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सारांिः 

 गडहिरोली हिल्िा अहतदगुगम, नक्षल प्रभाहवत आहि साक्षरतेि ेप्रमाि कमी असलेला हिल्िा म्ििनू संपिूग मिाराष्ट्रात 

ओळखला िातो. संशोधकांनी संशोधन कायग पिूग करीत असताना गडहिरोली येथील "हशवािी मिाहवद्यालयातील पदवी व 

पदव्यतु्तर स्तरावरील हवद्यार्थयाांच्या वािनािी सवय" या हवषयािी हनवड करून ग्रामीि भागातील हवद्यार्थयाांमध्य ेवािनािी सवय 

कशा पद्धतीन ेओळखली िाईल याहवषयी हविार मंथन करून  संशोधकान ेहवद्यार्थयाांमध्य ेप्रत्यक्ष प्रश्नावलीच्या माध्यमातून माहिती 

संकलन करण्यात आले. पदवी स्तरावरील हवद्यार्थयाांिा वािनाच्या सवयींमध्ये प्रमाि ि े67% हदसनू येते.तर पदव्यतु्तर स्तरावरील 

हवद्यार्थयाांमध्य ेवािनािी सवय िी सरासरी 85% हदसनू येते. यावरून प्रस्तुत संशोधन लेख पिूग करीत असताना असे स्पष्ट िोते 

की, पदवी स्तरावरील हवद्यार्थयाांमध्य े वािनािी सवय िी कमी प्रमािात हदसनू येते. तर पदव्यतु्तर स्तरावरील हवद्यार्थयाांमध्य े

वािनािी सवय त्यापेक्षा अहधक प्रमािात हदसनू येते. त्याि प्रमाि ेपदवी स्तरावरील हवद्यार्थयाांमध्य ेवािनािी सवय िी फक्त 

पाठ्यक्रम पसु्तके वािन करण्यावर अहधक भर हदसनू येते. तर पदव्यतु्तर स्तरावरील हवद्यार्थयाांमध्य ेअवांतर पसु्तकांि ंवािन,  स्पधाग 

परीक्षा इतरिी  संसाधनािा वापर करताना हदसनू येतात.  
बीज सजं्ञा – उपभोक्ता , पदव्यतु्तर, पदवी  

प्रस्तावना:  

गडहिरोली हिल्िा अहतदगुगम अहतमागास नक्षलग्रस्त साक्षरतेि ेप्रमाि कमी  असलेल्या हिल्यािी हनहमगती 26 ऑगस्ट 

1982 मध्य े झाली गडहिरोली हिल्यातील अहतमागास दबुगल तथा आहदवासी हवद्यार्थयाांना हशक्षिािी दारे खलेु करून उच्ि 

हशक्षिाच्या प्रवािात आिण्याि ेमखु्य उद्दशेान ेहशवािी मिाहवद्यालयािी  स्थापना 1960 या वषी झाली त्याि उद्दशेान ेहवद्यार्थयाांना 

गं्रथालयाच्या माध्यमातून हवद्यार्थयाांना क्रहमक पसु्तके सोबत संदभग गं्रथ, िररत्र, अवांतर गं्रथ साठा, हनयतकाहलके, संशोधन पहत्रका 

वतृ्तपत्र इत्यादी च्या माध्यमातनू हवद्यार्थयाांना आवश्यक ती माहिती उपलब्ध  व्िावी याि उदात्त ितेून ेहिल्िा स्तरावर भव्य हदव्य असे 

मिाहवद्यालयाि ेगं्रथालय उपलब्ध आि.े गं्रथालयात गं्रथ संपदा 34 ििार 740 इतकी आि.े मिाहवद्यालय पदवी बी.ए. बी.कॉम 

पदवीत्तर एम काम अभ्यासक्रम िालवले िातात एकुि हवद्याथी संख्या िी अठराश े36 इतकी आि ेयामध्य ेसंशोधकान ेपदवी अंहतम 

वषागि े हवद्याथी आहि पदव्यतु्तर स्तरावरील हवद्यार्थयाांिी वािनािी सवय या हवषयावर संशोधन लेख पिूग करण्याच्या उद्दशेान े

हवद्यार्थयागिी हनवड करण्यात आली त्यामध्य ेपदवी स्तरावरील 112 हवद्यार्थयाांिी हनवड करण्यात आली आहि पदव्यतु्तर स्तरावरील 

58 हवद्यार्थयाांिी हनवड करण्यात आले वरील संशोधनाच्या माध्यमातून हवद्यार्थयाांमध्य े वािनािी सवय लागावी म्ििनू गं्रथालय 

हवहवध उपक्रम राबहवले िातात संशोधकान ेहशवािी मिाहवद्यालयातील पदवी व पदव्यतु्तर हवद्यार्थयाांिा वािनािी सवय या हवषयावर 

संशोधन लेख हलिून हवद्यार्थयागत कोिकोित्या संशोधनात अहधक वािनािी आवड आि े त्यांच्या वािनािी सवय काय आि े

याहवषयीि ेसंशोधन करीत असताना गं्रथालय हदल्या िािाऱ्या सेवांि ेअवलोकन करता येईल अशा प्रकारि ेसंशोधक आि वरील 

शीषगकावरून लक्षात येईल. 
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शवषयािे महत्त्व:  

हशवािी मिाहवद्यालय गडहिरोली येथील पदवी व पदव्यतु्तर स्तरावरील हवद्यार्थयाांच्या वािनाि े सवय लक्षात घतेा 

हवद्यार्थयाांमध्य ेअभ्यासक्रम पिूग करत असताना गं्रथालयातील कोिकोित्या संसाधनािा वापर करतात आहि आहि इतर परीक्षा 

कररता कोित्या संसाधनािा वापर करून हवद्याथी आपली आवड पिूग करतात ि ेलक्षात घणे्याकररता संशोधकान ेहवषयािी हनवड 

केलेली लक्षात येते. 

 सिंोधन के्षत्र:  

संशोधकान ेवरील संशोधन लेखन पिूग करीत असताना संशोधन क्षेत्र ि ेहशवािी मिाहवद्यालय गडहिरोली येथील पदवी 

व पदव्यतु्तर घरावरील हवद्यार्थयाांिी वािनािी सवय एक अभ्यास या हवषयािी हनवड करण्यात आली. 

सिंोधनािे उदे्दि :  

 1 .गं्रथालयात वािकांना हदल्या िािाऱ्या सेवांिा अभ्यास करि.े 

 2. हवद्या हवद्यार्थयाांच्या वािनािी सवय िािनू घिेे. 

 3. हवद्याथी वािन करताना कोित्या संसाधनािा वापर करतात हकती वेळ गं्रथालयामध्ये  खिी घालतात. 

गृशहतके:  

  1.सवग हवद्यार्थयाांिी वािनािी सवय िांगली आि.े 

  2.हवद्याथी अभसक्रम पिूग करण्यासाठी इतर ग्रंथािा वापर करताना हदसनू येत आिते.. 

सिंोधन पद्धती: 

संशोधकाला संशोधन पिूग करीत असताना प्रस्तुत संशोधनामध्ये सवेक्षि संशोधन पद्धतीिा वापर केलेला आि.े 

त्यामध्य ेप्राथहमक माहिती संकलन करीत असताना प्रश्नावलीच्या माध्यमातून माहिती संकलन करण्यात आले. दयु्यम माहिती 

संकलनात पसु्तके, वतृ्तपत्र,े संपादकीय लेख, हनयतकाहलके, शोध पहत्रका. शासकीय o`RRk तसेि इटंरनटेच्या माध्यमातून 

माहिती संकलन करण्यात आले संशोधकाला प्रत्यक्ष माहिती संकहलत करीत असताना प्रश्नावली पद्धतीिा अवलंब करून 

संशोधकांनी मिाहवद्यालयातील हवद्यार्थयाांना प्रत्यक्ष प्रश्नावली वाटप करण्यात आले त्यामध्य ेपदवी स्तरावरील 112 उपभोक्त्यांना 

आहि पदव्यतु्तर स्तरावरील 53 उपभोक्त्यांना प्रश्नावली वाटप करण्यात आले प्रश्नावली वाटप केल्यानंतर पदवी स्तरावरील 78 

आहि पदव्यतु्तर स्तरावरील 41 उपभोगत्यान ेप्रश्नावली प्रत्यक्ष सिभाग दशगवनू उत्तरकत्याांनी प्रश्नावली भरून हदले आि ेवरील 

प्रश्नावली िी टक्केवारी िी 72 टक्के आि े

शवशे्लषि आशि माशहती सकंलन : 

संशोधकाला संशोधन लेख पिूग करीत असताना संशोधकांनी हशवािी मिाहवद्यालय गडहिरोली येथील पदवी व 

पदव्यतु्तर स्तरावरील हवद्यार्थयाांिी वािनािी सवय एक अध्ययन या हवषयावर माहिती संकलन करीत असताना एकूि उपभोक्ता 

संख्यािी 72 टक्के आि ेपदवी स्तरावरील उपभोग त्यांिी संख्या 78 असनू त्यांिी टक्केवारी िी एकोिसत्तर पॉईटं 64 टक्के 

आि ेपदव्यतु्तर स्तरावरील उपभोग त्यांिी संख्या 41 असनू त्यांिी टक्केवारी 77 टक्के आि े

 

                                                       सारिी क्रमांक.01 

                                                  हवद्यार्थयाांि ेवािनािी सवय 
                                       

    अ.क.             हवद्याथी          प्रहतसाद           वारंवाररता  

      01.               पदवी               52               66.66% 

      02               पदवीत्तर            35                 85% 
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वरील सारिी मध्य े मिाहवद्यालयातील पदवी स्तरावर आम्िी पदव्यतु्तर स्तरावरील उपभोक्ता िी संख्या लक्षात घतेा पदवी 

स्तरावरील 78 उपभोग त्यापैकी 52 उपभोक्ता मध्य ेवािनािी सवय हदसनू येते. त्यांिी टक्केवारी िी 66.66% आि.े तर 

पदवीत्तर स्तरावरील 41 उपभोग त्यापैकी 35 उपभोक्ता मध्य ेवािनािी सवय हदसनू येते, त्यांिी टक्केवारी ि े85 टक्के आि.े 

वरील सारिी वरून संशोधकास असे हनदशगनास येते की, पदवी स्तरावरील उपभोग त्यापेक्षा पदव्यतु्तर स्तरावरील उपभोग 

त्यामध्य ेवािनािी सवय अहधक प्रमािात हदसनू येते. 

                                                        

                                                     सारिी क्रमांक : 02  

                                            हवद्यार्थयाांमध्य ेगं्रथ इतर साहित्यािा वापर 
                                       

   अ. कं हवद्याथी उपभोक्ता    प्रहतसाद    प्रमाि 

        संख्या   

     01 पदवी              78 47 60% 

     02 पदवीत्तर              41 38 83% 
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मिाहवद्यालयातील पदवी स्तरावरील 78 उपभोक्ता पैकी 47 उपभोक्ता मध्य े गं्रथालयातील अभ्यासक्रम पाठ्यपसु्तक पेक्षा इतर 

गं्रथसाहित्य वापर करताना हदसनू येतात त्यांि े प्रमाि ि े 60% हदसनू येते तर पदव्यतु्तर स्तरावरील 41 उपभोक्ता पैकी 38 

उपभोके्त अभ्यासक्रमाव्यहतररक्त इतर गं्रथ साहित्यािा वापर करताना हदसनू येतात त्यांिी टक्केवारी िी 83 % आि.े 

      वरील सारिी वरून असे हनदशगनास येते की पदवी स्तरावरील उपभोगत्यापैकी पदव्यतु्तर स्तरावरील उपभोक्त्या मध्य े

अभ्यासक्रम पाठ्यपसु्तका पेक्षा  इतर गं्रथ साहित्यािा वापर करताना हदसनू येतात. 

                                                      सारिी क्रमांक : 03 

                                                गं्रथालय भेटीिी वारंवाररता 

अ.क. प्रहतसाद वारंवाररता प्रमाि 

01         दनैंहदन             56     47.05% 

02         साप्ताहिक            38     38.93% 

03          महिन े            16     13.44% 

04    कधीिी नािी                    19      17.56% 

          एकूि            119     100% 

वरील lkj.kho#.k भरून संशोधकास असे स्पष्ट िोते की, मिाहवद्यालयातील व त्यांि ेगं्रथालयात दनैंहदन भेटी दणे्याि ेप्रमाि 

47.5 % हदसनू येते. साप्ताहिक भेटी दणे्याि ेप्रमाि ि े31.3 % हदसनू येते. महिन्यामध्य ेभेटी दिेार याि ेप्रमाि ि े13. 44 

% आि.े तर कधी भेटिार दिेार याि ेप्रमाि 17.5 % आि.े 

     वरील सारि यावरून असे स्पष्ट िोते की, दनैंहदन भेटी दिेाऱ्या ि प्रमाि ि ेिास्त प्रमािात आि.े त्यामळेु उपभोक्त्याि े

वािनािी आवड लक्षात येते. 
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उपाय योजना: 

         1. गं्रथालयात हवद्यार्थयाांना उद्बोधन कायगशाळा आयोिन करि.े 

         2. गं्रथालयातील उपलब्ध कमगिाऱ्यांना अद्यावत ज्ञानान ेअवगत करि.े 

         3. गं्रथालयात हवद्यार्थयाांच्या हिताच्या दृष्टीन ेसंसाधन साहित्यािा साठा वाढहवण्यावर भर दिे.े 

          4. मिाहवद्यालय स्तरावर गं्रथ प्रदशगनाि ेआयोिन करि.े 

शनष्कषष:   

गडहिरोली हिल्यातील "हशवािी मिाहवद्यालय येथील पदवी व पदव्यतु्तर स्तरावरील हवद्यार्थयाांि ेवािनािी सवय: एक 

अध्ययन या हवषयावर संशोधन लेख पिूग करीत असताना संशोधकाला असे लक्षात आले की, गडहिरोली हिल्यातील हवद्याथी 

या ग्रामीि भागातून शिरी भागामध्य े हशक्षि घणे्याकररता आलेला आि.ेआहि तो मिाहवद्यालयातील पदवी आहि पदव्यतु्तर 

स्तरावरील अभ्यासक्रम पिूग करीत असताना  गं्रथालयातील उपलब्ध संसाधनािा वापर करीत असताना पदवी स्तरावरील हवद्याथी 

ि े अभ्यासक्रमावरील पाठ्यपसु्तकांिाि वापर िास्त प्रमािात करताना हदसनू येत आिते. पदव्यतु्तर स्तरावरील हवद्याथी ि ै

पाठ्यक्रमा व्यहतररक्त गं्रथालयातील इतर संसाधनािा वापर करताना हदसनू येतात. यावरून असे स्पष्ट िोते की, पदवी स्तरावरील 

हवद्यार्थयाांना गं्रथालय हवषयी िागकृता हनमागि करि ेअत्यंत आवश्यक आि.े त्यािबरोबर गं्रथालयात हवद्यार्थयाांसाठी कायगशाळा, 

उद्बोधन वगग, गं्रथालयात गं्रथ प्रदशगनाि ेआयोिन करि.े अशा हवहवध उपक्रमाच्या माध्यमातनू हवद्यार्थयाांमध्य ेिनिागतृी करून 

गं्रथालयातील इतर संसाधनािा वापर करून त्यांच्यामध्ये वािनािी आवड हनमागि करि ेअत्यंत आवश्यक आि.े 
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