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HEAD CLERK – 18-09-2011 – Answer Key

૧. તા તરમાં (સ ટ બર-૨૦૧૧)માં મં ુ ર મહાજન સંઘના અ ણી નેતા – !ી અરિવ$દ &ુચ
૨. તા.૭-૯-૨૦૧૧ ના રોજ +દ,હ-માં થયેલ બો બ – હાઈકોટ3
૩. હા5વોલી અને 6લવોલી બે7ે શ9દ – 6ટબોલ
૪. નીચેનામાંથી ક;ુ ં જોડ=ું સા>ુ ં નથી ? – ગલગાંઠ-(ગોઈટર) િવટામીન-ડ- ની ઉણપ
૫. શર-રમાના “FિતરGા તંH” Jુ ં KુLય કાય3 –શર-રમાં Jુકશાન કરતા જMં ુઓ Fવેશે Oયારથી
૬. પોલેQડમાં યોRયેલા SતરરાTU-ય િવVાન – શરદ મીરાની
૭. અડધી સદ-ની વાચનયાHાના – મહQX મેઘાણી
૮. Zુંક- વાતા3 માં અ[લીલ િન\પણ – મ]ુ રાય
૯. “છ અGરJુ ં નામ” કા_ય સં હમાં કોના – રમેશ પારખ
૧૦. aુજરાતના Fશીb સા+હcયકાર ઉમાશંકર જોષી- વાeુક૧૧. નીચેના પૈક- કયો શ9દ “રાત” ણો પયા3 યી નથી – દાિમની
૧૨. નીચેના પૈક- કઈ જોડણી – િનર-Gક
૧૩. “aુજરાતનો નાથ” નવલકથા ના લેખક – કનૈયાલાલ Kુનશી

૧૪. નીચેનામાંથી કોણ Rણીતા િનબંધકાર – કાકા કાલેકર
૧૫. “ માં તે માં “ કયો અલંકાર છે ? – અનQવય
૧૬. He is a man whom I know, you can trust completely.
17. Find out the correct plural of “Wolf” - Wolves
18. It was a winter evening.
19. Run fast and get your ticket.
20. When I went there, I found that Bhumika was cooking.
21. We all did well in the test.
22. You cannot go along here because the road is being repaired.
23. The policeman asked whether I had seen the accident.
24. Do you know the principle of your religion?
25. Last Sunday, I had gone to the market.
26. એક કારની ઝડપ તેની K ૂળ ઝડપ કરતા ૫ ક-.િમ. – ૨૫ ક-.મી./કલાક
૨૭. એક સાઈકલની છાપેલી ક-મત ૧૫૬૦ \. – ૭૮ \.
૨૮. (૮) ૨/૩ ની ક-મત જણાવો – ૪
૨૯. ૩.૬ મીટર ઉચાઇએ દ-વાલને અડક તે ર-તે – ૨.૪ મીટર
૩૦. Δ ABC માં AC કણ3 છે . BM વેધ છે . – 4 3
૩૧. “aુ,કોમાં” માનવ શર-રના કયા – Sખ
૩૨. નીચે ચાર પૈક-ના Hણ એકસમાન

ૂથમાં આવે છે . – nાસ

૩૩. િવoુતFવાહની મદદથી કોઈ ધાMુનો – ઇલેકUો લેટpગ
૩૪. માqલીધર એ rાં FકારJુ ં નીવસનતંH – =ુિHમ
૩૫. ખરતા તારા sુ ં છે . – ઉ,કા

૩૬. Fકાશે કtું “હશKુખની માતા એ માર- માતાની – મામા
૩૭. તમારો લાઈનમાં બ7ે તરફ નવમો નંબર – ૧૭.
૩૮. કઈ એક રકમમાં ૪૦% ૨૦૦૦ થાય ? - ૫૦૦૦
૩૯. “દાંતીવાડા” બંધ કઈ નદ- પર – બનાસ
૪૦. કયા લેખક aુ ત;ુગ
ં ીન નથી ? – સોમદવ
૪૧. ભારતના નેપોxલયન તર-ક – સKુXaુ ત
૪૨. ભારત આઝાદ થ;ુ ં Oયાર કy ેસના FKુખ –

. બી. =ૃપલાણી

૪૩. હ પી કઈ નદ-ના ઉ{ર- +કનાર – MુગભXા
ં
૪૪. |ુરાતન અવશેષ માટ RણીMુ ં “ પોળો “- સાબરકાંઠા
૪૫. ટકાઉ િવકાસ એટલે – ટકાઉ િવકાસ એટલે પયા3 વરણ તરફ મૈHી| ૂણ3
૪૬. નીચેનામાંથી કયા દશને બંદર નથી – અ5ઘાની}થાન
૪૭. ભારતમાં rાં મહાJુભાવો જગંતને “પંચશીલ”- જવાહરલાલ નહ~ુ
૪૮. ભારતની સંસદ-ય પbિત rાં દશમાંથી – •€લેQડ
ુ ાં – INSERT
૪૯. હડર અને •ટર rાં મેJમ
50. TCP એટલે sુ ં ? – UાQસિમશન કંUોલ Fોટોકોલ
૫૧. GSWAN વેબસાઈટJુ ં Address sુ ં છે – www.gswan.gov.in
52. તમારા મહOવના બધા ડટા કયા – HARD DISK
53. હાયપર ટ‚}ટ માક3 -અપ લેQ€વેજ – HTML
54. આથƒક ઉદાર-કરણ નીિત અપનાવાથી ભારતને – આવકની સમાનતામાં વધારો
૫૫. WTO (World Trade Organisation) – 1.લી RQ;ુઆર-, ૧૯૯૫ને રોજ અ…}તOવમાં આ_;ુ.ં

૫૬. આ]ુિનક સંચાલનના િપતા તર-ક – !ી હનર- ફયોલ
૫૭. ભારતની મ†ય}થ બ‡કJુ ં નામ – ર-ઝવ3 બ‡ક ઓફ ઇˆQડયા
૫૮. લ]ુતમ ભર‰ુ ં કઈ સં}થાને લાaુ – લીમીટડ કંપની
૫૯. લોક ભાગીદાર-ના અxભગમને લીધે નીચેના – લોક િવરોધ
૬૦. ઓફ-સમાં

પHો આવે તેને નyધવા માટ – ઈનવડ3 રŠ}ટર

૬૧. નીચેનામાંથી કઈ ફાઈxલ$ગ વગƒકરણ – KુળાGર પbિત
૬૨. આ+દમ

ૂથોમાં નીચેના પૈક- કઈ Rિતનો – ભીલ

૬૩. પ+ડત +દનદયાળ ઉપા†યાય આવાસ – સામા‹જક અને શૈGણીક ર-તે પછાત વગ3
૬૪. સામા‹જક અને શૈGxણક ર-તે પછાતવગ3 – િનયામક િવકસતી Rિત
૬૫. aુજરાત સરકાર Œારા નોકર-ઓ અને શૈGxણક સં}થાઓમાં – \.૪.૫૦ લાખ
૬૬. અQય પછાતવગ• માટ રાŽય સરકારની નોકર-ઓમાં – ૨૭%
૬૭. સર}વતી સાધના યોજનામાં કQયાઓને – સાઈકલ
૬૮. સ ટ-૨૦૧૧માં ચીનમાં રમાયેલા એિશયન ચે… પઅનશીપ હોક- – ઓડોસ3
૬૯. મહાન xચHકાર રિવશંકર રાવળJુ ં જQમ}થાન – ભાવનગર
૭૦. “કા•ુ”ં માછલી કઈ નદ- માંથી – કોસક
૭૧. મહાકાલે•ર Žયોિત‘pગ rાં – ઉ’ ન
૭૨. નીચેનામાંથી ક;ુ ં શાક

ૂથ બહારJુ ં છે – Mુવેર

૭૩. }ટનલેસ }ટ-લમાં નીચેના પૈક- કઈ ધાMુનો – ટગ}ટન
૭૪. હડકવા “ગેની રસી કોણે – •ુઈ પા•ર
૭૫. ભારતનો અવકાશી ઉપ હ “INSAT” એટલે – ઇˆQડયન નેશનલ સેટલાઈટ

૭૬. ભારતીય િવ”ાભવન Œારા Fગટ થM ુ ં – નવનીત-સમપણ3
૭૭. ગર-બોની •પડ-ઓ eુધી eુય3 ઉR3 – હર-શ હાંડ
૭૮. “ઘટમાં ધોડો થનગને આતમ િવઝે પાંખ – ઝવેરચંદ મેઘાણી
૭૯. ક;ુ ં કાપડ ક+ટ$ગ-િસલાઈ કરતા પહલા – eુતરાઉ
૮૦. કયા ધમ3માં અ+હસાને પરમોધમ3 ક–ો-—ન
૮૧. કઈ aુજરતી િવ˜ ૂિતએ, ઔધોxગક જગતમાં aુજરાતJુ ં – ધી~ુભાઈ “બાણી
૮૨. લšડખોદના રહઠાણને sુ ં કહવાય – બખોલ
૮૩. ની›નામાંથી કયા કિવ!ીની હમણાં જ રાŽયભરમાં જQમ – કિવ!ી ઉમાશંકર જોષી
૮૪. aુજરાત િવધાનસભામાં સૌથી વ]ુ વખત બ ટ – !ી વ ુ ભાઈ વાળા
૮૫. ;ુનો-UNOમાં સૌ Fથમ +હQદ-માં ભાષણ આપનાર – !ી અટલxબહાર- વાજપાઈ
૮૬. aુજરાતનો સૌથી વ]ુ “ ભાતીગળ અને લોકમેળા” – તરણેતરનો મેળો
૮૭. ભરના Fથમ નાગ+રક કોને કહવાય – રાTUપિત
૮૮. કQX સરકારની વહ-વટ- ભાષા કઈ – +હQદ૮૯. નીચેનામાંથી ક;ુ ં કો |ુટર ના મગજ

•ુ ં – CPU

૯0. ‘ž-બલ’ શ9દ હોક- િસયાવ કઈ રમતમાં વપરાય છે . – બા}કટબોલ અને 6ટબોલ
૯૧. “eુરજબાર-” sુ ં છે – એક |ુલJુ ં નામ
૯૨. Fશીb વૈશો_દવી મં+દર કયા રાŽયમાં – જ Kુ કા[મીર
૯૩. “કા ુટા” કયા દશJુ ં અ‰ુમથક – પાક-}તાન
૯૪. સKુXમંથનણી પૌરાણીક કથા અJુસાર નીચેનામાંથી ક;ુ ં • ૃG – પા+રRતક
૯૫. ‘પાર•ુ’ં એટલે ક;ુ ં પGી – ક&ુતર

૯૬. નીચેનામાંથી ક;ુ ં જોડ=ું સા>ુ ં નથી – કાદં બર-- ક,હણ
૯૭. aુજરાત સરકાર }થાપેલ વનો પૈક- ‘ભ…‚ત વન’ – ચોટ-લા
૯૮. ‘અJુલોમ લ€ન’ એટલે..... ઉ›ચ ગણાતી Vાિત / વણ3 નો |ુ~ુષ પોતાનાથી ઉતરતી Vાિત
૯૯. સાઈકલ ના શોધકJુ ં નામ જણાવો. – મેક િમલન
૧૦૦. નોબલ Fાઈઝ મેળવનાર Fથમ ભારતીય વૈVાિનક – ડૉ. સી.વી.રામન

જવાબો અJુમાન પર આધા+રત છે . જવાબોની અમે કોઈ ખાHી નથી આપતા .જો કોઈ
જવાબમાં ˜ ૂલ જણાતી હોય તો અમને ranjitthakor@in.com પર મોકલી શકો છો.
આભાર .
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