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જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

           મડંળની જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૯૧/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. 
૧૨/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ મડંળ દ્વારા યોજવામા ં  આવેલ ઓન-લઅઇન સ્ પર્ધાગ્ મક લેિતત  પરીક્ષામા ં
પછુાયેલ પ્રશ્નોના  સાચા જવાબોની પ્રોવવઝનલ આન્ સર કી મડંળ દ્વારા તા. ૧૬/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રવસદ્ધ 
કરી તે અન્વયે ઉકત પરીક્ષાના ઉમેદવારો તરફથી કોઇ રજુઆત હોય તો તે તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ 

બપોરના ૧૭-૦૦ કલાક રુ્ધીમા ંમડંળને રૂબરૂમા ંજરૂરી આર્ધારો સહહત રજુ કરવા જણાવવામા ંઆવેલ હત ુ.ં 
જે અન્ વયે ઉમેદવારો તરફથી મડંળને છેલ્લી તારીત રુ્ધીમા ં કોઇ રજુઆતો મળેલ નથી. તેથી  ઉકત 
પ્રોવવઝનલ આન્ સર કી ને જરૂરી કાયગવાહીન ેઅંત ેફાઇનલ આન્સર- કી તરીકે આથી  જાહરે કરવામા ંઆવે 
છે. અને તે આતરી કરેલ આન્ સર કી જુબ   હવે મડંળ દ્વારા પ્રથમ તબક્કાની ઓન-લાઇન સ્ પર્ધાગ્ મક 
લેિતત પરીક્ષામા ં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ણુના મેરીટસ આર્ધારે કેટેર્રીવાઇઝ જગ્યાના પ્રમાણમા ં બીજા 
તબક્કાની કોમ્પ્ ટુર પ્રહફસીયન્સી ટેસ્ટ માટે કવોલીફાય ર્ણવાપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરીને પ્રવસધ્ર્ધ 
કરવામા ંઆવશે. જેની સબંવંર્ધત ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંર્ધ લેવી.   
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1   Post press technique to decorate with gold leaf carried out on edges of book 

is called ................... . 

(A) Gilding 

(A) Gilding   

(B) Marbling   

(C) Foiling   

(D) Hot foil stamping   

2   Which type of glue is used in stamps & tickets ? (A) Re-moisturable 

(A) Re-moisturable   

(B) Dextrine   

(C) Hot melt   

(D) Synthetic   

3   જુરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ દ્વારા વવશ્વ એઈડ્સ 
રદન ની ઉજવણી કયા રદવસે કરવામાં આવે છે ? 

(A) 1, હડસેમ્પબર 

(A) 1, રડસેમ્બર   

(B) 12, નવેમ્બર   

(C) 10, એવિલ   

(D) 17, સપ્ટેમ્બર   

4   The process involving to put all pages to gather roughening and flattening 

with flexible adhesive is called .................. . 

(D) Perfect Binding 

(A) Spiral Binding   

(B) Loose leaf Binding   

(C) Stitching   

(D) Perfect Binding   

5   જુરાત વનાાક્યલુર સોસાયટી ના તતં્રી હતા તેવા લેખક કોણ છે ? (B) દલપતરામ 

(A) ન્હાનાલાલ   

(B) દલપતરામ   

(C) દયારામ   

(D) એકપણ સાચુ ંનથી   
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6   Which paper is not suitable for binding purpose ? (A) Art paper 

(A) Art paper   

(B) Machine finished paper   

(C) Cartridge paper   

(D) Maplitho paper   

7   B  series of paper used for .................. . (B) maps and charts 

(A) printing   

(B) maps and charts   

(C) envelops   

(D) none of the above   

8   જુનાગઢની રચાયેલી આર.જી. હ ુમતના વડા કોણ હતા ? (C) શ્યામળદાસ ર્ારં્ધી 
(A) નરેન્ર નથવાણી   

(B) સનત મહતેા   

(C) શ્યામળદાસ ગાધંી   

(D) ચરંકાન્ત સવાણી   

9   1 રકલોમીટર = ..................... મીટર. (B) 1000 

(A) 10000   

(B) 1000   

(C) 100   

(D) 10   

10   અહીં આપેલ પૈકીના કયા રૂવધર જૂથના ંવ્યક્તતને સવાદાતા કહ ેછે ? (D) રૂવર્ધર જૂથ O 

(A) રૂવધર જૂથ A   

(B) રૂવધર જૂથ B   

(C) રૂવધર જૂથ AB   

(D) રૂવધર જૂથ O   

11   Section means ................... . (A) folded sheet 

(A) folded sheet   

(B) chapter of book   

(C) printed sheet   

(D) gathered book   

12   Which characteristic is suitable for covering material ? (D) All of the above 

(A) Pleasent appearance   

(B) Strength and durability   

(C) Soft and pilable   

(D) All of the above   

13   કે કૌમારે પણ જુ બાળવેશે સહજેે  વાક્યમાંથી ‘વનપાત’ શોધીને લખો. (A) પણ 

(A) પણ   

(B) જુ   

(C) કે   

(D) સહજેે   

14   A term used to indicate volume or thickness of paper in relation to its 

weight is known as ..................... . 

(B) Pulp 

(A) Bulk   

(B) Pulp   

(C) Surface sizing   

(D) Wire mark   
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15   ............... is your father ? Is he a doctor ? (D) What 

(A) Who   

(B) Which   

(C) Whom   

(D) What   

16   Perfect binding is also known as .................. . (D) Adhesive binding 

(A) Case binding   

(B) Rebinding   

(C) Loose leaf binding   

(D) Adhesive binding   

17   Which thread is more stronger ? (C) Synthetic 

(A) Cotton   

(B) Lenon   

(C) Synthetic   

(D) All of the above   

18   અલગં શેના માટે જાણીતુ ંછે ? (C) વહાણ ભરં્ાણ ઉદ્યોર્ 

(A) લોખડં ઉદ્યોગ   

(B) કાચ ઉદ્યોગ   

(C) વહાણ ભગંાણ ઉદ્યોગ   

(D) કાગળ ઉદ્યોગ   

19   Board containing one or more waved shaped sheets between two flat layers 

is called ...................... . 

(D) Corrugated board 

(A) Box board   

(B) Pulp board   

(C) Mill board   

(D) Corrugated board   

20   પ ૂજંી’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ આપો. (C) ડૂી 
(A) ઢગલો   

(B) ગજંી   

(C) ડૂી   

(D) ભાજી   

21   Paper that is used at the end of and front of book to hold binding is called 

...................... . 

(C) End paper 

(A) Cover paper   

(B) Title paper   

(C) End paper   

(D) Art paper   

22   The size of medium octavo will be ..................... . (C) .7 ” x . ” 

(A)  x .    

(B)  x .    

(C) .  x .    

(D) 9  x .    
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23   રાજ્યની વડી અદાલતને બધંારણમા ંકયા અ ચુ્છેદ હઠેળ રીટ (આજ્ઞાપત્ર) 
આપવાની સત્તા છે ? 

(A) અ ચુ્છેદ - 226 

(A) અ ચુ્છેદ - 226   

(B) અ ચુ્છેદ - 32   

(C) અ ચુ્છેદ - 227   

(D) અ ચુ્છેદ - 217   

24   Which paper size is equal to fullscape size ? (A) 1 . ” x 17” 

(A) .  x    

(B) .  x 9    

(C)  x    

(D) .  x .    

25   તાજેતરમા ંપજંાબના મોહાલી ખાતે રમાયેલ ન્ ઝૂિલેન્ડ સામેની વન-ડે શે્રણીમા ં
ભારતીય ટીમે ન્ ઝૂિલેન્ડની ટીમને પરાજજત કરી. આ મેચ ક્યા ંરમાડવામાં આવી 
હતી ? 

(D) પજંાબ 

(A) મરાસ   

(B) હરરયાણા   

(C) રદલ્હી   

(D) પજંાબ   

26   Which one is not a type of thread material ? (D) Jute 

(A) Cotton   

(B) Nylon   

(C) Lenon   

(D) Jute   

27   A reclosable or resealable pouch produced with plastic streak interlocking 

system is known is ................. . 

(B) Zip seal 

(A) Lid   

(B) Zip seal   

(C) Packaging   

(D) Carton   

28   જુરાતી સારહત્યના કયા લેખકને ગાધંીજીએ ‘સવાઈ જુરાતી’ કહી નવાજ્યા છે 
? 

(C) કાકા કાલેલકર 

(A) રા.વવ. પાઠક   

(B) રકશોરલાલ મશરૂવાલા   

(C) કાકા કાલેલકર   

(D) ખુલાલજી   

29   Quarter bound books term denotes ......................... . (C) Style of covering 

(A) Adhesive binding   

(B) Threadless binding   

(C) Style of covering   

(D) None of the above   

30   Select si gle word for the followi g phrase: A perso  who looks at the dark 
side of thi gs  

(B) Pessimist 

(A) Optimist   

(B) Pessimist   

(C) Spendthrift   

(D) Hypocrite   
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31   Which process is carried out on leather during binding ? (A) Tanning 

(A) Tanning   

(B) Browning   

(C) Blackening   

(D) Whitening   

32   Packages made from glass, plastic or tin used to pack solid or liquid products 

is known as ................. . 

(C) Container 

(A) Box   

(B) Carton   

(C) Container   

(D) Envelop   

33   દ્વદ્વતીય વહીવટી ધુારા પચેં તેના 15મા અહવેાલમા ંરાજ્ય ુ ંમતં્રીમડંળ કેટલા 
સભ્યો ુ ંરાખવાની ભલામણ કરી છે ? 

(A) વવર્ધાનસભાની સભ્ય 
સખં્યાના 10 ટકા થી 
15 ટકા (A) વવધાનસભાની સભ્ય સખં્યાના 10 ટકા થી 15 ટકા   

(B) વવધાનસભાની સભ્ય સખં્યાના 20 ટકા   

(C) વવધાનસભાની સભ્ય સખં્યાના 5 ટકા   

(D) ઓછામા ંઓછા 20 સભ્યો   

34   Arranging of pages according to folding or final printing means ................. . (B) Imposition 

(A) Layout   

(B) Imposition   

(C) Page Setup   

(D) Masking   

35   આપેલ પૈકી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધો. (D) વશરોમિણ 

(A) શીરોમણી   

(B) વશરોમણી   

(C) શીરોમઝણ   

(D) વશરોમઝણ   

36   Sharp thin blades fitted into high density boards to cut variety of shape on 

card board is known as ................ . 

(B) Die 

(A) Dye   

(B) Die   

(C) Forme   

(D) Punch   

37   What is proper sequence of trimming a book ? (C) Fore edge, tail, head 

(A) Head, tail, back   

(B) Tail, head, back   

(C) Fore edge, tail, head   

(D) Head, tail, fore edge   

38   MS Word મા ંમેક્રો માટેની શોટાકટ કી કઇ છે ? (B) Alt + F8 

(A) Ctrl + F8   

(B) Alt + F8   

(C) Shift + F8   

(D) Ctrl + Alt + F8   
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39   Which one is not a covering material ? (D) Metal 

(A) Woven fabric   

(B) Non-wowen fabric   

(C) Leather & plastic   

(D) Metal   

40   અંગે્રજી ળૂાક્ષરોની શે્રણી ‘ABCD………………Z  મા ંઅંવતમ ળૂાક્ષરથી ડાબી તરફ 
18મા ળૂાક્ષરની જમણીબાજુએ પાચંમો ળૂાક્ષર કયો છે ? 

(C) N 

(A) C   

(B) M   

(C) N   

(D) O   

41   In terminology of binding bolt means .................... . (C) Closed side of section 

(A) Screw   

(B) Nut   

(C) Closed side of section   

(D) Openside   

42   Finishing process to tear away part of paper alongwith tiny narrow holes 

into paper is known as ...................... . 

(C) Perforating 

(A) Creasing   

(B) Slitting   

(C) Perforating   

(D) Cutting   

43   આપેલ વાક્યમા ંરખારંકત શબ્દનો દંૃતનો િકાર જણાવોોઃ ‘ ું એક અરશ્ય શક્તત 
અને ઉત્સાહથી ઊભરાઈ ગયો હતો. 

(C) સબંરં્ધક તૂ ૃદંત 

(A) ભવવષ્ય દંૃત   

(B) આજ્ઞાથા દંૃત   

(C) સબંધંક તૂ દંૃત   

(D) હતે્વથા દંૃત   

44   In which binding process binder faces problem of creep ? (B) Centre stitch 

(A) Side stitch   

(B) Centre stitch   

(C) Side sewing   

(D) None of the above   

45   Put your shoes outside and shut the door. (Change the voice) (A) You are requested to 

put your shoes 

outside and shut the 

door. / 

Let the shoes be put 

outside and the door 

be shut. 

(A) You are requested to put your shoes outside and shut the door. / 

Let the shoes be put outside and the door be shut. 
  

(B) Let us put your shoes outside and shut the door.   

(C) The door was shut and your shoes were put outside.   

(D) You must put your shoes outside and shut the door.   

46   How many folds we can make on A4 paper ? (A) 6 

(A) 6   

(B) 4   

(C) 3   

(D) 2   
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47   Process of assembling section into one conseuctive order means ............... . (A) Gathering 

(A) Gathering   

(B) Securing   

(C) Binding   

(D) Folding   

48   વડાિધાન નરેન્રભાઈ મોદી દ્વારા તા. 31-12-2016ના રોજ કરવામા ંઆવેલ 
જાહરેાતો અંતગાત શહરેી વવસ્તારોમા ંરૂ. 12.00 લાખ ધુીની હોમ લોન ઉપર 
વ્યાજ દરમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવામાં આવેલ છે ? 

(B) 3% 

(A) 4%   

(B) 3%   

(C) 4%   

(D) 6%   

49   In Guilotine machine parrellel movable bar to knife is called ................. . (A) Clamp 

(A) Clamp   

(B) Trimmer   

(C) Cutting stick   

(D) Cutting wheel   

50   કાન્ત  ઉપનામ કયા કવવ ુ ંછે ? (D) મિણશકંર ભટ્ટ 

(A) બ.ક. ઠાકોર   

(B) મકરંદ દવે   

(C) ઉમાશકંર જોષી   

(D) મઝણશકંર ભટ્ટ   

51   Which gas is useful in storing of books in cupboard ? (B) Hillium 

(A) Oxygen   

(B) Hillium   

(C) Carban dioxide   

(D) Hydrogen   

52   Inner margin between facing pages adjoining to each other is known as 

.................... . 

(D) Gutter 

(A) Header   

(B) Footer   

(C) Gripper   

(D) Gutter   

53   ળુી તાલકુો જુરાત રાજ્યના કયા જજલ્લામા ંઆવેલ છે ? (C) રેુન્રનર્ર 

(A) જામનગર   

(B) દાહોદ   

(C) રેુન્રનગર   

(D) તાપી   

54   In machine sewing .................. number thread is used. (D) 24 

(A) 2   

(B) 10   

(C) 20   

(D) 24   
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55   રેફ્રીજરેશનમા ંવપરાતા તલોરોફ્લરુો કાબાન વા ુ ુ ંનામ જણાવો. (A) ફ્રીઓન 

(A) ફ્રીઓન   

(B) કાબાન ડાયોતસાઈડ   

(C) વમથેન   

(D) હાઈડ્રોજન   

56   To fold 16 mo we have to fold sheet .................. times. (C) 3 

(A) 2   

(B) 16   

(C) 3   

(D) 4   

57   Back of the book where title displayed when book is kept in self means 

.................. . 

(B) Spine 

(A) Title   

(B) Spine   

(C) Gutter   

(D) Half title   

58   આપેલ વાક્યમાનંા જે વવભાગમા ં લૂ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો. (D) આપણી ફરજ છે. 
(A) દેશની   

(B) સ્વતતં્રતા ુ ં   

(C) રક્ષણ કર ુ ં   

(D) આપણી ફરજ છે.   

59   Signature marks are printed at ....................... . (B) Tail margin 

(A) Head margin   

(B) Tail margin   

(C) Fore edge   

(D) Back margin   

60   ;  is called ...................... (C) semicolon 

(A) coma   

(B) colon   

(C) semicolon   

(D) inverted comma   

61   Post treatment during paper manufacturing for getting gloss surface 

finishing is known as .................. . 

(B) Glazing 

(A) Coating   

(B) Glazing   

(C) Sizing   

(D) Varnishing   

62   Purpose of lacing in is to .................... . (B) Provide strength to 

covering (A) Decorate the book   

(B) Provide strength to covering   

(C) Protect cover from dirt   

(D) Strengthen the sewing   
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63   જુરાત રાજ્યના ખુ્યમતં્રીશ્રી વવજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા રાજ્યના વવકાસ માટે 
લેવાયેલ િડપી વનણાયો અંતગાત આરદજાતી વવસ્તારની આશ્રમશાળાઓને હવેથી 
મકાન બાધંકામ માટે (SOR) કેટલા ટકા ગ્રાન્ટ સહાય આપવાનો વનણાય કરવામા ં
આવ્યો ? 

(C) 90% 

(A) 75%   

(B) 100%   

(C) 90%   

(D) 80%   

64   The high speed mechanical folding which is achieved by pulling paper 

through rollers is called ................... . 

(D) Parallel folding 

(A) Cross folding   

(B) Buckle folding   

(C) Knife folding   

(D) Parallel folding   

65   વશ  ુસમાન ગણી સહદેવ ને  વાક્યનો અલકંાર જણાવો. (D) ઉપમા 
(A) વ્યવતરેક   

(B) રૂપક   

(C) ઉત્િેક્ષા   

(D) ઉપમા   

66   Combining signatures by placing one within another is ............... . (C) Inserting 

(A) Tipping in   

(B) Tipping on   

(C) Inserting   

(D) Guarding   

67   In which binding process additional paper can be added ? (A) Loose leaf 

(A) Loose leaf   

(B) Adhesive   

(C) Hard case   

(D) All of the above   

68   ગ્રામ પચંાયત કક્ષાએ ગૌણ વન પેદાશોના વહીવટ અંગેની સવમવતના અધ્યક્ષ 
કોણ હોય છે ? 

(B) સરપચં 

(A) વન વવકાસ સવમવતના િ ખુ   

(B) સરપચં   

(C) તલાટી   

(D) સામાજજક ન્યાય સવમવતના અધ્યક્ષ   

69   GSM stands for ...................... . (B) grams per square 

meter (A) grams per square millimeter   

(B) grams per square meter   

(C) grams per square multimeter   

(D) grams per square centimeter   

70   કવવશ્રી ઝચ  ુમોદી ુ ંઉપનામ જણાવો. (A) ઈશાગદ 

(A) ઈશાાદ   

(B) નુ્દર  ્   

(C) શેષ   

(D) સ્નેહરક્શ્મ   
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71   What is collective name for post press techniques such as embossing, 

foiling, laminating and varnishing etc. ? 

(B) Finishing 

(A) Folding   

(B) Finishing   

(C) Gathering   

(D) Packaging   

72   Which binding method can be categorised as a mechanical binding ? (B) Spiral binding 

(A) Spiral back   

(B) Spiral binding   

(C) Ring binding   

(D) Perfect binding   

73   ઉદ્ગ્રીવ’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. (C) બ વુ્રીહી 
(A) ઉપપદ   

(B) તત્પરુુષ   

(C) બ વુ્રીહી   

(D) કમાધારય   

74   Which tool is known as companion of binder ? (D) Folder 

(A) Scale   

(B) Glue pot   

(C) Scissor   

(D) Folder   

75   Each of these substances ................ found in India. (A) is 

(A) is   

(B) are   

(C) were   

(D) has   

76   A three dimentioned solid container used for packing purpose of various 

products is called .................... . 

(A) Folding carton 

(A) Folding carton   

(B) Bottle   

(C) Envelop   

(D) Zip seal   

77   A process of cutting printed sheets in irregular shape is called .................... . (A) Die cutting 

(A) Die cutting   

(B) Trimming   

(C) Slitting   

(D) Cutting   

78   વસિં  ુ+ ઊવમિ’ શબ્દની સવંધ જોડો. (A) વસિં વૂમિ 
(A) વસિં વૂમિ   

(B) વશિં વુમિ   

(C) વસિં ુાવમ   

(D) સીં મૂી   

79   The ter  tippi g  ea s ........................... . (B) Pasting plates and 

maps (A) Joining two surfaces   

(B) Pasting plates and maps   

(C) Pasting end papers   

(D) Pasting back of Pook   
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80   જુરાતી સારહત્યકાર અને તેમના ઉપનામ (તખલ્લસુ)ની જોડીમાથંી કઇ જોડી 
ખોટી છે ? 

(B) બાલાભાઈ દેસાઈ - 
જયિભખ્  ુ

(A) રૂવસિંહજી તખ્તવસિંહ ગોરહલ - કલાપી   

(B) બાલાભાઈ દેસાઈ - જયઝભખ્  ુ   

(C) બ ુલ વત્રપાઠી - ઠોઠ વનશાઝળયો   

(D) દેવેન્ર ઓિા - પનુવા  ુ   

81   Which types of wire are rust proof ? (A) Copper 

(A) Copper   

(B) Steel   

(C) Brass   

(D) Alluminium   

82   Which parameter is not considering during perfect binding ? (D) Nipping 

(A) Clamp pressure   

(B) Heatmelt temperature   

(C) Notches on spine   

(D) Nipping   

83   શહરેા તાલકુો જુરાત રાજ્યના કયા જજલ્લામા ંઆવેલ છે ? (C) પચંમહાલ 

(A) અમદાવાદ   

(B) રાજકોટ   

(C) પચંમહાલ   

(D) વડોદરા   

84   Gluing or fusing layers of plastics to a desired thickness and quality is called 

................. . 

(B) Lamination 

(A) Varnishing   

(B) Lamination   

(C) Coating   

(D) Bronzing   

85   GPRS ુ ંપરંુૂ નામ ુ ંછે ? (B) જનરલ પેકેટ રેહડયો 
સવવિસ (A) જનરલ પબ્લીક રોડ સવવિસ   

(B) જનરલ પેકેટ રેરડયો સવવિસ   

(C) જનરલ પબ્લીક રેન્ડમ સોસા   

(D) જનરલ પેકેટ રેન્ડમ સોસા   

86   Folded sheets placed in correct sequence is known as ............... . (B) Collating 

(A) Gathering   

(B) Collating   

(C) Inserting   

(D) Collecting   

87   Trimming is done for .................. . (C) finishing of edges 

(A) cutting sheets   

(B) cutting signatures   

(C) finishing of edges   

(D) division of sheets   
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88   અથ’ શબ્દનો વવરુદ્ધાથી શબ્દ જણાવો.  (A) ઈવત 

(A) ઈવત   

(B) જાવત   

(C) અવત   

(D) નીવત   

89   Manual adhesive binding is done with ................... . (C) Paste 

(A) Hot melt   

(B) Animal glue   

(C) Paste   

(D) Synthetic adhesive   

90   એક રક્રકેટ મેચમાં ખેલાડી 8 છગ્ગા અને 13 ચોગ્ગા મારે છે, તેમજ દોડીને 10 રન 
લે છે. તો તેના ુલ કેટલા રન થાય ? 

(C) 110 

(A) 112   

(B) 100   

(C) 110   

(D) 90   

91   When thread number is more, thread will be ............... . (A) Thinner 

(A) Thinner   

(B) Thicker   

(C) Longer   

(D) Shorter   

92   Cutting edges of a folded sheet to paper size is known as ............. . (C) Trimming 

(A) Die cutting   

(B) Slitting   

(C) Trimming   

(D) Shearing   

93   In ........................ process book structure can improve by giving concave for 

edge and convex spine. 

(D) Sounding 

(A) Cutting   

(B) Colding   

(C) Signature   

(D) Sounding   

94   Metric paper sizes are measured in ...................... . (C) Milimeter 

(A) Centimeter   

(B) Inch   

(C) Milimeter   

(D) Points   

95   શારૂ્ાલવવક્રીડીત છંદ ુ ંબધંારણ - તૂ્ર ક ુ ંછે ? (C) મ સ જ સ ત ત ર્ા 
(A) જ સ જ સ ય લ ગા   

(B) ય મ ન સ ભ લ ગા   

(C) મ સ જ સ ત ત ગા   

(D) મ ર ભ ન ય ય ય   

96   Separately pasted chart or drawing in book is called ................. . (A) Plates 

(A) Plates   

(B) Frame   

(C) Cord   

(D) Tap   
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97   A transparent design impressed on paper during manufacturing is called 

.................... . 

(B) Water mark 

(A) Wire mark   

(B) Water mark   

(C) Grain direction   

(D) Page mark   

98   ભારતના વડાિધાન નરેન્રભાઈ મોદી દ્વારા તાજેતરમા ં લુ્લી કૂાયેલ સૌની  
યોજના ુ ંનામ જણાવો. 

(A) સૌરાષ્ટ્ર નમગદા 
અવતરણ ઈરીર્ેશન 
યોજના (A) સૌરાષ્ર નમાદા અવતરણ ઈરીગેશન યોજના   

(B) સૌરાષ્ર નમાદા નદી અવતરણ ઈરીગેશન યોજના   

(C) સૌરાષ્ર નમાદા અવરોહણ ઈરીગેશન યોજના   

(D) સૌરાષ્ર નમાદા નીર અવતરણ ઈરીગેશન યોજના   

99   The term squares means ................... . (B) Making groove at 

spine (A) Jogging   

(B) Making groove at spine   

(C) Extended board at head, tail & fore edge   

(D) None of the above   

100   ધરતીકંપથી બચાવ માટે કાયમી િકારનો લાબંાગાળાનો ઉપાય કયો ગણાય ? (C) કંૂપપ્રફુ 
મકાનો/રહઠેાણો ુ ં
બારં્ધકામ કરવુ ં

(A) ઊંચી ટેકરીઓ ઉપર વસવાટ કરવો   

(B) સ્થળાતંર કર ુ ં   

(C) કંૂપપ્રફુ મકાનો/રહઠેાણો ુ ંબાધંકામ કર ુ ં   

(D) ઉપરના ત્રણ પૈકી એકપણ યોગ્ય નથી   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


