
િવષય: �થંાલય અન ેમાિહતી િવજ્ઞાન કોડ: ૧૫ 
એકમ – ૧ 

1. આધાર સામ�ી (Data) , માિહતી, જ્ઞાન અને િવદ્વતા
2. માિહતી ચ�: સજર્ન, એક�ીકરણ, સ�ંહ અને �સાર
3. આયોજન, સંચાલન, સામા�ક – આ�થર્ક, સાંસ્કૃિતક, શૈક્ષિણક અને �ા�ોિગક િવકાસમા ં

માિહતીની ભૂિમકા
4. માિહતી િવજ્ઞાન: અન્ય િવષયો સાથનેો સબંંધ, માિહતી સમાજ અને જ્ઞાન સમાજ
5. �ત્યાયન: િવભાવના, �કારો, િસદ્ધાંતો, નમૂનાઓ (Models),માગ� (Channels)  અને

અવરોધો; િવદ્વ�ાપણૂર્ �ત્યાયનના �વાહો
6. માિહતી ઉ�ોગ: સજર્કો, માિહતી પુરી પાડનારાઓ અને મધ્યસ્થીઓ
7. બૌિદ્ધક સપંદા અિધકાર (IPR) અને કાયદાકીય સમસ્યાઓ (Issues): કક્ષાઓ, �ણાલીઓ,

સંિધનામંુ (કરાર) અને કાયદાઓ
8. લેખનની ચોરી: િવભાવના અને �કારો
9. માિહતી અિધકાર અિધિનયમ  (RTI)  ; માિહતી  �ા�ોિગક અિધિનયમ (ITA)
10. રા�ીય જ્ઞાન આયોગ (NKC)  , �ંથાલયો માટેનંુ રા�ીય ધ્યયે (Mission)

એકમ – ૨ 

1. ભારતમાં �ંથાલયોનો ઐિતહાિસક િવકાસ; ભારતમાં �ંથાલયો અંગેની સિમિતઓ અને
આયોગો

2. �ંથાલયોના �કારો: શૈક્ષિણક, સાવર્જિનક, િવિશ� અને રા�ીય
3. ભારતીય રાજ્યોમા ં �ંથાલય ધારો અને �થંાલય અિધિનયમ; �થં મુ�ણ અને ન�ધણી

અિધિનયમ; �થંો અને સમાચાર પ�ોની �ાિપ્ત (સાવર્જિનક �થંાલયો) અિધિનયમ
4. �ંથાલય િવજ્ઞાનના કાયદાઓ
5. �ંથાલય અને માિહતી િવજ્ઞાન વ્યવસાય: �ંથાલિયત્વ એક વ્યવસાય તરીકે; વ્યવસાિયક

કૌશલ્યો અને ક્ષમતાઓ; વ્યવસાિયક નૈિતકતા

ગુજરાત સ્ટેટ એિલ�બીિલટી ટસે્ટસ્ટ

GSET અભ્યાસ�મ



 
 

6. વ્યાવસાિયક મંડળો: રા�ીય – આઈ એલ એ (ILA), આઈસ્લીક       (IASLIC), 
આઈટલીસ     (IATLIS) ; આંતરરા�ીય – ઇફ્લા    (IFLA)  , એએલએ    (ALA) , 
સીલીપ     (CLIP), એસ્લીબ   (ASLIB)  , એસએલએ   (SLA)  ; �ંથાલયોના �ોત્સાહન 
અને િવકાસમા ં યુ�સી, રા�રામમોહન રોય લાઈ�રેી ફાઉન્ડેશન   (RRRLF)  અને 
યુનેસ્કોનંુ યોગદાન  

7. ભારતમાં �ંથાલય અને માિહતી િવજ્ઞાન િશક્ષણ  
8. �ંથાલયના �હેર સબંંધો  અને િવસ્તરણ �વૃિ�ઓ 
9. ઉપયોગકતાર્ઓના �કારો; ઉપયોગકતાર્ઓ અભ્યાસો; ઉપયોગકતાર્ િશક્ષણ 
10. માિહતી સાક્ષરતા: કે્ષ�ો, માનકો, �કારો અને નમૂનાઓ  (Models) : માિહતી સાક્ષરતાના 

�વાહો  
 

એકમ – ૩  

1. માિહતી �ોતો: ગુણધમ�, લાક્ષિણકતાઓ, �કારો અને માળખંુ  
2. માિહતીના �ોતો: �ાથિમક, િદ્વિતય અને તૃિતય કક્ષાના; �લેિખય અને િબન�લિેખય 
3. �ાથિમક કક્ષાના માિહતી �ોતો (મુ��ત અને વી��ંકીય): સામિયકો, પ�રષદ 

કાયર્વાહીઓ, એકસ્વ અિધકાર  (Patents), માનકો, મહાિનબધંો અને લઘુશોધ િનબંધો, 
વ્યાપારી સાિહત્ય  

4. િદ્વિતય કક્ષાના માિહતી �ોતો (મુ��ત અને વી��કંીય): શબ્દકોશો, િવ�વકોશો, 
વાઙમયસૂિચઓ, િનદ�િશકાઓ અને સકેં્ષપો, આંકડાકીય �ોતો, હસ્તપુિસ્તકાઓ   
(Handbooks)     અને મેન્યુઅલ્સ  

5. તૃિતય કક્ષાના માિહતી �ોતો (મુ��ત અને વી��ંકીય): �ડરેક્ટરીઝ, વા�ષર્કીઓ, પંચાંગો  
6. સંદભર્ �ોતો: વાઙમયસિૂચય, �વન ચ�ર�ાત્મક, શૈક્ષિણક, ભાષાકીય અને ભૌગોિલક  
7. વી��ંકીય માિહતી સંસાધનો: સબ્જેક્ટ ગેટ વે, વેબ પોટર્લ, બલુેટીન બોડર્, સગંોિ� મંચ / 

જૂથો  
8. આધાર સામ�ીઓ  (Databases)   : વાઙમયસિૂચય, આંકડાકીય, પૂણર્ પાઠ, મલ્ટીિમ�ડયા, 

ઓપન એક્સસે ડેટાબેઝ 
9. સંસ્થાકીય અને માનવીય સસંાધનો  
10. સંદભર્ �ોતો અને વબે સસંાધનોનંુ મૂલ્યાંકન  

 
 
 
 



 
 

એકમ – ૪  

1. સામુદાિયક માિહતી સવેાઓ 
2. સંદભર્ સેવા: િવભાવના અને �કારો; િનદ�શાત્મક સેવાઓ.  
3. �ગ�ક  (Alert) સેવાઓ  : અ�તન અવબોધન સેવાઓ  (CAS), પસંદગીયકુ્ત માિહતી 

�સાર  (SDI, આંતર �થંાલય ઉદ્ધરણ  (ILL) અને �લેખ રવાનગી   (DD) 
4. મોબાઈલ આધા�રત �ંથાલય સેવાઓ અને ઉપકરણો: મોબાઇલ ઓપકે, મોબાઇલ 

ડેટાબઝે, મોબાઇલ લાઈ�રેી વબેસાઈટ, લાઈ�ેરી એપ્સ, મોબાઇલ �ંથાલય સૂચનાઓ, 
સચોટ વાસ્તિવકતા (Augmented Reality)   , એસ એમ એસ એલટર્, ભૂ-સ્થાન   
(Geo-Location) , સંદભર્ પૃચ્છા  

5. વેબ ૨.૦ અને ૩.૦ – લાઈ�ેરી ૨.૦: િવભાવના, લાક્ષિણકતાઓ, ઘટકો, ત્વરીત 
સંદેશાઓ  (IM), આર એસ એસ ફીડસ ્ (RSS Feeds), પોડકાસ્ટ (Podcasts), 
વોડ્કાસ્ટ  (Vodcasts),  આસ્ક લાઈ�ેરીયન 

6. સહયોગી સેવાઓ: સામા�ક નેટવકર્, શૈક્ષિણક – સામા�ક નેટવકર્, સામા�ક ટેગ�ગ, 
સામા�ક બુકમાક�ગ,  

7. વેબ-સ્કેલ ડીસ્કવરી સેવાઓ  
8. રા�ીય માિહતી પદ્ધિતઓ અને નેટવકર્: િનસ્કેર (NISCAIR), ડેસીડોક (DESIDOC), 

સેન્ડોક (SENDOC), એન્વીસ (ENVIS), ઇન્ફ્લીબનેટ, ડલેનેટ (DELNET), , િનકનેટ 
(NICNET), અરનેટ(ERNET), નેશનલ નોલજે નેટવકર્(NKN), , બાયોટેકનોલો� 
માિહતી પદ્ધિત નેટવકર્  (BIS) 

9. આંતરરા�ીય માિહતી પદ્ધિતઓ અને નેટવકર્: ઇિનસ (INIS), એ�ીસ (AGRIS), 
ઈન્સપેક (INSPEC), મેડલાસર્ (MEDLARS), બાયોસીસ (BIOSIS),  એ�રક (ERIC), 
પેટન્ટ માિહતી  પદ્ધિત (PSI), બાયોટેકનોલો� માિહતી પદ્ધિત (BIS)  

10. �ંથાલય સસંાધનોની િહસ્સેદારી  (Consortia) અને �થંાલય સહકારી સંગઠનો: રા�ીય 
અને આંતરરા�ીય 

 

એકમ – ૫ 

1. જ્ઞાનિવ�વ: ગુણધમ� અને લક્ષણો; િવષય િનમાર્ણની રીતો  
2. જ્ઞાન વ્યવસ્થાપન: વગ�કરણ – િસદ્ધાંતો, ઉપસ�ુો અને મૂળભૂત  િસદ્ધાંતો; સરળ જ્ઞાન 

વ્યવસ્થાપન પદ્ધિત  (SKOS) , ટેક્ષોનોમીઝ  (Texonomies), ફોક્સોનોમી 
(Foksonomy), વગ�કરણના �વાહો  



 
 

3. �ંથાલય વગ�કરણ પદ્ધિતઓમાં િવષયોનંુ આલખેન: ડ્યુઈ ડસેીમલ ક્લાસી�ફકેશન 
(DDC) , યુિનવસર્લ ડસેીમલ ક્લાસી�ફકેશન (UDC) અને કોલન  ક્લાસી�ફકેશન (CC) 

4. જ્ઞાન વ્યવસ્થાપન: સુિચકરણ - ઉપસ�ુો અને મૂળભૂત  િસદ્ધાંતો; કેિન્�ય અને સહકારી 
સુચી, �થંાલય સિુચકરણ િનયમાવિલઓ: ક્લાિસફાઇડ કેટલોગ કોડ  (CCC) અને 
એએસીઆર – ૨ (AACR-II) 

5. વાંઙમયસુિચય ન�ધના માનકો: માળખંુ અને િવવરણ- આઈએસબીડી (ISBD), માકર્ ૨૧ 
(MARC – 21), સીસીએફ (CCF),  આરડીએ (RDA), એફઆરબીઆર  (FRBR), 
િબબ�ેમ  (Bib frame)  

6. વાંઙમયસુિચય માિહતી આંતર લેવડ –દેવડ અને �ત્યાયનના માનકો:               ISO 
2709, Z 39.50, Z 39.71   

7. મેટા ડટેાના માનકો: ડબ્લીન કોર; માકર્ ૨૧ (MARC 21),  મેટ્સ (METS), મોડ્સ 
(MODES), ઈએડી  (EAD) 

8. િનદ�શીકરણ પદ્ધિતઓ અને �િવિધઓ: િનધાર્રીત (Assigned)  – પવૂર્ સમિન્વત, 
પ�ચાત સમિન્વત; વ્યતુ્પન્ન  (Derived),  – આખ્યા આધારીત; શબ્દભંડોળ િનયં�ણ 

9. સંકે્ષપીકરણ: �કારો અને માગર્દ�શર્કાઓ  
10. માિહતી પુન:�ાિપ્ત પદ્ધિત: લક્ષણો, ઘટકો, નમૂનાઓ  (Models)  અને મુલ્યાંકન  

 

એકમ – ૬ 

1. સંચાલન: િસદ્ધાંતો, કાય�, અને િવચારધારાઓ  
2. �ંથાલય અને માિહતી કેન્�ોનંુ સંચાલન: પુસ્તક પસંદગી – ઉપકરણો અને િસદ્ધાંતો; 

�ંથાલય �ોતોની �ાિપ્ત, તક્નીકી ���યાઓ, પ�ર�મણ, �િમક �કાશનોનંુ િનયં�ણ, 
િનભાવ અને સ�ંહ મેળવણી; સરંક્ષણ અને �ળવણી; �થંાલય સામ�ીને નુકસાન કરતા 
પ�રબળો અને િનયં�ણ માટેના ઉપાયો  

3. માનવીય સસંાધન સંચાલન: આયોજન, કાયર્ પથૃક્કરણ, કાયર્ વણર્ન, કાયર્ મૂલ્યાંકન, 
પસંદગી, િનયુિક્ત, �રેણા, તાલીમ અને િવકાસ, સારા કાયર્ની સ્વીકૃિત; કમર્ચારી 
િનયમાવિલ (Staff Manual) 

4. �ંથાલયોમા ં નાણાંકીય સચંાલન: નાણાંકીય �ોતો, સંસાધનોનો  ઉપયોગ, અંદાજપ�ની 
પદ્ધિતઓ, ખચર્ અસરકારકતા અને ખચર્-લાભનંુ  પૃથક્કરણ, વા�ષર્ક  અહવેાલો અને 
આંકડાકીય િવગતો; �થંાલય સ�ામંડળ અને સિમિત  

5. પ�રયોજનાનંુ સંચાલન: સ્વોટ (SWOT), પેસ્ટ  (PEST), પટર્/સીપીએમ 
(PERT/CPM) 



 
 

6. સવા�ગી ગુણવ�ા સંચાલન(TQM): િવભાવના, િસદ્ધાંતો અને �િવિધઓ, સીક્સ િસગ્મા 
(Six Sigma); �ંથાલય અને માિહતી કેન્�ોની સેવાઓનંુ મૂલ્યાંકન  

7. �ંથાલય ભવન, રાચરિચલુ ં અને સાધન સામ�ી, �ીન લાઈ�રેી િબલ્ડ�ગ, ઇન્ફમ�શન 
કોમન્સ, મેકસર્ સ્પેસ, સરુક્ષા અને સલામતી 

8. માિહતી પદ્ધિતનંુ સંચાલન (MIS), ધ્યયેલક્ષી સંચાલન(MBO), પ�રવતર્નનંુ સંચાલન, 
આપ�કાિલન સંચાલન, કટોકટી સંચાલન 

9. જ્ઞાન સંચાલન: િસદ્ધાંતો, ઉપકરણો, ઘટકો અને બંધારણ  
10. �ંથાલયની ઉપજો અને સેવાઓનંુ માક�ટ�ગ: આયોજન, સંશોધન, વ્યહૂરચના,  માક�ટ�ગ 

િમક્ષ  (Mix),  િવભાગીકરણ  (Segmentation), મૂલ્ય અને �હેરાત; સંચાલન પરામશર્  
 

એકમ – ૭  

1. કમ્પ્યુટર ટેકનોલો�: િચહ્ન (Character)  રજૂઆત – આસ્કી(ASCII), ઇસ્કી 
(ISCII), યુિનકોડ (Unicode); કમ્પ્યુટર હાડર્વેર, સોફ્ટવેર; સ�ંહ ઉપકરણો; િનવેશ  
(Input)  અને િનગર્મ  (Output) ઉપકરણો  

2. સોફ્ટવેરના �કારો: િસસ્ટમ સોફ્ટવરે, એિપ્લકેશન સોફ્ટવેર  
3. �ો�ા�મંગ ભાષાઓ: વસ્તુલક્ષી, ���યાત્મક, ઉચ્ચસ્તરીય, િલપીકરણ  (Scripting), વેબ 

ભાષાઓ  
4. દૂર �ત્યાયન: �ાન્સિમશન ચેનલ્સ, રીત અને માધ્યમ  (Mode and Media), 

આઈએસડીએન  (ISDN), પીએસડીએન (PSDN), મલ્ટીપ્લેક્સ�ગ, મોડ્યુલેશન, માનકો 
અને �ોટોકોલ  

5. વાયરલસે �ત્યાયન: િમ�ડયા, વાઈ-ફાઈ  (Wi-Fi) , લાઈ – ફાઈ  (Li-Fi), ઉપ�હ 
�ત્યાયન, મોબાઇલ �ત્યાયન  

6. કમ્પ્યુટર નેટવકર્: સંરચના,નેટવકર્ના �કારો- લોકલ એ�રયા નેટવકર્ (LAN), મે�ોપોિલટન 
એ�રયા નેટવકર્ (MAN), વાઈડ એ�રયા નેટવકર્  (WAN)  

7. ઈન્ટરનેટ: વબે �ાઉઝસર્, ડબ્લ્યડુબ્લ્યુડબ્લ્ય ુ(www),  ઈ-મેલ, સચર્ એન્�ન, મેટા અને 
એન્ટીટી  સચર્એન્�ન્સ  

8. ઈન્ટરનેટ �ોટોકોલ્સ અને માનકો: એચટીટીપી  (HTTP), એસએચટીટીપી (SHTTP), 
એફટીપી  (FTP), એસએમટીપી (SMTP), ટીસીપી/આઈપી  (TCP/IP), યઆુરઆઈ 
(URI), યુઆરએલ  (URL)  

9. હાયપર ટેક્સ્ટ:   હાયપર મી�ડયા, મલ્ટી મી�ડયા, �શ્ય પ�રષદ  (Video  Conference), 
આભાસી વાસ્તિવકતા(Virtual Reality), વૃિદ્ધ પામતી ટેકનોલો� (Augmented 
Technologies) 



 
 

10. આધાર સામ�ીની સલામતી  (Data Security), નેટવકર્ સલામતી, ફાયર  વોલ્સ  (Fire 
Walls), સંકેત િલિપયાંતર �િવિધ (Cryptographic), એન્ટીવાઇરસ સોફ્ટવરે, એન્ટી 
સ્પાયવરે, ઇન્ટઝુન �ડટેકશન સીસ્ટમ  

 

એકમ – ૮   

1. �ંથાલય સ્વચાલન: કે્ષ�, આયોજન, હાડર્વેર અને સોફટવેરની પસંદગી, અમલીકરણ અને 
મૂલ્યાંકન; �થંાલય સ્વચાલન માટેના માનકો  

2. બારકોડ, આરએફઆઈડી(RFID) , ક્યુઆર કોડ (QR Code), બાયોમે��ક (Biometric), 
સ્માટર્ કાડર્ (Smartcard); લક્ષણો અને ઉપયોગ  

3. ડી�ટાઈઝેશન: આયોજન, સામ�ીની પસંદગી, હાડર્વેર, સોફ્ટવેર, ���યા, સમસ્યાઓ     
(Issues) 

4. ડી�ટલ �થંાલય: ઉદભવ, લાક્ષિણકતાઓ, �કારો, બંધારણ; માનકો, માળખંુ અને �ોટોકોલ્સ,  
ડી�ટલ ઓબ્જેક્ટ આઇડેન્ટીફાયર (DOI)  

5. ડી�ટલ સરંક્ષણ: જ��રયાત, હેતુ, માનકો, પદ્ધિતઓ, �િવિધઓ,     રા�ીય અને 
આંતરરા�ીય પ�રયોજનાઓ   (Project) 

6. ડી�ટલ �ંથાલયનો �ારંભ: રા�ીય અને આંતરરા�ીય કક્ષાએ  
7. સંસ્થાકીય ભંડારો (Institutional Repositories): જ��રયાત, હેતુ, �કારો અને  

ઉપકરણો; ભારતમાં સંસ્થાકીય ભંડારો; રોર (ROAR),ડોર(DOAR), શાપાર્ – રોિમયો 
(SHARPA-ROMIO) 

8. િવષયવસ્તુની સંચાલન પદ્ધિતઓ: બંધારણ,  ડેટા સમન્વય, કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ િસસ્ટમ 
સોફ્ટવેર (CMS Software): પસંદગી, અમલીકરણ અને મૂલ્યાંકન  

9. કૃિ�મ બિુદ્ધમ�ાનો અમલ, �થંાલયોમા ંએક્સપટર્ િસસ્ટમ અને રોબોટીક્સ (Robotics); 
સોિશયલ મોબાઈલ એનાિલટીક્સ ક્લાઉડ (SMAC); ક્લાઉડ કમ્પ્યુટ�ગ  

10. ઓન્ટોલો�(Ontology) – ઉપકરણો: આરડીએફ (RDF), આરડીએફએસ (RDFS), 
પોટેજ (Potage); સેમેન્ટીક વેબ, િલન્કડ ડટેા, બીગ ડેટા, ડેટા માઈન�ગ, ડેટા હાવ�સ્ટ�ગ 

 

એકમ – ૯  

1. સંશોધન: િવભાવના, હેતુ, કાય�, વ્યાપ અને નૈિતકતા; સંશોધનના �કારો: પાયાગત અને 
ઉપયકુ્ત, આંતર િવ�ાકીય અને બહુિવ�ાકીય  

2. સંશોધન પિદ્ધતઓ: ઐિતહાિસક, વણર્નાત્મક, �યોગાત્મક અને ડલે્ફી  
3. સંશોધન સંરચના: સંશોધન સમસ્યાની પસદંગી, સાિહત્ય સમીક્ષા; સંશોધન સમસ્યાનંુ 

િનધાર્રણ; ઉત્કલ્પના:  િનધાર્રણ, �કારો અને પરીક્ષણ; નમુનાલક્ષી  �િવિધઓ  



 
 

4. તથ્યોના એકિ�કરણની પદ્ધિતઓ: ��નાવિલ, મુલાકાત, િનરીક્ષણ, �ંથાલય �લેખો 
(Records), માપન (Scale) અને ચેકલીસ્ટ  

5. તથ્યોનંુ પથૃક્કરણ અને અથર્ઘટન: તથ્યોની રજૂઆત; આંકડાકીય પદ્ધિતઓ/ �િવિધઓ 
6. આંકડાકીય પેકે�સ: સ્�ેડશીટ (Spread sheet), એસપીએસએસ (SPSS), િબબએક્સેલ 

(Bibexcel), આર સ્ટેટીસ્ટીક  (‘R’ Statistics) 
7. સંશોધન અહેવાલ લેખન અને ઉદ્ધરણ ઉપકરણો: માળખંુ, શૈલી, િવષયવસ્તુ, માગર્દ�શર્કાઓ; 

સ્ટાઇલ મેન્યુઅલ્સ; ઓનલાઈન ઉદ્ધરણ ઉપકરણો; સદંભર્ ન�ધ કરવાના ઉપકરણો; લેખનની 
ચોરી તપાસવાના ઉપકરણો; સંશોધન અહેવાલનંુ મૂલ્યાંકન  

8. �ંથાલય અને માિહતી િવજ્ઞાનમાં માપનની પદ્ધિતઓ: િબબ્લીઓમે�ીક્સ, સાયન્ટોમે�ીક્સ, 
વેબોમે�ીક્સ, ઓલમે�ીક્સ  

9. અસરકતાર્ પ�રબળો (Impact Factors): સામિયકો, સંસ્થાકીય અને કતાર્ઓ; એચ-ઇન્ડેક્ષ 
(h-Index), �-ઇન્ડેક્ષ (g-Index), આઈ ૧૦ ઇન્ડેક્ષ   (i 10 Index)   

10. �ંથાલય અને માિહતીિવજ્ઞાન સંશોધનના �વાહો  
 

એકમ – ૧૦  

1. શૈક્ષિણક �ંથાલય અને માિહતી પદ્ધિત 
2. સાવર્જિનક �થંાલય અને માિહતી પદ્ધિત 
3. િવિશ� �થંાલય અને માિહતી પદ્ધિત 
4. સ્વાસ્થ્ય િવજ્ઞાન �ંથાલય અને માિહતી પદ્ધિત 
5. કોપ�રેટ �ંથાલય અને માિહતી પદ્ધિત 
6. કૃિષ �ંથાલય અને માિહતી પદ્ધિત  
7. ઈજનેરી અને �ા�ોિગક �થંાલય અને માિહતી પદ્ધિત 
8. દફતર, સં�હાલય અને પૌવાત્યર્ �ંથાલયો  
9. સામુદાિયક માિહતી પદ્ધિત  
10. �દવ્યાગં વ્યિક્તઓ, બાળકો અને મિહલાઓ માટ ેમાિહતી સેવાઓ અને પદ્ધિત  

 


