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ग्रांथािय िार्षिक अहिाि

ददनाांक ३०/०३/२०१६

“बहुजन वहताय बहुजन सुखाय” हे ब्रीद घेऊन बहुजनाांचा सिाांगीण विकास साधण्यासाठी कठीबद्ध
असिेिी नाविक वजल्ह्यातीि अग्रगण्य िैक्षवणक सांस्था म्हणजे महात्मा गाांधी विद्यामांददर होय. विद्यार्थयाांच्या
िैक्षवणक, सामावजक गरजा िक्षात घेऊन सांस्कृ ती विियक विचार कसे प्रगल्ह्भ होतीि याकडे वििेि िक्ष
ददिे जाते. या सिाांचा विचार करून महाविद्याियातीि ग्रांथािय विभाग चैतन्यिीि आवण तेजस्िी
ठे िण्यासाठी आम्ही सदैि प्रयत्निीि असतो. मावहती तांत्रज्ञानातीि विकास ि मावहतीचा विस्फोट याांना
सामािून घेत ग्रांथाियाांना टटकू न राहायचे आहे. आवण भविष्यात होणार्रयाा बद्दिा कडे िाटचाि करायची
आहे. यासाठी ग्रांथािय कसे सुसज्ज आवण पटरपूणा होईि याकडे जास्तीत जास्त िक्ष ददिे जाते. त्यासाठी
दजेदार िाचन सावहत्य सांदभाग्रांथ, िब्दकोि, ज्ञानकोि, विविध स्पधाा परीक्षेसाठी उपयुक्त ग्रांथ ि
वनयतकाविके खरे दी के िी जातात गेल्ह्या ४५ ििाापासून ग्रांथािय ज्ञानदानाचे पवित्र काया करीत आहे. या
पवित्र काया करणार्रयाा महाविद्यािय ग्रांथाियाचा िार्षिक अहिाि सादर करताांना आनांद होत आहे.
स्थापनेपासून ते आज घडीिा ग्रांथाियात खािीि प्रमाणे ग्रांथसांख्या उपिब्द आहे.
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मावहती साक्षरतेचा उपक्रम : सद्याचे युग मावहती तांत्रज्ञानाचे युग आहे. मनुष्याच्या जीिनात मावहतीिा
अनन्य साधारण महत्ि आहे. आज ज्ञान विज्ञान आवण तांत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे िाचन सावहत्याची मोठया
प्रमाणािर वनर्षमती होत आहे. विध्यार्थयाांना आपल्ह्या क्षेत्रातीि निीन ज्ञान प्राप्त करणे आिश्यक असते.
त्यासाठी विद्याथी मावहती साक्षर असणे आिश्यक आहे. त्या उद्देिाने महाविध्यािायाचा विद्याथी मावहती
साक्षर व्हािा यासाठी ग्रांथाियात मुक्त (free) इन्टरनेट सेिा कायारत आहे.
इां टरनेट सेिा : ग्रांथािय विभागात १५ सांगणकासह इांटरनेट सुविधा असिेिी सुसज्ज प्रयोगिाळा ई-टरसोसा
च्या िापरासाठी महाविद्याियातीि विद्याथी सांिोधक ि प्राध्यापक िाभ घेतात. पी.बी.एफ.: आर्षथकदृष्या
मागासिेल्ह्या विध्यार्थयाांसाठी ग्रांथपेढी पी.बी.एफ. या योजने अांतगात ८४६४५.०० रू. दकमतीचे सुमारे ४३८
ग्रांथ खरे दी करण्यात आिे. या योजनेतीि ८० विध्यार्थयाांना २५७ पुस्तके ििाभर घरी अभ्यासासाठी देण्यात
आिी.
स्पधाा पटरक्षा मागादिान कें द्र : महाविद्याियाच्या ग्रांथािय विभागातून िैक्षवणक ििाात स्पधाा परीक्षेची ३३६
पुस्तके विध्यार्थयाांना ििाभरासाठी पुस्तके देण्यात आिी. १११ विध्यार्थयाानी त्याचा िाभ घेतिा.
वनयतकाविके : विविध विियािरीि ग्रांथसांख्या हे जसे ग्रांथाियातीि महत्िाचे अांग आहे. त्याच प्रमाणे
वनयातकाविके सुद्धा ग्रांथािायाचे महत्िाचे अांग आहे. वनयातकािीके हा ताज्या मावहतीचा प्रिाह असतो.
त्यामध्ये आद्ययाित मावहती वमळते. ही मावहती आमच्या विद्याथी ि विक्षकाांना वमळािी म्हणून ग्रांथाियात
िेगिेगळ्या विियािरीि राष्ट्रीय ि आांतरराष्ट्रीय स्तरािरीि इांग्रजी, मराठी ि ंहदी भािेतीि एकू ण १०१
वनयतकाविके आवण जनाल्ह्स खरे दी के िी जातात. िैक्षवणक ििाात ६००० ऑनिाई न ई-जनाल्ह्स आवण
९७००० ई-बुक्स चे दरििी नूतनीकरण करून ग्रांथािय सभासदाांना उपिब्द करून देण्यात येते. ंप्रट आवण
ई-जनाल्ह्स आवण ई-बुक्स ई. कटरता िार्षिक िगाणी पाठििी जाते.
दैवनक : विक्षक ि विद्याथी याांना दररोजच्या घडामोडीची मावहती वमळािी या कटरता मराठी, इांग्रजी आवण
वहदी भािेतीि २० दैवनक ितामान पेपर ग्रांथािय विभागात उपिब्ध करून देण्यात आिी. त्यासाठी दरमहा
रु. २५०० (दोन हजार पाचिे रुपये) एिढा खचा के िा जातो.
झेरॉक्स सेिा : सांिोधक विद्याथी ि महाविध्याियीन कमाचारी याांच्या मागणी नुसार ग्रांथ तसेच
वनयतकाविकातीि मजकू राच्या प्रवतविपी काढू न ददल्ह्या जातात.
कात्रण सेिा : महाविद्याियाची प्रवतमा अवधक स्पष्ट होण्यासाठी महाविद्यािय ग्रांथाियाने विविध दैवनकातून
महाविद्यािया सांबधी येणार्रयाा बातम्याांचे कात्रण सिाांसाठी िाचाियास उपिब्ध करून ददिे आहे.

फे सबुक सेिा / िाट्सअप : सोिि नेट्िर्ककग च्या माध्यमातून महाविद्यािात विविध िैक्षवणक उपक्रम
आयोवजत के िी जातात. त्या सिा उपक्रमाची मावहती ि मावहतीविियक बातमी महाविद्यािायाच्या सोिि
नेट्िर्ककग च्या माध्यमातून फे सबुकिर आवण िाट्सअप िर अपिोड के िी जाते. जेणेकरून
महाविद्यायाियाची प्रवतमा अवधक स्पष्ट होण्यास मदत होते.
आांतर ग्रांथाियीन देिघेि सेिा : महाविद्यािायातीि विद्याथी ि प्राध्यापकाांना आपल्ह्या विियासांबधी पुस्तक
ग्रांथाियात उपिब्द नसेि अिा िेळी खािीि ग्रांथाियाचे सभासदत्ि घेण्यात आिे आहे.
१.

डेिनेट (डेव्हिोंपग िायब्ररी नेटिका ) चे सभासद, ददल्ह्िी.

२.

महात्मा गाांधी विद्यामांदीर फामासी महाविद्यािय, नाविक

३.
महात्मा गाांधी विद्यामांदीर मैनेजमेंट इवन्स्ठटयुट, मुांबई आग्रा रोड पांचिटी नाविक
ग्रांथाियाची सुरवक्षतता : ग्रांथािय विभागतीि सावहत्य सुरकक्षेच्या दृष्टीने ग्रांथािय वबभागाचा ६२०००००
रू. बासस्ट िाख( बासस्ट िाख रुपये) चा विमाचे नूतनीकरण करण्यासाठी िार्षिक प्रीवमयम ३००० रू. खचा
करण्यात आिी.
समाज कल्ह्याण विभाग : वजल्ह्हा मावहती कायाािय, नाविक याांच्या माफा त महाविद्याियातीि िैक्षवणक
ििा २०१५-१६ या ििाात अनुसूवचत जातीच्या ९२ विद्यार्थयााना िोकराज्य मावसकाचे दर महा मोफत
वितरण करण्यात आिे.
उद्देि :१) सामावजक न्याय ि वििेि सहाय्य विभाग याांच्या योजनाांची प्रवसद्धी व्हािी.
२) अनुसूवचत जातीच्या सुविवक्षत बेरोजगार विद्यार्थयाांना ( युिकाांना) स्पधाा परीक्षेसाठी िोकराज्य
मावसकाचे मोफत वितरण.
आभार : महाविद्याियाच्या ग्रांथािय विभागातीि सेिा ि सुविधा समृद्ध ि अद्ययाित करण्यासाठी सांस्थेचे
विििस्त ि अध्यक्ष महाविद्याियाचे प्राचाया मा. बापूसाहेब जगदाळे ि ग्रांथािय सवमतीचे सदस्य ि माझे
सिा सहकारी आवण विद्याथी याांच्या सिाांच्या मागादिानामुळे ि सहकायााने ग्रांथाियाची प्रगती होत आहे.
मनापासून सिाांचे आभार व्यक्त करतो.

Achievements:
Mr. Sambhaji P. Vyalij
1) Participated in the International Conference on Emerging Trends and Issues in
Research & Development (ETIRD-2016) by contributing the paper entitled, „ELearning‟ at MGV‟s Maharaja Sayajirao Gaikwad Arts, Science & Commerce
College, Malegaon Camp from 17th to 18th February 2016 .
2) Presented research paper entitled, “ Information Literacy” in State level conference on
Emerging Trends and Innovations in Academic Library Services held at S.N.J.B‟s
Karmavir K.H. Abad Art, Shriman M.G. Lodha Commerce and Science College,
Chandwad on 25th and 26th September 2016.
3) Participated in the 103rd Indian Science Congress held at University of Mysore,
Mysuru from January 3 to 7, 2016.
4) Attended and Presented paper entitled, “N-LIST” in State level conference on Currents
trends in Academic Librarianship held Smt. Vimlaben Khimji Tejookaya Arts
Science and Commerce College, Nashik on 19th January 2016.

१.प्राचाया डॉ. बापूसाहेब जगदाळे
२.उपप्राचायाा डॉ.एम. अे. भारद्वाज
३.डॉ. आर.पी भामरे
४.डॉ. एन.बी.पिार
५.डॉ. एस. एम. पिार
५.डॉ. विना पाांढरे
६.प्रा. एस. पी. व्याळीज
७.कु मार गणेि िसांत सानप

ग्रांथािय सवमती
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सवचि
विद्याथी प्रवतवनधी

महाविद्याियाच्या विद्यार्थयााची पटपडताळणी सवमतीचे िासनाचे प्रवतवनधी मा. डॉ. गाांधी सर
याांनी ग्रांथािय विभागािा भेट ददिी. त्याच्या समिेत प्राचाया डॉ. बापूसाहेब जगदाळे , ग्रांथपाि प्रा. सांभाजी
व्याळीज. समिेत डॉ. महािे आर.टी. श्री मनोहर कदम.

“िाचन प्रेरणा” ददनाचे औवचत्य साधून मा. प्राचाया डॉ. बापूसाहेब जगदाळे याांनी ग्रांथािय
विभागािा डॉ. ए. पी. जे. अब्दुि किाम याांचे विवखत सावहत्य अवग्नपांख या पुस्तकाांच्या १० प्रती ग्रांथािय
विभागािा भेट ददल्ह्या ि त्या स्िीकारताांना ग्रांथपाि प्रा. सांभाजी व्याळीज. समिेत उपप्राचायाा डॉ. मृणाि
भारद्वाज, प्रा.राजाराम जाधि आवण प्राध्यावपका ददपािी चांद्रमोरे .

ग्रांथािय आवण मावहतीिास्राचे जनक पद्मश्री डॉ. एस.आर.रां गनाथन याांची १२४ जयांती साजरी,
प्रवतमेचे पूजन करताांना महाविद्याियाचे प्राचाया ि उच श विक्षण समन्ियक बापूसाहेब जगदाळे समिेत
ग्रांथपाि प्रा. सांभाजी व्याळीज , डॉ. अरुण बच्छाि.

फोटो कॅ प्िन : िोकनेते व्यांकटराि वहरे महाविद्याियात भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे.अब्दुि किाम याांचा
जन्मददिसाचे उद्दघाटन प्रसांगी विद्याथी आवण विध्यार्षथनीना पुस्तकाचां िाटप करताना प्राचाया डाँ. बापूसाहेब जगदाळे
समिेत उपप्राचायाा मृणाि भारद्वाज, ग्रांथपाि प्रा. एस. पी व्याळीज, एन. एस. एस. कयाक्रम अवधकारी प्रा.राजाराम
जाधि ि विद्याथी प्रवतवनधी गणेि सानप.

िोकनेते व्यांकटराि वहरे महाविद्याियाच्या ग्रांथािय विभागात विद्यार्थयााना पुांस्तकभेट देताना ग्रांथपाि प्रा.
एस. पी.व्याळीज ि विद्याथी.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रवसद्धी सवमती :
िैक्षवणक ििा २०१५-१६ मध्ये प्रवसद्धी सवमतीने महाविद्यािया सांदभाात ििा
भरात झािेल्ह्या विविध उपक्रमाांच्या बातम्या विविध ितामानपत्रातून प्रवसद्धी ददिी.
असुन त्या सांदभाातीि काही बातम्या आपल्ह्या अििोकनाथा जोडिेल्ह्या आहेत.
प्रा. एस .पी. व्याळीज

