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ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

મનડળની ાહરેાત રમાનકઃ ૫૫/૨૦૧૫૧૬,  બસી્ ટ્ ટ ાાભ્ ડરની તા  ૨૪/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ મનડળ વારા 
યોજવામાન બવેલ વન-લાભન ્ પધાત મક લેિસત પરક્ામાન પરક્ામાન પછુાયેલ રનોના  સાચા જવાાોની 
રોવવઝનલ બ્ સર કક નીચે રમાણે કુવામાન બવે છે  ે અ્વયે યકત પરક્ાના યમેદવારો તરફથી કોભ 
રજુબત હોય તો તે તા  ૦૫/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ ાપોરના ૧૭-૦૦ કલાક ધુીમાન મ નડળને ૂાૂમાન જૂરક 
બધારો સહહત રજુ કરવા જણાવવામાન બવે છે   

        જૂરક બધારો વહરની, પો્ટ વારા મોકલવામાન બવેલ કે યકત સમય મયાતદા ાાદ રજુ કરવામાન 
બવેલ રજુબત  ્યાને લવેામાન બવશે નહં   અને મનડળ વારા જૂરક કાયતવાહક કરકને બસરક બ્ સર કક 
રવસ  કરકને બહળની કાયતવાહક હાથ ધરવામાન બવશે  ેની પણ યમેદવારોએ  જૂરક નંધ લેવી  

        રન રમાકં- ૮૫  મનડળ વારા રદ કરવામાન બવલે છે  તેથી તે રનના જવાાનો કોભપણ વવક્પ 
દશાતવેલ હશે તો પણ તે રન માટે દરેક યમેદવારોને સમાન રકતે એક ણુ બપવામાન બવશે    

Advt. No. 55/201516   Assistant Binder -   Provisional Answer Key  

Que. Question / Answer (with Option) Correct Answer  

1 નીચેની જોડકમાનથી કભ જોડક સોટક છે તે શોધો  

(D)    વળહ ુન - વાળહેલુન 
(A)     ાી ુન - ાીક 

(B)    સડ ુન - સડો 
(C)    શોભ ુન - શોભા 
(D)    વળહ ુન - વાળહલેુન 

2 નીચેનામાનથી ક  ુહાડત કેસ રકાર ુન ાાભ્ડંહ નથી ? 

(D)    પરફે્ટ ાાભ્ડંહ 

(A)    એડકશન ાાભ્ડંહ 

(B)    લાભરેરક ાાભ્ડંહ 

(C)    લેટરરેસ ાાભ્ડંહ 

(D)    પરફે્ટ ાાભ્ડંહ 

3 નીચેનામાનથી મીકેનીકલ ાામ્ડંહનો રકાર કયો ? 

(D)    ાધા જ 

(A)    ્પાયરલ 

(B)    વાયર-વ-ાાભ્ડંહ 

(C)    ્રકપ ાાભ્ડંહ 

(D)    ાધા જ 

4 રેડમાન નનારનો વધારો                    ચૂવે છે  દા ત  નન  2, નન  10 

(B)    ાડામમાન વધારો 
(A)    લનાામમાન વધારો 
(B)    ાડામમાન વધારો 
(C)    લનાામમાન ઘટાડો 
(D)    ાડામમાન ઘટાડો 
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5 સાપ હયા ને લીસોટા ર્ાન  કહવેતનો અથત જણાવો  
(A)    કાયત પરુૂન થયા પછક 
તેનાન સન્ કાર રહક ાય 
છે  

(A)    કાયત પરુૂન થયા પછક તેનાન સન્ કાર રહક ાય છે  
(B)    ર  ુપાસે હયા પછક કોભ ુ્ સાન થ ુન નથી  
(C)    વસાણીએ તે જ સરાા નીવડ ે 
સાપનાન ઘસડાવાથી તેનાન લીસોટા પડ ેછે  

6 M  frie d is tall …………….. strong. 

(C)    and 

(A)    but 

(B)    because 

(C)    and 

(D)    so 

7 જુરાત રા્યના હાલના રા્યપાલરી (હવનતરરી) ુ ન નામ જણાવો  

(B)    વમરકાશ કોહલી 
(A)    માહાતરેટ બ્વા 
(B)    વમરકાશ કોહલી 
(C)    કમલા ાેવનવાલ 

(D)    વજુભામ વાળા 
8 છાપેલા ન નૂાને અવનયવમત બકારમાન કાપવાની રહરયા એટલે ? 

(B)    ડાભ કટંહ 

(A)    કટંહ 

(B)    ડાભ કટંહ 

(C)    ્લીટંહ 

(D)    રકમંહ 

9 રકસાયક્ડ પેપર એટલે ુ ન ? 

(D)    યપયોહમાન લવેાભ 
હયેલ પપેર મટકરકયલ 
રકરોસેસ કરકને ાનાવેલ 
પેપર 

(A)    ફ્ત વાનસમાનથી ાનાવલે પેપર 

(B)    શણમાનથી ાનાવેલ પપેર 

(C)    શેરડકના ુચામાનથી ાનાવેલ પેપર 

(D)    યપયોહમાન લેવાભ હયલે પેપર મટકરકયલ રકરોસેસ કરકને ાનાવેલ પેપર 

10 સાહરે 8000 ૂવપયા 6.5% ના દરે 1 વ ત્ 9 માસ માટે ાંકમાન સાદા ્યાે યૂા, તો 
ુ તને ંતે સાહરને ુલ કેટલી રકમ મળે ? 

(D)    ૂા  8910 
(A)    ૂા  9210 

(B)    ૂા  910 

(C)    ૂા  810 

(D)    ૂા  8910 

11 નીચેનામાનથી કભ જોડ જુદક પડ ેછે ? 

(B)    તવનહર - પૈસાદાર 

(A)    રોહી - વનરોહી 
(B)    તવનહર - પૈસાદાર 

(C)    અભણ - ભણેલો 
(D)    ય્ચ – નીચ 
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12 I a  ……………. to s hool o . 

(B)    going 

(A)    go 

(B)    going 

(C)    goes 

(D)    went 

13 નીચેનામાનથી કભ મેરકક સાભઝની સીરકઝ નથી ? 

(D)    D 

(A)    B 

(B)    C 

(C)    A 

(D)    D 

14 લાહક શેમાનથી ાન ેછે ? 

(B)    લોટ / મંદો 
(A)    ુ નદર 

(B)    લોટ / મંદો 
(C)    ્લા્ટર વફ પેરકસ 

(D)    રે્ચ ચોક 

15 મહસેાણા જજ્લાના મોઢેરા સાતે ક  ુ વુવ્યાત મનહદર બવેલ છે ? 

(A)    યૂત મનહદર 

(A)    યૂત મનહદર 

(B)    શવનદેવ મનહદર 

(C)    ા ચુર માતા ુન ્થાનક 

(D)    ાાલ ૃ્ણ લાલીની હવેલી 
16 

એક ્ય્્ત 3,60,000 ૂવપયાની હકંમત ુન મકાન દલાલ મારફતે વેચે છે  વેચનારે 
દલાલન ે2% દલાલી બપવાની હોય, તો વેચનારને કેટલા ૂવપયા યપે ? 

(B)    3,52,800 ૂવપયા 
(A)    3,59,280 ૂવપયા 
(B)    3,52,800 ૂવપયા 
(C)    3,67,200 ૂવપયા 
(D)    3,53,800 ૂવપયા 
 

17 નીચેનામાનથી ર્યવાચક સનઞા ુ ન જૂથ ક ુન છે ? 

(A)    ૂધ, ઘં, પાણી 
(A)    ૂધ, ઘં, પાણી 
(B)    સભા, લ્કર, ૂડો 
(C)    હાનધીી, અકાર, હહમાલય 

(D)    લ, ઝાડ, પવતત 

18 .................. સે્શન તરકકે વળસવામાન બવે છે  

(A)    ફો્ડંહ કરેલા 
પેપરન ે

(A)    ફો્ડંહ કરેલા પેપરને 

(B)    એકપણન ેનહં 
(C)    કવરંહ કયાત વહરના પુ્ તકને 

(D)    તૈયાર કુને 
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19 કટંહ કરતા પહલેા કભ રહરયા કરવી જરૃરક છે ? 

(A)    જોહંહ એ્ડ 
નોકંહ 

(A)    જોહંહ એ્ડ નોકંહ 

(B)    કાય્ટંહ 

(C)    રકમંહ 

(D)    ્લીટંહ 

20 Ca  ou do this ork ? No, I ……………………. 

(B)    can't 

(A)    can 

(B)    can't 

(C)    don't 

(D)    won't 

21 રૃ  380 માન સરકદેલી ઘહડયાળ પર કમ હકંમત છાપવી કે ેથી 5% વળતર બ્યા 
પછક પણ 25% નફો રહ ે? 

(C)    રૃ  500 
(A)    રૃ  550 

(B)    રૃ  395 

(C)    રૃ  500 

(D)    રૃ  475 

22 લુ ્લોથનો યપયોહ ાાભ્ડંહમાન                     કરવામાન બવે છે  

(C)    સીયોહરંહમાન 

(A)    લાભનંહમાન 
(B)    કવરંહમાન 
(C)    સીયોહરંહમાન 
(D)    એ્ડ પેપર તરકકે 

 

23 ુ્ કેલ માહત  માટેનો પયાતયવાચી શ્દ બપો  

(A)    ુ હતમ ર્તો 

(A)    ુ હતમ ર્તો 
(B)    ુ લતભ ર્તો 
(C)    જુદો ર્તો 
(D)    લુભ ર્તો 
 

24 500 શીટના જ્થાને                      કહવેામાન બવે છે  

(A)    રકમ 

(A)    રકમ 

(B)    ્વાયર 

(C)    ાનડલ 

(D)    રોસ 

 

25 Our trai  is late ………………….. go  us. 

(B)    Let's  

(A)    Lets 

(B)    Let's  

(C)    Lets' 

(D)    Let we 
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26 વહકવટમાન અસરકારક વનણતય માટે ુ ન અયનત જરૃરક છે ? 

(D)    હવતશીલ અન ે
્યેયપણૂત હોય 

(A)    સવાત મુતે લેવાય 

(B)    ા મુવતથી લેવાય 

(C)    અ ભુવી ્ય્્ત વારા લેવાય 

(D)    હવતશીલ અને ્યેયપણૂત હોય 

27 રુલંહ યનરોનો ુ ન યપયોહ છે ? 

(A)    પેપર પર લીટકવ 
ંકવા 

(A)    પેપર પર લીટકવ ંકવા 
(B)    પેપર પર રૃલ એ્ાોઝ કરવા 
(C)    પેપર પર નનારંહ કરવા 
(D)    પેપર પર હમ લહાવવા 

28 

્ટકચંહના વાયરની સમયે નીચેનામાનથી કયા ુ ાવ ુન ્યાન રાસ ુન જોભએ ? 

(D)    A, B અને C, રણેય 
વવક્પો સાચા 

(A)    હેજ 

(B)    ર્ટ રફુ 

(C)    હકંમત 

(D)    A, B અન ેC, રણેય વવક્પો સાચા 
29 પુ્ તકમાન ................. પેપર સામા્ય રકતે વપરાતા નથી  

(D)    કારીજ પેપર 

(A)    મેપલીથો 
(B)    બટત  પેપર 

(C)    લેસર પેપર 

(D)    કારીજ પેપર 

30 જુરાત રા્યના સૌ રથમ ુ્ યમનરીરી ુ ન નામ જણાવો  

(B)    ીવરાજ મહતેા 
(A)    મ્ ુલાલ યાિઞક 

(B)    ીવરાજ મહતેા 
(C)    ાળવનતરાય મહતેા 
(D)    હણેશ માવલનકર 

31 જુરાત રા્યનો ્થાપના હદન વ્તના કયા હદવસે મનાવવામાન બવ ેછે ? 

(A)    ૧લી મે 

(A)    ૧લી મે 

(B)    ૩૧ માચત 
(C)    ૨૬ ા્ ાુરક 
(D)    ૩૧ હડસે્ાર 

32 બમવરક કાડત કયા રકારના ન નૂા માટે અ ુ ળૂ છે ? 

(C)    વીઝીટંહ કાડત 

(A)    પેપર નેપકકન 

(B)    કે્ડક રેપર 

(C)    વીઝીટંહ કાડત  
(D)    એ્ડ પેપર તરકકે 
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33 રકમંહ પુ્ તકની કેટલી ાાજુ કરવામાન બવે છે ? 

(C)    ૩ 

(A)    ૧ 

(B)    ૨ 

(C)    ૩ 

(D)    ૪ 

34 નાના પાયાના ાામ્ડંહ વવભાહમાન કેટલા કમતચારક હોભ શકે ? 

(A)    ૧ થી ૫ 

(A)    ૧ થી ૫ 

(B)    ૬ થી ૧૦  

(C)    ૧૧ થી ૧૫ 

(D)    ૧૬ થી ૨૦ 

35 નીચેનામાનથી વ્વ સમાસ ુન યદાહરણ ક ુન છે ? 

(D)    A, B અને C, રણેય 
વવક્પો સાચા 

(A)    ાેચાર 

(B)    રોેરોજ 

(C)    સેવાપાૂ 

(D)    A, B અન ેC, રણેય વવક્પો સાચા 
36 He is laz . He ……………… gets up earl  i  the or i g. 

(A)    never 

(A)    never 

(B)    always 

(C)    sometimes 

(D)    often 

37 

પેન રામવને ક્્ ટુર સાથે જોડવા માટે કયા રકારના પોટતનો યપયોહ થાય છે ? 

(C)    USB (A)    COM1 

(B)    COM2 

(C)    USB 

(D)    UBS 

38 100 ૂવપયાના 1 વ્તના ્યાજને                      કહવેાય  

(B)    ્યાજનો દર 

(A)    ્યાજ ુ લ 

(B)    ્યાજનો દર 

(C)    ુ લ 

(D)    રાશ 

39 ુ નદર લહાવીને અથવા હરમી વડ ેપેપર યપર ્લા્ટકક ુન પડ ચડાવવાની 
રહરયા કભ ? 

(B)    લેમીનેશન 
(A)    વાવનિશંહ 

(B)    લેમીનેશન 

(C)    કોટંહ 

(D)    રો્ઝંહ 
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40 પેપર કટંહ યનર વારા પેપરની નહં કપાયેલ લટકતી ધારને ુ ન કહવેાય ? 

(D)    મ્ટક લેટેડ ધાર 

(A)    નકામી ધાર 

(B)    ્રી્કલ ધાર 

(C)    વળેલી ધાર 

(D)    મ્ટક લેટેડ ધાર 

41 િરટકશ ્ટા્ડડત પેપરના માપો કયા એકમમાન હોય છે ? 

(B)    ંચ 

(A)    સે્ટકમીટર 

(B)    ંચ 

(C)    મીટર 

(D)    એમ  
42 ંતરરા્રકય A4 પેપર ુન માપ ુન ? 

(A)    ૨૧૦ મી મી  X 

૨૯૭ મી મી  

(A)    ૨૧૦ મી મી  X ૨૯૭ મી મી  
(B)    ૨૯૭ મી મી  X ૪૨૦ મી મી  
(C)    ૧૪૮ મી મી  X ૨૧૦ મી મી  
(D)    ૪૨૦ મી મી  X ૫૯૪ મી મી  

43 

કોને અમને કહો છો - વાયમાન યો્ય વવરામિચન કૂતાન ક ુન વાય સાચુન ાને ? 

(C)    કોને, અમને કહો છો 
? 

(A)    કોન ે! અમન,ે કહો છો ? 

(B)    કોને ? અમને કહો છો ! 
(C)    કોને, અમન ેકહો છો ? 

(D)    કોને ? અમન,ે કહો છો  
44 વવવભરમાન ૫મી જૂનનો હદવસ કયા હદવસ તરકકે યજવવામાન બવે છે ? 

(C)    વવવ પયાતવરણ 
હદવસ 

(A)    વવવ રી સશ્્તકરણ હદવસ 

(B)    વવવ યોહા હદવસ 

(C)    વવવ પયાતવરણ હદવસ 

(D)    વવવ ાાલ હદવસ 

45 I a  goi g to arket to ……………… a at. 

(C)    buy 

(A)    by 

(B)    bye 

(C)    buy 

(D)    bie 

46 
એક લનાચોરસ સેતરની લનાામ અને પહોળામ અ રુમે 30 મી  અન ે40 મી  છે  તો 
તેને ફરત ેવાડ કરવા એક મીટરના 20 ૂા  લેસે કેટલો સચત થાય ? 

(B)    ૂા  2800 (A)    ૂા  360 

(B)    ૂા  2800 

(C)    ૂા  3600 

(D)    ૂા  1800 
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47  હમણાન ડો્ટર બવીને ંે્શન બપી દેશે એટલ ેસારુન થભ જશે   વાયમાન 
સનયોજક શોધો   

(D)    એટલે 
(A)    હમણાન 
(B)    ને 

(C)    દેશે 

(D)    એટલે 
48 ્ટકચંહની પ્ધવત પસનદ કરવામાન નીચેનામાનથી કયા ુ ાવ ્યાનમાન રાસવામાન 

બવે છે ? 

(D)    A, B અને C, રણેય 
વવક્પો સાચા 

(A)    પેપરની ા્ક 

(B)    પેપરની સન્ યા 
(C)    ભ્પોઝીશન 

(D)    A, B અન ેC, રણેય વવક્પો સાચા 
49 ચોપડક ે ાાજુથી લૂે તે ાાજુને કભ ાાજુ કહવેાય ? 

(D)    ફોર એજ 

(A)    હડે 

(B)    ટેભલ 

(C)    ્પાભન 

(D)    ફોર એજ 

50 નીચેનામાનથી કભ રહરયા ાીલ કુ ાાભ્ડંહ માટે જરૃરક છે ? 

(D)    ાધા જ 

(A)    ્ટકચંહ 

(B)    પરફોરેટંહ 

(C)    નનારંહ 

(D)    ાધા જ 

51 વીર નમતદ સાયથ જુરાત વુનવવસિટક રા્યના કયા શહરેમાન બવેલી છે ? 

(D)    રુત 

(A)    વલસાડ 

(B)    નવસારક 
(C)    ભરૃચ 

(D)    રુત 

52 Write '40' in english word. (શ્દમાન લસો) 

(B)    Forty 

(A)    Fourty 

(B)    Forty 

(C)    Fortee 

(D)    Forti 

53 નીચે બપેલા માપમાનથી રોયલ સાભઝના માપની પસનદહી કરો  

(B)    20” X 27” 

(A)    19” X 24” 

(B)    20” X 27” 

(C)    20” X 30” 

(D)    22” X 30” 
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54 પાણીન ેજ ન ુ ુ્ ત કરવા કયો વા  ુવપરાય છે ? 

(A)    ્લોહરન વા  ુ

(A)    ્લોહરન વા  ુ

(B)    વ્્સજન વા  ુ

(C)    નામરોજન વા  ુ

(D)    કાાતન ડાયો્સાભડ વા  ુ

55 રનથ ુન દરેક પા  ુસારકરકતે લુી શકે તે માટે ાાભ્ડંહની કભ રહરયા ાૂજ 
જૂરક છે ? 

(C)    રાય્ડંહ એ્ડ 
ાેકંહ 

(A)    પરફોરેટંહ 

(B)    કોલેટંહ 

(C)    રાય્ડંહ એ્ડ ાેકંહ 

(D)    ્ટકચંહ 

56 પેપરની ્વાટો સાભઝ એટલે ુ ન અથત થાય ? 

(A)    પેપરના ચાર 
સરસા ટકૂડા 

(A)    પેપરના ચાર સરસા ટકૂડા 
(B)    ચાર પેપર (અલહ માપમાન) 

(C)    ા ેપેપરના દરેકના ા ેટકૂડા 
(D)    પેપરન ેચાર વસત વાળવાથી મળતો ટકૂડો 

57 નીચેનામાનથી કયો હાથથી થતા ફો્ડંહનો રકાર નથી ? 

(D)    ાકલ ફો્ડંહ 

(A)    ફો્ડંહ ટુ પેપર 

(B)    ફો્ડંહ ટુ વર્ટ 

(C)    લ્પ ફો્ડંહ 

(D)    ાકલ ફો્ડંહ 

58 The peo o k is eautiful ut the a e is …………………… . 

(B)    ugly 

(A)    lovely 

(B)    ugly 

(C)    agly 

harmful 

59 બપેલ શ્દ માટે વવક્પોમાનથી સમાનાથી શ્દ શોધોઃ અવ 

(A)    તોસાર 

(A)    તોસાર 

(B)    હદભત 
(C)    સર 

(D)    અજ 

60 સાચી જોડણીવાળો શ્દ શોધો  

(B)    દહંથરુન 
(A)    દહકથરુ 

(B)    દહંથરુન 
(C)    દહહંથરુ 

(D)    દહકરુન 
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61 ……………….. I o e i , Sir ? 

(A)    May 

(A)    May 

(B)    Has 

(C)    What 

(D)    Let 

62 ાામ્ડંહ રહરયા યારે શૂ થાય છે ? 

(C)    ન નુો વર્ટ થભ 
હયા ાાદ 

(A)    ન નુો કનપોઝ થાય યારે 

(B)    ન નુો વર્ટ થાય યારે 

(C)    ન નુો વર્ટ થભ હયા ાાદ 

(D)    અસલ નકલ મળે યારે 

63 નીચેનામાનથી ાાભ્ડંહ વ્શનનો કયો રમ સાચો છે ? 

(D)    કાય્ટંહ - જોહંહ 
- નોકંહ - ફો્ડંહ 

(A)    જોહંહ - નોકંહ - કાય્ટંહ - ફો્ડંહ 

(B)    ફો્ડંહ - કાય્ટંહ - જોહંહ - નોકંહ 

(C)    કાય્ટંહ - નોકંહ - જોહંહ - ફો્ડંહ 

(D)    કાય્ટંહ - જોહંહ - નોકંહ - ફો્ડંહ 

64 

ફો્ડંહ કરેલા શીટને દેવામાન બવતા નામોમાન નીચેનો સમાવેશ થતો નથી  

(D)    ડુ્લો 
(A)    ફોલીવ 

(B)    ્વાટો 
(C)    વ્ટેવો 
(D)    ડુ્લો 

65 રવતવ ત્ કાવતિકક પનુમના હદવસે સાારમતી અને વારક નદકના સનહમ ્થળે કયો 
મેળો ભરાય છે ? 

(D)    વૌઠાનો મેળો 
(A)    તરણેતરનો મેળો 
(B)    ભવનાથ મહાદેવનો મેળો 
(C)    સન્ ૃવત ુ નજ મેળો 
(D)    વૌઠાનો મેળો 

66 એક વૂાના તળકયાની વર્યા 5 ટ છે, તો તળકયાના સમતલમાન વ મુાન વ  ુ
કેટલી લનાામની લાકડક બડક કૂક શકાય ? 

(A)    10 ટ 
(A)    10 ટ 

(B)    2.5 ટ 

(C)    5 ટ 

(D)    25 ટ 

67 યચાળા ભરવા માનડ ુ  ૂહઢરયોહનો અથત બપો  

(A)    ઘરાાર સાલી કરક 
નીકળક જ ુન 

(A)    ઘરાાર સાલી કરક નીકળક જ ુન 
(B)    ાટકા ભરવા 
(C)    ાૂ યકળાટ થવો 
(D)    પાણી યલેચવા જ ુન 
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68 

સહલેામથી ફાડક શકાય તે માટે ાામ્ડંહમાન કમ રહરયા કરવામાન બવે છે ? 

(C)    પરફોરેટંહ 
(A)    રકઝંહ 

(B)    હાફ કટંહ 

(C)    પરફોરેટંહ 

(D)    કટંહ 

69 

નીચેનામાનથી કયા રકારના ાાભ્ડંહમાન ફોરેજ માજીન ારાાર બવ ુન નથી ? 

(B)    સાભડ ્ટકચંહ 
(A)    સે્ટર ્ટકચંહ 

(B)    સાભડ ્ટકચંહ 

(C)    પરફે્ટ ાાભ્ડંહ 

(D)    ્પાયરલ ાાભ્ડંહ 

70 પુ્ તકની ંદર એ્ડ પેપર લહાવવા માટે નીચેના હે મુા નથી                   માટે 
યો્ય નથી  

(D)    પુ્ તકની હકંમત 
વધારવા 

(A)    કવરન ે કુ સાથે જોડક રાસવા 
(B)    પહલેા અને છે્લા પેજને ર્ણ માટે 

(C)    કવરંહ પર ુન ાનધારણ ઢાનકક રાસવા 
(D)    પુ્ તકની હકંમત વધારવા 

71 The perso  ho akes oode  fur iture is ……………… 

(A)    a carpenter 

(A)    a carpenter 

(B)    a cobbler 

(C)    a monsoon 

(D)    a doctor 

72 ધરતીકનપ  ને કેવા રકારની બપવિ કહક શકાય ? 

(B)    ુદરતી બપવિ 

(A)    માનવસજિત બપવિ 

(B)    ુદરતી બપવિ 

(C)    બકાશી બપવિ 

(D)    ભૌવતક બપવિ 

73 42, 70 અન ે84 માન મોટામાન મોટો સામા્ય અવયવ                    છે  

(C)    14 

(A)    7 

(B)    6 

(C)    14 

(D)    12 

74 

સે્ટર ્ટકચંહથી સામા્ય રકતે નીચેની સન્ યાના પેજ ાામ્ડંહ કરક શકાય  

(A)    64 પાન અને 10 

એમ એમ  ાડામ 

(A)    64 પાન અન ે10 એમ એમ  ાડામ 

(B)    84 પાન અન ે14 એમ એમ  ાડામ 

(C)    94 પાન અન ે16 એમ એમ  ાડામ 

(D)    104 પાન અન ે20 એમ એમ  ાડામ 
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75 ાામ્ડંહ વવભાહના કમતચારકવએ કેવા કપડા પહરેવા જોભએ ? 

(A)    એપરોન 

(A)    એપરોન 

(B)    ટુ 

(C)    નાભટ રસે 

(D)    ્કકન ટામટ ી્સ 

76 સા્ર એટલે                    

(B)    વશિ્ત 

(A)    અવશિ્ત 

(B)    વશિ્ત 

(C)    ઞાની 
(D)    અઞાની 

77 …………………….. ill the trai  arrive here ? 

(C)    When 

(A)    Where 

(B)    What 

(C)    When 

(D)    Who 

78 ક્્ ટૂરની ાામનરક ભા્ામાન કયા ંકોનો સમાવેશ થાય છે ? 

(B)    0, 1 

(A)    1, 2 

(B)    0, 1 

(C)    1, 3 

(D)    2, 4 

79 રાધાાેન ાંકમાન ૂા  17000 ુ ન એક વ ત્ ુ ન સા ુ  ્યાજ ૂા  1190 મળે છે તો તેમન ે

કેટલા ્યાજદરે રકમ મળક ? 

(A)    7% (A)    7% 

(B)    17% 

(C)    11% 

(D)    6% 

80 પેપરની હકંમત શેના બધારે નકક થાય છે ? 

(A)    વજનથી 
(A)    વજનથી 
(B)    કલરથી 
(C)    લનાામથી 
(D)    પહોળામથી 

81 પેપરની જોહંહ અને નોકંહ રહરયા યારે થાય છે ? 

(A)    પેપર કટંહ યનરમાન 
કુતા પહલેા 

(A)    પેપર કટંહ યનરમાન કુતા પહલેા 
(B)    મશીન ૂમમાન મોકલતા પહલેા 
(C)    રા્સપોટતમાન મોકલતા પહલેા 
(D)    મશીન ૂમમાનથી બ્યા ાાદ 
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82 ેસલ-તોરલની સમાવધ જુરાત રા્યના કયા જજ્લામાન બવેલી છે ? 

(B)    ક્છ જજ્લો 
(A)    રેુ્રનહર જજ્લો 
(B)    ક્છ જજ્લો 
(C)    દેવ વૂમ વારકા જજ્લો 
(D)    પાટણ જજ્લો 

83 નીચેનામાનથી કભ સનવધ સોટક છે ? 

(D)    રજની + ભશ = 
રજવનશ 

(A)    કવવ + મવર = કવીવર 

(B)     ુ+ ય્્ત = હૂકત 

(C)    રવત + મ્ા = રતી્ા 
(D)    રજની + ભશ = રજવનશ 

84 The  are  frie ds. Let ……………. Co e i . 

(B)    them 

(A)    him 

(B)    them 

(C)    they 

(D)    her 

85 એક ચોરસ સેતરની લનાામ મી  છે  તો તે સતેરને સેડવા એક ચોરસ મીટરના ૂા  
લેસે કેટલો સચત થાય ? 

રન રદ કરેલ 
છે.   

(A)    ૂા  6400 

(B)    ૂા  640 

(C)    ૂા  64000 

(D)    ૂા  3200 

86 નીચે દશાતવેલ યનરો પૈકક સૌથી વ  ુઅવાજ ર ુ્ણ કયા યનરમાન થાય છે ? 

(D)    વાયર ્ટકચંહ 

(A)    હો્ડ ફોભલંહ 

(B)    ્કોરંહ 

(C)    હે્ ડ ાોડત કટર 

(D)    વાયર ્ટકચંહ 

87 પેપર કટંહ યનરની છરક નીક સલામતી માટે કભ પ્ધવત હોય છે ? 

(A)    ફોટો સેલ 

(A)    ફોટો સેલ 

(B)    રકપ પ્ધવત 

(C)    ટાભમર 

(D)    લેસર હન 

88 નીચેનામાનથી ક  ુએક બયટપટુ સાધન છે તે જણાવો  

(A)    વર્ટર 

(A)    વર્ટર 

(B)    હક ાોડત 
(C)    OMR 

(D)    એકપણ નહં 
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89 નીચેનામાનથી તપરુુ્ સમાસ ુન યદાહરણ ક ુન છે ? 

(C)    A અને B ાનને 
(A)    દયાહકન 

(B)    રણવીર 

(C)    A અન ેB ાનને 
(D)    એકપણ સાચુન નહં 

90 જુરાત રા્યના હાલના નાણામનરીરી ુ ન નામ જણાવો  

(C)    સૌરભભામ પટેલ 

(A)    નીવતનભામ પટેલ 

(B)    વવજયભામ ૂપાણી 
(C)    સૌરભભામ પટેલ 

(D)    રમણલાલ વોરા 
91 I a  ……………… a ook o . 

(A)    writing 

(A)    writing 

(B)    wrote 

(C)    going to writing 

(D)    going to wrote 

92 હાથ સીલામ માટે                 નનારનો રેડ વધારે યો્ય હણાય  

(A)    2 

(A)    2 

(B)    10 

(C)    24 

(D)    20 

93 

ાામ્ડંહ વવભાહમાન સામા્ય રકતે વપરાતા ્ટકચંહ વાયરના હેજ કયા હોય ? 

(A)    16 થી 30 
(A)    16 થી 30 

(B)    30 થી 40 

(C)    40 થી 50 

(D)    50 થી 60 

94 ાામ્ડંહના હે  ુમાટે કયો હે  ુા નધ ાેસતો નથી ? 

(D)    કુ જોાનો 
ડકલીવરક સમયમાન 
વધારો કરે 

(A)    ઘસારા સામે ર્ણ 

(B)    પાનાન ેભેહા કરક રાસવા 
(C)    નનાર ાળવી રાસવા 
(D)    કુ જોાનો ડકલીવરક સમયમાન વધારો કરે 

95 સે્ટર ્ટકચંહ ુન ાીજુ નામ ુન છે ? 

(A)    સેડલ ્ટકચંહ 

(A)    સેડલ ્ટકચંહ 

(B)    ્ટેાંહ 

(C)    સાભડ ્ટકચંહ 

(D)    ાધાજ 
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96 રેણી પણૂત કરો  ૦, ૬, ૨૪, ૬૦, .................... 

(C)    ૧૨૦ 

(A)    ૭૨ 

(B)    ૮૦ 

(C)    ૧૨૦ 

(D)    ૧૪૪ 

97 નીચેનામાનથી કતતહર રચનાવાુ વાય શોધો  

(A)    ુ નજ સડસડાટ હસી 
પડયો  

(A)    ુ નજ સડસડાટ હસી પડયો  
(B)    બપનાથી ભોળા લોકોનાન વહમે પો્ાભ ર્ા છે  
(C)    મારાથી એ રાણી પાણી શકાય છે  
(D)    એકપણ વાય નથી  

98 જુરાત રા્ય સરકાર વારા રવતવ્ત ાાળકોના શાળારવેશ સમયે કયા કાયતરમ ુન 
બયોજન કરવામાન બવે છે ? 

(C)    ક્યા કેળવણી અને 
શાળા રવેશોસવ 

(A)    ક્યા રવેશોસવ અને ુમાર શાળા રવેશ 

(B)    શાળા રવેશોસવ અન ેક્યા વવયાદાન 

(C)    ક્યા કેળવણી અને શાળા રવેશોસવ 

(D)    ક્યા કેળવણી અને ાાલમનહદર રવેશોસવ 

99 1) Parrot     2) Packet     3) Apple     4) School                                ંરેી A, B, C, D 

ના રમ રમાણ ેહોઠવવા સાચો રમ જણાવો  
(A)    3, 2, 1, 4 (A)    3, 2, 1, 4 

(B)    4, 2, 1, 3 

(C)    1, 2, 3, 4 

(D)    2, 3, 4, 1 

100 ્ટકકર માટે                     એ્હસેીવ યો્ય છે  

(A)    હમ 

(A)    હમ 

(B)    એનીમલ ્્  ુ

(C)    હોટ મે્ટ 

(D)    પે્ટ 

101 નીચેનામાનથી કયા રકાર ુન ાામ્ડંહ સૌથી મં  ુહોય છે ? 

(C)    લાભરેરક ાાભ્ડંહ 

(A)    ્પાયરલ ાાભ્ડંહ 

(B)    વાયર-વ-ાાભ્ડંહ 

(C)    લાભરેરક ાાભ્ડંહ 

(D)    સે્ટર ્ટકચ ાાભ્ડંહ 

102 બજુ ાાજુના ા ેપેજની વ્ચે રાસવામાન બવતી જ્યાને ુ ન કહવેાય ? 

(A)    હટર 

(A)    હટર 

(B)    હડેર 

(C)    ટર 

(D)    ટોપ માજીન 
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103 જોહંહ અને નોકંહ કરતા સમયે સામા્ય રકતે ............ શીટ એકસાથે લેવામાન 
બવે છે  

(B)    ૧૦૦ - ૨૦૦ 
(A)    Oct-૨૦ 

(B)    ૧૦૦ - ૨૦૦ 

(C)    ૫૦૦ - ૭૦૦ 

(D)    ૭૦૦ - ૧૦૦૦ 

104 ભારતના ાનધારણના ઘડવૈયા તરકકે કયા મહાપરુુ્ ુન નામ સ્માનપવૂતક લેવામાન 
બવે છે ? 

(A)    ડો  ાાાાસાહાે 
ંાેડકર 

(A)    ડો  ાાાાસાહાે ંાેડકર 

(B)    મોરારીભામ દેસામ 

(C)    ડો  સવતપ્લી રાધા ૃ્ણન 

(D)    ડો  સોમનાથ ચેટજી 
105 રણ ંકોની મોટામાન મોટક સન્ યા કભ ? 

(B)    999 

(A)    100 

(B)    999 

(C)    99 

(D)    909 

106 ક્્ ટુર વહડયો સીડક સાનભળવા માટે કયા રોરામનો યપયોહ થાય છે ? 

(A)    વવ્ડોઝ વમહડયા 
્લેયર 

(A)    વવ્ડોઝ વમહડયા ્લેયર 

(B)    વવ્ડોઝ સાય્ડ રેકોડંહ 

(C)    સાય્્સ રોરામંહ 

(D)    એકેય નહં 
107 રાનધનારો માણસ મોડો બ્યો   રેસાનહકત ૃનદતનો રકાર વળસાવો  

(A)    ભવવ્ય ૃદનત 

(A)    ભવવ્ય ૃદનત 

(B)    તૂ ૃદનત 

(C)    હેવથત ૃદનત 

(D)    સનાનધક તૂ ૃદનત 

108 Whe   frie d a e to  house, e ……………….. T.V. 

(C)    were watching 

(A)    watch 

(B)    are watching 

(C)    were watching 

(D)    will watch 

109 18” X 23” માપના પેપરમાનથી 1/5 ના ટકૂડા કરક શકાય ? 

(B)    કરક શકાય પરન  ુ
નાનો ટકૂડો વે્ટ પડ ે

(A)    ફ્ત ફોલીયો માપજ થાય 

(B)    કરક શકાય પરન  ુનાનો ટકૂડો વે્ટ પડ ે

(C)    ફ્ત ્વાટો માપજ થાય 

(D)    ફ્ત વકટેવો માપજ થાય 
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110 

ફો્ડંહ કરવા માટે સામા્ય રકતે ................ તરફથી ફો્ડ કરવામાન બવે છે  

(A)    લાનાી ાાજુથી 
(A)    લાનાી ાાજુથી 
(B)    ટૂનકક ાાજુથી 
(C)    ાને ાાજુથી 
(D)    કોભપણ ાાજુથી નહં 

111 નીચેનામાનથી કભ પ્ધવતમાન ાનાવેલ પુ્ તક સપાટ લુી શક ુન નથી ? 

(B)    સાભડ ્ટકચંહ 

(A)    સે્ટર ્ટકચંહ 

(B)    સાભડ ્ટકચંહ 

(C)    ્પાભરલ ાાભ્ડંહ 

(D)    યપરના ાધા 
112      = …………………. 

(A)    1030301 

(A)    1030301 

(B)    1000101 

(C)    100301 

(D)    1030331 

113 કમ ધા  ુસામા્ય તાપમાને રવાહક ્વૂપે હોય છે ? 

(A)    પારો 
(A)    પારો 
(B)    તાન  ુ

(C)    ાેરેિલયમ 

(D)    એ્ વુમવનયમ 

114 M  ou ger rother is er  laz . He e er gets up …………………. 

(B)    early 

(A)    late 

(B)    early 

(C)    let 

(D)    earrly 

115 ભારતીય સેલાડક સાવનયા વમઝાતએ તાેતરમાન કભ રમતમાન સવતરે્ઠ દેસાવ કરેલ 
છે ? 

(D)    ટેવનસ 
(A)    વતરનદાી 

(B)    હોળાફંક 

(C)    રાયફલ ટુંહ 

(D)    ટેવનસ 

116 હે્ ડ નનારંહ રહરયા કયા વવભાહ વારા કરવામાન બવે છે ? 

(A)    ાામ્ડંહ 

(A)    ાામ્ડંહ 

(B)    વર્ટંહ 

(C)    એડમીની્રેશન 

(D)    ્ટા્ડડત 
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117 મારુન સહપણ તો ભટને યાન થભ હ ુન છે પણ ક્યા જરા નાની છે  વાયમાન 
સનયોજક શોધો  

(C)    પણ 
(A)    તો 
(B)    યાન 
(C)    પણ 

(D)    જરા 
118 ક ુન મટકરકયલ ાાભ્ડંહ વવભાહમાન યપયોહમાન બવ ુન નથી ? 

(D)    ્લે્કેટ 

(A)    પેપર 

(B)    ાોડત 
(C)    રક મ્ફોસંહ મટકરકયલ 

(D)    ્લે્કેટ 

119 

હા પ્તાવો વવપલુ ઝર ુન ્વહતથી ઊત ુ ંછે   બ પન્ ્તનો છનદ વળસાવો  

(D)    મનદારા્તા 
(A)    વશસહરણી 
(B)    ર્ધરા 
(C)    પ ૃ્ વી 
(D)    મનદારા્તા 

120 Shri ‘ata  Tata is ………………….. Ho est i dustrialist. 

(B)    an 

(A)    a 

(B)    an 

(C)    the 

(D)    article not required 

121 Jaipur is a ………………… it . 

(B)    historical 

(A)    history 

(B)    historical 

(C)    historically 

(D)    historious 

122 ય્જડ હામમાન એરનડો રધાન એટલે હામ બસામાન નેમીચનદનો ભાવ પછૂાય  

વવધાનમાન કહલે કહવેતનો અથત ુ ન થાય ? 
(D)    હામમાન ાધા 
અભણ, નેમીચનદ એકલાન 
ભણેલાન 

(A)    હામમાન ાધા ભણેલાન, નેમીચનદ એકલાન અભણ 

(B)    ા  ુસારક વ્  ુમળે તો સરાા વ્  ુ લૂાય 

(C)    ય્જડ હામમાન નેમીચનદ નામનો રધાન છે 

(D)    હામમાન ાધા અભણ, નેમીચનદ એકલાન ભણેલાન 
123 સન ૃ્ ત હાભરોકાાતનનો રથમ સ્ય કયો છે ? 

(A)    વમથેન 

(A)    વમથેન 

(B)    ભથેન 

(C)    રોપેન 

(D)    ્ ટેુન 

 



Provisional Answer Key Dt.  28/01/2016 

 

124 There is a pe  …………………  po ket. 

(A)    in 

(A)    in 

(B)    on 

(C)    with 

(D)    over 

125 Lio  (ાવત ાદલો) Change the gender. 

(A)    Lioness 

(A)    Lioness 

(B)    Lions 

(C)    Liony 

(D)    Liones 

126 જુરાત રા્યના ુ્ યમનરી રીમવત બનનદકાેન પટેલ વારા જુરાતના વણથનભી 
વવકાસની બહે ુચ ારક રાસવા ુ ન વશ ત્ક બપવામાન બ્ ુન ? 

(C)    હવતશીલ જુરાત 
(A)    એક કદમ બહ ે જુરાત 

(B)    વાયર્ટ જુરાત 

(C)    હવતશીલ જુરાત 

(D)    હૌરવવન  ુ જુરાત 

127 જરઠ  શ્દનાન ાે સમાનાથી શ્દો બપો  

(A)    ઘરડાન, વડકલો 
(A)    ઘરડાન, વડકલો 
(B)    જઠર, પેટ 

(C)    જમ ુન, સા ુન 
(D)    એકપણ સાચુન નથી 

128 ાામ્ડંહ રહરયા કરવાથી - 

(A)    ન નુા ુ ન ટકાયપ ુન 
વધે છે  

(A)    ન નુા ુ ન ટકાયપ ુન વધે છે  
(B)    ન નુામાન બક ત્ણ વછન થાય છે  
(C)    ન નુો િાનયપયોહી ાન ેછે  
(D)    અહં દશાતવેલ રણેય વવક્પ માનથી એક પણ નહં 

129 સહાયક ાામ્ડર કોના હાથ નીચે ફરજ ાાવશ ે? 

(A)    ાામ્ડર 

(A)    ાામ્ડર 

(B)    એકાય્ટ વહફસર 

(C)    વવરસીયર 

(D)    બસી્ટ્ટ રેસ મેનેજર 

130 જુરાત રા્યના મહસેાણા જજ્લા સાતે બવેલ ક  ુશહરે ભસા લુના ્યાપાર 
માટે રવસ  છે ? 

(C)    ંઝા 
(A)    કડક 
(B)    વવસનહર 

(C)    ંઝા 
(D)    વવાપરુ 
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131 We ………………… to s hool e er  da . 

(A)    go 

(A)    go 

(B)    goes 

(C)    going 

(D)    will go 

132 કાાતન ડાયો્સાભડ વા  ુાીા કયા નામે વળસાય છે ? 

(A)    ંહારવા  ુ

(A)    ંહારવા  ુ

(B)    રાણવા  ુ

(C)    હા્યવા  ુ

(D)    વન્્રયવા  ુ

133 લાહકને લાનાો સમય સાચવી રાસવા ુ ન યમેરવામાન બવે છે ? 

(A)    મોર ુ  ુ

(A)    મોર ુ  ુ

(B)    લાસ 

(C)    પી વી એ  
(D)    એમોનીયમ હાભરો્સાભડ 

134 ાામ્ડંહ વવભાહની જ્યા યાન રાસવી જોભએ ? 

(C)    રોડ્શન વવભાહ 
જોડ ે

(A)    વર-રેસ વવભાહ જોડ ે

(B)    રેસ ૂમના ટોપ ્લોર પર 

(C)    રોડ્શન વવભાહ જોડ ે

(D)    ભંયરામાન 
135 

્વયનસનચિલત પેપર કટંહ યનરમાન પેપર રકમને ાેડ પર ્થાયી રાસવા ુ ન હોય ? 

(C)    વેયમુ સી્ટમ 
(A)    રેશર હેજ 

(B)    પીકંહ હેજ 

(C)    વેયમુ સી્ટમ 

(D)    રીપર 

136 
રા્રવપતા મહામા હાનધીએ કરેલ દાનડકયારા એ સયારહ શાના માટે હતો ? 

(C)    મીઠાનો સયારહ 

(A)    દૂાન સયારહ 

(B)    ાારડોલી સયારહ 

(C)    મીઠાનો સયારહ 

(D)    વવદેશી વરો સામેનો સયારહ 

137 ત + અ + ણ + અ +  ્+ વ =                      

(B)    તણસો 
(A)    તનસો 
(B)    તણસો 
(C)    તેમણ ે

(D)    તાણસો 
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138 Gi e E glish ord of રધાનમનરી  

(C)    Prime Minister 

(A)    President  

(B)    Chief Minister 

(C)    Prime Minister 

(D)    Pryme Minister 

139 સે્શનનો અથત ુ ન થાય ? 

(A)    ફો્ડંહ કરેલી શીટ 

(A)    ફો્ડંહ કરેલી શીટ 

(B)    રકરણ 

(C)    બસી ચોપડક 
(D)    અડધી ચોપડક 

140 પાણીનો ળૂ તૂ ુદરતી રોત કયો છે ? 

(D)    વરસાદ 

(A)    વૂા 
(B)    નદક 
(C)    દહરયો 
(D)    વરસાદ 

141 એડહસેીવ વહર ાામ્ડંહ કમ રકતે થાય ? 

(B)    ્પાયરલ 
ાામ્ડંહ 

(A)    પરફે્ટ ાામ્ડંહ 

(B)    ્પાયરલ ાામ્ડંહ 

(C)    લામરેરક ાામ્ડંહ 

(D)    ્ટેશનરક ાામ્ડંહ 

142 
મોહન અને સોહને સાથે મળકને એક કામ પરુુ ક ુ ં જો મોહને 1/4 ભાહ ુન કામ ક ુ ં
હોય તે ુ ન મહનેતા  ુરુ  800 મળે, તો સોહનને રુ            મહનેતા  ુમળે  

(B)    રુ  2400 (A)    રુ  3200 

(B)    રુ  2400 

(C)    રુ  200 

(D)    રુ  320 

143 નીચેનાન શ્દોમાનથી સમાસ તારવો  

(A)    રસભ ુત 
(A)    રસભ ુત 
(B)    રસમય 

(C)    પ તુા 
(D)    હહર ુન સુ 

144 Look, he ……………….. 

(A)    is dancing 

(A)    is dancing 

(B)    was dancing 

(C)    dances 

(D)    dance 
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145 અક્માતની હનભીરતા કયા યનરમાન સૌથી વધારે છે ? 

(D)    પેપર કટંહ 

(A)    વાયર ્ટકચંહ 

(B)    દાારેસ 

(C)    પરફોરેટંહ 

(D)    પેપર કટંહ 

146 પ ૃ્ વી એ નીચેનામાનથી ુ ન છે ? 

(B)    રહ 

(A)    તારો 
(B)    રહ 

(C)    યપરહ 

(D)    લ રુહ 

147 નારકશ્્તના યક ત્ને લ્યમાન લભ જુરાત સરકાર વારા તાેતરમાન યોાયેલ 
નહરપાિલકા તેમજ મહાનહરપાિલકાવની ચ ૂનટણીમાન મહહલાવને કેટલુન બર્ણ 
બપવામાન બ્ ુન ? 

(C)    50% (A)    33% 

(B)    16.50% 

(C)    50% 

(D)    કોભજ બર્ણ બપવામાન બવેલ નથી  
148 એક પેપરના બઠમાન ભાહન ેકભ રકતે વળસશો ? 

(D)    વ્ટેવો 
(A)    સી્સટકનમો 
(B)    ારીસમો 
(C)    ્વાટો 
(D)    વ્ટેવો 

149 શ્દ સ હૂ માટે એક શ્દ બપો - એક વ્  ુબપી તેનાન ાદલામાન ાીી વ્  ુ
લેવી તે  

(C)    વવવનમય 
(A)    એકાનતરુ 

(B)    અ્ય 

(C)    વવવનમય 

(D)    ૂનહડયામણ 

150 The do tor put the ther o eter …………………  to gue. 

(D)    under 

(A)    near 

(B)    in 

(C)    on 

(D)    under 

 


