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ઉપહાર  

 

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે, તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે 

વશક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે સાંસારનાાં 

અંિારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢયો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના વનવમત્તે જે વવવવિ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક 

કામગીરી છે. ગ્રામદક્ષક્ષણામવૂતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેશ અને પછાત સમાજની પનુરડચના 

સાથે સાંકળાયેલાાં કેટલાાંક ભાઈઓ–બહનેોની આ અનભુવકથાઓ છે. આમાાંનાાં કેટલાાંક ખેતી, 

સહકાર, પાંચાયત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સાંકળાયેલાાં છે, સરકારી અમલદારો છે, િારાસભ્યો 

છે, જેલ સપુદરન્ટેન્રે્ન્ટ પણ છે. 

વાચકો આ વવવવિ કે્ષત્રોમાાં કામ કરી રહલેાાંના ઓછી કે વધ ુસઘુર્તાવાળા અહવેાલોમાાં 

सूत्रे मणिगिा इव એમણે લીિેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે. પવૂડ અને દક્ષક્ષણ ગજુરાતના 

આદદવાસી વવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાર્માાં વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયડમાાં પરોવાયેલાના આવા 

બીજા ર્ઝનબાંિ અહવેાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે. પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજુરાત પાસે 

િરીએ છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થયડની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજુરાતમાાં 

ખણૂે ખણૂે તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે. 

સદ્ ગ્રાંથોના માધ્યમથી સદગણુો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાયો કરનારાઓને પે્રરક બની રહ ે
તેવ ુાં સાદહત્ય પ્રકાવશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર કે્ષત્રના અગ્રણી શ્રી વવઠ્ઠલભાઈ અમીને 
શ્રી વવ.પી. અમીન ફાઉન્રે્શન તરફથી આ કાયડ માટે આવથિક સહયોગ આપ્યો છે. એ માટે તેમનો 
આભાર.                              – મનભુાઈ પાંચોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩) 
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેજો ઇન્ટરનેટ પર ! 
 

 

લોકભારતી એ કોઈ સ્થળૂ વસ્ત ુનથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે. આ સાંસ્થા 

લોકાક્ષભમખુ–ગ્રામાક્ષભમખુ કેળવણી–જગતનુાં સત્ય છે. અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવિવયડ 

નાનાભાઈ કહતેા કે, “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાાં આચરે તેની છે આ 

લોકભારતી.” ગાાંિીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરેલા પ્રયોગોમાાંથી જે પ્રયોગો સફળ 

રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરેલા વશક્ષણ–

પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભુવથી ઘર્ીઘર્ીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ 

સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મકૂ્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના 

ઉત્સાહી અને સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમનુાં, લોકભારતીત્વનુાં વવશ્વબજારમાાં આજે માકેદટિંગ થવુાં અવનવાયડ છે. કારણ કે 

વવકાસ નામની ઉિઈ આપણી પ્રકૃવત અને સાંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મકેૂ તે પહલેાાં જાગી જવુાં 

બહુ જરૂરી છે. આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કેટલાક વવશેિ સફળ થયેલા વવદ્યાથીઓનાાં કાયો–

અનભુવોની નોંિ “ઝાર્નાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ શીિડકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ 

પસુ્સ્તકાઓમાાં રજૂ થઈ છે, જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પરૂા પાર્યા છે. 

નઈતાલીમનો સાંસ્કારાયેલો વવદ્યાથી શુાં શુાં કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રજૂ થઈ છે. તેમાાં 

બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ુાં છે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સિુી પહોંચેલા આ બહુ મલૂ્યવાન અનભુવોને આધવુનક 

સમયમાાં ઉપલબ્િ એવી ઇન્ટરનેટ સવુવિાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાાં પહોંચાર્વાની વાત, 
લોકભારતી દ્વારા સન્માવનત અમારા પવૂડ વવદ્યાથી અને ‘કોદર્્ુાં’ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ 

દ્વારા રજૂ થઈ, એટલુાં જ નહીં પણ એ બિી જ પસુ્સ્તકાઓનુાં પ્રફૂરીદર્િંગકાયડ સાંભાળી લીધ ુાં ત્યારે 

સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વિાવી લેવામાાં આવ્યો.   
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકુરૂપે હજારો પસુ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ 
સફળ થયેલાાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવ્્ુાં. આના માટેના જરૂરી ભાંર્ોળ 
સારુ ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકર્ી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી 
બજેટ કરતાાં પણ વધ ુમદદ હતી ! સવડશ્રી ગોપાલભાઈ પારેખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટેલ 
(્એુસએ), અશોક મોઢવાદર્યા (જૂનાગઢ) તથા રમેશ પટેલ (કેક્ષલફોવનિયા)ના તત્કાલીન 
પ્રવતભાવોએ અમને પ્રોત્સાદહત કયાડ.  

આમાાંના શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ની મદદથી (કન્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ. 
માતશુ્રી કાશીબહને ઝ . પટેલ  તથા સાકહત્યપે્રમી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહનેના સૌજન્યે) તથા 
શ્રી ચચરાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બિી પસુ્સ્તકાઓનુાં પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના 
આપણે ખબૂ આભારી છીએ.  

આવનારા સમયમાાં વશક્ષણજગતને મલૂ્યવાન દદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક 

ગજુરાતી વાચકો સિુી નઈતાલીમના આ નીવરે્લા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનભુવો 

પહોંચાર્વાનુાં અમારુાં કાયડ સાથડક થશે તેવી આશા સાથે –  

– અરુણભાઈ દવે. (મૅનેજજિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.) 
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તાલકુા શવકાસ અશધકારી તરીકે : 
 આંબા જ ાંગલ એટલે િરમપરુ , પારર્ી અને વલસાર્થી ૩૫થી ૪૦ અને ૭૦ દક.વમ. 

પછીથી શરૂ થતો વવસ્તાર, છેક નાવસક જજલ્લાની હદ સિુી વવસ્તરેલો અને સેલવાસ દાદરાનગર 

હવેલીના વવસ્તારને પસાર કરીને શરૂ થતો વવસ્તાર. ભૌગોક્ષલક ક્ષેત્રફળ ખબૂ વવશાળ. માત્ર 

જ ાંગલો અને ડુાંગરાળ પ્રદેશ. એક પણ મોટુાં ગામ કે કસબો નહીં. એક જ ગામના એક કૂબા 

પરથી બીજા કૂબા પર જવા માટે ઘણી વાર તો ૧૦ દક.વમ. ફરીને જવુાં પરે્. ત્યાાંના રહવેાસીઓ 

ડુાંગરા ઠેકીને સીિા જ એકબીજાને ત્યાાં જઈ શકે તો પણ ૨થી ૩ દક.વમ. તો થાય. દરેક ગામ 

૧૦થી ૨૦ દક.વમ.ના વવસ્તારમાાં છૂટાાંછવાયાાં ઝાંપર્ાાંઓમાાં પથરાયેલુાં હોય. વસ્તી પ્રમાણમાાં ખબૂ 

ઓછી, છૂટીછવાઈ. એક ડુાંગરી ઉપર બેચાર મકાનો હોય. કમડચારીઓમાાં મારી સાથે બીજા ત્રણ 

વવસ્તરણ અવિકારીઓ અને ૬૭ ગ્રામસેવકો. માત્ર ખેતી અને સહકાર વવિયક કાયડક્રમો અમારે 

કરવાના, છતાાં મારા વવસ્તારનાાં ગામર્ાાંઓના પ્રાથવમક શાળાની ્કુ્તાહાર યોજનાઓના કેન્રોન ુાં 

ચૅદકિંગ હુ ાં કરતી.  

 અમે પ્રવાસમાાં જઈએ , ત્રણ દદવસે પાછાાં આવી શકાય. ખબૂ ઊંર્ાણમાાં , દૂર દૂર ગામર્ાાં 

પહાર્ીઓમાાં જવાનુાં. એટલે એક દદવસે પાછા ફરી શકાય નહીં. ગામર્ાાંમાાં રહવેાની સગવર્ પણ 

નહીં. ગ્રામસેવકો અને તલાટીઓ તેમજ વશક્ષકો પણ ગામર્ાાંઓમાાં રહ ેનહીં. વશક્ષકો કદી ગામે 

જઈ વનશાળ ચલાવે નહીં. ઘરે બેસીને જ પગાર લે. પ્રાથવમકશાળાઓનાાં મકાનો પણ નહીં. 

ક્યારેક તો ગ્રામસેવકના ક્વાટડસડ પર્તર રહવેાને કારણે જમીનદોસ્ત થઈ ગયેલ. ગ્રામ પાંચાયત 

કચેરીનાાં મકાનો મળે નહીં. વશક્ષકો અને તલાટીઓ મારા હાથ નીચે નહોતા , તેથી બહુ ધ્યાન એ 

બાબતે આપતી નહોતી. પરાંત ુએક દદવસ ‘મધબુન’ ગામે જયાાં અત્યારે દમણગાંગા નદી ઉપર 

સેલવાસ પાસે મધબુન રે્મ બાાંધ્યો છે ત્યાાં ્કુ્તાહાર કેન્ર અને ર્ાાંગરનુાં વનદશડન જોવા માટે 

ગઈ. સાથે ગ્રામસેવક , ગ્રામસેવવકા અને વવસ્તરણ અવિકારી, ખેતી પણ હતા . કેન્ર પોલીસ 

પટેલના ઘરે ઓટલા ઉપર ચાલે. સરસ ચાલત ુાં હત ુાં. જોઈને સાંતોિ થયો. બાળકો માટે 

આપવામાાં આવતી ખાદ્ય સામગ્રીનો બાળકોને ખવર્ાવવામાાં ઉપયોગ થયો હતો. અચાનક 

મારાથી પછુાઈ ગ્ુાં. વનશાળ ક્યાાં છે ? મારે જોવી છે. જવાબ મળ્યો. આ જ ઓટલા ઉપર 

(પોલીસ પટેલના ઓટલા પર). તો પછી બાળકો અને વશક્ષકો ક્યાાં ગયા છે ? અહીં તો કોઈ 

નથી. લોકોએ કહ્ુાં, “વશક્ષક આવ્યા જ નથી. આવતા જ નથી.” “છેલ્લા ક્યારે આવ્યા હતા ? શુાં 
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નામ છે ? ક્યાાંના વતની છે ?” “બાઈસાહબે, છેલ્લા દોઢ વિડ પહલેાાં એક દદવસ આવીને ચાલ્યા 

ગયા હતા. ફરી આવ્યા નથી. વનશાળ ચાલતી જ નથી. બાંિ છે !” “તમે તેમનુાં નામ જાણો છો 

?” “એક દદવસ માટે જ આવેલ એટલે નામ જાણતા નથી.” “પણ તમારાાં બાળકોના ભણતરનુાં શુાં 

? ક્યાાં જાય છે ? ક્યાાં ભણે છે ? શાળા તો બાંિ છે !” “બાઈસાહબે , અહીં તો બિાાં જ ગામોમાાં 

આવુાં ચાલે છે. વનશાળો કાયમ માટે ખલૂતી જ નથી. પણ વશક્ષકોને વનયવમત પગાર મળે છે !” 

હુ ાં અહીં એક વાતનો ઉલ્લેખ કરીશ કે આ ગામની નજીકના સેલવાસ , દાદરા–નગરહવેલીનાાં 

કેન્રશાવસત આવા જ આદદવાસી વવસ્તારોમાાં વનયવમત વનશાળો ઊઘર્તી , વશક્ષણ અપાત ુાં અને 

વશક્ષકો પણ ગામે રહતેાાં. જયારે તેની સામેના િરમપરુ તાલકુામાાં તમામ ગામોમાાં વનશાળો બાંિ 

રહતેી.  

 મેં આ બાબતની નોંિ કરી અને તાલકુા પાંચાયત કચેરી , િરમપરુના જવાબદાર 

અવિકારીને દરપોટડ  કયો. કારણ પ્રાથવમક વશક્ષણની કામગીરી તેમની પાસે હતી. પરાંત ુતેમના 

તરફથી કાાંઈ જ પગલાાં લેવામાાં આવ્યાાં નહીં. આ પ્રસાંગ પછી હુ ાં જે ગામે જાઉં ત્યાાં પ્રાથવમક 

શાળાની તપાસ કરુાં. બિે જ બાંિ. બે માસના સમયગાળામાાં મેં લગભગ ૨૦ ગામોની મલુાકાત 

લઈ, પ્રાથવમક શાળાઓ બાબત સાંબાંવિત અવિકારીને જાણ કરી. પરાંત ુકોઈ જ પગલાાં લેવાને 

બદલે મને કહવેામાાં આવત ુાં કે આવી તપાસો કરવાનુાં અને દરપોટડ  કરવાનુાં બાંિ કરો. અહીં તો 

વિોથી વનશાળો બાંિ છે. એમ જ ચાલશે. મને ખબૂ દુુઃખ થત ુાં , પરાંત ુપ્રાથવમક વશક્ષણનુાં કામ 

મારી પાસે નહોત ુાં, જેથી હુ ાં પગલાાં લઈ શકતી નહીં. લાચાર બની ગઈ.  

 મેં એ વવસ્તારના જાહરે આગેવાનો કે સેવકોને પણ આ બાબત ફદરયાદ કરી , તો તેમના 

તરફથી પણ વનરાશાજનક જવાબ મળ્યો કે ‘શુાં કરીએ ? એ બિા વશક્ષકો અમારા સગા –સાંબિી 

કે એક યા બીજી રીતે અમારી સાથે સાંકળાયેલા હોય છે !”  

 સ્વરાજનાાં ત્રીસ વિડ પછી પણ જનતા વનુઃસહાય હતી.  

 બે માસ થયા. તેવામાાં ગજુરાત રાજયના આદદવાસી વવકાસખાતાના સક્ષચવશ્રી િરમપરુ 

તાલકુાની મલુાકાતે આવ્યા. તેઓશ્રીને પણ આ વવસ્તારમાાં વનશાળો બાંિ રહ ેછે તેવી માદહતી 

મળી હશે. જજલ્લાના તમામ સરકારી અવિકારીઓની વમદટિંગ બોલાવી. એ વવસ્તારના તમામ 

પ્રશ્નોની ચચાડ–વવચારણા કરવાની હતી. વમદટિંગ શરૂ થતાાં સક્ષચવશ્રીએ પ્રથમ મને જ ઊભી કરી. 
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કહ,ે બહને , જવાબ આપો. તમારા વવસ્તારમાાં વનશાળો ચાલ ુછે ખરી ?” મેં કહ્ુાં , “સાહબે , સાચુાં 

બોલુાં કે ખોટુાં ?” મારો આવો સામો સવાલ સાાંભળી તેમને આશ્ચયડ થ્ુાં. કહે , “સાચુાં જ બોલો.” મેં 

કહ્ુાં, “સાહબે, બિી જ વનશાળો વિોથી બાંિ છે.” “તમે શુાં ક્ુડ ?” મેં કહ્ુાં, “હુ ાં હજી બે માસ થયા 

આવી છાં. .વનશાળોની મલુાકાત લઉં છાં. બાંિ હોય છે. વશક્ષણનુાં કામ મારી પાસે નથી જેથી હુ ાં 

કોઈ પગલાાં લઈ શકતી નથી. મેં આ અંગેના દરપોટડ  સાંબાંવિત અવિકારીશ્રીને કયાડ જ છે.” 

વશક્ષણનુાં કામ કોણ સાંભાળે છે ?” મેં કહ્ુાં, “આયોજન સહ તાલકુા વવકાસ અવિકારીશ્રી સાંભાળે છે. 

મેં તેમને દરપોટડ  કયો છે.”  

 સક્ષચવશ્રીએ સાંબાંવિત અવિકારીને ઊભા કયાડ. તેઓ ધ્રજૂતા હતા. મને નીર્રતાથી 

સક્ષચવશ્રી જેવા રાજયકક્ષાના ઉચ્ચ અવિકારી સામે બેિર્ક સાચુાં બોલતી જોઈ , તેઓ ગભરાઈ 

ગયા હતા. તેઓ જવાબ આપી શક્યા નદહ. સક્ષચવશ્રીએ તેઓને સખત ઠપકો આપ્યો.  

મને બીજો પ્રશ્ન કયો : “તમારા ગ્રામસેવકો ક્યાાં રહ ેછે ?” મેં કહ્ુાં બિા જ િરમપરુ રહ ે

છે. “તમે ગામોમાાં જાઓ ત્યારે કેવી રીતે કામ કરો છો ?” મેં કહ્ુાં , “જીપમાાં મારી સાથે 

ગ્રામસેવકોને લઈ જાઉં છાં. બેત્રણ દદવસ બિાાં જ સાથે ગામર્ાાંઓમાાં ફરીએ છીએ. કામગીરી 

પરૂી થાય એટલે ગ્રામસેવકોને પણ પાછા લઈ આવુાં.” “આવુાં શા માટે કરો છો ? તેમને ગામે 

રહવેાની ફરજ પાર્ો.” “સાહબે , તેઓ વિોથી જતા જ નથી. રહતેા નથી , જેથી હુ ાં સાથે લઈ ના 

જાઉં તો મારુાં કામ પણ થાય નહીં. તેમને લઈને જાઉં તો મારુાં કામ તો થાય ને ?” 

મારા આવા સાચા વનખાલસ જવાબો સાાંભળી તેઓને આશ્ચયડ અને આનાંદ થયો. તેઓશ્રી 

પણ જાણતા હતા કે િરમપરુ વવસ્તારમાાં સદાંતર વનશાળો બાંિ છે. કોઈ તલાટી કે ગ્રામસેવકો કે 

અન્ય કમડચારીઓ ગામે રહતેા નથી. મારી જગયાએ બીજા અવિકારી હોત તો પોતાન ુાં સારુાં 

દેખાર્વા ઢાાંકવપછોર્ો કયો હોત. ખોટો બચાવ કયો હોત. મેં તેવ ુાં કરવાના પ્રયત્નો કયાડ નહીં. 

સક્ષચવશ્રી સારી છાપ લઈને ગયા. વમદટિંગમાાં ભેગા થયેલ જજલ્લાના અન્ય અવિકારીઓની ઉપર 

મારા જવાબોથી કેવી અસર થઈ હશે ? મારા વવિે બિાએ કેવાાં ઉચ્ચારણો કયાાં હશે , તે સમજી 

શકાય તેવુાં છે અને... ...  

આંબા જ ાંગલ વવકાસ ઘટકમાાં મેં આદદવાસી ્વુકોને માટે સથુારી અને સીવણ વગડની 

તાલીમ માટેના બે વગો શરૂ કયાડ હતા. આવા વગોમાાં દાખલ થવા માટે અભ્યાસ ઓછામાાં 
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ઓછો ચાર િોરણનો જોઈએ , પરાંત ુઆ વવસ્તારમાાં વનશાળો જ બાંિ હતી , તેથી બાળકો ભણી 

શકે નહીં. તો પછી ભણેલા ્વુકો મળે ક્યાાંથી ? આદદજાવત પેટા યોજનાની વમદટિંગમાાં મેં 

રજૂઆત કરી અને આંબા જ ાંગલ ઘટકના વગો પરૂતી ભણતરની મયાડદામાાં છૂટછાટ મકૂવા 

જણાવ્્ુાં. પ્રોજેક્ટ ઍર્વમવનસ્રેટર સાહબેને મારી રજૂઆત વાજબી લાગતાાં છૂટ આપી અને 

અભણ છોકરાઓને પણ વગડમાાં દાખલ કયાડ પરાંત ુબાળકોને થોડુાં અક્ષરજ્ઞાન અને આંકર્ાનુાં 

જ્ઞાન, માપ સમજવા ર્ાયાગ્રામો દોરવા માટે જરૂરી હત ુાં જ. તેથી ઇન્સ્ર ક્ટરોને મેં સચૂના આપી 

કે તાલીમવગોમાાં આવતા તાલીમાથી ્વુકોને રોજ એક કલાક તેઓને જરૂરી અક્ષરજ્ઞાન અને 

અંકગક્ષણત શીખવવુાં, જેથી તેઓ વથયરી અને ર્ાયાગ્રામ નોટબકુમાાં ઉતારી શકે. ઇન્સ્રકટરો પણ 

ખબૂ ઉત્સાહી હતા. તેઓ રોજ એકબે કલાક આ વશક્ષણ પણ આપે. અમે આ પ્રયોગમાાં સફળ 

થયાાં. ્વુકોને સથુારી અને સીવણકામ સાથે અક્ષરજ્ઞાન અને ગક્ષણતનુાં વશક્ષણ મળત ુાં. તેમને 

પાટી-પેન પણ આપેલ તેથી ખબૂ હોંશે હોંશે વગોમાાં દૂરથી પણ આવતા. િરમપરુમાાં આ પહલેાાં 

ચલાવવામાાં આવેલ તાલીમવગોમાાં માત્ર ભણેલ ્વુકોને જ દાખલ કરતા તેથી અભણ છતાાં 

બધુ્ધ્િશાળી અને ઉત્સાહી ઘણા છોકરાઓને આવી તાલીમ મળી શકતી નહીં. મેં પ્રથમ વાર આ 

અભણ ્વુકોને તાલીમ આપવાની પ્રથા ચાલ ુકરી હતી.  

એક દદવસ મારી ગેરહાજરીમાાં જજલ્લા વવકાસ અવિકારીશ્રી આ વગોની મલુાકાતે ગયા. 

બને્ન વગો લૌકર ગામે ચાલ ુહતા. અભણ આદદવાસી બાળકોએ સીવેલાાં કપર્ાાં અને તાલીમ 

દરમ્યાન બનાવેલ સુાંદર ફવનિચર જોઈને સાહબે ખબૂ ખશુ થયા. વવક્ષઝટ બકુમાાં ખબૂ સારી 

વવક્ષઝટ લખી. વગડની પ્રશાંસા કરી. લાગવગવાળા અવિકારીએ આ બને્ન વગો તેમને સોંપી દેવા 

માટે જજલ્લા કચેરીમાાં અને મને લખાણ ક્ુાં. મને એવુાં પણ જણાવ્્ુાં કે તમે ગેરહાજર હતાાં તેથી 

સાહબેે વવક્ષઝટ બકુમાાં તમને ઠપકો આપ્યો છે. તેને એમ કે અંગે્રજીમાાં સાહબેે શુાં લખ્ુાં છે તે કોણ 

વાાંચે ? મેં વગો સોંપવાની સ્પષ્ટ ના પાર્ી. એ મારા વવસ્તારના છે. મેં માંજૂરી લઈ શરૂ કરાવ્યા 

છે. વગો વ્યવસ્સ્થત ચાલે છે. બાળકોને તાલીમ પણ સારી મળે છે. હુાં નહીં સોંપુાં. તે મેં સોંપ્યા 

નહીં. મેં વવક્ષઝટ બકુ વાાંચીને જવાબ આપ્યો . “સાહબેની રજા લઈને હુ ાં ગેરહાજર હતી. 

વવક્ષઝટબકુમાાં સાહબેે વગડની પ્રશાંસા કરતો શેરો લખયો છે – તમે વાાંચો તો ખરા !”  
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નીઝર તાલકુામાાં  
નીઝર સરુતથી ૧૭૫ દક.વમ. દૂર. તાલકુાનાાં ૫૬ ગામો. તાપી –ઉકાઈ જળાશયની ઉત્તર 

કાાંઠે વસેલાાં. અને ૩૫ ગામો દક્ષક્ષણ કાાંઠે વસેલાાં. વચ્ચે વવશાળ જળાશય. તાપી દકનારે પાઘર્ી 

પને વસેલો તાલકુો. સામે પાર મહારાષ્રના બે તાલકુા. તલોદા અને અક્કલકુવા થઈને 

ગામર્ાાંઓમાાં જઈ શકાય. તાપી નદીમાાં હોર્ીઓમાાં જીપને મકૂીને ઉતારવાની અને સામે પાર 

તેમાાં પ્રવાસ કરવાનો. બસ-સગવર્ બહુ જ ઓછી મળે. ચોમાસામાાં જીપ સાથે લઈ જઈ શકાય 

નહીં. ઘણી વાર રેલ હોય તો હોર્ીઓ બાંિ કરી દેવી પરે્. અમારાથી પણ જવાય નહીં. 

ગજુરાતમાાં ખરાબ તાલકુા તરીકે પાંકાયેલો આ વવસ્તાર. ત્યાાં કોઈ નોકરી કરવા તૈયાર થાય 

નહીં.  

તાલકુાના મોટાભાગના લોકોની જમીનો ઉકાઈ જળાશયમાાં ડુબાણમાાં જવાથી તે બિાને 

ઊંચાઈવાળી જગયાઓમાાં વસાવવામાાં આવેલા. દરેક કુટુાંબને માત્ર ચાર એકર જમીન આપેલી. 

કેટલાકને તો એક તાલકુામાાં વસાવ્યા હોય તો ખેર્ાણ જમીન બીજા તાલકુામાાં આપી હોય તેવુાં 

પણ બનેલુાં. ચાર એકર જમીનની આવક વસવાય અન્ય કોઈ આવક નહીં. શહરેોથી દૂર હોવાને 

કારણે તથા નીઝર આસપાસ કોઈ કારખાનાાં નહીં હોવાથી પરૂક િાંિા પણ કોઈ મળે નહીં. મજૂર 

વગડને કેટલાક પાટીદાર જમીન માક્ષલકોની ખેતીમાાં મજૂરી મળે. તે વસવાય કોઈ િાંિો નહીં. તે 

વખતે સરુતથી આખા દદવસમાાં માત્ર પાાંચ બસો જાય અને પાાંચ આવે. વસવાય કોઈ 

વાહનવ્યવહાર નહીં. તાલકુામાાં બે હાઈસ્કૂલ અને ત્રણ ઉત્તર બવુનયાદી વવદ્યાલય. તેમ જ બે 

આશ્રમશાળાઓ ચાલે. પ્રાથવમકશાળાઓ દરેક ગામે હતી. કેટલાાંક ગામોમાાં સવોદય યોજના 

તરફથી શાળાઓ ચાલતી.  

સૌથી વધ ુચચાડસ્પદ વ્યસ્ક્ત એક તાલકુા પ્રમખુ હતા. તાલકુા વવકાસ અવિકારીને 

પોતાના નોકર ગણે, પ્રમખુને પછૂયા વવના કશુાં જ કરી શકાય નહીં તેવુાં માને . પાંચાયત િારાની 

કલમ નાં. ૨૩ના વવકાસ અવિકારીના અવિકારો પ્રમખેુ જ ભોગવવાના તેવુાં સમજે. તેથી તેમણે 

સચૂના આપી રાખી હતી કે તાલકુા વવકાસ અવિકારીએ અને કમડચારીઓએ મને પછૂયા વવના 

ક્યાાંય જવુાં નહીં , કશુાં કરવુાં નહીં. કમડચારીઓની રજા પણ તેઓ જ માંજૂર કરે જે એમની સત્તા 

બહાર હત ુાં. પોતે ગામરે્ તો જતા જ નહીં ; પરાંત ુતેમના વવરોિપક્ષના ગામર્ાાંનાાં વવકાસકામો 

પણ કરવા દે નહીં. વવરોિપક્ષના લોકોને કચેરીમાાં આવવાની પણ મનાઈ કરે. મને આવા 
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પ્રમખુ સાથે જાણીને મકૂવામાાં આવી હતી. જળાશયને કારણે જે ગામોને સલામત સ્થળે 

ખસેર્વામાાં આવેલાાં તેવાાં ગામોના અનેક પ્રશ્નો વરસોથી વણઉકેલ્યા પરે્લા હતા. છેલ્લાાં 

ચારપાાંચ વરસથી વવકાસનાાં કામો થયાાં જ ન હતાાં. મારા અગાઉના તાલકુા વવકાસ અવિકારીએ 

ઓનરવશપનાાં કરેલાાં બાાંિકામો અધરૂાાં હતાાં , અને તે બિાાંની તપાસો ચાલ ુહતી. જેમાાં ૨૦ 

જેટલા શાળાના ઓરર્ા અને ૧૫ કૂવાઓ હતા.  

કચેરીમાાં માંજૂર થયેલ જગયાઓ પૈકી ૭ કમડચારીઓની જગયા ખાલી હતી. કામ કેમ 

ગોઠવવુાં, કેમ પરુૂાં કરવુાં, પ્રશ્નો કેમ હલ કરવા તે પ્રશ્ન મારી સામે હતો. પ્રમખુ તો સાથ–સહકારને 

બદલે દરેક કામમાાં વવઘ્નો જ નાખે.  

પ્રથમ દદવસે હાજર થતાાં જ કર્વો અનભુવ થયો. હુાં વ્યારાથી સવારે નીકળી હતી. 

વરસાદ અને નદીમાાં પાણી હત ુાં. રસ્તે બસ રોકાઈ ગઈ. જેમતેમ નદી પાર કરીને સામેથી બસ 

ઉપાર્ી ત્યારે ૧ –૦ વાગે નીઝર પહોંચી. એક હદરજન કમડચારીએ જમવાનુાં બનાવ્્ુાં. હુાં જમીને 

આવી ત્યારે પ્રમખુ કહે , “તમે ગોદહલને ત્યાાં મને પછૂયા વગર કેમ જમ્યાાં ?” મને આવા પ્રશ્નની 

નવાઈ લાગી. મારે ક્યાાં જમવુાં એ મારો અંગત પ્રશ્ન છે. પ્રમખુ કહે , ત્યાાં તો ન જ જમવુાં , ભલે 

ભખૂયા રહવે ુાં પરે્. અહીં લોજ કે કોઈ સગવર્ નહીં. તેમણે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. તેને બદલે 

આવુાં કહ્ુાં. મેં કમડચારીઓને આ બાબત પછૂ્ ુાં તો કહ ેસાહબે, પ્રમખુ તો એવુાં માને છે કે આપણે 

બિા તેમના નોકર છીએ. બધુાં એમને પછૂીને જ કરવુાં જોઈએ. હજી તો હવે તમને અનભુવ 

થશે.  

એક દદવસ ડ્રાઈવર સાથે મને સાંદેશો મોકલ્યો કે “તાલકુા વવકાસ અવિકારીએ મને 

પછૂયા વવના ગાર્ી વાપરવી નહીં.” હુ ાં બીજે દદવસે કુટુાંબ વનયોજનનાાં ઑપરેશન કરેલ બહનેોને 

મકૂવા જીપ લઈ ગઈ. છેક રાતે્ર આવ્યાાં. પણ તે પહલેાાં તેમણે જજલ્લા પ્રમખુને ફોન કરીને જાણ 

કરી દીિી હતી કે તાલકુા વવકાસ અવિકારી મને પછૂયા વવના જીપ વાપરે છે. જોકે પ્રમખુથી , 

તાલકુા વવકાસ અવિકારીને પછૂયા વવના જીપ વાપરી શકાય નહીં તેવા સરકારના વનયમો હતા 

તેથી મને કોઈ ઠપકો મળ્યો નહીં. હુાં હાજર થઈ તે અગાઉ રોજ એ જીપ પ્રમખુના અંગત કામે , 

વતનના ગામે જવા અને આવવા માટે વપરાતી હતી તેથી સરકારી કામે મને તે વાપરવાની 

ના પાર્ી હતી. ત્યાર બાદ આખુાં વિડ અંગત કામે જીપ વાપરવા મેં પ્રમખુને આપી નહીં.  
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નાના અને સીમાન્ત ખેડૂતોની એજન્સી તેમ જ રાઈબલ સબ-પ્લાન યોજના તરફથી 

આદદવાસી છોકરા–છોકરીઓને હીરા ઘસવાની તાલીમ તેમ જ સીવણની તાલીમના વગો શરૂ 

કરવાના હતા. અગાઉ આવા વગો પ્રમખેુ શરૂ કરવા દીિા ન હતા . આ વખતે પણ તેમણે 

વવરોિ કયો પરાંત ુમેં તે શરૂ કરાવ્યા. હુાં બને્ન એજન્સીના અવિકારીશ્રીઓને મળી. યોજના માંજૂર 

કરાવી.  

તાલીમાથીઓ તૈયાર કયાડ અને ખબૂ સુાંદર મોટો સમારાંભ રાખયો. તેન ુાં પ્રિાનશ્રીએ 

ઉદઘાટન ક્ુાં. હીરા ઘસવાની તાલીમ જો ખાનગી કારીગરો પાસે લેવા જાય તો રૂ. ૫૦૦ 

આપવા પરે્ અને તે માટે પણ આ વવસ્તારના છોકરાઓને સરુત જવુાં પરે્ , ખબૂ દૂર. જયારે અમે 

નીઝર ખાતે વગડ શરૂ કયો અને સામેથી સ્ટાઈપેન્ર્ આપતા તેથી ૪૦ છોકરાઓએ તાલીમ 

લીિી. સીવણ વગડમાાં ૫૦ છોકરા –છોકરીઓ હતાાં. પાછળથી તે બિાાંને સાિનો-મશીનો પણ 

સબસીર્ીના િોરણે આપ્યાાં જેથી તેઓ રોજી મેળવી શકે. જોકે અમારા પ્રમખુશ્રીએ આમાાં ખબૂ 

વાાંિો લીિો. તેઓ તાલકુા વવકાસ અવિકારી કહ ેતેવ ુાં કોઈ કામ થવુાં જોઈએ નહીં તેવુાં માનતા 

અને પોતે પણ કશુાં કરતા નહીં. પણ ઉપર વિારે સમજદાર અવિકારીઓ હતા.   

સીવણનાાં સાિનો, મશીનો આપવામાાં લાાંચ–રુશવત ઘસેૂ નહીં, સારાાં અને સસ્તાાં સાિનો 

આ બાળકોને મળે તે હતેથુી મેં તેના વવકે્રતાને બોલાવ્યા અને કહ્ુાં કે આ મશીનો ગરીબ લોકો 

માટે છે , જેથી નહીં નફો કે નહીં નકુસાનના િોરણે તેમને ખોટ જાય નહીં અને આ લાભાથીને 

મોંઘાાં પરે્ નહીં તેવી વાજબી દકિંમત નક્કી કરો. મને કે મારા કમડચારીઓને એમાાંથી કશુાં 

આપવાનુાં નથી. વેપારીને નવાઈ લાગી. તેણે દરેક મશીન ઉપર લગભગ રૂ. ૫૦ ઘટાર્ીને 

પર્તર દકિંમતે આપ્યાાં.  

સ્થાવનક વવકાસ કાયડક્રમ એ જ વિે ચાલ ુથયો હતો. દરેક તાલકુા દીઠ ૧ લાખ રૂવપયા 

ગ્રાન્ટ અને સામે તેટલો લોકફાળો મળી રૂ. ૨ લાખમાાં બાાંિકામો , વનશાળો , કૂવા , રસ્તા વગેરે 

બનાવવાનાાં. હુાં સપ્ટેમ્બર માસમાાં હાજર થઈ ત્યાાં સિુી કશુાં કામ થવા દીધ ુાં ન હત ુાં. લોકોની 

માગણીઓ આવી હતી પરાંત ુઅમકુ પક્ષ વસવાયનાાં ગામોમાાં તે કામો થતાાં ન હતાાં. અવિકારીથી 

આવો રાજકીય ભેદભાવ રાખી શકાય નહીં. સરકારનાાં નાણાાં તમામ લોકોના વવકાસ માટે હતાાં. 

દરેકને તેનો લાભ મળવો જોઈએ.  
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આવા દરેક કામના અમે પ્લાન એસ્ટીમેટ બનાવી તાાંવત્રક માંજૂરી મેળવી. વહીવટી માંજૂરી 

માટે તાલકુાની કારોબારીની વમદટિંગમાાં રજૂ કયાાં. પ્રમખુશ્રીએ પોતાના પક્ષ વસવાયનાાં ગામમાાં 

કામોને માંજૂરી આપી જ નહીં તેમણે જે માંજૂર કયાાં હતાાં તેની ૫૦% રકમનો લોકફાળો જમા નહીં 

થતાાં મેં તે ચાલ ુકરાવ્યાાં નહીં , જેથી વિડ આખરે ગ્રાન્ટ ગમુાવવાનો પ્રશ્ન ઊભો થયો. જો 

લોકફાળાની રકમ આવ્યા વવના કામો શરૂ કરાવીએ તો અધરૂાાં રહી જાય અને અમારી તપાસ 

ઊભી થાય. હુાં હતાશ થઈ ગઈ. માવસક વમદટિંગ વખતે કામો શરૂ નહીં થયાાં હોવાથી મને ખબૂ 

ઠપકો મળ્યો. પણ મેં આખી પદરસ્સ્થવત જજલ્લા વવકાસ અવિકારી સાહબેને જણાવી કે તાલકુા 

પાંચાયતે ગામના લોકફાળાની રકમ જમા છે તેવાાં કામો નામાંજૂર કયાાં. આવી પદરસ્સ્થવતમાાં કામ 

થઈ શકે તેમ નથી. છેવટે તેમણે રસ્તો કાઢી આપ્યો અને કહ્ુાં , “નામાંજૂર કરેલ તમામ કામોની 

દરખાસ્ત જજલ્લા કચેરીએ મોકલો. અમે માંજૂરી આપીશુાં. તમે માંજૂરીની અપેક્ષાએ કામો ચાલ ુ

કરી દો. પરૂાાં થશે ને ? મેં કહ્ુાં, પરૂા ાં થઈ જશે. અને મેં માંજૂરીની અપેક્ષાએ બિાાં કામો શરૂ કરી 

દીિાાં. માંજૂરી માટે દરખાસ્ત મોકલી દીિી. માચડની તા. ૧૫મી સિુીમાાં લગભગ ૭૫% કામ થઈ 

ગ્ુાં અને માંજૂરી પણ મળી ગઈ. માચડમાાં અંતે તમામ રકમ વપરાઈ ગઈ હતી. કામો પણૂડ થઈ 

ગયાાં હતાાં. વસદ્ધિ કાગળ પર નહીં, ક્ષેત્રમાાં થઈ હતી.  

આવી રીતે નો સોસડના ૧૫ કૂવાઓનો પ્રશ્ન અટવાતો હતો. નો સોસડ એટલે જયાાં પાણીની 

સગવર્ ન હોય તેવાાં ગામો. અગાઉથી માંજૂર થયેલાાં અને ૧૦૦% સરકારી ખચે કરવાનાાં હતાાં. 

કોન્રાક્ટ પણ અપાઈ ગયા હતા ; પરાંત ુએક યા બીજા બહાને તે કરતાાં અટકાવ્્ુાં હત ુાં તેથી 

કોન્રાક્ટરો પણ કાંટાળીને ભાગી ગયા હતા. મેં ફરીથી કોન્રાક્ટરોને શોધ્યા. કામો ચાલ ુકરાવ્યાાં. 

જયાાં કોન્રાક્ટરો મળ્યા નહીં ત્યાાં ગ્રામપાંચાયતો પાસે કામ કરાવ્્ુાં. સતત દોઢ બે માસ તેની 

પાછળ પર્ી. અઠવાદર્યે બે વાર બિાાં કામો જાતે જોઈ આવુાં. આમ કૂવાઓ પણ પરૂા કરાવ્યા. 

મારી આ પ્રગવત્ત જોઈને સરકારશ્રીમાાં મારી વવરુિ લખાણો કરવાનુાં થ્ુાં ; પરાંત ુઉપલી 

કચેરીએથી મારી સામે કોઈ તપાસ થઈ નહીં. કારણ બિા જાણતા હતા.  

હુાં હાજર થઈ ત્યારે ૨૮ જેટલા વનશાળના ઓરર્ાઓનાાં અધરૂાાં બાાંિકામો ખોરાંભે પર્ી 

ગયાાં હતાાં. તેને માટે આવેલ વસમેન્ટ અન્ય ખાતાને ઉછીની અપાઈ હતી. બેત્રણ કામો થયાાં 

હતાાં. તે સારુાં કામ નહીં થવાથી પર્ી ગયાાં હતાાં અને તેની ખાતાકીય તપાસો ચાલ ુહતી.  
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મેં કમડચારીઓ સાથે ટીમ બનાવીને ગામે ગામ ફરીને કોન્રાક્ટરોને શોિી કાઢીને ફરીથી 

કામો શરૂ કરાવ્યાાં. ઝાંબેશ ઉપાર્ી. થોર્ા ઓરર્ા બાકી રહી ગયા વસમેન્ટના અભાવે. તેમાાં કેટલાક 

હદર ૐ આશ્રમની સહાયના હતા તેથી તેમના તરફથી તાલકુા વવકાસ અવિકારીની રૂએ મને 

ખબૂ ખરાબ ભાિામાાં ઠપકા મળતા હતા , છેવટે મેં થાકીને તેમને વસમેન્ટ બીજે સ્થળ બહાર 

અપાઈ ગઈ તેને કારણે કામો પરૂા ાં થયાાં નથી તેમ જણાવ્્ુાં તેથી પાંચાયતના આગેવાનને ઠપકો 

આપ્યો.  

સહકારી માંર્ળીઓ અને દૂિ માંર્ળીઓનાાં રજજસ્રેશન બાબત સકૂ્ષચત દરખાસ્ત તાલકુા 

પાંચાયત કચેરીમાાં બે-ત્રણ માસથી આવીને પર્ી હતી. એક પક્ષની દરખાસ્તો રવાના થયેલ , 

વવરોિપક્ષની બાકી હતી. મારા હાજર થતાાં , તેવી બાકી રાખેલ દરખાસ્તોના માંત્રી , પ્રમખુો 

આવ્યા અને રજૂઆત કરી.  

ગજુરાત પાંચાયત િારામાાં આવી દરખાસ્તો તાલકુાની કારોબારીમાાં માંજૂર કરીને 

મોકલવાની કોઈ જોગવાઈ ન હોવા છતાાં આમ થયેલ ; પરાંત ુમેં તે બિી બાકી દરખાસ્તો 

કારોબારીના ઠરાવ વવના મોકલી દીિી, અને માંજૂર થઈ ગઈ.  

સ્વભાંર્ોળની રકમમાાંથી પ્રમખુને માટે રૂ. ૮૦ ,૦૦૦ના એસ્ટીમેટનો બાંગલો બાાંિવા 

ઠરાવ્્ુાં અને રૂ. ૪૦ ,૦૦૦ની ખટૂતી રકમની ગ્રાન્ટ જજલ્લા વવકાસ વનવિમાાંથી લોન લઈને 

મેળવવાનુાં નક્કી ક્ુાં. સ્વભાંર્ોળ રૂ. ૪૬૦૦૦ જેટલુાં તો ઓછાં હત ુાં જ , તેથી મેં તેનો વવરોિ કયો 

કારણ કે નાણાકીય જવાબદારી મારી હતી. વળી વવકાસવનવિની લોન તો , નબળી તાલકુા 

પાંચાયતો કે ગ્રામ પાંચાયતોને વવકાસનાાં કામો માટે આપવાની હોય છે. આ વવકાસકાયડ ન હત ુાં. 

મારા વવરોિ છતાાં જજલ્લા પાંચાયતે લોન માંજૂર કરી તાલકુા પાંચાયતના સ્વભાંર્ોળમાાંથી રૂ. 

૮૦,૦૦૦ પ્રમખુશ્રીના બાંગલા માટે ફાળવ્યા. બીજી બાજુ તે જ વખતે કેર સાંસ્થા તરફથી ગરીબ 

બાળકો માટે પરૂક ખોરાક આપવાની ચાલતી ્કુ્તાહાર યોજના હઠેળ મળતી ખાદ્ય સામગ્રી 

માટેન ુાં ગોર્ાઉન બાાંિકામ માંજૂર થયેલુાં. કેર સાંસ્થાએ તેને માટે રૂ. ૫૦ ,૦૦૦ આપ્યા હતા. 

એસ્ટીમેટ રૂ. પ૩ હજારનો હતો. રૂ. ૩૦૦૦ તાલકુા પાંચાયતે પોતે ભરવાના હતા. જો ઉમેરીને 

બાાંિકામ કરવામાાં નહીં આવે તો રૂ. ૫૦ ,૦૦૦ પરત જમા કરાવવા પરે્. ભવવષ્યમાાં પછી ફરી 

વાર તાલકુાને લાભ મળે નહીં. મેં રૂ. ૩૦૦૦ માટે કારોબારીમાાં ઠરાવ કરવા દરખાસ્ત મકૂી. તે 

નામાંજૂર રહી.  



ઉજાસયાત્રા – ૨ 

અનકુ્રમ                              લોકભારતી પ્રકાશન Page 16 

 

પ્રમખુશ્રીના રહઠેાણ માટે રૂ. ૮૦ ,૦૦૦ જેટલી જ ાંગી રકમ લોકોના પૈસામાાંથી રોકી શકાય 

જયારે લોકોના વવકાસ માટે ગોર્ાઉન પાછળ રૂ. ૩૦૦૦ નામાંજૂર કરાય. લોકનેતાઓ લોકોના 

પૈસા જે કર નાખીને સામાન્ય જનતા પાસેથી વસલૂ કરવામાાં આવે છે તેનો કેવો ઉપયોગ કરી 

શકે છે તેન ુાં આ દૃષ્ટાાંત છે.  

આ જ ગોર્ાઉન માટે જમીન જે કચેરીના સ્ટાફ ક્વાટડસડ પાસે હતી , તે નહીં આપતા 

ગામની બહાર દૂર જયાાં રક કે વાહન જઈ શકે નહીં તેવી અસલામત અને નીચાણવાળી જગયા 

જ પસાંદ કરી.  

તાલકુા પાંચાયતની એક સામાન્ય સભામાાં તાલકુા વવકાસ અવિકારી પાસેથી નાણાકીય 

સત્તાઓ લઈ લેવી અને પ્રમખુને આપી દેવી તેવો અથડહીન ઠરાવ પસાર કરવાનો હતો. એજન્ર્ા 

કાઢવામાાં આવ્યો. આ બાબત મેં અગાઉથી જજલ્લા પાંચાયતના પ્રમખુશ્રી તેમ જ જજલ્લા વવકાસ 

અવિકારીશ્રીને જાણ કરેલી કે જો આવો ઠરાવ સામાન્ય સભામાાં પસાર થશે તો તરત જ 

નાણાકીય વહવેાર ખોરવાઈ જશે. તાલકુા પાંચાયત આવા ઠરાવ કરી શકે નહીં. અને સરકારે 

નાણાકીય સત્તા સીિી અવિકારીને આપેલી છે. પ્રમખુશ્રીને એ અવિકાર પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી . 

એવી કોઈ જોગવાઈ નથી, જેથી તાલકુામાાં ઊહાપોહ ઊભો થશે. આવો ઠરાવ નહીં કરવા તેમના 

પક્ષના જ માણસોએ પ્રમખુને ખબૂ સમજાવ્યા. લોકસભાના સભ્યશ્રી , િારાસભાના સભ્યશ્રી , 

બિાએ સમજાવ્યા પણ માને તે બીજા. પ્રમખુશ્રીએ સભા શરૂ થતાાં અગાઉ પોતાના પક્ષના 

સભ્યોની વમદટિંગ રાખી તમામને ઠરાવની તરફેણમાાં મત આપવા સમજૂતી કરી તૈયાર રાખયા કે 

જેથી ઠરાવ પસાર થઈ જાય.  

સભા શરૂ થઈ. ઠરાવ રજૂ થયો. મેં પ્રમખુશ્રીની માંજૂરી માગી બે શબ્દો બોલવા ઊભી 

થઈ. વનયમ મજુબ આવો વનયમ વવરુિનો ઠરાવ પસાર થતો હોય તો સભ્યોને સાચા માગે 

અવિકારીને નાતે મારે દોરવા જોઈએ.  

મેં આ ઠરાવ પસાર થાય તો , નાણાકીય કેવી ગ ૂાંચ ઊભી થશે તે સમજાવતાાં કહ્ુાં કે 

“અત્યારે તમને ભર્થથાાં પણ મળશે નહીં અને તમામ નાણાકીય વ્યવહાર વહીવટ બાંિ થઈ જશે ; 

કારણ તમારા ઠરાવથી પ્રમખુશ્રી નાણાકીય વહીવટ કરી શકે નહીં. બૅંક તેમની સહીવાળા ચૅક 

સ્વીકારે નહીં કારણ એ અવિકાર સરકારે અવિકારીને જ આપેલા છે. વધમુાાં તમારો ઠરાવ 



ઉજાસયાત્રા – ૨ 

અનકુ્રમ                              લોકભારતી પ્રકાશન Page 17 

 

જજલ્લા વવકાસ અવિકારીશ્રી સસ્પેન્ર્ કરશે અને તમારી આબરૂ જશે. હવે તમારે ઠરાવ કરવો 

હોય તો કરો ,” સભ્યોને સાચી સ્સ્થવત સમજાઈ ગઈ. એકી અવાજે ઠરાવનો વવરોિ થયો . ઠરાવ 

પસાર થયો જ નહીં.  

ભારત સરકારની યોજના હઠેળ ભવૂમહીન ખેતમજૂરોના આવાસો બાાંિવાની કામગીરી 

ચાલ ુકરી. હુાં ત્યાાં ગઈ તે પહલેાાં એક ભાગેડુ કોન્રાક્ટરને કોન્રાક્ટ આપેલ અને કામ કયાડ વવના 

રૂ. ૮૦૦૦ જેટલી રકમ લઈને તે ભાગી ગયો હતો.  

ફરી વાર આ કામ કરવાનુાં થ્ુાં ત્યારે મેં વવચા્ુાં કે સરકારશ્રી તરફથી મકાનદીઠ માત્ર 

રૂ. ૬૫૦ મળે છે , અને રૂ. ૯૦૦ની દકિંમતનુાં ટાઈપ દર્ઝાઈનવાળાં મકાન બાાંિવાનુાં કોન્રાક્ટરને 

આપીએ તો તે પોતાનો નફો કાઢે. સારુાં મકાન થાય નહીં. જો વ્યસ્ક્તગત િોરણે કરાવીએ તો 

લોકો જાતે મજૂરી કરીને સારાાં મકાન બનાવી શકે. કોન્રાક્ટરનો નફો બચે. વળી નીઝર 

તાલકુામાાં લોકો દેશી નક્ષળયાાં જાતે બનાવીને પકવી લેતા. સથુારીકામ પણ ઘણા જાતે કરી લે. 

લીંપથાપની મજૂરી જાતે કરે. તો રૂ. ૬૫૦માાં માત્ર તેમને લાકડુાં અને વાાંસ લેવાનાાં રહ.ે અને 

તેથી માલ સારો આવે. મકાન સારાાં બને. 

મેં જજલ્લા વવકાસ અવિકારી સાહબે સાથે ચચાડ કરી અને વ્યસ્ક્તગત િોરણે મકાનો 

બનાવવાની પરવાનગી મળી. કામો શરૂ કયાાં. પ્રથમ જે ગામો ઉત્સાહી હતાાં તેવાઓનો સાંપકડ 

સાધ્યો. તેઓને જાતે મકાન બનાવવા સાંમત કયાડ . કાગળ ઉપર તેમની સાંમતી મેળવી. માલ 

આવે, મકાન થોડુાં ઊભુાં થાય પછી પૈસા આપવાના, પરાંત ુપ્રથમ માલ લાવે કેવી રીતે ? તેમની 

પાસે પૈસા ન હતા. અમે તેનો પણ ઉકેલ શોધ્યો કે ગામમાાં જેટલા લાભાથી હોય તે થોર્ા પૈસા 

કાઢીને પ્રથમ ત્રણચાર વ્યસ્ક્તઓ માટે માલ લાવે. તેના જે પૈસા ચકૂવીએ તેમાાંથી બીજા માટે 

લાવે. તેમનાાં મકાન ઊભાાં થાય ને જે પૈસા મળે તેમાાંથી બાકી રહલેાનો માલ લાવવો અને 

આમ સમહૂભાવનાથી , સહકારથી છેલ્લે બિાનાાં મકાન થઈ જાય. લોકોને વાત ગમી અને તે 

પ્રમાણે લગભગ ૧૦૦ જેટલાાં વ્યસ્ક્તગત િોરણે સારાાં , ટકાઉ , સ ુાંદર મકાનો થઈ શક્યાાં. મોટે 

ભાગે ગામર્ાાંઓમાાં એકબીજાને મદદ કરવાની ભાવના છે જ. તેને પ્રોત્સાદહત જ કરવાની હતી.  

રાયગઢ ગામ ઉકાઈ જળાશયમાાં ડુબાણમાાં જવાને કારણે નવી જગયાએ વસાવેલુાં. 

બદલામાાં સરકારશ્રી તરફથી નવી વસાહતોમાાં વનશાળ , માંદદર વગેરે તમામ જાહરે અસ્કામતો 
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પણ બનાવી આપી હતી. દરેક નવી વસાહતોમાાં તેવી સગવર્ો ઊભી કરી આપી હતી ; પરાંત ુ

માત્ર ચારપાાંચ વિડમાાં જ એ પનુ:વસવાટખાતા તરફથી બનાવી આપેલ લગભગ બિાાં જ 

ગામોએ વનશાળો, માંદદરો અને કૂવાઓનાાં બાાંિકામો પર્ી ગયાાં હતાાં. જે થોર્ાાંઘણાાં બાકી હતાાં તે 

પર્વાની તૈયારીમાાં હતાાં. આવાાં સાવ ખરાબ બાાંિકામો સામે લોકોએ ઘણી રજૂઆતો કરી પરાંત ુ

વનષ્ફળતા મળી.  

રાયગઢ ગામે પણ પનુ :વસવાટ ખાતા તરફથી બાાંિી આપવામાાં આવેલ ચાર ઓરર્ાની 

શાળાનુાં મકાન જમીનદોસ્ત થઈ ગ્ુાં હત ુાં. છેલ્લાાં ચાર વિડથી િો. ૭ સિુીની શાળાનાાં બાળકોને 

બેસવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી. લોકોના ઓટલા ઉપર , વશક્ષકોના ઘરે બેસીને બાળકો ભણતાાં. 

ગામ લોકો અને વશક્ષકો રજૂઆતો કરતા, પરાંત ુપદરણામ શનૂ્યમાાં આવત ુાં.  

હુાં એ ગામે ગઈ ત્યારે મારી સમક્ષ પણ રજૂઆત થઈ. મારા મનમાાં ગર્મથલ શરૂ થઈ. 

કોઈ પણ સાંજોગોમાાં શાળાનુાં મકાન ઊભુાં થવુાં જ જોઈએ. મેં રસ્તો શોિવા માાંર્યો અને સ્થાવનક 

વવકાસ કાયડક્રમ હઠેળ મળતી ગ્રાન્ટમાાંથી મકાન ઊભુાં કરવાનુાં વવચા્ુડ. સાથે એક વિારાનો 

ઓરર્ો પણ બનાવી આપવો. પણ ૫૦ % લોકફાળાનુાં શુાં ? ગામના આગેવાનોને ભેગા કયાડ. મેં 

કહ્ુાં, “મકાનો ઊભાાં કરીએ પણ લોકફાળો ભેગો કરવો પરે્. થોર્ી રકમ પાંચાયત આપે , થોર્ી 

ઉઘરાવીએ. છો તૈયાર ?” આગેવાનો તૈયાર થયા. પ્લાન એસ્ટીમેટ માંજૂર થયા. કામ શરૂ ક્ુાં. 

સાથે સાથે ફાળો ઉઘરાવવાનુાં પણ ચાલુાં ક્ુાં. કેટલાક સારી આવક િરાવતા લોકોએ રૂ. ૩૦૦ –

૪૦૦ જેવી રકમ પણ આપી; મજૂરોએ રૂ. ૫થી ૧૦ જેટલી નાની રકમ આપી. અને જૂનાાં પર્ી 

ગયેલ મકાનનો માલસામાન કાટમાળ વાપરી ચાર ઓરર્ા તૈયાર કયાડ. આ ગામની વનશાળના 

મકાન માટેની રજૂઆત છેક ગાાંિીનગર સિુી થઈ હતી. તેથી ત્યાાંથી જોવા માટે આદદવાસી 

વવકાસના સક્ષચવશ્રી રામગઢ આવ્યા. પરાંત ુતે પહલેાાં અમે લોકસહકારથી સરકારની થોર્ી ગ્રાન્ટ 

મેળવીને તૈયાર કરી લીધ ુાં હત ુાં. સક્ષચવશ્રીએ આવતાાં જ મને સવાલ કયો , ‘વનશાળના મકાનની 

શુાં વ્યવસ્થા છે ?” મેં કહ્ુાં , “સાહબે , અમે ઊભુાં કરી દીધ ુાં.” “કેવી રીતે ?” “સ્થાવનક વવકાસ 

કાયડક્રમની ૫૦% રકમ અને બાકીનો ફાળો કરીને. મકાન તૈયાર છે ,” સક્ષચવશ્રી જોવા ગયા. 

તેમને સાંતોિ થયો. જેને માટે તેઓ ખાસ આવ્યા હતા તે પ્રશ્ન તો હલ થઈ ગયો હતો.  

 ગરુ્જરપરુ ગામમાાં સવતપવત પાંથના લોકો વસે. તેઓ સરકારમાાં માને નહીં. સરકાર એટલે 

પોતે જ. સરકારના વહીવટને , પ્રિાનોને , કોઈને માને નદહ. તેમના ગરુુ વ્યારા તાલકુામાાં 
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આવેલ નાના ગામમાાં રહ.ે આ પાંથના લોકો બિા આદદવાસી જ. તેઓ જમીન મહસેલૂ કે ગ્રામ 

પાંચાયતના કોઈ ટેક્ષ પણ ભરે નહીં. અવિકારી–કમડચારીઓ તે માગી શકે નહીં. આ પાંથના લોકો 

જયાાં રહ ેછે ત્યાાં બિે જ સરકારી લેણાાં બાકી રહે. ગરુ્જરપરુના આ પાંથના લોકો પાસે પણ ઘણી 

મોટી રકમ બાકી પરે્. તે વસલૂ નહીં આવે તો અમારી કામગીરી નબળી દેખાય અને સરકારને 

પણ નાણાકીય ખોટ જાય. મને એમની પાસેથી વસલૂાત લેવા માટે સમજાવવાનો વવચાર 

આવ્યો. જો સમજી જાય તો વસલૂાત કરીશુાં. પણ તેમની પાસે જવામાાં શુાં વાાંિો ? 

 મને એ ગામે જવા માટે બિાએ ના પાર્ી. જો તેઓ આપણી વાતથી ઉશ્કેરાઈ જાય તો 

મારુાં ખનૂ પણ કરે. તેથી બિા તેમની પાસે જતાાં બીએ. મને પણ ર્ર તો લાગતો હતો છતાાં 

દહિંમત કરી હુ ાં સાથી કમડચારીઓ સાથે તે ગામે ગઈ. કમડસાંજોગે જીપ પણ ત્યાાં જઈને બગર્ી 

ગઈ. તોફાન થાય તો નાસી છૂટવુાં પણ શક્ય ન હત ુાં. શુાં કરવુાં , કેમ બોલવુાં ? વાત કેવી રીતે 

શરૂ કરવી ? બિા જ પ્રશ્નો હતા. ગામના એક આગેવાનને મેં બોલાવ્યા અને આર્ીઅવળી વાતો 

શરૂ કરી. શુાં કરો છો ? ખેતીમાાં શુાં કામ ચાલે છે ? શુાં વાવ્્ુાં છે ? વનશાળ કેવી ચાલે છે ? વગેરે. 

આમ તેમનામાાં થોર્ો વવશ્વાસ જન્માવ્યો. પછી તેમની મારફત સવતપવત પાંથના આગેવાનને પણ 

બોલાવી માંગાવ્યા. તેઓ તેમની અનેક ભાિામાાં લખેલી એક ચોપર્ી પણ લેતા આવ્યા હતા. મેં 

િીરે રહીને તેમના ખબર અંતર પછૂીને , તેમને પણ આર્ીઅવળી વાતોએ ચઢાવ્યા. તેઓ જે 

પસુ્તક લાવ્યા હતા તે મને વાાંચવા આપ્્ુાં , જેમાાં સરકાર વવરુિનુાં જુદીજુદી દહિંદી , મરાઠી , 

ગજુરાતી તેમની બોલી વગેરેમાાં લખાણ હત ુાં. સાથે તેમના પાંથના ગરુુની પ્રશાંસા હતી કે સરકાર 

એટલે આપણા ગરુુ વગેરે. મેં તે પસુ્તક પણ લીધ ુાં , પાનાાં ફેરવ્યાાં. થોડુાં વાાંચવાનો ર્ોળ પણ 

કયો અને તેમના લખાણમાાં હા એ હા કરી જેથી હુ ાં પણ તેમના પૈકીની છાં તેવો વવશ્વાસ એમને 

મારામાાં બેસે. હજી મળૂ વાત જમીન મહસેલૂની કરવાની હતી. તેમને વવશ્વાસમાાં લીિા બાદ 

તેમના ખેતીના િાંિામાાં પરુૂાં થત ુાં નથી તેથી પરૂક િાંિા કરવા અને તેને માટે સબસીર્ી વગેરેની 

વાત કરી. ‘સરકાર’ શબ્દ વાપરુાં તો ઉશ્કેરાઈ જાય , તેથી અમે તમને મદદ કરીશુાં એવુાં કહ્ુાં. 

તેમની છોકરીઓને સીવણવગડમાાં દાખલ કરવા જણાવ્્ુાં. પછી મશીન વગેરે આપવાનુાં પણ 

કહ્ુાં. તેવામાાં એક બહને બોલ્યાાં કે “તમે બૅંક લોન આપવાનુાં કહો છો પણ બૅંકવાળા તો આપતા 

નથી. હુાં બળદ લેવા માટે લોન લેવા ગઈ હતી તો મને લોન આપી નહીં.” મેં કહ્ુાં. “બૅંકવાળાએ 

શુાં કહ્ુાં ?” તે કહ ેકે “પહલેાાં લોન લીિી હતી તે ભરો , તો બીજી આપીએ. તે કાાંઈ પૈસા પાછા 
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આપવાના  હોય ?” મેં પછૂ્ ુાં, “તમે પહલેાાં બૅંક પાસેથી પૈસા લીિા હતા ?” “હા , લીિા હતા.” 

“તેમાાંથી કેટલા ભયાડ ?” “મેં તો ભયાડ જ નથી. ભરવાના પણ નથી.”  

 મેં સમજાવ્્ુાં , “જુઓ બહને , આપણે કોઈ પાસે ઉછીના લઈએ તો આપવા પરે્ ને ? આ 

તો તમે બૅંક પાસેથી ઉછીના લાવ્યા ગણાય. તે ભરી દો એટલે હુ ાં બીજા વધ ુપૈસા અપાવીશ. 

અને તેની ઉપર સબસીર્ી મળશે એટલે તમે રૂ . ૨૦૦૦ લો તો તમારા વતી રૂ. ૧૦૦૦ તમારે 

ભરવાના. સારી યોજના છે ને ?” પેલાાં બહનેને મારી વાત સમજાઈ. તે પૈસા ભરી દેવા તૈયાર 

થયાાં. હવે હુ ાં મળૂ મદુ્દા જમીન મહસેલૂ ઉપર જવા માગતી હતી.  

મારી વાતો સાાંભળી તેમના આગેવાનને કાાંઈક વવશ્વાસ બેઠો. પણ જમીન મહસેલૂ ભરવા 

તો તે સાંમત થયા જ નહીં. મેં બહુ સમજાવ્યા ત્યારે કહ ે“સારુાં, અમે વવચારશુાં.”  

 મને થ્ુાં , બિી મહનેત પાણીમાાં ગઈ ; પરાંત ુઅઠવાદર્યા બાદ મને તેમના જમીન 

મહસેલૂના ૭૫% જેટલી રકમ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર રૂ. ૧ , ૨ , ૫ , ૧૦ વગેરેની ચલણી નોટો 

ચોંટાર્ીને રજજસ્ટર પોસ્ટથી મળી. હુાં નવાઈ પામી. આ કેવુાં ? જેઓ કોઈનુાં માનતા નથી , 

સમજતા નથી. સરકાર કોણ ? હુ ાં જ સરકાર , એવુાં કહ ેછે તેમના પૈસા ભરાઈ ગયા. મારા 

પ્રયત્નોમાાં હુ ાં સાંપણૂડ સફળ થઈ હતી.  

 એક ગ્રામ પાંચાયતના સરપાંચશ્રીએ મોટી રકમની ઉચાપત અને બીજી તેટલી જ રકમનાાં 

બાાંિકામોના ગોટાળા કયાડ હતા. ગામલોકો તરફથી અરજી થતાાં વવકાસ કવમશનર સાહબેની રૂએ 

તપાસ મારે કરવી પર્ી. મેં ખબૂ તટસ્થતાથી તપાસ કરી દરપોટડ  તૈયાર કયો. જજલ્લા વવકાસ 

અવિકારી સાહબેને મોકલી આપ્યો. સરપાંચશ્રીએ વ્યાજ સદહત રૂ. ૨૨૦૦૦ ભરી દીિા. ગનુો 

સાક્ષબત થઈ ગયો. હવે તેમની સામે પોલીસ કેસ કરવાનો હતો. હુાં િમડસાંકટમાાં મકુાઈ. પોલીસ 

કેસ નહીં કરવા મારા પર સખત રાજકીય દબાણો આવ્યાાં. બિા જ મને પોલીસ કેસ પર્તો 

મકૂવા દબાણ કરતા હતા. પરાંત ુઉચાપત ઘણી મોટી રકમની હતી. સરપાંચશ્રીએ જાતે તે કબલૂ 

ક્ુાં હત ુાં અને સરકારી વકીલે પોલીસ કેસ કરવાની સલાહ આપી હતી. ઉપરી કચેરીના 

અવિકારીઓએ પોલીસ કેસ કરવા મને લેક્ષખત હુકમ કયો હતો.  
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બદલી માગી ! 
એક બાજુ રાજકીય સખત દબાણ હત ુાં. કેસ કરુાં તો તેમના રોિના ભોગ બનવુાં પરે્. કેસ 

ના કરુાં તો ફરજ ચકુાય , ગનુો ગણાય અને મારે સજા ભોગવવી પરે્. મને દાંર્ થાય . દાંર્ કરતાાં 

પણ ફરજ મહત્ત્વની હતી. મેં પોલીસ કેસ કયો અને મારે રાજકીય પક્ષનો ખોફ વહોરવો પર્યો. 

તેમના તરફથી સહન કરવુાં પર્્ુાં. આ પ્રસાંગથી હુ ાં ખબૂ જ હતાશ થઈ ગઈ જોકે તાલકુાની 

સમગ્ર પ્રજા મને ચાહતી હતી. તેમનાાં કામો મેં કયાાં હતાાં. લોકચાહના મેળવી હતી ; પરાંત ુસતત 

સાંઘિડમય નોકરીથી હુ ાં થાકી ગઈ હતી તેથી મેં જાતે જ વવકાસ કવમશનર સાહબે પાસે જઈ 

મલુાકાત માગી, બદલી કરાવી લીિી.  

મારી બદલી મેં જાતે માગી હતી. પરાંત ુવવકાસ કવમશનર સાહબેે બીજા એવા જ ખરાબ 

અને અટપટા , ગ ૂાંચવાયેલા પ્રશ્નોવાળા તાલકુામાાં મકૂી. એવુાં કહીને કે “વમસ ચૌિરી , તમે 

ગજુરાતના સૌથી ખરાબ તાલકુામાાં સારુાં કામ એક વિડમાાં ક્ુાં છે. તેથી તેવો જ બીજો તાલકુો 

તમને આપુાં છાં. આશા છે તમે ત્યાાં પણ સારુાં કામ કરશો. સાહબેની આજ્ઞા અને ઇચ્છા. જે આપ્્ુાં 

તે સ્વીકારી લીધ ુાં. જોકે લોકો અને જજલ્લા પાંચાયતના અવિકારીઓ મને છોર્વા તૈયાર ન હતા. 

પણ પ્રમખુશ્રીના માનવસક ત્રાસથી હુ ાં કાંટાળી હતી તેથી બદલીના સ્થળે હાજર થઈ ગઈ. મારા 

કામની કદરરૂપે ફરી મને પ્રવતકૂળ સાંજોગોવાળા તાલકુામાાં મકૂી હતી. ત્યાાં હાજર થતાાં જ આખી 

પદરસ્સ્થવતનો ખયાલ આવી ગયો. જોકે પ્રવતકૂળ પદરસ્સ્થવતનો સામનો કરવાની તૈયારી સાથે જ 

ગઈ હતી.   

ઘોઘા નાનો તાલકુો. આવથિક રીતે પછાત. તાલકુા મથકેથી તાલકુાનાાં ગામર્ાાંઓ સાથે 

કોઈ સીિો વાહનવ્યવહાર નહીં. ભાવનગર થઈને જ જવુાં પરે્. દદરયાદકનારાની સ ુાંદરતા ખરી , 

પરાંત ુજીવન જરૂદરયાત માટેની કોઈ સગવર્ો નહીં. તાલકુા પાંચાયતનુાં સ્વભાંર્ોળ ખાિમાાં ચાલે , 

છતાાં પેરોલ , નાસ્તાપાણીના બેફામ ખચાડ કરે. વધ ુખચડ પેરોલ જીપનો હતો. ૧૫ વિડથી જીપ 

ભાવનગર જ રહ.ે અવિકારીઓને જરૂર પરે્ તો ભાવનગર સિુી બસમાાં જવાનુાં , ત્યાાંથી શક્ય 

હોય તો જીપ મળે નહીં તો બસમાાં પ્રવાસ કરો. પ્રથમ કર્વો અનભુવ થયો. મારે ગામરે્ જવાનુાં 

હત ુાં. ડ્રાઇવરને જીપ માટે જણાવતાાં કહ ે“તમારે ભાવનગર સિુી બસમાાં આવવાનુાં. જીપ અહીં 

નહીં આવે.” હુ ાં સાાંભળી રહી. પછૂ્ુાં : “શા માટે મારે ભાવનગર આવવાનુાં ?” કહે, “અહીં એમ જ 
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ચાલે છે વિોથી.” મેં કહ્ુાં મારે જીપ અહીં જ જોઈશે. મખુય મથક ઘોઘા છે , ભાવનગર નહીં. મેં 

તાલકુા પ્રમખુશ્રીને ફોનથી વાત કરી. તેમણે જીપ મોકલી પરાંત ુડ્રાઇવરનુાં મન કચવાત ુાં હત ુાં.  

એક દદવસ જજલ્લા વવકાસ અવિકારીશ્રીનો ઘોઘા અને ગામર્ાાંનો પ્રવાસ હતો. મારે 

સ્વાભાવવક તાલકુા પાંચાયતની જીપની જરૂર પરે્. ઉપરી અવિકારીશ્રીઓ સાથે તેમના વાહનમાાં 

પ્રવાસ કરવો અવવનય ગણાય. મેં આગલે દદવસે સાાંજે જીપ માંગાવી. જીપ આવી નહીં. બીજે 

દદવસે જજલ્લા વવકાસ અવિકારી સાહબેના આવી ગયા પછી અર્િો પ્રવાસ પરૂો થયો ત્યાાં સિુી 

જીપ આવી નહીં. સાહબેને ઘોઘાની જીપ બાબતની આ સ્સ્થવતનો પહલેેથી ખયાલ હતો , તેથી 

મને તેમના વાહનમાાં સાથે લઈ ગયા. અર્િો પ્રવાસ થયા બાદ જીપ આવી પણ ડ્રાઇવર બીજા 

હતા, ખાનગી માણસ. મેં તેમની દરકાર કરી નહીં પરાંત ુફરીથી બેત્રણ વાર આવુાં બન્્ુાં. ઉપરાાંત 

તે આખો મદહનો મેં અથવા કચેરીના અન્ય કમડચારીઓએ જીપનો ખાસ ઉપયોગ કરેલ નહીં 

હોવા છતાાં માવસક પેરોલખચડ રૂ. ૨૫૦૦ જેવો થયો હતો. સરકારી ગ્રાન્ટ રૂ. ૩૫૦ મળે – 

બાકીનો ખચડ રૂ. ૨૨૦૦ જેવો માવસક સ્વભાંર્ોળમાાં પરે્. એ વખતે પેરોલ ઉિાર લેવામાાં આવત ુાં. 

પ્રથમ મદહને મને ડ્રાઈવર બાબત બહુ પદરચય નહીં તેથી સ્સ્લપમાાં તે પેરોલ લખે , હુ ાં સહી કરી 

આપુાં. પરાંત ુક્ષબલ આવતાાં મેં જો્ુાં તો જયાાં ૧૦ ક્ષલટરની સ્સ્લપ પર મારી સહી કરાવેલ ત્યાાં ૨૦ 

ક્ષલટર, ૧૫ની જગયાએ ૨૫ એવી રીતે સ્સ્લપોમાાં ફેરફાર થઈ ગયા હતા. ઑઈલનુાં પણ એવુાં જ 

જેથી જેટલુાં પેરોલ–ઑઈલ લીિેલ તેના કરતાાં વિારે બીલ આવત ુાં.  

મને ડ્રાઈવરના કારસ્તાનનો ખયાલ આવી ગયો – પેરોલચોરી. અને બીજા મદહનાથી 

પેરોલ લેવાની પિવત બદલી નાખી. ઉિાર લેવાનુાં બાંિ ક્ુાં. તાલકુા વવકાસ અવિકારીની 

ગેરહાજરીમાાં બીજા કોઈને પેરોલ આપવુાં નહીં તેવુાં લખાણ પાંપના માક્ષલકને આપી દીધ ુાં. 

સરકારની માવસક મયાડદા રૂ. ૩૫૦ કરતાાં વધ ુખચડ નહીં કરવા તથા કમડચારીઓ પોતે જીપનો 

ઉપયોગ કરે તો જ લોગબકુમાાં સહી કરવાના આદેશો આપ્યા. તેમ છતાાં ગમે તે બહાને જીપને 

આર્ીઅવળી લઈ જઈને પણ ડ્રાઈવર પેરોલ કાઢી લે. છેવટે મારે તેની બદલી કરાવી દેવી 

પર્ી. જીપની ચાવી મેં લઈ લીિી , તો તેણે જજલ્લા પ્રમખુને ફદરયાદ કરી. પ્રમખુશ્રીએ મને 

બોલાવી કહ્ુાં , “તાલકુા વવકાસ અવિકારીને જીપની ચાવી રાખવાનો શો અવિકાર છે ? ચાવી 

ડ્રાઈવરને આપી દો.” મેં કહ્ુાં , “એ મારાથી નહીં થાય. સરકારી વનયમ છે. છતાાં તમે મને એવુાં 
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લેક્ષખત આપો તો હુ ાં ચાવી આપી દઈશ.” પ્રમખુશ્રી વનયમો જાણતા હતા. ચાવી મારી પાસે જ 

રહી.  

આ વવસ્તારના ખાસ કરીના દરબારી સમાજમાાં આવથિક સ્સ્થવત ખબૂ નબળી જોવા મળી. 

કેટલાકની સ્સ્થવત તો આદદવાસીઓ કરતાાં પણ ખરાબ. માાંર્ ગાડુાં ગબર્ાવે. બે કારણો ગણી 

શકાય : (૧) ભણતરનુાં પ્રમાણ નહીવત ્(૨) પરુુિો જાતે ખેતીકામ કરે નહીં અને સ્ત્રીઓથી ઘર 

બહાર નીકળી શકાય નહીં. આવા નબળી સ્સ્થવતના લોકો માટે કોઈક યોજના અમે વવચારતાાં 

હતાાં.  

તે દરમ્યાન ભાવનગર ગાાંવિસ્મવૃત સાંસ્થા તરફથી ભીકર્ા ગામ જે દરબારી વસ્તી 

િરાવત ુાં અને ખબૂ પછાત છે ત્યાાં બહનેો અંબર કાાંતીને રોજી કમાતી હતી. તેની મેં મલુાકાત 

લીિી. બાકીની બહનેોને પણ તાલીમ આપી અંબર સબસીર્ીમાાં આપીને રોજી આપી શકાય 

તેવી શક્યતા જણાઈ. મેં તાલીમવગડની માંજૂરી મેળવી. વવકાસ કવમશનર સાહબેના હાથે 

ઉદઘાટનનુાં નક્કી ક્ુાં.  

ભીકર્ા ગામ તાલકુામાાં સૌથી પછાત. તેની લોકોમાાં અને અવિકારીઓમાાં પણ એવી 

છાપ કે દારૂદર્્ુાં ગામ. એકલા જવાય નહીં. ખનૂ–મારામારી થઈ જાય. તેથી આ ગામે જવા માટે 

મને પણ ના પાર્વામાાં આવી હતી , તેની ક્ષચિંતા કયાડ વવના એક દદવસ વાળકર્ ગામના એક 

કમડચારી સાથે રાજદૂત ઉપર ગઈ. બહનેોને અને લોકોને મળી. તાલીમવગડની શક્યતા જોઈ. 

બહનેોની કેવી ઇચ્છા છે તે જાણ્ુાં અને વાળકર્ પાછી આવી ત્યારે ત્યાાંના જમાદાર હુ ાં ભીકર્ા 

ગઈ છાં તેની ખબર થતાાં મારી રાહ જોઈને ઊભા હતા. આવતાાં જ મને કહે , “બહને, તમે ભીકર્ા 

એકલાાં ગયાાં હતાાં ? અમને જણાવવુાં હત ુાં ને ? અમે સાથે આવત. ત્યાાં એકલાાં જવાય નહીં – 

અને ત્યાાં વગડ ચલાવવાનાાં છો ? કોઈ સાહબે આવવાના છે ? અમને અગાઉથી જાણ કરીને 

પોલીસ બાંદોબસ્તની માગણી કરી લેજો. એ તો તોફાની ગામ છે. તોફાન થાય તો તમે બિાાં 

મશુ્કેલીમાાં મકુાઈ જાઓ. મેં જમાદારને કહ્ુાં “ભાઈ , ક્ષચિંતા ન કરતા. અમે તો લોકોથી ટેવાયેલાાં 

છીએ. લોકો તેમના ફાયદાનુાં કામ હોય તો શુાં કામ તોફાન કરે ? પોલીસ બાંદોબસ્તની જરૂર 

અમને નથી જણાતી. આખરે તો એ બિા પણ આપણા જેવા માનવી છે.”  
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તાલીમવગડ છ માસનો હતો. દરબાર સમાજની બહનેો માટે ઘરમાાં બેઠા ાં રોજી કમાવા 

માટેની સારી યોજના હતી. તેમની સામાજજક રૂદઢ પણ સચવાય અને થોર્ોક આવથિક સવિયારો 

પણ કુટુાંબને મળે. મને જાણવા મળેલુાં કે આ ગામનાાં કેટલાાંક કુટુાંબોનો આિાર આ અંબર જ 

હતો. બહનેો અંબર મારફત રોજી મેળવે તેમાાંથી જ કુટુાંબનુાં ભરણપોિણ થત ુાં.  

નક્કી તારીખે જાન્્.ુ ૩૦ – ગાાંિીવનવાડણદદને ભીકર્ા ગામે બહનેોના અંબર તાલીમ 

વગડન ુાં અમે ઉદઘાટન ક્ુાં. ગામમાાં આનાંદ હતો , ઉલ્લાસ હતો. લોકોએ વાજતેગાજતે ગજુરાત 

રાજયના વવકાસ કવમશનર સાહબેનુાં સ્વાગત ક્ુાં હત ુાં. કોણ કહ ેગામ ખરાબ છે ? 

આ જોઈને ‘અવાક્ષણયા’ ગામે બહનેોનો આવો જ બીજો અંબર તાલીમવગડ શરૂ કયો.  

આ વવસ્તારમાાં બે ત્રણ ગામોમાાં વસિંચાઈની સગવર્ હતી. ખેડૂતો પાણી લઈને ઘઉં પકવે. 

તેઓ પૈકી લગભગ મોટા ભાગના ખેડૂતોએ છેલ્લાાં ૮ –૧૦ વિડથી પાણીના પૈસા ભયાડ ન હતા. 

સરકારના વનયમો પ્રમાણે તો દર વિે તેઓની વસલૂાત આવી જાય અને તે બદલનો તલાટી 

દાખલો આપે પછી જ નવા વિડ માટેની પાણીની અરજી વસિંચાઈખાત ુાં માંજૂર કરે અને પાણી 

આપે. પરાંત ુએ ગામમાાં છેલ્લાાં ૮ –૧૦ વિડથી તલાટી વસલૂાત આવ્યા વવના જ દાખલા આપી 

દેતા જેથી ખબૂ મોટી રકમ ખેડૂતો પાસે લહણેી થતી હતી. વસલૂાત તાલકુા પાંચાયતે કરવાની. 

તે વિે ત્યાાં તલાટી બદલાયા હતા. નવુાં પાણી લેવા લોકોએ અરજી ઉપર દાખલો લખી આપવા 

તલાટીને જણાવ્્ુાં. તલાટીએ જયાાં સિુી લહણેી બાકી રકમ ભરાય નહીં ત્યાાં સિુી ખોટા દાખલા 

આપવાની ના પાર્ી અને મને પણ વાત કરી. મેં પણ જેના પૈસા ભરાય તેને જ સાચા દાખલા 

આપવાની સચૂના આપી. ગામલોકોન ુાં પ્રવતવનવિમાંર્ળ મારી પાસે આવ્્ુાં. કહે , તમે અમને 

દાખલા અપાવો. મેં ના પાર્ી. કહ્ુાં , પૈસા ભરો તો દાખલા મળશે. ખોટા દાખલા આપવા માટે હુ ાં 

તલાટીને સલાહ નહીં આપુાં. ખોટુાં હુ ાં નહીં કરુાં , તલાટી પણ નહીં કરે. પહલેાાં બાકી બિા જ પૈસા 

ભરી દો. અમે નમત ુાં આપ્્ુાં નહીં. અમારી ઉપર રાબેતા મજુબ પષુ્કળ રાજકીય દબાણ અને 

િમકીઓ આવવા લાગી , પણ હુાં અને તલાટી બાંને મક્કમ હતાાં. લોકો પૈસા ભયાડ વવના ખોટા 

દાખલા માગે છે તેનો રેકર્ડ ઉપર આિાર હતો. તેથી અમે ગભરાયાાં નહીં. છેવટે ખેડૂતો સમજી 

ગયા અને પૈસા ભરી દીિા. તેમને દાખલા પણ આપી દીિા. જેમણે પૈસા ભયાડ નહીં તેમને 

દાખલા મળ્યા નહીં. મારી તેમ જ તલાટીની ફરજ સરકારી લહણેુાં વસલૂ કરવાની હતી. ખોટા 

દાખલા આપીને તેને જત ુાં કરવાની નહીં.  
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પ્રગશતશીલ શવસ્તારમાાં બદલી માગી 
હવે મને કોઈક સારા પ્રગવતશીલ વવસ્તારમાાં કામ કરી અનભુવ લેવાની ઇચ્છા હતી. 

ફરીથી ગાાંિીનગર પહોંચી. “સાહબે , ઘણા વરસ પછાત વવસ્તારમાાં કામ ક્ુાં. હવે મને કોઈક 

પ્રગવતશીલ વવસ્તારમાાં મકૂો.” “ક્યાાં જવુાં છે ? મેં કહ્ુાં , “વર્ોદરા કે ભરૂચ જજલ્લામાાં મકૂો તો જ 

જવુાં છે. તે વસવાય બીજે જવુાં નથી.” અંકલેશ્વર ખાલી જગયા પર મારી બદલીનો હુકમ થયો. તા. 

૩૦ –૭ –૮૦ સવારે ૧૧–૦ કલાકે મેં ચાર્જ લીિો. સી.ટી.સી. ઉપર ચાર્જ લેવર્દેવર્ની સહીઓ 

થઈ. મેં કામ શરૂ કરી દીધ ુાં. પરાંત ુઅહીં પણ મારી સામે કસોટી ઊભી હતી. બપોરે ૧ –૩૦ વાગે 

જજલ્લા વવકાસ અવિકારી સાહબેે ફોનથી મને જણાવ્્ુાં કે “તમારે ચાર્જ લેવાનો નથી.”   

“પણ સાહબે, મેં ચાર્જ લઈ લીિો છે. સી.ટી.સી ઉપર સહીઓ થઈ ગઈ. તે રવાના થઈ 

ગયા અને મેં કામગીરી સવારથી શરૂ કરી દીિી છે. હવે મારે શુાં કરવાનુાં છે ?” સાહબે કહ,ે “તમે 

ગાાંિીનગર જઈ વવકાસ કવમશનર સાહબેને મળો.”  

તે જ દદવસે બપોરે ૨ –૦ વાગે તાલકુા પાંચાયત કારોબારી સવમવતની વમદટિંગ હતી. મેં 

વમદટિંગ ચલાવી અને સભ્યશ્રીઓને કહ્ુાં , “હુ ાં અત્યારે વમદટિંગ તો ચલાવુાં છાં પરાંત ુમારે અહીંથી 

જવ ુપર્શે તેવુાં લાગે છે. મને અત્યારે જજલ્લા વવકાસ અવિકારી સાહબે તરફથી ફોન ઉપર 

સમાચાર મળ્યા છે.” સભ્યો કહ,ે “આવુાં કેમ થ્ુાં ? તમારે જ અહીં રહવેાન ુાં છે.”  

હુાં સાાંજે જજલ્લા પ્રમખુશ્રી રત્નવસિંહ મહીર્ાને મળી. તેઓ કહે , “આવુાં કેમ થ્ુાં તે મને પણ 

સમજાત ુાં નથી. છતાાં ત ુાં કાલે ગાાંિીનગર જઈ આવ. હુાં પણ ફોન કરીશ. તારે અંકલેશ્વર જ 

રહવેાન ુાં.”  

બીજા દદવસે હુ ાં ગાાંિીનગર ગઈ. વવકાસ કવમશનર સાહબેને મળી. તેઓ કહે , “એક 

માનનીય માંત્રીશ્રીએ તમને અંકલેશ્વર હાજર નહીં કરવા જણાવ્્ુાં છે. ” “પણ સાહબે , મેં ત્યાાં ચાર્જ 

લઈ લીિો છે. એક દદવસ નોકરી પણ કરી છે. હવે મારે ક્યાાં જવાનુાં છે ? આપ લેક્ષખત હુકમ 

આપો પછી ત્યાાંનો ચાર્જ છોર્ીશ.” સાહબે કહે , “તમે ચાર્જ લઈ લીિો હોય તો બીજો હુકમ ન 

થાય ત્યાાં સિુી અંકલેશ્વર કામ કરો.”  
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મને અંકલેશ્વર ચાર્જ લેવાની કોણે ના પાર્ી તે વવિે નજીકના સાંબાંિી એવા બીજા કોઈક 

પાસેથી જાણવા મળ્્ુાં કે સરુત જજલ્લાના એક નેતાશ્રીએ મને અંકલેશ્વર નહીં હાજર કરવા 

જણાવેલ હત ુાં તેથી આમ બન્્ુાં હત ુાં.  

અતે્ર, અગાઉ બનેલ પ્રસાંગની યાદ આપીશ કે ત્યાાંના એક સરપાંચશ્રી ઉપર ઉચાપત 

બાબત મેં રાજકીય નેતાઓનાાં સખત દબાણ છતાાં ફરજ ખાતર પોલીસકેસ કયો હતો તેના 

અનસુાંિાને મને અહીં પણ હાજર નહીં કરવા એ માનનીય નેતાશ્રીએ સલાહ આપી હશે.  

અંકલેશ્વર એટલે મોટો ઔદ્યોક્ષગક વવસ્તાર. ભારતનુાં સૌથી મોટુાં તેલ અને કુદરતી ગૅસનુાં 

ક્ષેત્ર. નમડદાકાાંઠાનો ફળદ્રપુ સમિુ ખેતીવવસ્તાર. અહીંનો ઔદ્યોક્ષગક વવકાસ હજી ચાલ ુજ છે. તેથી 

સમજી શકાય એવી બાબત છે કે અહીં સરકારી અવિકારીઓ માટે કમાવાના ખબૂ ચાન્સ. તેથી 

જ અંકલેશ્વર છોર્વા અન્ય અવિકારીઓ તૈયાર નથી હોતા.  

શરૂઆતમાાં લોકોએ મારા વવિે પણ આવુાં જ િારેલુાં; પરાંત ુહુ ાં કોઈનો હરામનો પૈસો લેતી 

નથી તે એકાદ મદહનામાાં જ સૌને ખબર પર્ી ગઈ. અહીં ખાસ કરીને એન. એ. (ખેતીની જમીન 

ક્ષબનખેતીના ઉપયોગ માટે પરવાનગી આપવાનુાં કામ)નુાં કામ તાલકુા પાંચાયત પાસે હોવાથી તે 

કામમાાં આવા ઘણા ગોટાળા ચાલે. 

આટલી મોટી ઔદ્યોક્ષગક વસાહત , એટલે સ્વાભાવવક રીતે જ આ કામગીરી ખબૂ મોટા 

પ્રમાણમાાં ચાલે. એન. એ. કરાવનારા ઉદ્યોગપવતઓ લાખોપવત હોય. સ્વભાવવક રીતે 

કમડચારીઓ તેમની પાસેથી અપેક્ષા રાખે જ.  

પણ આ કામ માટે હુ ાં ક્યારેય કોઈ પાસે વસ્ત ુકે પૈસા લઉં નહીં. સામેથી ઑફરો આવે. હુાં 

તેને ફગાવી દઉં. મારી નીવત હતી કે લાખોપવતઓ ભલે હોય , કામ કરવાની મારી ફરજના 

મહનેતાણા પેટે સરકાર મને પગાર આપે છે . પછી વિારાના હરામના પૈસા લેવાય કેમ ? અને 

એકાદ માસના ટૂાંકા ગાળામાાં જ મારી સારી છાપ ઊભી થઈ. જે ઉદ્યોગપવતઓ પોતાના કામ 

માટે કચેરીમાાં આવે તે સારી છાપ લઈને જતા. જયાાં અન્ય અવિકારીઓ પૈસા ક્યાાંથી આવે તે 

શોિતા હોય , ઘણી વાર નાના કમડચારીઓનાાં ભર્થથાાં બીલ વગેરેમાાંથી પણ રકમો પર્ાવતા 

હોય, ત્યાાં મારી નીવત તેનાથી જુદી હતી.  
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જોકે મારે આ નહીં લેવાની નીવત માટે પણ સહન કરવુાં પર્્ુાં. બિા કહે , “હવે તો લાાંચ 

લે તે જ સારા , નહીં લે તે ખરાબ તેવી હવા છે.” એટલે મારી કચેરીના કેટલાક કમડચારીઓને 

મારી નહીં લેવાની નીવત પસાંદ ન હતી ; કારણ તેઓ આરે્િર્ લોકો પાસેથી પૈસા પર્ાવે. તેથી 

ઘણી વાર અરજદારો સીિા મારી પાસે આવે. હુાં કમડચારીઓને તરુત બોલાવી , લોકોને ખોટા 

િક્કા નહીં ખવર્ાવવા , અને કામ કરી આપવાની સચૂના આપુાં. તેથી વગર વળતરે તેમણે 

તરુત કરી આપવુાં પરે્. એના બદલારૂપે મને બદનામ કરવા માટે લોકો પાસેથી સાહબેને પણ 

પૈસા આપવાના છે, તેમ કહીને ઉઘરાણી કરી લાવે, જેથી લોકોમાાં પણ ખરાબ છાપ ઊભી થાય.  

આવુાં એકબે વખત બન્્ુાં. મને ખબર પર્ી ત્યારે મેં કચેરીના તમામ કમડચારીઓની 

વમદટિંગ બોલાવી. જાહરેમાાં સચૂના આપી કે કમડચારીઓએ મારા નામે કોઈ પાસેથી પૈસા 

ઉઘરાવીને પોતાના ક્ષખસ્સામાાં મકૂવા નહીં. એકબે વાર જાહરેમાાં આવી સચૂના આપવાથી 

કમડચારીઓ સમજી ગયા કે આ સાહબેને બદનામ કરવા યોગય નથી.   

જુલાઈ ૩૦ , ૧૯૮૦ના અંકલેશ્વર હાજર થઈ. તે વખતે સ્થાવનક વવકાસ કાયડક્રમની 

યોજના ચાલ ુહતી. નાણાકીય વિડના ચાર માસ પસાર થઈ ગયા હતા. હવે માત્ર ૮ માસ બાકી 

હતા. હજી કાયડક્રમનુાં આયોજન પણ થ્ુાં નહોત ુાં અને વિોંતે તમામ લક્ષયાાંકો પણૂડ કરવાનાાં 

હતાાં. તેથી મેં દરેક ગ્રામપાંચાયતને સ્થાવનક વવકાસનાાં કામોની સાંપણૂડ માદહતી આપતો 

સરક્યલુર મોકલ્યો અને જેને યોજનાનો લાભ લેવો હોય તેમણે પાંચાયતના ઠરાવ સાથે 

દરખાસ્તો મોકલવા જણાવ્્ુાં. ચાલ ુનાણાકીય વિડમાાં ૧લાખ રૂવપયા સરકારી ગ્રાન્ટ અને ૧ લાખ 

રૂવપયા લોકફાળાના મળી ૨ લાખ રૂવપયાનાાં કામો કરવાનાાં હતાાં. તેની સામે લોકો તરફથી રૂ. 

૧૦ લાખનાાં કામોની માગણીઓ આવી. મોટાભાગના શાળાના ઓરર્ાઓ , પીવાનાાં પાણીનાાં 

કામો, રસ્તાઓ વગેરે હતાાં, જે જરૂરી પણ ખરાાં. હવે ના કોને પાર્વી ? તેથી આવેલ દરખાસ્તો 

મજુબ તમામ કામોના એસ્ટીમેટ તૈયાર કરાવી માંજૂરી મેળવી અને આઠ લાખ રૂવપયાનાાં કામો 

શરૂ કરાવી દીિાાં, પૈસાની ક્ષચતા કયાડ વવના. લોકફાળાની રકમ તો હતી જ , તેથી સરકારી 

ગ્રાન્ટનો જ પ્રશ્ન હતો. પણ આવતા વિડની ગ્રાન્ટમાાંથી પરૂા ાં કરવાની ગણતરીથી તે શરૂ કરી 

દીિાાં.  

છેલ્લે વિડ આખરે વિારાની રૂ. ૧ ,૪૦,૦૦૦ની સરકારી ગ્રાન્ટ મળી. તેથી બાકીનાાં 

કામોની રકમ બીજે વિે મેળવીને પરૂા ાં કયાાં.  
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ગજુરાતભરમાાં શે્રષ્ઠ કામગીરીનો એવૉડચ અને તામ્રપત્ર  
આ વિડમાાં એક સારુાં કામ ક્ુાં – અને તે કુટુાંબ વનયોજનનુાં. અંકલેશ્વર તાલકુામાાં આ 

કામ સારુાં થઈ શકે તેવો ખયાલ મને આવી ગયો હતો. ચાલ ુવિે ગજુરાતભરમાાં આ કે્ષત્રમાાં 

શે્રષ્ઠ કામગીરી કરવાનો વનરિાર કયો. તેને માટે આ કામ કરતા કમડચારીઓને વવશ્વાસમાાં લેવા 

માટે પ્રથમ મારા આવતાાં પહલેાાંના જે વણઊકલ્યા પ્રશ્નો હતા તે તમામનો એક જ માસમાાં 

વનકાલ કયો જેથી તેઓને મારામાાં વવશ્વાસ બેઠો. એટલે તેમની વમદટિંગમાાં જઈ કુટુાંબવનયોજન 

કે્ષતે્ર ચાલ ુવિે ગજુરાતમાાં શે્રષ્ઠ કામ કરીને પ્રથમ ઈનામ લેવા માટેની દરખાસ્ત રજૂ કરી. 

સૌએ એકી અવાજે તે વિાવી લીિી. અને વિડ આખરે ગજુરાતભરમાાં શે્રષ્ઠ કામગીરી બદલ 

અમે પ્રથમ નાંબર મેળવી ઇનામ રૂ. ૩૦ ,૦૦૦ મેળવ્યા. મને પણ તાલકુા વવકાસ અવિકારીની 

શે્રષ્ઠ કામગીરી બદલ તામ્રપત્ર મળ્્ુાં.  

આ કામને સફળ બનાવવા અને તાલકુાને શે્રષ્ઠ કામગીરીનો યશ અપાવવાના પ્રયત્નો 

ચાલ ુહતા. તેવામાાં વળી એક નાના પ્રસાંગે મારે અહીં પણ સાંઘિડમાાં ઊતરવુાં પર્્ુાં. આ તાલકુા 

પાંચાયતનો એક મોટો હૉલ છે. બહારની પાટીને નાટકો વગેરે માટે ભારે્થી આપીએ અને કુટુાંબ 

વનયોજનના કૅમ્પ હોય ત્યારે ઑપરેશન પણ આમાાં જ થાય. ત્યાાં જ હૉસ્સ્પટલ બનાવી દઈએ.  

એવી રીતે એક વખત ઑપરેશન કૅમ્પ યોજવાનો હતો. પણ વચ્ચે માત્ર પાાંચ દદવસ તે 

પણ ખાલી હતો. એટલે એક જાદુગરને હૉલ તા. ૧૮મીની રાતે્ર ખાલી કરવાની લેક્ષખત બાાંહિેરી 

લઈને આપ્યો. પણ તેના ખેલ સારા ચાલ્યા અને આવક સારી થવા લાગી. એટલે તેની દાનત 

બગર્ી. હૉલ ખાલી કરવાની તેની ઇચ્છા નહીં. તેણે મને પછૂ્ ુાં તો મેં તા. ૧૮મી રાતે્ર હૉલ 

ખાલી કરવો જ પર્શે તેવુાં કહ્ુાં. તેણે પ્રમખુશ્રી પાસેથી ખેલ ચાલ ુરાખવાની માંજૂરી મેળવી 

લીિી. ઑપરેશન કૅમ્પને દદવસે સવારે પટાવાળાએ મને સમાચાર આપ્યા કે જાદુગરે હૉલ 

ખાલી કરેલ નથી. તે જવાનો નથી . પ્રમખુશ્રીએ તેને ખેલ ચાલ ુરાખવા જણાવેલ છે. એક બાજુ 

રાષ્રીય કાયડક્રમ, ઑપરેશન માટે નાનાાં બાળકો સાથે બહનેો આવી ગયાાં હતાાં પણ હૉલ ખાલી 

ન હતો. અમે મશુ્કેલીમાાં મકુાઈ ગયાાં. હુાં ત્યાાં ગઈ , જાદુગર ઊંઘતો હતો. મેં તેને જગાર્યો અને 

ચાલ્યા જવાની સચૂના આપી. પણ તે પ્રમખુ પાસે ગયો. પ્રમખુશ્રીએ ફોન દ્વારા જ જાદુગરને 

બદલે મને ઠપકો આપ્યો. કહ,ે “જાદુગર રહશેે. તમે રાષ્રીય કામગીરી માટે બીજે વ્યવસ્થા કરો.” 

૫૦ બહનેો હતી. ૭ દદવસ રાખવાનાાં , શુાં કરવુાં ? મેં કહ્ુાં, “હુ ાં હૉલ ખાલી કરાવીશ જ. જાદુગરે 
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તા. ૧૮મીએ ખાલી કરવાના લેક્ષખત કરાર કયાડ છે. તેણે જવુાં જ જોઈશે.” મેં તરુત જ જજલ્લા 

પ્રમખુશ્રીને અને જજલ્લા વવકાસ અવિકારીશ્રીને જાણ કરી. સાથે સાથે પોલીસપાટી બોલાવી. 

જજલ્લા પાંચાયતના પ્રમખુશ્રીએ પણ જાદુગરને મોકલી દેવાની અને કૅમ્પ માટે હૉલની વ્યવસ્થા 

કરી આપવાની સચૂના આપી. છેવટે પોલીસપાટી પાસે જાદુગરને કાઢી મકુાવ્યો અને હૉલ 

ખાલી કરાવ્યો. ઑપરેશન કૅમ્પ ચાલ ુરહ્યો.  

હુાં અહીં હાજર થઈ ત્યારે તગાવીની રકમ ઉપરાાંત જમીન મહસેલૂ અને વશક્ષણ 

ઉપકરની રકમ પણ છેલ્લાાં ૧૦ વિડની બાકી હતી. જમીન મહસેલૂ ૩૭ લાખ અને વશક્ષણ 

ઉપકર લગભગ ૧૦ લાખ.  

એટલે વસલૂાત માટે મારે થોડુાં કર્ક વલણ લેવુાં પર્્ુાં. જપ્તીઓ પણ કરી , કારણ કે 

લોકો સહલેાઈથી પૈસા ન આપે તો જપ્તીઓ કરવાના આદેશો અમને સરકરશ્રી તરફથી મળ્યા 

હતા જેને કારણે પાછલાાં વિોના પ્રમાણમાાં કાાંઈક સારી રકમ મેળવી શક્યા.  

પરાંત ુલોકોના આગેવાનો તરફથી તેના અનસુાંિાનમાાં મારા વવરુિ અરજી થઈ.  

મેં કહ્ુાં તેમ અંકલેશ્વર એટલે ભારતનુાં મોટુાં ઔદ્યોક્ષગક કે્ષત્ર અને નમડદાકાાંઠા વવસ્તારની 

ખબૂ જ ફળદ્રપુ જમીન. દર વિે રેલનાાં પાણી ફરી જવાથી કાાંપને કારણે ખાતર વવના ઓછી 

મહનેતે મબલખ પાક ઊતરે. આવી સારી આવક છતાાં લોકો પૈસા ભરવા તૈયાર થાય નહીં. 

કાાંઠા વવસ્તાર વસવાયના વવસ્તારમાાં પણ ઉકાઈ , કાકર્ાપાર કમાન્ર્ વવસ્તારને કારણે ખેતી ખબૂ 

સરસ, પરાંત ુસરકારી નાણાાં નહીં આપવાનુાં માનસ આ વવસ્તારના લોકો િરાવે છે. તેઓ ગરીબ 

હોય, મજૂરી કરતા હોય તો સમજી શકાય ; પરાંત ુઆ તો તમામ જમીનદારો , સારી આવક 

િરાવે, ઉત્પાદન પણ સારુાં. જીવનિોરણ ઊંચુાં જીવે છે ; છતાાં સરકાર પાસે માગવાનુાં જ , 

આપવાનુાં નહીં તેવુાં માને.  

આ જજલ્લામાાં લગભગ બિા તાલકુાઓમાાં વસલૂાત માટે જપ્તીઓ કરવામાાં આવી હતી. 

આમાાં એક ગામે વસલૂાત માટે લોકોને સમજાવવા બેથી ત્રણ વાર અમે જાતે જઈ આવ્યાાં. પૈસા 

આવે જ નહીં. કહે , અમારે સરકારના લીિેલા પૈસા પાછા આપવાના જ નથી. એવુાં અમને તે 

વખતે આગેવાનોએ કહ્ુાં હત ુાં. એટલે અમે લીિા. હવે શુાં કામ આપીએ ? છેવટે ન છૂટકે અમારે 
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જપ્તીનો કાયડક્રમ રાખવો પર્યો. એ ગામે લોકોની આવથિક સ્સ્થવત પણ સારી હતી. જે પૈસા 

આપવા તૈયાર ન હતા તે સરપાંચશ્રીના સાંબાંિીઓ હતા.  

જપ્તી માટે સરપાંચશ્રી અને પોલીસ પટેલને સાથે લીિા. બે ઘરે સરપાંચશ્રીએ જાતે 

જપ્તીઓ કરાવી. પૈસા આવી ગયા. અને જયાાં ત્રીજા ઘરે ગયા ત્યાાં સરપાંચશ્રીએ જપ્તી માટે ના 

પાર્ી અને કહે, આ ઘરે જપ્તી કરવાની નથી. અમે કહ્ુાં, અમારાથી આવુાં પક્ષપાતી વલણ રાખી 

શકાય નહીં. અમારે બિાને સરખા ગણવાના. જપ્તી કરવી હોય તો બિા બાકીદારોને ત્યાાં કરવી 

પરે્. સરપાંચશ્રી અમારી ઉપર ગસુ્સે થઈને ચાલ્યા ગયા. સાથે પોલીસ પટેલને પણ બોલાવી 

લીિા; પરાંત ુપોલીસ પટેલની ફરજ અમને મદદ કરવાની હતી તેથી તેઓ પાછા આવ્યા. અમે 

સાાંજ સિુી કામ કરી સારી એવી વસલૂાત કરી.  

આ પ્રસાંગ બન્યો તેને આઠમે દદવસે સમાચારપત્રમાાં એ જ સરપાંચશ્રીએ પોતાના નામે 

પે્રસનોટ આપી કે “તાલકુા વવકાસ અવિકારી જપ્તીઓ કરે છે , માટે તેમની બદલી એક માસમાાં 

નહીં થાય તો હુ ાં ઉપવાસ પર ઊતરીશ. બરાબર એક માસ પછી મારી બદલીનો હુકમ આવ્યો.  

જોકે આવા ત્રણ સરપાંચો વસવાય તાલકુાની પ્રજા , આગેવાનો અને ઉપરી અવિકારીઓ 

મારા પકે્ષ હતા તેથી તાલકુાના અન્ય આગેવાનોએ જ મારા પકે્ષ સાચી રજૂઆત કરી બદલી 

બાંિ રખાવી. તેઓએ કહ્ુાં કે , જો બેત્રણ આવા સ્વાથી સરપાંચોની રજૂઆતથી જે બદલી થઈ છે 

તે બાંિ નહીં રહ ેતો, અવિકારીની તરફેણમાાં અમે કોટડમાાં જઈને સ્ટે મેળવીશુાં.  

વસલૂાત માટે સરકારશ્રીનુાં દબાણ થાય , સખતાઈના ઇલાજો લઈને પણ વસલૂાત 

માટેની અમને ફરજ પાર્વામાાં આવે. તે કરીએ અને લોકો તરફથી અરજીઓ થાય એટલે 

અમારી બદલીઓ થાય. કામ નહીં કરીએ તો પણ વશક્ષાનો ભોગ બનવુાં પરે્ અને કામ કરીએ તો 

પણ વશક્ષાના ભોગ બનવુાં પરે્ છે.  

છેલ્લે એક નાનો અનભુવ ટાાંકીને મારી કહાણી બાંિ કરીશ.  

આ જ તાલકુાની એક વાત છે. નાના અને સીમાાંત ખેડૂતો તરફથી તાલકુાના એક ખબૂ 

સમિૃ અને આગળ પર્તા એવા ગામે લોન સબસીર્ી આપીને નાના સીમાન્ત અને ખેતમજૂરોના 

નામે ભેંસ ખરીદવામાાં આવી હતી. (આ ભેંસો ખરીદાઈ તે વખતે હુ ાં અહીં હાજર થઈ ન હતી) 

સબસીર્ીની રકમ માંજૂર કરવાની બાકી હતી. મારા હાજર થતાાં સબસીર્ી આપવા માટે મને 
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રજૂઆત થઈ. સાંબાંવિત કમડચારીને બોલાવી, શી હકીકત છે તે પછૂ્ ુાં. કમડચારીભાઈ કહ,ે “સાહબે, 

એ ગામે જે ભેંસો ખરીદવામાાં આવી છે તે જે તે વ્યસ્ક્તના ઘરે નથી. બીજા ઉજક્ષળયાત અને 

સારા લોકોને ત્યાાં છે. દૂિના જે પૈસા મળે તે એ ઉજક્ષળયાત લોકો જ પેલાના નામે લે છે. એટલે 

જયાાં સિુી ભેંસો જે તે લાભાથી પાસે નહીં આવે ત્યાાં સિુી સબસીર્ી આપી શકાય નહીં.”  

મેં કહ્ુાં, “પણ તેમને એ રીતે જાણ કરો.” “જાણ તો કરી જ છે , પણ તેઓ ભેંસો બીજાને 

ત્યાાં જ રાખે છે. તમે કહો તો આજે સાાંજે આપણે જઈને તપાસ કરીએ.”  

હુાં કમડચારીભાઈ સાથે સાંમત થઈ. સાાંજે ૭ –૦ વાગે અમે ગામે ગયાાં અને ઓક્ષચિંતા ઘેર 

ઘેર ફરીને તપાસ કરી. નાંબર અને રાંગ મારેલી ભેંસો બિી જ બીજાઓને ત્યાાં, મોટા ખેડૂતોને 

ત્યાાં હતી. આદદવાસી ખેતમજૂરનુાં નામ તો માત્ર ૨૫% થી ૩૩% અને ૫૦% રકમની સબસીર્ી 

મેળવવા માટે હત ુાં. આમ જયાાં ખેતમજૂર અને મોટા ખેડૂતો કે ઉજક્ષળયાતની વસ્તી વધ ુછે અને 

ખેતમજૂરો આ જમીનના માક્ષલકોને ત્યાાં સાથી તરીકે જ આજે પણ જીવે છે ત્યાાં આવા નાના 

માણસોને આવથિક ઉન્નવત માટે સરકારના મળતા લાભો આ ખેતમજૂરો મારફત લઈને તેનો 

ઉપયોગ તો મોટા લોકો જ કરે છે.  

છેવટે આ ગામની ભેંસોની સબસીર્ી જયારે ભેંસો જે તે ઈસમને ત્યાાં રાખવામાાં આવી 

ત્યારે જ ૧ વિડ પછી ચકૂવી. આ એક જ દકસ્સો નથી. આવા તો કાંઈક દકસ્સા સાાંભળ્યા છે પણ 

તેની સામે મારા જેવા એકાદ-બે અવિકારીઓ હાય-વોય કરે , હૈયાવરાળ કાઢે , તેનો કોઈ અથડ 

નથી.  

ઘણી વાર મારા માટે બોલાય કે ત ુાં પૅ્રક્ક્ટકલ થા . હુ ાં કહુ ાં છાં , પણ કોઈ પ્રસાંગે પૅ્રક્ક્ટકલ 

થઈ શકાય તેમ ના હોય તો ? શુાં મારે ખોટુાં કરવા પૅ્રક્ક્ટકલ થવાનુાં ? સરકારી વનયમોનુાં 

ઉલ્લાંઘન કરવુાં ?  

વનયમો ઘર્નારાના મોઢે વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરવાનાાં કોઈ વાર મૌક્ષખક સચૂનો પણ મળે 

છે કે ફલાણી વ્યસ્ક્ત ચ ૂાંટાયેલા નેતા છે . તેન ુાં ફલાણુાં કામ કરીને વનયમોનુાં જુદી રીતે અથડઘટન 

કરી દેવાન ુાં છે, ત્યારે દુુઃખ થાય છે.  

આ બિાથી, તાંગદદલીભયાડ સતત મગજ ઉપર ભાર વિારનારા આવા વાતાવરણમાાંથી 

ઘર્ીક બહાર નીકળી જવાનુાં મન થઈ આવે છે. ક્યારેક થાય છે કે જે સાંસ્કારો મને મળ્યા , જે 
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વવદ્યા મેં પ્રાપ્ત કરી , જે વાતાવરણ અને સાંસ્થાઓમાાં હુ ાં ઊછરી , મોટી થઈ તે મારા વત ુડળમાાંથી 

જાણે હુ ાં ક્યાાંક અજાણયા વાતાવરણમાાં ફેંકાઈ ગઈ છાં , જયાાં અંિકાર છે , જયાાં આંટીઘ ૂાંટી છે , જયાાં 

ઝાંઝાવતો જ સામે આવીને ઊભા રહ ેછે , તેની સામે હાંમેશાાં ઝઝમવાનુાં ? સામનો કરવાનો ? 

ક્યાાંય શાસ્ન્ત નદહ ? આરામ નદહ ? સહાનભુવૂત કે હૂાંફ નદહ ? આ બિાાંમાાંથી ફરીથી મારા 

વત ુડળમાાં ચાલી જાઉં; પરાંત ુવળી એમ થાય છે કે એમ દહિંમત હારી જવાય કે ? 

એક વખત આ બિા સરકારી વહીવટ અને વાતાવરણથી કાંટાળીને પ.ૂ જુગતરામકાકાને 

મેં કહ્ુાં હત ુાં કે “કાકા , આ સરકારી નોકરીમાાંથી હવે બહાર નીકળી જવાનુાં મન થાય છે.” પહલેાાં 

જેવુાં સારુાં તાંત્ર હવે નથી. અવિકારીઓ અને આગેવાનો બિા જ સરખા. આપણાાંથી ખોટુાં થાય 

નદહ, અન્યાય , પક્ષપાત થાય નદહ એટલે ઘણી વાર મારે લોક –આગેવાનોના રોિના ભોગ 

બનવુાં પરે્ છે.” પ.ૂ કાકાએ મને કહ્ુાં, “ત ુાં એમ થાકે, હારે તે યોગય નથી. તારા જેવા આપણી નઈ 

તાલીમના વવદ્યાથીઓ પણ સરકારી ખાતામાાં રહવેાાં જોઈએ અને ખોટાનો –અન્યાયનો સામનો 

કરીને કામ કરી બતાવવુાં જોઈએ.”  

વળી પછી મનમાાં થાય છે કે ગમે તેવાાં ઝાંઝાવાતો , વવધ્નો, કસોટીઓનો સામનો કરવો 

પરે્ તો કરીશ. જે માથે લીધ ુાં છે તે પરુૂાં કરીશ અને તેથી જ આજે આવા કે્ષત્રમાાં પર્ીને સતત 

તેની સામે સાંઘિડમય વાતાવરણમાાં પણ કામ કરવાનુાં ચાલ ુરાખ્ુાં છે. તેનાથી થાકુાં છાં , હતાશ 

થઈ જાઉં છાં ત્યારે રાતે્ર વનરાાંતના સમયે સતૂાાં સતૂાાં મારુાં વશક્ષણ , મને મળેલ સાંસ્કારો , 

લોકભારતી, કન્યા આશ્રમ, મઢી અને મારા ગરુુજનોનુાં સ્મરણ કરુાં છાં , વાગોળાં છાં. સવારે ફરીથી 

પ્રફુધ્લ્લત થઈને ફરજની ઘાણીમાાં જોર્ાઈ જાઉં છાં. એ જ ઘાણી , એ જ કચેરી , એ જ લોકોનાાં 

ટોળાાં, પ્રશ્નો, કામના ઢગલામાાં ફરીથી ખોવાઈ જાઉં છાં. દદવસ બદલાતો રહ ેછે. સમય ઝર્પભેર 

પસાર થાય છે. દદવસ અને રાત , રાત અને દદવસ આમ ને આમ ૨૦ વિડ તો પરૂા ાં થઈ ગયાાં , 

હજી ઘાણીનાાં ચક્રો ચાલ ુછે.  
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કુ. જમબુહને ચૌધરી 
કુ. જમબુહને હાાંસજીભાઈ ચૌિરીનો જન્મ ખેતમજૂરી કરતા અભણ અને અત્યાંત ગરીબ 

આદદવાસી કુટુાંબમાાં તા. ૧૧ –૯–૧૯૩૫ના રોજ બારર્ોલી તાલકુાના બેદર્ફક્ષળયા ગામમાાં થયો 

હતો. શ્રી. અન્નપણૂાડબહને મહતેાએ શરૂ કરેલ બાલવાર્ી તથા કન્યા આશ્રમ મઢી પહલેા જૂથના 

વવદ્યાથી છાત્ર થવાનુાં સૌભાગય પ્રાપ્ત થતાાં અભ્યાસની અનકૂુળતા થઈ. વાત્સલ્યિામ , મઢી , 

નઈતાલીમ ભવન , સેવાગ્રામમાાં શ્રી. આયડનાયકમજી અને આશાદેવીબહને પાસે ભણી શક્યાાં. 

ઉચ્ચ વશક્ષણ માટે લોકભારતીમાાં જોર્ાઈ ૧૯૬૦માાં લોકવશક્ષણનાાં સ્નાવતકા થયાાં. ૧૯૭૦માાં 

ઇવતહાસ–અથડશાસ્ત્ર વવિયો લઈ સૌરાષ્ર ્વુન.નાાં એમ. એ. થયાાં.  

૧૯૬૧થી કાયડપ્રવવૃત્ત શરૂ થઈ. સરુત જજલ્લા નશાબાંિી સવમવતમાાં પ્રચારક , બારર્ોલીમાાં 

સ્ત્રી અધ્યાપન માંદદરમાાં અધ્યાવપકા અને ગહૃમાતા , સામદૂહક વવકાસ ખાતામાાં સ્ત્રી સમાજસેવવકા , 

ખેતીવાર્ી ખાતામાાં તાલીમ અવિકારી મદહલા તરીકે કામ ક્ુાં. છેલ્લે જુલાઈ ૧૯૭૭થી તાલકુા 

વવકાસ અવિકારી તરીકે ગજુરાત રાજયમાાં જુદા જુદા તાલકુામાાં કામ ક્ુાં છે.  

પ્રવાસ, સાંગીત અને સામાજજક સાદહત્ય–વાચનનો શોખ છે. સમાજસેવામાાં જ એવાાં ખ ૂાંપી 

ગયાાં છે કે વવવાહ કરવાનો વવચાર જ નથી આવ્યો.  

---------------- 
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