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 પ્રસ્તાલના : 
     

     ૨૦ભી વદીના ઉતયાધધભાાં નલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી કે્ષત્ર કલ્નાતીત વાંળોધનો થમા. જેનાથી 
વભગ્ર ભાનલ પ્રબાનલત થયુાં. ભાિશતી ટેકનોરોજી અને પ્રકાળન કે્ષત્રના વનલ્કાયે દયેક કે્ષત્રભાાં 
િયલતધન વણયુાં તેથી ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રો ણ ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજીનાાં 
વગભનથી ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોની નલનધ – નલધાનભાાં િયલતધન વવમાાં છે.  

      નલજ્ઞાન ટેકનોરોજીના કે્ષતે્ર થઇ યશરેા વતત વમરૂ િયલતધન ાભતી ગ્રાંથારમ પ્રત્મામન અને 
પ્રોધોગગક ધ્ધનત પ્રળસ્મ છે. નલકાવને કાયણે વભાજનો વાભાજજક અન ેવનથિક નલકાવ મથોગચત થમો 
છે. િયણાભે પ્રકાળન કે્ષતે્ર ણ વતત વધૃ્ધ્ધ થમા કયે છે. વભ નલી ભાિશતીનુાં વર્જન વતત ળીધ્રાનત 
ળીધ્ર અને નલરુ પ્રભાણભાાં થમા જ કયે છે. વ િયસ્સ્થનત ભાટે નલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીને વબાયી છે 
. કોમ્પ્યટુયની  ળોધથી અદ્યતન નલકાવ દ્વાયા વધૃ્ધ્ધ  ાભતી ભાિશતીના વમલસ્સ્થકયણની વમલશાિયક 
પ્રિકમાને વય કયલાની વળા જન્ભી છે. વભ કયલટ ફદરતી ગ્રાંથારમરક્ષી વેલાઓભાાં કોમ્પ્યટુયના 
ઉમોગથી ભાિશતીનો વાંગ્રશ અને નુ: પ્રાધ્્તની પ્રિિમાભાાં વયતા તથા વતત ગનતળીરતા વલી 
છે. વજના નલકવતા યગુભાાં ગ્રાંથારક્ષી અને પ્રૌધોગગક ટેકનોરોજી ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોનાાં 
કામોભાાં ભશત્લનો બાગ બજલે છે. 
 

  ભાિશતી એટરે શુાં ? 
 કોઇ નલમ વાંફાંનધત વત્મોને કશ ેછે.                            -        જે ફીકય  
 ભાિશતી એટરે વાચી વભજ.                                    -        શરેનપ્રન 
 ભાિશતી એટરે વાંદેળાની પ્રાધ્્ત.                                -        નીરભ ઘન  
 ભાિશતીએ યજુવત વત્મો અથલા વકૃનતઓનુાં વ ાંકરન શોમ છે. -         શોપધ ભેન    
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 ભાિશતી એટરે કોઇણ નલમ અંગેનો વતૃાાંત.                  -          બ્રેકય  
 વાંદેળાનુાં ભાધ્મભ ભાિશતી ભનામ છે.                            -          લ્હનુ  
 ભસ્તક સધુી નલચાયનુાં અગબનમન થામ છે.                      -       નલશ્વનાથન  
 ભાિશતી અને વાચુાં 7Fન અન્મોન્મ વફાંધ ધયાલે છે             -         ફોધ્ધ   
 ભાિશતી ભાણવનો ભોટો નભત્ર છે.                           -         શોલ્ટન 
 ભાિશતી વાંળોધનની વાચી વાંજીલની છે                          -         શોલ્ટન 
 
 અથધ :-  
કોઇણ નલમ વાંફાંનધત વત્મ અને તેનુાં વમસ્તત –વમસ્તત લચ્ચે પ્રત્મામન વાંબલે તેને ભાિશતી કશ ેછે. 
 ભાિશતી નલજ્ઞાનને મ ૂાંઝ્લતી વભસ્માઓ :-  
૧. ફહુરક્ષી નલકાવ  
૨. નનમાંત્રણ  
૩. નળનથર વાંગઠન  
૪. નુ: પ્રાધ્્ત  
૫. 7Fન નલસ્પોટ  

૬. બાા અલયોધ  

૭. અલકાળ અલયોધ  

૮. યાજકીમ અલયોધ  

૯. વાભાજીક અલયોધ  

  ભાિશતીના રક્ષણો :-  

     ૧. 7Fન પ્રાધ્્ત ભાટે તેનુાં પ્રથભ વોાન છે.  

     ૨. ભાિશતીનો ઉત્ાદન અને પ્રિિમા ઉબમ ક્ષનો વભાલેળ થામ છે.  

     ૩. ભાિશતીનો વનથિક વમધૃ્ધ્ધભાાં અનધકાાંળ વધાય યશ ેછે.  

     ૪. ભાનલીની પ્રત્મેક પ્રવનૃત અને કામધભાાં ભાિશતી વભાનલ્ટ શોમ છે.  

     ૫. ભાિશતીએ કોઇણ યા્ટના નલકાવ ભાટેનો ભશામરુો સ્રોત છે.  

     ૬. ભાિશતી વમાાય અને ઔધોગગક નલકાવ ભાટેનો વધાયસ્તાંબ છે.  

     ૭.  ભાિશતી એ દેળની યા્રીમ વાંનિ છે. 
     ૮. ભાિશતી ભાનલીમ વમલશાયની ળસ્તતનુાં વળસ્તતકયણ છે. 
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 ભાિશતીની ભશતા :- 

 કોઇણ રેગખત વાભગ્રીનુાં ભાખુાં વણી ધાયણા ફદરલા ભાટેની ક્ષભતા ધયાલે તો તેને 
ભાિશતી કશલેામ છે.  

 એવુાં કોઇણ િયફ જે અનનનિતતાઓને ઓછી કયી ળકે તેને ભાિશતી કશલેામ . 
 

 ભાિશતી એ પ્રનતક છે કે પ્રતીકોનો વમશૂ છે કે જે વગલો અથધ ધયાલે છે. 
વ ઉયથી એભ કશી ળકામ કે ભાિશતીભાાં નીચે મજુફની રાક્ષગણકતાઓ યશરેી છે. 
 
 
 

 રાક્ષગણકતાઓ :- 

 જથ્થો 
 ભાિશતી અથધવબયતા 
 ભાખુાં – ભાિશતી /તાિકિક વાંફાંધ એકફીજા વાથે શોલો જોઇએ. 
 બાા- ભાિશતીભાાં ગણુલિા શોલી જોઇએ તેભજ તે વાંણૂધ શોલી જોઇએ. અધયૂી નલગતથી 
ભાિશતી ફનતી નથી. 
 મલૂ્મ – કોઇ ણ ભાિશતી કામભી મલૂ્મ  ધયાલતી શોલી જોઇએ.  

 

 ભાિશતી પ્રત્મામન ટેકનોરોજીનો અથધ :-  

    ભાિશતી પ્રત્મામન ટેકનોરોજી એટરે નલળા અથધભાાં પ્રમોજાતો પે્રયણાત્ભક ળબ્દ છે.  જેભાાં 
ભાિશતીનુાં સ્થાન, પ્રિિમા, નુ: પ્રાધ્્ત , વાંગ્રશ અને તેનુાં પ્રત્મામન લગેયે પ્રવનૃતઓનો વભાલેળ થામ 
છે. વધનુનક યગુભાાં બશૃદ પ્રરેખો તયપથી સકૂ્ષ્ભ પ્રરેખો ભતૂકારીન ભાિશતી તયપની અદ્યતન ભાિશતી 
ભલા રાગી. જ્માયથી ગ્રાંથારમ નલ7Fને ભાિશતી નલજ્ઞાન તયપ વતત પ્રમાણ કયુધ. ત્માયથી ભાિશતી 
નલજ્ઞાનભાાં ભાિશતીની પ્રત્મામન અને પ્રિિમા ભાટે માાંનત્રકકયણભાાં નલજાણુાંજન્મ સકુ્ષ્ભ નલજાણુાંકીમ 
વાધનોનો અનધક ઉમોગ લધ્મો છે. જેના રીધે ભાિશતી નલજ્ઞાનએ ભાિશતી પ્રૌધોગગકી ટેકનોરોજીભાાં 
િયણમ્પયુાં છે. ભાિશતી ટેકનોરોજી ફધી જ પ્રવનૃતઓ વાથે વાંકામેર છે. જેના રીધે કોમ્પ્યટુીંગ, 
ભાઇિો, ઇરેતરોનનતવ અને ટેરીકોમ્પયનુનકેળનની વાધન વાભગ્રી વાથે વીધો વાંફાંધ ધયાલે છે. વભ, 
ભાિશતી પ્રિકમા, ભાિશતીનુાં લશન અને પ્રાધ્્ત ઓછાભાાં ઓછા વભમભાાં  ળક્ય ફને છે. ગ્રાંથારમરક્ષી 
વેલાઓ ઓછા વભમભાાં અવયકાયક યીતે અામ છે તે ઉબોતતાઓને વનાંદીત કયે છે.  

 ભાિશતી પ્રૌધોગગક ટેકનોરોજી નો ગ્રાંથારમ ક્ષેત્ર પ્રલળે :-  

લધાયેભાાં લધાયે ઉત્ન્ન થતી ભાિશતીના પ્રત્મામનની વ યોજજદીં વભસ્મા જિટર ફનતી જામ છે. વભ 
, ભાિશતીને વમલસ્સ્થત કયલાની જરૂયીમાત જણામ છે. ગ્રાંથારમોભાાં વ ભાિશતીના પ્રવાયણ ભાટે તેની 



Research Guru Volume-10 Issue-3(December,2016) (ISSN:2349-266X) 

Page | 204 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed)  

 

યાંયાગત ધ્ધનત જેલી કે લગીકયણ , સચુીકયણ લાડભમસચુી લગેયેનો ઉમોગ કયે છે. ણ વ 
ધ્ધનત ભતૂકાના વભમભાાં ભાંદગનતએ ચારતી શોલાથી ઉબોતતાઓન ે મોગ્મ શતી. વજના વ 
વધનુનક યગુભાાં ઘણી ટાાંચી ડલા રાગી છે. વથી ભાિશતીના પ્રત્મામન ભાટે પ્રરેખન વેલાઓ જેલી 
કે નનદેળીકયણ વાયાાંળીકયણ , અનલુાદવેલા પ્રનતનનભાધણ વેલાઓનો ઉમોગ કયલાભાાં વવમો. યાંત ુ
વ ફધીજ  વેલાઓ અયુતી શોમ તેવુાં રાગ્યુાં. લી અદ્યતન ળોધો નલજ્ઞાન અન ે પ્રૌધોગગકી 
ટેકનોરોજીના કે્ષત્રભાાં થતી યશ ેછે તે ગ્રાંથારમનુાં ગૌયલ ગણામ છે. વધનુનક વભમભાાં વાધનવાભગ્રી 
ધ્લાયા ભાિશતીન ે સવુમલસ્સ્થત કયલાનુાં વય અને ળીઘ્ર ફનળે.  તથા કોમ્પ્યટુયના ઉમોગથી 
ભાિશતીનો વાંગ્રશ અને નુ: પ્રાધ્્તની પ્રકીમાભાાં વયતા તથા ગનતળીરતા વલી છે. ગ્રાંથારમ ગિયભા 
ગૌયલસ્દ ફનતી શતી .ભાિશતી પ્રત્મામની પ્રિિમાભાાં અદ્યતન પ્રૌધોગગકી ટેકનોરોજીનો વનલ્કાય 
થલાથી ભાિશતી પ્રાધ્્તભાાં વભમ ખફુજ ઓછો જામ છે. િદલવે િદલવે કોમ્પ્યટુયની કામધક્ષભતાભાાં 
સધુાયો થલા રાગ્મો છે. કોમ્પ્યટુય લધુાં ડતા વસ્તા થલા રાગ્મા છે.  વથી અદ્યતન ગ્રાંથારમ 
પ્રૌધોગગકની પ્રત્મામનની પ્રિિમાને નોંધાત્ર અવય કયી છે.  

 

 પ્રત્મામન પ્રૌધોગગકી ટેકનોરોજી :-  

         ભાઇિોપ્રોવેવય કાયણે ભાિશતી વદાન –પ્રદાનભાાં ઘણી નલીનતા તથા ળીઘ્રતા વલી   છે. 
ભાઇિો એટરે કે સકુ્ષ્ભ કોમ્પ્યટુયના રીધે નલળા ધ્ધનતભાાં તેનો ઉમોગની વાથે વાથે ભાિશતી વાંગ્રશ 
, તેની નુ:પ્રાધ્્ત લગેયેના ભાધ્મભોભાાં વમરુ િયલતધન વલતુાં જામ છે. નલનલધ ભેગ્નેળીમભ 
ભાધ્મભો દ્વાયા ભાિશતીના વાંગ્રશની સનુલધા પ્રાધ્્ત કયી ળકામ છે. વ નવલામ ફ્રોી – િડસ્ક, ભાઇિો 
ફ્રોી નલડીમો િડસ્ક, જેભાાં અવાંખ્મ ભાત્રાભાાં ભાિશતીનો વભાલેળ કયીને તેનો વાંગ્રશ કયી ળકામ છે. 
તેભાાં કોમ્પ્યટુય પ્રૌધોગગકી ટેકનોરોજી અને પ્રત્મામન કોમ્પયનુનકેળન કશલેાભાાં વલે છે. ભાિશતી 
નલનનમભ ભાટે કોમ્પયનુનકેળન ટેકનોરોજી અસ્સ્તત્લભાાં વલી છે. જેને કોમ્પયનુનકેળન કશલેાભાાં વલે છે  
ભાિશતી નલનનભમ ભાટે કોમ્પયનુનકેળન ટેકનોરોજી નો ઉમોગ કયલાભા વલે છે.  

    ગ્રાંથારમની ગૌયલદ વેલાઓ ઉબોતતાઓની ભાગણી મથોધ્ચ્છત અને મથાળીઘ્ર ઉરબ્ધ થલી 
જોઇએ . નન્િીમ માંત્ર  વાભગ્રી ઉભદા વાંચારનના કાયણે વિિમ ફને સળુીધ્રતાથી વાંન્ન થતી 
વેલાઓભાાં ઓછા દાભભાાં અનધક ઉલ્બ્ધ થામ તો જ  વેલાઓભાાં ળીઘ્રતા વલે વધનુનક અદ્યતન 
ગ્રાંથારમ પ્રત્મામન અને પ્રૌધોગગકી વેલા ળીઘ્રાતી ળીઘ્ર સરુબ થામ તો ગ્રાંથારમ સ્લમાં વાંચારનનો 
વેલાઓભાાં વાક્ષાતય વજાધળે.  

 

 ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજી અને ગ્રાંથારનમત્લ :- 
 

 ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજી :-  
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ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજી ળબ્દાથધભાાં ત્રણ મખુ્મ ઘટકોનો વભાલેળ થમેરો યહ્યો છે.  

(૧) ભાિશતી 
(૨) પ્રત્મમન  

(૩) ટેકનોરોજી  

 

વભ ઉયુધકત ળબ્દ નલબાજનના વધાયે એભ અથધઘટન કયી ળકામ કે “ ભાિશતીનુાં ટેકનોરોજીનાાં 
અદ્યતન ઉકયણોના ઉમોગ થકી વદાન પ્રદાન/વાંચારન એટરે ભાિશતી અને પ્રત્મામન 
ટેકનોરોજી. 
 ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી નલજ્ઞાનના િયપ્રેક્ષ્મભાાં :-ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી નલજ્ઞાનના વાંદબધભાાં એભ 
અથધઘટન કયી ળકામ કે, ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોભાાં વ ાંગ્રિશત મિુરત ભાિશતી વાંગ્રશનુાં તેભજ 
ગ્રાંથારમની વલધ નલનધનલધાનનુાં ટેકનોરોજીના અદ્યતન ઉમોગ થકી વાંચારન અને વમલસ્થાન. 
 

 ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજીના ઘટકો :- 
ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજીએ દ ફહુનલધ પ્રભાણભાાં ટેકનોરોજીનો વભાલેળ કયે છે. જેની 
અંતગધત કોમ્પ્યટુય, પ્રત્મામન અને સકૂ્ષ્ભ નલજાણકુીમ ય વધાિયત ટેકનોરોજીનો વભાલેળ થામ છે. 
ટેકનોરોજી અને પ્રત્મામનના નલનલધ ઉકયણો /  ઘટકો અંતગધત ટેગરપોન, ટી.લી., ભોફાઈર પોન, 
ઈન્ટયનેટ, www.e-mailk, Lan, Isp, નલડીમો કોન્પયન્વય અને વેટેરાઈટ કોમ્પયનુનકેળન ટેકનીક, વાંગ્રશ 
િડલાઈઝ લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. 
 ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજી અને ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રો:- 
 

ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેતનોરોજીના વનલ્કાયે ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોની યાંયાગત નલનધ 
નલધાનભાાં િયલતધન વણયુાં છે.  

અલાધચીન ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજીના વ નલજાણુાંકીમ ભાધ્મભોના યગુભાાં ગ્રાંથારમો ભાત્ર 
ગ્રાંથસ્થ વાિશત્મ વાભગ્રી યૂતા નવનભત નશી યશતેા અગ્રાંથસ્થ વાિશત્મ વાભગ્રી સધુી રૂાાંતયીત થમા છે. 
ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોનુાં કામધ ગ્રાંથોની વ-રે કયલાભાાંથી નલસ્તતૃ થઇને ભાિશતીને વ-રે 
કયલા સધુી નલસ્તયણ ામ્પયુાં છે. પ્રકાળન નલસ્પોટને કાયણે ભાિશતી અકલ્ીમ પ્રભાણભાાં પ્રકાનળત થલા 
રાગી છે. ભાિશતીના અકધ્લ્ત પ્રકાળનને કાયણવય તાજેતયભાાં પ્રકાનળત થમેર ભાિશતી ક્ષણલાય 
અનનેુમ યશતેી નથી. તો ફીજી ફાજુ ટેકનોરોજીના નલકાવને કાયણે ઉબોતતાઓના ભાિશતી ળોધ – 
ભાિશતી પ્રાધ્્તના અગબગભોભાાં વમરુ પેયપાયો વવમા છે. લલ્ડધલાઇઝ લેફ અને ઇન્ટયનેટના 
ભાધ્મભોના િયણાભરૂ નલરુ પ્રભાણભાાં સ્થાનનક, યા્રીમ તેભજ આંતયયા્રીમ સ્તયે  વાંગચત 
ભાિશતીની પ્રા્તી ટેકનોરોજીની વશામથી  વય ફની છે. અને ઇન્ટયનેટ ય ઉરબ્ધ ભાિશતી સ્ત્રોતો 
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તેભજ ઉબોતતાઓભાાં વલેર ભાિશતી ળોધ પ્રા્તની લતધણુાંકના કાયણોવય ઉબોતતાઓ ગ્રાંથારમ 
અને ભાિશતી કેન્રોનાાં ઉમોગથી કાંઇક અંળે નલમખુ થમાાં છે.  

 ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજીનુાં ગ્રાંથારમભાાં અભરીકયણ :- 

ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોભાાં ભાિશતી અને ટેકનોરોજીનુાં અભરીકયણ નીચે જણાલેર કે્ષત્રોભાાં કયી 
ળકામ છે.  

   (અ) ગ્રાંથાલાય યાાંનીકરકર   
    ગ્રાંથારમ માાંત્રીકીકયણ અંતગધત નલનલધ ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોભાાં માાંનત્રકીકયણ          
અતગધત નલનલધ ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોભાાં માાંનત્રકીકયણ અંતગધત નલનલધ વોફ્ટલેય ચારક 
ધ્ધનત (Operating System) પ્રા્મ છે. જેલી કે (Windows NT, XP.SQL Server, MS DOS, Linux, 

TINLIB,XLIB, SOUL, LIBRARIAN, ALIS, WIN ISIS, Libsys લગેયે જેનાાં ઉમોગ થકી ગ્રાંથારમ અને 
ભાિશતી કેન્રોનાાં નલનલધ નલબાગો જેલા કે ,૧. Acquisition 2. Circulation 3. Serial Control 4. OPAC 5. 

Catalogue 6. Administration લગેયેભાાં કમ્પ્યટુયીકયણ કયી ળકામ છે.  

      (બ)  હડજીટાઇઝેશિ  
        જેની અંતગધત નલનલધ વોફ્ટલેય તેભજ શાર્્ધલેય પ્રા્મ છે જેના ઉમોગ થકી વાંગ્રશને િડજીટર 
સ્લરૂે ઉમોગી ફનાલી ળકામ છે.  

(ક) સાંગ્રિ હડવાઇસ  
    જેની  અંતગધત ફ્રોી, વીડી, ેન ડ્રાઇલ, પ્રા્મ છે. જેની અંતગધત ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોનુાં 
વાિશત્મ વાંગ્રશ વાચલી ળકામ છે.  

 

 ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજી અને ગ્રાંથારમ વમલવાનમકો :-  

   ટેકનોરોજીના વ િયલતધન ાભતા વભમભાાં ફદરાતી જતી ટેકનોરોજીથી વતત    વાક્ષય થઇ 
પ્રત્મામન અને ટેકનોરોજી પ્રાધ્્તભાાં વલેર અગબગભોને ધ્માનભાાં યાખી લધનેુ લધ ુ ઉબોતતાઓ 
ફની, ટેકનોરોજી વધાયીત લધભુાાં લધ ુ વેલાઓ યુી ાડી ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી  નલજ્ઞાન 
વમલવામની પ્રનત્ઠાભાાં ઉિયોિય લધાયો કયલાનો છે. 
 ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેકનોરોજીનો ઉમોગ :- 
    ઉબોતતા નળક્ષણ યાંયાગત ભાધ્મભ અને અયાંયાગત ભાધ્મભ થકી વી ળકામ. અશીં ફ્તત  
અયાંયાગત ભાધ્મભની ચચાધ કયેર છે. જેભાાં ભાિશતી પ્રત્મામન પ્રોદ્યોગગકી ભાટે ઉમોગભાાં રેલાની 
ધ્ધનતઓ જણાલેર છે. 
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(૧) Taps Slide Method :-  

      વ ધ્ધનતભાાં ગ્રાંથારમ વમલસ્થા સ્ત્રોતોની ગોઠલણી , ળોધ ધ્ધનત તેભજ અન્મ વેલાઓ લગેયે 
દળાધલાતી રગબગ ૫૦ slide ફનાલી ળકામ છે. અને એક છી એક પ્રોજેતટય ય દળાધલી ળકામ છે 
.જેભાાં રગબગ કુર ભીને ૧૫ નભનનટનો વભમ થલો િશતાલશ છે. વ ધ્ધનત ને ગભેતે સ્થે , ગભેતે 
વભમે નુયાલનતિત કયી ળકામ છે.  

(૨) નવહડયો હિલ્મ :- ગ્રાંથારમ વમલસ્થા,ગ્રાંથારમભાાંના નલનલધ નલબાગોનુાં         સ્થાન, 
કભધચાયીઓની કાભગીયી લગેયે ફાફતોની એક િપલ્ભ ફનાલી ઉબોતતાઓને તેનાથી ભાિશતગાય કયી 
ળકામ. વ ધ્ધનતનો મખુ્મ પામદો એ છે કે ઉબોતતાને નળક્ષણ વલા ઉબોતતાની ગ્રાંથારમભાાં 
પયજજમાત શાજયી અનનલામધ નથી. ગભે તે સ્થે જઇને વ ધ્ધનતથી ઉબોતતાને ગ્રાંથારમ 
વેલાઓથી અગબમખુ કયી ળકામ.  

(૩) વાંગીત વાથે વાંલાદ :- ગ્રાંથારમ વેલાઓથી સુિયગચત કયાલલા ગ્રાંથારમ વેલા,કામો ઉદે્દળો 
અને સ્ત્રોતની ભાિશતી દળાધલતા વાંલાદ ઓિડમો કેવેટભાાં કાંડાયીને ઉબોતતાને  નળક્ષણ વી ળકામ. 
વાંલાદ વાથે ાશ્વભનૂભકાભાાં શવુાં વ ાંગીત અવયકાયક ફની યશળેે. વ વાથે ગ્રાંથારમ ઉચાયો અંગેનો 
વાંલાદ વમલવાનમક વમસ્તત ાવે યેકોડધ કયાલલો. 
(૪) પોટોગ્રાપી :- કોમ્પ્યટુય ઉય “ ઉબોતતા નળક્ષણ ’’ નાભન ુ પોલ્ડય ફનાલી ગ્રાંથારમ સ્ત્રોત, 
વેલા, કામો, નલબાગો, લગેયેને રગતા પોટોગ્રાપ મકૂી ઉબોતતાઓને વના ધ્લાયા ઉબોતતા 
નળક્ષણની તારીભ વી ળકામ. 
(૫) રશ્મ - શ્રાવમ :  
     નલીન ઉબોતતા ગ્રાંથારમોભાાં પ્રલેળે ત્માયથી ગ્રાંથારમ તેભને ઉબોતતા નળક્ષણ વે ત્માાં 
સધુીની તભાભ િિમા – પ્રિિમાની સ્િી્ટ શ્રાવમ યીતે તૈમાય કયી ભોટા વમદુામ વભક્ષ એર.વી.ડી.સ્િીન 
ય પ્રદનળત કયી ળકામ. તેભજ ધ્લનન અંિકત કયી તેનો વમસ્તતગત યીતે ણ રાબ રઇ ળકામ.  

ઉપસાંિાર :-  
             વભ ભાિશતી અને પ્રત્મામન ટેતનોરોજીના વનલ્કાયથી ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રો 
વભક્ષ વલેર તકો અને ડકાયોને મોગ્મ પ્રનતવાદ વલો જોઇએ. ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી 
વમલવાનમકોએ તેનાથી લધભુાાં લધ ુ વાક્ષય ફની ગ્રાંથારમ અને ભાિશતી કેન્રોભાાં તેભના મોગ્મ 
અભરીકયણ ઉમોગો થકી ભાિશતી, જ્ઞાનનુાં અને સ્રોતોનુાં મોગ્મ વાંચારન અને વમલસ્થાન કયી 
ઉબોતતાઓને લધભુાાં લધ ુ વેલાઓ યૂી ાડલાના પ્રમત્નો કયલા જોઇએ. જેનાથી ગ્રાંથારમ અને 
ભાિશતી કેન્રોની પ્રનત્ઠાભાાં ઉિયોિય લધાયો થઇ ળકળે.  
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