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અભદાલાદના કોટ વલસ્તાયભાાં બાયતનો 
દુરલબ વલત્ર ખજાનો 
અભદાલાદ ળશયેના કોટ વલસ્તાયભાાં આલેરાાં 
ાનકોય નાકા ાવેના એક ખણુાભાાં દેળનાાં 
કેટરાાંક મલૂ્મલાન ગ્રાંથારમોભાાંન ુાં  એક 
મલૂ્મલાન ખજાના જેવુાં ગ્રાંથારમ આલેુાં છે 
જેભાાં ભધ્મયગુીન પાયવી અને અયેબફક પ્રરેખો 
તેભજ ધાવભિક ગ્રાંથો જલામેરાાં છે. આ 
ગ્રાંથારમનુાં નાભ ‘શઝયત ીય ભોશમ્ભદ ળાશ ’  

ગ્રાંથારમ છે. તેના વાંગ્રશભાાં હશન્દુ-વાંસ્કૃત દુરલબ 
ધભલગ્રાંથો છે તેભજ હશન્દુ ભશાકાવ્મોના અંળો જેભ 
કે ગીતાનો પાયવી અનલુાદ ઉરબ્ધ છે. 
ભધ્મયગુ દયવભમાન ભોટાબાગના અનલુાદો 
ગજુયાતભાાં ભશવેાણાનાાં લડનગય (લડાપ્રધાન 
નયેન્ર ભોદીના જન્ભસ્થ) તેભજ અભદાલાદ 
જજલ્રાના દશગેાભ તાકુાના નાાંદોર ગાભભાાં 
બ્રાહ્મણ વભાજના જે રોકો પાયવી અને વાંસ્કૃત 
ખફૂ વાયી યીતે જાણતાાં તેઓ કયતાાં. 
ઉદાશયણ તયીકે , ાંહડત જીલણદાવ , જે 
લડનગયના વાંસ્કૃતના ખફૂ જાણીતા વલદ્વાન 
શતા. તેભણે રગબગ ૩૨૦ લલ શરેા ગીતાના 
અંળોના અનલુાદ પાયવીભાાં ગીતા ળીખલલા 
ભાટે કમાલ શતા. આ ષૃ્ઠો આ ગ્રાંથારમભાાં 
જલામેરાાં છે. તેની એક પ્રત ‘કણલવતરક’ 

(Karnatilak) પાયવી બાાભાાં છે. તેના વાંસ્કૃત 
ાઠભાાં વાંળોધનની ઝીણલટબયી વલગતો છે, જેભ 
કે,  બાયતીમ જમોવતવલદ્યા અને ખગોવલદ્યા 
મૂ વવધ્ધાાંતો ાંહડત  ફૈજનાથે રખમાાં શતાાં. 

તેભજ તેનો અનલુાદ ૧૧ભી વદીભાાં પ્રખમાત 
ભધ્મયગુીન ઈસ્રાવભક જ્મોવતવલદ અને અને 
ખગોળાસ્ત્રી અર બફરૂનીએ તેભની બાયતની 
મરુાકાત દયવભમાન કમો શતો. એ અનલુાહદત  
 

વસ્કયણને ‘ઘયુાત – ઉર – ઝીઝાત’ કશ ેછે.  

પ્રો. ભોશીદ્દીન ફોમ્ફેલારાના કશલેા મજુફ , “અર 
– બફરૂનીએ ‘કણલવતરક‘નો અનલુાદ 
અલ્રાશફાદભાાં કમો શતો. એ પાયવી અનલુાદની 
શસ્તપ્રતની અનેક નકરો લડનગય અને 
દશગેાભ ભોકરલાભાાં આલી શતી. એ  વભમે એ 
વાંસ્કૃતનુાં મખુમ અભ્માવ કેન્ર શત ુાં. આ 
ગ્રાંથારમભાાં આજે એભાાંની છેલ્રી પ્રતો 
જલામેરી છે તેભજ તેભાાંની કેટરીક 
ાહકસ્તાનભાાં છે “. ભોટાબાગના આ દુરલબ 
પાયવી પ્રરેખોનો અનલુાદો તેભજ ભશનેતથી 
તેને ઉકેરલાનુાં કાભ ASIના ભતૂલૂલ મખુમ 
એીગ્રાપીસ્ટ ડાલ.ઝેડ એ. દેવાઈએ કયુલ છે તેઓ 
૨૦૦૨ભાાં અલવાન ામ્મા તે શરેાાં તેભણે આ 
ગ્રાંથારમને વ્મલસ્સ્થત કયુલ શત ુાં. 
 

“આણે ગ્રાંથારમને ચાશીએ છીએ , યાંત ુ
આણે લેફ ય યશીએ છીએ.” 

વલેક્ષણ : ળૈક્ષણણક ગ્રાંથારમના 
ઉમોગકતાલઓ ઓનરાઈન સ્ત્રોતો અને 
વેલાઓને કેલી યીતે  જુએ છે ?  

 

ય.ુકે.ના વાત ળૈક્ષબણક ગ્રાંથારમોનુાં વલેક્ષણ નલેમ્ફય 
૨૦૧૪થી પેબ્રઆુયી ૨૦૧૫ દયવભમાન કયલાભાાં 
આવ્યુાં. આ વલેક્ષણભાાં ૪૦૦૦ પ્રવતબાલો ભળ્મા શતા. 
આ વલેક્ષણ અને અશલેાર ઈનોલેટીલે સ્ોન્વય કમાલ 
શતા અને તેની વ્મલસ્થા વેયો કન્વલ્ટીંગે કયી શતી. 
તેભાાંથી આ વનષ્કો પ્રાપ્ત થમા છે. 
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વનષ્કો : 
અભ્માવભાાંથી તાયણ ભળ્યુાં છે કે ઉમોગકતાલના 
લતલન અને લરણો લધ ુએકરૂ થતાાં જામ છે અને  
આ “ડીજીટર નેટીલ ” એ રાાંફો વભમ ગ્રાંથારમના 
ઉમોગકતાલ યશળેે નશીં. જો કે ઉમોગકતાલઓ ગભે 
તમાાંથી ળોધ કયી ળકે – કોઈ ણ ડીલાઈઝ દ્વાયા કયી 
ળકે,  છતાાં, ભોટાબાગના ઉમોગકતાલઓ 
ગ્રાંથારમભાાં જ ઓનરાઈન ગ્રાંથારમ સ્ત્રોતોની ળોધ 
કયે છે તે ખફૂ ભશતલની ફાફત છે.  
હયણાભ સચૂલે છે કે ગ્રાંથારમો તેભના 
ઉમોગકતાલઓની જરૂહયમાતો કોઈણ યીતે વાંતોી 
ળકે. જેભાાં ભલ્ટી-ભીડીમા એક ભાત્ર અવયકાયક સ્ત્રોત 
છે.  જે ઈરેકટ્રોવનક વાંળોધનને વીધાાં જ કામલયત કયે 
છે.  વાભાજજક હયફોને ઉકયનો યૂા ાડે છે 
અને ઉમોગકતાલને જુદી જુદી એપ્રીકેળન્વથી લધ ુ
વક્ષભ  કયે છે. વલળેભાાં અશલેાર સચૂલે છે કે , 
ગ્રાંથારમોએ – વલળા લેફ ય ોતાના ડેટાની 
ળોધ કયતાાં ઉમોગકતાલને તેભાાં લધાયે વ્મસ્ત 
યાખલાની તક ઝડી રેલી જોઈએ. (દા.ત. રીન્કડ 
ડેટા દ્વાયા) 
“ઉમોગકતાલન ુાં લતલન અને વલળા ટેકનોરોજીની 
વીસ્ટભ વતત હયલતલન ાભતી યશ ેછે આથી 
ગ્રાંથારમ વભાજે ઉચ્ચ કક્ષાની વેલા ટકાલી યાખલા 
ભાટે તેભના ઉમોગકતાલના ધફકાયા ાયખીને – 
ઉમોગકતાલ આધાહયત વેલા આલી જોઈએ.” 
આ અશલેારભાાં – જણાવ્મા મજુફ તેભાાં યવુનલવવિટી 
ઓપ ગ્વાવગો ; યવુનલવવિટી ઓપ હલુ્ર ; યવુનલવવિટી 
ઓપ હકરે ; રાંડન વાઉથ ફેંક યવુનલવવિટી ; ક્લીન 
ભાગાલયેટ યવુનલવવિટી ; એડીનફગલ; ક્લીન્વ 
યવુનલવવિટી; ફેલ્પાસ્ટ અને લેલ્કભ ગ્રાંથારમનો 
વભાલેળ થામ છે. 
 

 

જૈન ઈ-રાઈબે્રયી  

 

પ્રાચીન અને વાાંપ્રત જૈન વાહશતમના વાંગ્રશ ,૱ 
જાલણી અને પ્રવાયણના  શતેથુી જૈન 

એજયકેુળન ઈન્ટયનેળનર ઓગેનાઈઝેળને શ્રી 
ભશાલીય આયાધના કેન્ર ૱, કોફા, અભદાલાદ 
અને શ્રી પ્રાચી વલધાીઠ વાજયુ , બાયતના 
વશમોગથી બાયતભાાં જૈન ઈ-રાઈબ્રેયી પ્રોજેકટ 
રોન્ચ કમો છે. આ પ્રોજેકટની અંતગલત – જૈન 
વાહશતમને ઈરેકટ્રોવનક યીતે ઈ-બકુભાાં હયલવતિત 
કયીને (ીડીએપ અથલા અન્મ સ્લરૂે) યવ 
ધયાલતાાં ઉમોગકતાલઓ ભાટે  લેફ વાઈટ 
દ્વાયા ઉરબ્ધ ફનાલલાભાાં આવ્યુાં છે. જૈન ઈ-
રાઈબ્રેયીની લેફવાઈટ એ જૈન ધભલગ્રાંથો , જૈન 
શસ્તપ્રતો, જૈન ળબ્દકોળ , જૈન 
એનવામકરોીહડમા, જૈન રેખો , જૈન વાભવમકો 
તથા અંગ્રેજી , હશિંદી, ગજુયાતી અને અન્મ 
બાાના પ્રાચીન તથા વાાંપ્રત જૈન સુ્તકોનો 
ઓન-રાઈન વાંગ્રશ છે. જેભાાં શ્વતેામ્ફય આગમ્વ, 
હદગમ્ફય ળાસ્ત્રો , ચાય અનમુોગો , વાાંપ્રત 
વાહશતમ, પ્રાકૃત અને વાંસ્કૃત વાહશતમ , અને 
પ્રાચીન અને આધવુનક વાહશતમભાાં જૈનીઝભના 
ફધાાંજ ાવાઓનો વભાલેળ થામ છે. તેભાાં 
જૈનોના જુદા જુદા ાંથોના વાહશતમનો વભાલેળ 
થામ છે. વાંગ્રશભાાં અન્મ જૈન ગ્રાંથારમોની જૈન 
શસ્તપ્રતોની સબૂચઓનો ણ વભાલેળ કયલાભાાં 
આવ્મો છે. 
આ ઈ-રાઈબ્રેયીભાાં જૈનના વવધ્ધાાંતો , જેભ કે 
અહશિંવા, દમા, કભલનુાં તતલજ્ઞાન અને 
અનેકાન્તલાદ લગેયેના વલળા વાહશતમનો વાંગ્રશ 
છે. તેભાાં જૈન ાઠળાા કે યવલલાયની ળાા 
ભાટેના વળક્ષણનુાં ભહટયીમર ણ છે. આણી 
પ્રાચીન જૈન યાંયાને વમધૃ્ધ્ધ અને 
આધ્માજતભકતાની ળોધ કયતાાં લાચકો વલળેની 
જાણકાયી રેખકોને તથા પ્રકાળકોને ભેલલાભાાં 
ભદદરૂ થામ છે. ફધાાંજ ઉમોગકતાલ ભાટે આ 
લેફવાઈટ વલના મલૂ્મે ઉરબ્ધ છે. નોંધામેરાાં 
ઉમોગકતાલઓ કોઈણ ભહટયીમલ્વને 
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ડાઉનરોડ કયી ળકે છે. કોભલવળમર ઉમોગ ન 
થામ એ યીતે વૌને વાભાન્મ રોકોને આ વાહશતમ 
ઉરબ્ધ ફનાલલાભાાં આલે છે. આ વભગ્ર 
પ્રોજેકટ ભાટેની નાણાાંકીમ વશામ અભેહયકા , 
બાયત અને વલશ્વના ફીજા દેળોના જૈન વભાજ 
રાયા કયલાભાાં આલી છે. કોઈણ વાંસ્થા કે 
વ્મહકત લેફવાઈટ કે લાચકો ાવેથી નાણાાંકીમ 
રાબ ભેલતા નથી. 
 

 
દુરલબ પ્રકાયની બકુ કરફ  
 
૫૦,૦૦૦ વભ્મો ધયાલતો બાયતનો દુરલબ ગ્રાંથ 

વભાજ – જે એક ડીજીટર ગ્રાંથારમ કયતાાં ણ 

વવલળે છે. એ એક ચચાલ અને વલચાયવલભળલ 

ભાટેનુાં સ્થાન ણ છે. 

બાયતના દુરલબ ગ્રાંથોનો વભાજ સ્થાનાય 

સબુ્ફીઆશ  માદારાભના ભત મજુફ બાયતના 

ઈવતશાવભા યવ –અબબરૂબચ શોલી એ આજે 

લૈવશ્વક ફાફત છે. 

આ દુરલબ ગ્રાંથ વભાજ૱ , બાયતની લેફ વાઈટ 

યથી કોઈ  એક નલા (જૂના) ગ્રાંથ વલળેની 

ભાહશતી ોસ્ટ કયલાભાાં આલે છે કે તયત જ 

પેઈવબકુ ય જોડામેરાાં ૫૦ ,૦૦૦ શજાય વભ્મો-

રોકો તેને જુએ છે અને રાઈક કયે છે. દૂય 

દૂયના સ્થેથી જેભ કે યગુાન્ડા , યએુવ અને 

સ્રોલેવનમા. 

વભગ્ર વલશ્વભાાં જે રોકોની ાવે ખાવ કયીને આ 

પ્રકાયના દુરલબ મહુરત ગ્રાંથો છે તેઓ એક ફીજા 

વાથે જોડાઈ ળકે એ ભાટે માદારાભે આ 

વભાજની લેફવાઈટ  અને પેઈવબકુ ેજ તૈમાય 

કમાલ છે.  

ળેયીંગભાાં અને વોશ્મર ભીહડમાની ક્ષભતાભાાં 

જેભને શ્રધ્ધા છે તેલા ય લલના આ સ્થાક  

કશ ેછે      કે “કોઈણ વભમે ૭૨ દેળોભાાંથી 

આને જોનાયા રોકો છે. ” તેભનો મૂભતૂ ઉદેળ 

આ સુ્તકોનુાં ડીજીટાઝેળન કયીને કોએણ 

વ્મહકત  ભાટે વલનામલૂ્મે ઉરબ્ધ ફનાલલાનો 

છે.માદારાભે આ યીતે દુરલબ ગ્રાંથોને એકત્ર  

કયલાની ળરૂઆત એક દામકા શરેાાં કયી. તેનુાં  

મૂ કાયણ જુદુાં છે. માદારાભ ૧૯૦૫ભાાં 

પ્રકાવળત થમેર સુ્તક The Castes and Tribes 

of Southern India – by Edger Thurston and 

Kadambi Rangachari ના  હયચમભાાં આવ્મા. 

આ વલદ્વતાણૂલ અને દદાય વલશ્વકોળીમ ગ્રાંથ 

તેભને ખયીદલો શતો. જે તેભની કરફ 

રાઈબ્રેયીભાાં શતો. યાંત ુતેભણે લેચલાની ના 

ાડી. હયણાભે તેભણે બકુસ્ટોવલભાાંથી શયાજી 

અને બરરાભભાાંથી તેભજ ઓનરાઈન યથી 

જૂના ગ્રાંથો એકત્ર કયલાની ળોધ આદયી. તેની 

ળરૂઆત Bibliophile. K K Murthy  થી કયી. એના 

પ્રખમાત બકુસ્ટોવલ- તેની ગણુલત્તાએ તેનો વાંગ્રશ 

ળરૂ કયલાભાાં ખફૂ ભશતલની ભવૂભકા બજલી. 

આજે માદારાભના અંગત દુરલબ વાંગ્રશભાાં 

બાયતીમ ઈવતશાવના ૧૭૫ જેટરાાં ગ્રાંથો છે. 

તેઓ જુદી જુદી લેફવાઈટ જેલી કે  

Gutenburg.org અન ેArchive.org ભાાંથી ડીજીટર 

વાંસ્કયણો ણ ભેલે છે. તેભના વાંગ્રશના કેન્રભાાં 

બાયતના ઈવતશાવના ગ્રાંથો છે. જે ગ્રાંથોના  
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કોીયાઈટ યૂા થઈ ગમેરા શોમ તેલા ૧૦૦ 

જેટરાાં ગ્રાંથોની ડીજીટર રાઈબ્રેયી છે. મૂભતૂ 

ગ્રાંથની ઓખ યશ ેતે પ્રકાયે ડીજીટાઈઝેળન 

કયલાભાાં આલેુાં છે. 

ભાત્ર ડીજીટાઈઝેળન જ નશીં યાંત ુતેને 

વલમભથાા આીને ળોધ વય ફનાલી છે. 

જો કોઈ વ્મહકત ‘Pallava Expansion’ થી ળોધ 

કયે તો તે લેફવાઈટ ય એને વાંફાંવધત ટોીક 

તેના URL વાથે ભે છે. જેનુાં ીડીએપ વાંસ્કયણ 

ડાઉનરોડ થઈ ળકે છે. તેને ઓનરાઈન 

લાાંચલા ભાટેનો વલકલ્ ણ છે. 

માદારાભ કશ ેછે કે , “આભાાંના ઘણાાં સુ્તકો , 

ઈવતશાવના સુ્તકો , અબબપ્રામ અથલા ભાત્ર 

પ્રચાય ભાટેના શોઈ ળકે , યાંત ુતેનો શતે ુએ છે 

કે ઈવતશાવના અભ્માવભાાં એકણ સ્ત્રોત નકાભો 

નથી, તેભાાં ભાત્ર  હયલેળની વધૃ્ધ્ધ કયલાની 

છે.” 

તેઓને એ લાતનુાં ગૌયલ છે કે ભાત્ર દુરલબ 

ગ્રાંથોને વાંગ્રશ કયલા ભાટેનુાં  એક જૂથ ઊભુાં કયુું 

જેનુાં  રૂાન્તય આજે ઈવતશાવના વલદ્વાનો , 

જજજ્ઞાસઓુ અને ઈવતશાવની ઉતસકુતાની એક 

પોયભભાાં થઈ યહ્ુાં છે. 

તેઓ કશ ેછે કે , “આણે ગ્રાંથોના વાંદબલ 

વલબાગભાાં જોલાનો વભમ આલી ગમો છે અને 

તે ગ્રાંથો આણે લાાંચલા જોઈએ. આ વાંળોધન 

આણને ફરલત્તય  ફનાલે છે. તે તભાયી કદય 

કયે છે કે વતમના અનેક વાંસ્કયણો છે ,  તેનુાં કોઈ 

એક ચોકકવ વાંસ્કયણ નથી. આણને  એલો 

વભાજ જોઈએ છે કે જે સ્તય અને અથલચ્છામાઓ 

જોઈ ળકે અને તે તમાયે જ ળકમ ફને કે જમાયે 

આણે ઈવતશાવના અનેક વાંસ્કયણોથી જાણકાય 

થઈએ”. 

 

 

ગગુરના ઉકયણો શલે ૨૭ બાાભાાં તયત 
જ અનલુાદ કયી આળે. 
 

જો તભાયી ાવે સ્ભાટલ પોન કેભેયા શોમ અને 

તભાયે મહુરત ટેક્ષ્ટનો અંગ્રેજીભાાંથી હશન્દીભાાં 

અનલુાદ કયલો શોમ , તો તભે google translate 

એપ્રીકેળન ખોરો. કેભેયા ય કરીક કયો. તેને 

ટેક્ષ્ટ ય રઈ જાલ. ફવ તભારુ કામલ થઈ ગયુાં. 

ગગુરે તેની એપ્રીકેળનના આધવુનક વાંસ્કયણની 

ગરુુલાયે જાશયેાત કયી છે , જે હશન્દી બાા વાથે 

૨૭ બાાઓભાાં મહુરત ટેક્ષ્ટનો તાતકાબરક 

અનલુાદ કયી આળે. 

ગગુરે તેના વલધાનભાાં જણાવ્યુાં છે કે “કાંઈ ણ 

શોમ – સ્ટ્રીટ વાઈન , જાશયેાતો ,  કોઈણ 

વાંવભવશ્રત માદી , કોઈ સચૂનાનુાં ભેન્યઅુર કે 

સુ્તક કે ન્યઝૂ ેયની ટેક્ષ્ટ શોમ – તો તે 

તયત જ રૂાાંતહયત  થઈને સ્રીન ય વાંદ 

કયેરી બાાભાાં પ્રાપ્ત થળે”. એ ણ ઉભેયુું છે કે  

“કોઈણ ઈન્ટયનેટ કનેકળન અથલા વેર પોન  

ડટેા જરૂયી નથી. ” કાંની વાંળોધનથી ભેલેરી 

આ નલી રાક્ષબણકતાને “Convolutional neural 

networks”,  અથલા આટીપીવવમર 

ઈન્ટેરીજેન્ટવનો ઉમોગ કયીને અક્ષયો અને 

ળબ્દોને ઓખીને અને તેને તેની ાશ્રાતભનેૂ 

ગાી દે છે. 
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ગગુરના જણાવ્મા મજુફ વતલયે અનલુાદ કયલા 

ભાટે તથા ૨૦ બાાઓનો ઉભેયો કયલા 

(જેભાાંથી વાત ઉરબ્ધ છે) તેભજ તયત ધ્લવન 

અનલુાદ ખફૂ ઝડથી  અને વયતાથી થઈ 

ળકે.  તેના  ભાટે એપ્રીકેળનને અદ્યતન ફનાલે 

છે. તે મૂભતૂ વાત બાાઓભાાં અંગ્રેજી , ફે્રન્ચ , 

જભલન, ઈટારીમન , ોરુ્લગીઝ , યવળમન અને 

સ્ેનીળનો વભાલેળ થામ છે. ગરુુલાયે , ગગુરે 

૨૦ લધ ુબાાઓ ઉભેયી છે. ઉમોગકતાલઓ 

શલે અંગ્રેજી મહુરત ટેક્ષ્ટને હશિંદી અને થાઈ 

બાાભાાં ણ અનલુાહદત કયી ળકળે. 

 

 

લાયવાની જાલણી ભાટે ગ્રાંથારમની 
પ્રાદેવળક કેન્દ્ર તયીકે વાંદગી  
 
જમાાં અયેબફક બાા ઓહપવીમર બાા છે તેલા 

ભધ્મ-લૂીમ અને ઉત્તય-આહફ્રકાના ૨૫ દેળોનુાં 
પ્રવતવનવધતલ કતાય યાષ્ટ્ષ્િમ ગ્રાંથારમ કયળ.ે 

દોશા : ઈપરાએ દોશાભાાં આલેર કતાય યાષ્ટ્ષ્ટ્રમ 

ગ્રાંથારમની, કતાય પાઉન્ડળેન પોય એજયકેુળન , 

વામન્વ એન્ડ કોમ્યનુીટી ડલેરપ્ભેન્ટના વભ્મ 

તયીકે – પ્રાદેવળક અયેબફક સ્ીકીંગ ીઝલેળન 

અને કન્ઝલેળન વેન્ટય (PAC) તયીકે વાંદગી 

કયી છે. 

આ ભહશનાની શરેાાં ,  કેપ્ટાઉન , વાઉથ 

આહફ્રકાભાાં મોજામેરી ૮૧ભી ઈપરાની જનયર 

કોન્પયન્વ અને એવેમ્ફીરી દયવભમાન આની 

જાશયેાત કયલાભાાં આલી. 

વભગ્ર વલશ્વભાાં ઈપરાના આલા ૧૩ પ્રીઝઝલલેળન 

એન્ડ કન્ઝલેળન વેન્ટય ( PACs) છે. આ ાકના 

પ્રોગ્રાભોનો શતે ુપ્રકાવળત અને અપ્રકાવળત 

ગ્રાંથારમ અને આકાલઈલ ભહટહયમલ્વ – કોઈણ 

સ્લરૂભાાં શોમ તેનો વાંગ્રશ – જાલણી અને 

પ્રાધ્પ્ત કયલાનો છે. 

QNLના એવોવીએટ ડામયેકટય , સ્ેળીમર 

કરેળન એન્ડ આકાલઈલએ કહ્ુાં  “ગ્રાંથારમ પ્રથભ 

PAC થલાનુાં ગૌયલ અનબુલે છે. આ કતાયી અને 

પ્રાદેવળક લાયવાને જાલલાના તેના પ્રમતનોનુાં 

હયણાભ છે“. 

લાયવાનો વાંગ્રશ એ કતાયની વાંસ્કૃવતનુાં પ્રદાન 
છે. 
તેના પ્રાચીન અયેબફક મહુરત વલબાગભાાં કેટરાક 
પ્રથભ અયેબફક સુ્તકો પે્રવ કયીને શ્વાએહય 
રેફાનોન, એરેપ્મો  મસુરુ , બરુાક અને 
શીજાઝભાાં છામેરો છે. 
 

યુીની કોરેજોને કેષ્ટ્ન્દ્રમ ડીજીટર 
ગ્રાંથારમની  સવુલધા.  

 

કેયારા રખનૌ: ઉત્તય પ્રદેળની ટેકનીકર 
યવુનલવવિટી વાથે વાંરગ્ન ફધીજ ૬૩૯ કોરેજોને 
વેન્ટ્રર ડીજીટર ગ્રાંથારમ વાથે જોડલાભાાં 
આલળે – ળવનલાયે અવધકૃત જાણકાયી ભી. 
લાઈવ ચાન્વેરયે તેનો વલગતલાય અશલેાર 
તૈમાય કયલાના આદેળો અી દીધાાં છે. નલા 
વનયકુત થમેરાાં લાઈવ ચાન્વેરય વલનામક 
ાઠકે જણાવ્યુાં કે આ ૬૩૯ કોરેજોભાાં ચાય રાખ 
વલધાથીઓ અભ્માવ કયે છે. જે યુીટીય ુવાથે 
જોડામેર છે. આભાાંની કેટરીક કોરેજો ખચાલ 
વાંળોધનના જનલલ્વ , ભોડયલુ્વ અને ઈ-બકુવના  
ખચલ કયી ળકે તેભ નથી. તેથી યવુનલવવિટીને આ 
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પ્રકાયની વેન્ટ્રરાઈઝ ડીજીટર રાઈબ્રેયીની 
સવુલધા આી. ડીજીટાઈઝ્ડ  રાઈબ્રેયીએ લૂલ 
પ્રેવીડન્ટ  એ.ી.જે. અબ્દુર કરાભના લીઝનને 
આધાયે તૈમાય થઈ છે તેનુાં નાભાબબધાન એભના 
નાભ વાથે જોડાળ.ે ચીપ ભીનીસ્ટય અબખરેળ 
માદલે ણ આ જાશયેાત કયી છે. 
__________________________________ 
નારાંદા રાઈબે્રયીને વવિંગાોય પભલ દ્વાયા  ૧૦ 
વભણરમન ડોરાયાનુાં દાન  

 

ભાંગલાયે એક અવધકૃત જાશયેાત થઈ કે 

વવિંગાોયની એક કાંનીએ નારાંદા 

ઈન્ટયનેળનર યવુનલવવિટીને ૧૦ વભબરમન 

ડોરયનુાં દાન તેની વેન્ટ્રર રાઈબ્રેયી ફાાંધલા 

ભાટે આપ્યુાં.લાઈવ ચાન્વેરય ગોા 

વાબાયલારએ કહ્ુાં કે વવિંગાોય આધાહયત 

આયએવી કન્સ્ટ્રકળન કાંનીના ાાંચ વભ્મોની 

ટીભે ગ્રાંથારમના ફાાંધકાભના અનવુાંધાનભાાં 

યવુનલવવિટીની વાઈટની મરુાકાત રીધી. ૪૪૬ 

એકયના વલસ્તાયભાાં નારાંદા જજલ્રાના યાજબગયી 

ળશયેભાાં યવુનલવવિટીનુાં નવુાં કેમ્વ તૈમાય થળે. 

ગ્રાંથારમની ડીઝાઈન આયએવી કાંની અને 

લાસ્તવુળલ્ કન્સ્ટ્રકળન ,  અભદાલાદ , તૈમાય 

કયળ.ે 

વવિંગાયુના લૂલ વલદેળભાંત્રી જમોજૉ મેઓ એ આ 

યવુનલવવિટીના નલા લાઈવ ચાન્વેરય છે.  

આ અંગેના MOU યાજબગયીભાાં ભાંગલાયે , આ 

ફન્ને કાંની દ્વાયા વાઈન કયલાભાાં આલળે. 

આ લલને અંતે  નલા કેમ્વની ળરૂઆત થળે. 

વાઈટથી કેમ્વ  ૧૨ હક.ભી. છે જમા , મૂભતૂ 

નારાંદા યવુનલવવિટી , છે તમાાં પ્રાચીન વભમભાાં  

વળક્ષણનુાં આંતયયાષ્ટ્ષ્ટ્રમ કેન્ર શત ુાં. 

 ગપુ્ત ધ્માનાસ્તીના વભમ દયવભમાન આ 

યવુનલવવિટી ૫ભી વદીભાાં સ્થાઈ શતી. ફખતમાય 

બખરજી,  કુતબુદુ્દીન ઐફકના જનયરએ ૧૨ભી 

વદીભાાં એનો નાળ કયેરો. યવુનલવવિટીના 

અવધકાયીઓને ભતે વભગ્ર યવુનલવવિટી કેમ્વ 

૨૦૨૦ સધુીભાાં ફાંધાઈ જળે. કેન્ર વયકાયે એના 

ભાટે રૂ. ૨,૭૦૦ કયોડ રૂવમા ભાંજૂય કમાલ છે. 

 

 


