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મલૂીબાઈ સાળવજનિક મહિા પસુ્ તકાય નિ  મહિા મડડલ 
બારોટ મયડકકુમાર ઠાકોરા 

પીએચ.ડી સ્ ટુડ ટ, ઈનતિાસ નળભાગ 

મહષા મડંલ અને મલૂીબાઈ શાળવજનનક મહષા પસુ્ તકાયન  સ્  ાપનાના ઈ.શ.૧૯૩૦ મા ં
 ઈ. આ શસં્  ા પનાાનીન  પનાષી  શસં્  ા ષત   મ મહષાસ શા ે શકંલાયે  ષત . આ શસં્  ાન  
સ્  ાપનાના ર૬ મ  જાન્ યઆુરી ઈ.શ.૧૯૩૦ ના રોજ જ્ઞાનબાઈ પ્રસનુત ગષૃના ેડી ડાવકનર 
નમ.શ.ડી.એચ.બા ના પ્રમખુ પનાદી અને શ્ર  મેનાબેન યજમ ભાઈ મોદીના શભુ ષસ્ તે એક મહષા 
મડંલ તેમજ પસુ્ તકાયન  સ્  ાપનાના કરળામા ંઆળ  ષત . આ મડંલના પ્ર મ પ્રમખુ પનાદી નમશ 
બાના ત   યારબાદ તેમના અનગુામ  ડાવ.નમ.શ.જી.એમ. બબમયે આવ્ યા ષતા. તેમન  શા ે મરં  
તરીકી શ્ર મત  મોત બેન ચ મના પનારીખે શસં્  ાના પ્રમખુપનાદી રષીને શસં્  ાનો નળકાશ કય  
ષતો. પ્રમખુ  ાબેન એ.પનારીખ, ઉપનાપ્રમખુ નમિષ્ઠાબેન એમ.ખમાર, મરં  ચારૂબેન ડી. 
છાનબાર અન ે શષમરં  તરીકી ઉળવ બેન એશ.ચોકશ  એ પનાોતાન  અમલૂ્ ય શેળા આપના  ષત . 
આમ આ શસં્  ાનો ળષીળન માર સ્ ર સ રા ારા જ કરળામા ં આવ્ યો અને સ્ ર હકતને આગલ 
ાળળા માની પ્રયત્ નો  તા ષતા. આમ આ શસં્  ામા ં સ્ ર  પ્રનતનનનવત્ ળ રા ારા શસં્  ાનો ળષીળન 
 તો ષતો.૧ 

સ્  ાપનાના અને નળકાશ :- 

 તે શમયે પનાાનીમા ં એક પસુ્ તકાય પનાહરવદ ભરળાનુ ં ન્ી  યુ.ં તે શમયે મહષા 
પસુ્ તકાય પનાાનીમા ં ન ષોત ુ ં તે યીપનાને પરૂી કરળા માષી ર-૧-૧૯૩૦ ના રોજ એક મહષા 
પસુ્ તકાયન  સ્  ાપનાના કરળામા ંઆળ . તે શમયે સ્ ર સના શળવદી ય નળકાશ માની પસુ્ તકાય 
પરૂત ુ ન ષત ુ.ં તે   એક સ્ ર  શગંઠનન  પનાી જરૂર જીાઈ અને તા.ર૬-૧-૧૯૩૦ ના રોજ 
મહષા મડંલન  સ્  ાપનાના કરળામા ંઆળ . રૂઆતમા ંશસં્  ા પનાાશે પનાોતાનુ ંમકાન ન ષોળા   તે 
શોન ળાડામા ંઆળે હકન્ ડર-ગાડવન ાલામા ંઆ પસુ્ તકાય ચાતુ ંષત ુ.ં ત્ યારબાદ રીેક ળવવ 
પનાછી શ્ર  મલૂીબાઈ ટ્રસ્ ન તરથ   રૂા.૭૦૦૦ નુ ં દાન મળ યુ ં તેમા ં મષીશાીા પનાચંાયતે રૂા.૭૦૦૦ 
અને શ્ર મતં ગાયકળાડ શરકારશ્ર એ રૂા.૭૦૦૦ ઉમેરાયા એમ કુ રૂા.ર૧૦૦૦ ન  રકમમા ં  
શસં્  ાનુ ં મકાન બાવંળામા ં આવ્ યુ.ં આ પસુ્ તકાયનુ ં નળ ન મકાન બજારન  મ્ યમા ં બાુનુા 
બગંાન  શામે આ મ પનાી આળે છે અને તેમા ંનળનળવ પ્રવનૃતસ કરળામા ંઆળે છે. 

આમ આ મહષા મડંલને ગાવં  રનશકા ચદુંા તરથ   તેમન  માતા મલૂીબાઈના 
નામે શસં્  ાને દાન મળ યુ ં ષત ુ.ં તેન  આ શસં્  ાનુ ં નામ “શ્ર મલૂબાઈ શાળવજનનક મહષા 
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પસુ્ તકાય” નામ આપનાળામા ંઆવ્ યુ ંષત ુ.ં તે શમયે સ્ ર સ અને બાલાસમા ંભીળાન  વગ 
સછી ષત  અને જો વગ ષત  તો શગળડ ન ષત . ત્ યા ં આ વગને જાલળ  રાખળા માની 
શસં્  ાના શ યો ઘરી ઘરી થરીને બષીનોને ભીળા ાગતા તેમજ નષકોકો રા ારા ળોન્ નરી શનળિશ 
આતા અને દરીક મષોલ્ ે ાયરેેરરી રા ારા ઘરી ઘરી પસુ્ તકો પનાષચચાડીને મહષાસન  ળાચંનન  
ભખૂ જગાડળામા ંઆળત  ષત .ર 

મહષા પસુ્ તકાય અને તેન  પ્રવનૃતસ ::- 

આમ મહષા મડંલ રા ારા મહષા પસુ્ તકાય પનાી ચાળળામા ંઆળતુ ંષત ુ.ં આ મહષા 
પસુ્ તકાયન  સ્  ાપનાના તા.ર-૧-૧૯૩૦ ના રોજ કરળામા ંઆળ  ષત  

ળાચંન રા ારા નળચાર કીલળાય છે. ળાચંન એ માનનશક કીલળી  અને શસં્ કાર ઘડતરનો 
રભ ેછે. ભદુાન પ્રીેતા શ્ર  નળનોબાજી જીાળે છે કી, 

“ળાચંન એ એક હકત છે તો ળાચંન એ નળચારને નળકશાળળાનુ ંકીન્ ર બ જ છે.” 

જયારી ળાચંન નળે ળૈજ્ઞાનનક એહડશન જીાળે છે કી..... 

“કશરત    મ ાભ રીરને મલે  છે તે ાભ ળાચંન   મગજને મલે છે.” 

આમ બદાતા જતા ંશમાજ અને દુનનયાન  માહષત  મેલળળા માની ળાચંન જરૂરી છે. એ 
જાી ને આ મહષા મડંલે ળાચંનાયન  પ્રવનૃત રૂ કરી ષત . આમ આ પસુ્ તકાયનુ ંશચંાન 
પનાાનીન  સ્ ર સ રા ારા જ કરળામા ંઆળતુ ંષત ુ.ં 

આમ હદન-પ્રનતહદન તેનો નળકાશ  ળા ાગ્ યો અને પનાાનીન  ળનનેુ ળન ુ સ્ ર સ 
પસુ્ તકાયને ાભ ેત  ષત . રૂઆતના ળવ મા ં ષરત  - થરત  ાયરેરેરી (મોબાઈ-
ાયરેેરરી) રા ારા ઘરી ઘરી પસુ્ તકો પનાષચચાડળામા ંઆળતા ષતા. 

આ પસુ્ તકાય સ્ ર સન  શા ે શા ે બાલકો માની બાલ પસુ્ તકાય પના ચાળળામા ં
આળે છે.  મમા ં બાલકો માની ૮૧૮ પસુ્ તકો બે અઠળાહડયા, એ પનાાબષકોક અને બે માનશક પનાી 
મગંાળળામા ંઆળે છે. મમા ંએક નમનનનન  રમત, ળાતાવ કષીળાન  સ્ પનાવાવ, હદળા પનાર બચરેખન 
 મળ  સ્ પનાવાવસ પનાી આ મ પનાી કરળામા ંઆળે છે. જયારી મહષાસ માની પનાી પસુ્ તકો ઉપનારાતં 
બે દૈનનક, ચાર અઠળાહડક, ચાર પનાાબષકોક અને ચાર માનશક શામાનયકો પનાી મગંાળળામા ંઆળ ેછે 
તેમજ પસુ્ તકાયન  શા ે શા ે મષદદી સ્ પનાવાવ, ળાલ-ગ ૂ ંળાન  સ્ પનાવાવ, શગં ત ળાચંકોને 
અનકુલૂને ૧૧    ૬ નો રાખળામા ંઆવ્ યો છે અને આ પસુ્ તકાયમા ંમહષાસ માની ળાનવિક 
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શભય થી રૂા.૩૦ રાખળામા ંઆળ  છે. આ પસુ્ તકાયમા ં નળનળવ ભાવાસના ર૭૩૭ પસુ્ તકોનો 
શગં્રષ ષતો તેમા ંગજુરાત મા ંર૪૩૭, મરાઠીમા ંર૧૦ અને હષિંદીમા ં૪૯, અંગ્રેજીમા ં૪૦ પસુ્ તકો 
ષતા. ષાના શમયે આ પસુ્ તકાયમા ંપના૦૦૦ પસુ્ તકોનો  શમાળે  ાય છે.૩ 

બાલળાડી ::- 

આમ મહષા મડંલ રા ારા બાલકોના નળકાશ માની પનાી પ્રવનૃતસ કરળામા ંઆળે છે. કારી 
કી આજનુ ંબાલક એ આળત  કાનો નાગહરક છે. શમાજનુ ંનળનનમાવી અને ઉત્ કવવનો આવાર 
બાલકોના ઉત્ કવવ પનાર રષીો છે. 

“કુમલો છોડ ળાબલયે તેમ ળલે” આ જાી ને બાલક નાનપનાી   જ શારા શસં્ કાર, નષકોી મલે 
તે ષીત ુ  આ શસં્  ા રા ારા એક બાળાડીનુ ંઆયોજન કરળામા ંઆવ્ યુ ંષત ુ.ં બાલકોને ગમ મત આળે, 
જ્ઞાન મલી રષી તે માની ગમ મત જુદા-જુદા શાવનોન  મદદ   તેમન  હકતનો નળકાશ શાવળામા ં
આળે અને બાલકોને પનાોવી મલે તે માની ષરરોજ ગરમ પનાોનષ્ નક નાસ્ તો પનાી આપનાળામા ંઆળતો 
ષતો. શા ે શા ે રમતગમતન  ષરીથાઈસ રા ારા પનાી બાલકોમા ં ારીહરક હકત ખ ળ ,  
ખેહદ  નશિંચળાના પનાી પ્રયાશો કરળામ ં આળતા ષતા અને તે શમયે ડાવ.હષમતભાઈ ઝળેરી 
રા ારા બાલકોન  મથત ારીહરક તપનાાશ પનાી કરળામા ંઆળત  ષત . આ બાલકોના નળકાશ માની 
પનાી આ શસં્  ા રા ારા પ્રયાશો કરળામા ંઆળતા ષતા.૪ 

નળી ળગ -ભરત કામના ળગ  ::- 

 આજના યગુમા ં મહષાસએ પનાી શામાજજક જીળનમા ં મષત્ ળન  ભનૂમકા 
ભજળળાન  ષોય છે. સ્ ર  એક માતા છે શા ે શા ે ગષૃજીળનન  અનવનકાર  છે. આજના આન િક 
જીળનન  ળવત  જત  જળાબદારીમા ંપરુૂવોને શા  આપનાળાનુ ંકાયવ પનાી કરળાનુ ંષોય છે. આમ 
સ્ ર સ પનાી પરુૂવોને આન િક પ્રવનૃતસમા ં મદદ કરી તેના માની પનાી મહષા મડંલ રા ારા 
પ્રવનૃતસ કરળામા ંઆળત  ષત . 

આમ આ શસં્  ા રા ારા નીકનનક નષકોી બોડવ તરથ   રી ળવીય અ યાશરમનમનો નીચર 
ની રઈનીંગનો કોશવ ચાળળામા ંઆળતો ષતો. આમ આ અ યાશ પીૂવ  યે શહનિહથકીન આપનાળામા ં
આળતુ ંષત ુ.ં આમ અ યાશરમનમ મલેળે બષીનો બ જી ૈષકોબીક શસં્  ામા ંનોકરી મેલળ  કી અને 
આ અ યાશરમનમ ગજુરાત રાજય નીકનનક એન્નયકુીન બોડવ રા ારા ચાળળામા ંઆળતો ષતો. 

ઈ.શ.૧૮૮પના-૮૬ ના ળવવ મા ં રોજગાર તા મ યોજના ષીઠલ ઈન્ ડકન નીરીંગ ળગવનુ ં
આયોજન કરળામા ં આવ્ યુ ં ષત ુ.ં તેમા ં ૧૬    ર૧ ળવવન  બષીનોને તા મ અપનાળામા ં આળત  
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ષત  અને નળી કામ નખળળામા ંઆળતુ ંષત ુ.ં નળીકામ ઉપનારાતં ભરતગ ૂ ંીના ળગ  પનાી 
ચાળળામા ંઆળતા ષતા. ઘરગથ ુ ંજીળનન  દૈનનક જરૂરીયાતો  મળ  કી નીબ-કો , બનળા, 
ળો-પના શ શ, રમકડા,ં નેનન  હકનારો, ઉના ગ ૂ ંેા સ્ ળેનશવ, ગષૃ સુોભનન  ળસ્ તસુ બનાળતા ં
ન ખળળામા ંઆળત  ષત . 

શાસં્ કૃનતક-શામાજજક પ્રવનૃતસ ::- 

મડંલન  બષીનો એકબ જા   નજીક આળે, એકબ જા   પનાહરબચત  ાય તે ષીત ુ  દર ળરશે એક 
યજી  ત ા પનાાનીન  બષાર પ્રળાશનુ ંઆયોજન કરળામા ંઆળતુ ં તેમજ દર ળવવ આશો સદુ-
૧ર ના રોજ ગરબાનુ ંપનાી આયોજન કરળામા ંઆળતુ ંઅને મહષા મડંલન  બષીનો તેમા ંભાગ 
ેત  અને ગરબા ગાય  આનદં મેલળત  ષત  અને શમષૂમા ંનાસ્ તો પનાી કરતા ષતા. 

ઘોહડયા ઘર ::- 

મહષા મડલ રા ારા ઘોહડયા ઘર પનાી ચાળળામા ં આળતુ ં ષત ુ.ં કારી કી તે ચાળળા 
પનાાછલ તેમનો ષીત ુએળો ષતો કી સછી આળકળાલા કુટંુબોન  બષીનો પનાોતાના બાલકો ઘરી મકૂીને 
આન િક પ્રવનૃત કરળા બષાર જાય તો તે બાલકોને રાખનાર કોઈ ન ષોય ત્ યારી મુ કી  પનાડત  
ષત . આ   આળા કુટંુબો માની મહષા મડંલ રા ારા એક ઘોહડયા ઘર બનાળળામા ંઆવ્ યુ.ં  મમા ં૧ 
માશ   પના ળવવ સવુ ના બાલકોને રાખળામા ંઅને શાચળળામા ંઆળતા ષતા. અને તેન  ફ્રી પનાી 
ેળામા ંઆળત  ષત .પના 
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-:: શદંભવ સબૂચ ::- 

૧. મલૂીબાઈ શાળવજનનક મહષા પસુ્ તકાય અને મહષા મડંલ સ્ મનૃતગ્ર ં (૧૯૩૦ - 
૧૯૮૭) પ્રકાક શ્ર મત  ચારૂબેન ડી. છાનબાર મરં  મહષા મડંલ, ઈ.શ.૧૯૮, પઠૃ-૬,૭ 

ર. સઝા કોમ જી. “પનાાનીના આન િક અને ૈષકોબીક નળકાશમા ંનગર શ્રેષ્ઠીસનો થાલો” 
કીશ સ્ નડી એમ.હથ. નળભાગ, ષીમ. ઉ.ગ.ુયનુનળનશિની, પનાાની, ઈ.શ.ર૦૧૧-૧ર, પષૃ્ઠ-૩ર 

૩. શ્ર  પનાાની જૈન મડંલ ભભસળુવી જયનંત મષોત્ શળ અંક” પ્રકાક-શ્ર  પનાાની જૈન મડંલ, 
પનાાની, ઈ.શ.૧૯૬૪, પષૃ્ઠ-૧૮૮ 

૪. રૂબરૂ મુાકાત પનાચંા મ નાબેન મલૂીબેન શાળવજનનક પસુ્ તકાય, તા.રર-૦પના-ર૦૧૩ 

પના. પળૂ કત, સ્ મનૃતગ્ર ં, પષૃ્ઠ-૧ર 


