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“જન સભાજભાાં સાલવજનનક ગ્રાંથારમન ાં ભહત્લ” 
૧.પ્રસ્તાલના 

                    પ્રજા જીલનના લાયવાને યગુ યગુાાંતય સધુી જાલી યાખલાનુાં ઉતભ અને અનનલામય આધાય 
સ્થાન એ ગ્રાંથારમ છે. જેના ભાધ્મભ દ્વાયા જ્ઞાન નલતયણ વાથે ક્ષિનતજન ુનલસ્તયણ થતુાં યહ્ુાં છે. રયણાભે આજે 
ભારશતી નલસ્પટ વજાયમ છે. જ્ઞાનના આ નલસ્તયણન લધભુાાં લધ ુરાબ ભે, પ્રજા જીલન અને તેને અનવુાંક્ષગક 
વભગ્ર યાષ્ટ્ર જીલન વાંસ્કાયામ અન ે ઉદ્વગાભી ફને, આયીતે પ્રજા જીલનભાાં સુ્તકારમ વેલા ઉભેયામ અને 
સુ્તકારમ વભાજના જાશયે જીલનભાાં વશબાગી થઇ, જન નલકાવની કેડી કાંડાયલા વશબાગી ફની યશ,ે અને 
તેના વાંલધયન તથા નનબાલની જલાફદાયી વયકાયની વાથે વાથે જન વભાજની ફની યશ.ેત જ ગ્રાંથારમ 
વેલાઓ તેના ઉત્તભાાંવ ને શચી ળકે. 

   આણેજાણીએ છીએ કે નળિણ એ ભા્ર  ફા્મકા કે યલુાકાની જ આલશ્મક્યતા  નથી,ણ એ ત 
જીલન મયત ચારતી પ્રરિમા છે. આભ જમાયે જીલન મયત કેલણી ન નલચાય કયીએ છીએ ત્માયે 
ગ્રાંથારામનુાં ભશત્લ કે ઉમગીતા આઆ વભજાઈ જામ છે. સદુઢ કેલણી ભાટે વાલયજનનક ગ્રાંથારમ વેલા 
એ અનનલામય ળયત છે.  

  ળાા-ભશાળાાઓ અને ગ્રાંથારમ એ કેલણીના મખુ્મ આધાય સ્તાંબ છે. ળાાઓભાાં પ્રાથનભક 
કેલણીન આયાંબ થામ છે. જમાયે વાલયજનનક ગ્રાંથારમ એ ભેલેરા નળિણનુાં વભાાંર્જન કયે છે. એક અિય 
જ્ઞાન ફિે છે,જમાયે ફીજુ ાં અક્ષ્રય જ્ઞાન ાભેરાને નલદ્વતા ફિલાનુાં યભ કતયવ્મ ફજાલે છે. ત લી અક્ષ્રય 
જ્ઞાન ાભેર વ્મક્તત નનયિયતાની ગતાયભાાં ધકેરાઈ ન જામ તેની વાલચેતી એ વાલયજનનક ગ્રાંથારમ યાખે છે. 
આ યીતે જતા કેલણી અને ગ્રાંથારમ વેલા અન્મન્મ ભાટે ામાગત વાંસ્થાઓ છે. જે એક ફીજાને યુક ણ 
છે. 

૨.સાલવજનનક ગ્રાંથારમ અને તેની વ્માખ્મા 

           વાલયજનનક ગ્રાંથારમ એટરે અભાજભાાં લવતા વોનાભાટેનુાં, વો એટરે વભાજના ફધા જ સ્તય અને 
કિાના રક ભાટેનુાં.નલલરમભ ઈલાતવનાભતે વાલયજનનક ગ્રાંથારમ એટરે જ રક દ્વાયા વભનિત, રકના 
ભનયાંજન ભાટે, નનચ્ચચત વભમ દ્વાયા સ્થાનત, રકના નાણા દ્વાયા વાંચાક્ષરત શમ. જે જાશયે જન વભાજને 
નલના-મુ્ મે વારશત્મઉરબ્ધ કયી આેછે, તેલીવાંસ્થા. 

 આભેમ વાભાજજક વાંસ્થાઓ ભનષુ્ટ્મની અંદય ધાનભિક,નૈનતક,ફોનધક તથા વાાંસ્કૃનતક મ ૂ્ મને ઉત્તન કયી તેને 
નીનત તથા વ્મલશાયની વાથે જીલલાનુાં નળિણ  આે છે. સુ્તકારમ ણ તેલી જ એક વાંસ્થા છે. કઈ ણ 
વાંસ્થાને વાભાજજક ત્માયે કશલેામ કે જમાયે તેન ઉદ્ભલ અથાયત સ્થાના ાછન મૂભતૂ ઉદે્દળ  ણ 
વાભાજજક નલકાવને ધ્માને યખામ શમ, કે વાંકામેર શમ. 



KCG-Portal of Journals 
 

2 | P a g e  
 

 ફી.એસ.યસેરનાભતાનવુાય વાલયજનનક ગ્રાંથારમ એટરે રક ભાટે, રક દ્વાયા વાંચાક્ષરત વાંસ્થા. 
 ય નસ્કના ભતાનવુાય વાલયજનનક ગ્રાંથારમ એ છે કે જે, વભાજના રકને ની:શુ્ ક કે ઉક્ષચત શુ્ ક 

દ્વાયા વેલા પ્રદાન કયે છે. જેવાભાન્મ જનતા,નલનળષ્ટ્ટ શ્રેણીના રક ,ફાક, સ્ત્રીઓ, રુુ, વદૃ્ધ, 
રુગ્ણારમનાયગીમ, કેદીઓ, ભજૂય લગેયેને ણ વભબાલેલાાંચન વેલા પ્રદાન કયત ુશમ. 

 બાયત સયકાય દ્વાયા નનય ક્ત ગ્રાંથારમ સરાહકાય સનભનત (૧૯૫૯) એ તેના અશલેારભાાં વાલયજનનક 
ગ્રાંથારમની વભજ નીચે મજુફ આી છે: 

 જેની વાંણૂય કે ભટાબાગની નાણાકીમ જલાફદાયી વભાજના રકની શમ. 
 ઉબતતાઓ ાવેથી કઈણ જાતની પી લસરુાતી ન  શમ. 
 વભાજની કઈ ણ વ્મક્તતને જાનત , ધભય કે રીંગના બેદબાલ લગય પ્રલેળ શમ. 
 તે કેલણીનુાં યૂક અંગ ફની સ્લનળિણના આદળયને લયેલુાં શમ. 
 લાાંચકની લાાંચન ભખૂ વાંતલા  બેદબાલ કે લૂયગ્રશ યશીત વલય-નલમક નલસ્તતૃ લાાંચન 

વાભગ્રી ધયાલત ુાં શમ. 
 એ.એસ.એ.ગ્રસયી ઓપ રામબે્રયી ટભવસ અન ાંસાય “એવુાં ગ્રાંથારમ, કેજે એક વમદુામ, જી્રા,નગય, 

કે ગાભના વભસ્ત યશલેાવીઓની ની:શુ્ ક  વેલા કયે છે. અને જે વાલયજનનક ધન દ્વાયા ણૂયત: કે 
આંનળક આનથિક વશામ પ્રાપ્ત કયે છે. તે વાલયજનનક ગ્રાંથારમ”. 

આભ રકળાશીના વાંદબયભાાં એભ કશી ળકામ કે વાલયજનનક ગ્રાંથારમ તે રકનુાં,રક લડે અને રક 
ભાટેનુાં ગ્રાંથારમ.સનુાગ્રીતત્લની બાલનાના ાઠ ળીખલાડતી રકળાશીની તે પ્રમગળાા છે.થડુાં બણીને 
બણતય છડી દેનાય ભાટે તે નળિક કે ભાગય દળયક છે. નળિણ રુૂાં કયનાયાઓ ભાટે તે આજીલન વથલાય છે. 
ભાટે જ તે “જન સભાજન ાં નલશ્વનલદ્યારમ છે.” જમાાં પ્રલેળ ભાટેના કઈ ફાંધન નથી,ભમાયદા નથી. 

૩.સાલવજનનક ગ્રાંથારમ સેલાઓ અને સભાજ 

            વાલયજનનક ગ્રાંથારમન વીધ વાંફાંધ વભાજ વાથે છે,રક વાથે છે. ભાટે જ તેની વેલાઓન ઉદે્દળ 
જન ભતના આધાયે નનચ્ચચત થામ છે. આણેજાણીએ છીએ કે વાલયજનનક ગ્રાંથારમન ામાન શતે ુલાાંચન 
વારશત્મ સ્લરૂે ભારશતી એકઠી કયલી. તેનુાં મગ્મ વ્મલસ્થાન કયવુાં. અને તેન ભશત્તભ ઉમગ કયાલલ, 
તથા બાલી ેઢી ભાટે તેનુાં જતન કયવુાં. પ્રાચીન નલયાવતને જાલલી. 

૪.અભેયીકન રામબે્રયી એળળીમેસનના ભતાન સાય સાલવજનનક ગ્રાંથારમ એ  

- વભાજની વ્મક્તતભા્ર ને સ્લનળિણભાાં વશામભતૂ થવુાં. 
- વભાજના તભાભ લગયના રકને ઔચારયક નળિણ રુૂાં ડવુાં. 
- નલયાવની ભાાં શયકઈ વ્મક્તત તાંદુયસ્ત જીલન નીલાયશ કયે તે ભાટે ભનયાંજનાત્ભક વારશત્મ રુૂાં 

ડવુાં. 

૫. બાયતીમ નલદ્વાન ગ્રાંથારમ ળાસ્ત્રી ડૉ.એસઆય.યાંગનાથનના ભતાન સાય સાલવજનનક   ગ્રાંથારમ એ 

 -  વભાજની વ્મક્તતભા્ર ને જીલન મયત સ્લનળિણ ભાટે વશામભતૂ થવુાં. 

         - વભાજની વ્મક્તતભા્ર ને ફધા જ નલમ અને વત્મથી અલગત યાખલી. 
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- વભાજની વ્મક્તતભા્ર ને તટસ્થ ણેજરૂયી લાાંચન વારશત્મ રુૂાં ડવુાં. 
- સ્થાનનક યાષ્ટ્રીમ કે લૈનિક કિાએ વ્મકકત ભાત્રન ાં ઘડતય થામ, તેન નલકાવ થામ તેલી વાંદબય 

વેલાઓ યૂી ાડલી. યુ વશમગ આલ. 
- વાંળધકને તેભના વાંળધનભાાં અને ખાવ પ્રાચીન વાંળધનભા,ઇનતશાવભાાં વશામભતૂ થવુાં. 
- યાષ્ટ્રની આફાદી અને ઉત્થાન  ભાટે દેળના વાાંસ્કૃનતક લાયવાનુાં જતન કયવુાં. 

ડૉ.એસ.આય.યાંગનાથન લધભુાાં જણાલે છે કે સાલવજનનક ગ્રાંથારમ જે એક પ્રકાયના ાલય હાઉસ 
છે.તેન મખુ્મઉદેળ વભાજના પ્રત્મેક વ્મક્તતને પ્રકાનળત થતા સુ્તક અને ભારશતી દ્વાયા જીલનબય સ્લનળિણની 
સનુલધા યૂી ડલાન છે. તેભણે સાલવજનનક ગ્રાંથારમને ળક્ક્ત પ્રનતષ્ઠાન તયીકે મ લ્મવ્મા છે. 

૬. લેનશ્વક ગ્રાંથારમમળા સ્ત્રીઓ ના ભતાન સાય સાલવજનનક ગ્રાંથારમન ાં  ભહત્લ 

 ગે્રટલબ્રટનભાાં ગ્રાંથારમ વેલાઓએ ફતાવ્યુાં છે કે ગ્રાંથારમભાાં વાભાજજક નલકાવનુાં કેન્ર ફની ળકલાની 
તાકાત છે. અને ગ્રાંથારમની નલનલધ વેલાઓ દ્વાયા ણ ભાતભૃનૂભના રકની વાભાજીક પ્રગનત 
વાધી ળકામ તેભ છે. 

 ટપ્ય નાભના નાભાાંરકત નલચાયકે ટકય કયી કે, વાયા સુ્તક વભાજને ભાટે વદામે વલોતભ 
નભ્ર ની ગયજ વાયે છે, જેભાાં વાંકુક્ષચત લાડા વાંબલતા નથી. ગયીફ કે તલાંગયની આનથિક બેદ યેખા 
ઉવાલાતી નથી.”ગ્રાંથ”ને રીધે ગ્રાંથારમને જનસભાજના નલશ્વનલદ્યારમ તયીકે નલાજલાભાાં 
આવ્મા છે.તે નલિનલદ્યારમનુાં હૃદમ છે. નલિ નલદ્યારમની છફી છે. ભાટે જ નલશ્વબયભાાં બાયતના 
નારાંદા,તક્ષળીરા,લલ્રબી જેલા ગ્રાંથારમ પ્રનસદ્ધિ ામ્મા હતા. 

 રેગ્પદવ  નાભના રબ્ધ પ્રનતષ્ષ્ટ્ઠત  નલચાયકે મગ્મ યીતે જ ગ્રાંથારમનુાં અથયઘટન કયીને ઉક્ષચત અંગરુી 
નનદેળ કમો છે કે “ભન ષ્મને સભાનતાની ભનૂભય રાલત  ાં જ કઈ સફ સાધન હમ કે ભાધ્મભ 
હમ ત તે સાલવજનનક ગ્રાંથારમ છે”. જે વભાજના વલેજન ભાટે ખુ્ ર ખજાન છે. વભાજના 
નલકાવની ામાની પ્રથભ ભાગયદળયક ંટટ છે. 

 કારાવઈરેણ વાલયજનનક ગ્રાંથારામને જન વભાજના નલિનલદ્યારમ તયીકે અક્ષબપે્રત ભાન્યુાં છે. 
                  આભ જેભણે ળાાંતક્ષચતે ગ્રાંથને ગરુુ ગણીને તેના જ્ઞાનન સ્લ જીલન અને વભાજ 
જીલનભાાં અભર કયીને ઉમગ કમો છે, તેભણે વભગ્ર નલિના લશણે રટી નાાંખીને નલી 
વાંસ્કૃનતનુાં વર્જન કયલાની ળક્તત સ્લમાં પ્રાપ્ત કયી છે. 

 આ યીતે જતા વાલયજનનક ગ્રાંથારમ વેલાઓ વભાજના વો કઈના નલકાવ ભાટે એક મજ્ઞકામય છે. 

વભાજના વલાાંગી નલકાવ ભાટે સુ્તકારમની ભનૂભકા ામાગત છે. ગયા્ડ જ્રનવન નાભના રેખકે તેભના 
સુ્તક વાલયજનનક ગ્રાંથારમ વેલાઓ ‘Public Libraries Services’ભાાં રખ્યુાં છે કે, “નલિના વલોત્તભ નલચાયન ે
જાણલા ભાટેનુાં વોંથી વય અને ઝડી ભાધ્મભ તે વાલયજનનક ગ્રાંથારમ છે”. “The quickest and easiest 

access to the world’s best thought is through public library”.જે નલિના ભશાન નલચાયકના નલચાયન ાં મ ખ્મ 
કેન્દ્ર છે. 
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૭. લૈનશ્વક લચિંતકના ભતે સાલવજનનક ગ્રાંથારમની ભહત્તા; 

         વાલયજનનક ગ્રાંથારમનુાં ભશત્લ જનવમદુામના વલાાંગી નલકાવ થકી વ્મક્તત, વભાજ અને યાષ્ટ્રીમ 
ઉન્નતી કે ક્માણનુાં યશલે ુાં છે. જે વાંદબે કેટરાક નલદ્વાનના નલચાય જઈએ; 

 જે યાષ્ટ્રભાાં સુ્તકારમ વમદૃ્ધ શળે તે યાષ્ટ્રનુાં રકતાં્ર  લધ ુભજબતૂ અને ઉન્નત શળે. 

                                                                                - ડૉ.ાાંડેમ એવ.કે.ળભાય 

 એ વાચેજ કશલેાયુાં છે કે યાજમ કે યાષ્ટ્રભાાં લધ ુપ્રભાણભાાં સુ્તકારમ ખરલાથી રીવ સ્ટેળન ઓછા 
ઉબા કયલા ડળે. 

                                                                                 - સ્ટેન્રી જેલન્વ  

 વાલયજનનક ગ્રાંથારમ વભાજની ફોનધક, વારશજત્મક તથા વાાંસ્કૃનતક ગનતનલનધઓથી આણને જડે 
છે.તેનાથી આણને  તે સભુારશતગાય યાખી લતતીભાાં્ર ભાાં ચેતના ,અનકુયણ તથા પે્રયણાના ખ્માર 
ેદા કયે છે. યચે છે. આભ વાલયજનનક ગ્રાંથારમએ વભાજનુાં અક્ષબન્ન અંગ છે. 

                                                                                - ભેક કે્લીન  

 વાલયજનનક ગ્રાંથારમએ ભાણવના દીઘયકારીન સ્લનળિણ ભાટેની અવયકાયક વાંસ્થા  છે.  

                                                                               - ડૉ . એવ .આય . યાંગનાથન  

 જે  વભાજભાાં સુ્તકારમની ભખૂ શળે તે વભાજ ઊંચુાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયી વપતાઓ ભેલે છે. નલકાવ 
વાધે છે.                                                               -  એર. જે .જસ્ટે 

 વાલયજનનક ગ્રાંથારમનુાં કામય જ્ઞાન, ભારશતી અને નલદ્વત નલચાયન  પેરાલ કયી વાભાજજક એકીકયણ 
વાધલાભાાં ભદદરૂ ફનલાનુાં શમ છે.                                 - શ્રી, ભતીબાઈ અભીન  

 

 વભાજભાાં એક અગત્મના વભ્મ તયીકે જીલન અથયણૂય ફને તે ભાટે ગશન અને નલળાર રષ્ષ્ટ્ટએ 
વાલયજનનક ગ્રાંથારમભાાં વાંગ્રશામેર ઉત્કૃષ્ટ્ટ જ્ઞાન સુ્તકરૂી જ્ઞાનબાંડાયભાાંથી  જ ભે છે. 

                                                                              -  આન્ર ભયે, ફ્રેંચ નલચાયક  

 જીલનભાાં શ્રધ્ધાલૂયક ,રઢ ભનફ વાથે અથયણૂય કામય કયલા ભાટે વ્મતતીભા્ર ન ગ્રાંથારમ વાથેન 
વાંફાંધ પ્રેયણાસ્ત્રત વભાન છે.                                         – ડી. એચ .ફકાયયડી. 

 કઈ ણ ળાા – ભશાળાા કે યનુનલનવિટીની વલાાંગી વાચી ઓખ એ તેના ગ્રાંથારમની વમદૃ્ધતા ય 
આધારયત છે.                                                         -     ાંરડતજલાશયરાર નશરુેાં 

 વાલયજનનક ગ્રાંથારમ  એ વામરુશક કેલણી દ્વાયા રકળાશીને વપ ફનાલે છે એટલુાં જ નરશ, વાચી 
રકળાશી સ્થાલાભાાં નનણાયમક ભનૂભકા બજલે છે.  

 શકીકતભાાં આભેમ દયેક ગ્રાંથારમ  એ આ ભેે જ એક નલદ્યાીઠ છે.    – ાંરડત જલાશયરાર નશરુેાં. 
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                         આભ સુ્તક, સુ્તકારમની ભનૂભકા જે  લક્તત ભા્ર ાના  વાલયન્ર ક નલકાવન ે
પે્રયણાત્ભક ફ રુૂાં ાડી નલકાવની કેડી કાંડાયલાનુાં છે .  

સભાન :-       

           અલાયચીન યગુ  રકળાશી ળાવન પ્રણારીન યગુ છે. પ્રજા જેટરી કેલામેરી અને વાંસ્કાયી તેટલુાં 
તેનુાં રકળાવન ઉચચતભ કિાનુાં શમ છે.રકળાહી જીલન િનતની સપતા સાથે નનયક્ષયતા અને અજ્ઞાનતા 
સ સાંગત નથી,તેવ ાં નલશ્વના અનેક ફનાલએ સ્ષ્ટ ણે સાલફત કયી આપ્ય ાં છે. કઈ ણ યાષ્ટ્રન નલકાવ એની 
આફાદી, તેના નાગરયકની યાજકીમ પયજ પ્રત્મેની વબાનતા,પ્રભાક્ષણકતા અને સ્લાયણની  અનેયી બાલના ય 
આધારયત છે. પ્રજાની પ્રગનત અને આફાદી તેના ઉયતુત વાંસ્કાયથી ભામ છે. એ વાંસ્કાયનુાં પ્રનતક્ષફિંફ 
પ્રજાના વારશત્મના લાડ્ભમ ભાાં ઝીરામ છે. જેને સુ્તક વાંગ્રશ ેછે. યિે છે. એલા સુ્તકન વાંગ્રશ એ આણા 
વાંસ્કાયન વાંગ્રશ ફની જામ છે. 

 વાલયજનનક સુ્તકારમ એટરે જન વભાજના જ્ઞાન-વાંસ્કાયન બાંડાય. આ વાંસ્કાય કે જ્ઞાનનુાં નલતયણ 
અને નલસ્તયણ એ જ આલા સુ્તકારમનુાં યભ કતયવ્મ છે.સભગ્ર નલશ્વભાાં ળાાંનત,આફાદી અને નલકાસ ફક્ષલાની 
અજડ ળક્ક્ત એટરે જસાલવજનનક ગ્રાંથારમ. ‘’જેને વભાજના વલાાંગી નલકાવની પ્રથભ ળયત ભા્ર  જ નરશ ,ણ 
અનનલામયતા રેખાલાઈ છે’. 
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