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જુરાત હૌણ સેવા પસદંહી મડં”, હાધંીનહર  

       મનડળની ાહરેાત રમાનકઃ ૮૧/૨૦૧૬૧૭, કેટલોહર, વહગ-૩ સનવહગની તા. 
૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ મનડળ વારા યોજવામાન  આવલે ઓન-લઅભન ્ પધાગ મક લેિસત  

પરીષામાન પછુાયેલ રનોના  સાચા જવાબોની રોવવઝનલ આ્ સર કી નીચે રમાણે કુવામાન 
આવ ે છે. ે અ્વયે યકત પરીષાના યમેદવારો તરફથી કોભ રજુઆત હોય તો તે તા. 
૦૫/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૭-૦૦ કલાક ધુીમાન મનડળને ૂબૂમાન/ ટપાલ મારફત 
જૂરી આધારો સહહત રજુ કરવા જણાવવામાન આવ ેછે. 
        જૂરી આધારો વહરની કે યકત સમય મયાગદા બાદ રજુ કરવામાન આવલે રજુઆત  

્યાને  લેવામાન આવશે નહં.  અને મનડળ વારા જૂરી કાયગવાહી કરીને આસરી આ્ સર કી 
રવસધ કરીને આહળની કાયગવાહી હાથ ધરવામાન આવશ.ે ેની પણ યમેદવારોર નંધ લેવી.   

Que 

No. 

  
Question / Answer (with Option)   Correct Answer 

1   હરેા્ડ વફ “ાયરેરી સાય્સ સામયયક ્ાથંી રકાયિત થાય છે ? (B) લસનૌ 
(A) હદ્હી   

(B) લસનૌ   

(C) કાનપરુ   

(D) ંબાલા   

2   યવવયવયા“ય અનદુાન બયોહ ( ીુસી) કયા રકારની સં્ થા છે ? (C) ્વાયત સન્ થા 
(A) સરકારી સન્ થા   

(B) અધગ સરકારી સન્ થા   

(C) ્વાયત સન્ થા   

(D) સાનહી સન્ થા   

3   જુરાત રા્યના બરો્ય અને પરરવાર ક્યાણ યવભાહ વારા તમા ુ 
યવરોધી રદન  ની યજવણી કયા રદવસે કરવામા ંબવે છે ? 

(B) 31, મે 

(A) 1, ઓ્ટોબર   

(B) 31, મે   

(C) 1, હડસે્બર   

(D) 24, માચગ   

4   ભારતના રા્રીય રથંા“યને ાહરે જનતા માટે કયા મહાનભુાવે 
્વતરં ૂ્ ્ુ ં ૂ્ ુ ંહત ુ ં? 

(D) મૌલાના અ્ ુલ કલામ 
આઝાદ 

(A) રાે્ર રસાદ   

(B) પનહડત જવાહરલાલ નહે ુ   

(C) રાધા ૃ્ણન   

(D) મૌલાના અ્ ુલ કલામ આઝાદ   
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5   કયા છંદમા ં6 અષરે અને 12 અષરે યયત બવે છે ? (B) વશસહરણી 
(A) મનદારા્તા   

(B) વશસહરણી   

(C) પ ૃ્ વી   

(D) શા દગલ વવરીહડત   

6   બિ્લ“યોથૈક નેિન“ે ર કયા દેિનુ ંરા્રીય રથંા“ય છે ? (A) રા્સ 

(A) રા્સ   

(B) જમગની   

(C) ્પેન   

(D) પતુગહાલ   

7   ્વવક, વવોડ, પો્સી, રેયસસ વહેરે કોના યદાહરણ છે ? (A) અ રુમિણકાકરણ 
રણાલી (A) અ રુમિણકાકરણ રણાલી   

(B) સારાનશીકરણ રણાલી   

(C) દિચકરણ રણાલી   

(D) વવવશ્ટ રણાલી   

8   દાડંીયારા િાદ તરુત જ મે, 1930મા ંંરેજ હ મૂત સામે કયા 
સ્યારહની િૂબત થમ ? 

(A) ધારસણા સયારહ 

(A) ધારસણા સયારહ   

(B) મીઠા દ્ ય સયારહ   

(C) બારડોલી સયારહ   

(D) નમક લેવી સયારહ   

9   Canon of Recall Value નો સિંધં નીચે પૈકી કોની સાથેનો છે ? (C) દચીકરણ 

(A) પુ્ તક પસનદહી   

(B) વહીકરણ   

(C) દચીકરણ   

(D) અ રુમિણકાકરણ   

10   ફ”ોના રસ અને ામમાં યરઝવેરટવ તરીકે નીચેના પૈકી કયો વા  ુ
યપયોહમા ં“ેવાય છે ? 

(B) SO2 

(A) NH3   

(B) SO2   

(C) H2   

(D) CO2   
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11   સ“ેંસોની હોઠવણીમા ંનયથંહ િીફોર સમયથંહ (Nothing before 

Something) નો િો અબભરાય થાય છે ? 

(B) શ્દ રવત શ્દ 

(A) વણગ રવત વણગ   

(B) શ્દ રવત શ્દ   

(C) A અને B બનને   

(D) A, B, C રણમાનથી રકપણ નહં   

12   િં્“ોરમાં ડીબરટીસી (DRTC) ના ભુારંભનુ ંયઘાટન કોણે ક ુ ુહત ુ ં? (D) દેશ સુ 

(A) વવવનાથન   

(B) કેશવન   

(C) રનહનાથન   

(D) દેશ સુ   

13   વતુ ંકરાવ ુ’ં િલદનો અથુ જણાવો. (B) હામત કરાવવી 
(A) શુામત કરાવવી   

(B) હામત કરાવવી   

(C) સાિબત કરાવવુન   

(D) સરસામણી કરાવવી   

14   વુસ ભન યર્ટ રક રા્રીય ડેટાિેઝ છે ે નીચે પૈકી કોના વારા 
ડેવ“પ કરવામા ંબ્યો છે ? 

(A) ડલેનેટ 

(A) ડેલનેટ   

(B) મ્સડોક   

(C) વન્સાત   

(D) મફ્લલ્નેટ   

15   Use appropriate verb form: By this time tomorrow, I …………………. 
my revision. 

(C) will have finished 

(A) will finished   

(B) could finish   

(C) will have finished   

(D) will be finished   

16   કોનાડુ હૈસનરને નીચે પૈકી કોના યપતા માનવામા ંબવે છે ? (C) વા્હમય દિચ 

(A) ડોયમેુ્ટ   

(B) સારાનશીકરણ   

(C) વા્હમય દિચ   

(D) અ રુમિણકાકરણ   
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17   રથંા“ય બૂચનુ ંભૌયતક ્વૂપ દિાુવો. (D) યપરો્ત તમામ 

(A) હુરત રનથ દિચ   

(B) ૂટા પાનાની રનથ દિચ   

(C) કાડગ ્વૂપની રનથ દિચ   

(D) યપરો્ત તમામ   

18   ્વાયમનારાયણ સરંદાયના યવવ વદંનીય સતં પરમ પ ૂ્ ય ર સુ 
્વામી તાેતરમા ંર “ીન થયા. તેમનુ ંજ્મ્થ” જણાવો. 

(C) ચાણસદ 

(A) બોરસદ   

(B) ચાણ્મા   

(C) ચાણસદ   

(D) ભાણવડ   

19   રથંા“ય યવઞાનના ષેરમા ંભારતમા ંસૌ રથમ Ph.D. ની રડરી કભ 
યુનવયસિટી વારા બપવામા ંબવી હતી ? 

(B) હદ્હી વુનવવસિટી 

(A) મરાસ વુનવવસિટી   

(B) હદ્હી વુનવવસિટી   

(C) કલ્તા વુનવવસિટી   

(D) ુ નબમ વુનવવસિટી   

20   યિ  ુસમાન હણી સહદેવ ને,  પં્ વતનો અ“કંાર વ”સાવો. (B) ૂપક 

(A) ્યવતરેક   

(B) ૂપક   

(C) યરેષા   

(D) યપમા   

21   “યો્ય પુ્ તક યો્ય વાચકને યો્ય સમયમા ંમ” ુ ંજોભર  બ રૂ 
સૌ રથમ કોણે બ્ ુ ંહત ુ ં? 

(B) ડ દરી 

(A) ડીવી   

(B) ડ દરી   

(C) રનહનાથન   

(D) કટર   

22   પરક ્વૂપ ચૂીકરણની િૂબત કયા દેિમા ંસૌ રથમ થભ ? (C) રા્સ 

(A) અમેહરકા   

(B) ભારત   

(C) રા્સ   

(D) ં્લે્ડ   
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23   ભારતના િધંારણ વારા ્વી ૃત ‘સ્યમેવ જયતે’ રા્રીય રૂ નીચેના 
પૈકી કયા રાચીન રથંમાથંી “ેવામા ંબ્ ુ ંછે ? 

(B) દનડકોપવનષદ 

(A) કઠોરવનષદ   

(B) દનડકોપવનષદ   

(C) ઋ્વેદ   

(D) સામવેદ   

24   Printed Catalogue નો સૌ રથમ કયા રથંા“યે રી હણેિ કયો ? (A) િિટીશ ્ િુઝયમ 

(A) િિટીશ ્ િુઝયમ   

(B) લાયિેરી ઓફ કંરેસ   

(C) મ્પીહરયલ લાયિેરી   

(D) લેવનન લાયિેરી   

25   ભીમરાવ ંિેડકર મ્ટરનેિન“ ્પો ટ્ુસ ્ટેરડયમ ભારતના કયા 
િહરેમા ંબવે“ છે ? 

(B) ફૈઝાબાદ 

(A) મૈ રુ   

(B) ફૈઝાબાદ   

(C) બં્લોર   

(D) ઔરનહાબાદ   

26   ડો. રંહનાથન વારા િોધાયે“ા ચૂીકરણ સિંયંધ નવા યનમાુણ પામે“ા 
યપ રૂો કયા છે ? 

(C) Recall Value ુ ન યપ દર 

(A) Prepotence ુ ન યપ દર   

(B) Ascertainability ુ ન યપ દર   

(C) Recall Value ુ ન યપ દર   

(D) Sought heading ુ ન યપ દર   

27   AACR-1 થી નીચે પૈકી ક ુ ંસહંઠન જોડાયે“ નથી ? (A) ભારતીય રનથાલય સનઘ 

(A) ભારતીય રનથાલય સનઘ   

(B) અમેહરકન રનથાલય સનઘ   

(C) િિટીશ રનથાલય સનઘ   

(D) કેનેહડયન રનથાલય સનઘ   

28   કમ જોડણી સાચી નથી ? (A) સહવડતા 
(A) સહવડતા   

(B) નૈઋગય   

(C) લુ લુામણી   

(D) પહર્્થવત   
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29   ્પૈક (NPAC) યોજના કોની સાથે સ“ં્ન છે ? (D) સહકારી દચીકરણ 

(A) રનથાલય આયોજન અને ્યવ્થા   

(B) નેટવકગ    

(C) ંતર રનથાલય લેવડ-દેવડ   

(D) સહકારી દચીકરણ   

30   Change the degree: Ashoka was one of the greatest kings. (B) Very few kings were as 

great as Ashoka (A) No other king was so great as Ashoka   

(B) Very few kings were as great as Ashoka   

(C) Ashoka was greater than any other king   

(D) Some other kings were as greater as Ashoka   

31   રી-નેટ“ (Pre-natal) ચૂીકરણના જ્મદાતા કોણ છે ? (C) રનહનાથન 

(A) ર.રલ.ર.   

(B) આમ.રલ.ર.   

(C) રનહનાથન   

(D) કટર   

32   ચૂીકરણના રૂોની િૂબત કોના વારા કરવામા ંબવી ? (A) ય દમ 

(A) ય દમ   

(B) રનહનાથન   

(C) ફા્કેટ   

(D) કટર   

33   રા્યપા“ના પદ માટે ્ય્વતની વછામાં વછી કેટ“ી ંમર હોવી 
જૂરી છે ? 

(B) 35 વષગ 

(A) 27 વષગ   

(B) 35 વષગ   

(C) 40 વષગ   

(D) 50 વષગ   

34   ચૂીકરણમા ંCanan of Currency નીચે પૈકીના કોની સાથે સિંધં ધરાવે 
છે ? 

(D) દચીકરણ 

(A) પુ્ તક પસનદહી   

(B) લેવડ દેવડ   

(C) વહીકરણ   

(D) દચીકરણ   
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35   ડે“ી સડકીનેય ક“ર કરા્યો - યનપાત િોધો. (A) ય 

(A) ય   

(B) નેય   

(C) ને   

(D) યો   

36   Citation Indexing સાથે નીચે પૈકી કોનુ ંનામ જોડાયે્ુ ંછે ? (B) શેપાડગ 
(A) રનહનાથન   

(B) શેપાડગ    

(C) રમ. ટદબે   

(D) માટીનર   

37   CCC ની રથમ બ યૃિ ્ારે રકાયિત થભ હતી ? (B) 1934 

(A) 1930   

(B) 1934   

(C) 1933   

(D) 1939   

38   કપ્ ટૂરને રર્ટાટુ કરવા માટે કયા યવક્પનો યપયોહ કરિો ? (A) Ctrl + Alt + Delete 

(A) Ctrl + Alt + Delete   

(B) Ctrl + Shift + Delete   

(C) Ctrl + Tab + Delete   

(D) Ctrl + Shift + Alt   

39   AACR-2 મા ંસામયયક રકાિન (Periodicals) કયા નામથી નંધમા ં
દિાુવવામા ંબવે છે ? 

(B) સામવયક રકાશન ુન 
શીષગક 

(A) રકાશક ુન નામ   

(B) સામવયક રકાશન ુન શીષગક   

(C) લેસક   

(D) Sponsoring Body (પૈતકૃ સન્ થા)   

40   A રક કામ 12 રદવસમાં અને B તેજ કામ 15 રદવસમા ંપુૂ  કરે છે. િનેં 
4 રદવસ સાથે કામ કરે છે. પછી A કામ છોડી દે છે. િાકીનુ ંકામ B 

રક“ો પુૂ  કરે છે. કામ ુ“ કેટ“ા રદવસ ચા્ ુ ં? 

(C) 10 

(A) 6   

(B) 8   

(C) 10   

(D) 12   

41   ચૂી ંહેની મારહતીના યવયનમય કરવાના હતેથુી ંતરરા્રીય 
મારહતી ્વૂપને ુ ંકહવેામાં બવે છે ? 

(C) આમ.રસ.બી.ડી. 

(A) માકગ    

(B) દનીમાકગ    

(C) આમ.રસ.બી.ડી.   

(D) સી.સી.રફ.   
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42   Search Strategy પદ કયા સદંભુમા ંયપયોહમા ંબવે છે ? (D) અ રુમિણકાકરણ 

(A) દચીકરણ   

(B) સાહહય શોધ   

(C) સનદભગ સેવા   

(D) અ રુમિણકાકરણ   

43   જુરાત રા્યની ્થાપના િાદ જુરાતી સારહ્ય પરરષદના સૌ 
રથમ ઞાનસરનુ ંબયોજન કરવામાં બ્ ુ.ં બ સર કોના અ્યષપદે 
યોજવામા ંબ્ ુ ંહત ુ ં? 

(B) કાકા કાલેલકર 

(A) રામનારાયણ પાઠક   

(B) કાકા કાલેલકર   

(C) યમાશનકર જોષી   

(D) કનૈયાલાલ નુશી   

44   Science - Citation Index નો કોણે રારંભ કયો હતો ? (C) હારહફ્ડ 

(A) વવકની   

(B) ફા્કેટ   

(C) હારહફ્ડ   

(D) લાનકા્ટર   

45   Fill in the blank: The number of soldiers killed in the war 

………………… ot large. 
(A) was 

(A) was   

(B) were   

(C) are   

(D) have to be   

46   ભારતમાં રથંા“ય અને મારહતી યવઞાનની રા્રીય નીયતનો સુદો કભ 
સં્ થાર તૈયાર કયો હતો ? 

(D) આર.આર.આર.રલ.રફ. 

(A) આમ.રલ.ર.   

(B) આમ્્લક   

(C) મટિલસ   

(D) આર.આર.આર.રલ.રફ.   

47   કો“ેજ રથંા“યનો ”ૂ તૂ યદે્ય નીચે પૈકી કયો હોવો જોભર ? (D) કોલેજના અ્યાસ 
કાયગરમ ુન સમથગન કરવુન (A) રીસચગ કામને રોસાહન આપવુન   

(B) અ્યાસની ટેવને રોસાહન આપવુન   

(C) વવયાથીઓ માટે મનોરનજનની જૂહરયાતોની પ દવતિ કરવી   

(D) કોલેજના અ્યાસ કાયગરમ ુન સમથગન કરવુન   

 

 



24-Oct-16 Page 9 of 25 

 

 

 

48   તાેતરમા ંરયર“-2016મા ંહા્ય “ેસક યવનોદ ભટને રમણ“ા“ 
ની“કંઠ રવોડુથી કભ સં્ થા વારા સ્માયનત કરવાની ાહરેાત 
કરવામા ંબવી ? 

(A) જુરાત સાહહય 
અકાદમી 

(A) જુરાત સાહહય અકાદમી   

(B) જુરાત સાહહય સભા   

(C) જુરાત સાહહય પહરષદ   

(D) જુરાત સાહહય મનડળ   

49   ચૂીકરણના યનયમો સૌ રથમ કોણે િના્યા ? (B) ર્થોની પવિી 

(A) સી.ર. કટર   

(B) ર્થોની પવિી   

(C) સેયસગ   

(D) રનહનાથન   

50   ીવ હઠેો િેસવો’ ૂરિરયોહનો અથુ િોધીને “સો. (B) વનરાનત અ ભુવવી 
(A) ીવમાન દનહળામણ થવી   

(B) વનરાનત અ ભુવવી   

(C) ીવ ંડો યતરી જવો   

(D) ૃદયના ધબકારા વધી જવા   

51   સહકારી ચૂીકરણ (Shared Cataloguing) ની િૂબત કોણે કરી હતી ? (B) લાયિેરી ઓફ કંરેસ 

(A) િિટીશ ્ િુઝયમ   

(B) લાયિેરી ઓફ કંરેસ   

(C) મ્પીહરયલ લાયિેરી   

(D) ભારત ુન રા્રીય રનથાલય   

52   સીફ ચૂી (Sheaf Catalogue) ની િૂબત કયા દેિમા ંથભ ? (B) પોલે્ડ 

(A) ં્લે્ડ   

(B) પોલે્ડ   

(C) હોલે્ડ   

(D) ્્વઝલે્ડ   

53   જુરાત રા્યના મોરિી જજ્“ાને નીચે દિાુવે“ જજ્“ાવ પૈકી કયા 
જજ્“ાની હદ ્પિુતી નથી ? 

(D) બોટાદ 

(A) રેુ્રનહર   

(B) રાજકોટ   

(C) ામનહર   

(D) બોટાદ   
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54   ચૂીકરણના હતે ુમાટે પુ્ તકની મારહતી મે”વવા પુ્ તકનુ ંક ુ ંપાનુ ં
ુ્ ય રૌત હણી િકાય ? 

(C) ટામટલ પેજ 

(A) અડ ુન ટામટલ પેજ   

(B) ટામટલ પેજના પાછળ ુન પા ુન   

(C) ટામટલ પેજ   

(D) આહળ અને પાછળના પાના   

55   માણસોમાં “્“ોરોસીસ  નામનો થતો રોહ પાણીમા ંનીચેના કયા 
ત્વના વધારે રમાણને કારણે સભંવી િકે ? 

(C) લલોરામડ 

(A) કેફ્શયમ   

(B) મે્નેવશયમ   

(C) લલોરામડ   

(D) કાબગન   

56   નીચેના પૈકી ક ુ ંરા્રીય રથંા“ય AACR-1 થી જોડાયે“ છે ? (D) લાયિેરી ઓફ કંરેસ 

(A) િિટીશ ્ િુઝયમ   

(B) ભારત ુન રા્રીય રનથાલય   

(C) ્ટેટ લેવનન લાયિેરી   

(D) લાયિેરી ઓફ કંરેસ   

57   CCC ના રમાણે “ેસક H.S. Sharma નો નંધમાં કભ રીતે ય્“ેસ કરી 
િકાય ? 

(C) SHARMA (HS) 

(A) Sharma H.S.   

(B) Sharma (H.S.)   

(C) SHARMA (HS)   

(D) H.S. Sharma   

58   સ્યાસ’ િલદની સયંધ ૂટી પાડો. (D) સ  ્+ ્યાસ 

(A) સન + ્યાસ   

(B)  ુ+ ય્યાસ   

(C) સમ + ય્યાસ   

(D) સ  ્+ ્યાસ   

59   મ્ફોમેરટવસ (Informatics) િલદનો યપયોહ રયિયામાં કયા િલદ માટે 
કરવામા ંબ્યો હતો ? 

(D) માહહતી વવઞાન 

(A) માહહતી   

(B) સનદભગ સેવા   

(C) ડોયમેુ્ટ સેવા   

(D) માહહતી વવઞાન   
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60   Give synonym of: 'Contemplate' (B) Meditate 

(A) Condemn   

(B) Meditate   

(C) Menuplate   

(D) None   

61   િોધનો યસ્ાંત (Principles of Searching) ની રચના કોણે કરી હતી ? (C) બે્સન તેમજ મલોની 
(A) રનહનાથન   

(B) ડીવી   

(C) બે્સન તેમજ મલોની   

(D) બે્સન   

62   જો કોભ પુ્ તકમા ં ુ્ ય સપંાદકનુ ંનામ ુ્ ય પ ૃ્ ટ પર બપવામા ં
બ્ ુ ંહોય તો AACR-2 રમાણે ુ્ ય નંધમા ંકયા હડેંહથી િનાવવી 
જોભર ? 

(A) રનથનામ 

(A) રનથનામ   

(B) લેસક   

(C) સનપાદક   

(D) સહ લેસક   

63   જુરાત રા્યના ુ્ યમરંી રીમતી બનદંીિેન પટે“ વારા િૂ 
કરાયે“ ‘ ુપોષણ વુત જુરાત મહાઅબભયાન’ ંતહુત વપરાતા 
'SAM' િલદનો અથુ જણાવો. 

(B) Severe Acute 

Malnutrition 

(A) Serious Anaemic Mother   

(B) Severe Acute Malnutrition   

(C) Severe Anaemic Mother   

(D) Severe Anaemic Malnutrition   

64   નીચેના પૈકી કોણ વહીકરણના િોધક (યનમાુતા) નથી ? (A) સેયસગ 
(A) સેયસગ   

(B) ્્લસ   

(C) ડીવી   

(D) રનહનાથન   

65   ના મારે તજુ ભેટ િબષસ ન વા, તારી પૃા જોભર’ - બ પં્ વત કયા 
છંદની છે ? 

(D) શા દગલ વવરીહડત 

(A) મનદારા્તા   

(B) મનહર   

(C) વશસહરણી   

(D) શા દગલ વવરીહડત   
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66   બરટીિ પ બુઝયમ ુ ંછે ? (D) િિટન ુન રા્રીય 
રનથાલય (A) સાવગજવનક રનથાલય   

(B) િિટનમાન રક સનરહાલય હત ુન   

(C) િિટન ુન રક પષી હૃ છે   

(D) િિટન ુન રા્રીય રનથાલય   

67   નીચે પૈકીનો કયો સઘં ંતરરા્રીય રથંા“ય સઘં છે ? (D) મફલા 
(A) ર.રલ.ર.   

(B) બી.રલ.ર.   

(C) આમ.રલ.ર.   

(D) મફલા   

68   દસમા નાણા ંપચેં પચંાયતો માટે િી ભ“ામણ કરી હતી ? (C) 1971ની વ્તી 
હણતરીને આધારે 
રામીણ વ્તીન ે

્યાનમાન લભને 
માથાદીઠ ૂ. 100 

(A) ૂ. 1,600 કરોડ   

(B) ૂ. 20,000 કરોડ   

(C) 1971ની વ્તી હણતરીને આધારે રામીણ વ્તીને 
્યાનમાન લભને માથાદીઠ ૂ. 100 

  

(D) રકપણ સાચુન નથી   

69   Classified Catalogue (વહી ૃત બૂચ) ુ ંછે ? (C) વવષય દિચ 

(A) રનથનામ દિચ   

(B) લેસક દિચ   

(C) વવષય દિચ   

(D) અ વુણગ દિચ   

70   જુરાત સરકાર વારા રા્યમા ંરચાયે“ી ‘રટલ નુ“’ (વહીવટી પચં) 
રટ“ે... 

(A) વહીવટી ્યાયાલય 

(A) વહીવટી ્યાયાલય   

(B) ્યાવયક સન્ થા   

(C) કાયદા ુન શાસન   

(D) તટ્થ સન્ થા   

71   કોભ રથંમા ંજો ુ્ ય પ ૃ્ ટ યપર “ેસકોમાં માર સપંાદકનુ ંનામ 
બપવામા ંબ્ ુ ંહોય તો રરસીબર-2 રમાણે ુ્ ય નંધમાં િીષુક 
ક ુ ંરહિેે ? 

(A) રનથ ુન નામ 

(A) રનથ ુન નામ   

(B) સનપાદક   

(C) બહારના રોતથી મેળવેલ પુ્ તકના લેસક ુન નામ   

(D) A, B, C રણમાનથી રકપણ નહં   
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72   Chain Indexing કોણે યવ્વસત કરી હતી ? (D) રનહનાથન 

(A) રમ. ટોબ ે   

(B) મ.ર. કો્સ   

(C) ડી. આ્ટીન   

(D) રનહનાથન   

73   િરસિત િલદમા ંરહ“ે સમાસ વ”સાવો. (B) તપુ ુષ 

(A) યપપદ   

(B) તપુ ુષ   

(C) વ્વ   

(D) બ ુરીહી   

74   સીસીસી મા ંયવષય વૈ્“ેયષક સ“ેંસને ુ ંકહવેામા ંબવે છે ? (D) ંતરવવષયની નંધ 

(A) વવષય નંધ   

(B) વવષય વૈ્લેવષક નંધ   

(C) નામા્તર વનદેશ નંધ   

(D) ંતરવવષયની નંધ   

75   Mas uli e ge der of 'Bee' is …………………… . (A) drone 

(A) drone   

(B) drake   

(C) beak   

(D) bear   

76   સેયસુ “ી્ટ વફ સલેવટ હડેં્સ નીચે પૈકીના કયા રથંા“યમા ં
યપયોહ કરી િકાય ? 

(A) નાના રનથાલયો 

(A) નાના રનથાલયો   

(B) કોલેજ રનથાલયો   

(C) શૈષિણક રનથાલયો   

(D) ્પે્યલ લાયિેરીઝ   

77   PRECIS કયા રકારની મ્ડેષંહ પ્યત છે ? (A) રી-કોઓહડિનેટ 

(A) રી-કોઓહડિનેટ   

(B) પો્ટ કો-ઓહડિનેટ   

(C) મેનેજમે્ટ વસ્ટમ   

(D) સોલટવેર રોરામંહ   

78   યિરરદેિ સાતે બવે“ “ા“ િહાદુર િારી રરપોટુ કયા િહરેમા ં
બવે્ુ ંછે ? 

(A) વારાણસી 

(A) વારાણસી   

(B) હાઝીયાબાદ   

(C) સહારાનપરુ   

(D) ઝાનસી   
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79   ડો. રંહનાથને અ્ય કયા યવષયમા ંઅનુ્ નાતક (P.G.) રડરી મે”વી 
હતી ? 

(C) હિણત 

(A) માહહતી વવઞાન   

(B) ભાષા વવઞાન   

(C) હિણત   

(D) રનથ વવઞાન   

80   સાચી જોડણી દિાુવો. (C) કવવયરી 
(A) કવવરી   

(B) કવવવયરી   

(C) કવવયરી   

(D) કવવયીરી   

81   ભારતમાં કભ યુનવયસિટીના રથંા“યમાં સદંભુ રથંા“યીનો હોદો સૌ 
રથમ અ્્ત્વમાં બ્યો હતો ? 

(C) મરાસ વુનવવસિટી 

(A) બી.રચ. દ. વારાણસી   

(B) રમ.રમ. દ. અલીહઢ   

(C) મરાસ વુનવવસિટી   

(D) હદ્હી વુનવવસિટી   

82   મારરેટ માનનુ ંનામ રથંા“ય યવઞાન જહતમા ં ુ્ યતઃ કોની સાથે 
જોડાયે“ છે ? 

(D) દચીકરણ 

(A) વહીકરણ   

(B) ડોયમેુ્ટેશન   

(C) ્યવ્થા-સનચાલન   

(D) દચીકરણ   

83   2, 5, 8, 11, 14, ..............ર સમાતંર રેણીનુ ં25 ુ ંપદ િોધો. (C) 74 

(A) 77   

(B) 78   

(C) 74   

(D) 92   

84   રો“ેહોયમના (Prolegomina) પુ્ તક કયા યવષય સાથે સિંયંધત છે ? (A) વહીકરણ 

(A) વહીકરણ   

(B) દચીકરણ   

(C) ્યવ્થા સનચાલન   

(D) પુ્ તક પસનદહી   
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85   સરદાર વ્“ભભામ પટે“ે બદરે“ િારડો“ી સ્યારહ કયા વષુમા ં
કરવામા ંબ્યો હતો ? 

(C) ભ.સ. 1928 

(A) ભ.સ. 1929   

(B) ભ.સ. 1926   

(C) ભ.સ. 1928   

(D) ભ.સ. 1927   

86   દુાિષ “ાયરેરી ્ા ંબવે“ી છે ? (C) પટના 
(A) કલકતા   

(B) ુ નબમ   

(C) પટના   

(D) મરાસ   

87   કયો ચૂીકરણ કોડ (સરંહતા) બભ.સી.સી.પી. પર બધારરત છે ? (C) સીસીસી 
(A) ર.ર.સી.રર.-1   

(B) ર.ર.સી.આર.-2   

(C) સીસીસી   

(D) વેટીકન કોડ   

88   ્યે્ઠ’ િલદનો સાચો યવ ુ્ાથી િલદ “સો. (A) કવન્ઠ 

(A) કવન્ઠ   

(B) હાનડુ   

(C) અરજ   

(D) કવન્ટ   

89   નીચે પૈકીની કભ ચૂીમા ંપુ્ તકોનો સરંહ કરવાવા”ા રથંા“યોને 
રમાકં અથવા નામ પણ દિાુવવામાં બવે છે ? 

(D) સનઘ દચી 

(A) લેસક દચી   

(B) વવષય દચી   

(C) રનથનામ દચી   

(D) સનઘ દચી   

90   Give plural form of: 'Hypothesis' (A) Hypotheses 

(A) Hypotheses   

(B) Hypothisis   

(C) Hypothysis   

(D) Hypothises   
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91   ૂ્સ ફોર ર રડવિનેરી કેટ“ોહ’ નામના પુ્ તકના “ેસકનુ ંનામ 
જણાવો. 

(B) સેયસગ 

(A) સી.ર. કટર   

(B) સેયસગ   

(C) ર. પવિી   

(D) મારહારેટ માન   

92   રબરસ (AGRIS) નુ ંબ ુ ંનામ ુ ંછે ? (D) મ્ફોમેશન વસ્ટમ ઓન 
રરીક્ચરલ સાય્સીઝ 
ર્ડ ટેકનોલોી 

(A) રરીક્ચરલ મ્ફોમેશન વસ્ટમ   

(B) રરીક્ચરલ હરસચગ મ્ફોમેશન સાય્સ   

(C) રરીક્ચરલ હરસચગ મ્્ટીટયટુ ર્ડ વસ્ટમ   

(D) મ્ફોમેશન વસ્ટમ ઓન રરીક્ચરલ સાય્સીઝ ર્ડ 
ટેકનોલોી 

  

93   માનવ િરીરમાં ુ યધરનુ ં ધુ્કરણ કયા ંહમા ંથાય છે ? (B) હકડની 
(A) ૃદય   

(B) હકડની   

(C) ંતરડા   

(D) મહજ   

94   રથંના રક િીષુકથી િીા િીષુક તરફ યનદેિ કરવાવા”ા સ“ેંસને 
સીસીસીમા ં ુ ંકહવેામા ંબવે છે ? 

(C) નામા્તર વનદેશ સનલસે 

(A) શીષગક સનલેસ   

(B) આ્તરવવષય સનલેસ   

(C) નામા્તર વનદેશ સનલેસ   

(D) A, B, C રણમાનથી રકપણ નહં   

95   સોનેટનો યદભવ કયા દેિમા ંથયો હતો ? (D) મટાલી 
(A) જમગની   

(B) ાપાન   

(C) ભારત   

(D) મટાલી   

96   Visible Index નુ ં્યાપારીક નામ ક ુ ંછે ? (B) કાડેષ 

(A) મ્ડેષ   

(B) કાડેષ   

(C) ચેનડેષ   

(D) ્્રપડેષ   
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97   રથંા“યના કયા યવભાહમા ંયવષય વા્હમય બૂચવની ા”વણી 
કરવામા ંબવે છે ? 

(D) સનદભગ વવભાહ 

(A) સામવયક વવભાહ   

(B) ટેકવનકલ વવભાહ   

(C) ર્સેશન વવભાહ   

(D) સનદભગ વવભાહ   

98   જુરાતના કયા રાજવીના નામથી રરકેટની ુ્ ય રા્રીય ્ુનાુમે્ટ 
રમાય છે ? 

(C) ામ રણીતવસંહી 

(A) ામ રવાી   

(B) ામ હદ્્વજયવસંહી   

(C) ામ રણીતવસંહી   

(D) ામ રાયવસંહી   

99   મફ્્“લનેટ (INFLIBNET) ુ ંછે ? (C) ભારતમાન રક મ્ફમેશન 
નેટવકગ છે (A) રનથાલ વવઞાનની રક પવરકા છે   

(B) ભારતમાન રક ડોયમેુ્ટ કે્ર છે   

(C) ભારતમાન રક મ્ફમેશન નેટવકગ છે   

(D) નેુ્કોનો ડોયમેુ્ટ રોરામ છે   

100   બપણા દેિમાં વડી અદા“તના ્યાય યૂતિવ કોણ નીમે છે ? (D) રા્રપવત 

(A) રા્યપાલ   

(B) ુ્ યરધાન   

(C) વડારધાન   

(D) રા્રપવત   

101   કૉનકૉડે્સ (Concordance) નો ુ ંઅથુ છે ? (D) રક રનથ અથવા 
લેસકની ૃવતઓના 
અષરોના રમમાન 
અ રુમિણકા 

(A) હુાવરોનો કોશ   

(B) શ્દોનો સનરહ   

(C) ભાષાનો કોશ   

(D) રક રનથ અથવા લેસકની ૃવતઓના અષરોના રમમાન 
અ રુમિણકા 

  

102   નીચે બપે“ા નામો પૈકી ક ુ ંનામ Pseuddonym છે ? (B) રેમચનદ 

(A) જયશનકર રસાદ   

(B) રેમચનદ   

(C) દયગકા્ત વરપાઠી ‘વનરાલા’   

(D) શે્સપીયર   
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103   તુ ંચરંથી ચા ુ હુાયસની હ ે!’ પં્ વતનો અ“કંાર વ”સાવો. (A) શ્દા રુાસ 

(A) શ્દા રુાસ   

(B) અન્વય   

(C) ્યવતરેક   

(D) યપમા   

104   Uniterm અનરુમબણકાકરણ પ્યતની િોધ કોણે કરી હતી ? (A) રચ. પી. લહુન 

(A) રચ. પી. લહુન   

(B) રલેન કે્ટ   

(C) કાફ્વન દસગ   

(D) રમ. ટોબ ૈ   

105   Use proper conjunction: There was little hope of success, 

……………………. They de ided to perfor  the operatio . 
(B) nevertheless 

(A) so   

(B) nevertheless   

(C) because   

(D) so that   

106   AACR-2 ્ારથી અ્્ત્વમા ંબ્ ુ ં? (D) 1978 

(A) 1980   

(B) 1989   

(C) 1985   

(D) 1978   

107   ર પુ્ તકનુ ંનામ જણાવો ે બરટનમા ંસૌથી રથમ રકાયિત થ ુ ંહત ુ.ં (C) રાયનો મવતહાસ 

(A) ં્લે્ડનો મવતહાસ   

(B) વે્સનો મવતહાસ   

(C) રાયનો મવતહાસ   

(D) અર્ત ુ ુ ન ીવન દશગન   

108   રા્રપયતર ાહરે કરે“ વટ ુકમ સસંદ િૂ થયા િાદ કેટ“ા સમયમાં 
મજૂંર થવો જૂરી છે ? 

(D) છ અઠવાડીયામાન 

(A) નવ અઠવાડીયામાન   

(B) રણ અઠવાડીયામાન   

(C) બે અઠવાડીયામાન   

(D) છ અઠવાડીયામાન   

109   ર્્  ુકારનેહી િા માટે રયસ્ છે ? (B) દાન સન્ થા માટે 

(A) રનથાલય વહીકરણ માટે   

(B) દાન સન્ થા માટે   

(C) રનથાલય સનબનધ માટે   

(D) A, B, C રણમાનથી રકપણ નહં   
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110   બપે“ વા્માથંી યનપાત’ િોધીને “સોઃ િધાય દેવોને પોતાના 
અ“હ અ“હ વાહન છે. 

(D) ય 

(A) ને   

(B) ના   

(C) છે   

(D) ય   

111   ચૂીકરણ રૂોની િોધ કોણે કરી હતી ? (A) ય દમ 

(A) ય દમ   

(B) રનહનાથન   

(C) ફા્કેટ   

(D) કટર   

112   અનવુણુ ચૂી (Dictionary Catalogue) મા ંકયા પુ્ તકના કયા સ“ેંસનો 
સમાવેિ કરવામાં બવતો નથી ? 

(A) રનથમાળા સનલેસ 

(A) રનથનામ સનલેસ   

(B) લેસક સનલેસ   

(C) વવષય સનલેસ   

(D) રનથમાળા સનલેસ   

113   વેિપેજને રરરેિ કરવા માટે કભ ફંકિન કીનો યપયોહ કરવામા ંબવે 
છે ? 

(B) F5 

(A) F3   

(B) F5   

(C) F7   

(D) F9   

114   અનરુમબણકા તેમજ અનરુમબણકાકરણની સેવાવ કયા રકારની 
સેવાવમા ંહણાય છે ? 

(B) વસલે્ટેડ રસાર સેવાઓ 

(A) સામવયક ચેતના સેવાઓ   

(B) વસલે્ટેડ રસાર સેવાઓ   

(C) સામા્ય પુ્ તકાલય સેવાઓ   

(D) કો્્ ટુર સેવાઓ   

115   ભારતના રરકેટ મયતહાસની 500મી ટે્ટ ્ા ંરમાડવામા ંબવી ? (C) રીનપાકગ ્ટેહડયમ 

(A) રમ. િચિા્વામી ્ટેહડયમ   

(B) નહેૂ  ્ટેહડયમ   

(C) રીનપાકગ ્ટેહડયમ   

(D) ચેપોક ્ટેહડયમ   
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116   ુ્ ય્વે પયવર રથંો, રાચીન રથંો તેમજ મ્ય હુના રથંોને 
ચૂીકરણના ષેરમા ં ુ ંકહવેામા ંબવે છે ? 

(A) રવશ્ટ રનથ 

(A) રવશ્ટ રનથ   

(B) સનહાથ રનથ   

(C) અપ દણગ સનહાથ રનથ   

(D) ુ વરમ રનથ   

117   નીચે પૈકી રાથયમક મારહતી રોત કયો હોય છે ? (C) હ્તિલિસત ડોયમેુ્ટ 

(A) શ્દકોશ   

(B) ઞાનકોશ   

(C) હ્તિલિસત ડોયમેુ્ટ   

(D) વા્હમય દચી   

118   ૂરિરયોહનો અથુ િોધીને “સોઃ છેૂ તાવ દેવો (B) ૂઆબ બતાવવો 
(A) દછને તાવ થવો   

(B) ૂઆબ બતાવવો   

(C) હદ થભ જવી   

(D) ૂઆબથી ીતી જવુન   

119   નીચેનામાંથી ક ુ ંનામ રડજજટ“ “ાયરેરી માટે વાપરી િકાય નહં ? (C) કો્્ ટુર લાયિેરી 
(A) મલે્રોવનક લાયિેરી   

(B) વચ ુગઅલ લાયિેરી   

(C) કો્્ ટુર લાયિેરી   

(D) ડે્કટોપ લાયિેરી   

120   Select single word for the following phrase: "Government based 

on religion" 

(B) Theocracy 

(A) Diarchy   

(B) Theocracy   

(C) Plutocracy   

(D) Aristocracy   

121   જો કોભ પુ્ તકના ચાર “ેસકો હોય તો AACR-2 રમાણે ુ્ યનંધમાં 
નીચે પૈકી કોનો ય્“ેસ કરી િકાય ? 

(C) ટામટલ (આ્યા) 

(A) રથમ લેસક   

(B) બધા લેસકો   

(C) ટામટલ (આ્યા)   

(D) A, B, C રણમાનથી રકપણ નહં   
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122   કોમ “ેસક વારા પોતાની વ”સ ૂપાવવાના હતેથુી કોભ િીજુ નામ 
પુ્ તકમા ંદિાુવે તો ર નામને ચૂીકરણમા ં ુ ંકહ ેછે ? 

(C) યપનામ (Pseudonym) 

(A) ્ય્્તહત નામ   

(B) અનામી   

(C) યપનામ (Pseudonym)   

(D) ુદરતી નામ   

123   િે રેનની “િંામ 185 m અને 215 m છે. તેવની ઝડપ અનરુમે 50 

km/hr અને 40 km/hr છે. િનેં રેન રક જ રદિામા ંસમાંતર “ામન 
પર દોડે છે. કેટ“ા સમયમાં ઝડપી રેન ધીમી રેનને પસાર કરિે ? 

(B) 2 મીનીટ 24 સેક્ડ 

(A) 1 મીનીટ 12 સેક્ડ   

(B) 2 મીનીટ 24 સેક્ડ   

(C) 2 મીનીટ   

(D) 1 મીનીટ 48 સેક્ડ   

124   MARC-2 નો યપયોહ કયા દેિની રા્રીય વા્મય ચૂીમા ંકરવામા ં
બવી ર ો છે ? 

(A) BNB 

(A) BNB   

(B) INB   

(C) અમેહરકાની રા્રીય રનથ દચીમાન   

(D) રા્સની રા્રીય રનથ દચીમાન   

125   ુ ્ંુિ કે વતનના ્થાનનો ્યાહ કરવો તે’ - િલદસ હૂ માટે રક 
િલદ બપો. 

(B) હહજરત 

(A) પહરરાજક   

(B) હહજરત   

(C) પહરરમા   

(D) હહફાજત   

126   યવવની કભ યુનવયસિટીમા ંસૌ રથમ “ાયરેરીઅનિીપની ્ “ૂની 
િૂબત કરવામા ંબવી ? 

(A) ્ દયોકગ ્ટેટ વુનવવસિટી 

(A) ્ દયોકગ ્ટેટ વુનવવસિટી   

(B) વૉવશં્ટન વુનવવસિટી   

(C) ઓ્સફડગ વુનવવસિટી   

(D) કોલફ્બયા વુનવવસિટી   

127   પુ્ તકોના ચૂીકરણ માટે ભારતના રા્રીય રથંા“યમા ંનીચે પૈકી કભ 
ચૂીકરણ પ્યતનો યપયોહ કરવામાં બ્યો છે ? 

(C) AACR-1 

(A) સી.સી.સી.   

(B) ર.રલ.ર. કોડ   

(C) AACR-1   

(D) AACR-2   
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128   વડીયા તા્કુો જુરાત રા્યના કયા જજ્“ામા ંબવે“ છે ? (A) અમરેલી 
(A) અમરેલી   

(B) તાપી   

(C) વલસાડ   

(D) રુત   

129   માકુ યોજનાની કોણે િૂબત કરી હતી ? (D) લાયિેરી ઓફ કંરેસ 

(A) ર.રલ.ર.   

(B) મફલા   

(C) િિટીશ ્ િુઝયમ   

(D) લાયિેરી ઓફ કંરેસ   

130   વવટોિર, 2013માં બવે“ા ચરવાતનુ ંનામ જણાવો. (C) ફેભલીન 

(A) બીજલી   

(B) નરહીસ   

(C) ફેભલીન   

(D) લૈલા   

131   માકુ (MARC) કોનુ ંયદાહરણ છે ? (D) B અને C બનને ુ ન 
(A) સનઘ દચી ુન   

(B) કે્રીય ૃત દચી ુ ન   

(C) સહકારી દચી ુ ન   

(D) B અને C બનને ુ ન   

132   સીસીસી અનસુાર ુ્ ય સ“ેંસના ચૂીપરક પર Tracing ્ા ં
દિાુવવામા ંબવે છે ? 

(D) ુ્ ય નંધની પાછળ 
ડાબી બાજુર 

(A) ુ્ ય નંધના નીચેના ભાહમાન   

(B) નંધના મ્યમાન   

(C) ુ્ ય નંધની પાછળની બાજુર   

(D) ુ્ ય નંધની પાછળ ડાબી બાજુર   

133   દાદાની વાતો સાભં”વાની િ ુ મા બવતી’ વા્માથંી દંૃત િોધી 
તેનો રકાર “સો. 

(D) વવ્યથગ ૃદનત 

(A) હેવથગ ૃદનત   

(B) દત ૃદનત   

(C) ભવવ્ય ૃદનત   

(D) વવ્યથગ ૃદનત   
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134   અનરુમબણકાકરણ માટે યથસોરસ (Thesaurus) નો હતે ુકોની સાથે છે ? (D) વનયનવરત શ્દાવલી 
(A) શ્દોની હડ્શનેરી   

(B) નામોની યાદી   

(C) ભાષાની હડ્શનેરી   

(D) વનયનવરત શ્દાવલી   

135   Antonym of: 'Democracy' (A) Autocracy 

(A) Autocracy   

(B) Presidency   

(C) Theocracy   

(D) None of the above   

136   ભારતીય િધંારણમાં સાતમી અનુ બૂચ યાદી-1 સઘં યાદીમા ં(ક“મ 
246) કયા રમાકંના યવષયમાં રા્રીય રથંા“યની ્થાપનાની જોહવામ 
દિાુવવામા ંબવી છે ? 

(B) 62 

(A) 63   

(B) 62   

(C) 64   

(D) 67   

137   મેડ“ાસુ (MEDLARS) નુ ંબ ુ ંનામ ુ ંથાય ? (D) મેડીકલ િલટરેચર 
રનાલેવસસ ર્ડ 
હરરીવલ વસ્ટમ 

(A) મેડીકલ િલટરેચર હરરીવલ વસ્ટમ   

(B) મેડીકલ િલટરેચર રનાિલવસસ વસ્ટમ   

(C) મેડીકલ િલટરેચર રનાિલવસસ ર્ડ હરરીવલ સવવિસ   

(D) મેડીકલ િલટરેચર રનાલેવસસ ર્ડ હરરીવલ વસ્ટમ   

138   વઝોન ્તર કયા યવરકરણોનુ ંિોષણ કરે છે ? (C) અ્રાસોવનક 

(A) પારાનબલી   

(B) મ્રાસોવનક   

(C) અ્રાસોવનક   

(D) પારર્ત   

139   ુ્ ય સ“ેંસમાં બમ.રસ.િી.રન. (ISBN) બપવાની ્યવ્થા નીચે 
પૈકી કભ ચૂી સરંહતામા ંકરવામા ંબવી છે ? 

(D) રરસીઆર-2 

(A) સીસીસી   

(B) રરસીઆર--1   

(C) રરલર   

(D) રરસીઆર-2   
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140   સારહ્ય અકાદમી, રદ્હી પરુ્ ૃત યૃત ‘કયવની ર્ધા’ના “ેસકનુ ંનામ 
જણાવો. 

(A) યમાશનકર જોષી 

(A) યમાશનકર જોષી   

(B) હરી્ર દવે   

(C) રામનારાયણ પાઠક   

(D) રેુશ દલાલ   

141   MARC (મિીન રીડેિ“ કેટ“ોહ) નુ ંરકાિન સૌ રથમ કોણે િૂ ક ુ ં
હત ુ ં? 

(B) લાયિેરી ઓફ કંરેસ 

(A) િિટીશ ્ િુઝયમ   

(B) લાયિેરી ઓફ કંરેસ   

(C) મ્સડૉક   

(D) ભારત ુન રા્રીય રનથાલય   

142   કોમ પુ્ તકમાં ટૈ“ ટે“ (Tell Tale) રથંનામનો અથુ ુ ંથાય છે ? (B) રવુન રનથનામ ેમાન 
રનથનો વવષય ્પ્ટ 
થતો હોય 

(A) રવુન રનથનામ ેમાન લેસકના નામનો સમાવેશ થતો હોય   

(B) રવુન રનથનામ ેમાન રનથનો વવષય ્પ્ટ થતો હોય   

(C) રવુન રનથનામ ેમાન વાતાગ વ્ત ુદશાગવવામાન આવી હોય   

(D) રવુન રનથનામ ેને ટદનકાવવામાન આ્ ુન હોય   

143   રાહક રુષા ર યૃિને વેહ મ”ે તેમજ રાહકોના રહતોનુ ંરષણ થાય તે 
માટે રા્ય સરકારે “ક્ઝ મુસુ રફેસુ ર્ડ રોટેવિન રજ્સી વફ 
વફ જુરાત  ની રચના કયા વષુથી કરે“ છે ? 

(B) 1985 

(A) 1982   

(B) 1985   

(C) 1990   

(D) 1987   

144   મફ્્“લનેટ (INFLIBNET)  યોજના કયા દેિની યોજના છે ? (D) ભારત 

(A) ં્લે્ડ   

(B) અમેહરકા   

(C) રા્સ   

(D) ભારત   

145   ભારતવષુમા ંઅ“હ રે“વે િેટની ્યવ્થા ્ારથી િૂ કરવામા ં
બવી ? 

(C) 1921 

(A) 1920   

(B) 1923   

(C) 1921   

(D) 1927   

 



24-Oct-16 Page 25 of 25 

 

 

 

 

 

416   ડે“નેટ ચૂીકરણની નીચે પૈકીની કભ પ્યતનો યપયોહ કરે છે ? (D) રરસીઆર-2 

(A) સીસીસી   

(B) રરસીઆર--1   

(C) રલસી   

(D) રરસીઆર-2   

147   રથંા“યના બૂચપરમા ં્યવ્થા સાથે સીધો સિંધં ધરાવતુ ંયપ રૂ 
ક ુ ંછે ? 

(D) રશ્્ત અથવા સવાગવધક 
રભાવશાલીતા ુન 
યપ દર 

(A) ્મરણ સહાયકતા ુન દર   

(B) શોધાતા શીષગક ુન યપ દર   

(C) ્્થરતા ુન યપ દર   

(D) રશ્્ત અથવા સવાગવધક રભાવશાલીતા ુન યપ દર   

148   રેસારંકત સમાસનો રકાર વ”સાવોઃ ‘નવરાયર’ અને ‘દિેરા’ િલદોમા ં
કયો સમાસ છે ! 

(D) વવ  ુ

(A) કમગધારય   

(B) વ્વ   

(C) તપુ ુષ   

(D) વવ  ુ   

149   કેટ“ોહંહ માટે ડૉ. રંહનાથને નીચે પૈકીની કભ ટમુ (Term) નો 
યપયોહ કયો હતો ? 

(D) વર-નેટલ કેટલોહંહ 

(A) કેટલોહંહ મન પ્્લકેશન   

(B) કો-ઓપરેટંહ કેટલોહંહ   

(C) કેટલોહંહ ઓફ વપરીઓડીક્સ   

(D) વર-નેટલ કેટલોહંહ   

150   Arra ge the followi g words i  Alpha eti al order . 1) A o pa y       
2) Accommodate       3) Accent       4) Acclimatize 

(C) 3, 4, 2, 1 

(A) 3, 4, 1, 2   

(B) 2, 3, 4, 1   

(C) 3, 4, 2, 1   

(D) 1, 2, 3, 4   

 


