
  

 

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k. 55 ‚t.6-8-15 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 
rð»tÞ :- Ätu. 6 Úte 8™t rðãtÚteoytu™e þt¤t fûtt™e ðf‚]íð M…Äto Þtusðt ƒtƒ‚. 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu, rðãtÚteoytu{tk hnu÷e ðf‚]íð f÷t™u rðfËtððt™e 
‚f …qhe …tzðt {txu Mfq÷ ƒtuzo y™u htuxhe f÷ƒ, y{ŒtðtŒ {uxÙtu™t ËkÞwõ‚ W…¢{u ‘Ëtu™tƒt þtn’ ðf‚]íð M…Äto(htuxuxª„ 
xÙtuVe)™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ Au. ‚{the þt¤t™t ðf‚]íð M…Äto{tk ¼t„ ÷uðt EåA‚t Ätu. 6 Úte 8™t Œhuf rðãtÚteo {txu 
™e[u sýtðu÷ rð»tÞtu …ife ftuE yuf rð»tÞ …ËkŒ fhe ‚iÞthe fhtððt™e hnuþu. ‚t.10-8-15™t htus þt¤t fûtt™e M…Äto 
Þtusðt™e hnuþu. 

15{e ytu„ü-2015™t htus ftÞo¢{{tk W…ÂMÚt‚ {nt™w¼tðtu™t nM‚u þt¤t fûttyu «Út{, rî‚eÞ y™u ‚]‚eÞ ¢{u 
rðsu‚t Út™th ƒt¤ftu™u E™t{ yt…ðt™t hnuþu. yt E™t{ su-‚u Ítu™™t ytrË.yu.ytu.©e …tËuÚte {u¤ðe ÷uðt™tk hnuþu. Œhuf 
þt¤tyu yt M…Äto{tk «Út{, rî‚eÞ y™u ‚]‚eÞ ¢{u rðsuu‚t Út™th rðãtÚteoytu™t ™t{ ™e[u™t Vtu{uox{tk  
‚t.18-8-15 ËwÄe{tk ƒex Ëw…hðtEÍh©e™u {tuf÷e yt…ðt™t hnuþu. 

™t{ rðãtÚteo™wk ™t{ Ätuhý rð»tÞ ðf‚ÔÞ™e ¼t»tt
     

∼ ðf‚]íð M…Äto™t rð»tÞ :- 
1. ƒkÄthý™t ½zðiÞt ztì. ƒtƒtËtnuƒ ytkƒuzfh 
2. …krz‚ Œe™ŒÞt÷ W…tæÞtÞ- «uhf «Ëk„tu 
3. nwk ƒ™wk rðï {t™ðe 
4. {the þt¤t- MðåA þt¤t 
5. r{ËtE÷ {u™ - ztì. yçŒw÷ f÷t{ 
∼ ðf‚]íð M…Äto yk„u rðþu»t Ëq[™t :- 
⇒ yt…™e þt¤t™t Ätu. 6 Úte 8™t ðÄw™u ðÄw rðãtÚteoytu þt¤t fûttyu ¼t„ ÷u ‚u {txu «tuíËtrn‚ fhðt ‚u{s {t„oŒþo™ yt…ðwk. 
⇒ ‚{t{ M…Äoftuyu …tu‚t™e hsqyt‚ „wsht‚e yÚtðt rnLŒe ¼t»tt{tk s fhðt™e hnuþu. 
⇒ þt¤tfûtt, ƒexfûtt,Ítu™ fûtt y™u ytk‚hÍtu™ fûtt™e ðf‚]íð M…Äto{tk rðsu‚t Út™th rðãtÚteoytu™u E™t{ yt…e ònuh{tk 

‚u{™wk yr¼ðtŒ™ fhðt{tk ytðþu. 
⇒ ðf‚]íð M…Äto{tk M…Äofu …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ™wk rð»tÞðM‚w y™u ‚u™e hsqyt‚, ytí{rðïtË, ¼t»ttþwrØ, {tir÷f‚t ‚Útt 

Ë{Þ{ÞtoŒt™u æÞt™uu ÷uðt{tk ytðþu.  
⇒ ƒex fûtt™e M…Äto ‚t.23-9-15™t htus ™e[u™t MÚt¤u Ëðthu 9-00 f÷tfu Þtusðt™e hnuþu.   

ƒex fûtt™e M…Äto™wk ytÞtus™ 
Ítu™ ƒex Ëw…hðtEÍh©e™wk ™t{ M…Äto™wk MÚt¤ Ítu™ ƒex Ëw…hðtEÍh©e™wk ™t{ M…Äto™wk MÚt¤

…qðo ©e ™ð™e‚fw{th yËthe hts…wh-11/12 W¥th ©e nË{w¾¼tE …xu÷ ™htuzt-1 
 ©e ™q‚™ƒu™ hts…q‚ y{htEðtze-7 ©e sÞŒuþ¼tE Œqƒu ËhË…wh-13
 ©e rfþ™®Ën htXtuz ytuZð -3 ztì. rŒ÷e…fw{th Ëtnw {u½týe™„h-3
Œrûtý ©e rŒ™uþ¼tE fwþðtn {rý™„h-6 WŒqo ©e Ëfe™tƒu™ Awðtht s{t÷…wh W.þt.4
 ©e «¿ttƒu™ …kzÞt ƒnuht{…wht-11 ©e r™Ít{wÆe™ þu¾ hts…wh W.þt.1
 ©e M™un÷ƒu™ {tuŒe ftkfrhÞt-6 rnLŒe ©e Œe…ffw{th {w¾hS ƒt…w™„h rn.þt.1
…rù{ ©e rŒ…eftƒu™ ƒúñ¼è þtneƒt„-1 ©e „e‚tƒu™ fu.{nu‚t ™ðtðtzs rn.þt.1
 ©e htsuþfw{th yt{÷eÞth yur÷Ëƒúes-h
 ©e htÄtƒu™ ÞtŒð {nt.„tkÄe þt¤t

 
‚t.6-8-15                     ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 
                  þtË™trÄfthe  



  

 

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k.56 ‚t.6-8-15 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™u sýtððt™wk fu ËhŒth 5xu÷ Ëuðt Ë{ts,y{ŒtðtŒ îtht ¼th‚™t ™hhí™ ËhŒth 

ðÕ÷¼¼tE …xu÷™e 140{e sL{sÞk‚e Wsðýe r™r{¥tu ‚u{™e M{]r‚{tk Mfq÷ ƒtuzo™t ƒt¤ftu {txu ðf‚]íð M…Äto™wk ytÞtus™ 
fhðt{tk ytðu÷ Au. ðf‚]íð M…Äto{tk ¼t„ ÷uðt {txu ™e[u™e Ëq[™tytu™tu y{÷ fhþtu. 
(1) Ätu.6 Úte 8{tk yÇÞtË fh‚tk rðãtÚteoytu yt M…Äto{tk ¼t„ ÷E þfþu. 
(2) M…Äto™tu rð»tÞ  M…ü ðõ‚t ËhŒth  hnuþu. 
(3) ðf‚]íð M…Äto™e ¼t»tt „wsht‚e, rnLŒe yÚtðt yk„úuS hnuþu. 
(4) M…Äto™e Ë{Þ {ÞtoŒt 3 r{r™x hnuþu. 
(5) þt¤t fûtt™e M…Äto ‚t.20-8-15 „wYðth™t htus þt¤t Ë{Þu Þtusðt™e hnuþu y™u ‚u{tk «Út{ ytð™th ƒt¤f™u 

‚t.28-8-15™t htus Ëðthu 8-30 f÷tfu ƒex fûtt™e M…Äto {txu ™e[u Œþtoðu÷ MÚt¤u y[qf ¼t„ ÷uðztððt 
sðtƒŒth rþûtf ËtÚtu {tuf÷ðt™tk hnuþu.  

(6) þt¤t fûtt™e M…Äto{tk rðsu‚t rðãtÚteo™e rð„‚ ™e[u sýtðu÷ Vtu{uox{tk …tu‚t™t Ëw…hðtEÍh©e™u ‚t.22-8-15 
ËwÄe{tk yt…ðt™t hnuþu. 
þt¤t™wk ™t{ :-       Ítu™ :- 

™t{ rðãtÚteo™wk ™t{ Ätuhý sL{‚the¾ ðf‚ÔÞ™e ¼t»tt 
  

(7) ƒex fûtt™e M…Äto{tk ¼t„ ÷u™th rðãtÚteo™u «tuíËtnf E™t{ yt…ðt{tk ytðþu.  
(8) ƒex fûtt™e M…Äto{tk Œhuf ƒex{tk «Út{ ºtý rðãtÚteoyu ‚t.12-9-15™u þr™ðth™t htus Ëðth™t 8-30 f÷tfu ©e 

ËhŒth …xu÷ Ëuðt Ë{ts, ËuLxÙ÷ ƒUf™e ƒtsw{tk, {eXt¾¤e 6 hM‚t, yur÷Ëƒúes, y{ŒtðtŒ-6™t MÚt¤u Þtuò™th 
þnuh fûtt™e ðf‚]íð M…Äto{tk ¼t„ ÷uðt™wk hnuþu.  

(9) þnuh fûtt™tk «Út{, rî‚eÞ y™u ‚]‚eÞ rðsu‚tytu™u y™w¢{u Yt.1001/-, 751/- y™u 501/- …whMfthY…u yt…ðt{tk 
ytðþu ‚u{s Œhuf ¼t„ ÷u™th rðãtÚteo™u «tuíËtnf E™t{/ËŠxrVfux yt…ðt{tk ytðþu.  

(10) þnuh fûtt™t rðsu‚t rðãtÚteoytu™u ËhŒth …xu÷ Ëuðt Ë{ts, {eXt¾¤e, ™ðhk„…wht ¾t‚u  ‚t.31-10-15™t rŒ™u 
‘ËhŒth sÞkr‚’ ™t ònuh ftÞo¢{ (Ëtks™t 6-00 Úte 7-30){tk E™t{tu yt…ðt{tk ytðþu ‚Útt ‚u{™u ðf‚]íð yt…ðt 
yt{krºt‚ fhðt{tk ytðþu. 

ƒex fûtt™e ðf‚]íð M…Äto™wk ytÞtus™ 
Ítu™ ƒex Ëw…hðtEÍh©e™wk ™t{ M…Äto™wk MÚt¤ Ítu™ ƒex Ëw…hðtEÍh©e™wk ™t{ M…Äto™wk MÚt¤

…qðo ©e ™ð™e‚fw{th yËthe hts…wh-11/12 W¥th ©e nË{w¾¼tE …xu÷ ™htuzt-1 
 ©e ™q‚™ƒu™ hts…q‚ y{htEðtze-7 ©e sÞŒuþ¼tE Œqƒu ËhË…wh-13
 ©e rfþ™®Ën htXtuz ytuZð -3  ztì. rŒ÷e…fw{th Ëtnw {u½týe™„h-3 
Œrûtý ©e rŒ™uþ¼tE fwþðtn {rý™„h-6 WŒqo ©e Ëfe™tƒu™ Awðtht s{t÷…wh W.þt.4 
 ©e «¿ttƒu™ …kzÞt ƒnuht{…wht-11 ©e r™Ít{wÆe™ þu¾ hts…wh W.þt.1
 ©e M™un÷ƒu™ {tuŒe ftkfrhÞt-6 rnLŒe ©e Œe…ffw{th {w¾hS ƒt…w™„h rn.þt.1
…rù{ ©e rŒ…eftƒu™ ƒúñ¼è þtneƒt„-1  ©e „e‚tƒu™ fu.{nu‚t ™ðtðtzs rn.þt.1
 ©e htsuþfw{th yt{÷eÞth yur÷Ëƒúes-h
 ©e htÄtƒu™ ÞtŒð {nt.„tkÄe þt¤t    

{wÏÞ rþûtf©eyu ƒex fûtt ‚u{s þnuh fûtt™e yt M…Äto{tk ¼t„ ÷u™th rðãtÚteoytu™e ËtÚtu yuf rþûtf M…Äto™t MÚt¤u 
Ë{ÞËh W…ÂMÚt‚ hnu ‚uðe ÔÞðMÚtt fhðt™e hnuþu.  
 

‚t.    -8-15                     ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 
                  þtË™trÄfthe 



  

 

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k.57 ‚t.6-8-15 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :- ‘MðåA ¼th‚ r{þ™’ y™wËkÄt™u MðåA‚t rð»tÞ W…h fðeÍ ftuLxuMx™wk ytÞtus™ fhðt ƒtƒ‚u. 
ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu ¼th‚ Ëhfth™tk þnuhe rðftË {kºtt÷Þ 

îtht ¼th‚ Œuþ™t þnuhe rðM‚thtu{tk Ëk…qýo MðåA‚t™wk æÞuÞ «tó fhðt ËtY {tuxt …tÞu ÷tufò„]r‚ ÷tððt™t ytþÞÚte 
‚t.2-10-2014™t htus Úte Ë{„ú ¼th‚ Œuþ{tk ‘MðåA ¼th‚ r{þ™’ ÷tuL[ fhðt{tk ytðu÷ Au. su™t y™wËkÄt™u 
„wsht‚ Ëhfth îtht Vuƒúwythe-14{tk {ntí{t „tkÄe MðåA‚t r{þ™ ònuh fhðt{tk ytðu÷ Au. {ntí{t „tkÄe MðåA‚t 
r{þ™, „wsht‚ Ëhfth îtht MðåA ¼th‚ r{þ™ y™wËkÄt™u MðåA‚t W…h™e «&™ƒUf ‚iÞth fhðt{tk ytðu÷ Au.  

MðåA ¼th‚ r{þ™™wk æÞuÞ rËØ fhðt yt…ýe Ätu.6 Úte 8™e þt¤tytu™tk ƒt¤ftu {txu MðåA‚t W…h fðeÍ 
ftuLxuMx™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ Au. ‚u {txu yt ËtÚtu Ët{u÷ ‘«&™ƒUf’™t ytÄthu rðãtÚteoytu™u ‚iÞth fhðt. Ätu.6 
Úte 8{tk Œhuf Ätuhý™t ƒu Úte ðÄw „úw… …tzðt y™u Ätuhý «{týu fðeÍ ftuB…exeþ™ Þtusðe. ‚t.24/8/2015™t htus 
Ätu.6 Úte 8™t Ätuhý-Ätuhý ðå[u MðåA‚t fðeÍ ftuLxuMx™wk ytÞtus™ fhðwk. Vtuxtu„útV Ërn‚ ‚u™tu ynuðt÷ ‚t.27-8-
15 ËwÄe{tk ƒex Ëw…hðtEÍh™u Ëw«‚ fhðtu.  
 
‚t.    -8-15                     ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 
                  þtË™trÄfthe 
 
™tUÄ :- ‚{t{ þt¤tytuyu MðåA‚t, Ë{]rØ, Mð-rþûtý, Ë{wÕ÷tË y™u r™ð]¥t …t{u÷ rþûtftu™t ËL{t™ {txu          

‚t.1 Úte 5 ËÃxuBƒh ŒhBÞt™ ‘¿tt™Ëótn’™e Wsðýe fhðt™e hnuþu, ‚u {txu …rh…ºt ™k.54/‚t.20/8/14 
{wsƒ Ëq[ðu÷ ‚{t{ ftÞo¢{tu ntÚt fhðt™t hnuþu.  



સ્વચ્ છ ભારત 

િમશન અને 

સ્ વચ્ છતા 

ઉપરની પ્ર� 

બેન્ ક 
 
 



ભાગ-૧ સ્ વચ્ છ ભારત િમશન ઉપરના પ્ર�ોની વૈકિલ્ પક પસદંગી  
 
 
(૧) ---------------- ભારતને સ્ વચ્ છ અને હ�રયાળો દ�શ બનાવવા માટ� ભારત સરકાર� શ�ં 

કર�લ અ�ભયાન છે.   
 
(અ) સ્ વચ્ છ ભારત અ�ભયાન   

(બ) સ્ વચ્ છતા અ�ભયાન  

(ક) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન  

(ડ) િનમર્ળતા અ�ભયાન      (જવાબઃ(ક) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન  
 
(૨) SBM �ુ ં��ંૂ નામ �ુ ંછે? 
 
(અ) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન  

(બ) સ્ વસ્ થ ભારત િમશન  

(ક) સફળ ભારત િમશન   

(ડ) સશક્ત ભારત િમશન      જવાબઃ(અ) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન 
 
 
(૩) ભારતના મહાન નેતાની જન્ મ જયિંતએ સ્ વચ્ છ ભારત િમશનનો આરંભ થયો હતો. 

તે કોણ હતા?  

(અ) મહાત્ મા ગાધંી 

(બ) નેતા� �ભુાષચનં્ દ્ર બોઝ 

(ક) સરદાર પટ�લ 

(ડ) મદનમોહન માલિવયા     જવાબઃ (અ) મહાત્ મા ગાધંી 
 
(૪)  ભારત સરકાર� શૌચાલય િનમાર્ણને અગ્રતા આપી છે અને �ા વષર્ �ધુીમા ંદર�ક 

ઘરને શૌચાલય હોવા માટ� વચનબદ્ધ છે? 

(અ) ૨૦૧૭  

(બ) ૨૦૧૯  

(ક) ૨૦૨૧  

(ડ) ૨૦૨૫         જવાબઃ(બ) ૨૦૧૯  
 

  

  



(૫)  મહાત્ મા ગાધંીની  જન્ મ જયિંતએ સ્ વચ્ છ ભારત િમશનનો આરંભ થયો હતો. તે 

ક�ટલામી જયિંત હતી? 
 
(અ) ૧૦૦ મી  

(બ) ૧૨૫ મી  

(ક) ૧૪૬ મી  

(ડ) ૧૫૦ મી         જવાબઃ ૧૪૬ મી  
 
(૬) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન�ુ ંલ� ય �ુ ંછે? 
 
(અ) દર�કના કદમ સ્ વચ્ છતા તરફ 

(બ) એક કદમ સ્ વચ્ છતા તરફ 

(ક) દર�ક કદમ સ્ વચ્ છતા તરફ 

(ડ) સ્ વચ્ છ ભારત, સ્ વસ્ થ ભારત    જવાબઃ (બ) એક કદમ સ્ વચ્ છતા તરફ    
 
(૭) ’સ્ વચ્ છ ભારત િમશન’ �ુ ંપ્રતીક કોણે તૈયાર ક�ુ� છે?  
 
(અ) મહારાષ્ ટ્રના શ્રી અનતં 

(બ) �જુરાતની શ્રીમતી ભાગ્ યશ્રી શેઠ  

(ક) પ�ંબના રિવન્ દર 

(ડ)       જવાબઃ (અ) મહારાષ્ ટ્રના શ્રી અનતં 
 
 
(૮) સ્ વચ્ છ ભારત િમશનની લાઇનદોર� કોણે આપી?  
 
(અ) મહારાષ્ ટ્રના શ્રી અનતં 

(બ) �જુરાતની શ્રીમતી ભાગ્ યશ્રી શેઠ 

(ક) પ�ંબના રિવન્ દર 

(ડ)      જવાબઃ(બ) �જુરાતની શ્રીમતી ભાગ્ યશ્રી શેઠ   
 
 
(૯) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન માટ� ખાસ તૈયાર કર�લ ’’સ્ વચ્ છ ભારત કા ઇરાદા કર લીયા 

હમને’’ આ ધ્ વિન ર�કડર્ (ઓ�ડયો ટ્ર�ક) કોણે તૈયાર કર� છે? 
 

 
  



(અ) મો�હત ચૌહાણ 

(બ) િમકા  

(ક) પ્ર�નૂ જોશી 

(ડ) શકંર માધવન      જવાબઃ (ક) પ્ર�નૂ જોશી   
 
(૧૦)  ’સ્ વચ્ છ ભારત િમશન’ ના પ્રતીકમાનંા ચશ્ મા �ા ભારતીય નેતાની છબી ર�ૂ કર� 

છે? 
 
(અ) �ભુાષચન્ દ્ર બોઝ 

(બ) બી. આર. �બેડકર 

(ક) મહાત્ મા ગાધંી 

(ડ) મૌલાના અ�લુ કલામ    જવાબઃ (ક) મહાત્ મા ગાધંી  
 
 
(૧૧) ’સ્ વચ્ છ ભારત િમશન’  માટ� કઇ ટ્વીટર હ�સટ�ગનો ઉપયોગ થાય છે?  

(અ) #MyIncredibleIndia  

(બ) #MySmartIndia 

(ક) #MyCleanIndia 

(ડ) #MySwachhIndia    જવાબઃ (ક) #MyCleanIndia 
 
 
(૧ર)  સ્ વચ્ છ ભારત િમશન માટ� ક�ન્ દ્ર સરકાર� ક�ટલી રકમ ફાળવી છે?  

(અ) D ૧૨,૨૫૫ કરોડ 

(બ) D ૧૪,૬૨૩ કરોડ 

(ક) D ૨૫,૬૫૦ કરોડ 

(ડ) D ૬૨,૦૦૯ કરોડ      જવાબઃ (બ) D ૧૪,૬૨૩ કરોડ 
 
(૧૩)  સ્ વચ્ છ ભારત િમશન (શહ�ર�) હ�ઠળ ઘન કચરા વ્ યવસ્ થાપન માટ� ભારત સરકાર� 

ક�ટલો ફાળો �ટો કર�લ છે?  

(અ) D ૬૫૬૮ કરોડ  

(બ) D ૭૩૬૬ કરોડ  

(ક) D ૭૫૦૦ કરોડ  

(ડ)  D ૮૦૦૦ કરોડ       જવાબઃ(બ) D ૭૩૬૬ કરોડ  
 

  
  



(૧૪) ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્ દ્ર મોદ�એ �યાર� ’સ્ વચ્ છ ભારત િમશન’ નો આરંભ 

કય� ત્ યાર� સ્ વચ્ છતા માટ� દર વષ� ઓછામા ંઓછા ક�ટલા કલાક�ુ ંદાન કરવા�ુ ંલોકોને 

ક�ુ ંહ� ુ?ં  

 (અ) ૫૦ 

(બ) ૧૦૦ 

(ક) ૧૫૦ 

(ડ) ૨૦૦        જવાબઃ (બ) ૧૦૦ 
 
(૧પ)  સ્ વ� ્ છ ભારત િમશનના ઉદઘાટન સમયે વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્ દ્ર મોદ�એ �દલ્ હ�ની 

એક કોલોનીના મેદાનની સાવરણા અને પાવડાથી સફાઇ કર� હતી. તે કોલોની�ુ ંનામ 

�ુ ંછે?   

(અ) વાિલ્ મક� સદન  

(બ) કઠ�તૂળ� 

(ક) સાવડા ઘેવ્રા 

(ડ) હ�રજન બસ્ તી     જવાબઃ (અ) વાિલ્ મક� સદન  
 
(૧૬)  સ્ વચ્ છ ભારત િમશનના ઉદઘાટન સમયે વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્ દ્ર મોદ�એ �દલ્ હ�ની 

વાિલ્ મક� કોલોનીની સાવરણા અને પાવડાથી સફાઇ કર� હતી, તે કોલોની ... છે. 

(અ) દ�લત કોલોની 

 (બ) બસ સ્ ટોપ 

(ક) મ�ંદર 

       જવાબઃ (અ) દ�લત કોલોની 
 
 
(૧૭) )  ભારત સરકાર� રાષ્ ટ્ર�ય �દોલન તર�ક� સ્ વચ્ છ ભારત �બેંશ .......... ને આવર� 

લેવા�ુ ંસ્ વચ્ છ ભારત અ�ભયાન અને િમશન છે.  

(અ) ૫૦૫૬ વૈધાિનક નગરો  

(બ) ૪૦૪૧ વૈધાિનક નગરો 

(ક) ૩૪૦૦ વૈધાિનક નગરો 

(ડ) ૨૩૪૫ વૈધાિનક નગરો   જવાબઃ (બ) ૪૦૪૧ વૈધાિનક નગરો 
 
(૧૮) ISWM �ુ ં��ંૂ નામ �ુ ંછે?  

(અ) Integrated Solid Waste Management  



(બ) Integrated Sanitation Waste Management  

(ક) Internal Sick Waste Management 

    જવાબઃ (અ) Integrated Solid Waste Management  
 
(૧૯)  SLF �ુ ં��ંૂ નામ �ુ ંછે?  

(અ) Sanitary Leaflets  

(બ) Sanitary Landfills 

(ક) Sanitary Load    જવાબઃ (બ) Sanitary Landfills 
 
(૨૦)  ODF �ુ ં��ંૂ નામ �ુ ંછે?  

(અ) Open Defecation Free  

(બ) Open Dumping Fee 

(ક) Out Dumping Fee   જવાબઃ (અ) Open Defecation Free  
 
(ર૧) ભારત સરકાર સ્ વચ્ છતા માટ� શહ�રો અને ગામડાઓને �ો �રુસ્ કાર આપશે?  

(અ) સ્ વચ્ છ �રુસ્ કાર 

(બ) � ્ વચ્ છતા �રુસ્ કાર 

(ક) સ્ વચ્ છ પ્રદ�શ �ખતાબ 

(ડ) િનમર્ળ �રુસ્ કાર     જવાબઃ (ડ) િનમર્ળ �રુસ્ કાર 
 
(રર) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન (ગ્રામીણ)  �ા મતં્રાલયે શ�ં ક�ુ� છે?  

(અ) પેય જળ અને સ્ વચ્ છતા  મતં્રાલય 

(બ) ગ્રામીણ િવકાસ મતં્રાલય 

(ક) શહ�ર� િવકાસ મતં્રાલય  જવાબઃ (અ) પેય જળ અને સ્ વચ્ છતા  મતં્રાલય 
 
(ર૩) MoDWS �ુ ં��ંૂ નામ �ુ ંછે? 

(અ) Ministry of Drainage Water and Sewage 

(બ) Ministry of Drinking Water and Sanitation 

(ક) Minister of Drinking Water and Sanitation 

(ડ) આમાના કોઇપણ ન�હ    

જવાબઃ (બ) Ministry of Drinking Water and Sanitation 
 



(ર૪) ગ્રામીણ િવકાસ અને પેયજળ અને સ્ વચ્ છતા ક�ન્ દ્રીય મતં્રીએ �હ�રાત કર� છે ક� 

બી� ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ �ધુીમા ં સ્ વચ્ છ ભારત�ુ ં ધ્ યેય હાસંલ કરનાર દ�શના દર�ક 

ગામોને દર વષ� ચો�સ રકમ આપવામા ંઆવશે. આ રકમ ક�ટલી છે?  

(અ) D ૧૦ લાખ 

(બ) D ૨૦ લાખ 

(ક) D ૩૦ લાખ      જવાબઃ (બ) D ૨૦ લાખ 
 
(ર૫) વડાપ્રધાન નર�ન્ દ્ર મોદ�એ ૧પ મી ઓગષ્ ટ, ર૦૧૫ ના રોજ �દલ્ હ�ના �ા સ્ થળેથી 

સ્ વચ્ છ ભારત અ�ભયાનની �હ�રાત કર� હતી?  

(અ) લાલ �કલ્ લો 

(બ) ઇિન્ ડયા ગેટ 

(ક) સસંદમા ં       જવાબઃ (અ) લાલ �કલ્ લો 
 
(૨૬) સ્ વ� ્ છ ભારત િમશનની (શહ�ર�) �ુલ નાણાક�ય જોગવાઇ ક�ટલી છે?  

(અ) D ૫૨,૦૦૦ કરોડ 

(બ) D ૬૨,૦૦૦ કરોડ 

(ક) D ૭૨,૦૦૦ કરોડ     જવાબઃ (બ) D ૬૨,૦૦૦ કરોડ 
 
(૨૭) શૌચાલયો માટ�ની �ુલ ગ્રાન્ ટમાથંી �હ�ર શૌચાલયો માટ� ક�ટલા ટકા ગ્રાન્ ટ 

આપવામા ંઆવશે?  

(અ) ૨૦ ટકા 

(બ) ૩૦ ટકા 

(ક) ૪૦ ટકા      જવાબઃ (ક) ૪૦ ટકા 
 
(૨૮) શૌચાલયો માટ�ની �ુલ ગ્રાન્ ટમાથંી ઘન કચરા વ્ યવસ્ થાપન માટ� ક�ટલા ટકા ગ્રાન્ ટ 

આપવામા ંઆવશે?  

(અ) ૨૦ ટકા 

(બ) ૩૦ ટકા 

(ક) ૪૦ ટકા      જવાબઃ (અ) ૨૦ ટકા 

(૨૯) શૌચાલયો માટ�ની �ુલ ગ્રાન્ ટમાથંી વૈય�ક્તક શૌચાલયનો ભૌિતક લક્ષાકં �ુ ંછે?  

(અ) એક કરોડ 

(બ) ૧.૫ કરોડ 

(ક) બે કરોડ       જવાબઃ (અ) એક કરોડ 



 
(૩૦) �હ�ર સડંાસનો ભૌિતક લક્ષાકં �ુ ંછે?  

(અ) ૧.૫૬ કરોડ 

(બ) ૨.૫૬ કરોડ 

(ક) ૩.૫૬ કોડ       જવાબઃ (બ) ૨.૫૬ કરોડ 
 
(૩૧) સા�દૂાિયક શૌચાલયોનો ભૌિતક લક્ષાકં �ુ ંછે?  

(અ) ૧.૫૨ કરોડ  

(બ) ૨.૫૨ કરોડ 

(ક) ૩.૫૨ કરોડ      જવાબઃ (બ) ૨.૫૨ કરોડ 
 
(૩૨) સ્ વચ્ છ ભારત િમશનની અવિધ ક�ટલી છે?  

(અ) ૪ વષર્ 

(બ) ૫વષર્ 

(ક) ૬ વષર્        જવાબઃ(બ) ૫વષર્  
 
(૩૩) સ્ વચ્ છ ભારત િમશનનો પ્રારં�ભક ધ્ યેય �ુ ંછે?   

(અ) હ�રયા�ં ભારત 

(બ) સ્ માટર્  ભારત 

(ક) સ્ વચ્ છ ભારત      જવાબઃ(ક) સ્ વચ્ છ ભારત  
 
(૩૪) વષર્ ૨૦૧૧ ની વસિતગણતર� �જુબ દ�શના શહ�ર� િવસ્ તારોના ક�ટલા ઘરો 

શૌચાલય િવહોણા હતા?  

(અ) ૧૯ ટકા 

(બ) ૨૫ ટકા 

(ક) ૪૫ ટકા       જવાબઃ(અ) ૧૯ ટકા  
 
(૩૫) સ્ વચ્ છ ભારત સ્ વચ્ છ િવદ્યાલય �દોલનનો ઉદ�શ શાળામા ં સ્ વચ્ છતા�ળવવાનો 

છે. આ કાયર્ક્રમ .... મતં્રાલય ચલાવે છે.  

(અ) માનવ સસંાધન િવકાસ મતં્રાલય 

(બ) �હૃ બાબતો�ુ ંમતં્રાલય 

(ક) શહ�ર� િવકાસ મતં્રાલય  જવાબઃ (અ) માનવ સસંાધન િવકાસ મતં્રાલય 
 
(૩૬) વૈય�ક્તક શૌચાલયો િનમાર્ણમા ંબી� રા�યો કરતા ં�ુ ંરા�ય આગળ છે?   



(અ) મહારાષ્ ટ્ર 

(બ) તામીલના�ુ 

(ક) �જુરાત      જવાબઃ (ક) �જુરાત 
 
(૩૭) ભડંોળના અભાવે ક�ટલા ટકા માળપાણી ��ુદ્ધકરણ કયાર્ િસવાય વહ� �ય છે?  

(અ) ૫૦ ટકા 

(બ) ૬૦ ટકા 

(ક) ૭૦ ટકા       જવાબઃ (બ) ૬૦ ટકા 
 
(૩૮) બી� ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪ ના રોજ સ્ વચ્ છ ભારત �બેંશમા ં ૯ પ્રિતિષ્ ઠત 

મહા�ભુવોની િન�કુ્ત કોણે કર� છે?  

(અ) રાષ્ ટ્રપિત 

(બ) ભારતના વડાપ્રધાન 

(ક) ભારતના સવ�ચ્ ચ ન્ યાય�િૂત�   જવાબઃ (બ) ભારતના વડાપ્રધાન 
 
(૩૯) સ�ંણૂર્ સ્ વચ્ છતા �બેંશ�ુ ં (TSC) િનમર્ળ ભારત અ�ભયાન (NBA) ન�ુ ં

નામા�ભધાન કઇ તાર�ખે કરવામા ંઆવ્ �ુ?ં  

(અ) ૧લી એિપ્રલ, ૨૦૧૨ 

(બ) ૧લી એિપ્રલ, ૨૦૧૩ 

(ક) ૧લી એિપ્રલ, ૨૦૧૪    જવાબઃ (ક) ૧લી એિપ્રલ, ૨૦૧૪ 
 
(૪૦) િનમર્ળ ભારત અ�ભયાન (NBA) �બેંશને  કઇ તાર�ખથી ફર� સ્ વચ્ છ ભારત 

અ�ભયાન તર�ક� દાખલ કર�?  

(અ) ૧૫ મી ઓગષ્ ટ, ૨૦૧૪ 

(બ) ૨૬ મી �ન્ �આુર�, ૨૦૧૪ 

(ક) બી� ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪   જવાબઃ (ક) બી� ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪  
 
(૪૧) સ્ વ� ્ છ ભારત િમશનના ૯ રાજ�ૂતોમાથંી પ�ંબ સરકાર� કયા રાજક�ય �ક્રક�ટરને 

િન�કુ્ત કર�લ છે?  

(અ) નવજોતિસ�ઘ િસધ્� ુ

(બ) િમલખાિસ�ઘ 

(ક) હરભજનિસ�ઘ     જવાબઃ (અ) નવજોતિસ�ઘ િસધ્� ુ
 



(૪૨) જમ્ � ુઅને કાિશ્ મર અને ઉ�ર �વૂર્ના રા�યોનો સ્ વચ્ છ ભારત િમશન માટ� 

નાણાક�ય સહાયનો �હસ્ સો  અ�કુ્રમે ........ ભોગવશે.  

(અ) ૯૦ - ૧૦ 

(બ) ૫૦ - ૫૦ 

(ક) ૨૫ - ૭૫      જવાબઃ (અ) ૯૦ - ૧૦ 
 
(૪૩) દ�શ�ુ ં એ�ુ ં �ુ ં પ્રથમ શહ�ર છે ક� �ને માનવીય સફાઇ �કુ્ત �હ�ર કરવામા ં

આવ્ �ુ ંછે?  

(અ) ત્રીચી 

(બ) ભ�ચ 

(ક) અલવર       જવાબઃ (ક) અલવર 
 
(૪૪) શહ�ર� િવસ્ તારોના પ�રવારો �લુ્ લામા ં ઓછ� ટકાવાર� પ્રમાણે શૌચ�ક્રયા કરતા 

નીચેના રા�યોને પ્રથમ, �દ્વતીય અને �તૃીય ક્રમમા ંગોઠવેલા છે. સાચો ક્રમ પસદં કરો.  

(અ) િમઝોરમ, �દલ્ હ�, ચદં�ગઢ 

(બ) ચદં�ગઢ, િમઝોરમ, િત્ર�રુા 

(ક) નાગાલેન્ ડ, િત્ર�રુા, મણી�રુ 

(ડ) િમઝોરમ, િત્ર�રુા, ક�રળ 

 જવાબઃ  (ડ) િમઝોરમ (૦.૮૮ ટકા),  િત્ર�રુા (૦.૮૯ ટકા, ક�રળ (૧.૪૨ ટકા)  
 
(૪૫) �ા રા�યમા ંશહ�ર� પ�રવારો (૨૦૧૧ ની વસિત ગણતર� પ્રમાણે) વ� ુટકાવાર� 

સાથે �લુ્ લામા ંશૌચ�ક્રયા કરવા મજ�રુ છે? 

(અ) �બહાર 

(બ) મધ્ ય પ્રદ�શ 

(ક) રાજસ્ થાન 

(ડ) છતીશગઢ     જવાબઃ (ડ) છતીશગઢ (૩૪.૨૯ ટકા) 
 
(૪૬) ભારત અને ચીનમા ં�લુ્ લામા ંશૌચ�ક્રયા કરવાની �િૃત ધરાવતા લોકોના �કડા 

આપેલા છે. સાચો જવાબ પસદં કરો.  

(અ) ભારત (૫૨૫ િમલીયન), ચીન (૨૫ િમલીયન) 

(બ) ભારત (૬૨૬ િમલીયન), ચીન (૨૪ િમલીયન) 

(ક) ભારત (૪૨૪ િમલીયન), ચીન (૨૪ િમલીયન) 

   જવાબઃ (બ) ભારત (૬૨૬ િમલીયન), ચીન (૨૪ િમલીયન) 



 
(૪૭) ભારત �ા �દવસે િવ� શૌચલાય �દવસ ઉજવે છે?  

(અ) ૧૯ મી નવેમ્ બર  

(બ) ૨૫ મી �ુલાઇ 

(ક) ૧૫ મી સપ્ ટ�મ્ બર    જવાબઃ (ક) ૧૫ મી સપ્ ટ�મ્ બર 
 
(૪૮) ભારતના વડાપ્રધાનથી પ્રભાિવત થઇને �ા દ�શે તેના પોતાના દ�શમા ં ૩� 

�ન્ �આુર�, ૨૦૧૫ ના રોજ ભારત સ્ વચ્ છતા િમશન �વી ઉજવણી શ�ં કર� છે?  

(અ) નેપાળ 

(બ) �તુાન 

(ક) શ્રીલકંા       જવાબઃ (અ) નેપાળ 
 
(૪૯) પેયજળ અને સ્ વચ્ છતા માટ�નો �તરરાષ્ ટ્ર�ય દસકો �ો હતો?  

(અ) ૧૯૭૧-૧૯૮૦ 

(બ) ૧૯૮૧-૧૯૯૦ 

(ક) ૧૯૯૧-૨૦૦૦     જવાબઃ (બ) ૧૯૮૧-૧૯૯૦ 
 
(૫૦) OSS પધ્ધિત �ુ ંછે?  

(અ) On site sanitation system 

(બ) Over sanitation system 

(ક) Out sanitation system  જવાબઃ (અ) On site sanitation system 
 
(૫૧) ભારતમા ંશહ�ર� િવસ્ તારોમા ંશૌચાલયોની �ુલ જ��રયાત ક�ટલી છે?  

(અ) ૫૦,૦૦૦ કરતા વધાર� 

(બ) એક કરોડ કરતા વધાર� 

(ક) ૧.૫ કરોડ કરતા વધાર�    જવાબઃ (બ) એક કરોડ કરતા વધાર� 
 
(૫૨) માચર્, ૨૦૧૪ મા,ં હ�રયાળા શહ�રોને ઓળખી કાઢવા માટ� ૭૧૩૫ શહ�ર� 

િવસ્ તારોની મોજણી કરવામા ં આવી હતી. હ�રયાળા શહ�ર�ુ ં સ્ થાન મેળવવા માટ� 

ઓછામા ંઓછા ક�ટલા �ણુ જોઇએ?  

(અ) ૮૦ 

(બ) ૮૫ 

(ક) ૯૦       જવાબઃ (ક) ૯૦ 
 



(૫૩) ભારત સ્ વચ્ છતા િમશન હ�ઠળ લોક��િૃત ઊભી કરવા માટ� ભડંોળની ફાળવણીની 

ટકાવાર� �ુ ંછે?  

(અ) ૧૫ ટકા 

(બ) ૩૦ ટકા 

(ક) રપ ટકા        જવાબઃ(અ) ૧૫ ટકા  
 
(૫૪) ભારતના વગર્-૧ અને ર કક્ષાના શહ�રોમા ંકચરાનો �ુલ ક�ટલો જથ્ થો ભેગો થાય 

છે?  

(અ) ૧.૩૩ લાખ મે�ટ્રક ટન 

(બ) ૧.રર લાખ મે�ટ્રક ટન 

(ક) ૧.૧૧ લાખ મે�ટ્રક ટન    જવાબઃ (અ) ૧.૩૩ લાખ મે�ટ્રક 

ટન 
 
(૫૫) બી� ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪ ના રોજ, નવી �દલ્ હ�મા ં સ્ વચ્ છ ભારત દોડ ..... સ્ થળે 

યોજવામા ંઆવી હતી.  

(અ) રાજઘાટ 

(બ) પ્રગિત મેદાન 

(ક) રાષ્ ટ્રપિત ભવન     જવાબઃ (ક) રાષ્ ટ્રપિત ભવન 
 
 
 
 

ભાગ-ર. � ્ વચ્ છ ભારત િમશન ઉપરના વધારાના સામાન્ય પ્ર�ો 
 
(૧) �ા �તરરાષ્ ટ્ર�ય ઉદ્યોગે વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ �ધુીમા ં ભારતભરમા ં ૧૦,૦૦૦ 

શૌચાલયોના િનમાર્ણ કરવાની તૈયાર� બતાવવાની �હ�રાત કર� છે?  

(અ) FICCI 

(બ) ASSOCHAM 

(ક) CII   જવાબઃ (ક) CII (Confederation of Indian Industry) 
 
(૨) શાળાઓને સાકંળ�ને સ્ વચ્ છતા અ�ભયાન હાથ ધર�ને સ્ વચ્ છ ભારત-સ્ વચ્ છ િવદ્યાલય 

�બેંશ કોણે શ�ં કર�?  



(અ) �શુ્ મા સ્ વરાજ 

(બ) મેનકા ગાધંી 

(ક) સ્ �િૃત ઇરાની    

    જવાબઃ (ક) સ્ �િૃત ઇરાની, માનવ સ’સાધન િવકાસ મતં્રી 
 
(૩) મ�હલા અને બાળ કલ્ યાણ મતં્રી શ્રીમતી મેનકા સજંય ગાધંીએ ૧૪મી નવેમ્ બર, 

૨૦૧૪ ના રોજ નવી �દલ્ હ�મા ં�ુ ંિમશન હાથ ધ�ુ�?  

(અ) નાર� સ્ વચ્ છતા િમશન  

(બ) ગર�બ સ્ વચ્ છતા િમશન 

(ક) રાષ્ ટ્ર�ય બાળ સ્ વચ્ છતા િમશન  જવાબઃ(ક) રાષ્ ટ્ર�ય બાળ સ્ વચ્ છતા િમશન  
 
(૪) દર વષ� ’બાળ સ્ વચ્ છતા સપ્ તાહ �ાર� ઉજવવામા ંઆવશે?  

(અ) ૧૫ થી ૨૦ ઓગષ્ ટ 

(બ) ૧૪ થી ૧૯ નવેમ્ બર 

(ક) બી�થી સાતમી ઓક્ટોબર  જવાબઃ (બ) ૧૪ થી ૧૯ નવેમ્ બર 
 
(પ) આસપાસનો િવસ્ તાર સ્ વચ્ છ રાખવા કોણ જવાબદાર છે?  

(અ) મહાનગરપ�લકા  

(બ) શહ�ર�જનો અને સ્ વૈિચ્ છક સસં્ થાઓ  

(ક) મહાનગરપ�લકા, શહ�ર�જનો અને સ્ વૈિચ્ છક સસં્ થાઓ 

  જવાબઃ (ક) મહાનગરપ�લકા, શહ�ર�જનો અને સ્ વૈિચ્ છક સસં્ થાઓ 
 
(૬) ક�ન્ દ્રીય ગ્રામીણ સ્ વચ્ છતા કાયર્ક્રમની શ�આત �ાર� થઇ હતી?  

(અ) ૧૯૮૦  

(બ) ૧૯૮૬ 

(ક) ૨૦૦૦       જવાબઃ (બ) ૧૯૮૬ 
 
(૭) ભારતના સૌથી મોટ� એક માત્ર સ્ વચ્ છતા અ�ભયાન �બેંશમા ં સ્ વચ્ છ ભારત 

િમશનની સફાઇ પ્ર�િૃતમા ંલગભગ મોટા પ્રમાણમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ઓ સ�હત શાળા 

કોલેજના િવદ્યાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. આવા લોકોની �દા� સખં્ યા ક�ટલી છે?  

(અ) ૧ િમલીયન 

(બ) બે િમલીયન 

(ક) ૩ િમલીયન        જવાબઃ (ક) ૩ િમલીયન   



 
(૮) ’સ્ વચ્ છતા �ૂતો’ કોણ છે?  

(અ) સામાન્ ય જનતા  

(બ) સ્ વચ્ છતાના પાયાના સૈિનકો  

(ક) સ્ વૈિચ્ છક સસં્ થાઓ    જવાબઃ (બ) સ્ વચ્ છતાના પાયાના સૈિનકો  
 
(૯) સ્ વચ્ છતામા ં �ધુારો લાવવા�ુ ં અને દ�શના દર�ક ભારતીય પ�રવાર શૌચાલયની 

�િુવધા મેળવી શકશે એ�ુ ંકોણે વચન અને ખાતર� આપી છે?  

(અ) �હૃમતં્રી રાજનાથ િસ�ઘ 

(બ) �દલ્ હ�ના �ખુ્ યમતં્રી અરિવ�દ ક�જર�વાલ 

(ક) વડાપ્રધાન નર�ન્ દ્ર મોદ�   જવાબઃ (ક) વડાપ્રધાન નર�ન્ દ્ર મોદ� 
 
(૧૦) શાળા શૌચાલયના એક એકમનો �દા�જત ખચર્ ક�ટલો છે?  

(અ) D ૧૫,૦૦૦ થી ૨૫,૦૦૦ 

(બ) D ૨૫,૦૦૦ થી ૩૦,૦૦૦ 

(ક) D ૩૫,૦૦૦ થી ૫૪,૦૦૦   જવાબઃ (અ) D ૧૫,૦૦૦ થી ૨૫,૦૦૦ 
 
(૧૧) �ગણવાડ� શૌચાલયના એક એકમનો �દા�જત ખચર્ ક�ટલો છે? 

(અ)  D ૪,૦૦૦ થી ૫,૦૦૦ 

(બ) D ૫,૦૦૦ થી ૮,૦૦૦ 

(ક) D ૮,૦૦૦ થી ૨૦,૦૦૦   જવાબઃ અ)  D ૪,૦૦૦ થી ૫,૦૦૦ 
 
(૧ર) સા�દૂાિયક શૌચાલય સ�ુંલના એક એકમનો �દા�જત ખચર્ ક�ટલો છે? 

(અ)  D ૫૦,૦૦૦ થી ૧,૦૦,૦૦૦ 

(બ) D ૧,૦૦,૦૦૦ થી ૨,૦૦,૦૦૦ 

(ક) D ૨,૦૦,૦૦૦ થી ૬,૦૦,૦૦૦  જવાબઃ(અ)  D ૫૦,૦૦૦ થી ૧,૦૦,૦૦૦ 
 
 
(૧૩) ક�ન્ દ્ર સરકાર� ગ્રામ્ ય િવસ્ તારોમા ંશૌચાલયો પાછળ ક�ટ�ુ ંભડંોળ �ચૂવ્ �ુ ંછે? 

(અ) D એક લાખ કરોડ 

(બ) D રપ લાખ કરોડ 

(ક) D ૫૦ લાખ કરોડ      જવાબઃ (ક) D ૫૦ લાખ કરોડ     

 



(૧૪) સ્ વચ્ છ ભારત િમશનના અમલ માટ� ક�ટલા સ્ વચ્ છતા કમર્ચાર�ઓને િનયિમત કયાર્  

છે?  

(અ) ૧૫૦૦ 

(બ) ૩૬૩૬ 

(ક) ૪૫૪૫      જવાબઃ (અ) ૧૫૦૦ 
 
(૧૫) ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪મા,ં તમામ પોલીસ થાણા અને બી� સ�ુંલો એક સપ્ તાહમા ં

સ્ વચ્ છ કરવા �દલ્ હ� પોલીસ આ�કુ્ત બી. એસ. બસ્ સીને કોણે �ચૂના આપી હતી?  

(અ) નાણામતં્રી અ�ણ �ટલી 

(બ) �હૃમતં્રી રાજનાથ િસ�ઘ 

(ક) િવદ�શમતં્રી �ષુ્ મા સ્ વરાજ   જવાબઃ (બ) �હૃમતં્રી રાજનાથ િસ�ઘ 
 
(૧૬) ગ્રામીણ િવસ્ તારોમા ં શૌચાલય િનમાર્ણ માટ� ભારત સરકાર ક�ટલી રકમનો ખચર્ 

કરશે?  

(અ) D ૯.૯ કરોડ 

(બ) D ૧૦.૧૦ કરોડ 

(ક) D ૧૧.૧૧ કરોડ     જવાબઃ (ક) D ૧૧.૧૧ કરોડ 
 
(૧૭) વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ મા ં�દલ્ હ� માટ� ક�ટ�ુ ંભડંોળ ફાળવેલ છે?  

(અ) D ૨૨ કરોડ 

(બ) D ૩૨ કરોડ 

(ક) D ૪૨ કરોડ      જવાબઃ (બ) D ૩૨ કરોડ 
 
(૧૮) બાળકોમા ં ’સ્ વચ્ છતા’ ને અિત મહત્ વના આદશ� પૈક�ના એક  આદશર્ તર�ક� 

િવકસાવવો જોઇએ એ�ુ ંકોણે ક�ુ?ં  

(અ) અ�ણ �ટલી 

(બ) અ�ણ શોર� 

(ક) અ�ણ લાલ      જવાબઃ (અ) અ�ણ �ટલી 

(૧૯) વષર્ ૨૦૧૫ ના �ત �ધુીમા ંશાળાઓમા ં૮૬૦ શૌચાલયો બાધંવા�ુ ંકઇ કંપનીએ 

અપીલ કર� છે?  

(અ) TCS  

(બ) IBM 

(ક) IOC        જવાબઃ (અ) TCS  



 
(૨૦) નીચેનાને ક્રમમા ં ગોઠવોઃ (અ) સા�થુી હાથ ધોવા (બ) શૌચ�ક્રયા માટ� ઉભડક 

બેસ�ુ ં(ક) સ્ વય ંસ્ વચ્ છ થ�ુ ં(ડ) સડંાસને પાણીના પ્રવાહથી સાફ કર�ુ ં 

(અ) અ, બ, ક, ડ 

(બ) બ, અ, ક, ડ  

(ક) બ, ક, ડ, અ       જવાબઃ (ક) બ, ક, ડ, અ 
 
(ર૧) શૌચ�ક્રયા પછ� સા�થુી હાથ ધોવા શા માટ� જ�ર� છે?  

(અ) પોતાની સ્ વચ્ છતા અને આરોગ્ ય માટ� 

(બ) ઘર અને પ�રવારના સભ્ યોની સ્ વચ્ છતા માટ� 

(ક) ઉપરના (અ) અને (બ) બ�ે માટ�    

     જવાબઃ (ક) ઉપરના (અ) અને (બ) બ�ે માટ� 
 
(રર) વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ મા,ં સ્ વચ્ છ ભારત િમશન (ગ્રામીણ) હ�ઠળ ગામડાઓમા ં ક�ટલા 

શૌચાલયો બાધંવામા ંઆવ્ યા?  

(અ) ૫,૦૩,૧૪૨  

(બ) ૪,૦૮,૯૦૨  

(ક) ૩,૦૭,૪૨૩      જવાબઃ (અ) ૫,૦૩,૧૪૨  
 
(ર૩) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન હ�ઠળ શૌચાલય બાકંામ માટ� �ુલ ક�ટલી �દાજપત્રીય 

ફાળવણી કર�લ છે?  

(અ) D ૧,૩૩,૦૦૦ કરોડ  

(બ) D ૧,૨૫,૦૦૦ કરોડ 

(ક) D ૧,૩૪,૦૦૦ કરોડ    જવાબઃ (ક) D ૧,૩૪,૦૦૦ કરોડ  
 
(ર૪) વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ મા,ં સ્ વચ્ છ ભારત િમશન હ�ઠળ શૌચાલય બાધંવાની બાબતમા ં

�ુ ંરા�ય પ્રથમ ક્રમે છે? 

(અ) તામીલના�ુ 

(બ) કણાર્ટક 

(ક) મહારાષ્ ટ્ર      જવાબઃ(બ) કણાર્ટક (૩.૫૭ લાખ) 
 
(રપ) વષર્ ૨૦૧૬ મા,ં સૌથી વ� ુસખં્ યામા ંશૌચાલયો ધરાવ� ુ ંરા�ય હશે?  

(અ) તામીલના�ુ 



(બ) �જુરાત 

(ક) કણાર્ટક      જવાબઃ(ક) કણાર્ટક 
 
(ર૬) ભારતમા ંશૌચાલય િવનાના ક�ટલા ઘરો છે?  

(અ) ૧૦૦ િમલીયન 

(બ) ૧૩૦ િમલીયન 

(ક) ૧૨૦ િમલીયન      જવાબઃ(બ) ૧૩૦ િમલીયન  
 
(ર૭) સમગ્ર િવ�મા ંક�ટલા લોકો �લુ્ લામા ંશૌચ�ક્રયા કર� છે?  

(અ) ૦.૫ �બલીયન 

(બ) એક િમલીયન 

(ક) એક �બલીયન     જવાબઃ (ક) એક �બલીયન 
 
(ર૮) ભારતમા ંક�ટલા લોકો �લુ્ લામા ંશૌચ�ક્રયા કર� છે?  

(અ) ૪૦૦ િમલીયન 

(બ) ૫૦૦ િમલીયન 

(ક) ૬૦૦ િમલીયન     જવાબઃ (ક) ૬૦૦ િમલીયન 
 
 
 
 

ભાગ-૩- ખાલી જગ્ યા ભરો- સ્ વચ્ છ ભારત િમશન   
(૧) સ્ વચ્ છ ભારત િમશનના ત્રણ ઉદ�શો છે - �લુ્ લામા ં શૌચ�ક્રયા ના�દૂ�, માથે મે�ુ ં

ઉપાડવા�ુ ંિન� ૂર્લન કર�ુ ંઅને .........................  

જવાબઃ ULBs મા ંક્ષમતા નમાર્ણ કર�ુ ં

(ર) ................... સરકાર� સ્ થાપે�ુ ં ભડંોળ છે � કંપનીઓને તેમના CSR બ�ટમાથંી 

ભારતમા ંસ્ વચ્ છતા �િુવધા માટ� દાન કરવા િનમતેં્ર છે.  

       જવાબઃ � ્ વચ્ છ ભારત કોષ 

(૩) િવ� આરોગ્ ય સગંઠન �જુબ, ભારતમા ં સ્ વચ્ છતા અને આરોગ્ યની ખામીને કારણે 

સર�રાશ D............... વ્ ય�ક્ત દ�ઠ �મુાવે છે. 

       જવાબઃ D ૬૫૦૦  વ્ ય�ક્ત દ�ઠ 
 
(૪) ગાધંી� માનતા હતા ક� ’................ પછ� તરત જ સ્ વચ્ છતા આવે છે.’  

        જવાબઃ પિવત્રતા  



 
(પ) ગાધંી� માનતા હતા ક� ’પિવત્રતા પછ� તરત જ સ્ વચ્ છતા છે; આ� આપણે 

રાષ્ ટ્ર�ય ઇચ્ છામા ંપ�રવતર્ન કરવાની પ્રિતજ્ઞા કર�એ.’ આ િનવેદન ............ એ ક�ુ� હ� ુ.ં  

      જવાબઃ રાષ્ ટ્રપિત પ્રણવ �ખુર� 

(૬) ............. એ ક�ુ ં ક� ’’ આપણી આસપાસના દર�ક રસ્ તા, પગદંડ�, કચેર�, ઘર, 

�પં�ંુ, ઝર�ુ ંઅને હવાના રજકણો ચોખ્ ખા હોવા જોઇએ અને રાખવા જોઇએ.’’   

       જવાબઃ રાષ્ ટ્રપિત પ્રણવ �ખુર� 

(૭) ’’ભારતને સ્ વચ્ છ કરવાની એક માત્ર ................ ની જવાબદાર� ન હોઇ શક�. �ુ ં

નાગ�રકોની આમા ંકોઇ �િૂમકા નથી? આપણે આ માનિસકતા બદલવી પડશે.’’  

       જવાબઃ સફાઇ કામદાર 

(૮) સ્ વચ્ છ ભારત િમશનમા ંક�ન્ દ્રનો ફાળો ........ ટકા છે.  

      જવાબઃ (૨૩.૫૮ ટકા) D ૧૪,૬૨૩ કરોડ 

(૯) સ્ વચ્ છ ભારત િમશનમા ંરા�યો/ક�ન્ દ્રશાિસત પ્રદ�શોનોફાળો ........ ટકા છે.  

      જવાબઃ (૭.૮૬ ટકા) D ૪૮૭૪ કરોડ 

(૧૦) િમશન હ�ઠળ ભારત સરકારની �ુલ ફાળવણીના ...... ટકા રા�યો અને ULBs ના 

ક્ષમતા િનમાર્ણ, વહ�વટ� અને કચેર� ખચર્ માટ� અલગ રાખશે.  

        જવાબઃ ૩ ટકા 

(૧૧) રા�યોને IEC અને લોક��િૃત પ્ર�િૃતઓ કરવા ભડંોળ ��ંૂ પાડવા ક�ન્ દ્ર 

સરકાર..... ટકા ફાળવણી કરશે.        

        જવાબઃ ૧૨ ટકા 

(૧ર) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન અ�ભયાન તા............... થી બધં કરવામા ંઆવશે.  

       જવાબઃ બી� ઓકટોબર, ૨૦૧૯ 

 (૧૩) SBM એટલે ................. 

      જવાબઃ Swachchh Bharat Mission   

(૧૪) NMD એટલે ................. 

      જવાબઃ National Mission Director  

(૧૫) PMU  એટલે ................. 

      જવાબઃ Project Management Unit   

(૧૬) HPC એટલે .................  
 
      જવાબઃ High Powered Committee   

(૧૭) SSS એટલે ................. 



      જવાબઃ State Sanitation Strategy   

(૧૮) CSP એટલે ................. 

      જવાબઃ City Sanitation Plan 

(૧૯) DPR એટલે ................. 

      જવાબઃ Detailed Project Report   

(ર૦) NBCC એટલે ................. 

    જવાબઃ National Building Construction Corporation   

(ર૧) ભારતની વષર્ ૨૦૧૧ ની વસિત ગણતર� શહ�ર� િવસ્ તારને બે �ખુ્ ય પ્રકારોમા ં

વગ��ૃત કયાર્ છે. તે .................. આ પ્રમાણે છે.  

       જવાબઃ વૈધાિનક અને ગણતર� 

(રર) ..... રા�યમા ંમાણસ દ્વારા માનવમળ હટાવવાની ઘટનાનો ફાળો સૌથી મોટો છે.  

       જવાબઃ ઉ�રપ્રદ�શ 

(ર૩) ..... રા�યમા ંમાણસ દ્વારા માનવમળ હટાવવાની ઘટનાનો ફાળો સૌથી ઓછો છે.  

       જવાબઃ મહારાષ્ ટ્ર 

(ર૪) ભારત�ુ ંપાણી ......... ટકા ��ુદ્ધકરણ થાય છે.    જવાબઃ ૩૦ ટકા 

(રપ) PPP એટલે .................  

      જવાબઃ Public-Private Partnership  

(ર૬) STP  એટલે ................. 

      જવાબઃ Sewage Treatment Plan   

(ર૭) સ્ વચ્ છ ભારત અ�ભયાનના વડાપ્રધાને પ્રથમ તબ�ે િનમેલા પ્રિતિષ્ ઠત 

મહા�ભુવોમા ંસલમાનખાન, અિનલ �બાણી, કમલ હસન, કિપલ શમાર્, િપ્રયકંા ચોપરા, 

બાબા રામદ�વ, સ�ચન તેન્ �ુલકર અને ............... હતા.   

       જવાબઃ શશી ક�રુ 

(ર૮) િમશનના ઉદઘાટનમા ંકયા િસનેમા અ�ભનેતાને આમતં્રણ આપ્ �ુ ંહ� ુ?ં  

       જવાબઃ આમીર ખાન 

(ર૯) રા�યના �ખુ્ યમતં્રી શ્રી ................... આ િમશનના બ્રાન્ડ એમ્ બેસડર છે.  

      જવાબઃ અ�ખલેશ યાદવ 

(૩૦) ગ્રામીણ સ્ વચ્ છ ભારત િમશનના કૌ�ંુ�બક �વનમા ં �ધુાર, ગ્રામીણ િવસ્ તારોમા ં

સ્ વચ્ છતાની �ળવણી માટ� લોકોને પે્રરવા અને ................ �ખુ્ ય ત્રણ ઉદ�શો છે. 

     જવાબઃ કાયર્રત સ્ થાિનક સસં્ થાને પે્રરવી 

(૩૧) વષર્ ૨૦૧૧ ની વસિત ગણતર� પ્રમાણે, ........ ટકા ગ્રામીણ પ�રવારો શૌચાલયનો 



ઉપયોગ કર� છે.     જવાબઃ ૩૨.૭૦ ટકા 

(૩ર) સ્ વચ્ છ ભારત-સ્ વચ્ છ િવદ્યાલય �બેંશ હ�ઠળ સૌથી �ચો લીલો દરજ્જો ધરાવતી 

શાળાને .............. રોકડ �રુસ્ કાર આપવામા ંઆવશે. 

        જવાબઃ એક લાખ �િપયા 

(૩૩) ............ ૧૯૯૯ ની અસરથી, ભારત સરકાર� સવર્ગ્રાહ� ગ્રામીણ સ્ વચ્ છતા 

કાયર્ક્રમને ન�ુ ંસ્ વ�પ આપ્ �ુ ંહ� ુ ંઅને સ�ંણૂર્ સ્ વ� ્ છતા અ�ભયાન તર�ક� શ�ં ક�ુ� હ� ુ.ં  

      જવાબઃ ૧લી માચર્, ૧૯૯૯ 

(૩૪) .......... ટકા પ�રવારો શૌચાલયનો લાભ લઇ શકતા નથી.  

       જવાબઃ ૬૮ ટકા 
 
 
 

 ભાગ-૪ સ્ વચ્ છતા, આરોગ્ ય અને  સ્ વાસ્ થ્ ય ઉપરના સામાન્ ય પ્ર�ો    
(બ�ુવૈકિલ્ પક પસદંગીના પ્ર�ો) 

(૧) શૌચાલયની પાછળની ટાકં�ને �ુ ંકહ� છે? (અ) શોષ ખાડો (બ) ખાળ�વૂો (ક) ફલશ 

ટાકં� (ડ) કોઇ પણ ન�હ.  જવાબઃ (ક) ફલશ ટાકં� 

(૪) �ા જળચર પ્રાણીઓ હલક� �ણુવ�ાવાળા પાણીનો સકં�ત આપે છે?  

 (અ) બ્ લેક ફલાય ઇયળ (બ) ક�ડ�સ ફલાય ઇયળ (ક) રાયફલ બીટલ 

       જવાબઃ (અ) બ્ લેક ફલાય ઇયળ 

(પ) પાણીના વહ�ણમા ંસખં્ યાની દ્રિષ્ ટએ સામાન્ યર�તે �ો કચરો જોવા મળે છે?  

(અ) પ્ લાિસ્ ટકની કોથળ�ઓ (બ) એલ્ �િુમનીયમના ડબ્ બા (ક) સીગાર�ટના �ંુઠા (ડ) આ 

બધા જ        જવાબઃ (ડ) આ બધા જ 
 
(૭)  ગદંા પાણી �દુ્ધ�કરણ સયંતં્ર ખાતે �દુ્ધ�કરણ અને િવભાજન સમયે �ુ ંથાય છે?  

(અ) મોટ� ઘન વસ્ �ઓુ ચળાઇ �ય છે  

(બ)  પ્રવાહ� ગદંા પાણીમાથંી મેલ અને કાદવને અલગ કરવામા ંઆવે છે  

(ક)  રોગા�ુઓંને મારવા માટ� કલોર�ન અથવા પાર�ંબલી �કરણોની પ્ર�ક્રયા કરાય છે 

(ડ) પ્રવાહ� ગદંા પાણીને ઘન વસ્ �નુા નાના કણોના બેક્ટ��રયાના �થૃ્ થકરણમા ંમદદ 

માટ� હવા દાખલ કરવામા ંઆવે છે.  

      જવાબઃ (બ) પ્રવાહ� ગદંા પાણીમાથંી મેલ અને કાદવને અલગ કરવામા ંઆવે છે  

(૮)  ગદંા પાણી �દુ્ધ�કરણ સયંતં્ર ખાતે ગદંા પાણીમા ંપ્રથમ �ુ ં ઘટના બને છે?  

(અ) રોગા�ુઓંને મારવા માટ� કલોર�ન અથવા પાર�ંબલી �કરણોની પ્ર�ક્રયા કરાય છે 



(બ) પ્રવાહ� ગદંા પાણીને ઘન વસ્ �નુા નાના કણોના બેક્ટ��રયાના �થૃ્ થકરણમા ંમદદ 

માટ� હવા દાખલ કરવામા ંઆવે છે.  

(ક) મોટ� ઘન વસ્ �ઓુ ચળાઇ �ય છે  

(ડ) પ્રવાહ� ગદંા પાણીમાથંી મેલ અને કાદવને અલગ કરવામા ંઆવે છે  

    જવાબઃ (ક) મોટ� ઘન વસ્ �ઓુ ચળાઇ �ય છે  

(૯) મળ ટાકં�મા ંપ્રવાહ� ગદંા પાણીમા ં�ુ ંપ્ર�ક્રયા થાય છે?  

(અ) મળ ટાકં�ના ઉપરના કાણા મારફતે બાષ્ પીભવન કર� છે  

(બ) લાબંા સમયના કચરા�ુ ં�પાતંરણ કર� છે  

(ક) તે મળ ટાકં�ના પાઇપ મારફતે ગટરમા ંવહ� �ય છે 

(ડ) તે મળ ટાકં�ના ત�ળયા મારફતે વહ� �ય છે  

   જવાબઃ (ક) તે મળ ટાકં�ના પાઇપ મારફતે ગટરમા ંવહ� �ય છે 

(૧૦) �નૂ્ ય પ્રવાહ� ઝરણ પ્રણાલી �ુ ંછે? 

(અ)  pH વીજભા�રત મારફતે કારખાનાના ગદંા પાણીના અદ્રાવ્ ય ધા�નેુ �ટ� પાડ� 

ત�ળયે બેસાડ� દ�તી પ્રણાલી છે 
 
(બ) કારખાનાના ગદંા પાણીના �િવક રસાયણોને ઓ�ક્સજન સાથે સયંોજન કરવા માટ� 

આઝોન અથવા હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરતી  પ્રણાલી છે  

(ક) કારખાનાના ગદંા પાણીના એિસડ અથવા આલ્ કલીઝને િનિષ્ ક્રય કરતી પ્રણાલી છે  

(ડ) કારખાનાના ગદંા પાણીમા ંમાત્ર ઘન વસ્ � ુરહ� તે માટ� બાષ્ પીભવનની  પ્રણાલી છે   

 જવાબઃ (ડ)કારખાનાના ગદંા પાણીમા ં માત્ર ઘન વસ્ � ુ રહ� તે માટ� 

બાષ્ પીભવનની  પ્રણાલી છે   

(૧૧) એિસડ વરસાદ થવાના કારણો �ુ ંછે?  

(અ) વીજળ� મથકો, કારખાના અને વાહનોમાથંી નીકળતો સલ્ ફર અને નાઇટ્રોજનના 

તત્ વો 

(બ) ઉનાળામા ંગરમ હવામાનના કારણે છોડ� દ�ધેલ સલ્ ફર અને નાઇટ્રોજનના તત્ વો 

(ક)  વીજળ� મથકો, કારખાના અને વાહનોમાથંી નીકળતો કાબર્ન ડાયોક્સાઇડ 

(ડ) વસતંઋ�મુા ંઉ�ર �વુીય જમીનને છોડ� દ�ધેલ કાબર્ન ડાયોક્સાઇડ અને મીથેન  

 જવાબઃ (અ) વીજળ� મથકો, કારખાના અને વાહનોમાથંી નીકળતો સલ્ ફર અને 

નાઇટ્રોજનના તત્ વો 

(૧ર) ક�ચડ �ુ ંછે? 

(અ) ઝરણાના ખડકો નીચે રહ�તા જ�ંઓુ 

(બ) ગદંા પાણીનો પ્રવાહ� ભાગ 



(ક)  ગદંા પાણીનો વજનદાર અને ત�ળયે ભેગો થતો ભાગ  

(ડ) ચરબી, ગ્રીસ �વા ઘન અને  ગદંા પાણીમા ંઉપર તર� ુ ંતેલ  

 જવાબઃ (ડ) ચરબી, ગ્રીસ �વા ઘન અને  ગદંા પાણીમા ંઉપર તર� ુ ંતેલ 

(૧૩) ગદંા પાણી �દુ્ધ�કરણ સયંતં્ર ખાતે જ�ંનુાશક પ્ર�ક્રયા વખતે �ુ ંથાય છે? 

(અ) પ્રવાહ� ગદંા પાણીમાથંી મેલ અને કાદવને અલગ કરવામા ંઆવે છે  

 (બ) રોગા�ુઓંને મારવા માટ� કલોર�ન અથવા પાર�ંબલી �કરણોની પ્ર�ક્રયા કરાય છે  

 (ક) પ્રવાહ� ગદંા પાણીને ઘન વસ્ �નુા નાના કણોના બેક્ટ��રયાના �થૃ્ થકરણમા ંમદદ 

માટ� હવા દાખલ કરવામા ંઆવે છે.  

 (ડ) મોટ� ઘન વસ્ �ઓુ ચળાઇ �ય છે  
 
 જવાબઃ (બ) રોગા�ુઓંને મારવા માટ� કલોર�ન અથવા પાર�ંબલી �કરણોની 

પ્ર�ક્રયા કરાય છે  

(૧૪) ખાડા સડંાસ અથવા �જ�ં ક�વી ર�તે કામ કર� છે? 

(અ)  પ્રવાહ� ગદંા પાણીમાથંી મેલ અને કાદવને અલગ કર�છે  

(બ) મળ અને પેશાબને ખાડા અથવા ટાકં�મા ં�ળવી રાખીને તેને આગળની પ્ર�ક્રયા 

�ધુી �ૂર કર� શકાય છે  

(ક) બેક્ટ��રયાને તેના કામને ચા� ુરાખવા માટ� મળ અને પેશાબને ગડરમા ંસી�ુ ંવહ� 

જવા માટ�  

(ડ) ગદંા પાણીના િવભાજનમા ંઝડપ લાવવા હવાના િમશ્રણથી  

 જવાબઃ (બ) મળ અને પેશાબને ખાડા અથવા ટાકં�મા ં �ળવી રાખીને તેને 

આગળની પ્ર�ક્રયા �ધુી �ૂર કર� શકાય છે  

(૧પ) શોષ ટાકં�મા ંકાદવને થાય છે?  

(અ) તે �કૂવી નાખે છે અને હટાવવા માટ� ગઠ્ઠો બનાવે છે �થી સમયાતંર� બહાર 

કાઢવાની જ�ર પડ� છે.  

(બ) તે ટાકં�ના ત�ળયે એકઠો થાય છે અને સમયાતંર� બહાર કાઢવાની જ�ર પડ� છે. 

(ક) તે શોષ ખાડાના પાઇપ મારફતે ગટરમા ંવહ� જવા દ� છે.  

 જવાબઃ (બ) તે ટાકં�ના ત�ળયે એકઠો થાય છે અને સમયાતંર� બહાર કાઢવાની 

જ�ર પડ� છે. 

(૧૬) પાણીની �ણુવ�ાના સરંક્ષણ માટ� �બન સરકાર� સગંઠનો �ુ ં�િૂમકા ભજવી શક�?   

(અ) તેઓ જળ સરંક્ષણ કાયદો પસાર કર� શક�, સસં્ થાને  સરંક્ષણ આપી શક� અને અમલ 

માટ� ભડંોળ ��ંૂ શક�. 

(બ) તેઓ  જળ સરંક્ષણ કાયદો પસાર કરવામા ં ઉ�ેજન આપે અને તેના અમલમા ં



સહયોગ કર� 

(ક) તેઓ પાણી �ણુવ�ા સરંક્ષણ કાયદો અને િવિનયમોનો ભગં થયો ક� ક�મ તે ન�� 

કર�  

(ડ) તેઓ પાણી �ણુવ�ા સરંક્ષણ કાયદાના ચો�સ ધોરણો ન�� કર�, લોકો, 

ધધંાદાર�ઓ અને બી� સસં્ થાઓને તેને અ�સુરવામા ંસહાય કર�, જો અ�સુર� ન�હ તો 

તેને અ�સુરવા દબાણ કર�  

 જવાબઃ (બ) તેઓ  જળ સરંક્ષણ કાયદો પસાર કરવામા ંઉ�ેજન આપે અને તેના 

અમલમા ંસહયોગ કર� 

(૧૭)  પાણીની �ણુવ�ાના સરંક્ષણ માટ� ક�ન્ દ્ર અને રા�ય સરકાર �ુ ં �િૂમકા ભજવી 

શક�?   

(અ)  તેઓ પાણી �ણુવ�ા સરંક્ષણ કાયદાના ચો�સ ધોરણો ન�� કર�, લોકો, 

ધધંાદાર�ઓ અને બી� સસં્ થાઓને તેને અ�સુરવામા ંસહાય કર�, જો અ�સુર� ન�હ તો 

તેને અ�સુરવા દબાણ કર�  

(બ) તેઓ પાણી �ણુવ�ા સરંક્ષણ કાયદો અને િવિનયમોનો ભગં થયો ક� ક�મ તે ન�� 

કર�  

(ક) (બ) તેઓ  જળ સરંક્ષણ કાયદો પસાર કરવામા ંઉ�ેજન આપે અને તેના અમલમા ં

સહયોગ કર� 

(ડ) તેઓ જળ સરંક્ષણ કાયદો પસાર કર� શક�, સસં્ થાને  સરંક્ષણ આપી શક� અને અમલ 

માટ� ભડંોળ ��ંૂ શક�. 

 જવાબઃ (ડ) તેઓ જળ સરંક્ષણ કાયદો પસાર કર� શક�, સસં્ થાને  સરંક્ષણ આપી 

શક� અને અમલ માટ� ભડંોળ ��ંૂ શક�. 

(૧૮) જો બધી �ગ અને બી� િવઘટક તત્ વો અદ્રશ્ય થઇ �ય તો �ુ ંથઇ �ય? 

 (અ) કંઇ ન થાય (બ) હવા વધાર� �દુ્ધ થઇ શક� (ક) વનસ્ પિત અને �તૃ પ્રાણીઓના 

શબના ઢગલા થાય (ડ) માટ� વધાર� પોષણક્ષમ બને  

 જવાબઃ ક) વનસ્ પિત અને �તૃ પ્રાણીઓના શબના ઢગલા થાય (ડ) માટ� વધાર� 

પોષણક્ષમ બને 

(૧૯) િવ�ના ક�ટલા લોકો શૌચાલયનો ઉપયોગ કર� શકતા નથી?  

(અ) આશર� ૧૦ િમલીયન (બ) આશર� ૧ િમલીયન (ક) આશર� ૧૦૦ િમલીયન (ડ) 

આશર� ૧ �બલીયન   

   જવાબઃ (ડ) આશર� ૧ �બલીયન   

(ર૦) ગ�ંું પાણી �ુ ંછે?  



(અ) સડંાસમા,ં નાહવામા ંવપરાયેલ અથવા જમીનમા ંઉતર��ુ ં 

(બ) હલ�ંુ પાણી (ક) ઉપરના બ�ે (ડ) કોઇપણ ન�હ  

       જવાબઃ ક) ઉપરના બ�ે 

(૨૧) ઘરોમાથંી છોડાતા ગદંા પાણીને ................. કહ�વાય છે.  

(અ) ગ�ું (બ) કાદવ (ક) બ�ે (ડ) એકપણ ન�હ   જવાબઃ (અ) ગ�ું 

(રર) ��ંુૂ .............. ખાતર તર�ક� વપરાય છે.   

(અ) ગ�ું (બ) કાદવ (ક) બ�ે (ડ) એકપણ ન�હ.  જવાબઃ (બ) કાદવ 

(ર૩) ઓઝોન િવષે�ુ ંનીચેના વણર્નનો અભ્ યાસ કરો અને સા�ુ ંશોધી કાઢો.   

(અ) તે સ�વોને શ્ વાસ લેવામા ંજ�ર� છે. 

(બ તે પાણીને જ�ં�ુકુ્ત કરવા વપરાય છે. 

(ક) તે પાર�ંબલી �કરણોને શોષી લે છે. 

(ડ) હવામા ંતેનો ભાગ �દા� ૩ ટકા છે.  

(અ) ((અ), (બ) અને (ક) 

(બ)  (બ) અને (ક)  

(ક) (અ) અને (બ) 

(ડ) બધા ચાર      જવાબઃ (બ)  (બ) અને (ક) 

(ર૪) આમાથંી �ખુ્ યત્ વે ગટર આવે છે.  
 
(અ) ઘરો  (બ) કારખાના  (ક) કચેર�ઓ  (ડ) હોિસ્ પટલો  

         જવાબઃ(અ) ઘરો   

(રપ) વહ� આવ�ુ ંગ�ું પાણી �ખુ્ યત્ વે આમાથંી આવે છે. 
 
(અ) ઘરો  (બ) કારખાના  (ક) કચેર�ઓ  (ડ) હોિસ્ પટલો 

        જવાબઃ (બ) કારખાના   

(ર૬) ગદંા પાણીમાથંી માટ� અને ર�તી �ૂર કરવા કઇ પ્ર�ક્રયાનો ઉપયોગ થાય છે?  

(અ) વા� ુિમશ્રણ (બ) કલોર�નેશન (ક) અવકે્ષપણ (ડ)  ગાળણ  

       જવાબઃ(ક) અવકે્ષપણ  

(ર૭) ગદંા પાણીને વા� ુિમશ્રણ કરતી વખતે આમથંી �ુ ં��ંુ પડ� છે?  

(અ) અદ્રાવ્ ય વસ્ � ુ(બ) માનવ મળ (ક) બેક્ટ��રયા  (ડ) જ�ં ુ 

       જવાબઃ (બ) માનવ મળ 

(ર૮) ગદંા પાણીના જ�ંનેુ મારવા માટ�  કઇ પ્ર�ક્રયા કામમા ંઆવે છે?   

(અ) વા� ુિમશ્રણ (બ) કલોર�નેશન (ક) અવકે્ષપણ (ડ)  ગાળણ  



      જવાબઃ (બ) કલોર�નેશન 

(ર૯) પ્ર�ુિશત પાણી પીવાથી �ો રોગ થઇ શક� છે?   

(અ) ન્ �મુોિનયા  (બ) િશતળા (ક) મેલે�રયા (ડ) કોલેરા  

       જવાબઃ (ડ) કોલેરા 

(૩૦) શર�ર�ુ ં�ા�ગને કમળો અસર કર� છે?  

(અ) ફ�ફસા (બ) હ્રદય (ક) જઠર (ડ) �તરડા  

       જવાબઃ(ક) જઠર  

(૩૧)  નીચે�ુ ં�ુ ંગ�ંું પાણી નથી?  

(અ) મે�ુ ં(બ) ગટર (ક) ગે્ર પાણી (ક) કા�ં પાણી   

      જવાબઃ (ક) ગે્ર પાણી 

(૩ર) માનવ સપંકર્ ને ઝેર� કચરાના જોખમથી અટકાવવા મારફતે આરોગ્ યને ઉ�ેજન 

આપવા સ્ વચ્ છતા એ ....... છે.    

(અ) આરોગ્ ય (બ) યોગ્ ય (ક) વધાર� સા�ં (ડ) સ�ંણૂર્ 

       જવાબઃ  (અ) આરોગ્ ય 

(૩૩) ભારત�ુ ંસૌથી સ્ વચ્ છ શહ�ર �ુ ંછે?  

(અ) મૈ�રુ (બ) �રુત (ક) �દલ્ હ� (ડ) ચદં�ગઢ   જવાબઃ(ડ) ચદં�ગઢ  

(૩પ) િવ�નો સૌથી સ્ વચ્ છ દ�શ �ો છે 

(અ) સ�ગાપોર (બ) �બુા (ક) ઓસ્ ટ્ર�યા (ડ) ફ્રાન્ સ  

        જવાબઃ(અ) સ�ગાપોર  

(૩૬) .......... નો �ખુ્ ય ઉદ�શ સ્ વચ્ છ પયાર્વરણ ��ંૂ પાડ�ને અને રોગોના ચક્રને તોડ�ને 

માનવ આરોગ્ યને રક્ષણ અને ઉ�ેજન આપવાનો છે.  

(અ) ગટર વ્ યવસ્ થા (બ) ફલશ પ્રણાલી (ક) શૈચાલય  પ્રણાલી (ડ) સ્ વાસ્ થ્ ય પ્રણાલી 

      જવાબઃ (ડ) સ્ વાસ્ થ્ ય પ્રણાલી  

(૩૭) િવ�ના ૬ �બલીયન લોકો પૈક� ક�ટલા લોકો સ્ વચ્ છ પણી િવના �વે છે 

(અ) ૧૦.૧ �બલીયન (બ) ૧.૧ �બલીયન (ક) ૧૦.૧ િમલીયન (ડ) એક�ય ન�હ  

       જવાબઃ (બ) ૧.૧ �બલીયન 

(૩૮) સલામત પાણી િવના મોટા ભાગના લોકો �ા રહ� છે?  

(અ) એિશયા (બ) ઓસેિનયા (પેસીફ�ક ટા�)ુ (ક) આ�ફ્રકા (ડ) આ બધામા ં 

       જવાબઃ (અ) એિશયા 

(૩૯) DDT �ુ ંછે 

(અ) વનસ્ પિત�ુ ંપોષક તત્ વ  



(બ) મેલે�રયાની સારવારમા ંલેવાતી ઓછ� ઝેર� દવા  

(ક) માણસો માટ�ની સલામત માઇક્રોબાઇસાઇડ  

(ડ)  હઠ�લી, ક્લોર�નેટ�ડ હાઇડ્રોકાબર્ન જ�ંનુાશક દવા  

   જવાબઃ (ડ)  હઠ�લી, ક્લોર�નેટ�ડ હાઇડ્રોકાબર્ન જ�ંનુાશક દવા  

(૪૦) કઇ સસં્ થા વૈિ�ક આરોગ્ ય સમસ્ યાને હાથ ધર� છે?  

(અ) િવ� આરોગ્ ય સસં્ થા, WHO  

(બ) અ� અને �ૃિષ સગંઠન FAO  

 (ક) રોગ િનયતં્રણ ક�ન્ દ્ર, CDC  

(ડ) અ� અને દવા વ્ યવસ્ થા તતં્ર, FDA 

      જવાબઃ (અ) િવ� આરોગ્ ય સસં્ થા, WHO  

(૪૧) વ્ યાવસાિયક રોગ �ુ ંછે? 

(અ) તેમના માતા-િપતામાથંી વારસામાથંી ઉતર� આવેલા ક�ટલાક રંગ�તૂ્રના તફાવતથી 

ઊભી થતી પ�રિસ્ થિતને કારણે શર�રના કામ કરવામા ંઅડચણ ઊભી કરવી  

(બ) કોઇનામા ં પ્ર�ુષક અથવા ઝેર� પદાથર્ �દર આવવાથી ઊભી થતી પ�રિસ્ થિતને 

કારણે અને તે પછ� શર�રની ��ૃદ્ધ, િવકાસ અને કાયર્મા ંઅડચણ ઊભી કરવી 

(ક) કોઇનામા ં બાહ્ય પરાવલબંીઓ �દર આવવાથી ઊભી થતી પ�રિસ્ થિતને કારણે 

શર�રના કામ કરવામા ંઅડચણ ઊભી કરવી અને તે બી� વ્ય�ક્તમા ંઉત્ પ� થાય અને 

ફ�લાય 

(ડ) ગભંીર પ�રિસ્ થિતમા ંઅથવા ઝેર� તત્વના ફ�લાવાથી ઊભી થતી પ�રિસ્ થિત 
  
 જવાબઃ (ડ) ગભંીર પ�રિસ્ થિતમા ંઅથવા ઝેર� તત્વના ફ�લાવાથી ઊભી થતી પ�રિસ્ થિત 

(૪ર) ભેજવાળ� વસ્ � ુપર થતી �ગ, આથો અને �ંગી આના ઉદાહરણો છે. 

(અ) ભૌિતક જોખમ (બ) રાસાય�ણક જોખમ (ક) રોગા�ુ ંજ�ંઓુ (ડ) �િવક જોખમ   

      જવાબઃ (ડ) �િવક જોખમ   

(૪૩) જ�ંઓુને ટકાવી રાખવા માટ�ની આ પ�રિસ્ થિત છે. 

(અ) ખોરાક, તાપમાન, દબાવ, પ્રાણવા�,ુ અમ્ લિપત, સમય  

(બ)   ખોરાક, તાપમાન, ભેજ, િવ�કરણો, અમ્ લિપત, સમય   

(ક)  ખોરાક, ભેજ, અમ્ લિપત, પ્રાણવા�,ુ સમય, તાપમાન  

(ડ) આમા�ં ુ ંકોઇપણ ન�હ  

  જવાબઃ  (ક)  ખોરાક, ભેજ, અમ્ લિપત, પ્રાણવા�,ુ સમય, તાપમાન  
 
(૪૪) ખોરાકના સપંકર્મા ંઆવતી વસ્ �નુી સપાટ�ને સાફ કરવી જોઇએ. 



(અ) તેને વાપયાર્ પહ�લા અને પછ� 

(બ)  �યાર� ગદં� દ�ખાય ત્ યાર� 

(ક) દર ચાર કલાક� 

(ડ) ઉપરના બધા     જવાબઃ (ડ) ઉપરના બધા 

(૪પ) નીચેની કઇ પ્ર�ક્રયા સાચી છે તે ઓળખી બતાવો. 

(અ) સ્ વચ્ છ કર�ુ,ં જ�ં ુર�હત કર�ુ ંઅને સાફ કર�ુ ં

(બ) ફર� કર�ુ ં

(ક)  ધો�ુ,ં વીછળ�ુ ંઅને સ્ વચ્ છ કર�ુ ં 

(ડ) ધો�ુ,ં વીછળ�ુ ંઅને �માલથી કો�; કર�ુ ં 

     જવાબઃ (ક)  ધો�ુ,ં વીછળ�ુ ંઅને સ્ વચ્ છ કર�ુ ં

(૪૬) એકલા આ�ફ્રકામા,ં લોકો પાણી મેળવવા માટ� દર વષ� ........ કલાકો વાપર� છે. 

(અ) ૧૦૦ હ�ર  (બ) પ૦ િમલીયન  (ક) ૪૦ �બલીયન (ડ) ૧૦૦ �બલીયન  

       જવાબઃ (ક) ૪૦ �બલીયન 

(૪૭) તબીબી સશંોધન િનદ�શ કર� છે ક� િવકાસ �ંધાવા�ુ ં�ખુ્ ય કારણ ........ છે.  

(અ) વ્ યાયામનો અભાવ (બ) �બન આરોગ્ યપ્રદ ખોરાક ખાવો (ક) �લુ્ લામા ંમળત્ યાગ 

કરવો (ડ) સખત સપાટ� ઉપર ��ૂુ ં 

      જવાબઃ ક) �લુ્ લામા ંમળત્ યાગ કરવો 

(૪૮) િવ�મા ં�દા� ........... લોકો ચોખ્ �ુ ંઅને સલામત પાણી ઓ�ં મેળવી શક� છે. 

(અ) ૫૩૪ િમલીયન (બ) ૧ �બલીયન (ક) ૭૮૩ િમલીયન (ડ) ૨.૩ �બલીયન  

      જવાબઃ (ક) ૭૮૩ િમલીયન 

(૪૯) ફ્લશ થવા માટ� મોટા ભાગના ટોયલેટ ક�ટલો સમય લે છે? 

(અ) ૩ સેકન્ ડ (બ) ૫ સેકન્ ડ (ક) ૧૦ સેકન્ ડ (ડ) આમાનંી એક પણ ન�હ 

       જવાબઃ (અ) ૩ સેકન્ ડ 

(૫૦) ધોરણસરના ટોયલેટની ટાકં� ક�ટ�ુ ંપાણી સગં્રહ� શક� છે?  

(અ) ૧ ગેલન (બ) ૨ ગેલન (ક) ૩ ગેલન (ડ) આમા�ં ુ ંએક� ન�હ 

      જવાબઃ(બ) ૨ ગેલન  

(પ૧) મોટા ભાગના ટોયલેટ બનાવવા કઇ વસ્ � ુવપરાય છે?  

(અ) કાચ (બ) સીમેન્ ટ (ક) ચીનાઇ માટ� (ડ) આ બધી જ  

     જવાબઃ (ક) ચીનાઇ માટ� 

(પર) જો ટોયલેટ ટાકં�મા ંપાણી ન હોય તો ફ્લશ ક�વી ર�તે શ� બને?  

(અ) બે કપ પાણીથી પોખ�ં ભરો (બ) પોખરામા ંએક ડોલ પાણી ર�ડો (ક) ટાકં�મા ંપાણી 



ન હોય તો ફ્લશ કર�ુ ંશ� નથી (ડ) આ બ�ુ ંકરો  

     જવાબઃ (બ) પોખરામા ંએક ડોલ પાણી ર�ડો 

(પ૩) ટોયલેટમા ંફલશ કયાર્ પછ�, પાણી અને મળ �ા ં�ય છે? 

(અ) સગં્રહ ટાકં�મા ં(બ) ગટરમા ં(ક) ઉપરના બ�ેમા ં(ડ) આમાનંા કોઇમા ંનહ� 

     જવાબઃ (ક) ઉપરના બ�ેમા ં

(૫૪) ટોયલેટની ટાકં� ........... તર�ક� કામ કર� છે. 

(અ) ડોલ (બ) મળને સાચવી રાખવા�ુ ં(ક) કોઇ જવાબ નથી (ડ) બ�ે  

       જવાબઃ (અ) ડોલ 

(૫૫) ટોયલેટની ટાકં�ના ફલોટનો હ�� ુ�ુ ંછે?  

(અ) પાણીને ઊભરાવ� ુ ંઅટકાવે છે (બ) પાણીને આ�ુ ંચા�/ુબધં કર� છે (ક) ટોયલેટમા ં

વહાવે છે (ડ) આમા�ં ુ ંકંઇ ન�હ  

     જવાબઃ (બ) પાણીને આ�ુ ંચા�/ુબધં કર� છે 
 
 
(૫૬) ટોયલેટને ફલશ કર�એ ત્ યાર� �ુ ંથાય છે?  

(અ) ફલશનો વાલ્ વ ઉપર થાય છે અને પાણી પોખરામા ંભરાય છે  

(બ) ફલશનો વાલ્ વ નીચે �ય છે અને પાણી આવ�ુ ંબધં થાય છે 

(ક) ફલશનો વાલ્ વ નીચે �ય છે અને પાણી પોખરામા ંભરાય છે  

(ડ) આમા�ં ુ ંકંઇ ન�હ  

 જવાબઃ (અ) ફલશનો વાલ્ વ ઉપર થાય છે અને પાણી પોખરામા ંભરાય છે  

(૫૭) જો ટોયલેટનો ફલોટ બરાબર કામ ન કર� અને પાણી વહ�વા�ુ ંચા�ુ ં રહ� તો �ુ ં

થાય?  

(અ) પાણીનો ભરાવો થાય છે 

(બ) પાણીનો ભરાવો રોકવા પાણી ર�ફ�લ ટ�બુમા ંવહ�શે 

(ક) ટાકં�ના ઢાકંણા �ધુી પાણી�ુ ંસ્ તર પહ�ચે ત્યાર� પાણી બધં થશે 

(ડ) આમા�ં ુ ંકંઇ ન�હ 

  જવાબઃ (બ) પાણીનો ભરાવો રોકવા પાણી ર�ફ�લ ટ�બુમા ંવહ�શે 

(૫૮) ટોયલેટ બનાવવા ચીનાઇ માટ� શા માટ� વાપરવામા ંઆવે છે? 

(અ) ચીનાઇ માટ� સખત ધા� ુછે 

(બ) ચીનાઇ માટ� �બન િછદ્રા�ં છે 

(ક) ચીનાઇ માટ� સખત, �બન િછદ્રા�ં છે  

(ડ) આમા�ં ુ ંકંઇ ન�હ 



     જવાબઃ (ક) ચીનાઇ માટ� સખત, �બન િછદ્રા�ં છે 

(૫૯) ટોયલેટ ટાકં� પાણીથી ભરવા માટ� ક�ટલો સમય લાગે છે?  

(અ) ૧૦-૨૦ સેકન્ ડ (બ) ૨૦-૩૦ સેકન્ ડ (ક) ૩૦-૬૦ સેકન્ ડ (ડ) આમા�ં ુ ંકંઇ ન�હ 

       જવાબઃ (ક) ૩૦-૬૦ સેકન્ ડ 
 
(૬૦) ગમે તેટલો મળ િનકાલ કયાર્ પછ� પણ ટોયલેટના પોખરામા ંપાણી�ુ ં સ્ તર ક�મ 

�મ�ુ ંતેમ રહ� છે?  

(અ) ઊભરાઇને બહાર નીકળ�ુ ંરોકવા માટ� સલામતી વ્ યવસ્ થા છે. 

(બ) બકનળ� મારફત પાણી�ુ ંસ્ તર જળવાઇ રહ� છે 

(ક) જો �રૂ� ુ ંપાણી ઉમેરાઇ �ય ત્ યાર� ઉપર ચડ� છે અને ઉભરાઇ જશે. 

(ડ) આમા�ં ુ ંકંઇ ન�હ 

   જવાબઃ (બ) બકનળ� મારફત પાણી�ુ ંસ્ તર જળવાઇ રહ� છે 

(૬૧) ટોયલેટના પોખરાની �કનાર ઉપર કાણા ંશા માટ� છે? 

(અ) કાણા ટોયલેટને ચાખ્ �ુ ંરાખે છે 

(બ) કાણા પાણીને �કનાર� ઉપરથી ટોયલેટના પોખરામા ંવહાવે છે  

(ક) કાણા પોખરામા ંહવા ભર� છે  

(ડ) આમા�ં ુ ંકંઇ ન�હ  

  જવાબઃ (બ) કાણા પાણીને �કનાર� ઉપરથી ટોયલેટના પોખરામા ંવહાવે છે 

(૬૨) ટોયલેટનો �ો ભાગ ટાકં�માથંી પાણીને પોખરામા ંપસાર કર� છે?  

(અ) ફલશ વાલ્ વ (બ) �શુ હ�ન્ ડલ (ક) બકનળ� ટ�બુ (ડ) આમા�ં ુ ંકંઇ ન�હ  

     જવાબઃ (અ) ફલશ વાલ્ વ 

(૬૩) બધા ટોયલેટને ............... �ખુ્ ય ભાગ છે. 

(અ)બે (બ) ત્રણ (ક) ચાર (ડ) આ ત્રણેય 

 જવાબઃ (ડ) આ ત્રણેય (પોખ�ં, ફલશ, ર�ફ�લ તતં્ર) 

(૬૪) જો તમે �ૂના ટોયલેટને બદલવા માગતા હોવ તો દ�વાલથી ટોયલેટના ત�ળયાના 

બોલ્ ટ �ધુી�ુ ં�તર શા માટ� માપ�ુ ંજોઇએ? 

(અ) ટોયલેટ�ુ ંમાપ �ુ�ંુ આવે છે 

(બ) એ �ણવા માટ� ક� ક�ટલી લાબંી નળ� જોઇશે 

(ક) આ બ�ે (ડ) કોઇ જવાબ સાચો નથી 

 જવાબઃ (અ) ટોયલેટ�ુ ં માપ �ુ�ંુ આવે છે. (જો તમારા ટોયલેટ�ુ ં માપ 

દ�વાલથી બોલ્ ટ �ધુી ૧૨ �ચ હોય તો તમા�ં ધોરણસરના માપ�ુ ંટોયલેટ છે) 

(૬૫) ક�ટલાક ટોયલેટ અને બાથ�મની લાદ� વચ્ ચે મહત્ વની કંઇ વસ્ � ુછે?  



(અ) લાપીથી તીરાડ ભરવી 

(બ) મીણથી સીલ કર�ુ ં

(ક) આ બ�ે કર�ુ ં

(ડ) કોઇ વસ્ � ુન�હ     જવાબઃ (બ) મીણથી સીલ કર�ુ ં

(૬૬) ટોયલેટને ફલશ કયાર્ પછ�, ફલશ વાલ્ વ �ુ ંથ�ુ ંજ જોઇએ? 

(અ) ફલશ વાલ્ વ ઉપરની િસ્ થિતમા ંરહ�વો જોઇએ 

(બ) ફલશ વાલ્ વ નીચેની  િસ્ થિતમા ંપાછો આવવો જોઇએ અને કાણાને ઢાકં� દ�  

(ક) ફલશ વાલ્ વ ચાલવો ન જોઇએ 

(ડ) ત્રણમાથંી એક� ન�હ 

  જવાબઃ (બ) ફલશ વાલ્ વ નીચેની  િસ્ થિતમા ંપાછો આવવો જોઇએ અને 

કાણાને ઢાકં� દ� 

(૬૭) �યાર� �ૂ�ુ ંટોયલેટ બદવામા ંઆવે ત્ યાર� તમાર� પાસે �ડઝાઇનના �ા ંિવકલ્ પો 

હોવા જોઇએ? 

(અ) માપ (બ) રંગ (ક)  પહ�લા બ�ે (ડ) કોઇ િવકલ્ પ નથી  

      જવાબઃ (બ) રંગ 

(૬૮) સ્ વચ્ છતા �િુવધાના અભાવે નીચેની કઇ મોટ� માદંગી�ુ ંકારણ બને છે? 

(અ) તાવ (બ) શરદ� (ક) ઝાડો 

     જવાબઃ (ક) ઝાડો 

(૬૯) આપણે હાથ �ાર� ધોવા જોઇએ? 

(અ) ખાધા પહ�લા અને પછ� 

(બ) સડંાસ કયાર્ પછ� 

(ક) ખોરાક રાધંતા પહ�લા 

(ડ) પાલ� ુ ંપ્રાણી સાથે રમ્ યા પછ� 

(ઇ) ઉપરના ચાર�ય 

     જવાબઃ (ઇ) ઉપરના ચાર�ય 

(૭૦) આશર� ક�ટલો સમય હાથ ધોવો જોઇએ?  

(અ) ૨૦ સેકન્ ડ (બ) ૫ સેકન્ ડ (ક) એક િમિનટ 

      જવાબઃ(અ) ૨૦ સેકન્ ડ 

(૭૧) રોગના સકં્રમણને રોકવાનો એક માત્ર �બૂ અસરકારક ઉપાય �ુ ંછે? 

(અ) �વા� ુિવરોધી દવા (બ) માત્ર પાણીથી હાથ ધોવા (ક) સા� ુસાથે  પાણીથી હાથ 

ધોવા (ડ) કોઇ ઉપાય નથી  



    જવાબઃ (ક) સા� ુસાથે  પાણીથી હાથ ધોવા 

(૭૨) ઓછામા ંઓછા ક�ટલીવાર દાતં સાફ કરવા જોઇએ?  

(અ) �દવસમા ંએકવાર (બ) �દવસમા ંબે વાર (ક) �દવસમા ંત્રણ વાર 
 
    જવાબઃ (બ) �દવસમા ંબે વાર 

(૭૩) હાથ ધોયા પછ� તેને કોરા કરવા�ુ ંકારણ �ુ ંછે? 

(અ) �થી �યા ંત્ યા ંપાણીના ટ�પા ંન પડ� 

(બ) કારણ ક� ભીના હાથને કારણે જ�ં ુઅને �વા�ુઓં વધાર� સહ�લાઇથી ફ�લાય છે 

(ક) ભીના હાથ ચીકણા હોવાથી વાસણો બરાબર પકડ� શકાતા નથી 

(ડ) ઉપરના ત્રણેય  

  જવાબઃ (બ) કારણ ક� ભીના હાથને કારણે જ�ં ુઅને �વા�ુઓં વધાર� 

સહ�લાઇથી ફ�લાય છે 
 
(૭૪) �વા� ુમાટ� નીચે�ુ ં�ુ ંસા�ુ ંછે? 

(અ) �ંુફાળા વાતાવરણમા ં�વા� ુ�ણુાય છે અને ઝડપથી ��ૃદ્ધ થાય છે 

(બ) �વા�નેુ ટક� રહ�વા હવાની જ�ર છે 

(ક) દર�ક �તના �વા� ુખોરાક� ઝેર આપે છે 

(ડ) ખોરાકને શીત કર�ને �વા�નેુ માર� શકાય છે 

 જવાબઃ (અ) �ુંફાળા વાતાવરણમા ં�વા� ુ�ણુાય છે અને ઝડપથી ��ૃદ્ધ થાય છે 

(૭૫) નીચેની કઇ બાબત �વા�નેુ વધવામા ંસહાય કર� છે? 

(અ) પાણી (બ) ખોરાક (ક) �ુંફા�ં વાતાવરણ (ડ) ત્રણેય   

      જવાબઃ (ડ) ત્રણેય   

(૭૬) ખોરાક� ઝેર�ુ ંકારણ ખોરાકમા ંઘણા �વા� ુછે એ�ુ ંતમે ક�મ કહ� શકો?   

(અ) તેમા ં�ુગ�ધ આવે (બ) ન કહ� શકો, તે સામાન્ ય દ�ખાય છે (ક) તેનો રંગ બદલાય 

�ય છે (ડ) તેનો સ્ વાદ બદલાય �ય છે 
 
   જવાબઃ (બ) ન કહ� શકો, તે સામા� ્ ય દ�ખાય છે 

(૭૭) મારા હાથ ધોવા જોઇએ .... 

(અ) મોટ� ભાગે ટાળ�ુ ં(બ) ગદંા દ�ખાય ત્ યાર� (ક) રોજ�દ� ટ�વ (ડ) ત્રણમા ંએક� ન�હ  

     જવાબઃ (ક) રોજ�દ� ટ�વ 

(૭૮) �વા� ુઆ છે... 

(અ) સ�ંણૂર્ �તૃોપ�વી વનસ્ પિત (બ) �િશક પર�વી (ક) �િશક �તૃોપ�વી 



વનસ્ પિત  (ડ) સ�ંણૂર્ પરોપ�વી  

       જવાબઃ (ડ) સ�ંણૂર્ પરોપ�વી 

(૭૯) �વા�નુા સૌથી નાના સ્ વ�પને કહ� છે....  

(અ) અલ્ પિવરામ આકાર (બ) ��ુ મ �વા� ુ(ક) દંડા� ુ(ડ) સખત સપ�લ  

     જવાબઃ(બ) ��ુ મ �વા� ુ  

(૮૦) નીચેનો �ો રોગ �વા�થુી થાય છે? 

(અ) ટ�.બી (બ) િશતળા (ક) હડકવા    જવાબઃ (અ) ટ�.બી 

(૮૧)  HIV �ુ ં��ંૂ નામ છે..... 

(અ) Human immunity deficiency virus  

(બ) Human immune deficiency syndrome virus  

(ક)  બ�ેમાથંી કોઇ ન�હ 

  જવાબઃ (બ) Human immune deficiency syndrome virus  

(૮૨) માણસના શર�ર�ુ ંસામાન્ ય તાપમાન છે ...... 

(અ) ૪૦.૫ ફ�. (બ) ૩૬.૯ ફ�. (ક) ૯૮.૬ ફ�. (ડ) ૮૨.૪ ફ�. 

     જવાબઃ (ક) ૯૮.૬ ફ�. 

(૮૩) માણસમાસંૌથી મજ�તૂ સ્ ના� ુઆમા ંજોવા મળે છે .... 

(અ) કાડંામા ં(બ) �ગળ�મા ં(ક) જડબામા ં(ડ) પગમા ં

     જવાબઃ(ક) જડબામા ં 

(૮૪) નીચેનામાથંી �ો પાણીજન્ ય રોગ છે? 

(અ) ફ્� ૂ(બ) િશતળા (ક) મેલે�રયા (ડ) કોલેરા 

       જવાબઃ(અ) ફ્� ૂ 

(૮૫) વનસ્ પિતમા ંલીલા રંગદ્રવ્ય�ુ ંનામ �ુ ંછે? 

(અ) પણર્રંધ્રીય (બ) કલોરોફ�લ (ક) વેલત�ં ુ(ડ) કા�ં 

     જવાબઃ(બ) કલોરોફ�લ  

(૮૬) ખોરાકને પીસવા માટ� નીચેના �ા પ્રકારનો દાતં વપરાય છે? 

(અ) દાઢ (બ) આગળના આઠ દાતં (ક) અ�ણયાળો દાતં (ડ) �ૂિધયો દાતં 

     જવાબઃ(અ) દાઢ  

(૮૭) રોગના સકં્રમણને અટકાવવા માટ� સૌથી એક માત્ર શ્રષ્ ઠ ઉપાય �ો છે? 

(અ) રોગ પ્રિતકારક દવા (બ) હાથ ધોવા (ક) કોન્ ડમ (ડ) ત્રણેય 

      જવાબઃ(બ) હાથ ધોવા  

(૮૮) દાતંને સડતા રોકવા માટ� પાણીમા ં�ુ ંતત્ વ ઉમેર�ુ ંજોઇએ? 



(અ) કલોર�ન (બ) ફલોરાઇડ (ક) ખાડં (ડ) ત્રણમાથંી એક�ય નહ� 

     જવાબઃ(બ) ફલોરાઇડ  

(૮૯) ઘરમા ંપાણીનો સર�રાશ વપરાશ ર૬ ટકા શેમા ંથાય છે?  

(અ) છંટકાવ (બ) વાસણ ધોવા (ક) ટોયલેટ (ડ) ત્રણમાથંી એક�ય નહ�  

     જવાબઃ(ક) ટોયલેટ  

(૯૦) �થૃ્ વીના હવામાનમા ંનીચેનો �ો વા� ુિનણાર્યક ભાગ ભજવે છે? 

(અ) પ્રાણવા� ુ(બ) નાઇટ્રોજન (ક) કાબર્ન ડાયોક્સાઇડ (ડ) હાઇડ્રોજન 

      જવાબઃ (ક) કાબર્ન ડાયોક્સાઇડ 

(૯૧) �ુ ંફળ પોટ�િશયમથી ભર�રૂ છે? 

(અ) ક�ળા (બ) નારંગી (ક) નાસપતી (ડ) ક�ર� 

      જવાબઃ (અ) ક�ળા 

(૯૨) શર�રને ચલાવવા માટ� નીચે�ુ ં�ુ ંબળતણ તર�ક� કામ કર� છે? 

(અ) કાબ�હાઇડ્ર�ટ (બ) િવટામીન-સી (ક) ચરબી (ડ) પાણી 

       જવાબઃ (અ) કાબ�હાઇડ્ર�ટ 

(૯૩) હાલમા ંસૌથી વ� ુજગંલ િવસ્ તાર અહ� છે .... 

(અ) ઓર�સ્ સા (બ) પિ�મ બગંાળ (ક) �હમાચલ પ્રદ�શ (ડ) મધ્ ય પ્રદ�શ 

      જવાબઃ (ડ) મધ્ ય પ્રદ�શ 

(૯૪) િવ�મા ં�ો દ�શ વ� ુઊ�ર્ વાપર� છે? 

(અ) રિશયા (બ) ચીન (ક) અમે�રકા (ડ) ભારત 

       જવાબઃ(ક) અમે�રકા  

(૯૫) મોટા ભાગના શહ�ર� િવસ્ તારના  ટોયલેટ આનાથી જોડાયેલા છે ... 

(અ) �ગૂભર્ ગટર (બ) ખાળ�વૂા (ક) �કૂા સડંાસ 

      જવાબઃ (બ) ખાળ�વૂા 

(૯૬) એ�ુ ંતત્ વ ક� � અલજ�ની પ્રિત�ક્રયા�ુ ંકારણ બને છે શબ્ દનો અથર્ �ુ ંછે? 

(અ) ખાધેલો ખોરાક (બ) �ગજનક ખોરાક (ક) વાયડાપ�ુ ં

     જવાબઃ (ક) વાયડાપ�ુ ં

(૯૭) �ા બે શબ્ દોનો અથર્ ’�ઘુડ’ થાય છે? 

(અ)  મદં, વ� ુશ�ક્તશાળ� (બ) સ્ વચ્ છ, મદં (ક) વ� ુશ�ક્તશાળ�,  સ્ વચ્ છ  

      જવાબઃ (બ) સ્ વચ્ છ, મદં 

(૯૮) ૧૯૫૬ મા ંફલશ ટોયલેટની શોધ કોણે કર�? 

(અ) �સેફ બ્રામાહ (બ) �યો� ���ગ (ક) જોન હ�ર�ગટન  



      જવાબઃ (ક) જોન હ�ર�ગટન 

(૯૯) બી� ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪ ના રોજ સ્ વચ્ છ ભારત દોડ નવી �દલ્ હ�મા ંખાતે યો�ઇ 

હતી ....... 

(અ) રાજઘાટ (બ) પ્રગિત મેદાન (ક) રાષ્ ટ્રપિત ભવન 

      જવાબઃ  (ક) રાષ્ ટ્રપિત ભવન 

(૧૦૦) ય�નુા નદ�મા ંરોજ ક�ટલા  MLD અ�દુ્ધ પાણી નાખવામા ંઆવે છે?  

(અ) ૯૨૫ (બ) ૧૨૨૫ (ક) ૨૨૨૫ 

      જવાબઃ (ક) ૨૨૨૫   

(૧૦૧) �દલ્ હ�મા ંગદંા પાણીના ક�ટલા �દુ્ધ�કરણ સયંતં્રો છે?  

(અ) ૩૭ (બ) ૪૭ (ક) ૫૭ 

      જવાબઃ (અ) ૩૭ 

(૧૦૨)  �દલ્ હ�મા ંગદંા પાણીના ક�ટલા �દુ્ધ�કરણ સયંતં્રો ચા� ુહાલતમા ંછે?  

(અ) ૧૮ (બ) ૩૬ (ક) ૫૪ 

      જવાબઃ (અ) ૧૮ 

(૧૦૩) આપણા દ�શમા ંમાથાદ�ઠ રોજનો સર�રાશ ક�ટલો કચરો ઉત્ પ� થાય છે?   

(અ) ૧૦૦-૨૦૦ ગ્રામ (બ) ૩૦૦-૪૦૦ ગ્રામ (ક) ૬૦૦-૭૦૦ ગ્રામ  

     જવાબઃ (બ) ૩૦૦-૪૦૦ ગ્રામ 

(૧૦૪) આપણી નદ�ઓમા ંરોજ ક�ટલા િમલીયન લીટર ગટર�ુ ંપાણી વહ� છે?  

(અ) ૧૭,૦૦૦ (બ) ૨૭,૦૦૦ (ક) ૩૭,૦૦૦ 

      જવાબઃ (ક) ૩૭,૦૦૦ 

(૧૦૫) પિ�મ બગંાળના �ા �જલ્ લાએ ’સબર સૌચગર’ (સૌને શૌચાલય) મા ં

�તરરાષ્ ટ્ર�ય નામના મેળવી છે? 

(અ) નાદ�યા (બ) �ુચ �બહાર (ક) ર૪ પરગણા  

       જવાબઃ (અ) નાદ�યા  

(૧૦૬) નીચે�ુ ંઘન કચરા�ુ ં�ુ ંસ્ વ�પ �િવક કોહવાણ છે? 

(અ) પ્ લાિસ્ ટક (બ) છાણ (ક) કાચ 

      જવાબઃ (બ) છાણ 

(૧૦૭) દરરોજ ઉત્ પ� થતા કચરામાથંી ક�ટલો કચરો ઉપાડવામા ંઆવે છે? 

(અ) ૨૦ ટકા (બ) ૩૦ ટકા (ક) ૪૦ ટકા 

       જવાબઃ (ક) ૪૦ ટકા  

(૧૦૮)  દરરોજ ઉત્ પ� થતા કચરામાથંી ક�ટલો કચરો યોગ્ ય ર�તે પ્ર�ક્રયા કરાય છે? 



(અ) ૧૮.૭૫ ટકા (બ) ૨૮.૭૫ ટકા (ક) ૩૮.૭૫ ટકા 

   જવાબઃ (અ) ૧૮.૭૫ ટકા (૧.૪૪ ટન પૈક� ૨૭,૦૦૦) 

(૧૧૦) શહ�ર� ભારતમા ંનગરપા�લકાઓ રોજનો ક�ટલો ઘન કચરો ઉત્ પ� કર� છે? 

(અ) ૦.૮૮ લાખ ટન (બ) ૧.૮૮ લાખ ટન (ક) ૨.૮૮ લાખ ટન 

       જવાબઃ (બ) ૧.૮૮ લાખ ટન  

(૧૧૨) �દલ્ હ�મા ંરોજ�દ� પાણીની ક�ટલી જ��રયાત છે? 

(અ) ૯૫૦  mgd  (બ) ૧૦૫૦ mgd  (ક) ૧૧૫૦ mgd 

       જવાબઃ (બ) ૧૦૫૦ mgd   

(૧૧૩) �દલ્ હ�મા ંક�ટ�ુ ંપાણી ��ંૂ પાડવામા ંઆવે છે? 

(અ) ૮૪૦ (બ) ૯૪૦ (ક) ૧૦૪૦ 

      જવાબઃ (અ) ૮૪૦ 

(૧૧૪) ભારત�ુ ંઅડ�ુ ં�ગૂભર્ જળ છે ...... 

(અ) એકદમ સા�ં (બ) ઝેર� (ક) �ુગ�ધ 

      જવાબઃ (બ) ઝેર� 

(૧૧૫) ભારતમા ંિવ�ના જળ સસંાધનોના .... ટકા પાણી છે. 

(અ) ૨ ટકા (બ) ૪ ટકા (ક) ૬ ટકા 

      જવાબઃ (બ) ૪ ટકા 

(૧૧૬) િવ�ભરના ક�ટલા િમલીયન લોકોને �દુ્ધ પીવાના પાણીના ફાફા છે? 

(અ) ૫૪૮ (બ) ૭૪૮ (ક) ૯૪૮   જવાબઃ (બ) ૭૪૮  

(૧૧૭) �નુઃપ્રાપ્ ત પાણીને ’ન�ુ ંપાણી’  એ�ુ ં�ો દ�શ કહ� છે? 

(અ) સ�ગાપોર (બ) હ�ગક�ગ (ક) ચીન 

     જવાબઃ (અ) સ�ગાપોર 

(૧૧૮) ભારતની કઇ સસં્ થાએ પોતાની �તે સસં્ થામા ં ઉત્ પ� થતા ઘન કચરાને �દુ્ધ 

અને િનકાલ કરવાનો �ણૂર્ સ્ તરનો પ્રકલ્ પ શ�ં ય� છે? 

(અ) All India Institute of Medical Science, Delhi.  

(બ) India Institute of Science, Bangalore.  

(ક) National Institute of Urban Affairs, Delhi. 

    જવાબઃ (બ) India Institute of Science, Bangalore.  

(૧૧૯) ભારતમા ંક�ટલા ટકા શહ�ર� પ�રવારો અ�રૂતી શૌચાલય �િુવધાને સહન કર� છે? 

(અ) ૨૦ ટકાથી ઓછ� (બ) ૨૦ ટકાથી વ� ુપણ ૪૦ ટકાથી ઓછ� (ક) ૪૦ ટકાથી વ� ુ 

      જવાબઃ ૩૫.૪૯ ટકા 



(૧૨૦) �ા વષર્મા ં રાષ્ ટ્ર�ય શહ�ર�  નીિત (NSUP) શ�ં કરવામા ંઆવી હતી?  (અ) 

૨૦૦૮ (બ) ૨૦૧૦ (ક) ૨૦૧૨ 

       જવાબઃ (અ) ૨૦૦૮ 

(૧૨૧) સ�ંકુ્ત રાષ્ ટ્ર સધેં  (UNO) �ા વષર્ને �તરરાષ્ ટ્ર�ય સ્ વચ્ છતા વષર્ તર�ક� �હ�ર 

ક�ુ� હ� ુ?ં 

(અ) ૨૦૧૪ (બ) ૨૦૧૫ (ક) ૨૦૦૮    જવાબઃ (ક) ૨૦૦૮ 

(૧૨૨)  NUSP ના ઉદ�શો �ા હતા? 

(અ) સ્ વચ્ છતાની સમસ્ યાને ઉક�લવી અને શહ�ર� સ્ વચ્ છતા યોજના તૈયાર કરવી 

(બ) શહ�ર� વસાહતીઓને સલામત જગ્ યાએ સ્ થળાતંર કર�ુ ં

(ક) શહ�ર� લોકોને તેમના ઘરોસાફ કરવા સાવરણા �રૂા ંપાડવા 
 
 જવાબઃ (અ) સ્ વચ્ છતાની સમસ્ યાને ઉક�લવી અને શહ�ર� સ્ વચ્ છતા યોજના તૈયાર 

કરવી 

(૧૨૩) કા�ં પાણી �ુ ંછે? 

(અ) સડંાસ�ુ ંગ�ંું પાણી (બ) બાથ��ુ ં ગ�ંું પાણી (ક) રસોડાની મોર��ુ ંગ�ંું પાણી  

    જવાબઃ (અ) સડંાસ�ુ ંગ�ંું પાણી 

(૧૨૪) �જલ્ લા અથવા નગર િવસ્ તારમા ંગટરોના �ત�રક જોડાણ માળખાને .....તર�ક� 

ઓળખાય છે  

(અ) ગટર વ્ યવસ્ થા (બ) પાણી �રુવઠા પ્રણાલી (ક) �દુ્ધ�કરણ સયંત્ર 

     જવાબઃ (અ) ગટર વ્ યવસ્ થા 

(૧૨૫) એક જ મકાનમા ંઅથવા પ્ લોટમા ં �ૂથ પ�રવારો વચ્ ચે ભાગીદાર� શૌચાલયને 

કહ�વાય છે ..... 

(અ) સા�દુાિયક શૌચાલય (બ) વૈય�ક્તક શૌચાલય (ક) ભાગીદાર� શૌચાલય 

     જવાબઃ (ક) ભાગીદાર� શૌચાલય 

(૧૨૬) સડંાસનો ઉપયોગ કરનારની �પુ્ તતા અને રક્ષણ �ળવવા માટ� સડંાસની 

ફરતે�ુ ંબાધંકામ તર�ક� ઓળખાય છે .... 

(અ) િવશેષ મકાન (બ) િવશેષ માળ�ુ ં(ક) ઢાચંો  

       જવાબઃ (બ) િવશેષ માળ�ુ ં

(૧૨૭) વષર્ ૨૦૧૫ ની રાષ્ ટ્ર�ય આરોગ્ ય નીિતનો ઉદ�શ �ુ ંછે?  

(અ) �વન ધોરણમા ં�ધુાર લાવવો  

(બ) સમાજનો સવા�ગી િવકાસ કરવો 

(ક) આરોગ્ ય પ્રણાલીના કામકાજમા ંતાત્ કા�લક �ધુારને પહ�ચી વળ�ુ ં



 જવાબઃ  (ક) આરોગ્ ય પ્રણાલીના કામકાજમા ંતાત્ કા�લક �ધુારને પહ�ચી વળ�ુ ં

(૧૨૮) વી�� ુતબીબી ર�કોડર્ર �ુ ંછે? 

(અ) �ડઝીટલ ન�નૂામા ંવૈય�ક્તક ત�ુંરસ્ તીની મા�હતી�ુ ંિવભાજન કર� છે  

(બ) ત�ુંરસ્ તીની મા�હતી ન�ધ� ુ ં ર�કોડર્ર  

(ક) લોહ��ુ ંદબાણ ન�ધે છે 
 
જવાબઃ (અ) �ડઝીટલ ન�નૂામા ંવૈય�ક્તક ત�ુંરસ્ તીની મા�હતી�ુ ંિવભાજન કર� છે 
 
 
 

ભાગ-૬ ખાલી જગ્ યા �રૂો  
(૧) �દલ્ હ� વ� ુપાચં ગદંા પાણી �દુ્ધ�કરણ સયંતં્ર ગોઠવવા જઇ ર�ુ ંછે. જો ચારમા ં(૧) 

િતલકનગર (ર) ઝાડ�વાલન (૩) વાલ્ મી�ક કોલોની (૪) ઝાફ��રુ હોય તો પાચં�ુ ં.... છે. 

      જવાબઃ િમત્રાઉ (નજફગઢ)  

(ર) સ્ વસ્ છ ભારત િમશન કાયર્ક્રમ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ �ધુીમા ંગ્રામીણ ભારતમા ં.......... 

કરોડ શૌચાલય બાધંવા�ુ ંઆયોજન છે. 
 
        જવાબઃ ૧૨ 

(૩) આગામી ૧૫ વષ�મા ંિવ� ......... ટકા પાણીની ઘટનો સામનો કરશે. 

     જવાબઃ ૪૦ ટકા 

(૪) સ�દુાયના પ�રવારોના �ૂથ દ્વારા ભાગીદાર�થી વપરાતા શૌચાલયને .... કહ� છે. 

     જવાબઃ સા�દુાિયક શૈચાલય 

(૫) � સડંાસને ફલશ કરવા માટ� પાણીની જ�ર નથી તેવા તમામ પ્રકારના સડંાસને 

....... કહ� છે.   

      જવાબઃ �કૂા સડંાસ 

(૬) એક જ ઘર, એક જ પ�રવાર અથવા સ�ંકુ્ત પ�રવાર ઉપયોગ કર� તેવા સડંાસને 

........... કહ� છે. 

       જવાબઃ પા�રવા�રક સડંાસ 

(૭) વષર્ ૨૦૧૧ ની વસિત ગણતર� �જુબ .............. અને .................... રા�યો વ�મુા ં

વ� ુઘરો પા�રવા�રક સડંાસ ન ધરાવતા નથી.   

     જવાબઃ ઓર�સા, ઝારખડં 

(૮) વષર્ ૨૦૧૧ ની વસિત ગણતર� �જુબ ........... રા�યમા ં ઓછામા ં ઓછા ઘરો 

પા�રવા�રક સડંાસ ન ધરાવતા નથી.   



      જવાબઃ ક�રળ 

(૯) �તરરાષ્ ટ્ર�ય સ્ વચ્ છતા વષર્ દરિમયાન એક માત્ર ’વૈિ�ક હાથ સફાઇ �દવસ’ 

............. ના રોજ હતો.  

      જવાબઃ ૧૫ મી ઓક્ટોબર 

(૧૦  SSHE એટલે School Sanitation and ____________ થાય છે. 

      જવાબઃ Hygiene Education   

(૧૧)  WASH એટલે Water Sanitation and ____________ 

       જવાબઃ Hygiene 

(૧ર)  NRHM �ુ ંઆ�ુ ંનામ �ુ ંછે?  

     જવાબઃ National Rural Health Mission 

(૧૩)  CLTS એટલે Community-led ____________  

     જવાબઃ Total Sanitation 

(૧૪)  ENVIS �ુ ંઆ�ુ ંનામ �ુ ંછે? 

     જવાબઃ : Environmental Information System 
 
 
 

સા�ુ ંઅથવા ખો�ંુ જણાવો 
 
(૧) ભારતમા ંશૌચાલયો કરતા મોબાઇલ અને મ�ંદરો આવેલા છે. 

      જવાબઃખ�ં 

(ર) મહાત્ મા ગાધંીએ ક�ુ ં’’સ્ વતતં્રતા કરતા સ્ વચ્ છતા વધાર� મહત્ વની છે.’’ 

        જવાબઃખ�ં 

(૩) િવ�મા ંલગભગ ૨.૬ �બલીયન લોકોમાથંી દર ૧૦ વ્ ય�ક્તએ ૪  વ્ ય�ક્તઓ 

શૌચાલયનો ઉપયોગ કર� શકતા નથી.  

       જવાબઃખ�ં 

(૪) ઝાડાના રોગથી દરરોજ  ૫૦૦૦ બાળકોનો ભોગ લે છે.  

        જવાબઃખ�ં 

(પ) મહાત્ મા ગાધંી એવા પ્રથમ વ્ ય�ક્ત હતા  ક� �મણે �લુ્ લામા ંશૌચ�ક્રયા અને માનવ 

મળની માણસ દ્વારા સફાઇ અને ઉપાડવાની તરફ ધ્ યાન દો�ુ� હ� ુ.ં  

        જવાબઃખ�ં 

(૬) સા�થુી હાથ ધોવાથી ઝાડામા ં આશર� ૨૩ ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.  



       જવાબઃખો�ંુ 

(૭) �ધુાર�લી સ્ વચ્ છતા �િુવધાથી ઝાડાના ક�સોમા ંઆશર� સર�રાશ ૨૮ ટકાના વધારો 

થયાનો �દાજ છે.  

       જવાબઃખો�ંુ 

(૮) દર એક િમિનટ� પાણીજન્ ય રોગથી એક બાળક�ુ ં�તૃ્ � ુથાય છે.  

        જવાબઃખ�ં 

(૯) િવ�ની ૬૪ ટકા વસિત સ્ વચ્ છતા �િુવધાની વ્ યાખ્ યા �જુબ માનવીય સપંકર્  િવના 

માનવ મળના આરોગ્ યપ્રદ �થૃ્ થકરણની અદ્યતન સ્ વચ્ છતા મેળવી શકતી નથી.  

        જવાબઃખો�ંુ 

(૧૦) દર ૯ વ્ ય�ક્તએ એક વ્ ય�ક્ત સલામત પાણી ઓ�ં મેળવે છે.  

        જવાબઃખ�ં 

(૧૧) પાણી અને સ્ વચ્ છતા પાછળ ખચ�લ એક ડોલર ૪ ડોલર�ુ ંવળતર આપે છે.   

        જવાબઃખ�ં 

(૧ર) ઝાડો િવકાસતા િવ�ભરમા ંમોટ� ભાગે સલામત પીવાના પાણી અને સ્ વચ્ છતાના 

નીચા સ્ તરની સાથે સાથે સમગ્ર ર�તે નબ�ં આરોગ્ ય, ત�ુંરસ્ તી અને પોષણને કારણે 

�બૂ પ્રચ�લત છે.  

        જવાબઃ ખ�ં 

(૧૩) એક �દાજ �જુબ અ�રૂતા પીવાના પાણીથી થતા અટકાવી શકાય તેવા ઝાડાના 

ક�સોમા ં૫૦૨,૦૦૦ લોકો દર વરસે �તૃ્ � ુપામે છે.  

        જવાબઃ ખ�ં 

(૧૪)  એક �દાજ �જુબ અ�રૂતી સ્ વચ્ છતાથી થતા અટકાવી શકાય તેવા ઝાડાના 

ક�સોમા ં૨૦૮,૦૦૦ લોકો દર વરસે �તૃ્ � ુપામે છે.  

        જવાબઃ ખ�ં  

(૧પ)  એક �દાજ �જુબ અ�રૂતી હાથની સ્ વચ્ છતાથી થતા અટકાવી શકાય તેવા 

ઝાડાના ક�સોમા ં૨૯૭,૦૦૦ લોકો દર વરસે �તૃ્ � ુપામે છે.  

        જવાબઃ ખ�ં  

(૧૬) એવો �દાજ છે ક� લગભગ ૧૦ ટકા વૈિ�ક રોગો�ુ ંભારણ અદ્યતન પાણી �રુવઠો, 

સ્ વચ્ છતા, ત�ુંરસ્ તી અને જળ સસંાધન વ્ યવસ્ થાપનથી ઘટાડ� શકાય છે.  

        જવાબઃ ખ�ં 

(૧૭) મધ્ યમ અને ઓછ� આવકવાળા દ�શોમા ં૫૮ ટકા ઝાડાના ક�સો અ�રૂ� ુ ંપીવા�ુ ં

પાણી, અ�રૂતી સ્ વચ્ છતા અને નબળ� હાથ સ્ વચ્ છતાને પ�રણામે થાય છે.  



        જવાબઃ ખ�ં 

(૧૮) મોટા ભાગના �વા�ઓુ �બૂ જ �કુસાનકારક છે. 

        જવાબઃખો�ંુ 

(૧૯) સા� ુઅને �ુંફાળા પાણીથી ઉપકરણોની સ�ંણૂર્ સફાઇ બધા જ �વા� ુઅને ��ૂ મ 

જ�ંઓુ માર� શકશે.. 

        જવાબઃખો�ંુ 

(ર૦) સ્ વચ્ છ ભારત િમશનનો હાલનો ઉદ�શ વષર્ ૨૦૨૨ �ધુીમા ંતમામ ગ્રામીણ ઘરોમા ં

૧૦૦ ટકા સ્ વચ્ છતા હાસંલ કરવાનો છે.  

        જવાબઃખો�ંુ 

(ર૧) ૧૯૮૦ ના દસકાની શ�આતમા ંદ�શમા ંગ્રામીણ સ્ વચ્ છતાને ૯૯ ટકા �ટ�ુ ં��ુ ં

આવર� લીધેલ હ� ુ.ં    

        જવાબઃખો�ંુ 

(રર) ભારતમા ં૬૧.૧૯ ટકા ઘરોને સડંાસ નથી.   

        જવાબઃ ખ�ં 

(ર૩) ભારતમા ંમાત્ર ૩૮.૮૧ ટકા ઘરોમા ંસડંાસ છે. 

        જવાબઃ ખ�ં 

(ર૪) �થૃ્ વીનો ૨/૩ ભાગ પાણીથી છવાયેલો છે તેથી માણસને જોઇએ તેના કરતા 

વધાર� છે. 

        જવાબઃખો�ંુ 

સ્ પષ્ ટ�કરણઃ સ�દુ્રમા ં િવ�ના �ુલ પાણીના ૯૮ ટકા છે � પી ન શકાય અને બી� 

કામમા ંવાપર� ન શકાય એટ�ુ ંબ�ુ ંખા�ં છે. તેમાથંી ખારાશ �ૂર કરવા તે�ુ ંપ�રવહન 

કર�ુ ં �બૂ ખચાર્ળ છે. તેથી માણસને �થૃ્ વીના ૧ ટકો, બી� શબ્ દોમા ં કહ�એ તો 

�થૃ્ વીના ૦.૦૧ ટકા સરોવરો, નદ�ઓ અને �ગૂભર્ના મીઠા પાણી ઉપર આધાર રાખવો 

પડ� છે. બાક��ુ ંમી�ંુ પાણી �હમનદ� અને �હમશીલામા ં�મે�ુ ંછે. 

(રપ) એિશયાના �દા� ૬૭૪ િમલીયન લોકો સલામત પાણી મેળવી શકતા નથી. આ 

િવ�ની �ુલ વસિતના લગભગ ૨/૩ પાણી મેળવતા નથી.  

        જવાબઃ ખ�ં 

(ર૬) આ�ફ્રકામા ં�દા� ૩૦૨ િમલીયન લોકોને સલામત પાણી ઉપલબ્ ધ નથી.  

       જવાબઃ ખ�ં 

(ર૭) દર વરસે બાળકોમા ં ૧.૮ િમલીયન ઝાડાને લગતા �તૃ્ � ુ િન�લીકરણને કારણે 

થાય છે.   



       જવાબઃ ખ�ં 

(ર૮) િવ�ના વ� ુલોકો સલામત, સ્ વચ્ છ સડંાસ કરતા મોબાઇલ ફોન વધાર� વાપર� છે. 

        જવાબઃ ખ�ં 

સ્ પષ્ ટ�કરણઃ િવ�ના �દા� ૭ �બલીયન લોકો પૈક� ૬ �બલીયન લોકો મોબાઇલ ફોનનો 

ઉપયોગ કર� છે. તેનાથી �બૂ �ૂર- માત્ર ૪૦૫ �બલીયન લોકો હયાત સડંાસનો ઉપયોગ 

કર� છે. બાક�ના ૨.૫ �બલીયન લોકો સલામત, ચા� ુહાલતના સડંાસો િવનાના છે. 

(ર૯) �ખુ્ ત- બાળકો ન�હ- સડંાસનો ઉપયોગ ન કરવાથી સહન કર� છે. 

         જવાબઃખો�ંુ 

સ્ વચ્ છતા�ુ ંસી�ુ ંપ�રણામ માદંગી છે તે િવ�ભરમા ંલાખો લોકોના તેમાયેં ખાસ કર�ને 

બાળકોના �વનની �ણુવ�ાને અસર કર� છે. ઝાડાજન્ય રોગો િવકાસશીલ દ�શોમા ં

HIV/AIDS, મેલે�રયા અને ઓર�ની સરખામણી કરતા વધાર� અને પ્રત્ યેક ૨૦ સેકન્ડ� 

એક �તૃ્ �મુા ંપ�રણમતો નાના બાળકોના �તૃ્ �નુા કારણ�પ બી� નબંરનો �બૂ સામાન્ ય 

રોગ છે  

(૩૦) િવ�ના નેતાઓ બી� ઘણા કે્ષત્રોના અને MDGs ને હાસંલ કરવા�ુ ંચાવી �પ 

મહત્ વ હોવા છતા ંદર�કને સલામત, ચોખ્ �ુ ંસડંાસ મળે તે �િુનિ�ત કરવા તેનાથી થઇ 

શક� તે બ�ુ ં કર� છે. રાજકરણીઓ �તરરાષ્ ટ્ર�ય િવકાસ કાયર્��ૂચમા ં સ્ વચ્ છતાને ર�ૂ 

કરવામા ંમોટ� ભાગે �કૂ� �ય છે.   

        જવાબઃ ખો�ંુ 

(૩૧) ચોખ્ �ુ ંપાણી અને સ્ વચ્ છતા મેળવવી એ માનવ અિધકાર છે. 

         જવાબઃ ખ�ં 

સ્ પષ્ ટ�કરણઃ િવ�ભરમા ં ૧.૧ �બલીયન લોકોને ’જવાની’ કોઇ જગ્ યા નથી. તેમાનંા 

મોટાભાગના લોકો ગામડામંા ંરહ� છે. કારણ ક� તેઓને પોતાની જગ્ યા નથી, તેઓ ખેતરો 

અને વનપ્રદ�શ, ખાઇ અથવા ર�લવે લાઇન અથવા પ્ લાિસ્ ટકની થેલીઓની ઉપયોગ કર� 

છે. તેઓ માટ�, સ્ વચ્ છતા ગૌરવ અને કસમયના માનવ અિધકાર ��ુ ંછે. 

(૩ર) દ�શ રોકાણ કર� શક� તે�ુ ંસારામા ંસા�ં રોકાણ એ શૌચાલયો છે.  

        જવાબઃ ખ�ં 

સ્ પષ્ ટ�કરણઃ સ્ વચ્ છતામા ં રોક�લ દર�ક ડોલર પાચં ડોલર�ુ ં વળતર કમાઇ આપે છે.  

સ્ વચ્ છતા એ નાણાનો સારો ઉપયોગ છે, અને સામા�જક અને આિથ�ક િવકાસ એમ 

બ�ેમા ંઆવશ્ યક છે. ખર�ખર તો, શૌચાલયો દ�શ કર� શક� તેવા શે્રષ્ ઠ રોકાણો પૈક��ુ ંએક 

છે. વધતા જતા સામા�જક અને આિથ�ક લાભો ઘરો, ધધંાઓ અને િવશાળ જનસ�દુાય, 

�વા ક� િનધાર્�રત સમયમા ંવધેલ ઉત્ પાદન અને આરોગ્ યના લાભો, સ્ વચ્ છ પયાર્વરણ 



મારફત પ્રવાસન આવકમા ંવધારો, સ્ વચ્ છ શૌચાલયના ઉપચારથી તેને સબંિંધત ઝાડા 

�વા રોગોના તબીબી ખચર્મા ં ભાર� ઘટાડો, ઉચ્ ચ સ્ તર�ુ ં િશક્ષણ અને ગૌરવ અને 

સલામતીને લગતા લાભો �વા �રુાવા દશાર્વે છે. 

(૩૩) બીલ ગેટસે શૌચાલય માટ� ૪૨ િમલીયન ડોલરના રોકાણનો મન�બૂો �હ�ર કય� 

છે.         જવાબઃ ખ�ં 

સ્ પષ્ ટ�કરણઃ બીલ અને મેલીન્ ડા ગેટસ ફાઉન્ ડ�શન કચરો એકઠો કરવો, સગં્રહ કરવો અને 

તેને ખાતરમા ં �પાતંર કરવાની નવી પદ્ધિતમા,ં ઊ�ર્ અને પીવાલાયક પાણીમા ં

સશંોધન સ�હત શૌચાલય નવીનીકરણ ભડંોળ માટ� નવા અ�દુાનમા ં ૪૨ િમલીયન 

ડોલર �રૂા પાડ� છે. િવ�ના ઘણા ભાગોમા ંસ્ વચ્ છતા માળખાની ખામી એટલે ફાઉન્ ડ�શન 

પાણી વગરના અને આરોગ્ યપ્રદ શૌચાલયોને િવકસાવા માટ� કામ કરશે �થી ગટર 

લાઇન ઉપર આધાર ન રાખવો પડ�.  

(૩૪) એક વ્ ય�ક્ત એક વષર્મા ંસર�રાશ ૨૦૦૦ વખત શૌચાલયની �લુાકાત લે છે.   

         જવાબઃ ખો�ંુ 

સ્ પષ્ ટ�કરણઃ સામાન્ ય ર�તે વ્ ય�ક્ત વષર્મા ંલગભગ ૨૫૦૦ વખત શૌચાલયની �લુાકાત 

લે છે. એટલે ક� બી.બી.સી.ના કહ�વા પ્રમાણે �દવસમા ં ૬-૮ વખત. આ સર�રાશ 

આ�ષુ્ યમા ં૩ વષર્ શૌચાલયમા ંવાપયાર્ બરાબર છે.  

(૩પ) પ્રથમ ફલશ સડંાસની શોધ ૧૯૦૨ મા ંથઇ હતી.    જવાબઃ ખો�ંુ 

સ્ પષ્ ટ�કરણઃ પ્રથમ ફલશ સડંાસની શોધ સર જોન, સર હ�ર�ગટને ૧૫૯૬ મા ં રાણી 

ઇલીઝાબેથ માટ� કર� હતી. તે  “Ajax Flushing Toilet” કહ�વા� ુ ંહ� ુ.ં 

(૩૬) રોલ પ્રસાધન કાગળનો પ્રથમ ઉપયોગ ૧૮૯૦ મા ંથયો હતો.  જવાબઃ ખ�ં 

 સ્ પષ્ ટ�કરણઃ રોલ પ્રસાધન કાગળ લગભગ ૧૮૯૦ થી છે. તે�ુ ંપ્રથમ ઉત્ પાદન સ્ કોટ 

પેપર કંપનીએ ક�ુ� હ� ુ.ં  

(૩૭) મોટાભાગના લોકો શૌચ�ક્રયા પછ�  વ્ યવિસ્ થત હાથ �એૂ છે.  

         જવાબઃ ખો�ંુ 

સ્ પષ્ ટ�કરણઃ ૨૦ વ્ ય�ક્તઓએ માત્ર એક વ્ ય�ક્ત શૌચ�ક્રયા પછ�  વ્ યવિસ્ થત હાથ �એૂ 

છે.  

(૩૮) ૧૯ નવેમ્ બર િવ� શૌચાલય �દન છે.     જવાબઃ ખ�ં 

(૩૯) કોઇપણ જળસ્ તરમા ંગદંા પાણીને છોડતા ંપહ�લા તેને �દુ્ધ કર�ુ ંજોઇએ.  

         જવાબઃ ખ�ં 

(૪૦) ’સ્ વચ્ છ ભારત િમશન’ સગં�ઠત સામા�જક જવાબદાર�ને [Corporate Social 

Responsibility (CSR)] કાયર્ક્રમના ભડંોળના એક સ્રોત તર�ક� શ�આતમા ંઓળખી કાઢ� 



છે.         જવાબઃ ખ�ં 

(૪૧)  સમાજના તમામ વગર્ના લોકોને જોડ�ને હાથ ધરવામા ંઆવ્ યો છે.   

     જવાબઃ ખ�ં 

(૪ર) રાષ્ ટ્ર�ય બાળ �ફલ્ મ મહોત્ સવમા ં’સ્ વચ્ છતા’ મધ્ યસ્ થ િવષય હશે.  

        જવાબઃ ખ�ં 

(૪૩) બાળ સ્ વચ્ છતા િમશન એ  ’સ્ વચ્ છ ભારત િમશન’ ની રાષ્ ટ્ર વ્ યાપી સ્ વચ્ છતા 

નવીનીકરણનો એક ભાગ છે.       જવાબઃ ખ�ં 

(૪૪)  ’સ્ વચ્ છ ભારત િમશન’ માટ� ક�ન્ દ્ર સરકાર� �દલ્ હ�ને D ૩૨ કરોડ ફાળવ્ યા છે.  

(૪પ) તમામ સેવાઓને  ’સ્ વચ્ છ ભારત કર લા� ુકરાશે 

        જવાબઃ ખો�ંુ 

(૪૬) ’સ્ વચ્ છ ભારત િમશન’ હ�ઠળ ૧૦ રા�યોને D ૪૬૦ કરોડ  મ�ૂંર કરવામા ંઆવ્ યા 

છે.         જવાબઃ ખ�ં 

(૪૭) ભારત સરકાર� સ્ વચ્ છ ભારત િમશન માટ� ખાનગી કે્ષત્રોનો D ૪૨,૫૧૨ કરોડના 

રોકાણનો લક્ષાકં ન�� કય� છે.     જવાબઃ ખ�ં 

(૪૮) સ્ થળ ઉપર જ કચરા�ુ ંવગ�કરણ કર�ુ ંયોગ્ ય નથી.   જવાબઃ ખો�ંુ 

(૪૯) ઢગલો કર�લો કચરો િમથેન, હાઇડ્રોજન, સલ્ ફાઇડ વગેર� �વા વા� ુછોડ� છે.   

         જવાબઃ ખ�ં 

(૫૦) ભારત સરકાર� માનવબળથી ગટર સાફ કરવા પર પ્રિતબધં �કૂ�લ છે. 

         જવાબઃ ખ�ં 

(૫૧)  માનવબળથી ગટર સાફ કરવા પર પ્રિતબધંના કાયદાને The Prohibition of 
Employment as Manual Scavengers and Their Rehabitilation Act, 2013 
કહ�વાય છે.         જવાબઃ ખ�ં 

(૫૨) પ્ લા� ્ �ટકના કપ �િવક કોહવાણવાળો છે.    જવાબઃ ખો�ંુ 

(૫૩) �નુઃચક્રમા ંફ�ક� દ�ધેલ વસ્ �ઓુ�ુ ં(�વી ક� કાચ, કાગળ, ધા� ુઅને �િવક કચરો) 

એકત્રીકરણ કર�ુ,ં આ વસ્ �ઓુ ઉપર પ્ર�ક્રયા કર� તે�ુ ં ન�ુ ં ઉત્ પાદન બનાવવાનો   

સમાવેશ થાય છે,        જવાબઃ ખ�ં 

(૫૪) સેન્ દ્રીકરણ એ �િવક કચરા�ુ ં �ુદરતી ર�તે િવભાજનની પ્ર�ક્રયા છે અને તેમાથંી 

નીપજતા તત્ વને સેન્ દ્રીય અથવા છાણી�ુ ંખાતર કહ� છે � પોષક તત્ વોથી ભર�રૂ હોય 

છે.         જવાબઃ ખ�ં 

(૫૫) ગ્રામીણ બાળ �તૃ્ � ુદર શહ�ર� દરની સરખામણીએ ૪રઃ૬૨ છે.   

      જવાબઃ ખો�ંુ (૬રઃ૪૨) 

(૫૬) �િવક કચરને સડવા માટ� ૩-૪ અઠવા�ડયા લે છે.  



      જવાબઃ ખો�ંુ (૧-૨) 

(૫૭) કાગળને સડવા માટ� બે મ�હના લાગે છે.   

      જવાબઃ ખો�ંુ (૧૦-૩૦ �દવસ) 

(૫૮) �તુરાઉ કાપડને  સડવા માટ� ૨-૫ મ�હના લાગે છે.  

      જવાબઃ ખ�ં 

(૫૯) લાકડાને  સડવા માટ� ૧૦-૧૫ વરસ લાગે છે.  

      જવાબઃ ખ�ં 
 
(૬૦) ઊનની વસ્ �નેુ સડવા માટ� એક વરસ લાગે છે.  

       જવાબઃ ખ�ં 
 
(૬૧) ટ�ન, એલ્ �મુીનીયમ અને બી� ધા�નુી વસ્ �નેુ  સડવા માટ� ૫૦ વરસ લાગે છે.   

      જવાબઃ ખો�ંુ (૧૦૦ થી ૫૦૦ વરસ) 

(૬૨) પ્ લાિસ્ ટકની થેલીઓને સડવા માટ� ૪૦ વરસ લાગે છે.   

      જવાબઃ ખો�ંુ (૧૦૦ થી ૧૦૦૦ વરસ) 

(૬૩) કચરાનો સલામત િનકાલ આરોગ્ યના લાભો, આિથ�ક લાભો, પયાર્વરણીય લાભો 

અને  સ�દયર્ લાભો તરફ દોર� �ય છે.  

         જવાબઃ ખ�ં 
 
(૬૪) �ધ્ર પ્રદ�શ, તેલગંણા, મધ્ ય પ્રદ�શ,ઓર�સા, પિ�મ બગંાળ અને આસામમા ં૮૦ 

ટકા શાળાઓ શાળા શૌચાલય િવનાની છે.  

        જવાબઃ ખ�ં 
 
(૬૫) ’સવર્ િશક્ષા અ�ભયાન’ અને ’રાષ્ ટ્ર�ય માધ્ યિમક િશક્ષા અ�ભયાન’ કાયર્ક્રમ હ�ઠળ 

બી� ઓક્ટોબરથી રા�ય સરકારોને ૧૦,૦૦૦ શાળાઓમા ંશૌચાલયો િનમાર્ણ શ�ં કરશે.   

        જવાબઃ ખો�ંુ (૨૫,૦૦૦) 

(૬૬) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન માટ� ક�ન્ દ્ર સરકાર અને રા�ય સરકાર અને શહ�ર� સ્ થાિનક 

સસં્ થા વચ્ ચે ભડંોળની વહ�ચણી�ુ ંપ્રમાણ ૭૫ ટકા અને રપ ટકા છે. 

         જવાબઃ ખ�ં 
 
(૬૭) પ્રોગ્રામ િનમાર્ણકતાર્ઓ મોબાઇલ ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કર�ને િમશનને સહયોગ 

આપવા િવચારો સાથે આગળ આવ્ યા છે. 

         જવાબઃ ખ�ં 



 
(૬૮) ગગંામા ં૨/૩ ગ�ંું પાણી ૧૧૮ નગરોમાથંી આવે છે.  

         જવાબઃ ખ�ં 

(૬૯) ભીની ઓટો બેટર�ઓ ર�સાયલક કર� શકાય છે.  

         જવાબઃ ખો�ંુ 

(૭૦) ભારતમાથંી માનવશ્રમ દ્વારા માનવ મળ �ૂર કરવા�ુ ંના�દૂ થ�ુ ંછે. 

        જવાબઃ ખો�ંુ 
 
(૭૧) �બન સલામત ર�તે માનવ મળનો િનકાલ પયાર્વરણીય અને આરોગ્ યને ગભંીર 

અસર કર� છે.  

         જવાબઃ ખ�ં 

(૭૨) AYUSH એટલે Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homoeopathy 

        જવાબઃ ખ�ં 

(૭૩) ભારતમા ં�હ�ર સ્ વાસ્ થ્ ય સભંાળ માટ� તેના GDP દરના ૧ ટકો વાપર� છે.   

        જવાબઃ ખ�ં 

(૭૪) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન હ�ઠળ ’પગપાળા સૈિનકો’ અથવા ’સ્ વચ્ છતા �ૂત’ �ુ ંદળ ઊ�ુ ં

કરવામા ંઅને કાયર્રત કરવામા ંઆવી ર�ુ ંછે. 

        જવાબઃ ખ�ં 

(૭૫) ભારતમા ંદર ૨૦ સેકન્ ડ� એક બાળક નબળ� સ્ વચ્ છતાને કારણે �તૃ્ � ુપામે છે.  

        જવાબઃ ખ�ં 

(૭૬) ભારત�ુ ં૭૫ ટકા સપાટ� પર�ુ ંપાણી પ્રદ�િષત છે.  

        જવાબઃ ખ�ં 

(૭૭) િવ�ના �લુ્ લામા ંશૌચ�ક્રયા કરવામા ં ભારતમા ંલગભગ ૫૦ ટકા થવા �ય છે.  

        જવાબઃ ખ�ં 

(૭૮) લગભગ ૬૭ ટકા ગ્રામીણ પ�રવારો �લુ્ લામા ંશૌચા�ક્રયા કર� છે.  

        જવાબઃ ખ�ં 

(૭૯) શાળામા ંસપ્ તાહમા ંબે વખત િવદ્યાથ�ઓ, વાલીઓ િશક્ષકો અને સમાજના લોકોને 

િનમતં્રીને અધ� કલાક સફાઇ �બેંશ દાખલ કરવા�ુ ંસરકાર� �ચૂવ્ �ુ ંછે   

        જવાબઃ ખ�ં 

(૮૦) � ગ્રામ પચંાયત ૧૦૦ ટકા સ્ વચ્ છતાને આવર� લેશે તે િનમર્ળ ગ્રામ �રુસ્ કાર 

માટ� પાત્ર ગણાશે.  

         જવાબઃ ખ�ં 



 
 
 
 

ઘન કચરા વ્ યવસ્ થાપન ઉપરના પ્ર�ો 
(૧) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન માટ� ક�ન્ દ્ર સરકાર� ક�ટલી રકમ ફાળવી છે? 

 (અ) D ૧૨,૦૦૦ કરોડ (બ) D ૧૪૬૨૩ કરોડ (ક) D ૧૫,૦૦૦ કરોડ 

       જવાબઃ  (બ) D ૧૪૬૨૩ કરોડ 

(ર) સ્ વચ્ છ ભારત િમશન હ�ઠળ ઘન કચરા વ્ યવસ્ થાપન માટ� ક�ટલી રકમ ફાળવી છે? 

(અ) D ૭,૩૬૬ કરોડ (બ) D ૭,૫૦૦ કરોડ (ક) D ૮,૦૦૦ કરોડ  

       જવાબઃ(અ) D ૭,૩૬૬ કરોડ 

(૩) િવ�મા ંભારત સૌથી વ� ુઘન કચરો પેદા કર� છે. પેદા કર�લ કચરાનો જથ્ થો ક�ટલો 

છે?  

(અ) ૧,૦૦,૦૦૦ ટન પ્રિત �દન  

(બ) ૧,૩૦,૦૦૦  ટન પ્રિત �દન  

(ક) ૧,૪૩,૪૪૯ ટન પ્રિત �દન  

 જવાબઃ (ક) ૧,૪૩,૪૪૯ ટન પ્રિત �દન (ક�ન્ દ્રીય પ્ર�ુષણ િનયતં્રણ બોડર્ના ૨૦૧૫ 

ના છેલ્ લા અહ�વાલ �જુબ) 

(૪) શહરોમા ં તેના િવતારના પ્રમાણમા ં માથાદ�ઠ કચરા�ુ ં ઉત્ પાદનમા ં તફાવત છે. 

ભારતના નાના નગરોમા ંમાથાદ�ઠ ક�ટલો કચરો ઊભો થાય છે?  

(અ) ૫૦-૧૦૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ 

(બ) ૧૦૦-ર૦૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ.  

(ક) ૨૦૦-૩૦૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ  

     જવાબઃ (ક) ૨૦૦-૩૦૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ  

(૫) ભારતના મધ્ યમ કદના નગરોમા ં માથાદ�ઠ ક�ટલો કચરો ઊભો થાય છે? 

(અ) ૩૦૦-૪૦૦  ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ  

(બ) ૧૫૦-૨૦૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ  

(ક) ૧૦૦-૧૫૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ  

    જવાબઃ (અ) ૩૦૦-૪૦૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ 

(૬)  ભારતના મોટા શહ�રોમા ં માથાદ�ઠ ક�ટલો કચરો ઊભો થાય છે?  

(અ)  ૩૦૦-૪૦૦  ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ 

(બ)૪૦૦-૫૫૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ 



(ક) ૪૦૦-૬૦૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ  

    જવાબઃ (ક) ૪૦૦-૬૦૦ ગ્રામ વચ્ ચે માથા દ�ઠ  

(૭) �ુલ ઉત્ પ� થયેલ કચરા પૈક� કોઇપણ પ્રક્રયા િવના �લુ્ લામા ંક�ટલો કચરો િનકાલ 

કરાય છે? 

(અ) ૫૦ ટકા ઉપર (બ) ૭૫ ટકા ઉપર (ક) ૮૧ ટકા ઉપર  

     જવાબઃ (ક) ૮૧ ટકા ઉપર 

(૮)  �ુલ ઉત્ પ� થયેલ કચરા પૈક� �િવક કચરો ક�ટલા ટકા છે?  

(અ) ૩૧ ટકા (બ) ૪૫ ટકા (ક) ૫૧ ટકા  

        જવાબઃ (ક) ૫૧ ટકા 

(૯)  ભારતમા ં�ુલ ઉત્ પ� થયેલ કચરા પૈક� ક�ટલા ટકા િન�ક્રય અને �બન �િવક કચરો 

છે?  

(અ) ૧૬ ટકા (બ) ૨૯ ટકા (ક) ૩૨ ટકા  

        જવાબઃ (ક) ૩૨ ટકા 

(૧૦) ભારતમા ં ક�ટલી સ્ થાિનક શહ�ર� સ�ાએ કચરાની પ્ર�ક્રયા માટ� કચરામાથંી ઊ�ર્ 

સયંતં્ર સ્ થાપ્ યા છે?  

(અ) ૧૦ (બ) ૮ (ક) ૫  

  જવાબઃ ૮ (�ધ્ર પ્રદ�શ(ર), �દલ્ હ�(૩), ક�રળ (૧), મહારાષ્ ટ્ર(ર)  

(૧૧)  ભારતમા ંક�ટલી સ્ થાિનક શહ�ર� સ�ાએ �ૃિમ ખાતર �િુવધા ઊભી કર� છે?  

(અ) ૧૦૧ (બ) ૧૧૦ (ક) ૧૩૮  

 જવાબઃ (ક) ૧૩૮ [�જુરાત(૯૩, ક�રળ(૭), મહારાષ્ ટ્ર(ર), મેઘાલય(૧), 

નાગાલ�ડ(૧),પ�ંબ(૩), તામીલના�ુ(ર૪), પિ�મ બગંાળ(૭)]  

(૧૨)  ક�ટલી સ્ થાિનક શહ�ર� સ�ા પાસે સહ�લાઇથી ફ�રવી શકાય તે�ુ ંપ્ લેટફોમર્ (RDF) 

છે?  

(અ) ૧૨ (બ) ૧૮ (ક) ૨૯  

 જવાબઃ ૨૯ [�ધ્ર પ્રદ�શ (૧૧), ચદં�ગઢ(૧), �જુરાત (૬), ક�રળ (૧), મધ્ ય 

પ્રદ�શ(ર), મહારાષ્ ટ્ર (૫), તામીલના�ુ (૩)]   

(૧૩)  કચરો-� ૂ�ંમાથંી ઉતર� આવે� ુબળતણનો સદંભર્ છે .... 

(અ) પ્ર�ક્રયક MSW નો અલગ કર�લ ઉચ્ ચ ઉષ્ મીય ભાગ   

(બ) પ્ર�ક્રયક MSW નો અલગ કર�લ િનમ્ ન ઉષ્ મીય ભાગ   

(ક) બ�ેમાથંી એક�ય ન�હ  

 જવાબઃ (અ) પ્ર�ક્રયક MSW નો અલગ કર�લ ઉચ્ ચ ઉષ્ મીય ભાગ   



(૧૪) ભારતમા,ં �ુલ ઉત્ પ� થયેલ કચરા પેક� ક�ટલા ટકા �નૂઃપ્રાિપ્ ત લાયક છે?  

(અ) ૧૦ ટકા (બ)૧૨ ટકા (ક) ૧૭ ટકા 

       જવાબઃ(ક) ૧૭ ટકા   

(૧પ)  �ુલ ઉત્ પ� થયેલ કચરા પેક� ક�ટલો કચરો મોટા શહ�રોમાથંી એકઠો થાય છે?  

(અ) ૫૦-૬૦ ટકા (બ) ૭૦-૯૦ ટકા (ક) ૯૦-૯૫ ટકા 

  જવાબઃ  (બ) ૭૦-૯૦ ટકા (શહ�ર� િવકાસ મતં્રાલય (ર૦૧૧)  

(૧૬) કચરો એકઠો કરવા અને વહન કરવા માટ� ભારતની ક�ટલી નગરપા�લકઓ ક�ટલા 

ટકા બ�ટ ફાળવે છે?   

(અ) ૬૦-૭૦ ટકા (બ) ૭૦-૮૦ ટકા (ક) ૮૦-૯પ ટકા  

  જવાબઃ (ક) ૮૦-૯પ ટકા (એન્ થેના ઇન્ ફોમ��ટકસ, ચે�ાઇના શહ�ર� પાણી �રુવઠો 

MSWM (2012) અને PPP ના અહ�વાલ પ્રમાણે  

(૧૭) શાળાના કચરાની કઇ વસ્ �નેુ �નુઃપ્રાિપ્ ત કર� શકાય છે?  

(અ) ખાલી �ુથપેસ્ ટની ટ�બુો (બ) ફાડ�લા કાગળ (ક) વપરાયેલ પેપર ટ�સ્ � ુ(ડ) 

પ્ લાિસ્ ટક ર�પર  

       જવાબઃ  (બ) ફાડ�લા કાગળ 

(૧૮) પ્ લાિસ્ ટકનો  �નુઃપ્રાિપ્ ત પ્રતીક �ુ ંછે?  

(અ) િત્રકોણમા ં�દર નબંર સાથે વળેલા ત્રણ તીર  

(બ) વ� ુર્ળમા ં�કડો 

(ક) વ� ુર્ળમા ંનબંર સાથે એક વળે�ુ ંતીર  

(ડ) ચોરસમા ં�દર નબંર સાથે વળેલા ચાર તીર  

  જવાબઃ (અ) િત્રકોણમા ં�દર નબંર સાથે વળેલા ત્રણ તીર  

(૧૯)  રસોડા કચરાની કઇ વસ્ �નેુ �નુઃપ્રાિપ્ ત કર� શકાય છે 

(અ) અનાજના ખાલી ખોખા 

(બ) બટાટની છાલ 

(ક) �ટૂ�લા કપ  

(ડ) ટ�નીસ �ટૂ  

      જવાબઃ (અ) અનાજના ખાલી ખોખા 

(ર૦) સેન્ દ્રીય ખાતર બનાવ�ુ ંએટલે ... 

(અ) �ૂના ડબ્ બાને નવા ડબ્ બામા ં�પાતંર કર�ુ ં

(બ) �ટૂલી વસ્ �નેુ સાધંવી 

(ક) �િવક તત્ વનો બગડ�લો અથવા સડ�લો ભાગ કાઢ� નાખવો 



(ડ) કોઇ નકામી વસ્ � ુ

  જવાબઃ (ક) �િવક તત્ વનો બગડ�લો અથવા સડ�લો ભાગ કાઢ� નાખવો 

(ર૧) કઇ વસ્ �નેુ �લુ્ લામા ંછોડ� દ�વામા ંઆવે તો છ મ�હનાની �દર કોહવાઇ �ય?   

(અ) પ્ લાિસ્ ટક અને કાચની બોટલ 

(બ) ખોરાક, પાદંડા, ઘાસના તણખલા 

(ક) એલ્ �મુીનીયમ અથવા � ્ ટ�લના ડબ્ બા  

(ડ) સીગાર�ટના �ંુઠા 

    જવાબઃ બ) ખોરાક, પાદંડા, ઘાસના તણખલા 

(રર) નબંર-૧ �ુ ંપ્ લાિસ્ ટક શેમા ં �નુઃપ્રાિપ્ ત કર� શકાય છે?  

(અ) ઊન, મોટો થેલો, ગાલીચો, નવા ડબ્ બા 

(બ) રદ્દ� ધા�નુી નળ�, પ્ લાિસ્ ટકના �ુકડા  

(ક) િનકાલપત્ર પીપડા, �ટપટ્ટી, સ્ વીચ બોડર્  

(ડ)  ધોવાના ડ�ટરજન્ ટની બોટલ, પ્ લાિસ્ ટકના �ુકડા  

  જવાબઃ (અ) ઊન, મોટો થેલો, ગાલીચો, નવા ડબ્ બા 

(ર૩)  �નુઃપ્રાિપ્ ત ૧૦ પ્ લાિસ્ ટકની થેલીમા ંસઘંર�લી ઊ�ર્થી તમા�ં લેપટોપ ક�ટલા કલાક 

ચલાવી શકો? 

(અ) ૨૧ કલાક (બ) રપ કલાક (ક) ૩ કલાક (ડ) પ૦ કલાક 

       જવાબઃ (ક) ૩ કલાક  

(ર૪)  એક ટન �નુઃપ્રાિપ્ ત કાગળના ઉપયોગથી ક�ટલા �કૃ્ષોને બચાવી શકાય? 

 (અ) લગભગ ૮ ઝાડ (બ)  (ક) લગભગ ૧૭ ઝાડ (ડ) લગભગ ૩૪ ઝાડ  

      જવાબઃ (ક) લગભગ ૧૭ ઝાડ 

(રપ) આમાનંી કઇ વસ્ � ુસૈથી સરળ છે ક� �મા લોકો ભાગ લઇ શક�?   

(અ) એકતરફ� ર�સાયકલ�ગ 

(બ) પગદંડ� પાસે, ભેગો કર�લ કચરો 

(ક)  પગદંડ� પાસે,  એકતરફ� ર�સાયકલ�ગ  

(ડ) ધમધમાટ વચ્ ચે ઘસઘસાટ �ઘ, તારવેલ ર�સાયકલેબલ 

     જવાબઃ (બ) પગદંડ� પાસે, ભેગો કર�લ કચરો 

(ર૬)  �નુઃપ્રાિપ્ ત ૧૦ કાચની બોટલમા ંસઘંર�લી ઊ�ર્થી તમા�ં લેપટોપ ક�ટલા કલાક 

ચલાવી શકો? 
 
(અ) ૨૧ કલાક (બ) ૩ કલાક (ક) રપ કલાક (ડ) પ૦ કલાક  

       જવાબઃ(અ) ૨૧ કલાક  



(ર૭) સિંમિશ્રત કચરો અને સ્ થળ પર િવભા�જત ર�સાયકલ�ગના સ�ગલ સ્ ટ્ર�મ 

ર�સાયકલ�ગ સમતોલનના લાભો અને ગેરલાભો ક�વા છે? 

(અ) તે લોકોને ભાગ લેવા પ્રયાસ કર� ુ ંનથી 

(બ) તે ર�સાયકલરનો ઘણો સમય અને પૈસા બચાવે છે કારણ ક� બધા �નુઃપ્રાિપ્ ત 

લાયકને �ુદા �ુદા વગર્મા ંઅલગ કર�લા જ છે  

(ક) �નુઃપ્રાિપ્ ત લાયક કચરામાથંી ગદંા અને ડાધાવાળાને લે છે 

(ડ) તે �નુઃપ્રાિપ્ ત માટ� વસ્ �નેુ ચોખ્ ખી રાખે છે. પણ તે માટ� લોકોએ તેને ત્રણ અથવા 

ચાર ને બદલે બે વગર્મા ંવગ�કરણ કરવાની જ�ર છે.  

 જવાબઃ (ડ) તે �નુઃપ્રાિપ્ ત માટ� વસ્ �નેુ ચોખ્ ખી રાખે છે. પણ તે માટ� લોકોએ 

તેને ત્રણ અથવા ચાર ને બદલે બે વગર્મા ંવગ�કરણ કરવાની જ�ર છે. 

(ર૯) મોટા ભાગના શહ�રો અને નગરો કયા પ્રકારના પ્ લાિસ્ ટકને �નુઃ પ્રાપ્ ત કર� છે? 

 (અ) પ્રથમ અને બી�  

(બ) �નુઃપ્રાિપ્ ત નબંર સાથે કોઇપણ  

(ક) પાચં અને છ  

(ડ) ૩ અને ૪  

      જવાબઃ (અ) પ્રથમ અને બી� 

(ર૯) ચાર નબંરના પ્ લાિસ્ ટકને શેમા ં �નુઃપ્રાપ્ ત કરાય છે? 

(અ) સાવરણી, બ્રશ, બરફ કાપવા�ુ ંસાધન, ખપંાળ�, પરાળ�ુ ંબીછા�ુ,ં પણ મોટા 

ભાગના કબર્સાઇડ ર�સાયકલ�ગ પ્રોગ્રામમા ંસ્ વીકાર� ુ ંનથી  

(બ) તે ભાગ્ યે જ �નુઃપ્રાપ્ ત છે કારણ ક� તે ગરમ કરતી વખતે કલોર�ન વા� ુછોડ� છે  

(ક) રદ્દ� ધા�નુી નળ�, પ્ લાિસ્ ટકના �ુકડા, પણ મોટા ભાગના કબર્સાઇડ ર�સાયકલ�ગ 

પ્રોગ્રામમા ંસ્ વીકાર� ુ ંનથી  

(ડ) ધોવાના ડ�ટરજન્ ટની બોટલ, પ્ લાિસ્ ટકના �ુકડા  

 જવાબઃ (ક) રદ્દ� ધા�નુી નળ�, પ્ લાિસ્ ટકના �ુકડા, પણ મોટા ભાગના કબર્સાઇડ 

ર�સાયકલ�ગ પ્રોગ્રામમા ંસ્ વીકાર� ુ ંનથી 

(૩૦)  �ટપાથ ર�સાયકલ�ગ �ુ ંછે.? 

(અ) ટ્રક દ્વારા લઇ જવા માટ� લોકો તેના �નુઃપ્રાપ્ ત લાયકને �ટપાથ ઉપર �કૂ� છે  

(બ) લોકો �નુઃપ્રાપ્ ત લાયકને ખોખામા ંભર� રાખે અ� પછ� તેને મોકલે છે 

(ક) કોઇ ઘેર ઘેર જઇને લોકોને કોઇ �નુઃપ્રાપ્ ત લાયક વસ્ � ુઆપવાની છે ક� ક�મ તે �છેૂ 

છે. 

(ડ) દર�કજણ તેમની �નુઃપ્રાપ્ ત લાયક વસ્ �નેુ લઇ જવા માટ� �કૂવાના ક�ન્ દ્ર ઉપર �કૂ� 



દ� છે 

 જવાબઃ (અ) ટ્રક દ્વારા લઇ જવા માટ� લોકો તેના �નુઃપ્રાપ્ ત લાયકને �ટપાથ 

ઉપર �કૂ� છે 

(૩ર) કન્ વેયર બેલ્ ટની સ્ વય ં સચંા�લત છટણી પ્રણાલી  ક�વી ર�તે કાગળ અને 

પ્ લાિસ્ ટકની છટણી કર� છે? 

 (અ) વસ્ �નેુ આકષર્વા માટ� શ�ક્તશાળ� લોહ� ૂબંકનો ઉપયોગ કર�ને 

(બ) વસ્ �મુાથંી પ્રકાશના માપ માટ� વણર્પટદશર્ક સ્ ક�નરનો ઉપયોગ કર�ને 

(ક) પટ્ટાના છેડ� માત્ર વસ્ �નેુ રાખે છે 

(ડ) વસ્ �નુી સવંાહ�ક્ષમતાને માપવા માટ� � ૂબંક�ય કે્ષત્રનો ઉપયોગ કર�ને અને તેની 

�દશા બદલીને 

  જવાબઃ (બ) વસ્ �મુાથંી પ્રકાશના માપ માટ� વણર્પટદશર્ક સ્ ક�નરનો 

ઉપયોગ કર�ને 

(૩ર) ’ડ�ઝીટલ ડંપ’ �ુ ંછે? 
 
(અ) � સ્ થળે ઇલેક્ટ્રોિનક વસ્ �ઓુ િનયત સમયે �કૂવામા ંઆવે છે તેને ર�સાયકલ સ્ થળે 

લઇ જતા પહ�લા છટણી કરવામા ંઆવે છે   

(બ) િનયત કર�લ અને કાયદ�સરની જગ્ યા છે �યા ં ઇલેક્ટ્રોિનકને શીપ�ગ માટ� અને  

ર�સાયકલ માટ� અલગ કરવામા ંઆવે છે. 

(ક) � સ્ થળે ઇલેક્ટ્રોિનક વસ્ �ઓુને તોડવામા ંઆવે છે અને પયાર્વરણ અન. માનવ 

આરોગ્ યને ધ્ યાને લીધા િસવાય ર�સાયકલ કરાય છે. 

(ડ) � સ્ થળે લોકો કા ંતો ઇલેક્ટ્રોિનક વસ્ � ુ�કૂ� �ય છે અથવા કામ આવે તેવી વસ્ �નુી 

તારવણી કર� ખર�દ� છે. 

  જવાબઃ (ક) � સ્ થળે ઇલેક્ટ્રોિનક વસ્ �ઓુને તોડવામા ં આવે છે અને 

પયાર્વરણ અન. માનવ આરોગ્ યને ધ્ યાને લીધા િસવાય ર�સાયકલ કરાય છે. 

(૩૩) સામાન્ ય ર�તે કઇ વસ્ � ુ ઇલેક્ટ્રોિનક કચરો છે?  

(અ) કાર, ટ્રક, મોટર સાયકલ, લોન�વૂર 

(બ) કોમ્ પ્ �ટુર, ટ�લીવીઝન, મોબાઇલ ફોન, નાના ઉપકરણો 

(ક) કોમ્ પેકટ ફલોર�સન્ ટ લેમ્ પ, સોલ્ વન્ ટ, વપરાયેલ મોટર ઓઇલ, નાખી દ�ધેલ પેઇન્ ટ  

  જવાબઃ (બ) કોમ્ પ્ �ટુર, ટ�લીવીઝન, મોબાઇલ ફોન, નાના ઉપકરણો 

(૩૪) ઘણી નગરપા�લકા લેન્ ડફ�લ ખાતે કયા કચરાને સ્ વીકારતી નથી? 
 
(અ)  ઇલેક્ટ્રોિનક, જોખમી કચરો, મોટા ઉપકરણો 



(બ) ડાયપર 

(ક) � ર�સાયકલ થઇ શક� તેવી બધી વસ્ � ુ

(ડ) સોફા, �રુશી, ગાદલા  

   જવાબઃ અ)  ઇલેક્ટ્રોિનક, જોખમી કચરો, મોટા ઉપકરણો 

(૩પ) ગાળણ �ુ ંછે? 

(અ) �ગૂભર્ જળ � કચરાના ઢગલામાથંી ચળાઇને નીચે �ય છે 

(બ) દરરોજ સા�ં કચરાને ઢાકં� દ�વા માટ� ઘન વસ્ � ુવાપર�ને ઝરણને રોકવા માટ� 

(ક) પ્રવાહ� � લાબંા સમય પછ� કચરાના ઢગલામાથંી ઝરણ થયે�ુ ં

 જવાબઃ  (ક) પ્રવાહ� � લાબંા સમય પછ� કચરાના ઢગલામાથંી ઝરણ થયે�ુ ં

(૩૬) ઇલેકટ્રોિનક કચરાનો ભાગ �બૂ �ક�મતી ગણવામા ંઆવે છે? 

 (અ) સી�,ુ કલાઇ અને બી� ભાર� ધા� ુ 

(બ) પ્ લાિસ્ ટક અને કાચ 

(ક) આવી જ �ક�મતવાળા બી� ભાગો 

(ડ) તા�ં,ુ ચાદં�, સો� ુ

    જવાબઃ  (ડ) તા�ં,ુ ચાદં�, સો� ુ

(૩૮) ઢગલો કરવાની ક�ટલીક સામાન્ ય વસ્ �ઓુ �ુ ંછે? 

(અ) ચોપડ�, છાપા, ખોખા 

(બ) ઘર ઉપયોગી ઉપકરણો, બાધંકામનો કચરો 

 (ક) એલ્ �મુીનીયમના ડબ્ બા, તાબંાનો વાયર, સ્ ટ�લના ડબ્ બા 

(ક) વાડાનો કચરો, પાદંડા, ઝાડની ડાળ�ઓ 

    જવાબઃ ઉપરના બધાજ  

(૩૮) �ગૂભર્જળને ગાળણથી અસર ઓછ� કરવા લેન્ ડફ�લ �ુ ંકર� છે? 

 (અ) ન�કના �ગૂભર્ �વૂાના િનરક્ષણ કર�ને ઝરણ બધં કર�ુ ં

(બ) � કચરામાથંી ઝરતા ગાળણને એક�ંુ કર�ને પપં�ગ કર�ુ ં

(ક) લેન્ ડફ�લને નીક કરવી, એક�ંુ કર�ુ ંઅને ગાળણને પપં�ગ કર�ુ ંઅને �વૂા�ુ ં

િનર�ક્ષણ કર�ુ ં

(ડ) ત�ળયે અને બા�ુમા ંમાટ�ની બે �ટ નીક કરવી અને અભેદ્ય �તર ચણતર કર�ુ ં

 જવાબઃ  ડ) ત�ળયે અને બા�ુમા ંમાટ�ની બે �ટ નીક કરવી અને અભેદ્ય �તર 

ચણતર કર�ુ ં

(૪૦) ઝેર� કચરો છે તેનો અથર્ �ુ ંછે? 

 (અ) જયાર� તે પેટમા ં�ય અથવા ભળ� �ય ત્ યાર� �કુસાનકારક અથવા �વલેણ છે 



(બ) તેમા ંબે �ટલા અથવા તેનાથી વધાર� અથવા ૧૨ �ટલા ક� તેથી વધાર� pH હોય 

છે  

(ક) તે ક�ટલીક પ�રિસ્ થિતમા ં સળગે છે, આપોઆપ સળગી ઊઠ� છે અથવા ૬૦ ડ�ગ્રી 

સેન્ ટ�ગે્રડ કરતા ઓછે ચમકારો થાય છે 

(ડ) તાપમાન અને ભેજની સામાન્ ય પ�રિસ્ થિતમા ંતે  અિસ્ થર રહ� છે  

  જવાબઃ (અ) જયાર� તે પેટમા ં �ય અથવા ભળ� �ય ત્ યાર� 

�કુસાનકારક અથવા �વલેણ છે 

(૪૦) કચરો આગજન્ ય છે એનો અથર્ �ુ ંછે?   

(અ) જયાર� તે પેટમા ં�ય અથવા ભળ� �ય ત્ યાર� �કુસાનકારક અથવા �વલેણ છે  

(બ) તેમા ંબે �ટલા અથવા તેનાથી વધાર� અથવા ૧૨ �ટલા ક� તેથી વધાર� pH હોય 

છે 

(ક) તે ક�ટલીક પ�રિસ્ થિતમા ંસળગે છે, આપોઆપ સળગી ઊઠ� છે અથવા ૬૦ ડ�ગ્રી 

સેન્ ટ�ગે્રડ કરતા ઓછે ચમકારો થાય છે 

(ડ) તાપમાન અને ભેજની સામાન્ ય પ�રિસ્ થિતમા ંતે  અિસ્ થર રહ� છે 

 જવાબઃ (ક) તે ક�ટલીક પ�રિસ્ થિતમા ંસળગે છે, આપોઆપ સળગી ઊઠ� છે 

અથવા ૬૦ ડ�ગ્રી સેન્ ટ�ગે્રડ કરતા ઓછે ચમકારો થાય છે 

(૪૧) પરમા� ુકચરામા ંકઇ વસ્ �નેુ લઇને સ�વો માટ� જોખમી છે ?  

(અ) તે ઝેર� રસાયણો ઉત્ પ� કર� છે 

(બ) તે �ાસનળ�ના માગર્ને અવરોધે છે  

(ક) તે મોટા પ્રમાણમા ંઆયન િવ�કરણો ઉત્ પ� કર� છે  

(ડ) તે ધડાકા�ુ ંકારણ બને છે 

  જવાબઃ  (ક) તે મોટા પ્રમાણમા ંઆયન િવ�કરણો ઉત્ પ� કર� છે  

(૪ર) સ�વો માટ� સૌથી વ� ુ�કુસાનકારક િવ�કરણ કયા પ્રકાર�ુ ંછે? 

 (અ) વ્ યાપા�રક પ્રકારના માળક્રોવેવ ઓવનમાથી ��ૂ મ િવ�તુ તરંગો  

(બ) ટ�ન�ગ સ્ તરમા ંપાર�ંબલી �કરણો  

(ક) ટ�.વી. સેટ અને ર��ડયોમાથંી નીકળતા ર��ડયો તરંગો િવ�� ુ�ુબંક�ય િવ�કરણ 

(ડ) આલ્ ફા ��ુ મકણો, બીટા ��ુ મકણો, ગેમા �કરણો અને એકસ �કરણોમાથંી નીકળતા 

આયનીક િવ�કરણ  

 જવાબઃ (ડ) આલ્ ફા ��ુ મકણો, બીટા ��ુ મકણો, ગેમા �કરણો અને એકસ 

�કરણોમાથંી નીકળતા આયનીક િવ�કરણ  

(૪૩) ર��ડયો એકટ�વ કચરાને ક�વી ર�તે સલામત કર� શકાય? 



(અ) ઘણા �કસ્ સામા ંર��ડયો એકટ�વ કચરાને (પણ બધા ન�હ)  pH િનિષ્ ક્રયક પદાથર્ સાથે 

ભેળવીને  

(બ) ધડાકા સાથે ઉડાડ�  દ��ુ ં

 (ક) ઘણા �કસ્ સામા ંર��ડયો એકટ�વ કચરાને (પણ બધા ન�હ)  િનિષ્ ક્રય ઘન પદાથર્ સાથે 

ભેળવીને  

(ડ) તે બી� સલામત તત્ વમા ંઓગળ� �ય ત્ યા ં�ધુી રાહ જોઇને  

  જવાબઃ (ડ) તે બી� સલામત તત્ વમા ં ઓગળ� �ય ત્ યા ં �ધુી રાહ 

જોઇને 

(૪૪) નીચેના સ્ તરના  ર��ડયો એકટ�વ કચરાના ઉદાહરણો કયા છે?  

(અ) બેટર�ઓ (બ) ફલોર�સેન્ ટ રંગ (ક) છબી માટ� વાપર�લ મે�ડકલ કચરો (ડ) વપરાયેલ 

પરમા� ુબળતણની ગોળ� 

    જવાબઃ  (ક) છબી માટ� વાપર�લ મે�ડકલ કચરો 

(૪પ) કચરો ર�એકટવ છે તેનો અથર્ �ુ?ં 

 (અ) તેમા ંબે �ટલા અથવા તેનાથી વધાર� અથવા ૧૨ �ટલા ક� તેથી વધાર� pH હોય 

છે  

(બ) જયાર� તે પેટમા ં�ય અથવા ભળ� �ય ત્ યાર� �કુસાનકારક અથવા �વલેણ છે 

(ક) તે ક�ટલીક પ�રિસ્ થિતમા ંસળગે છે, આપોઆપ સળગી ઊઠ� છે અથવા ૬૦ ડ�ગ્રી 

સેન્ ટ�ગે્રડ કરતા ઓછે ચમકારો થાય છે 

(ડ) તાપમાન અને ભેજની સામાન્ ય પ�રિસ્ થિતમા ંતે  અિસ્ થર રહ� છે 

 જવાબઃ (ડ) તાપમાન અને ભેજની સામાન્ ય પ�રિસ્ થિતમા ંતે  અિસ્ થર રહ� છે 

(૪૬) બાળકને દરરોજ સ્ વચ્ છ રહ�વા માટ� ક�ટલા પાણીની જ�ર રહ� છે? (ધોવા અને 

સડંાસને ફલશ કરવા)  

(અ) ૨૦ ગેલન કરતા વ� ુ

(બ) ૪ થી ૮ ગેલન 

(ક) એક ગેલન 

(ડ) ત્રણમાથંી એક�ય ન�હ  

   જવાબઃ (બ) ૪ થી ૮ ગેલન 
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