
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી-2016 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ રામબ્રેયી એન્ડ ઈન્પભેળન વામન્વ (BLIS) Numerical Code: 0003 

નોંધણી નફંય  O    

ાઠ્યક્રભ O ગ્રથંારમ અને વભાજ (BLIS-01)    Numerical Code: 0084 

તાયીખ  O 22/01/2016 

વભમ   O 11.00 to 02.00 

સચૂના   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   કુર ગણુ: 70 

 

પ્રશ્ન-1 રયલતતન ાભતા વભાજના રયણાભની ચચાત કયી તે વદંબતભા ંગ્રથંારમની ભમૂભકાની ચચાત કય.  (12)  

અથવા 
ગ્રથંારમ મલજ્ઞાનના ાચં સતૂ્ર દળાતલી આધમુનક રયપે્રક્ષ્મ ભા ંતેની ચચાત કય તથા ાચંભા ંસતૂ્રના  
સચૂચતાથો ની ચચાત કય.  

 

પ્રશ્ન-2 મલશ્વ મલદ્યારમના ઉદ ૌળ અને કામો દળાતલી તે વદંબતભા ંમલશ્વ મલદ્યારમ ગ્રથંારમના કામો અને વેલાઓની  (12) 
ચચાત કય.            

અથવા 
મલમળષ્ટ ગ્રથંારમન અથત વભાવલી તેના કામો અને રાક્ષચણકતાઓની ચચાત કય.  

 

પ્રશ્ન-3 ગ્રથંારમ અમધમનમભનના ઘટક દળાતલી બાયતના મલમલધ યાજ્મ ૈકી જેભા ંગ્રથંારમ અમધમનમભનન અભર  (12) 
થમ છે તે યાજ્મ દળાતલી કઈ ાચં યાજ્મના અમધમનમભ ના નોંધાત્ર રક્ષણની ચચાત કય.   
     

અથવા 
ઉબકતા અભ્માવ એટરે શુ?ં તેના આમજન અને દ્ધમતઓની ચચાત કય. 

 

પ્રશ્ન-4 ઉબક્તા મળક્ષણની વ્માખ્મા આી તેના ઘટકની ચચાત કય. ઉબક્તા મળક્ષણ વદંબતભા ંયમુનમવષ્ટ કામતક્રભ (12) 
 ની ચચાત કય.  

અથવા       
ગ્રથંારમ વઘંના શ તઓુ અને પ્રવમુતઓની ચચાત કયી બાયત ભા ંIASLIC ક ટરે અંળે વપ થમ છે તેની ચચાત કય. 

 

પ્રશ્ન-5  ટૂંકનોંધ રખ. (ગભે તે ફે)          (12) 
  

 1) બાયતનુ ંયાષ્રીમ ગ્રથંારમ   
2) ઇન્ટયનેળનર ન્યરુકરમય ઇન્પયભેળન મવસ્ટભ (INIS)  
3) ડ વીડક   
4) USA ભા ંગ્રથંારમન મલકાવ  
5) ગ્રથંારમ અને ભારશતીવેલાની યાજ્મનીમત   
      



 

 

 

 

પ્રશ્ન-6 નીચે આેા નવધાન માટે સાચ નવકલ્ સાંદ કર / સાચ નવકલ્ સાંદ કરી ખાી જગ્યા પરૂ    (10)  

1 ગ્રથંારમ અન ેભારશતી મલજ્ઞાનના વારશત્મભા ંઉબક્તા અભ્માવ ન પ્રથભ વદંબત __________ દ્વાયા કયલાભા ંઆલરે ઉબક્તા 
અભ્માવન ભે છે. 
(A) જે.ડી.ફનાતર  (B) આય.આય.ળ  (C) એર.આય.મલલ્વન  (D) ડ મલવ અન ેફરે  

 

2 ઉબક્તા મળક્ષણ અંગેની યાષ્રીમનીમત ઘડલાની વો પ્રથભ બરાભણ ___________ ભા ંબયામરે યમુનમવસ્ટ વભંરેન ભા ંકયલાભા ંઆલી. 
(A) ફૈંકક  (B) યભ  (C) રગરળ  (D) ઓક્વપડત 

 

3 સ્ત્રત વાભગ્રીની રશસ્વદેાયી (Resoarce sharing) ભાટ  મજના આમગ દ્વાયા યચલાભા ંઆલરે કામતજૂથના અધ્મક્ષ કણ શતા. 
(A) ડૉ.ળેાગીયી  (B) ીટય નાઝય  (C) પ્ર.મળાર  (D) ડૉ.મમૂતિ  

 

4 બાયતભા ંવો પ્રથભ ક્યા ગ્રથંારમ વઘંની સ્થાના થમાન ઉલ્રખે ભે છે. 
(A) આંધ્રપ્રદ ળ રાઈબ્રયેી એળમવમેળન  (B) ભદ્રાવ રાઈબ્રયેી એળમવમેળન 
(C) બાયતીમ ગ્રથંારમ વઘં  (D) ફયડા રાઈબ્રયેી એળમવમેળન 

 

5 એગ્રીવ પ્રજેક્ટ-લમૈશ્વક ભારશતી દ્ધમતએ કના દ્વાયા અનદુામનત છે.  
(A) FAO (B) USA (C) U.K (D) ICAR 

 

6 રાઈબ્રયેી ડ લરભને્ટ પ્રાન : થડત ઈમય પ્રગ્રાભ પય ઇન્ન્ડમા સુ્તક કણ ેપ્રકામળત કયુું શત ુ.ં 
(A) યમુનલમવિટી ઓપ ફમ્ફ ે (B) ભદ્રાવ યમુનલમવિટી 
(C) બાયત વયકાયન પ્રકાળન મલબાગ  (D) રદલ્શી યમુનલમવિટી 

 

7 ય.ુએવ.એ ભા ંયાષ્રીમકક્ષાએ પ્રથભ વાભાન્મ ગ્રથંારમધાય કમા લતભા ંવાય કયલાભા ંઆવ્મ. 
(A) 1898 (B) 1956 (C) 1921 (D) 1933 

 

8 ઈમ્ીયીમર રાઈબ્રયેી ઓપ ઇન્ન્ડમા ક્યા લતભા ંાવશ ય જનતા ભાટ  ખલુ્લ ુમકૂલાભા ંઆવ્યુ.ં 
(A) 1835  (B) 1844  (C) 1903 (D) 1948  

 

9 ક્યા લતભા ંઇન્વડકની સ્થાના કયલાભા ંઆલી. 
(A) 1960  (B) 1952  (C) 1977  (D) આ કૈી એક ણ નરશ  

 

10 બાયતભા ંક્યા યાજ્મભા ંવો પ્રથભ ગ્રથંારમ ધાય વાય કયલાભા ંઆવ્મ. 
(A) આંધ્રપ્રદ ળ  (B) તમભરનાડુ  (C) કણાતટક  (D) ભશાયાષ્ર  

 

 

 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી-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 23/01/2016 

;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 વચંારન ન અથત અને વ્મા દળાતલી લૈજ્ઞામનક વચંારનની મલચાયધાયાઓ વભાવલ.    (12) 
અથવા 

ગ્રથં ગઠ્લણીના ંમવધ્ધાતં વભાવલી ગ્રથં ગઠ્લણીની મલમલધ ધ્ધમતઓની ચચાત કય? 
 

   
પ્રશ્ન-2 માહહતી ધ્ધનત સાંચાનની વ્યાખ્યા અને અથથ સમજાવ તથા તેના ક્ષણની ચચાથ કર.   (12) 

          

અથવા 
વંણૂત ગણુલત્તા વચંારન (TQM) ના તત્લ દળાતલી ગ્રથંારમભા ંતેના અભરીકયણની ચચાત કય. 
 

 

પ્રશ્ન-3 અંદાજત્ન ુમહત્વ દર્ાથવી અંદાજત્ તૈયાર કરવાની જુદી-જુદી ધ્ધનતઓ વણથવ.    (12) 
         

અથવા 
રયક્રભણ ધ્ધમતઓ વભાવલી બ્રાઉન આ-રે ધ્ધમતનુ ંવમલસ્તાય લણતન કય. 
 

 

પ્રશ્ન-4 સુ્તક વદંગી ભાટ ના મવધ્ધાતં ૈકી હુયી અને યંગનાથનના મવધ્ધાતંની ચચાત કય.   (12) 
અથવા 

વાભામમક અને વયકાયી પ્રકાળનની વદંગીના સ્ત્રતની ઉદાશયણ વરશત ચચાત કય.  
 

 

પ્રશ્ન-5 કઈ ણ મલે ટૂંકનોંધ રખ (ગભે તે ફે)         (12) 
1) નાણારંકમ વચંારનના મવધ્ધાતં  
2) ગ્રથંારમભા ંકભતચાયી આમજનની જરૂરયમાત   
3) ગ્રથં ફધંાયણી પ્રરક્રમા   
4) ગ્રથંારમભા ંટ કનીકર મલબાગ  
5) યાષ્રીમ ગ્રથંસચૂચઓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રશ્ન-6 નીચે આેા પ્રશ્ન માટે/ખાી જગ્યા માટે નવકલ્ માાંથી સાચ ઉત્તર ર્ધી કાઢ.     (10) 
 

1 __________ એ ભાત્ર રકિંભતભા ંઘટાડ કયી રાબ લધાયલાન ેફદર ેઉત્ાદનભા ંલધાય કયલાની વાથ ેવાથ ેશ્રમભકના લેતનભા ંણ 
લધાય કયલાની તયપ ણભા ંશતા.ં 
(A) એર.ઉલીક  (B) એલ્ટન ભમે  (C) પ ડરયક ડબ્લલ્ય ુટ રય  (D) ીટય ડ્રકય  

 

2 વસં્થાઓભા ંએક વ્મક્ક્ત એક અમધકાયીન મવધ્ધાતં કણ ેઆપ્મ? 
(A) ભસે્ર  (B) ભકૈ ગે્રગય  (C) રમેલન  (D) શ ન્નીપ મર  

 

3 વાભાન્મ ધાયાધયણ મજુફ ગ્રથંારમ અધ્મક્ષની ઓરપવનુ ંક્ષેત્રપ ક ટલુ ંશવુ ંજઈએ? 
(A) 125-150 ચ.ફૂટ  (B) 250 ચ.ફૂટ (C) 250-300 ચ.ફૂટ (D) 300 ચ.ફૂટ 

 

4 Daily List of Goverment Publication એ __________ દ ળના વયકાયી પ્રકાળન ખયીદલા ભાટ ન સ્ત્રત છે. 
(A) ગે્રટ ચબ્રટન  (B) ય.ુએવ.એ  (C) ક નડેા  (D) બાયત  

 

5 સ્થામી આદ ળ દ્વાયા વાભાન્મ યીત ેનીચનેા રૈક ક લા પ્રકાયના પ્રકાળન ખયીદલાભા ંઆલ ેછે? 
(A) વયકાયી પ્રકાળન  (B) વાભામમક  (C) રાલાજભી સુ્તક  (D) ટેન્ટ  

 

6 બ્રાઉન દ મ ધ્ધમતની ળરૂઆત કયનાય નીના ઈ.બ્રાઉન _________ ળશ ય ના ગ્રથંારમભા ંગ્રથંાર શતા. 
(A) ફસ્ટનત (B) રડંન  (C) ન્યમૂકત  (D) લમળિંગ્ટન  

 

7 ભયક્કા ચાભડા કૈી ગ્રથં ફધંાલણી ભાટ  વોથી ઉત્તભ ચાભડું છે?    
(A) પ્રમળિમન ભયક્ક  (B) લાઈજય ભયક્ક (C) ચરલન્ટ ભયક્ક (D) ભયક્ક 

 

8 વશબાગી વચંારનના મખુ્મ ફ ેઘટક કમા કમા છે? 
(A) નતેતૃ્લ અન ેવગંઠ્ન ળરૈી (B) નતેતૃ્લ અન ેવ્માક સ્લીકામતતા  
(C) તટૃીરશન અન ેમનયંતય સધુાય  (D) અમતૂતતા અન ેઅથૃકતા  

 

9 શનૂ્મ આધારયત અંદાજત્ર ધ્ધમત કણ ેમલકવાલી? 
(A) હલૂય કભીળન યીટત  (B) ીટય પામય  (C) કારત ભાકતવ   (D) લફેય  

 

10 ય.ુજી.વી તયપથી ભતા અનદુાન ત્રણ પ્રકાયના શમ છે. (1) આલતતક (2) અનાલતતક (3) __________ 
(A)  સ્થામી અનદુાન  (B) બ્લરક ગ્રાન્ટ અનદુાન  (C) આંમળક આલતતક (D) તદત અનદુાન  

 

 
 
 
 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી-2016 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ રામબ્રેયી એન્ડ ઈન્પભેળન વામન્વ (BLIS) Numerical Code: 0003 

નોંધણી નફંય  O    

ાઠ્યક્રભ O ગ્રથંારમ લગીકયણ મવદ્ધાતં (BLIS-03)   Numerical Code: 0086 

તાયીખ  O 24/01/2016  

વભમ  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa vf5mp 

              (2) 5~Ègmgf hjfa ,btf\ 5c[,f 5~Èggm s~dg\az vjXi ,bmp  કુર ગણુ: 70 

 

પ્રશ્ન-1 ડૉ.યંગનાથન દ્વાયા પ્રમતારદત ાચં મૂભતૂ શે્રણીઓને ઉદાશયણ વરશત વભાવલ.   (12)  

અથલા 
ગ્રથંારમ લગીકયણની વ્માખ્માઓ આી તેના શ તઓુ અને કામોની વમલસ્તાય ચચાત કય.  

 

 

  

પ્રશ્ન-2 “યમુનિલવતર ડ વીભર કરાવીરપક ળન ની (UDC) યચના ડયઈુ ડ વીભર કરાવીરપક ળન (DDC) ને આધાય  થઈ   (12) 
શલા છતા ંતે ડયઈુ ડ વીભર કરાવીરપક ળન કયતા ંઘણી ચબન્નતા ધયાલે છે”. આ મલધાનન મલલેચનાત્ભક  
જલાફ તૈમાય કય.           

અથલા 
કરન કરાવીરપક ળન ન મલકાવ ત્રણ વતૃાતંભા ંલશેંચામેર છે. આ ત્રણેમ વતૃાતં ભા ંવભામલષ્ટ મલમલધ  
આવમૃતઓની ચચાત કય.  
 

 

પ્રશ્ન-3  ગ્રથંારમ લગીકયણની મલમલધ પ્રાવમતની તેના રક્ષણ ને આધાય  ઉદાશયણ વરશત ચચાત કય.  (12) 
   અથલા  

ાશ્વ વફંધં એટરે શુ?ં કરન કરાવીરપક ળનભા ંઆ વફંધંની વ્મલસ્થાને ઉદાશયણ વાથે લણતલ. 
 

 

પ્રશ્ન-4  વાભાન્મ થૃ્થથ્થકન અથત વભાવલી કરન કરાવીરપક ળન અને ડયઈુ ડ વીભર કરાવીરપક ળનભા ં  (12) 
તેન ઉમગ વભાવલ.           

અથલા  
યકુ્ક્તઓ એટરે શુ?ં વજં્ઞાભા ંસ્લાગત ળીરતા ભાટ ની મલમલધ યકુ્ક્તઓ ૈકી કઈણ ાચં યકુ્ક્તઓની  
ઉદાશયણ વરશત  વમલસ્તાય ચચાત કય. 
 

 

પ્રશ્ન-5  ટૂંકનોંધ રખ. (ગભે તે ફે)                                                             (12)                    
1) સ્થાનાકં    
2) લગીકયણ વળંધન જૂથ   
3) વાેક્ષ સચૂચ   
4) સ્તયીકયણ  



5) ડૉ.એવ.આય.યંગનાથનનુ ંલગીકયણ ક્ષેતે્ર પ્રદાન  
 

 

  
પ્રશ્ન-6 નીચે આેા પ્રશ્ન માટે/ ખાીજગ્યાઓ માટે યગ્ય નવકલ્ ર્ધી કાઢ.     (10) 
1 ગ્રથં લગીકયણ ભાટ  વી.આય.જી ના વશકાય દ્વાયા પ્રથભ આંતયયાષ્રીમ રયદ ક્યા ંમાવઈ શતી? 

(A) મુફંઈ (B) ભદ્રાવ  (C) રડંન  (D) ડયપીંગ  
 

2 વરશત્માદ ળ (Principal of literary warrant) કણ ેપ્રમતારદત કમો? 
(A) ડ.યંગનાથન (B) શયભુ ઈ.ડબ્લલ્ય ુ (C) રયચાડતળન ઈ.વી  (D) બ્બ્લરવ એચ.ઈ.   

3 “મવસ્ટભ ઓપ ચફબ્લરીમગ્રારપક કરાવીરપક ળન ની યચના કણ ેકયી”? 
(A) વમેવત ડફલ્ય.ુવી.ફી.  (B) રયચાડતળન ઈ.વી.  (C) બ્રાઉન જે.ડી.  (D) ભલે્લ્લર ડયઈૂ   

4 દ્વદ્વચફિંદુ ગ્રથં લગીકયણ દ્ધમતની પ્રથભ ત્રણ આવમૃતઓ ___________ પ્રકાયનુ ંઉદાશયણ છે. 
(A) વંણૂત ગણનાક્ષભ લગીકયણ  (B) ચસૂ્ત મખુકીમ લગીકયણ 
(C) મકુ્ત મખુકીમ લગીકયણ (D) ફહુધા મખુકીમ લગીકયણ  

5 યંગનાથને વજં્ઞાસ્તય ના કુર ક ટરા સતૂ્ર આપ્મા શતા? 
(A) 24  (B) 4  (C) 43  (D) 5  

6 મૂભતૂ શ્રણેીઓ કૈી ___________ મખુક શ્રણેી ઓખલી મશુ્ક ર છે. 
(A) લસ્ત ુ (B) ઉાવત (લગે) (C) વ્મક્ક્તગત  (D) સ્થ   

7 ાચં મખુકન ક્રભ PMEST કમા અચબધાયણાના મવધ્ધાતં મજુફ નક્કી કયામ છે. 
(A) પ્રથભ મખુક અચબધાયણા  (B) મતૂતતાની અચબધાયણા  
(C) બીંત ચચત્ર ન મવધ્ધાતં  (D) સ્તય અન ેસ્તય વચંરન ની અચબધાયણા   

8 “Computer Awerness for Librarian” એ કમા પ્રકાયન ાશ્વ વફંધં સચૂલ ેછે. 
(A) પ્રબાલ ાશ્વવફંધં  (B) ઉકયણ ાશ્વવફંધં  
(C) દ્રન્ષ્ટચફિંદુ ાશ્વવફંધં (D) આંતયમખુક દ્રન્ષ્ટચફિંદુ ાશ્વવફંધં  

9 ડીડીવી ની ફીજી આવમૃત્ત કમા ગ્રથંનાભે પ્રકામળત થઈ? 
(A) Dewey Decimal classification  
(B) A classification and subject index, pemphlets and arrenging books & pemplet at library  
(C) Dewey Decimal classification and Relative Index  
(D) Decimal classification and Relative Index   

10 યમુનિલવતર ડ મવભર કરાવીરપક ળનના ઉદબલ ભાટ  કઈ ફ ેવ્મક્ક્તઓ વકંામરેી છે. 
(A) ર ઓટરટે અન ેશ નયી રા પનટ ન  (B) વમેવત અન ેબ્રાઉન  
(C) શ નયી રા પનટ ન અને યંગનાથન  (D) પસ્ક ટ અન ેફી.વી.મલકયી   



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

;Êf\t 5zl1ff hfGi]vfzl - 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 22/01/2016 

;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 

 

5~ÈgOV1 u~\yf,i ;}Lrgl JifBif vf5l ;lpv[p s8z[ vf5[,f sfim" j6"jmp   (14) 

vyjf 

u~\yf,i ;}Lrs<5mgl v{LtcfL;s e}Ldsf 8}\sdf\ h6fjl v[\U,mVvd[Lzsg s[8,mul\u Í<;-2 

(AACR-II)gf Ljsf;gl 5~Ls~if Ljut[ j6"jmp 

 

5~ÈgOV2 ;}Lrs<5mgf gfd vf5l AACR-2 Sv[\U,m vd[Lzsg s[8,mul\u Í<;-2Fgl ;Lj:tfz rrf"  

szmp           (14) 

vyjf 

  d]Bi ;\,[b v[8,[ x]\ M ;}Lrdf\ h]nfVh]nf ;\,bmgf efumg[ Pnfcz6 vf5l ;dhfjmp 

5~ÈgOV3 u~\yf,i ;}Lrgf LjLjw vf\tLzs :jÍ5mgf gfdm nxf"jl sm.56 v[s :jÍ5gf ,fefV,fe 

rrm"p           (14) 

vyjf 

;lp ;lp ;lp df\ ;f\s/ 5›Ltg]\ dcTj j6"jl Ljqfi dyf/fgl zrgf df8[gf 5u,f nxf"jmp 

5~ÈgOV4 s[LGÌi ;}Lrsz6 vg[ ;csfzl ;}Lrsz6 Ljx[gl ;dh vf5l ;csfzl ;}Lrsz6gf ofinfvm 

rrm"             (14) 

vyjf 

0f|p z\ugfyggl ju"s't ;}Lr(Classified Catalogue) gf d]Bi ;\,[bgf LjLjw efumg]\ df/b]\ 

nxf"jl t[gf c[t]vm :5q8 szmp 

 

5~ÈgOV5 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F        (14) 

1. xAne\0m/ Lgi\Ê6 

2. 5}j" 5~sfxg ;}Lrsz6 (CIP) 

3. ;f\s/ Lgn["xlsz6 (Chain Indexing) 

4. ;\3;}Lr 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી-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 ;\ne" vg[ dfLctl :Êmtm (BLIS-05)   Numerical Code: 0090 

Tffzlb  O 27/01/2016 

;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 વદંબત કામતન અથત વભાવલી ત્લરયત વદંબત વેલા આલા ભાટ  ગ્રથંારમ ાવે જરૂયી શમ તેલા   (12) 

વદંબત સ્ત્રત્ર નુ ંટૂંકભા ંલણતન કય      

અથલા 
લાડ્ભમ સચૂચ અંકુળ એટરે શુ?ં લૈમશ્વક લાડ્ભમ સચૂચ અંકુળ ભાટ  બાયતીમ વસં્થાઓ દ્વાયા કયલાભા ંઆલતી  
પ્રવમૃતઓ લણતલ  
 

 

પ્રશ્ન-2 ળબ્લદકળના પ્રકાયની ચચાત કયી તેના મલુ્માકંનના ભાદંડની ચચાત કય      (12)  

અથલા 
મલશ્વકળન અથત વભાવલ. તેના મખુ્મ ફે પ્રકાય વદંબતભા ંઉમચગતા જણાલ. ન્ય ુએનવામકરમડીમા  
બ્રીટામનકાનુ ંલણતન કય. 
 

 

પ્રશ્ન-3 મનદેળીકયણ અને વાયકયણ વાભમમકન અથત અને કામો જણાલ. જુદા-જુદા પ્રકાયની ઉલ્રેખ મનદેળીકાઓની  (12) 

ટકૂભા ંચચાત કય.        

અથલા  
જીલનચરયત્ર મલેની ભારશતી આતા જુદા-જુદા પ્રકાયના સ્ત્રત લણતલ. જીલન ચરયત્રાત્ભક વદંબત પ્રરકમા લણતલ.   
 

 

પ્રશ્ન-4 ેટન્ટસૌ એટરે શુ?ં ભારશતી સ્ત્રત્ર તયીક  ેટન્ટસૌ ની અગત્મતા દળાતલ. ેટન્ટવ અંગેની ભારશતી ભેલલાના (12) 

 સ્ત્રત્ર ઉદાશયણ વાથે લણતલ            

અથલા 
વાપં્રત ઘટનાઓ અંગેની ભારશતી ભેલલાના સ્ત્રત્રના પ્રકાય ઉદાશયણ વરશત ટૂંકભા ંલણતન કય. આ સ્ત્રત્રની  
ભમાતદાઓ જણાલ. 
 

 

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

1. બોગચરક ભારશતી સ્ત્રતની વદંગી ના ઉકાયણ  
2. ભારશતી સ્ત્રત તયીક  વસં્થાઓ   
3. રક ભાધ્મભ/વમશૂ ભાધ્મભ   
4. વદંબત સ્ત્રત તયીક  ભાનલ વવંાધન  
5. ભાનલ સ્ત્રત તજજ્ઞ શે્રણી  



પ્રશ્ન-6 નીચે આેા પ્રશ્નના સાચા જવાબ આે નવકલ્માાંથી સાંદ કર.      (10) 
1 University handbook ભાથંી નીચેના કૈી કઈ ભારશતી ભી ળકળ?ે 

(A) મલશ્વના મલશ્વમલદ્યારમભાનંા મલમલધ અભ્માવક્રભની ભારશતી  
(B) બાયતના મલશ્વમલદ્યારમ ના લામિક અશ લાર 
(C)   ભાત્ર ગજુયાતના મલશ્વમલદ્યારમ ના કુરમત અન ેદામધકાયીઓની ભારશતી  
(D) બાયતના કઈ ણ મલશ્વમલદ્યારમ ના ગ્રથંારમનુ ંનાભ  

 

2 નીચનેા મલશ્વકળ કૈી એક ફાકીના ત્રણ થી જુદ ડ  છે, તેન ેળધી કાઢ. 
(A) Grizimek’s animal life Encyclopedia  
(B) Encyclopedia Americana  
(C)   The New Palgrave= A Dictionary of Economics  
(D) Encyclopedia of Indian Tribals  

 

3 બાયતના મલમલધ યાજ્મની બાયત વયકાય દ્વાયા આલાભા ંઆલતી અમધકૃત ભારશતી આત વદંબતગ્રથં ળધી કાઢ. 
(A) Manorama year Book  (B) Stateman’s Yearbook  
(C) India 2014 : A Refernce Annual  (D) Europa Year Book  

 

4 મલજ્ઞાનની જુદી-જુદી ળાખાઓભા ંમળખાલલા અંગેના પ્રલાશ અશ લાર (Trends in Teaching in Different Science Subjects) 
નીચનેા કૈી કઈ વસં્થા દ્વાયા પ્રકામળત કયલાભા ંઆલે છે? 
(A) UNESCO  (B) WHO  (C) UGC  (D) OECD  

 

5 નીચનેી લાડ્ભમ સચૂચઓ કૈી એક લાડ્ભમ સચૂી ફાકીની ત્રણ કયતા ંજુદી ડ  છે. ળધી કાઢ 
(A) Indian Books in Print  (B) British Books in Print  
(C) Publishers Weekly  (D) Cummuletive Book Index  

 

6 ારયબામક ળબ્લદકળ કયતા ંજુદ ડ  છે તેને દળાતલતા નીચેના મલધાન ૈકી એક મલધાન વાચ ુછે તે ળધી કાઢ. 
(A) ારયબામક ળબ્લદકળ ળબ્લદના અથત ફીજી બાાભા ંવભાવલ ેછે  
(B) ારયબામક ળબ્લદકળ ળબ્લદનુ ંઉચ્ચાયણ દળાતલ ેછે 
(C)   ારયબામક ળબ્લદકળ મલશ્વકળની ગયજ વાય  છે 
(D) ારયબામક ળબ્લદકળ ળબ્લદની વ્માખ્મા વાથ ેવભજૂમત આ ેછે 

 

7 India : Destination of 1955. Visit of India, વદંબત ગ્રથં ભાટ  નીચનેા કૈી કય ુમલધાન ખટંુ છે ત ેળધી કાઢ. 
(A) ત ેબાયત વયકાયના મતટન મલબાગે પ્રકામળત કય ર છે  
(B) ત ેબાયતભાથંી યદ ળની મરુાકાત-પ્રલાવ જનાય ભાટ  જ છે  
(C)   તભેા ંબાયતભા ંપયલા રામક સ્થની ભારશતી છે  
(D) તભેા ંયશ લા, જભલાના સ્થ, નકળા લગેય ની ભારશતી છે  

 

8 નીચનેા વદંબત ગ્રથં કૈી કમ વદંબત ગ્રથં આંતયયાષ્રીમ વ્મા ધયાલત નથી  
(A) Europa Year Book (B) Statemans Year Book 
(C) Yearbook of United Nations (D) Library Association Yearbook 

 

9 નીચનેા મલધાન કૈી એક મલધાન ખટંુ છે ળધી કાઢ. 
(A) Encyclopedia of Librery & Information Science એ મલમળષ્ટ મલશ્વકળ છે. 
(B) New Book of Knowledge એ પ્રાથમભક ળાાના ફાક ભાટ  તૈમાય કયલાભા ંઆવ્મ નથી. 
(C)   Oxford Junior Encyclopedia એ 10 લતથી લધ ુઉભયના ફાક ભાટ  ઉમગી છે  
(D) World of Lerning એ વળંધન વસં્થાઓ મલશ્વ મલદ્યારમ, મ્યચુઝમભ લગેય ની ભારશતી આે છે  

 

10 “ધી નેળનર વમળમર વામન્વ ડક્યભુને્ટ ળન વને્ટય” ભાટ  નીચનેા મલધાન કૈી વાચુ ંમલધાન કય ુછે ત ેળધી કાઢ. 
(A) ત ેમુફંઈ ભા ંઆલરે છે જેની સ્થાના 1960 ભા ંમુફંઈ યમુનલમવિટીએ કય ર છે 
(B) ત ેમનવાત કામતક્રભ નીચ ેળરૂ થમેર પ્રરખેન ક ન્દ્ર છે  
(C)   ત ેબાયતભા ંવાભાજીક ળાસ્ત્ર ભાટ ન ુ ંયાષ્રીમ પ્રરખેન ક ન્દ્ર છે 
(D) ત ેભદ્રાવ યમુનલમવિટી દ્વાયા સ્થાલાભા ંયાષ્રીમ ભારશતી ક ન્ન છે. 

 

_______________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી-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 28/01/2016 
;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 ગ્રથંારમ અને ભારશતી મલજ્ઞાનના વદંબતભા ં“ભારશતી” એ શુ ંછે? ભારશતીન ઉમગ કયતા મલમલધ   (12) 

વમશૂ તથા તેભના દ્વાયા ઉમગભા ંરેલાભા ંઆલતી ભારશતી મલળે ચચાત કય.   

અથલા 

ગ્રથંારમભા ંઅાતી મલમલધ ભારશતી વેલાઓ મલળે વમલસ્તાય ચચાત કય.  
 

પ્રશ્ન-2 નલી ટ ચરકમ્યમુનક ળન ટ કનરજીથી ગ્રથંારમભા ંભારશતી વેલાઓભા ંથમેરી અવય મલળે જણાલ.  (12) 

અથલા 

ગ્રથંારમ ઉબકતાઓ ભાટ  પ્રશ્નતયી અને મરુાકાત દ્ધમત દ્વાયા વલે કયી ભારશતીની જરૂરયમાત  

કઈ યીતે ભેલી ળકામ તે મલળે વભાવલ. 
 

પ્રશ્ન-3 ગ્રથંારમભા ંઅાતી વદંબત વેલાઓ અને વારશત્મ ળધ વેલાઓ મલળે મલસ્તાયલૂતક જણાલ.    (12) 

અથલા 

ગ્રથંારમભા ંઅાતી ભારશતી વેલાઓની ઉમચગતા, જરૂરયમાત અને ભશત્લ મલળે જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-4 પ્રરેખન અને ભારશતી ક ન્દ્રના ંકામો મલળે મલગતલાય ચચાત કય      (12) 
        

અથલા 

પ્રરેખન યલાનગી વેલા એટરે શુ?ં આ વેલાની ઉમચગતા, જરૂરયમાત અને ભશત્લ મલળે જણાલ. 

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

1. અદ્યતન અલફધન વેલાઓ  

2. ઉબકતા પ્રમળક્ષણ કામતક્રભ   

3. કમ્પ્યટૂય ડ ટાફેઝ  

4. ય પ્રગ્રાપી વેલાઓ (પ્રમતચરી વેલાઓ) 
 



  પ્રશ્ન-6 યગ્ય નવકલ્ સાંદ કરી જવાબ આ.         (10) 
1 નીચનેાભાથંી કઈ વસં્થા વયંક્ષણ મલજ્ઞાન મલળ ેભારશતી આ ેછે? 

(A) NASSDOC (B) DESIDOC (C) SENDOC (D) CSIR  
 

2 SDI શુ ંછે? 
(A) Selective Documents of Information (B) Special Documents for Information 
(C) Selective Disseniation of Information   (D) Science Documents Institute 

 

3 ગ્રથંારમભા ંવદંબત વેલાએ આલશ્કમ ફનાલલા ક્યા રયફ ભશત્લના છે? 
(A) મરુદ્રત અન ેઅમરુદ્રત પ્રરખેન જથ્થથ તથા મલમલધતા  
(B) ગ્રથંારમ તભેજ ભારશતી વલેાઓ ભાટ ના આધમુનક ઉકયણ  
(C)   ભારશતી ટ કનરજી પ્રબાલ  
(D) ઉયના ફધા જ  

 

4 ક્યા પ્રકાયની વેલા ભારશતી વલેા નથી? 
(A) અદ્યતન અલફધન વેલા  (B) વારશત્મ ળધ વેલા  
(C) સુ્તક પ્રાલ્પ્ત વલેા  (D) પ્રરખે મલતયણ વલેા  

 

5 નીચભેાથંી કઈ વસં્થા મલશ્વવ્માી ભારશતી અંગેનુ ંકામત કય  છે? 
(A) નળેનર વસ્મર વામન્વ ડક્યભુને્ટ ળન વને્ટય (NASSDOC) 
(B) થાઈરને્ડ ડક્યભુને્ટ ળન વને્ટય  
(C)   ઇન્ટયનળેનર ન્ય ુરકરમય ઇન્પભેળન વને્ટય (ઇનીવ) 
(D) ટાટા એનજી યીવચત ઇન્સ્ટીટયટુ (TER) 

 

6 વદંગીયકુ્ત ભારશતી પ્રવાય વેલા (SDI) ભા ંશુ ંવકંામેર છે? 
(A) લતતભાન કતતન  (B) ઉબક્તા પ્રપાઈર  
(C) પ્રમતચરી મનભાતણ  (D) વદંબત ગ્રથં  

 

7 નીચભેાથંી કઈ વલેા અધતન અલફધન વલેા છે? 
(A) નલા વાભમમક મલળ ેભારશતી આલી (B) પ્રમતચરમ મનભાતણ વેલા  
(C) ગ્રથંારમના મનમભ ભાટ  ાવણકાયી આલી  (D) ઈન્ટયનટે વલેા  

 

8 વારશત્મ ળધ વેલા શુ ંછે? 
(A) સુ્તક મલક્ર તાઓના સચૂચત્રભાથંી વારશત્મના સુ્તકની ભારશતી આલી 
(B) ઉબકતાઓની ભાગં પ્રભાણે તભન ેજઈતા જે ત ેમલમની ભારશતી આલી  
(C)   મલમલધ બાાઓના વારશત્મની ભારશતી આલી 
(D) સુ્તક પ્રકાળકના મલમલધ પ્રકાળન મલળ ેભારશતી આલી. 

 

9 દીધતકારીન વદંબત વલેા (Long Range Reference Service) કમા સ્ત્રતભાથંી આલાભા ંઆલ ેછે? 
(A) પ્રાથમભક તથા રદ્રતીમક ભારશતી સ્ત્રતભાથંી (B) વભાચાય ત્રભાથંી  
(C) લજૈ્ઞામનક વાભમમકભાથંી જ  (D) OPAC યથી  

 

10 ઉબકતા પ્રમળક્ષણ કામતક્રભ દ્વાયા કમ શ ત ુયૂ થામ છે? 
(A) ઉબકતાઓને ગ્રથંારમના મનમભ વભાવલલાન  
(B) ઉબકતાઓને વભાચાયત્ર લાચલા ભાટ  પ્રત્વાશન આલાન  
(C)   ગ્રથંવગં્રશન કુળતાલૂતક ઉમગ કયલાન  
(D) ઉબકતાઓભા ંલાચંન ક્ષભતાન મલકાવ કયલાન  

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી-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 29/01/2016 

;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 “ભારશતી ટ કનરજી” મલળે વભાવલી ગ્રથંારમભા ંતેના મલમલધ ઉમગ મલળે વભાવલ.   (12)  
     

અથલા 

કમ્ટુયના એટરે શુ?ં કમ્ટુયના શાડતલેયના મૂ તત્લ મલળે લણતન કય. 
 

પ્રશ્ન-2 કમ્ટુય નેટલકત એટરે શુ?ં રકર એયીમા નેટલકત અને લાઈડ એયીમા નેટલકત મલળે ચચાત કય.   (12) 
     

અથલા 

ગ્રથંારમના આંતયીક કામો મલળે જણાલ. સ્લચાચરત રયક્રભણ મલળેના મલમલધ કામો મલળે વમલસ્તાય વભાવલ. 
 

પ્રશ્ન-3 કમ્ટુય વફ્ટલેય એટરે શુ?ં ગ્રથંારમભા ંલયાતા ગ્રથંારમ વફ્ટલેયની જરૂરયમાત, ભશત્લ તથા ઉબકતા (12) 

મલળે મલસ્તાયલૂતક વભાવલ           
    

અથલા 

કમ્પ્યટુયીકૃત ભારશતી વેલાઓ મલળે વભાવલી ઓનરાઈન ળધ વેલાઓ મલળે જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-4 ઇન્ટયનેટ શુ ંછે? ઇનટયનેટ દ્વાયા ગ્રથંારમભા ંઅાતી મલમલધ વેલાઓ મલળે લણતન કય    (12) 

અથલા 

વદંગીયકુ્ત ભારશતી વેલા શુ ંછે? તેના મલમલધ ઘટક મલળે મલસ્તાયથી ચચાત કય. 
 

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

1. વચત એલ્ન્જન   

2. ઓથેક (OPAC) 

3. ઇન્પરીફનેટ (Inflibnet) 

4. વીડી-યભ ડ ટાફેઝ વેલાઓ   
 

 



 

પ્રશ્ન-6 નીચે દર્ પ્રશ્નના સાચા જવાબ આે નવકલ્માાંથી સાંદ કર.       (10) 
1 ભડ ભ એ શુ ંછે? 

(A) લગીકયણ કયલા ભાટ ન ુ ંવાધન  (B) ગ્રથંારમ વફ્ટલયે  
(C) એક વકં ત (Form) ભાથંી ફીાવ વકં ત (Form)  (D) ઉયભાથંી કઈ ણ વાધન  

 

2 CD-ROM એટર ે 
(A) Compact Disk Read out Memory  (B) Compact Disk Read only Memory 
(C) Compact Disk Read on Memory (D) Compact Disk Read Omitting Memory 

 

3 ઇન્ટયનટે શુ ંછે? 
(A) ગ્રથંારમ વફ્ટલયે  (B) કમ્ટુય નટેલકવતનુ ંનટેલકત  
(C) ભારશતી વેલા આતી વસં્થા  (D) મલશ્વબયના ગ્રથંારમનુ ંવગંઠ્ન  

 

4 INFIBNET એટર ે 
(A) Information Literature Network  (B) Information Film Library Network  
(C) International Federation for Library Network  (D) Information and Library Network 

 

5 ગ્રથંારમના વભ્મની માદી ગ્રથંારમ વફ્ટલયેના કમા ભનેભુા ંથામ છે? 
(A) ગ્રથં પ્રાલ્પ્ત મલબાગ (Acquisition) 
(B) ક્રમભક પ્રકાળન મનમતં્રણ (Serials control) 
(C)   રયક્રભણ (Circulation) 
(D) વદંબત વલેા (Referance service) 

 

6 ‘વજંમ’ ગ્રથંારમ વફ્ટલયેની યચના કયનાય વસં્થા ___________ 
(A) DESIDOC (B) CMC Ltd (C) INSDOC (D) UNESCO 

 

7 ગ્રથંારમ વફ્ટલયે નીચેનાભાથંી કમા કામત ભાટ  ઉમગભા ંઆલતુ ંનથી? 
(A) સચૂીકયણ (Catloguing) (B) પ્રમતચરી વલેા (Reprographic service) 
(C) રયક્રભણ (Circulational) (D) ગ્રથંપ્રાલ્પ્ત (Acquisition) 

 

8 રયક્રભણ મનમતં્રણભા ંનીચનેાભાથંી કય ુકામત કયલાભા ંઆલતુ ંનથી? 
(A) ગ્રથંપ્રાલ્પ્ત (B) આયક્ષણ  
(C) ગ્રથં આદાન-પ્રદાન  (D) અમતદ  (Overdne) 

 

9 ઇનટયનટે ય થતી ળધ __________ 
(A) લલ્ડઁ લાઈલ્ડ લેફ   (B) મલમ મનદેમળકાઓ  
(C) ળધ એલ્ન્જન  (D) ઉયની ફધી જ  

 

10 નીચભેાથંી પ્રલશન ભાધ્મભ (Transmission Media) છે? 
(A) ઓપ્ટીકર પાઈફવત (Optical fibers) 
(B) કએકવીફર ક ફર (Coaxial cable) 
(C)   ભાઈક્રલલે રાન્વભીળન (Microwave transmission) 
(D) ઉયના ફધા જ  

 

 

 

  


