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બ 

 

દક્ષિણ ગજુરાત વીજકંપની  ક્ષિમિટેડ 

મવદ્યતુ સહાયક ના હોદ્દા િાટેની િેક્ષિત પરીિા 
 

તારીખ :24/10/2021 (રવવવાર)                 સમય : 11:00 a.m.to 12:30 p.m. 

 

સ્થળ :________________________ 

 

ઉમેદવાર નુું પરુૂ નામ :____________________________________ 

 

બેઠક નુંબર :(આંકડા માું)-_________________________________ 

 

બેઠક નુંબર :(શબ્દો  માું)-__________________________________ 

 

1. આ પરીક્ષાનો સમય ૦૧-૩૦ કલાકનો છેઅને દરેકવૈકલ્પપક પ્રશ્નનો ગણુ એક છે.દરેક પ્રશ્નના 
જવાબ આપવા ફરજીયાત છે અને દરેકવૈકલ્પપક પ્રશ્નનો ગણુ એક છે.ફુલ ગણુ 75 છે .દરેક 
પ્રશ્નોના જવાબ આપેલ ઉત્તરવહીમાું જ લખવાું.ખોટા જવાબ ના નેગેટટવ માકક નથી. 

2. MCQ પધ્ધવત્ત થી ઉત્તરપત્રો ના મપૂયાુંકન માટે આપના ખોટાજવાબ, એકકરતાું વધારે 
વવકપપ દશાકવેલ જવાબ, છેકછાક તથા છોડી દીધેલ જવાબોને ધ્યાન માું લેવામાું આવશ ે
નટહ અને તે અંગે કોઈ માર્કસક આપવામાું આવશે નટહ. 

3. દરેકઉમેદવાર ટેસ્ટ દરમ્યાન સપુરવાઇઝર દ્વારા આપવામાું આવતી સચુનાઓનુું ધ્યાનપવૂકક 
પાલન કરવાનુું રહશેે. 

4. આપનો બેઠક નુંબર (સીટ નુંબર) આપની ઉત્તરવહીના બેઠક નુંબરના ખાનામાું આંકડામાું 
તેમજ શબ્દોમાું સ્પષ્ટ અને વાુંચી શકાય તે રીતે લખવો. 

5. કોઇપણ પ્રકારના ઇલેકટ્રોનીકસ સાધનો જેવાું કે કેલક્યલેુટર, મોબાઇલ ફોન વવગેરે પરીક્ષા 
ખુંડમાું લઇ જવા પર પ્રવતબુંધ છે. 

6. ઉમેદવારે પ્રશ્નપત્રના દરેક પાનાુંના નીચે સહી કરવી. 
7. પરીક્ષા પરૂી થયાની સચુના મળ્યા પછી તમારી ઉત્તરવહી, પ્રશ્નપત્ર,હોલ ટટટકટઅને 

બાહેંધરી પત્રક સપુરવાઇઝરને આપ્યા પછી જ પરીક્ષા ખુંડ છોડવા વવનુંતી. 
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(1) અલ્ટરનેટરનુરેંટટિંગ________િાહંોયછે. 

(A) KW (B) HP (C) KVA (D) KVAR  

(2) ડી.સી .િોટર ના ટોકક  નો  એકિ કયો છે? 

(A) ટકલોગ્રામ -મીટર (B) જુલ (C) ન્યટુન-સેન્ન્ટમીટર(D) ન્યટુન-મીટર 

(3) ડી. સી .મસરીઝ  િોટર િા ંિોડ ને દૂર કરવાિા ંઆવે છે ત્યારે  

(A) તેની સ્પીડ ખબુ જ વધી જાય છે. (B) તનેી સ્પીડ ખબુ જ ઘટી જાય છે. 

(C) સ્પીડ અચળ રહ ેછે. (D) ઉપર ના માુંથી એક પણ નટહ. 

(4) શદુ્ધ રેઝીસ્ટટવ સટકિટ નો પાવર ફેક્ટર _______હોય છે. 

(A) યવુનટી (B) લીટડિંગ (C) શનુ્ય (D) લેગગિંગ 

(5) ડેલ્ટા જોડાણ િા ંિાઈન કરન્ટ અને ફેઝ કરન્ટ વચ્ચે સબંધં હોય છે? 

(A) ILINE = √3 IPHASE (B) ILINE =3 IPHASE (C) ILINE =1/√3 IPHASE (D) ILINE =  IPHASE 

(6)િેક્ષગિંગ િોડ પર અલ્ટરનેટરિા ંઆિેચરટરએકશન__________ છે. 

(A) ક્રોસમેગ્નટેાઇગઝિંગ(B) ટડમેગ્નટેાઇગઝિંગ 

(C) નોનઇફેકટીવ(D) મગે્નેટાઇગઝિંગ 

(7) િોડનક પાવરટટેશનના આધમુનક 3-ફેઝ અલ્ટરનેટરના જનરેટેડ 

વોલ્ટેજ___________હોયછે. 

(A) 1100  V (B) 13200 V (C) 3300 V (D) 6600 V    
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(8)100 KVA, 50 Hz,1500 RPM ની ટપીડ પર ફરતા અલ્ટરનેટર િા ંકેટિા  

પોિ હશ?ે  

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 

(9) ઇિેસ્ક્િક ટફલ્ડ ઇન્ટેન્ન્સટી નો એકિ __________છે. 

(A) જૂલ/કુલુંબ (B) ન્યટુન/મીટર(C) વોપટ/મીટર(D) કુલુંબ /(મીટર)2 

(10) અર્ક અર્વા ગ્રાઉન્ડ વાયર ___________નો બનેિો હોય છે. 

(A) કોપર (B) ઝીંક (C) આયનક (D) ગલેવેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ 

(11) મસન્રોનસ િોટર નીટપીડ 

(A) વેરીયબેલ હોય છે.(B) અચળ હોયછે. 

(C)વરેીયેબલ અથવાઅચળ હોય શકે છે.   (D) ઉપર ના માુંથી એક પણ નટહ 

(12) િાન્સફોિકરિા ંપ્રાઈિરી ફ્િક્સ, સેકન્ડરી ફ્િક્સ___________હોય છે. 

(A) કરતા વધારે(B) કરતાું ઓછું 

(C) જેટલુું જ(D) ઉપર માુંથી એક પણ નટહ 

(13) જો સ્કટક્વરિ કેજ ઇન્ડક્શન િોટરની રોટર ઓપનસટકિટ હોય, તો િોટર 

(A) ખબૂ વધારે સ્પીડ થી રન થશે. (B) ખબૂ ઓછી સ્પીડ થી રન થશે. 

(C) રન થશે નહીં.(D)  ઉપર ના માુંથી એક પણ નટહ. 

(14) નીચેનાિારં્ી કયુઇંન્ક્વપિેન્ટ વીજળી અને ન્ટવક્ષચિંગને કારણે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ  

સર્જ સાિે રિણ આપ ેછે? 

(A) હોનક ગેપ (B) થમકલ ઓવરલોડ ટરલે (C) બ્રીધર (D) કુંઝવટેર 
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(15) જયારે 3-ફેઝ ઇન્ડક્શન િોટર ના સપ્િાય ના બે ફેઝ ની અદિાબદિી  

કરવાિા ંઆવે ત્યારે, 

(A) મોટર ટરવસક ટદશામાુંરન થાય છે.(B) મોટર રન થશે નટહ. 

(C)મોટર તે જ પોગઝશન માું રન થશે. (D) મોટર વાઇન્ડીંગ બળી જશે. 

(16) કાબકન આકક િેમ્પ નો ઉપયોગ _____ િા ંર્ાય છે. 

(A) વસનેમા પ્રોજેર્કટર   (B) ડોમેન્સ્ટક લાઈટટિંગ 

(C) સ્ટ્રીટ લાઈટટિંગ   (D) ફોટોગ્રાફી 

(17) વાઇન્ડીંગ િા ંવામનિશ નુ ંકાિ 

(A) વાઇન્ડીંગ કોઇલ ને ગ્રીપ કરવાનુું 

(B) યાુંવત્રક સ્ટે્રન્થ માું વધારો કરવાનુું 

(C)વધારે પડતી ગરમી થી બચાવવાનુું 

(D) વાઇન્ડીંગ ના ઇન્સલુેટીંગ ગણુધમક નો વધારો કરવાનુું 

(18) િોટર નો શોટક  આિેચર ગ્રાઉિર ર્ી ટેટટ કરવા દરમિયાન હકેસો બ્િેડ 
___________________________. 

(A) સ્સ્થર રહ ેછે. 

(B) અવાજ સાથે ઝડપ થી વાઇબ્રેટ થાય છે. 

(C) આમેચર વાઇન્ડીંગ દ્વારા આકર્ાકય છે.  

(D) આમેચર વાઇન્ડીંગ દ્વારા અપાકર્ાકય છે. 
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(19) વાઇન્ડીંગ પ્રટરયા દરમિયાન પ્રીટહટીંગ ક્યારે કરવાિા ંઆવે છે? 

(A) ઈસ્મ્પ્રગ્નેશન પ્રટક્રયા પહલેા (B) વાઇન્ડીંગ ને વાવનિશ કરતા પહલેા 

(C) ઈસ્મ્પ્રગ્નેશન પ્રટક્રયા પછી (D) વાઇન્ડીંગ ને ટેસ્ટ કરતા પહલેા 

(20) મમૂવિંગ આયકન પ્રકારના ંઇન્ટુિેન્્સ નો ઉપયોગ ______________  

(A) ફર્કત એ.સી. સપ્લાય ઉપર થાય છે. 

(B) ફર્કત ડી.સી. સપ્લાય ઉપર થાય છે. 

(C) બુંને એ.સી. સપ્લાય અને ડી. સી.સપ્લાય ઉપર થાય છે. 

(D) ઉપરમાું થી એક પણ નટહ. 

(21) ફ્લરુોસન્ટ ટયબૂ સટકિટ િા ંચોક નુ ંકાયક ___________છે. 

(A) સટકિટ ના પાવર ફેર્કટર ને સધુારવાનુું 

(B) લેમ્પ ના ફ્લલકર ને રોકવાનુું 

(C) મખુ્ય આકક બનાવવા માટે ના ઉચ્ચ વોપટેજ પરુા પાડવાનુું 

(D) ઉપર ના માુંથી એક પણ નટહ 

(22) વેક્યિુ ક્િીનર િાટે કઈ િોટર નો ઉપયોગ કરી શકાય? 

(A) ડી.સી.શન્ટ મોટર        (B) 1 -ફેઝ એ.સી. મોટર 

(C) 3 -ફેઝ એ.સી. મોટર (D) ડી.સી.વસરીઝ મોટર 

(23) જો મસિંગિ ફેઝ િાન્સફોિકર િાટે N1/N2 = 2હોય અને પ્રાઈિરી વોલ્ટેજ  

        E1=120 V હોય તો સેકન્ડરી વોલ્ટેજ E2 કેટિો ર્શે? 
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(A) 0 V (B) 36 V (C) 60 V (D) 240 V 

(24) 3 ફેઝ ટડટિીબ્યશુન િાન્સફોિકર સાિાન્ય રીતે __________ િા ંજોડાયેિ  

હોય છે. 

(A) ડેપટા/ડપેટા (B) સ્ટાર/સ્ટાર (C) સ્ટાર/ડપેટા (D) ડપેટા/સ્ટાર 

(25) અર્ક િીકેજ સટકિટ બે્રકરનો ઉપયોગ નીચેના િા ંર્ી કઈ પટરન્ટર્મત િા ં

વપરાય છે.? 

(A) શોટક સટકિટ(B) ગ્રાઉન્ડ ફોપટ 

(C) ઓપન સટકિટ  (D) ઓવરલોડ 

(26) ઉચ્ચ િાન્સમિશન ઓવરહડે કંડક્ટરને પોિ પર સીધા રાિવા િાટે  

ઉપયોગિા ંિેવાતા ઇન્ટયિેુટરનો પ્રકાર_______છે. 

(A) પોસ્ટ ઇન્સ્યલુેટર (B) વપન ઇન્સ્યલુેટર 

(C) સ્ટે ઇન્સ્યલુેટર (D) શેકલ ઇન્સ્યલુેટર 

(27) મવદ્યતુ પટરપર્ અને ચુબંકીય પટરપર્ િાટે નીચેના િારં્ી કઈ સિાનતા  

સાચી છે.? 

(A) અવરોધ - પવમિઅન્સ(B) કન્ડકટન્સ - લલર્કસ 

(C) કન્ડકટીવીટી - લલર્કસ ડેન્સીટી(D) રેઝીઝટીવીટી - રીલકટીવીટી 

(28) IE રૂિ1956 મજુબ િો અને િીડીયિ વોલ્ટેજ િાટે પરમિમસબિ વોલ્ટજ  

ડ્રોપ કેટિો હોય છે? 

(A)  2.5 % (B) 3% (C) 5% (D) 12.5 % 
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(29)  

 

 

 

 

વાયટરિંગિા ંવપરાતા ઉપર દશાકવેિ મસમ્બોિ નુ ંનાિ શુ ંછે? 

(A) ગલિંક (B) ફયઝુ (C) પલુ સ્વીચ(D) પ્લગ અને સોકેટ 

 

(30) સટકિટ બે્રકર ના આટકિંગ કોન્ટેક્ટસ ______ના બનેિ હોય છે. 
 (A) પોસલેેન   (B) એપયવુમવનયમ ની વમશ્ર ધાત ુ

 (C) તાુંબા ટુંગસ્ટન ની વમશ્ર ધાત ુ (D) ઉપર ના માુંથી એક પણ નટહ 

(31)  

 

 

 

 

ડીસી જનરેટર િાટે  'X' ર્ી  દશાકવેિ  ભાગનુ ંનાિ શુ ંછે? 

(A) આમેચર કોર(B)  આમચેરસ્લોટ 

(C)કમ્યટેુટર રાઇઝર (D) કમ્યટેુટર સગેમેન્ટ 

(32) SCR ને ફાયર કયાક પછી ગેટ પલ્સ ને દૂર કરવાિા ંઆવે તો SCR કરન્ટ 

(A) વધશ ે  (B) તટેલો જ રહશે ે
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(C) તરત જ શનુ્ય થઇ જશે   (D) ઝડપ થી ઘટશ ે

(33) નીચે દશાકવેિ આકૃમત નુ ંનાિ શુ ંછે.? 

 

 

 

 

 

 

(A) ઓટો ટ્રાન્સફોમકર              (B) કોર પ્રકારનુું ટ્રાન્સફોમકર 

(C)શલે પ્રકારનુું ટ્રાન્સફોમકર(D) ઓટડયો ફ્રીર્કવન્સી ટ્રાન્સફોમકર 

(34) કોિિ I   અને કોિિ II જોડો. 

કોિિ I કોિિ II 

1. અલગ અલગ સબ સટકિટ માું કોઈ ખામી છે કે નટહ તે 
ચેક કરવા 

(a) ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટ 

2. સ્વીચ નુું જોડાણ ફેઝ સાથે છે કે નટહ તે ચેક કરવા (b) પોલાટરટી ટેસ્ટ 

3. અથક કન્ડકટર ઓપન છે કે નટહ તે ચેક કરવા (c)કન્ટીન્યઈુટી ટેસ્ટ 

(A)1-c,2-b ,3-a   (B)1-b,2-c ,3-a 

(C)1-a,2-c ,3-b   (D)1-c,2-a ,3-b 

(35) 3-ફેઝ મસટટિિા,ં જો િોડ સપંણૂક રીતે બેિેન્સડ હોય, તો ન્યિુિ કરન્ટ 
______ ર્ઇ જાય છે. 

(A) અનુંત (B) અડધો (C) ડબલ(D) શનૂ્ય 

(36) એ.સી. િારં્ી ડી.સી. િા ંરૂપાતંરીત કરવાની પ્રટરયા ને ___________કહવેાિા ં 

આવે છે. 
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(A) એમ્પ્લીટફકેશન   (B) રેકટીફીકેશન(C)મોડયલુેશન  (D) ઇન્વટટિટફકેશન 

(37) સટકિટ બે્રકર નો હતે ુ__________છે. 

    (A) સટકિટ ને જોડવા માટે 

    (B) સટકિટ ને બ્રેક કરવા માટે 

    (C) સટકિટ ને જોડવા માટે અને સટકિટ ને બ્રેક કરવા માટે 

    (D) ઉપર ના તમામ જવાબ સાચા નથી. 

(38) 

 

પોઇન્ટસ A અને B વચ્ચેના કુિ રેક્ષઝટટન્સ  ની ગણતરી કરો. 

(A) 11 ઓહમ (B) 7 ઓહમ(C) 8 ઓહમ (D) 7.5 ઓહમ 

(39) કોિિ I અને કોિિ II જોડો. 

કોિિ I  કોિિ II 

a. વસલીકોન કન્ટ્રોલડ 
રેન્ર્કટફાયર 

1. 
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b. ઝેનર ડાયોડ 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 

c. લાઈટ એવમટીંગ ડાયોડ 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d. ફોટો ડાયોડ 4. 
 
 
 
 
 
 
 

(A)a-4, b-1, c-2, d-3  (B)a-3, b,2, c-1, d-4 

(C )a-4, b-1, c-3, d-2(D)a-1, b-4, c-3, d-2 
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(40)કોિિ I   અને કોિિ II જોડો. 

કોિિ I કોિિ II 

a.મશીન ને બુંધ કરવામાું આવે છે. 1.રૂટટન મેન્ટેનન્સ 

b.મશીન ને ખોલવામાું આવતુું નથી. 2.બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સ 

c.જયારે મશીન ખોટકાઈ જાય છે ત્યારે 
જાળવણી કરવામાું આવે છે. 

3.ઓવર હોગલિંગ 

 

(A) a-3, b-2, c-1 (B) a-3, b-1, c-2 

(C) a-1, b-3, c-2    (D) a-2, b-1, c-3 

 

(41)  

 

 

 

પોઇન્ટસ A અને B વચ્ચેના કુિ કેપસેીટન્સ ની ગણતરી કરો. 

(A) 1 F (B) 0.5 F (C) 4 F (D) 2 F 

 

(42) િેગર નો ઉપયોગ ______િાપવા િાટે ર્ાય છે. 

(A) અથક રેગઝસ્ટન્સ(B)ઇન્સ્યલુેશન રેગઝસ્ટન્સ 

(C) ઇન્સ્યલુશેન ના બ્રકે ડાઉન વોપટેજ   (D) ઉપર ના માુંથી એક પણ નટહ 

 

 

 

 

2 F 2 F 

A B 
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(43)  

 

 

 

 

ઉપર ની આકૃમત િા ં દશાકવેિ  વાયર જોઈન્ટ નુ ંનાિ શુ ંછે? 

(A) એટરયલ  ટેપ જોઈન્ટ(B) નોટેડ  ટેપ જોઈન્ટ 

(C) ડુપ્લેર્કસ ક્રોસ જોઈન્ટ(D) ડબલ ક્રોસ જોઈન્ટ 

 

(44)  

 

 

 

 

 

ઉપરોક્ત કેપેમસટર સટકિટિા ંચાર્જની ગણતરી કરો. 

(A)  200 માઇક્રો કુલુંબ   (B) 800 માઇક્રો કુલુંબ 

 (C) 400 માઇક્રો કુલુંબ   (D) 100 માઇક્રો કુલુંબ 

(45) સોટડયિ વેપર િેમ્પ ની અંદર ની ટયબૂ િા ં______ગેસ ભરેિો હોય છે. 

(A) આગોન   (B) ટહલીયમ(C) નીયોન   (D) હાઇડ્રોજન 

(46) સટકિટ ઓપન કરતી વિતે સટકિટ બે્રકર, આઇસોિેટર અને અમર્િંગ ટવીચના 
સચંાિન િાટે નીચેનાિારં્ી કયો ઓપરેશન રિ યોગ્ય છે? 

2 uF 

400 

Volt 
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(A) ઓપન સટકિટ બ્રકેર – ઓપન આઇસોલટેર – ર્કલોઝ અવથિંગ સ્વીચ. 

(B)ઓપન આઇસોલટેર – ઓપન સટકિટ બ્રકેર – ર્કલોઝ અવથિંગ સ્વીચ. 

(C)ઓપન અવથિંગ સ્વીચ – ઓપન આઇસોલેટર – ઓપન સટકિટ બ્રેકર. 

(D) ઓપન સટકિટ બ્રકેર – ર્કલોઝ અવથિંગ સ્વીચ – ઓપન આઇસોલેટર 

(47) ઈન્કાન્ડેસેંન્ટ િેમ્પ ની સરિાિણી િા ંફ્િોરેસન્ટ િેમ્પ________ 

(A) વોપટેજ માું થતા ફેરફાર માટે ઓછા ટક્રટીકલ હોય છે. 

(B) ડી.સી. સપ્લાય પર ઉપયોગ કરી શકાતા નથી. 

(C)પ્રવત વોટ વધ ુપયમુન્સ બહાર એવમટ કરે છે. 

(D)બાહ્ય વાઇબ્રશેન્સ દ્વારા વધ ુઅસર પામે છે. 

(48) ઘરગથ્થ ુઇન્ટટૉિેશન િા ંિેમ્પો અને પિંાઓ નુ ંજોડાણ _________િા ં
કરવાિા ંઆવે છે. 

(A) વસરીઝ(B) સમાુંતર 

(C) વસરીઝ અને સમાુંતર કોમ્બીનેશન (D) ઉપરના માુંથી કોઈ નહીં 

(49) સીિ કરેિ સપ્િાયર ના ફયઝુ ની જોગવાઈ ______________કરવાિા ં 

આવે છે. 

(A) એનજી મીટર પછી (B) કોઈ પણ જગ્યાએ 

(C)  એનજી મીટર પહલેા (D) મઈેન સ્વીચ પછી 

(50) ફ્િોરેસન્ટ ટયબૂ િા ંિેક્ષગિંગ પાવરફેક્ટર િાટે નુ ંમખુ્ય કારણ _________છે. 

(A) બે મખુ્ય ઇલેર્કટ્રોડ્ઝ (B) ચોક 
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(C) ગ્લો પ્રકાર નુું સ્ટાટકર   (D) લો પ્રેસર મરક્યરુી   

 

(51) એક 100 W,230 Vબલ્બ ને 230 V સપ્િાય સાર્ે જોડવાિા ંઆવ્યો છે. પ્રમત 
ટદવસ 5 કિાક િેિે 30 ટદવસ િાટે કુિ એનજી વપરાશ નો દરરૂ.________ર્શે. 
પ્રમત યમુનટ 3 રૂપીયા ધારો. 
(A)  45 (B) 90 (C) 100 (D) 150  

(52) ડીસી જનરેટર વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરવાિા ંફેઈિ જાય, તો પ્રર્િ શુ ંકરવુ?ં 

(A) ફીપડ રેગઝસ્ટન્સ માું વધારો કરવો.(B) આમેચર નુું ઇન્સ્યલુશેન તપાસો. 

(C) ફીપડ કનેર્કશન્સ ટરવસક કરવુું.(D) પ્રાઇમ મવૂરની ઝડપમાું વધારો કરો. 

(53) જો ડીસી શન્ટ િોટરની ફીલ્ડ વાઇન્ડીંગ ના કનેકશન બદિવાિા ંઆવે તો 

નીચેની કઈ બાબત સાચી છે? 

(A) મોટર ચાલશે નહીં.(B) તે એક જ ટદશામાું ચાલશે. 

(C) તે વવપરીત ટદશામાું ચાલશે.(D) મોટર સ્પીડ બદલાશે. 

(54) મસિંરોનસ િોટર િા ંબેક ઇ.એિ.એફ (Eb) __________ ઉપર આધાર રાિે છે. 

(A) મોટરની સ્પીડ(B) મોટર પરનો લોડ 

(C) બુંને સ્પીડ અને રોટર લલર્કસ(D) માત્ર D.C. એર્કસાઇટેશન 

(55) નીચેનાિારં્ી કયો IE મનયિઈિેકટિકિ ઇન્ટટોિેશનના સિયાતંરે  

ઇન્ટપેકશન અને ટેસ્ટટિંગ નુ ંવણકન કરે છે? 

(A) IE Rule 56 (B) IE Rule 46(C) IE Rule 54 (D) IE Rule 31  

(56)અમર્િગ િાટેનો IS (ઇસ્ન્ડયન ટટાન્ડડક) કોડ____________છે. 

(A) IS4029 (B) IS 6389 (C)IS 3043 (D)IS 2309 



 
 
                                                                             Paper type B 
 

  

ઉમેદવાર ની સહી ..................... 15 OF 18 

 

(57) એમ્પીયર એ __________િાપવાનો એકિ છે. 

(A) વીજપ્રવાહ (B) અવરોધ (C) પ્રેશર (D) ઘનતા  

(58) ઇન્ડક્શન િોટરને ટટાટક  કરવા િાટે ટટાટકસકનો ઉપયોગ ર્ાય છે તેનુ ંકારણ 
_______ છે. 

(A) તે વવપરીત ટદશામાું રન થતી નથી. 

(B)તનેો સ્ટાટટિંગ કરન્ટ તેના રેટેડ કરન્ટ કરતા પાુંચ ગણો અથવા વધ ુછે. 

(C) તે વવપરીત ટદશામાું રન થઇ શકે છે. 

(D) તે હવેી લોડ લઇ શકે છે. 

(59) EHV (એક્સિા હાઈ વોલ્ટેજ) ઉપર ઓપેરેટ ર્તા સાધન નુ ંિેન્ટેનન્સ કરતા  

પહિેા તેને અિગ કરવુ ંજોઈએ અને ગ્રાઉન્ડ સાર્ે જોડવુ ંજોઈએ કારણ કે, 

(A)  ઉચ્ચ અવરોધનો પાથ પરૂો પાડવા માટે  

(B) ચાર્જ િંગ કેપસેીટન્સને ગ્રાઉન્ડ તરફ ટડસ્ચાર્જ કરવા માટે 

(C) ઓપેરેટ કરતી વ્યસ્ર્કતના રક્ષણ માટે 

(D)  B અનેC બુંન ે

(60) અવરોધ ને િાપવા િાટે ________નો ઉપયોગ ર્ાય છે. 

(A) ઓહમ મીટર (B) P.F. મીટર (C) વોટમીટર (D) ફ્રીકવુંસીમીટર 

(61) એક્સિા હાઈ ટેન્શન કેબિ ના ઓપરેટટિંગ વોલ્ટેજ _________છે. 

(A) 132 KV (B) 66 KV (C) 33 KV (D) 11 KV  

(62) 3/20 નો વાયર એટિે 
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(A) 20 ગેજ ના 3 તારવાળો વાયર (B) 3 મી.મી.વ્યાસ ના 20 તારવાળો વાયર 

(C) 3 ગેજ ના 20 તારવાળો વાયર (D) ઉપર ના માુંથી એક પણ નટહ. 

(63) કોિિ I   અને કોિિ II જોડો. 

કોિિ I કોિિ II 

a.ટેસ્ટ લેમ્પ 1.દીવાલ માું કાણા પાડવા 
b.ઇલેન્ર્કટ્રક ટડ્રલ 2.પટરપથ નુું સાતત્ય તપાસવા 
c.વાયર ગજે 3.વાયર જીવુંત છે કે ડેડ છે તે ચેક 

કરવા 
d.ટેસ્ટર 4.વાહક નો ગજે માપવા 
 

(A)a-2, b-1, c-4, d-3(B)a-1, b-2, c-4, d-3 

(C)a-3, b-1, c-2, d-4(D)a-1, b-2, c-3, d-4 

(64) મવદ્યતુ સાધનોને સીરીઝ િા ંજોડવાિા ંઆવતા નર્ી કારણ કે 

(A)સીરીઝ સટકિટ જટીલ હોય છે.            (B) પાવર નો વ્યય વધારે થાય છે. 

(C)સાધનોને રેટેડ વોપટેજ મળતા નથી. (D)ઉપરના માુંથી એક પણ નટહ. 

(65) 220V ના સપ્િાય ની એરોસ િા ંબે પ્રમતરોધ એક 50ઓહિ અનેબીજા 60 

ઓહિ નુ ંજોડાણ સીરીઝ િા ંકરવામાું આવેિ છે તો વોલ્ટેજ ડ્રોપઅનરુિે  

_________અને ___________ર્શે. 

(A) 120 V ,100 V(B) 100 V,120 V(C)40 V,180 V (D) 110 V,110 V 

(66) વાયટરિંગ દરમિયાન ઉભી િાઈન િેંચવા િાટે કયા ઓજાર નો ઉપયોગ ર્ાય 
છે.? 
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 (A) ફૂટપટ્ટી (B) કાટખણૂો (C) સળીયો(D) પ્લમ્બ બોમ્બ 

(67) કોિિ I   અને કોિિ II જોડો. 

કોિિ I કોિિ II 

1. તે ઓવરહીટ સામે ટ્રાન્સફોમકરની ટાુંકીની સરુક્ષા કરે 
છે. 

(a) ટ્રાન્ફોમકર ઓઇલ 

2. તે ટ્રાન્સફોમકર વાઈન્ન્ડિંગ અને કોરને ઠુંડુ કરવા માટે 
છે. 

(b) બ્રીધર 

3. તે એક માધ્યમ મારફતે ટાુંકીમાુંથી હવા ને બહાર 
જવા માટે પરવાનગી આપે છે. 

(c)એર્કસપ્લોઝન વેન્ટ   

 

(A)1-b,2-c,3-a(B) 1-c,2-a,3-b(C)1-a,2-b,3-c(D) 1-c,2-b,3-a 

(68) ઈિેકિોિીસીસ ની પ્રટરયા િાટે _______સપ્િાય ની જરૂર પડે છે. 

(A) ડી.સી. સપ્લાય(B) એ.સી.સપ્લાય 

(C) ફેરફાર પામતા વોપટેજ (D) ડી.સી. સપ્લાયતેમજ એ.સી.સપ્લાય બુંનેની 

(69) બકુોલ્ઝ ટરિેનો ઉપયોગ_____________િા ંકરવાિા ંઆવે છે. 

(A) એર કપૂડ ટ્રાન્સફોમકસક(B) ઇન્સ્ુમેન્ટ ટ્રાન્સફોમકસક 

(C) ઓઇલ માું ડૂબલેા ટ્રાન્સફોમકસક(D) ઉપર ના માુંથી એક પણ નટહ 

(70) વ્યવહાર િા ંઉપયોગ ર્તી ખબુ જ સાિાન્ય સેકન્ડરી સેિ ________છે. 

(A) આયકન વનકલ(B) લેડ એવસડ (C) વનકલ કેડવમયમ (D) વસપવર કેડવમયમ 

(71) એન્મ્પયર - કિાક _________નો યમુનટ છે. 

(A) વીજપ્રવાહ (B) વવધતુ એનજી (C) વવદ્યતુ ચાર્જ(D) વવદ્યતુ પાવર  
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(72) નીચેના િારં્ી કયુ ંવાક્ય બકુોલ્ઝ ટરિે િાટે સાચુ ંનર્ી? 

(A) બકુોપઝ ટરલે ગેસ ઓપરેટેડ ટરલે છે. 

(B) બકુોપઝ ટરલે મેન ટેંક અને કુંઝવેટર ટેંક ની વચ્ચે ઇન્સટોલ કરવામાું આવે છે. 

(C) બકુોપઝ ટરલે કરન્ટ ઓપરેટેડ ટરલે છે. 

(D) બકુોપઝ ટરલે માઇનોર ફોપટ માટે આલામક અને મેજર ફોપટ માટે ટ્રીપીંગ આપ ે

છે. 

(73) કાયિી ચુબંક િાટે ઉપયોગ િા ંર્તો ચુબંકીય પદાર્ક ______છે. 

(A) આયકન (B) વનકલ (C) નરમ સ્ટીલ(D) સખત કરેલ સ્ટીલ 

(74) ડી. સી .જનરેટર િા ંઇન્ડયસુ ર્તો emf 

(A) પોલ ની સુંખ્યા ના વ્યસ્ત પ્રમાણ માું હોય છે. 

(B) પોલ ની સુંખ્યા ના સમપ્રમાણ માું હોય છે. 

(C)પોલ ની સુંખ્યા થી સ્વતુંત્ર હોય છે. 

(D) પોલ ની સુંખ્યા ના વગક ના સમપ્રમાણ માું હોય છે. 

(75) ડી.સી. િશીન નો યોક ______િટીરીઅિ નો બનેિ હોય છે. 

(A) વસલીકોન સ્ટીલ (B) એપયવુમવનયમ (C) નરમ આયકન(D) કાસ્ટ સ્ટીલ 

 

 

----------------------------------    END OF PAPER ------------------------------------------- 

 

 


