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ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ - ગગ્રંથરાલય

ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ ગગૌરવિવિવંતપી સવંસસરા છછે અનછે તછેનરા ગગૌરવિમરાવં વિધરારરો કરરે છછે વવિદરાપપીઠન નવં ગવંસરાલય.
વવિદરાપપીઠનપી સસરાપનરાનપી સરાસછે જ એટલછે કરે 1920 સપી જ ગરાવંધપીજીએ ગવંસરાલયનપી સસરાપનરા કરરી હતપી
એટલછે કરે 100  વિરર્ષ જગન નવં આ ગવંસરાલય છછે.  આવિરા પરાચપીન ગવંસરાલયમરાવં અલભય અનછે અપરાપય
પનસતકરોનરો ભવંડરાર છછે.આશરરે પરાવંચ લરાખ કરતરા વિધન પનસતકરો ગવંસરાલયમરાવં ઉપલબધ છછે,  તછે ઉપરરાવંત
340 જેટલરા સરામવયકરો , 38 જેટલરા સમરાચરાર પતરો આવિછેછછે. આ સરામવયકરોનરા જગનરા બરાઉનડ વિરોલલનમ
પણ જરોવિરા મળછેછછે. મહરાતમરા ગરાવંધપીજીએ શરૂ કરરેલરા સરામવયકરો જેવિરાકરે, 'યવંગ ઈનનડયરા', 'હરરજનબવંધન' નરા
ઓરરીજીનલ બરાઉનડ વિરોલલનમ ગવંસરાલયમરાવં ઉપલબધ છછે.  જેમરાવંસપી ગરાવંધપીજીનનવં કરાયર્ષ તસરા તછે સમયનપી
પરરસસસવતનરો સરાચરો ખયરાલ આવિછેછછે.  આ ઉપરરાવંત ગરાવંધપી સરારહતયનરો એક અલગ વવિભરાગ એટલછે કરે
ગરાવંધપીજીએ વિરાવંચછેલરા પનસતકરો, તછેમણછે લખછેલરા પનસતકરો તછેમજ તછેમનરા વવિચરારરો ઉપર લખરાયછેલરા વવિવવિધ
ગણમરાનય લછેખકરોનરા પનસતકરોનરો ભવંડરાર એક જગયરાએસપી ઉપલબધ બનપી શકરેછછે.  આ ઉપરરાવંત
ગવંસરાલયમરાવં આવિછેલ 'બરાળ ગવંસરાલય'  એ ગવંસરાલયનપી વવિશછેરતરા છછે,  કરે જયરાવં 10,000 સપી પણ વિધન
બરાળસરારહતય ઉપરનરા પનસતકરો ઉપલબધ છછે.  વવિદરાપપીઠ દરારરા સવંચરાલલત રરાજયનનવં કરોપપીરરાઈટ
ગવંસરાલયમરાવં સરાલ 1900  પહરેલરાનરાવં 7800  પનસતકરો છછે,  કરે જેમરાવં 125  વિરર્ષસપી પણ જગનરાવં પ નસતકરો
ઉપલબધ છછે. ગવંસરાલયનરો સવંદભર્ષ વવિભરાગ એ જરાનનરો ખજાનરો છછે, તછેમરાવં વવિશ્વકરોશ, જીવિનચરરતરાતમક
કરોશ,  શબદકરોશ મરોટરી સવંખયરામરાવં જરોવિરા મળછેછછે,  જેમરાવંસપી વવિશ્વનપી બધપીજ મરારહતપી પરાપત સઈ શકરેછછે.
2500  જેટલરા શબદકરોશ છછે.  જેમરાવં ભગવિદદ  ગરો મવંડળ,  ગનજરરાતપી સરાસર્ષ જરોડણપી કરોશ જેવિરા રકકિંમતપી
શબદકરોશ જરોવિરા મળછેછછે. 

આવિરા ગગૌરવિશરાળરી ઈવતહરાસ સરાસછે મરારહતપીનરો ભવંડરાર ધરરાવિત નવં ગવંસરાલય કનલ 5523 ચરો.ફૂટ જગયરામરાવં
ફરેલરાયછેલનવં છછે જયરા એક સરાસછે 220 કરતરાવં વિધરારરે વિરાચકરો બછેસપીનછે વિરાવંચપી શકરે છછે.  ગવંસરાલયનનવં
આસપરાસનનવં વિરાતરાવિરણ શરાવંત,  ઝરાડ-પરાનસપી આચછરારદત છછે.  સવંપ ગણર્ષ ગવંસરાલયનરા લગભગ 30%
વવિભરાગરો સગૌરઉજાર્ષસપી સવંચરાલલત છછે.  ગવંસરાલયમરાવં સછેવિરા આપતરા કમર્ષચરારરી ગવંસરાલયનરા વવિશછેરજરો છછે
અનછે વિરાચકરોનછે ઉતકતષટ સછેવિરા આપવિરા મરાટરે પવતબધધ છછે.      



ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ ગગ્રંથરાલયનરા હહેત તઓ 

 ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ નરા વવિદરાથર્થીઓ, અધયરાપકક, સગ્રંશકધકક, વવિદરાપપીઠનપી બહરારથપી આવિતરા વિરાચકક
અનને મરાનવિગ્રંતરા સભયક અનને ગગ્રંથરાલયનરા કમર્મચરારરીઓ વિચચને ગગ્રંથરાલય અનને મરાહહતપી સનેવિરાઓ
આપવિરા બરાબતને એક અત તટ,  અખગ્રંડ અનને સનમરાનજનક સગ્રંબગ્રંધક કહેળવિવિરા અનને તનેનપી સરાચવિણપી
કરવિપી.

 વવિદરાપપીઠ ગગ્રંથરાલયમરાગ્રં પપીનટહેડ,  નકન પપીનટ અનને e-format  મરાગ્રં મરાહહતપી સકતક નપી
આયકજનપ ગવિર્મકનપી પસગ્રંદગપી કરરી તનેનરા સગ્રંગહ દરારરા તનેનક ઉપયકગ સથળનરા બગ્રંધન વિગર વિરાચકકનને
લરાભ આપવિક અનને અભયરાસ ,  વશક્ષણ અનને સગ્રંશકધન નરા વવિદતરા ભયરાર્મ વયવિસરાયમરાગ્રં ઉપયકગપી
થવતગ્રં.

 વવિસતરતરા અનને વિધતરાગ્રં જતરા ગગ્રંથભગ્રંડરારમરાગ્રં ડરીજીટલ અનને ઈ-ફકમર્મેટમરાગ્રં મરાહહતપી સગ્રંગહનપી
સગવિડતરા ઉભપી કરરી તનેનક મહત્તમ ઉપયકગ થરાય તનેવિરા પયતનક કરવિરા.

 ગતણવિત્તરાવિરાળરા ગગ્રંથક અનને મરાહહતપી સકતકનક વિધરારક કરરી પહરણરામ લક્ષપી અભયરાસ અનને સગ્રંશકધન
કરાયર્મ મરાટહે ઉપયકગકતરાર્મ / વિરાચકક મરાટહે સગવિડ ભરતર્યું વિરાતરાવિરણ જાળવિવતગ્રં.

 અભયરાસ ,  સહભરાગપી વશક્ષણ અનને વવિદતરા નને પકતસરાહહત કરવિરા મરાટહે નનેટવિકર્મ આધરાહરત મરાહહતપી
સનેવિરાઓ ઉપયકગકતરાર્મનને ઉપલબધ કરરાવિવિપી.

 ગરાગ્રંધપીવવિચરારધરારરા  અનને તનેનને લગતરા બધરાગ્રંજ કરાયર્મક્ષનેત્રમરાગ્રં જરાનનરા વવિકરાસ વવિવનમય મરાટહે
અભયરાસરત મરાહહતપી કહેનન્દ્ર તરરીકહેનપી સનેવિરાઓ આપવિપી.

 જરાન આધરાહરત પવ વવત્તઓ મરાટહે અનને વિધત મરાહહતપી સકતકનપી જરૂહરયરાત સગ્રંતકષવિરા મરાટહે બપીજા
ગગ્રંથરાલયક, મગ્રંડળક અનને સગ્રંઘક સરાથને સહભરાગપીતરા કરવિપી.

 સતત મ ગલયરાગ્રંકન દરારરા મ ગલયલક્ષપી ઉપયકગગતરા , સરાતતય અનને પસત તતતરાનપી ખરાતરરી કરરાવિવિપી.
 વવિદરાપપીઠ ગગ્રંથરાલય દરારરા અમદરાવિરાદ અનને ગરાગ્રંધપીનગરનરા રહહેવિરાસપી અનને જાહહેર જનતરા મરાટહે

મરાહહતપી સનેવિરા કહેનન્દ્ર અનને સરામરાજીક સનેવિરા કહેનન્દ્ર તરરીકહેનપી ભ ગવમકરા ભજવિવિપી.  



સભભ્યપદ નનોંધણણી વવિભભાગ
 

ગગ્રંથભાલભ્યમભાગ્રં પ્રવિવેશ મભાટટે અનવે તવેનભા ઉપભ્યયોગ મભાટટે સભભ્યપદ લવેવ વગ્રં જરૂરરી હયોભ્યછવે.  ગગ્રંથભાલભ્યનણી બધણીજ
કભામગણીરરી કયોમમમવટરનણી મદદથણી થભાભ્યછવે અનવે વિભાચકયોનવે સભભ્યપદ આમભ્યભા પછરી તવેમનણી સગ્રંપ પણર્ણ વવિગત
કયોમમમવટરમભાગ્રં સભાચવિણી રભાખવિભામભાગ્રં આવિવેછવે અનવે તવે દભારભા Users  Profile  તતૈભ્યભાર કરરી પવસતક આપ-લવે
વવિભભાગનવે પહનોંચભાડવિભામભાગ્રં આવિવેછવે.
વિભાચકયોનવે સભભ્યપદ મવેળવિવિભાનણી પ્રકક્રિભ્યભામભાગ્રં તવેમનભા સમભ્ય અનવે સનમભાનનણી કદર કરવિભામભાગ્રં આવિવેછવે અનવે
વવિભભાગણીભ્ય કમર્ણચભારરી તરફથણી સગ્રંપ પણર્ણ સહકભાર પ પરયો પભાડવિભામભાગ્રં આવિવેછવે.  
ગ પજરભાત વવિદભાપણીઠ સગ્રંસથભાનભા અધભ્યભાપકયો, સવેવિકયો અનવે વવિદભાથર્થીઓ  ઉપરભાગ્રંત અમદભાવિભાદ- ગભાગ્રંધણીનગરમભાગ્રં
વિસતભાગ્રં નભાગકરકયોનવે ગ પજરભાત વવિદભાપણીઠ ગગ્રંથભાલભ્યનવગ્રં સભભ્યપદ આપવિભામભાગ્રં આવિવે છવે.

➢ નવવા   સભભ્ય બનવવા મવાટટે 
 સભામભાનભ્ય સભભાસદ - ૧૩૧૦.૦૦

અમભાનત - ૧૦૦૦.૦૦
લવિભાજમ -   ૩૦૦.૦૦
પ્રવિવેશ ફરી -     ૧૦.૦૦

 આજીવિન સભભાસદ - ૨૦૧૦.૦૦
  સભભ્ય ફરી - ૨૦૦૦.૦૦

પ્રવિવેશ ફરી - ૧૦.૦૦
➢ સભભ્ય થવિભા મભાટટે જરૂરરી દસતભાવિવેજ
 પયોતભાનભા અથવિભા વપતભાનભા નભામનવગ્રં લભાઈટબણીલ
 આધભાર કભાડર્ણ
 મતદભાન ઓળખ પત
 પભાસપયોટર્ણ

(ઉપરયોકત કયોઈપણ એકનણી ઝવેરયોક્ષ કયોપણી)
➢ બવે સટટેમપ સભાઈઝનભાગ્રં ફયોટયો
➢ ફકત અમદભાવિભાદ તથભા ગભાગ્રંધણીનગરમભાગ્રં રહટેઠભાણ ધરભાવિનભારનવે જ સભભ્ય બનભાવિવિભામભાગ્રં આવિવેછવે.
➢ રહટેઠભાણનણી ચકભાસણણી કભ્યભાર્ણ બભાદ સભભ્યપદ મભાટટેન વગ્રં ફયોમર્ણ આપવિભામભાગ્રં આવિવેછવે.
➢ ફયોમર્ણ સભાથવે બવે ફયોટભા તથભા રહટેઠભાણનભાગ્રં પ વરભાવિભાનણી ઝવેરયોક્ષ જયોડવિણી જરૂરરી છવે.
➢ સભભ્યપદ મભાટટેનણી કવલ રકમ લણીધભા બભાદ પહનોંચ આપવિભામભાગ્રં આવિવેછવે.
➢ કભાભ્યર્ણભભારનવે ધભ્યભાનમભાગ્રં રભાખણીનવે નવિભા બનવેલભા સભભ્યનવે કભાડર્ણ મભાટટે બયોલભાવિવિભા.



➢ સકવસકવલ  કયોલવેજ મભાગ્રં અભભ્યભાસ કરતભાગ્રં અનવે બહભારગભામથણી આવિતભા વવિદભાથર્થીઓ મભાટટે સકવલ કયોલવેજનભા 
આચભાભ્યર્ણનણી સહરીવિભાળગ્રં બયોનભાફભાઈડ સટર્ટી લભાવિવિભાનવગ્રં હયોભ્યછવે.

➢ ફયોમર્ણનભા ઉપરનભાગ્રં ભભાગમભાગ્રં સભભ્યપદ નગ્રંબર લખવિયો. આ નગ્રંબર પહનોંચબવકમભાગ્રં સળગ્રંગ આપવિભા.
➢ ફયોમર્ણમભાગ્રં ભભ્યભાર્ણ મવજબનણી મભાકહતણીનણી કયોમમમવટરમભાગ્રં એનનરી કરવિણી.
➢ કયોમમમવટર દભારભા પ્રભામત થભ્યવેલ કયોડ નગ્રંબર ફયોમર્ણમભાગ્રં લખણી લવેવિયો.
➢ કયોમમમવટર દભારભા નવિભા બનવેલ સભભ્યનભા કભાડર્ણનણી વપ્રનટઆઉટ કભાઢવિણી.
➢ I-Card ઉપર સટટેમપ સભાઈઝનયો ફયોટયો ચનોંટભાડવિયો.
➢ ગગ્રંથપભાલશણીનણી સહરીવિભાળયો વસકયો મભારવિયો.
➢ I-Card ઉપર વનશશચત જગભ્યભા ઉપર સભભ્યનણી સહરી લવેવિણી.
➢ I-Card નવે મલભાસટરીકનભા કવિરમભાગ્રં મ વકરી લવેમણીનવેશન કરરી આપવવગ્રં
➢ દર વિરર્ષે ૧લણી એવપ્રલ પછરી સભામભાનભ્ય સભભ્યપદ લણીધવેલ હયોભ્ય તવેવિભા સભભ્યનભા કભાડર્ણ રરીનમ વ કરવિભા.
➢ રરીનમવ કરવિભાનણી ફરી (લવિભાજમ) રૂ. ૩૦૦.૦૦ લઈ પહનોંચ આપવિણી.
➢ નવિભા બનવેલ સભભ્ય તથભા રરીનમવ મભાટટે લવેવિભામભાગ્રં આવિતભા લવિભાજમનણી પહનોંચ જવદરી જવદરી રભાખવિણી.
➢ નવિભા બનવેલ પ્રતભ્યવેક સભભ્યનભા ફયોટયોગભાફસ તવેઓનભા કભાડર્ણ નગ્રંબર પ્રમભાણવે કયોમમમવટરમભાગ્રં સકટેન કરવિભા.
➢ નવિભા બનવેલ સભભ્યયોનણી સગ્રંપ પણર્ણ મભાકહતણી સભાથવેનણી વપ્રનટઆઉટ કભાઢરી બભાઈનડન્ડીંગ કરભાવિવિણી.

સભભ્યપદ રદ મભાટટે
 સભભ્યપદ રદ કરતભાગ્રં પવસતકયો તથભા અનભ્ય સભામગણી પરત થઈ છવે તવે કયોમમમવટરમભાગ્રં ચવેક કરરી લવેવ વગ્રં. 
 સભભ્યપદ રદ કરવિભા આવિનભાર પભાસવેથણી I-Card તથભા ભરટેલ રકમનણી મ પળ પહનોંચ પરત લવેવિણી.
 અનભામત પરત કરવિભાનભા સમભ્યવે ઓળખપત (I-card) અનવે પહનોંચ બગ્રંનવે ન હયોભ્યતયો રૂ.૧૦૦.૦૦ 

દગ્રંડ લવેવિયો. (એક નભા રૂ.૫૦ લવેખવે)
 ઓળખપત (I-card) ખયોવિભાઈ ગમવગ્રં હયોભ્ય અનવે નવવગ્રં બનભાવિવવગ્રં હયોભ્ય તયો રૂ. ૫ 0.00 દગ્રંડ લવેવિયો.
 પહનોંચબવકમભાગ્રંથણી ડવમલણીકટેટ પહનોંચનણી ઝવેરયોક્ષ કભાઢરી સભભ્યપદ રદ કરવવગ્રં
 સભભ્યપદ રદ થભ્યભા બભાદ અનભામત રકમ પરત કરવિણી.

વવિ  વવિદભાપણીઠનભા સવેવિકયો મભાટટે સભભ્યપદ
 વવિદભાપણીઠનભા સવેવિકયો મભાટટે સભભ્ય બનવિભા મભાટટે ઓડર્ણર મળભ્યભાનણી ઝવેરયોક્ષ નકલ લવેવિણી.
 બવે ફયોટભા (ફયોમર્ણ સભાથવે)
 અનભ્ય બધણી જ પ્રકક્રિભ્યભા સભામભાનભ્ય સભભાસદ પ્રમભાણવે કરરી I-Card આપવવગ્રં.

રરીનમવ
 વવિદભાપણીઠનભા સવેવિકયો મભાટટે દર જવલભાઇ મભાસમભાગ્રં સભભ્યપદ રરીનમવગ્રં કરવવગ્રં.

રદ
 વવિદભાપણીઠમભાગ્રં સવેવિક તરરીકટે વનવ વત્ત થભ્યભા બભાદ / સગ્રંસથભા છયોડરીનવે જાભ્ય તભ્યભારટે સભભ્યપદ રદ કરવવગ્રં.



 સભભ્યપદ રદ કરતભા પહટેલભા પવસતકયો પરત થભ્યભા છવે કટે નહન્ડીં તવે તપભાસ કરરીનવે પછરી સભભ્યપદ રદ 
કરવવગ્રં.

 વનવ વત્ત થભ્યવેલભા સવેવિકનવગ્રં ફયોમર્ણ મવખભ્ય કભાભ્યભાર્ણલભ્યમભાગ્રંથણી આવિવેછવે તવેમભાગ્રં આ અંગવે મભાકહતણી આપવિણી.

વવિદભાપણીઠમભાગ્રં અભભ્યભાસ કરતભાગ્રં વવિદભાથર્થી મભાટટે
 વવિદભાપણીઠમભાગ્રં અભભ્યભાસ કરતભાગ્રં વવિદભાથર્થીઓ મભાટટે ગગ્રંથભાલભ્યમભાગ્રં સભભ્ય થવિભા મભાટટે ફયોમર્ણમભાગ્રં જે તવે 

વવિભભાગનભાગ્રં વિડભાનભા સહરી / વસકભા કરભાવિવિભા તથભા કયોલવેજમભાગ્રં ફરી ભભ્યભાર્ણનણી ઝવેરયોક્ષ લવેવિણી.
 અનભ્ય પ્રકક્રિભ્યભા સભામભાનભ્ય સભભાસદ પ્રમભાણવે કરરી I-Card આપવવગ્રં.
 એક સટટેમપ સભાઈઝ ફયોટયો ( I-Card મભાટટે)

રરીનમવ
 પ્રતભ્યવેક વવિદભાથર્થીઓનભા જે તવે સમભ્યવે શરૂ થતભા નવિભા સત પ્રમભાણવે રરીનમ વ કરવિણી.
 રરીનમવ વિખતવે નવિભા સતનણી ફરી ભભ્યભાર્ણનણી ઝવેરયોક્ષ લવેવિણી.

રદ
 વવિદભાથર્થીનવગ્રં સભભ્યપદ રદ કરતભા પહટેલભા I-Card  ઉપર લણીધવેલભા બધણી જ પવસતકયો પરત કરટેલભા 

હયોવિભા જયોઈએ.
 તભ્યભારબભાદ સભભ્યપદ રદ કરવવગ્રં.

અનભ્ય
મભાસ દરમભ્યભાન સભામભાનભ્ય સભભાસદ, સવેવિક તથભા વવિદભાથર્થી પ્રતભ્યવેક વવિભભાગમભાગ્રં બનવેલભા નવિભા સભભ્યયો 

તથભા રરીનમવ અનવે રદ થભ્યવેલભા સભભ્યયોનયો કરપયોટર્ણ કભાઢવિયો. તવેવિણી જ રરીતવે વિભાવરર્ષિક કરપયોટર્ણ કભાઢવિયો.

તભા.ક.  ૧લણી જાનમવઆરરીએ વિરર્ણ દરમભ્યભાન આવિતભા તહટેવિભારયોનણી તભારરીખ કયોમમમવટરમભાગ્રં બદલવિણી જરૂરરી છવે.

ગગ્રંથવાલભ્યનનો સમભ્ય 

ગગ્રંથભાલભ્ય અધભ્યભાપકયો, વવિદભાથર્થી અનવે સભામભાનભ્ય સભભાસદયો મભાટટે નણીચવેનભા સમભ્ય મવજબ ખવલલવ રભાખવિભામભાગ્રં 
આવિવે છવે.
સયોમવિભાર થણી શવક્રિવિભાર સવિભારટે 7.00 કલભાક થણી સભાગ્રંજે 7.00 કલભાક સવધણી
શનણીવિભાર            સવિભારટે 7.00 કલભાક થણી સભાગ્રંજે 5.00 કલભાક સવધણી
રવવિવિભાર અનવે જાહટેર રજાઓમભાગ્રં        સવિભારટે 11.00 કલભાક થણી સભાગ્રંજે 6.00 કલભાક સવધણી

પરરીક્ષભાનભા સમભ્ય દરમભ્યભાન ગગ્રંથભાલભ્ય સવિભારટે 7.00 કલભાકથણી રભાતવે 11.00 કલભાક સવધણી ખવલલવ રભાખવિભામભાગ્રં 
આવિવે છવે.



પપસસ્તક પપ્રાપપસ્ત અનન પપસસ્તક પકક્રિયપ્રા

ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પપસસ્તકપથાપપસ્તથથી લઈનને પપસસ્તક વથાચકનથા હથાથમથાગ્રં જાય તયથાગ્રં સ પધથીનથી પપસસ્તકપકક્રિયથા.
1.પપસસ્તક પપ્રાપપસ્ત : દરરેક ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પપસસ્તક પથાપપસ્ત એ અગતયનથી પકક્રિયથા છને. આપણથા ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં 
આ પકક્રિયથા બને રરીસ્તને કરવથામથાગ્રં આવનેછને. (1) ખરરીદરી દથારથા (2) ભનેટ દથારથા.
ખરરીદરી દથારથા કરવથામથાગ્રં આવસ્તથી પપસસ્તક પથાપપસ્ત પણ બને રરીસ્તને કરવથામથાગ્રં આવને છને. (1) જાગ્રંગડ પથથા (2)
સથીધથા ઓડર્ડર આપથીનને.
જજાંગડ પધધ્ધતસ્ત થથી પપસસ્તકપપ્રાપપસ્ત :  વવક્રિરેસ્તથાઓ ગગ્રંથથાલયનથી જરૂર પમથાણનેનથા પપસસ્તકકકક  જાગ્રંગડ પર મ મકરી
જાયછને.  તયથારબથાદ બધથા જ પપસસ્તકકનને વવષયવથાર છૂટથાગ્રં પથાડવથામથાગ્રં આવને છને.  અનને જે સ્તને વવષયનથા
અધયથાપક કરે અધયક્ષનને ફકન દથારથા જાણ કરરીનને બકલથાવવથામથાગ્રં આવને છને. અધયથાપક કરે અધયક્ષ સ્તનેમનથીનથી
અન મકપળસ્તથાએ ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પપસસ્તક પસગ્રંદગથી મથાટરે આવને છને. અધયથાપકક એ પસગ્રંદ કરરેલ પપસસ્તકક અલગ
કરરીનને જપદથા મ મકવથામથાગ્રં આવને છને અનને પસગ્રંદ નથા થયથા હકય સ્તનેવથા પ પસસ્તકક જે સ્તને વવક્રિરેસ્તથાનનેનને   પરસ્ત
કરવથામથાગ્રં આવને છને. 

સથીધ્ધધો ઓડર્ડર :  પપસસ્તક વવક્રિરેસ્તથાઓનને સથીધથા ઓડર્ડર આપવથાથથી પણ ખરરીદરી થથાય છને. આ પકક્રિયથા વષર્ડ
દરમયથાન ચથાલપ જ રહરે છને.  સ્તનેમથાગ્રં અધયથાપક કરે અધયક્ષ નથી ભલથામણ હકય સ્તક ભલથામણપત્રક ભરરીનને
મકકલને છને. આ ઉપરથાગ્રંસ્ત વવદથાથર્થીઓનથી મથાગ્રંગનને આધથારરે પણ જે સ્તને અધયથાપક કરે અધયક્ષ ભલથામણપત્રક
ભરરીનને મકકલને છને અનને સથાવર્ડજવનક ગગ્રંથથાલય હકવથાનને કથારણને  વથાચકનથી જરૂકરયથાસ્તનને પણ ધયથાનમથાગ્રં
લનેવથામથાગ્રં આવને છને,  સ્તને મથાટરે ગગ્રંથપથાલ કરે મદદનથીશ ગગ્રંથપથાલ ભલથામણ પત્રક ભરરીનને મકકલને છને.  આ
ભલથામણપત્રકનને આધથારરે સ્તનેમજ પસગ્રંદ કરરેલ પપસસ્તકનને આધથારરે ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં ગગ્રંથથાલય ડરેટથાબનેઝ ઉપરથથી
પપસસ્તકનપગ્રં ડપપલથીકરેટ ચનેકકકિંગનપગ્રં કથાયર્ડ થથાય છને.    ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પપસસ્તક છને કરે નકહ સ્તનેન પગ્રં ચનેકકકિંગનપગ્રં કથાયર્ડ
પપસસ્તકનથા લનેખક, પકથાશક, આવ વવત્તિ અનને ગગ્રંથનથામ આ બધથી જ રરીસ્તને પ પસસ્તકનપગ્રં ડપપલથીકરેટ ચનેકકકિંગનપગ્રં કથામ
થથાય છને.  જક  પપસસ્તકક ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પહરેલથાથથી જ પથાપય હકય સ્તક સ્તને પરસ્ત કરવથામથાગ્રં આવને છને.  અનને
એકથથી વધપ નકલ મગ્રંગથાવવથાનથી ભલથામણ હકયસ્તક સ્તનેનથા યકગય કથારણક ચકથાસથી વધપ નકલ ખરરીદવથાનથી
પકક્રિયથા કરથાય છને.
ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પપસસ્તકમનેળથા દથારથા પણ પપસસ્તક પથાપપસ્ત થથાય છને,  જેમથાગ્રં પપસસ્તકમનેળથાનપગ્રં આયકજન ગમજરથાસ્ત
વવદથાપથીઠ પકરસરમથાગ્રં જ કરવથામથાગ્રં આવને છને.

2. સજાંસથપ્રાનપ્રા વડપ્રાનથી મજાંજજરર:
પસગ્રંદગથી પથામનેલ પપસસ્તકકનથી દર પગ્રંદર કદવસને યથાદરી સ્તતૈયથાર કરવથામથાગ્રં આવને છને, જેમથાગ્રં પસગ્રંદગથી પથામનેલ
પપસસ્તકકનપગ્રં નથામ ,  લનેખક,  પકથાશનવષર્ડ,  પકથાશક,  કકકિંમસ્ત,  ભલથામણકસ્તથાર્ડન પગ્રં નથામ અનને ભથાષથા પમથાણને
યથાદરી સ્તતૈયથાર કરવથામથાગ્રં આવને છને. તયથારબથાદ કપલનથાયકશથી નથી મગ્રંજમરરી મથાટરે પત્ર સ્તતૈયથાર કરવથામથાગ્રં આવને
છને. જેમથાગ્રં યથાદરીમથાગ્રં સથામનેલ કપલ પપસસ્તકક અનને સ્તનેનથી અંદથાજજસ્ત કકકિંમસ્ત દશથાર્ડવવથામથાગ્રં આવને છને. મગ્રંજમરરી મથાટરે



સ્તતૈયથાર કરરેલ પત્રનથી અંદર પથમ ગગ્રંથપથાલનથી તયથારબથાદ કપલસચચવશથીનથી અનને અંસ્તમથાગ્રં
કપલનથાયકશથીનથી મગ્રંજમરરી મનેળવવથામથાગ્રં આવને છને. મગ્રંજમરરી મનેળવયથા બથાદ પપસસ્તકકનથા આદરેશપત્રક વવક્રિરેસ્તથા
પમથાણને સ્તતૈયથાર કરવથામથાગ્રં આવને  છને.

3. ગજાંથપ્રાલય સતમતસ્તનથી મજાંજજરર:
પપસસ્તકકનથી કકકિંમસ્ત રૂ. 10000/- કરસ્તથાગ્રં વધથારરે હકય, પપસસ્તકક ડપપલથીકરેટ ન થસ્તથા હકય, વવષયનથા  વવદથાન
દથારથા ભલથામણ હકય સ્તનેવથા  પપસસ્તકનથી યથાદરી સ્તતૈયથાર કરવથામથાગ્રં આવને છને અનને આ યથાદરી  ગગ્રંથથાલય
સવમવસ્તમથાગ્રં મગ્રંજમરરી મથાટરે મ મકવથામથાગ્રં આવને છને, અનને સવમવસ્તનથી મગ્રંજમરરી મળયથા બથાદ જ આદરેશપત્રક સ્તતૈયથાર
કરવથામથાગ્રં આવને છને.

4. આદદેશપત્રક સ્તતયપ્રાર કરવપ્રા :
 મગ્રંજમરરી મનેળવવથા મથાટરે પસગ્રંદગથી પથામનેલ પપસસ્તકક અનને જે પપસસ્તકક ડપપલથીકરેટ થસ્તથા નથથી સ્તનેવથા પપસસ્તકકનથી
મથાકહસ્તથી ડરેટથાબનેઝમથાગ્રં enter  કરથાવવથામથાગ્રં આવને છને,  જેમથાગ્રં પપસસ્તકનપગ્રં ગગ્રંથનથામ,  પનેટથાગગ્રંથનથામ ,  લનેખકક,
સગ્રંપથાદકક,  અનપવથાદકક,  પકથાશક, પકથાશન સથળ, પકથાશન વષર્ડ,  કકકિંમસ્ત, ભથાષથા,  લકકરેશન (લકકરેશનમથાગ્રં
ગથામસનેવથા કરેનન્દ્ર – સથાદરથા /  રથાગ્રંધનેજા અનને અમદથાવથાદ),  ભભૌવસ્તક પકરસસથવસ્ત,  ગગ્રંથથાક,  નકટ વગનેરરેનક
સમથાવનેશ થથાય છને.

5. ઓડર્ડર ક્રિમપ્રાજાંક આપવધો :
 પપસસ્તકકનથા આદરેશપત્રક સ્તતૈયથાર થયથા બથાદ આદરેશપત્રકમથાગ્રં જાવકનગ્રંબર નનોંધવથામથાગ્રં આવને છને,  અનને
આદરેશપત્રક રજીસટરમથાગ્રં નનોંધ કરવથામથાગ્રં આવને છને.  નનોંધ થયથા બથાદ આદરેશપત્રકમથાગ્રં ખરરીદવવભથાગનથા
અધયક્ષનથી અનને ગગ્રંથપથાલનથી સહરી થથાય છને અનને તયથારબથાદ જે સ્તને વવક્રિરેસ્તથાનને ફકન દથારથા જાણ કરવથામથાગ્રં
આવને છને, અનને પપસસ્તકકનથીનથી ખરરીદરીનક  આદરેશ આપવથામથાગ્રં આવને છને. 
પપસસ્તકનથા ચબલનથી સથાથને વવક્રિરેસ્તથા એ ઓડર્ડરનથી મપખય નકલ જ જકડવથાનથી હકય છને, કથારણ કરે ઝનેરકક્ષનક
ઉપયકગ કરરીનને વવક્રિરેસ્તથા ફરરીથથી જ સ્તનેવથા જ બથીજા પપસસ્તકક મ મકરી નથા જાય સ્તનેનથી પ મરરેપ મરરી સથાવચનેસ્તથી
રથાખવથામથાગ્રં આવનેછને.   

6. પપસસ્તક પપ્રાપપસ્ત:
પપસસ્તક વવક્રિરેસ્તથાનને ઓડર્ડર આપયથા બથાદ વવક્રિરેસ્તથા જક પ પસસ્તકક ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં જ મ મકરી ગયથા હકય સ્તક પપસસ્તકકનથા
ચબલક આપથી જાય છને, અનને જક સથીધથા જ ઓડર્ડરનથા પપસસ્તકક હકય સ્તક વવક્રિરેસ્તથા પપસસ્તક સથાથને ચબલ લનેસ્તથા
આવને છને. ચબલ અનને પપસસ્તકક આવયથા બથાદ ગગ્રંથપથાપપસ્ત વવભથાગમથાગ્રં સ્તનેનથી ચકથાસણથી કરવથામથાગ્રં આવને છને કરે,
જે પપસસ્તકકનક ઓડર્ડર આપવથામથાગ્રં આવનેલ છને સ્તને જ પપસસ્તકક આવયથા છને કરે નકહ, પપસસ્તકનથી કકકિંમસ્ત જે છને સ્તને
જ ચબલમથાગ્રં લખથી છને કરે નકહ. જક કકઈ પપસસ્તકનથી કકકિંમસ્ત પપસસ્તકમથાગ્રં દશથાર્ડવવથામથાગ્રં આવથી ન હકય સ્તક સ્તને
વવક્રિરેસ્તથા પથાસનેથથી મ મળ ચબલ કરે સ મચચ મગ્રંગથાવથી કકકિંમસ્તનથી ચકથાસણથી કરવથામથાગ્રં આવને છને. વવદરેશનપગ્રં પકથાશન
હકયસ્તક મથાનય GOC રરેટ સથાથને ચકથાસણથી કરવથામથાગ્રં આવને છને.  આ રરીસ્તને કકકિંમસ્તનથી ચકથાસણથી થથાય છને.
તયથારબથાદ મથાનય કરરેલ વળસ્તર આપવથામથાગ્રં આવનેલ છને કરે નકહ સ્તનેનથી ચકથાસણથી થથાય છને.  તયથારબથાદ



પપસસ્તકનપગ્રં ભભૌવસ્તક પરરીક્ષણ કરવથામથાગ્રં આવને છને,  સ્તનેમથાગ્રં પપસસ્તકનથા પથાનથાગ્રં પછરી વપનટન્ટીંગ , પનેજ મથીસન્ટીંગ ,
બથાઈનડન્ટીંગ વગનેરરેનથી ચકથાસણથી થથાયછને. જક પથાનથાગ્રં ફથાટરી ગયનેલ હકય કરે બરડ હકયસ્તક અથવથા બથાઈનડન્ટીંગ
ઢરીલપગ્રં હકયસ્તક પપસસ્તક પરસ્ત કરવથામથાગ્રં આવને છને અનને પ પસસ્તકનથી બથીજી નકલ મગ્રંગથાવવથામથાગ્રં આવને છને. આ
બધથી જ રરીસ્તને પપસસ્તકનથી ચકથાસણથી થયથા બથાદ પપસસ્તકનને પકરગહણથાગ્રંક ( અનપક્રિમથાગ્રંક) આપવથામથાગ્રં આવને છને.

7. પપસસ્તક પકરગહણપ્રાજાંક :
પકરગહણથાગ્રંક કરનથાર વયસકસ્ત પપસસ્તકનથી અંદર પથમ પનેજ ઉપર ચબલનથી વવગસ્ત પનેસનસલથથી લખનેછને
જેમથાગ્રં,  વવક્રિરેસ્તથાનક કકડ નગ્રં,  ચબલ નગ્રં.  અનને ચબલ આપયથા સ્તથારરીખ લખને છને.  તયથારબથાદ પપસસ્તકમથાગ્રં
વવભથાગવથાર  ગગ્રંથથાલય, ડરેવલપમનેનટ, બથાળગગ્રંથથાલય, સથાદરથા, રથાગ્રંધનેજાનથા કકડ સથાથને પકરગહણથાગ્રંક નગ્રંબર
લખનેછને.
આ ઉપરથાગ્રંસ્ત જપદથાજપદથા વવભથાગમથાગ્રં ખરરીદથાસ્તથા પપસસ્તકક મથાટરે પણ પકરગહણથાગ્રંક વવભથાગમથાગ્રંથથી અલગ
અલગ રગ્રંગનથી ખરથાનથી ( ) વનશથાનથી અનપક્રિમથાગ્રંક નગ્રંબરનથી બથાજપમથાગ્રં કરવથામથાગ્રં આવને છને. દથા.સ્ત.ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં
વથાદળરી રગ્રંગથથી,  વવકથાસ યકજનથામથાગ્રં (ડરેવલપમનેનટ)  લથીલક રગ્રંગ,  રથાગ્રંધનેજામથાગ્રં પથીળથા રગ્રંગથથી અનને સથાદરથા
મથાટરે છન્ટીંકણથી રગ્રંગનથી પનેસનસલથથી વનશથાનથી કરવથામથાગ્રં આવને છને.
પપસસ્તકનથા ચબલ સથાથને પકરગહણથાગ્રંક નગ્રંબર પનેનથથી લખવથામથાગ્રં આવને છને. આ નગ્રંબર ચબલ સથાથનેનથી બથીજી બને
કકપથીમથાગ્રં પણ લખવથામથાગ્રં આવને છને. તયથારબથાદ ચબલ પમથાણને પપસસ્તકનથી ગકઠવણથી કરવથામથાગ્રં આવને છને અનને
સ્તનેમથાગ્રં ચબલનથી બથીજી કકપથી અનને ઓડર્ડરનથી કકપથી મ મકરીનને સ્તને પપસસ્તકક વગર્થીકરણ વવભથાગમથાગ્રં મકકલવથામથાગ્રં
આવનેછને.  ચબલનથી પથમ કકપથી,  પથાઈઝ પ મફ સ્તનેમજ જી.ઓ.સથી.  રરેટનથી કકપથી (વવદરેશથી ચલણ હકયસ્તક)
ચબલનથી ચ મકવણથી મથાટરે જે સ્તને કથાયર્ડકસ્તથાર્ડ સનેવકનને આપવથામથાગ્રં આવને છને.  જે ચબલ ચ મકવણથી વવભથાગમથાગ્રં
પહનોંચથાડરે છને.

8. બબિલ ચજકવણથી પકક્રિયપ્રા :
પપસસ્તકક ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં આવયથા બથાદ નનોંધવથાનથી પકક્રિયથા થથાય તયથારરે જ ચબલ સથાથને રથાખથીનને પ પસસ્તકનને જે
ક્રિમથાગ્રંક આપવથામથાગ્રં આવયક હકય સ્તને જ ક્રિમથાગ્રંક (પકરગહણથાગ્રંક) ચબલમથાગ્રં નનોંધનેલ દરરેક પપસસ્તકનથા નથામ સથાથને
લખવથામથાગ્રં આવને છને,  તયથારબથાદ ચબલ ચ મકવણથીનથી પકક્રિયથા મથાટરે ચબલનથી ચકથાસણથીનપગ્રં કથાયર્ડ થથાય છને.
પપસસ્તકનપગ્રં મથાનય વળસ્તર આપનેલ છને કરે નકહ સ્તને ચકથાસવથામથાગ્રં આવનેછને. GOC રરેટ ચનેક કરવથામથાગ્રં આવને છને
અથવથા પથાઈઝપ મફ વવક્રિરેસ્તથા પથાસનેથથી મગ્રંગથાવવથામથાગ્રં આવને છને.  તયથારબથાદ ચબલમથાગ્રં જણથાવનેલ રકમનક
સરવથાળક ચનેક કરવથામથાગ્રં આવને છને.  કકઈપણ પપસસ્તકનથી અનને ચબલનથા નથાણથાનથી ચ મકવણથી બનેવડથાય નકહ
સ્તનેનને મથાટરે પ મરરેપ મરરી કથાળજી રથાખવથામથાગ્રં આવને છને. સ્તનેનને મથાટરે ચબલનથી પથાછળ નથીચને મ પજબ પમથાણપત્ર મથાટરે
વસકક મથારરી પમથાચણસ્ત કરવથામથાગ્રં આવને છને, સ્તનેમથાગ્રં (1) આ ચબલમથાગ્રં દશથાર્ડવયથા મપજબનથી વસસ પઓ મળરી છને.
(2) પપસસ્તકનથી કકકિંમસ્ત ચબલ સથાથને મનેળવથી લથીધનેલ છને. અનને, (3) ચબલનક કપલ સરવથાળક (4) સહરી અનને
સ્તથારરીખ.  ચબલ ચનેક કરનથાર વયસકસ્ત સહરી કરરીનને સ્તથારરીખ લખને છને.  આટલથી પકક્રિયથા પ મણર્ડ થયથા બથાદ
ચબલકનથી નનોંધણથી એક અલગ રજીસટરમથાગ્રં કરવથામથાગ્રં આવનેછને. સ્તનેમથાગ્રં ક્રિમ નગ્રંબર, સ્તથારરીખ, વવક્રિરેસ્તથાનક કકડ
નગ્રંબર, ચબલ નગ્રંબર, ચબલનથી સ્તથારરીખ, ચ મકવવથાપથાત્ર કકકિંમસ્ત, નનોંધ અનને સહરી આટલથી વવગસ્ત રજીસટરમથાગ્રં



નનોંધવથામથાગ્રં આવને છને અનને ચબલ પર પનેનથથી પનેમનેનટનથાગ્રં રજીસટરમથાગ્રં નનોંધવથામથાગ્રં આવનેલ ક્રિમથાગ્રંક લખવથામથાગ્રં
આવને છને.  તયથારબથાદ સ્તને ચબલક ચ મકવણથી મથાટરે ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં કહસથાબકસ્તથાર્ડ વયસકસ્તનને આપવથામથાગ્રં આવને છને
અનને રજીસટરમથાગ્રં જે સ્તને નનોંધવથામથાગ્રં આવનેલ ચબલ સથાથને કહસથાબકસ્તથાર્ડ વયસકસ્તનથી સહરી કરથાવવથામથાગ્રં આવને છને
અનને ચબલ પનેમનેનટ મથાટરે કહસથાબકસ્તથાર્ડ વયસકસ્તનને આપવથામથાગ્રં આવને છને.

9. વગર્ગીકરણ : (પપસસ્તકધો , તનબિજાંધ્ધધો)
ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પકરગહણથાગ્રંક નગ્રંબર અપથાઈ ગયથા બથાદ બધથા જ પપસસ્તકક વગર્થીકરણ મથાટરે વગર્થીકરણ
વવભથાગમથાગ્રં મકકલવથામથાગ્રં આવને છને. પપસસ્તકકનથી એકસરખથા સહથાયક ક્રિમમથાગ્રં ગકઠવવથા મથાટરે સ્તનેમજ પપસસ્તકનપગ્રં
સથથાન નકરી કરવથા મથાટરે વગર્થીકરણ કરવપગ્રં અવનવથાયર્ડ છને. પપસસ્તકમથાગ્રં કયથા વવષયનથી મથાકહસ્તથી સમથાયનેલથી છને
સ્તને પમથાણને વગર્થીકરણ પધધવસ્તનને આધથારરે નગ્રંબર આપવથામથાગ્રં આવને છને. દથા.સ્ત. સથાકહતયનપગ્રં પપસસ્તક હકયસ્તક
સ્તનેનક 800 = સથાકહતયમથાગ્રં વવષય મળરી રહરે. સ્તનેમથાગ્રં પણ અંગનેજી, ગપજરથાસ્તથી સથાકહતય અનને સ્તનેમથાગ્રં પણ સ્તનેનક
પકથાર જેવથા કરે વથાસ્તથાર્ડ, નવચલકથા, નથાટક, કવવસ્તથા, હથાસયરસ કરે વવવનેચનવથાળથા પપસસ્તકક હકયસ્તક સ્તને પમથાણને
નગ્રંબર આપવથામથાગ્રં આવને છને.  સ્તનેમથાગ્રં વગર્થીકરણકથારરે દરરેક વવષયનક અનને પ પસસ્તકનથા વવષયનક ઊંડક
અભયથાસ કરવક પડરેછને તયથારરે જ સ્તને વગર્થીકરણ નગ્રંબર આપથી શકરે છને.  વગર્થીકરણ નગ્રંબર ગગ્રંથપ વષઠનથી
પથાછળનથા પ વષઠ પર લખવથામથાગ્રં આવને છને સ્તનેમથાગ્રં વગર્થીકરણ નગ્રંબર, સ્તનેનથી નથીચને લથીટરી કરરીનને ગગ્રંથથાક (જેમથાગ્રં
લનેખકનથી અટકનથા પથમ ત્રણ અક્ષર ) લખવથામથાગ્રં આવને છને.  દથા.સ્ત.દરબથાર સ્તક સ્તનેમથાગ્રં ગગ્રંથથાકમથાગ્રં મથાત્ર
'દરબથા' જ લખવથામથાગ્રં આવને છને. તયથારબથાદ પપસસ્તક દરેયમથાગ્રં મ મકવથા જેવપગ્રં છને કરે અદરેયમથાગ્રં સ્તને વગર્થીકરણકથાર
પપસસ્તકનથા અભયથાસબથાદ નકરી કરરેછને. જક પપસસ્તક અદરેય (Not Issuable) કરવથાનપગ્રં હકયસ્તક લથાલ પનેનથથી
અનપક્રિમથાગ્રંક નગ્રંબર સથાથને ખરથાનથી ( ) વનશથાનથી કરરેછને અનને ગગ્રંથપ વષઠનથી પથાછળનથા ભથાગમથાગ્રં    પનેસનસલથથી
લખનેછને. જે પપસસ્તક સળગ્રંગ વથાચવથા મથાટરેનથા નથા હકય સ્તનેવથા પપસસ્તક સગ્રંદભર્ડ વવભથાગમથાગ્રં મ મકવથામથાગ્રં આવનેછને, જે
Issue થસ્તથા નથથી . દથા.સ્ત. એનસથાઈકલકપથીકડયથા ચબ્રિટથાનથીકથા, શબદકકશ, ડરીરરેકટરરી વગનેરરે.
વગર્થીકરણકથાયર્ડ પ મણર્ડ કયથાર્ડ બથાદ વગર્થીકરણકથાર પપસસ્તકકનને ચબલનથા ક્રિમ પમથાણને ગકઠવથી સ્તનેમથાગ્રં ઓડર્ડરપત્રક
અનને ચબલનથી કકપથી જે પકરગહણથાગ્રંક વવભથાગમથાગ્રંથથી આવથી હકયસ્તને ડરેટથા એનનરી કરનથાર સનેવકનને મકકલથી
આપને છને.  વષર્ડ 2011  થથી ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં DDC-23  મથી આવ વવત્તિ પમથાણને પપસસ્તકકનપગ્રં વગર્થીકરણ કરવથામથાગ્રં
આવને છને, સ્તને પહરેલથા CC પમથાણને થસ પગ્રં હસપગ્રં.

10. સજબચિકરણ / ડદેટપ્રા એનનર :
વગર્થીકરણ થયનેલથા પપસસ્તકકનપગ્રં સમચચકરણ કરવથામથાગ્રં આવને છને.  કહરેવથાય છને કરે સ મચચકરણ એ ગગ્રંથથાલયનપગ્રં
દપર્ડણ છને.  જે પપસસ્તકનપગ્રં પવસ્તચબકિંબ બસ્તથાવને છને એટલને કરે પપસસ્તક ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં છને કરે નકહ સ્તને દશથાર્ડવને છને.
ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં કકમપમપટર નહકસ્તથા તયથારરે આ કક્રિયથા હથાથથથી કરવથામથાગ્રં આવસ્તથી હસ્તથી સ્તનેમથાગ્રં એક જ પપસસ્તકનથાગ્રં
ચથાર થથી પથાગ્રંચ સ મચચસગ્રંલનેખ ટથાઈપ કરરીનને સ્તતૈયથાર કરવથામથાગ્રં આવસ્તથા,  જેમથાગ્રં પપસસ્તકનથા લનેખક,  વગથાર્ગાંક,
ગગ્રંથનથામ,  વવષય અનને ગગ્રંથમથાળથા વગનેરરેથથી સ મચચસગ્રંલનેખ સ્તતૈયથાર થસ્તથાગ્રં હસ્તથાગ્રં અનને સ્તને સ મચચસગ્રંલનેખ સ મચચ
કરેચબનનેટમથાગ્રં ફથાઈલ કરવથામથાગ્રં આવસ્તથા હસ્તથાગ્રં , પરગ્રંસ પ હવને કકમપમપટર આવથી ગયથા હકવથાથથી પપસસ્તકનથી સગ્રંપ મણર્ડ
વવગસ્ત કકમપમપટરમથાગ્રં એનનરી કરરીનને પ મરરી કરવથામથાગ્રં આવને છને. ગગ્રંથથાલય સકફટવનેરનને લથીધને એક પપસસ્તકનથી
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એક જ વથાર એનનરી કરવથામથાગ્રં આવને છને. અનને પપસસ્તક અલગ અલગ રરીસ્તને શકધથી શકથાય છને. સ્તને પપસસ્તક
લનેખકથથી , ગગ્રંથનથામથથી, વગથાર્ગાંકથથી, વવષયથથી, ગગ્રંથમથાળથાથથી, પકથાશકથથી, ISBN નગ્રંબરથથી કરે મપકસ્તપથાઠ
(Free Text) થથી મથાકહસ્તથી શકધથી શકથાય છને. 
ડરેટથા એનનરીનપગ્રં કથાયર્ડ બનેવડથાય નકહ સ્તને મથાટરે ઓડર્ડર આપનેલથા પપસસ્તકક ઉપર પનેસનસલથથી AP નગ્રં.  આપનેલક
હકય સ્તને નગ્રંબર edit  કરરીનને પપસસ્તકમથાગ્રં આપનેલ પકરગહણથાગ્રંક નગ્રંબર આપવથામથાગ્રં આવને છને.  સ્તનેમથાગ્રં બથીજી
વવગસ્તક જેવથીકરે વવક્રિરેસ્તથા ,  ચબલ નગ્રંબર,  સ્તથારરીખ,  પપસસ્તકનપગ્રં ભભૌવસ્તક વવવરણ,  આવ વવત્તિ,  ISBN No.,
ચબબલકગથાફરીકલ નકટ,  કદ,  પપસસ્તક અદરેય કરવથાનપગ્રં હકયસ્તક સ્તનેનથી વવગસ્ત,  વગથાર્ડક,  પરદરેશથી ચલણનથા
પપસસ્તક હકય સ્તક સ્તનેનથી ભથારસ્તથીય કકકિંમસ્ત,  સથીરરીઝ કસ્તથાર્ડ અનને ભથાગમથાગ્રં પ પસસ્તક હકય સ્તક સ્તનેનથી વવગસ્ત
નનોંધવથામથાગ્રં આવનેછને.  તયથારબથાદ ચબલનથી બથીજી કકપથી અનને ઓડર્ડરપત્રક જકડરીનને જે સ્તને વવભથાગ પમથાણને
ફથાઈલ કરવથામથાગ્રં આવને છને.

11. પપસસ્તક પકક્રિયપ્રા તવભપ્રાગ :
આ વવભથાગમથાગ્રં પ પસસ્તક પર બથાહ્ય કક્રિયથાઓ (Physical  Processing)  કરવથામથાગ્રં આવને છને.  જેવથી કરે,
પથીઠપટથી,  મથાથથાપટથી,  મથાચલકરીપત્રક,  વસ્તવથપત્રક,  ગગ્રંથકથાડર્ડ-ગગ્રંથકકથળરી,  બથારકકડ લનેબલ,  વસકથામપન્દ્રણ
અનને લનેખનકથાયર્ડ જેવથા કથાયર્યો આ પકક્રિયથામથાગ્રં કરવથામથાગ્રં આવને છને.

પથીઠપટથી - મપ્રાથપ્રાપટથી 
વગર્થીકરણ અનને ડરેટથાએનનરીન પગ્રં કથાયર્ડ પમણર્ડ થયથા બથાદ પપસસ્તકકનને પથીઠપટથી અનને મથાથથાપટથી લગથાડવથામથાગ્રં
આવને છને.  પગપટથી નથીચનેથથી બરથાબર 2  સનેમથી જેટલથી જગયથા છકડરીનને લગથાવવથામથાગ્રં આવને છને.  કરેટલથાક
પપસસ્તકકનથી પથીઠ પથાસ્તળરી હકય છને તયથારરે પથીઠપટથીઓ પથીઠ પર લગથાવવથાનને બદલને આગળનથી બથાજપએ
લગથાડવથામથાગ્રં આવને છને.

મપ્રાબલકરપત્રક 
ગગ્રંથથાલયનથી મથાચલકરી દશથાર્ડવસ્તથા આ પત્રકનને પ પસસ્તકનથા પ મગ્રંઠથાનથી અંદરનથી બથાજપએ લગથાડવથામથાગ્રં આવનેછને.
મથાચલકરીપત્રકમથાગ્રં ગગ્રંથથાલયનપગ્રં નથામ છથાપનેલપગ્રં હકયછને.  સ્તનેમજ ગગ્રંથનથામ,  અનપક્રિમથાગ્રંક,  કકકિંમસ્ત અનને દથાખલ
સ્તથારરીખ સ્તનેવ પગ્રં છથાપથીનને સ્તનેનથા લખથાણ મથાટરે જગયથા રથાખનેલ હકયછને.
તયથારબથાદ પપસસ્તક વવવવધ ગથાનટમથાગ્રંથથી / વવવવધ વવભથાગકમથાગ્રં મકકલવથાનપગ્રં હકવથાથથી સ્તને મથાટરે નકરી કરરેલ
રગ્રંગનથા લનેબલ પપસસ્તકનથા પથમ પ વષઠ પર જમણથી બથાજપ લગથાડવથામથાગ્રં આવનેછને. જેમથાગ્રં ગથામસનેવથા કરેનન્દ્ર –
રથાગ્રંધનેજા મથાટરે પથીળગ્રં,  સથાદરથા મથાટરે છન્ટીંકણથી,  વવકથાસ યકજનથા મથાટરે લથીલપગ્રં,  ગગ્રંથથાલય મથાટરે વથાદળરી અનને
સગ્રંદભર્ડ વવભથાગ મથાટરે લથાલ લનેબલ લગથાડવથામથાગ્રં આવનેછને.

તસ્તતથપત્રક
વસ્તવથપત્રક દરેય પપસસ્તકમથાગ્રં  પપસસ્તકનથા છનેલલથા પ વષઠ ઉપર ડથાબથી બથાજપ લગથાડવથામથાગ્રં આવને છને. જે પપસસ્તક
Issue- return  મથાગ્રં મદદરૂપ થથાય છને.  વસ્તવથપત્રક ઉપર ગગ્રંથનથા ઉપયકગ મથાટરેનથા સથામથાનય વનયમક



દશથાર્ડવવથામથાગ્રં આવને છને.  સ્તનેમજ પપસસ્તક પરસ્ત કરવથાનથી સ્તથારરીખનક વસકક મથારવથા મથાટરેનથી જગયથા
રથાખવથામથાગ્રં આવનેલ હકય છને.  પપસસ્તક જયથારરે ઈસમપ કરવથામથાગ્રં આવને તયથારથથી 14  કદવસ પછરીનક વસકક
વસ્તવથપત્રકમથાગ્રં પ પસસ્તક ઈસમપ કરસ્તથાગ્રં મથારવથામથાગ્રં આવને છને.
વસ્તવથપત્રક પરથથી પપસસ્તકનક કરેટલક ઉપયકગ થથાયછને અનને કયથા વથાચક સ્તનેનક ઉપયકગ કરરેછને સ્તને જાણથી
શકથાય છને.  કથારરેક કથારરેક પપસસ્તકનથા છનેલલથા પ વષઠ પર લખથાણ હકયસ્તક સ્તનેવથા કકસસથામથાગ્રં એક વધથારથાન પગ્રં
પ વષઠ ચનોંટથાડરીનને સ્તનેનથી ઉપર વસ્તવથપત્રક લગથાવવથામથાગ્રં આવનેછને.  વસ્તવથપત્રકમથાગ્રં સ્તથારરીખનથા વસકથા દથારથા
વથાચક સ્તને પપસસ્તક પરસ્ત કરવથાનથી છનેલલથી સ્તથારરીખ કઈ છને સ્તને જાણથી શકરે છને. 

ગજાંથકપ્રાડર્ડ – ગજાંથકધોથળર
ગગ્રંથ આપ-લને નથી પણથાલથીનને અનપરૂપ ગગ્રંથકથાડર્ડ અનને ગગ્રંથકકથળરી બનથાવવથામથા આવનેછને.  ગગ્રંથકકથળરી
પપસસ્તકનથાગ્રં પથાછળનથા પ મઠથાગ્રંનથી અંદરનથી બથાજપએ લગથાવવથામથાગ્રં આવને છને.  સ્તનેમથાગ્રં એક ગગ્રંથકથાડર્ડ રથાખવથામથાગ્રં
આવને છને જે પપસસ્તકનથી ગનેરહથાજરરીમથાગ્રં પ પસસ્તકનપગ્રં પવસ્તવનવધતવ કરરે છને.

બિપ્રારકધોડડીંગ
પપસસ્તકનથા અનપક્રિમથાગ્રંકનક બથારકકડ કકમપમપટરમથાગ્રં સ્તતૈયથાર કરવથામથાગ્રં આવને છને. સ્તને બથારકકડ પપસસ્તકનથા પથમ
પ વષઠ ઉપર અનને છનેલલથા પ વષઠ ઉપર લગથાવવથામથાગ્રં આવને છને અનને સ્તનેનથી ઉપર સનેલકટરેપ લગથાવવથામથાગ્રં
આવને છને. બથારકકડ સકરેનર દથારથા પપસસ્તકનને Issue – Return કરવથામથાગ્રં આવને છને. બથારકકડ Issue-Return
નથા કથામમથાગ્રં વધથારરે ઉપયકગથી વસદ્ધ થયથા છને.

તસકપ્રામપદ્રણ
પપસસ્તક એ ગગ્રંથથાલયનથી મથાચલકરીન પગ્રં છને સ્તને દશથાર્ડવવથા મથાટરે ગગ્રંથથાલયનથા નથામ-સરનથામથાવથાળગ્રં વસકથામપન્દ્રણ
કરવથામથાગ્રં આવને છને. વસકથામપન્દ્રણ વનવશ્ચિસ્ત કરરેલ ખથાનગથી પ વષઠ સગ્રંખયથા ઉપર કરવથામથાગ્રં આવને છને.

લનખનકપ્રાયર્ડ
પપસસ્તકમથાગ્રં ઉપર જણથાવનેલ બધથીજ વવવધ પ મરરી થયથા બથાદ સ્તનેનથા ઉપર કરવથામથાગ્રં આવસ્તથી અંવસ્તમ વવવધ
એ લનેખનકથાયર્ડ છને. સ્તનેમથાગ્રં પથીઠપટથીમથાગ્રં મથાથથાપટથી પર પપસસ્તકનપગ્રં નથામ લખવથામથાગ્રં આવને છને સ્તનેમજ પગપટથી
પર વગથાર્ડક અનને ગગ્રંથથાક લખવથામથાગ્રં આવને છને, સ્તને કથાળરી સકરેચપનેનથથી બનને વવગસ્ત લખવથામથાગ્રં આવને છને. જક
પપસસ્તકનથી પથીઠપટથી પર ગગ્રંથનથામ સપષટ દરેખથાસ પગ્રં હકયસ્તક મથાત્ર પગપટથી જ લગથાવથીનને સ્તનેનથી પર
લનેખનકથાયર્ડ કરવથામથાગ્રં આવને છને.  ગગ્રંથનથા પ વષઠમથાગ્રં અંદરનથા ભથાગને લથાગનેલ મથાચલકરીપત્રક પર ગગ્રંથનથામ,
અનપક્રિમથાગ્રંક,  કકકિંમસ્ત,  વગથાર્ડક,  ગગ્રંથથાક અનને દથાખલ સ્તથારરીખ લખવથામથાગ્રં આવને છને.  વગથાર્ગાંક અનને ગગ્રંથથાક
પનેસનસલથથી લખથાય છને. આ ઉપરથાગ્રંસ્ત પપસસ્તકમથાગ્રં વનવશ્ચિસ્ત કરરેલ પ વષઠ નગ્રંબર ઉપર વગથાર્ગાંક પનેસનસલથથી અનને
અનપક્રિમથાગ્રંક પનેનથથી લખવથામથાગ્રં આવને છને.  દથા.સ્ત.  પ વષઠ 51,101,201  વગનેરરે.  તયથારબથાદ ગગ્રંથકકથળરી અનને
ગગ્રંથકથાડર્ડમથાગ્રં લનેખનકથાયર્ડ થથાય છને. સ્તનેમથાગ્રં ગગ્રંથકકથળરી ઉપર વગથાર્ગાંક, ગગ્રંથથાગ્રંક અનને અનપક્રિમથાગ્રંક નગ્રંબર પનેનથથી
લખવથામથાગ્રં આવને છને, અનને ગગ્રંથકથાડર્ડ ઉપર જમણથીબથાજપ પથમ અનપક્રિમથાગ્રંક લખથાય છને. સ્તનેમજ ડથાબથી બથાજપ
વગથાર્ડક અનને ગગ્રંથથાક લખથાય છને. તયથારબથાદ ગગ્રંથનથામ અનને પકથાશનનથી વવગસ્ત જેવથી કરે પકથાશન સથળ



અનને પકથાશકનપગ્રં નથામ લખથાય છને. છનેલલને જમણથીબથાજપ પકથાશન વષર્ડ અનને ડથાબથી બથાજપ પપસસ્તકનથી કકકિંમસ્ત
લખથાય છને. તયથારબથાદ સ્તને ગગ્રંથકથાડર્ડ ગગ્રંથકકથળરીમથાગ્રં મ મકવથામથાગ્રં આવનેછને.

12. સમપ્રાપનકપ્રાયર્ડ:
ઉપર દશથાર્ડવવથામથાગ્રં આવનેલ પપસસ્તકનથી બધથીજ પકક્રિયથા પ મણર્ડ થયથા બથાદ પથીઠપટથીનને સનેલકટરેપ લગથાવવથામથાગ્રં
આવને છને કથારણકરે સ્તનેમથાગ્રં લખનેલ વગથાર્ગાંક, ગગ્રંથથાક અનને ગગ્રંથનથામનથી પટથીઓ ઉખડરી નથા જાય અનને સ્તને કથામ
ફરરીથથી બનેવડથાય નકહ સ્તને મથાટરે.  વથાચકનથા ઉપયકગ મથાટરે સ્તતૈયથાર થયનેલ પપસસ્તકક જે સ્તને વવભથાગ પમથાણને
છૂટથા પથાડરી જે સ્તને વવભથાગ (બથાળ વવભથાગ,  સથાકહતય વવભથાગ,  સગ્રંદભર્ડ વવભથાગ,  મપખય ગગ્રંથભગ્રંડથાર)  મથાગ્રં
મકકલથી આપવથામથાગ્રં આવને છને તયથાગ્રં પ પસસ્તકકનને New arrivals નથા શશૉકરેસ મથાગ્રં પદવશર્શિસ્ત કરવથામથાગ્રં આવને છને,
અનને સ્તનેમથાગ્રંથથી વથાચકનને જકઈએ સ્તક સ્તને પ પસસ્તક ઈસમપ કરથાવથી શકરે છને,  અનને જક પપસસ્તક ઈસમપ નથા થયથા
હકય સ્તક સ્તનેવથા પપસસ્તકનને એક અઠવથાકડયથા સ પધથી તયથા રથાખથીનને તયથારબથાદ સટરેકરૂમ મથાગ્રં ગકઠવવથા મથાટરે
મકકલવથામથાગ્રં આવને છને, પપસસ્તક ગકઠવનથાર વયસકસ્ત જે  સ્તને વવષયનથાગ્રં સટરેકમથાગ્રં વગથાર્ગાંક પમથાણને ગકઠવને છને. 

13. પકરગહણ પત્રક:
ગગ્રંગગ્રંથથાલયમથાગ્રં જે સ્તને વષર્ડમથાગ્રં ખરરીદથાયનેલથા પપસસ્તકકનથી પકરગહણથાગ્રંક નગ્રંબર પમથાણને વપનટ લનેવથામથાગ્રં આવને છને
સ્તનેમથાગ્રં પકરગહણથાગ્રંક નગ્રંબર (Acc. No.) વગથાર્ડક, ગગ્રંથનથામ, લનેખક, પકથાશક, પકથાશનસથળ, વષર્ડ, આવ વવત્તિ,
પથાનથા નગ્રં, કકકિંમસ્ત, ભથાષથા, વવક્રિરેસ્તથા, ચબલ નગ્રંબર અનને સ્તથારરીખનક સમથાવનેશ કરવથામથાગ્રં આવને છને. આ વપનટ
લથીગલ સથાઈઝનથા કથાગળમથાગ્રં લનેવથામથાગ્રં આવને છને.  તયથારબથાદ વષર્ડ પમથાણને ખરરીદરી કરરેલ પપસસ્તકકનક
અહરેવથાલ સ્તતૈયથાર કરવથામથાગ્રં આવને છને.  સ્તનેમથાગ્રં કપલ પપસસ્તકકનથી સગ્રંખયથા,  કઈ ભથાષથાનથા કરેટલથા પપસસ્તકક
ખરરીદથાયથા છને સ્તનેનથી  સગ્રંખયથા અનને સ્તનેનથી કપલ કકકિંમસ્તનક અહરેવથાલ સ્તતૈયથાર કરવથામથાગ્રં આવને છને. 
 

ગજાંથપ્રાલયનપ્રા પપસસ્તકધો
ગ મજરથાસ્ત વવદથાપથીઠ ગગ્રંથથાલય છનેલલથા 93 વષર્ડથથી અસસસ્તતવમથાગ્રં છને અનને તયથારથથી અતયથાર સ પધથીમથાગ્રં કપલ 
પપસસ્તકક નથીચને મપજબ છને.
પપસસ્તકક 610000
પથી.એચડરી થથીસથીસ     330
એમ.ફરીલ થથીસથીસ    1073
એમ. એ. થથીસથીસ        1227
છનેલલથા ત્રણ વષર્ડમથાગ્રં ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં નથીચને મ પજબનથા પપસસ્તકક ઉમનેરથાયથા છને.
2011-2012 10711
2012-2013 11259
2013-2014
2014-2015



ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં નથીચને મપજબ નકન બપક મટરીરરીયલ છને.

મનેનમપસક્રિરીપટ 691 Slides 1911
મથાઈક્રિકફરીલમ 185 ફકટક ગથાફસ  162
મથાઈક્રિકફરીશ  25 ટરેપ કરેસનેટસ  181
કફલમ  39 સથીડરી - ડરીવથીડરી 1200
વવકડયક કરેસનેટસ 269



સસામયયિક યવિભસાગ

સસામયયિક પ્રકસાશન એટલલે એવિસાવાં પ્રકસાશનનો કકે જેનનવાં ક્રયમક સવિરૂપલે પ્રકસાશન થસાયિ છલે, તથસા તલેનસા પ્રતયિલેક 
અંક યનયશ્ચિત સમયિસાવાંતરકે પ્રકસાયશત થસાયિ છલે.

મહતત્વ અનન ઉપયયોગગિતતા :
પનસતક અનલે સસામયયિક વિચચલેનનો મ મળભલેદ તલે મસાહહિતતીનતી અદ્યતનતસાનનો છલે. કનોઈપણ યવિચસાર, 
સવાંશનોધનનનવાં પહરણસામ વિગલેરકે સસામયયિકમસાવાં લલેખ સવિરૂપલે તરત જ પ્રગટ કરરી શકસાયિ છલે. પ્રકસાયશત કરરી 
શકસાયિ છલે. સસામયયિકમસાવાં પ્રગટ થતસાવાં લલેખનો અલગ અલગ અનલે અનયિનોનયિથતી સવિતવાંત્ર હિનોયિ છલે.

વત્વશનષતતાઓ :
(1) સસામયયિક પ્રકસાશનનનો પ્રકસાશન સમયિ દદૈયનક, પસાકક્ષિક, મસાયસક, દદ્વિમસાયસક, યત્રમસાયસક,
       છમસાયસક અનલે વિસાયરર્ષિક હિનોયિ છલે.
(2) પ્રતયિલેક અંકનસા લલેખનો સસામસાનયિતતઃ કનોઈ એક યવિયશષટ યવિરયિનસા યવિયવિધ પસાસસાવાંનલે સપશર્શતસા
       હિનોયિ છલે.
(3) વિરર્શ દરમયિસાન એક કકે તલેથતી વિધન ગવાંથ (Volume) મસાવાં પ્રકસાયશત થતસાવાં હિનોયિ છલે.
(4) કસારકેક બલે કકે વિધન વિરર્ષોમસાવાં ગવાંથ પ મરનો થતનો હિનોયિ છલે.
(5) યનધસાર્શહરત અંકનોનનવાં પ્રકસાશન પમરનવાં થતસાવાં ગવાંથ પ મણર્શ બનલે છલે.
(6) પ્રતયિલેક અંક ઉપર અંકસવાંખયિસા, ગવાંથસવાંખયિસા તથસા સસામયયિકતસા  દશસાર્શવિલેલતી હિનોયિ છલે.
પરબ, નવિચલેતન, પનસતકસાલયિ, ગવાંથસાલનોક વિગલેરકે ગનજરસાતતી ભસારસામસાવાં પ્રગટ થતસાવાં સસામયયિકનો છલે.  

સતામવયક પસસંદગિગી :
પ્રકસાશન ક્ષિલેત્રલે થયિલેલસા યવિસસનોટનતી સતીધતી અસર સસામયયિક પ્રકસાશનમસાવાં જનોવિસા મળલે છલે.  આજે લસાખનોનતી
સવાંખયિસામસાવાં સસામયયિકનો પ્રગટ થસાયિ છલે.  યવિરયિનો અનલે ભસારસાન નવાં વિવૈયવિધયિ પણ જનોવિસા મળલે છલે.  આથતી
સસામયયિક પસવાંદગતીમસાવાં સસાવિચલેતતી  આવિશયિક બનલે છલે.  આથતી ગવાંથસાલયિનોમસાવાં સસામયયિક પસવાંદગતી ઘણસા
પહરબળનો પર આધસાહરત હિનોવિતી જનોઈએ.
જેમકકે,
(1) ગવાંથસાલયિનનો પ્રકસાર અનલે ગવાંથસાલયિ સલેવિસાનનો યવિસતસાર
(2) વિસાચકનોનતી આવિશયિકતસા અનલે મસાવાંગ
(3) નજીકનસા ગવાંથસાલયિનોમસાવાં મવાંગસાવિવિસામસાવાં આવિતસા સસામયયિકનો.
(4) સહિકસારરી સસામયયિક પ્રસાપપત
(5) ગવાંથસાલયિનતી નસાણસાવાંકરીયિ  સવિલતનો



વત્વદતાપગીઠ ગસંથતાલયમતાસં સતામવયકયોનગી પસસંદગિગી :
સતામવયકયોનગી પતાપપત
 ગવાંથસાલયિમસાવાં સસામયયિકનોનતી પ્રસાપપત ત્રણ રરીતલે થસાયિ છલે.
(1) ખરરીદરી દ્વિસારસા
(2) ભલેટ દ્વિસારસા
(3) યવિયનમયિ દ્વિસારસા
ગ મજરસાત યવિદ્યસાપતીઠનસા મધયિસથ ગવાંથસાલયિમસાવાં પ્રવિલેશતસાવાં જ સસામયયિક યવિભસાગ છલે.  આ યવિભસાગમસાવાં કનલ
220 સસામયયિકનો તથસા 39 દદૈયનકપત્રનો મવાંગસાવિવિસામસાવાં આવિલે છલે,  જેમસાવાં 20 ગનજરસાતતી, 6 હહિહિંદરી અનલે 13
અંગલેજી દદૈયનકપત્રનોનનો સમસાવિલેશ થસાયિ છલે. ગ મજરસાત યવિદ્યસાપતીઠ દ્વિસારસા સવાંચસાકલત સસાદરસા તથસા રસાવાંધલેજાનતી
સવાંસથસાઓનસા ગવાંથસાલયિ મસાટકે 123  સસામયયિકનો ગ મજરસાત યવિદ્યસાપતીઠનસા ગવાંથસાલયિ દ્વિસારસા જ મવાંગસાવિવિસામસાવાં
આવિલે છલે.

આ યવિભસાગમસાવાં રનોજે રનોજનસા સસામયયિકનો એક હદવિસ મસાટકે Today's Arrival  બલેનર નતીચલે અલગથતી
પ્રદયશર્ષિત કરવિસામસાવાં આવિલે છલે.  જેથતી વિસાચકનો નવિસા સસામયયિકનોનતી જાણકસારરી મલેળવિતી શકકે.  આ ઉપરસાવાંત
રનોજનસા સસામયયિકનોનતી યિસાદરી ગ મજરસાત યવિદ્યસાપતીઠનસા અયધકસારરીઓ, અધયિસાપકનો, સલેવિકનો વિગલેરકેનલે ઈ-મલેઈલ
દ્વિસારસા મનોકલવિસામસાવાં આવિલે છલે.

આ યવિભસાગમસાવાં આવિતસા સસામયયિકનો બલે ભસાગમસાવાં અલગ ગનોઠવિવિસામસાવાં આવિલે છલે.  સસામસાનયિ યવિભસાગનસા
સસામયયિકનોનલે બહિસારનસા વિસાવાંચનસાલયિમસાવાં ગનોઠવિવિસામસાવાં આવિલે છલે, જયિસારકે જે તલે યવિરયિનસા સસામયયિકનો જે તલે
યવિરયિનસા મથસાળસા બનસાવિલેલ ઘનોડસાઓમસાવાં ગનોઠવિવિસામસાવાં આવિલે છલે. સસામયયિકનો સસામયયિક યવિભસાગમસાવાં જ
બલેસતીનલે વિસાવાંચતી શકસાયિ છલે. કનલ 32 વિસાચકનો બલેસતીનલે સસામયયિકનો વિસાવાંચતી શકકે તલેવિતી સ નવાંદર વયિવિસથસા છલે.

જનદસા જનદસા યવિશ્વ યવિદ્યસાલયિમસાવાંથતી ભલેટ દ્વિસારસા આવિતસા વિસાયરર્ષિક રરીપનોટર્શ,  નનનઝલલેટર,  ચનોપસાયનયિસા,
પહરસવાંવિસાદનસા લલેખનો વિગલેરકેનતી એક અલગ ઘનોડસામસાવાં ગનોઠવિણતી કરવિસામસાવાં આવિલે છલે.  જે સવાંશનોધકનો,
વિસાચકનો, અધયિસાપકનોનલે  તલેમનસા સવાંશનોધન મસાટકે ઉપયિનોગતી બનતી રહિકે છલે. દદૈયનકપત્રનોમસાવાં પ્રકસાયશત ગ મ. યવિ.
અંગલેનતી મસાહહિતતીનતી સસાઈલ સસાચવિવિસામસાવાં આવિલે છલે અનલે તલેનતી જાણકસારરી સવાંબવાંયધત વયિકકતઓનલે
કરવિસામસાવાં આવિલે છલે.

વિરર્શ દરમયિસાન મહિતવિનસા સસામયયિકનોનસા અંકનો આવિતી જાયિ તલેનલે વયિવિકસથત સ મચનસા લખતીનલે બવાંધસાવિતીનલે
સસાચવિવિસામસાવાં આવિલે છલે. જેથતી ભયવિષયિમસાવાં ઉપયિનોગકતસાર્શ / સવાંશનોધકનોનલે ઉપયિનોગતી થઈ શકકે.
પ્રસાપત થયિલેલસા સસામયયિકનોનસા અંકનોમસાવાં " ગસાવાંધતી યવિચસાર ધસારસા " પર પ્રકસાયશત થતસા લલેખનોનતી સ મકચ પણ
તવૈયિસાર કરવિસામસાવાં આવિલે છલે.  ઉપરસાવાંત જે તલે યવિરયિનસા અધયિસાપકનોનલે ઉપયિનોગતી મસાહહિતતી પહિહોંચસાડવિસાનનો
પ્રયિતન રહિકે છલે.  



સસંદરર્ભ વવિરભાગ

ગસંથભાલય એટલલે ગસંથથોન નસં સસંગહસથભાન. ગસંથભાલયમભાસં બલે પ્રકભારનભા ગસંથથો હથોયછલે. (1) સભામભાનય ગસંથથો (2) 
સસંદરર્ભ ગસંથથો.
જે ગસંથથોનથો ઉપયથોગ અમનક સમયલે જ , આંવશિક રરીતલે જ , મભાત્ર મભાહહતતી મલેળવિવિભા પ પરતથો જ થતથો હથોય 
તલેવિભા ગસંથથોનલે સસંદરર્ભગસંથથો કહહેવિભામભાસં આવિલેછલે. 

સસંદરર્ભગસંથનની ખખાસસયતતો / સવિશશષતખાઓ :
(1) સસંદરર્ભગસંથમભાસં વવિષયનતી મભાવિજત તલેનભા જે તલે ચથોક્કસ હહેત નનલે લક્ષમભાસં રભાખતીનલે કરવિભામભાસં આવિલેછલે.
(2) સસંદરર્ભગસંથમભાસં એક મભાહહતતી પછરી આવિતતી બતીજી મભાહહતતીનલે પરસપર કથોઈ સસંબસંધ હથોતથો નથતી, વસવિભાય કહે
      ગથોઠવિણતીનથો.
(3) ગથોઠવિણતીએ સસંદરર્ભગસંથનતી વવિવશિષટ ખભાવસયત છલે.
(4) સસંદરર્ભગસંથમભાસં આપલેલ મભાહહતતીમભાસં પરસપર વવિચભાર સભાતતય જળવિભાયલેલન હથોત નસં નથતી.
(5) દરહેક સસંદરર્ભગસંથ પથોતભાનતી આગવિતી શિશૈલતીનતી મભાહહતતીનતી ગથોઠવિણતી અનલે રજપઆત કરહેછલે.

સસંદરર્ભગસંથતોનશ નનીચશ પ્રમખાણશનખા સવિરખાગતોમખાસં સવિરખાજજિત કરરી શકખાય છશ.
(1) શિબદકથોશિ (Dictionary)
(2) વવિશ્વકથોશિ (Encyclopedia)
(3) વિભાવષર્ષિકરી અનલે પસંચભાગ (Year book and A'lmanac)
(4) વનદર્દેવશિકભા (Directory)
(5) જીવિચહરત્રભાતમક સથોતથો ( Biographical Sources)
(6) રભૌગથોલલક સથોતથો (Geographical Sources)
(7) હસતપનસસતકભા અનલે પહરચય પનસસતકભા (Handbook and Manual)
(8) વિભાઙમય સ પલચ (Bibliography)

ઉપર દશિભાર્ભવિલેલ ખભાવસયતથો સભાથલેનભા વવિવવિધ વવિરભાગથોમભાસં વવિરભાજજત સસંદરર્ભગસંથથોનથો સસંગહ ધરભાવિતથો સસંદરર્ભ 
વવિરભાગ ગ પજરભાત વવિદભાપતીઠનભા મધયસથ ગસંથભાલયનભા રભોંયરભામભાસં આવિલેલથો છલે.

આ વવિરભાગમભાસં સસંદરર્ભગસંથથોનતી સભાથલે સભાથલે બતીજસં વવિવવિધ ગસંથસસંગહ છલે જે નતીચલે પ્રમભાણલે છલે.
(1) ગનજરભાતતી રભાષભામભાસં પ્રકભાવશિત થયલેલ વવિવવિધ વવિષયથોનભા સભામવયકથોનભા બસંધભાવિલેલ ગસંથથોનથો સસંગહ છલે.
(2) પભારસંગત, અનનપભારસંગત અનલે વવિદભાવિભાચસપવત પદવિતીનભા શિથોધ વનબસંધથો / મહભાવનબસંધથો
      (જે ગ પજરભાત વવિદભાપતીઠમભાસં રજપ થયલેલ અનલે મસંજપર થયલેલ) નથો પણ ખ પબ જ મહતવિ ધરભાવિતથો સસંગહ છલે.
      પભારસંગતનભા વનબસંધથોનતી ગથોઠવિણતી શિરૂઆતથતી જ અનનક્રમભાસંક પ્રમભાણલે છલે જયભારહે અનનપભારસંગત અનલે
     વવિદભાવિભાચસપવતનભા વનબસંધથોનતી ગથોઠવિણતી વિગભાર્ગાંક પ્રમભાણલે છલે. સસંશિથોધકથો આ વનબસંધથોનથો ઉપયથોગ તલેમનભા 
    સસંશિથોધન કભાયર્ભ મભાટહે મભાગર્ભદશિર્ભન મલેળવિવિભા મભાટહે કરહેછલે. વનબસંધનતી ઝલેરથોક્ષ કરરી શિકભાતતી નથતી તલેમજ તલેનભા 



     ફથોટભા પણ પભાડરી શિકભાતભા નથતી.
(3) આ વવિરભાગમભાસં લલલતકળભા ઉપરનભા ગનજરભાતતી, હહનદરી અનલે અંગલેજી રભાષભાનભા ગસંથથોનથો સસંગહ છલે. આમભાસંથતી
     કહેટલભાક પનસતકથો અપ્રભાપય હથોવિભાથતી ગસંથભાલય કભાડર્ભ ઉપર આપવિભામભાસં આવિતભા નથતી . જે અદહેય સસંગહ છલે.
(4) સસંદરર્ભ વવિરભાગમભાસં વવિવવિધ પ્રકભારનતી પરરીક્ષભાઓ જેવિતી કહે જી-નલેટ, યનજીસતીનલેટ, સટભાફ વસલલેકશિન, બલેનક
     કલભાકર્ભ, જીપતીએસસતી, આઈબતીપતીએસ વિગલેરહે મભાટહે જરૂર એવિભા ગસંથથોનથો પણ સસંગહ છલે. આ ગસંથથો આ 
     વવિરભાગમભાસં બલેસતીનલે જ વિભાસંચતી શિકભાય છલે.
(5) આ વવિરભાગમભાસં વવિવવિધ છ વિતર્ભમભાનપત્રથોનતી બસંધભાવિલેલ ફભાઈલથોનથો સસંગહ છલે. જેમભાસં સસંદહેશિ 1971 એવપ્રલથતી,
     ગનજરભાત સમભાચભાર 1991 જનયનઆરરીથતી, Times of India 1971 એવપ્રલથતી, Indian Express 2011 

     એવપ્રલથતી, Hindustan Times 2011 એવપ્રલથતી તથભા Hindu 2011 એવપ્રલથતી બસંધભાવિવિભામભાસં આવિલેછલે. આ
     બસંધભાવિલેલ વિતર્ભમભાનપત્રથોનથો ઉપયથોગ કરવિભા મભાટહે જરૂરરી વિતર્ભમભાનપત્રનતી તભારરીખ તથભા મહહનભા સભાથલેનતી
     વવિગત અનલે વિતર્ભમભાનપત્રનભા ઉપયથોગનથો હહેત ન દશિભાર્ભવિતતી અરજી ગસંથપભાલશતીનલે સસંબથોધન કરરીનલે 
     આપવિભાનતી હથોયછલે. ગસંથપભાલશતી સસંમવત આપલે પછરી રથોજનભા 12.00 થતી 5.45 નભા સમય મભાટહે દરહેક વયસકત
     પ્રમભાણલે રૂ.250/-  રરરીનલે બસંધભાવિલેલ ફભાઈલથોનથો ઉપયથોગ થઈ શિકહેછલે. આ પત્રથોનતી ઝલેરથોક્ષ થઈ શિકતતી નથતી.
     તલેમભાસંથતી મભાત્ર જરૂરરી મભાહહતતીનભા વનયમભાનનસભાર ફથોટભાપભાડરી શિકભાય છલે. ફથોટભા પભાડતતી વિખતલે આ
      વિતર્ભમભાનપત્રનલે નનકસભાન ન થભાય તલેનતી કભાળજી રભાખવિતી જરૂરરી છલે.                                     

(6) આ વવિરભાગમભાસં દનલર્ભર એવિતી 550 હસતપ્રતથોનથો સસંગહ છલે.

ગ પજરભાત વવિદભાપતીઠનભા મધયસથ ગસંથભાલયનભા સભય ન હથોય તલેવિભા ઉપયથોગકતભાર્ભ /  સસંશિથોધકથોનલે તલેમનભા
સસંશિથોધન કભાયર્ભ અંગલે જથો ગસંથભાલયનભા સભાહહતયનથો ઉપયથોગ કરવિથો હથોયતથો તલેમનભા વપ્રનસતીપભાલ /  વવિરભાગતીય
અધયક્ષનથો સસંસથભાનભા પત્ર ઉપર ગ પજરભાત વવિદભાપતીઠનભા ગસંથભાલયનભા ગસંથપભાલશતીનલે સસંબથોધન કરતથો
રલભામણપત્ર સહરી-  વસક્કભા સભાથલે લભાવિવિથો જરૂરરી છલે.  આ વવિરભાગમભાસં સસંગહભાયલેલ સભાહહતયનથો ઉપયથોગ આ
વવિરભાગમભાસં બલેસતીનલે જ થઈ શિકહેછલે. અપવિભાદ રૂપલે લલલતકળભાનભા કહેટલભાક ગસંથથો કભાડર્ભ ઉપર આપતી શિકભાય છલે. 

આ વવિરભાગમભાસં આવિલેલ સસંદરર્ભગસંથથોમભાસંથતી કહેટલભાક મહતવિનભા સસંદરર્ભગસંથથો નતીચલે પ્રમભાણલે છલે.
(1) શબદકતોશતો (Dictionaries) :

 સભાથર્ભ ગનજરભાતતી જથોડણતીકથોશિ
 રગવિદદ  ગથોમસંડળ
 વત્રરભાષભા કથોશિ (ગનજરભાતતી - ह�न�� - English)
  Oxford English Dictionary :  Vol. I – XX
 Modern English – Gujarati Dictionary

(2) સવિશ્વકતોશ (Encyclopedia)
 ગનજરભાતતી વવિશ્વકથોશિ
 વયભાયભામ વવિજભાનકથોશિ
 ચરથોત્તર સવિર્ભસસંગહ
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 જભાનસસંહહતભા
 ह�न�� वविशविककोश
 अरर्थशशासस्त्र वविशविककोश
 प्रबनन्घ वविशविककोश
 पस्त्रकशाररितशा वविशविककोश
 भशारिततीय लकोकसशाह�तय वविशविककोश
 शशकशा वविशविककोश
 Encyclopedia Britanica
 Encyclopedia Indica
 Encyclopedia of Library and Information Science (Kent)
 Encyclopedia of Political parties
 Encyclopedia of Hinduism
 Encyclopedia of Jainism
 Encyclopedia of Buddhism
 Supercook : Complete Encyclopedia of cooking
 Indian Encyclopedia

(3) વિખાસષર્ષિકરી અનશ પસંચખાગ ( Yearbook and A'lmanac)

 Manorama
 India 2014 : A reference annual 
 Common Wealth Universities Yearbook 2006

(4) સનદર્દેસશકખા (Directories)

 Ulrich's International Periodicals Directory

(5) જીવિનચરરતખાતમક સતોતતો (Biographical Sources)

 ગનજરભાતતી સભાહહતયકભાર પહરચયકથોશિ
 બહનરતનભા વિસનસંધરભા
 વવિશ્વપ્રવસદ્ધ વયસકત - કથોશિ
 ગનજરભાતનભા સવિભાતસંતય સશૈવનકથો : મભાહહતતીકથોશિ
 રભારતનભા મહભાન વિશૈજભાવનકથો
 ગભાસંધતીયનગનભા શિતીલધમર્મી કમર્ભવિતીરથો
 भतीरिततीय चररितककोश
 चररिस्त्र ककोश 
 सवितनस्त्रतशा ससेनशानती ककोश (गशागांधती ययगतीन )
 Artists of the World
 Dictionary of National Biography
 International Who's Who



(6) રભૌગતોલલિક સતોતતો (Geographical Sources)

 Gazetteer of India
 Imperial Gazetteer of India
 People of India : Gujaral : 3 Vols.
 Essential Reference World Atlas
 Geographical : The Complete illustrated Atlas of the World
 National Geographic Society : 100 years of Adventure and Discovery
 Journeys around the world.

(7) હસતપપસસતકખા અનશ પરરચય પપસસતકખા(Hand book and Manual)

 Universities Handbook : 32nd Edition
 Handbook of Government Libraries
 Handbook of Information Scientists and Librarians in India
 Handbook of Engineering Education 2008
 Oxford Handbook of Economic Inequality

(8) વિખાઙમયસસૂલચઓ ( Bibliography)

 Indian National Bibliography
 British National Bibliography

સસંદરર્ભ સવિરખાગ સસંરખાળનખાર કમર્ભચખારરીએ નનીચશ મપજિબનની કખામગનીરરી સસંરખાળવિખાનની હતોય છશ :
(1) વિભાચકથોનતી જરૂહરયભાતનભા સસંદરર્ભમભાસં ગસંથથો મસંગભાવિવિભા.
(2) વવિદભાપતીઠનભા સલેવિકથો / અનય વિભાચકથો તરફથતી ઉરતી થતતી મભાસંગનભા સસંદરર્ભમભાસં સસંદરર્ભ સલેવિભા
      પ પરરી પભાડવિતી.
(3) સસંદરર્ભ વવિરભાગનભા તમભામ ગસંથથો / સભામવયક ફભાઈલથો / વનબસંધથો / દદૈવનકપત્રથોનતી ફભાઈલથો
     વિગલેરહેનલે યથોગય સથભાનલે મનકભાવિવિભા.
(4) પ્રસંસગથોપભાત જરૂરરી ગસંથસ પલચઓ / લલેખસ પલચઓ તશૈયભાર કરભાવિતી આપવિતી.
(5) બહભારથતી આવિલેલ તલેમજ ગ પજરભાત વવિદભાપતીઠ ગસંથઆલયનભા મનલભાકભાતતીઓનલે ગસંથભાલય
      પહરચય કરભાવિવિથો.
(6) પ્રસસંગથોપભાત ગસંથપ્રદશિર્ભનનનસં આયથોજન કરવનસં.
(7) વવિદભાથર્મીઓ / વિભાચકથોનલે કથોમપયનટરમભાસંથતી જરૂરરી સભાહહતય શિથોધતભા શિતીખવિવનસં.
(8) ફભાટરી ગયલેલ ગસંથથો / વનબસંધથો ગસંથભાલયમભાસં રરીપલેર કરભાવિવિભા અનલે જથો રરીપલેર નભા થઈ શિકહે
     તલેવિભા હથોય તથો બસંધભાવિવિભા આપવિભા. 
(9) સભોંપવિભામભાસં આવિલેલ વવિરભાગનતી સફભાઈનનસં વનયવમતપણલે વનરરીક્ષણ કરતભા રહરી તલે અંગલેનતી
    સ પચનભાઓ તલે કભાયર્ભ કરતભા સલેવિકનલે આપવિતી. 



ગગ્રંથ ભગ્રંડડાર
ગગ્રંથભગ્રંડડાર એ ગગ્રંથડાલયનડા હ્યદય સમડાન છછે અનછે પ પસસ્તકકો સ્તછેનકો ધબકડાર છછે.  ગ ગજરડાસ્ત વવિદડાપપીઠ
ગગ્રંથડાલયનકો ગગ્રંથ ભગ્રંડડાર ખ ગબજ વવિશડાળ છછે. જપદડા-જપદડા વવિભડાગકો પ્રમડાણછે ગગ્રંથડાલયમડાગ્રં ગગ્રંથકો ગકોઠવિડાયછેલડા
છછે. જેમ, કકે સગ્રંદભર્ભ વવિભડાગ, કકોપપીરકોઈટ વવિભડાગ વવિગછેરકે, આ વસવિડાય મપખય ગગ્રંથ ભગ્રંડડાર, સડાહહિતય વવિભડાગ,
સ્તથડા અદકેય પપસસ્તકકોનકો ગગ્રંથ ભગ્રંડડાર અલડાયદકો ગકોઠવિડાયછેલ છછે.

મમખખ્ય ગગ્રંથ ભગ્રંડડાર -  આ વવિભડાગમડાગ્રં દરકેક વવિષયનડાગ્રં પપસસ્તકકો વિગડાર્ગાંક પ્રમડાણછે ગકોઠવિછેલડા છછે.
ગગ્રંથડાલયનડાનડા  શરઆસ્તનડાગ્રં વિષરમડાગ્રં રગ્રંગનડાથનનપી કકોલન કલડાસપીફફીકકેશ પ્રમડાણછે ગકોઠવિણપી કરકેલપી છછે,  વિષર્ભ
૨૦૧૧ થપી ડફી.ડફી.સપી. પ્રમડાણછે ગકોઠવિણપી આ જ વવિભડાગમડાગ્રં કરવિડામડાગ્રં આવિછેવિછેલપી છછે .  ગડાગ્રંધપીજીનડા પપસસ્તકકો
એક સડાથછે મળફી રહિકે સ્તછે મડાટકે અલગથપી વિગડાર્ગાંક (zG)  Ä આપવિડામડાગ્રં આવિછેલકો છછે.  આ વવિભડાગમડાગ્રં વિષર
અંદડાજીસ્ત ૪૦૦૦ પપસસ્તકકો ઉમછેરડાસ્તડાગ્રં હિકોય છછે. આ ઉપરડાગ્રંસ્ત આ વવિભડાગમડા ઉપરનડા મડાળછે અનય ભડાષડાઓ
જેવિપી કકે સગ્રંસસસસ્ત,  ઉરગર્ભ ,  બગ્રંગડાળફી,  મરડાઠફી,  પ્રડાસસસ્ત,  પડાલપી,  કન્નડ મલયડાલમ,  સ્તડાવમલ,  સ્તછેલપગપ,  રવશયન,
જમર્ભન, ફકેનન્ચ વવિગછેરકે ભડાષડાનડાગ્રં પપસસ્તકકોનકો સગ્રંગહિ કરવિડામડાગ્રં આવિછેલકો છછે.  વિડાન્ચકકો તયડાગ્રં બછેસપીનછે વિડાગ્રંન્ચપી શકકે સ્તછે
મડાટકે ટકેબલ-ખપરશપીનપી વયવિસથડા પણ કરવિડામડાગ્રં આવિછેલપી છછેછછે . આ વવિભડાગમડાગ્રં અંદડાજજસ્ત ૨ લડાખ પપસસ્તકકો
ગકોઠવિડાયછેલ છછે. સસૌથપી વિધપ ઉપયકોગ આ વવિભડાગનકો થડાય છછે.

સડાહહિતખ્ય વવિભડાગ - ગ ગજરડાસ્ત વવિદડાપપીઠ ગગ્રંથડાલય વવિશ્વ વવિદડાલય ગગ્રંથડાલયનપી સડાથછે સડાથછે સડાવિર્ભજવનક
ગગ્રંથડાલય પણ  છછે.  મકોટડાભડાગનડા વિડાન્ચકકો સડાહહિતયનડા પપસસ્તકકોનપી મડાગ્રંગ વિધપ કરસ્તડા હિકોવિડાથપી સડાહહિતયનછે
લગસ્તડા પપસસ્તકકોનકો વવિભડાગ અલગથપી ગકોઠવિવિડામડાગ્રં આવયકો છછે.  આ વવિભડાગમડાગ્રં ગપગપ જરડાસ્તપી સ્તથડા હહિનદફી
સડાહહિતયનછે લગસ્તડાગ્રંસ્તડાગ્રં  પપસસ્તકકો ગકોઠવિવિડામડાગ્રં આવિછેલડાગ્રંલડાગ્રં  છછે. નવિલકથડાઓનપી લછેખકનડા નડામ પ્રમડાણછે અલગ
ગકોઠવિણપી કરવિડામડાગ્રં આવિછેલપી છછે. અનય ભડાષડાનડા ગપજરડાસ્તપી ભડાષડામડાગ્રં અનપવિડાદફીસ્ત થયછેલડા પપસસ્તકકોનપી અલગ
ગકોઠવિણપી કરવિડામડાગ્રં આવિછેલપી છછે. આ વવિભડાગમડાગ્રં અંદડાજજસ્ત ૩૫ હિજાર પપસસ્તકકો ગકોઠવિડાયછેલ છછે.

અદદેખ્ય ગગ્રંથસગ્રંગહિ  (વિરર ૧૯૭૫ પહિદેલડાગ્રં પ્રકડાવશિત  થખ્યયલડાગ્રં પમસતકકો )  -  ગગ્રંથડાલયનડા દકેય
વવિભડાગમડાગ્રં નવિડાગ્રંવિડાગ્રં  પપસસ્તકકો ઉમછેરડાસ્તડાગ્રં જ રહિકે છછે.  મપખય ગગ્રંથ ભગ્રંડડારમડાગ્રં જગયડાનડા અભડાવિછે સ્તથડા જપનડા
પપસસ્તકકો નપી નવિપી કકોપપી અપ્રડાપય હિકોવિડાથપી સ્તછે સન્ચવિડાય સ્તછે હિકેત પથપી, સ્તથડા વિડાન્ચકકો નવિડાગ્રં પપસસ્તકકોનકો જ વિધપ
ઉપયકોગ કરસ્તડાગ્રં હિકોવિડાથપી ૧૯૭૫ પહિકેલડાગ્રં પ્રકડાવશસ્ત થયછેલડા અંગછેજી,  ગપજરડાસ્તપી સ્તથડા હહિનદફી ભડાષડાનડાગ્રંનડાગ્રં
પ પસસ્તકકોનકો સગ્રંગહિ ગગ્રંથડાલયનડા બપીજા મડાળછે અદકેય ગગ્રંથસગ્રંગહિ સ્તરફીકકે ગકોઠવિવિડામડાગ્રં આવયકો છછે.  આ
વવિભડાગનડાગ્રંનડાગ્રં  પપસસ્તકકો અદકેય હિકોવિડાનડા લપીધછે તયડાગ્રં બછેસપીનછે જ સ્તછેનકો ઉપયકોગ કરફી શકડાય છછે. સડાન્ચવિણપીનપી
સડાથછે સ્તછેનકો ઉપયકોગ થડાય સ્તછે હિકેત પથપી જે પપસસ્તકકોનપી એક કરવિડા વિધડારકે નકલ હિકોય સ્તછેવિડા પ પસસ્તકકોનછે દકેય
કરફીનછે જે સ્તછે વવિષયકો સડાથછે મપખય ગગ્રંથભગ્રંડડારમડાગ્રં ગકોઠવિપી દકેવિડામડાગ્રં આવયડા છછે. આ ઉપરડાગ્રંસ્ત આ વવિભડાગમડાગ્રં
હહિનદફી સ્તથડા અંગછેજી સડામવયકકોનડા બડાઉનડ વિવલલપમ,  ગછેઝછેટ,  હડબછેટ સ્તથડા હરપકોરરર્ભસ વિગડાર્ગાંક (કકોલન
કલડાવસહફકકેશન) પ્રમડાણછે ગકોઠવિછેલ છછે. આ વવિભડાગમડાગ્રં અંદડાજજસ્ત ૯ 0 હિજાર પપસસ્તકકો ગકોઠવિડાયછેલ છછે. આ
વવિભડાગનકો સમય ૧૧-30 થપી ૬-00 વિડાગયડા સપધપીનકો છછે.



બબાળ ગગ્રંથબાલય

ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ ગગ્રંથરાલયમરાગ્રં વિરર્ષ 1964 થપી બરાળગગ્રંથરાલયનપી શરૂઆત થયયેલ છયે.  બરાળકકોનરા સવિરાર્વાંગપી
વવિકરાસનયે ધયરાનમરાગ્રં રરાખપીનયે,  નરાનપણથપી જ વિરાગ્રંચનનપી ટટેવિ વવિકસરાવિવિરા મરાટટે,  તયેમનપી તકર્ષશકકત અનયે
કકત કહલતરા વિધયે તયેમજ જરાન સરાથયે ગમમત મળળી રહટે તયેવિરા પ કસતકકો, સરામવયકકો તયેમજ સપી.ડળી. વિસરાવિવિરામરાગ્રં
આવિયેલ છયે. બરાળકકોનપી વિય તયેમજ ઉંચરાઈનયે ધયરાનમરાગ્રં રરાખપીનયે આરરામથપી બયેસપીનયે વિરાગ્રંચપી શકટે તયેવિપી ખ કરશપી
ટટેબલ તયેમજ સરળતરાથપી પકસતકકો લઈ શકટે તયેવિરા ઘકોડરાઓનપી વયવિસથરા છયે.
બરાળકકોનયે ધયરાનમરાગ્રં રરાખપીનયે તયેઓનયે જરાન સરાથયે ગમમત મળળી રહટે તયેવિરા વિરર્ષ દરમયરાન એકરાદ-  બયે
કરાયર્ષક્રમકોનકગ્રં આયકોજન પણ ગગ્રંથરાલય દરારરા કરવિરામરાગ્રં આવિયેછયે. ખરાસ વિયેકટેશન દરમયરાન વિધક બરાળકકો આવિયે
અનયે બરાળગગ્રંથરાલયનકો લરાભ લયે તથરા વવિદરાપપીઠનરા કકમરાર વવિનય મગ્રંદદરનરા બરાળકકોનયે ગગ્રંથરાભભમકખ
કરવિરાનરા પ્રયતનકો ચરાલપી રહરા છયે. 
 

બબાળગગ્રંથબાલયનબા સભયપદ મમળવવબા મબાટટેનની વવગતતો 
1.  રવવિવિરાર અનયે જાહટેર રજાનરા દદવિસકો વસવિરાય તમરામ દદવિસકોએ બરાળગગ્રંથરાલયનકો સમય
     નપીચયે મકજબનકો રહટેશયે.

બપકોરનરા 12.00 થપી 02.30
બપકોરનરા 03.00 થપી 06.00
શવનવિરાર 08.30 થપી 12.30
વવિરરામનકો સમય 2.30 થપી 3.00 નકો રહટેશયે.
રવવિવિરારટે વવિભરાગ બગ્રંધ રહટેશયે.

2.  સભયપદ મરાટટે
i. સબામબાનય સભબાસદ 

અનરામત રૂ. 200.00
લવિરાજમ રૂ. 025.00
પ્રવિયેશ ફળી  રૂ. 005.00
અવતદટેય   રૂ. 01.00

ii. ગ ગજરબાત વવદબાપનીઠ  સમવક સગ્રંતબાન 
અનરામત રૂ. 50.00
લવિરાજમ રૂ. 10.00
પ્રવિયેશ ફળી  રૂ. 05.00
અવતદટેય   રૂ. 01.00



વનયમતો :
1. બરાળગગ્રંથરાલય નકગ્રં સભયપદ 5 થપી 15 વિરર્ષનપી ઉંમરનરા કકોઈપણ બરાળકકો મયેળવિપી શકટે છયે.
2. બરાળક જયરારટે સભયપદ મયેળવિવિરા મરાટટે બરાળવવિભરાગમરાગ્રં આવિયે તયરારટે તયેમનયે ફળી મરાટટેનરા અનયે
    પકસતક આપ-લયે મરાટટેનરા વનયમકો સમજાવિપીનયે ફકોમર્ષ આપવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.
3. બરાળક પરાસયેથપી ફકોમર્ષ ભરરાવયરા બરાદ તયેમનપી પરાસયેથપી સભયપદ આપવિરા મરાટટે બયે પરાસપકોટર્ષ
     સરાઈઝનરા ફકોટરા ,રહટેઠરાણનકો પકરરાવિકો તયેમજ બરાળકનરા જનમનકગ્રં પ્રમરાળપત્ર લયેવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.
4. આ તમરામ પકરરાવિરાઓનપી મરાદહતપી સભયપદ રજીસટરમરાગ્રં નનોંધવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.
5. બરાળસભરાસદ પરાસયેથપી ફળી લપીધરા બરાદ તયેનપી પરાવિતપી આપવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.
6. સભયપદ મરાટટે અનરામત ઉપરરાગ્રંત બરાળકનરા વિરાલપીનપી જામપીનગપીરળી લયેવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.
7. જયરારટે બરાળકનપી ઉંમર 15 વિરર્ષનપી થઈ જાય તયરારટે અથવિરા તકો વિચચયેનરા સમયગરાળરામરાગ્રં
    સભયપદ રદ કરરાવિવકગ્રં હકોયતકો તયેઓનપી ફળી ભયરાર્ષનપી રસપીદ સરાથયે લરાવિવિરાનપી રહટેશયે, તયરારબરાદ 
    સભયપત્રકમરાગ્રં તપરાસ કરળી લયેવિરાનપી કટે તયેમનરા ખરાતરામરા કકોઈ પકસતક જમરા કરરાવિવિરાનકગ્રં બરાકળી છયે 
    કટે નદહ અનયે જકો ન હકોયતકો તયેઓનયે અનરામતનપી રકમ પરત કરવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.  જકો તયેમનરા 
    ખરાતરામરાગ્રં પકસતક જમરા કરરાવિવિરાનકગ્રં બરાકળી હકોય અથવિરા તકો તયેમનરાથપી પકસતક ખકોવિરાઈ ગયકગ્રં હકોય
    તકો પહટેલરા પકસતક જમરા લયેવિરામરા આવિશયે પછળી અનરામતનપી રકમ પરત આપવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.
     પકસતક ખકોવિરાઈ ગયકગ્રં હકોત તકો પકસતકનપી દકકિંમત + પકસતક પરત કરવિરામરાગ્રં જેટલરા દદવિસ મકોડક ગ્રં
     થયકગ્રં હકોય તયેટલપી રકમ જમરા કરરાવયરા બરાદ અનરામત પરત કરવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.

પપસતક આપ-લમ મબાટટેનબા વનયમતો :

1. બરાળવવિભરાગમરાગ્રં મકોટરાભરાગનરાગ્રં પ કસતકકોનપી કકોમમયકટરમરાગ્રં entry થયયેલ ન હકોવિરાથપી બરાળસભરાસદકોનયે
     સભયપત્રકમરાગ્રં મયેનયકઅલપી નનોંધપીનયે બયે પકસતકકો 14 દદવિસ મરાટટે આપવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.
2. આવિશયકતરા અનકસરાર પકસતકનયે ફરળીથપી 14 દદવિસ મરાટટે રળીનયક કરળી આપવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.
3. વતવથપત્રકમરાગ્રં છયેલલપી દશરાર્ષવિયેલપી તરારળીખથપી પકસતક પરત કરવિરામરાગ્રં મકોડક ગ્રં થરાય તકો પકસતક દળીઠ
    દરરકોજનરા રૂ.1.00 અવતદટેય લયેવિરામરાગ્રં આવિયે છયે.
4. આ વવિભરાગમરાગ્રંથપી અદટેય પકસતકકો અનયે સરામવયકકો ઘરટે વિરાગ્રંચવિરા મરાટટે આપવિરામરાગ્રં આવિતરા નથપી.
5. બરાળસભરાસદકોએ પકસતક આપ-લયે મરાટટે જાતયે આવિવિરાનકગ્રં રહટે છયે.   



  

બરાળકકો મરાટટેનરા સરામવયકકો

ચક્રમ ચગ્રંદન
નનયે મકનયે
ફુલવિરાડળી
બરાલરગ્રંજન
ભ ગલકરાગ્રં

વવિજરાન દશર્ષન
તથરાગત
સફરારળી

चचंपक
बबाळवबाटटिकबा
बबाळप्रहरर

बचचच्चो कबा ददेश

Champak

Children's Digest

Children World

Magic Pot

Tinkle



Child Sections Reference Book List
Sr. No Acc. No Title Edition Pages Author Publisher Place Pub.Year

1 BL028647 Fun with science projects 1 92 Dhingra Pub. Dhingra Publishing House Delhi -
2 BL028648  Amazing fact-finder communication 1 80 Dua Shyam  Tiny Tot Publications Delhi 2005
3 BL028612 Fun with science projects 1 100 Dhingra Pub. Dhingra Publishing House Delhi -
4 BL028646  Treasury of knowledge 1 120 Meena   Dhingra Publishing House Delhi 2005
5 BL028589  Challenging IQ tests 1 95 Carter Phillip J.  Goodwill Publishing House New Delhi -
6 BL028591  Better your IQ 1 148 Nelson Jens  Goodwill Publishing House New Delhi -
7 BL028356  21st century children's encyclopedia - Vol.1 8 96 Bellingham John  Academic (India) Publishers New Delhi 2007
8 BL028357  21st century children's encyclopedia - Vol.2 8 96 Bellingham John  Academic (India) Publishers New Delhi 2007
9 BL028358  21st century children's encyclopedia - Vol.3 1 96 Bellingham John  Academic (India) Publishers New Delhi 2007

10 BL028625  Treasury of knowledge 1 120 Meena   Dhingra Publishing House Delhi 2005
11 BL028619  Tell me about ? 1 207 Octopus Publishing   Octopus Publishing Group Ltd. London 2008
12 BL028617  Amazing fact-finder : environment 1 80 Dua Shyam  Tiny Tot Publications Delhi 2005
13 BL028616  Amazing fact-finder : sports 1 79 Dua Shyam  Tiny Tot Publications Delhi 2005
14 BL028615  Amazing fact-finder : transport 1 79 Dua Shyam  Tiny Tot Publications Delhi 2005
15 BL028614  Amazing fact-finder : energy and force 1 79 Dua Shyam  Tiny Tot Publications Delhi 2005
16 BL028639  Awesome facts about inventors and inventions 1 124 Hilton Ross  Book Paradise Mumbai 2005
17 BL028638  Awesome facts about science 8 124 Pierces Adrien Book Paradise Mumbai 2010
18 BL028637  Awesome facts about human body 7 124 Murey John  Book Paradise Mumbai 2009
19 BL028636  Awesome facts about history of India 8 124 Hilton Ross  Book Paradise Mumbai 2010
20 BL028629  Treasury of knowledge 1 120 Meena   Dhingra Publishing House Delhi 2005
21 BL028712  Children's reference encyclopaedia : history  48 White Kay  Young Learner Publication New Delhi -
22 BL028713  Children's reference encyclopaedia : our universe 1 48 White Kay  Young Learner Publication New Delhi -
23 BL028710  Science view : forces & motion 1 NULL Parker Steve  Chelsea House publishers Philadelph 2004
24 BL028332  3000 synonyms and antonyms  158 Phillips Sam  Goodwill Publishing House New Delhi -
25 BL028711  Amazing book of facts 1 56 Berkley Lawrence  Young Learner Publication New Delhi -
26 BL028671  Ganitshastra paribhashik Kosh 1 159 Bhayani Rameshchandra Pravin Prakashan Pvt. Ltd. Rajkot 2004
27 BL028359  21st century children's encyclopedia - Vol.4 8 96 Bellingham John  Academic (India) Publishers New Delhi 2007
28 BL028557  Children's reference encyclopaedia : science and 1 48 White Kay  Young Learner Publication New Delhi -
29 BL030603  First fun encyclopaedia  104 Anand Shradha  Book Palace New Delhi 2013
30 BL028348  General knowledge 1 292 Goyal Tarun  Arihant Prakashan Bhavnagar -
31 BL028624 World of science 1 144 Ian Graham Parragon Publishing Bath BA1 2007
32 BL028350 Amazing fact-finder : sound and light 1 80 Shyam Dua Tiny Tot Publications Delhi 2008
33 BL027913 My first 1000 words : big picture dictionary 1 64 Angela Weinhold Academic (India) Publishers New Delhi -
34 BL027252 Children's encyclopedia of questions & answeres 1 128 Sneha Vij Young Learner Publications New Delhi -I
35 BH009703 Times 1000 word dictionary 19 Riprint 120 Myra Ellis Earlybird Books Singapore 1995
36 BH009706 School atlas for india 1 64 McGraw-Hill McGraw-Hill Far Publishers New York 1974
37 BH009704 1000 Fantastic facts 1 - Anne Mckie Grandrems Limited London 1997
38 BH009705 Hamlyn junior science encyclopedia 256 Hamlyn Hamlyn Publishing Ltd London 1973
39 274484 Navbharat picture dictionary 1 117 V. Ramanuj Navbharat Sahitya Mandir Ahmedabad 2001



 ગગ્રંથથાલયનથા પપસસ્તક આપ-લલે વવિભથાગનની કથામગનીરર

 સવિથારનની વશિફફ્ટમથાગ્રં કથામ કરસ્તથા સલેવિકકે પ પસસ્તક પરસ્ત મથાફ્ટકેનની ૧૪ દદિવિસ મથાફ્ટકેનની સ્તથારરખ આપવિની,
રજા આવિસ્તની હહોય સ્તહો રજા પછરનની સ્તથારરખ આપવિની.

 ગગ્રંથથાલયનથા વનયમ મપજબ એક પપસસ્તક એક વિથાર ઈસસપ અનલે બલે વિખસ્ત દરનસપ કરવપગ્રં તયથારબથાદિ
ફરજજયથાસ્ત આ પપસસ્તકનલે જમથા લલેવ પ જેથની અનય ઉપભહોકસ્તથાનલે સ્તલે પ પસસ્તક મળર શિકકે.

 જયથારકે પપસસ્તક પરસ્ત આવિલે તયથારકે સ્તલેનથા બપક કથારર્ડ પથાછથા પપસસ્તકમથા મપકવિથા ન મળલે સ્તહો સ્તલેનલે
વયવિસસથસ્ત રરસ્તલે ચલેક કરવપ, બલે સલેવિકહો ચલેક કરકે તયથારબથાદિ નવપગ્રં કથારર્ડ બનથાવિવપગ્રં.

 રકેસકમથાગ્રંનથા બપક કથારર્ડ સ્તથારરખ અનલે મદહનથા પ્રમથાણલે ભલેગથા કરવિથા.
 પપસસ્તક સમયસર આવિલે સ્તલે વિથાચકનથા દહસ્તમથાગ્રં છલે સ્તલેથની આ વવિભથાગમથાગ્રં જે કમર્ડચથારર કથામ કરસ્તથા

હહોય સ્તલેણલે user નલે પપસસ્તક પરસ્ત સ્તથારરખ બથાદિ પરસ્ત ન થસપગ્રં હહોયસ્તહો સ્તલેનની જાણકથારર આપવિની.
 આંસ્તર ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં જયથારકે પ પસસ્તકહો આપવિથાનથા થથાય તયથારકે જે સ્તલે સગ્રંસથથાનહો લલેફ્ટર સ્તથથા સ્તલેમથાગ્રં

ગગ્રંથપથાલનની મગ્રંજજરર મથાફ્ટકેનની સહર ચકથાસવિની, રજજસફ્ટરમથાગ્રં પપસસ્તક લલેવિથા આવિનથારનની સહર કરથાવિવિની
સ્તલેમજ સ્તલેનહો contact number અચ જક નનોંધવિહો સ્તલેમજ ૧૪ દદિવિસમથાગ્રં પરસ્ત કરર જવિથા જણથાવિવપગ્રં.

 વિરર્ડ-૨૦૦૪ સપધની કહોઈ વવિદથાથર્થી કકે સથામથાનય સભથાસદિનથા પપસસ્તક આપવિથાનથા બથાકર હહોય, સ્તહો સ્તલેન પગ્રં
દફ્ટકરફ્ટહો પ્રમથાણલે રજીસફ્ટર બનથાવિલેલપ છલે જયથારકે કહોઈ વવિદથાથર્થી No Dues  પ્રમથાણપત્ર લલેવિથા આવિલે
તયથારકે રજજસફ્ટરમથા સ્તલે વિરર્ડ પ્રમથાણલે ચલેક કરવપગ્રં.

 જયથારકે કહોઈ વવિદથાથર્થી કકે ઉપભહોકસ્તથાથની કહોઈ પપસસ્તક ખહોવિથાઈ જાય તયથારકે સ્તલેનલે સમય આપની સ્તલે
શિહોધની લથાવિવિથા મથાફ્ટકેનની સ જચનથા આપવિની અનલે જણથાવિવિથાનપગ્રં કકે પપસસ્તક જમથા નદહ કરથાવિવિથામથા આવિલે
સ્તહો દિગ્રંર પલેફ્ટકે અનપક્રમણણકથા ક્રમ નગ્રં ૧૩મથાગ્રં દિશિથાર્ડવિલેલ વનયમ મપજબ રકમ લલેવિથામથાગ્રં આવિશિલે અનલે
આગળ જપનથા પપસસ્તકહો નદહ મળલે.  આવિથા સગ્રંજહોગહોમથા ગગ્રંથપથાલનલે પપસસ્તકનની વવિગસ્તહો સથાથલે ત પરગ્રંસ્ત
જાણ કરવિની.

 પપસસ્તક આપ-લલેનની કથામગનીરર દિરમયથાન કહોમમસપફ્ટરમથા પપસસ્તકનપગ્રં નથામ ચકથાસની લલેવપગ્રં કથારણકકે, કહોઈ
વિખસ્ત બથારકહોરનની ભ જલનથા કથારણલે ખહોટપગ્રં પ પસસ્તક ઈસસપ થવિથાનની શિક્યસ્તથા રહકેલની છલે, પપસસ્તક આપ-
લલેનની કથામગનીરર user terminal નથા કહોમમસપફ્ટરમથાગ્રં પણ દિકેખથાય છલે સ્તહો સપઝરનલે જહોસ્તથા રહકેવિથાનની
સ જચનથા આપવિની.

 User terminal નહો ઉપયહોગ કકેવિની રરસ્તલે કરવિહો સ્તલે સ પઝરનલે સમજાવિવપગ્રં.
 શિથાદરરરક રરસ્તલે અશિકસ્ત, વ વધધ વયસકસ્તઓનલે ઝરપથની સ્તલેમનપગ્રં કથામ પજણર્ડ કરર આપવપગ્રં.
 કહોઈ પણ ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં આપ-લલે વવિભથાગ ગગ્રંથથાલયનપગ્રં હ્રદિય ગણવિથામથાગ્રં આવિલેછલે સ્તલેથની આ

વવિભથાગમથાગ્રં કથામ કરસ્તથાગ્રં દિરકેક સલેવિકકે ઉપભહોકસ્તથા સથાથલે આજતમયસ્તથાથની વિસ્તર્ડવ પગ્રં,  વયવિસસથસ્ત
મથાગર્ડદિશિર્ડન આપવપગ્રં, વિથાચકનલે પરસ્તની મપશકકેલનીઓનપગ્રં ગગ્રંથપથાલ સ્તરફ ધયથાન દિહોરવપગ્રં.

 ઉપરનથા કથામ ઉપરથાગ્રંસ્ત મથાવસક અહકેવિથાલનલે રજીસફ્ટરમથાગ્રં નનોંધની વિથાવરર્ષિક આંકરથાનહો અહકેવિથાલ
આપવિહો.     



 પપસસ્તક આપ-લલ સમયલ વવાચકકે ધયવાનમવામાં રવાખવવાનવા સસૂચનનો 

(૧) પપસસ્તક આપ-લલે (Issue – Return)નની કથામગનીરર કમમસપફ્ટર સક્રરન પર પ્રદિવશિર્ષિસ્ત થથાયછલે, સ્તલે દિરકેક
     સભથાસદિકે પપસસ્તક આપ-લલે વિખસ્તલે ચકથાસની લલેવિની સ્તલે વિથાચકનથા પહોસ્તથાનથા દહસ્તમથાગ્રં છલે.
(૨) સભથાસદિનલે સ્તલેમનથા પહોસ્તથાનથા જ કથારર્ડ પર પપસસ્તક આપવિથામથાગ્રં આવિલેછલે. સભથાસદિ વસવિથાય અનય
     વયસકસ્તનલે કકે અનય વયસકસ્તનથા કથારર્ડ ઉપર બનીજી કહોઈ વયસકસ્ત પપસસ્તકનની આપ-લલે કરર શિકશિલે
      નદહ. આ ઉપરથાગ્રંસ્ત ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પ્રવિલેશિ મથાફ્ટકે ગગ્રંથથાલય સભથાસદિ કથારર્ડ  સથાથલે રથાખવપગ્રં જરૂરર છલે.
(૩) પપસસ્તક દર-ઈસસપ કરથાવિવપગ્રં હહોયસ્તહો પરસ્ત સ્તથારરખ પહકેલથાગ્રં લથાવિવિથાનપગ્રં રહકેશિલે. પપસસ્તક પરસ્ત કરવિથાનની 

સ્તથારરખલે પપસસ્તક દર-ઈસસપ થશિલે નદહ સ્તલેમજ પપસસ્તક એકવિથાર ઈસસપ થયથા બથાદિનથા સમય પછર બલે 
વિખસ્ત જ દર-ઈસસપ થઈ શિકશિલે. તયથારબથાદિ પપસસ્તક જમથા કરથાવિવિથાનપગ્રં રહકેશિલે.

(૪) પપસસ્તકનલે સથાચવિવપગ્રં સ્તલે આપણથા સસૌનની ફરજ છલે.પપસસ્તક ઈસસપ કરથાવિસ્તની વિખસ્તલે પપસસ્તકનલે બરથાબર  
 ચકથાસની લલેવ પગ્રં અનયથથા પપસસ્તકનથા નપકસથાન નની જવિથાબદિથારર સભથાસદિનની રહકેશિલે.

(૫)  ગગ્રંથથાલયનથા ગગ્રંથભગ્રંરથારમથાગ્રં મ પકસ્ત-પ્રવિલેશિ પદ્ધવસ્ત (Open Access System) છલે. જેથની દિરકેક   
 સભથાસદિકે ગગ્રંથભગ્રંરથારનથા ઘહોરથાઓમથાગ્રં મ પકવિથામથાગ્રં આવિલેલથાગ્રં પ પસસ્તકહો જહોયથા બથાદિ જે જગયથાએથની લનીધપગ્રં  
 હહોય સ્તલેનની યહોગય જગયથાએ પરસ્ત મ જકવપગ્રં, જેથની ગહોઠવિણનીનની વયવિસથથા જળવિથાઈ રહકે.

(૬)  ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં શિથાગ્રંવસ્ત જાળવિવિની, ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પ્રવિલેશિસ્તથા દિરકેક સભથાસદિકે પહોસ્તથાનહો મહોબથાઈલ   
  બગ્રંધ રથાખવિહો.

(૭)  અનપક્રમણણકથા ક્રમ નગ્રં-૧૩.૧ મથાગ્રં દિશિથાર્ડવયથા પ્રમથાણલે ગ જજરથાસ્ત વવિદથાપનીઠનથા અધયથાપકહો, સલેવિકહો, અનલે 
  વવિદથાથર્થીઓ પથાસલેથની પણ પપસસ્તક મહોડપ ગ્રં પરસ્ત કરવિથા બદિલ દિગ્રંર (મહોરથાઈ) વિસ જલ કરવિથામથાગ્રં   
   આવિશિલે.

ગમાંથવાલય સલવવાઓ 

• આપ-લલે સલેવિથાઓ
• નવિથા સથામવયકનપગ્રં પ્રદિશિર્ડન (Display of New Journals) 
• વિથાઙમયસ જણચઓ બનથાવિની આપવિની.
• સગ્રંદિભર્ડ સલેવિથા
• ફહોફ્ટહોગથાફરક સલેવિથા
• ઈનફ્ટરનલેફ્ટ આધથાદરસ્ત સલેવિથા
• આંસ્તર ગગ્રંથથાલય આપ-લલે સલેવિથા  



ગમાંથવાલયનનો ઉપયનોગ અનલ સલવામસ્તત

1. ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં"ઓપન એકસલેસ" સનીસફ્ટમ પસગ્રંદિ કરકેલ છલે.
2. સગ્રંદિભર્ડ પપસસ્તકહો અનલે પથાઠઠ્યપપસસ્તકહો ફકસ્ત ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં જ બલેસનીનલે વિથાગ્રંચની શિકથાય છલે.
3. ગગ્રંથથાલય દથારથા અપથાયલેલ ઓળખ પત્ર (કથારર્ડ)થની જ સભથાસદિ ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પ્રવિલેશિ કરર શિકકે છલે.
4. દિરકેક સભથાસદિ દથારથા સ્તલેમનથા નથામ અનલે સમયનની રજજસફ્ટરમથાગ્રં નનોંધણની થથાય છલે, અનલે સ્તલે દથારથા
   દિરરહોજ નથા કકેફ્ટલથા વિથાચકહો ગગ્રંથથાલયનહો ઉપયહોગ કરકે છલે સ્તલેનની આંકરથાકરય મથાદહસ્તની મળલે છલે.
5. ગગ્રંથથાલય નપગ્રં બથાગ્રંધકથામ એવિની રરસ્તનથા કરવિથામથાગ્રં આવિલેલપગ્રં છલે કકે જેથની કહોઈ પણ પપસસ્તક ઈસસપ થયથા
    વવિનથા ગગ્રંથથાલયનની બથાહર જઈ શિકકે નદહ.
6. ગગ્રંથથાલયનથા દિરકેક વવિભથાગમથાગ્રં બલે સલેવિકહો હહોય છલે, જે વિથાચકહો નલે પપસસ્તકહો શિહોધવિથામથાગ્રં મદિદિ કરકે છલે
   સ્તલેમજ સથાથલે સથાથલે પપસસ્તકહોનની ગહોઠવિણની અનલે જાળવિણનીનપગ્રં પણ કથાયર્ડ કરકે છલે.
7. ગગ્રંથથાલયનથા પ્રવિલેશિ દથાર પર જ વસક્યહોરરફ્ટર સલેવિક હહોય છલે જે બથાહર થની લઈ અવિથાસ્તથા સ્તલેમજ
   બથાહર લઈ જવિથાસ્તથા પપસસ્તકહો ઉપર ધયથાન રથાખલે છલે.
8. ગગ્રંથથાલય અસગનશિથામક યગ્રંત્રથની સજજ છલે.
9. ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં વવિવવિધ જગયથાઓ ઉપર સનીસનીફ્ટરવિની કકેમલેરથા લગથાવિવિથામથાગ્રં આવયથા છલે, જેનથા દથારથા
   ગગ્રંથથાલયનની સગ્રંભથાળ વયવિસસથસ્ત રરસ્તલે કરર શિકથાય છલે.



કમમમમટર સસેનટર – ગગ્રંથથાલય

 ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં કમમમમટર વવિભથાગનની સથથાપનથા 1987 મથાગ્રં ગગ્રંથથાલય કકોમમમમટરથાઈઝસેશન મથાટટે કરવિથામથાગ્રં
આવિની. શરૂઆતમથાગ્રં ઈનનલનીબનીનસેટ સસેનટર દથારથા 5 કમમમમટર તથથા ગગ્રંથથાલય સકોનટવિસેરનથા ઉપયકોગ
અંગસેનની ટટેનનીંગ આપવિથામથાગ્રં આવિસેલ .  1990 મથાગ્રં કમમમમટર વવિભથાગનથા ફટેકકટક્લ્ટી દથારથા Subase
System 10 DRS/NX 6000 Unix Operating System નકો ઉપયકોગ કરક્લ્ટી ગગ્રંથથાલય સકોનટવિસેર
વવિકસથાવિની જરૂરક્લ્ટી ડટેટથાબસેઝ તતૈયથાર કરટેલ હતકો. 

 સમય જતથા કમમમમટર વવિભથાગ અલગ કરવિથામથાગ્રં આવયકો તથથા ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં 2001-2004 દરમયથાન
ઈનફલનીબનીનસેટ સસેનટર દથારથા તતૈયથાર કરટેલ SOUL 1.0  મથાગ્રં ડટેટથા ટથાનસફર કરક્લ્ટી 4  લથાખ ડટેટથાબસેઝ
2004 મથાગ્રં કરક્લ્ટી બથારકકોડ વિથાળક્લ્ટી સનીસટમ શરૂ કરવિથામથાગ્રં આવિની. 2004 મથાગ્રં મસેમબરશનીપ ડટેટથા તથથા
પમસતકકોનકો ડટેટથા તતૈયથાર કરવિથામથાગ્રં આવયકો તયથારબથાદ સથામવયક,  થનીસનીસ,  સનીડક્લ્ટી વિગસેરટેનકો ડટેટથાબસેઝ
તતૈયથાર કરવિથામથાગ્રં આવિસેલ.  હથાલ soul 1.0  મથાગ્રં કમલ પથાગ્રંચ લથાખ કરતથા વિધમ પમસતકકોનકો ડટેટથાબસેઝ
તતૈયથાર છસે.

 Soul ડટેટથાબસેઝનથા સવિર્વરનમગ્રં કનફક્લ્ટીગમમરટેશન નનીચસે મમજબનમગ્રં છસે.
HP Proliant ML350E
16 GB RAM 
500 X 2 GB HDD
Key board, 15' Monitor
Mouse

આ સવિર્વર કકોમમમમટર સથાથસે કમલ 11 મશનીન જકોડથાયસેલ છસે જેનથા દથારથા ગગ્રંથથાલયનથા વવિવવિધ વવિભથાગકો જેવિથાકટે,
મસેમબરશનીપ વવિભથાગ, OPAC, Periodical Section, Order Section, Copyright Section, Reference
Section, Child Section જકોડથાયસેલથા છસે તથથાતસેનથા દથારથા વવિવવિધ સસેવિથાઓ આપવિથામથાગ્રં આવિસેછસે. ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં
નનીચસે મમજબનથા સકોનટવિસેર વિથાપરવિથામથાગ્રં આવિસેછસે.

સસ  સસફફ્ટવવર 
➔ SOUL 2.0 
➔ Windows 2012 Server
➔ SQL 2014 Server
➔ Libra Office
➔ Win zip, Acrobat



Online Downloading & Printing   સવવવા 
કમમમમટર વવિભથાગ દથારથા એક સકટેનર HP 3110 દથારથા ઉપભકોકતથાઓ, વવિદથાથર્થીઓનસે રૂ.1/- મથાગ્રં સકટેન તથથા
download  તથથા online form ભરક્લ્ટી શકથાય તસે મથાટટે કમલ 18  કમમમમટર ઈનટરનસેટ દથારથા જકોડક્લ્ટી સસેવિથા શરૂ
કરવિથામથાગ્રં આવિસેલ છસે આ સસેવિથાનકો લથાભ મ.દટે.મથાગ્રં અભયથાસ કરતથા M.A., M.Phil,  Ph.D  તસેમજ B.Ed,
M.Ed નથા વવિવવિધ વવિભથાગકોનથા વવિદથાથર્થીઓ NET, SLET, TAT, TET તથથા www.Ojas.nic.in ઉપર online
ફકોમર્વ ભરવિથા ઉપયકોગ કરવિથામથાગ્રં આવિસેછસે.

કમમમમફ્ટર વવભવાગનની સવવવાઓ
➔ Server Computer નની જાળવિણની તથથા જરૂરક્લ્ટી Backup
➔ Bibliography સસેવિથા  - જેવિની કટે, કથાલસેલકર, ફથાધર વિથાલસેસ, રથામનથારથાયણ પથાઠક, 

    ભથારતનીય દશર્વનશથાસ્ત્ર વિગસેરટે.
➔ New Arrivals  – Monthly addition of books to library and Today's 

   arrival of periodicals
➔ Issue / Return આંકડથા અંગસેનકો રક્લ્ટીપકોટર્વ
➔ પમસતક ખરક્લ્ટીદક્લ્ટી અંગસેનકો રક્લ્ટીપકોટર્વ
➔ વવિષયવિથાર, ભથાષથાવિથાર કમલ પમસતક રક્લ્ટીપકોટર્વ  
➔ ઈલસેકટકોવનક જનર્વલ સસેવિથા (UGC- Infonet) દથારથા વવિદથાપનીઠનથા અધયથાપકકો અનસે વવિદથાથર્થીઓ 

Emerald Publishers અનસે Springer Publishers નથા online journal access કરક્લ્ટી શકટે છસે. 
➔ OPAC દથારથા ઉપભકોકતથા/ વિથાચકકોનસે જકોઈતની પમસતકકોનની મથાહહતની અનસે તસેનની પથાપમત સરળતથાથની 

મસેળવિની શકટે છસે.
➔ લસેબમથાગ્રં કમલ 18 કમમમમટરમથાગ્રં વવિવવિધ વવિભથાગકો દથારથા Internet access, Thesis typing, scanning,

downloading વિગસેરટે સસેવિથાઓ અપથાય છસે.
➔ ગગ્રંથથાલયનથા કમલ 11 કલથાયનટ મશનીનમથાગ્રં SOUL  Support તથથા જરૂરક્લ્ટીયથાત મમજબ Upgradation,

Virus removing તથથા જાળવિણનીનમગ્રં કથાયર્વ ગગ્રંથથાલયનથા સસેવિકકો દથારથા દ કરવિથામથાગ્રં આવિસે છસે. 
➔ ગગ્રંથથાલય વવિભથાગનથા સસેવિકકો મથાટટે ઈ-મસેલ સસેવિથા અનસે તસે અંગસેનની તથાલનીમ આપવિથામથાગ્રં આવિસે છસે.
➔ જરૂરક્લ્ટીયથાત મમજબ વવિદથાપનીઠનની વવિવવિધ પરક્લ્ટીકથાઓ મથાટટે લસેબનકો ઉપયકોગ કરવિથામથાગ્રં આવિસે છસે.
➔ M.Lisc નથા વવિદથાથર્થીઓ મથાટટે ગગ્રંથથાલય સકોનટવિસેર લસેબ તથથા પસેકટક્લ્ટીકલ સસેવિથા
➔ શકોધગગ્રંગથામથાગ્રં Ph.D નથા થનીસનીસ અપલકોડ કરવિથામથાગ્રં આવિસેછસે જે ઉપભકોકતથા ઉપયકોગ કરક્લ્ટી શકટે છસે. 

અતયથાર સમધનીમથાગ્રં કમલ 33 થનીસનીસ અપડટેટ કરટેલ છસે. 

ગગ્રંથથાલયનથા પમસતકનની જાળવિણની અનસે સથાચવિણની મથાટટે ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં 36 Close Circuit કટેમસેરથા 
લગથાવિવિથામથાગ્રં આવિસેલ છસે અનસે તસેન મગ્રં સગ્રંચથાલન ગગ્રંથથાલયનથા કમમમમટર વવિભથાગ દથારથા કરવિથામથાગ્રં આવિસે છસે. 

http://www.Ojas.nic.in/


કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગ 

મમમુંબઈ સરકરારરે વનિમમેલપી પમસસ્તકરાલય વવિકરાસ સવમવસ્તનિપી ભલરામણ અનમસરાર ઇ.સ.  ૧૯૪૬મરામું એક
મધયસસ્થ પમસસ્તકરાલય મમમુંબઈનિરા અનિમે ત્રણ પરાદરેવશિક પમસસ્તકરાલયયો અમદરાવિરાદ, પ પનિરા અનિમે ધરારવિરાડમરામું
શિરૂ કરવિરાનમમું નિકક્કી કરક્કીનિમે ગમજરરાસ્ત પરાદરેવશિક પમસસ્તકરાલયનમમું કરામ ગપજરરાસ્ત વવિદરાપપીઠ ગમુંસ્થરાલયનિમે સસોંપપમમું
અનિમે ૧૮૬૭નિરા કકૉપપીરરાઈટ એકટનિરા વિખસ્તસ્થપી જે પમસસ્તકયો મમમુંબઈ મધયસસ્થ ગમુંસ્થરાલયમરામું ભમેગરામું સ્થયરામું હસ્તરામું
સ્તમેમરામુંનિરા ગમજરરાસ્તપી ભરાષરાનિરા બધરામું પ મસસ્તકયોનિયો સમુંગહ ગ પજરરાસ્ત વવિદરાપપીઠનિમે સસોંપવિરામરામું આવયયો.  ઇ.  સ.
૧૯૪૭સ્થપી ગ પજરરાસ્ત વવિદરાપપીઠનિરા કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગમરામું ૧૮૬૭નિરા કકૉપપીરરાઈટ કરાયદરા હરેઠળ મળસ્તરા
ગમજરરાસ્તપી સ્તસ્થરા અનય ભરાષરાનિરા પમસસ્તકયો સમુંગહ કરવિરાનમમું શિરૂ કરવિરામરામું આવપમમું જે હરાલમરામું પણ
અવવિરસ્તપણમે ચરાલમ છમે. કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગનમમું ઉદઘરાટનિ સ્તમે વિખસ્તનિરા મમમુંબઈ રરાજયનિરા મમખય પધરાનિ શપી
બરાલરાસરાહરેબ ખમેરનિરા હસસ્તમે 
 સ્તરા.  ૧૬-૦૧-૧૯૪૯નિરા રયોજ કરવિરામરામું આવપમમું હતમમું.  દદ્વિભરાષપી મમમુંબઈ રરાજયમરામુંસ્થપી ગમજરરાસ્ત રરાજય
અલગ સ્થસ્તરામું ગમજરરાસ્ત રરાજયમરામું છપરાસ્તરામું કયોઈપણ ભરાષરાનિરા પમસસ્તકયોનિપી બમે નિકલયો આ વવિભરાગમરામું
આવિસ્તપી હસ્તપી.  હરાલમરામું ગમજરરાસ્ત રરાજયમરામું છપરાસ્તરા કયોઈપણ ભરાષરાનિરા સ્તસ્થરા રરાષષક્કીય અનિમે
આંસ્તરરરાષષક્કીય સસ્તરરે છપરાસ્તરા ગમજરરાસ્તપી ભરાષરાનિરા પમસસ્તકનિપી એક નિકલ આ વવિભરાગનિમે મળમે છમે.  આ
સમુંગહમરામું દર વિષર્ષે લગભગ ૧૦૦૦ સ્થપી ૧૨૦૦ પમસસ્તકયોનિયો ઉમમેરયો સ્થરાય છમે.  આ સમુંગહમરામું હરાલ કમલ
૧૧૮૪૮૨ પમસસ્તકયો ઉપરરામુંસ્ત ૧૯૦૦ પહરેલરામુંનિરા ૭૮૦૦ પમસસ્તકયો સમુંગહહસ્ત છમે.  આ સમુંગહનિરા પમસસ્તકયો
વિરાચકયોનિમે ઘમેર વિરામુંચવિરા અપરાસ્તરામું નિસ્થપી. વિરાચકયો પમસસ્તકયોનિયો ઉપયયોગ એ વવિભરાગમરામું બમેસપીનિમે જ કરક્કી શિકરે
છમે.  આ વવિભરાગ ઇ.સ. ૧૯૬૩સ્થપી ગમજરરાસ્ત રરાજયનિરા મધયસસ્થ ગમુંસ્થરાલયનિપી કરેટલપીક કરામગપીરક્કી સમુંભરાળમે
છમે.  
કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગનિરા અલભય પમસસ્તકયો (Rare  Books)  નમમું ફરેબમઆરક્કી૨૦૧૦સ્થપી ભરારસ્ત સરકરારનિરા
Ministry of Communications and Information Technology વવિભરાગ અંસ્તગર્ગસ્ત C-DAC, Noida
દ્વિરારરા હડજીટરાઈઝમેશિનિનમમું કરાયર્ગ શિરૂ કરવિરામરામું આવિમેલ છમે.  જે અંસ્તગર્ગસ્ત અતયરાર સમધપીમરામું ૪૫૩૬૨
પમસસ્તકયોનિરા ૬૫,૩૫,૯૭૯ પરાનિરાઓનિરા હડજીટરાઈઝમેશિનિનમમું કરામ સ્થયમેલ છમે અનિમે હરાલમરામું આ કરામ ચરાલમ છમે.
કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગમરામું વિષર્ગ ૨૦૧૪-૧૫ દરમયરાનિ ૩૬૧૫ નિવિરા પમસસ્તકયો ઉમમેરરાયરા છમે.  કકૉપપીરરાઈટ
વવિભરાગમરામું નિવિરા પમસસ્તકયો મયોકલનિરાર લમેખક/પકરાશિક/મમદ્રક/સમુંસસ્થરાનિમે પમસસ્તક મળયરાનિપી પહસોંચ
રૂબરૂ/ટપરાલ/ઇ-મમેઈલ દ્વિરારરા મયોકલવિરામરામું આવિમે છમે.  વવિભરાગ સ્તરફસ્થપી સસ્થરાવનિક મમદ્રક/પકરાશિકનિમે
પમસસ્તકનિપી નિકલ નિ મળક્કી હયોય સ્તયો રૂબરૂ/ટપરાલસ્થપી અનિમે શિક્ય હયોય સ્તયો ઇ-મમેઈલસ્થપી પણ  જાણ પણ
કરવિરામરામું આવિમે છમે.  કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગમરામું પ મસસ્તક સમુંબમુંધપી પહક્રિયરા (પહરગહણરામુંક,  વિગરાર્ગાંક,  પમસસ્તક
પહક્રિયરા) પ પરક્કી સ્થયરા બરાદ પમસસ્તકયોનિપી ગયોઠવિણપી પહરગહણરામુંક નિમુંબર (Accession Number) ક્રિમરાનમસરાર
કરવિરામરામું આવિમે છમે. કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગમરામું સરામરાનય રક્કીસ્તમે સમુંશિયોધનિ કરસ્તરા ૫૦૦સ્થપી વિધમ વિરાચકયો આવિમે
છમે. જે વિરાચકયોમરામું ગમજરરાસ્ત, ભરારસ્ત અનિમે વવિદરેશિનિરા વવિવવિધ વવિશ્વવવિદરાલયનિરા વવિદરાસ્થર્થીઓ સ્તમેમજ લમેખકયો,



પત્રકરારયો,  સમુંશિયોધકયોનિમે ગમજરરાસ્તનિરા અનય ગમુંસ્થરાલયયોમરામુંસ્થપી જરૂરક્કી પમસસ્તક નિ મળસ્તરા સ્તમેઓનિમે આ
વવિભરાગમરામુંસ્થપી જરૂરક્કી પમસસ્તકયો મળક્કી રહરાનિયો સમુંસ્તયોષ પરાપસ્ત સ્થરાય છમે.  વિષર્ગ ૨૦૧૪-૧૫ દરમયરાનિ ૯૮
વિરાચકયો દ્વિરારરા ૩૪૨ પમસસ્તકયોનિયો ઉપયયોગ કરવિરામરામું આવિમેલ છમે અનિમે વિરાચકયોનિમે સમુંશિયોધનિ મરાટરે જરૂરક્કી
પમસસ્તકયોનિપી Photocopy આપવિરામરામું આવિમે છમે સ્તસ્થરા હરાલમરામું કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગનિરા પમસસ્તકયોનિમે e-format
(Softcopy-CD/DVD)મરામું આપવિરાનિપી શિરૂઆસ્ત કરવિરામરામું આવિપી છમે.  આ ઉપરરામુંસ્ત શપી નિપીરૂભરાઈ
દરેસરાઈનિરા સ્તરફસ્થપી મળમેલ ભમેટ પમસસ્તકયોનિયો સમુંગહ પણ કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગમરામું અલગસ્થપી રરાખવિરામરામું
આવિમેલ છમે.



E- Resources and Online Resources at Gujarat Vidyapith Library
Gujarat Vidyapith Library

Books & Journals Database:

Gujarat Vidyapith library has collection of more than 5.00 lakhs books and its complete
database  is  available  in  Intranet  through  SOUL Software.  Books  can  be  searched   by
authors, titles and subject headings. Library also maintains copyright section along with the
library and its collection is about 1.18 lakhs. Every year about 3000 books are being added
under copyright laws. About 45000 books from copyright section are now available in PDF
formate. This conversion is done with help of C-DAC. Many books can be digitized for
preservation & conservation purpose.  In addition t  that  library subscribe more than 200
periodicals  and  these  journal's  data  are  also  available  in  e-format.  It  also  available  in
Intranet. Vidyapith and its all faculties also have access to about full text sage periodicals.

CD Collection : 

Library has started collecting CDs which were received along with book or periodicals.
Later on library purchased special CD collection for Kumar journals, CDs on times music,
computer programmings and tutorials, census and CDs for children section. Now the total
collection is reached to more than 1200 CDs and complete list is available on demand from
library.     

Gujarat  Vidyapith has joined hand with INFLIBNET since inception of  INFLIBNET in
various  collaborative  programme.  UGC  sponsored  INFLIBNET  has  launched  it  UGC
INFONET programme in the year.

Officially  Gujarat  Vidyapith  joined  with  INFLIBNET in  third  phase  by  sharing  books
catalogue  and  after  that  started  uploading  the  Gujarat  Vidyapith  thesis  in  Shodhganga
project up till now total 36 thesis have been uploaded to shodhganga project.

Through UGC INFONET member we get following online resources:
(1) Economic Political Weekly
(2) Emerald
(3) ISID – Institute for studies in Industrial Development
(4) JCCC             and
(5) Springer link

(1) EPW:  The Economic and Political Weekly published from Mumbai, is an Indian 
Institute which has got global reputation for excellence in independent scholarship and 
critical Inquiry.

It was first published in 1949 as the Economic Weekly and since 1966 as the EPW occupies
a special place in the intellectual history of independent India. For more than five decades



EPW has remained a unique forum that week after week has brought to gather academics,
researches, policy makers, independent thinkers, member from NGOs and political activist
for debates straddling economics , politics, sociology culture the environment and numerous
there disciplines.

EPW published by Sameeksha Trust.

(2) Emerald :   Emerald is a global publisher providing with the highest quality, peer – 
reviewed research , with over 45 years. Emerald manages a portfolio of near by 300 
journals.

Emerald offers following services:

 Dedicated point of contract throughout the publishing process.
 Editorial Management system
 Type Setting and electronic production
 Journals will be disseminated globaly on emerald research platform

At Gujarat Vidyapith we get online journals in following 16 subject areas through UGC 
INFONET programmes.
1. Accounting & Finance
2. Economics
3. Education
4. Engineering
5. Health & Social Care
6. H.R. and Organization behaviour
7. Information and knowledge management
8. Library & Information Science
9. Management Science & Operations
10. Marketing
11. Property Management & Built Environment
12. Public Policy & Environmental Management
13. Sociology
14. Strategy
15. Tourism & Hospitality
16. Transport

(3)  ISID :   The Institute for Studies in Industrial Development (ISID), successor to the
corporate studies group, is a national level policy research organization in the public domain
and is affiliated to the ICSSR (Indian Council of Social Science Research).

ISID has gained various expertise in the analysis of the changing policy environment.

The institutes’s academics activities are organized under following broad areas.
(i) Industrialization
(ii) Corporate Sector
(iii) Trade Investment and Technology
(iv) Regulatory Mechanism



(v) Employment
(vi) Public Health
(vii) Media Studies
(viii) Other Issues

ISID  has  developed  database  on  various  aspects  of  the  Indian  Economy  particularly
concerning industry and the corporate sector.  It  has developed online Indexes of Indian
Social Science journals (OLI) and press clippings on diverse social science subjects. These
have been widely  acclaimed as  valuable  sources  of  information for  researches  studding
India's socio-economic development.

This source of information is available to us through UGC-INFONET.

(4) JCCC :   A gateway to India's academic and research community.

The UGC-INFONET digital library consortium provides current as well as archival access 
to more than 4500 core and peer revised journals and 9 (nine) bibliographic database from 
more than 20 publishers and aggregates in different disciplines such as agriculture and 
biological science, arts and humanities , basics sciences , biomedical sciences, engineering 
and technology, social & management sciences. 

This service is available since 2004. so far  universities come under the preview of UGC 
have been provided differential access to subscribed  e- resources.               
 



ગગૂજરરાત વવિદરાપપીઠ ગગ્રંથરાલયમરાગ્રં વિરાચકકો દરારરા ખકોવિરાતરા પ પસતકકો અંગગનરા વનયમ 

• કકોઈપણ વવાચક દવારવા ખકોવવાયયેલ પપસસ્તક પવાપસ્ત થઈ શકકે સ્તયેમ હકોય સ્તકો ઉપભકોકસ્તવા/વવાચક/ગ ગજરવાસ્ત
વવદવાપપીઠનવા સયેવક અનયે વવદવાથર્થી  દવારવા ખકોવવાયયેલ પ પસસ્તકનપી સ્તયે જ આવ વવત્તિ અથવવા નવપી આવ વવત્તિ
લવાવપી આપવવાનપી રહકેશયે અનયે વધપમવામાં ૧૦% રકમ પપસસ્તક પકક્રિયવા મવાટકેનવા + અવસ્તદકેય (Fine) ર. ૧-૦૦
(એક રવપયકો) એક કદવસનવા કહસવાબયે આપવવાનપી રહકેશયે.

• વરર-1975  પહકેલવામાંનવા પપસસ્તકકોનયે Restricted  Collection મવામાં ગણવવામવામાં આવયે છયે અનયે અસવામવાનય
સમાંજકોગકોમવામાં કકોઈક વખસ્ત જ આવવામાં પપસસ્તકકો ઇસસપ કરવવામવામાં આવયે છયે.  પરમાંત પ આવપમાં કકોઈ પપસસ્તક
ઉપભકોકસ્તવા/વવાચક/ગ ગજરવાસ્ત વવદવાપપીઠનવા સયેવક અનયે વવદવાથર્થી દવારવા ખકોવવાય સ્તકો સ્તયેમણયે નપીચયે મ પજબનપી
રકમ આપવવાનપી રહકેશયે. પપસસ્તકનપી કકકિંમસ્ત...
ર. 1 થપી 100 સપધપી  - Rs. 100/-x10 times = 1000/-Rs.
ર. 101 થપી 200 સપધપી - Rs. 200/-x08 times = 1600/-Rs.
ર. 201 થપી 300 સપધપી - Rs. 300/-x05 times = 1500/-Rs.
ર. 301 થપી 400 સપધપી - Rs. 400/-x04 times = 1600/-Rs.
Rs. 400/-થપી ઉપરનપી કકકિંમસ્તનવા પપસસ્તક મવાટકે પણ - Rs. 1600/-

• ઉપભકોકસ્તવા/વવાચક/ગ ગજરવાસ્ત વવદવાપપીઠનવા સયેવક અનયે વવદવાથર્થી દવારવા ખકોવવાયયેલ વરર 1975 થપી
2000 નવા પપસસ્તકકો જકો ઉપલબધ ન હકોય સ્તકો નપીચયે મપજબનપી રકમ આપવવાનપી રહકેશયે. પપસસ્તકનપી કકકિંમસ્ત...
ર. 1 થપી 100 સપધપી  - Rs. 100/-x05 times = 500/-Rs.
ર. 101 થપી 200 સપધપી - Rs. 200/-x04 times = 800/-Rs.
ર. 201 થપી 300 સપધપી - Rs. 300/-x03 times = 900/-Rs.
ર. 301 થપી 400 સપધપી - Rs. 400/-x03 times = 1200/-Rs.
ર. 401 થપી 500 સપધપી અનયે - Rs. 500/-x03 times = 1500/-Rs.
Rs. 500/-થપી ઉપરનપી કકકિંમસ્તનવા પપસસ્તક મવાટકે - Rs. 500/-x03 times = 1500/-Rs.

• ઉપરનવા બધવા જ સમાંજકોગકોમવામાં પ પસસ્તકનપી કકકિંમસ્ત ઉપર દશવારવયવા પમવાણયે ઉપરવામાંસ્ત 10%  રકમ પપસસ્તક
પકક્રિયવા મવાટકેનવા + અવસ્તદકેય (Fine) ર. ૧-૦૦ (એક રવપયકો) એક કદવસનવા કહસવાબયે આપવવાનકો રહકેશયે. 

• ઉપભકોકસ્તવા/વવાચક/ગ ગજરવાસ્ત વવદવાપપીઠનવા સયેવક અનયે વવદવાથર્થી  દવારવા ખકોવવાયયેલ વરર 2000  થપી
2015 નવા પપસસ્તકકો જકો ઉપલબધ ન હકોય સ્તકો પપસસ્તકનપી મ ગળ કકકિંમસ્તનપી બયે ગણપી રકમ આપવવાનપી રહકેશયે. 

• જકો પપસસ્તક ઘણપમાં જગનપ માં/અપવાપય (Rare Book) હશયે સ્તકો સ્તયે અંગયેનકો વનણરય ગમાંથવાલય સવમવસ્ત કરશયે. 
• પપસસ્તક એક કરસ્તવા વધવારકે ભવાગ(Multi  Volumes)  અથવવા શયેણપી(Series)મવામાં હકોય સ્તયેવવા સમાંજકોગકોમવામાં

પપસસ્તકનવા પ ગરવા સયેટનપી કકકિંમસ્ત વસ ગલવવામવામાં આવશયે. 
• ઉપભકોકસ્તવા/વવાચક/ગ ગજરવાસ્ત વવદવાપપીઠનવા સયેવક અનયે વવદવાથર્થી દવારવા જયવામાં સ પધપી પપસસ્તક/સ્તયેનપી કકકિંમસ્ત

ગમાંથવાલયમવામાં જમવા કરવવામવામાં નહહીં આવયે તયવામાં સ પધપી બધપી જ ગમાંથવાલય સયેવવા સથગગસ્ત (Suspend)
કરવવામવામાં આવશયે.





ગગ્રંથથાલયમથાગ્રંથથી પપસસ્તકકો કમથી કરવથા મથાટટેનથી મથારર્ગદરરર્શિકથા

ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં નવથા પપસસ્તકકો અનને સથામયયકકો પથાપસ્ત કરવથાનની પકક્રિયથા સસ્તસ્ત ચથાલપ રહહે છને,  કહે જેનથા મથાટહે
વધથારથાનની જગયથા ઉભની કરવની પડહે છને.   કકોઈ પણ ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં આવનેલથા બધથાજ પકથાશનકો કથાયમ મથાટહે
સગ્રંગહહી શકથાસ્તથા નથની. ગગ્રંથથાલયમથાગ્રંથની પપસસ્તકકો / પકથાશનકો / documents નને રદ કરવથા મથાટહે નનીચનેનથા કહેટલથાક
કથારણકો પ પરસ્તથાગ્રં છને.

1.  કબથાટકો અનને જગયથાનની મયથાર્યાદથા.
2.પકથાશનનની બથાગ્રંધણની, લનેમનીનનેશન, સથાચવણની અનને કબથાટકો સ્તથથા જગયથાનકો વધસ્તકો જસ્તકો ખચર્યા.
3. વપરથાશમથાગ્રંથની નનીકળહી ગયનેલ સથાકહતય
4. યવજથાન અનને ટહેકનકોલકોજીનથા કનેતને ઝડપની સ્તકનનીકહી યવકથાસનને લનીધને ઈ-ફકોમર્યામથાગ્રં સથાચવણનીનની શક્યસ્તથાઓ.

5. રકોજ-રકોજનની ખબર આપતપ કણણક સથાકહતય, દથા.સ્ત. - ચકોપથાનનીયથા, વયથાપથારહી સથાકહતય, વથાયરર્ષિક કરપકોટર્યા
     વગનેરહેનની જરૂકરયથાસ્ત મયથાર્યાકદસ્ત સમય મથાટહે જ હકોય છને. 
6.  અપસત પસ્ત થઈ ગયનેલથા પકથાશનકો સ્તનેમજ  યનષષક્રિય પકથાશનકો જેનકો ઉપયકોગ થસ્તકો જ નથની .
7. કહેટલથાક યનમન કકથાનથા પકથાશનકો.

 નનીચનેનથા પકથાશનકોનની નવની આવ વયત્તિ સથાચવની જપનની આવ વયત્તિઓનકો યનકથાલ કરવકો જરૂરહી છને : 

 ડહીરહેકટરહી, વથાયરર્ષિકહી, વથાયરર્ષિક પગ્રંચથાગ, વયથાપથાર / ઉતપથાદનકસ્તથાર્યાનની સ પણચ,  ગગ્રંગગ્રંથથાલય સ પણચ / વથાઙમય સ પણચ,

ઈનડહેક, સમથાચથાર પતકો, કણણક સથામયયકકો, નન પઝ લનેટર, વથાયરર્ષિક કરપકોટર્યા, પગયસ્ત અહહેવથાલ, પકોજેકટ
કરપકોટર્યા, પપસસ્તકકો અનને ખથાસ યનબગ્રંધ (જપનથા અનને કથાળગસસ્ત), વવૈજથાયનક અનને સ્તકનનીકહી કરપકોટર્યા (જપનથા
અનને કથાળગસસ્ત), મથાનકકો કહે જેનની નવની આવ વયત્તિ આવની ગઈ હકોય સ્તને,  પપનનઃ મપકદ્રિસ્ત ( ઘણથા લથાગ્રંબથા સમયથની 
મથાગ્રંગ નથની સ્તને), મનેનનપઅલ (જપનથા વઝર્યાનનથા સકોફટવનેર),  બનેવડથાસ્તથા / એકથની વધથારહે ડકોકપમનેનટ, એવથા 
ડકોકપમનેનટ કહે જે બનીજા મથાધયમમથાગ્રં ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં ઉપલબધ હકોય.  (C.D.ROM, મથાઈક્રિકો કફશ, મથાઈક્રિકો કફલમ), 

બગડહેલથા ઓકડયકો / યવડહીયકો / કહેસનેટ / ફલકોપની,  અનય અપસત પસ્ત ડકોકપમનેનટ, ફથાટહી ગયનેલ ડકોકપમનેનનસનનસ .

ગગ્રંથથાલયનથા સગ્રંગહનને સગ્રંગહથાહથાલય નની વસત પનની જેમ હગ્રંમનેશ મથાટહે સથાચવની શકથાય નકહ અનને સ્તનેથની
ખથામનીવથાળથા અનને જપનથા પકથાશન /  પપસસ્તક રદ કરવથા જકોઈએ,  સ્તને મથાટહે ગગ્રંથથાલય સયમયસ્ત પકોસ્તથાનની સત્તિથા
દથારથા ગગ્રંથથાલયમથાગ્રંથની સથામગની રદ કરથાવની શકહે.   સગ્રંસથથાનથા વડથા,  વહહીવટ કસ્તથાર્યા ગગ્રંથથાલયનથા ઈનચથાર્જનને
ભલથામણ મકોકલની શકહે, એક અલગ સયમયસ્તનની યનમણ પગ્રંક પણ થઈ શકહે અનને કયથા પપસસ્તકકો / documents નકો
યનકથાલ કરવકો છને સ્તને અંગનેનકો યનણર્યાય લઈ શકહે.   આવથા પપસસ્તકકોનની જરૂરહી મથાકહસ્તની  (Meta data) સ પણચ
સથાચવની પપસસ્તકકોનકો યનકથાલ કરહી શકથાય અથવથા અલથાયદથા ખગ્રંડમથાગ્રં સથાચવની રખથાય ભયવષયમથાગ્રં કઈ સગ્રંદભર્યા
લનેવથાનની જરૂર પડહે સ્તકો ઉપયકોગમથાગ્રં લઈ શકથાય.

યવદથાપનીઠ ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં આવથા પકથાશનકો,  પપસસ્તકકો અનને દસસ્તથાવનેજકોનની યથાદહી સ્તવૈયથાર કરહી ગગ્રંથથાલય સયમયસ્ત
પથાસને રજપ કરવથામથાગ્રં આવને છને અનને સગ્રંસથથાનથા વડથા કપલનથાયકશની અથવથા કપલસણચવશની નની પરવનીનગની મળને
કકોમપનપટર ડહેટથાબનેઝમથાગ્રં સ્તનેનની નનોંધ લઈ પપસસ્તકકોનને રદ કરહી શકથાય છને. 



પપસસ્તકકોનની મમેળવણની
(Physical Verification/ Stock Verification Work)

કકોઈ પણ ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં ખરરીદરી દથારથા ઉમમેરથાસ્તથા પપસસ્તકકોનકો ઉપયકોગ આપ-લમે વવભથાગ દથારથા અનમે
ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં બમેસનીનમે પણ થઈ શકકે છમે.  ઉપરથાગ્રંસ્ત આંસ્તર ગગ્રંથથાલય સમેવથા દથારથા બનીજા ગગ્રંથથાલયકોનમે પણ
ઈસસપ કરવથામથાગ્રં આવમે છમે. વથારગ્રંવથાર આપ-લમે થવથાથની કકેટલથાગ્રંક પપસસ્તકકો ખકોવથાઈ જવથાનની શક્યસ્તથા રહકે છમે.
ગગ્રંથપથાલ અનમે ગગ્રંથથાલયનથા કમર્મચથારરીઓએ ગગ્રંથથાલયનથા દરકેક પ પસસ્તકનની કથાળજી રથાખની પપસસ્તકકો ઘણથા
વરર્ષો સપધની સચવથાયમેલથા રહકે સ્તમે જકોવપગ્રં ખખબ જરૂરરી છમે.

આ પપસસ્તકકોનની સમય સમય પર મમેળવણની કરવની પણ જરૂરરી છમે.  પપસસ્તક મમેળવણની મથાટકેનથા સરકથાર
દથારથા બહથાર પડથાયમેલથા વનયમકો આ સથાથમે જકોડવથામથાગ્રં આવયથા છમે.  ગગ્રંથથાલયનકો પ્રકથાર અનમે પપસસ્તકકોનની
સગ્રંખયથા પ્રમથાણમે પપસસ્તક મમેળવણનીનપગ્રં કથાયર્મ પખણર્મ કરરી સગ્રંસથથાનથા વડથાનમે સ્તમે અંગમેનકો અહકેવથાલ પહહોંચથાડવકો
જરૂરરી છમે. અહકેવથાલમથાગ્રં ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં પ્રથાપય પપસસ્તકકોનની વવગસ્ત, પપસસ્તક મમેળવણનીનની પ્રકક્રિયથા સ્તથથા પપસસ્તક
મમેળવણની નથા કથાયર્મમથાગ્રં યકોગદથાન આપનથાર સવમવસ્તનથા સભય અથવથા ગગ્રંથથાલય કમર્મચથારરીનથા નથામ અનમે
પ્રકક્રિયથા દરમયથાન ન મળસ્તથાગ્રં પ પસસ્તકકોનની સ ખચચ સથાથમે જકોડવની જરૂરરી છમે.

ગ ખ.વવ.  ગગ્રંથથાલયમથાગ્રં ગગ્રંથભગ્રંડથાર ઘણકો જ મકોટકો છમે અનમે આશરકે 6  લથાખ પપસસ્તકકો ઉપલબધ છમે મથાટકે
સરકથારરી વનયમ મપજબ ત્રણ વરર્ષે એક વખસ્ત અનમે સ્તમે પણ random  ચકથાસણની કરરીનમે પપસસ્તક
મમેળવણનીનકો અહકેવથાલ સ્તતૈયથાર કરવકો જકોઈએ.  પપસસ્તક મમેળવણની મથાટકે ગગ્રંથથાલયનથા સમેવકકો અથવથા
સગ્રંસથથાનથા વડથા દથારથા નકરી કરવથામથાગ્રં આવમેલની સવમવસ્ત દથારથા આયકોજનપ ખવર્મક કકે અચથાનક પપસસ્તક
મમેળવણનીનપગ્રં કથાયર્મ કરથાવની શકથાય છમે.

સથામથાનય રરીસ્તમે આવથા અહકેવથાલનની ચકથાસણની ઓકડટ વવભથાગ દથારથા કરવથામથાગ્રં આવમે છમે. અહકેવથાલ પરથની
ઓકડટર દથારથા પ ખછથાસ્તથાગ્રં પ્રશકો નથા સગ્રંસ્તકોરકથારક જવથાબ આપવથાનની જવથાબદથારરી ગગ્રંથપથાલનની રહકે છમે.    



ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ ગગ્રંથરાલય, અમદરાવિરાદ – 380014

ગગ્રંથરાલય સવમવત કકલનરાયકશપીનપી અધયક્ષતરામરાગ્રં દરરેક વવિભરાગનરા વિડરાઓનરા સભયપદ સરાથથે અનથે

કકલસચચિવિશપીનરા મગ્રંતપીપદ સરાથથે ગગ્રંથરાલયનપી કરાયર્ય પદ્ધવત,  અંદરાજપત અનથે નપીવત-વનયમમો બરાબતનપી

સલરાહકરાર સવમવતનકગ્રં કરાયર્ય કરરે છથે. તથેનરા મકખય કરાયર્યો નપીચિથે મકજબ છથે.

ગગજરરાત વવિદરાપપીઠનરા ગગ્રંથરાલય સવમવતનરા કરાયર્યો

કરાયર્ય નગ્રં.1 ગગ્રંથરાલય સવમવતનપી બથેઠક વિરર્યમરાગ્રં બથે વિખત મળવિપી જમોઈએ.

કરાયર્ય નગ્રં.2 ગગ્રંથરાલયનરા નપીવત-વનયમમો નકક્કી કરવિરા મરાટરે ઠરરાવિ પસરાર કરવિમો.

કરાયર્ય નગ્રં.3 ગગ્રંથપરાલ અનથે ગગ્રંથરાલયનરા કમર્યચિરારક્કીનથે મરાગર્યદરર્યન આપવકગ્રં.

કરાયર્ય નગ્રં.4 ગગ્રંથરાલયનપી ર.10,000.00 થપી વિધકનરા પકસતકમોનપી પસગ્રંદગપી

કરાયર્ય નગ્રં.5 ગગ્રંથરાલય અનથે કકૉપપીરરાઈટ વવિભરાગનરા વિરાવરર્ષિક અંદરાજપત અંગથે.

કરાયર્ય નગ્રં.6 ગગ્રંથરાલયનરા વિરાવરર્ષિક કરાયર્ય અહરેવિરાલ અંગથે.

કરાયર્ય નગ્રં.7 ગગ્રંથરાલય સવમવતનરા સભય સગ્રંબગ્રંધપી વનરર્યય લથેવિરા અંગથે.

કરાયર્ય નગ્રં.8 ગગ્રંથરાલયનપી કરાયર્યપદ્ધવતમરાગ્રં જરરક્કી ફરેરફરાર કરવિરા અંગથે.

કરાયર્ય નગ્રં.9 ગગ્રંથરાલય વિરાચિક સગ્રંબગ્રંધપી ફરરયરાદ/સ ગચિન અંગથે.

કરાયર્ય નગ્રં.10 ગગ્રંથરાલયમરાગ્રંથપી સમયરાગ્રંતરરે ગગ્રંથ મથેળવિરપીનરા રક્કીપમોટર્ય મથેળવિપી ઘટત કગ્રં કરવિરા અંગથે.

કરાયર્ય નગ્રં.11 ગગ્રંથરાલયનરા વવિકરાસ મરાટરે સલરાહ-સ ગચિન. 

તરા. 28/08/2015



ગગ્રંથથાલય સમમિમતિ :  સભયશશ્રીઓનશ્રી યથાદદ

(તિથા. ૦૯-૦૨-૨૦૧૫નથા રરોજનશ્રી ગગ્રંથથાલય સમમિમતિનશ્રી બબઠક મમજબ)
ક્રમિ સભયનમગ્રં નથામિ
૧. ડકૉ. અનરાવમકભરાઈ રરાહ, કકલનરાયકશપી, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ, અમદરાવિરાદ પ્રમકખ
૨. શપી ઈલરાબહરેન ભટ, ટ્રસટક્કીશપી, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ, અમદરાવિરાદ સભય
૩. ડકૉ. મગ્રંદરાબહરેન પરક્કીખ, ટ્રસટક્કીશપી, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ, અમદરાવિરાદ સભય
૪. *શપી સભય
૫. શપી કનકભરાઈ રરાહ સભય
૬. ગગ્રંથરાલય વનયરામકશપી, ગગ્રંથરાલય વનયરામકનપી કચિથેરક્કી, 

જગનપી વવિધરાનસભરા, સથેકટર-૧૭, ગરાગ્રંધપીનગર-૩૮૨ ૦૧૭
સભય

૭. ડકૉ. રશૈલથેરભરાઈ યરાચજ્ઞિક, ગગ્રંથપરાલ, MICA, અમદરાવિરાદ સભય
૮. પ્રરા. કનકભરાઈ નરાયક, આચિરાયર્યશપી, મ. દરે. સમરાજસથેવિરા મહવવિદરાલય, ગ ગજરરાત 

વવિદરાપપીઠ
સભય

૯. ડકૉ. જયપ્રકરારભરાઈ પગ્રંડડરા, આચિરાયર્યશપી, વરક્ષર મહરાવવિદરાલય, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ સભય
૧૦. ડકૉ. સગ્રંધયરાબહરેન ઠરાકર, વનયરામકશપી, પ્રપ્રૌઢ અનથે વનરગ્રંતર વરક્ષર વવિભરાગ સભય
૧૧. ડકૉ. ચિગ્રંદ્રકરાનતભરાઈ ઉપરાધયરાય, વનયરામકશપી, આરદવિરાસપી સગ્રંરમોધન અનથે તરાલપીમ કરેનદ્ર, 

ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ
સભય

૧૨. સગ્રંયમોજક, રહનદક્કી પ્રચિરાર સવમવત, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ સભય
૧૩. શપી રકરમોરભરાઈ વિરાસવિરારપી, ભરારતપીય ભરારરા સગ્રંસકસવત સગ્રંસથરાન, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ સભય
૧૪. ડકૉ. લકમરભરાઈ અવિશૈયરા, વનયરામકશપી, પ્રપ્રૌઢ વરક્ષર (એસ.આર.સપી.), ગ ગજરરાત 

વવિદરાપપીઠ
સભય

૧૫. ડકૉ. અજયભરાઈ પરક્કીખ, વવિભરાગપીય અધયક્ષશપી, કમમમ ગટર વવિભરાગ, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ સભય
૧૬. ડકૉ. પકષપરાબહરેન મમોતપીયરાનપી, વનયરામકશપી, રરાગ્રંવત સગ્રંરમોધન કરેનદ્ર, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ સભય
૧૭. ડકૉ. જમનરાદરાસ સરાવિચલયરા, સગ્રંયમોજકશપી, મ. દરે. રરારક્કીરરક વરક્ષર મહરાવવિદરાલય, 

સરાદરરા
સભય

૧૮. ડકૉ. કનશૈયરાલરાલ નરાયક, સગ્રંયમોજકશપી, મ. દરે. ગરામસથેવિરા મહરાવવિદરાલય, સરાદરરા સભય
૧૯. ડકૉ. રરાજીવિભરાઈ પટરેલ, ઇનચિરાર્જશપી, મ. દરે. ગરામસથેવિરા મહરાવવિદરાલય, રરાગ્રંધથેજ સભય
૨૦. ગગ્રંથપરાલશપી, મધયસથ ગગ્રંથરાલય, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ, અમદરાવિરાદ સભય
૨૧. ડકૉ. રરાજેનદ્ર ખપીમરારપી, કકલસચચિવિશપી, ગ ગજરરાત વવિદરાપપીઠ, અમદરાવિરાદ મગ્રંતપી

*શશ્રી પ્રવશ્રીણભથાઈ સશ્રી. શથાહ-સભય (૦૯-૦૨-૨૦૧૫ થશ્રી તિથા. ૨૨-૧૨-૨૦૧૫ સમધશ્રી)નમગ્રં મનધન થતિથાગ્રં તિબમિનથા 
સથથાનબ નવથા સભયનશ્રી મનમિણ ણગ્રંક કરવથામિથાગ્રં આવશબ.



કકલનનાયક

કકલસચચિવ

વહહીવટહી મદદનનીશ                          ગગ્રંથપપાલ                    ગગ્રંથપનાલ મદદનનીશ

સભયપદ નનોંધણની વવભનાગ    સગ્રંદભર્ભ વવભનાગ         પ કસસ્તક પનાપપસ્ત અનને પકક્રિયના      કકોમપમકટર લનેબ     કકોપનીરનાઈટ   બનાળ ગગ્રંથનાલય    વનાગ્રંચિનનાલય



1.સભભ્યપદ નનોંધણણી વવિભપાગ

આપ-લને વવભનાગ સનામવયક વવભનાગ

ઉપભકોકસ્તના / વનાચિક સનેવનાઓ ઉપભકોકસ્તના / વનાચિક સનેવનાઓ                સનામવયકનના લવનાજમ ભરહી સનામવયક વવભનાગનની 
જાળવણની

પકસસ્તકનની આપ-લને રકોજેરકોજનના સનામવયકનની નનોંધણની       સનામવયકનની નનોંધ અનને સસ સવસ્તપત્ર મકોકલવના

ડડેટનાબનેઝમનાગ્રંથની પકસસ્તક શકોધવનાનની   વનાચિકકોનને જજનનાગ્રં અંકકો આપવના        સનામવયક વવભનાગનના કનાયર્યો અંગને વવભનાગનીય 
પકક્રિયનામનાગ્રં મદદ         વડના અનને ગગ્રંથપનાલનને મનાકહસ્તગનાર રનાખવના

આંસ્તર ગગ્રંથનાલય સનેવના   ભવવષયનના ઉપયકોગ મનાટડે સનામવયકકોનની 
    બનાગ્રંધણની કરનાવની સનાચિવણની કરવની.

      જરૂર પડડે વનાચિકકોનને ફકોટકો નકલ પ જરહી પનાડવની.

                                                                    



2.સગ્રંદભર્ભ વવિભપાગ અનન ગગ્રંથ ભગ્રંડપાર

1975 પહડેલનાનકો                  સકખય ગગ્રંથ ભગ્રંડનાર  સનાકહતય 

પકસસ્તકકોનની ગકોઠવણની અનને સનાચિવણની               પકસસ્તકકોનની ગકોઠવણની અનને સનાચિવણની            પ કસસ્તકકોનની ગકોઠવણની અનને સનાચિવણની        

       પથદશર્ભકકો સ જકવના           વગનાર્ગાંક પમનાણને ગકોઠવણની     વગનાર્ગાંક પમનાણને ગકોઠવણની

વનાચિકકોનને મદદ કરવની    પથદશર્ભકકો સ જકવના          પથદશર્ભકકો સ જકવના

સનીડહીનની કકોમપમકટરમનાગ્રં એનનહી કરવની વનાચિકકોનને મદદ કરવની    વનાચિકકોનને મદદ કરવની
સ્તથના ગકોઠવણની કરવની.

   રજીસટર પમનાણને કકોમપમકટરમનાગ્રં     પસગ્રંગકોપનાસ્ત ગગ્રંથ પદશર્ભનનકગ્રં આયકોજન              અનય વવભનાગનની કનામગનીરહી
ડડેટના એનનહી સ કધનારવની.



3.પપસસ્તક પપાપપસ્ત અનન પકક્રિભ્યપા

પકસસ્તક પનાપપસ્ત           પકક્રિયના

            વનાચિકકોનની મનાગ્રંગણની સવનીકનારવની ચબલ ચિકનાસણની સ્તકવનકહી પકક્રિયના ગગ્રંથ પકક્રિયના

           નકલકોનની ચિકનાસણની અનકક્રિમનાગ્રંક આપવકો ડહી.ડહી.સની. પમનાણને વગર્ગીકરણ           વસકના મનારવના

કકલનનાયકશનીનની મગ્રંજજરહી           ચબલ ચ જકવણનીનની પકક્રિયના   વવષય મથનાળના આપવના              મનાચલકહીપત્ર લગનાવવકગ્રં

પ કસસ્તકકો ખરહીદહીનકો આદડેશ આપવકો   અંવસ્તમ પગપટની લગનાવવની, વસ્તવથ 
પત્રક લગનાવવકગ્રં વગનેરડે.       



4.કકોમપમપટર લનબ

વવદનાથર્ગીઓ મનાટડે ઈનટરનનેટનકો ઉપયકોગ

ગગ્રંથનાલય અનને મનાકહસ્તનીવવજનાનનના વવદનાથર્ગીઓ મનાટડે કકોમપમ કટર લનેબ

11 Clients

સકોફટવનેર અનને હનાડર્ભવનેરનની જાળવણની   

સની.સની.ટહીવની કડેમનેરનાન કગ્રં સગ્રંચિનાલન

સવર્ભર, કલનાયનટ, કકોમપમકટર લનેબ વગનેરડે સગ્રંબગ્રંધની
ગગ્રંથપનાલ અનને ઉપરહી અવધકનારહીનને મનાકહસ્તગનાર રનાખવના

કકોમપમકટર વવભનાગનના કમર્ભચિનારહીઓ અનને head 

સનાથને કકોઓડર્ડીનનેશન દનારના ગગ્રંથનાલયનની કનાયર્ભપવ સવત્તિનને
વવકસનાવવની.



5.કકોપણીરપાઈટ

        કકોપનીરનાઈટ નના પકસસ્તકકો મનેળવવના           જાળવણની               ઉપભકોકસ્તના / વનાચિકકોનને સનેવનાઓ આપવની

 પહનોંચિ આપવની           અનકક્રિમનાગ્રંક આપવકો કકોપનીરનાઈટનના પકસસ્તકકો જકોવનાનની મગ્રંજજરહી આપવની

જરૂર પડડે સસ સવસ્તપત્ર મકોકલવના     ડડેટના એનનહી કરવની   કકોપનીરનાઈટ એકટ સકજબ 

                ઉપયકોગની મનાકહસ્તની સનાચિવવની.



6.બપાળ ગગ્રંથપાલભ્ય

બનાળકકો મનાટડેનના પકસસ્તકકો ભનેટ દનારના સવનીકનારવના

પકસસ્તકકોનની ખરહીદહી કરવની / કરનાવવની

ડડેટના એનનહી અનને સ કધનારણના

બનાળ પવ સવત્તિઓ

7. વિપાગ્રંચનપાલભ્ય

દદૈવનક વસ્તર્ભમનાનપત્રકો વનાગ્રંચિવના મનાટડેનની વયવસથના

આંકડનાકહીય મનાકહસ્તની મનેળવવની
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વ�ભ�ગ��ર ગ	થ�લયન� ક�લ વ�સ��ર : ��.30/12/2014

કમ વ�ભ�ગ મ�પ ચ�.ફટ રીમ�ર્
1 ��	ચન�લય 68'.5'' * 54' 3699 sq.ft.

2 બ�ળ વ�ભ�ગ 42'.2'' * 16'.5'' 696 sq.ft.

3 સ�મવયર વ�ભ�ગ 50'.2'' * 33'.6'' 1687 sq.ft.

4 ગ	થપ�લ ઓફઓસ 42'.5'' * 16'.7'' 710 sq.ft.

5 સટટર વ�ભ�ગ 145'.6'' * 53'.10'' 7713 sq.ft.

6 ઝરે�ક વ�ભ�ગ 19' * 10'.4'' 198 sq.ft.

7 ઝરે�ક વ�ભ�ગ આગળનળ જગય� 19'.8'' * 13'.9'' 275 sq.ft.

8 ર�મ્પ�ટર લબે 1555 sq.ft. તણ રમ + સ�્ર 
રમ + સ�્ર રમનળ 
બ�જ�ન� રમ

9 સ�ફિતય વ�ભ�ગ 33'.5'' * 42'
23' * 34.5''

2200sq.ft. બ ેરમ 

10 મેમબરશળપ વ�ભ�ગ 23' * 20'.6'' 474 sq.ft.

11 ગ�	ધળયન વ�ભ�ગ 43'.2'' * 33'.7'' 1455 sq.ft.

12 ર�પળર�ઈટ વ�ભ�ગ 108'  * 75'.4'' 8143 sq.ft.

13 સ	દભ ્વ�ભ�ગ 48'.8'' * 134'.8''
33'.11'' * 28'

6578 sq.ft.
927 sq.ft.

સ	દભ ્વ�ભ�ગનળ 
આગળનળ જગય�ન�
વ�સ��ર 
927sq.ft.છે.

14 કલ�સ રમ  1 28'.7'' * 22' 631 sq.ft.

15 કલ�સ રમ 2 28'.7'' * 28'.5'' 817 sq.ft. કલ�સ રમ �રીરટ 
ઉપય�ગ મ�	 
લ�ે�મ�	 આ��� 
નથળ. ગેલરેી સ�થે 
ગણેલ છે.

 



કમ વ�ભ�ગ મ�પ ચ�.ફટ રીમ�ર્
16 સેમળન�ર રમ 38'.5'' * 22'.4'' 862sq.ft.

17 1975 પિટલ�	ન� વ�ભ�ગ 142'.8'' * 73'.4'' 10482sq.ft.

18 પ�સ�ર પફકય� વ�ભ�ગ 50'.4'' * 42'.2'' 2127sq.ft.

19 ખરીદ વ�ભ�ગ 50'.5'' * 33'.4'' 1687sq.ft.

20 ખરીદ વ�ભ�ગનળ બ�જ�ન� રમ 42'.6'' * 33' 1406sq.ft.

21 લડેીઝ રમ 35'.4'' * 16'.8'' 595sq.ft.

22 ખરીદ વ�ભ�ગનળ બ�જ�ન� રમ 
(લળફટ નળ બ�જ�મ�	)

20' * 16' 320sq.ft.

23 પ�સ�ર  ભ	ડ�ર  વ�ભ�ગ 50' * 22' 1100sq.ft.

24 સળડી નળચનેળ ન�નળ રમ 15' * 5' 75sq.ft.

25 બિટન� મ�ટટન �	 ��ચન�લય 22' * 22' 484sq.ft.

26 સળડીનળ આગળન� ભ�ગ 5' * 5' 25sq.ft.

કુલ શિસ્ત� 56921sq.ft.



Sr. 

N

o.

Name Address Residence Phone Number/

Mobile Number

Email-ID

1 Shri Pragnyaben J. Pathak

Librarian

G-202, Yellow Avenue, Mopal Countee-2 , B/h Ornet Park-
1, Sindhu Bhavan Road, Thaltej, Ahmedabad-380 054

9824045900 pragnya1311@gmail.com

2 Dr. Rakshaben A. Patel

Assistan Librarian

H-13, Pt.-4, Shayona City, Ghatlodia, Ahmedabad-380 061 079-27662843 rgvlib@gmail.com

3 Dr. Ranjanben S. Makwana

Assistant Librarian

12, Divadandi Soceity,B/h Gnyanda Society, Jivraj Park, 
Ahmedabad-380 051

9586808894 ranjan@gujaratvidyapith.org

4 Shri Atulbhai Akbari

Information Scientist

11, Parishram Complex, Nava Vadaj, Ahmedabad-380 013 9426149097

8401029919

atulakbari@gmail.com

5 Shri Rajeshriben V. Khatri

Professional Assistant

26/305, Asopalav, Nr. Naranpura Telephone Exchange 
Appt., Ahmedabad-380 013 

9909418052 rajeshribhagat@yahoo.com

6 Shri Pramodiniben C. Shah

Professional Assistant

40/1, Jawaharnagar Society, Nr. Anjali Cross Road, 

Sarkhej Road, Ahmedabad-380 007 

9825388470 pcs_mmm@yahoo.com

7 Shri Kashmiraben K. Vyas 

Professional Assistant 

B, 7/2, Parth Indraprasth Towers, B/h Vastrapur Sarkari 
Vasahat, Nr. Gurukul Tower, Drive-In Road, Ahmedabad-52

9879258584 kashmira2412@gmail.com

8 Shri Kamleshbhai M. Patel

Professional Assistant

8, Sutariya Society, Shahpur Darwaja, 
Ahmedabad-380 004

9427527544 kamleshlib65@gmail.com

9 Shri Varshaben G. Patel

Semi Professional Assistant

303, Suryadev Appartment, 27/C, Mahadevnagar Society, 
B/h Nayaknagar Hall, Stadium Road, Ahmedabad-380 014

9712131505 varshapatel@gujaratvidyapith.org

mailto:pragnya1311@gmail.com
mailto:varshapatel@gujaratvidyapith.org
mailto:kamleshlib65@gmail.com
mailto:kashmira2412@gmail.com
mailto:pcs_mmm@yahoo.com
mailto:rajeshribhagat@yahoo.com
mailto:atulakbari@gmail.com
mailto:ranjan@gujaratvidyapith.org
mailto:rgvlib@gmail.com


10 Shri Giraben A. Makwana

Semi Professional Assistant

B/5/12, Swagat Appartment, Bhavsar Society, Nava Vadaj, 
Ahmedabad-380 013

9601272546 giramakwana60@gmail.com

11 Shri Diptiben M. Vaidya

Semi Professional Assistant

9/2, Sevak Nivas, Opp. Ladies Hostel, Gujarat Vidyapith, 
Ashram Road, Ahmedabad-380 014

diptivaidya161059@gmail.com

12 Shri Parimalben N. Sutariya

Semi Professional Assistant

25, Sweta Duplex, Radhaswami Road,  Ranip, Ahmedabad 9427802503

1
3

Shri Rashmikaben R. Solanki

Library Assistant

Plot No. 57/2, Sanket Society, Sector-14, Gandhinagar 9033317524 rashmilib@gujaratvidypaith.ac.in

14 Shri Kokilaben R. Goswami

Library Assistant

1781, RAVI BHUVAN, Nr. Hinglaj Mata’s Temple, 

B/h Navrangpura Police Station, Navrangpura Gam, 
Ahmedabad-380 009

079-26468532 kgvp@gujaratvidyapith.org 

15 Shri Maheshbhai G. Parmar

Library Assistant

227/1298, Gayatrinagar, Gujarat Housing Board, 
Chandkheda, Ahmedabad-382 424

9998357093 maheshparmar29@gmail.com

16 Shri Rupaben M. Bhavsar

Library Assistant

8, N. R. Patel Park Society Part-1, Nava Vadaj, 
Ahmedabad-380 013 

9427703222 bhavsarrupam@gmail.com

17 Shri Rakeshkumar R. Rathod

Library Assistant

20/638, Vikasnagar, Nr. Janatanagar, Amraiwadi, 
Ahmedabad-380 026

9723632407 rakeshrathod1981@yahoo.com

18 Shri Budhabhai N. Makwana

Safai Kamdar

B-41, Neminath Appartment, Nr. Kamdhenu Society, Ranip, 
Ahmedabad

9979209457 budhajilib@gmail.com

mailto:budhajilib@gmail.com
mailto:rakeshrathod1981@yahoo.com
mailto:bhavsarrupam@gmail.com
mailto:maheshparmar29@gmail.com
mailto:kgvp@gujaratvidyapith.org
mailto:rashmilib@gujaratvidypaith.ac.in
mailto:diptivaidya161059@gmail.com
mailto:giramakwana60@gmail.com
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      Please find instructions for activating online access to the subscribed Titles of Sage publications.
  

1. Log on to : http:// online.sagepub.com
2. Select the  Manage My Account option from My Tools Tab.
3. Click “Activate your Institutional “ link & enter your online access code 1000276252 in

 the blank field and submit

 In the next screen , you will be asked to enter a Username & Password and after Set-up,you will be 
able to access using subscribed  journals using the  alloted  Username/Password combination.          
 Please note down your alloted Username/Password carefully. Activation is only required the first 
time users set-up their account       

       List  of Sage publications subscribed for the year 2015 at GUJARAT Vidyapith Library.

1. CHINA REPORT
2. STUDIES IN HISTORY
3. SCIENCE TECHNOLOGY & HUMANVALUES
4. INTERNATIONAL STUDIES
5. EVALUATION REVIEW
6. INDIAN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY REVIEW
7. CONTRIBUTION TO INDIAN SOCILOGY
8. INDIAN JOURNAL OF GENDER STUDIES
9. JOURNAL OF TEACHER EDUCATION
10. SCIENCE TECHNOLOGY & SOCIETY
11. THE MEDIEVAL HISTORY JOURNAL
12. SOUH ASEA RESEARCH
13. ADULT EDUCATION QUARTERLY
14. SOUTH ASIA ECONOMIC JOURNAL 
15. MILLANIUM JOURNALOF INTERNATIONAL STUDIES
16. INTERNATIONAL SOCIAL WORK
17. SECURITY DIALOGUE
18. HISTORY OF HUMAN SCIENCES
19. COOPERATION AND CONFLICT
20. JOURNALISM
21. SOCIOLOGY
22. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE
23. IFLA JOURNAL.

   

                              ***************************



Sheet1

Page 1

Cd Accno Title Auth/Pub
cd000001  CD-Mastering Word 2000 Premium BPB Publication
cd000002  CD-Mastering Word 2000:Premium Edition BNB Publications
cd000003  CD-Mastering Web Design BPB Publication
cd000004  CD-Mastering Web Design BPB Publication
cd000005  CD-XML Developer's Handbook BPB Publication

cd000006  CD-Mastering Coldfusion 4.5 BPB Publication
cd000007  CD-NT4/Windows 95:Developer's Handbook BPB Publication
cd000008  CD-Mastering Office 97:Internet Edition BPB Publication
cd000009  CD-Mastering  Office 97:Internet Edition BPB Publication
cd000010  CD-MCSE TCP/IP:Multimedia CBT BPB Publication
cd000011  CD-MCSE TCP/IP: Nt Server $ Study Guide, 3rd Ed. BPB Publication
cd000012  CD-Mastering Database programming With Visual Basic 6 BPB Publication
cd000013  Cd-Troubleshooting New Ware Systems:CD2 BPB Publication
cd000014  CD-Mastering Java BPB Publication
cd000015  CD-Web Enabled Commercial Application Development:Using HTML,DHTM,Java, Script & Perl CGI BPB Publication
cd000016  CD-Troubleshooting New Ware Systems BPB Publication
cd000017  CD-Mastering UML with rational rose BPB Publication
cd000018  The Complete Java 2:Certification Study Guide BPB Publication
cd000019  CD-Windows 95:Power Tools Random House Pub.
cd000020  CD-Unix Power Tools BPB Publication
cd000021  CD-Mastering Linux:Premium Edition Disc 2 BPB Publication
cd000022  CD-Mastering Linux:Premium Edition Disc 1 BPB Publication
cd000023  CD-Mastering Linux:premium Edition Disc 2 BPB Publication
cd000024  CD-Mastering Linux:Premium edition Disc 1 BPB Publication
cd000025  CD-Mastering red hat linux 7.1 BPB Publication
cd000026  CD-Mastering Access 2000 BPB Publication
cd000027  CD-Mastering Access 2000 BPB Publication
cd000028  CD-Mastering Excel 2000:Premium Edition BPB Publication
cd000029  CD-Excel 2000 Developer's Handbook BPB Publication
cd000030  CD-Mastering Excel 2000:premium Edition BPB Publication
cd000031  CD-Mastering Excel 2000:Premium Edition BPB Publication
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cd000032  CD-Inside Visual C++ :Version 4 Kruglinski
cd000033  CD-Programming Windows 95 Microsoft
cd000034  CD-Advanced Visual C++ 4 Holzner
cd000035  CD-Client/Server Programming with Java & Corba:2nd Edition Wiley Computer Pub.
cd000036  CD-Windows 95:Programming with Custom Controls The Coriolis Group
cd000037  CD-Maastering Database Programming with Visual Basic 6 SYBEX
cd000038  CD-Hitchhiker'sGuide to Visual Basic and SQL Server : 6th Edition Microsoft Press
cd000039  CD-Visual  Basic 6 Programming:Black Book Comprehensive problem Solver Coriolis
cd000040  CD-Java 2:Vol.IIAdvanced features Horstmann
cd000041  CD-Linux Kernel Internals:2nd Edition Addison-wesley
cd000042  CD-Web Programming with asp and com Crouch
cd000043  CD-Advanced Powerbuilder 6 Techniques Jhon Wiley
cd000044  CD-Advanced Programming for the Java 2 Platform Austin
cd000045  CD-XML and Java:Developing web Applications Maruyama
cd000046  CD-Excelon Object Design
cd000047  CD-Microsoft Office for windows 95 Bible. IDG Books
cd000048  CD-Red hat:Linux 7.1:Disk 2 IDG Books
cd000049  CD-Red Hat:Linux 7.1:Disk 1 IDG Books
cd000050  CD-Inside windows 95 Cd-ROM New Riders Publishing
cd000051  CD-Multimedia Power Tools 2nd Edition Random House Pub.
cd000052  CD-Campanion CD for Inside ODBC Microsoft
cd000053  CD-Unix Power Tools Reilly
cd000054  CD-Advanced PowerBuilder 6 Techniques John Wiley
cd000055  CD-Mastering Maya 8.5 Wiley Pub.
cd000056  CD-New Vista in Library and Information Science : Referesher Course Rawal
cd000057  CD-Oracle Database 10 The Complete Reference Loney
cd000058  Mapping Techonology on Libraries and people INFLIBNET
cd000059  CD-CCNP Cisco Internetwark Troubleshooting Study Guide BPB Publication
cd000060  CD-SQL,PL/SQL : The Programming Language of Oracle 3rd revised Edition BPB Publication
cd000061  CD-Mastering ASP.NET with VB.NET BPB Publication
cd000062  CD-Mastering Java BPB Publication
cd000063  CD-Mastering Visual Basic.Net BPB Publication
cd000064  CD-Internet & E-mail course BPB Publication
cd000065  CD-Internet & E-mail course BPB Publication
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cd000066  CD-Complete Java 2 Certification Study Guide 5th Edition BPB Publication
cd000067  CD-Mastering VBA 6 BPB Publication
cd000068  CD-Mastering Active Server Pages 3 BPB Publication
cd000069  CD-Internet & E-mail Course BPB Publication
cd000070  CD-Cliffs testprep TOEFL CBT Pyle
cd000071  CD-Cliffs Testprep TOEFL CBT Pyle
cd000072  CD-Comptia A+ Certification Meyers
cd000073  CD-New Vista in Library and Information Science Rawal
cd000074  CD-Ganitna Adhyan-Adhypanma Computer no Viniyog ane teni asar. Mehta
cd000075  CD-Making sense of the social world : methods of investigation Chambliss
cd000076  CD-4 in 1 MCSE Study Systems Carter
cd000077  CD-4 in 1 MCSE Study Systems Carter
cd000078  CD-Complete guide to digita cameras. Murie
cd000079  CD-Java 2 : Sun certified programmer & developer:Exams 310-035 & 310-027 Sierra  
cd000080  CD-Principles of Electronics Mehta
cd000081  CD-Communication Work :CD-ROM 3.0 Gamble
cd000082  CD-Guide to MARC 21 for cataloging of books and serials Mukhopadhyay
cd000083  CD-Climate change 2007 : Impacts, adaptation and vulnerability Parry 
cd000084  CD-Pattern recognition : concept, methods and application Marques
cd000085  CD-Understanding renewable energy systems Quaschning
cd000086  CD-CCNA : cisco certified network associate study guide :6th Edition Lammle
cd000087  CD-The Data warehouse toolkit Kimball
cd000088  CD-Society : the basics :5th edition Macionis
cd000089  CD-Development, trade and the wto : a handbook, CD1 Hoekman
cd000090  CD-Development, trade and the wto : a handbook Hoekman
cd000091  CD-Social work skills demonstrated : beginning direct practice demonstration Version Sevel 
cd000092  CD-Terrorist, Natural and Man-Made Disasters Greenberg
cd000093  CD-Key Practices in Culturally alert counseling : A Demonstration of skills Mcauliffe
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cd000498  CD-Hindustanno Itihas : namdar alfinstan - 1851 : Digital E-book Jambhekar
cd000499  CD-Kayapatan Grantni dapuni marathaoni bhakharna - 1856 Ranchoddas
cd000500  CD-Sadguni strio - 1860 : Digital E-book Farbas Gujarati Sabha
cd000501  CD-Mumbaino Bhomiyo - 1867 : Digital E-book Diwanji
cd000502  CD-Bhugolno upyog karvani ritino granth - 1867 Mohanlal
cd000503  CD-Raja rammohanraynu janma charitra - 1858 : Digital E-book Harknesh
cd000504  CD-Sher ne sttabazi : Manshukh - 1867 : Digital-Ebook Shapurji
cd000505  CD-Communal crime and national integration : a socio-legal study Kumar 
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cd000506  CD-Censusinfo:india 2001, version 2.0 Govt. of India
cd000507  CD-Library renovation maintenance and construction handbook with CD Barclay
cd000507  CD-Library renovation maintenance and construction handbook with CD Scott
cd000508  CD-IASC guidelines on mental health and psychological support in emergency setting IASC 
cd000509  CD-Public report on basic education in india : report on elementry education in India De 
cd000510  CD-Bibliography of articles on marketing in India Kureshi 
cd000510  CD-Bibliography of articles on marketing in India Pal
cd000511  CD-V&A pattern garden florals Brodie
cd000512  CD-V & A pattern : Indian florals Crill
cd000513  CD-V & A pattern : digital pioneers Beddard
cd000514  CD-V& A pattern : owen jones Thomas
cd000515  CD-V& A pattern : novelty patterns Mendes
cd000516  CD-V & A Pattern : Kimono Jackson
cd000517  CD-Legyum tea : Sajiv kheti mate pravahi poshak Katch sajiv kheti munch
cd000518  CD-Rakha chhantkav dwara pak sanrakhan ane pakshi aamntran. Katch sajiv kheti
cd000519  CD-Kholnuu pravahi pak poshak Kutch sajiv kheti
cd000520  CD-Marcha-lashan-dunglinu mishran Kutch sajiv kheti
cd000521  CD-Pila patta ane prakasha pinjar : sajiv kheti mate pak sanrakshka Katch sajiv kheti
cd000522  CD-Amrut pani ane amrut sanjivak : sajiv kheti mate pravahi pak poshak Katch sajiv kheti
cd000523  CD-Panchagavya : sajiv kheti mate pravahi pak poshak Katch sajiv kheti
cd000524  CD-Bordo misharan : Sajiv kheti mate pak sanrakshka Katch sajiv kheti
cd000525  CD-Virasat Jatan-sajiv kheti ka 
cd000526  CD-Lilichham dharti : audio cd Audio visual aids
cd000527  CD-Jherna parkha : Gujarati video film Paryavaran shikshan 
cd000528  CD-Sajiv kheti angenu grahak jagruti pradarshan : video cd Sajiv kheti
cd000529  CD-Sajiv kheti mate Alasiya uchher pradrashan Sajiv kheti
cd000530  CD-Ringanni sajiv kheti : DVD Jatan-sajiv kheti
cd000531  CD-Kiling filds : Hindi video film Volentari helth Aso.
cd000532  CD-Sajiv kheti vishenu natak : Sajivno  jiv Hiteshbhai
cd000533  CD-Sajiv kheti angenu khedut pradarshan : video cd Khedut pradarshan
cd000534  CD-Varmitek Ismile
cd000535  CD-Varmitek Ismile
cd000536  CD-Sajiv kheti angenu khedut pradarshan : video cd Khedut pradarshan
cd000537  CD-Sajiv kheti vishenu natak : Sajivno  jiv Hiteshbhai
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cd000538  CD-Kiling filds : Hindi video film Volentari helth Aso.
cd000539  CD-Ringanni sajiv kheti : DVD Jatan-sajiv kheti
cd000540  CD-Sajiv kheti mate Alasiya uchher pradrashan Sajiv kheti
cd000541  CD-Sajiv kheti angenu grahak jagruti pradarshan : video cd Sajiv kheti
cd000542  CD-Jherna parkha : Gujarati video film Paryavaran shikshan 
cd000543  CD-Lilichham dharti : audio cd Audio visual aids
cd000544  CD-Virasat Jatan-sajiv kheti ka 
cd000545  CD-Bordo misharan : Sajiv kheti mate pak sanrakshka Katch sajiv kheti
cd000546  CD-Panchagavya : sajiv kheti mate pravahi pak poshak Katch sajiv kheti
cd000547  CD-Amrut pani ane amrut sanjivak : sajiv kheti mate pravahi pak poshak Katch sajiv kheti
cd000548  CD-Pila patta ane prakasha pinjar : sajiv kheti mate pak sanrakshka Katch sajiv kheti
cd000549  CD-Marcha-lashan-dunglinu mishran Kutch sajiv kheti
cd000550  CD-Kholnuu pravahi pak poshak Kutch sajiv kheti
cd000551  CD-Rakha chhantkav dwara pak sanrakhan ane pakshi aamntran. Katch sajiv kheti
cd000552  CD-Legyum tea : Sajiv kheti mate pravahi poshak Katch sajiv kheti munch
cd000553  CD-CD-Sajiv kheti vishenu natak : Sajivno jiv Hiteshbhai
cd000554  CD-Virasat Jatan
cd000555  CD-Lilichham dharti : audio Audio visual aids   
cd000556  CD-Jherna parkha : Gujarati video film Paryavaran shikshan
cd000557  CD-Sajiv kheti angenu grahak jagruti pradarshan : video cd Sajiv kheti 
cd000558  CD-Sajiv kheti mate Alasiya uchher pradrashan Sajiv kheti 
cd000559  CD-Ringanni sajiv kheti : DVD Jatan-sajiv kheti
cd000560  CD-Kiling filds : Hindi video film Volentari helth Aso.  
cd000561  CD-Sajiv kheti angenu khedut pradarshan : video cd Khedut pradarshan
cd000562  CD-Varmitek Ismile
cd000563  CD-Legyum tea : Sajiv kheti mate pravahi poshak Katch sajiv kheti
cd000564  CD-Rakha chhantkav dwara pak sanrakhan ane pakshi aamntran. Katch sajiv kheti
cd000565  CD-Kholnuu pravahi pak poshak Kutch sajiv kheti 
cd000566  CD-Panchman dhoranna ganitni computarikrut prashnabenkni rachna ane yatharthikaran Mansuri Aziz H.: Resea
cd000567  CD-Marcha-lashan-dunglinu mishran Kutch sajiv kheti
cd000568  CD-Pila patta ane prakasha pinjar : sajiv kheti mate pak sanrakshka Katch sajiv kheti 
cd000569  CD-Amrut pani ane amrut sanjivak : sajiv kheti mate pravahi pak poshak Katch sajiv kheti
cd000570  CD-Panchagavya : sajiv kheti mate pravahi pak poshak Katch sajiv kheti 
cd000571  CD-Bordo misharan : Sajiv kheti mate pak sanrakshka Katch sajiv kheti 
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cd000572  CD-'Chorus' natyasanstha ane tema bhajvayela natako : ek adhyayan Parmar Sanjay B., Res.
cd000573  CD-Media today : An introduction to mass communication Turow 
cd000574  CD-Diynymic memory english speaking course. Chaudhary
cd000575  CD-Managing human resources and industrial relations Deb
cd000576  CD-Documentary film  : Gandhi - 20th january 1948 - end of an empire : rare video footages as never seen befor Marcello
cd000577  CD-Commercial communication Pandya
cd000578  CD-Direct taxes ready reckoner : tak computation & e-filing of income tax return Singhania
cd000578  CD-Direct taxes ready reckoner : tak computation & e-filing of income tax return Singhania
cd000579  CD-Bhartiya sahityakaro ki sarvashresth hindi kahaniya Tandan 
cd000580  CD-Shakuntala rachnavali-2 : pratinidhi kavitae/natak Mishra 
cd000580  CD-Shakuntala rachnavali-2 : pratinidhi kavitae/natak Tandan 
cd000581  CD-Basic communication skills Dutt 
cd000581  CD-Basic communication skills Rajeevan 
cd000582  CD-Course in communication skills Dutt 
cd000582  CD-Course in communication skills Rajeevan
cd000583  CD-Super speed english speaking course Kaur 
cd000584  CD-Chhand parichay (Cd title : Chhandoganam) Rawal 
cd000585  CD-Forms, policies, procedures, and guidelines manual Brumley 
cd000586  CD-Gas, Gas, Gas : 22 minutes DVD Television trust
cd000587  CD-Waste not waste : 22 minutes DVD Television trust 
cd000588  CD-Blue sky dreaming : 22 minutes DVD Telivision trust for
cd000589  CD-Green fish :22 minutes DVD Television trust For
cd000590  CD-The ivory poaching wars : 22 minutes DVD Television trust For
cd000591  CD-Forgotten fruit : 22 minutes DVD Television trust For
cd000592  CD-Doomsday vault : 22 minutes DVD Television trust For 
cd000593  CD-The Shadow of kilimanjaro : 22 minutes DVD Television trust For 
cd000594  CD-Grounds for hope : 22 minutes DVD Television trust For
cd000595  CD-Clean living : 22 minutes DVD Television trust For
cd000596  CD-Plight of the humble bee : Minutes DVD Television trust For 
cd000597  CD-Mastering multicamera techniques Jacobson
cd000598  CD-Essential Grammar in use : CD-ROM Murphy
cd000599  CD-Krishnam sharanam gachchhami Shah
cd000599  CD-Krishnam sharanam gachchhami Manisha
cd000600  CD-Krishnam sharanam gachchhami Shah
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cd000600  CD-Krishnam sharanam gachchhami Manisha
cd000601  CD-Krishnam sharanam gachchhami Shah
cd000601  CD-Krishnam sharanam gachchhami Manisha
cd000602  CD-Marantip kamalpooja zurapakand Jayu
cd000603  CD-Marantip kamalpooja zurapakand Jayu
cd000604  CD-Marantip kamalpooja zurapakand Jayu
cd000605  CD-Marantip kamalpooja zurapakand Jayu
cd000606  CD-Marantip kamalpooja zurapakand Jayu
cd000607  CD-Majoor Sandesh : 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 Majoor Sandesh
cd000608  CD-Basic electronics Katre  
cd000609  CD-Handbook of statistics on the Indian economy Researve bank of India 
cd000610  CD-Managing human resources and industrial relations Deb  
cd000611  CD-Managing human resources and industrial relations Deb  
cd000612  CD-Super speed english speaking course Kaur 
cd000613  CD-Marantip, kamalpooja, zurapakand Jayu 
cd000614  CD-Marantip, kamalpooja, zurapakand Jayu 
cd000615  CD-Marantip, kamalpooja, Zurapakand Jayu My Dear 
cd000616  CD-Marantip, kamalpooja, Zurapakand Jayu My Dear 
cd000617  CD-Meghadut : Audio CD Kalidas
cd000618  CD-Meghadut : Audio CD Kalidas
cd000619  CD-Dynamic memory english speaking course Chaudhary
cd000620  CD-Marantip, kamalpooja, Zurapakand My Dear Jayu
cd000621  CD-Dainemic memory computer course with C.D. Chaudhary
cd000622  CD-Dainemic memory computer course with C.D. Chaudhary
cd000623  CD-Dainemic memory computer course with C.D. Chaudhary
cd000624  CD-Dainemic memory computer course with C.D. Chaudhary
cd000625  CD-Dainemic memory computer course with C.D. Chaudhary
cd000626  CD-Encyclopaedia of social science in 21st century Saxena  
cd000627  CD-Life competencies for adolescents : training manual for facilitators, teachers and parents Agochiya 
cd000628  CD-Human footprint : challenges for wilderness and biodiversity Gil 
cd000629  CD-Training instruments in HRD and OD Pareek
cd000629  CD-Training instruments in HRD and OD Purohit 
cd000630  CD-Swikar ka jadu : turant khushi kese pay:Video CD Sarshri 
cd000631  CD-50 fifty ways to improve your telephoning and teleconferencing skills : without too much effort Taylor 
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cd000632  CD-Handbook of personality development :Effective methods and techniques Pathani
cd000632  CD-Handbook of personality development :Effective methods and techniques Vyas
cd000633  CD-A.R.Rahman : the spirit of music Kabir 
cd000634  CD-Manorama yearbook 2011 with C.D. Mathew 
cd000635  CD-I want to live : the story of Madhubala :Video Song Akbar
cd000636  CD-Media research Pandey
cd000636  CD-Media research Pandey 
cd000637  CD-Technical communication : principles and practice Raman
cd000637  CD-Technical communication : principles and practice Sharma
cd000638  CD-Microprocessor architecture programming and applications with the 8085 Gaonkar
cd000639  CD-Report on trend and progress of banking in India 2009-10 Researve bank of India 
cd000640  CD-Bhart men banking ki pravrutti evam pragati sambandhi report 2008-09 Researve bank of India 
cd000641  CD-Digital communication - semester - VI :ECE/E&TC/ELX Katre
cd000642  CD-How to cheat in photoshopcs6 : the art of creating realistic photomontages Caplin 
cd000643  CD-Wonders of the world Hoffmann
cd000643  CD-Wonders of the world Krings 
cd000644  CD-Professional communication skills Kariya
cd000645  CD-Anuvad ke sidhdhant Singh 
cd000646  CD-Anuvad ke sidhdhant Singh 
cd000647  CD-Anuvad ke sidhdhant Singh 
cd000648  CD-Anuvad ke sidhdhant Singh 
cd000649  CD-Anuvad ke sidhdhant Singh 
cd000650  CD-Prayogik hindi vyakaran Singh
cd000651  CD-Prayogik hindi vyakaran Singh
cd000652  CD-Prayogik hindi vyakaran Singh
cd000653  CD-Prayogik hindi vyakaran Singh
cd000654  CD-Prayogik hindi vyakaran Singh
cd000655  CD-Media writing Pandey
cd000656  CD-Media writing Pandey
cd000657  CD-Media writing Pandey
cd000658  CD-Media writing Pandey
cd000659  CD-Media writing Pandey
cd000660  CD-Media writing Pandey
cd000661  CD-Media writing Pandey
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cd000662  CD-Media writing Pandey
cd000663  CD-Media writing Pandey
cd000664  CD-Media writing Pandey
cd000665  CD-Media writing Pandey
cd000666  CD-Personality development and soft skills Mitra
cd000667  CD-Basic communication skills Dutt
cd000667  CD-Basic communication skills Kiranmai
cd000668  CD-Writing India : colonial ethnography in the nineteenth century Hasan 
cd000669  CD-Handbook of effective letter writing Talati
cd000670  CD-Contemporary traditional patterns : 50 motifs + 50 repeats/B & W Jpeg images Dhamija 
cd000671  CD-Machine design - II : Semester VIII - mechanical engineering Patel 
cd000672  CD-Flashbacks : 25 years of serious fun Leary 
cd000673  CD-Odisyusnun halesun Yashchandra 
cd000674  CD-Odisyusnun halesun Yashchandra 
cd000675  CD-Odisyusnun halesun Yashchandra 
cd000676  CD-Jatayu Yashashchandra 
cd000677  CD-Shyam tane lakhavo chhe kagal Haribhakt 
cd000678  CD-Gujarat vidyapith sanchalit uttar buniyadi vidyalayona dhoran-10na samajik vigyan vishayni siddhino ketlak Parmar 
cd000678  CD-Gujarat vidyapith sanchalit uttar buniyadi vidyalayona dhoran-10na samajik vigyan vishayni siddhino ketlak Patel 
cd000679  CD-Gujarat kumar vinay mandirna navma dhoranna vidhyarthioman gujarati lekhanbhulonun nidan ane upcharat Solanki
cd000679  CD-Gujarat kumar vinay mandirna navma dhoranna vidhyarthioman gujarati lekhanbhulonun nidan ane upcharat Patel 
cd000680  CD-Gujarat kumar vinay mandirna dhoran - 7na vidhyarthioni hindi lekhanman thati bhulonun nidan ane upchara Pandya 
cd000680  CD-Gujarat kumar vinay mandirna dhoran - 7na vidhyarthioni hindi lekhanman thati bhulonun nidan ane upchara Deshmukh 
cd000681  CD-Madhyamik prashikshanarthioni adhyapan pratyeni swa-karyasadhakta Keraliya
cd000681  CD-Madhyamik prashikshanarthioni adhyapan pratyeni swa-karyasadhakta Dixit 
cd000682  CD-Uttar buniyadi shalaona vidhyarthioni hindi vishayman sw-karyasadhakta ane shaikshanik sidhhi vachheno Makwana 
cd000682  CD-Uttar buniyadi shalaona vidhyarthioni hindi vishayman sw-karyasadhakta ane shaikshanik sidhhi vachheno Joshi 
cd000683  CD-Satma dhoranna samajik vigyan vishayna kathinbinduo adharit upcharatmak shikshankary ane teni asar Gamit 
cd000683  CD-Satma dhoranna samajik vigyan vishayna kathinbinduo adharit upcharatmak shikshankary ane teni asar Kapadiya
cd000684  CD-Gujarat Vidyapith sanchalit uttar buniyadi vidhyalayona navma dhoranna vidhyarthioni gujarati shantvancha Patel 
cd000684  CD-Gujarat Vidyapith sanchalit uttar buniyadi vidhyalayona navma dhoranna vidhyarthioni gujarati shantvancha Pandya 
cd000685  CD-Dinmanishankar Shastri Uttar buniyadi vidyamandir, Dethli : ek vyakti abhyas Gabu 
cd000685  CD-Dinmanishankar Shastri Uttar buniyadi vidyamandir, Dethli : ek vyakti abhyas Pandya 
cd000686  CD-Uttar buniyadi vidyalayona prarthana sammelan karyakram pratyena vidyarthiona manovalano ane tena kara Naik 
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cd000686  CD-Uttar buniyadi vidyalayona prarthana sammelan karyakram pratyena vidyarthiona manovalano ane tena kara Patel 
cd000687  CD-Gujarat Vidyapithna parangat vidyarthiona gadhyarthgrahanno pathyavastuni kathinta sathe sambandh Parmar 
cd000687  CD-Gujarat Vidyapithna parangat vidyarthiona gadhyarthgrahanno pathyavastuni kathinta sathe sambandh Joshi 
cd000688  CD-Narmada jillani uttar buniyadi shalaona navma dhoranna vidhyarthioni adhyayanshaili ane temni shaikshani Rohit 
cd000688  CD-Narmada jillani uttar buniyadi shalaona navma dhoranna vidhyarthioni adhyayanshaili ane temni shaikshani Joshi
cd000689  CD-Gujarat vidyapithna madhyamik prashikshanarthiona jivanna drastikon anusar shikshan Gabu 
cd000689  CD-Gujarat vidyapithna madhyamik prashikshanarthiona jivanna drastikon anusar shikshan Joshi 
cd000690  CD-Gujarat Vidyapith sanchalit ashramshalaona vidyarthiona temni shala pratyena manovalano Gabu 
cd000690  CD-Gujarat Vidyapith sanchalit ashramshalaona vidyarthiona temni shala pratyena manovalano Patel 
cd000691  CD-Tarapura talukani prathmik shalaoman chalta shikshan sudharnana kryakramono abhyas Anjara 
cd000691  CD-Tarapura talukani prathmik shalaoman chalta shikshan sudharnana kryakramono abhyas Deshmukh
cd000692  CD-Gujarat Vidyapith sanchalit sansthaoman abhyas karata vidhyarthiona shram pratyena valanono abhyas Bariya 
cd000692  CD-Gujarat Vidyapith sanchalit sansthaoman abhyas karata vidhyarthiona shram pratyena valanono abhyas Devda 
cd000693  CD-Gujarat Vidyapith sanchalit Uttar buniyadi shalaona shikshakona kartavyadarshan ek abhyas Patel
cd000693  CD-Gujarat Vidyapith sanchalit Uttar buniyadi shalaona shikshakona kartavyadarshan ek abhyas Parmar
cd000694  CD-Gujarat Vidyapithna madhyamik prashikshanarthionun shaikshanik technologynun sangyan Chaudhary 
cd000694  CD-Gujarat Vidyapithna madhyamik prashikshanarthionun shaikshanik technologynun sangyan Joshi
cd000695  CD-A Brillians Sun:The Life of Aditya Vikram Birla Birla
cd000696  CD-Rays of light : The speeches of aditya vikram birla Birla 
cd000697  CD-Raj Kapoor speaks : His life and his films - Disk 1 Nanda
cd000698  CD-Raj Kapoor speaks : His life and his films - Disk 2 Nanda 
cd000699  CD-European Libraries in New Millennium : V-book 2003 - Disk 1 Kumar
cd000700  CD-European Libraries in New Millennium : V-book 2003 - Disk 2 Kumar 
cd000701  CD-Talking Words : Multimedia Phonetics Tutor - CD 1 Infowarehoue 
cd000702  CD-Talking Words : Multimedia Phonetics Tutor - CD 2 Infowarehoue 
cd000703  CD-Microsoft Office: Bhag 1 Infowarehouse
cd000704  CD-Microsoft Office: Bhag 2 Infowarehouse 
cd000705  CD-Vedic Maths : CD 1 : Speed Maths Interlude 
cd000706  CD-Vedic Maths : CD 2 : Basic Maths : Solve complex problems in second Interlude
cd000707  CD-Encyclopedia Britannica : Multi meidia Editon : Disc 1 Britannica
cd000708  CD-Encyclopedia Britannica : Multi meidia Editon : Disc 2 Britannica 
cd000709  CD-Census of India 2001 : Software installation CD for windows 2000/XP Govt of india
cd000710  CD-Census of India 2001 : Gujarat Maharashtra Goa Dadra & nagar haveli daman & diu Govt of india 
cd000711  CD-Kumar 1 : 1924 to 1928 Kumar trust
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cd000712  CD-Kumar 2 : 1929 to 1933 Kumar trust 
cd000713  CD-Kumar 3 : 1934 to 1938 Kumar trust 
cd000714  CD-Kumar 4 : 1939 to 1943 Kumar trust 
cd000715  CD-Kumar 5 : 1944 to 1948 Kumar trust 
cd000716  CD-Kumar 6 : 1949 to 1953 Kumar trust
cd000717  CD-Kumar 7 : 1954 to 1957 Kumar trust 
cd000718  CD-Kumar 8 : 1958 to 1961 Kumar trust 
cd000719  CD-Kumar 9 : 1962 to 1965 Kumar trust
cd000720  CD-Kumar 10 : 1966 to 1970 Kumar trust 
cd000721   CD-Kumar 11 : 1971 to 1974 Kumar trust 
cd000722  CD-Kumar 12 : 1975 to 1979 Kumar trust 
cd000723  CD-Kumar 13 : 1980 to 1987 Kumar trust 
cd000724  CD-Kumar 14 : 1990 to 1995 Kumar trust
cd000725  CD-Kumar 15 : 1996 to 2000 Kumar trust 
cd000726  CD-Kumar 16 : 1924 to 2004 Kumar trust 
cd000727  CD-Ultimate sufi Collection - 1 : abida parween : ho jamalo India today group
cd000728  CD-Ultimate sufi Collection - 2 : abida parween : tera ishq nachaya India today group 
cd000729  CD-Ultimate sufi Collection - 3 : wadali brothers : aa mil yaar India today group 
cd000730  CD-Ultimate sufi Collection - 4 : wadali brothers : ishq musafir India today group 
cd000731  CD-Ultimate sufi Collection - 5 : nusrat fateh ali khan : afsaana India today group 
cd000732  CD-Ultimate sufi Collection - 6 : nusarat fateh ali khan : musrat sings iqbal India today group 
cd000733  CD-Ultimate sufi Collection - 7 : barkat sidhu : har surat vich tu India today group 
cd000734  CD-Ultimate sufi Collection - 8 : barkat sidhu : rom rom vich tu India today group 
cd000735  CD-Ultimate sufi Collection - 9 : hans raj hans : tera ishq India today group 
cd000736  CD-Ultimate sufi Collection - 10 : hans raj hans : aaja ve mahi India today group 
cd000737  CD-Ultimate sufi Collection - 11 : rahat fateh ali khan : sada e sarhad India today group 
cd000738  CD-Ultimate sufi Collection - 12 : rahat fateh ali khan : noorani noor India today group 
cd000739  CD- BBC Days that shook the world : dics 1 India today group 
cd000740  CD- BBC Days that shook the world : dics 2 India today group 
cd000741  CD- BBC Days that shook the world : dics 3 India today group 
cd000742  CD- BBC Days that shook the world : dics 4 India today group 
cd000743  CD- BBC Days that shook the world : dics 5 India today group
cd000744  CD- BBC Days that shook the world : dics 6 India today group
cd000745  CD- BBC Days that shook the world : dics 7 India today group
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cd000746  CD- BBC Days that shook the world : dics 8 India today group 
cd000747  CD- BBC Days that shook the world : dics 9 India today group
cd000748  CD- BBC Days that shook the world : dics 10 India today group
cd000749  CD- BBC Days that shook the world : dics 11 India today group 
cd000750  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : tabla - vol.1 Alla 
cd000750  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : tabla - vol.1 Hussain
cd000750  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : tabla - vol.1 Qureshi
cd000750  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : tabla - vol.1 Sabri
cd000751  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : tabla - vol.2 Maharaj
cd000751  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : tabla - vol.2 Hussain
cd000752  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sitar - vol.1 Shankar
cd000752  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sitar - vol.1 Khan
cd000753  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sitar - vol.2 Shankar
cd000753  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sitar - vol.2 Khan
cd000753  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sitar - vol.2 Khan
cd000754  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : flute - vol.1 Chaurasia
cd000754  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : flute - vol.1 Majumdar
cd000755  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : flute - vol.2 Chaurasia
cd000755  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : flute - vol.2 Mjumdar
cd000756  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : santoor - vol.1 Sharma
cd000756  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : santoor - vol.1 Sharma
cd000757  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : santoor - vol.2 Sharma
cd000757  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : santoor - vol.2 Vyas
cd000758  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sarangi - vol.1 Khan
cd000758  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sarangi - vol.1 Khan
cd000759  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sarangi - vol.2 Khan
cd000759  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sarangi - vol.2 Narayan
cd000759  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sarangi - vol.2 Khan
cd000760  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sarod - vol.1 Khan
cd000760  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sarod - vol.1 Bangash
cd000761  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : sarod - vol.2 Khan
cd000762  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : shehnai - vol.1 Khan
cd000763  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : shehnai - vol.2 Khan
cd000764  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : violin - vol.1 Subramaniam
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cd000764  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : violin - vol.1 Rajam
cd000764  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : violin - vol.1 Ramnath
cd000765  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : violin - vol.2 Subramaniam
cd000765  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : violin - vol.2 Rajam
cd000765  CD-Saaz : A timeles celebration of Indian classical music : violin - vol.2 Ramnath
cd000766  CD-Acen Interactive course in phonetics and spoken english : cd 1 - setup Acountics Engineers
cd000767  CD-Acen Interactive course in phonetics and spoken english : cd 2 - phonetics Acountics Engineers 
cd000768  CD-Acen Interactive course in phonetics and spoken english : cd 3 - Grammar Acountics Engineers 
cd000769  CD-Acen Interactive course in phonetics and spoken english : cd 4 - Grammar Acountics Engineers 
cd000770  CD-Acen Interactive course in phonetics and spoken english : cd 5 - Grammar Acountics Engineers 
cd000771  CD-Acen Interactive course in phonetics and spoken english : cd 6 - vocabulary Acountics Engineers 
cd000772  CD-Acen Interactive course in phonetics and spoken english : cd 7 - communication skills Acountics Engineers
cd000773  CD-Bhojapuri sanskar git : Audio Cd Part 1 Shrivastav
cd000774  CD-Bhojapuri sanskar git : Audio Cd Part 2 Shrivastav
cd000775  CD-World Music : A Global Journey cd 1 Miller
cd000775  CD-World Music : A Global Journey cd 1 Andrew
cd000776  CD-World Music : A Global Journey cd 2 Miller
cd000776  CD-World Music : A Global Journey cd 2 Andrew
cd000777  CD-Second city  : Disc 1 Patinkin 
cd000778  CD-Second city  : Disc 2 Patinkin 
cd000779  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 1 - Introduction Hubbard
cd000780  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 2 - group processing Hubbard
cd000781  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 3 - history of dianetics Hubbard
cd000782  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 4 - dianetics 1955 Hubbard
cd000783  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 5 - Comunication and A-R-C Hubbard
cd000784  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 6 - games Hubbard
cd000785  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 7 - group processing part 1 Hubbard
cd000786  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 8 - group processing part 2 Hubbard
cd000787  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 9 - terminals and communication Hubbard
cd000788  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 10 - something can be done about it Hubbard
cd000789  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 11 - communication and problems Hubbard
cd000790  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 12 - group processing part 1 Hubbard
cd000791  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 13 - group processing part 2 Hubbard
cd000792  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 14 - problems and games Hubbard
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cd000793  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 15 - group processing Hubbard
cd000794  CD-Unification Congress Comunication freedom and ability : Lecture 16 - pan-determinism Hubbard
cd000795  CD-Phoenix lectures 1 : freeing the human spirit - disc 1 Hubbard
cd000796  CD-Phoenix lectures 2 : freeing the human spirit - disc 2 Hubbard
cd000797  CD-Phoenix lectures 3 & 4 : freeing the human spirit - disc 3 Hubbard
cd000798  CD-Phoenix lectures 5 & 6 : freeing the human spirit - disc 4 Hubbard
cd000799  CD-Phoenix lectures 7 : freeing the human spirit - disc 5 Hubbard
cd000800  CD-Phoenix lectures 8 & 9 : freeing the human spirit - disc 6 Hubbard
cd000801  CD-Phoenix lectures 10 & 11 : freeing the human spirit - disc 7 Hubbard
cd000802  CD-Phoenix lectures 12 & 13 : freeing the human spirit - disc 8 Hubbard
cd000803  CD-Phoenix lectures 14 : freeing the human spirit - disc 9 Hubbard
cd000804  CD-Phoenix lectures 15 & 16 : freeing the human spirit - disc 10 Hubbard
cd000805  CD-Phoenix lectures 17 & 18 : freeing the human spirit - disc 11 Hubbard
cd000806  CD-Phoenix lectures 19 : freeing the human spirit - disc 12 Hubbard
cd000807  CD-Phoenix lectures 20 & 21 : freeing the human spirit - disc 13 Hubbard
cd000808  CD-Phoenix lectures 22 : freeing the human spirit - disc 14 Hubbard
cd000809  CD-Phoenix lectures 23 : freeing the human spirit - disc 15 Hubbard
cd000810  CD-Phoenix lectures 24 : freeing the human spirit - disc 16 Hubbard
cd000811  CD-Phoenix lectures 25 : freeing the human spirit - disc 17 Hubbard
cd000812  CD-Phoenix lectures 26 : freeing the human spirit - disc 18 Hubbard
cd000813  CD-Phoenix lectures 27 : freeing the human spirit - disc 19 Hubbard
cd000814  CD-Phoenix lectures 28 : freeing the human spirit - disc 20 Hubbard
cd000815  CD-Phoenix lectures 29 : freeing the human spirit - disc 21 Hubbard
cd000816  CD-Phoenix lectures 30,31,32,33 : freeing the human spirit - disc 22 Hubbard
cd000817  CD-Phoenix lectures 34,35,36,37 : freeing the human spirit - disc 23 Hubbard
cd000818  CD-Phoenix lectures 38,39,40,41 : freeing the human spirit - disc 24 Hubbard
cd000819  CD-Phoenix lectures 42 : freeing the human spirit - disc 25 Hubbard
cd000820  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 1 - basic postulates Hubbard
cd000821  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 2 - prime thought Hubbard
cd000822   CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 3 - cause and effect Hubbard
cd000823  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 4 - an analysis of memory and human aberration and psychosomatic ili Hubbard
cd000824  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 5 - an analysis of memory and human aberration and psychosomatic ili Hubbard
cd000825  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 6 - advanced procedure Hubbard
cd000826  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 7 - cause and effect full responsibility Hubbard
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cd000827  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 8 - dead mens goals - part 1 Hubbard
cd000828  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 9 - dead mens goals - part 2 Hubbard
cd000829  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 10 - seriousness and approval Hubbard
cd000830  CD-Thought Emotion and Effort : Lectures 11 - counter-effort counter-emotion conter-thought Hubbard
cd000831  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 1 - axioms and effort processing Hubbard
cd000832  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 2 - the logics Hubbard
cd000833  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 3 - statics and motions and axioms 1- 14 Hubbard
cd000834  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 3 countinued - statics and motions and axioms 1 Hubbard
cd000835  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 4 - effort processing summary Hubbard
cd000836  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 5 - axioms 14-32 Hubbard
cd000837  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 5 continued - axioms 14-32 Hubbard
cd000838  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 6 - theory of epicenters Hubbard
cd000839  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 7 - axioms 33-49 Hubbard
cd000840  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 8 - epicenters and self-determinism Hubbard
cd000841  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 9 - randomity and emotion Hubbard
cd000842  CD-Thought Emotion and Effort : the logics and axioms : lecture 10 -effort in engrams Hubbard
cd000843  CD-The Life Continuum : Lectures 1 - miracles in dianetics Hubbard
cd000844  CD-The Life Continuum : Lectures 2 - counter emotion Hubbard
cd000845  CD-The Life Continuum : Lectures 3 - the chart of attitudes Hubbard
cd000846  CD-The Life Continuum : Lectures 4 - the life countinum theory Hubbard
cd000847  CD-The Life Continuum : Lectures 5 - the emotional curve Hubbard
cd000848  CD-The Life Continuum : Lectures 6 - the goal of processing the ldeal state of man Hubbard
cd000849  CD-The Life Continuum : Lectures 7 - cause on all dynamics Hubbard
cd000850  CD-The Life Continuum : Lectures 8 - handbook for preclears Hubbard
cd000851  CD-The Life Continuum : Lectures 9 - effort processing and the life continuum Hubbard
cd000852  CD-The Life Continuum : Lectures 9 continued - effort processing and the life continuum Hubbard
cd000853  CD-The Life Continuum : Lectures 10 - Yes No and Maybe Hubbard
cd000854  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 1 - introduction Hubbard
cd000855  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 1 continued - introduction Hubbard
cd000856  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 2 - time Hubbard
cd000857  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 3 - obsession Hubbard
cd000858  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 4 - attention unit flows Hubbard
cd000859  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 5 - attention unit running Hubbard
cd000860  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 6 - concept running Hubbard
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cd000861  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 7 - invalidation Hubbard
cd000862  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 8 - overt acts motivators and deds Hubbard
cd000863  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 8 continued - overt acts motivators and deds Hubbard
cd000864  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 9 - the actions of energy Hubbard
cd000865  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 10 - technique 88 and the whole track part 1 Hubbard
cd000866  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 12 - confusions Hubbard
cd000867  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 13 acquisition of bodies Hubbard
cd000868  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 14 - theta and genetic lines Hubbard
cd000869  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 16 - behavior of energy as it applies to thought f Hubbard
cd000870  CD-Incidents on the Track Technique 88 : Before Earth : lecture 17 - e-meter behavior versus flow lines and patt Hubbard
cd000871  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 1 - the auditors : lecture 2 - code of a scientologist Hubbard
cd000872  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 3 - auditing position : lecture 4 - axioms 1-5 Hubbard
cd000873  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 5 - axioms 6-10 : lecture 6 - facsimiles Hubbard
cd000874  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 7 - 8-c - opening procedure : lecture 8 - start change and stop Hubbard
cd000875  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 9 - games theory : lecture 10 problems and consequences Hubbard
cd000876  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 11 - valences : lecture 12 - knowingness Hubbard
cd000877  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 13 - creative processes-motion stops perception : lecture 14 - exterio Hubbard
cd000878  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 15 - scales motion : lecture - scales curiosity and not-know Hubbard
cd000879  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 17 - confusion and stable data : lecture 18 - chronic somatics Hubbard
cd000880  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 19 - the auditing of solios : lecture 20 - not-knowing Hubbard
cd000881  CD-Hubbard Professional Coures : lectures 21 - auditing as a profession Hubbard
cd000882  CD-Source of life energy : lecture 1 - methods of research the thetan as an energy unit Hubbard
cd000883  CD-Source of life energy : lecture 1 continued - methods of research the thetan as an energy unit Hubbard
cd000884  CD-Source of life energy : lecture 2 - force as homo sapiens and as thetan - responsibility Hubbard
cd000885  CD-Source of life energy : lecture 2 continued - force as homo sapiens and as thetan - responsibility Hubbard
cd000886  CD-Source of life energy : lecture 3 - introduction : the Q list and beginning of logics Hubbard
cd000887  CD-Source of life energy : lecture 4 - logics 1-7 Hubbard
cd000888  CD-Source of life energy : lecture 5 - precision knowledge : necessity to know terminology and law Hubbard
cd000889  CD-Source of life energy : lecture 6 - logics 7-9 and 10-23 Hubbard
cd000890  CD-Source of life energy : lecture 7 - be have and do part 1 Hubbard
cd000891  CD-Source of life energy : lecture 8 - be have and do - part 2 Hubbard
cd000892  CD-Source of life energy : lecture 9 - aac motion emotion tone scale flows ridged Hubbard
cd000893  CD-Source of life energy : lecture 10 - ridges self - determinism tone scales Hubbard
cd000894  CD-Source of life energy : lecture 11 - attention part 1 Hubbard
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cd000895  CD-Source of life energy : lecture 12 - attention part 11 Hubbard
cd000896  CD-Source of life energy : lecture 13 - creative processing valldation of mest Hubbard
cd000897  CD-Source of life energy : lecture 14 - creative processing breaking pcs agreement with natural laws Hubbard
cd000898  CD-Sakshibhav Modi
cd000899  CD-Economic developments in india : vol.33 - 2000 Economic development
cd000900  CD-Economic developments in india : vol.32 - 2000 Econimic development
cd000901  CD-Economic developments in india : vol.34 - 2000 Economic development
cd000902  CD-Economic developments in india : vol.35 - 2000 Economic 
cd000903  CD- Economic developments in india : vol.36 - 2000 Economic
cd000904  CD-Economic developments in India : vol.48 - 2001 Economic
cd000905  CD-Struts 2 black book Kogent 
cd000906  CD-Struts 2 black book Kogent 
cd000907  CD-Bharatiya sahityakaro ki sarvashreshth hindi kahaniya Tandan 
cd000908  CD-Marksvad aur hindi sahitya Nazir
cd000909  CD-Anuvad ke siddhant Jadon
cd000910  CD-New interchange students audio cd 3A : unit 1-8 Richards
cd000911  CD-CD-New interchange students audio cd 3B : unit 9-16 Richards 
cd000912  CD-New interchange students audio cd 2A : unit 1-8 Richards 
cd000913  CD-New interchange students audio cd 2B : unit 9-16 Richards
cd000914  CD-New interchange students audio cd 1A : unit 1-8 Richards
cd000915  CD-New interchange students audio cd 1B : unit 9-16 Richards
cd000916  CD-Love you beta : asarkarak ane ananddayak parenting tips Patel
cd000917  CD-Bole tena bor vechay Surani 
cd000918  CD-Bole tena bor vechay Surani 
cd000919  CD-Practical art of motion picture sound Yewdall
cd000920  CD-Vasava adijatinun lokgeet sahitya : ek adhyayan Vasava
cd000920  CD-Vasava adijatinun lokgeet sahitya : ek adhyayan Patel
cd000921  CD-Nimna arthik darajjo dharavta parivarona palyoni shaikshanik ane tene sambandhit samasyaono abhyas Parmar
cd000921  CD-Nimna arthik darajjo dharavta parivarona palyoni shaikshanik ane tene sambandhit samasyaono abhyas Parmar
cd000922  CD-Gandhiyugni tunkivartana kshetre lekhikaonu pradan : ek adhyayan Patel
cd000922  CD-Gandhiyugni tunkivartana kshetre lekhikaonu pradan : ek adhyayan Upadhyay
cd000923  CD-Dairy udhyogman computikaranni ruprekha : vishleshan ane rachna Patel
cd000923  CD-Dairy udhyogman computikaranni ruprekha : vishleshan ane rachna Patel
cd000924  CD-Illustrations of the Grammatical Parts of the Guzerattee, Mahratta & English Languages Drummond
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cd000925  CD-Akha bhaktni vani 1864 : Digital E-book Akho
cd000926  CD-Abhigyanshakuntal natak 1887 : Digital E-book Kalidas
cd000927  CD-Americani musafari 1864 : Digital E-book Farbus Gujarati Sabha
cd000928  CD-Arabian kissa - 1885 Irani
cd000929  CD-Alankar Pravesh - 1858 : Digital E-book Lalshankare
cd000930  CD-Egyptni bhumi - 1893 : Digital E-book Bhatt
cd000931  CD-Iran tatha turan deshni varta Kapadiya
cd000931  CD-Iran tatha turan deshni varta Chinai
cd000932  CD-Iranma musafari Keaasna
cd000933  CD-Englandma pravash - 1867 : Digital E-book Mulji
cd000934  CD-Uttam kapol karshandas mulji charitra Rupram
cd000935  CD-Unani hakim lokono uhval - 1818 : Digital E-book Farbus Gujarati Sabha
cd000936  CD-Udbhid padarth - 1865 : digital E-book Narayan 
cd000937  CD-Ek punarvivahni kahani - 1891 Madhavdas
cd000938  CD-Ek hindi sudharak - 1895 Malbari
cd000939  CD-ekko nar : Sorabji Shapurji Bangali C I. E charitra - 1893 Mulji
cd000940  CD-Kathanavli - 1883 Maganlal
cd000941  CD-Karsandas mulji charitra Mahipatram
cd000942  CD-Kahevat mul Rabari
cd000943  CD-Kathiyavad sarva sangrah - 1886 Dave
cd000944  CD-Kavyadohan - 1865 : Digital E-book Dalpatram
cd000945  CD-Kutumb mitra - 1895 Karsandas
cd000946  CD-Kayapatan Grantni dapuni marathaoni bhakharna - 1856 Ranchoddas 
cd000947  CD-Khagol vidya - 1850 : Digital E-book Greenshaheb
cd000948  CD-Gazalsantan - 1882 : digital E-book Farbus
cd000949  CD-Great britan khateni musafari - 1861 : Digital E-book Karaka 
cd000950  CD-Gujaratna aitihasik lekho : bhag 1 - 1933 Acharya
cd000951  CD-Gujaratna aitihasik lekho : bhag 2 - 1935 Acharya 
cd000952  CD-Gujaratna aitihasik lekho : bhag 3 - 1942 Acharya
cd000953  CD-Gujaratna aitihasik lekho : bhag 4 - 1979 Acharya
cd000954  CD-Gujaratna aitihasik lekho : bhag 5 - 1981 Acharya
cd000955  CD-Gujaratna ketlaek aitihasik prasango ane vartao - 1933 : shri farbas gujarati sabha granthavali - ank 17 Dalpatram
cd000956  CD-Gujaratna aitihasik sadhano - 1928 : bhag 1 ane 2 Dwivedi
cd000957  CD-Gujarati kahevato - 1893 Mehta
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cd000958  CD-Gujarati bhashanu vyakaran - 1839 : Digital E-book Fadke
cd000959  CD-Gujarati bhashanu vyakaran - 1867 Mekwan
cd000960  CD-Gujarati shabda muldarshak kosh - 1879 Chhotalal
cd000961  CD-Chitravali - 1889 : Digital E-book Harividhaldas
cd000962  CD-Gulab : natak panch anki padyma tatha gadyma - 1862 : Digital E-book Tulshidas
cd000963  CD-Chunti kahadela lakhano - 1880 Bangali
cd000964  CD-Jartoshti lokona dharam pustako tatha a pustkoni bhasha ane puratampana vishe nibhandh 1858 : Digital E- Bangali
cd000965  CD-Japannu varnan - 1895 Upadhyaya
cd000966  CD-Daxin hindusthanma musafari - 1870 : Digital E-book Taleyarkhan
cd000967  CD-Dayaram krut kavyasangrah - 1865 Lalshankare
cd000968  CD-Dayaramni sampurn jivan katha - 1899 Sheth
cd000969  CD-Narmgeetavali - 1862 : Digital E-book Dave
cd000970  CD-Navi arabian vartao Vachha
cd000971  CD-Natyaprakas - 1890 Ranchhodbhai
cd000972  CD-Namarth bodh - 1864 : Digital E-book Kanji
cd000973  CD-Nibandhmala : sansar sambandhi vishayo - 1870 - pustak - 1 Mulji
cd000974  CD-Shree Pingalaj - 1865 : Digital E-book Kanji
cd000975  CD-Pruthavini pradakshina Haji
cd000976  CD-Pravasvarnan Shivlal
cd000977  CD-Premray ane charumati - 1876 Ranchhodbhai
cd000978  CD-Fardunji Marzbanji - 1898 Marzban
cd000979  CD-Farbas jivan charitra - 1869 : Digital E-book Farbas
cd000980  CD-Buddhivardhak Granth - 1865 Farbas
cd000981  CD-Brahmagnani akha bhaktna chhappa - 1884 Bhimji
cd000982  CD-Bharatkhandno pravas - 1897 Lashkari
cd000983  CD-Bhugolno upyog karvani ritino granth - 1867 Mohanlal
cd000984  CD-Bholanath sarabhainu jivancharitra Krushnarav
cd000985  CD-Manharpad - 1860 : Digital E-book Lalshnkare
cd000986  CD-Manush Premi - 1884 Rabadi
cd000987  CD-Maharajna laibalno moto mukdamo - 1862 Laibal
cd000988  CD-Malvikagnimitra natak - 1870 Udairam
cd000989  CD-Mahari Majeh - 1892 Pitit
cd000990  CD-Mumbaini university vise 1869 : Digital E-book Marfatiya
cd000991  CD-Mumbai shahernu varnan - 1862 : Digital E-book Patel
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cd000992  CD-Mumbai samacharno gayan samuday - 1886 Farbas Gujarati Sabha
cd000993  CD-Mumbaino Bahar - 1874 : Digital E-book Farbas Gujarati Sabha
cd000994  CD-Mumbaino Bhomiyo - 1867 : Digital E-book Diwanji
cd000995  CD-Mumbaithi kashmir - 1887 Marzaban
cd000996  CD-Meghadut - 1879 Bholabath
cd000997  CD-Europ america japan ane chin tarafni musafarini nodha - 1889 Pitit
cd000998  CD-Raja rammohanraynu janma charitra - 1858 : Digital E-book Harknesh
cd000999  CD-Rasmala : bhag 1 - 1922 Farbas
cd000999  CD-Rasmala : bhag 1 - 1922 Udairam
cd001000  CD-Rasmala : bhag 2 - 1922 Farbas
cd001000  CD-Rasmala : bhag 2 - 1922 Udairam
cd001001  CD-Rudhiprayog kosh - 1898 Gandhi
cd001002  CD-Vikramorvarshiya natak - 1898 Kalidas
cd001002  CD-Vikramorvarshiya natak - 1898 Bhatt
cd001003  CD-Sakuntala - 1867 : Digital E-book Khakhkhar
cd001004  CD-Shakespeernatak - 1865 Ranina
cd001005  CD-Sher ne sttabazi : Manshukh - 1867 : Digital-Ebook Shapurji
cd001006  CD-Shree England deshni mukhteshar ane shehel varta - 1839 : Digital E-Book Shehriaarji
cd001007  CD-Farbas Gujarati Sabhana Hastlikhit Pustkoni Savistar Namavali - 1923 Jani
cd001008  CD-Farbas Gujarati Sabhana Hastlikhit Pustkoni Savistar Namavali : bhag 2 - 1929 Jani
cd001009  CD-Sachitra deshi ramato - 1893 Modi
cd001009  CD-Sachitra deshi ramato - 1893 Parekh
cd001010  CD-Sachitra saksharmala - 1912 Joshipura
cd001011  CD-Sadguni strio - 1860 : Digital E-book Farbas Gujarati Sabha
cd001012  CD-Saraswatichandranu avalokan - 1890 Prabhuram
cd001013  CD-Gujarati cyclopedia : bhag 1 -1891 Vachha
cd001013  CD-Gujarati cyclopedia : bhag 1 -1891 Solan
cd001014  CD-Sangitmala : dwitiya guchchha - 1899 R.B.T.
cd001015  CD-Surat madvinu deshi rajya Pathan
cd001015  CD-Surat madvinu deshi rajya Upadhyay
cd001016  CD-Suratni tavarikhe - 1890 Patel
cd001017  CD-Harishchandra natak tatha taramati swayamvar - 1886 Udairam
cd001018  CD-hindna hakem : mount stuart alfinstan - 1895 Gandhi
cd001019  CD-Hindustanno Itihas : namdar alfinstan - 1851 : Digital E-book Jambhekar
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cd001020  CD-Collection of gujarati proverbs - 1900 Farbas Gujarati Sabha
cd001021  CD-Gujarat portrait gallery - 1889 Keshavlal
cd001022  CD-Journal of travels in india : volume 1 - 1871 Moos
cd001023  CD-Life of rao bahadur ranchhodlal chhotalal - 1899 Badshah
cd001024  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : anukramanika 1-75 (1836-2010) Farbas gujarati sabha
cd001025  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 1-3 : 1936-38 Farbas gujarati sabha
cd001026  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 4-6 : 1939-41 Farbas gujarati sabha 
cd001027  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 7-9 : 1942-44 Farbas gujarati sabha
cd001028  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 10-12 : 1945-47 Farbas gujarati sabha 
cd001029  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 13-15 : 1948-50 Farbas gujarati sabha 
cd001030  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 16-18 : 1951-53 Farbas gujarati sabha 
cd001031  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 19-21 : 1954-56 Farbas gujarati sabha
cd001032  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 22-24 : 1957-59 Farbas gujarati sabha
cd001033  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 25-27 : 1960-62 Farbas gujarati sabha 
cd001034  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 28-30 : 1963-65 Farbas gujarati sabha
cd001035  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 31-33 : 1966-68 Farbas gujarati sabha 
cd001036  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 34-36 : 1969-71 Farbas gujarati sabha
cd001037  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 37-39 : 1972-74 Farbas gujarati sabha 
cd001038  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 40-42 : 1975-77 Farbas gujarati sabha
cd001039  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 43-45 : 1978-80 Farbas gujarati sabha
cd001040  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 46-48 : 1981-83 Farbas gujarati sabha
cd001041  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 49-51 : 1984-86 Farbas gujarati sabha 
cd001042  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 52-54 : 1987-89 Farbas gujarati sabha
cd001043  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 55-57 : 1990-92 Farbas gujarati sabha
cd001044  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 58-60 : 1993-95 Farbas gujarati sabha 
cd001045  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 61-63 : 1996-98 Farbas gujarati sabha
cd001046  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 64-66 : 1999-2001 Farbas gujarati sabha 
cd001047  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 67-69 : 2002-04 Farbas gujarati sabha
cd001048  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 70-72 : 2005-07 Farbas gujarati sabha 
cd001049  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : Pustak 73-75 : 2008-10 Farbas gujarati sabha
cd001050  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : aap olakhni mathaman : 1,2 Data cd - pustak 71 ank 2,3 Farbas gujarati sabha
cd001051  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : aap olakh : samagri ane sadhano : data cd - pustak 72 ank 1,2 Farbas gujarati sabha
cd001052  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : aap olakhni rito ane rasta 1/2 : data cd - pustak 72 ank 3,4 Farbas gujarati sabha 
cd001053  CD-Farbas gujarati sabha traimasik : aap olakhni rito ane rasta 3/4 : data cd - pustak 73 ank 1,2 Farbas gujarati sabha 
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cd001054  CD-Ghanankita : pustak 73 ank 4 ane 4 tatha pustak 74 ank 1 na sandarbh mate Farbas gujarati sabha
cd001055  CD-Kaumudi : anukramanika - pustak 1 thi 5 vikram samvat 1981-1985 : navu pustak 1 thi 16 1930-1937 Farbas gujarati sabha
cd001056  CD-Kaumudi : pustak 1 -  vikram samvat 1981 Farbas gujarati sabha 
cd001057  CD-Kaumudi : pustak 2 - vikram samvat 1982 Farbas gujarati sabha
cd001058  CD-Kaumudi : pustak 2 - khas sahitya ank Farbas gujarati sabha
cd001059  CD-Kaumudi : pustak 3 - vikram samvat 1983 Farbas gujarati sabha 
cd001060  CD-Kaumudi : pustak 4 - vikram samvat 1984 Farbas gujarati sabha
cd001061  CD-Kaumudi : pustak 5 - vikram samvat 1985 Farbas gujarati sabha
cd001062  CD-Kaumudi : navu pustak 1-2 : 1930 Farbas gujarati sabha 
cd001063  CD-Kaumudi : navu pustak 3-4 : 1931 Farbas gujarati sabha
cd001064  CD-Kaumudi : navu pustak 5-6 : 1932 Farbas gujarati sabha
cd001065  CD-Kaumudi : navu pustak 7-8 : 1933 Farbas gujarati sabha 
cd001066  CD-Kaumudi : navu pustak 9-10 : 1934 Farbas gujarati sabha
cd001067  CD-Kaumudi : navu pustak 11-12 : 1935 Farbas gujarati sabha
cd001068  CD-Kaumudi : navu pustak 13-14 : 1936 Farbas gujarati sabha 
cd001069  CD-Kaumudi : navu pustak 15-16 : 1937 Farbas gujarati sabha 
cd001070  CD-Parul prasoon : audio book Toliya
cd001071  CD-Atma siddhi shashtra Shrimad
cd001071  CD-Atma siddhi shashtra Toliya
cd001072  CD-Shri bhakti karttavya Srimad
cd001073  CD-Rajpad Srimad
cd001074  CD-Paramguru pad Srimad
cd001075  CD-Bhakti jharana : matruvani Srimad
cd001076  CD-Atma siddhi shashtra Shrimad
cd001076  CD-Atma siddhi shashtra Toliya
cd001077  CD-Shri bhakti karttavya Srimad
cd001078  CD-Rajpad Srimad
cd001079  CD-Paramguru pad Srimad
cd001080  CD-Bhakti jharana : matruvani Srimad
cd001081  CD-Anandaghan stavan chobisi : bhag - 1 Toliya
cd001082  CD-Anandaghan stavan chobisi : bhag - 2 Toliya
cd001083  CD-Anandaghan stavan chobisi : MP3 Toliya
cd001084  CD-Anandaghan stavan chobisi : bhag - 1 Toliya
cd001085  CD-Anandaghan stavan chobisi : bhag - 2 Toliya
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cd001086  CD-Anandaghan stavan chobisi : MP3 Toliya
cd001087  CD-Ishopanishad : Om tatsat Toliya
cd001088  CD-Jin vandana Toliya
cd001089  CD-Ras garba : nutan puratan Toliya
cd001090  CD-Viro ki bat Toliya
cd001091  CD-Meri bhavna : anubhav vani : shabdamahima Toliya
cd001092  CD-Ishopanishad : Om tatsat Toliya
cd001093  CD-Jin vandana Toliya
cd001094  CD-Ras garba : nutan puratan Toliya
cd001095  CD-Viro ki bat Toliya
cd001096  CD-Meri bhavna : anubhav vani : shabdamahima Toliya
cd001097  CD-Dhyan sangit : music for meditation Toliya
cd001098  CD-Dhoon aur Dhyan Toliya
cd001099  CD-Omkar nanda dhyana Toliya
cd001100  CD-Dhyan Sanit : sitar Toliya
cd001101  CD-Atmakhoj : hu kon chhuu : me kaun hu : who am i Toliya
cd001102  CD-Dhyan sangit : music for meditation Toliya
cd001103  CD-Dhoon aur Dhyan Toliya
cd001104  CD-Omkar nanda dhyana Toliya
cd001105  CD-Dhyan Sanit : sitar Toliya
cd001106  CD-Atmakhoj : hu kon chhuu : me kaun hu : who am i Toliya
cd001107  CD-Parul prasoon : audio book Toliya
cd001108  CD-Atma siddhi shashtra Srimad
cd001109  CD-Viro ki bat Srimad
cd001110  CD-Rajpad Srimad
cd001111  CD-Paramguru pad Srimad
cd001112  CD-Bhakti jharana : matruvani Srimad
cd001113  CD-Anandaghan stavan chobisi : bhag - 2 Toliya
cd001114  CD-Anandaghan stavan chobisi : bhag - 2 Toliya
cd001115  CD-Anandaghan stavan chobisi : MP3 Toliya
cd001116  CD-Jin vandana Toliya
cd001117  CD-Ras garba : nutan puratan Toliya
cd001118  CD-Gramya jeevan ane gujarati Lok geet Toliya
cd001119  CD-Monghi jindgi : asara Toliya
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cd001120  CD-Sahajananda sudha Sahajanandaghanaji
cd001120  CD-Sahajananda sudha Toliya
cd001121  CD-Dhyan Sanit : sitar Toliya
cd001122  CD-Atmakhoj : hu kon chhuu : me kaun hu : who am i Toliya
cd001123  CD-Dhyan sangit : music for meditation Toliya
cd001124  CD-Dhoon aur Dhyan Toliya
cd001125  CD-Omkar nanda dhyana Toliya
cd001126  CD-Barah bhavna evam parmanand stotra Toliya
cd001127  CD-Shri kalyan mandir stotra Toliya
cd001128  CD-Mahamanglik rushimandal stotra Toliya
cd001129  CD-Sri bhaktamara stotra : the immortalizing incantation Toliya
cd001130  CD-Brihat shanti : grah shanti Toliya
cd001131  CD-Sri shrutadevi saraswati Toliya
cd001132  CD-Sthita pragya : Ram raksha stotra Toliya
cd001133  CD-Prabhat Mangal Toliya
cd001134  CD-Sadguru bodh Maniprabhasagarji
cd001135  CD-Abhipsa : darshan stotra samayik parmanand stotra Toliya
cd001136  CD-Navkar mahima Sahajanandghanji
cd001137  CD-Jin vandana Toliya
cd001138  CD-Sri kalpasutra : bhag - 1 Toliya
cd001139  CD-Sri kalpasutra : bhag - 2 Toliya
cd001140  CD-Sri kalpasutra : bhag - 3 Toliya
cd001141  CD-Sri kalpasutra : bhag - 4 Toliya
cd001142  CD-Paramguru pravachana : Atmasakshatkar ka anubhavkram : 1 Toliya
cd001143  CD-Paramguru pravachana : Atmasakshatkar ka anubhavkram : 2 Toliya
cd001144  CD-Paramguru pravachana : Atmasakshatkar ka anubhavkram : 3 Toliya
cd001145  CD-Paramguru pravachana : Atmasakshatkar ka anubhavkram : 4 Toliya
cd001146  CD-Paramguru pravachana : Atmasakshatkar ka anubhavkram : 5 Toliya
cd001147  CD-Paramguru pravachana : bhag - 1 Toliya
cd001148  CD-Paramguru pravachana : bhag - 2 Toliya
cd001149  CD-Atmagya mataji : rekhachitra Toliya
cd001150  CD-Atmagya mataji : Matruvani : bhakti jharna Toliya
cd001151  CD-Matruvani : swadhyaya - 1 Toliya
cd001152  CD-Matruvani : swadhyaya - 2 Toliya



C.C. ( Colon Classification )              

Rack No. Call No. Subject

1 to 3 zG Gandhian Literature

4 A / B Science ( General) / Mathematics

5 C / D Physics / Engineering

6 E /  F / G Chemistry / Technology / Biology

7 H / I / J Geology / Botany / Agriculture

8 K / L Zoology / Medicine

9 L Medicine

10 M Useful Arts

11 M / ^ Useful Arts /  Mysticism, Spritual

12 ^ Mysticism, Spritual

13 , 14 P Linguistics

15 P / Q Linguistics /  Religion

16 to 20 Q Religion

21 , 22 R Philosophy

23 R / S Philosophy /  Psychology

24, 25 S Psychology

26 T / S Education /  Psychology

27 to 29 T Education

30 T / U Education / Geography

31 U Geography

32 V History ( Gujarati Language)

33 V History (  Hindi Language)

34 V / X History (  H. L.) / Economics ( G. L.)

35 X Economics ( H. L.)

36 to 43 X Economics ( English Language)

44 to 49 Y Social Science

50 Y Social Science ( G. L.)

51 Y Social Science ( G. L.) / ( H. L.)

52, 53 Y Social Science ( H. L.)



D.D.C (Dewey Decimal Classification)

Rack No. Call No. Subject
English Langauge

54 900 History & Geography

55 600 / 700 / 800 Technology / Arts & recreation / Literature

56 500 Science

57 400 / 300 Social Science / Language

58 300 Social Science

59 200 /300 Religion /  Social science

60 000 /100 General /  Philosophy & Psychology

61 ZG / Gandhian Literature

Hindi language

61 900 History & Geography

62 400/500/600/700

63 300  Social science

64 ZG / 000/ 100 /200

Gujarati  language

65 900 History & Geography

66

67 200 /300 Religion /  Social science

68 ZG / 000/ 100 /200

Language / Science /  Technology / Arts & 
Recreation

Gandhian literature/  General /  Philosophy 
& Psychology / Religion

300/400/500/600/7
00

Social Science / Language / Science /  
Technology / Arts & Recreation

Gandhian literature/  General /  Philosophy 
& Psychology / Religion
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13 14 15  1617  18

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

54 53 52 51 50

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
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Entry



Me'zzanine Floor

Rack No. Call No. Subject

69 MB1 Computer Science

70 to 72 O English  Literature

73 Z Law

74 to 76 2 Library Science

77 to 80 W Political Science

81 to 90 V History

Other Language

91

92 Kannad Language

93 Farsi / Marathi

94 Marathi

95 Prakrut

96 to 100 Sanskrit

101 German / French 

102 to 106 Urdu

107 Pali

108 , 109 Bengali

110 D.D.C. other language

Tamil, Telugu, Malyalam, 
Rajasthani, 



                                                      

News Paper File

Me'zzanine Floor
69 70   71  72   

73 74 75 76  77 78 79  80
81 82 83 84 85

90 89 88  87 86

101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91

102 103 104 105 106 107 108 109 110 
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GUJARAT VIDYAPITH LIBRARY (COPYRIGHT SECTION)
(MONDAY TO FRIDAY – 12-00 P.M. TO 6-00 P.M.       SATURDAY – 8-00 A.M. TO 1-00 P.M.)
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SHRI NIRUBHAI DESAI
GIFT BOOK COLLECTION
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 1 to 9 &  A to L  ^  & O, O152:1
O152:9 O152:3

O157:3 P Q,  Q1  Q2   Q3

R6    R   Q3U   T2    T     S

V    V1    V2     W      X
Y1 Y     XZ    Y17  Y1:3

 1 to 9 &  A to 

O-:1x   O-:1 

O-:3         O-:6 O-:9 O11  O15 O152

O157  P  Q  Q2 Q3 Q31  Q4   R   R6

R66    S  T  T1  U U8  V  V1      V231
V5   W   X     X:5 X:9  X7  Y  Y1:3  Z

52       52 A TO L ^   N  O

Y X W V U T S

MI     J     K     L

O-:1       OO-:3       O-:2

 L      ^   &  O
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zG

zG

1 to 9
H  to    A

O-:3  O-:6 O-:9 O14  O15  O16

P      O4     O2Q2    Q1    Q  P2

Q2     Q4    Q6 R          R1

S9    S8         S R6      R4

O152:2 O152:2:9

R    Q     P    O

A   to     S    T  V   V2:7   V231   X
X9J    Y   Y11     ZX:5  X:8   X6  X71

52       52  502     3   2   1

52       52      559      573

L        J H   G   D   B  A

MB1 & M16 N   O   P   Q

U        T T        S       R

U  V  V        W

          X

          X

   X        W

   X     x9J    Y

          Y

          Y

          Y

Y172  Y131:1:7Z    Y173   Y172

Y1:4 Y10 Y131Y1:1v     Y1:351

Y1:1  Y1   Y1v Y1x  Yb     X9

X7      X72   X9JX:89 X:9     X6

X:80 X:5  X:3M X  Xx     XM  

V51 V55   V73 V73 Wz  W691

V5  V46  V3:  V3 V25  V24   V2:28

V1:  V2z V2: V2:21     V2:250

V1:4  V-    V:    U U8    U6   U:   T6

Tv  Tx    T:3  T:8 T1  T2    T3  T4
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