STATE EXAMINATION BOARD - GANDHINAGAR

CRC EXAM - 2018 (Exam Date : 07/01/2018) Pro. Answer Key (Publish Date : 08 - 01 - 2018)
No.
પ્રશ્ન
1 કયા કવિનુ ઉપનામ 'ઉશનસ' છે ?
2 મવનષા સડસડાટ નીચે ઊતરી - આ િાક્યમાાં સડસડાટ શુાં છે ?
3

શબ્દકોષના િમમાાં ગોઠિો : જહન્નમ, જગલ,
ાં
જીિાંત, જટાયુ, જજિંદગી

જવાબ

(B) નટવરલાલ પંડ્યા
(D) ક્રિયા વિશેષણ

(B) જટાયુ, જહન્નમ, જગલ,
ાં
જજિંદગી,
જીિાંત

4 નીચે આપેલ પૈકી ગુજરાતી ભાષામાાં એિો ક્યો શુધ્ધ મ ૂળાક્ષર (વ્યાંજન) છે કે તેનાથી શરૂ થતો એક પણ શબ્દ નથી? (D) ળ
5 હુ ાં અણીિાળી પેન્સસલથી લખુ છાં' આ િાક્યમાાં વિશેષણ પદ કયુ છે ?

(C) અણીિાળી

6

सार्व नामिक मर्शेषण चुमनए ?

(D) थोडा

7

'तुफानों की ओर' કાવ્યના કવિ કોણ છે ?

(B) शशर्िंगलससह 'सुिन'

8

िुहार्रे का अथव बताइएः 'पानी-पानी होना'

(A) लज्जित होना

It's a very busy airport. There are planes ______ or landing every few minutes.

(D) taking off

My telephone is not working, I have to register a _________.

(A) complaint

Mansi lives in Bhopal, _______

(B) doesn't she ?

I bought a cake and ______ banana.

(D) a

Select the correct sentence.

(B) If you help him, he will pass.

9
10
11
12
13

14 अष्टावर्शततः अथावत्...........

(B) २८

15 ગુજરાતી શબ્દ માટે સાંસ્કૃત શબ્દ દશાાિત ુાં કયુ જોડકુાં ખોટુાં છે ?

(D) શોભે છે - दीयते

16
17

િતળ
ા ુ નો વ્યાસ એ િતળ
ા ુ ની વિજ્યા કરતાાં કેટલા ગણો હોય છે ?

2 એ કેિી સાંખ્યા છે ?

18 નીચેનામાાંથી કઇ સાંખ્યા નાની છે ?

(A) બે ગણો
(D) અસાંમેય
(D)

𝟓
𝟕

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

𝐑
𝟏𝟎𝟎

𝐍

19 નીચેનામાાંથી ચિવ ૃદ્ધિ વ્યાજ શોધિાનુાં સ ૂિ કયુ છે ?

(D)

20 32o ના ખ ૂણાના પ ૂરકકોણન ં માપ કેટલ ં થાય ?

(B) 148o

21 નીચેનામાંથી કય સાચ ં નથી ?

(C) 1 ઘન મીટર = 10,000 મમલી લીટર

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

પ ૂણણ સંખ્યાઓને કયા સંકેતમાં દશાણવાય છે ?

(B) W

િણ અંકની સૌથી મોટી સાંખ્યામાાંથી બે અંકની સૌથી નાની સાંખ્યા બાદ કરતા શુ ાં જિાબ મળે ?

(C) 989

૨૪ રૂમપયામાં એક પેન વેંચવાથી તેની મ ૂળ કકિંમત જેટલા જ ટકા ખોટ થાય છે તો તે પેનની મ ૂળ કકિંમત શોધો.

𝐀=𝐏 𝟏+

(C) 40 રૂમપયા

તળીયાિાળા ખુલ્લા નળાકારની કુલ સપાટીના ક્ષેિફળનુ ાં સ ૂિ ક્યુ છે ?

(A) πr (2h+r)

િીજી કક્ષામાાં િધુમાાં િધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાઇ શકે ?

(D) 18

નીચેનામાંથી કઇ પદ્ધમત હાઇડ્રોપોમનક્સ ખેતી પદ્ધમત નથી ?

(A) બરીડ્ ઇકરગેશન કલ્ચર

જયનુાં દળ 30 ક્રકલોગ્રામ છે તો તેન ુાં િજન કેટલુાં હોય ?

(A) 294 N

અમત શદ્ધ પાણી એ મવદ્યત પ્રવાહ માટે _________ તરીકે વતે છે .

(B) અવાહક

કોસ્સ્ટક સોડાનુ ાં આણિીય સ ૂિ શુ ાં છે ?

(C) NaoH

પરમાણ્વવય કેન્દ્રમાં કયા કણો આવેલા હોતા નથી ?

(C) ઇલેક્રોન

સ ૂયોદય પહેલા પ ૂવણકદશામાં અને સ ૂયાણસ્ત પછી પમિમ કદશામાં નરી આંખે દે ખાતો ગ્રહ કયો છે ?

(B) શક્ર

નીચેનામાાંથી સૌથી ઊંચી કક્ષાનો કોલસો કયો છે ?
પાણીની પાઇપની બનાિટમાાં કેિા પ્રકારના રે સાનો ઉપયોગ થાય છે ?
વિશ્વ પયાાિરણ ક્રદિસ ક્યારે ઉજિાય છે ?
ભારત કયા કટીબાંધમાાં આિેલો દે શ છે ?
ભારતીય પ્રદે શ કુલ કેટલા અક્ષાાંશો િચ્ચે આિેલો છે ?

(A) અન્દ્રેસાઇટ
(B) ટે રેલલન
(C) પાંચમી જૂન
(B) ઉષ્ણ અને સમશીતોષ્ણ
(B) 30

દીવની વડ્ી અદાલત ક્ાં આવેલી છે ?

(B) મબ
ં ઇ

સૌરાષ્રનો કયો જજલ્લો દકરયાઇ સીમા ધરાવતો નથી ?

(B) સરે ન્દ્રનગર

ભ ૂમધ્ય સમુદ્ર અને રાતા સમુદ્રને જોડતી નહેર કઇ છે ?
પ્રાચીન સમયમાાં પ્રચલીત "સોમ" શબ્દ સેના સાથે સાંબવાં ધત છે ?

(A) સએઝ નહેર
(A) વેદકાલીન દે વતાન નામ

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

42 નીચેનામાાંથી કઇ જોડ ખોટી છે ?

(C) વહાબીસ આંદોલન - ઠક્કર બાપા

43 વમિમેલા નામની સાંસ્થા કોણે સ્થાપી હતી ?
44 વ્યન્ક્ટ્તગત સત્યાગ્રહી તરીકે ગાાંધીજીએ કોની પસાંદગી કરી ?

(D) વીર સાવરકર

45 નીચેનામાાંથી કઇ જોડ સાચી નથી ?
46
47
48
49
50
51
52
53

ISP ન ં પ ૂરં નામ શ ં છે ?

ુ ાાં હોય છે ?
Cut, Copy ઓપ્સન કયા મેનમ

(B) Edit

બનાિેલી ફાઇલ ઓપન કરિા માટેની શોટા કટ કી કઇ છે ?

(C) Ctrl + O

કઇ અસર વડ્ણ માં હોલોગ્રામની અસર જેવી છે ?

(C) Watermark

કમ્પ્યટર કીબોડ્ણ માં કેટલી ફંકશન કી હોય છે ?

(D) 12

કોમ્પપ્યુટરના ડેસ્કટોપની સ્િીનમાાં સૌથી નીચેની આડી પટ્ટીને શુ ાં કહેિાય ?

કયા પ્રોગ્રામમાં ફાઇલન ં એકસ્ટે શન '*.docx' છે ?
ધાંધાકીય િેબસાઇટનુ ાં ડોમેઇન જણાિો.

ફકરાના તમામ લખાણને રૂલરના અનસંધાને ડ્ાબી અને જમણી બંને તરફ સરખી જગ્યા રાખી ગોઠવવા માટે કઇ ગોઠવણ

54 ઉપયોગી છે ?
55 પ્રાયમરી મેમરીન ં બીજ ં નામ શ ં છે ?
56 લચલ્ડ્રન યમનવમસિટીના હાલના કલપમત કોણ છે ?
57 RTE અંતગણત ધોરણ 6 થી 8 ની શાળામાં મવદ્યાથી મશક્ષકન ં આદશણ પ્રમાણ કેટલ ં નક્કી કરવામાં આવેલ છે ?
58 કોઇ શાળાએ પોતાની શાળાન ં રીપોટણ કાડ્ણ મપ્રન્દ્ટ કાઢવા માટે નીચેની કઇ સાઇટ પરથી મળી શકશે ?

(B) ટાસ્કબાર
(A) MS Word
(C) .com
(D) Justify
(B) અસ્થાયી

(A) શ્રી કે. એસ. લલલખયા
(B) 35:1

(B) schoolreportcards.in

NAS પહેલા ગજરાતમાં SAP સવેક્ષણ કરવામાં આવત ં તેન ં પ ૂરૂં નામ જણાવો.

(B) એક વર્ણથી વધ સમયથી
ડ્રોપઆઉટ થયેલા
(D) સ્ટડ્ન્દ્ટ એલચવમેન્દ્ટ પ્રોફાઇલ

સરસ્વતી સાધના યોજના અંતગણત કયા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી મવદ્યાથીનીને સાઇકલ આપવામાં આવે છે ?

(C) ધોરણ 9

59 STP અંતગાત કયા બાળકને 12 માસની બાળવમિ દ્વારા સ્પેવશયલ રેવનિંગ આપિામાાં આિે છે ?
60
61
62
63
64

(A) મવનોબા ભાવે
(B) કચ્છ-નળ સરોવર &
(D) અમદાવાદ-નારાયણ સરોવર
(B) Internet Service Provider

PSTE ન ં પ ૂણણ રૂપ શ ં થાય ?

રાષ્રીય ઉર્જણ સંરક્ષણ કદવસ ક્ારે ઉજવવામાં આવે છે ?
બાલસ ૃસ્ટટનુાં પ્રકાશન કોણ કરે છે ?

(B) મપ્ર-સમવિસ ટીચર એજ્યકેશન
(B) 14 મી ડ્ીસેમ્પબર

(B) શાળા પાઠયપસ્તક મંડ્ળ

No.
પ્રશ્ન
65 રાજ્ય પરીક્ષા બોડા આયોજજત પ્રાથવમક ચચિકલા પરીક્ષામાાં કયા ધોરણનાાં વિદ્યાથી ભાગ લઇ શકે ?

જવાબ

(A) ધોરણ-5 થી 8

RTE-2009 ની જોગવાઇ મજબ ધોરણ-6 થી 8 ની પ્રાથમમક શાળામાં વર્ણમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા કલાક શૈક્ષલણક કાયણ થવ ં
(C) 1000 કલાક
66 જોઇએ ?
(B) સાત
67 ધોરણ-1 થી 5 માાં કુલ વિદ્યાથી સાંખ્યા 280 હોય તો કેટલા વશક્ષક મળે ?

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

RTE-2009 ની કલમ-12 હેઠળ દરે ક શાળાએ કયા જુથના 25% બાળકો દાખલ કરિા જોઇએ ?

શાળા પ્રવેશોત્સવનો મખ્ય હેત કયો છે ?

RTE-2009 ની કલમ-18 અસિયે કયુ પ્રમાણપિ દરે ક શાળાએ મેળિવુ જોઇએ ?
RTE-2009 ની કઇ કલમ અંતગાત બાળકને એકજ ધોરણમાાં અટકાિી શકાય નહીં ?
RTE-2009 ની કઇ કલમમાાં દરે ક બાળકને મફત અને ફરજજયાત વશક્ષણ મળે તે માટે સ્થાવનક સત્તા માંડળોની ફરજો
વનયત કરિામાાં આિી છે ?

એક ખાનગી પ્રાથવમક શાળાએ RTE અસિયે નબળા અને િાંચચત જુથના 25% બાળકોને પ્રિેશ આપેલ છે . શાળાની
િાવષિક ફી 9,000/- છે તો આ શાળાને સરકાર તરફથી કેટલી રકમ મળિાપાિ થાય છે ?

(D) નબળા અને વંલચત
(B) નામાંકનમાં વધારો

(A) માન્દ્યતા પ્રમાણપત્ર
(D) કલમ-16
(B) કલમ-9
(A) 9,000

માક્રહતી અવધકારી અવધવનયમ હેઠળ માક્રહતી માાંગિા માટે કેટલી ફી નક્કી કરિામાાં આિી છે ?

(C) ² 20

રાજ્ય પરીક્ષા બોડા દ્વારા RIMC પરીક્ષા િષામાાં કેટલીિાર લેિામાાં આિે છે ?

(B) બે વાર

લોકસભામાાં રાટરપવતને કેટલા સભ્યો વનમણ ૂક કરિાની સત્તા છે ?
કયા પ્રોજેક્ટ્ટ થકી ગુજરાતની શાળાઓમાાં ક્રડઝીટલ િાાંવત થઇ શકશે ?
કયા રાજ્યની સીમા પાકકસ્તાન સાથે સંકળાયેલ નથી ?
31 માિાનો છાંદ કયો છે ?

કચ્છમાાં ડુગ
ાં રની હારમાળાને કયા નામે ઓળખાય છે ?
કયો ક્રદિસ આંતરરાટરીય સાક્ષરતા ક્રદિસ તરીકે ઉજિાય છે ?
ગુજરાતમાાં આિેલા તીથાસ્થાનો પૈકી કયુ જોડકુાં ખોટુાં છે ?
સવતષ ધિન સ્પેસ સેસટર' ક્યાાં આિેલ ુાં છે ?
રાટરીય ઇસ્સડયન મીલીટરી કોલેજ' ક્યાાં આિેલી છે ?

(C) 2
(C) જ્ઞાનકંજ

(A) છત્તીસગઢ
(C) સવૈયા
(D) ધાર
(A) 8 મી સ્ટે મ્પબર
(C) મપરાણા - બોટાદ જજલ્લો
(B) શ્રીહકરકોટા
(B) દહેરાદૂ ન

No.
85
86
87
88
89
90
91
92

પ્રશ્ન

ઓસ્કાર એવોડ્ણ 2018 માટે ભારતે કઇ કહન્દ્દી કફલ્મની દાવેદારી નોંધાવી ?

(A) ન્દ્યટન

દર ચાર વર્ે યોર્જતો 'એમશયન ગેમ્પસ' આગામી 2018 માં કયા દે શમાં યોર્જશે ?
ભારતનો પ્રખ્યાત જ્ઞાનપીઠ એવોડ્ણ -2017 માં કોને આપવામાં આવ્યો છે ?

(D) ઇન્દ્ડ્ોનેમશયા
(A) કૃષ્ણા સોબતી

નાગાજુ ાન સાગર યોજના' કઇ નદી પર બાાંધિામાાં આિેલ છે ?

(C) કક્રષ્ના

ગજરાતમાં એનજી ડેિલેપમેસટ એજસસી (GEDA)નુ ાં મથક ક્યાાં આિેલ ુાં છે ?

ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકરનુ સમાધી સ્થળ 'ચૈતસય ભ ૂવમ' કયા શહેરમાાં આિેલ ુ છે ?
ધોરણ 1 થી 8 માાં ગુજરાતી માધ્યમમાાં કેટલા વિદ્યાથીઓ ભણે છે ?
ધોરણ 1 થી 5 માાં કયા માધ્યમમાાં સૌથી ઓછા વિદ્યાથીઓ છે ?

93 ઇન સવિિસ ટીચસા રેવનિંગ અંતગાત ધોરણ 1 થી 8 માાં કેટલા ટકા મક્રહલા વશચક્ષકાઓએ તાલીમ લીધેલ છે ?
94
95
96
97
98
99
100

જવાબ

ધોરણ 1 થી 5 ની કેટલા ટકા શાળાઓએ શાળા વિકાસ ગ્રાસટ મેળિી છે ?
55 થી 56 િષાની ઉંમર ધરાિતા કુલ વશક્ષકોની ટકાિારી કેટલી છે ?
શાળા વિકાસ ગ્રાસટ પૈકી કેટલા ટકાનો ખચા થયેલ છે ?
ધોરણ 1 થી 5 માાં ક્રહસદી માધ્યમ કરતાાં અંગ્રેજી માધ્યમમાાં કેટલા િધારે વિદ્યાથીઓ ભણે છે ?
માિ ધોરણ 6 થી 8 િાળી ઉર્ૂા માધ્યમની શાળાઓમાાં કેટલા વિદ્યાથી ભણે છે ?
ધોરણ 1 થી 10 ધરાિતી મરાઠી માધ્યમની શાળાઓમાાં કેટલા વિદ્યાથીઓ છે ?
57 થી 58 િષાની ઉંમર ધરાિતા પુરૂષ વશક્ષકોનુ ાં પ્રમાણ કેટલુાં છે ?

(C) ગાંધીનગર

(B) મબ
ં ઇ

(B) 64,08,806
(B) મરાઠી

(B) 53.6
(A) 87
(D) 2
(B) 87.9
(A) 21,653
(D) 5,541
(A) 1,418
(C) 0.11

