HEAD CLERK ANSER KEY – EXAM HELD ON 09-10-2011

૧. “ધરોઈ” ડમ
૨.

ુ રાતના કયા
જ

લા માં – મહસાણા

- કરણો (X-RAY)ની શોધ – રોજન

૩. કપડા ધોવાના સોડાને – સોડ(યમ કાબ*નેટ
૪. -ો.ટટ/લે0ડ 1ાં અવયવ સાથે – 4ુ5િપ7ડ
૫. સૌથી વધાર કાબ:ન;ુ ં -માણ ધરાવતા કોલસા – એ0=ેસાઈડ
૬. ‘લીથો@.ફયર’ એટલે – ધનાવરણ
૭. નDર અધ:ગોળાની Gુલ સપાટ(;ુ ં

ે5ફળ – ૩πr2

૮. બે પાઈપો ‘એ’ અને ‘બી’ Iમશ: ૨૦ મીનીટ અને ૩૦ મીનીટ – જવાબ: ૧૨ મીનીટ
૯. એક ચોરસ કાગળના એક N ૂણા પરથી કાટકોણ, - પાંચ
૧૦. ૧૦૦ ચોકલેટ અને ૮૦ નારં ગી વQુમાં વQુ – ૨૦
૧૧. ડ(ઝલના ભાવમાં એક લીટર Tિપયા ૨નો વધારો – ૧૮ T. લીટર
૧૨. My father was on vacation last week.
13. A weak person falls a victim of many diseases.
14. Five minutes doesn’t seem long to wait.
15. Which of the following word means ‘fate’? = destiny

16. Select the correct Feminine Gender – widow
17. I hope your novel will have been finished by the next month.
18. Which is the most frequently used word in written English ? – The
19. Which of the following is opposite in meaning to ‘Regular’? – irregular
20. It is three years since I have seen my sister.
21.”A leaf” ;ુ ં બUુવચન – Leaves
22. ‘ દોહરો’ છંદમાં પહલા અને બીX – ચોવીસ
૨૩. ‘ પYZયાતાપ’ શ[દની –

5`RFTF5

૨૪. ‘સા હ\ય અકાદમી એવોડ: ’ મેળવનાર ‘સોIટ(સ’ – મ;ુભાઈ પંચોળ( (દશ:ક)
૨૫. પ^ાલાલ પટલની કઈ Gૃિતને – માનવીની ભવાઈ
૨૬. ‘મહામહ(મોપા`યાય’ ;ુ ં aબbુદ કયા તપ.વી – ક.કા.શાcી
૨૭. “dયાં dયાં વસે

ુ રાતી \યાં સદાકાળ
જ

ુ રાત “ પંefતનો – ખબરદાર
જ

૨૮. ‘અમે ર hુGું T;ુ ં i ૂમjુ,ં તમે અkર રં ગીલા રસદાર ‘ –Tપક
૨૯. ઉચી નીચી ફયા: કર ઝી0દગીની ઘટમાળ – noટાંત
૩૦. aચ;ુ મોદ(;ુ ં તpખqુસ – ઈશા: દ
૩૧. “રાગ ને \યાગ ની વZચે હrs ુ ં એ tલuુ ં હuુ ં “- મનહર
૩૨. દશમાં Gુપોષણથી પીડાતી મ હલાઓની – ૫૨%
૩૩. અ;ુhaુ ચત Xિત / અ;ુhaુ ચત જન Xિત અ\યાચાર અિધિનયમ -૧૯૮૯
૩૪. રાdયમાં દરક

લામાં

લા કલેકટર તેમના –

લા તકદાર( સિમિત

૩૫. અ;ુhaુ ચત Xિત /જનXિત અ\યાચારના કસોમાં – T.૧૦૦૦
૩૬. િવzમાં કયો દશ “આથમતા h ૂય:નો દશ “- અમે રકા (U.S.A.)

૩૭. અકબરના દરબારમાના -િસ| સંગીતકાર તાનસેન – રામત;ુ ં પાંડ
૩૮. ભારતના મ હલા ટ.ટ Iકટર – મીથીલી રાજ
૩૯. પે}ોલની શોધ કોણ – કલ:બે0જ
૪૦.

ુ રાત શેના ઉ\પાદનમાં િવzમાં – મગફળ(
જ

૪૧.

ુ રાત સા હ\ય પ રષદના .થાપક – રણ તરામ મહતા
જ

૪૨. કનકાવતી,ખાર(,~ુખી,સાંગ,bુ•માંવતી કયા – કZછ
૪૩. કયા શીખ

ુ ુએ
b

ુ ુ 4ખ
ુ ી લીપીની –
b

ુ ુ €ગદ
b

૪૪. દશની સૌ -થમ બંધારણ સ0માનયા5ા – hુર0nનગર
૪૫. થમ:લ પાવર .ટશનમાં ઉX: – કોલસો
૪૬. ‘ઝામર’ એ શર(રના 1ાં – •ખ
૪૭. નીચેનામાંથી કઈ ઓટો કંપની નથી – ભેલ
૪૮. સરકાર( હસાબો €ગે વત:માનપ5ોમાં વારં વાર – Comptroller and Auditor General
૪૯. સંસદ સમ

નાણા-ધાને નાણાંવષ: ૨૦૧૧-૧૨ – ૮.૪

૫૦. ઈ ‚તમાં ઇ.લામ પહોZયો તે પહલાની – hુય:
૫૧. ૨૬ ફ„ ૃઅર( ના રોજ રાo}(ય િવ…ાન દવસ ઉજવાય છે .
૫૨. સંસદ પર Uુમલાના આરોપમાં

ુ ેગાર – ૨૦૦૫
ન

૫૩. નીચેનામાંથી કયા મહા;ુભાવ મારણોkર ભારત –વી.વી.ગીર(
૫૪. તા. ૨,માચ: †ી રં ગ અવQ ૂત

ની જ0મજયંતી છે .

૫૫. આવકવેરા િવભાગની .થાપના ના ૧૫૦ વષ: િનિમkે સરકાર ‡ારા ભારતના ઈિતહાસમાં -થમ
વખત T. ૧૫૦ના 4 ૂ યના િસDા બહાર પાડવા નD( થsુ.ં

૫૬. ૨૨ ફˆુઆર( ૧૯૯૬ ના રોજ .કોટલે0ડમાં ડોલી નામના iુpતવયના ઘેટા;ુ ં સફળતાi ૂવ:ક fલોનીગ
થsુ ં હuુ.ં
ૂ ોના જોરદાર િવરોધ સામે –મહા4ુબ
૫૭. મહારાo} સરકાર ખેjત
ં ઈ એસ ઈ ઝેડ
૫૮. ૩,૮૪૭ ચો. કમી માં પથારાયેલ એિશયા;ુ ં – બ^ી
૫૯. નીચેનામાંથી કઈ સં.થા ભારત ક રાdય સરકાર હઠળ – ફડરલ [sુરો ઓફ ઇ0વે.ટ(ગેશન
ું
દનની ઉજવણી થાય છે .
૬૦. ૨૧ મી ફ„ ૃઆર(એ માંuભાષા
૬૧.

ુ રાતમાં સૌથી વQુ Gુવાઓની સંpયા 1ાં
જ

લામાં છે – Šુનાગઢ

૬૨.

ુ રાત સરકારની િમશન મંગલમ યોજના હઠળ – cી સખીમંડળો;ુ ં આથŒક સશefતકરણ
જ

૬૩. મ•aગયા પોટ: 1ાં દશમાં – બાં/લાદશમાં
૬૪. દ(પક રાગ ગાવાથી પીડાતા તાનસેન;ુ ં રાગ મ હાર ગાઈને – તાના ર ર(
૬૫. રાજતરં ગીણી 1ાં -દશના ઈિતહાશ;ુ ં વણ:ન – કાYમીર
૬૬. બાળકોની “4 ૂછાળ( માં” તર(ક – ગીŠુભાઈ બધેકા
૬૭. “aચપકો €દોલન “ કયા રાdયમાં – ઉkરાખંડ
૬૮. i ૂaણŽમાબેન પાકવાસાએ
૬૯. િનમ:ળ

ુ રાત, .વaણŽમ
જ

ુ રાતમાં – ઋuુભરા િવ•ાપીઠ
જ
ુ રાત અને વાઈ‘0ટ
જ

ુ રાતના -ણેતા – †ી નર0nભાઈ મોદ(
જ

૭૦. સમાજસેવા કાય: માટ ઓગ.ટ-૨૦૧૧ માં રમન મે/સેસે એવોડ: – ભગીની િનવે દતા
૭૧. “.વાગત” કાય:Iમ –

ુ રાત સરકાર એ કઈ – ફ રયાદ િનવારણ
જ

૭૨. ઓ.એન. .સી. ;ુ ં 4ુpય મથક – દહરા’ુન
૭૩. ભારતના 1ાં ઉ•ોગપિત લંડન માંથી – િવજય મા યા
૭૪. ભારતની લોકસભાના -થમ અ`ય

– ગણેશ માવલંકર

૭૫. યUુદ( ધમ:ના ધમ:.થાનને “ુ ં કહવાય – િસનેગોગ
૭૬. નીચેનામાંથી શેમાં િસ વર હોu ુ ં નથી – Tબી િસ વર
૭૭. િસ|iુર;ુ ં Šુ; ુ ં નામ – †ી.થળ(
૭૮. િતTવનતiુરમ કરળ રાdયમાં આવેq ું છે .
૭૯ . નીચે દશા: વેલ પર(ભાષીક શ[દોમાંથી – અવે

અસર –Income effect

૮૦. નીચેનામાંથી કઈ એજ0સી વીમા ના – IRDA
૮૧. નીચેનામાંથી કયો -\ય

વેરો છે ? – આવકવેરો

૮૨. “એ.ટટ ડ•ુટ(” એ “ુ ં છે – એક Xતનો કર
૮૩. નીચેની આGૃિતઓ પૈક( 5ણ આGૃિતઓ સમાન – (િ5કોણ વાળ( )
૮૪. તમો ર.તા પર જતા હો અને અચાનક તમને T ૧૦૦૦ – ન કના પોલીસ .ટશનમાં જમા કરાવશો
૮૫. તમો એક દોડની .પધા: માં દોડ( ર—ા છો. તમે બીX નંબર – nિતય
૮૬. કોઈ એક સંpયાના ૪૫ ટકા માંથી – ૨૦૦
૮૭. નીચેનામાંથી કsુ ં Output Device નથી ? – Mouse
૮૮. કોઈ Textની કોપી કરવા માટ – Ctrl + C
૮૯. Ms Word માં Maximum Zoom કટqું થઇ શક છે .? – ૫૦૦%
૯૦. પાવરપોઈ0ટમાં .લાઈડ શો જોવા –

F5

૯૧. Recycle Bin માં રહલી ફાઈલને પાછ( લાવવા – Restore
૯૨. રાdયપાલની િનમ˜ુકં વખતે રાo}પિત કોને – વડા-ધાન
૯૩. કયા

હૃ ના અ`ય

પોતે જ તે

હૃ ના – રાdયસભા

૯૪. રાdયપાલને સૌગંધ કોણ લેવડાવે છે – હાઇકોટ: ના 4ુpય 0યાય 4 ૂિત™

૯૫. ક0nીશાિષત -દશના બંધારણીય વડા – કલેકટર
૯૬.

ુ રાતમાં મહાનગરપાaલકાઓની સંpયા કટલી છે ? – ૮
જ

૯૭. ભારતમાં સૌથી લાંબો દ રયા કનારો કયા –
૯૮. સોનેર( નગર( તર(ક કોણ – šસલમેર
૯૯. ભારતની ઉkરથી દa ણની લંબાઈ – ૩૨૧૪
૧૦૦. મહાવીર .વામી;ુ ં 4ુ\sુ.› થળ કsુ ં – પાવાiુર(

ુ રાત
જ

