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LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 

 

1. The term used by Ranganathan to measure the metrics of information 

Librametrics 

1.మెట్రకి్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ న్ు కొలవడానికి రంగనాథన్ గారు వాడిన్ పదం... 

లిబ్రా మెట్రా క్స్ 

2. RRRLF functions under 

Ministry of Culture 

2.ఆర్ ఆర్ ఆర్ ఎల్ ఎఫ్ ఎవర్ికిందపనిచేసుత ంది? 

సాంసకృతిక మంతిిత్వ శాఖ 

3.Andhra Pradesh Library Association was formed in 

1914 

3.ఆంధ్పిదిేశ్ గరంథాలయాల అసో సియేషన్ ఎపపుడు ప్ాిరంభమె ంది? 

1914 

4.The article “A Mathematical Theory of Communication” was written by 

C.E. Shanon 

4..“ ది మాథమట్రకల్ థియర్ీ ఆఫ్ కమయూనికమషన్” అనే పత్ాినిి ఎవరు ర్ాశారు? 

         సి.ఇ. షానన్ 

5.UNESCO Public Library Menifesto was first approved in 

 

1949 

5.యు ఎన్ ఇ ఎస్ సి ఓ(యునెసో క) జాతీయ గరంథాలయ మానిఫెసోో  ఎపపుడు మొదల  ంది? 

1949 

6.ISO 2709 is standard for 

Information Exchange Format 

6.ఐ ఎస్ ఓ 2709 అనేది దేనికి సంబంధించంది? 

ఇనఫర్మేషన్ ఎక్స్ చ ేంజ్ ఫార్మేట్ 

7.Web of Science is maintained by 

Clarivate Analytics 
 

7.వెబ్ విజాా న్శాసాత ా నిి నిరవహ ంచేది ఎవరు? 

క్ాా ర్ివేట్ అనాలిట్రక్స్ 

8.METS stands for 

Metadata Encoding & Transmission Standard 

8.ఎమ్ ఇ ట్ర అంట్.ే... 



మెట్డాట్ర ఎనకోడ ేంగ్ &ట్రా న్్ మిషన్  సాట ేండర్్డ 

 

9.In MARC21 field 856 is related to 

Electronic Location and Access 

9.ఎమ్ ఏ ఆర్ సి21 లో 856 ఫీల్్ దేనికి చ ందింది? 

ఎల్క్ట ర్ా నిక్స ల్క్ొక్మషన్ అేండ్ ఆక్్స్  

10.DEPA is part of 

POPSI 

10.డి ఇ పి ఏ అనేది దేనిలో భాగం...? 

పి ఓ పి ఎస్ ఐ 

11.Rampur Raza Library is in 

Uttar Pradesh 

11.ర్ామ్ పూర్ ర్ాజా గరంథాలయం ఎకకడుంది? 

        ఉత్త రపా్ద శ్ 

12.One is not the part of Legal Deposit System of India 

Khuda Baksh Oriental Public Library 

12.కింది వాట్రలోో  ఒకట్ర భారత్ లీగల్ డిప్ాసిట్ సిసోమ్ లోకి ర్ాదు. అది ఏది? 

       ఖుదాబ్క్ష్ ఓర్ియేంట్ల్ జాతీయ గ్రేంథాల్క్యేం 

13.The National Advisory Committee Report, 1958 was prepared under the 

Chairmanship of 

K. P. Sinha 

13.1958లో దేశీయ సలహా కమిట్ీ ర్ిప్ో రుో కు ఎవరు చ  ర్మేన్ గా పనిచేశారు? 

       కమ.పి. సినాా  
14.CILIP is a library association of 

United Kingdom 

14.సి ఐ ఎల్ ఐ పి అనేది ఎకకడి గరంథాలయా అసో సియేషన్? 

       యున ైట్ెడ్ క్ ేంగ్ డమ్ 

15.NDL is a project developed by IIT, Kharagpur under 

NMEICT 

15.ఐ ఐట్ర ఖరగ్ పూర్ త్యారుచేసిన్ ఎన్ డి ఎల్ ప్ో ి జమకో్స దేని కిందకి వసుత ంది? 

     ఎన్ ఎమ్ ఇ ఐ సి ట్ర 
16.N-LIST is now part of 

E-Shodhsindhu 

16.ఎన్ – లిసో్ ఇపపుడు దేనిలో ఒకభాగం? 

      .ఇ- సో ధ్ సింధ్ు 
17.Interactive Web is a concept of 

Web 2.0 



17.ఇంట్ర్ాకిోవ్ వెబ్ అనేది దేనిలో భాగం? 

. వ బ్2.0 

18.The number of sections in METS documents 

Seven 

18.ఎమ్ ఇ ట్ర ఎస్ డాకుూమెంట్్ లో ఎనిి సెక్షన్ుో ంట్ాయ? 

    ఏడు 

19.The RAID technology uses Mirroring and Stripping together 

RAID 10 

19.పతిిబంబంచట్ం, కపుకుండా ఉంచట్ం అనే ర్మండింట్రని ఏ ర్మైడ్ ట్ెకాిలజీ చేసుత ంది? 

             ర్మైడ్10 

20.One is a comparative scale 

Q-sort 

20.కింది వాట్రలో ఒకట్ీ పో్ లచడానికి వాడే కొలబదద ....? 

              క్యూ - సార్డట 
21.The article “Project on Study of Subjects” is written by 

Ganesh Bhattacharya 

21..“ పో్ి జమకో్స ఆన్ సోడీ ఆఫ్ సబజె కో్స్” ర్ాసిన్ రచయత్ 

           గ్ణషే్ భట్రట చారూ 
22.Which is unreliable source in literary research?  

Material on Social media 

22.కింది వాట్రలోో  సాహ త్ూ పర్ిశోధ్న్లమీద న్మేదగనిది ఏది? 

          సామూహిక్ మటధ్ూమటల్క్లా ని సమటచారేం 

23.Academic research is different than general market research : 

In methodology 

23.విదాూత్ేక పర్ిశోధ్న్, మామయలు మార్మకట్టో  పర్ిశోధ్న్కనాి ఎందులో భిన్ిమె ంద?ి 

           ప్ర్ిశోధ్నా ప్ద్ధ త్ుల్క్లా  

24.Which is the connector(s) used with CAT6 cables 

RJ45 

24.కాూట్ (CAT)6 కమబుల్్ లో కనెకో్స చేసేది ఏది? 

 ఆర్ జమ 45 

25.Mnemonics is related to 

Canon of Recall Value 

25.మెిమోనిక్స్ దేనికి సంబంధించంది?  

    క్ానన్ ఆఫ్ ర్ీక్ాల్ వాల్క్యూ 
26.The Convener of last UGC-CDC in Library & Information Science is 

C.R. Karisiddappa 



26.యు జి సి – సి డి సి ల  బరి్ీ &ఇన్ఫర్మేషన్ సె న్్ ల చవర్ి కన్వవన్ర్ ఎవరు? 

     .సి.ఆర్. కర్ిసిదదపు 

27.This is not a division of ALA 

OCLC 

27.కింది వాట్రలోో  ఏది ఏ ఎల్ ఏ లో భాగం కాదు?  

            ఓ సి ఎల్ సి 
28.The difference between IPV6 and IPV4 addressing system is 

IPV6 is 128-bit and IPV4 is 32-bit 

28. ఐ  పి వి 6 –ఐ పి వి 4 ల మధ్ూ  అడ సిింగ్ సిసోంలో ఉన్ి భేదం? 

       ఐ పి వి6 క్  128 బిట్లా  - ఐ పి వి 4 క్  32 బిట్లా  

29.ISSN in India is provided by 

NISCAIR 

29.భారత్దేశంలో ఐ ఎస్ ఎస్ ఎన్ సంఖూన్ు కమట్ాయంచేది ఎవరు? 

    ఎన్ ఐ ఎస్ స ిఏ ఐ ఆర్డ 

30.TIPASA is…………………of OCLC 

Inter Library Loan Service 

30.ట్ర ఐ పి ఏ ఎస్ ఏ అనేది...................... యొకక ఓ సి ఎల్ సి  
    ఇేంట్ర్డ ల్క్ ైబా్ర్ీ ల్క్లన్ సర్ీీసు 

31.The protocol enables Web search engines services (like GOOGLE) to search        

libraries 

OAI-PMH 

31.గరంథాలయాలన్ు వెత్కడానికి వెబ్ సెర్చ ఇంజినో్ సర్ీవసు ( గయగుల్) వంట్రవి  
వాడుకోడానికి ఏ పో్ి ట్ోకాల్ పనిచేసుత ంది?  

   ఓ ఏ ఐ – పి ఎమ్ హెచ్ 

32.The Basic Law advocates brevity 

Law of Parsimony  

32.ఏ చటో్ం కుో పతత్న్ు సమర్ిిసుత ంది?  

           ల్క్ట ఆఫ్ పార్ిిమోనీ 

33.OpenDOAR provides identification, browsing and search for repositories is a 

service of 

SHERPA 

33.ఓపన్ డి ఓ ఏ ఆర్ గుర్ితంపప, బరిసింగ్, వెత్ుకులాట్లన్ు సమర్ిించే ఒక  ర్ిప్ో జిట్ర్ీ 
సర్ీవసు...... 
    ఎస్ హెచ్ ఇ ఆర్డ పి ఏ 

34.A ‘Stop Word’ file  

 

stops words to appear in search result 



34.“ సాో ప్ వోర్్ “ ఫె ల్ అంట్ే..... 
   ప్దాల్క్ను సెర్డ్ ర్ిసల్ట  ల్క్ల క్నిపిేంచక్ ేండా ఆప్ుత్ుేంది 
35.One cannot be used as Subject heading list 

 

Catalogue 

35.కింది వాట్రలోో  అంశానికి సంబంధించన్ శీర్ిికగా వాడర్ానిది ఏది? 

          క్మట్ల్క్లగ్ 

36.The same number or number group is used to represent same isolate idea(s) 

across different subjects is 

Scheduled Mnemonics  

36.సమాన్మె న్ సంఖూలన్ు గాని సంఖాూగుంపపలన్ు గాని వాడి విడిగా చేసే ఆలోచన్లు 
వివిధ్ అంశాల గుర్ించన్వె త్ే అది..... 
     సెోడయూల్్ మెెమోనిక్స్ 

37.The arrangement of isolates Syllable, Word, Phrase, Clause, Sentence is an 

example of  

Increasing Complexity 

37.ఐసో లేటో్ కూరుులో అక్షరం (సిలబుల్), పదం (వోర్్), పదాల సమయహం ( ఫేిస్) కిరయ, కరత 
గల వాకూ భాగం (కాో స్), వాకూం( సెంట్ెన్్)అనేవి దేనికి ఉదాహరణలు? 

   అధిక్మవుత్ునె క్ ా షట త్ 

38.Method for tapping Tacit Knowledge in an organization 

Knowledge Mapping 

38.ఒక సంసిలోని  ట్ాట్రక్స జాా నానిి పెంప్ ందించుకొనే  విధాన్ం..... 

         జాా నానిె మటూపిేంగ్ చ యట్ేం 

39.Not a Property file format 

ODT 

39.ఇది పో్ి ప్ ర్ీో ఫె ల్ ఫార్మేట్ కాదు.... 
            ఓ డ  ట్ర 
40.The term used for Physical Description in RDA 

Carrier 

40.ఆర్ డి ఏ లో భరతిక పరమె న్ వివరణ ఇవవడానికి వాడే ట్ెర్ే..... 

   క్ార్ియర్డ 

41.The search engine MOJEEK is from 

United Kingdom 

41.సెర్చ ఇంజిన్ ఎమ్ ఓ జి ఇ ఇ కమ ఎకకడన్ుంచ వచచంది? 

      యున ైట్ెడ్ క్ ేంగ్ డమ్ 

42.The book “PRECIS: a primer” is written by 

M. Dykstra  



42.“ పి ఆర్ సి ఐ ఎస్: అ పె మైర్” అనే పపసతక రచయత్ 

        ఎమ్. దిక్స్ ట్రా  

43.In the description of catalogue entry data taken from outside the prescribed 

source of information is given as 

Enclosed square brackets 

43..సూచంచన్ ఆధారం న్ుంచ కాక మర్మకకడన్ుంచ  నా సమాచార్ానిి తీసుకొన్ిపపుడు, 
వివరణాత్ేక కమట్లాగ్ లో దానిి ఎలా సూచసాత రు? 

   ఎన్ క్లా స్్ చత్ురసాాక్ారబ్రా క్మట్లట ల్క్  

44.TiARA is 

Genome database  

44.ట్ర ఐ ఏ ఆర్ ఏ అనేది.... 
       జినకమి డాట్ర బ్ేస్ 

45.EATPUT model is given by 

Debons 

45..ఇ ఏ ట్ర పి యుట్ర మోడల్ న్ు ఇచచన్ది.... 
      డెబ్ొ న్్ 

46.The depth of any research can be judged by: 

Objectives of the research 

46..ఒక పర్ిశోధ్న్ లోత్ున్ు దేనిి బట్రో  అంచనా వేయొచుచ? 

     ప్ర్ిశోధ్నల్క్క్ష్యూల్క్ను (ఆబ్జె క్ టవిట్ీస్ ఆఫ్ ర్ీసెర్డ్) 

47.The starter and arresterin CC used for Subject Device 

 “(” and  “)” 

47..సి సి లో సబజె కో్స డివె స్ కి సాో రోర్, అర్మసోర్ లుగా వాడేవి? 

 “(”అండ్  “)” 

48.Core in computers means 

Processor 

48.గణకయంత్ంిలో కోర్ అంట్ే.... 
      పరా సెసర్డ 

49.The library has collection of books bound in human skin 

Harvard University 

49..మాన్వ చరేంత్ో బజ ండ్ చేయ బడ్ పపసతకాలున్ి గరంథాలయం ఎకకడుంది? 

      హార్ాీర్్డ విశ్ీవిదాూల్క్యేం 

50.When information of place, publisher and year cannot be ascertained it is render 

in catalogue description as 

 [ s.l: s.n., …???? ] 
50..ఒక పుస్త కాన్ని ముద్ర ించిన స్థ లిం, ప్ర చురించినవారు, స్ింవత్సరిం తెలియకపోతే, కేటలాగ్ లో  



దాన్ని ఎలాసూచిస్తత రు? 

 [ s.l: s.n., …???? ] 
 

51.The Body assigns unique name to a serial 

International Serials Data System 

51.ది బాడీ ఒక సీర్ియల్ కు సర్ికొత్త  పేరున్ు త్గిలిసేత ..... 
   ఇేంట్ర్మెషనల్ సీర్ియల్్ డాట్ర సిసట మ్ 

52.Match the following terms with the persons who first coined them: 

i) Crowd sourcing            m) Howard D White 

ii) Opinion leader              n)  L.M. Terman 

iii) Longitudinal study        o)  LazerfieldLazarsfeld 

iv) Bibliogramp)  Jeff Howe 

 

i(p);ii(o);iii(n);iv(m) 

52.కిందివాట్రని కలపండి  
i)కరర డ్ సో ర్ి్ంగ్                     m) హో వార్్ డి వె ట్  
ii) ఒపీనియన్ లీడర్               n) ఎల్ ఎమ్ టె్ర్ాేన్ 

iii) లాంగిట్యూడల్ సోడీ            o) లాజమర్ ఫీల్్ 

iv) బబలియోగరా మ్                 p) జమఫ్ హో వ్  
 i(p);ii(o);iii(n);iv(m) 
  

53.The P-note is 

Correction in UDC 

53.ది పి- నోట్ అంట్.ే..... 

      యు డి సి లో కర్మక్షన్  
54.A Namespace is defined in and XML document through the symbol 

Colon  

54.ఎక్స్ ఎమ్ ఎల్ డాకుూమెంట్ లో నేమ్ సేుస్ న్ు ఎలా డిఫె న్ చేసాత రు? 

        క్లల్క్న్ 

55.Eigenfactor score developed by 

Jevin West & Carl Bergstrom 

55.ఈజిన్ ఫాకోర్ సో కర్ న్ు అభివృదిి  చేసిన్ వారు? 

      జమవిన్ వ స్ట  & క్ారా్డ బ్జర్్డ సాట ా మ్ 

56…………….. is example of Volatile memory 

Cache Memory 

56.వోలట్ె ల్ జాా న్పక శకిత కి .................. ఒక ఉదాహరణ 

        క్ాచె మెమొర్ ీ

57.A project monitoring technique 



PERT 

57.ఇదిఒక పో్ి జమకో్స మానిట్ర్ింగ్ సాంకమతికత్...... 

   పి ఇ ఆర్డ ట్ర 
58.The periodicity of journal UNESCO COURIER is 

Quarterly 

58.యునెకో్ కొర్ియర్ పతిిక కాల అవధి ..... 
     తెైైమటసిక్ ప్త్రాక్ 

59.As per the Guinness Book of World Records the highest library is located in 

CHINA 

59.గిన్విసు బుక్స ఆఫ్ వరల్్ రి్కార్్ ల పకిారం ఎత్ తతన్ గరంథాలయం ఎకకడుంది? 

            చెైనా 
60.John Macfarlane is related to 

Imperial Library 

60.జాన్ మాక్స ఫర్మోన్ దేనికి సంబంధిమిచన్ వూకిత? 

         ఇేంపీర్ియల్ ల్క్ ైబా్ర్ ీ

61.ZBB is developed by 

Peter Pyhrr 

61.జడ్ బ బ ని అభివృదిి  చేసింద వరు? 

       పీట్ర్డ పెైహర్డ 

62.The publisher of Reference Catalogue of Indian Books in Print 

Indian Bibliographies Bureau 

62.ముదణిలో ఉన్ి భారతీయ రచన్లకు ర్మఫర్మన్్ కాట్లాగ్ న్ు  పచిుర్ించేద.ి.... 

     ఇేండ యన్ బిబాియోగ్ార ఫీస్ బ్ూూర్ో 
63.Op. cit. is meant for:  

Opera Citato ‘in the work cited’ 

63.ఓపి. సి ఐ ట్ర అనేది.... 
      ఓపెర్ా సిట్రట్ో ’ఇన్ ది వర్డో సెైట్ెడ్” 

64.National Diet Library is Located at 

Japan 

64.జాతీయ డ  ట్ గరంథాలయం ఎకకడుంది? 

   జప్ాన్  
65.The fungicide used in Fumigation chamber 

Thymol 

65.ధ్ూపన్ం చాంబరోలో వాడే శిలీంధ్మేిది? 



   థెైమటల్ 

66.Match the following 

i) Photography  m) mechanical composition 

ii) Hectographyn) electron beam recording 

iii) Facsimile                  o) gelatin duplication 

iv) Linotype                   p) long distance xerography 

 

i(n); ii(o);iii(p);iv(m) 

66.కిందివాట్రని జత్కలపండి.... 
i)ఫో ట్ోగరా ఫీ                                  m) మెకానికల్ కామోుజిషన్ 

ii) హెకోో గరఫీ                                    n) ఎలకాోా న్ బీమ్ రి్కార్ి్ంగ్ 

iii) ఫాసీమె ల్                                     o) జమలట్రన్ డూపిో కమషన్ 

iv) లినోట్ె ప్                                      p) లాంగ్ డిసోన్్ సెకర్ోగరా ఫీ 
  i(n); ii(o);iii(p);iv(m) 

 

67.The one has the longest expected life 

Microfilm  

67.అత్ూధికకాలం మనిికలో ఉండేది? 

       మెైక్లర ఫిల్ే 

68.Esprit-de-corps represents 

Team Work 

68.ఇసిురి్ట్- ది- కార్పుస్ అంట్ే.... 
   జట్లట గ్ా ప్నిచ యట్ేం    ( ట్ీమ్ వర్డో) 

69.The idea of Chain Indexing was first presented in the book…………. by 
Ranganathan. 

Theory of Library Catalogue 

69.చ  న్ ఇండ కి్ంగ్ న్ు రంగనాథన్ మొదట్ వాడిన్ పపసతకం...... 

          థియర్ీ ఆఫ్ ల్క్ ైబా్ర్ీ క్ాట్ల్క్టగ్ 

70.The third edition of UDC was published in 

German 

70.యు డి సి క ిమయడవ ముదణి ఏ భాషలో జర్ిగింది? 

     జమరేన్ 

71.Scopus is a product of  

Elsevier 

71.సో కపస్ అనేదిదీని ప్ో ి డ కో్స.... 

     ఎలి్వీర్డ 

72.Ontology is 



Representation of ideas with their interdependent properties and 
relations 

72.అసితత్వం అనేది (ఆనోో లొజీ) ... 

  ఒక్దానిమీద్ మర్ొక్ట్ర ఆధారప్డ  గ్ుణాల్క్తోను, సేంబ్ేంధాల్క్తోను క్యడ న భరవాల్క్ను సయచేంచట్ేం 

 

73.National Translations Center (NTC) is situated at 

Chicago  

73..నేషన్ల్ ట్ాిన్్లేషన్ సెంట్ర్ (ఎన్ ట్ీ సి) ఎకకడుంది? 

            చక్ాగ్ో 
74.In CDS/ISIS REF() function is used for 

Extracting data from a particular record 

74.సి డి ఎస్/ ఐ ఎస్ ఐ ఎస్ ఆర్ ఇ ఫ్ లోో  () వాడబడేది..... 
   ఒక్ పా్త ూక్ ర్ిక్ారడ్ ల్క్లేంచ డాట్ర ను వ లిక్  తీయడానిక్  
75.The four quadrants in MOOC includes 

Video lecture, Reading material, Self-assessment tests and Online 
discussions 
 

75.మయక్స్ లో ఉండే నాలుగు కావర్ంట్్ ...... 
  వీడ యో ల్క్ క్్ర్డ, ర్ీడ ేంగ్ మటె్ీర్ియల్, సెల్ఫ అసె్సెేేంట్ ట్ెస్ట , ఆన్ ల్క్ ైన్ డ సోషన్్ 

76.The host of Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL) 

is  

PROQUEST 

76.ఆన్ూూవల్ బబోయోగరా ఫీ ఆఫ్ ఇంగోీష్ లాంగమవజ్ అండ్ లిట్ర్మచర్ ( ఏ బ ఇ ఎల్ ఎల్) న్ు 
అందించేద.ి.. 

   పి ఆర్డ ఓ క్యూ యు ఇ ఎస్ ట్ర 
77.The replica of stack arrangement of documents in library 

Shelf List 

77.గరంథాలయాల డాకుూమెంటో్  సాో క్స అర్మంజ్ మెంట్ ల ర్మపిో కాన్ు..... అంట్ారు. 
       షెల్ఫ లిస్ట  
78.The Check Digit for 978085750100-? under ISBN-13 

4 

78.ఐ ఎస్ బి ఎన్ -13కింద 978085750100-కు  చెక్ డిజిట్? 

 4 

79.Company serves in political data analytics 

Cambridge Analytica 

79.ర్ాజకీయ డాట్ా అనాలిట్రక్స్ లో ఈ కంపెన్వ సర్వ..... చేసుత ంది. 
    క్మేంబిాడె్ అనల్క్ట్రక్ 

80.OWL stands for 



Web Ontology Language 

80.ఓ డబయో ూ ఎల్ అంట్ే..... 
   వ బ్ ఆనాట ల్క్జీ ల్క్టేంగ్మీజి 

 

 

81.The one not related to Z39.50 protocol 

XAMPP 

81.కింద ివాట్రలో Z39.50 పో్ి ట్ోకాల్ కు సంబంధించనిది..... 
ఎక్స్ ఏ ఎమ్ పి ప ి

82.BIBFRAME is an initiative of 

Library of Congress 

 82.బ ఐ బ ఎఫ్ ఆర్ ఏ ఎమ్ ఇ (బబ్ ఫిేమ్) అనేది ఒక ప్ాిరంభం 

       ల్క్ ైబా్ర్ీ ఆఫ్ క్ాేంగ్రస్ 

83.Likert Item is 

A Statement which is to be evaluated in Likert Scale 

83.లిక్మర్డట ఐట్ెమ్ అేంట్.ే... 

      లిక్మర్డట సకోల్ ల్క్ల క్ొల్క్వ వల్క్సిన సకట ట్ మెేంట్ 

      

84.WEMI stands for 

Work, Expression, Manifestation, Item 
 

85.Tim Berners-Lee invented the World Wide Web together with  

Robert Cailliau 

85.ట్రమ్ బజరిర్్- లీ వరల్్ వె డ్ వెబ్ న్ు ఒకచోట్టకు..... వీర్ిత్ో సహా ఆహావనించాడు. 
   ర్ాబ్ర్డట క్ాయా్లయౌ 
86.The term Bibliographic Coupling was introduced by 

M. M. Kessler 

86.బబోయోగరా ఫిక్స కపిల్్ అనే పదబంధానిి పరి్చయమ్ చేసిన్వారు.... 
    ఎమ్.ఎమ్. క్మసార్డ 

87.In a search matrix the calculation for precision is done as 

Retrieved relevant / Retrieved 

87.మాట్రకి్స్ వెత్కడానికి  ఖచచత్మె న్ ల కకలు కట్ేోట్పపడు ఇలా...... 
      ర్ిట్ీా వ్్డ సేంబ్ేంధిేంచనది/ ర్ిట్ీా వ్్డ 

88.Principles of Management is given by 
Henry Fayol 

88.మేనేజమేంట్ పిిని్పల్్ .... వీరు ఇచాచరు..... 
             హెనీా ఫాయల్ 



89.DDC was first published  in the year 

1876 

89.డి డి సి మొదటి స్తర ప్ర కటిించబడిింద్.... 
 1876 

90.FRAD is related to entities like 

Person, family, corporate body and place 

90..ఎఫ్ ఆర్ ఏ డి అనేది ఈ కింది వాట్ర ఎంట్ీట్ీలకు సంబంధించంది..... 
   వూక్ త, క్ ట్లేంబ్ేం, క్ార్ొొర్మట్ బ్రడీ, సథ ల్క్ేం 

 

91.Facts on Fileis 

Secondary source 

91.ఫె ల్్ లో నిజాలు అంట్ే...... 
    దిీతీయ మూల్క్ేం 

92.The first version of UNICODE manual published in the year 

1991 

92.యూనీకోడ్ మాన్యువల్ మొదటి స్తర ఏ స్ింవత్సరింలో  ప్ర కటిించబడిింద్? 

 1991 

93.The maximum possible length of a record in ISO2709 would be in characters 

99999 

93.అత్ుధిక న్నడివి గల రకారుు ISO2709 ఎన్ని కారెకట రల లో ఉింటింద్? 

 99999 

94.Assertion (A) : Classification has lost relevance and cataloguing is redundant in 

an automated environment. 

Reason (R) : Automation has reduced the burden of technical processing. 

A is false and R is true 
 

94.అస్రిన్ (A) ఆట్ోమేట్ెడ్ పర్ిసర్ాలోో  కాట్లాగింగ్  కాో సిఫికమషన్ (వర్ీ్కరణ) లో సముచత్ 
విభాగం త్గి్ప్ో త్ోంది. 
కారణం (R) : ఆట్ోమేషన్ సాంకమతిక ప్ో ి సెసింగ్ బరువపన్ు త్గి్ంచంది. 
 A త్ప్ుొ,  R సర్ి 
95.Which is/are not metadata standard(s)? 

i) RDF 

ii) MARC21 

iii) XML 

iv) Dublin Core 

 

i) and iii) are correct 

95..కిందివాట్రలో ఏద/ిఏవి మెట్ాడాట్ా పమిాణాలు కాదు? 

     1.ఆర్ డి ఎఫ్ 



     2.ఎమ్ ఏ ఆర్ సి 21 

    3.ఎక్స్ ఎమ్ ఎల్  
    4.డుబోన్ కోర్ 

 i) , iii) సర్మైనవి 

96.One is not a review services 

SDI 

96.కింది వాట్రలో ఒకట్ర ర్ివూూ సర్ీవస్ కాదు.... 
    ఎస్ డ  ఐ 

97.Assertion (A): The growth of library largely depends on the demands made by 

the user and serving attitude of library staff. 

Reason (R): The users reserve the right to demand what library does not have. 

A is true but R is not true 

97.అస్ర్షన్(A) : ఒక గరంథాలయం ఎదగాలంట్ే వాడుకర్ి కోర్ిక, సేవచేయాలనే మన్సతత్వం 
గల ఉదయ ూగులు అవసరం 

కారణం(R): వాడుకరి్కి గరంథాలయంలో లేని వాట్రని కూడా అడిగమ హకుకంది. 
 A సరి, కాని R సర్ిక్ాద్ు 

98.Assertion (A): Establishment of a public library system is in interest of sensitive 

Knowledge society. 

Reason (R): Public library system improves awareness among citizens. 

Both A and R are true 

98.అస్ర్షన్(A) : జాతీయ గరంథాలయం ఏర్ాుట్ట సమాజంలో త్గిన్ జాా నానిి 
పెంప్ ందించాలన్ిదే 
కారణం(R): జాతీయ గరంథాలయం పజిలోో  అవగాహనాశకితని పెంచుత్ుంది 
 A, Rర్మేండయసర్మైనవే, 
99.LibriVox is an open library of 

Audio books 

99.లిబివోక్స్ అనేది ..... ఒక ఓపన్ ల  బరి్ీ 
   ఆడ యో ప్ుసత క్ాల్క్క్  

100.The oldest digital library is 

Project Gutenberg 

100.ప్ాిచీన్ డిజిట్ల్ ల  బరి్ీ ఏది? 

             పో్ి జమకో్స గుట్న్ బర్్ 

101.The name(s) is/are related to TQM 

i. Philip Crosby 

ii. Gulick F. Urwick 

iii. Henry Fayol 

iv. Edward Deming 



i and iv 

101.ట్రకూూ ఎమ్ త్ో సంబంధించన్ పేరు/ పేరుో  

    1.ఫిలిప్ కరా సీీ 

    2.గయలిక్స ఎఫ్. ఉర్ివక్స 

     3.హెన్వి ఫయాల్ 

    4.ఎడవర్్ డ మింగ్ 

 i , iv 

102.In Packet Switching data is transferred through 

Store and forward 

102.ప్ాకమట్ సివచంగ్ లో డాట్ా దీని దావర్ా పంపబడుత్ుంది 
   నిలవ చేయ, పంపించు 
103.Soundex algorithm is used in 

Textual Error correction 

103.స ండ క్స్ అలా్ ర్ిథమ్  ఇందులో వాడబడుత్ుంది. 
    ట్ెక్స్ చుూవల్ ఎరరర్డ క్ర్మక్షన్ 

     

104.The digital library requires commercial subscription 

JSTOR 

104.ఈ డిజిట్ల్ ల  బరి్ీకి ఆర్ిిక సంబంధ్మె న్ చందా అవసరం.... 

         జమ ఎస్ ట్ర ఓ ఆర్డ 

 

105.The search strategy does not involve more than one term 

Truncation 

105.సెర్చ సాో ా ట్ెజీ లో ఒకదాని కనాిఎకుకవ సాంకమతిక రూప్ాలు అకకర్మోదు.... 
           ట్రా న్ క్మషన్ 

 

106.The demand and supply theory of document selection was given by 

L R McColvin 

106.ది డిమాంద్ అండ్ సరఫర్ా సిదాి ంత్ానిి డాకుూమెంటో్ ఎనిికకు వర్ితంపచేసిన్ది...... 
               ఎల్.ఆర్డ. మటక్స క్ాలిీన్ 

107.Assertion (A): Never argue with a librarian; they know too much. 

Reason (R): Librarians hold authority in any domain. 

A is true and R is not true 

107.అస్ర్షన్(A) :  గరంథాలయ అధికార్ిత్ో ఎపపుడూ వాదించకోడదు; వార్ికి మన్కనాి 
ఎకుకవ త్ లుసు 
కారణం(R): గరంథాలయాధికార్ిఏ అంశం పట్ెలో నా ఆధికార్ికంగా ఉంట్ారు.  



 A స్ర, కాన్న R స్రకాదు 

108.The first principle in the Principle of Helpful sequence 

Principle of Later-in-Time 
 

108..పిిని్పల్ ఆఫ్ హెల్ు ఫపల్ సీకమవన్్ లో మొదట్ర పిిని్పల్.... 

   పిాని్ప్ల్ ఆఫ్ ల్క్ేట్ర్డ – ఇన్- ట్ెైమ్ 

109.In RDBMS a property is called 

Column 

109.ఆర్ డి బ ఎమ్ ఎస్ లో ఒక లక్షణానిి ఇలా పిలుసాత రు...... 
        క్లల్క్మ్ 

110.Following is the statement made by John F. Kennedy, the former President of 

United States of America.  

 

"If this nation is to be wise as well as strong, if we are to achieve our destiny, then 

we need more new ideas for more wise men reading more good books in more 

public libraries. These libraries should be open to all—except the censor. We must 

know all the facts and hear all the alternatives and listen to all the criticisms. Let 

us welcome controversial books and controversial authors. For the Bill of Rights is 

the guardian of our security as well as our liberty." 

 

Answer  Question in the light of the above statement. 

Mark the one which is not correct 

Libraries should allow banned literature 
 

ఈ క్ ేందిది అమెర్ిక్ా ప్ూరీ ర్ాషట ాప్త్ర నాె న్. ఎఫ్. క్మనెడ  గ్ార్ిది.  పా్శ్ెల్క్క్  దీని ఆధారేంగ్ా 
జవాబివీేండ . 
“ఈ దేశం విజ్తత్త్ో ప్ాట్ట బలం కూడా కలిగి ఉండాలంట్ే,మన్ం మన్ లక్ష్యూనిి 
చేరుకోవాలంట్,ే మన్కు ఇంకా కొత్త  ఆలోచన్లుకావాలి, అందుకు జాా న్వంత్ులు మర్ినిి 
మంచ పపసతకాలన్ు, జాతీయ గరంథాలయాలోో  చదవాలి. ఈ గరంథాలయాలు అందరి్కీ 
అందుబాట్టలో ఉండాలి- సెనా్రుకు త్పు. మన్ం అనిి నిజాలన్ు త్ లుసుకోవాలి, వేరువేరు 
విషయాలన్ు వినాలి, అనిి విమరశలన్ు కూడా వినాలి. మన్ం విభేదించే విషయాలున్ి 
పపసతకాలన్ు, అలాట్ర రచయత్లన్ు ఆహావనిదాద ం. హకుకల చటో్ం మన్కమ కాదు, 
మన్సావత్ంత్ాిూనికి కూడా గార్ి్యనే”. 

 

110.కింది వాట్రలో సర్మైన్ది కాని దానిి గుర్ితంచంది 
    గ్రేంథాల్క్యటల్క్లా  నిషకధిేంప్బ్డ న సాహిత్ూేం క్యడా అేంద్ుబ్రట్లల్క్ల ఉేండాలి.  

111.The term Wise Men reflects 

Knowledge Society 

111.జాా న్వంత్ులన్ి పదం ....... సూచసుత ంద.ి 



         జాా నవేంత్ుల్క్ సేంఘటనిె 

112.A commercial service to checking plagiarism 

Turnitin 

112.పేో గమర్ిసమ్ త్ లుసుకోడం కోసం ఆర్ిికమె న్ సేవగా ఏర్ాుటె్ ంది.... 
              ట్లర్ిేంట్రన్ 

113.Who has made the following statement 

“One Best Book is equal to Hundred Good Friends, One Good Friend is equal to a 

Library”. 

 

APJ Abdul Kalam 
 

113.కింది వాకూమెవర్ిద.ి.... 

“ ఒక మంచ పపసతకం వందమంది మంచ మిత్ుిలకు సమాన్ం. ఒక మంచ సేిహ త్ుడు ఒక 
గరంథాలయానికి సమాన్ం”. 

   ఏ పి జమ అబ్ుు ల్ క్ల్క్టమ్ 

114.ISSN to the serials is assigned as per standard 

ISO 3297 

114.ఐ ఎస్ ఎస్ ఎన్ అనే స్ింఖ్ు్ ఎ ప్రమాణాల ఆధారింగా ఇవవబదుతింద్? 

 ISO 3297 

 

115.Sourceforge is  

Online library of software 
 

115.సో ర్్ ఫో రె్ అంట్ే..... 
         ఆన్ ల్క్ ైన్ సాఫ్టట  వేర్డ  ల్క్ బాై్ర్ీ  
116.The Unique Identification for a book in library 

Accession Number 

116.ఒక గరంథాలయంలో ఒక పపసతకానికి ఉండే పతి్ేూక గుర్ితంపప.... 
        అక్్షన్ సేంఖూ 
117.In an HTML data communication from client to server, the data submitted from 

client to server is visible in which method 

GET 

117.ఒక హెచ్ ట్ర ఎమ్ ఎల్ డాట్ా కోయంట్ న్ుంచ సెరవర్ కు వసేత , కోయంట్ న్ుంచ సరవర్ కు 
వచచన్ డాట్ా ఏ మెథడ్ లో కనిసుత ంద?ి 

           జి ఇ ట్ర 
118.Subject indexing system adopted by British National Bibliography (BNB) 

since 1991 is  

COMPASS 



118.బిట్ీష నేషన్ల్ బబోయోగరఫీ (బ ఎన్ బ) 1991 న్ుంచ వాడుత్ున్ి సబెకో్స ఇండ క్స్ 

       సి ఓ ఎమ్ ప ిఏ ఎస్ ఎస్ 

 

119.Ulrich's Periodicals Directory™ is published by 

ProQuest 

119.ఊలిిచ్ యొకక పీర్ియాడికల్ డ  ర్మకోర్ీ ....... చేత్ పచిుర్ింప బడుత్ోంది 
            పర ా క్మీస్ట  
 

120. “Rules of Dictionary Catalogue”is given by 

 

CA Cutter 

120.“డిక్షన్ర్ీ కమట్లాగ్ యొకక రూల్్” న్ు ఇచచన్ది..... 
                సి ఏ క్ట్ట ర్డ 

 

121.A way to measure the impact of a scholarly article by charting social media is 

Altmetrics 

121.సమాజ మాధ్ూమాల దావర్ా ఒక ప్ాండిత్ూపూరకమె న్ వాూసం ఇంప్ాకో్స కొలవాలంట్ే.... 
        అల్ మెట్రా క్స్ 

122.The state does not have provision of Library Cess 

Maharashtra 

122.ఏ ర్ాష్ట తాతనికి లబరి్ీ సెస్ ప్ ి విషన్ లేదు? 

             మహార్ాషాట ా  
123.The concept of Market Mix is given by 

E. Jerome McCarthy 

123.మార్మకట్ మిక్స్ అనే భావన్న్ు ఇచచన్ది...... 
       ఇ. జమర్ోమ్ మెక్స క్ాథీ 
124.Not an Application software 

Interpreter 

124.ఇది అపిలికమషన్ సాఫో్ట వేర్ కాదు. 
        ఇేంట్ర్డ పిాట్ర్డ 

125.Example of Post Coordinate Indexing system 

Peek-a-Boo 

125.పో్ సో్ కో ఆర్ి్నేట్ ఇండ కి్ంగ్ సిసోమ్ కు ఉదాహరణ..... 

          పీక్స – అ – బ్ూ 

      

126.The standard port for data communication used for HTTP 

80 



126.హెచ్ ట్ర ట్ీ పి కి సాో ండ ర్్ గా వాడే డాట్ా కమయూనికమషన్ పో్ రో్ ఏది? 

 80 

127.The Checksum is to check the intactness of 

Data transfer from source to destination 

127.చ క్స సమ్ ఇంట్ాకో్స నెస్ న్ు పర్ీక్ష్ించేది..... 
       ద సిట నేషన్ సర ర్డ్ నుేంచ డాట్ర అేందిేంచట్ేం 

128.The Frequency table of a word across six different articles is given as, 
Title of Articles Frequency 

A 250 

B 220 

C 300 

D 150 

E 140 

F 275 

 

The Range of Frequencies is 

160 

128.ఒకపదానికున్ి త్రుచుదన్ం ఒక పట్రోకలో ఒకపదం  ఆఱు శీర్ిికలుగా చూపబడింది 
శీర్ిికలు త్రుచుదన్ం  
A 250 

B 220 

C 300 

D 150 

E 140 

F 275 

త్రుచుదన్ం ర్మంజ్ ....... 
 160 

 

129.Founder of Creative Commons 

Lawrence Lessig 

129.కిరయేట్రవ్ కామన్్ ప్ాిరంభకుడ వరు? 

     ల్క్టర్మన్్ ల్క్ సి్ ేంగ్ 

      

 

130.The standard thickness of Card Catalogue is 

0.01 cm 
 

130.కార్్ కమట్లాగ్ యొకక సాి పిత్ మందం ఎంత్? 

0.01 సె.మీ 

131.Cryptovirology is a field to 

to design powerful malicious software 



131.“కిరపోో్ వె ర్ాలజీ’ అనేది... దేనికి సంబంధించన్ విభాగం? 

    ఒక్ శ్క్ త వేంత్మెైన మటలిక్యూల్ ను సాఫ్టట  వేర్డ ల్క్ల త్యటరడచ యట్రనిక్  
132.INIS Thesaurus does not support the language 

Polish 

132.ఐ ఎన్ ఐ ఎస్ థ సార్మస్ ఈ భాషన్ు అన్ుమతించదు.... 
          పర లిష్ 

133.One is a Reference management tool 

Zotero 

133.ఇది ఒక  ర్మఫెర్మన్్ మేనేజమేంట్ ట్యల్ ...... 
    జొట్ెర్ో 
134.Digital library software Eprints is designed at 

University of Southampton 

134.ఇ- పిింట్్ అనే డిజిట్ల్ ల  బరి్ీ సాఫో్ట వేర్ ..... చేయబడింది. 
         యునివర్ిిట్ీ ఆఫ్ సౌథేంప్ట న్ 

135.The present Director of INFLIBNET is 

J P Singh Joorel 

135.ఐ ఎన్ ఎఫ్ ఎల్ ఐ బ ఎన్ ఈ ట్ర కి పసిుత త్ డ  ర్మకోరు...... 
     

   జమ పి సిేంగ్ జూర్మల్ 

     

136.The length of indicators in MARC records has a length of 

Two characters 

136.ఎమ్ ఏ ఆర్ సి రి్కారు్ ల ప్ డవపలోని ప్ డవప ఇండికమట్ర్్..... 

 ర్మేండు క్ార్మక్టరడా  

137.The library uses ……………… as source for conversion rate of USD to INR 
for payment of foreign subscriptions. 

Goods Office Committee 

137.ఇత్ర దేశాల పపసతకచందాలకు గాన్ు  యు ఎస్ డి ని ఐ ఎన్ ఆర్ గా మారి్చ గరంథాలయం 
దావర్ా.... వాడుత్ుంది 
         గ్ూడ్్ ఆఫీస్ క్మిట్ీ 
138.The Head of Documentation Research & Training Centre 

ARD Prasad 

138.డాకుూమెంట్ేషన్ రీ్సెర్చ అండ్ ట్ె నైింగ్ సెంట్ర్ అధ్ూక్షులు ఎవరు? 

     ఏ ఆర్డ డ  పా్సాద్ 

139.RSS Feed is 

Reader to read the updated content of websites in machine readable 
format 



139.ఆర్ ఎస్ ఎస్ ఫీడ్ అంట్ే...... 
చద్ువర్ి క్ొత్త గ్ా క్యర్బ్డ్ సమచార్ానిె వ బ్ సెైట్ోా  మషెీనకా  చద్వగ్లిగ్ిన ఫార్మేట్లట ల్క్ల 
చద్వడానిక్  అవక్ాశ్ేం  
    

140.Institutional Repositories are 

Secondary Source 

140.ఇంసిోట్యూషన్ల్ ర్ిప్ో సిట్ొర్ీస్ అనేవి...... 

        ర్మేండవ మూల్క్ేం 

     

 

141.Law of Bibliometrics for identification of core journals in a subject  

Bradford’s Law 

141.ఒక అంశానికిచ ందిన్లాఆఫ్ బబోయోమెట్రకి్స్ ఫర్ ఐడ ంట్రఫికమషన్ ఆఫ్ కోర్ జరిల్్  
అనేది..... 
      బ్రా డ్ ఫర ర్్డ్ ల్క్ట 
142.The Project Director of Information Requirements of Social Science 

(INFROSS) study 
Maurice B. Line 

142..ఇంఫర్మేషన్ రి్కవయర్మేంట్్ ఆఫ్ సో షియల్ సె న్్ సోడీ పో్ి జమకో్స డ  ర్మకమోర్ ఎవరు? 

         మౌర్ీస్ బి. ల్క్ ైన్ 

143.National Cultural Audiovisual Archives (NCAA) is hosted at 

Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi 

143..నేషన్ల్ కలుచరల్ ఆడియోవిజువల్ ఆర్ీకవ్్ ...... లో ఉంద ి

     ఇేందిర్ాగ్ేంధీ నేషనల్ సెేంట్ర్డ ఫర్డ ఆర్డట్, నయూధిలా్ల 

144.The updating frequency of INSPEC indexing abstracting database is 

Weekly 

144.ఐ ఎన్ ఎస్ పి ఇ సి ఇండ కి్ంగ్ ఆబ్ సాో ా కిోంగ్ డాట్ా బేస్ లో అప్ డేట్రంగ్ త్రుచుదన్ం 
ఎంత్? 

     వార్ానిక్ొక్సార్ి 
145.Automatic assignment of IP address to the client is done by 

DHCP 

145.ఆట్ొమేట్రక్స అసె నెేంట్ ఆఫ్ ఐ పి అడ సి్ కోయంట్టకు ........ దావర చేయబడుత్ుంది 
     డి హె సి పి   
146.One is a programming language 

LISP 
 

146.కింది వాట్రలో ఒకట్ర పో్ి గరా మింగ్ లాంగమవజ్ 



      ఎల్క్ ై ఎస్ పి  
147.Mark the odd one out 

Koha 

147.కింది వాట్రలోో  సంబంధించని దానిి గుర్ితంచండి..... 
      కోహా 

148.TheJournal of the Association for Information Science and Technology 

(JASIST) is published by 

Wiley 

148.ది జరిల్ ఆఫ్ అసో షియేషన్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ట్ెకాిలజీ ........ చే 
పచిుర్ిత్మౌత్ుంది 
      విలా్ల 

149.Example of Optical storage 

DVD 

149.ఆపిోకల్ సోో ర్మజ్ కి ఉదాహరణ 

         డ  వి డ  
150.The number of basic Elements in Dublin Core 

      15 

150.డబిల న్ కోర్ లో ఉిండే మూల ఎలిమింటల  ఎన్ని? 

 15 

 

 


