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सार: 

आजच्या स्मार्ट फोन आणि र्ॉब्लेर्च्या युगात मोबाईल फोन संवादासाठी मानवी जीवनाचा अत्यावशक 

भाग बनला आहे.मोबाईल फोन अणधकाणधक अत्याधणुनक बनले आहेतआणि डेर्ा खचट दर कमी झाले आहेत. 

वापरकते त्यांचे फोन त्वररत माणहती  णमळवण्याचे एक महत्वाचे साधन म्हिनू वापरत आहेत.वापरकत्याांना 

केव्हाही कुठेही माणहती वापरकत्याांना दणे्यासाठी शैक्षणिक गं्रथालये अणधकाणधक ऑनलाईन सेवा दते 

आहेत.वापरकताट अनुकूल मोबाईल सेवा णह अणतशय महत्वाची आहे आणि शैक्षणिकवापरकत्याांनसाठी 

माणहतीचा उपयुक्त प्राथणमक स्त्रोत आहे.या पेपर मध्येमोबाईल तंत्रज्ञानाणवषयी चचाट केली आहे 

मोबाईलतंत्रज्ञानाचा शैक्षणिक गं्रथालयात वापर  करून शैक्षणिक गं्रथालयात नवनवीनसेवा प्रदान केल्या 

जातात.त्यांचे फायद ेतोरे्याणवषयी चचाट केली आहे. 

नि वर्ड: मोबाईल तंत्रज्ञान,एस एमएस सचुना सेवा, ई बकु्स, ऑणडयोबुक्स ई. 

 

प्रस्तावना: 

मोबाईल तंत्रज्ञानाने दळणवळण आजण 

माजहतीचा प्रवेश आजतशय सोयीस्कर आजण 

वेगवान केला आहे.  माजहतीच्या स्फोर्ाच्या 

युगातवापरकर्तयाांना आवश्यक माजहती योग्य वेळी 

र्तवररत उपलब्ध करून दणेे हे आव्हान गं्रथालयांपुढे 

आहे. वापरकताट र्तयाच्यावेळेनुसार केव्हाही कुठेही 

आजण कोणतेही काम सरुु असतानाही माजहतीपयांत 

पोहोचण्यासाठी मोबाईलचा वापर करू लागला 

आहे. कोरोना महामारीने जगावरती अनेक चांगले 

आजण वाईर् पररणाम केले. कोरोना हा सगळ्यात 

मोठा  शत्र ू व मारक ठरला.कोरोनाने महत्त्वाची 

भजूमका पार पाडली जगातील प्रर्तयेक जण 

क्लाऊडवर आले. प्रर्तयेक जण मोबाईल वापरू 

लागल्याने कोरोनाने “चीप जडजजर्लायझेशन 

ऑजफसर ऑफ द वल्डट “अशी भजूमका पार पाडली 

या महामारीचा सवट क्षेत्रावर खपू मोठा पररणाम 

झाला करोनाच्या काळात सवट जशक्षण ऑनलाइन 

सरुू झाले आजण सवट स्तरातील जवद्यार्थयाांच्या 

हातात स्मार्टफोन, मोबाईलवर्ॉब्लेर्आले. मोबाईल 

तंत्रज्ञानाचा वापर करून  लायब्ररी इन हॅन्ड रेंड 

आला आहे. मोबाईल फोनचा वापर करून आपण 

अनेक जडजजर्ल सेवा मध्ये करू शकतो या 

स्मार्टफोनवर जडजजर्ल लायब्ररी द्वारे जडजजर्ल संग्रह 

उपलब्ध करून जदला जातो.  
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मोबाईलचा इणतहास: 

मोबाईल शब्दाचा अथट एका जठकाणाहून 

दसुरीकडे सहज नेता येणारा सहज कुठेही हलवता 

येणारा आजण माजहतीची दवेाण-घेवाण करता येणारे 

उपकरण. 

जो फोन जास्तीत जास्त सगंणकांची कामे 

करण्यासमथट आहे ज्यामध्ये इरं्रनेर् कनेक्शन आह े

अशा फोनला स्मार्टफोन म्हर्ले जाते.  

1G जगातील सवाटत पजहला मोबाईल 

मोर्ोरोला कंपनीच्या माजर्टन कपरू यांनी 1973 

साली बनवला या मोबाईलची जकंमत 4000 

अमेररकन डॉलर होती आजण र्तयाच ेवजन समुारे दोन 

जकलो होते आज मोबाईल तंत्रज्ञान एवढे झपार््याने 

प्रगत होत आहे की हातात मावतील एवढे स्मार्टफोन 

आले आहेत.  

 

1G( जनरेशन):  

1983 मध्ये मोर्ोरोला Dyna TAC 

8000X मध्ये जगातील पजहला मोबाइल तयार 

झाला. या मोबाइल ची जकमत अमेररकन doller 

$4000 होती. र्तयावेळी ह्यजू स्रे्र्स जसम्बल असे 

मानले जात होते. दोन वषाांनंतर यूकेच्या र्तयावेळी 

तर्तकालीन व्होडाफोनचे चेअरमन सर अनेस्र् हॅररसन 

यांना प्रथम मोबाइल फोन कॉल केला गेला. 1989 

मध्ये मोर्ोरोला ने 9800X हा मोबाइल बनवला 

यामध्ये ते फोल्ड-डाउन कीबोडट कव्हरसह 

बनवण्यात आले 90 च्या दशकात जललप फोन फॉमट 

फॅक्र्रसाठी स्रँ्डडट सेर् केले. 

  वैणशष््टये: 

 मोबाइल कॉजलंग  

 अॅनालॉग तंत्रज्ञानावर आधाररत 

 ज्याला प्रगत मोबाइल फोन जसस्र्म 

(AMPS) म्हणतात. 

 30 KHz च्या चॅनल क्षमतेसह 2.4 kbps 

पयांत स्पीड 

 याचा वापर फक्त एका मधील व्हॉइस 

सेवांसाठी केला जात असे. 

 1G च्या मयाटदा 

 वजनाने मोठे आजण अवजड . 

 खराब आवाज गुणवत्ता 

 बॅर्रीच ेआयुष्ट्य कमी होते 

 सरुजक्षततेची मयाटजदत क्षमता कमी होती  

 2G( जनरेशन १९९०) 

 

ग्राहक हडँसेटची सुरवात (1991-1994): 

ऑजबटरे्ल र्ीपीयू 900 च्या बरोबर 

जीएसएम ने प्रथम युरोपमध्ये 1991 मध्ये लॉचं केले 

होते. 1992 पेरेंर् लोग मोबाइलचा उपयोग जबजनेस 

साठी करत होते, र्तयानंतर ग्राहक ही याचा उपयोग 

करू लागले. मोठ्या प्रमाणात उर्तपादन यामळेु 

मोबाइलच्या जकमती खूप प्रमाणात कमी झाल्या, व 

लोकांना जडजजर्ल जडसप्ले वाले कॉस्र् इफेजक्र्व 

smartphone भेरू् लागले. नोजकया ने 

Nokia1011 र्तया वषी लॉचं केले. 

 वैणशष््टये: 

 अॅनालॉग ते जडजजर्ल जसग्नल्स. 

 जीएसएम तंत्रज्ञानाचा वापर 

 64kbps पयांत मल्र्ीप्लेजक्संग डेर्ा सेंड 

 उत्तम वास्तजवकता, क्षमता आजण सरुक्षा 

 एसएमएस (मजकूर) आजण एमएमएस 

(इमेज) च्या सेवा 

 आवतृ्ती 24 मध्ये GPRS (जनरल पॅकेर् 

रेजडओ) वापरले 

 EDGE आवतृ्ती वापरली यासाठी वजधटत 

डेर्ा दरGSM7 tion  
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 व्हीजडयो कॉजलंग, जीपीएस नॅजवगेशन, 

Predictive रे्क्स्र्, कॅमेरा, पोल््फोजनक 

ररंगर्ोनेस, MP3 प्लेयर, ब्ल्युरू्थ, मेमोरी 

काडट, एमएमएस  

 2G च्या नेर्वकट  मयाटदा 

 जव्हजडओ हाताळण्यासाठी अवघड  

 मजबतू जडजजर्ल जसग्नल आवश्यक आहेत 

 

मोबाइल फोन कलर बनू लागले (1995-

1998): 

सीमेंस एस 10 यांनी 1997 मध्ये प्रथमच 

मोबाइल फोनचे प्रदशटन प्रदजशटत केले. र्तयामध्ये फक्त 

चार रंग दणे्यात आले. र्तयाच वषी हेगेनुकने 

ग्लोबलहॅडंी बाजारात आणली . पुढच्या वषी 

नोजकयाने 5100 माजलकेवर ‘एक्सप्रेस-ऑन’ 

इरं्रचेंज करण्यायोग्य कव्हसटची श्रेणी लॉन्च केली, 

ज्यामळेु हा पजहला फॅशन ओररएंरे्ड फोन बनला. 

वैणशष््टये: ईमेल, वायबे्रर् अलर्ट, कलर स्रीन 

 

फोनची वाढ (1999-2002): 

सन 1999 मध्ये नोजकयाने 7110 चे 

अनावरण केले. जे डब्ल्यूएपीचा लाभ घेणारे पजहले 

जडव्हाइस होते. (मोबाइल वायरलेस नेर्वकट वर 

माजहती जमळजवण्याचे साधन).एका वषाट नंतर शापटने 

J-SH04 हा जगातील सवाटत पजहला कॅमेरा फोन 

लॉन्च केला. हा फोन फक्त जपानमध्ये उपलब्ध 

होते.  तथाजप, हे 2002 पयांत होते. सोनी एररक्सन 

र्ी 68 आय आजण र्तयाच्या जक्लप-ऑन कॅमेराच्या 

ररलीझनंतर पाश्चार्तय बाजारपेठा कॅमेरा फोनमध्ये रस 

घेण्यास सरुुवात केली. 

 

3G( जनरेशन):  

मोबाइल डेटा क्ांती (2003 ते 2006): 

3 जी च्या अंमलबजावणीने माचट 2003 

मध्ये 2 MBPS पयांत डाउनलोडची गती वाढजवली. 

ज्याने यूकेमध्ये सवटप्रथम सेवा प्रदान केली. 81०० 

पलट सारख्या लोकजप्रय ब्लॅकबेरी उपकरणांसह ररमने 

जनतेसाठी मोबाइल ईमेल आणला. 2003 मध्ये 

सोनी एररक्सन झेड 1010 सारख्या जडव ् हाइसेसवर 

फं्रर्-फेजसंग कॅमेर  याच े आगमन म्हणजे जव्हजडओ 

कॉजलंग शक्य झाले. परंतु लोकजप्रय झाले नाही. 

वैणशष््टये: ररयलर्ोन ररंगर्ोन, Augmented 

Reality, Wi-fi, Quad-band,वोर्रप्रफू  पणूट वेब 

ब्राऊजजंग  

 

मोबाइल फोन स्माटट बनू लागले (2007 to 

2010): 

स्वाइप आजण स्रोजलंगने इनपरु्ची 

पारंपाररक बर्ण पद्धत पनुजस्थटत केली. मे 

2007  मध्ये LG आयफोनच्या आधी बाजारात 

येणारा एलजी प्रादा पजहला र्चस्रीन 

आहे. तथाजप Apple कॅपेजसजर्व्ह र्चस्रीनच्या 

संभाव्यतेबद्दल अजधक मजबतू बँ्रड आजण उर्तकृष्ट 

ज्ञान दोन्ही असल्याच ेजसद्ध केले. 

वैणशष््टये:   

 र्चस्रीन, मोबाइल अप्प्स, वायरलेस 

चाजजांग  

 IMT-2000 तांजत्रक मानकांशी जळुतात 

 2 MBPS 

 र्ीव्ही रेजनंग/मोबाइल र्ीव्ही/ 

 3डी गेजमंग-स्मार्ट फोन. 

 अल्र्ा सेवा, हाय स्पीड वेब आजण अजधक 

सरुक्षा दतेे 

 हाय-स्पीड इरं्रनेर् सेवा 

 जव्हजडओ चॅजरं्ग इर्तयादींसाठी वापरले 

जाते. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple
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 र्तयात ग्लोबल रोजमंगसारख्या नवीन सेवा 

होर्तया 

 3G ची मयाटदा 

 Higthbandwith आवश्यक 

 3G परवाने ,सेवा फोनसाठी फीमोठी  

 

4G(जनरेशन -२०१०-२०१४): 

स्मार्टफोन आधजुनक जीवनासाठी वाढर्तया 

मध्यवती बनले आहेत, केवळ संपे्रषण वैजशष््टयांपेक्षा 

बरेच काही ऑफर करतात. 2012 मध्ये EE द्वारे 

11 शहरांमध्ये यूकेची पजहली 4G सेवा सरुू केली 

गेली होती, डाउनलोडची गती 12mbps पयांत 

होती. Apple जसरीज बाजारात आणण्यापवूी गूगल 

व्हॉईससह व्हॉईस ओळख ही पजहली जागा 

बनली.  मोबाईल आरोग्य आजण जफर्नेसच्या 

वाढीचे भांडवल करण्यासाठी सॅमसंगने र्तयांच्या 

ललॅगजशप गॅलेक्सी एस 5 मध्ये अंगभतू रृदय गती 

मॉजनर्र जोडले. 

वैणशष््टये: वाइस कंरोल, ड्युल लेन्स कॅमेरा, Face 

Recognition, Fingerprint स्कंजनंग, फुल्ल 

एचडी स्रीन, हार्ट रेर् मॉजनर्र 

 

मोबाइलच्या स्क्ीन मध्ये वाढ होऊ 

लागली  (2015 तो 2018): 

ग्लोबल 4 जीचा अवलंब केल्याने 

जव्हजडओ स्रीजमंग आजण जव्हजडओ कॉजलंग 

क्षमतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सधुारणा होत गेली. या 

वैजशष््टयांचा अनुभव वाढजवण्यासाठी स्रीन आकार 

वाढतच आहेत, आयफोन 7 प्लस 2007 च्या मळू 

आयफोनच्या तुलनेत आता 57% जास्त वाढला 

आहे. Android पल पे आजण अँड्रॉइड पे ऑफर 

करणार  यांना र्तयांच्या स्मार्टफोनसह वस्तू जवकत 

घेण्याची शक्यता दखेील मोबाइल पेमेंर्मध्ये जदसून 

येते.  

वैणशष््टये : 

 मल्र्ीमीजडया सेवा आजण समाजवष्ट 

 उच्च दजाटचे जव्हजडओ स्रीजमंग जव्हजडओ 

कॉजलंग 

 क्षमतेत सधुारणा  

 उच्च सरुक्षा प्रदान केली 

 जवस्ताररत मल्र्ीमीजडया सेवा 

 स्रीनचा आकार वाढला. 

 4G च्या मयाटदा 

 अंमलात आणणे कठीण आहे. 

 जक्लष्ट हाडटवेअर आवश्यक आहे 

 

5G जनरेशन:  

म े2019 च्या  दरम्यान यूकेची प्रथम 5G 

जी सेवा  5  शहरांमध्ये सरुू केली. पाचव्या 

जपढीतील नेर्वकट  अल्रा-हाय-रेझोल्यशून जव्हजडओ 

स्रीजमंग आजण मोबाइल गेजमंगला चालना दणे्याद्वारे 

मोठ्या प्रमाणात डेर्ा वेग आजण जवश्वासाहटतेचे वचन 

दतेे. हँडसेर् जडझाइनचा रेंड सवट स्रीन 

अनुभवासाठी धक्का दते आहे, वनप्लसने पॉप-अप 

सेल्फी कॅमेरा, र्तयाच्या ललॅगजशप 7 प्रो जडव्हाइसवर 

सादर केला आहे.  

वैणशष््टये :  

 फें र्ा-लेन्स कॅमेरा  

 IMT 2020 मानकांची पतूटता करण्याची 

गरज 

 एकाजधक-इनपरु् 

 मल्र्ीपल आउर्पुर् 

 10 गीगाजबर््स प्रजत सेकंद (Gbit/s) 

 5G चा फोकस वायरलेस सेर्अप 

करण्यावर आह े

 वडट वाइल्ड वेब (WWWW) 

 मल्र्ी-मीजडया ऑफर करते 

https://www.marathiblog.co.in/2020/05/16/android-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-%e0%a4%86%e0%a4%b9%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a0%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%89%e0%a4%97/
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 मोठी फोन मेमरी, डायजलंग स्पीड. 

सन 2019 मध्ये युकेने पाच शहरात 5G 

सेवा सरुू केली यामध्ये डेर्ाचा वेग मोठ्या प्रमाणात 

वाढला सध्या भारतात 4g सेवा सरुू झाली आह े

मोबाईल फोन आजण लायब्ररी सेवा . जगाच्या  

एकूण लोकसंख्येच्या 83 पॉईरं् 40 र्क्के म्हणजे 

6.64 अब्ज लोक स्मार्टफोन वापर करत आहेत 

आजच्या जपढीला प्रर्तयेक क्षेत्रामध्ये वेगाचे खूप 

आकषटण आहे प्रर्तयेक गोष्ट र्तवररत हवी असते तसेच 

गं्रथालयातील वापर करतानाही माजहती जलद व 

सलुभ हवी असते. इरं्रनेर् आजण वल्डट वाईफ वेब 

मळेु जशक्षक संशोधक जवद्याथी प्रर्तयक्ष लायब्ररीत न 

जात आहे स्मार्टफोनचा वापर करून हवी ती माजहती 

शोध ूशकतात. जडजजर्ल लायब्ररी द्वारे वापरकर्तयाांना 

र्तयांना हवी जतथे हवी तेव्हा सवट माजहती जमळवता 

येऊ लागली आहे. मोबाईल तंत्रज्ञानाचा वापर 

करून वापरकर्तयाांना लायब्ररीकडे आकजषटत करणे 

आजण ते जर्कून ठेवणे हे आजच्या गं्रथालयासमोरील 

आव्हान आहे. र्तवररत प्रश्ांच्या उत्तरासाठी 

स्मार्टफोन वापरकर्तयाांना आवश्यक बनला आह े

मोबाईल तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक लायब्ररी 

सेवा वापर करताना प्रदान करून शकतात. 

 

मोबाईल लायब्ररी सेवा: 

१) एस एम एस सूचना सेवा: लायब्ररी वापरकते 

कुठेही असतील तेथ े र्तयांना एसएमएस आजण एम 

एम एस द्वारे गं्रथालयांमध्ये आलेल्या नवीन पसु्तके 

जनटल बद्दलची सचूना एस एम एस द्वारे एकाच वेळी 

अनेक वापरकर्तयाांना संदशे पाठवनू दतेा येते. वापर 

करते र्तवररत ती सचूना प्राप्त करू शकतात. सदस्यर्तव 

घेतलेले र्तयातील महत्त्वाच्या घर्नांची माजहती 

वापरकर्तयाांना गं्रथालयातील दस्तावेज संग्रहासाठी 

आरजक्षत दस्तावेजांच्या उपलब्धतेची माजहती देणे 

गं्रथालयात होणारे गं्रथालयात होणारे वेगवेगळे 

कायटरम गं्रथालयाची पररपत्रके ताज्या बातम्या 

इर्तयादीची माजहती दतेा येते. वापरकर्तयाटकडे 

असणारी थकीत पसु्तके थकबाकीचा दडं पसु्तकांचे 

नूतनीकरण, पसु्तके, जनटल्स परत करण्यासाठी 

स्मरणपते्र इर्तयादी बद्दलची सचूना दतेा येते. इजंर्गे्ररे्ड 

लायब्ररी मॅनेजमेंर् वापरून अलर्ट नोजर्जफकेशन 

आपोआप तयार केल्या जाऊ शकतात. 

२)इन्सस्टंट मेसेणजंग सेवा: र्तवररत संदभट सेवा 

दणे्यासाठी स्मार्टफोन उपयुक्त ठरत आहेत. 

ऑनलाइन वे रू् एस एम एस सारख्या वेबधारीत 

जवनामलू्य इन्स्रं्र् मेसेजजंग सेवा वापर करून 

गं्रथालय सेवा गं्रथालय सेवा दतेा येतात.  

३) इंटरफेससह ई-संसाधन: काही प्रकाशक 

आधीच ई-पसु्तके (मजकूर आजण ऑजडओ दोन्ही) 

जवतरीत करत आहेत. जी मोबाइल फोनद्वारे 

प्रवेशयोग्य आहेत. जवनामलू्य ई-बकु 

प्रोजेक्र्गुरे्नबगट वरून समुारे 20,000 जवनामलू्य ई-

पसु्तके प्रवेश करू शकतात. 

४) लायब्ररी सूचना आणण आभासी दौरे: ज्या 

वापरकर्तयाांना करताना वकट शॉप मध्ये उपजस्थत 

राहण्यासाठी वेळ नाही ते स्मार्टफोनवर लायब्ररी रू्र 

मध्ये प्रवेश जमळू शकतात. र्तयासाठी ऑजडओ 

जव्हज्युअल रू्र वेगाने तयार केल्या जाऊ शकतात. 

र्तयामळेु नवीन वापर करताना लायब्ररी बद्दल 

मागटदशटन करणे लायब्ररी द्वारे जदल्या जाणारया 

सेवांची माजहती दणे्यासाठीचा कमटचारयांचा वेळ 

कमी होतो. हा वाचलेला वेळ कमटचारी 

गं्रथालयाच्या इतर कामात वापरू शकतात. डॉ. एस 

आर रंगनाथन यांनी सांजगतलेल्या चौर्थया जनयमांचे 

पालन होते वाचकांचा आजण सेवकांचा वेळ 

वाचवा. 

५)औपचाररक णशक्षण, दूरस्थ णशक्षण आणण ई-

लणनिंग: जवद्याथी र्तयांचे मोबाईल फोन आजण 

जवजवध मोबाईल ऍजप्लकेशन्स वापरण्यात अजतशय 
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अष्टपैल ूअसतात. शैक्षजणक गं्रथालये दरूस्थ जशक्षण, 

औपचाररक जशक्षण आजण ई-लजनांगमधील संशोधन 

जरयाकलापांना समथटन दणे्यासाठी मोबाईल 

उपकरणांद्वारे गं्रथालय सेवांच्या अंमलबजावणीचा 

फायदा घेऊ शकतात. माजहती संसाधन सवटव्यापी 

बनवनू पयाटवरण. लायब्ररींनी सोशल नेर्वजकां ग 

साइर््स लक्षात घेऊन र्तयांच्या सेवा पनु्हा जडझाइन 

केल्या पाजहजेत, ज्याचा वापर तरुण जपढी 

परस्परसंवाद, संपे्रषण आजण माजहतीची दवेाणघेवाण 

करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात करतात. लायब्ररी 

सेवा महाजवद्यालये/जवद्यापीठे, वैज्ञाजनक समदुाय 

जकंवा ते ज्यांना सेवा दतेात अशा इतर संरक्षकांच्या 

अध्यापन आजण संशोधन पद्धतींशी ससुंगत असले 

पाजहजे. संदभट सेवांसाठी झर्पर् संदशे - संदभट 

आजण संदभट सेवा आधीच आयसीर्ी ऍजप्लकेशन्स 

आजण इरं्रनेर्सह आभासी बनल्या आहे. 

६) पुस्तक खरेदी साठी सूचना: पसु्तक 

खरेदीसाठी सचूना गं्रथालयामध्ये गं्रथ खरेदी 

करताना गं्रथपाल वापरकर्तयाांकडून खरेदी संबंधी 

सचूना प्राप्त करू शकतात. र्तयासाठी वापर करताना 

लायब्ररीमध्ये भेर् दणे्याची जकंवा नवीन गं्रथांसाठी 

मागणी करण्याची आवश्यकता नाही. 

७) M OPAC: हे एक स्मार्टफोन आधाररत 

पसु्तक शोध ॲप आहे.जे जगातील सवट गं्रथालयांना 

पसु्तकांचा डेर्ा शेअर करण्यासाठी कमी जकमतीत 

क्लाऊड आधाररत प्लॅर्फॉमट दतेे. जगभरातील सवट 

लायब्ररी संरक्षकांना जवनामलू्य पसु्तक 

शोधण्यासाठी हेसोपे ॲप आहे. हे जगातील 

लायब्ररीवर पसु्तक डेर्ाबेस अपलोड आजण अपगे्रड 

करू शकते. लायब्ररी संरक्षक शीषटक लेखक 

प्रकाशक जनवड इर्तयादी जवषयानुसार स्मार्टफोन M 

OPAC ॲप वापरून एक जकंवा अनेक लायब्ररी 

डेर्ाबेस मधनू पसु्तक तपशील शोध ूशकतात. ज्ञान 

आजण कल्पना सामाजयक करण्यासाठी गं्रथालय 

समदुायासाठी एक समान व्यासपीठ म्हणनू वापर 

करता येतो. पसु्तक शोधण्यासाठी एक नवीन मागट 

प्रदान करते आजच्या भजवष्ट्यातील गरजांसाठी 

इजंर्गे्ररे्ड लायब्ररी मॅनेजमेंर् जसस्र्ीम वापरून 

स्वयंचजलत लायब्ररींना सवोच्च प्राधान्य दतेे. M 

OPAC च्या मदतीने गं्रथपाल नक सजमतीच्या 

भेर्ीसाठी ग्राजफकल स्वरूपात एम आय एस 

अहवाल सहज तयार करू शकतात. अहवालामध्ये 

पसु्तकांचे प्रमाण, वषटजनहाय पसु्तके खरेदी, जनधी, 

बजेर् इर्तयादीची माजहती एकाच जठकाणी जमळू 

शकते.24x7 तास सलुभ ऑनलाईन प्रवेश. 

भौजतकररर्तया पसु्तके शोधण्यासाठी आजण ती 

शोधण्यात वेळ घालवण्यासाठी लायब्ररीमध्ये 

जाण्याची आवश्यकता नाही. जागजतक प्रवेश हा 

नोंदणीकृत एक जकंवा अनेक लायब्ररींच्या डेर्ामध्ये 

प्रवेश करू शकतात. दजुमटळ पसु्तके शोधणे M 

OPAC क्लाउड वरील अनेक लायब्ररीच्या 

डेर्ामधनू दजुमटळ पसु्तके शोध ूशकतात .ज्ञान आजण 

डेर्ा शेअररंग साठी एक सामान्य जवनामलू्य 

व्यासपीठ सवट भाषा डेर्ांचे समथटन करते. 

हबेहुभाजषक ॲप आहे. गं्रथालय आपल्या 

गं्रथालयांचा कॅर्लॉग मोबाईलवर दऊे शकतात. 

मोबाईल ससुंगत वेब ओ पॅक तयार करण्यासाठी 

गं्रथालयांना सॉलर्वेअर जवरेर्तयांशी संपकट  साधावा 

लागतो. उदाहरणाथट ओसीएलसी चा वल्डटकर् 

मोबाईल ॲजप्लकेशन पायलर् वापर करताना 

र्तयांच्या स्थाजनक लायब्ररीमध्ये उपलब्ध पसु्तके 

तसेच इतर साजहर्तय इलेक्रॉजनक जनटल्स ई-बकु्स 

रेफरन्स पसु्तके इर्तयादी शोधण्यासाठी 

स्मार्टफोनवरील वेब एप्लीकेशन द्वारे शोधण्याची 

परवानगी दतेात.  

८)मोबाईल इंटरफेससह ई संसाधने: काही 

प्रकाशात पसु्तक प्रकाजशत होण्याच्या अगोदर ई 

पसु्तके मजकूर आजण ऑजडओ या दोन्ही स्वरूपात 



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

श्रीमती निनिमा राजाराम थोरात   

733 

जवरीत करतात अशी ही पसु्तके स्मार्टफोन वरती 

उपलब्ध होतात. ई पसु्तके इ जनटल्स वेब डेर्ाबेस 

प्रबंध ऑजडओ पसु्तके जस्वजमंग संगीत ऐकणे 

जचत्रपर् प्रजतमा आजण लेख जवजवध डेर्ाबेस आजण 

जडजजर्ल संसाधने यामध्ये प्रवेश प्रदान करते. अस े

डेर्ाबेस मोबाईल वरती डाऊनलोड करून वापरले 

जाऊ शकतात. जवनामलू्य आजण सदस्यता 

आधाररत दोन्ही ऑजडओ पसु्तकांचा मोठा संग्रह 

डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. जवजवध 

मोबाईल ऑजडओ पसु्तकांची मोफत स्वरूपात 

उपलब्ध आहे. उदा. या ऑजडओ द्वारे आपण 

कधीही कोणतेही पसु्तक ऑजडओ स्वरूपात ऐकू 

शकतो. र्तयाला काळ वेळेचे बंधन नाही. 

९) संदभटसेवा: वापरकते मजकूर पाठवनू र्तयांना 

हवी असणारी माजहती जमळवनू शकतात. कोणताही 

प्रश् जवचारू शकतात. मोबाईलद्वारे एस एम एस 

पाठवनू र्तयाचे उत्तर जमळव ूशकतात.  

१०) वाय-फाय इंटरनेट एक्सेस: आजचे 

स्मार्टफोन फोर जी मध्ये उपलब्ध आहे. या फोर जी 

आजण 5g सजुवधा गं्रथालय र्तयांच्या कॅम्पस मध्ये 

वापरकर्तयाांना वायफायद्वारे दऊे शकतात. माझी 

लायब्ररी : माझी लायब्ररी ही एक वैयजक्तक लायब्ररी 

जागा आहे जजथे वापरकते माजहती शोध ू शकतात 

आजण र्तयांच्या आवडीची संसाधने. वापरकते सचूना 

वाच ू शकतात, रेकॉडट तपास ू शकतात, संसाधनांचे 

नूतनीकरण करू शकतात, आयर्मची जवनंती करू 

शकतात, 

११) WhatsApp गु्रप द्वारे गं्रथालयीन सेवा: 

गं्रथालयातील वापरकर्तयाांचा व्हार््सअप ग्रुप बनवनू 

र्तयाद्वारे गं्रथालयातील जवजवध सेवा वाचकांपयांत 

पोहोच ू शकतो करोना काळा मध्ये अशा ग्रुप द्वारे 

जवद्यार्थयाांना गं्रथालयातून अनेक सेवा दणे्यात 

आल्या अनेक गं्रथपाल आपल्या स्मार्टफोनचा वापर 

वाचकांना सेवा दतेाना करत असतात उदाहरणाथट 

गं्रथालयामध्ये आलेल्या नवीन पसु्तकांचे फोर्ो 

स्रे्र्स वर ठेवनू न्यू अरायवलची माजहती 

जवद्यार्थयाांना र्तवररत जदली जाते 

१२) गं्रथालयाचे फेसबुक पेज: गं्रथालयाचे 

फेसबकु पेज तयार करून अनेक गं्रथालय आपल्या 

गं्रथालयातून जदल्या जाणारया सेवा वापरकर्तयाांपयांत 

पोहोचवत आहेत गं्रथालयाद्वारे घेतले जाणारे जवजवध 

कायटरम गं्रथालयातील नवीन पसु्तकांची यादी 

गं्रथालयालाद्वारे राबवल्या जाणारया योजना या 

फेसबकु द्वारे आपल्या वाचकांच्या पयांत 

पोहोचवतात आजण आपल्या सेवांचे माकेजरं्ग 

करतात काही गं्रथालय आपल्या गं्रथालयांचे ब्लॉग 

बनवत आहेत आजण वाचकांच्या पयांत माजहती 

पोहोचवत आहेत.  

१३)गं्रथालयाचे यूट्यूब चैनल: युर््युब चॅनेलद्वारे 

गं्रथालयातील जवजवध सेवा गं्रथालयात होणारे 

जवजवध उपरम याबद्दलची माजहती युर््युब वर 

जव्हजडओ अपलोड करून जदली जाते उदाहरणाथट 

काही महाजवद्यालयातील गं्रथपाल आपल्या 

गं्रथालयामाफट त यांनी जलस्र् प्रोग्राम ची माजहती 

जव्हजडओद्वारे जवद्यार्थयाांना दतेात.  

 

मोबाईल तंत्रज्ञानाचे तोटे : 

 वायडट इरं्रनेर् सेवेच्या तुलनेत प्रेषण गती 

तुलनेने कमी आहे. 

 मयाटजदत संगणकीय शक्ती. 

 गैरसोयीचे इनपरु् आजण आउर्पुर् इरं्रफेस. 

 अपरुी सामग्री आजण उच्च जकंमत 

 मयाटदा / अडथळे 

 मोबाइल तंत्रज्ञानाने गं्रथालय सेवांसाठी 

उत्तम आश्वासन जदले असले तरी काही 

मयाटदा आहेत 

 जकंवा लायब्ररी सेवा प्रदान करण्यात 

अडथळे आहेत. 
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 सामग्री मालकी आजण परवाना,  

 महाग संसाधन  

 मोबाइल उपकरणांची मयाटजदत मेमरी,  

 जडजजर्ल अजधकार व्यवस्थापन,  

 गोपनीयता. 

 

णनष्कषट:  

‘हातात गं्रथालये’ हे भारतीय गं्रथालयांचे 

नवीनतम घोषवाक्य आहे. भारतीय गं्रथालयामध्ये 

मोबाईल तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढत आहे सेवांमध्ये 

मोबाईल तंत्रज्ञानाचा वापर ही काळाची गरज आह े

आजचे युग जडजजर्ल युग आहे.“पार्ी ते जडजजर्ल 

पार्ी” असा जशक्षणाचा मोठा कॅनव्हास बनला आह े

. जडजजर्ल युगाच्या काळात स्मार्टफोनचा वापर 

करून गं्रथालयांनी र्तयांच्या सेवा वाचकांच्या पयांत 

पोहोचल्या पाजहजे यासाठी आवश्यक असणारी 

तंत्रज्ञान कौशल्य गं्रथालयीन कमटचारयांनी 

आर्तमसात करणे गरजेचे आह.े 
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