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Continuous Issue - 23 | March – April 2018 

ગજુરાતના તાી જજલ્ામાાં ગ્રામીણ ગ્રાંથાયનો વિકાસ: સમસ્યા અને ડકારો 
(Development of Rural Library in Tapi District of Gujarat: Problems and 

Challenges) 

પ્રસ્તાિના 

ગજુયાતના વાલવજનનક ગ્રથંારમ પ્રવનૃિન ભ્માવ કયતા જણામ છે કે વમાજીયાલ ગામકલાડ ત્રીજાનુ ં
મગદાન ગ્રાભીણ વાલવજનનક ગ્રથંારમના નલકાવભા ંભશત્લનુ ં યશલે ુ ં છે. લીવભી વદીના ળરૂઅતના વભમભા ં
તેભણે ત્માયના લડદયા સ્ટેટભા ં વાલવજનનક ગ્રથંારમન વ્મલસ્સ્થત યીતે નલકાવ કયેર જલા ભે છે. 
વમાજીયાલના કામવકાભા ંવાલવજનનક ગ્રથંારમને નનબાલ ખર્વ ભાટે યાજમ તયપથી નદુાન ણ ચકુલલાભા ં
અલતુ ં શત ુ.ં ભાનનીમ વમાજીયાલ લખતે ર્ાલ ુ થમેરા વાલવજનનક ગ્રાભીણ ગ્રથંારમ અજે ણ સ્સ્તત્લ 
ઘયાલે છે ન ે તે કામવયત લસ્થાભા ં જલા ભે છે. લતવભાન વભમભા ં ગ્રાભીણ વાલવજનનક ગ્રથંારમના 
ઈમગ ને તેના સ્સ્તત્લ અંગેના ઘણા પ્રશ્ન છે યંત ુ છતા ં ણ શાર તે ગજુયાત યાજ્મના ઘણા 
નલસ્તાયભા ંકામવયત લસ્થાભા ંજલા ભે છે, ને લવ ૧૯૬૦ ભા ંગજુયાત યાજમના રગ સ્સ્તત્લ ફાદ 
વયકાય દ્વાયા તેને નદુાન ણ ચકુલામ છે. 
ગ્રાભીણ વાલવજનનક ગ્રથંારમના વદંબવભા ંગ્રાભીણ સ્લયાજ્મની વસં્થાઓ જેભા ંગ્રાભ રં્ામત, નગય રં્ામત, 
ભશા નગયારીકાન ભશત્લન યર યહ્ય છે. વાલવજનનક ગ્રથંારમ ભાન્મ નોંઘામેર સ્લૈચ્છછક વસં્થાઓને 
લસ્તીના અઘાયે ગ્રથંારમની કક્ષા નકકી કયી નદુાનીત ગ્રથંારમ ળરૂ કયલા ભાન્મતા અલાભા ંઅલે છે. 
શારભા ં નીરે્ની નલગતે કુર-૮ કક્ષાના નદુાનનત ગ્રથંારમને ભાન્મતા અલાભા ં અલે છે. ને નનબાલ 
નદુાન ચકુલલાભા ંઅલે છે. યાજમભા ંશાર કુર નલનલઘ કક્ષાના ૩૨૪૪ જેટરા નદુાનીત ગ્રથંારમ કામવયત 
છે. 

વિષય સાંદગી  

 તાી જજલ્રાભા ંઅલેરા ગ્રામ્મ નલસ્તાયના ગ્રથંારમન ઈમગ ન ેતેની રયસ્સ્થનત અંગેન ભ્માવ 
લતવભાન વભમભા ંત્મતં જરૂયી છે. અજે એક તયપ ગજુયાતની સ્થાનાને ૫૬ લવ ણૂવ થમા ં છે ને અ 
વભમગાા દયનભમાન વયકાય તેની સ્લર્ણિભ ગજુયાતની ઈજલણી નનનભિે ‘લારેં્ ગજુયાત’ના મદેુ્દ ભટા ામા 
ઈય ઉજલણી ણ કયી શતી ને અ વદંબે કેટરીક કાભગીયી ણ શાથ ધયલાભા ંઅલી શતી. તાી જીલ્ર 
જે ભશદઅંળે અરદલાવી નલસ્તાય તયીકે ઓખામ છે, જે શરેા રયુત જીલ્રા વાથે વરંન ન શત. પ્રસ્તતુ 
ભ્માવભા ંતાી જીલ્રાના ગ્રાભીણ ગ્રથંારમ વદંબે નલમની વદંગી કયી ભ્માવ શાથ ધયલાભા ંઅવ્મ છે, 
જેથી તાી જજલ્રાના ગ્રાભીણ નલસ્તાયભા ંગ્રથંારમનુ ંમગદાન ને તેની ભનૂભકા નલળે તેભજ તેના ભશત્લને 
વભજી ળકામ. ગ્રાભીણ નલસ્તાયભા ંગ્રથંારમ ને સુ્તક લાસ્તનલક યીતે વભાજ ભાટે કેટલુ ંરાબદામી નીલડ્ુ ં
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છે, તેનુ ં એક ર્ર્ત્ર સ્ષ્ટ થામ તેભજ ગ્રાભીણ નલસ્તાયભા ં ખયેખય ગ્રથંારમ સ્સ્તત્લ ધયાલે છે કે નરશ તે 
જાણલા ભાટે પ્રસ્તતુ નલમની વદંગી કયલાભા ંઅલી શતી ને તેન ભ્માવ કયલાભા ંઅવ્મ છે. 

અભ્યાસનો હતે ુ 

પ્રસ્તતુ ભ્માવના મખુ્મ શતે ુતાી જીલ્રાભા ંગ્રાભીણ ગ્રથંારમન નલકાવ ને તેન નલસ્તાય તાવલાન 
છે. ઈયાતં ગ્રામ્મ નલસ્તાયના ગ્રથંારમની પ્રલતવભાન રયસ્સ્થનત ને તાલકુા પ્રભાણે ગ્રાભીણ ગ્રથંારમભા ં
અલેરા પેયપાય કેલા છે તે તાવલાન છે.  

અભ્યાસની દ્ધવત અને માહહતી એકત્રીકરણ  

પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ં દ્વદ્વતીમ કક્ષાની ભારશતી એકનત્રત કયી તેનુ ં મન મ વરં્ારન કયી ભ્માવન નનષ્કવ 
કાઢલાન પ્રમાવ કમો છે. ભટાબાગની ભારશતી તાી જીલ્રાની આંકડાકીમ રૂયેખા ને રયુત જીલ્રાની 
આંકડાકીમ રૂયેખા યથી રેલાભા ંઅલી છે, ઈયાતં તાી જીલ્રા રં્ામતની લેફવાઇટન ણ ઈમગ 
કયલાભા ંઅવ્મ છે. પ્રાપ્ત ભારશતીને વાયણી તેભજ રખાણના વદંબવભા ંમકુી ભ્માવના શતે ુર્કાવલા પ્રમત્ન 
કમો છે.  

તાી જીલ્ામાાં ગ્રામીણ ગ્રાંથાયનો વિકાસ અને તરાહ 

૨૭ભી વપ્ટેમ્ફય ૨૦૦૭થી તાી જીલ્ર રયુત જીલ્રાભાથંી રગ સ્થાપ્મ. તાી જીલ્રાની રગ સ્થાના 
છી તાી જીલ્રાના વાત તાલકુા ાડલાભા ંઅવ્મા, નકુ્રભે વ્માયા, ડરલણ, લારડ, વનગઢ, ઈછછર, 
નનઝય ને કુકયમુડંા. તાી જીલ્ર અરદલાવી જીલ્ર છે, જ્મા ંભટા બાગની લસ્તી અરદલાવીની જલા ભે 
છે. જીલ્રાભા ં કુર ૫૨૧ ગાભ અવ્મા છે. ભ્માવના પ્રસ્તતુ બાગભા ં તાી જીલ્રાના ગ્રાભીણ નલસ્તાયભા ં
તાલકુા પ્રભાણે ગ્રથંારમન ભ્માવ કયલાભા ં અવ્મ છે, જેથી પ્રસ્તતુ નલસ્તાયભા ં વાભાજજક નલકાવ કઇ 
રદળાભા ંજ યહ્ય છે તેન ખ્માર અલી ળકે. 
તાી જીલ્રાભા ંલવ ૧૯૭૪-૭૫થી લવ ૨૦૧૬-૧૭ દયનભમાન ગ્રાભીણ ગ્રથંારમભા ંશુ ંપેયપાય અવ્મા છે તેનુ ં
નલલયણ નીરે્ના ર્ાટવભા ંદળાવલલાભા ંઅવ્યુ ંછે.  
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ચાર્ટ : ૧ તાી જીલ્ામાાં સાિટજવનક પસુ્તકાય િષટ ૧૯૭૪-૭૫ થી ૨૦૧૬-૧૭ 

 
    
ઈયક્ત ર્ાટવન ભ્માવ કયતા જણામ છે કે લવ ૧૯૭૪-૭૫ થી લવ ૧૯૯૦-૯૧ ના વભમગાા દયનભમાન 
તાી જીલ્રાના નલનલધ તાલકુાભા ંકુર ગ્રાભીણ ગ્રથંારમ લધલા ામ્મા છે. લવ ૧૯૯૦-૯૧ થી ૧૯૯૫-૯૬ ભા ં
તેભા ંઘટાડ નોંધામ છે. લવ ૧૯૯૫-૯૬ થી ૨૦૦૧-૦૨ દયનભમાન વાભાન્મતઃ લધાય (ભાત્ર ૧) નોંધામ છે 
યંત ુલવ ૨૦૦૧-૦૨ થી લવ ૨૦૦૫-૦૬ દયનભમાન તેભા ંભટ ઘટાડ નોંધામ છે, જે વળંધનન નલમ ફને 
છે. લવ ૨૦૦૫-૦૬ થી લવ ૨૦૧૦-૧૧ભા ંપયી ાછ ભટ ઈછા અવ્મ ને ૭૩ ગ્રથંારમની વખં્માભાથંી 
લધાય થઇને ૧૭૩ જેટરી થઆ છે. લવ ૨૦૧૦-૧૧ થી ૨૦૧૪-૧૫ ન ે૨૦૧૬-૧૭ ભા ંપયીથી ઘટાડ નોંધામ 
છે. પ્રસ્તતુ રયણાભ દળાવલે છે કે ગ્રાભીણ ગ્રથંારમભા ંભટા પ્રભાણભા ંઓટ અલી છે, જે દળાવલે છે કે સ્થાનનક 
સ્લયાજ્મની વસં્થાઓ ને વયકાય તયપથી ગ્રાભીણ નલસ્તાયભા ંગ્રથંારમ ાછ ઓછ ંધ્માન અામ યહ્ુ ંછે. 
પ્રસ્તતુ નલસ્તાય ભટા બાગન અરદલાવી નલસ્તાય શલાથી ણ કદાર્ જીલ્રાભા ંપ્રભાણભા ંજેટરા ગ્રથંારમ 
શલા જઇએ તેટરા પ્રભાણભા ં જલા ભતા નથી. લવ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દયનભમાન તાી જીલ્રાભા ં તાલકુા 
પ્રભાણે ગ્રથંારમની ભારશતી નીર્ેના ર્ાટવભા ંદળાવલલાભા ંઅલી છે. 
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ચાર્ટ : ૨ તાી જીલ્ામાાં તાલકુા પ્રમાણે ગ્રામીણ ગ્રાંથાયોનુાં પ્રમાણ (િષટ ૨૦૧૬-૧૭) 

 
 
ઈયત ર્ાટવભા ંભ્માવ કયતા જણામ છે કે તાી જીલ્રાના નલનલધ તાલકુાભા ં(નલા ફે તાલકુા કુકયમુડંા ને 
ડરલણ વશીત) વોથી લધ ુગ્રાભીણ વાલવજનનક ગ્રથંારમ ઈછછરભા ંઅવ્મા છે જમાયે વોથી ઓછા કુકયમુડંા 
તાલકુાભા ંઅવ્મા છે. લવ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દયનભમાન તાી જીલ્રાભા ંતાલકુા પ્રભાણે ગ્રથંારમ, લારં્નારમ, 
લારં્નારમ વરશતના ગ્રથંારમ ને નનયંતય નળક્ષણ કેન્રની ભારશતી નીરે્ના કષ્ટકભા ંદળાવલલાભા ંઅલી છે. 
 

  કોષ્ર્ક ૧ : તાી જજલ્ાના વિવિધ તાલકુામાાં ગ્રાંથાય, િાાંચનાય અને વનરાંતર વિક્ષણ કેન્દ્રનુાં 
િગીકરણ દિાટિત ુાં કોષ્ર્ક (૨૦૧૬-૨૦૧૭) 
તાલકુાનુાં નામ ગ્રાંથાય િાાંચનાય િાાંચનાય 

સહહતના 
ગ્રાંથાય 

વનરાંતર 
વિક્ષણ કેન્દ્રો 

કુ 

વયકાયી જીલ્રા 
સુ્તકારમ, વ્માયા 

૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

વ્માયા ૩૧ ૦ ૦ ૦ ૩૧ 
ડરલણ ૪ ૦ ૦ ૦ ૪ 
લારડ ૯ ૦ ૧ ૦ ૯ 
વનગઢ ૨૧ ૦ ૦ ૦ ૨૧ 
ઈછછર ૨૧ ૦ ૧ ૦ ૨૧ 
નનઝય ૧૧ ૦ ૧ ૦ ૧૧ 
કુકયમુડંા ૪ ૦ ૦ ૦ ૪ 
કુર ૧૦૧ ૦ ૪ ૦ ૧૦૧ 
સ્ત્રત: (૧) જીલ્રા નળક્ષણ નધકાયી, જીલ્ર તાી (૨) નામફ જીલ્રા નનયંતય નળક્ષણ નધકાયી, 
જીલ્ર તાી (૩) જીલ્રા ગ્રથંારમ, જીલ્ર તાી  
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ઈયક્ત કષ્ટકન ભ્માવ કયતા જણામ છે કે તાી જીલ્રાના કુર ગ્રાભીણ ગ્રથંારમન તાલકુા પ્રભાણે 
ભ્માવ કયતા જણામ છે કે વ્માયા તાલકુાભા ંકુર ગ્રથંારમના ૧૮.૧ ટકા, ડરલણ ૧૩.૩ ટકા, લારડ ૧૦.૫ 
ટકા, વનગઢ ૨૦.૦ ટકા, ઈછછર ૨૧.૦ ટકા, નનઝય ૧૧.૪ ટકા ને કુકયમુડંા ૪.૮ ટકા. વોથી લધ ુગ્રથંારમ 
વનગઢ ને ઈછછર તાલકુાભા ંઅવ્મા છે, જમાયે કુકયમુડંાભા ંતેનુ ંપ્રભાણ વોથી ઓછ છે.   

તાી જીલ્ામાાં તાલકુા પ્રમાણે ગ્રામીણ ગ્રાંથાયનો વિકાસ  

તાી જીલ્રાના વાલવજનનક સુ્તકારમ ઈયાતં તેના નલનલધ તાલકુાભા ં વાલવજનનક સુ્તકારમન 
નલકાવ ને તેની તયાશ કેલ છે તે જાણલાન પ્રમાવ ભ્માવના પ્રસ્તતુ બાગભા ંકયલાભા ંઅવ્મ છે. તાી 
જજલ્રાના કેટરાક તાલકુાઓ જે શરેા રયુત જજલ્રાભા ંવભાનલષ્ટ શતા તેની ણ ૧૯૭૪-૭૫થી ૨૦૧૬-૧૭ 
દયનભમાન ગ્રાભીણ વાલવજનનક સુ્તકારમની તયાશભા ં કેલા રયલતવન અવ્મા છે તેન ભ્માવ કયલાભા ં
અવ્મ છે. જેભા ં ખાવ કયીને વનગઢ, ઈછછર, નનઝય, વ્માયા, ડરલણ, કુકયમુડંા ને લારડ તાલકુાન 
વભાલેળ થામ છે. તે્ર એક ફાફતની સ્ષ્ટતા કયલી જરૂયી ફને છે કે લવ ૨૦૧૬-૧૭ દયનભમાન તાી 
જીલ્રાના ફે નલા તાલકુા નાભે ડરલણ ને કુકયમુડંાની સ્થાના થમેર શલાથી અ લવ દયનભમાન જે તે 
તાલકુાના ગ્રાભીણ ગ્રથંારમની વખં્માભા ંઘટાડ નોંધામ એ સ્લાબાનલક છે.  

નીરે્ના કષ્ટકભા ં વનગઢ તાલકુાભા ં લવ ૧૯૭૪-૭૫થી ૨૦૧૬-૧૭ દયનભમાન વાલવજનનક 
સુ્તકારમભા ંઅલેરા રયલતવન દળાવલલાભા ંઅવ્મા છે.   

કોષ્ર્ક : ૨ સોનગઢ તાલકુામાાં સાિટજવનક પસુ્તકાય િષટ  ૧૯૭૪-૭૫ થી ૨૦૧૬-૧૭ 
િષટ પસુ્તકાય િાચન રૂમ પસુ્તકાય (િાચન 

રૂમ સાથે) 
એડલ્ર્ વિક્ષણ સેન્દ્ર્ર (Adult 
Education Center) 

૧૯૭૪-૭૫ ૨૯ - ૧ - 
૧૯૮૦-૮૧ ૨૮ ૨૮ ૧૮ ૫૦ 
૧૯૮૫-૮૬ ૨૮ ૨૮ - - 
૧૯૯૦-૯૧ ૨૮ ૧ ૧ ૧૦૦ 
૧૯૯૫-૯૬ ૨૮ - ૧ - 
૨૦૦૧-૦૨ ૨૮ - ૧ - 
૨૦૦૫-૦૬ ૨૧ ૨૧ ૨૧ ૦ 
૨૦૧૦-૧૧ ૩૩ ૩૩ ૩૩ ૦ 
૨૦૧૪-૧૫ ૨૧ ૨૧ ૨૧ ૦ 
૨૦૧૬-૧૭ ૨૧ ૦ ૦ ૦ 
Sources : Education Department, District Panchyat, Surat 

વનગઢ તાલકુાન ભ્માવ કયતા ંજણામ છે કે, લવ ૧૯૭૪-૭૫ભા ંવાલવજનનક ગ્રાભીણ સુ્તકારમનુ ં
પ્રભાણ ૨૯ જેટલુ ંશત ુ ંજે ઘટીને લવ ૧૯૮૦-૮૧ ભા ં૨૮ થયુ ંને તે લવ ૨૦૦૧-૦૨ રધુી એટલુ ંજ યહ્ુ ંને 
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લવ ૨૦૦૫-૦૬ભા ંતે ઘટીને ૨૧ જેટલુ ંથયુ ં છે. લવ ૨૦૧૦-૧૧ દયનભમાન ૩૩ જેટરા ગ્રથંારમની વખં્મા 
શતી જે ઘટીને લવ ૨૦૧૬-૧૭ દયનભમાન ૨૧ જેટરી થઆ છે. 

નીરે્ના કષ્ટકભા ંઈછછર તાલકુાભા ંવાલવજનનક સુ્તકારમભા ંઅલેર તયાશ લવ  ૧૯૭૫ થી ૨૦૧૬-
૧૭ દયનભમાન દળાવલલાભા ંઅવ્મા છે. 

 

કોષ્ર્ક : ૩ ઉચ્છ તાલકુામાાં સાિટજવનક પસુ્તકાય િષટ  ૧૯૭૪-૭૫ થી ૨૦૧૬-૧૭ 
િષટ પસુ્તકાય િાચન રૂમ પસુ્તકાય (િાચન 

રૂમ સાથે) 
એડલ્ર્ વિક્ષણ સેન્દ્ર્ર 
(Adult Education Center) 

૧૯૭૪-૭૫ ૧૨ - - - 
૧૯૮૦-૮૧ ૧૮ ૧૮ ૫ ૩૦ 
૧૯૮૫-૮૬ ૧૮ ૧૮ ૧૮ ૧૦૦ 
૧૯૯૦-૯૧ ૨૩ ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ 
૧૯૯૫-૯૬ ૨૬ - ૧ - 
૨૦૦૧-૦૨ ૨૭ - ૧ - 
૨૦૦૫-૦૬ ૧૭ ૧૭ ૧૭ ૦ 
૨૦૧૦-૧૧ ૪૧ ૪૧ ૪૧ ૦ 
૨૦૧૪-૧૫ ૨૩ ૨૩ ૨૩ ૦ 
૨૦૧૬-૧૭ ૨૧ ૦ ૧ ૦ 
Sources : Education Department, District Panchyat, Surat 

ઈછછર તાલકુાન ભ્માવ કયતા ંજણામ છે કે, લવ ૧૯૭૪-૭૫ભા ંગ્રાભીણ વાલવજનનક સુ્તકારમનુ ં
પ્રભાણ ૧૨ શત ુ ં તે લધીને ૧૯૮૦-૮૧ભા ં ૧૮ થયુ ં ને લવ ૧૯૮૫-૮૬ભા ં તે પ્રભાણ જલાઇ યહ્ુ.ં લવ 
૧૯૯૦-૯૧ભા ંતેભા ંલધાય નોંધામ ને તે લધીને ૨૩ જેટરા થમા, લવ ૧૯૯૫-૯૬ભા ં૨૬ ને લવ ૨૦૦૧-
૦૨ભા ંલધીને ૨૭ જેટરા થમા. યંત ુલવ ૨૦૦૫-૦૬ તે ઘટીને ૧૭ જેટરા થઆ ગમા, જે ભટ ઘટાડ અ 
વભમગાાભા ં નોંધામ છે. લવ ૨૦૧૦-૧૧ દયનભમાન ૪૧ જેટરા ગ્રથંારમની વખં્મા શતી જે ઘટીને લવ 
૨૦૧૬-૧૭ દયનભમાન ૨૧ જેટરી થઆ છે. 

નીરે્ના કષ્ટકભા ંનનઝય તાલકુાભા ંવાલવજનનક સુ્તકારમભા ંઅલેર તયાશ લવ  ૧૯૭૫ થી ૨૦૧૬-
૧૭ દયનભમાન દળાવલલાભા ંઅવ્મા છે. 
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કોષ્ર્ક : ૪ વનઝર તાલકુામાાં સાિટજવનક પસુ્તકાય િષટ  ૧૯૭૪-૭૫ થી ૨૦૧૬-૧૭ 
િષટ પસુ્તકાય િાચન રૂમ પસુ્તકાય  

(િાચન રૂમ સાથે) 
એડલ્ર્ વિક્ષણ સેન્દ્ર્ર 
(Adult Education Center) 

૧૯૭૪-૭૫ ૧૪ - - - 
૧૯૮૦-૮૧ ૨૪ ૨૪ ૧૦ ૩૦ 
૧૯૮૫-૮૬ ૨૬ ૨૬ - - 
૧૯૯૦-૯૧ ૨૭ ૧ ૧ ૧૪ 
૧૯૯૫-૯૬ ૨૬ - ૧ - 
૨૦૦૧-૦૨ ૨૬ - ૧ - 
૨૦૦૫-૦૬ ૧૭ ૧૭ ૧૭ ૦ 
૨૦૧૦-૧૧ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૦ 
૨૦૧૪-૧૫ ૧૮ ૧૮ ૧૯ ૦ 
૨૦૧૬-૧૭ ૧૧ ૦ ૧ ૦ 
Sources : Education Department, District Panchyat, Surat 

નનઝય તાલકુાભા ંલવ ૧૯૭૪-૭૫થી લવ ૨૦૦૧-૦૨ રધુીભા ંગ્રાભીણ વાલવજનનક સુ્તકારમભા ંવતત 
લધાય નોંધામ છે જે ૧૪ થી લધીને ૨૬ જેટરા થમા છે, યંત ુ૨૦૦૫-૦૬ભા ંતે ઘટીને ૧૭ જેટરા થઆ ગમા 
છે, જે એક ર્ેતલણી રૂ ફાફત ગણાલી ળકામ. લવ ૨૦૧૦-૧૧ દયનભમાન ૨૪ જેટરા ગ્રથંારમની વખં્મા 
શતી જે ઘટીને લવ ૨૦૧૬-૧૭ દયનભમાન ૧૧ જેટરી થઆ છે. 

નીરે્ના કષ્ટકભા ંવ્માયા તાલકુાભા ંવાલવજનનક સુ્તકારમભા ંઅલેર તયાશ લવ  ૧૯૭૫થી ૨૦૧૬-૧૭ 
દયનભમાન દળાવલલાભા ંઅવ્મા છે. 

 
કોષ્ર્ક : ૫ વ્યારા તાલકુામાાં સાિટજવનક પસુ્તકાય િષટ  ૧૯૭૪-૭૫ થી ૨૦૧૬-૧૭ 
િષટ પસુ્તકાય િાચન રૂમ પસુ્તકાય 

(િાચન રૂમ સાથે) 
એડલ્ર્ વિક્ષણ સેન્દ્ર્ર 
(Adult Education Center) 

૧૯૭૪-૭૫ ૪૪ - ૧ - 
૧૯૮૦-૮૧ ૩૭ ૩૭ ૧૫ ૫૦ 
૧૯૮૫-૮૬ ૪૪ ૪૧ - - 
૧૯૯૦-૯૧ ૪૩ ૧ - - 
૧૯૯૫-૯૬ ૪૧ - - - 
૨૦૦૧-૦૨ ૪૧ - ૩ - 
૨૦૦૫-૦૬ ૧૧ ૧૧ ૧૧ ૦ 
૨૦૧૦-૧૧ ૫૨ ૫૨ ૫૨ ૦ 
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કોષ્ર્ક : ૫ વ્યારા તાલકુામાાં સાિટજવનક પસુ્તકાય િષટ  ૧૯૭૪-૭૫ થી ૨૦૧૬-૧૭ 
િષટ પસુ્તકાય િાચન રૂમ પસુ્તકાય 

(િાચન રૂમ સાથે) 
એડલ્ર્ વિક્ષણ સેન્દ્ર્ર 
(Adult Education Center) 

૨૦૧૪-૧૫ ૩૩ ૩૩ ૩૪ ૦ 
૨૦૧૬-૧૭ ૧૯ ૦ ૦ ૦ 
Sources : Education Department, District Panchyat, Surat 

વ્માયા તાલકુાભા ં લવ ૧૯૭૪-૭૫ભા ંગ્રાભીણ વાલવજનનક સુ્તકારમન ભ્માવ કયતા ં જણામ છે કે 
તેનુ ંપ્રભાણ ૪૪ જેટલુ ંછે, જમાયે ૧૯૮૦-૮૧ભા ંતભેા ંઘટાડ થમ છે ને તે ઘટીને ૩૭ જેટરા થમા છે જમાયે 
૧૯૮૫-૮૬ભા ં તે નુઃ ૪૪ થલા ામ્મા છે. લવ ૧૯૯૦-૯૧, ૧૯૯૫-૯૬ ને ૨૦૦૧-૦૨ભા ંતે વાભાન્મતઃ 
ઘટીને નકુ્રભે ૪૩,૪૧ ને ૪૧ જેટરા થમા છે, યંત ુલવ ૨૦૦૫-૦૬ભા ંતેભા ંભટ ઘટાડ નોંધામ છે ન ે
તે ઘટીને ૧૧ જેટરા જ થઆ ગમા છે. લવ ૨૦૧૦-૧૧ દયનભમાન ૫૨ જેટરા ગ્રથંારમની વખં્મા શતી જે 
ઘટીને લવ ૨૦૧૬-૧૭ દયનભમાન ૧૯ જેટરી થઆ છે. 

નીરે્ના કષ્ટકભા ંલારડ તાલકુાભા ંવાલવજનનક સુ્તકારમભા ંઅલેર તયાશ લવ  ૧૯૭૫થી ૨૦૧૬-
૧૭ દયનભમાન દળાવલલાભા ંઅવ્મા છે. 

 

કોષ્ર્ક : ૬ િાોડ તાલકુામાાં સાિટજવનક પસુ્તકાય િષટ  ૧૯૭૪-૭૫ થી ૨૦૧૬-૧૭ 
િષટ પસુ્તકાય િાચન રૂમ પસુ્તકાય 

(િાચન રૂમ સાથે) 
એડલ્ર્ વિક્ષણ સેન્દ્ર્ર 
(Adult Education Center) 

૧૯૭૪-૭૫ ૩૫ - ૨ - 
૧૯૮૦-૮૧ ૩૭ ૩૭ ૨૦ ૩૫ 
૧૯૮૫-૮૬ ૩૬ - - - 
૧૯૯૦-૯૧ ૩૬ ૧ - - 
૧૯૯૫-૯૬ ૨૫ - ૩ - 
૨૦૦૧-૦૨ ૨૫ - ૩ - 
૨૦૦૫-૦૬ ૭ ૭ ૭ ૦ 
૨૦૧૦-૧૧ ૨૩ ૨૩ ૨૩ ૦ 
૨૦૧૪-૧૫ ૯ ૯ ૧૦ ૦ 
૨૦૧૬-૧૭ ૧૦ ૦ ૧ ૦ 
Sources : Education Department, District Panchyat, Surat 

લારડ તાલકુાભા ંગ્રાભીણ વાલવજનનક સુ્તકારમની તયાશ તાવતા જાણલા ભે છે કે ૧૯૭૪-૭૫થી 
૨૦૦૧-૦૨ દયનભમાન તેભા ંવયેયાળ ઘટાડ થમ છે. યંત ુ૨૦૦૫-૦૬ દયનભમાન ૨૫ થી ઘટીને ૭ જેટરી 
વખં્મા થઆ ગઇ છે જે ઘણી અશ્ચમવજનક ફાફત ગણાલી ળકામ. લવ ૨૦૧૦-૧૧ દયનભમાન ૨૩ જેટરા 
ગ્રથંારમની વખં્મા શતી જે ઘટીને લવ ૨૦૧૬-૧૭ દયનભમાન ૧૦ જેટરી થઆ છે. 



KCG-Portal of Journals 

9 | P a g e  

 

ડરલણ ને કુકયમુડંા તાલકુાભા ં ર્ાલ ુ લવ (૨૦૧૬-૧૭) દયનભમાન ગ્રથંારમની વખં્મા નીર્ેના 
કષ્ટકભા ંદળાવલલાભા ંઅલી છે.   

કોષ્ર્ક : ૭ ડોિણ અને કુકરમુાંડા તાલકુામાાં સાિટજવનક પસુ્તકાય િષટ  ૨૦૧૬-૧૭ 
િષટ પસુ્તકાય િાચન રૂમ પસુ્તકાય 

(િાચન રૂમ સાથે) 
એડલ્ર્ વિક્ષણ સેન્દ્ર્ર 
(Adult Education 
Center) 

ડોિણ ૧૪ ૦ ૦ ૦ 
કુકરમુાંડા ૫ ૦ ૦ ૦ 
Sources : Education Department, District Panchyat, Surat 

કષ્ટકન ભ્માવ કયતા જણામ છે કે નલા સ્થાનત ડરલણ ને કુકયમુડંા તાલકુાભા ં ગ્રાભીણ 
ગ્રથંારમનુ ંપ્રભાણ નકુ્રભે ૧૪ ને ૫ જેટલુ ંજલા ભે છે. તે્ર ડરલણ ને કુકયમુડંા તાલકુ લવ ૨૦૧૬-
૧૭ભા ંનલા તાલકુા તયીકે સ્થામા છે જેભા ંતાી જીલ્રાના ન્મ તાલકુાના ગાભન વભાલેળ થમ છે. નલા 
સ્થામેરા તાલકુાને કાયણે તાીના ન્મ તાલકુાભા ં છેલ્રા લવભા ં તાલકુા પ્રભાણે ગ્રાભીણ ગ્રથંારમની 
વખં્માભા ંઘટાડ જલા ભળે, જેની ાછનુ ંઅ ણ એક કાયણ છે. તે્ર નોંધવુ ંઘટે કે તાી જીલ્ર ભટા 
બાગે અરદલાવી નલસ્તાય છે ને ત્મા ંગ્રથંારમ વદંબે જાગતૃતાનુ ં પ્રભાણ ઘણુ ંઓછ ંજલા ભે છે, એટરે 
કુકયમુડંા, નનઝય ને ઈછછર જેલા તાલકુાભા ં તેન નલકાવ ઘણ ઓછ જલા ભે છે. 

તાી જીલ્ામાાં ગ્રામીણ ગ્રાંથાયના વિકાસની સમસ્યા અને ડકારો 

તાી જજલ્રાના ગ્રાભીણ નલસ્તાયભા ં નલનલધ ગાભની મરુાકાત દયનભમાન નલનલધ સુ્તકારમ વરં્ારક, 
વયરં્, ગાભના ગ્રણી, ગ્રાભ રં્ામતના વભ્મશ્રી, ગાભના નનવિૃ નળક્ષકશ્રી તેભજ ગાભના યલુા લગવ 
તયપથી ભેરા સુ્તકારમના નલકાવ વદંબે કેટરાક પ્રશ્ન ને ડકાયન ભ્માવના પ્રસ્તતુ બાગભા ં
વભાલેવ કયલાભા ંઅવ્મ છે. પ્રાપ્ત ભારશતી પ્રભાણે જાણલા ભે છે કે સુ્તકારમને નનમનભત નદુાન ભતુ ં
નથી ને તે ણ યૂતા પ્રભાણભા ંઈરબ્ધ નથી. ઈયાતં સુ્તકારમભા ંપ્રભાણભા ંસુ્તક ઓછા છે, તેભજ 
વાભાન્મ જ્ઞાનના સુ્તક શલા જઇએ જેથી રકના જનયર નરેજભા ંલધાય થઆ ળકે. વોથી ભટી વભસ્મા 
એ છે કે સુ્તકારમ ભાટે રગથી ભકાનની વ્મલસ્થા શલી જઇએ જે ભટાબાગના ગ્રથંારમભા ંઈરબ્ધ 
નથી. ગ્રાભીણ નલસ્તાયના દયેક ગ્રથંારમભા ંગ્રથંાર ભાટે એક રામદા વ્મસ્ક્તની નનભણુકં કયલાભા ંઅલે તે 
જરૂયી છે ને તેને વાયા પ્રભાણભા ંભાનદ લેતન ણ ભે એ ણ જરૂયી છે, જે વોથી ભટ ડકાય વયકાય 
ને સ્થાનનક સ્લયાજ્મની વસં્થાઓ ભાટે છે. ભટાબાગના સુ્તકારમ ગાભની ળાાભા ંર્ારે છે ને ગાભભા ં
વાલવજનનક ગ્રાભીણ ગ્રથંારમ અલેલુ ં છે તે અંગે ગાભના રકભા ં ણ જાગતૃતા નથી, ત તે અંગે રક 
જાગનૃતના કામવક્રભ થલા જઇએ ને જ્મા ં ગ્રથંારમ છે ત્મા ં ફેવલા ભાટે મન મ વ્મલસ્થા નથી ત મન મ 
આંતરયક ભાખાકીમ રનુલધાઓ શલી જઇએ વાથે-વાથે સુ્તકારમભા ં ીલાના ાણીની વ્મલસ્થા, 
ળૈર્ારમની વ્મલસ્થા શલી જઇએ. રક જાગનૃત વાથે રકને સ્થાનનક બાાભા ં નલા પ્રકાનળત સુ્તકની 
ભારશતી ભલી જઇએ ને નલા સુ્તક ણ અલલા જઇએ, જેથી રક તેન ઈમગ કયી ળકે ને 
તાના જ્ઞાનનુ ંવલંધવન કયી ળકે. ગ્રાભીણ નલસ્તાયભા ંઅલેરા ગ્રથંારમ રગબગ નાભળે થલાને અયે છે જે 
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તયપ વ્મસ્ક્ત થી વભાજ ને વભાજ થી યાજ્મ દ્વાયા ગબંીયતાથી નલર્ાયી તેને મન મ કયલા ગરા રેલાલા 
જઇએ.  

સમાન  

તાી જજલ્રાના વભગ્ર તાલકુાભા ંગ્રાભીણ વાલવજનનક સુ્તકારમન ભ્માવ કયતા ંજણામ છે કે લવ 
૧૯૭૪-૭૫ની તરુનાભા ં લવ ૨૦૧૬-૧૭ રધુીભા ં રગબગ તભાભ તાલકુાઓભા ં વાલવજનનક સુ્તકારમનુ ં
પ્રભાણ ઘટ્ુ ંછે, યંત ુત્માયફાદના વભમગાાભા ંએટરેકે ૨૦૦૫-૦૬ થલા ૨૦૦૮-૦૯ભા ંઅ ઘટાડ ઘણ 
નોંધનીમ છે. અ વભમગાાભા ં થમેર ભટ ઘટાડ તાી જજલ્રાના ગ્રાભીણ નલસ્તાય ભાટે એક ર્ર્િંતાન 
નલમ ફની યશ ે છે. લસ્તીભા ંથઆ યશરે લધાય ને રદલવે-રદલવે નળક્ષણના પ્રભાણભા ંથઆ યશરે લધાય 
રકભા ંલારં્નની ભખુ ઉબી કયે છે, ફીજી તયપ વયકાયશ્રી તયપથી ણ ‘લારેં્ ગજુયાત’ જેલા નલનલધ કામવક્રભ 
શાથ ધયલાભા ંઅલે છે. જમાયે ફીજી તયપ ખફૂજ ઝડથી ગ્રાભીણ વાલવજનનક સુ્તકારમભા ંઘટાડ થત 
જામ છે જે નલયધાબાવી રયણાભ ફતાલે છે. વયકાયશ્રી દ્વાયા ગ્રાભીણ સુ્તકારમભા ંથઆ યશરેા ઘટાડા વદંબે 
મન મ ગરા રેલાલા જરૂયી ફને છે, ન્મથા ૨૧ભી વદીના ભારશતી યગુભા ં ગજુયાતન ગ્રાભીણ નાગરયક 
જ્ઞાનની દડભા ંઘણ ાછ યશી જળે. સ્થાનનક વભાજના ંરકએ ને યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ગ્રાભીણ ગ્રથંારમ 
વદંબ ેખફૂજ ગબંીયતાથી નલર્ાયવુ ંત્મતં અલશ્મક છે. 
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