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साराांश:  

गं्रथालयातील मुद्रित साधने गं्रथ, द्रनयतकाद्रलके तसेच इलेक्ट्रॉद्रनक साधने इ- बकु्ट्स, इ-जननल्स, डेटाबेस 

यांचा जास्तीत जास्त वापर हा द्रवद्याथी आद्रि प्राध्यापक यांनी करावा म्हिनू गं्रथपाल सतत प्रयत्न करीत असतो.  

महाद्रवद्यालयात नॅकचे मलू्यांकन होत असताना गं्रथपाल हा महाद्रवद्यालयाच्या टीमबरोबर काम करत असतो, 

तसेच तो गं्रथालयाचा प्रमखु म्हिनूही काम करतो. संपिून सात द्रनकषांमध्ये गं्रथपाल हा महत्वाची भदू्रमका 

बजावतो. गं्रथपाल हा नॅकचा समन्वयक असतो,  गं्रथपाल नॅकच्या चार नंबरच्या द्रनकषाचा प्रमखु असतो, तसेच 

तो स्थाद्रनक व्यवस्थापन सद्रमतीचा सदश्य अस ूशकतो,  गं्रथपाल हा IQAC चा चेअरमन असतो.  नॅकच्या चार 

नंबरच्या द्रनकषांमध्ये गं्रथालयाचे मलू्यमापन केलेले आहे, त्यासाठी वीस माक्ट्सन द्रदलेले आहेत.  

शोधसांज्ञा : राष्ट्रीय मलु्यांकन आद्रि प्रमािक पररषद (NAAC), गं्रथपालाची भदू्रमका, उच्च शैक्षद्रिक संस्था, 

गं्रथालयाचे मलू्यमापन 

 

प्रस्तावना:  

गं्रथालयाचे मलू्यमापन हे नेहमीच होत 

असते, गं्रथालये हे आपले वापरकते, जवद्याथी, 

प्राध्यापक, आजण सं ोधक यांच्याकडून गं्रथालयीन 

सेवा आजण सजुवधा यासंभाात प्रश्नावली भरून घेत 

असतात, तसेच गं्रथालयामध्ये उपलब्ध होणारी 

वेगवेगळी आकडेवारी, तयांचे जवशे्लषण करून 

जदल्या जाणाऱ्या सेवा आजण सजुवधा यामध्ये प्रगती 

केली जाते. गं्रथालयाला जवद्यापीचाचा आजण 

महाजवद्यालयाचा आतमा असे म्हटले जाते. 

गं्रथालयातील संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर हा 

जवद्याथी प्राध्यापक आजण सं ोधक यांनी करावा 

अ ी अपेक्षा नॅक व्यक्त  करते. तयामळेु गं्रथालये ही 

गं्रथ, जनयतकाजलके, इ -बकु, इ-जनाल आजण 

डेटाबेस यांनी समदृ्ध असायला हवेत. तयासाची 

दरवषी गं्रथालयाला बजेट मंजरू करून घेणे 

आवश्यक असते.  नॅक च्या मलू्यांकनामध्ये  

गं्रथालयाचे मलू्यमापन हे चौथ्या भागात जदलेले 

आहे.  

 

राष्ट्रीय मुलयाांकन आमि प्रमािक पररषद ( 

NACC ): 

जवद्यापीच अनुदान आयोग यांनी इ.स. 

१९९४ मध्ये नॅक (NAAC) राष्ट्रीय मलु्यांकन 

आजण प्रमाणक पररषदचेी स्थापना केली. नॅकचे 

कायाालय बंगरुळु,  कनााटक येथ े आहे. उच्च 

 ैक्षजणक संस्थेचा दजाा तपासणे, तयांचे मलू्यमापन 

करणे, तयांची  ैक्षजणक गुणवत्ता क ी आहे याचा 
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अभ्यास करणे, सं ोधनाला चालना दणेे याप्रकारे 

नॅक ही संस्था  ैक्षजणक संस्थेचे मलू्यमापन करून 

तयांचा दजाा चरजवते.  नॅक ही स्वायत्त संस्था उच्च 

ज क्षण संस्थामध्ये जवद्यापीचे, स्वायत्त महाजवद्यालये 

आजण जवद्यापीचा ी संलग्न महाजवद्यालये या तीन 

प्रकारचे गट करून मलू्यमापन करते. तसेच सेल्फ 

स्टडी ररपोटा, स्टुडट ट सॅजटसजफके न सव्हे आजण 

जपअर टीम जव्हजजट या द्वारे मलू्यमापन होत असते. 

 

राष्ट्रीय मूलयाांकन आमि प्रमािक पररषदेने 

उच्च शैक्षमिक सांस्थाांचे मूलयमापन करताना 

स्वतांत्र सात मनकषाांमध्ये त्याचे मवभाजन 

केलेले आहे. ते सात मनकष खालीलप्रमािे 

आहेत. 

१. अभ्यासक्रम पैलू  (Curricular 

Aspects)   

२. ज कणे, ज कजवणे आजण मलू्यमापन ( 

Teaching, Learning and Evaluation)  

३. सं ोधन, नवीन उपक्रम आजण जवस्तार सेवा 

(Research, Innovation and Extension 

)  

४. पायाभतू सेवा आजण ज कण्याची संसाधने 

( Infrastructure and Learning 

Resources )  

५. जवद्याथी समथान आजण प्रगती ( Student 

Support and Progression )  

६. प्र ासन, नेततृव आजण व्यवस्थापन 

(Governance, Leadership and 

Management)  

७. संस्थातमक मलू्ये आजण सवोत्तम पद्धती 

(Institutional Values and Best 

Practices ) 

 

 

नॅकच्या मूलयाांकनामध्ये ग्रांथपालाची भूममका: 

गं्रथपाल हा माजहती आजण ज्ञान एकजित 

करणे, जतच्यावर प्रजक्रया करणे, माजहती साचवनू 

चेवणे व जयांना माजहती हवी असेल तयांना ती दणेे ह े

काम करीत असतो. तयाचबरोबर वेगवेगळे उपक्रम 

राबजवत असतो,  तयामध्ये डॉ. एस.आर.रंगनाथन 

यांची जयंती साजरी करणे,  डॉ.ए.पी जे. अब्दलु 

कलाम यांची जयंती वाचनपे्ररणा म्हणनू साजरी 

केली जाते तयाजनजमत्ताने गं्रथप्रद ान आयोजजत 

करून जवद्याथी आजण प्राध्यापक यांना 

गं्रथालयातील वेगवेगळ्या गं्रथांची माजहती जमळते. 

तसेच या जदव ी व्याख्यानांचे आयोजन केले जाते. 

जया जवद्याथ्याांनी प्रथम वषाांत प्रवे  घेतलेला आह े

अ ा जवद्याथ्याांसाची माजहती साक्षरता कायाक्रम 

घेऊन तयांना गं्रथालयाबद्दलची माजहती सांजगतली 

जाते. 

गं्रथपाल हा  फक्त  नॅकच्या ४.२ या 

घटकासंदभाात काम करतो असे नसनू तो कुलकणी 

(2018)      आजण डॉ. जंगे (2020) यांच्या 

म्हणण्यानुसार गं्रथपाल हा नॅकचा समट वयक 

असतो, गं्रथपाल नॅकच्या चार नंबरच्या जनकषाचा 

प्रमखु असतो, तो एखाद्या संस्थेचा अध्यक्ष  असतो,  

गं्रथपाल हा स्थाजनक व्यवस्थापन सजमतीचा सदश्य 

अस ू  कतो,  तसेच तो एखाद्या महाजवद्यालयाचा 

प्राचाया अस ू कतो, IQAC चा चेअरमन असतो 

तसेच तो नॅकच्या पीअर टीम मधेही असू  कतो. 

१. अभ्यासक्रम पैलू  (Curricular Aspects)  

गं्रथपाल हा बी.ओ.एस.चा सदश्य असू 

 कतो. तसेच तो जसनेटचा सदश्यही असतो, 

गं्रथपाल हा स्थाजनक व्यवस्थापन सजमतीचा सदश्य 

असतो. गं्रथपाल हा  ॉटा टमा कोसासाची 

अभ्यासक्रम तयार करून तो कोसा आपल्या 

जवद्याथ्याांसाची घेऊ  कतात. तयामळेु या 

जनकषांमध्ये गं्रथपालाची भूजमका महतवाची असते. 
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२. मशकिे, मशकमविे आमि मूलयमापन ( 

Teaching, Learning and Evaluation) 

ज कणे आजण ज कजवणे यामध्ये गं्रथपाल 

हा आपले जवद्याथी, प्राध्यापक आजण सं ोधक 

यांना गं्रथालयातील मजुित साधने गं्रथ, 

जनयतकाजलके तसेच ऑनलाईन साधने इ-बकु्स, इ-

जनाल, डेटाबेस उपलब्ध करून दतेात. यु.जी. सी. 

च्या ऑनलाईन डेटाबेसची वगाणी भरून तयांना 

युजर आय डी आजण पासवडा दऊेन ररमोट ऍक्सेस 

द्वारे माजहती उपलब्ध करून दतेात. एखाद्या जवज ष्ट 

जवषयाच्या  डेटाबेस ची वगाणी भरूनही ऑनलाइन 

माजहती उपलब्ध करून दतेा येते. प्राध्यापक हे ICT 

चा वापर करून जवद्याथ्याांसाची जव्हडीओ तयार 

करतात ते जव्हडीओ महाजवद्यालयाच्या वेबसाइटवर 

अपलोड करण्याची जबाबदारी ही गं्रथपाल यांचेकडे 

असते. गं्रथपाल हाही ICT चा वापर करून 

ऑनलाईन व्याख्यान घेऊन माजहती क ी 

 ोधायची, क ी डाउनलोड करायची, जकती 

माजहती डाउनलोड करायची याबद्दल जवद्याथी 

आजण प्राध्यापक यांना माजहती दतेात. 

३. सांशोधन, नवीन उपक्रम आमि मवस्तार सेवा 

(Research, Innovation and Extension )  

जवद्यापीचाने प्राध्यापकांना सं ोधन प्रोजेक्ट 

साची प्रोतसाहनपर अनुदान मंजरू केलेले आहे,  

तयामळेु जया प्राध्यापकांनी मायनर जकंवा मेजर 

प्रोजेक्ट घेतलेला आहे अ ा प्राध्यापकांना गं्रथपाल 

मदत करीत असतो. तसेच सं ोधनासाची 

सं ोधनाची मलू्ये काय आहेत, कॉपी पेस्टच्या 

जमाट यामध्ये साजहतयाची चोरी टाळण्यासाची 

गं्रथपाल मागाद ान करतात. अनेक मोचमोच्या 

गं्रथालयामध्ये साजहतयाची चोरी  ोधण्यासाची 

वेगवेगळे सॉफ्टवेअर घेतलेले आहेत. सं ोधन पेपर 

प्रकाज त करण्यासाची गं्रथपाल यूजीसीच्या कोअर 

जनालची अद्ययावत यादी प्राध्यापक आजण 

सं ोधक याना दते असतो, तसेच h-इडेंक्स, i- 

इडेंक्स याबद्दलही मादा ान केले जाते. गं्रथपाल 

यांनीही पेपर प्रकाज त कलेले असल्यास तयाचाही 

उपयोग यासाची केला जातो. 

४. पायाभूत सेवा, सुमवधा आमि मशकण्याची 

सांसाधने ( Infrastructure and Learning 

Resources   

नॅकच्या या जनकषामध्ये खऱ्या अथााने 

गं्रथालयाचा उपयोग आपणास पाहावयास जमळतो. 

यामध्ये ज कणे आजण ज कजवणे यासाची 

गं्रथालयाला स्वतंि अ ी इमारत आहे का, तयामध्ये 

जवद्याथी आजण जवद्याजथानी यांच्यासाची स्वतंि अ ी 

अभ्याजसका आहे का, गं्रथालयामध्ये  एकूण जकती 

गं्रथसंख्या आह,े राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय 

जनयतकाजलकांची वगाणी भरलेली आहे का, 

याप्रकारच्या पश्नांची उत्तरे यामध्ये द्यावी लागतात. 

Key Indicator – 4.2 Library as a learning Resource (20) 

4.2.1. Library is automated using Integrated Library Management System (ILMS)  

Metric No.  Questions Weightage 

4.2.1 

QlM 

 Library is automated using 

Integrated Library 

Management System (ILMS)  

Data Requirement for last five 

years: Upload a description of 

library with,  
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partially)  

 

 

File Description:  

information  

Information  

 

4 

 

      

 

गं्रथालयाच्या संगणकीकरणासाची कोणते 

सॉफ्टवेअर आजण कधी घेतलेले आहे, 

संगणकीकरण पणूा झालेले आहे का, यासाची 

यामध्ये पाच माकाांसाची जवशे्लषणातमक माजहती 

द्यावी लागते. संगणकीकरणासाची कोणतयाही 

प्रकारचे व्यावसाजयक अथवा ओपन सोअसा 

सॉफ्टवेअर खरेदी करून आपण गं्रथालयाचे पूणा 

संगणकीकरण करणे गरजेचे आहे. सॉफ्टवेअरमधील 

वेगवेगळे मोड्यूल, ओपेक, वेब ओपेक तसेच 

गं्रथालयाच्या सेवा आजण सजुवधा यांची माजहती 

द्यावी लागते. याचीकाणी पाच माकाांसाची प्रश्न 

जवचारलेला असनू जया गं्रथालयाचे संगणकीकरण 

पणूा झालेले आहे तयांना पाचपैकी पाच माक्सा 

जमळतात.  

 

4.2.2. The institution has subscription for the following e-resources  

Metric No. Questions Weightage 

4.2.2 

QnM 

The institution has subscription for the following e-

resources  

1. e-journals  

2. e-ShodhSindhu  

3. Shodhganga Membership  

4. e-books  

5. Databases  

6. Remote access to e-resources  

Options:  

A. Any 4 or more of the above  

B. Any 3 of the above  

C. Any 2 of the above  

D. Any 1 of the above  

E. None of the above  

 

 

 

 

 

6 

 

      



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

प्रा. वाय. बी. लबड े  

718 

Data Requirement for last five years: (As per Data 

Template)  

 

 

File Description:  

 

-journals, e-ShodhSindhu, 

Shodhganga Membership etc (Data Template)  

 

महाजवद्यालयातील गं्रथालयाने इ -बकु्स, इ-

जनाल्स आजण डेटाबेस यासाची वाजषाक वगाणी 

भरलेली असल्यास तयासंबंधी माजहती येथे अपेजक्षत 

आहे. इ- ोधजसंध ु यासाची आपण वगाणी भरलेली 

आहे का असा प्रश्न आहे,  परंतु महाजवद्यालयांसाची 

युजीसीची इट फलीबनेट एन - जलस्ट साची वगाणी 

भरलेली असल्यास तयाची पावती, जवद्याथी आजण 

प्राध्यापक यांचे नाव व इ -मेल यांची यादी येथे 

द्यावी लागते. तयाचबरोबर जवद्याथी आजण 

प्राध्यापक याना युजर आयडी आजण पासवडा दऊेन 

ररमोट ऍक्सेस द्वारे माजहती पाहता अथवा डाउनलोड 

करता येते.  ोधगंगा यांची मेम्बरज प घेतली आह े

का असाही प्रश्न याजचकाणी जवचारलेला आह,े पण 

युजीसीची  ोधगंगा ही सेवा जन लु्क आह े

तयावरील माजहती ही कोणालाही पाहता अथवा 

डाउनलोड करता येते. याजचकाणी या प्रश्नाला सहा 

पैकी सहा माक्सा जमळतात. 

4.2.3. Average annual expenditure for purchase of books/e-books and subscription to 

journals/e- journals during the last five years (INR in Lakhs)  

Metric 

No. 

Questions Weightage 

4.2.3 

QnM 

Average annual expenditure for purchase of books/e-books 

and subscription to journals/e- journals during the last five 

years (INR in Lakhs)  

4.2.3.1 Annual expenditure of purchase of books/e-books and 

subscription to journals/e- journals year wise during last five 

years (INR in Lakhs)  

Year      

INR in Lakhs      

Data Requirement for last five years: (As per Data Template)  

-books  

-journals in ith 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

5 
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year  

 

Formula:  

 

 

Where:  

Expdi= Expenditure in rupees on purchase of books/e-books 

and subscription to journals/e- journals in ith Year  

File Description (Upload)  

 

 

s of annual expenditure for purchase of books/e-

books and journals/e- journals during the last five years (Data 

Template) 

      

 

गं्रथालयाने दरवषी गं्रथ खरेदी, 

जनयतकाजलकांची वाजषाक वगाणी भरणे आजण इ-

बकु्स,इ-जनाल्स, डेटाबेसची वगाणी भरणे आवश्यक 

असते. तयासाची महाजवद्यालयाच्या एकूण खचाापैकी 

जकमान दोन टक्के खचा हा गं्रथालयाच्या खरेदीवर 

करणे अपेजक्षत आहे. तेंव्हा या प्रश्नाला पाच पैकी 

पाच माक्सा जमळतात. 

4.2.4 .Percentage per day usage of library by teachers and students ( foot falls and login 

data for online access)   (Data for the latest completed academic year) 

Metric No. Questions Weightage 

4.2.4 

QnM 

Percentage per day usage of library by teachers and 

students ( foot falls and login data for online access)  

(Data for the latest completed academic year)  

4.2.6.1. Number of teachers and students using library per 

day over last one year  

Data Requirement  

 

 

f users using library through e-access  

 

Formula:  

 

 

 

 

 

            

 

      

 

 

5 
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File Description(Upload)  

 

 

 

 

गं्रथालयातील गं्रथ, जनयतकाजलके आजण 

इतर संसाधनांचा उपयोग जवद्याथी आजण प्राध्यापक 

यांनी करावा असे येथे अपेजक्षत आहे. तयासाची 

अभ्याजसकेमधील जवद्याथी उपजस्थत असलेले 

सह्ांचे रजजस्टर,  प्राध्यापकांचे सह्ांचे रजजस्टर,  

गं्रथालय सॉफ्टवेअर मधील गं्रथ दवेघेवीच्या नोंदी, 

ऑनलाईन माजहती  ोधणाऱ्या वाचकांचे रेकॉडा,  

CCTV चे ररपोटा, युजर रॅजकंग सॉफ्टवेअरमधील 

नोंदी या सवाांचे व्यवजस्थत  रेकॉडा करून चेवणे 

आवश्यक असते. तसेच तया तया वषाातील जवद्याथी 

संख्या व प्राध्यापक संख्या यांचीही आकडेवारी 

चेवावी लागते. यामध्ये कमीत कमी ३० टक्के 

जवद्याथी आजण प्राध्यापक यांची उपजस्थती असणे 

गरजेचे आहे. 

५. मवद्याथी समथथन आमि प्रगती ( Student 

Support and Progression)  

जवद्याथ्याांच्या सवाांगीण जवकासासाची 

गं्रथालय वेगवेगळे उपक्रम आयोजजत करते, 

तयामध्ये गं्रथालय साक्षरता कायाक्रम घेणे, 

गं्रथप्रद ान भरजवणे, व्याख्यानांचे आयोजन करणे, 

जवद्याथ्याांना स्पधाा परीक्षा मागाद ान करणे, उतकृष्ठ 

वाचक परुस्कार दऊेन जवद्याथ्याांना वाचनास प्रवतृ्त 

केले जाते, साजहतयाची चोरी रोखणे यासाची 

मागाद ान केले जाते. 

६. प्रशासन, नेतृत्व आमि व्यवस्थापन 

(Governance, Leadership and 

Management)  

गं्रथपाल हा गं्रथालयाचा प्रमखु असतो,  

तसेच तो नॅकच्या चार नंबरच्या जनकषाचा प्रमुख 

असतो, गं्रथपाल हा IQAC चा चेअरमन असतो, 

तसेच तो NAAC चा समट वयक असतो. गं्रथालया  

व्यजतररक्त  गं्रथपाल अनेक कामांची जबाबदारी पार 

पडतो. 

७. सांस्थात्मक मूलये आमि सवोत्तम पद्धती 

(Institutional Values and Best 

Practices ) 

गं्रथालयाद्वारे जवद्याथी आजण जवद्याजथानी 

साची सरुजक्षत वातावरण राहावे म्हणनू वेगवेगळी 

अभ्याजसका उपलब्ध करून जदली जाते. तसेच 

गं्रथालयामध्ये हररत वातावरण तयार करण्यासाची 

प्रोजेक्ट हाती घेतला जातो, यामध्ये LED ट्यूब 

लावल्या जातात,  गं्रथालयाच्या कडेने झाडी 

लावली जाते, पावसाच्या पाण्याचे योग्य 

व्यवस्थापन केले जाते, जवद्याथी आजण प्राध्यापक 

यांनी आचवड्यातून जकमान दोन जदवस पायी आगर 

सायकलचा वापर करून महाजवद्यालयमध्ये यावे 

असे चरजवले जाते, महतवाच्या माजहतीचे कािण 

काढून ते प्राध्यापकांना सो ल नेटवका  द्वारे पाचजवले 

जाते, याप्रकारचे वेगवेगळे उपक्रम गं्रथालयाद्वारे 

राबजवले जातात. 
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समारोप: 

आजच्या माजहती आजण तंिज्ञानाच्या 

युगात गं्रथालय हे फक्त  गं्रथ दवेघेव करणारे कें ि 

नसनू ते एक ज्ञानसाधन कें ि बनलेले आहे. या 

ज्ञानसाधन कें िाद्वारे गं्रथपालाला जवद्याथी,  

प्राध्यापक आजण सं ोधक यांच्या गरजांची पतूाता 

करण्यासाची तयांना मजुित साधनांबरोबरच 

ऑनलाईन इलेक्रॉजनक साधनांची उपलब्धता करून 

द्यावी लागते. गं्रथपाल हा फक्त  गं्रथालयाचा प्रमुख 

नसनू सध्याच्या काळात व्यवस्थापन मंडळाने 

तयाच्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या जदलेल्या आहेत,  

तया सवा जबाबदाऱ्या पणूा क्षमतेने पार पाडण्याचे 

काम गं्रथपाल करीत असतो. नॅक च्या फक्त  ४.२ या 

जनकषांपरुताच गं्रथपाल हा जबाबदार नसनू संपूणा 

सातही जनकषांमध्ये तो ततपरतेने काम करीत असतो. 
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