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નોફર ારયતોષક ષલજેતા ૨૦૧૫ 

 

બૌષતક ષલજ્ઞાન(physics)  

તાકાઆકી કાજીતા (જાાનીઝ બોતતક તલજ્ઞાની) 
અને આથથય ફી. ભેકડનાલ્ડ (કેનેડીમન બોતતક 
તલજ્ઞાની)ને વયંકુત યીતે આલાભા ંઆવયુ.ં 
 

યવામણ ષલજ્ઞાન (chemistry )  
ટભવ રીન્દાશર (બ્રીટીળ વામન્ટીસ્ટ)   
ૉર રૉયેન્વ ભડ્રીચ(જેમ્વ ફી. ડયકૂ) 
ફામકેભીસ્રીના પ્રપેવય, ડયકૂ યતુનલતવિટી.  
અને અઝીઝ વાન્કાય (તકુીળ) અભેરયકન 
ફામકેભીસ્ટ, ભરેક્યરુય ફામરજીસ્ટ ને 
વયંકુત યીતે આલાભા ંઆવયુ.ં 
 

ળયીયષલજ્ઞાન અથલા ભેડીવીન (Physiology or 

Medicine)  

એક અર્ુથ ારયતતક  તલલરમભ વી. કેમ્ફેર 
(આમરયળ ફામકેભીવ)  અને વાતળી ઑભયા 
(જાાનીઝ ફામકેભીસ્ટ)ને  વયંકુત યીતે 
આલાભા ંઆવયુ ં
ફીજુ-ં અર્ુથ ારયતતક , ય ુય ુત ુ(ચાઈનીઝ 
ભેડીકર વામન્ટીવ પાભાથસ્યટુીકર કેભીસ્ટ 
પભાથવીસ્ટ અને કેલણીકાય)ને  આલાભા ં
આવયુ.ં 
વારશત્મ (Literature) 

સ્લેતરાના ઍરેક્ષીલીચ (યકેુ્રતનઅન)ને 
આલાભા ંઆવયુ.ં  

ળાાંષત (Peace)  

નેળનર ડામરગ ક્લાયટેટ (તનુીવીમા) એ ચાય 
વસં્થાનુ ંગ્રુ છે. તેને ભળયુ.ં 
અથથળાસ્ત્ર(Economics) 

 
 
 

ઍન્ગવ સ્ટેલાટથ  ડેટન (બ્રીટીળ ઈકનભીસ્ટ)ને 
ભળયુ.ં 
Source: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/l
ists/year/ 
__________________________________ 

ગેઝેટ નોટીરપકેળનના 3.5 કયોડ જેટરાાં 
પષૃ્ઠોન ાં બૌષતક પ્રકાળન  ફાંધ  :  ગાંજાલય 
પ્રભાણભાાં ઈ-પ્રકાળન તયપ ગષત 

 

ડીજીટર ઈન્ન્ડમાનુ ંભશત્તભ મલૂ્મ બાયતને 
ડીજીટરી વક્ષભ યાષ્ટ્ર ફનાલલાભા ંછે. જે 
વભાજ, વસં્કૃતત અને લાતાલયણને ભદદરૂ છે. 
જે ડીજીટર ઈન્ન્ડમાના ભીળનન ભશત્લન 
આધાયસ્તબં છે. આના અનવુધંાનભા ંબાયત 
વયકાયે વમલસ્થાતતં્રભા ંએક ફોધ્ધધક   
રયલતથન આણયુ ંછે ; જે રાખ્ખ વકૃ્ષ અને 
કયડ ટેકવ બયનાયના  ૈવા ફચાલી ળકળે. જે 
ઈ-ગલથનન્વ ભાટે નલીન વીભાલચશનરૂ છે. 
બ્રીકેળન બ્યયુના જણાવમા મજુફ શલે બાયત 
વયકાય ઓરપવીમર ગેઝેટ  નટીપીકેળન્વનુ ં
બોતતક-મરુિત પ્રકાળન ફધં કયળે. શલેથી તેનુ ં
ઈરેકરતનક પ્રકાળન કયળે. આ ભશત્લના 
તનણથમથી 3.5 કયડ પષૃ્ટ્ઠની ફચત થળે, જે દય 
લે વયકાય પ્રકાતળત કયે છે. 
રૂ.૪૦ કયડની લાતિક ફચત; ઉયાતં દય લે 
૯૦ ટન્વ ેય ફચળે. રયણાભે શજાય વકૃ્ષ 
નષ્ટ્ટ થતા ંફચળે. આ કામથ ભાટે લયાતી 
ળક્ક્ત, ળાશી , કેભીકલ્વ , ડાઈઝ , કરય અને 
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અન્મ લસ્તઓુ જે મિુણ ભાટે જરૂયી છે એ 
ફધાની દય લે ફચત થળે. એ યીતે આ 
તનણથમ ઈ-ગલથનન્વ અને ડીજીટર ઈન્ન્ડમા ભાટે 
આળીલાદરૂ નીલડળે. 
આ ફધા ંજ ઓરપવીમર ગેઝેટ નટીપીકેળન 
શલે  www.egazette.nic.in દ્વાયા ઓનરાઈન 
પ્રાપ્ત થળે. 
Source | http://trak.in/ 
 

 

જનનલ્વ ઓનરાઈન પ્રોજેકટે ષલકાવળીર 
દેળોના વાંાદકોને ભાટે iThenticate 

Software ની ઓખ કયાલી 
 

INASP’S જનથલ્વ ઓનરાઈન પ્રજેકટે 
જનથલ્વના વંાદકને ચકાવણી કયલા ભાટે  
iThenticate Software ઉરબ્ધ ફનાવયુ ંછે. જે 
ક્રવચેક દ્વાયા Bangla JoL, Nep JoL SL JoL 
પ્રેટપમ્વથ ય કામથ કયળે. 
ક્રવ ચેક જે iThenticate થી ચારે છે જે  
ળરૂઆતભા ંક્રવચેકથી તલદ્વતા વબય અને 
વમલવાતમક પ્રેજીમાયીઝભને યકલાના 
પ્રમત્નભા ંવરક્રમ છે તે વભ્મને ભદદરૂ થલા 
ભાટે ળરૂ થમેર શત ુ.ં 
જનથલ્વ ઑન રાઈન INASPના પ્રગ્રાભ ભેનેજય 
વીઓક્ષ કુભાગના જણાવમા મજુફ એ ઉરબ્ધ 
થમાનંા થડા રદલવભા ંજ  JoL જનથરના 
વંાદકએ તેભની કામથળયણીભા ંiThenticate ને 
વભાલલા ભાટે તરસ્ળી યવ રીધ જેથી 
પ્રેજીમાયીઝભની ચકાવણી થામ અને જનથરની 
ગણુલત્તાભા ંલધાય થાયૌ શ્રીરકંાના જનથર ઑપ 
નેળનર વામન્વ પાઉન્ડેળનના , લૈજ્ઞાતનક 
અતધકાયી ઉથારા કરુનાયાથેને, આ વપટલેયને 
આલકાયતા ંજણાવયુ ંકે ‘’શભેંળા આણે વો 
ઓનરાઈન પ્રેજીમાયીઝભ ચેકયન ઉમગ 

કયીએ છીએ જે શભેળા વભગ્ર ેય અથલા રેખ 
ચકાવલાની ભજુંયી નથી આતુ ંયંત ુ ેયન 
કેટરક  બાગ ચકાવલા દે છે  એનુ ંકાયણ 
ળબ્દની ભમાથદા છે. હુ ંભાનુ ંછ ંકે iThenticate 
વભાજને રેખ લધાયે વયતાથી ચકાવલા દેળે 
અને ચકવાઈથી  આણા જનથરનુ ંધયણ ઊંચુ ં
આલળે.’’ 
 
 iThenticate એ આગ ડતા વમલવાતમક 
પ્રેજીમાયીઝભને ચકાવનાય અને વયંલક્ષત 
ટેકનરજી – જે તલશ્વબયભા ંઉમગભા ંરેલામ 
છે, જે  તલદ્વતાવબય કૃતતઓની ભોલરકતા નકકી 
કયે છે. 
તે વંદક , રેખક , વળંધક – misconductને 
તે સયુલક્ષત કયે છે. તે શસ્તપ્રતને – તેના 56 
ફીરીઅન લેફેજ કયતા ંલધાયે – ના 
ડેટાફેઝીઝ અને ૧૪૨  ભીરીઅન તલમલસ્તનેુ, 
જેભા ં૪૪૪ ભીરીઅન કૃતતઓ-590 
(તલદ્વતાવબય પ્રકાળક ક્રવચેકભા ંવશબાગી 
થામ છે, જે ક્રવયેપ દ્વાયા અાતી વેલા છે અને 
એ iThenticate Software દ્વાયા વક્ષભ ફનાલળે.  
 

 
ઈન્ડડઅન-અભેરયકન ઉકયણ દ્વાયા “બ કવ 
પોય સ્નેચેટ જનયેળન” 
 
૫૦ ઈન્ન્ડઅન – અભેરયકન લેાયી ભરશરા , જે 
રેખક  ણ છે, તેણીએ તાજેતયભા ંયલુા-લાચક 
ભાટે નેટ ય લાતાથઓ યજૂ કયી છે૱, જેને તેણી 
‘સ્નેચેટ જનયેળન ’ કશ ેછે. તેની 
રાક્ષલણકતાઓ આ પ્રભાણે છે. આ ઉકયણને 
‘Hooked’ કશ ેછે. દયેક પસુ્તક આ ઉકયણથી 
લાચંી ળકાળે. દયેક પસુ્તક (લાતાથ) રગબગ 

http://www.egazette.nic.in/
http://trak.in/
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૧૦૦૦ ળબ્દભા ંશળે અને એ ાચં તભતનટભા ં
લાચંી ળકાળે.  લાતાથઓ વલંાદરૂે કશલેાળે અને 
ાઠરૂે લાચંી ળકાળે. લાચક જમાયે Next ય 
કરીક કયળે ત્માયે તેભને વદેંળાઓ 
ભળે.ળરૂઆતભા ંઆ  ઉકયણ પે્રયણા ગપુ્તાએ 
તલકવાલેુ.ંઆભા ંસ્ક્રીન ય પ્રદાન કયનાયનુ ં
તલમલસ્ત ુશળે. પ્રવગંાત ઉમગકતાથઓ 
ણ તેભનુ ંતલમલસ્ત ુતેભની યીતે મકૂી 
ળકળે.આ ઉકયણ તનિઃશલુ્ક ડાઉનરડ કયી 
ળકામ છે. એની ખાતવમત એ છે કે એક 
રદલવભા ંભાત્ર એક લાતાથ તનિઃશલુ્ક 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 લર્નેુ લર્ ુ રકળયલમના લાચક ભાટે 
પેવબકુ અને ટલીટય ય લાતાથઓ ઉરબ્ધ 

ફનળે. 

Source | Free Press | 22 September 

2015 

__________________________ 

ષલશ્વની વૌથી જૂની ક યાનની શસ્તપ્રત  
 

રડંન : ૨જી ઓકટફયથી ૨૫ ઓકટફય સધુી 
યકેુભા ંપ્રદળથનભા ંમકૂલાભા ંઆલી છે. કુયાનની 
આ શસ્તપ્રતને તલશ્વની વોથી જૂની ભાનલાભા ં
આલે છે. ૧ ,૩૭૦ લો (જૂના ભશભદ 
મગફંયના નજીકના વભમની) શરેાની 
કુયાનની આ શસ્તપ્રત યતુનલતવિટી ઑપ 
ફતભિગશાભ, ાવે છે. જે (વોથી જૂની છે એ 

જાણકાયી ભડથન વામન્વ ભેથડને કાયણે પ્રાપ્ત 
થઈ છે. 
યેરડમકાફથન એનારીવીવ દ્વાયા 95.4%ની 
ચકકવાઈથી ચકાવતા ંચભથત્ર ય ાઠ 
રખામેર છે તેન વભમગા AD 568 અને 645 
જણાતા, ઓકવપડથ યતુનલતવિટીની રેફયેટયીભા ં
તેની ચકાવણી કયલાતા ંઆલી. તેભા ંતેન 
વભમગા ભશભદમગફંયના નજીકન રાગે 
છે તેઓ AD 570 અને 632ના વભમભા ં શતા. 
વળંધકન તનષ્ટ્કથ એ છે કે કુયાન ભેનસુ્ક્રીપ્ટ – 
પયૂાણી પ્રતભાનંી એક છે. એભ તેના ાઠ 
યથી  રાગે છે. આ ઈસ્રાભીક તલત્ર ગ્રથં 
જલલ જઈએ. 
કેડફયી યીવચથ ગ્રથંારમભા-ં કુયાનની શસ્તપ્રત 
એ ભધમ પલૂથ શસ્તપ્રતન યતુનલતવિટીના 
ભીનગાન વગં્રશન બાગ છે જેભા ં૧૮ થી ૨૦ 
છે. ળાશથી રખામેરી એ અયેલફક સ્ક્રીપ્ટ  
શીજાઝીભા.ં 
 

 

ઓનરાઈન ગેઝેટની કામદેવયતા ? 
 
જમા ં નાગરયક ઉય દળાથલેરી લેફવાઈટ 
યથી તલના મલૂ્મે જરૂયી ગેઝેટ ડાઉનરડ કયી 
ળકળે. 
બાયત વયકાયે ફશાય ાડેર પે્રવ  

નટીપીકેળનભા ંજણાવમા મજુફ IT Act અનવુાય 
ફધા ંજ ડાઉનરડ કયેરા ંઅને મરુિત ગેઝેટ 
કામદાકીમ અને ઓરપવમર શતે ુભાટે પયૂતા ંછે.  
ગેઝેટ અગત્મના કામદાકીમ પ્રરેખ છે. એભા ં
જયાણ ળકંાને સ્થાન નથી. કટથ  કેવ , 
ઓરપતવમર રાન્વપય અને વયકાયી તનણથમ 
લગેયેભા ંકામદા અને તનમભભા ંકયલાભા ં
આલેરા ંપેયપાય , સધુાયા ચકાવલા ભાટે આ 
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ગેઝેટવ ભશત્લની ભતૂભકા બજલે છે. 
ઓનરાઈન પ્રકાતળત ગેઝેટની કામદેવયતા 
વયકાયે નકકી કયતાં, એટુ ંસ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે 
ઈ-ગલથનન્વે  બતલષ્ટ્મ તયપ ભશત્લની શયણપા 
બયી છે. 
આ ગેઝેટનુ ંઓનરાઈન પ્રકાળન નાગરયકન 
ખફૂ વભમ ફચાલળે. ગેઝેટની મરુિત કી 
ભેલતા ંશરેા ંઅઠલારડમાઓ રાગતા ંજે શલે 
ાચં રદલવભા ં – જે તે વયકાયી તલબાગભાથંી 
ભળે. 
 

Source | Mid Day | 23 September 
2015 
___________________________ 

 

૧૫ભી ઓકટોફય – કરાભનો જડભરદલવ 
‘નો સ્કરૂ ફેગ ડે’ 
 

૨૭ભી જુરાઈએ – કરાભના અલવાન વભમે 
ભશાયાષ્ટ્રના તળક્ષણભતં્રી તલનદ તાલડેએ  
બાયતના પલૂથ યાષ્ટ્રતત એ.ી.જે અબ્દુર 
કરાભન જન્ભરદલવ ૧૫ભી ઓક્ટફયને – 
વભગ્ર યાજમની સ્કરૂભા ં ‘લાચનપે્રયણા રદલવ’ 
તયીકે અથલા ‘લાચન રદલવ’ તયીકે ઉજલલાન 
તનણથમ રીધ. વયકાયી ઠયાલભા ંજણાવયુ ંશત ુ ં કે 
ધયણ-3 થી ૮ સધુીના ફધા ંજ તલદ્યાથીઓને 
ળાાભા ંઅભ્માવક્રભ તવલામના પસુ્તકનુ ં
લાચંન કયવુ.ં ળાાઓએ ણ પ્રદળથન મજલા , 
‘પસુ્તકની બેટ ’, વભગ્ર તલશ્વના સપુ્રતવધધ 
રેખકન રયચમ કયાલલ અને પસુ્તક તલળે 
ચચાથઓ ગઠલલી લગેયે કામથક્રભ શાથ ધયલા , 
એ ભાટે રૂતમા ૬ રાખ પાલલાભા ંઆવમા ંછે. 
 
એથી આગ એક ડગું , ફી. ફી. ચલાણ , 
ડેપ્યટુી ડામયેકટય , મુફંઈ , એ મુફંઈની 

ળાાઓભા ંતલદ્યાથીઓને સ્કરૂ ફેગ ઘેય મકૂીને 
આલલા ભાટે ભજૂંયી આલા જણાવયુ ંશત ુ.ં 
તેભણે જણાવયુ ંકે “કરાભના રખાણ તલદ્યાથીઓ 
અને યલુાન ભાટે પે્રયણાદામી છે. આ પ્રવતૃત 
તલદ્યાથીઓને લાચનયવ તલકવાલલાભા ંભદદરૂ 
ફનળે જેની ખાભી છે. આથી આ રદલવ ભાટે 
‘સ્કરૂ તલધાઉટ ફેગ ’નુ ંઆમજન કયુથ છે ”. 
મુફંઈની ળાાઓ ભાટે તલતલધ પ્રવતૃતઓ જેલી 
કે રેખક , વારશત્મ તથા અન્મ તલમના 
તનષ્ટ્ણાતંને તનભતં્રણ આવું , અભ્માવક્રભ 
તવલામના પસુ્તકનુ ંલાચન તથા ભટેથી કેલી 
યીતે લાચન થામ એ ળીખલવુ.ં લગથભા ંકઈ ણ 
પ્રકાયના દફાણ તલના શકાયાત્ભક લાતાલયણ 
ઊભુ ંકયવુ ંજઈએ. જેથી તલદ્યાથીઓ તેભને 
ભનગભત ુપસુ્તક લાચંી ળકે અને આનદં ભેલી 
ળકે એ યીતે કામથક્રભ વપ ફનાલલ. 
 
Source | Times of India | 8 October 
2015 
 

 

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. 

Time: November 28, 

2015 to November 29, 2015 

Location: Nainital, Uttarakhand, 

India 

Street: DSB Campus, Kumaun 

University 

Website: http://www.splp.in/l 

Organized By: DSB Campus, 

Kumaun University and Society 

for Promotion of Library 

Professionals (SPLP) 

 

UGC Sponsored Two Day 

National Conference on 

Qualitative Library and 

Information Services for 

Higher Education in 

Knowledge Society (QLIS-

2015)  

Time: December 3, 2015 to 

December 4, 2015, Location: 

Ahmednagar College 

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 

CIT Scheme 6M, Kankurgachhi, 

Kolkata – 700054 

iaslic.sem@gmail.com 

Organised byDepartment of 

Library & Information Science & 

Gujarat University Library 

Gujarat University 

__________________________________ 

http://www.splp.in/l
http://www.aca.edu.in/
mailto:iaslic.sem@gmail.com

