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જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

           મડંળની જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૯૧/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. 
૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ મડંળ દ્વારા યોજવામા ં આવલે ઓન-લઅઇન સ્ પર્ધાગ્ મક લેિતત  પરીક્ષામા ં
પછુાયેલ પ્રશ્નોના  સાચા જવાબોની પ્રોવવઝનલ આન્ સર કી નીચે પ્રમાેે ુકુવામા ં આવ ે છે. ે 

અન્વયે ઉકત પરીક્ષાના ઉમેદવારો તરફથી કોઇ રજુઆત હોય તો તે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ 

બપોરના ૧૭-૦૦ કલાક રુ્ધીમા ંમડંળને રૂબરૂમા ં/ ટપાલ મારફત જરૂરી આર્ધારો સહહત રજુ કરવા 
જેાવવામા ંઆવ ેછે. 
        જરૂરી આર્ધારો વર્રની કે ઉકત સમય મયાગદા બાદ રજુ કરવામા ંઆવલે રજુઆત  ધ્યાન ે 

લેવામા ંઆવશ ે નહીં.  અને મડંળ દ્વારા જરૂરી કાયગવાહી કરીને આતરી આન્ સર કી પ્રવસ્ધ  કરીન ે
આર્ળની કાયગવાહી હાથ ર્ધરવામા ંઆવશ.ે ેની પે ઉમેદવારોએ નોંર્ધ લેવી. 
Que 

No. 

 
Option  & Answer (With Options) 

  Correct Answer 

1   નીચેનામાંથી ક ુ ંલઝુ લીફ બાઈન્ડીંગ નથી ? (A) એડહસેીવ બાઈન્ડીંર્ 

(A) એડહસેીવ બાઈન્ડીંગ   

(B) મમકેનીકલ બાઈન્ડીંગ   

(C) રીંગ બાઈન્ડીંગ   

(D) સ્પાયરલ બાઈન્ડીંગ   

2   સેન્ટર સ્ટીચીંગ ુ ંબીજુ ંનામ ક ુ ં? (C ) સેડલ સ્ટીચીંર્ 

(A) સ્ટેબીંગ   

(B) સાઈડ સ્ટીચીંગ   

(C) સેડલ સ્ટીચીંગ   

(D) ઉપરોક્ત તમામ   

3   ગરીબી એ આપણા સમાજ માટે અભિશાપ છે. મવશ્વસ્તરે ગરીબી ના દુી માટેના 
અનેકમવધ પ્રયત્નો હાથ ધરવામા ંઆવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગરીબી મનવારણ 
દદવસ કઇ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ? 

(C) 17 ઓક્ટોબર 

(A) 22 સપ્ટેમ્બર   

(B) 17 નવેમ્બર   

(C) 17 ઓક્ટોબર   

(D) 22 દડસેમ્બર   

4   પસુ્તક જે બાજુથી લેૂ તે બાજુ .................... નામે ઓળખાય છે. (D) ફોર એજ 

(A) મથાળુ   

(B) ટેઇલ   

(C) પીઠ   

(D) ફોર એજ   

5   સાચી જોડણી શોધો. (A) કારહકદી 
(A) કારદકદી   

(B) કારદકદદિ   

(C) કારકીદદિ   

(D) કારકીદી   
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6   કટીંગ પ્રદિયા દરમ્યાન કટીંગ મશીનનો કયો િાગ પેપરને જકડી રાખે છે ? (A) પ્રેશર ર્ેજ 

(A) પે્રશર ગેજ   

(B) પીકીંગ ગેજ   

(C) વેક્યમુ પધ્ધમત   

(D) ગ્રીપર   

7   હાથ બનાવટના કાગળનો ણુધમમ કયો ? (A) જાડા અને તરબચડા 
(A) જાડા અને ખરબચડા   

(B) સહલેાઈથી ફાટી શકે તેવા   

(C) સહલેાઈથી વાળી શકાય તેવા   

(D) સહલેાઈથી સળગી ઉઠે તેવા   

8   સ્વામી મવવેકાનદં મશકાગો પદરષદમા ંઆપવાના વ્યાખ્યાન અંગે જુરાતના કયા 
મવદ્વાન ુ ંમાગમદશમન લેવા આવ્યા હતા ? 

(C) મિેભાઈ ન ભુાઈ 
વિવેદી 

(A) નવલરામ   

(B) ગોવધમનરામ મિપાઠી   

(C) મભણિાઈ ન િુાઈ મિવેદી   

(D) રમણલાલ નીલકંઠ   

9   એક રકમ ુ ંબે વષમ ુ ંસા ુ  વ્યાજ રૂ. 500 અને ચિ દૃ્ધિ વ્યાજ રૂ. 530 થ ુ ંહોય, તો 
વ્યાજનો દર .................... % હોય. 

(C) 12 

(A) 6   

(B) 10   

(C) 12   

(D) 30   

10   5% પાણી ધાવતાં ઈથેનોલના દ્રાવણને ુ ંકહ ેછે ? (C) રેક્ક્ટફાઇડ સ્સ્પહરટ 

(A) ભબયર   

(B) વામનિસ   

(C) રેક્ક્ટફાઇડ સ્સ્પદરટ   

(D) અત્તર   

11   પેપરની ક્વાટો સાઇઝ એટલે ........................ . (B) ચાર ભાર્ સરતા 
માપના (A) ચાર િાગ જુદા જુદા માપના   

(B) ચાર િાગ સરખા માપના   

(C) પેપર ુ ંબમ ુ ંમાપ   

(D) આઠ િાગ સરખા માપના   

12   એન્વેલપ બનાવવા કયો પેપર વપરાય છે ? (C) ક્રાફ્ટ પેપર 

(A) મનીલા પેપર   

(B) ટીસ્  ુપેપર   

(C) િાફ્ટ પેપર   

(D) આટમ પેપર   

13   મનષ્ટ્કામ’ શબ્દની સમંધ છૂટી પાડો. (A) વન  ્+ કામ 

(A) મન  ્+ કામ   

(B) મન ્ + કામ   

(C) મનસ + કામ   

(D) મનષ + કામ   
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14   સેન્ટર સ્ટીચીંગ ....................... ધુી શક્ય છે. (A) 64 પેજ અથવા 10 

મી.મી. (A) 64 પેજ અથવા 10 મી.મી.   

(B) 100 પેજ અથવા 14 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 

(A) dozen   

(B) dosen   

(C) dozans   

(D) dozenes   

16   થ્રી-નાઇફ કટર દ્વારા આપણે એક સાથે ......................... કાપી શકીએ. (D) આર્ળની બાજુ, નીચેની 
બાજુ અને મથાળુ (A) આગળની બાજુ   

(B) નીચેની બાજુ   

(C) મથાળુ   

(D) આગળની બાજુ, નીચેની બાજુ અને મથાળુ   

17   બ્રીટીશ સ્ટાન્ડડમ પેપરના માપો માટે કયો એકમ વપરાય છે ? (B) ઈંચ 

(A) સેન્ટીમીટર   

(B) ઈંચ   

(C) મીટર   

(D) એમ   

18   જલારામ બાપા ુ ંપ્રમસિ સ્થાનક વીરપરુ કયા જજલ્લામાં આવેલુ ંછે ? (B) રાજકોટ 

(A) જુનાગઢ   

(B) રાજકોટ   

(C) ગીર સોમનાથ   

(D) િરૂચ   

19   ક ુ ંબાઈન્ડીંગ હાડમ કેસ બાઈન્ડીંગ નથી ? (D) પરફેક્ટ બાઈન્ડીંર્ 

(A) એડીશન બાઈન્ડીંગ   

(B) લાઈબે્રરી બાઈન્ડીંગ   

(C) લેટરપે્રસ બાઈન્ડીંગ   

(D) પરફેક્ટ બાઈન્ડીંગ   

20   મળે ન મળે’ કાવ્યસગં્રહના કમવ કોણ ? (C ) આહદલ મન્ રૂી 
(A) ભચ  ુમોદી   

(B) હષમ બ્રહ્મિટ્ટ   

(C) આદદલ મન્ રૂી   

(D) ુ બુ આઝાદ   

21   લેજર પેપર કયા રંગનો હોય છે ? (B) આછો લીલો 
(A) કેસરી   

(B) આછો લીલો   

(C) વાદળી   

(D) સફેદ   
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22   કયા પ્રકાર ુ ંબાઈન્ડીંગ મોં  ુહોય છે ? (C) લાઈબ્રેરી બાઈન્ડીંર્ 

(A) સ્પાયરલ બાઈન્ડીંગ   

(B) વાયરો બાઈન્ડીંગ   

(C) લાઈબે્રરી બાઈન્ડીંગ   

(D) સેન્ટર સ્ટીચીંગ   

23   ધોરી માગમ પર સરઘસ કાઢવાનો અમધકાર તે... (A) નાર્હરકનો ુળુ તૂ 
અવર્ધકાર નથી. (A) નાગદરકનો ળુ તૂ અમધકાર નથી.   

(B) મવશેષામધકાર છે.   

(C) જન્મમસિ અમધકાર છે.   

(D) આપેલ મવકલ્પ પૈકી એકપણ નહીં   

24   બીલ કુ બાઈન્ડીંગ માટે કઇ પ્રદિયા જરૂરી છે ? (D) આપેલ તમામ વવકલ્પો 
જરૂરી છે (A) સ્ટીચીંગ   

(B) પરફોરેટીંગ   

(C) નબંરીંગ   

(D) આપેલ તમામ મવકલ્પો જરૂરી છે   

25   આઈ.પી.એલ. દિકેટ ટુનામમેન્્સ - 2017ની દદલ્હી ડેરડેવીલ્સ ટીમના કેપ્ટન ુ ંનામ 
જણાવો. 

(A) ઝાહીર તાન 

(A) ઝાહીર ખાન   

(B) સ્ટીવ સ્મીથ   

(C) મવરાટ કોહલી   

(D) ગ્લેન મેક્સવેલ   

26   કેલેન્ડરનો ન નૂો છાપવા માટે કઇ સીરીઝના માપનો પેપર અ ુ ળૂ હશે ? (B) C સીરીઝ 

(A) B સીરીઝ   

(B) C સીરીઝ   

(C) A સીરીઝ   

(D) આપેલ મવકલ્પ પૈકી એકપણ નહીં   

27   સેક્શનનો અથમ ુ ંથાય ? (A ) કાર્ળની વાળેલી શીટ 

(A) કાગળની વાળેલી શીટ   

(B) ચોપડી ુ ંપ્રકરણ   

(C) આખી ચોપડી   

(D) અડધી ચોપડી   

28   પાન લીલુ ંજો ુ ંને તમે યાદ આવ્યા” આ કાવ્ય પસં્ક્ત કયા કમવની છે ? (A ) હરીન્ર દવ ે

(A) હરીન્દ્ર દવે   

(B) મકરંદ દવે   

(C) રાવજી પટેલ   

(D) રેુશ દલાલ   

29   કઈ પ્રોસેસની મદદથી કાગળ સહલેાઈથી ફાડવા માટે ઝીણા કાણાનંી લાઈન પેદા 
કરી શકાય ? 

(C) પરફોરેટીંર્ 

(A) િીઝીંગ   

(B) સ્લીટીંગ   

(C) પરફોરેટીંગ   

(D) કટીંગ   
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30   Make exclamatory sentence: It is a great pity.  (A) What a pity ! 

(A) What a pity !   

(B) What a great pity is it !   

(C) How pity is it !   

(D) How great it is !   

31   કટીંગ મશીનની છરી પાસે કઇ સલામતી માટેની વ્યવસ્થા હોય છે ? (B) ટ્રીપ યાવંિક રચના 
(A) ગાડમ    

(B) રીપ યામંિક રચના   

(C) ટાઈમર   

(D) લેસર ગન   

32   ચાર વખત વાળેલી સીગ્નેચરમા ં.................... પેજ હોય છે. (B) 32 

(A) 16   

(B) 32   

(C) 8   

(D) 64   

33   73મો બધંારણ ધુારો કેન્દ્રશામસત પ્રદેશોને લા  ુપાડવા માટે જાહરેના ુ ંકોણ 
બહાર પાડી શકે ? 

(B) રાષ્ટ્ટ્રપવત 

(A) કેન્દ્રશામસત પ્રદેશના ઉપરાજ્યપાલ   

(B) રાષ્ટ્રપમત   

(C) સસંદ   

(D) કેન્દ્રશામસત પ્રદેશની મવધાનસિા   

34   ડમી બનાવવાનો હે  ુ ુ ંછે ? (B) પસુ્તકનો આતરી 
દેતાવ ચકાસવા માટે (A) જોબની મજૂંરી માટે   

(B) પસુ્તકનો આખરી દેખાવ ચકાસવા માટે   

(C) માગમદશમન   

(D) બાઈન્ડીંગ   

35   કરત’ શબ્દ ુ ંમશષ્ટ્ટરૂપ શોધીને લખો. (A) ૃ્ય 

(A) તૃ્ય   

(B) કર ુ ં   

(C) કહે ુ ં   

(D) કહવેડાવ ુ ં   

36   સેક્શનને ચોક્કસ િમમા ંગોઠવવાની પ્રદિયા એટલે ............................... . (A) ર્ેર્ધરીંર્ 

(A) ગેધરીંગ   

(B) સીક્યોરીંગ   

(C) બાઈન્ડીંગ   

(D) ફોલ્ડીંગ   

37   રીમીંગ કરવાનો હે  ુ ુ ંછે ? (C) ર્ધારો હફનીશ કરવા 
(A) કાગળ કાપવા   

(B) સીગ્નેચર કાપવા   

(C) ધારો દફનીશ કરવા   

(D) શીટના િાગ કરવા   
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38   વેબપેજને દરફે્રશ કરવા માટે કઇ ફંકશન કીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે ? (B) F5 

(A) F3   

(B) F5   

(C) F7   

(D) F9   

39   પરફેક્ટ બાઈન્ડીંગ સાથે કઇ મવગત સબંધં ધરાવતી નથી ? (D) નીપીંર્ 

(A) ક્લેમ્પ ુ ંદબાણ   

(B) હોટ મેલ્ટ ઉષ્ટ્ણતામાન   

(C) સ્પાઈન પર ખાચંા   

(D) નીપીંગ   

40   ABCD મા ં(A  Z = 1 26) પ્રમાણે જોતા ંK = A, Q = G, U = B હોય તો S = 

…………………….. 

(B) I 

(A) X   

(B) I   

(C) K   

(D) C   

41   બાઈન્ડીંગમાં ચામડા ઉપર કઇ પ્રદિયાનો સમાવેશ થાય છે ? (A) ટેનીંર્ 

(A) ટેનીંગ   

(B) બ્રાઉનીંગ   

(C) બ્લેકનીંગ   

(D) વ્હાઈટનીંગ   

42   લેધર બાઈન્ડીંગ માટે ક ુ ંબોડમ અ ુ ળૂ છે ? (A) મીલ બોડગ 
(A) મીલ બોડમ    

(B) ચીપ બોડમ    

(C) સ્રો બોડમ    

(D) ડુપ્લેક્ષ બોડમ    

43   દ્ધદ્વરેક’ ના મતે પરુુષોને કોણે અન્યાય કયો છે ? (D) રસશાસ્ત્રોએ 

(A) સ્ત્રી સમાજે   

(B) ઉપમનષદોએ   

(C) ધમમશાસ્ત્રોએ   

(D) રસશાસ્ત્રોએ   

44   મશીન મસલાઈ માટે કયા નબંરનો દોરો વપરાય છે ? (D) 24 

(A) 2   

(B) 10   

(C) 20   

(D) 24   

45   Give plural form of: 'mouse' (B) mice 

(A) mouses   

(B) mice   

(C) mousis   

(D) mices   
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46   ચોપડીને રીમ કરવા માટે કયો િમ સાચો છે ? (C) ફોર એજ, ટેઈલ, હડે 

(A) હડે, ટેઈલ, બેક   

(B) ટેઈલ, હડે, બેક   

(C) ફોર એજ, ટેઈલ, હડે   

(D) હડે, ટેઈલ, ફોર એજ   

47   ક ુ ંફોલ્ડીંગ હાથથી થ ુ ંનથી ? (D) બકલ ફોલ્ડીંર્ 

(A) ફોલ્ડીંગ ટુ પેપર   

(B) ફોલ્ડીંગ ટુ મપ્રન્ટ   

(C) લમ્પ ફોલ્ડીંગ   

(D) બકલ ફોલ્ડીંગ   

48   તાજેતરમા ંપજંાબ રાજ્યમા ં ુલ કેટલી મવધાનસિાની બેઠકો માટેની ચ ૂટંણી 
યોજવામા ંઆવી ? 

(D) 117 

(A) 123   

(B) 119   

(C) 128   

(D) 117   

49   ફોલ્ડીંગ ટુ ક્વાટોનો અથમ ુ ંથાય ? (B) બે ફોલ્ડ 

(A) એક ફોલ્ડ   

(B) બે ફોલ્ડ   

(C) િણ ફોલ્ડ   

(D) ઘણા વધારે ફોલ્ડ   

50   િુસ્થ મવગતજ્વર’ સસં્ તૃ શબ્દનો અથમ ુ ંથાય છે ? (D) જડતા છોડીને ય્ુધ  કર 

(A) િુ કર, જડ બન   

(B) િુો કરવાના છોડી દે   

(C) જડતા છોડીને િુ કરીશ નહીં   

(D) જડતા છોડીને િુ કર   

51   સામાન્ય રીતે સ્ટીચીંગ વાયર કયા ગેજમા ંઉપલબ્ધ છે ? (A) 16-30 

(A) 16-30   

(B) 30-38   

(C) 38-45   

(D) 45-50   

52   કયો દોરો વ  ુમજ તૂ હોય છે ? (C) સીન્થેટીક 

(A) કોટન   

(B) લીનન   

(C) સીન્થેટીક   

(D) ઉપરોક્ત તમામ   

53   જુરાત રાજ્યના દાહોદ જજલ્લાને નીચે દશામવેલ જજલ્લાઓ પૈકી કયા જજલ્લાની 
હદ સ્પશમતી નથી ? 

(B) વડોદરા 

(A) છોટા ઉદેપરુ   

(B) વડોદરા   

(C) મહીસાગર   

(D) પચંમહાલ   
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54   પેસ્ટને લાબંા સમય ધુી ટકાવી રાખવા માટે ુ ંઉમેરવામા ંઆવે છે ? (A) મોર ુ  ુ

(A) મોર ુ  ુ   

(B) લાખ   

(C) પીવીએ   

(D) એમોમનયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ   

55   િારતમાં ‘ભચપકો’ ચળવળ કયા ઉદે્દશ્યથી ચલાવાઈ હતી ? (C) લીલા ઝાડને બચાવવા 
(A) વસ્સ્ત વધારા અને પાણીના બગાડ પર મનયિંણ   

(B) ખેત ઉત્પાદન વધારવા   

(C) લીલા ઝાડને બચાવવા   

(D) પ્ર ુષણ અટકાવવા   

56   એજ ડેકોરેશન માટે કઇ પ્રદિયાનો ઉપયોગ થાય છે ? (D) સ્સ્પ્રન્કલીંર્ 

(A) એમ્બોસીંગ   

(B) સ્િીન મપ્રન્ટીંગ   

(C) ગોલ્ડ લીફીંગ   

(D) સ્સ્પ્રન્કલીંગ   

57   GSM નો અથમ ુ ંથાય ? (B) ગ્રામ / સ્કવેર મીટર 

(A) ગ્રામ / સ્કવેર મીલીમીટર   

(B) ગ્રામ / સ્કવેર મીટર   

(C) ગ્રામ / સ્કવેર મલ્ટીમીટર   

(D) ગ્રામ / સ્કવેર સેન્ટીમીટર   

58   એક જ પલાઠીએ જે વાચંી શકાય તે ટૂંકી વાતામ’ આ વ્યાખ્યા કોણે આપી ? (B) બ.ક. ઠાકોર 

(A) મૂકે  ુ   

(B) બ.ક. ઠાકોર   

(C) રા.મવ. પાઠક   

(D) ઉમાશકંર જોષી   

59   સામાન્ય વપરાશ માટેની ફાઈલ બનાવવા માટે ક ુ ંમટીરીયલ વપરાય ? (D) પલ્પ બોડગ 
(A) બોક્ષ બોડમ    

(B) સ્રો બોડમ    

(C) મીલ બોડમ    

(D) પલ્પ બોડમ    

60   Give opposite gender for: 'Ram' (A) Ewe 

(A) Ewe   

(B) Laxman   

(C) Ramila   

(D) Goddess   

61   કયા જોબમાં ઈન્ડેક્ષીંગની જરૂર પડે છે ? (D) ટેલીફોન ડાયરી 
(A) પસુ્તક   

(B) મેગેઝીન   

(C) ટેક્ષ્ટ કુ   

(D) ટેલીફોન ડાયરી   
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62   એન્ડ પેપરનો હે  ુ ુ ંછે ? (D) ઉપરોક્ત તમામ 

(A) ચોપડી અને કવર જોડવા   

(B) સાધંા મજ તૂ કરવા   

(C) દેખાવ સારો કરવા   

(D) ઉપરોક્ત તમામ   

63   રાજ્યમાં ખૂમરા અને ુપોષણથી થતા તૃ્ નેુ રોકવા તેમજ ઘરમવહોણા અને 
અનાથને મવના લૂ્યે મામસક ઘઉં ુ ંમવતરણ કરવા કઇ યોજના અમલમા ં કેૂલ છે ? 

(B) અન્નબ્રહ્મ 

(A) અન્નદાતા   

(B) અન્નબ્રહ્મ   

(C) અન્નપણૂામ   

(D) અન્નસેવા   

64   સામાન્ય રીતે કેટલી જાડી ચોપડી સાઇડ સ્ટીચ થઇ શકે ? (A) 30 મી.મી. 
(A) 30 મી.મી.   

(B) 40 મી.મી.   

(C) 50 મી.મી.   

(D) 60 મી.મી.   

65   જુરાતી સાદહત્યમા ંખડં કાવ્ય - સ્વરૂપના જનક કોણ ગણાય છે ? (C) મિેશકંર ભટ્ટ 

(A) બ.ક. ઠાકોર   

(B) ઉમાશકંર જોષી   

(C) મભણશકંર િટ્ટ   

(D) નમમદ   

66   એડીશન કેસ બાઈન્ડીંગ ુ ંબીજુ ંનામ ુ ંછે ? (C) પબ્લલકેશન બાઈન્ડીંર્ 

(A) એડહસેીવ બાઈન્ડીંગ   

(B) સ્ટીચીંગ   

(C) પબ્બ્લકેશન બાઈન્ડીંગ   

(D) આપેલ તમામ મવકલ્પો   

67   મમકેનીકલ બાઈન્ડીંગમા ંકઇ પ્રદિયા કરવામા ંઆવતી નથી ? (D) આપેલ તમામ વવકલ્પો 
(A) સ્ટીચીંગ   

(B) મસલાઈ   

(C) કેસ મેકીંગ   

(D) આપેલ તમામ મવકલ્પો   

68   જાહરે રસ્તા અને લુ્લી જગ્યાઓ ઉપરના ંનડતર અને દબાણો ૂર કરવાની 
સત્તા કોને છે ? 

(B) ગ્રામ પચંાયત 

(A) કલેક્ટર   

(B) ગ્રામ પચંાયત   

(C) તાલકુા પચંાયત   

(D) મામલતદાર   

69   ક ુ ંમટીરીયલ કવરીંગ મટીરીયલ નથી ? (C) મેટલ 

(A) વણાટવાળુ કાપડ   

(B) વણાટ વગર ુ ંકાપડ   

(C) મેટલ   

(D) ચામડુ   
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70   મારાથી પિ લખાય છે.’ વાક્યની કતમદર વાક્યરચના જણાવો. (C) ુ ંપિ લ ુ ંછ.ં 
(A) મારા વડે પિ લખાય છે.   

(B) મેં પિ લખાવ્યો હતો.   

(C) ું પિ લ ુ ંછં.   

(D) મેં પિ લખ્યો નથી.   

71   કઇ કોલેટીંગ પધ્ધમત ઝડપી છે ? (B) કોલેટીંર્ માકગ  
(A) સીગ્નેચર માકમ    

(B) કોલેટીંગ માકમ    

(C) સીગ્નેચર માકમ અને કોલેટીંગ માકમ બને્ન   

(D) આપેલ મવકલ્પો પૈકી એકપણ નહીં   

72   કયો પ્રકાર સ્ટેશનરી બાઈન્ડીંગ સાથે બધં બેસતો નથી ? (C) થ્રી-હાફ ક્વાટગર બાઉન્ડ 

(A) ક્વાટમર બાઉન્ડ   

(B) હાફ બાઉન્ડ   

(C) થ્રી-હાફ ક્વાટમર બાઉન્ડ   

(D) ફુલ બાઉન્ડ   

73   કઇ જોડી ખોટી છે તે શોધો. (B) પ ૂજંી - પલુલ્લિંર્ 

(A) કસ્ રૂી - સ્ત્રીભલિંગ   

(B) પ ૂજંી - પલુલ્લિંગ   

(C) વસા ુ ં- નપુસંકભલિંગ   

(D) ઓવારો - પલુલ્લિંગ   

74   મેરીક પેપર સાઇઝની સીરીઝ કઇ નથી ? (A) D 

(A) D   

(B) B   

(C) A   

(D) C   

75   Select single word for the following phrase: 

That which cannot be rubbed off  

(B) Indelible 

(A) Incredible   

(B) Indelible   

(C) Inedible   

(D) Irrubbable   

76   કુ વકમ  પ્રકારના કામમા ંસામાન્ય રીતે કયા પ્રકાર ુ ંફોલ્ડીંગ થાય ? (D) આપેલ તમામ વવકલ્પો 
(A) રાઈટ એન્ગલ   

(B) િોસ   

(C) પેરેલલ   

(D) આપેલ તમામ મવકલ્પો   

77   સખત લાકડામા ંફીટ કરેલી તીક્ષ્ણ ધારવાળી બ્લેડ કે જે મવમવધ આકારોમા ંબોડમ 
કાપવામા ંઉપયોગમાં લેવાય છે તેને .................. કહ ેછે. 

(B) ડાઈ 

(A) ડાયસ   

(B) ડાઈ   

(C) ફોમમ   

(D) પચં   
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78   આખ્યાન’ કાવ્યપ્રકાર સાથે કયા કમવ ુ ંનામ સકંળાયેલુ ંછે ? (A) પ્રેમાનદં 

(A) પે્રમાનદં   

(B) શામળ   

(C) અખો   

(D) દયારામ   

79   એમ્બોસીંગ, ફોઈલીંગ, લેમીનેશન, વામનિશીંગ વગેરે પ્રદિયાઓ માટે ક ુ ંનામ 
વપરાય છે ? 

(D) ફીનીશીંર્ 

(A) ફોલ્ડીંગ   

(B) ગેધરીંગ   

(C) પેકેજીંગ   

(D) ફીનીશીંગ   

80   સોરઠ તારા વહતેા પાણી’ નવલકથાના લેખક કોણ છે ? (D) ઝવેરચદં મેઘાેી 
(A) મૂકે  ુ   

(B) નમમદ   

(C) ગાધંીજી   

(D) ઝવેરચદં મેઘાણી   

81   સીગ્નેચરને એકની અંદર બીજી કૂીને િેગી કરવાની રીતને ..................... કહ ે
છે. 

(C) ઈન્સટીંર્ 

(A) ટીપીંગ ઈન   

(B) ટીપીંગ ઓન   

(C) ઈન્સટીંગ   

(D) ગાડીંગ   

82   કયા દેશમાં પેપરની શોધ થઇ હતી ? (B) ચીન 

(A) િારત   

(B) ચીન   

(C) અમેદરકા   

(D) જમમની   

83   જસદણ તાલકુો જુરાત રાજ્યના કયા જજલ્લામા ંઆવેલ છે ? (A) રાજકોટ 

(A) રાજકોટ   

(B) મહસેાણા   

(C) નવસારી   

(D) તાપી   

84   સ્ટીચીંગ વાયર ........................ માથંી બનેલો હોય છે. (D) ર્ેલ્વેનાઇઝ 

(A) ચાદંી   

(B) તાં  ુ   

(C) બ્રાસ   

(D) ગેલ્વેનાઇઝ   

85   એક વેબસાઇટ પરથી અન્ય વેબસાઇટ પર જવાની પ્રદિયાને ુ ંકહ ેછે ? (A) સહફિંર્ 

(A) સદફિંગ   

(B) સભચિંગ   

(C) વૂીંગ   

(D) ફાઈક્ન્ડિંગ   
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86   કઈ મસલાઈમાં ટેપનો ઉપયોગ થાય છે ? (B) ટેપ સ્યઇુંર્ 

(A) સોન-ઇન-સ્ ઇુંગ   

(B) ટેપ સ્ ઇુંગ   

(C) ફ્લેક્ષીબલ સ્ ઇુંગ   

(D) આપેલ તમામ મવકલ્પો   

87   લેસીંગ-ઇનનો હે  ુ................ છે. (B) મજ તૂાઈ આપવી 
(A) શણગાર ુ ં   

(B) મજ તૂાઈ આપવી   

(C) ળૂ સામે રક્ષણ   

(D) મસલાઈ મજ તૂ કરવી   

88   આપેલ મવકલ્પોમાથંી સાચા સયંોજકવાળંુ વાક્ય શોધીને જણાવો. (C) અ્યારે એક પે પતંી 
ઉડ ુ ંનથી કે ટ કુ ુ ં
નથી. 

(A) અત્યારે એક પણ પખંી ઉડ ુ ંનથી અને ટ ુક ુ ંનથી.   

(B) અત્યારે તો એક પણ પખંી ઉડ ુ ંનથી અને ટ ુક ુ ંનથી.   

(C) અત્યારે એક પણ પખંી ઉડ ુ ંનથી કે ટ કુ ુ ંનથી.   

(D) અત્યારે એક પખંી ઉડ ુ ંનથી એટલે ટ કુ ુ ંનથી.   

89   પસુ્તકમા ંઅલગથી ચોંટાડેલ આટમ  કે ભચિોને ................... કહ ેછે. (A) પ્લેટ 

(A) પ્લેટ   

(B) ફે્રમ   

(C) કોડમ    

(D) ટેપ   

90   1 ઈંચ બરાબર કેટલા સે.મી. થાય ? (B) 2.54 સે.મી. 
(A) 2.20 સે.મી.   

(B) 2.54 સે.મી.   

(C) 2.10 સે.મી.   

(D) 2.75 સે.મી.   

91   કયા પ્રકાર વડે બાઈન્ડીંગ કરેલા પસુ્તકો કબાટમાં ગોઠવવા અઘરા પડે છે ? (D) સ્પાયરલ 

(A) લાઈબે્રરી   

(B) સાઇડ સ્ટીચ કરેલા   

(C) એડહસેીવ બાઈન્ડ કરેલા   

(D) સ્પાયરલ   

92   કયા સ્ટીચીંગ વાયરને કાટ લાગતો નથી ? (B) સ્ટીલ 

(A) તાં  ુ   

(B) સ્ટીલ   

(C) બ્રાસ   

(D) એલ્ મુમમનયમ   

93   કાગળને કઇ દદશાએથી વાળવામા ંઆવે છે ? (B) ગ્રેઇનની હદશામા ં
(A) િોસ દદશામાં   

(B) ગે્રઇનની દદશામાં   

(C) િોસ અને ગે્રઇનની દદશામાં   

(D) આપેલ પૈકી એકપણ દદશામા ંનહીં   
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94   કબાટમા ંપસુ્તકો સગં્રહ કરવા માટે કયો ગેસ ઉપયોગી છે ? (C) હીલીયમ 

(A) ઓસ્ક્સજન   

(B) કાબમન ડાયોક્સાઇડ   

(C) હીલીયમ   

(D) હાઈડ્રોજન   

95   ઉમાશકંર જોશીના મનશીથ’ કાવ્ય સગં્રહને કયો એવોડમ પ્રાપ્ત થયો હતો ? (C) ભારતીય જ્ઞાનપીઠ 

(A) સાદહત્ય અકાદમી   

(B) ુમાર ચદં્રક   

(C) િારતીય જ્ઞાનપીઠ   

(D) અકાદમી એવોડમ    

96   પસુ્તકના છેડા પર ગોલ્ડ લીફ વડે ડેકોરેટ કરવા માટે વપરાતી પોસ્ટ પે્રસ પિમત 
................... છે. 

(B) ર્ીલ્ડીંર્ 

(A) મારબલીંગ   

(B) ગીલ્ડીંગ   

(C) હોટ ફોઈલ સ્ટેમ્પીંગ   

(D) એમ્બોસીંગ   

97   પસુ્તકના બધંારણને આગળનો િાગ અંતગોળ અને પીઠ બદહગોળ આકાર 
આપવા માટે થતી પ્રદિયા કઇ ? 

(D) રાઉન્ડીંર્ 

(A) કટીંગ   

(B) ફોલ્ડીંગ   

(C) મસલાઈ   

(D) રાઉન્ડીંગ   

98   જુરાત રાજ્યના ખુ્યમિંીશ્રી મવજયિાઈ રૂપાણીની સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામા ં
આવેલ અંદાજપિ 2017-18 અન્વયે ખુ્યમિંી સ્વાવલબંન યોજનામા ંઈજનેરી, 
મેદડકલ, પેરામેદડકલ તથા નમસિંગ વગેરેમા ંમવદ્યાથીઓને ફીમા ંકેટલા ટકા રાહત 
આપવા ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્ ુ ંછે ? 

(B) 50% 

(A) 40%   

(B) 50%   

(C) 55%   

(D) 35%   

99   વાળેલી શીટોને સાચા િમમાં ગોઠવીને રાખવાની પ્રદિયાને ...................... કહ ેછે. (B) કોલેટીંર્ 

(A) મેળવણી   

(B) કોલેટીંગ   

(C) ઈન્સટીંગ   

(D) કલેક્ટીંગ   

100   જુરાત રાજ્યના ઔદ્યોભગક મવકાસની સાથે કઇ આપમત્ત ુ ંજોખમ વ  ુહોઇ શકે 
છે ? 

(C) ઔદ્યોિર્ક અને 
રાસાયિેક આપવિ 

(A) સૂ્ખલન   

(B) વાદળ ફાટ ુ ં   

(C) ઔદ્યોભગક અને રાસાયભણક આપમત્ત   

(D) જ્વાળા ખુી ુ ંફાટ ુ ં   

 


