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“અપના �કસાન મોલનો ખે�તૂોના િવકાસમાં ફાળો”

��તાવના:

ભારત એ ખેતી �ધાન દ�શ છે. ભારતના 52% લોકો ખેતી આધા�રત �વે છે, છતાં ભારતમાં દ�શની �ુલ �ડ�પીમાં ખેતી આધા�રત
વ��ઓુનો �હ�સો મા� 22% થી 25% નો જ છે. ખે�તૂોની હાલત દ�નબદ�ન કથળતી �ય છે એટ�ું જ નહ� હ�રો ખે�તૂો દર વષ�
આ�મહ�યા કર� છે. ખે�તૂોને પોતાની ઉ�પાદ�ત વ��ઓુનો સાચો ભાવ મળતો નથી. ખેતી માટ� જ�ર� ઈન�ટુ પણ સા�ું અને �યાજબી
ભાવે મળ� ું નથી. પરંપરાગત �ૃિષથી આગળ વધીને ��ૂય ��ૃ� પર �યાન ક����ત થ�ું તેના કારણે હાઈટ�ક �ૃિષ, ખેત પેદાશો અને
ખા� સ�ંકરણ, ડ�ર� ઉ�ોગ તથા ખેત પેદાશને લગતી અ�ય �યાપાર� ��િૃ�ઓ માટ� નવી તકો ઊભી થઈ શક� છે. આવા સજંોગોમાં
ખે�તૂોને તેમની ઉપજના વળતરદાયી ભાવ મળ� રહ� તેની ખાતર� રાખવી જ રહ�. ખે�તૂોને યો�ય ભાવ મળ� રહ�શે તો જ તેઓ
આ�િુનક ટ�કનોલો�ને અપનાવવા માટ� �ો�સા�હત થશ.ે �મ ક� બ�રમાં �બયારણ, જ�ંનુાશક દવાઓ, રાસાય�ણક ખાતર તેમજ પ�ુ
આહારના ભાવોમાં થતાં કાળા બ�રથી ખે�તૂો તેનો ભોગ બને છે. આ શોષણને અટકાવવા માટ� ‘અપના �કસાન મોલ’ નામનો નવીન
અ�ભગમ મહ�વનો ભાગ ભજવી શક� તેમ છે.

‘અપના �કસાન મોલ’:

�જુરાત રા�યમાં મહા�જુરાત એ�ીકોટન �ોડ�સર કંપની �લિમટ�ડ� સૌ�થમ ‘અપના �કસાન મોલ’ ની �ુલાઈ 2009માં અમર�લી ખાતે
શ�આત કર� હતી. હાલમાં �જુરાત રા�યમા ં230 �ટલાં એ�ીમોલ કાય�રત છે. દ�પક ફાઉ�ડ�શન થક� ચાલતા ‘અપના �કસાન મોલ’

એ વડોદરા �જ�લાના નસવાડ� અને કવાટં તા�કુામાં કાય�રત છે. �માં બ�ે તા�કુાના ગામોમાં ખે�તૂોને જ�ર� રાસાય�ણક ખાતર,
જ�ંનુાશક દવાઓ, �બયારણો તેમજ પ�ુ આહાર �વી િવવધ સેવાઓ �રુ� પાડ� છે. આ ઉપરાતં ખે�તૂોને ઉ�ચ �ણુવ�ાના �બયારણ,

જ�ંનુાશક દવાઓ �યાજબી �ક�મતે મળ� રહ� તથા ખેતી િવષયક મા�હતી પણ એક જ માળખા હ�ઠળ �રુ� પાડ� શકાય તે હ��થુી વડોદરા
�જ�લાના બે તા�કુામાં તબ�ાવાર નસવાડ� અને કવાટં (ખાટં�યાવાટ) ખાતે ‘અપના �કસાન મોલ’ની �થાપના કરવામાં આવલે છે. આ
અપના �કસાન મોલમાં આશર� 1100 ખે�તૂો સ�યપદ ધરાવે છે.

સશંોઘન પ�ઘિત:

અ�યાસના હ��ઓુ:

અપના �કસાન મોલ થક� બ�રમાં થ� ું ખે�તૂો�ું શોષણ અટકાવ�ું તેમજ ખે�તૂોને સાચી અને સચોટ ખેત ઉપયોગી મા�હતી
�રુ� પાડવી તે �ગેની �ણકાર� મેળવવી.
અપના �કસાન મોલ આ�યા પહ�લાં અને બાદમાં ખે�તૂો ક�વાં �કારની ખેતી કર� છે તે �ગેની �ણકાર� મેળવવી.
અપના �કસાન મોલમાથંી મળતી વ��ઓુની �ક�મત, �ણુવ�ા બ�રમાં મળતી ખેતી િવષયક વ��ઓુની �ક�મત, �ણુવ�ા
વ�ચેનો તફાવત �ણવાં તેમજ ખાતર, �બયારણ, જ�ંનુાશક દવાં અને પ�આુહારની અસરકારકતા �ગેની �ણકાર�
મેળવવી.
અપના �કસાન મોલમાં જોડાયેલા સ�યોને સમયસર ખાતર, �બયારણ, જ�ંનુાશક દવાઓ તેમજ પ�ુ આહાર મળ� રહ� છે?

તે �ગેની �ણકાર� મેળવવી.
અપના �કસાન મોલ �ારા આપવામાં આવતી સેવાઓને વ�ુ ફાયદાકારક તથા સતંોષકારક બનાવવા માટ� ખે�તૂોના
અ�ભ�ાયો �ણવાં તેમજ ખે�તૂો આવનાર સમયમાં સા�ંુ પાક આયોજન કર� ખેતીમાથંી ફાયદો મેળવી શકશ ે? તે �ગેની
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�ણકાર� મેળવવી.

�ે� પસદંગી :

દ�પક ફાઉ�ડ�શન,  દ�પક ઔ�ો�ગક �પૃના ભાગ�પે કોપ�ર�ટ સામા�ક જવાબદાર�ના કાય� કરતી �વ�ૈ�છક સ�ંથા છે.  �માં
વડોદરા �જ�લાના 1548 ગામડાઓની 20 લાખ �ામ ��ને િવિવધલ�ી કાય��મોમાં આવર� લેવામાં આવેલ છે ફાઉ�ડ�શનની
નીિત શ�આતથી જ �હ�ર-ખાનગી સહભાગીદાર� �ારા િવકાસના િવિવધ �ે�ોને સેવાઓ �દાન કરવાની છે. સામા�જક િવકાસમાં
ટ�કનોલો� મહ�વનો ભાગ ભજવે છે.  દ�પક ફાઉ�ડ�શન િવકાસના િવિવધ �ે�ો �વા ક� ખેત ઉ�પાદનમાં વધારો કરવો,
�ણુવ�ાસભર આરો�યની સગવડ �રુ� પાડવા અને આ�િવકા �ારા �ીઓ�ું સશ��તકરણ કરવા આ�િુનક ટ�કનોલો�નો ઉપયોગે
કર� છે. સ�ંથાએ હાલમાં હાથ ધર�લ િવકાસની િવિવધ ��િૃ�ઓમાં પણ ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કર�લ છે. �જુરાત રા�યની પછાત
િવ�તારની મ�હલાઓ�ું ખેતી�ે�ે યોગદાનને વાચા આપવા માટ� રા�યના �થમ મ�હલા સમંેલનના �દોલન ને સહકાર આ�યો
તેમજ ખેતી�ું �ે� ��ુુષ �ધાન છે તેવી લોકોમાં �વત�તી મા�યતાને ખોટ� સા�બત કરવા �ગિતશીલ મ�હલા ખે�તૂોએ ખેતી�ે�ે
મેળવલે તેઓની િસ��ઓના અ�ભુવોની આપ લે કરવાનો �ય�ન ફાઉ�ડ�શન થક� કરવામાં આવે છે. �ૃિષ આ�િવકા �ે�ને
�ાધા�ય આપવા લોકસગંઠનો �ારા ખે�તૂ સિમિતની રચના કર�લ છે. ખેતી લ�ી માગ�દશ�ન ��ંુુ પાડવા જનસપંક� ક���ની �થાપના
અને �ો�ડ�ડ �બયારણ, ખાતર ખે�તૂોને મળ� રહ� તે માટ� એ�ીમોલની �થાપના કર�લ છે.

ન�નૂાની પસદંગી:

વડોદરા �જ�લાના કવાટં તા�કુાના �ુલ 133 ગામો માથંી 36 ગામો અપના �કસાન મોલ સાથે જોડાયેલ અને તેનો લાભ મેળવે
છે તેવા ખે�તૂોના અ�યાસ માટ� કવાટં તા�કુાના મકંોડ�, ખેરકા,ં ખા�ટયાવાટં, માણાવંાટં, ઝરોઈ, ચાવર�યા, નાની ટોકર� અને
સજવા �વાં ગામોની પસદંગી સાદાં ય��છ િનદશ� �ારા દર�ક ગામ અને ખે�તૂોને (એકમ ક� �ય��ત) પસદંગી પામવાની સરખી
તક મળે તે ર�તે કર�લ છે. સાદા ય��છ િનદશ�ની પસદંગી માટ� અપના �કસાન મોલના ઈ�ચા� પાસે પહ�લેથી જ ખે�તૂોની યાદ�
ઉપલ�ધ હતી. આ એ�ીમોલ સાથે જોડાયેલ � ગામ પસદં થયા તેને િનદશ� તર�ક� પસદં કરવામાં આવલે છે. કવાટં તા�કુામાં
�ુલ 103 ગામડા આવલેા છે. �મા ં15,726 ખે�તૂો રહ� છે. �માથંી 36 ગામો અપના �કસાન મોલ સાથે જોડાયેલ છે તથા તેના
�ુલ 6,866 ખે�તૂો થાય છે. � આ અ�યાસની સમ��ટ દશા�વે છે. �માથંી 461 ખે�તૂો અપના �કસાન મોલના સભાસદ છે. �
ગામમાં 10 થી વધાર� ખે�તૂો તેવા �ુલ 36 ગામોમાથંી 12 ગામોની જ પસદંગી કરવામાં આવલેી છે. આ ગામોમાથંી 155

ખે�તૂો લીધેલ છે આ 40% એ ન�નૂા�ું �િતિનિધ�વ કર� છે. આમ આ ર�તે સમ� િનદશ� પસદં કરવામાં આવલે છે.

તારણો:

૧. ઉ�રદાતાની સામા�ય મા�હતી

મોટ� �મરના ખે�તૂો કરતા �વુાન ખે�તૂો ખેતીની સાથે િવકાસ તેમજ ખેતીને વ� ુ
   આ�િુનક ર�તે બનાવવા માટ� અપના �કસાન મોલના સ�ય બનવા�ું પસદં કર�લ છે.

મા�યિમક િશ�ણ લીધેલ ખે�તૂો સૌથી વ�ુ છે � અપના �કસાન મોલના સભાસદ
   બનવાથી ખેતી �ધુરશે અને �ગિત થશે એ�ું માને છે.

સૌથી વધાર� ખે�તૂો સ�ં�ુત �ુ�ંુબમાં રહ� છે ૫ણ બનંે �કારની �ુ�ંુબ �યવ�થામાં ખાસ
   ફરક દ�ખાતો નથી.

મકાનની ��થિતમાં સૌથી ઓછા ખે�તૂો પા�ંુ મકાન �યાર� અથ�પા�ંુ તેમજ કા�ું મકાન
   ધરાવતા ખે�તૂો સૌથી વધાર� છે.

સૌથી વધાર� 91 ખે�તૂો મોબાઇલ ધરાવે જયાર� ટ�.વી. ધરાવતા ખે�તૂો મા� 8 છે.

   તેમની ���ટએ ટ�.વી.ની તથા ર��ડયાની અગ�યતા જણાય છે.

સૌથી વ�ુ ખેતી પ�ઓુ �ારા કરવામાં આવે છે તેવા ખે�તૂો 123 છે.

103 ખે�તૂો પાસે કોઇપણ �કાર�ું વાહન ઉપલ�ધ નથી. એટલે ક� મોટાભાગનાં ખે�તૂો
   તેનાથી વ�ંચત છે. એક જ ખે�તૂ ���ટર ધરાવે છે.
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૨. ઉ�રદાતાની જમીન િવષયક અને આિથ�ક બાબત �ગે.

ખે�તૂોમાથંી 117 ખે�તૂો િપયતની જમીન ધરાવે છે. �માં તેઓ િસ�ચાઇની �િુવધા
  સારા �માણમાં ઉપલ�ધ છે. તેમાથંી 92 ખે�તૂો 05 થી 2.5 એકર જમીન ધરાવે છે �
  િપયત છે. �યાર� 04 ખે�તૂો 10 થી 15 એકર િપયત જમીન ધારણ કર� છે. તેમજ થોડા
  ખે�તૂો િપયતની �િુવધા ધરાવતાં નથી. તેઓ અ�ય પાસેથી ભાડા પેટ� િપયત લે છે
  અને તેનાથી ખેતી કર� પાક ઉ�પાદન મેળવે છે.

126 ખે�તૂો જમીન ફળ�પુતાના મહ�વ િવશેની �ણકાર� ધરાવે છે તે સાર� બાબત છે.

ખેતીની સાથે ફળાઉ ઝાડ ધરાવતાં નથી તેવા ખે�તૂો�ું �માણ 101 છે. � સૌથી વ�ુ
   છે. ભિવ�યમાં સરકાર�ીની વાડ� યોજનાનો લાભ લેશે તેમ જણાવે છે.

 119 ખે�તૂો મા�ને મા� ખેતી જ કર� છે. અ�ય �યવસાય�ું �માણ ઓ�ં હોવાથી
   નાણાનંી ઉપલ�ધતા તથા ફાજલ સમયનો અભાવ જોવા મળે છે.

 110 ખે�તૂો પરંપરાગત અને આ�િુનક ખેતઓ�ર એમ બનંે �કારનાં ખેતઓ�રોનો
   ઉપયોગ કરતાં જણાય છે. તેઓ કોઇ એક �કારના ઓ�ર પર િનભ�ર નથી.

૩. અપના �કસાન મોલ �ગે.

અપના �કસાન મોલની મા�હતી ખે�તૂોને �ટાફ �ારા મળ� એ�ુ ં97 ખે�તૂો �યાર� 58

   ખે�તૂોને અ�ય પાસેથી મોલ િવશેની મા�હતી મળ� હતી તે� ું જણાવે છે.

 125 ખે�તૂો 1500 �. ભર�ને સભાસદ બનેલ છે. �યાર� બાક� 500 �. નવી યોજના
   થક� ભર�ને સ�ય બની શકાય છે.

૫હ�લાની ��થિત

સૌથી વધાર� 135 ખે�તૂો પાસે ઘરમાં �રૂતા �માણમાં સવલતો ઉપલ�ધ નથી એ�ું
   કહ�લ છે.

 125 સૌથી વધાર� ખે�તૂો માક�ટમાથંી તેની સરખામણીએ મા� 25 ખે�તૂો જ એ�ો
   સે�ટર પરથી �યાર� ન�હવ�્ �માણમાં ખે�તૂો દવા, ખાતર અને �બયારણની ખર�દ�
   સઘંમાથંી કર� છે.

સમયસર અને �ણુવ�ાવા�ં ખાતર ૧૩, જ�ંનુાશક દવા 23 અને �બયારણ 26

   ખે�તૂોને જ મળ� ું હ� ુ.ં �થી તેઓ અ�ય તા�કુામાથંી કાળા બ�ર� ખર�દ�ને ખેતી
   કરતા હતા. �માં ખે�તૂોને ભાર� ��ુક�લી પણ પડતી હતી.

પહ�લાં ખે�તૂો �યાથંી વ��ઓુ ખર�દતાં હતાં �યાથંી તેના ઉપયોગ �ગે�ું એકપણ
   �ચૂન ખે�તૂને મળ� ું ન હ� ુ.ં તેમજ ખેતીમાં ઊભી થતી ��ુક�લીઓમાં મા� 18 ખે�તૂો
   �યાથંી ઉ�પાદનોની ખર�દ� કરતાં તેમનો સપંક� કરતાં જણાયા છે.

સ�ય બ�યા ૫છ�ની ��થિત

અપના �કસાન મોલમાથંી સૌથી વ�ુ ખે�તૂો એટલે ક� 150 ખે�તૂો રાસાય�ણક ખાતરની
   ખર�દ� �યારબાદ જ�ંનુાશક દવાઓ, �બયારણો અને પ�ુ આહારની ખર�દ� ખે�તૂો
   કરતા જણાયા છે.

અપના �કસાન મોલમાથંી તમામ ખે�તૂોને ખેતી �ગે આ�િુનક ખેતી પ�િત�ું જ
   માગ�દશ�ન આપવામાં આવે છે. તેમજ મોલમાં જોડાયા પછ� તેની વ��નુો ઉપયોગ
   કયા� બાદ �ુલ ખે�તૂોમાથંી 154 ખે�તૂોની ખેતીની આવકમાં વધારો થયો હોય એ�ું
   જણા�ું છે.

અપના �કસાન મોલના સૌથી વ�ુ એટલે ક� 132 ખે�તૂોને ખબર છે ક� સિમિત બનાવેલ
   છે અને તેના �ારા મોલ�ું સચંાલન થાય છે.
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અપના �કસાન મોલમાથંી મળતી વ��ઓુના ઉપયોગ િવશે બધા જ ખે�તૂોને માગ�દશ�ન
   આપવામાં આવે છે. �થી તેઓ તેનો યો�ય ર�તે ઉપયોગ કર� પાક ઉ�પાદનમાં વધારો
   કર� શક�. આમ, બધા જ ખે�તૂોને વૈ�ાિનક પ�િત �ગે� ું �રૂ� ું માગ�દશ�ન આપવામાં
   આવે છે. �થી ખે�તૂો �ધુી યો�ય િશ�ણ, સાચી અને �બનહાિનકારક, નવી વૈ�ાિનક
   ખેતી પ�િતઓ વગેર�ની સાચી સમજ તથા મા�હતી �રુ� પાડવામાં આવે છે.

અ�યાસ હ�ઠળના તમામ ખે�તૂોને ખેતીમાં પડતી કોઇ ��ુક�લીના િનવારણ માટ� અપના
   �કસાન મોલનો સપંક� કર� છે. �ની અપના �કસાન મોલના �ટાફ �ારા �બ� �લુાકાત
   થક� ��ુક�લી�ું િનવારણ કરવામાં આવે છે. આમ, મોલ �ારા ખે�તૂો �ધુી યો�ય િશ�ણ
   અને સાચી સલાહ આપવાની કામગીર�થી ખેતી �ગેના ��ો� ું િનવારણ થઇ શક� છે.

ખે�તૂો આ�િુનક ખેતી અપનાવે તે માટ� 65 ખે�તૂો કહ� છે ક� િવ�ડયો શોની �યવ�થા
   કરવામાં આવી છે. �માં ખેતી �ગેના િવ�ડયો બતાવવામાં આવે છે અને તેનાથી ઓછા
   ખે�તૂો મીટ�ગ કરવામાં આવે છે.

પાક ઉ�પાદન અપના �કસાન મોલ �ારા અ�યાસ હ�ઠળના 132 ખે�તૂોના ખચ�માં
   ઘટાડો થયો છે.

અપના �કસાન મોલમાં મળતી વ��ઓુ અને બ�રમાં મળતી વ��ઓુ વ�ચે તફાવત
   છે એ�ું ખે�તૂો જણાવે છે. કારણ ક� તેમાં �ક�મત, �ણુવ�ા અને સમયસર મળ�ું એ
   તફાવત જોવા મળેલ છે. મોલમાં આ બધી વ��ઓુ સમયસર, �ણુવ�ાવાળ� અને
   �ક�મતમાં ખે�તૂોને પોષાય એ ર�તે વેચાય છે. બ�રમાં આ ર�તનો અભાવ હોવાથી
   બનંે �કાર� તફાવત જણાય છે.

ઉપસહંાર

અપના �કસાન મોલમાથંી વ��ઓુ �મ ક� ખાતર, દવા, �બયારણની �ણુવ�ા સાર� અને �ક�મત પણ ખે�તૂોને પોસાય તેવી છે. મોલને
વ�ુ સતંોષકારક બનાવવા માટ� ખે�તૂોની જ�રત �માણે વ��ઓુ લાવવી, વેચાણ �યવ�થા કરવી વગેર� �વી બાબતો �યાનમાં લેવા
�વી છે. ખેતી �ગે�ું સચોટ માગ�દશ�ન થક� ખે�તૂો ભિવ�યમાં સા�ંુ પાક આયોજન કર� ખેતીમાથંી સાર� એવી આવક મેળવી શકશ.ે �
અપના �કસાન મોલ �ારા આ સપ�ું સાકાર થશે. અહ�ના ખે�તૂ ખેતીની નિવન તકો અને પડકારોને અવસરમાં ફ�રવતા સમથ� થતો
�ય છે. તેમ કર�ને તે પોતાના �વનનો આિથ�ક, સામા�જક અને શ�ૈ�ણક ર�તે વ� ુ સ��ૃ કરવા ઇ�છે છે. એ તેનો અિધકાર છે અને
તેના માટ� સાર� ખેતી તેનો આધાર છે. અપના �કસાન મોલ આ ર�તે ખે�તૂોના િવકાસમાં યોગદાન આપતો રહ� તો આ િવ�તારના
ખે�તૂોનો િવકાસ થઇ શક� છે અને તેથી આ િવ�તારમાથંી કાળો બ�ર થતો સદંતર બધં થઇ જશ.ે આપણે આશા રાખીએ ક� આવતી
કાલની સવારો તેમની ક�પનાઓ અને સપનાઓને સાકાર કર� અને મોલ તેઓને જ�ર� માગ�દશ�ન અને જ�ર� વ��ઓુ �દાન કર�.
તેમની ખેતીના િવકાસમાં મોલ ઉપયોગી થશે તો તે આનદંદાયક ઘટના હશ.ે
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