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રોલ નંબર

સમય: ૧૨૦ વમવનટ મહત્તમ ગુણ: ૧૦૦

A
પ્રશ્નપુસ્સ્તક કોડ

__________________________________________________________________________________________
અગત્યની સ ૂચનાઓ :
તમને સ ૂચના આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પ્રશ્નપુસ્તતકા ખોલવી નહિ. પરીક્ષા સમય પુરો થઇ ગયા બાદ ઉમેદવારે ઓરીજીનલ પ્રશ્નપુસ્તતકા
અને ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) જે તે નનરીશકને ફરજીયાત સોંપી દે વ.ંુ કોઇપણ સંજોગોમાં પ્રશ્નપુસ્તતકા અને ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET)
પરીક્ષાખંડની બિાર લઇ જવુ નિીં. ભનવષ્યમાં આન્સર કી ચેક કરવા માટે ઉમેદવારે પોતાનો પ્રશ્નપુસ્તતકા કોડ યાદ રાખવાનો રિેશે.

અન્ય સ ૂચનાઓ:
1.

આ પ્રશ્નપત્રમ ાં કુ લ 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.

દરે ક પ્રશ્નની સ થે જ ચ રે ય વવકલ્પો A,B,C અને D આપવ મ ાં આવેલ છે . દરે ક પ્રશ્નનો ઉત્તર A,B,C અને D પૈકી કોઈ એક છે . ઉદ હરણ તરીકે
ભ રતન વડ પ્રધ ન કોણ છે ?
(A) મનમોહનવસિંહ (B) નરે ન્દ્ર મોદી (C) સુભ ષચાંર બોઝ (D) વવનોબ ભ વે
ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) મ ાં

A

C

D

E

ઉપયુક્ત ઉદ હરણમ ાં જવ બ "B" છે . આથી "B" નુાં વર્ુળ
ુ ઘ ટુ ાં કરે લ છે .
ઉમેદવ રે જે સવ લનો જવ બ આપવ મ ગ
ાં ત ન હોય તો સવ લની સ મે આપેલ બબલમ થ
ાં ી "E" બબલ ઘ ટુ ાં કરવુ,ાં બબલ "E" સ થે અન્દ્ય
કોઈ જવ બનુાં બબલ પણ ઘ ટ
ાં ુ કરે લ હશે તો તે જવ બ ખોટો ઠરશે.
3.

OMR પદ્ધવતથી ઉત્તરવ હીન ાં મ ૂલ્ય ક
ાં ન મ ટે સ ચ ખોટ જવ બ, એક કરત વધુ વવકલ્પો દશ ુવેલ જવ બ, છે કછ ક તથ છોડી દીધેલ જવ બોને
ધ્ય નમ ાં લેવ મ ાં આવશે. પ્રત્યેક ખોટ જવ બ, ખ લી છોડેલ જવ બ, છે કછ ક કે એક કરત વધુ વવકલ્પ મ ટે પ્રત્યેક જવ બ દીઠ ૦.૨૫ ગુણ
ક પવ મ આવશે. પરાં ર્,ુ જો ઉમેદવ ર જવ બ આપવ મ ગત ન હોય અને ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) મ ાં વવકલ્પ (E) ડ કુ કરશે તો તેન
૦.૨૫ ગુણ 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 જગ્ય 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 પ ૂરી થ ય તે દરમ્ય ન પરીક્ષ ખાંડ છોડવ ની મન ઈ છે . ચ લુ પરીક્ષ દરમ્ય ન અંદરોઅંદર ગુસપુસ કરવી, અવ જ કરવો કે
વનરીક્ષકની સ ૂચન ઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરવુાં તે ગેરવશસ્ત ગણ શે.

6.

કોઈપણ સાંજોગોમ સીલ સ્ટીકર વગરની કે ખુલ્લી પ્રશ્નપુસ્સ્તક સ્વીક રશો નહ..

7.

કવર પ ૃષ્ઠ પર છપ યેલ વનદે શ નુસ ર પ્રશ્નપુસ્સ્તક ન પ્રશ્નો, પ ૃષ્ઠો અને સાંખ્ય ને બર બર ચક સી લો. ખ મીયુક્ત પ્રશ્નપુસ્સ્તક કે જેમ પ્રશ્નો /
પ ૃષ્ઠો ઓછ હોય, બે વ ર છપ ય હોય, અનુક્રમમ ાં અથવ અન્દ્ય કોઇ ફરક હોય તો વનરીક્ષક પ સેથી ર્ુરાંત જ બીજી સ રી પ્રશ્નપુસ્સ્તક મેળવી
લેવી. આ ક મ ઉમેદવ રે પરીક્ષ શરૂ થય ની શરૂઆતની પ ચ
ાં વમવનટમ ાં કરવ નુાં રહેશે. પછીથી, પ્રશ્નપુસ્સ્તક બદલવ મ ાં આવશે નહ. કે કોઈ
વધ ર નો સમયગ ળો આપવ મ ાં આવશે નહ..

8.

ઉત્તરપત્ર (OMR SHEET) અને પ્રશ્નપુસ્સ્તક ની અંદર આપેલ સ ૂચન ઓ ધ્ય નપ ૂવુક વ ચ
ાં ો. ક ચુ ક મ (Rough Work) પ્રશ્નપુસ્સ્તક ન અંવતમ પ ૃષ્ઠ
પર કરવુ.ાં

9.

પરીક્ષ ન જવ બોમ ાં ઓળખ સુચક 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. અન્દ્ય શ હી કે પેન કે પેસ્ન્દ્સલ તથ સફેદ શ હીનો ઉપયોગ
કરી શક શે નહ. તથ સફેદ શ હી (White ink), બ્લેડ કે રબ્બરથી કે અન્દ્ય કોઇ પણ રીતે કરે લ સુધ ર મ ન્દ્ય ગણ શે નહ..

11. ઉમેદવ રે પરીક્ષ ખાંડમ /
ાં હોલમ ાં કોલલેટર વસવ ય કોઈપણ પ્રક રન હસ્તચલચખત, છ પેલ પુસ્તક કે ક ગળની ચચઠ્ઠી, કેલ્યુલેટર, 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 લુમ પડશે તો
તેઓને ગેરલ યક ઠેરવવ મ ાં આવશે.

ઉમેદવ રની સહી: _______________

વનરીક્ષકની સહી: __________________

ઉમેદવ રનુાં ન મ: ______________

વનરીક્ષકનુાં ન મ: __________________
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પ્રશ્નપુસ્સ્તક કોડ A

આ શ્રેણી જુઓ: 36, 34, 30, 28, 24, ... આગળ શુ ાં સાંખ્ય આવવી જોઈએ?
(A) 20

(B) 22

(C) 23

(D) 26

P અને Q ની સરે ર શ મ વસક આવક રૂ. 5050. Q અને R ની સરે ર શ મ વસક આવક રૂ. 6250 અને P
અને R ની સરે ર શ મ વસક આવક રૂ. 5200. તો P ની મ વસક આવક કેટલી છે ?

3

4

(A) રૂ. 3500

(B) રૂ. 4000

(C) રૂ. 4050

(D) રૂ. 4500

એક વ્યસ્ક્ત 5 વમવનટમ ાં 600 મીટરની લ બ
ાં ી ગલી પ ર કરે છે . કલ ક દીઠ હક.મીમ ાં તેની ઝડપ શુ ાં છે ?
(A) 3.6

(B) 7.2

(C) 8.4

(D) 10

ફળન વેપ રી પ સે કેટલ ક સફરજન હત ાં તેમન થી 40% સફરજન વેચે છે અને હજુ પણ 420
સફરજન છે . અસલમ ,ાં તેની પ સે કેટલ સફરજન હશે?

5

6

7

8

9

10

(A) 588

(B) 600

(C) 672

(D) 700

10,000 રૂવપય ન 10% ન ચક્રવ ૃદ્ધદ્ધ વ્ય જે 4 વષુમ ાં કેટલ થ ય?
(A) 15,646 રૂવપય

(B) 13,541 રૂવપય

(C) 14,641 રૂવપય

(D) 16,247 રૂવપય

250 રૂવપય મ ાં ખરીદે લી વસ્ર્ુ પર 10 ટક નફો મેળવવ તેને કેટલ મ ાં વેચવી પડે ?
(A) 275

(B) 237

(C) 280

(D) 225

28 અને 42 ન લ.સ .અ અને ગુ.સ .અ ક્ ાં ગુણોત્તરમ ાં છે ?
(A) 4 : 1

(B) 2 : 5

(C) 6 : 1

(D) 6 : 2

જો એક વર્ુળ
ુ નો પહરઘ 66 મીટર હોય, તો તેન ુ ાં ક્ષેત્રફળ કેટલુાં થ ય?
(A) 365.5

(B) 346.5

(C) 436

(D) 256.5

મ ત -વપત ને છ પુત્રો છે અને દરે ક પુત્રની એક જ બહેન છે . તો આ પહરવ રમ ાં કેટલ સદસ્ય થય ?
(A) 6

(B) 7

(C) 9

(D) 8

ગચણત વવષયમ ાં 28 વવદ્ય થીઓએ મેળવેલ મ કુ ની સર સરી 50 છે . તેમ થ
ાં ી 8 વવદ્ય થી શ ળ છોડીને
જાય છે તો બ કીન વવદ્ય થીઓએ મેળવેલ સરે ર શ પ્ર પત ક
ાં ોમ ાં 5 ની વ ૃદ્ધદ્ધ થ ય છે . તો શ ળ છોડીને
જન ર વવદ્ય થીઓન પ્ર પત ક
ાં ોની સર સરી કેટલી હશે?
(A) 67.5

(B) 50.5

(C) 40.5

(D) 37.5
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12

13

14

15

16

17

18

પ્રશ્નપુસ્સ્તક કોડ A

Tom _____ (to read) a newspaper now. (Fill in the blank with correct tense.)
(A) reads

(B) is reading

(C) read

(D) has read

I see _____ three men outside. (Fill in the blank with correct article.)
(A) a

(B) the

(C) an

(D) --

Did it cost _____ to buy such a nice car? (Fill in the blank with correct determiner.)
(A) many

(B) much

(C) a lot of

(D) none of these

This is the _____ book I have ever read. (Fill in the blank with correct adjective.)
(A) interesting
(B) most interesting
(C) interested
(D) none of these
We love to sit _____ the grass _____ the garden. (Fill in the blank with correct preposition.)
(A) on/in
(B) in/on
(C) on/on
(D) on/at
She had an unpleasant experience _____ she was in Thailand. (Fill in the blank with correct
connector.)
(A) but

(B) because

(C) and

(D) while

Ouch! That hurt. (Choose the correct interjection to fill in the blank.)
(A) Ouch

(B) That hurt

(C) That

(D) Hurt

Peter said, “I may bring someone with me to the party.” (Choose the correct sentence in Reported
Speech.)
(A) Peter said he might bring someone with him to the party.
(B) Peter said he might have brought someone with him to the party.
(C) Peter said he might bring someone with her to the party
(D) None of these

19

20

21

22

Ferrari is a car _____ I like. (Choose the correct relative clause and fill in the blank.)
(A) who
(B) whom
(C) whose
(D) that
Choose the sentence with right word order.
(A) Tom a lot of people invited.

(B) Tom invited a lot of people.

(C) A lot of people Tom invited.

(D) Tom invited of people a lot.

કમ્પય ૂટરન વપત તરીકે કોણ ઓળખ ય છે ?
(A) બ્લેઈઝ પ સ્કલ

(B) લ ઈબવનઝ

(C) ચબલગેટ્સ

(D) ચ લ્સુ બેબેજ

સ મ ન્દ્ય રીતે કય પ્રક રન ાં પલોટર બજારમ ાં ઉપલબ્ધ છે ?
(A) ફ્લેટ બેડ

(B) ડ્રમ

(C) A અને B બન્ને

(D) એકેય નહી
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

પ્રશ્નપુસ્સ્તક કોડ A

સ મ ન્દ્ય રીતે Help મ ટે કઈ કીનો ઉપયોગ થ ય છે ?
(A) F10

(B) F1

(C) F12

(D) F11

MS-WORDમ ાં સ્પેચલિંગ અને ગ્ર મરની ચક સણી મ ટે કઈ કી નો ઉપયોગ થ ય છે ?
(A) F2

(B) F7

(C) F1

(D) F9

પ વર પોઈન્દ્ટમ ાં બન વેલી ફ ઈલનુ ાં પ્રેઝન્દ્ટેશન જોવ મ ટે કઈ ફાંકશન કી નો ઉપયોગ થ ય છે ?
(A) F3

(B) F5

(C) F7

(D) F4

GB નુ ાં પ ૂરુાં ન મ શુ ાં છે ?
(A) GIGABYTES

(B) GEGABYTES

(C) GEGABITS

(D) GIGABITS

કોમ્પયુટરમ ાં નેટવકુ સ્થ વપત કરવ તેમ ાં ભ ગ લેત દરે ક કોમ્પયુટરમ ાં કયુ ાં હ ડુ વેર વપર ય છે ?
(A) NIC

(B) NCI

(C) NOC

(D) NCC

ૂ મ ાં ______ કહે છે .
વલ્ડુ વ ઈડ વેબને ટાંક
(A) WWW

(B) વેબ

(C) A અથવ B

(D) આપેલ પૈકી એક પણ નહહ

નીચે પૈકી ______સચુ એન્દ્જીન દ્વ ર વેબ પેજ ને અસરક રક રીતે શોધવ નુ ાં ક યુ સરળ બન વે છે .
(A) head ટેગ

(B) body ટેગ

(C) html ટેગ

(D) meta ટેગ

<ol type="I" start="10"> કોડ.ગ ______ય દી દશ ુવશે.
(A) 10, 20, ૩૦, ...

(B) X, XI, XII, ...

(C) 10, 11, 12, ...

(D) I, J, K, ...

ુ નો મુખ્ય હેર્ ુ ______નુ ાં સ રી રીતે સાંચ લન કરવ નો છે .
વકુ બક
(A) કોઈ પણ ત્રણ સ્પ્રેડશીટ

(B) બે જ સ્પ્રેડશીટ

(C) સાંખ્ય બાંધ સ્પ્રેડશીટ

(D) આપેલ પૈકી એક પણ નહહ

32

નીચે પૈકી______સૌથી વધુ વપર ર્ુ ાં સુવ હ્ય દસ્ત વેજનુ ાં વવશ્વવ્ય પી એડોબ ફ ઈલનુ ાં અનુલબ
ાં ન છે .
(A) .ods
(B) .ots
(C) .pdf
(D) .html

33

વવધેયની શરૂઆત નીચેમ થ
ાં ી કય વવકલ્પ સ થે થ ય છે ?
(A) ‘=’ ચચન્દ્હ થી

(B) મ ૂળ ક્ષરો

(C) સાંખ્ય

(D) આપેલ પૈકી કોઈ પણ નહી
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સમસ્ય ન ઉકેલ મ ટે યાંત્ર દ્વ ર કરવ મ ાં આવત દરે ક ક યુને ચચત્ર ત્મક સ્વરૂપે રજુ કરતી ક યુહરતી ને
______કહે છે .

35

36

37

38

39

40

41

(A) સુડો કોડ

(B) ફ્લોચ ટુ

(C) અલગોહરધમ

(D) પ્રોગ્ર મ

ANSI C ધ ર ધોરણો ______પ ૂવુવ્ય ખ્ય વયત શબ્દોને સમથુન આપે છે .
(A) 10

(B) 20

(C) 32

(D) 30

int a=6; int b=5; c=a+--b; નો જવ બ ______આવશે.
(A) 11

(B) 10

(C) 12

(D) આપેલ પૈકી એક પણ નહહ

scanf ( ) વવધ નમ ાં ______પ ૂણ ાંક પ્રક રનો ડેટ દશ ુવે છે .
(A) %c

(B) %d

(C) %s

(D) %u

વનયાંત્રણન શરતી સ્થળ ત
ાં ર મ ટે ______એ સક્ષમ વનણુયકત ુ વવધ ન છે .
(A) switch

(B) if

(C) case

(D) break

C ભ ષ મ ાં ______પ્રક રન લ ૂપ વનયાંત્રણ વવધ નો ઉપલબ્ધ છે .
(A) 4

(B) 3

(C) 1

(D) 2

એક જ ડેટ પ્રક ર ધર વતી હકિંમતોન સમ ૂહને ______કહે છે .
(A) structure

(B) array

(C) function

(D) constant

આપેલ વ ક્ નો અલાંક ર શોધો.
'વ ૃક્ષો ઋર્ુઓની ર હ જોત ાં રહે છે . '

42

(A) વ્યવતરે ક

B) સજીવરોપણ

(C) ઉપમ

(D) વ્યજસ્ર્ુવત

આપેલ વ ક્ નો છાંદ શોધો.
'મને બોલ વે આ ચગહરવર તણ મૌન વશખરો.'

43

(A) માંદ ક્ર ત
ાં

(B) પ ૃથ્વી

(C) વશખહરણી

(D) હહરગીત

નીચેન મ થ
ાં ી કયો શબ્દ સમ ન થીમ ાં નથી ?
(A) સ ૂયુ

(B) રવવ

(C) હદવ કર

(D) સોમ
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45

46

47

48

49

50

51

52

'અમે' શબ્દ વવભસ્ક્તનો કયો પ્રક ર દશ ુવે છે ?
(A) કરણન અથુમ ાં ર્ ૃતીય વવભસ્ક્ત

(B) કત ુન અથુમ ાં પ્રથમ વવભસ્ક્ત

(C) કમુન અથુમ ાં દ્ધદ્વતીય વવભસ્ક્ત

(D) સાંબધ
ાં ન અથુમ ાં છઠ્ઠી વવભસ્ક્ત

'કણુવપ્રય' શબ્દનો સમ સ કયો છે તે ઓળખી બત વો.
(A) ઉપપદ

(B) તત્પુરુષ

(C) કમુધ રય

(D) દ્વ ાંદ્વ

'જીભ ન ઉપડવી' - રૂહિપ્રયોગનો અથુ આપો.
(A) જીભને દુ:ખ વો થવો

(B) દુુઃખ થવુ ાં

(C) વ ત કરત ાં ખચક ટ અનુભવવો

(D) શરમનો અનુભવ થવો

'પ ણી આવત ાં પહેલ ાં પ ળ બ ધ
ાં વી' કહેવતનો અથુ આપો.
(A) બાંધ બ ધ
ાં ી દે વો

(B) દીઘુદૃષ્ષ્ટ વ પરવી

(C) ડૂબતો મ ણસ તરણુ ાં પકડે

(D) ભવવષ્યવ ણી કરવી

'મધુ હ લરડુાં ગ ય છે .' નુ ાં પ્રેરક વ ક્ શોધો.
(A) મધુ હ લરડુાં ગવડ વે છે .

(B) મધુથી હ લરડુાં ગવ ય છે .

(C) મધુએ હ લરડુાં ગ યુ.ાં

(D) મધુ હ લરડુાં ગ તી હતી.

'ડોસ ટી. વી. જુએ છે .' વ ક્ને કમુચણમ ાં ફેરવો.
(A) ડોસ શુ ાં જુએ છે ?

(B) ડોસ શ મ ટે જુએ છે ?

(C) ડોસ ટી. વી. ને વ રાં વ ર શ મ ટે જુએ છે ?

(D) ડોસ થી ટી. વી. જોવ ય છે .

'રૂપ ળાં' શબ્દનો યોગ્ય વવરોધી શબ્દ પસાંદ કરો.
(A) બેડોળ

(B) કદરૂપુ ાં

(C) વવચચત્ર

(D) કિાંગ ુ

પીપ વ વ બાંદર કય જીલ્લ મ ાં આવેલ ુાં છે ?
(A) અમરે લી

(B) ર જકોટ

(C) ગોધર

(D) ધોર જી

ડો એચ એલ વત્રવેદી ક્ ાં રોગ મ ટેન આંતરર ષ્ટ્રીય ખ્ય વત પ્ર પત ડોક્ટર છે ?
(A) હ્રદય ન રોગો
(C) હ ડક ન રોગો

53

54
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(B) હકડની ન રોગો
(D) સ્ત્રી રોગો

મદય હન ભોજન યોજન કય મુખ્ય માંત્રી ન સમય મ ાં શરૂ થઈ હતી?
ુ ઈ પટેલ
(A) કેશભ

(B) મ ધવવસિંહ સોલાંકી

(C) ડો જીવર જ મેહત

(D) ચીમનભ ઈ પટેલ

જાપ ન ન સહયોગ થી તૈય ર થન ર પ્રથમ હ ઇ સ્પીડ બુલેટ ટ્રેન નો કોહરડોર કયો છે ?
(A) અમદ વ દ-મુબ
ાં ઈ

(B) મુબ
ાં ઈ - કલકત

(C) મુબ
ાં ઈ - મર સ

(D) મર સ- હદલ્લી
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56

ગ્ર મ પાંચ યતન વડ ને શુ ાં કહે છે ?
(A) પ્રમુખ

(B) વવક સ અવધક રી

(C) માંત્રી

(D) સરપાંચ

બન સડેરી ક્ ાં આવેલી છે ?
(A) મેહસ ણ
(C) બન સક ઠ
ાં

57

58

59

60

61

62

63

64

65
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(B) પ લનપુર
(D) કડી

સૌપ્રથમ પાંચ યતી ર જન ઉચ્ચ કક્ષ ની સવમતી ન અધ્યક્ષ કોણ હત ?
(A) ઝીણ ભ ઈ દરજી

(B) ર મમોહન

(C) ક ન પટેલ

(D) પાંકજ વૈદ્ય

NABARDએ શુ ાં છે ?
(A) બેન્દ્ક

(B) બ્લોક

(C) બોડુ

(D) વવભ ગ

તરણેતર નો મેળો કય જીલ્લ મ ાં ભર ય છે ?
(A) સુરેન્દ્રનગર

(B) ર જકોટ

(C) અમદ વ દ

(D) ભ વનગર

ગુજર ત મ ાં મહ ગુજર ત ની ચળવળ ની આગેવ ની કોને લીધી હતી?
(A) મોર રજી દે સ ઇ

(B) ઇંદુલ લ ય ચિક

(C) રવવશાંકર મહ ર જ

(D) ચુનીલ લ

પટોળ ાં મ ટે ગુજર તનુ ાં કયુ ાં શહેર જાણીર્ુ ાં છે ?
(A) જેતપુર

(B) પ ટણ

(C) જામનગર

(D) ભુજ

પ રસીઓ સૌ પ્રથમ કય બાંદરે ઉતય ુ?
(A) સાંજાણ

(B) ખાંભ ત

(C) કાંડલ

(D) મુરાં

2001 મ ાં આવેલ ભ ૂકાંપ ની તીવ્રત કેટલી હતી ?
(A) 7 થી વધ રે

(B) 8 થી વધ રે

(C) 6 થી વધ રે

(D) 5 થી વધ રે

દ હાં ડયો ન મનુ ાં સ મવયક કોણે શરૂ કયુાં ?
(A) પ્રેમ નાંદ

(B) ફ બૅસ

(C) નમુદ

(D) નાંદશાંકર મહેત

ચગરન રન વશલ લેખો સૌપ્રથમ કોને પ્ર પત થય હત ?
(A) પાંહડત ભગવ નલ લ ઈંરજીતને

(B) જ્હોન મ શુલને

(C) જેમ્સ વપ્રન્દ્સેસને

(D) કનુલ ટોડેને

Page 7 of 10

KTG-1

06th August, 2017 16:00 to 18:00 hrs

66

67
68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

પ્રશ્નપુસ્સ્તક કોડ A

ગુજર ત ર જ્યન પ્રથમ મુખ્યમાંત્રી જીવર જ મહેત એ ક્ રે હોદ્દો ગ્રહણ કયો હતો ?
(A) ઈ.સ.૧૯૬૩

(B) ઈ.સ.૧૯૬0

(C) ઈ.સ.૧૯૫૭

(D) ઈ.સ.૧૯૭૨

વસક્ક અને ર ણ વ વ કય ઉધ્યોગ મ ટે જાણીત છે ?
(A) વસમેન્દ્ટ
(B) બ્ર સ
(C) કેવમકલ
(D) વશવપિંગ
ટ ટ કેવમકલ નો પલ ન્દ્ટ ક્ ાં આવેલો છે ?
(A) મીઠ પુર

(B) ધાંગધ્ર

(C) ઓખ

(D) વડોદર

પશુપવતન થ માંહદર કય દે શ મ ાં આવેલ ુાં છે ?
(A) નેપ ળ

(B) ભ રત

(C) જાપ ન

(D) મલેવશય

ઊગત સ ૂયુ નો દે શ કોને કેહવ ય છે ?
(A) ભ રત

(B) જાપ ન

(C) નેપ ળ

(D) અમેહરક

રણમલ તળ વ કય જીલ્લ મ ાં આવેલ ુાં છે ?
(A) જામનગર

(B) ર જકોટ

(C) ખાંભ ત

(D) સુરત

વવસ્ત રની રષ્ષ્ટએ ગુજર તનો સૌથી ન નો જજલ્લો કયો છે ?
(A) ડ ગ
ાં

(B) નવસ રી

(C) ગ ધ
ાં ીનગર

(D) પોરબાંદર

શ મળ જી નુ ાં માંહદર કય જીલ્લ મ ાં આવેલ ુાં છે ?
(A) અરવલ્લી

(B) બન સક ઠ
ાં

(C) સુરત

(D) સ બરક ઠ
ાં

ગોરખ ન થ વશખર ગુજર તન કય પવુત પર આવેલ ુાં છે ?
(A) પ વ ગિ

(B) ચગરન ર

(C) પ ચલત ણ

(D) અંબ જી

હ લમ ાં ગુજર તન ાં કય શહેરને હેહરટેજ વસટી તરીકે જાહેર કરવ મ ાં આવ્યુ?ાં
(A) અમદ વ દ

(B) બરોડ

(C) ર જકોટ

(D) સુરત

ગુજર ત ર જ્ય ન પ્રથમ મહહલ ડ ઇરે ક્ટર જનુલ ઓફ પોચલસ(DGP) કોણ બન્દ્ય ?
(A) ગીત જોહરી

(B) ઉષ ર ડ

(C) હકરણ બેદી

(D) કમલ નેગી

ગુજર તર જ્યન કેચબનટ કક્ષ ન વશક્ષણ માંત્રી કોણ છે ?
(A) શ્રી વવજય રૂપણી

(B) વનવતનભ ઈ પટેલ

(C) શ્રી ભુપેન્દ્રવસિંહ ચુડ સમ

(D) શ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજા
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વ ઈબ્રન્દ્ટ ગુજર ત મહોત્સવ ની શરૂઆત કોને કરી હતી?
(A) નરે ન્દ્ર મોદી

(B) ચીમનભ ઈ પટેલ

(C) આનાંદીબેન પટેલ

(D) આનાંદીબેન પટેલ

હ લમ ાં ગુજર ત ર જ્યન ર જયપ લ કોણ છે ?
(A) કમલ બેવનવ લ

(B) ઓમપ્રક શ કોહલી

ુ ઈ પટેલ
(C) કેશભ

(D) આનાંદી બેન પટેલ

IPL મ ાં ગુજર ત ની હટમ નુ ાં ન મ શુ ાં છે ?
(A) ગુજર ત હોવશિસ

(B) ગુજર ત ટ ઈગર

(C) ગુજર ત લ યન્દ્સ

(D) ગુજર ત ગૌરવ

અમદ વ દન ર ણીપ બસ સ્ટેશનનુ ાં ઉદઘ ટન કોણે કરે લ?
(A) આનાંદીબેન પટેલ

(B) વવજય રૂપ ણી

(C) નરે ન્દ્ર મોદી

(D) અવમત શ હ

એસ. ટી ન ભાંગ ર મલસ મ નનુ ાં વેચ ણ કરતી MSTC ક્ શહેરમ ાં છે ?
(A) વડોદર

(B) સુરત

(C) અમદ વ દ

(D) ભ વનગર

GSRTC નીચેન પૈકી કઈ વવવશસ્ટ સેવ પ ૂરી પ ડતી નથી?
(A) તેહવ રો દરમ્ય નની સેવ

(B) તીથુધ મો ને જોડતી સેવ

(C) શ ળ કોલેજો ને જોડતી સેવ

(D) હોસ્સ્પટલો ને જોડતી સેવ

ુ ાં ય = એસ. ટી. ભ વનગર વવભ ગ તો અમ ૂલ = ?
જો શેત્જ
(A) અમરે લી વવભ ગ

(B) નહડય દ વવભ ગ

(C) ભરુચ વવભ ગ

(D) સુરત વવભ ગ

એક મુસ ફર લોકલ બસમ ાં ૨૦ નાં ન સ્ટેજ પર થી બેઠ અને ૨૩ નાં ન સ્ટેજ પર ઉતરી ગય તો
તેણે કેટલ હકમીની મુસ ફરી કરી ગણ ય?
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(A) ૧૬ હકમી

(B) ૧૫ હકમી

(C) ૧૭ હકમી

(D) ૧૮ હકમી

નીચેન મ થ
ાં ી કઈ ઉંમરન બ ળકની અડધી હટહકટ થ ય ?
(A) બે થી દસ વષુ

(B) પ ચ
ાં થી બ ર વષુ

(C) ત્રણ થી નવ વષુ

(D) આઠ થી પાંદર વષુ

બે મુસ ફરો કે જેમ ાં એક આઠ વષુન ુ ાં બ ળક 2 સ્ટેજની મુસ ફરી કરે છે . જો આખી હટહકટ મ ટે કી. મી.
દીઠ બે રૂવપય ભ ડુાં લ ગે તો આ બાંને મુસ ફરોને ચ ૂકવવ પ ત્ર થર્ુ ાં કુલ ભ ડુાં કેટલુાં થ ય ?
(A) 72 રૂવપય
(B) 70 રૂવપય
(C) 36 રૂવપય
(D) 34 રૂવપય
એક મુસ ફર એસ. ટી. બસમ ાં 19 હકલો ગ્ર મની ઘરવખરી લઇ જાય છે . તો તેને ચ ૂકવવ પ ત્ર થર્ુ ાં
લગેજ સ્ટેજ દીઠ કેટલુાં ?
(A) 19 રૂવપય

(B) 20 રૂવપય

(C) 1 રૂવપય

(D) કોઈ ચ ર્જ નહ.
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જો 9 સ્ટેજન 54 હકમી થ ય તો 3 સ્ટેજન હકમી કેટલ ?
(A) 20 હકમી

(B) 22 હકમી

(C) 18 હકમી

(D) 16 હકમી

લોકલ બસમ ાં ૧.૫ સ્ટેજનુ ાં ભ ડુાં રૂવપય ૮ હોય તો ૩ મુસ ફરનુ ાં કુલ ભ ડુાં તે બસમ ાં કેટલુાં થ ય?
(A) રૂવપય ૨૦

(B) રૂવપય ૨૬

(C) રૂવપય ૨૫

(D) રૂવપય ૨૪

ભ રતમ ાં સૌપ્રથમ વ ર મોટર વેહહકલ એક્ટ કઈ સ લમ ાં દ ખલ કરવ મ ાં આવ્યો.
(A) 1947
(B) 1971
(C) 1978
(D) 1939
પી. યુ. સી. સટીફીકેટ કેટલ સમય મ ટે મ ન્દ્ય રહે છે ?
(A) 1 મહહનો

(B) 3 મહહનો

(C) 6 મહહન

(D) 1 વષુ

અનમેલ રે લવે ક્રોવસિંગ પરથી બસને પસ ર કર વત પહેલ કેટલી દૂ ર ઉભી ર ખવ ની ?
(A) 10 ફૂટ થી ઓછાં

(B) 200 ફૂટ થી વધ રે

(C) 40 ફૂટ થી વધ રે

(D) 1 ફૂટ

ડ્ર યવવિંગ લ યસન્દ્સ મેળવવ ઇચ્છક અરજદ ર ને વધ રે મ ાં વધ રે કેટલ વષુ સુધી
ાં ડ્ર યવવિંગ
લ યસન્દ્સ આપવ મ ાં આવે છે
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(A) 20 વષુ મ ટે

(B) 3 વષુ મ ટે

(C) 7 વષુ મ ટે

(D) 15 વષુ મ ટે

શરીરનુ ાં સમતોલન કયુ ાં અંગ જાળવે છે ?
(A) મોટુાં મગજ

(B) ન નુ ાં મગજ

(C) પગ

(D) હ્નદય

મ ણસન મ ૃત્યુબ દ આંખનુ ાં દ ન કેટલ સમયમ ાં કરી શક ય છે ?
(A) 24 કલ ક

(B) 18 કલ ક

(C) 12 કલ ક

(D) 6 કલ ક

મુસ ફરી દરમ્ય ન દદીને મધમ ખી કરડે તો ............
(A) ર્ુલસીનો રસ લગ ડવો
(C) ડુગ
ાં ળી નો રસ લગ ડવો

(B) આદુાં નો રસ લગ ડવો
(D) લ.બુ નો રસ લગ ડવો

બસમ ાં કેટલ મુસ ફરો લેવ તે સાંખ્ય કોણ નક્કી કરે છે ?
(A) આરટીઓ
(B) ગુજર ત એસ ટી
(C) ડેપો મેનેજર
(D) પેસેન્દ્જર
ુ
પ્રવ સી પ સેથી કન્દ્ડકટરે મુસ ફરી ભ ડાં ક્ રે વસ ૂલ કરવ નુ ાં હોય?
(A) ઉતરવ ન સ્થળે
(B) બેસવ ન સ્થળે થી
(C) પેહલ સ્ટોપથી
(D) ઉપરોક્ત કોઇ પણ નહ.
બસ સ્ટેશનમ ાં બસને પ છી લેવડ વવ ની પધ્ધતીને શુ ાં કહેવ ય છે ?
(A) હરવવસિંગ પ્રોવસજર

(B) બ્રેક ડ ઉન પ્રોવસજર

(C) ષ્વ્હસચલિંગ પ્રથ

(D) ઉપરોક્ત કોઇ નહ.
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