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No.
1.

૧.

Question Text and Option. પ્રશ્ન અને વિકલ્પો.
In which ingredient of a varnish are litharge and lead acetate used?
A. Resin
B.
Drier
C. Solvent
D. None of the above
િાનીશના કયા ઘટકમાાં લીથાર્જા અને લેડ એસીટેટ િપ્રાય છે ?
A. રે વસન
B.
ડ્રાયર
C.

2.

૨.

D.
સોલ્િેંટ
Which type of varnish is the French polish?
A. Oil varnish
B.
C. Water varnish
D.
ફ્રેંચ પોલલશ કયા પ્રકાર ની િાનીશ છે ?
A. ઓઇલ િાનીશ
C.

3.

૩.

િોટર િાનીશ
White lead is a ________ of lead
A. Chloride
C. Hydroxide
િાઇટ લેડ, લેડ નો ________ છે
A. ક્લોરાઇડ
C.

4.

િાયડ્રોક્સાઇડ
The tint of oxide of iron varies from
A. Black to greenish blue
C. Reddish maroon to black

ઉપરમાાંથી એક પણ નહિ
Turpentine varnish
Spirit varnish

B.

ટપેંટાઇનિાનીશ

D.

સ્પીહરટિાનીશ

B.
D.

Sulphide
Carbonate

B.

સલ્ફાઇડ

D.

કાર્બોનેટ

B.
D.

Yellowish brown to black
Bluish purple to violet

૪.

આયના ના ઓક્સાઇડ નુ ટીંટ આની મુજર્બ ર્બદલાય છે
A. કાળા ઝીંક થી લીલો-િાદડી
B.
પીળાશ પડ્તો બ્રાઉન થી કાળો
C. લાલાશ મરુન થી કાળો
D. િાદડી પપાલ થી િાયલેટ

5.

G I sheet roofing material is not used for
A. Industries
B.
C. Farm houses
D.

Factories
Corporate offices

૫.

G I શીટ રૂહફિંગ આમાાં નથી િપ્રાતી
A. ઉદ્યોગો

કારખાના

B.
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C.
6.

D.
ફામા િાઉવસસ
The full form of A.C. sheet in ceilings is
A. Asbestos cement
B.
C. Alternating current
D.

કોરપોરે ટ ઓહફસો
Air conditioning
Acrylic cement

૬.

સીલીંગ્સમાાં િપરાતુ A.C. શીટ નુ આખુ સ્િરૂપ આ છે
A. એસ્ર્બેસ્ટોસ સીમેંટ
B.
એર કન્ડડશવનિંગ
C. ઓલ્ટનેટીંગ કરાં ટ
D. એહિલલક સીમેંટ

7.

What is used as a solvent in preparing oil varnishes?
A. Wood naphtha
B.
Spirit of wine
C. Linseed oil
D. All of the above

૭.

ઓઇલ િાનીશ ર્બનાવ્િામાાં સોલ્િેંટ તરીકે શુ િપ્રાય છે ?
A. વુડ નાફ્થા
B.
િાઇન ની સ્પીરીટ
C. લીંસીડ ઓઇલ
D. ઉપરના ર્બધા

8.

Hardwood ceilings are created with
A. Strips of plywood
C. Strips of solid wood panels

૮.

િાર્ડા વડુ સીલીંગ્સ આનાથી ર્બને છે
A. પ્લાયવુડ ની સ્રીપ્સ
C.

9.

૯.

સોલલડ વુડ પેનેલ્સ ની સ્રીપ્સ
Lithophone is a mixture of
A. Zinc sulphide and barytes
C. Iron oxide and barytes
લીથોફોન આનુ વમક્ષ્ચર છે
A. ઝીંક સલ્ફાઇડ અને ર્બેરાય્ટસ
C.

10.

૧૦.

આયના ઓક્સાઇડ અને ર્બેરાય્ટસ
Glazed tiles are generally used in
A. Bedrooms
C. Toilets

B.
D.

A and C both
Neither A and C

B.

A અને C ર્બન્ને

D.

A અને C માાંથી એક પણ નહિ

B.
D.

Zinc oxide and carbonate
Iron sulphide and carbonate

B.

ઝીંક ઓક્સાઇડ અને કાર્બોનેટ

D.

આયના સલ્ફાઇડ અને કાર્બોનેટ

B.
D.

Halls
None of the above

ગ્લેઝડ ટાઇલ્સ મોટ્ટા ભાગે આમા િપ્રાય છે
A. ર્બેડરુમ્સ
B.
C.

11.

૧૧.

D.
તોઇલેટ્સ
Acrylic sheet roofing is used because of its
A. Light weight
B.
C. Expensive cost
D.
એહિલલક શીટ રુફીંગ આના લીધે િપ્રાય છે
A. િલ્કુ િજન
B.

િોલ્સ
ઉપરમાાંથી એક પણ નહિ
Heavy weight
Weak quality
ભારી િજન

C.
12.
૧૨.

D. નર્બડી ક્િાલીટી
મોંઘી કીંમત
By which method can Strip flooring be done?
A. Tongue and groove
B.
Nailed to the sub-floor
C. Neither A or B
D. Both A and B
ન્સ્રપ ફ્લોરીંગ કઇ પદ્ધવતથી થાય છે ?
A. ટાંગ અને ગ્રુિ

B.

સર્બ-ફ્લોરમાાં ખીલ્લા મારીને
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C.
13.

D. A અને B ર્બન્ને
A અથિા B એક પણ નહિ
Which base changes colour when exposed to daylight?
A. Red lead
B.
Zinc oxide
C. Lithophone
D. White lead

૧૩.

કયા ર્બેઝનો કલર ર્બિાર ખુલ્લામાાં રે િિાથી ર્બદલાય છે ?
A. રે ડ લેડ
B.
ઝીંક ઓક્સાઇડ
C. લીથોફોન
D. વ્િાઇટ લેડ

14.

Linseed oil is extracted from
A. Flax seeds
C. Poppy seeds

૧૪.

લીંસીડ ઓઇલ આમાાંથી પ્રાપ્ત થાય છે
A. ફ્લેક્ષ સીડ્સ
C.

પોપી સીડ્સ

B.
D.

Nuts
Sesame seeds

B.

નટ્સ

D.

સેસમ સીડ્સ

15.

Which of the following base possess intense opacity?
A. Titanium white
B.
Zinc oxide
C. Lithophone
D. Tung oil

૧૫.

નીચેમાાંથી કયા ર્બેઝમાાં ર્બહુ િધારે ઓપેસીટી િોય છે ?
A. ટાઇટે નીયમ વ્િાઇટ
B.
ઝીંક ઓક્સાઇડ
C. લીથોફોન
D. ટાંગ ઓઇલ

16.

Mangalore tiles are used for
A. Flooring
C. Roofing

૧૬.

મેંગ્લોર ટાઇલ્સ આમા િપ્રાય છે
A. ફ્લોરીંગ
રુફીંગ
Terracotta is an example of
A. Ferrous metal
C. Non-ferrous metal
C.

17.

૧૭.

ટેરાાકોટા આનો દાખલો છે
A. ફેરાસ મેટલ્સ

B.
D.

Wall cladding
Wall panelling

B.

િોલ ક્લેડીંગ

D.

િોલ પેનેલીંગ

B.
D.

Stoneware product
Earthenware product

B.

Stoneware product

C.
18.

૧૮.

D. Earthenware product
નોન-ફેરાસ મેટલ્સ
Aluminium, copper, zinc and lead are examples of
A. Ferrous metals
B.
Clay products
C. Non-ferrous metals
D. Cement products
એલ્યુમીનીયમ, કોપર, ઝીંક અને લેડ આના દાખલા છે
A. ફેરાસ મેટલ્સ
B.
ક્લે પ્રોડક્ટ્સ
C.

19.
૧૯.

D.
નોન-ફેરાસ મેટલ્સ
The main component of Ferrous metals is
A. Copper
B.
C. Gold
D.
ફેરાસ ધાતુઓનુ મુખ્ય પદાથા આ છે
A. કોપર

B.

સીમેંટ પ્રોડક્ટ્સ
Carbon
Iron
કાર્બાન
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C.
20.

૨૦.

સોનુ
False ceilings reduce the
A. Area of a room
C. Volume of a room
ફોલ્સ સીલીંગ્સથી આ ઘટે છે
A. રુમનો ક્ષેત્રફળ

D.

આયના

B.
D.

Length of a room
Width of a room

B.

રુમની લમ્ર્બાઇ

D. રુમની પિોડાઇ
રુમ નો િોલ્યુમ
Perforated gypsum plaster board ceilings are not used in
A. Showrooms
B.
Hospitals
C. Auditoriums
D. Multiplexes
C.

21.

૨૧.

વછદ્રિાર્ુ જજપ્સમ પ્લાસ્ટર ર્બોડા સીલીંગ્સ આમા નથી િપ્રાતા
A. શોરુમ્સ
B.
િોસ્પીટલ્સ ડ
C. ઓડીટોરીઅમ્સ
D. મલ્ટીપ્લેલક્ષસ

22.

The full form of POP is
A. Plaster of Paris
C. Neither A, B or D

૨૨.

23.

પીઓપી નો આખો પ્રકાર આ છે
A. પ્લાસ્ટર ઓફ પેરીસ
C.

A, B અથિા D માાંથી એક પણ

B.
D.

Plaster of Portland
Plaster of Persia

B.

પ્લાસ્ટર ઓફ પોર્ડા લેંડ

D.

પ્લાસ્ટર ઓફ પશીયા

નહિ
Which of these is not a cause for failure of paints?
A. Suitable surfaces
B.
Bad workmanship
C. Moisture
D. Salts and alkalis

૨૩.

નીચેમાાંથી કયુ પેંટ્સમાાં વનષ્ફળતાનુ કારણ નથી?
A. અનુકુળ સફે સીસ
B.
ખરાર્બ કામગીરી
C. ભેજ
D. ખાર અને ક્ષાર

24.

Which pigment is used to prepare blue colour in paints?
A. Zinc chrome
B.
Raw umber
C. Indigo
D. Graphite

૨૪.

પેંટ્સમાાં િાદડી રાં ગ ર્બનાવ્િા માટે કયુ પીગમેંટ િપ્રાય છે ?
A. ઝીંક િોમ
B.
રો અમ્ર્બર
C. ઇંડીગો
D. ગ્રેફાઇટ

25.

The substances that accelerate the process of drying are called
A. Vehicles
B.
Solvents
C. Driers
D. Bases

૨૫.

જે પદાથા સુકાવ્િની િીયાને ઝડપાિે છે તેને આ કેિિાય છે
A. િેિીકલ્સ
B.
સોલ્િેંટ્સ
C.

26.
૨૬.

D. ર્બેઝીસ
દ્રાયસા
Which of the following is not an alloy of aluminium?
A. Aldural
B.
Y-alloy
C. Brass
D. Duralumin
નીચેમાાંથી કયુ એલ્યુવમવનયમ નો એલોય નથી?
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A.

આલ્ડયુરલ

B.

િાય-એલોય

C.
27.

૨૭.

D. દ્યુરેલ્યુમીન
બ્રાસ
Which of the following is not a market form of Aluminium?
A. Coil based
B.
Foil based
C. Sheet based
D. Casting based
નીચેમાાંથી કયુ એલ્યુવમવનયમ નો માકે ટ નો પ્રકાર નથી?
A. કોઇલ ર્બેઝ્ડ
B.
ફોઇલ ર્બેઝ્ડ
C.

28.

૨૮.

D. કાસ્ટીંગ ર્બેઝ્ડ
શીટ ર્બેઝ્ડ
Earthenware, stoneware, terracotta and porcelain are examples of
A. Wall finishes
B.
Ferrous metals
C. Types of false ceilings
D. Clay products
અધાનિેર, સ્ટોનિેર, ટે રાાકોટા અને પોરસીલેન આના દાખલા છે
A. િોલ ફીનીશીસ
B.
ફેરાસ મેટલ્સ
C.

29.

૨૯.

30.

૩૦.

31.

૩૧.

32.

૩૨.

D. ક્લે ના પદાથા
ફોલ્સ સીકીંગ ના પ્રકાર
The standard size of gypsum plaster board sheet is
A. 100 mm X 100 mm
B.
550 mm X 550 mm
C. 1000 mm X 1000 mm
D. 600 mm X 600 mm
જજપ્સમ પ્લાસ્ટર ર્બોડા શીટ નો પ્રામાલણક
A. 100 mm X 100 mm
C. 1000 mm X 1000 mm
The sizes of A.C. sheet is usually
A. 4 feet X 2 feet
C. 4 feet X 4 feet

માપ આ છે
B.
550 mm X 550 mm
D. 600 mm X 600 mm
B.
D.

A and C both
Neither A and C

સામાડયત: A.C. શીટ નો માપ આ છે
A. 4 feet X 2 feet

B.

A અને C ર્બન્ને

C.

D.

4 feet X 4 feet

A અને C માાંથી એક પણ નહિ
Which type of flooring is strip flooring or block flooring?
A. Tiled flooring
B.
Stone flooring
C. Ceramic flooring
D. Wood flooring
ન્સ્રપ ફ્લોરીંગ અથિા બ્લોક ફ્લોરીંગ કૈ પ્રકાર નુ ફ્લોરીંગ છે ?
A. ટાઇલ્ડ ફ્લોરીંગ
B.
સ્ટોન ફ્લોરીંગ
C. સીરાવમક ફ્લોરીંગ
D. લાક્ડા નુ ફ્લોરીંગ
False ceilings provide sound insulation; false ceiling hide ugly trusses
A. Part one is false and part two is
B.
Part one is true and part two is false
true
C. Both parts are false
D. Both parts are true
ફોલ્સ સીલીંગ અિાજનુ ઇંસુલેશન આપે છે ; ફોલ્સ સીલીંગ ગદા રસને સતાડે છે
A. પેિલો ભાગ ખોટો અને ર્બીજો
B.
પેિલો ભાગ સાચ્ચો અને ર્બીજો ભાગ
ભાગ સાચ્ચો

ખોટો

C.
33.

D. ર્બન્ને ભાગ સચ્ચા
ર્બન્ને ભાગ ખોટા
How much time does Emulsion paint take to dry when applied on a surface?
A. 2.5 to 3 hrs
B.
1.5 to 2 hrs
C. 0.5 to 1hr
D. 3.5 to 4 hrs
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૩૩.

34.

૩૪.

35.

કોઇ સફે સ પર લગાડયા ર્બાદ ઇમલશન પેઇંટ ને સુકાતા કેટલો સમય લાગે છે ?
A. ૨.૫ થી ૩ કલ્લાક
B.
૧.૫ થી ૨ કલ્લાક
C. ૦.૫ થી ૧ કલ્લાક
D. ૩.૫ થી ૪ કલ્લાક
Which pigment does Anti-corrosive paint contain?
A. Chromium oxide
B.
Red lead
C. Zinc chrome
D. All of the above
એંટી-કોરોસીિ પેઇંટ માાં કયુ પીગમેંટ િોય છે ?
A. િોમીયમ ઓક્સાઇડ
B.
લાલ લેડ
C. ઝીંક િોમ
D. ઉપર િાડા ર્બધા
What tint of colour is prepared from the pigment Carmine?
A. Red
B.
Blue
C. Brown
D. Green
કામાાઇન પીગમેંટ થી કયા કલરનો ટીંટ ર્બને છે ?

૩૫.

A.

લાલ

B.

C.

36.

D.
બ્રાઉન
Which of the following statements is true?
A. Only murals of outdoor scenes
B.
can be printed on wallpapers
C. Wallpapers can be applied by
D.
glue or paste
નીચે માાંથી કયુ િાક્ય સાચુ છે ?
A. િોલપેપસામાાં ફક્ત ર્બિારના
C.

૩૭.

લીલો
Wallpapers are difficult to maintain
One roll of wallpaper covers 90 square
feet

B.

િોલપેપસાને ર્જળવ્વુ ર્બહુ અઘરુ છે

D.

એક િોલપેપનો રોલ ૯૦ ચોરસ ફીટ

દ્ર ુશ્યોના મ્યુરલ્સ છપાઇ શકે

૩૬.

37.

િાદડી

િોલપેપસા ગુડદર અથિા પેસ્ટ્થી

લગાડી શકાય છે
Which material is not used for false ceiling?
A. Thermocole sheet
B.
C. Plain A.C. sheet
D.
કઈ સામગ્રી ખોટા છત માટે નથી િપરાતી?
A. થમોકોલ શીટ
B.

કિર કરી શકે છે
Glass
Mangalore tiles
કાચ

C.
38.

૩૮.

D. મેંગલોર ટાઇલ્સ
સાહદ એ.સી. શીટ
For holding the ingredients of the paint in liquid suspension we use
A. Base
B.
Vehicle
C. Solvent
D. Drier
પેઇડટ ના ઘટકોને પ્રિાિી સસ્પેડશન મા રખિા માટે આપણે આ િપરાયે છે .
A. ર્બેઝ
B.
િાિન
C.

39.
૩૯.

D. ડ્રાયર
સોલિડટ
Which one of the following makes cast iron brittle?
A. Iron
B.
Pig iron
C. Manganese
D. Sulphur
વનચેનામાવથ કોણ કાસ્ટ આયનાને ર્બરડ ર્બનાિે છે ?
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A.

લોખાંડ

B.

વપગ આયના

C.
40.

૪૦.

D. સલ્ફર
મેંગેનીઝ
Which of the following is not a type of hard flooring?
A. Carpet
B.
Stone
C. Wood
D. Tiles
નીચેનામાથી કયો િાડા ફ્લોહરિંગ નો પ્રકાર નથી.
A. કાપેટ
B.

પથ્થર

D. ટાઇલ્સ
લાકર્ુાં
For providing extra security to main door we use
A. Normal tower bolt
B.
Latches
C. Concealed tower bolt
D. All of them
C.

41.

૪૧.

મુખ્ય દરિાર્જને િધારાની સુરક્ષા પ ૂરી પાડિા માટે આપણે શાનો ઉપયોગ કયે છીયે.
A. સામાડય ટાિર ર્બોલ્ટ
B.
કડી
C.

42.

૪૨.

D.
ગુપ્ત ટાિર ર્બોલ્ટ
This is an ingredient of an oil borne paint
A. Drier
B.
C. Soluble
D.
ઓઇલ ર્બોના પેઇડટનો આ એક ઘટક છે .
A. ડ્રાયર
B.

તેમાના ર્બધા
Chemical
None of them
કેવમકલ

C.
43.

૪૩.

D. તેમાના કોઇ નહિ
દ્રાવ્ય
In which type of steel carbon content is very low?
A. Mild steel
B.
Dead steel
C. Medium carbon steel
D. High carbon steel
કયા પ્રકાર ના સ્ટીલમા કાર્બાન નુ પ્રમાણ અત્યાંત નીચુ છે ?
A. માઇલ્ડ સ્ટીલ
B.
ડેડ સ્ટીલ
C.

44.

D. િાઇ કાર્બાન સ્ટીલ
મધ્યમ કાર્બાન સ્ટીલ
The most commonly used tiles for flooring are
A. Vitrified tiles
B.
PVC tiles
C. Cork tiles
D. Rubber tiles

૪૪.

સામાડય પણે ફ્લોરીંગમાાં સૌથી િધારે િપરાતી ટાઇલ્સ આ છે .
A. િીરીફાઇડ ટાઇલ્સ
B.
પીિીસી ટાઇલ્સ
C. કોકા ટાઇલ્સ
D. રર્બર ટાઇલ્સ

45.

Which is not a element of suspended ceiling?
A. Primary member
B.
Secondary member
C. G.I. sheets
D. Ceiling tiles

૪૫.

કયો સસ્પેડડ છતનો સભ્ય નથી?
A. પ્રાથવમક સભ્ય
C.

46.
૪૬.

જજ. આઇ. શીટ્સ
In paint solvent is used for
A. Deep penetration
C. Good appearance

B.

માધ્યવમક સભ્ય

D.

છતની ટાઇલ્સ

B.
D.

Glossy face
Smoothness

પેઇડટ મા દ્રાિક આના માટે િપરાય છે .
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A.

ઊંર્ુ ઉતરિા

B.

ચળકવત સપાહટ

C.
47.

D. લીસુ
સારો દે ખાિ
For making silicate paint, ground silica has to be mixed with
A. Resinous substance
B.
Linseed oil
C. Turpentine
D. Red lead

૪૭.

વસલલકેટ પેઇડટ ર્બનાિિા માટે ગ્રાઉડડ વસલલકા ને આની સાથે વમશ્રણ કરિામા આિે છે .
A. ચીકણુાં પદાથા
B.
અળસીનુ ાં તેલ
C. દે િદાર
D. લાલ લીડ

48.

Clay is a product of chemical weathering of
A. Metamorphic rocks
B.
C. Igneous rocks
D.

૪૮.

ક્લે કોની રાસાયણીક પ્રહિયા નુ પ્રોડક્ટ છે .
A. મેટામોહફિક રોક્સ
B.
C. અગ્ગ્નકૃત રોક્સ
D.

49.

Sedimentary rocks
None of the above
જળકૃત રોક્સ

ઉપરમાાંથી એક પણ નહિ
What is the defect in painting caused by water vapour trapped behind the painted
surface?
A. Flashing
B.
Blistering
C. Wrinkling
D. Bloom
પણી ની િરાળ કલરની સપાટી ની પાછડ જમા થિાથી કલરની સપાટી પર કઈ ખામી થાય છે ?

૪૯.

A.

ફ્લેશીંગ

B.

C.
50.

૫૦.

D.
વરિંકલલિંગ
Which paint is easy to visible in darkness?
A. Anticorrosive paint
B.
C. Emulsion paint
D.
કયો પેઇડટ અંધારામા પણ દે ખાય શકે છે ?
A. કાટ્પ્રવતરોધક પેઇડટ
B.
C.

51.

૫૧.

ઇમલશન પેઇડટ
The flaking happens due to
A. Fading of colour by exposure
C. Poor adhesion
ફ્લેહકિંગ આના કારણે થાય છે
A. એક્સપોઝરથી રાં ગ આછો થિો

બ્બ્લસ્રહરિંગ
બ્લ ૂમ
Aluminium paint
Graphite paint
એલ્યુવમવનયમ પેઇડટ

D.

ગ્રેફાઈટ પેઇડટ

B.
D.

Surface preparation
Cleaning of surface after painting

B.

સપાટી ની તૈયારી

D. પેઇન્ડટિંગ પછી સપાટી ની સફાઈ
નર્બર્ુ સાંલગ્નતા
Which type of ceiling allows maximum light penetration?
A. PVC sheet
B.
Glass roof tile
C. Fibre glass
D. thermocole sheet
C.

52.

૫૨.

કયા પ્રકારની છતમા મિત્તમ હદિસનો પ્રકાશ અંદર આિે છે ?
A. પી.િી.સી. વશટ
B.
કાચના છતની ટાઇલ
C.

53.

ફાઇર્બર ગ્લાસ
Stucco plaster is used for
A. External surfaces only
C. Internal surfaces only

D.

થમોકોલ શીટ

B.
D.

Both external and internal surfaces
Only over wooden surfaces
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૫૩.

54.

સ્ટકો પ્લાસટર આમા િપરાય છે .
A. ખાલી ર્બિારના ભાગોમાાં
C. ખાલી અડદરના ભાગોમાાં

૫૪.

D.

ખાલી અડદરના ભાગોમાાં

B.

આપે છે
C.

૫૫.

ખાલી ર્બિારના ભાગોમાાં

Which of the following statements is false?
A. Terrazzo provides a seamless
B.
surface
C. Terrazzo is used only for
D.
residences
નીચે માાંથી કયુ િાક્ય ખોર્ુ છે ?
A. ટરાાઝો એક સાડધામુક્ત સફે સ

55.

B.

ટરાાઝો ફક્ત મકાનો માાં િપરાય

Terrazzo contains various types of
aggregates
Terrazzo gives design flexibility

ટરાાઝો માાં વિવિધ પ્રકાર ના એગ્રીગેટ્સ
િોય છે

D.

છે
Oldest material used as roofing material is
A. G.I. sheet
B.
C. Acrylic sheet
D.

ટરાાઝોની ડીઝાઇનમા રાિત મળે છે

Mangalore tiles
PVC sheet

રૂહફિંગ મટે હરઅલમા િપરાતુ જુન ુ મટેહરઅલ આ છે .
A. જી.આઇ. શીટ
B.
મેંગ્લોર ટાઇલ્સ
C.

56.

D. પીિીસી શીટ
એિેલલક શીટ
Which is the cheapest available material for false ceiling?
A. PVC
B.
Glass
C. Thermocole sheet
D. Wood
ખોટા છત માટે સસ્તી ઉપલબ્ધ સામગ્રી કય છે ?

૫૬.

A.

પીિીસી

B.

કાચ

D. લાકર્ુાં
થમોકોલ શીટ
Which type of varnish is used on maps and pictures?
A. Turpentine varnish
B.
Oil varnish
C. Water varnish
D. Spirit varnish
C.

57.

૫૭.

નકશા અને લચત્રઓ પર કયા પ્રકારનુ િાવનિશ િાપરાય છે ?
A. દે િદાર િાવનિશ
B.
ઓઇલ િાવનિશ
C.

58.

૫૮.

D. સ્પીહરટ િાવનિશ
પાણી િાવનિશ
Form which type of trees is turpentine obtained?
A. Mango tree
B.
Banyan tree
C. Pine tree
D. Fir tree
ટરપેંટાઇન કયા પ્રકારના વ ૃક્ષ માથી પ્રાપ્ત થાય છે ?
A. આંર્બાના વ ૃક્ષ
B.
િડનુ વ ૃક્ષ
C.

59.
૫૯.

D.
પાઇન વ ૃક્ષ
Which is the characteristic of ideal paint?
A. Good spreading power
B.
C. Economical
D.

ફર વ ૃક્ષ
Fairly cheap
All of them

આદશા પેઇડટની વિશેશતા કઈ છે .
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60.

૬૦.

A.

સારી ફેલાિાની શગ્ક્ત

B.

એકદમ સસ્તુ

C.

આવથિકરીતે સારુ

D.

તેમાના ર્બધા

B.
D.

3000º C
1500º C

B.

૩૦૦૦º સે

D.

૧૫૦૦º સે

B.
D.

Vehicle
Base

Melting point of wrought iron is
A. 1200º C
C. 2000º C
ઘડતર લોખાંડ નુ ગલન લર્બિંદુ શુ છે .
A. ૧૨૦૦º સે
C.

61.

૬૧.

૨૦૦૦º સે
Turpentine oil is used in paints as
A. Thinner
C. Drier

દે િદાર તેલ નો પેઇડટમા શુ ઉપયોગ થાય છે .
A. પાતળુ કરિા
B.

િાિન

C.
62.

૬૨.

63.

૬૩.

D. ર્બેઝ
ડ્રાયર
The thickness of cement mortar plaster is about
A. 10-15 mm
B.
20-25 mm
C. 55-60 mm
D. 35-40 mm
સીમેંટ મોટાાર પ્લાસટરની ર્જડાઇ આના જેટલી િોય છે .
A. ૧૦-૧૫ મીમી
B.
૨૦-૨૫ મીમી
C. ૫૫-૬૦ મીમી
D. ૩૫-૪૦ મીમી
Carpet flooring is used in
A. Hotels
B.
Factories
C. Malls
D. Industries
કાપેટ ફ્લોરીંગ આમા િપરાઉય છે .
A. િોટલ

B.

ફેક્ટરી

C.
64.

D. ઇડડસ્રીઝ
મોલ્સ ડ
Which of the following is not used as a flooring material?
A. Marble
B.
Granite
C. Chalk
D. Sand stone

૬૪.

નીચેમાાંથી કયુ ફ્લોરીંગ મટીરીઅલ તરીકે નથી િપરાત?ુ
A. માર્બાલ
B.
ગ્રેનાઇટ
C. ચૉક
D. સેંડ સ્ટોન

65.

Standard size of mangalore tiles as roofing material is
A. 300 – 400 mm
B.
500 – 600 mm
C. 600 – 800 mm
D. 200 – 300 mm

૬૫.

રૂહફિંગ મટે હરઅલ તરીકે િપરતા મેંગ્લોર ટાઇલ્સનુ સ્ટાડડડા માપ શુ છે .
A. ૩૦૦-૪૦૦ મી.મી.
B.
૫૦૦-૬૦૦ મી.મી.
C.

66.

૬૦૦-૮૦૦ મી.મી.
Fibre board are used in ceiling because
A. High insulation against sound
and fire
C. Water proof

D.

૨૦૦-૩૦૦ મી.મી.

B.

Reflect light

D.

Corrosion free
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૬૬.

ફાઇર્બર ર્બોડા નો ખોટી છત માટે ઉપયોગ થાય છે કારણ.
A. ધ્િવન અને આગ સામે ઉચ્ચ
B.
પ્રકાશ પ્રવતલર્બિંલર્બત
ઇડસ્યુલેશન
C.

67.

D. કાટ લાગિાની પ્રહિયાથી મુક્ત
પાણીને પ્રવતરોધક
Which tint of colour is prepared from use of chrome green?
A. Green
B.
Blue
C. Red
D. Brown

૬૭.

િોમ ગ્રીન ના ઉપ્યોગથી કલરનો કયો શેડ મડે છે .
A. લીલો
B.
બ્લુ
C. લાલ
D. બ્રાઉન

68.

The commonly used base for paints is
A. Nut oil
C. Tung oil

૬૮.

૬૯.

70.

૭૦.

Copper sulphate
White lead

પેઇડટસ માાં સામાડય રીતે ઉપયોગમાાં લેિાતો ર્બેસ આ છે .
A. અખરોટ તેલ
B.
કોપર સલ્ફેટ
C.

69.

B.
D.

તુગ
ાં તેલ
The word ‘Terracotta’ means
A. 13 cots
C. Baked fibre
‘ટેરાાકોટા’ શબ્દ નો મતલર્બ આ છે
A. ૧૩ પલાંગ
C. સેકેલ ફાઇર્બર

D.

સફેદ લેડ

B.
D.

Baked earth
Cooled earth

B.

સેકેલી માટી

D.

થાંડી માટી
Cast iron is prepared from melting of which metal?
A. Mild steel
B.
Pig iron
C. Wrought iron
D. Steel
કયા ધાત ુ ને ઔગાડીને કાસ્ટ આયના તૈયાર કરિામા આિે છે ?
A. માઇલ્ડ સ્ટીલ
B.
વપગ આયના
C.

ઘડતર લોખાંડ

D.

સ્ટીલ

**************
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