
MLIS ભ્યાસક્રમ  
No. Code  Block Unit Tittle 

1 ML I -101   માહિતી પ્રત્યાયન ને સમાજ  

  Block-1  માહિતી : સ્ળરૂ, ળસ્તઓુ ને વ્યા   
   1 શકીકત :ભાહશતી અને જ્ઞાન : ફૌદ્ધિક 

મભરકતો  
   2 શકીકત : વ્માખ્મા, પ્રકાય, સ્લરૂ, 

રક્ષણ અને વ્મા  

   3 ભાહશતી : સ્લરૂ, વ્માખ્મા, પ્રકાય, 
રક્ષણ અને વ્મા  

   4 જ્ઞાન : વ્માખ્મા, પ્રકાયો, સ્લરૂ, 
ગણુધભો અને વ્મા  

  Block-2  માહિતી ઉત્ત્તિ ને પ્રત્યાયન  
   5 ભાહશતી પ્રત્મામન પ્રહિમા , ભાધ્મભ 

અને પ્રવયણ  

   6 ભાહશતીની ઉત્મિ : યીતો અને 
સ્લરૂ  

   7 ભાહશતી મવિાાંત : ભા અને મલમ 
લસ્ત ુમલૂમાાંકન  

   8 હડજીટર ભાહશતી  

  Block-3  માહિતી ને સમાજ  

   9 ભાહશતીના વાભાજજક મનશીતાથો  

   10 ભાહશતી : એક આમથિક સ્રોત  

   11 ભાહશતી મનતીઓ : યાષ્ટ્રીમ અને 
આંતયયાષ્ટ્રીમ  

   12 ભાહશતી ગત ભાખુાં : યાષ્ટ્રીમ અને 
લૈમિક  

   13 ભાહશતી વભાજ  



  Block-4  જ્ઞાન ને સમાજ  
   14 જ્ઞાન અને વભાજ  

   15 જ્ઞાન વ્મલસ્થા : મલબાલનાઓ અને 
વાધનો  

   16 જ્ઞાન વ્મલવામ  

2 ML II 101   માહિતી સ્રોતો , દ્ધત્તતઓ ને 
સેળાઓ   

  Block-1  માહિતી સસં્થાઓ  

   1 ભાહશતી વાંસ્થાઓ : મલકાવ, વદૃ્ધિ, 
કામો અને પ્રકાયો   

   2 ભાહશતીના કેન્દ્રો : પ્રકાયો અને તેભના 
વાંગઠનો  

   3 ડેટા કેન્દ્રો અને ભાહશતી મનદેળ કેન્દ્રો  

   4 ભાહશતી પથૃક્કયણ અને રઢીકયણ 
કેન્દ્રો  

  Block-2  માહિતી સ્રોતો , દ્ધત્તતઓ ને 
કાયયક્રમો  

   5 ભાહશતી સ્રોતો : લગગ પ્રભાણ ે/ લગગ 
આધાહયત  

   6 મહુરત અને અમહુરત ભાધ્મભો  

   7 યાષ્ટ્રીમ ભાહશતી િમતઓ અને 
ભાધ્મભો   

   8 લૈમિક ભાહશતી િમતઓ અને 
કામગિભો  

   9 યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંગઠનો  

  Block-3  માહિતી ઉજો ને સેળાઓ  

   10 ભાહશતી ઉજો બાગ -1 

   11 ભાહશતી ઉજો બાગ -2 



   12 ભાહશતી વેલાઓ બાગ -1 

   13 ભાહશતી વેલાઓ બાગ -2 

  Block-4  ભાહશતી : ઈન્દ્ટયભીડીયીઝના ભાહશતી 
સ્રોત તયીકે  

   14 ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી વ્મલવામમકો  
   15 ભાહશતી ભાધ્મભો  

   16 ભાહશતી વાંગ્રશ યચમમતા અને 
વ્મલસ્થાકો  

   17 ભાહશતી વાંગ્રશ ભાધ્મભો  

   18 ભાધ્મભ વ્મક્તતઓ  

   19 બદુ્ધિભાન એજન્દ્ટો 
3 ML II 102   માહિતી પ્રહક્રયા ને પનુઃ પ્રાપ્તત  

  Block-1  ભાહશતીનુાં વાંગઠન  

   1 ભાહશતીનુાં ફૌદ્ધિક વાંગઠન /વ્મલસ્થાતાંત્ર  

   2 મનદેળીકયણની બાાઓ બાગ -1, 

મલબાલનાઓ અને  પ્રકાયો, મલમો 
ભથાાઓની માદી અને ળબ્દ બાંડો   

   3 મનદેળીકયણની બાાઓ બાગ -2 

   4 મનદેળીકયણ િમતઓ અને યીમત / તાંત્ર  

   5 મનદેળીકયણ િમતઓનુાં મલૂમાાંકન  

  Block-2  લાડ્ લણગન  

   6 લાડ્ભમી લણગનના મવિાાંતો અને 
મલકાવ  

   7 લાડ્ભમી લણગનના મનમભો  

   8 લાડ્ભમી દસ્તાલેજ યચના / ળૈરીના 
ધોયણ  

   9 ભેટાડેટા : ભાકગ 21 (MAARC 21-
856) હપલડ, ડબ્રીન પોય ટીઈઆઈ  

  Block-3  મલમ અનિુભણણકા મલકાવ  



   10 અનિુભણણકા મલકાવના ધોયણો અને 
ભાગગદમળિકાઓ  

   11 HTML અને XML ની પ્રસ્તાલના  

   12 લેફ આધાહયત અનિુભણણકા મલકાવ  

   13 ફહુબાી અનિુભણણકા (યમુનકોડના 
ઉમોગ કયીને) 

  Block-4 
 

 માહિતી સગં્રિ ને પનુઃ પ્રાપ્તત 
દ્ધત્તતઓ 

   14 ઇવાય (ISAR) િમતઓ, ઉદે્દળો, 
પ્રકાયો , હિમાઓ અને યચના  

   15 ઇવાય િમતઓની સવુાંગતતાઓ  

   16 ફૌદ્ધિક ભાહશતી પનુઃ પ્રાપ્તત િમતઓ   

  Block-5  માહિતી પનુઃપ્રાપ્તત  

  17  ભાહશતી પનુઃ પ્રાપ્તત પ્રહિમા અને તાંત્ર  

  18  ભાહશતી પનુઃ પ્રાપ્તત નમનૂાઓ અને 
તેઓનુાં અભરીકયણ  

  19  ળોધ વ્યશૂ યચના, પ્રહિમાઓ અને 
યીમત  

4 ML I 102   ગ્રથંાય ને માહિતી કેન્દ્રોનુ ં
વ્યળસ્થાન  

  Block-1  સચંાનના ભિગમો  

   1 વ્મલસ્થાન મલળેની વાંકલના અને 
જૂથ  

   2 વ્મલસ્થાનના કામો  

   3 ગણુલિા વાંચારન  

   4 હયલતગન વાંચારન  

  Block-2  દ્ધત્તતસર પથૃક્કરણ ને ત્તનયતં્રણ  

   5 િમત અણબગભ  



   6 કામગ પ્રલાશ અને વાંગઠન મનત્મિભ  

   7 મલમનભમ અને મનમાંત્રણ પ્રયકુ્તતઓ  

   8 કાભગીયી ભાન અને મલૂમાાંકન 
િમતઓ  

  Block-3  માનળ સંાધન વ્યળસ્થાન  

   9 વાંગઠનાત્ભક લતગણકુ  

   10 વાંચારકીમ ગણુલિા તથા નેતતૃ્લ  

   11 ભાનલ વાંળાધન આમોજન અને 
મલકાવ  

  Block-4  નાણાકંીય સચંાન  

   12 અંદાજત્ર અને પ્રકાયો  

   13 અંદાજત્ર મનમાંત્રણ િમત  

   14 ડતય ખચગ પ્રયકુ્તતઓ  

   15 ખચગ પથૃક્કયણ  

  Block-5  માહિતી ઉત્ાદનો ને સેળાઓની 
ળેચાણ કલા  

   16 ભાહશતી એક લેચાણ સ્લરૂે  

   17 લેચાણ કા : એક અણબગભ અને 
ટેકમનક  

   18 મલજાણુાં ભાકેહટિંગ /e-marketing 

5 MLI II 103   માહિતી પ્રત્યાયન પ્રોદ્યોભગકીના 
મલૂભતૂ ત્તસદ્ધાતંો  

  Block-1  કોમ્પતયટૂર પ્રોદ્યોભગકી  

   1 કા અને પ્રોદ્યોણગકી 

   2 વોફ્ટલેય  

   3 પ્રોગ્રામભિંગ  



  Block-2  પ્રત્મામન પ્રોદ્યોણગકી 

   4 પ્રત્મામન પ્રોદ્યોણગકીના મૂભતૂ 

મવિાાંતો  

   5 નેટલતવગ અને નેટલહકિંગ  

   6 ભાહશતી નેટલતવગ  

   7 કેન્દ્ન્દ્રત પ્રોદ્યોણગકી અને અભરીકયણ  

  Block-3  ભીહડમા અને પ્રકાળન/છાકાભ, 
પ્રોદ્યોણગકી 

   8 મપ્રન્દ્ટ અને નોનમપ્રન્દ્ટ મભડીમા  

   9 મપ્રન્દ્ટ અને પ્રકાળન પ્રોદ્યોણગકી 

   10 ઈ-પ્રકાળન અને નેટલકગ પ્રકાળન  

   11 હયપ્રોગ્રાપી અને ભાઈિોગ્રાપીનો ખ્માર  

  Block-4  સ્રોત અને લશેંચણી નેટલકગ  

   12 ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી નેટલતવગ  

   13 ગ્રાંથસણૂચ ઉમોણગતા નેટલતવગ  

   14 બાયતભાાં ગ્રાંથારમ અને ભાહશતી 

નેટલતવગ  

6 ML II 104   માહિતી પ્રત્યાયન ટેકનોોજી : 
પ્રયોજજતતાઓ  

  Block-1  ડેટાબેઝ રચના ને સચંાન  

   1 ડેટાફેઝ યચના અને વ્મલસ્થાન  



   2 ડેટા સ્રતચય, પાઈર ઓગેનાઈઝળેન 
અને હપઝીકર ડેટાફેઝ ડીઝાઇન  

   3 ડેટાફેઝ ભેનેજભેન્દ્ટ મવસ્ટભ  

   4 ડેટાફેઝ વણચિંગ  

  Block-2  ગ્રથંાય ઓટોમેન  

   5 ગશૃ વાંચારન હિમાઓ  

   6 વોફ્ટલેય વાંશતો (ેકેજીવ): રક્ષણો  

   7 ડીઝીટાઇઝેળન : વાંકલના, 
આલશ્મકતા, િમતઓ અને ઉકયણ  

  Block-3  ગ્રથંાય ને માહિતી સેળાઓ  

   8 જાગરૂકતા વેલાઓ  

   9 લાડ્ભમસણૂચમ પણૂગગ્રાંથ વેલાઓ  

   10 પ્રરેખપમૂતિ વેલાઓ  

   11 વાંદબગ વેલાઓ  

  Block-4  ઈન્દ્ટરનેટ સ્રોત ને સેળાઓ  

   12 ઈન્દ્ટયનેટની ભમૂભકા  

   13 વચગ એપ્ન્દ્જન્દ્વ  

   14 ઈન્દ્ટયનેટ વેલાઓ  

   15 ઈન્દ્ટયનેટ ભાહશતી વાધન વાભગ્રીઓ  

   16 ઈન્દ્ટયનેટની વાધનવાભગ્રીનુાં 
મલૂમાાંકન  

7 ML I P -002   Project/ Dissertation Work 

8 ML  

IE -101 

  ગ્રથંાય સામગ્રીની જાલળણી ને 
સરંક્ષણ 

  Block-1  ગ્રથંાય સામગ્રીની જાલળણી ને 
સરંક્ષણ  

   1 વાંયક્ષણ અને જાલણીની જરૂહયમાત 
રૂયેખા 

   2 રેખન વાભગ્રીનો મલકાવ 



   3 તાડત્રો અને ભજૂત્ર : તેભની પ્રકૃમત 
અને વાંયક્ષણ  

   4 શસ્તપ્રતો, પસુ્તકો, વાભમમકો, 
વભાચાયત્રક, ચોામનમાાં લગેયે 

   5 અ-ગ્રાંથ વાભગ્રીઓ  
  Block-2  ગ્રથંાય સામગ્રીઓના જોખમો ને 

ત્તનયતં્રણના ગાઓં  

   6 માગલયણ હયફો  

   7 જૈમલક હયફો  

   8 યવામણણક અંગો  

   9 વાંકટ વ્મલસ્થા આમિ વ્મસ્થાન  
  Block-3  બાધંણી  

   10 ગ્રાંથ ફાાંધણીના પ્રકાય  

   11 ગ્રાંથ ફાંધાભણીની વાભગ્રીઓ  

   12 ગ્રાંથ ફાંધાભણીની પ્રહિમા 
   13 ગ્રાંથ ફાંધાભણી ભાટેના ભાનકો  

  Block-4  પનુઃ સગં્રિ ને પનુઃ રચના  
   14 વાભગ્રીની ભયાભત  

   15 સકૂ્ષ્ભ છામા ણચત્રાાંકન અને 
અંકમનરૂણ  

9 ML  

I E –102 
  સંોધન દ્ધત્તતઓ  

  Block-1  વાંળોધનના મવિાાંતો 
   1 વાંળોધન : અથગ, 

વાંકલના,આલશ્મકતા  

   2 ઐમતશામવક વાંળોધન  

   3 વલેક્ષણ વાંળોધન  

   4 પ્રામોણગક વાંળોધન  

   5 મૂભતૂ, મલમલધ મોજજત અને 



હિમાત્ભક વાંળોધન  

  Block-2  વાંળોધન ભાટેનાાં વાધનો  

   6 ચરોના ભા  

   7 ભાહશતીની યજૂઆત  

   8 આંકડાળાસ્ત્રીમ િમતઓ  

   9 આંકડાળાસ્ત્રીમ ેકેજીવ  

  Block-3  વાંળોધન િમતઓ  

   10 અલરોકન િમત  
   11 પ્રશ્નાલણર િમત  

   12 મરુાકાત િમત  

   13 પ્રામોણગક િમત  

   14 વ્મક્તત િમત  

  Block-4  વાંળોધન પ્રહિમા  

   15 વાંળોધન રૂયેખા  
   16 વાંળોધન મોજના 
   17 આંકડાળાસ્ત્રીમ અનભુાન  

   18 હયણાભોની યજૂઆત  

10 ML  

I E-103 
  ૈક્ષભણક ગ્રથંાય  

  Block-1  ળૈક્ષણણક ગ્રાંથારમોનો મલકાવ  
   1 ળૈક્ષણણક ગ્રાંથારમો : ઉદે્દળો અને કામો  

   2 યમુનલમવિટીઓ, કોરેજો અને ઉચ્ચ 
અભ્માવની અન્દ્મ વાંસ્થાઓના 
ગ્રાંથારમોને, યમુનલમવિટી અનદુાન, 
આમોગ (UGC) અને અન્દ્મ ભાંડોની 
પ્રોત્વાહશત ભમૂભકા  

   3 ગ્રાંથારમ પ્રવાળન  

   4 ળૈક્ષણણક ગ્રાંથારમ વેલાઓ  
   5 ળૈક્ષણણક ગ્રાંથારમોનુાં નાણાાંકીમ 



વાંચારન  

  Block-2  વાંગ્રશ મલકાવ  

   6 વાંગ્રશ મલકાવ નીમત/યદ્દીકયણ નીમત  

   7 વાંગ્રશ વ્મલસ્થાનની વભસ્માઓ  

   8 વાંગ્રશ મલકાવ કામગિભો  

  Block-3  ળૈક્ષણણક ગ્રાંથારમોભાાં કભગચાયીઓનુાં 
ભાખુાં અને મલકાવ  

   9 કભગચાયી મનયકુ્તતના ધોયણો અને 
ઢાાંચો  

   10 મનયાંતય મળક્ષણ કામગિભ  

   11 વ્મક્તતગત વ્મલસ્થાન  

  Block-4  વાંળોધનની બાગીદાયી કામગિભો  

    વાંળોધન બાગીદાયી : જરૂહયમાત અને 
ઉદે્દળો  

    ઇન્દ્ફ્રીફનેટ : ભાહશતી અને ગ્રાંથારમ 
નેટલકગ  

    ગ્રાંથારમ નેટલતવગ અને કન્દ્વોહટિઆ   

11 ML  

I E -106 
  સાળયજત્તનક ગ્રથંાય દ્ધત્તત ને 

સેળાઓ  

  Block-1  વાલગજમનક ગ્રાંથારમ : ામાના 
ખ્મારો  

   1 વાલગજમનક ગ્રાંથારમો : ઉદ્દબલ અને 
મલકાવ  

   2 વાલગજમનક ગ્રાંથારમ અને વભાજ  

   3 વાલગજમનક ગ્રાંથારમ િમતભાાં 
પ્રોત્વાશન અને મલકાવની વાંસ્થાઓ  

   4 યાષ્ટ્રીમ ગ્રાંથારમ નીમત અને 



ગ્રાંથારમ અમધમનમભ  

  Block-2  વાલગજમનક ગ્રાંથારમ િમત : 
વાંળાધન મલકાવ  

   5 મલકાવ મોજનાઓ અને વાંળાધન 
ધ્મેમ પ્રાપ્તત  

   6 નાણાાંકીમ વાંળાધનો  

   7 બૌમતક અને પ્રરેખીમ વાંળાધનો  

   8 ભાનલ વાંળાધનો  

  Block-3  વાલગજમનક ગ્રાંથારમ િમતનુાં 
વ્મલસ્થાન  

   9 વાલગજમનક ગ્રાંથારમ િમતનુાં 
વાંમોજનાત્ભક ભાખુાં  

   10 વાલગજમનક ગ્રાંથારમોનુાં આમોજન 
અને વ્મલસ્થા  

   11 વાલગજમનક ગ્રાંથારમ ધોયણો, ભાનાાંકો 
અને ભાગગદમળિકાઓ  

   12 વાલગજમનક ગ્રાંથારમોનુાં પ્રવાળન  

   13 કાભગીયીન ુાં મલૂમાાંકન  

  Block-4  સાળયજત્તનક ગ્રથંાય સેળાઓ  

   14 ગ્રાંથારમ વેલાઓના પ્રકાય  

   15 વાલગજમનક ગ્રાંથારમ વેલાઓભાાં 
ભાહશતી ટેકનોરોજીનો ઉમોગ  

   16 વાંળાધન બાગીદાયી અને નેટલહકિંગ  

   17 બાયત, ણિટન, અભેહયકા અને 
કેનેડાભાાં વાલગજમનક ગ્રાંથારમોનુાં 
હયરશ્મ  



 


