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ગાાંધીવિચાર આધારરત ગ્રામવિકાસ : રચનાત્મક સાંસ્થાઓના પરરપે્રક્ષ્યમાાં અભ્યાસ 

(ગજુરાત રાજ્યના સાંદરે્ભ અભ્યાસ) 
મોહાંમદસઈદર્ભાઈ અબ્દુલહરકમ કુરેશી 

પીએચ.ડી, અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 

અને  

મદદનીશ અધ્યાપક, ડૉ. એપીજે અબ્દુલકલામ સરકારી કોલેજ, સલેિાસ. 
ટ ાંકસાર: િતથમાનમાાં રાજ્યની શહરેીકરણની નીવતર્ી સ્ર્ળાાંતર, બેકારી, ગરીબી, ભખૂમરો, ઝાંપડપટ્ટી, માળખાકીય પ્રશ્નો જેિા 
આવર્િક અને સ્િાસ્્ય, વશક્ષણ, બળાત્કાર, જાવતય શોષણ, કોમિાદ, જાવતિાદ, આંતકિાદ જેિા સામાજજક પ્રશ્નો તેમજ પ્રદુષણ, 
કુદરતી સાંસાધનોનુાં ખન્ન, હિામાનમાાં બદલાિ અને ઝેરી િાયનુા પ્રમાણમાાં િધારો જેિા પયાથિરણીય પ્રશ્નો સજાથયા છે. આ 
પ્રશ્નોના વનરાકરણ માટે કોઈ માગથ અંગે વિચારવિમશથ કરતા એક માગથ ગાાંધીવિચાર ધ્યાને આિે છે. ગાાંધીએ વિશ્વને અહહિંસા અને 
સત્યના માગે ગ્રામવિકાસના પાયાના કેટલાક ખ્યાલ રજૂ કયાથ જેને રચનાત્મક કાયથક્રમોના નામે ઓળખિામાાં આિે છે. 
િતથમાનમાાં ઘણા કાયથકરોએ આ રચનાત્મક કાયથક્રમોને જમીન પર સાર્થક કરી બતાવ્યા છે. અતે્ર અભ્યાસમાાં આ બાબત પર 
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરિામાાં આવ્યો છે. 
ચાિીરૂપ શબ્દો : ગાાંધીવિચાર, રચનાત્મક કાયથક્રમો, ગ્રામીણ સમસ્યાઓ, ગ્રામવિકાસ 
1. પ્રસ્તાિના 

વ્યક્તત, રાજ્ય અન ે રાષ્ટ્ર 
પોતાનો વિકાસ કઇ રીતે ર્ાય તે બાબત ે િધ ુ

વિચારશીલ ર્યો છે, અન ેવિકાસની ધારાને િેગ 
આપિા સારૂ આયોજન કરી રહ્યો છે. પ્રિતથમાન 
સમયે વિકાસની આવર્િક વિચારધારામાાં 
આિકવદૃ્ધિર્ી પર આિીને િાસ્તવિકતાન ેધ્યાને 

લઇ રજૂઆત ર્ઇ રહી છે. રાજ્ય પણ 

શહરેીવિકાસની સાર્ ે સાર્ ે ગ્રામવિકાસ પર ભાર 

આપિા લાગ્યો છે, અન ે વિવિધ કાયથક્રમો હાર્ 
ધરતો ર્યો છે. તેનાર્ી વિરુિમાાં 
અપાકષથક(Push) અન ેઆકષથક(Pull) પહરબળોના 
કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાંર્ી શહરેી વિસ્તારો તરફ 

િસ્તીનુાં સ્ર્ળાાંતર િધ્યુાં છે, જેના કારણે આવર્િક, 

સામાજજક અન ેપયાથિરણીય સમસ્યાઓ ઉભી ર્ઇ 

છે. પહરણામ ે ગ્રામીણ અન ે શહરેી વિસ્તારોમાાં 
િસ્તીનુાં સાંતલુન જાળિિા, સાંપોવષત વિકાસ 

સાધિા, કુદરતી અન ે સાાંસ્કૃવતક િારસાના જતન 

માટે કોઇ ચોક્કસ વિકલ્પ શોધિો અવનિાયથ છે. 

આિા સમયે ગાાંધીના આવર્િક વિચારો પર ડોહકય ુ

કરવુાં અવનિાયથ છે. વિકાસની સાર્ ે સાર્ ે ગ્રામીણ 

પ્રશ્નોનુાં વનરાકરણ આિે અને સાંપોવષત ગ્રામવિકાસ 

ર્ાય તે જરૂરી છે જેર્ી કરી િસ્તીનુાં સ્ર્ળાાંતર ઘટે 

અન ે સાંભવિત પડકારોનુાં િતથમાનમાાં વનરાકરણ 

આિી શકે તેમજ સાંપોવષત વિકાસ સાધી શકાય.  

1.1 ગ્રામીણ વિસ્તાર 

સામારય રીતે ગ્રામીણ વિસ્તાર 
એટલે ગામડાાં કે ખેતીિાડી કે ખેતીિાડીને લગતુાં 
એમ કહી શકાય, પણ ગ્રામવિસ્તારની વ્યાખ્યા 
આપિી મશુ્કેલ છે જે િાત િસ્તીગણતરી 
વિભાગ ે પણ સ્િીકારી છે તેમ છતાાં સમજૂતી 
આપિાનો પ્રયાસ કયો છે. જે નીચે મજુબ છે.  

“ગામ કે કસબો એ મળેૂ તો 
રહિેાની જગ્યા ગણાય છે. વિશ્વભરમાાં 
િસ્તીગણતરીમાાં ગ્રામીણ અને શહરેી વિસ્તારના 
ભેદનો સ્િીકાર ર્યો છે અને ગ્રામીણ અન ેશહરેી 
વિસ્તારન ેલગતા આંકડા જુદા જુદા પ્રવસિ ર્ાય 
છે. આમ, છતાાં ગ્રામીણ અન ે શહરેી વિસ્તાર 
િચ્ચેનો તફાિત એટલો સગિડભયો નર્ી જેર્ી 
કરીને સિે દેશોને લાગ ુ પાડી શકાય તેિી 
વ્યાખ્યા કરી શકાય.”(શાહ,1988)  
 ભારતીય બાંધારણની કલમ 243ના 
ખાંડ(જી)માાં ગામની વ્યાખ્યા આ મજુબ આપલેી 
છે: “ ગામ એટલે આ ભાગના હતે ુ માટે 
રાજ્યપાલે જાહરે અવધસચૂનાર્ી વનહદિષ્ટ્ટ કરેલ 
ગામ અન ે તેમાાં તદઅનસુાર વનહદિષ્ટ્ટ કરેલાાં 
ગામોના સમહૂનો સમાિેશ ર્ાય છે.” ગામની 
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વ્યાખ્યામાાં કોઈ એક મહસેલૂી ગામ કે ગામના 
ભાગ, પેટા-પરા અર્િા મિુાડા અર્િા એકર્ી 
િધારે ગામોના સમહૂનો સમાિેશ ર્ઈ શકે તે 
માટે જે વિસ્તારની ગ્રામપાંચાયત રચિાની હોય 
તે વિસ્તારની છેલ્લી િસ્તીગણતરી મજુબ 
15000 કરતાાં િધ ુહોિી જોઇએ નહહ અન ેતેન ે
ગામ તરીકે જાહરે કરિાની રાજ્યપાલન ે

ભલામણ કરિાની જોગિાઇ પેટા કલમ-૧માાં છે. 
(પાંચાયતધારો, 1993) 

1.2 ગ્રામીણ સમસ્યાઓ 

 ગ્રામીણ સમસ્યાઓને મખુ્યત્િે આવર્િક, 
માળખાકીય, સામાજજક અન ે પયાથિરણીય 
સમસ્યાઓનાાં સાંદભે વિભાજજત કરી શકાય જે 
નીચે મજુબ છે. 

સારણી-1 ગ્રામીણ સમસ્યાઓ 

અ. આવથિક સમસ્યાઓ બ. સામાજજક સમસ્યાઓ ક. માળખાકીય પ્રશ્નો ડ. પયાાિરણીય સમસ્યાઓ 
• મડૂીરોકાણને 

લગતી સમસ્યાઓ 
• બબન કૃવષક્ષેતે્ર 

તાલીમ અને 
સહાયનો અભાિ 

• વશક્ષણની સમસ્યા 
• આરોગ્યની સમસ્યા 
• દારૂનુાં સેિન અને 

વ્યસન 
• જમીનવિષયક ઝઘડા 
• જ્ઞાવતિાદ અને  

કોમિાદ 
• આંતકિાદ 

• િાહનવ્યિહારનો પ્રશ્ન 
• સાંદેશાવ્યહારનો પ્રશ્ન 
• પીિાના પાણીની 

સમસ્યા 
• ગટરવ્યિસ્ર્ાનો અભાિ 
• બેન્દ્રકગ 
• િીમાનો અભાિ 
• પાક િેચાણ વ્યિસ્ર્ાનો 

અભાિ 
• પાક સાંગ્રહ વ્યિસ્ર્ાનો 

અભાિ 

• કુદરતી આપવિ 
• જ ાંગલોનુાં વનકાંદન 
• પ્રદૂષણ 

1.3 ગ્રામવિકાસનો અથા 
વિકાસ એટલે નક્કી કરેલી 

હદશામાાં ર્તાાં એિા પાહરમાબણક અને 
ગણુિિાલક્ષી ફેરફાર કે જે વિધેયાત્મક હોય. 
જ્યારે ગ્રામવિકાસ એટલે ગ્રામવિસ્તારના વિવિધ 
ક્ષેત્રોમાાં ર્તાાં કેટલાક વિધેયાત્મક ફેરફારો. 
ગ્રામવિકાસ માનિજીિન અન ેપ્રવવૃતના વિવિધ 
પાસાાંઓન ે આિરી લ ે છે. આ પાસાાંઓન ે
મખુ્યત્િે ચાર વિભાગમાાં િહચેી શકાય : (૧) 
સામાજજક, (૨)આવર્િક, (૩) યાંત્રિૈજ્ઞાવનક, (૪) 
કુદરત. આ તમામ પાસાાંઓનો સસુાંકબલત અન ે
સમતબુલત વિકાસ એટલે ગ્રામવિકાસ. (શાસ્ત્રી, 
1983) 

જેમને સહાયની સૌર્ી િધ ુ
જરૂર છે એિા વિશાળ લોકસમદુાયને મદદરૂપ 
ર્વુાં હોય તો વિકાસની વ્યહૂરચનામાાં 
ગ્રામવિકાસન ે સૌર્ી વિશષે મહત્િ આપવુાં 
જોઈએ.(વિશ્વ બેન્ક, 1975) 

ભારતના વિકાસની કોઈપણ 
સાર્થક વ્યહૂરચનામાાં સગુ્રવર્ત ગ્રામવિકાસ એ 
વિકાસના પ્રયત્નોનુાં કેન્દ્રિત બબરદુ બનવુાં જોઈએ. 
(વમન્હાસ, 1975) 

ગ્રામવિકાસ એટલે ગ્રામીણ 
વિસ્તારમાાં રહતેા નીચી આિક િાળી િસ્તીના 
જીિનધોરણમાાં સધુારો લાિિો અન ેસ્િાિલાંબી 
બનાિિાની પ્રહકયા. (લેલલની, 2005) 

1.4 ગાાંધીવિચાર આધારરત ગ્રામવિકાસ 
ગાાંધીવિચારના અંગેઅંગમાાં 

ગામ સમાયલે છે એ િાત ગાાંધીના લખાણોના 
િાાંચનમાાં પ્રર્મ િન્દ્ષ્ટ્ટએ જ જોઈ શકાય. 
‘સત્યનાાં પ્રયોગ’ માાં હફવનતસ અન ે ચાંપારણ 
આશ્રમના પ્રસાંગોમાાં ગ્રામવિકાસની બાબતન ે
એક રચનાત્મક પ્રયોગની િન્દ્ષ્ટ્ટએ પણ જોઈ 
શકાય. ગાાંધીનો ગ્રામ સ્િરાજનો ખ્યાલ એિો છે 
કે “ દરેક ગામ એક સાંપણૂથ પ્રજાસિાક હોવુાં 
જોઈએ. પોતાના જીિનની અત્યાંત મહત્િની 
જરૂરીયાતો માટે એ પ્રજાસિાક પોતાના 
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પાડોશીઓર્ી સ્િતાંત્ર હશે, પરાંત ુ જે બાબતોમાાં 
સહકાયથ હશે તે બધાાં કાયોમાાં પાડોશીઓ સાર્ ે
પરસ્પર સહાયર્ી કાયથ કરશે.(હરરજન બાંધ,ુ 2-8-
1942, પ.ૃ236) 

ગાાંધીના સ્િપ્નનુાં આદશા ગામડુાં 
ગ્રામસ્િરાજની બાબત ે ગાાંધી 

જણાિે છે કે ગામડાાંનો નાશ ર્ાય તો 
હહિંદુસ્તાનનો પણ નાશ ર્શે પછી એ હહિંદુસ્તાન 
નહહ રહ.ે જગતમાાં એનુાં જે વિવશષ્ટ્ટ કાયથ છે તે 
લપુ્ત ર્ઈ જશે.” (પ્રભ,ુ 1963) ‘મારા સ્િપ્ન 
ભારત’માાં ગાાંધી ગ્રામસ્િરાજની રજૂઆત કરતા 
જણાિે છે કે “ભારતિષથના આદશથ ગામડાની 
રચના એિી હશ ેકે સાંપણૂથ સ્િચ્છતા જાળિિાની 
અનકૂુળ રહ.ે તેમાાં પરૂતા હિાઅજિાળાિાળી 
ઝાંપડીઓ હશ ેને તે આસપાસના પાાંચ માઇલના 
ઘેરાિામાાંર્ી મળતી સાધન-સામગ્રીર્ી બનેલી 
હશ,ે ઝાંપડીઓન ે િાડા રાખેલ હશ ે જેર્ી તેમાાં 
િસનારા માણસો તેમના ઘરના ઉપયોગ પરૂતા 
શાકભાજી ઉગાડી શકે ને ઢોર રાખી શકે. 

ગામડાના રસ્તા ને શેરીઓ જેટલાાં ધળૂ વિનાના 
બનાિી શકાય તેટલાાં બનાિાશે, ગામમાાં 
ગામની જરૂહરયાત પરૂતા કૂિા હશ ે ને તનેાર્ી 
પાણી ભરિાની સૌને છૂટ હશ.ે સૌને માટે 
ઉપાસના સ્ર્ાનો હશ,ે એક સાિથજવનક 
સભાસ્ર્ાન હશ,ે ઢોરને ચારિા માટે ગોચર હશ,ે 
સહકારી પિવતએ ચાલતુાં દુગ્ધાલય, ઔધોબગક 
વશક્ષણન ે કેરિમાાં રાખીન ે ચાલતી પ્રાર્વમક ને 
માધ્યવમક શાળાઓ, અન ેઝઘડા પતાિિા માટે 
પાંચાયતો હશ.ે ગામડુાં પોતાના ખપ પરૂતાાં 
અનાજ, શાકભાજી ને ફળ પકિી લેશે, ને 
પોતાના િપરાશ પરૂતી ખાદી પેદા કરી લેશે. 
આદશથ ગામડા વિશેની મારી કલ્પનાની આ 
રૂપરેખા છે.” (હરરજન બાંધ,ુ 31/01/1937, પ.ૃ375) 

આમ, ઉપરોતત રજૂઆત 
ગાાંધીની કલ્પનાનુાં જે ગામડુાં આલેખિામાાં 
આિેલ છે, તનેે આવર્િક, સામાજજક અને 
માળખાકીય પાસાાંઓમાાં આ પ્રમાણે વિભાજજત 
કરી શકાય.  

સારણી-2 ગાાંધીવિચારમાાં ગ્રામવિકાસની આવથિક, સામાજજક અને માળખાકીય બાબતો 
અ. આવથિક બાબતો બ. સામાજજક બાબતો ક. માળખાકીય બાબતો 

• પાયાની જરૂરીયાતમાાં સ્િાિલાંબન 
• આવર્િક જીિનમાાં સ્િદેશીની ભાિના 
• વ્યિસાયમાાં ખેતી, ખાદી, ગહૃઉદ્યોગ, સહકારી 

ધોરણે પશપુાલન 
• પણૂથ રોજગારી 
• વિકેરિીકરણ 
• િાલીપણાનો ખ્યાલ 
• જાતમહનેત 
• યાંત્રોનો વિરોધ 
• અપહરગ્રહ અને ગરીબી વનિારણ 
• આવર્િક સમાનતા 
• અહહિંસક અર્થવ્યિસ્ર્ા 

• વશક્ષણ 
• આરોગ્ય 
• સ્િચ્છતા અને 

અસ્પશૃ્યતા વનિારણ 
• ધમો પ્રત્યે તટસ્ર્ 
• સત્યાગ્રહ 

 

• િાહનવ્યિહાર 
• સાંદેશાવ્યિહાર 
• પાણીની સવુિધા 
• બેન્દ્રકગ 
• વસિંચાઈની સવુિધા 
• િીજળી 
• આિાસ અન ે

શૌચાલય 

2. સારહત્ય સમીક્ષા 
ગાાંધીવિચારનો અર્થશાસ્ત્ર સાર્ે 

શુાં સાંબાંધ તે માટે એક આકૃવતનુાં વનમાથણ 
એમ.ફીલના લઘશુોધ વનબાંધમાાં કયુથ હત ુાં. 
પાછળર્ી http://kcgjournal.org/kcg/social-

science-issue-26માાં “ગાાંધીના આવર્િક 
વિચારોના પ્રેરણામવૂતિ અને વિચારકો”માાં 

પ્રકાવશત ર્યેલ છે જેમાાં ગાાંધીના આવર્િક 
વિચારો અને વિચારકોની પણ માહહતી 
આપિામાાં આિેલ છે. 
ગાાંધીના આવથિક વિચારનો અથાશાસ્ત્ર સાથે 
સાંબાંધ 

ગાાંધી જણાિે છે કે, સત્ય અને 
અહહિંસાનો ખ્યાલ તો આહદકાળર્ી ચાલતો 

http://kcgjournal.org/kcg/social-science-issue-26
http://kcgjournal.org/kcg/social-science-issue-26
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આવ્યો છે. અર્થશાસ્ત્ર ઉત્પાદન, િહેંચણી અન ે
િપરાશ આ ત્રણ પાયાના વસિાાંતો પર રચાયેલ 
છે. ગાાંધીએ જે આવર્િક વિચારો રજૂ કયાથ તેને 
કોઈ સૈિાાંવતકરૂપ ેનહીં પણ ખ્યાલના સ્િરૂપે રજૂ 
કરેલ છે. ગાાંધીના જુદા જુદા આવર્િક વિચારોને 
ઉત્પાદન, િહેંચણી અને િપરાશના પાયામાાં 
વિભાજજત કરિામાાં આિતા નીચેની આકૃવતમાાં 
દશાથવ્યા પ્રમાણે બચત્ર ઊભુાં ર્ાય. ગાાંધીનો પણૂથ 
રોજગારી, યાંત્રોની મયાથદા, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ 
અને જાતમહનેતનો વિચાર ઉત્પાદનના ખ્યાલ 
સાર્ે સાંબાંધ ધરાિે છે. આવર્િક સમાનતા 
િહેંચણીના ખ્યાલ સાર્ ે અને જરૂરીયાતો પર 

અંકુશ એ િપરાશના ખ્યાલ સારે્ સાંબાંધ ધરાિે 
છે. તેમજ વિકેરિીકરણ, અહહિંસક અર્થવ્યિસ્ર્ા 
અને િાલીપણાનો ખ્યાલ આ વિચારોનો ત્રણયે 
આવર્િક પાયા સાર્ે સાંબાંધ ધરાિે છે. જ્યારે 
નૈવતકતાને આ દરેકની ઉપર હોય એવુાં 
દશાથિિામાાં આવ્યુાં છે. આમ, અહીં ગાાંધીનો ક્યો 
આવર્િક વિચાર અર્થશાસ્ત્રના પાયાના ક્યા વસિાાંત 
સાર્ે સાંબાંધ ધરાિે છે તે અત્ર ે દશાથિિામાાં 
આવ્યુાં છે સાર્ ે સાર્ ે ગાાંધીનો આવર્િક પાયો 
નૈવતકતા પર રચાયેલ છે તેની પણ સમજુતી 
અપાયેલ છે. આ ગાાંધીના આવર્િક વિચારોની 
રજૂઆત આકૃવતમાાં નીચે મજુબ છે.

 

આકૃવત-1  
ગાાંધીવિચાર અને અથાશાસ્ત્ર િચ્ચેનો સાંબાંધ દશાાિતી આકૃવિ 

વિકેન્રીકરણ 

અરહિંસક અથાવ્યિસ્થા 
િાલીપણાનો ખ્યાલ 

 
 
 
 
 
 
 

પ  ણા રોજગારી 
યાંત્રોની મયાાદા 

ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ 

જાતમહનેત 
 

 

 

આમ, ઉતત સમજૂતી અને 
આકૃવિ પરર્ી તારિી શકાય કે ગાાંધીના આવર્િક 
વિચારો પણ અર્થશાસ્ત્રની ઉત્પદાન, િપરાશ 
અને િહચેણીના ખ્યાલર્ી સાંબાંધ ધરાિે છે 
3. ગાાંધીવિચાર આધારરત  સાંપોવિત 

ગ્રામવિકાસ (સમસ્યા કથન) 
િતથમાનમાાં રાજ્યની 

શહરેીકરણની નીવતર્ી સ્ર્ળાાંતર, બેકારી, 

ગરીબી, ભખૂમરો, ઝાંપડપટ્ટી, માળખાકીય પ્રશ્નો 
જેિા આવર્િક અન ે સ્િાસ્્ય, વશક્ષણ, બળાત્કાર, 
જાતીય શોષણ, કોમિાદ, જાવતિાદ, આંતકિાદ 
જેિા સામાજજક પ્રશ્નો તેમજ પ્રદુષણ, કુદરતી 
સાંસાધનોનુાં ખનન, હિામાનમાાં બદલાિ અન ે
ઝેરી િાયનુા પ્રમાણમાાં િધારો જેિા 
પયાથિરણીય પ્રશ્નો સજાથયા છે. આ પ્રશ્નોના મદેુ્દ 
સમગ્ર વિશ્વ એક માંચ પર આિી સાંપોવષત 

સ્િદેશી અને સ્િાિલાંબન જરૂરીયાતો પર અંકુશ 

આવથિક સમાનતા 

ઉત્પાદન િપરાશ િહેંચણી 

નૈવતકતા 
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વિકાસની વિચારધારા વિકસાિી. િષો અગાઉ 
ગાાંધીએ આવર્િક સમસ્યાઓના વનરાકરણ માટે 
કુદરત અને માનિને કેરિમાાં રાખી પોતાના 
વિચારો રજૂ કયાથ હતા. આ િતથમાન આવર્િક 

પ્રિાહ અને ગાાંધી વિચારધારાના સાંપોવષત 
વિકાસ તરફ જિાના િલણને નીચેની આકૃવતના 
આધારે સમજાિી શકાય. 

આકૃવત- 2 સપોવિત ગ્રામવિકાસનુાં વ્ય  હચક્ર 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

આવર્િક સમસ્યાઓના વનરાકરણ 
માટેનાાં બે માગથ આકૃવતમાાં દશાથિિામાાં આિેલ 
છે જેમાાં પહલેો માગથ a -b1- c- d-e નો મખુ્ય 
આવર્િક વિચારધારાનો છે જ્યારે બીજો માગથ a-

b2-e એ ગાાંધીવિચારધારાનો છે. 
તત્કાલીન માનિી ગ્રામીણ 

જીિન પર આધાર રાખતો પણ ગ્રામીણ 
સમસ્યાઓ જેિી કે ખેતીક્ષેતે્ર નીચુાં ઉત્પાદન, 
ઓછી આિક, અસરકારક માાંગનો અભાિ, 
બેકારી, ગરીબી, નીચાાં જીિનધોરણના કારણ ેત ે
શહરેો તરફ િળ્યો જ્યાાં ટૂાંકાગાળે તેન ેરોજગારી, 
આિક અને જરૂરી સગિડ મળે છે જેર્ી તેનાાં 
જીિનધોરણમાાં સધુારો ર્ાય છે. ભારતમાાં 
હાલમાાં જે ક્સ્ર્વત જોિા મળે છે ત ે પ્રમાણે 
પયાથિરણીય સાંતલુન ખોરિિાના કારણે દર 
િષે અિનિી કુદરતી હોનારત બનતી હોિાર્ી 
દેશની વિકટ પ્રશ્નોનો સામનો કરિો પડે છે. 

આ પ્રશ્નો માત્ર ભારતમાાં નહીં 
પણ સમગ્ર વિશ્વ સમક્ષ ઉભેલા છે. માટે 
સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫માાં સાંયતુત રાષ્ટ્ર સાંગઠનની 
યોજાયલે ઐવતહાવસક મહાસભામાાં ૧૯૩ સભ્ય 
દેશોએ ભેગા મળી સાંપોવષત વિકાસના લક્ષયાાંકો 
પર ભાર મકેુલ છે. જેમાાં ૧૭ મખુ્ય લક્ષયાાંકો 
અને ૧૬૯ પેટા લક્ષયાાંકોનો સમાિેશ કરિામાાં 
આિેલ છે. જે Transforming our world: the 

2030 Agenda for Sustainable Developmentનો 
એક ભાગ છે જે ૧લી જારયઆુરી ૨૦૧૬ર્ી 
અમલમાાં આિી ચકૂ્યો છે.  જેમાાં “ગરીબી 
નાબદૂી, શરૂય ભખૂમરાનો આંક, સારુાં અને 
સખુાકારી આરોગ્ય, ગણુિિાયતુત વશક્ષણ, જાવત 
સમાનતા, સ્િચ્છ પાણી અને સ્િચ્છતા, 
પોષણક્ષમ અને સ્િચ્છ ઊજાથ, નબળાં કામ અન ે
આવર્િક વિકાસ, ઉદ્યોગ, નિીનતા અન ે
આંતરમાળખ,ુ અસમાનતામાાં ઘટાડો,  ટકાઉ 
શહરેો અને સમદુાયો, જિાબદાર િપરાશ અન ે
ઉત્પાદન, તલાયમેટ એતશન, ટકાઉ 
જળસાંસાધન, ટકાઉ જમીન સાંસાધન, શાાંવત, 

રયાય અન ે મજબતૂ સાંસ્ર્ાઓ, ધ્યેયો માટે 
ભાગીદારી”નો સમાિેશ ર્ાય છે. આ બાબત 
ઉપરની આકૃવતમાાં a -b1- c- d-eમાાં જોિા મળે 
છે. જેનો સાંબાંધ મખુ્ય આવર્િક વિચારધારા સારે્ 
છે. 

ગાાંધી માનિીની સમસ્યાઓનો 
હલ કુદરતમાાં છે તે અનસુાંધાને લખે છે કે, 
“કુદરત દરરોજ એટલુાં ઉત્પન્ન કરે છે કે જેર્ી 
માણસ પોતાની જરૂરીયોત સાંતોષી શકે પ્રત્યેક 
વ્યક્તત પોતાની કુદરતી જરૂરીયાતો પરૂત ુાં લઇ 
લે ને બાકીનુાં બીજા માટે છોડી દે તો આ પ ૃ્ િી 
પર કોઇ વનધથન કે ભખૂ્યો રહ ે નહી.” (ગાાંધી-
૧૯૩૦)આ બાબત સાંપોવષત વિકાસ સાર્ ે

b.1 શહરેીકરણ 

e. સાંપોવિત વિકાસ 

a. આવથિક પ્રશ્નો 

c. શહરેીકરણની  
સમસ્યાઓ 

d. સાંપોવિત 
વિકાસ તરફ 

b.2 સાંપોવિત ગ્રામવિકાસ 
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સાંકળાયેલ છે. ગાાંધી વિચારધારા ગ્રામીણ 
પ્રશ્નોના વનરાકરણ માટે ગ્રામસ્િરાજના વસિાાંતો 
પર આધાર રાખ ે છે. જે અંતગથત જરૂરીયાતો 
પર અંકુશ, આવર્િક સમાનતા, વિકેરિીકરણ, 
યાંત્રોનો મયાથહદત ઉપયોગ, સ્િદેશી અન ે
સ્િાિલાંબન, િાલીપણાનો ખ્યાલ અને નૈવતકતા 
પર આધાર રાખે છે. આમ, ગાાંધી વિચારધારા 
પ્રમાણે ગ્રામીણ પ્રશ્નોના વનરાકરણ માટે 
ગ્રામવિકાસની પ્રવવૃત પર ભાર મકૂિામાાં આવ્યો 
છે. આકૃવતમાાં જે બાબત  a-b2-e માાં જોિા મળે 
છે. 

ગાાંધીવિચારને આધાહરત 
ગ્રામીણ પ્રશ્નોનુાં વનરાકરણ કરતી અને  
ગ્રામવિકાસ કરતી સ્િૈચ્ચ્છક સાંસ્ર્ાઓ આજે પણ 
દેશમાાં કામ કરી રહી છે. ગજુરાતમાાં સિોદય 
માંડળ ર્કી કે ગાાંધી બચિંધ્યા માગે કેટલીક 
સાંસ્ર્ાઓ અન ે કેટલાક કમથશીલો મહસેાણા, 
િડોદરા, િલસાડ, સાબરકાાંઠા, ભાિનગર, 
કચ્છ, રાજકોટ, અમદાિાદ, ગાાંધીનગર, ભરૂચ, 
ખેડા, સરુત, અમરેલી, બનાસકાાંઠા, ડાાંગ, 
જૂનાગઢ, જામનગર િગરેે જેિા જુદા જુદા 
જજલ્લાઓમાાં કાયથરત છે. 
4. અભ્યાસના ઉદે્દશો 
(1) ગ્રામીણ વિકાસમાાં રાજ્ય અને 

ગાાંધીવિચારનુાં યોગદાન અને પ્રાપ્ય 
પહરણામોનો અભ્યાસક્ષતે્રના સાંદભ ે
અભ્યાસ કરિો.  

(2) ગ્રામીણ સમસ્યાઓનાાં વનરાકરણ માટે 
ગાાંધીવિચાર આધાહરત કામ કરતી 
રચનાત્મક સાંસ્ર્ાઓની કામગીરીનો 
અભ્યાસ કરિો. 

(3) ગાાંધીવિચાર ર્કી સાંપોવષત વિકાસ શક્ય 
છે કે કેમ તેની તપાસ કરિી. 

5.  અભ્યાસકે્ષત્ર અને વનદશાની પસાંદગી 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસ માટે ગજુરાત 

રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાાંર્ી ગાાંધી બચિંધ્યા 
માગે ગ્રામવિકાસની આવર્િક કામગીરી કરતી 
હોય તેિી રચનાત્મક સાંસ્ર્ાઓની પસાંદગી 
કરિામાાં આિી છે. જે માટે Judgmental 

Sampling (વનણાથયક વનદશથન)ના આધારે 
ગ્રામવિકાસના કામ કરતી રચનાત્મક સાંસ્ર્ાઓ 
અભ્યાસક્ષેત્ર તરીકે પસાંદ કરેલ છે. સાંસ્ર્ાની 
પસાંદગી કરતી િખત ે ગાાંધીના રચનાત્મક 
પ્રયોગન ે ધ્યાન ે લઈ સાંશોધકે તજજ્ઞો સાર્ે 
વિચારવિમશથ કરી સાંસ્ર્ાઓની પસાંદગી કરેલ 
છે. 

ગજુરાતને મહસેલૂી રીતે કચ્છ, 
સૌરાષ્ટ્ર, ઉિર ગજુરાત, દબક્ષણ ગજુરાત અને 
મધ્ય ગજુરાત આમ પાાંચ ભાગમાાં વિભાજજત 
કરિામાાં આિેલ છે. આ દરેક વિભાગમાાંર્ી 
ગાાંધી બચિંધ્યા માગે ગ્રામવિકાસની પ્રવવૃત 
કરિામાાં સૌર્ી અગ્રેસર હોય તેિી સાંસ્ર્ાની 
પસાંદગી અહીં કરેલ છે જે નીચે મજુબ છે. 

 સારણી- 3 અભ્યાસકે્ષત્ર તરીકે પસાંદ કરેલ સાંસ્થાઓ 
ક્રમ વિસ્તાર પસાંદ કરેલ સાંસ્થાનુાં નામ 
1 કચ્છ ગ્રામ સ્િરાજ સાંઘ, વનલપર 
2 સૌરાષ્ટ્ર સૌરાષ્ટ્ર ગાાંધીજી ગ્રામોિાર રસ્ટ, ગઢડા 
3 ઉિર ગજુરાત લોકવનકેતન, રતનપરુ 
4 દબક્ષણ ગજુરાત સિોદય આશ્રમ, પીંડિળ 
5 મધ્ય ગજુરાત સિોદય આશ્રમ, ગુાંદી 

6. સાંસ્થાની કામગીરીનો પરરચય 
અભ્યાસક્ષેત્ર માટે પસાંદ કરેલ 

સાંસ્ર્ાઓ ગ્રામસ્િરાજ સાંઘ-નીલપર, 
લોકવનકેતન-રતનપરુ, ભાળ નળકાાંઠા પ્રાયોબગક 

સાંઘ-ગુાંદી, સૌરાષ્ટ્ર ગાાંધીજી ગ્રામોિાર રસ્ટ-
ગઢડા અન ે સિોદય આશ્રમ-પીંડિળ 
સાંસ્ર્ાઓની વિગતિાર રજૂઆત કરિામાાં 
આિેલ છે. 
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સારણી- 4 સાંસ્થાઓની કામગીરીનો પરરચય 
ક્રમ સાંસ્થાનુાં નામ સ્થાપના ઉદે્દશો કાયો 

1 
ગ્રામ સ્િરાજ 
સાંઘ, નીલપર 

1978 

➢ ગામડુાં સાચા અર્થમાાં સ્િરાજ 
ભોગિતુાં ર્ાય તે માટે લોકજાગવૃત 
લાિિી અને લોકશક્તતનો વિકાસ 
કરિો. 

➢  આ વિસ્તારના લોકોન ેપગભર 
કરિા. 

➢ ગ્રામ સ્િરાજના ઉદે્દશોને ધ્યાનમાાં 
રાખીને સિોદયની ભાિનાર્ી 
રચનાત્મક, શૈક્ષબણક, સાાંસ્કૃવતક તર્ા 
અરય અનેકવિધ પ્રવવૃિઓ દ્વારા 
લોકોનો સિાાંગી વિકાસ સાધિો અને 
અહહિંસક સમાજ સ્ર્ાવપત કરિાનો 
સહક્રય પ્રયત્ન કરિો. 

➢ પયાથિરણ સરુક્ષા માટે સહક્રય 
પ્રયત્નો કરિા. 

➢ સાંસ્ર્ાના કાયથક્ષેત્રમાાં શકૈ્ષબણક 
પ્રવવૃિઓ દ્વારા બાળકોમાાં સાંસ્કાર 

ઘડતરનુાં કાયથ કરવુાં. 

➢ અવતવનૃ્દ્ષ્ટ્ટ રાહત પ્રવવૃિ 

દુષ્ટ્કાળ રાહત પ્રવવૃિ ઢોરિાડો 
➢ વપયત પાણી વ્યય અટકાિ 

કાયથક્રમ 

➢ વનધ ૂથમ ચલૂા 
➢ સલુભ શૌચાલય 

➢ ગ્રામીણ સ્િરોજગાર યોજના 
➢ ઉિર બવુનયાદી વિદ્યાલય, 

નીલપર 

➢ સશુીલ વશશ ુશાળા, નીલપર 

➢ આશ્રમશાળા, િલ્લભપર 

➢ કુમાર અને કરયા છાત્રાલય, 

નીલપર તર્ા િલ્લભપર 

➢ મોરબી પરૂ રાહત 

➢ દારૂબાંધી આંદોલન, રતનપર-
રાજસ્ર્ાન સરહદ 

➢ અનામત આંદોલન, અમદાિાદ 

➢ અણબુોમ્બ વિરોધ હદન, સરુત 

➢ કોમી વિિાદ શાાંવત પ્રયાસ, 

ભજૂ 

➢ પાંજાબ શાાંવતયાત્રા, પાંજાબ 

➢ ગાાંધીનો પડકાર પદયાત્રા, 
કચ્છ 

➢ સાયકલોન સહાય પ્રવવૃિ, કચ્છ 

➢ ભકૂાંપ રાહત પ્રવવૃિ, કચ્છ 

➢ સનુામી રાહત યોજના, 
તવમલનાડુ 

➢ સલુભ ગ્રામ આિાસ યોજના 
➢ કચ્છ ભકૂાંપ રાહત પ્રવવૃિ 

➢ જે. પી. આિાસ યોજના 
➢ બાળ સાંરક્ષણ પ્રવવૃિ 

➢ િરસાદના િહી જતાાં પાણીના 
સાંગ્રહની વ્યિસ્ર્ા 

➢ પયાથિરણ સરુક્ષા- વકૃ્ષારોપણ 
કાયથક્રમ 

➢ કચ્છ દુષ્ટ્કાળ રાહત કાયથક્રમ 

➢ રમત-ગમત ક્ષેત્ર ે

➢ સ્કીલ ડેિલોપમેરટ પ્રોજેતટ 
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➢ સેિાકીય પ્રવવૃિઓ 

➢ સાંસ્ર્ા સાંચાબલત સ્ટેપ પ્રોજેતટ 

2 
લોકવનકેતન, 
રતનપરુ 

19 જૂન 
1961 

વિઝન  
• ગ્રામીણ સમદુાયોમાાં વશક્ષણ અને 

માનિ વિકાસ માટે નેતતૃ્િ અને 
પ્રેરણા આપિા. 

વમશન 

• શૈક્ષબણક, સહ-અભ્યાસક્રમ અન ે
િધારાની અભ્યાસેતર પ્રવવૃિઓ દ્વારા 
જ્ઞાનને આગળ િધારિા અન ે
મજબતૂ મલૂ્ય આધાર સાર્ ે
શીખનારના વ્યક્તતત્િન ેવિકસાિિો. 

• સાંસ્ર્ા વસિાાંત અને વ્યિહારુ િચ્ચ ે
સાંતલુન જાળિિા માટે પ્રવતબિ 
છીએ. તે શીખનારાઓન ે જ્ઞાન અન ે
અનભુિ મેળિિાની સિલતનો 
પ્રયાસ કરીએ છીએ, જેનાર્ી તઓે 
અર્થપણૂથ વ્યક્તતગત વિકાસ અન ે
સમાજના સખુાકારીને મોટા પાયે 
પ્રાપ્ત કરી શકે છે. 

 

1. વશક્ષણ સાંકુલો 
➢ મહાવિદ્યાલય, રતનપરુ 

➢ એમ.આર.એસ, રતનપરુ 

➢ એમ. એસ. ડબ્લ્ય,ુ રતનપરુ 

➢ બી.એડ કોલેજ, રતનપરુ 

➢ વિનયમાંહદર, રતનપરુ 

➢ કરયાવિદ્યાલય, રતનપરુ 

➢ આશ્રમશાળા, રતનપરુ 

➢ વિનયમાંહદર, વિરમપરુ 

➢ આશ્રમશાળા, વિરમપરુ 

➢ કેન્દ્રિય આશ્રમ શાળા, વિરમપરુ 

➢ વિનયમાંહદર, ડાાંગીયા 
➢ વિનયમાંહદર, સામઢી 
➢ વિનયમાંહદર, ઢુિા 
➢ વિનયમાંહદર, લિાણા 
➢ વિનયમાંહદર, મીઠી પાલડી 
➢ વિનયમાંહદર, પાડણ 

➢ આશ્રમશાળા, સેંબલપાણી 
➢ આશ્રમશાળા, કુાંિાળા 
2. છાત્રાલય સાંકુલો 
➢ કુમાર છાત્રાલય, રતનપરુ 

➢ કરયા છાત્રાલય, રતનપરુ 

➢ બક્ષીપાંચ કરયા છાત્રાલય, 

રતનપરુ 

➢ બક્ષીપાંચ કુમાર છાત્રાલય, 

રતનપરુ 

➢ કુમાર છાત્રાલય, વિરમપરુ 

➢ કુમાર છાત્રાલય, િાિ 

➢ કુમાર છાત્રાલય, ભાભર 

➢ કુમાર છાત્રાલય, લિાણા 
3. ખેતી ઉદ્યોગની પ્રવવૃિ 

➢ મહાવિદ્યાલય, રતનપરુ 

➢ વિનયમાંહદર, રતનપરુ 
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➢ વિનયમાંહદર, વિરમપરુ 

➢ વિનયમાંહદર, લિાણા 
➢ વિનયમાંહદર, પાલડી 
➢ વિનયમાંહદર, મલાણા 
➢ વિનયમાંહદર, ઢુિા 
➢ વિનયમાંહદર, સામઢી 
➢ વિનયમાંહદર, ડાાંગીયા 
➢ વિનયમાંહદર, કુાંિાળા 
➢ વિનયમાંહદર, પાડણ 

➢ આશ્રમશાળા, સેંબલપાણી 
➢ કુમાર છાત્રાલય, ભાભર 

➢ કુમાર છાત્રાલય, િાિ 

4. ગૌશાળાની પ્રવવૃિ 

➢ ગૌશાળા, રતનપરુ 

➢ ગૌશાળા, વિરમગામ 

3 

ર્ભાલ નળકાાંઠા 
પ્રાયોલગક સાંઘ, 
ગુાંદી 

1943 

➢ સિા અને સાંપવિર્ી પ્રભાવિત ર્યા 
વિના ફતત નૈવતકતાના ધોરણે જ 
સમાજરચના કરિી. 

➢ સમાજનાાં તમામ શભુબળોનુાં 
સાંકલન અને અનબુાંધ કરવુાં. 

➢ તે વસિ કરિા િહીિટીતાંત્ર ઉપર 
આધાર રાખ્યા વિના, લોકશક્તત 
જાગ્રત કરિાના તમામ ક્ષેત્ર ેપ્રયાસો 
કરિા. 

➢ તે પ્રમાણે પ્રયોગાત્મક અને 
િૈજ્ઞાવનક ધોરણ ેચાલ ેતેિી 
સાંસ્ર્ાઓની સ્ર્ાપના અને સાંચાલન 
કરવુાં. 

➢ પાણીની સમસ્યા 
➢ સમદુાય વિકાસ 

➢ ખેતી વિષયક વિવિધ 
કામગીરીઓ 

➢ ભદૂાન ચળિળમાાં ભાગીદારી 
➢ શહરેી સાંસ્ર્ાની રચના 
➢ લોકજાગવૃત 

➢ ખાદી 
➢ લોકભાગીદારી 
➢ આવર્િક પ્રવવૃિઓ 

➢ સિોદય યોજના 
➢ રોજગારી સર્જન 

➢ વશક્ષણ 

4 

શ્રી સૌરાષ્ટ્ર 
ગાાંધીજી 
ગ્રામોદ્વાર રસ્ટ, 

ગઢડા 

1948 

➢ સૌરાષ્ટ્રની ગરીબ ગ્રામપ્રજાને રાહત 
આપિા તર્ા તેમની સિેા કરિા 
માટે જરૂરી તમામ સાધનોનો 
ઉપયોગ કરિો. આ માટે ગ્રામ 
પનુરથચના અને પનુગથઠન માટે 
ગ્રામોદ્યોગોને પનુજીવિત કરિા 
તર્ા તેમાાં સધુારણા કરિી અને 
તેમને ઉિેજન આપવુાં તર્ા આ 
પ્રજાની નૈવતક, શૈક્ષબણક અને 
શારીહરક પ્રગવત માટે જરૂરી 
પ્રવવૃિઓ હાર્ પર લિેી અને 
ગ્રામપ્રજાના કલ્યાણની આ 

➢ ખાદી ઉત્પાદન અને િેચાણ 

➢ અખાદ્ય તલે, સાબ ુઉત્પાદન 
અને િેચાણ 

➢ હાર્કાગળ ઉત્પાદન અન ે
િેચાણ 

➢ સરુ્ારી વિભાગ 

➢ લહુારી વિભાગ 

➢ તેલઘાણી વિભાગ 

➢ ખેતી વિભાગ 

➢ ગૌશાળા વિભાગ 

➢ મસાલા વિભાગ 

➢ બબનપરાંપરાગત ઊજાથનાાં 
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પ્રવવૃતઓની વસદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ 
ર્વુાં. 

➢ ઉપરોતત પ્રવવૃિઓ કરિા, જરૂરી 
વ્યક્તતઓન ેમાટે તાલીમની 
વ્યિસ્ર્ા કરિી. 

➢ ઉપરોતત હતે ુવસિ કરતી હોય તેિી 
અત્યારે અક્સ્તત્િ ધરાિતી કોઈ 
પણ સાંસ્ર્ાન ેમદદ કરિી કે ગ્રારટ 
આપિી. 

➢ ઉપરોતત હતે ુવસિ કરિા જતાાં તે 
હતેનેુ પરૂક ઐિી કોઈ પણ 
આનષુાંબગક પ્રવવૃિ હાર્ ધરિી. 

સાધનો 
➢ બાયો પેસ્ટીસાઈડ્ઝ 

➢ બાલમાંહદર 

➢ જીિનશાળા(ધો. 8 ર્ી 10) 

ગઢડા 
➢ (હાલ-ગોપાલધામ) 

➢ જીિનશાળા 
આંબરડી(જામનગર) 

➢ આશ્રમશાળા (ધો. 1 ર્ી 7) 

ગોપાલધામ 

➢ જે. સી. કુમારપ્પા 
મહાવિદ્યાલય સ્નાતક વિભાગ, 

ગઢડા 
➢ જે. સી. કુમારપ્પા 

મહાવિદ્યાલય M.S.W વિભાગ, 

ગઢડા 
➢ ખાદી હાટ, મખુ્ય બજાર, 

ગઢડાની સ્ર્ાપના 
➢ ખાદી ભાંડાર, સાંસ્ર્ાના 

પ્રાગણમાાં, ગઢડાની સ્ર્ાપના 
➢ ગ્રામલક્ષમી ખાદી ભાંડાર, 

જસદણની સ્ર્ાપના 
➢ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ ભિન, 

બોટાદ, એિર ગેટની સ્ર્ાપના 
➢ ખાદી ભાંડાર, બરિાળા અન ે

ખાદી ભાંડાર, પાબળયાદની 
સ્ર્ાપના 

➢ ગ્રામવશલ્પ ખાદી ભાંડાર, 

રાજકોટની સ્ર્ાપના 
➢ ગઢડા ખાદી ભાંડાર, 

અમદાિાદની સ્ર્ાપના 
➢ ગ્રામ સ્િરાજ વશક્ષણ કેરિ, 

ગોપાલધામની સ્ર્ાપના 
➢ રોજમાળ ગામ ેગ્રામોદ્યોગની 

તાલીમ આપિા માટે ગ્રામ 
ઈજનેરી વિદ્યાલયની સ્ર્ાપના 
કરી. 

➢ કુમાર છાત્રાલયની સ્ર્ાપના 
કરી. 

➢ નાના ઝીંઝાિદરમાાં-25, 
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ભીમડાદમાાં-39, ધ્રફુબણયામાાં-
66, કેરાળામાાં-48, પીંપળમાાં-
20, તતાણામાાં-37, હહરપરામાાં-
28 અન ેરતનપરમાાં-59 આમ 
કુલ 8 ગામોમાાં 322 
જળસાંગ્રહના કામો ર્યેલ હતા. 

➢ ઉતત આઠેય ગામોમાાં 20,000 
વકૃ્ષોનુાં િાિેતર કરિામાાં 
આવ્યુાં. 

➢ ગૌશાળા અને તેની પ્રવવૃિ. 
➢ ઓજારો, વસિંચાઈ, જળ 

વ્યિસ્ર્ાપન, સ્રાિ કૂિા તર્ા 
ખેતીવશક્ષણની કામગીરી. 

➢ આરોગ્ય તપાસ અને કેમ્પ 
કરિા. 

➢ 3500 જેટલા શૌચાલયો સાંસ્ર્ા 
દ્વારા ગામલોકોને બાાંધી 
આપિામાાં આિેલ છે. 

➢ અસ્પશૃ્યતા વનિારણ, દારૂબાંધી 
તેમજ લોકજાગવૃિ માટેની 
પ્રવવૃિઓ. 

➢ દુષ્ટ્કાળ સમયે રેંહટયા દ્વારા 
રોજીનુાં સર્જન. 

➢ દુષ્ટ્કાળમાાં કપાસના કાલા 
ફોલાિિાના કામ દ્વારા 2000 
લોકોને રોજગારી પરૂી પાડી. 

➢ બબહારના દુષ્ટ્કાળમાાં મદદ 
કરિી. 

➢ મોરબી જળહોનારતમાાં મદદ 
કરિી. 

➢ જૂનાગઢ પાસેના શાપરુ ગામ 
ઓઝત નદી રેલાિાર્ી ર્યલે 
જળબાંબાકારમા મદદ 

➢ છાસનુાં વિતરણ કરવુાં. 
➢ દુષ્ટ્કાળમાાં ઢોરિાડા 

ચલાિિામાાં આવ્યા. 
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સિોદય 
પરરિાર રસ્ટ, 
પીંડિળ ૧૯૭૫ 

ગાાંધીનુાં તાિીજ 
“હુાં તમને એક તાિીજ આપુાં છાં. ક્યારેક 
તમને શાંકા ર્ાય કે અહમ તમને 
પીડિા માાંડે, ત્યારે તમે જે ગરીબમાાં 

➢ દાતતરી સારિાર 

➢ ખાિાને ધાન-અનાજ બેરક 

➢ મારે્ છાપરુાં 
➢ ખાદીની પ્રવવૃિ 
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ગરીબ અને લાચારમાાં લાચાર મનષુ્ટ્ય 
જોયો હોય, તેનો ચહરેો યાદ કરીને 
તમારી જાતને પછૂો કે ત ુાં જે પગલુાં 
ભરાિાનુાં વિચારે છે, તે આ મનષુ્ટ્ય માટે 
કોઈ કામનુાં છે? શુાં આનાર્ી એને કોઈ 
લાભ ર્શ?ે શુાં આનાર્ી આપણા દેશના 
કરોડો ભખૂ્યાાં પેટ અને ક્ષબુ્ધ 
આત્માિાળા લોકોન ેસ્િરાજ મળશ?ે 
ત્યારે શાંકાઓ ને અહમ ગાયબ ર્ઈ 
રહ્યા છે.” 
આને કેરિમાાં રાખી કામ કરે છે. 

➢ વશક્ષણની પ્રવવૃિ 

➢ આરોગ્યની પ્રવવૃિ 
➢ ખેતી વિકાસ 
➢ નસથરી (ગ્રામિન) 
➢ વ્યિસાય માટે મદદ  

➢ અરય 

➢ પશપુાલન 

➢ તાલીમ 

➢ ધરમપરુમાાં ઈતર કાયથક્રમો  
 

આમ, સારણીમાાં દશાથવ્યા 
મજુબ આ પાાંચ સાંસ્ર્ાઓ વિવિધ ગ્રામવિકાસની 
પ્રવવૃિ કરી રહી છે. આ સાંસ્ર્ાઓની કામગીરી 
ગાાંધીના રચનાત્મક કાયથક્રમો સાર્ ે જોડિામા 
આિે તો કોમી એકતા, અસ્પશૃ્યતા વનિારણ, 
દારૂબાંધી, ખાદી, બીજા ગ્રામઉદ્યોગો, ગામ 
સફાઈ, નઈ તાલીમ અર્િા પાયાની કેળિણી, 
પ્રૌઢવશક્ષણ, સ્ત્રીઓ, તાંદુરસ્તીના વનયમોની 
કેળિણી, આવર્િક સમાનતા, હકસાનો, મજૂરો, 
આહદિાસીઓ, વિદ્યાર્ીઓનો સમાિેશ ર્ાય જ 
છે તે ઉપરાાંત પશપુાલન અને રાહતકાયથને 
આિરી લેિામાાં આિલે છે. 
7. વિહાંગાિલોકન 

ગાાંધીવિચાર આધારીત 
સાંપોવષત વિકાસ શક્ય છે કે કેમ તેની પતૂથતા 
ગાાંધીએ રજૂ કરેલ ખ્યાલમાાં જોિા મળે છે. જેમાાં 
આવર્િક, સામાજજક અને પયાથિરણીય બાબતો 
સમાિેશ ર્ાય છે. ત ે ઉપરાાંત ગાાંધીએ એક 
ડગલુાં આગળ િધી નૈવતકતા સાંપોવષતતાની 
રજૂઆત કરી છે. આ િન્દ્ષ્ટ્ટએ જોતા ગાાંધી 
વિચારધારા િતથમાન આવર્િક વિચારધારા કરતા 
પણ ચહઢયાતી છે. ઘણાાં વનષ્ટ્ણાાંતો કહ ે છે કે, 
ગાાંધીની વિચારધારા આદશથતાના પાયા પર 
રચાયેલ છે ત ેિતથમાનમાાં અમલ મકૂી શકાતી 
નર્ી પણ આ િાત યર્ાર્થ યોગ્ય નર્ી કેમકે 
આજે પણ ઘણા હકસ્સાઓમાાં ગાાંધીના રજૂ કરેલ 
વિચારો ઉપયોગી સાબબત ર્ાય છે અને જે 
પૈકીનો એક વિચાર કુદરત અને માનિી 
િચ્ચેનો સાંબાંધ છે. બીજુ કે આ વિચારસરણીને 

અમલમાાં મકૂી હાલમાાં પણ કેટલીક સાંસ્ર્ાઓ 
અને કમથશીલો સમાજના વિવિધ પ્રશ્નોનુાં 
વનરાકરણ કરી રહી છે જે હઠેળની સાંસ્ર્ાઓનો 
સમાિેશ અભ્યાસક્ષેત્રમાાં કરિામાાં આિલે છે.   

સાંસ્ર્ાઓ ર્કી આવર્િક, 
સામાજજક, માળખાકીય અને પયાથિરણીય જે 
કામગીરીઓ કરિામાાં આિી રહી છે, અને તેના 
આધારે કહી શકાય કે અભ્યાસક્ષેત્રમાાં આવર્િક, 
સામાજજક અને પયાથિરણીય સાંપોવષતતાનુાં 
સર્જન ર્િા પામ્ય ુ છે. સાંપોવષતતાનો પહરપે્રક્ષય 
નૈવતક છે અને સાંસ્ર્ાઓએ પણ નૈવતક 
સાંપોવષતતા વસિ કરી છે પણ ગાાંધીની 
નૈવતકતાની બાબતે તેમનો પનો ટકૂો પડયો છે. 
ગાાંધીવિચાર આધાહરત સાંપોવષતતાની કેટલીક 
મયાથદાઓ છે જે નીચ ેમજુબ છે. 

• ગાાંધીવિચારમાાં સાંપોવષત વિકાસ છે કે સાંપોવષત 
વિચારના પાયામાાં ગાાંધીવિચાર છે આ બને્ન મદેુ્દ 
શુાં સાચુાં છે તેનુાં સ્પષ્ટ્ટ કરવુાં મશુ્કેલ છે. 

• ગાાંધીવિચારની જ્યારે િાત ર્ાય છે ત્યારે 
ગ્રામસ્િરાજની િાત ર્ાય છે હાલમાાં વિશ્વ શહરેી 
વિકાસ તરફ એ ગવતએ િધ્ય ુ કે તેની ગામ 
તરફ પાછા િાળવુાં અશક્ય છે. 

• ગાાંધીએ શહરેો સાંપણૂથ રીતે અિગણ્યા છે માટે 
તેના દ્વારા ઉદભિતી સમસ્યાઓના હલ વિશ ે
કોઈ માગથ દશાથવ્યો નર્ી. 

• જે વ્યક્તત આવર્િક કે સામાજજક રીતે પીડાઈ રહ્યો 
છે તેની પાસે શુાં સારુ કે ખોટુાં તેિી િાતો કરિી 
ઈચ્છનીય નર્ી. 
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• જે લોકો આવર્િક રીતે સાંપોવષત ર્ાય છે તનેી 
આિનાર પેઢીને આવર્િક સમસ્યાઓનો હલ જતો 
હોિાર્ી તે પેઢી પયાથિરણનુાં જતન કરશે કે 
નકુસાન તે સ્પષ્ટ્ટ કહી શકાય નહી. 

• માનિીએ પોતાની સિલતો ભોગિિા કુદરતને 
નેિે મકૂી છે ત ે ગાાંધીવિચાર કે સાંપોવષતતાનો 
વિચાર કરે કે કેમ તે બાબત શાંકાસ્પદ છે. 

• ગજુરાતમાાં જુજ સાંસ્ર્ાઓ એિી છે જે 
ગાાંધીવિચાર અને સાંપોવષત વિકાસના આધારે 
કામ કરી રહી છે તે વિસ્તારોમાાં જે આ બાબત 
સાર્થક ર્ઈ જાય તો બીજા વિસ્તારો કે જેમની 
વિચારસરણી કુદરતના ભોગવિલાસની છે તેનો 
ઉપજાિે સમસ્યાઓનો સામનો તો બધાએ જ 
કરિો પડશે. 

એક રીતે જોઈએ તો સાંપોવષત 
વિકાસનો વિચાર દાહપણ ભયો છે જ્યારે બીજી 
તરફ તેની શક્યતાઓ કેટલી ત ે બાબત ે િાાંધા 
છે. બીજુ કે વિશ્વ જે સાંપોવષતતાની િાત કરી 
રહ્યો છે તેમાાં તે કુદરતને એટલુાં પ્રવતવનવધત્િ 
નહી આપતો જેટલુાં ગાાંધીએ એના વિચારમાાં 
આપ્યો હોય. આમ, ગાાંધીવિચારનો જો અમલ 
ર્તો ર્ઈ જાય તોપણ સાંપોવષત વિકાસ હાાંસલ 
ર્ઈ જાય પણ તેની સાંભાિના નહહિત છે. 
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