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Continuous Issue-34| December – January 2019 
  

"સહકારી ધિરાણ મડંળી અને ખેડતૂ ધિકાસ" 
{ ખેડા જિલ્લાના { કૃધિ ધિકાસના} સદંર્ભમા ંએક અભ્યાસ } 

સારાશં : 
સહકારી મડંળી એ આર્થિક સસં્થા છે. ભારતની ગ્રામીણ અથથવ્યવસ્થામા ંતે મહત્વન  ંસ્થાન ધરાવે છે. સહકારી 
પ્રવરૃ્િ ગામડાના આથથક અને સામાજિક ર્વકાસની મહત્વની એિન્સી  છે. ભારતમા ંઆયોિનના ભાગરૂપે 
ગામડાઓના ંઆર્થિક ર્વકાસને સહાયક બનવા સહકારી ખાતાન  ંતથા સહકારી મડંળીઓન  ંમાળખ  ંઉભ  ંકરવામા ં
આવ્્  ંછે.સહકારી ખાતાન  ંમ ખ્ય કાયથ સહકારી પ્રવરૃ્તઓને ઉિેિન આપવાન  ંછે. 
પ્રસ્ત  ત સશંોધન લેખ પણ ગ િરાત રાજ્યના ખેડા જિલ્લાને સશંોધન કે્ષત્્ર તરીકે મયાથદિત રાખી તે ર્વસ્તારના 
ર્વકાસમા ંખાસકરીને ગામડાઓના ખેડતૂોના તથા કૃર્િ ર્વકાસમા ંસહકારી મડંળીઓન  ં યોગિાન ચકાસવાનો 
મ ખ્ય હતે   રહલેો છે, આ ઉપરાતં આ સહકારી મડંળીઓન  ંમાળખ ,ં તેન  ંસ્વરૂપ અને સ્ત્રોત તથા આ ર્વસ્તારમા ં
આવેલ કૃર્િ ર્ધરાણ મડંળીઓ અને તેમની સખં્યા તથા તેની મિિને કારણે ખેડતૂોના જીવનમા ં આવેલ 
સામજિક-આર્થિક પદરવતથનો પણ જાણી શકાયા ંછે. 
 

પારરર્ાધિક શબ્દો) :સહકાર, સહકારી મડંળી, ર્ધરાણ, ખેડતૂ, ર્વકાસ. 
 

પ્રસ્તાિના : 
ભારત વિોથી કૃર્િ પ્રધાન િેશ તરીકે પ્રચલલત રહ્યો છે. ભારતીય અથથતતં્રને ર્વકાસમાન અથથતતં્ર તરીકે 
ઓળખવામા ં આવે છે. િેશના અથથતતં્રને સામાન્યરીતે ત્રણ ર્વભાગમા ં વહચેવામા ં આવે છે.પ્રાથર્મક કે્ષત્ર 
( જેમા ં -કૃર્િ, પશ પાલન, િગંલ, મત્સ્ય વગેરે), દ્વિતીય કે્ષત્ર ( ઉદ્યોગો ) તથા તતૃીય કે્ષત્ર (બેન્ક, વીમો, 
સિેંશા વ્યવહાર તથા વાહન વ્યવહાર વગેરે), ર્વકાસના પ્રારંલભક તબક્કામા ં પ્રાથર્મક કે્ષત્ર ( કૃર્િ કે્ષત્ર ) 
મહત્વન  ંબની રહ ે છે.આજે પણ િેશની ક લ કામ કરતી વસ્તીના ૬૦ ટકા જેટલો ભાગ ખેતીમાથંી રોિગારી 
મેળવે છે.તેથી રોિગારીની દ્રષ્ટીએ ખેતી ક્ષેત્ર પ્રથમ ક્રમે છે. આમ આજે પણ ખેતી, પશ પાલન, મત્સ્યપાલન, 
મરઘા ઉછેર અને િગંલોની ગૌણ પેિાશ આ સમગ્ર નાના-મોટા ગ્રામીણ વ્યવસાયમા ં િેશની ક લ કામકરતી 
વસ્તીમાથંી અડધાથી વધારે વસ્તી આ કે્ષત્રમાથંી આવક મેળવીને પોતાન  ંગ િરાન ચલાવે છે. 
ખેતીમા ં અનેક પદરબળો તેના ર્વકાસમાટે ભાગ ભિવતા હોય છે.જેમા ં સસં્થાગત ર્ધરાણ, લબન સસં્થાગત 
ર્ધરાણ, ર્સિંચાઈ, લબયારણ, ખાતર , ખેતીના ંઓજારો, ખેતીન  ં બજાર અને ખેતી ઉત્પાિનના મળતા ભાવો  
વગેરે છે. આ જ િા-જ િા પદરબળોમા ંકૃર્િ ધીરાણ ખેડતૂોના આર્થિક-સામાજિક પદરવતથનમા ંતથા કૃર્િ ર્વકાસમા ં
એક મહત્વન  ંપદરબળ ગણાય છે. આ દ્રષ્ટીએ આ સશંોધન ર્વિય ખબૂ રસપ્રિ બને તેવી શક્યતા છે. 

 

સહકારી મડંળી : 
 

સહકારી મડંળી એક આર્થિક મડંળ છે. તેમા ંઅમ ક સખં્યામા ંવ્યક્તતઓ તેમની સવથ સામાન્ય આર્થિક િરૂદરયાતો 
સતંોિવા માટે સ્વેચ્છાપવૂથક સાથે મળીને સમાનતાના ધોરણે કામ કરે છે, આ હતે   પરૂો પાડવા માટે તેન  ં
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બધંારણ તથા ર્નયમો હોય છે. બધંારણ તથા ર્નયમો િારા મડંળીન  ંસચંાલન થાય છે. 
  

 સહકારી મડંળીના ંલક્ષણો : 
૧) આિશ્યક સભ્ય સખં્યા : સહકારી મડંળી રચવા માટે કાયિાની િોગવાઈ મ િબ ઓછામા ંઓછી અમ ક 
સભ્યસખં્યા િરૂરી છે.િા.ત.: હાઉર્સિંગ તથા અન્ય સહકારી મડંળી રચવા ઓછામા ં ઓછા 10 સભ્યો હોવા 
િોઈએ. 
૨) નોિણી : સહકારી મડંળીની કાન ની માન્યતા મેળવવા તેની નોધણી (રજીસ્રેશન) કરાવવા િરૂરી બને 
છે.નોધણી સહકારી ખાતાના મિિનીશ જીલ્લા રજીસ્રાર પાસે કરાવવાની હોય છે. 
૩) આધથિક હતે ુ :  સહકારી મડંળી આર્થિક સસં્થા છે.વ્યક્તતઓ પોતાના આર્થિક દહતો જેવા કે લોન મેળવવા, 
નફો મેળવવા, વેચાણ કરવા કે તેવા અન્ય આર્થિક હતે   સતંોિવા માટે મડંળી રચે છે. 
૪) સ્િૈચ્છિક સભ્યપદ : સહકારી મડંળી સ્વૈચ્ચ્છક જૂથ છે. વ્યક્તતઓ સ્વૈચ્ચ્છક રીતે મડંળી રચી શકે છે અને 
રચાયેલી મડંળીમા ંસ્વેચ્છાથી સભ્યપિ મેળવી શકાય છે, તે િ રીતે સ્વેચ્છાથી સભ્યપિ છોડી શકાય છે. 
૫) લોકશાહી વ્યિસ્થા :સહકારી મડંળીન  ંવ્યવસ્થા તતં્ર લોકશાહી ઢબન  ંછે. સૌ સભ્યો સામાન્ય સભાના સભ્યો 
છે.તે બધા વ્યવસ્થા સર્મર્ત ચ ૂટંણી િારા રચે છે અને પ્રમ ખની પણ ચ ૂટંણી કરવામા ંઆવે છે.સામાન્ય સભામા,ં 
સર્મર્તમા ંસભ્યો પોતાનો અલભપ્રાય રજ  કરી શકે છે . 
પ્રત્યેક સહકારી મડંળીને તેનો ર્નર્િત કાયથ પ્રિેશ હોય છે.તેમા ંનફાની ન્યાયી વહચેણી કરવામા ંઆવે છે તથા 
પ્રત્યેક સભ્યે િર મહીને ર્નયર્મત અમ ક રકમ ફરજીયાત બચત તરીકે િમા કરાવવાની રહ ેછે.મડંળીન  ંનાણા 
ભડંોળ ઉભ  ંકરવામા ંફરજીયાત બચત મહત્વનો ફાળો આપે છે.પ્રત્યેક સહકારી મડંળી રાજ્ય તરફથી આર્થિક 
સહાય તેમિ કાન ની અને વહીવટી સહાય પણ મેળવે છે. 
ગ્રામિનોની જ િી-જ િી િરૂદરયાતો પરૂી પડવાના હતે  થી -- ર્ધરાણ, સેવા, ઉત્પાિન, ખરીિ-વેચાણ, રહઠેાણ, 
ઉદ્યોગ, ખેતી  વગેરે સબધંી સહકારી મડંળીઓ રચી શકાય છે. 
 

કૃધિ ધિરાણના ંપરુિઠાનુ ંસ્િરૂપ અને સ્ત્રોત : 
૧. સરકાર  ૨. રીઝવથ બેંક ઓફ ઇંદડયા  ૩. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇંદડયા  ૪. સહકારી બેન્કો  ૫. િમીન ર્વકાસ બેંક 
અને  ૬. નાબાડથ ( નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલોપમેન્ટ ) 
 

કૃધિ ધિરાણની માગંના કારણો : 
૧. પરંપરાગત ખેત સ ધારણા માટે 

૨. હદરયાળી ક્રારં્તના ફળ મેળવવા માટે 

૩. શે્વત ક્રારં્તના ફળ મેળવવા માટે, અને 
૪. સામાજિક અને વપરાશી ખચથ માટે. 
 

કોષ્ટક : ૧ 

જિલ્લાવાર પ્રાથર્મક કૃર્િ ર્ધરાણ સહકારી મડંળી (વિથ-૨૦૧૭) 
ક્રમ જીલ્લાનુ ંનામ મડંળીઓની સખં્યા 

૧ બનાસકાઠંા ૧૩૧૪ 

૨ સાબરકાઠંા ૫૯૮ 
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૩ જ નાગઢ ૫૬૭ 

૪ ભાવનગર ૫૩૮ 

૫ વડોિરા ૫૦૮ 

૬ અમિાવાિ ૪૭૩ 

૭ રાિકોટ ૪૫૯ 

૮ અમરેલી ૩૯૫ 

૯ મહસેાણા ૩૮૬ 

૧૦ કચ્છ ૩૮૦ 

૧૧ પાટણ ૩૪૨ 

૧૨ જામનગર ૩૩૮ 

૧૩ ભરૂચ ૩૦૯ 

૧૪ સ રેન્દ્રનગર ૨૯૯ 

૧૫ ખેડા ૨૩૨ 

૧૬ આંણિ ૨૨૦ 

૧૭ પચંમહાલ ૨૧૩ 

૧૮ ગાધંીનગર ૧૭૨ 

૧૯ સ રત ૧૬૪ 

૨૦ નવસારી ૧૧૬ 

૨૧ વલસાડ ૧૦૯ 

૨૨ િાહોિ ૮૯ 

૨૩ નમથિા ` ૭૯ 

૨૪ તાપી ૭૮ 

૨૫ પોરબિંર ૭૮ 

૨૬ ડાગં ૬૨ 

૨૭ બોટાિ ૯૨ 

૨૮ િેવભરૂ્મ િારકા ૭૨ 

૨૯ છોટા ઉિેપ ર ૬૮ 

૩૦ મહીસાગર ૭૨ 
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૩૧ અરવલ્લી ૮૭ 

૩૨ મોરબી ૭૪ 

૩૩ ગીર સોમનાથ ૭૫ 

કુલ (ગિુરાત રાજ્ય) ૯૦૫૮ 

 
સ્ત્રોત : સહકાર ર્વશેિાકં (ગ .રા.સ.સઘં) દડસેમ્બર - ૨૦૧૭   
 

ખેડા જિલ્લાની પસદંગીના કારણો : 
 

૧. િધ ુધસિંચાઈ િાળો પ્રદેશ : 
• ખેડા જિલ્લામા ંક લ ૨ અન શ્રવણ તળાવો આવેલા છે. 
•  આ જિલ્લામા ંનવ નિીઓ આવેલી છે. 
• ૬૪ ચેકડેમ આવેલા છે. 
•  જિલ્લા પચંાયત હસ્તકના નાની ર્સિંચાઈ તળાવોની સખં્યા ૧૨ છે. જે ૧.૬૪૨.૬૪ હતેટર િમીનને આવરી 
લે છે. 
 

૨. િધ ુધશક્ષણિાળો પ્રદેશ : 
  ખેડા જિલ્લામા ંપ ર િો અને સ્ત્રીઓનો સક્ષરતા િર અન ક્રમે ૯૩.૪૭ અને ૭૬.૯૨ટકા િોવા મળે છે. 
 

૩. ઓછુ માથાદીઠ િમીનનુ ંપ્રમાણ : 
 ખેડા જિલ્લામા ં૬૨ ટકા સીમાતં ખેડતૂો છે અને તેમની પાસે િમીનન  ંપ્રમાણ ૧ હતેટરથી ઓછુ છે.જેન  ં
મ ખ્ય કારણ ર્વબ્ભતત ક ટ ંબ થવાને કારણે િમીનન  ં ખડં ર્વભાિન અને ઉપ ર્વભાિન થત  ં હોય છે.નાના 
ખેડતૂન  ંપ્રમાણ ૨૧ ટકા છે. જેમની િમીન ૧ થી ૨ હતેટર િમીન છે, િયારે મોટા ખેડતૂોન  ંપ્રમાણ માત્ર ૧૭ 
ટકા િ છે.પરંત   તેમની પાસે ક લ િમીનના ૫૪ ટકા િમીનો છે, િયારે સીમાતં ખેડતૂો પાસે ૨૧ ટકા તો નાના 
ખેડતૂો પાસે ૨૫ ટકા િમીનો આવેલી છે જે ખ બ ઓછુ કહવેાય. સીમાતં ખેડતૂો પાસે માથાિીઠ િમીનન  ંપ્રમાણ 
૦.૪૧ હતેટર છે.િયારે નાના ખેડતૂ પાસે માથાિીઠ િમીનન  ંપ્રમાણ ૧.૪૨ હતેટર છે અને મોટા ખેડતૂો પાસે 
માથાિીઠ િમીનન  ંપ્રમાણ ૩.૮૪ હતેટર છે. 
૪. ઓિી પ્રાથધમક કૃધિધિરાણ સહકારી સસં્થાઓ : 
 કોષ્ટક :૧ મ િબ ગ િરાત રાજ્યમા ં૯૦૫૭ પ્રાથર્મક કૃર્િર્ધરાણ સહકારી મડંળીઓ આવેલી છે.િયારે 
ખેડા જિલ્લામાઆં પ્રકારની મડંળીઓની સખં્યા માત્ર ૨૩૨ છે.તેથી જે જિલ્લામા ંપ્રાથર્મક કૃર્િર્ધરાણ સહકારી 
મડંળીઓનો ર્વકાસ ઓછો થયો છે તેવા ખેડા જિલ્લામા ં ર્શક્ષણન  ંપ્રમાણ તો ઉચ  ં છે. ર્સિંચાઈની સ ર્વધાઓન  ં
પ્રમાણ પણ ખ બ િ સાર ં છે . 
 આવી સારી પદરક્સ્થર્ત હોવા છતા ં કૃર્િર્ધરાણ સહકારી મડંળીઓની સખં્યા ઓછી કેમ છે? તે જાણવા 
તથા તેના ર્વકાસમા ંઅવરોધરૂપ બનતા પદરબળો દ ર કરવાના ઉદે્દશથી ખેડા જીલ્લ્લાની પસિંગી કરી છે.
  

 
 
કોષ્ટક : ૨ 
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 ખેડા જિલ્લાના ંતાલ કાિીઠ ગામો અને પ્રાથધમક કધૃિ ધિરાણ સહકારી મડંળીની સખં્યા  (િિભ-૨૦૧૭) 
 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ મડંળીની સખં્યા ગામની સખં્યા 

૧ કપડવિં ૩૦ ૧૦૦ 

૨ ર્વરપ ર ૧૨ ૫૩ 

૩ બાલાર્સનોર ૧૧ ૪૬ 

૪ કઠલાલ ૧૫ ૫૯ 

૫ મહમેિાવાિ ૨૨ ૬૫ 

૬ ખેડા ૧૯ ૩૯ 

૭ માતર ૨૬ ૫૫ 

૮ નદડયાિ ૨૭ ૫૯ 

૯ મહ ધા ૧૩ ૪૧ 

૧૦ ઠાસરા ૩૨ ૯૫ 

કુલ ૨૦૭ ૬૧૨ 

 
સ્ત્રોત : સામાજિક-આર્થિક સર્મક્ષા, ૨૦૧૬-૧૭ ( ખેડા જિલ્લા પચંાયત ) 
 

સશંોિન માટે નમનુા પસદગી : 
 

સૌથી વધ  પ્રાથર્મક કૃર્િ ર્ધરાણ મડંળી ઠાસરા તાલ કામા ંછે.અને ત્યારબાિ બીજા ક્રમે કપડવિં તાલ કામા ંછે 
આમ પ્રથમ બે ક્રમમા ંઆવતી પ્રાથર્મક કૃર્િ ર્ધરાણ સહકારી મડંળીવાળા તાલ કાની પસિંગી આ અભ્યાસ 
માટે કરી છે. 
આ અભ્યાસ હઠેળના બને્ન તાલ કામાથંી બે-બે ગામ અન ક્રમે સૌથી વધારે કાયથશીલ મડૂી અને સૌથી ઓછી 
કાયથશીલ મડૂીવાળા ગામ પસિં કરવામા ંઆવ્યા છે.જેમા ં ઠાસરા તાલ કામાથંી ઠાસરા સૌથી વધ  કાયથશીલ 
મડૂીવાળા ગામ અને નેશ સૌથી ઓછી કાયથશીલ મડૂી ધરાવત   ંગામ પસિં કરવામા ંઆવ્્  છે. તેવી િ રીતે 
કપડવિં તાલ કામાથંી પણ નવાગામ સૌથી વધ  કાયથશીલ મડૂી ધરાવત   ંગામ અને આંતરસ બંા સૌથી ઓછી 
કાયથશીલ મડૂી ધરાવત   ંગામ પસિં કરવામા ંઆવ્્  છે.આ ગામોમાથંી નીચે િણાવ્યા પ્રમાણે ખેડતૂોના ક લ ત્રણ 
પ્રકારની સખં્યાના આધારે ગામિીઠ ક લ ૫૦ ખેડતૂોની અભ્યાસના ઉિરિાતા તરીકે પસિંગી કરવામા ંઆવી 
છે.આમ, ક લ ૪ ગામમાથંી ૨૦૦ ખેડતૂોની પસિંગી કરવામા ંઆવી છે.જેમા ંસીમતં અને નાના ખેડતૂો (૦ થી ૨ 
હકેટર િમીન) મધ્યમ પ્રકારના ખેડતૂો (૨ હતેટરથી વધ  અને ૧૦ હતેટરથી ઓછી િમીન) અને મોટા ખેડતૂો 
(૧૦ હતેટરથી વધ  િમીન) એમ ત્રણ ર્વભાગમા ંવહચે્યા છે અને તમનો પ્રાથર્મક અભ્યાસ કયો છે. 
 
અભ્યાસના ંઉદે્દશ્યો / હતેઓુ : 
 

૧. ખેડા જિલ્લામા ંથયેલી સહકારી ર્ધરાણ મડંળીનો ઇર્તહાસ જાણવો. 
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૨. ભારતમા ંકૃર્િ ર્ધરાણની માગં અને પ રવઠાને અસર કતાથ પદરબળો સમિવા. 
૩. ખેડતૂોને પ્રાપ્ત થતા ક લ ધીરનોમા ંસહકારી ર્ધરાણનો ફાળો જાણવો. 
૪. કૃર્િ ઉત્પાિન અને ઉત્પાિકતામા ંર્ધરાણની ભરૂ્મકા સમિવી. 
૫. ર્ધરાણનો હતે   પવૂથકનો ઉપયોગ થાય છે કે કેમ તે તપાસવ  ં. 
૬. ર્ધરાણ મડંળી થકી ખેડતૂોનો સામાજિક-આર્થિક ર્વકાસ જાણવો. 
 

ઉપ્ક્લલ્પના: 
 

૧. સહકારી ર્ધરાણને અન ેખેત ઉત્પાિકતા વચ્ચે સીધો સબધં છે. 
૨. સહકારી ર્ધરાણનો ઉપયોગ બીજા હતે  ઓં માટે પણ થાય છે. 
૩. સહકારી ર્ધરાણનો લાભ મોટા ખેડતૂોને વધ  પ્રમાણમા ંથાય છે. 
૪. સહકારી ર્ધરાણથી ખેડતૂોના જીવનમા ંસામાજિક-આર્થિક પદરવતથન આવ્્  ંછે. 
 

મારહતી એકત્રીકરણ : 
 

પ્રસ્ત  ત સશંોધનમા ં(૧) પ્રાથધમક મારહતી - પ્રત્યક્ષ મ લાકાત અને અન સ ચી િારા મેળવવામા ંઆવી છે.જેમા ં
કેટલાક ર્વિય વસ્ત  ને લગતા પ્રશ્નો જેવાકે કૃર્િ માટે િરૂરી ર્ધરાણ અન્ય માદહતી , પસિં કરેલ ખેડતૂોણી રૂબરૂ 
મ લાકાત લઇ મેળવી છે,આ ઉપરાતં સરપચં, તલાટી, સહકારી મડંળીના સભ્યો, સેકે્રટરી અને મેનેિર વગેરેની 
મ લાકાત થકી માદહતી મેળવવામા ંઆવી છે.(૨) ગૌણ મારહતી - ર્વર્વધ ગ્રથંાલયોમા ંિઈને પ સ્તકો,સામર્યકો, 
અન્ય સશંોધનો વગેરેમાથંી માદહતી મેળવી છે. આ ઉપરાતં તાલ કા અને જિલ્લા પચંાયત આંકડા શાખા, 
સામાજિક-આર્થિક સર્મક્ષાના ં અહવેાલો, પ્રાથર્મક કૃર્િ ર્ધરાણ મડંળીના વાર્િિક અહવેાલો વગેરેનો ઉપયોગ 
ગૌણ માદહતી માટે કરવામા ંઆવ્યો છે. 
 

મારહતીનુ ંધિશ્લેિણ : 
એકર્ત્રત કરેલ માદહતીને જ િા-જ િા વગથના આધારે ર્વભાજીત કરીને માદહતીના ર્વશ્લેિણ માટે કમ્પ્્ ટરના 
ર્વર્શષ્ટ SPSS સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કયો છે.જેથી કોષ્ટક િારા માદહતીને સરળ રીતે સમજી શકાય અને ર્નણથય 
પ્રદક્રયા સરળ બને. એકર્ત્રત કરેલ માદહતીન  ં કોષ્ટકીકરણ કરીને આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતીઓંનો ઉપયોગ કરીન ે
ટકાવારી કાઢી પદરણામો મેળવવામા ં આવ્યા છે. 
 

તારણો : 
 

કુટંુબ(પસિં કરેલા નીિશો)નુ ંસામાજિક-આધથિક ચચત્ર 
 

- સીમાતં અને નાના ખેડતૂોની સખં્યા ૧૨૧ છે અને તેની ટકાવારી ૬૦.૫ છે. 
- મધ્યમ ખેડતૂો ૨૮.૫ ટકા, તો મોટા ખેડતૂો ૧૧ ટકા છે. 
- સીમાતં અને નાના ખેડતૂો િારા માનવ મડૂી રોકાણ કે્ષતે્ર થતા ક લ ખચથના ૩૭ ટકા ખચથ ર્શક્ષણ પાછળ અને 
૬૩ ટકા ખચથ આરોગ્ય પાછળ થાય છે.િયારે મોટા ખેડતૂો િારા ૭૫ ટકા ખચથ ર્શક્ષણ પાછળ તથા ૨૫ ટકા 
ખચથ આરોગ્ય પાછળ થાય છે. 
- સરેરાશ ની દ્રષ્ષ્ટએ િોઈએતો ૪૫ ટકા ખચથ ર્શક્ષણ પાછળ તો ૫૫ ટકા ખચથ આરોગ્ય પાછળ થાય છે 

- એકંિરે ૮૬ ટકા ખેડતૂો એવ  ંમાનેં છે કે સહકારી ર્ધરાણથી ઉત્પાિનમા ંવધારો થયો છે. 
- મોટા ખેડતૂોમાથંી ૩૩.૩૩ ટકા ખેડતૂોનો મત છે કે સહકારી ર્ધરાણ મળવાથી ર્મલકતમા ં વધારો અને 
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માનવ-મડૂી રોકાણ ખચથમા ંવધારો થયો છે. 
- સીમાતં અને નાના (૧૩.૨૨ ટકા)ખેડતૂો સહકારી ર્ધરાણનો ઉપયોગ ખેતી ર્સવાય અન્ય કામ (સામાજિક 
પ્રસગંો અને આકક્સ્મક ખચથ) માટે પણ કરે છે. 
- મોટાભાગના (૭૩ ટકા )ખેડતૂોન  ંમાનવ  ં છે કે સહકારી ર્ધરાણ સરળતાથી મળે છે અને વ્યાિનો િર પણ 
નીચો હોય છે. 
- મોટાભાગના (૭૯ ટકા )ખેડતૂોન  ં માનવ  ં છે કે,આગલા ૫ વિથ(૨૦૦૭થી ૨૦૧૨ )કરતા આ ગયા ૫ 
વિથ(૨૦૧૨-૧૩ થી ૨૦૧૭-૧૮ )મા ંએવરેિ ૩.૬૫  ટકા આવક વધી છે. 
- મોટાભાગના (૬૯ ટકા )ખેડતૂોન  ં માનવ  ં છે કે, આ ર્ધરાણ સહકારી મડંળીઓના ં ર્ધરાણ થાકી, ખેતીની 
આવકો વધતા ખેડતૂોની  સામાજિક-આર્થિક ક્સ્થર્તમા ંસ ધારો િોવા મળે છે. 
 

સચુનો : 
 

- કૃર્િ ર્ધરાણનો ઉપયોગ ઉત્પાિકીય હતે   માટે િ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા િોઈએ 

- િરેક મધ્યમ થી મોટા ગામોમા ંપ્રાથર્મક કૃર્િ ર્ધરાણ મડંળી હોવી િોઈએ 

- મધ્યસ્થ સહકારી બેન્કો, તાલ કા બેન્કો અને સેવા સહકારી મડંળીઓએ યોગ્ય સકંલન સાધવ  ંિોઈએ. 
- સહકારી ર્ધરાણનો વધ મા ંવધ  ખેડતૂો લાભ લે એ માટે ખેડતૂોમા ંજાગરૃ્ત લાવવી િોઈએ. 
- ખેડતૂોને સરળતાથી ર્ધરાણ પ્રાપ્ત થાય તેવા પ્રયાસો કરવા િોઈએ. 
- ખેડતૂો શાહ કારો અને િમીનિારો પાસેથી ઉંચા વ્યાજે ર્ધરાણ ન લેતા મડંળીઓમાથંી ર્ધરાણ લે તેવા પ્રયાસો 
થવા િોઈએ. 
 

સદંર્ભ સચુચ 

  

I. આંકડાકીય રૂપરેખા ( ૨૦૧૭-૧૮) -ખેડા જિલ્લા પચંાયત, નદડયાિ. 
II. આંતરસ બા,ઠાસરા, નવાગામ અને નેશ – (૪)  જૂથ સેવા સહકારી મડંળીના વાર્િિક અહવેાલો, 

III. કૃર્િ અને ગ્રામીણ ર્વકાસ બેંક (ખેતી બેંક) ૬૫ મો વાર્િિક અહવેાલ ,૨૦૧૭-૧૮ 

IV. મહતેા એસ.બી. (૧૯૭૨) “ ભારતની સહકારી પ્રવરૃ્િ મલૂ્યાકંન સમાલોચના " ગ િરાત ્ ર્નવસીટી 
V. અમિાવાિ 

VI. મલૂાણી િગિીશ (૧૯૯૩) “ સહકાર િશથન "-પ્રમ ખ પ્રકાશન, અમિાવાિ 

VII. શાસ્ત્રી આર.ર્વ. (૧૯૭૨) “ સહકાર સીદ્ધાતં અને વ્યવહાર "- પોપ્્ લર પ્રકાશન, સ રત. 
VIII. શાહ એ.જી., િવે જે.કે.(૧૯૯૮-૯૯) “ ભારતમા ં ગ્રામીણ ર્વકાસના સામાજિક પાસા"ં - અનડા બ ક 

ડીપો,ગાધંી માગથ, અમિાવાિ. 
IX. શાહ એ.જી., િવે જે.કે.(૨૦૧૦) “ ભારતમા ંસમાિ માળખ  ંઅને પદરવતથન" - અનડા બ ક ડીપો,ગાધંી 

માગથ, અમિાવાિ. 
X. સામર્યક : અથથ સકંલન (સહકાર ર્વશેિાકં) ડીસેમ્બર -૨૦૧૫ 

XI. સામાજિક-આર્થિક સર્મક્ષા ( ખેડા જિલ્લા -૨૦૧૭-૧૮ તથા ગ િરાત રાજ્ય-૨૦૧૭-૧૮) 
XII. Agriculture Census – (2015-16) 

XIII. Socio-Economic Survey, Government of India, Verious Issues. 
XIV. www.cesusindia.gov.in 

http://www.cesusindia.gov.in/
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