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

;Êf\t 5zl1ff જુરાઈ - 2015 

 

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 27/07/2015 

;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 ગ્રથંારમ વલજ્ઞાનના ચંસતૂ્રો જણાલી લતતભાન વભમના વદંબતભા ંચંસતૂ્રોની વલગતે ચચાત કયો.  (14)  

અથલા 
ગ્રથંારમ અને ભાહશતી વલજ્ઞાનના વલકાવના ક્ષેતે્ર ગ્રથંારમ ભડંોની ભવૂભકાની જરૂહયમાતની ચચાત કયી કોઈણ એક 
ગ્રથંારમ ભડં વલે ચચાત કયો. 

 

પ્રશ્ન-2 ગ્રથંારમના વલવલધ પ્રકાયો જણાલી ળૈક્ષણણક ગ્રથંારમના શતેઓુ અને કામોની વલગતે ચચાત કયો.  (14) 
અથલા 

વલવળષ્ટ ગ્રથંારમની વ્માખ્મા આી તેના શતેઓુ અને કામોની ચચાત કયો.  
 

પ્રશ્ન-3 ગ્રથંારમ ધાયાની વ્માખ્મા આી બાયતના વલવલધ યાજ્મોના ગ્રથંારમધાયાની વલગત જણાલી ગ્રથંારમોના વલકાવભા ં
ગ્રથંારમધાયાની જરૂહયમાત વલળે વલગતે ચચાત કયો.       (14) 

અથલા 
ઉબોકતા વળક્ષણની વ્માખ્મા આી? ગ્રથંારમભા ંઉબોકતાઓને ગ્રથંારમ અણબમખુ કયલા ભાટે કેલા ગરા અને 
મલૂમાકંન કયળો તેની ચચાત કયો. 

 

પ્રશ્ન-4 સ્ત્રોતવાભગ્રીની હશસ્વેદાયીની વ્માખ્મા અને શતેઓુ જણાલી તેના વગંઠંનની આલશ્ક્યતાઓ ભાટેની ચચાત કયો. (14) 
અથલા       

ઉબોકતા અભ્માવની વલવલધ દ્ધવતઓ જણાલી ઉબોકતા અભ્માવભા ંપ્રશ્નાલરી ટેકનીકની વલવલધ પ્રકાયોની ચચાત 
કયો. 

 

પ્રશ્ન-5 કોઈ ણ વલે ટૂંકનોંધ રખો.         (14) 
1) યનેુસ્કો  
2) ઓનરાઈન દ્ધવત દ્વાયા ઉબોગતા વળક્ષણ  
3) ય.ુએવ.એ. ભા ંગ્રથંારમનો વલકાવ  
4) યાષ્ટીમ ગ્રથંારમના ંકામો       

 



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

;Êf\t 5zl1ff જુરાઈ - 2015 

 

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 28/07/2015 

;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 ગ્રથંારમ વચંારન એટરે શુ?ં ગ્રથંારમ વચંારનના વલવલધ વચંારકીમ કામો વલળે વલગતલાય ચચાત કયો.  (12) 
અથલા 

ગ્રથંારમના વગંઠનાત્ભક ચાટ્તવ અને તેના વલવલધ વલબાગોની ઉમોણગતા અને જરૂહયમાત વલળે વલસ્તાયલૂતક વભજાલો.     
પ્રશ્ન-2 ઉત્તભ ગ્રથંારમના બૌવતક આમોજન ભાટે ગ્રથંારમ બલન તથા તેના પવનિચય ભાટે કેલી વ્મલસ્થા શોલી જોઈએ તે વલળે 

વભજાલો.           (12) 
અથલા 

વદંબત ગ્રથંો વાભાન્મ ગ્રથંો થી કઈ યીતે જુદા ડે છે? વલવલધ પ્રકાયના વદંબત ગ્રથંો વલળે ચચાત કયો. 
પ્રશ્ન-3 મદુ્રિત વાદ્રશત્મ અને અમદુ્રિત વાદ્રશત્મ શલળેનત તપાલત જવાલત  અમદુ્રિત વાદ્રશત્મ ભાટેના શલશલધ વાધનત શલળે    

જવાલત              (12) 
અથલા 

ગ્રથંારમભા ંગ્રથંપ્રાપ્તતભા ંઅનબુલાતી વભસ્માઓ વલળે ચચાત કયો. 
પ્રશ્ન-4 ગ્રથંારમોભા ંવાભાવમકોની પ્રાપ્તત ભાટે ધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલતા મદુ્દાઓ વલળે જણાલો.   (12) 

અથલા 
ગ્રથંારમના ગ્રથં હયક્ભણ વલબાગના વલવલધ કામો વલળે વવલસ્તય ચચાત કયો   

પ્રશ્ન-5 કોઈ ણ વલે ટૂંકનોંધ રખો (ગભે તે ફે)         (12) 
1) ગ્રથંારમ વાધન વાભગ્રી   
2) ગ્રથંારમ જાણલણી  
3) ગ્રથંારમોભા ંભાનલ વવંાધનો જરૂહયમાત અને શતે ુ 
4) ગ્રથંારમના નાણાકીમ સ્ત્રોતો  

 

પ્રશ્ન-6 નીચે આેરા કુર દળ પ્રશ્નતના આેર શલકલ્તભાાંથી વાચત ઉત્તય વાંદ કયત?     (10) 
 

1 લજૈ્ઞાવનક વચંારન (Scientific management) નો અણબગભ આનાય કોણ છે?  
(A) ચાલવ એભી કટય  (B) પેડયીક ડફલય ુટેરય   (C) ભરેલીર ડયઈૂ  (D) ીટય ડ્કય  

 

2 ગ્રથંારમ વચંારકીમ કામો યા ંછે?  
(A) સુ્તક પ્રાપ્તત, વભાચાય ત્ર કતતન, વાભાવમક વનમતં્રણ (B) ઈન્ટયનટે વલેાઓ, ગ્રથંારમના વનમભો ફનાલલા લગેયે 
(C) વાયકયણ વલેાઓ, ગ્રથંારમ બલનો, ગ્રથંારમ પવનિચય (D) આમોજન, વગંઠન, વનદેળન, કભતચાયીગણ લગેયે 

 

3 ગ્રથંારમના ંબવૈતક આમોજનભા ંકમા હયફો રાગ ુડતા નથી. 
(A) ઈન્ટયનટે વલેાઓ, અનલુાદ વલેાઓ, પ્રવતણરી વલેાઓ (B) ગ્રથંારમ વાધન વાભગ્રી પ્રાતત 
(C) ગ્રથંારમ પવનિચયની પ્રાપ્તત (D) ગ્રથંારમ બલનનુ ંઆમોજન, ઉમોગ લગેયે 

 



4 પ્રાથવભક કક્ષાના પ્રરખેો (Primary documents) ભા ંકમા પ્રરખેો આલ ેછે?  
(A) વનદેવળકા, વ્માાયી વાહશત્મ તથા વાય લગેયે (B) લાવિકીઓ, વસં્થાઓ અન ેભાહશતી સ્ત્રોતો દળાતલતી વનદેવળકાઓ 
(C) વાભવમકો, અશલેારો, ળોધ વનફધંો, ટેન્ટ લગેયે (D) લાડભમ સણૂચ, વનદેળીકયણ તથા વાયકયણ વલેાઓ   

 

5 નીચભેાથંી કમો સ્ત્રોત સુ્તક વદંગી ભાટે નથી?  
(A) સુ્તક વલકે્રતાઓના સણૂચત્રો (B) રખેકોની લાડભમ સચૂીઓ (C) વાભવમકો ભગંાલલા ભાટેના સ્ત્રોતો (D) વલમ સણૂચત્રો 

 

6 નીચભેાથંી કઈ વાભગ્રી અગ્રથં વાભગ્રી (Non-book material) નથી. 
(A) દ્રશ્ક્મ યેકોડીંગ (Video recording) (B) ગ્રાપીક ભટીયીમલવ 
(C) ધ્લની યેકોહડિંગ (Sound recording) (D) મહુદ્રત ળોધ વનફધંો અન ેરઘ ુળોધ વનફધંો 

 

7 ભશાવનફધંો તથા રઘ ુળોધ વનફધંો કમા પ્રકાયની ક્ક્ષાના પ્રરેખોના લગતભા ંઆલ ેછે?    
(A) પ્રાથવભક કક્ષાના પ્રરખેો (B) હદ્રતીમ કક્ષાના પ્રરખેો (C) તતૃીમ કક્ષાના પ્રરેખો (D) ઉયભાથંી કોઈણ નહશ 

 

8 ગ્રથંારમોભા ંગ્રથંપ્રાપ્તત વલબાગ નીચભેાથંી કમા પ્રરેખોની પ્રાપ્તત કયત ુનથી. 
(A) ળબ્દકોળો, વલશ્વકોળો લગેયે (B) ભાનંકો, ટેન્ટ લગેયે 
(C) નકળા, એટરાવ, ગ્રોફ લગેયે (D) વાભાવમકો તથા વભાચાયત્રો 

 

9 હદ્રતીમ કક્ષાન ુ(Second journal) વાભાવમક એટર ેશુ?ં 
(A) અગાઉ યામં પ્રકાવળત ણ થઇ શોમ તલેી ભાહશતી ભે ત ેક્ક્ષાનુ ંવાભાવમક  
(B) દાન-બટે દ્વાયા ભતા વાભાવમકો  
(C)   પ્રાથવભક પ્રકાયના વાભાવમકભા ંપ્રકાવળત થતી ભાહશતી અંગેની વનદેવળકા, વાય અથલા વભીક્ષા યજૂ કયે ત.ે 
(D) વસં્થાકીમ વભ્મદ દ્વાયા ભેલામેરા વાભાવમકો  

 

10 ગ્રથંફાધંણી ભાટે કમા પ્રકાયના પ્રરખેોન ેધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલતા નથી. 
(A) વાભાવમકો  (B) અમહુદ્રત વાહશત્મ  (C) નલરકથા, સુ્તકો  (D) વભાચાય ત્રો  

 

 
 
 
 

 



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

;Êf\t 5zl1ff જુરાઈ - 2015 
 

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 29/07/2015  

;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 ગ્રથંારમ લગીકયણની વ્માખ્મા આી ગ્રથંારમ લગીકયણના શતેઓુ અને કામો લણતલો.   (12)  

અથલા 
ગ્રથંારમ લગીકયણના પ્રકાયો દળાતલતી તેને અનરુૂ ગ્રથંલગીકયણ ધ્ધવતઓના વદંબતભા ંચચાત કયો.  

  

પ્રશ્ન-2 પ્રાશ્મ વફાંધત એટરે શુાં? DDC, UDC અને C C લર્ગીકયવ દ્ધશતઓ ૈકી C C ભાાં પ્રાશ્મવફાંધ ભાટે ઉત્તભ જતર્ગલાઈ 
કયલાભાાં આલી છે  શલધાનની ચચાા કયત           (12) 

અથલા 
વાભાન્મ થૃકોનો અથત વભજાલી કોરન ક્રાવીહપકેળનભા ંતેનો ઉમોગ વભજાલો. 

પ્રશ્ન-3  ડત યાંર્ગનાથન દ્વાયા પ્રશતાદ્રદત ાાંચ મૂબત શે્રવીઓ શલમ-પથૃકયવ વાંદબાભાાં ઉદાશયવ વદ્રશત વભાજાલત  (12) 
   અથલા  

ગ્રથંારમભા ંલગીકાયણના વૈધ્ધાવતક વલકાવના લણતનાત્ભક તફક્કાભા ંપ્રદાન આનાય કોઈણ ત્રણ ગ્રથંલગીકયણ 
ળાસ્ત્રીઓના પ્રદાન લણતલો? 

પ્રશ્ન-4  યકુ્તતઓ એટરે શુાં? UDC, DDC અને C C લર્ગીકયવ દ્ધશતઓભાાં બૌર્ગતલરક યકુ્તત અને શલમ યકુ્તતનત ઉમતર્ગ 
ઉદાશયવ વદ્રશત લવાલત           (12) 

અથલા  
DDC ભા ંઅને C.C લગીકયણ દ્ધવતઓના અધતન પ્રલાશોની ચચાત કયો. 

પ્રશ્ન-5 કોઈ ણ વલે ટૂંકનોંધ રખો. (ગભે તે ફે)                                                               (12)                    
1) સ્થાનાકં    
2) લગીકયણ ક્ષેતે્ર વળંોધન જૂથો   
3) લતુતો અને સ્તયો   
4) વલવળષ્ટ લગો અને દ્ધવતલગો (Specials & Systems) 
5) વાેક્ષ સણૂચ   

પ્રશ્ન-6 નીચે આેરા કુર દળ પ્રશ્નતના આેર શલકલ્ભાાંથી વાચત ઉત્તય વાંદ કયત?     (10) 
1 વી.આય.જી. ની પ્રથભ આંતયયાષ્રીમ હયદ નીચનેા કૈી કમા સ્થે મોજલાભા ંઆલરે છે? 

(A) રડંન  (B) મુફંઈ  (C) ડોયકીંગ  (D) ફપે્લઝમભ  
 

2 “ગ્રથંારમ લગીકયણ એ સુ્તકના વલમના નાભનો કૃવત્રભ બાાભા ંઅનલુાદ છે” આ વલધાન નીચનેા કૈી યા લગીકયણળાસ્ત્રીની 
ગ્રથંલગીકયણની વ્માખ્માભા ંવભાલળે થામ છે? 
(A) ફવલિઁક વમેવ (B) ડો.યંગનાથન  (C) આથતય ભાલટરી  (D) ભાન ભાગાયેટ   

3 ગ્રથંલગીકયણભા ંવભશ્રવજં્ઞાનો ઉમોગ વૌ પ્રથભ નીચનેા કૈી કોણ ેળરૂ કમો? 
(A) ઈ.વી.હયચાડવન  (B) એચ.ઈ.બ્રીવ  (C) ડો.એવ.આય.યંગનાથન  (D) ભપે્લલર ડયઈૂ   

4 યવુનલવતર ડેવીભર ક્રીવીહપકેળન (UDC) લગીકયણ દ્ધવતની યચના કઈ વારભા ંકયલાભા ંઆલી? 
(A) ઈ.વ. ૧૮૭૬  (B) ઈ.વ. ૧૯૩૩  (C) ઈ.વ. ૧૯૪૦  (D) ઈ.વ. ૧૮૯૫   



5 વાભાન્મ થૃકોના વૌ પ્રથભ ઉમોગ કોણ ેકમો શતો?   
(A) ભપે્લલર ડયઈૂ (B) હયચાડતવન ઈ.વી. (C) એચ.ઈ.બ્રીવ (D) શયભુ વલન્ધાભ   

6 હદ્રિંણફિંદુ લગીકયણ દ્ધવત (CC) ભા ંદ્ધવતઓના લગાતકની યચના ___________ યકુ્ક્તનો ઉમોગ કયીન ેકયલાભા ંઆલી છે? 
(A) વલમ  (B) બૌગોણરક  (C) કા  (D) લણાતનકુ્રભ   

7 DDC ભા ંવભાન્મયીત ેનીચ ેદળાતલેર યકુ્ક્તઓ કૈી કઈ યકુ્ક્તનો ઉમોગ કયલાભા ંઆલતો નથી? 
(A) વલમ યકુ્ક્ત  (B) બૌગોણરક યકુ્ક્ત  (C) કા યકુ્ક્ત  (D) લણાતનકુ્રભ યકુ્ક્ત   

8 અંવતભ લતુતભા ંમખુક ક્રભની અણબધાયણ મજુફ નીચનેા મખુકો શભેળા છેલરા લત ુતભા ંઆલ ેછે?  
(A) લસ્તમુખુક અન ેલેગમખુક (B) સ્થમખુક અન ેકા મખુક 
(C) લગેમખુક અને સ્થમખુક (D) વ્મક્ક્તમખુક અન ેલગેમખુક  

9 ડયઈૂ ડેવીભર કરાવીહપકેળનની પ્રથભ આવવૃતભા ંઅનસુણુચના કુર કેટરા ષૃ્ઠ શતા? 
(A) 12  (B) 18  (C) 42 (D) 24  

10 ISKO ની ચોથી હયદ __________ ગ્રથંારમભા ંમોજાઈ શતી?    
(A) ણિટીળ મ્યઝુીમભ-રડંન (B) અિાશભ ણરિંકન ગ્રથંારમ-ન્યમુોકત 
(C) ઈમ્ીયીમર રાઈિયેી-કરકતા (D) રાઈિયેી ઓપ કોંગે્રવ-લોવળગ્ટન  
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પ્રશ્ન-1  ગ્રથંારમસણૂચ એટરે શુ?ં ગ્રથંારમસણૂચના ંશતેઓુ દળાતલી ચાલવ એભી કટયે દળાતલેર સણુચના કામો લણતલો. (12) 

અથલા 
અનલુણત (Dictionary) અને અનલુગત (Classified) સણૂચ લચ્ચેનો તપાલત દળાતલી ફને્ન પ્રકાયની સણૂચઓની ભમાતદાઓ 
લણતલો. 

પ્રશ્ન-2 સણૂચના બૌવતક સ્લરૂો દળાતલી કાડત અને મહુદ્રત સુ્તક સણુચના રાબ અને ગેયરાબ જણાલો. તભાયા ભત મજુફ 
આધવુનક ગ્રથંારમભા ંકમા બૌવતક સ્લરૂને અનાલવુ ંજોઈએ? ળા ભાટે ચચાત કયો?    
            (12) 

       અથલા 
લૂત વકંણરત વનદેળીકયણ દ્ધવતઓ એટરે શુ?ં તેના કામો દળાતલી કોઈણ ફે દ્ધવતઓ વલે વભજાલો.  

પ્રશ્ન-3 કેન્દ્રીમ અને વશકાયી સણૂચકયણના પામદાઓ અને ભમાતદાઓની ચચાત કયો.    (12) 

અથલા 
ઉનાભધાયી કતાતઓની કૃવતઓ ભાટે એએ.વી.આય-૨ આય (AAR-2R) અને લગીકૃત સણૂચકલ (CCC) ભા ંદળાતલેર 
વનમભોની ઉદાશયણવહશત ચચાત કયો.  

પ્રશ્ન-4 વાવંધકતતૃ્લ (Corporate Authorship) ના ંવદંબતભા ંલગીકૃત સણૂચકલ (CCC) ભા ંવાવંધક કતાત ભાટે ળીતક આલાના 
વનમભો ઉદાશયણ વાથે દળાતલો.           (12)  

અથલા  

આજના ઈનટયનેટ અને વલજાણ ુભાધ્મભો સણૂચકયણ નેટલકત અને સણુચકયણ ભાટે ઉબા થતા ડકાયો ચચો. 
પ્રશ્ન-5 ટૂંકનોંધ રખો (ગભે તે ફે)             (12) 

1. નાભસણૂચ  
2. થૃકકયણીમ વરંેખ  
3. લૂતપ્રકાળન સણૂચકયણ  
4. કોભન કોમ્યવુનકેળન પોભેટ (CCF) 

પ્રશ્ન-6 નીચેના દળ પ્રશ્નોના વાચા જલાફ આેર વલકલોભાથંી વદં કયો.       (10) 
1 ગ્રથંારમસણૂચ અન ેલાડભમસણૂચ લચ્ચનેા તપાલત ભાટે નીચનેા કૈી એક વલધાન વાચુ ંછે. તે ળોધી કાઢો. 

(A) ગ્રથંારમસણૂચભા ંલગાતક શોમ છે જમાયે લાડભમ સણૂચઓભા ંત ેઆલાભા ંઆલતો નથી.   
(B) ગ્રથંારમસણૂચ એક ગ્રથંારમના ંગ્રથંવગં્રશની માદી છે જમાયે લાડભમ સણૂચ કોઈણ દેળભા ંપ્રકાવળત થતા સુ્તકોની માદી છે. 
(C)   ગ્રથંારમસણૂચનો શતે ુજે ત ેગ્રથંારમભાથંી સુ્તક ળોધલાનો છે જમાયે લાડભમ સણૂચનો શતે ુસુ્તકો વદં કયલા ભાટેનો શોમ 

છે. 
(D) ગ્રથંારમસણૂચ કતાત, ગ્રથંનાભ અન ેવલમ અનવુાય તમૈાય કયલાભા ંઆલ ેછે જમાયે લાડભમ સણૂચભાત્ર ગ્રથંનાભ અનવુાય 

તમૈાય કયલાભા ંઆલ ેછે. 
  

 



2 Rules for Dictionary Catalogue - કોણ ેતમૈાય કમો? 

(A) નેીજી (B) જેલટે (C) એવ શામયઁ અન ેએવ.ઐવયપ (D) ચાલવ એભી.કટય 
 

3 Classified Catalogue code - કોણ ેતમૈાય કમો? 

(A) વમેવત ડબ્લય ુફી.વી. (B) ડો.એવ.આય.યંગનાથ (C) અભહેયકન રામિયેી એવોવવમેળન (D) ચાલવ એભી શટય   
 

4 કાડત સણૂચનુ ંવાભાન્મ કદ નીચનેા કૈી યા ંભાનુ ંશોમ છે. 
(A) 12.5×7.5 વ.ેભી    (B) 12.5×7.5  ઈચ (C) 10.5×7.5  વ.ેભી (D) 8.5×7.0  વ.ેભી 

 

5 લગીકૃત સણૂચએ __________ સણૂચનુ ંસ્લરૂ છે.  
(A) કતાત (B) ગ્રથંનાભ (C) કતાત અન ેગ્રથંનાભ (D) વલમ 

 

6 રખેક અથલા ગ્રથંનાભ અથલા વલમ નાભભા ંપ્રલતતતી વલણબન્નતાભા ંઉબોકતાન ેવશામ કયલા ભાટે નીચનેા કૈી કેલા પ્રકાયનો 
વરંખે તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે   
(A) થૃકકયણીમ વરંખે (B) વદંબત વરંખે (C) નાભાતંય 

વનદેળીવરંખે 
(D) લગીસચૂક વરંખે 

 

7 લગીકૃત સણૂચભા ંઆરેખ અનચુ્છેદ સણૂચકાડતભા ંકમા ંરખામ છે. 
(A) વૌથી નીચેના બાગભા ં (B) અગ્રયેખા ઉયના બાગભા ં
(C) ળીતક અનચુ્છેદ છી (D) સણુચકાડતના ાછના બાગભા ં

 

8 કૃવતભા ંરખેકનુ ંનાભ ન શોમ તલેી કૃવતઓ AACR-2R મજુફ નીચેના કૈી કમા નાભે નોધલાભા ંઆલ ેછે. 
(A) વલમ (B) પ્રકાળક (C) ગ્રથંનાભ (D) “અજ્ઞાત રેખક” એ નાભે 

 

9 OPAC, ભાટે વાચુ ંવલધાન ળોધી કાઢો. 
(A) લફેવાઈટભાથંી ભાહશતી ળોધલા ભાટેની તકનીક છે  
(B) કોમ્તયટુયભાથંી સુ્તકો ળોધલાની સણૂચ છે. 
(C)   કોમ્તયટુયાઈઝ કયેર સુ્તક વગં્રશભાથંી કોઈએક સુ્તક ળોધલા ભાટે વોપટલયેનુ ંએક ભોડયરુ છે  
(D) કોમ્તયટુય ઉય ઉરબ્ધ સુ્તકોની માદી છે  

 

10 વાકં દ્ધવત શુ ંછે? 
(A) સણૂચકયણની એક દ્ધવત છે (B) હર ૃણફિંદુ લગીકયણ મજુફ વલમ ળીતકો તમૈાય કયલાની દ્ધવત છે. 
(C) વલમ ભથાાની માદી છે. (D) વનદેળીકયણની એક તકનીક છે. 
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પ્રશ્ન-1 વદંબત સ્ત્રોતના મખુ્મ પ્રકાયોની વભજ આી પ્રરેખીમ વદંબત સ્ત્રોતની ભાહશતી આો?    (12)  

અથલા 
ળબ્દકોળના લૈક્લીક નાભ દળાતલી તેનો વ્મા લણતલો. ળબ્દકોળની ઉમોગીતા લણતલો? 

પ્રશ્ન-2 ત્લહયત વદંબત વેલાના સ્ત્રોતના ંપ્રકાય જણાલી તે ભાટેના વદંબત સ્ત્રોતની વલસ્તતૃ વભજ આો ?   (12)  

અથલા 
વલશ્વકોળના પ્રકાયની વભાજ આો. વલશ્વકોળના મલુમાકંનના ભાદંડોણી ચચાત કયો? 

પ્રશ્ન-3 લાડભમ સણૂચના પ્રકાયોની વલસ્તતૃ વભજ આી લાડભમ સણૂચ વનમતં્રણ વભજાલો?    (12)  

અથલા 
ભાનલ સ્ત્રોતની વભજ આી ભાનલ વળંાધનો ની વદંબત સ્ત્રોત તયીકે વલગતે ચચાત કયો   

પ્રશ્ન-4 બૌગોણરક વદંબત સ્ત્રોતની ઉદાશયણ વહશત ચચાત કયો?       (12)  

અથલા 
નીદેવળકયણ અને વાયકયણ વાભાવમકોણી વ્માખ્મા આી તેની કામત, ગણુલતા અને જરુયીમાત દળાતલો  

પ્રશ્ન-5 ટૂંકનોંધ રખો (ગભે તે ફે)             (12) 

1. જીલન ચહયત્રાત્ભક ભાહશવત સ્ત્રોત્ર   
2. ભાહશતી સ્ત્રોત્ર તયીકે રોક ભાધ્ધ્મભો  
3. આકડાઓ-ભાહશતી સ્ત્રોત્ર તયીકે  
4. ેટન્ટ-ભાહશતી સ્ત્રોત્ર 

5. આંતયયાષ્ટીમ વભાચાય વાયાળંો  
પ્રશ્ન-6 નીચે દળ પ્રશ્નોના વાચા જલાફ આેર વલકલોભાથંી વદં કયો.      (10) 

1 ____________ એ તતૃીમ કક્ષાનો ભાહશતી સ્ત્રોત્ર છે. 
(A) વલશ્વકોળ (B) ટેન્ટવ (C) લાડભમ સણુચઓની લાડભમ સણુચ   (D) યાષ્રીમ લાડભમ સણુચઓ 

 

2 Indian National Bibliography ભા ંસુ્તકોની સણુચ કઈ ણરીભા ંછાલાભા ંઆલ ેછે. 
(A) અંગે્રજી બાાભા ં (B) બાયતીમ બાાભા ં (C) દેલનાગયી ણરીભા ં (D) યોભન ણરીભા ં

 

3 ઉલરખે વનદેળીઓભા ંભશત્લનુ ંમોગદાન __________એ આરે છે.  
(A) યજુેન ગાયહપલડ (B) એચ.ી.લયશુન (C) ીટય નાઝય (D) એચ.ઈ.લરીવ 

 

4 નીચનેા ળબ્દકોળ કૈી અનલુાદ ભાટે કમા પ્રકાયનો ળબ્દકોળ ઉમોગી છે. 
(A) જોડણી કોળ (B) પ્રમોગ ળબ્દ કોળ (C) માત ળબ્દકોળ (D) દ્વદ્વબાવી ળબ્દકોળ 

 

5 પ્રથભ ળબ્દકોળ તમૈાય કયલાનુ ંશ્રેમ __________ ન ેપાે જામ છે. 
(A) એયીસ્ટોટર (B) તરનેી ધી એલડય (C) તરટેો (D) ઈૂવ ભોભયેી 

 

6 ળકૈ્ષણણક અન ેવળંોધન વસં્થાઓની ભાહશતી પ્રાપ્તત ભાટેના નીચનેા વદંબ ેગ્રથંો કૈી એક વદંબતગ્રથં ભાથંી આ પ્રકાયની ભાહશતી 
ભી ળકતી નથી ત ેવદંબતગ્રથં ળોધી કાઢો. 



(A) University Handbook (B) World of Learning 
(C) Directory of Scientific Research Institutions in India (D) All India Book trade Directory 

 

7 બાયતન ેરગતી જ આંકડાકીમ ભાહશતી આતુ ંક્રવભક પ્રકાળન નીચનેા કૈી કયુ ંછે.   
(A) Statistical Abstract of India (B) India Refernce Annual 
(C) Unesco Statistical year book (D) Social Indicators of Development 

 

8 બાયતભા ંભાનકો ભાટે સતુ્ર ફદ્ધતા નીચનેા કૈી કઈ વસં્થા દ્વાયા થામ છે. 
(A) ISO (B) BIS (C) ANSI (D) આ ત્રણ કૈી એક ણ નહશ 

 

9 “Facts on file” એ કમા પ્રકાયની ભાહશતીયુી ાડે છે  
(A) વ્મક્ક્તગત વભાચાય ત્રની વનદેવળકા છે  

(B) “The New York Times” વભાચાય ત્રની વાયાળં આતી વત્રકા છે    
(C)   વલશ્વના મખુ્મ વભાચાય ત્રોના વભાચાય અન ેઘટનાઓનો વાયાળં યજુ કયત ુવાભાવમક છે  
(D) યયુોના દેળોના વભાચાયત્રો ભા ંપ્રકાવળત થતા વભાચાયો નો વાયાળં આતી વત્રકા છે 

 

10 Data India ની વાભવમકતા-પ્રકાળન અલધી ગાો કેટરો છે. 
(A) અઠલાહડક (B) ખલાહડક (C) ભાવવક (D) વત્રભાવવક 

 



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

;Êf\t 5zl1ff જુરાઈ - 2015 

 

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 01/08/2015 

;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 ભાહશતીની વ્માખ્મા આી ભાહશતીની જરૂયીમાત વભજાલી ડેટા, ભાહશતી અને જ્ઞાનનો તપાલતની ચચાત કયો? (14) 

અથલા 

ભાહશતીની વ્માખ્મા જરૂયીમાત દળાતલી ભાહશતીની વર્જનની પ્રહક્રમાની ચચાત કયો?  

પ્રશ્ન-2 ભાહશતી વેલાની વલબાગના વભજાલી ભાહશતી વેલાના વલવલધ પ્રકાયોની ચચાત કયો.    (14) 

અથલા 

ભાહશતીની વ્માખ્મા આી મલુમલવધિત ભાહશતી વેલાના ંવલવલધ તબ્ફકાઓની ચચાત કયો. 

પ્રશ્ન-3 ભાહશતી ટેકનોરોજીની વ્માખ્મા આી ભાહશતી વેલાઓ ય નલી ટેકનોરોજી અવયોની ચચાત કયો   (14) 

અથલા 

ઉબોકતાઓની ભાહશતી જરૂહયમાતના ંકાયણો દળાતલી ઉબોકતાઓની ભાહશતી જરૂહયમાતના ંઅભ્માવની વલવલધ 
દ્ધવતઓની ચચાત કયો. 

પ્રશ્ન-4 પ્રરેખન અને ભાહશતી કેન્દ્રોના ંકામો જણાલી બાયતના ંપ્રરેખન અને ભાહશતી કેન્દ્રોના ંવપૃ્ધ્ધ અને વલકાવની રૂયેખા વલળે 
ચચાત કયો?           (14) 

અથલા 

વદંબત વેલા એટરે શુ?ં વદંબત વેલાના પ્રકાયો જણાલી વદંબત કામોની ચચાત કયો? 

પ્રશ્ન-5 ટૂંકનોંધ રખો (ગભે તે ફે)             (14) 

1. વદંગીયકુત ભાહશતી પ્રવાયણ વેલાના ંઘટકો  

2. વાહશત્મ ળોધ વેલાના ંગવથમા  

3. ઈન્વડોક  

4. ભાહશતી વેલા એજન્વીની ભવૂભકા  



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

;Êf\t 5zl1ff જુરાઈ - 2015 
 

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 02/08/2015 

;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 કોમ્ટુયના પ્રકાયો અને વમશુોની વલગતે ચચાત કયો.        (14) 

અથલા 

કોમ્ટુયના વલકાવ વલે વનફધં રખો. 

પ્રશ્ન-2 બાયતભા ંગ્રથંારમ વોફ્ટલેય નો વલકાવ તબ્ફકાલાય વભજાલો       (14) 

અથલા 

નેટલકતના પ્રકાયો જણાલી નેટલકતભા ં“પ્રોટોકોલવ” અને “ભાનકો” નુ ંભશત્લ જણાલો. 

પ્રશ્ન-3 કોમ્ટુય ટેકનોરોજીના મખુ્મ વલબાગો દળાતલી પ્રવતવનભાણઁ (યેપ્રોગ્રાપી) અને ભાઈક્રોગ્રાપી લચ્ચેનો બેદ સ્ષ્ટ         
કયો.             (14) 
   

અથલા 

વાભવમકો/ક્રવભકપ્રકાળતનથી સ્લચાણરત વનમતં્રણ દ્ધવતની મખુ્મ પ્રહક્રમાઓ લણતલો. 

પ્રશ્ન-4 “ળોધ” અને “નુ: પ્રાપ્તત” ની પ્રહક્રમાભા ંઉમોગભા ંરેલાના જુદા જુદા ઓયેટય કમા છે? વલગતે વભજાલો  (14) 

અથલા 

વાલતજવનક ગ્રથંારમભા ંકોમ્ટુયયશીત ગ્રથંારમ વચંારન દ્ધવત (LMS) ના મૂ કામોની વભજુતી આો. 

પ્રશ્ન-5 ટૂંકનોંધ રખો (ગભે તે ફે)           (14) 

1. ેકેટ સ્લીચીંગ  

2. Data Transmission (ભાહશતીનુ ંપ્રલશન) 

3. SDI વેલા, (વદંગી યકુ્ત ભાહશતી પ્રવાય વેલા) 

4. ઈનરોનેટ્વ  

5. OCLC નેટલકત  

 

 

 


