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Continuous Issue-25 | January – March 2017 
 

આદિવાસી ખેડતૂોમાાં માદિતી અને મીદિયાની ભમૂમકા અને અભિગમ 
પ્રસ્તાવના  
 
અન્ય કે્ષત્રોની જેમ ખેતીના વિકાસ માટે માહિતીના સ્ત્રોતો, મીહિયાની ભવૂમકા અને જરૂહિયાત અગત્યની 
સાબિત થઇ િિી છે. ભવિષ્યમાાં તેની િધનેુ િધ ુજરૂહિયાત િિિેાની છે. ભાિત જેિા વિશાળ વિસ્તાિ અન ે
જનસાંખ્યા ધિાિતા દેશના લોકોને માટે અન્ન, િસ્ત્ર અને આિાસની જરૂહિયાત હદનપ્રવતહદન િધતી જિાની છે. 
જેથી, કૃવિમાાં સમયની માાંગ વપ્રવસઝન ફાવમિંગ (ચોકસાઇ પિૂવકની ખેતી)ની છે. તેનાાં માટે ગરુુચાિીરુપ ત્રણ 
તત્િો  1. માહિતી 2. તાાંવત્રકતા અને 3. વ્યિસ્થા છે. ખેતીની માહિતી ખેડતૂો સધુી પિોંચે, નિીન તાાંવત્રકતાઓ 
1. કોમ્પ્યટુિ, 2. જી.પી.એસ. (ગ્લોિલ પોબઝશવનિંગ સીસ્ટમ), ૩.જી.આઇ.એસ.(જીયોગ્રાહફક ઇન્ફોમેશન સીસ્ટમ) 
અને 4. સેન્સિનો ઉપયોગ ખેડતૂો કિતા થાય, તેનુાં વ્યિસ્થાપન સચુારુ િીતે થાય તે જરૂિી છે. તેને માટે 
માહિતી અને મીહિયાની ભવૂમકા અને અબભગમ અગત્યનો િિશેે.  
 
નમવદા જજલ્લાના િહેિયાપાિા તાલકુાની એકાદ દશકા પિલેાાંની ચીલા ચાલ,ુ પિાંપિાગત ખેતી આજે પહિિવતિત 
થઇ ચકૂી છે. આજે અિીં એિા સીમાન્ત અને નાના ખેડતૂો છે કે જેઓ માગવદશવકરૂપ ખેતી કિે છે. માત્ર િાાંગિ 
તિેુિ, જુિાિ િગેિે કિી જીિનવનિાવિ કિતો અિીંનો ખેડતૂ આજે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કિતો થયો છે. આ 
પહિિતવનની પ્રહિયામાાં અનેક િાિતોએ અગત્યની ભવૂમકા પિૂી પાિી છે. સિકાિી ખાત ુાં અને કૃવિ વિજ્ઞાન 
કેન્રએ તેમાાં મિત્િનો ભાગ ભજવ્યો છે. સ્િૈચ્છછક સાંસ્થાઓએ પણ મિત્િની કામગીિી િજાિી છે. જેમાાં 
આગાખાન સાંસ્થાએ (આગાખાન રૂિલ સપોટ- ઇન્ન્િયા) સાિી કામગીિી કિી છે. આજે જથૂ કિૂાઓ, ખાનગી 
કિૂાઓ, િોિ અને ચેકિમે દ્વાિા વસિંચાઇનુાં પ્રમાણ િધયુાં છે. પહિણામ સ્િરૂપ ચીલાચાલ ુપાકોની સાથે શેિિી, 
કપાસ, સોયાિીન, ઘઉં, આંિા, પપૈયા, કેળ જેિા પાકોની સાથે ફળ ઝાિ ખેડતૂો કિતા થયા છે. સાિી આિક 
મેળિી પ્રમાણમાાં સદ્ધિ પણ થયા છે.  

 

વ્યાખ્યાઓ 
  

સીમાન્ત, નાના, અર્ધ મધ્યમ, મધ્યમ અને  મોટા ખેડતૂોની વ્યાખ્યા નીચે મજુબ છે. 
1. સીમાન્ત ખેડતૂ - જેઓ એક િકેટિ કે તેથી ઓછી જમીન ધિાિે છે તેમને નજીિા કે સકૂ્ષ્મ(સીમાન્ત) ખેડતૂ 

તિીકે ગણિામાાં આિે છે. 
2. નાના ખેડતૂ - જેઓ એક થી િે િકેટિ જમીનમાાં ખેતી કિેછે તેમને નાના ખેડતૂોના જૂથમાાં સમાિેશ   

કિિામાાં આવ્યો છે. 
૩. અધવ મધયમ ખેડતૂ - જેઓ િે િકેટિ કિતાાં િધાિે પણ ચાિ િકેટિ કિતાાં ઓછી જમીનમાાં ખેતી કિે છે 

તેમને અધવ મધયમ ખેડતૂોના જૂથમાાં સમાિેશ કિિામાાં આવ્યો છે. 
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4. મધયમ ખેડતૂ - જેઓ ચાિ િકેટિ કિતાાં િધાિે પણ દશ િકેટિ કિતાાં ઓછી જમીનમાાં ખેતી કિે છે   તેમને 
મધયમ ખેડતૂોના જૂથમાાં સમાિેશ કિિામાાં આવ્યો છે. 

5. મોટા ખેડતૂ - જેઓ દશ િકેટિ કે તેથી િધ ુજમીનમાાં ખેતી કિે છે તેમને મોટા ખેડતૂ તિીકે ઓળખિામાાં 
આિે છે. 

 

અભ્યાસના િતેઓુ 

અભ્યાસ િઠેળના સીમાન્ત, નાના, અધવ મધયમ, મધયમ અને મોટા ખેડતૂો કાંઇ ખેતી પદ્ધવતઓ અપનાિે છે  
અને તેમાાં ખેડતૂો એકિીજા પાસેથી કાંઇ શીખે છે ? અથાવત પિસ્પિ ખેતી સાંિવધત ચચાવ કે માગવદશવન મેળિે છે 
? તેમજ ખેતી સાંિવધત પ્રશ્નોના માગવદશવન માટે કોની પાસે જાય છે ? તે અંગેની જાણકાિી મેળિી છે.  
 

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં નીચેની િાિતોનો ખેતીના વિકાસમાાં કેટલી ભવૂમકા િિી છે તે જાણિાનો િતે ુ મખુ્યત્િે 
િિયો છે. 
 

૧ . બેંક લોન મવષયક જાગ્રતતા 
ર . સરકારી યોજના મવષયક જાગ્રતતા 
૩ . ખેતી માટે ફોમધલ જ્ઞાન મવષયક જાગ્રતતા 
૪. ખેતી માટે ઇન-્ફોમધલ જ્ઞાન મવષયક જાગ્રતતા 
૫. ખેતી મવકાસમાાં મીદિયા મવષયક જાગ્રતતા 
 

સમષ્ટટ અને નમનૂાપસાંિગી 
  

દશમી ગણતિી મજુિ દેહિયાપાિા તાલકુાના સીમાન્ત, નાના, અધવ મધયમ, મધયમ અને  મોટા ખેડતૂોની 
વ્યાખ્યા અને આંકિાઓ લેિામાાં આવ્યા છે. 

ટેિલ : ૧ સમન્ષ્ટ અને નમનૂાપસાંદગી 

ખેડતૂોની મવગત ખેડતૂોની સાંખ્યા ટકા મવસ્તાર(િકેટર) ટકા 
સીમાન્ત 1,891 18.20 1,210 04.33 
નાના 3,422 32.93 5,૦16 17.97 

 અર્ધ મધ્યમ 3,261 31.38 8,998 32.23 
મધ્યમ 1,625 15.64 9,328 33.41 
મોટા 192 01.85 3,366 12.૦6 
કુલ 1૦,391 100.00 27,918 100.00 

સ્ત્રોત : http://agcensus.dacnet.nic.in/nationalcharacterstic.aspxn (એગ્રી સેન્સસ- 2005-2006)  
સાંશોર્નમાાં નમધિા જજલ્લાના િેદિયાપાિા તાલકુાના કુલ 163 ગામોમાાંથી 130 ગામો રેવન્ય ુ િઠેળ આવે છે. 
િેદિયાપાિા તાલકુાના કુલ 10391 ખેડતૂો પૈદક પરુૂષ ખેડતૂો-134 અને સ્ત્રી ખેડતૂો-21 એમ કુલ-155 ખેડૂતો 
પસાંિ કરવામાાં આવ્યા છે. જે કુલ 10%નમનૂાનુાં પ્રમતનીમર્ત્વ કરે છે. તેમાાં, કુલ 14 ગામોની પસાંિગી સાિા 
યિચ્છ મનિશધ દ્ધારા કરવામાાં આવેલ છે. 
 

http://agcensus.dacnet.nic.in/nationalcharacterstic.aspxn
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મવશ્લેષઅ અને તારઅો 
 

૧ . બેંક લોન મવષયક જાગ્રતતા 

બેંક લોનનો લાિ મવકાસ માટે મોટુાં પદરબળ સાભબત થઇ રહ્ુાં છે. તેથી, અન્ય ઉદ્યોગોની જેમ ખેડતૂો પોતાની 
ખેતીના મવકાસ માટે લોન લેતા થયા છે.  

ટેબલ : ૨ બેંક લોન મવષયક જાગ્રતતા 

 ખેડતૂના પ્રકાર 
સીમાન્ત નાના અર્ધ મધ્યમ મધ્યમ મોટા કુલ 

બેંક લોન 
િા  4 14.3% 4 7.8% 6 12.2% 6 25.0% 1 50.0% 21 13.5% 
ના  24 85.7% 47 92.2% 43 87.8% 18 75.0% 2 50.0% 134 86.5% 

 

સાંશોધન અભ્યાસથી જણાયેલ કે 134 ખેડતૂો એટલે કે 86.5% ખેડતૂો લોન લીધેલ જણાયા નિોતા. માત્ર 21 
ખેડતૂોએ જ લોન લીધેલ જે પ્રમાણ ઘણુાં ઓછાં છે. લોન લીધેલ ખેડતૂોમાાં િધા જ પ્રકાિના ખેડતૂોનો સમાિેશ 
થાય છે. તેને ખેતીના વિકાસ માટેના મોટા પહિિળ તિીક ઓળખાિે છે. તેઓ લીધેલ લોનનો ઉપયોગ 
અન્યત્ર કિતા પણ જણાયા છે. જેમ કે કમાિા માટે ટેમ્પપો, છોટા િાથી િગેિે. જેઓએ લોન નિોતી લીધી 
તેઓને પણ લોન તો જોઇએ છે, પિાંત ુ તે મેળિિાની કાયવિાિી અને ધક્કા પસાંદ નથી. િિોિા ગજુિાત 
ગ્રામીણ િેંકમાાંથી વધિાણ લીધેલ ખેડતૂોનુાં પ્રમાણ િધાિે છે. નાના અને અધવ મધયમ ખેડતૂો લોન લેિામાાં 
મોખિે છે. િિોિા ગજુિાત ગ્રામીણ િેંક ખિા અથવમાાં ગ્રામીણ િેંક પિુિાિ થઇ છે. જે ખેડતૂોએ લોન લીધી છે 
તેઓની તિક્કી થઇ છે. અભ્યાસ િઠેળના 12 ખેડતૂો એટલે કે 57.1% ખેડતૂો એિા છે કે જેઓએ રૂ. 50000  કે 
તેથી ઓછાં વધિાણ લીધુાં છે. જે પ્રમાણ િધ ુછે અને તેમાાં મોટે ભાગે સીમાન્ત અને નાના ખેડતૂોનો સમાિેશ 
થાય છે. મોટા વધિાણ િાળા ખેડતૂો ઓછા છે. તેઓ િધ ુવધિાણ ઇછછતા િોય તો પણ ઓછી જમીન િોિાને 
કાિણે તે મળી શકે તેમ નથી. લોનનુાં ઓછાં વ્યાજ તેમને લોન લેિા આકિે છે તેવુાં જણાયુાં છે. 
 

ર . સરકારી યોજના મવષયક જાગ્રતતા 

સિકાિી યોજનાઓનો લાભ વિકાસ માટે મોટુાં પહિિળ સાબિત થઇ િહ્ુાં છે. તેથી, અન્ય ઉદ્યોગોની જેમ ખેડતૂો 
પોતાની ખેતીના વિકાસ માટે યોજનાનો લેતા થયા છે.  

ટેબલ : ૩ સરકારી યોજના મવષયક જાગ્રતતા 

 ખેડતૂના પ્રકાર 
સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત 

યોજના 
િા  15 53.6% 22 43.1% 32 65.3% 15 62.5% 3 100.0% 87 56.1% 
ના  13 46.4% 29 56.9% 17 34.7% 9 37.5% 0 0.0% 68 43.9% 
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અભ્યાસથી જણાયેલ છે કે 87 ખેડતૂો એટલે કે 56.1% ખેડતૂોએ સિકાિી યોજનાઓનો લાભ લીધો છે. તેમાાં 
ખાતિ, બિયાિણ, દિાઓ, જૈવિક ખાતિ, દિા છાાંટિાનો પાંપ, ઓજાિો, ડ્રીપ ઇિીગેશન િગેિનો સમાિેશ થાય 
છે. તેમાાં અધવ મધયમ ખેડતૂોનુાં પ્રમાણ વિશેિ જોિા મળયુાં છે. જેઓએ લાભ લીધો નથી તેમનુાં એવુાં કિવે ુાં છે કે 
તે માટેના ધક્કાથી કાંટાળી જવુાં, લાભ માાંિો મળિો. ખાસ કિીને ખાતિ, બિયાિણ અને દિા માાંિા મળિાથી 
તેનો કોઇ અથવ સિતો નથી તેના કિતાાં િજાિમાાંથી તે મેળિી લેવુાં િધ ુઉબચત છે. તો કેટલાક માને છે કે 
લાગિગિાળા તે લાભ િધ ુિાાંસલ કિે છે અને સામાન્ય અને સીધો ખેડતૂ લાભથી િાંબચત િિી જાય છે.  
 
 

૩ . ખેતી માટે ફોમધલ જ્ઞાન મવષયક જાગ્રતતા 

ખેતીનુાં માગવદશવન ખેડતૂો માટે દીિાદાાંિીરૂપ છે. ખેતીના વિકાસ સાથે સીધી િીતે સાંકળાયેલ િોઇ ખેડતૂો ખેતીના 
માગવદશવન માટે કોની પાસે જાય છે તેને આિિી લેિામાાં આિેલ.  
ટેિલ : ૪ ખેતી માટે ફોમવલ જ્ઞાન વિિયક જાગ્રતતા 
 

 ખેડતૂના પ્રકાર 
સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત 

કેવીકે 
િા  14 50.0% 39 76.5% 42 85.7% 20 83.3% 2 66.7% 117 75.5% 
ના  14 50.0% 12 23.5% 7 14.3% 4 16.7% 1 33.3% 38 24.5% 

યમુનવધસીટી  
િા  5 17.9% 8 15.7% 9 18.4% 2 8.3% 0 0.0% 24 15.5% 
ના  23 82.1% 43 84.3% 40 81.6% 22 91.7% 3 100.0% 131 84.5% 

ગ્રામસેવક 
િા  20 74.1% 43 84.3% 48 98.0% 22 91.7% 3 100.0% 136 88.3% 
ના  7 25.9% 8 15.7% 1 2.0% 2 8.3% 0 0.0% 18 11.7% 

મવસ્તરઅ 
અમિકારી 

િા  11 39.3% 21 41.2% 20 40.8% 14 58.3% 0 0.0% 66 42.6% 
ના  17 60.7% 30 58.8% 29 59.2% 10 41.7% 3 100.0% 89 57.4% 

સ્વૈચ્ચ્છક 
સાંસ્થા 

િા  2 7.1% 12 23.5% 5 10.2% 2 8.3% 1 33.3% 22 14.2% 
ના  26 92.9% 39 76.5% 44 89.8% 22 91.7% 2 66.7% 133 85.8% 

કો-
ઓ૫રેદટવ 

િા  0 0.0% 4 7.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 2.6% 
ના  28 100.0% 47 92.2% 49 100.0% 24 100.0% 3 100.0% 151 97.4% 

 

સાંશોધન કે્ષત્રના ખેડતૂો દ્ધાિા મેળિાતા જ્ઞાનમાાં ફોમવલ જ્ઞાનનુાં મોટુાં પ્રમાણ જોઇ શકાયુાં છે. તે માટે ખેડતૂો દ્ધાિા 
સૌથી િધ ુઉપયોગ ગ્રામ સેિક અને કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્રનો જોિા મળયો છે. અભ્યાસ િતાિે છે કે કૃવિ મિોત્સિ 
અને કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્રની ભવૂમકા મિત્િની પિૂિાિ થઇ છે. કૃવિ મિોત્સિ રૂપી સિકાિી પ્રયત્નો અને કૃવિ 
વિજ્ઞાન કેન્ર સાચા અથવમાાં કૃવિ યાત્રા ધામ િન્યા છે. તો વિસ્તિણ અવધકાિી અને કૃવિ યવુનિવસિટીની પણ 
ભવૂમકા જણાય છે. સ્િૈચ્છછક સાંસ્થાની થોિી ઘણી અસિ છે. તેમાાં આગાખાને તે માટેના કાયો કયાવ છે. પિાંત,ુ 
સિકાિી માળખાની અસિ નગણ્ય જણાય છે. અભ્યાસ િતાિે છે કે સિકાિી પ્રયત્નો િાંગ લાવ્યા છે. િેહિયાપાિા 
ખાતેના કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્રની ભવૂમકા િહુ અસિકાિક સાબિત થઇ છે. 
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૪. ખેતી માટે ઇન-્ફોમધલ જ્ઞાન મવષયક જાગ્રતતા 

આહદિાસી ખેતી વિકાસમાાં ઇન-્ફોમવલ માહિતી માટે કેિા સ્ત્રોતોનો ઉ૫યોગ કિિામાાં આિે છે અને તે આજના 
સમયમાાં આહદિાસી ખેડતૂોમાાં કઇ િીતે અસિકાિક છે તે જાણવુાં જરૂિી િને છે.  
ટેિલ : પ ખેતી માટે ઇન-્ફોમવલ જ્ઞાન વિિયક જાગ્રતતા 

 ખેડતૂના પ્રકાર 
સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત 

પાિોશી 
િા  23 82.1% 39 76.5% 36 73.5% 20 83.3% 2 66.7% 120 77.4% 
ના  5 17.9% 12 23.5% 13 26.5% 4 16.7% 1 33.3% 35 22.6% 

મમત્રો 
િા  21 75.0% 35 68.6% 34 69.4% 19 79.2% 3 100.0% 112 72.3% 
ના  7 25.0% 16 31.4% 15 30.6% 5 20.8% 0 0.0% 43 27.7% 

સાંબાંિી 
િા  21 75.0% 36 70.6% 36 73.5% 19 79.2% 3 100.0% 115 74.2% 
ના  7 25.0% 15 29.4% 13 26.5% 5 20.8% 0 0.0% 40 25.8% 

પ્રગમતશીલ  
ખેડતૂ 

િા  16 57.1% 32 62.7% 34 69.4% 19 79.2% 3 100.0% 104 67.1% 
ના  12 42.9% 19 37.3% 15 30.6% 5 20.8% 0 0.0% 51 32.9% 

રાજકીય 
િા  0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 
ના  28 100.0% 51 100.0% 48 98.0% 24 100.0% 3 100.0% 154 99.4% 

અન્ય 
િા  1 3.6% 4 7.8% 3 6.1% 2 8.3% 0 0.0% 10 6.5% 
ના  27 96.4% 47 92.2% 46 93.9% 22 91.7% 3 100.0% 145 93.5% 

 

ખેડતૂો દ્ધાિા મેળિાતા જ્ઞાનમાાં ઇન ફોમવલ જ્ઞાનનુાં મોટુાં પ્રમાણ જોિામાાં આવ્યુાં છે. ખેડતૂો દ્ધાિા મેળિાતા 
જ્ઞાનમાાં પિોશીઓ અને સાંિાંધીઓનુાં મોટુાં પ્રમાણ જોિા મળયુાં છે. વમત્રો અને પ્રગવતશીલ ખેડતૂો પાસેથી પણ 
તેઓ મોટા પ્રમાણમાાં જ્ઞાન મેળિે છે. તેઓ સાંિાદ અને આંતિહિયા દ્ધાિા િધ ુ સાિી િીતે પિસ્પિ જ્ઞાન 
મેળિતા જોઇ શકાયા છે. તે સાિી િાિત છે અને તે પ્રદેશના કૃવિ વિકાસથી સાબિત થતુાં જણાયુાં છે. સ્થાવનક 
નેતાઓનો અને અન્ય િોલ લગભગ જણાતો નથી અથિા તો નગણ્ય છે. જે નોંધપાત્ર ગણી શકાય તેમ નથી. 
ખેતીમાાં જે િાિતની ઉણપ છે તે અંગેનુાં જ્ઞાન મળે તે િધા જ પ્રકાિના ખેડતૂો ઇછછે છે.  
 

૫. ખેતી મવકાસમાાં મીદિયા મવષયક જાગ્રતતા 

ખેતી વિકાસમાાં મીહિયાના વિવિઘ સ્ત્રોતોનો ઉ૫યોગ કઇ િીતે કિિામાાં આિે છે અને તે આઘવુનક સમયમાાં 
આહદિાસી ખેડતૂોમાાં કેટલો પ્રસાિ થયેલ છે તે જરૂિી િને છે.  
ટેિલ : ખેતી વિકાસમાાં મીહિયા વિિયક જાગ્રતતા 
 

 ખેડતૂના પ્રકાર 
સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત સીમાન્ત 

ન્યઝુ  િા  11 39.3% 24 47.1% 27 55.1% 17 70.8% 2 66.7% 81 52.3% 
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ના  17 60.7% 27 52.9% 22 44.9% 7 29.2% 1 33.3% 74 47.7% 

ટીવી 
િા  10 35.7% 22 43.1% 24 49.0% 11 45.8% 2 66.7% 69 44.5% 
ના  18 64.3% 29 56.9% 25 51.0% 13 54.2% 1 33.3% 86 55.5% 

રેદિયો 
િા  1 3.6% 4 7.8% 2 4.1% 1 4.2% 1 33.3% 9 5.8% 
ના  27 96.4% 47 92.2% 47 95.9% 23 95.8% 2 66.7% 146 94.2% 

મોબાઇલ  
િા  0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 
ના  28 100.0% 50 98.0% 49 100.0% 24 100.0% 3 100.0% 154 99.4% 

ઇન્ટરનેટ 
િા  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
ના  28 100.0% 51 100.0% 49 100.0% 24 100.0% 3 100.0% 155 100.0% 

સાદિત્ય 
િા  5 17.9% 15 29.4% 21 42.9% 13 54.2% 3 100.0% 57 36.8% 
ના  23 82.1% 36 70.6% 28 57.1% 11 45.8% 0 0.0% 98 63.2% 

મનિશધન 
િા  11 39.3% 29 56.9% 31 63.3% 21 87.5% 2 66.7% 94 60.6% 
ના  17 60.7% 22 43.1% 18 36.7% 3 12.5% 1 33.3% 61 39.4% 

 
કૃવિ વિકાસ માટે ખેડતૂો દ્ધાિા મેળિાતા જ્ઞાનમાાં માસ મીહિયાનો મોટો િોલ જોિા મળયો છે. તેમાાં કૃવિ 
પ્રદશવનનો સૌથી િધ ુઉપયોગ જણાયો છે. 94 એટલે કે 81.7% ખેડતૂોએ તેનો લાભ લીધો છે. તે મિત્િની 
ભવૂમકામાાં છે તે જોઇ શકાયુાં છે. જયાિે ટી.િી. અને સમાચાિ પત્રો પણ મિત્િનો િોલ ભજિે છે. મોિાઇલને 
િાદ કિતાાં મોટે ભાગે માસ મીહિયાનુાં ખેતીમાાં મોટુાં પ્રદાન જોઇ શકાયુાં છે. મોિાઇલ અને ઇન્ટિનેટનુાં જ્ઞાન ન 
ઓછાં િોિાને કાિણે મોિાઇલ િોિા છતાાં તેનો ઉપયોગ ખેતીનુાં જ્ઞાન લેિા થતો નથી તે સ્પષ્ટ થયુાં છે. િધા 
જ પ્રકાિના ખેડતૂો મોિાઇલ વસિાય િીજી દિેક િાિતોનો સાિી િીતે ઉપયોગ કિે છે. જે ભાવિ કૃવિ વિકાસની 
શકયતાઓને ઉજાગિ કિે છે.  
 

ઉ૫સાંિાર 
 

નમવદા જજલ્લાના િેહિયાપાિા તાલકુાના આહદિાસી ખેડતૂોમાાં માહિતી અને મીહિયાની ભવૂમકા અને અબભગમના 
અભ્યાસથી સ્પષ્ટ થયુાં છે કે ખેડતૂો તેને ખેતીના વિકાસ માટેનુાં મિત્િનુાં પહિિળ ગણે છે. લોન માટે િિોિા 
ગજુિાત ગ્રામીણ િેંક ખિા અથવમાાં ગ્રામીણ િેંક પિુિાિ થઇ છે. સિકાિી યોજનાઓમાાં તેઓ ખાતિ, બિયાિણ, 
દિાઓ, જૈવિક ખાતિ, દિા છાાંટિાનો પાંપ, ઓજાિો, ડ્રીપ ઇિીગેશન િગેિનો લાભ લે છે. પિાંત,ુ સમયસિ 
અને પાિદશી િીત ેમળે તે જરૂિી છે. ખેતીના જ્ઞાનમાાં ફોમવલ અને ઇન ફોમવલ િાંનેનુાં યોગદાન જોઇ શકાયુાં છે. 
તેઓ ગ્રામ સેિક, કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્ર, કૃવિ મિોત્સિ, પિોશીઓ, સાંિાંધીઓ, વમત્રો અને પ્રગવતશીલ ખેડતૂો 
પાસેથી ખેડતૂો મોટા પ્રમાણમાાં જ્ઞાન મેળિે છે. તેથી, સાંિાદ અને આંતિહિયા પણ િધ ુસાિી િીતે જોઇ શકાઇ 
છે. મોિાઇલ અન ેઇન્ટિનેટનુાં જ્ઞાન ઓછાં િોિાને કાિણે મોિાઇલ િોિા છતાાં તેનો ઉપયોગ ખેતીનુાં જ્ઞાન લેિા 
થતો નથી તે સ્પષ્ટ થયુાં છે. માહિતી અને મીહિયા િધનેુ િધ ુખેડતૂો સધુી પિોંચતા થયા છે અને િધનેુ િધ ુ
પિોંચે તે ઇછછિા યોગ્ય છે. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના યગુમાાં તે ખેતીમાાં નવુાં સ્િીકાિતો થશે તો િૈવિક 
િજાિ વ્યિસ્થાનો લાભ પણ સાિી િીતે લઇ શકશ.ે  
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