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પસુ્તકાલય્રવૃ તિત 
ચૌધરીમલનિ િંહભલઈમેઘરલજભલઈ 
ીએચ.ડીસ્ટુડ , ઈિતહલ િિભલગ 

પસુ્તકાલરમ   ્લનન  યફ .ે    યફભલ  ્લનન  તયવ ેપલલલલન 
વગલડશોમ .ે બપસુ્તકાલરમ લર.રોકાશળક્ષણનુ  કાઅભોધવલધન .ે  

પસુ્તકાલરમ લર.પસુ્તકાોનુ વરલમ પસુ્તકાોનુ યશઠાલણ- Libraryપસુ્તકાલરમ
કાયતલ  શલરનલ વભમભલ  Library  ળબ્દ લુુ ્રચલિરત .ે  પસુ્તકાલરમ ળબ્દ
વલ બતલન વલથ.જ ણલભનભલ  લોબલલ.દલથલમ .ેકાઠબપસુ્તકાોનોગગરો
 લર. પસુ્તકાલરમબદયઠકાળલલ-ભશલળલલભલ  પસુ્તકાલરમ શોલલ અશનલલમય  .ેઅન.
ત.ન વલથ.દયઠકાગલભકાઠળશઠયભ ઓેલભલ ઓછુ કાવલલય જશનકાપસુ્તકાલરમશોું ુ જૂરયપ
.ે  

પસુ્તકાલરમભલલઠ કાવયવલલકામ .ેકાઠ "Enter to learn to serve"
 ભપસુ્તકાલરમભલ  ણ.ણું ુ ણું ુ ળ વલલ, જાણલલઅન.વભજલલભલલઠ્રચલ.ળકાયપ 
ેપ   જમલયઠ ફશલય  લ   ત્મલયઠ વ.લલબલલ કાઠલ ન. ફશલય  લ   ેપ  
બબપસુ્તકાલરમ ્લનઅન.ભલહશત ્રચલપ્તકાયલલનુ ભશલૂ લું ુ વલધન .ે બબે ભલણવ
પસુ્તકાલરમભલ  ્રચલ.ળ નથ  કાયતો ત. ્લન અન. ભલહશત થ  લ િલત યશઠ .ે અન.
પસુ્તકાલરમભલ થ ભ.લ.ર્લનપ લસ્તહકાું ુ  ન યશઠતલવ.લલભલ  હયણલભ. ત્મલયઠ  ્લન
વલથય કાન લડઠ .ે  પસુ્તકાો દઠવલલ. જડ .ે ણત.ભલ  યશઠરલળબ્દોભનુમનલલતત્મન.
જાગતૃ કાયઠ .ે  ભનુમનલ ીવલનભલ  શરલર તત્્ન કાયઠ .ે અન. વભલજભલ  ્લ  શતન 
જલલલ્રચજલિરતકાયઠ .ે ૧ 

તોપલન ્લશ્તકાયતલ પસુ્તકાલરમોનોળલશ્તભમ્રચલલયઅલણય ન મરોકાકામલણ
પઠરલલ જનતલન  ફલદપિલયસ્થલમ કાયઠ .ે ગભ.ત.બોગ.ણપસુ્તકાોનોવલયોપઠરલલ
કાયલોજૂરયપ .ે ૨    ડલય  ડફું  ુ  લ.શન ગ 

 ભપસુ્તકાલરમો કાદપદગોનદઠત.ું ુ શભ્ર  .ે  ભ ણલદઠળભલ અન.કા
ભશલનબુલલો પસુ્તકાલરમોભલ ફ.વ ન.ોતલન ભલનશવકાતલન. શલકાવલલ  .ેઅન. નલ
ફ.વભલજન ફદપઓદલયકાયલલનોબયલ્્રચમત્નકામલય  .ે પસુ્તકાલરમોભલલઠ .ું ુ 
દલનતચ્લ્રચકાલયનુ દલન .ે વભલજઅન.દઠળન. ગલભન , ળશઠયન , યલજમઅન.દઠળન 
ળોબલ .ે  
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લડોદયલયલજમભલ પસુ્તકાલરમોન સ્થલનલ - 

 ભ પસુ્તકાલરમો   ત. વભમનલ વભલજ ભલલઠ અશનલલમય  શતલ  ત. વભમનલ
શનયક્ષય રોકાોભલ  વલભલજજકા સધુલયલ કાયલલ ભલલઠ ણ પસુ્તકાલરમો જૂરયપ શતલ અન.
પસુ્તકાલરમો ્લયલ ્રચજાભલ  લલ લનનો ળોવ લધ.અન. પસુ્તકાો તથલ લતય ભલન્ર ો ્લયલ
રોકાોનલ ્લનભલ  ું દૃ્ધિ થલમ   તદ્ય.ળથ  શ્ર ભ ત વયકાલય ભશલયલજા શ્ર  વમલીવયલલ
ગલમકાલલડઠ   વ ૧૯૧૧ ભલ  યલજમભલ  પસુ્તકાલરમો ભલલઠ  કા નલલ વલતલન  સ્થલનલ
કાયલલભલ  લ   વલતલ્લયલયલજમનલપસુ્તકાલરમન.દયઠકા્રચકાલયન ભદદ લલનલ
શનમભો લલભલ  વ્મલ  પસુ્તકાલરમોનલભકાલનભલલઠ તથલત.નલ શનબલલભલલઠ રોકાો
ે લર  યકાભ બ.ગ  કાયઠ ત.લર  જ યભકા વયકાલયભલ થ  અન. ત.લર  જ યકાભ ્રચલ ત
 લલમતભલ થ  લલનુ  ાયલલલલભલ   વ્ું ુ    ભ ગલમકાલલડઠ પસુ્તકાલરમન  ્રચું શૃતન.
લધલયલલ ભલલઠ રોકાબલગ દલયપનો ભલગય  અનલવ્મો અન. ત.ભલ  વયકાલયન  વલથ. વલથ.
રોકાોન.ણ ્રચું શૃતભલ જોડપદપધલ  નલર ધ.યલજમભલ નલલપસુ્તકાલરમોન વ ્મલ
હદન્રચશતહદનલધલલરલગ અન.જલનલપસુ્તકાલરમોનલ શનબલલભલલઠરોકાો ્લયલતદલય
શલથ.દલનભલલરલગું ુ  ૩ 

લડોદયલયલજમન પસુ્તકાલરમહયદો - 

લડોદયલયલજમભલ પસુ્તકાલરમન ્રચું શૃતન.લ.ગલ ત ફનલલલલભલલઠલલું ુપસુ્તકાલરમોન.
રોકાો ્લયલ ભદદભ.અન.રોકાોભલ  પસુ્તકાલરમ્રચત્મ.જાગશૃત લ.ત. ભલલઠ લડોદયલ
યલજમભલ અરગઅરગજગમલ પસુ્તકાલરમહયદોબયલલભલ  લત શત અન.ત.નલ
્લયલ રોકાબલગ દલયપથ    કાલભ લુુ વલયપ યપત. કાયપ ળકાલમ .ે અન. રોકાોન. ત.ન 
તમોિગતલ વભજલલ ભલલઠ ે  ત. હયદનલ સ્લલગત ્રચૂવુ ્લયલ બલણો કાયલલભલ 
 લતલશતલઅન.ત.નલ્લયલરોકાોભલ પસુ્તકાલરમન ્રચું શૃતઓભલલઠજાગતૃલરલલલલનલ
્રચમત્નોકાયલલભલ  વ્મલશતલ  

શઠર હયદ - 

લડોદયલ યલજમભલ  પસુ્તકાલરમોનો શલકાલવ થલમ ત. ભલલઠ ત.ન  શઠર  હયદ
તલ ૧ય-૧૩ શ્રચર, ૧૯યનલ યોજગણદઠલ  ૂકુાલભ. બયલ  શત અન. ત. હયદનલ
સ્લલગત ્રચૂવુ તયપકાઠ શ્ર  સભુ  તયલમ શમુભતયલમ દઠવલ  શતલ અન. પસુ્તકાલરમન 
તમોિગતલઅન.ત.નલ શનબલલન ફલફતોયબલણ પ્ું ુ અન.રોકાોનલવશમોગથ 
લુભુલ લુુપસુ્તકાલરમોુરુ.ત.નલભલલઠ્રચમલવોકાયલલજણલવ્ું ુ શ. ુ   
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ત.ભણ.કાઠલલપસુ્તકાલરમોશોલલજો  ત.ન ભલહશત   શત  પસુ્તકાલરમો 
ફલકાોન  રગત  ણ ્રચું શૃત કાયતલ શોલલ જો    પસુ્તકાલરમો ળલલઓભલ  શોલલ
જો  અન.પસુ્તકાોન વ દગ અન.રલમ્.યપઓનલકાલમયોનન ભલહશત   શત  ૪ 

ત.ભણ.રલમ .્યપમનભલલઠકાું ુય કાઠત.પયજ્રચત્મ. કાશનાલ અશત લમકા .ે 
બબપસુ્તકાનલવ ્રહશસ્થલનનોયક્ષકાભલ્ર જશોલોજો  નશપય .ુજાત. શલરાનલનશોલો
જો  તોજરોકાોજાશઠય્રચજાન.પ લણય વ તો  ળકાલમ  

રલમ .્યપમનકાઠલોશોલોજો  ત.ત.ભણ.ન લ.નલતદગલભ્લયલસ્લકાું ુ  .ે  

"As the Public library is not only a recreatiue and education 
insttution but is important from of social service the librarian must 
also be imbued with the missionary instinct if the is to fulfil all the 

requirement of his office" વ.લલબલલ નોીવલનભ ્ર શોલોજો    

ફ ીવહયદ - 

સ્થ  ્લયકાલતલ ૪-ભલલય , ૧૯ય૬ 

સ્લલગત્રચૂવુ શ્ર પૂુરોતમ ભશલશ્રલભભલલીવ 

લડોદયલયલજમન ફ ીવપસુ્તકાલરમહયદ્લયકાલવલત.બયલ શત અન.ત.હયદનલ
સ્લલગત્રચૂવુ.કાું ુય કાઠબબે કાલભું શુનલશવિલપ નથ કાયપળકાપત.પસુ્તકાલરમોકાયપળકાઠ
ત.ભ .ે  

્ર  ીવહયદ - 

તલ ૧૦-૧૧-૧યભલલય , ૧૯ય૮સ્થ .દરલદ 

સ્લલગત્રચૂવુ દલતલયળ.ાયભણરલરકાઠળલરલર 

લોથ હયદ - 

તલ ય૮-ય૯-૩૦ભલલય , ૧૯ય૯સ્થ અભયઠર  

સ્લલગત્રચૂવુ શ્ર શહયરલરગોશલ દીવયપવ 
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 હયદભલ ત.ભણ.જણલવ્ું ુ કાઠ ણ.લુભુલ લુુ્લનન યફોળૂરકાયલલત.ભણ.
રોકાોન.અનયુોધકામયોન  તયલ તૂરલ ૦૦ે લ નલન યકાભથ પયતલપસુ્તકાલરમળૂર
કાયપલયોનસધુ રોકાોન.લલ લનગલભડઠગલભડઠશોંલલડપળકાલમ  

લ લભ હયદ - 

તલ ૧૬-૧૭-૧૮ભલલય , ૧૯૩૦ 

સ્થ લલણ 

સ્લલગત્રચૂવુ ભિણરલરરું બુલ યપવ 

લડોદયલ યલજમન પસુ્તકાલરમહયદન લ લભ હયદકાડપ્રચલ તનલલલણ
ૂકુાલભ.બયલ શત   હયદો   કા લ વ સ્થલ .ે કાઠે ભલ કાર.યલન. સ્લપ્નથ 
અન.ત.ભલ નલનલભલ નલનલભલનલ થ ભલ ડપન.ભોલલભલ ભોલલરક્ષ્ભ પ્ુર ોનોણવભલલ.ળ
થલમ .ે અ્લનભલણવથ ભલ ડપન.્રચવયશલ્લનોનોવભલલ.ળથલમ .ે  

 તયલ તત.ભણ.જણલવ્ું ુ કાઠ્રચલથશભકાશળક્ષણનુ ફ જુ  ગશથું ુ ત.પસુ્તકાલરમ .ે  

ેઠ્ઠ હયદ - 

તલ ૩-૪ભલલય , ૧૯૩૪ 

સ્થ લડોદયલ 

સ્લલગત્રચૂવુ યલ ફ ગોશલ દબલ શલથ બલ દઠવલ  

ગોશલ દબલ  શલથ બલ  દઠવલ     હયદભલ  પસુ્તકાલરમ હયદ ભ ડ સ્થલનલ
કાયલલલેનલશઠ.ઓુજણલવ્મલશતલ  

(૧) ગલભ.-ગલભ.પસુ્તકાલરમોસ્થલનથલમ  

(ય) કાલમય કાતલય  , વયકાલયઅન.સ્થલશનકાવ સ્થલઓલચ્લ.વશકાલયલધ.  

(૩) ્રચજાલલ લનભલ લધલયઠયવર.ત થલમ  

(૪) પસુ્તકાલરમોન ્રચગશતથલલભલ વલભલ્મશયકાતોદલયથ કાલભન વયતલથલમ  
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() પસુ્તકાલરમોનુ  કાલભ શ્ર ભ ત વયકાલયનલ તદ્ય.ળ ્રચભલણ. વલયપ યપત. લલર.
 લ તજલ જો 

કાયલલનો .ે  

  વલથ. ત.ભણ. ોતલનલબલણભલ  પસુ્તકાલરમહયદભ ડ. કાયઠર કાલમયોન ન.
ણકાબશતલઅન. વલબલયતભલ પયીવમલતકાઠલણ દલવરકાયલલન શઠરવયકાલય
ભશલયલજા વમલીવયલલ ગલમકાલલડઠ કાયપ શત   ે ભ ળલલન  કાઠલણ  પ લયપ થમલ ેપ
્રચજાભલ ્લનન ું દૃ્ધિથલમત.ભલલઠભપતવલલય જશનકાપસુ્તકાલરમન મોજનલણત.ભણ.
ળૂર કાયપ શત   ત.ભણ. પસુ્તકાલરમોન મોજનલ  વ ૧૯૧૦ભલ  ળૂર કાયપ  ્રચું શૃતનો
શલકાલવ લરોફધોથમોકાઠલડોદયલયલજમે લરલશલસ્તલયઅન.લસ્ત લલલદુશનમલનલ
કાો ણયલજમભલ થમોનથ   

 ત. વભમ. હશ્દુસ્તલનનલ નલભદલય લલ વયોમ વલશઠફ   વ ૧૯૩યનલ
હડવ.મ્ફયભલ  લડોદયલ  વ્મલ ત. વભમ. નલભદલય ર.ડપ શલિર ગડન. વ.્રર રલમ્.યપન 
ૂરુલકાલતર ત્મલ ન શલબલમકુાભલ નોંયું ુ .ેકાઠ           

"I so much enjoyed my second visit to this wonderful Library 
which is doing such great work in this state." 

“લડોદયલવ સ્થલનભલ  ું ુ ભશલનકાલમય કાયત  અજફપસુ્તકાલરમવ સ્થલન ભ.
ર ધ.ર  ફ ીવૂરુલકાલતથ ભન.ુફુજ ન દથમો .ે ” 

નલભદલય લલ વયોમ વલશઠફ. ણ  કા બલણભલ  શ્ર ભ ત ભશલયલજા વલશઠફન.
તદ્ય.ળ ન.કાું ુય શ. ુ કાઠ       

“Your picture gallery and your central library with its remarkable 
system of Travelling Rural Library are famous far beyong the boundaries 
of Baroda, and I was glad to learn that this grat scheme of giving the 
chance of education to even the most remote village is progressing 
extremely well.” 

“ત્મલ ન ુ  િલ્ર વ ્રહશ ભ હદય ત.ભજ ્રહલમ્મજનતલ ભલલઠ પયતલ પસુ્તકાલરમન 
સશુલ્મલતમોજનલલલં  ભયમલતતી પસુ્તકાલરમ ફ.વ સ્થલઓલડોદયલયલજમન વયશદ
ફશલયનલ ધ. ધ.નલૂરુકાોભલ ણભળહુય .ેઅન. લલતજાણ ન.હુ  ુળુથમોછુ 
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કાઠ યલજમનલ ધ.ભલ   ધ.નલ ુણુલભલ   લ.રલ ગલભન. ણ કાઠલણ ન  તકા લલ
ભલલઠન  ભશલનમોજનલફહુસુ દય્રચગશૃતકાયપયશપ .ે ” 

જમલયઠ  વ ૧૯૩યનલઓગસ્લભલ ફ.બલલડલભલ ભ.રઓર શ્ડમલરલમ .્યપ
કાો્પય્વનલઅશધલ.ળનનલસ્લલગત્રચૂવુ.કાું ુય શ. ુ કાઠ      

“The lead given by no less a person than His Highness the 
Maharaja Sayajirao Gayakwad of Baroda, Who is rightly called the 
further of the Modern Public Movement in India has been inciting us to 
more  intensive action and greates achievements in this field.” 

“લડોદયલનયઠળશ્ર ભ તવમલીવયલલગલમકાલલડે લ ્રચશતબલવ ્નું  મહકાતન.
હશ દન પસુ્તકાલરમ્રચું શૃતનલશતલનુ ે મળસ્લ િફૂરદ લલભલ  લ. .ેત.મોગમ .ે 
ત.ભન  ગ.લલન ફકાઠત.ભન શઠર ક્ષ.્ર ભલ લધલયઠગશનકાલમય કાયલલન.અન.લધલયઠ
ભોલલહયણલભોભ.લલલન. ણન.તતમ .ે  .ે ૬ 

ત.વભમ.જુરલ ૧૯૩૩સધુ ભલ લડોદયલભલ  કાવ.્રરરલમ્.યપતયલ ત૪
કાસ્ફલ પસુ્તકાલરમો, ૯૧૮ ્રહલભ  લલમતો, ૧૪ સ્્ર  ઓ અન. ફલકાો ભલલઠનલ વલવ
પસુ્તકાલરમો અન. ૧૩૮ લલ લનલરમો  ભ  કા દયઠ ૧૧૩ નલન  ભોલપ વલલય જશનકા
પસુ્તકાલરમવ સ્થલઓયલજમભલ શત    
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-:: વ દબય સ લિલ  - 

૧  વ લદકાભિણબલ ્રચજાશતઅન.ભશઠ્રાન  વભલય“લલણન શ્ર અન.વ સ્મૃશત, 
શ્ર ભ તપતમ .શવ શયલલવલલય જશનકાપસુ્તકાલરમ”, પૃા-યય,ય૩ 

ય  વ લમકાતલય  લડોદયલ યલજમ પસુ્તકાલરમ હયદ ભ ડ, “પસુ્તકાલરમ ્રચું ,ૃશ 
બલણોઅન. ર.વો” ્રચકાલળકા   પસુ્તકાલરમ વશલમકા વશકાલયપ ભ ડ, યલલપયુલ, 
લડોદયલ,   વ ૧૯૩૪, પૃા-૩૮ 

૩  શલજમયલલ કામલણ લતધ “અલલય લ ન વલલય જશનકા પસુ્તકાલરમો” ્રચકાલળકા  
પસુ્તકાલરમવશલમકાવશકાલયપભ ડિરશભલઠડ, યલલપયુલ, લડોદયલ, ્રચથભ ું શૃત, 
  વ ૧૯૩ય, પૃા-૩૯, ૪૦ 

૪  પ લલયોનકાતપસુ્તકાલરમ્રચું શૃત, બલણોઅન.ર.વો, પૃા-ય, ૩ 

   જન, પૃા-૧ય 

૬   જન, પૃા-૩૭, ૩૮ 


