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सार : प्रस्ततु पेपरमध्ये संशोधकाने स्वा.रा.ती.म. ववद्यापीठ, नांदडे संलवननत पारंपाररक अनदुावनत नॅक मलुयांकन 

प्राप्त महाववद्यालयीन ग्रंथालयातील आधवुनक सेवांचा आढावा घणे्यात आला आह.े यासोबतच प्रस्ततु पेपरमध्य े

नॅक मलुयांकन प्राप्त दर्ााची मावहती व संगणकीकरणासाठी उपयोगात आणलेली आज्ञावली याचा आढावा 

घणे्यात आला आह.े महाववद्यालयीन ग्रंथालयांमध्ये पारंपाररक सेवांबरोबरच आधवुनक सेवा प्रदान केलया र्ातात. 

ज्यामळु े वाचकाला कमीत कमी वळेते मावहती प्रदान करता येते. त्याचप्रमाण े ग्रंथालयांचे संगणकीकरण 

करण्यासाठी ववववध आज्ञावली उपलब्ध असनू कोणकोणत्या आज्ञावलींचा उपयोग करण्यात आला आह ेयाचा 

शोध घणे्यात आला आह.े  

शोधसंज्ञा : आधवुनक सेवा, नॅक, आज्ञावली व संगणकीकरण. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रस्तावना : 

 आिचे २१ ि े शतक ह े मातहती आतण संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे आह.े या स्पधेच्या यगुात ग्रंथालायानाही 

आपले स्िरूप बदलण ेआिश्यक झाले आह.े पारंपाररक ग्रंथालयांना ऑफलाईन सेिा या ऑनलाईन पद्धतीने देणे 

गरिचेे झाले आह.ेग्रंथ मागणी, ग्रंथ दिे-घिे, ग्रंथसंग्रह पडताळणी, िगीकरण, तालीकीकरण, दाखल नोंद करण ेि 

आतंरग्रंथालयीन दिेघिे इ. काम े संगणकाधारे केली िातात. ग्रंथालयांचे संगणकीकरण करण्यासाठी संगणक 

आज्ञािलीचा उपयोग करािा लागतो. तसेच महातिद्यालयांना दिाय उत्तमपण ेतिकिनू ठेिण्यासाठी नॅक मलुयांकन 

करून घणे ेगरिचेे असनू त्या दृतिकोनातनू स्िा.रा.ती.म. तिद्यापीठ, नांदडे संलतननत ७० महातिद्यालयांना नॅक चा 

कोणता दिाय प्राप्त झाला आह ेयाचा आढािा पढुीलप्रमाण ेघेण्यात आला आह.े 

व््ाख््ा :  

 “राष्ट्रीय मलुयांकन आतण अतधस्िीकृती पररषद’ ची स्थापना करण्यात आली. नॅक ही तिद्यापीठ अनदुान 

आयोगाची स्िायत्त संस्था आह.े दशेातील सिय तिद्यापीठे आतण महातिद्यालये त्यांच्या कामतगरीिरून मलूयमापन 

करून अतधमान्यता दणे ेह ेनॅकचे प्रमखु कायय आह.े”  

 “ग्रंथालयातील ग्रंथ उपाियन, तालीकीकरण, तनयंत्रण आतण ग्रंथ दिेघिे तनयंत्रण इ. पारंपाररक कायायचे 

संगणकाच्या साहयाने यांतत्रकीकरण करण ेम्हणि ेग्रंथालय संगणकीकरण होय.” 

उविषे्ट : 
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१. स्िा.रा.ती.म. तिद्यापीठ, नांदडे संलतननत महातिद्यालयीन ग्रंथालयातनू दणे्यात येणाऱ्या आधतुनक सेिांचा 

आढािा घणे.े 

२. ग्रंथालय संगणकीकरणासाठी उपयोगात आणलेलया आज्ञािलीचा शोध घणे.े 

गृहीतके : 

१. स्िा.रा.ती.म. तिद्यापीठ, नांदडे संलतननत महातिद्यालयीन ग्रंथालयातनू ई-सतुिधा, तडतििल संदभय सेिा, 

सामान्य प्रश्न, OPAC/WEB-OPAC, ई-मले या आधतुनक सेिा तदलया िातात. 

२. ग्रंथालय संगणकीकरणासाठी SOUL २.० या आज्ञािलीचा अतधक महातिद्यालयात केला िातो  

सांशोधन पद्धती : 

 प्रस्ततु संशोधनासाठी िणयनात्मक संशोधन पद्धतीचा अिलंब करण्यात आला असनू सिके्षण/पाहणी या 

तंत्राचा अिलंब करण्यात आला आह.े 

मावहती सांकलन : 

 मातहतीचे संकलन करण्यासाठी संशोधकाने प्रश्नािली ि मलुाखत या साधनाचा उपयोग केला आह.े 

प्रश्नािलीद्वारे एकूण ८० नॅक मलुयांकन प्राप्त महातिद्यालयांपैकी ७० महातिद्यालयीन ग्रंथालयांनी प्रश्नािली 

प्रततसाद तदलेला आह.े ७० ग्रंथालायांकडून प्राप्त मातहतीचे तिशे्लषण करण्यात आले आह.े 

मावहतीचे ववशे्लषण : 

 संकतलत करण्यात आलेलया मातहतीचे तिशे्लषण पढुीलप्रमाण ेकरण्यात आले आह.े 

सारणी क्र. १ 

आधुवनक सेवाांची मावहती दशुवणारी सारणी  

अ.क्र. आधुवनक सेवा  
नाांदेड ववद्यापीठ  

सांख््ा  प्रमाण 

१. ई-सतुिधा  (E-Resources) ४३ ६१.४३% 

२. संसाधन सामायीकरण (Resource Sharing) ०९ १२.८६ % 

३. दरूस्थ प्रिशे (Remote Access) ०७ १०.०० % 

४. ओपक (OPAC) ४३ ६१.४३ % 

५. िबे-ओपक (WEB-OPAC) ३८ ५४.२९ % 

६. डीिीिल संदभय सेिा (Digital Ref. Service) १६ २२.८६ % 

७. ई-मले (E-Mail) ४३ ६१.४३% 

८. िाचक सललागार सेिा (Reader Adv. Service) ४७ ६७.१४ % 

९. सामान्य प्रश्न (FAQ) ७० १०० % 

आलेख क्र. १ 



RESEARCH HUB 

International Peer-Reviewed Multidisciplinary E-Journal 

 Page 56 
 

Volume-4 : Issue-1 
(January-2023) 

ISSN 
2582-9173 

Published By 
Skylark International Publication 
www.researchhub.org.in/research-hub 

 

Indexed & Refereed 
Journal 

Impact Factor  
5.307 (SJIF) 

आधुवनक सेवाांची मावहती दशुववणारा आलेख  

 

 सारणी ि आलेख क्र. १ िरून असे आढळून येते की, स्िा.रा.ती.म. तिद्यापीठ संलतननत एकूण ७० 

महातिद्यालयीन ग्रंथालयांपैकी अनकु्रम े ४३ (६१.४३%) ग्रंथालायांमधनू ई-सतुिधा, OPAC आतण ई-मले या 

आधतुनक सेिा िाचकांना तदलया िातात. त्याचप्रमाण ेसंसाधन सामायीकरण ि दरूस्थ प्रिशे ही सेिा अनुक्रम े०९ 

(१२.८६%) ि ०७ (१०.००%) ग्रंथालायामधनू तदली िात असलयाच तदसनू येते. ३८ (५४.२९%) 

महातिद्यालयीन ग्रंथालयातनू WEB-OPAC ही सेिा उपभोक्त्यांना तदली िाते. तडतििल संदभय सेिा, िाचक 

सललागार सेिा ि सामान्य प्रश्न या सेिा दणेाऱ्या ग्रंथालयांची संख्या अनकु्रम े१६(२२.८६%), ४७ (६७.१४%) 

ि ७० (१००%) ग्रंथालयातनू तदली िात असलयाचे आढळून आले आह.े 

सारणी क्र. २ : सांगणकीकरणासाठी उप्ोगात आणलेली आज्ञावली  

अ.क्र. सांगणकीकरण आज्ञावली 
नाांदेड ववद्यापीठ  

सांख््ा  सांख््ा  

१. soul २.० ४३ ६१.४३ % 

२. LIBMAN ११ १५.७१ % 

३. E-Granthalay १३ १८.५७ % 

४. Libsys ०० ०० % 

५. SLIM ०० ०० % 

६. इतर ०३ ४.२९ % 

 एकूण ७० १०० % 

 

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 
६० 
७० 

४३ 
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४३ ३८ 

१६ 

४३ ४७ 

७० 
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 सारणी क्र. २ िरून असे तदसून येते तक, स्िा.रा.ती.म. तिद्यापीठ संलतननत एकूण ७० महातिद्यालयीन 

ग्रंथालायांपैकी ४३ (६१.४३%) ग्रंथालयात SOUL२.० या आज्ञािलीचा उपयोग केला िातो. ११ (१५.७१%) 

ग्रंथालयामध्ये LIBMAN या आज्ञािलीचा उपयोग केला िात असलयाचे आढळून आले आह.े E-

Granthalay या आज्ञािलीचा िापर करणाऱ्या ग्रंथालयांची संख्या १३ (१८.५७%) आह.े इतर आज्ञािलीचा 

उपयोग ३(४.२९%)  महातिद्यालांमध्ये केला िात असनू त्या आज्ञािलींची नािे Qualsoft, Library 

Management आतण Soft-ed ही आहते. एकूणच सिायत िास्त प्रमाणत SOUL२.० या आज्ञािलीचा उपयोग 

सिायत िास्त ग्रंथालयामधनू केला िातो. 

सारणी क्र. ३ : नॅक मुल्ाांकन दजाु प्राप्त महाववद्याल्ाांची मावहती 

अ.क्र. 

नॅक मुल्ाांकन दजाु प्राप्त महाववद्याल्ाांची सांख््ा व प्रमाण  

एकूण 

A++ A+ A B++ B+ B C 

सांख््ा ०० ०० ०५ १० १७ ३३ ०५ ७० 

प्रमाण  ००% ००% ७.१४% १४.२९% २४.२९% ४७.१४% ७.१४% 
१००

% 

आलेख क्र. २ 

नॅक मुल्ाांकन दजाु प्राप्त महाववद्याल्ाांची सांख््ा दशुववणारा आलेख  

 

सारणी क्र. ३ ि आलेख क्र २ िरून असे आढळून येते तक, स्िा.रा.ती.म. तिद्यापीठ संलतननत एकूण ७० 

महातिद्यालयांपैकी ३३ (४७.१४%) महातिद्यालयांना नॅकचा B ग्रेड प्राप्त झाला आह.े १७ (२४.२९%) 
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महातिद्यालयांना B+ हा दिाय तमळाला आह.े B++ हा दिाय तमळालेलया महातिद्यालयांची संख्या १० 

(१४.२९%) असनू A हा दिाय ०५ (७.१४%) महातिद्यालयांना तमळाला आह.े त्याचप्रमाण े C दिाय प्राप्त 

करणाऱ्या महातिद्यालांची संख्या ०५ (७.१४%) इतकी असलयाचे तदसनू आले आह.े 

वनष्कषु : 

१. प्रत्येकी ४३ (६१.४३%) ग्रंथालयांमधनू ई-सतुिधा, OPAC आतण ई-मले या आधतुनक सेिा िाचकांना 

तदलया िातात. 

२. ३८ (५४.२९%) महातिद्यालयीन ग्रंथालयातनू WEB-OPAC ही सेिा उपभोक्त्यांना तदली िाते. 

३. ७० महातिद्यालयीन ग्रंथालायांपैकी ४३ (६१.४३%) ग्रंथालयात SOUL२.० या आज्ञािलीचा उपयोग 

केला िातो. तर ११ (१५.७१%) ग्रंथालयामध्ये LIBMAN या आज्ञािलीचा उपयोग केला िात 

असलयाचे आढळून आले आह.े 

४. स्िा.रा.ती.म. तिद्यापीठ संलतननत एकूण ७० महातिद्यालयांपैकी ३३ (४७.१४%) महातिद्यालयांना 

नॅकचा B ग्रेड प्राप्त झाला आह.े 

गृहीतक चाचणी : 

१. स्िा.रा.ती.म. तिद्यापीठ, नांदडे संलतननत महातिद्यालयीन ग्रंथालयातनू ई-सतुिधा, तडतििल संदभय सेिा, 

सामान्य प्रश्न, OPAC/WEB-OPAC, ई-मले या आधतुनक सेिा तदलया िातात. ह ेगहृीतक सारणी क्र. 

१ िरून साध्य झाले आह.े  

२. ग्रंथालय संगणकीकरणासाठी SOUL २.० या आज्ञािलीचा अतधक महातिद्यालयात केला िातो. ह े

गहृीतक सारणी क्र. २ िरून साध्य झाले आह.े कारण ७० पैकी ४३ ग्रंथालयांमध्ये या आज्ञािलीचा 

उपयोग करत असलयाचे तदसनू येते.  

सांदरु्सूची : 

 Kumar, P.S.G.(2005) Information Source And Services : Theory & practice, New 

Delhi : B.R. Publication house, P.P. 193-201 

 http://naac.gov.in/images/docs/NAAC/ANNUALReport/2017-18.pdf (Accessed 

on17/05/2021) 

 www.naac.ac.in 

 www.srtmun.ac.in 
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