<ુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
ળ ગાંધીનગર
મંડળની Wહરાત Dમાંકઃ ૩૬/૨૦૧૩૧૪, મદદનીશ )ંથપાલની તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ મંડળ fારા યોજવામાં આવેલ પધાgVમક લે:ખત પરGSામાં
Cુછાયેલ (hોના સાચા જવાબોની આ3સર કG આથી નીચે (માણે iુકવામાં આવે છે . 4 અ3વયે ઉકત પરGSાના ઉમેદવારો તરફથી કોઇ રjુઆત હોય તો
તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ બપોરના ૧૭-૦૦ કલાક ુધીમાં મંડળને kબkમાં જkરG આધારો સ/હત રjુ કરવા જણાવવામાં આવે છે .
જkરG આધારો વગરની, પોટ fારા મોકલવામાં આવેલ ક ઉકત સમયમયાgદા બાદ રjુ કરવામાં આવેલ રjુઆત _યાને લેવામાં આવશે નહl. અને
(ોિવઝનલ કG ને આખરG ગણીને આગળની કાયgવાહG હાથ ધરવામાં આવશે. 4ની પણ ઉમેદવારોએ નZધ લેવી.
નZધઃનZધઃ (Nન Dમાંક-૭૬ મંડળે રદ કરલ છે . તેથી ઉમેદવારોએ આ (Nનના જવાબનો કોઇપણ િવકBપ પસંદ કરલ હશે તો પણ તેને _યાને લીધા િસવાય
દરક ઉમેદવારને ૧ (એક) <ુણ આપવામાં આવશે.

Q.
No.

Question

Answer

1

ASLIB ની થાપના કયા દશમાં થઈ હતી ?

U.K.

2

નીચેનામાંથી કયા સામિયકના તંી ુરશ જોષી નથી ?

તથાિપ

3

વા ુશા એ કયા શા!ું અિવભા$ય %ગ છે ?

$યોિતષશા

4

ભારતમાં (કાિશત )ંથાલય િવ+ાનનો (થમ )ંથ “(ાઈમર ઓફ લાય.ે/રઅનિશપ” ના લેખક કોણ હતા ?

/ડ/ક3સન

5

તા4તરમાં કઈ મ/હલાએ 5ુ િમ પગથી માઉ3ટ એવરટ સર કય8 ?

અ9ુ :ણમા િસ;હા

6

<ુજરાતમાં પરમા=ું િવ>ુતમથક ?ાં આવેલ છે ?

કાકરાપાર - AજBલો તાપી

7

There is ……………….. Water in that jug.

Little

8

વાચકને Cુતકવાંચન માટનો Dમ આપવામાં આવે છે . આ Dમ આપવાની (/Dયાને કઇ િવિધ તરGક ઓળખવામાં
આવે છે ?

(િતIાવક

9

સરવતી સાધના યોજનામાં ક3યાઓને Jું આપવામાં આવે છે ?

સાઈકલ

10

ભારતીય માનક સંથાના અ!ુસાર વાચનાલયમાં વાચકદGઠ કટલા ચો.L. જMયા આવNયક ગણવામાં આવે છે ?

૯ ચો.P.

11

<ુજરાતનો કયો (દશ (Q ૂ-ભાગ) સામા3ય રGતે ‘C ૂર’ થી અસર થવાની સંભાવના ધરાવે છે ?

દ:Sણ <ુજરાત

12

कम क चुनौती मुझे ःवीकार है । (भाववाचक संा बताइए)

चुनौती

13

Shut the door, …………………. ?

will you ?

14

કTું Cુતક વાંચતા ગાંધીUમાં %Vયોદયની ભાવના W<ૃત થઈ ?

અન Yુ ધીસ લાટ

15

The Britishers didn't agree ……………… Gandhiji's proposal.

to

16

<ુજરાત ટટ પોટgલ કTુ છે ?

www.gujaratindia.com

17

કયા અખાતના ભાગને ‘નેશનલ મરGન પાકg’ તરGક Wહર કરવામાં આnયો છે ?

કoછના અખાત

18

ઓપન ઓ/ફસમાં પાવરપોઈ3ટ એpqલકશન 4rું કાયg કરતી એpqલકશન કઈ છે ?

IMPRESS

19

કઈ સિમિતએ િવsિવtાલયના %દાજપમાંથી ૬.૫ ટકા બ4ટ )ંથાલયોના હ ુનો ખચg કરવાનો ઉBલેખ કય8 હતો ? ડૉ. રાધા5ૃwણન કિમશન

20

िननिलखत संिध म" से कौन सी संिध गलत है ?

21

ં ાન!ું એક િવિશwટ Sે છે . આ વા? કોણે કxું ? શેરા
)ંથાલય િવ+ાન એક સામા3ય પદ છે , $યાર મા/હતી િવ+ાન અ!ુસધ

22

કઈ યોજના હઠળ <ુજરાતમાં કાચા પાળા બાંધી પાણીનો ઉપયોગ કરવા!ું આયોજન છે ?

પાળા બાંધો, પાણી રોકો

23

350 ના 80% ના 10% ની /ક;મત કટલી ?

28

24

पयायवाची श(द क गलत जोड बताइए ।

आरभ - अ.त

25

INSDOC ની થાપના કયા વષgમાં થઈ ?

ઇ.સ. ૧૯૫૨

26

FID (/ફડ) !ું iુyય કાયાgલય ?ાં આવેz ું છે ?

હગ

27

Encyclopedia of Americana ?ાંથી (કાિશત થાય છે ?

3T ૂયોકg

28

ભારતીય રલવે પોતાની જk/રયાતના ઉપકરણો {ુદ તૈયાર કર છે . નીચે પૈકG!ું કTું થળ રલવે ઉપકરણોના
ઉVપાદન સાથે સંકળાયેલ નથી ?

િવશાખાપ}નમ, ~(દશ

29

ડૉ. રં ગનાથન /દવસ ?ાર ઉજવવામાં આવે છે ?

૧૨ ઓગwટ

30

મોનીટરને બીW કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

VDU

31

Q ૂદાનય+ના (ણેતા કોણ હતા ?

આચાયg િવનોબા ભાવે

32

રોડ અકમાત થાય તો ઈW)તોને તાVકા:લક સારવાર માટ કઇ ઈમરજ3સી સેવા <ુજરાત રા$યમાં ઉપલધ છે ?

108

33

पूव क और से चलनेवाली हवा - उसे 2या कहते है ।

पुरवा

34

VLS મBટમી/ડયા qલેયર કવા (કાર!ું qલેયર છે ?

ઓપન સોસg

35

िननिलखत म" से त3पु4ष समास बताइए ।

स3यामह

36

He is taller than his brother. (Change the degree)

His brother is not so tall as he.

37

<ુજરાતમાં કયા AજBલામાં બોસાઇટનો િવશાળ જથો આવેલ છે ?

Wમનગર અને કoછ

38

0.6 + 0.6 !ું i ૂBય કટzું થાય ?

0.12

दब
 = द ु + बल
ु ल

39

<ુજરાત પલક લાય.ેરGઝ એટ-૨૦૦૧ નો અમલ ?ારથી શk થયો ?

અમલ થયો નથી

40

નીચેનામાંથી કયા િવચારપના ગાંધીU તંી હતા ?

હ/રજન

41

)ંથાલયમાં iુત (વેશ (ણાલી, )ંથાલય િવ+ાનના કયા  ૂ!ું પાલન કર છે ?

ીW

42

भगतिसंह कौन थे ?

बांितकार9

43

ુ િનયાનો સૌથી ચો વાળાiુખી પવgત કયો છે ?

કોટોપેસી

44

િનચેનામાંથી કોણે નેટવ/કગને આ4 ુિવધાજનક તેમજ અસરકારક બનાવી દGું છે ?

કોqTુટર અને સંચાર મા_યમ ટકનોલોU

45

લાય.ેરG સાય3સ પદનો (યોગ સૌ (થમ કોણે કય8 હતો ?

ડૉ. એસ.આર. રં ગનાથન

46

<ુજરાત રા$યના (થમ રા$યપાલ કોણ હતા ?

ં
મહદGનવાઝ જગ

47

‘શહરની શેરG’ ના લેખક કોણ ?

$યંિત દલાલ

48

ટાટg (START) બટન એટGવેટ કરવા માટ કઈ કG નો ઉપયોગ થાય છે ?

CTRL + ESC

49

ભારતમાં દર વષ ‘)ંથ સqતાહ’ ?ાર ઉજવવામાં આવે છે ?

૧૪ - ૨૦ નવેબર

50

DESIDOC iુyયVવે કયા Sેમાં કાયg કર છે ?

ડGફ3સ સાય3સ

51

<ુજરાતમાં કયા થળે ‘સરદાર પટલ 5ૃિષ TુિનવિસટG’ આવેલી છે ?

દાંતીવાડા

52

ભારતમાં સૌ (થમ કઈ TુિનવિસટGએ )ંથાલય િવ+ાનમાં અ!ુનાતક અયાસDમ (માટર /ડ)ી) નો Jુભારં ભ કય8 ? /દBહG TુિનવિસટG

53

Allow your elders to know your activities at school. (Use ‘Let’)

Let your elders know your activities at school.

54

‘)ંથાલયની આધારિશલા )ંથ છે , )ંથાલિયVવની આધારિશલા વગકરણ છે ’ આ વા? કો!ું છે ?

ડબBT ૂ સી. બિવક સેયસg

55

‘/ડલીવરG ઓફ ુસ એટ’ (માણે દરક (કાશક Cુતકની કટલી નકલો મોકલવી પડ છે ?

૪

56

બંધારણની કઈ કલમ અ!ુસાર રા$યમાં રાwપિત શાસન લાદવામાં આવે છે ?

કલમ 356

57

લાય.ેરG ઓફ કZ)ેસ ?ાં આવેz ું છે ?

વોિશ;Mટન

58

Wપાન!ું ચલણ Wણવા માટ કયો મા/હતી ોત ઉપયોગી થાય ?

ટટમે3સ ઈયર ુક

59

િ-પ/રમાણીય એિનમેશન માટ કયા સોટવેરનો ઉપયોગ થાય છે ?

માયા

60

)ંથાલય સહયોગને આજકાલ કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

રGસોસg શેરlગ

61

તમારG મર દરયાન કoછ AજBલામાં િવનાશકારG ધરતીકંપ ?ાર થવા પામેલ ?

૨૬ W3TુઆરG, ૨૦૦૧

62

No news …………………. Good news.

is

63

બૌક સંપિમાં નીચે આપવામાં આવેલા િવકBપોમાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી ?

સંશોધન /ડઝાઈન

64

‘પોકાર’ અ:ભયાન શા માટ શk કરવામાં આnTું ?

ઊWg બચાવવા

65

IMPRESS માં બનાવેલ ફાઈલને કઈ ફોરમેટમાં સેવ કરG શકGએ છGએ ?

HTML

66

નીચેના પૈકG કયો ઉtોગ જળ ( ૂ ષણ ફલાવવા માટ જવાબદાર નથી ?

ઈલેકોિનક ઉtોગ

67

રાW રામ મોહનરાય )ંથાલય ફાઉ3ડશનની થાપના ૧૯૭૨માં કોના fારા કરવામાં આવી ?

ભારત સરકાર

68

વલસાડ AજBલા!ું ઉનાઇ અને ખેડા AજBલા!ું લુ3ા કઇ ઊWgનાં ઉદાહરણ છે ?

Q ૂતાપીય ઊWg

69

सूयाःत का :वरोधी श(द बताइए ।

सूय;दय

70

‘જય:ભy{ુ’ કો!ું તખBzુસ છે ?

બાલાભાઈ દસાઈ

71

આગ લાગે તો તમારા શહરમાં કઇ એજ3સી/સંથાને સૌ (થમ Wણ કરશો ?

ફાયર :.ગેડ

72

ઓપન સોસg સોટવેર કઈ ટકનોલોUનો ઉપયોગ કર છે ?

CIM & WREM

73

અમે/રકન લાય.ેરG એસોસીએશન!ું મથક અને થાપના વષg કTું છે ?

િશકાગો - ૧૮૭૬

74

{ુદાબસ ઓ/રએ3ટલ લાય.ેરG કયા (કારની લાય.ેરG છે ?

Wહર (સાવgજિનક)

75

ડGડGસી ની અ!ુDમ:ણકાને Jું કહવામાં આવે છે ?

સાપેS અ!ુDમ:ણકા

76

એક વેપારGએ શરાફ પાસેથી તા. ૨૪-૨-૨૦૧૨ ના રોજ nયા4 લીધેલી રકમ તા. ૧૩-૬-૨૦૧૨ ના રોજ nયાજ સાથે
 ૂકવી. તો શરાફ કટલા /દવસ!ું nયાજ લીું હશે ?

રદ કરલ છે .

77

‘ટોના સાત રં ગ’ વાતાgનો નાયક કોણ છે ?

હ/રયો

78

પેપરલેસ સોસાયટG પદનો ઉBલેખ સૌ (થમ કોણે કય8 હતો ?

એફ. ડબBT ૂ લંકાટર

79

૨ થી ૯ ઓટોબર દરયાન Jું ઉજવવામાં આવે છે ?

વ3ય(ાણી સqતાહ

80

DDC ની (થમ આr ૃિ કયા વષgમાં છપાઈ ?

ઇ.સ. ૧૮૭૬

81

રવી3નાથ ટાગોરને કઇ 5ૃિત માટ નોબલ પા/રતોિષક મTું હ ું ?

ગીતાંજ:લ

82

બીનાથ અને કદારનાથમાં Dમશઃ કયા દવની C ૂW કરવામાં આવે છે ?

િવw=ુ અને િશવ

83

વડg એpqલકશન કઈ લMવેજ (ભાષા)માં બનેz ું છે ?

C

84

‘~તરરાwGય Cુતક વષg’ T ૂનેકો fારા ?ાર ઉજવવામાં આnTું હ ું ?

૧૯૭૨

85

ઈ-ડોુમે3સ કઈ પિત!ું સં:Sqત વkપ છે ?

ઈલેોિનસ ડોુમે3સ

86

અSયપા ફાઉ3ડશન નીચેના પૈકG કયા (ો)ામ સાથે સંકળાયેલ છે ?

મ_યા

87

રાwGય િવ+ાન )ંથાલય ?ાં આવેz ું છે ?

ઈ3સડોક - /દBહG

ભોજન

88

આુિનક Tુગ!ું બીjુ ં નામ કTું છે ?

ખનીજTુગ

89

ભારતમાં રાwGય )ંથાલય નીિત ન¡G કરવા!ું કાયg કોણે કTુ¢ હ ું ?

RRRLF

90

‘Adinet’ (Ahmedabad Library Network) ની થાપના કયા વષgમાં થઈ ?

૨૫ ફ£ુઆરG, ૧૯૯૫

91

None of them did this, ………………………….. ?

did they ?

92

પ/રવહન માટ ~ત/રક જળમાગ8 { ૂબજ સતી પ/રવહન સેવા C ૂરG પાડ છે . ભારતના કયા રા$યોમાં નદG
જળમાગgનો ઉપયોગ સામા3ય પ/રવહન માટ થાય છે ?

પિ¤મ બંગાળ, અસમ, કરળ

93

पयायवाची श(द क सह9 जोड बताइए ।

राःता - माग

94

WMV !ું C ૂ9ું નામ Jું છે ?

WINDOWS MEDIA FORMAT

95

િવsમાં સૌ (થમ વખતે )ંથાલય િવ+ાનના અયાસDમની શkઆત કોણે અને ?ાર કરG હતી ?

ડૉ. મેલિવલ ડ¥ ૂઈ - ૧૮૮૭

96

ूचार श(द क कतृवाचक संा ................ ।

ूचारक

97

He has two sons. He will distribute his property ……………… them.

between

98

)ંથાલય િવ+ાનના કયા  ૂમાં )ંથાલયના બાળ િવકાસ તેમજ વયક િવકાસની ચચાg કરવામાં આવી છે ?

પાંચiુ  ૂ

99

<ુજરાતમાં ક3યા કળવણીના ઉેજન માટ કઈ યોજના અમલમાં આવી છે ?

િવtાલ¦મી બો3ડ

100

You are going to school, ................. (Make a question tag)

aren't you?

