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ુ યાતભાાં ગ્રાભીણ જાશેય ગ્રાંથારમો : સયુ ત જજલ્રાનો એક અભ્માવ
ગજ

(Rural Public Libraries in Gujarat: A Study of Surat District)
૧. પ્રસ્તાલના
આજના લૈશ્વિકયણના યુગ તેભજ ૨૧ભી વદીના શ્વલકવતા જતાાં યુગભાાં ઈન્પભેળન ટે કનરજી ખ ૂફ જ આલશ્મક
અંગ ફની ચ ૂક્ુાં છે . દયે ક ક્ષેત્રમાભાાં આઈ.ટી.ની ણકણકાયી ખ ૂફ જ જરૂયી ફની ગઈ છે . તેભજ દયે ક ક્ષેત્રમાભાાં
કમ્પ્ય ૂટય એ એક અશ્વત જરૂયી ભધ્મભ ફની ચ ૂક્ુ ાં છે . આજે દયે ક ક્ષેત્રમાભાાં કમ્પ્ય ૂટય ભશત્લન બાગ બજલે છે .
ુ ટે કનરજીથી લાંચિત એક ગ્રાભીણ વભાજ ભટા
ભાહશતી શ્વલસ્પટ અને જ્ઞાન યુગભાાં બાયત જેલા દે ળભાાં પ્રસ્તત
ામા ય ઉરબ્ધ છે કે જમાાં આ આધુનીકયણ શોંિી ળક્ુ ાં નથી. ભાહશતી અને જ્ઞાનની ભુખ શ્વલિભાાં
ભશદૌ અંળે ુસ્તકારમ વાંતતાાં આવમાાં છે .
વભાજનાાં કલ્માણભાાં લધાય અને જ્ઞાનનુ ાં શ્વલસ્તયણ કયલા તેભજ વભાજનાાં ફધા જ સ્તયની વમક્તતઓ ભાટે
તેભની જ્ઞાન ત ૃા છીાલલા ભાટે જ કઈ એક કેન્ર શમ ત તે ુસ્તકારમ છે . ુસ્તકારમ એક એવુ ાં કેન્ર છે કે
જમાાં વમક્તત જન્ભથી મત્ૃ યુ સુધી ભાહશતી-જ્ઞાન ભેલત યશે છે . ભાનલીના ળાાકીમ શ્વળક્ષણ ફાદ જ તેના
જ્ઞાનભાાં વ ૃદ્ધિ કયતુ શમ ત તે ભાત્રમા ને ભાત્રમા ુસ્તકારમ છે . ુસ્તકારમ દ્વાયા વાભાજજક હયલતતનનુ ાં જહટર
કામત વયતાથી થઇ ળકે છે .
પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં ગુજયાતના સુયત જજલ્રાના ગ્રાભીણ ુસ્તકારમન અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવમ છે કે
જેનાથી ખ્માર આલી ળકે કે આ શ્વલકાવની તયાશભાાં ગ્રાભીણ કક્ષાએ શ્વલકાવની કેલા પ્રકાયની અવય જલા ભે
છે . આથી પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં “ગ્રાભીણ ુસ્તકારમન ઉમગ અને અક્સ્તત્લ : ગુજયાતના સુયત જજલ્રાન એક
ુ પ્રકયણભાાં ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર
અભ્માવ” શ્વલમ ઉય વાંળધન શાથ ધયલાભાાં આવયુ ાં છે . પ્રસ્તત
ભાહશતીના આધાયે શ્વલમ વાંદબે પ્રા્ત હયણાભ દળાત લલા ભાટે ન પ્રમત્ન કમો છે .
૨. વલમ વાંદગી
સુયત જજલ્રાભાાં આલેરા ગ્રાભ શ્વલસ્તાયના ગ્રાંથારમન ઉમગ અને તેની હયક્સ્થશ્વત અંગેન અભ્માવ
લતતભાન વભમભાાં અત્માંત જરૂયી છે . આજે એક તયપ ગુજયાતની સ્થાનાને ૫૦ લત  ૂણત થમા છે અને આ
વભમગાા દયશ્વભમાન વયકાય તેની સ્લચણિભ ગુજયાતની ઉજલણીભાાં લાાંિે ગુજયાતના મુદ્દે ભટા ામા ઉય
ુ અભ્માવભાાં
ઊજલણી ણ કયી શતી અને આ વાંદબે કેટરીક કાભગીયી ણ શાથ ધયલાભાાં આલી શતી. પ્રસ્તત
ગુજયાત યાજમના ખ ૂફ જ ઝડી શ્વલકાવ ાભી યશેર જજલ્ર સુયત જેભાાં ળશેયીકયણની વાથે વાથે ગ્રાભીણ
શ્વલસ્તાયન શ્વલકાવ કેલ છે તે ણકણવુ ાં ણ જરૂયી ફને છે . પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં

ગ્રાભીણ ુસ્તકારમન ઉમગ

અને અક્સ્તત્લ : ગુજયાતના સુયત જજલ્રાન એક અભ્માવ” શ્વલમની વાંદગી કયી અભ્માવ શાથ ધમો છે , જેથી
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સુયત જજલ્રાના ગ્રાભીણ શ્વલસ્તાયભાાં ગ્રાંથારમનુ ાં મગદાન અને તેની ભ ૂશ્વભકા શ્વલળે તેભજ તેના ભશત્લને વભજી
ળકામ. ગ્રાભીણ શ્વલસ્તાયભાાં ગ્રાંથારમ અને ુસ્તક લાસ્તશ્વલક યીતે વભાજ ભાટે કેટલુાં રાબદામી નીલડ્ુાં છે ,
તેન ુાં એક ચિત્રમા સ્ષ્ટ થામ તેભજ ગ્રાભીણ શ્વલસ્તાયભાાં ખયે ખય ગ્રાંથારમ અક્સ્તત્લ ધયાલે છે કે નહશ તે ણકણલા
ભાટે પ્રસ્ત ુત શ્વલમની વાંદગી કયી અભ્માવ કમો છે .
૩. વાંફવાં ધત વાહશત્મ અલરોકન
પ્રસ્તુત શ્વલમ વાંદબે કેટરાક અભ્માવ જે ંતતયયાષ્ટ્રીીમ કક્ષાએ અને યાષ્ટ્રીીમ કક્ષાએ તેભજ પ્રાદે શ્વળક કક્ષાએ
થમા છે જેને ધ્માનભાાં યાખીને અત્રમાે કેટરાક વફાંશ્વધત વાહશત્મનુ ાં અલરકન કયલાભાાં આવયુ ાં છે .
ુ (૨૦૦૧) દ્વાયા થમેરા અભ્માવભાાં તેભણે કેન્માભાાં પસ્ુ તકારમ ભકાન વાંદબે વાંળોધન કર્ું ુ
યીચાર્ડ એભ.અતતી
શત,ાંુ તેભના વાંળોધન તાયણો પ્રભાણે ુસ્તકારમ ભાટે જ ફનાલેરા ભકાન શ્વવલામના સ્લીકૃત ભકાન
ુસ્તકારમના શ્વલકાવભાાં ફાધરૂ ફની ળકે છે .
એ. અનાફા અરેભના(૧૯૯૫) વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમના વાંદબતભાાં આહિકાભાાં  ૂરુાં ાડતી રાઈબ્રેયીઓની
વેલાના પ્રકાયન અભ્માવ કયે છે અને અભ્માવનુ ાં તાયણ નધે છે કે કરની (Colonizers) વયકાય દ્વાયા
સ્થાશ્વત ુસ્તકારમની વેલાઓ આજના વાંદબતભાાં આહિકાના જનવમુદામ ભાટે અવયકાયક યીતે ઉમગી
વાચફત થતી નથી.
કેયી ફેનસ્ટીર્, યળેર સ્ેવેમ, એન ગોલ્ર્ીંગ (૨૦૦૪) આ વાંળધનનુ ાં ઇંગ્રેન્ડના ગ્રામ્પમ શ્વલસ્તાયભાાં ભફાઈર
(પયતા) ુસ્તકારમના શ્વલકલ્ રૂે વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ વેલાની ળક્યતાના ક્ષેત્રમાન અભ્માવ કયે છે તેભના
પ્રા્મ તાયણ એ હદળા શ્વનદે ળ કયતા શતા કે ગ્રામ્પમ પ્રદે ળના વાભાજજક વભાશ્વલષ્ટીના રક્ષ્મ અને મ ૂલ્મશ્વનષ્ઠ
પ્રશ્વતબાલ એ લૈકલ્લ્ક વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ વેલા ભાટે ના ભશત્લના પ્રેયણાત્ભક હયફ તયીકે ઉબયી આવમા
છે , અને ગ્રામ્પમ પ્રદે ળના ભટા ખાંડ કે જેભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ વાથવાથ ઊબાાં થમા છે તે રકભાાં ખ ૂફ જ
શ્વપ્રમ વદન તયીકે જલા ભળ્મા. પ્રસ્તુત અભ્માવ વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમના પ્રેકટીળનય અને વાંળધકને ગ્રામ્પમ
શ્વલસ્તાયની વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમના આમજન અને વયકાયી મજનાઓની ગ્રાભવમુદામ યની અવયનુ ાં ચિત્રમા
 ૂરુાં ાડે છે . અને એવુ ાં રાગે છે કે વાલતજશ્વનક રાઈબ્રેયી વત્તાધીળ દ્વાયા ગ્રામ્પમ વાંસ્કૃશ્વતના જુદા સ્લરૂને જુદીજુદી યીતે મ ૂલ્માાંકન પ્રશ્વતષ્ષ્ઠત થામ છે .
ુ યુગાન્ડાભાાં થમેરા આશ્વથિક
લારેદા પન્વીઝ ર્ેન્ટ (૨૦૦૭) આ અભ્માવભાાં ણકણલા ભે છે કે અભ્માવના શેતઓ
શ્વલકાવન ઉય છલ્ર અંદાજ આલાન છે અને તે ગ્રામ્પમ ુસ્તકારમ અને તેની ભાનલશ્વલકાવના આશ્વથિક
પ્રગશ્વત, શ્વળક્ષણ તથા વાક્ષયતા જેલા ક્ષેત્રમાની કેટરીક અગત્મની જડતી કડીઓ શ્વલળે િિાત કયે છે . આ અભ્માવ
ફે તાયણ ય આલે છે કે ગ્રામ્પમ કમ્પયુશ્વનટી ુસ્તકારમ નાના ામાના સ્થાશ્વનક આશ્વથિક શ્વલકાવભાાં ખ ૂફજ
અગત્મન બાગ બજલી ળકે તેભ છે . કીટે ગેવા કમ્પયુશ્વનટી ુસ્તકારમના પ્રજેતટ શાર ત ળરૂઆતના તફક્કાભાાં
છે અને રાાંફાગાાના આશ્વથિક હયણાભ અંગે અત્માયે કઈ િક્કવ અનુભાન ફાાંધી ળકામ નહશ, વાથે વાથે, આ
પ્રજેતટએ ુસ્તકારમના ઉબતતાઓભાાં નલી આળા અને ળક્યતાઓન વાંિાય કમો છે .
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યત્ના ફાંદોાધ્મામે (૨૦૦૮) શ્વિભફાંગા અને તેભાાં ણ ૧૭૨૨ ણકશેય ુસ્તકારમ અને ગ્રામ્પમ શ્વલસ્તાયના
૩૪૧ CLICs ય ધ્માન કેષ્ન્રત કયે છે . કેટરાાંક ગ્રામ્પમ પ્રદે ળભાાં ત ણકશેય ુસ્તકારમ જ ભાત્રમા રકને વેલા
 ૂયી ડતા ુસ્તકારમ છે . આ ણકશેય ુસ્તકારમ જુદાાં જુદાાં અંળે રકને સ્લાસ્્મ વફાંશ્વધત, નકયી,
વમલવામ, કાયહકદી, વાાંસ્કૃશ્વતક ઉયાાંત વાભાન્મ ભાહશતી વફાંશ્વધત ણકણકાયી  ૂયી ડી જે તે શ્વનહદિ ષ્ટ વભાજનાાં
જીલનભાાં ફદરાલ રાલલાનુ ાં કામત કયે છે .
કે.એવ.યનજીથ (૨૦૦૪) કેયારાના ગ્રામ્પમ શ્વલસ્તાયના ુસ્તકારમ ય અભ્માવ, વાભાજજક વાંસ્થા તયીકે
કેયારાના ગ્રામ્પમશ્વલસ્તાયના ુસ્તકારમ ખુફજ િેતનલાંતા તથા અવયકાયક યીતે રક શ્વળક્ષણ તેભજ ભાહશતી
પ્રવાય ભાટે કામતયત છે . રક વમુદામની વાભાજજક તેભજ યાજકીમ ગશ્વતશ્વલશ્વધઓના કેન્રભાાં આ ુસ્તકારમ
યહ્ાાં છે અને વભાજની ળેક્ષચણક અને વાાંસ્કૃશ્વતક પ્રવ ૃશ્વતઓભાાં ણ અગ્રેવય ભ ૂશ્વભકા બજલતાાં શતાાં. પ્રસ્ત ુત
અભ્માવભાાં પ્રા્મ ંતકડાકીમ ભાહશતીના આધાયે એટલુાં િક્કવ કશી ળકામ કે, વાભાન્મ વમક્તતઓન ગ્રામ્પમ
ુસ્તકારમભાાં યવ ખાસ્વ એલ ઘટય છે . શ્વળક્ષણ તથા લસ્તીના લધતા વમાની વયખાભણીભાાં ુસ્તકારમની
વભ્મ વાંખ્માભાાં પ્રભાણભાાં ઘણ ભટ તપાલત ઊબ થમ છે . વભ્મ વાંખ્મા તેભજ ુસ્તકની વાંખ્માના વાંદબતભાાં
ુસ્તકના આદાન પ્રદાન (circulation) ભાાં ણ ૧૯૮૪થી ૧૯૯૭ના ગાાભાાં ૫૦ ટકા જેટર ધયખભ ઘટાડ
નોંધામ છે . આ એક અલાદરૂ ઘટના નથી, આવુ ાં જ લરણ જજલ્રા કક્ષાની ભટાબાગના ફધા જ
ુસ્તકારમભાાં જલા ભળ્યુ ાં શતુ.ાં
ુ
૪. અભ્માવના શેતઓ
પ્રસ્તુત અભ્માવના મુખ્મ શેત ુ ગ્રામ્પમ શ્વલસ્તાયના ગ્રાંથારમની પ્રલતતભાન હયક્સ્થશ્વત અને તેના ઉમગ વાંદબે
નીિેની કેટરીક ફાફતને તાવી અને તેના શ્વલશ્વલધ વાંદબો િકાવલાનુ ાં નક્કી કયુું શત.ુ ાં
ગ્રામ્પમ શ્વલસ્તાયભાાં ગ્રાંથારમની શુ ાં હયક્સ્થશ્વત છે ? અને તેન કેટર ઉમગ થામ છે ? ણકણલાન શેત.ુ
ુ અભ્માવન શેત ુ.
ગ્રાંથારમનુાં આશ્વથિક બાયણ કઈ યીતે થામ છે અને કણ બયાઈ કયે છે ? તે ણકણલાન પ્રસ્તત
ગ્રાંથારમને જીલાંત યાખલા એન.જી.ઓ.,તેભજ ગ્રાભ ાંિામત, યાજમ અને કેન્ર વયકાય તેભજ અન્મ કઈ
ખાનગી વાંસ્થાઓ કઈ પ્રકાયની ભદદ કયી છે ? તે તાવલી.
ગ્રાભીણ શ્વલસ્તાયભાાં લવતા વમુદામ ગ્રાંથારમ પ્રત્મે ણકગૃત છે કે નહશ તે ણકણલાન શેત.ુ
ઉયતત શ્વવલામ કેટરીક ફાફત જે ગ્રામ્પમ ગ્રાંથારમ વાથે વાંકામેરી છે , જેભ કે કમા લગતના રક
ગ્રાંથારમન લધુ ઉમગ કયે છે , ગ્રાંથારમભાાં કેલી ભાખાકીમ સુશ્વલધાઓ છે , ગાભભાાં ગ્રાંથારમ ન શમ ત
તેઓ તાની લાાંિન ભુખ વાંતલા ક્યાાં ણકમ છે , લગેયે ફાફતને અભ્માવભાાં િકાવણી કયલાન પ્રસ્ત ુત
અભ્માવભાાં પ્રમત્ન કમો છે .
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૫. અભ્માવની દ્ધવત અને ભાહશતી એકત્રીકયણ
પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં કેટરીક દ્ધદ્વતીમ કક્ષાની અને કે ટરીક પ્રાથશ્વભક કક્ષાની ભાહશતી એકશ્વત્રમાત કયી તેન ુાં મગ્મ
વાંિારન કયી અભ્માવન શ્વનષ્કત કાઢલાન પ્રમાવ કમો છે . ભટાબાગની ભાહશતી સ્લ તાવ દ્વાયા એકત્રમા
કયલાભાાં આલી છે . જેભાાં નીિે મુજફના ઉકયણન ઉમગ કયલાભાાં આવમ છે .
પ્રશ્નાલરી
જૂથિિાત
કેવ સ્ટડી /મુરાકાત
ઉયતત ઉકયણ દ્વાયા એકશ્વત્રમાત કયે રી ભાહશતીને વાયણી તેભજ રખાણના વાંદબતભાાં મુકી અભ્માવના શેત ુ
તેભજ હયકલ્નાઓને િકાવલા ભાટે કેટરીક ંતકડાળાસ્ત્રીમ િશ્વત જેભ કે ભધ્મક, આવ ૃશ્વત્ત શ્વલતયણ, ટકાલાયી
લગેયે િશ્વતન ઉમગ SPSS તેભજ Excel જેલા વફ્ટલેયની ભદદથી, એકશ્વત્રમાત ભાહશતીન ઉમગ કયી
શ્વલશ્વલધ હયક્ષણ દ્વાયા પ્રા્ત હયણાભ થકી અભ્માવને લધુ વત્મની નજીક રઇ જલાન પ્રમાવ કયલાભાાં આવમ
છે . અભ્માવભાાં શ્વનદળત તાવ િશ્વતન ઉમગ કયલાભાાં આવમ છે .
સુયત જજલ્રાના ૯ તાલુકા અનુક્રભે (૧) ફાયડરી (૨) િમાતવી (૩) કાભયે જ (૪) ભહલ
ુ ા (૫) ભાાંડલી (૬)
ભાાંગયર (૭) ઓરાડ (૮) રવાણા (૯) ઉભયાડાભાાં કુર ૭૧૨1 ગાભડાઓ આલેરા છે . પ્રસ્તુત ગાભભાાંથી
૨૪૧ ગાભ એલાાં છે કે જમાાં ુસ્તકારમ આલેરા છે અને ૪૭૧ ગાભ એલાાં છે કે જમાાં ુસ્તકારમ આલેરાાં
નથી, તેભાાંથી કેટરાાંક ગાભડાાં જે ળશેયની નજીક આલેરાાં શમ, તેભજ જમાાં ભાખાકીમ સુશ્વલધાઓ વાયી શમ
તેલા ગાભડાાં, અને જમાાં સુશ્વલધાઓ પ્રભાણભાાં ઉરબ્ધ ન શમ તેલા ગાભ વાંળધન અશેલાર ભાટે વાંદ કયે ર
છે . વભગ્ર સુયત જજલ્રાના દયે ક તાલુકાના જમાાં ુસ્તકારમ આલેરા છે તેલા ગાભના ૨૦ % પ્રભાણે શ્વનદળત
વાંળધન અભ્માવ ભાટે વાંદ કમો છે . પ્રસ્તુત ટકાલાયી પ્રભાણે કુર ૫૦ જેટરા કુર ગાભ જે વભગ્ર જજલ્રાને
પ્રસ્તુત કયતા શમ તેલા ગાભ પ્રસ્તુત વાંળધન અશેલાર ભાટે વાંદ કમાત છે .
૬. સયુ ત જજલ્રાના ગ્રાભીણ વલસ્તાયના પસ્ુ તકારમના અસ્સ્તત્લ વાંદબે અભ્માવ
અભ્માવભાાં વાંદ તાલુકાના વાંદ કયે રા તભાભ ગાભભાાં ુસ્તકારમ ઉરબ્ધ છે , યાં ત ુ તેભાાંથી કેટરા
ગાભભાાં ુસ્તકારમ કામતયત છે તે વાંદબે નીિેના આરેખભાાં અભ્માવ કયલાભાાં આવમ છે .
અભ્માવભાાં વાંદ કયે રા ગાભ કે જે ગુજયાત યાજમની વયકાયની લેફવાઈટ ય ુસ્તકારમ ઉરબ્ધ છે તેભ
દળાતલે છે તે ગાભ ભાાંથી ૮૦.૦ ટકા ગાભભાાં ુસ્તકારમ કામતયત અલસ્થાભાાં છે , જમાયે ૨૦ ટકા ગાભભાાં
ુસ્તકારમ ઉરબ્ધ છે યાં ત ુ તે કામતયત અલસ્થાભાાં નથી. આ ઉયાાંત વાંદગીયુતત ગાભભાાં ુસ્તકારમની
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વાંખ્માની તાવ કયતાાં ણકણલા ભે છે કે ક્યાાંક એક ગાભભાાં ભશત્તભ ૩ જેટરા ુસ્તકારમ આલેરા છે જમાયે
ન્યુનત્તભ ૧ જેટરા ુસ્તકારમ જલા ભે છે .
ફીજી તયપ તાલુકા પ્રભાણે પ્રસ્તુત હયક્સ્થશ્વતન અભ્માવ કયતાાં નીિે મુજફનુ ાં હયણાભ પ્રા્ત થયુ ાં છે .
આરેખ : ૧ ગાભભાાં પસ્ુ તકારમ કામડયત છે કે નહશ તે તાલકુ ા પ્રભાણે લગીકયણ દળાડ લતો આરેખ (ટકાલાયી)

પ્રસ્તુત હયણાભ દળાત લે છે કે સુયત જજલ્રાભાાં તાલુકા પ્રભાણે અભ્માવ કયીએ ત જણાળે કે િમાત વી, ફાયડરી
અને ભાાંડલીભાાં વાંદ કયામેરા ગાભભાાંથી રગબગ ફધાજ ગાભભાાં ુસ્તકારમ કામતયત અલસ્થાભાાં જલા ભે
છે , જમાયે ભાાંગયર અને ઓરાડ તાલુકાભાાં અન્મ તાલુકા હયક્સ્થશ્વત લધુ ગાંબીય જલા ભે છે .
વાંદ કયે રા ગાભભાાં કઈ પ્રકાયના ુસ્તકારમ ઉરબ્ધ છે તેન અભ્માવ કયતાાં નીિે મુજફનુ ાં હયણાભ
પ્રા્ત થયુાં છે .
કોષ્ટક : ૧ ગાભભાાં કમા પ્રકાયના પસ્ુ તકારમ ઉરબ્ધ છે તે લગીકયણ દળાડ લત ાંુ કોષ્ટક
વલગત

કાં ન વાંખ્મા

ટકાલાયી

ખાનગી

૫

૧૦.૦

જાશેય

૪૩

૮૬.૦

ખાનગી અને જાશેય

૨

૪.૦

કુ ર

૫૦

૧૦૦.૦

સ્ત્રત: ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર ભાહશતીના આધાયે
ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત ભાહશતીના આધાયે જણામ છે કે વાંદ કયે રા ગાભભાાંથી કેટરાક ગાભભાાં ખાનગી
ુસ્તકારમ ણ કામતયત છે . જકે તેન ુ ાં પ્રભાણ ઘણુ ાં ઓછાં છે જમાયે ણકશેય ુસ્તકારમ એટરે કે ગ્રાભીણ
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વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમનુાં પ્રભાણ રગબગ ૯૦ ટકા જેટલુાં પ્રા્ત થયુ ાં છે . એક તયપ શ્વલિના દે ળ આશ્વથિક
શ્વલકાવની વાથે વાથે ભાનલશ્વલકાવ તયપ ઝડથી શ્વલકવી યહ્ા છે , અને ભાનલશ્વલકાવના ભશત્લના ભાદાંડ
તયીકે શ્વળક્ષણ એ ામાનુ ાં ભાદાં ડ છે , અને શ્વળક્ષણ વાથે ુસ્તકારમ એ વીધુ ાં જડામેલ ુાં છે . ફીજી તયપ
ુ અભ્માવભાાં
વાભાજજક શ્વલકાવભાાં ણ ુસ્તકારમનુ ાં મગદાન અશ્વત ભશત્લનુ ાં સ્થાન ધયાલે છે . જમાયે પ્રસ્તત
વાંદ કયે રા સુયત જજલ્રાના તાલુકાઓભાાં ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન છે લ્રા થડા લોથી વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમનુ ાં
પ્રભાણ ઘટતુાં યહ્ુાં છે . પ્રસ્તુત જજલ્રાભાાં જે ગાભભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ ઉરબ્ધ છે ત્માાં ણ તેની
હયક્સ્થશ્વત પ્રભાણભાાં એટરી ફધી વાયી જલા ભી નથી.
પ્રસ્તુત શ્વલસ્તાયભાાં ગાભની ળાાભાાં અરગથી ુસ્તકારમ છે કે નહશ તેન અભ્માવ કયતાાં નીિે મુજફનુ ાં
હયણાભ પ્રા્ત થયુ ાં છે . હયણાભ દળાત લે છે કે વાંદ કયે રા ગાભભાાંથી ૫૬.૦ ટકા ગાભભાાં ગાભની પ્રાથશ્વભક,
ભાધ્મશ્વભક કે ઉચ્િ ભાધ્મશ્વભક ળાાભાાં ુસ્તકારમ ઉરબ્ધ છે , જમાયે ૪૪.૦ ટકા ગાભભાાં ળાાભાાં
ુસ્તકારમ ઉરબ્ધ નથી.
ુ અભ્માવ
વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ જે ફાંધ અલસ્થાભાાં છે તે ળા ભાટે ફાંધ છે તે ણકણલાન પ્રમાવ પ્રસ્તત
કયલાભાાં આવમ છે .
કોષ્ટક : ૨ ગાભભાાં પસ્ુ તકારમ ફાંધ છે તો ળા ભાટે ફાંધ છે તેના કાયણો દળાડ લત ાંુ કોષ્ટક
વલગત

કાં ન વાંખ્મા

ટકાલાયી

ગ્રાંથાર નથી ભાટે

૧

૨.૦

પસ્ુ તકારમને ગ્રાન્ટ નથી ભતી ભાટે

૪

૮.૦

પસ્ુ તકારમનો કોઈ ઉમોગ નથી કયતાાં ભાટે

૨

૪.૦

રાગ ુ ર્ત ાંુ નથી

૪૦

૮૦.૦

૩

૬.૦

૫૦

૧૦૦.૦

ગ્રાંથાર નથી અને પસ્ુ તકારમન ાંુ અરગ ભકાન
નથી અને ગ્રાન્ટ ણ ભતી નથી ભાટે
કુ ર

સ્ત્રત: ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર ભાહશતીના આધાયે
વાંદ કયે રા ગાભભાાંથી ૮૦.૦ ટકા ગાભભાાં ુસ્તકારમ કામતયત છે યાં ત ુ જે ૨૦.૦ ટકા ગાભભાાં ુસ્તકારમ
ળા ભાટે ફાંધ અલસ્થાભાાં છે તેની તાવ કયતાાં ણકણલા ભળ્યુ ાં કે ૨.૦ ટકા ગાભભાાં ગ્રાંથાર નથી એટરે
ુસ્તકારમની વાિલણી ભાટે કઈ મગ્મ વમક્તત ન શલાથી ુસ્તકારમ ફાંધ અલસ્થાભાાં છે તેવ ુ ાં ણકણલા ભળ્યુ ાં
છે . ફીજી તયપ ૮.૦ ટકા ગાભભાાં એવુ ાં ણકણલા ભળ્યુ ાં કે ુસ્તકારમને ગ્રાન્ટ ભતી નથી તેથી તે ફાંધ
અલસ્થાભાાં છે .૪.૦ ટકા ગાભભાાં ગ્રાભજન ુસ્તકારમન ઉમગ ન કયતાાં શલાથી તે ફાંધ થઇ ગમા છે .
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તેભજ ૬.૦ ટકા ગાભભાાં ગ્રાંથાર નથી તેભજ ુસ્તકારમનુ ાં અરગ ભકાન નથી અને ગ્રાન્ટ ણ નથી ભતી
ભાટે ગાભભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ કામતયત અલસ્થાભાાં નથી.
ુ અભ્માવભાાં કમો છે . કેટરાક ગાભભાાં
ગાભના રક ુસ્તકારમન ઉમગ કયે છે તે વાંદબે અભ્માવ પ્રસ્તત
ુસ્તકારમ ફાંધ અલસ્થાભાાં છે છતાાં ુસ્તક ગાભના રક ઉમગ કયે છે . તેની વાથેના ગાભન અભ્માવ
કયતાાં નીિે મુજફનુાં હયણાભ પ્રા્ત થયુ ાં છે . પ્રા્ત હયણાભ દળાત લે છે કે ૭૪.૦ ટકા ગાભભાાં ુસ્તકારમન
ુ
ઉમગ કયલાભાાં આલે છે જમાયે ૨૬.૦ ટકા ગાભ એલા છે કે જમાાં ુસ્તકારમન ઉમગ થત નથી. પ્રસ્તત
હયણાભ વાંદ કયે રા ગાભના આધાયે છે . પ્રસ્તુત ગાભભાાં ુસ્તકારમન ઉમગ નથી કયતાાં ત ળા ભાટે
નથી કયતાાં તેન અભ્માવ કયતાાં શ્વલશ્વલધ કાયણ ણકણલા ભળ્મા છે .
કોષ્ટક : ૩ ગાભના રોકો પસ્ુ તકારમનો ઉમોગ નથી કયતાાં તો ળા ભાટે નથી કયતાાં તે
લગીકયણ દળાડ લત ાંુ કોષ્ટક
વલગત

કાં ન વાંખ્મા

ુ ફના પસ્ુ તકો ઉરબ્ધ નથી અને ૨
જરૂયીમાત મજ

ટકાલાયી
૪.૦

વભમવય પસ્ુ તકો નથી ભતા ભાટે
રોકોને લાાંચલાભાાં યવ નથી ભાટે

૧

૨.૦

રાગ ુ ર્ત ાંુ નથી અને પસ્ુ તકારમ કામડયત નથી ભાટે

૪૭

૯૪.૦

કુ ર

૫૦

૧૦૦.૦

સ્ત્રત: ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર ભાહશતીના આધાયે
ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન ણકણલા ભળ્યુ ાં કે કેટરાક ગાભભાાં જરૂયીમાત મુજફના ુસ્તક ઉરબ્ધ નથી તેભજ
વભમવય ુસ્તક નથી ભતા ભાટે (૪.૦ ટકા) ગ્રાભજન ુસ્તકારમન ઉમગ કયતાાં નથી. ફીજી ફાજુ ૨.૦
ટકા ગાભ એલા જલા ભળ્મા કે રકને લાિનભાાં યવ ન શલાથી તે ગાભભાાં ુસ્તકારમન ઉમગ થત
નથી. જમાયે ૯૪.૦ ટકા ગાભભાાં ુસ્તકારમ કામતયત છે અથલા જમાાં ુસ્તકારમ ફાંધ છે ત્માાં તે કામતયત નથી
એવુાં પ્રસ્ત ુત હયણાભના આધાયે જલા ભે છે .
ગાભભાાં ુસ્તકારમ છે અને તેન ુ ાં વાંિારન કણ કયે છે તેન જલાફ ભેલતા નીિેના હયણાભ પ્રા્ત થમા છે .
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આરેખ : ૨ ગાભના પસ્ુ તકારમન ાંુ વાંચારન દ્વાયા થામ છે તે લગીકયણ દળાડલતો આરેખ

ભશદૌ અંળે ભટાબાગના ુસ્તકારમ યાજમ વયકાય દ્વાયા વાંિાચરત છે , યાં ત ુ તેન ુ ાં વાંિારન કેટરીક જગ્માએ જે
એ ગાભભાાં તેના ભાટેની એક વશ્વભશ્વત દ્વાયા થામ છે , અને કેટરાક ગાભભાાં ગાભન કઈ લડીર કે ળાા દ્વાયા
દે ખયે ખ શેઠ શમ છે યાં ત ુ તેન ુ ાં વાંિારન જજલ્રા થકી યાજમ વયકાય દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે . જમાાં ખાનગી
ુસ્તકારમ જલા ભળ્મા ત્માાં નગયાચરકા કે અન્મ ખાનગી વાંસ્થા દ્વાયા તે વાંિાચરત થામ છે . ભટે બાગના
ુસ્તકારમની ગ્રાન્ટ યાજમ વયકાય આે છે , બરે વાંિારન જે તે વશ્વભશ્વત કે વમક્તત દ્વાયા કયલાભાાં આલતુ ાં શમ.
વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ ભાટે અરગ ભકાનની વમલસ્થા છે કે નહશ એ ફાફતે જમાાં ુસ્તકારમ કામતયત છે અને
કામતયત નથી તે ફન્ને ગાભભાાં પ્રા્ત હયણાભ નીિે મુજફ ણકણલા ભે છે . પ્રા્ત હયણાભ મુજફ ૩૮.૦ ટકા
ગાભ એટરેકે વાંદ કયે રા ગાભ ભાાંથી ૧૯ ગાભ એલા જલા ભળ્મા કે જમાાં ુસ્તકારમ ભાટે અરગથી
ભકાનની વમલસ્થા છે . જમાયે ૬૨.૦ ટકા ગાભભાાં ુસ્તકારમ ભાટે અરગથી ભકાનની વમલસ્થા નથી.
ુસ્તકારમભાાં એક વાથે કેટરા લાિક ફેવી ળકે? એ ફાફતે ક્ષેત્રમાકામત દ્વાયા ણકણલા ભે છે કે ભશત્તભ ૭૦
જેટરા લાિક એક વાથે લાાંિનારમભાાં ફેવી ળકે એલી વમલસ્થા ુસ્તકારમભાાં ઉરબ્ધ છે . કઠલાડા જેલા
ગાભભાાં ુસ્તકારમ ફાંધ અલસ્થાભાાં છે યાં ત ુ તેઓ તેને િાલુ કયલા ભાટે ના પ્રમત્ન કયી યહ્ા છે અને તેભણે
ુસ્તકારમ ભાટે અરગ ભકાનની વમલસ્થા ઊબી કયી દીધી છે અને ત્માાં ૩૦૦ લાિક એક વાથે ફેવી ળકે
એલી વમલસ્થા તેઓએ ઊબી કયી છે .
આરેખ : ૩ તાલકુ ા પ્રભાણે પસ્ુ તકારમન ાંુ સ્લતાંત્ર ભકાન છે કે નહશ તે દળાડ લતો આરેખ (%)
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પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં તાલુકા પ્રભાણે અભ્માવ કયતાાં જણામ છે કે ઓરાડ, િમાત વી અને રવાણા તાલુકાભાાં
જજલ્રાના અન્મ તાલુકા કયતાાં વાયી હયક્સ્થશ્વત છે , જકે આ તાલુકાઓભાાં ણ દયે ક ગાભભાાં ુસ્તકારમ ભાટે
અરગ ભકાનની વમલસ્થા શલી જઈએ તે નથી. ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન સ્થાશ્વનક રકની તીવ્ર ઈચ્છા એ શતી કે
ગાભના વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમનુ ાં અરગ ભકાન શમ. જે ગાભભાાં ુસ્તકારમનુ ાં ભકાન ઉરબ્ધ નથી ત્માાં કના
ભકાનભાાં ુસ્તકારમ કામતયત છે તેની તાવ કયતાાં નીિે મુજફનુ ાં હયણાભ પ્રા્ત થયુ ાં છે .
કોષ્ટક : ૪ ગાભભાાં પસ્ુ તકારમન ાંુ ભકાન ઉરબ્ધ નથી તો કોના ભકાનભાાં પસ્ુ તકારમ
કમડયત છે તે લગીકયણ દળાડ લત ાંુ કોષ્ટક
વલગત

કાં ન વાંખ્મા

ટકાલાયી

ગાભના વયાંચશ્રીના ભકાનભાાં

૧

૨.૦

ગાભના ાંચામતના વભ્મશ્રીના ભકાનભાાં

૧

૨.૦

ગાભની ળાાના વળક્ષકશ્રીના ભકાનભાાં

૧૧

૨૨.૦

ગાભના અગ્રણીના ભકાનભાાં

૩

૬.૦

ગાભની ળાાભાાં

૧૫

૩૦.૦

રાગ ુ ર્ત ાંુ નથી

૧૯

૩૮.૦

કુ ર

૫૦

૧૦૦.૦

સ્ત્રત: ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર ભાહશતીના આધાયે
ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત હયણાભ મુજફ ણકણલા ભે છે કે ુસ્તકારમ ગાભના વયાંિશ્રીના ઘયભાાં, ગ્રાભ
ાંિામતના વભ્મશ્રીના ભકાનભાાં, ગાભના અગ્રણીના ભકાનભાાં તેભજ ગાભના ળાાના શ્વળક્ષકના ઘયે અને ઘણા
ગાભભાાં ગાભની ળાાના ભકાનભાાં ુસ્તકારમ િાલુ જલા ભે છે . ગાભભાાં ુસ્તકારમ ભાટે ન ુ ાં ભકાન જમાાં
ઉરબ્ધ છે ત્માાં તે ભકાન કના દ્વાયા ભળ્યુ ાં તેની તાવ કયતાાં પ્રા્ત ભાહશતી મુજફ નીિે પ્રભાણેન ુ ાં હયણાભ
પ્રા્ત થયુાં છે .
કોષ્ટક : ૫ ગાભભાાં પસ્ુ તકારમન ાંુ ભકાન ઉરબ્ધ છે તો તે કોના દ્વાયા ભળર્ ાંુ છે તે લગીકયણ
દળાડલત ાંુ કોષ્ટક
વલગત

કાં ન વાંખ્મા

ટકાલાયી

એન.જી.ઓ દ્વાયા

૧

૨.૦

વભાજનાાં દાતા (દાનલીય) દ્વાયા

૬

૧૨.૦
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વયકાય દ્વાયા

૪

૮.૦

ગ્રાભ ાંચામત દ્વાયા

૩

૬.૦

અન્મ

૫

૧૦.૦

રાગ ુ ર્ત ાંુ નથી

૩૧

૬૨.૦

કુ ર

૫૦

૧૦૦.૦

સ્ત્રત: ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર ભાહશતીના આધાયે
ઉયતત કષ્ટક પ્રભાણે ણકણલા ભે છે કે ૨.૦ ટકા ગાભભાાં એન.જી.ઓ દ્વાયા ુસ્તકારમ ભાટે ન ુ ાં ભકાન ભળ્યુાં
છે જમાયે ૧૨.૦ ટકા ગાભભાાં ગાભના કે વભાજનાાં દાનલીય તયપથી, ૬.૦ ટકા ગાભભાાં ગ્રાભ ાંિામત દ્વાયા
અને ૮.૦ ટકા ગાભભાાં વયકાય દ્વાયા ણ વશામ ભી છે તેવ ુ ાં હયણાભ પ્રા્ત થયુ ાં છે . ુસ્તકારમનુ ાં ભકાન
અને જમાાં ુસ્તકારમ કામતયત છે તે ભકાન માત ્ત છે કે નહશ? તેની તાવ કયતાાં ૫૬.૦ ટકા ગાભભાાં (૨૮
ગાભ) વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ ભાટે ન ુ ાં ભકાન ુયતુ ાં છે , તેની જગ્મા અને લાિન ભાટે ની જગ્મા લગેયે ુયતા
પ્રભાણભાાં છે જમાયે ૪૪.૦ ટકા ગાભભાાં (૨૨ ગાભ) આ વમલસ્થા ુયતા પ્રભાણભાાં નથી. ગાભની ળાાભાાં
જમાાં ુસ્તકારમ િારે છે ત્માત શ્વલદ્યાથી ભાટે ના લગત ખાંડભાાં જ ુસ્તકારમના કફાટ યાખલાભાાં આવમા છે .
અને કેટરાક ખાનગી ઘયભાાં જમાાં ુસ્તકારમ કામતયત છે ત્માાં ણ આલી જ હયક્સ્થશ્વત છે .
ગ્રાભીણ શ્વલસ્તાયભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમભાાં બોશ્વતક સુશ્વલધાઓ વાંદબે અભ્માવ કયતાાં જણામ છે કે ૫૬.૦ ટકા
ગાભભાાં ુસ્તકારમભાાં વાયા પ્રભાણભાાં બોશ્વતક સુશ્વલધાઓ ઉરબ્ધ છે જમાયે ૪૪.૦ ટકા ગાભભાાં શજી મગ્મ
પ્રભાણભાાં ુસ્તકારમ બોશ્વતક સુશ્વલધાઓ ઉરબ્ધ નથી. શ્વલશ્વલધ પ્રકાયની સુશ્વલધાઓ વાંદબે અભ્માવ કયતાાં
નીિે મુજફના હયણાભ પ્રા્ત થમા છે .
કોષ્ટક : ૬ ગ્રાભીણ પુસ્તકારમભાાં વલવલધ બૌવતક સુવલધાઓનુાં લગીકયણ દળાડલત ાંુ કોષ્ટક
વલગત

ગાભના

પુસ્તકારમના

લાચનખાંર્ભાાં

ખુયળી/ટે ફર/રાઈટ/ાંખાની સુવલધા કે લી છે

ગાભના પુસ્તકારમભાાં ળૌચારમ/ફાથરૂભની

ગાભના પુસ્તકારમભાાં ીલાના ચૌખ્ખા

સુવલધાઓ કે લી છે તે દળાડલત ાંુ લગીકયણ

ાણીની સુવલધા કે લી છે તે દળાડલતુાં

તે દળાડલત ાંુ લગીકયણ

લગીકયણ

કાં ન વાંખ્મા

ટકાલાયી

કાં ન વાંખ્મા

ટકાલાયી

કાં ન વાંખ્મા

ટકાલાયી

ખ ૂફ વાયી

૭

૧૪.૦

૫

૧૦.૦

૯

૧૮.૦

વાયી

૧૨

૨૪.૦

૧૫

૩૦.૦

૧૭

૩૪.૦

ભધ્મભ

૮

૧૬.૦

૬

૧૨.૦

૧

૨.૦

વાભાન્મ

૧૩

૨૬.૦

૧૪

૨૮.૦

૧૩

૨૬.૦

રાગુ ર્તુાં

૧૦

૨૦.૦

૧૦

૨૦.૦

૧૦

૨૦.૦

નથી
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કુ ર

૫૦

૧૦૦.૦

૫૦

૧૦૦.૦

૫૦

૧૦૦.૦

સ્ત્રત: ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર ભાહશતીના આધાયે

પ્રસ્તુત ગાભભાાં શ્વલશ્વલધ સુશ્વલધાઓ વાંદબે અભ્માવ કયતાાં જણામ છે કે ુસ્તકારમના લાિનખાંડભાાં ખુયળી,
ટેફર, રાઈટ અને ાંખાની સુશ્વલધાઓ શ્વલે જણામ છે કે ૧૪.૦ ટકા ગાભભાાં આ સુશ્વલધાઓ ખ ૂફ જ વાયી છે .
જમાયે ૨૪.૦ ટકા ગાભભાાં વાયી, ૧૬.૦ ટકા ગાભભાાં ભધ્મભ અને ૨૬.૦ ટકા ગાભભાાં વાભાન્મ પ્રકાયની
સુશ્વલધાઓ જલા ભે છે . ગાભભાાં ુસ્તકારમભાાં ળોિારમ અને ફાથરૂભની સુશ્વલધા વાંદબે ણકણલા ભે છે કે
ભાત્રમા ૧૦.૦ ટકા ગભભજ આ સુશ્વલધાનુ ાં પ્રભાણ વારુાં પ્રા્ત થયુ ાં ફાકીના ગાભભાાં ત જે તે ભકાનભાાં સુશ્વલધાઓ
ઉરબ્ધ ન શતી. ળાાના ભકાનભાાં, ભાંહદયભાાં કે અન્મ ુસ્તકારમની નજીકના યશેતા ગાભ રકભાાં ભકાનન
ઉમગ કયલાભાાં આલે છે . ીલાના િખ્ખા ાણીભાાં ણ રગબગ એવુજ
ાં જલા ભળ્યુ ાં કે સ્થાશ્વનક જગ્માએ
ીલા ભાટે ાણી ભી યશે છે , કેટરાક ગાભભાાં ાડવીના ભકાન ભાાંથી ાણી ભી યશે છે અને ગ્રાભજન તેન
ઉમગ કયે છે .
ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન ઉત્તયદાતા તયપથી પ્રા્ત ભાહશતી પ્રભાણે ૩૬.૦ ટકા ગાભભાાં એવુ ાં જલા ભળ્યુ ાં કે ગાભના
વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમભાાં ગ્રાંથાર જલા ભે છે , એટરે કે એક વમક્તત જે ુસ્તકારમનુ ાં વભગ્ર કાભ કયે છે
અને તેન ુાં વાં ૂણત વાંિારન કયે છે . જ કે ુસ્તકારમનુ ાં વાંિારન ભાટે તેઓ ગ્રાંથાર ભાટે ન શ્વનધાત હયત કત કમો
શમ તેવ ુાં નથી, કઈ ગાભના શ્વળક્ષક, આગેલાન કે ગાભની ળાાના કઈ શ્વળક્ષક લગેયે દ્વાયા તેને િરાલલાભાાં
આલે છે . જે ુસ્તકારમભાાં ગ્રાંથાર છે ત્માાં તેભને ગાય કના દ્વાયા ચુકલલાભાાં આલે છે તેની તાવ કયતાાં
નીિે મુજફનુાં હયણાભ પ્રા્ત થયુ ાં છે .
કોષ્ટક : ૭ પસ્ુ તકારમના ગ્રાંથારને ગાય કોના દ્વાયા ચકુ લલાભાાં આલે છે તે લગીકયણ
દળાડલત ાંુ કોષ્ટક
વલગત

કાં ન વાંખ્મા

ટકાલાયી

એન.જી.ઓ

૨

૪.૦

સ્લ બાંર્ો દ્વાયા

૧

૨.૦

ગ્રાભ ાંચામત દ્વાયા

૨

૪.૦

યાજ્મ વયકાય દ્વાયા

૨૬

૫૨.૦

સ્થાવનક વાંસ્થા દ્વાયા

૪

૮.૦

અન્મ

૫

૧૦.૦

રાગ ુ ર્ત ાંુ નથી

૧૦

૨૦.૦
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કુ ર

૫૦

૧૦૦.૦

સ્ત્રત: ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર ભાહશતીના આધાયે
પ્રા્ત ભાહશતી પ્રભાણે ૫૨.૦ ટકા ગ્રાંથારને ગાય યાજમ વયકાય દ્વાયા ચુકલલાભાાં આલે છે . જ કે તેભને
યાજમ વયકાય દ્વાયા ચુકલલાભાાં આલત ગાય ફહુ જ ઓછ છે . તેભના જણાવમા પ્રભાણે ભાત્રમા ૧૨૦૦/- અને
ક્યાાંક ૯૦૦/- જેટર ગાય લાશ્વિક વયકાય દ્વાયા આલાભાાં આલે છે , જે ઘણ જ ઓછ ગણાલી ળકામ.
સુયતભાાં વયકાયશ્રીની લેફવાઈટ પ્રભાણે ૪૭૨ જેટરા ગાભભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ િાલુ અલસ્થાભાાં છે .
યાં ત ુ તે ુસ્તકારમભાાં કામભી ગ્રાંથાર નથી અને જમાાં ગ્રાંથાર છે જેઓ ગ્રાંથાર તયીકે તે ભાનદ વેલા
આી યહ્ા છે યાં ત ુ તેભને ફહુજ વાભાન્મ ગાય (ભશેનતાણુ)ાં ચુકલલાભાાં આલે છે . ભશેનતાણા શ્વવલામ ગ્રાન્ટ
ણ એટરી ભે છે કે જે ગાભના ુસ્તકારમના શ્વનબાલ ખિત ભાટે ણ માત ્ત નથી. કેટરાક ગાભભાાં
એન.જી.ઓ દ્વાયા તેભજ ક્યાાંક ગ્રાભ ાંિામત દ્વાયા ગાય ચુકલલાભાાં આલે છે . કેટરાક ગાભભાાં સ્થાશ્વનક
વાંસ્થાઓ લગેયે ણ આ વાંદબે વેલા  ૂયી ાડલાભાાં આલે છે .
આ ઉયાાંત ગાભભાાં ુસ્તકારમભાાં શાર લાિક લાિન ભાટે આલે છે આ ફાફતે નીિે મુજફનુ ાં હયણાભ આે
છે .
આરેખ : ૪ ગાભના પસ્ુ તકારમભાાં શાર લાચકો લાાંચન ભાટે આલે છે તે લગીકયણ દળાડ લતો આરેખ

શ્વલશ્વલધ વાંદ કયે રા ગાભના અભ્માવ દયશ્વભમાન પ્રા્ત ભહશતી મુજફ જલા ભે છે કે ૭૬.૦ ટકા ગાભભાાં
શ્વનમશ્વભત પ્રભાણે લાિક ુસ્તકારમભાાં લાિન ભાટે આલે છે . જમાયે ૪.૦ ટકા ગાભ એલા છે કે જમાાં
ુસ્તકારમ છે યાં ત ુ તેઓ શ્વનમશ્વભત યીતે લાિન ભાટે આલતા નથી. આ ઉયાાંત ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત
ભાહશતી પ્રભાણે ણકણલા ભળ્યુ ાં કે, કેટરાક ગાભભાાં ળાાના ભકાનભાાં ુસ્તકારમ કામતયત શલાને કાયણે ત્માાં
ગાભના રક ુસ્તકારમન ઉમગ કયલા ભાટે ણકમ છે યાં ત ુ ત્માાં લતતભાન ત્રમા લાિી અને ુસ્તક રઈને
ઘયે લાિન ભાટે રઇ આલે છે કેભ કે ત્માાં ફેવલા ભાટે ની વમલસ્થા ઉરબ્ધ નથી. ુસ્તકારમભાાં વયે યાળ
કેટરા લાિક આલે છે ? તેના હયણાભ રૂે ણકણલા ભે છે કે, કેટરાક ગાભભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૧ લાિક
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જમાયે લધુભાાં લધુ ૧૮૦ જેટરા લાિક ુસ્તકારમની મુરાકાતે આલે છે તેલા હયણાભ ણ ભળ્મા છે . ખાવ
કયીને નગય જેલા શ્વલસ્તાયના ુસ્તકારમભાાં લધુ લાિક આલે છે . વયે યાળ ૨૩ થી ૨૪ જેટરા લાિક લાિન
ભાટે આલે છે .
ગાભભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમભાાં શાર લાિક લાિન ભાટે નથી આલતા ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન તેના શ્વલશ્વલધ
કાયણ પ્રા્ત થમા છે , જેભાાં ૮.૦ ટકા ગાભભાાં એલા કાયણ ભળ્મા કે જમાાં લાિકને લાિનભાાંથી યવ ઓછ
થઇ ગમ છે . જમાયે ૪.૦ ટકા ગાભના લાિક ુયતા ુસ્તકના અબાલના કાયણે આલતા નથી, ફીજી તયપ
૨.૦ ટકા રક ાવે વભમના અબાલના કાયણે ભાટે તેઓ ુસ્તકારમન ઉમગ કયલા ભાટે નથી જતાાં.
ગ્રાભજન જે ગાભના વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમન ઉમગ કયલા ભાટે ણકમ છે તેઓ વોથી લધુ ુસ્તકન
ઉમગ કયે છે . ુસ્તકભાાં ખાવ કયીને ગુજયાતી નલરકથાના ુસ્તક વોથી લધુ ઉમગ થામ છે . આ
ઉયાાંત લતતભાનત્રમા અને વાભશ્વમક ભાટે ણ ગાભના લાિક ઉમગ વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમભાાં કયે છે .
યાં ત ુ ૭૪.૦ ટકા લાિક ુસ્તકન ઉમગ કયે છે છે જે વાભશ્વમક અને લતતભાન ત્રમા કયતાાં ઘણી લધાયે છે .
અત્રમાે એ નોંધવુાં ઘટે કે દયે ક ુસ્તકારમભાાં લતતભાન ત્રમા અને વાભશ્વમક નથી આલતા. જમાાં આલે છે તે
ક્યાાંત ગ્રાંથાર તાના ખિે આલે છે કે ળાાભાાં કામતયત શમ ત ળાાના લતતભાન ત્રમા અને વાભશ્વમક ત્માાં
મુકલાભાાં આલે છે તેન ઉમગ ગ્રાભજન કયે છે . ુસ્તકની વાંખ્મા વાંદબે ભાહશતીના વયે યાળના ભાદાં ડ અને
ભધ્મલતી ક્સ્થશ્વતના અન્મ ભાદાં ડ દ્વાયા અભ્માવ કયતાાં નીિે મુજફનુ ાં હયણાભ પ્રા્ત થયુ ાં છે .
કોષ્ટક : ૮ વયે યાળના ભાદાં ર્ અને ભધ્મલતી સ્સ્થવતના અન્મ ભાદાં ર્ો (Descriptive Statistics)

વલગત

કુ ર ઉતયદાતા ભશત્તભ મલ્ુ મ (Maximum)

વયે યાળ (Mean)

અંગ્રેજી

૪૦

૮૦૦.૦૦

૧૧૧.૮૫૦૦

ુ યાતી
ગજ

૪૦

૧૨૦૦૦.૦૦

૧૭૬૭.૨૭૫૦

હશન્દી

૪૦

૫૩૨૦.૦૦

૨૦૩.૦૫૦૦

અન્મ બાાના પસ્ુ તકો

૪૦

૬૦૦૦.૦૦

૧૬૪.૩૭૫૦

સ્ત્રત: ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર ભાહશતીના આધાયે
પ્રસ્તુત હયણાભ પ્રભાણે કઈ બાાભાાં ુસ્તક ઉરબ્ધ છે તે ફાફતે અભ્માવ કયતાાં ણકણલા ભે છે કે
વાંદગીયુતત દયે ક ગાભના ુસ્તકારમભાાં ગુજયાતી બાાના ુસ્તક લધુ જલા ભે છે . (વયે યાળ ૧૭૬૭),
ફીજી તયપ અંગ્રેજી બાાભાાં વયે યાળ ૧૧૧ જેટરા ુસ્તક ુસ્તકારમભાાં ઉરબ્ધ છે . હશન્દી બાાના
ુસ્તકનુ ાં પ્રભાણ વયે યાળ ૨૦૩ જેટરા જલા ભે છે .
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લાિનવાભગ્રીની બાાન અભ્માવ કયતાાં જણામ છે કે ભટાબાગેના ગાભભાાં ગુજયાતી બાાના ુસ્તક અને
અન્મ લાિન વાભગ્રી લાાંિલાભાાં આલે છે . જમાયે ૨.૦ ટકા ગાભભાાં હશન્દી અને ૨.૦ ગાભભાાં અંગ્રેજી બાાના
ુસ્તક અને અન્મ લાિન વાભગ્રીન ઉમગ લાિક લાિન ભાટે કયે છે . ગાભના ુસ્તકારમભાાં રશ્મ-શ્રાવમ
ઉકયણન ઉમગ કયલાભાાં આલે છે કે નહશ તેની તાવ કયતાાં ણકણલા ભળ્યુ ાં છે કે રગબગ ફધાજ
ગાભભાાં આલાાં કઈ ઉકયણ રાઈબ્રેયી ાવે ઉરબ્ધ નથી. યાં ત ુ તેઓ જણાલે છે કે, આલા ઉકયણ દ્વાયા
ગ્રાભજનભાાં લધુ ણકગૃતતા રાલી ળકામ, તેભજ રશ્મ-શ્રાવમ ઉકયણ દ્વાયા પ્રસ્તુત થતી શ્વલશ્વલધ વાભગ્રી દ્વાયા
વભાજની અબણ વમક્તતને ણ વાયી યીતે વભણકલી ળકામ.
ુસ્તકારમ દ્વાયા શ્વલસ્તયણ પ્રવ ૃશ્વત્તના વાંદબતભાાં ણકણલા ભે છે કે વાંદગી યુતત ૫૦ ગાભના અભ્માવ યથી
ણકણલા ભે છે કે ભાત્રમા ૨૪.૦ ટકા ગાભભાાં ુસ્તકારમ દ્વાયા શ્વલશ્વલધ શ્વલસ્તયણ પ્રવ ૃશ્વત્તઓ કયલાભાાં આલે છે .
ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન ણકણલા ભળ્યુ ાં કે ખાવ કયીને ુસ્તકારમ દ્વાયા અને ુસ્તકારમ વાંદબે શ્વલસ્તયણ પ્રવ ૃશ્વત્ત
તાલુકા અને જજલ્રા કક્ષાએ લધુ થામ છે . કેટરાક ગાભભાાં ગાભની ળાાભાાં ુસ્તકારમ કામતયત છે અને તેના
દ્વાયા કેટરીક શ્વલસ્તયણ પ્રવ ૃશ્વત્ત કયલાભાાં આલે છે . શ્વલશ્વલધ પ્રકાયની શ્વલસ્તયણ પ્રવ ૃશ્વત્ત જે ગ્રાભીણ શ્વલસ્તાયભાાં થામ
છે જે નીિે મુજફ છે .
કોષ્ટક : ૯ ગાભના પસ્ુ તકારમ દ્વાયા વલસ્તયણ પ્રવ ૃવત્તઓનુાં આમોજન કયલાભાાં આલે છે તે
લગીકયણ દળાડ લત ાંુ કોષ્ટક
વલગત

કાં ન વાંખ્મા

ટકાલાયી

પસ્ુ તક પ્રદળડન

૧૦

૨૦.૦

જ્ઞાન ગોષ્ષ્ટ

૨

૪.૦

રાગ ુ ર્ત ાંુ નથી

૩૮

૭૬.૦

કુ ર

૫૦

૧૦૦.૦

સ્ત્રત: ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત થમેર ભાહશતીના આધાયે
જે ગાભભાાં શ્વલસ્તયણ પ્રવ ૃશ્વત્ત થામ છે તે ગાભન અભ્માવ કયતાાં ણકણલા ભે છે કે ૨૦.૦ ટકા ગાભભાાં ુસ્તક
પ્રદળતન, ૪.૦ ટકા ગાભભાાં જ્ઞાન ગષ્ઠી લગેયે જેલી પ્રવ ૃશ્વત્ત થામ છે . ભહુલા તાલુકાભાાં તાલુકા ુસ્તકારમ દ્વાયા
શ્વલશ્વલધ પ્રકાયની શ્વલસ્તયણ પ્રવ ૃશ્વત્ત ફશા પ્રભાણભાાં કયલાભાાં આલે છે . ખાવ કયીને ુસ્તક પ્રદળતન, ગ્રાંથ
માત્રમાા,શ્વનફાંધ સ્ધાત, લતત ૃત્લ સ્ધાત , ભશેંદી શયીપાઈ, યાં ગી શયીપાઈ, એકાત્રમા અચબનમ, શ્વલશ્વલધ શ્વલમ ઉય
નાટક તેભજ શ્વલશ્વલધ શયીપાઈનુ ાં શ્વનમશ્વભત આમજન ુસ્તકારમ દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે . આ ઉયાાંત ‘યાષ્ટ્રીીમ
ગ્રાંથ વ્તાશ’નુ ાં ણ આમજન ખ ૂફ જ ભટા મા ય કયલાભાાં આલે છે . ુસ્તકારમની શ્વલશ્વલધ શ્વલસ્તયણ
પ્રવ ૃશ્વત્ત દયશ્વભમાન વભાજનાાં શ્વલશ્વલધ અગ્રણીઓ અને પ્રશ્વતષ્ષ્ઠત વમક્તતઓને ણ ફરાલલાભાાં આલે છે .
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શ્વલસ્તયણ પ્રવ ૃશ્વત્તભાાં ળાાના ફાકને ણ જડલાભાાં આલે છે . શ્વવશ્વનમય લાિકનુ ાં વન્ભાન લગેયે જેલા કામતક્રભ
ુ ુસ્તકારમ દ્વાયા ુસ્તક શ્વલભિન જેલા કામતક્રભ ણ કયલાભાાં આલે છે .
ણ કયલાભાાં આલે છે . પ્રસ્તત
વભગ્ર ૫૦ ગાભન અભ્માવ કયતાાં તેભાાંથી ભાત્રમા ૧૧ એટરે કે કુર નીદળતના ૨૨.૦ ટકા ગાભભાાં વા્તાહશક
યણક અને ણકશેય યણકના હદલવે ણ વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ િાલુ યશે છે જમાયે ૫૮.૦ ટકા ગાભભાાં ણકશેય
યણકના હદલવે તે ફાંધ યશે છે . આ ઉયાાંત ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન પ્રા્ત ભાહશતી પ્રભાણે જમાાં ગાભની ળાાભાાં
ુસ્તકારમ કામતયત છે ત્માાં ળાાના વભમ દયશ્વભમાન ુસ્તકારમ ખુલ્લુાં યશે છે . કેટરીક ળાાઓભાાં ૩ થી ૫
અથલા ળાાના હયળે દયશ્વભમાન તે કામતયત યશે છે , આ વભમ દયશ્વભમાન તેઓ ુસ્તકની આ રે કયે છે .
ઉયાાંત વાંદગીયુતત ગાભના ુસ્તકારમભાાં વયે યાળ ૬ કરાક જેટર વભમ ુસ્તકારમ ખુલ્લુાં યશે છે .
કેટરાક ગાભભાાં તે ૧૨ કરાક સુધી ણ ખુલ્લુાં યશે છે અને જમાાં ુસ્તકારમ ભાટે તાનુ ાં અરગ બલન નથી
અને કઈ ખાનગી વમક્તત કે સ્થને તે િારતા યજના એક કરાક જ ુસ્તકારમ ખુલ્લુાં યાખલાભાાં આલે છે .
ક્ષેત્રમા અભ્માવ દયશ્વભમાન ણકણલા ભળ્યુ ાં છે કે ૨૪.૦ ટકા ગાભભાાં ગ્રાંથાર દ્વાયા ુસ્તકારમ ભાટે ુસ્તક વાંદ
કયલાભાાં આલે છે , જમાયે ૧૬.૦ ટકા ગાભભાાં તેના ભાટે ની વશ્વભશ્વત છે જેઓ ુસ્તકની વાંદગી કયે છે , ૬.૦
ટકા ગાભભાાં આ પ્રહક્રમાભાાં જે તે શ્વલમના શ્વલમ શ્વનષ્ણાતને ણ જડલાભાાં આલે છે . ૮.૦ ટકા ગાભભાાં ગ્રાભ
ાંિામત ણ જડામેરી જલા ભે છે .
વાંદગીયુતત ગાભભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમન અભ્માવ કયતાાં જણામ છે કે ભટા બાગના ગાભભાાં
ુસ્તકારમ ળાાના ભકાનભાાં કામતયત શલાને કાયણે તેઓ શ્વલદ્યાથીઓના સ ૂિનને ધ્માનભાાં રે છે . આ ઉયાાંત
૩૨.૦ ટકા ગાભભાાં ગાભના શ્વલદ્યાથીઓના સ ૂિનને ધ્માનભાાં રેલામ છે , જમાયે ૪૮.૦ ટકા ગાભભાાં ુસ્તકારમ
ભાટે ુસ્તક વાંદગી ભાટે શ્વલદ્યાથીઓના ભાંતવમ રેલાભાાં આલતા નથી. તેઓ જણાલે છે કે ગાભના શ્વલદ્યાથીની
ઉંભય પ્રભાણભાાં નાની શલાને કાયણે તેઓને ુસ્તક શ્વલે એટરી ફધી વબાનતા નથી.
પ્રસ્તુત ગાભના વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમન અભ્માવ કયતાાં ણકણલા ભળ્યુ ાં છે કે ૧૬.૦ ટકા ગાભભાાં લાશ્વિક
વભ્મ પી રેલાભાાં આલે છે . યાં ત ુ રેલાતી વભ્મ પી ફહજ
ુ ઓછા પ્રભાણભાાં છે . ભહલ
ુ ા તાલુકા કક્ષાના
ુસ્તકારમભાાં ાાંિ લતની ૧૦ રૂ. વભ્મ પી રેલાભાાં આલે છે . જે ઘણી જ ઓછી ગણાલી ળકામ. ૬૪.૦ ટકા
ગાભભાાં આલી કઈ પી રેલાભાાં આલતી નથી. અશીના ુસ્તકારમના વાંિારક જણાલે છે કે ગાભના રક
ુસ્તકારમન ઉમગ કયલા ભાટે આલે એજ અગત્મનુ ાં છે , જ એભાાં ણ વભ્મ પી રઈશુ ાં ત લાિક લાિન
ભાટે આલળે નહશ.
સુયત જીલ્રાના ગાભભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ કામતયત છે તે ગાભના ુસ્તકારમભાાં વપાઈ વાંદબે ણકણલા
ભે છે કે ૩૬.૦ ટકા ગાભભાાં રગબગ પ્રશ્વતહદન ુસ્તકારમભાાં વપાઈ કયલાભાાં આલે છે . અત્રમાે નોંધલા જેવુ ાં એ
છે કે જમાાં ળાા ભાાં ુસ્તકારમ કામતયત છે ત્માાં ળાાના ફાક આ કાભગીયી કયે છે . કેટરાક ુસ્તકારમભાાં
દય ભહશને કે ત્રમાણ ભહશને તેભજ છ ભહશને થી ૧ લે ણ ુસ્તકારમની વપાઈ થામ છે . અશી ફીજી એક
ફાફત નોંધલા જેલી એ છે કે જમાાં ુસ્તકારમ ભાટે કઈ લાિન વમલસ્થા નથી ત્માાં ભાત્રમા ુસ્તકારમનુ ાં કફાટ
યાખલા આવયુાં છે ત્માાં વભમના કેટરાક અંતયે ુસ્તક કફાટની વપાઈ કયલાભાાં આલે છે .
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ુ નો
૭. ગ્રાભીણ વાલડજવનક પસ્ુ તકારમના વલકાવ ભાટે ના સચ
સુયત જજલ્રાના ગ્રાભીણ શ્વલસ્તાયભાાં શ્વલશ્વલધ ગાભની મુરાકાત દયશ્વભમાન શ્વલશ્વલધ ુસ્તકારમ વાંિારક,
વયાંિ, ગાભના અગ્રણી, ગ્રાભ ાંિામતના વભ્મશ્રી, ગાભના શ્વનવ ૃત્ત શ્વળક્ષકશ્રી તેભજ ગાભના યુલા લગત
તયપથી ભે રા ુસ્તકારમના શ્વલકાવ વાંદબે કેટરાક સુિન અત્રમાે દળાત લલાભાાં આવમા છે .
ુસ્તકારમને શ્વનમશ્વભત અનુદાન ભવુ ાં જઈએ
ુસ્તકારમભાાં પ્રભાણભાાં ુસ્તક ઓછા છે , તેભજ વાભાન્મ જ્ઞાનના ુસ્તક શલા જઈએ જેથી રકના જનયર
નરેજભાાં લધાય થઇ ળકે.
ુસ્તકારમ ભાટે અરગથી ભકાનની વમલસ્થા શલી જઈએ
ગ્રાંથાર ભાટે એક અરામદા વમક્તતની શ્વનભણુકાં કયલાભાાં આલે અને તેને વાયા પ્રભાણભાાં ભાનદ લેતન ણ
ભવુાં જઈએ.
ઈ-રાઈબ્રેયી ણ ળરુ થલી જઈએ
ુસ્તકારમ દ્વાયા લધુ પ્રભાણભાાં શ્વલસ્તયણ પ્રવ ૃશ્વત્ત થલી જઈએ ( જેલીકે ુસ્તક પ્રદળતન, ગ્રાંથ માત્રમાા, શ્વલશ્વલધ
શ્વલમ ઉય િિાતઓ, શ્વલસ્તયણ વમાખ્માન, શ્વલશ્વલધ શયીપાઈ લગેયે)
ુસ્તકારમ પ્રત્મે રક ણકગૃશ્વત લધે તેલા કામતક્રભ થલા જઈએ
જમાાં ુસ્તકારમ છે ત્માાં ફેવલા ભાટે મગ્મ વમલસ્થા નથી ત મગ્મ ંતતહયક ભાખાકીમ સુશ્વલધાઓ શલી
જઈએ (ાંખા, ટયુફરાઈટ, ટે ફર, ખુયવી લગેયે)
ુસ્તકારમભાાં ીલાના ાણીની વમલસ્થા, ળૈિારમની વમલસ્થા શલી જઈએ.
ુસ્તકારમભાાં ઈન્ટયનેટ અને જરૂયી શ્વપ્રન્ટ રઇ ળકામ તેલી વમલસ્થા થલી જઈએ, જેથી ગાભના યુલા લગતને કે
શ્વલદ્યાથીને અભ્માવ અથે જરૂયી શ્વપ્રન્ટ કાઢી ળકામ.
ુસ્તકારમના ઉમગ વભમ ઓછ છે , તેભાાં લધાય થલ જઈએ
નલા પ્રકાશ્વળત ુસ્તકની ભાહશતી ભલી જઈએ અને નલા ુસ્તક ણ આલલા જઈએ.
રકને ુસ્તકારમ અંગેની ભાહશતી ભલી જઈએ અને ગાભના તભાભ રક સ્ત્રી ફાક વશીત ુસ્તકારમની
મુરાકાત રે એલી વમલસ્થા થલી જઈએ
સ્ત્રી તેભજ ફાક ભાટે ુસ્તકારમભાાં અરગથી વમલસ્થા થલી જઈએ
અંગ્રેજી અને હશન્દી બાાના ુસ્તક ણ ઉભેય કયલ જઈએ
ગ્રાભ શ્વલકાવ, ખેત શ્વલકાવ અને જરૂયી એલા લતતભાન ત્રમા અને વાભશ્વમક ુસ્તકારમભાાં ઉરબ્ધ શલા જઈએ
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વયકાય દ્વાયા ટી.લી.ય ણકશેયાતને સ્ટય પ્રદળતન કયલા કઈએ જેથી લધુ પ્રભાણભાાં ુસ્તકારમન ઉમગ
થઇ ળકે.
૮. વભાન
સુયત જજલ્રાના દયે ક તાલુકાભાાં અને તેના શ્વલશ્વલધ ગાભભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ વાંદબે અભ્માવ પ્રસ્ત ુત
અભ્માવભાાં કમો છે જેભાાં ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન જલા ભળ્યુ ાં છે કે ભટાબાગના વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ ળાાના
ભકાનભાાં િારે છે અને તે ળાાના કઈ શ્વળક્ષક અથલા ળાાના આિામતશ્રી દ્વાયા તેન ુ ાં વાંિારન કયલાભાાં આલે
છે . કેટરાક ગાભભાાં ાંિામત ભકાનભાાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમના એક થી ફે કફાટ યાખલાભાાં આલેરા શમ છે ,
ક્યાાંક ગાભના કઈ શ્વળક્ષક અથલા જેને લાિનભાાં યવ શમ તેલા વમક્તતને ત્માાં વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમના ુસ્તક
ઉરબ્ધ શમ છે , જેન ક્યાયે કજ ઉમગ ગ્રાભના અન્મ રક દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે , ઘણા ગાભભાાં ત
ગ્રાભજનને ખફય જ નથી કે ગાભભાાં કઈ વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ છે .
ભટાબાગના ગાભભાાં ુસ્તકારમ ભાટે કઈ અરગથી ભકાનની વમલસ્થા નથી, તેભજ રગબગ ફધાજ
ુસ્તકારમભાાં કઈ ગ્રાંથાર નથી. જે ગાભભાાં કઈ વમક્તત વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમની જલાફદાયી રેલા ભાટે
તૈમાય શમ છે એટરે કે ુસ્તકારમ િરાલલા ભાટે તૈમાય છે અથલા ુસ્તકારમ િરાલે છે તે ગ્રથારમ વાંદબે
કઈ ડીગ્રી નથી ધયાલત. જમાાં ગાભના કઈ લડીર કે ગ્રાભજન અથલા શ્વળક્ષક દ્વાયા વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમને
િાલુ યાખલા ભાટે પ્રમત્ન કયલાભાાં આલે છે ત ત્માાં તેઓને અનુદાન શ્વનમશ્વભત નથી ભત ુ ાં અથલા ભત ુ ાં જ
નથી. વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમ ણકણે એક યજીસ્ટયભાાં િાલુ શમ તેવ ુ ાં બાવે છે .
ક્ષેત્રમાકામતભાાં આલયી રીધેરા ભટે બાગના ુસ્તકારમભાાં અનુદાન ભત ુ ાં ફાંધ થઇ ગમેર છે . ક્યાાંક ાાંિ લત,
ક્યાાંક આઠ લત ત ક્યાાંક દવ લતથી અનુદાન નથી ભત ુ ાં લગેયે જેલા જલાફ ભળ્મા છે , અને જે અનુદાન
શેરા ભતુ ાં શતુાં તે ણ ફહુ ઓછાં શતુ,ાં જે ક્યાયે મ વાલતજશ્વનક ુસ્તકારમને કામતયાત યાખલા ભાટે ુયત ુ ાં ન
શતુ.ાં ક્ષેત્રમાકામત દયશ્વભમાન જણાયુ ાં કે જમાાં ગ્રાભજન એ તે યવ યાખીને જે ુસ્તકારમ વાિલલા પ્રમત્ન કમો
છે ત્માાં શજી તે િાલુ છે , યાં ત ુ તેની હયક્સ્થશ્વત ણ એટરી ફધી વાયી શમ તેભ નથી.
ુ ી
વાંદબડસચ
ુ યાતી વાંદબડસચ
ુ ી
ગજ
I.

િોશાણ ભીન, (૧૯૯૩), “વાલતજશ્વનક ગ્રાંથારમની વાભાજજક ભ ૂશ્વભકા”, વેજર પ્રકાળન, અભદાલાદ

II.

ડૉ.િાયણ શ્વળલદાનબાઈ (૧૯૮૭), “ગ્રાંથારમ વાંિારન) ાિપ્રકાળન.

III.

ડૉ.િાયણ શ્વળલદાનબાઈ, (૧૯૯૧), “ગ્રાંથારમ : ઇશ્વતશાવ”, ગ્રાંથાગાય નલયાં ગુયા,અભદાલાદ, ાન
નાં.૯૭.

IV.

ડૉ.દે વાઈ શહયબાઈ.જી, (૧૯૭૩), “વાંળધન િશ્વતઓ અને પ્રલશ્વધઓ”, યુશ્વનલવીટી ગ્રાંથ શ્વનભાત ણ ફડત ,
અભદાલાદ.

17 | P a g e

KCG-Portal of Journals

V.

બૈમા છગન, (૧૯૮૯), “ગ્રથારમ અને વભાજ”, ગુર્જય ગ્રાંથયત્ન કામાત રમ, અભદાલાદ

VI.

ળાશ શ્વલભ ૂશ્વત. (૧૯૮૧), “ગુજયાતભાાં ગ્રાંથારમ પ્રવ ૃશ્વત્ત” ભાહશતી ખાત,ુાં ગાાંધીનગય

VII.

શુકર ડી. એન. (૧૯૭૮), “ગ્રાંથારમ વેલાનુ ાં વાંગઠન અને ઇશ્વતશાવ”, ગુજયાત શ્વલદ્યાીઠ,અભદાલાદ.

ુ ી
અંગ્રેજી વાંદબડસચ
I.

Anaba Alemna,(1995), Community libraries: an alternative to public libraries in Africa, Library
Review Volume: 44 Issue: 7 1995

II.

Bandyopadhyay Ratna. (2008), “Information Literacy And Public Library Services in West
Bengal, India”, Abrizah, et al. (Eds.): ICOLIS 2008, Kuala Lumpur: LISU, FCSIT, pp. 129-136.

III.

Barman Badan, (2009), “Scenario of Rural Library Movement in Assam”, Indian Journal of
Information Science, September 6, 2009.

IV.

Bhattacharjee R. (2002), “Public Library Services in India: Systems and Deficiencies” In
Proceedings of the 68th IFLA International Congress and Council, Glasgow, 1-9 August 2002.

V.

Dent, V. and Yannota L. (2005), “A Rural Community Library in Uganda: A Study of its Use and
Users”, Libri, vol. 55 No. 1, PP. 39-55.

VI.

Eva Draper,(1964),A Village Library in Canada, Library Review Volume: 19 Issue: 7 1964 F.G.
Thomas, (1928) County Library Work in a Village, Library Review Volume: 1 Issue: 8 1928

VII.

Ghosh Maitreyee. (2005), “The Public Library System in India: Challenges and Opportunities”,
Library Review, 54(3), 180-191.

VIII.

Gupta Kalpana Das. (2009), “Towards an Inclusive Knowledge Society: Role of Joint Use
Libraries in Indian Academic and Public Library Sectors”, ICAL 2009 – Libarary Services,
pp.467-475.

IX.

http://suratdp.gujarat.gov.in/surat/jilavishe/jilani-samaniy-ruprekha.htm (access on 08/03/2013)

X.

Jagnayak S. (1997), “Role of Libraries in Socio-Economics Cultural and Education Development
Among Rural People”, Classical Publishing Company, New Delhi.

XI.

K. S. Ranjith, (2004), Rural Libraries of Kerala, Discussion Paper No. 78,Kerala Research
Programme on Local Level Development, Centre for Development Studies,
Thiruvananthapuram.

XII.

Kagan A. (1982), “Literacy, Libraries, and Underdevelopment – With Special Attention to
Tanzania”, Africana Journal, Vol. 13 Nos ¼, PP. 1-23.

XIII.

Kerry Benstead, Rachel Spacey, Anne Goulding,(2004), hanging public library service delivery
to rural communities in England, Source: New Library World Volume: 105 Issue: 11/12 2004

XIV.

Krishnamurty R. (1977), “Library Management” Common Welth Publishers, New Delhi.

XV.

Kumbar D.B. “Growth and Development of Public Library System in India With Special
Reference to Karnataka”, International workshop on “Democratization of Information : Focus
on Libraries”.

18 | P a g e

KCG-Portal of Journals

XVI.

Malhan I.V. (2009), “Challenges and Problems of Library and Information Education in India :
An Emerging Knowledge Society and Developing Nation of Asia”,Asia-Pacific Conference on
Library & Information Education & Practice.

XVII.

Mittal S. R. (1964), “Organizing a Village Library”, Publication Unit, National Council of
Educational Research and Training, New Delhi.

XVIII.

Nandi S. G. (2005), “Rural Development Library and Rabindranath In Information Support for
Rural Development”, Poroceedings of 21 National Seminar of IASLIC, 2004-05, Jadavpur
University, Kolkata; 79-83.

XIX.

Philip A. (1980), “Organization and Management of Rural (Village) Libraries”, Maktaba, Vol. 7
No. 2, PP. 45-50.

XX.

Raoekbote Gopal. (1987), “Public Library System”, Ekbote Brothers, Hydrabad.

XXI.

Ratna Bandyopadhyay, (2008), “Information Literacy and Public Library Services in West
Bangal, India”, Abrizah Abdullah, et al. (Eds.): ICOLIS 2008, Kuala Lumpur: LISU, FCSIT, pp 129136.

XXII.

Reddy M. Sankara. (2008), “Access to Information by the Rural Communities in Indian Villages:
The Role of Raja Rammohun Roy Library Foundation (RRRLF)”, World Lirary and Information
Congress: 74th IFLA General Conference and Council, 10-14 August, Quebec,Canada.

XXIII.

Richard M. Atuti,(2001), Managing adaptation of buildings to library use: a case study of
community libraries in Kenya, Library Review Volume: 50 Issue: 5 2001

XXIV.

Singh Jagtar. “Status of School Library Development in India”, Sri Lanka Journal of
Librarianship & Information Management, Volume 1, No.1,pp.7-10.

XXV.

Singh Jagtar. “Status of School Library Development in India”, Sri Lanka Journal of
Librarianship & Information Management, Volume 1, No.1,pp.7-10.

XXVI.

Skrzeszewski S. and Cubberly. M. (1997), “Community Based Economics Development and the
Library”, Library Management, Vol. 18 No. 7, PP. 323-7.

XXVII.

Valeda Frances Dent, (2007), “Local economic development in Uganda and the connection to
rural community libraries and literacy”, New Library World, Vol. 108 No. 5/6, 2007, pp. 203217

XXVIII.

Wani Zahid Ashraf. (2008), “Development of Public Libraries in India”, Library Philosophy and
practice, pp.1-10.
*************************************************************************

Trupti D Mahida
Ph.D. Scholar
Department of Library and Information Science
Veer Narmad South Gujarat University
Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat

19 | P a g e

