બફનનનલાવી બાયતીમનો ગ્રાભનલકાવભાાં પાો
બાગ્મલાન વોરાંકી
ી.એચ.ડી. સ્કરય, ભશાત્ભા ગાાંધી ગ્રાભ અભ્માવ વલબાગ, લીય નભમદ દક્ષિણ ગુજયાત
યુવનલવીટી સુયત.
પ્રસ્તાલના
આઝાદી ભી ત્માયથી બાયતનાાં ગાભડાાં અનેક વભસ્માઓન વાભન કયી યહ્યા છે . આ
વભસ્માઓ વલકાવ આડે અલયધરૂ ફની યશી છે . રગબગ તભાભ િેત્રભાાં ‘બાયત’ (ગ્રાભીણ)
અને ‘ઇન્ડડમા’ (ળશેયી) લચ્ચેન તપાલત ઊડીને આંખે લગે છે . અવભતર વલકાવના કાયણે
ગાભડાાંઓભાાં ભાખાકકમ સુવલધા, આવથિક-વાભાજજક વલકાવ અ ૂયત જલાાંભે છે . ૧૯૯૧ની
નલી નીવત અભરભાાં આલલાથી સ્થાાંતય અને ળશેયીકયણની પ્રકિમાને લેગ ભયોમ છે . આભ
થલાથી ગાભ તુટતાાં જામ છે કાયણ કે, ગાભભાાં ળશેય જેલી સુવલધા શતી નથી કયણાભે,
ગાભનાાં રક આકામઈને ળશેય તયપ પ્રમાણ કયે છે . આ નીવતથી ગાભના બગે ળશેયીકયણ થામ
છે . જે આલકાયદામક નથી. લાસ્તલભાાં એવુ ાં ળશેયીકયણ અને તેના મગ્મ વલકાવથી આધુનીકયણ
આલકામમ છે . ગાભભાાં ળશેય જેલી સુવલધાઓ ભી યશે ત જ ગાભ ળશેય ફને અને ત જ ‘બાયત’
અને ‘ઇન્ડડમા’ લચ્ચેન બેદ દુય થામ અને વભતર વલકાવને લેગ આી ળકામ છે .
વાભાજજક - યાજકીમ, કુદયતી પ્રકભાાંથી ફચલા એભ વલવલધ કાયણવય સ્થાાંતય
થામ છે યાં ત,ુ મુખ્મત્લે સ્થાાંતય એ આવથિક-વ્મલવામ કાયણવય થામ છે . ળશેયભાાં
યજગાયીની તક તેભજ ભાખાકીમ સુવલધાઓ લધુ શલાથી ગાભના રક સ્થાાંતય કયે છે .
બાયતભાાંથી ખાવ કયીને ઈ.વ. ૧૯૭૦ છી યુ.એવ.એ, કેનેડા અને કેટરાાંક અંળે ઓસ્રેક્ષરમા,
ડયુઝીરેડડ જેલાાં દે ળભાાં સ્થાાંતય લધુ પ્રભાણભાાં જલાાં ભે છે . આ વભમગાા દયવભમાન
૨૪.૩ શજાય જેટરાાં બાયતીમ આ દે ળભાાં જઈને લસ્માાં શતાાં. ગુજયાતના રક વલશ્વના અનેક
દે ળભાાં લવલાટ કયે છે . તેભજ ત્માાંના યાજકાયણ,વ્માાય,વ્મલવામ અને અડમ િેત્રભાાં
ગણનાાત્ર પ્રભુત્લ ધયાલે છે . વાશવવક દકયમાખેડુ,ાં કઠાસ ૂઝ ધયાલત ગુજયાતી વલશ્વ વનલાવી
ફડમ છે અને જમાાં જમાાં ગમ ત્માાં ત્માાંની પ્રજા વાથે એક યવ થઈને બી ગમ છે . આ
વલદે ળભાાં સ્થામી લવલાટ કયતાાં રકને ક્ષફન વનલાવી બાયતીમ ( Non Resident Indian )
તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે .
ક્ષફનવનલાવી બાયતીમના કદરભાાં બાયત ભાટેન પ્રેભ અને દાનન ભકશભા લવેર છે .
દાન આનાયને ભાદયે લતનનુ ાં ઋણ ચ ૂકલલાની તક ભે છે . તેભાાં ગ્રાભવલકાવ એ ભશત્લની
ફાફત છે . દક્ષિણ ગુજયાતના વાંદબમભાાં વખાલતી વ્મક્તતઓ દ્વાયા થમેર ગ્રાભવલકાવન અભ્માવ
કયે છે . ક્ષફન વનલાવી બાયતીમ ધાવભિક, વાભાજજક કે અડમ પ્રવાંગ લખતે તાના લતનની
મ ૂરાકાત રે છે . તે દયવભમાન ગાભના રકને ડતી મુશ્કેરીઓ જેલીકે ીલાનુ ાં ાણી, સ્રીટ
રાઈટ, આયગ્મ, વળિણ યસ્તા તેભજ અડમ સુવલધાઓ થી તેઓ લાકેપ થામ છે અને તેના
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વનલાયણ ભાટે નોંધાત્ર યકભ દાનભાાં આી ગ્રાભવલકાવ ભાટેની પ્રવતફદ્ધતા ફતાલે છે . આ
સુવલધાન રાબ તભાભ ગાભના રકને ભત શલાથી તેભની સુવલધાભાાં લધાય, આયગ્મભાાં
સુધાય અને વળિણભાાં ણ લધાય જલા ભયોમ છે . ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ બવલષ્મભાાં ણ
ગ્રાભવલકાવ ભાટેની કાભાાંગીભાાં પા આલાની તત્યતા ફતાલે છે . આથી ગાભ ફધીજ
સુવલધાઓ ઊબી થતાાં ગાભડુાં િભળ: ગાભ ફને ત્માયફાદ ળશેય જેવુ ાં ફનલા ાભે છે . અરફત્ત
કદભાાં નકશ યાં ત,ુ સુવલધાભાાં તે ળશેયભાાં જલાાં ભતી સુવલધાઓ ધયાલે છે .
આભ ભ ૂત ૂલમ યાષ્રવત ડૉ. અબ્દુર કરાભ અને પ્ર. અભત્મમ વેનન ‘ Providing Urban
Amenities in Rural Area ’ ( PURA )ન ખ્માર અકશ ચકયતાથમ થમ જલાાં ભે છે .
બફનનનલાવી બાયતીમ અને ઇન્ડિમન િામાસ્ોયાની નલબાલના.
ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ મ ૂભ ૂત બાયતીમ નાગકયક છે યાં ત,ુ જેણે ફીજા દે ળભાાં
સ્થાાંતય કયુું છે તે યજગાયી ભાટે કે અડમ કઈ કાયણવય બાયત છડીને વલદે ળભાાં સ્થામી થામ
છે તેને ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ કશેલાભાાં આલે છે . ૧૯૭૦ થી ૧૯૮૦ દયવભમાન ૨૪.૩ શજાય
જેટરાાં બાયતીમ વલદે ળભાાં જઈને લસ્માાં શતાાં. ૨૦૦૧ભાાં વલશ્વભાાં કુર દે ળભાાંથી ૧૧૦ દે ળભાાં
ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ થયામેરાાં છે . જેભાાં તેઓની વાંખ્મા ૨ કયડ ૮૪ રાખ છે .
‘ ઇન્ડડમન ડામાસ્યા ’ ળબ્દ બાયતભાાંથી સ્થાાંતય કયી યદે ળભાાં લવેરા બાયતીમ
ભાટે લયામ છે . ડામાસ્યા ળબ્દ ફે ગ્રીક ળબ્દ ‘ ડામ ’ અને ‘ સ્ેઈય ’ ભાાંથી ઉદબલેર છે .
લતમભાન વભમભાાં ‘ઇન્ડડમન ડામાસ્યા’ને વભજલા ભાટે તેની વાથે જડામેરાાં ‘ અભીગ્રેળન ’
ખ્મારભાાં કઈ એક દે ળભાાંથી ફીજા દે ળભાાં વ્મક્તત કે વ્મક્તતઓના વમ ૂશ દ્વાયા આવથિક કાભ ભાટે
કયાતા સ્થારાડતાયની પ્રકિમાન વભાલેળ થામ છે . વાભાડમ યીતે ડામસ્યા અને બાયતભાાંથી
અડમ દે ળભાાં જી લવેરાાં બાયતીમ વમ ૂશ જેલાકે બાયતીમ વનલામવત તથા આવથિક પ્રગવત ભાટે
જઈ લવેરાાં લાંળીમ, પ્રજતીમ, પ્રાદે વળક, બાાકીમ, ધાવભિક અને જ્ઞાવત વમુશભાાંથી આલતાાં
સ્થાાંતકયતન વભાલેળ થામ છે .
ગુજયાતી ડામાસ્યાની વ્માકતા અને ભશત્તા અભેકયકાભાાં યશેતાાં ૧૦ રાખથી લધુ
બાયતીમ લવાશતીઓભાાં ૪૦ ટકાથી લધુ ગુજયાતીઓ છે . આ ગુજયાતી લવાશતીઓના ૈકી ૮૦
ટકા ાટીદાય છે . તેઓ તેભના મ ૂ લતનના પ્રદે ળ, ગાભ,જ્ઞાવત અને કુટુાંફના તથા વગાાં
વફાંધીઓ પ્રત્મે ખુફજ પ્રેભ તથા બાલના જલા ભે છે .તેભની આ પ્રેભ બાલના ના કાયણે
ચયતય તથા દક્ષિણ ગુજયાતના ગાભભાાં આંતયભાખાકીમ સુવલધાઓ વલકવાલલાભાાં તેભન
નોંધાત્ર પા યશેર છે .
વાંળોધન દ્ધનત.
ુ .
અભ્માવના શેતઓ
૧) ક્ષફન વનલાવી બાયતીમના વલવલધ શેત ુ ભાટે અામેર દાનની જાણકાયી ભેલલી.
૨) ક્ષફનવનલાવી બાયતીમના દાનથી જે સુવલધાઓ ઊબી થઈ તેનાથી ગાભરકને થમેર રાબનુ ાં
પ્રભાણ અને પ્રવાય
જાણલાાં.
૩) ક્ષફન વનલાવી બાતીમની કાભગીયી અંગે ગાભરકના ભાંતવ્મ જાણલાાં.
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ક્ષેત્રની વાંદગી.
દક્ષિણ ગુજયાતના સુયત જજલ્રાના ટેરનુ ાં ખુફ ભટુાં અને ખુફ અવયકાયકતા
ડામાસ્યા છે . તેભજ વલવલધ પ્રકાયની વલકાવ રિી કાભગીયી કયલાની લો જૂની યાં યા
ધયાલે છે . સુયત જજલ્રાના કુર ૧૦ તાલુકાઓભાાં ૭૧૩ ગાભ આલેરાાં છે . ગ્રાભવલકાવ ભાટે
વયકાય ઘણી ફધી મજનાઓ અભરભાાં મુકે છે યાં ત,ુ ગાભનાાં છે લાડાના રક સુધી તેના રાબ
ફહુ ઓછા જલા ભે છે . ગ્રાભ વલકાવ ભાટે વયકાય ઉયાાંત રકબાગીદાયી થકી ણ ગ્રાભ
વલકાવ થઇ ળકે છે . જેભાાં દક્ષિણ ગુજયાતના ગાભભાાં ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ યશે છે . તેઓ
તાના ગાભનાાં વલકાવ ભાટે દાન આે છે . તેઓ યકડ યકભ ઉયાાંત વલવલધ સુવલધાઓ ણ
ઊબી કયી આે છે . જેન ગાભરક કેલ અને કેટરાાં પ્રભાણભાાં ઉમગ કયે છે .તે તાવલાાં ભાટે
આ િેત્રની વાંદગી કયે ર છે .
ુ ાની વાંદગી.
નમન
સુયત જજલ્રાનાાં ફે તાલુકાનાાં ૧૧૮ ગાભભાાંથી ૪ ગાભ વાદા મદચ્છ વનદળમ તયીકે
વાંદ કયે ર રવાણા તાલુકાના કુર ૪૯ ગાભભાાંથી ફે ગાભ ‘એના’ અને ‘ભરેકય’ તથા
કાભયે જ તાલુકાનાાં કુર ૬૯ ગાભભાાંથી ફે ગાભ ‘વલશાણ’ અને ‘લાલ’ ગાભભાાં યશેતાાં
ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ, વયાંચ, ળાાના મુખ્મ વળિક અને ગાભનાાં સ્થાવનક રકને અભ્માવ
શેઠ આલયી રીધેર છે .વાંદ કયે ર દયે ક ગાભભાાંથી ૫ ઉત્તયદાતા એટરેકે ૪૦ ઉત્તયદાતાની
વાંદગી કયલાભાાં આલેર છે .
તાયણો.
૧. ઉત્તયાદાતાની વાભાડમ ભાકશતી.


તભાભ ઉત્તયદાતાઓ ુખ્ત લમથી વ ૃદ્ધ લમ સુધીના શલાથી તેઓ તાના ભાંતવ્મ,
વલચાય વભજીને આી ળકે છે જેભાાં ૩૬ થી ૪૫ લમજૂથના ઉત્તયદાતાઓ વોથી લધુ
જલા ભે ર છે .



તભાભ ઉત્તયદાતાઓ વળક્ષિત છે . પ્રાથવભક વળિણ ભેલેર ઉત્તયાદાતાઓની ટકાલાયી
૩૫ ટકા સુથી
ાં લધુ છે તેઓ એ.વી.અને એવ.ટી અને અડમ જ્ઞાવતના છે . ઉચ્ચ.ભાધ્મ
વળિણ ભેલેર ઉત્તયદાતા ખુફ જ ઓછાાં ૧૨ ટકા છે .

૨. ક્ષફનવનલાવી બાયતીમના દાન આલા અંગેની ભાકશતી.


ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ એ દાન આેર કુટુાંફ ૈકી એના ગાભભાાં અડમ ગાભ કયતાાં
વોથી લધુ દાન આેરા છે જે ૭૯.૩૧ ટકા છે .જમાયે વલશાણ ગાભભાાં ૫૫.૫૫ ટકા જ
દાન આેર છે જે ઓછાં છે ક્ષફનવનલાવી બાયતીમના કુર કુટુાંફ ૈકી ૭૫.૯૧ ટકા દાન
આેર છે . જે તાના લતન ભાટેની રાગણી અને પ્રેભ વ્મતત કયે છે . આ દાનથી
ુ ી દાન
ગાભભાાં જે સુવલધાઓ વલકવી તેન રાબ વભસ્ત ગાભનાાં રકને ભે તે શેતથ
આેર છે .



ગાભભાાં દાન આલાન શેત ુ ગાભ રક જ નક્કી કયે છે . ભટા બાગે ગાભરકની
જરૂકયમાત મુજફ ગાભરક તે જ આમજન કયી ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ વભિ યજુ
કયતાાં ભાલ ૂભ ડયા છે .
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ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ ગાભન અને ગાભના રકન વલકવ કયલા ભાટે બવલષ્મભાાં દાન
આલાની અને ખ ૂટતીસુવલધાઓ  ૂયી કયી આલાની તત્યતા ફતાલે છે .



અભ્મવ શેઠના તભાભ ગાભ વમ ૃદ્ધ શલાથી ત્માના રકના પ્રશ્ન નશીલત પ્રભાણભાાં છે
તે વાયી ફાફત છે યાં ત,ુ જ કઈ ભટાાં પ્રશ્ન ઉક્સ્થત થામ ત તે પ્રશ્નનુ ાં વનલાયણ
ભાટે ‘Public Praivet Partnership ‘ના ખ્મારને અગ્રીભતા આે છે .



આ ગાભભાાં ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ વવલામ લત્તાઓછાાં અંળે સ્થાવનક રક ણ
વખાલત કયે છે અને ગાભના વલકાવભાાં વશબાગી ફને છે .



ક્ષફનવનલાવી બાયતીમના દાનથી આ ગાભભાાં જે સુવલધાઓ ઊબી થઇ છે તેનાથી
પ્રવલત થઈ અડમ ગભનાાં રક તાની દીકયી આ ગાભભાાં યણાલલાાં વાભે ચારીને
આલે છે કેભકે આ સુલીધાઓન રાબ તેઓની દીકયીને ભે અને સુખી જીલન જીલી
ળકે.



ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ કુટુાંફ ભટે બાગે ભટેરન વ્મલવામ કયતાાં ભાલ ૂભ ડયાાં છે .
ુ ાં તે વલદે ળભાાં
જમાયે ફાકીના ડકટય, અડમ દુકાન ચરાલે છે તેભજ ળૈિક્ષણક શેતભાાં
સ્થાાંતય કયે છે .
બફન નનલાવી બાયતીમોએ આેર આનથિક દાન નલમક ભાહશતી ( રૂ.રાખ-કયોિભાાં)

ક્રભ ગાભ

ધાનભિક

ળૈક્ષબણક

આયોગ્મ

ભાખાકીમ

અડમ

કુ ર

૧૫

૭.૮૫ કયડ

સનુ લધા
૧

એના

૫ કયડ

૧ કયડ

૧૬ રાખ

૧.૫૪ કયડ

રાખ
૨

લાલ

૧૧

૧ કયડ

૫૦ રાખ

૧૪.૫૦ રાખ

રાખ
૩

ભરેકય

૧૦

૧૧ રાખ

-

૧.૪૪૦ કયડ

રાખ
૪

વલશાણ
કુ ર

૫ રાખ

૯૦ શજાય

૫.૨૬

૨.૧૧૯૦

કયોિ

કયોિ

૮ રાખ
૭૪ રાખ

૧૪.૫૦ રાખ
૩.૩૯૪ કયોિ

૧૦

૧.૮૫૫૦

રાખ

કયડ

૧૪

૧.૨૮૪૦

રાખ

કયડ

૩૦

૧.૩૯૪૦

રાખ

કયડ

૬૯

૧૨.૩૮૩૦

રાખ

કયોિ

ઉયતત કષ્ટક યથી પક્ષરત થામ છે કે કુર ગાભભાાંથી ‘એના’ ગાભભાાં ધાવભિક શેત ુ
ભાટે વોથી લધુ દાન આેર છે . તેના યથી ભાલ ૂભ ડે છે કે શારના વભમભાાં ણ શેરાના
વભમ જેટલુાં જ ધભમન ુ ાં ભશત્લ છે . જમાયે ‘લાલ’ ગાભભાાં ળૈિક્ષણક શેત ુ ભાટે અડમ ગાભ કયતા
લધુ દાન આેર છે . જમાાં વળિણને ભશત્લ આલાભાાં આવ્યુ ાં છે . તભાભ ગાભભાાં ‘ભરેકય’
ગાભભાાં ભાખાકીમ સુવલધાઓ વલકવાલલાભાાં વોથી લધુ પા આેર જણામ છે જેન શેત ુ
ગાભરકને ુયતી વગલડ ભી યશે તે છે . ‘વલશાણ’ ગાભ અડમ કાભગીયી (ગયીફને ધાફા
આલા, કમ્યુનીટી શર) ભાટે વોથી લધુ દાન આેર છે . આ દાન વભાજના પ્રવાંગ ભાટે
ઉમગી થલા ભાટે આેર છે .
Page | 1211

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

Research Guru: Volume-12, Issue-3, December-2018 (ISSN:2349-266X)
ઉવાંશાય.
લતમભાન વલકાવરિી ચચામઓભાાં વલકાવળીર દે ળભાાંથી વલકવવત દે ળભાાં થમેરાાં
સ્થાાંતયને ‘એજડટ ઓપ ડેલરભેડટ’ વલકાવ અને કયલતમનના લાશક તયીકે જલાભાાં આલે છે
કાયણ કે, તેઓ તાનાાં લતન ભાટે નાણાાંકીમ વશામ, મ ૂડીયકાણ અને દાન કયે છે . છે લ્રાાં
કેટરાાંક લોભાાં સ્થાાંતય અને વલકાવના વફાંધને તાવતા અનેક અભ્માવ થમા છે . કેટરાાંક
રકના ભતે આ પ્રકાયના ક્ષફનવનલાવી બાયતીમના લતન ભાટેના દાનને નલ વલકાવન ભાંત્ર
તયીકે જલાભાાં આલે છે . તેઓ તાના લતની મ ૂરાકાત દયવભમાન તાના લતનનુ ાં ઋણ
ચુકલલા તેભજ ગાભના રકને ભદદ કયલાાં દાન આે છે . આ દાન ગાભના વલકાવના કામોભાાં
લયામ છે . આભ ક્ષફનવનલાવી બાયતીમ દ્વાયા જે કાભગીયી થઇ છે તે વભસ્ત ગાભ રકને તેન
રાબ થામ છે અને ક્ષફનવનલાવી બાયતીમના દાનન ગ્રાભવલકાવભાાં પા અત્માંત વાથમક નીલડે
છે .
વાંદબભ સ ૂચી.
૧) અથામત ૌ અંક - વેડટય પય વશ્મર સ્ટડીઝ, સુયત
૨) વભાજકાયણ અંક - વયદાય ટેર યુવનલવીટી વલદ્યાનગય, આણાંદ
૩) લસ્તી વલમક ભ ૂગ – યુવનલવીટી ગ્રાંથ વનભામણ ફડમ , અભદાલાદ.
૪) Indian Diaspora in National and Regional Context - Sardar Patel University Vallabh
Vidyanagar, Anand.
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