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જુરાત હૌણ સેવા પસનદહી મનડ”, હાનધીનહર  

       મડંળની ાહરેાત રમાકંઃ ૭૦/૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ રથંપાલ, વ્ગ-૩ સવં્ગની તા. 
૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ મડંળ વારા યોજવામા ં  આવલે ઓન-લઅઇન ્ પધાગ મક લેિતત  

પરીષામા ં પછુાયેલ રનોના  સાચા જવાબોની રોવવઝનલ આ્ સર કી મડંળની વબે સાઇટ પર 
પવસ્ધ કરી તે અ્વયે  યકત પરીષાના યમેદવારો તરફથી કોઇ રજુઆત હોય તો તે તા. 
૦૫/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૭-૦૦ કલાક સધુીમા ં મડંળને જૂરી આધારો સહહત રજુ 
કરવા જણાવવામા ંઆવલે હ ુ.ં ે અ્ વયે યમેદવારો તરફથી મડંળને છે્લી તારીત સધુીમા ં
મળેલ રજુઆતો અ્વયે મડંળ વારા સબંવંધત રાવનકો તેમજ તજઞો સાથ ેચચાગ વવચારણા કરીને 
રથમ તબકાની ઓન-લાઇન ્ પધાગ મક લેિતત પરીષામા ં યમેદવારોએ મેળવલે ણુ અને 
મેરીટસ, લ તુમ લાયકી ણુ તથા કેટે્રીવાઇઝ ભરવાની થતી જ્યાના રમાણમા ંકેટલા ્ણા 
યમેદવારોને બીા તબકાની કોપ્ ટુર રહફસીય્સી ટે્ટ માટે લાયક- કવોલીફાય ્ણવા તે 
નકી કરી તે અનસુાર બીા તબકાની કોપ્ ટુર રહફસીય્સી ટે્ટ માટે કવોલીફાય ્ણવાપાર 
યમેદવારોની યાદી તૈયાર કરીને રવસ્ધ કરવામા ંઆવશ.ે ેની સબંવંધત યમેદવારોએ જૂરી નંધ 
લેવી.   

નંધઃ-  (૧) રન રમાકં- 12,  26, અને 62  મડંળે રદ કરેલ છે. તેથી યમેદવારોએ આ રનોના 
જવાબનો કોઇપણ વવક્પ પસદં કરેલ હશ ેતો પણ તેને ્યાને લીધા વસવાય દરેક યમેદવારને 
દરેક રનનો ૧(એક) ણુ સમાન રીતે આપવામા ંઆવશ.ે   

(૨)  રન રમાકંઃ 1 મા ં જવાબના વવક્પ  A, B  બનંે સાચા છે. અને રન રમાકંઃ 22 મા ં
જવાબના વવક્પ A, D બનંે સાચા છે. તેથી તે દરેક રનોમા ંયમેદવારોએ યકત વવક્ પ પૈકી 
કોઇ એક વવક્ પ દશાગવલે હશ ેતો તેવા યમેદવારોને તે રનોના સાચા જવાબો ્ણીને રનદી  
૧(એક) માકગસ આપવામા ંઆવશ.ે    

Que 

No. 

 
Question / Answer (With Options)   

Correct Answer 

1   ભારતમાન પટનામાન બવે“ દુાબષ “ાયરેરી કયા રકાર ુન રનથા“ય છે ? (A) રા્રીય રથંાલય 

સાવવજનનક રનથા“ય (A) રા્રીય રનથા“ય (B) 

(B) સાવવજનનક રનથા“ય   

(C) શૈષણણક રનથા“ય   

(D) નવનશ્ટ રનથા“ય   

2   યપભોકતાને નશષણ (User's Education) સનબનધે નીચે પૈકી કો ુન નામ 
જોડાયેલુન છે ? 

(B) પૈરીવસયા કનૈપ (P.W. 

Knapp) 

(A) રનહનાથન   

(B) પૈરીનસયા કનૈપ (P.W. Knapp)   

(C) સેયસવ   

(D) ડીવી  
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3   કયા ભારતીય સપતુને ‘“ાયન વફ પનાબણ તરીકે વ”સવામાન બવતા 
હતા ? 

(A) લાલા લજપતરાય 

(A) “ા“ા “જપતરાય   

(B) મદન“ા“ ઢંહરા   

(C) નવર ભહતનસંહ   

(D) મદન મોહન મા“નવય   

4   ડીવી ુન જ્મ્થ” ક ુન છે ? (A) આદપસ શહરે 

(A) બદ્સ શહરે   

(B) વોનશં્ટન   

(C) મે્સસકો શહરે   

(D) સાન રા્્સ્કો   

5   જુરાતી સાહહ્યમાન સોનેટના નપતા ેેેેેેેેેેેેેેેેેેે છેે (B) બ.ક.  ાકોર 

(A) કેમાે નુશી   

(B) બેકે ઠાકોર   

(C) નાના“ા“   

(D) ્નેહર્મમ   

6   નુનવનસિટી રનથા“યો માટે બવકનો ુ્ ય રોત કયો છે ? (B) .ુી.સી. 
(A) સરકાર   

(B) ુે ીેસીે   

(C) “ાયરેરી કર   

(D) દાન   

7   ભારતમાન રનથા“ય નવઞાનમાન અ ુ્ નાતક (M.Lib. Sc.) નો કોસવ શૂ કરનાર 
નુનવનસિટી કભ હતી ? 

(D) હદ્હી વુનવવસિટી 

(A) મરાસ નુનવનસિટી   

(B) બનારસ નવવનવ ા“ય   

(C) અ“ીહઢ નુનવનસિટી   

(D) હદ્હી નુનવનસિટી   

8   મહા જુરાતના ંદો“નના રણેતા મ્ ુ“ા“ યાણઞક ુન જ્મ્થ” જણાવોે (D) નડીયાદ 

(A) કરમસદ   

(B) બોરસદ   

(C) ધમવજ   

(D) નડીયાદ   

9   Ready Reference Service (તા્કાણ“ક સનદભવ સેવામનો નવચાર સૌ રથમ કોણે 
બ્યો હતો ? 

(D) રં્નાથન 

(A) એમે હટણચ્સ   

(B) એ“ે શોસવ   

(C) સીેએમે નવ્થે“   

(D) રનહનાથન   
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10   જ“ીય રાવણની ચોકસ pH શેનાથી માપી શકાય છે ? (B) pH મીટર 

(A) pH પેપર   

(B) pH મીટર   

(C) ણ“ટમસ પેપર   

(D) સાવવનિક ચૂક   

11   ભારતમાન એવી કભ ્ય્સત છે ણે રનથા“ય નવઞાનના ષેિમાન બે વસત 
Ph.D. ની હડરી મે”વી હતી ? 

(D) સેન ુ્ તા 

(A) પાનડે એસેકેે શમાવ   

(B) પીેએને કૌ“   

(C) ેએસે શમાવ   

(D) સેન ુ્ તા   

12   બમેએસેબીેએને (ISBN) માન કેટ“ા ંક હોય છે ?  રન રદ કરે“ છેે  

(A) 6   

(B) 8   

(C) 10   

(D) 12   

13   અસાએ ઘડી બપે“ હાર યપર તેની ધમવની બહનેે યઠાવે“ શનકાના 
પહરણામે અસાને સનસારની નનઃસારતાનો ્યા“ બ્યો અને સનસાર્યાહ 
કરવા રનત રેરાયાે તેમની બહને ુન નામ જણાવોે 

(A) જમના 

(A)     જમના 
(B)     દેવકી 
(C)     કેસર 

(D)     અન યૂા 

  

  

  

  

14   નીચે પૈકી કોનો રાથનમક રોતની કેટેહરીમાન સમાવેશ થતો નથી ? (D) સારાશંીકરણ સામવયક 

(A) પેટ્ટ   

(B) ્ટા્ડડવ (માનકમ   

(C) સનશોધન પિ   

(D) સારાનશીકરણ સામનયક   

15   Sir, this is the ……………… price I can take. (D) least 

(A) most little   

(B) littlest   

(C) little   

(D) least   

16   મ્ટરનેશન“ વહીકરણ પ નતનો રા ુભાવવ કોણે કયો ? (D) એફ. રામડર 

(A) સીેએે કટર   

(B) રનહનાથન   

(C) ેડીે રાયન   

(D) એફે રામડર   

17   “નડનમાન ડોે રનહનાથનના નશષક રુુ કોણ હતા ? (B) સેયસગ 
(A) અ્થૌની પનિી   

(B) સેયસવ   

(C) ્લ“સ   

(D) રાયન   
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18   યદવાડા કયા ધમવના “ોકો ુન સૌથી મોટુન યાિાધામ હણાય છે ? (D) પારસી 
(A) ન   

(B) ુ    

(C) ુ્ ્“મ   

(D) પારસી   

19   નીચે પૈકી કયો સનઘ ંતરરા્રીય રનથા“ય સનઘ છે ? (D) મફલા 
(A) એેએ“ેએે   

(B) બીેએ“ેએે   

(C) બમેએ“ેએે   

(D) મફ“ા   

20   જુરાત સાહહ્ય અકાદમી તરફથી તા તરમાન કયા “ેસકને ‘સાહહ્ય ર્નણ 
એવોડવ એનાયત કરવામાન બ્યો ? 

(D) ણુવતં શાહ 

(A) ભા્યેશ જહા   

(B) નવનોદ ભટ   

(C) ર વુીર ચૌધરી   

(D) ણુવનત શાહ   

21   હડ“ીવરી વફ સુસ એસટમાન થયે“ા ધુારા જુબ દરેક રકાશકે એક 
(દરેકમ પુ્ તકની કેટ“ી નક“ો ભારતના રા્રીય રનથા“યને મોક“વી જૂરી 
છે ? 

(B) ચાર નકલો 

(A) બે નક“ો   

(B) ચાર નક“ો   

(C) િણ નક“ો   

(D) પાનચ નક“ો   

22   રનહનાથનને ડીેણ“ટેની હડરી કભ નુનવનસિટીએ બપી હતી ? (A) હદ્હી નુનવનસિટી 
વપ્સબ્ગ વુનવવસિટી (A) હદ્હી નુનવનસિટી (D) 

(B) મરાસ નુનવનસિટી   

(C) વસસફડવ નુનવનસિટી   

(D) નપ્સબહવ નુનવનસિટી   

23   ભારતના બનધારણના કયા અ ુ્ છેદ અ્વયે સરકારી 
અનધકારીૈકમવચારીવને નોકરી બાબતમાન રષણ અપાયેલુન છે ? 

(B) અનુ્ છેદ - 311 

(A) અ ુ્ છેદ - 309   

(B) અ ુ્ છેદ - 311   

(C) અ ુ્ છેદ - 312   

(D) અ ુ્ છેદ - 310   

24   યપભોકતાનો નશષણ નો રનથા“ય નવઞાનમાન કયો અથવ થાય છે ? (C) રથંાલયનો યપયો્ કરવા 
માટે વશષણ આપવુ ં(A) નશષીત કર ુન   

(B) રનથા“યનો યપયોહ કરવા ુન શીસવ ુન   

(C) રનથા“યનો યપયોહ કરવા માટે નશષણ બપ ુન   

(D) યપયોહ માટે નશષણ બપ ુન   
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25   ભારતીય હિકેટ મનતહાસની 500મી ટે્ટ કયા દેશ સામે રમાડવામાન બવી ? (D) ્ ઝુીલે્ડ 

(A) સાયથ બરીકા   

(B) વ્રેણ“યા   

(C) ં્“ે્ડ   

(D) ્ ઝુી“ે્ડ   

26   ભારતમાન મન્લ“લનેટ (INFLIBNET) ની ્થાપના કયા વ વ્માન કરવામાન બવી 
હતી ? 

 રન રદ કરે“ છેે  

(A) 1980   

(B) 1986   

(C) 1989   

(D) 1992   

27   ૂ્સ વફ એ હડસશનેરી કેટ“ોહણ નામના પુ્ તકના “ેસક ુન નામ જણાવોે (A) સી.એ. કટર 

(A) સીેએે કટર   

(B) સેયસવ   

(C) એે પનિી   

(D) માન માહાવરેટ   

28   ્વપષ, ્વજન અને ્વભાવ - બ િણ કયા રકારના સમાસ છે ? (A) તપરુુષ 

(A) ત્પરુુ્   

(B) વિ  ુ   

(C) યપપદ   

(D) મ્યમપદ “ોપી   

29   રનથ વહીકરણના રથમ નવિાન કોણ હતા ? (C) બેકન 

(A) ડીવી   

(B) હહેરસ   

(C) બેકન   

(D) રનહનાથન   

30   Give the Noun form of: To weave (C) a and b 

(A) woof   

(B) web   

(C) a and b   

(D) weafe   

31   નેૂ્કોએ ડેવ“પ કરે“ા “ાયરેરી સોલટવેર પેકેજ ુન નામ ુન છે ? (C) સીડીએસ/આમએસઆમએસ 

(A) સનજય   

(B) “ાયરેરીઅન   

(C) સીડીએસૈબમએસબમએસ   

(D) મૈિેયી   

32   એનસામસ“ોપીહડયા ણરટાનનકા ્ાનથી રકાનશત થાય છે ? (C) વશકા્ો 
(A) ્ યૂોકવ    

(B) “નડન   

(C) નશકાહો   

(D) વોનશં્ટન   
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33   માહહતી અનધકાર ધારા હઠે” કોભ જો ્ય્સતના ીવન અને ્વતનિતા 
સનબનધી માહહતી માનહવામાન બવે તો તે કેટ“ા સમયમાન પરૂી પાડવા ુન 
ફરજજયાત છે ? 

(C) 48 કલાક 

(A) 30 હદવસ   

(B) 5 હદવસ   

(C) 48 ક“ાક   

(D) 10 હદવસ   

34   ભારતમાન રા્રીય નવઞાન રનથા“ય ્ાન બ્ ુન છે ? (A) ે.એન. .ૂ, નવી હદ્હી 
(A) ેએને ૂે , નવી હદ્હી   

(B) રા્રીય રનથા“ય, ક“કતા   

(C) રા્રીય રેફર્સ રનથા“ય, ક“કતા   

(D) હદ્હી નુનવનસિટી   

35   નીચેનામાનથી પ ૃ્ વી છનદ ુન બનધારણ ક ુન છે ? (B) જ, સ, જ, સ, ય, લ્ા 
(A) જ, ભા, ન, સ, “હા   

(B) જ, સ, જ, સ, ય, “હા   

(C) મ, ભ, ન, ત, ત, હા   

(D) ય, મ, ન, સ, ભ, “હા   

36   ““ાયરેરી ભઝ ધ હાટવ  વફ વ“ ધ નુનવનસિટી વકવ  બ વા્ કો ુન છે ? (C) સવગપ્લી રાધાકૃ્ણન 

(A) ડીેએસે કોઠારી   

(B) એસેબરે રનહનાથન   

(C) સવવપ્“ી રાધા ૃ્ ણન   

(D) કેેપીે નસ્હા   

37   સહો” નવ્યક માહહતી (સહો” નવ ાની માહહતીમ શોધવા માટે સૌથી 
યપયોહી સનદભવ રનથ (રોતમ કયો હણાય ? 

(D) પચંાં્  

(A) વાન િ્કી   

(B) નનદેનશકા   

(C) નવવકોશ   

(D) પનચાનહ   

38   MS Word માન કોભ શલદ શોધી તેના ્થાને કોભ અ્ય શલદ બદ“વા માટે 
કભ શોટવકટ કીનો યપયોહ કરશો ? 

(C) Ctrl + H 

(A) Ctrl + F   

(B) Ctrl + C   

(C) Ctrl + H   

(D) Ctrl + L   

39   ભારતમાન રનથા“યોનો નવકાસ કરવા માટે ણરટીશ સરકારે સૌરથમ કયા 
કનમશનની રચના કરી હતી ? 

(B) હ્ટર કવનશન 

(A) સૈડ“ર કનમશન   

(B) હ્ટર કનનશન   

(C) રાબટવ  કનમશન   

(D) કોઠારી કનમશન   
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40   રેણી પણૂવ કરોઃ 4, 5, 8, 10, 16, 15, ............. (B) 32 

(A) 20   

(B) 32   

(C) 36   

(D) બપે“ પૈકી એકપણ નહં   

41   ભારતમાન મોબામ“ “ાયરેરીની સૌ રથમ શૂબત કયા રા્યમાન કરવામાન 
બવી હતી ? 

(B) મરાસ 

(A) ંરરદેશ   

(B) મરાસ   

(C) કણાવટક   

(D) જુરાત   

42   અમેહરકન રનથા“ય સનઘ (ALA) ુન ુ્ ય મથક ્ાન છે ? (D) વશકા્ો 
(A) વોનશં્ટન   

(B) ્ યૂોકવ    

(C) હફ“ાડે્ફીયા   

(D) નશકાહો   

43   હઝ“કાર અ તૃ ઘાય“ણ ુન નામ જણાવોે (D) અ તૃલાલ લાલીભામ ભટ 

(A) અ તૃભામ રેવાશનકર શારી   

(B) અ તૃ“ા“ કૂણાશનકર રાવ“   

(C) અ તૃભામ દયાશનકર વિવેદી   

(D) અ તૃ“ા“ “ા“ીભામ ભટ   

44   FID - હફડ ુન પરુૂન નામ ુન છે ? (B) મ્ટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ 
ડોયમેુ્ટેશન એ્ડ 

મ્ફમેશન 

(A) ફેડરેશન વફ મ્ટરનેશન“ ડોયમેુ્ટેશન   

(B) મ્ટરનેશન“ ફેડરેશન વફ ડોયમેુ્ટેશન એ્ડ મ્ફમેશન   

(C) ફે“ો વફ મ્ટરનેશન“ ડોયમેુ્ટેશન   

(D) ફે“ો વફ મ્્ડયન ડાયરેસટરી   

45   Put proper 'wh' pronoun in the following sentence: This is a fine 

opportunity ……………. Should ot e lost. 
(B) which 

(A) what   

(B) which   

(C) where   

(D) when   

46   ભારતના રા્રીય રનથા“ય (National Library) ુન પહ“ેાન ક ુન નામ હ ુન ? (C) મપપીહરયલ લાયરેરી 
(A) ક“સતા “ાયરેરી   

(B) બોસ “ાયરેરી   

(C) મ્પીહરય“ “ાયરેરી   

(D) મ્્ડયા વહફસ “ાયરેરી   

47   વહીકરણના ષેિમાન નવ્ય સનદભવ સનહહતા (Subject Reference Code) કભ 
વહીકરણ પ નત સાથે સનબનનધત છે ? 

(D) BSO 

(A) DDC   

(B) UDC   

(C) વા્હમય વહીકરણ પ નત   

(D) BSO   

 



Dt.  19-11-2016             Page 8 of 22 

 

 

 

48   તા તરમાન રમાયે“ ૂટબો“ની રુો કપ-2016ની ફાયન“ મેચમાન કયા 
દેશની ટીમ ચે્્પયન બની ? 

(C) પો્ુગ્લ 

(A) ્્વ્ઝ“ે્ડ   

(B) ્પેન   

(C) પોટુવહ“   

(D) અમેહરકા   

49   નવવમાન સૌથી મોટી નેટવકવ  નસ્ટમ કભ છે ? (A) ઓસીએલસી 
(A) વસીએ“સી   

(B) મન્લ“બનેટ   

(C) ડે“નેટ   

(D) રુોનેટ   

50   ંદોણ“ત થભ યઠ ુનણ ૂહઢરયોહનો અથવ દશાવવોે (C) રોમાિંચત થઇ ઊ વુ ં
(A) બચયવચહકત થ ુન   

(B) ણચંતા સુત થ ુન   

(C) રોમાનણચત થભ ઊઠ ુન   

(D) બૂ બનનદમાન બવી જ ુન   

51   બમએનબી (INB) ના રકાશક કોણ છે ? (C) કે્્રય સદંભગ રથંાલય, 

કલકતા (A) રા્રીય રનથા“ય, ક“સતા   

(B) મ્સડોક, નવી હદ્હી   

(C) કે્્રય સનદભવ રનથા“ય, ક“કતા   

(D) કે્્રય નવઞાન રનથા“ય, નવી હદ્હી   

52   સુસ મન નર્ટ ુન રકાશન કોણ કરે છે ? (B) બાયકર કંપની 
(A) નવ્સન કનપની   

(B) બાયકર કનપની   

(C) મેકનમ“ન કનપની   

(D) એ્્“બ   

53   ધારી તાલકુો જુરાત રા્યના કયા જજ્“ામાન બવે“ છે ? (B) અમરેલી 
(A) ક્છ   

(B) અમરે“ી   

(C) ભૂચ   

(D) સાબરકાનઠા   

54   ભારતની રા્રીય રનથા“ય સનમનત (National Library Committee) ના 
અ્યષ કોણ હતા ? 

(A) વી.એસ. ઝા 

(A) વીેએસે ઝા   

(B) કેેપીે નસ્હા   

(C) એસે દુાણ“યર   

(D) દેશ સુ   
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55   “્“ોબ“ વોનમંહ  માટે જવાબદાર હણાતો ”ૂ તૂ વા  ુકયો છે ? (B) કાબગન ડાયો્સાઇડ 

(A) વ્સસજન   

(B) કાબવન ડાયોસસાભડ   

(C) નામરોજન   

(D) કાબવન મોનોસસામડ   

56   ણ“રામેરી શલદનો રયોહ સૌ રથમ કોણે કયો હતો ? (D) રં્નાથન 

(A) સેયસવ   

(B) ડીવી   

(C) કટર   

(D) રનહનાથન   

57   ASLIB એસોસીએશન વફ ્પેમય“ “ાયરેરીઝ એ્ડ મ્ફમેશન લ રૂો ુન હવે 
પરુુન નામ બદ“ીને ુન કરવામાન બ્ ુન છે ? 

(A) એસોસીએશન ફોર મ્ફમેશન 
મેનેજમે્ટ 

(A) એસોસીએશન ફોર મ્ફમેશન મેનેજમે્ટ   

(B) એસોસીએશન વફ “ાયરેરીઝ   

(C) એસોસીએશન વફ ્પેમય“ “ાયરેરીઝ   

(D) A, B, C િણમાનથી એકપણ નહં   

58   મે”ામાન માિ બે જ ચહડો” હતાનણ - નનપાત જણાવોે (D) માર 

(A) બે   

(B) માન   

(C) ચહડો”   

(D) માિ   

59   પનાબ નુનવનસિટીના રનથા“ય માટે અમેહરકાથી  રનથા“યીને 
બો“ાવવામાન બ્યા હતા તેવ ુન નામ જણાવોે 

(B) એ. હડહક્સન 

(A) ડબ્  ૂબોડવન   

(B) એે હડહક્સન   

(C) એ્થૌની પનિી   

(D) પીે ચા્સવ   

60   What are you ryi g ……………… ? put proper prepositio  (A) for 

(A) for   

(B) in   

(C) of   

(D) with   

61   નાસડોક (NASDOC) ુન પરુૂન  નામ ુન છે ? (B) નેશનલ સો્યલ સાય્સ 
ડોયમેુ્ટેશન સે્ટર (A) નેશન“ સાય્સ ડોયમેુ્ટેશન   

(B) નેશન“ સોમય“ સાય્સ ડોયમેુ્ટેશન સે્ટર   

(C) નેશન“ સોમય“ સાય્સ ડોયમેુ્ટેશન   

(D) નેશન“ સાય્ટીહફક ડોયમેુ્ટેશન સે્ટર   

62   નીચે પૈકી સાચો Spelling કયો છે ?  રન રદ કરે“ છેે  

(A) Encyclopedia Britainica   

(B) Encyclopedia Britannic   

(C) Encyclopaedia Britenica   

(D) Encyclopaedia Britannica   
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63   જુરાત સરકાર િારા ‘ જુરાત સો“ાર પાકવ ણની ્થાપના કયા ્થ”ે 
કરવામાન બવે“ છે ? 

(C) પાટણ જજ્લો 

(A) અરવ્“ી જજ્“ો   

(B) મોરબી જજ્“ો   

(C) પાટણ જજ્“ો   

(D) નમવદા જજ્“ો   

64   રેનસસ (PRECIS) ની સાથે કો ુન નામ જોડાયેલુન છે ? (B) ડૈહરક બ્ટીન  

(A) એમે ટોબે   

(B) ડૈહરક બ્ટીન   

(C) મેએે કો્સ   

(D) રનહનાથન   

65   ણે તોડી ના્યા માયા કેરા ફનદા રે ? - અ“નકાર વ”સાવોે (B) ૂપક 

(A) ય્રેષા   

(B) ૂપક   

(C) અન્વય   

(D) યપમા   

66   ણબ્લ“વરાફી (Bibliography) શલદ કભ ભા્ાનો શલદ છે ? (B) રીક 

(A) “ેહટન   

(B) રીક   

(C) રે્ચ   

(D) રોમન   

67   MARC Project ની શૂબત કોણે કરી ? (D) લાયરેરી ઓફ કંરેસ 

(A) એેએ“ેએે   

(B) મફ“ા   

(C) ણરટીશ ્ ણુઝયમ   

(D) “ાયરેરી વફ કંરેસ   

68   પનચાયતો કભ નાણાનકીય સમ્યાવથી નપડાય છે ? 1) પનચાયતો પોતે પરૂતાન 
વેરા-ફી યઘરાવતી નથીે  2) પનચાયતોને રા્ય સરકાર પાસેથી વછન 
અ દુાન મ”ે છેે  3) પનચાયતોને મ” ુન અ દુાન શરતી અ દુાન છેે  4) 

પનચાયતોને અ દુાન મ”વામાન નવ“નબ થાય છેે  યપરમાનથી ુન સાચુન છે ? 

(C) 1, 2, 3, 4 

(A) 1, 2, 3   

(B) 2, 3   

(C) 1, 2, 3, 4   

(D) 3, 4   

69   “ાયરેરી એ્ડ મ્ફમેશન સાય્સના ષેિમાન રેફર“ સેવાવ કોને કહ ેછે ? (C) ે સેવાઓમા ંરનોના જવાબો 
ન આપતા ંરોતનો યપાય 
આપવામા ંઆવે છે 

(A)  સેવાવમાન રનોના જવાબો રુનત બપવામાન બવે છે   

(B)  સેવાવમાન રનોના જવાબો પરોષ રીતે બપવામાન બવે છે   

(C)  સેવાવમાન રનોના જવાબો ન બપતાન રોતનો યપાય બપવામાન બવે છે   

(D) માન રોત યપ“લધ કરી બપવામાન બવે છે   
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70   રેહડયો, સે“ફોન, ઘહડયા”, “ેપટોપ વહેરેમાન વપરાતી બેટરી િારા કેવા 
રકારનો નવયતુરવાહ મ”ે છે ? 

(B) DC રવાહ 

(A) AC રવાહ   

(B) DC રવાહ   

(C) સે“રવાહ   

(D) સૌરરવાહ   

71   એ્્“બ (ASLIB) કયા દેશ ુન રનથા“ય સનઘ છે ? (B) ં્લે્ડ 

(A) ભારત   

(B) ં્“ે્ડ   

(C) અમેહરકા   

(D) રા્સ   

72   એનસાયસ“ોપીહડયા વફ “ાયરેરી એ્ડ મ્ફમેશન સાય્સના સનપાદક 
કોણ છે ? 

(B) એલેન કે્ટ અને હરેો્ડ 
લા્કર 

(A) એમે ડેકર અને એસેપીે સેન   

(B) એ“ેન કે્ટ અને હરેો્ડ “ા્કર   

(C) પીેએે એથોટવન અને મે હારહફ્ડ   

(D) એચેડબ્ ુે  નવ્સન અને બરેબરે બાયકર   

73   મુ ણૂ શલદનો સાચો સમાનાથી શલદ “સોે (C) સૌરભ 

(A) બૂ   

(B) હૌરવ   

(C) સૌરભ   

(D) મુ  ૂનામની છોકરી   

74   રનથા“ય નવઞાનના ષેિમાન નીચેનામાનથી કોને પ રીની યપાનધ બપવામાન 
બવી નથી ? 

(A) પી.એન. કૌલા 

(A) પીેએને કૌ“ા   

(B) રનહનાથન   

(C) કેશવન   

(D) બસીરય ીન   

75   Change the degree: I played better than John. (D) John did not play so well as 

I. (A) John played as well as I.   

(B) I did not play as good as John.   

(C) I played as better as John.   

(D) John did not play so well as I.   

76   રનથા“ય નવઞાનના નવ્યમાન ભારતમાન સૌ રથમ Ph.D. ની હડરી 
નીચેનામાનથી કોને બપવામાન બવી હતી ? 

(A) ડી.બી. કૃ્ણારાવ 

(A) ડીેબીે ૃ્ણારાવ   

(B) પીેએને કૌ“ા   

(C) એસેબરે રનહનાથન   

(D) પાનડે એસેકેે શમાવ   
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77   ભારતમાન ંધ અને નવક“ાનહ ્ય્સતવ માટે ુન રા્રીય રનથા“ય ્ાન બ્ ુન 
? 

(B) દેહરાદૂન 

(A) નવી હદ્હી   

(B) દેહરા ૂન   

(C) ક“સતા   

(D) ચેિામ   

78   જુસે“ િારા એરો સ“બ વફ મ્્ડયાને જુરાત સાતે એરો ્પોટવ  ર નૃત 
નવસસાવવા માટે કયા ્થ”ની પસનદહી કરવામાન બવે“ છે ? 

(A) અમરેલી 

(A) અમરે“ી   

(B) રેુ્રનહર   

(C) બા“ાછડી   

(D) મોરબી   

79   એસેડીેબમે (SDI) શલદનો સૌરથમ રયોહ કોણે કયો હતો ? (A) એચ.પી. લહુન 

(A) એચેપીે લહુન   

(B) કા્્વન સૂવ   

(C) ડીે ે ફા્કેટ   

(D) રનહનાથન   

80   રેસાનહકત સમાસનો રકાર વ”સાવોઃ ‘ ુન  હા્યબાણ છોડ્ુન અને બહ” 
ચા“વા માનડ્ ુનણ 

(B) કમગધારય 

(A) યપપદ   

(B) કમવધારય   

(C) મ્યમપદ “ોપી   

(D) ત્પરુુ્   

81   ભારતીય રનથા“ય સનઘ (ILA) ની ્થાપના કોણે કરી હતી ? (D) રં્નાથન 

(A) રાધા ૃ્ણન   

(B) નવવનાથન   

(C) ્વામીનાથન   

(D) રનહનાથન   

82   Information Retrieval ના સનદભવમાન Thesaurus શલદનો રયોહ સૌ રથમ 
1957માન કોણે કયો હતો ? 

(C) ે.ડી. રાયન 

(A) હૈ“ન રાય્સન   

(B) નીના મે રાયને   

(C) ેડીે રાયન   

(D) એ્કે“ રાય્સ   

83   મશાનનો જ્મ  મહીનાના િીા રુુવારે છે તે મહહનો સોમવારે શૂ થાય 
તો મશાનની જ્મ તારીસ કભ હશે ? 

(B) 18 

(A) 15   

(B) 18   

(C) 17   

(D) 25   
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84   બૈવ ક સનપનત (મ્ટે“ેસ્ અુ“ રોપટીઝમ સનબનધમાન વૈનવક ્તરે કભ સન્ થા 
કાયવરત છે ? 

(A) વવરો (WIPRO) 

(A) નવરો (WIPRO)   

(B) નેૂ્કો (UNESKO)   

(C) મફ“ા (IFLA)   

(D) હફડ (FID)   

85   જુરાતની રાજધાની પાટણથી અમદાવાદ કોના િારા સસેડવામાન બવી ? (C) અહમદશાહ 

(A) મહ દૂ બેહડો   

(B) અ“ાય ીન સી“ી   

(C) અહમદશાહ   

(D) ઝુલફર શાહ   

86   મ્્ડયા “ાયરેરી વૂમે્ટ પનિકા ્ાનથી રકાનશત થાય છે ? (C) ંબાલા 
(A) હદ્હી   

(B) કાનપરુ   

(C) ંબા“ા   

(D) “સનૌ   

87   પેપર“ેસ સોસાયટી (Paperless Society) પદની નવભાવના સૌરથમ કોણે 
કરી ? 

(C) લંકા્ટર 

(A) ડોે રનહનાથન   

(B) કા્્બન સૂવ   

(C) “ંકા્ટર   

(D) ફેયો“   

88   નીચેનામાનથી પ ૃ્ વી છનદ ુન સાચુન યદાહરણ દશાવવોે (C) છતાયં હદલતો ચહ ેતન 
વુાનની તાજ્ી. (A) કદી મારી પાસે વનવન તણાન હોત ુ મુોે   

(B) કા”ી ધો”ી રાતી હાય પીયે પાણી ચરવા ાયે   

(C) છતાનય હદ“તો ચહ ેતન વુાનની તાજહીે   

(D) શલદો નવના ભટકતો ર ુન અથવ વોે   

89   જો કોભ પુ્ તકના “ેસક ુન વા્તનવક નામ કોભ બહારના રોત િારા મે”્ ુન 
હોય તો સીસીસી રમાણે સન“ેસ બનાવવામાન તેને કભ રીતે “સાય છે ? 

(C) ્્વેર રેકે્સમા ંલતાય છે 

(A) મટા“ીક “ેટસવમાન “સાય છે   

(B) બો્ડ “ેટસવમાન “સાય છે   

(C) ્સવેર રેકે્સમાન “સાય છે   

(D) સરય“ુર રેકે્સમાન “સાય છે   

90   Give the plural form of: 'Ratio' (A) Ratios 

(A) Ratios   

(B) Ratioes   

(C) Ratina   

(D) Rateas   
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91   એ્્્ ૂકારનેહી કોણ હતા ? (C) સમાજ સેવક 

(A) રનથા“યી   

(B) માહહતી વૈઞાનનક   

(C) સમાજ સેવક   

(D) રનથા“ય નવઞાનના નશષક   

92   રનથા“યોમાન સુત રણા“ી (Open Access) ની શૂબત સૌથી પહ“ેા કોણે કરી 
હતી ? 

(A) ડો. રં્નાથન 

(A) ડોે રનહનાથન   

(B) ડીવી   

(C) પીેએને કૌ“   

(D) કટર   

93   રીમાન ંડવાહહનીની શરહિયાને ુન કહ ેછે ? (C) ટયબૂેકટોમી 
(A) નસબનધી   

(B) વાસેકટોમી   

(C) ટયબેૂકટોમી   

(D) એ્ટેરોટોમી   

94   BNB કમ વહીકરણ પ નતનો યપયોહ કરે છે ? (C) DDC 

(A) UDC   

(B) CC   

(C) DDC   

(D) LC   

95   પો + અનણ શલદની સનનધ જોડોે (D) પવન 

(A) પોઅન   

(B) પૌઅન   

(C) પાવન   

(D) પવન   

96   સારાનશીકરણ ુન સૌરથમ સામનયક કયા દેશમાનથી રકાનશત થ ુન હ ુન ? (D) રા્સ 

(A) અમેહરકા   

(B) ં્“ે્ડ   

(C) ભારત   

(D) રા્સ   

97   નેૂ્કોએ કયા વ વ્ને ંતરરા્રીય પુ્ તક વ વ્ તરીકે યજ્યો હતો ? (B) 1972 

(A) 1970   

(B) 1972   

(C) 1980   

(D) 1982   

98   જુરાતમાન કયો “ોકમે”ો રનતવ વ્ માિ કાનતિકી પનુમના હદવસે જ ભરાય છે ? (D) વૌ ાનો મેળો 
(A) પાવાહઢનો મે”ો   

(B) પ્“ીનો મે”ો   

(C) તરણેતરનો મે”ો   

(D) વૌઠાનો મે”ો   
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99   ડબ્  ૂબોડવન (W. Borden) કયા દેશમાનથી ભારતમાન બ્યા હતા ? (A) અમેહરકા 
(A) અમેહરકા   

(B) ં્“ે્ડ   

(C) ાપાન   

(D) રા્સ   

100   કોમ ્ય્સતને હેરકા નૂી અટકાયતમાનથી સુત કરવા માટે યો્ય ્યાનયક 
એકમ નીચેના પૈકી ક ુન બઞાપિ ફરમાવી શકે ? 

(A) હિેબયસ કોપગસ 

(A) હણેબયસ કોપવસ   

(B) સહટિ વરરી   

(C) મે્ડેમસ   

(D) કો-વોર્ટો   

101   કભ નુનવનસિટીએ “ાયરેરીઅનનશપની રથમ ્ “ૂની શૂબત કરી હતી ? (D) કો“્્બયા નવવનવ ા“ય 

(A) વોનશં્ટન નવવનવ ા“ય   

(B) વસસફડવ નવવનવ ા“ય   

(C) ્ યૂોકવ  ્ટેટ નવવનવ ા“ય   

(D) કો“્્બયા નવવનવ ા“ય   

102   ભારતમાન રા્રીય અ વુાદ કે્ર (NTC) ્ાન છે ? (A) INSDOC 

(A) INSDOC   

(B) SENDOC   

(C) NISSAT   

(D) DESIDOC   

103   માથે “ે ુનણ શલદનો ૂહઢરયોહનો અથવ શોધીને “સોે (C) જવાબદારી સભંાળવી 
(A) નુો ક “ુ કરવો   

(B) માથા પર વજન યપાડ ુન   

(C) જવાબદારી સનભા”વી   

(D) જવાબદારીમાનથી ૂટી જ ુન   

104   વહીકરણ સનશોધન રપુ (Classification Research Group) ુન ુ્ યમથક ્ાન 
બવેલુન છે ? 

(A) લડંન 

(A) “નડન   

(B) હહં   

(C) વોનશં્ટન   

(D) ્ યૂોકવ    

105   I a t to uy so e good ……………… for the offi e. (B) stationery 

(A) stationory   

(B) stationery   

(C) stationary   

(D) stationari   
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106   ભારતમાન દર વ્ે રનથા“ય સ્તાહ (Library Week) કયા હદવસોમાન 
મનાવવામાન બવે છે ? 

(B) 14 થી 20 નવેપબર 

(A) 15 થી 21 વહ્ટ   

(B) 14 થી 20 નવે્બર   

(C) 2 થી 8 વસટોબર   

(D) 26 ા્ બુરી થી 1 ફેરબુરી   

107   ભારતમાન રનથા“યોના નવકાસ માટે સૌ રથમ રય્નો કોણે કયાવ હતા ? (B) સયાીરાવ ્ાયકવાડ રીા 

(A) રનહનાથન   

(B) સયાી હાયકવાડ રથમ   

(C) સયાીરાવ હાયકવાડ િીા   

(D) નવવનાથન   

108   રા્યના ુ્ યમનિીની નન ુ્ સત કોણ કરે છે ? (A) રા્યપાલ 

(A) રા્યપા“   

(B) વડી અદા“તના ુ્ ય ્યાય નૂતિ   

(C) રા્રપનત   

(D) ભારતના ુ્ ય ્યાય નૂતિ   

109   સનજય સોલટવેર કોના િારા ડેવ“પ કરવામાન બ્ ુન છે ? (C) ડસેીડોક 

(A) સીેએમેસીે ણ“નમટેડ   

(B) મ્સડોક   

(C) ડેસીડોક   

(D) નેૂ્કો   

110   બપે“ વા્માનથી નનપાતણ શોધીને “સોઃ અહં જમતા ્યારે તો સારા હતા 
શરીરે ! 

(D) તો 

(A) સારા   

(B) ્યારે   

(C) જમતા   

(D) તો   

111   નેૂ્કોની ્થાપના કોણે કરી હતી ? (C) સં ુ્ ત રા્ર સઘં 

(A) અમેહરકન રનથા“ય સનઘ   

(B) અમેહરકાની સરકાર   

(C) સન સુત રા્ર સનઘ   

(D) નવવ નવઞાન કે્ર   

112   ણબ્લ“યોમેરી શલદનો સૌ રથમ રયોહ નીચેનામાનથી કોણે કયો હતો ? (B) એલાન વપંટચાટગ  
(A) એસેસીે રેડફોડવ    

(B) એ“ાન નપંટચાટવ    

(C) ્સ બોમડ   

(D) એે ની“મેઘ  ્   
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113   નવ્ડોઝમાન Run માટેની શોટવકટ કી કભ છે ? (A) Win + R 

(A) Win + R   

(B) Ctrl + R   

(C) Alt + R   

(D) Shift + R   

114   નીચે પૈકીની કભ સન્ થા ડૂીસી (UDC) ના સન્ થાહત “ેસક છે ? (C) એફઆમડી 
(A) મફ“ા   

(B) બમ્“ીક   

(C) એફબમડી   

(D) નેૂ્કો   

115   તા તરમાન ાપાન સાતે રમાયે“ પાન પેનસહફક વપન ટેનનસ ટુનાવમે્ટમાન 
નવમે્સ ડબ્સની ફાયન“ ટુનાવમે્ટમાન કભ જોડીએ નવજય મે”્યો ? 

(C) સાવનયા - બારબોરા 
્રાયકોવા 

(A) સાનનયા - માટીના નવરાતી“ોવા   

(B) ચેન “ીંહ - ્ટેફી રાફ   

(C) સાનનયા - બારબોરા ્રાયકોવા   

(D) ઝાવષએુન - સાનનયા   

116   ડોે રનહનાથનને ભારતમાન રનથા“ય નવઞાનના નપતા કોણે ક્ુન હ ુન ? (D) સર મોહરસ ્ોયર 

(A) રા ્ર રસાદ   

(B) રાધા ૃ્ણ  ્   

(C) વીેવીે ણહહર   

(D) સર મોહરસ હોયર   

117   દર વ્ે રનથા“યી હદવસ (“ાયરેરીઅન ડેમ ્ારે યજવાય છે ? (C) 12 ઓ્્ટ 

(A) 26 ા્ બુરી   

(B) 14 નવે્બર   

(C) 12 વહ્ટ   

(D) 2 વસટોબર   

118   મીઠાન મ  ુને મીઠા મે “ુા રે “ો“ણ - અ“નકાર વ”સાવોે (B) વણાગનરુાસ 

(A) ્યનતરેક   

(B) વણાવ રુાસ   

(C) ં્યા રુાસ   

(D) અન્વય   

119   રીસચવનો (સનશોધનનોમ ુ્ ય અને યપયોહી રકાર કયો હણાય છે ? (B) વનરીષણ પધવત 

(A) રાયોણહક પ નત   

(B) નનરીષણ પ નત   

(C) ંકડાકીય પ નત   

(D) રનાવ“ી પ નત   

120   Whi h of the follo i g is ot a sy o y  of Grief  (C) Happiness 

(A) Sorrow   

(B) Pain   

(C) Happiness   

(D) Agony   
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121   નવવમાન ક ુન નુનવનસિટી રનથા“ય સૌથી નવશા” છે ? (B) હારવડગ વવવવવયાલય 
રથંાલય, .ૂએસ.એ. (A) ્ યૂોકવ  નવવનવ ા“ય રનથા“ય, ૂેએસેએે   

(B) હારવડવ નવવનવ ા“ય રનથા“ય, ૂેએસેએે   

(C) “નડન નવવનવ ા“ય રનથા“ય, રેટ ણરટન   

(D) હદ્હી નવવનવ ા“ય રનથા“ય, ભારત   

122   સા હુરક નવઞાન (Oceanography) નવ્ય કભ પ નતથી મ્યો છે ? (B) ્લ્ટર (સ હૂીકરણ) 
(A) ફયજૂન (નવ“યનમ   

(B) સ“્ટર (સ હૂીકરણમ   

(C) હફજન (નવ્છેદનમ   

(D) હડ્ટી“ેશન (બસવનમ   

123   એક નશષક ડબો ભરીને “ાવે“ી ચોક“ેટ હાજર નવ ાથીવમાન સરસે ભાહે 
વહચેં છેે બમ કરતા દરેકને 7 ચોક“ેટ મ”ે છેે જો વહવમાન 5 નવ ાથીવ 
વધારે હોત, તો દરેકને 1 ચોક“ેટ વછી મ”ત, તો હાજર નવ ાથીવની 
સન્ યા શોધોે 

(B) 30 

(A) 40   

(B) 30   

(C) 35   

(D) 45   

124   એેએેસીેબરે (AACR) ુન નવ્ તૃ ૂપ ુન થાય છે ? (C) એ્લો અમેહરકન કેટલોિ્ં્ 
ૂ્સ (A) એ્“ો અમેહરકન સ“ાસીહફકેશન હરસચવ   

(B) એ્“ો અમેહરકન સે્ટર ફોર હરસચવ   

(C) એ્“ો અમેહરકન કેટ“ોણહંહ ૂ્સ   

(D) અમેહરકન વથોહરટી વફ કેટ“ોણહંહ ૂ્સ   

125   સાચી જોડણી દશાવવોે (A) કારહકદી 
(A) કારહકદી   

(B) કારકીદી   

(C) કારહકહદિ   

(D) કારકીહદ   

126   માહહતીના રોત (Sources of Information) કોને કહ ેછે ? (D) ેમા ંસ ૂ્ મ તેમજ અયતં 
યપયો્ી માહહતી હોય છે (A) માન સામા્ય વાચકો માટેની માહહતી હોય છે   

(B) માન નવનશ્ટ વાચકો માટેની માહહતી હોય છે   

(C) તમામ નાહહરકો માટેની માહહતીનો સનરહ હોય છે   

(D) માન ૂ્ મ તેમજ અ્યનત યપયોહી માહહતી હોય છે   

127   ્સ ડફ રાયન ુન નામ કોની સાથે જોડાયેલુન છે ? (C) વવષય વ્ીકરણ 

(A) વિણબ્ ુ  વહીકરણ   

(B) દશાનશ વહીકરણ   

(C) નવ્ય વહીકરણ   

(D) નવ્તારશી“ વહીકરણ   
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128   જુરાત રા્યના અમદાવાદ જજ્“ાને નીચે દશાવવે“ જજ્“ાવ પૈકી કયા 
જજ્“ાની હદ ્પશવતી નથી ? 

(B) પાટણ 

(A) રેુ્રનહર   

(B) પાટણ   

(C) બોટાદ   

(D) મહસેાણા   

129   ડોે રનહનાથને રનથા“ય નવઞાન ષેિે સૌરથમ ક ુન પુ્ તક “્ ુન હ ુન ? (D) રથંાલય વવઞાનના પાચં 
સરૂો (A) કો“ન સ“ાસીહફકેશન   

(B) “ાયરેરી મે્ અુ“   

(C) રો“ેહોનમના   

(D) રનથા“ય નવઞાનના પાનચ િૂો   

130   બપનત-રાહત ુન છે ? (C) આપવત પછી અસરર્ત 
લોકોને રોકડ ના ુ ંકે ્ૂંકા 
્ાળાના અથવા તાકાિલક 
સહકારના ્વૂપે પરૂો 
પાડવામા ંઆવતો સહકાર. 

(A) બધા જ અસરર્ત સ દુાયોને રોકડ નાણાના ્વૂપે સહકારે   

(B) બપનત પછી હરીબ સ દુાયોને પરૂો પાડવામાન બવતો સહકારે   

(C) બપનત પછી અસરર્ત “ોકોને રોકડ ના ુન કે ટૂનકા હા”ાના અથવા 
તા્કાણ“ક સહકારના ્વૂપે પરૂો પાડવામાન બવતો સહકારે 

  

(D) સા  સામરીમાન રાહત અને કામચ“ાય છાપરાના ૂપમાન પરૂો પાડવામાન 
બવતો સહકારે 

  

131   ણરટીશ ્ ણુઝયમનો કયા રકારના રનથા“યમાન સમાવેશ થાય છે ? (C) રા્રીય રથંાલય 

(A) સાવવજનનક રનથા“ય   

(B) નવનશ્ટ રનથા“ય   

(C) રા્રીય રનથા“ય   

(D) શૈષણણક રનથા“ય   

132   IFLA મફ“ા ુન ુ્ ય મથક ્ાન બવેલુન છે ? (D) હે્  

(A) “નડન   

(B) ્ યૂોકવ    

(C) પેહરસ   

(D) હહે   

133   ટામમટેબ“ બનાવનાર દરેકને મારી ચૂના છેણ ‘બનાવનારણ - દૃનતનો 
રકાર જણાવોે 

(C) ભવવ્યકૃદંત 

(A) વતવમાન દૃનત   

(B) નવ્યથવ દૃનત   

(C) ભનવ્ય દૃનત   

(D) તૂ દૃનત   

134   રનથા“ય નવઞાનના ષેિમાન ભારતમાન ક ુન જનવ“ (સામનયકમ સૌથી પહ“ેાન 
રકાનશત થ ુન હ ુન ? 

(B) મ્્ડયન લાયરેરી જનગલ 

(A) જનવ“ વફ “ાયરેરી સાય્સ   

(B) મ્્ડયન “ાયરેરી જનવ“   

(C) “ાયરેરી સાય્સ જનવ“   

(D) “ાયરરી હરેા્ડ   
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135   Give a single word for: 'A person who gets money by cheating' (A) Swindler 

(A) Swindler   

(B) Ragpicker   

(C) Honest   

(D) Dacoit   

136   અ“હરચ મ્ટરનેશન“ નપહરયોડીક્સ ડાયરેસટરી કયા રકારનો માહહતી 
રોત છે ? 

(B) વવતીય 

(A) રાથનમક   

(B) વિતીય   

(C) તૃીય   

(D) સનદભવ   

137   નીચે પૈકી રીણ“ંહ (Female) કોણ છે ? (C) મારરેટ માન 

(A) રનહનાથન   

(B) ફો્કેટ   

(C) મારરેટ માન   

(D) કટર   

138   જુરાતમાન ્યાયામ ર નૃતવને વેહ બપનાર રણેતા કોણ હતા ? (D) છો્ુભામ પરુાણી 
(A) મોહન“ા“ પનડયા   

(B) મહનભામ પટે“   

(C) મોતીભામ અમીન   

(D) છોટુભામ પરુાણી   

139   મફ“ાના રથમ અ્યષ કોણ હતા ? (A) આમેક કુલીજન 

(A) બમ ક ુ“ીજન   

(B) ટીે નવવનાથન   

(C) રનહનાથન   

(D) સેયસવ   

140   શલદસ હૂ માટે એક શલદ બપોઃ હાથમાન રાસીને મારી શકાય તે ુન 
હનથયાર  

(B) શર 

(A) અર   

(B) શર   

(C) શાર   

(D) નર   

141   દશાનશ વહીકરણ પ નતના 20મી બ નૃતના Co-editor કોણ હતા ? (B) જોન પી. કોમારામી 
(A) પીે ચા્સવ   

(B) જોન પીે કોમારામી   

(C) ડીવી   

(D) ફા્કેટ   
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142   નવ્યોના નનમાવણની પ નતવ (Methods of Formation of Subjects) નો હે  ુ
કયો છે ? 

(C) નવા વવષયોનો વવકાસ 

(A) નવા નવ્યોનો જ્મ   

(B) નવા નવ્યોનો યદભવ   

(C) નવા નવ્યોનો નવકાસ   

(D) A, B, C િણમાનથી એકપણ નહં   

143   જુરાત રા્યના ુ્ યમનિી રીમતી બનનદીબેન પટે“ િારા શૂ કરાયે“ 
‘ ુપો્ણ સુત જુરાત મહાઅણભયાનણ ંતહવત વપરાતા 'SAM' શલદનો 
અથવ જણાવોે 

(A) અવત ્ભંીર કુપોવષત 

(A) અનત હનભીર ુપોન્ત   

(B) પો્ણ રહહત માતા   

(C) ુપોન્ત સારવાર કે્ર   

(D) પો્ક ત્વ રહહત સોરાક   

144   ડોે રનહનાથનના ્વહવવાસની તારીસ કભ છે ? (C) 27 સ્ટેપબર, 1972 

(A) 9 સ્ટે્બર, 1972   

(B) 12 વહ્ટ, 1982   

(C) 27 સ્ટે્બર, 1972   

(D) 12 વહ્ટ, 1972   

145   MS Word માન “સાણને મ્યમાન “ાવવા માટે કભ શોટવકટ કીનો યપયોહ 
કરવામાન બવે છે ? 

(C) Ctrl + E 

(A) Ctrl + C   

(B) Alt + C   

(C) Ctrl + E   

(D) Alt + E   

146   ભારતમાન નનકનેટ રોરામમાન કોના િારા બનથિક સહાય બપવામાન બવે છે ? (D) ભારત સરકાર 

(A) મફ“ા   

(B) હફડ   

(C) નેૂ્કો   

(D) ભારત સરકાર   

147   રા્રીય વા્હમય ચૂી (National Bibliography) ુન છે ? (D) રા્રમા ંરકાવશત થયેલા 
પુ્ તકોની સિૂચ (A) રા્ર પર “સાયે“ા પુ્ તકોની ણૂચ   

(B) રા્રીય રનથા“યના પુ્ તકોની ણૂચ   

(C) રા્રીય સરકાર િારા “સાયે“ા પુ્ તકોની ણૂચ   

(D) રા્રમાન રકાનશત થયે“ા પુ્ તકોની ણૂચ   

148   કોભનેય વધારે કામ કર ુન નથીે વધારે - નવશે્ણનો રકાર કયો છે ? (A) પહરમાણવાચક 

(A) પહરમાણવાચક   

(B) સન્ યાવાચક   

(C) દશવક   

(D) સાપેષ   
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149   ્યારે કોભ પુ્ તકના “ેસકના નામની ાણકારી (માહહતીમ ન હોય તો બવા 
પુ્ તકને ણૂચકરણના ષેિમાન ુન કહ ેછે ? 

(B) Anonymous 

(A) Pseudo   

(B) Anonymous   

(C) Antonymous   

(D) Ficticious   

150   Use appropriate er  for : There ……………….. A re arka le ha ge i  
India since Narendra Modi became the Prime Minister. 

(A) has been 

(A) has been   

(B) had been   

(C) have been   

(D) were   

 


