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જુરાત હૌણ સેવા પસનદહી મનડ”, હાનધીનહર 

           મનડળની ાહરેાત રમાનકઃ ૮0/૨૦૧૬૧૭, રનથપાલ, વ્ગ-૩ સનવ્ગની તા. 
૨૩/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ મનડળ વારા યોજવામાન  બવલે ઓન-લઅભન ્ પધાગ મક લેિતત  

પરીષામાન પછુાયેલ રનોના  સાચા જવાબોની રોવવઝનલ બ્ સર કી નીચે રમાણે કુવામાન 
બવ ે છે. ે અ્વયે યકત પરીષાના યમેદવારો તરફથી કોભ રજુબત હોય તો તે તા. 
૦૯/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૭-૦૦ કલાક સધુીમાન મનડળને ૂબૂમાન / ટપાલ મારફત 
જૂરી બધારો સહહત રજુ કરવા જણાવવામાન બવ ેછે. 
        જૂરી બધારો વ્રની કે યકત સમય મયાગદા બાદ રજુ કરવામાન બવલે રજુબત  

્યાને  લેવામાન બવશ ેનહં.  અને મનડળ વારા જૂરી કાયગવાહી કરીને બતરી બ્ સર કી 
રવસ  કરીને બ્ળની કાયગવાહી હાથ ધરવામાન બવશ.ે ેની પણ યમેદવારોર નંધ લેવી. 
Que 

No. 

 
Option  / Answer (With Options) Correct   Answer 

1   વવનતી કયા દેશ ુન ડોયમેુટ્સ કેટર છે ? (B) રવશયા 
(A) હનહેરી     

(B) રવશયા     

(C) ભારત     

(D) ચીન     

2   રેફરટસ મટટરવ્ યન શ્દનો રયોહ સૌ રથમ કયા રનથા“યીર કયો હતો ? (B) મારરેટ હટિચ્સ 

(A) મારરેટ માન     

(B) મારરેટ હટચચટસ     

(C) રનહનાથન     

(D) ેકેે ફા્કેટ     

3   ભારતમાન ભાષા બધારરત સૌ રથમ રા્ય ક્ુન ? (B) ંરરદેશ 

(A) પનાબ     

(B) ંરરદેશ     

(C) કેર”     

(D) તાવમ“નાડુ     

4   વવવવવયા“ય અ દુાન બયોહ (UGC) નવી રદ્હી ુન વવઞાન મારહતી કેટર 
્ાન બવેલુન છે ? 

(A) મ્સડૉક 

(A) મટસડૉક     

(B) ડેસીડૉક     

(C) ડીબરટીસી     

(D) ભારતીય વવઞાન સન્ થાન     
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5   ‘વસંહાસનણ સમાસનો રકાર જણાવોે (C) મ્યમપદ લોપી 
(A) ત્પુ ુષ     

(B) ઉપપદ     

(C) મ્યમપદ “ોપી     

(D) વિ  ુ     

6   ્ડુીસી (UDC) માન Comman Isolates ને ુન કહ ેછે ? (D) કોમન ઓ્ઝીિલયરી 
(A) ફોમમ રડવવઝન     

(B) કોમન સબ રડવવઝન     

(C) ્ટાટડડમ સબ રડવવઝન     

(D) કોમન વ્ઝીચ“યરી     

7   ભારતમાન રનથા“ય અને મારહતી વવઞાનના ષેરમાન રથમ રમરી્સ ફે“ો 
રોફેસર (Emeritus Fellow Professor) ુન નામ જણાવોે 

(B) પી.રન. કૌલ 

(A) પાનડે રસેકેે શમામ     

(B) પીેરને કૌ“     

(C) પીેબીે મનહ“ા     

(D) સીેીે વવવનાથન     

8   જુરાતના કયા સારહ્યકારને સવમરથમ ઞાનપીઠ પરુ્કાર મ્યો હતો ? (D) ઊમાશનકર જોષી 
(A) રા ટર શાહ     

(B) પના“ા“ પટે“     

(C) ર વુીર ચૌધરી     

(D) ઊમાશનકર જોષી     

9   કાડે્સ પ વતના જટમદાતા કોણ છે ? (C) રેવમ્ટન રે્ડ ઓફ  

(A) રનહનાથન    મ્્ડયા 
(B) બમબીરમ     

(C) રેવમ્ટન રેટડ વફ મ્ટડયા     

(D) રહટ ુ ્તાન મશીન ટય્ સ     

10   કાહ” ઉયોહમાન “ાકડાના માવાને ્“ીચ કરવા માટે કયા વા્નુો 
ઉપયોહ કરાય છે ? 

(D) SO2 

(A) CO2     

(B) CO     

(C) NO2     

(D) SO2     

11   વન“ામન વા્હમયા્મક સેવાવ નીચે પૈકી કભ છે ? (C) ડાયલો્-બરિબટ 

(A) વન્સાત-ડે“નેટ     

(B) સીરસબમબર-વન્સાત     

(C) ડાય“ોહ-બરચબટ     

(D) કાચબ“નેટ-અનેટ     
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12   Biological Abstracts ુન રકાશન કોણ કરે છે ? (A) બાયો સાયટસ  

(A) બાયો સાયટસ મટફમેશન સવવિસ    મટફમેશન સવવિસ 

(B) બાયો સાયટસ સવે વફ અમેરરકા     

(C) બાયો સાયટસ મનરા“ય અમેરરકી સરકાર     

(D) વવઞાન અને શયોચહક વવભાહ, અમેરરકા     

13   ‘ચણોઠી ટ“ા વજન ુનણ શ્દસ યહ માટે રક શ્દ બપોે (C) રતીભાર 

(A) ષણભાર     

(B) નહંવત     

(C) રતીભાર     

(D) કણ ટલુન     

14   વહીકરણના સનબનધમાન સારહ્્યક માનહનો વસ ાનત (Principale of Library 

Warrant) નો બવવ્કાર કોણે કયો હતો ? 

(B) હરચાડગસન 

(A) ડૉે રનહનાથન     

(B) રરચાડમસન     

(C) સેયસમ     

(D) મે્્વ“ ડ યમ     

15   Hari Works ………….. of the three of us. (C) most 

(A) much     

(B) more     

(C) most     

(D) little     

16   IFLA ના સૌથી રથમ અ્યષ કોણ હતા ? (A) Issac Kulizan 

(A) Issac Kulizan     

(B) T. Vishwanathan     

(C) S.R. Rangnathan     

(D) Swaminathan     

17   સનેટ (SIRNET) કો ુન સનચષ્ત ૂપ છે ? (A) સાય્્ટહફક ર્ડ  

(A) સાય્ટટરફક રટડ મટડ્રીય“ રરસચમ નેટવકમ     મ્ડ્રીયલ હરસચગ  

(B) સ્ ્ટ મટડેચષંહ રરરીવ“ નેટવકમ     નેટવકગ  
(C) સાયટસ રટડ રરસચમ મટફમેશન નેટવકમ      

(D) સો્ય“ સાયટસ મટવે્ટીહેશન રટડ રરસચમ નેટવકમ      

18   જુરાતના સૌ રથમ ુ્ ય ટયાય યવતિ ુન નામ જણાવોે (C) સુનદરલાલ દેસામ 

(A) કાનવત“ા“ દેસામ     

(B) જયશનકર શે“ત     

(C) ુનદર“ા“ દેસામ     

(D) રુ્“ચનર ભહવતી     
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19   કો“ોન ્“ાવસરફકેશન પ વતની કભ બ વૃિમાન પાનચ ય” યત રેણીવનો 
રયોહ ડૉે રનહનથાને સૌ રથમ કયો હતો ? 

(C) રીી 

(A) રથમ     

(B) બીી     

(C) રીી     

(D) ચોથી     

20   બપે“ વા્માનથી કદૃનત શોધી તેનો રકાર “સોઃ ુન પણ ્યાન જમને 
બેસતોે 

(B) સનબનધક તૂકૃદનત 

(A) વતમમાન કદૃનત     

(B) સનબનધક યતકદૃનત     

(C) બઞાથમ કદૃનત     

(D) વવ્યથમ કદૃનત     

21   કેટ“ાક વષો પહ“ેાન ચ“સા (LISA) ુન ક્ુન નામ હ ુન ? (A) લાયરેરી સાય્સ  

(A) “ાયરેરી સાયટસ ર્્રે્્સ    રટ્રે્્સ 

(B) “ાયરેરી સાયટસ રકેડેમી     

(C) “ાયરેરી રટડ મટફમેશન સાયટસ ર્્રે્્સ     

(D) ચ“ટરેચર સચમ રકેડેમી     

22   નીચે પૈકી કભ વવવવવયા“ય (્વુનવવસિટી)માન ડૉે રસેબરે રનહનાથને કોભ 
પદ રહણ નહો ુન ક્ું ? 

(C) અલી્ઢ ુ્ ્લમ 
વવવવવયાલય 

(A) બનારસ વવવવવયા“ય     

(B) રદ્હી વવવવવયા“ય     

(C) અ“ીહઢ ુ્ ્“મ વવવવવયા“ય     

(D) વવરમ વવવવવયા“ય     

23   ભારતના ઉપરા્રપવતને કોણ ચ યનટે છે ? (A) લોકસભા અને  

(A) “ોકસભા અને રા્યસભાના સ્યો    રા્યસભાના સ્યો 
(B) નાહરરકો     

(C) રા્રપવત     

(D) સનસદ અને રા્યોની વવધાનસભાના સ્યો     

24   ક“કિા સાવમજવનક રનથા“યની ્થાપના ્ારે થભ હતી ? (A) 1835 

(A) 1835     

(B) 1845     

(C) 1850     

(D) 1890     

25   તા તરમાન યોાર“ વચ“્પપક - 2016ની રમતોમાન ્્વવમંહ ્પધામમાન 
હો્ડ મેડ“ ીતનાર ્્વમર મામક“ ફે્્સ કયા દેશના સે“ાડી છે ? 

(C) અમેહરકા 

(A) જમમની     

(B) રાટસ     

(C) અમેરરકા     

(D) ્્વ્ઝ“ેટડ     
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26   નીચે પૈકી ્કય“ રનથા“યનો ઉ ેશ કયો નથી ? (D) વવયાથીઓમાન તેલકુદ  

(A) વવયાથીવને સાષર બનાવવા    (રમત-્મત)ની  

(B) વવયાથીવની બૌવ ક શ્્તવને ા તૃ કરવી    ભાવના ાગતૃ કરવી 
(C) વવયાથીવમાન ચરરર વનમામણ કરવા ુન કાયમ કર ુન     

(D) વવયાથીવમાન સે“કુદ (રમત-હમત)ની ભાવના ા તૃ કરવી     

27   ્વતનર ભારતમાન સૌ રથમ કવમશન ક્ુન હ ુન ની દેશની કે”વણી (વશષણ) 
તેમજ રનથા“યોના વવકાસ માટે રચના કરવામાન બવી હતી ? 

(D) રાધાકૃ્ણન બયો્ 

(A) રનહનાથન કવમશન     

(B) કોઠારી કવમશન     

(C) વવવવવયા“ય અ દુાન બયોહ     

(D) રાધાકૃ્ણન બયોહ     

28   ‘ ૃ્ ્ટણ શ્દની સનવધ ૂટી પાડોે (A) સજ્ૃ + વત 

(A) જ્ૃ + વત     

(B) જુુ + વત     

(C) યય + વત     

(D) જ્ૃ + ્્ટ     

29   રનથા“યમાન નવા બહટ કુ ઉપભોકતા માટે સનદભમ સેવા ુન ક્ુન ્વ ૃપ 
વધારે ઉપયોહી હોય છે ? 

(A) દીષા સન્ કાર 

(A) દીષા સન્ કાર     

(B) ્વરરત સનદભમ સેવા     

(C) દી મ્ સનદભમ સેવા     

(D) સામાટય સેવા     

30   The eather …………… fi e, I e t out. (D) being 

(A) was     

(B) is     

(C) had been     

(D) being     

31   સનદભમ સેવા ુન રનથા“યમાન ર ુન મહ્વ હોય છે મ સેનાના બ”માન વુ ુન 
હોય  બ કથન કો ુન છે ? 

(C) લમુસ શોસગ 

(A) વવચ“યમ કય્ જ     

(B) રનહનાથન     

(C) લમુસ શોસમ     

(D) મારરેટ હટચચટસ     

32   ઉપભોકતાનો વશષણનો રયોહ (Experiment) સૌ રથમ કભ કો“ેજમાન 
કરવામાન બવયો હતો ? 

(B) મા્ટીરથ કોલેજ 

(A) વરહયો કો“ેજ     

(B) માટટીરથ કો“ેજ     

(C) વસમટસ કો“ેજ     

(D) રે્્રુટ ્કય“ વફ “ાયરેરી સાયટસ     
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33   રા્રપવતની મ્છા ધુી અચસ“ ભારતીય સેવાવ તથા કેટરીય સેવાવ 
અને હો ાવના સ્યો હો ા પર રહી શકે રવી જોહવામ ભારતના 
બનધારણમાન કભ ક“મમાન કરવામાન બવી છે ? 

(B) કલમ - 310 

(A) ક“મ - 309     

(B) ક“મ - 310     

(C) ક“મ - 324     

(D) ક“મ - 335     

34   ‘વછામાન વછી રકંમતમાન વ મુાન વ  ુવાચકોને ઉિમ પુ્ તકો પ યરા પાડવાણ 
ની વાત નીચે પૈકી કોણે કરી હતી ? 

(B) મે્વવલ ડ મૂ 

(A) ચા્સમ કટર     

(B) મે્્વ“ ડ યમ     

(C) ડૉે રનહનાથન     

(D) કૌ“ા     

35   બપે“ વા્માનથી ‘વનપાતણ શોધીને “સોઃ બપણી રાણે્ટરય સાબદી રહી 
છે સરી ? 

(C) તરી 

(A) ય     

(B) રહી     

(C) સરી     

(D) છે     

36   રીસચમ (સનશોધન)નો ઉ ેશ કયો છે ? (D) વૈઞાવનક રણાિલના  

(A) જવાબ શોધવો    મા્યમથી રનનો  
(B) રનનો જવાબ શોધવો    જવાબ શોધવો 
(C) કનભપણ શોધ ુન નહં     

(D) વૈઞાવનક રણાચ“ના મા્યમથી રનનો જવાબ શોધવો     

37   વન્સાત ુન વનકડેપ (NICDAP) કેટર કયા વવષય ષેર ુન રા્રીય મારહતી કેટર 
છે ? 

(A) ર્સ ર્ડ 
ફામાગ્ ટુીકવસ 

(A) ર્સ રટડ ફામામ્્ટુીક્સ     

(B) મેડીક“ સાયટસ     

(C) ર્સ     

(D) રસાયણ વવઞાન     

38   MS Word માન ટાભપ કરે“ “સાણમાન ધુારા-વધારા કરવાની રરરયાને ુન 
કહ ેછે ? 

(A) Editing 

(A) Editing     

(B) Formating     

(C) Inserting     

(D) Replacing     

39   Systematic Indexing ની શૂબત કોણે કરી હતી ? (B) ફૈરાડને 

(A) મે ે કો્સ     

(B) ફૈરાડેન     

(C) રચેપીે લહુન     

(D) રનહનાથન     
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40   બપે“ શ્દોને ંરેી શ્દકોશના કકાવારી રમ રમાણે હોઠવોઃ 1) 

Wound  2) Writer  3) Whiter  4) Worst 

(C) 3, 4, 1, 2 

(A) 1, 4, 3, 2     

(B) 2, 1, 3, 4     

(C) 3, 4, 1, 2     

(D) 3, 2, 1, 4     

41   “ાયરેરી વટોમેશનથી કયો “ાભ થતો નથી ? (C) તેનાથી રનથાલયની  

(A) તેનાથી રનથા“યના કાયો તેમજ સેવાવમાન ઉ્પાદકતા વધે છેે    બવકમાન સતત  

(B) રનથા“યમાન સાધનો વછા હોવા છતાન સેવાવમાન વૃ  થાય છેે    વધારો થાય છે. 
(C) તેનાથી રનથા“યની બવકમાન સતત વધારો થાય છેે     

(D) તેનાથી બા  નેટવકમ વયવ્થા સાથે સનક”ામને અટય રનથા“યોના 
સનસાધનોનો ઉપયોહ કરી શકાય છેે 

    

42   બ વુનક ભારતમાન સૌ રથમ સાવમજવનક રનથા“યની શૂબત ્ાન થભ 
હતી ? 

(D) કલકતા 

(A) રદ્હી     

(B) ુનબમ     

(C) મરાસ     

(D) ક“કિા     

43   ‘વવનીતણ શ્દનો સાચો વવ ુ ાથી શ્દ “સોે (C) ય્ધત 

(A) વવવેકી     

(B) બરછટ     

(C) ઉ્ધત     

(D) શા“ીન     

44   ચબ્્“યોરાફીક કપચ“ંહનો વવચાર કોણે બ્યો હતો ? (D) કૈસલર 

(A) રેડફોડમ      

(B) રસાડે“     

(C) “ેટકા્ટર     

(D) કૈસ“ર     

45   “il er, as ell as Gold, ………………. Falle  i  pri e. (C) has 

(A) are     

(B) have     

(C) has     

(D) were     

46   રેફર“ સેવાવ મારહતી શોધકતામને ુન ઉપ“્ધ કરાવે છે ? (C) સનદભગ રનથોથી સનબનધ  

(A) સન્ થા અથવા કોભ વય્્ત સાથે સનબનધ ્થાવપત કરાવે છેે    ્થાવપત કરાવે છે. 
(B) પુ્ તકોથી સનબનધ ્થાવપત કરાવે છેે     

(C) સનદભમ રનથોથી સનબનધ ્થાવપત કરાવે છેે     

(D) સનદભમ કેટરોથી સનબનધ ્થાવપત કરાવે છેે     
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47   વૈવવક ્તરે રથમ ્થપાયે“ મારહતી રણા“ી કભ છે ? (B) મવનસ (INIS) 

(A) રચરસ (AGRIS)     

(B) મવનસ (INIS)     

(C) મેડ“ાસમ (MEDLARS)     

(D) ડેવવસસ (DEVSIS)     

48   રરઝવમ બંક વફ મ્ટડયા િારા સૌ રથમ બહાર પાડે“ ાહરેનામા અટવયે 
ૂે 500/- અને ૂે 1,000/- ની જયની નોટો ર  કરે“ હોવાથી, ATM માનથી કાડમ 
દીઠ રોજના મહિમ ૂે 2,000/- ઉપાડની મયામદા કભ તારીસ ધુી નકી 
કરે“ છે ? 

(B) 18 નવે્બર, 2016 

(A) 10 નવેપબર, 2016     

(B) 18 નવેપબર, 2016     

(C) 24 નવેપબર, 2016     

(D) 19 નવેપબર, 2016     

49   મટડેષ મેરડ્સના વન“ામન વઝમનને ુન કહવેામાન બવે છે ? (C) મેડલામન 

(A) રડમામટડે્સ     

(B) મેડ“સમ     

(C) મેડ“ામન     

(D) મેડીવસન મટડેષ     

50   બપે“ પન્ ્તવમાનથી ઉ્રેષા અ“નકાર ુન ઉદાહરણ દશામવોે (B) હૈડુન ાણે હહમાલય ! 
(A) ીવનવાડી કરમામ હમ     

(B) હૈડુન ાણે રહમા“ય !     

(C) દમયનતી ુન સુ ચનર ુન છેે     

(D) હાનધીી તે હાનધીી !     

51   વારડયા સવમવત (Wadia Committee) 1967 ની રચના કયા ઉ ેશ માટે 
કરવામાન બવી હતી ? 

(D) રનથાલય વવઞાનના 
અ્યાસરમમાન નવીન 

(A) વવવવવયા“ય વશષા   ુ ાઓ 

(B) રનથા“ય સેવાની નવીન રવવવધયો    

(C) ્વુનવવસિટી રનથા“ય     

(D) રનથા“ય વવઞાનના અ્યાસરમમાન નવીન ુ ાવ     

52   નીચેનામાનથી કભ રા્રીય રનથા“યની વવશેષતા નથી ? (D) તેના વાચકો રા્રના  

(A) દેશ ુન કે્ટરય રનથા“ય હોય છેે    વવવશ્ટ ્ય્્ત હોય  

(B) દેશની રા્રીય રાશી (ધન)થી સનચા“ન કરવામાન બવે છેે    છે. 
(C) ર માર કોપીરામટ રનથા“ય હોય છેે     

(D) તેના વાચકો રા્રના વવવશ્ટ વય્્ત હોય છેે     

53   ઉ્છ“ તાલકુો જુરાત રા્યના કયા ્જ્“ામાન બવે“ છે ? (C) તાપી 
(A) ભૂચ     

(B) નમમદા     

(C) તાપી     

(D) વ“સાડ     
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54   મ્ટડયા “ાયરેરી યવમેટટ સામવયક ્ાનથી રકાવશત થાય છે ? (C) ંબાલા 
(A) રદ્હી     

(B) કાનપરુ     

(C) ંબા“ા     

(D) “સનૌ     

55   ઉના”ામાન ્ણાન ત”ાવોમાન માછ“ીવ મરી જવાની ્ટના બને છે ની 
પાછ” ુન કારણેેે 

(B) તળાવના પાણીમાન 
ઓ્્સજન ુન રમાણ 

(A) અસ  હરમી   ઘટવુન 
(B) ત”ાવના પાણીમાન વ્્સજન ુન રમાણ ્ટ ુન     

(C) માછ“ીવની સન્ યા વૃ      

(D) બપે“ પૈકી રકપણ નહં     

56   SDI ને સૌ રથમ કોના િારા યરબ  (Formulated) કરવામાન બવી ? (C) રચ.પી. લહુ  ્

(A) કા્્વન યસમ     

(B) મે હારરફ્ડ     

(C) રચેપીે લહુ  ્     

(D) રચેસીે રેડફાડમ      

57   મટસડૉક (INSDOC) ુન છે ? (B) ડોયમેુ્ટ સે્ટર 

(A) રનથા“ય     

(B) ડોયમેુટટ સેટટર     

(C) ્વુનવવસિટી     

(D) સાવમજવનક રનથા“ય     

58   પદરમ અને પદસનવાદ ૂપે ફરીથી “સોે (B) તેમના ંતરની ુબ  

(A) સાચુન વ”તર છે ંતરની ુબ પ ય ુન  ંતરની ર જ મારી    ર જ મા ુન સાચુન ને  

(B) તેમના ંતરની ુબ ર જ મા ુન  સાચુન ને પ ય ુન  વ”તર છે    પ ૂ ુન વળતર છે 

(C) ુબ તેમના ર જ સાચુન ને પ ય ુન  વ”તર છે ંતરની     

(D) મારી ંતરની ુબ પ ય ુન  વ”તર છે મા ુન  ર જ છે     

59   નીચેના પૈકી કભ રોરામની ભાષા નથી ? (D) બ્કી 
(A) ફોરામન     

(B) બેચઝક     

(C) કોબો“     

(D) બ્કી     

60   If the do tor had o e earlier, he ………… the patie t. a  + to sa e  (A) could have saved 

(A) could have saved     

(B) could have been saved     

(C) would saved     

(D) can have saved     

 

 

 

 



Dt.  28-11-2016               Page 10 of 22                         Provisional Ans Key - 80 

 

61   રેવસસ (PRECIS) માન વવષય મથા”ાની રચના નીચેનામાનથી કોના િારા 
કરવામાન બવે છે ? 

(B) કો્્ ટુર 

(A) માનવ અ રુમણીયક     

(B) કોપ્્ટુર     

(C) ડુ્“ીકેટર     

(D) સીયસમ “ી્ટ     

62   ર રુીનો વસ ાનત નીચે પૈકી કોની સાથે સનબનવધત છે ? (C) પુ્ તક પસનદ્ી 
(A) યચચકરણ     

(B) વહીકરણ     

(C) પુ્ તક પસનદહી     

(D) સનચા“ન     

63   સુમરો અને કુપોષણથી થતાન ૃ્ ્નેુ રોકવા તેમજ ્ર વવહોણા 
વય્્તૈકુટુનબ તથા અટય બા”કોને અન સ“ામતી બપવા માટે જુરાત 
સરકાર િારા કભ યોજના અમ“માન છે ? 

(D) અનમરમ યોજના 

(A) અનપ યણામ યોજના     

(B) કુપોષીત-પોષણ યોજના     

(C) પોષણ વરદાન યોજના     

(D) અનમર  યોજના     

64   રેટ ચબટનમાન કેટયાન સવમતી (Kenyan Committee) કોના માટે ્થાપવામાન 
બવી હતી ? 

(D) વવવશ્ટ રનથાલય 

(A) સાવમજવનક રનથા“ય     

(B) ્કય“ રનથા“ય     

(C) કો“ેજ રનથા“ય     

(D) વવવશ્ટ રનથા“ય     

65   ‘સા રુ વશવા“યની ફરતે રદવશષા કરીણ વા્ માટે બપે“ વવક્પોમાનથી 
“ેસનૂરઢ અને ભાષાની ૃ ્્ટર ુ  વા્ “સોે 

(A) સા રુ વશવાલયની 
રદિષણા કરી. 

(A) સા રુ વશવા“યની રદચષણા કરીે     

(B) સા યર શીવા“યની ચોતરફ રદચષણા કરીે     

(C) સા યેુ શીવા“ય ફરતે રદષીણા કરીે     

(D) સા યર વશવા“યની રદષીણા કરીે     

66   મ્ટડયા વરફસ “ાયરેરીમાન કેવો સનરહ છે ? (B) ભારતીય હ્તિલિતત  

(A) ભારતમાન રકાવશત થયે“ા પુ્ તકો    રનથો 
(B) ભારતીય હ્તચ“ચસત રનથો     

(C) તમામ રકાવશત તેમજ હ્તચ“ચસત રનથો     

(D) ઉપરો્ત પૈકી કોભ નહં     

67   પો્ડકૉબમ (POSDCORB) યર ુ્ યતઃ કોના માટે હોય છે ? (C) સનચાલનના કાયો 
(A) મેનેજમેટટનો વસ ાનત     

(B) સનચા“નનો વસ ાનત     

(C) સનચા“નના કાયો     

(D) સનહઠન (Organisation) નો વસ ાનત     
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68   જુરાતમાન ્જ્“ા બયોજન સવમવતના અ્યષ કોણ હોય છે ? (A) ે ત ેજજવલાના રભારી  
(A)  તે ્જ્“ાના રભારી મનરી    મનરી 
(B) ્જ્“ા પનચાયતના ર સુ     

(C) ્જ્“ા ક“ે્ટર     

(D) ્જ્“ા વવકાસ અવધકારી     

69   રસાયન અને રસાયન ઉયોહના ષેર ુન રા્રીય મારહતી કેટર (NICCHEM) 

્ાન બવેલુન છે ? 

(B) પનૂા 

(A) ુનબમ     

(B) પ યના     

(C) મૈ યર     

(D) રદ્હી     

70   કેટરશાવસત રદેશોનો વહીવટ કેટરના કયા મનરા“યને હ્તક છે ? (A) ગહૃ બાબતો 
(A) હૃ બાબતો     

(B) નાણાન     

(C) ઉયોહ અને સવનજ     

(D) કા યની બાબતો     

71   ભારતમાન કયા રદેશમાન સૌ રથમ મોબામ“ “ાયરેરીની ્થાપના કરવામાન 
બવી હતી ? 

(B) મરાસ 

(A) ંરરદેશ     

(B) મરાસ     

(C) કણામટક     

(D) ઉિરરદેશ     

72   ભારતમાન “ાયરેરી વુમેટટ (રનથા“ય ંદો“ન) સાથે નીચે પૈકી સૌ 
રથમ કોણ જોડાયા હતા ? 

(D) બોડગન 

(A) ડૉે રસેબરે રનહનાથન     

(B) રડરકટસન     

(C) વવવનાથન     

(D) બોડમન     

73   કમ જોડણી સોટી છે ? (D) ્યાવહાહરક 

(A) પષપાતપ ુન     

(B) માદમવતા     

(C) સટયાવસની     

(D) વયાવહારરક     

74   કો“ન ્“ાસીરફકેશનમાન Emptying Digit નો ઉપયોહ કયા હે  ુમાટે 
કરવામાન બવે છે ? 

(C) For interpolation in 

array 

(A) For interpolation chain     

(B) For extrapolation in chain     

(C) For interpolation in array     

(D) For extrapolation in array     
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75   At 9.  a  to orro , I …………… to tra el  i  a us ith y pare ts. (B) will be travelling 

(A) will travelling     

(B) will be travelling     

(C) will travelled     

(D) will travels     

76   સનશોધનનો ુ્ ય તેમજ ઉપયોહી રકાર કયો છે ? (B) વનરીષણામક 

(A) રાયોચહક     

(B) વનરીષણા્મક     

(C) ંકડાકીય     

(D) રનાવચ“     

77   ભારતમાન રનથા“યોના અ્યાસ માટે વકંહ રપુ વન “ાયરેરીઝની કોના 
િારા રચના કરવામાન બવી હતી ? 

(A) યોજના બયો્ 

(A) યોજના બયોહ     

(B) વવવવવયા“ય અ દુાન બયોહ (UGC)     

(C) વશષા વવભાહ     

(D) ભારત સરકાર     

78   1978ના વષમમાન ભારત સરકાર િારા ભારતીય ચ“ણી નોટો રદ કરવામાન 
બવી હતી તે સમયે વડારધાન કોણ હતા ? 

(B) મોરારીભામ દેસામ 

(A) મ્ટદરા હાનધી     

(B) મોરારીભામ દેસામ     

(C) અટ“ચબહારી વાજપેયી     

(D) ચૌધરી ચરણવસંહ     

79   WIPO' ુન પ ુ ુન  નામ જણાવોે (A) World Intellectual  

(A) World Intellectual Property Organisation    Property  

(B) World Intelligence Public Organisation    Organisation 

(C) World Investigation Public Organisation     

(D) World Intellectual Press Organisation     

80   સાચી જોડણી દશામવોે (B) હટહકટ 

(A) ટીકીટ     

(B) રટરકટ     

(C) રટકીટ     

(D) રટકટ     

81   ને ૃ્ વ (“ીડરશીપ)નો પાથ-હો“ વસ ાનત (Path-Goal Theory) કોના િારા 
વવ્્સત કરવામાન બવી હતી ? 

(B) રોબટગ  હાયસ 

(A) ચ“ંકટમ      

(B) રોબટમ  હાઉસ     

(C) રફડ“ર     

(D) ર“ેકઝેટડર     
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82   રીસચમની બે ુ્ ય તેમજ વવ્ તૃ રેણીવ કભ હોય છે ? (B) મૌિલક તેમજ  

(A) રાથવમક તેમજ વિતીયક    ્યવહાહરક 

(B) મૌચ“ક તેમજ વયવહારરક     

(C) ુ  તેમજ વયવહારરક     

(D) ઐવતહાવસક તેમજ રાયોચહક     

83   કયા શહરેમાન ભરાયે“ અવધવેશન સમયે કંરેસના ભાહ“ા પડયા હતા ? (C) સરુત 

(A) હરરપરુા     

(B) વડોદરા     

(C) રુત     

(D) અમદાવાદ     

84   રદ્હીના મકાનોની યાદી ંહેની મારહતી શોધવા માટે કયો સનદભમ રનથ 
વ  ુઉપયોહી થાય ? 

(C) ્ામડ કુ 

(A) રટ“ાસ     

(B) ્“ોબ (પ ૃ્ વીનો હો”ો)     

(C) હામડ કુ     

(D) હેઝેરટયર     

85   રથમ પાનચ પ યણમ સન્ યાવની સરાસરી ેેેેેેેેેેેેેે (C) 2 

(A) 4     

(B) 3     

(C) 2     

(D) 5     

86   વા્મયા્મક વહીકરણ પ વત (Bibliographic Classification) ના 
જટમદાતા કોણ હતા ? 

(A) ્ટલસ 

(A) ્્“સ     

(B) ડૉે રસેબરે રનહનાથન     

(C) રાઉન     

(D) સેયસમ     

87   ુ્ ય તેમજ સહાયક સનરહ ્વુનટ (Main and Auxiliary Storage Unit) ુન 
છે ? 

(C) ંકડા તેમજ રોરામ 
સનરહહત કરવા ુન રક 

(A) ંકડા સનરરહત કરવા ુન સાધન    સાધન 

(B) ંકડા વહીકૃત કરવા ુન સાધન     

(C) ંકડા તેમજ રોરામ સનરરહત કરવા ુન રક સાધન     

(D) રોરામ બનાવવા ુન રક સાધન     

88   ‘ભંત ય“વીણ ૂરઢરયોહનો અથમ દશામવોે (A) ત ન અવળે ર્તે ચડી  

(A) ત ન અવ”ે ર્તે ચડી જ ુન    જવુન 
(B) દીવા“ પર મા ુન પછાડ ુન     

(C) નારાજ થભ જ ુન     

(D) દીવા“ ય“વી     
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89   રેટ ચરટનમાન કભ વય્્તર સાવમજવનક રનથા“ય અવધવનયમ (1850) પસાર 
કરાવવા ુ્ ય યવમકા વનભાવી હતી ? 

(D) રડવડગ રડવડગ 

(A) કેટયાન     

(B) પૈકી     

(C) કટર     

(D) રડવડમ રડવડમ      

90   The o ittee e ers  …………….. Di ided o  o e i or poi t. (D) are 

(A) has     

(B) have     

(C) B and D     

(D) are     

91   ભારતીય રનથા“ય સન્ ના સન્ થાપકોમાન રનહનાથનની સાથે બીા કોણ હતા 
? 

(D) વૂનર 

(A) કેશવન     

(B) કૌ“ા     

(C) વવવનાથન     

(D) ય્ નર     

92   રનહનાથનના મત અ સુાર સનદભમ સેવા ુન છે ? (A) ર્ટીવસટરી સવવિસ 

(A) રટટીવસટરી સવવિસ     

(B) ્પે્ય“ામ્ડ સવવિસ     

(C) પસમન“ સવવિસ     

(D) સવવિસ વન રડમાટડ     

93   બથવણ રરયા વસતે ઉભરો શા કારણે બવે છે ? (C) કાબગન ડાયો્સામડ  

(A) ઉ્ચેકની હાજરીને કારણે    ુ્ ત થતો હોવાને  

(B) વ્્સજનની હેરહાજરીને કારણે    કારણે 
(C) કાબમન ડાયો્સામડ ુ્ ત થતો હોવાને કારણે     

(D) કાબમન સનયોજન પર યોહશી“ રરરયા થવાને કારણે     

94   Paperless Society શ્દનો રયોહ કોણે કયો હતો ? (C) લનકા્ટર 

(A) રનહનાથન     

(B) ક્્વન યસમ     

(C) “નકા્ટર     

(D) રેડ ફાડમ      

95   ‘હા પ્તાવો ! વવપ“ુ ઝર ુન ્વહમથી ઊત્ુ ંછે ! - બ પન્ ્તનો છનદ 
જણાવોે 

(C) મનદારા્તા 

(A) પ ૃ્ વી     

(B) વશસરરણી     

(C) મનદારાટતા     

(D) ર્ધરા     
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96   અમદાવાદના “ોકોની ટેવો અને કુટેવોનો અ્યાસ કરવા માટે ડેટા સનરહ-
સનક“ન માટે કભ પ વત વ  ુઉપયોહી છે ? 

(A) રનાવલી 

(A) રનાવ“ી     

(B) સાષા્કાર     

(C) વનરીષણ     

(D) સવેષણ     

97   પનરડત જવાહર“ા“ નહેૂ ર કભ તારીસે રદ્હી પ્્“ક “ાયરેરી ુન ઉઘાટન 
ક્ુ ંહ ુન ? 

(A) 27 ઓ્ટોબર, 1951 

(A) 27 વ્ટોબર, 1951     

(B) 27 રડસેપબર, 1951     

(C) 1 ાટ્બુરી, 1961     

(D) 27 મે, 1964     

98   જુરાત રા્યમાન સોરાક અને શષધના ન નુા ચકાસવા માટેની 
રયોહશા”ા કયા વવ્તારમાન બાનધવામાન બવે“ છે ? 

(C) દેથલી 

(A) વનથ“ી     

(B) રાજપીપ”ા     

(C) દેથ“ી     

(D) રુાપાડા     

99   મપપીરરય“ “ાયરેરી સાથે કયા ંરેજ વામસરૉય ુન નામ જોડાયેલુન છે ? (A) લૉડગ કઝગન 

(A) “ૉડમ કઝમન     

(B) “ૉડમ માઉટટબેટન     

(C) “ૉડમ વમટટો     

(D) “ૉડમ વવચ“ં્ટન     

100   મોઢેરા સાતે ુન વુવ્યાત યયમમનરદર કભ નદીના રકનારે બવે“ છે ? (B) પુ્ પાવતી 
(A) સર્વતી     

(B) પુ્ પાવતી     

(C) હાથમતી     

(D) ંચબકા     

101   વન્સાત ુન વનકડેપ (NICDAP) કેટર ્ાન બવેલુન છે ? (B) બં્લોર 

(A) નવી રદ્હી     

(B) બંહ“ોર     

(C) હૈદરાબાદ     

(D) મરાસ     

102   પુ્ તક પસનદહી માટે માનહનો વસ ાનત (Demand Theory) કોણે દશામવયો હતો 
? 

(B) મૈક કા્વવન 

(A) ડૉે રનહનાથન     

(B) મૈક કા્્વન     

(C) ડીવી     

(D) કટર     
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103   નીચેનામાનથી કયો છનદ ‘અષરમે”ણ છનદ નથી ? (D) ચોપામ 

(A) મનદારાટતા     

(B) વશસરરણી     

(C) પ ૃ્ વી     

(D) ચોપામ     

104   રટમભટડેષ (Atomindex) કો ુન રકાશન છે ? (A) મવનસ 

(A) મવનસ     

(B) વન્સાત     

(C) મફ“ા     

(D) રફેબમેડીે     

105   The er ha t ho had o hildre  …………… Ar i d as his heir. (B) adopted 

(A) adapted     

(B) adopted     

(C) adoupted     

(D) adepted     

106   ડે્ફી ટેકવનક ુ્ યતઃ કોની સાથે સનબનધ ધરાવે છે ? (B) ડટેાઓની ્યા્યા 
(A) ડેટાવ ુન વવ્“ેષણ     

(B) ડેટાવની વયા્યા     

(C) ડેટાવ ુન સનક“ન     

(D) ડેટાવની માટયતા     

107   વા્મય યચી વવષય ઉપર રથમ ંતરરા્રીય સનમે“ન ્ાન થ્ુન હ ુન ? (D) રસેૂવસ 

(A) “નડન     

(B) પેરરસ     

(C) હહે     

(D) ર યસે્સ     

108   ‘વનમા”ી વાનકોણ તસ્લસુ ધરાવનાર સારહ્યકાર ુન નામ જણાવોે (B) દેવે્ર ઓઝા 
(A) ચચ  ુમોદી     

(B) દેવેટર વઝા     

(C) રા શ વયાસ     

(D) વર વુનદાસ લહુાર     

109   ‘વ્ડમ વફ “વનંહણ કોના િારા રકાવશત કરવામાન બવે છે ? (C) રૂોપા રકાશન 

(A) મૈકરારહ“     

(B) મૈકવમ“ન     

(C) ્ યરોપા રકાશન     

(D) ટામપસ વફ મ્ટડયા     

110   સારહ્ય અકાદમી, રદ્હી પરુ્કૃત કવૃત ‘અવ“ોકનાણના “ેસક ુન નામ 
જણાવોે 

(C) ‘સુ્ દર ’્ 

(A) નહીનદાસ પારેસ     

(B) પનરડત સુ“ા“     

(C) ‘ ટુદર ણ્     

(D) મહાદેવ દેસામ     
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111   રનથા“ય અને મારહતી વવઞાનના ષેરમાન રકાવશત કરટટ રરસચમ ુન રકાશન 
કોણ કરે છે ? 

(A) લાયરેરી 
રસોસીરશન 

(A) “ાયરેરી રસોસીરશન     

(B) અમેરરકન “ાયરેરી રસોસીરશન     

(C) ર્્“બ     

(D) મ્ટડયન “ાયરેરી રસોસીરશન     

112   જનૈટ (JANET) કયા દેશની નેટવકમ યોજના છે ? (C) િરટન 

(A) ભારત     

(B) અમેરરકા     

(C) ચરટન     

(D) ાપાન     

113   બપે“ પૈકી કયો ડેટાબેઝ રોરામ છે ? (A) ર્સેસ 

(A) ર્સેસ     

(B) વડમ      

(C) પાવરપોમટટ     

(D) બપે“ પૈકી રકપણ નહં     

114   Hypothesis સમ્યા ુન કભ રીતે વનરાકરણ બવે છે ? (D) Tentetive Solution 

(A) Tested Solution     

(B) Full Solution     

(C) Semi Solution     

(D) Tentetive Solution     

115   ભારત સરકાર િારા 2016ના વષમ અહાઉ કયા વષમમાન ભારતીય ચ“ણી 
નોટો રદ કરવાના પહ“ાન ભરવામાન બવયા હતા ? 

(C) 1978 

(A) 1977     

(B) 1979     

(C) 1978     

(D) 1973     

116   નીના મે રાઉને (Neena E. Browne) ુ્ યતઃ નીચે પૈકી કોની સાથે 
સનક”ાયે“ હતા ? 

(A) રનથાલય કાયગ 

(A) રનથા“ય કાયમ     

(B) યચીકરણ કાયમ     

(C) વહીકરણ કાયમ     

(D) સનચા“ન કાયમ     

117   અન (સાય) વવઞાન અને સાય ઉયોહ ષેર ુન રા્રીય મારહતી કેટર 
(NICFST) ્ાન બવેલુન છે ? 

(D) મૈસરૂ 

(A) બનારસ     

(B) ક“કિા     

(C) નવી રદ્હી     

(D) મૈ યર     
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118   સારહ્ય અકાદમી, રદ્હી પરુ્કૃત કવૃત ‘ ય”માનની પહ“ીવણના “ેસક ુન 
નામ જણાવોે 

(B) ચનરકા્ત શેઠ 

(A) હરીટર દવે     

(B) ચનરકાટત શેઠ     

(C) રમેશ પારેસ     

(D) ર વુીર ચૌધરી     

119   પેટટટ મટફમેશન સી્ટમ ુન ભારતમાન હડે ્વાટમર ્ાન બવેલુન છે ? (C) ના્પરુ 

(A) પનુા     

(B) ુનબમ     

(C) નાહપરુ     

(D) રદ્હી     

120   Fill i  the la k: E ery ody likes his ……………. “i pli ity. (C) childlike 

(A) childist     

(B) childish     

(C) childlike     

(D) childs     

121   નીચે પૈકી રથમ સારાનશીકરણ પવરકા કભ છે ? (C) જનગલ ડૈસ ્કેવે્સ 

(A) કેવમક“ ર્્રે્સ     

(B) કેમી્કેસ ટરા્“ાટ     

(C) જનમ“ ડૈસ ્કેવેટસ     

(D) રફ“ો્ફીક“ રાટસે્શટસ     

122   Library Management ની શારીય વવચારધારા (Classical Theory) માન કોણે 
યોહદાન બ્્ ુછે ? 

(C) રફ.ડબવ .ુ ટેલર 

(A) લ યથર ચુ“ક     

(B) હનેરી ફેયો“     

(C) રફેડબ્્ુે  ટે“ર     

(D) સીે બબેજ     

123   ્વામી વવવેકાનનદ વશકાહો પરરષદમાન બપવાના વયા્યાન ંહે 
જુરાતના કયા વવિાન ુન માહમદશમન “ેવા બવયા હતા ? 

(C) મિણભામ ન ભુામ 
વરવેદી 

(A) નવ“રામ     

(B) હોવધમનરામ વરપાઠી     

(C) મચણભામ ન ભુામ વરવેદી     

(D) રમણ“ા“ ની“કનઠ     

124   Analytical Bibliography નીચે પૈકી કોની સાથે સનબનધ રાસે છે ? (A) પુ્ તકની ભૌવતક  

(A) પુ્ તકની ભૌવતક ્્થવત    ્્થવત 

(B) વવષય ુન વવ્“ેષણ     

(C) રનથોની વહીકૃત યચી     

(D) ઉપરો્ત પૈકી કોભ નહં     
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125   ‘તારીસ ુન ્રણ, ‘નામ “સી દંણ, ‘માણસ મને હમે છેણ વા ઉિમ કાવય-

કવવતા-વનબનધોના “ેસક ુન નામ જણાવોે 

(C) સરેુશ દલાલ 

(A) રેુશ જોષી     

(B) ભો”ાભામ પટે“     

(C) રેુશ દ“ા“     

(D) ર વુીર ચૌધરી     

126   મટટરનેશન“ વહીકરણ પ વતની રથમ બ વૃિ ્ારે રકાવશત થભ ? (B) 1950 

(A) 1905     

(B) 1950     

(C) 1965     

(D) 1969     

127   વૈઞાવનક સનશોધન પ વતના રથમ રણેતા કોણ હતા ? (D) બેકન 

(A) અર્ ુન     

(B) ્્“સ     

(C) ટ્ યટન     

(D) બેકન     

128   વુારણના તાપવવયતુમથકને હેસ પ યરો પાડ ુન ‘લણેુજણ કયા તાલકુામાન 
બવે“ છે ? 

(C) તનભાત 

(A) તારાપરુ     

(B) બોરસદ     

(C) સનભાત     

(D) ંક“ાવ     

129   ત્યોનો સનરહ કરવા સૌથી મહ્વની પ વત કભ છે ? (A) રનાવિલ પ વત 

(A) રનાવચ“ પ વત     

(B) સાષા્કાર પ વત     

(C) ીવન તૃાટત વવવધ     

(D) અ ુ યચચ વવવધ     

130   2001 ના જુરાતના યકનપ યન અવધકંર(રપીસંટર) કયાન બવેલુન હ ુન? (C) ક્છ જજવલામાન 
(A) ઉિર જુરાતમાન     

(B) અમદાવાદમાન     

(C) ક્છ ્જ્“ામાન     

(D) સૌરા્રમાન     

131   ્વુનવવસિટી વા્હમયા્મક વનયનરણ (UBC) માટે ુન મફ“ા ુન ંતરરા્રીય 
કાયામ“ય ્ાન બવે“ છે ? 

(A) મા્રીયલ 

(A) માટરીય“     

(B) પેરરસ     

(C) હહે     

(D) ટ્ યયોકમ      
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132   ઐવતહાવસક પ વતમાન સનશોધનની ુ્ ય સીમાવ (મયામદાવ) કભ છે ? (D) રાચીન ત્ય તેમજ  

(A) ત્ય તેમજ ્ટનાવ    ઘટનાઓ 

(B) ત્ય તેમજ વતમમાન ્ટનાવ     

(C) ભવવ્યની ્ટનાવ     

(D) રાચીન ત્ય તેમજ ્ટનાવ     

133   સારહ્ય અકાદમી, રદ્હી પરુ્કૃત કવૃત ‘સાત પહ“ા બકાશમાનણના “ેસક ુન 
નામ જણાવોે 

(A) કુ્દવનકા કાપહડયા 

(A) કુટદવનકા કાપરડયા     

(B) અવન“ જોષી     

(C) રમેશ પારેસ     

(D) જયટત પાઠક     

134   ડૉે રનહનાથન િારા રજય કરાયે“ા રનથા“ય વવઞાનના પાનચ યરો ર કયા 
રકાર ુન સનશોધન છે ? 

(B) ળૂ તૂ સનશોધન 

(A) ુ  સનશોધન     

(B) ય” યત સનશોધન     

(C) વયવહારરક સનશોધન     

(D) રાયોચહક સનશોધન     

135   Rearrange the jumbled words / phrases into a meaningful sentence. 

performance of / the energy / bring forth / my task / will / for / 

required / they / the. 

(C) They will bring forth 

the energy required 

for the performance  

(A) They will bring for the energy required forth the performance of my 

task. 
   of my task. 

(B) They will bring energy required for the forth perfomance of my task.     

(C) They will bring forth the energy required for the performance of my 

task. 
    

(D) They required the energy for the forth perfomance of my task, will 

bring. 
    

136   પીટર ફયોર (Peter Phyor) ુન નામ બ ટ વનમામણના કયા વસ ાનત સાથે 
જોડાયેલુન છે ? 

(C) પીપીબીરસ 

(A) પરફોમમટસ બ ટ     

(B) ઝીરો-બેઝ     

(C) પીપીબીરસ     

(D) ફો યમ“ા     

137   રનહનાથનને ભારતમાન રનથા“ય વવઞાનના વપતા કોણે ક ા હતા ? (D) સર મોહરસ ્ોયર 

(A) રા ટર રસાદ     

(B) રાધાકૃ્ણન     

(C) વીેવીે ચહરર     

(D) સર મોરરસ હોયર     

138   My arti le ………………. By that ti e. (D) will have been  

(A) has written    written 

(B) will have written     

(C) will have been writen     

(D) will have been written     
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139   રનથા“ય વવઞાનના ષેરમાન ભારતમાન ક્ુન સામાવયક સૌ રથમ રકાવશત 
થ્ુન હ ુન ? 

(B) મ્્ડયન લાયરેરી 
જનગલ 

(A) જનમ“ વફ “ાયરેરી સાયટસ     

(B) મ્ટડયન “ાયરેરી જનમ“     

(C) “ાયરેરી સાયટસ જનમ“     

(D) “ાયરેરી હરેા્ડ     

140   સારહ્ય અકાદમી િારા જુરાતી ભાષાનો બા“ સારહ્ય પરુ્કાર - 6  

કોને બપવાની ાહરેાત કરવામાન બવી ? 

(C) પુ્ પા ંતાણી 

(A) હરરકૃ્ ણ પાઠક     

(B) ૂવષરાજ ાની     

(C) પુ્ પા ંતાણી     

(D) વધૂબેન પટે“     

141   ્વુનવસમ“ ડેવસમ“ ્“ાસીરફકેશન (UDC) કેવી વહીકરણ પ વત છે ? (C) Almost Faceted 

(A) Enumerative     

(B) Faceted     

(C) Almost Faceted     

(D) Freely Faceted     

142   ભારતની રા્રીય રનથા“ય સવમતી (National Library Committee) ના 
અ્યષ કોણ હતા ? 

(A) વી.રસ. ઝા 

(A) વીેરસે ઝા     

(B) કેેપીે વસટહા     

(C) રસે દુાચ“યર     

(D) દેશ સુ     

143   કયા રોહના દદીવને જુરાત સરકાર અને ્વૈ્્છક સન્ થાવના 
સહકારથી રમેસીેબરે પહરસાન વવના ય્ યે વષમમાન બે વાર પ યરા 
પાડવામાન બવે છે ? 

(A) ર્તવપત 

(A) ર્તવપિ     

(B) થે“ેસેમીબ     

(C) સેરીર“ પા્સી     

(D) કેટસર     

144   હનેરી “ા ફાટટેન તથા પૉ“ વટ“ેટ ુન નામ કભ વહીકરણ પ વત સાથે 
જોડાયેલુન છે ? 

(D) UDC 

(A) DDC     

(B) CC     

(C) LC     

(D) UDC     

145   મહા્મા હાનધીીર કમ વશષણ સન્ થા ્થાપી ? (A) ગજૂરાત વવયાપીઠ 

(A) યજરાત વવયાપીઠ     

(B) સન્ કતૃ ્વુનવવસિટી     

(C) જુરાત ્વુનવવસિટી     

(D) “ોકભારતી વવયાપીઠ     
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146   રનથા“ય ભવન વનમામણ સનબનવધત સવમરાહી વવચારો કોના િારા રજય થયા 
હતા ? 

(B) જોન પહકં્ 

(A) રનહનાથન     

(B) જોન પરકંહ     

(C) પીેરને કૌ“ા     

(D) રડમ ્્મથ     

147   મ્ટડયા વરફસ “ાયરેરી ્ાન બવે“ છે ? (B) િરટન 

(A) ભારત     

(B) ચરટન     

(C) અમેરરકા     

(D) નેપા“     

148   ‘ઉષાણ શ્દનો સાચો વવ ુ ાથી શ્દ “સોે (A) સન્ યા 
(A) સન્ યા     

(B) રભાત     

(C) સવાર     

(D) ્નેહા”     

149   વૈઞાવનક સનશોધન પ વતમાન ચરરય રરરયા (Spiral Process) નો અમ“ કોણે 
કયો ? 

(C) ડૉ. રન્નાથન 

(A) ્્“સ     

(B) મે્્વ“ ડ યમ     

(C) ડૉે રનહનાથન     

(D) કટર     

150   A ……………….. is a collection of ships or vessels. (C) fleet 

(A) crowd     

(B) jury     

(C) fleet     

(D) crew     

 


