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महा ा  ा  ा ु तक मती  ा म ां  मां  ु े

ता क ा ी
ग्रंथाल् आदण मादहतीशा

(A)

शासन हनण्व् रिमारंक  अ ्ास-२ /(प्र.रि. / ) एसडी-  हदनारंक २ . .२  अनव्े सथापन करण्ात आलेल्ा 
समनव् सहमतीच्ा हदनारंक २ . .२  रोजीच्ा बैठकीमध्े हे पाठ्पुसतक सन २ -२  ्ा 

शैक्हणक वर्ा्वपासून हनधा्वररत करण्ास मान्ता देण्ात आली आहे.

या या    या  या या या या 
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महा ा  ा  ा ु तक मती  ा म ां  मां  ु े  ©मा ती  

मती  

ी  ता ां  आ े   
 या

ी.सरंदीप आ ारंवकर
 या

का क 

ी. दववेक तम सावी  
या   

या  

मु   ा   ी.देवदतत बलकवडे
ु ी  या या

   या   
का      
मु ा े                    N/PB/2019-20/8000

मु क                

मु  म क
ीमती प्राची रव  साठे

(B)

ले क

ड  राज  साखरे
ड  सुरेश पा ील

ड  नरंदकमार दहीभाते

ड . मीनल ओक
ड  त ी मोरे

ां ाल  आ  मा हती ा   मती 

ड  राज  साखरे, अध्क्
ड  सुरेश पा ील, सदस्
ड  राज  कंभार, सदस्

ड  नरंदकमार दहीभाते, सदस्
ड  मीनल ओक, सदस्
ड  त ी मोरे, सदस्

ड  राज  खामकर, सदस्
ड  र ान नामदार, सदस्
ड  कलास वडजे, सदस्
प्रा.अहजत ररंगदळ, सदस्

ां ाल  आ  मा हती ा  ा  मती 

ीमती मीनाक्ी बोंडगे
ी.सोमनाथ काररंडे

ीमती चारूशीला गा्कवाड
ी.सरंतोर् खहजनदार
ीमती सुर्मा रोकडे
ीमती नभा लहाने
ी.हवकास साळवे

ी.ल मीकारंत सातपुते
ीमती ररंजना सोनावणे

ी.हदपक चवहाण
ी.पु र्ोततम वाकडे

ां क 

ीमती या 
या  या या  

या   या या  या   
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(E)

या     
या   या    30  

ु ल म
या

या या  या  या   
या    

ता ा

हवद्ाथषी हमरिारंनो,
 आपल्ा हाती ग्रंथाल् आहण माहहतीशासरिाचे पुसतक देताना अहतश् आनरंद वा तो. ग्रंथाल् आहण 

माहहतीशासरि ्ा हवर््ाशी आपण अपररहचत असाल. पररंतु ग्रंथाल्  ्ा सरं ेशी तुमही हनगशचतच पररहचत आहात 
्ाबद्दल आमच्ा मनात शरंका नाही. आपण आपले रंद जोपासत असतो व त्ा रंदारंमधून आनरंद ेत असतो. 
हे रंद महणजे मैदानी व बैठे खेळ, हनसग्व हनरीक्ण करणे, वाद् वाजवणे, गा्न त्ादी. त्ाचप्रमाणे ग्रंथारंचे 
वाचन करणे आहण ग्रंथाल्ात जाणे हाही एक ानशोधाचा व ानसाधनेचा हनराळा रंद आहे असे महणा्ला 
हरकत नाही. ानाबरोबरच मानहसक व आगतमक समाधान वाचक ्ातून ेत असतात. ग्रंथाल्ात आलेल्ा 
वाचकाला ग्रंथ देणे एवढेच का््व ग्रंथाल्ातून केले जात नाही. ग्रंथाल्ातील ग्रंथपाल व त्ाच्ा सहकाऱ्ारंना 
ग्रंथाल्ातील वाचन सामग्ी व वाचकारंना हदल्ा जाणाऱ्ा सेवा व सो -सुहवधा ्ारंचे शासरिो  प तीने हन्ोजन 
करण्ासाठी अथक परर म ्ावे लागतात. ्ा सव्व का्ाांचा व वाचकारंना हदल्ा जाणाऱ्ा सेवारंचा अ ्ास 
ज्ा शासरिात केला जातो त्ा शासरिालाच ग्रंथाल् व माहहतीशासरि असे शीर््वक प्रा  झिाले आहे. ्ा हवर््ाच्ा 
अ ्ासामुळे व्ग मत्व हवकास व ानशोध सरंसकाराचे का््व करण्ासाठी ्ा शासरिाची मदत हो ल. तसेच ्ा 
क्ेरिातील व्ावसाह्क सरंधीही उपलबध होतील.

सध्ाच्ा ्ुगात रं रने मुळे हडहज ल ग्रंथारंची व ग्रंथाल्ारंची आवश्कता नाही असे बरेचदा बोलले जाते. 
पररंतु भारतासह तर प्रगत देशारंमध्े हदवसहदवस प्रत्क् ग्रंथारंची खरेदी करून ती वाचण्ाकडे कल वाढत 
असल्ाचे हदसून ्ेते. ्ावरून ग्रंथाल्ारंची अहनवा््वता लक्ात ्ेते. कारण प्रत्क् ग्रंथ व तर वाचन साहहत् 
हाताळण्ाचे व त्ातून वाचन करण्ाचे आहण माहहती प्रा  करण्ाचे मानहसक समाधान हे वेगळेच असते.

आधुहनक काळास ानाधाररत समाज असे मह ले जाते. कारण माहहती  ्ा सरंकलपनेला मध्वतषी सथान 
प्रा  झिाले आहे. दैनरंहदन जीवनात हशक्ण, सरंशोधन, द्ोहगक क्ेरि, प््व न, वैद्की् क्ेरि, व्वसथापनशासरि 
्ा सवाांमध्े माहहती  ्ा कास अनन्साधारण महत्व प्रा  झिाले आहे. ग्रंथाल्ातील माहहती प्रलेखारंचे 
(वाचन साहहत्) व्वसथापन करणे व त्ारंच्ा साहा ्ाने वाचकारंना हवहवध प्रकारच्ा सेवा देणे ्ा सव्व 
का्ाांच्ा अ ्ासाचा अरंतभा्वव ्ा शासरिात होतो. हे शासरिही तर शासरिारंप्रमाणे काही तत्वे, तत्व ान व 
प्र्ोगारंवर आधारलेले आहे.

ग्रंथाल् आहण माहहतीशासरि ्ा हवर््ाचा अ ्ास करताना तुमहारंला  कोडवर देण्ात ्ेणारे साहहत्, 
पाठारंत हदलेल्ा माहहतीपर ररंजक, कृहत्ु  हवहवध च क ी, ररंगीत हचरिे, हवहवध प्रात्हक्के व उपरिम ्ारंची 
खूपच मदत हो ल. एक नवीन व तसु ्पूण्व असा अ ्ासरिम अ ्ासताना तुमहारंसही हनगशचत आनरंद वा ेल 
असे वा ते. ्ा हवर््ा ारे खूप बाबी हशकण्ासारख्ा आहेत व तरारंना देण्ासारख्ा आहेत ्ाची आपणारंस 
जाणीव हो ल, अशी खारिी आहे.
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मता ा े

(G)

क मता
. ग्रंथाल् आहण समाज  ग्रंथाल्ाची सरंकलपना उदाहरणासह सप  करता ्ेणे.

 ग्रंथाल्ाचा हतहास समजावून ेणे. ग्रंथाल्ारंच्ा हवहवध 
प्रकारारंची माहहती करून ेणे.

 ग्रंथाल् शासरिाचे तत्व ान परंचसूरिीच्ा आधारे समजावून ेणे 
आहण ग्रंथाल्ातील त्ारंचे उप्ोजन समजावून ेणे.

 हडहज ल ग्रंथाल् व वहच्ु्वअल ग्रंथाल्ारंच्ा का्ाांचे अवलोकन 
करणे. तसेच त्ारंची प्रत्क् हनहम्वती कशी होते ते समजावून ेणे.

२. ग्रंथाल्  व्वसथापन  व्वसथापन व ग्रंथाल् व्वसथापन ्ा सरंकलपना समजावून ेणे 
आहण ग्रंथाल्ाच्ा व्वसथापनात त्ाचा प्रत्क् उप्ोग करणे.

 ग्रंथाल्ाचे हवहवध हवभाग व त्ारंची का् प्रात्हक्कारं ारे 
आतमसात करणे.

 ग्रंथाल्ातील ग्रंथ आहण ग्रंथेतर साहहत्ाच्ा हवहवध नोंदव ारंची 
तरंरिशु  माहहती े न हवहवध प्रकारच्ा नोंदी करण्ाचे क शल् 
प्रात्हक्कारं ारे आतमसात करणे.

 ग्रंथाल् हन्मारंची पररभार्ा आहण गरज समजावून ेणे. तसेच 
हन्मावली त्ार करण्ाचे क शल् आतमसात करणे.

. ग्रंथाल्ातील वाचन 
साहहत्ावर केली 
जाणारी तारंहरिक प्रहरि्ा

 ग्रंथवगषीकरण प त चा अ ्ास करून प्रात्हक्कारं ारे ग्रंथारंचे 
वगषीकरण करण्ाचे क शल्े आतमसात करणे.

  ताहलका सरंहहतारंचा अ ्ास करणे व प्रात्हक्कारं ारे वाचन 
साहहत्ाचे ताहलकीकरण करण्ाचे तरंरि आतमसात करणे.

. सरंदभ्व सेवा  सरंदभ्व सेवा महणजे का् ते समजावून ेणे आहण प्रत्क् सरंदभ्व 
ग्रंथारंमधून माहहतीचा शोध े न वाचकारंस ती देणे.

. ग्रंथाल् सरंगणकीकरण 
व माहहती आहण 
सरंप्रेर्ण तरंरि ान

 माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाची तोंडओळख करून ेणे. ्ा 
तरंरि ानाचा ग्रंथाल्ाच्ा हवहवध का्ाांत प्रत्क् उप्ोग कसा 
करता ्े ल त्ाची प्रात्हक्कारं ारे माहहती करून ेणे.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



ु म का

(H)

दव ा  : ता वक

क   ग्रंथाल् आहण समाज .....................................................

क २  ग्रंथाल् व्वसथापन  .....................................................

क   ग्रंथाल्ातील वाचन साधनारंवरील तारंहरिक प्रहरि्ा ........................

क   सरंदभ्व सेवा ................................................................

क   माहहती सरंप्रेर्ण तरंरि ान ................................................... २

दव ा २ : प्रा ्दक्षक

प्रात्हक्क   ग्रंथाल् वगषीकरण ........................................................

प्रात्हक्क २  ग्रंथाल् ताहलकीकरण ..................................................

प्रात्हक्क   सरंदभ्व सेवा ..............................................................

प्रात्हक्क   कोहा ( ) मु  प्रणाली आ ावली का््वपुगसतका ................ २

   सरंदभ्व सूची ( )  .......................................
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1

प्रा तादवक
ग्रंथाल् शासरिाचा उद् हा अलीकडच्ा ्ुगातील 

असला तरीही हे क्ेरि ब चहच्वत आहण सवीकाराह्व झिाले 
आहे. सध्ा आधुहनक काळात ही ानशाखा सव्वच 
क्ेरिात गरजेची झिाली आहे. आपल्ा देशातील 

ड . एस. आर. ररंगनाथन हे 
गहणत शासरिातील प्राध्ापक 
असूनही त्ारंनी अहतश् 
आवडीने ्ा क्ेरिात पदाप्वण 
करून भरीव कामहगरी 
केली. त्ारंच्ा ्ा 
उ ेखनी् का्ा्वची 
आरंतररा ी् सतरावर दखल 
े न त्ारंना भारतातील 
ग्रंथाल् व माहहतीशासरिाचा 

जनक  ही उपाधी दे न 
सनमान केला गेला. तसेच भारत सरकारने त्ारंचा  
मध्े प ी पदवी बहाल करून ग रव केला.  
ड .ररंगनाथन ्ारंचा जनम हदनारंक २ गस  हा रा ी् 
ग्रंथपाल हदन  महणून सव्वरि साजरा केला जातो.

ग्रंथाल् व मादहतीशा ाचा म
ग्रंथाल् शासरिात पुढील हवहवध हवर््ारंचा सहभाग 

झिालेला हदसून ्ेतो – ग्रंथाल् शासरिाची तत्वे, 
ग्रंथाल्ीन सेवा, वगषीकरण व ताहलकीकारणाच्ा हवहवध 
प ती व ान व्वसथापनाची नवीन तरंरिे त्ादी.  
ग्रंथाल् शासरिामुळे पाररंपररक वाचन साहहत् व माहहतीचे 

क प्रा  करण्ाच्ा नवीन प ती अगसततवात 
आल्ा. त्ामुळे वाचकारंना ग्रंथ सहजरीत्ा उपलबध 
हो  लागले. 

्ाबरोबरच ग्रंथाल्े ही सामाहजक व सारंसकृहतक 
क े महणून उद्ास आली आहेत. जगात तसेच आपल्ा 
देशात ग्रंथाल् शासरि वेगाने प्रगत होत आहे. 

.  ग्रंथाल् सरंकलपना : व प व का्
सु वातीस ग्रंथाल्े ही ग्रंथ एकहरित ठेवण्ाची 

टक  : ग्रंथाल् आदण समा

जागा आहे असे मह ले जात असे. तर आजच्ा काळात 
ग्रंथाल् महणजे अ ्ास, सरंशोधन, सरंदभ्व आहण मनोररंजन 
्ाकररता केलेला ग्रंथसरंग्ह हो्. ग्रंथाल्ारंचे प्रमुख का््व 
समाजाचे मानवी हवचार व ान ्ारंचे सरंकलन, जतन 
व सरंप्रेर्ण करणे हो्.  

ग्रंथाल्  ्ा सरं े ्ा काही ्ा ्ा
ग्रंथाल् ( ) ्ा सरं ेचा उगम ल ीन 

भार्ेतील  ्ा शबदापासून झिालेला आहे. त्ाचा 
अथ्व   (ग्रंथ) असा होतो.

( ) स ड्व रंग्लश हड शनरी  ज्ा 
मारतीमध्े अथवा जागेत ग्रंथ, हन्तकाहलके आहण 
तर वाचन साहहत् आहण काही वेळेस ह लम स, 

म्ुहझिक रेक ड्व सरंग्हहत केलेले असतात. ही साधने 
वाचकारंना सरंदभा्वकररता अथवा उप्ोग करण्ाकररता 
हदली जातात.

(२) हर डस ला् रर्नस ्ल सरी अड रे रनस 
बुक  ग्रंथाल् महणजे - (अ) वाचन, अ ्ास 
आहण सरंदभा्वकररता ग्रंथ आहण तर वा  म्ीन साहहत् 
्ारंचा सरंग्ह  (ब) अशी सवतरंरि जागा ज्ामध्े वाचन 
साहहत्ाचा सरंग्ह केलेला असतो.  

( ) ड .एस.आर.ररंगनाथन  ग्रंथाल् ही एक 
साव्वजहनक सरंसथा असून जी ग्रंथसरंग्हाची हनगा राखते 

माहीत आहे का तुमहाांला?

भारतातील ग्रंथाल् 
चळवळीचा प्राररंभ 
बडोद्ाचे हतसरे ीमरंत 
स्ाजीराव गा्कवाड 
्ारंनी आपल्ा सरंसथानात 
्ोजनाब  अशी मध्वतषी 

तसेच हजलहावार, तालुकावार व ग्ामवार ग्रंथाल्े 
सथापन करून केला. तसेच सवाांत प्रथम त्ारंनी 
ग्रंथपालनाचा अ ्ासरिम  मध्े सुरू केला.

दव ा  : ता वक

. दश्ाली रामामत ररं नाथन 
( २ २ ते 
२ २)
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 (आ) माहहती सेवा प्रदान करणे व माहहतीचे प्रसारण 
करण े(   ).

 ( ) नागररकारंचे जीवनमान उरंचवण्ासाठी व वै्ग क 
जीवन सम  करण्ासाठी सरंधी प्रा  करून 
देणे.

 ( ) सव्रंअध््न तसेच हनररंतर अध््नास मदत 
करणे.

 (उ) वाचकारंना अचूक माहहती देण्ाचा प्र्तन करणे.
ग्रंथपालन हण े का्
ग्रंथपालन क्ेरि हा एक व्वसा् आहे असे सरंबोधले 

जाते. व्वसा् मह ल्ास त्ा क्ेरिाची पुढील जबाबदारी 
असते - व्वसा्ाची प्रहत ा, तत्व ान आहण 
नीहतमूल्े  ्ारंचे जतन करणे. कोणत्ाही व्वसा्ाची 
महत्वाची दोन वैहश े जी हवहवध सरं ारंच्ा साहा ्ाने 
मारंडली जातात. ती महणजे  

( ) सामाद क सेवा : व्वसा् महणजे एक अशी 
सेवा जी मानवतेच्ा ा्द्ासाठी व त्ागाकररता हदली 
जाते. जसे वहकली व्वसा्ात का्दे, न्ा् ्ारंच्ाशी 
हनगहडत सेवा. 

(२) ब द दधक मादहती अदध ान : कोणत्ाही 
व्वसा्ात ब द हधक ानाचे अहध ान असावे.

वरील कारंच्ा आधाराने असे महणता ्े ल की, 
ग्रंथपालन हा सेवेस समहप्वत केलेला क असून जो 
वाचकारंना वाचन सरंसकृतीचा हवकास करण्ात तसेच 
सामाहजक ान वद हधरंगत करण्ास मदत करतो. ्ामुळे 
ग्रंथपालन हा एक व्वसा् समजला जातो. कारण, 
लोकशाही वद हधरंगत होण्ास ग्रंथपालनाची भूहमका 
महत्वपूण्व मानली गेली आहे.

ग्रंथपालन व्वसा्ाचे तत्व ान व शासरि महणून 
त्ाचा उद् हा काही गहीतारंच्ा व तरंरिारंच्ा साहा ्ाने 
झिालेला आहे. ग्रंथपालारंनी सवत  ग्रंथपालनाचे तत्व ान 
का् व वाचक ग्रंथारंचा कोणत्ा कारणाकररता उप्ोग 
करतो हे समजावून ेतले व नवीन ग्रंथपालनाच्ा 
प ती हवकहसत केल्ा.

ग्रंथपाल क म ् थ : ग्रंथपालाची सामाहजक 
भूहमका महणजे ग्रंथाल्ातील मुह त व अमुह त वाचन 
साहहत्ाचा जासतीत जासत वापर वहावा ्ासाठी प्र्तन 

ग्रंथाल्ारंची दमका :
सव्वसाधारणपणे ग्रंथाल्े ही सामाहजक 

सज्वनशीलतेमध्े महत्वाची भूहमका पार पाडतात आहण 
्ामुळे ग्रंथाल्े ही व्ग गत तसेच सामाहजक प्रगतीसाठी 
मदत करतात. ्ा सवाांमुळे ग्रंथाल्ारंना सामाहजक सरंसथा 
असे सरंबोधले जाते. 

ग्रंथाल्ारंची भूहमका वाचकारंना उप्ु  सेवा प्रदान 
करून ान हवकास करण्ास मदत करण्ाची आहे. 
तसेच वै्ग क आहण सामाहजक प्रशन सोडवण्ासाठी 
ग्रंथाल्ीन वाचन साहहत्ाचा उप्ोग केला जातो.

ग्रंथाल्ाची का् : माहहती व ानाहधग त 
समाजाची हनहम्वती जशी होत गेली तशी ग्रंथाल्ारंची 
जबाबदारीही वाढत गेली. आधुहनक काळात ग्रंथाल्ारंना/ 
ग्रंथपालारंना समाजाचा ब द हधक वारसा प्रा  झिाला 
आहे. हा ब द हधक वारसा वा  म्ीन कलाकृत च्ा/  
साहहत्ामा त तो ग्रंथाल्ात आला आहे.  ्ा ब द हधक 
वारशाचे सरंवध्वन करणे व समाजाच्ा माहहतीहवर््क 
गरजारंचे समाधान ्ा माहहतीच्ा साधनारंमधून करणे हे 
ग्रंथपालारंचे मूलभूत का््व हो्. ्ा व्हतरर  खालील 
का् ग्रंथाल्ारंना पार पाडावी लागतात. 
 (अ) ग्रंथारंचे उपाज्वन करण,े तारंहरिक प्रहरि्ा करणे,  

त्ारंचे सरंवध्वन करणे व ग्रंथसरंग्हाची माहहती 
वाचकारंना करून दे न ग्रंथारंचा वापर वाढवणे.

ग्रंथाल्

व ज्ारंना जो ग्रंथ हवा असतो त्ारंना तो उप्ोगाकररता 
उपलबध करून देते.
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करणे. थोड ्ात, असे महणता ्े ल की ग्रंथपाल हा 
वाचक व वाचन साहहत् ्ा दो ारंमधील दवा आहे. 
महणजेच मानवी ानव ीमध्े ग्रंथपाल महत्वाची 
भूहमका पार पडतो. 

्ारंची हरिहमती हो्.  हे तीनही क एकमेकारंशी सरंबरंहधत 
आहेत त्ामुळे ग्रंथाल्ास सामाहजक सरंसथा महणून 
सरंबोधले जाते. ग्रंथ  हे सव्व वाचन साहहत्ाचे 
प्राहतहनहधक सवरूप आहे. ज्ामध्े ग्रंथ, हन्तकाहलके, 
नकाशे, क - ाव् साधने तसेच तर साधने समाहव  
होतात. वाचकाची तुलना ही समाजाच्ा हवहवध 

कारंशी केलेली आहे जे प्रत्क् अथवा अप्रत्क्पणे 
ग्रंथाल्ाच्ा ग्रंथसरंग्हावर अवलरंबून असतात, उदा., 
हवद्ाथषी, हशक्क, अ ्ासक, सरंशोधक त्ादी. 
ग्रंथाल्ातील कम्वचारी ह ेग्रंथसरंग्ह व वाचक ्ारंच्ामधील 
दवा आहेत. माहहतीची साधने व वाचक ्ारंच्ात दवा 
हनमा्वण करण्ात ग्रंथाल् कम्वचारी हनणा्व्क भूहमका 
बजावतात.

ग्रंथपाल

ग्रंथाल् द दमतीची ( rinity) सरंकलपना : 
ग्रंथपालाची भूहमका ही पुढील हरिहमत च्ा आधारे 

सप  करता ्े ल.
(अ) जे. एच. शेरा ्ारंच्ा मते, हरिहमतीच्ा एका 

बाजूस वाचन साहहत् असून दसऱ्ा बाजूस वाचक ही 
सरंकलपना ग गोचर होते आहण हरिहमतीचा पा्ा हा 
वाचन साहहत् व वाचक ्ारंना एकहरित आणतो. 
ग्रंथाल्ाचे उद हद  हरिहमतीच्ा  पा्ावर आधाररत 
असून ज्ामुळे वाचक व वाचन साहहत् ्ारंची एकहरित 
जोड मानवी ग कोनातून प्रसथाहपत करणे. महणजेच 
ग्रंथपाल हा वाचक व वाचन साहहत्ामध्े दवा महणून 
समजला जातो.

वाचन साहहत् वाचक

वाचन साहहत् व वाचक 

ग्रंथाल्

(आ) ड . एस. आर. ररंगनाथन ्ारंनी ग्रंथाल् 
शासरिात ग्रंथाल् हरिहमती  ची सरंकलपना मारंडली. त्ारंच्ा 
मते, ग्रंथाल् हे ग्रंथसरंग्ह, वाचक व ग्रंथाल् कम्वचारी 

ग्रंथपालाची प्रमख का्
जे. एच. शेरा ( ) ्ारंच्ा मते, ग्रंथपालाची 

प्रमुख का् पुढीलप्रमाणे-
(अ) ग्रंथपालास त्ाच्ा ग्रंथाल्ातील वाचन 

साहहत्ाची व त्ामध्े असलेल्ा माहहती 
व ान कारंची पूण्वत  माहहती असावी.

(ब) वाचकाबद्दलही त्ास पूण्वत  माहहती 
असा्ला हवी. त्ाचे कारण ्ा दोनह चीही 
एकहरित सारंगड ालणे आवश्क असते. 

(क) ग्रंथपाल हा वाचकारंना व्ग गत ग्रंथाल् 
सेवा देतो. हे वाचक सामूहहकरीत्ा समाजाचे 

क असतात. 
(ड) ्ाव्हतरर  ग्रंथपाल हा ान प्रसारणाच्ा 

का्ा्वत प्रमुख भूहमका बजावतो. ज्ामध्े 
वाचकारंच्ा गरजेनुसार माहहतीची प्रहतप्रा ी 
करून वाचकारंस उपलबध करून देतो.

ग्रंथाल्

वाचक
ग्रंथपाल 
आदण 

कमचारी

वाचन 
सादह ्
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ग्रंथाल् व ग्रंथाल् शा ाचे सामाद क प रणाम 
ानाहधग त समाजात ग्रंथाल् हा महत्वाचा 

क आहे. ्ा ारे मानवाच्ा ानहवर््क गरजारंची 
पूतषी होते आहण ानाचा प्रसार हप ान हप ा होत 
राहतो. ान सरंप्रेर्ण प्रहरि्ेत ग्रंथाल्े ही महत्वपूण्व 

क आहेत. ्ा ारे वै्ग क आहण सामाहजक प्रगती 
साधली जाते. 

ग्रंथाल्ारंमुळे हवशवात शारंतताहनहम्वती, लोकशाही 
वद हधरंगत होते, मानवतावाद वाढीस लागतो तसेच सव्वरि 

ान व आहथ्वक सम ी वाढीस लागते. ग्रंथाल्ारंमुळे 
जागहतक सतरावर सारंसकृहतक आदान-प्रदान वाढीस 
लागते तसेच नीहतमूल्ारंची जपणूक व वाढ होण्ास 
मदत होते. 

ग्रंथाल्ारंमुळे ानात नवीन भर पडते व नवीन 
सरंशोधनातमक शाखारंची हनहम्वती होण्ास मदत होते. 
्ामुळेच ान वगषीकरण व हवहवध सेवा प त ची 
हनहम्वतीही हदसून ्ेते. 

.२ ग्रंथाल्ारंचा दतहास व दवकास
ग्रंथाल्े ही सु वातीच्ा काळात अहभलेखागार 

( ) व वसतुसरंग्हाल्े ( ) ्ा 
सवरूपात होती. त्ामध्े उपलबध असलेले वाचन 
साहहत् हे ग का ग्रंथ (  ), भूज्वपरि 
( ), चम्वपरि ( ) ्ा सवरूपारंत होते. 
नरंतर कागद व पा चा शोध लागल्ानरंतर ापील ग्रंथ 
व तर वाचन साहहत्ाच्ा साहा ्ाने ग्रंथाल्े हवकहसत 
हो  लागली.

प्राचीन काळातील पुराण वसतू सवरूपातील ग्रंथाल्े 
हवहवध ो ारंमधील ्ु ारंमुळे न  झिाली.

प्राचीन काळ ( n ient eriod) : प्राचीन 
काळी हज  आहण गलसरर्ा ्ेथील सुमेरर्ामध्े 
शासकी् कागदपरिे व धाहम्वक वाचन साहहत् 
अहभलेखागार ्ा सवरूपात ग्रंथाल्े अगसततवात होती. 
हननेवेह ्ेथे ग सतपूव्व  वर्ाांपूवषी एक ग्रंथाल् 
अगसततवात आले. ्ा ग्रंथाल्ात चम्वपरिाच्ा गुरंडा ा 
व भूज्वपरिारंवर ान नोंदवलेले होते. गलसरर्न व 
बहबलोहन्न काळातही ग्रंथाल्े अगसततवात असल्ाची 
नोंद हमळते. ्ा ग्रंथाल्ारंमध्े वगषीकृत ताहलका  
असल्ाचा पुरावा पण हमळतो. ग्ीस व हज  ्ा 
देशारंमध्ेही ग्रंथाल्े सथापन केली गेल्ाचा पुरावा प्रा  
झिाला आहे. ग्ीकमध्े ररस लने खऱ्ा अथा्वने 
पहहले ग्रंथाल् सथापन केले. तसेच हज मधील 

ले झिारंहड्ा ्ेथील ग्रंथाल् ोलेमी ( ) 
क रंबी्ारंनी सथापन केले होते. ोलेमी पहहला, दसरा व 
हतसरा ्ारंनी सथापन केलेल्ा ग्रंथाल्ातील ग्रंथसरंग्हाचे 
वगषीकरण व सूचीही त्ार केल्ा होत्ा. रोममध्ेही 
ततकालीन राजारंनी ्ु ात हजरंकलेल्ा वसतूरंचे सरंग्हाल् 
केले होते. अशा सरंग्हाल्ारंस ग्रंथाल्े सरंबोधले जात 
असे. 

अले ारंद ्ा ्ेथील प्राचीन ग्रंथाल्

प्राचीन वाचन सादह ्

म ्् ीन काळ ( edie al eriod) : 
मध््ुगात मुगसलम देशारंमध्ेही ग्रंथाल्े सथापन करण्ात 
आली होती. अरब जगतातील जेत्ारंनी ग्रंथसरंग्ह जमा 
करून ही ग्रंथाल्े उभारली होती. बगदाद हे मध््ुगातील 
एक महत्वाचे शैक्हणक क  होते. ्ेथे मोठ्ा प्रमाणात 
ग्रंथाल्े होती.
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आधदनक काळ ( odern eriod) : ्ा 
्ुगात हव ानाचा प्रसार व हवकास झिाला. हव ानातील 
सरंशोधनपर ानाची देवाण- ेवाण हो  लागली. एका 
देशातून हव ानहवर््क माहहतीचे दसऱ्ा देशात आदान-
प्रदान हो  लागले. हवहवध हवर््ारंतील सरंशोधन, 
हवशेर्ीकरण ( ), आरंतरहवद्ाशाखी् 
सरंबरंधारंत झिालेली वाढ, हशक्णातील वाढ व तरंरि ानातील 
हवकासामुळे पाररंपररक ान साधनारंबरोबरच हडहज ल 

ान साधनारंचा (  ) उद् झिाला. 
त्ामुळे आधुहनक ग्रंथाल्े हवकहसत झिाली. ग्रंथाल्ारंच्ा 
प ती व सवरूपामध्े बदल झिाला. ग्रंथाल्ात नवीन 
सेवारंचा उद् झिाला. हवहवध ग्रंथाल्ारंमध्े सहका्ा्वचे 
नवीन पव्व सुरू झिाले.

ारतातील ग्रंथाल्ारंचा दवकास : प्राचीन काळात 
भारतामध्े ग्रंथाल्े अगसततवात होती. ही ग्रंथाल्े 
धाहम्वक सथळारंमध्े सथापन केली होती. कारण त्ा 

काळी बु हवहारे, मरंहदरे, महशदी ही हशक्ण ेण्ाची 
सथळे होती. हशक्ण ेताना काही सरंदभाांची आवश्कता 
असल्ास ्ामधील ग्रंथसरंग्हारंचा आधार ेतला जात 
असे. भारतात प्राचीन काळापासून हवद्ापीठे अगसततवात 
होती. उदा., नालरंदा, तक्हशला, हवरिमहशला, राजगह, 
ओदारंतपुरी, व भी त्ादी.

म ्् ीन ग्रंथाल्

सव्व भारती् प्राचीन हवद्ापीठारंमध्े सुसजज व 
पररपूण्व ग्रंथाल्े अगसततवात होती. अनेक आरंतररा ी् 
तज ारंनी ्ा ग्रंथाल्ारंना भे ी हदल्ाचा उ ेख प्रा  
होतो. ह ह शारंच्ा आगमनानरंतर भारतात हवद्ापीठे व 
महाहवद्ाल्े सथापन करण्ात आली. साहहजकच, 
शैक्हणक ग्रंथाल्ारंची उभारणी झिाली. सवातरं ्ानरंतर 
हव ान व तरंरि ानाच्ा हवकास व सरंशोधनाकररता 
सरंशोधन प्र्ोगशाळा सथापन करण्ात आल्ा. त्ामुळे 
सरंशोधन ग्रंथाल्े अगसततवात आली. ग शचन हमशनऱ्ारंनी 
साव्वजहनक ग्रंथाल्े सथापन केली. हवसाव्ा शतकाच्ा 
अखेरीस व एकहवसाव्ा शतकाच्ा सु वातीस मोठ्ा 
प्रमाणावर हवहवध क्ेरिात ग्रंथाल्े सथापन झिालेली आहेत 
- तु ंग ग्रंथाल्े, ह गसप ल ग्रंथाल्े, वततपरिे ग्रंथाल्े, 

द्ोहगक ग्रंथाल्े त्ादी. ्ाप्रमाणे भारतातही 
धाहम्वक ग्रंथाल्ारंपासून सुरू झिालेला हा प्रवास सध्ाच्ा 
्ुगात वहच्ु्वअल ग्रंथाल्ारंप्ांत ्े न पोहोचला आहे.

.३ ग्रंथाल्ारंचे प्रकार 
वाचकारंच्ा हवहवध माहहतीहवर््क गरजा 

ग्रंथाल्ारंमा त पूण्व केल्ा जातात. हवहवध का््वक्ेरिारंसाठी 
हवहवध ग्रंथाल्े सथापन झिालेली आहेत. ती वाचकारंना 
माहहती सेवा देत असतात. उदा., सरंशोधन, मनोररंजन, 

नालरंदा दव ापी  आदण तेथील सस  ग्रंथाल् ब त्ार 
खल ीने ३ म ्े न  कल्ानरंतर रलेले अवशे
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द्ोहगक, व्वसथापन, हशक्ण त्ादी. वाचकारंचे 
प्रकार व मातसरंसथेचे सवरूप ्ावरून ग्रंथाल्ारंचे पुढील 
चार ढोबळ प्रकार पडतात.

.३.  रा ी् ग्रंथाल् ( ational Library): 
रा ी् ग्रंथाल् हे रा ाचे सव  ग्रंथाल् महणून 
सरंबोधले जाते.

्ा ्ा : ड . एस. आर. ररंगनाथन, देशारंतग्वत 
प्रकाहशत झिालेली सव्व प्रकाशने सरंग्हहत करणे व ती 
जतन करणे हे रा ी् ग्रंथाल्ाचे प्रमुख का््व हो्. 
वैचाररक स्ोतारंचे मध्वतषी सथानी हकंवा एकहरित सरंग्हण 
व प्रसारण करण्ाचे हे प्रमुख सथान हो्.

्ुनेसकोच्ा  मध्े भरलेल्ा सव्वसाधारण 
चचा्वसरिात मारंडली गेलेली व्ापक व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे   

रा ी् ग्रंथाल्े त्ारंच्ा शीर््वकानुसार देशारंतग्वत 
प्रकाहशत झिालेल्ा सव्व महत्वपूण्व प्रकाशनारंचे सरंकलन 
व जतन करणे ही त्ारंची प्रमुख जबाबदारी हो्. ्ा 
ग्रंथाल्ारंना हडहलवहरी  बु स   च्ा 
का्द्ाने हडप हझि  ग्रंथाल्  असे महणतात.

रा ी् ग्रंथाल्ाची का्
( ) भारतातील सव्व भार्ारंमधील प्रकाहशत झिालेले 

ग्रंथ सरंग्हहत करणे.
(२) रा ी् सूची् माहहतीक  महणून का््व करणे.
( ) सरं ताहलका (  ) त्ार 

करणे.
( ) हन्हमत कालावधीत रा ी् ग्रंथसूचीची  

(  ) हनहम्वती करणे.
( ) देशातील नागररकारंना माहहती सेवा पुरवणे.
( ) शासनास माहहती सेवा पुरवणे.
( ) देशात नवीन साव्वजहनक ग्रंथाल्े सथापन 

करण्ास उततेजन देणे आहण त्ारंना माग्वदश्वन 
करणे. 

( ) प्रदश्वने भरवून हवहवध वाचन साहहत्ाची 
माहहती समाजास देणे. 

( ) हसतहलगखतारंचे आधुहनक तरंरि ानाच्ा 
साहा ्ाने जतन करणे.

( ) तर देशारंतील रा ी् ग्रंथाल्ारंबरोबर 
प्रकाशनारंची देवाण- ेवाण करणे.

रा ी् ग्रंथाल्ारंची दाहरणे
  भारती् रा ी् ग्रंथाल्, कोलकाता (भारत) 
  ला् री  काग्ेस, व हशरं् न (्ुएसए)
   ह ह श ला् री, लरंडन (्ुके) 
  हबगबल्ोथेक नशनल डी ानस, पररस ( ानस)
     (नशनल ला् री  ानस) 

हे नेहमी लक्षात ेवा.
साव्वजहनक ग्रंथाल्ारंमध्े सवाांना मो त व मु  

प्रवेश (   ) 
असतो. त्ात कोणत्ाही 
प्रकारचा भेदभाव असू 
शकत नाही. ्ा 
ग्रंथाल्ारं ारे वाचनाच्ा 
सव्ी जोपासल्ा जातात.

ारती् रा ी् ग्रंथाल्  क लकाता

.३.२ साव दनक ग्रंथाल् ( ubli  
Library)  :

्ा ्ा : ्ुनेसकोच्ा  साली प्रकाहशत 
झिालेल्ा जाहीरनाम्ात ( ) साव्वजहनक 
ग्रंथाल्ाची व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे हदली आहे.

साव्वजहनक ग्रंथाल् महणजे हशक्ण, सरंसकृती, 
माहहती आहण शारंतता प्रसथाहपत करणारी, तसेच 
नागररकारंमध्े व हवहवध देशारंमध्े सामरंजस् हनमा्वण 
करणारी अत्ावश्क सरंसथा हो्.

साधारणत  सथाहनक सवराज् सरंसथारंनी नागररकारंच्ा 
व समाजाच्ा प्रत्ेक काच्ा सारंसकृहतक हवकासासाठी 
तसेच ानसरंवध्वनाकररता साव्वजहनक हनधीतून सथापन 
केलेले ग्रंथाल् महणजे साव्वजहनक ग्रंथाल् हो्.

 साव दनक ग्रंथाल्ारंना ना रकारंचे सामाद क 
व सारं कदतक दव ापी  सम ले ाते.
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साव दनक ग्रंथाल्ारंची का्
( ) सव्व नागररकारंना सव्रं-हशक्ण ेण्ास मदत 

करणे
(२)  समाजातील सव्व कारंच्ा ग्रंथ आहण 

माहहतीहवर््क गरजारंची पररपूत्वता करणे
( ) हवहवध शैक्हणक, नागरी व सारंसकृहतक सरंसथारंच्ा 

का्ा्वत मदत करणे
( ) मनोररंजन आहण ावल्ा वेळेचा सदप्ोग करून 

भरीव का्ा्वसाठी मदत करणे व प्रोतसाहन देणे
( ) हवहवध सारंसकृहतक का््वरिमारंचे आ्ोजन करणे 

व अशा का्ा्वत मदत करणे
( ) नागररक व लहान मुलारंमध्े वाचन क शल्े 

हवकहसत करणे
( ) माहहती साक्रता का््वरिमारंमध्े नागररकारंना 

सहभागी करून ेणे व मदत करणे  आहण
( ) सथाहनक हतहासासरंदभा्वतील वाचन साहहत् 

प्रा  करून ते जतन करणे.
साव दनक ग्रंथाल्ारंची दाहरणे
 हद ी पगबलक ला् री, नवी हद ी
 एहश्ाह क सोसा् ी ला् री, मुरंब
 खुदाबक् ला् री, पा णा
 हजलहा ग्रंथाल्े (महारा ातील सव्व)
 पुणे नगर वाचन मरंहदर, पुणे
 पुणे मराठी ग्रंथ सरंग्हाल्, पुणे

हवहवध क शल्े प्रा  करण्ासाठी आहण 
व्ग मत्व हवकासात शैक्हणक ग्रंथाल्ाचे महत्व 
सप  करताना ड .ररंगनाथन असे महणतात की,

शैक्हणक ग्रंथाल्े ही शैक्हणक सरंसथारंचे द् 
हो्. ज्ाप्रमाणे द् हे अापले शरीर हनरोगी व हजवरंत 
ठेवते, त्ाप्रमाणे शैक्हणक ग्रंथाल्े शैक्हणक वातावरण 
सु ढ ठेवतात.

शक्षदणक ग्रंथाल्ाची द दद े :
( ) शैक्हणक व सामाहजक कारंच्ा 

माहहतीहवर््क गरजारंची पूत्वता करणे.
(२) हवहवध प्रकारच्ा शैक्हणक व सरंदभ्व ग्रंथारंचे 

उपाज्वन करून सरंवध्वन करणे.
( ) सरंसथारंच्ा हवहवध शैक्हणक अ ्ासरिमास 

लागणारे वाचन साहहत् उपलबध करून 
देणे.

( ) वाचकारंना वाचनकक् सुहवधा पुरवणे.
( ) वाचकारंना द्ाव्ाच्ा माहहती व सरंदभ्व 

सेवारंचे हन्ोजन करणे.
( ) पचाररक व अन पचाररक हशक्णात 

वेगवेग ा सतरातील हवद्ा ्ाांना साहा ् 
करणे.

.३.३.  शाले् ग्रंथाल् ( ool 
Library) : शाले् ग्रंथाल् हे हवद्ा ्ाांच्ा 
व्ग मत्व हवकासातील पहहली पा्री हो्. ्ा व्ात 
हवद्ा ्ाांमध्े वाचन-क शल्े हवकहसत करण्ात ही 
ग्रंथाल्े महत्वाची भूहमका पार पाडतात.

माहीत आहे का तुमहाांला?

प तकपे ी ् ना (Book Bank 
e e) : आहथ्वक ा कमी उतप  

असलेल्ा हवद्ा ्ाांसाठी हशक्ण सरंसथेमा त 
पुसतकपेढी ्ोजना राबवली जाते. त्ा ारे त्ारंना 
अ ्ासरिमास पूरक असलेली पाठ्पुसतके 
ग्रंथाल्ामा त वर््वभरासाठी अध््नाकररता 
मो त हदली जातात.

दश्ाटीक स सा्टी ला् री  मरंब  

.३.३ शक्षदणक ग्रंथाल्े ( ade i  
Libraries) : शैक्हणक ग्रंथाल्ारंचे प्रामुख्ाने तीन 
प्रकार पडतात - शाले् ग्रंथाल्े, महाहवद्ाल्ीन 
ग्रंथाल्े व हवद्ापीठ ग्रंथाल्े.
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शाले् ग्रंथाल्ाची का्
 - हवद्ा ्ाांमध्े वाचनाची आवड हनमा्वण 

करणे.
 - हशक्क व हवद्ा ्ाांच्ा ान व 

माहहतीहवर््क गरजारंची पूत्वता करणे.
 - हवद्ा ्ाांमध्े वाचन क शल्े व माहहती 

साक्रता हवकहसत करणे.
 - सव्रंहशक्णाची क्मता हनमा्वण करणे.
 - व्ग मत्व हवकासात मदत करणे.
 - हवहवध वाचन साहहत्ाची वाचकारंना ओळख 

करून देणे.
 - करमणुकीचे साहहत् उपलबध करून देणे. 
  उदा., शाळारंमधील ग्रंथाल्े.

.३.३.२ महादव ाल्ीन ग्रंथाल् ( ollege 
Library) : शैक्हणक प्रहरि्ेत महाहवद्ाल् ग्रंथाल्े 
महत्वाची भूहमका पार पाडतात.

हर ड स ला् रर्नस ्ल सरी अड रे रनस बुक ्ा 
ग्रंथात महाहवद्ाल् ग्रंथाल्ा ची व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे 
हदलेली आहे -

हवद्ाथषी व हशक्कारंच्ा माहहतीहवर््क गरजा 
पूण्व करण्ाच्ा ीने महाहवद्ाल्ाच्ा व्वसथापन 
मरंडळामा त सथापन केलेले, व्वसथापन करणारे आहण 
ज्ाचे प्रशासन महाहवद्ाल्ाच्ा कम्वचाऱ्ारंकडून केले 
जाते ते महाहवद्ाल् ग्रंथाल्.

महादव ाल्ीन ग्रंथाल्ाची का्
( ) हशक्कारंसाठी केली जाणारी का् 
 - हवर््ासरंदभा्वत अद््ावत ग्रंथ, हन्तकाहलके 

्ारंची माहहती देणे अथवा वाचन साहहत् 
उपलबध करून देणे.

 - सरंशोधन का्ा्वत मदत करणे.
 - आरंतरग्रंथाल्ीन दवेाण- वेाण का््वरिमारंतग्वत 

लागणारे सरंदभ्व व वाचन साहहत् उपलबध 
करून देणे.

 - सरंदभ्व ग्रंथारंहवर््ी माहहती देणे.
 - ग्रंथाल्ाच्ा उप्ोगासरंदभा्वत माग्वदश्वन 

करणे.

 - हवहवध प्रकारच्ा माहहती सेवा पुरवणे.
(२) हवद्ा ्ाांच्ा ग कोनातून केली जाणारी का्
 - हवद्ा ्ाांमध्े वाचन क शल् हवकहसत 

करणे.
 - अ ्ासासरंदभा्वतील सव्व वाचन साहहत् 

उपलबध करून देणे.
 - मनोररंजनातमक, हतहाहसक व हव ानहवर््क 

माहहती देणारे वाचन साहहत् पुरवणे.
 - कररअर माग्वदश्वन करणे. ्ा सरंदभा्वत सपधा्व 

परीक्ारंहवर््ी माहहती देणे. हवहवध सपधा्व 
परीक्ारंच्ा ीने उपलबध ग्रंथ व 
हन्तकाहलके ्ारंच्ाहवर््ी माहहती देणे.

 - वततपरि कारिणे काढून अद््ावत माहहती 
हशक्क व हवद्ा ्ाांना पुरवणे.

 - ग्रंथाल्ाचा उप्ोग कसा करावा ्ाहवर््ी 
माग्वदश्वन करणे. उदा., ताहलकेतून ग्रंथाचा 
शोध ेणे त्ादी.

 - सरंदभ्व ग्रंथारंची माहहती दे न त्ातील मजकूर 
व त्ा ग्रंथारंचा उप्ोग कसा करावा 
्ाहवर््ी माग्वदश्वन करणे.

 - हवहवध हवर््ारंवर मागणीनुसार सूची त्ार 
करून हवद्ा ्ाांना उपलबध करून देणे.

 - ग्रंथमरंडळाची सथापना करणे व ग्रंथारंवर 
चचा्वसरिे आ्ोहजत करणे. 

महादव ाल्ीन ग्रंथाल्ाची दाहरणे
 न रोसजी वाहड्ा महाहवद्ाल्, ग्रंथाल्, पुणे
 स.प.महाहवद्ाल्, ग्रंथाल्, पुणे
 जरेबा  वाहड्ा ग्रंथाल्, ््ु्वसन महाहवद्ाल्, 
पुणे

.३.३.३ दव ापी  ग्रंथाल् ( ni ersity 
Library)

्ा ्ा : हर ड स ला् रर्नस ्ल सरी अड 
रे रनस बुक ्ामध्े हदलेली हवद्ापीठ ग्रंथाल्ाची 
व्ाख्ा, हवद्ापीठातील हवद्ाथषी आहण हशक्क 
्ारंच्ा अ ्ासहवर््क गरजा भागवण्ाच्ा ीने 
हवद्ापीठाने सथापन केलेले आहण व्वसथापन केलेले 
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ग्रंथाल् महणजे हवद्ापीठ ग्रंथाल् हो्.
रं रनशनल एनसा् ोपीहड्ा  न रमेशन 

अड ला् री सा्नस ्ामधील व्ाख्ेप्रमाणे, जे 
ग्रंथाल् ग्रंथ व तर वाचन साहहत् उपाहज्वत करून 
त्ाचे ्ो्् व्वसथापन करून वाचकारंना माहहतीहवर््क  
सेवा देते ते हवद्ापीठ ग्रंथाल् हो्.

हवद्ापीठ ग्रंथाल् हे हवद्ापीठातील हवहवध 
ानशाखारंतील हवद्ाथषी, हशक्क व सरंशोधक 

्ारंच्ाकररता हनमा्वण केलेली ग्रंथाल् प्रणाली हो्. 
हवद्ापीठ ग्रंथाल्ाचे प्रमुख वाचक पदव्ुततर हवद्ाथषी, 
हशक्कवग्व, सरंशोधन करणारे हवद्ाथषी, सरंल  
महाहवद्ाल्ातील हशक्कवग्व, बहह सथ हवद्ाथषी, 
सथाहनक नागररक, शासकी् अहधकारी त्ादी असतात.

्ा प्रकारच्ा ग्रंथाल्ारंत वाचकारंसाठी अनेक 
प्रकारचे वाचन साहहत्, उदा., हन्तकाहलके, सरंदभ्व 
ग्रंथ, रिहमक पाठ्पुसतके, सरंशोधन पररर्द अहवाल, 
हसतहलगखते, नकाशे व ्ाबरोबरच हडहज ल प्रकाशने 
जसे -बु स, -जन्वलस त्ाद चे उपाज्वन केले जाते. 
्ाव्हतरर  रं रने वरील वाचन साहहत्ही हे ग्रंथाल् 
वाचकारंना उपलबध करून देते.

्ा ग्रंथाल्ारंतून अ ्ासकारंना हवहवध प्रकारच्ा 
ग्रंथाल्ीन माहहती सेवा पाररंपररक व हडहज ल वाचन 
साहहत्ाच्ा साहा ्ाने पुरवल्ा जातात.

दव ापी  ग्रंथाल्ाची का्
 - ग्रंथसरंग्ह हवकासाचे धोरण ठरवणे.
 - हवद्ापीठाच्ा अ ्ासरिमाशी हनगहडत 

हवहवध हवर््ारंचे ग्रंथ, हन्तकाहलके व तर 
वाचन साहहत् उपलबध करून देणे.

 - आरंतर ग्रंथाल्ीन देवाण- ेवाण का््वरिमारंतग्वत 
वाचन साहहत् उपलबध करून देणे.

 - सरंदभ्व ग्रंथारंची ओळख करून देणे.
 - ग्रंथाल्ाचा उप्ोग कसा करावा ्ा सरंदभा्वत 

माग्वदश्वन करणे.
 - हवद्ा ्ाांना कररअर माग्वदश्वन करणे.
 - वततपरि कारिण सेवा देणे.
 - मागणीनुसार हवर््वार सूची त्ार करून 

देणे.
 - पदव्ुततर हवद्ा ्ाांना सरंशोधन प्रकलप पूण्व 

करा्चा असताे. ्ा सरंदभा्वत त्ारंना सूची 
कशी करावी, वा  म्शोध कसा करावा, 
सरंदभ्व कसे द्ावेत व सरंशोधन प्रकलपाचा 
आराखडा ्ा सरंदभा्वत माग्वदश्वन करणे.

 - ग्रंथ प्रदश्वन भरवणे.
 - ग्रंथाल्ाचा वाहर््वक अहवाल, ग्रंथाल्ाची 

हन्मावली व अरंदाजपरिक त्ार करणे.
 - रं रने ारे हवहवध सेवा पुरवणे.
 - हशक्क व सरंशोधक हवद्ा ्ाांना त्ारंच्ा 

सरंशोधनासाठी आवश्क त्ा माहहती सेवा 
पुरवणे.

दव ापी  ग्रंथाल्ाची दाहरणे
 ज्कर ग्रंथाल्, साहवरिीबा  ले पुणे 
हवद्ापीठ, पुणे

 मुरंब  हवद्ापीठ ग्रंथाल्, मुरंब
 कोलकाता हवद्ापीठ ग्रंथाल्, कोलकाता

.३.४ दवशे  ग्रंथाल्े ( e ial Libraries)
हवशेर् ग्रंथाल्े तर ग्रंथाल्ारंपेक्ा वेगळी असून 

त्ाच्ा ग्रंथसरंग्हानुसार, वाचकास पुरवत असलेल्ा 
सेवा प त नुसार हकंवा वाचकारंच्ा वैहश ारंनुसार 
हवहवध प्रकार पडतात. उदा., ग दोर् असलेल्ा 
व् चे ग्रंथाल्, ्णाल् ग्रंथाल्, कारागह ग्रंथाल्, 
वततपरि ग्रंथाल् त्ादी.

सव्वसाधारणपणे ग्रंथाल्ारंचे प्रकार हे वाचकारंचे 
सवरूप, वाचन साहहत् सरंग्ह व हदल्ा जाणाऱ्ा हवहवध 
ग्रंथाल् सेवा ्ावरून ठरवतात. हवशेर् ग्रंथाल् ही 
सरं ा साधारणपणे .स.  पासून उप्ोगात ्े  
लागली. 

हवशेर् ग्रंथाल्ारंमधील ग्रंथसरंग्ह हा म्ा्वहदत 
असतो. पररंतु तो मुख् हवर्् तसेच उपहवर््ारंवर 
आधाररत असतो. ्ा ग्रंथाल्ाचे सभासद हे मातसरंसथेशी 
सरंबरंहधत व् ी असतात. ्ामुळे वाचक सरंख्ाही 
म्ा्वहदत असते. अशा सवरूपाच्ा ग्रंथाल्ारंत हवशेर् 
सवरूपाची सरंदभ्व सेवा हदली जाते. सरंदभ्व सेवा देण्ाकररता 
वततपरिे, माहहतीपुसतके, व्ापारी वा  म्, पररर्दारंचे 
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का््ववतत, पे रं  स, मानके, सारसवरूप व हनदशन 
हन्तकाहलके त्ादी सरंदभ्व साहहत्ाचा उप्ोग केला 
जातो.

हवशेर् ग्रंथाल्ारंचे प्रकार पुढीलप्रमाणे -
.३.४.  द  असलेल्ा ् क रताची 

ग्रंथाल्े (Libraries or isually 
andi a ed)  : ही ग्रंथाल्े ेल हलपीतील वाचन 

साहहत् उपलबध करून देतात. तसेच ाव् माध्मारंतील 
वाचन साहहत् उपलबध करून हवहवध सेवा पुरवण्ाची 
का् करतात. सरंगणक ्ुगात तरंरि ानाच्ा मदतीने 

ापील ग्रंथातील मजकूर आवाजाच्ा साहा ्ाने 
ेलमध्े रूपारंतररत करता ्ेतो. उदा., ेल लबोरे रीजचे 

ग्रंथाल्, नशनल हनस ू  र गवहज्ुअली हहडकप 
( ) सरंसथेचे ग्रंथाल्, डेहराडून.

.३.४.२ सरंश धन ग्रंथाल् (Resear  
Library)

हर ड स ला् रर्नस ्ल सरी अड रे रनस बुक ्ा 
कोशात हदलेली सरंशोधन ग्रंथाल्ाची व्ाख्ा, सरंशोधन 
ग्रंथाल् महणजे ज्ा ग्रंथाल्ात हवशेर् प्रकारचे प्रलेख 
असतात व व्ापक प्रमाणात सरंशोधन का््व हाती 

ेण्ाकररता हवहवध सवरूपाच्ा सुहवधा पुरवल्ा जातात. 
हवकास, चाचणी ( ),  प्र्ोग ( ), 
अहभ्ारंहरिकी आहण मूल्मापन तसेच सरंशोधनाशी 
सरंबरंहधत सरंदभ्व सेवा देण्ात ्ेतात. अशा ग्रंथाल्ारंना 
सरंशोधन ग्रंथाल् महणतात.  उदा., सीएसआ्आर-
रा ी् रासा्हनक प्र्ोगशाळा ग्रंथाल्, पुणे, रंहड्न 
क गनसल  मेहडकल ररसच्वचे नशनल हनस ू  

 वहा्र ल जी ग्रंथाल्, पुणे.
सरंशोधन ग्रंथाल्ाचा सरंबरंध हा सरंशोधन का्ा्वशी 

हनगहडत असतो. ज्ाआधारे नवीन हवर््ाची, माहहतीची, 
ानाची हनहम्वती व हवकास होतो. ्ा ग्रंथाल्ाच्ा 

वाचकवगा्वमध्े सरंशोधक व सरंशोधन करणारे हवद्ाथषी 
्ारंचा समावशे असतो. त्ारंच्ामा त सरंबरंहधत हवर््ारंवरील 
प्रलेखारंचा उप्ोग मोठ्ा प्रमाणावर केला जातो. अशा 
ग्रंथाल्ारंमा त ग्रंथ व ग्रंथेतर (सू म) प्रलेख उपाहज्वत 
केले जातात (पाररंपररक व अपाररंपररक). 

्ा ग्रंथाल्ारंमा त वेगवेग ा प्रकारच्ा सेवा 

पुरवल्ा जातात. जसे, प्रचहलत जागरूकता सेवा 
(   ), हनवडक 
माहहतीचे प्रसारण सेवा (   

 ), सरंदभ्व सेवा, भार्ारंतर सेवा, 
डे ाबसे ारे वा  म् शोध सवेा (  ). 
तसेच,
 . सूची त्ार करणे.
 २. प्रलेखन सेवा प्रदान करणे.
 . हन्तकाहलकारंतील लेखारंचा हनदश ( ) 

करणे.
 . सारसवरूप सेवा पुरवणे.
 . सरंशोधनासरंबरंधी अद््ावत माहहती पुरवणे.
 . सरंगणकी् ने वकमा त माहहतीची प्रहतप्रा ी 

करणे.
सरंश धन ग्रंथाल्ाची का्

 (अ) ग्रंथ हनवड, ग्रंथ उपाज्वन, ग्रंथ व्वसथापन, 
ग्रंथ सरंवध्वन व माहहती सरंप्रेर्ण करणे.

 (आ) एखाद्ा हवर््ावरील माहहतीचे सरंकलन व 
मूल्मापन करणे व उप्ु  माहहतीची 
पुनबाांधणी ( ) करणे.

 ( ) वाचकारंना उ  दजा्वच्ा सरंशोधनासाठी 
उप्ु  असे माहहती साहहत् पुरवणे. जसे 
वसतुगसथतीदश्वक अहवाल (    

 ), समीक्ातमक लेख 
(  ), व सरंशोधन अहवाल 
(  ) त्ादी.

 ( ) सारसवरूप व हनदशन सेवा देणे आहण 
साहहत्शोध सेवा पुरवणे.

 (उ) हवहवध प्रकारच्ा डे ाबेसेसमधून माहहतीचा 
शोध े न वाचकारंना पुरवणे.

.३.४.३ णाल्ीन ग्रंथाल् ( os ital 
Library) : ्णाल्ीन ग्रंथाल्ामध्े प्रामुख्ाने 
आरो्् व हव ानहवर््क ग्रंथ, हन्तकाहलके त्ादी 
वाचन साहहत् जतन करून ्ण व ्णारंचे नातेवा क 
ह्याना वाचनसेवा व ड रारंना उप्ु  सरंदभ्व सेवा 
देण्ाचे का््व प्रामुख्ाने केले जाते. उदा., 

 सह्या ी ्णाल्ाचे ग्रंथाल्, पुणे
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 रूबी ह ल ह गसप लचे ग्रंथाल्, पुणे
 हा हकन ररसच्व स र ह गसप लचे ग्रंथाल्
 ा ा कनसर ररचस्व स र ह गसप लचे ग्रंथाल्, 

मुरंब
.३.४.४ द क ग्रंथाल् ( ndustrial 

Library) : द्ोहगक ग्रंथाल्ारंमध्े प्रामुख्ाने 
उद्ोगधरंद्ाशी हनगहडत वाचन साहहत्ाचे जतन आहण 
माहहतीचे सरंप्रेर्ण केले जाते. तसेच ्ा ग्रंथाल्ारंमध्े 
उद्ोगारंशी हनगहडत सरंदभ्व सेवा देण्ाचे प्रमुख का््व केले 
जाते. उदा., 

 ा ा मो स्व ररसच्व ्ुहन चे ग्रंथाल्, पुणे
 बजाज ो हल.चे ग्रंथाल्, पुणे
.३.४.  व तप े व मा ्मारंची ग्रंथाल्े 

( e s a er edia Libraries) : वततपरि 
कम्वचाऱ्ारंच्ा माहहतीहवर््क गरजा पूण्व करण्ाकररता 
हनमा्वण केलेले ग्रंथाल् महणजे वततपरि ग्रंथाल् हो्. 
अशा प्रकारच्ा ग्रंथाल्ात सरंदभ्व ग्रंथारंबरोबरच वततपरि 
लेख व कारिणारंच्ा ा लस, सरंपादक व परिकार ्ारंनी 
त्ार केलेली ह पणे, परिके, अहवाल, शासकी् 
प्रकाशने व हवहवध ा्ाहचरिारंचे सरंकलन व सरंग्हण 
करून ती ्ो्् वेळी उपलबध करून हदले जातात. 
्ाबरोबरच तरही महत्वपूण्व ग्रंथ सरंग्ह ठेवण्ात ्ेतो. 
उदा., सकाळ वततपरि ग्रंथाल्, पुणे व ा मस  
रंहड्ाचे ग्रंथाल्, मुरंब .

तर हवशेर् ग्रंथाल्े ही त्ा त्ा वाचकवगा्वस सेवा 
पुरवतात. जसे, कारागह ग्रंथाल्े तु ंगातील कद्ारंना 
हवररंगुळा हमळावा व त्ारंचे प्रबोधन व पुनव्वसन होण्ाच्ा 

ीने वाचन साहहत् उपलबध करून देतात. कद्ारंचे 
ग्रंथोपचारा ारे (हबगबल्ोथेरपी) मानहसक पररवत्वन 
होण्ाच्ा ीने ही ग्रंथाल्े प्र्तन करतात. उदा., 
्ेरवडा मध्वतषी कारागहाचे ग्रंथाल्, पुणे. तसेच 
काप रे  क्ेरिाशी सरंबरंहधत ग्रंथाल्ाची हनहम्वती हा 
सध्ाच्ा काळातील प्रचहलत प्रवाह अगसततवात अालेला 
हदसून ्ेतो.

.४ ग्रंथाल् शा ाची परंचस ी व ्ारंचा 
ग्रंथाल्ावरील प्र ाव

ड .एस.आर.ररंगनाथन ्ारंनी ग्रंथाल् शासरिाची पाच 
सूरिे २  मध्े हवशद केली व ही सूरिे २  मध्े 

हनगशचत केली.  मध्े ही सूरिे ा वह ल ज 
 ला् री सा्नस  ्ा शीर््वकाच्ा ग्रंथात प्रकाहशत 

केली. ही पाच सूरिे व त्ारंचा ग्रंथाल्ावर होणारा प्रभाव 
पुढीलप्रमाणे 

.४.  ग्रंथ हे प् ासा ी आहेत. (Books 
are or use) प्राचीन काळापासून ग्रंथाल्े ही 
खासगी सरंसथाहनकारंची व्ग गत मालमतता होती. सव्व 
ग्रंथ हे बरंहदसत जागेत ठेवले जात असत. पररंतु, 
ड .ररंगनाथन ्ारंचे हे सूरि असे सारंगते की, ग्रंथारंचा 
उप्ोग होणे गरजेचे आहे. ्ासाठी मु ार ग्रंथाल्ारंचा 
हवकास होणे आवश्क आहे. तसेच, हे सूरि ग्रंथाल्ीन 
सेवारंवर भर देण्ाचे का््व करते. त्ाचप्रमाणे, ग्रंथाल्ाची 
जागा, वेळा, हन्वचर हे वाचनास सो सकर असल्ास 
वाचक ग्रंथाल्ात बसून वाचन करणे पसरंत करेल. 
्ामुळे ग्रंथारंचा उप्ोग वाढीस लागेल.

्ा स ाचा ग्रंथाल्ावरील प्र ाव : ्ा सूरिानुसार 
ड . ररंगनाथन ्ारंनी ग्रंथाल्ाची जागा, ग्रंथाल्ाच्ा 
वेळा, ग्रंथाल्ाचे हन्वचर व ग्रंथाल्ाचा कम्वचारी वग्व 
तसेच ग्रंथहनवड ्ारंवर लक् क ीत केले आहे. 
सव्वसाधारण ग्रंथाल्ाची मारत ही कोणत्ाही सरंसथेच्ा 
मध्वतषी भागात असावी जेणेकरून सव्व वाचकारंना 
ग्रंथाल्ात सहजासहजी जा न त्ाचा वापर करता 
्े ल. तसेच ग्रंथाल्ाच्ा वेळा ्ा वाचकारंना सो सकर 
असाव्ात. ग्रंथाल्ाची मारत व हन्वचर हे वाचकारंना 
ग्रंथ वाचण्ासाठी सुलभ असावे व ग्रंथसरंग्ह  हा 
वाचकारंच्ा गरजारंशी हनगहडत असावा. ग्रंथाल् 
कम्वचारीवग्व हा प्रहशहक्त असावा. त्ाला ग्रंथाल्ातील 
सव्व का््वप ती व सेवा देण्ाच्ा प ती माहीत 
असाव्ात. ्ामुळे हे सूरि प्रभावी ठरू शकेल.

.४.२ प्र ्ेक वाचकास ्ाचा ग्रंथ दमळा्ला 
हवा ( ery reader is er book)

्ा सूरिानुसार ड .एस.आर.ररंगनाथन ्ारंना असे 
सूहचत करा्चे आहे की, ग्रंथाल्ात ्ेणाऱ्ा प्रत्ेक 
वाचकास (सरिी हकंवा पु र्) त्ाच्ा आवडी-हनवडीची, 
हवर््ाची व तर कारणारंकररता त्ाला हवे असलेले  
वाचन साहहत् उपलबध वहा्ला हवे. ्ा ीने 
ग्रंथाल्ात वाचकारंची गरज लक्ात े न ग्रंथहनवड 
केली जावी असे हनदहशत केले आहे. 
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्ा स ाचा ग्रंथाल्ावरील प्र ाव : ्ा सूरिात 
प्रामुख्ाने ग्रंथारंचा वापर हा सवाांसाठी असून त्ात 
कोणत्ाही प्रकारचा भेदभाव असता कामा न्े. जसे 
उतप ग , शहरी-ग्ामीण, अपरंग, प्र ढ व बालके 
त्ाद च्ा आधारे भेदभाव न करता ग्रंथाल् हे 

सवाांकररता मु  असावे. नागररकारंना अन पचाररक, 
शाशवत, सव्रंहशक्ण हे ग्रंथाल्ातून हमळा्ला हवे 
्ाकररता शासनाने ग्रंथाल् का्दा मरंजूर करून ग्रंथाल् 
सेवेची तरतूद करा्ला हवी. ग्ामीण भागापासून ते रा ी् 
पातळीप्ांत साव्वजहनक ग्रंथाल्ारंची साखळी हनमा्वण 
करावी.

त्ाचप्रमाणे ग्रंथाल्ाच्ा मातसरंसथेने ग्रंथाल् 
प्रणालीची तरतूद करावी व आहथ्वक स्ोतारंची हनहम्वती 
करावी.

्ा दसऱ्ा सूरिानुसार ग्रंथाल् कम्वचाऱ्ारंचीही 
जबाबदारी वाढते. त्ारंनी वाचकारंना ग्रंथाल्ाकडे 
आकहर््वत करण्ाचे क शल् प्रा  करा्ला हवे. 
वाचकारंना ग्रंथाल् ताहलका, वगषीकरण ्ारंहवर््ी माहहती 
दे न ग्रंथसरंग्हासरंबरंधी अद््ावत माहहती द्ावी. अशा 
प तीने प्रत्ेक वाचकास त्ाला हवा असलेला ग्रंथ/
वाचन साहहत् गरजेनुसार उपलबध करून द्ा्ला हवे. 
तसेच हवहवध ग्रंथाल् सेवा उपलबध करून द्ाव्ात. 

.४.३ प्र ्ेक ग्रंथास ्ाचा वाचक दमळा्ला 
हवा ( ery book its reader) ड .ररंगनाथन 
्ारंनी ्ा सूरिा ारे असे सूहचत केले आहे की, प्रत्ेक 
ग्रंथास त्ाचा वाचक हमळा्ला हवा. हनरहनरा ा 
्ु त्ा वापरून वाचकास ग्रंथाचे आश् हवशलेर्ण 
करून ग्रंथारंची उप्ु ता प वून द्ा्ला हवी. ्ा 
सूरिाच्ा उप्ु तेसाठी ग्रंथाल्े ही मु ार असावीत. 
कपा ारंची रचना हवर्् सुसरंगत असावी, ताहलका 
अद््ावत व पररपूण्व असावी. हवसतार सेवा व ग्रंथहनवड 
ही वाचकारंच्ा गरजारंशी हनगहडत असावी. ग्रंथसरंग्ह 
प्रदश्वन भरवून वाचकारंना ग्रंथारंहवर््ी जाणीव करून 
द्ावी.

्ा स ाचा ग्रंथाल्ावरील प्र ाव : ्ा सूरिाचे 
समाधान करण्ासाठी मु ार ्ोजना (  

) असावी. ताहलकेत ग्रंथारंहवर््ी हवहवध 
प्रकारच्ा नोंदी (लेखक, ग्रंथ शीर््वक, माला नोंद, हवर्् 

शीर््वक नोंद त्ादी) असाव्ात. ज्ामुळे वाचकास 
ग्रंथाचे सथान व हनवड करणे सोपे जा ल.

ग्रंथाल्ात आलेल्ा वाचन साहहत्ास हवहवध 
मागाांनी प्रहस ी देण्ात ्ावी (  , 
हवसतार सेवा, ला् री बुले ीन ्ा ारे प्रहस ी 
त्ादी). ग्रंथवाचक मरंडळाची (  ) सथापना 

करण्ात ्ावी. लहान मुलारंकररता गो चा तास 
असावा. ग्रंथहनवड करताना वाचकारंच्ा गरजा लक्ात 

े न ग्रंथसरंग्ह उपाहज्वत केल्ास ्ा सूरिास न्ा् देता 
्े ल.

.४.४ वाचकारंचा वेळ वाचवा ( a e t e 
ti e o  readers) ड .ररंगनाथन ्ारंना असे 
सुचवा्चे आहे की ्ो्् त्ा वाचकारंना ्ो्् तो ग्रंथ 
्ो्् वेळी/हवनाहवलरंब हमळावा ्ासाठी ग्रंथपालारंनी 
हवहवध ्ु त्ारंचा अवलरंब करणे आवश्क आहे. जसे 
मु ार, हवर््वार कपा ारंची रचना, वगषीकरण, 
ग्रंथसरंग्ह माग्वदहश्वका, ताहलका, सूची, सरंदभ्व का््व, ग्रंथ 
देवाण- ेवाण व ग्रंथाल्ाचे सथान ्ारंवर भर हदला 
पाहहजे. तसेच आधुहनक काळात तरंरि ानाचा वापर 
करून हवहवध का् व सेवा वाचकारंना द्ाव्ात.

्ा स ाचा ग्रंथाल्ावरील प्र ाव : च ्ा 
सूरिानुसार ड .ररंगनाथन ्ारंना ग्रंथाल् व्वसथापन हे 
पररपूण्व असल्ास वाचकारंचा वेळ वाचेल असे सूहचत 
करा्चे आहे. ग्रंथाल्ात ्ेणाऱ्ा प्रत्ेक वाचकास 
ग्रंथपालारंनी हवहवध ्ु त्ा वापरून ग्रंथाल् सेवा 
हदल्ास त्ाचा वेळ वाचेल. ्ासाठी ग्रंथपालारंनी 
ग्रंथाल्ात मु ार प ती वापरणे, ग्रंथारंचे वगषीकरण 
करणे, वाचक सुलभ ताहलकेची हनहम्वती, जलद देव- ेव 
प ती त्ादी ्ु त्ारंचा अवलरंब केल्ास वाचकारंचा 
वेळ वाचण्ास मदत हो ल. ्ासाठी नवीन तरंरि ानाचा 
उप्ोग हवहवध का् पार पाडण्ासाठी केला जावा.

माहीत आहे का तुमहाांला?
म ार प्रवेश प ती : वाचकाला 

ग्रंथाल्ात ग्रंथसरंग्ह कक्ामध्े कपा ाप्ांत जा न 
ग्रंथ हाताळण्ाची मुभा असते हतला ‘मु ार-
प्रवेश प ती  (   ) असे 
महणतात.  
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.४.  ग्रंथाल् ही वदध ण सरं था आहे 
(Library is a gro ing organis ) ्ा 
सूरिानुसार ड .ररंगनाथन ्ारंना असे सूचवा्चे आहे की, 
ग्रंथाल् ही वहध्व णू सरंसथा आहे. ग्रंथाल्ाच्ा सव्व 

कामरंध्े सातत्ाने वाढ होत असते, जसे ग्रंथ सरंख्ा, 
ग्रंथसरंग्ह कक्, ताहलका, वगषीकरण प तीत नवीन 
हवर्् व सरंकलपनारंची भर पडते, वाचनकक्ाची वाढ, 
वाचकारंच्ा सरंख्ेतील वाढ व ग्रंथाल् कम्वचाऱ्ारंच्ा 
सरंख्ेतील वाढ (पाररंपररक ग्रंथाल्) होत असते.

्ा स ाचा ग्रंथाल्ावरील प्र ाव : ्ा सूरिात 
ड .ररंगनाथन ्ारंच्ा मते वाढणाऱ्ा कारंचा ग्रंथपालारंनी 
हवचार करून त्ानुसार समाधानकारक हन्ोजन करणे 
गरजेचे आहे. सव्व कारंच्ा वाढ ना सामोरे जाण्ासाठी 
ग्रंथाल्ीन मारतीची भहव ्ातील वाढ लक्ात े न 
हवसतारीकरण करता ्े ल अशी रचना करण्ात ्ावी.

ग्रंथसरंग्ह कक्ामध्े नवीन ग्रंथारंना सामावून ेण्ाच्ा 
ीन ेजागा सोडण ेतसचे क मप  ग्रंथरचना (  

) त्ादी. ्ाव्हतरर  ग्रंथाल्ाच्ा 
सुरहक्ततेकररता गखड ्ारंना जा ा, अह शामक 
उपकरणे, ग्रंथारंचे सरंवध्वन व जतन त्ादी हन्ोजन 
करणे.

.  द द टल व ह ्अल ग्रंथाल्े ( igital 
and irtual Libraries)

द द टल ग्रंथाल् ( igital Library) : 
हडहज ल ग्रंथाल् महणजे सुसरं ह त ले हनक 
सवरूपातील प्रलेख सरंग्ह हो्. हा सरंग्ह रं रने , 

नला न अथवा ला न सवरूपात ( -पगबलकेशनस  
-बु स, -हन्तकाहलके त्ादी) साठवून ठेवलेला 

माहहती सरंग्ह हो्.
हडहज ल ग्रंथाल् हे हडहज ल माहहती साधनारंशी 

हनगहडत असून ्ा ग्रंथाल्ात माहहती सरंग्हण, माहहती 
शोध व माहहतीचे सरंप्रेर्ण ्ासाठी माहहती आहण सरंप्रेर्ण 
तरंरि ानाचा वापर केला जातो. थोड ्ात, हडहज ल 
ग्रंथाल्े महणजे हडहज ल माहहतीची साठवण व 
प्रहतप्रा ीचे हवसतारीकरण हो्. हडहज ल माध्मातील 
डे ा ( े स , प्रहतमा, धवनी, चलहचरिे, हनमेशन 
त्ादी) जो ने वक प्रणालीवर उपलबध हो  शकताे.

हडहज ल ग्रंथाल्े ग्रंथाल्ातील माहहती साधने 
ने वकच्ा माध्मातून पुरवतात. 

द द टल ग्रंथाल्ाचे पल : हडहज ल ग्रंथाल्ारंच्ा 
सरंग्हात सव्व प्रलेख हे हडहज ल सवरूपात उपलबध 
होतात, जसे हडहज ल डे ा, ब माध्म सवरूपातील डे ा 
(  ), ने वकच्ा सवरूपातील 
माहहती (  ), -प्रकाशने 
त्ाद चा ात समावेश होतो. हे सव्व वाचन साहहत् 

सरंगणक व सरंगणकी् ने वकच्ा मा त प्रा  केली 
जा  शकतात आहण सरंप्रेहर्त केली जा  शकतात.

पाररंपररक ग्रंथाल्ास जाणवणारी जागेची समस्ा 
हडहज ल ग्रंथाल्ामुळे दर होते.

द द टल ग्रंथाल्ाची वदश े
 ( ) हडहज ल ग्रंथाल्ात माहहतीची हनवड, 

माहहतीचे सरंकलन, साठवण व माहहतीची 
प्रहतप्रा ी ही  हडहज ल सवरूपातच 
केली जाते.

 (२) हडहज ल ग्रंथाल्ात हवहवध हडहज ल 
सवरूपातील माहहती साधनारंचा सरंग्ह 
उपलबध असतो व त्ा ारे वाचकारंना 
हवहवध माहहती सेवा पुरवल्ा जातात. 

 ( ) हडहज ल ग्रंथाल्ात तरंरि ानाचा वापर 
होतो. 

उदा., 
      
  // . . .
  . . .   , 

    ( ), 

  // / . . .द द टल ग्रंथाल् ( igital Library)
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द द टल ग्रंथाल्ाचे ा्दे
 . वाचकारंना वाचन साहहत् व माहहती प्रा  

करण्ाकररता भ गोहलक म्ा्वदा ्ेत नाहीत.
 २. सव्व वाचन साहहत् २  ×  ×  उपलबध 

होतात. थोड ्ात, वेळेची म्ा्वदा ्ेत नाही.
 . एकाच  वेळेस अनेक वाचक एकच हडहज ल 

ग्रंथ अनेक हठकाणा न प्रा  करू व वाचू 
शकतात.

 . वाचन साधनारंची सुसरं ीतपणे साठवण केलेली 
असते व त्ाचा उप्ोग कोणत्ाही दव्ामा त 
(  ) करता ्ेतो.

 . अहतश् जलदपणे माहहती प्रहतप्रा ी होते.
 . दमषीळ सवरूपाच्ा माहहती साधनारंचे जतन व 

सरंवध्वन करता ्ेते.
 . कमीत कमी जागेत जासतीत जासत माहहती 

साठवता ्ेते.
 . हा्पर हलरंक ारे दसऱ्ा ग्रंथाल्ातील 

हडहज ल वाचन साहहत् प्रा  करता ्ेतात.
 . पाररंपररक वाचन साहहत्ाच्ा तुलनेत हडहज ल 

वाचन साहहत् तुलनेने कमी खचा्वत उपलबध 
हो  शकते.

द द टल ग्रंथाल्ाचे त टे
 . क पीरा  का्द्ाचे बऱ्ाच वेळेस उ रं न 

होण्ाची श ्ता असते.
 २. सु वातीच्ा काळात हडहज ल ग्रंथाल्े हनमा्वण 

करणे खहच्वक असते.
 . तरंरि ानात सातत्ाने बदल होत असल्ाने 

ठरावीक काळानरंतर नवीन तरंरि ान आतमसात 
करावे लागते. ्ासाठी अरंदाजपरिकात तरतूद 
करावी लागते.

ह ्अल ग्रंथाल् ( irtual Library) : 
एक अथवा अनेक सरंगणक प्रणाली आहण ने वकवर 
असलेले हडहज ल वाचन साहहत् महणजे वहच्ु्वअल 
ग्रंथाल् (  ) हो्. अशा ग्रंथाल्ारंमध्े 
हडहज ल वाचन साहहत् रं र ेस ारे प्रा  करता ्ेते.

वहच्ु्वअल ग्रंथाल्ामा त ब हवध रा ी् व 
आरंतररा ी् हडहज ल वाचन साहहत् व सेवा दरवरच्ा 

सथाना नही प्रा  करता ्ेतात. 
 अनेक तज ारंनी वहच्ु्वअल ग्रंथाल्ा ची व्ाख्ा 

हनरहनरा ा प त नी केल्ा आहेत. पररंतु सव्वसामान् 
आभासी ग्रंथाल्ाची व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे सारंगता ्े ल.

वहच्ु्वअल ग्रंथाल्ातील वाचन साहहत्ाचे 
सरंकलन हे हडहज ल ( ) सवरूपात असून 
त्ासाठी कोणत्ाही सवरूपाच्ा मोठ्ा मारतीची 
(जागेची) अथवा भ गोहलक सथानाची आवश्कता 
नसते.

वहच्ु्वअल ग्रंथाल्े ही माहहती सरंप्रेर्ण सरंकलपनेवर 
आधाररत आहेत. ्ातील माहहती जगातील हवहवध 
ने व स्वच्ा आधारे शोधता ्ेते. सरंगणक ने व स्वच्ा 
आधारे व रं रने चा वापर करून माहहतीची प्रहतप्रा ी 
करता ्ेते.

वहच्ु्वअल ग्रंथाल्ारंनी पाररंपररक ग्रंथाल्ाची 
सरंकलपना पूण्व बदलून ाकली आहे. वहच्ु्वअल 
ग्रंथाल्ारंमुळे माहहती सरंकलनाच्ा व वाचन साहहत्ाच्ा 
व्वसथापन प तीत बदल झिालेला आहे. 

उदा., 
    // .

ह ्अल ग्रंथाल् ( irtual Library)
२४ ×  कधीही आदण क ेही पल ध
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. / /
     //

.  
ह ्अल ग्रंथाल्ाचे ा्दे

 ( ) जागेची बचत होते.
 (२) हवहवध सवरूपात माहहतीचा शोध ेता ्ेतो.
 ( ) कोणत्ाही सथाना न हडहज ल वाचन 

साहहत् प्रा  करता ्ेते.
 ( ) रं रने वर उपलबध असलेल्ा हडहज ल 

वाचन साहहत्ाचाही समावेश वहच्ु्वअल 
ग्रंथाल्ात होतो.

 ( ) हडहज ल मजकूर ( ) सुलभतेने 
डा नलोड करता ्ेतो व हव्ा त्ा 
सवरूपात उपलबध होतो.

 ( ) एका वेळेस अनेक वाचक त्ावरील 
हडहज ल वाचन साहहत् प्रा  करू शकतात.

ह ्अल ग्रंथाल्ाचे त टे
 ( ) प्रत्ेक वाचन साहहत्ास सवतरंरि उप्ोजक 

रं र ेस असतो. (  )
 (२) वाचकारंना प्रत्ेक माहहती उतपादनारंचा 

(  ), डे ाबेसचा 
ल ग- न व पासवड्व लक्ात ठेवावा लागतो.

 ( ) बरेचदा, माहहती डा नलोड व मु ण 
करण्ात अडचणी ्ेतात.

 ( ) सव्वच वाचन साहहत् हे हडहज ल सवरूपात 
उपलबध नसते.

 ( ) वहच्ु्वअल ग्रंथाल्े ही हवद्ुत पुरवठ्ाच्ा 
साहा ्ाने व सरंगणक जा ारंच्ा आधारे 
का््व करत असतात. ्ात अडथळे ्े  
शकतात.

हे माहीत क न घ्ा.
ानादध त समा  : आधुहनक ्ुगास 

ानाहधग त समाज असे महणतात. कारण प्रत्ेक 
का्ा्वमध्े ान व माहहतीचा उप्ोग अहनवा््व 
झिालेला आहे. अशी ानसाधने सव्वरि उपलबध 
होत आहेत. त्ामुळे प्रत्ेक नागररक ानसाधनारंचा 
पररणामकारक उप्ोग करू शकतो. 

ग्रंथाल्े ही सामाहजक ग कोनातून अत्ावश्क 
बाब असून त्ारंच्ाहशवा् व्ग गत जीवनात व प्ा्व्ाने 
सामाहजक जीवनात सकारातमक पररणाम डून ्ेणार 
नाहीत. कारण हवकास व शैक्हणक प्रगती तसेच 
व्ग मत्व हवकासात ग्रंथाल्े महत्वपूण्व भूहमका पार 
पाडतात. ्ामुळे देशाची प्रगती आपोआपच साधली 
जा ल. महणूनच देशाची प्रगती होण्ाकररता ग्रंथाल्ारंच्ा 
साहा ्ाने ानाहधग त समाजाची हनहम्वती होणे गरजेचे 
आहे.
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  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

 (२) हवधान (अ)  जे.एच.शेरा ्ारंच्ा मते, वाचन 
साहहत् व वाचक ्ारंचा एकहरित समनव् महणजे 
ग्रंथाल् हो्.

  कारण (ब)  ग्रंथाल्ात वाचनसरंग्ह केवळ 
सरंग्हाकरता असतो.

  प्ा्व्  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर
   ( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
   ( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक 
   ( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

 ( ) नावे दलहा.
 ( ) ग्रंथाल् शासरिाचा पाचवा हस ानत .....
 (२) पहहली ते च थीच्ा हवद्ा ्ाांसाठीचे ग्रंथाल् 

्ा ग्रंथाल् प्रकारात मोडते .....

२. प ील दवधाने चक क  बर बर ते सकारण प  करा.
 ( ) ग्रंथाल् ही वहध्व णू सरंसथा नाही.
 (२) ग्रंथपाल हा वाचक व ग्रंथ साहहत् ्ारंच्ामधील 

दवा असतो.
 ( ) वाचक, वाचन साहहत् आहण ग्रंथपाल हे 

ग्रंथाल् हरिहमतीचे आधारभूत क आहेत.

३. टीपा दलहा.
 ( ) ग्रंथाल्  हतहास व हवकास
 (२) शैक्हणक ग्रंथाल्
 ( ) हडहज ल ग्रंथाल्

४. प ील प्र नारंची सदव तर तरे दलहा
 ( ) शैक्हणक ग्रंथाल्ारंचे हवहवध प्रकार व का् सप  

करा.
 (२) ग्रंथाल् शासरिाची परंचसूरिी व त्ारंचा 

ग्रंथाल्ावरील प्रभाव सप  करा.
 ( ) हडहज ल व वहच्ु्वअल ग्रंथाल्ारंमधील रक 

सप  करून त्ारंचे ा्दे व तो े हलहा.
पक्रम

 ( ) साव्वजहनक ग्रंथाल्ाला भे  दे न त्ावर अहवाल 
हलहा.

 (२) हवद्ापीठ ग्रंथाल्ाला भे  दे न त्ा 
ग्रंथाल्ातील सेवारंचे वण्वन करा.



. (अ) ददलेल्ा प्ा्ारंपक  ् ् प्ा् दनव न दवधाने 
पण करा.

 ( ) ड .ररंगनाथन हे मूलत  ........... हवर््ाचे 
प्राध्ापक होते.

  (अ) गहणत  (ब) हतहास 
  (क) तेलुगु (ड) भ हतकशासरि

 (२) .......... हे भारती् ग्रंथाल् आहण 
माहहतीशासरिाचे जनक आहेत.

  (अ) ड .भ कर  (ब) ड .कसतुरीररंगन
  (क) ड .ररंगनाथन  (ड) ड . ा न

 ( ) भारताचे रा ी् ग्रंथाल् .......... ्ेथे आहे.
  (अ) मुरंब   (ब) हद ी
  (क) कोलकाता  (ड) चे

 ( ) .......... ्ारंनी ग्रंथाल् शासरिाची परंचसूरिी 
सारंहगतली.

  (अ) हवशवनाथन (ब) ररंगनाथन
  (क) केशवन  (ड) हरिशनकमार

 ( ) ही ग्रंथाल्े ग दोर् असणाऱ्ारंना .......... 
हलपीत वाचन साहहत् उपलबध करून देतात.

  (अ) अरब   (ब) मोडी
  (क) रोमन  (ड) ेल

 (ब) चक ची ी द त क न दलहा.
 ( ) माहहती सरंप्रेर्णाचे प्रमुख साधन - ग्रंथाल्
 (२) सु वातीच्ा काळातील ग्रंथाल् - अहभलेखागार
      व वसतुसरंग्हाल्े
 ( ) ग्ीकमधील पहहले ग्रंथाल् - एस.आर.ररंगनाथन
 ( ) मध््ुगातील महत्वाचे शैक्हणक क  - बगदाद

 (क) खालील दवधाने व ् ् कारणे ्ारंची सारं  ालन 
ददलेल्ा प्ा्ारंतन ् ् प्ा्ारंची दनव  करा.

 ( ) हवधान (अ)  ग्रंथाल्े महणजे अ ्ास, 
सरंशोधन, सरंदभ्व आहण मनोररंजन ्ाकररता केलेला 
ग्रंथसरंग्ह आहे.

  कारण (ब)  ग्रंथाल्े उप्ोगाकररता आहेत.
  प्ा्व्  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर
   ( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक 

वा ्ा्
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प्रा तादवक
ग्रंथाल् व्वसथापन महणजे का्, हे समजून 

ेण्ापूवषी व्वसथापन शासरि ही सरंकलपना प्रथम लक्ात 
ेणे महत्वाचे आहे.

व्वसथापन हे एक शासरि आहे, ज्ामध्े 
ब शाखी् हवर््ारंचा अरंतभा्वव होतो. ्ामध्े प्रामुख्ाने 
व्वसथापन शासरिाहशवा् अथ्वशासरि, उद्ोग आहण 
अहभ्ारंहरिकी त्ाद चा समावेश होतो. व्वसथापन 
शासरिामध्े शासरिी् सरंशोधनावर आधाररत मूलतत्वे, 
धोरणे आहण हवशलेर्ण प त चा वापर हा सरंसथारंची 
व्वसथापनहवर््क क्मता वाढवण्ासाठी करण्ात ्ेतो. 
सरंसथारंची ध्े्धोरणे आहण हनण्व्क्मता ्ारंच्ामध्े 
अचूकता ्ेण्ासाठी व्वसथापनाचा पररणामकारक वापर 
उप्ु  ठरतो. उद्ोग व्वसा्ामध्े ध्े् साध् 
करण्ासाठी हवहवध शासरिी् प त चा उप्ोग हा 
व्वसथापनशासरिारंतग्वत केला जातो.

 व्वसथापन शासरिाकडे एक कला महणूनही 
पाहहले जाते. त्ाचे महत्वाचे कारण महणजे व्वसथापन 
करताना लागणारे व्ावहाररक ान, अपेहक्त असलेली 
सज्वनशीलता, वै्ग क क शल्े आहण अनुभव ्ाचा 
होणारा वापर हो्.   

व्वसथापन  ही सरं ा सव्वव्ापी आहे. उदा., 
हशक्ण, सरंशोधन, सरंरक्ण, करमणूक, दळणवळण, 
वाहतूक, हवमा, बहकंग, जाहहरात, सहकार, व्ापार, 
उद्ोग, वाहणज्, कारखानदारी त्ादी हवहवध क्ेरिारंमध्े 
व्वसथापन तरंरिारंचा वापर केला जातो. ग्रंथाल् ही 
सरंसथा तर द्ोहगक सरंसथारंप्रमाणे वसतू उतपाहदत 
करून न ा कमावत नाही. ती वाचन सेवा आहण 
माहहती सेवारंची हनहम्वती करते. तसेच ्ा सेवारंचे अादान-
प्रदान वाचकारंना करते. ग्रंथाल्ातील हवहवध सेवारंचे 
उप्ोजन प्रत्क् का्ा्वत केल्ामुळे समाजातील व् ची 
ब द हधक क्मता वाढते. त्ारंच्ा मनाची प्रगलभता वाढते 
आहण एकूणच समाज सुसरंसकृत व सु ढ होण्ास मदत 
होते. ्ावरून असे हस  होते की, ग्रंथाल्े ना न ा 
ना तो ा ्ा तत्वावर का््व करणारी सरंसथा आहे. 

तरीसु ा हतला उतपादन सरंसथेची सव्व व्वसथापकी् 
लक्णे लागू होतात. ज्ाप्रमाणे कोणत्ाही सरंसथेच्ा 
व्वसथापनात व्वसथापन का् व क शल्े अहनवा््व 
आहेत. त्ाचप्रमाणे ग्रंथाल्ास देखील दैनरंहदन का् 
सुलभ व सुरळीतपणे पार पाडण्ाकररता व्वसथापन 
तरंरिारंचा अवलरंब करावा लागतो.   

२.  ्व थापन हण े का्   
पी र डकर ्ारंच्ा मते, व्वसथापन हे असे एक 

ब उद्देशी् का््व आहे की ज्ा ारे व्वसा्, 
व्वसथापक, कामकाज आहण कम्वचारी त्ादी चे 
हन्ोजन केले जाते.

हेनरी े् ल ्ारंच्ा मते, अनुमान काढणे, 
हन्ोजन करणे, सरं न करणे, आदेश देणे, समनव् 
साधणे आहण हन्रंरिण करणे महणजे व्वसथापन हो्.

टक २. ग्रंथाल् ्व थापन 

ग्रंथाल् ्व थापन

्व थापनाची का् : कोणत्ाही व्वसथापकास 
व्वसथापन करताना पुढील का् करावी लागतात. 

(अ) का्ा्वचे हन्ोजन करणे    
(आ) का्ा्वचे सरं न करणे   
( ) का्ा्वत समनव् व सुसूरिता आणणे  आहण 
( ) का्ा्ववर हन्रंरिण ठेवणे.   
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ग्रंथाल्ाचे ्व थापन हण े का्  
ग्रंथाल्ाच्ा उद हद ारंची पूत्वता करण्ासाठी 

आवश्क साहहत् सामग्ी (माहहती साधने), ्रंरिसामग्ी, 
मनु ्बळ आहण आहथ्वक सरंसाधने ्ारंचे प्रभावी आहण 
पररणामकारक हन्ोजन व व्वसथापन महणजे ग्रंथाल् 
व्वसथापन हो्.    

ग्रंथाल् ्व थापनाची मल त का् : कोणत्ाही 
सरंसथेतील प्रमुख व्वसथापकाच्ा का्ाांमध्े प्रामुख्ाने 
हन्ोजन, सरं न, मनु ्बळ व्वसथापन, हनदशन, 
समनव्, अहवाल सादर करणे आहण अरंदाजपरिक त्ार 
करणे ्ारंचा अरंतभा्वव होतो. ग्रंथाल् आहण महहतीक ाचे 
व्वसथापन करताना ग्रंथपालारंना ही का् करावी लागतात. 

(आ) उद हद ारंच्ा पूत्वतेसाठी आवश्क साधनारंचा 
(तरंरि ान, मनु ्बळ व आहथ्वक) आढावा व 
अरंदाज ेणे. उद हद े साध् करण्ाच्ा 
ग कोनातून ्ा साधनारंचा उप्ोग कसा हो ल 

हे पाहणे.
( ) का्ा्वच्ा वा चालीचा मसुदा त्ार करणे. महणजे 

त्ा का्ा्वची प्रत्क् कृहत्ोजना, धोरणे, प्रहरि्ा 
व प ती ्ारंचा आराखडा त्ार करणे.

( ) का्ा्वच्ा जबाबदारीचे वा प करणे.
(उ) का्ाांचा अनुरिम व त्ारंच्ा पूत्वतेसाठी लागणारा 

वेळ ठरवणे. 
(२) सरं टन ( rganising) : “एखाद्ा सरंसथेत 

अनेक व् च्ा समूहाने एकरि ्े न सहका्ा्वच्ा 
भावनेने हनगशचत केलेली का् पार पाडण्ाच्ा ीने 
हनमा्वण केलेली अरंतग्वत सरंरचना महणजे सरं न हो्.  
सरं नाचा आरखडा त्ार करताना वेगवेगळे सतर आहण 
त्ा सतरारंची व्ा ी ्ारंचा हवचार केला जातो. 
ग्रंथाल्ाची का् सुरळीत चालण्ाकररता ग्रंथाल्ात 
हवहवध का्ाांनुसार हनरहनराळे हवभाग हनमा्वण करणे 
आवश्क असते. ग्रंथाल् सरं नाचे का््व खालील 
प्रमाणे हवहवध सतरारंवरील जबाबदाऱ्ा हनगशचत करून 
केले जाते. 

ग्रंथाल्ातील 
का्ाचे दवदवध 

तर

दवदवध तरारंवर 
का् करणारे 

कमचारी

कमचा ्ारं ्ा 
का्ाचे व प

उ  सतर ग्रंथपाल व 
उपग्रंथपाल 

ग्रंथाल्ाची उद हद े 
ठरवणे, ग्रंथाल्ाचे 
अरंदाजपरिक त्ार 
करणे व वाहर््वक 
अहवाल त्ार करणे 
त्ादी. 

मध्म सतर सहा्क ग्रंथपाल 
आहण 
ग्रंथाल्ातील 
हवहवध हवभागारंचे 
प्रमुख 

उद हद पूतषीसाठी 
प्रत्क् का्ा्वची 
का््ववाही करणे.   

कहन  सतर कहन  ग्रंथाल् 
सहा्क आहण 
तारंहरिक सहा्क  

कहन  सतरावररल 
ग्रंथाल्ातील दैनरंहदन 
व तारंहरिक का् पार 
पाडणे.   

दन् न
Planning

सरं टन
Organising

अरंदा प क
Budgeting

अहवाल
Reporting

सम व्
Coordinating

दनदशन
Directing

मन ्बळ 
्व थापन

Staffing

ग्रंथाल् 
्व थापनाची 
मल त का्

आकती क्र. २ अ : ग्रंथाल् ्व थापनाची मल त का्

RB ( , , 
, , , 

R , B ) 
समरणात राहण्ाच्ा ीने ही का् प क ब ्ा 

ल ुरूपानेही ओळखली जातात.
( ) दन् न ( lanning) : व्वसथापन 

करताना ग्रंथपालास करावे लागणारे पहहले का््व महणजे 
ग्रंथाल्ीन का्ा्वचे हन्ोजन हो्. ्ामध्े ग्रंथाल्ीन 
का्ा्वचा आगामी वर्ाांसाठी कृती आराखडा त्ार करणे 
अरंतभू्वत आहे. ग्रंथाल् हन्ोजनाच्ा का्ा्वत प्रामुख्ाने 
खालील का्ाांचा समावेश होतो.
(अ) ग्रंथाल्ाची उद हद े हनगशचत करणे.
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 (३) मन ्बळ ्व थापन ( ta ing) : 
ग्रंथाल्ात मनु ्बळ व्वसथापनाच्ा का्ा्वमध्े खालील 
बाब चा अरंतभा्वव केला जातो. 
(अ) ग्रंथाल्ात हकती कम्वचारी हवे ्ाची सरंख्ा 

ठरवणे. ग्रंथाल्ास कोणती पदे, हकती पदे, 
त्ासाठी आवश्क असलेली शैक्हणक अह्वता व 
तारंहरिक क शल्े का् असावी, प्रत्ेक पदाचे 
्ो्् वेतन व दजा्व, कालानुसार त्ामध्े 
सुधारणा, पदो ती व पदावनती, आहण ग्रंथाल्ीन 
कम्वचाऱ्ारंच्ा कामाच्ा वेळा, त्ादी हनगशचत 
करणे.  

(आ) ग्रंथाल्ाच्ा प्रत्ेक हवभागातील सरंभाव् का्ा्वची 
हनगशचती, कम्वचारी वगा्वची हन्ु ी, त्ारंचे 
प्रहशक्ण, हन्ु  कम्वचाऱ्ारंमध्े ग्रंथाल् 
हवभागारंचे व त्ा हवभागातील का्ाांचे  वा प 
करणे.

( ) ग्रंथाल् शासरिात हवकहसत होत असलेल्ा 
नवनवीन क शल्ारंची आहण तरंरि ानाची ओळख 
वहावी ्ासाठी क शल् सरंपादनाच्ा सुहवधा 
उपलबध करून देणे.

वापर करून ्ोजलेली उद हद े साध् करण्ासाठीची 
मदत ्ा व्वसथापकी् का्ा्वत हमळते. 

(६) अहवाल सादर करणे (Re orting) : 
अहवाल त्ार करणे महणजे सव्रंमूल्ारंकन करून 
सरंसथचे्ा वाहर््वक वा चालीचा आढावा णे.े ग्रंथाल्ातील 
हवहश  का्ा्वतील कामहगरी, ्श, प्रा ी, आहण 
कमतरता ्ासरंदभा्वतील वर््वभराचा आढावा अहवालामा त 
सरंबरंहधत अहधकाऱ्ारंना हदला जातो. ्ा अहवालामधील 
तपशील श ्तो सारंगख्की् सवरूपात मारंडलेला असतो. 

ग्रंथाल्ामध्े होणाऱ्ा का््वरिमारंहवर््ी अथवा 
नारंबाबत माहहती सरंबरंहधत वरर  अहधकाऱ्ारंना 

वेळोवेळी तोंडी अथवा लेखी सवरूपात देणे.
( ) अरंदा प क (Budgeting) : अरंदाजपरिक 

महणजे वर््वभरातील अपेहक्त जमा आहण खचा्वचे हलगखत 
हववरण. ्ाला सरंसथेचा वाहर््वक अथ्वसरंकलप असे देखील 
महणतात. अरंदाजपरिक हा ग्रंथाल्ाच्ा आहथ्वक 
व्वसथापनामधील प्रमुख क आहे. ग्रंथाल् 
अरंदाजपरिकामध्े ग्रंथाल्ातील हवहवध उपरिम आहण 
त्ारंच्ा पूतषीसाठी लागणारा हन्ोहजत हनधी व तो हनधी 
ज्ा कारणारंसाठी खच्व कराव्ाचा आहे ्ाची पूव्वहनगशचती 
केलेली असते. वाहर््वक अरंदाजपरिाकाचा कालावधी हा 
साधारणत  एहप्रल ते माच्व असा असतो.

ग्रंथाल् ्व थापनाची तर का्
ग्रंथाल् व्वसथापनाच्ा वरील उ ेख केलेल्ा 

का्ाांव्हतरर  तरही का्ाांची आवश्कता असते. 
जसे नेततव, प्रोतसाहन, हन्रंरिण करणे त्ादी.

( ) नेत व (Leaders i ) : व्वसथापकात 
नेततव गुण असणे महत्वाचे आहे. नेततव महणजे 
सरंसथेतील कम्वचाऱ्ारंच्ा ग कोनात सकारातमक बदल 

डवून आणण्ाची क्मता. ग्रंथपाल, उपग्रंथपाल, 
सहा्क ग्रंथपाल आहण ग्रंथाल्ाच्ा हवहवध हवभागारंचे 
प्रमुख ्ारंच्ामध्े उततम नेततव गुण असले पाहहजेत. 
अथा्वत, ्ातील मोठा वा ा ग्रंथपालारंकडे जातो. त्ारंनी 
आपला आदश्व अशाप्रकारे हनमा्वण करावा की ज्ा ारे 
ग्रंथाल्ातील का्ा्वत का््वक्मता ्े ल. का्ा्वची 
गुणवततेशी सारंगड ालून सुधारणा हो ल. तसेच 
कम्वचाऱ्ारंमधील सव्व पातळ वरील सुसरंवाद सुलभ हो ल.

(४) दनदशन ( ire ting) : हनदशनामध्े 
ग्रंथाल् कम्वचाऱ्ारंना प्रत्क् करा्च्ा का्ा्वसरंबरंहधत 
माग्वदश्वक तत्वे,  आ ावली आहण सूचना जारी केल्ा 
जातात. कम्वचाऱ्ारंना का्ा्वगनवत करण्ासाठी त्ारंना 
प्रेरणा देण्ाचे व का््वपूतषीसाठी माग्वदश्वन करण्ाचे का््व 
देखील ्ामध्े समाहव  केले जाते. 

( ) सम व् ( oordinating) : सरंसथेच्ा 
उद हद ारंच्ा पूत्वतेसाठी केल्ा जाणाऱ्ा हवहवध 
का्ाांमध्े एकसूरिता, सुसरंगतपणा व ताळमेळ प्रसथाहपत 
करणे महणजे समनव् हो्. ही एक अ श् कृती असून 
ती व्वसथापनाच्ा तर सव्व का्ाांमध्े सुसूरिता आणते. 
ग्रंथाल्ातील हवहवध हवभागारंमध्े व तेथील कम्वचारी 
समूहामध्े ् हनमा्वण करून उपलबध साधनारंचा प्रभावी 

माहीत आहे का तुमहाांला?

मन ्बळ ्व थापनाचे स  : ‘्ो्् पदासाठी 
्ो्् माणूस नेमणे.  
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नेत वा ्ा का्ात प्राम ्ाने खालील चा 
समावेश ह त .
(अ) कम्वचाऱ्ास काम करण्ास प्रोतसाहहत करणे  
(आ) उततम प्रकारची सरंपक व्वसथा हनमा्वण करणे  
( ) हवशवास हनमा्वण हो ल अशी हनण्व्प्रणाली 

प्रसथाहपत करणे  आहण
( ) कम्वचाऱ्ारंचे नेततव करणे.

(२) प्रेरणा ( oti ation) : उद हद पूतषीच्ा 
हदशेने सरंसथेतील कम्वचाऱ्ारंना हरि्ाशील ठेवण्ासाठी 
का््वप्रवण करणारी प्रहरि्ा महणजे प्रेरणा हो्. प्रेरणा 
महणजे कम्वचाऱ्ारंच्ा का्ा्वची वै्ग क दखल ेणे 
आहण त्ारंना त्ारंच्ा चारंगल्ा कामहगरीबद्दल शाबासकी 
व बक्ीस देणे. ज्ा कम्वचाऱ्ारंना का््व करण्ास पुरेशी 
प्रेरणा हमळते ते अहधक का््वक्म, अहधक व्सत आहण 
त्ारंच्ा का्ा्वमध्े अहधक समरस होतात. जेवहा 
कम्वचाऱ्ारंना प्रोतसाहन हमळते तेवहा ते सरंसथा अहधक 
्शसवी वहावी ्ासाठी मदत करतात.

(३) दन्रं ण ( ontrolling) : व्वसथापनाच्ा 
सरंदभा्वत हन्रंरिण  महणजे का्ाांची मानके (गुणवततेची 
पातळी) ठरवणे. त्ारंचा वापर करून प्रत्क् कामहगरीचे 
मूल्मापन करणे आहण आवश्कतेनुसार सुधारणातमक 
का््ववाही करणे. का्ा्वत सुसूरिता राखणे, वर््वभरातील 
का्ाांचा सारंगख्की आढावा ेणे. उपलबध असलेला 
हनधी त्ा त्ा का्ा्वनुसार खच्व केला जा ल व तो 
कालब  असेल ्ाची काळजी हन्रंरिणाच्ा का्ा्वत 

ेतली जाते.
ग्रंथाल् ्व थापनाचे मह व

. ग्रंथाल्ातील का््वरत कम्वचाऱ्ारंची का््वक्मता 
आहण कशलता वाढवण्ास मदत होते  

२. ग्रंथाल् सेवारंची उतपादकता वाढवण्ास मदत 
होते  

. ग्रंथाल्ाच्ा सेवकारंची वेतन मानके ठरवण्ास 
मदत होते  

. ग्रंथाल्ातील हन्ोजन, हन्रंरिण, सरं न आहण 
कम्वचारी हन्ोजन ्ासाठी उप्ु  ठरते.

२.२ ग्रंथाल्ाचे दवदवध दव ा  व ्ारंची का्
 ग्रंथाल्ात हवहवध का् करण्ासाठी हवभाग 

पाडले जातात. ते प्रामुख्ाने खालीलप्रमाणे -
(अ) सामा ् प्रशासन दव ा

. कम्वचाऱ्ारंची हन्ु ी करणे, प्रहशक्ण देणे, 
पदो ती दे न प्रोतसाहन देणे.

२. ग्रंथाल्ाच्ा तर हवभागारंवर हन्रंरिण ठेवणे.
. अरंदाजपरिक त्ार करणे, आहथ्वक हनधीचा सु्ो्् 

हवहन्ोग करणे.
. ग्रंथाल्ीन सारंगख्की् आकडेवारी जमा करणे.
. वाहर््वक अहवाल त्ार करणे.

(आ) ग्रंथ पा न दव ा
.  ग्रंथ हनवड करणे.

२.  ग्रंथ हवरिेत्ाची हनवड करणे व ग्रंथ खरेदीच्ा 
अ ी ठरवणे.

.  ग्रंथ हवरिेत्ाला ग्रंथ खरेदीचा आदेश देणे.

.  ग्रंथ आल्ानरंतर दे्क तपासणे.

. ग्रंथेतर साहहत्ाची हनवड करून खरेदी करणे.

. -बु स व -जन्वलस तसेच तर डे ाबेसचे 
उपाज्वन करणे.

ग्रंथाल्ातील दवदवध दव ा  
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( ) ग्रंथ प कार दकवा तारंद क प्रदक्र्ा दव ा
. ग्रंथारंवर हशक्के मारणे.

२. दाखल नोंदवहीत ग्रंथारंची नोंद करणे.
. ग्रंथावर दाखलनोंद रिमारंक नोंदवणे.
. बोधारंक हच ी त्ार करून ग्रंथारंवर हचक वणे.
.  ग्रंथ व ग्रंथेतर साहहत्ाचे वगषीकरण व ताहलकीकरण 

करणे.
. ग्रंथ पाकी  हचक वून त्ात ग्रंथपरि त्ार करून 

ठेवणे.

( ) देव ेव दव ा
. वाचकारंची सभासद महणून नोंदणी करून ेणे.

२. सभासदारंच्ा सभासदतवाचे नूतनीकरण करणे.
. ओळखपरि व सभासदपरि त्ार करणे.
. ग्रंथ देव ेवीच्ा नोंदी करणे व देव- ेव करणे.
. ग्रंथ वाचकारंकररता आरहक्त करणे.
. वाचकारंना समरणपरि पाठवणे. 
. वाचकारंनी गहाळ केलेल्ा ग्रंथारंची हकंमत वसूल 

करणे.
. हवभागाशी सरंबरंहधत सव्व दसत वज सारंभाळणे.

( ) दन्तकादलक दव ा
. हन्तकाहलकारंची हनवड करणे.

२. हन्तकाहलकारंची वग्वणी भरणे व आदेश पाठवणे.
. हन्तकाहलकारंची नोंद करणे व ते हन्तकाहलकारंच्ा 

रकवर ( ) ठेवणे.
. प्रकाशक/हवतरक अथवा ग्रंथहवरिेत्ाकडून न 

आलेल्ा अरंकारंसाठी समरणपरि पाठवणे.
.  वर्ा्वअखेरीस सव्व अरंकारंना बारंधणीसाठी पाठवणे.
. बारंधीव खरंडारंच े(  ) ताहलकीकरण 

व दाखल नोंदवहीत नोंद करून वाचकारंना उपलबध 
करून देणे.

. हन्तकाहलकारंची अद््ावत ्ादी व सरंग्हण ्ादी 
त्ार करणे.

( ) सरंद  दव ा
. वाचकारंच्ा प्रशनारंची उततरे सरंदभ्व ग्रंथारंमधून शोधून 

देणे.
२. हवर््वार वा ्सूची त्ार करणे.

. वाचकारंना प्रलेखन, सारसवरूप सेवा, प्रचहलत 
माहहती सेवा, हनवडक माहहतीची प्रसारण सेवा देणे.

( ) मादहती तरं ान दव ा
. ग्रंथाल्ातील सव्व हवभागारंचे ग्रंथाल् आ ावलीच्ा 

साहा ्ाने सरंगणकीकरण करणे.
२. रं रने ारे माहहती सेवा देणे.

. ग्रंथाल्ातील सव्व तरंरि ान साधनारंची देखभाल करणे.

. हडहज ल डे ाबेसेसचे व्वसथापन करणे.

२.२.  ग्रंथ पा न दव ा  : ्ा हवभागामध्े ग्रंथ 
व ग्रंथेतर साहहत्ाचे उपाज्वन केले जाते. वाचन 
साहहत्ाच्ा प्रकारानुसार उपाज्वन धोरण ठरवावे लागते.

ग्रंथाल्ीन वाचन साहहत्ाचे हवहवध प्रकार 
आकृतीत हदल्ाप्रमाणे (आकृती रि. २-आ) असतात. 

माहीत आहे का तुमहाांला?

बक क  (Book a e) : ह शी वाचकारंना 
हवी असलेली पुसतके शोधण्ासाठी, ती 
चाळण्ासाठी/वाचून पुसतकाचा मजकूर माहीत करून 

ेण्ासाठी तसेच ती खरेदी करण्ाच्ा सेवेबरोबरच 
मा क पदाथ्व व पे्े पुरवून हवररंगुळा देणारे हठकाण 
महणजे बुक क े (  ) हो्.

ग्रंथाल्ातील ग्रंथसरंग्हात दरवर्षी वाढ होत जाते. 
कारण, ग्रंथाल्ात दरवर्षी नवीन ग्रंथारंची खरेदी केली जाते. 
दरवर्षी बाजारात नवनवीन ग्रंथ ्ेत असतात. ते सव्व ग्रंथ 
खरेदी करणेही श ् नसते. अशा वेळी तर स्ोतारं ारे हे 
ग्रंथ उपलबध करून देण्ाचे काम हा हवभाग करतो. 
ग्रंथाल्ासाठी ग्रंथ खरेदी करताना उपलबध हनधी व 
वाचकारंच्ा गरजा ्ारंचा मेळ ालणे गरजेचे असते. 
्ासाठी ग्रंथ हनवड सहमती नेमली जाते. सहमतीने ठरवलेल्ा 
धोरणारंना अनुसरून ग्रंथ खरेदी केली जाते.
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ग्रंथ पा ना ्ा दवदवध प ती :
. खरेदी ारे (By ur asing)  ग्रंथ 

उपाज्वनाचा हा सवाांत महत्वाचा माग्व आहे. खरेदी 
प तीने उपाज्वनातील पहहले का््व महणजे ग्रंथ हवरिेत्ाची 
हनवड. ही हनवड करताना पुढील मुद द्ारंचा हवचार केला 
जातो.
  ग्रंथ हवरिेत्ाकडून ग्रंथ ्ो्् हकमतीत हदला 

जातो का्  
  ग्रंथाचा पुरवठा वेळेवर आहण अ ी व शतषीनुसार 

देतो का्
२. देण ी व पात (By onation)  

हवहवध क्ेरिारंतील अ ्ासक व सरंशोधक ्ारंच्ाकडील 
ग्रंथसरंग्ह ग्रंथाल्ासाठी देणगीच्ा रूपाने हमळवता 
्ेतात.

३. अदलाबदली ्ा व पात ( ange 
Basis)  आपल्ा सरंसथेच्ा अथवा ग्रंथाल्ाच्ा 
प्रकाशनारंच्ा बदल्ात दसऱ्ा सरंसथेच्ा अथवा 
ग्रंथाल्ारंच्ा प्रकाशनारंची अदलाबदलीच्ा सवरूपात 
करार करून काही प्रकाशने वाचकारंकररता उपलबध 
करून देता ्ेतात.

४. सरं थेचे स ासद व ( roug  
e bers i )  एखादी सरंशोधन सरंसथा, अ ्ास 

सरंसथा जी ग्रंथ प्रकाहशत करते अशा सरंसथेचे सभासद 
हो न त्ारंची प्रकाशने प्रा  करता ्ेतात. 

ग्रंथ दनव  आदण ग्रंथ दनव ीची साधने :
ग्रंथ हनवड हे ग्रंथोपाज्वन हवभागाचे मूलभूत का््व 

हो्. वाचकारंच्ा माहहतीहवर््क गरजा व उपलबध 
आहथ्वक साधने ्ारंचा मेळ ालून सु्ो्् ग्रंथ ग्रंथाल्ात 
खरेदी केले जातात. नवीन ग्रंथारंची खरेदी ही ग्रंथाल्ाचे 
मूल् वाढवत असते. ग्रंथहनवडीसाठी पुढील ग्रंथ 
साधनारंचा वापर केला जातो.
 (अ) प्रकाशकाची सची ( ublis er s 

atalogue)  अनेक प्रकाशकारंनी प्रकाहशत 
केलेल्ा ग्रंथारंची ठरावीक कालावधीनरंतर सूची 
अथवा क ल ग (माहसक, ैमाहसक, रिैमाहसक, 
अध्ववाहर््वक, वाहर््वक त्ादी) सवरूपात प्रकाहशत 
करीत असतात. त्ाच्ा मदतीने ग्रंथारंची हनवड 
केली जाते. उदा., मेहता ग्रंथ जगत, हप्र् 

रहसक, साकेत, ची, लहलत, साहहत्सूची 
त्ादी.

  तसेच प्रकाहशत होणाऱ्ा वेगवेग ा ग्रंथसूच चा 
अ ्ास करून ग्रंथहनवड करता ्ेते. जसे, 
रा ी् ग्रंथसूची, सरकारी प्रकाशनारंची सूची 
त्ादी.

  काही सरंसथा / सरं ना माहसके प्रकाहशत 
करतात. त्ात नव्ाने प्रकाहशत झिालेल्ा 
ग्रंथारंची माहहती हदली जाते. अशी माहहती 
उप्ु  ठरते.

 (ब) पसरंतीसा ी ग्रंथ मा वन णे े( n ro al 
Basis)  ग्रंथ प्रत्क्ात हवतरकाकडून मागवून 
ते  चाळून त्ातील माहहतीचा आढावा े न 
ती ग्रंथाल्ाच्ा वाचकारंना उप्ु  आहेत 
हकंवा नाही हे ठरवले जाते व त्ातून ग्रंथ हनवड 
केली जाते. ्ामध्े अ ्ासकारंच्ा हश ारशी 
सवीकारल्ा जातात.

 (क) वाचकारं ्ा दश ारशी ( uggestions 
ro  Readers)  वाचकारंना हव्ा 

असणाऱ्ा ग्रंथारंची हश ारस करण्ासाठी एक 
नोंदवही ठेवली जाते, त्ात वाचक नोंदणी 
करतात. त्ारंपैकी आवश्क ते ग्रंथ 
हवर््तज ारंच्ा हश ारशीनरंतर व्वसथापनाच्ा 
मरंजुरीने खरेदी केले जातात.

 ( ) ग्रंथ प रक्षण (Book Re ie s)  काही 
हन्तकाहलकारंमध्े व वत्वमानपरिाच्ा 
पुरवण्ारंमध्े ग्रंथारंची परीक्णे प्रकाहशत केलेली 
असतात. त्ा परीक्णारंच्ा आधारेही ग्रंथारंचे 
सवरूप समजून े न ग्रंथ हनवड करता ्ेते.

ग्रंथ दनव ीचे दनक  :
 . उपलबध आहथ्वक स्ोत 
 २. हवद्ाथषी, सरंशोधक व सामान् नागररक ्ारंच्ा 

अ ्ास, सरंशोधन, माहहती व मनोररंजनहवर््क 
गरजा लक्ात े न ग्रंथ हनवड करावी.

 . ग्रंथातील आश्ाचे सवरूप व उप्ु ता ्ाच्ा 
साहा ्ाने ग्रंथ हनवड करावी.

 . प्रकाशन सरंसथेचा व लेखकाचा नाव-ल हकक 
लक्ात ्ावा.
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ग्रंथ खरेदी आदेश देणे ( rdering o  
Books)  ग्रंथ खरेदीच्ा प्रहरि्ेत ग्रंथ हनवडीनरंतर 
केले जाणारे का््व महणजे ग्रंथ खरेदीचा आदेश हवतरकास 
देणे. आदेशात हदनारंक, अनुरिमारंक, ग्रंथनाम, लेखकाचे 
नाव, खरंड, प्रत ची सरंख्ा, हकंमत, अ ी व हन्मारंचा 
समावेश केला जातो. ग्रंथ खरेदी आदेश दोन प्रत त 
असावा. त्ारंपैकी एक प्रत ग्रंथाल्ाकडे असावी.

२.२. .  आ्. स.बी. न. ( nternational 
tandard Book u ber) आदण        

आ्. स. स. न. ( nternational tandard 
erial u ber)

आ्. स.बी. न. हा ग्रंथास हदला जाणारा दहा 
अरंकी रिमारंक असून भारतामध्े राजाराम मोहन र ् 
ग्रंथाल् प्रहत ान ्ा सरंसथेमा त हा रिमारंक प्रकाहशत 
होणाऱ्ा प्रत्ेक ग्रंथास हदला जाताे. त्ाकररता 
प्रकाशकाने ्ा सरंसथेकडे अज्व करणे आवश्क असते. 

 जानेवारी २  पासून हा दहा अरंकी रिमारंक तेरा 
अरंकी करण्ात आला आहे. मुह त व हडहज ल सवरूपात 
प्रकाहशत होणाऱ्ा ग्रंथास वेगवेगळे आ्.एस.बी.एन. 
हदले जातात. 

ग्रंथाचा आदेश देण्ाकररता तर सूची् तपशील 
न देता  रिमारंक दे नही ग्रंथ मागणी करता ्ेतो.

आ्. स. स. न. हा हन्तकाहलकास हदला 
जाणारा आठ अरंकी रिमारंक असून भारतामध्े नशनल 
हनस ू  र सा्नस कम्ुहनकेशन अड न रमेशन 

ररह वहल ( ), नवी हद ी ्ा सरंसथेमा त 
हा रिमारंक हदला जातो. आ्.एस.एस.एन. हा रिमारंक 
माहसके, हन्तकाहलके, वाता्वपरि, वाहर््वक अहवाल 
आहण हनदहशका ( ) ्ा वाचन साहहत्ास  
हदला जातो.

२.२.२ तारंद क प्रदक्र्ा दव ा
. ग्रंथारंची तपासणी ( ysi al e k u  

o  a Book)  दे्क तपासणीनरंतर ग्रंथ तपासला 
जातो. त्ाची पा , जोडलेली पाने, बारंधणी, प ारंचा 
रिम त्ाद ची तपासणी केली जाते. मागवलेलाच ग्रंथ 

माहीत आहे का तुमहाांला?माहीत आहे का तुममाहीत आहे का तुम

 (   
 ) - आरंतररा ी् मानक 

पुसतक रिमारंक हा तेरा अरंकी असतो.
 (   

 ) - आरंतररा ी् मानक 
हन्तकाहलक रिमारंक हा आठ अरंकी असतो.

आ्.एस.बी.एन. ्ा रिमारंकाचा नमुना व त्ा 
रिमारंकाचे हवहवध क पुढीलप्रमाणे 

नमना
    
    

     
(   

   हकंवा  
 )

    (  
   )

    हकंवा  .
     (  

 )

वरील B  क्रमारंकाचे मरा ीत प ीकरण :
    (महणजे वसतूला 

हदलेला सरंकेतारंक  कोणत्ा 
सवरूपाची वसतू-्ेथे ग्रंथ)

    (भार्ा 
सरंकेतारंक)

    (प्रकाशन 
सरंसथेला हदलेला सरंकेतारंक)

  /  . (ग्रंथारंला 
हदलेला सरंकेतारंक अथवा ग्रंथनामास 
अथवा ग्रंथ शीर््वकास हदलेला 
सरंकेतारंक)

    (सरंगणकाचा 
तपासणी अरंक)
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व ाक 
ग्रंथारंक 

दाखल अरंक

व ाक 
ग्रंथारंक 

दाखल अरंक

ब धारंक लेबलचे नमने

हवतरकाने हदला आहे हकंवा नाही हे तपासले जाते. 
२. दे्क तपासणी ( e king o  n oi e) 

 ग्रंथ ग्रंथाल्ात आल्ानरंतर हवरिेत्ाने हदलेले दे्क 
तपासले जाते. ्ात ग्रंथ खरेदी आदेश हदल्ाप्रमाणे 
आले आहेत का  ठरल्ानुसार हकंमत आहे का  
चलन रूपारंतर ्ो्् झिाले आहे का  त्ादी बाबी 
तपासल्ा जातात. गुड ह सेस कहम ीच्ा ( ) 
वाररंवार प्रकाहशत होणाऱ्ा परिकाचा आधार े न चलन 
रूपारंतरण ्ो्् आहे हकंवा नाही ्ाची खातरजमा केली 
जाते.

३. दशक्का मारणे ( ta ing)  ग्रंथ 
ग्रंथाल्ाच्ा मालकीचा आहे हे दश्ववण्ासाठी त्ावर 
ग्रंथाल्ाचा हशक्का मारला जातो. हशक्का वेगवेग ा 
आकारारंचा असतो. जसे गोल, च कोनी त्ादी. 
हश ्ारंवरील तपशील ग्रंथाल् ठरवते. 

४. ब ध दच ा लावणे ( asting o  
Labels)  प्रत्ेक ग्रंथावर ग्रंथाल्ाच्ा उप्ु तेसाठी 
हवहवध प्रकारच्ा हच ा हचक वल्ा जातात, त्ा 
पुढीलप्रमाणे 
 (अ) ब धारंक दच ी ( all u ber Label) 

 ग्रंथाच्ा कण्ावर हकंवा कमी प ाचे 
पुसतक असल्ास मुखप ावर कण्ाच्ा 
बाजूला एक लेबल हचक वले जाते. ज्ावर 
वगाांक, ग्रंथारंक व दाखल अरंक हलहहले 
जातात. ज्ावरून ग्रंथाचा हवर््, लेखक, 
दाखल अरंकाचा बोध होतो. महणूनच त्ाला 
बोधारंक लेबल महणतात. बोधारंक लेबल 
वेगवेग ा आकारारंचे असतात. बोधारंक 
लेबलमुळे ग्रंथाल्ात एकाच हवर््ावरील सव्व 
ग्रंथ एका हठकाणी उपलबध होतात.

 (आ) दे् ददनारंक लप ( ue ate li )  
वाचण्ासाठी री नेलेला ग्रंथ कधी परत 

करा्चा आहे, हे समजण्ासाठी ग्रंथाच्ा 
मुख् मलप ाच्ा मागे ही गसलप हचक वली 
जाते. पूण्व गसलप भरल्ावर ती बदलता ्ावी 
महणून ्ा गसलपची  वरची बाजू 
हचक वतात. ्ा गसलपवर दे् हदनारंकाचा 
हशक्का मारला जातो.

ग्रंथाल्ाचे नाव
सदर ग्रंथ आपण खालील हदनारंकास परत दे् आहे. दे् 
हदनारंकास ग्रंथ परत न केल्ास दरंड आकारण्ात ्े ल.

दे् ददनारंक लप

 ( ) ग्रंथप  व ग्रंथ पाक ट (Book ard 
and Book o ket)  ग्रंथ वाचकारंना 

री वाचण्ासाठी हदल्ानरंतर ग्रंथपरि ग्रंथाल्ात 
ठेवून ेतले जाते. ग्रंथपरिावर ग्रंथाचा दाखल 
अरंक, वगाांक, ग्रंथनाम, ग्रंथकारनाम हलहहलेले 
असते. ग्रंथपरि ग्रंथात ठेवण्ासाठी एक पाकी  
ग्रंथाच्ा मलप ाच्ा आतील बाजूस 
हचक वलेले असते. त्ालाच ग्रंथपरि पाकी  
(   ) असे महणतात.
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बारक  टकर

आर. .आ्. ी. (R ) ट  

महाहवद्ाल्ाचे नाव 
 . ..............      . . ..............

वगाांक/बोधारंक             दाखल अरंक 
ग्रंथकार  ..................................................
ग्रंथनाम  ..................................................
       .................................................. 

सभासदाचे नाव ग्रंथ हदल्ाची 
तारीख

ग्रंथ परत करण्ाची  
तारीख 

ग्रंथप

माहीत आहे का तुमहाांला?माहीत आहे का तुममाहीत आहे का तुम

दाखल रिमारंक महणजे एखाद्ा ग्रंथाल्ामधील 
हवहश  ग्रंथाचा एकमेव ( ) नरंबर.

. दाखल नोंद करणे ( essioning in 
ession Register)  ग्रंथाल्ात दाखल 

झिालेल्ा प्रत्ेक ग्रंथाची नोंद एका हवहश  नोंदवहीत 
केली जाते. ज्ामुळे ग्रंथाला एक अनुरिमारंक हदला जातो. 
ज्ा वहीत ही नोंद केली जाते हतला दाखल नोंदवही असे 
महणतात. ग्रंथाला हमळालेला दाखल नोंद रिमारंक ग्रंथाच्ा 
हवहश  प ारंवर नोंदवला जातो. दाखल अरंकामुळे ग्रंथाची 
ओळख प ण्ास मदत होते. दाखलरिमारंक हा ग्रंथास 
हदला जाणारा एकमेव रिमारंक (  ) 
असून, दाखल नोंदवहीतील शेव चा रिमारंक सरंबरंहधत 
ग्रंथाल्ाची एकूण ग्रंथसरंख्ा दश्ववतो.

ग्रंथ पाक ट

 
 

 

 

 

 ( ) बारक  टकर दकवा आर. .आ्. ी. 
(R ) ट  दचकटवणे  जेथे 
सरंगणकाधाररत का् केली जातात अशा 
ग्रंथाल्ारंत ग्रंथ देव ेवीच्ा का्ा्वसाठी ग्रंथारंवर 
व ग्रंथारंमध्े बारकोड गस कर अथवा आर.
ए .आ्.डी. ( ) ग लावले जातात. 

६. व करण करणे ( lassi i ation o  
Books)  खरेदी केलेल्ा ग्रंथारंचे ग्रंथाल्ात 
अवलरंबलेल्ा वगषीकरणाच्ा प तीने वगषीकरण करून 
त्ारंची वगषीकृत रचना ग्रंथाल्ातील कपा ारंमध्े केली 
जाते. प्रत्ेक ग्रंथास वगषीकरण प तीनुसार वगाांक हदला 
जातो.

. तादलक करण करणे ( ataloguing o  
Books)  ग्रंथाल्ात खरेदी केलेल्ा व देणगीदाखल 
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देव ेव दव ा ात कली ाणारी का्
 ( ) वाचकाक न स ासद अ  न ेणे व 

दन्मावली देणे ( e bers i  
Registration)  वाचकाचे नाव, पतता, 
नोकरी, सरंपक रिमारंक व -मेल त्ादी 
माहहती ग्रंथाल्ासाठी अजा्वमध्े भरून ेणे  
व ग्रंथपालारंची मरंजुरी ेणे.

 (२) अनामत रक्कम ेणे ( e tan e o  
e osit)  ग्रंथाल्ाच्ा हन्मानुसार जी 

अनामत रक्कम असेल ती सभासदाला 
ग्रंथाल्ास भरावी लागते व सभासदतव 
सरंपल्ानरंतर अनामत रक्कम परत केली जाते.

 (३) स ासदाची नोंद करणे (Re ording o  
e bers i )  सभासद अज्व ग्रंथाल्ास 

प्रा  झिाल्ानरंतर त्ाची नोंद केली जाते.
 (४) ळखप  देणे ( ssuing o  dentity 

ard)  ग्रंथ देवाण ेवाण प तीनुसार 
वाचकास ओळखपरि, सभासदतव परि व 
देव ेव परि हदले जाते. वाचकाकडून 

ओळखपरि/सभासद परि हरवल्ास खारिी 
करून नवीन ओळखपरि/सभासद परि हदले 
जाते.

 ( ) मरण प  (Re inder Letter) पा वणे 
 वाचकास हदलेला ग्रंथ त्ाने हदलेल्ा 

मुदतीत परत न केल्ास ग्रंथ परत करण्ाहवर््ी 
समरणपरि पाठवले जाते.

 (६) दवलरंब शलक (Late ee) आकारणे  
वाचकाने हदलेल्ा मुदतीत ग्रंथ परत न 
केल्ास ग्रंथाल् हन्मानुसार हवलरंब शुलक 
आकारले जाते. 

 ( ) मदतवा  देणे (Rene al o  ssued 
Book)  वाचकाच्ा हवनरंतीवरून त्ाने 
वाचनासाठी ेतलेल्ा ग्रंथाची परत करण्ाची 
मुदत वाढवून हदली जाते.

 ( ) वाचकारंक रता ग्रंथ आरदक्षत करणे 
(Reser ation o  Book or Reader) 

 ज्ा ग्रंथास जासत मागणी आहे अथवा 
वाचकास हवा असलेला ग्रंथ दसऱ्ा वाचकाने 
नेलेला असल्ास असा ग्रंथ वाचक देव ेव 
हवभागामा त आरहक्त करू शकतो. 

२.२.४ सरंद  सेवा दव ा  (Re eren e 
e tion) :

ग्रंथाल्ामध्े माहहती हमळवण्ासाठी ्ेणाऱ्ा 
वाचकारंना वै्ग करीत्ा माहहतीच्ा प्रा ीसाठी 
आवश्क ते माग्वदश्वन सरंदभ्व हवभागाकडून केले जाते. 
असे माग्वदश्वन ग्रंथाल्ातील उपलबध सरंदभ्व ग्रंथारंच्ा 
साहा ्ाने केले जाते. 

सरंदभ्व हवभागात वाचकारंच्ा प्रशनारंची उततरे 
दणे्ाबरोबरच तरही का् केली जातात. ती पुढीलप्रमाण े

वाचकारंनी हवचारलेली माहहती कमीत कमी वेळात 
वाचकारंना हदली जाते. सरंदभ्व ग्रंथातील माहहती कशी 
शोधा्ची ्ाचे माग्वदश्वन केले जाते. सरंदभ्व ग्रंथात न 
सापडलेली माहहती ही वततपरिे, हन्तकाहलके व तर 
सरंदभ्व स्ोतारंच्ा मदतीने शोधून हदली जाते. ग्रंथाल्ातील 
सरंग्हातून माहहती देता ्ेत नसेल तर आरंतरग्रंथाल्ीन 
देव ेवीच्ा मागा्वने वाचकारंना माहहती हमळवून हदली 
जाते. साधारणपणे सरंदभ्व सेवा सरंदभ्व ग्रंथारंच्ा मदतीने 

देव ेव दव ा

हमळालेल्ा प्रत्ेक ग्रंथाचे ताहलकीकरण केले जाते. 
ताहलकीकरणाच्ा हवहवध सरंहहता असून सरंबरंहधत 
ग्रंथाल्ाने सवीकारलेल्ा सरंहहतेनुसार ताहलकीकरण केले 
जाते. 

२.२.३ देव ेव दव ा  ( ir ulation 
e tion)  :

वाचकारंना ग्रंथ देणे व तो परत ेण्ाचे का््व ज्ा 
हवभागात होते त्ाला देव ेव हवभाग महणतात. 
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हदली जाते. उदा., शबदकोश, ानकोश, रं रने वरील 
वाचन साहहत्. वततपरिात महत्वपूण्व डामोड च्ा 
सरंदभा्वत लेख प्रकाहशत होत असतात. त्ारंची हवर््वार 
कारिणे काढून ा लस त्ार केल्ा जातात. वाचकारंच्ा 
मागणीनुसार त्ातून माहहती पुरवली जाते.  
 ( ) नवीन वाचकास ग्रंथाल्ाची मादहती देणे  

नवीन वाचक ग्रंथाल्ात आल्ानरंतर त्ाला 
ग्रंथाल्ाची सहवसतर माहहती हदली जाते.  
वगषीकृत रचनेहवर््ी माहहती देणे, ताहलका 
वापरासाठी माग्वदश्वन करणे, ग्रंथाल्ाच्ा 
हवभागारंची माहहती देणे, ग्रंथाल्ात होणाऱ्ा 
देव ेव प्रहरि्ेची माहहती देणे, ग्रंथ सरंग्हाहवर््ी 
माहहती सारंगणे ही सु ा का् ्ा हवभागामा त 
केली जातात.

 (२) दवचारलेल्ा प्र नारंची नोंद ेवणे  वाचकारंनी 
हवचारलेल्ा प्रशनारंची नोंद ठेवली जाते. 
वाररंवार हवचारलेल्ा प्रशनारंच्ा अनुर्रंगाने 
अद््ावत सरंदभ्व ग्रंथ खरेदी करता ्ेतात.

 (३) ग्रंथाल्ातील तर दव ा ारंशी सम व् 
राखणे   वाचकारंनी हवचारलेल्ा प्रशनारंची उततरे 
सरंदभ्व ग्रंथातच हमळतील असे नाही. त्ामुळे 
हन्तकाहलक व तर हवभागाशी समनव् राखला 
जातो. अद््ावत सरंदभ्व ग्रंथारंच्ा खरेदीसाठी 
ग्रंथोपाज्वन हवभागाशी सरंवाद ठेवावा लागतो. 

वाचकारंच्ा हाताळण्ाने सरंदभ्व ग्रंथारंची बारंधणी 
सैल झिाल्ास पुनबाांधणी करावी लागते. अशा 
व तर ग्रंथारंच्ा सरंवध्वन आहण रक्णासाठी 
परररक्ण ( ) हवभागाशीही 
सरंवाद साधला जातो. सरंदभ्व हवभागामा त 
वाचकारंनी हवचारलेल्ा प्रशनारंच्ा सरंदभा्वत 
ग्रंथोपाज्वन हवभागास हश ारस करता ्ेते.

२.२.  दन्तकादलक दव ा  ( eriodi al 
e tion) :

ठरावीक कालावधीनरंतर प्रकाहशत होणारी हन्हमत 
प्रकाशने महणजे हन्तकाहलक. प्रकाशन कालावधीनुसार 
हन्तकाहलकारंचे पुढील प्रकार आढळतात (आकृती 
२- ). 

दन्तकादलकारंची दनव  ( ele tion o  
eriodi als)

  ग्रंथाल् सहमती, शैक्हणक हवभाग प्रमुख तसेच 
वाचकारंची हश ारस ्ा सवाांचा हवचार करून 
हन्तकाहलकारंची हनवड केली जाते.

  ग्रंथाल्ाच्ा आहण वाचकारंच्ा गरजारंचा व 
प्रकारारंचा हवचार करून हन्तकाहलक हनवडावे 
लागते. जसे ग्ामीण भागातील ग्रंथाल्ासाठी 
शेतीकररता उप्ु  हन्तकाहलकारंची हनवड 
करावी लागते.

प्रकाशन कालावधीनसार दन्तकादलकारंचे प्रकार  

ददनक
(प्रकाशन   

दररोज)

सा ादहक
(प्रकाशन   

आठव ातून 
एकदा)

 लोकसतता
 महारा  ा मस
 ा मस  

रंहड्ा 
 रंहड्न ए सप्रेस

पादक्षक
(प्रकाशन  

परंधरव ातून 
एकदा)

मादसक
(प्रकाशन  
महहन्ातून  
एकदा)

मादसक
(प्रकाशन  

 तीन महहन्ारंतून 
एकदा)

वाद क
(प्रकाशन   

वर्ा्वतून एकदा)

 लोकप्रभा
 रंहड्ा डे
 ा म
 न ला न

 चरंपक
 हबझिनेस 

रंहड्ा
 महारा  

साहहत् 
पहरिका

 ोबज्व रंहड्ा
 सपो ्व स स ार

 हडहज ल 
लहनांग

 सरंपदा
 ्ोजना
 लोकराज्
 हशक्ण 

सरंरिमण
 हकशोर

 ा्नानस रंहड्ा
 ला् री 

ा ्वरली
 भारत हतहास  

सरंशोधक मरंडळ, 
रिैमाहसक

 न्ुअल 
रर ह्  
न रमेशन 

सा्नस 
णड 

े न ल जी

आकती क्र. २
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दन्तकादलकारंचे पा न ( ubs ri tion o  
eriodi als)  उपाज्वनासाठी हन्तकाहलकारंची 

वग्वणी दोन प्रकारे भरता ्ेते. वग्वणी आगा  भरली 
जाते व नरंतर अरंक प्रा  होतात. वग्वणी भरण्ाचे दोन 
प्रकार पुढीलप्रमाणे 

( ) प्रकाशकाक े व णी न मा णी 
( ire tly roug  ublis er)  
प्रकाशकाकडे एका हवहश  काळाची आगा  वग्वणी 
(  ) भरून उपाज्वन करणे. 

(२) दवतरका ारे व णी न ( roug  
istributor or gent)  हवतरका ारे 

हन्तकाहलकाची वग्वणी भरून हन्तकाहलकारंचे उपाज्वन 
करता ्ेते. 

दन्तकादलक दव ा ाची का्
 . हन्तकाहलकारंची हनवड करणे.
 २. देणगी ारे व अदलाबदलीने (    

) हन्तकाहलके ग्रंथाल्ात 
हमळवण्ाची व्वसथा करणे.

 . हन्तकाहलकारंची वग्वणी भरणे व त्ारंच्ा नोंदी 
ठेवणे.

 . न आलेल्ा हन्तकाहलकारंच्ा अरंकारंची समरणपरिे 
हवतरकास हकंवा प्रकाशकास पाठवणे. 

 . हन्तकाहलकारंच्ा वग्वणीचे नूतनीकरण करणे.
 . वर्ा्वअखेर हन्तकाहलकारंच्ा अरंकारंची बारंधणी 

करणे व ताहलकीकरण करणे.
 . हन्तकाहलकारंच्ा बारंधणी केलेल्ा खरंडारंची 

दाखल नोंदवहीत नोंद करणे.

२.२.६ द द टल वाचन सादह ् पा न 
जे वाचन साहहत् हडहज ल सवरूपात प्रकाहशत 

होते व त्ाची उपलबधता सरंगणक व माहहती तरंरि ानाची 
साधने व ने वक ारे होते. अशा साहहत्ाचे उपाज्वन, 
सरंकलन, सरंग्हण, हवतरण व प्रहतप्रा ी हडहज ल 
सवरूपातच केली जाते त्ास हडहज ल वाचन साहहत्  
असे महणतात. ्ा वाचन साहहत्ाची उपाज्वन प त 
पररंपरागत वाचन साहहत्ापेक्ा वेगळी असते.
   असे वाचन साहहत् हडहज ल सवरूपातच उपलबध 

असते. ्ारंचा वापर करण्ासाठी सरंगणक आहण 
माहहती तरंरि ानाचा वापर करावा लागतो.

  ्ा सवरूपातील वाचन साहहत् नला न व 
ला न प तीने वापरता ्ेतात.

  हे वाचन साहहत् हमळवण्ास सथळ व काळाची 
म्ा्वदा नसते. ती ग्रंथाल्ाबाहेरही पो ्वल ारे 
प्रा  करता ्ेतात.

 द द टल वाचन सादह ्ाचे पा न
हडहज ल वाचन साहहत्ाच्ा उपाज्वना सरंदभा्वत 

खालील बाब चा हवचार करावा लागतो.
  (अ) वाचक  वाचक अशा वाचन साहहत्ाच्ा 

वापरासाठी त्ार आहेत का  आहण ते त्ारंची 
मागणी करतात का

 (आ) सरंसाधने  हे वाचन साहहत् वापरण्ासाठी 
लागणारे तर तरंरि ान ग्रंथाल्ात उपलबध 
आहेत का  जसे सरंगणक, प्रोजे र, सी.डी. 

े्र, रं रने  त्ादीकररता आहथ्वक तरतूद 
केली आहे का

 ( ) आधुहनक काळात सव्व प्रकारच्ा ग्रंथाल्ारंमध्े 
अशा सवरूपातील वाचन साहहत्ाची खरेदी 
केली जा  शकते. 

२.३ ग्रंथाल्ातील द त व  ्व थापन 
(Re ord anage ent in Library)

२.३.  दाखल नोंदवही ( ession Register)
ग्रंथाल्ात दाखल होणाऱ्ा प्रत्ेक ग्रंथाची नोंद 

ही ग्रंथाल्ाच्ा ज्ा  नोंदवहीत केली जाते त्ाला 
दाखल नोंदवही  असे महणतात. दाखल नोंदवही ही 

ग्रंथाल्ाची एक महत्वाची नोंदवही समजली जाते. 

दन्तकादलक दव ा
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दाखल नोंदवहीतील शेव चा दाखल अरंक हा त्ा 
ग्रंथाल्ाचा एकूण ग्रंथसरंग्ह दश्ववतो. दाखल नोंदवही 
हा ग्रंथाल्ाचा अहधकृत व का्मसवरूपी दसत वज 
समजला जातो. ग्रंथाल्ारंमध्े ग्रंथारंहशवा् हवहवध वाचन 
साहहत् असते, जसे हसतहलगखते, प्रबरंध, क - ाव् 
माध्मे (  आहण DVDs) ्ा प्रत्ेक प्रकारच्ा 
वाचन साहहत्ाची सवतरंरिरीत्ा दाखलनोंद केली जाते. 
्ाचे महत्वाचे कारण महणजे त्ारंचे हभ  सवरूप आहण 
त्ानुसार त्ारंचे तपशीलवार वण्वन असल्ामुळे त्ाची 
सवतरंरि दाखल नोंदवही ठेवली जाते (आकृती रि. 
२- ).

दाखल नोंदवहीतील रकाने व ्ारंचे मह व
ददनारंक : ग्रंथ ज्ा तारखेस ग्रंथाल्ात दाखल 

झिाला ती तारीख ्ेथे हलहहतात. त्ामुळे ठरावीक 
काळात व आहथ्वक वर्ा्वत हकती ग्रंथ दाखल झिाले ते 
समजते. 

दाखल अरंक : प्रत्ेक ग्रंथास (खरंड, आवतती) 
सवतरंरि दाखल अरंक हदला जातो. ्ामुळे ग्रंथाल्ातील 
एकूण ग्रंथ सरंख्ा समजते. ग्रंथाचा अचूक शोध ेता 
्ेतो.

ग्रंथकार : ग्रंथाच्ा लेखकाचे नाव, आधी 
आडनाव, नरंतर नाव व शेव ी हपत्ाचे/पतीचे नाव ्ेथे 
हलहहले जाते.

ग्रंथनाम : ग्रंथाचे शीर््वक, समारंतर शीर््वक 
(असल्ास) व उपशीर््वक ्ेथे नोंदवतात.

आव ती/प्रकाशन व  : ग्रंथाची आवतती व 
प्रकाशनाचे वर््व ्ेथे हलहहले जाते.

प्रकाशक : ग्रंथ प्रकाशकाचे पूण्व नाव व पतता ्ा 
रकान्ात हलहहला जातो. ग्रंथाची अहधकची प्रत हवी 

असल्ास ्ा रकान्ातील माहहती उप्ु  ठरते.
प्रकाशन थळ : ग्रंथ जेथून प्रकाहशत झिाला ते 

सथळ ्ेथे हलहहले जाते.
प े : ग्रंथाच्ा एकूण प ारंची सरंख्ा ्ेथे 

नोंदवतात. प्राथहमक प े व मुख् मजकराची प े ्ारंची 
नोंद ेतात.

दकमत : ह्यात ग्रंथाच्ा मूळ हकंमतीचा तपशील 
देतात. परकी् चलन नोंदीसाठी परकी् चलनाची मूळ 
हकंमत व त्ाचा त्ा वेळचा प्ातील रूपारंतराचा दरही 
दश्ववून भारती् मूल्ात रूपारंतर केले जाते. ग्रंथ वाचकाने 
हरवल्ास हकंमत वसुलीकररता, तर सारंगख्की् 
माहहतीकररता ्ा रकान्ातील माहहतीचा उप्ोग होतो.

ग्रंथदवक्रता : ग्रंथ ज्ा हवतरकाकडून खरेदी केला 
त्ाचे नाव व पतता ्ा रकान्ात हलहहला जातो. 
ग्रंथाच्ा अहतरर  प्रती हव्ा असल्ास त्ापूवषी 
कोणाकडून खरेदी केल्ा होत्ा ्ाची माहहती हमळते व 
त्ाला सरंबरंहधत ग्रंथाचा आदेश देता ्ेतो.

दे्क क्रमारंक व ददनारंक : ग्रंथासोबत हवतरकाकडून 
प्रा  झिालेल्ा दे्काचा रिमारंक व हदनारंक ्ा रकान्ात 
हलहहला जातो.

व ाक : ग्रंथ ज्ा हवर््ाचा आहे त्ाचा वगाांक 
्ेथे नोंदवतात.

शेरा : ग्रंथ रद्दबातल करण्ाचे कारण ्ेथे हलहहले 
जाते हकंवा तर नोंदी ज्ा तर रकान्ात दश्ववता ्ेत 
नाहीत अशा बाब च्ा नोंदी ्ा रकान्ात हलहहतात.

२.३.२ दे्क नोंदवही (Bill Register)
ग्रंथाल्ात खरेदी केलेले सव्व ग्रंथ आहण तर 

वाचन साहहत्ारंची दे्के ्ा नोंदवहीत नोंदवली जातात. 
त्ाचप्रमाणे ग्रंथाल्ासाठी खरेदी केल्ा जाणाऱ्ा लेखन 

बाल ारती ग्रंथाल्  पणे
दाखल नोंदवहीचा (नमना)

ददनारंक दाखल 
अरंक

ग्रंथकार ग्रंथनाम आव ती  
प्रकाशन  

व

प्रकाशक प्रकाशन 
थळ

प े दकमत ग्रंथ 
दवक्रता

दे्क 
क्रमारंक 

व 
ददनारंक

व ाक शेरा
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Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

https://www.ncertbooks.guru/category/books/


32

बाल ारती ग्रंथाल्  पणे
दवतरक नोंदवही (नमना)

अ.क्र. दवतरक सरंपण प ता सरंपक क्रमारंक व मेल 
आ् ी परव ा तपशील सट शेरा

आकती क्र. २  : दवतरक नोंदवहीतील रकाने

बाल ारती ग्रंथाल्  पणे
देण ी नोंदवही (नमना)

अ. 
क्र. ददनारंक दाखल 

अरंक ग्रंथकार ग्रंथनाम आव ती 
 व प्रकाशक प्रकाशन 

थळ प े दकमत देण ीदार नाव 
व प ता व ाक शेरा

आकती क्र. २  : देण ी नोंदवहीतील रकाने 

सामग्ीची ( ) नोंद सवतरंरि दे्क नोंदवहीत 
केली जाते. तसेच ग्रंथाल्ासाठी खरेदी केल्ा जाणाऱ्ा 

हन्वचर आहण तर ्रंरिसामग्ीची दे्के सवतरंरिरीत्ा 
दे्क नोंदवहीत नोंदवली जातात व दे्काच्ा हदलेल्ा 
रकमेच्ा धनादेशाचा तपशीलही नोंदवतात. (आकृती 
रि. २-उ) 

दे्क नोंदवहीचे मह व
  दे्क नोंदवहीतील नोंदीवरून ग्रंथाल्ास दे्क 

नेमके कोणत्ा तारखेस प्रा  झिाले व त्ावर 
नेमकी का् का््ववाही झिाली हे लक्ात ्ेते. 

  ग्रंथहवरिेता हकंवा साहहत् पुरवठा करणाऱ्ारंची 
कोणती दे्के अद्ाप द्ा्ची आहेत ते 
समजते.

  आहथ्वक वर्ा्वत हकती रक्कम खचषी झिाली ते 
लक्ात ्ेते.

  एखाद्ा ग्रंथहवरिेत्ास धनादेश हमळाला की 
नाही हे लक्ात ्ेते.

२.३.३ दवतरक नोंदवही ( istributor s 
Register)

हवहवध सरंभाव् हवतरकारंकडून हनधा्वररत नमुन्ात 

त्ारंच्ाहवर््ीची माहहती मागवली जाते. त्ारंच्ाकडून 
आलेली माहहती ्ा वहीत नोंदवली जाते. ्ा माहहतीच्ा 
आधारे हवतरकाची हनवड केली जाते. हवतरक हनवडताना 
साधारणपणे खालील बाबी लक्ात ेतल्ा जातात.
  हवतरक कोणत्ा प्रकारचे वाचन साहहत् पुरवठा 

करतात
  हवतरकाचे नाव, त्ाच्ा सरंपका्वचा पतता, -मेल, 

ोन त्ादी.
  आदेशावर हदलेल्ा मुदतीत साहहत् पुरवण्ाची 

हमी देतात का
  भारती् व परदेशी प्रकाशनारंवर ्ो्् ती सू  

देतात का
  पाल व वाहतूक खच्व सवत  करतात का
  त्ारंचा ग्रंथ हवतरणाचा हकती वर्ाांचा अनुभव 

आहे
  जीएस ी का्द्ानुसार जीएस ी रिमारंक ेतला 

आहे का् 
हनवडलेल्ा हवतरकारंचा तपशील हवतरक नोंदवहीत 

नोंदवला जातो (आकृती रि. २- ).

बाल ारती ग्रंथाल्  पणे
दे्क नोंदवही (नमना)

ददनारंक दवतरक तपशील दवत रत व तरंचे 
दववरण

दे्क क्रमारंक 
व ददनारंक

रक्कम आदथक त
(Budget ead)

धनादेश ददल्ाचा 
तपशील व ददनारंक

शेरा
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सव्व रकाने दाखल नोंदवहीप्रमाणेच भरून हवतरकाचे 
नाव आहण पतता ्ा हवतरक नोंदवहीत नमूद करावा.

२.३.४ देण ी नोंदवही ( onation 
Register)

ग्रंथाल्ामध्े हवहवध हठकाणारं न देणगीसवरूपात 
ग्रंथ ्ेत असतात. हे देणगीदाखल हमळालेले ग्रंथ 
प्रामुख्ाने व् ी आहण हवहवध सरंसथारंमा त ्ेत 
असतात. ्ा सव्व देणगीसवरूपातील  ग्रंथारंची नोंद देणगी 
नोंदवहीमध्े केली जाते. देणगी नोंदवहीचे सव्व रकाने 
दाखल नोंदवहीप्रमाणेच असतात.  ्ा नोंदवहीत 
एक वाढीव रकाना असतो ज्ात देणगीदाराचे, नाव, 
पतता व तर बाबी नोंदवतात (आकृती रि. २-ए).

ग्रंथाल्ास हमळालेल्ा देणगीचा उ ेख वाहर््वक 
अहवालात करावा. तसेच देणगीदारास आभारपरि 
पाठवावे.

२.३.  ग्रंथ र बातल नोंदवही (Book 
it dra al Register)

ग्रंथाल्ातील दसत वजारंपैकी हा एक महत्वाचा 
दसत वज आहे. ग्रंथाल्ातील ग्रंथ हवहवध कारणारंमुळे 
रद्दबातल केल्ाची नोंद ज्ा वहीत केली जाते त्ा 
नोंदवहीस ग्रंथ रद्दबातल नोंदवही असे महणतात. ्ा 
नोंदवहीमुळे ग्रंथसरंग्हाची माहहती अद््ावत राहते. 

ग्रंथाल्ातील ग्रंथ र बातल कर ्ाची कारणे :
ग्रंथाल्ाच्ा ग्रंथसरंग्हातून ग्रंथ गहाळ होणे.

 वाचकाकडून ग्रंथ गहाळ झिाल्ानरंतर व त्ाची

हकंमत वसूल केली असल्ास. 
 वाळवी, की क ्ारंच्ामुळे ग्रंथ हन प्ोगी होणे.
 नैसहग्वक आपततीमुळे ग्रंथ हन प्ोगी होणे.

अ ्ासरिम बदलल्ामुळे ग्रंथ हन प्ोगी होणे.
ग्रंथ वाररंवार हाताळल्ामुळे तो खराब झिाल्ास
हकंवा वाचण्ा्ो्् नसल्ास.

अशा सव्व ग्रंथारंची नोंद वेळोवेळी रद्दबातल 
नोंदवहीत करावी लागते. ग्रंथ रद्दबातल करण्ाचा 
ठराव व ग्रंथारंची ्ादी सक्म अहधकाऱ्ारंच्ा बैठकीत 
सादर करून हा ठराव अहधकृतरीत्ा मरंजूर करून ्ावा 
लागतो. त्ारंच्ा मरंजुरीने ग्रंथ रद्दबातल करता ्ेतात. 
ग्रंथ रद्दबातल नोंदवहीत सव्वसाधारणपणे खालील रकाने 
असतात (आकृती रि. २- ).
अनक्रमारंक : रद्द केलेल्ा एकूण ग्रंथारंची सरंख्ा 

्ावरून समजते.
दाखल अरंक : रद्द केलेल्ा ग्रंथाचा दाखल अरंक ्ेथे 

नोंदवला जातो.
ग्रंथकार : रद्द केलेल्ा ग्रंथाच्ा लेखकाचे नाव ्ेथे 

हलहहतात.
ग्रंथनाम : रद्द केलेल्ा ग्रंथाचे शीर््वक ्ेथे हलहहतात. 
ग्रंथ र  कर ्ाचे कारण : ग्रंथ रद्द करण्ाचे कारण 

्ेथे हलहहतात. उदा., वाळवी, जीण्व, 
कालबाह् त्ादी.

राव क्रमारंक व ददनारंक : ग्रंथाल्ाच्ा मातसरंसथेच्ा 
व्वसथापन मरंडळाच्ा बैठकीचा ठराव रिमारंक 
व हदनारंक ्ा रकान्ात नोंदवावा. 

बाल ारती ग्रंथाल्  पणे
ग्रंथबारंधणी नोंदवही (नमना)

अ. 
क्र.

दाखल 
अरंक ग्रंथकार ग्रंथनाम प्रकाशक व ाक बारंधणी 

प्रकार
बारंधणीकार 
नाव व प ता

बारंधणी 
दर

ग्रंथ 
बारंधणीस 
ददल्ाची 
तारीख

ग्रंथ बारंधणी न 
परत आल्ाची 

तारीख

दे्क क्रमारंक 
व ददनारंक

दे् 
रक्कम शेरा

आकती क्र. २  : ग्रंथबारंधणी नोंदवहीतील रकाने

बाल ारती ग्रंथाल्  पणे
ग्रंथ र बातल नोंदवही (नमना) 

अ. 
क्र. दाखल अरंक ग्रंथकार ग्रंथनाम प्रकाशक ग्रंथाची 

दकमत
ग्रंथ र  कर ्ाचे 

कारण 
राव क्रमारंक 
व ददनारंक शेरा

आकती क्र. २  : ग्रंथ र बातल नोंदवहीतील रकाने
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 रद्दबातल नोंदवहीवरून रद्द केलेल्ा साहहत्ाची 
एकहरित नोंद, हकंमत, कारणे व  रद्द होण्ाचे ग्रंथारंचे 
प्रमाण ्ा बाबी लक्ात ्ेतात. त्ानुसार आवश्क ते 
प्रहतबरंधातमक उपा् ्ोजता ्ेतात. ग्रंथ रद्दबातल 
प्रहरि्ा ही सव्वसाधारणपणे मोठ्ा ग्रंथाल्ारंमधून दरवर्षी 
केली जाते.

२.३.६ ग्रंथबारंधणी नोंदवही (Book Binding 
Register)

काही ग्रंथाल्ारंमध्े ग्रंथबारंधणी नोंदवही ठेवण्ात 
्ेते. ग्रंथाल्ारंमधील ग्रंथ हे अनेक वाचक हाताळत 
असल्ामुळे ग्रंथारंची मूळ बारंधणी सैल होते. त्ारंतील 
उप्ोगी ग्रंथारंची पुनबाांधणी करण्ात ्ेते. जेणेकरून ते 
अहधक काळ वापरता ्ेतील. बारंधणीसाठी देण्ात ्ेणारे  
ग्रंथ, त्ारंची हकंमत, बारंधणीचा प्रकार, बारंधणीकाराचे नाव 
व पतता व बारंधणीचा दर ्ाची नोंद सवतरंरि वहीत करतात. 
्ा वहीलाच  ग्रंथबारंधणी  नोंदवही  महणतात.  साधारणपणे 
्ात पुढील रकाने असतात (आकृती रि. २-ओ).

दाखल अरंक : बारंधणीसाठी द्ा्च्ा ग्रंथाचा 
दाखल अरंक ्ेथे हलहहतात.

ग्रंथकार : बारंधणीसाठी देण्ात ्ेणाऱ्ा ग्रंथाच्ा 
लेखकाचे नाव ्ेथे नोंदवतात.

ग्रंथनाम : बारंधणीसाठी देण्ात ्ेणाऱ्ा ग्रंथाचे 
शीर््वक ्ेथे नोंदवतात.

बारंधणी प्रकार : ग्रंथाची कागदी, कापडी, चामडी 
व रेग्झिन ्ारंपैकी कोणती बारंधणी करा्ची 
आहे तो प्रकार ्ेथे हलहहतात.

बारंधणीकार : बारंधणीकाराचा कामाचा अनुभव व 
दजा्व ्ावरून त्ाची हनवड केली जाते. 
हनवड केलेल्ा व बारंधणीचे का््व सोपवलेल्ा 
बारंधणीकाराचे नाव व पतता ्ा रकान्ात 
हलहहतात. 

बारंधणीचा दर : बारंधणी प्रकारानुसार बारंधणीकारास 
ठरवलेला प्रहतग्रंथ बारंधणीचा दर ्ेथे 
हलहहतात.

ग्रंथ बारंधणीस ददल्ाची तारीख : ज्ा तारखेला 
ग्रंथ बारंधणीसाठी हदले आहेत ती तारीख ्ेथे 
नोंदवतात.

ग्रंथ परत आल्ाची तारीख : ग्रंथ बारंधणी करून 
ग्रंथाल्ात परत आल्ाची तारीख ्ेथे 
नोंदवतात.

दे्क क्रमारंक व ददनारंक : बारंधणीकाराकडून 
आलेल्ा दे्काचा रिमारंक व हदनारंक ्ा 
रकान्ात नोंदवतात.

दे्क रक्कम : दे्कावरील एकूण दे् रक्कम ्ेथे 
नोंदवतात.

शेरा : बारंधणी केलेल्ा ग्रंथाची हवशेर् माहहती ्ेथे 
नोंदवतात. 

२.४ ग्रंथाल् दन्म (Library Rules) 
ग्रंथाल्ाचा मुख् हेतू हा वाचकारंना उपलबध 

माहहती स्ोतारंचा वापर करून त्ारंच्ा माहहतीहवर््क 
गरजा पुरवणे हा आहे. त्ाकररता ग्रंथाल्े अनेकहवध 
सेवा वाचकारंना देत असतात. वाचक आहण सेवा ्ामध्े 
समनव् साधण्ाचे का््व ग्रंथाल् व्वसथापन करत 
असते. ग्रंथाल् व्वसथापनामधील एक महत्वाचा भाग 
महणजे ग्रंथाल् हन्म हो्.

ग्रंथाल्ामध्े प्रहतवर्षी वाचन साहहत्ामध्े वाढ 
होत असते. ्ा वाचन साहहत्ाच्ा सु्ो्् वापराकररता 
ग्रंथाल् हन्मारंची गरज असते. उपलबध वाचन 
साहहत्ाचा सव्व वाचकारंना उप्ोग करता ्ावा ्ासाठी 
ग्रंथाल्ाचे हन्म महत्वाची भूहमका बजावतात. ग्रंथाल् 
हन्म हे सरंसथेच्ा व्वसथापनाने/ग्रंथाल् सहमतीने मरंजूर 
केलेले असावेत. 

सव्वसामान्पणे ग्रंथाल् हन्म हे ग्रंथपालाकडून 
त्ार केले जातात आहण ग्रंथाल् सहमती सदर हन्मारंना 
मरंजुरी देण्ाचे का््व करते. ग्रंथाल् हन्म वाचक आहण 
ग्रंथाल् सेवकारंकाररता माग्वदश्वक महणून का््व करतात.

ग्रंथाल्ात घ्ा्ची दक्षता

वाचकारंनी ग्रंथाल्ात हे टाळावे.

ग्रंथाल्ीन सेवा आहण ग्रंथाल्ाचे वाचक ्ा 
सरंदभा्वत ्ेणाऱ्ा समस्ारंचे हनराकरण करणे हा ग्रंथाल्ीन 
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्े ल.
(२) ग्रंथाल्ात प्रवेश करताना वाचक नोंदवहीत 

आपली नोंद करावी.
( ) वाचकाने आपल्ा मालकीचे साहहत् मालमतता 

काउरं रवर जमा करावे.
( ) ग्रंथाल्ात कोणतेही खाद्पदाथ्व आणण्ास 

स  मना  आहे. 
( ) ग्रंथाल् पररसरात शारंतता व सव ता राखावी.
( ) ग्रंथाल्ात मोबा ल ोनचा वापर करण्ास 

मना  आहे.
( ) वाचन कक्ात शारंतता राखावी.
( ) तातपुरत्ा वाचनासाठी ेतलेले ग्रंथ त्ाच 

हदवशी हनधा्वररत वेळेत परत करावेत.
( ) ग्रंथाल्ाच्ा ग्रंथारंवर, ेबल अथवा हभरंत वर 

काहीही हल  न्े.
( ) वाचन कक्ात कचरा ाकू न्े. त्ासाठी 

ठेवलेल्ा कचरापे ीचाच वापर करावा. 
( ) ग्रंथाल्ातील मालमततेचे नुकसान झिाल्ास 

नुकसान भरपा  ेतली जा ल.  
( २) ग्रंथाल् सेवकारंशी वाद ालू न्े. आपल्ा 

काही अडचणी असतील तर ग्रंथपालारंशी  
सरंपक साधावा.

( ) आपले सदस्तव रद्द करा्चे असल्ास 
पूव्वसूचना देवून आपल्ा नावावर असलेले ग्रंथ 
जमा करावेत. तसेच हवलरंब शुलक जमा करावे.

( ) अनामत रक्कम परत हमळण्ासाठी सवतरंरि अज्व 
भरून द्ावा लागेल.

( ) गैरवत्वन करणाऱ्ा सभासदाचे सदस्तव 
हनलरंहबत अथवा रद्द करण्ाचा ग्रंथपालास 
अहधकार आहे.

ग्रंथ देव ेव दव ा ाचे दन्म
( ) ग्रंथ वाचण्ास री नेण्ासाठी ग्रंथाल्ाचे 

सदस्तव ्ावे लागेल.
(२) ग्रंथाल्ाचे अहधकृत ओळखपरि असल्ाहशवा् 

ग्रंथाल्ात प्रवेश हदला जाणार नाही.
( ) अ ्ागतास ्ो्् ती ी भरून ग्रंथाल्ाचा 

ग्रंथाल् दन्मारंचा हेत
( ) ग्रंथाल्ाच्ा दनैरंहदन कारभारात सुसूरिता 

आणणे.
(२) वाचकारंना त्ारंच्ा हक्कारंची व कत्वव्ाची/

जबाबदारीची जाणीव करून देणे. 
( ) ग्रंथाल्ीन सेवकारंना आवश्क ते अहधकार 

प्रदान करणे.
( ) ग्रंथाल् ्ो्् प तीन ेवापरण्ासाठी वाचकारंना 

हशसत लावणे.
ग्रंथाल्ासा ी दन्म त्ार करत असताना 

घ्ा्ची दक्षता व काळ ी
( ) ग्रंथाल्ासाठीचे हन्म हे सु सु ीत, सुसप

आहण सवाांना एकसमान असावेत.
(२) हन्म त्ार करत असताना त्ामध्े पुरेशी 

लवचीकता असावी.
( ) हन्मारं ारे ग्रंथाल्, वाचक आहण ग्रंथाल्ीन 

सेवक ्ारंच्ा हहताचे रक्ण वहावे.
ग्रंथाल्ासा ी दन्म त्ार करत असताना प ील 
चा समावेश असावा. 

( ) सरंसथेचे बोधहचनह, ग्रंथाल्ाचे नाव, पूण्व पतता, 
दरधवनी रिमारंक, -मेल त्ादी सरंपका्वसाठी 
आवश्क ती माहहती हलहावी. 

(२) ग्रंथाल्ाची माहहती व उद हद े हलहावीत.
( ) ग्रंथाल्ाची वेळ, उदा., ग्रंथाल् सोमवार ते 

शहनवार सकाळी .  ते सा्रंकाळी  
वाजेप्ांत उ डे राहील. तसेच साव्वजहनक 
सु ीचे हदवशी ग्रंथाल् बरंद राहील.

नमना ग्रंथाल् दन्मावली   
( ) हे ग्रंथाल् अहधकृत सभासदारंनाच वापरता 

ाणन घ्ा. 
आपल्ा हवद्ाल्ातील  /  महाहवद्ाल्ातील 

ग्रंथाल्ाची हन्मावली माहीत करून ्ा.

हन्मारंचा प्रमुख हेतू आहे. हन्मारंमुळे ग्रंथाल्ाचे 
व्वसथापन सुलभ होण्ास मदत होते.
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सर्वसाधारणपणे ई-ग्रंथालयासाठीचे नियम 
थोडे रेगळे असतात.

वापर करता ्े ल. 
( ) सदस्परि हरवल्ास तवररत ग्रंथाल्ास 

कळवावे. नवीन सदस्परिासाठी ...... प्े 
आकार पडेल.  

( ) आपले सदस्परि दसऱ्ा व् ीस वापरास दे  
न्े. तसे आढळल्ास आपले सदस्तव रद्द 
केले जा ल ्ाची नोंद ्ावी. 

( ) वत्वमानपरिे आहण माहसके वाचन कक्ातच 
वाचनासाठी हमळतील. 

( ) ग्रंथाल् अहधकार मरंडळाने ठरवलेल्ा सरंख्ेच्ा 
म्ा्वदेतच ग्रंथ हदले जातील.

( ) री नेलेला ग्रंथ हदलेल्ा मुदतीतच परत 
करावा.

( ) मागणी नसलेल्ा ग्रंथाचीच मुदत वाढवली 
जा ल. एका ग्रंथासाठी जासतीत जासत तीन 
वेळेला मुदतवाढ हमळेल.  

( ) ग्रंथ वेळेत परत न हदल्ास प्रहतहदन .... प्े 
्ाप्रमाणे हवलरंब शुलक आकारणी करण्ात 
्े ल.

( ) ग्रंथ काळजीपूव्वक हाताळावा. ग्रंथातील पानारंवर 
कठल्ाही नोंदी व खुणा करू न्ेत.

( २) वाचताना पाने ाडू अथवा दमडू न्ेत. 
आठवणीसाठी खूण हच ीचा वापर करावा.

( ) सरंदभ्व ग्रंथ तसेच दमषीळ ग्रंथ  ग्रंथाल्ातच 
वाचनासाठी उपलबध करून हदले जातील.

( ) ग्रंथ खराब अथवा गहाळ झिाल्ास त्ाची 
नवीन प्रत आणून द्ावी लागेल. ग्रंथ बाजारात 
उपलबध नसल्ास ग्रंथाची मूळ रक्कम आहण 
दरंड भरावा लागेल. ही रक्कम हन्मानुसार 
ग्रंथपाल ठरवतील.

( ) ग्रंथ खरंडातील एखादा खरंड गहाळ झिाल्ास 
सरंपूण्व नवीन सरंच आणून द्ावा लागेल.

( ) आवश्कता भासल्ास एखादे पुसतक वेळेआधी 
परत मागवण्ाचा ग्रंथपालास अहधकार आहे. 

( ) ग्रंथाल्ात प्रहतरूप मु णाची ( ) 
सुहवधा उपलबध आहे. त्ासाठी प्रत्ेक पानास 

....... प्े आकारण्ात ्ेतील. 
( ) री नेलेल्ा ग्रंथारंचे प्रहतरूप मु ण करण्ास 

स  मना  आहे. तसे आढळल्ास होणाऱ्ा 
का्देशीर कारवा स वाचक जबाबदार राहील. 

ग्रंथाल् वापर ्ासा ीचे दन्म
सद्गसथतीत ग्रंथाल्े  अद््ावत तरंरि ानाचा 

वापर करत असून ापील माहहती स्ोतारंबरोबरच 
ले हनक माहहती साधनेसु ा वाचकारंना 
-ग्रंथाल्ाच्ा माध्मातून उपलबध करून हदली 

जातात. ापील वाचन सरंग्हाप्रमाणेच ्ा कक्ाच्ा 
सु्ो्् वापरासाठी काही हन्म करावे लागतात ते 
पुढीलप्रमाणे 

( ) -ग्रंथाल्ातील सरंगणकाचा वापर काळजीपवू्वक 
करावा.

(२) उपलबधतेनुसार सरंगणक वापरासाठी हदला 
जा ल. ठरावीक जागेसाठी अथवा सरंगणकासाठी 
आग्ह करू न्े.

( ) सरंगणकावर हदलेल्ा ्ुजर नेम आहण पासवड्व
ारेच ल ग- न करावे.

( ) वै्ग क कामासाठी सरंगणकाचा वापर करता 
्ेणार नाही. 

( ) कोणत्ाही पररगसथतीत बाहेरील पेन डा वह 
(  ) अथवा सीडी ( ) वापरू 
न्ेत.

( ) हप्ररं  साठी एका प ास ... प्े आकारण्ात 
्ेतील.

( ) सरंगणक लबमध्े प्रवेश करताना उपलबध 
असलेल्ा नोंदवहीत प्रत्ेक हवद्ा ्ा्वने नोंद 
करावी.

ग्रंथाल् सेवकारंसा ी दन्म
ग्रंथाल्ात जसे वाचकारंसाठी हन्म केले जातात 

त्ाचप्रमाणे ते ग्रंथाल् सेवकारंसाठी सु ा केले जातात. 
जेणेकरून ग्रंथाल् सेवक वाचकारंना ्ो््रीत्ा सेवा 
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उपलबध करून देतील. 
( ) सेवकारंनी आपल्ा हनधा्वररत वेळेपूवषी हकमान 

 हमहन े अगोदर उपगसथत राहावे.
(२) आपले ओळखपरि दश्वनी भागावर हदसेल असे 

लावावे. 
( ) वाचकारंशी स जन्ाने वागावे.
( ) कामाव्हतरर  आपली हनधा्वररत जागा सोडून 

जा  न्े.
( ) काही अडचणी असतील तर ग्रंथपालारंशी सरंपक

साधावा.
सचना पेटी 
ग्रंथाल् हे सतत सेवारंचा दजा्व सुधारण्ासाठी 

प्र्तनशील असते. त्ाकररता वाचकारंनी हदलेल्ा 

टीप : आपल्ा सूचना ग्रंथाल्ाच्ा प्रवेश ाराजवळ असलेल्ा सूचना पे ीतच ाकाव्ात. 
्ो्् त्ा सूचनारंची हनगशचतच दखल ेतली जा ल. वरील हन्म आपल्ा हहतासाठीच आहेत 
त्ारंचे पालन करून ग्रंथाल्ास सहका््व करावे. पररगसथतीनुरूप ग्रंथाल्ाचे हन्म बदलण्ाचा 
ग्रंथाल् सहमतीस अहधकार आहे. नवीन हन्म पूव्वसूचनेने अमलात आणले जातील. 

वा ्ा्

सूचनारंचा हवचार हा 
ग्रंथाल्ीन सरंग्ह 
वाढवण्ासाठी तसेच 
ग्रंथसरंग्हाची गुणवतता 
सुधारण्ाकररता केला 
जातो. सूचना नोंदी ा 
सूचना वहीत नोंद करून 
त्ावर केलेल्ा 
का््ववाहीची नोंद करावी. 
ग्रंथाल्ात वाचकारंच्ा सूचनारंसाठी सूचना पे ी 
ग्रंथाल्ामध्े सवाांच्ा ग क्ेपात ्े ल अशी ठेवली 
जाते आहण त्ाजवळ खालीलप्रमाणे मजकूर सूचना 

लकावर लावण्ात ्ेतो.

. (अ) ददलेल्ा प्ा्ारंपक  ् ् प्ा् दनव न दवधाने 
पण करा.

( ) ग्रंथाल्ारंच्ा उद हद पूतषीसाठी  ्ारंचे 
हन्ोजन व व्वसथापन महणजे ग्रंथाल् 
व्वसथापन हो्.
(अ) ग्रंथसरंग्ह  (ब) मनु ्बळ (क) रं रने  
(ड) ग्रंथसरंग्ह, मनु ्बळ, आहथ्वक व साधन 
सामग्ी

(२) आ्.एस.बी.एन. चे पूण्व रूप आहे 
व तो  अरंकी आहे.
(अ) रं रनशनल स डड्व बुक नरंबर,  
(ब) रं रनशनल स डड्व बुक नरंबर,   
(क) रं रनशनल स डरं स  बुक ने वक, 
(ड) रं रनशनल स डड्व बुक नरंबर,   

(ब) चक ची ी द त क न दलहा.
 अ  ट ब  ट
( ) आ्एसएसएन  अरंकी
(२) आ्एसबीएन  अरंकी
( ) क पीरा   
( ) दाखल नोंदवही ग्रंथाल्ाचा अनावश्क

दसत वज

(क) खालील दवधाने व ् ् कारणे ्ारंची सारं  
ालन ददलेल्ा प्ा्ारंतन ् ् प्ा्ारंची 

दनव  करा.
( ) हवधान (अ)  दाखल नाेरंदवही हा ग्रंथाल्ाचा 

महत्वाचा दसत वज आहे. 
कारण (ब)  तो ग्रंथाल्ाचा अहधकृत दसत वज 
आहे.
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प्ा्व्  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर
( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक
( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

(२) हवधान (अ)  ग्रंथपालाची व्वसथापक महणून 
हन्ोजन, सरं न, मनु ्बळ व्वसथापन, 
हनदशन, समनव् व अरंदाजपरि त्ार करणे ही 
का् आहेत. 
कारण (ब)  ग्रंथाल्े ही ग्रंथाल् सेवारंची 
हनहम्वती करणाऱ्ा सरंसथा आहेत.

प्ा्व्  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर
( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक
( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

( ) नावे दलहा.
( ) व्वसथापन हे एक ब उद्देशी् का््व आहे की 

ज्ा ारे व्वसा्, व्वसथापक, कामकाज 
आहण कम्वचारी त्ाद चे हन्ोजन केले जाते.  
ही व्ाख्ा सारंहगतली ....

(२) अनुमान काढणे, हन्ोजन करणे, सरं न करणे, 
आदेश देणे, समनव् साधणे आहण हन्रंरिण
करणे महणजे व्वसथापन हो्.  ही व्ाख्ा
हलहहली ....

२. प ील प्र नारंची द नशे श दारंत तरे दलहा.
( ) ग्रंथाल् व्वसथापनाची का् उदाहरणासह सप

करा.

(२) दाखल नोंदवही महणजे का्  दाखल नोंदवहीची 
ग्रंथाल्ातील गरज सप  करा. त्ातील 
रकान्ारंचे महत्व वण्वन करा.

( ) ग्रंथाल्ातील हवहवध हवभाग कोणते ते हलहा. 
कोणत्ाही एका हवभागाचे का््व सहवसतरपणे 
सप  करा.

३. प ील दवधाने चक क  बर बर सारं न ती सकारण 
प  करा.

( ) ग्रंथाल्ाचे का््व करताना व्वसथापनाच्ा हवहवध 
का्ाांची गरज असते.

(२) ग्रंथपालातील नेततव गुणारंमुळे ग्रंथाल्ातील 
कम्वचाऱ्ारंना का््व करण्ाची प्रेरणा हमळते.

४. टीपा दलहा.
( ) उपाज्वन हवभागातील दसत वज
(२) हवतरक नोंदवहीचे महत्व
( ) आ्एसबीएन व आ्एसएसएन

. खालील प्र नारंची सदव तर तरे दलहा.
( ) ग्रंथपालाची का् हवशद करा.
(२) ग्रंथाल्ातील हवहवध हवभाग कोणते ते सारंगून 

कोणत्ाही एका हवभागातील का् व त्ातील 
दसत वज ्ारंचे वण्वन करा.

पक्रम
. आपल्ा पररसरातील हकमान एका ग्रंथाल्ाला 

भे  दे न तेथील व्वसथापन का् जाणून ्ा.
२. ग्रंथाल् हन्मारंहवर््ी वाचकारंची मते जाणून ्ा. 

त्ावर आधाररत आपल्ा महाहवद्ाल्ासाठी 
आदश्व हन्मावली त्ार करा.
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प्रा तादवक
ग्रंथाल्ात हवहवध वाचन साहहत् हे अध््न 

आहण अध्ापनाच्ा ीने खरेदी केले जाते. ्ा वाचन 
साहहत्ाचा वाचकारंना सहजासहजी उप्ोग करता ्ावा 
्ाकररता त्ारंच्ावर काही प तशीर प्रहरि्ा कराव्ा 
लागतात. ्ासाठी प्रत्ेक ग्रंथाल्ात तारंहरिक प्रहरि्ा 
हवभाग असतो. ्ा हवभागा ारे वगषीकरण ताहलकीकरण, 
वाचन साहहत्ाची तपासणी त्ादी प्रहरि्ा उपाहज्वत 
वाचन साहहत्ावर केल्ा जातात. ्ा प्रहरि्ारंना तारंहरिक 
प्रहरि्ा असे महणतात. तारंहरिक प्रहरि्ारंमध्े प्रामुख्ाने 
वगषीकरण आहण ताहलकीकरण ्ा प्रहरि्ा अत्रंत 
सू मपणे व काळजीपूव्वक कराव्ा लागतात.

ग्रंथारंचे वगषीकरण ग्रंथाल्ाच्ा धोरणानुसार हनगशचत 
केलेल्ा वगषीकरण प तीनुसार केले जाते. ु  
डेहसमल वगषीकरण प ती, कोलन वगषीकरण प ती, 
्ुहनवहस्वल डेहसमल वगषीकरण प ती त्ादी 
वगषीकरणाच्ा प ती आहेत. ताहलकीकरणाचे सवरूप 
हे ताहलका सरंहहतेवर अवलरंबून असते. काही सरंगणकीकृत 
ग्रंथाल्ारंत सरंगणकाच्ा साहा ्ानेही ग्रंथारंवर तारंहरिक 
प्रहरि्ा केल्ा जातात.

प्रत्ेक ग्रंथाचा वाचकारंप्ांतचा प्रवास ्ा 
हवभागापासून सुरू होतो. तारंहरिक हवभाग हा उपाज्वन 
( ) हवभाग व देव ेव हवभाग ्ा 
दोहोंमधील सेतू आहे.

ग्रंथाल्ातील वाचन सादह ्ावरील तारंद क 
प्रदक्र्ेची आव ्कता : तारंहरिक प्रहरि्ेची आवश्कता 
पुढील बाब च्ा साहा ्ाने हवशद करता ्े ल. 

( ) ग्रंथारंची रचना वाचकारंना सो ची हो ल अशा 
प तीने करणे गरजेचे असते.

वाचन साहहत्ाचे वगषीकरण व रचना अशा प तीने 
करावी लागते की एका हवर््ावरील वाचन साहहत् 
एकरि ्ेतील.

वाचकारंच्ा माहहतीहवर््क गरजारंचे समाधान 
होण्ाच्ा ीने वाचन साहहत्ाची प तशीरपणे रचना 
( ) करावी लागते.

टक ३. ग्रंथाल्ातील वाचन सादह ्ावरील तारंद क प्रदक्र्ा

तारंहरिक प्रहरि्ेसाठी हवहवध साधने उप्ोगात 
आणावी लागतात.

( ) वगषीकरण प तीची शे ुल/शे ुलस 
(  )

(२) ताहलका सरंहहता (  )
( ) हन्रंहरित सरं ा कोश हकंवा हवर्् शीर््वक ्ादी 
(   ( ), 

  )
३.  व करण : क सामा ् सरंकलपना  

मनु ्ाच्ा जीवनात वगषीकरणाच्ा प्रहक्ेचा अवलरंब 
सव्वरि होत असल्ाचे आढळते. ज्ा व् ना कोणतेही 
का््व प तशीरपणे करण्ाची सव् असते त्ा व् ी 
वगषीकरणाच्ा हरि्ेचा अथवा प्रहरि्ेचा जासतीत जासत 
उप्ोग करतात. वगषीकरणाची प्रहरि्ा व् कडून 
जाणीवपूव्वक अथवा अजाणतेपणाने केली जात असते. 
आपण आपल्ा दैनरंहदन का्ा्वत नकळतपणे वगषीकरण 
करत असतो. 

सामान् व्वहारातही आपणारंस वगषीकरणाचा 
उप्ोग केल्ाचे हदसून ्ेते. उदा., भाजीहवरिेत्ाच्ा 
स ालवर हवहवध प्रकारच्ा भाज्ा सवतरंरि ोपल्ारंमध्े 
(बासके ) ठेवलेल्ा असतात. व् च्ा समूहारंचेही 
गरजेनुसार आपण हवहवध ग  पाडतो. ग  पाडण्ाच्ा 
्ा हरि्ेलाच वगषीकरण  असे महणतात. उदा., उरंचीनुसार 
वेगवेग ा व्ग समूहारंचे ग  आपणारंस पाडता ्ेतात. 
सा ारंच्ा दकानातही सा ारंमध्े उप्ोग केलेल्ा 
धा््ारंनुसार सा ारंचे हवहवध हवभाग केलेले असतात. 
उदा., का न सा ा, हसलक सा ा, हश न सा ा, 
चरंदेरी वक केलेल्ा सा ा त्ादी, सा ारंचे असे 
सवतरंरि हवभाग असतात.

प्राचीन रोममध्े समाजातील व् चे सरंपततीच्ा 
आधारे ग  केले जात असत. ्ाहठकाणी एक बाब 
आवजू्वन सारंगावीशी वा ते की, असे समूह, ग  अथवा 
हवभाजन करताना काही हवहश  हनकर् ठरवले जात 
असत. त्ा हनकर्ारंच्ा आधारेच वगषीकरणाची प्रहरि्ा 
पार पाडली जाते. ्ापुढे आपण वगषीकरण  ही सरंकलपना 
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ग्रंथाल्ाच्ा सरंदभा्वत अ ्ासणार आहोत तेवहा हनकर्ारंचा 
उप्ोग महणजचे वगषीकरणाच्ा भार्ते  (  

) त्ारंना गुणवैहश े  ( ) 
असे महणतात. ग  अथवा समूह करताना एकसारखी 
गुणवैहश े असलेल्ा वसतू एकहरित ठेवल्ा जातात व 
हवजोड अथवा हवर्म वसतू बाजूला केल्ा जातात.

सामान् व्वहारात वगषीकरण  ्ा हरि्ेची व्ाख्ा 
पुढीलप्रमाणे -

एकसारखी गुणवैहश े असलेल्ा वसतूरंचा एक 
सरंच/ग  केला जातो व वेगळी गुणवैहश े असलेल्ा 
वसतूरंचा (  ) वेगळा ग  केला जातो ्ा 
हरि्ेस वगषीकरण असे महणतात.

उदा., व् चा समूह जर देशानुसार केला तर 
भारती्, अमेररकन, ीलरंकन, ह ह श, रहश्न

त्ादी. महणजे हवहश  भूभागात राहणाऱ्ा लोकारंचा
एक समूह त्ार होतो. ्ेथे भूभाग  या गुणवैहश ारंचा
उप्ोग करून व् चा समूह केल्ाचे हदसून ्ेते.
महणजेच वगषीकरण ही एक वैचाररक प्रहरि्ा आहे.
हवचारशीलता हा मानवाचा गुण आहे. त्ामुळे तो
वगषीकरणाच्ा प्रहरि्ेचा अवलरंब करतो.

३. .  ग्रंथ व करण सरंकलपना व ्ा ्ा :
ग्रंथाल्ात ग्रंथारंचे वगषीकरण हवहवध कारणारंमुळे 

करावे लागते. ्ारंपैकी एक महत्वाचे कारण महणजे 
सरंबरंहधत ग्रंथ ज्ा हवर््ावरील आहे त्ाला त्ाच 
हवर््ाच्ा रारंगेत सथान हमळा्ला हवे. तरच हवा 
असलेला ग्रंथ वाचकारंना ्ो्् वेळी प्रा  हो  शकेल. 
दसरे महत्वाचे कारण महणजे ग्रंथाल्ातील एकाच 
हवर््ावरील ग्रंथसरंग्ह एकरि असल्ामुळे त्ा हवर््ावरील 
सव्व ग्रंथ सहजासहजी हाताळणे ( ) सोपे 
होते. प्रत्ेक ग्रंथास हवहश  वगाांक हदला असल्ाने 
वाचकारंनी उप्ोग केल्ानरंतर ग्रंथाल्ात परत केल्ावर 
तो ्ो्् सथानी ठेवण्ास मदत होते व तर वाचकारंना 
तो पुनहा उपलबध होण्ास सो चे होते.

ग्रंथ व करण  ्ा ्ा
( ) ग्रंथाल् वगषीकरण महणजे ग्रंथाल्ात खरेदी 

केलेल्ा वाचन साहहत्ाचे वगषीकरण हो्. वगषीकरणाच्ा 
प्रहरि्ेत ग्रंथातील ानहवशवाचे हवभाजन ग्रंथाल्ाने 
हनवडलेल्ा वगषीकरण प तीनुसार केले जाते. ान 

हवशवाचे अथवा ग्रंथारंमधील हवहवध हवर््ारंचे ग  
पाडल्ानरंतर एका हवर््ावरील ग्रंथ एकहरित ठेवले 
जातात व त्ारंची ेणीनुसार रचना केली जाते.

(२) बहव्वक से्स्व ्ारंच्ा मते, ग्रंथाल् वगषीकरण 
महणजे ग्रंथाल्ाच्ा शेल वरील ग्रंथारंची व्वसथा अथवा 
त्ारंचे वण्वन की जे वाचकारंना उप्ु  आहे.

( ) ड . एस.आर. ररंगनाथन ्ारंनी केलेली व्ाख्ा, 
हवहवध हवर्् नामारंचे नैसहग्वक भार्ेतून रिमवाचक 

अरंकारंच्ा कृहरिम भार्ेत रूपारंतर करणे महणजे ग्रंथ 
वगषीकरण हो्.

वरील व्ाख्ेनुसार वगषीकरण व ेणीनुसार रचना 
महणजे प्रत्ेक हवर््ाचा सवतरंरि ग  व त्ा ग ारंतग्वत 
उपहवर््ारंनुसार ग्रंथारंची रचना केली जाते. 

थोड ्ात, ग्रंथाल् वगषीकरण महणजे एकाच 
हवर््ावरील ग्रंथारंचे हवर्् व उपहवर््ारंच्ा आधारे ग  
हकंवा समूह  हनमा्वण करणे हो्. वगषीकरण करण्ाचा 
मुख् उद्देश महणजे वाचकारंना त्ारंचे वाचन साहहत् 
सुलभरीत्ा, का््वक्मपणे व सहजगत्ा प्रा  वहा्ला 
हवे. ग्रंथारंचे वगषीकरण करताना ग्रंथाचा आकार, लेखक 
्ारंचा हवचार केला जात नाही. केवळ ग्रंथारंच्ा 
हवर््ाचाच हवचार केला जातो.

व करणाचा हेत 
वाचन साहहत्ाचा उप्ोग वहावा ्ा ीने 

वगषीकरणाची प्रहरि्ा केली जाते. वगषीकरणाचे हेतू 
पुढीलप्रमाणे -

(अ) वगषीकरण महणजे कपा ातील ग्रंथारंचे सथान
हनगशचत करणे.

(आ) ग्रंथाल् कम्वचारी व वाचकारंना वाचन 
साहहत्ाचा हवर््ानुसार सो सकररीत्ा शोध 

ेता ्ेणे.
( ) वाचकारंनी नेलेला ग्रंथ ग्रंथाल्ात परत केल्ावर 

पुनहा त्ाच जागेवर तो ठेवता ्ावा ्ाकररता 
वगषीकरण अत्ावश्क आहे.

( ) ग्रंथाल्ातील अनावश्क व हन प्ोगी वाचन 
साहहत् सरंग्हाबाहेर काढण्ाकररता व ग्रंथ 
रद्दबातल करण्ासाठी वगषीकरणाचा उप्ोग 
होतो.
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(उ) नव्ाने खरेदी केलेले ग्रंथ वगषीकरणानरंतर 
त्ारंच्ा हवर््ानुसार त्ा हवर््ाच्ा ग ात 
्ो्् त्ा हठकाणी ठेवण्ास मदत होते. 

 ( ) ताहलकेत ग्रंथाहवर््ीची माहहती शोधल्ानरंतर 
ताहलकापरिावरील ग्रंथाचा वगाांक े न त्ा 
वगाांकाच्ा साहा ्ाने सरंबरंहधत हवभागात 
ठेवलेला तो ग्रंथ तवररत शोधता ्ेतो.

 (ए) प्रत्ेक ग्रंथास सवतरंरि वगाांक (व्ग गत 
वगाांक) हदला जातो. त्ामुळे त्ा ग्रंथास 
व्ग गत रिमारंक प्रा  होतो. ्ा वगाांकमुळेच 
त्ाची सवतरंरि ओळख हनमा्वण होते.

 ( ) एखाद्ा हवर््ावरील ग्रंथारंची सूची त्ार 
करा्ची असल्ास वगाांकाच्ा साहा ्ाने 
सरंबरंहधत हवभागातील सव्व ग्रंथ एकहरित प्रा  
होतात. त्ामुळे त्ा सवाांची सूची त्ार करणे 
सोपे होते.

 (ओ) ग्रंथ पडताळणीच्ा का्ा्वतही सुलभता ्ेते.

हे त्ा सवरूपानुसार करावे लागते. ्ालाच सवरूप वग्व  
असे महणतात. उदा., कहवता, ना क, कादरंबरी, कथा, 
लहलत हनबरंध, प्रवासवण्वन त्ादी. असे सवरूप वग्व 
वा  म् ्ा मुख् हवर््ारंतग्वत प्रत्ेक वगषीकरण प तीत 
हनमा्वण केलेले असतात.

३. .२.३ व प दव ा  ( or  i ision): 
हवहवध हवर््ारंतील माहहती ही ग्रंथारंहशवा् तरही 
सवरूपात प्रकाहशत केली जाते. उदा., हन्तकाहलक, 
अ लास, नकाशे, हववेचनातमक हनबरंध, शबदकोश, 

ानकोश त्ादी. ्ा हवहवध प्रकारच्ा माहहती 
साधनारंकररता व मुख् हवर््ास जोडण्ाकररता काही 
रिमारंक हे वगषीकरण प तीमध्े वेग ा त त्ारंमध्े 
हदलेले असतात. यालाच सवरूप हवभाग  असे महणतात. 
याचे रिमारंक हे सामा क असतात. ते कोणत्ाही 

हवर््ास जोडता ्ेतात. ते लक्ात ठेवण्ासही सुलभ 
असतात. 

३. .२.४ दच हारंकन ( otation) : ग्रंथ 
वगषीकरण प तीमध्े हवर््ारंचे प्रहतहनहधतव दश्ववण्ासाठी 
हवहश  हचनहारंचा उप्ोग केला जातो. त्ास हचनहारंकन  
असे महणतात. वगषीकरणाच्ा अनेक प त पैकी जी 
प त ग्रंथाल्ात वापरली जाते त्ा प तीत वापरलेली 
हचनहे ग्रंथ वगषीकरणासाठी वापरावी लागतात. उदा., 
शून् ते न  ु  डेहसमल वगषीकरण प तीचे हचनहारंकन 
आहे. एक प्रकारे हचनहारंकनाच्ा साहा ्ाने ग्रंथामधील 
नैसहग्वक हवर्् सारंकेहतक हचनहारंच्ा साहा ्ाने दश्ववलेला 
असतो. ्ा सारंकेहतक अथवा कृहरिम भार्ेतील हचनहारंना 
हचनहारंकन  असे महणतात. हचनहारंकनारंचा सरंच हा रंडो-

अरेहबक नरंबस्व अथवा रंग्जी अल ाबे च्ा सवरूपातही 
असू शकतो. तसेच गहणती् हचनहारंचा वापरही 
हचनहारंकनात केला जा  शकतो. हचनहारंकन हे वगषीकरण 
प तीनुसार बदलत जाते. 

हचनहारंकनाचे सव्वसाधारणपणे दोन प्रकार सारंहगतलेले 
आहेत.

(अ) श  दच हारंकन ( ure otation): 
जेवहा वगषीकरण प तीत एकाच सवरूपातील हचनहारंचा 
उप्ोग केला जातो तेवहा अशा प्रकारचे हचनहारंकन हे 
शु  हचनहारंकन  असते. उदा., ु  डेहसमल वगषीकरण 

प तीतील हचनहारंकन हे शु  हचनहारंकन (  व्ा 

हे नेहमी लक्षात ेवा.
ग्रंथश धात दव ् क नाचे मह व : 

वगषीकरणात ग्रंथ वगषीकरण करताना ग्रंथारंचा आकार, 
लेखक, ररंग व प े ्ारंचा हवचार न करता  
ग्रंथारंच्ा हवर्् ग कोनाचा हवचार केला जातो.

३. .२ ग्रंथव करणाची दवशे  वदश े
३. .२.  सरंक णव  ( eneralia lass)  

हवहश  हवर््ारंवरील ग्रंथारंहशवा् काही ग्रंथ असे 
असतात की, ज्ामध्े असलेली माहहती ही अनेक 
हवर््ारंशी सरंबरंहधत असते. त्ामुळे अशा ग्रंथारंचे वगषीकरण 
एका हवर््ारंतग्वत करता ्ेत नाही. महणून वगषीकरण 
प तीमध्े अशा ग्रंथारंकररता एक हवशेर् वग्व हनमा्वण 
केलेला असतो. अशा वगा्वलाच सरंकीण्व वग्व  
(  ) असे महणतात.

३. .२.२ व प व  ( or  lass) : 
वा  म्ीन के्रिाशी सरंबरंहधत जे वाचन साहहत् हलहहले 
जाते त्ात ते कोणत्ा सवरूपात हलहहलेले आहे ्ास 
महत्व असते. अशा साहहगत्क कलाकृत चे वगषीकरण 
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आवततीप्ांत) होते. ्ा प तीत केवळ शून् ते न  
्ा रंडो-अरेहबक रिमारंकारंचा उप्ोग हचनहारंकन महणून 
केलेला आहे.

(आ) दम  दच हारंकन ( i ed otation): 
जेवहा एखाद्ा वगषीकरण प तीतील हचनहारंकनात 
एकापेक्ा जासत हचनहारंकनारंचे सरंच वापरलेले असतात 
अशा हचनहारंकारंना हम  हचनहारंकन  असे महणतात. हम  
हचनहारंकनामुळे वगषीकरण प तीमध्े सखोल वगषीकरणाची 
सो् होते. कोलन वगषीकरण प तीचे हचनहारंकन हे हम  
हचनहारंकन हो्. ्ा प तीतील हचनहारंकनात रंग्जी वण्व   

, a , ( , ,  सोडून) रंडो-अरेहबक रिमारंक 
शून् ते न , गहणती् हचनहारंकने  ∆ आहण Σ, हवरामहचनहे 
- सवलपहवराम ( ), अध्वहवराम (;), हवसग्वहचनह (:), 
अवतरणहचनह (‘), पूण्वहवराम (.), गोल कंस-स ा ्वर (  

रेस र ) त्ादी.
३. .२.  दनदश ( nde ) : प्रत्ेक वगषीकरण 

प तीत हनदश समाहव  करणे अत्ावश्क असते. 
वगषीकरण प तीमध्े समाहव  असलेल्ा सव्व हवर्् 
सरं ारंची अनुवण्व रिमानुसार रचना वगषीकरण प तीच्ा 
शेव ी हदलेली असते. ्ालाच हनदश असे महणतात. 
वगषीकरण करणारी व् ी ही सव्व हवर््ारंशी व त्ातील 
उपहवर््ारंशी पूण्वपणे पररहचत असेलच असे नाही. हवहवध 
हवर््ारंवरील ग्रंथारंचे वगषीकरण करताना वेळेचा अपव्् 
ाळण्ाकररता हनदशाचा उप्ोग होतो. हनदशामध्े 

सरंबरंहधत ग्रंथात वण्वन केलेल्ा हवर््ाच्ा सरं ेसमोर 
सरंबरंहधत वगाांक हदलेला असतो. त्ामुळे वगषीकरण 
करणाऱ्ा व् ीस तवररत हवर्् माहहती होतो व तो 
त्ा हवर््ाच्ा सारणीकडे जा  शकतो.

३. .३ ग्रंथ व करणा ्ा दवदवध प ती
 सध्ा जगात वापरल्ा जाणाऱ्ा काही ग्रंथ 

वगषीकरण प ती पुढीलप्रमाणे आहेत.
 ( ) हबगबल्ोग्ाह क ाहसह केशन ( ) 
 (२) कोलन ाहसह केशन ( )
 ( ) ु  डेहसमल ाहसह केशन ( )
 ( ) ला् री  काग्ेस ाहसह केशन ( )
 ( ) ्ुहनवहस्वल डेहसमल ाहसह केशन ( )

वरील ग्रंथवगषीकरण प त पैकी ु  डेहसमल 
ाहसह केशन ( ) व कोलन ाहसह केशन 

( ) ्ा दोन प ती भारती् ग्रंथाल्ारंमध्े प्रामुख्ाने 
वापरल्ा जातात. 

३. .३.   ेदसमल ादसद कशन : ही 
वगषीकरण प ती मेलहवल ु  ्ारंनी  मध्े 
हनमा्वण करून ग्रंथाल्ीन वगषीकरणात मोठा हातभार 
लावला आहे. ही वगषीकरण प ती जगातील ब तारंश 
देशात लोकहप्र् झिाली आहे. ही प ती जेवहा 
अगसततवात आली तेवहा हतची पहहली आवतती ही 

केवळ चववेचाळीस 
प ारंची बनलेली होती. 
कालारंतराने ती अनेक 
खरंडारंत हवसताररत 
सवरूपात प्रकाहशत 
झिाली. आजप्ांत ्ा 
वगषीकरण प तीच्ा 
एकूण २  आवत््ा 
प्रकाहशत झिालेल्ा 

आहेत. पहहल्ा 
आवततीपासून ते तेहवसाव्ा आवततीप्ांतचा हतहास हा 
आपणारंस सोबतच्ा त त्ात हदसून ्े ल.

Edition
Year of 

Publication
Total 
Pages

Editors

1 1876 44 Melvil Dewey

2 1885 314 Melvil Dewey and W.S. 
Biscoe

3 1888 416 Melvil Dewey and W.S. 
Biscoe

4 1891 466 E. May Seymour

5 1894 467 E. May Seymour

6 1899 511 E. May Seymour

7 1911 792 E. May Seymour

8 1913 850 E. May Seymour

9 1915 856 E. May Seymour

10 1919 940 E. May Seymour

11 1922 988 J. Dorkas Fellows

12 1927 1243 J. Dorkas Fellows

13 1932 1647 J. Dorkas Fellows

14 1942 1927 J. Dorkas Fellows and M. 
W. Getchell 

15 1951 716 Milton J. Furgusom

15 
Revised

1952 927 Godfrey Dewey

16 1958 2439 Dengamin A Custer and D. 
Haykin

17 1965 2153 Dengamin A Custer and D. 
Haykin

मेलदवल  ( ३ )
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18 1971 2718 Dengamin A Custer

19 1979 3385 Dengamin A Custer

20 1989 3388 Dengamin A Custer

21 1996 4115 J.P. Comaromi

22 2003 4076 J. Mitchell

23 2011 4174 (4 
Vols)

J. Mitchell

   ो ा व मध्म सवरूपाच्ा ग्रंथाल्ारंकररता ्ा 
वगषीकरण प तीच्ा सरंहक्  आवत््ाही (  

) प्रकाहशत करण्ात ्ेतात. सध्ा ्ा 
वगषीकरण प तीच्ा प्रकाशनाची जबाबदारी ओसीएलसी  
(    , 

) ्ा सरंसथेकडे आहे. तसेच ्ा वगषीकरण 
प तीची नला न सवरूपातही हडहज ल आवतती 
(  ) उपलबध आहे ( / / .

. ).
आराख ा 
्ा वगषीकरण प तीमध्े ान हवशवाचे एकूण दहा 

प्रमुख वगा्वत (मुख् हवर््) हवभागणी केलेली आहे.  
्ामध्े तत्व ान,  सामाहजक शासरिे,  हव ान,  तरंरि ान 
आहण हतहास ्ा प्रमुख ान शाखा आहेत. प्रत्ेक 
प्रमुख हवर्् हा पुढे दहा हवभागारंत ( ) 
हवभागलेला आहे. प्रत्ेक हवभाग हा पुढील दहा कारंत 
( ) हवभागलेला आहे. हा वगषीकरण आराखडा 
उतररंडीच्ा ( ) सवरूपात असून 
हचनहारंकनातही उतररंडीचा उप्ोग करण्ात आलेला 
आहे. महणजे जेवहा हवर्् व्ापक असतो (मूळ हवर््) 
तेवहा हचनहारंकन ो े असते व हवर्् जसजसा सू म 
अथवा सखोल होत जातो तसतसे हचनहारंकनाची लारंबी 
वाढत जाते. उदा.,

  
 
 
.   
.    
.   

३. .३. .   ेदसमल व करण प तीतील 
म ् व  ( ) : ्ा वगषीकरण प तीत हवर्् 
हवशवाचे तेहवसाव्ा आवततीनुसार दहा प्रमुख वगाांत 

(  ) हवभाजन केलेले आहे. ते 
पुढीलप्रमाणे  

   ,    
 

    
  
   
  
  
  
    
  
    

वरील प्रमुख दहा वगाांचे पुनहा दहा उपहवभागारंत 
( ) हवभाजन केले आहे. उदा., 

   
   
   
   
   
      
      
     
    ( )
    ( )

वरील प्रत्ेक उपहवभागारंचे पुनहा दहा कारंत 
( ) हवभाजन केले आहे. उदा., 

  
     
  
  
  
  
  
   
   
     

्ा वगषीकरण प तीत मूळ हवर््ारंव्हतरर  सात 
त त्ारंचा ( ) वगाांक त्ार करण्ासाठी उप्ोग
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केला जातो. त्ामुळे सु वातीस ही वगषीकरण प ती 
पररगणनातमक सवरूपाची होती. पररंतु सात त त्ारंचा 
( ) उप्ोग हो  लागल्ानरंतर ती काही अरंशी 
( )  हवशलेर्ण-सरंशलेर्णातमक ( -

) सवरूपाची झिाली आहे. नवीन आवततीत 
ब सरंशलेर्ण (  ) प तीत हतचे 
सवरूप बदलले आहे. तेहवसाव्ा आवततीत थोडासा 
बदल हो न सात त त्ारं वजी ( ) सहाच त े 
समाहव  आहेत. जसे की,

-  -   
-  -  ,  

, 
-  -    

,    
   

-  -    

-  -    
-  - 

्ा व करण प तीचा आराख ा
खरं   : हा खरंड डीडीसी ची प्रसतावना सप  

करतो. ्ामध्े प्रत्ेक हवर््ाच्ा सारणीचे मन्ुअल व 
हस ानत तसेच तत्वे सो ्ा प तीने सप  केले आहे. 
त्ाचप्रमाणे डीडीसीमध्े वापरलेल्ा हवहवध सरं ारंचा व 
सरंकलपनारंचा कोशही सप ीकरणासह हदलेला आहे. तर 
प ारंमध्े मन्ुअल, सहा त े (  ) आहण 
त्ार वगाांक तसेच न वापरलेले वगाांक ्ारंची ्ादी 
( ) हदलेली आहे.

खरं  २ ३ : हे दोनहीही खरंड ान हवशवातील सव्व 
हवर््ारंच्ा सारण्ारंकररता आहेत. प्रत्ेक हवर््ाच्ा 
सारणीपूवषी ( ) तीन प्रमुख सारारंश तीन 
भागारंत हदलेले आहेत. पहहला नरंबर हा मुख् वग्व 
(  ) आहे. दसरा नरंबर हा पहहले हवभाजन 
हवभाग ( ) व हतसरा नरंबर हा हवभाजनानरंतरचे 
उपहवभाग ( ) आहे. ्ा तीन सारारंश सारण्ारंमुळे 
( )एकाच ग क्ेपात प्रत्ेक ानशाखेची 
रचना डीडीसीनुसार नजरेसमोर ्ेते. खरंड २ मध्े मुख् 
वग्व  ते  तर खरंड  मध्े मुख् वग्व  
ते  प्ांतच्ा हवर््ारंच्ा सारण्ा आहेत.

खरं  ४ : सापेक् हनदश (  ) ्ा 
खरंडात हदलेला आहे. हवर्् व त्ाच्ाशी सरंबरंहधत सरं ा 
मुख् सरं ेअरंतग्वत अनुवण्वरिमानुसार हदलेल्ा असतात. 
्ामुळे मुख् हवर्् व त्ाच्ाशी सरंबरंहधत तर सरं ा 
शोधण्ास मदत होते.

माहीत आहे का तुमहाांला?

स मदत होते.स मदत होते.

माहीत आहे का तुममाहीत आहे का तुम

ु  डेहसमल वगषीकरण ही जगातील सवाांत 
जासत प्रमाणात वापरली जाणारी ग्रंथ वगषीकरण प ती 
आहे. ्ा वगषीकरण प तीच्ा सुधाररत आवत््ा 

हन्हमतपणे प्रकाहशत होत 
असल्ाने ही अद््ावत 
राहण्ास मदत होते. ही 
वगषीकरण प ती 
वापरण्ास अहतश् 
सुलभ आहे. 

 ेदसमल व करण प तीची वदश े
 (अ) ्ा व करण प तीचे बदलते व प 

( anging ature o  t e 
e e) : ु  डेहसमल वगषीकरण 

प तीचा पा्ा सु वातीच्ा काळात  
पररगणनातमक सवरूपाचा होता. पररंतु  व्ा 
आवततीनरंतर हतचे सवरूप ब सरंशलेर्ण 
(  ) प तीत झिाले 
आहे.  च्ा पहहल्ा आवततीपासून 
२  प्ांत तेवीस आवत््ा प्रकाहशत 
झिालेल्ा आहेत. ्ा वगषीकरण प तीची  
हवहवध भार्ारंमध्ेही भार्ारंतरे झिालेली आहेत. 
उदा., चा्नीज, जापनीज, हसरंहलीज, तुहकश 
त्ादी.

 (आ) ा दतक व प ( ni ersal 
lassi i ation e e) : ्ा 

वगषीकरण प तीला जागहतक वगषीकरण 
प ती महणून मान्ता हमळाली आहे. कारण 
ब तारंश देशारंमध्े ती वापरली जाते.

 ( ) सापेक्ष थान दन चती (Relati e 
Lo ation) : ्ा वगषीकरण प तीमध्े 
हनगशचत सथान (  ) 
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    तत्वा वजी सापेक् सथान (  
) हे तत्व  वापरलेले आहे. ्ा 

प तीत उप्ोगात आणले गेलेले हचनहारंकन 
हे दशारंश रिमारंक महणून उप्ोगात आणलेले 
आहेत.

 ( ) दशारंश दच हारंकन ( e i al otation) : 
डीडीसी मधील सव्व हचनहारंकने ही दशारंश 
अपूणाांक (  ) महणून 
वापरलेली आहेत. त्ामुळे ्ा हचनहारंकनात 
लवचीकता आलेली आहे. ्ामुळे नवीन 
हवर््ारंना नवीन रिमारंक देण्ात व उपलबध 
वगाांकामध्े नवीन रिमारंक सामावून ेण्ास 
मदत होते. दशारंश हचनह हे मुख् वगा्वच्ा 
सु वातीसच गहीत धरलेले आहे.  ते 
हलहहले जात नाही.

 ( ) सख ल व करण करता ्ेते ( inute 
lassi i ation) : ब सरंशलेर्णातमकता व 

हवहवध त े आहण हचनहारंकनाचे दशारंश सवरूप 
्ामुळे सू म हवर््ाचेही सखोल वगषीकरण 
करता ्ेते.

 ( ) मरण सल ता ( ne oni s) :   समरण 
सुलभता हे ्ा वगषीकरण प तीचे हवशेर् 
वैहश  आहे. सामा क हवर््ारंवरील ग्रंथारंचे 
वगषीकरण सहजपणे करता ्ेते. ्ा प तीत 
अनेक हठकाणी समती सुलभता प्रा  झिाली 
आहे. ्ामध्े वगषीकरणाच्ा  त त्ारंमध्े जी 
हचनहे व रिमारंक हदलेले आहेत ते अनेक 
हवर््ारंबरोबर वापरता ्ेतात, उदा., सारणी 
समरण सुलभता (  

), प तशीर समरण सुलभता 
(  ), अनुवण्व 
समरण सुलभता (  

). अशा समरण सुलभतेमुळे 
हवर््ाचे हवशलेर्ण करण्ास मदत होते. ही 
उप्ु  साहा ्कारी तरंरिे सव्व हवर््ारंसाठीही 
उप्ु  ठरतात. उदा., एक ते सहा त त्ारंमध्े 
( ) हदलेले रिमारंक हे कोणत्ाही 
हवर््ास जोडता ्ेतात, जसे,  शबदकोश,  

 हन्तकाहलक त्ादी.
 ( ) व ाकातील अदथ ्शीलता ( os itality 

o  u bers) : ्ा वगषीकरण प तीत 
मूळ हवर््ारंच्ा वगाांकामध्े बदल न करता 
नवीन ानशाखेतील हवर््ारंना सामावून ेण्ाचे 
का््व सुलभरीत्ा करता ्ेते.

 ( ) सहा त े ( i  ables)  : तेहवसाव्ा 
आवततीत  त े असून ते हवर््ारंचे हवहवध 
पैलू दश्ववतात. ्ा  त त्ारंमधील रिमारंक 
त्ा त्ा हवर््ातील हदलेल्ा सूचनेनुसार 
कोणत्ाही हवर््ाच्ा वगाांकास जोडता ्ेतात.

३. .३.२ क लन व करण प ती ( olon 
lassi i ation)

पा व मी  (Ba kground) : ड .एस.आर.
ररंगनाथन ्ारंनी कोलन वगषीकरण प ती हवकहसत 
केली. ही वगषीकरण प ती प्रामुख्ाने भारती् 
ग्रंथाल्ारंमध्े वापरली जाते. ्ा वगषीकरण प तीची 
प्रथम आवतती  मध्े प्रकाहशत झिाली. आजप्ांत 
्ा वगषीकरण प तीच्ा सात आवत््ा प्रकाहशत 
झिालेल्ा आहेत. सातव्ा आवततीचे मुख् वैहश  
महणजे ती तीन हवभागारंत ड .एम.ए.गोपीनाथन ्ारंनी 
सादर करून ही आवतती प्रकाहशत केली आहे. ही 

पैलूब  वगषीकरण 
(  
) प ती 

हो्. ्ा वगषीकरण प तीत 
प्रत्ेक हवर््ाचे पाच मूलभूत 
पैलू गहीत धरलेले आहेत. 
महणजे, ्ा पैलूरंच्ा आधारे 
प्रत्ेक हवर््ाचे व 
उपहवर््ारंचे हवभाजन केलेले 
आहे.  ड . ररंगनाथन ्ारंनी 
गहीत धरलेले प्रत्ेक 
हवर््ाचे हकमान पाच पैलू 

गहीत धरले आहेत. (   
  / ) ते पाच 

पैलू पुढीलप्रमाणे 

क लन व करण प ती
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अ.क्र. दवदवध पल दच ह 
(अ) व्ग तव पैलू  ( ) , (क मा)
(आ) साधन पैलू (वसतू) [  ( )  (सेमी कोलन)
( ) जा्व पैलू (हरि्ा) [  ( )  (कोलन)
( ) सथल पैलू  ( ) . (ड )
(उ) कालदश्वक पैलू  ( )  (हसरंगल 

नवह ड/
को ेशन माक) 

आहे. उदा., हद ी, पुणे, मुरंब  त्ादी.
( ) कालदशक पल ( i e): काही 

ना ्ा ठरावीक कालखरंडात डत असतात. 
अशा काळाशी हनगहडत कालखरंडारंची ्ादी कोलन 
वगषीकरण प तीत हदलेली आहे. अशा 
त त्ास कालदश्वक पैलू  असे महणतात. उदा., 
हवसावे शतक, अठराशे प ासमधील भारताचा 
हतहास.

(अ) ् व पल ( ersonality): व्ग तव 
पैलू हा प्रत्ेक हवर््ाचा प्रमुख व वैहश पूण्व उपहवर्् 
हो्. हा मुख् हवर््ातील प्रथम पैलू हो्. तसेच मुख् 
हवर््ाचा हा अहवभाज् क असतो. जो क मुख् 
हवर््ातून वगळला असता तो सवतरंरि हवर्् राहणार 
नाही असा क महणजे व्ग तव. ड .ररंगनाथन ्ारंच्ा 
मते व्ग तव पैलू हे प्रत्ेक हवर््ाचे साकार रूप हो्. 
जसे, हवहवध प्रकारची ग्रंथाल्े ही ग्रंथाल् शासरिाची 
व्ग तव पैलू हो्. तसेच हवहवध रसा्ने हे रसा्न 
शासरिाची व्ग तव पैलू आहेत. व्ग तव पैलूहशवा् 
तर उपहवर््ारंचा हवचार हो  शकत नाही. महणून ्ास 

साकार पैलू समजले जाते.
(आ) साधन पल ( atter) : कोणतेही का््व 

करण्ासाठी साहहत्, सामग्ी, पदाथ्व ्ा वसतू लागतात. 
अशा कारंना साधन पैलू  असे महणतात. उदा., 
ग्रंथाल्ारंमधील वाचन साहहत्, अथ्वशासरिात चलन 
(हवहवध प्रकारचे).

 ( ) ा पल ( nergy) : हरि्ा, कृती 
हकंवा प्रहरि्ा दश्ववणाऱ्ा सरं ारंचा समावेश जा्व पैलू त 
केला जातो. महणजेच ्ा सरं ा वसतूरंवर पररणाम डवनू 
आणत असतात. ात हरि्ा डत असते. ्ासाठी 

जची गरज असते. महणून ारंना जा्व पैलू  असे 
महणतात. उदा., नाहलहसस-केहमस ीमध्े, ी म -
मडेीकल सा्नसमध् ेव ाहसह केशन व ताहलकीकरण-
ला् री सा्नसमध्े त्ादी.

( ) थल पल ( a e) : कोणतेही का््व हकंवा 
हरि्ा हवहश  सथळी आकार ेत असते. अशा वेळेस 
त्ा भ गोहलक सथानाचा ग कोन हवर््ात 
दश्ववण्ाकररता सथल पैलूचा उप्ोग केला जातो.   
त्ालाच ड . ररंगनाथन  ्ारंनी सथल पैलू  असे सरंबोधले 

क लन व करण प तीची वदश े 
. क हवर््ाचे पाच मूलभूत पैलू (  

 ).
२. हवशलेर्ण सरंशलेर्णातमक वगषीकरण प ती.

. हवहवध उपा्ारंचा ( ) वापर, उदा., 
भ गोहलक त े, काल त े, सामान् उपहवभागारंचे त े 
त्ादी. 

. समती सुलभता ( ).

. नवीन हवर््ारंचे तसेच उपहवर््ारंचे समावेशन 
सहजरीत्ा करता ्ेते.

. हन पक्पाती सवरूप.

. सखोल वगषीकरण करता ्ेते.
आराखडा  ्ा वगषीकरण प तीतील हवर््ारंची 

वग्ववारी व आराखडा खालीलप्रमाणे आहे.
. म ् दव ् : ज्ा हवर््ारंचा व त्ातील 

उपहवर््ारंचा सवाांगीण हवकास झिाला आहे, अशा 
हवर््ारंना मुख् हवर््  महणून समजले जाते. उदा., 
गहणत, रसा्नशासरि, पदाथ्व हव ान,  हतहास,  भूगोल 
त्ादी. ज्ा हवर््ारंचा समावेश वगषीकरण प तीत 

करून त्ारंना सवतरंरि हचनहारंकन हदले जाते, अशा 
हवर््ारंना मुख् हवर््  असे महणतात. अशा हवर््ारंचे 
पुनहा पाच पैलूरंच्ा आधारे हवभाजन करून त्ा 
हवर््ारंतील उपहवर््ारंची सारणी हवकहसत केली जाते. 

२. पदव ् ( solate dea) :  मुख् हवर््ात 
अनेक उपहवर्् असतात. उपहवर््ारंचे पाच प्रमुख पैलू 
ड .ररंगनाथन ्ारंनी कगलपलेले (   

 ) आहेत (प  रि.  
वरील पैलूरंचा त ा). ्ाहशवा्, सामान् उपहवभाग 
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(  ) हे उपहवर्् महणून ग्ाह् 
धरलेले आहेत. 

३. ब पल असलेले दव ् ( ulti a eted 
ub e ts) : ्ामध्े दोनपेक्ा अनेक पैलू एकरि ्ेतात 

अशा हवर््ारंना ब पैलू हवर्् असे महणतात.

कोलन वगषीकरण प ती ही हवशलेर्ण-
सरंशलेर्णातमक वगषीकरण प ती ( -

  ) हो्. 

हवशलेर्णाच्ा प्रहरि्ेत ग्रंथातील नेमका हवर्् 
(  ), मुख् हवर्् आहण त्ाचे सव्व 

क हवर्् -  व्ग तव, साधन, हरि्ा, सथल आहण 
काल हे शोधून काढले जातात. नरंतर त्ारंची मारंडणी व 
रचना प्रथम मुख् हवर्् व नरंतर उपहवर्् ( ) 
्ा रिमाने केली जाते व सरं्ोगहचनहाच्ा साहा ्ाने 
एकहरित जोडले जातात.

सरंशलेर्ण प्रहरि्ेत ( ) मुख् वग्व व 
उपवग्व ्ारंची रिमाने रचना केल्ानरंतर प्रत्ेक वग्व व 
उप-वगा्वला हचनह हदले जाते व हन्मानुसार सरं्ोगहचनहे 
वापरून मुख् हवर््ाच्ा व उपहवर््ारंच्ा हचनहारंची 
जोडणी केली जाते. अशा प्रकारे प्रत्ेक हवर््ाचा 
वगाांक हनगशचत केला जातो. महणून ्ा प तीस 
हवशलेर्ण-सरंशलेर्णातमक वगषीकरण प ती असे सरंबोधले 
जाते. ्ा प तीत सव्व मुख् हवर्् आहण उपहवर््ारंसाठी 
सारण्ा ( ) हदलेल्ा असतात. ्ा प्रकारच्ा 
वगषीकरण प तीत त्ार वगाांक नसतात.

क लन व करण प ती ्ा दच हारंकनाचा 
आराख ा : ्ा वगषीकरण प तीचे हचनहारंकन हे हम  
हचनहारंकन प्रकारचे आहे. ्ामध्े पुढील हचनहारंकनारंचा 
उप्ोग केला आहे.

२३ कदपटल व  म ल वण  - , -  ( , , 
 सोडून)
 र मन रं अरादबक नरंबस   ते  

श लेखन दच हे   ,         .      
कस ( टाटर व अरे टर)  ( ) 
रंद कटर ीद टस  (हा् न) आहण  (अस ेररक)  

लटीन दच हे  ∆ (डेल ा) आहण ∑ (हस्मा)

कोलन वगषीकरण प तीतील मुख् वग्व व त्ारंची 
हचनहे पुढीलप्रमाणे आहेत.

  
   

      
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   
∆  
         
           

   
      
       
  
  
  
∑  

  
  
  
   

  
  
  

३.२ तादलक करण
ताहलका ( ) हा शबद  

्ा ग्ीक  सरं ेपासून आला आहे. ्ाचा अथ्व नावनोंदणी, 
नोंदणी पुसतक, व ्ादी असा आहे. ताहलका महणजे 
केलेल्ा हवहवध नोंद ची हन्ोजनानुसार केलेली रचना 
हो्. हनरहनरा ा प्रकारच्ा ताहलका उपलबध आहेत.  
जसे ग्रंथ हवरिेत्ारंची, हवतरकाची ताहलका, ग्रंथाल् 
ताहलका, प्रकाशकाची ताहलका त्ादी. ्ाहठकाणी 
आपण ग्रंथाल् ताहलकेबाबत माहहती े ्ा.

ग्रंथाल् तादलका हण े का्
ग्रंथाल् ताहलका महणजे ग्रंथाल्ात उपलबध 

असलेल्ा वाचन साहहत्ाची ्ादी हो्. 
३.२.  ग्रंथाल् तादलक करण : सरंकलपना  

व प  र  ्ा ्ा  मह व व का्
 ग्रंथाल्ारंचे पहहले मूलभूत का््व महणजे वाचकारंना 

ग्रंथाल्ात उपलबध असलेल्ा वाचन साहहत्ाचा शोध 
ेण्ास मदत करणे. हे का््व पार पाडण्ाचे मुख् साधन 

महणजे ग्रंथाल् ताहलका हो्. ग्रंथाल्ातील वाचन 
साहहत् व त्ातील माहहती प्रहतप्रा  करण्ासाठी 
ग्रंथपाल अथवा ताहलकाकार कसोशीने प्र्तन करत 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



48

असतो. पाररंपररक वाचन साहहत्ाबरोबरच आधुहनक 
सवरूपातील क - ाव् वाचन साहहत्, हडहज ल वाचन 
साहहत् व डे ाबेसेस ग्रंथाल्ात उपलबध असतात. ्ा 
सव्व वाचन साहहत्ाची माहहती वाचकारंना ताहलकेतील 
हवहवध नोंद च्ा साहा ्ाने हमळवता ्ेते.

ग्रंथाल्ात ्ेणाऱ्ा प्रत्ेक ग्रंथाची नोंद दाखल 
नोंदवहीमध्े झिाल्ानरंतर प्रत्ेक ग्रंथाचे ताहलकीकरण 
केले जाते. ताहलकीकरण अहधक सप पणे समजण्ासाठी  
ताहलकीकरणाच्ा काही व्ाख्ा आपण पा ्ा 
  जेमस ड  ा न ्ारंच्ा मते, ग्रंथाल् 

ताहलका महणजे ग्रंथाल्ातील वाचन 
साहहत्ाच्ा वण्वनातमक नोंदी करून त्ारंची 
हवहश  प तीने तकसरंगत मारंडणी करणे 
हो्.

  सी.ए. क र  ्ारंच्ा मते, ग्रंथाल् ताहलका 
महणजे हवहश  प तीने मारंडणी केलेल्ा 
ग्रंथारंची ्ादी हो्.

  ड . एस. आर. ररंगनाथन ्ारंच्ामते, 
ग्रंथाल्ात असणाऱ्ा ग्रंथारंच्ा व त्ारंच्ा 

ग्रंथसूची् स्ोतारंबद्दलच्ा माहहतीच्ा  
प तशीरपणे केलेल्ा नोंदी महणजे ताहलका 
हो्.

  एच. ए. शाप्व ्ारंच्ा मतानुसार, ताहलका 
महणजे हसतहलगखते, पुसतके, परिके, सरंगीत 
रचना, हप्ररं , नकाशे,  सला स ्ारंसरंबरंधीच्ा 
माहहतीची नोंद हो्.

थोड ्ात, ताहलका महणजे ग्रंथाल्ातील उपलबध 
वाचन साहहत्ाचा आरसा हो्. ज्ामुळे वाचकास 
ग्रंथाल्ात उपलबध असलेले हवचारधन शोधण्ास मदत 
होते.

ग्रंथाल् तादलकचे हेत 
 मध्े सी.ए. क र ्ारंनी ग्रंथाल् ताहलकेचे 

हेतू खालीलप्रमाणे हवशद केलेले आहेत.
 ( ) वाचकास त्ाला हव्ा असलेल्ा ग्रंथाचा  
  (अ) लेखकारंनुसार 
  (आ) शीर््वकानुसार 
  ( ) हवर्् शीर््वका ारे शोध ेता ्ेणे.

(२) ग्रंथाल्ातील वाचन साहहत्ाचा आढावा  
    ग्रंथाल्ात हवहश  
  ( ) लेखकारंनुसार
  (उ) हवर््ानुसार
  ( ) वा  म् प्रकारानुसार कोणते वाचन 

साहहत् उपलबध आहे हे दश्ववणे.
 ( ) आवडीचे ग्रंथ शोधण्ास साहा ् करणे.
  (ए) ग्रंथाच्ा आवततीनुसार (हकंवा सूची् 

तपशीलानुसार) 
  ( ) वा  म् प्रकारानुसार व हवर््ानुसार ग्रंथ 

शोधण्ास मदत करणे.
ग्रंथाल् तादलकची का् ( un tions o  

Library atalogue) :
(अ) जे. एच. शेरा  व  गन ्ारंनीही ग्रंथाल् ताहलकेची 

दोन प्रमुख का् सारंहगतलेली आहेत.
 ( ) एखाद्ा हवहश  लेखकाचा हकंवा एखाद्ा 

हवहश  हवर््ावर आधाररत ग्रंथ ग्रंथसरंग्हात 
आहे हकंवा नाही हे हनगशचत करण्ास 
तवररत व अचूकपणे मदत करते.

 (२) एखाद्ा हवहश  हवर््ावर ग्रंथाल्ात ग्रंथ 
आहेत हकंवा नाहीत, असल्ास कोणत्ा 
हवभागात आहेत ्ाहवर््ी माहहती देते. 

(आ) ्ाव्हतरर  ताहलकेची खालील का् मागा्वरे  
मान ्ारंनी सारंहगतलेली आहेत.

 ( ) लेखक, भार्ारंतरकार, सरंपादक, 
हचरिकार, समीक्क हकंवा कोणतीही 
व् ी, सरंसथा हकंवा वाचक ज्ा आधारे 
वाचन साहहत्ाचा शोध े  शकतील 
अशा नोंदी करणे.

 (२) ग्रंथकार नोंदीची रचना अशा प्रकारे करणे 
की ज्ामुळे एकाच लेखकाच्ा सव्व  
ग्रंथारंच्ा नोंदी एकहरितपणे हमळतील.

 ( ) हवहश  हवर््ावरील वाचन 
साहहत्ाच्ा नोंदी एकहरितपणे हमळतील 
अशा प्रकारे नोंद ची रचना करणे.

 ( ) हवहश  हवर््ावरील व त्ाच्ाशी सरंबरंहधत                                  
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    हवर््ाच्ा   नोंदी   एकहरित   ब ा्ला 
        हमळतील.
 ( ) उल  सरंदभ्व नोंदी करून वाचकारंना एका 

नोंदीकडून तर  नोंद कडे हनदहशत करता 
्ेते.

 ( ) प्रत्ेक ग्रंथासरंबरंधी प्रकाशक, प्रकाशन 
सथळ व प्रकाशन वर््व तसेच प े, खरंड,  
हचरिे,  नकाशे,  त े,  माला त्ादी 
हवर््ी माहहती हमळेल असे वण्वन नोंद मध्े 
देणे.

 ( ) प्रसरंगी ताहलकेत हवर््ासरंबरंधी ीपाही हदल्ा 
जातात. 

 ( ) ग्रंथाल् ताहलकेतील नोंद मध्े बोधारंक 
हदलेला असतो. ्ा बोधारंकामुळे ग्रंथ 
सरंग्हातील सरंबरंहधत वाचन साहहत्ाचे सथान 
शोधण्ास मदत करते.

३.२.२ ग्रंथाल् तादलकचे ् व प 
( ysi al or s o  Library atalogue)  

ग्रंथाल्ातील ताहलका हे एक महत्वपूण्व व 
उप्ोगी सरंदभ्वसाधन आहे. वाचक सवाांत प्रथम ग्रंथ शोध 

ेताना ताहलकेचा वापर करतो. ्ामुळे ग्रंथपालाला 
ताहलकेचे सवरूप हनगशचत करावे लागते. ताहलकेचे 
सवरूप ही सरं ा ताहलकेचे श्रूप (  

) दश्वहवते.
सव्वसाधारणपणे ताहलका सु ी पाने (  ) 

हकंवा ग्रंथरूप (   ) ्ा सवरूपात 
तसेच परिरूप ताहलकेच्ा सवरूपात (  

), हशवा् सरंगणकी्, महु त,  मा्रिोह लम स 
हकंवा मा्रिोह श माध्मातून त्ार करता ्ेते. ्ावरून 
ताहलकेचे दोन प्रकार सारंगता ्ेतील. ताहलकेचे याह् 
सवरूप व अरंतग्वत सवरूप.

३.२.२.  तादलकचे बाह्य व प ( ysi al 
or s o  atalogue) 

 सवरूपानुसार ताहलकेचे खालील उपप्रकार 
अगसततवात आहेत.

( ) ग्रंथ प तादलका (Book or  o   
atalogue) : ्ा सवरूपाच्ा ताहलकेमध्े 

ग्रंथारंच्ा नोंदी एका प ावर करून एका बारंधीव हकंवा 
अनेक बारंधीव खरंडात ताहलकेची हनहम्वती केली जाते. 
अशा सवरूपाच्ा ताहलकेस ग्रंथरूप ताहलका असे 
सरंबोधले जाते. ही ताहलका हाताळण्ास सुलभ 
आहे. पररंतु, आता हे सवरूप कालबा  झिाले असून 
ताहलका परिरूप ताहलकेच्ा सवरूपात उपलबध केल्ा 
जात आहेत.

ा्दे
 (अ) ताहलका एक हकंवा अनेक प्रत मध्े 

उपलबध करता ्ेते.
 (आ) ग्रंथाल्ातील कठल्ाही हवभागात हकंवा 

ग्रंथाल्ा्ाबाहेर हाताळण्ास सुलभ असते.
 ( ) परिरूप ताहलकेपेक्ा ्ा सवरूपाच्ा ताहलकेस 

कमी जागा लागते.
 ( ) हवहवध हवर््ारंच्ा कारंमध्े ही ताहलका 

हवभागून प्रकाहशत करता ्ेते. ्ामुळे 
हवर््वार नोंदी शोधणे सुलभ होते.

त टे
 (अ) ही ताहलका पा साठी खहच्वक होते.
 (आ) ताहलका लवकरच कालबा  होते.
 ( ) ्ा ताहलकेत ग्रंथाल्ात आलेल्ा नवीन 

ग्रंथारंच्ा नोंद चा समावेश करता ्ेत नाही. 
तसेच, नोंद मध्े द सती करणे व नोंदी 
काढून ाकणे श ् होत नाही. 

 ( ) ही ताहलका ग्रंथाल्ातून गहाळ होण्ाची 
श ्ता असते. 

(२) दच ी प तादलका ( ea   or  o  
atalogue) : ्ा प्रकारची ताहलका ही ापील ग्रंथ 

ताहलकेप्रमाणे असते. पररंतु ्ा ताहलकेत सु ा 
हच ारंवर (  ) ग्रंथारंची नोंद त्ार करून 
्ा हच ा अनुवण्वरिमानुसार लावल्ा जातात. 
हचम ाच्ा अथवा दोरीच्ा साहा ्ाने एकहरित केल्ा 
जातात. पररंतु ्ा हच ारंची बारंधणी करत नाहीत. 
अशा ताहलका  च्ा सुमारास ्ुरोहप्न देशारंमध्े 
वापरण्ास सु वात झिाली.  ्ामध्े प्रत्ेक हच ीवर 
डाव्ा बाजूस खाच ( ) करून त्ा दोन 
पु ारंमध्े (  /   ) 
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दोरीच्ा साहा ्ाने बारंधून ठेवल्ा जातात. हच ीचा 
( ) आकार   ×   स.मी./ ×    असतो. 
प्रत्ेक ग ामध्े  ते  हच ारंचा समावेश 
केला जाताे.

ग्रंथाल्ारंमध्े मोठ्ा प्रमाणात वापरला जातो. हच ीरूप 
ताहलकेचा हा सुधाररत प्रकार आहे.  ापील  परिारंचा 
प्रथम उप्ोग  मध्े ला् री  काग्ेसने सुरू 
केला व ्ेथूनच परिरूप ताहलकेचा वापर अमेररका,  
्ुरोप आहण तररि  हो  लागला. ्ा ताहलकेत 
वापरल्ा जाणाऱ्ा परिारंचा आकार   ×   २.  से.मी. 
अथवा ×    असा असतो. ही परिे ताहलका 
कहबने च्ा ड वस्वमध्े अनुवण्वरिमानुसार 
( ) लावली जातात.  ड वर मधून परिे 
काढता ्े  न्े ्ासाठी परिाच्ा खालील बाजूस अध्ा्व 
सह मी र अरंतरावर एक ह  असते. परिारंच्ा ह ारंमधून 
र ड आरपार ाकून ती परिे ड वरमध्े एकहरित ठेवतात. 
र ड काढून नवीन ताहलका परिे समाहव  करता 
्ेतात. त्ाचप्रमाणे रद्द केलेली ताहलकापरिे काढून 
ाकता ्ेतात. एका ड वरमध्े अरंदाजे एक हजार परिारंचा 

समावेश हो  शकतो.

दच ी प तादलका

ा्दे
 (अ) नोंद चा समावेश करणे हकंवा नोंदी 

काढून ाकणे हे सुलभतेने करता ्ेते. 
 (आ) ही ताहलका हाताळण्ास, वापरण्ास व 

ब ण्ास सो ची आहे. ग्रंथाल्ात कोठेही 
ताहलका वापरता ्ेते.

 ( ) जागा कमी लागते.
 ( ) कमी खचा्वत त्ार करता ्ेते.
 (उ) ा्ाप्रत ( ) करून नवीन प्रत 

त्ार करता ्ेते.
 ( ) ो ा ग्रंथाल्ास अशी ताहलका उप्ु  

असते.
त टे

 (अ) बऱ्ाचदा नवीन नोंदी करून त्ा समाहव  
करणे व जुन्ा नोंदी रद्द करून काढून 
ाकण्ाचे काम हजहकरीचे आहे.

 (आ) वाररंवार हाताळल्ाने त्ा कालारंतराने जीण्व 
हो न ा ू शकतात.

 ( ) नोंदी केलेल्ा हच ा गहाळ होण्ाची 
श ्ता असते.

(३) प प तादलका ( ard or  o  
atalogue) : ताहलकेचा  हा प्रकार जगातील सव्व 

प प तादलका

ा्दे
(अ) लवचीकता : 

  ग्रंथाल्ास सु्ो्् अशी परिारंची रचना केली 
जा  शकते, उदा., अनुवण्वरिमानुसार,   
बोधारंकानुसार, लेखकारंनुसार, ग्रंथ शीर््वकानुसार,  
हवर्् शीर््वकानुसार त्ादी.

  नवीन ग्रंथारंची नोंदपरिे  सहजासहजी समाहव  
करता ्ेतात व जुन्ा रद्द केलेल्ा नोंदी 
काढून ाकता ्ेतात.
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(ब) वापर ्ास सल
  माग्वदश्वक परिारंमुळे हवहवध सरंदभ्व, लेखक 

नाम, हवर्् शीर््वके ्ाहवर््ी माहहती शोध 
ेण्ात का््वक्मता हनमा्वण होते.

  ापील ताहलकापरिे सहजासहजी ापता ्ेतात 
व त्ारंची हकंमतही परवडण्ासारखी असते.

  देखभाल करण्ाचा खच्व कमी आहे.
  तर सवरूपातील ताहलकारंपेक्ा ्ा सवरूपाच्ा 

ताहलकेची देखभाल, हनहम्वती सोपी व सवसत 
असते.

  सरंगणकाच्ा साहा ्ाने ापलेली ताहलका परिे 
ही कमी खहच्वक असतात. परिरूप ताहलकेची 
पुन ्वपा  सहजासहजी करता ्ेते.

त टे :
 (अ) ही ताहलका ग्रंथाल्ात ज्ा जागेवर 

ठेवलेली आहे तेथेच  ती वापरता ्ेते.
 (आ) एकावेळेस एकच वाचक ताहलका 

सहवसतरपणे पा  शकतो.
 ( ) हदवसहदवस ताहलकेत वाढ झिाल्ाने जागेची 

समस्ा हनमा्वण होते.
 ( ) वाचकारंकडून बरेचदा परिारंची नासधूस केली 

जा  शकते.
(४) मशीन र ेबल  नला न अथवा 

सरं णकाधा रत तादलका ( R )
पा व मी : माक (    

 ) मशीन ररडेबल क ल गची 
वाढ आहण हवकास ्ापासून नला न अथवा 
सरंगणकाधाररत ताहलकेची सु वात समजता 
्े ल. ला् री  काग्ेसने हवकहसत केलेल्ा माक-

 व २ ्ा आवत््ारंनी ताहलकेच्ा सवरूपात मोठ्ा 
प्रमाणावर रिारंती केली. साधारणत   पासून 

नला न ताहलकेच्ा प्रणालीस सु वात झिाल्ाचे हदसून 
्ेते. जेवहा ग्रंथाल्ारंचे मोठ्ा प्रमाणावर सरंगणकीकरण 
करण्ास सु वात झिाली तेवहा एएसीआर-२ ( )  
व  ाच्ा ( ) ्ुहनमाक ( ) व 
ला् री काग्ेसच्ा माक ( ) आराख ाचा 
( ) मानक महणून उप्ोग करण्ात ्े  
लागला. सरंगणकाच्ा साहा ्ाने ग्रंथाल्ाच्ा क्ेरिातील 

हवहवध सरंसथारंनी ताहलकेचे मान् केलेले मानक 
( ) उप्ोगात आणणेही सो चे झिाले. ्ामुळे 
अनेक सूची् मानके प्रसथाहपत झिाली. सरंगणकाच्ा 
साहा ्ाने सूची् मानकारंच्ा आधारे वाचन साहहत्ाचा 
डे ाबेस त्ार करता ्े  लागला. त्ामुळे सूची् 
माहहतीचे आदान-प्रदान करणेही सो चे झिाले.  
ताहलकेकररता जागहतक पातळीवर सव्वरि एकच सरंहहता 
वापरणे श ् झिाले. 

ला् री  काग्ेसने नला न ताहलकेची 
व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे केलेली आहे. ग्रंथाल्ातील 
ग्रंथसरंग्हाहवर््ीची माहहती प्रा  करण्ाचे साधन व 
माग्वदहश्वका, ज्ामध्े एकमेकारंशी सरंबरंहधत सूची् 
माहहतीचे क  हे सरंगणकाच्ा  साहा ्ाने वाचकारंना 
त्ारंच्ा सरंगणकावर शोधता ्ेतात. ग्रंथसरंग्हाच्ा अशा 
हडहज ल सूची् डे ाबेसला नला न ताहलका  
(  ) असे महणतात.

पक ( nline ubli  ess 
atalogue) : ओपक महणजे एका ग्रंथाल्ातील 

(अथवा अनेक ग्रंथाल्ारंतील) वाचन साहहत्ाच्ा 
सूची् नोंद चा नला न डे ाबेस हो्. दसऱ्ा शबदात 
ग्रंथाल्ाच्ा वाचन साहहत्ाचा तो गे वे  आहे. ओपक 
हा केवळ एका सवतरंरि सरंगणकावर वापरता ्ेतो असे 
नवहे तर तो न ाने  व रं रने वरही उपलबध करून देता 
्ेतो. ्ामुळे केवळ ग्रंथाल्ाच्ाच सदस्ारंना ग्रंथाल् 
ओपक सेवा उपलबध होते. असे नवहे तर तरारंनाही 
ग्रंथाल्ाबाहेर तो ब ता ्ेतो. ओपक हा ग्रंथाल्ात व 
सरंसथेच्ा पररसरात रं ाने ारे वापरता ्ेतो. ओपक 
अथवा सरंगणकाधाररत ताहलका ही अहतश् ब उद्देशी् 
व ब आ्ामी आहे. महणजेच अशी ताहलका अहतश् 
लवचीक, सुलभ व देखभाल करण्ासाठी आहथ्वक ा 
परवडणारी, वाचन साहहत्ाची माहहती शोधण्ाच्ा 
वाचकारंच्ा प्रत्ेक ग कोनाचे समाधान करणारी असते. 
ओपक मधून वाचन साहहत्ाची माहहती ेण्ाचा वेग 
प्रचरंड व अचूक आहे.        

वेब पक ( eb ) : वेब-ओपकला 
ओपकची सुधाररत आवतती महणता ्े ल. वेब-ओपक 
ही रं रने वर उपलबध असलेली ताहलका हो्. वाचक 
अशा ताहलका कोणत्ाही हठकाणा न ग्रंथाल्ाच्ा 
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पो ्वलवर पा  शकतात. ्ा ताहलके ारेही ग्रंथाल्ामध्े 
हवहश  ग्रंथाची उपलबधता, ते कपा ात आहेत की 
वाचकास हदले आहेत ्ाहवर््ी कलपना ्ेते. वेब-
ओपक अथवा ओपक मधून सरंगणकाच्ा साहा ्ाने 
हवहवध ग कोनारंच्ा आधारे वाचन साहहत्ाचा शोध 

ेता ्ेतो. उदा., लेखकानुसार, हवर्् शीर््वकानुसार, 
ग्रंथ शीर््वकानुसार व प्रलेखारंच्ा प्रकाशन वर्ा्वनुसार 
त्ादी. आधुहनक काळात माक आराख ाने सु वात 

झिालेल्ा नला न ताहलकेलाच ओपक  असे सरंबोधले 
जाते. ही नला न सवरूपातील ताहलका रं रने वर 
पो ्वल ारे दवा ( ) प्रसथाहपत करून उपलबध 
करून हदल्ास हतलाच वेब-ओपक असे मह ले जाते. 

पकचे वेब पकचे ा्दे
 (अ) ओपक हा सूची् नोंद चा हडहज ल सरंग्ह 

असून ग्रंथाल् व्वसथापन प तीत ्ाचा 
उप्ोग हवहवध ग कोनारं ारे वाचन 
साहहत्ाच्ा सूची् नोंद चा शोध ेण्ासाठी 
होतो.

 (आ) ओपकमधील सूची् माहहतीचा उप्ोग 
केवळ ताहलका प्रणालीमध्ेच होतो असे 
नसून तर का्ाांतही ्ा माहहतीचा उप्ोग 
होतो. जसे, उपाज्वन हवभाग, देव ेव हवभाग, 
ग्रंथ पररगणन (  ) व 
सरंदभ्व हवभाग त्ादी.

 ( ) अनेक ग्रंथाल्ारंच्ा ओपकचा उप्ोग 
करून नला न सरं  ताहलका हनहम्वतीसाठी 

पण केला जा  शकतो.
 ( ) गरज पडल्ास हवर््ानुसार ापील ग्रंथ 

सवरूपातील ताहलका ्ा सूची् माहहती ारे 
त्ार करता ्ेते.

 (उ) ्ा प्रकारच्ा ताहलकेमुळे कोणत्ाही 
पैलू ारे व हवर््ाशी हनगहडत हकंवा 
हवर््ावर आधाररत सूची् नोंदी प्रहतप्रा  
करता ्ेतात.

 ( ) मानवी म, ताहलकेची देखभाल, पाररंपररक 
ताहलकेत वापरली जाणारी साधने ्ारंचा 
वापर होत असल्ाने ही प ती 
आहथ्वक ा परवडणारी आहे.

 (ए) नला न ताहलकेच्ा साहा ्ाने परिरूप 
ताहलकाही ापून त्ार करता ्ेते. ही परिे 
क ल ग कहबने मध्े लावता ्ेतात. कारण 
काही वाचक परिरूप ताहलका पाहणे पसरंत 
करतात. 

ओपकचे तर प्रकार पुढीलप्रमाणे हनमा्वण करता 
्ेतात  सरंगणकाधाररत मा्रिोह लम ताहलका ( ), 
सी-डी र म ताहलका, नला न ताहलका व नला न 
सरं ताहलका त्ादी.

३.२.२.२ ग्रंथाल् तादलकचे अरंत त व प 
( nner or  o  Library atalogue)

ग्रंथसरंग्हाची एखाद्ा हवहश  प तीने नोंदी 
करून त्ारंची रचना हवहश  प तीने केली जाते. ्ा 
रचनेस ताहलकेचे अरंतग्वत सवरूप असे सरंबोधले जाते. 
जेमस  आम्वर ड ्ारंनी आपल्ा    

, आवतती २ री ( ), ्ा ग्रंथात 
असे मह ले आहे की, ताहलका ही व्ाकरणातील 
वा ्ारंप्रमाणे आहे व त्ाचे तीन प्रकार आहेत.

 साधे वा ् (  )
 सामा क वा ् (  ) 
 सरंहम  वा ् (  )

्ावर आधाररत ताहलकेचेही तीन अरंतग्वत सवरूप 
सारंगता ्ेतील.
  साधी ताहलका (  )  

्ामध्े ग्रंथकार, ग्रंथ शीर््वक, आहण अनुवण्व-

पक
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वगषीकृत-हवर्् ( -  
) ्ा प्रकारच्ा नोंदी आढळतात.

  सामा क ताहलका (  
)  ्ामध्े लेखक-शीर््वक, ग्रंथ 

शीर््वक-हवर्् अशा नोंद चा समावेश होतो.
  सरंहम  ताहलका (  )   

्ामध्े कोशरूपी ताहलका, वगषीकृत ताहलका, 
अनुवण्व-हवर्् शीर््वक ताहलका ्ा नोंदी 
आढळतात.

 थोड ्ात सप ीकरण द्ा्चे झिाल्ास 
ताहलकेच्ा अरंतग्वत सवरूपाचे खालील प्रकार सारंगता 
्ेतील.
( ) ग्रंथकार तादलका ( ut or atalogue) : 

्ा ताहलकेत ग्रंथकाराच्ा नावाने नोंदीची सु वात 
होते. ्ा प्रकारच्ा ताहलका नोंद मध्े ग्रंथकार 
महणून सरंपादक, भार्ारंतरकार हकंवा अनुवादक 
तसेच सम ी सरंसथा, शासकी् हवभाग ्ारंचाही 
समावेश होतो. थोड ्ात ग्रंथातील मजकरासाठी 
जबाबदार असलेली व् ी अथवा सरंसथा ्ारंच्ा 
नावे जेवहा नोंद केली जाते, त्ा नोंद ना ग्रंथकार 
ताहलका असे महणतात.

(२) ग्रंथनाम तादलका ( itle atalogue) : ्ा 
प्रकारच्ा ताहलकेतील नोंद त ग्रंथ शीर््वक 
नोंद च्ा सु वातीच्ा भागात प्रथम नोंदवले जाते. 
्ा नोंदीची रचना ही अनुवण्व रिमाने केली जाते. 
ग्रंथारंमधील शीर््वक प ावर (  ) 
हदलेले शीर््वकच याह् धरले जाते व 
त्ानुसारच नोंद केली जाते.

(३) ग्रंथकार शी क तादलका ( ut or a e 
atalogue) : जेवहा एखादा लेखक हा 

अ ्ासाचा हवर्् होतो तेवहा त्ाने हलहहलेले 
मूळ ग्रंथ व त्ारंच्ा नोंदी तसेच तरारंनी त्ा 
लेखकाच्ा हलखाणावर हलहहलेले भा ् अथवा 
समीक्ा ्ारंच्ा नोंदी केल्ा जातात. समीक्णातमक 
हलखाणामध्े सरंबरंहधत लेखक हा अ ्ास हवर्् 
होतो. त्ामुळे त्ा लेखकाचे नाव हे हवर्् 
नोंदीत शीर््वक महणून ्ेते. मूळ ग्रंथ व त्ावरील 
भा ् केलेल्ा ग्रंथारंच्ा नोंदी अनुवण्व रिमाने 

लावल्ा जातात. ्ालाच ग्रंथकार शीर््वक ताहलका 
असे महणतात. त्ाच प्रमाणे सम ी सरंसथारंचा 
(  ) हतहास, व् ची 
चरररिे व आतमचरररिे हा त्ा सरंसथा व व् ी 
्ा अ ्ास हवर्् होतात.

(४) अनवण दव ् तादलका ( l abeti o 
lassed atalogue) : एका हवर््ाचे सव्व 

ग्रंथ एकहरित आणण्ाकररता हवर््ाचे नाव 
नोंदीच्ा सु वातीच्ा भागात हलहहले जाते. ्ा 
सव्व हवर्् नोंद ची अनुवण्व रिमाने रचना केली 
जाते ्ालाच अनुवण्व हवर्् ताहलका असे 
महणतात. 

  अनुवण्व हवर्् ताहलकेतील सव्व हवर्् नोंदी 
हवर््ाच्ा नावाने अनुवण्व रिमानुसार लावल्ा 
जातात.

( ) क श तादलका ( i tionary atalogue) : 
्ा प्रकारच्ा ताहलकेतील सव्व प्रकारच्ा नोंद ची 
(लेखक, सरंपादक, भार्ारंतरकार, समीक्क, माला, 
हवर्् शीर््वक त्ादी) अनुवण्वरिमानुसार 
शबदकोशाप्रमाणे रचना केली जाते. महणून ्ा 
ताहलकेस कोश ताहलका असे महणतात. ही 
ताहलका वापरण्ास सोपी असते.

(६) व कत तादलका ( lassi ied 
atalogue)  : ्ा प्रकारच्ा ताहलकेतील 

नोंद मध्े मुख् नोंद ही बोधारंक शीर््वक महणून 
नोंदीच्ा सु वातीला ्ेते. बोधारंक हा ग्रंथाल्ात 
वापरल्ा जाणाऱ्ा वगषीकरण प तीप्रमाणे त्ार 
केला जातो. ्ा ताहलका ग्रंथपालास जासत 

तादलका प्रणाली
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उप्ु  असतात. ्ा ताहलकेतील मुख् नोंद ची 
रचना ताहलका कहबने च्ा ड वरमध्े ज्ाप्रमाणे 
वगाांकानुसार केलेली असते, त्ाच प्रमाणे 
ग्रंथसरंग्हातील ग्रंथारंची रचना केलेली असते. ्ा 
ताहलकेमुळे एका हवर््ावरील ग्रंथारंची एकहरित 
माहहती प्रा  होते. तसेच तर साहा ्कारी 
नोंद ची (  

) रचना 
अनुवण्वरिमानुसार केली 
जाते. असे दोन हवभाग 
्ा ताहलकेत असतात. 
अनुवण्व हवभागातही 
लेखक, सरंपादक, 
भार्ारंतरकार ्ारंचा एक 
हवभाग करता ्ेतो व 
हवर्् शीर््वकारंचा सवतरंरि 
हवभाग करता ्ेतो.

३.२.३ नोंदी व नोंद चे प्रकार
ग्रंथाल् ताहलका ही ग्रंथाल्ातील ग्रंथसरंग्हाच्ा 

नोंदी असलेले साधन हो्. वाचकारंच्ा माहहतीहवर््क 
(वाचन साहहत्हवर््क) गरजारंची पररपूतषी करण्ासाठी 
्ा ग्रंथ ताहलकेचा उप्ोग होतो. ज्ामध्े हवहवध 
सवरूपाच्ा नोंदी केल्ा जातात. अशा प्रकारच्ा नोंद ना 
्ुहन  नोंद (  ) असे महणतात. वाचकाचा 
ग कोन लक्ात े न प्रत्ेक नोंद केली जाते (उदा., 

लेखक, ग्रंथ शीर््वक, सरंपादक, माला, हवर्् त्ादी). 
्ा प्रकारच्ा नोंदी हवहश  ताहलका सरंहहतेवर आधाररत 
असतात. जसे, - ,  (  

 ) त्ादी.
ताहलका नोंद अथवा नोंदी महणजे का् व त्ाचे 

सवरूप का् हे सो ्ा शबदारंत पुढीलप्रमाणे सारंगता 
्े ल.

हवहश  ताहलका सरंहहतेनुसार वाचकारंचा ग्रंथशोध 
ग कोन लक्ात े न वेगवेग ा प्रकारच्ा नोंद मध्े 

ताहलका परिाच्ा पहहल्ा आडव्ा रेर्ेवर नोंदीचे शीर््वक 
हलहहले जाते. ग्रंथाचा तर तपशील ताहलका परिाच्ा 
पुढील भागात नोंदवला जातो. त्ास ताहलका नोंद असे 

महणतात.
 पाररंपररक ताहलकेतील सव्व नोंदी परि सवरूपात व 

आधुहनक काळात सरंगणकाधाररत प तीने हनमा्वण 
केल्ा जातात. पाररंपररक परिरूप ताहलकेमध्े वापरले 
जाणारे काड्व हे २.  × .  स.मी. अथवा ×   
्ा आकाराचे असते. 

तादलका प ाचा नमना

शीर््वक रेर्ा

पहहला समास
(  )

दसरा समास
(  )

हतसरा समास
(  )

नोंद चे प्रकार
अ ्ासरिमात केवळ -  ्ा ताहलकेनसुार 

प्रात्हक्के व त्ारंचा अ ्ास करा्चा असल्ाने नोंद चे 
प्रकार सप   करताना -  हवचार केलेला 
आहे.  त्ानुसारच नोंद चे प्रकार वण्वन केलेले आहेत. 
्ामध्े मुख् नोंद, सहा्क नोंदी व ्ाव्हतरर  
उल  सरंदभ्व नोंदी (   ) व 
हवशलेर्णातमक नोंदी (  ) ्ारंचा 
समावेश होतो.

(अ) म ् नोंद ( ain ntry) : ग्रंथाल् 
ताहलकेतील ग्रंथाची मुख् नोंद ही ताहलका सरंहहतेनुसार 
केली जाते.  ( -  

 ) नुसार ग्रंथातील मजकरास 
जबाबदार असलेली व् ी, सम ी सरंसथा, भार्ारंतरकार 
अथवा ग्रंथनाम (जेथे ग्रंथ तीनपेक्ा जासत लेखकारंनी 
हलहहलेला असेल अथवा शीर््वक प ावर ग्रंथकाराचा 
उ ेख नसल्ास) हे क नोंदीच्ा पहहल्ा रेर्ेवर 
नोंदवले जातात व दसऱ्ा भागात खालच्ा बाजूस 
ग्रंथाहवर््ीचा सहवसतर सूची् तपशील हन्मानुसार 
हदला जातो.
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तसेच वगषीकृत ताहलकेत बोधारंक हा परिाच्ा शीर््व 
भागात (पहहल्ा शीर््वक रेर्ेवर) नोंदवला जातो व तर 
सूची् तपशील खालच्ा ओळ वर हदला जातो.

अशा प तीने मुख् नोंद ही त्ा त्ा ताहलका 
सरंहहतेच्ा हन्मानुसार केली जाते.  ्ा ताहलका 
सरंहहतेनुसार प्रथम लेखक नोंद ही मुख् नोंद (  

) महणून समजली जाते. कारण, मुख् नोंदीच्ा 

परिावरील खालच्ा बाजूस तर करा्च्ा सहा्क 
नोंद ची शीर््वके हदलेली असतात. तसेच मुख् नोंद वरील 
नक्कलीच्ा ( ेहसरंग) साहा ्ाने साहा ्कारी नोंदी 
केल्ा जातात. ्ा नोंदीत ग्रंथाचा सव्व तपशील व तर 
सहा्क नोंद ची शीर््वके सहवसतरपणे हदलेली असतात. 
्ा नोंदीस ्ुहन  नोंद महणूनही सरंबोधले जाते. एएसीआर 
नुसार मुख् नोंदीचा नमुना आराखडा पुढीलप्रमाणे 
असतो.

उदा., खालील ग्रंथाच्ा तपशीलानुसार 
मुख् नोंद 
शीर््वक  कंबोडा्ान
लेखक  रवी रमाकारंत वाळेकर 
प्रकाशक  क गन नेन ल प्रकाशन 
प्रकाशन सथळ  पुणे 
प्रकाशन वर््व  २   
प े  प्राथहमक  , 
मूळ प े  २   
हकंमत   प्े 

 वाळेकर, रमाकारंत रवी
.   कंबोडा्ान / रवी रमाकारंत वाळेकर . - पुणे  क गन नेन ल प्रकाशन,

 २
  , २  प े
  
  . कंबोहड्ा - प्रवासवण्वन

२ २२   . ग्रंथनाम

 ग्रंथकार
वगाांक  ग्रंथनाम    उपशीर््वक  /  लेखक   सहलेखक  . - आवतती /
ग्रंथारंक सरंपादक  .  - प्रकाशन सथळ    प्रकाशक, प्रकाशन वर््व,   
  प्राथहमक प े, मुख् मजकराची प े, े  स  हचरिे   आकार  (उरंची). 
 - (माला  माला रिमारंक )
  ीपा
दाखल अरंक  . मुख् हवर्् शीर््वक  २. उपहवर्् शीर््वक
  . ग्रंथ शीर््वक

}

शीर््वक हवभाग

बोधारंक हवभाग

दाखल अरंक 
हवभाग

ग्रंथनाम हवभाग

ीपा हवभाग
ेहसरंग हवभाग
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माहीत आहे का तुमहाांला?माहीत आहे का तुममाहीत आहे का तुम

पुसतकाचा बोधारंक (  ) महणजे 
का्
वगाांक       ग्रंथारंक      दाखल अरंक.

 .   .  . .

(आ) सहा्क नोंदी ( dded ntries) : 
-  ताहलका सरंहहतेनुसार सहा्क नोंद महणजे 

मुख् नोंदीहशवा् केलेल्ा तर नोंदी हो्. ्ा सहा्क 
नोंदी मुख् नोंदीस पूरक असतात व त्ा वाचकारंच्ा 
तर शोध कारंच्ा ग कोनातून केल्ा जातात. काही 

वेळेस सहा्क नोंद ना द ्म नोंदी (  
) सरंबोधले जाते. प्रत्ेक नोंदीचे महत्व व 

वैहश  नोंद च्ा प्रकारावर अवलरंबून असते. अशा 

नोंद चे सवरूप सहलेखक, सरंपादक, 
भार्ारंतरकार, हचरिकार, माला, हवर्् शीर््वके त्ादी 
नुसार असते. सहा्क नोंदीची सु वात दसऱ्ा उ ्ा 
रेर्ेपासून होते. सहा्क नोंदीचे काही आराखडे पुढे 
दश्ववले आहेत.

उदा.,
ग्रंथ नाम  सरंदभ्व सेवा  तागत्वक व प्रात्हक्क
लेखक  राज  रमाकारंत साखरे
प्रकाशक  ्ुहनवहस्वल प्रकाशन
प्रकाशन सथळ  पुणे 
प्रकाशन वर््व  २  
हकंमत  २  प्े 
प्राथहमक प े  , मुख् प े  ,
आकार  २२ स.मी.

 साखरे, राज  रमाकारंत
.   सरंदभ्व सेवा  तागत्वक व प्रात्हक्क / राज  रमाकारंत साखरे. 
 - पुणे  ्ुहनवहस्वल प्रकाशन, २

  ,  प े, २२ स.मी.
  सूची व पररभार्ाकोश समाहव
  

  . ग्रंथाल् व माहहतीशासरि    २. सरंदभ्व सेवा
  . शीर््वक 

मुख् नोंद

  सरंदभ्व सेवा  तागत्वक व प्रात्हक्क
.  साखरे, राज  रमाकारंत
  सरंदभ्व सेवा  तागत्वक व प्रात्हक्क / राज  रमाकारंत साखरे. 

 - पुणे  ्ुहनवहस्वल प्रकाशन, २ .
  ,  प े, २२ स.मी.
  सूची व पररभार्ाकोश समाहव

२ २   

सहा्क नोंद  . ग्रंथशीर््वक 
     (ग्रंथनाम) नोंद 
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सहा्क नोंद  २. मुख् हवर््शीर््वक नोंद 

वा ्ा्

ग्रंथाल्ात वाचकारंसाठी हवर््वार व गरजेवर 
आधाररत ग्रंथ उपाज्वन केले जाते. ्ा ग्रंथारंवर प्रहरि्ा 
करून त्ारंची मारंडणी शासरिशु  प तीने केल्ास 
वाचकाला ग्रंथाल्ात असलेले  वाचन साहहत् 
अचूकपणे शोधण्ास मदत होते. ्ा हवभागातील मुख् 

  ग्रंथाल् आहण माहहतीशासरि
.  साखरे, राज  रमाकारंत
  ग्रंथाल् आहण माहहतीशासरि /  राज  रमाकारंत साखरे.  - पुणे  

 ्ुहनवहस्वल प्रकाशन, २ .
  ,  प े, २२ स.मी.
  सूची व पररभार्ाकोश समाहव

२ २   

  सरंदभ्व सेवा
.  साखरे, राज  रमाकारंत
  सरंदभ्व सेवा  तागत्वक व प्रात्हक्क /  राज  रमाकारंत साखरे.  

 - पुणे   ्ुहनवहस्वल प्रकाशन, २ .
  ,  प े, २२ स.मी.
  सूची व पररभार्ाकोश समाहव

२ २   

सहा्क नोंद  . उप-हवर््शीर््वक नोंद 

का् ग्रंथ नोंदणी, ग्रंथ वगषीकरण, ग्रंथ ताहलकीकरण 
त्ादी आहेत. ग्रंथाल् वगषीकरणामुळे ग्रंथाची 

कपा ातील जागा हनगशचत होते. तर ताहलकीकरणामुळे 
ग्रंथाल्ात उपलबध असलेल्ा ग्रंथ सरंग्हातून वाचकास 
हवा असलेल्ा ग्रंथाचा शोध ेता ्ेतो. 

. (अ) ददलेल्ा प्ा्ारंपक  ् ् प्ा् दनव न दवधाने 
पण करा.

 ( ) ु  डेहसमल वगषीकरण प तीमध्े वगाांक हा 
हकमान  अरंकारंचा असावा असे तत्व 
गहीत धरले आहे.

  (अ) दोन   (ब) चार
  (क) तीन  (ड) पाच

 (२) ग्रंथाल्ातील उपलबध असलेल्ा ग्रंथारंच्ा 
्ादीला  असे महणतात.

  (अ) सूची  (ब) ्ादी
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  (क) ताहलका  (ड) कोश

 ( ) ु  डेहसमल वगषीकरण प तीत (२ वी 
आवतती मध्े) एकूण  को के 
( ) आहेत.

  (अ) चार  (ब) सात
  (क) सहा  (ड) पाच

 ( ) कोलन वगषीकरण प तीचे जनक  हे 
आहेत.

  (अ) मेलहवल ु   (ब) सी.ए.क र
  (क) ड .एस.आर. ररंगनाथन
  (ड) ड . एस.जी.महाजन   

 (ब) चक ची ी द त क न दलहा.
  अ  ट   ब  ट
 ( ) ु  डेहसमल    ड .एस.आर.ररंगनाथन
  वगषीकरण प ती  
 (२) कोलन वगषीकरण प ती मेलहवल ु
 ( ) हबगबल्ोग्ाह क  एच. .गबलस
   ाहसह केशन  
 ( ) ला् री   डबल्ू.सी.बहव्वक
  काग्ेस  से्स्व

 (क) खालील दवधाने व ् ् कारणे ्ारंची सारं  
ालन ददलेल्ा प्ा्ारंतन ् ् प्ा्ारंची 

दनव  करा.
 ( ) हवधान (अ)  सरंकीण्व  वग्व, सवरूप हवभाग, 

सवरूप वग्व, हनदश व हचनहारंकन हे ग्रंथ 
वगषीकरणाची वैहश े आहेत.

  कारण (ब)  वगषीकरण प तीमध्े ही वैहश े 
अहनवा््व नाहीत.

 प्ा्व्  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर
  ( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक 
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

 (२) हवधान (अ)  ताहलकेमध्े हवर्् शीर््वक 
नोंद ची गरज असते. 

  कारण (ब)  हवर्् ग कोनातून ग्रंथाचा शोध 
ेणे हे वाचकास जासत उप्ु  व सो चे वा ते.

 प्ा्व्  ( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक 

  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

 ( ) नावे दलहा.
 ( ) माक (   

) ची सव्वप्रथम हनहम्वती केलेली 
सरंसथा - ......

 (२) कोलन वगषीकरण प तीचे ( ) जनक - 
....

२. प ील प्र नारंची द नशे श दारंत तरे दलहा.
 ( ) ग्रंथ वगषीकरण प ती महणजे का्  ग्रंथ 

वगषीकरण प तीची वैहश े हलहा.
 (२) ताहलका महणजे का्  ताहलकेचे प्रमुख श् 

प्रकार कोणते ते सहवसतर वण्वन करा.
 ( ) ताहलका नोंद महणजे का्  नोंद चे हवहवध 

प्रकार सप  करा.

३. प ील दवधाने चक क  बर बर ते सारं न सकारण प  
करा.

 ( ) ग्रंथाल्ात ग्रंथाल् ताहलकेची आवश्कता 
नाही.

 (२) ताहलकेतील हवर्् शीर््वक नोंदीस मुख् नोंद 
महणतात.

 ( ) परिरूप ताहलका ही हाताळण्ास अहतश् ग  
आहे.

४. टीपा दलहा.
 ( ) हवर्् शीर््वके देण्ाच्ा प ती
 (२) कोलन वगषीकरण प तीतील मुख् हवर््ाचे 

पाच पैलू
 ( ) ु  डेहसमल वगषीकरण प तीचा आराखडा
 ( ) हचनहारंकन - प्रकार व उदाहरणे

. खालील प्र नारंची सदव तर तरे दलहा.
 ( ) अ्लो-अमेररकन ताहलका सरंहहतेनुसार ( ) 

मुख् नोंदीचा आराखडा हल न उदाहरण द्ा.
 (२) ताहलका नोंद महणजे का्  नोंद चे हवहवध 

प्रकार सप  करा.
 ( ) ग्रंथाल् वगषीकरणाची ग्रंथाल्ातील आवश्कता 

हवशद करा.
पक्रम

 तुमच्ा ग्रंथाल्ाची ताहलका पहा व आपली हनरीक्णे 
नोंदवा.
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प्रा तादवक
सरंदभ्व सेवेचा हतहास हा साधारणत   पासून 

गहीत धरता ्े  शकतो. ्ावर्षी बोस न ्ेथे दी 
अमेररकन सोशल सा्नस असोहसएशन ्ा सरंसथेने ी 
पगबलक सगवह्वसेस सजेशनस न देअर ा ंडेशन अड 

डहमहनस ेशन  ( ी पगबलक सगवह्वसेस  जनतेस मो त 
सेवा) ्ा शीर््वकाचे एक परिक प्रकाहशत केले. जस ीन 
हवनसर ्ा ग्रंथपालाने ्ातील मजकूर हलहहलेला होता. 
्ा हलखाणात रे रनस  हा शबद  एके हठकाणी 
कोश व हवशवकोशाच्ा ्ादीच्ा सु वातीस आलेला 
होता. पररंतु असे हनदश्वनास ्ेते की, ्ापूवषी व्ग गत 
मदत अथवा साहा ् हा शबद कठेही वापरात आल्ाचे 
हदसत नाही हकंवा ग्रंथाल्ाच्ा का्ा्वतही व्ग गत 
साहा ् हा शबद कठेही वापरल्ाचे आढळून आलेले 
नाही.

 मध्े अमेररकन प्रशासना ारे ग्रंथाल्ावर 
एक उतकृ  व व्ापक अहवाल प्रकाहशत केला गेला. 
पररंतु ्ा अहवालातही कठेही रे रनस वक  (सरंदभ्व 
का््व) हा शबद आढळून आला नाही. तसे पाहता, 

 च्ा ्ा अहवालाचा मुख् उद्देश ग्रंथाल्ाच्ा 
वाचनकक्ात जासतीत जासत ग्रंथ उपलबध करून 
देण्ासरंबरंधी सूचना देणारा होता. ज्ामुळे ग्रंथपाल व 
वाचक ्ा दो ारंचाही वेळ वाचेल हा ग कोन त्ामागे 
होता. त्ा काळात सरंदभ्व सेवेसरंबरंधीची कलपना 
वाचकाला ग्रंथ द्ा व त्ापासून दर वहा, त्ाला हवी 

असलेली माहहती त्ालाच शोधूद्ा  असा होता.
 मध्े अमेररकन शासनाने ग्रंथाल्ातील 

का्ा्वहवर््ी एक ग्रंथ प्रकाहशत केला होता. त्ा 
ग्रंथातील एका प्रकरणात अहसस नस  ू रीडस्व  (वाचकारंना 
साहा ्) असा उ ेख आला होता.

 नरंतर जनरल रंडे स ू द ला् री जन्वल  
्ा हन्तकाहलकाच्ा  ते २२ खरंडारंमध्े सरंदभ्व का्ा्ववर 
काही लेख प्रकाहशत झिाल्ाचे हदसून ्ेते. ला् री 
जन्वल  ्ा हन्तकाहलकाच्ा  ते  ्ा 
दरम्ान प्रकाहशत झिालेल्ा लेखारंमध्े सव्वसाधारणपणे 

टक ४. सरंद  सेवा

सरंदभा्वहवर््ी उ ेखलेल्ा सरं ा रे रनस रूम  (सरंदभ्व 
खोली), रे रनस ला् रर्न  (सरंदभ्व ग्रंथपाल), 
रे रनस हडपा ्वम  (सरंदभ्व हवभाग) ्ा होत्ा. सरंदभ्व 

सेवेसरंबरंधीच्ा हतहासात ग्रंथाल्ाचे नेमके सवरूप, 
त्ाचे का््व हे अ ्ासणे आवश्क आहे. ग्रंथाल्ाच्ा 
सवरूपात झिालेला आमूलाग् बदल व माहहतीच्ा 
हवस ो ाच्ा  सरंदभा्वत सरंदभ्व सेवा  ्ा सरं ेचा अ ्ास 
करणे आवश्क आहे.

एकोहणसाव्ा शतकापासून ्ुरोप तसेच तर देशारंत 
सरंदभ्व हवभाग अगसततवात होता व ्ा ारे सरंदभ्व सेवा 
हदली जात असे. पररंतु, सरंदभ्व सेवा  असा सवतरंरि हवर्् 
हशकवला जात नवहता. सरंदभ्व सेवेचे महत्व सरंशोधन 
का्ा्वच्ा ीने, ानहवर््क हज ासापूतषीच्ा ीने 
महत्वाचे ठरले. आ्.ए. ररचड्वसनने ररसच्व कनसल रं  
ही सरं ा वापरली आहण सरंदभ्व सेवेहवर््ी व्ाख्ाने 
हदली. 

ारतातील स वात : ड .एस.आर.ररंगनाथन ्ारंनी 
रं्लरंडमध्े ग्रंथाल् शासरिाचे प्रहशक्ण ेताना हवहवध 

ग्रंथाल्ारंना भे ी हदल्ा. ्ा भे दरम्ान त्ारंना प्रत्ेक 
ग्रंथाल्ात सरंदभ्व हवभाग  हदसून आला. ड .एस.आर.
ररंगनाथन रं्लरंड न परत आल्ावर त्ारंनी म ास  (चे ) 
हवद्ापीठाच्ा ग्रंथाल्ात सरंदभ्व सेवा हवभागाची सथापना 
करून सरंदभ्व सेवा देण्ास सु वात केली. थो ाच 
हदवसारंत ही सेवा लोकहप्र् झिाली. त्ानरंतर ग्रंथाल् 
शासरिाच्ा पदवी अ ्ासरिमातही सरंदभ्व सेवा  हा 
हवर्् समाहव  केला गेला. ग्रंथाल् शासरिाच्ा 
अ ्ासरिमातही सरंदभ्व सेवेचा एक सवतरंरि हवर्् महणून 
समाहव  झिाला.

४.  सरंद  सेवेची र  आदण ्ा ्ा
ग्रंथारंचा तसेच वाचन साहहत्ाचा वापर जासतीत 

जासतीत जासत होण्ास सरंदभ्व सेवेची आवश्कता आहे 
ज्ामुळे वाचकास वाचन साहहत्ाचा उप्ोग गरजेनुसार 
कसा करावा ्ाचे माग्वदश्वन केले जाते. सरंदभ्व सेवेची 
गरज ही खालील महत्वाच्ा कारंमुळे आवश्क 
झिाली आहे.
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आधुहनक काळातील ग्रंथाल्ारंमध्े माहहती 
तरंरि ानाचा वापर करून वाचकारंना पाररंपररक सरंदभ्व 
सेवे वजी तरंरि ानाधाररत सरंदभ्व सेवा देण्ाचे का््व 
महत्वाचे ठरत आहे. जसे, वहच्ु्वअल रे रनस डेसक 
(आभासी सरंदभ्व ेबल), आभासी सरंदभ्व सेवा, आभासी 
ग्रंथाल्े, आभासी ग्रंथाल्ीन सरंदभ्व सेवा त्ाद चा 
वापर करून सरंशोधकास तवररत माहहती सेवा देण्ाचे 
का््व आधुहनक सरंदभ्व सेवा  करत आहे.

( ) मादहतीचा दव ट व वाचन सादह ्ातील 
दवदवधता : सरंशोधन व ान क्ेरिातील हवहवध का् 
्ारंमुळे मोठ्ा प्रमाणावर माहहती प्रकाहशत होत असते. 
प्रकाहशत होणारी माहहती हवहवध सवरूपाच्ा प्रलेखारंमध्े 
मोठ्ा प्रमाणात आढळून ्ेते. माहहतीच्ा हवस ो ामुळे 
वाचकारंना माहहती शोधण्ात अडथळे ्ेतात. ्ाकररता 
त्ाला सरंदभ्व ग्रंथपालासारख्ा मध्सथाची आवश्कता 
असते. कारण सरंदभ्व ग्रंथपालास माहहती शोधाची क शल्े 
व तरंरिे अवगत असतात.

(२) वाचकारं ्ा मादहतीदव ्क र ारंची 
दवदवधता : वाचकारंच्ा माहहतीहवर््क गरजारंचा अ ्ास 
करून वाचन साहहत् व वाचक ्ारंतील दवा महणून 
सरंदभ्व ग्रंथपालाने का््व करणे व त्ारंच्ात हहतसरंबरंध 
प्रसथाहपत करण्ाचे का््व केल्ास वाचन साहहत्ाचा 
उप्ोग जासत प्रमाणात होण्ात मदत हो ल.

(३) दशक्षणक्षे ात ालेली वा  व दवकास : 
पचाररक व अन पचाररक हशक्णात वाढ आहण 

हवकास झिाल्ामुळे ग्रंथाल्ारंचे महत्व वाढलेले आहे. 
तसेच सरंदभ्व सेवेचे महत्व पण वाढले आहे.

(४) ग्रंथाल्ारंम ्े ालेली वा  : ग्रंथाल्े ही 
हशक्ण क्ेरिाचा कणा समजली जातात. हशक्ण आहण 
ग्रंथाल् हे दोनही एकमेकारंस पूरक असल्ाने हशक्ण 
क्ेरिाप्रमाणेच ग्रंथाल्ारंचीही वाढ झिालेली हदसून ्ेते. 
साव्वजहनक ग्रंथाल्े, शैक्हणक ग्रंथाल्े, हवशेर् ग्रंथाल्े 
्ा मुख् प्रकाराव्हतरर  अ द्ोहगक ग्रंथाल्े, वततपरि 
ग्रंथाल्े, माध्म ग्रंथाल्े, तु ंग ग्रंथाल्े, ्णाल्ारंची  
ग्रंथाल्े त्ाद ची नवीन दालने ग्रंथाल् क्ेरिात हनमा्वण 
झिाली आहेत. सशोधकारंना व अ ्ासकारंना ग्रंथाल्ा ारे 
तवररत माहहती हमळावी ्ासाठी सरंदभ्व सेवा देण्ाची 
आवश्कता भासू लागली. त्ामुळे सरंदभ्व सेवा  ही 

ग्रंथाल्ामध्े मध्वतषी सरंकलपना महणून उद्ास आली 
आहे.

( ) मादहतीचे लद प्रसारण ह ्ाक रता सरंद  
सेवेची र  : ानाच्ा क्ेरिात प्रकाहशत होणाऱ्ा 
वाचन साहहत्ाची सरंख्ा प्रचरंड प्रमाणात वाढत आहे. 
मुख् हवर््ातील सू म कातही प्रकाहशत होणाऱ्ा 
प्रलेखारंची सरंख्ा प्रचरंड प्रमाणात वाढत आहे. ्ामुळे 
वाचकास तवररत माहहती हमळणे अव ड झिाले आहे. 
्ामुळे वाचकास एखाद्ा हवर््ावरील अथवा 
उपहवर््ावरील एकहरित माहहतीचे सरंकलन करणे गरजेचे 
असते. हे का््व सरंदभ्व सेवा हवभाग ्ो््रीतीने पार 
पाडतो.

(६) सरंश धनाची पनराव ती टाळ ्ाक रता : 
सरंशोधनाची पुनरावतती ाळण्ाकररता सरंदभ्व सेवा 
महत्वाची भूहमका पार पाडते. सरंदभ्व सेवे ारे कोणत्ाही 
हवर््ावरील अद््ावत माहहती हवनाहवलरंब हदल्ामुळे 
सरंशोधकास सरंशोधनासाठी नवीन हवर्् हनवड करण्ास 
मदत होते. पूव्व सरंशोधनासरंदभा्वत माहहती हमळाल्ाने 
सरंशोधनाची पुनरावतती ळते.

( ) ग्रंथाल्ात मादहती तरं ानाचा वा ता वापर  
सरंद  सेवेसा ी करणे : आधुहनक काळात माहहती व 
सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचा वापर मोठ्ा प्रमाणात होत आहे. 
तसेच ग्रंथााल्ातील सरंदभ्व सेवेवर ्ा तरंरि ानाचा प्रभाव 
हदसून ्ेतो. 

सरंद  सेवेची ्ा ्ा
हवहवध सरंदभ्व ग्रंथपालारंच्ा मते सरंदभ्व सेवेच्ा 

व्ाख्ा सरंदभ्व सेवेहवर््क का््व व सवरूप ्ारंचे हवशलेर्ण 
करतात. सरंदभ्व सेवेच्ा व्ाख्ा खालीलप्रमाणे 

 ( ) जेमस आ्. वा्र ्ारंच्ा मते, अ ्ास व 
सरंशोधनाकररता ग्रंथाल्ातील वाचन साहहत्ाचे 
सप ीकरण करण्ाच्ा ीने हदलेले सहानुभूहतपूव्वक व 
माहहतीपूण्व वै्ग क साहा ् महणजे सरंदभ्व सेवा हो्.

(२) हर ड स ला् री्नस ्ल सरी णड रे रनस 
बुक ्ा कोशातील व्ाख्ेप्रमाणे, ग्रंथाल्ातील असे 
का््व ज्ामध्े अ ्ास व सरंशोधनासाठी ग्रंथाल्ातील 
वाचन  साहहत्ाचा उप्ोग होण्ाकररता व हवी ती 
माहहती हमळण्ाकररता, वाचकाला साहा ् केले जाते 
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त्ास सरंदभ्व सेवा महणतात.
( ) मागा्वरे  हहचनस ्ारंच्ा मते, कोणत्ाही 

हेतूने ग्रंथाल्ात माहहती शोधण्ासाठी आलेल्ा 
वाचकाला हदलेले प्रत्क् व्ग गत साहा ् महणजे 
सरंदभ्व सेवा हो्. ग्रंथाल्ातील माहहती हमळवून 
देण्ासाठी जे का््व केले जाते त्ा सव्व का्ाांचे सरंकलन 
महणजे सरंदभ्व सेवा हो्.

( ) ड .एस.आर.ररंगनाथन ्ारंच्ा मते ्ो्् 
वाचक व त्ाला हवा असलेला ग्रंथ ्ारंची व्ग गतरीत्ा 
्ो्् वेळी सारंगड ालून देणे महणजे सरंदभ्व सेवा हो्. 
सरंदभ्व सेवा महणजे वाचक व वाचनसाहहत् ्ारंच्ात दवा 
हनमा्वण करणे हो्.

्ा सव्व व्ाख्ारंचा एकहरित हवचार केल्ास सरंदभ्व 
सेवेमध्े व्ग गत साहा ् ही सरंकलपना महत्वाची 
आहे. सरंदभ्व सेवा ही कोणत्ाही हेतूसाठी हदली जा  
शकते. सरंदभ्व सेवा देण्ाकररता ग्रंथाल्ा ारे जी का् 
केली जातात हकंवा त्ाची पूव्वत्ारी केली जाते अशा 
सव्व का्ा्वस सरंदभ्व सेवेचा भाग मानला जातो. सरंदभ्व 
सेवा ही वाचकाने मागणी केल्ावरच हदली जाते असे 
नसून हतची मागणी न करताही काही सरंदभ्व सेवा हदल्ा  
जा  शकतात.

सरंद  सेवेची का्
ानाचा पररस ो , हशक्ण क्ेरिात सवीकारली 

गेलेली नवीन तरंरिे, ग्रंथाल्ात वापरले जात असलेले 
नवीन तरंरि ान, सरंगणकी् ने वकस ची हनहम्वती, अरंकी् 
साधनारंची हनहम्वती व वाढ, तसेच हवद्ाशाखारंमध्े 
वाढत असलेले परसपरसरंबरंध, सरंशोधनात झिालेली वाढ 
आहण वाचकारंच्ा बदललेल्ा माहहतीहवर््क गरजा ्ा 
व तर अनेक कारणारंमुळे सरंदभ्व सेवेची व्ा ी वाढलेली 
आहे. ग्रंथाल्ातील वाचन साहहत्ाचा जासतीत जासत 
उप्ोग होण्ाच्ा ीने सरंदभ्व ग्रंथपालाला सरंदभ्व सेवा 
देण्ासाठी अनेक का् व पूव्वत्ारी करावी लागते. 
अशा पररगसथतीत वाचकारंना मोठ्ा प्रमाणावर व अचूक 
ग्रंथाल् सेवा देण्ातच सरंदभ्व सेवेचे का््व अवलरंबून 
असते. कोणत्ाही ग्रंथाल्ाचे महत्व व मूल्मापन हे 
सरंदभ्व सेवेवर अवलरंबून आहे. सरंदभ्व सेवेची व्ा ी ही 
प्रत्ेक ग्रंथाल्ानुसार वेगवेगळी असते. सरंदभ्व सेवेची 

व्ा ी सव्वसाधारणपणे पुढील कारंवर अवलरंबून 
असते -
 (अ) सथाहनक पररगसथती
 (आ)  सथाहनक पररंपरा 
 ( ) वाचकारंचे प्रकार व त्ारंच्ा माहहतीहवर््क 

गरजा 
 ( ) ग्रंथाल्ाच्ा ग्रंथसरंग्हाचे सवरूप व 

आकारमान
 (उ) प्रमुख ग्रंथपालाची व ग्रंथाल् सेवकारंची 

क शल्े व अनुभव.

माहीत आहे का तुमहाांला?माहीत आहे का तुममाहीत आहे का तुम

रे रल सेवा (Re erral er i e) : 
हकत्ेकदा आपल्ा ग्रंथाल्ात जी माहहती उपलबध 
नाही पण ती हमळवणे वाचकास गरजेचे आहे. अशा 
माहहतीचे स्ोत तररि कोणत्ा ग्रंथाल्ात हनगशचत 
उपलबध आहेत, ्ाहवर््ी माहहती वाचकारंना देणे 
्ालाच रे रल सेवा महणतात.

( ) सामा ् मादहतीदव ्क प्र नारंची तरे 
वाचकारंस देणे : काही प्रशनारंना उततरे देताना सरंदभ्व 
ग्रंथारंचा आधार ेण्ाची गरज पडत नाही. पररंतु, प्रशनारंचे 
अचूक उततर द्ावे लागते. उदा., ग्रंथाल्ाच्ा वेळा 
का् आहेत  ग्रंथाल्ाच्ा सभासदतवाचे हन्म का् 
आहेत  रिहमक ग्रंथारंचा सरंग्ह कोठे आहे  त्ादी.

(२) दवदश  मादहतीदव ्क प्र नारंची तरे देणे : 
काही प्रशनारंची उततरे देण्ाकररता उपलबध असलेल्ा 
सरंदभ्व साधनारंमधून माहहती शोधून उततरे द्ावी लागतात. 
उदा., कृ णहववर (  ) महणजे का् , 
उडती तबकडी (  ) महणजे का्  त्ादी.

(३) क ण ्ाही मा ्मा ारे दवचारलेल्ा सरंद  
प्र नाचे तर देणे : कोणत्ाही माध्मातून ( ेहल ोन, 
परिव्वहार, स, -मेल ारे) हवचारलेल्ा सरंदभ्व 
प्रशनाचे उततर तवररत देणे. ्ासाठी हवहवध सरंदभ्व ग्रंथारंचे 
साहा ् ेतले जाते.

(४) ग्रंथाल्ाची साधने वापर ्ासरंबरंधी वाचकारंना 
साहा ् करणे : ब तारंश वाचकारंना ग्रंथाल्ातील वाचन 
साधनारंहवर््ी पुरेशी कलपना नसते. अशा वाचकारंसाठी 
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सरंदभ्व ग्रंथपालाने साहा ् करणे, वाचन साहहत् 
शोधण्ासाठी मदत करणे, ग्रंथाल् ताहलका 
वापरण्ाहवर््ी व हतच्ा उप्ोगाहवर््ी माग्वदश्वन करणे, 
ग्रंथाल्ातील वाचन साहहत्ाचा उप्ोग वाढवणे त्ादी 
का् सरंदभ्व ग्रंथपालाच्ा कक्ेत ्ेतात.

( ) ग्रंथाल्ा ्ा वापरासरंबरंधी वाचकारंना प्रदशक्षण 
देणे : नवीन वाचक ग्रंथाल् प्रणालीच्ा वापराबाबत 
अनहभ  असतात. अशा वाचकारंना ग्रंथाल्ाची 
तोंडओळख करून देणे व त्ारंना प्रहशक्ण देण्ाचे का््व 
सरंदभ्व ग्रंथपालास करणे आवश्क असते.

(६) प्रदशन रवणे : हवहवध प्रसरंग, उतसव, 
का््वरिम, सण त्ादी प्रसरंगी सरंबरंहधत ग्रंथारंचे प्रदश्वन 
ग्रंथाल्ात भरवण्ाचे का््व सरंदभ्व ग्रंथपाल करतात.

( ) सची सेवा व तर सेवा देणे : सूची त्ार 
करणे, सारसेवा व हनदशन सेवा देणे, कारिणारंची ा ल 
त्ार करणे, मात सरंसथेहवर््क माहहती जमवणे, भार्ारंतर 
सेवा पुरवणे, रे रल सेवा देणे ही का्ही सरंदभ्व 
ग्रंथपालाने करणे अपेहक्त आहे.

४.२ सरंद  सेवारंचे प्रकार प ीलप्रमाणे :  
( ) शी  सरंद  सेवा (   

 ) : कमी वेळेत अथवा 
क्णाधा्वत हदलेली सेवा सरंदभ्व सेवा महणजे शी  सरंदभ्व 
सेवा हो्. ही सेवा देताना लागणारा वेळ  हा क 
महत्वपूण्व ठरतो. उदा., एवहरेस ची उरंची हकती आहे , 
मुरंब  हवद्ापीठाच्ा कलगुरूंचे नाव व पतता का् 
आहे  त्ादी.

शी  सरंदभ्व सेवा ही वसतुहन  सवरूपाच्ा प्रशनारंची 
(  ) उततरे देण्ासाठी असते. अशा 
प्रकारच्ा सेवेत कमीत कमी वेळ लागतो. ्ासाठी 
हवहवध सरंदभ्व साधनारंची मदत ेतली जाते. उदा., 
शबदकोश, हवशवकोश, भ गोहलक साधने, वाहर््वके, 
चरररिातमक सरंदभ्व ग्रंथ त्ाद चा वापर केला जातो. ्ा 
व्हतरर  वत्वमानपरिारंची कारिणे, परिके ( ), 
व्ापारी  वा  म् (  ), अहवाल 
( ) ्ारंचा उप्ोग केला जातो.

(२) दवलरंदबत सरंद  सेवा (   
 ) : हवलरंहबत सरंदभ्व सेवेचे मूळ 

आधुहनक ग्रंथाल्ारंतून हदलेल्ा सेवेत हदसून ्ेते. 
हवलरंहबत सरंदभ्व सेवा ही हवसाव्ा शतकातील हनहम्वती 
हकंवा हवकहसत झिालेली सेवा आहे. हवलरंहबत सेवा ही 
तवररत हदली जा  शकत नाही. अशा प्रकारच्ा सेवा 
देण्ासाठी लागणारा वेळ , उप्ोगात आणलेली हवहवध 
सरंदभ्व साधने आहण शोधलेली माहहती ्ा आधारे ती 
ओळखता ्े  शकते. अशा प्रकारच्ा सेवेस अध्ा्व 
तासापासून एक महहना हकंवा काही महहने लागू शकतात. 
अशा सरंदभ्व सेवेस हवलरंहबत सरंदभ्व सेवा सरंबोधले जाते. 

हवलरंहबत सरंदभ्व सेवा देताना हवहवध ग्रंथ, सूची, 
हन्तकाहलके, वत्वमानपरिे, व्ापार वा  म्, माहहती 
परिके, सारसेवा, हनदशन सेवा त्ादी वाचन साहहत्ाचा 
आधार ेतला जातो.

४.३ सामा ् ग्रंथ व सरंद  ग्रंथ ्ातील रक  :
सामान् ग्रंथ हे हवहश  हवर््ास अनुसरून रिहमक 

ग्रंथारंमध्े समाहव  होतात. उदा., े स बुक  
ब नी, रं ड शन ू ह ल स ी, रं ड शन ू ल हजक 
त्ादी. रिहमक पुसतके ही मुळातच एखाद्ा सरंसथेने 

हकंवा शासनाने एखाद्ा हवर््ासाठी नेमलेली असतात 
( ). तसेच हवहवध हवर््ारंवर जासतीची 
माहहती देणारे तर ग्रंथही सामान् ग्रंथ ्ा प्रकारात 
्ेतात. हे ग्रंथ हवर््ावरील नेमलेल्ा अ ्ासरिमावर 
आधाररत असतात.

एखाद्ा हवर््ावर अनेक सामान् ग्रंथ उपलबध 
असू शकतात पररंतु सरंदभ्व/सरंदभ्व ग्रंथ सव्व हवर््ारंवरील 
अथवा हवहश  हवर््ारंवरील हवहवध सरं ा, हस ानत 
्ारंवरील माहहती देतात. ्ातील माहहती अनुवण्व प तीने 
रचना करून हनमा्वण केलेली असतात. उदा., 
एनसा् ोपीहड्ा  सा्नस णड े न ल जी, 
हड शनरी  मथेमह स, द न्ू एनसा् ोपीहड्ा 
ह ाहनका, मराठी हवशवकोश, आदश्व मराठी हवशवकोश, 
वीरकर हड शनरी, नवनीत शबदकोश त्ादी.

सरंदभ्व साधने ही वाचकास एखाद्ा सरं ेवर/
सरंकलपनेवर हकंवा हस ानतावर सरंकलपनातमक माहहतीचे 
वण्वन करतात. 

सामान् ग्रंथ व सरंदभ्व ग्रंथ ्ारंच्ातील रक पुढे 
हदलेल्ा त त्ाच्ा साहा ्ाने लक्ात ्े ल.
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सामा ् ग्रंथ सरंद  ग्रंथ
. सामान् ग्रंथ हे पहहल्ा पानापासून शेव च्ा पानाप्ांत 

वाचले जातात. उदा., कादरंबरी, ना क, चरररिे, हतहास, 
रिहमक पुसतके त्ादी.

सरंदभ्व ग्रंथ हे पहहल्ा पानापासून शेव च्ा पानाप्ांत 
वाचले जात नाहीत. हवा तेवढाच सरंदभ्व हकंवा हवी 
तेवढीच माहहती वाचली जाते. उदा., शबदकोश हा 
केवळ शबदाचा अथ्व शोधण्ासाठी अथवा त्ा सरंदभा्वतील 
तर माहहती शोधण्ासाठी उप्ोगात आणला जातो. 

उदा., शबदकोश, ानकोश, सूची, वाहर््वके त्ादी. 
सरंदभ्व साधने केवळ माहहती शोधण्ाकररता अथवा सरंदभ्व 
हमळवण्ाकररता वापरली जातात.

२. एखाद्ा हवहश  हवर््ावर सखोल माहहती हदलेली 
असते.

सरंदभ्व ग्रंथारंची रचना वैहश पूण्व असते व मजकराची 
रचना सरंदभ्व ग्रंथाच्ा गरजेनुसार केलेली असते. उदा., 

ानकोशाची रचना वणा्वनुरिमानुसार ( ) 
केलेली असते व माहहतीच्ा कारंचा एकमेकारंशी सरंबरंध 
असतोच असे नाही.

. सामान् ग्रंथ हे ग्रंथाल्ाबाहेर वाचण्ाकररता हदले जा  
शकतात.

सरंदभ्व ग्रंथ ग्रंथाल्ाबाहेर नेण्ास परवानगी नसते.

. असे ग्रंथ वाचकाकडून एकदाच हाताळले जातात. सरंदभ्व ग्रंथारंमध्े समाहव  केलेल्ा माहहतीची अनेक 
वाचकारंकडून मागणी केली जा  शकते.

. सामान् ग्रंथ हे साधारणत  एक हकंवा दोन-तीन 
लेखकारंकडून हलहहले जातात.

सरंदभ्व ग्रंथातील मजकूर अनेक व् नी हलहहलेला 
असतो. सरंपादकी् मरंडळ, हवर्् तज  हकंवा जाणकार 
व् ी ्ारंच्ामा त सरंदभ्व ग्रंथारंची हनहम्वती होते. सरंदभ्व 
ग्रंथारंच्ा हनहम्वतीकरता खूप कालावधी लागतो.

. सामान् ग्रंथारंची हकंमत सामान्पणे कमी असते. सरंदभ्व ग्रंथ हकमतीने महाग असतात.

. सामान् ग्रंथातील मजकूर हवहवध प्रकरणारंच्ा सवरूपात 
मारंडलेला असतो व पहहल्ा प्रकरणापासून शेव च्ा 
प्रकरणाप्ांत एकमेकारंशी सरंबरंहधत असताे.

सरंदभ्व ग्रंथ हे अनेक खरंडारंत हवहवध माहहतीवर प्रकाहशत 
होतात. माहहतीच्ा हवहवध नोंद मध्े परसपर सरंबरंध 
असतोच असे नाही.

४.४ सरंद  प्र न : सरंकलपना आदण व प
वाचकारंकडून एखाद्ा हवहश  हवर््ावर माहहतीची 

मागणी ्ेते. ्ालाच सरंदभ्व प्रशन असे सरंबोधले जाते. 
सरंदभ्व प्रशन हे हवहवध सवरूपाचे असू शकतात. सरंदभ्व 
प्रशनाचे ्ो्् हनरीक्ण करणे व त्ा अनुर्रंगाने उततर देणे 
हे सरंदभ्व सेवेचे महत्वाचे उद हद  आहे. वाचकाने 
हवचारलेल्ा सरंदभ्व प्रशनाचे उततर कोणत्ा सरंदभ्व ग्रंथातून 

शोधा्चे हे ग्रंथाल्ात उपलबध असणारे सरंदभ्व ग्रंथ, 
सरंदभ्व प्रशनारंचे सवरूप, सरंदभ्व ग्रंथपालाचा अनुभव, 
क शल् व क्मता ्ा कारंवर अवलरंबून असते.

मागा्वरे  हहचनस ्ारंच्ा मते, ापील सवरूपातील 
वाचन साहहत्ात आढळणारी हकंवा हवहश  वाचन 
साहहत्ात आढळणारी हकंवा काही वेळा ग्रंथाल्ात 
सहजासहजी न आढळणाऱ्ा वाचन साहहत्ातील 
हवहश  सवरूपातील माहहतीची मागणी वाचकारंकडून 
केली जाते, त्ास सरंदभ्व प्रशन  असे महणतात.

थोड ्ात, वाचकाने सरंदभ्व हवभागात केलेली 
माहहतीची मागणी महणजे सरंदभ्व प्रशन हो्.

सरंद  सादह ्
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सरंद  प्र नारंचे प्रकार : वाचकास कोणत्ा 
सवरूपाची माहहती हवी आहे ्ावरून सरंदभ्व प्रशनारंचे 
हवहवध प्रकार पडतात.

( ) व त थदतदव ्क प्र न ( a t inding 
uestion) : अशा आश्ारंच्ा प्रशनारंना अलपावधीत 

सरंदभ्व सेवा हदली जाते. सव्वसाधारणपणे सामान्, दैनरंहदन 
व्वहारातील प्रशन हकंवा वसतुगसथहतदश्वक माहहतीची 
मागणी करणारे प्रशन महणजे वसतुगसथहतहवर््क प्रशन. 
अशा प्रशनारंची तवररत उततरे हदली जातात. ्ा प्रशनारंची 
माहहती शबदकोश, ानकोश, चरररिातमक साधने, सूची, 
भ गोहलक साधने (गझिेह ्स्व), वाहर््वके ्ारंच्ा आधारे 
हदली जाते. उदा., ानसची राजधानी, भारतरतन सहचन 
तडलकरारंचा जनम हदनारंक, पुण्ाची लोकसरंख्ा, पुणे 
हजल ातील तालुके त्ादी.

(२) सदव तर मादहतीची मा णी करणारे प्र न 
( n or ation bureau ty e uestions) : 
अशा प्रकारचे प्रशन हे साधारणत  व्ग गत सवरूपाचे 
असतात. अशा प्रशनाचे उततर देण्ाकररता नेहमीच्ा  
सरंदभ्व ग्रंथारंचा उप्ोग होतोच असे नाही. कदाहचत त्ात 
हवी ती माहहती हमळणारही नाही. अशा प्रशनारंची उततरे 
सरंदभ्व ग्रंथपाल सद सद हववेकबु ी व त्ाची क शल्े 
वापरून तसेच अनुभवाच्ा आधारेच दे  शकताे. अशा 
वेळी, सरंदभ्व ग्रंथपाल वाचकारंशी चचा्व करून त्ास हव्ा 
असलेल्ा नेम ्ा माहहतीहवर््ी सप ता करून ेतो. 
त्ानुसार एक हकंवा अनेक सरंदभ्व साधने हाताळून त्ा 
प्रशनास समप्वक उततरे देतो. अशा सवरूपाच्ा प्रशनारंना 
सहवसतर माहहतीची मागणी करणारे प्रशन  असे महणतात.

(३) अनेक सरंद  ग्रंथ व वाचन सादह ्ाचा 
प्  करावे ला णारे प्र न ( aterial inding 

ty e uestions) : काही प्रशनारंच्ा सरंदभा्वत माहहती 
देण्ाकररता सरंदभ्व ग्रंथपालास मोठ्ा प्रमाणावर वाचन 
साहहत्ाचा शोध ्ावा लागतो. ्ासाठी अनेक प्रकारचे 
सरंदभ्व ग्रंथ वापरून व त्ातून माहहतीचा शोध े न 
माहहतीचे सरंकलन ( ) करावे लागते. 
उदा., रंहजहन्र ग अ ्ासरिमास २ २  साली हकती 
हवद्ाथषी प्रवेश ेण्ास च क असतील  ्ा प्रशनाचे 
उततर हे मागील प्रवेशारंच्ा सरंख्ेच्ा दरवर्षी वाढत 
जाणाऱ्ा हकंवा त जाणाऱ्ा प्रवाहावरून हन कर््व 

काढून हदले जा ल. ्ाकररता अनेक प्रकारच्ा वाचन 
साहहत्ाचा उप्ोग करावा लागेल. उदा., 
लोकसरंख्ाहवर््क अहवाल, उ हशक्णातील प्रवाह 
दश्ववणारा अहवाल, उपलबध हवद्ापीठे व 
महाहवद्ाल्े, त्ातील प्रवेशाच्ा उपलबध जागा ्ारंचे 
वाहर््वक अहवाल त्ादी. 

(४) वाचकारंना वाचनदव ्क मा दशन करणारे 
प्र न (Readers  ad isory ty e uestions) 
: बऱ्ाच वाचकारंना एखाद्ा हवर््ावर कोणते ग्रंथ 
वाचावेत ्ाहवर््ी सरं म असतो. अशा वेळेस, हे 
वाचक सरंदभ्व ग्रंथपालाची मदत ेतात. अशा सवरूपातील 
प्रशनारंची उततरे शोधण्ाकररता सरंदभ्व ग्रंथपालाला 
ग्रंथाल्ात उपलबध असणाऱ्ा सव्व ग्रंथसरंग्हाचे हकंवा 
सरंदभ्व ग्रंथारंचे ान असावे लागते. वाचकारंच्ा प्रशनारंचा 
हवर्् लक्ात े न सरंदभ्व ग्रंथपाल ग्रंथसूची त्ार करतो 
व वाचकारंना सादर करतो. अशा प्रशनारंना वाचकारंना 
माग्वदश्वन करणारे प्रशन  असे सरंबोधले जाते. असे प्रशन 
हे अहतश् व्ग गत सवरूपाचे असतात व बरेचदा 
वाचकारंना नवीन ग्रंथारंची ओळख ्ा सवरूपात होते.

( ) सरंशेाधनदव ्क प्र न (Resear  ty e 
uestions) : सरंशोधन करणाऱ्ा व् ीस 

सव्वसाधारणपणे त्ाच्ा हवर््ातील अद््ावत माहहतीची 
गरज असते. पररंतु, सरंदभ्व ग्रंथारंची ्ो्् माहहती 
नसल्ामुळे अ ्ासक (सरंशोधक) हवी ती माहहती शोधू 
शकत नाही. ्ासाठी सू म व अहतसू म वाचन साधनारंचा 
शोध ्ावा लागतो. सरंदभ्व ग्रंथपाल अशा वाचकारंचे 
सरंशोधनहवर््क प्रशन दी ्वकालीन सरंदभ्व सेवेनुसार प्रदान 
करतो. ्ामध्े हन्तकाहलकारंतील लेख, हनदशन 
हन्तकाहलके, सारसवरूप हन्तकाहलके, पे रं  स, 
प्रमाणके, तारंहरिक अहवाल, नला न माहहती सरंचातून 
शोध त्ादी सरंशोधन हवर््ाशी सरंबरंहधत माहहती सरंदभ्व 
ग्रंथपाल सरंशोधकाला मागणीनुसार देत असतो. सरंदभ्व 
ग्रंथपालास असलेले हवर्् ान व सूची त्ार करण्ाचे 
क शल्, तसेच हवहवध माहहतीची प्रहतप्रा ी करण्ाची 
कला अवगत असल्ाने वाचकास अद््ावत व 
पूव्वल ्ी प्रभावाने ( ) माहहतीचा शोध 

े न ती देतो.
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४.  सरंद  ग्रंथ व ्ारंचे प्रकार
सरंद  ग्रंथ : सरंदभ्व ग्रंथ हे सव्वसाधारणपणे 

कोणत्ाही प्रकारची माहहती शोधण्ाकररता अथवा 
सरंदभ्व हमळवण्ासाठी उप्ोगात आणले जातात. ज्ातील 
मजकराची रचना हवहश  प्रकारे केलेली असते. ्ारंचा  
वापर  ठरावीक सरंदभ्व अथवा माहहती शोधण्ास 
होतो. अशा साधनारंना सरंदभ्व ग्रंथ असे महणतात.

सरंद  ग्रंथारंचे प्रकार : सरंदभ्व ग्रंथारंचे प्रामुख्ाने दोन 
प्रकार सारंगता ्ेतील  (अ) पाररंपररक सरंदभ्व ग्रंथ  
(आ) आधुहनक सरंदभ्व ग्रंथ (हडहज ल सरंदभ्व ग्रंथ, 
डे ाबेसेस).

अरंकी् ्ुगात अनेक गसथत्रंतरारंमुळे आधुहनक 
सरंदभ्व साधनारंचाही एक नवीन प्रवाह हनमा्वण झिाला आहे. 
त्ारंना आपण आधुहनक प्रकार महणून सरंबोधू शकतो.

(अ) पाररंप रक सरंद  साधने : पाररंपररक सरंदभ्व 
साधने महणजे ापील सवरूपातील एक अथवा अनेक 
हवर््ासरंदभाांतील माहहती क अनेक तज ारंनी हलहहलेले 
असतात. अशा माहहती कारंची हवहश  प तीने 
रचना केलेली असते व ते एक अथवा अनेक खरंडारंतही 
प्रकाहशत होतात. ठरावीक कालावधीनरंतर अशा सरंदभ्व 
साधनारंची सुधाररत आवतती प्रकाहशत केली जाते. 

सरंदभ्व ग्रंथारंचे प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत  
( ) शबदकोश, (२) ानकोश, ( ) चरररिातमक 

साधने, ( ) वाहर््वके, ( ) भ गोहलक साधने (गझिहे ्स्व), 
( ) माग्वदहश्वका (  ), ( ) हनदहशका 
( ) ( ) हडबुक ( ),  
( ) सूची ( ) त्ादी.

( ) श दक श 
( i tionary) : 

 ्ा शबदाचा 
उगम  ्ा ल ीन  
शबदापासून झिाला आहे. 
शबदकोश हे हवहवध भार्ारंमध्े 
वापरले जाणारे शबद, त्ारंची 
वण्वरचना, सरं ारंचे अथ्व, 
व्ाख्ा, उ ार व्ाकरणातील 
सथान, समानाथषी व हव ाथषी 

शबद त्ाद साठी उप्ु  सरंदभ्व साधन महणून प्रचहलत 
आह.े ्ाचा उप्ोग नवीन भार्ा हशकणाऱ्ा हवद्ा ्ाांना, 
हशक्कारंना तसेच तर प्रशासकी् का् करणाऱ्ा 
व् ना होतो. शबदकोशारंचे हवहवध प्रकार पुढील प्रमाणे 
सारंगता ्ेतील.

 एकभाहर्क शबदकोश
 द हवभाहर्क शबदकोश
 ब भार्ी् शबदकोश
 सामान् शबदकोश
 हवहश  हवर््ाचा शबदकोश
 हथस रस
 तारंहरिक शबदारंचा शबदकोश
 वा प्रचारारंचा शबदकोश
 व्ुतपतती कोश

्ा ्ा : ज्ा साधनात एखाद्ा भार्ेतील 
शबदारंची वण्वरचना ( ), शु लेखन, उ ार, 
महत्व, उप्ोग, समानाथषी शबद, रूपारंतररत शबद, 
शबदारंचा हतहास ्ारंवर हवहश  माहहती सरंदभा्वकररता 
हदलेली असते व शबदारंची रचना अनुवण्व रिमानुसार 
केलेली असते . (   )

प्
 (अ) शबदारंची ्ो्् वण्वरचना ( ) 

तपासण्ाकररता
 (आ) शबदारंचा ्ो्् उ ार माहीत करून 

ेण्ाकररता
 ( ) शबदाचे व्ाकरणातील सथान माहहत करून 

ेण्ाकररता
 ( ) शबदारंच्ा हवहवध अथ्वच ा ब ण्ाकररता 
 (उ) भार्ारंतराच्ा का्ा्वकररता
 ( ) समानाथषी व हव ाथषी शबद ब ण्ाकररता
 (ए) हवहवध हवर््ारंतील सरं ा व सरंकलपनारंच्ा 

व्ाख्ारंकरता
थोड ्ात, शबदाथाांपासून ते भार्ा हशकण्ाप्ांत, 

हवद्ा ्ाांपासून ते तज ारंप्ांत सव्वजण शबदकोशारंचा 
उप्ोग करतात.

क श क श 
( i tionary) : ( i tionary) : 

चा चा 
नन

्े्े
ची ची 

, , 
ातील ातील 

ाथषीाथषी
श दक श
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श दक शाची दाहरणे
 स ड्व डवहानसड लन्वस्व हड शनरी  कररं  

रंग्लश, 
 मूळ लेखक  ह न्वबी, ए.एस. 
 (आठवी आवतती उपलबध) 
 प्रकाशक  स ड्व ्ुहनवहहस्व ी प्रेस
 द रडम हा स हड शनरी  रंग्लश ल्वेज, 

 सरंपादक  स ीन जेस
 प्रकाशक   रडम हा स नक रपोरेशन
 प्रकाशन सथळ  न्ू् क
 र ज्ेज रं रनशनल हथस रस

 मूळ लेखक  र ज्े, हप र माक, पाचवी आवतती
 सरंपादक  चपमन, र ब ्व एल
 प्रकाशक  हाप्वर पेरेहन्ल, न्ू् क
 स डरं  स म डन्व हड शनरी  रंग्लश- रंग्लश-मराठी

 लेखक  केशव हभकाजी ढवळे
 प्रकाशक  केशव हभकाजी ढवळे 
 सथळ  मुरंब

(२) ानक श ( n y lo edia) : 
एनसा् ोपीहड्ा  ही सरं ा ग्ीक भार्ेतील एन ा  

( ) महणजे ग्ुप ्ा अथा्वने आहण पीहड्ा 
( ) महणजे हशकणाऱ्ारंचा ्ा शबदारंपासून त्ार 

झिाली आहे. 
्ामध्े हवहवध 

ानशाखारंची 
माहहती समाहव  
केलेली असते. 
मजकराची रचना 

अनुवण्वरिमानुसार वगषीकृत सव पात अथवा हवर््ानुसार 
केलेली असते. ानकोशाची हनहम्वती अनेक हवर््तज  
व् ी व सरंपादकारंकडून केली जाते. ानकोशास ानाचे 

भारंडार असेही महणतात. हवशवातील उपलबध ानाहवर््ी 
माहहतीचे सरंकलन ानकोशात केले जाते. वाचकारंच्ा 
हवहवध माहहतीहवर््क गरजा पूण्व करण्ाच्ा ीने 

ानकोशाची हनहम्वती केली जाते.
्ा ्ा : हर ड स ला् रर्नस ्ल सरी अड 

रे रनस बुक ्ामध्े ानकोशाची व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे 
हदलेली आहे 

सव्व हवर््ारंच्ा अथवा हवहश  हवर््ारंच्ा 
माहहतीचा समावेश असलेला व ज्ातील माहहतीची 
प तशीरपणे अनुवण्वरिमानुसार रचना केलेली असते 
असा ग्रंथ महणजे ानकोश. ानकोश हा एक अथवा 
अनेक खरंडारंत असू शकतो व त्ात हवसततपणे माहहती 
हदलेली असते. ही माहहती हवर्् तज ारंकडून हलहहली 
जाते .

ानक शाचे प्रकार
  सामान् ानकोश (  

), उदा., द न्ू 
एनसा ोपीहड्ा ह ाहनका, एनसा् ाेपीहड्ा 
अमेररकाना, मराठी हवशवकोश, महारा ी् 

ानकोश, 
  सरंपादक  ीधर व्रंक ेश बापूजी केतकर
  हवहश  हवर््ारंचे ानकोश (  

 ), उदा., एनसा् ोहपहड्ा 
 ला् री अड न रमेशन सा्नस, लन 

क
  हवहश  ानशाखेचा ानकोश 

(     
  ), उदा., रं रनशनल 

एनसा् ोपीहड्ा  सोशल सा्नसेस, 
मकग् -हहल एनसा् ोपीडी्ा  सा्नस 
अड े न ल जी, भारती् सरंसकृती कोश, 
सरंपादक  परं.महादेवशासरिी जोशी

ानक शारंचा प्
 (अ) कोणत्ाही हवर््ाची पाशव्वभूमी माहीत 

होण्ाकररता ानकोशाचा उप्ोग होतो.
 (आ) हवहश  सरंकलपना अथवा सरं ारंची व्ाख्ा 

हमळते.
ानक श

मरा ी दव वक श

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



67

 ( ) पा्ाभूत माहहतीचा अ ्ास साधन महणून 
उप्ोगात आणला जातो.

 ( ) एखादी वसतू, भ गोहलक सथान, हस ानत 
अथवा सरंशोधनासरंबरंधीची माहहती, सहचरि 
अथवा नकाशे व आकृत्ारंच्ा साहा ्ाने 
हदलेली असते.

 (उ) जगातील नामवरंत सरंसथारंची माहहती व 
व् हवर््क माहहती ्ात समाहव  असते.

(३) वाद क व परंचारं  ( earbooks and 
l ana )

वाद क
्ा ्ा : हर ड स ला् रर्नस ्ल सरी अड 

रे रनस बुक ्ा ग्रंथातील व्ाख्ेनुसार वाहर््वक महणजे 
हवहवध सवरूपाची अद््ावत माहहती थोड ्ात हकंवा 
हवसततपणे वण्वन केलेली अथवा सारंख्क सवरूपात 
उपलबध करून देते व असा ग्रंथ प्रत्ेकवर्षी सुधाररत 

सवरूपात प्रकाहशत 
केला जातो. अशा 
ग्रंथास वाहर््वक असे 
महणतात.

उदा., द 
स े मनस  ्र बुक, 
मनोरमा ्र बुक, 
्ुरोप ्र बुक, 
रंहड्ा  ए रे रनस 
न्ुअल, गवह कस्व 

अलमनक, स े मनस 
्रबुक त्ादी.

वाहर््वकारंमध्े सव्वसाधारणत  खालील प्रकारच्ा 
माहहती कारंचा समावेश असतो.
 (अ) एका वर्ा्वतील महत्वाच्ा नारंची काल 

रिमाने माहहती
 (आ) एका वर्ा्वतील राजकी्, सामाहजक आहण 

सारंसकृहतक नारंचा सारारंश
 ( ) एका वर्ा्वच्ा कालावधीतील हव ान आहण 

तरंरि ानासह हवहवध क्ेरिारंतील नवीन डामोडी
 ( ) हवहवध क्ेरिारंतील महत्वाच्ा मत अथवा 

हजवरंत व् ची चरररिे
 (उ) हवहवध रा ी् व आरंतररा ी् सतरावरील 

सरं नारंची माहहती
 (उ) सारंगख्की् माहहती, खेळातील बहक्से, 

पाररतोहर्के, लोकसरंख्ा त्ाद चा समावेश 
वाहर््वकारंमध्े केला जातो.

परंचारं  ( l ana ): प्राचीन काळापासून 
्ुरोपमध्े व भारतात परंचारंगे प्रकाहशत केली जातात. 
खगोल व गहणतशासरिाच्ा आधारे सव्व प्रकारची माहहती 
परंचारंगारंमध्े समाहव  केलेली असते.

उदा., दाते परंचारंग, ह ळक परंचारंग, कालहनण्व् 
त्ादी.

(४) च र क श (Biogra i al 
i tionaries) : ग्ीक आहण ल ीन भार्ेत 

महत्वाच्ा व् ची 
चरररिे हलहहली गेल्ाची 
उदाहरणे आढळतात. पररंतु, 

 व्ा शतकाच्ा मध्ात 
रं्लरंडमध्े चरररिग्रंथारंना 

साहहगत्क कलाकृती 
महणून मान्ता हमळाली. 
हवहवध क्ेरिारंतील व् ची 
थोड ्ात हलहहलेली चरररिे 
हवसाव्ा शतकात 
एकहरितपणे प्रकाहशत हो  

लागली. अशा ग्रंथारंना चरररिकोश असे महणतात.
्ा ्ा : लु स शोस्व ्ारंनी चरररिकोशाची व्ाख्ा  

पुढीलप्रमाणे हदलेली आहे.
प्रहथत्श व् च्ा चरररिारंचा समावेश असलेली 

हनदहशका, ज्ात आडनावारंच्ा अनुवण्वरिमानुसार रचना 
केलेली असते. असा ग्रंथ महणजे चरररिकोश हो्. ्ात 

ो ा नारंपासून ते हवसतत माहहतीप्ांत व् ची 
चरररिातमक माहहती हदलेली असते.  उदा., 
  भारतवर्षी् प्राचीन चरररिकोश -  खरंड,
  लेखक  हस ेशवरशासरिी हचरिाव
  मराठी हवशवचरररिकोश -  खरंड, 
  वेबस स्व बा्ोग्ाह कल हड शनरी, हड शनरी 

वाद क

च र क श
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 नशनल बा्ोग्ा ी. सरंपादक  एस.
पी.सेन, कोलकाता

  ज   रंहड्न रा् स्व
  रंहड्ा  ज 
  मराठी सारसवत  २ खरंड व  पुरवणी खरंड
  सरंपादक  अनरंत जोशी

प्
 (अ) समाजातील हवहवध क्ेरिारंतील महत्वाच्ा 

व् ची माहहती हमळते.
 (आ) हवहवध प्रसरंगी व् ची माहहती हवी असते. 

उदा., जनमशताबदी, पुण्समरणहदन, 
पाररतोहर्क, का््वक्ेरि, हशक्णहवर््क माहहती 
त्ादी.

 ( ) तररि कोणत्ाही साधनारंमध्े उपलबध 
नसणारी व् हवर््क माहहती अशा सरंदभ्व 
ग्रंथारंमध्े हमळते.

( ) दलक सरंद  ग्रंथ : एखाद्ा भ गोहलक 
सथानाचे अक्ारंश व रेखारंशानुसार सथान, लोकसरंख्ा, 
सामाहजक-आहथ्वक पररगसथती, महत्वाचे उद्ोगधरंदे, 
शेती त्ाद हवर््ी माहहती ्ात असते. व्ावसाह्कारंना 
व उद्ोजकारंना अशा प्रकारची माहहती हवी असते. 
त्ाचप्रमाणे, आधुहनक काळात प््व नाकडे एक नवीन 
व्वसा् महणून बह तले जाते. प््व नाच्ा ीनेही 
अशा प्रकारचे सरंदभ्व ग्रंथ उप्ु  असतात. प््व नाचे 
सथळ, त्ाची हतहाहसक व नैसहग्वक माहहती अशा 
सरंदभ्व ग्रंथारंमधून प्रा  होते.

दलक सरंद  ग्रंथारंचे प्रकार
(अ) थलवणन क श 

( a etteer) : 
अनुवण्वरिमानुसार सथळारंची 
रचना केलेला कोश महणजे 
सथलवण्वन कोश हो्. ्ामध्े 
गावे, शहरे, महासागर, नद्ा, 
तळी त्ादी भ गोहलक 
सथळारंची माहहती थोड ्ात 
हदलेली असते. उदा., मेरर्म 
वेबस स्व हजओग्ाह कल 

हड शनरी, द गझिेह ्र  रंहड्ा, चबस्व वलड्व 
गझिेह ्र, कोलरंहब्ा हलहपनक  गझिेह ्र  द 
वलड्व, न्ू् क, गझिेह ्र  पुणे हडगस  त्ादी.

(आ) प्रवास मा ददशका ( ra el uide): 
अशा प्रकारचे सरंदभ्व ग्रंथ हे 
प्रवाशारंना उप्ु  असतात. 
्ामध्े हवहश  शहरे, 
उद्ाने, देश, वसतुसरंग्हाल्े, 
हतहाहसक सथळे, 

भ गोहलक ा महत्वाची 
सथळे, अाध्ागतमक ा 
महत्वाची सथळे त्ादी 
हवर््ी माहहतीचा समावेश 
असतो. उदा., डस्व रंहड्ा, 
ूररस  गा ड ू रंहड्ा, पुणे 

ए ू झिेड.
( ) टलास  नकाशे आदण प वी ल ( tlas  

a s and lobe) :
टलास ( tlas) : 

लास महणजे नकाशारंचा 
एकहरित सरंग्ह असलेला ग्रंथ 
हो्. ्ारंचे सामान्पणे तीन 
हवभाग केले जातात  
( ) अद््ावत लासेस, 
(२) हतहाहसक लासेस, 
( ) हवर्् लासेस.

लास हे भ गोहलक सथानारंचे 
अक्ारंश व रेखारंश दश्ववतात. 

उदा., स ड्व लास, द ा मस लास  द 
वलड्व, आवतती  वी.

नकाशे ( a s) : 
भूभागावरील/प वीवरील 

जमीन हकंवा समु ाच्ा क्ेरिाची 
भ हतक वैहश े, तेथील 
शहरे, रसते, त्ारंच्ा भ गोहलक 
सीमारेर्ा दश्ववणारे 
अारेखनातमक साधन महणजे 
नकाशे. हे नकाशे एखाद्ा 

 प्रवास मा ददशका

टलास

थलवणन क श प वी ल
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शहराचे, खे ाचे, राज्ाचे, देशाचे, खरंडाचे व जगाचे 
असतात. 

प वी ल ( lobe) : प वीगोल हा प वीचा 
भूभाग दश्ववतो.

(६) वाचन सादह ् सची (Bibliogra y) : 
सूचीच्ा अनेक व्ाख्ा आहेत. पररंतु, हकत्ेक 
लेखकारंच्ा मते, 

(अ) सूची महणजे ापील ग्रंथारंचा समीक्ातमक 
व हतहाहसक अ ्ास हो्.  ्ा सरं ेचा उगम  व्ा 
शतकाच्ा अखेरीस ानसमध्े ग्रंथाल् शासरिामधून 
झिाला.

(आ) रं रनशनल एनसा् ोपीहड्ा  
न रमेशन अड ला् री सा्नस, ्ा ानकोशात 

हदलेली सूचीची व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे  ग्रंथ, 
हसतहलगखते आहण तर प्रलेखारंची प तशीर माहहती 

आहण हवशलेर्णातमक 
अ ्ास महणजे सूची हो्.

थोड ्ात, सूची महणजे 
ग्रंथारंची ्ादी. ्ा ्ादीमध्े 
प्रकाहशत ग्रंथारंची माहहती 
हदलेली असते.  जसे की, 
लेखकाचे नाव, ग्रंथनाम, 
आवतती रिमारंक, प्रकाशकाचे 
नाव, प्रकाशन सथळ, प्रकाशन 
वर््व, प सरंख्ा त्ादी.

सच चे म ् प्रकार खालीलप्रमाणे  
( ) वणना मक सची ( es ri ti e 

Bibliogra y) : ्ा सूचीत लेखक कोण, ग्रंथ 
कोणी प्रकाहशत केला, ग्रंथ कोठे व केवहा प्रकाहशत 
केला, खरेदी करा्चा असल्ास हकंमत हकती व त्ाची 
ग्रंथाल्प्रत (  ) उपलबध आहे का  
सूची ही केवळ ग्रंथारंचीच असते असे नवहे तर आधुहनक 
काळातील वेबसा  स, ा्ाहचरिारंचा सरंग्ह, ह लम स, 
डे ाबेसेस त्ाद चा समावेश सूचीत केला जातो.

(२) प तशीर अथवा शा ी् सची 
( yste ati  Bibliogra y) : प तशीर सूची 
महणजे, ्ा सूचीत पुढील कारंचा समावेश आढळून 

्ेतो. सूचीत ग्रंथारंहवर््ी पररपूण्व माहहती हदलेली असते. 
सरंबरंहधत हवर््ारंवर पूव्वल ्ी प्रभावाने सव्व उपलबध 
ग्रंथारंची माहहती हदलेली असते. तसेच भहव ्ातही 
प्रकाहशत होणाऱ्ा ग्रंथारंची माहहती समाहव  केली जाते. 
व्ापक सूचीमध्े प्रकाहशत झिालेल्ा सव्व तऱहेच्ा वाचन 
साहहत्ाचे अहवालारंपासून ते ग्रंथ व तर सवरूपातील 
ले हनक डे ाबेसेस ्ारंचा समावेश होतो.

प्
 (अ) सरंदभ्व हवभागामध्े सरंदभ्व ग्रंथपालाकडून 

सूच चा उप्ोग केला जातो.
 (आ) ग्रंथहनवडीकरता व ग्रंथारंचा आदेश देण्ाकररता 

त्ारंचा तपशील सूच मधून प्रा  केला जातो.
 ( ) सरंशोधकारंनी सरंशोधन का्ा्वस सु वात 

केल्ानरंतर त्ारंच्ा सरंशोधन हवर््ाशी सरंबरंहधत 
वा  म्शोध हा सूच च्ा साहा ्ाने केला 
जातो.

 ( ) हवद्ाथषी व हज ासू अ ्ासकारंना त्ारंच्ा 
हवर््ाशी सरंबरंहधत ग्रंथ व तर वाचन 
साहहत्ाची माहहती हमळवण्ासाठी सूचीचा 
उप्ोग होतो.

सच चे साधारणत  मा ् कलेले दवदवध प्रकार 
प ीलप्रमाणे :
 (अ) वैगशवक ग्रंथ सूची (  

)  ्ा सूचीमध्े जगभरातील 
सव्व प्रकारच्ा व सव्व काळात प्रकाहशत 
झिालेल्ा वाचन साहहत्ाची ्ादी हदलेली 
असते. उदा., हबगबल्ोथेका ्ुहनवहरसहलस

 (आ) रा ी् ग्रंथ सूची (  
)  हवहश  देशात प्रकाहशत 

झिालेल्ा सव्व ग्रंथारंची ्ादी महणजे रा ी् ग्रंथ 
सूची हो्. उदा., रंहड्न नशनल 
हबगबल्ोग्ा ी, ह ह श नशनल हबगबल्ोग्ा ी

 ( ) व्ापारी ग्रंथ सूची (  ) 
 प्रकाशक, ग्रंथ हवतरक व ग्रंथ हवरिेते ्ारंच्ा 

मा त उपलबध होणाऱ्ा ग्रंथारंची ्ादी महणजे 
व्ापारी ग्रंथ सूची हो्. उदा., बु स न हप्ररं , 
्ुम्ुलेह वह बुक रंडे स

सची
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दनददशका

 ( ) भार्ा ग्रंथ सूची (  
)  हवहश  भार्ेमध्े 

प्रकाहशत झिालेल्ा ग्रंथारंची ्ादी महणजे भार्ा 
सूची हो्. उदा., मराठी ग्रंथसूची, सरंपादक  
शरं.ग.दाते

 (उ) हवर्् ग्रंथ सचूी (  )  
हवहश  हवर््ाशी सरंबरंहधत ग्रंथारंची ्ादी 
महणजे हवर्् ग्रंथ सूची हो्. उदा., 
बा्ोल हजकल रंडे स, केहमकल रंडे स, 

नाहलह कल हबगबल्ोग्ा ी  रंहड्न 
क न मी, गोखले अथ्वशासरि व राज्शासरि 

सरंसथा, पुणे

( ) दनददशका ( ire tory)
्ा ्ा : रं रनशनल एनसा् ोपीहड्ा  

न रमेशन अड ला् री सा्नस ्ामध्े हदलेली 
हनदहशकेची व्ाख्ा, 

पाररंपररक ग्रंथ 
सवरूपातील डे ाबेस, 
ज्ामध्े हवहश  
भूभागातील अथवा समान 
हहतसरंबरंध असलेल्ा 
एकाच व्वसा्ातील 
सरंसथा हकंवा 
व्ावसाह्कारंची नावे, 
पतते व काही वेळेस तर 
सवरूपातील माहहती 
समाहव  केलेली असते.

दनददशकमधील मादहतीचे व प : हनदहशकेमधील 
माहहती ही उ हशक्णाशी सरंबरंहधत सरंसथा, हवद्ापीठे, 
हव ानक्ेरिातील सरंशोधन सरंसथा, व्ावसाह्क सरंसथा, 
सामाहजक, आहथ्वक सरंसथा त्ादी सरंसथारंहवर््ी माहहती 
हदलेली असते.

काही हनदहशका ्ा व् हवर््क आहण 
व्वसा्ाच्ा सरंबरंहधत व् ची माहहती देतात. ्ामध्े 
असलेल्ा माहहती कात सरंसथारंची नावे, पतता, 
अहधकाऱ्ारंची नावे व त्ारंची पदनामे ्ाहवर््ीची 
माहहती, सरंसथेची उद हद े व का्, प्रकाशने अशीही 

माहहती समाहव  केली जाते.
उदा., ेहल ोन हडरे री, द वलड्व  लहनांग, 

हडरे री  सा्रंह ह क अड ररसच्व हनस ु  स न 
रंहड्ा, ्ुहनवहस्व ीज हडबुक त्ादी.

(आ) आधदनक सरंद  साधने 
( ) द द टल सरंद  साधने : ग्रंथाल्ारंमधून 

हदल्ा जाणाऱ्ा सरंदभ्व सेवारंकररता पाररंपररक सरंदभ्व 
ग्रंथारंबरोबच हडहज ल ( ले हनक) सवरूपातील वाचन 
साहहत् वापरले जाते. हडहज ल सवरूपातील सरंदभ्व 
साधने ही पुढील सवरूपात उपलबध असतात - रं रने वर  
हवहवध सरंकेतसथळारंवर उपलबध असणारी प्रकाशने, 
सीडी-र म, डीवहीडी त्ादी. 

(२) ेटाबेसेस ( atabases) :  डे ाबेसच्ा 
सवरूपात साठवलेल्ा माहहती साधनारंचा उप्ोग मोठ्ा 
प्रमाणावर होत आहे. ्ास डे ाबेस  ्ा सरं ेने सरंबोधले 
जाते. डे ाबेसेसचे सवरूप, त्ात असणारे माहहती क 
व त्ाची उप्ु ता लक्ात ेतल्ास त्ास एक सवतरंरि 
सरंदभ्व ग्रंथ  महणून सरंबोधले जाते.

्ा ्ा
(अ) रं रनशनल एनसा् ोपीहड्ा  

न रमेशन अड ला् री सा्नस, सरंपादक ज न ीदर 
व प ल स जस ्ा ानकोशात डे ाबेस  ्ा सरं ेची 
व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे हदलेली आहे.

कोणत्ाही सवरूपात सुव्वगसथतरीत्ा सरंचह्त 
केलेली माहहती, जी मुह त सवरूपातही असू शकेल. 
तथाहप, सरंगणकातील ा लमध्े सीडी-र ममध्े सरंचह्त 
केलेली माहहती महणजे डे ाबेस.

व्ापारी तत्वावर उपलबध असलेले डे ाबेसेस हे 
सरंगणकी् जा ारंमधून प्रा  केले जा  शकतात.

थोड ्ात, परसपर सरंबरंहधत माहहतीचा अरंकी् 
सरंच् महणजे डे ाबेस, जो वापरकत्ाांना सहज प्रा  
हो  शकतो.

(आ) ज न क नवहे ्ारंनी डे ाबेसची केलेली 
व्ाख्ा 

्ारंहरिक प तीने वाचता ्े  शकेल हकंवा 
माहहती प्रा  करता ्े  शकेल अशी सरंचह्त केलेली 
माहहती, दरवर उपलबध असलेल्ा सरंगणकाच्ा 
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साहा ्ाने उपलबध हो  शकते.
ेटाबेसचे प्रकार प ीलप्रमाणे

( ) सरंद  ेटाबेस (Re eren e 
atabase) : सरंदभ्व डे ाबेसच्ा माध्मातून मूळ 

प्रलेखाचा शोध ेता ्े  शकतो. सरंदभ्व डे ाबेसचे 
पुढील प्रकार आहेत - 

 सूची् डे ाबेस
 ताहलका डे ाबेस
 रे रल डे ाबेस

(२) साधन ेटाबेस ( our e atabase)  : 
साधन डे ाबेसमध्े मूळ साधनातील माहहती सरंगणकाच्ा 

साहा ्ाने हमळवता व वाचता ्ेते. ्ा डे ाबेसचे 
प्रकार 
  सारंगख्की् डे ाबसे (  )
  पूण्वसरंहहता डे ाबेस ( -  )
  ब माध्मारंचे डे ाबेस (  

)
उदा., हग्कोला, मेडला न, एररक, हलसा 

( ) त्ादी.
साधारणत  हवहश  हवर््ारंची माहहती, सरंबरंहधत 

हवर््ारंसरंबरंधी हवचारे जाणारे प्रशन व ती माहहती 
देण्ाकररता उप्ोगात आणली जाणारी सरंदभ्व साधने 
पुढील त त्ाच्ा साहा ्ाने हवशद करता ्ेतील.

दव ् दन द त प्र न (सरं ा ् प्र न) प् ात आणली ाणारी सरंद  
साधने

भार्ा शबद, सरं ारंचे अथ्व, व्ाख्ा, वण्वरचना ( ), उ ार, 
ल ुरूपे, उप्ोग, व्ाकरणातील सथान, परकी् शबद, समानाथषी व 
हव ाथी शबद , अनेक अथषी शबद, शबदारंची व्ुतपतती त्ादी.

शबदकोश, हथस रस, व्ुतपततीकोश 
त्ादी.

हवर््ाची/ काची 
मूलभूत सरंकलपना 

सामान् माहहती, हवर््ारंवरील माहहती, सरं ा, भ गोहलक सथाने, 
आरंतररा ी् हतहाहसक महत्वाच्ा ना, व् ी, सरंसथा व 
सरं ना त्ादी.

ानकोश

व् ी महत्वाच्ा व् ी, हवर््तज , व्ावसाह्क, राजकी् व् ी, 
नामवरंत लेखक, खेळाडू त्ादी.

चरररिातमक सरंदभ्व साधने

भ गोहलक माहहती सथान, सथलवण्वन, अरंतर ( ), सथळहवर््क माहहती 
- अक्ारंश-रेखारंशानुसार सथान, हवामान, भ गोहलक वैहश े, 
प््व न सथळे, सामाहजक व आहथ्वक माहहती त्ादी.

भ गोहलक साधने - गझिेह ्र, 
ानकोश, लास, नकाशे 
त्ादी.

सरं ना व सरंसथा पतते, उद्देश, सदस्तव, प्रकाशने, हतहास, सवरूप, प्रमुख 
अहधकारी ्ारंचे पतते त्ादी.

वाहर््वके, हनदहशका

ना, हवहवध 
का््वरिमारंची माहहती

ना, सारंख्क माहहती, सूरिे, पररंपरारंहवर्् ची माहहती, चालीररती, 
वा  म्ीन कलाकृत ची कथानके, पारिे ( ), हवधाने 
( ), का््वरिमाच्ा नोंदी त्ादी.

हवहवध वाहर््वके, सारंसकृहतक कोश, 
समाजहव ान शासरिारंचे कोश, 

ानकोश, गझिेह ्र त्ादी.

वाचन 
साधनारंहवर््ीची 
माहहती

उतकृ  ग्रंथ, अहभजात ग्रंथ ( ), हवहश  हवर््ारंवरील 
ग्रंथ, हवहश  देशात अथवा भूभागात प्रकाहशत झिालेले ग्रंथ, वाचन 
साहहत्ाचे उपलबध असलेले सथान, हवहश  ग्रंथारंचा सूची् 
तपशील

हवहवध प्रकारच्ा सूची, डे ाबेसेस, 
सरं ताहलका त्ादी.
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४.६ सरंद  ग्रंथारं ्ा मल्मापनाचे दनक
कोणतेही सरंदभ्व ग्रंथ उपाहज्वत करण्ापूवषी त्ाचे 

हवहवध हनकर्ारंच्ा आधारे मूल्मापन करणे आवश्क 
आहे. मूल्मापनामुळे सरंदभ्व ग्रंथारंची गुणवतता हनगशचत 
केली जाते. मूल्मापकनाचे काही हनकर् खाल  हवशद 
केलेले आहेत. ग्रंथपालन व्ावसाह्कारंच्ा ीने सरंदभ्व 
ग्रंथारंच्ा मूल्मापनाचे हे हनकर् ग्रंथाल्ात त्ारंच्ा 
हनवडीसरंदभा्वत माग्वदश्वक तत्वे महणून उप्ोगी आहेत.

( ) ्ा ी : व्ा ी ्ा हनकर्ा ारे सरंदभ्व ग्रंथारंचे 
हेतू, समाहव  हवर््ाची व्ा ी ( ), 
अद््ावतता हे हनकर् तपासून पाहहले जातात. हेतू  
हा हनकर् सरंदभ्व ग्रंथाची उप्ु ता दश्ववतो.

सरंदभ्व ग्रंथातील समाहव  हवर््ारंबाबत सखोल व 
अद््ावत माहहती हदलेली आहे हकंवा नाही व ही 
माहहती कोणत्ा वर्ा्वप्ांत समाहव  केली आहे 
त्ाद चा हवचार करावा.

(२) समपकता : सरंदभ्व ग्रंथ हे कोणत्ा हवर््ाशी 
हनगहडत आहेत  ्ा हवर््ाची माहहती त्ास अनुसरून 
हदलेली आहे हकंवा नाही  हे तपासणे अत्ावश्क 
आहे.

(३) सरंद  ग्रंथारंचे बाह्य व प : ग्रंथारंची बारंधणी 
ह का  आहे का्  आकर््वक आहे का्  सहजासहजी 
ग्रंथ हाताळता ्ेतो का्  पा  सप  व चारंगल्ा 
दजा्वची आहे का्  ्ा गो ी तपासणे महत्वाचे आहे.

(४) अदधकतता व दव वसनी्ता : सरंदभ्व ग्रंथारंत 
हदलेली माहहती व ान हे हवशवसनी् आहे का् , 
ज्ारंनी ती माहहती हलहहलेली आहे ते त्ा हवर््ातील 
तज  आहेत का्  प्रकाशक नावल हकक असलेला 
आहे का्  ्ा बाब ची तपासणी करून ेणे आवश्क 
असते.

( ) सादरीकरण 
 लेखकाने हवर्् ज्ा प तीने हाताळलेला 

आहे त्ासरंदभा्वत पुढील प्रशनारंचा हवचार वहावा.
 (अ) हदलेली माहहती बरोबर आहे का्  
 (आ) सारंगख्की् माहहती आहे का्
 ( ) लेखकाने वापरलेल्ा साधनारंचा उ ेख 

सूचीत हदलेला आहे का्

 ( ) वसतुहन  माहहती हदलेली आहे का्
 (उ) माहहती पूव्वग्हदहर्तपणे ( ) हदलेली 

आहे का्  
 ( ) कोणत्ा प्रकारच्ा वाचकारंकररता साधन 

हलहहलेले आहे  वाचकारंचा (हवद्ाथषी, 
हशक्क, तज  व् ी, अ ्ासक, सामान् 
नागररक, गसरि्ा त्ादी) दजा्व का्    

(६) का दव ्ाशी सरंबरंदधत तर सरंद  साधनारंशी 
साध ् (Relation to si ilar ork) : हा 
सरंदभ्व ग्रंथ एकमेवाद हवती् आहे का्  ्ाच्ा सुधाररत 
आवत््ा प्रकाहशत केल्ा जा न त्ातील माहहती 

कारंहवर््ी अद््ावत माहहती हदली जाते का्  
्ारंची माहहती हमळवणे.

( ) रचना  ( rrange ent) : सरंदभ्व 
साधनातील माहहती कारंची रचना ही ताहकक प तीने 
केलेली असावी व त्ारंचा रिम प्रमाहणत प तीने 
लावलेला असावा. सरंदभ्व साधनारंचा सखोल हनदश 
हदलेला असावा.

( ) प्  कर ्ातील सह ता ( ase o  
use) : उप्ोजकारंच्ा ीने सरंदभ्व साधन सहजपणे 
उप्ोग करता ्े ल असे असावे. त्ामध्े हवी ती 
माहहती शोधण्ात समस्ा ्े  न्े. हडहज ल प्रलेख 
हनवडताना माहहती शोध व ्ासाठी लागणारा वेळ ्ारंचे 
मूल्मापन करणे अत्ावश्क आहे. 

( ) दकमत ( ri e) : सरंदभ्व ग्रंथारंची हकंमत 
्ो्् व परवडणारी असावी. हवशेर्त  हडहज ल सरंदभ्व 
ग्रंथारंच्ा बाबतीत परवाना ( ) व अ ी त्ादी 
बाबी ्ा पडताळून ेणे आवश्क आहे.

ग्रंथाल्ात सरंदभ्व ग्रंथ ेताना वरील हनकर्ारंच्ा 
आधारे मूल्मापन करणे गरजेचे आहे. 

४.  मादहतीची साधने
कोणत्ाही सवरूपातील प्रलेख हे माहहतीची साधने 

असतात. आजप्ांत केवळ ापील सवरूपातील 
प्रलेखारंनाच उप्ु  आहण हवशवसनी् माहहतीची साधने 
समजली जात होती. पररंतु, आधुहनक काळात, हवशेर्त  

 नरंतर प्रलेखारंच्ा सवरूपात मोठी रिारंती झिालेली 
आहे. ्रंरिाच्ा साहा ्ाने माहहती साधनारंची हनहम्वती, 
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साठवण व प्रहतप्रा ी करण्ाच्ा प ती हवकहसत 
झिाल्ा आहेत. परंचडकाड्व सपासून ते सरंगणकी् 
डे ाबेसप्ांतचा हा प्रवास जाद  उतरिारंती वा ावी असा 
आहे. ्ा काळात पुढील सवरूपाचे वाचन साहहत् 
हवकहसत केले गेले - परंचडकाड्व स, मा्रिोह लमस , 
मा्रिोह श, म ेह क े स, पी, सीडी-र म, 
डीवहीडी, डे ाबेसेस, नला न माहहती जा ारंवरील 
(ने वकवरील) वेबसा  स, हवहवध हवर््ारंतील माहहती 
प ती ( नला न) त्ादी.

प्रलेखारंचे प्रकार ( y es o  o u ents)  : 
आधुहनक ग्रंथाल्े व माहहती क े महणून वर नमूद 
केलेल्ा सव्व प्रकारच्ा प्रलेखारंची दखल ग्रंथाल्ातील 
कम्वचाऱ्ारंना व वाचकारंना (सरंशोधकारंना) ्ावी लागते. 
त्ारंच्ामध्े समाहव  असलेल्ा माहहतीच्ा 
वैहश ारंच्ा आधारे त्ारंची हवहवध प्रकारे वगषीकरण 
केले जाते.

ड .ररंगनाथन, सी. डबल्ू. हनसन आहण डेहनस ग्ोगन 
्ा तीनही तज ारंनी प्रलेखारंचे प्रकार सारंहगतलेले आहेत. 
प्रलेखारंमधील माहहतीचे सवरूप व ज्ा प तीने ती 
माहहती सादर केलेली आहे त्ानुसार प्रलेखारंचे वगषीकरण 
केले जाते.

ड .ररंगनाथन ्ारंच्ा मते, प्रलेखारंचे प्रकार 
पुढीलप्रमाणे -

( ) पाररंपररक ( )  ग्रंथ, 
हन्तकाहलके (सरंशोधनपर), नकाशे, लस त्ादी

(२) नवपाररंपररक ( - )  
प्रमाणके, तपशीलवार माहहतीचे वण्वन करणारी साधने, 
पे रं  स, डे ा (डे ाबेस)

( ) अपाररंपररक ( - )  
सू म सवरूपाचे प्रलेख, वण प्रलेख, श् प्रलेख, 
क - ाव् माहहतीची साधने

( ) ्ारंहरिक प्रलेख (  )   
मनु ्ाच्ा मध्सथीहशवा् नोंदवलेले प्रलेख

पररंतु, सी. डबल्ू. हनसन ्ारंनी प्रलेखारंचे केवळ 
दोनच प्रकार सारंहगतलेले आहेत. ते प्रकार पुढीलप्रमाणे 

( ) प्राथहमक ( )  मूळ सवरूपातील 
( ) व प्रथमत च सरंशोधन करून सादर केलेली 

माहहती ज्ा प्रकारच्ा माहहती साधनारंत सादर केलेली 
असते अशा साधनारंना प्राथहमक माहहती साधने असे 
सरंबोधले जाते.

उदा., हन्तकाहलके, अहवाल, पे रं  स, प्रबरंध, 
व्ापारी वा  म्, प्रमाणके त्ादी.

हनसन ्ारंच्ा मते, प्राथहमक प्रलेख महणजे असे 
प्रलेख की ज्ारंच्ात समाहव  असलेली माहहती ही 
मूळ सवरूपातील ( ) असते. ती प्रथमत च 
प्रकाहशत झिालेली असते. ्ा अगोदर अशी माहहती 
कठेही प्रकाहशत झिालेली नसते. ्ाकररता त्ारंनी 

ानकोशातील लेखाचे उदाहरण हदलेले आहे. त्ारंच्ा 
मते, ्ा सवरूपातील लेखारंनाही प्राथहमक प्रलेख  मह ले 
पाहहजे. कारण, अशा सवरूपाची माहहती (सरंबरंहधत 
हवर््ावरील) जरी तररि उपलबध असली तरी सरंबरंहधत 
लेखकाने हलहहलेली त्ा लेखातील माहहती प्रथमच 
अशा सवरूपात सरंशोधन करून हलहहलेली असते.

(२) द हवती्क ( )  सार व हनदशन 
हन्तकाहलके, उ ेख हनदश (सा् ेशन रंडे सेस), 
हवर्् सूची, आढावा आहण पाहणी ( ेणारे आहण 
करणारे रिमश ) प्रलेख.

त्ाचप्रमाणे, माहहतीचे सवरूप व ती सादर 
करणाऱ्ा माहहती साधनारंचे प्रकार ्ावरून द हवती्क 
साधनारंचे प्रकार हनसन ्ारंनी सारंहगतले आहेत. प्राथहमक 
साधनारंहवर््ीची माहहती ज्ा साधनारंमध्े वेग ा 
सवरूपात सादर केलेली असते अशा माहहती साधनारंना 
द हवती्क माहहती साधने असे महणतात. उदा., सार व 
हनदशन हन्तकाहलके, उ ेख हनदश, हवर्् सूची, 
आढावा ेणारे व पाहण्ा ( ) करणारी माहहती 
साधने.

पररंतु, काही तज ारंच्ा मते, केवळ प्राथहमक व 
द हवती्क असे माहहती साधनारंचे दोन प्रकारचे हवभाजन 
उप्ु  नाही. ्ा हवधानाचे खरंदे समथ्वक आहेत डेहनस 
ग्ोगन. त्ारंच्ा मते, हवहवध हवर््ारंचा हवसतार व प्रगती 
लक्ात ेतल्ास माहहतीचे व ानाचे पुनसां न व 
उप्ोजकारंच्ा ीने त्ातील माहहतीचे पुनसां न 
( ) करण्ाची प्रहरि्ा सतत चालत 
असते. ्ा ग कोनानुसार, प्रलेखारंचे वगषीकरण 
( ) हे त्ारंचे पुनसां न ( ) 
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ज्ा पातळीवर केले जाते त्ाच आधारे कराव्ास हवी. 
ग्ोगन ्ारंच्ा मते, प्राथहमक प्रलेखारंमध्े प्रकाहशत होणारे 

ान/माहहती प्रथमच प्रकाहशत होत असते. ही माहहती 
सरंशोधन करून नवीन सवरूपात सादर केलेली असते. 
ही सरंशोधकाची मूळ ( ) हनहम्वती असते - 
उदा., प्रबरंध, सरंशोधनपर हन्तकाहलके, सरंशोधनपर 
अहवाल, पररर्दारंची का््ववतते, पे रं  स, प्रमाणके, 
व्ापारी वा  म् त्ादी.

वर उ ेखलेल्ा प्राथहमक प्रलेखारंतील माहहती 
जेवहा तर दसऱ्ा प्रकारच्ा प्रलेखारंमध्े पुनसां ह त 
( ) केली जाते तेवहा अशा प्रलेखारंना 
द हवती्क प्रलेख  असे महणतात. द हवती्क प्रलेख 

प्राथहमक प्रलेखारंमध्े असलेली माहहती वेग ा 
सवरूपात देतात. उदा., सारसवरूप व हनदशन 
हन्तकाहलके, सरंशोधन प्रगतीचा आढावा ेणारे 
अहवाल, सरंदभ्व साधने ( ानकोश, शबदकोश, 
हसतपुगसतका, त े, हववेचनातमक हनबरंध, रिहमक ग्रंथ 
त्ादी).

( ) तती्क साधने  तसेच माहहतीच्ा 
पुनसां नेची व पुनग्वठणाची ही प्रहरि्ा पुढेही चालू 
राहते. प्राथहमक व द हवती्क प्रलेखारंची सरंख्ा सततच्ा 
सरंशोधन का्ा्वमुळे वाढत असते. ्ालाच माहहतीचा 
पररस ो  (  ) असे महणतात. 
त्ामुळे प्रकाहशत झिालेल्ा माहहतीवर व प्रलेखारंवर 
हन्रंरिण ठेवण्ासाठी तती्क प्रलेखारंची हनहम्वती करणे 
अत्ावश्क झिाले. महणून, तती्क प्रलेखारंहवर््ी 
माहहती देणारे नवीन प्रकारचे प्रलेख प्रकाहशत केले जा  
लागले. द हवती्क साधनारंमध्े प्रकाहशत होणाऱ्ा 
माहहती कारंचे पुनसां न व पुनबाांधणी करण्ात ्े  
लागली. ्ातूनच जे नवीन प्रलेख अथवा माहहती साधने 
प्रकाहशत हो  लागली. त्ारंना तती्क प्रलेख  असे 
सरंबोधले जा  लागले. उदा., वाहर््वके, हनदहशका, 
सूच ची सूची, सरंशोधन, प्रगतीचा अहवाल देणाऱ्ा 
साधनारंची ्ादी त्ादी.

अशा प्रकारे, माहहतीचे सवरूप व ती सादर 
करण्ाची प ती ्ारंच्ा साहा ्ाने प्रलेखारंचे तीन 
प्रकार तज ारंनी मान् केले. अथा्वतच, ही तीन प्रकारची 
माहहती साधनारंची हवभागणी करण्ाचे े् डेहनस ग्ोगन 

्ारंच्ाकडे जाते. 
डेहनस ग्ोगन ्ारंनी सारंहगतलेले प्रलेखारंचे तीन प्रकार 

पुढीलप्रमाणे 
( ) प्राथदमक ( ri ary) : हन्तकाहलके, 

सरंशोधनपर अहवाल, पररर्दारंची का््ववतते, पे रं , 
प्रमाणके, व्ापारी वा  म्, प्रबरंध.

(i) सरंश धनपर दन्तकादलक (Resear  
ournal) : प्राथहमक सवरूपाच्ा प्रलेखारंमध्े 

सरंशोधनपर हन्तकाहलकारंना महत्वपूण्व सथान आहे. 
सरंशोधकारंनी केलेल्ा/केलेले सरंशोधनाचे सवरूप (अथवा 
सरंशोधन) हे प्रथम सरंशोधनपर लेखाच्ा रूपात अशा 
हन्तकाहलकारंमध्े प्रकाहशत केले जातात. सरंशोधन व 
अ ्ासाकररता सरंशोधकारंमध्े अशा नवीन सरंशोधनाची 
माहहती सरंप्रेर्ण करण्ासाठी ्ा प्रलेखारंचा मोठा हातभार 
लागतो. अशी प्रकाशने अहतश् वैहश पूण्व आहेत. 
आधुहनक काळात अरंकी् हन्तकाहलकेही 
( - ) प्रकाहशत केली जातात. ती वाचकारंना 
सरंगणकाच्ा साहा ्ाने ब ता ्ेतात व वाचताही ्ेतात.

(ii) पेटरंट ( atent) : तर सव्व प्राथहमक 
प्रलेखारंपेक्ा (साधने) हे अहतश् वैहश पूण्व प्रलेख 
आहेत. ्ा प्रलेखारंमध्े असलेली माहहती तर कोणत्ाही 
प्रलेखारंतून प्रा  होत नाही. ्ामध्े नवीन 
उतपादनारंहवर््ीची माहहती हदलेली असते. अशा 
उतपादनाची प्रहरि्ा, हकंवा अगसततव असलेल्ा उतपादन 
प्रहरि्ेमध्े केलेली नवीन सुधारणा, नवीन उतपादन, 
एखाद्ा नवीन उतपादनाची कसो ी ेण्ाचे/तपासणी 
करण्ाचे ( ) व गुणवतता हन्रंरिण ( )  
्ासरंबरंधीची माहहती ्ामध्े असते. ज्ा व् ीने 
सरंशोधन करून असे नवीन उतपादन व त्ाची प्रहरि्ा 
शोधून काढलेली असते त्ा व् ीकडे त्ाची ब द हधक 
मालकी असते. ती का्द्ाने त्ाला हदलेली असते. 
्ालाच ब द हधक सरंपदा हक्क  (  

 ) असे महणतात. त्ा व् ीच्ा 
परवानगीहशवा् कणीही त्ा उतपादनाच्ा प्रहरि्ेचा 
उप्ोग करू शकत नाही. असे नवीन उतपादनाचे पे रं  
त्ा व् ीच्ा नावे पे रं  का्ा्वल्ात नोंदवलेले असते.

(iii) सरंश धन अहवाल  सरंश धनाशी सरंबरंदधत 
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अहवाल  सरंश धन प्रदतव ते (Resear  
Re orts) : सरंशोधनपर हन्तकाहलकारंनरंतर हा एक 
महत्वाचा प्रलेख/सरंशोधनपर वाचन साहहत् समजले 
जाते. हा प्रलेख प्रकार/माहहती साधन प्रकार ार 
अलीकडे प्रचहलत झिाला आहे. ्ाचा उद् दसऱ्ा 
महा्ु ाच्ा काळात झिालेला हदसून ्ेतो ( ).

अशा प्रलेखारंचा उद् होण्ाचे महत्वाचे कारण 
महणजे सरंशोधकारंनी केलेल्ा सरंशोधनाचे हन कर््व 
हन्तकाहलकारंमध्े प्रकाहशत होण्ास खूप वेळ जातो. 
प्रकाशन सरंसथेकडे सरंशोधनपर लेख पाठवल्ानरंतर त्ावर 
तज ारंकडून अहभप्रा् मागवले जातात. त्ारंच्ाकडून 
काही द सत्ाही सुचवल्ा जातात. ्ामध्े बराच 
अवधी/वेळ जातो. प्ा्व्ाने केलेल्ा सरंशोधनाचे सरंप्रेर्ण 
होण्ास वेळ लागतो. ्ावर प्ा्व् महणून अशा प्रकारचे 
सरंशोधन प्रहतवतते (सरंशोधन अहवाल/सरंशोधनाशी 
सरंबरंहधत अहवाल) प्रकाहशत करण्ाची प्रथा रूढ झिाली. 
पररंतु, तज ारंमध्े ्ा प्रलेखारंमध्े समाहव  असलेल्ा 
माहहतीचे सवरूप व हतची वैहश े ्ारंवर मतभेद आहेत. 
तरीही अशा सवरूपाच्ा प्रलेखारंमध्े सरंशोधनाशी सरंबरंहधत 
अहतश् महत्वपूण्व व सखोल माहहती हदलेली असते. 
अशी माहहती तररि कोणत्ाही प्रकारच्ा प्रलेखारंतून 
प्रा  होत नाही.

माहहती तरंरि ानाच्ा व माहहती सरंप्रेर्ण तरंरि ानाच्ा 
उद्ानरंतर ह ी हडहज ल सवरूपातील सरंशोधन प्रहतवतते 
सरंशोधकारंकडून प्रकाहशत केली जात आहेत. त्ारंनाच 
हप्र-हप्ररं  स  असे महणतात.

(i ) प र दारंम ्े वाचले ेलेले सरंश धन पेपस 
(प र दारंचे का्व त : on eren e 

ro eedings) : सरंशोधन केलेल्ा सरंशोधनाशी 
सरंबरंहधत अथवा सरंशोधन करत असलेल्ा एखाद्ा 
हवर््ाच्ा सरंशोधनाचे हलत सरंशोधन पररर्दा अथवा 
चचा्वसरिे ्ारंमध्े वाचले जाते. ्ावर चचा्व हो न त्ा 
हवर््ावर काही नवीन मदु्द ेअथवा ग कोन सरंशोधनाच्ा 
पुढील पा्रीवर प्रा  करण्ाचा हा प्र्तन असतो. 
साधारणत  सरंशोधनाच्ा मध्म पातळीवर (  

 सरंशोधन चालू असताना) अथवा सरंशोधनाच्ा 
शेव च्ा ्ावर असे सरंशोधनपर लेख पररर्दा व 
चचा्वसरिारंमध्े वाचले जातात. पररंतु, अशा पररर्दारंमध्े 

सवाांनाच उपगसथत राहता ्ेत नाही. त्ामुळे तर 
सरंशोधकारंना सरंशोधनाहवर््ीची माहहती सरंप्रेहर्त 
करण्ाकररता ्ा प्रलेखारंचा उप्ोग होतो.

( ) मानक ( tandards) : मानके महणजे 
ज्ात एखाद्ा उतपादनाच्ा प्रहरि्ेसरंदभा्वत (त्ारंची 
उतपादनाची प ती, मोजमाप ( ), 
तरंरि ान त्ादी) तपशील हदलेला असतो. ्ाबरोबरच 
एखाद्ा वसतूचे आकारमान ( , 

, ) ्ाहवर््ीही हववरण 
हदलेले असते. उदा., ताहलका परिाचा आकार, 
ग्रंथाल्ातील कपा ारंचे आकारमान (उरंची, ंदी, खोली 
त्ादी) ्ाहवर््ीच्ा तपहशलास मानके  असे महणतात 

व अशी मानके  ज्ा प्रकारच्ा प्रलेखारंत/माहहती 
साधनारंत हदलेली असतात त्ारंना मानके  असे महणतात. 
एखादी प्रहरि्ा/उतपादन पार पाडण्ा सरंदभा्वतील तो एक 
प्रमाहणत प्रलेख हो्. जागहतक गुणवतता प्रा  
करण्ासाठी ्ा प्रलेखारंचा उप्ोग होतो. हा एक तारंहरिक 
प्रलेख आहे. अशा प्रकारची मानके  ही मानक मान् 
करण्ासाठी हनमा्वण केलेल्ा सरंसथारंकडून मान् करून 
्ावी लागतात. आरंतररा ी् पातळीवर का््व करणारी 

सरंसथा महणजे रं रनशनल स डड्व स ग्वना्झिेशन. 
भारतात हे का््व करणारी सरंसथा - ब्ुरो  रंहड्न 
स डड्व स (जुने नाव  रंहड्न स डड्व स हनस ू ). 
त्ाचप्रमाणे सरं ारंच्ा प्रमाहणत व्ाख्ाही मानकारंच्ा 
सवरूपात मान् केल्ा जातात.

( i) ्वसा्ाशी सरंबरंदधत वा  म् वाचन 
सादह ् ( rade Literature) : अशा प्रकारचे 
माहहतीपर प्रलेखही अहतश् वैहश पूण्व समजली 
जातात. ्ा प्रलेखारंमध्े समाहव  असलेली माहहती तर 
प्रलेखारंमध्े हमळेलच असे नवहे. हे प्रलेख द्ोहगक 
व व्ापारी क्ेरिातील सरंसथारंकडून उतपादनारंची माहहती 
देण्ाकररता प्रकाहशत केली जातात. अशा प्रलेखारंचा 
उद्देश उतपादनारंहवर््ीची माहहती देण्ाचा असतो. एक 
प्रकारे ती उतपादनारंची जाहहरात असते. पररंतु, ह ी 
अशा प्रलेखारंमधून उतपादनारंहवर््ीची अहतश् उ  
दजा्वची तारंहरिक माहहती हदली जाते. उतपादनाचे वण्वन, 
त्ात वापरलेले तरंरि ान, त्ाची वैहश े अशी माहहती 
्ात हदलेली असते. अशी माहहती तर कोणत्ाही 
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प्रलखेात प्रा  होत नाही. ही प्रलखे परिके ( ), 
हडबु स ( ), माग्वदहश्वका ( ), 

द्ोहगक सरंसथेचे हन्तकाहलक ्ा सवरूपात प्रकाहशत 
केले जातात.

( ii) प्रबरंध व प्रबरंदधका ( eses and 
issertations) : प्रबरंध व प्रबरंहधका हलखाण हा 

शैक्हणक पदवी हमळवण्ाकररता केलेले असते. सरंशोधक 
त्ाच्ा हवर््ातील एखाद्ा उपहवर््ावर सखोल 
सरंशोधन करून त्ाचे सरंशोधन तो प्रबरंध ( . .) 
हकंवा प्रबरंहधका ( . .) हवद्ापीठ अथवा 
हवद्ापीठ समक् सरंशोधन करणाऱ्ा सरंसथारंना सादर 
करतो. सव्व प्राथहमक प्रलेखारंमध्े सवाांत कमी वापर ्ा 
प्रलेखारंचा होतो. तसेच ्ा प्रकारची साधने ही 
सहजासहजी प्रा  होत नाही अथवा त्ारंना  
हमळत नाही. त्ाचप्रमाणे, जर काही सरंशोधकारंनी खूपच 
उप्ु  सरंशोधन केले व त्ाचे उप्ोजन प्रत्क् 
व्वहारात, का्ा्वत हकंवा उतपादनासाठी करता ्ेत 
असेल तर त्ाच्ा पे रं चे रहजस ेशनही करता ्ेते 
(अथा्वत ज्ा हवद्ापीठात अथवा सरंशोधन सरंसथेत 
सरंशोधन केलेले असेल त्ा सरंसथेची परवानगी आवश्क 
असते). हव ान, तरंरि ान, समाजशासरि, कला, 
मानव्हव ान त्ादी अशा ानशाखारंमध्े असे सरंशोधन 
प्रलेख हलहहले जाते.

अशा प्रकारचे प्रलेख वाचता व वापरता ्ावेत 
महणून ्ुजीसीने सथापन केलेल्ा नग बने  
(    ) ्ा 
सरंसथेच्ा सरंकेतसथळावर शोधगरंगा  ्ा शीर््वकाखाली 
भारतातील सव्व हवद्ापीठारंमध्े सादर केलेले प्रबरंध व 
प्रबरंहधका हडहज ल सवरूपात सरंकहलत केलेले आहेत. 
गरजूरंना (शैक्हणक सरंशोधन व तर वाचक) ते पाहता 
व वाचता ्े  शकतात.

( iii) सरंश धकारंचे ् त प ्वहार 
( ersonal o uni ation) : सरंशोधक 
त्ारंच्ा क्ेरिातील सहकारी सरंशोधकारंशी त्ारंच्ा सरंशोधन 
हवर््ाशी सरंबरंहधत समस्ारंवर व्ग गत परिव्वहार 
अथवा -मेलने चचा्व करतात. अशा चचाांमधून 
समस्ारंवर उपा् व नवनवीन कलपना उद्ास ्ेतात. 
काही सरंशोधक त्ारंच्ा हवर््ाशी सरंबरंहधत सरंशोधकारंचा 

एक ग  त्ार करतात. त्ारंच्ा ग ातील प्रत्ेक 
सरंशोधक तो करत असलेल्ा सरंशोधनाचे हन कर््व तर 
सरंशोधकारंना पोहचवतो. त्ावर चचा्व करूनही सरंशोधन 
का्ा्वत मदत होते. ्ालाच नगवहहजबल क लेजेस  
(  ) अशी सरंकलपना वापरली 
जाते.

(i ) आ मच र  ( utobiogra y) : असे 
प्रलेख (ग्रंथ) हे व् ीने सवत  हलहहलेले असतात. 
श ्तोवर एखाद्ा हवहश  क्ेरिात भरीव कामहगरी 
केलेल्ा व् नी आतमचरररिे हलहावीत की ज्ारंच्ा 
जीवनाहवर््ी समाजास माहहती वाचण्ात रस असतो. 
त्ारंनी केलेल्ा का्ा्वहवर््ीही समाजास अप्रूप वा त 
असते. अशी माहहती ही त्ा व् ीने सवत च हलहहलेली 
असल्ाने ती प्राथहमक सवरूपाची समजली जाते. 
आतमचरररिामधील माहहती तर कोणत्ाही प्रलेखात 
प्रा  होत नाही. त्ामुळे हा अहतश् महत्वपूण्व प्रलेख 
समजला जातो.

( ) शासक ् प्रकाशने ( o ern ent 
ubli ations) : शासनाकडून हनरहनरा ा प्रकारचे 

अहवाल, आ्ोगारंचे अहवाल, च कशी सहमतीचे 
अहवाल व सरंशोधनपर माहहतीचेही अहवाल प्रकाहशत 
केले जातात. अशी माहहती ही ठरावीक सरंशोधक व 
अहधकाऱ्ारंपुरतीच म्ा्वहदत असते. पररंतु, ्ातील माहहती 
व हन कर््व हे देशाच्ा प्रगतीच्ा व प्रशासनाच्ा ीने 
अहतश् महत्वपूण्व असतात.

(२) द दवती्क ( e ondary) : हनदशन व 
सारसवरूप हन्तकाहलके, प्रगतीचा आढावा ेणारे 
अहवाल, सरंदभ्व ग्रंथ ( ानकोश, शबदकोश, हसतपुगसतका, 
त े, सूरिे ( ), हववेचनातमक हनबरंध, रिहमक 
ग्रंथ त्ादी.

(i) सार व प व दनदशन दन्तकादलक : 
द हवती्क प्रलेखारंमध्े सवाांत महत्वाचे प्रलेख महणजे 
सारसवरूप व हनदशन हन्तकाहलके. ज्ा हवर््ारंमध्े 
मोठ्ा प्रमाणावर सरंशोधनपर प्राथहमक प्रलेख प्रकाहशत 
होतात त्ारंची सरंख्ा प्रचरंड असते व ते हवखुरलेले 
असतात. पररंतु, त्ातील सरंशोधनाशी सरंबरंहधत माहहतीचा 
प्रत्ेक क हा सरंशोधकारंप्ांत पोहचला पाहहजे. महणजे 
प्रकाहशत प्राथहमक प्रलेखारंवर हन्रंरिण प्रसथाहपत 
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करण्ाच्ा ीने हे द हवती्क प्रलेख प्रकाहशत करणे 
गरजेचे असते. ्ासाठी असे प्रलेख प्रकाहशत केले 
जातात.

(अ) सार व प दन्तकादलक : प्रकाहशत मूळ 
प्राथहमक प्रलेखारंची माहहती सारसवरूपात हदलेली असते. 
्ामध्े मूळ प्रलेखारंमधील सरंशोधनाहवर््ी थोड ्ात 
माहहती हदलेली असते.

(आ) दनदशन दन्तकादलक : ्ामध्े हवर्् 
सरं ारंच्ा साहा ्ाने सव्व मूळ प्राथहमक प्रलेखारंहवर््ीची 
सूची् माहहती हदलेली असते. त्ामुळे सरंबरंहधत हवर््ावर 
का् सरंशोधन झिाले आहे ्ाची कलपना ्ेते.

थोड ्ात, सरंशोधनाची पुनरावतती हो  न्े 
्ाकररता असे प्रलेख प्रकाहशत केले जातात.

उदा., ला् री अड न रमेशन सा्नस बस स 
( ), केहमकल बस  स, रं रनशनल न्ुग ्र 
न रमेश हसगस म ( ), म रंडेक (  

).
(ii) सची : ग्रंथारंची शासरिी् प तीने केलेली 

्ादी महणजे सूची हो्. नव्ाने प्रकाहशत झिालेल्ा 
ग्रंथारंची माहहती ात हमळते.

(iii) ानक श : अनेक हवर््ातील तज  व् नी 
्ातील माहहती हलहहलेली असते. सामान् ानकोशात 
(  ) सव्व हवर््ारंवर माहहती 
असते. तर हवहश  हवर््ाच्ा ानकोशात त्ाच 
हवर््ाशी सरंबरंहधत सरं ा, सरंकलपना, हस ानत, तत्वे व 
त्ा हवर््ातील तज  व् ी ्ारंहवर््ी माहहती हदलेली 
असते. अवारंतर वाचनासाठी माहहतीच्ा काखाली 
वाचन साहहत्ाची सूचीही हदलेली असते.

(i ) क्रदमक ग्रंथ ( e tbooks) : एखाद्ा 
हवर््ारंवरील माहहती ही हवहवध प्रकारच्ा प्रलेखारंमध्े 
हवखुरलेली असते. ्ा प्रकाहशत ान/माहहतीच्ा आधारे 
शैक्हणक ग कोनातून व हवद्ा ्ाांना आहण हशक्कारंना 
त्ा हवर््ाची माहहती व ान एकहरितरीत्ा प्रा  वहावे 
्ा ीने असे ग्रंथ हलहहले जातात.

( ) समीक्षा ग्रंथ ( riti al ritings) : 
अशा प्रकारचे ग्रंथ हे मूळ वा  म्ीन कलाकृत वर 
परीक्णातमक/ ीकातमक समीक्ा हल न प्रकाहशत केले 

जातात. तसेच एखाद्ा शासरिी् व तरंरि ान हवर््ाशी 
सरंबरंहधत तत्वे, हन्म वा हस ानत ्ावरही समीक्ातमक 
हलखाण केले जाते. अशा ग्रंथारंना समीक्ा ग्रंथ असे 
महणतात.

उदा., मरंगेश पाडगारंवकरारंच्ा कहवतेतील हनसग्व, 
प्र.के.अरिे ्ारंच्ा ना कारंतील सामाहजक आश्, दहलत 
साहहत्  सवरूप व समीक्ा, दहलत आतमचरररिारंमधील 
सामाहजक पाशव्वभूमी त्ादी तसेच   

   .
( i) श दक श ( i tionary) : शबदकोश हे 

अहतश् महत्वपूण्व माहहती साधन समजले जाते. कारण 
सामान् हवद्ा ्ाांपासून ते तज ारंप्ांत सव्व वाचकारंना 
वेळोवेळी शबदकोशारंची आवश्कता भासते. प्रत्ेक 
हवर््ातील नवीन सरं ा, सरंकलपना, ारंच्ा व्ाख्ा 
तसेच नवीन शबदारंचे अथ्व ात हमळतात. कारण नवीन 
शबदारंची पाशव्वभूमी वाचकारंना असतेच असे नवहे. त्ामुळे 
भार्ा शासरि ारंकडून व हवर्् तज ारंकडून नवनवीन 
शबदारंची भर ालून शबदकोशारंच्ा सुधाररत आवत््ा 
प्रकाहशत केल्ा जातात. समाहव  शबदारंची रचना 
अनुवण्वरिमानुसार केलेली असते. 

( ii) दववेचना मक दनबरंध ( reatises) व 
दवदनबरंध ( onogra s) :

दववेचना मक दनबरंध : हवहश  हवर््ावरील 
माहहतीचे सखोल हववरण ात हदलेले असते. त्ा 
हवर््ातील तज ारंना उप्ु  अशी माहहती ्ात समाहव  
केलेली असते. ातील सरंबरंहधत हवर््ाच्ा माहहतीची 
व्ा ी व्ापक असते.

दवदनबरंध : हवहनबरंधामध्े एखाद्ा हवहश  
हवर््ाच्ा उपहवर््ाशी सरंबरंहधत सखोल माहहती हदलेली 
असते.

( iii) सरंश धन प्र तीचा आ ावा ेणारे वा  म् 
(Re ie s o  Resear  in rogress 
Re orts) : प्राथहमक सवरूपातील प्रलेखारंची माहहती 
सारसवरूप व हनदशन हन्तकाहलकारंच्ा सवरूपात 
प्रकाहशत केली जाते. पररंतु, माहहतीच्ा हवस ो ामुळे  
्ा सारसवरूप व हनदशन हन्तकाहलकारंच्ा साहा ्ाने 
सरंशोधकारंना त्ारंच्ा हवर््ावरील सरंशोधनपर माहहतीचा 
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शोध ेणे कठीण झिाले आहे. त्ामुळे सरंशोधनपर 
माहहतीचा आढावा े न हवहश  हवर््ावर सरंशोधनाची 
झिालेली प्रगती अशा प्रलेखारं ारे सरंशोधकारंप्ांत सरंप्रेहर्त 
केली जाते. अथा्वतच, असे आढावा ेणारे वा  म् हे 
त्ा सरंबरंहधत हवर््ारंतील तज ारंकडून हलहहले जातात. हा 
एक प्रकारचा त्ा हवर््ाशी सरंबरंहधत सरंशोधनाच्ा 
प्रगतीचा आढावा ेणारा हनवेदनातमक लेखाजोखा 
(  ) असतो. ड . ररंगनाथन ारंनी 
अशा प्रलेखारंना हनवेदनातमक सूची  (  

) असे सरंबोधले आहे.
अशा प्रकारचे सरंशोधन प्रगतीचा आढावा ेणारे 

प्रलेख हे वर्ा्वतून एकदा प्रकाहशत केले जातात.
उदा.,   , 

  ,   
 

(i ) ह ब स ( andbooks) : हसतपुगसतका  
हा अहतश् उप्ु  असलेला प्रलेख हो्. हवशेर्त  
तरंरि ारंना त्ारंच्ा दैनरंहदन का्ा्वसाठी अशा प्रलेखारंची 
आवश्कता असते. ह्यात वसतुगसथतीहवर््क माहहती 
(  ), शासरिी् माहहती (डे ा), 
त े, सूरिे ( ) त्ादी माहहती हदलेली 
असते.

( ) च र ा मक साधने (Biogra i al 
our es) : एखाद्ा व् ीच्ा/व् च्ा जीवनाशी 

हनगहडत माहहती ा प्रलेखारंमध्े समाहव  असते. 
व् ीहवर््ी तररि न हमळणारी महत्वपूण्व माहहती ्ा 
प्रलेखात हमळते. बरेचदा सरंबरंहधत व् ी/व् च्ा 
सरंदभा्वत उपलबध असणारे प्राथहमक प्रलेख व चरररि 
हवर््ाच्ा व् ीने हनवेदन केलेली माहहती ्ावर 
चरररिातमक प्रलेखारंमधील माहहती बेतलेली असते.

(३) तती्क ( ertiary) : सरंसथारंच्ा हनदहशका, 
सूच च्ा सूची (ग्रंथारंची ्ादी, हन्तकाहलकारंची 
सथान्ादी, हनदशन व सार हन्तकाहलकारंची ्ादी), 
वा  म् माग्वदहश्वका (वाचन साधनारंच्ा माग्वदहश्वका), 
सरंशोधन प्रगतीचा आढावा ेणाऱ्ा वा  म्ाची ्ादी, 
ग्रंथाल्ारंच्ा माग्वदहश्वका आहण सरंशोधन साधनारंच्ा 
माग्वदहश्वका, हवहवध सरंसथारंच्ा माग्वदहश्वका त्ादी.

(i) सच ची सची (Bibliogra y o  
Bibliogra ies) : सव्व हवर््ारंवर द हवती्क 
सूच चेही प्रमाण प्रचरंड वाढल्ाने त्ारंच्ावरही सरंशोधकारंना 
हन्रंरिण प्रसथाहपत करून प्रकाहशत माहहती साधनारंची 
माहहती हमळवणे अव ड होत जाते. त्ामुळे सूच वर 
हन्रंरिण प्रसथाहपत करण्ाच्ा उद्देशाने सूच हवर््ी 
माहहती देणारे नवीन प्रलेख प्रकाहशत हो  लागले. 

ालाच सूच ची सूची असे महणतात.
(ii) मा ददशका ( uide Books) : हवहवध 

प्रकारच्ा माग्वदहश्वका प्रकाहशत होत असतात. त्ारंपैकी 
एखाद्ा हवर््ाशी सरंबरंहधत वाचन साहहत्ाची 
( ) माहहती ज्ात हदली जाते त्ास 
माग्वदहश्वका  असे महणतात. अशा प्रलेखारंचा हेतू 

हवहश  हवर््ाच्ा वा  म्ाचा सूची् आराखडा सादर 
करण्ाचा असतो. ह्यामध्े त्ा हवर््ारंच्ा सूची, 
साधने, मूलभूत वाचन साहहत् ( ), त्ा 
हवर््ाशी सरंबरंहधत सरंसथा त्ाद हवर््ी माहहती हदलेली 
असते. अशा प्रलेखारं ारे त्ा हवर््ाची सद्गसथती, 
हवकास व प्रगती ्ारंहवर््ीची माहहती हमळते.

(iii) वाद क ( earbooks) : वाहर््वके  ही 
सरं ा ्ा प्रलेखाच्ा प्रकाशनाचा कालावधी दश्ववते. 
हवहवध प्रकारच्ा माहहतीचा समावेश ात केलेला 
असतो. जसे, वर्ा्वतील महत्वाच्ा ना, महत्वाचा 
डे ा, हवहवध क्ेरिारंतील प्रगती, सनमाननी् व् हवर््ीची 
माहहती, हवहवध प्रकारची सारंगख्की् माहहती त्ादी.

उदा., रंहड्ा  ए रे रनस मन्ुअल, स े  समनस 
्र बुक.

(i ) सरंश धन प्रकलपनारं ्ा प्र तीची मादहती 
दणेारी ्ादी (List o  Resear  in rogress)  : 
एखाद्ा हवहश  सरंसथेत/हवद्ापीठात हवहश  
हवर््ावरील हवहवध सरंशोधन प्रकलपारंची माहहती ्ा 
प्रलखेात हदललेी असत.े सरंशोधनाच ेहन्ोजन करण्ासाठी, 
पुनरावतती ाळण्ासाठी व भहव ्ात अपेहक्त असलेले 
अथवा हो  ातलेल्ा सरंशोधनाहवर््ीची माहहती ात 
हदलेली असते. ातील माहहती पुढील सवरूपाची असते 
- सरंशोधन प्रकलपाचे शीर््वक, सरंशोधकाचे नाव, सरंशोधन 
प्रकलपाचा कालावधी, अथ्वसाहा ् देणाऱ्ा सरंसथेचे नाव 
त्ादी.
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( ) ेटाबेसेसचा ेटाबेस : आधुहनक काळातील 
हडहज ल साधनारंच्ा प्रकाशनाचा  वेग कलपनेपलीकडचा 
आहे. त्ामुळे मोठ्ा प्रमाणावर हडहज ल साधने 
डे ाबेसेसच्ा सवरूपात प्रकाहशत होत आहेत. अशा 
हडहज ल डे ाबेसेसची सरंख्ाही प्रचरंड वेगाने वाढते आहे. 
त्ारंच्ाहवर््ीची माहहती प्रा  करणे दरापासत झिाले 
आहे. त्ामुळे असरंख् डे ाबेसेसहवर््ी माहहती देणारे 
डे ाबेस प्रकाहशत होत आहेत. मूळ डे ाबेसेसच्ा 
सोस्वकडे नेण्ाचे का््व ्ा डे ाबेसमा त केले जाते.

आधुहनक ग्रंथाल् अाहण माहहतीशासरिातील 
तज ारंनी डेहनस ग्ोगन ्ारंनी हदलेल्ा प्रलेखारंच्ा हवहवध 
उदाहरणारंबरोबरच आणखी नवीन सवरूपाचे प्रलेख 
प्राथहमक, द हवती्क व तती्क प्रलेखारंमध्े समाहव  

केलेले आहेत. ते पुढील प ावर हदलेल्ा त त्ात 
दश्ववलेले आहेत.

सारारंश : सरंदभ्व व माहहती सेवा ही प्रत्ेक 
ग्रंथाल्ाची नावल हकक हनमा्वण करणारी सेवा हो्. 
सम  सरंदभ्व ग्रंथ व का््वक्म सरंदभ्व ग्रंथपाल ्ारंच्ामुळे 
ग्रंथाल्ाची कीतषी व सनमान वाढतो. त्ाचप्रमाणे 
सरंशोधनाकररता उप्ु  असलेले सरंदभ्व ग्रंथ व त्ातील 
माहहती प्रहतप्रा  करून सरंशोधनास साहा ् करणारे 
माहहतीतज  ह्याच्ामुळे सरंशोधनात भर पडते. ानहवशव 
हवसतारते. त्ामुळे सरंशोधनास उप्ु  असलेला 
वाचनसरंग्ह हा ग्रंथाल्ाचे व ग्रंथसरंग्हाचे मूल् वाढवतो. 
त्ामुळे वाचक अशा सरंदभ्व व माहहती सेवारंमुळे 
ग्रंथाल्ारंकडे आकहर््वत होतात. 

वाचन चळवळ वद दधरं त हावी हणन राबदवले ाणारे पक्रम

माहीत आहे का तुमहाांला?माहीत आहे का तुममाहीत आहे का तुम

ा दतक प तक ददन : २  एहप्रल हा जगप्रहस  
साहहगत्क शे सहप्र ्ारंचा जनमहदन आहण मत्ुहदनही 
आहे. ्ुनेसकोत  दरवर्षी हा हदवस जागहतक पुसतक 

आहण क पीरा  हदन महणून 
साजरा केला जातो. वाचन 
सरंसकृती वाढावी व क पीरा  
का्द्ाची माहहती सवाांना 
वहावी असा हा हदवस साजरा 
करण्ामागचा मुख् उद्देश 
आहे.

वाचन प्रेरणा ददन : भारतरतन ड . ए.पी.जे. 
अबदल कलाम ्ारंचा  ोबर हा जनमहदन 
सरंपूण्व महारा ात वाचन पे्ररणा हदन आहण तेथून पुढे 
२२ ोबर प्ांत वाचन स ाह महणून साजरा 

केला जातो. वाचन 
सरंसकृतीचा प्रसार 
वहावा असा हा 
हदवस साजरा 
करण्ामागचा मुख् 
उद्देश आहे. 
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सारसवरूप व हनदशन हन्तकाहलके
(    

)
सूची ( )

ानकोश ( )
रिहमक ग्रंथ ( )
समीक्ा ग्रंथ (  )
शबदकोश ( )
हववेचनातमक हनबरंध ( ) व 
हवहनबरंध ( )
सरंशोधन प्रगतीचा आढावा ेणारे 
अहवाल (    

  )
हडबु स ( )
चरररिातमक साधने (  

)

प्राथदमक ( ri ary) द दवती्क ( e ondary)

सूच ची सूची (   
)

माग्वदहश्वका (  )
वाहर््वके ( )
सरंशोधन प्रकलपनारंच्ा प्रगतीची 
माहहती देणारी ्ादी (   

  ) 
डे ाबेसेसचा डे ाबेस (  

 )

तती्क ( ertiary)

प्रलेखारंचे सरं टन व पनरचना प्राथदमकमधन द दवती्कम ्े व द दवती्कमधन तती्कम ्े ह ते.

मादहतीचा श ध ेताना तती्क प्रलेखारंपासन द दवती्क प्रलेखारंक े व द दवती्क प्रलेखारंक न प्राथदमक प्रलेखारंप्त कला ात .

सरंशोधनपर हन्तकाहलक (  
)

पे रं  ( )
सरंशोधन अहवाल/सरंशोधनाची सरंबरंहधत 
अहवाल/सरंशोधन प्रहतवतते (  

) 
पररर्दारंमध्े वाचले गेलेले सरंशोधन पेपस्व 
(पररर्दारंचे का््ववतत
प्रमाणके ( )
व्वसा्ाशी सरंबरंहधत वा  म्/वाचन 
साहहत् (  )
प्रबरंध व प्रबरंहधका (   

)
सरंशोधकारंचे व्ग गत परिव्वहार 
(  )
आतमचरररि ( )
शासकी् प्रकाशने (  

)
आतमचरररिे ( )
-मेल व परिव्वहार ( , 

)
दैनरंहदनी ( )
मुलाखती ( )
का्दे ( )
सारंगख्की् माहहती (  

)
पहाण्ा ( )
मतप्रदश्वन ( )
शासरिी् माहहती ( )

वा ्ा्

. (अ) ददलेल्ा प्ा्ारंपक  ् ् प्ा् दनव न दवधाने 
पण करा.

 ( ) ज्ा सरंदभ्व ग्रंथारंमध्े सव्व हवर््ारंची माहहती 
हदलेली असते त्ास ...... असे महणतात.

  (अ) सामान् ानकोश (ब) हवर्् ानकोश
  (क) चरररिकोश  
  (ड) वरीलपैकी कोणतेही नाही.

 (२) भूभागारंहवर््ी माहहती देणाऱ्ा सरंदभ्व ग्रंथास 
.......... असे मह ले जाते.

  (अ) चरररिकोश  (ब) शबदकोश
  (क) ानकोश  (ड) सथलवण्वन कोश 

 ( ) ज्ा सरंदभ्व ग्रंथात ग्रंथाहवर््ीची माहहती  हदलेली 
असते त्ास .......... असे महणतात.

  (अ) शबदकोश (ब) हनदहशका
  (क) सूची (ड) वरीलपैकी कोणतेही नाही.

 ( ) .......... ्ा सरंदभ्व ग्रंथात सरंसथारंची नावे व पतते 
समाहव  केलेली असतात.

  (अ) चरररिकोश  (ब) ानकोश
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  (क) हनदहशका  (ड) सथलवण्वन कोश

 (ब) चक ची ी द त क न दलहा.
  अ  ट   ब  ट

. ( ) हन्तकाहलक (अ) सरंशोधनपर लेख
 ( ) पे रं  स (ब) ब द हधक सरंपदा
 ( ) हनदशन व सार- (क) प्राथहमक माहहती
  सवरूप हन्तकाहलके   साधने
 ( ) डेहनस ग्ोगन (ड) प्रलेखारंची दोन 
         प्रकारारंत हवभागणी

२. ( ) शबदकोश (अ) शबदाथ्व
 ( ) हनदहशका (ब) सरंसथारंची नावे व पतते
  (हडरे री)
 ( ) चरररिकोश (क) हवर््ासरंबरंधीची माहहती
 ( ) सथलवण्वन कोश (ड) भूभागारंची माहहती

 (क) खालील दवधाने व ् ् कारणे ्ारंची सारं  
ालन ददलेल्ा प्ा्ारंतन ् ् प्ा्ारंची 

दनव  करा.
 ( ) हवधान (अ)  हनदश व सारसवरूप हन्तकाहलके 

ही प्राथहमक माहहती साधने आहेत.
  कारण (ब)  ती पहहल्ारंदाच प्रकाहशत होणाऱ्ा 

माहहतीचे सरंप्रेर्ण करण्ास मदत करतात.
 प्ा्व्  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर
  ( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक 
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

 (२) हवधान (अ)  पे रं  ही व् ीची, त्ाने सरंशोधन 
केलेल्ा हवर््ावरील ब द हधक सरंपदा हो्. 

  कारण (ब)  सरंशोधकाने ते पे रं  उसनवारीने 
ेतलेले असते.

 प्ा्व्  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर
  ( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक 
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

 ( ) नावे दलहा.
 ( ) ज्ा प्रलेखारंमध्े हवहवध हन्तकाहलकारंमध्े 

प्रकाहशत झिालेल्ा सरंशोधनपर लेखारंची सूची् 
माहहती हदली जाते त्ास - ......

 (२) ब द हधक सरंपदा प्रलेख महणून ज्ाचा उ ेख 
केला जातो त्ा प्रलेखाचे नाव - ....... 

 ( ) पररर्दारंचे का््ववतत, हन्तकाहलक, पे रं , 
प्रमाणके त्ादी प्रलेखारंची गणना ्ा प्रलेखारंमध्े 
होते - ....

 ( ) डेहनस ग्ोगन ्ारंनी सारंहगतलेल्ा तीन प्रलेखारंचे 
प्रकार - ......

२. प ील प्र नारंची द नशे श दारंत तरे दलहा.
 ( ) सरंदभ्व ग्रंथ महणजे का् ते सारंगून त्ारंचे हवहवध 

प्रकार हलहा. त्ारंतील एका सरंदभ्व ग्रंथातील 
प्रकाराहवर््ीची माहहती हलहा.

 (२) सरंदभ्व ग्रंथ व सामान् ग्रंथ ्ारंतील रक सप  
करा.

 ( ) डेहनस ग्ोगन ्ारंनी माहहती प्रलेखारंचे कोणते 
प्रकार सारंहगतले आहेत  त्ारंतील प्राथहमक 
प्रलेखारंची ्ादी हलहा व ्ा प्रकारातील दोन 
प्रलेखारंची माहहती हलहा.

३. प ील दवधाने चक क  बर बर ते सारं न सकारण प  
करा.

 ( ) ग्रंथसूची हा प्राथहमक सवरूपाचा प्रलेख हो्.
 (२) चरररिातमक साधने ही प्राथहमक सवरूपाचे प्रलेख 

आहेत.
 ( ) प्रबरंध व प्रबरंहधका हे प्राथहमक सवरूपाचे प्रलेख 

आहेत.

४. टीपा दलहा.
 ( ) ानकोश
 (२)  पे रं
 ( ) प्राथहमक प्रलेख    
 ( )  सरंदभ्व सेवेचे प्रकार
 ( ) प्रमाणके

. खालील प्र नारंची सदव तर तरे दलहा.
 ( ) सरंदभ्व सेवा महणजे का् ते सारंगून सरंदभ्व सेवेची 

आवश्कता सप  करा.
 (२) सरंदभ्व प्रशन महणजे का्  सरंदभ्व प्रशनारंचे हवहवध 

प्रकार कोणते ते सहवसतरपणे हलहा.
 ( ) डेहनस ग्ोगन ्ारंनी सारंहगतलेल्ा प्रलेखारंचे प्रकार 

आकृतीच्ा साहा ्ाने सप  करा.
पक्रम

 आपल्ा ग्रंथाल्ात उपलबध असलेल्ा कोणत्ाही 
दोन सरंदभ्व साधनारंचे मूल्मापन ग्रंथामध्े उ ेखलेल्ा  
हनकर्ारंच्ा आधारे हलहा.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



82

प्रा तादवक
माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाच्ा वापरामुळे 

जागहतक अरंतर कमी झिाले आहे. ज्ामध्े जगभरातील 
लोक तर कणाशीही सहज सरंवाद साधू शकतात. 
जणूकाही ते जवळच राहत आहेत.

माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाने नवीन सरंप्रेर्ण 
क्मतेची देणगी जागहतक समाजास हदली आहे. जसे, 
नस रं  मेसेहजरंग, वहा स ओवहर आ्पी ( ), 

गवहहडओ क न रगनसरंग ्ारंसारख्ा अनेक सुहवधा उपलबध 
करून हदल्ा आहेत. सोशल ने वहकग, वेबसा  स, 

ेसबुक त्ाद मुळे जगातील सव्व वापरकत्ाांना 
एकमेकारंशी सरंपका्वत राहता ्ेते तसेच सरंवाद साधता 
्ेतो. ्ा सव्व कारणारंमुळे आधुहनक माहहती आहण 
सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचा समाजावर कसा प्रभाव पडतो, ्ा 
सरंदभा्वत ्ा हवर््ाचा अ ्ास अनेकदा केला जातो.

माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ान ही सरं ा माहहती 
प्रहरि्ा, सरंगणन ( ) आहण सरंप्रेर्ण 
तरंरि ानाचे एकरिीकरण हो्. माहहती आहण सरंप्रेर्ण 
तरंरि ान ही सरं ा माहहती तरंरि ानाची हवसताररत सरं ा 
आहे, जी ेहलकम्ुहनकेशन (  , 

 ), सरंगणक, स वेअरचे एकरिीकरण 
्ारंवर भर देते. ्ा तरंरि ानाने सव्व वापरकत्ाांना माहहतीची 
प्रा ी ( ), सरंग्हण, सरंप्रेर्ण आहण कशलतेने 
माहहती हाताळण्ास सक्म केले आहे.

माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ान हे तरंरि ान के्रि 
असून साधारणत  गेल्ा साठ वर्ाांपासून ्ाचा समाजावर 
मोठा प्रभाव पडलेला आहे. माहहती तरंरि ानाचा प्रभाव 
सव्वच क्ेरिारंवर हदसून ्ेतो, जसे आरो्् सेवा, जा्व 
उतपादन, साव्वजहनक व्वसथापन, र्धहनहम्वती, 
वाहतूक त्ादी.

मादहती आदण सरंप्रे ण तरं ानाचा दवकास
हतहाहसक ा माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ान ्ा 

सरं ा माहहतीचे सरंकलन करणे, माहहतीवर प्रहरि्ा करणे 

टक  : मादहती आदण सरंप्रे ण तरं ान

व ती सरंप्रेहर्त करणे अशा सव्व तरंरि ानारंशी सरंबरंहधत 
आहे. कालमानानुसार तसेच तरंरि ानाच्ा प्रगतीनुसार 
माहहती आहण सरंप्रेर्णाच्ा सरं ेस हवहवध अथ्व प्रा  
झिाले आहेत. माहहती तरंरि ान ही सरं ा  च्ा 
दशकात मोठ्ा प्रमाणात वापरण्ात आली. सध्ा 
माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ान ्ा सरं ा सव्वसाधारणपणे 
प्रचहलत आहेत. सरंगणक तरंरि ान, सरंप्रेर्ण तरंरि ान, 
मा्रिो ले हन स तरंरि ान व सव्व सरंबरंहधत स वेअर 
तरंरि ानारंचा अवलरंब करण्ासाठी ्ा सरं ा उप्ोगात 
आणल्ा जातात.  च्ा दशकात सरंगणक आहण 
दरसरंचार तरंरि ान दोनहीही वेगवेगळे मानले जात होते  
पररंतु तरंरि ानाच्ा झिपा ाने होणाऱ्ा हवकासामुळे 
्ारंतील दरी काळाच्ा ओ ात कमी झिाली. थोड ्ात, 
ही सरं ा सरंगणक आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ान ्ारंचे एकहरिकरण 
दश्ववते.

्ा ्ा : ( ) मागा्वरे  रोज ्ारंच्ा मते, माहहती 
आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ान अशी सरं ा आहे की, हजच्ात 
सरंप्रेर्ण उपकरणारंचा आहण त्ारंचे उप्ोजन ्ारंचा 
समावेश होतो. उदा., रेहडओ, दरदश्वन, सेल्ुलर ोन, 
सरंगणक ने वक हाड्ववेअर, स वेअर, उपग्ह प्रणाली 
तसेच हवहवध सेवा व त्ारंच्ाशी हनगहडत उप्ोजनारंचा 
आहण सुहवधारंचा समावेश होतो.

(२) ्ुनेसकोने माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाची 
व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे हदलेली आहे.

माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ान महणजे हवहवध 
तरंरि ान साधने आहण सरंसाधने ्ारंचा उप्ोग माहहतीची 
साठवण, हनहम्वती, आदान-प्रदान ्ारंसाठी केला जातो. 
्ा तरंरि ानात सव्वसाधारणपणे सरंगणक, रं रने  (वेबसा , 
बल ग, -मेल), थे  प्रक्ेपणातील तरंरि ान (रेहडओ, 
दरदश्वन आहण वेबकागस रंग), सरंकगलपत प्रक्ेपण तरंरिे, 
दरभार्ी (मोबा ल, उपग्हे) तरंरि ान ्ारंचा समावेश 
होतो.

 ( n or ation and o uni ation e nology)
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मादहती आदण सरंप्रे ण तरं ानाचे मह व
( ) मानवी ीवनावर ालेला प रणाम : माहहती 

आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचा मानवी जीवनावर मोठा 
पररणाम हदसून ्ेतो. दैनरंहदन का्ाांमध्ेही त्ाचा वापर 
केला जातो. उदा., सथाहनक आहण रा ी् वततपरिे 
सरंगणकाच्ा साहा ्ाने नला न वाचणे, आपल्ा 
क रंबातील व् ीशी, नातलगारंशी हकंवा सहकाऱ्ारंशी ते 
कोणत्ाही दरवरच्ा प्रदेशारंत असले तरी -मेल, ्ा  
मेसजर, क न रनस क ल, गवहहडओ क न रगनसरंग ारे 
सरंपक प्रसथाहपत करता ्ेतो.

(२) दशक्षणक्षे ावरील प्र ाव : हशक्ण के्रिात 
माहहती तरंरि ान, माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचा वापर 
होत असल्ामुळे अध््नाच्ा व अध्ापनाच्ा 
मूल्ारंमध्े प्रभाव वाढून हशक्णाचा दजा्व वाढला आहे. 
हवद्ा ्ाांच्ा हशक्णामध्े माहहती आहण सरंप्रेर्ण 
तरंरि ान ( ) महत्वाचा प्रेरक क झिाला आहे. 
हशक्णात -लहनांगच्ा सवरूपात एक नवीन पररमाण 
( ) प्रा  झिाले आहे.

(३) मादहतीक्षे ावरील प्र ाव : माहहती आहण 
सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचा माहहतीक्ेरिावर मोठा पररणाम झिाल्ाचे 
हदसून ्ेतो. माहहतीक्ेरिात हवहवध सवरूपाचे पररमाण 
( ) लक्ात ्ेतात. ्ामध्े माहहतीची 
हनहम्वती, हतचे प्रसारण, उपाज्वन, साठवण, व्वसथापन 
व माहहतीची हवहवध उतपादने व सेवा हनमा्वण करून ती 
उपभो त्ारंना प्रहतप्रा  करून देण्ात माहहती आहण 
सरंप्रेर्ण तरंरि ान महत्वाची भूहमका पार पाडते.

(४) मादहती श ध व प्  : माहहती आहण 
सरंप्रेर्ण तरंरि ानाच्ा मदतीने जागहतक सतरावर उपलबध 
असलेल्ा माहहतीचा शोध ेणे व कमी खचा्वत 
उपभो त्ारंना ती उपलबध करून देता ्ेते. उप्ोजकारंच्ा 
गरजेनुसार हवहवध ग्रंथाल् सेवा प्रदान करता ्ेतात. 
हवहवध ब माध्म तरंरि ानाच्ा (  

) साहा ्ाने कोणत्ाही सवरूपातील 
माहहती (मजकूर, हचरि, वण, क - ाव्, हनमेशन) 
त्ादी सरंप्रेहर्त करता ्ेते.

मादहती आदण सरंप्रे ण तरं ानाचा ग्रंथाल्ावरील 
प्र ाव : ग्रंथाल्ात माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाच्ा 
वापरामुळे मोठी रिारंती झिाली आहे. तरंरि ानाच्ा 

वापरामुळे पाररंपररक ग्रंथाल्ास नवीन समारंतर सरं ा 
उद्ास आल्ा आहेत. उदा., सव्रंचहलत ग्रंथाल्, 
ले हनक ग्रंथाल्, हडहज ल ग्रंथाल्, वहच्ु्वअल 

ग्रंथाल्, सा्बर ग्रंथाल्, हा् ीड ग्रंथाल् तसेच 
ला् री २.  (  . ) त्ादी सरंकलपना 
प्रसथाहपत झिाल्ा आहेत. ग्रंथाल्ाची दैनरंहदन प्रशासकी् 
व तारंहरिक का् ्ातील द हव ीची का् (पुनहा पुनहा 
करा्ची का्) ाळता ्े न ग्रंथाल्ीन खचा्वत बचत 
होते व का््वक्मतेत वाढ होते. वाचकारंकररता माहहती 
सरंकलन, माहहती साठवण, माहहती हाताळणे आहण 
माहहतीच्ा सरंप्रेर्णासाठी ्ा तरंरि ानाचा वापर होतो. 
तसेच ्ा तरंरि ानामुळे ग्रंथाल्ातील उपलबध सेवारंबरोबर 
नवीन सेवा व माहहती उतपादने हनमा्वण करता ्ेतात. 
ग्रंथाल्ात हडहज ल सवरूपातील वाचन साहहत् सरंग्ह 
हवकहसत करता ्ेतो.

ग्रंथाल्ासह सव्व क्ेरिारंत माहहती आहण सरंप्रेर्ण 
तरंरि ानाचा उप्ोग होत आहे. ्ा तरंरि ानाचा वापर 
करून ग्रंथाल्ातील हवहवध सवरूपाच्ा का्ाांचे 
सव्रंचलीकरण ( , ) 
करता ्ेते. तसेच हडहज ल प्रलेख सेवा प्रदान करता 
्ेतात. ग्रंथाल्ारंनी माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचे 
उप्ोजन करून मलू् पररणामकारक ( - ) 
ग्रंथाल् सेवा हडहज ल सवरूपात हवकहसत करणे गरजेचे 
आहे.

मादहती आदण सरंप्रे ण तरं ानाचे टक : माहहती 
आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचे प्रमुख सहा क पुढीलप्रमाणे 
आहेत.

( ) ् ी वाचक ( eo le) : सरंगणकाच्ा 
की-बोड्व ारे हकंवा कोणत्ाही नपू  साधनारंच्ा 
साहा ्ाने डे ाची नोंद ( ) सरंगणकात करतो.

(२) ेटा ( ata) : सरंगणक प्रोग्ामचा उप्ोग 
करून वसतुगसथतीहवर््क माहहती व सारंगख्की् माहहती 
व् कडून सरंगणकात नोंदवली जाते. थोड ्ात, 
प्राथहमक सवरूपातील माहहतीवर प्रहरि्ा करण्ाच्ा 

ीने ती सरंगणकात साठवली जाते.
(३) हा वेअर ( ard are) : हाड्ववेअर महणजे 

सरंगणकाचे श् सवरूपातील हवहवध भाग ( ). ्ा 
भागारंच्ा साहा ्ाने डे ा सरंगणकात साठवला जातो. 
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त्ावर प्रहरि्ा केली जाते. त्ानरंतर ही माहहती अरंहतम 
सवरूपात सरंगणकाच्ा पडद्ावर ( ) प्रदहश्वत 
केली जाते.

(४) आ ावली ( o t are) : एखादे हवहश  
का््व पार पाडण्ाकररता सरंगणक प्रोग्ामरने डे ावर 
प्रहरि्ा करण्ाकररता हनमा्वण केलेल्ा सूचनारंचा सरंच 
महणजे आ ावली हो्.

( ) मादहती ( n or ation) : प्राथहमक 
सवरूपातील सरंगणकात साठवलेल्ा डे ावर प्रहरि्ा 
करून ्ो्् अथ्व प्रा  करून हदलेले डे ाचे क 
महणजे माहहती.

(६) प्रदक्र्ा प ती ( ro edure) : हवहश  
का््व पार पाडण्ासाठी सरंगणकाने रिमारिमाने केलेले 
का््व महणजे प्रहरि्ा. थोड ्ात, का््व पूण्वतवास नेण्ास 
का् करावे, केवहा करावे व कसे करावे ्ाहवर््ी हनदश 
करणारी प्रणाली.

.२ सरं णक तरं ान ( o uter 
e nology)

सरंगणक हे ले हनक उपकरण हो्. ्ा ारे 
त्ाच्ा सवत च्ा समतीमध्े ( ) साठवून 
ठेवलेल्ा माहहतीवर हन्रंहरित सूचनारं ारे प्रहरि्ा करून 
ती माहहती साठवली व प्रहतप्रा  केली जाते.

सरंगणक हे ्रंरि हाड्ववेअर आहण स वेअर ्ारंच्ा 
साहा ्ाने बनते. सरंगणक हवहवध आकार आहण प्रकारात 
( ) उपलबध होतात. सरंगणकाची 
हाड्ववेअर ही सरं ा सरंगणकाच्ा हवहवध श् भागारंशी 
हनगहडत असते. ह्यात की-बोड्व, मा स, म हन र 
त्ाद चा समावेश होतो. सरंगणक प्रणाली (  

   ) 
आ ावली आपल्ा गरजेनुसार हवे असलेले का््व 
करण्ास त्ार केलेल्ा सूचनारंचा सरंच हो्. सरंगणकात 
साधारणत  तीन भाग असतात  नपू  हडवहा सेस 
( ), आ पू  हडवहा सेस आहण मध्वतषी 
प्रहरि्ा हवभाग ( -   

). ्ाव्हतरर   माहहती साठवण्ाची उपकरणे 
( ) व समती ( ) ्ारंचाही समावेश 
होतो.

सरं णकाची वदश े : सरंगणकाची प्रमुख वैहश े 
- वेग ( ), अचूकता ( ), परर म 
वाचवणे ( ), साठवणूक क्मता (   

), का््वक्मता ( ) आहण 
अ पैलूतव ( ) आहेत.

( ) वे  ( eed) : सरंगणकामुळे डे ावर 
जलदगतीने प्रहरि्ा करता ्ेते. वेग हा मेगाह ्व ज, 
हगगाह ्व झि ्ा मापनाने मोजला जातो.

(२) अचकता ( ura y) : सरंगणकाच्ा 
साहा ्ाने कोणतेही का््व अचूकतेने केले जाते.

(३) प र म वाचवते ( eligen e) : सरंगणक 
असरंख् हकचक  का् न थकता त्ाच वेगाने व 
शेव प्ांत अचूकपणे करतो.

(४) क्षमता ( a ability) : सरंगणकामध्े 
प्रचरंड माहहती साठवता ्ेते व हवी तेवहा प्रहतप्रा  
करता ्ेते.

( ) अ पल व ( ersatility) : सरंगणक हा 
हनसग्वत  एकाच वेळेस अनेक का् पार पाडू शकतो. 
्ामुळे सरंगणकाचा उप्ोग करणाऱ्ारंच्ा वेळेत बचत 
होते.

सरं णका ्ा दप ा ( enerations o  
o uter) :

सरंगणकाची उतरिारंती ही हवहवध हप ारंमध्े 
हवभागलेली आहे. प्रत्ेक हपढीतील सरंगणक हे मागील 
हपढीतील सरंगणकारंपेक्ा सुधाररत वैहश े धारण करून 
हनमा्वण झिालेले आहेत. थोड ्ात, नवीन हपढीचा 
सरंगणक हा प्रगत तरंरि ानावर अाधारलेला आहे.

( ) सरं णकाची पदहली दप ी ( irst 
eneration o  o uter) ४ ६ : 

सु वातीच्ा सरंगणकारंमध्े वह ्ुम ुबचा वापर केला 
होता व समतीकररता म ेह क डम उप्ोगात आणला 
जात होता. ्ामुळे सरंगणकाचा आकार मोठा होता व 
त्ास मोठी जागा लागत असे. वह ्ुम ूबमुळे मोठ्ा 
प्रमाणात उ णता हनमा्वण होत असे. त्ामुळे सरंगणक 
सतत बरंद पडत असत. डे ा नपू कररता परंचड काड्व स, 
पेपर ेप ्ारंचा उप्ोग केला जात होता. 
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(२) सरं णकाची दसरी दप ी ( e ond 
eneration o  o uter) ६३ : ्ा 

हपढीतील सरंगणकामध्े ागनझिस स्वचा उप्ोग करण्ात 
आला. हे वह ्ुम ूबपेक्ा सरस होते. ्ामुळे 
सरंगणकाचा आकार लहान झिाला व त्ाची का््वक्मता 
वाढली. ्ा हपढीतील सरंगणकामध्े बा्नरी ल्वेजचा 
वापर झिाला.

(३) सरं णकाची दतसरी दप ी ( ird 
eneration o  o uter) ६४  : 

्ा हपढीत हसहलक न हच सचा ( ) 
वापर केला गेला. ्ामुळे सरंगणकाच्ा का्ा्वतील वेग 
वाढला व त्ामध्े की-बोड्व व म हन र ही उपकरणे 
वापरली गेली. ्ा सरंगणकारंमुळे एका वेळेस अनेक का् 
केली जा  लागली.

(४) सरं णकाची च थी दप ी ( ourt  
eneration o  o uter) २ २  : 

एका ो ाशा हचपवर असरंख् रंह ग्े ेड सहक  सचा 
वापर केला गेला. ्ामुळे सरंगणकाचा आकार ो ा 
हो न का् जलदपणे केली जा  लागली. तसेच 
हनरहनरा ा सरंगणक उपकरणारंचा वापर वाढला.

( ) सरं णकाची पाचवी दप ी ( i t  
eneration o  o uter) २   : ्ा 

सरंगणक हपढीचे खास वैहश  महणजे  कृहरिम 
बुद हधमततेचा (  -  ) 
वापर आहण आवाज ओळखण्ाची क्मता. एका वेळेस 
समारंतर प्रहरि्ा व सुपरकंड स्वच्ा साहा ्ाने कृहरिम 
बुद हधमततेचा उप्ोग करणे श ् झिाले आहे.

सरं णकारंच ेप्रकार ( y es o  o uters) : 
सरंगणकाचे ढोबळमानाने खालील चार प्रकार आहेत.

( ) सपर सरं णक ( u er o uter) : 
हा सवाांत गहतमान व उ  क्मतेचा सरंगणक आहे. 
मोठ्ा सरंसथारंमध्े प्रचरंड डे ावर का््व करण्ासाठी हे 
सरंगणक वापरले जातात. हे सरंगणक एका सेकंदात लाखो 
सूचनारंची अरंमलबजावणी करतात. उदा., नासा 
( -     

) ्ा सरंसथेत अरंतराळाचा अ ्ास 
करण्ाकररता हे सरंगणक वापरले जातात.

(२) मेन म सरं णक ( ain ra e 
o uters) : एका वेळेस शेकडो उप्ोजकारंना 

( ) ्ा सरंगणकावर का््व पार पाडता ्ेते. ्ा 
प्रकारच्ा सरंगणकारंमध्े प्रचरंड माहहती साठवता ्ेते.  
त्ावर वेगाने प्रहरि्ा पार पाडण्ाची क्मता असते. 
सव्वसाधारणपणे मोठ्ा सरंसथा, सरकारी सरंसथा, बक, 
हवमा कंपनी ्ारंमध्े अशा सरंगणकारंचा वापर केलेला 
हदसून ्ेतो.

(३) दमनी सरं णक ( ini o uter) : ्ा 
सरंगणका ारे एका वेळेस अनेक व् ी ( ) 
अनेक का् का््वक्मतेने पार पाडू शकतात. ्ारंना 
हमडरज सरंगणक  असे सरंबोधले जाते. साधारणत  मध्म 

आकाराच्ा सरंसथारंमध्े हे सरंगणक उप्ोगात आणले 
जातात.

(४) मा्क्र  सरं णक ( i ro o uter) :  
मा्रिो सरंगणक हे मोठ्ा प्रमाणावर उप्ोगात आणले 
जाणारे सरंगणक आहेत. हे सरंगणक सवसत आहेत. ्ाचे 
कारण सव्वसाधारण वापराकररता असे सरंगणक उप्ु  
आहेत. उदा., डेसक प सरंगणक, नो बुक, बले , 
हडहेलड सरंगणक, पाम सरंगणक ( ), लप प, 
समा ्व ोन त्ादी.

सरं णकारंचे प्रकार

सपर सरं णकमेन म
सरं णक

दमनी
सरं णक

मा्क्र
सरं णक

सरं णकारंचे प्रकार
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सरं णकाचे ा  ( arts o  o uter)
सरंगणकामध्े हाड्ववेअर आहण स वेअर असे दोन 

हवभाग असतात.
(अ) हा वेअर : सरंगणक हाड्ववेअर महणजे श् 

सवरूपात हदसणारे सरंगणकाचे सु े भाग ्ामध्े म हन र, 
मा स, की-बोड्व, हसपी्ू, नपू  हडवहा सेस, आ पू  
हडवहा सेस व तर खाली उ ेख केलेले भाग ्ा 
सवाांनी हमळून सरंगणक प्रणाली त्ार होते. 

( ) मदरब  ( ot erboard) : मदरबोड्व हा 
सरंगणकाचा मुख् भाग आहे. ्ा ारे तर सव्व क 
एकमेकारंस जोडले जातात ( ). मदरबोड्व हा 
स ल सहक  बोड्व (   ) 
आहे. मदरबोड्व हवद्ुत प्रवाह प्रदान करून प्रणालीच्ा 
तर कारंशी सरंवाद साधतो. मदरबोड्वमध्े क ी् 

प्रहरि्ा ्ुहन  ( ), रडम सेस मेमरी ( ), 
म्ववेअर ( ) व अरंतग्वत आहण बा  बसेस 

( ) ्ा कारंचा समावेश होतो. बस हा डे ा 
आहण सूचनारंचे प्रहतहनहधतव करणारा बी  सचा माग्व 
असतो. हसस ीम बसेस सीपी्ूला मेमरीशी जोडला 
जातो. ए सपानशन बसेस सीपी्ूला मदरबोड्ववरील तर 

कारंशी जोडते. उदा., ्ूएसबी ( -  
 ).

पस्वनल सरंगणकाच्ा मदरबोड्व वर ए सपानशन 
सल  ारे वापरकत्ा्वस प्रणालीचा हवसतार करण्ास 
मदत करतात. ्ा सल मध्े खालील प्रकारची 
ए सपानशन काड ाकून प्रणालीची व्ा ी वाढवता ्ेते. 

.  ग्ाद क का  ( ra i  ard) : हे 
काड्व गेम, हसम्ुलेशन, अहनमेशन, ग्ाह स त्ाद साठी 
वापरतात.

.२ नेटवक रंटर स का  ( et ork 
nter a e ard) : ्ा काडा्वस ने वक अड र 

काड्व असे सरंबोधतात. ्ा काडा्वमुळे सरंगणक ने वकमध्े 
जोडला जातो. ्ा काडा्वमुळे सरंगणकारंना डे ा, प्रोग्म व 
हाड्ववेअर शेअर करून ररसोस्व शेअरररंग करता ्े ल.

.३ वा्रलेस नेटवक का  ( ireless 
et ork ard): ्ा काड्वमुळे लप प सरंगणक, 

बले  आहण समा ्व ोन केबलस हशवा् ने वकला 
जोडता ्ेतात.

(२) सरंप्रे ण पकरणे ( o uni ation 
e i es) : सरंप्रेर्ण उपकरणारंचा वापर करून व 

रं रने च्ा मदतीने एक सरंगणक दसऱ्ा सरंगणकाशी 
जोडता ्ेतो. तसेच तर सरंगणक प्रणाली जवळच्ा 
अरंतरावर हकंवा जगात कोठेही असली तरी सरंप्रेर्ण सरंपक 
मोडेममुळे सथापन करता ्ेतो. मोडेम ्ा उपकरणा ारे 
डे ाचे रूपारंतर करून रं रने ारा पाठवला जातो. 
मोडेम हा सरंप्रेर्ण उपकरण आहे व सरंप्रेर्णात महत्वाची 
भूहमका हनभावतो.

हा  द क ा ह ( ard is  ri e
) : हाड्व हडसक डा वहमध्े हवद्ुत चुरंबकी् ा  

(  ) मोठ्ा प्रमाणावर डे ा 
सरंग्हहत करता ्ेतो. हाड्व हडसक डा वह हे एक 
का्मसवरूपी ( ) माहहती साठवण्ाचे 
उपकरण आहे. सामान् हाड्व हडसक डा वह २  ते 

  दरम्ान माहहतीचे सरंच्न करू शकते.
धातूच्ा रवर ररड/रा  हेड ारा ( /

 ) हडसकच्ा प भागावर चुरंबकी् 
चाजसच्ा साहा ्ाने माहहती साठवली व प्रहतप्रा  
केली जाते. हाड्व हडसक ्ा रं रनल व ए स न्वल हाड्व 
हडसकच्ा प्रकारात उपलबध आहेत आहण ्ाचे तरंरि व 
का््व एकच असते. 

(४) का ता ्े ्ा ी पकरणे मा ्म साधने 
(Re o able edia e i es) : सरंगणकामध्े 
काही उपकरण माध्मारंचा उप्ोग माहहती साठवण्ाकररता 
केला जातो. ही उपकरणे सरंगणकामधून हवी तेवहा बाहेर 

सरं णकाचे ा
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काढता ्ेतात. ्ामध्े असलेली साधने महणजे 
ग कल हडसक - क मप  हडसक ( ), हडहज ल 

गवहहडओ हडसक ( ), पेन डा वह (  ) 
तसेच बलू रे (  ) सारखे नवीन हडसक डा वह 
पण उपलबध आहेत. अशा माध्मात मोठ्ा प्रमाणात 
माहहती साठवून ठेवता ्े  शकते. पूवषी पी हडसक 
(  ) हे माध्म वापरले जा्चे. पण 
सध्ा ्ाचा वापर केला जात नाही.

( ) नपट पकरणे ( n ut e i es) : 
नपू  उपकरणे ही सरंगणकात डे ाचा ( ) समावेश 

करण्ाकररता उप्ोगात आणली जातात. उदा.,  
की-बोड्व, मा स (  ), मा्रिो ोन, 
चसरिीन, सकनर, वेबकम, चपड, ला  पेन, बारकोड 

रीडर, हडहज ल कमेरा त्ादी. की-बोड्व आहण मा स 
हे सवाांत जासत उप्ोगात आणली जाणारी नपू  
उपकरणे आहेत.

(६) आ टपट पकरणे ( ut ut e i es): 
सरंगणकात माहहतीवर प्रहरि्ा करून ती अरंहतमरीत्ा 
ले हनक सवरूपात साठवली जाते. अशी उप्ु  

माहहती उप्ोजकारंना हवी असल्ास व ती त्ारंना वाचता 
्े ल अशा सवरूपात सरंगणकातून प्रहतप्रा  करण्ासाठी 
जी उपकरणे वापरली जातात त्ारंना आ पू  उपकरणे 
असे महणतात. उदा., म हन र ( ), एलसीडी 
प्रोजे स्व, सव्व प्रकारचे हप्ररं स्व, स्व, सपीकस्व त्ादी.

( ) सटल प्र सेदसरं  ्दनट ( ) : हसपी्ुला 
सरंगणकाचा मद सरंबोधले जाते. सरंगणकाची सव्व प्रकारची 
का् आहण प्रहरि्ा ्ा ्ुहन मा त केली जातात. 
हसपी्ु हा तीन कारंत हवभागला जातो - 

(अ) रथमदटक ल द क ्दनट ( L ) : 
्ामध्े सारंगख्की्, गहणती् आहण ताहकक सवरूपातील 
का् पार पाडली जातात.

(आ) दन्रं ण दव ा  ( ontrol nit) : हा 
हवभाग सरंगणक कारंचे हन्रंरिण आहण समनव् साधतो.

 सरंगणकात पुढील सूचना अमलात आणण्ासाठी 
प्रणालीचा (कोड) वापर करणे.

 प्रोग्म ारे सूचना अमलात आणण्ासाठी व 
हनदशानुसार का् सूहचत करणे.

 मेमरीमध्े सूचनेनुसार कोणत्ा डे ावर प्रहरि्ा 
आवश्क आहे ते वाचणे.

 ए.एल.्ु. ( ) व रहजस स्व ्ारंना प्रहरि्ेस 
हवा असणारा डे ा पाठवणे.

 हाड्ववेअरला प्रहरि्ा करण्ास सूचना देणे.

माहीत आहे का तुमहाांला?

सरंगणकाच्ा माध्म उपकरणारंची माहहती साठवण 
क्मता ( ) 

पी हडसक - .  मेगाबा  
सी.डी.  -  मेगाबा  
हाड्व हडसक - २  ते  हगगाबा  
डी.वही.डी  - .  हगगाबा  
बलू-रे हडसक -  हगगाबा

का ता ्े ्ा ी मा ्म पकरणे

Data Measurement Chart

Data Measurement Size

Bit Single Binary Digit 
(1 or 0)

Byte 8 bits

Kilobyte (KB) 1,024 Bytes

Megabyte (MB) 1,024 Kilobytes

Gigabyte (GB) 1,024 Megabytes

Terabyte (TB) 1,024 Gigabytes

Petabyte (PB) 1,024 Terabytes

Exabyte (EB) 1,024 Petabytes
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हे ाणन घ्ा.
दस टम ्दनट : सरंगणक प्रणालीचे जासतीत 

जासत ले हनक क एका च कोनी डब्ा 
सारख्ा कहबने मध्े एकहरित पण प तशीर मारंडलेले 
असतात. ्ाचे दोन भाग असतात.

मा्क्र प्र सेसर : मा्रिोप्रोसेसरचे का््व डे ा 
हन्रंरिण करणे, तसेच डे ावर प्रहरि्ा करून माहहतीची 
हनहम्वती करणे.

मेमरी : मेमरीमध्े डे ा, सूचना ( ) 
व माहहती साठवून ठेवली जाते. ्ाचे रम आहण र म 
ेमपररी स ोरेज असे दोन भाग असतात.

( ) रद टस (Registers) : रहजस स्व हे 
“अहतश् वेगवान साठवण ( ) क्ेरि  आहे. 
ज्ामध्े डे ावर नरंतर प्ररिी्ा करा्ची आहे तो ्ेथे 
साठवला जातो. 

( ) मेमरी ( e ory) : मेमरी ही डे ा, 
सूचना, माहहती साठवून ठेवणारा क आहे. ही 
हसस ीम बोड्वला जोडलेल्ा हचपवर असते. ्ाचे 
प्राथहमक आहण द ्म मेमरी असे दोन प्रकार आहेत.

.  प्राथदमक मेमरी : प्राथहमक मेमरीचे तीन 
उपप्रकार आहेत. 

. .  रम (Rando  ess e ory) : 
ही मेमरी तातपुरत्ा सवरूपात डे ा साठवून ठेवते आहण 
प्रोसेसर जेवहा हवी तेवहा तो डे ा उपलबध करून देतो. 
्ा मेमरीतील डे ा सरंगणक बरंद केल्ावर हन ून जातो. 
त्ामळु ेहतला तातपरुती ममेरी ( ,  

 ) असेही महणतात.

. .२ र म (Read nly e ory) : ही 
मेमरी का्म सवरूपाची मेमरी असून जरी हवद्ुत प्रवाह 
खरंहडत झिाला तरी त्ानरंतरही ती का्म सवरूपात 
सरंगणकात राहते.

. .३ श मेमरी ( las  e ory) : 
श मेमरी रम आहण र म ्ा दोहोंचे हम ण करून 

उप्ोगात आणली जाते. ्ा मेमरीची वैहश े महणजे 
नवीन माहहती साठवण्ासाठी ती अपडे  करता ्ेते.  
र मप्रमाणे वीज खरंहडत झिाली तरी ती माहहती 
का्मसवरूपी राहते.

.२ द ्म मेमरी ( e ondary e ory) : 
द ्म मेमरीमध्े डे ा का्म सवरूपात साठवला जातो 
व हवद्ुत प्रवाह खरंहडत हो नही ्ावर पररणाम होत 
नाही. उदा., हाड्व हडसक व ग कल हडसक.

रम आहण हाड्व हडसक ्ातील रक खालीलप्रमाणे

अ.क्र. रम (R ) हा  द क 
( ard is )

. मेमरी ( ) साठवण ( )

२. क्मता   एम. बी. 
ते  जी.बी.

क्मता   जी.बी. 
ते  जी. बी.

. ा लचे व प्रोग्मचे 
तातपुरते सरंग्हण

ा लचे व प्रोग्मचे 
का्मसवरूपी सरंग्हण

. हवद्ुत प्रवाह खरंहडत 
झिाल्ावर माहहती हन ून 
जाते.

हवद्ुत प्रवाह खरंहडत 
झिाल्ावरही 
काम्सवरूपी राहते.  
माहहतीवर कोणताही 
पररणाम होत नाही.

. ्ामध्े हवहवध ची स 
( ) 
असतात. 

्ामध्े हाड्व हडसक 
(  )
असते.

(ब) स टवेअर ( o t are) : स वेअर हे 
सव्वसाधारणपणे दोन प्रकारचे असतात. सरंगणक प्रणालीचे 
स वेअर (  ) आहण उप्ोजन 
स वेअर (  ).

दस टम स टवेअर ( yste  o t are) : 
हसगस म स वेअर हे हाड्ववेअरच्ा हवहवध कारंचे 
हन्रंरिण करण्ाचे व ते हवहवध कारंना एकमेकारंस 
जोडण्ाचे ( ) व त्ारंच्ात समनव् हनमा्वण रम
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करण्ाचे का््व करते. ्ामुळे वापरकता्व व हसगस म 
स वेअर ्ा दोहोंमध्े समनव् हनमा्वण होतो. 

हसस ीम स वेअरमध्े साधारणत  खालील 
प्रोग्मचा सहभाग होतो.
 (अ) परेदटरं  दस टम : वापरकता्व व सरंगणक 

्ात समनव् साधणे आहण ग केशन 
स वेअरच्ा साहा ्ाने हवहवध का् पार 
पाडण्ाचे काम परेह रंग हसगस म करते.

 (आ) द हा स ा् हर : असे प्रोग्म जे हवहश  
नपु  हकंवा आउ पु  साधनारंना सरंगणक 

प्रणालीशी जोडण्ाचे हकंवा सरंवाद प्रसथाहपत 
करण्ास मदत करतात. 

 ( ) ल वे  टारंसलेटर : हे सरंगणकास सूचना 
समजतील अशा भार्ेत रूपारंतररत करतात.

 ( ) ्टीदलटी  : हे सरंगणकाच्ा उपकरणारंची व 
त्ारंच्ा हन्ोजनाशी सरंबरंहधत का््व करतात.

हे नेहमी लक्षात ेवा.
परेदटरं  दस टीम : परेह रंग हसस ीम उप्ोजक 

( ) व हाड्ववेअर ्ारंतील दवा महणून का््व करते. 
उदा., मा्रिोस  हवरंडोज, हलन स, ्ुहन स.

परेदटरं  दस टीमची का्
 सरंसाधनारंचे ्ो्् हन्ोजन करणे.
 ्ुजर रं र ेस पुरवणे व साधनारंशी सरंवाद साधणे. 
 ग्ाह कल ्ुजर रं र ेस पुरवणे.

कशन स टवेअर ( li ation 
o t are) : ग केशन स वेअर हे सरंगणकास 

हवहश  का््व पार पाडण्ासाठी उप्ोगात ्ेते. असे 
प्रोग्म जे सरंगणकाच्ा सरंसाधनारंना जोडतात, रं र ेस 
पुरवतात व अग केशन सरंचहलत करतात. त्ारंना 

ग केशन स वेअर असे महणतात.
ग केशन स वेअर ही तीन हवभागारंत हवभागली 

जाते.
 (अ) नरल पप  अ कशन स टवेअर : 

्ामध्े वड्व प्रोसेहसरंग, हवहवध ड ्ुम  त्ार 
करणे, सप्रेडशी , प्रेझि ेशन, ग्ाह स आहण 

डे ाबेस मनेजम  त्ाद चा समावेश होतो. 
 (आ) पेशला  अ कशन स टवेअर : असे 

प्रोग्म जे ठरावीक हवर्् हकंवा व्वसा्ाच्ा 
का्ा्वशी सरंबरंहधत असतात. उदा., डेसक- प 
पबलीहशरंग प्रोग्म ( ), पेज लेआउ  
प्रोग्म, मेज एहड र, ो ो एहड र त्ादी.

 ( ) म बा ल कशन ( s) : असे 
प्रोग्म जे समा ्व ोन हकंवा बले साठी 
हनमा्वण केले जातात. 

हे नेहमी लक्षात ेवा.
् र रंटर स : हा एक ग केशनचा भाग 

आहे ज्ामुळे प्रोग्म कं ोल करून सरंवाद साधून देतो. 
वापरकत्ा्वच्ा ग केशननुसार ग केशनशी सरंवाद 
साधून मा स, की-बोड्व, प रं र हे वापरू शकतो.

दस टम स टवेअर व कशन स टवेअर 
्ामधील रक खालीलप्रमाणे :

दस टम स टवेअर
( yste  o t are)

कशन स टवेअर 
( li ation 

o t are)
्ा स वेअरमध्े सरंगणक 
प्रोग्म तसेच तर माहहती 
साठवलेली असते. 

्ा स वेअरमध्े हवहश  
का््व करण्ासाठी सरंगणक 
प्रोग्म हनमा्वण करून त्ा 
हवहश  का्ा्वसाठी वापरले 
जातात.

उदाहरणे  मा्रिोस , 
हवरंडोज, हलन स, ्ुहन स, 
ड स त्ादी. 

उदाहरणे  वेब ा झिर 
पेरा, मा्रिोस  वड्व, 

ए सेल, मा् एस ्ूएल, 
प वर प , अडोब ो ो 
श प त्ादी. 

वापरकत हसगस म 
स वेअरशी परसपर सरंवाद 
साधत नाहीत.

वापरकत हवहवध का् करताना 
ग केशन स वेअरशी 

परसपर सरंवाद साधतात.

हसगस म स वेअर सवतरंरिपणे 
का््व करतात.

ग केशन स वेअर 
हसस ीम स वेअर हशवा् 
का््व करू शकत नाहीत.
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माहीत आहे का तुमहाांला?

रं रने  ही माहहतीचे दळणवळण करणारी 
सरंगणकी् ्रंरिणा आहे. रं रने वरील माहहती हा 
हडहज ल ानाचा स्ोत आहे.

.३ ग्रंथाल्ाचे सरं णक करण 
( o uterisation o  Libraries)

ग्रंथाल् सरंगणकीकरण महणजे ग्रंथाल्ातील हवहवध 
हवभागातील का्ाांचे (उपाज्वन, ताहलकीकरण, देव ेव 
त्ादी) आहण ग्रंथाल्ीन सेवारंचे सरंगणकीकरण हो्. 

सरंगणकीकरण करण्ासाठी ग्रंथाल्ात सरंगणक व सरंगणक 
आ ावली असणे आवश्क असून त्ा ारे ग्रंथाल्ाची 
सव्व का् सव्रंचहलत सवरूपात करणे श ् होते. ्ा 
प्रहरि्ेस सरंगणकीकरण असे सरंबोधतात. सरंगणकीकरण 
महणजे सरंगणक व आ ावलीच्ा साहा ्ाने सव्व का् 
पार पाडणे. ग्रंथाल् सरंगणकीकरण व सव्रंचलीकरण ्ा 
सरं ा एकाच अथा्वने वापरल्ा जातात.

ग्रंथाल् सव्रंचलीकरण  (  ) 
ही सरं ा महणजे ग्रंथाल्ाच्ा पाररंपररक सेवा आहण का् 
मनु ्ा वजी सरंगणक ्रंरिा ारे ( ) करणे हो्. 
सरंगणकाच्ा सव्रंचहलत प्रहरि्ेची व्ा ी ग्रंथाल्ारंतग्वत 
कामकाजाच्ा सव्रंचलनीकरणापुरतीच म्ा्वहदत नसून 
त्ाहीपेक्ा जासत आहे.

ग्रंथाल्ातील मूलभूत का् व सेवा ्ारंचे 
सरंगणकीकरण करताना पुढील बाब चा हवचार करणे 
आवश्क आहे.

( ) सरंगणकीकरणाचे हन्ोजन  आहथ्वक स्ोत, 
स वेअरची हनवड व देखभाल, जागेची हनवड त्ादी.

(२) सरंगणक हाड्ववेअरची हनवड, ग्रंथाल् 
व्वसथापन स वेअर व सरंगणक ्ारंची सारंगड ालणे.

( ) ग्रंथाल् कम्वचाऱ्ारंना प्रहशक्ण देणे.
( ) डे ा नपू साठी प्रमाहणत वकशी  

(    ) त्ार 
करणे व त्ात ग्रंथसूची् माहहती समाहव  करणे. तसेच 
प्रणालीमध्े प्रमाहणत वकशी  ेम े  त्ार करणे.

( ) ग्रंथ सरंग्हाच्ा ग्रंथसूची् माहहतीचे पूव्वलक्ी 
प्रभावाने रूपारंतर करणे.

( ) तसेच, वाचक व तर कारंच्ा 
आवश्कतेनुसार नोंदी करून डे ाबेस करणे.

ग्रंथाल् सरं णक करण हण े का्
ग्रंथाल् सरंगणकीकरण ्ा शबदाचा अथ्व ग्रंथाल्ीन 

प्रहरि्ेमध्े होणारा सरंगणकाचा वापर.
माकर ( ) ्ारंच्ा मते, ढोबळ अथा्वने 

ग्रंथाल् सरंगणकीकरण महणजे ग्रंथाल्ीन का् पार 
पाडण्ासाठी सरंगणकाचा केललेा वापर हो्. ग्रंथाल्ामध्े 
सरंगणकाचे उप्ोजन सरंबरंहधत का् त्ादी प्रहरि्ा पार 
पाडण्ासाठी आवश्क स वेअर व सरंगणकी् 
उपकरणारंचा वापर महणजे ग्रंथाल् सरंगणकीकरण हो्.

एनसा् ोपीहड्ा  ला् री अड न रमेशन 
सा्नस  ्ा हवशवकोशात हदलेल्ा व्ाख्ेनुसार,

सव्रंचलीकरण/सरंगणकीकरण हे तरंरि ान प्रहरि्ेचा 
आराखडा व प्रणालीचा हवकास ्ारंच्ाशी हनगहडत 
आहे. ज्ामुळे प्रहरि्ारंमधील मानवी हसतक्ेपाचे प्रमाण 
कमी कमी होते.  (  , )

ग्रंथाल्ात सरं णक करणाची आव ्कता : 
ग्रंथाल्ात सरंगणकीकरणाची आवश्कता खालील 
बाब मुळे भासते.

- मानवी प्रहरि्ेतील कामाची द हव ी ळून वेळ 
व सरंसाधनाची बचत होते. तसेच कामाचा वेग वाढतो.

- ्ो्् माहहती, ्ो्् वाचकास, ्ो्् वेळी 
प्रदान करता ्ेते.

- सरंगणकीकरणामुळे खचा्वत कपात हो न 
वाचकारंस ग्रंथाल्ाकडून बरेच ा्दे हमळतात. जसे 
प्रलेखारंच्ा माहहतीचा शोध ेणे, हवहवध ग्रंथाल् सेवा 
हवनाहवलरंब हमळणे त्ादी.

- सरंगणकीकरणामुळे माहहतीचा हवस ो  हन्रंहरित 
करता ्ेतो. माहहतीची साठवण, माहहतीची प्रहतप्रा ी, 
प्रभावी ग्रंथाल् व्वसथापन, वेळेची बचत आहण 
हवहवध माहहती साधनारंचा जासतीत जासत वापर  करणे 
सरंगणकीकरणामुळे श ् होते.
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सरं णक करणाक रता आव ्क असणारी 
पवत्ारी ( re re uisites or Library 

o uterisation) : ग्रंथाल् सरंगणकीकरणाकररता 
ग्रंथाल् व्वसथापन स वेअर, हाड्ववेअर, प्रहशहक्त 
मनु ्बळ आहण आहथ्वक स्ोत हे प्रामुख्ाने लागणारे 

क आहेत.
. स टवेअर ( o t are) : ग्रंथाल्ाचे 

सरंगणकीकरण हे हनवडलेल्ा स वेअरवर अवलरंबून 
असते. 

हवहवध प्रकारचे ग्रंथाल् स वेअस्व 
सरंगणकीकरणाकररता उपलबध आहेत.
- सरंसथेमध्े हवकहसत केलेली (   

 )
- व्ावसाह्क सरंसथारंनी हवकहसत केलेली 

(     )
- सहकारी तत्वावर हवकहसत केलेली (  

  )
- ओपन सोस्व स वेअस्व (   

)
बाजारात उपलबध असलेल्ा ग्रंथाल् 

स वेअस्वमधून ्ो्् स वेअरची हनवड करणे ही 
साधारणत  हे ग्रंथाल्ाच्ा प्रकारावर, उप्ोग 
करणाऱ्ावर तसेच ग्रंथाल्ाच्ा सरंग्हाच्ा सरंख्ेवर 
अवलरंबून असते. सव्वसाधारपणे ग्रंथाल्ाची गरज आहण 
आवश्कता लक्ात े न ग्रंथाल् स वेअरची हनवड 
ग्रंथपाल करतो.

सद्पररगसथतीत खालील तीन प्रकारचे ग्रंथाल् 
स वेअस्व हवचारात ेतले जातात.

.  ्ावसाद्क स टवेअर : खासगी 
व्ावसाह्कारंकडून ग्रंथाल्ाकररता उप्ु  अशा प्रणाली 
हवकहसत करून त्ात सतत वापरकत्ा्वच्ा सूचनारंनुसार 
बदल करतात. त्ा काही ठरावीक हकंमतीत ग्रंथाल्ारंना 
हवकत ्ाव्ा लागतात. त्ारंना व्ावसाह्क स वेअर 
महणतात. ग्रंथाल्ारंना असे स वेअर वापरण्ासाठी 
परवाना हमळतो ( ) व मालकी हक्क देखील 
हमळतात. ्ा प्रणालीचे प्रोग्ाम मारि हनमा्वत्ाकडे 
असतात. ते वापरकत्ा्वस उपलबध होत नाहीत. काही  

लोकहप्र् ग्रंथाल् व्वसथापन स वेअस्व पुढीलप्रमाणे - 
हलबसीस, गसलम, सोल, झिीहलब त्ादी आहेत. 
ह्या या वाहर््वक देखभाल खच्व द्ावा लागतो.

.२ पन स स स टवेअस : हे स वेअस्व 
उपभो त्ास मूळ कोड आहण परवान्ासह हवनामूल् 
उपलबध होतात. उपभो त्ारंकडे अशा स वेअस्वच्ा 
अ ्ासासाठी त्ात गरजेनुसार ेरबदल करण्ासाठी 
सोस्व कोड हदलेला असतो. कोणत्ाही वापरकत्ा्वस 
वापरण्ास परवानगी हदली जाते. सध्ा ओपन सोस्व 
स वेअस्वचा वापर अहधकाहधक ग्रंथाल्ारंकडून 
सरंगणकीकरणासाठी केला जातो. उदा., कोहा, ला् री 
मनेजर, हडसपेस, पीएचपी, मा् ला् री त्ादी.

.३  वेअर स टवेअर : ही स वेअस्व 
मुख्तवे हवनामूल् हवतररत केली जातात. ्ामुळे ्ारंना 

ी वेअर स वेअर असे सरंबोधतात. ्ा स वेअरमध्े 
कशाचीही हमी ( ) हदली जात नाही. हे 
कोणालाही हवतररत करता ्ेते. पररंतु, ्ाचा मूळ प्रोग्म 
व क पीरा  हा मूळ हनमा्वत्ाकडे असतो. ्ामुळे मूळ 
प्रोग्ममध्े उपभो त्ास हवा तसा बदल करता ्ेत 
नाही. उदा., सीडीएस / आ्एसआ्एस, हवनीसीस, 
-ग्रंथाल् त्ादी.

ग्रंथाल्ीन सरंगणकीकरणासाठी ग्रंथपालारंनी चारंगल्ा 
व ग्रंथाल्ातील सव्व का्ाांकररता उप्ु  असलेल्ा 
ग्रंथाल् व्वसथापन स वेअरची हनवड करणे आवश्क 
असते. प्रत्ेक स वेअरचे काही ा्दे व तो े 
असतात. पररंतु ग्रंथाल्ाची गरज लक्ात े न 
स वेअरचे मूल्मापन करून ्ो्् ते स वेअर 
हनवडणे आवश्क असते. सध्ा अनेक व्ावसाह्क 
स वेअर ग्रंथाल् सरंगणकीकरणाकररता उपलबध 
आहेत. असे स वेअस्व पुढीलप्रमाणे 
Name of the Software Developing Agency

Granthalaya INSDOC (Now 
NISCAIR), New Delhi 

Libman Datapro Consultancy 
Services, Pune

Libra Ivy System Ltd., New 
Delhi

Library Management Raychan Sysmatics, 
Bengaluru
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Library Manager System Data Control 
Pvt. Ltd., Mumbai

Libris Frontier Information 
Technologies Pvt. Ltd.

Lib Soft ET and T Corporation 
New Delhi

Libsys Libsys Corporation 
New Delhi

Maitrayee CMC, Calcutta

Nirmals Nirmal Institute of 
Computer

Salim Expertise 
Tiruchirapalli, Uptron 
India Limited New 
Delhi

Sanjay DESIDOC, Delhi

Slim Algorythms, Mumbai

Soul INFLIBNET, 
Ahmedabad

Suchika DESIDOC, Delhi

Trishna NISTADS, New Delhi

Ulysis Wipro Information 
Technology Limited, 
Secundarabad

Wilisys Wipro India, Bengaluru

वरील सव्व ग्रंथाल् व्वसथापनाचे व्ावसाह्क 
स वेअस्व (   ) 
बाजारात उपलबध आहेत.

अलीकडील काळात बरेच ओपन सोस्व स वेअस्व 
देखील हवकहसत केलेले आहेत. जे ग्रंथाल् सरंगणकीकरण 
प्रहरि्ेत उप्ोगी होतात. हडहज ल ग्रंथाल्ाची हनहम्वती 
व हनस ुशनल ररप हझि री (  

) हवकहसत करण्ासाठी, हडसपेस, ग्ीन 
स ोन, -हप्ररं  त्ादी स वेअस्व उप्ु  ठरत आहेत.

ग्रंथाल्ा ्ा सरं णक करणासा ी स टवेअर 
दनव ीचे दनक  : ग्रंथाल् व्वसथापनासाठी ्ो्् 
स वेअरची हनवड करताना ग्रंथपालारंनी सव्वसाधारण 
खालील हनकर्ारंचा हवचार करणे गरजेचे आहे.

 स वेअरची हनवड करताना ग्रंथाल्ातील सव्व 
का्ाांचे सरंगणकीकरण करण्ास मदत करील, जसे 
उपाज्वन, हन्तकाहलकारंचे हन्रंरिण, देव ेव हवभाग, 

ताहलकीकरण, पररगणन त्ादी अशी सव्व मो ुलस 
त्ात असावी.

 वापरकत्ा्वस सहज हाताळता ्े ल ( -
 ) असे  स वेअर असावे. 

स वेअरच्ा थो ाशा प्रहशक्णानरंतर कोणत्ाही 
प्रकारच्ा स वेअरचा उप्ोग स वेअरच्ा 
हनमा्वत्ाच्ा साहा ्ाहशवा् सहजपणे करता ्े  
शकणारे असावे.

 ग्रंथाल् कम्वचाऱ्ारंसाठी आवश्क ते ापील 
अहवाल, समरणपरिे हनहम्वती, ग्रंथ उपाज्वनासाठी लागणारी 
परिे त्ादी सुलभतेने त्ार करू शकणारी असावी. 

 स वेअरमधील माहहती व नोंदी सहजरीत्ा 
दसऱ्ा स वेअरमध्े पाठवता आल्ा पाहहजे (  

/   ).
 माहहतीचा बक अप (  ) 

ेण्ाची सुहवधा हवी.
 स वेअरची हनवड करताना ती कमी खहच्वक 

असावी. तसेच देखभाल खच्वही कमी असावा.
 स वेअरमध्े अडचणी आल्ास हनमा्वते/

हवतरक ्ारंनी त्ा तवररत सोडवण्ाची हमी असावी.
 माहहती शोध सुहवधा ही वेगवान असणे 

आवश्क आहे.
थोड ्ात, हनवड केलेले स वेअर हे ग्रंथाल्ाच्ा 

मानकारंना पूरक (  ) व कमी 
खहच्वक असावे.

ग्रंथाल् सरं णक करणासा ी हा वेअर दनव ीचे 
दनक

२. हा वेअर ( ard are) : ग्रंथाल् 
सरंगणकीकरणात सरंगणक हाड्ववेअर हा क तेवढाच 
महत्वाचा आहे. हाड्ववेअर हवरिेते/हनमा्वते सध्ा हवपुल 
प्रमाणात उपलबध आहेत. पररंतु, हनवड केलेले हाड्ववेअर 
हे हनवड केलेल्ा ग्रंथाल् स वेअरला सु्ो््/सुसरंगत 
हवे.

सरं णक करणासा ी खाली ेख कलेल्ा 
दकमान हा वेअरची र  असते ( ini u  
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ard are Re uire ent or 
uto ation) :

PC Pentium With HDD 40 GB 
minimum, RAM 512 MB 
or above, CPU, Keyboard 
104 keys standard, Optical 
mouse, CD/DVD drives

System Type 132 Bit or higher GHz

Operating System Multi user, Windows, or 
Linux

Data backup system Additional storage unit, 
Tape drive, or drums 

Scanners Flat bed

(३) मन ्बळ : सरंगणकीकरण करण्ासाठी 
ग्रंथाल्ात प्रहशहक्त मनु ्बळ असावे लागते. ्ासाठी 
ग्रंथाल्ात काम करणाऱ्ा ग्रंथाल् कम्वचाऱ्ारंना ्ो्् 
ते सरंगणक प्रहशक्ण देण्ात ्ावे. जेणेकरून 
सरंगणकीकरणात त्ाचा ा्दा हो ल व सरंगणकीकरणाचे 
का््व सुव्वगसथतरीत्ा पार पाडू शकेल. ब सरंख् 
ग्रंथाल् स वेअर हनमा्वते त्ाच्ा स वेअर 
प्रहशक्णासाठी ग्रंथाल्ातच प्रहशक्ण देतात (  

). स वेअर सरंगणकावर नस ल ( ) 
करतेवेळीच प्रहशक्णाची सो् करतात. ग्रंथाल् 
कम्वचाऱ्ारंप्रमाणेच वाचकारंना/उपभो त्ारंनाही स वेअर 
व हाड्ववेअर हाताळण्ाहवर््ीचे प्रहशक्ण देणे आवश्क 
आहे.

(४) आदथक त ( inan e) : कोणतेही का््व 
पार पाडण्ाकररता आहथ्वक स्ोत हा महत्वपूण्व क 
हो्. सरंगणकीकरण का्ा्वत पुढील बाब मध्े आहथ्वक 
स्ोतारंची गरज भासते - स वेअर सरंगणकावर नस ल 
करणे ( ), स वेअरची हकंमत, सरंगणक 
प्रणाली हनमा्वण करण्ाकररता लागणारी उपकरणे, 
देखभाल खच्व, स ेशनरी त्ादी. ्ा सवाांसाठी अहतरर  
आहथ्वक स्ोतारंची गरज असते.

ग्रंथाल्ातील दवदवध दव ा ारंचे सरं णक करण : 
ग्रंथाल्ात खालील का्ाांचे सरंगणकीकरण करता ्ेते.

 वाचन साधनारंचे उपाज्वन
 नला न पगबलक ससे क ल ग ( )/
ताहलकीकरण

 हन्तकाहलकारंचे हन्रंरिण
 देवाण- ेवाण
 हडहज ल ग्रंथाल्ाची हनहम्वती
 ग्रंथाल् पररगणन
 ग्रंथाल्ीन सेवा

सरंगणकाच्ा साहा ्ाने ग्रंथाल्ास खालील सेवा 
देता ्ेतात.

 हडहज ल सरंदभ्व सेवा
 प्रचहलत जागरूकता सेवा ( )
 हनवडक माहहतीची प्रसारण सेवा ( )
 आरंतरग्रंथाल्ीन देवाण- ेवाण ( )
 नला न व ला न डे ाबेस शोध सेवा 
 सूची् सेवा

सरं णकाचा ग्रंथाल्ातील दवदवध का्ात प्
मनु ्बळा वजी ग्रंथाल्ात हवहवध का् पार 

पाडण्ासाठी व हवहवध हवभागात सरंगणकाचा व माहहती 
आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचा वापर उप्ु  ठरतो. तसेच 
ग्रंथाल्ातील साधन सामग्ीचा जासतीत जासत वापर 
करण्ासाठी सरंगणकाचा उप्ोग होतो. त्ाचप्रमाणे 
हवहवध का्ाांत का््वक्मता वाढीस लागते. ने वक 
प्रणाल चा वापर सुखकर होतो, रं रने वरील माहहती 
स्ोतारंचा जासतीत जासत उप्ोग होतो. ग्रंथाल्ारंमधील 
वाचन साधनारंचा मोठ्ा प्रमाणावर सहकारी तत्वावर 
उप्ोग करता ्ेतो. ग्रंथाल् सेवारंच्ा गुणवततेत वाढ 
होते. ग्रंथाल्ारंचा व ग्रंथाल्ीन सेवारंचा जासतीत जासत 
वापर होतो. ग्रंथाल् सरंगणकीकरणामुळे हवहवध का्ाांमध्े 
सव्रंचलीकरण करता ्ेते.

( ) ग्रंथाल्ारंतग्वत करा्ची का्
(२) माहहती प्रहतप्रा ी
( ) हडहज ल माहहतीचे व्वसथापन (  

 )
( ) ग्रंथाल्ारंचे ने वक  ( ) करण्ास 

मदत होते.
( ) रं रने  व वेब-बेसड सेवा देता ्ेतात.
( ) सीडी-र मवर आहण वेब आधाररत उपलबध 
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असलेले हडहज ल साधने प्रा  करणे.
( ) हडहज ा्झिेशन ( ) प्रहरि्ा पार 

पाडणे. ग्रंथाल्ातील दमषीळ वाचन साहहत्ाचे जतन 
करण्ासाठी त्ाचे हडहज ा्झिेशन करणे.

( ) दरवरच्ा ग्रंथाल्ारंमधील माहहती प्रा  करता 
्ेणे.

( ) ग्रंथाल्ातील प्रशासकी् का्ाांचे सरंगणकीकरण 
करता ्ेणे.

सरंगणकीकरणामुळे ग्रंथाल्ातील हवहवध का्ाांत 
पुढील ा्दे होतात.

( ) पा न ( uisition) : माहहती आहण 
सरंप्रेर्ण तरंरि ान व वेबच्ा मदतीने उपाज्वनाचे का््व 

ारच सुलभ झिाले आहे. ग्रंथाचे उपाज्वन हे कोणत्ाही 
सवरूपाच्ा ग्रंथाल्ाचे मूलभूत का््व हो्. उपाज्वनाच्ा 
का्ा्वत ग्रंथहनवड, ग्रंथआदेशन, ग्रंथ हवरिेत्ाकडून ग्रंथ 
प्रा ी व ग्रंथारंची दाखल नोंद करणे ही का् सहजासहजी 
पार पाडली जा  शकतात.

वरील सव्व का् पार पडताना सवाांत प्रथम 
आदेशपूव्व शोध ( -  ), ग्रंथाची 
द हव ी ाळण्ासाठी आवश्क असते. अमेझि न, 

ीपका ्व, बुकगरंगा, सनपडील त्ाद सारख्ा 
वेबसा वर पुसतक प्रकाशक, पुसतक हवतरक व पुसतक 
हवरिेते उपलबध असल्ाने ग्रंथाल्ीन कम्वचाऱ्ारंच्ा 
कामाचा व्ाप कमी झिाला असून वेळेची बचत होते. 
्ानरंतर प्रकाशक अथवा हवतरकारंना खरेदी आदेश 

नला न प तीने तवररत पाठवता ्ेतो. समरणपरिे, 
कालहवलरंब समरणपरिे, आदेश रद्दबातल परिे त्ादी 
आदेश प्रहरि्ा सरंगणका ारे पार पाडता ्ेतात. 
प्रलेखारंची दाखल नोंदवही सरंगणकाच्ा साहा ्ाने त्ार 
करता ्ेते. प्रकाशन, हवतरक, अरंदाजपरिक, आहथ्वक 
हनधीचे स्ोत (  ), हवहवध देशारंच्ा 
चलनारंच्ा ा लस ्ा सरंगणकात का्मसवरूपी साठवता 
्ेतात व ्ा ा लसमधील माहहती हवी तेवहा प्रहतप्रा  
( ) करता ्ेते. ग्रंथपालास कोणत्ाही 
सवरूपाची माहहती माहगतल्ास तवररत सादर करता ्ेते.

(२) वाचन साधनारंवर तारंद क प्रदक्र्ा 
( ro essing) : ्ा का्ाांमध् े ग्रंथवगषीकरण, ग्रंथ 

ताहलकीकरण, हनदशन ( ), ग्रंथहच ी 
हचक वणे आहण ग्रंथ कपा ात लावणे त्ादी का् 
अरंतभू्वत आहेत. ग्रंथाल्ातील वाचन साधनारंचे सेवा्ो्् 
वसतूरंमध्े रूपारंतररत करण्ाचे का््व ग्रंथप्रहरि्ा 
हवभागा ारे केले जाते. वगषीकरण हे एकाच हवर््ावरील 
सव्व ग्रंथारंचा एकहरित ग  करण्ाचे का््व करते व 
त्ासाठी वगषीकरण प त चा अवलरंब केला जातो. 
्ामध्े जसे ु  डेहसमल वगषीकरण, ्ुहनवहस्वल 
डेहसमल ाहसह केशन, कोलन ाहसह केशन प त 
्ारंचा समावेश होतो. ्ा प त पैकी काही सरंगणकाच्ा 
साहा ्ाने उप्ोगात आणता ्ेतात. तसेच त्ार 
वगाांकही प्रा  करता ्ेतो.

सरंगणकाच्ा साहा ्ाने ग्रंथारंचे ताहलकीकरणामध्े 
हवहवध पैलू आधाररत ताहलका करता ्ेते. जसे, लेखक, 
शीर््वक, सरंपादक, भार्ारंतरकार, माला त्ादी परिताहलका 
त्ार करताना ्ा प्रत्ेक काकररता सवतरंरि ताहलकापरि 
त्ार करावे लागते. पररंतु, सरंगणकाच्ा साहा ्ाने एक 
प्रमुख नोंद (  ) करून तर साहा ्कारी 
नोंदी हवनाहवलरंब बनवता ्ेतात. एएसीआर-२ व माक-
२  चा वापर करून सरंगणकी् ताहलका त्ार करता 
्ेते. त्ार केलेली ताहलका ही ओपक ( ) 
सवरूपात सरंसथेअरंतग्वत अथवा वेब ओपकच्ा (  

) साहा ्ान ेकोणत्ाही सथानावरून ( ) 
पाहता ्ेते. ताहलकीकरणाचे सध्ाचे मानक .  
हे सूची् डे ा डा नलोड करण्ास मदत करते. ्ामुळे 
वैगशवक सतरावर सूची् माहहतीचे आदान-प्रदान करता 
्ेते. 

ग्रंथावर हचक वण्ाच्ा ग्रंथहच ीवर ( ) 
बोधारंक ापण्ाचे का््व सरंगणकाच्ा साहा ्ाने पार 
पाडता ्ेते. ग्रंथाकररता लागणारे ग्रंथपरि (  

) हे हाताने हलहहण्ा वजी सरंगणकाच्ा साहा ्ाने 
ापता ्ेते. त्ाचप्रमाणे हवहवध बारकोड हचठ ठ्ा 

(  ) सरंगणकाच्ा साहा ्ाने ापल्ा 
जातात.

(३) देव ेव दव ा  ( ir ulation 
e tion)  : वाचकारंना ग्रंथाल्ाबाहेर वाचन साहहत् 

देताना हवहश  प्रहरि्ा करून मगच ठरावीक काळासाठी 
हदले जातात. ्ालाच ग्रंथ देव ेव का््व सरंबोधले जाते. 
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्ा प तीत काही प्रकारचे दसत वज त्ार करावे 
लागतात. ्ा का्ा्वअरंतग्वत वाचकारंची सभासद नोंदणी, 
ग्रंथारंची देवाण- ेवाण, ठरावीक कालावधीत वाचकारंकडून 
परत न आलेल्ा ग्रंथारंसरंदभा्वत सरंबरंहधतारंना समरणपरिे 
पाठवणे, उहशरा ग्रंथ आल्ास दरंड आकारणीचा हहशेब, 
ग्रंथावरील हक्क राखून ठेवणे, ग्रंथ वाचकारंच्ा 
मागणीनुसार आरहक्त करणे, ग्रंथारंची पुनदवाण 
( ) करणे, सारंगख्की् डे ा व्वसथापन 
करणे, आरंतर-ग्रंथाल्ीन देवाण- ेवाण त्ाद चा 
समावेश होतो.  ्ा प्रणालीत प्रलेख ा ल व सभासद 

ा ल अहनवा््व आहे. ही सव्व का् ग्रंथाल् व्वसथापन 
स वेअरच्ा साहा ्ाने का््वक्मपणे व वेळेची बचत 
करून पार पाडले जा  शकते. आरए आ्डी 
े न ल जी (    

) तरंरि ानाच्ा साहा ्ाने देव- ेव 
प ती ही मोठ्ा प्रमाणावर वापरलेली हदसून ्ेते. 
ज्ामध्े तीन कारंचा समावेश होतो - ग ( ), 
गरीडर आहण अ ेना. गमध्े  वाचनाचा सूची् डे ा 

समाहव  केलेला असतो. ग रीडर ारे ही माहहती 
हडकोड केली जाते व अ ेना ारे हा उपलबध डे ा मुख् 
सवह्वरवर पाठवला जातो. अशा प्रकारे, आरए आ्डी 
प्रणाली का््वरत राहते. ्ा प तीत एकापेक्ा अनेक 
प्रलेखारंची देवाण- ेवाण मनु ्ाहशवा् (  

) सहज करता ्ेते. 
्.आर.क  ( ui k Res on e ode) : 

वालश (२ ) ्ारंनी ्ू. आर. कोडचा वापर हवहवध 
प्रकारचा डे ा एनकोड करण्ाकररता केला जा  शकतो 
असे सारंहगतले. ्ू. आर. कोडचा उप्ोग दोन 
कारणारंसाठी केला जातो. ्ा सरंकेतात बारकोडपेक्ा 
मोठ्ा प्रमाणावर डे ा साठवता ्ेतो आहण दसरे महणजे 
मोबा ल ारे सारंकेतीकरण ( ) केलेल्ा 
माहहतीचे असारंकेतीकरण ( ) करता ्ेते. 
्ू. आर. कोड हे ू-डा्मशल कोड ( -

 ) आहेत, ज्ा ारे डे ा व 
माहहती ्ारंची साठवण करून समा ्व ोनच्ा हकंवा ्ू. 
आर. कोड सकनरच्ा आधारे वाचता ्ेते. उदा., ्तता 

वी च्ा पुसतकारंवर असलेला ्ू. आर. कोड समा ्व 
ोनच्ा हकंवा ्ू. आर. कोड सकनरच्ा आधारे सकन 

केले असता समा ्व ोनवर सरंपूण्व पुसतक उपलबध हो  
शकते.

(४) दन्तकादलकारंचे दन्रं ण ( erials 
ontrol) : हन्तकाहलके ही शैक्हणक आहण 

सरंशोधन ग्रंथाल्ाकररता अत्रंत महत्वाची आहेत. 
्ारंच्ा उपाज्वनासाठी हकंवा उपाज्वन हन्रंरिणासाठी 
स वेअरमध्े सवतरंरि मो ुल वापरावे लागते. ग्रंथ 
उपाज्वन व हन्तकाहलक उपाज्वन ही वेगवेगळी का् 
असून त्ारंच्ा उपाज्वनाची प्रहरि्ा पण वैहश पूण्व 
आहेत. हन्तकाहलक हन्रंरिण हे अहतश् गुरंतागुरंतीचे 
का््व आहे. कारण, त्ारंचे हवहवध प्रकारे उपाज्वन केले 
जाते - सथाहनक हवतरकामा त, परदेशी प्रकाशकामा त, 
सभासदतव प्रा  करून, देणगी अथवा भे  महणून व 
अदला-बदलीच्ा सवरूपात त्ादी.

सरंगणक प्रणालीमा त हन्तकाहलकारंच्ा सरंदभा्वतील 
पुढील का् करता ्ेतात - हन्तकाहलकारंची हनवड, 
वग्वणी पाठवण्ाची प ती, हन्तकाहलके प्रा  
करण्ासरंदभा्वतील हन्म व अ ी, हवतरकाची हनवड, 
आदेशन ( ), आगा  वग्वणी पाठवणे, 
हन्तकाहलकारंचे अरंक प्रा  झिाल्ानरंतर त्ारंची नोंद 
करणे, न आलेल्ा अरंकारंसदभा्वत समरणपरि पाठवणे, 
गहाळ झिालेल्ा अरंकारंची हकंमत वसूल करणे, वग्वणी 
भरलेल्ा हन्तकाहलकारंचा डे ाबेस त्ार करणे, 
हन्तकाहलकारंच्ा एकहरित बारंधणी केलेल्ा खरंडारंची 
दाखल नोंद करणे त्ादी. ्ारंपैकी बरीचशी का् ही 
सरंगणकामा त सु सु ीतपणे करता ्ेतात. ्ामुळे 
ग्रंथाल्ीन कम्वचाऱ्ारंच्ा का्ा्वचा व्ाप कमी हो न ते 
तर का् पार पाडू शकतात.

( ) ग्रंथ प र णन ( to k eri i ation)  : 
ग्रंथाल्ात हन्मानुसार दरवर्षी हकंवा ठरावीक 
कालावधीनरंतर (का्द्ानुसार) ग्रंथ पररगणन करण्ात 
्ेते. सरंगणकाच्ा साहा ्ाने बारकोड अथवा 
आरए आ्डी तरंरि ानाच्ा साहा ्ाने ग्रंथ पररगणन हे 
कमी वेळेत तसेच का््वक्मपणे हो  शकते. 

(६) मादहती आदण सरंप्रे ण साधनारंचा सहकारी 
त वावर प्  (Resour e aring) :

माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचा वापर करून 
ग्रंथाल्ामध्े आहण माहहती क ामध्े साधनारंचा सहकारी 
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वा ्ा्

. (अ) ददलेल्ा प्ा्ारंपक  ् ् प्ा् दनव न दवधाने 
पण करा.

 ( ) कोहा हे ......... स वेअर (आ ावली) 
आहे.

  (अ) व्ावसाह्क (ब) ओपन सोस्व
  (क) शासकी्  
  (ड) वरीलपैकी कोणतेही नाही.

 (२) सरंगणकाचा वेग .......... मापनाने मोजला 
जातो.

  (अ) मेगाबा   (ब) गेगाबा
  (क) मेगाह ्व झि  (ड) ेराबा

 ( ) स ल प्रोसेहसरंग ्ुहन  ( ) हा सरंगणकाचा 
.......... समजले जातो.

  (अ) द् (ब) मद
  (क) हात (ड) पा्

 ( ) हाड्व हडसक डा वह हे .......... साठवण्ाचे 
उपकरण आहे.

  (अ) तातपुरती माहहती
  (ब) का्मसवरूपी माहहती
  (क) नको असलेली माहहती तातपुरत्ा सवरूपात
  (ड) वरीलपैकी कोणतेही नाही

 (ब) चक ची ी द त क न दलहा.
  अ  ट   ब  ट

. ( ) सरंगणकाची पहहली हपढी (अ) -
 ( ) सरंगणकाची च थी हपढी (ब) २-२
 ( ) सरंगणकाची दसरी हपढी (क) -
 ( ) सरंगणकाची पाचवी हपढी (ड) -

२. ( ) -ग्रंथाल् (अ) नशनल न रमह क
         स र, न्ू हद ी
 ( ) कोहा  (ब) कह पो कम्ुहनकेशन
 ( ) सरंज्  (क) डीआरडीओ
 ( ) सोल  (ड) ्ुनेसको

 (क) खालील दवधाने व ् ् कारणे ्ारंची सारं  
ालन ददलेल्ा प्ा्ारंतन ् ् प्ा्ारंची 

दनव  करा.
 ( ) हवधान (अ)  ग्रंथाल्ातील का्ाांचे 

सरंगणकीकरण हे हसस ीम स वेअरच्ा 
साहा ्ाने केले जाते.

  कारण (ब)  ग्रंथाल्ातील हवहवध का्ाांचे 
सरंगणकीकरण ग केशन स वेअरच्ा 
साहा ्ाने केले जाते.

 प्ा्व्  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर

तत्वावर वापर केला जा  शकतो. ्ाचा ग्रंथाल्ाच्ा 
मनु ्बळ आहण ग्रंथाल् सरंसाधने ( ) ्ारंचा 
ग्रंथाल्ात सहकारी तत्वावर वापर करण्ासाठी उप्ोग 
होतो. सहकारी तत्वावर ताहलकीकरण (  

), सहकारी तत्वावर प्रहरि्ा 
(  ), वगषीकरण 
( ), माहहतीची देवाण ेवाण (मुह त 
व हडहज ल), ग्रंथाल् ने वक  (  ) 
हनहम्वती त्ादीमध्े महहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचा 
सहकारी तत्वावर उप्ोग होतो.

थोड ्ात, ग्रंथाल्ाच्ा सरंगणकीकरणाकररता ्ो्् 
हन्ोजन व त्ाची अरंमलबजावणी हे महत्वाचे क 
आहेत. तसेच ्ो्् हाड्ववेअर व स वेअरची हनवड 
करणे हे सु ा आवश्क का््व आहे. ग्रंथाल्ात 
प्रमाहणत ग्रंथाल्  व्वसथापन स वेअरची आवश्कता 
असते. ग्रंथपाल व कम्वचारी ्ारंना हाड्ववेअर व 
स वेअरचे ान प्रा  करणे आवश्क असते. ज्ामुळे 
सरंगणकीकरण सखुकर हो  शकत.े ग्रंथाल् सरंगणकीकरण 
हे केवळ ग्रंथाल्ाचे का््व प्रमाहणत प तीने पार पाडते 
असे नवहे तर ते वाचकारंना उ  दजा्वच्ा ग्रंथाल्ीन 
सेवा प्रदान करण्ाचे कामही करू शकते.
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  ( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक 
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

 (२) हवधान (अ)  रडम सेस मेमरी ही का्म 
सवरूपाची मेमरी असून ती का्म सवरूपात डे ा 
साठवून ठेवते.

  कारण (ब)  सरंगणक बरंद केल्ावर व हवद्ुत 
प्रवाह खरंहडत झिाल्ावर नोंदवलेला डे ा सुरहक्त 
ठेवते.

 प्ा्व्  ( ) (अ) चूक (ब) बरोबर
  ( ) (अ) बरोबर (ब) चूक
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही चूक 
  ( ) (अ) व (ब) दोनहीही बरोबर

 ( ) नावे दलहा.
 ( ) सरंगणकात हसहलक न हचपचा वापर केलेली हपढी 

-
 (२) सरंगणकात रंह ग्े ेड सहक स चा वापर केलेली 

हपढी -
 ( ) सरंगणकात आह ्वह हश्ल रंह लीजनसचा वापर 

केलेली सरंगणकाची हपढी  -
 ( ) सरंगणकात डे ा नपू  करण्ासाठी वापरले जाणारे 

उपकरण -
 ( ) हवहवध का् पार पाडण्ाकररता हवकहसत 

केलेल्ा आ ावलीस महणतात -
 ( ) उप्ोजक व हाड्ववेअर ्ारंतील दवा महणून का््व 

करणारा क -

२. प ील प्र नारंची द नशे श दारंत तरे दलहा.
 ( ) हसगस म स वेअर व ग केशन स वेअर 

्ारंतील परक सप  करा.
 (२) सरंगणकाच्ा एकूण हप ा हकती  त्ारंतील 

पाचव्ा हपढीचे सप ीकरण हलहा.
 ( ) सरंगणकाचे हवहवध भाग कोणते  त्ातील 

कोणत्ाही दोन भागारंची का् हलहा.
 ( ) कमहश्वअल स वेअर व ओपन सोस्व स वेअर 

महणजे का् ते सारंगून त्ातील रक उदाहरणारंसह 
सप  करा.

 ( ) हाड्ववेअर व स वेअरमधील रक सप  करा.

३. प ील दवधाने चक क  बर बर ते सारं न सकारण प  
करा.

 ( ) ग्रंथाल्ात सरंगणकाच्ा वापरामुळे हवहवध 
का्ाांचा वेग कमी होतो.

 (२) सरंगणकारंचा ग्रंथाल्ात कोठेही वापर करता ्ेत 
नाही.

 ( ) म हन र हे आ पू  उपकरण आहे.
 ( ) की-बोड्व व मा स ही नपू  उपकरणे आहेत.

४. टीपा दलहा.
 ( ) हसगस म स वेअर
 (२) ग केशन स वेअर
 ( ) नपू  व आ पू  उपकरणे
 ( ) सरंगणकाची पाचवी हपढी
 ( ) सरंगणकाची वैहश े

. खालील प्र नारंची सदव तर तरे दलहा.
 ( ) ग्रंथाल्ाचे सरंगणकीकरण महणजे का्  ग्रंथाल् 

सरंगणकीकरणाची गरज सप  करा.
 (२) ग्रंथाल्ात कोणकोणत्ा का्ाांत सरंगणकीकरण 

केले जा  शकते ते सप  करा.
 ( ) माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ान महणजे का्  

माहहती आहण सरंप्रेर्ण तरंरि ानाचे हवहवध क 
कोणते ते हलहा.

 ( ) ग्रंथाल् सरंगणकीकरणाचे ा्दे सहवसतर हलहा.
 ( ) ग्रंथाल्ाकररता स वेअर हनवडीचे हनकर् 

कोणते ते सप  करा.
पक्रम

 आपल्ा हकंवा आपल्ा जवळच्ा हवद्ाल्/
महाहवद्ाल् ग्रंथाल्ात वापरल्ा जाणाऱ्ा ग्रंथाल् 
स वेअरच्ा साहा ्ाने केल्ा जाणाऱ्ा का्ाांचे 
हनरीक्ण करून त्ाचा अहवाल त्ार करा.



Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



98

ग्रंथाल्ारंमध्े वाचन साहहत्ाची रचना ही 
हवर््ाप्रमाणे केली जाते. ही रचना शासरिशु  प तीने 
होण्ासाठी ग्रंथवगषीकरण प त चा आधार ेतला जातो 
जेणेकरून वाचकास वाचन साहहत् कमीतकमी वेळेत 
प्रा  हो ल. प्रचहलत असलेल्ा ग्रंथवगषीकरण 
प त पैकी, ु  डेहसमल वगषीकरण प ती ही 
जगामध्े ब तारंश देशात वापरली जाणारी एक लोकहप्र् 
प त महणून ओळखली जाते. ्ा प तीचा अ ्ास 
आपण वगषीकरण प्रात्हक्क ्ा हवभागात करणार 
आहोत. ्ा पाठ्रिमाच्ा शेव ी तुमहाला हदलेल्ा ु  
डेहसमल वगषीकरण प तीनुसार त्ार वगाांक हदलेले 
आहेत. त्ारंचा वापर करून आपल्ाला हदलेल्ा 
हवर््ारंचे वगषीकरण करा्चे आहे.

 ेदसमल व करण प ती 
ु  डेहसमल वगषीकरण प तीचा अ ्ास 

आपल्ाला वगषीकरण तागत्वक मध्े झिालेला आहेच, 
तरी आपण ्ा भागामध्े ु  डेहसमल वगषीकरण 
प ती प्रात्हक्करीत्ा अ ्ासणार आहोत.

 ेदसमल व करण प ती : प्र तावना  
ु  डेहसमल वगषीकरण प तीमध्े जगामधील 

एकूण सव्व ानाचे दहा वगा्वत वगषीकरण केले आहे. 
्ापैकी न  वग्व हे प्रमुख हवर््ारंचे वग्व असून दहावा 
वग्व हा सरंकीण्व वग्व आहे. ्ा प तीमध्े सरंकीण्व वग्व 
हा हवभाग प्रामुख्ाने वततपरिहवद्ा, ग्रंथाल् आहण 
माहहतीशासरि, सरंगणकी् तरंरि ान ्ासारख्ा हवहवध 
हवर््ारंशी सरंबरंहधत असलेले हवर्् समाहव  करण्ासाठी 
हनमा्वण केला गेला आहे. ु  डेहसमल वगषीकरण 
प ती ही सतत सुधाररत आवत््ा प्रकाहशत करणारी 
आहण अद््ावत ानाचे, वगषीकरण प तीमध्े हवहवध 
हवर््ारंतग्वत समावेशन करणारी लोहकप्र् अशी प ती 
महणून ओळखली जाते. ु  डेहसमल वगषीकरण 
प तीची पहहली आवतती  साली प्रकाहशत 
झिाली असून, आताप्ांत एकूण तेवीस आवत््ा 

प्रकाहशत झिालेल्ा आहेत. सध्ाची तेहवसावी आवतती 
२  साली प्रहस  झिाली आहे आहण ती चार 
खरंडारंमध्े उपलबध आहे. 

 ेदसमल व करण प ती: रचना 
ु  डेहसमल वगषीकरण प तीच्ा तेहवसाव्ा 

आवततीचे चार खरंड आहेत.
  खरंड   प्रसतावना को के (  

)
  खरंड २  सार को के आहण अनुसूची  

ते  चे वग्व खरंड २ मध्े समाहव  आहेत 
  खरंड   अनुसूची   ते  चे वग्व 

खरंड  मध्े समाहव  आहेत 
  खरंड   सापेक् हनदश (  ) 

खरंड २ आहण  हे ्ा वगषीकरण प तीचा सवा्वत 
महतवाचा भाग आहेत  तर खरंड  आहण खरंड  हे 
साहा ्कारी खरंड आहेत.  

खरंड २ आहण   सारण्ा ( )
खरंड २ मध्े (  ) प्रमुख दहा 

ानवग्व सार को क  मध्े नमूद केले आहेत ते 
पुढीलप्रमाणे 

  सरंकीण्व सामान्
  ततव ान आहण सरंबरंहधत ानशाखा
  धम्व
  सामाहजकशासरिे
  भार्ा
  हव ान
  तरंरि ान
  कला
  लहलत वा  म्
  सामान् भूगोल आहण हतहास

ु  डेहसमल वगषीकरण प तीमध्े कोणताही वग्व 
दश्ववण्ासाठी हकमान तीन अरंकी तत्व वापरले गेले 

प्रा ्दक्षक . ग्रंथाल् व करण

दव ा २ : प्रा ्दक्षक
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आहे. वरील हनदशानामध्े  ते  हे आकडे प्रमुख 
असून शेव ची दोन शून्े तीन अरंकी तत्व पाळण्ाकररता 
वापरली गेली आहेत. मुख् वगा्वनरंतर हदलेले दोन  हे  
डमी शून् आहेत. त्ामुळे प्रत्ेक हवर्् हकमान तीन 
अरंकी त्ार केला आहे. उदा., तरंरि ान- . 

त्ानरंतर प्रत्ेक प्रमुख वगा्वचे हवभाजन दहा 
हवभागामध्े केले आहे. जसे, मुख् वग्व- -तरंरि ान 

्ा वगा्वचे दहा वगा्वत केलेले वगषीकरण 
खालीलप्रमाणे- 
   
     
     

      

     

     

  
       
  

्ानुसार प्रत्ेक हवर््ाचे दहा वगाांत केलेले 
वगषीकरण हमळून  उपहवभाग त्ार होतात, ते सव्व 
दसऱ्ा सार को कामध्े अधोरेगखत केले आहेत  

्ा प्रत्ेक हवभागाचे परत दहा उपहवभागामध्े 
वगषीकरण केले आहे असे सव्व हवर््ारंचे उपहवभाग 
(एकूण  उपवग्व) हतसऱ्ा सार को कामध्े हदले 
आहेत. 

अशा प्रकारे ु  डेहसमल वगषीकरण प तीमध्े 
वगषीकरणाच्ा प्रत्ेक पा्रीवर दहा वग्व त्ार केलेले 
आढळतात. आपण वगषीकरण प्रात्हक्का ारे ्ा हतनही 
सार को कारंचा अ ्ास करून त्ाचा वापर ग्रंथाच्ा 
हवर््ाला वगाांक त्ार करणे हशकणार आहोत.

वा ्ा् 
खालील उदाहरणे पहा. 
 भारताचा हतहास 

 मुख् हवर््  हतहास  वगाांक - 
 आहश्ा  हतहास   
 भारत देश  
 भारताचा हतहास  वगाांक - 
 रंग्जी कहवता सरंग्ह 

 मुख् हवर््  रंग्जी साहहत्  
 रंग्जी कहवता    
 रंग्जी कहवता सरंग्ह  वगाांक  

व्रंअ ््नासा ी वा ्ा् : 
खालील हवर््ारंचे ु  डेहसमल वगषीकरण 

प तीनुसार, हदलेल्ा त्ार वगाांकारंच्ा साहा ्ाने 
वगषीकरण करून सव्रंअध््नासाठी हदलेल्ा हवर््ारंचे 
वगषीकरण करा.
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000  Computer science, knowledge and systems 
100  Philosophy 
200  Religion 
300  Social sciences, sociology and anthropology 
400  Language 
500  Science 
600  Technology
700 Arts 
800	 Literature,	rhetoric	and	criticism	
900  History 

000  Computer science, knowledge and systems 
010  Bibliographies 
020		 Library	and	information	sciences
030  Encyclopedias and books of facts 
050  Magazines, journals and serials 
060		 Associations,	organizations	and	museums	
070  News media, journalism and publishing 
080		 Quotations
090  Manuscripts and rare books 
100  Philosophy 
110  Metaphysics 
120  Epistemology 
130		 Parapsychology	and	occultism	
140  Philosophical schools of thought 
150  Psychology 
160  Logic 
170  Ethics 
180  Ancient, medieval and eastern philosophy 
190  Modern western philosophy 
200  Religion 
210  Philosophy and theory of religion 
220 The Bible 
230		 Christianity	and	Christian	theology	
240		 Christian	practice	and	observance	
250		 Christian	pastoral	practice	and	religious	orders	
260		 Christian	organization
270		 History	of	Christianity	
280		 Christian	denominations	

300  Social sciences, sociology and anthropology 
310		 Statistics	

320		 Political	science	
330  Economics 
340  Law 
350		 Public	administration	and	military	science	
360  Social problems and social services 
370		 Education	
380	 Commerce,	communications	and	

transportation	
390		 Customs,	etiquette	and	folklore
400  Language 
410		 Linguistics	
420  English and Old English languages 
430  German and related languages
440  French and related languages
450 Italian, Romanian and related languages 
460  Spanish and Portuguese languages 
470		 Latin	and	Italic	languages
480  Classical and modern Greek languages 
500  Science 
510		Mathematics	
520  Astronomy 
530  Physics 
540  Chemistry 
550  Earth sciences and geology 
560  Fossils and prehistoric life 
570  Life sciences; biology 
580  Plants (Botany) 
590  Animals (Zoology) 
600  Technology 
610 Medicine and health 
620 Engineering 
630  Agriculture 
640  Home and family management 
650		Management	and	public	relations
660 Chemical engineering 
670 Manufacturing 
680	 Manufacture	for	specific	uses	
690	 Building	and	construction
700 Arts 
710 Landscaping and area planning 
720 Architecture 
730 Sculpture, ceramics and metalwork 

व करण प्रा ्दक्षक :  ेदसमल व करण प तीनसार काही त्ार व ाक 
खाली ददलेले आहेत. ्ातन ददलेल्ा दव ्ारंचे व ाक श धन दलहा.
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740	 Graphic	arts	and	decorative	arts	
750	 Painting	
760  Graphic arts 
770  Photography and computer art 
780  Music
790 Sports, games and entertainment 
800	 Literature,	rhetoric	and	criticism	
810  American literature in English 
820  English and Old English literatures 
830  German and related literatures 
840  French and related literatures
850  Italian, Romanian and related literatures 
860  Spanish and Portuguese literatures 
870		 Latin	and	Italic	literatures	
880  Classical and modern Greek literatures 
900  History 
910  Geography and travel 
920  Biography and genealogy 
930  History of ancient world (to ca. 499) 
940  History of Europe 
950  History of Asia 
960  History of Africa
970 History of North America 
980  History of other areas 
990  History of other areas
000		Computer	 science,	 information	 and	 general	

works
001  Knowledge
002		The	book	(writing,	libraries,	and	book-related	

topics)
003  Systems
004  Data processing and computer science
005  Computer programming, programs and data
006  Special computer methods
007–009 [Unassigned]
010  Bibliography
011  Bibliographies
012  Bibliographies of individuals
013  [Unassigned]
014  Bibliographies of anonymous and 

pseudonymous works
015		Bibliographies	of	works	from	specific	places
016		 Bibliographies	of	works	on	specific	subjects
017  General subject catalogs
018  Catalogs arranged by author, date, etc.
019		 Dictionary	catalogs
020	 Library	and	information	sciences

021	 Library	relationships	(with	archives,	
information	centers,	etc.)

022		 Administration	of	physical	plant
023  Personnel management
025		 Library	operations
026		 Libraries	for	specific	subjects
027  General libraries
028		 Reading	and	use	of	other	information	media
029  [Unassigned]
030  General encyclopedic works
031  Encyclopedias in American English
032  Encyclopedias in English
033  Encyclopedias in other Germanic languages
034  Encyclopedias in French, Occitan, and Catalan
035  Encyclopedias in Italian, Romanian, and 

related languages
036  Encyclopedias in Spanish and Portuguese
037  Encyclopedias in Slavic languages
038  Encyclopedias in Scandinavian languages
039  Encyclopedias in other languages
050		 General	serial	publications
051  Serials in American English
052  Serials in English
053  Serials in other Germanic languages
054  Serials in French, Occitan, and Catalan
055  Serials in Italian, Romanian, and related 

languages
056  Serials in Spanish and Portuguese
057  Serials in Slavic languages
058  Serials in Scandinavian languages
059  Serials in other languages
060	 General	organizations	and	museum	science
061	 Organizations	in	North	America
062	 Organizations	in	British	Isles;	in	England
063	 Organizations	in	central	Europe;	in	Germany
064	 Organizations	in	France	and	Monaco
065	 Organizations	in	Italy	and	adjacent	islands
066	 Organizations	 in	 Iberian	 peninsula	 and	

adjacent islands
067	 Organizations	in	eastern	Europe;	in	Russia
068	 Organizations	in	other	geographic	areas
069 Museum science
070 News media, journalism, and publishing
071 Newspapers in North America
072	 Newspapers	in	British	Isles;	in	England
073 Newspapers in central Europe; in Germany
074 Newspapers in France and Monaco
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075 Newspapers in Italy and adjacent islands
076 Newspapers in Iberian peninsula and adjacent 

islands
077 Newspapers in eastern Europe; in Russia
078 Newspapers in Scandinavia
079 Newspapers in other geographic areas
080	 General	collections
081	 Collections	in	American	English
082	 Collections	in	English
083	 Collections	in	other	Germanic	languages
084		 Collections	in	French,	Occitan,	Catalan
085	 Collections	 in	 Italian,	Romanian,	and	 related	

languages
086	 Collections	in	Spanish	and	Portuguese
087	 Collections	in	Slavic	language
088	Collections	in	Scandinavian	languages
089	Collections	in	other	languages
090 Manuscripts and rare books
091 Manuscripts
092  Block books
093  Incunabula
094  Printed books
095 Books notable for bindings
096	 Books	notable	for	illustrations
097 Books notable for ownership or origin
098 Prohibited works, forgeries, and hoaxes
099 Books notable for format
100 Philosophy and psychology
101 Theory of philosophy
102 Miscellany
103	 Dictionaries	and	encyclopedias
105	 Serial	publications
106	 Organizations	and	management
107	 Education,	research,	related	topics	of	

philosophy
108 Groups of people
109 History and collected biography
110 Metaphysics
111 Ontology
113 Cosmology (Philosophy of nature)
114 Space
115 Time
116 Change
117 Structure
118 Force and energy
119	 Number	and	quantity
120	 Epistemology,	causation,	and	humankind

121 Epistemology (Theory of knowledge)
122		 Causation
123 Determinism and indeterminism
124 Teleology
126 The self
127 The unconscious and the subconscious
128 Humankind
129	 Origin	and	destiny	of	individual	souls
130	 Parapsychology	and	occultism
131 Parapsychological and occult methods for 

achieving	well-being,	happiness,	success
133	 Specific	topics	in	parapsychology	and	

occultism
135 Dreams and mysteries
137 Divinatory graphology
138 Physiognomy
139 Phrenology
140	 Specific	philosophical	schools	and	viewpoints
141 Idealism and related systems and doctrines
142	 Critical	philosophy
143	 Bergsonism	and	intuitionism
144 Humanism and related systems and doctrines
145	 Sensationalism
146 Naturalism and related systems and doctrines
147 Pantheism and related systems and doctrines
148	 Dogmatism,	eclecticism,	liberalism,	

syncretism,	and	traditionalism
149 Other philosophical systems and doctrines
150 Psychology
152	 Sensory	 perception,	 movement,	 emotions,	

and physiological drives
153 Conscious mental processes and intelligence
154 Subconscious and altered states and processes
155	 Differential	and	developmental	psychology
156	 Comparative	psychology
158 Applied psychology
160 Philosophical logic
161	 Induction
162	 Deduction
165 Fallacies and sources of error
166 Syllogisms
167 Hypotheses
168 Argument and persuasion
169 Analogy
170 Ethics (Moral philosophy)
171 Ethical systems
172	 Political	ethics
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173	 Ethics	of	family	relationships
174	 Occupational	ethics
175	 Ethics	of	recreation,	leisure,	public	

performances,	communication
176	 Ethics	of	sex	and	reproduction
177	 Ethics	of	social	relations
178	 Ethics	of	consumption
179 Other ethical norms
180 Ancient, medieval, eastern philosophy
181 Eastern philosophy 
182	 Pre-Socratic	Greek	philosophies
183	 Sophistic,	Socratic,	related	Greek	philosophies
184 Platonic philosophy
185 Aristotelian philosophy
186	 Skeptic	and	Neoplatonic	philosophies
187 Epicurean philosophy
188 Stoic philosophy
189 Medieval Western philosophy
190 Modern Western and other noneastern 

philosophy
191 Philosophy of the United States and Canada
192	 Philosophy	of	the	British	Isles
193 Philosophy of Germany and Austria
194 Philosophy of France
195 Philosophy of Italy
196 Philosophy of Spain and Portugal
197 Philosophy of Russia
198 Philosophy of Scandinavia and Finland
199 Philosophy in other geographic areas
200 Religion
201 Religious mythology, general classes of 

religion,	interreligious	relations	and	attitudes,	
social theology

202 Doctrines
203	 Public	worship	and	other	practices
204	 Religious	experience,	life,	practice
205 Religious ethics
206	 Leaders	and	organization
207	 Missions	and	religious	education
208 Sources
209 Sects and reform movements
210 Philosophy and theory of religion
211 Concepts of God
212	 Existence,	ways	of	knowing	God,	attributes	of	

God
213	 Creation
214 Theodicy

215 Science and religion
218 Humankind
220 Bible
221 Old Testament (Tanakh)
222 Historical books of Old Testament
223	 Poetic	books	of	Old	Testament
224	 Prophetic	books	of	Old	Testament
225 New Testament
226 Gospels and Acts
227 Epistles
228	 Revelation	(Apocalypse)
229 Apocrypha, pseudepigrapha, and 

intertestamental works
230	 Christianity
231 God
232 Jesus Christ and his family
233 Humankind
234	 Salvation	and	grace
235 Spiritual beings
236 Eschatology
238 Creeds, confessions of faith, covenants, 

and catechisms
239	 Apologetics	and	polemics
240	 Christian	moral	and	devotional	theology
241	 Christian	ethics
242	 Devotional	literature
243	 Evangelistic	 writings	 for	 individuals	 and	

families
246	 Use	of	art	in	Christianity
247	 Church	furnishings	and	related	articles
248	 Christian	experience,	practice,	life
249	 Christian	observances	in	family	life
250	 Local	Christian	church	and	Christian	religious	

orders
251	 Preaching	(Homiletics)
252 Texts of sermons
253	 Pastoral	office	and	work	(Pastoral	theology)
254	 Parish	administration
255	 Religious	congregations	and	orders
259	 Pastoral	care	of	families,	of	specific	groups	of	

people
260	 Christian	social	and	ecclesiastical	theology
261	 Social	 theology	 and	 interreligious	 relations	

and	attitudes
262 Ecclesiology
263	 Days,	times,	places	of	religious	observance
264 Public worship
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265 Sacraments, other rites and acts
266 Missions
267	 Associations	for	religious	work
268	 Religious	education
269 Spiritual renewal
270 History, geographic treatment, biography of 

Christianity
271	 Religious	congregations	and	orders	in	church	

history
272	 Persecutions	in	church	history
273 Doctrinal controversies and heresies in 

general church history
274	 Christianity	in	Europe
275	 Christianity	in	Asia
276	 Christianity	in	Africa
277	 Christianity	in	North	America
278	 Christianity	in	South	America
279	 History	of	Christianity	in	other	areas
292 Classical religion (Greek and Roman religion)
293 Germanic religion
294 Religions of Indic origin
295 Zoroastrianism (Mazdaism, Parseeism)
296 Judaism
297 Islam, Bábism and Bahá’í Faith
299 Religions not provided for elsewhere
300 Social sciences
301 Sociology and anthropology
302	 Social	interaction
303 Social processes
304	 Factors	affecting	social	behavior
305 Groups of people
306	 Culture	and	institutions
307	 Communities
310	 Collections	of	general	statistics
314	 General	statistics	of	Europe
315	 General	statistics	of	Asia
316	 General	statistics	of	Africa
317	 General	statistics	of	North	America
318	 General	statistics	of	South	America
319	 General	statistics	of	Australasia,	Pacific	Ocean	

islands,	Atlantic	Ocean	islands,	Arctic	islands,	
Antarctica

320	 Political	science	(Politics	and	government)
321 Systems of governments and states
322	 Relation	of	state	to	organized	groups	and	their	

members
323	 Civil	and	political	rights

324	 The	political	process
325	 International	migration	and	colonisation
326	 Slavery	and	emancipation
327	 International	relations
328	 The	legislative	process
330  Economics
331 Labor economics
332 Financial economics
333 Economics of land and energy
334	 Cooperatives
335 Socialism and related systems
336	 Public	finance
337	 International	economics
338	 Production
339 Macroeconomics and related topics
340 Law
341	 Law	of	nations
342	 Constitutional	and	administrative	law
343 Military, defense, public property, public 

finance,	tax,	commerce	(trade),	industrial	law
344	 Labor,	social	service,	education,	cultural	law
345 Criminal law
346 Private law
347 Procedure and courts
348	 Laws,	regulations,	cases
349	 Law	 of	 specific	 jurisdictions,	 areas,	

socioeconomic regions, regional 
intergovernmental	organizations

350	 Public	administration	and	military	science
351		 Public	administration
352		 General	considerations	of	public	

administration
353		 Specific	fields	of	public	administration
354		 Public	administration	of	economy	and	

environment
355 Military science
356 Foot forces and warfare
357 Mounted forces and warfare
358 Air and other specialized forces and warfare; 

engineering and related services
359 Sea forces and warfare
360		 Social	problems	and	services;	associations
361  Social problems and services
362  Social problems of and services to groups of 

people
363  Other social problems and services
364 Criminology
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365	 Penal	and	related	institutions
366	 Secret	associations	and	societies
367 General clubs
368 Insurance
369	 Associations
370		 Education
371		 Schools	and	their	activities;	special	education
372	 Primary	education	(elementary	education)
373	 Secondary	education
374	 Adult	education
375 Curricula
378	 Higher	education	(Tertiary	education)
379	 Public	policy	issues	in	education
380		 Commerce,	communications,	transportation
381  Commerce (Trade)
382	 International	commerce	(Foreign	trade)
383	 Postal	communication
384	 Communications
385	 Railroad	transportation
386	 Inland	waterway	and	ferry	transportation
387	 Water,	air,	space	transportation
388	 Transportation
389	 Metrology	and	standardisation
390	 Customs,	etiquette,	folklore
391 Costume and personal appearance
392	 Customs	of	life	cycle	and	domestic	life
393 Death customs
394 General customs
395	 Etiquette	(Manners)
398 Folklore
399 Customs of war and diplomacy
400 Language
401	 Philosophy	 and	 theory;	 international	

languages
402 Miscellany
403	 Dictionaries,	encyclopedias,	concordances
404 Special topics of language
405	 Serial	publications
406	 Organizations	and	management
407	 Education,	research,	related	topics
408 Groups of people
409 Geographic treatment and biography
410	 Linguistics
411	 Writing	 systems	 of	 standard	 forms	 of	

languages
412 Etymology of standard forms of languages
413	 Dictionaries	of	standard	forms	of	languages

414	 Phonology	and	phonetics	of	standard	forms	of	
languages

415 Grammar of standard forms of languages
417	 Dialectology	and	historical	linguistics
418	 Standard	usage	(Prescriptive	linguistics)
419 Sign languages
420	 English	and	Old	English	(Anglo-Saxon)
421	 Writing	 system,	 phonology,	 phonetics	 of	

standard English
422 Etymology of standard English
423	 Dictionaries	of	standard	English
425 Grammar of standard English
427	 Historical	and	geographical	variations,	modern	

nongeographic	variations	of	English
428	 Standard	 English	 usage	 (Prescriptive	

linguistics)
430 German and related languages
431	 Writing	 systems,	 phonology,	 phonetics	 of	

standard German
432 Etymology of standard German
433	 Dictionaries	of	standard	German
435 Grammar of standard German
438	 Standard	 German	 usage	 (Prescriptive	

linguistics)
439 Other Germanic languages
440  French and related Romance languages
441	 Writing	 systems,	 phonology,	 phonetics	 of	

standard French
442 Etymology of standard French
443	 Dictionaries	of	standard	French
445 Grammar of standard French
447	 Historical	and	geographic	variations,	modern	

nongeographic	variations	of	French
448	 Standard	 French	 usage	 (Prescriptive	

linguistics)
449	 Occitan	Catalan,	Franco-Provençal
450	 Italian,	 Dalmatian,	 Romanian,	 Rhaetian,	

Sardinian, Corsican
451	 Writing	 systems,	 phonology,	 phonetics	 of	

standard Italian
452 Etymology of standard Italian
453	 Dictionaries	of	standard	Italian
455 Grammar of standard Italian
457	 Historical	and	geographic	variations,	modern	

nongeographic	variations	of	Italian
458	 Standard	Italian	usage	(Prescriptive	linguistics)
459	 Romanian,	Rhaetian,	Sardinian,	Corsican
460 Spanish, Portuguese, Galician
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461	 Writing	 systems,	 phonology,	 phonetics	 of	
standard Spanish

462 Etymology of standard Spanish
463	 Dictionaries	of	standard	Spanish
465 Grammar of standard Spanish
467	 Historical	and	geographic	variations,	modern	

nongeographic	variations	of	Spanish
468	 Standard	 Spanish	 usage	 (Prescriptive	

linguistics)
469 Portuguese
470	 Latin	and	related	Italic	languages
471	 	Writing	 systems,	 phonology,	 phonetics	 of	

classical	Latin
472	 Etymology	of	classical	Latin
473	 Dictionaries	of	classical	Latin
475	 Grammar	of	classical	Latin
477	 Old,	postclassical,	Vulgar	Latin
478	 Classical	Latin	usage	(Prescriptive	linguistics)
479 Other Italic languages
480 Classical Greek and related Hellenic 

languages
481	 Writing	 systems,	 phonology,	 phonetics	 of	

classical Greek
482 Etymology of classical Greek
483	 Dictionaries	of	classical	Greek
485 Grammar of classical Greek
487 Preclassical and postclassical Greek
488	 Classical	Greek	usage	(Prescriptive	linguistics)
500	 Natural	sciences	and	mathematics
501  Philosophy and theory
502  Miscellany
503		 Dictionaries,	encyclopedias,	concordances
504  Not assigned or no longer used
505		 Serial	publications
506		 Organizations	and	management
507		 Education,	research,	related	topics
508 Natural history
509 History, geographic treatment, biography
510		Mathematics
511		 General	principles	of	mathematics
512 Algebra
513	 Arithmetic
514 Topology
515 Analysis
516 Geometry
518 Numerical analysis
519	 Probabilities	and	applied	mathematics

520  Astronomy and allied sciences
521	 Celestial	mechanics
522	 Techniques,	procedures,	apparatus,	

equipment,	materials
523	 Specific	celestial	bodies	and	phenomena
525 Earth (Astronomical geography)
526	 Mathematical	geography
527	 Celestial	navigation
528 Ephemerides
529 Chronology
530  Physics
531 Classical mechanics
532 Fluid mechanics
533	 Pneumatics	(Gas	mechanics)
534	 Sound	and	related	vibrations
535	 Light	and	related	radiation
536 Heat
537 Electricity and electronics
538	 Magnetism
539 Modern physics
540 Chemistry and allied sciences
541 Physical chemistry
542	 Techniques,	 procedures,	 apparatus,	

equipment,	materials
543	 Analytical	chemistry
546 Inorganic chemistry
547 Organic chemistry
548 Crystallography
549 Mineralogy
550  Earth sciences
551 Geology, hydrology, meteorology
552 Petrology
553 Economic geology
554 Earth sciences of Europe
555 Earth sciences of Asia
556 Earth sciences of Africa
557 Earth sciences of North America
558 Earth sciences of South America
559	 Earth	 sciences	 of	 Australasia,	 Pacific	 Ocean	

islands,	Atlantic	Ocean	islands,	Arctic	islands,	
Antarctica,	extraterrestrial	worlds

• 560  Fossils and prehistoric life
560 Paleontology
561 Paleobotany; fossil microorganisms
562 Fossil invertebrates
563 Miscellaneous fossil marine and seashore 

invertebrates
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564 Fossil Mollusca and Molluscoidea
565 Fossil Arthropoda
566 Fossil Chordata
567	 Fossil	cold-blooded	vertebrates
568 Fossil Aves (birds)
569 Fossil Mammalia
570 Biology
571 Physiology and related subjects
572 Biochemistry
573	 Specific	 physiological	 systems	 in	 animals,	

regional histology and physiology in animals
575	 Specific	parts	of	and	physiological	systems	in	

plants
576	 Genetics	and	evolution
577 Ecology
578 Natural history of organisms and related 

subjects
579 Natural history of microorganisms, fungi, algae
580 Plants
581	 Specific	topics	in	natural	history	of	plants
582	 Plants	 noted	 for	 specific	 vegetative	

characteristics	and	flowers
583 Magnoliopsida (Dicotyledones)
584 Liliopsida (Monocotyledones)
585 Pinophyta (Gymnosperms)
586 Cryptogamia (Seedless plants)
587 Pteridophyta
588 Bryophyta
590  Animals
591	 Specific	topics	in	natural	history	of	animals
592 Invertebrates
593 Miscellaneous marine and seashore 

invertebrates
594 Mollusca and Molluscoidea
595 Arthropoda
596 Chordata
597	 Cold-blooded	vertebrates
598 Aves (Birds)
599 Mammalia (Mammals)
600 Technology (Applied sciences)
601  Philosophy and theory
602  Miscellany
603	 Dictionaries,	encyclopedias,	concordances
604  Technical drawing, hazardous materials 

technology; groups of people
605		 Serial	publications
606		 Organizations

607		 Education,	research,	related	topics
608 Patents
609 History, geographic treatment, biography
610  Medicine and health
 610.3 Medical encyclopedias
	 610.6	 Medical	organizations	and
    professions

• 610.72 Medical research
• 610.9  Geography and history of 

medicine
611   Human anatomy, cytology, histology
 • 611.2 Respiratory (lung, respiratory 

system)
	 •	 611.3		 Gastrointestinal	(dental	

anatomy)
 • 611.6  Genitourinary (genital system)
 • 611.7  Musculoskeletal (seed coat)
 • 611.8  Anatomy of the sense organs 

and nervous system
 • 611.82 Anatomy of the brain
 • 611.9  Topographic anatomy (back)
612 Human physiology
613 Personal health and safety
613.7	 Condition	 physique	 (bodybuilding,	

fitness,	forme	physique)[4]

613.7046	Hatha	yoga,	yoga	physique[5]

613.71  Exercising, sports (aerobics, sauna, 
appearance surveillance and physical 
form)[6]

615	 Pharmacology	and	therapeutics
616 Diseases
617	 Surgery,	 regional	 medicine,	 dentistry,	

ophthalmology, otology, audiology
618 Gynecology, obstetrics, pediatrics, geriatrics
620	 Engineering	and	Applied	operations
621 Applied physics
622	 Mining	and	related	operations
623	 Military	and	nautical	engineering
624 Civil engineering
625 Engineering of railroads, roads
627 Hydraulic engineering
628 Sanitary engineering
629 Other branches of engineering
630 Agriculture and related technologies
631	 Specific	 techniques;	 apparatus,	 equipment,	

materials
632 Plant injuries, diseases, pests
633	 Field	and	plantation	crops

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



108

634 Orchards, fruits, forestry
635	 Garden	crops	(Horticulture)
636 Animal husbandry
637 Processing dairy and related products
638 Insect culture
639	 Hunting,	 fishing,	 conservation,	 related	

technologies
640 Home and family management
641 Food and drink
642 Meals and table service
643	 Housing	and	household	equipment
644	 Household	utilities
645 Household furnishings
646 Sewing, clothing, management of personal 

and family life
647 Management of public households 

(Institutional	housekeeping)
648 Housekeeping
649 Child rearing; home care of people with 

disabilities	and	illnesses
650  Management and auxiliary services
651	 Office	services
652	 Processes	of	written	communication
653 Shorthand
657	 Accounting
658 General management
659	 Advertising	and	public	relations
660 Chemical engineering  and related 

technologies
661 Technology of industrial chemicals
662 Technology of explosives, fuels, related 

products
663 Beverage technology
664 Food technology
665 Technology of industrial oils, fats, waxes, 

gases
666 Ceramic and allied technologies
667	 Cleaning,	color,	coating,	related	technologies
668 Technology of other organic products
669 Metallurgy
670 Manufacturing
671 Metalworking processes and primary metal 

products
672 Iron, steel, other iron alloys
673 Nonferrous metals
674 Lumber processing, wood products, cork
675 Leather and fur processing

676 Pulp and paper technology
677	 Textiles
678 Elastomers and elastomer products
680	Manufacture	of	products	for	specific	uses
681 Precision instruments and other devices
682 Small forge work (Blacksmithing)
683 Hardware and household appliances
684 Furnishings and home workshops
685 Leather and fur goods, and related products
686	 Printing	and	related	activities
687 Clothing and accessories
690	 Construction	of	buildings
691 Building materials
692		 Auxiliary	construction	practices
693	 Construction	in	specific	types	of	materials	and	

for	specific	purposes
694	 Wood	construction
695 Roof covering
696	 Utilities
697	 Heating,	ventilating,	air-conditioning	

engineering 
698	 Detail	finishing
700  The Arts
701	 Philosophy	and	theory	of	fine	and	decorative	

arts
702	 Miscellany	of	fine	and	decorative	arts
703	 Dictionaries,	 encyclopedias,	 concordances	of	

fine	and	decorative	arts
704	 Special	topics	in	fine	and	decorative	arts
705	 Serial	publications	of	fine	and	decorative	arts
706	 Organizations	 and	 management	 of	 fine	 and	

decorative	arts
707	 Education,	research,	related	topics	of	fine	and	

decorative	arts
708	 Galleries,	museums,	private	collections	of	fine	

and	decorative	arts
709 History, geographic treatment, biography
710 Area planning and landscape architecture
711 Area planning (Civic art)
712 Landscape architecture (Landscape design)
713	 Landscape	architecture	of	trafficways
714 Water features in landscape architecture
715 Woody plants in landscape architecture
716 Herbaceous plants in landscape architecture
717 Structures in landscape architecture
718 Landscape design of cemeteries
719 Natural landscapes
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720 Architecture
721  Architectural materials and structural 

elements
722		 Architecture	from	earliest	times	to	ca.	300
723  Architecture from ca. 300 to 1399
724  Architecture from 1400
725  Public structures
726 Buildings for religious and related purposes
727	 Buildings	 for	 educational	 and	 research	

purposes
728	 Residential	and	related	buildings
729	 Design	 and	 decoration	 of	 structures	 and	

accessories
730 Sculpture and related arts
731 Processes, forms, subjects of sculpture
732	 Sculpture	 from	 earliest	 times	 to	 ca.	 500,	

sculpture of nonliterate peoples
733 Greek, Etruscan, Roman sculpture
734 Sculpture from ca. 500 to 1399
735 Sculpture from 1400
736 Carving and carvings
737	 Numismatics	and	sigillography
738 Ceramic arts
739 Art metalwork
740 Graphic arts
741 Drawing and drawings
742	 Perspective	in	drawing
743 Drawing and drawings by subject
745	 Decorative	arts
746	 Textile	arts
747	 Interior	decoration
748 Glass
749 Furniture and accessories
750	 Painting	and	paintings
751	 Techniques,	 procedures,	 apparatus,	

equipment,		materials,	forms
752 Color
753 Symbolism, allegory, mythology, legend
754	 Genre	paintings
755 Religion
757	 Human	figures
758 Nature, architectural subjects and cityscapes, 

other	specific	subjects
759 History, geographic treatment, biography
760 Printmaking and prints
761	 Relief	processes	(Block	printing)
763 Lithographic processes (Planographic 

processes)
764 Chromolithography and serigraphy
765 Metal engraving
766	 Mezzotinting,	 aquatinting,	 and	 related	

processes
767 Etching and drypoint
769 Prints
770 Photography, computer art, cinematography, 

videography
771	 Techniques,	procedures,	apparatus,		

equipment,		materials
772 Metallic salt processes
773	 Pigment	processes	of	printing
776 Computer art (Digital art)
777 Cinematography and Videography
778	 Specific	fields	and	special	kinds	of	

photography
779 Photographic images
780 Music
781 General principles and musical forms
782 Vocal music
783 Music for single voices
784 Instruments and Instrumental ensembles and 

their music
785 Ensembles with only one instrument per part
786 Keyboard, mechanical, electrophonic, 

percussion instruments
787 Stringed instruments (Chordophones)
788 Wind instruments (Aerophones)
790	 Recreational	and	performing	arts
791 Public performances
792	 Stage	presentations
793 Indoor games and amusements
794 Indoor games of skill
795 Games of chance
796	 Athletic	and	outdoor	sports	and	games
797	 Aquatic	and	air	sports
798	 Equestrian	sports	and	animal	racing
799	 Fishing,	hunting,	shooting
Class 800 – Literature[edit]
800	 Literature	(Belles-lettres)	and	rhetoric
801 Philosophy and theory
802 Miscellany
803	 Dictionaries,	encyclopedias,	concordances
805	 Serial	publications
806	 Organizations	and	management
807	 Education,	research,	related	topics
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808	 Rhetoric	and	collections	of	literary	texts	from	
more than two literatures

809	 History,	description,	critical	appraisal	of	more	
than two literatures

810 American literature in English
811 American poetry in English
812 American drama in English
813	 American	fiction	in	English
814 American essays in English
815 American speeches in English
816	 American	letters	in	English
817	 American	humor	and	satire	in	English
818	 American	miscellaneous	writings	in	English
820	 English	 and	 Old	 English	 (Anglo-Saxon)	

literatures
821 English Poetry
822 English drama
823	 English	fiction
824 English essays
825 English speeches
826	 English	letters
827	 English	humor	and	satire
828	 English	miscellaneous	writings
829	 Old	English	(Anglo-Saxon)	literature
830 German literature and literatures of related 

languages
831 German poetry
832 German drama
833	 German	fiction
834 German essays
835 German speeches
836	 German	letters
837	 German	humor	and	satire
838	 German	miscellaneous	writings
840 French literature and literatures of related 

Romance languages
841 French poetry
842 French drama
843	 French	fiction
844 French essays
845 French speeches
846	 French	letters
847	 French	humor	and	satire
848	 French	miscellaneous	writings
849	 Occitan,	Catalan,	Franco-Provençal	literatures
851 Italian poetry
852 Italian drama

853	 Italian	fiction
854 Italian essays
855 Italian speeches
856	 Italian	letters
857	 Italian	humor	and	satire
858	 Italian	miscellaneous	writings
859	 Literatures	of	Romanian,	Rhaetian,	Sardinian,	

Corsican languages
860 Literatures of Spanish, Portuguese, Galician 

languages
861 Spanish poetry
862 Spanish drama
863	 Spanish	fiction
864 Spanish essays
865 Spanish speeches
866	 Spanish	letters
867	 Spanish	humor	and	satire
868	 Spanish	miscellaneous	writings
869 Literatures of Portuguese and Galician 

languages
870	 Latin	literature	and	literatures	of	related	Italic	

languages
871	 Latin	poetry
872	 Latin	dramatic	poetry	and	drama
873	 Latin	epic	poetry	and	fiction
874	 Latin	lyric	poetry
875	 Latin	speeches
876	 Latin	letters
877	 Latin	humor	and	satire
878	 Latin	miscellaneous	writings
879 Literatures of other Italic languages
880 Classical Greek literature and literatures of 

related Hellenic languages
881  Classical Greek poetry
882  Classical Greek drama
883		 Classical	Greek	epic	poetry	and	fiction
884  Classical Greek lyric poetry
885  Classical Greek speeches
886		 Classical	Greek	letters
887		 Classical	Greek	humor	and	satire
888		 Classical	Greek	miscellaneous	writings
889 Modern Greek literature
890	 Literatures	of	other	specific	languages	and	

language families
891	 East	Indo-European	and	Celtic	literatures
892	 Afro-Asiatic	literatures
893	 Non-Semitic	Afro-Asiatic	literatures
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894 Literatures of Altaic, Uralic, 
Hyperborean,  Dravidian languages; 
literatures of miscellaneous languages of 
South Asia

895 Literatures of East and Southeast Asia
896 African literatures
897	 Literatures	 of	 North	 American	 native	

languages
898	 Literatures	 of	 South	 American	 native	

languages
899	 Literatures	 of	 non-Austronesian	 languages	

of Oceania, of Austronesian languages, of 
miscellaneous languages

900 History, geography, and auxiliary disciplines
901 Philosophy and theory of history
902 Miscellany of history
903	 Dictionaries,	 encyclopedias,	 concordances	of	

history
904 Collected accounts of events
905		 Serial	publications	of	history
906		 Organizations	and	management	of	history
907		 Education,	research,	related	topics	of	history
908 History with respect to groups of people
909 World history
910 Geography and travel
911 Historical geography
912	 Graphic	 representations	 of	 surface	 of	 earth	

and of extraterrestrial worlds
913 Geography of and travel in ancient world
914 Geography of and travel in Europe
915 Geography of and travel in Asia
916 Geography of and travel in Africa
917 Geography of and travel in North America
918 Geography of and travel in South America
919	 Geography	of	and	travel	in	Australasia,	Pacific	

Ocean	 islands,	 Atlantic	Ocean	 islands,	 Arctic	
islands,	 Antarctica,	 and	 on	 extraterrestrial	
worlds

920 Biography, genealogy, insignia
921–928	 This	 range	 is	 reserved	 as	 an	 optional	

location	 for	 biographies,	 which	 are	 shelved	
alphabetically	by	subject’s	last	name.

929 Genealogy, names, insignia
930 History of ancient world to ca. 499
931 China to 420
932 Egypt to 640
933	 Palestine	to	70
934 South Asia to 647

935 Mesopotamia to 637 and Iranian Plateau to 
637

936 Europe north and west of Italian Peninsula to 
ca. 499

937 Italian Peninsula to 476 and adjacent 
territories to 476

938 Greece to 323
940 History of Europe
941	 British	Isles
942 England and Wales
943 Germany and neighboring central European 

countries
944 France and Monaco
945	 Italy,	San	Marino,	Vatican	City,	Malta
946 Spain, Andorra, Gibraltar, Portugal
947 Russia and neighboring east European 

countries
948 Scandinavia
949 Other parts of Europe
950 History of Asia
951 China and adjacent areas
952 Japan
953 Arabian Peninsula and adjacent areas
954 India and neighboring south Asian countries;
955 Iran
956 Middle East (Near East)
957	 Siberia	(Asiatic	Russia)
958 Central Asia
959 Southeast Asia
960 History of Africa
961 Tunisia and Libya
962 Egypt, Sudan, South Sudan
963 Ethiopia and Eritrea 
964 Morocco, Ceuta, Melilla Western Sahara, 

Canary Islands
965 Algeria
966	 West	Africa	and	offshore	islands
967	 Central	Africa	and	offshore	islands
968 Republic of South Africa and neighboring 

southern African countries
969 South Indian Ocean islands
970 History of North America
971 Canada
972 Mexico, Central America, West Indies, 

Bermuda
973 United States
974 Northeastern United States (New England and 

Middle	Atlantic	states)
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975	 Southeastern	 United	 States	 (South	 Atlantic	
states)

976 South central United States
977 North central United States
978 Western United States
979	 Great	Basin	and	Pacific	Slope	region	of	United	

States
980 History of South America
981 Brazil
982	 Argentina
983 Chile
984 Bolivia
985 Peru
986 Colombia and Ecuador

987 Venezuela
988 Guiana
989 Paraguay and Uruguay
990	 History	of	Australasia,	Pacific	Ocean	islands,	

Atlantic	Ocean	islands,	Arctic	islands,	
Antarctica,	extraterrestrial	worlds

991–992 Not assigned or no longer used
993 New Zealand
994 Australia
995 New Guinea and neighboring countries 

of Melanesia
996	 Polynesia	and	other	Pacific	Ocean	islands
997	 Atlantic	Ocean	islands
998	 Arctic	islands	and	Antarctica
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पा व मी :  मध्े रं रनशनल ेडरेशन 
 ला् री असोहसएशन अड हनस ुशनसने पररस 

्ेथे रं रनशनल क न रनस न क ल हगरंग हप्रगनसपलस 
्ा आश्ाची पररर्द भरवली होती. ्ा पररर्देत 
ताहलकीकरणाच्ा हन्मारंचा सरंच सादर करण्ात आला 
होता. आरंतररा ी् पातळीवर ताहलकीकरणाचे हन्म 
त्ार करण्ाकररता ही पररर्द भरवण्ात आली होती. 
अशा रीतीने  साली ताहलकीकरणाची पहहली 
आरंतररा ी् सरंहहता प्रकाहशत झिाली. ही सरंहहता 
प्रकाहशत करण्ात पुढील सरंसथारंचा सहभाग होता.

 दी अमेररकन ला् री असोहसएशन
 द ला् री  काग्ेस
 द ला् री असोहसएशन
 द कनेहड्न ला् री असोहसएशन
 दी स ेहल्न ला् री असोहसएशन

एएसीआर सरंहहतेच्ा दोन सवतरंरि आवत््ा प्रकाहशत 
करण्ात आल्ा  द न थ्व अमेररकन े स  आहण 
ह ह श े स . 

पहहल्ारंदा एएसीआर-  ्ा शीर््वकाने ही सरंहहता 
प्रकाहशत करण्ात आली. ग्रंथाच्ा शीर््वक प ावरील 
ग्रंथाहवर््ीची सूची् माहहती ही ग्ा  धरण्ात ्े न 
(अपवादातमक गसथतीत ग्रंथात तररि हदलेला तपशील 
ग्ा  धरला जातो) हन्म त्ार केले गेले आहेत.

एएसीआर-२ ची दसरी आवतती  मध्े 
प्रकाहशत झिाली. ्ा आवततीतही पुढील सरंसथारंचा 
सहभाग होता.

 द चा ्वड्व हनस ू   ला् री अड 
न रमेशन प्रो ेशनलस

 दी अमेररकन ला् री असोहसएशन
 द ला् री  काग्ेस
 द ला् री असोहसएशन
 द कनेहड्न कहम ी न क ल हगरंग
 द ह ह श ला् री

प्रा ्दक्षक २. ग्रंथाल् तादलक करण
सरंदहता : सीआर २  (R) (२  ्ा अ ्ावत आव तीनसार)

 दी स ेहल्न ला् री असोहसएशन
एएसीआर-२ ही सुधाररत आवतती प्रकाहशत 

करण्ाच्ा ीने पुढील माग्वदश्वक तत्वे सवीकारली 
गेली.
 (अ) पहहल्ा आवततीत पररस ्ेथे ताहलकीकरणाची 

जी तत्वे सवीकारण्ात आली 
त्ारंच्ाशी साधम््व/सारखेपणा 
( ) असावा.

 (आ) सूची् नोंद चे सरंगणकाच्ा साहा ्ाने नोंद 
करण्ाच्ा ीने प्र्तन करणे.

 ( ) सव्व प्रकारच्ा वाचन साहहत्ाच्ा ( ापील 
ग्रंथ व तर प्रकारचे साहहत्) सूची्  वण्वनाचे 
मानक हवकहसत करणे. असे मानक हवकहसत 
करताना आ्एसबीडी (एम) (   

  ापील ग्रंथ) हे पा्ाभूत 
मानक गहीत धरण्ात आले.

 ( ) ग्रंथेतर वाचन साहहत्ाच्ा ताहलकीकरणाचे 
हन्म त्ार करणे. हे हन्म दी कनेहड्न 
ला् री असोहसएशन ( ), द ला् री 
असोहसएशन र एज्ुकेशनल कम्ुहनकेशनस 
अनड े न ल जी ( ) आहण दी 
अमेररकन ला् री असोहसएशन ( ) 
्ारंनी सुधारणा केलेल्ा प्रकरण- २ मधील 

 चे े स  ारंच्ा आधारे त्ार केले 
गेले.

एएसीआर-२ मध्े ्ा हन्मारंच्ा आधारे 
आ्एसबीडी (जी) ( ) हे मानक हवकहसत  
केले गेले. ्ालाच जनरल रं रनशनल स डड्व 
हबगबल्ोग्ाह क हडहसरि शन महणतात. महणजेच 
एएसीआर-२ ने वाचन साहहत्ाच्ा सूची् वण्वनाचे 
मानक हवकहसत केले आहेत.

एएसीआर-२ ्ा सरंहहतेची पुनहा सुधाररत आवतती 
२ २ मध्े प्रकाहशत झिाली. ही आवतती एएसीआर-
२  ्ा नावाने ओळखली जाते. तसेच २  साली 
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पहहला समास
(  )

दसरा समास
(  )

हतसरा समास
(  )

शीर््वक रेर्ा

पुनहा काही द सत्ारंसह नवीन आवतती प्रकाहशत 
करण्ात आली.

आता आपण पुढील प्रकारच्ा नोंद ची एएसीआर 
( -   ) ्ा 
ताहलका सरंहहतेनुसार ग्रंथारंच्ा ताहलकीकरणाच्ा प्राथहमक 
हन्मारंच्ा प्रात्हक्कारंसह अ ्ास करू्ा.

एएसीआर ने आ्एसबीडी (जी) हे मानक 
हवकहसत केल्ाने ग्रंथारंकररता जी मुख् नोंद केली जाते 
त्ा मुख् नोंदीस मास र नोंद  अथवा ्ुहन  काड्व  
असे सरंबोधले जाते. कारण, ्ा मुख् नोंदीच्ा आधारेच 
तर साहा ्कारी नोंदीही (  ) त्ाच 

प तीने केल्ा जातात.
्दनट का मधील समास ( ndentions) :
्ुहन  काड्वमध्े ग्रंथाहवर््ीची सूची् माहहती 

उताऱ्ारंच्ा ( ) साहा ्ाने हवभागून हदली 
जाते. हे ताहलका परि ×  ्ा आकाराचे असते. 
ग्रंथारंची सूची्  माहहती देताना त्ामध्े तीन उभे समास 
( ) दोन श् व एक अ श् असतात. ते 
पुढील आकृतीच्ा साहा ्ाने दश्ववले आहेत.

) होते. ही सु वात पहहल्ा समासापासून होते व 
राहहलेली ग्रंथाहवर््ीची सव्व  माहहती त्ापुढे दसऱ्ा 
समासापासून होते व पहहल्ा उताऱ्ाशी सरंबरंहधत माहहती 
दसऱ्ा समासापासूनच हलहहली जाते. जसे, ग्रंथनाम, 
ग्रंथाच्ा आश्ाची जबाबदारी असलेल्ा व् ीचे नाम, 
आवतती, प्रकाशन सथळ, प्रकाशन वर््व त्ादी. 

तथाहप, दसऱ्ा उताऱ्ापासून सुरू होणाऱ्ा 
नोंद च्ा कारंची नोंद (उदा., प े, तर समाहव  
मजकूर  नकाशे, अ लास त्ादी), आकार, माला 
त्ादी दसऱ्ा समासापासूनच नोंदवले जातात.

Title: Subtitle/First statement of responsibility; 

each statement of responsibility. - edition

statement. - first place of publication : 

Publisher, Year of publication.

Extent of item : other physical details;

dimensions. - (Series ; series no.)

Note :
ISBN

1. Subject Heading/s

i. Title                  

पहहला समास हा ताहलकापरिाच्ा कडेपासून  
सपेसेस, दसरा समास  सपेसेस व हतसरा समास  
सपेसेस असतो. हतसरा समास अ श् सवरूपात असतो.

्दनट का मधील हद रं  समास ( anging 
ndentions) :

जेवहा ग्रंथ तीनपेक्ा जासत लेखकारंनी हलहहलेला 
असतो हकंवा सरंपाहदत केलेला असतो तेवहा अशा 
प्रकारच्ा समासाचा उप्ोग करून मुख् ताहलका नोंद 
केली जाते. नोंदीची सु वात ग्रंथनामाने (    

अशा प्रकारच्ा 
ग्रंथारंच्ा साहा ्कारी नोंदी 
(  ) ्ा 
हतसऱ्ा समासापासून सु  
होतात. अशा साहा ्कारी 
नोंद चा आराखडा 
पुढीलप्रमाणे   

साहा ्कारी नोंदीचे शीर््वक

मुख् नोंदीच्ा कारंची सु वात (शीर््वक)/आश्ास जबाबदार

वगाांक असलेल्ा  व् ीचे नाम. -  आवतती. - प्रकाशन सथळ 

ग्रंथारंक प्रकाशक,  प्रकाशन वर््व

दसरा उतारा (मुख् नोंदीप्रमाणेच)

हतसरा उतारा (मुख् नोंदीप्रमाणेच)

दाखल अरंक

. हवर्् शीर््वक/के

I. ग्रंथशीर््वक              
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एएसीआर-२ नुसार मुख् नोंदीचा व साहा ्कारी 
नोंदीचा आराखडा 

एएसीआर-२ नुसार मुख् नोंदीचा आराखडा पुढील 
आकृतीत दश्वहवला आहे. ात मुख् नोंदीतील 
शीर््वकाची सु वातही पहहल्ा समासापासून (  

) होते. तर सहा्क नोंदीतील शीर््वकाच्ा 
नोंदीची सु वात दसऱ्ा समासापासून (  

) होते.
लेखकाचे नाव (आडनावाने सु वात)

 ग्रंथनाम     उपनाम   (असल्ास)   / लेखक

वगाांक (शीर््वक प ावर जसे हदले असेल तसे).   -   आवतती

ग्रंथारंक . प्रकाशन सथळ     प्रकाशक,   प्रकाशन वर््व.

ग्रंथाची प े  ग्रंथातील हचरिे, नकाशे, अ लास 

आकार .  (माला शीर््वक  माला रिमारंक)

दाखल अरंक ीपा 

. दव ् शी क             
. ग्रंथनाम 
. तर लेखक  सरंपादक 

आता आपण साहा ्कारी नोंदीचा आराखडा पा  
्ा.

साहा ्कारी नोंदीचे शीर््वक 

   मुख् नोंदीतील लेखकाचे नाव (आडनावाने सु वात) 

 वगाांक ग्रंथनाम  समारंतर ग्रंथनाम (असल्ास)  ग्रंथाचे

ग्रंथारंक उपनाम/ लेखक .  आवतती/ आवततीचा सरंपादक (असल्ास).

. प्रकाशन सथळ     प्रकाशक,   प्रकाशन वर््व.

ग्रंथाची प े  ग्रंथातील हचरिे, नकाशे, अ लास 

दाखल अरंक  आकार .  (माला शीर््वक  माला रिमारंक)
टीपा 

B
नक्कल शी क

. ग्रंथनाम 
२. तर लेखक  सरंपादक 
. दव ् शी क             

एएसीआर-२ च्ा हन्मारंच्ा पहहल्ा भागात 
ग्रंथाच्ा वण्वनाचे हन्म व नोंदी त्ार करण्ाच्ा सूचना 
हदलेल्ा आहेत.

्ामध्े ग्रंथ, परिके, ापील परिक 
( ), नकाशे, लास,  हसतहलगखते,  सरंगीत 
रेक ड्वस, सा ंड रेक हडांग, मा्रिो मस्व, हन्तकाहलक 
त्ादीचा समावेश होतो.

ताहलकाकाराला कोणत्ा प्रलेखाच्ा कोणत्ा 
कास प्राधान् दे न नोंद कशी करावी ्ाहवर््ी 

माग्वदश्वन केलेले आहे.

हवभाग दोन मध्े एकूण सहा प्रकरणे आहेत. ्ा 
प्रकरणारं ारे हवहवध नोंद चे शीर््वक, एकसमान शीर््वक 
(  ), माहहती शोधक क, व् च्ा 
नावाचे शीर््वक, भ गोहलक नावारंचे शीर््वक, सम ी 
सरंसथारंचे शीर््वक व सरंदभ्व ्ाहवर््ीच्ा हन्मारंचा उलगडा 
होतो.

सीआर २ तादलका सरंदहतेप्रमाणे ग्रंथारं ्ा 
तादलका नोंदी त्ार कर ्ाचे दन्म :

एएसीआर-२ ्ा ताहलका सरंहहतेतील ग्रंथारंच्ा 
ताहलका नोंदी त्ार करण्ाचे हन्म पुढीलप्रमाणे (पररंतु 
अहतश् सखोलपणे आपण हवहवध सवरूपाच्ा वाचन 
साहहत्ारंच्ा ताहलका नोंदी त्ार करण्ाचे हन्म 
अ ्ासणार नसून केवळ एक लेखक, दोन लेखक, तीन 
लेखकारंनी व तीन पेक्ा जासत लेखकारंनी हलहहलेल्ा 
ग्रंथारंचे हन्म आपण अ ्ासणार आहोत  सरंदभ्व  
अ्लो-अमेररकन क ल हगरंग लस, २ री आ. २ ).

ल 1.  : ग्रंथादव ्ी ्ा सची् मादहतीचा 
त :

्ा हन्मानुसार ग्रंथाचे ताहलकीकरण करताना 
ग्रंथाचे शीर््वक प  (पान) हे अहधकृत सूची् माहहतीचा 
स्ोत महणून ्ावा. शीर््वक प ावर सरंपूण्व सूची् माहहती 
नसल्ास सरंपूण्व ग्रंथातून तररिच्ा भागातूनही माहहती 

े न हतचा उप्ोग ताहलका नोंदी त्ार करण्ासाठी 
केला जा  शकतो.

ल .  : श लेखन दच हारंदव ्ीचा दन्म :
ताहलका नोंदीतील प्रत्ेक हवभागाच्ा अगोदर 

सरंबरंहधत शु लेखन हचनह हकंवा हचनहे देणे आवश्क 
आहे (केवळ नोंदीच्ा सु वातीस असे हचनह वापरले 
जात नाही). उदा., पूण्वहवराम (.), सपेस ( ), 
आडवी रेर् ( ), सवलपहवराम (,), अलपहवराम 
( ), कोलन / हवसग्व ( ),  बरोबरचे हचनह ( ) व 
च कोनी कंस  .

ल . B  : ग्रंथनाम दकवा ग्रंथ शी क ्ा 
दव ्ीचा दन्म :

ज्ा ग्रंथाची ताहलका नोंद करा्ची आहे त्ाच्ा 
शीर््वक प ावर (  ) ज्ा प तीने ग्रंथनाम 
हदलेले असेल त्ाचप्रमाणे ते ताहलका नोंदीत हलहहले 
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जावे. ग्रंथास समारंतर ग्रंथनाम असल्ास ते मुख् 
ग्रंथनामानरंतर बरोबरचे (   ) हचनह ( )
अगोदर दे न हलहावे व ग्रंथात उपशीर््वक असल्ास 
समारंतर ग्रंथनामानरंतर (असल्ास) हवसग्व हचनह ( ) 
दे न उपग्रंथनाम (उपग्रंथ शीर््वक) हलहावे.

ल .  : ग्रंथातील म कराची बाबदारी 
असलेल्ा लेखकासरंबरंधीचा दन्म : 

ग्रंथातील शीर््वक / ग्रंथनाम प ावर लेखकाचे नाव 
जसे हदले असेल ते तसेच ्ावे. मारि मुख् नोंदीत 
शीर््वक भागात लेखकाचे नाव हलहहताना आडनावाने 
सु वात करावी व त्ानरंतर सवलपहवराम दे न पहहले 
नाव व दसरे नाव (वहडलारंचे/पतीचे नाव) हलहावे. 
पहहल्ा उताऱ्ात ( ) जेवहा  ग्रंथकाराची 
माहहती शीर््वकानरंतर हदली जाते तेवहा लेखकाच्ा नावाचा 
रिम शीर््वक प ावर  जसा हदला असेल त्ाच प तीने 
हलहावा.

लेखकाच्ा नावाची माहहती शीर््वक प ावर 
नसल्ास व ती तर स्ोतारंकडून प्रा  केल्ास त्ाचे 
नाव च कोन कंसात (     ) 
हलहावे.

लेखकाच्ा नावासमोर जर काही सनमानदश्वक शबद 
अथवा पदवी दश्ववणारे शबद हलहहलेले असतील तर ते 
हल  न्ेत. अन्था, त्ारंची खरोखरच गरज असेल तरच 
ते हलहावेत. उदा., ड र, प्राध्ापक, माननी् त्ादी 
हल  न्ेत.

ल .  : ग्रंथाची आव ती
ग्रंथाची आवतती हा हवभाग ताहलका नोंदीमध्े 

लेखकानरंतर ्ेतो (मुख् नोंद व साहा ्कारी नोंदीच्ा  
सु वातीस हदलेला आराखडा ब ा). ग्रंथाच्ा ग्रंथनाम 
प ावर (  ) अथवा त्ाच्ा मागील बाजूस 
(  ) आवतती सरंदभा्वतील माहहती हदलेली 
असते. ती माहहती अहधकृत समजून ्ावी.

ल . B1 : आव ती सरंबरंदधत मादहती कशी 
दलहावी

आवततीची माहहती ताहलका नोंदीमध्े देताना 
ल ुरूप सवरूपात ( ) देण्ात ्ावी. 
उदा., ग्रंथात   अशी माहहती 

हदलेली असल्ास ती हलहहताना  .  अशी 
हलहावी. ्ा अगोदर पूण्वहवराम (  ) सपेस 
( ) आडवी रेर्ा ( ) सपेस ( ) दे न 
हलहावी.

ल .  : प्रकाशन  दवतरण ्ादी ्ा मादहती 
सरंबरंधीचे दन्म : 

ल .  : प्रकाशन थळ
ग्रंथाचे प्रकाशन सथळ हे ग्रंथनाम प ावर (  
) ज्ा प तीने हदले असेल तसेच ते हलहावे. 

हा भाग लेखकानरंतर अथवा सरंपादकानरंतर (असल्ास) 
्ेतो. प्रकाशन सथळाची माहहती हलहहताना आवततीनरंतर 
पूण्वहवराम (  ) सपेस ( ) आडवी रेर्ा 
( ) सपेस ( ) ही हचनहे हल न नरंतरच 
हलहावी (मुख् नोंदीचा व साहा ्कारी नोंदीचा 
आराखडा ब ावा).

ल .  : प्रकाशक  दवतरक ्ादी सरंबरंधीची 
मादहती :

प्रकाशन सथळानरंतर प्रकाशकाहवर््ीची माहहती 
हदली जाते. त्ापूवषी हवसग्व हचनह ( ) हदले जाते. 
उदा.,

 लरंडन  मकहमलन
 ोरों ो  ्ुहनवहहस्व ी  ोरों ो प्रेस
ल .  : प्रकाशन व दवतरण तारीख 

्ादीसरंबरंधीचा दन्म :
ग्रंथनाम प ावर उजव्ा बाजूस अथवा डाव्ा 

बाजूस (       ) 
हदल्ाप्रमाणे हलहावे. प्रकाशन वर््व हे रंडो-अरेहबक 
रिमारंकाच्ाच सवरूपात हलहावे. ्ापूवषी सवलपहवराम 
हचनह हलहावे. उदा.,

, २ 
, २  
, २

ल .  : क लेशन सरंबरंधीचे दन्म : ग्रंथाची 
प्राथहमक प े, मुख् प े, ग्रंथात असलेले नकाशे, 
हचरिे, अ लास व ग्रंथा बरोबरील तर साहहत् (सी-डी, 

पी) ्ाहवर््ीचे हन्म 
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ल .  : ्ा हवभागातील ग्रंथाचे हवहवध 
माहहती क हलहहताना त्ा अगोदर हलहा्च्ा 
हचनहारंचे हन्म 

्ा हवभागाची सु वात नवीन उताऱ्ापासून दसऱ्ा 
समासापासून करण्ात ्ावी. सु वातीस ग्रंथाच्ा 
प ारंहवर््ी माहहती हदल्ानरंतर ग्रंथातील नकाशे, हचरिे, 

े स ्ाहवर््ीची माहहती देण्ापूवषी हवसग्व ( ) हचनह 
हलहावे व ही माहहती देण्ात ्ावी. ग्रंथाच्ा 
आकाराहवर््ी माहहती देण्ापूवषी अलपहवराम ( ) हे 
हचनह वापरावे. ग्रंथाचा आकार नेहमी स.मी. ्ा सव पात 
द्ावा. ग्रंथासोबत काही साहहत् असल्ास त्ापूवषी 
( ) हे हचनह हल न त्ाहवर््ीची माहहती हलहहली 
जाते. उदा., एखाद्ा ग्रंथासोबत सोल्ुशन , सी-डी , 
एखाद्ा ेबलचे मन्ुअल (उदा., ल गररदहमक ेबल) 
सवतरंरिपणे हदले असल्ास अशी माहहती ्ा हवभागात 
हलहहली जाते. उदा.,

 सी-डी, ेबल 
 पी, डीवहीडी

 ्ानरंतर ्ाच उताऱ्ात माला  ( ) 
हवर््ीचा क ्ेतो. ग्रंथ माले मध्े हलहहलेला 
असल्ास (आपण सध्ा ्ाची उदाहरणे अ ्ासणार 
नाही पररंतु नोंदीतील क महणून आपण ्ाचा अ ्ास 
करतो्) मालेहवर््ीची माहहती ही गोल कंसात (  )  
हलहहली जाते. त्ापूवषी पूण्वहवराम, सपेस, आडवी रेर्ा, 
सपेस ही हचनहे हलहहली जातात. गोल कंसात मालेचे 
नाव हल न त्ापुढे अलपहवराम हचनह ( ) हल न मालेचा 
रिमारंक हलहहला जातो.

ल .  : टीप दव ा   ( ote rea) :
ीपा हलहहताना सु वात नवीन उताऱ्ाच्ा 

साहा ्ाने दसऱ्ा समासापासून (  ) 
करावी. एकापेक्ा जासत ीपा असल्ास प्रत्ेक 
ह पकेररता  नवीन उताऱ्ापासनू (  ) 
सु वात करावी.

ग्रंथाहवर््ी अहधकची माहहती द्ा्ची 
असल्ास ती ीप/ह पा सवरूपात हदली जाते. ीप 
हल न झिाल्ावर शेव ी पूण्वहवराम द्ावा. उदा.,

      
, 

     .   
, 

जर ीप अथवा ीपा हवधानाच्ा सवरूपात असेल 
तर त्ा डबल अवतरण हचनहात (  ) हलहावी/
हलहाव्ात. उदा.,     

   .
ल .  : आ् सबी न व आ् स स न ्ा 

क्रमारंकाचा दव ा  व ्ा सरंद ातील दन्म
ल .  : मादहतीचा त

्ा रिमारंकाहवर््ीची माहहती (  व ) 
कोणत्ाही स्ोतारंमधून ेतली तरी चालेल. अथा्वतच, 
ग्रंथात नसल्ास तर स्ोतारंमधून माहहती ेतली जा  
शकते. तर स्ोतारंमधून हा रिमारंक ेतल्ास तो च कोन 
कंसात हलहहण्ाची आवश्कता नाही.

नोंदीतील काही तर टकारंदव ्ीचे दन्म : 
नोंदीतील काही तर कारंहवर््ीचे हन्म पुढील 

प्रमाणे आहेत. उदा., वगाांक, ग्रंथारंक  व दाखल अरंक 
हे कठे व कसे हलहावेत.

व ाक : वगाांक ताहलका परिाच्ा वरच्ा बाजूपासून 
(पहहल्ा समासाच्ा अलीकडे) हतसऱ्ा अथवा च ्ा 
ओळीवर हलहावा. जर वगाांक मोठा असेल तर तो 
ताहलका परिाच्ा वरच्ा बाजूस (नोंदीच्ा शीर््वकाच्ा 
ओळीच्ा वर) हलहहला तरी चालेल.

ग्रंथारंक : ग्रंथारंक हा वगाांकाच्ा खाली, च ्ा 
ओळीवर (अथा्वतच पहहल्ा समासापूवषी) ताहलका 
परिाच्ा डाव्ा कडेपासून एक सपेस सोडून हलहावा.

दाखल अरंक : दाखल अरंक सातव्ा ओळीवर, 
ताहलका परिाच्ा डाव्ा कडेपासून एक सपेस सोडून 
पहहल्ा समासात हलहावा. 

अशा प तीने प्राथहमक हन्मारंची व ताहलकेतील 
मुख् नोंद व साहा ्कारी नोंद चा आराखडा ्ाहवर््ी 
माहहती ेतल्ानरंतर काही ग्रंथारंहवर््ीची सूची् माहहती 
दे न त्ारंच्ा मुख् नोंदी व साहा ्कारी नोंदी कशा 
केल्ा जातील ते पा ्ा.
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दव ् शी क दे ्ा ्ा दवदवध प ती
ताहलकीकरणात नोंद च्ा हवहवध प्रकारारंमध्े 

ज्ाप्रमाणे सूची् माहहतीस महत्व आहे तसेच महतव 
ग्रंथातील मजकूराच्ा आश्ासही आहे. वाचक हा 
ग्रंथनाम, लेखक, सरंपादक, भार्ारंतरकार, माला 
त्ादीच्ा साहा ्ाने वाचन साहहत्ाचा शोध ेतो. 

त्ाच प्रमाणे आधुहनक काळात हवर्् ग कोनास  
मोठ्ा प्रमाणावर महत्व प्रा  झिाले आहे. कारण  
वाचकास हव्ा असलेल्ा माहहतीचा शोध ेण्ाकररता 
हवर्् ग कोन  हा जासत जवळचा व त्ाच्ाशी 

सरंबरंहधत सरं ा तरंतोतरंत हव्ा असलेल्ा हवर््ासरंबरंधी 
असल्ास त्ा हवर््ावरील सव्व वाचन साहहत् एकहरित 
प्रहतप्रा  होते. त्ाचमुळे, तज  प्रणाली (  

), कृहरिम बुग मतता (  
) व गुगल सक लर (  

) त्ादीमध्े हवी असलेली माहहती तवररत 
व अचूकपणे प्रहतप्रा  होण्ाकररता हवर्् सरं ारंचे ्ो्् 
ते सादरीकरण कसे करता ्े ल ्ाहवर््ी मोठ्ा 
प्रमाणावर सरंशोधन झिाले आहे व अजूनही त्ावर नवीन 
सरंशोधन चालू आहे. ्ाच प्रमाणे नचरल ल्वेज 
प्रोसेहसरंग अा ावली  ही हवकहसत करण्ात आली आहे. 
सरंशोधनाकररता वा  म् शोध अथवा वाचन साहहत् 
शोध (  ) करताना ‘हवर्् 
ग कोन  हाच जासत उप्ोगाचा असतो. त्ामुळे 

आधुहनक ग्रंथपालनात ‘हवर्् ग कोनातून  माहहती 
प्रहतप्रा ीच्ा का्ा्वस अनन्साधारण महत्व प्रा  झिाले 
आहे. कारण ्ामुळे ्ो्् माहहती प्रहतप्रा  होते.

दव ् शी क दे ्ाची दवदवध साधने ( ools 
o  ub e t eadings) :

. दव ् शी क ्ादी  (List o  ub e t 
eadings) :

्ामध्े सव्व हवर््ारंकररता एकहरित सरं ा हदलेल्ा 
असतात. अशा हवर्् शीर््वक ्ाद्ारंमधून ग्रंथाच्ा 
आश्ाचे हवशलेर्ण करून ्ो्् त्ा हवर्् शीर््वकारंची 
हनवड केली जाते. ग्रंथातील हवर््ाचे प्रहतहनहधतव 
करणारी प्रमाहणत सरं ा आहण शीर््वक तसेच तर प्ा्व्ी 
सरं ा ्ारंच्ा साहा ्ाने सवतरंरि हवर्् शीर््वक नोंदी 

(ताहलका नोंदी) करता ्ेतात. उदा., सी्स्व हलस  
 सबजे   हेहडरं्ज, ला् री  काग्ेस सबजे  

हेड ्ज व मेडीकल सबजे  हेड ्ज त्ादी.
२. दन्रंद त सरं ा सरंग्ह ( ontrolled 

o abulary) :
ताहलकेमध्े सखोल हवर्् शीर््वकारंच्ा साहा ्ाने 

हवर्् शीर््वक नोंदी करणे अत्ावश्क असते. हवर्् 
शीर््वक ्ाद्ारंबरोबरच हन्रंहरित सरं ा सरंग्ह हवकहसत 
करण्ात आले व अद्ाहपही हवर््वार सरं ा सरंग्ह 
हवकहसत केले जात आहेत.

दन्रंद त सरं ा सरंग्ह हण े का्  
्ा ्ा : अहमताभ च जषी ्ारंच्ा मते, हन्रंहरित 

सरं ा सरंग्ह महणजे अथा्वच्ा ीने एकमेकारंशी हनगहडत 
असलेल्ा सरं ारंचा हन्रंहरित  सरं ा सरंग्ह व ज्ा हवर््ाचा 
तो सरं ा सरंग्ह आहे त्ा हवर््ाशी सरंबरंहधत सरं ारंची 
व्ापक  प्रमाणावर माहहती ह्यात हदलेली असते.  (  

    
    

     
). 

दन्रंद त सरं ा सरंग्हाची र  :
ानक्ेरिात सव्व हवर््ारंच्ा सरं ेमध्े नवीन भर पडत 

असते, त्ाच प्रमाणे अनेक सरं ारंना समानाथषी सरं ा 
( ) अगसततवात असतात. पररंतु, ज्ा 
हवर््ाच्ा ग्रंथारंच्ा हवर्् शीर््वक नोंदी करा्च्ा आहेत 
तो हवर्् कोणत्ा प्रमाहणत सरं ेच्ा साहा ्ाने सादर 
करता ्े ल ती  सरं ा हनवडावी लागते. ती सरं ा 
प्रचहलत असावी (नवीनतम) व त्ा सरं ेच्ा 
साहा ्ाने सरंबरंहधत हवर््ाची तवररत कलपना ्ावी असा 
त्ात उद्देश असतो. हन्रंहरित सरं ा सरंग्हाचा दसरा 
उद्देश महणजे अथा्वच्ा ीने काही सरं ा एकमेकारंशी 
सरंबरंहधत असतात. पररंतु, त्ा हवसकळीत सवरूपात 
असतात. अशा सरं ारंना एकहरित करून त्ारंच्ात दवा 
प्रसथाहपत करण्ाचे का््व हन्रंहरित सरं ा सरंग्हात केले 
जाते. हन्रंहरित सरं ा सरंग्हासच हथस रस  असे सरंबोधले 
जाते. ह ी प्रत्ेक हवर््ाचे सवतरंरिपणे हथस रस 
हवकहसत केले जात आहेत.
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‘ला् री  काग्ेस सबजे  हेड ्ज  ची नवीन 
आवतती ही हथस रस सवरूपात प्रकाहशत झिाली आहे. 
त्ाचप्रमाणे ‘हस्स्व हलस   सबजे  हेड ्ज  ची 
नवीन आवतती ही हथस रस सवरूपात प्रकाहशत झिाली 
आहे. हथस रसचा महत्वपूण्व उप्ोग महणजे सरंकहलत 
डे ाबेसमधून माहहती प्रहतप्रा  करण्ात मदत होते.

३. शरंखला प्रदक्र्ा  ( ain ro edure)  :
शरंखला प्रहरि्ा ही ताहलकीकरणातील ड . एस. 

आर. ररंगनाथन ्ारंचे महत्वपूण्व ्ोगदान आहे. शरंखला 
प्रहरि्ा ही हवर्् शीर््वके त्ार करण्ाची एक प्रकारची 
हनमन्ारंहरिक प ती हो्. वगषीकृत ताहलकेत 
(  ) व एएसीआर प तीतही 
हवर्् शीर््वक नोंदी (   ) 
करण्ासाठी ्ा प तीचा उप्ोग करता ्ेतो.  
ड .ररंगनाथन ्ारंनी ‘हथअरी  ला् री क ल ग  ्ा 
त्ारंच्ा ग्रंथात पहहल्ारंदा शरंखला प्रहरि्ा नमूद केली 
आहे. ्ा प तीमुळे अचूक हवर्् शीर््वके देण्ात मदत 
झिाली.

्ा प्रहरि्ेचे मुख् तत्व महणजे वगाांकावरून हवर्् 
शीर््वकात रूपारंतर केले जाते त्ाला हवर्् शीर््वक नोंद 
(्ालाच ड .ररंगनाथन ास रंडे स एन ी ) असे 
महणतात. जरी ड .ररंगनाथन ्ारंनी कोलन वगषीकरण 
प ती व ाहस ा ड क ल गच्ा अनुर्रंगाने ्ा 
शरंखला प्रहरि्ेची उप्ु ता सप  केली असली तरीही 
डीडीसी ( ु  डेहसमल ाहसह केशन) ्ा वगषीकरण 
प तीच्ा वगाांकाच्ा सरंदभा्वतही ही प्रहरि्ा वापरता 
्े  शकते. एएसीआर सरंहहतेनुसार ताहलकीकरण 
करतानाही हवर्् शीर््वक नोंदी करण्ासाठी ्ा प्रहरि्ेचा 
(  ) उप्ोग केला जा  शकतो.

वगाांकामधील प्रत्ेक हडहज चे (काही हडहज  सचा 
अपवाद सोडून) रूपारंतर हवर्् शीर््वकात केले जाते. 
वगाांकातील पहहला अरंक (हडहज ) हा हवर््ाचा पहहला 
दवा असतो, वगाांकातील दसरे दोन अरंक (हडहज स) 
हवर््ाचा दसरा दवा दश्वहवतात, ्ाच प्रमाणे पुढे हीच 
प्रहरि्ा अवलरंहबली जाते. हवर््ाचा शेव चा दवा 
वगाांका न त्ार केला जातो व तो सू म हवर्् दवा 

असतो.
 दवे ( ) हे हवहवध प्रकारचे असतात 

. सवा दवा ( alse Link) : सवा दवा  
महणजे वगाांकातील जोड हचनहे. जसे ,   . 

प्रावसथा सरंबरंध (  )  जे  
अरंकाच्ा (हचनहाच्ा) साहा ्ाने दश्ववले जातात, ते 
हचनह. उदा.,  (शून्).

पैलू अरंतग्वत सरंबरंध दश्ववणारे हचनह (  
)  परं मध्े ( - ) प्रावसथा सरंबरंध 

दश्ववणारे हचनह हकंवा वगाांकात काल पैलूचे प्रहतहनहधतव 
करणारे हचनह. उदा., हवसावे शतक.

२. ्ा द ्ा ारे श ध ेतला ाणार नाही असा 
दवा ( nsaug t Link): असा दवा महणजे ज्ा 
दव्ाचा शेव  वगाांकाच्ा पैलूतील पथक काने होतो 
(         

)  तसेच ्ा हवर्् सरं ेच्ा साहा ्ाने वाचक 
ग्रंथारंचा शोध ेणार नाही.

३. ्ा द ्ा ारे मादहतीचा श ध ेतला ा ल 
असा दवा ( oug t Link) : साधारणपणे वाचक 
हवर्् सरं ेच्ा साहा ्ाने माहहतीचा शोध े ल असा 
दवा.

४. नसलेला दवा ( issing Link) : 
वगाांकामध्े अरंकारंची एक शरंखला ( ) असते. 
कारण जसजसा वगाांक सामान्ाकडून हवशेर्तवाकडे 
जातो तेवहा मुख् हवर््ापासून उपहवर््ारंकडे हवर््ाची 
उतररंड त्ार होते. पररंतु, ्ा उतररंडीमध्े काही जागा 
( , अरंक) ररकाम्ा सोडलेल्ा असतात. अशा 
ररकाम्ा सोडलेल्ा अरंकारंना ( ) नसलेला दवा 
महणतात.

आता आपण शरंखला प्रहरि्े ार े कोलन वगषीकरण 
प ती व ु  डेहसमल वगषीकरण प तीनुसार हवर्् 
हनदश नोंदी (    - वगषीकृत 
ताहलकेत) व हवर्् शीर््वक नोंदी (एएसीआर ताहलका 
सरंहहतेनुसार) कशा केला जातात ते पा ्ा.
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कोलन वगषीकरण प तीनुसार शरंखला प्रहरि्ा  
,  ची वगाांक शरंखला खालीलप्रमाणे आहे.

Othello            O111,2J64P

Shakespeare Drama  O111,2J64

Drama English          O111,2

English Literature     O111

Literature                  O

शीर््वके पुढीलप्रमाणे 

O = Literature (Sought Link)

O11 = Indo-European Literature (Unsought Link)

O111= English Literature (Sought Link)

O111, = False Link

O111,2 = Drama, English (Sought Link)

O111,2J64 = Shakespeare Drama (Sought Link)

O111,2J64P = Othello (sought Link) 

ु  डेहसमल वगषीकरण प तीनुसार शरंखला 
प्रहरि्ा  

ु  डेहसमल वगषीकरण प तीनुसार शरंखला 
प्रहरि्ा कशी केली जाते व त्ापासून हवर्् शीर््वके 

हकंवा हवर्् शीर््वक नोंदी कशा त्ार केल्ा जा  
शकतात ते पा  ्ा. (अशा प तीने हवर्् शीर््वके 
त्ार करून सव्वप्रथम ‘ह ह श नशनल हबगबल्ोग्ा ी  
ने  पासून  प्ांत वापर केला).
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600 = Technology (Sought Link)

620 = Engineering  (Sought Link)

621= Mechanical Engineering (False Link)

621.3 = Electrical Engineering (Sought Link)

621.32 = Electrical Lightening (False  Link)

621.328 = Apparatus at service end of line
                   (Unsought Link)

621.328 = Cartridge Fuses (sought Link) 

.  ्ाची वगाांक शरंखला खालीलप्रमाणे आहे. 

शीर््वके पुढीलप्रमाणे 

Cartridge Fuses                      621.328 

Fuses, Electrical Engineering  621.32

Electrical Engineering             621.3

Engineering                              620

Technology                              600 
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) का लेखकाने दलदहलेला ग्रंथ : 
 (मराठी भार्ेतील)
 सूची् तपशील पुढील प्रमाणे
 ग्रंथनाम  पाहनपत
 लेखक  पा ील, हवशवास
 प्रकाशक  राजहरंस प्रकाशन प्रा. हल.
 प्रकाशन सथळ  पुणे, प्रकाशन वर््व  २ , 
 आवतती   थी

ग्रंथारंची प े  प्राथहमक प े , मुख् मजकराची 
प े -  (ग्थारंत नकाशे हदलेले आहेत.)
आकार  २२ स.मी.
वगाांक  .
ग्थारंक   
दाखल अरंक  २२ 

  - - - -
्ा ग्थारंच्ा ताहलका नोंदी कशा होतील ते पा ्ा.

दाहरणे 

.  पाहनपत
/  पा ील, हवशवास

 पाहनपत / हवशवास पा ील . -  थी आ. - पुणे  राजहरंस प्रकाशन, 
 २ .
 ,   प े  नकाशे  २२ स. मी.

२२        

 . मराठी कादरंबरी   २. मराठी  वा  म्
 . शीर््वक

ग्रंथ शीर््वक नोंद

.  पा ील, हवशवास
/  पाहनपत / हवशवास पा ील . -  थी आ. - पुणे  राजहरंस प्रकाशन, 

 २ .
 ,   प े  नकाशे  २२ स. मी.

२२        
 . कादरंबरी, मराठी   २. वा  म्, मराठी 
 . शीर््वक

मुख् नोंद
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व ाक .  ची शरंखला प्रदक्र्ा ( ain reo edure) प ीलप्रमाणे : 

   कादरंबरी, मराठी
 पा ील, हवशवास

.    पाहनपत / हवशवास पा ील . -  थी आ. - पुणे  राजहरंस प्रकाशन, 
/  २ .

   ,   प े  नकाशे  २२ स. मी.
          

२२
   . मराठी कादरंबरी  . शीर््वक
 

हवर्् शीर््वक नोंद

   वा  म्, मराठी
 पा ील, हवशवास

.    पाहनपत / हवशवास पा ील . -  थी आ. - पुणे  राजहरंस प्रकाशन, 
/  २ .

   ,   प े  नकाशे  २२ स. मी.
          

२२

 

हवर्् शीर््वक नोंद

.  मराठी कादरंबरी (  )

.  मराठी वा  म् (  )

  तर भार्ारंमधील वा  म् (  )

  तर भार्ारंमधील वा  म् (  )
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(२) द न लेखकारंनी दलदहलेला ग्रंथ ( रंग् ी) :
ग्रंथाचा सूची् तपशील पुढील प्रमाणे 
ग्रंथनाम (    )   

लेखक ( )  . .    

प्रकाशक ( )    . .
प्रकाशन सथळ (   )  
प्रकाशन वर््व (   )  
आवतती ( )  

  
 , . .
   / . .   

  . -  . -     . . , 
/  ,    . .

    

       

  

 , . .
   / . .   

  . -  . -     . . , 
/  ,    . .

    

       
 . ,   . 
 . 

 

ग्रंथाची प े ( )  - ,  

ग्रंथातील तर माहहती (    
)     , 

 ,    
 

      
आकार (    )   . .
बोधारंक (  .   )  
     /
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 , 
 , . .
   / . .   

  . -  . -     . . , 
/  ,    . .

    

       

  -

 , 
 , . .
   / . .   

  . -  . -     . . , 
/  ,    . .

    

       

  

 
 , . .
   / . .   

  . -  . -     . . , 
/  ,    . .

    

       

  -
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(३) का लेखकाने दलदहलेला ग्रंथ ( रंग् ी) :
सूची् तपशील पुढीलप्रमाणे 
ग्रंथनाम (    )    

      

लेखक ( )  . .  (  
 )

प्रकाशक ( )    

प्रकाशन सथळ (   )  , 
, 

प्रकाशन वर््व (   )  , 

आवतती ( )  
ग्रंथाची प े ( )  ,  
ग्रंथातील तर माहहती (    

)     
 -     

बोधारंक (  .   )  .
     /
     
आकार (    )   . .

 ,  
        
  / . .  . -  .  . -   
  , .
 , .     . .
       

 .   .  
   .  - 
 
 . 

 

.
/

         
   .
 ,  
         
  /    . -  .  . -   
   , .

 , .     . .
       

  

.
/
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 ,  
        
  / . .  . -  .  . -   
  , .
  , .     . .

        

  

.
/

    
 ,  
         
  /    . -  .  . -  
   , .
 , .     . .

       

  

.
/

   -   - 
 ,  
         
  /    . -  .  . -  
   , .
 , .     . .

       

  

.
/
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(४) सरंपाददत कलेला ग्रंथ :
सूची् तपशील पुढीलप्रमाणे  
ग्रंथनाम ( )   

लेखक ( )      
  

प्रकाशक ( )   
प्रकाशन सथळ (   )   

   

प्रकाशन वर््व (   )  
आवतती ( )  
ग्रंथाची प े ( )  ,  
ग्रंथातील तर माहहती (    

)     
     

ग्रंथाचा अाकार (     )   . .
बोधारंक (  .   )  .
      /
      

   / .    
    . -  . -    , 

.   .
/   , .   . .

   
  

     
  .      . 
  . 
  . , 
  . , 

 

  , , .
   / .    

.     . -  . -    , 
/   .

  , .   . .
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  , , .
   / .    
    . -  . -    , 

.   .
/   , .   . .

   
  

     
  

 

  
   / .    

.     . -  . -    , 
/   .

  , .   . .
   

  
     

  

  
   / .    

.     . -  . -    , 
/   .

  , .   . .
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300  Social Sciences and Anthropology

320  Political Science

325 International Migration and Colonisation

325.3 Colonisation

325.31 Post colonisation (World)

व ाक 325.31 ची शरंखला प्रदक्र्ा ( ain reo edure) प ीलप्रमाणे : 

  
   / .    

.     . -  . -    , 
/   .

  , .   . .
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ग्रंथपाल हा माहहती स्ोत आहण वाचक ्ारंच्ामधील 
दवा समजला जातो. वाचकारंना  आवश्क ती 
अद््ावत माहहती अत्लप वेळात प्रा  करून देणे हे 
ग्रंथपालाचे सवा्वत महतवाचे का््व आहे. त्ासाठी 
ग्रंथपाल ग्रंथाल्ीन वाचनसरंग्ह आहण सरंदभ्व साधने 
्ारंच्ा साहा ्ाने वाचकारंना हवी असलेली माहहती 
देण्ाचे का््व करत असतो. सरंदभ्व साधनारंमध्े प्रामुख्ाने 
शबदकोश, हवशवकोश, हनदहशका, हवहवध हवर््ारंचा 
ग्रंथसरंग्ह, हन्तकाहलके, हवहवध उपलबध -स्ोत 
त्ाद चा समावेश होतो. वाचकारंच्ा प्रशनारंची 

समाधानकारक उततरे आहण त्ारंना अपेहक्त असलेली 
माहहती ्ा सव्व सरंदभ्व साधनारंच्ा साहा ्ाने देण्ाचा 
प्र्तन केला जातो. ह्यालाच सरंदभ्व सेवा असे महणतात. 
आपण ्ा प्रात्हक्कामध्े आपल्ा सरावासाठी सरंदभ्व 
सेवेवर आधाररत प्रशन हदलेले आहेत त्ारंची उततरे 
आपल्ा ग्रंथाल्ामध्े उपलबध असलेल्ा सरंदभ्व 
साहहत्ाच्ा साहा ्ाने शोधून काढा आहण शोधल्ानरंतर 
सरंबरंहधत सरंदभ्व ग्रंथाची नोंद करा.

व्रंअ ््नासा ी वा ्ा् :
( ) खालील रंग्जी शबदारंचे अथ्व शोधून काढा.
 (अ)  
 (आ) 
 ( )  
 ( )  
 (उ)  

(२) भारती् सणारंची माहहती हमळवा. 
 (अ)  होळी
 (आ) गुढीपाडवा
 ( )  दसरा
 ( )  रक्ाबरंधन  

( ) खालील हवर््ारंवर माहहती हमळवा 
 (अ)  भारती् अथ्वव्वसथा 
 (आ) महारा ाची भ गोहलक गसथती 
 ( )  अध्ापन प ती 

( ) मेरीअम वेबस र शबदकोशाचा ( -
 ) वापर करून 

 ह्या सरं ेची व्ाख्ा शोधा.
( ) ड .हश्ाली रामामत ररंगनाथन ्ारंची माहहती 

शोधा.
( ) मराठी कथाकार द.मा.हमरासदार ्ारंची माहहती 

शोधा.
( ) हवनोदी लेखक पु.ल.देशपारंडे ्ारंची माहहती शोधा.
( ) दासबोध ह्या ग्रंथावर माहहती शोधा.
( ) रामधारी हसरंह हदनकर ह्या हहरंदी साहहगत्कारंची 

माहहती शोधा. 
( ) एनसा् ोपीहड्ा ह ाहनकाच्ा खालील सरंकेत 

सथळावर जा न खालील सरं ा शोधा.
// . . /  

 (अ)  
 (आ)  
 ( )   
 ( ) 
 (उ) 
 ( )  
 (ए)  
( ) खालील हन्तकाहलकारंची माहहती रं रने चा 

वापर करून शोधा.
 (अ) 
 (आ) 
 ( ) 
 ( )  
 (उ)  

प्रा ्दक्षक ३. सरंद  सेवा
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प्रा ्दक्षक ४. क हा ( o a) म  प्रणाली आ ावली का्प तका

्ा हवभागामध्े आपण ग्रंथाल्ारंमधून वापरल्ा 
जाणाऱ्ा हवहवध मु  प्रणाली आ ावल ची माहहती 

ेणार आहोत. ग्रंथाल्ारंमध्े सरंगणकीकरणाचा 
( ) वापर सन  च्ा दशकात परंच 
काड्वच्ा वापराने सुरू झिाला.  च्ा दशकामध्े 
ग्रंथाल्ारंमध्े सरंगणक आहण ग्रंथाल्ीन प्रणाली 
आ ावली त्ार केल्ा जा  लागल्ा ज्ारंचा प्रामुख्ाने 
उपाज्वन, ताहलकीकरण आहण देव ेव हवभागामध्े वापर 
केला गेला. भारतामध्े सन  पासून ग्रंथाल्ारंमध्े 
सरंगणकीकरणाचा वापर वेगाने हो  लागला. आता 
जवळपास सव्व हवशेर् ग्रंथाल्े (  ) 
आहण मोठ्ा शैक्हणक ग्रंथाल्ारंमध्े ग्रंथाल् प्रणाली 
आ ावलीचा वापर (   

 ) सुरू केलेला आहे. 
ग्रंथाल्ीन प्रणाली आ ावली ( ntegrated 

Library anage ent o t are yste )  
: ग्रंथाल्ीन प्रणाली आ ावली साधारणपणे दोन 
प्रकारारंमध्े हवभागली जाते. ती खालीलप्रमाणे आहे.

. व्ावसाह्क ग्रंथाल्ीन प्रणाली आ ावली 
( ) उदा., , 

 .
२. मु  ग्रंथाल्ीन प्रणाली आ ावली 

- , , 
या अ ावाल पैकी आपण  ्ा मु  स्ोत 

ग्रंथाल्ीन प्रणाली आ ावलीचा अ ्ास करणार 

आहोत. सदर मु  आ ावली ही  सवरूपात 
रं रने ारे उपलबध आहे,    // -

. / / ्ा हलरंकला ग क 
करून    उपलबध हो ल. 

क हा ( o a) : ग्रंथाल् सरंगणकीकरण व 
माहहती सरंप्रेर्ण तरंरि ान ्ा पाचव्ा कामधील 
तागत्वक प्रकरणामध्े आपण ग्रंथाल्ीन सरंगणकीकरण 
तसेच मु  प्रणाली आ ावली ्ारंचा अ ्ास केला 
आहे. ्ा का््वपुगसतकेमध्े आपल्ाला  कोहा ( ) 
्ा मु  प्रणाली आ ावली आधारे प्रात्हक्क करा्चे 
आहे. त्ाचा प्रमुख उद्देश हवद्ा ्ाांना प्रात्हक्का ारे 
ग्रंथाल्ीन सरंगणकीकरण समजावून ेणे सुलभ हो ल हा 
आहे. सरंगणकी् प्रात्हक्क ा हवर््ाची रूपरेखा 
समजावी ्ाकररता उपाज्वन ( ) प्रहरि्ा 
आहण त्ातील क समजावून ेणे एवढे ्ामध्े 
अरंतभू्वत आहे (  ).  

पवत्ारी : कोहा ( ) ही मु  प्रणाली 
आ ावली असल्ामुळे ्ाची प्रात्हक्क आवतती 
( ) रं रने ारे कोहा कम्ुहन ीच्ा 
सरंकेतसथळावर ( // - .

/ /) उपलबध आहे. आपल्ाला आपले 
उपाज्वनाचे सव्व प्रात्हक्क ्ा प्रात्हक्क आवतती ारे 
(  ) पूण्व करा्चे आहे.   
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क हा ( o a) प्रा ्दक्षक आव ती ( ersion) रंटरनेट ारे सरंकत थळाव न णे. 
कोहा कम्ुहन ीच्ा सरंकेतसथळावर जा, सरंकेतसथळ पतता 

// - . / /
 

 

login करणे 
सरंकेतसथळी गेल्ावर   वापरून   करा्चे आहे ,  करताना तेथे हदलेला 

    आहण    वापरा.  
कोहा ( ) प्रणालीचे   उ डेल. 

// . . /
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्ेथे असलेल्ा हवहवध  पैकी 
  वर ग क करा, ग क 

केल्ानरंतर    वर जाल. 
o a uisition odule :

ग्रंथ उपाज्वन करण्ापवूषी आपल्ाला ग्रंथ हवतरकाची, 
ग्रंथहवरिेत्ाची माहहती -  

 मध्े भरवा्ची आहे  उदारणाथ्व,  

  ,     
त्ादी.  अशा प्रकारच्ा हवतरकारंची माहहती  

 वर ग क करून त्ा रकान्ारंमध्े भरावी. 
भरून झिाल्ावर  करण्ात ्ावी.   

तुमच्ा माहहतीसाठी त्ाचे सरिीन श  स हदलेले 
आहेत, त्ाचा आधार े न ्ो्् ती माहहती भरून 
झिाल्ानरंतर  ब नावर ग क करा महणजे भरलेली 
माहहती  हो ल.
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त्ानरंतर  केलेल्ा हवतरकाची/ग्रंथ हवरिेत्ाची भरलेली माहहती    वरून 
प्रा  करावी.

 

 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



137

दवतरकासा ी बा कट त्ार करणे.
  ा प्ा्व्ाला ग क करून ग्रंथ हवतरकासाठी बासके  त्ार करावी.

्ा तीन रकान्ारंमध्े माहहती भरून झिाल्ावर  करावी.
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्ानरंतर   बासके  वर ग क करा, जेणेकरून उपाज्वनाचे हवहवध प्ा्व् उपलबध होतील. ्ा 
प्ा्व्ारंपैकी आपल्ाला    (  ) हा प्ा्व् हनवडा्चा आहे. ्ावर ग क 
करा.
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ग क केल्ावर आपल्ाला ग्रंथ खरेदीसाठी नवीन  त्ार करा्ची आहे.

सदर रकान्ारंमध्े खाली हदलेल्ा सरिीन श चा आधार े न तुमही हनवडलेल्ा ग्रंथारंची माहहती भरा.

 

 

 

 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



140

खाली हदल्ाप्रमाणे तुमहाला प्रती  झिालेल्ा हदसतील.

 

 

 

 

काच शी का ्ा ादा प्रती ह ्ा असल्ास ्ा order करणे. 
   ्ा ब णावर ग क करून आपल्ाला हव्ा असलेल्ा प्रत ची सरंख्ा भरून 
 करावे.
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त्ानरंतर बासके  बरंद करा.

 

 

 

 

 झिालेल्ा ग्रंथारंच्ा अहधक रकान्ारंची माहहती ही  चा प्ा्व् ग क करून अहधकची माहहती 
भरू शकता. त्ानरंतर   भरा.
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त्ानरंतर   मध्े आवश्क ती हबलाची ( ) माहहती भरा.

  वर ग क करा.
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त्ानरंतर   वर ग क करा. तुमहारंला   हमळेल.
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