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જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

           મડંળની જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. 
૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ મડંળ દ્વારા યોજવામા ં  આવલે ઓન-લાઇન 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 સરુ્ધીમા ં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  કરીને 
આર્ળની કાયગવાહી હાથ ર્ધરવામા ંઆવશ.ે ેની પે ઉમેદવારોએ નોંર્ધ લેવી. 
Que 

No. 

 
Option  & Answer (With Options) 

  Correct Answer 

1   દુ્રણ યતં્ર ચલાવવા સદંરે્ભ આસીસ્ટન્ટ મશીનમેનનો સીધોજ ઉપરી વ્યક્તત કોણ 
હોય છે ? 

(C) મશીનમેન 

(A) હહસાબનીશ   

(B) પ્રફુરીડર   

(C) મશીનમેન   

(D) ટાઈમકીપર   

2   મશીનમેન તેમજ આસીસ્ટન્ટ મશીનમેનને તેમની ફરજ દરમ્યાન નીચે 
દશાાવેલમાંથી કઇ વસ્  ુસૌથી વધારે ઉપયોગી નનવડે છે ? 

(B) મેગ્નીફાઈંર્ ગ્લાસ 

(A) વનીયર કેલીપર   

(B) મેગ્નીફાઈંગ ગ્લાસ   

(C) માઈક્રોસ્કોપ   

(D) હાઈડ્રોમીટર   

3   “જળ એજ જીવન છે” માનવ જીવનના અક્સ્તત્વમા ંપાણી ુ ંમહત્વ અને તેના 
સચંય તથા યોગ્ય/મયાાદીત વપરાશ માટે પ્રનતવર્ા ‘નવશ્વ જળ હદન’ ઉજવવામા ં
આવે છે. આ હદવસ એટલે - 

(A) 22 માચગ 

(A) 22 માચા   

(B) 23 જુન   

(C) 19 મે   

(D) 22 મે   

4   દુ્રણ ઉદ્યોગમાં વપરાતા ટાઈપો ુ ંમાપ જાણવા કયા એકમનો ઉપયોગ થાય છે ? (D) પોઈન્ટ 

(A) સેન્ટીમીટર   

(B) ઈંચ   

(C) નમલીમીટર   

(D) પોઈન્ટ   
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5   સ્વાગત’ શબ્દની સનંધ છૂટી પાડો. (A) સ ુ+ આર્ત 

(A)  ુ+ આગત   

(B) સ્વ + આગત   

(C)  ૂ+ અગત   

(D) સ્વા + ગ  ્   

6   ઓફસેટ દુ્રણ પદ્ધનતની શરૂઆતનો તબક્કો ુ ંહતો ? (C) લીથોગ્રાફી 
(A) રીપ્રોગ્રાફી   

(B) થમોગ્રાફી   

(C) લીથોગ્રાફી   

(D) ઝેરોગ્રાફી   

7   ઓફસેટ દુ્રણ પધ્ધનત બીજા કયા નામે પ્રચલલત છે ? (B) પ્લેનોગ્રાફી 
(A) ઈન્ટાગ્લીયો   

(B) પ્લેનોગ્રાફી   

(C) રીલીફ   

(D) કોલોટાઈપ   

8   કયા શહરેમાં ર્ભરાયેલ અનધવેશન સમયે કોંગે્રસના ર્ભાગલા પડયા હતા ? (C) સરુત 

(A) હહરપરુા   

(B) વડોદરા   

(C) રુત   

(D) અમદાવાદ   

9   રૂ. 1460 ુ ં8% લેખે 100 હદવસ ુ ંસા ુ  વ્યાજ રૂ. ..................... થાય. (A) 32 

(A) 32   

(B) 40   

(C) 492   

(D) 1500   

10   લોખડંના લાલ રંગના કાટ ુ ંઅ ુ તૂ્ર ક ુ ંછે ? (B) Fe2O3. x  H2O 

(A) Fe2O3   

(B) Fe2O3. x  H2O   

(C) Fe2O3.H2O   

(D) Fe2O310H2O   

11   ઓફસેટ દુ્રણ પદ્ધનત વડે છપાયેલા ન નૂાની ઓળખ ુ ંછે ? (A) છપાયેલા એરીયામા ં
સપં ૂે ગ રીતે એક સમાન 
શાહી 

(A) છપાયેલા એરીયામાં સપંણૂા રીતે એક સમાન શાહી   

(B) છપાયેલા એરીયાની ધારો પર કરવતીના દાતંા જેવો દેખાવ   

(C) ઈન્ડેન્ટેશન માતસા   

(D) છપાયેલા એરીયાના મધ્ય ર્ભાગે ઘાટી અને બહારની ધારો પર ઝાખંી શાહી   

12   ઓફસેટ દુ્રણ પધ્ધનતમા ંવપરાતી પ્લેટનો કયો ર્ભાગ ડીસેન્સીટાઇઝ્ડ કરવામા ં
આવે છે ? 

(C) નહીં છાપવાનો ભાર્ 

(A) છાપવાનો ર્ભાગ   

(B) છાપવાનો અને નહીં છાપવાનો બને્ન ર્ભાગ   

(C) નહીં છાપવાનો ર્ભાગ   

(D) પ્લેટની પાછળનો ર્ભાગ   
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13   સાચી જોડણી જણાવો. (D) િચરંજીવવની 
(A) ચીરંજજનવની   

(B) લચરંજજવનન   

(C) લચરંજજવીની   

(D) લચરંજીનવની   

14   જે ધા ઓુ પાણી પ્રત્યે આકર્ાણ ધરાવતી હોય તેને કયા નામે ઓળખાય છે ? (D) હાઈડ્રોફીલીક 

(A) ઓલલયોફીલીક   

(B) થમોપ્લેટેડ   

(C) ઈલેતરોપ્લેટેડ   

(D) હાઈડ્રોફીલીક   

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

(A) be   

(B) been   

(C) having   

(D) having been   

16   ઓફસેટ પ્લેટ બનાવટમા ંનીચેનામાથંી કઇ ધા નુો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો 
નથી ? 

(A) લેડ 

(A) લેડ   

(B) ઝીંક   

(C) એલ્ નુમનનયમ   

(D) કોપર   

17   ચાર રંગી ઓફસેટ દુ્રણ યતં્ર ુ ંસ્થાપન તમે ક્ાં કરશો ? (A) ભોંયતિળય ે

(A) ર્ભોંયતલળયે   

(B) પ્રથમ માળે   

(C) દ્વિનતય માળે   

(D) નલળયા ધરાવતી છત નીચે   

18   ુદરતી ગેસ ુ ંઉદ્ભવસ્થાન ગધંાર કયા જજલ્લામા ંઆવેલુ ંછે ? (A) ભરૂચ 

(A) ર્ભરૂચ   

(B) કચ્છ   

(C) પોરબદંર   

(D) પચંમહાલ   

19   દુ્રણ દરમ્યાન પેપર ગોઠવેલ પાઈલ બોડાને સમયાતંરે ઉપર ચઢાવવા ુ ં
માગાદશાન ફીડરના કયા ર્ભાગ થકી થાય છે ? 

(D) પાઈલ હાઈટ ર્વનગર 

(A) લીફટીંગ શકર   

(B) કોમ્બર   

(C) બ્લોવર   

(D) પાઈલ હાઈટ ગવનાર   

20   જનનીની જોડ સખી નહહ જડે રે લોલ’ કાવ્ય પકં્તત કયા કનવની છે ? (B ) બોટાદકર 

(A) ઉમાશકંર જોર્ી   

(B) બોટાદકર   

(C) ઈન્ ુલાલ ગાધંી   

(D) સ્નેહરક્મમ   
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21   ફીડરના પાઈલ બોડા પર પેપરો ગોઠવતા પહલેા ંકઇ પ્રહક્રયાઓ જરૂરી છે ? (D) (A), (B) અને (C) તમામ 
વવકલ્પો (A) નોકીંગ   

(B) જોગીંગ   

(C) ફેનીંગ   

(D) (A), (B) અને (C) તમામ નવકલ્પો   

22   ફીડરમા ંગોઠવાયેલ પેપરની થપ્પીમાથંી એક પેપર અલગ કરી તેમજ ઊંચો કરી 
આગળ મોકલવા સૌથી વ  ુહવા ફેંકવાની ક્ષમતા કયા પેપર માટે જરૂરી હશે ? 

(C) મેપલીથો પપેર 

(A) એરમેલ પેપર   

(B) ન્ ઝુનપ્રન્ટ પેપર   

(C) મેપલીથો પેપર   

(D) ટીસ્  ુપેપર   

23   જુરાતમાં વ્યવસાય વેરાનો વહીવટ ગ્રામ પચંાયતને ક્ારથી સોંપવામા ં
આવ્યો છે ? 

(B) 2006 

(A) 2010   

(B) 2006   

(C) 2009   

(D) 2007   

24   ફીડર જો પેપર ઊંચકવામા ંનનષ્ફળ જ  ુહોય તો તેના ં ુ ંકારણો હોઇ શકે ? (D) (A), (B) અને (C) તમામ 
વવકલ્પો (A) હવા ફેંકવાની ક્ષમતામા ંનબળાઈ   

(B) પાઈલ હાઈટ ગવનાર ુ ંઅયોગ્ય સેટીંગ   

(C) લીફટીંગ સકાશ ુ ંઅયોગ્ય સેટીંગ   

(D) (A), (B) અને (C) તમામ નવકલ્પો   

25   તાજેતરમા ંરમાયેલ આઈ.પી.એલ. હક્રકેટ ટુનાામેન્્સ - 2017ની ુબંઈ ઈન્ન્ડયન્સ 
ટીમના કેપ્ટન ુ ંનામ જણાવો. 

(C) રોહહત શમાગ 

(A) નવરાટ કોહલી   

(B) ગૌતમ ગરં્ભીર   

(C) રોહહત શમાા   

(D) ડેવીડ વોનાર   

26   સકાશની ટીલ્ટીંગ વુમેન્ટ’ થી ુ ંથાય છે ? (B) ઊંચકાયેલ પેપર 
આર્ળ વર્ધ ે(A) પેપર ઊંચકાય   

(B) ઊંચકાયેલ પેપર આગળ વધે   

(C) પેપર છૂટો પડે   

(D) પેપર પાછળની બાજુ ગનત કરે   

27   ફ્રન્ટલે િારા અટકેલ પેપર દુ્રણ યતં્ર ચાલ ુહોવા છતા ંપણ પાછળની બાજુ ગનત 
કરતો નથી તે ુ ંકારણ..... 

(D ) ટેઈલ વ્હીલ્સ 

(A) ગાઈડ વ્હીલ્સ   

(B) સાઈડ લે   

(C) કન્વેયર બેલ્્સ   

(D) ટેઈલ વ્હીલ્સ   
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28   મા ુ ં’ શબ્દ ુ ંનશષ્ટરૂપ જણાવો. (D ) માેસ 

(A) માડં ુ ં   

(B) મડંાવ ુ ં   

(C) પાડોશી   

(D) માણસ   

29   કન્વેયર બેલ્ટ અને ગાઈડ વ્હીલ્સની વુમેન્ટ થકી આગળ વધેલ પેપર સૌ 
પ્રથમ કોના સપંકામા ંઆવે છે ? 

(A) ફ્રન્ટ લે 

(A) ફ્રન્ટ લે   

(B) સાઈડ લે   

(C) ફ્રન્ટ અને સાઈડ લેનો સપંકા એક જ સમયે   

(D) કોઇના પણ સપંકામા ં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   ડેમ્પીંગ એકમ ુ ંવાઈબે્રટર શેમાથંી બનાવેલ હોય છે ? (B) સ્ટેનલેસ 
સ્ટીલ/ક્રોમીયમ (A) લોખડં   

(B) સ્ટેનલેસ સ્ટીલ/ક્રોમીયમ   

(C) લાક ુ ં   

(D) પ્લાસ્ટીક   

32   વાઈબે્રટરની ગતી કેવી રીતની હોય છે ? (B) રેસીપ્રોકેટીંર્ તેમજ 
રોટેટીંર્ (A) રેસીપ્રોકેટીંગ   

(B) રેસીપ્રોકેટીંગ તેમજ રોટેટીંગ   

(C) રોટેટીંગ   

(D) ગનત હોતીજ નથી   

33   તપાસ પચં ધારા હઠેળ નનમાયેલા તપાસ પચંનો અહવેાલ કોની સમક્ષ રજૂ થાય 
? 

(A) સરકાર 

(A) સરકાર   

(B) રાજ્યપાલ   

(C) રાષ્રપનત   

(D) લોકસર્ભા   

34   ડેમ્પીંગ એકમના કયા રોલરને ‘લીનન તલોથ’ વડે કવર કરવામા ંઆવે છે ? (A) ફાઉન્ટન રોલર 

(A) ફાઉન્ટન રોલર   

(B) ફોમા રોલસા   

(C) ડીસ્રીબ્ ટુર રોલર   

(D) ડતટર રોલર   

35   હસ ુ ંમો ું રાખજો’ - દંૃત ઓળખાવો. (A) વતગમાનકૃદંત 

(A) વતામાન દંૃત   

(B) સામાન્ય દંૃત   

(C) તૂ દંૃત   

(D) ર્ભનવષ્ય દંૃત   
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36   ડેમ્પીંગ એકમ થકી પ્લેટના અ કુ એહરયામા ંજ ુ ંપાણી અટકાવનાર અને 
હવાના નસદ્ધાંત પર કાયારત વોટર સ્ટોપ કયા નામથી ઓળખાય છે ? 

(B) ન્યમેુટીક 

(A) નસલલન્ડ્રીકલ   

(B) ન્ મેુટીક   

(C) સ્તવેર શેપ   

(D) વી શેપ   

37   દુ્રણ યતં્રના શાહીના એકમના ફોમા રોલસા સામાન્ય રીતે હાલ શેમાથંી 
બનાવવામા ંઆવે છે ? 

(D) પોલીયરેુથીન રબર 

(A) તાં  ુ   

(B) નેચરલ રબર   

(C) સરેશ   

(D) પોલી રેુથીન રબર   

38   નવન્ડોઝમાં ઈન્ટરનેટ એતસ્પ્લોરરના આઈકનમા ંઅંગે્રજીનો કયો ળૂાક્ષર જોવા 
મળે છે ? 

(B) e 

(A) i   

(B) e   

(C) m   

(D) r   

39   શાહીનો જથ્થો સળંગ વધારવા માટે કઇ ડીવાઇસનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે 
? 

(B) પૉલ એન્ડ રેચેટ 

(A) ડીફલ્ફીંગ   

(B) પૉલ એન્ડ રેચેટ   

(C) જમ્પીંગ   

(D) ઈન્ક એજીટેટર   

40   જો DICTIONARY શબ્દને 1234256789 કોડ નબંર િારા દશાાવવામા ંઆવે તો 
ORDINARY શબ્દને કઇ રીતે દશાાવી શકાય ? 

(B) 58126789 

(A) 59126789   

(B) 58126789   

(C) 57326789   

(D) 56126789   

41   દુ્રણ યતં્રમાં શાહીના એકમ ુ ંસ્થાન કઇ જગ્યાએ હો ુ ંહહતાવહ છે ? (B) ુદુ્રે એકમની ઉપર 

(A) દુ્રણ એકમની નીચે   

(B) દુ્રણ એકમની ઉપર   

(C) ડીલીવરી એકમની નીચે   

(D) ડેમ્પીંગ એકમની પાછળ   

42   શાહીના એકમમા ંસમાનવષ્ટ રોલરો પરથી કુાઈ ગયેલ શાહી કાઢવા ુ ં
વાપરશો ? 

(C) એવસટોન 

(A) ગમ એરેબીક   

(B) નાઈરીક એનસડ   

(C) એનસટોન   

(D) પાણી   
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43   સેહનેી’ કયા સાહહત્યકાર ુ ંઉપનામ છે ? (C) બ.ક. ઠાકોર 

(A) મલણશકંર રત્નજી ર્ભટ્ટ   

(B) રુનસિંહજી તખ્તનસિંહજી ગોહહલ   

(C) બ.ક. ઠાકોર   

(D) નમાદાશકંર લાર્ભશકંર દવે   

44   અહીં દશાાવેલ ર્ભાગોમાથંી કયો ર્ભાગ પ્લેટ નસલલન્ડરની રચનામા ંજોવા મળતો 
નથી ? 

(A) સ્પાઈડર રીંર્ 

(A) સ્પાઈડર રીંગ   

(B) બેરર   

(C) અન્ડર કટ   

(D) નસલલન્ડર ગેપ   

45   Give plural form of: grief  (A) griefs 

(A) griefs   

(B) grieves   

(C) griefes   

(D) grief   

46   મધ્યમ કદના એક ઓફસેટ દુ્રણ યતં્રમા ંબ્લેન્કેટ નસલલન્ડર ુ ંસ્થાન ક્ા ંજોવા 
મળે છે ? 

(C) પ્લેટ અને ઈમ્પ્પ્રશેન 
વસિલન્ડરની વચ્ચ ે

(A) પ્લેટ નસલલન્ડરની ઉપર   

(B) ઈન્કીંગ એકમની નીચે   

(C) પ્લેટ અને ઈમ્પે્રશન નસલલન્ડરની વચ્ચે   

(D) ડીલીવરી એકમની નીચે   

47   ઓફસેટ દુ્રણ એકમના કયા નસલલન્ડર પર બેરર હોતા નથી ? (A) ઈમ્પ્પ્રેશન 

(A) ઈમ્પે્રશન   

(B) પ્લેટ   

(C) બ્લેન્કેટ   

(D) બ્લેન્કેટ તેમજ પ્લેટ   

48   એનપ્રલ - 2017મા ંર્ભારતના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રર્ભાઈ મોદી િારા ર્ભારતની સૌથી 
મોટી રોડટનલ ુ ંલોકાપાણ કરવામા ંઆવ્ ુ.ં આ ટનલ કયા નામથી ઓળખાય છે. 

(D) ચેનાની - નાશરી 

(A) ચેન્નાઈ - નાશરી   

(B) નાસીક - ચેનાની   

(C) નાસીક - ચેન્નાઈ   

(D) ચેનાની - નાશરી   

49   ઓફસેટ દુ્રણ એકમના કયા નસલલન્ડર એક જ હદશામા ંફરતા હોય છે ? (C) પ્લેટ અને ઈમ્પ્પ્રશેન 

(A) પ્લેટ અને બ્લેન્કેટ   

(B) બ્લેન્કેટ અને ઈમ્પે્રશન   

(C) પ્લેટ અને ઈમ્પે્રશન   

(D) પ્લેટ, બ્લેન્કેટ તેમજ ઈમ્પે્રશન ત્રણેય   

50   મેં આશીવાાદ આપ્યા’ કમાલણ વાક્ જણાવો. (C) મારાથી આશીવાગદ 
અપાયા. (A) ું આશીવાાદ આપુ ંછં.   

(B) ું આશીવાાદ આપીશ.   

(C) મારાથી આશીવાાદ અપાયા.   

(D) મારાથી આશીવાાદ આપવામા ંઆવશે.   
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51   સામાન્ય રીતે બ્લેન્કેટ શેમાથંી બનાવવામા ંઆવે છે ? (A) રબર તેમજ ફેબ્રીક 

(A) રબર તેમજ ફેબ્રીક   

(B) રબર તેમજ ચામ ુ    

(C) રબર તેમજ પ્લાન્સ્ટક   

(D) ફતત રબર   

52   ઓફસેટ યતં્રના ડીલીવરી એકમમા ંસમાનવષ્ટ ર્ભાગોમા ંકયો ર્ભાગ હોતો નથી ? (D) સકગશ 

(A) જોગસા   

(B) પાઈલ બોડા    

(C) ડીલીવરી ચેઇન   

(D) સકાશ   

53   જુરાત રાજ્યના પાટણ જજલ્લાને નીચે દશાાવેલ જજલ્લાઓ પૈકી કયા જજલ્લાની 
હદ સ્પશાતી નથી ? 

(C) સાબરકાઠંા 

(A) બનાસકાંઠા   

(B) રેુન્દ્રનગર   

(C) સાબરકાંઠા   

(D) મહસેાણા   

54   એન્ટી સેટ ઓફ સ્પે્ર’ ડીવાઇસ ક્ા ંગોઠવાયેલ હોય છે ? (C ) ડીલીવરી એકમમા ં
(A) પ્લેટ નસલલન્ડરની ઉપર   

(B) ઈન્કીંગ નુનટની ઉપર   

(C) ડીલીવરી એકમમાં   

(D) ડેમ્પીંગ નુનટની ઉપર   

55   ઘન ઓગેનનક કચરાને ખાતરમા ંફેરવવા કયા જીવો તેમા ંદાખલ કરાય છે ? (B) અળવશયા 
(A) વદંા   

(B) અળનશયા   

(C) ગરોળી    

(D) ઉંદર   

56   રીપ ઓફ મીકેનીઝમ’ કાયારત થાય ત્યારે નબંરીંગ એકમમા ં ુ ંઅસર થાય છે ? (A) નબંરીંર્ આર્ળ વર્ધતુ ં
અટકી જાય (A) નબંરીંગ આગળ વધ ુ ંઅટકી જાય   

(B) નબંરીંગ એકમના નબંરીંગમા ંજમ્પીંગ થાય   

(C) નબંરીંગ અવળુ ફર ુ ંથઇ જાય   

(D) નબંરીંગ નૂ્ય પર આવી જાય   

57   આંતરરાન્ષ્રય A3 પેપર ુ ંમાપ ુ ં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   અ સુર્જક’ નો અથા શો થાય ? (A) એક સર્જકના સર્જનનુ ં
રૂપાતંર કરનાર (A) એક સર્જકના સર્જન ુ ંરૂપાંતર કરનાર   

(B) માત્ર રૂપાતંર કરનાર   

(C) એક ર્ભાર્ામાથંી બીજી ર્ભાર્ામાં અ વુાદ કરનાર   

(D) એક ગીતને પોતાની આગવી રીતથી ગાનાર   
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59   દુ્રણ શાહીને પાતળી કરવા ુ ંઉમેરવામા ંઆવે છે ? (A) રીડયસુર 

(A) રીડ સુર   

(B) કેરોસીન   

(C) ટપેન્ટાઈન   

(D) એનસટોન   

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

(A) bearity   

(B) bearable   

(C) bier   

(D) born   

61   ઉત્તમ કક્ષા ુ ંબ રંુગી લચત્ર દુ્રણ કરવા કયા પેપરનો ઉપયોગ કરવો હહતાવહ 
રહશેે ? 

(D) આટગ પેપર 

(A) લેજર પેપર   

(B) રેસીંગ પેપર   

(C) હને્ડમેડ પેપર   

(D) આટા પેપર   

62   ફુલસ્કેપ’ પેપર ુ ં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 રાજ્યના ખુ્યમતં્રીશ્રી નવજયર્ભાઈ રૂપાણીની સરકાર િારા રજૂ કરવામા ં
આવેલ અંદાજપત્ર 2017-18 અન્વયે ગરીબ અને મધ્યમ વગાના પહરવારોને 

75 ચો.મીટરના ટેનામેન્ટ કે ફ્લેટ માટે રાજ્ય સરકાર િારા કેટલા રૂનપયાની 
સહાય આપવા ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્ ુ ંછે ? 

(D) રૂ. 2.43 લાત 

(A) રૂ. 2.43 લાખ   

(B) રૂ. 3.42 લાખ   

(C) રૂ. 3.24 લાખ   

(D) રૂ. 4.23 લાખ   

64   પેપર સદંરે્ભ જી.એસ.એમ. એટલે તમે ુ ંસમજો છો ? (A) ગ્રામ સ્્વેર મીટર 

(A) ગ્રામ સ્તવેર મીટર   

(B) ગ્રામ સીક્ોડા મીટર   

(C) ગ્રામ સીકવન્સ મીટર   

(D) ગ્રામ સેમ્પલ મીટર   

65   શામળ પોતાના કાળમા ંકઇ બાબત માટે પ્રખ્યાત થયેલા ? (D) પદ્યવાતાગ 
(A) ર્ભજન   

(B) વ્યાખ્યાન   

(C) લોકવાતાા   

(D) પદ્યવાતાા   
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66   પેપર કઇ હદશામાં વધારે સહલેાઇથી ફાટે છે ? (A) ગ્રેઇન હદશામા ં
(A) ગે્રઇન હદશામાં   

(B) એક્રોસ ધી ગે્રઇન હદશામા ં   

(C) ગે્રઇન તેમજ એક્રોસ ધી ગે્રઇન હદશામાં   

(D) (A), (B), (C) પૈકી એકપણ હદશામા ંનહીં   

67   પેપર બનાવટ વખતે રહી ગયેલ નકામા ઘટકો ૂર કરવા ઓફસેટ યતં્રમા ંકઇ 
ડીવાઈસ કૂવામા ંઆવે છે ? 

(C ) ડીફલ્ફીંર્ 

(A) ફોટો સેલ   

(B) થ્રી પોઈન્ટ   

(C) ડીફલ્ફીંગ   

(D) પ્રી લોડીંગ   

68   ગૌચર અનામત રાખવા ુ ંધોરણ કોને લા  ુપડે છે ? (D) (A), (B), (C) તમામ 

(A) ગ્રામ પચંાયત   

(B) નગરપાલલકા   

(C) મહાનગરપાલલકા   

(D) (A), (B), (C) તમામ   

69   પેપર ઉપર હુદ્રત થતી દુ્રણ શાહી કઇ પદ્ધનતઓ વડે પેપર પર કુાઈ જાય છે ? (D) (A), (B), (C) તમામ 

(A) પેનીરેશન   

(B) ઓતસીડાઇઝેશન   

(C) ઈવોપરેશન   

(D) (A), (B), (C) તમામ   

70   અમારાથી આખી રાત જગા ુ’ં વાક્ ુ ંકતાહર વાક્ જણાવો. (B) અમે આતી રાત 
જાગ્યા. (A) અમે આખી રાત જાગ ુ.ં   

(B) અમે આખી રાત જાગ્યા.   

(C) અમે આખી રાત જાગવાના.   

(D) અમે આખી રાત જાગતા ર ા.   

71   સેટ ઓફ’ અટકાવવા ુ ંકરશો ? (A) એન્ટી સેટ ઓફ સ્પ્રે 
ડીવાઇસ કાયગરત કરવુ ં(A) એન્ટી સેટ ઓફ સ્પે્ર ડીવાઇસ કાયારત કર ુ ં   

(B) શાહીમા ંએનસટોન ઉમેરવો   

(C) શાહીમા ંટપેન્ટાઇન ઉમેર ુ ં   

(D) દુ્રણ થતા પેપર પર પ્ મુીસ પાવડર છાટંવો   

72   હુદ્રત પેપર પર હાથ ફેરવતા જો શાહીના પીગમેન્્સ હથેળી અથવા આંગળીઓ 
પર ચોંટે તો તેને ુ ંકહશેો ? 

(C) ચોકીંર્ 

(A) ક્રીસ્ટલાઇઝેશન   

(B) ડી સેન્સીટાઇઝેશન   

(C) ચોકીંગ   

(D) સ્પ્રીન્કલીંગ   

73   કઈ જોડી ખોટી છે તે જણાવો. (C) હદલ - સ્ત્રીિલિંર્ 

(A) ચ ૂદંડી - સ્ત્રીલલિંગ   

(B) માયા - સ્ત્રીલલિંગ   

(C) હદલ - સ્ત્રીલલિંગ   

(D) લાડણી - સ્ત્રીલલિંગ   
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74   કઇ લાક્ષલણકતા એલ્ નુમનનયમ પ્લેટના સદંરે્ભ લા  ુપડતી નથી ? (B) ઓિલયોફીલીક 

(A) ઉજળી   

(B) ઓલલયોફીલીક   

(C) હલકા વજનવાળી   

(D) હાઈડ્રોફીલીક   

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 શાહીઓ ુ ંનમશ્રણ કરવાથી લાલ કલર મળશે ? (D) યલો + મેન્ટા 
(A) યલો + શાયન   

(B) યલો + બ્લ ુ   

(C) યલો + બ્લેક   

(D) યલો + મજેન્ટા   

77   નૂતયા છાપ ક્ા ંક્ા ંજોવા મળે છે ? (B) પ્લેટ અને બ્લેન્કેટ પર 

(A) ફતત પ્લેટ પર   

(B) પ્લેટ અને બ્લેન્કેટ પર   

(C) ઈમ્પે્રશન નસલલન્ડર પર   

(D) હુદ્રત થયેલ પેપર પર   

78   આપેલ નવકલ્પોમાથંી ઝવેરચદં મેઘાણીની નવલકથા કઇ છે ? (B) તલુસી ક્યારો 
(A) ગેર સમજ   

(B) લુસી ક્ારો   

(C) ડીમલાઈટ   

(D) ત્રીજો પુ ુર્   

79   ઓફસેટ દુ્રણ યતં્ર થકી નીચે દશાાવેલ પૈકી કઇ પ્રહક્રયા કરી શકાતી નથી ? (A) એમ્પ્બોઝીંર્ 

(A) એમ્બોઝીંગ   

(B) રીવસા દુ્રણ   

(C) ડ ટુોન દુ્રણ   

(D) ચેક કુ દુ્રણ   

80   ું ન બોલ્યો તે ન જ બોલ્યો’ વાક્ની ર્ભાવેવાચક રચના દશાાવો. (C) મારાથી ન બોલાયુ ંતે 
ન જ બોલાયુ ં(A) ું બોલુ,ં નજ બોલુ ં   

(B) મારાથી બોલાય ખ ું  !   

(C) મારાથી ન બોલા ુ ંતે ન જ બોલા ુ ં   

(D) બોલ્યા, બોલ્યા, એ ુ ંબોલે !   

81   બ રંુગી દુ્રણ કરવા માટે કયા પ્રકારની શાહી વાપરવી હહતાવહ છે ? (C ) પ્રોસેસ શાહી 
(A) મેટાલીક શાહી   

(B) ફયજુીટીવ શાહી   

(C) પ્રોસેસ શાહી   

(D) ઓપેક શાહી   
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82   રોલરની બેરીંગ્સ શેના વડે લબુ્રીકેટ કરવી જોઇએ ? (B) ગ્રીસ 

(A) પેરોલ   

(B) ગ્રીસ   

(C) નેપ્થા   

(D) ટપેન્ટાઇન   

83   ધોરાજી તાલકુો જુરાત રાજ્યના કયા જજલ્લામા ંઆવેલ છે ? (D) રાજકોટ 

(A) બનાસકાંઠા   

(B) જામનગર   

(C) જુનાગઢ   

(D) રાજકોટ   

84   મનીલા શીટનો ઉપયોગ ક્ા ંથાય છે ? (C ) પ્લેટ અને બ્લેન્કેટ 
નીચે પેકીંર્ તરીકે (A) દુ્રણ ળુાધાર તરીકે   

(B) પ્લેટો ુ ંપેકીંગ કરવા   

(C) પ્લેટ અને બ્લેન્કેટ નીચે પેકીંગ તરીકે   

(D) પેપર રીમ પર પેકીંગ તરીકે   

85   ઈન્ટરનેટ ુ ંક ુ ંજોડાણ ટેલીફોન લાઈનનો ઉપયોગ કરે છે ? (D) ડાયલ અપ 

(A) બ્રોડબેન્ડ   

(B) વાયરલેસ   

(C) સેટેલાઈટ   

(D) ડાયલ અપ   

86   ઓફસેટ યતં્રમાં ઈન્ચીંગ’ પ્રહક્રયા ક્ારે કરવામા ંઆવે છે ? (D) અહીં આપેલ તમામ 
પ્રહક્રયાઓ વતત ે(A) પ્લેટ ઈન્સ્ટોલ કરતી વખતે   

(B) પ્લેટ તથા બ્લેન્કેટ કાઢતી વખતે   

(C) બ્લેન્કેટની સાફસફાઈ દરમ્યાન   

(D) અહીં આપેલ તમામ પ્રહક્રયાઓ વખતે   

87   પ્લેટને થોડો સમય કુી રાખી ફરીથી ઉપયોગમાં લેવાની હોય ત્યારે કઇ 
પ્રહક્રયાથી પ્લેટની સાચવણી થાય છે ? 

(C ) ડ્રાય વૉશઆઉટ 
પ્રહક્રયા 

(A) સેન્સીટાઇઝ પ્રહક્રયા   

(B) વેટ વૉશઆઉટ પ્રહક્રયા   

(C) ડ્રાય વૉશઆઉટ પ્રહક્રયા   

(D) પ્લેટને ન્ ઝુ પેપરમા ંવીંટાળીને સ્ટોરમા ં કુી રાખવી   

88   આપેલ નવકલ્પોમાથંી સાચા સયંોજકવાળંુ વાક્ શોધીને જણાવો. (A) સાત પેઢી જાય ્યારે 
ગુે  લક્ષેો સ્સ્થર 
થાય. 

(A) સાત પેઢી જાય ત્યારે ણુ લક્ષણો ક્સ્થર થાય.   

(B) સાત પેઢી જાય તો ણુ લક્ષણો ક્સ્થર થાય.   

(C) સાત પેઢી જાય એટલે ણુ લક્ષણો ક્સ્થર થાય.   

(D) સાત પેઢી જાય છે તો ણુ લક્ષણો ક્સ્થર થાય છે.   

89   ઓફસેટ દુ્રણ યતં્રના ડેમ્પીંગ એકમમા ંસમાનવષ્ટ ફાઉન્ટન રોલર રેમા ંકેટલો 
ૂબેલો રહવેો જોઇએ ? 

(D) આશરે 30% થી 40% 

(A) આશરે 50% થી 60%   

(B) આશરે 10% થી 15%   

(C) આશરે 70% થી 80%   

(D) આશરે 30% થી 40%   
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90   (x+3) (x-8) = …………………….. (C) x
2 

- 5x - 24 

(A) x
2
 + 11x - 24   

(B) x
2 

- 8x + 24   

(C) x
2
 - 5x - 24   

(D) x
2 

- 5x + 24   

91   રબર બ્લેન્કેટના રબરને દબાણ આપી ળૂ ક્સ્થનતમાં આવવાની (ઈલાસ્ટીસીટી 
પાવર) શક્તત માપવા કયો એકમ વપરાય છે ? 

(B) શોર હાડગનેસ 

(A) બોમૅ   

(B) શોર હાડાનેસ   

(C) જી.એસ.એમ.   

(D) હકલોગ્રામ   

92   પેપરને પકડીને દુ્રણ યતં્રમા ંમોકલવા આગળના ર્ભાગે રાખવી પડતી લુ્લી 
જગ્યા કે જ્યાં દુ્રણ થઇ શક ુ ંનથી તે જગ્યા કયા નામથી ઓળખાય છે ? 

(C) ગ્રીપર માજીન 

(A) ટોપ માજીન   

(B) પેજ માજીન   

(C) ગ્રીપર માજીન   

(D) ટેઈલ માજીન   

93   બ રંુગી લચત્રની પ્લેટો જ્યારે શાયન, મજેન્ટા, યલો અને બ્લેક દુ્રણ શાહી વડે 
હુદ્રત કરવાની હોય તો કઇ પ્લેટ કયા રંગની છે તે જાણવા શાનો ઉપયોગ 

કરશો ? 

(B) સ્ક્રીન એંર્લ 

(A) સ્ક્રીન પેટના   

(B) સ્ક્રીન એંગલ   

(C) મીડલ ટોન એરીયા   

(D) હાઈલાઈટ એરીયા   

94   ડેમ્પીંગ એકમના ફોમ રોલર પર ચડાવેલ મોલેટોન તલોથ કવરના છૂટા પડેલા 
ફાઈબસા ઘણીવાર ફાઈબર આકારમા ં હુદ્રત થતા જોવા મળે છે. આવી છાપને ુ ં
કહવેાય છે ? 

(C) હીકીસ અને સ્પોર્ટગસ 

(A) સ્કમ   

(B) ટીન્ટ   

(C) હીકીસ અને સ્પોટ્ાસ   

(D) શૉ-થ્ર ુ   

95   દુામાચહરત્ર’ ના સર્જક કોણ હતા ? (B) નરવસિંહ મહતેા 
(A) મીરાબંાઈ   

(B) નરનસિંહ મહતેા   

(C) શામળ   

(D) પે્રમાનદં   

96   સેટ ઓફ’ થવા ુ ંજોખમ કયા પેપર પર સૌથી વધારે સરં્ભનવત હોય છે ? (A) આટગ પેપર 

(A) આટા પેપર   

(B) લેજર પેપર   

(C) બોન્ડ પેપર   

(D) મેપલીથો પેપર   
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97   એક પેપરને જ્યારે એકવાર વચ્ચેથી વાળવામા ંઆવે ત્યાર તેમાથંી બનતા 
પેપરના માપને ુ ંકહવેાય ? 

(B) ફોિલયો 

(A) ઓતટેવો   

(B) ફોલલયો   

(C) તવાટો   

(D) ક ુજં ન કહવેાય   

98   રાજ્ય સરકાર િારા 65 વર્ા કે તેથી વ  ુઉંમરના નનરાધાર દૃ્ધો કે જેઓ રાષ્રીય 
નનરાધાર દૃ્ધો માટેની પેન્શન યોજના હઠેળ મળવાપાત્ર હોય પરં  ુપેન્શન 
મળ ુ ંનથી તેવા નાગહરકોને નવના લૂ્યે માનસક ઘઉં ુ ંનવતરણ કરવા કઇ 
યોજના અમલમા ં કેૂલ છે ? 

(C) અન્નપ ૂે ાગ 

(A) અન્નબ્ર    

(B) અન્નસેવા   

(C) અન્નપણૂાા   

(D) અન્નદાતા   

99   ઓફસેટ દુ્રણ યતં્રમા ંસરં્ભનવત માનવીય અકસ્માતો અટકાવવા ‘સ્ટોપ’ બટન 
કઇ કઇ જગ્યાએ હો ુ ંહહતાવહ છે ? 

(D) (A), (B), (C) તમામ 
એકમો માટે ‘સ્ટોપ’ 
બટન હહતાવહ છે 

(A) ફીડર એકમમાં   

(B) દુ્રણ એકમમાં   

(C) ડીલીવરી એકમમાં   

(D) (A), (B), (C) તમામ એકમો માટે સ્ટોપ’ બટન હહતાવહ છે   

100   આપનત્ત વ્યવસ્થાપન માટે રાજ્યના વડા પદાનધકારી તરીકે કોને નનહદિષ્ટ કરેલા 
છે ? 

(B) ુખુ્યપ્રર્ધાન 

(A) વડાપ્રધાન   

(B) ખુ્યપ્રધાન   

(C) મહે લુ પ્રધાન   

(D) હૃપ્રધાન   

 


