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ગજુરાતમાાં ગ્રામીણ જાહરે ગ્રાંથાલયો : સરુત જજલ્લાનો એક અભ્યાસ 

(Rural Public Libraries in Gujarat: A Study of Surat District) 

૧. પ્રસ્તાવના  

આજના વૈશ્વિકરણના યગુ તેમજ ૨૧મી સદીના શ્વવકસતા જતાાં યગુમાાં ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી ખબૂ જ આવશ્યક 
અંગ બની ચકૂ્ુાં છે. દરેક કે્ષત્રમાાં આઈ.ટી.ની જાણકારી ખબૂ જ જરૂરી બની ગઈ છે. તેમજ દરેક કે્ષત્રમાાં 
કમ્પ્યટૂર એ એક અશ્વત જરૂરી મધ્યમ બની ચકૂ્ુાં છે. આજે દરેક કે્ષત્રમાાં કમ્પ્યટૂર મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. 
માહહતી શ્વવસ્ફોટ અને જ્ઞાન યગુમાાં ભારત જેવા દેશોમાાં પ્રસ્તતુ ટેકનોલોજીથી વાંચિત એક ગ્રામીણ સમાજ મોટા 
પાયા પર ઉપલબ્ધ છે કે જયાાં આ આધનુીકરણ પહોંિી શક્ુાં નથી. માહહતી અને જ્ઞાનની ભખુ શ્વવિમાાં 
મહદ્અંશે પસુ્તકાલયો સાંતોષતાાં આવયાાં છે.  

સમાજનાાં કલ્યાણમાાં વધારો અને જ્ઞાનનુાં શ્વવસ્તરણ કરવા તેમજ સમાજનાાં બધા જ સ્તરની વયક્તતઓ માટે 
તેમની જ્ઞાન તષૃા છીપાવવા માટે જો કોઈ એક કેન્ર હોય તો તે પસુ્તકાલય છે. પસુ્તકાલય એક એવુાં કેન્ર છે કે 
જયાાં વયક્તત જન્મથી મતૃ્ય ુસધુી માહહતી-જ્ઞાન મેળવતો રહ ે છે. માનવીના શાળાકીય શ્વશક્ષણ બાદ જો તેના 
જ્ઞાનમાાં વદૃ્ધિ કરત ુહોય તો તે માત્ર ને માત્ર પસુ્તકાલય છે. પસુ્તકાલય દ્વારા સામાજજક પહરવતતનનુાં જહટલ 
કાયત સરળતાથી થઇ શકે છે.  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ગજુરાતના સરુત જજલ્લાના ગ્રામીણ પસુ્તકાલયનો અભ્યાસ હાથ ધરવામાાં આવયો છે કે 
જેનાથી ખ્યાલ આવી શકે કે આ શ્વવકાસની તરાહમાાં ગ્રામીણ કક્ષાએ શ્વવકાસની કેવા પ્રકારની અસરો જોવા મળે 
છે. આથી પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં “ગ્રામીણ પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ અને અક્સ્તત્વ : ગજુરાતના સરુત જજલ્લાનો એક 
અભ્યાસ” શ્વવષય ઉપર સાંશોધન હાથ ધરવામાાં આવયુાં છે. પ્રસ્તતુ પ્રકરણમાાં કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયેલ 
માહહતીના આધારે શ્વવષય સાંદભે પ્રા્ત પહરણામો દશાતવવા માટેનો પ્રયત્ન કયો છે.  

૨. વવષય પસાંદગી  

 સરુત જજલ્લામાાં આવેલા ગ્રામ શ્વવસ્તારના ગ્રાંથાલયોનો ઉપયોગ અને તેની પહરક્સ્થશ્વત અંગેનો અભ્યાસ 
વતતમાન સમયમાાં અત્યાંત જરૂરી છે. આજે એક તરફ ગજુરાતની સ્થાપનાને ૫૦ વષત પણૂત થયા છે અને આ 
સમયગાળા દરશ્વમયાન સરકાર તેની સ્વચણિમ ગજુરાતની ઉજવણીમાાં વાાંિે ગજુરાતના મદેુ્દ મોટા પાયા ઉપર 
ઊજવણી પણ કરી હતી અને આ સાંદભે કેટલીક કામગીરી પણ હાથ ધરવામાાં આવી હતી. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં 
ગજુરાત રાજયના ખબૂ જ ઝડપી શ્વવકાસ પામી રહલેો જજલ્લો સરુત જેમાાં શહરેીકરણની સાથે સાથે ગ્રામીણ 
શ્વવસ્તારોનો શ્વવકાસ કેવો છે તે જાણવુાં પણ જરૂરી બને છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં " ગ્રામીણ પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ 
અને અક્સ્તત્વ : ગજુરાતના સરુત જજલ્લાનો એક અભ્યાસ” શ્વવષયની પસાંદગી કરી અભ્યાસ હાથ ધયો છે, જેથી 
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સરુત જજલ્લાના ગ્રામીણ શ્વવસ્તારોમાાં ગ્રાંથાલયોનુાં યોગદાન અને તેની ભશૂ્વમકા શ્વવશે તેમજ તેના મહત્વને સમજી 
શકાય. ગ્રામીણ શ્વવસ્તારમાાં ગ્રાંથાલયો અને પસુ્તકો વાસ્તશ્વવક રીતે સમાજ માટે કેટલુાં લાભદાયી નીવડ્ુાં છે, 
તેનુાં એક ચિત્ર સ્પષ્ટ થાય તેમજ ગ્રામીણ શ્વવસ્તારમાાં ખરેખર ગ્રાંથાલય અક્સ્તત્વ ધરાવે છે કે નહહ તે જાણવા 
માટે પ્રસ્તતુ શ્વવષયની પસાંદગી કરી અભ્યાસ કયો છે.  

૩. સાંબાંવિત સાહહત્ય અવલોકન  

પ્રસ્તતુ શ્વવષય સાંદભે કેટલાક અભ્યાસો જે આંતરરાષ્રીય કક્ષાએ અને રાષ્રીય કક્ષાએ તેમજ પ્રાદેશ્વશક કક્ષાએ 
થયા છે જેને ધ્યાનમાાં રાખીને અતે્ર કેટલાક સબાંશ્વધત સાહહત્યનુાં અવલોકન કરવામાાં આવયુાં છે. 

રીચાર્ડ એમ.અતતુી (૨૦૦૧) દ્વારા થયેલા અભ્યાસમાાં તેમણે કેન્યામાાં પસુ્તકાલય મકાન સાંદરે્ભ સાંશોિન કર્ુું 
હત ુાં, તેમના સાંશોિન તારણો પ્રમાણે પસુ્તકાલય માટેજ બનાવેલા મકાન શ્વસવાયના સ્વીકૃત મકાનો 
પસુ્તકાલયના શ્વવકાસમાાં બાધરૂપ બની શકે છે.  

એ. અનાબા અલેમના(૧૯૯૫) સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયોના સાંદભતમાાં આહિકામાાં પરુૂાં પાડતી લાઈબે્રરીઓની 
સેવાના પ્રકારોનો અભ્યાસ કરે છે અને અભ્યાસનુાં તારણ નોધે છે કે કોલોની (Colonizers) સરકાર દ્વારા 
સ્થાશ્વપત પસુ્તકાલયોની સેવાઓ આજના સાંદભતમાાં આહિકાના જનસમદુાય માટે અસરકારક રીતે ઉપયોગી 
સાચબત થતી નથી.  

કેરી બેનસ્ટીર્, રશેલ સ્પેસેય, એન ગોલ્ર્ીંગ (૨૦૦૪) આ સાંશોધનનુાં ઇંગ્લેન્ડના  ગ્રામ્પય શ્વવસ્તારમાાં મોબાઈલ 
(ફરતા) પસુ્તકાલયના શ્વવકલ્પ રૂપે સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય સેવાની શક્યતાના કે્ષત્રનો અભ્યાસ કરે છે તેમના 
પ્રા્ય તારણો એ હદશા શ્વનદેશ કરતા હતા કે ગ્રામ્પય પ્રદેશના સામાજજક સમાશ્વવષ્ટીના લક્ષ્યો અને મલૂ્યશ્વનષ્ઠ 
પ્રશ્વતભાવો એ વૈકલ્લ્પક સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય સેવા માટેના મહત્વના પે્રરણાત્મક પહરબળ તરીકે ઉભરી આવયા 
છે, અને ગ્રામ્પય પ્રદેશના મોટા ખાંડો કે જેમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયો સાથોસાથ ઊભાાં થયા છે તે લોકોમાાં ખબૂ જ 
શ્વપ્રય સદન તરીકે જોવા મળ્યા. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયના પે્રકટીશનરો અને સાંશોધકોને ગ્રામ્પય 
શ્વવસ્તારની સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયોના આયોજન અને સરકારી યોજનાઓની ગ્રામસમદુાય પરની અસરોનુાં ચિત્ર 
પરુૂાં પાડે છે. અને એવુાં લાગે છે કે સાવતજશ્વનક લાઈબે્રરી સત્તાધીશો દ્વારા ગ્રામ્પય સાંસ્કૃશ્વતના જુદા સ્વરૂપને જુદી-
જુદી રીતે મલૂ્યાાંકન પ્રશ્વતષ્ષ્ઠત થાય છે. 

વાલેદા ફન્સીઝ ર્ેન્ટ (૨૦૦૭) આ અભ્યાસમાાં જાણવા મળે છે કે અભ્યાસના હતેઓુ યગુાન્ડામાાં થયેલા આશ્વથિક 
શ્વવકાસનો ઉપર છલ્લો અંદાજ આપવાનો છે અને તે ગ્રામ્પય પસુ્તકાલયો અને તેની માનવશ્વવકાસના આશ્વથિક 
પ્રગશ્વત, શ્વશક્ષણ તથા સાક્ષરતા જેવા ક્ષેત્રની કેટલીક અગત્યની જોડતી કડીઓ શ્વવશે િિાત કરે છે. આ અભ્યાસ 
બે તારણ પર આવે છે કે ગ્રામ્પય કમ્પયશુ્વનટી પસુ્તકાલયો નાના પાયાના સ્થાશ્વનક આશ્વથિક શ્વવકાસમાાં ખબૂજ 
અગત્યનો ભાગ ભજવી શકે તેમ છે. કીટેગેસા કમ્પયશુ્વનટી પસુ્તકાલયના પ્રોજેતટ હાલ તો શરૂઆતના તબક્કામાાં 
છે અને લાાંબાગાળાના આશ્વથિક પહરણામો અંગે અત્યારે કોઈ િોક્કસ અનમુાન બાાંધી શકાય નહહ, સાથે સાથે, આ 
પ્રોજેતટોએ પસુ્તકાલયના ઉપભોતતાઓમાાં નવી આશા અને શક્યતાઓનો સાંિાર કયો છે. 
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રત્ના બાંદોપાધ્યાયે (૨૦૦૮) પશ્વિમબાંગાળ અને તેમાાં પણ ૧૭૨૨ જાહરે પસુ્તકાલયો અને ગ્રામ્પય શ્વવસ્તારના 
૩૪૧ CLICs પર ધ્યાન કેષ્ન્રત કરે છે. કેટલાાંક ગ્રામ્પય પ્રદેશોમાાં તો જાહરે પસુ્તકાલયો જ માત્ર લોકોને સેવા 
પરૂી પડતા પસુ્તકાલયો છે. આ જાહરે પસુ્તકાલયો જુદાાં જુદાાં અંશે લોકોને સ્વાસ્્ય સબાંશ્વધત, નોકરી, 
વયવસાય, કારહકદી, સાાંસ્કૃશ્વતક ઉપરાાંત સામાન્ય માહહતી સબાંશ્વધત જાણકારી પરૂી પડી જે તે શ્વનહદિષ્ટ સમાજનાાં 
જીવનમાાં બદલાવ લાવવાનુાં કાયત કરે છે.  

કે.એસ.રનજીથ (૨૦૦૪) કેરાલાના ગ્રામ્પય શ્વવસ્તારના પસુ્તકાલયો પર અભ્યાસ, સામાજજક સાંસ્થા તરીકે 
કેરાલાના ગ્રામ્પયશ્વવસ્તારના પસુ્તકાલયો ખબુજ િેતનવાંતા તથા અસરકારક રીતે લોક શ્વશક્ષણ તેમજ માહહતી 
પ્રસાર માટે કાયતરત છે. લોક સમદુાયની સામાજજક તેમજ રાજકીય ગશ્વતશ્વવશ્વધઓના કેન્રમાાં આ પસુ્તકાલયો 
રહ્ાાં છે અને સમાજની શેક્ષચણક અને સાાંસ્કૃશ્વતક પ્રવશૃ્વતઓમાાં પણ અગે્રસર ભશૂ્વમકા ભજવતાાં હતાાં. પ્રસ્તતુ 
અભ્યાસમાાં પ્રા્ય આંકડાકીય માહહતીના આધારે એટલુાં િોક્કસ કહી શકાય કે, સામાન્ય વયક્તતઓનો ગ્રામ્પય 
પસુ્તકાલયોમાાં રસ ખાસ્સો એવો ઘટયો છે. શ્વશક્ષણ તથા વસ્તીના વધતા વયાપની સરખામણીમાાં પસુ્તકાલયોની 
સભ્ય સાંખ્યામાાં પ્રમાણમાાં ઘણો મોટો તફાવત ઊભો થયો છે. સભ્ય સાંખ્યા તેમજ પસુ્તકોની સાંખ્યાના સાંદભતમાાં 
પસુ્તકોના આદાન પ્રદાન (circulation) માાં પણ ૧૯૮૪થી ૧૯૯૭ના ગાળામાાં ૫૦ ટકા જેટલો ધરખમ ઘટાડો 
નોંધાયો છે. આ એક અપવાદરૂપ ઘટના નથી, આવુાં જ વલણ જજલ્લા કક્ષાની મોટાભાગના બધા જ 
પસુ્તકાલયોમાાં જોવા મળ્યુાં હત ુાં. 

૪. અભ્યાસના હતેઓુ  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસના મખુ્ય હતે ુગ્રામ્પય શ્વવસ્તારના ગ્રાંથાલયોની પ્રવતતમાન પહરક્સ્થશ્વત અને તેના ઉપયોગ સાંદભે 
નીિેની કેટલીક બાબતોને તપાસી અને તેના શ્વવશ્વવધ સાંદભો િકાસવાનુાં નક્કી કયુું હત ુાં.  

ગ્રામ્પય શ્વવસ્તારમાાં ગ્રાંથાલયની શુાં પહરક્સ્થશ્વત છે? અને તેનો કેટલો ઉપયોગ થાય છે? જાણવાનો હતે.ુ 

ગ્રાંથાલયનુાં આશ્વથિક ભારણ કઈ રીતે થાય છે અને કોણ ભરપાઈ કરે છે? તે જાણવાનો પ્રસ્તતુ અભ્યાસનો હતે.ુ 

ગ્રાંથાલયને જીવાંત રાખવા એન.જી.ઓ.,તેમજ ગ્રામ પાંિાયત, રાજય અને કેન્ર સરકાર તેમજ અન્ય કોઈ 
ખાનગી સાંસ્થાઓ કઈ પ્રકારની મદદ કરી છે? તે તપાસવી. 

ગ્રામીણ શ્વવસ્તારમાાં વસતા સમદુાય ગ્રાંથાલય પ્રત્યે જાગતૃ છે કે નહહ તે જાણવાનો હતે.ુ  

ઉપરોતત શ્વસવાય કેટલીક બાબતો જે ગ્રામ્પય ગ્રાંથાલય સાથે સાંકળાયેલી છે, જેમ કે કયા વગતના લોકો 
ગ્રાંથાલયનો વધ ુઉપયોગ કરે છે, ગ્રાંથાલયમાાં કેવી માળખાકીય સશુ્વવધાઓ છે, ગામમાાં ગ્રાંથાલય ન હોય તો 
તેઓ પોતાની વાાંિન ભખુ સાંતોષવા ક્યાાં જાય છે, વગેરે બાબતોને અભ્યાસમાાં િકાસણી કરવાનો પ્રસ્તતુ 
અભ્યાસમાાં પ્રયત્ન કયો છે.  
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૫. અભ્યાસની પદ્ધવત અને માહહતી એકત્રીકરણ  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં કેટલીક દ્ધદ્વતીય કક્ષાની અને કેટલીક પ્રાથશ્વમક કક્ષાની માહહતી એકશ્વત્રત કરી તેનુાં યોગ્ય 
સાંિાલન કરી અભ્યાસનો શ્વનષ્કષત કાઢવાનો પ્રયાસ કયો છે. મોટાભાગની માહહતી સ્વ તપાસ દ્વારા એકત્ર 
કરવામાાં આવી છે. જેમાાં નીિે મજુબના ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવયો છે. 

પ્રશ્નાવલી 

જૂથિિાત 

કેસ સ્ટડી /મલુાકાત 

ઉપરોતત ઉપકરણો દ્વારા એકશ્વત્રત કરેલી માહહતીને સારણી તેમજ લખાણના સાંદભતમાાં મકુી અભ્યાસના હતે ુ
તેમજ પહરકલ્પનાઓને િકાસવા માટે કેટલીક આંકડાશાસ્ત્રીય પિશ્વત જેમ કે મધ્યક, આવશૃ્વત્ત શ્વવતરણ, ટકાવારી 
વગેરે પિશ્વતનો ઉપયોગ SPSS તેમજ Excel જેવા સોફ્ટવેરની મદદથી, એકશ્વત્રત માહહતીનો ઉપયોગ કરી 
શ્વવશ્વવધ પહરક્ષણો દ્વારા પ્રા્ત પહરણામ થકી અભ્યાસને વધ ુસત્યની નજીક લઇ જવાનો પ્રયાસ કરવામાાં આવયો 
છે. અભ્યાસમાાં શ્વનદશત તપાસ પિશ્વતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવયો છે. 

સરુત જજલ્લાના ૯ તાલકુા અનકુ્રમે (૧) બારડોલી (૨) િોયાતસી (૩) કામરેજ (૪) મહુવા (૫) માાંડવી (૬) 
માાંગરોલ (૭) ઓલપાડ (૮) પલસાણા (૯) ઉમરપાડામાાં કુલ ૭૧૨1 ગામડાઓ આવેલા છે. પ્રસ્તતુ ગામોમાાંથી 
૨૪૧ ગામો એવાાં છે કે જયાાં પસુ્તકાલયો આવેલા છે અને ૪૭૧ ગામો એવાાં છે કે જયાાં પસુ્તકાલયો આવેલાાં 
નથી, તેમાાંથી કેટલાાંક ગામડાાં જે શહરેની નજીક આવેલાાં હોય, તેમજ જયાાં માળખાકીય સશુ્વવધાઓ સારી હોય 
તેવા ગામડાાં, અને જયાાં સશુ્વવધાઓ પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા ગામો સાંશોધન અહવેાલ માટે પસાંદ કરેલ 
છે. સમગ્ર સરુત જજલ્લાના દરેક તાલકુાના જયાાં પસુ્તકાલયો આવેલા છે તેવા ગામોના ૨૦ % પ્રમાણે શ્વનદશત 
સાંશોધન અભ્યાસ માટે પસાંદ કયો છે. પ્રસ્તતુ ટકાવારી પ્રમાણે કુલ ૫૦ જેટલા કુલ ગામો જે સમગ્ર જજલ્લાને 
પ્રસ્તતુ કરતા હોય તેવા ગામો પ્રસ્તતુ સાંશોધન અહવેાલ માટે પસાંદ કયાત છે.  

૬. સરુત જજલ્લાના ગ્રામીણ વવસ્તારના પસુ્તકાલયના અસ્સ્તત્વ સાંદરે્ભ અભ્યાસ 

અભ્યાસમાાં પસાંદ તાલકુાના પસાંદ કરેલા તમામ ગામોમાાં પસુ્તકાલય ઉપલબ્ધ છે, પરાંત ુ તેમાાંથી કેટલા 
ગામોમાાં પસુ્તકાલયો કાયતરત છે તે સાંદભે નીિેના આલેખમાાં અભ્યાસ કરવામાાં આવયો છે. 

અભ્યાસમાાં પસાંદ કરેલા ગામો કે જે ગજુરાત રાજયની સરકારની વેબસાઈટ પર પસુ્તકાલય ઉપલબ્ધ છે તેમ 
દશાતવે છે તે ગામો માાંથી ૮૦.૦ ટકા ગામોમાાં પસુ્તકાલય કાયતરત અવસ્થામાાં છે, જયારે ૨૦ ટકા ગામોમાાં 
પસુ્તકાલય ઉપલબ્ધ છે પરાંત ુતે કાયતરત અવસ્થામાાં નથી. આ ઉપરાાંત પસાંદગીયતુત ગામોમાાં પસુ્તકાલયની 
સાંખ્યાની તપાસ કરતાાં જાણવા મળે છે કે ક્યાાંક એક ગામમાાં મહત્તમ ૩ જેટલા પસુ્તકાલયો આવેલા છે જયારે 
ન્યનુત્તમ ૧ જેટલા પસુ્તકાલય જોવા મળે છે.  
                                                           
1 http://suratdp.gujarat.gov.in/surat/jilavishe/jilani-samaniy-ruprekha.htm (access on 08/03/2013) 
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બીજી તરફ તાલકુા પ્રમાણે પ્રસ્તતુ પહરક્સ્થશ્વતનો અભ્યાસ કરતાાં નીિે મજુબનુાં પહરણામ પ્રા્ત થયુાં છે. 

આલેખ : ૧ ગામમાાં પસુ્તકાલય કાયડરત છે કે નહહ તે તાલકુા પ્રમાણે વગીકરણ દશાડવતો આલેખ (ટકાવારી) 

 

પ્રસ્તતુ પહરણામ દશાતવે છે કે સરુત જજલ્લામાાં તાલકુા પ્રમાણે અભ્યાસ કરીએ તો જણાશે કે િોયાતસી, બારડોલી 
અને માાંડવીમાાં પસાંદ કરાયેલા ગામોમાાંથી લગભગ બધાજ ગામોમાાં પસુ્તકાલય કાયતરત અવસ્થામાાં જોવા મળે 
છે, જયારે માાંગરોલ અને ઓલપાડ તાલકુામાાં અન્ય તાલકુા પહરક્સ્થશ્વત વધ ુગાંભીર જોવા મળે છે.  

પસાંદ કરેલા ગામોમાાં કઈ પ્રકારના પસુ્તકાલયો ઉપલબ્ધ છે તેનો અભ્યાસ કરતાાં નીિે મજુબનુાં પહરણામ 
પ્રા્ત થયુાં છે. 

કોષ્ટક : ૧ ગામમાાં કયા પ્રકારના પસુ્તકાલય ઉપલબ્િ છે તે વગીકરણ દશાડવત ુાં કોષ્ટક 

વવગત કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી 

ખાનગી ૫ ૧૦.૦ 

જાહરે ૪૩ ૮૬.૦ 

ખાનગી અને જાહરે ૨ ૪.૦ 

કુલ ૫૦ ૧૦૦.૦ 

સ્ત્રોત: કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયેલ માહહતીના આધારે 

કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત માહહતીના આધારે જણાય છે કે પસાંદ કરેલા ગામોમાાંથી કેટલાક ગામોમાાં ખાનગી 
પસુ્તકાલયો પણ કાયતરત છે. જોકે તેનુાં પ્રમાણ ઘણુાં ઓછાં છે જયારે જાહરે પસુ્તકાલયો એટલે કે ગ્રામીણ 
સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયોનુાં પ્રમાણ લગભગ ૯૦ ટકા જેટલુાં પ્રા્ત થયુાં છે. એક તરફ શ્વવિના દેશો આશ્વથિક 
શ્વવકાસની સાથે સાથે માનવશ્વવકાસ તરફ ઝડપથી શ્વવકસી રહ્ા છે, અને માનવશ્વવકાસના મહત્વના માપદાંડ 
તરીકે શ્વશક્ષણ એ પાયાનુાં માપદાંડ છે, અને શ્વશક્ષણ સાથે પસુ્તકાલય એ સીધુાં જોડાયેલુાં છે. બીજી તરફ 
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સામાજજક શ્વવકાસમાાં પણ પસુ્તકાલયનુાં યોગદાન અશ્વત મહત્વનુાં સ્થાન ધરાવે છે. જયારે પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં 
પસાંદ કરેલા સરુત જજલ્લાના તાલકુાઓમાાં કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન છેલ્લા થોડા વષોથી સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયોનુાં 
પ્રમાણ ઘટત ુાં રહ્ુાં છે. પ્રસ્તતુ જજલ્લામાાં જે ગામોમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયો ઉપલબ્ધ છે ત્યાાં પણ તેની 
પહરક્સ્થશ્વત પ્રમાણમાાં એટલી બધી સારી જોવા મળી નથી.  

પ્રસ્તતુ શ્વવસ્તારમાાં ગામની શાળામાાં અલગથી પસુ્તકાલય છે કે નહહ તેનો અભ્યાસ કરતાાં નીિે મજુબનુાં 
પહરણામ પ્રા્ત થયુાં છે. પહરણામ દશાતવે છે કે પસાંદ કરેલા ગામોમાાંથી ૫૬.૦ ટકા ગામોમાાં ગામની પ્રાથશ્વમક, 
માધ્યશ્વમક કે ઉચ્િ માધ્યશ્વમક શાળામાાં પસુ્તકાલયો ઉપલબ્ધ છે, જયારે ૪૪.૦ ટકા ગામોમાાં શાળામાાં 
પસુ્તકાલયો ઉપલબ્ધ નથી.  

સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયો જે બાંધ અવસ્થામાાં છે તે શા માટે બાંધ છે તે જાણવાનો પ્રયાસ પ્રસ્તતુ અભ્યાસ 
કરવામાાં આવયો છે. 

કોષ્ટક : ૨ ગામમાાં પસુ્તકાલય બાંિ છે તો શા માટે બાંિ છે તેના કારણો દશાડવત ુાં કોષ્ટક 

વવગત કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી 

ગ્રાંથપાલ નથી માટે ૧ ૨.૦ 

પસુ્તકાલયને ગ્રાન્ટ નથી મળતી માટે ૪ ૮.૦ 

પસુ્તકાલયનો કોઈ ઉપયોગ નથી કરતાાં માટે ૨ ૪.૦ 

લાગ ુપર્ત ુાં નથી ૪૦ ૮૦.૦ 

ગ્રાંથપાલ નથી અને પસુ્તકાલયનુાં અલગ મકાન 
નથી અને ગ્રાન્ટ પણ મળતી નથી માટે 

૩ ૬.૦ 

કુલ ૫૦ ૧૦૦.૦ 

સ્ત્રોત: ક્ષેત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયેલ માહહતીના આધારે 

પસાંદ કરેલા ગામોમાાંથી ૮૦.૦ ટકા ગામોમાાં પસુ્તકાલયો કાયતરત છે પરાંત ુજે ૨૦.૦ ટકા ગામોમાાં પસુ્તકાલય 
શા માટે બાંધ અવસ્થામાાં છે તેની તપાસ કરતાાં જાણવા મળ્યુાં કે ૨.૦ ટકા ગામોમાાં ગ્રાંથપાલ નથી એટલ ે
પસુ્તકાલયની સાિવણી માટે કોઈ યોગ્ય વયક્તત ન હોવાથી પસુ્તકાલય બાંધ અવસ્થામાાં છે તેવુાં જાણવા મળ્યુાં 
છે. બીજી તરફ ૮.૦ ટકા ગામોમાાં એવુાં જાણવા મળ્યુાં કે પસુ્તકાલયને ગ્રાન્ટ મળતી નથી તેથી તે બાંધ 
અવસ્થામાાં છે.૪.૦ ટકા ગામોમાાં ગ્રામજનો પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ ન કરતાાં હોવાથી તે બાંધ થઇ ગયા છે. 
તેમજ ૬.૦ ટકા ગામોમાાં ગ્રાંથપાલ નથી તેમજ પસુ્તકાલયનુાં અલગ મકાન નથી અને ગ્રાન્ટ પણ નથી મળતી 
માટે ગામમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય કાયતરત અવસ્થામાાં નથી. 
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ગામના લોકો પસુ્તકાલયોનો ઉપયોગ કરે છે તે સાંદભે અભ્યાસ પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં કયો છે. કેટલાક ગામોમાાં 
પસુ્તકાલય બાંધ અવસ્થામાાં છે છતાાં પસુ્તકો ગામના લોકો ઉપયોગ કરે છે. તેની સાથેના ગામોનો અભ્યાસ 
કરતાાં નીિે મજુબનુાં પહરણામ પ્રા્ત થયુાં છે. પ્રા્ત પહરણામ દશાતવે છે કે ૭૪.૦ ટકા ગામોમાાં પસુ્તકાલયનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે જયારે ૨૬.૦ ટકા ગામો એવા છે કે જયાાં પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ થતો નથી. પ્રસ્તતુ 
પહરણામ પસાંદ કરેલા ગામોના આધારે છે. પ્રસ્તતુ ગામોમાાં પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ નથી કરતાાં તો શા માટે 
નથી કરતાાં તેનો અભ્યાસ કરતાાં શ્વવશ્વવધ કારણો જાણવા મળ્યા છે. 

કોષ્ટક : ૩ ગામના લોકો પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ નથી કરતાાં તો શા માટે નથી કરતાાં તે 
વગીકરણ દશાડવત ુાં કોષ્ટક 

વવગત કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી 

જરૂરીયાત મજુબના પસુ્તકો ઉપલબ્િ નથી અને 
સમયસર પસુ્તકો નથી મળતા માટે 

૨ ૪.૦ 

લોકોને વાાંચવામાાં રસ નથી માટે ૧ ૨.૦ 

લાગ ુપર્ત ુાં નથી અને પસુ્તકાલય કાયડરત નથી માટે ૪૭ ૯૪.૦ 

કુલ ૫૦ ૧૦૦.૦ 

સ્ત્રોત: કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયેલ માહહતીના આધારે 

ક્ષેત્રકાયત દરશ્વમયાન જાણવા મળ્યુાં કે કેટલાક ગામોમાાં જરૂરીયાત મજુબના પસુ્તકો ઉપલબ્ધ નથી તેમજ 
સમયસર પસુ્તકો નથી મળતા માટે (૪.૦ ટકા) ગ્રામજનો પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ કરતાાં નથી. બીજી બાજુ ૨.૦ 
ટકા ગામો એવા જોવા મળ્યા કે લોકોને વાિનમાાં રસ ન હોવાથી તે ગામોમાાં પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ થતો 
નથી. જયારે ૯૪.૦ ટકા ગામોમાાં પસુ્તકાલય કાયતરત છે અથવા જયાાં પસુ્તકાલય બાંધ છે ત્યાાં તે કાયતરત નથી 
એવુાં પ્રસ્તતુ પહરણામના આધારે જોવા મળે છે. 

ગામમાાં પસુ્તકાલય છે અને તેનુાં સ ાંિાલન કોણ કરે છે તેનો જવાબ મેળવતા નીિેના પહરણામો પ્રા્ત થયા છે. 
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આલેખ : ૨ ગામના પસુ્તકાલયનુાં સાંચાલન દ્વારા થાય છે તે વગીકરણ દશાડવતો આલેખ 

 

મહદ્અંશે મોટાભાગના પસુ્તકાલયો રાજય સરકાર દ્વારા સાંિાચલત છે, પરાંત ુતેનુાં સ ાંિાલન કેટલીક જગ્યાએ જે 
એ ગામમાાં તેના માટેની એક સશ્વમશ્વત દ્વારા થાય છે, અને કેટલાક ગામોમાાં ગામનો કોઈ વડીલ કે શાળા દ્વારા 
દેખરેખ હઠેળ હોય છે પરાંત ુ તેનુાં સ ાંિાલન જજલ્લા થકી રાજય સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવે છે. જયાાં ખાનગી 
પસુ્તકાલયો જોવા મળ્યા ત્યાાં નગરપાચલકા કે અન્ય ખાનગી સાંસ્થા દ્વારા તે સાંિાચલત થાય છે. મોટેભાગના 
પસુ્તકાલયોની ગ્રાન્ટ રાજય સરકાર આપે છે, ભલે સાંિાલન જે તે સશ્વમશ્વત કે વયક્તત દ્વારા કરવામાાં આવતુાં હોય. 
સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય માટે અલગ મકાનની વયવસ્થા છે કે નહહ એ બાબતે જયાાં પસુ્તકાલયો કાયતરત છે અને 
કાયતરત નથી તે બને્ન ગામોમાાં પ્રા્ત પહરણામો નીિે મજુબ જાણવા મળે છે. પ્રા્ત પહરણામ મજુબ ૩૮.૦ ટકા 
ગામો એટલેકે પસાંદ કરેલા ગામો માાંથી ૧૯ ગામો એવા જોવા મળ્યા કે જયાાં પસુ્તકાલય માટે અલગથી 
મકાનની વયવસ્થા છે. જયારે ૬૨.૦ ટકા ગામોમાાં પસુ્તકાલય માટે અલગથી મકાનની વયવસ્થા નથી. 
પસુ્તકાલયમાાં એક સાથે કેટલા વાિકો બેસી શકે? એ બાબતે કે્ષત્રકાયત દ્વારા જાણવા મળે છે કે મહત્તમ ૭૦ 
જેટલા વાિકો એક સાથે વાાંિનાલયમાાં બેસી શકે એવી વયવસ્થા પસુ્તકાલયોમાાં ઉપલબ્ધ છે. કઠવાડા જેવા 
ગામમાાં પસુ્તકાલય બાંધ અવસ્થામાાં છે પરાંત ુતેઓ તેને િાલ ુકરવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્ા છે અને તેમણે 
પસુ્તકાલય માટે અલગ મકાનની વયવસ્થા ઊભી કરી દીધી છે અને ત્યાાં ૩૦૦ વાિકો એક સાથ ેબેસી શકે 
એવી વયવસ્થા તેઓએ ઊભી કરી છે. 

આલેખ : ૩ તાલકુા પ્રમાણે પસુ્તકાલયનુાં સ્વતાંત્ર મકાન છે કે નહહ તે દશાડવતો આલેખ (%)  
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પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં તાલકુા પ્રમાણે અભ્યાસ કરતાાં જણાય છે કે ઓલપાડ, િોયાતસી અને પલસાણા તાલકુામાાં 
જજલ્લાના અન્ય તાલકુા કરતાાં સારી પહરક્સ્થશ્વત છે, જોકે આ તાલકુાઓમાાં પણ દરેક ગામોમાાં પસુ્તકાલય માટે 
અલગ મકાનની વયવસ્થા હોવી જોઈએ તે નથી. કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન સ્થાશ્વનક લોકોની તીવ્ર ઈચ્છા એ હતી કે 
ગામના સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયનુાં અલગ મકાન હોય. જે ગામોમાાં પસુ્તકાલયનુાં મકાન ઉપલબ્ધ નથી ત્યાાં કોના 
મકાનમાાં પસુ્તકાલય કાયતરત છે તેની તપાસ કરતાાં નીિે મજુબનુાં પહરણામ પ્રા્ત થયુાં છે.  

કોષ્ટક : ૪ ગામમાાં પસુ્તકાલયનુાં મકાન ઉપલબ્િ નથી તો કોના મકાનમાાં પસુ્તકાલય 
કયડરત છે તે વગીકરણ દશાડવત ુાં કોષ્ટક 

વવગત કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી 

ગામના સરપાંચશ્રીના મકાનમાાં ૧ ૨.૦ 

ગામના પાંચાયતના સભ્યશ્રીના મકાનમાાં ૧ ૨.૦ 

ગામની શાળાના વશક્ષકશ્રીના મકાનમાાં ૧૧ ૨૨.૦ 

ગામના અગ્રણીના મકાનમાાં ૩ ૬.૦ 

ગામની શાળામાાં ૧૫ ૩૦.૦ 

લાગ ુપર્ત ુાં નથી ૧૯ ૩૮.૦ 

કુલ ૫૦ ૧૦૦.૦ 

સ્ત્રોત: કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયેલ માહહતીના આધારે 

ક્ષેત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત પહરણામ મજુબ જાણવા મળે છે કે પસુ્તકાલય ગામના સરપાંિશ્રીના ઘરમાાં, ગ્રામ 
પાંિાયતના સભ્યશ્રીના મકાનમાાં, ગામના અગ્રણીના મકાનમાાં તેમજ ગામના શાળાના શ્વશક્ષકના ઘરે અને ઘણા 
ગામોમાાં ગામની શાળાના મકાનમાાં પસુ્તકાલય િાલ ુજોવા મળે છે. ગામમાાં પસુ્તકાલય માટેનુાં મકાન જયાાં 
ઉપલબ્ધ છે ત્યાાં તે મકાન કોના દ્વારા મળ્યુાં તેની તપાસ કરતાાં પ્રા્ત માહહતી મજુબ નીિે પ્રમાણેનુાં પહરણામ 
પ્રા્ત થયુાં છે. 

કોષ્ટક : ૫ ગામમાાં પસુ્તકાલયનુાં મકાન ઉપલબ્િ છે તો તે કોના દ્વારા મળર્ુાં છે તે વગીકરણ 
દશાડવત ુાં કોષ્ટક 

વવગત કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી 

એન.જી.ઓ દ્વારા ૧ ૨.૦ 

સમાજનાાં દાતા (દાનવીર) દ્વારા ૬ ૧૨.૦ 
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સરકાર દ્વારા ૪ ૮.૦ 

ગ્રામ પાંચાયત દ્વારા ૩ ૬.૦ 

અન્ય ૫ ૧૦.૦ 

લાગ ુપર્ત ુાં નથી ૩૧ ૬૨.૦ 

કુલ ૫૦ ૧૦૦.૦ 

સ્ત્રોત: કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયેલ માહહતીના આધારે 

ઉપરોતત કોષ્ટક પ્રમાણે જાણવા મળે છે કે ૨.૦ ટકા ગામોમાાં એન.જી.ઓ દ્વારા પસુ્તકાલય માટેનુાં મકાન મળ્યુાં 
છે જયારે ૧૨.૦ ટકા ગામોમાાં ગામના કે સમાજનાાં દાનવીર તરફથી, ૬.૦ ટકા ગામોમાાં ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા 
અને ૮.૦ ટકા ગામોમાાં સરકાર દ્વારા પણ સહાય મળી છે તેવુાં પહરણામ પ્રા્ત થયુાં છે. પસુ્તકાલયનુાં મકાન 
અને જયાાં પસુ્તકાલય કાયતરત છે તે મકાન પયાત્ત છે કે નહહ? તેની તપાસ કરતાાં ૫૬.૦ ટકા ગામોમાાં (૨૮ 
ગામો) સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય માટેનુાં મકાન પરુત ુાં છે, તેની જગ્યા અને વાિન માટેની જગ્યા વગેરે પરુતા 
પ્રમાણમાાં છે જયારે ૪૪.૦ ટકા ગામોમાાં (૨૨ ગામો) આ વયવસ્થા પરુતા પ્રમાણમાાં નથી. ગામોની શાળામાાં 
જયાાં પસુ્તકાલય િાલે છે ત્યાતો શ્વવદ્યાથી માટેના વગત ખાંડમાાં જ પસુ્તકાલયના કબાટ રાખવામાાં આવયા છે. 
અને કેટલાક ખાનગી ઘરોમાાં જયાાં પસુ્તકાલય કાયતરત છે ત્યાાં પણ આવી જ પહરક્સ્થશ્વત છે.  

ગ્રામીણ શ્વવસ્તારમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયમાાં ભૌશ્વતક સશુ્વવધાઓ સાંદભે અભ્યાસ કરતાાં જણાય છે કે ૫૬.૦ ટકા 
ગામોમાાં પસુ્તકાલયમાાં સારા પ્રમાણમાાં ભૌશ્વતક સશુ્વવધાઓ ઉપલબ્ધ છે જયારે ૪૪.૦ ટકા ગામોમાાં હજી યોગ્ય 
પ્રમાણમાાં પસુ્તકાલય ભૌશ્વતક સશુ્વવધાઓ ઉપલબ્ધ નથી. શ્વવશ્વવધ પ્રકારની સશુ્વવધાઓ સાંદભે અભ્યાસ કરતાાં 
નીિે મજુબના પહરણામો પ્રા્ત થયા છે. 

કોષ્ટક : ૬ ગ્રામીણ પસુ્તકાલયમાાં વવવવિ ર્ભૌવતક સવુવિાઓનુાં વગીકરણ દશાડવત ુાં કોષ્ટક 

વવગત ગામના પસુ્તકાલયના વાચનખાંર્માાં 
ખરુશી/ટેબલ/લાઈટ/પાંખાની સવુવિા કેવી છે 
તે દશાડવત ુાં વગીકરણ 

ગામના પસુ્તકાલયમાાં શૌચાલય/બાથરૂમની 
સવુવિાઓ કેવી છે તે દશાડવત ુાં વગીકરણ 

ગામના પસુ્તકાલયમાાં પીવાના ચૌખ્ખા 
પાણીની સવુવિા કેવી છે તે દશાડવત ુાં 
વગીકરણ 

કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી 

ખબૂ સારી ૭ ૧૪.૦ ૫ ૧૦.૦ ૯ ૧૮.૦ 

સારી ૧૨ ૨૪.૦ ૧૫ ૩૦.૦ ૧૭ ૩૪.૦ 

મધ્યમ ૮ ૧૬.૦ ૬ ૧૨.૦ ૧ ૨.૦ 

સામાન્ય ૧૩ ૨૬.૦ ૧૪ ૨૮.૦ ૧૩ ૨૬.૦ 

લાગ ુ પર્ત ુાં 
નથી 

૧૦ ૨૦.૦ ૧૦ ૨૦.૦ ૧૦ ૨૦.૦ 
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કુલ ૫૦ ૧૦૦.૦ ૫૦ ૧૦૦.૦ ૫૦ ૧૦૦.૦ 

સ્ત્રોત: ક્ષતે્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયલે માહહતીના આધારે 

 

પ્રસ્તતુ ગામોમાાં શ્વવશ્વવધ સશુ્વવધાઓ સાંદભે અભ્યાસ કરતાાં જણાય છે કે પસુ્તકાલયના વાિનખાંડમાાં ખરુશી, 
ટેબલ, લાઈટ અને પાંખાની સશુ્વવધાઓ શ્વવષે જણાય છે કે ૧૪.૦ ટકા ગામોમાાં આ સશુ્વવધાઓ ખબૂ જ સારી છે. 
જયારે ૨૪.૦ ટકા ગામોમાાં સારી, ૧૬.૦ ટકા ગામોમાાં મધ્યમ અને ૨૬.૦ ટકા ગામોમાાં સામાન્ય પ્રકારની 
સશુ્વવધાઓ જોવા મળે છે. ગામમાાં પસુ્તકાલયમાાં શૌિાલય અને બાથરૂમની સશુ્વવધા સાંદભે જાણવા મળે છે કે 
માત્ર ૧૦.૦ ટકા ગમોમજ આ સશુ્વવધાનુાં પ્રમાણ સારુાં પ્રા્ત થયુાં બાકીના ગામોમાાં તો જે તે મકાનમાાં સશુ્વવધાઓ 
ઉપલબ્ધ ન હતી. શાળાના મકાનમાાં, માંહદરમાાં કે અન્ય પસુ્તકાલયની નજીકના રહતેા ગામ લોકોમાાં મકાનનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. પીવાના િોખ્ખા પાણીમાાં પણ લગભગ એવુાંજ જોવા મળ્યુાં કે સ્થાશ્વનક જગ્યાએ 
પીવા માટે પાણી મળી રહ ેછે, કેટલાક ગામોમાાં પાડોસીના મકાન માાંથી પાણી મળી રહ ેછે અને ગ્રામજનો તેનો 
ઉપયોગ કરે છે.  

ક્ષેત્રકાયત દરશ્વમયાન ઉત્તરદાતા તરફથી પ્રા્ત માહહતી પ્રમાણે ૩૬.૦ ટકા ગામોમાાં એવુાં જોવા મળ્યુાં કે ગામના 
સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયમાાં ગ્રાંથપાલ જોવા મળે છે, એટલે કે એક વયક્તત જે પસુ્તકાલયનુાં સમગ્ર કામ કરે છે 
અને તેનુાં સ ાંપણૂત સાંિાલન કરે છે. જો કે પસુ્તકાલયનુાં સ ાંિાલન માટે તેઓ ગ્રાંથપાલ માટેનો શ્વનધાતહરત કોષત કયો 
હોય તેવુાં નથી, કોઈ ગામના શ્વશક્ષક, આગેવાન કે ગામની શાળાના કોઈ શ્વશક્ષક વગેરે દ્વારા તેને િલાવવામાાં 
આવે છે. જે પસુ્તકાલયોમાાં ગ્રાંથપાલ છે ત્યાાં તેમને પગાર કોના દ્વારા ચકુવવામાાં આવે છે તેની તપાસ કરતાાં 
નીિે મજુબનુાં પહરણામ પ્રા્ત થયુાં છે. 

કોષ્ટક : ૭ પસુ્તકાલયના ગ્રાંથપાલને પગાર કોના દ્વારા ચકુવવામાાં આવે છે તે વગીકરણ 
દશાડવત ુાં કોષ્ટક 

વવગત કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી 

એન.જી.ઓ  ૨ ૪.૦ 

સ્વ ર્ભાંર્ોળ દ્વારા ૧ ૨.૦ 

ગ્રામ પાંચાયત દ્વારા ૨ ૪.૦ 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ૨૬ ૫૨.૦ 

સ્થાવનક સાંસ્થા દ્વારા ૪ ૮.૦ 

અન્ય ૫ ૧૦.૦ 

લાગ ુપર્ત ુાં નથી ૧૦ ૨૦.૦ 
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કુલ ૫૦ ૧૦૦.૦ 

સ્ત્રોત: કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયેલ માહહતીના આધારે 

પ્રા્ત માહહતી પ્રમાણે ૫૨.૦ ટકા ગ્રાંથપાલને પગાર રાજય સરકાર દ્વારા ચકુવવામાાં આવે છે. જો કે તેમને 
રાજય સરકાર દ્વારા ચકુવવામાાં આવતો પગાર બહુ જ ઓછો છે. તેમના જણાવયા પ્રમાણે માત્ર ૧૨૦૦/- અને 
ક્યાાંક ૯૦૦/- જેટલો પગાર વાશ્વષિક સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવે છે, જે ઘણો જ ઓછો ગણાવી શકાય. 
સરુતમાાં સરકારશ્રીની વેબસાઈટ પ્રમાણે ૪૭૨ જેટલા ગામોમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય િાલ ુઅવસ્થામાાં છે. 
પરાંત ુતે પસુ્તકાલયોમાાં કાયમી ગ્રાંથપાલ નથી અને જયાાં ગ્રાંથપાલ છે જેઓ ગ્રાંથપાલ તરીકે પોતે માનદ સેવા 
આપી રહ્ા છે પરાંત ુતેમને બહુજ સામાન્ય પગાર (મહનેતાણુાં) ચકુવવામાાં આવે છે. મહનેતાણા શ્વસવાય ગ્રાન્ટ 
પણ એટલી મળે છે કે જે ગામના પસુ્તકાલયના શ્વનભાવ ખિત માટે પણ પયાત્ત નથી. કેટલાક ગામોમાાં 
એન.જી.ઓ દ્વારા તેમજ ક્યાાંક ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા પગાર ચકુવવામાાં આવે છે. કેટલાક ગામોમાાં સ્થાશ્વનક 
સાંસ્થાઓ વગેરે પણ આ સાંદભે સેવા પરૂી પાડવામાાં આવે છે. 

આ ઉપરાાંત ગામમાાં પસુ્તકાલયમાાં હાલ વાિકો વાિન માટે આવે છે આ બાબતે નીિે મજુબનુાં પહરણામ આપે 
છે. 

આલેખ : ૪ ગામના પસુ્તકાલયમાાં હાલ વાચકો વાાંચન માટે આવે છે તે વગીકરણ દશાડવતો આલેખ 

 

શ્વવશ્વવધ પસાંદ કરેલા ગામોના અભ્યાસ દરશ્વમયાન પ્રા્ત મહહતી મજુબ જોવા મળે છે કે ૭૬.૦ ટકા ગામોમાાં 
શ્વનયશ્વમત પ્રમાણે વાિકો પસુ્તકાલયમાાં વાિન માટે આવે છે. જયારે ૪.૦ ટકા ગામો એવા છે કે જયાાં 
પસુ્તકાલય છે પરાંત ુતેઓ શ્વનયશ્વમત રીતે વાિન માટે આવતા નથી. આ ઉપરાાંત કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત 
માહહતી પ્રમાણે જાણવા મળ્યુાં કે, કેટલાક ગામોમાાં શાળાના મકાનમાાં પસુ્તકાલય કાયતરત હોવાને કારણે ત્યાાં 
ગામના લોકો પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ કરવા માટે જાય છે પરાંત ુત્યાાં વતતમાન પત્રો વાિી અને પસુ્તકો લઈને 
ઘરે વાિન માટે લઇ આવે છે કેમ કે ત્યાાં બેસવા માટેની વયવસ્થા ઉપલબ્ધ નથી. પસુ્તકાલયમાાં સરેરાશ 
કેટલા વાિકો આવે છે? તેના પહરણામ રૂપે જાણવા મળે છે કે, કેટલાક ગામોમાાં ઓછામાાં ઓછા ૧ વાિક 
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જયારે વધમુાાં વધ ુ૧૮૦ જેટલા વાિકો પસુ્તકાલયની મલુાકાતે આવ ેછે તેવા પહરણામો પણ મળ્યા છે. ખાસ 
કરીને નગર જેવા શ્વવસ્તારના પસુ્તકાલયમાાં વધ ુવાિકો આવે છે. સરેરાશ ૨૩ થી ૨૪ જેટલા વાિકો વાિન 
માટે આવે છે. 

ગામમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયમાાં હાલ વાિકો વાિન માટે નથી આવતા કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન તેના શ્વવશ્વવધ 
કારણો પ્રા્ત થયા છે, જેમાાં ૮.૦ ટકા ગામોમાાં એવા કારણો મળ્યા કે જયાાં વાિકોને વાિનમાાંથી રસ ઓછો 
થઇ ગયો છે. જયારે ૪.૦ ટકા ગામના વાિકો પરુતા પસુ્તકોના અભાવના કારણે આવતા નથી, બીજી તરફ 
૨.૦ ટકા લોકો પાસે સમયના અભાવના કારણે માટે તેઓ પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ કરવા માટે નથી જતાાં.  

ગ્રામજનો જે ગામના સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ કરવા માટે જાય છે તેઓ સૌથી વધ ુ પસુ્તકોનો 
ઉપયોગ કરે છે. પસુ્તકોમાાં ખાસ કરીને ગજુરાતી નવલકથાના પસુ્તકો સૌથી વધ ુ ઉપયોગ થાય છે. આ 
ઉપરાાંત વતતમાનપત્ર અને સામશ્વયકો માટે પણ ગામના વાિકો ઉપયોગ સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયમાાં કરે છે. 
પરાંત ુ૭૪.૦ ટકા વાિકો પસુ્તકોનો ઉપયોગ કરે છે છે જે સામશ્વયકો અને વતતમાન પત્ર કરતાાં ઘણી વધારે છે. 
અતે્ર એ નોંધવુાં ઘટે કે દરેક પસુ્તકાલયોમાાં વતતમાન પત્રો અને સામશ્વયકો નથી આવતા. જયાાં આવે છે તે 
ક્યાાંતો ગ્રાંથપાલ પોતાના ખિે આવે છે કે શાળામાાં કાયતરત હોય તો શાળાના વતતમાન પત્ર અને સામશ્વયકો ત્યાાં 
મકુવામાાં આવે છે તેનો ઉપયોગ ગ્રામજનો કરે છે. પસુ્તકોની સાંખ્યા સાંદભે માહહતીના સરેરાશના માપદાંડ અને 
મધ્યવતી ક્સ્થશ્વતના અન્ય માપદાંડો દ્વારા અભ્યાસ કરતાાં નીિે મજુબનુાં પહરણામ પ્રા્ત થયુાં છે. 

કોષ્ટક : ૮ સરેરાશના માપદાંર્ અને મધ્યવતી સ્સ્થવતના અન્ય માપદાંર્ો  (Descriptive Statistics) 

વવગત કુલ ઉતરદાતા મહત્તમ મલુ્ય (Maximum) સરેરાશ (Mean) 

અંગે્રજી ૪૦ ૮૦૦.૦૦ ૧૧૧.૮૫૦૦ 

ગજુરાતી ૪૦ ૧૨૦૦૦.૦૦ ૧૭૬૭.૨૭૫૦ 

હહન્દી ૪૦ ૫૩૨૦.૦૦ ૨૦૩.૦૫૦૦ 

અન્ય ર્ભાષાના પસુ્તકો ૪૦ ૬૦૦૦.૦૦ ૧૬૪.૩૭૫૦ 

સ્ત્રોત: ક્ષેત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયેલ માહહતીના આધારે 

પ્રસ્તતુ પહરણામ પ્રમાણે કઈ ભાષામાાં પસુ્તકો ઉપલબ્ધ છે તે બાબતે અભ્યાસ કરતાાં જાણવા મળે છે કે 
પસાંદગીયતુત દરેક ગામોના પસુ્તકાલયમાાં ગજુરાતી ભાષાના પસુ્તકો વધ ુજોવા મળે છે. (સરેરાશ ૧૭૬૭), 
બીજી તરફ અંગે્રજી ભાષામાાં સરેરાશ ૧૧૧ જેટલા પસુ્તકો પસુ્તકાલયોમાાં ઉપલબ્ધ છે. હહન્દી ભાષાના 
પસુ્તકોનુાં પ્રમાણ સરેરાશ ૨૦૩ જેટલા જોવા મળે છે. 
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વાિનસામગ્રીની ભાષાનો અભ્યાસ કરતાાં જણાય છે કે મોટાભાગેના ગામોમાાં ગજુરાતી ભાષાના પસુ્તકો અને 
અન્ય વાિન સામગ્રી વાાંિવામાાં આવે છે. જયારે ૨.૦ ટકા ગામોમાાં હહન્દી અને ૨.૦ ગામોમાાં અંગ્રજેી ભાષાના 
પસુ્તકો અને અન્ય વાિન સામગ્રીનો ઉપયોગ વાિકો વાિન માટે કરે છે. ગામના પસુ્તકાલયમાાં રશ્ય-શ્રાવય 
ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે કે નહહ તેની તપાસ કરતાાં જાણવા મળ્યુાં છે કે લગભગ બધાજ 
ગામોમાાં આવાાં કોઈ ઉપકરણો લાઈબ્રેરી પાસે ઉપલબ્ધ નથી. પરાંત ુતેઓ જણાવે છે કે, આવા ઉપકરણો દ્વારા 
ગ્રામજનોમાાં વધ ુજાગતૃતા લાવી શકાય, તેમજ રશ્ય-શ્રાવય ઉપકરણો દ્વારા પ્રસ્તતુ થતી શ્વવશ્વવધ સામગ્રી દ્વારા 
સમાજની અભણ વયક્તતને પણ સારી રીતે સમજાવી શકાય.  

પસુ્તકાલય દ્વારા શ્વવસ્તરણ પ્રવશૃ્વત્તના સાંદભતમાાં જાણવા મળે છે કે પસાંદગી યતુત ૫૦ ગામોના અભ્યાસ પરથી 
જાણવા મળે છે કે માત્ર ૨૪.૦ ટકા ગામોમાાં પસુ્તકાલય દ્વારા શ્વવશ્વવધ શ્વવસ્તરણ પ્રવશૃ્વત્તઓ કરવામાાં આવે છે. 
કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન જાણવા મળ્યુાં કે ખાસ કરીને પસુ્તકાલય દ્વારા અને પસુ્તકાલય સાંદભે શ્વવસ્તરણ પ્રવશૃ્વત્ત 
તાલકુા અને જજલ્લા કક્ષાએ વધ ુથાય છે. કેટલાક ગામોમાાં ગામની શાળામાાં પસુ્તકાલય કાયતરત છે અને તેના 
દ્વારા કેટલીક શ્વવસ્તરણ પ્રવશૃ્વત્ત કરવામાાં આવે છે. શ્વવશ્વવધ પ્રકારની શ્વવસ્તરણ પ્રવશૃ્વત્ત જે ગ્રામીણ શ્વવસ્તારમાાં થાય 
છે જે નીિે મજુબ છે.  

કોષ્ટક : ૯ ગામના પસુ્તકાલય દ્વારા વવસ્તરણ પ્રવવૃત્તઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે તે 
વગીકરણ દશાડવત ુાં કોષ્ટક 

વવગત કાંપન સાંખ્યા ટકાવારી 

પસુ્તક પ્રદશડન ૧૦ ૨૦.૦ 

જ્ઞાન ગોષ્ષ્ટ ૨ ૪.૦ 

લાગ ુપર્ત ુાં નથી ૩૮ ૭૬.૦ 

કુલ ૫૦ ૧૦૦.૦ 

સ્ત્રોત: કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત થયેલ માહહતીના આધારે 

જે ગામોમાાં શ્વવસ્તરણ પ્રવશૃ્વત્ત થાય છે તે ગામોનો અભ્યાસ કરતાાં જાણવા મળે છે કે ૨૦.૦ ટકા ગામોમાાં પસુ્તક 
પ્રદશતન, ૪.૦ ટકા ગામોમાાં જ્ઞાન ગોષ્ઠી વગેરે જેવી પ્રવશૃ્વત્ત થાય છે. મહુવા તાલકુામાાં તાલકુા પસુ્તકાલય દ્વારા 
શ્વવશ્વવધ પ્રકારની શ્વવસ્તરણ પ્રવશૃ્વત્ત બહોળા પ્રમાણમાાં કરવામાાં આવે છે. ખાસ કરીને પસુ્તક પ્રદશતન, ગ્રાંથ 
યાત્રા,શ્વનબાંધ સ્પધાત, વતતતૃ્વ સ્પધાત, મહેંદી હરીફાઈ, રાંગોળી હરીફાઈ, એકપાત્ર અચભનય, શ્વવશ્વવધ શ્વવષય ઉપર 
નાટકો તેમજ શ્વવશ્વવધ હરીફાઈનુાં શ્વનયશ્વમત આયોજન પસુ્તકાલય દ્વારા કરવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત ‘રાષ્રીય 
ગ્રાંથ સ્તાહ’નુાં પણ આયોજન ખબૂ જ મોટા પયા પર કરવામાાં આવે છે. પસુ્તકાલયની શ્વવશ્વવધ શ્વવસ્તરણ 
પ્રવશૃ્વત્ત દરશ્વમયાન સમાજનાાં શ્વવશ્વવધ અગ્રણીઓ અને પ્રશ્વતષ્ષ્ઠત વયક્તતઓને પણ બોલાવવામાાં આવે છે. 
શ્વવસ્તરણ પ્રવશૃ્વત્તમાાં શાળાના બાળકોને પણ જોડવામાાં આવે છે. શ્વસશ્વનયર વાિકનુાં સન્માન વગેરે જેવા કાયતક્રમો 
પણ કરવામાાં આવે છે. પ્રસ્તતુ પસુ્તકાલય દ્વારા પસુ્તક શ્વવમોિન જેવા કાયતક્રમો પણ કરવામાાં આવે છે. 
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સમગ્ર ૫૦ ગામોનો અભ્યાસ કરતાાં તેમાાંથી માત્ર ૧૧ એટલે કે કુલ નીદશતના ૨૨.૦ ટકા ગામોમાાં સા્તાહહક 
રજા અને જાહરે રજાના હદવસે પણ સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય િાલ ુ રહ ે છે જયારે ૫૮.૦ ટકા ગામોમાાં જાહરે 
રજાના હદવસે તે બાંધ રહ ેછે.  આ ઉપરાાંત કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન પ્રા્ત માહહતી પ્રમાણે જયાાં ગામની શાળામાાં 
પસુ્તકાલય કાયતરત છે ત્યાાં શાળાના સમય દરશ્વમયાન પસુ્તકાલય ખલુ્લુાં રહ ેછે. કેટલીક શાળાઓમાાં ૩ થી ૫ 
અથવા શાળાના હરશેષ દરશ્વમયાન તે કાયતરત રહ ેછે, આ સમય દરશ્વમયાન તેઓ પસુ્તકોની આપ લે કરે છે. 
ઉપરાાંત પસાંદગીયતુત ગામોના પસુ્તકાલયોમાાં સરેરાશ ૬ કલાક જેટલો સમય પસુ્તકાલય ખલુ્લુાં રહ ે છે. 
કેટલાક ગામોમાાં તે ૧૨ કલાક સધુી પણ ખલુ્લુાં રહ ેછે અને જયાાં પસુ્તકાલય માટે પોતાનુાં અલગ ભવન નથી 
અને કોઈ ખાનગી વયક્તત કે સ્થળોને તે િાલતા રોજના એક કલાક જ પસુ્તકાલય ખલુ્લુાં રાખવામાાં આવે છે. 

કે્ષત્ર અભ્યાસ દરશ્વમયાન જાણવા મળ્યુાં છે કે ૨૪.૦ ટકા ગામોમાાં ગ્રાંથપાલ દ્વારા પસુ્તકાલય માટે પસુ્તકો પસાંદ 
કરવામાાં આવે છે, જયારે ૧૬.૦ ટકા ગામોમાાં તેના માટેની સશ્વમશ્વત છે જેઓ પસુ્તકોની પસાંદગી કરે છે, ૬.૦ 
ટકા ગામોમાાં આ પ્રહક્રયામાાં જે ત ેશ્વવષયના શ્વવષય શ્વનષ્ણાતોને પણ જોડવામાાં આવે છે. ૮.૦ ટકા ગામોમાાં ગ્રામ 
પાંિાયત પણ જોડાયેલી જોવા મળે છે.  

પસાંદગીયતુત ગામોમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયોનો અભ્યાસ કરતાાં જણાય છે કે મોટા ભાગના ગામમાાં 
પસુ્તકાલય શાળાના મકાનમાાં કાયતરત હોવાને કારણે તેઓ શ્વવદ્યાથીઓના સિૂનોને ધ્યાનમાાં લે છે. આ ઉપરાાંત 
૩૨.૦ ટકા ગામોમાાં ગામના શ્વવદ્યાથીઓના સિૂનોને ધ્યાનમાાં લેવાય છે, જયારે ૪૮.૦ ટકા ગામોમાાં પસુ્તકાલય 
માટે પસુ્તક પસાંદગી માટે શ્વવદ્યાથીઓના માંતવયો લેવામાાં આવતા નથી. તેઓ જણાવે છે કે ગામના શ્વવદ્યાથીની 
ઉંમર પ્રમાણમાાં નાની હોવાને કારણે તેઓને પસુ્તકો શ્વવષે એટલી બધી સભાનતા નથી.  

પ્રસ્તતુ ગામોના સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયોનો અભ્યાસ કરતાાં જાણવા મળ્યુાં છે કે ૧૬.૦ ટકા ગામોમાાં વાશ્વષિક 
સભ્ય ફી લેવામાાં આવે છે. પરાંત ુ લેવાતી સભ્ય ફી બહુજ ઓછા પ્રમાણમાાં છે. મહુવા તાલકુા કક્ષાના 
પસુ્તકાલયમાાં પાાંિ વષતની ૧૦ રૂ. સભ્ય ફી લેવામાાં આવે છે. જે ઘણી જ ઓછી ગણાવી શકાય. ૬૪.૦ ટકા 
ગામોમાાં આવી કોઈ ફી લેવામાાં આવતી નથી. અહીના પસુ્તકાલયના સાંિાલકો જણાવે છે કે ગામના લોકો 
પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ કરવા માટે આવે એજ અગત્યનુાં છે, જો એમાાં પણ સભ્ય ફી લઈશુાં તો વાિકો વાિન 
માટે આવશે નહહ.  

સરુત જીલ્લાના ગામોમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયો કાયતરત છે તે ગામોના પસુ્તકાલયોમાાં સફાઈ સાંદભે જાણવા 
મળે છે કે ૩૬.૦ ટકા ગામોમાાં લગભગ પ્રશ્વતહદન પસુ્તકાલયોમાાં સફાઈ કરવામાાં આવે છે. અતે્ર નોંધવા જેવુાં એ 
છે કે જયાાં શાળા માાં પસુ્તકાલયો કાયતરત છે ત્યાાં શાળાના બાળકો આ કામગીરી કરે છે. કેટલાક પસુ્તકાલયોમાાં 
દર મહહને કે ત્રણ મહહને તેમજ છ મહહને થી ૧ વષે પણ પસુ્તકાલયની સફાઈ થાય છે. અહી બીજી એક 
બાબત નોંધવા જેવી એ છે કે જયાાં પસુ્તકાલય માટે કોઈ વાિન વયવસ્થા નથી ત્યાાં માત્ર પસુ્તકાલયનુાં કબાટ 
રાખવા આવયુાં છે ત્યાાં સમયના કેટલાક અંતરે પસુ્તક કબાટની સફાઈ કરવામાાં આવે છે. 
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૭. ગ્રામીણ સાવડજવનક પસુ્તકાલયના વવકાસ માટેના સચુનો 

સરુત જજલ્લાના ગ્રામીણ શ્વવસ્તારોમાાં શ્વવશ્વવધ ગામોની મલુાકાત દરશ્વમયાન શ્વવશ્વવધ પસુ્તકાલય સાંિાલક, 
સરપાંિ, ગામના અગ્રણી, ગ્રામ પાંિાયતના સભ્યશ્રી, ગામના શ્વનવતૃ્ત શ્વશક્ષકશ્રી તેમજ ગામના યવુા વગત 
તરફથી મળેલા પસુ્તકાલયના શ્વવકાસ સાંદભે કેટલાક સિુનો અતે્ર દશાતવવામાાં આવયા છે. 

પસુ્તકાલયને શ્વનયશ્વમત અનદુાન મળવુાં જોઈએ 

પસુ્તકાલયમાાં પ્રમાણમાાં પસુ્તકો ઓછા છે, તેમજ સામાન્ય જ્ઞાનના પસુ્તકો હોવા જોઈએ જેથી લોકોના જનરલ 
નોલેજમાાં વધારો થઇ શકે. 

પસુ્તકાલય માટે અલગથી મકાનની વયવસ્થા હોવી જોઈએ 

ગ્રાંથપાલ માટે એક અલાયદા વયક્તતની શ્વનમણુાંક કરવામાાં આવે અને તેને સારા પ્રમાણમાાં માનદ વેતન પણ 
મળવુાં જોઈએ. 

ઈ-લાઈબે્રરી પણ શરુ થવી જોઈએ  

પસુ્તકાલય દ્વારા વધ ુપ્રમાણમાાં શ્વવસ્તરણ પ્રવશૃ્વત્ત થવી જોઈએ ( જેવીકે પસુ્તક પ્રદશતન, ગ્રાંથ યાત્રા, શ્વવશ્વવધ 
શ્વવષયો ઉપર િિાતઓ, શ્વવસ્તરણ વયાખ્યાન, શ્વવશ્વવધ હરીફાઈ વગેરે) 

પસુ્તકાલય પ્રત્યે લોક જાગશૃ્વત વધે તેવા કાયતક્રમો થવા જોઈએ 

જયાાં પસુ્તકાલય છે ત્યાાં બેસવા માટે યોગ્ય વયવસ્થા નથી તો યોગ્ય આંતહરક માળખાકીય સશુ્વવધાઓ હોવી 
જોઈએ (પાંખા, ટયબુલાઈટ, ટેબલ, ખરુસી વગેરે) 

પસુ્તકાલયમાાં પીવાના પાણીની વયવસ્થા, શૈિાલયની વયવસ્થા હોવી જોઈએ. 

પસુ્તકાલયમાાં ઈન્ટરનેટ અને જરૂરી શ્વપ્રન્ટ લઇ શકાય તેવી વયવસ્થા થવી જોઈએ, જેથી ગામના યવુા વગતને કે 
શ્વવદ્યાથીન ેઅભ્યાસ અથે જરૂરી શ્વપ્રન્ટ કાઢી શકાય. 

પસુ્તકાલયના ઉપયોગ સમય ઓછો છે, તેમાાં વધારો થવો જોઈએ 

નવા પ્રકાશ્વશત પસુ્તકોની માહહતી મળવી જોઈએ અને નવા પસુ્તકો પણ આવવા જોઈએ. 

લોકોને પસુ્તકાલય અંગેની માહહતી મળવી જોઈએ અને ગામના તમામ લોકો સ્ત્રી બાળક સહીત પસુ્તકાલયની 
મલુાકાત લે એવી વયવસ્થા થવી જોઈએ 

સ્ત્રી તેમજ બાળકો માટે પસુ્તકાલયમાાં અલગથી વયવસ્થા થવી જોઈએ 

અંગે્રજી અને હહન્દી ભાષાના પસુ્તકો પણ ઉમેરો કરવો જોઈએ 

ગ્રામ શ્વવકાસ, ખેત શ્વવકાસ અને જરૂરી એવા વતતમાન પત્રો અને સામશ્વયકો પસુ્તકાલયમાાં ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ 
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સરકાર દ્વારા ટી.વી.પર જાહરેાતોને પોસ્ટર પ્રદશતન કરવા કોઈએ જેથી વધ ુપ્રમાણમાાં પસુ્તકાલયનો ઉપયોગ 
થઇ શકે.  

૮. સમાપન  

સરુત જજલ્લાના દરેક તાલકુામાાં અને તેના શ્વવશ્વવધ ગામોમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય સાંદભે અભ્યાસ પ્રસ્તતુ 
અભ્યાસમાાં કયો છે જેમાાં કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન જોવા મળ્યુાં છે કે મોટાભાગના સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયો શાળાના 
મકાનમાાં િાલ ેછે અને ત ેશાળાના કોઈ શ્વશક્ષક અથવા શાળાના આિાયતશ્રી દ્વારા તેનુાં સ ાંિાલન કરવામાાં આવે 
છે. કેટલાક ગામોમાાં પાંિાયત મકાનમાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયના એક થી બે કબાટ રાખવામાાં આવેલા હોય છે, 
ક્યાાંક ગામના કોઈ શ્વશક્ષક અથવા જેને વાિનમાાં રસ હોય તેવા વયક્તતને ત્યાાં સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયના પસુ્તકો 
ઉપલબ્ધ હોય છે, જેનો ક્યારેકજ ઉપયોગ ગ્રામના અન્ય લોકો દ્વારા કરવામાાં આવે છે, ઘણા ગામમાાં તો 
ગ્રામજનોને ખબર જ નથી કે ગામમાાં કોઈ સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય છે.  

મોટાભાગના ગામોમાાં પસુ્તકાલય માટે કોઈ અલગથી મકાનની વયવસ્થા નથી, તેમજ લગભગ બધાજ 
પસુ્તકાલયોમાાં કોઈ ગ્રાંથપાલ નથી. જે ગામમાાં કોઈ વયક્તત સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયની જવાબદારી લેવા માટે 
તૈયાર હોય છે એટલે કે પસુ્તકાલય િલાવવા માટે તૈયાર છે અથવા પસુ્તકાલય િલાવે છે તે ગ્રથાલય સાંદભે 
કોઈ ડીગ્રી નથી ધરાવતો. જયાાં ગામના કોઈ વડીલ કે ગ્રામજન અથવા શ્વશક્ષક દ્વારા સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયન ે
િાલ ુરાખવા માટે પ્રયત્ન કરવામાાં આવે છે તો ત્યાાં તેઓને અનદુાન શ્વનયશ્વમત નથી મળતુાં અથવા મળતુાં જ 
નથી. સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલય જાણે એક રજીસ્ટરમાાં િાલ ુહોય તેવુાં ભાસે છે. 

કે્ષત્રકાયતમાાં આવરી લીધેલા મોટેભાગના પસુ્તકાલયોમાાં અનદુાન મળતુાં બાંધ થઇ ગયેલ છે. ક્યાાંક પાાંિ વષત, 
ક્યાાંક આઠ વષત તો ક્યાાંક દસ વષતથી અનદુાન નથી મળતુાં વગેરે જેવા જવાબો મળ્યા છે, અને જે અનદુાન 
પહલેા મળતુાં હત ુાં તે પણ બહુ ઓછાં હત ુાં, જે ક્યારેય સાવતજશ્વનક પસુ્તકાલયને કાયતરાત રાખવા માટે પરુત ુાં ન 
હત ુાં. કે્ષત્રકાયત દરશ્વમયાન જણાયુાં કે જયાાં ગ્રામજનો એ પોતે રસ રાખીને જે પસુ્તકાલયો સાિવવા પ્રયત્ન કયો 
છે ત્યાાં હજી તે િાલ ુછે, પરાંત ુતેની પહરક્સ્થશ્વત પણ એટલી બધી સારી હોય તેમ નથી. 
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