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અન્ય સચૂનાઓ: 

1. આ પ્રશ્નપત્રમ ાં કુલ 100 પ્રશ્નો છે. બધ  જ પ્રશ્નોન  ઉત્તર આપવ  ફરજીય ત છે. પ્રશ્નોન   ઉત્તર તમને આપવ મ ાં આવેલ  ઉત્તરપત્ર (OMR 

SHEET) મ ાં જ આપવ ન  છે. 
2. દરેક પ્રશ્નની સ થે જ ચ રેય વવકલ્પો  A,B,C અને D આપવ મ ાં આવેલ છે. દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર A,B,C અને D પૈકી કોઈ એક છે. ઉદ હરણ તરીકે 

ભ રતન  વડ પ્રધ ન કોણ છે ? 

(A) મનમોહનવસિંહ (B) નરેન્દ્ર મોદી (C) સભુ ષચાંર બોઝ (D) વવનોબ  ભ વે 

ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) મ ાં 
 

ઉપયકુ્ત ઉદ હરણમ ાં જવ બ "B" છે. આથી "B" નુાં વર્ ુળુ ઘ ટુાં કરેલ છે. 
ઉમેદવ રે જે સવ લનો જવ બ  આપવ  મ ાંગત  ન  હોય તો સવ લની સ મે આપેલ બબલમ ાંથી "E" બબલ ઘ ટુાં કરવુાં, બબલ "E" સ થે અન્દ્ય 
કોઈ જવ બનુાં બબલ પણ ઘ ાંટુ કરેલ હશે તો તે જવ બ ખોટો ઠરશે. 

3. OMR પદ્ધવતથી ઉત્તરવ હીન ાં મલૂ્ય ાંકન મ ટે સ ચ ખોટ  જવ બ, એક કરત  વધ ુવવકલ્પો દશ ુવેલ જવ બ, છેકછ ક તથ  છોડી દીધેલ જવ બોને 
ધ્ય નમ ાં લેવ મ ાં આવશે. પ્રત્યેક ખોટ  જવ બ, ખ લી છોડલે જવ બ, છેકછ ક કે એક કરત  વધ ુ વવકલ્પ મ ટે પ્રત્યેક જવ બ દીઠ ૦.૨૫ ગણુ 
ક પવ મ  આવશે. પરાંર્,ુ જો ઉમેદવ ર જવ બ આપવ  મ ગત  ન હોય અને ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) મ ાં વવકલ્પ (E) ડ કુ કરશે તો તેન  
૦.૨૫ ગણુ ક પવ મ  આવશે નહહ. 

4. આ પ ન ની ટોચ પર દશ ુવેલી જગ્ય મ ાં તમ રો રોલ નાંબર લખો, પ ન ન  નીચેન  ભ ગમ ાં તમ રુાં ન મ લખો અને સહી કરો. ઉત્તરપત્ર (OMR 

SHEET) મ ાં વનવિત જગ્ ય  વસવ ય ઉમેદવ રે પોત નો બેઠક નાંબર લખવો નહ.. ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) મ ાં ઉમેદવ ર તથ  વનરીક્ષક બાંનેની 
સહી ફરજીય ત છે. બાંને સહી વવન ની ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) વ ળ  ઉમેદવ રો ગેરલ યક ઠરશે. વનરીક્ષકની સહી વગરનુાં ઉત્તરપત્ર (OMR 

SHEET) તપ સવ મ ાં આવશે નહ..  

5. પરીક્ષ  શરૂ થયેથી પરૂી થ ય તે દરમ્ય ન પરીક્ષ ખાંડ છોડવ ની મન ઈ છે. ચ લ ુપરીક્ષ  દરમ્ય ન અંદરોઅંદર ગસુપસુ કરવી, અવ જ કરવો કે 
વનરીક્ષકની સચૂન ઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરવુાં તે ગેરવશસ્ત ગણ શે. 

6. કોઈપણ સાંજોગોમ  સીલ સ્ટીકર વગરની કે ખલુ્લી પ્રશ્નપસુ્સ્તક  સ્વીક રશો નહ.. 
7. કવર પષૃ્ઠ પર છપ યેલ વનદેશ નસુ ર પ્રશ્નપસુ્સ્તક ન  પ્રશ્નો, પષૃ્ઠો અને સાંખ્ય ને બર બર ચક સી લો. ખ મીયકુ્ત પ્રશ્નપસુ્સ્તક  કે જેમ  પ્રશ્નો / 

પષૃ્ઠો ઓછ  હોય, બે વ ર છપ ય  હોય, અનકુ્રમમ ાં અથવ  અન્દ્ય કોઇ ફરક હોય તો વનરીક્ષક પ સેથી ર્રુાંત જ બીજી સ રી પ્રશ્નપસુ્સ્તક  મેળવી 
લેવી. આ ક મ ઉમેદવ રે પરીક્ષ  શરૂ થય ની શરૂઆતની પ ાંચ વમવનટમ ાં કરવ નુાં રહશેે. પછીથી, પ્રશ્નપસુ્સ્તક  બદલવ મ ાં આવશે નહ. કે કોઈ 
વધ ર નો સમયગ ળો આપવ મ ાં આવશે નહ.. 

8. ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) અને પ્રશ્નપસુ્સ્તક ની અંદર આપેલ સચૂન ઓ ધ્ય નપવુૂક વ ાંચો. ક ચ ુક મ (Rough Work) પ્રશ્નપસુ્સ્તક ન  અંવતમ પષૃ્ઠ 

પર કરવુાં. 
9. પરીક્ષ ન  જવ બોમ ાં ઓળખ સચુક કોઈપણ પ્રક રની વનશ ની, લખ ણ, આલ્ફ બેટ ચચહન કે જેન થી ઓળખ પ્રસ્થ વપત થ ય તેવ  પ્રય સ કરન ર 

ઉમેદવ રને ગેરલ યક ઠેરવવ મ ાં આવશે. 
10. ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) મ ાં ઉમેદવ રે મ ત્ર ક ળી બોલ પોઇંટ પેન જ વ પરવી. અન્દ્ ય શ હી કે પેન કે પેસ્ન્દ્સલ તથ  સફેદ શ હીનો ઉપયોગ 

કરી શક શે નહ. તથ  સફેદ શ હી (White ink), બ્ લેડ કે રબ્ બરથી કે અન્દ્ ય કોઇ પણ રીતે કરેલ  સધુ ર  મ ન્દ્ ય ગણ શ ેનહ..    

11. ઉમેદવ રે પરીક્ષ ખાંડમ ાં/હોલમ ાં કોલલેટર વસવ ય કોઈપણ પ્રક રન  હસ્તચલચખત, છ પેલ પસુ્તક કે ક ગળની ચચઠ્ઠી, કેલ્યલુેટર, મોબ ઇલ ફોન, 

સેલફોન કે કોઈપણ પ્રક રન  ઈલેકટ્રોનીક સ ધનો લઇ જવ ન  કે ઉપયોગ કરવ ની મન ઈ છે. જો કોઈ ઉમેદવ ર તેમ કરત  મ લમુ પડશે તો 
તેઓને ગેરલ યક ઠેરવવ મ ાં આવશે. 
 

ઉમદેવ રની સહી: _______________                                                                                      વનરીક્ષકની સહી: __________________ 
 

ઉમદેવ રનુાં ન મ: ______________                                                                                         વનરીક્ષકનુાં ન મ: __________________ 
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KTG-3 D 
પ્રશ્નપસુ્સ્તક  કોડ 

સમય: ૧૨૦ વમવનટ   મહત્તમ ગણુ: ૧૦૦ 

અગત્યની સચૂનાઓ :  
તમને સચૂના આપવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી પ્રશ્નપસુ્તતકા ખોલવી નહિ. પરીક્ષ  સમય પરુો થઇ ગય  બ દ ઉમેદવ રે ઓરીજીનલ પ્રશ્નપસુ્તતકા અને 

ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) જે તે વનરીશકને ફરજીય ત સોંપી દેવુાં. કોઇપણ સાંજોગોમ ાં પ્રશ્નપસુ્તતકા અને ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) પરીક્ષ ખાંડની બહ ર 
લઇ  જવ ુનહ.. ભવવષ્યમ ાં આન્દ્સર કી ચેક કરવ  મ ટે  ઉમેદવ રે પોત નો  પ્રશ્નપસુ્સ્તક  કોડ ય દ ર ખવ નો રહશેે. 

A C D E 
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1 મ નવ શરીરમ ાં ઓસ્ક્સજનનુાં વ હક કોણ હોય છે? 

(A) હહમોગ્લોચબન             (B) હ્રદય 

(C) મગજ                     (D) ચ મડી 
2 બસની પ છળ આવત  વ હન મ ટે કેટલ  બલે મ રી કાંડક્ટર ડ્ર ઈવર ને સાંજ્ઞ  આપે છે?   

(A) ત્રણ              (B) દસ 

(C) એક                                (D) છ 

3 એસ.ટી બસમ ાં પ છળન  ભ ગે રૂટબોડુ લગ ડવ ની જ્વ બદ રી કોની ગણ ય છે? 

(A) હલે્પરની               (B) ડ્ર ઇવરની 
(C) કન્દ્ડકટરની              (D) ઉપરોક્ત બધ ની 

4 હલે્મેટ પેહય ુ વગર મોટર સ ઇકલ હાંક રન ર સ મે કઇ કલમમ ાં ગનુો બને છે? 

(A) કલમ 177                   (B) કલમ 187 

(C) કલમ 178                   (D) કલમ 129 

5 અકસ્મ ત સમયે પાંચન મુાં કોને કરવ નુાં હોય છે ? 

(A) પોલીસ ે                    (B) ડપેો મેનેજરે 

(C) ટ્ર હફક કાંટ્રોલર                    (D) વસપ હી 
6 કઈ હક્રય મ ાં શરીરને સૌથી વધ ુપ્ર ણવ ય ુની જરૂર પડ ેછે ? 

(A) ઊંઘવ ની             (B) જમવ ની 
(C) દોડવ ની      (D) વ ાંચવ ની 

7 નશ યકુ્ત હ લતમ ાં વ હન હુાંક રન રન  લોહીમ ાં આલ્કોહોલનુાં પ્રમ ણ કેટલુાં હોવુાં જરૂરી છે? 

(A) દર 100 વમલીલીટર મ ાં 100 વમલીગ્ર મથી વધ ુ            

(B) દર 100 વમલીલીટર 80 વમલીગ્ર મથી ગ્ર મથી વધ ુ  

(C) દર 100 વમલીલીટર 30 વમલીગ્ર મથી ગ્ર મથી વધ ુ     

(D) દર 100 વમલીલીટર 30 વમલીગ્ર મથી ગ્ર મથી ઓછાં   

8 ટ્ર ન્દ્સપોટુ વ હન હાંક રવ નુાં લ ઇસન્દ્સ મેળવવ  મ ટેનુાં કેન્દ્ર સરક રે શુાં ઠર વેલ ુછે? 

(A) ઓછ મ ાં ઓછી શૈક્ષચણક લ યક ત દસ પ સ  (B) પરુુષ ઉમેદવ ર જ હોવો જોઈએ 

(C) ઉંમરની લ યક ત ઠર વેલ છે    (D) ઠર વતી કોઈ જોગવ ઈ નથી 
9 હ ડક  અને દ ાંતમ ાં કયો ર સ યચણક પદ થુ રહલેો છે ? 

(A) કેલ્લ્શયમ સલ્ફેટ             (B) કેલ્લ્શયમ ફોસ્ફેટ 

(C) કેલ્લ્શયમ બોરેટ                      (D) કેલ્લ્શયમ ક્લોર ઇડ 

10 ભયજનક રીતે વ હન હાંક રવુાં એ કઈ કલમ નીચે વશક્ષ પ ત્ર ગનુો છે. 
(A) કલમ 201      (B) કલમ 184 

(C) કલમ  203              (D) કલમ 23 
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11 કમ્્યટૂરમ ાં વીજપ્રવ હ ચ લ ુકરત ાં થતી પ્રહક્રય ને______કહ ેછે. 
(A) બટુ.ગ      (B) પ્રોસેવસિંગ 

(C) લોગ-ઓન      (D) રેકોડીંગ 

12 સ્લ ઈડ શોને સમય પ્રમ ણે ગોઠવવ  મ ટે કયો વવકલ્પ પસાંદ કરશો? 

 (A) Timing      (B) Rehearse Timing 
(C) Scheduling      (D) Time Setting 

13 HTML કલરકોડ 'FF0000'મ ાં ક્ય  રાંગને કઈ હકિંમત આપવ મ ાં આવલે છે ? 

(A) Red=00 Green=FF Blue=00    (B) Red=FF Green=00 Blue=00 

(C) Red= FF0000 Green=FF0000 Blue= FF0000                (D) Red=00 Green=00 Blue=FF 

14 switch મ ળખ મ ાં______ વવધ નનો ઉપયોગ ચબનશરતી રીતે વવધ નોન  વવભ ગની બહ ર પ્રવ હને 
સ્થ ન ાંતર કરવ  મ ટે થ ય છે. 

(A) exit                     (B) break 

(C) loop                    (D) stop 

15 કેવ  પ્રક રન ાં નેટવકુ ટોપોલોજીમ ાં એક કમ્્યટુર નેટવકુન  અન્દ્ય તમ મ કમ્્યટુર સ થે અલગ જોડ ણ 
હોય છે? 

(A) ર.ગ ટોપોલોજી     (B) બસ ટોપોલોજી 

(C) સ્ટ ર ટોપોલોજી                    (D) મેશ ટોપોલોજી 

16 કેલ્સી સેલમ ાં સેલ સ્થ ન ાંકને વનરપેક્ષ બન વવ  મ ટે ______ ચચન્દ્હનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે. 
(A) !                   (B) $ 

(C) #                                     (D) > 

17 ______કેબલ ઈન્દ્ટરનેટ મ ટે સૌથી વધ રે ઝડપી સેવ  આપે છે. 
(A) Coaxial Cables                     (B) Optical Fibre Cable 
(C) Satellite      (D) Simple Cable 

18 જો એરેનુાં કદ દશ ુવેલ નહહ હોય, તો ______ આપમેળે છગહડય  કૌંસ – { } ની અંદર આપેલ હકિંમતોની 
સાંખ્ય  ગણીન ેનક્કી કરી લશેે. 
(A) C ભ ષ       (B) પ્રોગ્ર મર 

(C) કમ્પ ઈલર      (D) આપેલ તમ મ 

19 valign ગણુધમુની સ મ ન્દ્ય વ ક્યરચન  ______છે. 
(A) valign="position"     (B) valign="character" 

(C) valign="settlement"     (D) valign="side" 

20 ખ લી જગ્ય ની ASCII હકિંમત ______ છે. 
(A) 2             (B) 32 

(C) 42                (D) 52 

21 ક યુ જે ક્રમમ ાં કરવ નુાં હોય તે દશ ુવવ  મ ટે______ ચચહ્નનો ઊપયોગ થ ય છે. 
(A) ટમીનલ      (B) એરો 
(C) ઈનપટુ-આઉટપટુ     (D) પ્રોસેસ 
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22 કમ્્યટૂરની કુલ કેટલી પેઢીઓ છે? 
(A) ત્રણ      (B) પ ાંચ 
(C) છ        (D) સ ત 

23 નીચે પૈકી ______ વનવેશ/પ્રવેશ વનયાંત્રણ લપૂ છે. 

(A) for                     (B) while 

(C) do.....while      (D) A તથ  B બન્ન ે

24 નીચે પૈકી ______ વવધેય ન ણ કીય વવધેય છે. 
(A) NPER       (B) LN 

(C) EXP                        (D) FACT 

25 ClipBoardમ ાં વધમુ ાં વધ ુકેટલી Clip સાંગ્રહ કરી શક ય છે? 

(A) 16                         (B) 24 

(C) 36                        (D) 12 

26 𝑓(𝑥) ટલૂ બટન અને ∑ બટન કેલ્સી મ ાં કય  બ ર પર જોવ  મળે છે ? 

(A) સ્ટ ન્દ્ડડુ ટલૂબ ર               (B) મેન ૂબ ર 

(C) ફોમેટેહટિંગ ટલૂબ ર     (D) ફોમ્યુલુ  બ ર 

27 switch વવધ ન ______ ની અવેજી પરૂી પડ ેછે. 

(A) if            (B) if....else 

(C) else....if ladder     (D) nested...if 

28 HTMLમ ાં "<!--" અને "-->" ટેગની વચ્ચે લખેલ લખ ણને ______ગણવ મ ાં આવ ેછે. 

(A) ટ ઈટલ      (B) નોંધ (કોમેન્દ્ટ) 

(C) હ ઈપરલ.ક      (D) અગત્યનો શબ્દ 

29 હડેર ફ ઈલ ઉમેરવ  મ ટે ની વ ક્યરચન  ______ છે. 
(A) # INCLUDE < FILENAME.C >    (B) #DEFINE  <FILENAME.H > 

(C) #INCLUDE <FILENAME.H >    (D) #DEFINE< FILENAME.C > 

30 ચ લ ુફકર નો પ્રથમ અક્ષર Dropped Capital આપવ  મ ટે કયો કમ ન્દ્ડ વપર ય છે? 

(A) Word Art                 (B) Drawing Toolbar 
(C) Drop Cap                 (D) Word Wrap 

31 A, B અને C નુાં સરેર શ વજન 45 હકલો છે. જો A અને B નુાં સરેર શ વજન 40 હકલો અને B અને C 43 હકલો 
હોય, તો B નુાં વજન કેટલુાં હોય? 

(A) 17                        (B) 20 

(C) 26                                       (D) 31 

32 એક વગુમ ાં 16 છોકર ઓનુાં સરેર શ વજન 50.25 હકલો છે અને બ કીન  8 છોકર ઓમ ાં 45.15 હકલો છે. 
વગુન  તમ મ છોકર ઓની સરેર શ વજન શોધો. 
(A) 47.55                  (B) 48 

(C) 48.55                  (D) 49.25 
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33 કેટલ   લીટરે  એક ઘનમીટર થ ય  ? 

(A) 10                        (B) 100 

(C) 1000      (D) 10000 

34 રૂવપય  1000 નુાં 6% લેખે 3 મ સનુાં વ્ય જ શોધો ? 

(A) 20                                      (B) 60 

(C) 15                                      (D) 17 

35 એક દ યક મ ાં નગરની વસતી 1,75,000 થી વધીને 2,62,500 થઈ. દર વષે વસ્તીમ ાં સરેર શ ટક  
વધ રો શોધો. 
(A) 4.37%      (B) 5% 

(C) 6%         (D) 8.75% 

36 એક છોકરીએ તેન  ક ક ન  વપત ન  દીકરીન  પતુ્ર તરીકે એક છોકરોની શરૂઆત કરી. છોકરો છોકરીનો શુાં 
થ ય? 

(A) ભ ઈ      (B) પતુ્ર 

(C) ક ક                      (D) જમ ઇ 

37 આ શે્રણી જુઓ: 80, 10, 70, 15, 60, ... આગળ કઈ સાંખ્ય  આવવી જોઈએ? 

(A) 20                       (B) 25 

(C) 30                     (D) 50 

38 ચ ર અંકોની સૌથી મોટી સાંખ્ય  શોધો કે જે 15, 25, 40 અને 75 દ્વ ર  વવભ જીત છે. 
(A) 9000                    (B) 9400 

(C) 9600                   (D) 9800 

39 રૂવપય  450 ની મળૂ હકમાંત ન  બલ્બ પર 12% નફો મેળવવ  મ ટે કેટલ  રૂવપય  મ ાં વેચવો જોઈએ? 

(A) 506        (B) 504 

(C) 604                     (D) 494 

40 એક મ ણસ 10 કલ કમ ાં પ્રવ સ પણૂ ુકરે છે તે પ્રથમ અધુ પ્રવ સ 21 હક.મી. / કલ કન  દરે અને બીજા 
અડધી મસુ ફરી 24 હક.મી. / કલ કન  દરે પણૂુ કરે છે.તો તેનો હકમીમ ાં કુલ પ્રવ સ શોધો. 
(A) 220km      (B) 224km 

(C) 230km      (D) 234km 

41 જો દમણ-ગાંગ  = વલસ ડ વવભ ગ તો સયુુનગરી = ? 

(A) મેહસ ણ  વવભ ગ     (B) સરુત વવભ ગ 

(C) નહડય દ વવભ ગ     (D) અમદ વ દ વવભ ગ 

42 એસ ટી મ ાં ક્ય  વગુન  કમુચ રીઓને બોનસ ચકૂવ ય છે? 

(A) વગુ ૨       (B) વગુ ૩ 

(C) વગુ ૪                         (D)  વગુ ૫ 
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43 બે મસુ ફરો લોકલ બસમ ાં 3 નાં ન  સ્ટેજ પર થી બેઠ  અને 5 નાં ન  સ્ટેજ પર ઉતરી ગય  તો તેમણ ેકુલ 

કેટલ  હકમીની મસુ ફરી કરી ગણ ય? 

(A) 24 હકમી      (B) 22 હકમી 
(C) 26 હકમી       (D) 28 હકમી 

44 એક વ હનની રજજસ્ટે્રશન  GJ -18 શબ્દો આવે છે તો વ હનનુાં રજજસ્ટે્રશન ક્ય  શહરેમ ાં થયેલુાં હશે ? 

(A) વડોદર       (B) ર જકોટ 

(C) ગ ાંધીનગર      (D) સરુત 

45 ત્રણ મસુ ફરો કે જેમ ાં એક સ ત વષુનુાં બ ળક 3 સ્ટેજની મસુ ફરી કરે છે. જો આખી હટહકટનો 3 સ્ટેજ દીઠ 
72 રૂ. ભ ડુાં હોય તો આ ત્રણેય મસુ ફરોને ચકૂવવ  પ ત્ર થર્ુાં કુલ ભ ડુાં કેટલુાં થ ય ? 

(A) 218 રૂવપય          (B) 216 રૂવપય  
(C) 182 રૂવપય       (D) 180 રૂવપય  

46 એક વષુન  બ ળકની હટહકટ કેટલી ? 

(A) આખી હટહકટ                                 (B) અડધી હટહકટ 

(C) કોઈ હટહકટ નહહ                                                       (D) ઉપરમ ાંથી કોઈ નહહ 

47 લોકલ બસમ ાં ૩ સ્ટેજનુાં ભ ડુાં રૂવપય  ૧૮ હોય તો ૨ મસુ ફરનુાં ભ ડુાં કેટલુાં થ ય? 

(A) રૂવપય  ૩૬                   (B) રૂવપય  ૪૦  

(C) રૂવપય  ૩૮                            (D) રૂવપય  ૪૨  

48 ભાંગ ર બસો મ થી એસ ટી વનગમે શુાં બન વવ નુાં આયોજન કયુું છે? 

(A) મોબ ઇલ સૌચ લય     (B) સ્કલૂ બસો 
(C) અમ્બ્યલુ્ન્દ્સ વ ન     (D) ઉપરોક્ત બધ  

49 ચબનસ થી લગેજ મ ટેની પરવમટ કેટલ  સમયની અપ ય છે? 

(A) સ ્ત હહક      (B) પખવ હડક 

(C) મ વસક       (D) વ વષિક 

50 ગજુર ત એસ.ટી મ ાં મહહલ  કન્દ્ડકટરોની ભરતી ક્ય રથી શરૂ કરવ મ ાં આવી? 

(A) 1910       (B) 1911 
(C) 2012      (D) 2016 

51 The weather in terrible _____ December. (Fill in the blank with correct preposition.) 
(A) in       (B) in/on 
(C) on       (D) at 

52 The man, _____ car it is, should pay a parking fine. (Choose the correct relative clause and fill in the 
blank.) 
(A) that                                                 (B) whom 
(C) which                                            (D) whose 

53 Choose the sentence with right word order. 

(A) We don’t often go to the cinema.   (B) We often don’t go to the cinema. 

(C) We don’t go often to the cinema.   (D) We don’t go to the cinema often. 

54 You treated him badly _____ he is doing the same to you now. (Fill in the blank with correct connector.) 

(A) so                        (B) but 

(C) if                          (D) also 
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55 Non – smokers usually live _____ than smokers. (Fill in the blank with correct adjective.) 
(A) long       (B) longest 
(C) longer      (D) less 

56 I was watching T.V. while the kids (to play) _____ in the garden. (Fill in the blank with correct tense.) 

(A) played                 (B) were playing 

(C) was playing      (D) have played 

57 _______! You’re stepping on my foot. (expressing pain) (Choose the correct interjection to fill in the 
blank) 

(A) Ah                            (B) Ouch 

(C) Oh                                       (D) Hmmm 

58 “I get up every morning at 7 o’clock.” Peter said. (Choose the correct sentence in Reported Speech.) 

(A) Peter said he got up every morning at 7 o’clock. 

(B) Peter said I got up every morning at 7 o’clock. 

(C) Peter said he had got up every morning at 7 o’clock. 

(D) None of these. 

59 I have _____ money left after shopping. (Fill in the blank with correct determiner.) 

(A) a little                (B) many 

(C) a few                        (D) few 

60 Have you ever been to _____ Sicily? (Fill in the blank with correct article.) 

(A) a                                       (B) the 

(C) an                                      (D) -- 

61 આપેલ વ ક્ય નો છાંદ શોધો. 
'વપ્રયે ! સ્પશુ કરુાં શુાં હુ ાં? અવધક ર જર યે નથી.' 
(A) પથૃ્વી      (B) હહરગીત 

(C) વશખહરણી      (D) અનષુ્ટુપ 

62 'દક્ષ  દૂધ પીએ છે.'નુાં પે્રરક વ ક્ય બન વો. 
(A) દક્ષ  દૂધ કોન  દ્વ ર  પીએ છે ?   (B) દક્ષ  તેની મ ત ને દૂધ પીવડ વે છે. 
(C) વ હ ! દક્ષ  કેવી સરસ રીતે દૂધ પી જાય છે !  (D) મ ત  દક્ષ ને દૂધ પીવડ વે છે. 

63 'અનજુ' શબ્દનો યોગ્ય વવરોધી શબ્દ પસાંદ કરો. 
(A) અગ્રજ      (B) મોટુાં 
(C) પ ટવી      (D) સહજ 

64 'ર્ુાં સ ચુાં બોલ્યો.' કમુચણમ ાં ફેરવો. 
(A) ર્ુાં સ ચુાં બોલશે.                           (B) ર્ુાં સ ચુાં બોલશે જ. 
(C) ત ર થી સ ચુાં બોલ યુાં.                                 (D) ર્ુાં સ ચુાં કેમ ન બોલે ? 

65 'પ ણીપાંથો' શબ્દનો સમ સ કયો છે તે ઓળખી બત વો. 
(A) બહવુ્રીહહ                              (B) કમુધ રય 

(C) અવ્યયીભ વ                    (D) ઉપપદ 
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66 નીચેન મ ાંથી કયો શબ્દ 'સધુ કર'નો સમ ન થી નથી ? 

(A) શશી        (B) ચાંર 

(C) સોમ                         (D) હદવ કર 

67 'કપ ળે પરસેવો વળવો' - રૂહઢપ્રયોગનો અથ ુઆપો. 
(A) હ થ મસ્તક પર હોવો    (B) કસરત કરવી 
(C) મહરેબ ની કે કૃપ  હોવી                         (D) ખબૂ મહનેત કરવી 

68 'વડોદર થી ગ ડી ઉપડી' વ ક્યમ ાં 'વડોદર થી' શબ્દની વવભસ્ક્ત કઈ છે ? 

(A) અપ દ ન - પ ાંચમી                                  (B) કરણ - ત્રીજી 

(C) અવધકરણ - સ તમી                                  (D) કત ુ - પહલેી 
69 'પ કે ઘડ ેક ાંઠ  ન ચડ'ે  કહવેતનો અથુ શોધો. 

(A) ઘડો ક ચો હોય ત્ય રે ક ાંઠો ચડ વવો   (B) મોટી ઉંમરે નવુાં શીખી ન શક ય 

(C) બે હકય ઓ એકસ થે ન થ ય      (D) વનર્જન સ્થળે જાહરે તનો શુાં અથુ 

70 આપેલ વ ક્ય નો અલાંક ર શોધો. 
'જેન મ ાં વકૃ્ષપ્રીવત નથી, એન મ ાં જાણે કે જીવનપ્રીવત જ નથી.' 
(A) ઉત્પ્રેક્ષ       B) સજીવ રોપણ 

(C) ઉપમ        (D) યમક 

71 ગજુર ત યવુન.ની પ્રથમ શરૂઆત અમદ વ દ ખ તે ક્ય રે થઇ? 
(A) ઈ.સ. 1949                                        (B) ઈ.સ. 1950 
(C) ઈ.સ. 1951                                        (D) ઈ.સ. 1952 

72 ગજુર ત ન  ક્ય  ગ મની ર્વેુરદ ળ જાણીતી છે? 
(A) વ સદ                                              (B) આણાંદ 
(C) દ હોદ                                              (D) વડોદર  

73 દર વષે અસ્સ્મત  પવુની ઉજવણી ગજુર ત ન  ક્ય  કથ ક ર દ્વ ર  થ ય છે? 
(A) શ્રી શ્રી રવવ શાંકર                                (B) પજૂ્ય રવીન્દ્ર શ સ્ત્રી 
(C) પજૂ્ય મોર રીબ પ ુ                              (D) પજૂ્ય રમેશભ ઈ ઓઝ  

74 હદનદય ળ પેટ્રોચલયમ યવુનવવસિહટનુાં વડુ મથક ક્ય ાં આવેલુાં છે? 
(A) સરુત                                           (B) અમદ વ દ 
(C) ર જકોટ                                        (D) ગ ાંધીનગર 

75 2016 નો કબ્બડી વલ્ડુ કપ કય  શહરેમ ાં થયો? 
(A) અમદ વ દ                                      (B) સરુત 
(C) ર જકોટ                                         (D) બરોડ  

76 અમદ વ દ ની ટાંકશ ળ કય  મોગલ બ દશ હ ેબ ાંધી હતી? 
(A) અહમેદ શ હ                                       (B) અકબરે 
(C) શહજહ ાં                                            (D) ઔરાંગજેબ 
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77 ડીઝલ એલ્ન્દ્જન બન વવ નો ઉધ્યોગ ક્ય ાં વવકસ્યો છે? 
(A) ડીસ                                                (B) ર જકોટ 
(C) અમરેલી                                           (D) ર ધનપરુ 

78 ગજુર ત ક્ય  ખનીજન  ક્ષેત્ર મ ાં અગ્રસ્થ ને છે? 
(A) ત ાંબ ુ                                             (B) સોંડ એશ 
(C) લોખાંડ                                            (D) કોલસો 

79 વસદ્ધર જ જયવસિંહ કય  વાંશનો ર જા હતો? 
(A) સોલાંકી વાંશ                                        (B) મોગલ વાંશ 
(C) મર ઠ  વાંશ                                         (D) કલગી 

80 ગજુર ત વવધ્ય પીઠ ની સ્થ પન  કોણે કરી હતી? 
(A) સરદ ર વલ્લભભ ઈ પટેલ                         (B) ગ ાંધીજી 
(C) મોર રજી દેસ ઇ                                    (D) વનરાંજન દેસ ઇ 

81 ડોલોમ ઈટ ગજુર ત મ ાં ક્ય  સ્થળે થી મળી આવે છે? 
(A) પ નન્દ્રો                                        (B) ગોધર  
(C) છોટ  ઉદેપરુ                                   (D) લણુ વ ડ  

82 ગજુર તન ાં પ્રથમ વચણક મખુ્યમાંત્રી કોણ છે? 
(A) વવજયભ ઈ રૂપ ણી                             (B) આનાંદીબેન પટેલ 
(C) નરેન્દ્ર મોદી                                    (D) ચીમનભ ઈ પટેલ 

83 જૈન ધમુન  પ્રથમ તીથુકર કોણ હત ? 
(A) મહ વીર સ્વ વમ                                     (B) ચ ાંગદેવ 
(C) ઋષભ દેવ                                          (D) સાંભવ દેવ 

84 ભ રતીય અથુતાંત્રની મળૂભતૂ લ ક્ષચણકત  કઈ છે? 
(A) અવવકવસત                                          (B) વવક સહીન 
(C) વવકવસત                                            (D) વવક સશીલ 

85 જમનલ લ બજાજ પરુસ્ક ર કય  ક્ષેત્રે આપે છે? 
(A) સમ જસેવ                                        (B) વવજ્ઞ ન 
(C) શ ાંવત                                             (D) રમત ગમત 

86 ભ રત દેશન  સૌપ્રથમ ગજુર તી વડ પ્રધ ન કોણ હત ? 
(A) નરેન્દ્ર મોદી                                         (B) શાંકરવસિંહ વ ઘલે  
(C) મોર રજી દેસ ઇ                                     (D) સરદ ર વલ્લભભ ઇ 

87 ભ રતમ ાં પરુુષોની સરખ મણીમ ાં સ્ત્રીઓનુાં પ્રમ ણ સૌથી વધ ુક્ય  ર જયમ ાં છે? 
(A) ગજુર ત                                            (B) ર જસ્થ ન 
(C) ગોવ                                                (D) કેરલ 

88 બરોડ  ડરેી ક્ય ાં આવેલી છે? 
(A) સરુત                                           (B) વડોદર  
(C) અમદ વ દ                                      (D) ર જકોટ 
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89 સરદ ર વલ્લભભ ઈ પટેલ એરોડ્ર મ ક્ય ાં આવેલુાં છે ? 
(A) વડોદર                                         (B) કેશોદ 
(C) ભજુ                                            (D) અમદ વ દ 

90 ગજુર તનુાં એકમ ત્ર ચગહરમથક સ પતુ ર  ન  કય  જીલ્લ મ ાં આવેલુાં છે? 
(A) નવસ રી                                          (B) વલસ ડ 
(C) ડ ાંગ                                               (D) ભરુચ 

91 જમ્મ ુક શ્મીર મ ાં ર જ્ય ભ ષ   કઈ છે ? 
(A) ઉદુુ                                               (B) ક શ્મીરી 
(C) હહન્દ્દી                                             (D) પવશિયન 

92 ધોર જી કઈ નદી ન  હકન રે આવેલુાં છે? 
(A) ભ દર      (B) આજી 
(C) ત પી      (D) નમુદ  

93 સકૂો બરફ (Dry Ice)કય  ન મે ઓળખ ય છે ? 
(A) આઈસોકસ ઇડ                                    (B) હડસ્સ્ટલ વોટર    
(C) સલ્ફર ડ યોક્સ ઇડ                                (D) સોચલડ ક બુન ડ યોક્સ ઇડ 

94 ગજુર તમ ાં સૌપ્રથમ પવન ઉજુા પ્રોજેકટ ક્ય  સ્થ ્યો હતો? 
(A) લ ાંભ                                               (B) જામનગર 
(C) વેર વળ                                            (D) મ ાંડવી 

95 ભ રતીય જનત  પ ટી ન  પ્રમખુ તરીકે કય  ગજુર તી સકુ ન વનભ વી રહ્ય  છે? 
(A) પરુષોતમ રૂપ લ                               (B) અવમત શ હ 
(C) વવજય રૂપ ણી                                 (D) નરેન્દ્ર મોદી 

96 કઇ સ લ મ ાં ગજુર તમ ાં છ્પવનઓ દુક ળ પડયો હતો? 
(A) ઇ. સ. 1900                                       (B) ઇ. સ. 1956 
(C) ઇ. સ. 1922                                       (D) ઇ. સ. 1930 

97 ગજુર ત ર જ્યનો સ્થ પન  હદવસ કયો છે? 
(A) 1 મે                                            (B) 1 જૂન 
(C) 1 જુલ ઈ                                       (D) 1 ઓગસ્ટ 

98 5, જૂન ન  રોજ GIFT ખ તે કય  સ્ટોક એક્સ્ચેંજ દ્વ ર  પોત ન  ઇન્દ્ટરનેશનલ સ્ટોક એક્સ્ચેંજ ની શરૂઆત 
કરવ મ ાં આવી? 
(A) NSE                                          (B) BSE 
(C) OTC                                          (D) DAC 

99 નીચેન મ ાંથી કયો ડુાંગર કચ્છમ ાં આવેલો છે? 
(A) બરડો                                              (B) ગીર 
(C) ચોટીલો                                            (D) ભજુીયો 

100 ગજુર ત મ ાં મર ઠ ઓ ની સત્ત  કય  શહરેમ ાં હતી? 
(A) સરુત                                              (B) વડોદર  
(C) ભરુચ                                              (D) અમદ વ દ 

 


