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આદદવાસી વવસ્તારના ખેડતૂોની કૃવષ ેદાશની વેચાણ વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ 

 

પ્રસ્તાવના 
 

પ્રાચીન કાથી ભાનલીની મખુ્મ ત્રણ જરૂરયમાત કેન્દ્ર સ્થાને યશી છે અને તે છે અન્ન, લસ્ત્ર તથા આલાવ. 
જઠયાગ્નન ળાાંત કયલા આરદ ભાનલે શળકાય, પફૂર, કાંદમૂ અન ેકાચા અન્નન આશ્રમ રીધ. જ ાંગર અને 
ગપુાઓ વદીઓ સધુી તેનુાં આશ્રમ સ્થાન યશી. તેન ભટ બાગ ખયાકની ળધભાાં જ વ્મશતત થત યહ્ય. ત્માય 
છી ક્રશભક યીત ેબટકત ુાં જીલન ગજુાયતા ભાનલના ગ્સ્થય થલાના પ્રમત્ન ળરૂ થામ છે. આરદ ભાનલથી આજના 
કશલેાતા સવુાંસ્કૃત ભનષુ્મે તાની જરૂરયમાત કૃશભાાં ળધલાન પ્રમત્ન કમો. તે ણૂણ કયલાભાાં વદીઓથી 
કૃશનુાં ભશત્લણૂણ મગદાન યહ્ુાં છે. તે ભેલલાન મખુ્મ આધાય કૃશ જ છે. તેથી જ પ્રાચીનકાથી કૃશને 
શલકવાલલાન વતત પ્રમત્ન થત યહ્ય છે. આળયે 1૦,૦૦૦ લો શરેા થમેરા શલકાવ ફાદ કૃશના બોગલરક 
શલસ્તાય અન ેઉજભાાં ઘણ લધાય થમ છે. આ શલકાવ દયમ્માન વભમના લશણેની વાથે અનકે વાંળધન 
થકી નલીન તાાંશત્રકતાઓ, નલા ાક, શવિંચાઇની વગલડભાાં લધાય, ખાતય, લફમાયણ, જ ાંતનુાળક અને 
યગનાળક દલાઓ, આધશુનક ઓજાય વભગ્ન્દ્લત થતા યહ્યા. જેથી, ખેતીના શલકાવન ેલધ ુલેગ ભળ્મ. યાંત,ુ 
છેલ્રી વદીભાાં તેભાાં ખફૂ પ્રગશત થઇ. કૃશના ઇશતશાવે ભાનલ શલકાવભાાં ભટી ભશૂભકા બજલી છે કેભ કે કૃશ 
ક્ષેત્રના શલકાવ ેશલશ્વબયના વાભાજજક અને આશથિક રયલતણનભાાં મખુ્મ રયફ તયીકે ભશૂભકા બજલી છે.  
  

ગજુયાતે ઉત્ાદન અને વેલાના ક્ષેતે્ર વાયી એલી આશથિક પ્રગશત કયી છે. છેલ્રા દામકાઓભાાં ગજુયાતનુાં અથણતાંત્ર 
ઘણા ભાખાગત ફદરાલભાાંથી વાય થયુાં છે, તેભ છતાાં ણ શજુમ ભટા બાગના કાભદાય કૃશ વાંફાંશધત કાભ 
ય આધારયત છે તે લાસ્તશલકતા છે. કૃશ શજુમ ભટા બાગની લસ્તી ભાટે આજીશલકાન મખુ્મ આધાય છે. આથી, 
આલતા ઘણા લો સધુી કૃશ ગજુયાતના અથણતાંત્રભાાં ભશત્લન બાગ બજલતી યશળેે. ગજુયાતની લસ્તીન 
ગણનાાત્ર બાગ ગયીફીની યેખા નીચ ેજીલી યહ્ય છે. આથી, કૃશન શલકાવ ગ્રાભીણ ગયીફી દૂય કયલા ભાટે 
જરૂયી અન ેઆલશ્મક ફાંને છે.  
  

ખેત બજારની અગત્યતા અને હાની સ્સ્થવત  
 

ખેતીક્ષેતે્ર ફજાયનુાં ભશત્લ ઘણુાં જ છે. ખાવ કયીન ે જે દેળના અથણતાંત્રભાાં ખેતીક્ષેત્ર અગત્મનુાં છે ત્માાં ખેત 
ેદાળના ફજાયનુાં પ્રદાન ઘણુાં લધાયે શમ છે. આણા જેલા ખેતી પ્રધાન અને શલકાવળીર દેળભાાં તેનુાં ભશત્લ 
ખફૂ જ લધી જામ છે. પ્ર. કુઝનેટના ભતે ત્રીજા શલશ્વના દેળભાાં ખેતીક્ષેત્ર અગત્મનુાં ક્ષેત્ર શમ છે. તે ભાટે અનેક 
રયફ જલાફદાય શમ છે. આ રયગ્સ્થશતભાાં ખેત ેદાળના ફજાય દેળભાાં ખેત ઉત્ાદનભાાં, ઘય આંગણાના 
ઉધગભાાં, લયાળભાાં ઘણી ભટી અવય ઉત્ન્ન કયે છે. 
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કૃશ ેદાળની ફજાયન શલકાવ યુાતન કાથી લસ્ત ુ શલશનમભ દ્ધશત  થી ળરૂ થઈને આજે ઈ-ફજાય સધુી 
શોંચ્મ છે. યાંત ુશજુ અદ્યતન શલકાવન વ્માત ભમાણરદત શલસ્તાય યૂત જ યહ્ય છે અને બશૃદ ખેડતૂ વભાજ 
તેના રાબથી શજુ લાંલચત છે. શનમાંશત્રત કૃશ ફજાય વ્મલસ્થાન ણ અેલક્ષત શલકાવ થમ છે. છતાાં શજુ કૃશ 
ફજાય વ્મલસ્થા વાંફાંશધત વભસ્માઓ જેલી કે ફજાયભાાં ભાખાકીમ સશુલધાઓની વભસ્મા તથા લેચાણભાાં 
ગેયયીતીઓ શજુ ણ વાંણૂણણે નાબદૂ કયી ળકામ નથી. કૃશ પ્રદેળની વશકાયી ફજાય વ્મસ્થા ણ શજુ પ્રબાલી 
યીત ેકાભ કયી ળકી નથી. 
 

દેળભાાં શાર 2428 મખુ્મ માડણ અન ે5129 ેટા માડણ વાથે કુર 7557 શનમાંશત્રત ફજાય કામણયત છે. કોયેટ કાંની 
ણ શલે ખેડતૂભાાં જાગશૃત રાલલા પ્રમત્ન કયી યશી છે. જેભ કે ITC જેલી લરભીટેડ કાંની આંધ્ર પ્રદેળભાાં રગબગ 
40,000 ગાભભાાં Choupal kiosks દ્ધાયા ખેડતૂને શલાભાન, આધશુનક ખેતી દ્ધશત અને ભાકેટ અંગ ેભારશતી યૂી 
ાડે છે. ભલ્ટી કભડીટી એક્વચેન્દ્જ ઓપ ઈન્દ્ડીમા રી. ઉત્તય બાયતનાાં 3 યાજ્મભાાં ગ્રાભીણ સશુલધા કેન્દ્ગ દ્ધાયા 
લેય શાઉવ, ગણુલત્તા ચકાવણી, શનષ્ણાત દ્ધાયા વરાશ તથા તત્કાર અને બશલષ્મભાાં ખેત ેદાળના બાલ શુાં યશળેે 
તેની ભારશતી આે છે. આ વભગ્ર ફાફત શલે કૃશ ફજાય વ્મલસ્થા અંગેની નલી નીશત ઘડલાન વભમ શલે થઈ 
ગમ છે તેન શનદેળ કયે છે.  
 

ગજુયાત કૃશ ઉત્ન્ન લેચાણ અશધશનમભ -1963, ગજુયાત યાજમની સ્થાના વભમથી કામાણન્દ્લીત છે, જેન મખુ્મ 
ઉદે્દળ ખેડતૂને ળણ મકુ્ત અને ઉત્તભ લેચાણ વ્મલસ્થા યૂી ાડલાન છે. શાર ગજુયાતભાાં તભાભ 
તાલકુાઓભાાં શનમાંશત્રત કૃશ ફજાય છે. જેભાાં 198 મખુ્મ માડણ અન ે 222 વફ માડણન વભાલેળ થામ છે. જેનુાં 
શનમાંત્રણ 207 ફજાય વશભશતઓ દ્ધાયા થામ છે.  

ગજુયાતભાાં ખેત ેદાળની લેચાણ વ્મલસ્થા ઘણી સદુ્દઢ થલા છતાાં શજુ અશનમાંશત્રત લેચાણ વ્મલસ્થા પ્રબાલી 
યશી છે. જે ખેડતૂને ણક્ષભ બાલ ભેલલાભાાં ફાધારૂ છે. વશકાયી ફજાય વ્મલસ્થા ધીભે ધીભ ેનફી 
ડતી જામ છે. લેચાણ વ્મલસ્થા વાંફાંશધત વગલડ  જેલી કે લેયશાઉવ અને ળીત વાંગ્રશની અયૂતી વગલડતા 
અને રક દ્ધાયા આ વલરતન અયૂત ઉમગ લગેયે ફાફતન ે કામણક્ષભ ફજાય વ્મલસ્થા સ્થાલા ભાટે 
ધ્માન ેરેલી ડળ.ે 

 

    હાટ બજાર  
આ પ્રકાયના ફજાયભાાં વાભાન્દ્મ યીત ેનાના ામા ય ખયીદ લેચાણ થામ છે. ખેડતૂ ાવેન જથ્થ અથલા 
વ્માાયીઓ ાવેન જથ્થ નાન શમ છે ત્માયે તેઓ શાટભાાં લેચલા ભાટે આલે છે. આલા શાટ ગાભડાઓથી 
ઘેયામેરા નજીકના જજલ્રાકક્ષાના અથલા તાલકુાકક્ષાના સ્થે બયામ છે. તે અઠલાડીમાના કઈ ચક્કવ રદલવે 
એક કે ફે લખત બયામ છે. આલા પ્રકાયના શાટનુાં કદ, વ્મલશાય અને દ્ધશતઓ સ્થે સ્થે અને વભમે વભમે 
ફદરાતી યશ ેછે. શાટ નીચ ેઆલયી રેલાભાાં આલતા ગાભડાઓની વાંખ્મા અને શલસ્તાય એક વયખ શત નથી. 
વાભાન્દ્મ યીતે 70 થી 80 રકરભીટયન શલસ્તાય શાટ આલયી રેત ુાં શમ છે. અલખર બાયતીમ ગ્રાભ શધયાણ તાવ 
વશભશતના અશલેાર પ્રભાણ ેબાયતભાાં અંદાજ 22,000 જેટરાાં શાટ મજાતાાં શમ છે. આ ફજાયભાાં અંદાજે 5 થી 8 
રાખ ભણની ખેતેદાળ લેચાતી શમ છે. આજે ગજુયાતના આરદલાવી શલસ્તાયભાાં 129 શાટ ફજાય આલેર છે. 
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સશંોધનના હતેઓુ 
૧.  આ પ્રદેળની ખેતીની ફજાય વ્મલસ્થાભાાં શાટ ફજાય, કયાય આધારયત ખેતી અને  શનમાંશત્રત ફજાયની 

ભશૂભકા જાણલી. 
૨.  ખેડતૂની  ફજાય વ્મલસ્થા ની લેચાણ વભસ્માઓ જાણલી અને તેનુાં વભાધાન ળધવુાં  

 

સશંોધન કે્ષત્રની સદંગી 
વાંળધકે વાંળધન અભ્માવ ભાટે નભણદા જજલ્રા ને વાંળધન ક્ષેત્ર તયીકે વાંદ કયી નભણદા જજલ્રાના આરદલાવી 
શલસ્તાયની કૃશ ફજાય વ્મલસ્થાન અભ્માવ  કયલાન અશીં પ્રમત્ન કમો છે. આ પ્રદેળના અભ્માવ બાનમે જ થમા 
છે. આ જજલ્રાની ફજાય વ્મલસ્થાનુાં લાસ્તશલક લચત્ર શુાં છે ? અશીંના ખેડતૂ કૃશ ફજાય વ્મલસ્થા ભાટે કમા 
પ્રકાયની ફજાય વ્મલસ્થાને ભશત્લ આે  છે ? તે જાણી કૃશ ફજાય વાંફાંશધત લાસ્તશલક લચત્ર જાણલાન ઉદે્દળ છે.  

 

નમનૂા સદંગી 
આ વાંળધન કયલા ભાટે જજલ્રાના ગાભ અન ે ખેડતૂની વાંદગી સ્તયીકૃત મદચ્છ શનદળણ ધ્ધશત દ્ધાયા 
કયલાભાાં આલેર છે. નભણદા જજલ્રાના ને ાાંચ તાલકુાઓ ડેરડમાાડા, વાગફાયા, નાાંદદ, શતરકલાડા અને 
ગરૂડેશ્વય પ્રભાણ ે ાાંચ સ્તયભાાં લશેંચલાભાાં આવ્મા છે. વાંળધન ભાટે સ્તયીકૃત મદચ્છ શનદળણ દ્ધાયા નભણદા 
જજલ્રાના કુર 548 ગાભભાાંથી ડેરડમાાડાના ૨, નાાંદદના ૨, વાગફાયાના ૨, શતરકલાડાના ૨, અને ગરૂડેશ્વય 
ના ૨ ગાભની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. દયેક ગાભભાાંથી જભીન ધાયણના કદ પ્રભાણ ેવીભાન્દ્ત, નાના અન ે
ભટા ખેડતૂ વાંદ કયેર છે. દયેક ગાભભાાંથી ત્રણ વીભાન્દ્ત, ત્રણ નાના અને ત્રણ ભટા ખેડતૂ વાંદ કયેર છે. 
આભ કુર ાાંચ તાલકુાના ૧૦  ગાભભાાંથી ૩૦ વીભાન્દ્ત, ૩૦ નાના અન ે૩૦ ભટા ભી કુર ૯૦  ખેડતૂ 
ાવેથી વાંળધન અભ્માવ ભાટે પ્રાથશભક ભારશતી ભેલલાભાાં આલેર છે.   

 

સદં કરે ઉત્તરદાતાની માદહતી 
- ખેડતૂના પ્રકાય 
તાલકુાના નાભ ગાભના નાભ વીભાન્દ્ત નાના ભટા  કુર 
ડેરડમાાડા ચીકદા, ભાંડાા. ૬  ૬ ૬ ૧૮  
વાગફાયા ખી, ભટા કાકડીઆંફા. ૬ ૬ ૬ ૧૮  
નાાંદદ ભાાંગયર, ળશયેાલ, ૬ ૬ ૬ ૧૮  
શતરકલાડા યતરુડમા, ગભડ. ૬ ૬ ૬ ૧૮  
ગરૂડેશ્વય લાાંવરા, આભદરા. ૬ ૬ ૬ ૧૮  
કુર - ૩૦  ૩૦  ૩૦  ૯૦  

  
 

અભ્યાસના તારણો 

 ભટા બાગના ખેડતૂ શાટ ફજાયભાાં તાના ભારનુાં લેચાણ કયલા જતા નથી. ળાકબાજી અને ભવારા 
કલતા ડેરડમાાડા, વાગફાયા અને ગરૂડેશ્વય તાલકુાના ખેડતૂ શાટ ફજાયભાાં ભારના લેચાણ ભાટે 
જતા જણામા છે. ડેરડમાાડા તાલકુાના ખેડતૂ ડેરડમાાડા અને  નેત્રાંગ, વાગફાયા તાલકુાના ખેડતૂ 
વેરાંફા અને ગરૂડેશ્વય તાલકુાના ખેડતૂ કેલરડમા ખાતે શાટ ફજાયભાાં જામ છે. તેને અશીં સ્થાશનક જે 
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તેલાયથી ઓખલાભાાં આલે છે. દા.ત. ભાંગલાયી, ગરુૂલાયી, યશલલાયી લગેયે, તેઓ અનાજ, કઠ, 
તેરીલફમાાં, યકરડમા ાકના લેચાણ ભાટે શાટભાાં જતા નથી. જેઓ ાવે વભમ છે, શવિંચાઇની વ્મલસ્થા 
છે એલા વીભાન્દ્ત અને નાના ખેડતૂ કે જેઓ ળાકબાજી કલે છે તેઓ શાટ ફજાયભાાં જલાનુાં વાંદ કયે 
છે. યાંત,ુ તેઓ ફતાલે છે કે તેભાાં ભમાણરદત લેચાણ થામ છે. 
 

 ખેડતૂ દ્ધાયા શનમાંશત્રત ફજાયભાાં થતા ભારના લેચાણ અંગેના અભ્માવથી જણાયુાં છે કે નભણદા જજલ્રાના 
ાાંચેમ તાલકુાભાાંથી એક ણ ભાકેટમાડણ ખેડતૂન ભાર રેત ુાં નથી. જ કે ભતૂકાભાાં તે ભાટેના પ્રમત્ન 
થમેરા છે. યાંત ુભાકેટમાડણની જનમા લેાયીઓન ે દૂય ડલી, બાડુાં લધ ુડવુાં લગેયે કાયણ ેતેભ થઇ 
ળકયુાં નથી. જે ભાકેટમાડણ છે તે ગડાઉન બાડેથી આલા, કલ્ડ સ્ટયેજ ચરાલલા(યાજીા), શાટ 
ચરાલવુાં લગેયે કામો કયે છે. જે ખેડતૂ તાન ભાર ફશાયના ભાકેટમાડણભાાં આે છે તેભાાં  મખુ્મત્લે 
સયુતભાાં ળાકબાજી અન ે ભવારા, બરૂચ જજલ્રાના અંકરેશ્વયભાાં ળાકબાજી, છટાઉદેયુ જજલ્રાના 
ફડેરીભાાં કાવ અને ભગપી, કરેરડમાભાાં કાવ અને નવલાડીભાાં કાવ અને ભગપી, ભશાયાષ્રના 
નાંદુયફાયભાાં કાવ તેભજ અન્દ્મ ાકન ઉત્ાદક ભાર રઇ જામ છે. નભણદા જજલ્રાભાાં ણ એલી 
ળરૂઆત થામ એલી ખેડૂતની ણ ઇચ્છા છે. આ શલસ્તાયભાાં ભટા પ્રભાણભાાં ળાકબાજી ઉત્ન્ન થામ છે. 
તેથી જ અશીં ભટુાં ભાકેટ ઊભુાં થામ તે વભમ અને ખેડતૂની ભાાંગ છે. કાયણ કે ખેડતૂએ કમાયેક 
ળાકબાજી વસ્તા દયે લેાયીઓને આવુાં ડે છે. જે તેભને ાત ુાં નથી.  
 
 

 ભટા બાગના ખેડતૂ તેરીલફમાાંન ુાં લેચાણ નજીકના કે તાલકુા કક્ષાના લેાયીઓન ેકયતા શમ છે. જે 
ખેડતૂ તાન ભાર ફશાયના ભાકેટભાાં લેચાણ ભાટે જામ છે તેભાાં ગરૂડેશ્વય તાલકુાના ખેડતૂ ભગપીનુાં 
લેચાણ છટાઉદેયુ જજલ્રાના નવલાડી કે ફડેરી તાલકુાભાાં કયે છે. ડેરડમાાડા અન ે વાગફાયા 
તાલકુાના ખેડતૂ નજીકના કે તાલકુાના લેાયીઓને જ લેચાણ કયતા જલા ભળ્મા છે. જમાયે યકરડમા 
ાકનુાં લેચાણ કયલા ભાટે ખેડતૂ શનમાંશત્રત ફજાયભાાં ણ જામ છે. જે ખેડતૂ તાન ભાર ફશાયના 
ભાકેટભાાં લેચાણ ભાટે જામ છે તેભાાં ડેરડમાાડા તાલકુાના વરીમા, ભટાસકૂાઆંફા, 
નલાગાભ(ડેરડમાાડા) લગેયે ગાભના કાવ કલતા ખેડતૂ ફડેરી કે કરેરડમા જામ છે. યાજીા 
તાલકુાના ખાભય, લીયય લગેયે ગાભના કાવ કલતા ખેડતૂ ણ ફડેરી કે કરેરડમા ભાકેટમાડણભાાં 
જતા જલા ભળ્મા છે.  
 

 અભ્માવ શઠેના ખેડતૂભાાંથી ભાત્ર 1 ખેડતૂને ફાદ કયતાાં ફધા જ ખેડતૂ તાના ઉત્ારદત ભારનુાં 
લેાયીઓન ેલેચાણ કયે છે. એ જ ફતાલ ે છે કે અશીં લેાયીઓન ેભારનુાં લેચાણ કયવુાં તે વાભાન્દ્મ 
ફાફત છે. ખેડતૂ ણ ભટા પ્રભાણભાાં અન્દ્મ ભજબતૂ શલકલ્ ન શલાને કાયણ ેલેાયીઓ ાવ ેજામ 
છે. કયાય આધારયત ખેતીની ળરૂઆત ત આ પ્રદેળભાાં થઇ છે યાંત ુતેભાાં જડામેરા ખેડતૂનુાં પ્રભાણ 
જૂજ છે.   
 

 ખેડતૂના ભારના લેચાણ અંગેના પ્રશ્ન અન ેખેડતૂની દ્દષ્ષ્ટએ વાયી ફજાય વ્મલસ્થા અંગેના અલબપ્રામ 
જાણલાન પ્રમત્ન ણ કમો છે. તેભાાં રાન્દ્વટણ ખચણ ભશત્લન છે. ત કેટરાકને ઓછા ઉત્ાદનન ેકાયણ ે
લેચાણન પ્રશ્ન ણ વતાલ ેછે. ભટા બાગના ખેડતૂને નાણાાંની જરૂરયમાત શમ છે. તેઓ રાાંફા વભમ 
સધુી ભારન વાંગ્રશ કયી ળકે એટરી ળરકત ધયાલતા નથી. જેભાાં ભહ્દ અંળે વીભાન્દ્ત અને નાના 
ખેડતૂન વભાલેળ થામ છે. ફજાયભાાં કલ્ડ સ્ટયેજ કે લેય શાઉવીંગ વેલાઓની વ્મલસ્થા યૂતા 
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પ્રભાણભાાં નથી. ખેડતૂનુાં ભાનવુાં છે કે  સ્થાશનક કક્ષાએ ભજબતૂ ફજાય શવુાં જઇએ. તેઓનુાં કશવે ુાં છે કે 
જમાાં ગ્રાભીણ શલસ્તાય છે ત્માાં 25, 50, 75 કે100  રક.ભી. ના દામયાભાાં ગાભડાઓન ેઆલયી રે તેલી 
ભજબતૂ ફજાય વ્મલસ્થા ગઠલામ. 

 

 વાંળધનભાાં જુદા જુદા ચર લચ્ચેના વાંફાંધના અભ્માવથી જણાયુાં કે શળક્ષણ અન ેઆલક લચ્ચે કઇ 
વાંફાંધ નથી. કેટરાક શનયક્ષય કે ઓછાં બણેરા યાંત,ુ ખેતીન અનબુલ અને કઠાસઝૂ ધયાલતા ખેડતૂ 
ણ વાયી આલક પ્રાપ્ત કયતા જણામા છે. ત કેટરાક ખેડતૂ ાવે વારુાં શળક્ષણ અન ેકઠાસઝૂ ફાંને છે. 
શળક્ષણના ખેડતૂ દ્ધાયા શનમાંશત્રત ફજાયભાાંથી ખેતી અંગ ેભેલેર ભારશતી વાથેના અભ્માવથી જણાયુાં છે 
કે જે ખેડતૂ ખેતી અંગેની ભારશતી ભેલે છે તેભાાં પ્રાથશભક શળક્ષણ ાભેર ખેડતૂ એકભાત્ર જૈશલક 
ખાતયન ેફાદ કયતાાં ફધી જ ભારશતી અન્દ્મની દ્દષ્ષ્ટએ લધ ુભેલે છે. આભાાં, શળક્ષણની કઇ ભટી 
ભશૂભકા જણાઇ નથી. જમાયે ખેતીભાાં કયેર ખચણ અને તેના પ્રભાણભાાં ખેડતૂને ભેર લતયના 
પ્રભાણના અભ્માવભાાં જણાયુાં છે કે ભટા ખેડતૂ વીભાન્દ્ત તથા નાના ખેડૂતની વાેકે્ષ ઓછાં લતય 
ભેલ ેછે. જમાયે શળક્ષણન ખેડતૂની આલક વાથેના વાંફાંધના અભ્માવથી જણાયુાં છે કે વીભાન્દ્ત ખેડૂત 
જાતે કાભ કયી ભજૂયી ખચણ ફચાલે છે જેભાાં લાલણી, શનિંદણ, શમત, ખાતય આવુાં, આંતયખેડ લગેયે 
કામો વભમવય કયી ખચણ ફચાલે છે. તેથી, લધ ુઆલક પ્રાપ્ત કયે છે. ભટા બાગના ભટા ખેડતૂ તે 
કામો વભમવય કયી ળકતા નથી.  

 વોથી ભશત્લની ફાફત તેઓને ભાટે વારુાં ભાકેટ ઊભુાં થામ કે જેથી તેભને તાના ભારના વ્માજફી 
અન ેણક્ષભ બાલ ભે ત વાય શલકાવ થઇ ળકે તેવુાં તેભનુાં ભાનવુાં છે. અશીંન ખેડતૂ ખેતીની 
નલીન તક અને ડકાયને અલવયભાાં પેયલલા વભથણ થત જામ છે. તેભ કયીને તે તાના જીલનને 
આશથિક, વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે લધ ુવમદૃ્ધ કયલા ઇચ્છે છે. તેન ેભાટે વાયી ખેતીની વાથ ેવાયી 
કૃશ ફજાય વ્મલસ્થા તેન આધાય છે.  
 

ખેત ેદાશોના બજારના અગત્યના પ્રશ્નો 
 

1.  કૃશ ફજાય વ્મલસ્થાભાાં ખેડતૂ અન ેઉબકતા લચ્ચે ભધ્મસ્થીઓ જરૂયી ત છે યાંત ુશારની વ્મલસ્થાભાાં 
તેઓ જરૂય કયતાાં લધાયે જણામ છે. જેથી ખેડૂત ાવેથી ગ્રાશક સધુી ભાર શોંચતા તેની રકિંભતભાાં 
અનેકગણ લધાય જલા ભે છે. ફજાય વ્મલસ્થાભાાં ભધ્મસ્થીઓની વેલા રેલી ડે તે ાસ ુ નકાયી ન 
ળકામ. યાંત,ુ તેઓ તેભની વેલાના પ્રભાણભાાં લધાયે લતય રેતા જણામ છે. અમકુ ળાકબાજી જેલા ાકભાાં 
અભ્માવ મજુફ છૂટક લેચાણકતાણઓન (રયટેરયન) રશસ્વ   20 થી 25% શમ છે. જમાયે તે જ ાક 
કલનાય ખેડતૂના નપાન રશસ્વ ખફૂ જ નાન શમ છે.  

2.  ઘણા ગાભભાાં શજુ ણ ભાખાગત સશુલધાઓ જેલી કે લાશન વ્મલશાય, કલ્ડ સ્ટયેજ, લેય શાઉવીંગ વેલાઓ 
જરૂરયમાત મજુફની નથી અથલા જે છે તે તેભાાં ખાભીઓ જલા ભે છે. 

3.  ફજાયભાાં ખયેખય અભરભાાં યશતેી બાલ શનધાણયણ વ્મલસ્થા ખાભી બયેરી જલા ભે છે. શનમાંશત્રત ફજાયભાાં 
શનમભ મજુફ જાશયે શયાજી થલી જઇએ છતાાં એવુાં જલા ભે છે કે અમકુ ફજાયભાાં ત ખયેખય જાશયે 
શયાજી થતી જ નથી અથલા ત કેટરાક લેાયીઓ અગાઉ ભી બાલ શનશ્ર્ચચત કયી ખેડતૂને ભલા જઇતા 
બાલ આતા નથી. 
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4.  ખેડતૂની ેદાળ ભાટેની ગ્રેરડિંગ વ્મલસ્થાન ણ અબાલ છે. ઘણા ખેડતૂ કેલી યીતે ગ્રેરડિંગ કયવુાં તેની વભજ 
ધયાલતા નથી. 

5.  શારભાાં ઘણા એલા  ાક છે કે જે ખફૂ જ આલક ખેડતૂને આી ળકે છે. જેલા કે અશ્વગાંધા, વપેદ મવૂી, 
કરયમાત ુાં, કુાંલાયાઠુાં લગેયે. યાંત,ુ તેઓની તેઓની ફજાય વ્મલસ્થાન શલકાવ જઇએ તેલ થમેર નથી. 
ખેડતૂ આલા ાકનુાં ઉત્ાદન રઇ ળકે છે. યાંત,ુ કમાાં લેચાણ કયવુાં તે ફાફતથી કે આલડતથી અજાણ છે.  

6.  ફજાયભાાં બાલ ચકૂલણાભાાં ણ ખાભીઓ જલા ભે છે. દા.ત. તભાકુના ાકભાાં લેચેર ેદાળના નાણાાંની 
ચકૂલણી જરદી થતી નથી અને આલા વાંજગભાાં લેાયીએ ભડા ચકૂલણા ેટે આવુાં ડતુાં વ્માજ ણ 
નથી આતા, ઘણા લેાયી નાણાાંની તયુત જ ચકૂલણી કયે છે. યાંત,ુ તેલા વાંજગભાાં યકડ લટાલ કાતા 
જલા ભે છે. આભ, ખેડતૂને ત ફાંન્ને યીતે ભાય ડત જલા ભે છે. 

7.  ખયેખય ખેડતૂ ભાટે શધયાણની વય અને યૂતી સશુલધા શલી જરૂયી છે. એવુાં ણ શજુ જલા ભે છે કે 
ખેડતૂને નાણાાંની જરૂય શમ ત્માયે લેાયી અંગત શધયાણ આે છે જેથી ખેડતૂને તે લેાયી ાવ ેજ ભાર 
લેચલ ડત શમ છે અન ેઆ કાયણ ેણ ખેડતૂની વદા ળગ્ક્તભાાં ઘટાડ થત જલા ભે છે. તેભજ બાલ 
ઓછ શમ ત ણ તયુત જ લેાયીન ેભાર લેચી દેલ ડત શમ છે. ખેડતૂને ભાર વાભ ેફજાય શધયાણ 
ભે તેની યૂતી વગલડ શજુ જલા ભે ભતી નથી. 

8.  ખેત ેદાળ ભાટે જઇએ તેટરી તેભજ કામણક્ષભ વશકાયી ફજાય વ્મલસ્થાન શજુ શલકાવ થમેર જણાત નથી.  
 
 

બજાર વ્યવસ્થા ના પ્રશ્નો ના સમાધાન અંગેના સચૂનો 
 

1.  ખેતીભાાં યલુાન ખેડતૂનુાં પ્રભાણ ઓછાં છે. ખેતીભાાં યલુાન ખેડતૂનુાં ઓછાં પ્રભાણ તેભનુાં ખેતી તયપ ઓછાં 
આકણણ અન ેબાયતની ખેતી જે રદળા તયપ જઇ યશી છે તે ફતાલે છે અને તે બાશલ લચિંતાન શલમ ફની 
ળકે છે તે તયપ અંગરૂી શનદેળ કયે છે. યલુાન ન ખેતીભા વ્મલવામીક યવ લધે તેલા પ્રમત્ન કયલા 
જઇએ.ઉયાાંત તેભને ભાનશવક યીત ેતૈમાય કયલાભાાં આલે ત તે બાશલ ભાટે વાયી ફાફત શળ.ે   

2.  ફહુ ઓછા ખેડતૂ એલા છે કે જેઓએ જભીન અને ાણીની ચકાવણી કયાલી શમ. તેઓ તેનુાં ભશત્લ નલા 
રયેક્ષ્મભાાં વભજે અને તેભ કયાલતા થામ તેલા પ્રમત્ન કયલા જરૂયી જણામ છે. 

3. ખેડતૂને રન વયતાથી ભે તેભજ તે રનન ખેતીભાાં જ ઉમગ થામ તે અંગ ેઘટતુાં કયવુાં જઇએ. 
વયકાયી મજનાઓન રાબ વભમવય અન ેન્દ્મામણૂણ યીત ેભે તેભ થવુાં જરૂયી રાગ ેછે. આ ફાંને ફાફત 
ઉય શલચાય થલ જઇએ. 

4.  ખેતીની તયક્કીભાાં કૃશ શલજ્ઞાન કેન્દ્રની ભશૂભકા છે યાંત,ુ તે શલી જઇએ એટરી નથી. ત કૃશ  
યશુનલશવિટીની અવય ખફૂ ઓછી જણાઇ છે. તેન યર લધે તેભ થવુાં જઇએ. તે ખેતીની તયક્કીભાાં ભશત્લણૂણ 
ભશૂભકા બજલી ળકે એભ છે.  

5.  શાટ ફજાયભાાં ભારનુાં લેચાણ કયતા ખેડતૂનુાં ભટા જથ્થાભાાં લેચાણ થઇ ળકતુાં નથી. ત તે અંગેના પ્રમત્ન 
થલા જરૂયી રાગ ે છે. એટર ેએવુાં ફજાય શલકવે કે જેભાાં ખેડતૂના ભારનુાં યેૂરુૂાં લેચાણ થામ જેથી ભાર 
ફગડે નરશ.    

6. નભણદા જજલ્રાના ાાંચેમ તાલકુાભાાંથી એક ણ શનમાંશત્રત ફજાય(ભાકેટમાડણ) ખેડતૂન ભાર રેત ુાં નથી. જ કે 
ભતૂકાભાાં તે ભાટેના પ્રમત્ન થમેરા છે. યાંત,ુ ભાકેટમાડણની જનમા લેાયીઓન ેદૂય ડલી, બાડુાં લધ ુડવુાં 
લગેયે કાયણ ે તેભ થઇ ળકયુાં નથી. જે ભાકેટમાડણ છે તે ગડાઉન બાડેથી આલા, કલ્ડ સ્ટયેજ 
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ચરાલલા(યાજીા) લગેયે કામો કયે છે. તે અંગ ેઘટતુાં થવુાં જઇએ. કાયણ કે ખેડતૂને કેટરાક ાકના 
લેચાણ ભાટે દૂયના ભાકેટમાડણભાાં જવુાં ડે છે. દૂયના શનમાંશત્રત ફજાયભાાં વભમ, ળરકત અને નાણાાંન લધ ુ
વ્મમ થામ તે શરકકત છે. તેથી, કમાયેક લેાયીઓન ેવસ્તા દયે ભાર આી દેલ ડે છે.   

7.  આ શલસ્તાયભાાં ભટા પ્રભાણભાાં ળાકબાજી, કાવ જેલા ાક ઉત્ન્ન થામ છે. તેથી જ અશીં ભટુાં ભાકેટ ઊભુાં 
થામ ત ખેડતૂ ભાટે વાયી ફાફત ગણાળે. વભમ અને ખેડતૂની ભાાંગ છે.  

8.  શનમાંશત્રત ફજાયભાાં જતા ખેડતૂ સધુાયેર/શાઇબ્રીડ ફીમાયણ, યાવા. ખાતય, વેષ્ન્દ્રમ ખાતય, જૈશલક ખાતય, 
જ ાંતનુાળક લગેયે અંગેની ભારશતી ફહુ ઓછી ભાત્રાભાાં ભેલે છે. જે પ્રભાણ લધે તેઓ તેલી ભારશતીથી 
જાણકાય થામ તેલી વ્મલસ્થા ઉબી થામ.      

9.   કયાય આધારયત ખેતીની ળરૂઆત ત થઇ છે યાંત ુતેભાાં જડામેરા ખેડતૂનુાં પ્રભાણ જૂજ છે. ભાત્ર કે 
અને ળેયડીના ાકભાાં જલા ભી છે. અન્દ્મ ાકભાાં ણ તેની ળરૂઆત થામ તે જરૂયી છે.   

10. ખેડતૂ ભારના લેચાણ ભાટે ફજાયભાાં જતાાં શરેાાં ગ્રેરડિંગ ત કયે છે.  તેઓ તેની વાઇઝ, જાત પ્રભાણ ેતે કયે 
છે. યાંત,ુ તેઓ ગ્રેરડિંગ ભાટે કઇ શલળે યીતે કે પ્રવેવીંગ કયતા ખેડતૂ નજયે ડમા નથી. જ તેભ થામ ત 
વારુાં.     

11. ખેડુતને ખેત ેદાળના લધ ુબાલ ભે તે ભાટે પ્રવેશવિંગ યશુનટ સ્થામ તે જરૂયી છે  
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સદંર્ભસચૂચ 
 

 

I. ચોધયી, રદનેળ ી.(૨૦૧૩),વીભાન્દ્ત, નાના, અધણ ભધ્મભ, ભધ્મભ અને ભટા ખેડતૂ દ્ધાયા અનાલાતી 

ખેતી દ્ધશતઓ (ડેરડમાાડા તાલકુાના વાંદબણભાાં), ગાાંધીનગય, ળધ શનફાંધ. (M.Phill) ગ્રાભ વ્મ. કેન્દ્ર-

યાાંધેજા. 

II. પ્રા.ડૉ.ભથણક રદરી આય., (જુરાઇ-૨૦૧૧), અથણ વાંકરન, ખેતી પ્રધાન દેળભાાં ખેડતૂની ફેશારી, C/O પ્ર. 

એ.ફી. લયા  ફી-31, ાથણ પરેટ્વ, ત્રીજે ભાે, સશુલધા ળશિંગ વેન્દ્ટય ાછ, યેડક્રવ બ્રડ ફેન્દ્ક વાભેની 

ગરી, ગજુયાત વવામટી, અભદાલાદ-7 

III. ડૉ. ટેર યાજીલ,  ગ્રાભ શલકાવ અન ેકૃશ શઘયાણ - વાથણ ૫બ્બ્રકેળન, ાના. ૧૨૭, લણ : ૨૦૦૮   

IV. ગરુૂ ળાંકયરાર, (જાન્દ્યઆુયી-૨૦૦૭), કૃશ ગશલધા કૃશ ઉત્ાદન ફજાયની વ્મલસ્થાભાાં આલનાય પેયપાય, 

આણાંદ, કૃશ ગશલધા પ્રકાળન શલબાગ બલન,ફયવદ ચકડી ાવે કૃશ યશુનલશવિટી. 

V. ટેર ફી.આય., (રડવેમ્ફય-૨૦૦૪),  કૃશ ગશલધા શુાં બાયતભાાં એક જ કૃશ ફજાય વ્મલસ્થા ખેડતૂ ભાટે 

લયદાન ફનળે ?, આણાંદ, કૃશ ગશલધા પ્રકાળન શલબાગ  બલન, ફયવદ ચકડી ાવ ેકૃશ યશુનલશવિટી. 

VI. website:http://agcensus.dacnet.nic.in/nationalcharacterstic.aspxn 

 

 ************************************************************************* 
 

 

ડૉ.રાજીવ ટે 

અધ્મક્ષ  ગ્રાભવ્મલસ્થાન કેન્દ્ર 

ગજૂયાત શલદ્યાીઠ 

યાાંધેજા 

 

 ડૉ. દદનેશ ચૌધરી 

 અધ્માક  

 નતૂાન ગ્રાભ શલદ્યાીઠ 

 થલા 
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