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LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
1. The term used by Ranganathan to measure the metrics of information
Librametrics
1.బెట్క్స
రి స ఆఫ్ ఇనఫమైేషన్ నఽ కొఱవడాతుకి యంగనాథన్ గయు వడిన దం...
లిబ్రాబెట్ా క్స
ర ్
2. RRRLF functions under
Ministry of Culture
2.ఆర్ ఆర్ ఆర్ ఎల్ ఎఫ్ ఎవమికిందతుచేసత ఽంది?
శూంసకితిక భంతిిత్వ శఖ
3.Andhra Pradesh Library Association was formed in
1914
3.ఆంధిద
ి ేశ్ గరంథాఱమాఱ అశూో సభేషన్ ఎపుడు తృియంబబెంది ?
1914
4.The article “A Mathematical Theory of Communication” was written by
C.E. Shanon
4..“ ది భాథభట్రకల్ థిమమీ ఆఫ్ కభయూతుకైషన్” అనే త్ాితుి ఎవయు మశయు?
స.ఇ. షనన్
5.UNESCO Public Library Menifesto was first approved in
1949
5.ము ఎన్ ఇ ఎస్ స ఒ(మునెశూో క) జాతీమ గరంథాఱమ భాతుపెశూో ఎపుడు ముదఱ ంది ?
1949
6.ISO 2709 is standard for
Information Exchange Format
6.ఐ ఎస్ ఒ 2709 అనేది దేతుకి సంఫంధించంది?
ఇనపమైేషన్ ఎక్స్ చేంజ్ నూమమేట్
7.Web of Science is maintained by
Clarivate Analytics
7.వెబ్ విజాానశశూతాతుి తుయవహంచేది ఎవయు?
క్ామివేట్ అనాలిట్రక్స్
8.METS stands for
Metadata Encoding & Transmission Standard
8.ఎమ్ ఇ ట్ర అంట్ే....
బెట్డాట్ర ఎనకోడేంగ్ &ట్రాన్్ మిషన్ సటేండర్డ్
9.In MARC21 field 856 is related to
Electronic Location and Access
9.ఎమ్ ఏ ఆర్ స21 ఱో 856 ప఼ల్్ దేతుకి చందింది?
ఎల్క్ట్ర
ా నిక్స ల్క్ొక్ైషన్ అేండ్ ఆక్్స్
10.DEPA is part of
POPSI

10.డి ఇ  ఏ అనేది దేతుఱో ఫాగం...?
 ఒ  ఎస్ ఐ
11.Rampur Raza Library is in
Uttar Pradesh
11.మమ్ ూర్ మజా గరంథాఱమం ఎకకడుంది ?
ఉత్త రప్ాదశ్
12.One is not the part of Legal Deposit System of India
Khuda Baksh Oriental Public Library
12.కింది వట్రఱో ో కట్ర ఫాయత్ య్గల్ డితృసట్ ససోమ్ ఱోకి మదఽ. అది ఏది?
ఖఽదాబ్క్ష్ ఒమియేంట్ల్ జాతీయ గ్రేంథాల్క్యేం
13.The National Advisory Committee Report, 1958 was prepared under the
Chairmanship of
K. P. Sinha
13.1958ఱో దేశీమ సఱశృ కమిట్ీ మితృో యుోకు ఎవయు చమమేన్ గ తుచేశయు?
కమ.. సనహ ా
14.CILIP is a library association of
United Kingdom
14.స ఐ ఎల్ ఐ  అనేది ఎకకడి గరంథాఱమా అశూో సభేషన్?
యునైట్ెడ్ క్ేంగ్ డమ్
15.NDL is a project developed by IIT, Kharagpur under
NMEICT
15.ఐ ఐట్ర ఖయగ్ ూర్ త్మాయుచేసన ఎన్ డి ఎల్ తృో ి జమక్సో దేతు కిందకి వసఽతంది ?
ఎన్ ఎమ్ ఇ ఐ స ట్ర
16.N-LIST is now part of
E-Shodhsindhu
16.ఎన్ – యౌస్ో ఇపుడు దేతుఱో కఫాగం?
.ఇ- శూో ధ్ సంధఽ
17.Interactive Web is a concept of
Web 2.0
17.ఇంట్మకిోవ్ వెబ్ అనేది దేతుఱో ఫాగం?
.

వబ్2.0

18.The number of sections in METS documents
Seven
18.ఎమ్ ఇ ట్ర ఎస్ డాకుూబెంట్స ఱో ఎతుి సెక్షనఽోంట్ాభ?
ఏడు
19.The RAID technology uses Mirroring and Stripping together
RAID 10
19.ితితంతంచట్ం, కుకుండా ఉంచట్ం అనే మమండింట్రతు ఏ మమైడ్ ట్ెకిఱజీ చేసత ఽంది ?
మమైడ్10
20.One is a comparative scale
Q-sort
20.కింది వట్రఱో కట్ీ తృో ఱచడాతుకి వడే కొఱఫదద ....?
క్యూ - సర్డట
21.The article “Project on Study of Subjects” is written by
Ganesh Bhattacharya

21..“ తృో ి జమక్సో ఆన్ సో డీ ఆఫ్ సఫజెక్సో్ ” మసన యచభత్
గ్ణేష్ భట్రటచారూ
22.Which is unreliable source in literary research?
Material on Social media
22.కింది వట్రఱో ో శూహత్ూ మిశోధనఱమీద నభేదగతుది ఏది ?
సమూహిక్ మటధ్ూమటల్క్లాని సమటచారేం
23.Academic research is different than general market research :
In methodology
23.విదాూత్ేక మిశోధన, భాభయఱు భామమకట్టో మిశోధనకనాి ఎందఽఱో తేనిబెంది?
ప్మిశోధ్నా ప్ద్ధ త్ుల్క్లా
24.Which is the connector(s) used with CAT6 cables
RJ45
24.కూట్ (CAT)6 కైఫుల్స ఱో కనెక్సో చేసేది ఏది?
ఆర్ జమ 45
25.Mnemonics is related to
Canon of Recall Value
25.బెిమోతుక్సస దేతుకి సంఫంధించంది?
క్నన్ ఆఫ్ మీక్ల్ వల్క్యూ
26.The Convener of last UGC-CDC in Library & Information Science is
C.R. Karisiddappa
26.ము జి స – స డి స ఱ ఫిమీ &ఇనఫమైేషన్ సెన్స ఱ చవమి కతూవనర్ ఎవయు?
.స.ఆర్. కమిసదదు
27.This is not a division of ALA
OCLC
27.కింది వట్రఱో ో ఏది ఏ ఎల్ ఏ ఱో ఫాగం కదఽ?
ఒ స ఎల్ స
28.The difference between IPV6 and IPV4 addressing system is
IPV6 is 128-bit and IPV4 is 32-bit
28. ఐ  వి 6 –ఐ  వి 4 ఱ భధూ అడస
ి ంగ్ ససోంఱో ఉని ఫేదం?
ఐ  వి6 క్ 128 నృట్ల
ా - ఐ  వి 4 క్ 32 నృట్ల
ా
29.ISSN in India is provided by
NISCAIR
29.ఫాయత్దేశంఱో ఐ ఎస్ ఎస్ ఎన్ సంఖూనఽ కైట్ాభంచేది ఎవయు?
ఎన్ ఐ ఎస్ స ఏ ఐ ఆర్డ
30.TIPASA is…………………of OCLC
Inter Library Loan Service
30.ట్ర ఐ  ఏ ఎస్ ఏ అనేది...................... యొకక ఒ స ఎల్ స
ఇేంట్ర్డ ల్క్ ైబ్ామీ ల్క్లన్ సమీీసఽ
31.The protocol enables Web search engines services (like GOOGLE) to search
libraries
OAI-PMH
31.గరంథాఱమాఱనఽ వెత్కడాతుకి వెబ్ సెర్చ ఇంజినో సమీవసఽ ( గయగుల్) వంట్రవి
వడుకోడాతుకి ఏ తృో ి ట్ోకల్ తుచేసత ఽంది ?
ఒ ఏ ఐ –  ఎమ్ హెచ్

32.The Basic Law advocates brevity
Law of Parsimony
32.ఏ చట్ో ం కుోత త్నఽ సభమిిసత ఽంది ?
ల్క్ట ఆఫ్ నుమిిమోనీ
33.OpenDOAR provides identification, browsing and search for repositories is a
service of
SHERPA
33.ఒన్ డి ఒ ఏ ఆర్ గుమితంప, ఫరిసంగ్, వెత్ుకుఱాట్ఱనఽ సభమిించే క మితృో జిట్మీ
సమీవసఽ......
ఎస్ హెచ్ ఇ ఆర్డ  ఏ
34.A „Stop Word‟ file
stops words to appear in search result
34.“ శూోప్ వోర్్ “ పెల్ అంట్ే.....
ప్దాల్క్నఽ సెర్డ్ మిసల్ట ల్క్ల క్నిేంచక్ ేండా ఆప్ుత్ుేంది
35.One cannot be used as Subject heading list
Catalogue
35.కింది వట్రఱో ో అంశతుకి సంఫంధించన శీమిషకగ వడమతుది ఏది ?
క్ైట్ల్క్లగ్
36.The same number or number group is used to represent same isolate idea(s)
across different subjects is
Scheduled Mnemonics
36.సభానబెన సంఖూఱనఽ గతు సంఖాూగుంపఱనఽ గతు వడి విడిగ చేసే ఆఱోచనఱు
వివిధ అంశఱ గుమించనవెత్ే అది .....
సెోడాూల్్ బెనమోనిక్స్
37.The arrangement of isolates Syllable, Word, Phrase, Clause, Sentence is an
example of
Increasing Complexity
37.ఐశూో ఱేట్ో కూయుుఱో అక్షయం (సఱఫుల్), దం (వోర్్ ), దాఱ సభయహం ( పేిస్) కిమ
ర ,
కయత గఱ వకూ ఫాగం (కోస్), వకూం( సెంట్ెన్స)అనేవి దేతుకి ఉదాహయణఱు?
అధిక్మవుత్ునన క్ా షటత్
38.Method for tapping Tacit Knowledge in an organization
Knowledge Mapping
38.క సంసి ఱోతు ట్ాట్రక్స జాానాతుి ెంతృ ందించఽకొనే విధానం.....
జాానానిన మటూేంగ్ చయట్ేం
39.Not a Property file format
ODT
39.ఇది తృో ి తృ మీో పెల్ తౄమమేట్ కదఽ....
ఒ డ ట్ర
40.The term used for Physical Description in RDA
Carrier
40.ఆర్ డి ఏ ఱో ఫరతిక యబెన వివయణ ఇవవడాతుకి వడే ట్ెర్ే.....
క్మియర్డ
41.The search engine MOJEEK is from
United Kingdom

41.సెర్చ ఇంజిన్ ఎమ్ ఒ జి ఇ ఇ కమ ఎకకడనఽంచ వచచంది ?
యునైట్ెడ్ క్ేంగ్ డమ్
42.The book “PRECIS: a primer” is written by
M. Dykstra
42.“  ఆర్ స ఐ ఎస్: అ ెభ
ై ర్” అనే పసత క యచభత్
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..సాచంచన ఆధాయం నఽంచ కక భమమకకడనఽంచనా సభాచామతుి తీసఽకొనిపుడు,
వివయణాత్ేక కైట్ఱాగ్ ఱో దాతుి ఎఱా సాచశూతయు?
ఎన్ క్లాస్్ చత్ురసాక్రబ్రాక్మట్ట లల్క్
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  ముట్ర మోడల్ నఽ ఇచచనది....
డెబ్ొ న్్
46.The depth of any research can be judged by:
Objectives of the research
46..క మిశోధన ఱోత్ునఽ దేతుి ఫట్రో అంచనా వేయొచఽచ?
ప్మిశోధ్నల్క్క్ష్యూల్క్నఽ (ఆబ్జెక్టవిట్ీస్ ఆఫ్ మీసెర్డ్)
47.The starter and arresterin CC used for Subject Device
“(” and “)”
47..స స ఱో సఫజెక్సో డివెస్ కి శూోయోర్, అమమసోర్ ఱుగ వడేవి?
“(”అండ్ “)”
48.Core in computers means
Processor
48.గణకమంత్ింఱో కోర్ అంట్ే....
నురా సెసర్డ
49.The library has collection of books bound in human skin
Harvard University
49..భానవ చయేంత్ో ఫజండ్ చేమ ఫడ్ పసత కఱుని గరంథాఱమం ఎకకడుంది ?
హమీర్డ్ విశ్ీవిదాూల్క్యేం
50.When information of place, publisher and year cannot be ascertained it is render
in catalogue description as
[ s.l: s.n., …???? ]
50..క పుస్తకాన్ని ముద్రించిన స్థలిం, ప్రచురించినవారు, స్ింవత్సరిం తెలియకపోతే, కేటలాగ్ లో
దాన్ని ఎలాసూచిస్తతరు?
[ s.l: s.n., …???? ]
51.The Body assigns unique name to a serial
International Serials Data System

51.ది ఫాడీ క స఼మిమల్ కు సమికొత్త ేయునఽ త్గియౌసేత .....
ఇేంట్మైనషనల్ స఼మియల్్ డాట్ర ససటమ్
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.కిందివట్రతు కఱండి
i)కరరడ్ శూో మిసంగ్

m) హో వర్్ డి వెట్

ii) ఼తుమన్ య్డర్

n) ఎల్ ఎమ్ ట్ెమేన్

iii) ఱాంగిట్యూడల్ సో డీ

o) ఱాజమర్ ప఼ల్్

iv) తతయౌయోగరమ్

p) జమఫ్ హో వ్

i(p);ii(o);iii(n);iv(m)
53.The P-note is
Correction in UDC
53.ది - నోట్ అంట్ే......
ము డి స ఱో కమమక్షన్
54.A Namespace is defined in and XML document through the symbol
Colon
54.ఎక్సస ఎమ్ ఎల్ డాకుూబెంట్ ఱో నేమ్ సేుస్ నఽ ఎఱా డిపెన్ చేశూత యు?
క్లల్క్న్
55.Eigenfactor score developed by
Jevin West & Carl Bergstrom
55.ఈజిన్ తౄకోర్ శూో కర్ నఽ అతేవిదిి చేసన వయు?
జమవిన్ వస్ట & క్ర్డా బ్జర్డ్ సటామ్
56…………….. is example of Volatile memory
Cache Memory
56.వోఱట్ెల్ జాానక శకిత కి .................. క ఉదాహయణ
క్చె బెముమీ
57.A project monitoring technique
PERT
57.ఇదిక తృో ి జమక్సో భాతుట్మింగ్ శూంకైతికత్......
 ఇ ఆర్డ ట్ర
58.The periodicity of journal UNESCO COURIER is
Quarterly
58.మునెకోస కొమిమర్ తిిక కఱ అవధి .....
తెైమటసక్ ప్త్రాక్
59.As per the Guinness Book of World Records the highest library is located in
CHINA
59.గితూిసఽ ఫుక్స ఆఫ్ వయల్్ మికర్్ ఱ ికయం ఎత్తత న గరంథాఱమం ఎకకడుంది ?
చెైనా
60.John Macfarlane is related to

Imperial Library
60.జాన్ భాక్స పమైోన్ దేతుకి సంఫంధిమిచన వూకిత?
ఇేం఼మియల్ ల్క్ ైబ్ామీ
61.ZBB is developed by
Peter Pyhrr
61.జడ్ త త తు అతేవిదిి చేసందవయు?
఼ట్ర్డ ెైహర్డ
62.The publisher of Reference Catalogue of Indian Books in Print
Indian Bibliographies Bureau
62.భుదిణఱో ఉని ఫాయతీమ యచనఱకు మమపమమన్స కట్ఱాగ్ నఽ ిచఽమిం చేద.ి ....
ఇేండయన్ నృనృా యోగ్రప఼స్ బ్ూూమో
63.Op. cit. is meant for:
Opera Citato „in the work cited‟
63.ఒ. స ఐ ట్ర అనేద.ి ...
ఒెమ సట్రట్ో ’ఇన్ ది వర్డో సెైట్ెడ్”
64.National Diet Library is Located at
Japan
64.జాతీమ డట్ గరంథాఱమం ఎకకడుంది?
జతృన్
65.The fungicide used in Fumigation chamber
Thymol
65.ధానం చాంఫయో ఱో వడే శియ్ంధిబేది?
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.కిందివట్రతు జత్కఱండి....
i)తౄో ట్ోగరప఼

m) బెకతుకల్ కమోుజిషన్

ii) హెకోోగరప఼

n) ఎఱకోాన్ తెమ్ మికమి్ంగ్

iii) తౄస఼బెల్

o) జమఱట్రన్ డాో కైషన్

iv) యౌనోట్ెప్

p) ఱాంగ్ డిసోన్స సెకమోగరప఼
i(n); ii(o);iii(p);iv(m)

67.The one has the longest expected life
Microfilm
67.అత్ూధికకఱం భతుికఱో ఉండేది ?
బెైక్లరపల్ే
68.Esprit-de-corps represents
Team Work
68.ఇసుమిట్- ది- కమపుస్ అంట్ే....
జట్లటగ్ ప్నిచయట్ేం

( ట్ీమ్ వర్డో)

69.The idea of Chain Indexing was first presented in the book…………. by
Ranganathan.
Theory of Library Catalogue
69.చన్ ఇండకిసంగ్ నఽ యంగనాథన్ ముదట్ వడిన పసత కం......
థియమీ ఆఫ్ ల్క్ ైబ్ామీ క్ట్ల్క్టగ్
70.The third edition of UDC was published in
German
70.ము డి స కి భయడవ భుదిణ ఏ ఫాషఱో జమిగింది ?
జమరేన్
71.Scopus is a product of
Elsevier
71.శూో కస్ అనేదిదీతు తృో ి డక్సో ....
ఎలి్వీర్డ
72.Ontology is
Representation of ideas with their interdependent properties and
relations
72.అసత త్వం అనేది (ఆనోోఱొజీ) ...
క్దానిమీద్ మమొక్ట్ర ఆధారప్డ గ్ుణాల్క్తోనఽ , సేంబ్ేంధాల్క్తోనఽ క్యడన ఫరవల్క్నఽ సాచేంచట్ేం

73.National Translations Center (NTC) is situated at
Chicago
73..నేషనల్ ట్ాినసఱేషన్ సెంట్ర్ (ఎన్ ట్ీ స) ఎకకడుంది?
చక్గ్ో
74.In CDS/ISIS REF() function is used for
Extracting data from a particular record
74.స డి ఎస్/ ఐ ఎస్ ఐ ఎస్ ఆర్ ఇ ఫ్ ఱోో () వడఫడేది.....
క్ ప్ాతూక్ మిక్రడ్ల్క్లేంచ డాట్ర నఽ వలిక్ తీయడానిక్
75.The four quadrants in MOOC includes
Video lecture, Reading material, Self-assessment tests and Online
discussions
75.భయక్సస ఱో ఉండే నాఱుగు కవయ్ంట్స ......
వీడయో ల్క్ క్్ర్డ, మీడేంగ్ బెట్ీమియల్, సెల్ప అసె్సెేేంట్ ట్ెస్ట, ఆన్ ల్క్ ైన్ డసోషన్్
76.The host of Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL)
is
PROQUEST
76.ఆనాూవల్ తతో యోగరప఼ ఆఫ్ ఇంగీోష్ ఱాంగైవజ్ అండ్ యౌట్మైచర్ ( ఏ త ఇ ఎల్ ఎల్) నఽ
అందించేద.ి ..
 ఆర్డ ఒ క్యూ యు ఇ ఎస్ ట్ర
77.The replica of stack arrangement of documents in library
Shelf List
77.గరంథాఱమాఱ డాకుూబెంట్ో శూోక్స అమైంజ్ బెంట్ ఱ మమోకనఽ..... అంట్ాయు.
షెల్ప 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.మజకీమ డాట్ా అనాయౌట్రక్సస ఱో ఈ కంెతూ సర్వ..... చేసత ఽంది.
క్ైేంనృాడ్ె అనల్క్ట్రక్
80.OWL stands for
Web Ontology Language
80.ఒ డఫయ
ో ూ ఎల్ అంట్ే.....
వబ్ ఆనాటల్క్జీ ల్క్టేంగ్ైీజి

81.The one not related to Z39.50 protocol
XAMPP
81.కింది వట్రఱో Z39.50 తృో ి ట్ోకల్ కు సంఫంధించతుది.....
ఎక్స్ ఏ ఎమ్  
82.BIBFRAME is an initiative of
Library of Congress
82.త ఐ త ఎఫ్ ఆర్ ఏ ఎమ్ ఇ (తబ్ పేిమ్) అనేది క తృియంబం
ల్క్ ైబ్ామీ ఆఫ్ క్ేంగ్రస్
83.Likert Item is
A Statement which is to be evaluated in Likert Scale
83.లిక్మర్డట ఐట్ెమ్ అేంట్ే....
లిక్మర్డట సకోల్ ల్క్ల క్ొల్క్వ వల్క్సన సకటట్ బెేంట్
84.WEMI stands for
Work, Expression, Manifestation, Item
84.డఫయ
ో ూ ఇ ఎమ్ ఐ అంట్ే....
వర్డో, ఎేంట్రట్,ీ బెట్ీమియల్, ఐసొ ల్క్ేట్
85.Tim Berners-Lee invented the World Wide Web together with
Robert Cailliau
85.ట్రమ్ ఫజయిర్స- య్ వయల్్ వెడ్ వెబ్ నఽ కచోట్టకు..... వీమిత్ో సశృ ఆశృవతుంచాడు.
మబ్ర్డట క్భాయౌ
86.The term Bibliographic Coupling was introduced by
M. M. Kessler
86.తతో యోగరపక్స కల్్ అనే దఫంధాతుి మిచమమ్ చేసనవయు....
ఎమ్.ఎమ్. క్మసార్డ
87.In a search matrix the calculation for precision is done as
Retrieved relevant / Retrieved
87.భాట్రక్స
ి స వెత్కడాతుకి ఖచచత్బెన ఱ కకఱు కట్ేోట్పడు ఇఱా......
మిట్ా వ్డ
ీ ్ సేంబ్ేంధిేంచనది/ మిట్ా వ్డ
ీ ్
88.Principles of Management is given by
Henry Fayol
88.బేనేజమేంట్ ితుసల్స .... వీయు ఇచాచయు.....
హెనీా నూయల్
89.DDC was first published in the year

1876
89.డి డి సి మొదటి స్తర ప్రకటిించబడిింద్....
1876
90.FRAD is related to entities like
Person, family, corporate body and place
90..ఎఫ్ ఆర్ ఏ డి అనేది ఈ కింది వట్ర ఎంట్ీట్ీఱకు సంఫంధించంది .....
వూక్త, క్ ట్లేంబ్ేం, క్మొమైట్ బ్రడీ, సథ ల్క్ేం
91.Facts on Fileis
Secondary source
91.పెల్స ఱో తుజాఱు అంట్ే......
దిీతీయ మూల్క్ేం
92.The first version of UNICODE manual published in the year
1991
92.యూనీకోడ్ మాన్యువల్ మొదటి స్తర ఏ స్ింవత్సరింలో ప్రకటిించబడిింద్?
1991
93.The maximum possible length of a record in ISO2709 would be in characters
99999
93.అత్ుధిక న్నడివి గల రకారు
ు ISO2709 ఎన్ని కారెకటరలలో 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.అససయషన్ (A) ఆట్ోబేట్ెడ్ మిసమఱోో కట్ఱాగింగ్ కోసపకైషన్ (వమీ్కయణ) ఱో సభుచత్
విఫాగం త్గి్తృో త్ోంది.
కయణం (R) : ఆట్ోబేషన్ శూంకైతిక తృో ి సెసంగ్ ఫయువపనఽ త్గి్ంచంది .
A త్ప్ు, R సమి
95.Which is/are not metadata standard(s)?
i) RDF
ii) MARC21
iii) XML
iv) Dublin Core
i) and iii) are correct
95..కిందివట్రఱో ఏది/ఏవి బెట్ాడాట్ా ిభాణాఱు కదఽ?
1.ఆర్ డి ఎఫ్
2.ఎమ్ ఏ ఆర్ స 21
3.ఎక్సస ఎమ్ ఎల్
4.డుతో న్ కోర్
i) , iii) సమమైనవి
96.One is not a review services
SDI
96.కింది వట్రఱో కట్ర మివూూ సమీవస్ కదఽ....
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.అససయసషన్(A) : క గరంథాఱమం ఎదగఱంట్ే వడుకమి కోమిక , సేవచేమాఱనే
భనసత త్వం గఱ ఉదయ ూగుఱు అవసయం
కయణం(R): వడుకమికి గరంథాఱమంఱో ఱేతు వట్రతు కూడా అడిగై హకుకంది .
A సరి, కాని R సమిక్ద్ఽ
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.అససయసషన్(A) : జాతీమ గరంథాఱమం ఏముట్ట సభాజంఱో త్గిన జాానాతుి
ెంతృ ందించాఱనిదే
కయణం(R): జాతీమ గరంథాఱమం ిజఱోో అవగహనాశకితతు ెంచఽత్ుంది
A, Rమమేండాసమమైనవే,
99.LibriVox is an open library of
Audio books
99.యౌతివోక్సస అనేది ..... క ఒన్ ఱ ఫిమీ
ఆడయో ప్ుసత క్ల్క్క్
100.The oldest digital library is
Project Gutenberg
100.తృిచీన డిజిట్ల్ ఱ ఫిమీ ఏది?
తృో ి జమక్సో గుట్న్ ఫర్్
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 సంఫంధించన ేయు/ ేయో ు
1.పయౌప్ కరస఼ీ
2.గయయౌక్స ఎఫ్. ఉమివక్స
3.హెతూి పమాల్
4.ఎడవర్్ డమింగ్
i , iv
102.In Packet Switching data is transferred through
Store and forward
102.తృకమట్ సవచంగ్ ఱో డాట్ా దీతు దావమ ంఫడుత్ుంది
తుఱవ చేభ, ంంచఽ
103.Soundex algorithm is used in
Textual Error correction
103.శూ ండక్సస అఱా్మిథమ్ ఇందఽఱో వడఫడుత్ుంది.
ట్ెక్స్ చఽూవల్ ఎరరర్డ క్మమక్షన్
104.The digital library requires commercial subscription
JSTOR

104.ఈ డిజిట్ల్ ఱ ఫిమీకి ఆమిిక సంఫంధబెన చందా అవసయం....
జమ ఎస్ ట్ర ఒ ఆర్డ
105.The search strategy does not involve more than one term
Truncation
105.సెర్చ శూోాట్ెజీ ఱో కదాతు కనాిఎకుకవ శూంకైతిక యూతృఱు అకకమైోదఽ....
ట్ర
ా న్ క్ైషన్
106.The demand and supply theory of document selection was given by
L R McColvin
106.ది డిభాంద్ అండ్ సయపమ సది ాంత్ాతుి డాకుూబెంట్ో ఎతుికకు వమితంచేసనది ......
ఎల్.ఆర్డ. మటక్స క్లిీన్
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.అససయసషన్(A) : గరంథాఱమ అధికమిత్ో ఎపుడా వదించకోడదఽ; వమికి భనకనాి
ఎకుకవ త్ఱుసఽ
కయణం(R): గరంథాఱమాధికమిఏ అంశం ట్ెో నా
ల ఆధికమికంగ ఉంట్ాయు.
A స్ర, కాన్న R స్రకాదు
108.The first principle in the Principle of Helpful sequence
Principle of Later-in-Time
108..ితుసల్ ఆఫ్ హెల్ు పపల్ స఼కమవన్స ఱో ముదట్ర ితుసల్....
ాని్ప్ల్ ఆఫ్ ల్క్ేట్ర్డ – ఇన్- ట్ెైమ్
109.In RDBMS a property is called
Column
109.ఆర్ డి త ఎమ్ ఎస్ ఱో క ఱక్షణాతుి ఇఱా ఱుశూతయు......
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 క్ేందిది అబెమిక్ ప్ూరీ మషటాప్త్ర నాెన్. ఎఫ్. క్మననడ గ్మిద.ి ప్ాశ్నల్క్క్ దీని ఆధారేంగ్
జవనృవీేండ.

“ఈ దేశం విజ్తత్త్ో తృట్ట ఫఱం కూడా కయౌగి ఉండాఱంట్ే ,భనం భన ఱక్ష్యూతుి
చేయుకోవఱంట్ే, భనకు ఇంక కొత్త ఆఱోచనఱుకవయౌ, అందఽకు జాానవంత్ుఱు భమితుి
భంచ పసత కఱనఽ, జాతీమ గరంథాఱమాఱోో చదవయౌ. ఈ గరంథాఱమాఱు అందమికీ
అందఽఫాట్టఱో ఉండాయౌ- సెనాసయుకు త్ు. భనం అతుి తుజాఱనఽ త్ఱుసఽకోవయౌ, వేయువేయు

విషమాఱనఽ వినాయౌ, అతుి విభయశఱనఽ కూడా వినాయౌ. భనం విఫేదించే విషమాఱుని
పసత కఱనఽ, అఱాట్ర యచభత్ఱనఽ ఆశృవతుదాదం. హకుకఱ చట్ో ం భనకై కదఽ,
భనశూవత్ంత్ాిూతుకి కూడా గమి్మనే”.
110.కింది వట్రఱో సమమైనది కతు దాతుి గుమితంచంది
గ్రేంథాల్క్యటల్క్లా నిషకధిేంప్బ్డన సహిత్ూేం క్యడా అేంద్ఽబ్రట్లల్క్ల ఉేండాలి.
111.The term Wise Men reflects
Knowledge Society
111.జాానవంత్ుఱని దం ....... సాచసఽతంది.
జాానవేంత్ుల్క్ సేంఘటనిన
112.A commercial service to checking plagiarism
Turnitin
112.ేో గమమిసమ్ త్ఱుసఽకోడం కోసం ఆమిికబెన సేవగ ఏముట్ెంది ....
ట్లమిేంట్రన్
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 వకూబెవమిది.....
“ క భంచ పసత కం వందభంది భంచ మిత్ుిఱకు సభానం. క భంచ సేిహత్ుడు క
గరంథాఱమాతుకి సభానం”.
ఏ  జమ అబ్ుదల్ 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.శూో ర్స తౄో ర్ె అంట్ే.....
ఆన్ ల్క్ ైన్ సఫ్టట వేర్డ ల్క్ ైబ్ామీ
116.The Unique Identification for a book in library
Accession Number
116.క గరంథాఱమంఱో క పసత కతుకి ఉండే ిత్ేూక గుమితంప....
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.క హెచ్ ట్ర ఎమ్ ఎల్ డాట్ా కో భంట్ నఽంచ సెయవర్ కు వసేత , కో భంట్ నఽంచ సయవర్ కు
వచచన డాట్ా ఏ బెథడ్ ఱో కతుసఽతంది ?
జి ఇ ట్ర
118.Subject indexing system adopted by British National Bibliography (BNB)
since 1991 is

COMPASS
118.తిట్ీష నేషనల్ తతో యోగరప఼ (త ఎన్ త) 1991 నఽంచ వడుత్ుని సఫె క్సో ఇండక్సస
స ఒ ఎమ్  ఏ ఎస్ ఎస్
119.Ulrich's Periodicals Directory™ is published by
ProQuest
119.ఊయౌిచ్ యొకక ఼మిమాడికల్ డమమకోమీ ....... చేత్ ిచఽమిం ఫడుత్ోంది
నురా క్మీస్ట
120. “Rules

of Dictionary Catalogue”is given by

CA Cutter
120.“డిక్షనమీ కైట్ఱాగ్ యొకక యూల్స” నఽ ఇచచనది.....
స ఏ క్ట్ట ర్డ
121.A way to measure the impact of a scholarly article by charting social media is
Altmetrics
121.సభాజ భాధూభాఱ దావమ క తృండిత్ూూయకబెన వూసం ఇంతృక్సో కొఱవఱంట్ే ....
అల్ బెట్ా క్స
ర ్
122.The state does not have provision of Library Cess
Maharashtra
122.ఏ మశుతతతుకి ఱఫిమీ సెస్ తృ ి విషన్ ఱేదఽ?
మహమషటా
123.The concept of Market Mix is given by
E. Jerome McCarthy
123.భామమకట్ మిక్సస అనే ఫావననఽ ఇచచనది......
ఇ. జమమోమ్ బెక్స క్థీ
124.Not an Application software
Interpreter
124.ఇది అలికైషన్ శూఫ్టో వేర్ కదఽ.
ఇేంట్ర్డ ాట్ర్డ
125.Example of Post Coordinate Indexing system
Peek-a-Boo
125.తృో స్ో కో ఆమి్నేట్ ఇండకిసంగ్ ససోమ్ కు ఉదాహయణ.....
఼క్స – అ – బ్ూ
126.The standard port for data communication used for HTTP
80
126.హెచ్ ట్ర ట్ీ  కి శూోండర్్ గ వడే డాట్ా కభయూతుకైషన్ తృో ర్ో ఏది ?
80
127.The Checksum is to check the intactness of
Data transfer from source to destination
127.చక్స సమ్ ఇంట్ాక్సో నెస్ నఽ మీక్ష్ించేది .....
దసటనేషన్ సర ర్డ్ నఽేంచ డాట్ర అేందిేంచట్ేం
128.The Frequency table of a word across six different articles is given as,
Title of Articles

Frequency

A
B
C
D
E
F

250
220
300
150
140
275

The Range of Frequencies is
160
128.కదాతుకుని త్యుచఽదనం క ట్రోకఱో కదం ఆరఽ శీమిషకఱుగ చాఫడింది
శీమిషకఱు త్యుచఽదనం
A
B
C
D
E
F

250
220
300
150
140
275

త్యుచఽదనం మైంజ్ .......
160
129.Founder of Creative Commons
Lawrence Lessig
129.కిభ
ర ేట్రవ్ కభన్స తృియంబకుడవయు?
ల్క్టమమన్్ ల్క్ స్ేంగ్

130.The standard thickness of Card Catalogue is
0.01 cm
130.కర్్ కైట్ఱాగ్ యొకక శూిత్ భందం ఎంత్?
0.01 సె.మీ
131.Cryptovirology is a field to
to design powerful malicious software
131.“కితృ
ర ో వెమఱజీ’ అనేది... దేతుకి సంఫంధించన విఫాగం?
క్ శ్క్తవేంత్బెైన మటలిక్యూల్ నఽ సఫ్టట వేర్డ ల్క్ల త్యటరడచయట్రనిక్
132.INIS Thesaurus does not support the language
Polish
132.ఐ ఎన్ ఐ ఎస్ థశూమమస్ ఈ ఫాషనఽ అనఽభతించదఽ....
నుర లిష్
133.One is a Reference management tool
Zotero
133.ఇది క మమపెమమన్స బేనేజమేంట్ ట్యల్ ......
జొట్ెమో
134.Digital library software Eprints is designed at
University of Southampton
134.ఇ- ింట్స అనే డిజిట్ల్ ఱ ఫిమీ శూఫ్టో వేర్ ..... చేమఫడింది.
యునివమిిట్ీ ఆఫ్ సౌథేంప్ట న్
135.The present Director of INFLIBNET is
J P Singh Joorel

135.ఐ ఎన్ ఎఫ్ ఎల్ ఐ త ఎన్ ఈ ట్ర కి ిసత ఽత్ డమమకోయు......
జమ  సేంగ్ జూమమల్
136.The length of indicators in MARC records has a length of
Two characters
136.ఎమ్ ఏ ఆర్ స మికయు్ఱ తృ డవపఱోతు తృ డవప ఇండికైట్ర్స.....
మమేండు క్మమక్టరా డ
137.The library uses ……………… as source for conversion rate of USD to INR
for payment of foreign subscriptions.
Goods Office Committee
137.ఇత్య దేశఱ పసత కచందాఱకు గనఽ ము ఎస్ డి తు ఐ ఎన్ ఆర్ గ భామిచ
గరంథాఱమం దావమ.... వడుత్ుంది
గ్ూడ్్ ఆప఼స్ క్మిట్ీ
138.The Head of Documentation Research & Training Centre
ARD Prasad
138.డాకుూబెంట్ేషన్ మీసెర్చ అండ్ ట్ెతు
ై ంగ్ సెంట్ర్ అధూక్షుఱు ఎవయు?
ఏ ఆర్డ డ ప్ాసద్
139.RSS Feed is
Reader to read the updated content of websites in machine readable
format
139.ఆర్ ఎస్ ఎస్ ప఼డ్ అంట్ే......
చద్ఽవమి క్ొత్త గ్ క్యర్బ్డ్ సమచామనిన వబ్ సెైట్ా ో బెష఼నకా చద్వగ్లిగ్ిన నూమమేట్లటల్క్ల
చద్వడానిక్ అవక్శ్ేం
140.Institutional Repositories are
Secondary Source
140.ఇంసోట్యూషనల్ మితృో సట్ ొమీస్ అనేవి ......
మమేండవ మూల్క్ేం

141.Law of Bibliometrics for identification of core journals in a subject
Bradford‟s Law
141.క అంశతుకిచందినఱాఆఫ్ తతో యోబెట్క్స
రి స పర్ ఐడంట్రపకైషన్ ఆఫ్ కోర్ జయిల్స
అనేది.....
బ్రాడ్ నూర ర్డ్్ ల్క్ట
142.The Project Director of Information Requirements of Social Science
(INFROSS) study
Maurice B. Line
142..ఇంపమైేషన్ మికవభమమేంట్స ఆఫ్ శూో షమల్ సెన్స సో డీ తృో ి జమక్సో డమమకోర్
మ ఎవయు?
మౌమీస్ నృ. ల్క్ ైన్
143.National Cultural Audiovisual Archives (NCAA) is hosted at
Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi
143..నేషనల్ కఱుచయల్ ఆడియోవిజువల్ ఆమీకవ్స ...... ఱో ఉంది
ఇేందిమగ్ేంధీ నేషనల్ సెేంట్ర్డ ఫర్డ ఆర్డట్, నాూధిల్లా
144.The updating frequency of INSPEC indexing abstracting database is

Weekly
144.ఐ ఎన్ ఎస్  ఇ స ఇండకిసంగ్ ఆబ్ శూోాకిోంగ్ డాట్ా ఫేస్ ఱో అప్ డేట్రంగ్ త్యుచఽదనం
ఎంత్?
వమనిక్ొక్సమి
145.Automatic assignment of IP address to the client is done by
DHCP
145.ఆట్ొబేట్రక్స అసెనెేంట్ ఆఫ్ ఐ  అడస్
ి కో భంట్టకు ........ దావయ చేమఫడుత్ుంది
డి హె స 
146.One is a programming language
LISP
146.కింది వట్రఱో కట్ర తృో ి గరమింగ్ ఱాంగైవజ్
ఎల్క్ ై ఎస్ 
147.Mark the odd one out
Koha
147.కింది వట్రఱో ో సంఫంధించతు దాతుి గుమితంచండి.....
కోశృ
148.TheJournal of the Association for Information Science and Technology
(JASIST) is published by
Wiley
148.ది జయిల్ ఆఫ్ అశూో షభేషన్ పర్ ఇనఫమైేషన్ అండ్ ట్ెకిఱజీ ........ చే
ిచఽమిత్భౌత్ుంది
విల్లా
149.Example of Optical storage
DVD
149.ఆోకల్ శూోో మైజ్ కి ఉదాహయణ
డ వి డ
150.The number of basic Elements in Dublin Core
15
150.డబిలన్ కోర్ లో ఉిండే మూల ఎలిమింట
ల ఎన్ని?
15

