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साराांश:  

प्रस्तुत संशोधनात ग्रामीण व शहरी महाववद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध असलेल्या आधवुनक 

सोयी सवुवधांचा अभ्यास सवेक्षण पद्धतीने केला आहे.  लॉटरी व सहेतुक नमनुा वनवड पद्धती- 01अवियांविकी, 

03 वशक्षणशास्त्र महाववद्यालय तसेच 05 कला, वावणज्य ,ववज्ञान महाववद्यालय सहेतुक नमनुा वनवड पद्धतीने 

यांची वनवड करण्यात आली.ग्रामीण व शहरी महाववद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध असलेल्या आधवुनक 

सोयी सवुवधांचा मध्यमान गुणांकात साथथक फरक आढळून येत येतो.NAAC प्रमावणत व NAAC अप्रमावणत 

महाववद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध असलेल्या आधवुनक सोयी सवुवधांचा मध्यमान गुणांकात साथथक 

फरक आढळून येतो.अवियांविकी व वशक्षणशास्त्र महाववद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध असलेल्या 

आधवुनक सोयी सवुवधांचा मध्यमान गुणांकात साथथक फरक आढळून येतो. 

 

प्रस्तावना:  

शाळा महाविद्यालय स्तरािर आजची 

गं्रथालये कात टाकत असनू. तयांचे रूपांतर ‘ग्लोबल 

नॉलेज सेंटसग’मध्ये होऊ घातले आह.े सिग 

गं्रथालयातील संगणकीकरण ही तयाची पवहली 

पायरी आह े आवण लहानमोठ्या सिग गं्रथालयाचे 

बदललेले स्िरूप हे आपल्यास लक्षात येते.विज्ञान 

तंत्रज्ञानाच्या नेटिवकिं गमळेु अजनू तयात मोलाची भर 

पडली आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या िापरामळेु 

ज्ञानाच्या के्षत्रांतील कायग गं्रथालयात मधनू सरुू 

असते अशािेळी अद्याित ज्ञान ठेिण्यासाठी 

गं्रथालयात निीन ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी 

तंत्रविज्ञानाचा होणारा िापर महत्त्िपणूग आहे. 

विज्ञान तंत्रज्ञानाचा िापर हा केिळ 

गं्रथालया परुता मयागवदत रावहलेला विषय नसनू 

उद्योग-व्यापार दळणिळण, मावहतीची दिेाण-

घेिाण, तसेच दशेाचे संरक्षण करणाऱ्या यंत्रणेमध्ये 

विज्ञान तंत्र विज्ञानाने निीन बदल घडून आलेला 

आहे परंत ुहा बदल स्िीकारण्याची क्षमता ही मानिी 

घटकामध्ये असणे आिश्यक आहे उद्योगक्षेत्रातील 

आलेली भरभराट तयाचे उत्तम उदाहरण आहे.वह 

वस्थती मात्र गं्रथालयांमध्ये आज दखेील पावहजे तया 

प्रमाणात वदसनू येत नाही. येथील मनुष्यबळ आज 

दखेील विज्ञान तंत्र विज्ञानातील वकंिा गं्रथालयातील 

सोयीसवुिधा िाढविण्यासाठी आिश्यक असलेली 

संसाधने िापरत असतांना साशंक असतात. विज्ञान 

तंत्रज्ञान िापरण्यास संदभागतील जाणीि नसण े ह े

http://www.ijaar.co.in/


IJAAR    Vol.10 No.1       ISSN – 2347-7075 
 

प्रा. शशशकाांत सुभाष पाटील, डॉ. वैशाली यु. भक्त  

699 

तयामागील एक प्रमखु कारण ठरते. गं्रथालयातील 

उपलब्ध असलेल्या सोयी-सवुिधा िाढविण्यासाठी 

केिळ संगणक िापरणे एिढीच अथग यात अपेवक्षत 

नसनू मोबाइल, कॅमेरा, स्माटगकाडग, स्कॅनर, इ बकु 

रीडर, अशा अनेक आधवुनक साधनांचा िापर 

गं्रथालयात होणे आिश्यक ठरतो. परंत ु ते होताना 

वदसनू येत नाहीतयामागे अनेक कारणं कारणीभूत 

असली तरी ग्रामीण ि शहरी या विभागांमध्ये तयात 

तफाित वदसनू येतो महाविद्यालयाचा दजाग तसचे 

NAAC प्रमावणत ि NAAC अप्रमावणत 

असलेल्या महाविद्यालयात दखेील तयामध्ये फरक 

वदसतो एिढेच काय तर कला विज्ञान ि िावणज्य 

तसेच अवभयांवत्रकी, वशक्षणशास्त्र या 

विद्याशाखेतील गं्रथालयांमध्ये आधवुनक साधने 

िापरण्यास संदभागत वभन्नता जाणिते. 

हीच वस्थती अभ्यासण्यासाठी संशोधकाने ग्रामीण ि 

शहरी महाविद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध 

असलेल्या सोयी सवुिधांचा तुलनातमक अभ्यास ह े

सदर संशोधन कायग हाती घेतलेले होते. 

 

उद्दीष््ट:  

1. ग्रामीण ि शहरी महाविद्यालयातील 

गं्रथालयातील उपलब्ध असलेल्या 

आधवुनक सोयी सवुिधांचा तुलनातमक 

अभ्यास करणे. 

2. NAAC प्रमावणत ि NAAC अप्रमावणत 

महाविद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध 

असलेल्या आधवुनक सोयी सवुिधांचा 

तुलनातमक अभ्यास करणे. 

3. अवभयांवत्रकी ि वशक्षणशास्त्र 

महाविद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध 

असलेल्या आधवुनक सोयी सवुिधांचा 

तुलनातमक अभ्यास करणे. 

 

पररकल्पना: 

1. ग्रामीण ि शहरी महाविद्यालयातील 

गं्रथालयातील उपलब्ध असलेल्या 

आधवुनक सोयी सवुिधांचा मध्यमान 

गुणांकात साथगक फरक आढळून येत नाही. 

2. NAAC प्रमावणत ि NAAC अप्रमावणत 

महाविद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध 

असलेल्या आधवुनक सोयी सवुिधांचा 

मध्यमान गुणांकात साथगक फरक आढळून 

येत नाही. 

3. अवभयांवत्रकी ि वशक्षणशास्त्र 

महाविद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध 

असलेल्या आधवुनक सोयी सवुिधांचा 

मध्यमान गुणांकात साथगक फरक आढळून 

येत नाही. 

 

संशोधनाची काययपद्धती: 

संशोधन पद्धती - सिेक्षण पद्धती  

जनसंख्या 

संशोधनासाठी संशोधकाने नंदरुबार वजल्यातील सिग अवभयांवत्रकी, वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय 

तसेच कला, िावणज्य ,विज्ञान महाविद्यालय यांचा जनसंख्या म्हणनू वनविती केली होती 
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न्यादशय 

लॉटरी ि सहेतुक नमनुा वनिड पद्धती- 01अवभयांवत्रकी, 03 वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय तसेच 

05 कला, िावणज्य ,विज्ञान महाविद्यालय सहेतकु नमनुा वनिड पद्धतीने यांची वनिड करण्यात 

आली. 

संशोधन 

साधने 

स्िवनवमगत गं्रथालयातील आधवुनक सोयीसवुिधा मापन चाचणी िापरण्यात आली यात 

गं्रथालयातील उपलब्ध असलेले विविध आधवुनक संसाधनांचा समािेश प्रतयक्ष गं्रथालयात 

आहे वकंिा नाही तसेच तयांचा िापर प्रतयक्ष विद्याथी, वशक्षक तसेच इतर घटक करतात वकंिा 

नाही यािर आधाररत विविध प्रश्न तया प्रश्नािलीत घेण्यात आले तसेच गं्रथपालन कडून प्रतयक्ष 

ती मावहती प्रश्नािली माफग त नोंदविण्यात आली. 

संख्याशास्त्रीय पररमाणे- मध्यमान, प्रमाणविचलन ि 't' मलू्य  

 

संकवलत मावहतीचे ववशे्लषण व अथयवनवयचन :  

प्राप्त मावहतीच्या वदलेल्या प्रवतसादाचे विशे्लषण 

करून पढुील प्रमाणे पररकल्पना परीक्षण करण्यात आले 

होते.  

1. ग्रामीण ि शहरी महाविद्यालयातील 

गं्रथालयातील उपलब्ध असलेल्या आधवुनक 

सोयी सवुिधांचा मध्यमान गुणांकात साथगक फरक 

आढळून येत नाही. 

2. NAAC प्रमावणत ि NAAC अप्रमावणत 

महाविद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध 

असलेल्या आधवुनक सोयी सवुिधांचा मध्यमान 

गुणांकात साथगक फरक आढळून येत नाही. 

3. अवभयांवत्रकी ि वशक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील 

गं्रथालयातील उपलब्ध असलेल्या आधवुनक 

सोयी सवुिधांचा मध्यमान गुणांकात साथगक फरक 

आढळून येत नाही. 

 

महाविद्यालय N M SD Table 

‘t’ value 

Obtained 

‘t’ value  

Decision  

मोबाइल, कॅमेरा, 

स्माटगकाडग, स्कॅनर, इ 

बकु रीडर 

ग्रामीण  5 8.96 1.25 

2.00 

4.54 तयाग 

शहरी  4 10.26 1.11 

मोबाइल, कॅमेरा, 

स्माटगकाडग, स्कॅनर, इ 

बकु रीडर 

NAAC 

 प्रमावणत  
5 9.53 1.07 

5.79 तयाग 

NAAC 

अप्रमावणत 
4 7.5 1.13 

मोबाइल, कॅमेरा, 

स्माटगकाडग, स्कॅनर, इ 

बकु रीडर 

वशक्षणशास्त्र  3 8.93 1.23 

4.19 तयाग 

अवभयांवत्रकी  01 10.23 1.32 



IJAAR    Vol.10 No.1       ISSN – 2347-7075 
 

प्रा. शशशकाांत सुभाष पाटील, डॉ. वैशाली यु. भक्त  

701 

 

वनष्कषय : 

1. ग्रामीण ि शहरी महाविद्यालयातील 

गं्रथालयातील उपलब्ध असलेल्या आधवुनक 

सोयी सवुिधांचा मध्यमान गुणांकात साथगक 

फरक आढळून येत येतो. 

2. NAAC प्रमावणत ि NAAC अप्रमावणत 

महाविद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध 

असलेल्या आधवुनक सोयी सवुिधांचा 

मध्यमान गुणांकात साथगक फरक आढळून 

येतो. 

3. अवभयांवत्रकी ि वशक्षणशास्त्र 

महाविद्यालयातील गं्रथालयातील उपलब्ध 

असलेल्या आधवुनक सोयी सवुिधांचा 

मध्यमान गुणांकात साथगक फरक आढळून 

येतो. 

सवयसामान्य चचाय व वनष्कषय: 

1. ग्रामीण महाविद्यालयातील आधवुनक 

सोयीसवुिधा यांच्या तुलनेत शहरी 

भागातील महाविद्यालयांमध्ये आधवुनक 

सोयीसवुिधा जास्त असनू यामागे तया 

भागातील विद्यार्थयािंची आधवुनक 

सोयीसवुिधा िापरण्यात संदभागतील 

ततपरता तसेच उपलब्ध मनुष्यबळ ि 

आवथगक संसाधन हे कारणे कारणीभतू 

अस ूशकतात. 

2. NAAC अप्रमावणत महाविद्यालयातील 

आधवुनक सोयी सवुिधा कमी प्रमाणात 

तर NAAC प्रमावणत महाविद्यालयांमध्ये 

आधवुनक सोयीसवुिधा जास्त प्रमाणात 

वदसनू येतात NAAC प्रमावणकरण 

करण्याच्या प्रवियेत महाविद्यालयाला 

विविध सोयी सवुिधा उपलब्ध करून दणेे 

गरजेच े असते तयातून महाविद्यालयाची 

तपासणी होऊन महाविद्यालयाला 

गुणदान केले जाते तयाचा पररणाम 

गं्रथालया िर दखेील वदसनू येतो. 

3. वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय हे जरी 

व्यिसावयक महाविद्यालय असले तरी या 

महाविद्यालयांमध्ये आधवुनक 

सोयीसवुिधा अवभयांवत्रक 

महाविद्यालयातील सोयीसवुिधांनी पेक्षा 

कमी आहेत तर अवभयांवत्रक 

महाविद्यालयांमधील विद्यार्थयािंना 

आधवुनक विज्ञानाचे बरोबरच विद्याथी 

तंत्रविज्ञान आतून साक्षर असतात तयामळेु 

या वठकाणी असलेल्या गं्रथालयात 

विविध सोयी सवुिधांचा िापर अवधक 

प्रमाणात ते करतात. 
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