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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk, 

 BLIS yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo 

rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ 

yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 4 f÷kf Mk{Þ 

Vk¤ððku ykð~Þf Au. 

 MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe 

ÃkheûkkLke ík iÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk 

sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku 

ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu. 

 MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt 

MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke 

Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku. 

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn, 

MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk  

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku 

 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/12/2017  Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku 

MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au. 

 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke 

fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ. 

 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke 

ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ. 

 BLIS yÇÞkMk¢{Lkk  MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 12 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke ykuAk økwý 

nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu. 

 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª. 

 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt. 

 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh 

÷økkððwt.  



 

 

 

 

yÇÞkMk¢{Lkwt Lkk{   :  BLIS 

ÃkkXÞ¢{ Lkwt Lkk{   :

 

LkkUÄýeLktçkh :        yÇÞkMkfuLÿLkwt Lkk{ :     

Lkk{ :         yÇÞkMkfuLÿ fkuz Lkt. :     

MkhLkk{wt :       

       

       

{kuçkkE÷ Lktçkh :       

E-{uE÷ :       

 

rðãkÚkeoLke Mkne :    
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કુર ગણુ-30                      ઉત્તીણણ થલાનુું ધોયણ-12 ગણુ              

              

નોંધ : તભાભ પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
વિબાગ – ક  નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 800 શબ્દોભાાં આો.     (8 X 1 = 08) 

1. ગ્રુંથારમના પ્રકાય જણાલી ળૈક્ષણણક ગ્રુંથારમનો અથણ ,ઉદે્દળ , કામો અને વેલાઓની વલગતે 
ચચાણ કયો. 

 

વિબાગ – ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 400 શબ્દોભાાં આો.      (4 X 2 = 08) 
1. ગ્રુંથારમ અવધવનમભના રક્ષણો જણાલી બાયત દેળભાું અવધવનમભ રાગેરા યાજ્મોના નાભ 

દળાણલી કોઈ એક વલે વલગતે ચચાણ કયો. 
2. ઉબોક્તા અભ્માવ એટરે શુું ? તેના ભાધ્મભો અને દ્ધવતઓ જણાલો. 

 

વિબાગ – ગ ટૂાંકનોંધ રખો. (આશયે 300 શબ્દોભાાં)                 (3 X 3 = 09) 
1. સ્રોત વાભગ્રીની હશસ્વેદાયી 
2. ગ્રુંથારમ સ્લમુંચારન 

3. ઇન્પરીબ્નેટ 

 

વલબાગ – ઘ ફહુવલકલ્ આધાહયત પ્રશ્નોભાુંથી મોગ્મ વલકલ્ ળોધી વાચા જલાફ 
ળોધી રખો./શા-ના ભાું જલાફ આો.     (0.5 x 10= 05) 

1. ળૈક્ષણણક ગ્રુંથારમ કોને કશલેામ.? 

(અ) સ્કુર ગ્રુંથારમ   (ફ) કોરેજ ગ્રુંથારમ 

(ક) યવુનલવવિટી ગ્રુંથારમ  (ડ) ઉયની ફધી જ વુંસ્થાઓના ગ્રુંથારમો 
 

 

 



2. “National Library of India” નુું શારનુું નાભ શુું છે.? 
(અ) ઈમ્ીયીમર રામબે્રયી ઓપ કરકત્તા  (ફ)   કરકત્તા બ્રીક રામબ્રેયી 
(ક) ધ યોમર રામબે્રયી    (ડ)   ઉયભાુંથી એક ણ નશીં 

 

3. વાલણજવનક ગ્રુંથારમ કોની ઉશાય /બેટ છે.? 

(અ)જનતુંત્ર   (ફ) યાજતુંત્ર    (ક) યાષ્ટ્રવત તુંત્ર  (ડ) ઉયના ફધા જ 

 

4. કેયર અને શહયમાણા ફે યાજ્મોભાું ગ્રુંથારમ ધાયો (કામદો) વાય થમા લણ  
      જણાલો. 

(અ) 1989   (ફ) 1980  (ક)  1950  (ડ)  1986 

 

5. ગ્રુંથારમ બલનના સ્થાન વનધાણયણ ય ગ્રુંથારમ વલજ્ઞાનનો કમો કામદો લધ ુબાય 
આે છે.? 
(અ) પ્રથભ   (ફ) દ્વિતીમ    (ક) તતૃીમ   (ડ) ચોથા 
 

6. India Office Library નો ગ્રુંથ વુંગ્રશ કેલા પ્રકાયનો છે.? 
(અ) ફધા પ્રકાવળત અને શસ્તણરણખત ગ્રુંથ  (ફ) બાયતીમ શસ્તકરા વુંગ્રશ 

(ક) બાયતભાું પ્રકાવળત સુ્તકો વુંગ્રશ   (ડ) યયુોભાું પ્રકાવળત સુ્તકોનો  
                                                     વુંગ્રશ 

7. ગ્રુંથારમ વલજ્ઞાનના કુર કેટરાું સતુ્રો છે.? 

(અ) ાુંચ   (ફ) છ   (ક) ચાય  (ડ) ત્રણ 

 

8. ણબ્રટીળ વયકાય િાયા બાયતના ગ્રુંથારમ વલકાવ ભાટે કઈ વવભવતની યચના કયલાભાું 
આલી.? 
(અ) યોફટણ વવભવત  (ફ) વૈડરય વવભવત (ક) શન્ટય વવભવત (ડ) કોઠાયી વવભવત 

 

9. INFLIBNET લડુ ભથક અભદાલાદ આલેુું છે. આ વલધાન વાચુું છે કે ખોટુું તે 
જણાલો. 

 

10. ભાહશતી વભાજ દનો પ્રાદુબાણલ કોણે કમો.? 

             (અ) જે ભાટીન       (ફ) યુંગનાથન       (ક) ળેયા          (ડ) ડયઈુ 
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નોંધ : તભાભ પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
વિબાગ – ક  નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 800 શબ્દોભાાં આો.   (8X1=08) 

1. ભાહશતી દ્ધવત વુંચારન (MIS) ની હયબાા સ્ષ્ટ્ટ કયી તેની રાક્ષણણકતાઓ 
અને પામદાઓનુું લણણન કયો.  

વિબાગ – ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 400 શબ્દોભાાં આો.    (4X2=08)   
1.  ગ્રુંથારમભાું ગ્રુંથપ્રાપ્તત ભાટેની વભસ્માઓ વલળે ચચાણ કયો.  
2.  વલવલધ પ્રકાયના વુંદબણ ગ્રુંથો દળાણલી , વુંદબણ ગ્રુંથો વાભાન્મ ગ્રુંથથી કેલી યીતે 

જુદા ડે છે તેની ચચાણ કયો.     
 

વિબાગ – ગ ટૂાંકનોંધ રખો. (આશયે 300 શબ્દોભાાં)           (3X3=09)   
1. ગ્રુંથારમના નાણાુંકીમ સ્રોત  
2. ગ્રુંથારમભાું કભણચાયી આમોજન  
3. આંતય ગ્રુંથારમ ઉદ્ધયણ  
 

વિબાગ – ઘ ફહુવિકલ્ આધારયત પ્રશ્નોભાાંથી મોગ્મ વિકલ્ શોધી ાાચા જિાફ 
શોધી રખો.                    (0.5x10=05)   

1. નીચેનાભાુંથી કઈ વાભગ્રી અગ્રુંથ વાભગ્રી નથી.?  

(અ) Video Recording  (ફ) Graphic Material   

(ક) Sound Record  (ડ) Printed these and Deseratation 
2. ગ્રુંથની ફાુંધણી ભાટે કમા પ્રકાયના પ્રરેખોને ધ્માનભાું રેલાભાું આલતાું નથી.?  

(અ) વાભવમકો  (ફ) અમહુિત  વાહશત્મ   (ક) નલરકથા  (ડ) વભાચાય ત્રો 



 

3. સુ્તક વુંદગી ભાટે કમા સ્રોતનો ઉમોગ કયલાભાું આલે છે?  

(અ) સુ્તક વલકે્રતા સણૂચ     (ફ) રેખકની લાડભમ સણૂચ    

(ક)  વલમ સણૂચત્રો    (ડ) ઉયના ફધા જ  
 

4. વ્મલસ્થાનનો અથણ શુું થામ.?  

(અ) અન્મ વ્મક્ક્તઓની કાભ કયાલલાની યકુ્ક્ત  
(ફ) સ્લમું કામણ કયવુું. 
(ક) ોતાની વાથે અન્મ વ્મક્ક્તઓ િાયા કામણ કયવુું. 
(ડ) અન્મ વ્મક્ક્તઓનુું કામણ   

 

5. લૈજ્ઞાવનક વ્મલસ્થાના કામાણત્ભક તત્લોને કમા ળબ્દ િાયા પ્રદવળિત કયામ છે.?   

(અ) POSDCORB  (ફ) POSBCORD   (ક) POSTCORD  (ડ) POSDSCORB 

 

6.  Classical School of Management ( ળાસ્ત્રીમ ળાા) ના વતા કોણ છે.?  

(અ) શનેયી પેમોર  (ફ) એપ.ડબ્લ્ય ુટેરય  (ક) લ્યથુય ગ્યણુરક (ડ) ભામો  
 

7. વ્મલસ્થાનનો x અને Y વવદ્ધાુંત કોણે વલકવાવ્મો.?  

(અ) ીટય રકય    (ફ) શનેયી પેમોર   

(ક) ડગરખ ભૈક ગે્રગય   (ડ) અબ્રાશભ ભાટીન  
 

8. વલળેીકયણ અને વલકેન્િીકયણ ફુંનેનો વભન્લમ વાધતી ગ્રુંથારમની વ્મલસ્થા એટરે?  
(અ) હક્રમાત્ભક વ્મલસ્થા    (ફ) ુંક્ક્ત અને સ્ટાપ વ્મલસ્થા  
(ક) ુંક્ક્ત વ્મલસ્થા    (ડ) સ્ટાપ વ્મલસ્થા  
 

9. ગ્રુંથારમભાું નીવત વનમભોનુું વનધાણયણ કોણ કયે છે.?   

(અ) ગ્રુંથારમ વવભવત   (ફ) સુ્તક વુંદગી વવભવત   
(ક) યાભળણન વવભવત   (ડ) કામણકાહયણી વવભવત  
 

10. ભેક ગે્રગયનો વુંફુંધ કોની વાથે છે.?  

(અ) ભાનલ - વુંફુંધ   (ફ) ભાનલ - વ્મલશાય   

(ક) ળાસ્ત્રીમ વલચાયધાયા   (ડ) લૈજ્ઞાવનક વુંચારન  
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નોંધ : તભાભ પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
વિબાગ – ક  નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 800 શબ્દોભાાં આો.     (8X1=08) 

1. ગ્રુંથારમ લગીકયણના પ્રકાયો દળાણલી તેને અનરુૂ ગ્રુંથ લગીકયણ દ્ધવતઓના 
વુંદબણભાું ચચાણ કયો.  

વિબાગ – ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 400 શબ્દોભાાં આો.      (4X2=08)   
1. યુંગનાથનના ાુંચ સતુ્રો ગ્રુંથલગીકયણના વુંદબણભાું વભજાલો.  
2. મકુ્ત મખુકીમ લગીકયણના રક્ષણો જણાલો. ળા ભાટે તેને થૃક્કયણ વુંમોજીત 

લગીકયણ કશલેામ છે.? 

 

વિબાગ – ગ ટૂાંકનોંધ રખો. (આશયે 300 શબ્દોભાાં)     (3X3=09)   
1. UDC  
2. કોરન ક્રાવવહપકેળન  
3. DDC 19 ભી આવવૃત્તના મખુ્મ રક્ષણો  
 

વિબાગ – ઘ ફહુવિકલ્ આધારયત પ્રશ્નોભાાંથી મોગ્મ વિકલ્ શોધી ાાચા જિાફ 
શોધી રખો./ખારી જગ્મા પયૂો.          (0.5x10=05)   

 

1. ગણનાક્ષભ દનો અથણ ____________ આતી દ્ધવત છે.  
 

2. કોરન કરાવવપીકેળનના રેખક __________ છે.  
 

 



 
3. DDC ની ચૌદભી આવવૃત્ત કમા નાભથી પ્રકાવળત થઈ.?  

(અ) Decimal Classification and Relative Index     

(ફ) Dewey Decimal Classification and Reletive Index 
(ક) Dewey Decimal Classification 
(ડ) Dewey Decimal and Relative Index 
 

4. C2 [P] : [E] (2P) કમા મખુ્મ લગણ ભાટે C2 દાથણ ગણુ ભાટે વાચુું ક્ષ હયસતૂ્ર 
છે.?  
(અ) બૌવતકળાસ્ત્ર   (ફ) યવામણળાસ્ત્ર  (ક) જીલ વલજ્ઞાન  (ડ) 
ગણણતળાસ્ત્ર  
 

5. શૃુંખરા પ્રહક્રમાની ળોધ ___________ એ કયી.   
 

6. લગીકયણની Expencive Classification દ્ધવત વાથે કોનુું નાભ જોડામેર છે.? 

(અ) ચાલ્વણ એભી કટય   (ફ) ઇણફલ્વ   (ક) જેમ્વ ડપ બ્રાઉન   (ડ) યુંગનાથન  
 

7. વ્મલસ્થાનની વલચાયધાયા કઈ નથી.?  

(અ) અનબુલલાદી   (ફ) ભાનલ –વ્મલશાય   (ક) વુંતરુન   (ડ) 
વનણણમ   
 

8. વલલ્વન અને યોફટના ભત અનવુાય વુંગઠન એટરે ________.  
(અ) ભળીન  (ફ) વુંસ્થા       (ક) આત્ભા    (ડ) ઉયભાુંથી એક ણ નશીં. 
 

9. ગ્રુંથારમ બલનની મોજના ફનાલતા વભમે સુ્તકો , ગ્રુંથારમનુું સ્થાન અને અન્મ કઈ 
ફાફત ધ્માનભાું યાખલી જોઈએ.?   

(અ) લાચક   (ફ) વાધન    (ક) પવનિચય   (ડ) બલન  
 

10. ફીજા ઉય આધાહયત તથા આંતય –વુંફુંવધત એકભોનો ઉદે્દળણૂણ કયવુું તેને શુું 
કશલેામ.? 

(અ) પ્રણારી  (ફ) હયણાભ      (ક) હયભાન   (ડ) ઉયભાુંથી એક ણ 
નથી.  
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નોંધ : તભાભ પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
વલબાગ -1 

(1)  ડ્યઈુ ડ્ાેીભર કરાવારપકેશન (DDC) (19 ભી આવવૃત્ત) મજુફ નીચેની 
આખ્માઓનુાં િગીકયણ કયો.       (3X5=15) 

 

1. Technical Writing in Rajasthan  
2. Travel in ancient greece 
3. History of India in British Period 
4. Review of Music Encyclopedia 
5. Use of Sanskrit words in Gujarati 

 

 

વિબાગ -2 
(2)  કોરન કરાવારપકેશન (CC) (6th ભી આવવૃત્ત) મજુફ નીચેની આખ્માઓનુાં 

િગીકયણ કયો.                                            (3X5=15) 

1.  Relation between Philosophy and mathematics 
2.  Indian Architecture for University Library Building 
3.  ભાનલીની બલાઈ – ન્નારાર ટેર  
4.  Diagnosis of Mental degeneration of the Criminals 

 Ayurvedic Treatment of Lung Diseases in Children 
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નોંધ : તભાભ પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
વિબાગ – ક  નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 800 શબ્દોભાાં આો.     (8X1=08) 

1. ગ્રુંથારમ સણૂચનો ઐવતશાવવક ભવૂભકા જણાલી વી.વી. ભાું વાુંક દ્ધવતનુું ભશત્લ 
અને વલમ ભથાાની યચના ભાટેના ગરાું દળાણલો.  

વિબાગ – ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 400 શબ્દોભાાં આો.      (4X2=08)   
1. AACR-2 (એગ્રો અભેહયકન કેટરોગીંગ રૂલ્વ-2) ની વવલસ્તાય ચચાણ કયો.  
2. ઈન્ટયનેટ અને વલજાણુું ભાધ્મભો સણૂચકયણ નેટલકણ અને સણૂચકયણ ભાટે ઊબા થતા 

ડકાયોની ચચાણ કયો. 
 

વિબાગ – ગ ટૂાંકનોંધ રખો. (આશયે 300 શબ્દોભાાં)           (3X3=09)   
1. લૂણ પ્રકાળન સણૂચ 

2. વુંઘ સણૂચ 

3. ગ્રુંથારમ સણૂચના કામો  
 

વિબાગ – ઘ ફહુવિકલ્ આધારયત પ્રશ્નોભાાંથી મોગ્મ વિકલ્ શોધી ાાચા જિાફ 
શોધી રખો./ખારી જગ્મા પયૂો.                (0.5x10=05)   
1. વૌ પ્રથભ કતાણ સણૂચના વનમભો કોણે પ્રગટ કમો.?  

(અ) ચાલ્વણ વી. જીલેટ   (ફ) યુંગનાથન   (ક) ચાલ્વણ કટય  (ડ) એન્થની ાનીઝી  
 

2. લાડ્ભમસણૂચ એટરે શુું.? 

(અ) સુ્તકોની સણૂચ     (ફ) પ્રરેખોની વ્મલક્સ્થત સણૂચ    
                 (ક) લેાયની સણૂચ      (ડ) વાભવમકોની સણૂચ  



3.  વશબાગી સણૂચકયણનુું ઉદાશયણ કયુું છે.? 

(અ) વુંવાધન બાગીદાયી     (ફ) આંતય ગ્રુંથારમ ઋણ     
(ક) વુંઘ સણૂચ      (ડ) ઉયભાુંથી એક ણ નશીં   
 

4.  કમા ગ્રુંથારમની વભગ્ર લાચન વાભગ્રીની સણૂચને વુંઘ સણૂચ કશલેામ.? 

(અ) એક ગ્રુંથારમ      (ફ) યાષ્ટ્રીમ ગ્રુંથારમ      
(ક) વલવળષ્ટ્ટ ગ્રુંથારમ  (ડ) એકથી લધાયે ગ્રુંથારમ    
 

5.  એન્ડય કે્રસ્ટોડોયે 1856 ભાું કયુું સુ્તક રખ્યુું.? 

(અ) Art of making catalogue of Libraries     

(ફ) Rule for dictionary catalogue 
(ક) Primar of cataloguing  
(ડ) Aglo American Catalouging rules. 
 

6. AACR-2 એગ્રો અભેહયકન કેટરોગીંગ રુલ્વની પ્રથભ આવવૃત્ત પ્રકાળન લણ______ 

(અ) 1967    (ફ) 1976  (ક) 1968  (ડ) 1950 

 

7. CCC અનવુાય મખુ્મ વુંરેખભાું જો કતાણ તયીકે વ્મક્ક્ત શોમ તો કતાણન ુું નાભ કેલી 
યીતે દળાણલલાભાું આલે છે.? 

(અ) BHATT (Ashok Mathurdas)   (ફ) Ashok Mathurdas Bhatt 
(ક) Bhatt, Ashok Mathurdas  (ડ) (Bhatt) Ashok Mathurdas 
 

8. PRECIS કોનો ટુુંકાક્ષયી ળબ્દ છે.? 

(અ) Preserved Content Indexing System (ફ) Precise Indexing System 
(ક) Preserved Contex Indexing System  (ડ) Preserved Indexing System 

 

9. વલમ ભથાા ભાટે ઉમોગભાું રેલાતાું અંકોડા કમા.? 

(અ) ળોધાતા અંકોડા  (ફ) વભથ્મા અંકોડા (ક) લણ ળોધતા અંકોડા  (ડ) ઉયના 
ફધા જ  
 

10. વથવોયવનો ઉમોગ કઈ વનદેળીકયણ દ્ધવતભાું અત્મુંત જરૂયી છે.? 

(અ) અનવુભક્ન્લત   (ફ) લૂણ વભક્ન્લત  (ક) વભક્ન્લત    (ડ) ઉયની ફધી જ  
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નોંધ : તભાભ પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
 

 

વિબાગ -1 

AACR-2R 

(1) એંગ્રો-અભેહયકન કેટરોણગિંગ રુલ્વ -2 (AACR-2R) ના આધાયે નીચે દળાણલેર ત્રણ 
આખ્માઓનુું સણૂચકયણ કયો. મખુ્મ વુંરેખ ઉયાુંત તભાભ યુક વુંરેખો ણ તૈમાય કયલા 
તભાયા ઉત્તયો કાગ ઉય 5x3 ભાનાું કાડણ ફનાલીને રખો.      (5X3=15) 

 

 

 Title 1                                               LAYAYOGA  

 

THE DEFINITIVE GUIDE TO THE CHAKRAS 

AND KUNDALINI 

 

Shyam Sundar Goswami 

 

Inner Traditions 

Rochester, Vermont 

 

 

Other Information  

Class No. :  294.5437 G6821  

Pages  :  XXI, 342p. 

Size   :  24 cm 

Acc No. :  13159 

ISBN No. :  0-89281-766-6 

Call No. :  A2: 36 

 

 



 

 

Title 2       RESERVE BANK OF INDIA 

BULLETIN 

 

June 2004 

RBI EMBLAM 

 

VOLUME LVIII NUMBER 6 

 

      

 

Other Information 

Back of the title Page : 

Editorial COMMITTEE 

EDITOR 

MUNEESH KAPUR, Published for the Reserve Bank of India , MUMBAI 

English Edition : Started as monthly from 1947, still if published regularly 

 

 

 

 

 

 

Title 3       Education 

          And 

National Development 

 

Report of the Education commission, 

                      1964-66 

 

 

                       NCERT 

                     New Delhi 

  

     

Other Information 

Call  No  : 370.6/ IND 

Date   :          1966 

Size    :  20 cm 

Acc No   :  3041-3044 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

વલબાગ -2 

Classified Catalogue Code 

 

 

(1) કરાવવપાઈડ કેટરોગ કોડ (CCC) ના આધાયે નીચે દળાણલેર ત્રણ આખ્માઓનુું સણૂચકયણ 
કયો. મખુ્મ વુંરેખ ઉયાુંત તભાભ યુક વુંરેખો ણ તૈમાય કયલા તભાયા ઉત્તયો કાગ 
ઉય 5x3 ભાનાું કાડણ ફનાલીને રખો.     (5X3=15) 

      

 

Title 1        Magnetic Propeties of Metals 

(First edition) 

 

                  By  

    R.K. Basu Roy Chaudhary 

                                                       Anand Prakash 

                                                   Prem Chand Gupta 

 

                                                               And  

                                                          A.P. Verma 

 

                                                   Ess Ess Publications 

                                                        Dariya Ganj 

                                                         New Delhi 

                                                              1999 

 

Other Information 

Call  No           :    C7 : (E 191) N 91 

Acc No           :    67891 

Page No.          :    xiv, 421p. 

Size No.                :     25 x 16 cms. 

 

 

Title 2         Dewey Decimal Classification and  

Relative Index 

 

Devised by 

Melvil Dewey 

Edition 18 



               

 

               Forest Press Inc. 

                   New York 

                       1971 

     

Other Information 

Call No  : 2 : 51 M7 N71 

Acc No  : 6354 

Pages : xxiii, 640 

Size  : 26 x 17 cms. 

 

 

Note  :  1. The book was first published anonymously in 1876 under 

       The title A classification and subject index. 

                                               2.  From second to fourteenth editions were published under the                

tittle Decimal Classification and relative index. 

 

 

 

 

 

    Title 3         Proceedings of the Certified Milk 

Producesrs’ 

Association of America 

 

 

  Vol. 3 

   1980 

 

  Editor 

    George Wellington 

          Robert Heith  

 

New Pergamon Press 

London 

 

Other Information 

Class No  : KX31m73, N 

Book No : Vol.3  
Note             :           1. It is a quarterly journal. 

2. The volumes 1 and 2 were never published. 

3. Its publications was started from volume 3 in 1980. 

4. Since then this periodical is published regularly and library id 

also subscribing it regularly. 
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નોંધ : તભાભ પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
વિબાગ – ક  નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 800 શબ્દોભાાં આો.        (8X1=08) 

1. પ્રાથવભક , દ્વિતીમ અને તતૃીમ કક્ષાના ભાહશતી સ્રોત એટરે શુું ? તેના પ્રકાય 
જણાલી પ્રાથવભક કક્ષાના ભાહશતી સ્રોતની વલગતે ચચાણ કયો.  

વિબાગ – ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 400 શબ્દોભાાં આો.       (4X2=08) 

1. વનદેળીકયણ અને વાયકયણ વાભવમકોનો અથણ અને  કામો જણાલો.  
2. ેટન્ટ એટરે શુું ? તેની અગત્મતા અને ભાહશતી ભેલલાના સ્રોત તયીકે ેટન્ટની 

ઉદાશયણ વશ ચચાણ કયો. 
 

વિબાગ – ગ ટૂાંકનોંધ રખો. (આશયે 300 શબ્દોભાાં)                (3X3=09)   
1. રોક ભાધ્મભો / વમશૂ ભાધ્મભો  
2. જીલન ચહયત્રાત્ભક ભાહશતી સ્રોત  
3. વલશ્વકોળ  

 

વિબાગ – ઘ ફહુવિકલ્ આધારયત પ્રશ્નોભાાંથી મોગ્મ વિકલ્ શોધી ાાચા જિાફ 
શોધી રખો.                     (0.5x10=05)   

1. પ્રાથવભક સ્રોતોભાું વભાવલષ્ટ્ટ ભાહશતીને વાય સ્લરૂે કે વલસ્તતૃ સ્લરૂે દળાણલલાની 
વાથે પ્રાથવભક સ્રોતની ભાહશતી આતા પ્રરેખો એટરે ______ ? 

(અ) પ્રાથવભક સ્રોત (ફ) દ્વિતીમ સ્રોત (ક) તતૃીમ સ્રોત (ડ) ઉયના એકણ નશીં  
 

2. વુંદબણ વેલા દની ળોધ કોણે કયી.? 

(અ) યુંગનાથન   (ફ) ભેપ્લ્લર ડયઈુ   (ક) જે.ડી. બ્રાઉન  (ડ) કટય  



 

3. નીચેનાભાુંથી કમો દ્વિતીમ સ્રોત છે.? 

 (અ) વાભાવમક     (ફ) ાઠયસુ્તક  (ક) લાડ્ભમસણૂચ  (ડ) શસ્તપ્રત  
 

4. જ્ઞાનવલશ્વની કોઈ એક જ ળાખાની તભાભ ભાહશતી વુંણક્ષતતભાું યજુ કયનાય 
વુંદબણગ્રુંથને કમા નાભથી ઓખલાભાું આલે છે.? 

  (અ) માણમકોળ   (ફ) જોડણીકોળ  (ક) જ્ઞાનકોળ  (ડ) ઉયના ફધા જ  
 

5. અપ્રરેખીમ સ્રોતને કઈ શ્રેણીભાું વલબાજીત કયી ળકામ.? 

(અ) ઔચાહયક અને અનૌચાહયક    (ફ) વાભાન્મ અને અવાભાન્મ  
(ક) વાભાન્મ અને વલવળષ્ટ્ટ    (ડ) ઉયનાુંભાુંથી એક ણ નશીં  
  

6. જે સ્રોતભાુંથી આંકડાકીમ ભાહશતી પ્રાતત થતી શોમ તેલા પ્રકાયના સ્રોતને 
________ કશલેામ. 
(અ) આંકડાકીમ ભાહશતી સ્રોત     (ફ) પ્રાથવભક ભાહશતી સ્રોત  
(ક) અપ્રરેખીમ સ્રોત     (ડ) પ્રરેખીમ સ્રોત  
 

7. “ળૈક્ષણણક વલકાવ” નો વૌથી વલળા ભાહશતી સ્રોત કોની ાવે છે.? 

(અ) ERIC (ફ) IFLA (ક) AGRIS (ડ) INES 

 

8. કોઈ ળબ્દનો ઈવતશાવ જાણલા ભાટે કમા વુંદબણ ગ્રુંથનો ઉમોગ થામ.? 

(અ) લાવિકી  (ફ) ળબ્દકોળ  (ક) વલશ્વકોળ  (ડ) વનદેળીકયણ  
 

9. તતૃીમ સ્રોતની ભાહશતી કમા ભાહશતી સ્રોત ય આધાહયત શોમ.? 

(અ) પ્રાથવભક અને દ્વિતીમ  (ફ) દ્વિતીમ  (ક) તતૃીમ   (ડ) પ્રાથવભક  
 

10.  OED કોનુું ટૂુંકાક્ષયી છે.?    
(અ) Oxford English Dictionary     

(ફ) Oxford English Directory 
(ક) Oxford English Dictionary  Encyclopedia 
(ડ) Oxford English Department 
 

 



કુર ગણુ-30                      ઉત્તીણણ થલાનુું ધોયણ-12 ગણુ              

              

નોંધ : તભાભ પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
વિબાગ – ક  નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 800 શબ્દોભાાં આો.     (8X1=08) 

1. ભાહશતી ટેકનોરોજીની વ્માખ્મા આી ભાહશતી વેલાઓ ય નલી ટેકનોરોજીની 
અવયોની ચચાણ કયો.

વિબાગ – ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 400 શબ્દોભાાં આો.     (4X2=08)   
1. વુંદબણ વેલા એટરે શુું? તેના પ્રકાયો અને કામો લણણલો. 
2. ઉબોકતાની ભાહશતી જરૂહયમાતના કાયણો દળાણલી ઉબોક્તા અભ્માવની દ્ધવતઓ 

જણાલી કોઈ એકની ચચાણ કયો. 
 

વિબાગ – ગ ટૂાંકનોંધ રખો. (આશયે 300 શબ્દોભાાં)      (3X3=09)   
1. ઇન્વડોક  
2. ઓનરાઈન ળોધ  
3. ઉબોક્તા પ્રોપાઈર  

 

વિબાગ – ઘ ફહુવિકલ્ આધારયત પ્રશ્નોભાાંથી મોગ્મ વિકલ્ શોધી ાાચા જિાફ 
શોધી રખો.                  (0.5x10=05)   

 

1. વુંદગીયકુ્ત ભાહશતી પ્રવાય વેલા કઈ વેલાનો ઘટક છે. ? 

(અ) વી.એ.એવ   (ફ) વ્માતત વેલા  (ક) વુંદબણ વેલા  (ડ) અનભુમ વેલા  
 

 

 

 



2. યાષ્ટ્રીમ ઉત્થાનભાું કમા પ્રકાયની વુંદબણવેલાનો પાો લધાયે શોમ છે.? 

(અ) વ્માતત વુંદબણવેલા     (ફ) પ્રસ્તતુ વુંદબણ વેલા 
(ક) વાભાન્મ વેલા    (ડ) ઉયભાુંથી એક ણ નશીં  
 

3. SDI કમા પ્રકાયની વવલિવ છે.?  
(અ) કયુંટ અલેનણવ વવલિવીવ      (ફ) યેપયન્વ અલેનણવ વવલિવીવ     
(ક) યેપયર વવલિવીવ     (ડ) ઉયની ફધી જ   
 

4.  વુંદબણ વેલાનુું આધવુનક અને વુંળોવધત સ્લરૂ એટરે ________ ? 

(અ) ભાહશતી વેલા   (ફ) યેપયન્વ વેલા  (ક) પ્રરેખન વેલા  (ડ) 
વાયાુંળીકયણ  

 

5. ગ્રુંથારમની વેલાભાું પ્રશ્નનો ઉત્તય ન આતાું સ્રોત તયપ વનદેળ કયલાભાું આલે તે 
વેલાને ______ વેલા કશલેામ.? 

(અ) યેપયર વેલા  (ફ) વુંદબણ વેલા  (ક) અનકુયણ વેલા  (ડ) ભાહશતી 
વેલા  

 

6. વુંદબણ પ્રશ્નનો જલાફ આલા કેટરાું ગવથમાભાુંથી વાય થવુું ડે.?  
(અ) ત્રણ    (ફ) ાુંચ   (ક) વાત   (ડ) 
ચાય  

 

7. Electronic Document Delivery System ____________ તયીકે ઓખામ છે.  
(અ) EDDS   (ફ) EDODS  (ક) ADONIS  (ડ) EDD 

 

8. INSDOC નુું રુૂું નાભ રખો.  
 

9. નલી લસ્ત ુકે ભાહશતી તયપ ઉબોક્તાનુું ધ્માન દોયતી વેલાને ________ કશ ેછે. 
 

10.  કોઈ ભાહશતીને ઉબોક્તા વીધી જ ઉમોગભાું રઈ ળકે તે ભાટે ભાહશતીના વનષ્ટ્ણાુંત 
ાવે   તેનુું થૃક્કયણ કયીને યજૂ કયલાભાું આલતી ભાહશતીને ___________ ભાહશતી 
કશલેામ.  
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નોંધ : તભાભ પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
વિબાગ – ક  નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 800 શબ્દોભાાં આો.     (8X1=08) 

1. ભાહશતી ટેકનોરોજી એટરે શુું ? તેની વ્માખ્મા અને ગ્રુંથારમભાું તેના ઉમોગ 
વલળે વવલસ્તાય ચચાણ કયો.  

વિબાગ – ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જિાફ 400 શબ્દોભાાં આો.     (4X2=08)   
1. ઈન્ટયનેટ અને નેટલહકિંગ એટરે શુું છે.? નેટલહકિંગના પ્રકાયોનુું લણણન કયો. 
2. ક્રવભક પ્રકાળનના શતેઓુ સ્ષ્ટ્ટ કયી તેની કામણપ્રણારી લણણલો. 

 

વિબાગ – ગ ટૂાંકનોંધ રખો. (આશયે 300 શબ્દોભાાં)      (3X3=09)   
1. નેટલકણ ટોોરોજી  
2. CDS / ISIS 

3. ઓેક  
 

વિબાગ – ઘ ફહુવિકલ્ આધારયત પ્રશ્નોભાાંથી મોગ્મ વિકલ્ શોધી ાાચા જિાફ 
શોધી રખો.                           (0.5x10=05)   

 

1. ભાહશતી પ્રૌધણગકી (Information Technology) નુું ભશત્લનુું અલમલ કયુું છે.? 

(અ) ટેણરપોન કમ્તયટુય   (ફ) કમ્તયટુય (ક) ટેણરવલઝન   (ડ) વલડીમો 
 

2. પ્રોગ્રાભના વમશુને શુું કશલેામ છે.? 

(અ) Software    (ફ) Hardware  (ક) Internet   (ડ) ગણકમુંત્ર  
 

 



3.  રામબ્રેયી ઓપ ક્રોંગ્રેવ િાયા MARCn -1 ળરૂ થમા લણ કયુું છે.?  
(અ) 1960      (ફ) 1950  (ક) 1906   (ડ) 1905 
 

4. દુવનમાભાું ભોટાભાું ભોટી નેટલકણ વીસ્ટભ કઈ છે.?  
(અ) OCLC      (ફ) SIRNET  (ક) Euronet  (ડ) Internet 
 

5. ફોનેટ અને ADINET કમા પ્રકાયનુું નેટલકણ છે.? 

(અ) MAN    (ફ) IN   (ક) LAN  (ડ) WAN 

 

6. CDS/ ISIS ની ળરૂઆત કઈ વુંસ્થા િાયા કયલાભાું આલી.?  
(અ) UNESCO   (ફ) NISAT  (ક) DRTC  (ડ) DELNET 
 

7. FST નુું રુૂું નાભ CDS/ ISIS ના વુંદબણભાું શુું થામ.? 

(અ) હપલ્ડ ડેપીનેળન ટેણફર   (ફ) હપલ્ડ ડોકયભેુન્ટ ટેણફર  

(ક) હપલ્ડ ડેલરભેન્ટ ટેણફર  (ડ) હપલ્ડ ડામભેન્ળન ટેણફર 

 

8. ઓનરાઈન કોમ્તયટુય રામબે્રયી વેન્ટય કમા નાભથી ઓખામ છે.? 

(અ) OCLC      (ફ) OCLIS   (ક) OncLib  (ડ) ઉયભાુંથી એક ણ નશીં. 
 

9. “Online Computer Library Center” કમાું આલેુું છે.? 

(અ) ન્યમુોકણ     (ફ) ડયફુણરન , ઓહશમો    (ક) લોળીંગ્ટન   (ડ) 
જાાન  
 

10. બાયતભાું આલેર ભાહશતી નેટલકણને શુું કશલેામ.? 

(અ) INFLIBNET     (ફ) DELNET (ક) ADINET  (ડ) CALIBNET 
 

 

 
 




