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બૌષતક ષલજ્ઞાન(physics)
તાકાઆકી કાજીતા (જાાનીઝ બોતતક તલજ્ઞાની)
અને આથથય ફી. ભેકડનાલ્ડ (કેનેડીમન બોતતક
તલજ્ઞાની)ને વંયકુ ત યીતે આલાભાં આવયુ.ં
યવામણ ષલજ્ઞાન (chemistry )
ટભવ રીન્દાશર (બ્રીટીળ વામન્ટીસ્ટ)
ૉર રૉયે ન્વ ભડ્રીચ(જેમ્વ ફી. ડય ૂક)
ફામકેભીસ્રીના પ્રપેવય, ડય ૂક યુતનલતવિટી.
અને અઝીઝ વાન્કાય (તુકીળ) અભેરયકન
ુ ય ફામરજીસ્ટ ને
ફામકેભીસ્ટ, ભરેક્યર
વંયકુ ત યીતે આલાભાં આવયુ.ં
ળયીયષલજ્ઞાન અથલા ભેડીવીન (Physiology or
Medicine)
એક અર્ુથ ારયતતક તલલરમભ વી. કેમ્ફેર
(આમરયળ ફામકેભીવ) અને વાતળી ઑભયા
(જાાનીઝ ફામકેભીસ્ટ)ને વંયકુ ત યીતે
આલાભાં આવયુ ં
ફીજુ-ં અર્ુથ ારયતતક , યુ યુ તુ (ચાઈનીઝ
ભેડીકર વામન્ટીવ પાભાથસ્યુટીકર કેભીસ્ટ
પભાથવીસ્ટ અને કેલણીકાય)ને આલાભાં
આવયુ.ં

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/l
ists/year/
__________________________________
ગે ઝેટ નોટીરપકેળનના 3.5 કયોડ જેટરાાં
પ ૃષ્ઠોન ાં બૌષતક પ્રકાળન ફાંધ

: ગાંજાલય

પ્રભાણભાાં ઈ-પ્રકાળન તયપ ગષત
ડીજીટર ઈન્ન્ડમાનું ભશત્તભ મ ૂલ્મ બાયતને
ડીજીટરી વક્ષભ યાષ્ટ્ર ફનાલલાભાં છે . જે
વભાજ, વંસ્કૃતત અને લાતાલયણને ભદદરૂ છે .
જે ડીજીટર ઈન્ન્ડમાના ભીળનન ભશત્લન
આધાયસ્તંબ છે . આના અનુવધ
ં ાનભાં બાયત
વયકાયે વમલસ્થાતંત્રભાં એક ફોધ્ધધક
રયલતથન આણયું છે ; જે રાખ્ખ વ ૃક્ષ અને
કયડ ટે કવ બયનાયના ૈવા ફચાલી ળકળે. જે
ઈ-ગલથનન્વ ભાટે નલીન વીભાલચશનરૂ છે .
બ્રીકેળન બ્યુયના જણાવમા મુજફ શલે બાયત
વયકાય ઓરપવીમર ગેઝેટ નટીપીકેળન્વનુ ં
બોતતક-મુરિત પ્રકાળન ફંધ કયળે . શલેથી તેન ુ ં
ઈરેકરતનક પ્રકાળન કયળે . આ ભશત્લના
તનણથમથી 3.5 કયડ પ ૃષ્ટ્ઠની ફચત થળે, જે દય
લે વયકાય પ્રકાતળત કયે છે .
રૂ.૪૦ કયડની લાતિક ફચત; ઉયાંત દય લે

વારશત્મ (Literature)
સ્લેતરાના ઍરેક્ષીલીચ (યુક્રેતનઅન)ને
આલાભાં આવયુ.ં

૯૦ ટન્વ ેય ફચળે. રયણાભે શજાય વ ૃક્ષ
નષ્ટ્ટ થતાં ફચળે. આ કામથ ભાટે લયાતી
ળક્ક્ત, ળાશી , કેભીકલ્વ , ડાઈઝ , કરય અને

ળાાંષત (Peace)
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અન્મ લસ્તુઓ જે મુિણ ભાટે જરૂયી છે એ

કયીએ છીએ જે શભેળા વભગ્ર ેય અથલા રેખ

ફધાની દય લે ફચત થળે. એ યીતે આ

ચકાવલાની ભંજુયી નથી આતું યં ત ુ ેયન

તનણથમ ઈ-ગલથનન્વ અને ડીજીટર ઈન્ન્ડમા ભાટે

કેટરક બાગ ચકાવલા દે છે એનું કાયણ

આળીલાદરૂ નીલડળે.

ળબ્દની ભમાથદા છે . હુ ં ભાનું છં કે

આ ફધાં જ ઓરપવીમર ગેઝેટ નટીપીકેળન
શલે

www.egazette.nic.in દ્વાયા ઓનરાઈન

પ્રાપ્ત થળે.

iThenticate

વભાજને રેખ લધાયે વયતાથી ચકાવલા દે ળે
અને ચકવાઈથી આણા જનથરનું ધયણ ઊંચુ ં
આલળે.’’

Source | http://trak.in/
iThenticate એ આગ ડતા વમલવાતમક

જનનલ્વ ઓનરાઈન પ્રોજેકટે ષલકાવળીર
દે ળોના વાંાદકોને ભાટે

iThenticate

Software ની ઓખ કયાલી
INASP’S

ટે કનરજી – જે તલશ્વબયભાં ઉમગભાં રેલામ
છે , જે તલદ્વતાવબય કૃતતઓની ભોલરકતા નકકી
કયે છે .

જનથલ્વ ઓનરાઈન પ્રજેકટે

જનથલ્વના વંાદકને ચકાવણી કયલા ભાટે
iThenticate Software ઉરબ્ધ ફનાવયું છે . જે
ક્રવચેક દ્વાયા Bangla JoL, Nep JoL SL JoL
પ્રેટપમ્વથ ય કામથ કયળે .
ક્રવ ચેક જે

પ્રેજીમાયીઝભને ચકાવનાય અને વંયલક્ષત

iThenticate થી ચારે છે જે

ળરૂઆતભાં ક્રવચેકથી તલદ્વતા વબય અને
વમલવાતમક પ્રેજીમાયીઝભને યકલાના

તે વંદક , રેખક , વંળધક – misconductને
તે સુયલક્ષત કયે છે . તે શસ્તપ્રતને

– તેના 56

ફીરીઅન લેફેજ કયતાં લધાયે

– ના

ડેટાફેઝીઝ અને ૧૪૨ ભીરીઅન તલમલસ્તુને,
જેભાં ૪૪૪ ભીરીઅન કૃતતઓ-590
(તલદ્વતાવબય પ્રકાળક ક્રવચેકભાં વશબાગી
થામ છે , જે ક્રવયે પ દ્વાયા અાતી વેલા છે અને
એ iThenticate Software દ્વાયા વક્ષભ ફનાલળે.

પ્રમત્નભાં વરક્રમ છે તે વભ્મને ભદદરૂ થલા
ભાટે ળરૂ થમેર શતુ.ં
જનથલ્વ ઑન રાઈન INASPના પ્રગ્રાભ ભેનેજય
વીઓક્ષ કુભાગના જણાવમા મુજફ એ ઉરબ્ધ
થમાંના થડા રદલવભાં જ

JoL જનથરના

વંાદકએ તેભની કામથળયણીભાં iThenticate ને

ઈન્ડડઅન-અભેરયકન ઉકયણ દ્વાયા

“બકવ

પોય સ્નેચેટ જનયે ળન”
૫૦ ઈન્ન્ડઅન – અભેરયકન લેાયી ભરશરા , જે

વભાલલા ભાટે તરસ્ળી યવ રીધ જેથી

રેખક ણ છે, તેણીએ તાજેતયભાં યુલા-લાચક

પ્રેજીમાયીઝભની ચકાવણી થામ અને જનથરની

ભાટે નેટ ય લાતાથઓ યજૂ કયી છે ૱, જેને તેણી

ગુણલત્તાભાં લધાય થાય ૌ શ્રીરંકાના જનથર ઑપ
નેળનર વામન્વ પાઉન્ડેળનના

, લૈજ્ઞાતનક

અતધકાયી ઉથારા કરુનાયાથેને, આ વપટલેયને
આલકાયતાં જણાવયુ ં કે

‘’શંભેળા આણે વો

ઓનરાઈન પ્રેજીમાયીઝભ ચેકયન ઉમગ
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‘સ્નેચેટ જનયે ળન

’ કશે છે . તેની

રાક્ષલણકતાઓ આ પ્રભાણે છે . આ ઉકયણને
‘Hooked’ કશે છે . દયે ક પુસ્તક આ ઉકયણથી
લાંચી ળકાળે. દયે ક પુસ્તક (લાતાથ) રગબગ
Octobe r 2015
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૧૦૦૦ ળબ્દભાં શળે અને એ ાંચ તભતનટભાં

જાણકાયી ભડથ ન વામન્વ ભેથડને કાયણે પ્રાપ્ત

લાંચી ળકાળે. લાતાથઓ વંલાદરૂે કશેલાળે અને

થઈ છે .

ાઠરૂે લાંચી ળકાળે. લાચક જમાયે

Next ય

કરીક કયળે ત્માયે તેભને વંદેળાઓ
ભળે.ળરૂઆતભાં આ ઉકયણ પ્રેયણા ગુપ્તાએ
ું
તલકવાલે.આભાં
સ્ક્રીન ય પ્રદાન કયનાયનું
તલમલસ્તુ શળે. પ્રવંગાત ઉમગકતાથઓ
ણ તેભનું તલમલસ્તુ તેભની યીતે મ ૂકી
ળકળે.આ ઉકયણ તનિઃશુલ્ક ડાઉનરડ કયી
ળકામ છે . એની ખાતવમત એ છે કે એક
રદલવભાં ભાત્ર એક લાતાથ તનિઃશુલ્ક ભેલી
ળકાળે. લાચક રલાજભ બયીને લધાયે લાતાથઓ
ભેલી ળકળે.

વભગ્ર અઠલારડમા દયતભમાન

અભમાથરદત લાતાથઓ પ્રાપ્ત કયલા ભાટે 2.99
ડરય અને એક લથ ભાટે 39.99 ડરય.
આભ લર્ુને લર્ુ રકળયલમના લાચક ભાટે
પેવબુક અને ટલીટય ય લાતાથઓ ઉરબ્ધ
ફનળે.

યે રડમકાફથન એનારીવીવ દ્વાયા 95.4%ની
ચકકવાઈથી ચકાવતાં ચભથત્ર ય ાઠ
રખામેર છે તેન વભમગા AD 568 અને 645
જણાતા, ઓકવપડથ યુતનલતવિટીની રેફયે ટયીભાં
તેની ચકાવણી કયલાતાં આલી. તેભાં તેન
વભમગા ભશભદમગંફયના નજીકન રાગે
છે તેઓ AD 570 અને 632ના વભમભાં શતા.
વંળધકન તનષ્ટ્કથ એ છે કે કુયાન ભેનસ્ુ ક્રીપ્ટ –
પ ૂયાણી પ્રતભાંની એક છે . એભ તેના ાઠ
યથી રાગે છે . આ ઈસ્રાભીક તલત્ર ગ્રંથ
જલલ જઈએ.
કેડફયી યીવચથ ગ્રંથારમભાં- કુયાનની શસ્તપ્રત
એ ભધમ પ ૂલથ શસ્તપ્રતન યુતનલતવિટીના
ભીનગાન વંગ્રશન બાગ છે જેભાં ૧૮ થી ૨૦
છે . ળાશથી રખામેરી એ અયે લફક સ્ક્રીપ્ટ
શીજાઝીભાં.

ઓનરાઈન ગે ઝેટની કામદે વયતા ?

Source | Free Press | 22 September
2015

જમાં

__________________________

ળકળે.

ષલશ્વની વૌથી જૂની કયાનની શસ્તપ્રત
રંડન : ૨જી ઓકટફયથી ૨૫ ઓકટફય સુધી
યુકેભાં પ્રદળથનભાં મ ૂકલાભાં આલી છે . કુયાનની
આ શસ્તપ્રતને તલશ્વની વોથી જૂની ભાનલાભાં
આલે છે . ૧

,૩૭૦ લો (જૂના ભશભદ

મગંફયના નજીકના વભમની) શેરાની
કુયાનની આ શસ્તપ્રત યુતનલતવિટી ઑપ
ફતભિગશાભ, ાવે છે . જે (વોથી જૂની છે એ
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નાગરયક ઉય દળાથલેરી લેફવાઈટ

યથી તલના મ ૂલ્મે જરૂયી ગેઝેટ ડાઉનરડ કયી
બાયત વયકાયે ફશાય ાડેર પ્રેવ
નટીપીકેળનભાં જણાવમા મુજફ IT Act અનુવાય
ફધાં જ ડાઉનરડ કયે રાં અને મુરિત ગેઝેટ
કામદાકીમ અને ઓરપવમર શેત ુ ભાટે પ ૂયતાં છે .
ગેઝેટ અગત્મના કામદાકીમ પ્રરેખ છે . એભાં
જયાણ ળંકાને સ્થાન નથી. કટથ કેવ

,

ઓરપતવમર રાન્વપય અને વયકાયી તનણથમ
લગેયેભાં કામદા અને તનમભભાં કયલાભાં
આલેરાં પેયપાય , સુધાયા ચકાવલા ભાટે આ
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ગેઝેટવ ભશત્લની ભ ૂતભકા બજલે છે .

ળાાઓભાં તલદ્યાથીઓને સ્કૂર ફેગ ઘેય મ ૂકીને

ઓનરાઈન પ્રકાતળત ગેઝેટની કામદે વયતા

આલલા ભાટે ભંજૂયી આલા જણાવયું શતુ.ં

વયકાયે નકકી કયતાં , એટું સ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે

તેભણે જણાવયું કે “કરાભના રખાણ તલદ્યાથીઓ

ઈ-ગલથનન્વે બતલષ્ટ્મ તયપ ભશત્લની શયણપા

અને યુલાન ભાટે પ્રેયણાદામી છે . આ પ્રવ ૃતત

બયી છે .

તલદ્યાથીઓને લાચનયવ તલકવાલલાભાં ભદદરૂ

આ ગેઝેટનું ઓનરાઈન પ્રકાળન નાગરયકન

ફનળે જેની ખાભી છે . આથી આ રદલવ ભાટે

ખ ૂફ વભમ ફચાલળે. ગેઝેટની મુરિત કી

‘સ્કૂર તલધાઉટ ફેગ ’નુ ં આમજન કયુથ છે

ભેલતાં શેરાં અઠલારડમાઓ રાગતાં જે શલે

મુફ
ં ઈની ળાાઓ ભાટે તલતલધ પ્રવ ૃતતઓ જેલી

ાંચ રદલવભાં – જે તે વયકાયી તલબાગભાંથી

કે રેખક , વારશત્મ તથા અન્મ તલમના

ભળે.

તનષ્ટ્ણાંતને તનભંત્રણ આવું

Source | Mid Day | 23 September
2015
___________________________
૧૫ભી ઓકટોફય

”.

, અભ્માવક્રભ

તવલામના પુસ્તકનું લાચન તથા ભટે થી કેલી
યીતે લાચન થામ એ ળીખલવુ.ં લગથભાં કઈ ણ
પ્રકાયના દફાણ તલના શકાયાત્ભક લાતાલયણ
ઊભું કયવું જઈએ. જેથી તલદ્યાથીઓ તેભને

– કરાભનો જડભરદલવ

ભનગભતુ પુસ્તક લાંચી ળકે અને આનંદ ભેલી

‘નો સ્કર
ૂ ફેગ ડે ’

ળકે એ યીતે કામથક્રભ વપ ફનાલલ.

૨૭ભી જુરાઈએ – કરાભના અલવાન વભમે

Source | Times of India | 8 October
2015

ભશાયાષ્ટ્રના તળક્ષણભંત્રી તલનદ તાલડેએ
બાયતના પ ૂલથ યાષ્ટ્રતત એ.ી.જે અબ્દુર
કરાભન જન્ભરદલવ ૧૫ભી ઓક્ટફયને

–

વભગ્ર યાજમની સ્કૂરભાં ‘લાચનપ્રેયણા રદલવ’
તયીકે અથલા ‘લાચન રદલવ’ તયીકે ઉજલલાન
તનણથમ રીધ. વયકાયી ઠયાલભાં જણાવયુ ં શતું કે
ધયણ-3 થી ૮ સુધીના ફધાં જ તલદ્યાથીઓને
ળાાભાં અભ્માવક્રભ તવલામના પુસ્તકનુ ં
લાંચન કયવુ.ં ળાાઓએ ણ પ્રદળથન મજલા ,
‘પુસ્તકની બેટ ’, વભગ્ર તલશ્વના સુપ્રતવધધ
રેખકન રયચમ કયાલલ અને પુસ્તક તલળે
ચચાથઓ ગઠલલી લગેયે કામથક્રભ શાથ ધયલા ,
એ ભાટે રૂતમા ૬ રાખ પાલલાભાં આવમાં છે .
એથી આગ એક ડગું , ફી. ફી. ચલાણ ,
ડેપ્યુટી ડામયે કટય , મુફ
ં ઈ , એ મુફ
ં ઈની
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Forthcoming Events
18th National Convention on
Knowledge,
Library
and
Information
Networking - NACLIN 2015
will be organised by DELNET in
collaboration
with
Gulbarga
University Library, in Gulbarga
from November 24-26, 2015 at
Dr. B. R. Ambedkar Bhavan,
Gulbarga University, Gulbarga.
National Workshop on Digital
Repository (DSpace) at DSB
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Campus, Kumaun University,
Nainital.

CIT Scheme 6M, Kankurgachhi,
Kolkata – 700054

Time: November
28,
2015 to November
29,
2015
Location: Nainital,
Uttarakhand,
India
Street: DSB Campus, Kumaun
University
Website: http://www.splp.in/l

iaslic.sem@gmail.com

Organized By: DSB Campus,
Kumaun University and Society
for
Promotion
of
Library
Professionals (SPLP)

Organised
byDepartment
of
Library & Information Science &
Gujarat University Library
Gujarat University
__________________________________

UGC
Sponsored Two
Day
National
Conference
on
Qualitative
Library
and
Information
Services
for
Higher
Education
in
Knowledge
Society
(QLIS2015)
Time: December 3,
December 4, 2015,
Ahmednagar College

2015 to
Location:

http://www.aca.edu.in

IASLIC 2015: IASLIC 30th All
India Conference 2015
Theme: Library Legislation
and Community Information
Services
Date December 28-31, 2015 For
further details, please contact:
Prof
Pijushkanti
Panigrahi,
General Secretary, IASLIC, P 291
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