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જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર  

       મડંળની જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૩૬/૨૦૧૭૧૮, ગ્રથંપાલ, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ 
ના રોજ મડંળ દ્વારા યોજવામા ં  આવલે ઓન-લાઇન સ્ પર્ધાગ્ મક લેિતત  પરીક્ષામા ં પછુાયેલ 
પ્રશ્નોના  સાચા જવાબોની પ્રોવવઝનલ આન્ સર કી નીચે પ્રમાણે કુવામા ંઆવ ેછે. જે અન્વયે ઉકત 
પરીક્ષાના ઉમેદવારો તરફથી કોઇ રજુઆત હોય તો તે તા. ૧૦/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના 
૧૭-૦૦ કલાક રુ્ધીમા ં મડંળને રૂબરૂમા/ં ટપાલ મારફત જરૂરી આર્ધારો સહહત રજુ કરવા 
જણાવવામા ંઆવ ેછે. 
        જરૂરી આર્ધારો વર્રની કે ઉકત સમય મયાગદા બાદ રજુ કરવામા ંઆવલે રજુઆત  ધ્યાન ે 

લેવામા ંઆવશ ેનહીં.  અને મડંળ દ્વારા જરૂરી કાયગવાહી કરીને આતરી આન્ સર કી પ્રવસ્ધ  કરીને 
આર્ળની કાયગવાહી હાથ ર્ધરવામા ંઆવશ.ે જેની પણ ઉમેદવારોએ નોંર્ધ લેવી.    

Que 

No. 

 
Option  & Answer (With Options) 

 Correct Answer 

1   વવશ્વવવદ્યાલયોમા ંગ્રથંાલય ુ ંસ્થાન હૃદયની જેમ હોય છે. આ ુ ંવવધાન કોણે કર્ુું 
હ ુ ં? 

(C) ડૉ. રાર્ધાકૃષ્ણનન 

(A) મૌલાના અબ્ ુલ કલામ  

(B) એપીજે અબ્ ુલ કલામ  

(C) ડૉ. રાધા ષૃ્ણનન  

(D) જવાહરલાલ નહરેૂ  

2   શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દશાાવતો વવકલ્પ શોધો. (B) લોકૈષણા, લોથાર, 

લોહહયાળ, લોિળ ુ ં(A) લોળળર્ુ,ં લોહહયાળ, લોથાર, લોકૈષણા  

(B) લોકૈષણા, લોથાર, લોહહયાળ, લોળળર્ુ ં  

(C) લોથાર, લોળળર્ુ,ં લોકૈષણા, લોહહયાળ  

(D) લોહહયાળ, લોકૈષણા, લોળળર્ુ,ં લોથાર  

3   “ડૉ. રંગનાથન ગ્રથંાલય વવજ્ઞાનમા ંભૌવતકશાસ્ત્રના આઈન્સસ્ટાઈન હતા” આ વાક્ય 
કોણે કહ્ુ ંહ ુ ં? 

(A) ઈ. ર્ારફીલ્ડ 

(A) ઈ. ગારફીલ્ડ  

(B) પી.એન. કૌલા  

(C) સેયસા  

(D) સી.એ. કટર  

4   Rita is so .............. that nobody likes her. (A) ignoble 

(A) ignoble  

(B) annoble  

(C) ennoble  

(D) unnobal  

5   વવશ્વવવદ્યાલય અ દુાન આયોગ (ર્જુીસી) કયા પ્રકારની સસં્થા છે ? (C) સ્વાયત્ત સસં્થા 
(A) સરકારી સસં્થા  

(B) અધા સરકારી સસં્થા  

(C) સ્વાયત્ત સસં્થા  

(D) ખાનગી સસં્થા  
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6   (100)
2
 અથવા 100

2
 કરતા ંમળતી સખં્યાના છેલ્લા ંકેટલા અંકો નૂ્સય હોય ? (A) 4 

(A) 4  

(B) 3  

(C) 2  

(D) 1  

7   ર્જુીસી લાયબે્રરી કવમહટના મતા સુાર નીચેની કક્ષામાંના કયા જૂથ હઠેળ ગ્રથંપાલ 
આવે ? 

(C) પ્રોફેશનલ 

(A) શૈક્ષળણક  

(B) વહીવટી  

(C) પ્રોફેશનલ  

(D) કાર ુન  

8   રવવન્સરનાથ ટાગોર પર વેબગ્રથં ળૂચના સકંલનકતાા કોણ છે ? (C) રાજા રામમોહનરૉય 
લાયબ્રેરી ફાઉન્ડશેન (A) બગંાળ પસુ્તકાલય સઘં  

(B) ભારત ુ ંરાષ્રીય પસુ્તકાલય  

(C) રાજા રામમોહનરૉય લાયબે્રરી ફાઉન્સડેશન  

(D) આઇ.એ.એસ.એલ.આઇ.સી. (IASLIC)  

9   ગ્રામર ટુ ક્લાસીહફકેશન’ પસુ્તક કોણે લખ્ર્ુ ં? (D) ડબલ્ .ુ સી.વી. સેયસગ 
(A) સી.એ. કટર  

(B) મેલ્વીલ ડ ઈૂ  

(C) ડૉ. રંગનાથન  

(D) ડબલ્ર્.ુ સી.વી. સેયસા  

10   વાચંન જ્ઞાનની ુ વનયામા ંપ્રવેશ કરાવનાર જા ુઈ દ્વાર છે’ આ વવધાન કો ુ ંછે. (D) સર આથગર કોનગ 
(A) ળલયો ટોલ્સરોય  

(B) થોરો  

(C) એમસાન  

(D) સર આથાર કોના  

11   ધ જુરાત પબ્લીક લાયબે્રરીઝ એક્ટ કયા વષામા ંઅસ્સ્તત્વમાં આવ્યો ? (C) 2001 

(A) 1999  

(B) 2000  

(C) 2001  

(D) 2002  

12   કોલગેસમા ં ખુ્યત્વે ુ ંરહલે ુ ંછે ? (C) કાબગન મોનોક્સાઇડ 

(A) કાબાન  

(B) કાબાન ડાયૉક્સાઇડ  

(C) કાબાન મોનોક્સાઇડ  

(D) સલ્ફર ડાયૉક્સાઇડ  

13   રાષ્રીય જ્ઞાન આયોગ (નેશનલ નોલેજ કમીશન)ની રચના કયા વષામા ંકરવામા ં
આવી હતી ? 

(C) 2005 

(A) 2001  

(B) 2003  

(C) 2005  

(D) 2007  
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14   ન્સર્ ુહદલ્હી સ્સ્થત વશક્ષણ સસં્થા ‘IGNOU  ુ ંપ ૂ ું  નામ જણાવો. (D) આપેલ પૈકી એકપણ 
નહીં (A) Indira Gandhi Nations Open University  

(B) Indira Gandhi s National Open University  

(C) Indira Gandhi Nation s Open University  

(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં  

15   એસ.આર. રંગનાથન દ્વારા ‘Five Laws of Library Science  થીયરી ક્યારે કૂવામા ં
આવી ? 

(A) 1931 

(A) 1931  

(B) 1927  

(C) 1933  

(D) 1929  

16   ર્રુોવપયન અ વુાદ કેન્સર (ETC) ક્યા ંઆવેલુ ંછે ? (D) ડલે્ફટ (Delft) 

(A) પેહરસ (Paris)  

(B) ન્સર્યૂોકા  (Newyork)  

(C) લડંન (London)  

(D) ડેલ્ફટ (Delft)  

17   ઉખર’ શબ્દનો વવરોધી શબ્દ જણાવો. (B) ફળદ્રપુ 

(A) વેરાન  

(B) ફળદ્રપુ  

(C) ખર  

(D) કખર  

18   સીસી (Colon Classification) ની 7મી આ વૃત્ત કોણે પ્રવસ  કરી ? (B) શારદા રંર્નાથન 

(A) જુરાત ગ્રથંાલય સેવા સઘં  

(B) શારદા રંગનાથન  

(C) એવશયા પબ્બ્લશીંગ હાઉસ  

(D) ઇન્સસડોક (INSDOC)  

19   Aparna has made a .................. mistake. (C) deplorable 

(A) deplore  

(B) undeplored  

(C) deplorable  

(D) deplored  

20   વવશ્વના સૌ પ્રથમ ઈ-પસુ્તક ુ ંનામ ુ ંછે ? (C) અમેહરકન બરં્ધારણ 

(A) ભારતીય બધંારણ  

(B) ળબ્રટન બધંારણ  

(C) અમેહરકન બધંારણ  

(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં  

21   ગાધંીજીએ દળક્ષણ આહિકામા ંઆદરેલ સત્યાગ્રહની લડતનો અંત ક્યારે આવ્યો ? (C) 1914 

(A) 1912  

(B) 1911  

(C) 1914  

(D) 1913  
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22   ળબબ્બ્લયોગ્રાફી શબ્દ કઇ ભાષાના શબ્દથી ઉતરી આવ્યો છે ? (C) ગ્રીક 

(A) રોમન  

(B) લેટીન  

(C) ગ્રીક  

(D) િેન્સચ  

23   હનેરી લા ફોન્સટેન અને પોલ ઓટલેટ કઇ વગીકરણ પ વત સાથે સકંળાયેલ છે ? (B) UDC 

(A) DDC  

(B) UDC  

(C) CC  

(D) BC  

24   અપપુા’ (APUPA) પેટના કોની સાથે સકંળાયેલી છે ? (C) વર્ીકરણ 

(A) ળૂચકરણ  

(B) પસુ્તક પ્રાપ્તત  

(C) વગીકરણ  

(D) પ્રલેખીકરણ  

25   જુરાતના કવવવર ન્સહાનાલાલ દલપતરામ ુ ંજન્સમસ્થળ જણાવો. (A) અમદાવાદ 

(A) અમદાવાદ  

(B) વડોદરા  

(C) વલસાડ  

(D) નવસારી  

26   સામાન્સય ઉપવવભાગો કઇ વગીકરણ પ વતમા ંઆવે છે ? (C) UDC 

(A) DDC  

(B) CC  

(C) UDC  

(D) SC  

27   જુરાત રાજ્યના આણદં જજલ્લાને નીચે દશાાવેલ જજલ્લાઓ પૈકી કયા જજલ્લાની 
હદ સ્પશાતી નથી ? 

(C) પચંમહાલ 

(A) વડોદરા  

(B) અમદાવાદ  

(C) પચંમહાલ  

(D) ખેડા  

28   નીચેનમાંથી કઇ વગીકરણ પ વત સૌથી જૂની છે ? (C) ડીડીસી (DDC) 

(A) ર્ડુીસી (UDC)  

(B) સીસી (CC)  

(C) ડીડીસી (DDC)  

(D) ઈસી (EC)  

29   અમદાવાદમા ં ગાધંી આશ્રમ’ જે ુ ંબીજુ ંનામ ‘સત્યાગ્રહ આશ્રમ’ છે, તેની પાસે 
સાબરને મળતી નાનકડી નદી ચરંભાગાના તીરે કયા પવવત્ર ઋવષની સમાવધ છે ? 

(D) દર્ધીિચ 

(A) ુ વાાસા  

(B) વવશ્વાવમત્ર  

(C) ૃ  ુ  

(D) દધીળચ  
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30   ગોંડલના રાજા ભગવતવસિંહજી દ્વારા તૈયાર થયેલ ‘ભગવદ્ગોમડંળ’ ગ્રથંના વવવશષ્ટ 
સપંાદક અને રાજવી સાથે ખુ્ય કાયાસાધક કે જેમને 1954ના વષાનો રણજીતરામ 
વુણાચરંક મળ્યો હતો તે કોણ ? 

(B) ચં ુલાલભાઈ 

(A) રામલાલભાઈ  

(B) ચં ુલાલભાઈ  

(C) નરહહરભાઈ  

(D) જીવાભાઈ  

31   કલકત્તા ખાતે નેશનલ લાયબે્રરી ઓફ ઈન્ન્સડયાની સ્થાપના કયા વષામા ંથઇ ? (A) 1953 

(A) 1953  

(B) 1952  

(C) 1951  

(D) 1950  

32   રૂહિપ્રયોગનો સાચો અથા શોધોોઃ ‘હથેળી ખજંવાળવી’ (B) કંઇક મળવાની આશા 
રાતવી (A) ખજંવાળ આવવી  

(B) કંઇક મળવાની આશા રાખવી  

(C) હથેળીમાં ઘા પડવો  

(D) મહનેત કરવી  

33   એ.એ.સી.આર. - 2 મા ંકોને સ્વીકારીને વનયમો બનાવવામા ંઆવ્યા છે ? (A) આઇ.એસ.બી.ડી.જી. 
(A) આઇ.એસ.બી.ડી.જી.  

(B) નોમેહટવ વપ્રસ્ન્સસપલ્સ  

(C) પેહરસ વપ્રસ્ન્સસપલ  

(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં  

34   Wasn t it a great ............ that the famous social worker died in the car bomb 

explosion ? 

(C) Tragedy 

(A) Tragic  

(B) Tragicall  

(C) Tragedy  

(D) Tragical  

35   અન્નાહાર અને આરોગ્યની બાબતો વવશે 1942મા ંગાધંીજીએ લખેલા પસુ્તક ુ ંનામ 
જણવો. 

(A) આરોગ્યની ચાવી 

(A) આરોગ્યની ચાવી  

(B) આહાર અને આરોગ્ય  

(C) આહાર-આરોગ્યમય જીવન  

(D) અન્ન અને આરોગ્ય  

36   ઈસરો દ્વારા તાજેતરમાં 3000 હકલોગ્રામથી વ  ુવજન ધરાવતા કોમ્ર્વુનકેશન 
સેટેલાઇટ (ઉપગ્રહ)ને અવકાશમા ંતરતો કૂવામા ંઆવ્યો. આ ઉપગ્રહ ુ ંનામ 
જણાવો. 

(A) GSAT-19 

(A) GSAT-19  

(B) GSAT-MK-3  

(C) GSET-19  

(D) GSLV-MK-3  
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37   સાવાજવનક ગ્રથંાલય માટે નીચેનામાથંી ુ ંસાચુ ંનથી ? (D) તે રાષ્રીય 
વાડ્મય િૂચ તૈયાર 
કરે છે 

(A) તે વવવશષ્ટ કાયદા વડે સહાયતા પ્રાતત કરે છે  

(B) તેને કેન્ન્સરય અને સ્થાવનક સરકારો દ્વારા નાણાકંીય સહાયતા પ્રાતત થાય છે  

(C) સૈ ાવંતક રીતે તે વવના લૂ્યે પ્રાતત હોય છે  

(D) તે રાષ્રીય વાડ્મય ળૂચ તૈયાર કરે છે  

38   સામાજજક વવજ્ઞાનમા ંHypothesis ને ુ ંકહવેામાં આવે છે ? (D) આદશગ લૂક વસ્ધ ાતં 

(A) વનયમ  

(B) વસ ાતં  

(C) ઉપવસ ાંત  

(D) આદશા લૂક વસ ાતં  

39   Analytical Bibliography નીચે પૈકી કોની સાથે સબંધં રાખે છે ? (A) પસુ્તકની ભૌવતક 
સ્સ્થવત (A) પસુ્તકની ભૌવતક સ્સ્થવત  

(B) વવષય ુ ંવવશ્લેષણ  

(C) ગ્રથંોની વગી ૃત ચૂી  

(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં  

40   દશાક નીચેનામાથંી કઇ સસં્થા સાથે સકંળાયેલા હતા ? (C) સણોસરા, લોક ભારતી 
(A) જૂરાત વવદ્યાપીઠ  

(B) બોચાસણ વલ્લભ વવદ્યાપીઠ  

(C) સણોસરા, લોક ભારતી  

(D) વેડછી  

41   ચાટાના ઉપયોગ કરવામા ંકાયા તેમજ સમયના સબંધંને ુ ંકહવેામા ંઆવે છે ? (C) System Approach 

(A) Organisational Chart  

(B) Gnat Chart  

(C) System Approach  

(D) System Analysis  

42   ઉબન્સટુ લીનક્ષમા ંકોઇપણ ખાલી હડકેક્ટરીને કાિી નાખંવા માટે કયા કમાન્સડનો 
ઉપયોગ થાય છે ? 

(B) rmdir 

(A) cddir  

(B) rmdir  

(C) cddip  

(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં  

43   આપેલ વવકલ્પોમાથંી કયો સશંોધનનો પ્રકાર નથી ? (C) ળૂ તૂ વનયમ 
(Fundamental Rules) (A) વનરીક્ષણાત્મક (Observation)  

(B) અ ભુવજન્સય (Emprirical)  

(C) ળૂ તૂ વનયમ (Fundamental Rules)  

(D) ળૂ તૂ વસ ાતં (Fundamental Laws)  

44   ABCD મા ં(A → Z =  → 6) પ્રમાણે જોતા ંAB = L, BF = Z, AF = P હોય તો BA = 

……………… 

(B) U 

(A) Q  

(B) U  

(C) I  

(D) O  
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45   વ્યસ્ક્તગત વાડ્ગમય ચૂી (Personal Bibliography) નો અથા ુ ંછે ? (D) લેતક ઉપર તેમજ 
લેતક દ્વારા લતાયેલા 
પસુ્તકોની ચૂી 

(A) લેખક અ કુ્રમળણકા  

(B) લેખક વાડ્ગમય ચૂી  

(C) ગ્રથંનામ વાડ્ગમય ચૂી  

(D) લેખક ઉપર તેમજ લેખક દ્વારા લખાયેલા પસુ્તકોની ચૂી  

46   સાચી જોડણી શોધો. (B) િચદ્ધ્ધ લાસ 

(A) ચીદ્ધ લાસ  

(B) ળચદ્ધ લાસ  

(C) ળચદ્ધ લાશ  

(D) ળચદ્ધ લાષ  

47   ઈન્ન્સડયાોઃ એ રેફરન્સસ એન્સર્અુલ’ સદંભા ગ્રથંના પ્રકાશક કોણ છે ? (D) પબ્લલકેશન હડવવઝન, 

ર્વનગમેન્ટ ઓફ 
ઈન્ન્ડયા 

(A) ધ ઇંપ્ગ્લશ કુ હડપો  

(B) નેશનલ કુ રસ્ટ  

(C) ઓક્સફોડા પે્રસ  

(D) પબ્બ્લકેશન હડવવઝન, ગવનામેન્સટ ઓફ ઈન્ન્સડયા  

48   Our annual examinations are held ............ March. (C) in 

(A) of  

(B) on  

(C) in  

(D) at  

49   ભારત દેશમાં કોપીરાઇટનો કાયદો કયા વષાથી અમલી બન્સયો ? (D) 1958 

(A) 1952  

(B) 1957  

(C) 1960  

(D) 1958  

50   1 ઈંચ = …………….. સે.મી. થાય. (B) 2.54 

(A) 2.2  

(B) 2.54  

(C) 1.5  

(D) 2.5  

51   ળલબ્રી (LIBRI) ુ ંપ્રકાશન કયા દેશમાથંી થાય છે ? (D) ડને્માકગ  
(A) ભારત  

(B) ર્.ુકે.  

(C) ર્.ુએસ.એ.  

(D) ડેન્સમાકા   

52   વેદકાળની એક પ્રવસ વેલ, જેના પાનનો રસ યજ્ઞના કામમા ંઆવે છે તે ુ ંનામ 
જણાવો. 

(D) સોમવેલી 

(A) અંતરવેલી  

(B) બોધનવેલી  

(C) માયાવેલી  

(D) સોમવેલી  
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53   IFLA ુ ંપ ૂ ું  નામ જણવો. (B) ઈન્ટરનેશનલ 
ફેડરેશન ઓફ 
લાયબ્રેરી 
એસોસીએશન એન્ડ 

ઈન્સ્ટીટયશુન્સ 

(A) ઈન્સટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ લાયબે્રરી એસોસીએશન એન્સડ ઈન્સસ્ટીટયટુ્સ  

(B) ઈન્સટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ લાયબે્રરી એસોસીએશન એન્સડ ઈન્સસ્ટીટયશુન્સસ  

(C) ઈન્સટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ લાયબે્રરીઝ એસોસીએશન એન્સડ ઈન્સસ્ટીટયટુ્સ  

(D) ઈન્સટરનેશનલ ફાઉન્સડેશન ઓફ લાયબે્રરી એસોસીએશન એન્સડ ઈન્સસ્ટીટયશુન્સસ  

54   ભારત સરકાર દ્વારા સેકન્સડરી એજ્ર્કેુશન માટે રચવામા ંઆવેલ દુલીયાર 
કમીશનના પ્રણેતા ડૉ. લક્ષ્મણસ્વામી દુલીયાર કઇ ર્વુનવવસિટીના વાઇસ 
ચાન્સસેલર હતા ? 

(B) મદ્રાસ વુનવવસિટી 

(A) લખનૌ ર્વુનવવસિટી  

(B) મરાસ ર્વુનવવસિટી  

(C) હદલ્હી ર્વુનવવસિટી  

(D) બનારસ ર્વુનવવસિટી  

55   ભારતમાં ગ્રથંાલયોના વવકાસ માટે સૌ પ્રથમ કોણે પ્રયાસો કયાા હતા ? (C) સયાજીરાવ 
ર્ાયકવાડ બીજાએ (A) ડૉ. રંગનાથન  

(B) ભગવતવસિંહજી  

(C) સયાજીરાવ ગાયકવાડ બીજાએ  

(D) મેઘરાજ પેથજી  

56   નાક અને આંખમા ંબળતરા ઉત્પન્ન કરતો તીવ્ર વાસવાળો વાર્ ુકયો છે ? (B) NH3 

(A) CO  

(B) NH3  

(C) N2  

(D) CO2  

57   એન.ટી. (NT) અને બી.ટી. (BT) શબ્દોનો કયા પ્રકારની અ કુ્રમળણકાકરણમા ંપ્રયોગ 
કરવામા ંઆવ્યો છે ? 

(D) વથસોરસ 

(A) સાકંળ પ વત  

(B) સ્ક્વક  

(C) પોતસી  

(D) વથસોરસ  

58   જુરાત રાજ્યના ખુ્યમતં્રીશ્રી વવજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામા ં
આવેલ અંદાજપત્ર 2017-18 અન્સવયે કયા વવસ્તારમા ંપાચં હડતલોમા અભ્યાસક્રમ 
સાથેની નવી સરકારી પોલીટેકવનક કોલેજ શરૂ કરવા ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે ? 

(D) હાલોલ 

(A) દાહોદ  

(B) લીમખેડા  

(C) અરવલ્લી  

(D) હાલોલ  

59   પસુ્તકના કોલ નબંર (Call No.) મા ંનીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો છે 
? 

(D) આપેલ તમામનો 

(A) વગાુંક  

(B) ગ્રથંાકં  

(C) પહરગ્રહણાકં  

(D) આપેલ તમામનો  
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60   ધ્વાન્સત’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ જણાવો. (C) તવમસ્ત્ર 

(A) નભ  

(B) હરેત  

(C) તવમસ્ત્ર  

(D) ઉમેદ  

61   PRECIS કયા પ્રકારની ઈન્સડેક્ષીંગ પ વત છે ? (A) પ્રી-કોઓહડિનેટ 

(A) પ્રી-કોઓહડિનેટ  

(B) પોસ્ટ કો-ઓહડિનેટ  

(C) મેનેજમેન્સટ વસસ્ટમ  

(D) સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામીંગ  

62   કઇ સેવામા ંર્ઝુર પ્રોફાઇલ ફાઇલ તૈયાર કરવી પડે છે ? (C) એસ.ડી.આઈ. 
(A) સી.એ.એસ.  

(B) માહહતી પનુોઃ પ્રાપ્તત  

(C) એસ.ડી.આઈ.  

(D) સદંભા સેવા  

63   Put proper wh  pronoun in the following sentence:  ................ I went there, 

the door was locked. 

(C) When 

(A) Where  

(B) How  

(C) When  

(D) Why  

64   ગ્રથંાલય ઉપભોકતાની જરૂહરયાત અન્સય ગ્રથંાલયમાંથી પહરપણૂા થતી હોય અને તે 
વાચનસામગ્રી મગંાવીને ઉપભોકતાને પરૂી પાડવામા ંઆવે તે કઇ સેવા છે ? 

(A) આંતર ગ્રથંાલય લોન 
(ઋણ) સેવા 

(A) આંતર ગ્રથંાલય લોન (ઋણ) સેવા  

(B) રેફરલ સેવા  

(C) સદંભા સેવા  

(D) વવસ્તરણ સેવા  

65   અ સુધંાન 54 પ્રમાણે રાષ્રપવતની ચ ૂટંણી કોના દ્વારા કરવામા ંઆવે છે ? (D) (A) અને (C) ના 
સં કુ્ત સભ્યો દ્વારા (A) સસંદના બને્ન હૃના સભ્યો દ્વારા  

(B) પ્રધાનમતં્રી દ્વારા  

(C) રાજ્યની વવધાનસભાના ચ ૂટંાયેલા સભ્ય દ્વારા  

(D) (A) અને (C) ના સરં્કુ્ત સભ્યો દ્વારા  

66   Gujarat Public Libraries Act: A Critical Study - પસુ્તકના લેખક ુ ંનામ જણાવો. (C) ડૉ. કનકબાળા જાની 
(A) ડૉ. ભાગાવી આયગંર  

(B) ડૉ. મૈથીલીશરણ તુતા  

(C) ડૉ. કનકબાળા જાની  

(D) ડૉ. હરકાન્સત જોષી  

67   તાજેતરમા ંકાકાસાહબે કાલેલકર પત્રકારત્વ 2016 માટે જુરાતના કયા પત્રકારની 
પસદંગી કરવામા ંઆવી ? 

(D) કેતન રૂપેરા 

(A) ુમારપાળ દેસાઈ  

(B) મનીષ રાજ રુૂ  

(C) અંકીત વત્રવેદી  

(D) કેતન રૂપેરા  
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68   ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્રીય કુ્ત વવદ્યાલયી વશક્ષા સસં્થાનની સ્થાપના કયા 
વષામા ંકરવામાં આવી ? 

(A) 1989 

(A) 1989  

(B) 1990  

(C) 1991  

(D) 1992  

69   હરસચા લાયબે્રરી ઈન્સફોમેશનની સ્થાપના ક્યા ંકરવામા ંઆવેલી છે ? (A) સ્ટેનફોડગ - 
કેિલફોવનિયા (A) સ્ટેનફોડા - કેળલફોવનિયા  

(B) કેળલફોવનિયા સાન્સટા કાલાા  

(C) માન્સટેન વ્ર્ ૂ- કેળલફોવનિયા  

(D) બેઇજજન  

70   કયા નામની કડી (Link) થી વવષય મથાળં પ્રાતત થાય છે ? (A) Sought Link 

(A) Sought Link  

(B) Unsought Link  

(C) False Link  

(D) Missing Link  

71   ભારતીય ફૂટબોલ ટીમના કેતટન ુ ંનામ જણાવો. (A) નુીલ છેત્રી 
(A) નુીલ છેત્રી  

(B) અબ્ ુલ રહીમ  

(C) નેવીલ ડીસોઝા  

(D) સા  ુમેવાલાલ  

72   ગ્રથં વગીકરણના પ્રથમ વવદ્વાન કોણ હતા ? (C) બેકન 

(A) ડીવી  

(B) હહેરસ  

(C) બેકન  

(D) રંગનાથન  

73   જીતસમ ુ ંઅ ુ તૂ્ર કર્ુ ંછે ? (B) CaSO4·2H2O 

(A) CaSO4  

(B) CaSO4·2H2O  

(C) Ca(OH)2  

(D) CaSO3  

74   ભારતના રાષ્રીય ગ્રથંાલયને કોના દ્વારા લુ્લુ ં કૂવામા ંઆવ્ર્ુ ંહ ુ ં? (D) મૌલાના અલ ુલ 
કલામ આઝાદ (A) ડૉ. એ.પી.જે. અબ્ ુલ કલામ  

(B) ડૉ. રાજેન્સર પ્રસાદ  

(C) જવાહરલાલ નહરેૂ  

(D) મૌલાના અબ્ ુલ કલામ આઝાદ  

75   આયતન’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ જણાવો. (D) વનકેતન 

(A) સગંીત  

(B) અધીન  

(C) આવરદા  

(D) વનકેતન  
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76   ડૉ. રંગનાથનના મત પ્રમાણે અવધ વાચંન સામગ્રી એટલે ુ ં? (C) માનવ મર્જમાથંી 
ઉદભવલેો વવચાર (A) પસુ્તકો તથા સામાવયકો  

(B) આધાર સામગ્રી  

(C) માનવ મગજમાંથી ઉદભવેલો વવચાર  

(D) કૂ્ષ્મદવશિકા  

77   ભારત ુ ંસવંવધાન’ પસુ્તકની ચ થુા આ વૃત્ત ઈ- કુ સ્વરૂપે જુરાત સરકારના કયા 
વવભાગની વેબસાઇટ પર પ્રાતય છે ? 

(B) વૈર્ધાવનક અને 
સસંદીય બાબતોનો 
વવભાર્ 

(A) સામાન્સય વહીવટ વવભાગ  

(B) વૈધાવનક અને સસંદીય બાબતોનો વવભાગ  

(C) કાયદા વવભાગ  

(D) વશક્ષણ વવભાગ  

78   Frame question to get the underlined part as answer. 

Bindiya gives ten kites to Rupal 

(C) How many kites does 

Bindiya give to Rupal 

? (A) Whom did Bindiya gives kites to Rupal ?  

(B) How much kites gives Bindiya to Rupal ?  

(C) How many kites does Bindiya give to Rupal ?  

(D) How kites does Bindiya give to Rupal ?  

79   રીસોસા શેરીંગ’ એ નીચેનામાથંી કયા વવચારનો આવવભાાવ છે ? (B) ગ્રથંાલય સહકાર 

(A) ગ્રથંાલય અવધવનયમ  

(B) ગ્રથંાલય સહકાર  

(C) માહહતી વવજ્ઞાનના તૂ્રો  

(D) ગ્રથંાલય વનયમાવલી  

80   હહન્સદ સ્વરાજમા ંરેંહટયાની મારફતે હહન્સ ુ સ્તાની કંગાળલયત મટે’ એમ ગાધંીજી 
માનતા. રેં હટયો શોધવા માટેની સૌ પ્રથમ જવાબદારી તેમણે કોને સોંપી ? 

(C) ર્રં્ાબહને 

(A) અન યૂાબહને  

(B) ચારૂમવતબહને  

(C) ગગંાબહને  

(D) દાની બહને  

81   વાચકને પસુ્તકવાચંન માટેનો ક્રમ આપવામા ંઆવે છે. આ ક્રમ આપવાની 
પ્રહક્રયાને કઇ વવવધ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

(B) પ્રવતશ્રાવક 

(A) શ્રવુતશ્રાવક  

(B) પ્રવતશ્રાવક  

(C) અ શુ્રાવક  

(D) લ શુ્રાવક  

82   નરવસિંહ મહતેાને કયા મહંદરમા ંસાત-સાત હદવસ ભસ્ક્ત કરતા ંભસ્ક્તનો ગાિો રંગ 
લાગ્યો ? 

(D) ર્ોપનાથ મહાદેવ 

(A) રાધે-શ્યામ મહંદર  

(B) બાલ ષૃ્ણની હવેલી  

(C) રાધા- ષૃ્ણ મઠ  

(D) ગોપનાથ મહાદેવ  
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83   History of Libraries & Library Movement in India  ના લેખક ુ ંનામ જણાવો. (C) ડૉ. આ નુ્દી 
(A) ડૉ. રંગનાથન  

(B) ડૉ. પી.એન. કૌલ  

(C) ડૉ. આ નુ્સદી  

(D) ડૉ. વેંકટ રમનૈયા  

84   ભારતમાં હડલીવરી ઓફ કુ્સ એક્ટ કયા વષામા ંઘડવામાં આવ્યો ? (D) 1954 

(A) 1957  

(B) 1953  

(C) 1955  

(D) 1954  

85   લાયબે્રરી ઓફ કોંગે્રસ ક્યા ંઆવેલુ ંછે ? (D) વોવશિંગ્ટન 

(A) લડંન  

(B) ન્સર્યૂોકા   

(C) હદલ્હી  

(D) વોવશિંગ્ટન  

86   જુરાત રાજ્યના નમાદા જજલ્લાને કયા જજલ્લાની હદ સ્પશાતી નથી ? (D) પચંમહાલ 

(A) છોટા ઉદેપરુ  

(B) તાપી  

(C) વડોદરા  

(D) પચંમહાલ  

87   FID (હફડ) ુ ંપુ ું  નામ જણાવો. (A) ઈન્ટરનેશનલ 
ફેડરેશન ફોર 
ઈન્ફમેશન એન્ડ 

ડોક્યમેુન્ટેશન 

(A) ઈન્સટરનેશનલ ફેડરેશન ફોર ઈન્સફમેશન એન્સડ ડોક્યમેુન્સટેશન  

(B) ફેડરેશન ઓફ ઈન્સટરનેશનલ ડોક્યમેુન્સટેશન  

(C) ઈન્સટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ ઈન્સફમેશન એન્સડ ડોક્યમેુન્સટેશન  

(D) ફેડરેશન ફોર ઈન્સટરનેશનલ ડોક્યમેુન્સટેશન  

88   શ્રી ષૃ્ણના બાળસખા દુામાજી ુ ંએકમાત્ર મહંદર ક્યા ંઆવેલુ ંછે ? (C) પોરબદંર 

(A) જૂનાગિ  

(B) દ્વારકા  

(C) પોરબદંર  

(D) બેટ દ્વારકા  

89   ઈન્સફોમેહટક્સ શબ્દનો પ્રયોગ કોણે કયો હતો ? (D) ચેનગયી તેમજ 
િર્લ્કયારા વવસ્કી (A) એચ.પી. લહુન  

(B) કાપ્લ્વન સૂા  

(C) ડૉ. રંગનાથન  

(D) ચેનાયી તેમજ ળગલ્કયારા વવસ્કી  

90   શબ્દસ હૂ માટે એક શબ્દ આપોોઃ ‘જેણે વસવાટ મુાવ્યો છે તે’ (C) વનવાગવસત 

(A) વનરાવશ્રત  

(B) સ્થળાતંર  

(C) વનવાાવસત  

(D) ળબનવસવાટ  
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91   Printed Catalouge ની સૌપ્રથમ શરૂઆત કયા ગ્રથંાલયે કરી ? (A) િબ્રટીશ મ્ િુઝયમ 

(A) ળબ્રટીશ મ્ર્ળુઝયમ  

(B) લાયબે્રરી ઓફ કોંગે્રસ  

(C) ઈમ્પીહરયલ લાયબે્રરી  

(D) લેવનન લાયબે્રરી  

92   આપેલ વવકલ્પો પૈકી કર્ુ ંપસુ્તક પસદંગી ુ ંસાધન નથી ? (C) પહરગ્રહણ રજજસ્ટર 

(A) ગ્રથં સદંભા ચૂી  

(B) પ્રકાશક ચૂી  

(C) પહરગ્રહણ રજજસ્ટર  

(D) પસુ્તક વવકે્રતા ચૂી  

93   Find out the correct sentence from the following : (A) Don t go unless he 

invites you. 
(A) Don t go unless he invites you.  

(B) Doesn t go unless he invite you.  

(C) Don t go unless he dosen t invite you.  

(D) Won t go unless he doesn t invite you.  

94   બૌદ્ધ ક સપંદાનો અવધકાર કયા રૂપમા ંમાન્સય ગણાયો છે ? (C) A અને B બન્ન ે

(A) પ્રકાશન અવધકાર  

(B) પેટન્સટ  

(C) A અને B બને્ન  

(D) A અને B બને્નમાથંી એકપણ નહીં  

95   ર્નેુસ્કો દ્વારા તાજેતરમા ંઅમદાવાદ શહરેને વલ્ડા  હરેીટેજ સીટી તરીકે જાહરે 
કરવામા ંઆવેલ છે. ભારતમા ંઅમદાવાદ સહીત ુલ કેટલા સ્થાનોને વલ્ડા હરેીટેજ 
સાઇટ તરીકે સમાવવામાં આવેલ છે ? 

(D) 36 

(A) 33  

(B) 34  

(C) 35  

(D) 36  

96   એસ્સ્સરીયા અને બેળબલોનીયામા ંપસુ્તકો શેના પર લખતા હતા ? (A) ઈંટ 

(A) ઈંટ  

(B) તાડપત્ર  

(C) લાકડાના ટુકડા  

(D) બચા રીની આંતરછાલ  

97   ભજન-કીતાનથી મીરાંને વવ ખુ બનાવવા કોના દ્વારા માનવસક અને શારીહરક ત્રાસ 
આપવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા ? 

(A) વવક્રમવસિંહ 

(A) વવક્રમવસિંહ  

(B) આહદત્યવસિંહ રાણા  

(C) ભોજરાજ  

(D) બળવતંરાજ  
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98   આપેલ વવકલ્પો પૈકી એ ુ ંકર્ુ ંકે્ષત્ર છે જેમા ંળબબ્બ્લયોમેરી તકનીકનો ઉપયોગ કરી 
શકાતો નથી ? 

(C) ગ્રથંાલયના 
કમગચારીઓની 
યોગ્યતાઓ 

(A) જ્ઞાનની દૃ્ધ  તેમજ સશંોધનની પ્ર વૃત્ત  

(B) વવળભન્ન વવષયોના ઉપભોકતાઓને વુનવિત કરવા  

(C) ગ્રથંાલયના કમાચારીઓની યોગ્યતાઓ  

(D) ગ્રથંાલય ગ્રથંોનો સગં્રહ તેમજ લાયબે્રરીથી અલગ કરવાની નીવતઓ  

99   ઈન્ન્સડયન લાયબે્રરી એસોસીએશનના વતામાન અધ્યક્ષ ુ ંનામ જણાવો. (D) પ્રો. શબાહત સેુન 

(A) પ્રો. પ્રવવણ ુમાર ચૌધરી  

(B) પ્રો. એહમદ ુસેન અન્સસારી  

(C) પ્રો. પ્રહદપ રૉય  

(D) પ્રો. શબાહત ુસેન  

100   આંતરરાષ્રીય પસુ્તક વષા’ ર્નેુસ્કો દ્વારા ક્યારે ઉજવવામાં આવ્ર્ુ ંહ ુ ં? (C) 1972 

(A) 1970  

(B) 1971  

(C) 1972  

(D) 1973  

101   ભગવાન શ્રી ષૃ્ણે દેહત્યાગ કરેલો અને તેમના દેહને અસ્ગ્ન સમવપિત કરવામા ં
આવેલો તે તીથા ુ ંનામ ુ ંછે ? 

(C) દેહો્સર્ગ તીથગ 

(A) ભાલકા તીથા  

(B) ુ ુકે્ષત્ર તીથા  

(C) દેહોત્સગા તીથા  

(D) શસ્ક્ત તીથા  

102   ન્સર્ ૂએન્સસાયક્લોપીહડયા ળબ્રટાવનકા ક્યાથંી પ્રકાવશત થાય છે ? (D) વશકાર્ો 
(A) હગે  

(B) પેહરસ  

(C) હદલ્હી  

(D) વશકાગો  

103   તાજેતરમા ંભારતના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્સરભાઈ મોદી દ્વારા લૂ્લો કૂાયેલ ‘ પેૂન 
હજારીકા ળબ્રજ’ બે અલગ અલગ પ્રદેશોના કયા ગામોને જોડે છે ? 

(A) Cn H2n+2 

(A) Cn H2n+2  

(B) Cn H2n  

(C) Cn H2n-2  

(D) Cn H2n+n  

104   સ્વતતં્ર ભારતમાં સૌપ્રથમ કયા કવમશનની રચના વશક્ષણ અને ગ્રથંાલયના વવકાસ 
માટે કરવામા ંઆવી હતી ? 

(D) રાર્ધાકૃષ્ણન કવમશન 

(A) રંગનાથન કવમશન  

(B) કોઠારી કવમશન  

(C) ર્.ુજી.સી.  

(D) રાધા ૃષ્ણન કવમશન  
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105   આપેલ કહવેતનો અથા જણાવોોઃ ‘એક હાથની આંગળી, નાની ુ ંને મોટી ુ ં?  (B) એક જ સબંરં્ધના 
માણસો વચ્ચ ે
ભેદભાવ કેવી રીતે 
હોય ? 

(A) માણસની આંગળીઓ સરખી હોતી નથી  

(B) એક જ સબંધંના માણસો વચ્ચે ભેદભાવ કેવી રીતે હોય ?  

(C) હાથમાં તાકાત હોય તો જીવન ધુરે  

(D) સહકારથી કામ કરતાં વસદ્ધ  બેવડાય  

106   ગ્રથંાલયના કયા વવભાગમા ંવવષય વાડ્ગ્મય ળૂચઓની જાળવણી કરવામા ંઆવે છે 
? 

(D) સદંભગ વવભાર્ 

(A) સામવયક વવભાગ  

(B) ટેકવનકલ વવભાગ  

(C) એક્સેશન વવભાગ  

(D) સદંભા વવભાગ  

107   ગ્રથંાલય વવજ્ઞાન કે્ષતે્ર ગ્રીન સ્ટોન ુ ંછે ? (B) સોફ્ટવેર 

(A) હાડાવેર  

(B) સોફ્ટવેર  

(C) સઘં ળૂચ ુ ંનામ  

(D) સદંભાસ્ત્રોત  

108   Change the voice :  

We are watching the film Bahubali-2  now. 

(B) The film Bahubali-2  

is being watched by 

us now. (A) The film is Bahubali-2  watched by us now.  

(B) The film Bahubali-2  is being watched by us now.  

(C) Watch the film Bahubali-2  now by us.  

(D) We are watched by the film Bahubali-2  now.  

109   અ કુ્રમળણકા તેમજ અ કુ્રમળણકાકરણની સેવાઓ કયા પ્રકારની સેવાઓમા ંગણાય 
છે ? 

(B) વસલેક્ટેડ પ્રસાર 
સેવાઓ 

(A) સામવયક ચેતના સેવાઓ  

(B) વસલેક્ટેડ પ્રસાર સેવાઓ  

(C) સામાન્સય પસુ્તકાલય સેવાઓ  

(D) કોમ્તર્ટુર સેવાઓ  

110   કી-બોડામા ં ુલ કેટલી ફંકશન કી હોય છે ? (C) 12 

(A) 10  

(B) 11  

(C) 12  

(D) 13  

111   આપેલ વવકલ્પો પૈકી ઓપન સોસા સોફ્ટવેર કર્ુ ંછે ? (D) કોહા 
(A) ઈ-ગ્રથંાલય  

(B) સોલ 2.0  

(C) લીબ સી.સી. 7  

(D) કોહા  

112   સસં્ ૃત માહંથેી શોવધર્ુ,ં પ્રા તૃ કી ુ ંપરૂ’ આ પસં્ક્તના રચવયતા ુ ંનામ જણાવો. (D) શામળ 

(A) રમણલાલ નીલકંઠ  

(B) પે્રમાનદં  

(C) મળણલાલ ન ભુાઈ  

(D) શામળ  
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113   ઈન્ન્સડયન નેશનલ સાયન્સટીફીક ડોક્યમેુન્સટેશન સેન્સટર (INSDOC) ની સ્થાપના કયા 
વષામા ંકરવામા ંઆવી ? 

(A) 1952 

(A) 1952  

(B) 1958  

(C) 1954  

(D) 1953  

114   ભારતમાં વુવખ્યાત દુાબક્ષ ઓરીએન્સટલ લાયબે્રરી કયા રાજ્યમા ંઆવેલ છે ? (B) િબહાર 

(A) ઉત્તરપ્રદેશ  

(B) ળબહાર  

(C) ઝારખડં  

(D) હદલ્હી  

115   મોદી, સુ્સ્લમ્સ એન્સડ મીહડયા’ પસુ્તકના લેખક કોણ છે ? (C) મ  ુહકશ્ચર 

(A) એમ.જે. અકબર  

(B) રમેશ મેનન  

(C) મ  ુહકિર  

(D) આહદત્ય વા  ુ  

116   જુરાત રાજ્યના ખુ્યમતં્રીશ્રી વવજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામા ં
આવેલ અંદજાપત્ર 2017-18 અન્સવયે આહદજાવત ઉત્કષાના નક્કર આયોજન સ્વરૂપે 
કયા સ્થળો ખાતે કન્સયા છાત્રાલયો બનાવવા ુ ંઠરાવવામા ંઆવેલ છે ? 

(A) ર્ીર, બરડા, આલચે 

(A) ગીર, બરડા, આલેચ  

(B) તલાલા, ભીલોડા, આમોદ  

(C) વાકંલ, બરડા, ઉમરગામ  

(D) નેત્રગં, ઉમરપાડા, વાકંલ  

117   ુલ્સ ફોર એ હડક્ષનેરી કેટલોગ’ ના લેખક કોણ છે ? (A) કટર 

(A) કટર  

(B) જે.એચ. પેરી  

(C) જી.ડબલ્ર્.ુ જોહન્સસ  

(D) ચાલ્સા જેવેટ  

118   બોડેલી તાલકુો જુરાત રાજ્યના કયા જજલ્લામા ંઆવેલ છે ? (D) HCl 

(A) NaCl  

(B) NaHCO3  

(C) CaCo3  

(D) HCl  

119   ઓટોમેશન શબ્દની ઉત્પવત્ત કયા શબ્દથી થઇ જેનો હહન્સદીમા ંઅથા સ્વચાલન જેવો 
થાય છે ? 

(A) ઓટોમોજ 

(A) ઓટોમોજ  

(B) ઓરમ  

(C) ઓટોમો  

(D) આટો  
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120   આપેલ વવકલ્પો પૈકી અથાભેદોઃ શબ્દભેદમાથંી ખોટો વવકલ્પ શોધો. (D) ચ ૂકં - લોતડંની 
હથોડી (A) કેશ - વાળ  

(B) કેસ - અદાલતનો કુ મો  

(C) ચકૂ - ઊણપ  

(D) ચ ૂકં - લોખડંની હથોડી  

121   પાઈલટ સ્ટડી શા માટે હાથ ધરવામાં આવે છે ? (A) ડટેા એકવત્રત કરવાના 
સાર્ધનની ચકાસણી 
માટે 

(A) ડેટા એકવત્રત કરવાના સાધનની ચકાસણી માટે  

(B) ડેટા પથૃ્થકરણ માટેની પ વત વવક્સાવવા  

(C) ન નૂા તૈયાર કરતા ંથતી લૂોના અંદાજ માટે  

(D) આપેલ તમામ  

122   જો કોઇ પસુ્તકમા ં ખુ્ય સપંાદક ુ ંનામ ખુ્ય પષૃ્ટ પર આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંહોય તો 
AACR-2 પ્રમાણે ખુ્ય નોંધમા ંકયા હડેીંગથી બનાવવી જોઇએ ? 

(C) સપંાદક 

(A) ગ્રથંનામ  

(B) લેખક  

(C) સપંાદક  

(D) સહ લેખક  

123   Find out similar of dazzling  (A) dull 

(A) dull  

(B) bright  

(C) dark  

(D) shyning  

124   ભારતમાં પબ્બ્લક લાયબે્રરીના આકીટેક્ટ તરીકે કોને ઓળખવામા ંઆવે છે ? (C) એસ.આર. રંર્નાથન 

(A) એન્સથોની પવન્નજી  

(B) વેંકટ રમનૈયા  

(C) એસ.આર. રંગનાથન  

(D) સેન તુતા  

125   ગેસોહોલ કયા વમશ્રણ વડે બન ુ ંઈંધણ છે ? (D) આલ્કોહોલ અન ે
પી.એન.જી. (A) પેરોલ અને આલ્કોહોલ  

(B) આલ્કોહોલ અને હડઝલ  

(C) સી.એન.જી. અને આલ્કોહોલ  

(D) આલ્કોહોલ અને પી.એન.જી.  

126   ડૉ. રંગનાથન પ્રળણત આપ-લે પ વત કઇ સાલમાં અસ્સ્તત્વમા ંઆવી ? (A) 1937 

(A) 1937  

(B) 1932  

(C) 1935  

(D) 1933  

127   મહાકવવ પે્રમાનદં ુ ંજન્સમસ્થળ જણાવો. (A) ભરૂચ 

(A) ભરૂચ  

(B) સૌરાષ્ર  

(C) રુત  

(D) વડોદરા  

 



Provisional Ans Key - 136                   Dt.  26-10-2017           Page 18 of 21 

128   ઈન્ન્સડયા ઓહફસ લાયબે્રરી કયા દેશમા ંઆવેલી છે ? (C) શ્રીલકંા 
(A) ભારત  

(B) ળબ્રટન  

(C) શ્રીલકંા  

(D) જમાની  

129   સીસીએફ ુ ં(CCF) આ ુ ંનામ જણાવો. (D) કોમન કેટલોર્ ફોમગ 
(A) કોમન કોમ્ર્વુનકેશન ફોમેટ  

(B) ક્લાસીફાઈડ કેટલોગ ફોમેટ  

(C) ક્મ્પલ્સરી કોમ્ર્વુનકેશન ફોમા  

(D) કોમન કેટલોગ ફોમા  

130   રાજા રામ મોહનરૉય લાયબે્રરી ફાઉન્સડેશનની સ્થાપના કોણે કરી ? (C) પવશ્ચમ બરં્ાળની 
સરકાર (A) સાસં્ ૃવતક વવભાગ, ભારત સરકાર  

(B) ઈન્ન્સડયન લાયબે્રરી એસોવસએશન  

(C) પવિમ બગંાળની સરકાર  

(D) હૃ મતં્રાલય, ભારત સરકાર  

131   ખાનગી વહીવટ જાહરે વહીવટથી કઇ રીતે અલગ તારવી શકાય ? (C) કાયગક્ષમતા 
(A) પ્રહક્રયા  

(B) સગંઠન  

(C) કાયાક્ષમતા  

(D) ઈજારાશાહી  

132   અન્સથૌની પવન્નજી ુ ંનામ કોની સાથે જોડાયેલુ ંછે ? (D) િબ્રહટશ મ્ િુઝયમ 

(A) લાયબે્રરી ઓફ કોંગે્રસ  

(B) ઈમ્પીહરયલ લાયબે્રરી  

(C) ળબ્રહટશ લાયબે્રરી  

(D) ળબ્રહટશ મ્ર્ળુઝયમ  

133   રવીન્સરનાથ ટાગોર સત્તર-અિાર વષાની વયે જે કમરામા ંલગભગ છ માસ રહ્યા 
હતા અને અધ્યયન, લેખન, શયન કરતા હતા તેને ‘ટાગોર સ્ વૃત ખડં’ તરીકે 
જાળવી રાખવામા ંઆવ્યો છે. આ ઈમારત અમદાવાદમા ંક્યા ંઆવી છે અને તે ુ ં
નામ ુ ંછે ? 

(A) હદલ્હી દરવાજા બહાર 
હઠીસીંર્ જજનાલય 

(A) હદલ્હી દરવાજા બહાર હઠીસીંગ જજનાલય  

(B) શાહીબાગ - મોતીશાહી મહલે  

(C) ઝવેરીવાડ - સભંવનાથ ુ ંળચિંતામળણ પાશ્વાનાથ ુ ંદેવાલય  

(D) દોશીવાળાની પોળ - વૈષ્ણવ હવેલી  

134   કઇ રાષ્રીય એજન્સસી દ્વારા ભારતમા ંISBN અંક મેળવી શકાય ? (D) આપેલ પૈકી એકપણ 
નહીં (A) હદલ્હી જાહરે ગ્રથંાલય  

(B) ભારતના રાષ્રીય ગ્રથંાલય  

(C) રાજા રામમોહનરૉય લાયબે્રરી ફાઉન્સડેશન  

(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં  
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135   નીચે આપેલ સાદા વાક્યને જોડતા ંયોગ્ય સયંોજકને વવકલ્પમાથંી શોધોોઃ 
ું જા ુ ંછં. મારા એકરારથી વપતાજી મારે વવશે વનભાય થયા. તેમનો મહાપે્રમ દૃ્ધ  

પામ્યો. 

(B) કે 

(A) પણ  

(B) કે  

(C) અને  

(D) કે, અને  

136   કોનાડા ગૌસનરને કોના વપતા માનવામા ંઆવે છે ? (D) અ કુ્રમણીકરણ 

(A) વાડ્મય ચૂી 
 

(B) સારાશંીકરણ 
 

(C) ચૂીકરણ 
 

(D) અ કુ્રમણીકરણ 
 

137   ઈન્સફ્લીબનેટ (INFLIBNET) ની સ્થાપના કયા વષામા ંથઇ ? (B) 1995 

(A) 1991  

(B) 1995  

(C) 1990  

(D) 1999  

138   Fill in the blank with appropriate form of verb. 

The atmosphere was so cloudly that I was unable to see clearly (use proper 

form of can ) 

(B) could 

(A) can  

(B) could  

(C) can t  

(D) couldn t  

139   INB કઇ સસં્થા પ્રકાવશત કરે છે ? (B) સેન્રલ રેફરન્સ 
લાયબ્રેરી (A) સેન્સરલ સાયન્સસ લાયબે્રરી  

(B) સેન્સરલ રેફરન્સસ લાયબે્રરી  

(C) સેન્સરલ મરાસ લાયબે્રરી  

(D) જુરાત સેન્સરલ લાયબે્રરી  

140   રાજા રામમોહનરૉય નેશનલ એજન્સસી, ISBN આપવા ુ ંકાયા કરે છે. આ ISBN ુ ંછે ? (C) ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડડગ 
કુ નબંર (A) ઈન્સટરનેશનલ સ્ટાન્સડડા  બીબ્લીઓગ્રાફ નબંર  

(B) ઈન્સડીયન સીલેક્ટેડ કુ નબંર  

(C) ઈન્સટરનેશનલ સ્ટાન્સડડા કુ નબંર  

(D) ઈન્સટરનેશનલી સીલેક્ટેડ કુ નબંર  

141   ઈન્સટરનેટ ટેકનોલોજીમા ંડીએનએસ (DNS) એટલે ? (D) આપેલ પૈકી એકપણ 
નહીં (A) ડાયનેવમક નેઇમ વસસ્ટમ  

(B) ડોમેઇન નેઇમ વસસ્ટમ  

(C) ડીસ્રીબ્ર્ટેુક નેઇમ વસસ્ટમ  

(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં  
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142   કવવ ન્સહાનાલાલે કોને પ્રાચીનતાના મોતી વષાતા છેલ્લા રસમેઘ તરીકે ઓળખાવ્યા 
છે ? 

(D) દલપત 

(A) અખો 
 

(B) દયારામ 
 

(C) શામળ 
 

(D) દલપત 
 

143   વવશ્વમા ંસૌથી પ્રથમ લાયબે્રરી સ્ લૂ શરૂ કરનારા કોણ હતા ? (A) રંર્નાથન 

(A) રંગનાથન  

(B) મેપ્લ્વલ ડ ઈૂ  

(C) કાવનિજી  

(D) બ્લીસ  

144   સન 2012 થી કયા સદંભાગ્રથેં તે ુ ંછાપકામ બધં કરી દી ુ ંછે ? (B) કીવસિંગ્સ કોન્ટેમ્પરરી 
આકગઇવ્ઝ (A) ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ન્સડયા હડરેક્ટરી  

(B) કીવસિંગ્સ કોન્સટેમ્પરરી આકાઇવ્ઝ  

(C) ર્રુોપા વલ્ડા કુ  

(D) ન્સર્ ુએસાઇક્લોપીહડયા ળબ્રટાવનકા  

145   જો કોઇ પસુ્તકના લેખક ુ ંવાસ્તવવક નામ કોઇ બહારના સ્ત્રોત દ્વારા મેળવ્ર્ુ ંહોય તો 
સીસીસી પ્રમાણે સલેંખ બનાવવામા ંતેને કઇ રીતે લખાય છે ? 

(C) સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સમા ં
લતાય છે 

(A) ઈટાલીક લેટસામા ંલખાય છે  

(B) બોલ્ડ લેટસામા ંલખાય છે  

(C) સ્ક્વેર બે્રકેટ્સમા ંલખાય છે  

(D) સરક્યલુર બે્રકેટ્સમા ંલખાય છે  

146   વ્યવસાય વેરાનો વહીવટ ગ્રામ પચંાયતને ક્યારથી સોંપવામા ંઆવ્યો છે ? (A) 2010 

(A) 2010  

(B) 2006  

(C) 2009  

(D) 2007  

147   ભારતમાં સૌપ્રથમ લાયબે્રરી એક્ટ (Law) કયો હતો ? (A) આંધ્ર પબ્લલક 
લાયબ્રેરી એક્ટ (A) આંધ્ર પબ્બ્લક લાયબે્રરી એક્ટ  

(B) હદલ્હી પબ્બ્લક લાયબે્રરી એક્ટ  

(C) મહારાષ્ર પબ્બ્લક લાયબે્રરી એક્ટ  

(D) મરાસ પબ્બ્લક લાયબે્રરી એક્ટ  

148   ભારતની કઇ પ્રખ્યાત પવાતમાળા એક ભયકંર ુદરતી આપવત્તના પહરણામ સ્વરૂપે 
આઠ લાખ વષો પહલેાં અસ્સ્તત્વમા ંઆવી હતી ? 

(D) હહમાલયન 

(A) અરવલ્લી  

(B) સહ્યાહર  

(C) વવિંધ્ય  

(D) હહમાલયન  
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149   નીચેનામાંથી કઇ પ્ર વૃત્ત ગ્રથંાલય વવસ્તરણ પ્ર વૃત્ત નથી ? (A) પ્રદશગન 

(A) પ્રદશાન  

(B) હફલ્મ શો  

(C) આંતર-ગ્રથંાલય લોન  

(D) લેક્ચસા  

150   MARC-2 નો ઉપયોગ કયા દેશની રાષ્રીય વાડ્ગમય ચૂીમા ંકરવામા ંઆવી રહ્યો 
છે ? 

(D) ફ્રાન્સની રાષ્રીય 
ગ્રથં ચૂીમા ં

(A) BNB  

(B) INB  

(C) અમેહરકાની રાષ્રીય ગ્રથં ચૂીમા ં  

(D) િાન્સસની રાષ્રીય ગ્રથં ચૂીમાં  

 

 

 


