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જુરાત હૌણ સેવા પસનદહી મનડ”, હાનધીનહર 

           મનડ”ની ાહરેાત રમાનકઃ ૮૦ૈ૨૦૧૬૧૭, રનથપા“, વહગ-૩ સનવહગની તાે ૨૩ૈ૧૧ૈ૨૦૧૬ ના 
રોજ મનડ” વારા યોજવામાન  બવે“ વન-“અભન ્ પધાગ મક “ેિસત  પરીષામાન પછુાયે“ રનોના  
સાચા જવાબોની રોવવઝન“ બ્ સર કી મનડ”ની વેબ સાભ  પર તાે ૨૮ૈ૧૧ૈ૨૦૧૬ ના રોજ 
રવસ્ધ કરી તે અ્વયે  યકત પરીષાના યમેદવારો તરફથી કોભ રજુબત હોય તો તે  તાે 
૦૯ૈ૧૨ૈ૨૦૧૬ ના રોજ ૧૭-૦૦ ક“ાક ધુીમાન મનડ”ને જૂરી બધારો સહહત રજુ કરવા જણાવવામાન 
બવે“ હ ુને  
       અ્ વયે યમેદવારો તરફથી મનડ”ને છે્“ી તારીસ ધુીમાન મ”ે“ રજુબતો અ્વયે મનડ” 
વારા સનબનવધત રાવનકો તેમજ તજઞો સાથે ચચાગ વવચારણા કરી બસરી બ્સર-કી તૈયાર કરી તે 
બથી રવસ્ધ કરવામાન બવે છેે અને તે બસરી બ્ સર કી અ્વયે-બધારે મનડ” વારા જૂરી  
કાયગવાહી કરીને રથમ તબકાની ્પપધાગમક “ેિસત પરીષામાન યપ્્થત રહ“ે યમેદવારોર 
મે”વે“ ણુ અને મેરી સ, “ તુમ “ાયકી ણુ તથા કે ેહરીવાભઝ ભરવાની થતી જ્યાના 
રમાણમાન કે “ા હણા યમેદવારોને બીા તબકાની કોપ્  ુર રહફસીય્સી  ે્  મા ે “ાયક-
કવો“ીફાય હણવા તે નકી કરી તે અ સુાર બીા તબકાની કોપ્  ુર રહફસીય્સી  ે્  મા ે 
કવો“ીફાય હણવાપાર યમેદવારોની યાદી તૈયાર કરીને રવસ્ધ કરવામાન બવશેે ની સનબનવધત 
યમેદવારોર જૂરી નંધ “ેવીે    
નંધઃ-  (૧) રન રમ નક- 14,  126, અને 134  મનડળે રદ કરેલ છે. તેથી યમેદવ રોર બ 
રનોન  જવ બનો કોભપણ વવક્પ પસનદ કરેલ હશ ે તો પણ તેને ્ય ને લીધ  વસવ ય દરેક 
યમેદવ રને દરેક રનનો ૧(રક) ગણુ સમ ન રીતે બપવ મ ન બવશ.ે   

(૨)  રન રમ નકઃ 122 મ ન જવ બન  વવક્પ  B અને C  બનને સ ચ  છે. તેથી તે રનમ ન 
યમેદવ રોર યકત વવક્ પ પકકી કોભ રક વવક્ પ દશ વવલે હશ ે તો તેવ  યમેદવ રોને તે 
રનોન  સ ચ  જવ બો ગણીને રનદીઠ ૧(રક) મ કવસ બપવ મ ન બવશ.ે    

Que 

No. 

 
Option  / Answer (With Options) Correct   Answer 

1   વવનતી કયા દેશ ુન ડોયમેુ્્સ કે્ર છે ? (B) રવશય  
(A) હનહેરી     

(B) રવશયા     

(C) ભારત     

(D) ચીન     

2   રેફર્સ મ્ રવ યન શ્દનો રયોહ સૌ રથમ કયા રનથા“યીર કયો હતો ? (B) મ રરેટ હટચચ્સ 

(A) મારરે  માન     

(B) મારરે  હ િચ્સ     

(C) રનહનાથન     

 
(D) ેકેે ફા્કે      

3   ભારતમાન ભાષા બધાહરત સૌ રથમ રા્ય ક ુન ? (B) ંરરદેશ 

(A) પનાબ     

(B) ંરરદેશ     

(C) કેર”     

(D) તાવમ“નાડુ     



Dt.  27-12-2016               Page 2 of 22                         Final Ans Key - 80 

 

 

4   વવવવવયા“ય અ દુાન બયોહ (UGC) નવી હદ્હી ુન વવઞાન માહહતી કે્ર 
્ાન બવેલુન છે ? 

(A) મ્સડૉક 

(A) મ્સડૉક     

(B) ડેસીડૉક     

(C) ડીબર ીસી     

(D) ભારતીય વવઞાન સન્ થાન     

5   ‘વસંહાસનણ સમાસનો રકાર જણાવોે (C) મ્યમપદ લોપી 
(A) તપુ ુષ     

(B) યપપદ     

(C) મ્યમપદ “ોપી     

(D) વવ  ુ     

6   ડુીસી (UDC) માન Comman Isolates ને ુન કહ ેછે ? (D) કોમન ઓ્ઝીચલયરી 
(A) ફોમગ હડવવઝન     

(B) કોમન સબ હડવવઝન     

(C) ્ ા્ડડગ સબ હડવવઝન     

(D) કોમન વ્ઝીિ“યરી     

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

(B) પી.રન. કૌલ 

(A) પાનડે રસેકેે શમાગ     

(B) પીેરને કૌ“     

(C) પીેબીે મનહ“ા     

(D) સીેીે વવવનાથન     

8   જુરાતના કયા સાહહયકારને સવગરથમ ઞાનપીઠ પરુ્કાર મ્યો હતો ? (D) ઊમ શનકર જોષી 
(A) રા ્ર શાહ     

(B) પના“ા“ પ ે“     

(C) ર વુીર ચૌધરી     

(D) ઊમાશનકર જોષી     

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

(A) રનહનાથન    મ્્ડય  
(B) બમબીરમ     

(C) રેવમ્ ન રે્ડ વફ મ્્ડયા     

(D) હહ્ ુ ્તાન મશીન ટય્ સ     

10   કાહ” યયોહમાન “ાકડાના માવાને ્“ીચ કરવા મા ે કયા વા નુો 
યપયોહ કરાય છે ? 

(D) SO2 

(A) CO2     

(B) CO     

(C) NO2     

(D) SO2     
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11   વન“ામન વા્હમયામક સેવાવ નીચે પૈકી કભ છે ? (C) ડ યલોગ-બરચબટ 

(A) વન્સાત-ડે“ને      

(B) સીરસબમબર-વન્સાત     

(C) ડાય“ોહ-બરિબ      

(D) કાિબ“ને -અને      

12   Biological Abstracts ુન રકાશન કોણ કરે છે ? (A) બાયો સાય્સ  
(A) બાયો સાય્સ મ્ફમેશન સવવિસ    મ્ફમેશન સવવિસ 

(B) બાયો સાય્સ સવે વફ અમેહરકા     

(C) બાયો સાય્સ મનરા“ય અમેહરકી સરકાર     

(D) વવઞાન અને શયોિહક વવભાહ, અમેહરકા     

13   ‘ચણોઠી  “ા વજન ુનણ શ્દસ યહ મા ે રક શ્દ બપોે (C) રતીભ ર 

(A) ષણભાર     

(B) નહંવત     

(C) રતીભાર     

(D) કણ  લુન     

14   વહીકરણના સનબનધમાન સાહહ્યક માનહનો વસ ાનત (Principale of Library 

Warrant) નો બવવ્કાર કોણે કયો હતો ? 

 રન રદ કરે“ છેે  

(A) ડૉે રનહનાથન     

(B) હરચાડગસન     

(C) સેયસગ     

(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   સને  (SIRNET) કો ુન સનિષ્ત ૂપ છે ? (A) સ ય્્ટફફક ર્ડ  

(A) સાય્્ હફક ર્ડ મ્ડ્રીય“ હરસચગ ને વકગ     મ્ડ્રીયલ ફરસચવ  

(B) સ્ ્  મ્ડેિષંહ હરરીવ“ ને વકગ     નેટવકવ  
(C) સાય્સ ર્ડ હરસચગ મ્ફમેશન ને વકગ      

(D) સો્ય“ સાય્સ મ્વે્ ીહેશન ર્ડ હરસચગ ને વકગ      

18   જુરાતના સૌ રથમ ુ્ ય ્યાય યવતિ ુન નામ જણાવોે (C) સુનદરલ લ દેસ મ 

(A) કાનવત“ા“ દેસામ     

(B) જયશનકર શે“ત     

(C) ુનદર“ા“ દેસામ     

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

(D)  ચોથી 

(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) વતગમાન કદૃનત     

(B) સનબનધક યતકદૃનત     

(C) બઞાથગ કદૃનત     

(D) વવ્યથગ કદૃનત     

21   કે “ાક વષો પહ“ેાન િ“સા (LISA) ુન ક ુન નામ હ ુન ? (A) લ યરેરી સ ય્સ  

(A) “ાયરેરી સાય્સ ર્્રે્્સ    રટ્રે્્સ 

(B) “ાયરેરી સાય્સ રકેડેમી     

(C) “ાયરેરી ર્ડ મ્ફમેશન સાય્સ ર્્રે્્સ     

(D) િ“ રેચર સચગ રકેડેમી     

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

(C) અલીગઢ ુ્ ્લમ 
વવવવવય લય 

(A) બનારસ વવવવવયા“ય     

(B) હદ્હી વવવવવયા“ય     

(C) અ“ીહઢ ુ્ ્“મ વવવવવયા“ય     

(D) વવરમ વવવવવયા“ય     

23   ભારતના યપરા્રપવતને કોણ ચ યન ે છે ? (A) લોકસભ  અને  

(A) “ોકસભા અને રા્યસભાના સ્યો    ર ્યસભ ન  સ્યો 
(B) નાહહરકો     

(C) રા્રપવત     

(D) સનસદ અને રા્યોની વવધાનસભાના સ્યો     

24   ક“કતા સાવગજવનક રનથા“યની ્થાપના ્ારે થભ હતી ? (A) 1835 

(A) 1835     

(B) 1845     

(C) 1850     

(D) 1890     

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

(C) અમેફરક  

(A) જમગની     

(B) રા્સ     

(C) અમેહરકા     

(D) ્્વઝ“ે્ડ     
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26   નીચે પૈકી ્કય“ રનથા“યનો ય ેશ કયો નથી ? (D) વવય થીઓમ ન ખેલકુદ  

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

(B) વવયાથીવની બૌવ ક શ્્તવને ા તૃ કરવી    ભ વન  ાગતૃ કરવી 
(C) વવયાથીવમાન ચહરર વનમાગણ કરવા ુન કાયગ કર ુન     

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

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

(D) ર ધ કૃ્ણન બયોગ 

(A) રનહનાથન કવમશન     

(B) કોઠારી કવમશન     

(C) વવવવવયા“ય અ દુાન બયોહ     

(D) રાધાકૃ્ણન બયોહ     

28   ‘ ૃ્ ્ ણ શ્દની સનવધ ૂ ી પાડોે (A) સજ્ૃ + વત 

(A) જ્ૃ + વત     

(B) જુુ + વત     

(C) યય + વત     

(D) જ્ૃ + ્્      

29   રનથા“યમાન નવા બહ્ કુ યપભોકતા મા ે સનદભગ સેવા ુન ક ુન ્વ ૃપ 
વધારે યપયોહી હોય છે ? 

(A) દીષ  સન્ ક ર 

(A) દીષા સન્ કાર     

(B) વહરત સનદભગ સેવા     

(C) દી ગ્ સનદભગ સેવા     

(D) સામા્ય સેવા     

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

(A) was     

(B) is     

(C) had been     

(D) being     

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

(C) લમુસ શોસવ 

(A) વવિ“યમ કય્ જ     

(B) રનહનાથન     

(C) લમુસ શોસગ     

(D) મારરે  હ િચ્સ     

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

(B) મ ્ટીરથ કોલેજ 

(A) વહહયો કો“ેજ     

(B) મા્ ીરથ કો“ેજ     

(C) વસમ્સ કો“ેજ     

(D) રે્ રુ  ્કય“ વફ “ાયરેરી સાય્સ     
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33   રા્રપવતની મ્છા ધુી અિસ“ ભારતીય સેવાવ તથા કે્રીય 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 હકંમતમાન વ મુાન વ  ુવાચકોને યતમ પુ્ તકો પ યરા પાડવાણ 
ની વાત નીચે પૈકી કોણે કરી હતી ? 

(B) મે્્વલ ડ મૂ 

(A) ચા્સગ ક ર     

(B) મે્્વ“ ડ યમ     

(C) ડૉે રનહનાથન     

(D) કૌ“ા     

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

(C) ખરી 

(A) ય     

(B) રહી     

(C) સરી     

(D) છે     

36   રીસચગ (સનશોધન)નો ય ેશ કયો છે ? (D) વકઞ વનક રણ ચલન   

(A) જવાબ શોધવો    મ ્યમથી રનનો  

(B) રનનો જવાબ શોધવો    જવ બ શોધવો 
(C) કનભપણ શોધ ુન નહં     

(D) વૈઞાવનક રણાિ“ના મા્યમથી રનનો જવાબ શોધવો     

37   વન્સાત ુન વનકડેપ (NICDAP) કે્ર કયા વવષય ષેર ુન રા્રીય માહહતી કે્ર 
છે ? 

(A) ર્સ ર્ડ 
ફ મ વ્ ટુીક્સ 

(A) ર્સ ર્ડ ફામાગ્  ુીક્સ     

(B) મેડીક“ સાય્સ     

(C) ર્સ     

(D) રસાયણ વવઞાન     

38   MS Word માન  ાભપ કરે“ “સાણમાન ધુારા-વધારા કરવાની રહરયાને ુન 
કહ ેછે ? 

(A) Editing 

(A) Editing     

(B) Formating     

(C) Inserting     

(D) Replacing     

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

(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 વ ોમેશનથી કયો “ાભ થતો નથી ? (C) તેન થી રનથ લયની  

(A) તેનાથી રનથા“યના કાયો તેમજ સેવાવમાન યપાદકતા વધે છેે    બવકમ ન સતત  

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

(D) તેનાથી બા  ને વકગ વયવ્થા સાથે સનક”ામને અ્ય રનથા“યોના 
સનસાધનોનો યપયોહ કરી શકાય છેે 

    

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

(D) કલકત  

(A) હદ્હી     

(B) ુનબમ     

(C) મરાસ     

(D) ક“કતા     

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

(A) વવવેકી     

(B) બરછ      

(C) ય્ધત     

(D) શા“ીન     

44   િબ્્“યોરાફીક કપિ“ંહનો વવચાર કોણે બ્યો હતો ? (D) કૈસલર 

(A) રેડફોડગ      

(B) રસાડે“     

(C) “ે્કા્ ર     

(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 માહહતી શોધકતાગને ુન યપ“્ધ કરાવે છે ? (C) સનદભવ રનથોથી સનબનધ  

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

(C) સનદભગ રનથોથી સનબનધ ્થાવપત કરાવે છેે     

(D) સનદભગ કે્રોથી સનબનધ ્થાવપત કરાવે છેે     
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47   વૈવવક ્તરે રથમ ્થપાયે“ માહહતી રણા“ી કભ છે ? (C)  મેડ“ાસગ (MEDLARS) 

(A) રિરસ (AGRIS)     

(B) મવનસ (INIS)     

(C) મેડ“ાસગ (MEDLARS)     

(D) ડેવવસસ (DEVSIS)     

48   હરઝવગ બંક વફ મ્્ડયા વારા સૌ રથમ બહાર પાડે“ ાહરેનામા અ્વયે 
ૂે 500/- અને ૂે 1,000/- ની જયની નો ો ર  કરે“ હોવાથી, ATM માનથી કાડગ 
દીઠ રોજના મહતમ ૂે 2,000/- યપાડની મયાગદા 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   મ્ડેષ મેહડ્સના વન“ામન વઝગનને ુન કહવેામાન બવે છે ? (C) મેડલ મન 

(A) રડમામ્ડે્સ     

(B) મેડ“સગ     

(C) મેડ“ામન     

(D) મેડીવસન મ્ડેષ     

50   બપે“ પન્ ્તવમાનથી યરેષા અ“નકાર ુન યદાહરણ દશાગવોે (B) હૈડુન ાણે ફહમ લય ! 
(A) ીવનવાડી કરમામ હમ     

(B) હૈડુન ાણે હહમા“ય !     

(C) દમયનતી ુન સુ ચનર ુન છેે     

(D) હાનધીી તે હાનધીી !     

51   વાહડયા સવમવત (Wadia Committee) 1967 ની રચના કયા ય ેશ મા ે 
કરવામાન બવી હતી ? 

(D) રનથ લય વવઞ નન  
અ્ય સરમમ ન નવીન 

(A) વવવવવયા“ય વશષા   ુ  ઓ 

(B) રનથા“ય સેવાની નવીન રવવવધયો    

(C) વુનવવસિ ી રનથા“ય     

(D) રનથા“ય વવઞાનના અ્યાસરમમાન નવીન ુ ાવ     

52   નીચેનામાનથી કભ રા્રીય રનથા“યની વવશેષતા નથી ? (D) તેન  વ ચકો ર ્રન   

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

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

(D) તેના વાચકો રા્રના વવવશ્  વય્્ત હોય છેે     

53   ય્છ“ તાલકુો જુરાત રા્યના કયા ્જ્“ામાન બવે“ છે ? (C) ત પી 
(A) ભૂચ     

(B) નમગદા     

(C) તાપી     

(D) વ“સાડ     
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54   મ્્ડયા “ાયરેરી યવમે્  સામવયક ્ાનથી રકાવશત થાય છે ? (C) ંબ લ  
(A) હદ્હી     

(B) કાનપરુ     

(C) ંબા“ા     

(D) “સનૌ     

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

(B) તળ વન  પ ણીમ ન 
ઓ્્સજન ુન રમ ણ 

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

(C) માછ“ીવની સન્ યા વૃ      

(D) બપે“ પૈકી રકપણ નહં     

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

(A) કા્્વન યસગ     

(B) મે હારહફ્ડ     

(C) રચેપીે લહુ  ્     

(D) રચેસીે રેડફાડગ      

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

(A) રનથા“ય     

(B) ડોયમેુ્  સે્ ર     

(C) વુનવવસિ ી     

(D) સાવગજવનક રનથા“ય     

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

(A) સાચુન વ”તર છે ંતરની ુબ પ ય ુન  ંતરની ર જ મારી    ર જ મ ુન સ ચુન 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) ફોરાગન     

(B) બેિઝક     

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

(B) કો્્ ટુર 

(A) માનવ અ રુમણીયક     

(B) કોપ્  ુર     

(C) ડુ્“ીકે ર     

(D) સીયસગ “ી્      

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

(B) વહીકરણ     

(C) પુ્ તક પસનદહી     

(D) સનચા“ન     

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

(D) અનમરમ યોજન  

(A) અનપ યણાગ યોજના     

(B) કુપોષીત-પોષણ યોજના     

(C) પોષણ વરદાન યોજના     

(D) અનમર  યોજના     

64   રે  િબ નમાન કે્યાન સવમતી (Kenyan Committee) કોના મા ે ્થાપવામાન 
બવી હતી ? 

(D) વવવશ્ટ રનથ લય 

(A) સાવગજવનક રનથા“ય     

(B) ્કય“ રનથા“ય     

(C) કો“ેજ રનથા“ય     

(D) વવવશ્  રનથા“ય     

65   ‘સા રુ વશવા“યની ફરતે રદવશષા કરીણ વા્ મા ે બપે“ વવક્પોમાનથી 
“ેસનૂહઢ અને ભાષાની ૃ ્્ ર ુ  વા્ “સોે 

(A) સ રુ વશવ લયની 
રદચષણ  કરી. 

(A) સા રુ વશવા“યની રદિષણા કરીે     

(B) સા યર શીવા“યની ચોતરફ રદિષણા કરીે     

(C) સા યેુ શીવા“ય ફરતે રદષીણા કરીે     

(D) સા યર વશવા“યની રદષીણા કરીે     

66   મ્્ડયા વહફસ “ાયરેરીમાન કેવો સનરહ છે ? (C) તમામ રકાવશત તેમજ 
હ્તિ“િસત રનથો (A) ભારતમાન રકાવશત થયે“ા પુ્ તકો   

(B) ભારતીય હ્તિ“િસત રનથો     

(C) તમામ રકાવશત તેમજ હ્તિ“િસત રનથો     

(D) યપરો્ત પૈકી કોભ નહં     

67   પો્ડકૉબગ (POSDCORB) યર ુ્ યતઃ કોના મા ે હોય છે ? (C) સનચ લનન  ક યો 
(A) મેનેજમે્ નો 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 ેજજ્લ ન  રભ રી  

(A)  તે ્જ્“ાના રભારી મનરી    મનરી 
(B) ્જ્“ા પનચાયતના ર સુ     

(C) ્જ્“ા ક“ે્ ર     

(D) ્જ્“ા વવકાસ અવધકારી     

69   રસાયન અને રસાયન યયોહના ષેર ુન રા્રીય માહહતી કે્ર (NICCHEM) 

્ાન બવેલુન છે ? 

(B) પનૂ  

(A) ુનબમ     

(B) પ યના     

(C) મૈ યર     

(D) હદ્હી     

70   કે્રશાવસત રદેશોનો વહીવ  કે્રના કયા મનરા“યને હ્તક છે ? (A) ગહૃ બ બતો 
(A) હૃ બાબતો     

(B) નાણાન     

(C) યયોહ અને સવનજ     

(D) કા યની બાબતો     

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

(B) મર સ 

(A) ંરરદેશ     

(B) મરાસ     

(C) કણાગ ક     

(D) યતરરદેશ     

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

(D) બોડવન 

(A) ડૉે રસેબરે રનહનાથન     

(B) હડહક્સન     

(C) વવવનાથન     

(D) બોડગન     

73   કમ જોડણી સો ી છે ? (D) ્ય વહ ફરક 

(A) પષપાતપ ુન     

(B) માદગવતા     

(C) સ્યાવસની     

(D) વયાવહાહરક     

74   કો“ન ્“ાસીહફકેશનમાન Emptying Digit નો યપયોહ કયા હે  ુમા ે 
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 travel) in a bus with my parents. (B) will be travelling 

(A) will travelling     

(B) will be travelling     

(C) will travelled     

(D) will travels     

76   સનશોધનનો ુ્ ય તેમજ યપયોહી રકાર કયો છે ? (B) વનરીષણ ્મક 

(A) રાયોિહક     

(B) વનરીષણામક     

(C) ંકડાકીય     

(D) રનાવિ“     

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

(A) યોજન  બયોગ 

(A) યોજના બયોહ     

(B) વવવવવયા“ય અ દુાન બયોહ (UGC)     

(C) વશષા વવભાહ     

(D) ભારત સરકાર     

78   1978ના વષગમાન ભારત સરકાર વારા ભારતીય ચ“ણી નો ો રદ કરવામાન 
બવી હતી તે સમયે વડારધાન કોણ હતા ? 

(B) મોર રીભ મ દેસ મ 

(A) મ્્દરા હાનધી     

(B) મોરારીભામ દેસામ     

(C) અ “િબહારી 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 દશાગવોે (B) ફટફકટ 

(A)  ીકી      

(B) હ હક      

(C) હ કી      

(D) હ ક      

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

(B) રોબટવ  હ યસ 

(A) િ“ંક ગ      

(B) રોબ ગ  હાયસ     

(C) હફડ“ર     

(D) ર“ેકઝે્ડર     
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82   રીસચગની બે ુ્ ય તેમજ વવ્ તૃ રેણીવ કભ હોય છે ? (B) મૌચલક તેમજ  

(A) રાથવમક તેમજ વવતીયક    ્યવહ ફરક 

(B) મૌિ“ક તેમજ વયવહાહરક     

(C) ુ  તેમજ વયવહાહરક     

(D) ઐવતહાવસક તેમજ રાયોિહક     

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

(A) હહરપરુા     

(B) વડોદરા     

(C) રુત     

(D) અમદાવાદ     

84   હદ્હીના મકાનોની યાદી ંહેની માહહતી શોધવા મા ે કયો સનદભગ રનથ 
વ  ુયપયોહી થાય ? 

(C) ગ મડ કુ 

(A) ર “ાસ     

(B) ્“ોબ (પ ૃ્ વીનો હો”ો)     

(C) હામડ કુ     

(D) હેઝેહ યર     

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

(A) 4     

(B) 3     

(C) 2     

(D) 5     

86   વા્મયામક વહીકરણ પ વત (Bibliographic Classification) ના 
જ્મદાતા કોણ હતા ? 

(A) ્ટલસ 

(A) ્્“સ     

(B) ડૉે રસેબરે રનહનાથન     

(C) રાયન     

(D) સેયસગ     

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

(C) ંકડ  તેમજ રોર મ 
સનરફહત કરવ ુન રક 

(A) ંકડા સનરહહત કરવા ુન સાધન    સ ધન 

(B) ંકડા વહીકૃત કરવા ુન સાધન     

(C) ંકડા તેમજ રોરામ સનરહહત કરવા ુન રક સાધન     

(D) રોરામ બનાવવા ુન રક સાધન     

88   ‘ભંત ય“વીણ ૂહઢરયોહનો અથગ દશાગવોે (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   રે  િર નમાન કભ વય્્તર સાવગજવનક રનથા“ય અવધવનયમ (1850) પસાર 
કરાવવા ુ્ ય યવમકા વનભાવી હતી ? 

(D) રડવડવ રડવડવ 

(A) કે્યાન     

(B) પૈકી     

(C) ક ર     

(D) રડવડગ રડવડગ      

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) ૂ્ નર 

(A) કેશવન     

(B) કૌ“ા     

(C) વવવનાથન     

(D) ય્ નર     

92   રનહનાથનના મત અ સુાર સનદભગ સેવા ુન છે ? (C) પસગન“ સવવિસ 

(A) ર્ ીવસ રી સવવિસ     

(B) ્પે્ય“ામ્ડ સવવિસ     

(C) પસગન“ સવવિસ     

(D) સવવિસ વન હડમા્ડ     

93   બથવણ હરયા વસતે યભરો શા કારણે બવે છે ? (C) ક બવન ડ યો્સ મડ  

(A) યચેકની હાજરીને કારણે    ુ્ ત થતો હોવ ને  

(B) વ્્સજનની હેરહાજરીને કારણે    ક રણે 
(C) કાબગન ડાયો્સામડ ુ્ ત થતો હોવાને કારણે     

(D) કાબગન સનયોજન પર યોહશી“ રહરયા થવાને કારણે     

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

(A) રનહનાથન     

(B) ક્્વન યસગ     

(C) “નકા્ ર     

(D) રેડ ફાડગ      

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

(C) મનદ ર ્ત  

(A) પ ૃ્ વી     

(B) વશસહરણી     

(C) મનદારા્તા     

(D) ર્ધરા     
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96   અમદાવાદના “ોકોની  ેવો અને કુ ેવોનો અ્યાસ કરવા મા ે ડે ા સનરહ-
સનક“ન મા ે કભ પ વત વ  ુયપયોહી છે ? 

(A) રન વલી 

(A) રનાવ“ી     

(B) સાષાકાર     

(C) વનરીષણ     

(D) સવેષણ     

97   પનહડત જવાહર“ા“ નહેૂ ર કભ તારીસે હદ્હી પ્્“ક “ાયરેરી ુન યઘા ન 
ક ુ ંહ ુન ? 

(A) 27 ઓ્ટોબર, 1951 

(A) 27 વ્ ોબર, 1951     

(B) 27 હડસેપબર, 1951     

(C) 1 ા્ બુરી, 1961     

(D) 27 મે, 1964     

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

(C) દેથલી 

(A) વનથ“ી     

(B) રાજપીપ”ા     

(C) દેથ“ી     

(D) રુાપાડા     

99   મપપીહરય“ “ાયરેરી સાથે કયા ંરેજ વામસરૉય ુન નામ જોડાયેલુન છે ? (A) લૉડવ કઝવન 

(A) “ૉડગ કઝગન     

(B) “ૉડગ માય્ બે ન     

(C) “ૉડગ વમ્ ો     

(D) “ૉડગ વવિ“ં્ ન     

100   મોઢેરા સાતે ુન વુવ્યાત યયગમનહદર કભ નદીના હકનારે બવે“ છે ? (B) પુ્ પ વતી 
(A) સર્વતી     

(B) પુ્ પાવતી     

(C) હાથમતી     

(D) ંિબકા     

101   વન્સાત ુન વનકડેપ (NICDAP) કે્ર ્ાન બવેલુન છે ? (B) બંગલોર 

(A) નવી હદ્હી     

(B) બંહ“ોર     

(C) હૈદરાબાદ     

(D) મરાસ     

102   પુ્ તક પસનદહી મા ે માનહનો વસ ાનત (Demand Theory) કોણે દશાગવયો હતો 
? 

(B) મકક ક ્્વન 

(A) ડૉે રનહનાથન     

(B) મૈક કા્્વન     

(C) ડીવી     

(D) ક ર     
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103   નીચેનામાનથી કયો છનદ ‘અષરમે”ણ છનદ નથી ? (D) ચોપ મ 

(A) મનદારા્તા     

(B) વશસહરણી     

(C) પ ૃ્ વી     

(D) ચોપામ     

104   ર મભ્ડેષ (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  ેકવનક ુ્ યતઃ કોની સાથે સનબનધ ધરાવે છે ? (B) ડટે ઓની ્ય ્ય  
(A) ડે ાવ ુન વવ્“ેષણ     

(B) ડે ાવની વયા્યા     

(C) ડે ાવ ુન સનક“ન     

(D) ડે ાવની મા્યતા     

107   વા્મય યચી વવષય યપર રથમ ંતરરા્રીય સનમે“ન ્ાન થ ુન હ ુન ? (D) રસેૂ્સ 

(A) “નડન     

(B) પેહરસ     

(C) હહે     

(D) ર યસે્સ     

108   ‘વનમા”ી વાનકોણ તસ્લસુ ધરાવનાર સાહહયકાર ુન નામ જણાવોે (B) દેવે્ર ઓઝ  
(A) િચ  ુમોદી     

(B) દેવે્ર વઝા     

(C) રા શ વયાસ     

(D) વર વુનદાસ લહુાર     

109   ‘વ્ડગ વફ “વનંહણ કોના વારા રકાવશત કરવામાન બવે છે ? (C) રૂોપ  રક શન 

(A) મૈકરાહહ“     

(B) મૈકવમ“ન     

(C) યરોપા રકાશન     

(D)  ામપસ વફ મ્્ડયા     

110   સાહહય અકાદમી, હદ્હી પરુ્કૃત કવૃત ‘અવ“ોકનાણના “ેસક ુન નામ 
જણાવોે 

(C) ‘સુ્ દર ’્ 

(A) નહીનદાસ પારેસ     

(B) પનહડત સુ“ા“     

(C) ‘ ુ્ દર ણ્     

(D) મહાદેવ દેસામ     
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111   રનથા“ય અને માહહતી વવઞાનના ષેરમાન રકાવશત કર્  હરસચગ ુન રકાશન 
કોણ કરે છે ? 

(A) લ યરેરી 
રસોસીરશન 

(A) “ાયરેરી રસોસીરશન     

(B) અમેહરકન “ાયરેરી રસોસીરશન     

(C) ર્્“બ     

(D) મ્્ડયન “ાયરેરી રસોસીરશન     

112   જનૈ  (JANET) કયા દેશની ને વકગ યોજના છે ? (C) ચરટન 

(A) ભારત     

(B) અમેહરકા     

(C) િર ન     

(D) ાપાન     

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

(A) ર્સેસ     

(B) વડગ      

(C) પાવરપોમ્      

(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 વારા 2016ના વષગ અહાય કયા વષગમાન ભારતીય ચ“ણી 
નો ો રદ કરવાના પહ“ાન ભરવામાન બવયા હતા ? 

(C) 1978 

(A) 1977     

(B) 1979     

(C) 1978     

(D) 1973     

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

(A) રનથ લય ક યવ 

(A) રનથા“ય કાયગ     

(B) યચીકરણ કાયગ     

(C) વહીકરણ કાયગ     

(D) સનચા“ન કાયગ     

117   અન (સાય) વવઞાન અને સાય યયોહ ષેર ુન રા્રીય માહહતી કે્ર 
(NICFST) ્ાન બવેલુન છે ? 

(D) મકસરૂ 

(A) બનારસ     

(B) ક“કતા     

(C) નવી હદ્હી     

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

(B) ચનરક ્ત શેઠ 

(A) હરી્ર દવે     

(B) ચનરકા્ત શેઠ     

(C) રમેશ પારેસ     

(D) ર વુીર ચૌધરી     

119   પે ્  મ્ફમેશન સી્ મ ુન ભારતમાન હડે ્વા ગર ્ાન બવેલુન છે ? (C) ન ગપરુ 

(A) પનુા     

(B) ુનબમ     

(C) નાહપરુ     

(D) હદ્હી     

120   Fill in the blank: 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) જનવલ ડૈસ ્કેવે્સ 

(A) કેવમક“ ર્્રે્સ     

(B) કેમી્કેસ ્રા્“ા      

(C) જનગ“ ડૈસ ્કેવે્સ     

(D) હફ“ો્ફીક“ રા્સે્શ્સ     

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

( B)  

& 

હનેરી ફેયો“ 

 

(A) લ યથર િુ“ક ( C)  રફ.ડબ્ .ુ ટેલર 

(B) હનેરી ફેયો“     

(C) રફેડબ્ ુે   ે“ર     

(D) સીે બબેજ     

123   ્વામી વવવેકાનનદ વશકાહો પહરષદમાન બપવાના વયા્યાન ંહે 
જુરાતના કયા વવવાન ુન માહગદશગન “ેવા બવયા હતા ? 

(C) મચણભ મ ન ભુ મ 
વરવેદી 

(A) નવ“રામ     

(B) હોવધગનરામ વરપાઠી     

(C) મિણભામ 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) યપરો્ત પૈકી કોભ નહં     
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125   ‘તારીસ ુન ્રણ, ‘નામ “સી દંણ, ‘માણસ મને હમે છેણ વા યતમ કાવય-

કવવતા-વનબનધોના “ેસક ુન નામ જણાવોે 

(C) સરેુશ દલ લ 

(A) રેુશ જોષી     

(B) ભો”ાભામ પ ે“     

(C) રેુશ દ“ા“     

(D) ર વુીર ચૌધરી     

126   મ્ રનેશન“ વહીકરણ પ વતની રથમ બ વૃત ્ારે રકાવશત થભ ?  રન રદ કરે“ છેે 
(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) ્ ય ન     

(D) બેકન     

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

(C) ખનભ ત 

(A) તારાપરુ     

(B) બોરસદ     

(C) સનભાત     

(D) ંક“ાવ     

129   ત્યોનો સનરહ કરવા સૌથી મહવની પ વત કભ છે ? (A) રન વચલ પ વત 

(A) રનાવિ“ પ વત     

(B) સાષાકાર પ વત     

(C) ીવન તૃા્ત વવવધ     

(D) અ ુ યિચ વવવધ     

130   2001 ના જુરાતના યકનપ યન અવધકંર(રપીસં ર) કયાન બવેલુન હ ુન? (C) ક્છ જજ્લ મ ન 
(A) યતર જુરાતમાન     

(B) અમદાવાદમાન     

(C) ક્છ ્જ્“ામાન     

(D) સૌરા્રમાન     

131   વુનવવસિ ી વા્હમયામક વનયનરણ (UBC) મા ે ુન મફ“ા ુન ંતરરા્રીય 
કાયાગ“ય ્ાન બવે“ છે ? 

(C) હહે  

(A) મા્રીય“     

(B) પેહરસ     

(C) હહે     

(D) ્ યયોકગ      
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132   ઐવતહાવસક પ વતમાન સનશોધનની ુ્ ય સીમાવ (મયાગદાવ) કભ છે ? (D) ર ચીન ત્ય તેમજ  

(A) ત્ય તેમજ ્ નાવ    ઘટન ઓ 

(B) ત્ય તેમજ વતગમાન ્ નાવ     

(C) ભવવ્યની ્ નાવ     

(D) રાચીન ત્ય તેમજ ્ નાવ     

133   સાહહય અકાદમી, હદ્હી પરુ્કૃત કવૃત ‘સાત પહ“ા બકાશમાનણના “ેસક ુન 
નામ જણાવોે 

(A) કુ્દવનક  ક પફડય  

(A) કુ્દવનકા કાપહડયા     

(B) અવન“ જોષી     

(C) રમેશ પારેસ     

(D) જય્ત પાઠક     

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

 રન રદ કરે“ છેે 

(A) ુ  સનશોધન     

(B) ય” યત સનશોધન     

(C) વયવહાહરક સનશોધન     

(D) રાયોિહક 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   પી ર ફયોર (Peter Phyor) ુન નામ બ   વનમાગણના કયા વસ ાનત સાથે 
જોડાયેલુન છે ? 

(B) ઝીરો-બેઝ  

(A) પરફોમગ્સ બ       

(B) ઝીરો-બેઝ     

(C) પીપીબીરસ     

(D) ફો યગ“ા     

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

(A) રા ્ર રસાદ     

(B) રાધાકૃ્ણન     

(C) વીેવીે િહહર     

(D) સર મોહરસ 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 ક ુન સામાવયક સૌ રથમ રકાવશત 
થ ુન હ ુન ? 

(B) મ્્ડયન લ યરેરી 
જનવલ 

(A) જનગ“ વફ “ાયરેરી સાય્સ     

(B) મ્્ડયન “ાયરેરી જનગ“     

(C) “ાયરેરી સાય્સ જનગ“     

(D) “ાયરેરી હરેા્ડ     

140   સાહહય અકાદમી વારા જુરાતી ભાષાનો બા“ સાહહય પરુ્કાર - 6  

કોને બપવાની ાહરેાત કરવામાન બવી ? 

(C) પુ્ પ  ંત ણી 

(A) હહરકૃ્ ણ પાઠક     

(B) ૂવષરાજ ાની     

(C) પુ્ પા ંતાણી     

(D) વધૂબેન પ ે“     

141   વુનવસગ“ ડેવસમ“ ્“ાસીહફકેશન (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. ઝ  

(A) વીેરસે ઝા     

(B) કેેપીે વસ્હા     

(C) રસે દુાિ“યર     

(D) દેશ સુ     

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

(A) ર્તવપત 

(A) ર્તવપત     

(B) થે“ેસેમીબ     

(C) સેરીર“ પા્સી     

(D) કે્સર     

144   હનેરી “ા ફા્ ેન તથા પૉ“ વ “ે ુન નામ કભ વહીકરણ પ વત સાથે 
જોડાયેલુન છે ? 

(D) UDC 

(A) DDC     

(B) CC     

(C) LC     

(D) UDC     

145   મહામા હાનધીીર કમ વશષણ સન્ થા ્થાપી ? (A) ગજૂર ત વવય પીઠ 

(A) યજરાત વવયાપીઠ     

(B) સન્ કતૃ વુનવવસિ ી     

(C) જુરાત વુનવવસિ ી     

(D) “ોકભારતી વવયાપીઠ     
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146   રનથા“ય ભવન વનમાગણ સનબનવધત સવગરાહી વવચારો કોના વારા રજય થયા 
હતા ? 

(B) જોન પફકંગ 

(A) રનહનાથન     

(B) જોન પહકંહ     

(C) પીેરને કૌ“ા     

(D) રડમ ્્મથ     

147   મ્્ડયા વહફસ “ાયરેરી ્ાન બવે“ છે ? (B) ચરટન 

(A) ભારત     

(B) િર ન     

(C) અમેહરકા     

(D) નેપા“     

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

(B) રભાત     

(C) સવાર     

(D) ્નેહા”     

149   વૈઞાવનક સનશોધન પ વતમાન ચહરય રહરયા (Spiral Process) નો અમ“ કોણે 
કયો ? 

(C) ડૉ. રનગન થન 

(A) ્્“સ     

(B) મે્્વ“ ડ યમ     

(C) ડૉે રનહનાથન     

(D) ક ર     

150   A ……………….. is a olle tio  of ships or essels. (C) fleet 

(A) crowd     

(B) jury     

(C) fleet     

(D) crew     

 


