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ય ઉ ોગ કયો છે ?

A. ખેતી
ુ ાલન
B. પ પ
C. ડર
D. કાપડ
2. નીચેનામાંથી દ રયા કનારાનો િવિશ ટ પાક કયો છે ?
A. કળા
B. કર
C. નાળ યેર
D. સફરજન
3. સામા)ય ર તે ચા-કોફ નો પાક +ાં થાય છે ?
A. સપાટ મેદાન ઉપર
B. પવ,તના ઢોળાવ ઉપર
C. કાળ ફળ. ુપ જમીન ઉપર
D. ઉપરનામાંથી કોઈ નહ1
4. ભારતના મોટા ભાગના િવ2તારમાં શેનો પાક થાય છે ?
A. મગફળ
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B. બાજરો
C. કપાસ
D. 4ુવાર
5. નીચેનામાંથી ભારતના કયા 5દશમાં બારમાસ ખેતી થઈ શક છે ?
A. દ67ણના દ રયા કનારાના મેદાનમાં
B. મ9ય ભારતના જગલના
ં
5દશમાં
C. ઉ:ર ભારતના ફળ. ુપ મેદાનોમાં
D. ઉપરનામાંથી કોઈ નહ1
6. જમીનની ફળ. ુપતા ;ળવવા માટ કયો પાક ઉપયોગી છે ?
A. ફળ-<લ
B. શાકભા=
C. અનાજ
D. કઠોળ
7. નીચેનામાંથી કપાિસયા કોને કહવાય છે ?
A. કપાસના @ુડ
ં ાને
B. કપાસના બી ને
C. કપાસની સાંઠ ઓને
D. ઉપરનામાંથી કોઈ નહ1
8. @ુગ
ં ળ ના પાકને જમીનમાંથી બહાર કાઢવા હB ુ કCું શાધન વપરાય છે ?
A. લોખંડ હળ
B. ગાંધી એલન કરબડ
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C. દાંતાવાળો કરબ
D. દાંતીવાળો કરબ
9. Fુજરાત Gૃિષ CુિનવિસJટ Kું વ@ું મથક નીચેનામાંથી +ાં આવેM ું છે ?
A. કલોલ
B. દાંતીવાડા
C. વેરાવળ
D. આણંદ
10.જમીનમાં લીલો પડવાશ દાટવા માટ કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ?
A. દાંતીવાળો કરબ
B. દાંતાળ
C. ગાંધી-એલન કરબડ
D. થાળ વાળો કરબ
11.ખેતી માટKું િવિવધલ7ી ઓ;ર કCું છે ?
A. ગાંધી- એલન કરબડ
B. લોખંડ હળ
C. દાંતાવાળો કરબ
D. પંNટ
12.ભારતમાં કCું ખાતર વOુ વપરાય છે ?
A. એમોિનયમ ફો2ફટ
B. એમોિનયમ Pલોરાઈડ
C. એમોિનયમ નાઈ ક
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D. Cુ રયા
13.ગોબર ગેસમાં નીચેનામાંથી

ું હોય છે

A. કાબ,ન ડાયોPસાઈડ િમથેન
B. ઓQPસજન
C. નાઈ ોજન
D. કાબ,ન મોનોકસાઈડ
14.આપણા દશમાં વOુમાં વOુ વપરાતી જBં ુનાશક દવા કઈ છે ?
A. એ)R ન
B. બી.એચ.સી
C. મેલાથીઓન
D. પેરાથીઓન
15.લીલા પડવાશના પાક તર ક મોટ ભાગે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?
A. શણ
B. કપાસ
C. શેરડ
D. ઘU
16.બ6ળયા ટપકાં એ

ું છે ?

A. પાકમાં થતો રોગ
B. ઈયળની એક ;ત
C. લ1Vુનો રોગ
D. શાકભા=નો રોગ
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17.Uદરના અસરકારક િનયંWણ માટ કયા નામની દવા વપરાય છે ?
A. વારફાર ન
B. Kુવાન
C. એ)R ન
D. બી.એચ.સી
18.આપણા દશમાં Gુલ ખેતીલાયક જમીનમાંથી આશર કટલા ટકા જમીન વરસાદ
ઉપર આધાર રાખે છે ?
A. 85
B. 65
C. 50
D. 90
19.એનહાઈRસ એમોિનયામાં કટલા ટકા કરતાં વOુ નાઈ ોજન હોય છે ?
A. 90
B. 90
C. 80
D. 85
20.]ુરવા – 1 એ કયા પાકની `ુધારલી ;ત છે ?
A. તલ
B. મગફળ
C. ઘU
D. બાજર
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21.Fુજરાતમાં નીચેનામાંથી કઈ જaયાએ બી= Gૃિષ CુિનવિસJટ ની 2થાપના
કરવામાં આવી છે ?
A. કbછ
B. 4ૂનાગઢ
C. હdમતનગર
D. ગોધરા
22.eા7ની ઉ:મ કળવણી માટ કઈ પfિત ઉ:મ છે ?
A. ટ6લફોન પfિત
B. મંડપ પfિત
C. વાંસ પfિત
D. એક ટકા પfિત
23.શેરડ ની વહલી પાકતી ;ત કઈ છે ?
A. કો – 419
B. કો – 6806
C. કો – 5409
D. કો – 2990
24.` ૂક ખેતીના િવ2તારો માટ બાજર ની કઈ ;ત વOુ અKુGૂળ છે ?
A. બી.N. 104
B. બી.ક. 560
C. =.એચ.બી 27
D. બી.ક. 670
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25.મોસંબી અને સંતરાનો છોડ કટલા વષ,ની Uમર બાદ િનયિમત ફળ આપે છે ?
A. 5 વષ,
B. 7 વષ,
C. 10 વષ,
D. 9 વષ,
26.નીચેનામાંથી કોને અનાજોનો રા; ગણવામાં આવે છે ?
A. 4ુવાર
B. ઘU
C. બાજરો
D. ચોખા
27.ઘો ડયા ઈયળ નીચેનામાંથી કયા પાકમાં ઘjું Kુકસાન પહkચાડ છે ?
A. ટમેટા
B. દવેલા
C. મગ
D. ભ1ડા
28.ભારતમાં આશર કટલા ટકા લોકો ખેતી કર છે ?
A. 50
B. 85
C. 70
D. 45
29.l ૂક mપ જBં ુનાશક દવા છાંટવા માટ શાનો ઉપયોગ જmર છે ?
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A. ડ2ટર
B. બેકટ 25ેયર
C. પેડnસ 25ેયર
D. કોo5ેસન 25ેયર
30. રdગણામાં આવતો ઘડ યા પાનનો રોગ કયા ` ૂpમ =વ qારા થતો હોય છે ?
A. <ગ
B. =વાત
C. િવષાjુ
D. માયકોrલાજમા
31.કઈ પfિત qારા ક ટકો આકષા,ઈને િવsુત 5વાહના સંપક, માં આવતા મર
;ય છે ?
A. બnબ
B. પે ોમે7
C. 5કાશ પ1જર
D. ટt ૂબ લાઈટ
32.ચણા, મગ, B ુવેર વગેર કયા પાક તર ક ઓળખાય છે ?
A. કઠોળ
B. અનાજ
C. તે6લબીયા
D. શાકભા=
33.કાલીપ:ી કઈ પાકની ;ત છે ?
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A. કર
B. ચીGુ
C. ટમેટા
D. ર1ગણા
34.Fુજરાતમાં તમાGુનો પાક કયા =nલામાં સૌથી વધાર થાય છે ?
A. ખેડા
B. વડોદરા
C. પંચમહાલ
D. સાબરકાંઠા
35.શેના ઉwપાદનમાં ભારત િવxમાં 5થમ 2થાને છે ?
A. ચા
B. શણ
C. કોફ
D. તલ
36.િવxમાં નીચેનામાંથી કઈ વ2B ુKું મોટા ભાગKું ઉwપાદન ભારતમાં થાય છે ?
A. લાખ
B. કોફ
C. શણ
D. તલ
37.ભરતમાં બાજર Kું સૌથી વOુ વાવેતર અને ઉwપાદન કયા રાyયમાં થાય છે ?
A. Fુજરાત
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B. રાજ2થાન
C. મ9ય 5દશ
D. મહારા
38.Fુજરાતની જમીનમાં પોટાશ અને ફો2ફરસKું તwવ વધાર હોવાથી શેના CુPત
ખાતરનો ઉપયોગ વધાર થાય છે ?
A. કાબ,ન
B. ઓQPસજન
C. નાઈ ોજન
D. સnફર
39.`ુધારલ 6બયારણની સરળ 5ાzrત માટ Fુજરાતમાં આશર કટલા 6બયારણ
ક)eો 2થાપવામાં આ{યા છે ?
A. 210
B. 110
C. 89
D. 129
ૂ ોને Pટર, Vુલડોઝર, જBં ુનાશક
40.Fુજરાતમાં નીચેનામાંથી કઈ સં2થા ખે@ત
દવાઓ, ખાતરો વગેર ] ૂરા પાડ છે ?
A. Fુજરાત 2ટટ કો-ઓપરટ વ માક} ટdગ સોસાયટ
B. Fુજરાત ખેતી ઉ ોગ િનગમ
C. Fુજરાત 2ટટ કો-ઓપરટ વ ~ડરશન
D. Fુજરાત જમીન િવકાસ બે)ક
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41.Fુજરતમાં ડાંગરKું સૌથી વOુ વાવેતર કયા •જnલામાં થાય છે ?
A. મહસાણા
B. પંચમહાલ
C. બનાસકાંઠા
D. ભmચ
42.સોના6લક એ કઈ પાકની ;ત છે ?
A. ડાંગર
B. 4ુવાર
C. બાજર
D. ઘU
43.Fુજરાતમાં 5થમ નંબરનો રોકડ યો પાક કયો છે ?
A. કપાસ
B. તમાGુ
C. શેરડ
D. મગફળ
44.અનાજનો રા; કોણ છે ?
A. બાજરો
B. ચોખા
C. 4ુવાર
D. ઘU
45.ખેડા •જnલામાં કયા 5કારની જમીન છે ?
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A. બેસર જમીન
B. ગોરાક જમીન
C. ગોરાટ જમીન
D. કાળ જમીન
46.Fુજરતમાં કવા 5કારની જમીન સૌથી વOુ ફળ. ુપ ગણાય છે ?
A. પડખાU જમીન
B. રતાળ જમીન
C. કાંપની જમીન
D. કાળ જમીન
47.કાનમનો કપાસનો 5દશ કવા 5કારની જમીન ધરાવે છે ?
A. રતાળ જમીન
B. કાંપની જમીન
C. કાળ જમીન
D. ગેરા@ું જમીન
48.સૌરા માં કપાસની ફરબદલીના પાક તર ક કયા પાકKું વાવેતર કરવામાં
આવે છે ?
A. મગફળ
B. 4ુવાર
C. મકાઈ
D. શેરડ
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49.િસdચાઈવાળા િવ2તારમાં ઘUની ફરબદલીમાં પાક તર ક કયા પાકKું વાવેતર
થાય છે ?
A. 4ુવાર
B. ડાંગર
C. મકાઈ
D. મગફળ
50.અoલીય જમીન `ુધારવા કયો પદાથ, વપરાય છે ?
A. ખાતર
B. € ૂનો
C. સોડ યમ
D. ગંધક
51.રાવત ભાટા પરમાjુ ઊ;, ઉwપાદન ક)e કયા રાyયમાં આવેM ું છે ?
A. મ9ય5દશ
B. મહારા
C. કણા,ટક
D. રાજ2થાન
52.`ુવણ, ‚ુeા કટલા કરટની હોય છે ?
A. 24
B. 22
C. 20
D. 16
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53.આવત, સારણીમાં Gુલ કટલા અધાB ુ તwવો છે ?
A. 16
B. 14
C. 20
D. 22
54.નીચેનામાંથી કCું વષા,માપક યંW છે ?
A. ƒુડોમીટર
B. ƒુ)2Cુર મીટર
C. ટકોમીટર
D. સે„ોમીટર
55.લોગે રધમની શોધ કોણે કર હતી ?
A. આn~ડ નોબેલ
B. હાઈ=)સ
C. ડિનશ ગોબર
D. જોન નેિપયર
56.સાપે7તાનો િસfાંત આપનાર આઈ)2ટાઈન કયા દશનો વૈ†ાિનક છે ?
A. ઈaલે)ડ
B. જમ,ની
C. અમે રકા
D. 2વીડન
57.નદ માં તરB ુ વહાણ દ રયામાં આવે છે wયાર ................ .
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A. થો@ું નીચે આવશે
B. કોઈ ફરફાર થશે નહ1.
C. થો@ું ઉપર આવશે.
D. ઉપરમાંથી એકય નહ1.
58.પાણીની ઘનતા સૌથી વOુ હોય છે ?
A. 100 સે. પર
B. 0 સે. પર
C. - 4 સે. પર
D. 4 સે. પર
59.હાઈRોજન ભરલો રબરનો ‡aગો ઉપર જઈને <ટ ;ય છે કારણ ક ............ .
A. હાઈRોજનનો ભાર વધી ;ય છે
B. હવાKું દબાણ ઘટ ;ય છે
C. હવાKું દબાણ વધી ;ય છે
D. હાઈRોજનKું દબાલ ઘટ ;ય છે
60.6લˆટમાં બેઠલ {યQPતને પોતાKું વજન કયાર વધાર લાગે છે ?
A. જયાર 6લˆટ ઝડપથી ઉપર જઈ રહ હોય wયાર
B. જયાર 6લˆટ ઝડપથી નીચે ઉતર રહ હોય wયાર
C. જયાર 6લˆટ સમાન ગિતથી નીચે આવી રહ હોય wયાર
D. જયાર 6લˆટ સમાન ગિતથી ઉપર જઈ રહ હોય wયાર
61.હડrપા સં2Gૃિતનો સંબધ
ં નીચેનામાંથી કોની સાથે છે ?
A. કાં2યCુગ
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B. 52તરCુગ
C. લોહCુગ
D. તા‰Cુગ
62.નીચેનામાંથી કઈ સŠયતાKું મહwવ] ૂણ, {યાપાર ક)e લોથલ હB ું ?
A. રોમન
B. ‹ીક
C. ચીની
D. હડrપા
63. મોહŒ – જો - દડો Nનો અથ, ‚ ૃતકોની ટ લી થાય છે તે કઈ ભાષાનો શ•દ
છે ?
A. ફારસી
B. ઉŽુ,
C. િસdધી
D. સં2Gૃત
64.ભારતમાં ] ૂવ, 52તર Cુગના અિધકાંશ ઓ;રો બ)યા હતા............ .
A. ગોમેદના
B. ઈ)eગોપ મ6ણના
C. 2ફ ટકના
D. સેલખડ ના
65.મોહŒ - જો - દાડોના િવશાળ 2નાનાગરની ન=ક િવશાળ ક7ાની છત કટલા
2તંભ ઉપર ટક હતી ?
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A. 22
B. 24
C. 18
D. 20
66.પોટ, •લેયર શેની રાજધાની છે ?
A. •દામાન અને િનકોબાર
B. ગોવા
C. પk ડચેર
D. દમણ અને દ વ
67.ભારતKું અઠ•ાવીસ‚ું રાyય કCું બ)Cું ?
A. ઝારખંડ
B. છ:ીસગઢ
C. ગોવા
D. ઉ:રાંચલ
68.•જમ કાબ‘ટ રા

ય ઉ ાન +ાં આવેM ું છે ?

A. આસામ
B. ઉ:ર 5દશ
C. મહારા
D. આમાંથી કોઈ નહ1
69.ભારતીય વાન2પિતક સવ‘7ણ (બોટાિનકલ સવ‘ ઓફ ઈ“)ડયા)Kું ‚ુ•યાલય
+ાં આવેM ું છે ?
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A. ‚ુબ
ં ઈ
B. કોલકાતા
C. ઔરં ગાબાદ
D. કોચી
70.ભારતમાં સૌથી વધાર મw2યો ોગ કયા રાyયમાં છે ?
A. તાિમલના@ુ
B. પિ—મ બંગાળ
C. મહારા
D. કરળ
71.ભારતના બંધારણમાં Gુલ કટલા અKુbછે દ અને અKુ` ૂ6ચઓ છે ?
A. 395, 8
B. ૩10, 10
C. 444, 12
D. 421, 14
72.ભારતના બંધારણમાં સંસદ ય શાસન 5ણાલી કયા દશના બંધારણમાંથી
લેવામાં આવી છે ?
A. જમ,ની
B. રિશયા
C. Cુ.એસ.એ.
D. 6šટન
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73.ભારતના બંધારણમાં ઉપરા પિત પદની જોગવાઈ કયા દશના બંધારણમાંથી
લેવામાં આવી છે ?
A. 6šટન
B. રિશયા
C. Cુ.એસ.એ.
D. ;પાન
74.કયા અKુbછે દ qારા ;હર રોજગાર ની બાબતમાં સમાન તકનો અિધકાર
મળે લ છે ?
A. અKુbછે દ 16
B. અKુbછે દ 21
C. અKુbછે દ 19
D. અKુbછે દ 22
75.બંધારણના કયા સંશોધન qારા અ‚ુખમાં 6બનસાં5દાિયકતા શ•દ ઉમેરવામાં
આવેલ છે ?
A. 56માં
B. 42માં
C. 45માં
D. 48માં
76. બંધારણના આ‚ુખમાં નીચેનામાંથી કયા )યાયની જોગવાઈ કરવામાં
આવી છે ?
A. બંOwુ વ, કૌ›ું6બક અને રાજક ય
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B. સામા•જક, કૌ›ું6બક અને રાજક ય
C. સામા•જક, આિથJક અને રાજક ય
D. સામા•જક, આિથJક અને બંOwુ વ
77.અKુbછે દ 19 qારા છ 2વતંWતા આપવામાં આવેલી છે તેમાંથી નીચેનામાંથી
કઈ નથી ?
A. વાણી અને અ6ભ{યQPતની 2વતંWતા
B. ભારતના કોઈપણ રાyયમાં શœોની હરાફર કરવાની 2વતંWતા
C. શાંિત] ૂવ,ક અને શœો વગર ભેગા થવાની 2વતંWતા
D. ભારતના કોઈપણ રાyય/5દશમાં ‚ુPત ર તે ફરવાની 2વતંWતા
78.આદ વાસીઓ ‘િશમગા’ને કયા તહવાર તર ક ઉજવે છે ?
A. હોળ નો તહવાર
B. દવાળ નો તહવાર
C. નવરાWીનો તહવાર
D. િશવરાWીનો તહવાર
79.નાગરવેલના પાનની ખેતી સૌરા ના કયા •જnલામાં થાય છે ?
A. પોરબંદર
B. 4ૂનાગઢ
C. રાજકોટ
D. ;મનગર
80.કા ઠયાવાડમાં આઠ ક દસ દવસ પડતાં અનરાધાર વરસાદને લોક બોલીમાં
ું કહ છે ?
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A. માવ ુ ં
B. બારમેઘ ખાંગા
C. હલી
D. કા€ું સોKું વર2Cું
81.સૌરા માં હdગોળગઢની ટકર ને શાKું 6બ¡ુદ મળે Mુ છે ?
A. સૌરા ના આVુK ું
B. સૌરા ના સા]ુતારાKું
C. સૌરા ના માથેરાનKું
D. સૌરા ના મનાલીKું
82.‘Fુજરાતના હ રયાળા બગીચા’Kું 6બmદ કયા 5દશને મળે લ છે ?
A. 4ૂનાગઢના સાસણગીર 5દશને
B. મ¢ુવાની આસપાસના 5દશને
C. સરોવરની બહારના 5દશને
D. ખેડા •જnલાના ચરો:રના 5દશને
83.‘આOુિનક અર£ય’ કા{ય કોKું છે ?
A. `ુરશ જોશી
B. િનરં જન ભગત
C. જયંત પાઠક
D. રાવ= પટલ
84.‘દયારામનો અ7રદહ’ ‹ંથના રચિયતા કોણ છે ?
A. દલપતરામ
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B. દયારામ
C. નમ,દ
D. ગો.મા. િWપાઠ
85.Fુજરાતીમાં લ¤ુકથાના આરં ભક અને ]ુર2કતા,¥ી મોહનલાલ પટલના
]ુ2તકKું નામ જણાવો.
A. આઠ‚ુ પાતાળ
B. સાતમો કોઠો
C. Wેપનમી બાર
D. ઝાકળમાં ` ૂરજ ઊગે
86.‘શાિવJલક’ નાટકના કતા, કોણ છે ?
A. ચં.ચી.મહતા
B. જયંિત દલાલ
C. રિસકલાલ પર ખ
D. ક.મા. ‚ુનશી
87.‘િવxશાંિત’ કા{યના કિવ કોણ છે ?
A. ઉમાશંકર જોશી
B. `ુ)દર‚ ્
C. ઉશનસ
D. 2નેહરQ§મ
88.Fુજરાતમાં આશર કટલી ઔ ો6ગક વસાહતો આવેલી છે ?
A. 190
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B. 210
C. 225
D. 170
89.Fુજરાતમાં આવેલ કbછના રણKું 7ેWફળ ¨દાN કટMું છે ?
A. 27,200 ચોરોસ ક.મી.
B. 28,200 ચોરોસ ક.મી.
C. 25,500 ચોરોસ ક.મી.
D. 27,900 ચોરોસ ક.મી.
90.2પેસ એzrલકશન સે)ટર કઈ જaયાએ આવેM ું છે ?
A. ભાવનગર
B. વડોદરા
C. અમદાવાદ
D. ¨કલેxર
91.‘આનંદનો ગરબો’ કયા કિવની રચના છે ?
A. વnલભ મેવાડો
B. 5ેમાનંદ
C. શામળ
D. મીરાંબાઈ
92.‘વચના‚ ૃત’ ગ Gૃિતની રચના કોણે કર છે ?
A. 2વામી સહ;નંદ
B. વnલભ મેવાડો
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C. 2વામી š©ાનંદ
D. 2વામી ‚ુPતાનંદ
93.‘નામmપ’Kું સા હwય 2વmપ

ું છે ?

A. નાટક
B. નવ6લકા
C. નવલકથા
D. રખા6ચW
94.‘Fુªર ભાષા’નો સૌ 5થમ ઉnલેખ કરનાર કિવ કોણ છે ?
A. મીરાંબાઈ
B. નરિસdહ મહતા
C. ભાલણ
D. હમચંeાચાય,
95.મીરાબાઈની ઉ:રાવ2થા કયા નગરમાં વીતી હતી ?
A. મેવાડ
B. મેડતા
C. qારકા
D. 6ચતોડ
96.4332ને નાનામાં નાની કઈ સં•યા વડ ભાગવાથી તે ] ૂણ,વગ, બને ?
A. 2
B. 3
C. 4
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D. 6
97. વBળ
, ુ આલેખમાં ક)e આગળ 90°નો « ૂણો રચાતો ભાગ કટલા ટકા દશા,વે
છે ?
A. 20
B. 15
C. 25
D. 90
98.m.1200ની વ2B ુ 9% ખોટ ખાઈ વેચી તો તેની વેચાણ કdમત કટલા mિપયા
થાય ?
A. 108
B. 1092
C. 1308
D. 1209
99.િનપાત લખો : હવે તમને ,મટ ગCું ને ?
A. હવે
B. મટ
C. ને
D. તમને
100. કઈ કંપની ONGCને હ6લકોrટર સેવા આપે છે ?
A. ઇ“)ડયન એરલાઈ)સ
B. એર ઇ“)ડયા

9722210596

job

х

к

C. પવનહંસ
D. Nટ એયરવેઝ
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