ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ
મંડળની

હરાત માંકઃ ૯૧/૨૦૧૬૧૭, આસી#ટ%ટ બાઇ%ડર, વગ+-૩ સંવગ+ની તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭

ના રોજ મંડળ /ારા યોજવામાં આવેલ ઓન-લઅઇન #પધા+7મક લે8ખત પર:;ામાં <ુછાયેલ ?@ોના સાચા
જવાબોની ?ોિવઝનલ આ%સર ક: તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ ?િસD કર: તે અ%વયે ઉકત પર:;ાના
ઉમેદવારો તરફથી કોઇ રIુ આત હોય તો તે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના ૧૭-૦૦ કલાક Jુધીમાં
મંડળને જKર: આધારો સLહત રIુ કરવા જણાવવામાં આવેલ હN.ું O અ%વયે ઉમેદવારો તરફથી મંડળને છે Pલી
તાર:ખ Jુધીમાં કોઇ રIુઆતો મળે લ નથી. તેથી
ફાઇનલ આ%સર- ક: તર:ક આથી

ઉકત ?ોિવઝનલ આ%સર ક: ને જKર: કાય+વાહ:ને Qતે

હર કરવામાં આવે છે . અને તે આખર: કરલ આ%સર ક: Rુજબ હવે મંડળ

/ારા ?થમ તબSાની ઓન-લાઇન #પધા+ 7મક લે8ખત પર:;ામાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ Uુણના મેર:ટસ આધાર
કટગર:વાઇઝ જVયાના ?માણમાં બી

તબSાની કોWXYુટર ?Lફસીય%સી ટ#ટ માટ કવોલીફાય ગણવાપાZ

ઉમેદવારોની યાદ: તૈયાર કર:ને ?િસ\ધ કરવામાં આવશે. Oની સંબિં ધત ઉમેદવારોએ જKર: ન^ધ લેવી.
Que
No.
1

Correct Answer

Option & Answer (With Options)
નીચેનામાંથી ક ંુ

ુ લીફ બાઈ"ડ#ગ નથી ?
ઝ

(A)

એડહસીવ બાઈ%ડ`ગ

(C )

સેડલ #ટ:ચ`ગ

(C)

17 ઓaટોબર

(D)

ફોર એજ

(A)

કારLકદb

(A) એડહ&સીવ બાઈ"ડ#ગ
(B) િમક& નીકલ બાઈ"ડ#ગ
(C) ર#ગ બાઈ"ડ#ગ
(D) (પાયરલ બાઈ"ડ#ગ
2

સે"ટર (ટ+ચ#ગ,ું બી-ુ ં નામ ક ંુ ?

(A) (ટ&બ#ગ
(B) સાઈડ (ટ+ચ#ગ
(C) સેડલ (ટ+ચ#ગ
(D) ઉપરો0ત તમામ
3

ગર+બી એ આપણા સમાજ માટ& અ2ભશાપ છે . િવ7(તર& ગર+બી ના8ુદ+ માટ&ના
અનેકિવધ 9ય:નો હાથ ધરવામાં આવે છે . ;તરરા<=+ય (તર& ગર+બી િનવારણ
>દવસ કઇ તાર+ખે મનાવવામાં આવે છે ?

(A) 22 સAટ& Bબર
(B) 17 નવેBબર
(C) 17 ઓ0ટોબર
(D) 22 >ડસેBબર
4

Dુ(તક E બા-ુથી F ૂલે તે બા-ુ .................... નામે ઓળખાય છે .

(A) મથાH
(B) ટ&ઇલ
(C) પીઠ
(D) ફોર એજ
5

સાચી જોડણી શોધો.

(A) કાર>કદJ
(B) કાર>ક>દK
(C) કારક+>દK
(D) કારક+દJ
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કટ#ગ 9>Lયા દરBયાન કટ#ગ મશીનનો કયો ભાગ પેપરને જકડ+ રાખે છે ?

6

(A)

?ેશર ગેજ

(A) 9ેશર ગેજ
(B) પીક#ગ ગેજ
(C) વેMમ
ુ પNધિત
(D) Oીપર
હાથ બનાવટના કાગળનો

7

ુ ધમP કયો ?
ણ

(A)

ડા અને ખરબચડા

(A) Qડા અને ખરબચડા
(B) સહ&લાઈથી ફાટ+ શક& તેવા
(C) સહ&લાઈથી વાળ+ શકાય તે વા
(D) સહ&લાઈથી સળગી ઉઠ& તે વા
(વામી િવવેકાનંદ િશકાગો પ>રષદમાં આપવાના SયાTયાન Uગે

8

ુ રાતના કયા
જ

(C)

િવVાન,ું માગP દશPન લેવા આSયા હતા ?

મ8ણભાઈ નdુભાઈ
િZવેદ:

(A) નવલરામ
(B) ગોવધP નરામ િWપાઠ+
(C) મ2ણભાઈ નXુભાઈ િWવેદ+
(D) રમણલાલ નીલકં ઠ
એક રકમ,ું બે વષP, ંુ સાYુ Sયાજ Z. 500 અને ચL[ૃ]^ Sયાજ Z. 530 થ_ું હોય, તો

9

(C)

12

(C)

રeaટફાઇડ f#પLરટ

(B)

ચાર ભાગ સરખા

Sયાજનો દર .................... % હોય.

(A)
(B)
(C)
(D)
10

6
10
12
30
5% પાણી ધાવતાં ઈથેનોલના aાવણને bું કહ& છે ?

(A) 2બયર
(B) વાિનcસ
(C) ર& d0ટફાઇડ e(પ>રટ
(D) અfર
11

પેપરની 0વાટg સાઇઝ એટલે ........................ .

(A) ચાર ભાગ -ુદા -ુદા માપના
(B) ચાર ભાગ સરખા માપના
(C) પેપર,ું બમhું માપ

માપના

(D) આઠ ભાગ સરખા માપના
12

એ"વેલપ બનાવવા કયો પેપર વપરાય છે ?

(C)

ાgટ પેપર

(A)

િનJ્ + કામ

(A) મનીલા પેપર
(B) ટ+( ુ પેપર
(C) Lાiટ પેપર
(D) આટP પેપર
13

‘િન<કામ’ શkદની સંિધ lટ+ પાડો.

(A) િનm્ + કામ
(B) િનp્ + કામ
(C) િનસ + કામ
(D) િનષ + કામ
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14

સે"ટર (ટ+ચ#ગ ....................... mુધી શq છે .

(A)

(A) 64 પેજ અથવા 10 મી.મી.
(B) 100 પેજ અથવા 14 મી.મી.

64 પેજ અથવા 10
મી.મી.

(C) 130 પેજ અથવા 16 મી.મી.
(D) 150 પેજ અથવા 15 મી.મી.
15

Fill in the blank: I bought three …………….. Oranges.

(A)

dozen

(D)

આગળની બાIુ , નીચેની

dozen

(A)
(B) dosen
(C) dozans
(D) dozenes
16

rી-નાઇફ કટર Vારા આપણે એક સાથે ......................... કાપી શક+એ.

(A) આગળની બા-ુ
(B) નીચેની બા-ુ

બાIુ અને મથાj

(C) મથાH
(D) આગળની બા-ુ, નીચેની બા-ુ અને મથાH
17

tીટ+શ (ટા"ડડP પેપરના માપો માટ& કયો એકમ વપરાય છે ?

(B)

kચ

(B)

રાજકોટ

(D)

પરફaટ બાઈ%ડ`ગ

(C )

આLદલ મ%J ૂર:

(B)

આછો લીલો

(A) સે"ટ+મીટર
(B) uચ
(C) મીટર
(D) એમ
18

જલારામ બાપા,ું 9િસ^ (થાનક વીરDુર કયા vજwલામાં આવે ંુ છે ?

(A) -ુનાગઢ
(B) રાજકોટ
(C) ગીર સોમનાથ
(D) ભZચ
19

ક ંુ બાઈ"ડ#ગ હાડP ક& સ બાઈ"ડ#ગ નથી ?

(A) એડ+શન બાઈ"ડ#ગ
(B) લાઈtેર+ બાઈ"ડ#ગ
(C) લેટર9ેસ બાઈ"ડ#ગ
(D) પરફ&0ટ બાઈ"ડ#ગ
20

‘મળે ન મળે ’ કાSયસંOહના કિવ કોણ ?

(A) 2ચ,ુ મોદ+
(B) હષP tyભz
(C) આ>દલ મ"m ૂર+
(D) {ુ _બ
ુ આઝાદ
21

લેજર પેપર કયા રં ગનો હોય છે ?

(A) ક&સર+
(B) આછો લીલો
(C) વાદળ+
(D) સફ&દ
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22

કયા 9કાર,ું બાઈ"ડ#ગ મ|}ુ હોય છે ?

(C)

લાઈmેર: બાઈ%ડ`ગ

(A)

નાગLરકનો Rુળd ૂત

(A) (પાયરલ બાઈ"ડ#ગ
(B) વાયરો બાઈ"ડ#ગ
(C) લાઈtેર+ બાઈ"ડ#ગ
(D) સે"ટર (ટ+ચ#ગ
23

ધોર+ માગP પર સરઘસ કાઢવાનો અિધકાર તે...

(A) નાગ>રકનો •ુળX ૂત અિધકાર નથી.
(B) િવશેષાિધકાર છે .

અિધકાર નથી.

(C) જ"મિસ^ અિધકાર છે .
(D) આપેલ િવકwપ પૈક+ એકપણ નહ#
24

બીલ 8ુક બાઈ"ડ#ગ માટ& કઇ 9>Lયા જZર+ છે ?

(D)

(A) (ટ+ચ#ગ
(B) પરફોર& ટ#ગ

આપેલ તમામ િવકPપો
જKર: છે

(C) નંબર#ગ
(D) આપેલ તમામ િવકwપો જZર+ છે
25

આઈ.પી.એલ. >Lક&ટ •ુનાPમે"‚સ - 2017ની >દwહ+ ડ&રડ&વીwસ ટ+મના ક&Aટન,ું નામ

(A)

ઝાહ:ર ખાન

(B)

C સીર:ઝ

જણાવો.

(A) ઝાહ+ર ખાન
(B) (ટ+વ (મીથ
(C) િવરાટ કોહલી
(D) ƒલેન મે0સવેલ
26

ક&લે"ડરનો ન• ૂનો છાપવા માટ& કઇ સીર+ઝના માપનો પેપર અ,ુ{ળ
ૂ હશે ?

(A) B સીર+ઝ
(B) C સીર+ઝ
(C) A સીર+ઝ
(D) આપેલ િવકwપ પૈક+ એકપણ નહ#
27

સે0શનનો અથP bું થાય ?

(A ) કાગળની વાળે લી શીટ

(A) કાગળની વાળે લી શીટ
(B) ચોપડ+,ું 9કરણ
(C) આખી ચોપડ+
(D) અડધી ચોપડ+
28

“પાન લી ંુ જો ંુ ને તમે યાદ આSયા” આ કાSય પંe0ત કયા કિવની છે ?

(A ) હર:%n દવે

(A) હર+"a દવે
(B) મકરં દ દવે
(C) રાવ… પટ&લ
(D) mુર&શ દલાલ
29

કઈ 9ોસેસની મદદથી કાગળ સહ&લાઈથી ફાડવા માટ& ઝીણા કાણાંની લાઈન પેદા

(C)

પરફોરટ`ગ

કર+ શકાય ?

(A) L+ઝ#ગ
(B) (લીટ#ગ
(C) પરફોર& ટ#ગ
(D) કટ#ગ
Dt. 18-07-2017
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Make exclamatory sentence: ‘It is a great pity.’

30

(A)
(B)
(C)
(D)

What a pity !

(B)

o:પ યાંિZક રચના

(B)

32

(B)

રાpoપિત

(B)

<ુ#તકનો આખર:

What a pity !
What a great pity is it !
How pity is it !
How great it is !
કટ#ગ મશીનની છર+ પાસે કઇ સલામતી માટ& ની Sયવ(થા હોય છે ?

31

(A)

(A) ગાડP
(B) =+પ યાંિWક રચના
(C) ટાઈમર
(D) લેસર ગન
ચાર વખત વાળે લી સીƒનેચરમાં .................... પેજ હોય છે .

32

(A)
(B)
(C)
(D)
33

16
32
8
64
73મો બંધારણ mુધારો ક& "aશાિસત 9દ& શ ોને લા ુ પાડવા માટ& Qહ&રના•ું કોણ
બહાર પાડ+ શક& ?

(A) ક&"aશાિસત 9દ& શના ઉપરા†યપાલ
(B) રા<=પિત
(C) સંસદ
(D) ક&"aશાિસત 9દ& શની િવધાનસભા
34

ડમી બનાવવાનો હ&_ ુ bું છે ?

(A) જોબની મં-ૂર+ માટ&
(B) Dુ(તકનો આખર+ દ& ખાવ ચકાસવા માટ&
(C) માગP દશPન

દખાવ ચકાસવા માટ

(D) બાઈ"ડ#ગ
35

‘કરત’ શkદ,ું િશ<ટZપ શોધીને લખો.

(A)

qૃ7ય

(A)

ગેધર`ગ

(C)

ધારો Lફનીશ કરવા

(A) {ૃ:ય
(B) કર[ું
(C) કહ&[ ંુ
(D) કહ&વડાવ[ું
36

સે0શનને ચો‡સ Lમમાં ગોઠવવાની 9>Lયા એટલે ............................... .

(A) ગેધર#ગ
(B) સીqોર#ગ
(C) બાઈ"ડ#ગ
(D) ફોwડ#ગ
37

=+મ#ગ કરવાનો હ&_ ુ bું છે ?

(A) કાગળ કાપવા
(B) સીƒનેચર કાપવા
(C) ધારો >ફનીશ કરવા
(D) શીટના ભાગ કરવા
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વેબપેજને >રˆ&શ કરવા માટ& કઇ ફં કશન ક+નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

38

(A)
(B)
(C)
(D)

F5

(D)

નીપ`ગ

(B)

I

(A)

ટન`ગ

(A)

મીલ બોડ+

(D)

રસશાsોએ

(D)

24

(B)

mice

F3
F5
F7
F9
પરફ&0ટ બાઈ"ડ#ગ સાથે કઇ િવગત સંબધ
ં ધરાવતી નથી ?

39

(B)

(A) 0લેBપ,ું દબાણ
(B) હોટ મેwટ ઉ<ણતામાન
(C) (પાઈન પર ખાંચા
(D) નીપ#ગ
ABCD માં (A → Z = 1→ 26) 9માણે જોતાં K = A, Q = G, U = B હોય તો S =

40

……………………..
X

(A)
(B) I
(C) K
(D) C

બાઈ"ડ#ગમાં ચામડા ઉપર કઇ 9>Lયાનો સમાવેશ થાય છે ?

41

(A) ટ&ન#ગ
(B) tાઉન#ગ
(C) kલેકન#ગ
(D) Sહાઈટન#ગ
લેધર બાઈ"ડ#ગ માટ& ક ંુ બોડP અ,ુ{ળ
ૂ છે ?

42

(A) મીલ બોડP
(B) ચીપ બોડP
(C) (=ો બોડP
(D) ŠુAલે‹ બોડP
‘]Vર& ક’ ના મતે DુŒુષોને કોણે અ"યાય કયg છે ?

43

(A) •ી સમાE
(B) ઉપિનષદોએ
(C) ધમPશા•ોએ
(D) રસશા•ોએ
મશીન િસલાઈ માટ& કયા નંબરનો દોરો વપરાય છે ?

44

(A)
(B)
(C)
(D)

2
10
20
24
Give plural form of: 'mouse'

45

(A)
(B)
(C)
(D)

mouses
mice
mousis
mices
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ચોપડ+ને =+મ કરવા માટ& કયો Lમ સાચો છે ?

46

(C)

ફોર એજ, ટઈલ, હડ

(D)

બકલ ફોPડ`ગ

(D)

117

(B)

બે ફોPડ

(D)

જડતા છોડ:ને YુD કર

(A)

16-30

(C)

સી%થેટ:ક

(B)

વડોદરા

(A) હ&ડ, ટ&ઈલ, બેક
(B) ટ&ઈલ, હ&ડ, બેક
(C) ફોર એજ, ટ&ઈલ, હ&ડ
(D) હ&ડ, ટ&ઈલ, ફોર એજ
ક ંુ ફોwડ#ગ હાથથી થ_ું નથી ?

47

(A) ફોwડ#ગ •ુ પેપર
(B) ફોwડ#ગ •ુ િ9"ટ
(C) લBપ ફોwડ#ગ
(D) બકલ ફોwડ#ગ
તાEતરમાં પંQબ રા†યમાં {ુ લ ક&ટલી િવધાનસભાની બે ઠકો માટ&ની Žટ
ં ૂ ણી

48

યોજવામાં આવી ?

(A)
(B)
(C)
(D)

123
119
128
117
ફોwડ#ગ •ુ 0વાટgનો અથP bું થાય ?

49

(A) એક ફોwડ
(B) બે ફોwડ
(C) Wણ ફોwડ
(D) ઘણા વધાર& ફોwડ
ુ (થ િવગત•વર’ સં({ૃત શkદનો અથP bું થાય છે ?
‘ ^

50

(A)

ુ કર, જડ બન
^

(B)

ુ ો કરવાના છોડ+ દ&
^

(C) જડતા છોડ+ને ^ુ કર+શ નહ#
(D) જડતા છોડ+ને ^ુ કર
સામા"ય ર+તે (ટ+ચ#ગ વાયર કયા ગેજમાં ઉપલkધ છે ?

51

(A)
(B)
(C)
(D)
52

16-30
30-38
38-45
45-50
કયો દોરો વ•ુ મજ8 ૂત હોય છે ?

(A) કોટન
(B) લીનન
(C) સી"થેટ+ક
(D) ઉપરો0ત તમામ
53

ુ રાત રા†યના દાહોદ vજwલાને નીચે દશાPવેલ vજwલાઓ પૈક+ કયા vજwલાની
જ
હદ (પશPતી નથી ?

(A) છોટા ઉદ& Dરુ
(B) વડોદરા
(C) મહ+સાગર
(D) પંચમહાલ
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પે(ટને લાંબા સમય mુધી ટકાવી રાખવા માટ& bું ઉમેરવામાં આવે છે ?

54

(A)

મોરtુt ુ

(C)

લીલા ઝાડને બચાવવા

(D)

f#?%કલ`ગ

(B)

uામ / #કવેર મીટર

(B)

બ.ક. ઠાકોર

(D)

પPપ બોડ+

(A)

Ewe

(D)

ટલીફોન ડાયર:

(A) મોર‘ુ‘ ુ
(B) લાખ
(C) પીવીએ
(D) એમોિનયમ હાઇ’ો0સાઇડ
ભારતમાં ‘2ચપકો’ ચળવળ કયા ઉ”ે •યથી ચલાવાઈ હતી ?

55

(A) વe(ત વધારા અને પાણીના બગાડ પર િનયંWણ
(B) ખેત ઉ:પાદન વધારવા
(C) લીલા ઝાડને બચાવવા
(D) 9Yુષણ અટકાવવા
એજ ડ&કોર& શન માટ& કઇ 9>Lયાનો ઉપયોગ થાય છે ?

56

(A) એBબોસ#ગ
(B) (L+ન િ9"ટ#ગ
(C) ગોwડ લીફ#ગ
(D) e(9"કલ#ગ
GSM નો અથP bું થાય ?

57

(A) Oામ / (કવે ર મીલીમીટર
(B) Oામ / (કવે ર મીટર
(C) Oામ / (કવે ર મwટ+મીટર
(D) Oામ / (કવે ર સે"ટ+મીટર
‘એક જ પલાઠ+એ E વાંચી શકાય તે •ૂંક+ વાતાP’ આ SયાTયા કોણે આપી ?

58

(A) • ૂમક&_ ુ
(B) બ.ક. ઠાકોર
(C) રા.િવ. પાઠક
(D) ઉમાશંકર જોષી
સામા"ય વપરાશ માટ&ની ફાઈલ બનાવવા માટ& ક ંુ મટ+ર+યલ વપરાય ?

59

(A) બો‹ બોડP
(B) (=ો બોડP
(C) મીલ બોડP
(D) પwપ બોડP
Give opposite gender for: 'Ram'

60

(A)
(B)
(C)
(D)
61

Ewe
Laxman
Ramila
Goddess
કયા જોબમાં ઈ"ડ&‹#ગની જZર પડ& છે ?

(A) Dુ(તક
(B) મેગેઝીન
(C) ટ& —ટ 8ુક
(D) ટ&લીફોન ડાયર+
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62

એ"ડ પેપરનો હ&_ ુ bું છે ?

(D)

ઉપરોaત તમામ

(B)

અwmx

(A)

30 મી.મી.

(C)

મ8ણશંકર ભy

(C)

પz{લકશન બાઈ%ડ`ગ

(D)

આપેલ તમામ િવકPપો

(B)

uામ પંચાયત

(C)

મેટલ

(A) ચોપડ+ અને કવર જોડવા
(B) સાંધા મજ8 ૂત કરવા
(C) દ& ખાવ સારો કરવા
(D) ઉપરો0ત તમામ
63

ુ ે રોકવા તેમજ ઘરિવહોણા અને
રા†યમાં X ૂખમરા અને {ુ પોષણથી થતા •ૃ: ન
અનાથને િવના• ૂwયે માિસક ઘ˜,ું િવતરણ કરવા કઇ યોજના અમલમાં • ૂક&લ છે ?

(A) અ™દાતા
(B) અ™ty
(C) અ™D ૂણાP
(D) અ™સેવા
64

સામા"ય ર+તે ક&ટલી Qડ+ ચોપડ+ સાઇડ (ટ+ચ થઇ શક& ?

(A) 30 મી.મી.
(B) 40 મી.મી.
(C) 50 મી.મી.
(D) 60 મી.મી.
65

ુ રાતી સા>હ:યમાં ખંડ કાSય - (વZપના જનક કોણ ગણાય છે ?
જ

(A) બ.ક. ઠાકોર
(B) ઉમાશંકર જોષી
(C) મ2ણશંકર ભz
(D) નમPદ
66

એડ+શન ક& સ બાઈ"ડ#ગ,ું બી-ુ ં નામ bું છે ?

(A) એડહ&સીવ બાઈ"ડ#ગ
(B) (ટ+ચ#ગ
(C) પškલક&શન બાઈ"ડ#ગ
(D) આપેલ તમામ િવકwપો
67

િમક& નીકલ બાઈ"ડ#ગમાં કઇ 9>Lયા કરવામાં આવતી નથી ?

(A) (ટ+ચ#ગ
(B) િસલાઈ
(C) ક&સ મેક#ગ
(D) આપેલ તમામ િવકwપો
68

Qહ&ર ર(તા અને Fુwલી જƒયાઓ ઉપરનાં નડતર અને દબાણો Yૂ ર કરવાની
સfા કોને છે ?

(A) કલે0ટર
(B) Oામ પંચાયત
(C) તા કુ ા પંચાયત
(D) મામલતદાર
69

ક ંુ મટ+ર+યલ કવર#ગ મટ+ર+યલ નથી ?

(A) વણાટવાH કાપડ
(B) વણાટ વગર,ું કાપડ
(C) મેટલ
(D) ચામŠુ
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‘મારાથી પW લખાય છે .’ વાqની કતP>ર વાqરચના જણાવો.

70

(C)

|ુ ં પZ લ}ુ ં ~ં.

(B)

કોલેટ`ગ માક+

(C)

•ી-હાફ aવાટ+ ર બાઉ%ડ

(B)

<€
ં ૂ - <ુ•Pલ‚ગ

(A)

D

Select single word for the following phrase:
“That which cannot be rubbed off”
Incredible

(B)

Indelible

8ુક વકP 9કારના કામમાં સામા"ય ર+તે કયા 9કાર,ું ફોwડ#ગ થાય ?

(D)

આપેલ તમામ િવકPપો

(B)

ડાઈ

(A) મારા વડ& પW લખાય છે .
(B) મ› પW લખાSયો હતો.
(C) œું પW લFું •ં.
(D) મ› પW લTયો નથી.
કઇ કોલેટ#ગ પNધિત ઝડપી છે ?

71

(A) સીƒનેચર માકP
(B) કોલેટ#ગ માકP
(C) સીƒનેચર માકP અને કોલેટ#ગ માકP બ™ે
(D) આપેલ િવકwપો પૈક+ એકપણ નહ#
કયો 9કાર (ટ&શનર+ બાઈ"ડ#ગ સાથે બંધ બેસતો નથી ?

72

(A) 0વાટP ર બાઉ"ડ
(B) હાફ બાઉ"ડ
(C) rી-હાફ 0વાટP ર બાઉ"ડ
(D) žલ બાઉ"ડ
કઇ જોડ+ ખોટ+ છે તે શોધો.

73

(A) ક(_ ૂર+ - •ી2લŸગ
(B) D…
ં ૂ - Dુ wલ¡ગ
(C) વસાhું - નDુસ
ં ક2લŸગ
(D) ઓવારો - Dુ wલ¡ગ
મે=+ક પેપર સાઇઝની સીર+ઝ કઇ નથી ?

74

(A)
(B)
(C)
(D)
75

D
B
A
C

(A)
(B) Indelible
(C) Inedible
(D) Irrubbable
76

(A) રાઈટ એ"ગલ
(B) Lોસ
(C) પેર&લલ
(D) આપેલ તમામ િવકwપો
77

સખત લાકડામાં ફ+ટ કર& લી તી—ણ ધારવાળ+ kલેડ ક& E િવિવધ આકારોમાં બોડP
કાપવામાં ઉપયોગમાં લેવાય છે તેને .................. કહ& છે .

(A) ડાયસ
(B) ડાઈ
(C) ફોમP
(D) પંચ
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78

‘આTયાન’ કાSય9કાર સાથે કયા કિવ,ું નામ સંકળાયે ંુ છે ?

(A)

?ેમાનંદ

(D)

ફ:નીશ`ગ

(D)

ઝવેરચંદ મેઘાણી

(C)

ઈ%સટ„ગ

(B)

ચીન

(A)

રાજકોટ

(D)

ગેPવેનાઇઝ

(A)

સLફ…ગ

(A) 9ેમાનંદ
(B) શામળ
(C) અખો
(D) દયારામ
79

એBબોસ#ગ, ફોઈલ#ગ, લેમીનેશન, વાિનcશ#ગ વગેર& 9>Lયાઓ માટ& ક ંુ નામ
વપરાય છે ?

(A) ફોwડ#ગ
(B) ગેધર#ગ
(C) પેક&જ#ગ
(D) ફ+નીશ#ગ
80

‘સોરઠ તારા વહ&તા પાણી’ નવલકથાના લેખક કોણ છે ?

(A) • ૂમક&_ ુ
(B) નમPદ
(C) ગાંધી…
(D) ઝવેરચંદ મેઘાણી
81

સીƒનેચરને એકની Uદર બી… • ૂક+ને ભે ગી કરવાની ર+તને ..................... કહ&
છે .

(A) ટ+પ#ગ ઈન
(B) ટ+પ#ગ ઓન
(C) ઈ"સટ¢ગ
(D) ગાડ¢ગ
82

કયા દ& શમાં પેપરની શોધ થઇ હતી ?

(A) ભારત
(B) ચીન
(C) અમે>રકા
(D) જમPની
83

ુ ો
જસદણ તા ક

ુ રાત રા†યના કયા vજwલામાં આવેલ છે ?
જ

(A) રાજકોટ
(B) મહ&સાણા
(C) નવસાર+
(D) તાપી
84

(ટ+ચ#ગ વાયર ........................ માંથી બને લો હોય છે .

(A) ચાંદ+
(B) તાં8 ુ
(C) tાસ
(D) ગેwવેનાઇઝ
85

એક વેબસાઇટ પરથી અ"ય વેબસાઇટ પર જવાની 9>Lયાને bું કહ& છે ?

(A) સ>ફ£ગ
(B) સ2ચ¤ગ
(C) • ૂવ#ગ
(D) ફાઈd"ડ¡ગ
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86

કઈ િસલાઈમાં ટ&પનો ઉપયોગ થાય છે ?

(B)

ટપ #Yુ†ગ

(B)

મજ‡ ૂતાઈ આપવી

(C)

અ7યાર એક પણ પંખી

(A) સોન-ઇન-( ¥ુ ગ
(B) ટ&પ ( ¥ુ ગ
(C) iલે‹ીબલ ( ¥ુ ગ
(D) આપેલ તમામ િવકwપો
87

લેસ#ગ-ઇનનો હ&_ ુ ................ છે .

(A) શણગાર,ું
(B) મજ8 ૂતાઈ આપવી
(C) • ૂળ સામે ર‹ણ
(D) િસલાઈ મજ8 ૂત કરવી
88

આપેલ િવકwપોમાંથી સાચા સંયોજકવાHં વાq શોધીને જણાવો.

(A) અ:યાર& એક પણ પંખી ઉડ_ું નથી અને ટœુક_ું નથી.
(B) અ:યાર& તો એક પણ પંખી ઉડ_ું નથી અને ટœુક_ું નથી.

ઉડNું નથી ક ટ|ક
ુ Nુ ં
નથી.

(C) અ:યાર& એક પણ પંખી ઉડ_ું નથી ક& ટœુક_ું નથી.
(D) અ:યાર& એક પંખી ઉડ_ું નથી એટલે ટœુક_ું નથી.
89

Dુ(તકમાં અલગથી ચ|ટાડ&લ આટP ક& 2ચWોને ................... કહ& છે .

(A)

Xલેટ

(B)

2.54 સે.મી.

(D)

#પાયરલ

(B)

#ટ:લ

(B)

uેઇનની Lદશામાં

(A) Aલેટ
(B) ˆ&મ
(C) કોડP
(D) ટ&પ
90

1 uચ બરાબર ક&ટલા સે .મી. થાય ?

(A) 2.20 સે.મી.
(B) 2.54 સે.મી.
(C) 2.10 સે.મી.
(D) 2.75 સે.મી.
91

કયા 9કાર વડ& બાઈ"ડ#ગ કર& લા Dુ(તકો કબાટમાં ગોઠવવા અઘરા પડ& છે ?

(A) લાઈtેર+
(B) સાઇડ (ટ+ચ કર& લા
(C) એડહ&સીવ બાઈ"ડ કર& લા
(D) (પાયરલ
92

કયા (ટ+ચ#ગ વાયરને કાટ લાગતો નથી ?

(A) તાં8 ુ
(B) (ટ+લ
(C) tાસ
(D) એw િુ મિનયમ
93

કાગળને કઇ >દશાએથી વાળવામાં આવે છે ?

(A) Lોસ >દશામાં
(B) Oેઇનની >દશામાં
(C) Lોસ અને Oે ઇનની >દશામાં
(D) આપેલ પૈક+ એકપણ >દશામાં નહ#

Dt. 18-07-2017

Page 12 of 13

Final Ans Key - 91

કબાટમાં Dુ(તકો સંOહ કરવા માટ& કયો ગેસ ઉપયોગી છે ?

94

(C)

હ:લીયમ

(C)

ભારતીય ˆાનપીઠ

(B)

ગીPડ`ગ

(D)

રાઉ%ડ`ગ

(B)

50%

(B)

કોલેટ`ગ

(C)

ઔŠો8ગક અને

(A) ઓe0સજન
(B) કાબPન ડાયો0સાઇડ
(C) હ+લીયમ
(D) હાઈ’ોજન
ઉમાશંકર જોશીના ‘િનશીથ’ કાSય સંOહને કયો એવોડP 9ાAત થયો હતો ?

95

(A) સા>હ:ય અકાદમી
(B) {ુ માર ચંaક
(C) ભારતીય ¦ાનપીઠ
(D) અકાદમી એવોડP
Dુ(તકના છે ડા પર ગોwડ લીફ વડ& ડ&કોર& ટ કરવા માટ& વપરાતી પો(ટ 9ેસ પ^િત

96

................... છે .

(A) મારબલ#ગ
(B) ગીwડ#ગ
(C) હોટ ફોઈલ (ટ& Bપ#ગ
(D) એBબોસ#ગ
Dુ(તકના બંધારણને આગળનો ભાગ Uતગgળ અને પીઠ બ>હગgળ આકાર

97

આપવા માટ& થતી 9>Lયા કઇ ?

(A) કટ#ગ
(B) ફોwડ#ગ
(C) િસલાઈ
(D) રાઉ"ડ#ગ
ુ રાત રા†યના •ુTયમંWી§ી િવજયભાઈ Zપાણીની સરકાર Vારા ર-ૂ કરવામાં
જ

98

આવેલ UદાજપW 2017-18 અ"વયે •ુTયમંWી (વાવલંબન યોજનામાં ઈજનેર+,
મે>ડકલ, પેરામે >ડકલ તથા નિસ¨ગ વગે ર&માં િવ©ાથªઓને ફ+માં ક&ટલા ટકા રાહત
આપવા,ું ઠરાવવામાં આS ંુ છે ?

(A)
(B)
(C)
(D)
99

40%
50%
55%
35%
વાળે લી શીટોને સાચા Lમમાં ગોઠવીને રાખવાની 9>Lયાને ...................... કહ& છે .

(A) મેળવણી
(B) કોલેટ#ગ
(C) ઈ"સટ¢ગ
(D) કલે0ટ#ગ
100

ુ રાત રા†યના ઔ©ો2ગક િવકાસની સાથે કઇ આપિf,ું જોખમ વ•ુ હોઇ શક&
જ
છે ?

રાસાય8ણક આપિ‹

(A) X ૂ(ખલન
(B) વાદળ ફાટ[ું
(C) ઔ©ો2ગક અને રાસાય2ણક આપિf
(D) •વાળા•ુખી,ું ફાટ[ું
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