
KCG-Portal of Journals 

 

1 | P a g e  
 

Continuous Issue-22 | February – March 2019 

Open Access Resources 

સાયાાંશ (Abstract) : 
  Open Access નો અથથ એ થામ છે કે લગય ૈવાએ ભપતભાાં Online યાખલાભાાં આલેરી 
ભાહશતીને જોવ ાં, લાાંચવ ાં અને કેટરાક વાંજોગોભાાં ડાઉનરોડ ણ કયવ ાં થામ છે. Open Access ળબ્દનો 
પ્રથભલાય ઉમોગ 2000 લથ ભાાં થમો શતો. આ ભાટેના કેટરાક સ્ત્રોતો ણ છે. જેના ભાધ્મભથી Open 
Access ને જોઈ અન ેલાાંચી અને ડાઉનરોડ ણ કયી ળકામ છે અને આ સ્ત્રોતો છે – Digital Library, Search 

engine, E-journals, E-books, Bibiliographic, Databases, Encyclopedias, Open Tex books, E-print Arkaixas, 

Open Access Video Sources  અને લગેયે, Open Access ભાટેના પ્રેટપોભથ આે છે. જેભાાં કેટરાક પ્રાઈલેટ 
કાંની, પ્રકાળક, પ્રકાળન અને બાયત વયકાય, યાજ્મ વયકાય અને ઇન્ટયનેળનર ટેફર ય ણ Open Access 
નો ભોટો પ્રેટપોભથ આલાભાાં આલે છે.     

Open Access ના કાયણે ભાહશતીને આવાનીથી ભેલી તેનો ઉમોગ નલા જ્ઞાનના વર્જનભાાં કે ોતના 
જ્ઞાનના વલસ્તાય ભાટે કયી ળકામ છે વાથે ોતાના નલા જ્ઞાનને તેભાાં નાખીને અન્મ રોકો સ ધી શોંચાડી ણ 
ળકામ છે.  
   પ્રસ્તાવના  
 આજના વભમભાાં ઓન એક્વેવ યીવોવવિવનો ભોટા ામે ઉમોગ થામ છે. રોકો આવાનીથી ોતાના 
વલમલસ્ત   પ્રભાણે વચથ કયીને ઓનરાઈન ભાહશતી ભેલી ળકે છે તેને લગય ૈવે જોઈ, રખી, ક્યાયેક 
ડાઉનરોડ ણ કયી ળકે છે અને વાથે ોતના કયેરા વાંળોધનો, રખેરા  સ્તકો, નલા ળોધેરા ઇનોલેહટલ 
લસ્ત  ઓને તેભાાં નાખી ણ ળકે છે. જેથી અન્મ રોકો તેભણે ળોધેરા જ્ઞાન અને ભાહશતીથી ભાહશતગાય ફને  
 Open Access નો અર્થ  

ઓન એકવેવ (OA) વાહશત્મ હડજજટર, ઓનરાઈન, વનિઃશ લ્ક અને અવધકાાંળ કોીયાઈટ અને રાઇવેંવ 
પ્રવતફાંધોથી મ ક્ત છે.  

Free, Online, immediate availability of research articles+ with full re-use rights.  
Open Access refers to resources that are freely available for viewing and / or use.   

 Open Access નો ઇતતહાસ 
જનથર રેખોભાાં મ ક્ત ઓનરાઈન Access (હ ાંચ) પ્રદાન કયલાનો વલચાય અને અભ્માવ “ઓન 

એક્વેવ” ળબ્દને ઔચાહયક રૂથી ળબ્દફદ્ધ કયલાથી એક દળક શરેા જ ળરૂ થમો શતો. કમ્પપ્ય ટય લૈજ્ઞાવનક 
1970 ના દળકથી જ ‘ગ ભનાભ પીટ આકાથઈવ્વ’ ભાાં આત્ભ-વાંગ્રશ કયી યહ્યા શતા અને બૌવતક વલજ્ઞાની 1990 ના 
દળક છી થી આચીલભાાં આત્ભ-વાંગ્રશ કયી યહ્યા શતા. આ અભ્માવન ે વાભાન્મ ફનાલલા ભાટેનો પ્રસ્તાલ 
1994 ભાાં ોસ્ટ કયલાભાાં આવ્મો શતો.  

ઓન એક્વેવ ળબ્દનો પ્રથભલાય ઉમોગ 2000 ના લથભાાં ત્રણ વાલથજવનક યીોટથભાાં તમૈાય 
કયલાભાાં આવ્મો શતો. પયલયી 2002 ભાાં બ ડા ેસ્ટ ઓન એક્વેવ ઇવનવળએટીલ, જૂન 2003 ભાાં ઓન 
એક્વેવ બ્બ્રળીંગ ય ફેથેસ્ડા સ્ટેટભેન્ટ અને વલજ્ઞાનભાાં જ્ઞાનના ભાટે ઓન એક્વેવની ય ફર્રિનભાાં 
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ઘોણા અને અક્ટ ફય 2003 ભાાં ભાનવલકી અને ઓન એક્વેવના પ્રાયાંર્બક અલધાયણા મ ખ્મ રૂથી 
વલદ્વાનોના ભાટે જનથર, રેખો ભાટે રર્િત અન વાંધાનની ભાટે અપ્રવતફાંવધત ઓનરાઈન હ ાંચને વાંદર્બિત કયે 
છે.  
 Open Access Resources ગાઈડ  

આ વાંવાધન ગાઈડ ઓન એક્વેવ ઇવનવળએટીલના રૂભાાં ઉરબ્ધ વલર્બન્ન વાંવાધનો ભાટે પ્રલેળ 
દ્વાયના રૂભાાં ઓન કામથ કયે છે. ઓન એક્વેવ વાંવાધન વલર્બન્ન રૂોભાાં અને પ્રકાયોભાાં ઉરબ્ધ છે. જેભકે, 
ઈ-જનથર, ઈ-બ ક્વ, ઈરેક્રોવનક પે્રવ એન્ડ હડસ્સ્કપ્ળન, વનદેવળકાઓ, ઈ-વપ્રન્ટ આકોઈવ્વ, હડજજટર હયોજીટયી, 
ઓન એજ્ય કેળન હયવોવથ, વચથ ઈંજન અને બ્રોગ લગેયે. આ ફધા વાંવાધન સ્કોરયરી છે અને આણા 
એકેડેવભક અને અન વાંધાન કામોના રૂભાાં વભથથન કયલા ભાટે ઉમોગી અને લેફ ય ઉરબ્ધ છે 
 Open Access Resources 

ઓન એક્વેવના યીવોવીવ વલવલધ પ્રકાયના છે. આ વાંવોધન ેયભાાં વાંળોધક દ્વાયા કેટરાક સ્ત્રોતોનો 
વભાલેળ કયલાભાાં આલે છે. 

1. Digital Library  
હડજજટર રાઈબ્રેયી, હડજજટર હયોજજટયી મા હડજજટર વાંગ્રશ, હડજજટર ઓબ્જેક્્વનો એક ઓનરાઈન 

ડેટાફેવ છે. જેભાાં ટેક્વ, સ્સ્ટર ઈભેજ, ઓહડમો, લીહડમોભાાં અન્મ હડજજટર ભીહડમા પોભેટનો વભાલેળ થામ છે. 
ઓબ્ઝેક્ટભાાં વપ્રન્ટ અને પોટોવ જેલા હડજજટર વાભગ્રી જેભ કે લડથ પ્રોવેવય પાઈર અથલા વોશ્મર ભીહડમા 
ોસ્ટનો ઉમોગ કયી ળકામ છે. વાભગ્રીને વાંગ્રહશત કયલાના વવલામ હડજજટર રાઈબ્રેયી વાંગ્રશભાાં વનહશત 
વાભગ્રીને વ્મલસ્સ્થત ળોધ અને  નિઃપ્રાપ્ત કયલા ભાટે વાધન પ્રદાન કયે છે. 

2. Search Engine   
Search Engine એક ોગ્રાભ છે ડેટાફેઝભાાં તેના વાંફાંવધત જે ણ Information Search Engine 

(Google, Yahoo, Bing) ને ભે છે તેને Search result page ભાાં દેખામ છે.  
ગગૂર 
Google એક ખોજ ઈંજન છે. જેનાથી વલર્બન્ન પ્રકાયની જાણકાયી જેભકે લેફવાઈટો, ર્ચત્ર, ભાનર્ચત્ર 

અથલા તો કોવલથડ ક્લનૂા ણ જ્લાર ભાટે વનમોજજત કયી ળકામ છે. Google ને ોતાનો લેફ બ્રાઉઝય 
Google Chrome ણ છે. આ વવલામ Google Analytics એ વનિઃશ લ્ક વેલા છે જે એક લેફ વાઈડ કેભ કાભ કયે 
છે તેના ય લધ  જાણકાયી આે છે. 

 

3. ઈ-જનથલ્સ 
 ઈ-જનથલ્વ એ વલવલધ ઈરેક્રોવનક્વ બ્બ્રકેળનનો એક બાગ છે કે જેભાાં કમ્પપ્ય ટય અને કોમ્પપ્ય વનકેળન 
ટેકનોરોજીનો ઉમોગ કયીને ભાહશતી ઈરેક્રોવનક પોભેટભાાં પ્રકાવળત કયલાભાાં આલે છે અને આ ભાહશતીને 
ઉમોગ કયલા ભાટે ણ ઈરેક્રોવનક વાધનોની જરૂહયમાત યશ ેછે.  
 ઈ-જનથલ્સના પ્રાપ્તત સ્ર્ાનો 

- CSIR – NISCAIR વત્રકા  
- બાયતીમ વલજ્ઞાન એકાદભી  
- ઇસ્ન્ડમન કાઉસ્ન્વર ઓપ ભેહડકર હયવચથ જનથલ્વ 
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- બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાન એકાદભી 
4. ઈરેક્ટ્રોતનક બકુ : (Electronic Book) 

આજના વભમભાાં રેખકો, પ્રકાળકો ોતાની  સ્તકોને ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભથી રોકો સ ધી શોંચાડલા 
રાગ્મા છે. જેને E-Book કશ ેછે. કેટરાક E-Book જે ફ્રીભાાં છે તેના નાભ નીચે મ જફ છે.  

- હડજજટર રાઈબે્રયી ઓપ ઇસ્ન્ડમા 
- ઓન એક્વેવ બ ક્વ (DOAB) ની વનદેવળકા 
- http://www.gutenbeag.org 

- http://books.google.com/?h/=en 

- http://www.preetechbooks.com 

5. ગ્રાંર્સચૂિ ડેટાફેસ (Bibiliographic Databases) 
એક ગ્રાંથ સરૂ્ચ ડેટાફેવ ગ્રાંથ સરૂ્ચનો એક ડેટાફેવ છે, જે પ્રકાવળત વાહશત્મના વાંદબથભાાં એક વાંગહિત 

હડજજટર વાંગ્રશ છે. જેભાાં જનથર અને અખફાયોના રેખ, વાંભેરનની કામથલાશી, હયોટથ , વયકાય અને કાનનૂી 
પ્રકાળન, ેટેંટ,  સ્તકો લગેયે વાભેર છે.  

6.શબ્દકોશ (Dictionaries)  
જોડણી, ઉચ્ચાય, વાયલાય, વ્ય ત્વિ, ળબ્દાથથ લગેયે જાણલા ભાટે ળબ્દકો એક મલૂ્મલાન વાધન છે. 

ળબ્દકો, અદ્યતન, બશૃદ અને આધાયભતૂ શોમ તે જરૂયી છે. Google Translate દ્વાયા online મકૂલાભાાં આલેરી 
Dictionary નો ઉમોગ કયી ળકામ છે. 

7 Open Textbook   
એક ખ લ્રા ાિય સ્તક એક ખ રેરા કોીયાઈટ રામવન્વની તયશ રામવન્વ પ્રાપ્ત એક ાિય સ્તક 

છે અને વલદ્યાથીઓ, વળિકો અને જનતાના વદસ્મો દ્વાયા સ્લતાંત્ર થી ઉમોગ કયલા ભાટે ઓનરાઈન ઉરબ્ધ 
છે.  

8.Open Access Repository  

એક ઓન એક્વેવ હયોજજટયી અને ઓન આકાથઈલ એક હડજજટર પ્રેટપોભથ છે, જે હયવચથ આઉટ ટ 
યાખે છે અને કોઈણ ભાટે હયવચથ હયઝલ્ટને ભપત, તત્કા અને સ્થામી એક્વેવ આે છે. ઓન એક્વવની 
સ વલધા ભાટે આ પ્રકાયની હયોજજટયીને ભેટાડેટા શાલેસ્સ્ટિંગ (OAI-PMH) ને ભાટે ઓન આકાથઈવ્વ 
ઇવનવળએહટલ પ્રોટોકોરના અન વાય ઈન્ટયઓયેફર શોવ ાં જોઈએ. ખોજ ઈંજન ઓન એક્વેવ હયોજજટયીની 
વાભગ્રીની કટાઈ કયે છે. દ વનમાબયના ડેટાફેવન ાં વનભાથણ કયે છે, જે ઉરબ્ધ અન વાંધાનથી મ ક્ત છે.  

9. ઈ-તપ્રન્ટ આકોઈવ્સ 
ઓન એક્વેવ ઈ-વપ્રન્ટ આકાથઈલભાાં અશીં રોકવપ્રમા ઈ-વપ્રન્ટ અર્બરેખાગાયની સરૂ્ચ આલાભાાં આલી 

છે. 
- ADS  SAO/NASA એક્રોહકજજક્વ ડેટા વવસ્ટભ 

- AgEcon ખોજ 

- Arxiv.org 
 
 
 

http://www.gutenbeag.org/
http://books.google.com/?h/=en
http://www.preetechbooks.com/
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10.Open Access Video Sources : 
- ળૈિર્ણક થૃ્લી 
- ઈજીવનમયીંગ ટયફૂ 
- મ ક્ત વ્માખ્માન લીહડમો 
- ખાન અકાદભી   
11. Online Patent Database 

 ફ્રી ેટેંટ ડેટાફેવ 
- આ ડેટાફેવ અને ખોજ ઈંજનનો વેટ આલાભાાં આવ્મો છે. જે ેટેંટની ખોજ અને  નપ્રાપ્પ્ત કયલા 

ભાટેની હ ાંચ પ્રદાન કયે છે.  
- એસ્ેવેનેટ ેટેંટ વચથ 
12.Subject Gateways  
ઓન એક્વેવ વબ્જેક્ટ ગેટલે 
આ વલર્બન્ન ગ ણલિાલાા વલમોભાાં ઈન્ટયનેટ વાંળાધનોની સરૂ્ચ આે છે. 
- યવામણ વલજ્ઞાનની વનદેવળકા 
- ChemWed. વલજ્ઞાનના ભાટે એક યવામણ વલજ્ઞાન ોટથર વેન્રર 
- IndiaBioscience.org 
13. ખરુી શૈક્ષચિક તશક્ષિ સાંસાધન  
MERLOT (રવનિંગ અને ઓનરાઈન વળિણ ભાટે ભલ્ટીભીહડમા ળૈિર્ણક વાંવાધન) 
MERLOT હયોજજટયી એ ઓન એજ્ય કેળનર હયવોવથજ (OER) ના એક ક્ય યેટેડ ઓન એક્વેવ 

ઓનરાઈન વાંગ્રશ સ ધી હ ાંચ પ્રદાન કયે છે. જેનાથી ળીખલા અને વભથથન વાભગ્રી અને ળીખલાની લસ્ત  ઓ 
વાભેર છે. આ ભેટાડેટાન ાં એક ડેટાફેવ છે.  

14.Open Access Resources ના પામદા 
 24 x 7 x 365 Access એટરે કે વભમની ભમાથદા લગય ગભે તે વભમે તેનો ઉમોગ કયી ળકામ છે.  
 Open Access Resources ને ઈન્ટયનેટ યથી ખફૂ જ ઝડથી Access કયી ળકામ છે. 
 Hypertext Link ની સ વલધા શોલાથી એક સ્થેથી ફીજા સ્થે ભાહશતીની ળોધ કયી ળકામ છે.  
 CD, Pen drive, H/W લગેયેભાાં Download કયીને જરૂહયમાત મ જફ Print ભેલી ળકામ છે.  
 Open Access Resources ની ભમાથદા 
 ઈન્ટયનેટની ઝડ જો ઓછી શોમ તો Access ધીભો થઈ જામ છે.    
 અત્માયે ણ બાયત દેળના થોડા જ રોકો આનો ઉમોગ કયે છે. અત્માયે ણ ફધા સ ધી આ ભાહશતી 

શોંચલાન ાં ફાકી છે.  
 આના ઉમોગની ભાહશતી ણ દયેક ાવે મોગ્મ યીતન ાં શોત  ાં નથી.   
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ઉસાંહાય    
Open Access Resources એ બાયત ભાટે જ નશીં ણ આખા વલશ્વ ભાટે ફહ  ઉમોગી વાર્ફત થઈ 

યશી છે. આના કાયણે જ્ઞાનનો બાંડાય એક ખણૂેથી ફીજા ખણૂે ૈવા ચકૂવ્મા લગય ભેલી ળકામ છે અને તેનો 
લાાંચન કયી ળકામ છે વાથે ોતાના જ્ઞાનરૂી ભાહશતીને ણ તેભાાં નાખી ળકામ છે. જેથી અન્મ રોકો તેન ાં 
લાાંચન કયી ળકળે. આ Resources અરગ અરગ પ્રકાયના જોલા ભે છે, જેનો ઉમોગ વ્મસ્ક્ત નલા જ્ઞાનના 
વર્જન ભાટે કે ભાહશતી ભેલલા ભાટે કયે છે.  

 

સાંદબથસચૂિ 

 

વેફસાઈટ 

I. https://em.m.wikipedia.org/wiki/historyofopenaccess 
II. https://libguides.southernet.edu/open access  

III. https://em.m.wikipedia 
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*********************************************************************************** 
Jaiswal Suman S.  
 

Copyright © 2012 - 2019 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 

https://em.m.wikipedia.org/wiki/historyofopenaccess
https://libguides.southernet.edu/open%20access
https://em.m.wikipedia/

