
0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff જુલાઈ - 2016 

 

vEif;s~d O a[r,z vf|o ,fia~[zl v[G0 .God["xg ;fiG; (BLIS) Numerical Code: 0003 

         gm\w6l g\az O _____ 

5f9is~d O u~\yf,i vg[ ;dfh (BLIS-01)    Numerical Code: 0084 

Tffzlb  O 10/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa vf5mp 

              (2) 5~Ègmgf hjfa ,btf\ 5c[,f 5~Èggm s~dg\az vjXi ,bjmp 

   (3) awfh 5~Ègmgf u]6 ;zbf k[p   

 (4) hÍz 50i[ vfs'Lt nmzjl hjfagl ;fd[ imUi s~df\s ,bjmp   s], u]6 O 70 

 

પ્રશ્ન-1   ગ્રથંાલય વિજ્ઞાનના પાચંસતૂ્રો દર્ાાિી બીજા અને ચોથા સતૂ્ર ને સાથાક કરિા માટે ના સચૂચતાથો ની ચચાા કરો.    (12)  
અથવા 

આધવુનક ભારતમા ંગ્રથંાલય વિકાસ, યોજનાઓ અને કાયાક્રમો ની ચચાા કરો. 
 

પ્રશ્ન-2 વિવિધ પ્રકારના ગ્રથંાલયોના પ્રકાર દર્ાાિો, વિશ્વ વિદ્યાલય ગ્રથંાલયે, વિશ્વ વિદ્યાલયના તઓેઓુની પવૂતિ માટે 

તઓેઓુ કાયો અને સેિાઓનુ ંઆયોજન કરવુ ંજોઈએ. વિધાન ની ચચાા કરો.          (12) 
 

અથવા 
 

રાષ્ટ્રીય ગ્રથંાલયની વ્યાખ્યા આપી ભારતનુ ંરાષ્ટ્રીય ગ્રથંાલય, રાષ્ટ્રીય ગ્રથંાલયના કાયો અને સેિાઓ આપિા 
કેટલેક અંરે્ સફળ થયેલ છે. તેની ચચાા કરો. 

 

પ્રશ્ન-3 ભારતના જે રાજ્યોમા ંસાિાજવનક ગ્રથંાલય ધારા અમલી બન્યા છે તે રાજ્યોના ગ્રથંાલય ધારામા ંનાણાકીય  
સ્ત્રોતનુ ંિણાન કરો.                         (12) 

અથવા 
ઉપભોકતા વર્ક્ષણ એટલે શુ?ં ઉપભોકતા વર્ક્ષણ કાયાક્રમો ના મલૂયાકંન વિરે્ નોંધ તૈયાર કરો. 

 

પ્રશ્ન-4 રાજારામ મોતનરાય લાયબ્રેરી ફાઉન્ડેર્નના વ્યાપક તઓેઓુ જણાિી તેના કાયાક્રમો અને સતાયક યોજનાઓ વિષે 

  ચચાા કરો.                 (12) 
અથવા  

ગ્રથંાલય અને માહતતી પ્રવવૃિઓના વિકાસમા ંય.ુજી.સી ના પ્રયત્નો ની વિગતે ચચાા કરો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)               (12) 
1. જાતરે ગ્રથંાલયો અને યનેુસ્કો  
2. ઇન્્લીબનેટ    
3. સ્ત્રોત સામગ્રી ની હતસ્સેદારી  
4. સાિાજવનક ગ્રથંાલય  
5. નમનૂારૂપ ગ્રથંાલય ધારાઓ  



 

પ્રશ્ન-6  નીચેના દશ પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપેલ વવકલ્પોમાાંથી શોધી કાઢો.      (10) 
1 સૌ પ્રથમ સાિાજવનક ગ્રથંાલય ધારો નીચેના પૈકી કયા દેર્મા ંપસાર થયો?  

(A) ગે્રટ ચબ્રટન (B) સયંકુ્ત રાજ્ય અમેહરકા (C) કેનેડા  (D) આ ત્રણ વસિાયનો દેર્ છે.  
 

2 યવુનિવસિટી વર્ક્ષણ પચં ના અધ્યક્ષ કોંણ તતા?  
(A) ડૉ.ડી.એસ.કોઠારી  (B) ડૉ.સી.ડી.દેર્મખુ 
(C) ડૉ.સિાપલલી રાધાકૃષ્ટ્ણન (D) ડૉ.ડી.પી.ચટ્ટોપાધ્યાય 

 

3 વસિંતા કવમટી કયા પ્રકારના ગ્રથંાલયોના વિકાસ માટે રચિામા ંઆિી તતી? 
(A) ર્ાળા ગ્રથંાલયો માટે  (B) તમામ પ્રકારના રૈ્ક્ષચણક ગ્રથંાલયો માટે   
(C) વિશ્વવિદ્યાલયોના ગ્રથંાલયો માટે  (D) સાિાજવનક ગ્રથંાલયો માટે 

 

4 સ્િતતં્ર ભારતના રાષ્ટ્રીય ગ્રથંાલયના પ્રથમ ગ્રથંપાલ નુ ંનામ ર્ોધી કાઢો.  
(A) ડૉ.એસ.આર.રંગનાથન  (B) ડૉ.પી.એન.કૌલા 
(C) શ્રી બી.એસ.કેર્િન  (D) ડૉ.પી.બી.મગંલા 

 

5  સ્િતતં્ર ભારતમા ંમાધ્યવમક વર્ક્ષણ સધુારણા માટે નીચેના િષો પૈકી કયા િષામા ંમાધ્યવમક વર્ક્ષણ આયોગ ની રચના 
કરિામા ંઆિી? 
(A) ૧૯૪૮ (B) ૧૯૫૨-૫૩ (C) ૧૯૬૪-૬૫ (D) ૧૯૭૬ 

 

6 INSDOC ની સ્થાપના કયા િષામા ંકરિામા ંઆિી? 
(A) ૧૯૫૭ (B) ૧૯૫૨ 
(C) ૧૯૬૬ (D) ૧૯૫૯ 

 

7 ભારતમા ંવિવર્ષ્ટ્ટ ગ્રથંાલયો તથા તેને સલંગ્ન માહતતી કેન્રોનો વિકાસ કોને આભારી છે?    
(A) NISSAT કાયાક્રમ  (B) AICTE ની સ્થાપના  (C) UGC (D) IASLIC 

 

8 ભારતમા ંરૈ્ક્ષચણક ગ્રથંાલયોના વિકાસ અને માહતતી સ્ત્રોતના વિકાસ માટે યોજાયેલ કાયાજૂથ ના િડા કોણ તતા?  
(A) ડૉ.યર્પાલ (B) ડૉ.રસ્તોગી 
(C) ડૉ.એન.રે્ષાગીરી (D) ડૉ.ડી.એ.મવૂતિ  

 

9 ભારતમા ંસૌ પ્રથમ સાિાજવનક ગ્રથંાલય ધારો કયા રાજ્ય મા ંપસાર થયો તતો? 
(A) આંધ્રપ્રદેર્  
(B) મુબંઈ 
(C)   કણાાટક 
(D) તાવમલનાડુ 

 

10 IFLA ની સ્થાપના કયા િષા મા ંકરિામા ંઆિી? 
(A) ૧૯૫૩  (B) ૧૯૨૯ (C) ૧૯૪૫ (D) ૧૯૭૧ 

 

 
 
 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff જુલાઈ – 2016 

 

vEif;s~d O a[r,z vf|o ,fia~[zl v[G0 .God["xg ;fiG; (BLIS) Numerical Code: 0003 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O u~\yf,i ;\rf,g (BLIS-02)     Numerical Code: 0085 

Tffzlb  O 11/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa vf5mp 

              (2) 5~Ègmgf hjfa ,btf\ 5c[,f 5~Èggm s~dg\az vjXi ,bjmp  s], u]6 O 70 

 

પ્રશ્ન-1 સચંાલનની વ્યાખ્યા આપી, સચંાલકીય પાચં મળૂભતૂ કાયોની વિગતિાર ચચાા કરો.    (12) 
અથવા 

સપંણૂા ગણુિિા સચંાલન (TQM) વિરે્ સમજાિી, તેના મખુ્ય તત્િો વિરે્ ચચાા કરો.    
પ્રશ્ન-2 પ્રલેખીય અને ચબનપ્રલેખીય માહતતી સ્ત્રોતો વિષે જણાિી અને પ્રાથવમક, દ્વિતીય અને ઓતૃીય કક્ષાના પ્રલેખો વિરે્ 

વિસ્ઓતૃમા ંલખો.           (12) 
અથવા 

ગ્રથંાલયમા ંનાણાકીય અંદાજ માટેના મતત્િપણૂા આધારો જણાિી અને નાણાકીય અંદાજ માટેની પદ્ધવતઓ વિરે્ જણાિો. 
પ્રશ્ન-3 ગ્રથંાલયના પહરક્રમણ વિભાગમા ંથતા ંકાયો વિરે્ લખો.       (12) 

અથવા 
નિા ગ્રથંાલય ભિનની સ્થાપનાની યોજના બનાિતી િખતે ધ્યાનમા ંરાખિામા ંઆિતા વનદેર્ક વસદ્ધાતંો વિરે્ િણાિો.  

પ્રશ્ન-4 સામવયક નોંધણી માટેની ચાર પદ્ધવતઓ વિરે્ વિગતે ચચાા કરો.      (12) 
અથવા 

કમાચારી આયોજન શુ ંછે? કમાચારી આયોજન સાથે સબવંધત વિવિધ તત્િોને વિસ્તારથી સમજાિો. 
પ્રશ્ન-5 ટૂંકનોંધ લખો (ગમે તે બે)           (12) 

1. ગ્રથંભડંારની જાળિણી  
2. ગ્રથંાલય અંદાજપત્ર 

3. સદંભા ગ્રથંો 
4. માહતતી પદ્ધવત સચંાલનના લાભો 
5. પ્રલેખ પ્રાપ્તત માટેના સાધનો   

 

પ્રશ્ન-6 નીચે આપેલ બહુવવકલ્પોમાાંથી સાચો વવકલ્પ પસાંદ કરો.        (10) 
 

1 પ્રલેખ સચૂચકરણનુ ંકાયા ગ્રથંાલયના કયા વિભાગમા ંથાય છે? 
(A) સામવયક વિભાગ  (B) પ્રાતત વિભાગ  (C) ટેકવનકલ વિભાગ  (D) હતસાબી વિભાગ  

 

2 બ્રાઉન દેય પદ્ધવત કોણે વિકસાિેલ? 
(A) નીના ઈ. બ્રાઉન (B) ચાલસા. આર. બ્રાઉન 
(C) સી. આઈ. બ્રાઉન (D) એલ.આર. બ્રાઉન 

 



3 શનૂ્ય આધાહરત અંદાજપત્ર પદ્ધવત કોના િારા વિકસાિિામા ંઆિેલ? 
(A) તને્ની ફેયોલ  (B) પીટર ફાયર  
(C) એફ. ડબલય.ુ ટેલર  (D) એલટન મેયો  

 

4 BNB નુ ંપરંુૂ નામ શુ ંછે?  
(A) British National Bibliography (B) British National Biography 
(C) British National Book (D) British National Board 

 

5 કયા પ્રલેખોનો સમાિેર્ દ્વિતીય કક્ષાના પ્રલેખોમા ંથતો નથી? 
(A) પ્રગવત અતિેાલો  (B) સદંભા અતિેાલો  (C) િાડ્મય સચૂચઓ  (D) િાવષિકીઓ  

 

6 નીચેમાથંી આયોજન, સગંઠન, કમાચારી ગણ, વનદેર્ન, સમન્િય અને વનયતં્રણએ કેિા કાયો છે? 
(A) રચનાત્મક  (B) સચંાલકીય  
(C) પ્રાથવમક  (D) હતસાબી  

 

7 ‘દરેક િાચકને તેનુ ંપસુ્તક મળે’ એ વનયમ કોના િારા આપિામા ંઆિેલ છે?   
(A) એલ. આર. મેકોલિીન (B) મેલિીન ડયઈૂ (C) ડૉ. એસ. આર. રંગનાથન  (D) તને્ની ફેયોલ  

 

8 સામવયકોની પસદંગી માટે ઉપયોગી સ્ત્રોત કયો? 
(A) Ulrich’s International Periodicals (B) Directory of Periodicals Published in India 
(C) Guide to Reference Material (D) Aslib Publishing Catalogue 

 

9 કઈ સામગ્રીનો સમાિેર્ અગ્રથં સામગ્રીમા ંથતો નથી? 
(A) સીડી-રોમ  (B) સ્લાઈડ  (C) ટેપ  (D) પચંાગં  

 

10 ડયઈૂ ડેવસમલ ક્લાવસહફકેર્ન એ િગીકરણની કેિા પ્રકારની પદ્ધવત છે? 
(A) મખુકીય  (B) ગણનાક્ષમ (C) વિતરક  (D) સૈદ્ધાવંતક  

 

 
 
 
 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff જુલાઈ - 2016 
 

vEif;s~d O a[r,z vf|o ,fia~[zl v[G0 .God["xg ;fiG; (BLIS) Numerical Code: 0003 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O u~\yf,i jul"sz6 L;êf\t (BLIS-03)    Numerical Code: 0086 

Tffzlb  O 12/07/2016  

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa vf5mp 

              (2) 5~Ègmgf hjfa ,btf\ 5c[,f 5~Èggm s~dg\az vjXi ,bmp  s], u]6 O 70 

 

પ્રશ્ન-1   િગીકરણનો અથા આપી તેના પ્રકારો અને પદ્ધવતઓની ચચાા કરો.     (12)  

અથવા 
પ્રલેખો પ્રત્યે િાચકોના અચભગમની ચચાા કરી, ગ્રથંાલયમા ંપ્રલેખોની ગોઠિણી માટેના વનધાાહરત ઘટકોની ચચાા કરો.  

  

પ્રશ્ન-2 સજં્ઞા એટલે શુ ં? ડયઈુ દર્ારં્ િગીકરણ પદ્ધવત અને દ્વિચબિંદુ િગીકરણ પદ્ધવતમા ંઉપયોગમા ંલેિાયેલ સજં્ઞાને ઉદાતરણ 
સહતત સમજાિો.           (12) 

અથવા 
ગ્રથંાલય િગીકારના વસદ્ધાતંોમા ંયોગદાન આપનાર વિિાનોના નામ દર્ાાિી ડૉ. એસ.આર.રંગનાથનના વસદ્ધાતંોની ચચાા 
કરો.  
 

પ્રશ્ન-3  કોલન ક્લાવસહફકેર્નમા ંપ્રયોજિામા ંઆિેલી વિવિધ યકુ્ક્તઓના નામ આપી કોઈ પણ બે યકુ્ક્તઓ વિરે્ ઉદાતરણ 
સહતત સમાજાિો.           (12) 

   અથવા  
ડયઈુ દર્ારં્ િગીકરણ પદ્ધવતની વિકાસ રેખા આલેખી તેના લક્ષણો જણાિો.  
 

પ્રશ્ન-4  ડૉ.એસ.આર.રંગનાથનનીપચં મળૂભતૂ શે્રણીઓ સરષ્ટ્ટાતં સમજાિો.     (12) 
અથવા  

ગ્રથંાલય િગીકરણના વિકાસમા ંઆંતરરાષ્ટ્રીય પહરસિંાદોની ભવૂમકા સમજાિો.  
 

પ્રશ્ન-5 કોઈ પણ વિષે ટૂંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)                                                               (12)                    
1) સાપેક્ષ સચૂચ      
2) કોલન ક્લાવસહફકેર્ન પદ્ધવતનો ઉદ્દભિ  
3) ય.ુડી.સી.મા ંસામાન્ય પથૃકો  
4) ડયઈુ ડેસીમલ ક્લાવસહફકેર્નની સારણીઓ (Tables) 
5) વિશ્વના પ્રકારો  
 

પ્રશ્ન-6 નીચે આપેલા કુલ દશ પ્રશ્નોના આપેલ વવકલ્પમાાંથી સાચો ઉત્તર પસાંદ કરો.     (10) 
1 ગ્રથંાલય િગીકરણ એ __________ િષા જૂની રૈ્ક્ષચણક વિદ્યાર્ાખા છે.  

(A) 110 (B) 80 (C) 125 (D) 150 
 

2 “પ્રોલોગ્રોમેના ટુ લાયબ્રેરી ક્લાવસહફકેર્ન” પસુ્તકની પ્રથમ આવવૃિ કયા િષામા ં પ્રકાવર્ત થઈ તતી.  
(A) 1937 (B) 1938 (C) 1947 (D) આમાથંી કોઈ પણ નહત  



3 આધવુનક ગ્રથંાલયના િગીકરણના જન્મદાતા __________ને માનિામા ંઆિે છે.  
(A) રીટા માસેલ   (B) ડૉ.એસ.આર.રંગનાથન   (C) બવિિક સેયસા   (D) માગારેટ માન    

4 ગ્રથંાલય િગીકરણના પ્રથમ વ્યાકરણર્ાસ્ત્રી _________ને કતિેામા ંઆિે છે.  
(A) ઈ.સી.હરચાડાસન   (B) ઈ.ડબલય ુહ્યમુ   (C) ડબલય ુસી.બી.સેયસા   (D) ડૉ.એસ.આર.રંગનાથન   

5 ડૉ.એસ.આર.રંગનાથને િગીકરણના ૪૩ ઉપસતૂ્રો આતયા તેમા ંિૈચાહરક સ્તરના ________ ઉપસતૂ્રો તતા.   
(A) 24 (B) 15 (C) 04 (D) 14  

6 ધી ડી.ડી.સી ની ૨૧ મી આવવૃિ જુલાઈ _________મા ંસૌ પ્રથમિાર મહુરત અને સી.ડી.રોમ સ્િરૂપે પ્રકાવર્ત થઈ.   
(A) 1991 (B) 1996 (C) 1994 (D) 1985  

7 ય.ુડી.સી. એ માત્ર ગ્રથંાલય િગીકરણ પદ્ધવત નથી એના નામને સાથાક કરતી તે _______ પદ્ધવત છે.  
(A) પથૃક્કરણીય   (B) મખુકીય   (C) િાડ્મયસચૂચ િગીકરણ (D) િૈવશ્વક   

8 કોલન ક્લાવસહફકેર્નની ચોથી આવવૃિ ઈ.સ.__________મા ંપ્રગટ થઈ.  
(A) 1950 (B) 1957 
(C) 1952 (D) 1960  

9 કોલન ક્લાવસહફકેર્ન પસુ્તક _________ લેખક િારા લખિામા ંઆિેલ છે.  
(A) બવિિક સેયસા  (B) ડૉ.એસ.આર.રંગનાથન  (C) તનેરી લા ફોનટેન  (D) મેપ્લિન ડયઈુ   

10 FID/ CR ના િતામાન અધ્યક્ષ કોણ છે. ?  
(A) એચ.ઈ.બ્લલસ (B) ડૉ.એલ.સી.મેકઈલિેઈન  
(C) જે.વમલસ (D) ડૉ.ફૂગમેન  



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનવવસિટી 
સાંત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

 

vEif;s~d O a[r,z vf|o ,fia~[zl v[G0 .God["xg ;fiG; (BLIS)  Numerical Code: 0003 

gm\w6l g\az O _________ 
5f9is~d O  u~\yf,i ;}Lrsz6 L;êf\t (BLIS-04)    Numerical Code: 0088 

Tffzlb  O 13/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa vf5mp 

         (2) 5~Ègmgf hjfa ;dy"g df8[ imUi Pnfcz6 vf5jf ;fy[ hÍLzift d]ha    

   vfs'Ltgm P5imu 56 szmp           s], u]6 O 70 

 

પ્રશ્ન-1  ગ્રથંાલયસચૂચની વ્યાખ્યા આપી તેના તઓેઓુ અને ઉદે્દર્ો જણાિો.     (12) 

અથિા 
ગ્રથંાલય વિજ્ઞાનના પાચં સતૂ્રોના સદંભામા ંગ્રથંાલયસચૂીનુ ંમતત્િ સ્પષ્ટ્ટ કરો. 
 

પ્રશ્ન-2 ગ્રથંાલયસચૂીના ભૌવતક સ્િરૂપો જણાિી, પત્રક સ્િરૂપ (Card Form)સચૂચના લાભો અને ગેરલાભો વિરે્ ચચાા કરો. 
            (12) 

 અથિા 
ગ્રથંાલયસચૂીના આંતહરક સ્િરૂપો જણાિી, અનિુણા અને અનિુગાસચૂી િચ્ચેનો તફાિત સ્પષ્ટ્ટ કરો.  
 

પ્રશ્ન-3 AACR-2R અનસુારના મખુ્ય સલંેખના ભાગોની વિસ્ઓતૃ ચચાા કરો.      (12) 

અથિા 
કેન્રીય અને સરકારી સચૂીકરણની સમજ આપી, બનેં િચ્ચેના તફાિત સ્પષ્ટ્ટ કરો. 
 

પ્રશ્ન-4 ર્લદભડંોળ વનયતં્રણ એટલે શુ?ં તેની જરૂહરયાત અને ઉદે્દર્ો જણાિો.     (12)  

અથિા  

સાકંળ પદ્ધવત(Chain Procedure) એટલે શુ?ં ઉદાતરણ સહતત સમજાિો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂંકનોંધ લખો (ગમે તે બે)             (12) 

1. ‘જુઓ’ અને ‘િળી જુઓ’ સલંેખ 

2. વિષય વનદેર્ીકરણ પદ્ધવતનુ ંવનયમન કરતા ઘટકો 
3. િગીકરણ અને સચૂીકરણ: અન્યોન્ય પરૂક 

4. આલેખ વિભાગ 

5. એકરૂપ આખ્યા 
 

પ્રશ્ન-6 બહવુિકલપ આધાહરત પ્રશ્નોમાથંી યોગ્ય વિકલપ ર્ોધી, સાચા જિાબ સામે ખરાની વનર્ાની કરો.  (10) 

 

1 કેટલોગ(Catalogue) પદની વ્યતુ્પવિ કઈ ભાષામાથંી થઇ છે? 

(A) લટેીન   (B) ઇટાચલયન (C) ગ્રીક (D) અંગે્રજી 
 

2 ક્લાવસફાઇડ કેટલોગ કોડની પ્રથમ આવવૃિ કયા િષામા ંપ્રકાવર્ત થઇ તતી? 

(A) 1931 (B) 1932 (C) 1934 (D) 1933 
        

 



3 એંગ્લો - અમહેરકન કેટલોચગિંગ રૂલસની સધુારેલી બીજી આવવૃિ કયા િષામા ંપ્રકાવર્ત થઇ તતી? 

(A) 1988 (B) 1987 (C) 1986 (D) 1985 
 

4 કતાા સલંખેો અને કતાા વિષયક સલંખેોન ેએક જ િણાાનકુ્રમમા ંગોઠિતી ગ્રથંાલયસચૂી ત_ે_________ 
(A) કતાાસચૂી (B) કતાા ગ્રથંનામસચૂી (C) નામસચૂી (D) અનિુણાસચૂી 

 

5 સચૂીપત્રકનુ ંપ્રમાચણત માપ શુ ંછે? 
(A) 10 x 8 cm (B) 12 x 5 cm (C) 5 x 3 cm (D) 12.5 x 7.5 cm 

 

6 ક્લાસીફાઇડ કેટલોગ કોડ(CCC) ના રચવયતા? 
(A) જી.ભટ્ટાચાયા (B) એ.નીલમદેાન (C) ડૉ.એસ.આર.રંગનાથન (D) પી.એસ.કૌલા 

 

7 ચાર કતાાની કૃવત તોય ત્યારે AACR-2R અનસુાર મખુ્ય સલંખેમા ંઅગ્રરેખા ઉપર શુ ંદર્ાાિિામા ંઆિ ેછે? 
(A) પ્રથમ કતાા (B) ઓતૃીય કતાા (C) દ્વિતીય કતાા (D) ગ્રથં નામ 

 

8 CCC અનસુાર ગ્રથંના મખુ્ય સલંેખમા ંઅગ્રરેખા ઉપર શુ ંદર્ાાિિામા ંઆિ ેછે? 
(A) સ્થાનાકં (B) ગ્રથંાકં (C) િગાાંક (D) સગં્રતાકં 

 

9 ‘મરુણ પિૂને ુ ંસચૂીકરણ’ ની વિચારધારા સૌ પ્રથમ કોના િારા રજૂ કરિામા ંઆિી? 
(A) લાયબ્રરેી ઓફ કોંગે્રસ (B) એ.એલ.એ (C)   ડૉ.સી.પી.શકુ્લ (D) ડૉ.એસ.આર.રંગનાથન 

 

10 ISBN મા ંનબંર કેટલા અંકોમા ંતોય છે? 
(A) છ (B) આઠ (C) દસ (D) બાર 

 

 

 

 

___________________
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vEif;s~d O a[r,z vf|o ,fia~[zl v[G0 .God["xg ;fiG; (BLIS)Numerical Code: 0003 
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5f9is~d O ;\ne" vg[ dfLctl :Êmtm (BLIS-05)  Numerical Code: 0090 

Tffzlb  O 14/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa vf5mp 

              (2) awfh 5~Ègmgf u]6 ;zbf k[p 

   (3) hÍz 50i[ vfs'Lÿf nmzjl hjfagl ;fd[ imUi s~df\s ,bjmp     s], u]6 O 70 

 

 

 

પ્રશ્ન-1 સદંભા સ્ત્રોતો એટલે શુ?ં સામાન્ય ગ્રથંથી સમાન્ય સ્ત્રોતો કઈ રીતે અલગ પડે છે તે દર્ાાિી સદંભા અને માહતતી 

મેળિિાના સાધનોની ચચાા કરો.         (14) 

અથવા 

સદંભા સ્ત્રોતોની વ્યાખ્યા આપી તેની જરૂહરયાત જણાિી સદંભા સ્ત્રોતોના ંપ્રકારો જણાિો. 
 

પ્રશ્ન-2 વિશ્વકોર્ એટલે શુ?ં વિશ્વકોર્ના પ્રકારો જણાિી કોઈપણ એક વિશ્વકોર્ વિરે્ વિગતે ચચાા કરો.   (14)  

અથવા 

િાઙમયસચૂચની વ્યાખ્યા આપી િતામાન સમયના ંસદંભામા ંિાઙમયસચૂચની જરૂહરયાત દર્ાાિી તેના પ્રકારો વિરે્ ચચાા 

કરો. 
 

પ્રશ્ન-3 સદંભા સ્ત્રોતોની વ્યાખ્યા આપી સદંભા સ્ત્રોતોના ંમલૂયાકંનના માપદંડોની ચચાા કરો.    (14)  

અથવા 

ભૌગોચલક સ્ત્રોતો એટલે શુ?ં ભૌગોચલક સ્ત્રોતોના ંપ્રકાર દર્ાાિી કોઈપણ એક સ્ત્રોતના મલૂયાકંનના માપદંડો સાથે ચચાા 

કરો. 
 

પ્રશ્ન-4 આંકડાકીય માહતતી સ્ત્રોતો વર્ક્ષણ અને સરં્ોધનમા ંઆ સ્ત્રોતોની મતત્િતા જણાિી તેના પ્રકારોની ચચાા કરો. (14) 

અથવા 

જીિનચહરત્રાત્મક કોર્ોની વ્યાખ્યા આપી જીિનચહરત્રાત્મક કોર્ોના મલૂયાકંનના માપદંડોની ચચાા કરો. 

 
પ્રશ્ન-5 નીચેની પ્રત્યેક શે્રણીઓમાથંી ઓછા મા ંઓછા ત્રણ પ્રશ્નોની પસદંગી કરી કુલ – 14 પ્રશ્નોના ઉિર આપો. (14) 

(અ) નીચે જણાવેલ સાંદર્ભ સ્ત્રોતોમાાંથી કયા પ્રકારની માહહતી પ્રાપ્ત થાય છે તે જણાવો. 
1. The Statesman year book 

2. Encyclopedia Britanica 

3. ગજુરાતી વિશ્વકોર્ 

4. Russian- English Dictionary 

5. University Handbook 



(બ) નીચે દશાભવેલ સાંદર્ભ ગ્રાંથની કક્ષાને અનરુૂપ એક સાંદર્ભ સ્ત્રોતનુાં નામ આપો. 

1. વિષયલક્ષી ર્લદકોર્ 

2. જીિનચહરત્રાત્મક સ્ત્રોતો  

3. ભૌગોચલકસ્ત્રોતો 

4. વિષયલક્ષી વિશ્વકોર્ 

 (ક) નીચે આપેલ સાંદર્ભ સ્ત્રોતોનો વ્યાપ જણાવો.  

1. Books in print 

2. Whitaker’s Almanac 

3. Manorama year book 

4. World of Learning 

 

 

__________________________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનવવસિટી 
સાંત્ાત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016 

vEif;s~d O a[r,z vf|o ,fia~[zl v[G0 .God["xg ;fiG; (BLIS) Numerical Code: 0003 

gm\w6l g\az O    

5f9is~d O dfLctl ;[jfvm (BLIS-06)     Numerical Code: 0091 

Tffzlb  O 15/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa vf5mp 

              (2) 5~Ègmgf hjfa ,btf\ 5c[,f 5~Èggm s~dg\az vjXi ,bjmp 

   (3) awfh 5~Ègmgf u]6 ;zbf k[p         s], u]6 O 70 

 

પ્રશ્ન-1 માહતતી સ્ત્રોત, માહતતી સસંાધનો અને માહતતી સેિાઓ વિરે્ ચચાા કરી માહતતી સેિાઓ દર્ાાિી પસદંગી યકુ્ત  
 માહતતી સેિા સમજાિો.          (12) 

અથિા 

માહતતી સર્જનની પ્રહક્રયા િણાિી વિવિધ પ્રકારની માહતતીનુ ંસર્જન કરતી સસં્થાઓ કેિા પ્રકારની માહતતીનુ ંસર્જન કરે છે 
તેની વિગતો આપો. માહતતીનો ઉપયોગ કરનાર વિવિધ જૂથો દર્ાાિી તેમના િારા કયા તઓે ુઅનસુર માહતતીનો ઉપયોગ 
થાય છે. તે દર્ાાિો. 

પ્રશ્ન-2 ભારતમા ંપ્રલેખન અને માહતતી કેન્રોની વપૃ્ધ્ધ અને વિકાસની સવિસ્તાર ચચાા કરો.   (12) 

અથિા 

માહતતી પ્રાપ્તતની સવુિધા પરૂી પાડનાર કેન્રોની સવિસ્તાર ચચાા કરો. 

પ્રશ્ન-3 પ્રલેખ રિાનગી સેિા એટલે શુ?ં તેના ઉદે્દર્ો અને કાયાક્ષમતા વિરે્ ચચાા કરો.     (12) 

અથિા 

કમ્પતયટુર ડેટાબેઝ આધાહરત માહતતી સેિાઓ ઉદાતરણ સહતત વિસ્તાર પિૂાક ચચાા કરો.  

પ્રશ્ન-4 કોઈપણ મોટા ગ્રથંાલયમા ંસદંભા વિભાગનુ ંઆયોજન કઈ રીતે કરિામા ંઆિે છે. તેની વિસ્ઓતૃ ચચાા કરો. (12) 

અથિા 

વિશ્વ વિદ્યાલય ગ્રથંાલયમા ંસદંભા વિભાગનુ ંઆયોજન કઈ રીતે કરિામા ંઆિે છે તેની ચચાા કરો. 

પ્રશ્ન-5 ટૂંકનોંધ લખો (ગમે તે બે)             (12) 

1. અદ્યતન અિબોધન સેિા 

2. મલૂય િવધિત માહતતી સેિાઓ  

3. અનિુાદ કેન્રોની આિશ્યકતા 

4. માહતતી જરૂહરયાતની ચકાસણી 

5. દૂર પ્રત્યાયન ટેકનોલોજીની માહતતી સેિાઓ ઉપર અસર 

 

 



 

પ્રશ્ન-6 નીચે આપેલ પ્રશ્નોનો સાચો જિાબ આપેલ વિકલપોમાથંી ર્ોધી કાઢો.     (10) 
 

1 ઘણીિાર દેર્ની પ્રગવતનો અંદાજ નીચનેા પકૈી કયા વિકલપન ેઆધારે નક્કી કરિામા ંઆિ ેછે? 

(A) દેર્મા ંસાક્ષરતાના પ્રમાણ િારા આિક 

(B) સરં્ોધન અન ેવિકાસ માટે રાષ્ટ્રીય આિકના કેટલા ટકા ફાળિિામા ંઆિ ેછે 
(C) સરં્ોધન અન ેવિકાસ ક્ષેત્ર ેકેટલી સસં્થાઓ કાયારત છે. 
(D) સરં્ોધન અન ેવિકાસના ક્ષતે્રોમા ંવિજ્ઞાનનુ ંપ્રદાન કેટલુ ંછે. 

 

2 મડેલસા (MEDLARS) નામનો ડેટાબઝે કઈ સસં્થાએ વિકસાવ્યો છે? 

(A) Indian Institute of medical science (B) World medical Information system 
(C) National Medical Library, UK (D) National Library of Medicine 

 

3 પસદંગી યકુ્ત માહતતી પ્રસાર સિેાની ર્રૂઆત કોણે કરી? 

(A) કેલિીન મસૂા (B) ફ્રાન્સ પીટર લયતુન (C) ડૉ.એસ.આર.રંગનાથન (D) INSDOC 
 

4 દીઘાકાલીન સદંભા સિેા આપિા માટેનુ ંપ્રથમ ચરણ નીચનેા પકૈી કયુ ંછે? 
(A) સદંભા મલુાકાત (B) ત્િહરત સદંભા સિેા માટેના ગ્રથંોનો ઉપયોગ 
(C) પ્રશ્નનો વિષય નક્કી કરિો (D) ઉપયોગી પ્રલખેાની યાદી બનાિિી 

 

5 CARI (Current Agricultural Information system) એ નીચનેા પકૈી કઈ અદ્યતન અિબોધન સિેા આપ ેછે? 
(A) િતામાન પત્ર ક્લીપીંગ (B) સરં્ોધન અતિેાલ રીવ્ય ુ
(C) સરં્ોધનમા ંપ્રગવત બલુટેીન (D) Current Content Pages 

 

6 એડોનીસ(ADONIS) એ______વિષયના જનાલના પ્રકાર્કોનો સઘં છે. 
(A) રસાયણ ર્ાસ્ત્ર (B) વિજાણુ ંર્ાસ્ત્ર (C) મનોવિજ્ઞાન (D) બાયો મડેીકલ 

 

7 ________ની સતાયથી ભારતમા ંઈ.સ.1952 મા ંન્ય ુહદલતી ખાત ેઇન્સડોકની ર્રૂઆત થઇ તતી. 
(A) નાસા (B) યનુસે્કો (C) યવુનસફે (D) ય.ુકે ગિનામેંટ 

 

8 માહતતી પથૃ્થકરણ કેન્રો માટે નીચેના પકૈી કયુ ંવિધાન સાચુ ંછે. 
(A) આ કેન્રો માત્ર કોઈ એક વિવર્ષ્ટ્ટ વિષય ક્ષેત્રમા ંકામ કરે છે. 
(B) આ કેન્રો માત્ર આંકડાકીય માહતતીઓનુ ંરીપકેેજીંગ કરે છે. 
(C) આ કેન્રો માત્ર માહતતીનુ ંસકં્ષપે્તતકરણ કરે છે. 
(D) આ કેન્રો માત્ર સાહતત્ય સમીક્ષાઓ લખ ેછે. 

 

9 માહતતી સેિાઓમા ંમલૂય િવધિત માહતતી સિેાઓની ર્રૂઆત કરિા માટે ________ વિષયમાથંી પ્રરેણા પ્રાતત થઇ. 
(A) સચંાલન વિજ્ઞાન (B) માહતતી વિજ્ઞાન ર્ાસ્ત્ર (C)   નામા લખેન હતસાબી પદ્ધવતઓ (D) આંકડાર્ાસ્ત્ર 

 

10 ભારતમા ંવિજ્ઞાન અન ેટેકનોલોજી વિષયના પ્રલખેન કેન્રોનો વિકાસ ______ ન ેઆભારી છે. 
(A) યનુસે્કોના કાયાક્રમ (B) વનસાત કાયાક્રમ 
(C) ઇન્્લીબનટે (D) નરે્નલ વમર્ન ઓન એજ્યકેુર્ન થ્ર ુઆઈ.સી.ટી 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યવુનવવસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

 

vEif;s~d O a[r,z vf|o ,fia~[zl v[G0 .God["xg ;fiG; (BLIS)  

Numerical Code: 0003 

gm\w6l g\az O _____ 
5f9is~d O dfLctl 8[sgm,f|Ô O d}/tTjm (BLIS-07)  Numerical Code: 0092 

Tffzlb  O 16/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa vf5mp 

              (2) awfh 5~Ègmgf u]6 ;zbf k[p 

  (3) hÍz 50i[ vfs'Lÿf nmzjl hjfagl ;fd[ imUi s~df\s ,bjmp  s], u]6 O 70 

 

પ્રશ્ન-1 ઈન્ટરનેટ એટલે શુ?ં તે કેિી રીતે કાયા કરે છે.                (12) 
અથવા 

 ગ્રથંાલય અને માહતતી નેટિકાના તઓેઓુ જણાિો ઇન્ફલીબનેટના તઓેઓુ જણાિી આ તઓેઓુની પવૂતિ માટે 
 લેિાયેલા પગલાઓની નોંધ આપો.  
પ્રશ્ન-2 સ્િચાચલત ક્રવમક પ્રકાર્ન વનયતં્રણ સમજાિી તેના તઓેઓુ અને કાયોની વિગતે ચચાા કરો.   (12) 

અથવા 
કોમ્પતયટૂર અને માહતતી ટેકનોલોજી આધાહરત મતત્િપણૂા માહતતી સેિાઓ દર્ાાિી ઓનલાઈન ર્ોધ સેિા અને 
તેની પ્રહક્રયા િણાિો.  

પ્રશ્ન-3 માહતતી ટેકનોલોજી એ ગ્રથંાલય અને માહતતી સેિાઓ ઉપર કેિી રીતે અસર કરેલ છે તે સમજાિી ગ્રથંાલય 
 સચંાચલત પદ્ધવતમા ંસચૂચકરણ પદ્ધવતનુ ંિણાન કરો.       (12) 

અથવા 
 ગ્રથંાલયોમા ંસકૂ્ષ્મ કોમ્પતયટૂર સો્ટિેર પેકેજીસ(Micro Computer Software Packages) ના ઉપયોગ માટે 
 સ્િીકાયા પહરબળોની ચચાા કરો. CDS/ISIS પેકેજનો ગ્રથંાલયમા ંઉપયોગ કરિા માટે કરિાના કાયો િણાિો. 
પ્રશ્ન-4 માહતતી પ્રિતન માધ્યમ (Data Transmission) એટલે શુ?ં જુદા જુદા પ્રિતન માધ્યમોની વિસ્ઓતૃ ચચાા કરો. 
 તેની પસદંગી કરિા માટેના વનણાાયક પહરબળોની ટૂંકમા ંચચાા કરો.    (12) 

અથવા 
 વસસ્ટમ સો્ટિેર અને એતલીકેર્ન સો્ટિેર િચ્ચેનો તફાિત સ્પષ્ટ્ટ કરી ગ્રથંાલયોમા ંસામાન્ય રીતે 
 િાપરિામા ંઆિતા એતલીકેર્ન સો્ટિેરના પ્રકારો દર્ાાિો. 
પ્રશ્ન-5 ટ ાંકનોંધ લખો (ગમે તે બે)          (12) 

1. માહતતી ટેકનોલોજીનો વિકાસ 

2. સજંય 

3. CD-ROM નેટિકા 
4. માહતતી પનુઃપ્રાપ્તત પદ્ધવત 

5. સ્ત્રોત સામગ્રીની હતસ્સેદારી 



પ્રશ્ન-6 નીચે આપેલ પ્રશ્નો માટે આપેલ ઉત્તરમાાંથી સાચો ઉત્તર પસાંદ કરો.    (10) 
1. રાન્ઝીસ્ટર એક સેમી કંડકટર છે. જે ______ના નાના ટકૂડા ઉપર જોડાયેલો તોય છે. 

(A) પેન-ડ્રાઈિ (B) તાડા બોડા (C) સીલીકોન (D) તલેટીનમ તલેટ 

2. __________ એ એતલીકેર્ન સો્ટિેર નથી. 
(A) Libsoft (B) Tulips (C) MS WORD  (D) Window XP 

3. મોડેમ (Modem) ર્લદ નીચે પૈકી કયા વિકલપનુ ંઆરપાક્ષરી તરીકે િપરાય છે? 

(A) Modular for Internet Message   

(B) Modulator of Information Transformation  

(C) Modulator and Demodulator 

(D) Modulator of Internet Protocol 

4. WORM ટેક્નલોજીનુ ંપણૂા નામ શુ ંછે? 

(A) Write one read mony   

(B) Write once read mony  
(C) Write once read mony time   

(D) ઉપરના પૈકી એકપણ નતીં 
5. સચૂચડેટાબેઝ (Catalogue Database) નીચેના પૈકી કઈ મયાાદા ધરાિે છે?  

(A) માત્ર પ્રલેખના લેખકોની માહતતી પરૂી પડે છે   

(B) માત્ર બચુલયન સચા િારા માહતતી પ્રાતત થાય છે   

(C) પ્રલેખની વિષયિસ્ઓ ુમળતી નથી 
(D) માત્ર વિષયર્ીષાક િારા જ માહતતી પનુઃપ્રાપ્તત કરી ર્કાય છે  

6. CALIBNET િારા નીચેના પૈકી કયુ ંસો્ટિેર તૈયાર કરિામા ંઆવ્યુ?ં 

(A) સાઉલ (Soul) (B) સજંય (C) એલીસ ફોર વિન્ડો (D) મૈતે્રયી 
7. િેબ ઉપરના કોઈપણ મકુ્ત પ્રલેખની પ્રાપ્તત ઈન્ટરનેટ િારા મેળિિા માટે નીચેના પૈકી કયો વિકલપ આિશ્યક છે? 

(A) URL સરનામુ ં (B) ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (C) IP એડે્રસ (D) ગગુલ સચા એન્જીન 

8. કમ્પતયટૂર આધાહરત સચૂચકરણ પદ્ધવતમા ંસચૂચકરણ મોડયલુના મખુ્ય કાયા નીચેના પૈકી કયુ ંછે? 

(A) ડેટા એન્રી (B) ડાઉન લોહડિંગ  (C) ઓથોરીટી ફાઈલ (D) ઉપરોક્ત ત્રણેય  
9. માહતતી પનુઃપ્રાપ્તત પદ્ધવતસરમા ંબચુલયન સચા ઓપરેર્ન િારા કોઈપણ બે કી-િડા ધરાિતા પ્રલેખ ર્ોધિા નીચેના 

પૈકી કયો વિકલપ િારા ર્ોધી ર્કાય? 

(A) NOT  (B) OR  (C) AND (D) AND અને NOT 
10. ઇન્્લીબનેટ માટે નીચે પૈકી કયુ ંવિધાન સાચુ ંછે? 

(A)  તે NISSAT કાયાક્રમ અન્િયે ર્રૂ થયેલ છે 
(B)  તે UGC િારા સ્થાપિામા ંઆિેલ છે 
(C)  તે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી િારા સ્થાપિામા ંઆિેલ   

(D)  તે ગજુરાત સરકાર િારા ગજુરાત યવુનિવસિટીમા ંસ્થાપિામા ંઆિેલ જે તિે ગાધંીનગર લઇ જિામા ંઆિેલ છે.                                                                                
 


