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सार:   

 N-LIST- “राष्ट्रीय गं्रथालय आणि माणिती णिद्वान सामग्रीसाठी सेिा पायाभतू सणुिधा", संयकु्तपि े UGC-

INFONET णिणिटल लायब्ररी कंसोणटियम द्वारे कायािणवित, INFLIBNET कें द्र आणि INDEST-AICTE कवसोणटियम, 

IIT णिल्ली 2010 मध्ये सरुू झाली, ज्याचा उद्दशे णनििकांना प्रिेश प्रिान करि ेआि ेयेथे संलग्न मिाणिद्यालयातील णिद्याथी 

आणि णशक्षकांना ई-संसाधन ेपरिििारी णकंमतीत नि निीन अभ्यासाच ेउणद्दष्ट साध्य करून णिध्यार्थयाांमध्ये  िागरूकता णनमािि  

करि ेिा आि.े णिज्ञान आणि सामाणिक णिज्ञानांमधील एन-णलस्ट प्रोग्रामचा णनििलेल्या मिाणिद्यालयां मध्ये अणतशय मित्िाच े

साधन ठरत असनू अणतशय उपयोगाचे माध्यम ठरत आिे. 

णक नोटस, N-LIST, INFLIBNET, UGC-INFONET, INDEST etc. 

पररचय: 

 सध्याच्या णिणिटल ज्ञानाच्या यगुात, सोप े आणि िलि माणितीचा प्रिेश, िो प्रत्येकासाठी मित्िाचा स्त्रोत आि े

कोित्यािी राष्ट्राच्या णिकासासाठी प्रत्येक नागररक आिश्यक असतो.गं्रथालय सिकायािची संकल्पना, आंतर गं्रथालय किि आणि 

लायब्ररींमधील संसाधनांच्या िाटिीचा मागि मोकळा झाला आि.ेUGC Infonet Digital Consortium, चा एक उपक्रम 

INFLIBNET कें द्र, साठी एक मोठी झपे िोती. ज्ञानाचे लोकशािीकरि.या कायिक्रमाच्या माध्यमातनू खपू मोठ्या प्रमािात 

माणिती उपलब्ध करून णिली भारतातील णिद्यापीठांचा शैक्षणिक समिुाय.तरीिी, एक मोठा कॉलेिमधील णिद्याथी आणि 

णशक्षकांचा गट, िे िगळता ििळच्या णिद्यापीठाच्या गं्रथालयांमध्ये प्रिेश आि,े ते िंणचत िोते िा ज्ञानसाठा. त्यामळेु पढुची 

पायरी म्ििनू प्रकल्प "राष्ट्रीय गं्रथालय आणि माणिती सेिा" असे शीर्िक आि े णिद्वान सामग्रीसाठी पायाभतू सणुिधा (N-

LIST)" संयकु्तपि े UGC-INFONET णिणिटल लायब्ररी कवसोणटियम द्वारे कायािणवित, INFLIBNET कें द्र आणि 

INDEST-AICTE कवसोणटियम, IIT णिल्ली 2010 मध्ये सरुू करण्यात आली. 

 

N-LIST चा अलिकृत काययक्रम: 

 N-LIST िा मानि मतं्रालयाचा एक उपक्रम आि े संसाधन णिकास, णिद्यापीठ अनिुान द्वारे णनधी आयोग या 

कायिक्रमाच े मखु्य उणद्दष्ट सिस्यत्ि घिे े आि.ेआणि णिद्यापीठांना णनििलेल्या ई-संसाधनांमध्ये प्रिेश प्रिान करा आणि यिूीसी 

इवफोनटे या िोन संघांद्वारे मिाणिद्यालये णिणिटल लायब्ररी कंसोणटियम आणि INDEST-AICTE कवसोणटियम आणि 

मिाणिद्यालयांसाठी िखेरेख एिवसी म्ििनू काम करि.े िा कायिक्रम ई-संसाधनांना क्रॉस-सिस्यता प्रिान करतो िोन 

Consortia द्वारे सिस्यत्ि घतेले, म्िििे णिद्यापीठांसाठी INDESTAICTE संसाधनांची सिस्यता आणि UGC 

INFONET तांणत्रक संस्थांसाठी संसाधन;े आणि मिाणिद्यालयांमध्ये णनििलेल्या संसाधनांमध्ये प्रिेश. सन 2014 पासनू 

एन-णलस्ट कायिक्रम UGC-INFONET णिणिटल लायब्ररी अंतगित समाणिष्ट आि े कॉलेि घटक म्ििनू कंसोणटियम. 

मिाणिद्यालय े(िगळून कृर्ी, अणभयांणत्रकी, व्यिस्थापन, िैद्यकीय, फामिसी, भारतातील ितंणचणकत्सा आणि नणसांग) मध्य ेप्रिेश 

णमळणिण्यास पात्र आिते. 

कायिक्रमांतगित ई-संसाधन.े कायिक्रम अणभप्रते आि,े पयांत ई-संसाधनांची उपलब्धता आणि प्रिेश िाढिि े णिद्याथी, 

संशोधक आणि मिाणिद्यालयांच े प्राध्यापक आणि इतर सव्ििरद्वारे िशेभरातील लाभाथी संस्था INFLIBNET कें द्रािर 

स्थाणपत. ि े इटंरनटे िखेील प्रिान करते बँिणिि्थ, णिद्वान सामग्रीच्या णितरिासाठी एक पिूि शति कवसोणटियम द्वारे सिस्यत्ि 

घतेले. किून अणधकृत िापरकते मिाणिद्यालय े ई-संसाधनांमध्ये प्रिेश करू शकतात आणि आिश्यक लेख िाउनलोि करू 
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शकतात एकिा प्रकाशकाच्या िेबसाइटिरून थेट त्यांच्याद्वारे सव्ििरद्वारे अणधकृत िापरकते म्ििनू योग्यररत्या प्रमािीकृत 

INFLIBNET  चे मखु्य फायि े- 

  िापरकताि आयिीसि ई-संसाधनांमध्ये िरूस्थ प्रिेश आणि पासििि प्रिान करते  

 ई-संसाधनांचा णिस्तार करिारा मित्त्िाकांक्षी कायिक्रम परिििाऱ्या णकमतीत मिाणिद्यालयांना उपलब्ध करून ििे.े 

 णििसाच े 24 तास आणि 7 णििस एकाणधक प्रिेश प्रिान करते एक आठििा आगाऊ ऑनलाइन प्रकाशन, 

संशोधनासाठी सणुिधेसि माणिती उपलब्ध करून ििे.े 

 मलू्यमापन, पिोवनती, प्रणशक्षि आणि िखेरेख प्रभािी आणि प्रिान करण्याच्या प्रणक्रयेत सामील असलेल्या सिि 

णक्रयाकलाप मिाणिद्यालयांना ई-संसाधनांचा कायिक्षम प्रिेश, साध्य करता येतो. 

 केिळ प्रभािी आणि िास्तीत िास्त िापर करून प्रस्तुत अभ्यासाचे णिशे्लर्ि करण्याचा प्रयत्न आि े

 

N-LIST  काययक्रमाांची सद्यलस्िती:  
१२ नोव्िेंबर २०२२  पयांत िशेातील ४ ििार ११६ मिाणिद्यालय ेि ६लाख ६३ ििार ९८८ िा एकूि लाभ घते असलेला 

िाचक िगि आिते. एन-णलस्ट प्रोग्राममध्य े नोंििी केली आि े समाणिष्ट आिते अतंगित समाणिष्ट असलेली सरकारी/सरकारी 

अनिुाणनत मिाणिद्यालये UGC कायद्याच े कलम 12 B/2F आणि णिनाअनिुाणनत मिाणिद्यालये. N-LIST प्रकल्पांतगित 

मिाणिद्यालयांसाठी सिस्यता घतेलेली सिि संसाधन े एन. णलस्ट द्वारे उपलब्ध करून िणे्यात आलेली आिे. िेबसाइट 

http://nlist.inflibnet.ac.in.  

N-LIST ची  उलिषे्ट:  

a. N-LIST कायिक्रमाची िागरूकता पिताळून पािण्यासाठी मिाणिद्यालयीन णशक्षकांमध्ये;  द्वारे ई-संसाधनांचा िापर 

नमनुा समिनू घणे्यासाठी 

b. णिज्ञान आणि सामाणिक णिज्ञान णिद्याशाखतेील णशक्षक कंसोणटियममध्ये प्रिेशाची िारंिारता तपासण्यासाठी. 

c. ई-संसाधनांच ेप्राधावय णनणित करण्यासाठी. 

d. N-LIST बद्दल िापरकत्याांची मते काढि.े 

e. सेिा ; िापरकताि अणभमखुता कायिक्रमाची गरि पिताळून पािण्यासाठी. 

f.  मांिलेल्या णिणिध सचूनांच ेपरीक्षि करण्यासाठी. 

सवायलिक वापर असिेिे लवषय:  

िोविी णिज्ञानाच्या णशक्षकांमध्ये सिेक्षि करण्यात आले सामाणिक णिज्ञान णिद्याशाखा. मधील णशक्षकांची संख्या िास्त 

णिसनू येतात . समािात णिज्ञान णिर्य णशक्षकांच्या संख्येपके्षा िास्त आि ेएन-णलस्ट प्रोग्रामच्या िापरामध्ये णिज्ञान णिर्य. यात 

प्रामखु्यान ेकंसोणटियममध्ये ejournals आणि e-books च्या प्रमखु णिज्ञान प्रकाशकांच्या उपणस्थती  िास्त आढळून येते. 

N-LIST  काययक्रमाची जागरूकता :  

या कायिक्रमाबाबत खपू िागरूक आिते. एन-णलस्ट, निीन असल्याने उत्पािन, णिद्यापीठे आणि मिाणिद्यालयांनी 

मोठ्या प्रमािािर प्रणसद्ध केले. मिाणिद्यालयाच े गं्रथपाल ि प्राचायि यांना प्रणशक्षि िणे्यात यतेे.ि तसेच मिाणिद्यालयातील      

णिद्यार्थयाांना िखेील या संिभाित प्रणशक्षि िणे्यात येते. णििसेंणििस याचे मित्ि संशोधनात िास्तीत िास्त िोताना णिसत आि.े 

त्याच प्रमाि ेउद्बोधन  उिाळा िगािच्या माध्यमातन िखेील माणिती परुणिण्यात येते. 

एन-लिस्टमध्ये वापराचा मुख्य उिेश:  
अभ्यासाअतंी मिाणिद्यालयांचे णशक्षक असल्याच ेमत या अभ्यासातनू समोर आले आि.े 

 संशोधन, लेखन यासारख्या णिणिध उद्दशेांसाठी N-LIST मध्ये प्रिशे अथिा नोंििी करता यतेे. 

 शोधणनबंध णकंिा लेख, णशकिि,े निनिीन माणिती आत्मसात करि ेअथिा प्रणसद्ध  करि े
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 सेणमनार आणि प्रकल्प कायाित अणतशय मित्िाचे साधन ठरत आि.ेपि बिुसंख्य त्यांना, 91 (68%) मखु्यतः 

णशकिण्याच्या उद्दशेान ेप्रिेश करतात 

 कािी त्याचा िापर संशोधन आणि लेख णलणिण्यासाठी करतात आणि कािी इतर प्रकल्प आणि प्रबंध तयार करण्यासाठी 

िखेील याचा िापर करता येतो. या, INFLIBNET द्वारे N-LIST ची सणुिधा उपलब्ध करून णिली आि.े ि यामळेु 

णनणितपि ेअध्यापनाच्या ििािची गिुित्ता सधुारताना णिसत आि.े 

पायाभतू  सलुविा:  

पायाभतू सणुिधांबाबत णशक्षक बऱ्यापैकी समाधानी आिते त्यांच्या मिाणिद्यालयात उपलब्ध सणुिधा.असे मत 

मिाणिद्यालयांच्या  णशक्षकांनी व्यक्त केले त्यांच्याकिे पायाभतू सणुिधा चांगल्या आिते असे  णशक्षक सांगतात.बिुतेक 

मिाणिद्यालयांनी त्यांच्या आयसीटी द्वारे पायाभतू सणुिधांमध्ये सधुारिा केली आि.े 

शोि मोड 

मध्ये ई-संसाधने शोधण्यासाठी णिणिध पद्धती आिते.N-LIST-सचूी. ई-िनिल्स णिणशष्ट िनिल शीर्िकाद्वारे 

शोधले िातात, िनिल्सची यािी, णिर्यिार आणि प्रकाशक-णनिाय ब्राउझ करि.े तथाणप, शीर्िके ब्राउझ करून ई-पसु्तके 

शोधली िातात. आणि प्रकाशक णकंिा प्लॅटफॉमिनसुार शोध. अभ्यास बिुसंख्य द्वारे णिर्यिार शोध केला िातो ि ेउघि करते 

ई-िनिल्सच्या बाबतीत णशक्षक, तर शीर्िके  ई-बकु्सच्या बाबतीत ब्राउझ केले िाते. 

डाउनिोड करण्याची पद्धत: 

णशक्षक त्यांचे िाउनलोि करण्यासाठी णिणिध पद्धतींचा अिलंब करतात N-LIST ई-संसाधनांमधनू आिश्यक लेख 

णकंिा संिभि. बिुतेक त्यापैकी म्िििे, 90 णशक्षक (68%) शोध पररिामांना िस्तांतररत करतात. काढता येण्यािोग्या 

स्टोरेि णिव्िाइसेस/यएूसबी सारखे मीणिया तर त्यापैकी 55 शोध पररिाम ई-मेल संलग्नक म्ििनू संग्रणित करा. संिभि 

Zotero आणि Mendley सारखे व्यिस्थापन सॉफ्टिअेर, िे आिते संिभिगं्रथ तयार करण्यासाठी आणि ितन करण्यासाठी खपू 

फायिशेीर आि ेसंिभि, मिाणिद्यालयीन णशक्षकांना अद्याप पररणचत नािीत. याची ओळख करून िणे्यासाठी िगि आणि प्रणशक्षि 

कायिक्रम सॉफ्टिेअसिमळेु णशक्षक आणि संशोधन णिद्वानांना याचा फायिा िोतो. या सॉफ्टिेअसिमध्ये कौशल्य असि ेआिश्यक 

आि ेकारि िी अपररिायि साधने आिते. 

समािानाची पातळी :  

N-LIST मध्ये प्रिेश करण्यात कािी समस्या असनूिी, सिि णशक्षक या कायिक्रमाबद्दल समाधानी आिते. 

UGC INFONET चा वापर: 

 N-LIST िा UGC Infonet Digital  मिाणिद्यालयीनचा  घटक आि ेलायब्ररी कंसोणटियम. N-LIST च े

िापरकते UGC Infonet Consortium द्वारे उपलब्ध असलेल्या ईररसोसेसमध्ये प्रिेश करून त्यांच्या संशोधन णकंिा 

अध्यापन आिश्यकतांची पतूिता करू शकतात, िेणिद्यापीठांमध्ये प्रिेशयोग्य आि.े अभ्यास िशिणितो की बिुतेक णशक्षकांनी 

यिूीसी इवफोनेटमध्ये प्रिेश केलेला नािी. 

लनष्कषय:  

 N-LIST कायिक्रमाने अल्पािधीतच प्रणसद्धी णमळिली आिे. कायिक्रमाच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या 

संसाधनांनी िेळ आणि मिाणिद्यालये समदृ्ध केली िात आिते. मिात्मा संलग्न मिाणिद्यालये. कािी कॉलेिच्या गं्रथपालांनीिी 

पढुाकार घतेला आि े त्यांच्या मिाणिद्यालयांमध्ये अणभमखुता कायिक्रम. पररिामी, N-LIST कायिक्रमान े मिाणिद्यालयांना 

त्यांच्या गं्रथालयांद्वारे सक्षम केले आि ेशैक्षणिक समिुायाला नाममात्र िराने ई-संसाधने प्रिान करता येतात  सबणस्क्रप्शन रेट, 

ज्यामळेु समस्यांिर मात करता येते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय िनिल्सच्या िाढत्या णकमती. CMS राष्ट्रीय स्तरािर. 

कायिक्रमाने त्यात आिखीनच चि आिली आिे च्या प्राध्यापकांच्या संशोधन आणि अध्यापन आिश्यकतामिाणिद्यालये अशी   
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