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प्रस्तावना: 

 अंकीय गं्रथालय या संकल्पनेत अंतर्ूूत 

आहे ते अंकीय स्वरुपात साठणवलेली माणहती जी 

अंकीय माध्यमांद्धारे आणण जाळयामारू्त त्याच्या 

वापरकत्याांना वापरता येईल. ज्यात हा मणहतीचा 

स्त्रोत एकच णठकाणी असण्याची आवश्यकता नाही. 

माणहतीचा स्त्रोत म्हणनू अंकीय गं्रथालय पारंपाररक 

गं्रथालयासाठी साधम्यू आहे जे केवळ अंकीय 

स्वरुपात आहे जे केवळ र्ासमान आह.े ह ेपररपूणू 

स्वयंचणलत स्वरुपाचे असनू त्यातील संपदाही 

केवळ अंकीय स्वरुपात आहे. अंकीय गं्रथालयाचा 

उगम हा पारंपाररक गं्रथालयावर अवलंबनू आहे. 

पारंपाररक गं्रथालयात वाचनसाणहत्याच े संकलन, 

संस्करण, साठवण, आणण वाचकांना णवतरण 

त्याचबरोबर साहीत्याचे जतन केले जाते. या 

वाचनसाणहत्यात पसु्तके माणसके, णनयतकाणलके, 

द्रकश्ाव््य, स्वरुपातील साणहत्य, नकाश,े इत्याणद 

वाचनसाणहत्याचा समावेश होतो. अंकीय 

तंत्रज्ञानाच्या लवचीकतेमळेु ह े नवीन स्वरुपातील 

साहीत्य सलुर्पणे हाताळण्यास उपयोगी पडत 

आहे. अंकीय स्वरुपाचा साहीत्याच ेप्रत्यक्षात असणे 

गरजेच े नाही. छापील स्वरुपातील 

वाचनसाहीत्याच्या वाढलेल्या णकंमती गं्रथालयांना 

जागा साणहत्य ठेवण्यासाठी कपाटे यांची चणचण 

तसेच घटत जाणारे अनुदान यामळेु गं्रथालयांना 

वाचन साहीत्य आणण माणसकांची खरेदी यात बरीच 

काटछाट करावी लागत आह.े यास एक र्ायदशेीर 

स्वस्त असा पयाूय उपलब्ध झाला आहे. तो 

वाचनसाणहत्याचे अंकीय स्वरुप, तंत्रज्ञानात होणा-या 

बदलांमळेु णकमती पण कमी होत आहेत. त्यामळेु 

गं्रथालयांनाआता एक चांगला पयाूय पढेु आला. 

 

डडडिटल गं्रथालय: 

 णडणजटल गं्रथालय ही संज्ञा गं्रथालय 

क्षेत्रातील व्यावसाणयकांना केलेली नसनू ती संगणक 

आणण तंत्रज्ञानातील व्यावसाणयकांनीच णडणजटल 

लायब्ररी हा शब्दप्रयोग रुढ केला आहे. यामध्ये 

पारंपाररक गं्रथालये करीत असलेली गं्रथ तत्सम 

माणहती संग्रहण, ताणलकीकरण, माणहतीचा शोध 

आणण णवतरण इत्याणद काये णडणजटल गणनप्रणिया 

णडणजटल माणहती संग्रहण, संपे्रषण तंत्रज्ञान 

आज्ञावली  १/४ सॉफ्टवेअर १/२ यांच्या सहायाने 

करणारी यंत्रणा म्हणज ेणडणजटल गं्रथालय होय. 

 पारंपाररक गं्रथालयात ज्या सेवा आणण 

सणुवधा परुणवल्या त्यांचाच णवकास आणण णवस्तार 

णडणजटल गं्रथालयामध्ये करण्यात आलेला आहे.  

 णडणजटल तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सधुाररत 

तसेच नणवन सेवा दणेारे गं्रथालय म्हणज े णडणजटल 
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गं्रथालय होय. सधुाररत व नणवन सेवांमध्ये पढुील 

बाबींचा समावेश होतो. 

 गं्रथालयातील णडणजटल स्वरुपातील वाचन 

साणहत्यसंग्रह 

 वाचनसाहीत्यसंग्रहाच ेसंघटन आणण 

व्यवस्थापन 

 वाचनसाहीत्याची प्राप्ती आणण त्यातील 

माणहतीवर तांणत्रक प्रणिया, माणहती साधण े

आणण वाचनसाहीत्याच्या वणून घटकांचा 

समन्वय.  

णडणजटल गं्रथालय म्हणज े माणहती आणण 

ज्ञानाच्या संघटीत, णवशाल संग्रहातून ससुंगत 

पध्दतीने माणहती शोधण्याची सणुवधा परुणवणारी 

प्रणाली होय. 

णडणजटल स्वरुपातील माहीतीची णनणमूती 

त्या माणहतीचा शोध आणण णतचा वापरयासाठी 

उपलब्ध असलेली इलेक्ट्रॉणनक माणहती साधने 

आणण संबणधत तांणत्रक क्षमता यांचा एकणत्रत संच 

म्हणज ेणडणजटल गं्रथालय होय. 

णडणजटल गं्रथालय म्हणज े एक अस े

गं्रथालय की, ज्यामध्ये पारंपाररक गं्रथालयामध्ये ज्या 

सेवा णदल्या जातात. त्यांच्यामध्ये संगणक व संपे्रषण 

तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अणधक णवकास व णवस्तार 

करुन त्या जास्त कायूक्षमतेने व प्रर्ावीपणे णदल्या 

जातात. त्यामध्ये जगातील उपलब्ध असलेल्या 

सवूप्रकारच्या माणहतीचा संग्रह उपलब्ध होणारी 

माणहती अनेक णवणवध माध्यम (मणल्टणमडीया 

स्वरुपाची ) असल्याने णतच ेअकलन लवकर होते. 

णडणजटल गं्रथालयांची साधने आणण वाचनसाहीत्य 

एका गं्रथालयापरुते मयाूणदत नसनू ते अनेक 

गं्रथालयातील वाचनसाहीत्याशी नेटवकूद्धारे 

जोडलेले असते. 

 णडणजटल गं्रथालयामध्ये माहीतीचा शोध 

घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाची संगणक व संपे्रषण 

मदत घ्यावी लागते.  

 णडणजटल गं्रथालयाद्धारे परुणवली जाणारी 

सेवा आणण माणहती, माहीती तंत्रज्ञानामळेु 

वाचकांपयांत थेट पोहचते. 

 जागणतक पातळीवर माणहतीची उपलब्धता 

( Universal access ) ह े णडणजटल 

गं्रथालयाच ेमखु्य ध्येय आहे. 

 पारंपाररक गं्रथालयापेक्षा येथील सेवा 

अणधक ससु्पष्ट व प्रर्ावी असतात. 

 जगातील कोणत्याही प्रकारच्या ज्ञानाची ( 

णचते्र, गं्रथ, आवाज इत्याणद ) कोणत्याही 

णठकाणी उपलब्ध  करुन दणेे ह े

णडणजटायझेशनमळेु शक्ट्य झाले आहे. 

एकाच प्रकारची माणहती अनेक वाचकांना 

वेगवेगळया णठकाणी एकाच वेळी उपलब्ध 

असते. 

 णडणजटल गं्रथालयाच्या वापरास र्रू्ागाची 

कोणतीही मयाूदा नाही. 

 माणहतीचा शोध आज्ञावली व सवू 

इणजन्सद्धारे घेता येतो. 

 येथील माणहती वाचकांना स्वता:च 

शोधावी लागते. गं्रथालय कमूचारी 

मदतीसाठी नसतात. 

 येथील वाचनसाहीत्य अस्थायी वाचक 

शोधतात. त्याचप्रमाणे माणहतीही 

वाचकांचा शोध घेत असते उदा. ई-

मेलद्धारे माणहती वाचकांना णमळते. 

 

अंकीय गं्रथालयाचीवाचनसाहीत्य संपदा: 

 वाचनसाहीत्य हे अंकीय गं्रथालयाचे हदय 

आहे आणण हदयायाणशवाय माणसू ही कल्पना जशी 

अशक्ट्य कोटीतील आहे तसेच वाचन 
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साहीत्याणशवाय गं्रथालय ही कल्पना पण त्याच त-

हेची आहे. अंकीय गं्रथालयातील वाचनसाहीत्य 

म्हणज ेकेवळ जे पारंपाररक गं्रथालयात आढळते ते 

पसु्तके, माणसके, णनयतकणलके, णचते्र,  नकाशे, 

द्रकश्ाव्य याचबरोबर पारंपाररक गं्रथालयात पररणचत 

नसणारे अस े बहुर्ाणषक बहुमाध्यमांची आणण 

सरुणचत वानसाहीत्य खंडात णवर्ागलेली पसु्तके, 

त्यातील पसु्तके यांची णवर्ागणी, त्यातील खंड, 

णवर्ाग, उपणवर्ाग आकडेवार, रंगीत रेखाणचते्र, 

णचते्र सचु्या, ध्वनी आणण णचते्र अशा स्वरुपात 

असेल. याणशवाय आज्ञावली. वतृ्तमाध्यम, प्रचणलत 

वानसाहीत्याचे सादरीकरण त्याच्या उपयोगावर 

अवलंबनू असते. काही उपयोजनेत सरुक्षा 

व्यवस्थेसह उच्च गणतमान प्रणतमा हव्या असतात तर 

मलुांसाठी कमी गतीच्या प्रणतमा ज्या छापनू घेण े

शक्ट्य आहे. अंकीय गं्रथालयातील साणहत्य लहान, 

पररपणूु आणण मयाूणदत अशा संग्रहापासनू र्ौणतक 

आणण तणकूक प्रशस्त जागेत णवस्तारलेली अस े

वाचनसाहीत्य आहे मागूदशूक, णवखरुलेल्या 

माणहतीची हाताळणी करण्याची कायूक्षमता ही 

अंकीय गं्रथालयाची सवूसामान्य आवश्यकता आहे.  

 

अंकीय गं्रथालयात माडहतीची साठवण आडण 

डतचे डवतरण: 

 माणहतीची साठवण आणण णवतरण प्रिीयेत 

माणहतीचे सादरीकरण, संघटन आणण त्या दृष्टीने 

संस्करण, साठवण या प्रणिया महत्वाच्या आहेत. 

यातील अंणतम हेत ू हा माणहतीची सलुर्तेने 

उपलब्धी हाच आह.े या प्रणियेचा प्रधान हेत ू

वाचकास त्यास हवी असलेली माणहती त्याने 

णवचारलेल्या प्रश्ांस अनुसरुन कमीत कमी वेळात 

आणण अचकू दणेे हा आहे. ही गोष्ट णकती कठीण 

आहे याचा अनुर्व अनेकाना णनरणनराळया 

शोधयंत्रावरुन माणहतीचा शोध घेत असताना 

आलेला आहे. याच दृष्टीकोणातून पाहता अंकीय 

गं्रथालय म्हणजे माणहती साठवण आणण णवतरण 

प्रणियेची वाढवलेली आवतृ्तीच म्हणावे लागेल. 

त्यात अनेक माध्यमे आणण संस्थाचा सहर्ाग आहे. 

दसु-या बाजसू पाहता अंकीय गं्रथालय म्हणजे 

माणहतीच्या साठवण आणण णवतरण प्रणियेच्या 

उपयोणजतेचे एक उत्तम उदाहरण आहे. णवणवध 

स्तरांतील वाचकांना सहज सलुर्पणे वापरता 

येणारी आणण उच्चतम कोटीची उपयुक्तता 

दणे्यासाठी माणहती साठवण, संस्करण आणण 

णवतरण प्रणिया आवश्यक आह.े या दृष्टीने जागणतक 

पातळीवर संशोधन चालू असनू त्यात बहुर्ाणषक 

प्रणिया, अनेक पैल ूआणण रचनात्मक माणहती संच, 

हायपर टेक्ट्स्ट हायपर माध्यमातून मजकूर, माणहतीचे 

पवूाूनूलोकन, अणतशय गुंतागुंतीच्या 

वाचनसाहीत्याची हाताळणी, शोधपणियेसाठी 

प्रमाणके आणण माणहती व्यवस्थेची रचना आदी 

महत्वाच्या घटकांवर संशोधन चालू आह.े  

 

डडडिटल मटेररयल्स: 

डवदयुत परमाणु पुस्तक (E-Book): 

सध्याच्या आधणुनक युगात आपण अनेक 

गोष्टीसाठी इलेक्ट्रॉणनक्ट्सचा (Electronic) वापर 

करतो. ई म्हणजे Electronic  या इगं्रजी शब्दाच े

पाणहले अदयाक्षर E होय. म्हणजे ई-बकु (E-

Book) याचा अथू Electronic पसु्तक णकंवा (E-

Text Book) णवदयुत परमाण ू पसु्तक अस े

म्हणतात. आज बाजारात (E-Book) णकंवा (E-

Text Book) णर्न्नररत्या उपलब्ध आहेत.  ई-

पाठयपसु्तके (E-Text Book) :- ही प्रकाशकाच्या 

णकंमतीनूसार, प्रणतणलपी लेखाणधकारानुसार णवकत 

घेतली जातात आणण ही पसु्तके संगणकावर 

टंकणलणखत केली जातात. संगणकावरील पसु्तके 

वाचकास वाचण्यास सटुसटुीत वाटतात.  
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ई बकु तयार करण्यासाठी कागदाची 

आवश्यकता र्ासत नाही ई-बकुसाठी पसु्तकाचे 

वेष्टन महत्वाचे असते. या वेष्टनात सवू पसु्तकांतील 

माणहती र्रता येते प्लॅस्टीक व इतर धात ू णमळून ह े

वेस्टन बनवलेले असते त्यामळेु प्रत्यक्षात (E- 

Book) ह े मोठया ख्ंडाप्रमाणे णकंवा जाडजडू 

र्ाईलप्रमाणे णदसते. त्याच ेवजनही अधा ूणकलोपेक्षा 

जास्त असते. या पसु्तकात चार हजार पानांपयांतचा 

मजकूर उतरवता येतो. ई-बकुमध्ये कागदाणशवाय 

माणहती र्रण्याचे तीन प्रकार आहेत १. ग्राहकाचे 

मत २.णनयंत्रण ३.माणहतीचा स्वाद. 

ई-बकुमध्ये वेगवेगळया प्रकारची माणहती 

समाणवष्ट असते. उदा. णचते्र, आवाज, पाठयपसु्तक 

इत्याणद. या इलेक्ट्रॉणनक माध्यमाच्या पसु्तकाच्या 

खचाूच्या बाबतीत कोणतीच शंका नाही. या ई-

पसु्तकामध्ये मार्क बौणध्दक संपत्तीची व कायाूची 

माणहती र्रावी लागते. इलेक्ट्रॉणनक पसु्तकांचे 

वगीकरण खालील प्रकारांमध्ये केले जाते. 

पाठयपसु्तक, णचत्रांचे पसु्तक, बोलण्याचे 

पसु्तक, हालचाल, मल्टीणमडीया पॉणलणमडीया, 

हायपर णमणडया पसु्तक, इलेक्ट्रॉणनक पसु्तक, 

टेणलणमडीया बकु आणण सायबर बकु इत्याणद. 

इलेक्ट्रॉणनक पसु्तक हे णवणवध प्रकारच्या णवर्ाजीत 

केलेल्या माध्यमांची पसु्तके प्रकाणशत करु शकते. 

उदा. र्लॉपी णडस्क, मॅग्नेणटक णडस्क, ऑप्टीकल 

णडस्क, रीड ओन्ली णडस्क, रेकॉडेबल णडस्क आणण 

रीराइटेबल णडस्क इत्याणद, संगणकीय संपे्रषणाचे 

जाळे ह ेइलेक्ट्रॉणनक्ट्स पसु्तक प्रकाणशत करणारे दसुरे 

महत्वाच ेइलेक्ट्रॉणनक माध्यम आह.े ई-पसु्तकांमध्ये 

हायपर टेक्ट्स्ट इडेंक्ट्स, अनुिमाणणकेचे टेबल इत्यादी 

गोष्टींचा समावेश असतो. ई तंत्रज्ञानामळेु एकाच 

सीडीवर अनेक पसु्तके बस ुशकतील. इटंरनेटवरील 

णवणवध संकेत स्थळांवरील प्लॉर्ी कॉम्प्युटरमध्ये 

घालायची आणण वाचायला सरुुवात करायची. 

संगणकाच्या मदतीने कागदणवरहीत 

(Paperless)पसु्तके तयार करणे आज शक्ट्य झाले 

आहे. 

 

ई-बुक लोकडप्रय होण्याची मुख्य कारणे: 

१. ई-पसु्तकांना मयाूदीत जागा लागते. 

२. ई-बकुसाठी र्ार मोठे गं्रथालय 

स्थापण्याची आवश्यकता नाही. 

३. पसु्तक दीघूकाळ राहू श्ंकत नाही. त्यावर 

हवामानाचा पररणाम होवनू त्याची पाने 

णठसळू होतात. परंतु ही समस्या ई-

बकुमध्ये उद़र्वत नाही. 

४. पसु्तकाची नवीन प्रत काही णमणनटांतच 

बनणवता येते. 

५. आपणांस हवी असलेली माणहती ई-

पसु्तकातून घेता येते. 

६. अशा प्रकारे ई-बकु ही संकल्पना 

काळाची गरज आहे अस े म्हणण्यास 

हरकत नाही. 

 

ई िनगल (E-Journals ): 

 माणहतीच्या जाळयाच ेस्वातंत्र इतके जलद 

व ससुहय झाले आहे की, त्यावरुन मालकी हक्ट्क व 

बौणध्दक संपत्ती यावर णनयंत्रण ठेवता येते. कारण 

एकाच वेळी ज्याला जी माणहती हवी असेल ती 

खात्रीशीरपणे दतेा येते. कोणत्याही पल्लयाची अशी 

माणहती दतेो येते. स्वत:ची वेबसाईट (Website) 

वैयणक्तक करु शकतो आणण संशोधक अनुिमणणका 

चढवत माणहती णमळव ू शकतो काल्पणनक तथाणप 

काही महत्वाच े संबंणधत उल्लेख करायच े राहून 

जातात. तेथ े  आवश्यकतेनुसार गुणवत्ता, णनयंत्रण, 

अनुिमाणणका णनरखनू पाहणारा नसतो. तेथ े

णवश्वासात्मक माणहती णमळेल याची खात्री नसते. 

 संगणाकडून माणहती णमळणवण्यासाठी 

वैयणक्तक समस्या णदल्या जातात. उदा. वैयणक्तक 
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वेबसाईट, यामधील बरीच आव्हाने अणस्तत्वात 

असेपयांत काही वेळ णटकून राहतात. हा र्ाग 

आव्हानांचा शोध घेणारा आहे आणण यासाठी 

गं्रथपाल व संशोधन यांना तोंड दयावे लागणार आह े

कोणत्याही परीके्षस आवश्यक असलेली रक्ट्कम 

सदस्यांनी णनणित केलेल्या णकंमती बरोबर 

माणहतीची तरतूद असते  आणण णनणित केलेल्या 

णकंमतीचा पररणाम र्ायदया – तोटयावर होते 

साहीत्यातील णमळणारी माणहती आणण मालकी 

याला आता एक मोठा इणतहास आहे. णलहीलेल्या 

माणहतीची मालकी णमळणवण्यासाठी त्याच े परेुसे 

मलु्यमापन केले जाते. तेथ ेसाधारण मदु्दयाव्यणतररक्त 

बोलण्याच्या बाबतीत गं्रथालयाकडून त्यावर मयाूदा 

घातली जाते ही वस्तूणस्थती आहे.  

 शेवटी माणहती व्यवसाणयकांना मदतीच्या 

र्ावनेने समान आव्हाने अणधक पणूू समजण्यापयांत 

पोहोचणे हे महत्वाच े असते. या प्रकरणात पररक्षेचे 

कामकाज अलीकडील थोडक्ट्यात वषाूत केले 

जाईल. खरोखर अलीकडील वषाूवर लक्ष केणद्रत 

व्हयचे कारण म्हणज े प्रगतीच्या वेगातील बदल 

आणण तंत्रज्ञानातील णवकासाची माणहती जलद 

रीतीने णमळत आह.े इतकेच नव्ह ेतर काही गोष्टीच्या 

बाबतीत तंज्ञज्ञानातील णवकास चालू ठेवनू आपणांस 

पेचात टाकत आहेआणण साध्या उपयांना प्रणमकार 

करत आहे. मालकी याला आता एक मोठा इणतहास 

आहे. तेथ े साधारण मदु्दयाव्यणतररक्त बोलण्याच्या 

बाबतीत गं्रथालयाकडून त्यावर मयाूदा घातली जाते 

ही वस्तणुस्थती आहे. 

 उत्पादनाच आणथूक बाजचू्या बाबतीत 

प्रणतणलपी लेखाणधकाराचा णनसगूत: असा मणतताथू 

लावला जाते, की व्यापाराच्या हेतूने हाय प्रकाणशत 

झाले आह.े कोणती णनणमूती झाली आहे. 

तंत्रज्ञानाच्या बाजनेू इलेक्ट्रॉणनक माणहती काही 

पररणामकारक अंतर्ूूत असतो. जो प्रणतणलपी 

लेखाणधकार व माणहतीचे माध्य असतो. जनूलची 

चढलेली णकंमत सवू छापलेली जनूल्स रद्द होण्याची 

संख्या काही काळासाठी रद्द होते आणण चाल ूराहते 

अस ेणदसते. यांचे अनुिम र्ारस ेगुंतागुतीच ेनसतात 

त्यामळेु समस्येच ेस्वरुप लपलेले असते.  

 जर णसररअल्सची जवळजवळ वषाूसाठी 

१० टक्ट्क्ट्यांनी संपणूु वाढलेली णकंमत असेल आणण 

गं्रथालयाचे बजेट २ ते ४ टक्ट्के वषाूसाठी असेल तर 

त्याच नंबरची वगूणी गं्रथालयाच्या बजेटमध्ये इतर 

कुठूनही आली पाणहजे णकंवा वगूणी रद्द झाली 

पाहीजे. 

 अशा प्रकारे णवद्दुत (E-Journals) परमाण ू

आधणुनक युगात र्ारच  लोकणप्रय झालेले आहेत. 

 

इलेक्ट्रॉडनक डनयतकाडलके: 

 काही प्रकाशक णनयतकाणलके इलेक्ट्रॉणनक 

पध्दतीने प्रणसध्द करतात. अशी णनयतकाणलके 

Internet द्धारे गं्रथालयात उपलब्ध केली जातात 

पैकी काही मोर्त असतात. तर काहींसाठी आगाऊ 

वगूणी र्रुन परवाना शब्द (Password ) व परवाना 

(License) णमळवावा लागतो. अशा प्रकाशंकाशी 

पत्रव्यवहार करुन व त्यासाठी योग्य प्रकारे नोंद करुन 

अशी णनयतकाणलके संगणकावर, गं्रथालयात व 

जाळे पध्दतीने णवर्ागामध्ये उपलब्ध केली जाता 

अशी णनयतकाणलके ही सतत नवीन लेखाव्दारे 

माणहती उपलब्ध करीत असल्याने संशोधनासाठी 

त्यांचा खपू उपयोग होतो. प्रकाशानानंतर तात्काळ 

लेख उपलब्ध झाल्याने तो णनयतकाणलकाव्दारे 

प्रणसध्द होवनू गं्रथालयात णनयतकाणलकांचा अंकात 

येणे व वाचकस उपलब्ध होणे यामधील वेळ 

वाचतो. 
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सारांश: 

 पारंपाररक गं्रथालयाचे णडणजटल गं्रथालयात 

रुपांतर होण्याच्या काळात गं्रथालयीन कमूचा-यांचे 

काम वाढणार आहे. कारण वाचनसाहीत्याचे 

इलेक्ट्रॉणनक णकंवा णडणजटल स्वरुपात रुपांतर 

होण्याच्या काळात अनेक णनणूय घ्यावे लागणार 

आहेत. आज अनेक गं्रथालयात णडणजटील 

स्वरुपातील संदरू् साधने सीडीच्या रुपात उपलब्ध 

आहेत. काही पसु्तकांच्या सोबत सीडी णमळत 

आहेत. त्यामळेु आपल्याला मणुद्रत व इलेक्ट्रॉणनक 

अशा दोन्ही माध्यमातून साहीत्याचे जतन करावे 

लागते आहे. र्णवष्याची चाहूल लक्षात घेऊन 

गं्रथालीयन बदल करुन नव्या आव्हानांना तोंड 

दणे्यासाठी सज्ज राहीले पाहीजे. 

 

 

संदभग सूची: 

१. णवजय दवेधर, ज्ञानगंगोत्री, जनू-जलैु-

ऑगस्ट २००६ 

२. University News, 37(38), 

September 20,1999, Digitation of 

Of Lib Material, N.J. Deshpande 

३. आर. ज.े पवार, एस.पी.पवार, गं्रथालय व 

माणहतीशास्त्र २००४ डायमंड पणब्लकेशन, 

पणेु. 

४. https://scholar.google.com/citatio

ns?view_op=view_citation&hl=en

&user=hYAbHG8AAAAJ&citati

on_for_view=hYAbHG8AAAAJ:

0EnyYjriUFMC  

 


