
આપણા ગ્રામવિકાસની સમસ્યાઓ અન ેઉકેલો 

ગજુરાત રાજ્યના નિસારી જીલ્લાના આપણા માાંધાતા સમાજના મોટા ભાગના લોકોની પરદેશમાાં બેત્રણ પઢેી 

થઈ ગઈ છે. 70થી પણ િધ ુ િર્ોોના પરદેશના િસિાટ છતાાં નિસારી જીલ્લાનાાં આપણી માતભૃૂમમ અને 

વપતભૃૂમમનાાં ગામો આપણા મન તથા હૃદયમાાં સ્થાન ધરાિે છે એ આપણા વિમશષ્ટ સાંસ્કારના બળનુાં  દ્યોતક છે. 

આપણા યિુકયિુતી સદુ્ાાં  જમેણે કદાચ ભારતની મલુાકાત પણ લીધી નહીં હોય તેઓ ભારતીય સાંગીત, 

ભારતીય ભોજન, ભારતના રાસ-ગરબા, વિવિધ ઉત્સિો, મહન્દ ુનાટકો િગરેમેાાં  રસ લ ેછે, અને હિે તો યોગ 

પણ એમને આકર્ ેછે. આજ ેકદાચ એ લોકો સ્થાવનક પરરસ્સ્થવત જાણિાને ઉત્સકુ ન પણ હોય, પરાંત ુહિે 

પ્રિાહ બદલાિા માાંડ્યો છે, ખાસ કરીને શ્રી. મોદીની આપણા વિવિધ દેશોની મલુાકાત પછી. 

આપણા ઘણા લોકો હિે ભારતની તથા એમના પારીિારીક ગામની મલુાકાત લ ેછે. એટલુાં  જ નહીં પોતાના 

ગામ માટે કાં ઈક કરિાની ખિેના પણ રાખ ેછે. ખાસ કરીન ેરીટાયર થયેલા મોટા ભાગના લોકોમાાં આ ભાિના 

જોિામાાં આિે છે. તેઓ મશયાળામાાં ઠાંડીના કારણે અથિા ચને્જ માટે બેત્રણ માસ પોતાના ગામમાાં રહે છે. 

આપણા લોકો જ ેખરખેર તો આપણાાં સગાાંસાંબાંધી અને મમત્રો છે તેમને કઈ ખાસ તાકીદની અને ઉપયોગી 

મદદ ની જરૂર છે તેનાથી તમને મામહતગાર કરિા આ ટુાં કુાં  લખાણ તૈયાર કયુું છે.  

હ ુાં  આગળ િધુાં  તે પહેલાાં મારા વિર્ ેથોડુાં કહ ુાં . મારાં નામ કેશિલાલ જ.ે પટેલ છે, અને હ ુાં  બોદાલી ગામનો છુાં . 

તમારામાાંના મોટા ભાગના ની જમે મેં મસત્તેર િર્ો પહેલાાં અમગયાર િર્ોની િયે ભારત છોડુ્યાં હતુાં . ૨૩ િર્ો કેન્યામાાં 

િીતાવ્યા બાદ ૪૬ િર્ોથી ઈન્ગલને્ડમાાં છુાં . આમ છતાાં તમારા બધાની જમે ભારત અને આપણી એ સાંસ્કૃવત સાથે 

સાંપકોમાાં  રહ્યો છુાં . 

૩૩ િર્ો પહેલાાં મેં કાાંઠા વિભાગ ફે્રન્ડશીપ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી હતી, અને એની સાથે સક્રીયપણે જોડાયેલો 

હોિાથી આપણાાં ગામોના અનભુિો અને જાણકારીને કારણે એમના વિર્ ેહ ુાં  લખી શકુાં  છુાં . કાાંઠા વિભાગનાાં ૫૦ 

ગામોમાાં દર િર્ ે અમે ૧૫થી ૧૭ સમાજ વિકાસના પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. (એની વિગતો માટે આપણી 

િેબસાઈટનુાં  લખાણ જોિા વિનાંતી. www.mandhataglobal.com) 

પરદેશમાાં િસતા આપણામાાંથી જ ેકોઈ ગામોની મલુાકાત લ ેતેઓ જોઈ શકશ ેકે આપણે જ્યાાં અહીં પરદેશમાાં 

રહીએ છીએ તેિી સગિડો અને તકો આપણાાં ગામડાાંઓમાાં મબલકુલ નથી. પાયાની સગિડો જનેે આપણે 

પરદેશમાાં સાિ સ્િાભાવિક હોિાનુાં  માનીએ છીએ તે સદુ્ાાં  બહ ુજ જુજ જોિા મળે છે. નળનુાં  પાણી પણ હાલમાાં 

થોડાાં  િર્ોથી મળિાનુાં  શરૂ થયુાં  છે, તે પણ કદાચ રદિસમાાં એક કે બે કલાક માટે અને થોડા સ્થાવનક રસ્તાઓ અન ે

લાઈટની સગિડ થઈ છે.  

યોગ્ય મશક્ષણ અને હનુ્નરના અભાિે મોટા ભાગનાાં આપણા લોકો સાધારણ ખતેી અને ઢોરઢાાંખર પર ગજુારો 

કર ેછે. કેટલાક લોકો નજીિી ઔદ્યોમગક કેળિણી લઈને કે એિી કશી લાયકાત વિનાની મજુરી નજીકનાાં શહેરોમાાં 

કરીને ગજુરાન ચલાિે છે. 

http://www.mandhataglobal.com/


પરદેશમાાં સ્થાયી થયેલા આપણી જુની પઢેીના લોકો પોતાને પરુપેરુા ભારતીય ગણે છે, અને આપણાાં ગામો 

માટે બહ ુજ લાગણી ધરાિે છે. તેઓ સેંકડોની સાંખ્યામાાં દર િર્ ે દેશની મલુાકાત લ ેછે. ગામમાાં તેઓ સ્કુલ, 

માં રદર, રમતગમત િગરે ેમાટે ઉદાર હાથે દાન આપ ેછે, સગાાંિહાલાાંને મદદ કર ેછે, અને અન્ય જ ેકાંઈ જરૂર 

જણાય તેમાાં મદદ કર ેછે. એ એક હકીકત છે કે આપણાાં ગામડાાંમાાં  લગભગ બધાાં જ કુટુાંબો પરદેશથી જતા પૈસા 

પર નભ ેછે. તેમના સદનસીબે કાં ઈ નહીં તો ઘરનુાં  એકાદ જણ તો પરદેશ ગયેલુાં  હોય છે, અને આથી તેમનુાં  ગાડુાં 

ગબડી જાય છે. કમનસીબે કેટલાાંક કુટુાંબો એિાાં છે કે જમેનુાં  પરદેશમાાં કોઈ નથી, આથી તેઓ ગરીબાઈમાાં સબડ ે

છે. 

કોઈ પણ ગામમાાં વિકાસનાાં કામો ત્યાર ેજ થઈ શકે જો તે ગામનાાં સાંતાનો ઉદાર હાથે સખાિતની સહાય કર.ે 

ગામના સિાુંગી વિકાસ સાથે કામચલાઉ પ્રોજકે્ટનો સમાિેશ કરી લિેાની હિે તાતી જરૂરરયાત પદેા થઈ છે. 

સિાુંગી વિકાસમાાં મશક્ષણ, સ્િાસ્્ય અને સ્િચ્છતા, હનુ્નર અને તાલીમ િગરેનેો સમાિેશ થિો જોઈએ. 

ઉપરની બધી બાબતો એકબીજા સાથે સાંબાંધીત છે. દરકે પ્રોજકે્ટ ઝડપી પ્રગવત માટે બીજા પ્રોજકે્ટને મદદરૂપ બન ે

છે.  

આપણાાં ગામો માટે હ ુાં  નીચનેી બાબતોને અગ્રતા આપુાં  છુાં . 

૧. સારાં ગાળલેુાં  પીિાનુાં  પાણી – આનાથી ૫૦% માાંદગી ઘટી જશ ેઆથી દિાદારૂ, ડૉક્ટરના ખચોમાાં બચત થતાાં 

ગામ સમદૃ્ થશ.ે (બોદાલીમાાં આ બાબતમાાં અમને ૪ િર્ોમાાં આનો સારો અનભુિ થયો છે.)  

૨. સારાં સ્િાસ્્ય અન ેસ્િચ્છતા જનેાથી બાળકો ભણિામાાં િધ ુધ્યાન આપી શકશ ેઅન ેકેળિણીનુાં  સ્તર ઉાંચુાં 

આિશ.ે 

૩. ટેકનીકલ મશક્ષણ અન ેટે્રનીંગ જનેાથી યિુા પઢેી વ્યિસાયી તાલીમ લઈ નોકરી માટે તૈયાર થઈ શકશ.ે 

નોકરી કરનાર લોકો િધ ુઆત્મવિશ્વાસ ધરાિતા હોય છે અને જિાબદારી પિૂોક િત ેછે. મને લાગ ેછે કે આથી 

જુગાર અને દારૂની લત ઘટશ.ે 

હાલ પરૂતુાં  આપણે આ ત્રણ પ્રોજકે્ટ પર ધ્યાન કેન્રીત કરિુાં  જોઈએ. 

આ પાયાની જરૂરરયાત પરૂી પાડિા આપણે કેિી રીતે આગળ િધિુાં? 

આ પ્રોજકે્ટ કાં ઈ એટલા બધા ખચાોળ તો નથી. જો કે એિા સસ્તા પણ નથી, કેમ કે એ દર િર્ ેચાલ ુરાખિા પડ.ે 

બધા દેશોમાાં આપણા લોકો િસ્યા છે ત્યાાં આપણા દરકે ગામનાાં માંડળો રચાયાાં છે. આ ગામનાાં માંડળો પહેલ 

કરી શકે. કેટલાાંક ગામનાાં માંડળો કર ેપણ છે, પરાંત ુવ્યસ્ક્તગત રીતે કે ગામના કેટલાક મમત્રો સાથે ભેગા મળીને 

કોઈ પ્રોજકે્ટ હાથ પર લિેામાાં પણ કોઈ રોકિાનુાં  નથી. 



આર. ઓ. િૉટર ફીલ્ટર પ્લાન્ટનો ખચો લગભગ ૬૦૦૦ પાઉન્ડ જટેલો થાય છે. આ ખચો માત્ર એક જ િખત 

લાગ ેછે. કોઈ માણસ એકલો કે કેટલાક મમત્રો મળીને પણ આ પ્રોજકે્ટ હાથ પર લઈ શકે. (ભવિષ્યની પઢેીઓ 

તમન ેઉપકારિશ થશ.ે) 

સ્િચ્છતા અન ેઆરોગ્ય – ગામમાાંનો કચરો અને પ્લાસ્ટીક બેગ દર અઠિારડયે કોઈ એક જણને પાટો  ટાઈમ કામે 

રાખિાથી સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય. એનો આખા િર્ોનો પગાર કોઈ એક કે બે જણા દાન આપીને ચકુિે એિુાં  

ગોઠિી શકાય.  

મશક્ષણ અન ેતાલીમ – કોઈ એક કે બે વિદ્યાથીઓને કાં પ્યટુર, િેલ્ડીંગ, મોટર િાયરીંગ, મોટર મમકેવનક અથિા 

બીજા કોઈ હનુ્નર શીખિા માટે ફી ભરિા આવથોક મદદ કરી શકાય. આજ સધુીમાાં આપણા વિસ્તારમાાં કોઈ 

ડૉક્ટર, ડને્ટીસ્ટ, િૈજ્ઞાવનક, એકાઉન્ટન્ટ, િગરે ેથયુાં  નથી. એ જ રીતે આપણે ત્યાાં કોઈ રાજકારણી, સરકારમાાં 

ઊાં ચામાાં ઊાં ચો પદિીધારી, ઉદ્યોગપવત કે રાજકીય નતેા થયો નથી, કારણ કે માબાપ પાસે પોતાનાાં સાંતાનન ે

કોલજે કે યવુનિમસોટીમાાં ભણાિિા માટે જરૂરી પૈસા હોતા નથી. આથી આપણો વિસ્તાર જ્યાાંનો ત્યાાં અને પછાત 

રહ્યો છે, કારણ કે ઉચ્ચ મશમક્ષતો અને ધાંધાદારીઓનો અભાિ છે. આ જ વિદ્યાથીઓ પરદેશમાાં કાઠુાં  કાઢી સુાં દર 

પ્રગવત કર ેછે. 

આ વિર્યમાાં ગાંભીર વિચારણ કરી આપણે મોટા પાયા પર નિસારી કાાંઠા વિભાગ સ્કોલરશીપ ફાં ડ સ્થાપિુાં  

જોઈએ. અમન ેખાતરી છે કે ઘણા લોકો વનયમમત રૂપ ેવનયત સમયે કે એકી િખતે દાન આપિા રાજી થશ.ે 

જો પરૂતો સહકાર મળશ ેતો અમે આ અત્યાંત પ્રશસ્ત સાહસને સાંભાળિા માટે ગોઠિણ કરીશુાં . નીચ ેઆપલે 

ઈમેલ દ્વારા કે િેબસાઈટ પર અમને આ બાબત આપના સહકારની જાણ કરિા વિનાંતી. 

જો આપણે પ્રગવત કરિી હોય તો કોલજેમાાં ભણિા માટે ઉચ્ચ મશક્ષણ ફાં ડ પણ આપણા લોકો માટે બહ ુજ 

જરૂરી છે. 

ખરખેર તો તમે પોતાના ગામો માટે શુાં  કરી શકો તેનો કોઈ અાંત નથી, અને એ ખચાોળ હોિુાં  જરૂરી નથી. પણ 

કાંઈ નહીં તો થોડાાં  િર્ો ભોગ આપિા તૈયાર રહો. 

જો તમે માત્ર એક જ નાનુાં  સરખુાં પ્રદાન કરિા ચાહતા હો તો કોઈને એકાદ ભેંસ ખરીદી આપો, થોડાાં  ફળઝાડ 

િાિો, એકાદ બાળકના ભણાિિાનો ખચો ઉપાડી લો કે રસ્તા પરની લાઈટનો ખચો પરૂો પાડો. 

છેિટે તમે જ ેપ્રોજકે્ટ પસાંદ કરો તેને નાણાાં કેિી રીતે પહોાંચાડિાાં  તેની સહેલી રીત હ ુાં  તમને જણાિુાં  છુાં . અહીં 

પશ્ચિમના દેશોમાાં બેન્કમાાં આપણે મકેુલા પૈસા પર આપણને નજીિુાં  વ્યાજ મળે છે. તમે તમારા ગામની બેન્કમાાં 

ફીક્ષ્ડ રડપોઝીટ એન.આર. આઈ. એકાઉન્ટ લાાંબી મદુત માટે ખોલાિો.  તમને લગભગ ૭% જટેલુાં  વ્યાજ મળશ.ે 

તમારા પ્રોજકે્ટ માટે એ વ્યાજના પસૈા ગામને દાનમાાં આપો. બેન્ક એ વ્યાજ તમારા ગામની “ગામ સેિા સમમવત 

એકાઉન્ટ”માાં તમે ગામ માટે જ ેકરિા માગતા હો તે માટે જમા કર ેએિી ગોઠિણ કરો. તમારા ગામના ભલા 

માટે અને તમારા આધ્યાસ્ત્મક લાભ માટે વ્યાજ જતુાં  કરો.  



સ્કોલરશીપ ફાં ડ માટે અમે અલગ એકાઉન્ટ ખોલીશુાં . 

આખા જગતમાાં આપણા સમાજના સેંકડો ગ્રેજ્યએુટ, વ્યિસાયીકો અને ધાંધાદારીઓ છે. આપણાાં બધાાં જ 

ગામોમાાં પરીિતોન માટે વનયમમત દાન કરિાનુાં  વિચારિા માટે આપ સહનુે નમ્ર વિનાંતી કરાં છુાં . 

જો આ બાબત િધ ુવિચારિીમશો કરિો હોય તો મને આ સરનામે ઈમેલ કરો: 

kjspatel@yahoo.co.uk 

 

 

Keshavlal J Patel /  Bharatbhai Vala   
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