
महा�व�यालयातील �ंथालय :- 

महा�व�यालयातील �ंथालय �वभागातफ�  मी सव� �ंथालय सभासदांचे मन:पूव�क �वागत करते . उ�च 

�श!ण #णाल$चा आ&मा अस देखील �ंथालयास संबोधले जाते.  महा�व�यालया�या सम.ृद �ंथालयात 

अ/तशय मह&वपूण� असे संदभ� �ंथ , /नयतका�लके तसेच अ0यास1मावर आधा2रत पा3य पु�तके उपल5ध 

आहेत. सम.ृद पारंपा2रक �ंथ संपदे बरोबरच �ंथालयीन वाचकांसाठ7 1,35,000 पे!ा अ8धक  ई – बु:स व 

7000 पे!ा अ8धक आतंररा;<$य ई – जन�=स देखील उपल5ध आहेत. �ंथालयात पु�तकांची देवाण घेवाण 

कर?यासाठ7 SOUL 2.0 या संगणक #णाल$चा उपयोग केला जातो. तसेच �ंथालयात उपल5ध असले=या 

पु�तकांची मा@हती शोध?यासाठ7 वाचन क!ात OPAC (Online Public Access Catalogue) ची सु�वधा देखील 

उपल5ध आहे. 

  �ंथालया�या #मुख �वभागा पैकB अ/तशय मह&वाचा �वभाग Cहणजे पु�तक देवाण घेवाण �वभाग  

आहे. या @ठकाणी �व�याDयाEना अ0यास 1माशी /नगडीत पा3य पु�तके आठ @दवसांसाठ7 @दल$ जातात. परंत ु

&यासाठ7 �व�याDयाEनी �ंथालयाचे सभासद होणे अ/नवाय� आहे. �ंथालया�या वेबसाईट मधील Apply for 

Membership या �लकं मधून आपण �ंथालयाचे एक वषा�साठ7चे सभासद&व घेवू शकता. तसेच आप=याला हवे 

असनाJया पु�तकाची नKदणी आपण Advance Demand या �ंथालया�या वेबसाईट वर$ल �लकं मधून कL 

शकता. �व�याDयाEना पा3य पु�तकांचे �वतरण कर?यासाठ7 वग�/नहाय वेळा पNक तयार केले आहे. 

�ंथालया�या वेबसाईट मधील Book Circulation Time Table या �लकं मधून आपण �ंथालयाचे पु�तक 

�वतरणाचे वेळा पNक पाहू शकता. सकाळी 09::30 ते  01:30 वाजेपयEत �व�याDयाEना पु�तकांची देवाण घेवाण 

केल$ जाते. (दपुार$ 01:30 ते 02:30 हे म.यतंराची वेळ असेल)  

�ंथालयाचा दसुरा मह&वाचा �वभाग Cहणजे �ंथदालन �वभाग Oया म.ये �ंथालयातील पु�तके @ह 

�वषयानसुार ठेवलेल$ आहेत. �व�याDयाEनी या �वभागात #वेश करतांना �ंथालयातील कम�चायाEची परवानगी 

घेणे आवPयक आहे तसेच �ंथदालनात #वेश करतांना �वतः जवळील सामा न, �पशवी बाहेर ठेवावे.   

 �ंथदालनात संदभ� �वभाग तसेच य.ुजी.सी �या उप1मा अतंग�त �पधा� पर$!ा माग�दश�न कR S आहे. �पधा� 

पर$!ा माग�दश�न कR Sा�या अ8धक मा@हतीसाठ7 Dr.Kulkarni Sir यांना भेटावे. �पधा� पर$!ेची तयार$ 

कर?यासाठ7 उपयु:त असणार$ पु�तके सदर$ल �वभागात �व�याDयाEसाठ7 उपल5ध 

आहेत.  तसेच  �व�याDयाEसाठ7 �वतNं वाचनक! देखील �ंथालयाच आहे. �व�याDयाEना अ0यास 1माशी 

/नगडीत पु�तके वाचन क!ात अ.ययनासठ7 उपल5ध आहेत.  

�ंथालय आप=या वाचन �वषयक तसेच अ.ययन �वषयक गरजा पूण� कर?यासाठ7 क@टबT असून आपणास 

�ंथालया�या सेवांबUल काह$ त1ार अस=यास आपण �ंथालया�या वेबसाईट मधील Online Complaints या 

�लकं मधून आपल$ त1ार नKदवू शकता अथवा �ंथपालाना सम! भेटून आपल$ त1ार सांगू शकता. 

                                                 

   Dr.Smt. Awchar Savita  

                                                            �ंथपाल  


