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(Abstract) સારાશં 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પ્રશ્નાલલર દ્વાયા પ્રાપ્ત થમરે ભાહશતીનુાં આવતૃ્તિ ત્તલતયણ અને 
ળતભાન જેલી અંકળાસ્ત્રીમ પ્રયકુ્તતઓન ઉમગ કયીને ભાહશતીને વાયણી અન ેઆરખેાત્ભક 
સ્લરૂે યજૂ કયલાભાાં આલી છે. આ વલે યથી એ જાણલા ભળયુાં કે કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT  

વાધનનુાં પ્રભાણ નશીંલત છે. તેભજ ICT આધાહયત વેલાઓ ઓછા પ્રભાણભાાં આલાભાાં આલ ે
છે. આભ, પ્રલતતભાન હયક્સ્થત્તત કેલી છે અને શજુ ત્તલકાવ કયલા શુાં ગરા રઇ ળકામ તે વભગ્ર 
ત્તલળે પ્રસ્તતુ વાંળધન ેયભાાં અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મ શત. ગ્રાંથારમના ત્તલકાવ ભાટે ICT ના 
લધભુાાં લધ ુવાધન લવાલે, ICT આધાહયત કામો અને વેલાઓન વ્મા લધાયે અને લધભુાાં લધ ુ
નાણાકીમ પાલણી કયે ત વાંળધકન આ પ્રમાવ વપ થમ ગણાળે. 
Key Word (ચાર્વીરૂ શબ્દો): ICTવાધન, ગ્રાંથારમકામો, વેલાઓ, રાઈબ્રેયી                                             
વફ્ટલેય. 
૧.   પ્રસ્તાર્વના 

આજે ભાહશતીન ત્તલસ્પટ, મહુિત ભાહશતી વાભગ્રીના મલૂ્મભાાં થમર લધાય, 
તેની જાલણીન પ્રશ્ન, તનેે વાંગ્રશ કયલા જગ્માન પ્રશ્ન, નલા ઉબયતા જતા ત્તલમ, 
તેભાાં વાંળધન અને ત્તલકાવની તેજ ગત્તત, ફીજી ફાજુ ઉમગકતાતની ભાહશતી પ્રત્મેની 
જાગતૃ્તત, ઈન્ટયનેટ ય ભાહશતી પ્રાપ્પ્તન લધેર વ્મા લગેયે કાયણને રીધે આજે 
ગ્રાંથારમભાાં ICTની જરૂહયમાત ઉબી થઇ છે તેથી અનદુાત્તનત કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT 
ન ઉમગ થત શળે કે કેભ? ICT દ્વાયા કેલા કામો થતા શળે? કેલી વેલાઓ અાતી 
શળે? આ ફધી ફાફત જાણલાના શતેથુી વાંળધકે અનદુાત્તનત કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT 
ન ઉમગ ય અભ્માવ કયલાનુાં ઉલિત વભજયુાં. 

૨. સશંોધનના હતે ુ

૧ કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT ના ઉમગન અભ્માવ કયલ. 
૨ કેટરા કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT ન ઉમગ થામ છે તે જાણવુાં. 
૩ કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT ન ઉમગ ન થલાના કાયણ જાણલા. 
૪ કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં ICT ન ઉમગ, વાધનની ઉરબ્ધતતા, ICT દ્વાયા 

થતા કામો અને વેલાઓ ત્તલગેયેન અભ્માવ કયલ. 
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૩. સશંોધનનુ ંકે્ષત્ર : આ વાંળધનન મખુ્મ ઉદે્દળ કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT ના ઉમગન 
અભ્માવ કયલાન છે. આથી, પ્રસ્તતુ વાંળધન વભસ્મા વાંળધન ક્ષેત્ર શઠેના રાઇબ્રેયી 
વલેક્ષણ અન ેIT અને કમ્પપ્યટૂય એપ્પ્રકેળન અભ્માવ વાથે વાંકામેર છે. 

૪. સશંોધનનો પ્રકાર : પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં ગ્રાંથારમનુાં તેનુાં લણતન કયલ શતે ુયશરે છે અને 
આ વભસ્મા  લતતભાન શલાથી પ્રસ્તતુ વાંળધન લણતનાત્ભક વાંળધન દ્ધત્તતના પ્રકાયભાાં 
આલે છે.  

૫. સશંોધનનુ ંમહત્ર્વ : કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT ન ઉમગ કેટરા પ્રભાણભાાં થામ છે ત ે
જાણી ળકાળે. કૉરેજ ગ્રાંથારમના કામો તથા વેલાઓભાાં ICT ન ઉમગ કેટરા 
પ્રભાણભાાં થામ છે ત ેજાણલા ભળે. આભ, વભગ્ર યીતે જતા કૉરજેના ગ્રાંથારમભાાં 
ICT ની સતુ્તલધા અંગે લતતભાન હયક્સ્થત્તત કેલી છે તેન ખ્માર આલળે. કરેજના  
ગ્રાંથારમન ેICT થી વજ્જ કયલા ભાટે ત્તલકાવ મજના ઘડલા ભાટે પ્રસ્તતુ વાંળધન એ 
આધાય તયીકે ઉમગી ફની ળકે છે.  

૬.  સશંોધનનો વ્યા અને નમનૂો : પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ગજુયાત યાજમભાાં આલેર 
અનદુાત્તનત કૉરેજના ગ્રાંથારમને વ્માત્તલશ્વ તયીકે વભાલેળ કયેર છે. આલી 
કરેજભાાંથી જે કરેજભાાં ગ્રાંથાર કામતયત શમ તેલી કરેજને નમનૂા તયીકે વાંદ 
કયલાભાાં આલી શતી, તેની વાંખ્મા ૮૫ થઇ શતી. તેથી અશીં ૮૫ કરેજને નમનૂા તયીકે 
વાંદ કયલાભાાં આલી છે. 

૭. સશંોધન દ્ધનત : વલેક્ષણ વાંળધન દ્ધત્તત દ્વાયા નાના કે ભટા વ્માત્તલશ્વભાાંથી નમનૂા 
વાંદગી કયલા, પ્રશ્નાલલર કે મરુાકાત દ્વાયા ભાહશતી ભેલલી અને પ્રાપ્ત ભાહશતી 
યથી થૃક્કયણ કયલા લગેયે જેલા કામો આ દ્ધત્તત દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આલે છે. 
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વલેક્ષણ વાંળધન દ્ધત્તતન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ છે.  

૮. સશંોધન ઉકરણ : પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં ાત્ર દૂય-દૂય જગ્માએ આલેરા શલાથી રૂફરૂ 
મરુાકાત રેલી ળક્ય ન શમ તેભજ ઉિયદાતા લગત ણ ત્તળલક્ષત શલાથી પ્રશ્નાલલર દ્વાયા 
પ્રત્તતબાલ ભેલી ળકામ તભે શમ, તેથી પ્રશ્નાલલરન ઉકયણ તયીકે વાંદ કયેર છે. 

૯. માહહતીનુ ં પથૃક્કરણ અને અથથઘટન : પ્રસ્તતુ વાંળધનના નમનૂાભાાં ૮૫ અનદુાત્તનત 
કરેજના ગ્રાંથારમન વભાલેળ થત શત. આ ત્તલબાગભાાં પ્રશ્નાલલર દ્વાયા પ્રાપ્ત થમેર 
ભાહશતીનુાં આવતૃ્તિ ત્તલતયણ અને ળતભાન જેલી અંકળાસ્ત્રીમ પ્રયકુ્તતઓન ઉમગ 
કયીને ભાહશતીને વાયણી અને ત્માયફાદ લણતનાત્ભક સ્લરૂે અથતઘટન કયીને અંતભાાં 
આરેખાત્ભક સ્લરૂે યજૂઆત કયલાભાાં આલી છે.  

૧૦.  સશંોધનની મયાથદાઓ : પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ગજુયાત યાજમની અનદુાત્તનત કૉરજેના 
ગ્રાંથારમન વ્માત્તલશ્વ તયીકે વભાલેળ કયેર શત. આ ત્તવલામ અન્મ કઈ યતુ્તનલત્તવિટી, 
કૉરેજ કે ગ્રાંથારમન વભાલેળ કયેર નથી. 

૧૧. સબંનંધત સાહહત્યની સમીક્ષા 
 વાંફાંત્તધત વભીક્ષાભાાં ૯ વાંળધન ેયન અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મ  શત. 
૧૨. માહહતીનુ ંપથૃક્કરણ  અને અથથઘટન  
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પ્રશ્ન-૧ કૉેજના ગ્રથંાયમા ંICT નો ઉયોગ કરો છો ? 

કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં ICT ના ઉમગના વાંદબતભાાં અનદુાત્તનત કૉરેજના ગ્રાંથારમન  
આવતૃ્તિ ત્તલતયણ નીિે વાયણી-૧ ભાાં દળાતલેર છે. 

સારણી-૧    ICT ના ઉયોગના સદંર્થમા ંઆવનૃિ નર્વતરણ 

ક્રમ ICT નો ઉયોગ 
અનદુાનનત (ગ્રાન્ટેડ) કૉેજ 

સખં્યા ટકા 
૧ શા ૮૪     ૯૮.૮૨% 

૨ ના ૦ ૦ 

૩ અનિુય ૧ ૧.૧૮% 

કુ આવનૃિ ૮૫ ૧૦૦% 

 

વાયણી-૧ યથી જાણલા ભે છે કે અનદુાત્તનત કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં ICT ના 
ઉમગના વાંદબતભાાં પ્રસ્તતુ વાંળધનના નમનૂાભાાં વભાત્તલષ્ટ ૮૫ અનદુાત્તનત કૉરેજ 
ગ્રાંથારમભાાંથી ૮૪ (૯૮.૮૨%) ગ્રાંથારમભાાં ICT ન ઉમગ થત શત. જમાયે ICT ન 
ઉમગ ન થત શમ તેલા એકણ ગ્રાંથારમ ન શતા. જમાયે ૧ (૧.૧૮%) કરેજ તયપથી કઈ 
પ્રત્યિુય ભેર નથી.  

આેખ-૧   ICT ના ઉયોગનો આવનૃિ નર્વતરણ દશાથર્વતો આેખ 

 

પ્રશ્ન-૨. જો હા તો, ગ્રથંાયમા ંઉબ્ધ ICT સાધનો દશાથર્વો. 
કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ઉરબ્ધ ICT વાધનના વાંદબતભાાં અનદુાત્તનત (ગ્રાન્ટેડ) 

કરેજના ગ્રાંથારમભાાં આવતૃ્તિ ત્તલતયણ નીિ ેવાયણી-૨ ભાાં દળાતલેર છે. 
સારણી-૨  ICT સાધનોની ઉબ્ધતતા પ્રમાણે આવનૃિ નર્વતરણ 

ક્રમ ICT ના સાધનો 
અનદુાનનત કૉેજ 

સખં્યા ટકા 
૧ કમ્પપ્યટૂય ૮૩ ૯૮.૮૧% 

૨ ત્તપ્રન્ટય ૬૮ ૮૦.૯૫% 

૩ સ્કેનય ૩૭ ૪૪.૦૫% 

0

20

40

60

80

100

શા ના અનિુય 

98.82 

0 1.18 

ICT નો ઉયોગ  
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૪ LAN ૪૦ ૪૭.૬૨% 
૫ UPS ૪૨ ૫૦.૦૦% 
૬ ફાયકડ યીડય ૩૭ ૪૪.૦૫% 
૭ લેફ કેભેયા ૨૦ ૨૩.૮૧% 
૮ પેતવ ૧૬ ૧૯.૦૫% 
૯ CCTV કેભેયા ૬૦ ૭૧.૪૩% 
૧૦ ઝયેક્ષ ભળીન ૪૧ ૪૮.૮૧% 
૧૧ અન્મ વાધન ૬ ૭.૧૪% 

કુ આવનૃિ ૪૫૦ 

 

વાયણી-૨ યથી જાણલા ભે છે કે અનદુાત્તનત કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં જુદા જુદા 
પ્રભાણભાાં ICT વાધનની ઉરબ્ધતા જલા ભતી શતી. તેભાાં વોથી લધ ુઉરબ્ધતા કમ્પપ્યટૂય 
૮૩ (૯૮.૮૧%) ત્માયફાદ ક્રભળઃ ત્તપ્રન્ટય ૬૮ (૮૦.૯૫%), CCTV કેભેયા ૬૦ (૭૧.૪૩%), UPS 
અને ઝેયક્ષ ભળીન ૪૧ (૪૮.૮૧%), LAN  ૪૦ (૪૭.૬૨%), સ્કેનય ૩૭ (૪૪.૦૫%), ફાયકડ 
યીડય ૩૭ (૪૪.૦૫%), લેફ કેભેયા ૨૦ (૨૩.૮૧%), પેતવ ૧૬ (૧૯.૦૫%) અને ૬ (૭.૧૪%) 
અન્મ વાધન કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં શતા. 

આેખ-૨     ICT સાધનોની ઉબ્ધતાના સદંર્થમા ંઆવનૃિ નર્વતરણ દશાથર્વતો આેખ 

 

પ્રશ્ન-૩. ાઈબે્રરી મેનેજમેન્ટ સોફ્ટરે્વરનો ઉયોગ કરો છો ? 

કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં રાઈબ્રયેી ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેયના ઉમગના વાંદબતભાાં અનદુાત્તનત 
કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં આવતૃ્તિ ત્તલતયણ નીિ ેવાયણી-૩ ભાાં દળાતલેર છે. 

 

 

 

૦.૦૦% 
૧૦.૦૦% 
૨૦.૦૦% 
૩૦.૦૦% 
૪૦.૦૦% 
૫૦.૦૦% 
૬૦.૦૦% 
૭૦.૦૦% 
૮૦.૦૦% 
૯૦.૦૦% 

૧૦૦.૦૦% 
૯૮.૮૧% 

૮૦.૯૫% 

૪૪.૦૫% ૪૭.૬૨% ૫૦.૦૦% 
૪૪.૦૫% 

૨૩.૮૧% ૧૯.૦૫% 

૭૧.૪૩% 

૪૮.૮૧% 

૭.૧૪% 

ICT સાધનો 
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સારણી-૩    
ાઈબે્રરી મેનેજમેન્ટ સોફ્ટરે્વરના ઉયોગના સદંર્થમા ંઆવનૃિ નર્વતરણ 

ક્રમ સોફ્ટરે્વર નો ઉયોગ 
અનદુાનનત કૉેજ 

સખં્યા ટકા 
૧ શા ૭૨ ૮૫.૭૧% 

૨ ના ૧૦ ૧૧.૯૧% 

૩ અનિુય ૨ ૨.૩૮% 

કુ આવનૃિ ૮૪ ૧૦૦% 

   વાયણી-૩ યથી જાણલા ભે છે કે અનદુાત્તનત કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં રાઈબ્રેયી 
ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેયના ઉમગના વાંદબતભાાં ICT ન ઉમગ કયતા કુર ૮૪ કૉરેજ 
ગ્રાંથારમભાાંથી તેભાાંથી ૭૨ (૮૫.૭૧%) ગ્રાંથારમભાાં રાઈબ્રેયી ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેયન ઉમગ 
થત શત. જમાયે ૧૦ (૧૧.૯૧%) ગ્રાંથારમભાાં રાઈબ્રયેી ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેયન ઉમગ થત 
ન શત. જમાયે કઈ પ્રત્યિુય આેર ન શમ તેલા ગ્રાંથારમની વાંખ્મા ૨ (૨.૩૮%) શતી. 

આેખ-૩  ાઈબે્રરી સોફ્ટરે્વરના ઉયોગનો આવનૃિ નર્વતરણ દશાથર્વતો આેખ 

 

પ્રશ્ન-૪. તમારા ગ્રથંાયમા ંICT કે ાઈબ્રહર મેનેજમેન્ટ સોફ્ટરે્વર દ્વારા થતા ંકાયો દશાથર્વો. 
કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT કે રાઈબ્રહય ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેય દ્વાયા થતાાં કામોન આવતૃ્તિ 

ત્તલતયણ નીિ ેવાયણી-૪ ભાાં દળાતલેર છે. 
સારણી-૪  ાઈબ્રહર મેનેજમેન્ટ સોફ્ટરે્વર દ્વારા થતા કાયોના સદંર્થમા ંઆવનૃિ નર્વતરણ 

ક્રમ ICT કે સોફ્ટરે્વરના કાયો 
અનદુાનનત કૉેજ 

સખં્યા ટકા 
૧ સુ્તક વાંદગી અને ખયીદી ૩૬ ૪૨.૮૬% 

૨ જનતર વાંદગી અને ખયીદી ૨૧ ૨૫.૦૦% 

૩ ફજેટનુાં કામત ૧૪ ૧૬.૬૭% 

૪ સ્ટક ભેલણી ૩૨ ૩૮.૧૦% 
૫ બતુવ ડટેા એન્રી ૬૬ ૭૮.૫૭% 
૬ અન્મ કામત ૫ ૫.૯૫% 

કુ આવનૃિ ૧૭૪ 

૮૫.૭૧% 

૧૧.૯૧% ૨.૩૮% ટકાર્વારી 

શા 
ના 
અનિુય 
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વાયણી- ૪ પ્રભાણે અનદુાત્તનત કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં ICT કે રાઈબ્રહય ભેનેજભેન્ટ 
વફ્ટલેય દ્વાયા જુદા જુદા કામો થતા શતા. જેભાાં વોથી લધ ુ બતુવ ડટેા એન્રીનુાં કામત ૬૬ 
(૭૮.૫૭%) કૉરેજભાાં ત્માયફાદ ક્રભળઃ સુ્તક વાંદગી-ખયીદી ૩૬ (૪૨.૮૬%), સ્ટક ભેલણી 
૩૨ (૩૮.૧૦%), જનતર વાંદગી-ખયીદી ૨૧ (૨૫.૦૦%), ફજેટનુાં કામત ૧૪ (૧૬.૬૭%) અન ે
અન્મ કામત ૫ (૫.૯૫%) કરેજભાાં થત ુાં શત ુાં. 

આેખ-૪  ાઈબ્રહર મેનેજમેન્ટ સોફ્ટરે્વરના  કાયોનો આવનૃિ નર્વતરણ દશાથર્વતો આેખ

 

પ્રશ્ન-૫. તમારા ગ્રથંાયમા ંICT કે ાઈબે્રરી મેનેજમેન્ટ સોફ્ટરે્વર દ્વારા અાતી સેર્વાઓ દશાથર્વો.  
કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT કે રાઈબ્રહય ભેનજેભેન્ટ વફ્ટલેય દ્વાયા અાતી વેલાઓના 

અનદુાત્તનત કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં આવતૃ્તિ ત્તલતયણ નીિે વાયણી-૫ ભાાં દળાતલેર છે. 
સારણી-૫    ાઈબ્રહર સોફ્ટરે્વર દ્વારા આતી સેર્વાઓના પ્રમાણે આવનૃિ નર્વતરણ 

૦.૦૦% 
૧૦.૦૦% 
૨૦.૦૦% 
૩૦.૦૦% 
૪૦.૦૦% 
૫૦.૦૦% 
૬૦.૦૦% 
૭૦.૦૦% 
૮૦.૦૦% 

સુ્તક 
વાંદગી 

અને 
ખયીદી 

જનતર 
વાંદગી 

અને 
ખયીદી 

ફજેટનુાં 
કામત 

સ્ટક 
ભેલણી 

બતુવ ડેટા 
એન્રી 

અન્મ કામત 

૪૨.૮૬% 

૨૫.૦૦% 
૧૬.૬૭% 

૩૮.૧૦% 

૭૮.૫૭% 

૫.૯૫% 

ટકાલાયી 

ક્રમ ICT કે સોફ્ટરે્વરની સેર્વાઓ 
અનદુાનનત કૉેજ 

સખં્યા ટકા 
૧ બતુવ ઇસ્ય ુયીટનત ૪૨ ૫૦.૦૦% 

૨ બકુ યીઝલેળન ૧૬ ૧૯.૦૫% 

૩ OPAC ૫૧ ૬૦.૭૧% 

૪ વાંદબત વેલા ૪૩ ૫૧.૧૯% 
૫ ઇન્ટય રાઈબ્રેયી રન (ILL) ૧૮ ૨૧.૪૩% 
૬ ડક્યભેુન્ટ ડીરીલયી વેલા (DDS) ૧૩ ૧૫.૪૭% 
૭ અદ્યતન અલફધન વલેા  (CAS) ૩૦ ૩૫.૭૧% 
૮ વાંદગીયતુત ભાહશતી વેલા (SDI) ૨૭ ૩૨.૧૪% 
૯ ઈ-બકુ વેલા ૩૩ ૩૯.૨૯% 
૧૦ ઈ-જનતર વેલા ૩૨ ૩૮.૧૦% 
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વાયણી-૫ યથી જાણલા ભે છે કે અનદુાત્તનત કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં ICT કે રાઈબ્રહય 
ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેય દ્વાયા જુદી જુદી વેલાઓ આલાભાાં આલતી શતી. તેભાાં વોથી લધ ુઈન્ટયનેટ 
વેલા ૫૫ (૬૫.૪૭%), ત્માયફાદ ક્રભળઃ OPAC  વેલા ૫૧ (૬૦.૭૧%), વાંદબત વેલા ૪૩ 
(૫૧.૧૯%), બકુ ઇસ્ય-ુયીટનત વેલા ૪૨ (૫૦.૦૦%), ઈ-બકુ વેલા ૩૩ (૩૯.૨૯%), ઈ-જનતર 
વેલા ૩૨ (૩૮.૧૦%), વાંદગીયતુત ભાહશતી વેલા ૨૭ (૩૨.૧૪%), અદ્યતન અલફધન વેલા 
૩૦ (૩૫.૭૧%), ઇન્ટય રાઈબ્રેયી રન વેલા ૧૮ (૨૧.૪3%), બકુ હયઝલેળન વેલા ૧૬ 
(૧૯.૦૫%), ડક્યભેુન્ટ ડીરીલયી વેલા ૧૩ (૧૫.૪૭%) અને ઉય દળાતલેર વલેાઓ ત્તવલામ 
અન્મ વેલાઓ ૩ (૩.૫૭%) કૉરેજભાાં આલાભાાં આલતી શતી.  

આેખ-૫            
ાઈબ્રહર મેનેજમેન્ટ સોફ્ટરે્વર દ્વારા અાતી સેર્વાઓના આવનૃિ નર્વતરણ દશાથર્વતો આેખ 

 
 

૧૩. અભ્યાસના તારણો  

પ્રસ્તતુ અભ્માવના મખુ્મ તાયણ નીિે મજુફ છે. 
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૨૧.૪૩% 
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૩૯.૨૯% ૩૮.૧૦% 

૬૫.૪૭% 

૩.૫૭% 

ICT કે વફ્ટલેયની વેલાઓ 

૧૧ ઇન્ટયનેટ વેલા ૫૫ ૬૫.૪૭% 
૧૨ અન્મ વેલાઓ ૩ ૩.૫૭% 

કુ આવનૃિ ૩૬૩ 
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(૧)  ૯૮.૮૨% અનદુાત્તનત કૉરજેના ગ્રાંથારમભાાં ICT ન ઉમગ થત શત. 
(૨) કમ્પપ્યટૂય ૯૮.૮૧% અને ત્તપ્રન્ટય ૮૦.૯૫% કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં શતા.જમાયે 

અન્મ વાધન પ્રભાણ ઓછાં જલા ભળયુાં શત ુાં. 
(૩) ૮૫.૭૧% ગ્રાંથારમભાાં રાઈબ્રેયી ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેયન ઉમગ થત શત. 
(૪) ICT કે રાઈબ્રેયી ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેય દ્વાયા થતા વોથી લધ ુબતુવ ડટેા એન્રીનુાં 

કામત ૭૮.૫૭% ત્માયફાદ સુ્તક વાંદગી-ખયીદી ૪૨.૮૬% થતુાં જલા ભળયુાં 
શત ુાં.  

(૫)  ICT કે રાઈબ્રહય ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેય દ્વાયા જુદી જુદી વેલાઓ આલાભાાં 
આલતી શતી. તેભાાં વોથી લધ ુ ઈન્ટયનેટ વેલા ૬૫.૪૭% ત્માયફાદ ક્રભળઃ 
OPAC  વેલા ૬૦.૭૧% વાંદબત વેલા ૫૧.૧૯% બકુ ઇસ્ય-ુયીટનત વેલા ૫૦.૦૦% 
કૉરેજભાાં આલાભાાં આલતી શતી.  

૧૪.  ઉસહંાર 

કૉરેજ ગ્રાંથારમભાાં ICT  ઉમગ કેલ થામ છે. તેની પ્રલતતભાન હયક્સ્થત્તત કેલી છે 
અને શજુ ત્તલકાવ કયલા શુાં ગરા રઇ ળકામ તે વભગ્ર ત્તલળે પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં અભ્માવ 
કયલાભાાં આવ્મ શત. કૉરેજ વાંિારનના વિાલાાઓ ગ્રાંથારમના ત્તલકાવ ભાટે ICT ના 
લધભુાાં લધ ુવાધન લવાલે,  ICT આધાહયત કામો અને વેલાઓન વ્મા લધાયે અને લધભુાાં 
લધ ુ નાણાકીમ પાલણી કયે ત વાંળધકન આ પ્રમાવ વપ થમ ગણાળે. આભ, કૉરજે 
ગ્રાંથારમના ત્તલકાવાત્ભક ગરા બયલાભાાં આ અભ્માવ ઉમગી થળે. 
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