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સારાાંશ  

મહિલા સશક્તિકરણ પર પસુ્િકાલયિી ભનૂમકા પર 
ધ્યાિ કેન્દ્રિિ કરત ુાં વિતમાિ અભ્યાસ. િાલિા અભ્યાસ માાં 
મહિલા વપરાશકિાતઓ િો મયાતહિિ ભૌગોલલક નવસ્િારિે 
ધ્યાિમાાં લેવામા આવ્ય ુ છે.માહિિી એકત્ર કરવા માટે 
પ્રશ્નાવલીિો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે આ પ્રશ્નાવલીમાાં 31 
પ્રશ્નોિો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યા િિા ,જેમા 100 જેટલી 
પ્રશ્નાવલીનુાં નવિરણ કરવામાાં આવ્યુાં િત ુાં અિે 80 જેટલી 
પ્રશ્નાવલી પાછી ફરી િિી. મહિલા સશક્તિકરણ પર 
પસુ્િકાલયિી ભનૂમકા મિત્વિી રિી છે પરાંત ુ પસુ્િકાલયિા 
નવનવધ માહિિી સ્ત્રોિો મહિલા વપરાશકિાતઓિી જરૂહરયાિોિે 
પિોંચી વળવા માટે પરૂિા િથી અિે પસુ્િકાલયિા માળખા 
અિે સનુવધાઓ સધુારી શકાય િેમ છે 
ચાનવરૂપ શબ્િો : મહિલા સશક્તિકરણ, પસુ્િકાલય, વેગ 
પ્રસ્િાવના 

મહિલા સશક્તિકરણ સમગ્ર નવશ્વમાાં િોંધપાત્ર ચચાત 
અિે ધ્યાિનુાં કેરિ બિી ગયુાં છે અિે પખુ્િ વયિા નશક્ષણ 
સહિિ અિેક શૈક્ષલણક શાખાઓમાાં સાંશોધિ સાથે સાંકળાયેલ છે. 
નવકાસશીલ નવશ્વમાાં લલિંગ અસમાિિાિે દૂર કરવાિા પ્રયત્િોમાાં 
જુિી જુિી એજરસીઓ મહિલાઓિી ક્સ્થનિિે વધારવાિો પ્રયાસ 
કરી રિી છે જેથી િેઓ સામાજજક આનથિક, રાજકીય અિે 
િાગહરક િેતતૃ્વ જેવી નવનવધ ભનૂમકાઓમાાં વધિેુ વધ ુદૃશ્યમાિ 
બિી શકે. આપણે મહિલા સશક્તિકરણ પર પસુ્િકાલયિી 
ભનૂમકા જાણિા પિલેા મહિલા સશક્તિકરણ નવશે જાણીએ 
મહિલા સશક્તિકરણ આધ્યાજત્મક, રાજકીય, સામાજીક અિે 
આનથિક રીિે મહિલાિે સશતિ કરવાિા સાંિભે છે.આમાાં 

મોટેભાગે િેમિી પોિાિી ક્ષમિામાાં નવશ્વાસ કેળવવા સશતિ 
કરવાિો સમાવેશ થાય છે. સશક્તિકરણમાાં િીચેિી 
ક્ષમિાઓિો સમાવેશ થાય છેેઃ 
 પોિાિી નિણતય ક્ષમિા િોવી 
 યોગ્ય નિણતય લેવા માટે માહિિી અિે સ્રોિોિી પ્રાપ્યિા 
 નવકલ્પોિી શે્રણીિી પ્રાપ્યિા જેમાાંથી વ્યક્તિ પસાંિગી કરી 

શકે (માત્ર િા કે િા, અથવા િિી) 
 એકથી વધ ુ વ્યક્તિઓ જ્યારે નિણતય લેવાિી પ્રહિયામાાં 

સામેલ િોય ત્યારે િેમિી દૃઢિા 
 બિલાવ લાવવા માટે પોિાિી ક્ષમિા માટે સકારાત્મક 

નવચાર 
 વ્યક્તિગિ અિે જૂથ શક્તિ વધારવા માટે શીખવાનુાં કૌશલ્ય 
 લોકશાિીિા આધાર પર લોકોિા વલણ બિલવાિી ક્ષમિા 
 નવકાસિી પ્રહિયા અિે બિલાવમાાં સામેલ થવ ુઅિે સ્વમાિ 
 ભયમાાંથી બિાર આવવ ુઅિે પોિાિી છબીિે સધુારવી 

સમાજએ મહિલાઓિી જરૂહરયાિોિે પિોંચી વળવા 
માટે જાિરે અિે ખાિગી સાંસ્થાઓિી સ્થાપિા કરી છે. 
પસુ્િકાલય સમાજમાાં એક મિત્વપણૂત સ્થળ િરીકે ઉભરી આવ્યુાં 
છે કારણ કે િે સામારય લોકો માટે નવનવધ સેવાઓ પરૂી પાડે છે. 
િે આધનુિક સમાજમાાં શૈક્ષલણક માહિિીિા એજરટ િરીકે 
મિત્વિો સ્થાિ ધરાવે છે. પસુ્િકાલયિે સમાજિા એક અલભન્ન 
ભાગ ગણવામાાં આવે છે કારણ કે િેિવરાશિા સમયિો 
સર્જિાત્મક ઉપયોગ, રાષ્ટ્રીય સાંરક્ષણ સમાજિો વારસો, 
સામાજજક, સાાંસ્કૃનિક અિે શૈક્ષલણક નવકાસ અંગેિા નવચારોિા 
પ્રસારમાાં ખબૂ મિત્વિી ભનૂમકા ભજવે છે.પસુ્િકાલય એક 
સ્થાનિક કેરિ છે અિે િમામ જાિરે જિિા માટે ખલુ્્ુાં છે અિે 
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િેિા વપરાશકિાતઓિે માહિિી એકત્ર કરવા, ગોઠવવા અિે 
સાિસકાયતમાાં મિત્વિી ભનૂમકા ભજવે છે. આથી પસુ્િકાલય 
સામાજજક સાંસ્થામાાંન ુાં એક છે જે સમાજિા શૈક્ષલણક, સાાંસ્કૃનિક, 
મિોરાંજક અિે માહિિીપ્રિ જરૂહરયાિોિે અનસુરે છે. 

લોકોિે િેમિા સ્વ નવકાસ માટેિી માહિિીિી જરૂર િોય 
છે. માહિિી િરેક માિવ પ્રવનૃિિો એક આવશ્યક ઘટક છે જેમા 
પસુ્િકાલયોિો ખબુ મોટો ફાળો રહ્યો છે.ખાસ કરીિે ગ્રામ્ય અિે 
વાંલચિ નવસ્િરોમાાં પસુ્િકાલયોિે િાંમેશા સ્થાનિક નવસ્િાર નવકાસ 
અિે મહિલા સશક્તિકરણ પ્રહિયામાાં એક મિત્વિા ઘટક િરીકે 
જોવામાાં આવ્યુાં છે.મહિલાઓિે રાષ્ટ્રીય અિે આંિરરાષ્ટ્રીય બાંિે 
સમસ્યાિા આનથિક અિે રાજકીય પહરમાણિે સમજવા માટે 
પસુ્િકાલય મિિ કરે છે.પસુ્િકાલય મહિલાઓિે નિણતયો લેવા 
અિે િલે્થ કેર, રોજગાર, િાઉનસિંગ, પહરવિિ અિે િેમિી 
રોજજિંિા જીવિમાાં સશક્તિકરણિી િેમિી જરૂહરયાિો પરૂી કરવા 
માટે મિિ કરે છે.િકિીકી યગુમાાં, નિણતય લેવાિી પ્રહિયામાાં 
ભાગ લેિારા પ્રત્યેક મહિલા માટે માહિિી આવશ્યક છે િેથી આ 
અભ્યાસિો િતે ુમહિલા સશક્તિકરણ પર પસુ્િકાલયોિી નવનવધ 
પ્રવનૃિઓનુાં મલૂ્યાાંકિ કરવાનુાં છે 
પસુ્િકાલય 

પસુ્િકાલયોએ નશક્ષણ અિે સાંશોધિિે પ્રોત્સાિિ, 
વાાંચવાિી આિિો નવકસાવવાનુાં અિે જ્ઞાિ અિે માહિિીિા 
પ્રસારમાાં મિત્વપણૂત ભનૂમકા ભજવી છે પસુ્િકાલય એક 
સામાજજક સાંસ્થા છે અિે િે સામાજજક સેવા એજરસી િરીકે કાયત 
કરે છેિેિા વપરાશકિાતઓિે નવનવધ માહિિી પરૂી પાડે છે 
પસુ્િકાલયોએ નશક્ષણ અિે સાંશોધિિે પ્રોત્સાિિ, વાાંચિિી 
આિિો નવકસાવવા અિે જ્ઞાિ અિે માહિિીિા પ્રસારમાાં 
મિત્વપણૂત ભનૂમકા ભજવી છે. પસુ્િકાલયો માહિિી યગુિા સૌથી 
મિત્વપણૂત ઘટકો પૈકી એક છે. લોકોિે નશક્ષણ અિે સામાજજક 
નવકાસિે ટેકો આપવા માટે પસુ્િકાલયો કાયતરિ છે. િેઓ 
સામાજજક-આનથિક અિે સાાંસ્કૃનિક પ્રગનિ, સ્વ-નવકાસ, આજીવિ 
નશક્ષણ અિે સાક્ષરિા પ્રમોશિમાાં ભાગીિારો છે 
પસુ્િકાલય અને સ્ત્રી 

પસુ્િકાલયસમાજિી માાંગણીિા િમામ પ્રકારિી 
સેવાઓ સાથે શૈક્ષલણક કેરિ િરીકે રૂપાાંિહરિ થઈ શકે છે. કારણ 
કે આ એ કેરિ છે જે લોકો પાસેિો સરકારી ભાંડોળ દ્વારા 
સનુવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવાિો સરળ માગત છે. સ્ત્રીઓમાાં નશક્ષણ 

વધારવા માટે પસુ્િકાલયો નવનવધ પ્રકારિા સ્ત્રોિો અિે સેવાઓ 
પરૂી પાડે છે. પસુ્િકાલયો નિણાતયક પ્રહિયામાાં પણ મિત્વિી 
ભનૂમકા ભજવે છે જ્યાાં યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિણતય લેવા માટે 
યોગ્ય માહિિી સાથે સ્ત્રીઓિે સમદૃ્ધ બિાવવા મિત્વિી ભનૂમકા 
ભજવે છે િરેક નવકાસલક્ષી અિે શૈક્ષલણક યોજિામાાં 
મહિલાઓનુાં નશક્ષણ અિે િાલીમ િે જરૂરી માિવામાાં આવે છે. 
સ્ત્રીઓિે નશલક્ષિ અિે સસુ ાંસ્કૃિ બિાવવા માટે, અિે આવા 
સમાજ માટે અસરકારક શૈક્ષલણક વ્યવસ્થા અિે સારા 
પસુ્િકાલયિી જરૂર છે. 
અભ્યાસનાાં િતેઓુ 

 મહિલા સશક્તિકરણ માટે પસુ્િકાલયોિી નવનવધ પ્રવનૃિઓિો 
અભ્યાસ કરવા. 

 મહિલાઓ માટે નવશેષ સાંિભત સાથે નશક્ષણ, સામાજજક આનથિક 
નવકાસ, સાાંસ્કૃનિક પ્રવનૃિઓ અિે રાજકીય નવકાસ માટે કેટલા 
પસુ્િકાલયો મિિરૂપ છે િે જાણવા માટે 

 સશક્તિકરણ માટે મહિલા દ્વારા પસુ્િકાલયિી માહિિી અિે 
સાંચાર િકિીકિા સાધિો અિે સેવાઓિો ઉપયોગ અિે જાગનૃિ 
શોધવા. 

 મહિલા સશક્તિકરણ માટે પસુ્િકાલયોિી નવનવધ પ્રવ્રનુિઓિો 
અભ્યાસ કરવા 

 મહિલા સશક્તિકરણ માટે યોગ્ય પગલા સચુવવા 
માહિિી મેળવવાની પદ્ધમિ 
        વિતમાિ અભ્યાસ માટે, અભ્યાસ માટેિિી માહિનિ માટે 
મખુ્ય સાધિ િરીકે પ્રશ્નાવલીિો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો 
િિો.આ પ્રશ્નાવલીિે ત્રણ ભાગમાાં નવભાગમાાં બિાવવા માાં 
આવી િિી.પ્રથમ ભાગ વ્યક્તિગિ નવગિો સાથે સાંકળાયેલ 
િિો.બીજા નવભાગ માાં 1થી 15 પ્રશ્નો જેમાાં મહિલાઓ અિે 
પસુ્િકાલય બને્ન ચલોિે સાથે સાકળવામાાં આવ્યા િિા.ત્રીજા 
ભાગમાાં 16થી 31 પ્રશ્નો િિા જેસમસ્યાિા િાહકિક રીિે પસાંિ 
કરેલ પ્રશ્નો સાથે પ્રશ્નાવલી િૈયાર કરવામાાં આવી િિી. 
       મખુ્ય વપરાશકિાતઓ નવદ્યાથીઓ, ગહૃિણીઓ, સરકારી 
કમતચારીઓ અિે અરય લોકો છે. અભ્યાસ માટે રેરડમ િમિૂા 
િકિીકિો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો િિો. 100 જેટલી 
પ્રશ્નાવલલનુાં નવિરણ કરવામાાં આવ્યુાં િત ુાં અિે 80 જેટલી 
પ્રશ્નાવલલ પાછી ફરી િિી. નવશ્લેષણ માટે ટકાવારી પદ્ધનિ અિે 
આલેખ પદ્ધનિ અપિાવવામાાં આવી િિી. 
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માહિિીનુાં અર્થઘટન અને  મવશ્લેષણ 
         માહિિી નવશ્લેષણ અિે અથતઘટિિે સાંશોધિ 
અિવેાલિા હૃિય િરીકે ગણવામાાં આવે છે. નવશ્લેષણિો અથત 
એ છે કે અભ્યાસ િઠેળ વસ્તઓુિી લાક્ષલણકિાઓિો અભ્યાસ 
કરવા માટે અિે િેિા સાંબ ાંનધિ ચલો વચ્ચેિા સાંબ ાંધિો સ્વરૂપ 
િક્કી કરવા માટે ભેગાથઇ અિે જૂથ થયેલ માહિનિિી ટીકાત્મક 
પરીક્ષા છે. એકનત્રિ માહિિીિો નવશ્લેષણ કરવામાાં આવે છે 
અિે િીચે મજુબ જરૂરી અથતઘટિ સાથે આલેખો,ચાટત અિે 
આંકડાઓિા સ્વરૂપમાાં રજૂ કરવામાાં આવ્યુાં છે 

 મહિલાઓિો પસુ્િકાલય સાથે સાંબ ાંધ 
               સૌ પ્રથમ અભ્યાસ દ્વારા એવ ુજાણવાિો પ્રયત્િ 
કરવામાાં આવ્યુાં કે સ્ત્રીઓ પસુ્િકોન ુ વાાંચિ કરે છે ? જેમા 
93.75% મહિલાઓ પસુ્િકોનુાં વાાંચિ કરે છે અિે 6.25% 
મહિલાઓ પસુ્િકોનુાં વાાંચિ કરિી િથી.જ્યારે પસુ્િકાલય અંગે 
પછૂવામા આવ્યુાં ત્યારે 87.5% મહિલાઓ પસુ્િકાલયિો 
ઉપયોગ કરે છે આવી મહિલાઓનુાં માિવ ુછે કે પસુ્િકાલય દ્વારા 
િેમિે િવ ુ જ્ઞાિ મળે છે િથા િેમિે ખ્યાલો સમજાવવામાાં, 
ભણાવવામાાં, પહરક્ષાિી િૈયારી માટે મિિ મળે છે િથા કેટલીક 
મહિલાઓ પસુ્િકાલય િો ઉપયોગ શોખ માટે કે વાાંચિ માટે કરે 
છે. 6.25% મહિલાઓ પસુ્િકાલયિો ઉપયોગ કરિી િથી કારણ 
કે િેમનુાં માિવ ુએવુાં છે કે િેમિે પરુિા પસુ્િકો મળિા િથી 
ક્યા િો િેઓ ઇરટરિેટ દ્વારા વાાંચિ કરે છે.6.25% સ્ત્રીઓએ આ 
પ્રશ્ન અંગે નિરશિા િાખવી. પસુ્િકાલયિો ઉપયોગ કરિાર 
મહિલાઓ માાંથી 46.67% મહિલાઓ પસુ્િકાલય સાથે સભ્યપિ 
ધરાવે છે અિે બાકીિી 53.33% મહિલાઓ સભ્યપિ ધરાવિી 
િથી. 
મહિલાઓ કેટલા સમયથી પસુ્િકાલય સાથે જોળાયેલ છે જે 
કોષ્ટ્ટક િાં .૧ માાં જોવા મળે છે. 
                              કોષ્ટ્ટક િાં .૧ 

 
 

ઉપરિા કોષ્ટ્ટક િાં .2 િા આધારે કિી શકાય કે મોટાભાગિી 
44.45% મહિલાઓ 5થી વધ ુ વષોથી પસુ્િકાલય સાથે 
જોડાયેલી છે અિે19.44% મહિલાઓ 0-1વષતથી પસુ્િકાલય 
સાથે જોડાયેલી છે  
મહિલાઓ પસુ્િકાલયમાાં કેટલો સમય ફાળવે છે જે કોષ્ટ્ટક િાં .૨ 
માાં જોવા મળે છે. 

કોષ્ટ્ટક:૨

 
ઉપર િા કોષ્ટ્ટક િાં .૨ િા આધારે કિીશકાય કે મોટાભાગિી 
56.94% મહિલાઓ 0-1 કલાક જેટલો સમય પસુ્િકાલયમાાં 
ફાળવે  છે અિે 9.73% મહિલાઓજ માત્ર 5થી વધ ુ કલાકો 
પસુ્િકાલયમાાં ફાળવે છે 

અભ્યાસ દ્વારા જાણવા મળ્ય ુ કે 12.5% મહિલાઓ 
પસુ્િકાલયિી િરરોજ મલુાકાિ લે છે.17.5% મહિલાઓ 
નિયમીિ રીિે પસુ્િકાલયિી મલુાકાિ લે છે જ્યારે મોટાભાગિી  
61.25% મહિલાઓ પસુ્િકાલયિી ક્યારેક જ મલુાકાિ લે છે 
અિે 8.75% મહિલાઓ પસુ્િકાલયિી મલુાકાિ લેિી  િથી 
        મહિલાઓ પસુ્િકાલયિો ઉપયોગ જુિા-જુિા િતેથુી 
કરિી િોય છે જેવાકે વાાંચિ માટે/િવ ુ જ્ઞાિ 
મેળવવા/મિોરાંજિ માટે/સમયપસાર કરવા/અરય વગેરે રીિે 
ઉપયોગ કરે છે. 

કોષ્ટ્ટક િાં .૩ 

 
 
 
 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages (National Conf. On 

21
st

 Century: Changing Trends in the Role of Women-Impact on Various Fields) 

Vol. 6, Sp. Issue: 3, March: 2018 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

  135   Print, International, UGC Approved,  Reviewed & Indexed Monthly Journal (I.F.4.9_2018)            www.raijmr.com 

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

ઉપર મજુબ કોષ્ટ્ટક િાં .૩ દ્વારા જાણી સકાય છે કે મહિલાઓ 
પસુ્િકાલયિો ઉપયોગ શા માટે કરે છે. 
        અભ્યાસ દ્વારા એવ ુ જાણી શકાય ુ કે પસુ્િકાલયિો 
ઉપયોગ કરિી મહિલાઓમાાં, મહિલાઓ પસુ્િકાલયમાાં કેવા 
પ્રકારનુાં વાાંચિ કરે છે જે કોષ્ટ્ટક િાં .૪ મા િશાતવવામાાં આવ્ય ુછે 
                          કોષ્ટ્ટક િાં .૪ 

સમાચાર 
પત્ર
    

સાંિભત 
પસુ્િકો
    

પાઠ  
પસુ્િકો
    

સામાનય
કો
    

સામારય 
પસુ્િકો
    

અરય
   

વાાં ન 

 
 પસુ્િકાલયો જુિી-જુિી સગવડો પરુી પાડે છે જેમા 

મહિલાઓ િા મિે 76.25 % પસુ્િકાલયોમાાં વાાંચિ ખાંડિી 
સનુવધા છે,38.75% પસુ્િકાલયો ઇરટરિેટ બ્રાઉઝર િી સનુવધા 
પરુી પાડે છે.36.25% પસુ્િકાલયો હડજીટલ લાઇબ્રેરીિી સનુવધા 
પરુી પાડે છે.10% પસુ્િકાલયોમાાં સભાગ્રિૂિી સનુવધા ઉપલબ્ધ 
છે,5% આટત ગેલેરીિી સનુવધા પરુી પાડે છે.આ નસવાય 
પસુ્િકાલયો અરય સનુવધા પણ પરુી પાડે છે જેવી કે િારીખ 
રૂપાાંિર,મોબાઈલ લાઇબ્રેરી વગેરે. 
              અભ્યાસ દ્વારા એવ ુ જાણવા મળ્ય ુ કે 77.50% 
મહિલાઓ ઇ-લાઇબ્રેરી નવશે જાણે છે જ્યારે 22.50% મહિલાઓ  
ઇ-લાઇબ્રેરી નવશે જાણિી િથી િથા 50% મહિલાઓ ઇ-
લાઇબ્રેરી િો ઉપયોગ કરે છે 32.25% મહિલાઓ એવી છે જે ઇ-
લાઇબ્રેરી નવશે જાણે છેપરાંત ુ િેિો ઉપયોગ કરિી િથી.જ્યારે 
િેમિે પછુવામાાં આવ્ય ુ કે મહિલા સશક્તિકરણમાાં કોિો ફાળો 
વધ ુ છે પસુ્િકાલય કે ઇ-લાઇબ્રેરી ત્યારે 65.15% મહિલાઓિો 

માિવ ુ િત ુ કે પસુ્િકાલયિો ફાળો વધ ુ છે જ્યારે 34.85% 
મહિલાઓિો માિવ ુિત ુકે ઇ-લાઇબ્રેરીિો ફાળો વધ ુછે 
મહિલાઓ પસુ્િકાલયમાાં કેવા પસુ્િકો અિે સામાનયકોનુાં વાાંચિ 
કરે છે જે કોષ્ટ્ટક િાં .6 અિે કોષ્ટ્ટક િાં .7 માાં િશાતવવામાાં આવ્ય ુ
છે 

કોષ્ટ્ટક િાં .૫ 
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કોષ્ટ્ટક િાં .૬ 
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મહિલા સશક્તિકરણમાાં 
 ાળ  

મહિલા 
સશક્તિકરણમાાં 
ફાળો 

 પસુ્િકાલય અિે મહિલા સશક્તિકરણ  
અભ્યાસમાાં જાણવા મળ્ય ુ કે 97.44% મહિલાઓ માિે છે કે 
સ્ત્રીઓ માટે પસુ્િકાલય સલામિ જગ્યા છેજ્યારે 2.56% 
મહિલાઓનમુાિવ ુ છે સ્ત્રીઓ માટે પસુ્િકાલય સલામિ જગ્યા 
િથી. 41.33% મહિલાઓ એવ ુમાિે છે કે સ્ત્રીઓ માટે અલગ 
પસુ્િકાલય િી વ્યવસ્થા િોવી જોઇએજ્યારે 58.67% મહિલાઓ 
એવ ુ માિવ ુ સ્ત્રીઓ માટે અલગ પસુ્િકાલય િી વ્યવસ્થા િ 
િોવી જોઇએ.જ્યારેિાલમાાં 24% જેટલા પસુ્િકાલયોમાાં મહિલા 
માટે અલગ નવભાગ ફાળવવામાાં આવ્યો છે  
     નિચેિા કોષ્ટ્ટક િાં .૭ મા મહિલા સશક્તિકરણમાાં 
મહિલાઓિા મિે કોિો ફાળો વધ ુછે િેિો અભ્યાસ કરી શકાયો 
છે. 
                               કોષ્ટ્ટક િાં ૭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અભ્યાસમાાં 89.87% મહિલાઓિો એવ ુ માિવ ુ છે કે 
પસુ્િકાલયિા કારણે મહિલા સશક્તિકરણ માાં વેગ મળે છે 
જ્યારે 10.13% મહિલાઓિો આ માિવ ુ િથી.97.5% 
મહિલાઓનુાં એવ ુમાિવ ુછે પસુ્િકાલયિા કારણે મહિલાઓ િી 
પરાંપરાગિ નવચારસરણી માાં ફેરફાર થાયછે પરાંત ુ 2.5% 
મહિલાઓિો આવ ુમાિવ ુિથી.90% મહિલાઓનુાં એવ ુ માિવ ુ
છે પસુ્િકાલય મહિલાઓ િે પડકારો િો સામિો કરવા માાં 
મિિરૂપ થાય છે.જ્યારે 10% મહિલાઓ એનવ મરયિા ધરાવિી 
િથી.98.75% મહિલાઓિો એવ ુમાિવ ુછે કે પસુ્િકો વાાંચવાથી 
મહિલાઓિા આત્મનવશ્વાસમાાં વધારો થાય છે જ્યારે 1.25% 
મહિલાઓ એવી મારયિા ધરાવિી િથી.જ્યારે િેમિી સામે 
પ્રશ્ન મકુવા આવ્યુાં કેપસુ્િકો િા કારણે મહિલાઓિે િેમિા િકો 
પ્રત્યે જાગ્રિુીમાાં વધારો થયો છે ? ત્યારે બધીજ મહિલાઓએ 

100% િિારાત્મક પ્રનિભાવ આપ્યો િિો.96.20% મહિલાઓિો 
એવ ુ માિવ ુ છે કે પસુ્િકો વ્યવસાય માાં મિિરૂપ થાય 
છે.70.59% પસુ્િકાલય દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ િા કયતિમો 
િાથ ધરાિા િથી માત્ર 29.41% પસુ્િકાલય દ્વારા મહિલા 
સશક્તિકરણ િા કયતિમો િાથ ધરાય છે.66.67% મહિલાિા મિે 
મહિલા સશક્તિકરણ પર વધ ુપસુ્િકો લખવાિી જરૂર છે જ્યારે 
33.33% મહિલાઓિા મિે આવા પસુ્િકો લખવાિી જરૂર િથી 
                            કોષ્ટ્ટક િાં .૮    
મહિલા સશક્તિકરણ મા પસુ્િકાલયિો ફાળો સ્ત્રી માટે શૈક્ષણીક 
સાંસ્થા િરીકે પસુ્િકાલયિો ફાળો એજ્યકેુશિ ગેપ પરુૂ પાડવા 
માાં પસુ્િકાલયિો ફાળો ગ્રાનમણ ક્ષેત્રિી મહિલાઓ માટે 
પસુ્િકાલય િો ફાળો રોજગારી િથા સ્વ-રોજગારી મેળવવા 
પસુ્િકાલય િો ફાળો સ્ત્રીઓમાાં કૌશલ્ય નવકાસમાટે 
પસુ્િકાલયિો ફાળો  
ઉપરિા કોષ્ટ્ટક િાં .૮ દ્વારા જુિી-જુિી બાબિો અંગે પસુ્િકાલય 
િો ફાળો જાણી શકાય છે.જેમા મહિલા સશક્તિકરણ િે ત્રણ રેટ 
મળ્યા છે જે સચુવે છે મહિલા સશક્તિકરણ મા પસુ્િકાલયિો 
ફાળોમધ્યમ છે. સ્ત્રી માટે શૈક્ષણીક સાંસ્થા િરીકે પસુ્િકાલયિો 
ફાળો વધ ુ છે, એજ્યકેુશિ ગેપ પરુૂ પાડવા માાં પસુ્િકાલયિો 
ફાળો મધ્યમ છે જ્યારે ગ્રાનમણ ક્ષેત્રિી મહિલાઓ માટે 
પસુ્િકાલય િો ફાળો ઓછો છે. રોજગારી િથા સ્વ-રોજગારી 
મેળવવા પસુ્િકાલય િો ફાળો પણ મધ્યમ છે જ્યારે સ્ત્રીઓ માાં 
કૌશલ્ય નવકાસમાટે પસુ્િકાલયિો ફાળો વધ ુછે.   
અભ્યાસ ના  ાયદા 

 આ અભ્યાસ દ્વારા મહિલાઓિો પસુ્િકાલય િરફિો વલણ 
જાણી શકાયો 

 મહિલા સશક્તિકરણ માટે પસુ્િકાલયોિી નવનવધ પ્રવ્રનુિઓિો 
અભ્યાસ કરી શકાયો 

 ઇ-લાઇબ્રેરી જેવા િવા ખ્યાલો અંગે મહિલાઓિો અલભપ્રાય 
જાણી શકાય ુ

 મહિલાઓમાાં કેવા પ્રકારિા પસુ્િકો સામાનયકો અંગે રૂચી છે િે 
જાણી શકાય ુ

 મહિલાઓ િો પસુ્િકાલય અંગેિો ખ્યાલ અિે અલભપ્રાય મેળવી 
શકાય ુ

 મહિલા સશક્તિકરણ અંગે િવા ખ્યાલ અિે વેગ માટે અલભપ્રાય 
મેળવી શકાય ુ
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અભ્યાસની મયાથદા 
 માત્ર નશલક્ષિ વગત િે ધ્યાિમાાં લઇ આ અભ્યાસ કરવામાાં આવ્ય ુ

છે. 
 આ અભ્યાસ માત્ર મહિલાઓ િે અનલુક્ષી કરવામાાં આવ્ય ુછે. 
 આ અભ્યાસમાાં મયાતહિિ ભૌગોલલક નવસ્િારિે ધ્યાિમાાં લેવામા 

આવ્ય ુછે. 
 આ અભ્યાસ માત્ર 2017 પરુત ુમયાતહિિ છે. 

અભ્યાસના િારણ  
 પસુ્િકો થકી મહિલાઓમાાં નવચારશક્તિ વધે છે િથા િેમિે 

પે્રરણા મળે છે 
 પસુ્િકાલય િવ ુશીખવા િથા િવ ુજ્ઞાિ મેળવવામાાં મિિરૂપ 

થાય છે 
 પસુ્િકાલય દ્વારા એજ્યકેુશિ ગેપ દૂર કરી શકાય છે 
 મહિલાઓન ુ માિવ ુ છે કે પસુ્િકાલય દ્વારા િેમિે િેમિા િકો 

પ્રત્યે જાગ્રિુી મળે છે 
 સમકાલલિ જીવિથી મહિિગાર થઇ િિઉપરાાંિ જે બાબિો 

અંગે અજાણ િોઇએ િે બાબિો જાણી શકાય છે.િેમ જ 
સર્જિાત્મકિા ખીલે છે.  

 પસુ્િકાલય દ્વારા મહિલા કેળવણી િે વેગ મળ્યો છે જેથી િે 
િરેક સાંજોગોમાાં પડકારિો કઇ રીિે સામિો કરવો િે અંગે 
ખ્યાલ મેળવી શકાયો છે 

 મોટાભાગિી મહિલાઓ િી પરાંપરાગિ નવચારસરણી માાં ફેરફાર 
થાયછે  

 પસુ્િકાલયિા કારણે મહિલાઓમાાં રોજગારી િથા કૌશલ્ય 
નવકાસમાાં પણ વધારો થયો છે 

 યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિણતય લેવામાાં મિિરૂપ થાય છે. 
 પોિાિા પર નવશ્વાસ કેળવવા િથા સ્વનિભર બિિા શીખવે છે. 

અભભપ્રાય િર્ા સ ૂન  
 જ્યા ઇ-લાઇબ્રેરી અંગેિી સનુવધા ઉપલબ્ધ િ િોય ત્યા આવી 

સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવી 
 સશતિ િારીઓિી આત્મકથાઓ વધ ુલખવાિી જુુર છે. 
 પસુ્િકાલયમાાં મહિલાઓિા નવકાસિે લગિા કાયતિમો િાથ 

ધરાવવા જોઇએ 
 કોઇ બિાવ િ બિે િથા મહિલાઓિી સલામિી માટે અલગ 

નવભાગિી ફાળવણી કરવી જોઇએ. 

 પસુ્િકાલયો િારા જે મહિલાઓ અભણ છે િે વાાંચી િેમ જ લખી 
શકે િેવા કાયતિમો િાથ ધરવા. 

 લચત્રો આધાહરિ પસુ્િકો િોવા જોઇએ જેથી જે વાાંચી િ શકે િે 
સમજી શકે. 

 પસુ્િકાલયમાાં સ્વચ્છિા,બેઠક વ્યવસ્થા,પરુત ુ ફિીચર,શૌચાલય 
વગેરે. જેવી સનુવધા પ્રાપ્ય િોવી જોઇએ 

 મહિલા સશક્તિકરણ  માટે વધ ુ પસુ્િકો લખાવવાિી જરૂર છે 
જેથી અરય મહિલાિાાં પે્રરણાિાયક પ્રસાંગો દ્વારા સારી શીખ 
મેળવી શકાય છે. 

 િમામ પ્રકારિા સાહિત્યો પ્રિાિ કરવા જોઇએ 
 મહિલા સશક્તિકરણિે વેગ મળે િે માટે િાિા-મોટા કયતિમો 

કરવા જોઇએ 
ઉપસાંિાર 
         મહિલા સશક્તિકરણ પ્રહિયામાાં પસુ્િકાલય મિત્વિી 
ભનૂમકા ભજવે છે.પસુ્િકાલય મહિલા સશક્તિકરણ માટે જરૂરી 
માહિિી િેમજ માગતિશતિ પરૂી પાડે છે.પસુ્િકાલયિા કારણે 
મોટાભાગિી મહિલાઓ િી પરાંપરાગિ નવચારસરણી માાં ફેરફાર 
થયોછે. પસુ્િકાલયિા કારણે મહિલાઓમાાં રોજગારી િથા 
કૌશલ્ય નવકાસમાાં પણ વધારો થયો છે.પસુ્િકાલયોએ 
મહિલાઓિી સધુારણા માટે મિત્ત્વિી ભનૂમકા ભજવી છે. ઇ-
લાઇબ્રેરી જેવા િવા ખ્યાલો અંગે મહિલાઓિો અલભપ્રાય જાણી 
શકાય ુ છે.મહિલા સશક્તિકરણ અિે પસુ્િકાલય આ બને્ન ચલો 
એકબીજા સાથે સાંકળાયેલા છે િેમજ મહિલા સશક્તિકરણ 
પસુ્િકોિી િકારાત્મક અસર જોવા મળી છે. 
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