
KCG-Portal of Journals 

Page  1  

 

Continuous issue-15 | June – July  2016 

“ડેડડયાપાડા તાલકુાના આડદવાસી ખેડતૂોના ખેતી અંગેના અભિપ્રાયો” 

પ્રસ્તાવના   

 

પ્રાચીન કાથી ભાનલીની મખુ્મ ત્રણ જરૂરયમાત કેન્દ્ર સ્થાને યશી છે અને તે છે અન્ન, લસ્ત્ર તથા આલાવ. આરદ 
ભાનલથી આજના કશલેાતા સવુસં્કૃત ભનષુ્મે તાની જરૂરયમાત કૃષભા ં ળધલાન પ્રમત્ન કમો. તે ણૂણ 
કયલાભા ં વદીઓથી કૃષનુ ં ભશત્લણૂણ મગદાન યહ્ુ ં છે. તે ભેલલાન મખુ્મ આધાય કૃષ જ છે. તેથી જ 
પ્રાચીનકાથી કૃષને ષલકવાલલાન વતત પ્રમત્ન થત યહ્ય છે. આળયે 1૦,૦૦૦ લો શરેા થમેરા ષલકાવ 
ફાદ કૃષના બોગલરક ષલસ્તાય અને ઉજભા ંઘણ લધાય થમ છે. આ ષલકાવ દયમ્માન વભમના લશણેની 
વાથે અનેક વળંધન થકી નલીન તાષંત્રકતાઓ, નલા ાક, ષવિંચાઇની વગલડભા ંલધાય, ખાતય, લફમાયણ, 
જતંનુાળક અને યગનાળક દલાઓ, આધષુનક ઓજાય વભન્ન્દ્લત થતા યહ્યા. જેથી, ખેતીના ષલકાવને લધ ુલેગ 
ભળ્મ. યંત,ુ છેલ્રી વદીભા ંતેભા ંખફૂ પ્રગષત થઇ. કૃષના ઇષતશાવે ભાનલ ષલકાવભા ંભટી ભષૂભકા બજલી છે 
કેભ કે કૃષ કે્ષત્રના ષલકાવે ષલશ્વબયના વાભાજજક-આષથિક રયલતણનભા ંમખુ્મ રયફ તયીકે ભષૂભકા બજલી છે. 
18ભી વદીની ળરૂઆત સધુીભા ં કૃષ તકનીકનુ ંઅભરીકયણ કયલાભા ંઆવયુ.ં દાણાના જથ્થા અને લાલેતયના 
છડની વદંગી કયલાભા ંઆલી. જભીનના પ્રત્મેક એકભ પ્રભાણે ઉજભા ંખાસ્વ લધાય થમ. 19ભી વદીના 
અંત બાગભા ંઅને 20ભી વદીભા ં માષંત્રકયણભા ંઅને ષલળે રૂે ટે્રકટયના આગભન વાથે ખેતીનુ ં કાભ ખફૂ 
ઝડથી કયલાનુ ંળકમ ફન્દ્યુ.ં જે અગાઉના લોભા ંઅળકમ શત ુ.ં કૃષની તાષંત્રકતાએ ભટંુ રયલતણન આણયુ.ં  

 

વ્યાખ્યાઓ  

વીભાન્દ્ત, નાના, અધણભધ્મભ, ભધ્મભ અને  ભટા ખેડતૂની વમાખ્મા સ્ષ્ટ કયલાભા ંઆલી છે.     

(1)   વીભાન્દ્ત ખેડતૂ- જેઓ એક શકેટય કે તેથી ઓછી જભીન ધયાલે છે તેભને નજીલા કે સકૂ્ષ્ભ (વીભાન્દ્ત) 
ખેડતૂ તયીકે ગણલાભા ંઆલે છે. 

(2)   નાના ખેડતૂ - જેઓ એક થી ફે શકેટય જભીનભા ંખેતી કયેછે તેભને નાના ખેડતૂના જૂથભા ંવભાલેળ 
કયલાભા ંઆવમ છે. 

(૩)   અધણ ભધ્મભ ખેડતૂ - જેઓ ફે શકટય કયતા ંલધાયે ણ ચાય શકેટય કયતા ંઓછી જભીનભા ંખેતી કયે છે 
તેભને અધણ ભધ્મભ ખેડતૂના જૂથભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆવમ છે. 

(4)  ભધ્મભ ખેડતૂ - જેઓ ચાય શકેટય કયતા ંલધાયે ણ દળ શકેટય કયતા ંઓછી જભીનભા ંખેતી કયે છે 
તેભને ભધ્મભ ખેડતૂના જૂથભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆવમ છે. 

(5)  ભટા ખેડતૂ - જેઓ દળ શકેટય કે તેથી લધ ુજભીનભા ંખેતી કયેછે તેભને ભટા ખેડતૂ તયીકે ઓખલાભા ં
આલે છે.  



KCG-Portal of Journals 

Page  2  

 

અભ્યાસના પ્રશ્નો   

પ્રસ્તતુ ળધ ષનિફધંભા ં નભણદા જજલ્રાના ડેરડમાાડા તાલકુાના વીભાન્દ્ત, નાના, અધણ ભધ્મભ, ભધ્મભ અન ે 
ભટા ખેડતૂ દ્વાયા અનાલાતી ખેતી ધ્ધષતઓને  જાણલા વભજલાન પ્રમત્ન કમો છે. તેઓ લૈજ્ઞાષનક 
દ્ધષતઓન સ્લીકાય કયતા થમા છે કે કેભ ? લૈજ્ઞાષનક ધ્ધષતઓન તેભની ખેતીભા ંકેટર સ્લીકાય કમો છે ? 
તેઓ કેલી ખેતી ધ્ધષતઓ અનાલે છે ? ખેતીભા ં કમા ાકને ભશત્લનુ ં સ્થાન આે છે અને ળા ભાટે ? 
ષલજ્ઞાન અને ટેકનરૉજીન સ્લીકાય કયતા થમા છે કે કેભ ? નલી ટેકનરૉજી અનાલલાભા ંકઇ મશુ્કેરી છે કે 
કેભ ? તેભની ખેતીના શુ ંપ્રશ્ન છે અને તેના વબંલીત ઉકેર શુ ંશઇ ળકે ? તેઓ એક ફીજા ાવેથી કંઇ ળીખે 
છે ? ખેતીના પ્રશ્ર ભાટે કનુ ંભાગણદળણન રે છે ? તેન આ અભ્માવના વદંબે જાણલાન પ્રમત્ન કમો છે. તેઓ 
ખેતીભા ંશુ ંકયે છે ? તે કેલી યીતે કયે છે ? તે કેલી યીતે કયી ળકામ  તેભ છે ? બષલષ્મ કેવુ ં છે ? વબંષલત 
ઉકેર શુ ંશઇ ળકે ? લગેયે. 
 

કે્ષત્ર અને આંકડાકીય માહીતી  

લણ 2005- 2006ની દળભી ગણતયી મજુફ બાયત, ગજુયાત, નભણદા જજલ્ર અને દેરડમાાડા તાલકુાના 
વીભાન્દ્ત, નાના, અધણ ભધ્મભ, ભધ્મભ અને  ભટા ખેડતૂના આંકડાઓ રેલાભા ંઆવમા છે.   

 

અ.  િારતના ખેડતૂોની સખં્યા અને જમીનના આંકડાઓની વવગત  

 

બ. ગજુરાતના ખેડતૂોની સખં્યા અને જમીનના આંકડાઓની વવગત  

ખેડતૂોની વવગત ખેડતૂોની સખં્યા ટકા વવસ્તાર(હકેટર) ટકા 

વીભાન્દ્ત 15,85,042 34.01 7,92,149 07.71 

નાના 13,45,348 28.86 19,59,288 19.08 

અધણ ભધ્મભ 10,80,611 23.18 30,04,213 29.25 

ભધ્મભ 5,82,229 12.49 33,8૦,443 32.92 

ભટા 67,784 1.45 11,33,171 11.૦3 

કુર 46,61,૦14 100.00 1,૦2,69,264 100.00 

ખેડતૂોની  વવગત ખેડતૂોની સખં્યા ટકા વવસ્તાર(હકેટર) ટકા 

વીભાન્દ્ત 8,36,94,372 64.77 ૩,2૦,25,970 20.13 

નાના 2,39,29,627 18.52 3,31,00,790 2૦.91 

અધણ ભધ્મભ 1,41,27,12૦ 1૦.93 3,78,97,692 23.94 

ભધ્મભ 63,75,340 04.93 3,65,83,400 23.11 

ભટા  1૦,95,778 00.85 1,87,15,131 11.82 

કુર 12,92,22,237 100.00 15,83,22,983 100.00 
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ક. નમમદા જજલ્ાના ખેડતૂોની સખં્યા અને જમીનના આંકડાઓની વવગત  

ખેડતૂોની વવગત ખેડતૂોની સખં્યા ટકા વવસ્તાર(હકેટર) ટકા 

વીભાન્દ્ત 12461 28.33 7194 6.49 

નાના 13878 31.55 20079 18.12 

અધણ ભધ્મભ 11554 26.57 31992 28.88 

ભધ્મભ 5357 12.18 30747 27.75 

ભટા 737 1.68 20780 18.76 

કુર 43987 100 11૦792 100 

 

ડ. ડેડડયાપાડા તાલકુાના ખેડતૂોની સખં્યા અને જમીનના આંકડાઓની વવગત 

 

ખેડતૂોની વવગત ખેડતૂોની સખં્યા ટકા વવસ્તાર(હકેટર) ટકા 

વીભાન્દ્ત 1,891 18.20 1,210 04.33 

નાના 3,422 32.93 5,૦16 17.97 

અધણ ભધ્મભ 3,261 31.38 8,998 32.23 

ભધ્મભ 1,625 15.64 9,328 33.41 

ભટા 192 01.85 3,366 12.૦6 

કુર 1૦,391 100.00 27,918 100.00 

સ્ત્રોત : http://agcensus.nic.in/ 

 

નમનૂા પસદંગી 

પ્રસ્તતુ વળંધનભા ંનભણદા જજલ્રાના ડેરડમાાડા તાલકુાના કુર 163 ગાભભાથંી 130 ગાભ યેલન્દ્ય ુશઠે આલે 
છે. જેથી તે મજુફ વીભાન્દ્ત, નાના, અધણ ભધ્મભ, ભધ્મભ અને ભટા ખેડતૂના અભ્માવ ભાટે તાલકુાના ભડંાા, 
ગાયદા, બયાડા(ખાફજી), તાફદા, બાટયુ, અરભાલાડી, ષનલાલ્દા, ભટાસકૂાઆંફા, વરીમા, 
નલાગાભ(ડેરડમાાડા), ભાર, વાભટ, ગગંાયુ, ચીકદા લગેયે ગાભની વદંગી વાદા મદચ્છ ષનદળણ દ્ધાયા 
કયલાભા ંઆલેર છે. ડેરડમાાડા તાલકુાના કુર 10391 ખેડતૂ ૈરક રુૂ ખેડતૂ-134 અને સ્ત્રી ખેડતૂ-21 એભ 
કુર-155 ખેડતૂ વદં કયલાભા ં આવમા છે. જે કુર 10% નમનૂાનુ ં પ્રષતનીષધત્લ કયે છે.  અભ્માવ ય૦૧૩ 
દયમ્માન કયલાભા ંઆવમ શત. 
 
 

 
 

http://agcensus.nic.in/
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તારણો  

 

પ્રસ્તતુ વળંધનભા ંખેડતૂના ખેતી અંગેના મકુત અલબપ્રામને ખેતી અનફુષંઘત ફાફતને રઇ ને ભારશતી નીચે 
મજુફ તાયલલાભા ંઆલી છે. 
 

1.  ભબયારણ અને ખાતર અંગે. 
ફધા જ પ્રકાયના ખેડતૂ દેળી, સધુાયેરા, શાઇબ્રીડ અને ફી.ટી. લફમાયણ લત્તા ઓછા પ્રભાણભા ંલાયે 
છે. તેઓ લફમાયણ ખયીદ-લેચાણ વઘં-ડેરડમાાડા, લેાયીઓ ાવેથી, કેટરાક આગાખાન વસં્થા અને 
જગંર ખાતા દ્ધાયા ભેલતા ભાલભુ ડમા છે. લફમાયણ અંગે ખાવ મશુ્કેરી નથી. કમાયેક ખયાફ 
લફમાયણના પ્રશ્ન યશ ે છે. યંત,ુ ખાતય વભમવય ભત ુનથી. કમાયેક ાકની કટકટીન ખય વભમ 
યૂ થામ ત્માયે ખાતય ભે છે, જેથી કઇ અથણ યશતે નથી. તેથી ફજાયભાથંી ઊંચા બાલે ખયીદવુ ંડે 
છે. ઋતભુા ં ૈવાની મશુ્કેરી ડે છે. ખાતય ભેલલા ભાટે કમાયેક ૈવા નથી શતા ત કમાયેક ખાતય 
નથી શત ુ.ં લફમાયણ અને ખાતય ઘય સધુી રઇ આલલાની મશુ્કેરી ડે છે. તેનુ ંકાયણ કેટરાક ગાભભા ં
લાશન વમલશાયન અબાલ અને ડુગંયા ષલસ્તાય છે.  

2.  મજૂરો અંગે . 
વીભાન્દ્ત, નાના ખેડતૂ ભટે બાગે જાતે કૃષ કામો કયે છે. તેનુ ંકાયણ ટૂંકી જભીન છે. તેઓભાથંી કેટરાક 
એકફીજાને ત્મા ંલાયાપયતી ખેતી કમો કયે છે, તેને અશીં શાટરી, લાયકયુ ંલગેયે કશ ેછે. તેથી ભજૂયની 
જરૂય બાગ્મે જ ડે છે. યંત,ુ અઘણ ભઘ્મભ, ભઘ્મભ અને ભટા ખેડતૂને ભજૂયની જરૂરયમાત યશ ે છે. 
ફદરામેરી રયન્સ્થષતભા ંખેડતૂના ભજૂય અંગેના પ્રશ્ન આ પ્રભાણે છે.... 

- ભજૂયી ભોંઘી ડે છે અને ભજૂયીન દય લધત જામ છે. 
- ભજૂય ખયા વભમે ભતા નથી, અછત પ્રલતે છે. તેથી ખેતી કામો વભમવય થતા નથી. તેઓ લઘ ુ

યજી ભાટે અંકરેશ્વય, બરૂચ, ઝઘરડમા, દશજે, સયુત લગેયે જગ્માએ સ્થાતંય અને કેટરેક અંળે 
નયેગાને કાયણે એવુ ંફન્દ્યુ ંછે. ખેતીની વયખાભણીભા ંત્મા ંતેભને લધ ુયજગાયી ભે છે એવુ ંભાને 
છે. 

- ભજૂયને ચા, ફીડી, તભાકુ, ગટુકા તથા જભલાનુ ંઆવુ ંડે છે, જેથી લઘાયાન ખચણ થામ છે. 
- જે ખેડતૂ લધાયે ૈવા આે તેના ત્મા ંભજૂય શરેા જામ છે. તેથી, વાભાન્દ્મ ન્સ્થષત ધયાલત ખેડતૂ 

ખયા વભમે ભજૂય ભેલી ળકત નથી.  

 

૩.  વપયત વવશે. 
કેટરાક ખેડતૂ ાવે લફરકુર ષમતની વગલડ નથી, કેટરાક ાવે ઓછી છે, ફહુ ઓછા ખેડતૂ ાવે 
ષમતની યૂતી વગલડ છે. તે વગલડતા લધે તેવુ ં ખેડતૂ ઇચ્છે છે. તે વગલડ લધે તે ભાટે કયજણ 
નદી ય ફીજ ફધં ફાધંલાભા ંઆલે, થ્રી પેઇઝ રાઇટ ભે, વયકાય ફય અને ભટય આે ત લધુ ંવારંુ 
એવુ ંખેડતૂ ઇચ્છે છે. આગાખાન વસં્થા ષમતની વમલસ્થા લધાયલાભા ંભતૂકાની જેભ પયી બાગીદાય 
ફને. જેઓ નદીભાથંી ષમત કયે છે તેભને ભોંઘુ ંરડઝર અને કેયવીન લાયવુ ંડે છે, વભમવય ભતુ ં
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નથી અને તે ભેલલા ભાટે નેત્રગં અને ડેરડમાાડા જવુ ંડે છે, તેથી ખચણ લધે છે. નભણદાનુ ંાણી 
યાજસ્થાન સધુી શોંચે છે ત ૭0 રક.ભી. દૂય ડેરડમાાડા સધુી કેભ નરશ ? એલ પ્રશ્ન ખેડતૂ ઉઠાલે છે. 
તેની વમલસ્થા થામ એવુ ં કશ ે છે. ઉનાાભા ં ષમત ાણીની મશુ્કેરી ભહ્દ અંળે છે. તેથી નશયેના 
ાણીની જરૂય છે. નભણદા અને તાી નદીનુ ંાણી આલી ળકે એભ છે. કેટરાક ખેડતૂએ ષવિંચાઇ ભાટે 
ડ્રી ઇયીગેળનની ળરૂઆત કયી છે. ત કેટરાકે તે નોંધાલેર છે. જેઓ ડ્રી ઇયીગેળન દ્વાયા ષવિંચાઇ કયે 
છે એભન અનબુલ વાય છે અને તે લધે તેવુ ં તે ઇચ્છે છે. ખેતીભા ંયૂત ુ ં ષમત નથી તેથી ફશાય 
ભજૂયીએ જવુ ંડે છે. ષમતની વગલડ થામ ત સ્લતતં્રતાથી જીલી ળકામ અને કુટંુફને વાયી વગલડ 
યૂી ાડી ળકામ એવુ ંકેટરાકનુ ંભાનવુ ંછે. 

૪.  રીે પાક પદ્ધવત વવશે . 
અભ્માવ શઠેના ભટા બાગના ખેડતૂ યીરે ાક ધ્ધષત અનાલે છે તે અભ્માવથી જઇ ળકાયુ ંછે. 
જેભા ંચભાસુ ંડાગંય યૂી થલા આલે ત્માયે ષળમાળુ જુલાય, ચણા અને તલેુયનુ ંલાલેતય કયે છે. કેટરાક 
ખેડતૂ ચભાસુ ં જુલાય યૂી થલા આલે ત્માયે તેભા ં લાર અને તલેુયનુ ં લાલેતય કયે છે, ત કેટરાક 
કાવભા ં તલેુય અને જુલાય અને તલેુયભા ં જુલાય અને ચણાનુ ં લાલેતય કયે છે. ત કેટરાક ખેડતૂ 
કાવના ાકભા ં લાર (લાર ાડી )નુ ં લાલેતય કયે છે. કેટરાક ખેડૂત કાવ-તલેુયના આંતય 
ાકભા ં જુલાય, ભકાઇ અને ચણાનુ ં લાલેતય કયતા જઇ ળકામા છે. ત કેટરાક કાવ-તલેુયના 
આંતયાકભા ં લાર, ચણા અને જુલાય કયે છે. ડાગંયભા ં જુલાય અને છી તલેુય કયે છે. ભાર અને 
વાભટભા ંયીરે ાક કયતા ખેડતૂ જણામેર નથી.  

૫.  આધવુનક ખેત ઓજારો વવશે .  

આધષુનક ખેત ઓજાય ષલળે ખેડતૂના જુદાજુદા અલબપ્રામ વાભે આલે છે. ફધાજ  પ્રકાયના ભટાબાગના 
ખેડતૂ આધષુનક ખેત ઓજાયન ઉમગ કયે છે. કેટરાક ખેડતૂની ઇચ્છા આધષુનક ખેત ઓજાય 
ખયીદલાની શલા છતા ંઆષથિક ક્ષભતા ન શલાને કાયણે ખયીદી ળકતા નથી. વયકાયી ભદદની અેક્ષા 
યાખે છે. ખેતીભા ંટે્રકટયન ઉમગ ભાર અને વાભટ જેલા અંત્મત ડુગંયા અને ઢાલલાી જભીન 
ધયાલતા ગાભ ષવલામના ફધા જ ખેડતૂ કયે છે. ત કેટરાક ટે્રકટય ષવલામ યંયાગત ઓજાયન 
ઉમગ કયે છે. ભટા sબાગના ખેડતૂ ફનેં પ્રકાયના ઓજાયન વભન્દ્લમ ધયાલે છે. એટલુ ં ત વો 
ખેડતૂ સ્લીકાયે છે કે તેનાથી કામણ વય, ઝડી અને ભજૂયી ઓછી થઇ છે. કેટરાક ટે્રકટયન ઉમગ 
ભાત્ર ખેડલા યૂત કયે છે કાયણ કે બાડેથી રાલતા શઇ ખચણ લધાયે આલે છે, ભોંઘા ડે છે. તેથી, ખેડ 
ષવલામના ફાકીના કાભ ભાટે ફદન ઉમગ કયે છે.   

૬.  ડકટક વનયતં્રણ વવશે . 
ભટાબાગના ખેડતૂ એલા છે કે જે ભાને છે કે રકટક ષનમતં્રણ ભાટે વભમવય દલા છાટંલી  જઇએ અન ે
છાટેં ણ છે. યંત,ુ કેટરાકની આષથિક રયન્સ્થષત વાયી ન શલાને કાયણે તેભ કયી ળકતા નથી. ખેડતૂ 
કશ ે છે કે કાવ, તલેુય, કતાયગાભ ાડી લગેયેભા ં રકટકનુ ંપ્રભાણ વષલળે જલા ભે છે. ખેતયભા ં
પયત,ે કમાકં કમાકં લચ્ચે ગરગટાનુ ંલાલેતય કયતા ખેડતૂ ણ છે. તેનાથી, જીલાત ય ષનમતં્રણ થઇ 
ળકે છે એભ તેઓ ભાને છે. આંફાસકૂા ગાભભા ંળાકબાજી કયતા ખેડતૂ લધાયે છે તેઓ ચષૂવમા પ્રકાયની 
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જીલાત ભાટે દલાઓન ઘણ ઉમગ કયે છે. ત કેટરાક ખેડતૂ રકટકની દલાઓ ષલળેન ખ્માર 
ધયાલતા નથી તેલા ણ જલા ભળ્મા છે. 

૭.  રોગ વનયતં્રણ વવશે . 
ઘણા ખેડતૂ એલા છે કે જેઓ ાકના યગ અને દલાઓ ષલળે ખ્માર ધયાલતા નથી.  તેભને ભન રકટક 
એ જ યગ છે. તેથી, સચુારુ યીતે ઉામ થતા ન શલાને કાયણે નકુવાન થત ુ ંજલા ભે છે. ત કેટરાક 
જાણકાયી ધયાલતા ખેડતૂ દલાઓ છાટંી ઉામ કયે છે. ત કેટરાક એવુ ંભાને છે કે યગ આલતા નથી.  

૮.  બજાર વ્યવસ્થા વવશે.  

ખેડતૂ તતાને નજીક, અનકુૂ ડે અને વાયા બાલ ભે તે ફજાયભા ંઅને  લેાયીઓને ભાર 
શોંચાડે છે. થલા (ફેડાકંનની), નેત્રગં, ઝખંલાલ, ડેરડમાાડા, સયુત, ફડેરી મખુ્મ ફજાય અને લેાયી 
ભથક છે. ત કેટરાક લેાયીઓ ઘયફેઠા ંભાર રઇ જામ છે. ત કેટરાક ખાવ કયીને ળાકબાજી કલતા 
ખેડતૂ સ્લમ ં શાટ ફજાયભા ંજામ છે અને તેઓ ભાને છે કે તેભને વારુ લતય ભે છે. કતાયગાભ 
ાડી ભટે બાગે ખેડતૂ સયુત ફજાયભા ં ભકરાલે છે. ત વલરમા ફાજુના ખેડતૂ તેભન કાવ 
ફડેરી ભાકેટભા ં લેચાણ ભાટે રઇ જામ છે. ભાર અને વાભટના ખેડતૂ બાગ્મે જ ભારનુ ંલેચાણ કયે 
છે ત કેટરાક લેચાણ કયતા જ નથી. એવુ ં ફીજા કેટરાક ગાભના ખેડતૂ અંગે ણ છે. ત ભટા 
બાગના ખેડતૂ ળાકબાજી ખ યૂત ુજ કયે છે. ત કેટરાક ખેડતૂ ખાલાના ઉમગભા ંઆલે એલા જ 
ાક કયે છે. સ્થાષનક લેચાણ કયતા ખેડતૂ ભાટે ટ્રાન્દ્વટણ  ખચણ અંગેની કઇ મશુ્કેરી નથી. કેટરાકને 
ભતે ટ્રાન્દ્વટણ  ખચણ ફયાફય, ત કેટરાકને ભતે ભધ્મભ, ત કેટરાકને ભતે તે લધ ુ છે. ભટાબાગના 
ખેડતૂ ભતા બાલથી વતંષુ્ટ નથી. બાલની અન્સ્થયતા તેભની લચિંતા લધાયે છે. કેટરાક ખેડતૂએ 
લફમાયણ, ખાતય, દલાઓ લેાયી ાવેથી ઉધાય રીધેર શમ છે તેથી, ભાર ઓછા બાલભા ં ણ તે 
લેાયીને જ આલ ડે છે. કમાયેક વમાજ આવુ ંડે છે. ત તરભાભા ંણ મશુ્કેરી જલા ભે છે.              

૯.  સરકારી યોજનાઓ વવશે.  
- કેટરાક ખેડતૂ ભાને છે કે વયકાયી મજનાઓન રાબ ભળ્મ છે તેથી વતં છે. 
- વયકાયી મજનાઓન રાબ ભે છે યંત,ુ વભમવય ભત નથી. 
- વયકાયી મજનાઓન રાબ રેલા ભાટે વભમ અને નાણાનં ફગાડ થામ છે તેથી, વભમવય રાબ 

ભે તેવુ ંઇચ્છીએ છીએ. 
- વયકાયી મજનાઓના રાબ અંગેની ભારશતી વભમવય ભતી નથી. તેથી રાબથી લચંીત યશીએ 

છીએ. 
- વયકાયી મજનાઓ ભાત્ર કશલેા યૂતી જ છે અને આગેલાન, રાગલગલાા રાબ રઇ રે છે. 

૧૦.  આધવુનક ટેકનોૉજી વવશે.  

- આધષુનક ટેકનરૉજી અનાલલા અંગે વીભાન્દ્ત અને નાના ખેડતૂનુ ં કશવે ુ ં છે કે ઓછી જભીન 
શલાથી તે અનાલી ળકમા નથી.  

- કેટરાક ખેડતૂનુ ંભાનવુ ંછે કે આધષુનક ટેકનરૉજી ખચાણ શલાથી અનાલલી મશુ્કેર છે. 
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- કેટરાક ખેડતૂનુ ં કશવે ુ ં છે કે આધષુનક ટેકનરૉજીન ઉમગ ઓછ છે તથેી, મશુ્કેરી ષલળે ખાવ 
ખફય નથી. 
 

૧૧.  ગ્ોબ વૉવમિંગની ખેતી પર અસર વવશે.  

- કેટરાકના ભતે તેની અવય નથી ત કેટરાકને ભતે ઓછી અવય જણામ છે. 
- લયવાદનુ ંપ્રભાણ ઓછ ંથયુ ંઅને લયવાદ વભમવય ડત નથી. 
- રકટક અને યગનુ ંપ્રભાણ શરેાનંી વયખાભણીભા ંલધ્યુ.ં ખાવ કયીને તલેુય, ળાકબાજીના ાકભા ંત ે

લધ ુછે. તલેુય અને ળાકબાજીના ાકભા ંફૂર ખયી ડે છે.  

- કભવભી લયવાદ, ઋતઓુભા ંપેયપાય અને લાતાલયણ ફગડયુ ંછે. 

૧૨.  ખેતી અંગેના માગમદશમન વવશે.  

ખેતી અંગેના ભાગણદળણન ષલળે ભટા બાગના ખેડતૂ વતં વમકત કયે છે. ત થડાક  વયકાયી તતં્રની 
અષનમષભતતા અને ઊંડાણન ષલસ્તાય શઇ (ભાર અને વાભટ) યૂત ુ ંભાગણદળણન ભતુ ંનથી અથલા 
અાત ુ ં નથી તેવુ ં જણાલે છે. કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર -ડેરડમાાડા અને દયલે ઉજલાતા કૃષ ભશત્વલે 
ખેતીના ષલકાવભા ંઅગત્મની ભષૂભકા બજલી છે એવુ ં ભટાબાગના ખેડતૂ સ્લીકાયે છે. ઉયાતં ગ્રાભ 
વેલક, ષલસ્તયણ અષધકાયી, આગાખાન વસં્થા, ષભત્ર, વફંધંી, ડળી લગેયેન પા ણ યહ્ય છે. ટૂંકભા ં
પભણર, ઇન પભણર અને ભાવ ભીરડમાન ભટ પા અને ભાગણદળણન ખેતીના ષલકાવભા ંજઇ ળકાયુ ંછે. 

૧૩.  આ પ્રદેશની હાની ખેતી વવશે.  

- કેટરાકને ભતે ખેડતૂ વાયી ખેતી કયે છે, કઠાસઝૂથી ખેતી કયે છે. યંત,ુ ાણીની વગલડ ઓછી છે 
તેથી વતં નથી. જેઓ ાવે ષમતની વગલડ છે તેઓ ળેયડી, કાવ, તડબચૂ જેલા યકરડમા ાક 
કયતા થમા છે. આલક લધી છે.  

- વીભાન્દ્ત અને નાના ખેડતૂનુ ંકશવે ુ ંછે કે જભીન ઓછી છે તેથી જે ખેતી કયીએ છીએ તે ફયાફય જ 
છે. 

- ભટા બાગની જભીન લયવાદને આધીન છે. થયા અને ઢાલ જભીન શલાથી ધાયુું ઉત્ાદન 
ભી ળકત ુ ંનથી. ઉયાતં ષમતની વમલસ્થા ઓછી શલાથી યજી ભાટે સ્થાતંયન પ્રશ્ન છે. 

- શરેાનંી વયખાભણીભા ંખેડતૂ લધાયે જાગતૃ તથા લૈજ્ઞાષનક દ્ધષતઓનુ ંઅનવુયણ કયતા થમા છે. 
જેથી, ઉત્ાદન લધ્યુ ંછે. 
 

૧૪.   આપણા પ્રદેશની ખેતીની તરક્કી વવશે.  

- ષમતની વગલડતા લધે તેવુ ં વો ખેડતૂનુ ં ભાનવુ ં છે. નભણદા અને તાી નદીના ાણીન રાબ 
નશયે અને નાની નદીઓ દ્ધાયા આલાભા ંઆલે. થ્રી પેઇજ રાઇટ ભે. 

- ૨૫ કે ૫૦ એકય જભીનન એક બ્રક, એભ અનકે બ્રક ફનાલલા, તે જભીનભા ંષમત ભડંીઓ 
દ્ધાયા ષમત કયલાભા ંઆલે અને તે ષમત ભડંીઓ ખેડતૂ જ ચરાલે અને કમા ાક રેલા તે 
ખેડતૂ જ નકકી કયે. ડ્રી ઇયીગેળન દ્ધષત ખેડતૂ લધ ુને લધ ુકયતા થામ. 
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- જભીન રેલરીંગ થામ, ખેતયની પયતે ાા ફધંામ જેથી ધલાણ ન થામ. તે કામણ લૈજ્ઞાષનક યીત ે
કયલાભા ંઆલે. 

- ફધા જ ખેડતૂ આધષુનક ખેતી ધ્ધષતથી ખેતી કયતા થામ.  

- વયકાય ખેતીની મજનાઓ અને અન્દ્મ ભારશતી વાયી યીતે ખેડતૂ સધુી શોંચાડે. 
- ખેડતૂ છાલણમા ખાતયન લધ ુને લધ ુઉમગ કયતા થામ, તેભને આધષુનક ઓજાય ભે અને કૃષ 

લૈજ્ઞાષનકન શજુ લધ ુરાબ ભે. 
- ખેતીની વાથે ખેડતૂ શુારન અનાલે ત આષથિક યીતે લધ ુવદ્ધય ફની ળકે. 

 
 
 

ઉ૫સહંાર  

 

ષલજ્ઞાનનુ ં ભશત્લનુ ં કામણ જે તે કે્ષત્રના વળંધન કયલાનુ ં અને તેને રકબગ્મ ફનાલી તેભની સખુાકાયી 
લધાયલાનુ ં છે. તે રાફંાગાાના નીષત ષલમક ષનણણમ રઇ નીષત ઘડલાભા ં ઉમગી થતા શમ છે. લધ ુ
અભ્માવ કયલાના ઉદે્દળે નભણદા જજલ્રાના ડેરડમાાડા તાલકુાના વીભાન્દ્ત, નાના, અધણ ભધ્મભ, ભધ્મભ અને 
ભટા ખેડતૂ દ્ધાયા ખેતીભા ંઅનાલાતી ખેતી દ્ધષતઓ ય અભ્માવ કયલાની તક યૂી ાડી અને તે દ્ધાયા આ 
વળંધન નીષભત્ત ફન્દ્યુ.ં આ અભ્માવ ગજુયાતના એલા પ્રદેળન છે જમા ંખેતી અને ખેડતૂની શભેંળા ઉેક્ષા થઇ 
છે. વળંધન ણ ઓછા થમા છે. જમાયે આણે કૃષ પ્રધાન દેળ શલાનુ ં ગોયલ રેતા શઇએ ત્માયે કઇ 
પ્રદેળની ખેતીની ઉેક્ષા થામ તે ન ચારે. જ કે શભણા ંસધુી યંયગત ખેતી કયત અશીંન ખેડતૂ શલે કયલટ 
ફદરી ચકૂમ છે. ખેતીભા ંઆધષુનકતાને અનાલત તથા તેના સપુ ાભત થમ છે.  અશીંન ખેડતૂ ખેતીની 
નલીન તક અને ડકાયને અલવયભા ંપેયલલા વભથણ થત જામ  છે. તેભ કયીને તે તાના જીલનને આષથિક, 
વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે લધ ુવમદૃ્ધ કયલા ઇચ્છે છે. એ તેન અષધકાય છે અને તેને ભાટે વાયી ખેતી તેન 
આધાય છે. આણે આળા યાખીએ કે આલતીકારની વલાય તેભની કલ્નાઓ અને વનાઓને વાકાય કયે. 
તેભની ખેતી તેભ કયલાભા ંઉમગી થળે ત તે આનદંદામક ઘટના શળે. 
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