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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: __________________ 
 

  
 

  

KTG-2 D 
પ્રશ્નપસુ્સ્તક  કોડ 

સમય: ૧૨૦ વમવનટ   મહત્તમ ગણુ: ૧૦૦ 

અગત્યની સચૂનાઓ :  
તમને સચૂના આપવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી પ્રશ્નપસુ્તતકા ખોલવી નહિ. પરીક્ષા સમય પરુો થઇ ગયા બાદ ઉમેદવારે ઓરીજીનલ પ્રશ્નપસુ્તતકા 
અને ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) જે તે નનરીશકને ફરજીયાત સોંપી દેવુ.ં કોઇપણ સજંોગોમા ંપ્રશ્નપસુ્તતકા અને ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) 
પરીક્ષાખડંની બિાર લઇ  જવ ુનિીં. ભનવષ્યમા ંઆન્સર કી ચેક કરવા માટે  ઉમેદવારે પોતાનો  પ્રશ્નપસુ્તતકા કોડ યાદ રાખવાનો રિશેે. 
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1 ટ ઈફોઈડ શરીરન  ક્ય  ભ ગને અસર કરે છે ? 

(A) આંતરડ                    (B) હૃદય 

(C) આંખ                      (D) ગળાં 
2 મોટરક ર બેટરી મ ાં કયો એવસડ વપર ય છે ? 

(A) ક બોચલક એવસડ             (B) સલ્ફયહુરક એવસડ 

(C) ન ઇહટ્રક એવસડ                (D) હ ઈડ્રોક્લોહરક એવસડ 

3 વ હનને રસ્ત મ ાં ભયજનક સ્સ્તથીમ ાં ત્યજીને જવ ુએ કઈ કલમમ ાં ગનુો બને છે? 

(A) કલમ 122                  (B) કલમ 150 

(C) કલમ 161               (D) કલમ 167 

4 રૂટ પર આવત  ટોલટેક્ષ ન ક  પર ટેક્ષની રકમ કોણે ચકૂવવ ની હોય છે ? 

(A) ડ્ર ઇવરે                 (B) કન્દ્ડકટર 

(C) પ્રવ સીએ                      (D) ટી.સી.એ 

5 બસ સ્ટેશન પર બસની ઉપરન  ભ ગે મ લ-સ મ ન કોણ ચઢ વે છે ? 

(A) પેઈડ પોટુર      (B) કન્દ્ડકટર 

(C) લ યસન્દ્સી હમ લ                (D) સ્વીપર 

6 કપ યેલ  અંગો વ ળ  બભે ન દદીને કઈ રીતે હોસ્પીટલમ ાં પોહાંચ ડવો જોઈએ? 

(A) સતેૂલી હ લતમ ાં             (B) તેડી ન ે

(C) ઊંચકીને      (D) બેસ ડીને 

7 ફરજ પર ચડત  કન્દ્ડકટર પ સે ક્ય  સરક રી દસ્ત વેજો હોવ  જોઈએ? 

(A) પરવમટ               (B) રજીસ્ટે્રશન સટી 
(C) લ ઇસન્દ્સ બેઝ     (D) ઉપરોક્ત બધ  

8 કલમ 14 મજુબ વશખ ઉ લ યસન્દ્સ ક ઢી આપ્ય ની ત રીખથી કેટલો સમય ચલણમ ાં રહશેે? 

(A) 1 વષુ                   (B) 10 મ સ 

(C) 4 મ સ                  (D) 6 મ સ 

9 ટ્ર ન્દ્સપોટુ વેહહકલ ચલ વવ  મ ટે વ્યસ્ક્તએ કેટલ  વષુની ઉંમર પરૂી કરી હોવી જરૂરી છે? 

(A) 21 વષ ુ               (B) 16 વષ ુ

(C) 18 વષ ુ      (D) 25 વષ ુ

10 ડ્ર ઇવ.ગ લ યસન્દ્સ રીન્દ્ય ુકરવ  બ બતની વવગત કઈ કલમમ ાં આપેલી છે? 

(A) કલમ 24                (B) કલમ 15 

(C) કલમ 22      (D) કલમ 45 

11 નીચેન  મ ાંથી કઈ સાંસ્થ એ ફ્લોચ ટુમ ાં ઊપયોગમ ાં લેવ ત ાં પ્રમ ણભતૂ પ્રતીકો વનવિત કય ુ છે? 

(A) ASCII      (B) ANSI 

(C) ANCI      (D) ASCI 
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12 C ભ ષ મ ાં મળૂભતૂ રીતે ______પ્રક રન  ટોકનનો સમ વેશ થ ય છે. 
(A) 6                           (B) 8 

(C) 12                          (D) 14 

13 પ વર પોઈન્દ્ટ એપ્લીકેશનમ ાંથી બહ ર નીકળવ  કય  કમ ન્દ્ડનો ઉપયોગ થ ય છે? 

(A) ALT + F + X     (B) ALT + F + C 

(C) ALT + F + D     (D) ALT + F + E 

14 પ્રોગ્ર મમ ાં ચલને ઈનપટુ આપવ ની કેટલી રીતો છે? 

(A) 2                 (B) 3 

(C) 4              (D)  5 

15 if વવધ નનો ______વવવવધ પ્રક રે ઉપયોગ કરી શક ય છે. 

(A) 2                           (B) 3 

(C) 4                           (D) 5 

16 Notepadમ ાં Date/Time મ ટે કઈ શોટુ કી વપર ય છે? 

(A) F2                         (B) F3 

(C) F4                        (D) F5 

17 EDP નુાં પરુુાં ન મ______છે. 

(A) Elective Data Processing    (B) Electronic Display Process 
(C) Elective Display Post     (D) Electronic Data Processing 

18 નીચે પૈકી કય  વવધેયો મખુ્ય શે્રણીન  વવધેયો છે? 

(A) ગ ચણવતક, આંકડ કીય     (B) ત હકિક 

(C) શ બ્બ્દક      (D) આપેલ તમ મ 

19 નીચેન મ થી કઇ એરેની મય ુદ  છે? 

(A) એરે કોંહટનએુસ મેમરી આલોકટે કરે છે.              (B) વચ્ચે એચલમેંટ ઇન્દ્સટુ કરવો અઘરો છે 

(C) 2 ડ ઇમૈન્દ્શન એરે બની શકે છે.           (D) ઉપરોક્ત કોઈ પણ નહ. 
20 કમ્પ્યટૂરમ ાં કય  પ્રક રમ ાં પ્રહક્રય  થ ય છે? 

(A) આગત-પ્રહક્રય -નીપજ    (B) પ્રહક્રય -નીપજ-આગત 

(C) પ્રહક્રય -આગત-નીપજ    (D) આગત-સ ગત-નીપજ 

21 MS-WORDન  સ્ક્રીન પર દેખ તી ફ ઈલ ન  Zoom ની લઘતુ્તમ અને મહત્તમ રેન્દ્જ કઈ છે? 

(A) 10% થી 500%     (B) 0% થી 100% 

(C) 100% થી 200%     (D) એક પણ નહી 
22 ઈન્દ્ટરનેટન  ઉપયોગમ ાં લવે તી દરેક ફ ઈલ શ ની મદદથી એક બીજા સ થે જોડ યેલી હોય છે? 

(A) હ ઈપરલ.ક      (B) હ ઈપરવડુ 

(C) હ ઈપરએક્સેલ     (D) હ ઈપરનોટ 

23 TIFF નુાં આખુાં ન મ ______છે. 
(A) Terrific Image File Folder    (B) Temporary Image File Format 
(C) Tagged Image File Format    (D) Temporary Image File Format 
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24 સેલમ ાં પડલેી મ હહતી સધુ રવ  સાંબાંવધત સેલને પસાંદ કય ુ પછી______કી દબ વીને મ હહતીને 
સહક્રય રીતે મેળવી શક ય છે. 
(A) ESC                  (B) CTRL 
(C) F2                            (D) TAB 

25 એક લપૂની અંદર બીજી લપૂ મકૂવ ને લપૂનુાં ______કહવે ય છે. 

(A) નેસ્ટ.ગ      (B) બ્રેહકિંગ 

(C) લેયહરિંગ       (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહહ 

26 ______એબ્ન્દ્ટટી રજૂ કરે છે. 
(A) વકુબકુ                              (B) વકુશીટ 

(C) સ્તાંભ      (D) હ ર 

27 ______એ float ડટે  પ્રક રનુાં વવસ્ત્તરણ છે. 
(A) int      (B) long 

(C) double       (D) આપેલ તમ મ 

28 ______બ્ર ઉઝરની વવન્દ્ડોને ઘણ  ભ ગોમ ાં અથવ  પેટ -વવન્દ્ડોમ ાં વવભ જીત કરે છે. 
(A) ફે્રમ                            (B) ય દી 
(C) કોષ્ટક                         (D) આપેલ તમ મ   

29 Modemનુાં પરુુાં ન મ શુાં છે ? 

(A) Modulator-Demodulator    (B) Modulation 

(C) Modulocator-Demodulocator   (D) Modelling-Demodelling 

30 HTML ફ ઈલ ક્ય  અનલુાંબન સ થે સ ચવવ મ ાં આવે છે? 

(A) .txt       (B) .htm 

(C) .html      (D) B અથવ  C 

31 4% સ દ  વ્ય જન  દરે મદુ્દલ ક્ય રે બમણુાં થ ય? 

(A) 20 વષુ                              (B) 25 વષુ 

(C) 23 વષુ                             (D) 30 વષુ 

32 આ શે્રણી જુઓ: 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, ... આગળ શુાં સાંખ્ય  આવવી જોઈએ? 

(A) 14        (B) 15 

(C) 21      (D) 23 

33 બે ઉમેદવ રો વચ્ચેન  એક ચ ૂાંટણીમ ાં, એક ઉમેદવ રને કુલ મ ન્દ્ય મતોન  55% મળ્ય , 20% મત 
અમ ન્દ્ય હત . જો મતની કુલ સાંખ્ય  7500 હતી, તો અન્દ્ય ઉમેદવ રોન ેમળેલ  મ ન્દ્ય મતની 
સાંખ્ય  શોધો. 
(A) 2700      (B) 2900 

(C) 3000      (D) 3100 

34 જો ઉંદરને ચબલ ડી, ચબલ ડીને કતૂરો, કતૂર ને બકરી, બકરીને ગધેડો અને ગધેડ ને ઘોડો કહવે મ ાં 
આવે તો નીચેન મ ાંથી કોણ ભસે છે? 

(A) ચબલ ડી      (B) કતૂરો 
(C) ગધેડો      (D) બકરી 
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35 વવમ ન 5 કલ કમ ાં 240 હક.મી. /કલ કની ઝડપ ેચોક્કસ અંતર આવરી લે છે. એ જ અંતરને 2 
કલ કમ ાં આવરી લેવ  મ ટે, તેને કેટલી ઝડપે મસુ ફરી કરવી આવશ્યક છે? 

(A) 300 હકમી/કલ ક     (B) 360 હકમી/કલ ક 

(C) 600 હકમી/કલ ક     (D) 720 હકમી/કલ ક 

36 એક કુવો ખોદત ાં 24 મજૂરો 12 હદવસમ ાં પરુુાં કરે છે. આ ક મ 8 હદવસમ ાં પરુુાં કરવ  કેટલ  
મજૂરો વધ રવ  જોઈએ? 

(A) 6                           (B) 8 

(C) 10                        (D) 12 

37 જો બે ગોળનુાં ઘનફળ 8:27 ન  ગણુોત્તરમ ાં હોય, તો તેન  પરુ   ક્ષેત્રફળ નુાં ગણુોત્તર કેટલુાં થ ય? 

(A) 9 : 5       (B) 3 : 7 

(C) 4 : 9      (D) 5 : 9 

38 હક્રકેટ ટીમન  11 ખેલ ડીઓની સરેર શ ઉંમર 27 વષુ છે. જો તેમ ાં કેપ્ટનની ઉંમર 37 વષુ હોય, તો 
બ કીન  ખેલ ડીની સરેર શ ઉંમર શુાં હશે? 

(A) 25 વષુ      (B) 26 વષુ 

(C) 27  વષુ               (D) 28 વષુ 

39 બે સાંખ્ય ઓનો ગ.ુસ .અ 8 છે અને તેમનનો ગણુ ક ર 384 છે, તો તેમનો લ.સ .અ 
......................... છે 

(A) 24         (B) 16 

(C) 48         (D) 32 

40 એક વસ્ર્નેુ રૂ. 72 મ ાં વેચવ થી 20 ટક  ખોટ જાય છે, તો તે વસ્ર્નુી મળૂ હકિંમત કેટલી હશે? 

(A) 60      (B) 96 

(C) 80      (D) 90 

41 કેટલ  વષુની ઉંમરનો મસુ ફર બ ળક ગણ ય ? 

(A) 3 થી 14 વષ ુ     (B) 5 થી 11 વષ ુ

(C) 5 થી 10 વષ ુ     (D) 5 થી 12 વષ ુ

42 એક મસુ ફર એસ. ટી. બસમ ાં 30 હકલોગ્ર મનો ધાંધ નો સ મ ન તથ  10 હકલોગ્ર મ ઘરવખરી લઇ 
જાય છે. તો તેન ે 

(A) ઘરવખરીન  સ મ નનુાં ભ ડુાં ચકૂવવુાં પડ ે                    (B) ધાંધ ન  સ મ નનુાં ભ ડુાં ચકૂવવુાં પડ ે

(C) ઘરવખરી અન ેધાંધ ન  સ મ નનુાં ભ ડુાં ચકૂવવુાં  પડ ે (D) કોઈ ચ ર્જ નહ. પડ ે

43 એસ.ટી. ક્ય ાં પ્રક રની બસો ખ નગી પ ટી પ સેથી ભ ડ ેલઇ ફેરવે છે ? 

(A) વોલ્વો                     (B) સ્લીપ.ગ કોચ 

(C) ગરુ્જરનગરી                     (D) સયુૂનગરી 
44 હ ઇવે પરની હોટલો પર એસ ટી બસોન  અવધકૃત રોક ણ મ ટે એસ ટી શુાં આપ ેછે? 

(A) લ યસન્દ્સ      (B) કન્દ્ડકટર ને સચૂન  
(C) હરકવેસ્ટ સ્ટોપ     (D) એક પણ નહ. 
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45 બસ ની કુલ ક્ષમત ન  કેટલ  ટક  સધુી હરઝવેશન કર ય છે ? 

(A) 75 %                          (B) 60 % 

(C) 65 %                        (D) 50 % 

46 ત્રણ મસુ ફરો લોકલ બસમ ાં 10 નાં ન  સ્ટેજ પર થી બેઠ  અને 22 નાં ન  સ્ટેજ પર ઉતરી ગય  તો 
તેમણે કુલ કેટલ  હકમીની મસુ ફરી કરી ગણ ય? 

(A) 72 હકમી      (B) 74 હકમી 
(C) 70 હકમી       (D) 68 હકમી 

47 જો ૧૮ સ્ટેજન  ૧૦૮ હકમી થ ય તો ૫.૫ સ્ટેજન  હકમી કેટલ ? 

(A) 2૫ હકમી થી ઓછો     (B) ૬૦ હકમી થી વધ ુ

(C) ૧ હકમી                 (D) ૩૦ હકમી થી વધ ુ

48 અમદ વ દ-ગ ાંધીનગર વચ્ચે ચ લવ મ ાં આવતી બસોનુાં 'બ્ર ન્દ્ડ-નેઇમ' શુાં છે? 

(A) વવક સ-રુટ       (B) ગ ાંધી-પથ 

(C) ગરુ્જરનગરી                                    (D)  અમદ વ દનગરી 
49 લગેજ તરીકે પ્ર ણી ય  પક્ષી લઇ જવ ય ત્ય રે આખી હટહકટનો ચ ર્જ ક્ય રે લ ગ?ે 

(A) મોટ  કદન  હોય     (B) તે સીટ રોકે 

(C) મ ચલક સ થે ન હોય     (D) ઉપરોક્ત કોઈ નહ. 
50 ક્ય ાં વવદ્ય થીને કન્દ્સેશન પ સ અપ ય છે ? 

(A) કાંપનીમ ાં ત લીમ મેળવત  કમુચ રીને   (B) એપ્રેબ્ન્દ્ટસ વવદ્ય થીન ે

(C) પી.ટી.સી. વવદ્ય થીન ે     (D) ઉપરોક્ત કોઈ નહ. 
51 It’s late but Rob hasn’t come yet. I think _____ has happened. (Fill in the blank with correct 

determiner.) 

(A) anything              (B) someone 

(C) some                  (D) something 

52 _____ Kilimanjaro is situated in Tanzania. (Fill in the blank with correct article.) 

(A) a                                         (B) -- 

(C) an                                      (D) the 

53 Carl has an aunt _____ is a teacher at school. (Choose the correct relative clause and fill in the 
blank.) 
(A) whose                              (B) which 
(C) whom                                      (D) who 

54 Great I am ready for the test. (Choose the correct interjection to fill in the blank.) 

(A) I                              (B) ready 

(C) Great                     (D) for 

55 I am going to see my parents _____ the weekend. (Fill in the blank with correct preposition.) 
(A) in       (B) at 
(C) at/on      (D) on 

56 Choose the sentence with right word order. 

(A) Robert gave to the child a cookie.   (B) Robert gave a cookie to the child. 

(C) A cookie Robert gave to the child.   (D) A cookie gave Robert the child. 
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57 Sarah _____ (to cook) thirty pancakes today. (Fill in the blank with correct tense.) 

(A) cook                                 (B) cooks 

(C) is cooking      (D) has cooked 

58 She was afraid _____ the building would collapse. (Fill in the blank with correct connector.) 

(A) and                       (B) even though 

(C) while                     (D) that 

59 You said, “I will help you!” (Choose the correct sentence in Reported Speech.) 

(A) You said you would help me!   (B) You said I would help you! 

(C) You said you would help her!   (D) None of these 

60 It is strange but often a coke is _____ than a beer. (Fill in the blank with correct adjective.) 
(A) expensive      (B) more expensive 
(C) expenses      (D) costly 

61 'દુવનય નો છેડો ઘર !' કહવેતનો અથુ આપો. 
(A) સમગ્ર વવશ્વમ ાં ફરો, પણ ઘર એ ઘર !                       (B) જે ક મ બદુ્ધદ્ધથી થ ય તે બલથી ન થ ય 

(C) આપણી પ સ ેજે હોય ત ેજ ક મ આવ ે         (D) દુવનય ને છેડ ેઆવેલુાં ઘર સુાંદર લ ગ ે

62 'બે પ ાંદડ ેથવુાં' - રૂહઢપ્રયોગનો અથુ આપો. 
(A) આવથિક સ્સ્થવત સ રી થવી    (B) પ ાંદડ ાં વધી જવ  
(C) એકન ાં બે ન થવુાં                         (D) બેમત ન  હોવો 

63 'મેં પ ઠ વ ાંચ્યો.' આ વ ક્યનુાં પે્રરક વ ક્ય શોધો. 
(A) મેં વશક્ષકને પ ઠ વ ાંચવ્યો.    (B) વશક્ષકે મ રી પ સે પ ઠ વાંચ વ્યો. 
(C) મ ર થી પ ઠ વ ાંચવ યો.    (D) મ ર  વડ ેપ ઠ વાંચ યો. 

64 'રાંક' શબ્દનો યોગ્ય વવરોધી શબ્દ પસાંદ કરો. 
(A) વનધુન      (B) ભરપરૂ 

(C) સાંપન્ન      (D) તવાંગર 

65 'સવ રમ ાં' શબ્દ કઈ વવભસ્ક્ત દશ ુવે છે ? 

(A) છઠ્ઠી                                                 (B) બીજી 

(C) પ ાંચમી                                                 (D) સ તમી 
66 નીચેન  શબ્દનો સમ સ કયો છે તે ઓળખી બત વો. 

સત્યવ દી 
(A) બહવુ્રીહહિં                              (B) દ્ધિગ ુ

(C) િ ાંિ                              (D) ઉપપદ 

67 આપેલ વ ક્ય નો છાંદ શોધો. 
'હ  પસ્ત વો! વવપલુ ઝરણુાં સ્વગુથી ઊતયુું છે !' 
(A) વશખહરણી      (B) દોહરો 
(C) પથૃ્વી      (D) માંદ ક્ર ાંત  
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68 નીચેનમ ાંથી કયો શબ્દ 'વનશ 'નો સમ ન થી નથી ? 

(A) શવુરી        (B) રજની 
(C) ક ચલન્દ્દી      (D) ય વમની 

69 આપેલ વ ક્ય નો અલાંક ર શોધો. 
'ધરતી ઉપર કોઈક વરદ નની જેમ ચ ાંદની ઉભરી રહી છે.' 
(A) વ્યવતરેક      B) ઉતપ્રેક્ષ 

(C) રૂપક       (D) ઉપમ  
70 'હુાં એક કોચળયો પણ ખ ઈશ નહહ.' કમુચણમ ાં ફેરવો. 

(A) હુાં મ ત્ર એક કોચળયો જ ખ ઈશ.  (B) મ ર થી એક કોચળયો પણ ખવ શે નહહ. 
(C) હુાં શ  મ ટે એક કોચળયો જ ખ ઉં ?            (D) મ રે એક કોચળયો જ કેમ ખ વુાં ? 

71 ગજુર તની પ્રથમ ઓઇલ હરફ ઈનરી ક્ય ાં આવેલ છે? 
(A) કોયલી (વડોદર )                               (B) શોભ સણ (મેહસ ણ ) 
(C) ક લોલ (અંચબક નગર)                          (D) આમ ાંથી કોઈ નહ. 

72 ગજુર તમ ાં ક પડ ઉદ્યોગનુાં મ ન્દ્ચેસ્ટર તરીકે કયુાં શહરે જાણીર્ ુાં છે? 
(A) ર જકોટ                                        (B) અમદ વ દ 
(C) સરુત                                          (D) અમરેલી 

73 ઉન  ત લકુ  ન  ક્ય  ગ મે ગૌરક્ષકો િ ર  દચલતો ને ઢોર મ ર મરવ મ ાં આવેલ? 
(A) સોનપત                                        (B) પ વ ગઢ 
(C) સમઢીય ળ                                      (D) સોનગઢ 

74 દેલવ ડ  ન  દેર  કોને બાંધ વ્ય ? 
(A) ર જા ર મમોહન                                  (B) વસ્ર્પુ ળ તેજપ ળ 
(C) નરેન્દ્ર મોદી                                      (D) કેશભુ ઈ પટેલ 

75 યોગ ડ ેકય  હદવસે મન વવ મ ાં આવે છે? 
(A) 21 જૂન                                           (B) 22 જૂન 
(C) 21 મે                                             (D) 22 મે 

76 દ દ  હહરની વ વ ક્ય ાં આવલેી છે? 
(A) અમદ વ દ                                       (B) ભરુચ 
(C) જુન ગઢ                                          (D) ભજુ 

77 ર જીવ ગ ાંધી ર ષ્ટ્રીય સદભ વન  પરુસ્ક ર - ૨૦૧૬ કોને એન યત કર યો ? 
(A) કવપલ વ ત્સ્ય ય ન                                (B) શ્રી. શ્રી. રવવશાંકર    
(C) શભુ  મદુ્દગલ                                      (D) જગન્ન થ કોલ 

78 ગજુર ત હ ઇકોટુન  પહલે  મખુ્ય ન્દ્ય યમવૂતિ હત . 
(A) સુાંદરલ લ વત્રકમલ લ                             (B) મહ દેવ દેસ ઈ 
(C) સુાંદરલ લ પટવ                                   (D) આમ ાંથી કોઈ નહ. 
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79 ગજુર ત પાંચ યતમ ાં સમ જ મ ટે કઇ સવમવત હોય છે? 
(A) સ્ત્રી સવમવત                                       (B) સ મ જજક ન્દ્ય ય સવમવત 
(C) બ ળ સવમવત                                     (D) લોક સવમવત 

80 સાંતર મ માંહદર ક્ય ાં આવેલુાં છે? 
(A) સાંતર મપરુ                                      (B) ઉમરેઠ 
(C) ડ કોર                                           (D) નહડય દ 

81 ગજુર ત ની સૌથી લ ાંબી નદી કઇ? 
(A) સ બરમતી                                       (B) ત પી 
(C) નમુદ                                            (D) બન સ 

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

83 ગજુર તન  પ્રથમ મહહલ  મખુ્ય માંત્રી કોણ હત ? 
(A) આનાંદીબેન પટેલ                                 (B) ઇલ  ભટ્ટ 
(C) સ્મવૃત ઈર ની                                      (D) કમલ  બેવનવ લ 

84 ગજુર તમ ાં જહ જ ભ ાંગવ નો ઉધ્યોગ કય  સ્થળે વવકસ્યો છે? 
(A) દહજે                                            (B) કાંડલ  
(C) અલાંગ                                          (D) ભ વનગર 

85 GIFT વસહટ ક્ય ાં આવેલુાં છે? 
(A) ગ ાંધીનગર                                       (B) અમદ વ દ 
(C) સરુત                                            (D) બરોડ  

86 ગોકુલગ્ર મ યોજન  કય  મખુ્ય માંત્રી ન  સમય મ ાં શરૂ થઈ હતી? 
(A) કેશભુ ઈ પટેલ                                   (B) મ ધવવસિંહ સોલાંકી 
(C) ડો જીવર જ મેહત                                (D) ચીમનભ ઈ પટેલ 

87 ગજુર ત ર જ્યની સરહદો કેટલ  ર જ્યો સ થે સાંકળ યેલી છે? 
(A) 2                                                 (B) 3 
(C) 4                                                 (D) 5 

88 વડોદર  ન  કય  ર જવી એ ર જ્ય મ ાં ફરજજય ત વશક્ષણ દ ખલ કરેલુાં? 
(A) અંશમુન ગ યકવ ડ                            (B) સય જીર વ ગ યકવ ડ 
(C) હનમુાંતર ય ગ યકવ ડ                         (D) સાંભ જી ગ યકવ ડ 

89 "અલ્લ હબાંધ " શુાં છે ? 
(A) કચ્છ-પ હકસ્ત ન સરહદ પર આવલે એક બાંધ  
(B) કચ્છમ ાં આવેલો મહી પર નો સૌથી મોટો બાંધ 
(C) કચ્છમ ાં ભુાંકાંપન  ક રણે ઉદ્ ભવેલો 25 કી.મી લ ાંબો ટેકરો  
(D) કચ્છમ ાં આવેલ મસુ્સ્લમોંનુાં તીથુસ્થ ન 
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90 ભ રતમ ાં સૌપ્રથમ સ્ટીલ પ્લ ન્દ્ટ કઇ જગ્ય એ સ્થ પવ મ ાં આવ્યો હતો? 
(A) પ લનપરુ                                      (B) જમશેદપરુ 
(C) અજમેર                                        (D) કોયલી 

91 ર જકોટ કઈ નદી ન  હકન રે આવેલુાં છે?  
(A) આજી                     (B) નમુદ  
(C) ત પી                   (D) મહીસ ગર 

92 નીચેન મ ાંથી કયો વ ય ુવ ત વરણન  ભ ગ સ્વરૂપે નથી? 
(A) ઓસ્ક્સજન                                     (B) ક્લોરીન 
(C) ન ઇટ્રોજન                                     (D) ક બુન ડ યોક્સ ઇડ 

93 ક ળીય ર હરણ મ ટેનુાં અભ્ય રણ્ય ક્ય ાં આવેલુાં છે ? 
(A) વેળ વદર                                        (B) જૂન ગઢ 
(C) જેતપરુ                                           (D) ન ર યણ સરોવર 

94 ગજુર તન ાં પવિમે આવેલ  મહ  સ ગર નુાં ન મ શુાં છે? 
(A) આહકિહટક સમરુ                                   (B) અરબી સમરુ 
(C) એટલ ન્દ્ટીક સમરુ                                (D) પેવસહફક સમરુ 

95 સૌની યોજન  પ્રથમ તબબ્ક  નુાં ઉદઘ ટન કોણે કયુું? 
(A) નરેન્દ્ર મોદી                                       (B) આનાંદીબેન પટેલ 
(C) વવજયભ ઈ રૂપ ણી                                (D) કેશભુ ઈ પટેલ 

96 ગ ાંધીજી ન  અંગત સચચવ કોણ હત ? 
(A) ન ર યણભ ઈ દેસ ઇ                           (B) મહ દેવ દેસ ઇ 
(C) ગોપ લકૃષ્ણ ગોખલ ે                           (D) ઉમ શાંકર જોશી 

97 ખશુ્બ ુગજુર તકી ન  બ્ર ન્દ્ડ એમ્બેસેડર કોણ છે? 
(A) અવમત ભ બચ્ચન                                (B) સચચન તેંદુલકર 
(C) શ હરુખ ખ ન                                     (D) સલમ ન ખ ન 

98 ર ણકીવ વ ગજુર તન  ક્ય  શહરેમ ાં આવેલી છે? 
(A) પ ટણ                                         (B) વડનગર 
(C) વસદ્ધપરુ                                        (D) ખેર લ ુ

99 ભ રત આઝ દ થયુાં ત્ય રે ગજુર તમ ાં કેટલ  દેશી ર જ્યો હત ? 
(A) 85                                              (B) 75 
(C) 366                                             (D) 705 

100 ઝવેરચાંદ મેઘ ણીનો જન્દ્મ ક્ય ાં થયો હતો ? 
(A) ચ વાંડ                                          (B) ચમ ર જ 
(C) ચોટીલ                                          (D) ધ રી 

 

 


