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વાય : (Abstract) 

જીલન એક એલી પ્રક્રિમા છે કે જે વતત આગ લધલાની પે્રયણા યૂી ાડત  ું યશ ે છે 
અને તેન ું કાયણ છે ભન ષ્મની જીજ્ઞાવાવતૃ્તિ. જો કે ભન ષ્મની જીજ્ઞાવાની તૂ્તતિ ભાટે કોઇ ને કોઇ 
વુંસ્થા અને તેના વુંળાધનો ભદદરૂ થતા શોમ છે. પ્રાચિન વભમની ત  રનાભાું લતતભાન વભમ 
ત્તલત્તલધતા અને અિયજથી બયેરો છે. લતતભાન ય ગ S & T નો છે. ગ્રુંથારમ કે્ષત્ર અને વ્મલવામ 
ણ આ જ વમશૂભાું આલે છે કાયણ ભન ષ્મ શભેંળા ક્રયલતતન ઝુંખે છે.  

જમાું સ ધી આજના અને બત્તલષ્મના ગ્રુંથારમોના વુંફુંધની લાત છે તો કશી ળકામ કે, 
યુંયાગત  સ્તકારમ એ વભાજની પ્રાથત્તભક અને મૂભતૂ જરૂક્રયમાત છે યુંત   તે અયૂતી 
અથલા અણૂત છે. અને તેને ણૂત કયી ળકીએ? જલાફ "શા" છે ક્રડજજટર રાઇબે્રયી (ત્તલજ્ઞાન અને 
તકનીકી) ની વશામથી, તેની ત્તલશ્વવનીમતા, અત્તધકૃતતા અને સ યક્ષા, તેની ભમાતદાઓને ધ્માનભાું 
યાખીને તેને ણૂત કયી ળકામ છે. 
પ્રસ્ત ત ત્તલમભાું એટરેજ બાયત્તતમ ગ્રુંથારમ ત્તલકાવ – પ્રાિીન વભમ, ભધ્મકાચરન વભમ, 
આધ ત્તનક વભમ, આઝાદી પ્રાપ્તત શરેા અને છીનો વભમ આલયી રેલાભાું આવ્મો છે. 
િાલીરૂ ળબ્દો : (Keywords) 

 ગ્રથંારમ તલકાવ, પ્રાચીન વભમ, ભધ્મકાલરન વભમ, આધતુનક વભમ, ુંિલત્તિમ 
મોજના, ગ્રુંથારમ વેલા  
પ્રસ્તાલના : (Introduction) 

અભ્માવ નતો ચચાા ને તોડી ાડલા અથલા નતો અવત્મ ને વાલફત કયલા કે ન તો 
તલશ્વાવ કયી લાત ભાની રેલા ભાટે કયો, નતો લાતલચત કે તલલાદ કયલા ભાટે કયો, યંત ુ
અભ્માવ તથ્મ ભેલલા અને ભનન કયલા ભાટે કયો. આ અભ્માવ ભાટેનુ ંમખુ્મ અને દયેક લગા 
ભાટેનુ ંકેન્દ્ર ગ્રથંારમ છે. તથેી જ ગ્રથંારમો ની વ્મલસ્થા લૈજ્ઞાતનક યીતે તેભજ ગ્રથંારમ પ્રવતૃતને 
ગતતળીર ફનાલલી એ આલશ્મક અને અતનલામા છે.  

ગ્રથંારમ આ ળબ્દ શાર ખફુજ જુનો ગણાલી ળકામ કાયણકે ભાહશતી કેન્દ્રો, ભાહશતી 
થૃ્થકયણ કેન્દ્રો, ભાહશતી ક્ાથંી પ્રાતત થળે તે તયપ ંગગલૂરતનદદેશળ કયતા કેન્દ્રોનો તલકાવ ખફુજ 
ઝડથી થઇ યહ્યો છે.  

ગ્રથંારમો ગ્રથં અને અગ્રથં વાભગ્રીઓના ભાધ્મભ દ્વાયા જ્ઞાન તલતયણ અને જ્ઞાન 
તલશ્વની લિતતજો તલસ્તાયલાનુ ં ભશત્લનુ ં કામા કયે છે. ગ્રથંારમનો ઉદ્દબ્લ અને તલકાવ નોધલા 
રામક છે. યંત ુઆ ગ્રથંારમ અને તેની પ્રવતૃિ જરૂયી છે? તો આ પ્રશ્નનો જલાફ સ્ષ્ટ છે કે 
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ભાનલી જીજ્ઞાસ ુપ્રાણી છે. હયણાભે તે શભેંળા તનત નતલન પ્રલાશોથી જાણકાય યશલેા ભથાભણ 
કયે છે અને તેભની આ વતૃિ જ ગ્રથંારમના તલકાવનુ ં કાયણ છે એટર ે જ તેનો તફક્કાલાય 
તલકાવ જાણલો ભશત્લનો ગણાલી ળકામ છે.  
અથા અને વ્માખ્મા : (Meaning and Definition) 

સુ્તક + આરમ, આભ સુ્તકારમ એટરે સુ્તકો યાખલાનુ ં ભકાન. જો કે આ અથા 
વ્માકયણની રષ્ષ્ટએ કશી ળકામ.  

ગ્રથંારમ એ સ્થાનને કશલેાભા ંઆલે છે કે જમા ંલાચંન વાભગ્રી શોમ જેભ કે,  
સુ્તકો, ત્ર તત્રકાઓ, શસ્તપ્રતો, નકળાઓ, ગ્રાભોપોન યેકોડાવ, સ્રાઈડ્વ, હપલ્ભો, 

ફ્રોી, વી.ડી, હડ.તલ.ડી અને અન્દ્મ લાચંન વાભગ્રીનો વગં્રશ.  
- હશન્દ્દી તલશ્વકોળ  

છાેર કે શાથે રખરે વાભગ્રીના એ વગં્રશ ને ગ્રથંારમ કશલેામ છે કે જમા ં તળિણ 
લાચંન કે ફનેં્નના ઉદે્દશ્મ ભાટે તેને વગંહિત કે વ્મલસ્સ્થત ક્રભભા ંગોિલલાભા ંઆલેર શોમ.  

- લિટાતનકા તલશ્વકોળ  
બાયતીમ ગ્રથંારમ પ્રવતૃિ : (Indian Library Activities) 

પ્રાલચન વભમથી જ રષ્ષ્ટાત કયતા જણામ છે કે પ્રાલચન વભમભા ં રખલા ભાટેની 
વાભગ્રીનો અબાલ શોલા છતા ં તલદ્વાનો અને રૂતમનુીઓએ અનેક ગ્રથંો એક મા લફજા સ્લરૂે 
યચ્મા શતા તેભજ તે વભમભા ં ભહંદયો અને ભિોભા ં ગ્રથંો યાખલાભા ં આલતા. ખાવ કયીને 
તિળીરા, તલક્રભળીરા, નારદંા, લલ્રબીયુ, ચાલકુ્ જેલી તલદ્યાીિો શતી અને તેભા ં
તલદ્યાભ્માવ ભાટેના તલળા ગ્રથંો શતા. પ્રાલચન વભમભા ંગ્રથંારમ ળબ્દ નશી યંત ુધભાગજં, 
જ્ઞાનબડંાય, વયસ્લતી બડંાય, ગ્રથં કુહટ, હકતાફખાના, તલદ્યાળારા લગેયે નાભ પ્રચલરત શતા.  

બાયતની ગ્રથંારમ પ્રવતૃિને મખુ્મ બાગોભા ંતલબાજીત કયીએ તો,  
બાયત – પ્રાલચન વભમ : (India – Ancient Period) 

બાયતભા ં ગ્રથંારમોનુ ં અસ્તીત્લ પ્રાચીન વભમથી યશરે છે જે તવન્દ્ધ ુ નદીની ઘાટીની 
વભ્મતાના ઇતતશાવ વાથે જોડામેર છે. ધભાળાસ્ત્ર નાભના ગ્રથંભા ં ળબ્દોનો પ્રમોગ કયલાભા ં
આલેર છે જે યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે એ વભમભા ંગ્રથંોનુ ંકોઇને કોઇ સ્લરૂ ચોક્કવ રૂે શત ુ.ં 

વમ્રાટ અળોકના વભમભા ં તલદ્વાનો નો એક વમશુ તેના યાજમભા ં શતો જેનુ ં કામા 
અધ્મમન અને અધ્માન તેભજ ઉદેળ આલાનુ ંશત ુ.ં જે વભમે િાહ્મી લરતનો ઉમોગ થતો 
શતો. ચીની માત્રી હ્યએુન વાગં (645 ઇ.વ. લેૂ) એ ણ ોતાના રેખભા ંબાયતના પ્રાલચન 
ગ્રથંારમોની ફાફતનો ઉલ્રેખ કયેર છે. 475-775 ઇ.વ. લેૂભા ં ભઢેક યાજમભા ં પ્રતવધ્ધ 
લલ્રબી ગ્રથંારમ, ૭૬૯-૮૨૭ ઈ.વ. લેૂભા ં ફગંાભા ં ફશાદુયનુ ં પ્રતવદ્ધ ગ્રથંારમ, દિીણ 
બાયતભા ંનાગાજુ ાન તલદ્યાીિનુ ંપ્રતવદ્ધ ગ્રથંારમ, ૮ભી ળતાબ્દીભા ંબાગરયુ નજીક ઓદાનયુી 
તલશ્વતલદ્યારમ પ્રખ્માત યશરે, જેભનુ ં ોતાનુ ં તલળા ગ્રથંારમ જે ભગધ યાજા ભશીાર દ્વાયા 
તલકવીત કયલાભા ંઆલેર.  

પ્રાલચન વભમના વદંબાભા ંઆણા દેળભા ંતથા અન્દ્મ દેળભા ંઅને ખાવ કયીને ઇજીતત, 
ગ્રીવ, ફેલફરોતનમા અને એસ્વીયીઆ લગેયે દેળોભા ંપ્રખ્માત ગ્રથંારમો શતા.ં ઇ.વ. લેૂ ાચંભી 
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અને છઠ્ઠી વદીભા ંયયુીીડીવ, એહયસ્ટોટર, તરેટોના ંવ્મસ્તતગત ગ્રથંારમો શતા.ં ઇજીતતભા ંવૌથી 
ભોટંુ ગ્રથંારમ એરેકઝાષ્ન્દ્િમાભા ં શત ુ.ં ઇ.વ. લેૂ 300ભા ં અસ્તીત્લ ધયાલતુ ં દુતનમાનુ ં આ 
ગ્રથંારમ ખફુજ વમદૃ્ધ શત ુ.ં આ ગ્રથંારમભા ં૭ રાખ જુદા જુદા પ્રકાયનો ગ્રથંો, કતલ કેલરભેતવ 
આ ગ્રથંારમ ના ગ્રથંાર શતા. તનેા દ્વાયા સલુચ તૈમાય કયલાભા ં આલેર તેભજ લગીકયણ 
દ્ધતત અનાલેર. આ ગ્રથંારમભા ંખગો ળાસ્ત્રી અન ેગલણતળાસ્ત્રીઓ કાભ કયતા શતા.ં ઇ.વ. 
લેૂ વાતભી વદીભા ં અસ્સયુફેનીારના એસ્વીયીમાભા ં તનનલેશ ળશયેભા ં ખફુજ પ્રખ્માત 
ગ્રથંારમ શતુ.ં પ્રાલચન ભૈવોોટાભીમા જે આધતુનક ઇયાકનો બાગ છે કે જમા ંભાટીની ટ્ટી ય 
રખેર વગં્રશના ગ્રથંારમોની સ્થાના કયેર જે વીહયમા અને ટકીભા ંણ આ પ્રકાયના ગ્રથંારમો 
શતા તેનુ ંપ્રભાણ ભે છે.  

ઉયોતત વભમભા ં ઇજીતતલાવી રોકો ેામયવ ય રખાણ કયતા શતા.ં જે એક 
પ્રકાયની લનસ્તત શતી અન ે નીર નદીની આવાવ ભી આલતી. ળોધખો દયમ્માન 
ેામયવ ય રખેરી વભગ્રી ભી આલેર છે. ઇજીતત, યનુાન અને યોભના પ્રાલચન 
ગ્રથંારમોનો વગં્રશ ેામયવની ટ્ટીઓનો જ શતો. જો કે પ્રાલચન કાભા ં ેામયવના 
અબાલભા ં તલધ્લાનોએ ચાભડાનો પ્રમોગ રખલા ભાટે કયેરો. ભતરફ કે જાનલયોની ચાભડીનો 
પ્રમોગ, મતૃક વાગય કીનાયે યશરે ગપુાઓભા ંઆલી ચાભડાની ટ્ટીના સુ્તકો પ્રાતત થમેરા.  

બાયતભા ંલેદકાલરન વસં્કૃતત છી ણ પ્રાલચન ગ્રથંારમો અસ્સ્તત્લ ધયાલતા શતા,ં જે 
દુતનમાબયભા ં ખ્માતત પ્રાતત શતા. જો કે ફોદ્ધકા અને ભોગરકા ણ પ્રાલચન વભમ વાથ ે
જોડામેર છે. અશી મખુ્મત્લે સ્મતૃતગ્રથંારમ, નારદંા, તલક્રભળીરા, લલ્રબી, ચાલકુ્, તિળીરા, 
બોજ ગ્રથંારમનો વભાલેળ થામ છે.  
બાયત – ભધ્મકાલરન વભમ : (India – Medieval Period) 

તિભી યોભન વામ્રાજમના તન છી ભધ્મકાલરન યગુનો પ્રાયંબ થમો. આભ તો 
ભધ્મકાલરન વભમ એટરે કે 14ભી વદી થી 16ભી વદીનો વભમગાો. જેભા ંમસુ્રીભ યાજાઓ, 
ભોગર ળાવકો, દલિણ બાયતના હશન્દ્દુ યાજાઓ ગ્રથંારમ વાથે વકંામેર શતા.  

ભધ્મકાલરન યગુભા ંજ્ઞાન આલાની યંયા તટુી અને ઉચ્ચ ધોયણ જાલતી વસં્કૃતત 
વભમ જતા રમ ાભી, વભાજ વ્મલસ્થાભા ંણ હયલતાન આવ્યુ.ં વભાજ લશભે, અંધશ્રધ્ધા, 
અંધકાયભા ંપવામો, જેભાથંી ફશાય આલલા ભાટે લો સધુી યાશ જોલી ડી. સધુાયાના યગુ અને 
નુ: યચનાના યગુ વાથે ભધ્મકાલરન યગુના વભાજભા ં પયી એક લખત હયલતાન આવ્યુ.ં 
ઔદ્યોલગક ક્રાતંત અને નલી ળોધો લગેયેને રીધે રોકો ણ નવુ ંજાણલા ભાટે, ભાહશતી ભેલલા 
ભાટે પ્રમત્ન કયલા રાગ્મા. આ કામાભા ં કેટરીક વ્મસ્તતઓએ સ્લૈપ્ચ્છક ભદદ કયી તેભના 
ગ્રથંવગં્રશો રોકોના ઉમોગ ભાટે ખલુ્રા મકુામા.  

ખાવ કયીને આ વભમભા ં ગ્રથંારમોની સ્થાનાભા ં ચીનનો ભશત્લનો પાો યશરે છે. 
જેભણે વલા પ્રથભ કાગનો આતલષ્કાય કમો. જમાયે 1440 ગટુનફગા દ્વાયા આધતુનક મરુણ 
કાનો આલીષ્કાય કયલાભા ં આવ્મો. આભ કાગ ય મરુણ વ્મલસ્થાનો ઉમોગ કયલાથી 
લધનેુ લધ ુભાત્રાભા ંસુ્તકો તૈમાય થલા રાગ્મા. જ્ઞાન ભેલલા કે આલા ભાટે સુ્તકો ઉયાતં 
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અન્દ્મ લાચંન વાભગ્રી જેભકે ચોાતનમા, વાભતમકો, પ્રાભાતલકો, નકળાઓ, વદંબાગ્રથંો ખફુજ 
જરૂયી ગણલા રાગ્મા.  

ઇ.વ. 1150 તથા 1395ના વભમભા ં ભધ્મ કણાાટક યાજમભા ં એક ભાત્ર કેન્દ્ર તભતથરા 
ગ્રથંારમ જ શત ુ.ં જમાયે 1206 થી 1526ભા ં હદલ્શીના વમ્રાટોએ ગ્રથંારમ તયપ તલળે ધ્માન 
આેર. અરાઉહદન ખીરજી એ કરકિાભા ંઈસ્મ્હયમર ગ્રથંારમની સ્થાના કયેર. અયફી અન ે
પાયવીના અનેક તલદ્વાનો ને આ વભમે વાહશત્મના કામાભા ંવ્મસ્ત કયલાભા ંઆવ્મા. હદલ્શી યાજલી 
ભોશભદ તગુરક કરા અને તલજ્ઞાન પે્રભી શતો જેભનુ ંએક ગ્રથંારમ તેભજ ગાજી ખાનનુ ંગાજી 
ગ્રથંારમ આ વભમભા ંશત ુ.ં જમાયે મગુર ફાદળાશ ફાફયે ોતાના યાજમભા ંપ્રાથતભક ભદયેવાભા ં
ગ્રથંારમ સ્થાતત કયલાના આદેળ આેર, તેનો તુ્ર હભુાય ુએ ણ આગ્રાના હકલ્રાભા ંખાન-
ઇ-લફલ્વ બલનના અડધા બાગભા ં ગ્રથંારમ, અકફય જે ગ્રથંારમ પ્રેભી શતો તેના યાજમભા ં
નલયત્ન શતા. જમાયે જશાગંીય, ળાશજશા ંઅને ફશાદુયળાશ ઝપય ણ ગ્રથંારમ વાથે જોડામેર 
શતા.  

ભધ્મકાલરન વભમભા ં ભશમદુગલંા, અકફય ભશાન, વયસ્લતત ભશરે અને જમયુના 
ગ્રથંારમો મખુ્મ રૂે છે.  
બાયત – લતાભાન વભમ : (India – Present Period)  

બાયતતમ ગ્રથંારમ પ્રવતૃિના આ વભમભા ં સ્લતતં્રતા પ્રાપ્તત શરેા અને સ્લતતં્રતા 
પ્રાપ્તત છીના વભમને આલયી રેલાભા ંઆલરે છે. આભ આ ફન્ન ેતલળ ેઅરગ અરગ ભાહશતી 
ભેલીએ.  
સ્લતતં્રતા પ્રાપ્તત શરેાનો વભમ : (Before Independence Period) 

બાયતભા ંકરકિાભા ંએક વાલાજતનક ગ્રથંારમની સ્થાના શરેાના વભમભા ંકયલાભા ં
આલેર જ શતી. ઇ.વ. ૧૯૦૦ભા ંઆ ગ્રથંારમના અધ્મમન તલબાગના દ્વાયો વાલાજતનક જનતા 
ભાટે ખોરી દેલાભા ં આલેર અને ઇ.વ. ૧૯૦૩ભા ં તેન ે ઈસ્મ્હયમર ગ્રથંારમની વાથે જોડી 
દેલાભા ંઆલેર જે આજે બાયતભા ંયાષ્રીમ ગ્રથંારમના રૂભાું કામત કયી યશરે છે.  

20ભી ળતાબ્દીના પ્રાયુંબભાું ચબ્રક્રટળ ળાવનકાભાું બાયત અનેક પ્રાુંત અને દેળી 
ક્રયમાવતોભાું ત્તલબાજીત શત ું. આ વભમભાું ફયોડા યાજમના ળાવક ત્તવમાજીયાલ ગામકલાડ 
ત્રીજાએ પ્રજાની વાભાજજક ત્તળક્ષણની જલાફદાયી  યી કયલા ઇ.વ. ૧૯૧૦ભાું ગ્રુંથારમ ભાટે 
સ્લતુંત્ર ત્તલબાગ યિેર અને તેના ત્તલકાવ ભાટે અભેક્રયકન ગ્રુંથાર W. A. Bordan ને આભુંત્તત્રત 
કયેર, તેભની વરાશ સ િના અન વાય જ પ્રજાની ગ્રુંથારમ જરૂક્રયમાત ણૂત કયલા ફયોડા ળશયેભા 
એક કેન્દ્રીમ ગ્રુંથારમ તેભજ પ્રત્મેક જીલ્રાભાું એક જીલ્રા ગ્રુંથારમ અને નગય ગ્રુંથારમોની 
સ્થાના કયલાભાું આલી. W. A. Bordan દ્વાયા જ ગ્રુંથારમ કભતિાયીઓ ભાટે પ્રત્તળક્ષણનો ણ 
પ્રાયુંબ કયલાભાું આવ્મો. આભ, સ્લતુંત્રતા શરેા જ ૧૯૪૭ સ ધીભાું ફયોડા યાજમભાું ૧૫૦૦ 
જેટરા ગ્રુંથારમો અરગ અરગ સ્તયો ય ખોરી નાખલાભાું આલેર.  

ઇ.વ. ૧૯૧૨ભાું ુંજાફ ય ત્તનલત્તવિટી દ્વાયા ણ એક અભેયીકન ગ્રુંથાર ક્રડક્રકન્દ્વન ને 
ય ત્તનલત્તવિટી ગ્રુંથારમની વ્મલસ્થા સ ધાયલા ફોરાલલાભાું આલેર. જેભણે ગ્રુંથારમ વ્મલસ્થા 
સ ધાયલા ભાટે અનેક વરાશ સ િનો અને ુંજાફભાું ગ્રુંથારમ પ્રત્તળક્ષણ ળરૂ કયાલેર.  
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ફુંગાભાું ભનીંર દેલ યામ એ ફુંગા ગ્રુંથારમ વુંઘની સ્થાના કયી તથા ફુંગા 
યાજમભાું ગ્રુંથારમ અત્તધત્તનમભ (ધાયો) વાય કયલા ભાટે અનેક પ્રમત્ન કયેર. જમાયે ઇ.વ. 
૧૯૧૪ભાું આંધ્રપ્રદેળ યાજમભાું ગ્રુંથારમ વુંઘની સ્થાના કયલાભાું આલેર. યાષ્રીમ ગ્રુંથારમ 
કરકિાના પ્રથભ ગ્રુંથાર અવદ લ્રાશએ બાયતીમ ગ્રુંથારમ વુંઘની સ્થાના ભાટે કયેરા 
પ્રમત્નો ણ ઉલ્રેખનીમ છે અને આ ILA એ બાયતભાું ગ્રુંથારમોને વાભાજજક સ્તય  ર  
ાડલાભાું ભશત્લરૂ પાો આેર છે.  
સ્લતુંત્રતા પ્રાપ્તત છીનો વભમ : (After Independence Period) 

સ્લતુંત્રતા પ્રાપ્તત શરેાના વભમભાું મ ખ્મત્લે Indian Office Library, National Library 

Calcutta, Central Library, Khudabaksh Orient Public Library મ ખ્મરૂે છે. જમાયે સ્લતુંત્રતા 
પ્રાપ્તત છીના ગ્રુંથારમના વુંદબતભાું લાત કયીએ તો ૧૫ ઓગષ્ટ, ૧૯૪૭ના યોજ બાયત ૨૦૦ 
લતની ગ રાભી ભાુંથી આઝાદ થમેર. સ્લતુંત્રતા પ્રાપ્તત ફાદ ઇ.વ. ૧૯૪૮ભાું કરકિાભાું યશરે 
ઈમ્પક્રયમર રામબે્રયીને બાયતીમ યાષ્રીમ ગ્રુંથારમ જાશયે કયલાભાું આલલાની અને ૧૯૫૪ભાું 
The Delivery of Books Act વાય કયલાનો શતો. જેના દ્વાયા દયેક પ્રકાત્તળત પ્રત્મેક  સ્તકની 3 
નકર યાષ્રીમ ગ્રુંથારમ કરકિાને ભોકરલી પયજીમાત ફનેર.  

સ્લતુંત્રતા પ્રાપ્તત છીનો વભમ ુંિલત્તિમ મોજનાનો છે અને ગ્રુંથારમ પ્રવતૃ્તિભાું આ 
ગાાને ધ્માનભાું યાખલાભાું આલેરે. ઇ.વ. ૧૯૫૭ભાું K.P. Sinha ના પ્રમ ખ સ્થાને ગ્રુંથારમ 
વરાશકાય વત્તભતી (Library Advisory Committee) નીભેર શતી. જેભાું ગ્રુંથારમન ું ભાખ ું, 
વ્મલસ્થા, ગ્રુંથારમધાયો, કભતિાયીઓને તાચરભ લગેયેનો વભાલેળ કયેર શતો. મ ખ્મત્લે અમ ક 
ુંિલત્તિમ મોજનાની ભાક્રશતી ભેલીએતો.  
પ્રથભ ુંિલત્તિમ મોજના (1951 થી 1956) 

આ વભમગાા દયતભમાન ૧૯૫૨ભા ંકોમ્યનુીટી ડલેરભેન્દ્ટ પ્રોગ્રામ્વ, ૧૯૫૪ભા ંThe 

Delivery of Books Act વાય થમેર. તેભજ ૯ યાજમોભાું કેન્દ્ન્દ્રમ ગ્રુંથારમ, ૯૬ જીલ્રા ગ્રુંથારમ 
ભાટે ૮૮, ૯૧, ૪૯૯ રૂત્તમા ભુંજ ય કયેર.  
ફીજી ુંિલત્તિમ મોજના (1956 થી 1961) 

આ વભમગાા દયત્તભમાન બાયત વયકાયે યાજમોના ગ્રુંથારમોના ત્તલકાવ ભાટે રૂ. ૧૪૦ 
રાખ પાલેરા શતા. અન્દ્મ ૧૦ રાખ રૂત્તમા ગ્રુંથારોને તાચરભ આલા ભાટે UNESCO ના 
વશકાયથી ક્રદલ્શી ત્તલશ્વત્તલદ્યારમભાું “Central Institute For Library Training” સ્થાલા ભાટે 
આતમા. આ  ુંિલત્તિમ મોજનાભાું ૩૨૦ જજલ્રાઓભાું ગ્રુંથારમ વેલાનો પ્રાયુંબ કયલાન ું રક્ષ્મ 
શત  ું.  
ત્રીજી ુંિલત્તિમ મોજના (1961 થી 1966) 

આ વભમગાાભાું ખાવ કયીને િોથી મોજના ય ત્તલિાય કયલા એક Working Group 

ન ું ત્તનભાતણ કયલાભાું આલેર. જેના અધ્મક્ષ V.K.R.V. Rao શતાું. જેભાું વાલતજત્તનક ગ્રુંથારમો ય 
લાત્તિક ૨૨ કયોડ રૂત્તમા ખિત જણાલેર. તેભજ ડૉ. યુંગનાથને વભગ્ર દેળભાું ગ્રુંથારમ નેટલકત  
સ્થાત્તત કયલા પ્રસ્તાલ મ કેર.  
િોથી ુંિલત્તિમ મોજન (1966-1971) 
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આ વભમગાાભાું ૨૯ કયોડ રૂત્તમા વાલતજત્તનક ગ્રુંથારમ ાછ ખિતલાભાું આલેર. વાથો વાથ 
B.S. Keswan ની ગ્રુંથારમ વરાશકાય તયીકે ત્તનભણ ુંક કયલાભાું આલેર.  
ાુંિભી અને છઠ્ઠી ુંિલત્તિમ મોજન (1971 થી 1980) 

આ વભમગાાભાું Working Group ની કામતલાશી અટકાલી દેલાભાું આલેર. જો કે 
કેટરાક વુંગઠનો દ્વાયા ગ્રુંથારમના ત્તલકાવ ભટે ત્તલબાગીમ આમોજન કયલાભાું આલેર.  
વાતભી ુંિલત્તિમ મોજના (1985 થી 1990) 

આ વભમગાાભાું ગ્રુંથારમોની જ દી-જ દી ફાફતોના ત્તલકાવ ભાટે ક ર રૂ. ૯૯૬ કયોડ 
પાલલાભાું આવ્મા.  
આઠભી ુંિલત્તિમ મોજના (1990-1995) 

ગ્રુંથારમના વુંદબતભાું તભાભ કે્ષત્રોભાું યાષ્રીમ નીત્તતના ત્તલકાવ ભાટે રૂત્તમા પાલલાભાું 
આલેર, તેભજ યાન્દ્ષ્રમ ુંિની ત્તનભણ ૂુંક કયલા ય બાય મ કેર.  
નલભી ુંિલત્તિમ મોજના (1997-2002) 

આ ુંિલત્તિમ મોજનાભાું ત્તલમરક્ષી યજ આત એટરે કે ફધાજ યાજમોભાું 
ગ્રુંથારમધાયો, ગ્રુંથારમોન ું આધ ત્તનકીકયણ, નેટલકત , યાન્દ્ષ્રમ ડટેાફેઝ, I.T. નો અભર, ગ્રુંથારમ 
અને ભાક્રશતી વેલાઓ ભાટે બ્ય યોની સ્થાના લગેયે ફાફતો યજ  કયેર.  
લતતભાન ક્રયમ્સ્થત્તત અને ભાગતદળતન : (Present Situation and Suggestion) 

અત્માય સ ધીભાું અભરભાું આલેરી મોજનાઓ અને કામતિભો એ દેળભાું ગ્રુંથારમ વેલાનો 
ામો નાખલાભાું ભદદ કયી તેભજ ત્તલત્તલધ વત્તભત્તતઓ એ તે છીના ગરા ને ઉિેજન આતય  
છે. આભ છતાું અત્માય સ ધીભાું ગ્રુંથારમ ત્તલકાવની ભાત્રા ઘણી લધાયે શોલી જોઇતી શતી. કેન્દ્ર 
વયકાયના અત્તધકાય કે્ષત્રભાું આલતા ગ્રુંથારમોની મ્સ્થત્તત વાયી છે. જમાયે યાજમ વયકાયની 
દેખયેખ શઠેના ગ્રુંથારમો સ્ત્રોતવાભગ્રીના અબાલથી ીક્રડત છે. ગ્રુંથારમની ધીભી પ્રગત્તત ભાટે 
મ ખ્મત્લે,   
 ચબ્રક્રટળ ળાવનભાું ગ્રુંથારમ વેલા તયપ દ રતક્ષ.  
 આઝાદી છીના વભમગાાભાું સ્ત્રોત વાભગ્રીની ખેંિ.  
 ગ્રુંથારમ ત્તલકાવ ભાટે ભાત્ર વયકાય ઉય આધાય યાખલો.  

જેલા ક્રયફો જલાફદાય શતાું. આ ફાફતોને ધ્માનભાું યાખતા કશી ળકામ કે 
ગ્રુંથારમોને કપતય ટય નેટલકત  દ્ધતીથી જોડલા, લધ  વાયી વગલડો, લાતાલયણ તેભજ ગ્રુંથારમ 
કભતિાયીઓન ું જ્ઞાન અને કૌળલ્મન ું ધોયણ ઉચ ું રાલીને ગ્રુંથારમ વેલાની ગ ણલિા લધાયલી 
જોઇએ, જો કે આ અંગે જાગતૃ્તત લધી છે. ભાત્ર ાછરા લોની વયખાભણીભાું ગ્રુંથારમ ત્તલકાવની 
પ્રવતૃ્તિને ઝડી લેગ આલો જોઇએ.  
વભીક્ષા : (Conclusion) 

દેળની વભગ્ર જનતાને ગ્રુંથારમ વેલા યૂી ાડલા ભાટે યાષ્રીમ ગ્રુંથારમ નીત્તત  જરૂયી 
ફને છે. ગ્રુંથારમ અને ભાક્રશતી વેલાના ત્તલકાવ ભાટે ુંિલત્તિમ મોજના ખ ફજ પ્રમત્નળીર યશી 
છે. નલભી ુંિલત્તિમ મોજનાભાું આ ભાટે જોગલાઈ કયલાભાું આલેર શતી અને આલી જોગલાઈ 
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થતી યશ ે અને તેનો અભર થામતો જરૂય ગ્રુંથારમ ત્તલકાવ વપ થામ એભ કશલેાભાું 
અત્તતશ્મોક્તી નથી.  
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