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�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

           મડંળની �હ�રાત �માકંઃ ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસી#ટ%ટ મશીનમને, વગ+-૩ સવંગ+ની તા. 

૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ મડંળ /ારા યોજવામા ં આવેલ ઓન-લાઇન # પધા+6 મક લે7ખત  પર9:ામા ં;છુાયલે 

>?ોના  સાચા જવાબોની >ોિવઝનલ આ% સર ક9 તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ >િસD કર9 તે અ%વયે ઉકત 

પર9:ાના ઉમેદવારો તરફથી કોઇ રIુઆત હોય તો તે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના ૧૭-૦૦ કલાક 

Jધુીમા ંમડંળન ેજKર9 આધારો સLહત રIુ કરવા જણાવવામા ંઆવલે હN ુ.ં O અ% વયે ઉમદેવારો તરફથી 

મડંળન ે છેQલી તાર9ખ Jધુીમા ં કોઇ રIુઆતો મળેલ નથી. તેથી  ઉકત >ોિવઝનલ આ% સર ક9 ને જKર9 

કાય+વાહ9ને Rતે ફાઇનલ આ%સર- ક9 તર9ક� આથી  �હ�ર કરવામા ંઆવે છે. અને તે આખર9 કર�લ આ% સર ક9 

Sજુબ હવે મડંળ /ારા >થમ તબTાની ઓન-લાઇન # પધા+6 મક લે7ખત પર9:ામા ંઉમેદવારોએ મળેવલે Vણુના 

મેર9ટસ આધાર� ક�ટ�ગર9વાઇઝ જWયાના >માણમા ંબી� તબTાની કોXYZટુર >Lફસીય%સી ટ�#ટ માટ� કવોલીફાય 

ગણવાપા[ ઉમેદવારોની યાદ9 તૈયાર કર9ન ે>િસ]ધ કરવામા ંઆવશે. Oની સબંિંધત ઉમેદવારોએ જKર9 ન^ધ 

લેવી.   

Que 

No. 

 
Option  & Answer (With Options) 

  Correct Answer 

1   ��ુણ ય�ં ચલાવવા સદંભ� આસી!ટ#ટ મશીનમેનનો સીધોજ ઉપર' (ય)*ત કોણ 

હોય છે ? 

(C) મશીનમને 

(A) .હસાબનીશ   

(B) 0ફુર'ડર   

(C) મશીનમેન   

(D) ટાઈમક'પર   

2   મશીનમેન તેમજ આસી!ટ#ટ મશીનમેનને તેમની ફરજ દર3યાન નીચે 

દશા4વેલમાથંી કઇ વ!7 ુસૌથી વધાર8  ઉપયોગી િનવડ8 છે ? 

(B) મWેનીફા_ગ Wલાસ 

(A) વન:યર ક8લીપર   

(B) મે;નીફા<ગ ;લાસ   

(C) માઈ=ો!કોપ   

(D) હાઈ>ોમીટર   

3   “જળ એજ @વન છે” માનવ @વનના અ)!તBવમા ંપાણીCુ ંમહBવ અને તેના 

સચંય તથા યો;ય/મયા4દ'ત વપરાશ માટ8 Eિતવષ4 ‘િવH જળ .દન’ ઉજવવામા ં

આવે છે. આ .દવસ એટલે - 

(A) 22 માચ+ 

(A) 22 માચ4   

(B) 23 Lુન   

(C) 19 મે   

(D) 22 મે   

4   ��ુણ ઉMોગમા ંવપરાતા ટાઈપોCુ ંમાપ Nણવા કયા એકમનો ઉપયોગ થાય છે ? (D) પોઈ%ટ 

(A) સે#ટ'મીટર   

(B) <ચ   

(C) િમલીમીટર   

(D) પોઈ#ટ   
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5   ‘!વાગત’ શOદની સિંધ Pટ' પાડો. (A) J ુ+ આગત 

(A) Q ુ+ આગત   

(B) !વ + આગત   

(C) Q ૂ+ અગત   

(D) !વા + ગ7 ્   

6   ઓફસેટ ��ુણ પVિતની શWઆતનો તબXો Yુ ંહતો ? (C) લીથોbાફ9 
(A) ર'EોZાફ'   

(B) થમ[Zાફ'   

(C) લીથોZાફ'   

(D) ઝેરોZાફ'   

7   ઓફસેટ ��ુણ પ]ધિત બીN કયા નામે Eચ^લત છે ? (B) Yલેનોbાફ9 
(A) ઈ#ટા;લીયો   

(B) _લેનોZાફ'   

(C) ર'લીફ   

(D) કોલોટાઈપ   

8   કયા શહ8રમા ંભરાયેલ અિધવેશન સમયે ક`Zેસના ભાગલા પડaા હતા ? (C) Jરુત 

(A) હ.રbરુા   

(B) વડોદરા   

(C) Qરુત   

(D) અમદાવાદ   

9   W. 1460 Cુ ં8% લેખે 100 .દવસCુ ંસાdુ (યાજ W. ..................... થાય. (A) 32 

(A) 32   

(B) 40   

(C) 492   

(D) 1500   

10   લોખડંના લાલ રંગના કાટCુ ંઅeQુ�ૂ કfુ ંછે ? (B) Fe2O3. x  H2O 

(A) Fe2O3   

(B) Fe2O3. x  H2O   

(C) Fe2O3.H2O   

(D) Fe2O310H2O   

11   ઓફસેટ ��ુણ પVિત વડ8 છપાયેલા ન�નૂાની ઓળખ Yુ ંછે ? (A) છપાયલેા એર9યામા ં

સ;ંણૂ+ ર9ત ેએક સમાન 

શાહ9 

(A) છપાયેલા એર'યામા ંસbંણૂ4 ર'તે એક સમાન શાહ'   

(B) છપાયેલા એર'યાની ધારો પર કરવતીના દાતંા gવો દ8ખાવ   

(C) ઈ#ડ8#ટ8શન મા*સ4   

(D) છપાયેલા એર'યાના મ]ય ભાગે ઘાટ' અને બહારની ધારો પર ઝાખંી શાહ'   

12   ઓફસેટ ��ુણ પ]ધિતમા ંવપરાતી _લેટનો કયો ભાગ ડ'સે#સીટાઇiડ કરવામા ં

આવે છે ? 

(C) નહd છાપવાનો ભાગ 

(A) છાપવાનો ભાગ   

(B) છાપવાનો અને નહj છાપવાનો બkે ભાગ   

(C) નહj છાપવાનો ભાગ   

(D) _લેટની પાછળનો ભાગ   
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13   સાચી જોડણી જણાવો. (D) 7ચરંfિવની 
(A) ચીરંlજિવની   

(B) ^ચરંlજવિન   

(C) ^ચરંlજવીની   

(D) ^ચરં@િવની   

14   g ધા7ઓુ પાણી EBયે આકષ4ણ ધરાવતી હોય તેને કયા નામે ઓળખાય છે ? (D) હાઈgોફ9લીક 

(A) ઓ^લયોફ'લીક   

(B) થમ[_લેટ8ડ   

(C) ઈલે*mો_લેટ8ડ   

(D) હાઈ>ોફ'લીક   

15   The period ………………….. Over, the teacher left the class. (D) having been 

(A) be   

(B) been   

(C) having   

(D) having been   

16   ઓફસેટ _લેટ બનાવટમા ંનીચેનામાથંી કઇ ધા7નુો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો 

નથી ? 

(A) લેડ 

(A) લેડ   

(B) ઝjક   

(C) એnfિુમિનયમ   

(D) કોપર   

17   ચાર રંગી ઓફસેટ ��ુણ ય�ંCુ ં!થાપન તમે oા ંકરશો ? (A) ભ^યત7ળય ે

(A) ભ`યત^ળયે   

(B) Eથમ માળે   

(C) pqિતય માળે   

(D) ન^ળયા ધરાવતી છત નીચે   

18   rુદરતી ગેસCુ ંઉsવ!થાન ગધંાર કયા lજnલામા ંઆવેtુ ંછે ? (A) ભKચ 

(A) ભWચ   

(B) કuછ   

(C) પોરબદંર   

(D) પચંમહાલ   

19   ��ુણ દર3યાન પેપર ગોઠવેલ પાઈલ બોડ4ને સમયાતંર8 ઉપર ચઢાવવાCુ ં

માગ4દશ4ન ફ'ડરના કયા ભાગ થક' થાય છે ? 

(D) પાઈલ હાઈટ ગવન+ર 

(A) લીફટjગ શકર   

(B) કો3બર   

(C) Oલોવર   

(D) પાઈલ હાઈટ ગવન4ર   

20   ‘જનનીની જોડ સખી ન.હ જડ8 ર8 લોલ’ કા(ય પ)ં*ત કયા કિવની છે ? (B ) બોટાદકર 

(A) ઉમાશકંર જોષી   

(B) બોટાદકર   

(C) ઈ#dુલાલ ગાધંી   

(D) !નેહર)xમ   
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21   ફ'ડરના પાઈલ બોડ4 પર પેપરો ગોઠવતા પહ8લા ંકઇ E.=યાઓ જWર' છે ? (D) (A), (B) અન ે(C) તમામ 

િવકQપો (A) નોકjગ   

(B) જોગjગ   

(C) ફ8નjગ   

(D) (A), (B) અને (C) તમામ િવકnપો   

22   ફ'ડરમા ંગોઠવાયેલ પેપરની થ_પીમાથંી એક પેપર અલગ કર' તેમજ zચો કર' 

આગળ મોકલવા સૌથી વ{ ુહવા ફ|કવાની }મતા કયા પેપર માટ8 જWર' હશે ? 

(C) મપેલીથો પપેર 

(A) એરમેલ પેપર   

(B) #fઝુિE#ટ પેપર   

(C) મેપલીથો પેપર   

(D) ટ'!f ુપેપર   

23   �જુરાતમા ં(યવસાય વેરાનો વહ'વટ Zામ પચંાયતને oારથી સ`પવામા ં

આ(યો છે ? 

(B) 2006 

(A) 2010   

(B) 2006   

(C) 2009   

(D) 2007   

24   ફ'ડર જો પેપર zચકવામા ંિન~ફળ જ7 ુહોય તો તેના ંYુ ંકારણો હોઇ શક8 ? (D) (A), (B) અન ે(C) તમામ 

િવકQપો (A) હવા ફ|કવાની }મતામા ંનબળાઈ   

(B) પાઈલ હાઈટ ગવન4રCુ ંઅયો;ય સેટjગ   

(C) લીફટjગ સક4શCુ ંઅયો;ય સેટjગ   

(D) (A), (B) અને (C) તમામ િવકnપો   

25   તાgતરમા ંરમાયેલ આઈ.પી.એલ. .=ક8ટ �ુના4મે#�સ - 2017ની �ુબંઈ ઈ�#ડય#સ 

ટ'મના ક8_ટનCુ ંનામ જણાવો. 

(C) રોLહત શમા+ 

(A) િવરાટ કોહલી   

(B) ગૌતમ ગભંીર   

(C) રો.હત શમા4   

(D) ડ8વીડ વોન4ર   

26   સક4શની ‘ટ'nટjગ �વુમે#ટ’ થી Yુ ંથાય છે ? (B) iચકાયલે પપેર 

આગળ વધ ે(A) પેપર zચકાય   

(B) zચકાયેલ પેપર આગળ વધે   

(C) પેપર Pટો પડ8   

(D) પેપર પાછળની બાLુ ગિત કર8   

27   �#ટલે qારા અટક8લ પેપર ��ુણ ય�ં ચાt ુહોવા છતા ંપણ પાછળની બાLુ ગિત 

કરતો નથી તેCુ ંકારણ..... 

(D ) ટ�ઈલ jહ9Qસ 

(A) ગાઈડ (હ'nસ   

(B) સાઈડ લે   

(C) ક#વેયર બેn�સ   

(D) ટ8ઈલ (હ'nસ   
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28   ‘મા�ંુ’ શOદCુ ંિશ~ટWપ જણાવો. (D ) માણસ 

(A) માડં�ુ ં   

(B) મડંાવ�ુ ં   

(C) પાડોશી   

(D) માણસ   

29   ક#વેયર બેnટ અને ગાઈડ (હ'nસની �વુમે#ટ થક' આગળ વધેલ પેપર સૌ 

Eથમ કોના સપંક4મા ંઆવે છે ? 

(A) k%ટ લ ે

(A) �#ટ લે   

(B) સાઈડ લે   

(C) �#ટ અને સાઈડ લેનો સપંક4  એક જ સમયે   

(D) કોઇના પણ સપંક4મા ંઆવતો નથી   

30   Change the degree: Sleep is not less necessary than food. (A) Sleep is at least as 

necessary as food. (A) Sleep is at least as necessary as food.   

(B) Sleep is more necessary than food.   

(C) Food is less necessary as sleep.   

(D) None of the above   

31   ડ83પjગ એકમCુ ંવાઈ�ેટર શેમાથંી બનાવેલ હોય છે ? (B) #ટ�નલસે 

#ટ9લ/�ોમીયમ (A) લોખડં   

(B) !ટ8નલેસ !ટ'લ/=ોમીયમ   

(C) લાક�ંુ   

(D) _લા!ટ'ક   

32   વાઈ�ેટરની ગતી ક8વી ર'તની હોય છે ? (B) ર�સી>ોક�ટdગ તમેજ 

રોટ�ટdગ (A) ર8સીEોક8ટjગ   

(B) ર8સીEોક8ટjગ તેમજ રોટ8ટjગ   

(C) રોટ8ટjગ   

(D) ગિત હોતીજ નથી   

33   તપાસ પચં ધારા હ8ઠળ િનમાયેલા તપાસ પચંનો અહ8વાલ કોની સમ} રLૂ થાય 
? 

(A) સરકાર 

(A) સરકાર   

(B) રા�યપાલ   

(C) રા~mપિત   

(D) લોકસભા   

34   ડ83પjગ એકમના કયા રોલરને ‘લીનન *લોથ’ વડ8 કવર કરવામા ંઆવે છે ? (A) ફાઉ%ટન રોલર 

(A) ફાઉ#ટન રોલર   

(B) ફોમ4 રોલસ4   

(C) ડ'!m'Ofટુર રોલર   

(D) ડ*ટર રોલર   

35   ‘હસ7ુ ંમો�ંુ રાખજો’ - rૃદંત ઓળખાવો. (A) વત+માનlૃદંત 

(A) વત4માનrૃદંત   

(B) સામા#યrૃદંત   

(C) �તૂrૃદંત   

(D) ભિવ~યrૃદંત   
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36   ડ83પjગ એકમ થક' _લેટના અ�કુ એ.રયામા ંજ7 ુ ંપાણી અટકાવનાર અને 

હવાના િસVાતં પર કાય4રત વોટર !ટોપ કયા નામથી ઓળખાય છે ? 

(B) %Zમુેટ9ક 

(A) િસ^લ#>'કલ   

(B) #fમેુટ'ક   

(C) !*વેર શેપ   

(D) વી શેપ   

37   ��ુણ ય�ંના શાહ'ના એકમના ફોમ4 રોલસ4 સામા#ય ર'તે હાલ શેમાથંી 

બનાવવામા ંઆવે છે ? 

(D) પોલીZરુ�થીન રબર 

(A) તા�ં ુ   

(B) નેચરલ રબર   

(C) સર8શ   

(D) પોલીfરુ8થીન રબર   

38   િવ#ડોઝમા ંઈ#ટરનેટ એ*!_લોરરના આઈકનમા ં�Zે@નો કયો �ળૂા}ર જોવા 

મળે છે ? 

(B) e 

(A) i   

(B) e   

(C) m   

(D) r   

39   શાહ'નો જ�થો સળંગ વધારવા માટ8 કઇ ડ'વાઇસનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે 
? 

(B) પૉલ એ%ડ ર�ચેટ 

(A) ડ'ફnફjગ   

(B) પૉલ એ#ડ ર8ચેટ   

(C) જ3પjગ   

(D) ઈ#ક એ@ટ8ટર   

40   જો DICTIONARY શOદને 1234256789 કોડ નંબર qારા દશા4વવામા ંઆવે તો 

ORDINARY શOદને કઇ ર'તે દશા4વી શકાય ? 

(B) 58126789 

(A) 59126789   

(B) 58126789   

(C) 57326789   

(D) 56126789   

41   ��ુણ ય�ંમા ંશાહ'ના એકમCુ ં!થાન કઇ જ;યાએ હો�ુ ં.હતાવહ છે ? (B) Soુણ એકમની ઉપર 

(A) ��ુણ એકમની નીચે   

(B) ��ુણ એકમની ઉપર   

(C) ડ'લીવર' એકમની નીચે   

(D) ડ83પjગ એકમની પાછળ   

42   શાહ'ના એકમમા ંસમાિવ~ટ રોલરો પરથી Qકુાઈ ગયેલ શાહ' કાઢવા Yુ ં

વાપરશો ? 

(C) એિસટોન 

(A) ગમ એર8બીક   

(B) નાઈm'ક એિસડ   

(C) એિસટોન   

(D) પાણી   
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43   ‘સેહ8ની’ કયા સા.હBયકારCુ ંઉપનામ છે ? (C) બ.ક. ઠાકોર 

(A) મ^ણશકંર રBન@ ભ�   

(B) Qરુિસ�હ@ ત�તિસ�હ@ ગો.હલ   

(C) બ.ક. ઠાકોર   

(D) નમ4દાશકંર લાભશકંર દવે   

44   અહj દશા4વેલ ભાગોમાથંી કયો ભાગ _લેટ િસ^લ#ડરની રચનામા ંજોવા મળતો 

નથી ? 

(A) #પાઈડર રdગ 

(A) !પાઈડર રjગ   

(B) બેરર   

(C) અ#ડર કટ   

(D) િસ^લ#ડર ગેપ   

45   Give plural form of: ‘grief’ (A) griefs 

(A) griefs   

(B) grieves   

(C) griefes   

(D) grief   

46   મ]યમ કદના એક ઓફસેટ ��ુણ ય�ંમા ંOલે#ક8ટ િસ^લ#ડરCુ ં!થાન oા ંજોવા 

મળે છે ? 

(C) Yલેટ અન ેઈX>શેન 

િસ7લ%ડરની વqચ ે

(A) _લેટ િસ^લ#ડરની ઉપર   

(B) ઈ#કjગ એકમની નીચે   

(C) _લેટ અને ઈ3Eેશન િસ^લ#ડરની વuચે   

(D) ડ'લીવર' એકમની નીચે   

47   ઓફસેટ ��ુણ એકમના કયા િસ^લ#ડર પર બેરર હોતા નથી ? (A) ઈX>શેન 

(A) ઈ3Eેશન   

(B) _લેટ   

(C) Oલે#ક8ટ   

(D) Oલે#ક8ટ તેમજ _લેટ   

48   એિEલ - 2017મા ંભારતના વડાEધાન�ી નર8#�ભાઈ મોદ' qારા ભારતની સૌથી 

મોટ' રોડટનલCુ ંલોકાપ4ણ કરવામા ંઆ(fુ.ં આ ટનલ કયા નામથી ઓળખાય છે. 

(D) ચેનાની - નાશર9 

(A) ચેkાઈ - નાશર'   

(B) નાસીક - ચેનાની   

(C) નાસીક - ચેkાઈ   

(D) ચેનાની - નાશર'   

49   ઓફસેટ ��ુણ એકમના કયા િસ^લ#ડર એક જ .દશામા ંફરતા હોય છે ? (C) Yલેટ અન ેઈX>શેન 

(A) _લેટ અને Oલે#ક8ટ   

(B) Oલે#ક8ટ અને ઈ3Eેશન   

(C) _લેટ અને ઈ3Eેશન   

(D) _લેટ, Oલે#ક8ટ તેમજ ઈ3Eેશન �ણેય   

50   ‘મ� આશીવા4દ આ_યા’ કમ4^ણ વાo જણાવો. (C) મારાથી આશીવા+દ 

અપાયા. (A) �ુ ંઆશીવા4દ આbુ ં�ં.   

(B) �ુ ંઆશીવા4દ આપીશ.   

(C) મારાથી આશીવા4દ અપાયા.   

(D) મારાથી આશીવા4દ આપવામા ંઆવશે.   
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51   સામા#ય ર'તે Oલે#ક8ટ શેમાથંી બનાવવામા ંઆવે છે ? (A) રબર તમેજ ફ�rીક 

(A) રબર તેમજ ફ8�ીક   

(B) રબર તેમજ ચામ�ુ   

(C) રબર તેમજ _લા�!ટક   

(D) ફ*ત રબર   

52   ઓફસેટ ય�ંના ડ'લીવર' એકમમા ંસમાિવ~ટ ભાગોમા ંકયો ભાગ હોતો નથી ? (D) સક+શ 

(A) જોગસ4   

(B) પાઈલ બોડ4    

(C) ડ'લીવર' ચેઇન   

(D) સક4શ   

53   �જુરાત રા�યના પાટણ lજnલાને નીચે દશા4વેલ lજnલાઓ પૈક' કયા lજnલાની 

હદ !પશ4તી નથી ? 

(C) સાબરકાઠંા 

(A) બનાસકાઠંા   

(B) Qરુ8#�નગર   

(C) સાબરકાઠંા   

(D) મહ8સાણા   

54   ‘એ#ટ' સેટ ઓફ !Eે’ ડ'વાઇસ oા ંગોઠવાયેલ હોય છે ? (C ) ડ9લીવર9 એકમમા ં
(A) _લેટ િસ^લ#ડરની ઉપર   

(B) ઈ#કjગ fિુનટની ઉપર   

(C) ડ'લીવર' એકમમા ં   

(D) ડ83પjગ fિુનટની ઉપર   

55   ઘન ઓગ�િનક કચરાને ખાતરમા ંફ8રવવા કયા @વો તેમા ંદાખલ કરાય છે ? (B) અળિશયા 
(A) વદંા   

(B) અળિશયા   

(C) ગરોળ'    

(D) �દર   

56   ‘m'પ ઓફ મીક8નીઝમ’ કાય4રત થાય Bયાર8 નબંરjગ એકમમા ંYુ ંઅસર થાય છે ? (A) નબંરdગ આગળ વધN ુ ં

અટક9 �ય (A) નબંરjગ આગળ વધ7ુ ંઅટક' Nય   

(B) નબંરjગ એકમના નબંરjગમા ંજ3પjગ થાય   

(C) નબંરjગ અવ� ફર7ુ ંથઇ Nય   

(D) નબંરjગ Y#ૂય પર આવી Nય   

57   �તરરા�~mય A3 પેપરCુ ંમાપ Yુ ંહોય છે (મી.મી.) ? (B) 297 x 420 

(A) 210 x 297   

(B) 297 x 420   

(C) 420 x 594   

(D) 105 x 148   

58   ‘અCસુ�ક’ નો અથ4 શો થાય ? (A) એક સsકના સsનtુ ં

Kપાતંર કરનાર (A) એક સ�કના સ�નCુ ંWપાતંર કરનાર   

(B) મા� Wપાતંર કરનાર   

(C) એક ભાષામાથંી બી@ ભાષામા ંઅCવુાદ કરનાર   

(D) એક ગીતને પોતાની આગવી ર'તથી ગાનાર   
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59   ��ુણ શાહ'ને પાતળ' કરવા Yુ ંઉમેરવામા ંઆવે છે ? (A) ર9ડuસુર 

(A) ર'ડ�સુર   

(B) ક8રોસીન   

(C) ટપ�#ટાઈન   

(D) એિસટોન   

60   Give the Noun form of: To bear (C) bier 

(A) bearity   

(B) bearable   

(C) bier   

(D) born   

61   ઉ�મ ક}ાCુ ંબ�રંુગી ^ચ� ��ુણ કરવા કયા પેપરનો ઉપયોગ કરવો .હતાવહ 

રહ8શે ? 

(D) આટ+ પપેર 

(A) લેજર પેપર   

(B) m8સjગ પેપર   

(C) હ8#ડમેડ પેપર   

(D) આટ4 પેપર   

62   ‘�લ!ક8પ’ પેપરCુ ંમાપ જણાવો. (B) 13.5 x 17 

(A) 18 x 23   

(B) 13.5 x 17   

(C) 15 x 20   

(D) 20 x 25   

63   �જુરાત રા�યના ��ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ Wપાણીની સરકાર qારા રLૂ કરવામા ં

આવેલ �દાજપ� 2017-18 અ#વયે ગર'બ અને મ]યમ વગ4ના પ.રવારોને 

75 ચો.મીટરના ટ8નામે#ટ ક8 �લેટ માટ8 રા�ય સરકાર qારા ક8ટલા Wિપયાની 

સહાય આપવાCુ ંઠરાવવામા ંઆ(fુ ંછે ? 

(D) K. 2.43 લાખ 

(A) W. 2.43 લાખ   

(B) W. 3.42 લાખ   

(C) W. 3.24 લાખ   

(D) W. 4.23 લાખ   

64   પેપર સદંભ� @.એસ.એમ. એટલે તમે Yુ ંસમજો છો ? (A) bામ #vવરે મીટર 

(A) Zામ !*વેર મીટર   

(B) Zામ સીoોડ4 મીટર   

(C) Zામ સીકવ#સ મીટર   

(D) Zામ સે3પલ મીટર   

65   શામળ પોતાના કાળમા ંકઇ બાબત માટ8 E�યાત થયેલા ? (D) પwવાતા+ 
(A) ભજન   

(B) (યા�યાન   

(C) લોકવાતા4   

(D) પMવાતા4   
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66   પેપર કઇ .દશામા ંવધાર8 સહ8લાઇથી ફાટ8 છે ? (A) bેઇન Lદશામા ં
(A) Zેઇન .દશામા ં   

(B) એ=ોસ ધી Zેઇન .દશામા ં   

(C) Zેઇન તેમજ એ=ોસ ધી Zેઇન .દશામા ં   

(D) (A), (B), (C) પૈક' એકપણ .દશામા ંનહj   

67   પેપર બનાવટ વખતે રહ' ગયેલ નકામા ઘટકો dૂર કરવા ઓફસેટ ય�ંમા ંકઇ 

ડ'વાઈસ �કૂવામા ંઆવે છે ? 

(C ) ડ9ફQફdગ 

(A) ફોટો સેલ   

(B) �ી પોઈ#ટ   

(C) ડ'ફnફjગ   

(D) Eી લોડjગ   

68   ગૌચર અનામત રાખવાCુ ંધોરણ કોને લા� ુપડ8 છે ? (D) (A), (B), (C) તમામ 

(A) Zામ પચંાયત   

(B) નગરપા^લકા   

(C) મહાનગરપા^લકા   

(D) (A), (B), (C) તમામ   

69   પેપર ઉપર �.ુ�ત થતી ��ુણ શાહ' કઇ પVિતઓ વડ8 પેપર પર Qકુાઈ Nય છે ? (D) (A), (B), (C) તમામ 

(A) પેનીm8શન   

(B) ઓ*સીડાઇઝેશન   

(C) ઈવોપર8શન   

(D) (A), (B), (C) તમામ   

70   ‘અમારાથી આખી રાત જગાfુ’ં વાoCુ ંકત4.ર વાo જણાવો. (B) અમ ેઆખી રાત 

�Wયા. (A) અમે આખી રાત NગYુ.ં   

(B) અમે આખી રાત N;યા.   

(C) અમે આખી રાત Nગવાના.   

(D) અમે આખી રાત Nગતા ર ા.   

71   ‘સેટ ઓફ’ અટકાવવા Yુ ંકરશો ? (A) એ%ટ9 સટે ઓફ #> ે

ડ9વાઇસ કાય+રત કરxુ ં(A) એ#ટ' સેટ ઓફ !Eે ડ'વાઇસ કાય4રત કર�ુ ં   

(B) શાહ'મા ંએિસટોન ઉમેરવો   

(C) શાહ'મા ંટપ�#ટાઇન ઉમેર�ુ ં   

(D) ��ુણ થતા પેપર પર _fમુીસ પાવડર છાટંવો   

72   �.ુ�ત પેપર પર હાથ ફ8રવતા જો શાહ'ના પીગમે#�સ હથેળ' અથવા �ગળ'ઓ 

પર ચ`ટ8 તો તેને Yુ ંકહ8શો ? 

(C) ચોકdગ 

(A) ='!ટલાઇઝેશન   

(B) ડ' સે#સીટાઇઝેશન   

(C) ચોકjગ   

(D) !Eી#કલjગ   

73   કઈ જોડ' ખોટ' છે તે જણાવો. (C) Lદલ - yી7લzગ 

(A) ¡ ૂદંડ' - ¢ી^લ�ગ   

(B) માયા - ¢ી^લ�ગ   

(C) .દલ - ¢ી^લ�ગ   

(D) લાડણી - ¢ી^લ�ગ   
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74   કઇ લા}^ણકતા એnfિુમિનયમ _લેટના સદંભ� લા� ુપડતી નથી ? (B) ઓ7લયોફ9લીક 

(A) ઉજળ'   

(B) ઓ^લયોફ'લીક   

(C) હલકા વજનવાળ'   

(D) હાઈ>ોફ'લીક   

75   Change into passive voice: Who taught you grammer ? (B) By whom were you 

taught grammer ? (A) By whom did you teach grammer ?   

(B) By whom were you taught grammer ?   

(C) By whom was you taught grammer ?   

(D) Who taught you grammer by ?   

76   કઇ શાહ'ઓCુ ંિમ�ણ કરવાથી લાલ કલર મળશે ? (D) યલો + મO%ટા 
(A) યલો + શાયન   

(B) યલો + Ot ુ   

(C) યલો + Oલેક   

(D) યલો + મg#ટા   

77   �િૂતયા છાપ oા ંoા ંજોવા મળે છે ? (B) Yલેટ અન ે{લે%ક�ટ પર 

(A) ફ*ત _લેટ પર   

(B) _લેટ અને Oલે#ક8ટ પર   

(C) ઈ3Eેશન િસ^લ#ડર પર   

(D) �.ુ�ત થયેલ પેપર પર   

78   આપેલ િવકnપોમાથંી ઝવેરચદં મેઘાણીની નવલકથા કઇ છે ? (B) Nલુસી |ારો 
(A) ગેર સમજ   

(B) 7લુસી oારો   

(C) ડ'મલાઈટ   

(D) �ીજો b£ુુષ   

79   ઓફસેટ ��ુણ ય�ં થક' નીચે દશા4વેલ પૈક' કઇ E.=યા કર' શકાતી નથી ? (A) એXબોઝdગ 

(A) એ3બોઝjગ   

(B) ર'વસ4 ��ુણ   

(C) ડ�ટુોન ��ુણ   

(D) ચેક�કુ ��ુણ   

80   ‘�ુ ંન બોnયો તે ન જ બોnયો’ વાoની ભાવેવાચક રચના દશા4વો. (C) મારાથી ન બોલાZુ ંત ે

ન જ બોલાZુ ં(A) �ુ ંબોtુ,ં નજ બોtુ ં   

(B) મારાથી બોલાય ખ£ંુ !   

(C) મારાથી ન બોલાfુ ંતે ન જ બોલાfુ ં   

(D) બોnયા, બોnયા, એ Yુ ંબોલે !   

81   બ�રંુગી ��ુણ કરવા માટ8 કયા Eકારની શાહ' વાપરવી .હતાવહ છે ? (C ) >ોસસે શાહ9 
(A) મેટાલીક શાહ'   

(B) ફ¥@ુટ'વ શાહ'   

(C) Eોસેસ શાહ'   

(D) ઓપેક શાહ'   
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82   રોલરની બેરj;સ શેના વડ8 t�ુીક8ટ કરવી જોઇએ ? (B) bીસ 

(A) પેmોલ   

(B) Zીસ   

(C) ને_થા   

(D) ટપ�#ટાઇન   

83   ધોરા@ તાtકુો �જુરાત રા�યના કયા lજnલામા ંઆવેલ છે ? (D) રાજકોટ 

(A) બનાસકાઠંા   

(B) Nમનગર   

(C) Lુનાગઢ   

(D) રાજકોટ   

84   મનીલા શીટનો ઉપયોગ oા ંથાય છે ? (C ) Yલેટ અન ે{લે%ક�ટ 

નીચ ેપકેdગ તર9ક� (A) ��ુણ �ળુાધાર તર'ક8   

(B) _લેટોCુ ંપેકjગ કરવા   

(C) _લેટ અને Oલે#ક8ટ નીચે પેકjગ તર'ક8   

(D) પેપર ર'મ પર પેકjગ તર'ક8   

85   ઈ#ટરનેટCુ ંકfુ ંજોડાણ ટ8લીફોન લાઈનનો ઉપયોગ કર8 છે ? (D) ડાયલ અપ 

(A) �ોડબે#ડ   

(B) વાયરલેસ   

(C) સેટ8લાઈટ   

(D) ડાયલ અપ   

86   ઓફસેટ ય�ંમા ં‘ઈ#ચjગ’ E.=યા oાર8 કરવામા ંઆવે છે ? (D) અહd આપલે તમામ 

>L�યાઓ વખત ે(A) _લેટ ઈ#!ટોલ કરતી વખતે   

(B) _લેટ તથા Oલે#ક8ટ કાઢતી વખતે   

(C) Oલે#ક8ટની સાફસફાઈ દર3યાન   

(D) અહj આપેલ તમામ E.=યાઓ વખતે   

87   _લેટને થોડો સમય �કુ' રાખી ફર'થી ઉપયોગમા ંલેવાની હોય Bયાર8 કઇ 

E.=યાથી _લેટની સાચવણી થાય છે ? 

(C ) gાય વૉશઆઉટ 

>L�યા 
(A) સે#સીટાઇઝ E.=યા   

(B) વેટ વૉશઆઉટ E.=યા   

(C) >ાય વૉશઆઉટ E.=યા   

(D) _લેટને #fઝુ પેપરમા ંવjટાળ'ને !ટોરમા ં�કુ' રાખવી   

88   આપેલ િવકnપોમાથંી સાચા સંયોજકવા�ં વાo શોધીને જણાવો. (A) સાત પઢે9 �ય 6યાર� 

Vણુ લ:ણો ~#થર 

થાય. 

(A) સાત પેઢ' Nય Bયાર8 �ણુ લ}ણો )!થર થાય.   

(B) સાત પેઢ' Nય તો �ણુ લ}ણો )!થર થાય.   

(C) સાત પેઢ' Nય એટલે �ણુ લ}ણો )!થર થાય.   

(D) સાત પેઢ' Nય છે તો �ણુ લ}ણો )!થર થાય છે.   

89   ઓફસેટ ��ુણ ય�ંના ડ83પjગ એકમમા ંસમાિવ~ટ ફાઉ#ટન રોલર m8મા ંક8ટલો 

�બેૂલો રહ8વો જોઇએ ? 

(D) આશર� 30% થી 40% 

(A) આશર8 50% થી 60%   

(B) આશર8 10% થી 15%   

(C) આશર8 70% થી 80%   

(D) આશર8 30% થી 40%   
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90   (x+3) (x-8) = …………………….. (C) x2 - 5x - 24 

(A) x2 + 11x - 24   

(B) x2 - 8x + 24   

(C) x2 - 5x - 24   

(D) x2 - 5x + 24   

91   રબર Oલે#ક8ટના રબરને દબાણ આપી �ળૂ )!થિતમા ંઆવવાની (ઈલા!ટ'સીટ' 

પાવર) શ)*ત માપવા કયો એકમ વપરાય છે ? 

(B) શોર હાડ+નસે 

(A) બોમૅ   

(B) શોર હાડ4નેસ   

(C) @.એસ.એમ.   

(D) .કલોZામ   

92   પેપરને પકડ'ને ��ુણ ય�ંમા ંમોકલવા આગળના ભાગે રાખવી પડતી §nુલી 

જ;યા ક8 �યા ં��ુણ થઇ શક7ુ ંનથી તે જ;યા કયા નામથી ઓળખાય છે ? 

(C) bીપર માજ�ન 

(A) ટોપ માજ:ન   

(B) પેજ માજ:ન   

(C) Zીપર માજ:ન   

(D) ટ8ઈલ માજ:ન   

93   બ�રંુગી ^ચ�ની _લેટો �યાર8 શાયન, મg#ટા, યલો અને Oલેક ��ુણ શાહ' વડ8 

�.ુ�ત કરવાની હોય તો કઇ _લેટ કયા રંગની છે તે Nણવા શાનો ઉપયોગ 

કરશો ? 

(B) #�9ન �ગલ 

(A) !='ન પેટન4   

(B) !='ન ¨ગલ   

(C) મીડલ ટોન એર'યા   

(D) હાઈલાઈટ એર'યા   

94   ડ83પjગ એકમના ફોમ રોલર પર ચડાવેલ મોલેટોન *લોથ કવરના Pટા પડ8લા 

ફાઈબસ4 ઘણીવાર ફાઈબર આકારમાં �.ુ�ત થતા જોવા મળે છે. આવી છાપને Yુ ં

કહ8વાય છે ? 

(C) હ9ક9સ અન ે#પો�્+સ 

(A) !કમ   

(B) ટ'#ટ   

(C) હ'ક'સ અને !પો�્4સ   

(D) શૉ-© ુ   

95   ‘Qદુામાચ.ર�’ ના સ�ક કોણ હતા ? (B) નરિસzહ મહ�તા 
(A) મીરાબંાઈ   

(B) નરિસ�હ મહ8તા   

(C) શામળ   

(D) Eેમાનદં   

96   ‘સેટ ઓફ’ થવાCુ ંજોખમ કયા પેપર પર સૌથી વધાર8 સભંિવત હોય છે ? (A) આટ+ પપેર 

(A) આટ4 પેપર   

(B) લેજર પેપર   

(C) બો#ડ પેપર   

(D) મેપલીથો પેપર   
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97   એક પેપરને �યાર8  એકવાર વuચેથી વાળવામા ંઆવે Bયાર તેમાથંી બનતા 

પેપરના માપને Yુ ંકહ8વાય ? 

(B) ફો7લયો 

(A) ઓ*ટ8વો   

(B) ફો^લયો   

(C) *વાટ[   

(D) કYુજં ન કહ8વાય   

98   રા�ય સરકાર qારા 65 વષ4 ક8 તેથી વ{ ુ�મરના િનરાધાર �Vૃો ક8 gઓ રા~m'ય 

િનરાધાર �Vૃો માટ8ની પે#શન યોજના હ8ઠળ મળવાપા� હોય પરં7 ુપે#શન 

મળ7ુ ંનથી તેવા નાગ.રકોને િવના�nૂયે માિસક ઘ�Cુ ંિવતરણ કરવા કઇ 

યોજના અમલમા ં�કૂ8લ છે ? 

(C) અ�;ણૂા+ 

(A) અk�ª   

(B) અkસેવા   

(C) અkbણૂા4   

(D) અkદાતા   

99   ઓફસેટ ��ુણ ય�ંમા ંસભંિવત માનવીય અક!માતો અટકાવવા ‘!ટોપ’ બટન 

કઇ કઇ જ;યાએ હો�ુ ં.હતાવહ છે ? 

(D) (A), (B), (C) તમામ 

એકમો માટ� ‘#ટોપ’ 

બટન Lહતાવહ છે 
(A) ફ'ડર એકમમા ં   

(B) ��ુણ એકમમા ં   

(C) ડ'લીવર' એકમમા ં   

(D) (A), (B), (C) તમામ એકમો માટ8 ‘!ટોપ’ બટન .હતાવહ છે   

100   આપિ� (યવ!થાપન માટ8 રા�યના વડા પદાિધકાર' તર'ક8 કોને િન.દ«~ટ કર8લા 

છે ? 

(B) S�ુય>ધાન 

(A) વડાEધાન   

(B) ��ુયEધાન   

(C) મહ8Qલુ Eધાન   

(D) �હૃEધાન   

 


