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અખબારો અન ેગ્રામીણ વિકાસ  

        વિકાસ અને પ્રત્યાયનનો સંબંધ પરસ્પરાિલંબી છે. પ્રત્યાયનના અનેક માધ્યમોની વિકાસયાત્રા પરંપરાગત માધ્યમોર્થી લઈને મુદ્રિત 

અને િીજાણુ માધ્યમ સુધી પહોચી છે. મુદ્રિત માધ્યમમાં અખબાર, સામાવયક, ગ્રંર્થ જ્યારે િીજાણુ માધ્યમમાં રેદ્રડયો, ટેલીવિઝન અને દ્રફલ્મ 

તર્થા નૂતન ટેકનોલોજીના પદ્રરણામે આંતદ્રરક પ્રત્યાયન માટે ઇન્ટરનેટ એ ર્થોડા િર્ષો અગાઉ જ મળેલું સફળ માધ્યમ છે.  

         િતતમાન સમયમાં ઇન્ટરનેટના વિસ્તારતા જતાં વ્યાપ અને િીજાણુ માધ્યમની અસરકારકતા િચ્ચે અખબારોની વિશ્િસવનયતા 

અને અડગતા આજે પણ એટલી જ પ્રસ્તુત છે. અખબારને આજે પણ સમાજનો આયનો ગણિામાં આિે છે. જેમાં સમાજના સામાવજક, 

સાંસ્કૃવતક, આર્ર્થતક, રાજકીય અને ધાર્મતક પાસાઓ રજૂ કરિામાં આિે છે. સમાજના પ્રશ્નોને િાચા આપિાનું કાયત અખબારોએ 

જિાબદારીપૂિતક કરિું જોઈએ. ગામડાઓમાં િસેલા આપણાં દેશની ગ્રામીણ જનતા પ્રત્યે અખબારોની ભૂવમકા વિશેર્ષ હોિી જોઈએ. 

આપની જનતા અને સરકાર િચ્ચેના સેતુનું કાયત મોટાભાગે અખબારોના ભાગે આિે છે ત્યારે અખબાર પોતાની જિાબદારી પૂરી કરિામાં 

કેટલા અંશે સફળ રહ્યા છે એ તપાસ/અભ્યાસનો વિર્ષય બને છે.  

        આ ક્ષેત્રે અભ્યાસ કરિા માટે કયા અખબારોની પસંદગી કરિી એ પ્રશ્ન આિતા ર્થયંુ કે એિા અખબારોની પાંદગી કરિી જેમાં 

પોતાના વિસ્તારની નાનામાં નાની બાબતોનો સમાિેશ કરિામાં આિતો હોય અને જે એ વિસ્તારના લોકોનું વપ્રય અને વિશ્િસનીય 

અખબાર હોય જેમાં દેશ દુવનયા માત્ર મુખ્ય સમાચાર હોય પરંતુ પોતાના વિસ્તારની તમામ માવહતી હોય. ગુજરાતનાં ગુજરાતી દૈવનકોની 

માવહતી મેળિતા ત્રણ સ્ર્થાવનક લોકવપ્રય દૈવનકો જે વજલ્લા પ્રમાણે અલગ અલગ નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં એક જ સરખા પ્રકાવશત 

ર્થાય છે જેમાર્થી આ અભ્યાસ માટે ‘રખેિાળ’ ઉત્તર ગુજરાત,‘ફૂલછાબ’ સૌરાષ્ટ્ર અને ‘ગુજરાત વમત્ર’ દવક્ષણ ગુજરાત પસંદ કયાત છે.  

 

સારાશં:   રાષ્ટ્રના વિકાસમાં ગામને મહત્િનુ એકમ માનિમાં આિે  છે. રાજ્ય કે રાષ્ટ્રના વિકાસનો આધાર અનેક પદ્રરબળો ઉપરાંત 

ગ્રામીણ વિકાસ ઉપર પણ રહેલો છે. વિકાસ માટે પ્રત્યાયનના માધ્યમો અગત્યના અને આિશ્યક પદ્રરબળો છે. વિકાસ ગ્રામીણ ક્ષેત્રે 

હોય કે શહેરી વિસ્તારમાં, પ્રત્યાયનની સફળતા ઉપર તેનો આધાર રહેલો છે. વિકાસ અને પ્રત્યાયનનો સંબંધ પરસ્પરાિલંબી છે. 

        પ્રત્યાયનના અનેક મધ્યમોની વિકાસયાત્રા પરંપરાગત માધ્યમોર્થી વિકસીને આજે મુદ્રિત અને િીજાણુ માધ્યમ સુધી પહોંચી  

છે. મુદ્રિત માધ્યમોમાં અખબારો , સામવયકો જ્યારે િીજાણુ માધ્યમોમાં રેદ્રડયો , ટેલીવિઝન અને દ્રફલ્મો તર્થા આધુવનક ટેક્નોલૉજીના 

પદ્રરણામે આંતદ્રરક પ્રત્યાયન માટેનંુ માધ્યમ ઇન્ટરનેટ ર્થોડા િર્ષો અગાઉ જ મળેલું સફળ અને અવત પ્રચવલત માધ્યમ છે. આ તમામ 

માધ્યમોની િચ્ચે અખબારોની વિશ્િસનીયતા આજે પણ એટલી જ પ્રસ્તુત છે. 

         ગામડાંઓ સુધી સરકાર તરફર્થી જાહેર ર્થતી યોજનાઓ અને પ્રજાના પ્રશ્નો સરકાર સુધી પહોંચે તે માટે ગ્રામીણ કે 

વજલ્લાકક્ષાએર્થી પ્રકાવશત ર્થતાં અખબારો મહત્િની કામગીરી બજાિી શકે છે, એ ધારણાને પાયામાં રાખીને પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં 

ગુજરાતનાં ત્રણ પ્રાદેવશક વિશ્િસનીય ગુજરાતી દૈવનક અખબારો 'રખેિાળ' (ઉત્તર ગુજરાત) , 'ગુજરાતવમત્ર' (દવક્ષણ ગુજરાત) , 

'ફુલછાબ' (સૌરાષ્ટ્ર)ના પસંદ કરેલ સમયગાળા માટે ગ્રામીણ સમાચારોનો અભ્યાસ કરિામાં આવ્યો છે. પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં પ્રકાવશત 

ર્થતી તમામ અખબારી સામગ્રીમાંર્થી કૃવર્ષ , વશક્ષણ , આરોગ્ય , માગતપદ્રરિહન અને પંચાયત વિર્ષયક સમાચારોનો જ અભ્યાસ 

કરિામાં આવ્યો છે. પ્રસ્તુત પેપરમાં કૃવર્ષ સંબંવધત માવહતીનો અભ્યાસ રજૂ કયો છે જેમાં સંશોધનની સંખ્યાત્મક અને ગુણાત્મક 

પદ્ધવતઓ જેિી કે ગ્રંર્થાલય પદ્ધવત , વનદશતન પદ્ધવત , વિર્ષયિસ્તુ વિશ્લેર્ષણ પદ્ધવતઓના ઉપયોગ દ્િારા માવહતી એકત્ર કરીને 

વિશ્લેર્ષણ કરિામાં આવ્યંુ છે. સંશોધનના અંતે પ્રાપ્ત ર્થયેલ તારણો સંપૂણત પેપરમાં સમાિાયા છે. 

 

ચાિીરૂપ શબ દોોઃ વિકાસ પ્રત્યાયન , વિકાસ પત્રકારત્િ , પ્રત્યાયનના યોગ્ય સાધનો, ગ્રામીણ સમસ્યાઓ.   
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ગ્રામીણ પત્રકારત્િ : િતતમાન વસ્ર્થવત  

 આપણા દેશના નાના નાના ગામડાઓ જેઓ આજે શહેરોની હદમાં સમતા જાય છે અને પોતાનંુ અવસ્તત્િ ગુમાિતાં જાય છે 

તેમના સુધી પહોચિા માટે આજે તો અનેક સાધનો/માધ્યમો હાર્થિગા છે. પરંતુહજુ પણ આપણા દેશમાં હજારો ગામડાઓ છે જેમાં 

ગ્રામીણ જનતા પોતાની પરંપરાઓ અને સંસ્કૃવતને સાચિીને બેઠા છે આિા ગામડાના લોકો સુધી માવહતી પહોચાડિાનું એક મજબૂત 

સાધન/માધ્યમ એટલે ગ્રામીણ પત્રકારત્િ/ગ્રામીણ અખબારો. ગામડાઓર્થી અળગા ર્થયેલા અને શહેરોમાં આિીને િસેલા અને કામ કરતા 

લોકો અને અવધકારીઓ જ્યારે ગામડાઓમાં રહેતા લોકોના વિકાસ અને પ્રગવત માટેની યોજનાઓ અને આયોજનો તૈયાર કરે છે ત્યારે આ 

યોજનાઓ અને આયોજનોને ગ્રામીણ જનતા સુધી પોચાડિાનું મુખ્ય કાયત ગ્રામીણ પત્રકારત્િ/ગ્રામીણ અખબારો જ કરે છે. લોકકલ્યાણ 

માટે તૈયાર કરિામાં આિેલ યોજના અને આયોજન રાજકીય ભાર્ષા-શૈલી અને સમીકરણો દ્િારા આલેખિામાં આિે છે જે ગ્રામીણ 

સામાન્ય જનતા માટે સમજિું ઘણીિાર અઘરં સાવબત ર્થતુહોય છે ત્યારે આ ગ્રામીણ અખબારો યોજનાઓ અને આયોજનોમાં રહેલી 

તકનીકી અને િહીિટી બાબતોને સરળ ભાર્ષા શૈલીમાં સામાન્ય લોકો સમજી શકે એિ સ્િરૂપે પ્રકાવશત કરે છે જેર્થી કરીને િધુમાં િધુ લોકો 

તેને ફાયદો ઉઠાિી શકે એટલું જ નહીં પરંતુ આ યોજનાઓ અને આયોજનોમાં જો કોઈ પ્રકારની ખામી દેખાય તો તે લોકો અને િહીિટ 

કતાતઓ સામે રજૂ કરીને યોગ્ય વિચારણા માટે પ્રેદ્રરત કરે છે. આમ ગ્રામીણ પત્રકારત્િ/ગ્રામીણ અખબારો િહીિટ કતાતઓ અને 

ગામડાઓ/જનતા િચ્ચે સેતુનું કાયત કરે છે.  

         આપણા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આજે પણ લોકો પાયાની જરૂદ્રરયાતોર્થી પણ િંવચત છે જેના મૂળમાં બેરોજગારી અને વનરક્ષરતાનુ ં

ઊચું પ્રમાણ રહેલું છે. બેરોજગારી અને ભૂખમરો લોકોને દૂવર્ષત માગે િાળીને તેમના જીિનને અંધકારમય બનાિી દે છે ત્યારે આપણે તેમની 

સમસ્યાઓ અને પદ્રરવસ્ર્થવતને ના સમજીને પાપ આચરીએ છીએ.  

          સ્િતંત્રતાના આટલા િર્ષો પછી પણ ગાંધીજીએ જોયેલું સ્િતંત્રતાનંુ સ્િપ્ન માત્ર સ્િપ્ન જ રહ્યું છે કારણ કે ગાંધીજીના સ્િતંત્રતાના 

ખ્યાલમાં ગામડાઓ અને ત્યાં િસતા લોકોનો વિકાસ પ્રર્થમ સ્ર્થાને રહ્યા છે જે આપણે આજે પણ કરી શક્યા નર્થી. શહેરીકરણના યુગમાં 

ગાંધીજીના સ્િપ્નના ગામડાઓની પુનરતચના અર્થિા બચેલા ગામડાઓના રક્ષણ માટે નિું િાતાિરણ વનમાતણ કરિામાં પત્રકારોની ભૂવમકા 

િધી જાય છે. પત્રકારત્િએ સામાવજક જિાબદારી છે. પત્રકારો સામાવજક કાયતકર હોય છે, જે સામાવજક પદ્રરિતતનમા મહત્િની 

જિાબદારીપૂણત ભજિે છે. િતતમાન સમયમાં સમાચાર, બનાિોની માવહતી અને જાણકારીર્થી આગળ િધીને લોકોને જાગૃત કરિાની 

તેમનામા રહેલી કાયત કુશળતા અને આિડતને સાચા માગતદશતન દ્િારા યોગ્ય દ્રદશા બતાિીને લાખો ગ્રામીણ લોકોના અંધકારમય વનરશ 

જીિનમાં આશાના દ્રકરણોનો સંચાર કરિાની જરૂર છે જે ગ્રામીણ પત્રકારત્િ દ્િારા ર્થઈ શકે છે.  

          આિા સમયમાં ગ્રામીણ પત્રકારત્િની ભૂવમકા કેિી હોિી જોઈએ અર્થિા શું હોય શકે? ગાંધીજી ‘મારા સ્િપ્નના ભારત’ નામના 

પુસ્તકમાં જણાિે છે કે, સમાચાર પત્રો માત્ર સેિાભાિર્થી જ ચાલિા/ચલાિિા જોઈએ. પરંતુ આજના આ ઔધ્યોવગક અને વ્યાપાદ્રરકરણના 

યુગમાં સેિાભાિ ક્યાં ખોિાય ગયો એ જ ખબર નર્થી. બીજા અનેક ઉધ્યોગોની જેમ સમાચાર પત્રો પણ ઉધ્યોગ બની ગયા છે. સમાચાર, 

માવહતી કે લોકસેિાની જગ્યાએ અખબારો જાહેરખબરો છાપતાં એકમો બની ગયા છે.  

         પરસ્પરની પ્રવતસ્પધાત, બજારમાં અવસ્તત્િ ટકાિિાની લડાઈ અને િધારે નફો કમાિાની હોડમાં ગ્રામીણ અખબારો પોતાની 

જિાબદારી વિસરી ગયા છે. પત્રકારત્િની આચારસંવહતાને ભૂલીને િાચકોને ગમતા રહેિા ચટપટા મસાલેદાર સમાચાર પીરસે છે. 

સમચારના મૂળમાં રહેલી સચ્ચાઈ કરતાં તેને નકલોના િેચાણમાં િધારે રસ હોય છે. અને એટલે જ લોકો સુધી યોગ્ય માવહતી યોગ્ય સમયે 

પોચી શકતી નર્થી.  

           ગ્રામીણ પત્રકારત્િની સૌર્થી મહત્િની બાબત તેમાં પ્રકાવશત ર્થતી સામગ્રી તર્થા તેના વિર્ષય છે. ગ્રામીણ અખબારો ત્યના લોકોના 

જીિનનો દપતણ છે અને એટ્લે જ અખબારોની ફરજ બને છે કે તે પોતાની કામગીરી જિાબદારીપૂિતક પૂણત કરે. ગ્રામીણ વિકાસને લગતી 

તમામ બાબતોને લોકો સુધી પોચાડીને પોતાના અને ગામના વિકાસમાં ભાગીદાર ર્થિા લોકોને જાગૃત કરે. ગામડાઓમાં ગરીબી, બેકરી અને 

વનરક્ષરતા છે તો સાર્થે સારે્થ પરંપરાગત કૌશલ્યો, આિડતો અને રીત-ભાત છે જેના વિશે લોકોને જાગૃત કરીને તેના ઉપયોગ દ્િારા વિકાસ 

તરફ આગળ િધિાનો માગત ચીંધીને લોકોને પ્રોત્સાવહત કરિાનું કાયત અખબારોએ કરિું જોઈએ.  

       સાંપ્રત સમયમાં અખબારો કે ગ્રામીણ અખબારો સામે પોતાનંુ અવસ્તત્િ ટકાિી રાખિા માટે સંઘર્ષો કરિાના દ્રદિસો આવ્યા છે. જેના 

મુખ્ય કરણોમાં મોબાઇલ રેદ્રડયો, કેબલ ટી.િી. અને સ્માટત ફોનના આવિસ્કારર્થી ખૂબ જ ઝડપર્થી વિસ્તારીત ર્થતાં ઇન્ટરનેટ જેિા માધ્યમો 

છે. આધુવનક િીજાણુ અને નિીનતમ માધ્યમો સાર્થેની સ્પધાતમાં ટકિા માટે અખબારોએ પોતાના ‘િેબ પોટતલ’ શરૂ કરિાની નોબત આિી 

છે જેની અસર અખબારોની પ્રત્યક્ષ નકલોના પ્રકાશન પર ર્થાય છે. અખબારોની પ્રત્યક્ષ નકલો સામે લુપ્તતાનો ભય ઉત્પન્ન ર્થયો છે ત્યારે 

ગ્રામીણ પત્રકારત્િ વિર્ષેની વિશેર્ષ ચચંતા કરિાની જરૂર છે. પ્રત્યક્ષ અખબારો શહેરોમાર્થી લુપ્ત ર્થસે તો ગ્રામીણ પત્રકારત્િ પણ રઝળી પડશે.  

 

ભારતની કૃવર્ષ આધાદ્રરત અર્થતવ્યિસ્ર્થા અન ેસમાજનો સબંધં:  

 “ભારત એ કૃવર્ષપ્રધાન દેશ છે.” આ િાક્ય શાળાકીય જીિનના દરેક તબબકે સાંભળયંુ છે અને ભણાિિામાં આવ્યંુ છે. અર્થાતત  ભારત 
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દેશના લોકોનું મુખ્ય કાયત કૃવર્ષ જ રહ્યું છે એિું કેળિણીના અત્યંત પ્રાર્થવમક સમય ગાળાર્થી શીખિિામાં આવ્યંુ છે. આપણા દેશની 

અર્થતવ્યિસ્ર્થામાં બહુ મોટો ફાળો કૃવર્ષ ક્ષેત્રનો રહ્યો છે. આપણા રાષ્ટ્રના અર્થતતંત્રમાં કૃવર્ષક્ષેત્રનું મહત્િ કંઈ નિું નર્થી, િૈદ્રદકકાળર્થી જ કૃવર્ષક્ષેત્ર 

આપણા અર્થતતંત્રનો મુખ્ય આધાર રહ્યું છે.આપણા અર્થતતંત્રમાં કૃવર્ષવિભાગ અર્થિા કૃવર્ષક્ષેત્રનંુ સ્ર્થાન આટલંુ મહત્િનું છે તેના અનેક કારણો 

છે જેમાં કૃવર્ષક્ષેત્રર્થી ર્થતી આિક મુખ્ય કારણ છે. કૃવર્ષ દેશના બહુ મોટા સમુદાયના લોકોનીઆિકનંુ મુખ્ય સાધન છે, વનકાસોમાં ખેત 

પેદાશોનું મોટંુ પ્રમાણ, ઔદ્યોવગકરણની પ્રદ્રિયામાં પ્રેરક પદ્રરબળ, રોજગાર ક્ષેત્રે અગત્યતા તેમજ સામાવજક અને રાજદ્રકય િવિએ કૃવર્ષક્ષેત્રનંુ 

આગિું મહત્િ છે. 

         આપણા દેશના અર્થતતંત્રને વિકસતા અર્થતતંત્રમાંર્થી વિકવસત અર્થતતંત્ર બનાિિા માટે કૃવર્ષક્ષેત્રનો વિકાસ એ અવનિાયત અને પાયાની 

જરૂદ્રરયાત છે જેના માટે આપણી સરકારો, વનષ્ણાતો અને તજજ્ઞો સતત કાયતશીલ જોિા મળે છે. કૃવર્ષક્ષેત્રના વિકાસ માટે તેમજ કૃવર્ષક્ષેત્ર 

સાર્થે સંકળાયેલા લોકોના જીિનસ્તરમાં સુધારો લાિિાના પ્રયત્નો સતત ચાલતા હોિાના દાિાઓ અને િાયદાઓ િચ્ચ ેકૃવર્ષક્ષેત્રના મૂળ 

સમા ખેડૂતોના જીિનમાં ઉદ્દભિતી સમસ્યાઓ અને તેના વનિારણ માટે િલખાં મારતા ખેડૂતોની દશા તરફ ધ્યાન કેવન્િત કરિું અવનિાયત 

ર્થઈ પડયંુ છે. 

      માવહતી સંચારના આ યુગમાં કોઈ પણ નાની અમર્થી બાબતને સીમાડાઓ િટાિતા પળ જેટલો પણ સમય લાગતો નર્થી ત્યારે 

ખેડૂતો અને તેમના પદ્રરિારોની દશા સરકારની નજર સુધી પહોચાડિામાં આપણા સંચાર માધ્યમો ક્યાંક પાછા પડતાં હોય એિું લાગે છે 

અર્થિા તો કૃવર્ષક્ષેત્રના વિકાસ માટે સરકાર દ્િારા કરિામાં આિતા પ્રયત્નો, આયોજનો અને યોજનાઓ યોગ્ય સમયે ખેડૂતો સુધી પહોચી 

શકતા નર્થી. આના મૂળમાં કયા કારણો રહેલા છે તે જાણિા માટે અને સંચાર મધ્યમોની કાયતપ્રણાલી, જિાબદારી તેમજ નીવતઓને સમજિા 

માટે આ અભ્યાસ કરિામાં આવ્યો છે.  

પત્રકારત્િ નામ પડતાં જ આપણી નજર સમક્ષ સૌ પ્રર્થમ અખબાર અને ત્યારબાદ સામાવયક આિીને ઉભા રહ ેછે ત્યારે કૃવર્ષપત્રકારત્િની 

િાત કરીએ તો એટલી તો સમજ પડે જ કે ખેતી અને અખબારોને લાગતંુ જ કઈક હશે. સમૂહ માધ્યમ જગતમાં ર્થયેલી િાંવતને કારણે એક 

સમયે એિું લાગતંુ હતંુ કે અખબારોનંુ અવસ્તત્િ જોખમમાં છે પરંતુ અખબારો દ્િારા તેની સામગ્રી અને દેખાિમાં કરિામાં આિેલું પદ્રરિતતન 

અને એક આગિી તાસીરના કારણે અખબારો આજે પણ અડીખમ છે. દ્રડઝીટલ યુગમાં માવહતી મેળિિાના અનેકો માધ્યમ અને રસ્તાઓ 

સામે પણ અખબાર આજે એક મજબૂત અને સશક્ત માધ્યમ બની રહ્યું છે. ફેસબુકની ન્યુઝ એપ ની િાત આિતા અને વપ્રન્ટ મધ્યમોના 

અવસ્તત્િનો સિાલ આિતા ભારતના જાણીતા અવભનેતા અવમતાભ બચ્ચન જણાિે છે કે ‘વપ્રન્ટ મીદ્રડયા હંમેશા અડીખમ રહેશે અને તેન ે

કોઈ ક્યારેય હચમચાિી નહીં શકે.’(સંદેશ ,૨૪/૧૧/૨૦૧૪ ,પા.ન. ૧૨) 

        પત્રકારત્િએ સમાજના દરેક ક્ષતે્ર ઉપર પોતાનો ઊંડો પ્રભાિ પડયો છે. આર્ર્થતક વ્યિહારોની જદ્રટલતા સમજાિિા , મૂલિિા અને 

સરળ બનાિિાની સમાજને સમજણ આપી છે. સ્ર્થાવનક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારભાિ, માંગ, ફુગાિો, તેજી, મંદી અને વિવિધ 

િલણો જણાિી વ્યવક્તને આર્ર્થતક વ્યિહાર માટે તૈયાર કરે છે. કૃવર્ષપત્રકારત્િ પણ આ જ રીતે કાયત કરે છે. સમાજમાં ખેડૂતની વસ્ર્થવત, દશા, 

પ્રશ્નો અને માંગને સરકાર, તેમના અવધકારીઓ અને નીવત વિર્ષયક વનણતયો લેનાર સુધી પહોંચાડે છે તો બીજી તરફ ખેડૂત અને કૃવર્ષના 

વિકાસ માટે સરકાર દ્િારા કરિામાં આિતા આયોજનો , યોજનાઓ , સશોધનો , પ્રસાધનો , સુવિધાઓ િગેરે જનતા સુધી પહોંચાડિામાં 

અગત્યની ભૂવમકા ભજિે છે. એ ધારણા હેઠળ આ અભ્યાસ હાર્થ ધરિામાં આવ્યો છે.  

 

સંશોધન અભ્યાસના હતેુઓ :  

       પ્રસ્તુત શોધકાયત દરમ્યાન ગુજરાતી પત્રકારત્િ માંર્થી પસંદ કરેલ દૈવનકોની કૃવર્ષક્ષેત્ર સંલગ્ન કામગીરી ચકાસિાનો પ્રાર્થવમક ઉદ્દેશ્ય છે. 

જેમા,ં 

૧. સતત વિકસતા જતાં સમૂહ માધ્યમો િચ્ચે અખબારોની ભૂવમકા, કાયતશૈલી અને વસ્ર્થવત વિશે અભ્યાસ કરિો. 

૨. નૂતન માધ્યમોના આવિસ્કાર અને વિકાસની અખબારોની નીવતઓ પર ર્થયેલી અસરો તપાસિી. 

૩. રખેિાળ, ફુલછાબ અને ગુજરાત વમત્ર ની સ્ર્થાવનક કૃવર્ષક્ષેત્રે ભૂવમકા તપાસિી.  

૪. અખબારો મારફતે ર્થતી કૃવર્ષપત્રકારત્િની કામગીરીની ખેડૂતોના જીિન પર કેિા પ્રકારની અસર ર્થાય છે તેનો સિાાંગી અભ્યાસ કરિો.  

 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં 

૧. રખેિાળ, ફુલછાબ અને ગજુરાત વમત્ર ના ચાર ચાર મવહનાના (ઓક્ટોમ્બર, નિેમ્બર, દ્રડસેમ્બર-૨૦૧૮, જાન્યુઆરી ૨૦૧૯) 

અખબારોનો અભ્યાસ કરિામાં આવ્યો છે.  

૨. અખબારના મુખ્ય ભાગમાં પ્રકાવશત ર્થતી ગ્રામીણ ક્ષેત્રની માવહત અને સમાચારોનો અભ્યાસ કરિામાં આવ્યો છે.  

૩. ઉત્તર ગુજરાત, દવક્ષણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રનું પત્રકારત્િ ક્યાં અને કેિી રીતે અલગ પડે છે તેનો અભ્યાસ કયો છે.  
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માવહતી એકત્રીકરણ અન ેિગીકરણ :  

 અખબારોનુ ંઅધ્યયન :  

     પ્રસ્તુત અભ્યાસ માટે માવહતી એકત્રીકરણના સ્ત્રોત તરીકે અખબારોની પસંદગી કરિામાં આિી હોિાર્થી રખેિાળ, ફુલછાબ અને 

ગુજરાત વમત્રના ચાર મવહનાના (ઓક્ટોમ્બર, નિેમ્બર, દ્રડસેમ્બર-૨૦૧૩, જાન્યુઆરી ૨૦૧૪) અખબારોનો અભ્યાસ કરિામાં આવ્યો 

છે. જેમાં રખેિાળ (૮*૩૦*૪=૯૬૦), ફુલછાબ (૧૨*૩૦*૪=૧૪૪૦) અને ગુજરાત વમત્રના (૧૨*૩૦*૪=૧૪૪૦) કુલ ૩૮૪૦ 

પાનાનો અભ્યાસ કરીને તેમાં ગ્રામીણ વિસ્તારને લગતા સમાચારો ટીક કરીને તેની નોંધણી કરિામાં આિી છે.  

     સમગ્ર અભ્યાસ દરવમયાન ગ્રામીણ વિસ્તારના કુલ ૨૧૭૪ સમાચાર મળયા છે જેમાં કૃવર્ષને લગતા ૭૩૨ સમાચાર છે.  

માવહતીનુ ંિગીકરણ :  

         સમગ્ર અભ્યાસ દરવમયાન ૩૮૪૦ પાનામાર્થી ગ્રામીણ વિસ્તારના કુલ ૨૧૭૪ સમાચાર મળયા છે જેનું િગીકરણ કરીને ૭૩૨ 

કૃવર્ષ સલગ્ન સમાચારોનંુ કોસ્ટકીકરણ કરિામાં આવ્યંુ છે જેર્થી કરીને સામગ્રીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ ર્થઈ શકે. 

 

અભ્યાસ દરવમયાન મળલેા કવૃર્ષ વિર્ષયક સમાચારો મવહનાઓ પ્રમાણ ે 

 

મવહનો  ફુલછાબ રખેિાળ ગુજરાત વમત્ર 

વિકાસ સમસ્યા વિકાસ સમસ્યા વિકાસ સમસ્યા 

ઓક્ટોમ્બર-’18 ૩૭ ૧૦૨ ૩૧ ૪૧ ૧૨ ૧૭ 

નિેમ્બર-’18 ૩૮ ૪૧ ૩૬ ૩૫ ૧૦ ૧૩ 

દ્રડસેમ્બર-’18 ૨૪ ૪૬ ૨૭ ૩૩ ૧૧ ૧૪ 

જાન્યુઆરી-’19 ૩૫ ૫૨ ૧૬ ૩૩ ૦૬ ૨૨ 

કુલ ૧૩૪ ૨૪૧ ૧૧૦ ૧૪૨ ૩૯ ૬૬ 

ટકા ૩૫.૭૩ ૬૪.૨૭ ૪૩.૬૫ ૫૬.૩૫ ૩૭.૧૪ ૬૨.૮૬ 

ટોટલ ૩૭૫ ૨૫૨ ૧૦૫ 

 

   ૧. ત્રણેય દૈવનકમાં કૃવર્ષ સમચારના આંકડા અલગ અલગ છે પરંતુ ત્રણેય અખબારોમાં કૃવર્ષ સમસ્યાના  

       સમાચારો િધારે છે.  

   ૨. કૃવર્ષ વિકાસના સમાચારોની સંખ્યા ખેડૂતોની િાસ્તવિક વસ્ર્થવત દશાતિે છે.  

   ૩. ફુલછાબ પોતાના ક્ષેત્રમાં કૃવર્ષ વિર્ષયક બાબતોને િધારે મહત્િ આપે છે જ્યારે ગૌજરાત વમત્ર આ 

      બાબતે ઘણંુ પછાત જોિા મળે છે.   

 

અભ્યાસ દરવમયાન મળલેા કલુ કૃવર્ષ વિર્ષયક સમાચાર  

 

અખબાર વિકાસ સમસ્યા કુલ 

સંખ્યા ટકા સંખ્યા ટકા 

રખેિાળ ૧૧૦ ૪૩.૬૫ ૧૪૨ ૫૬.૩૫ ૨૫૨ 

ફુલછાબ ૧૩૪ ૩૫.૭૩ ૨૪૧ ૬૪.૨૭ ૩૭૫ 

ગુજરાત વમત્ર ૩૯ ૩૭.૧૪ ૬૬ ૬૨.૮૬ ૧૦૫ 

કુલ ૨૬૩ ૩૮.૬૬ ૪૪૯ ૬૧.૩૪ ૭૩૨ 
 

 ૧  કૃવર્ષ વિર્ષયક સમાચારો પ્રકાવશત કરિામાં ફુલછાબ ૩૭૫ સમાચારો સાર્થે પ્રર્થમ છે.  

  ૨  ફુલછાબ પછી રખેિાળ કૃવર્ષ વિર્ષયક સમાચાર પ્રકાવશત કરે છે જેમાં સમાચારોની સંખ્યા ૨૫૨ છે. 

  ૩ ગુજરાત વમત્ર કૃવર્ષ વિર્ષયક સમાચાર પ્રકાવશત કરિામાં પાછળ છે જેમાં સમાચારોની સંખ્યા માત્ર ૧૦૫ છે.  

 (નોંધ: પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં માવહતીના બે પ્રકાર વિકાસ અને સમસ્યા કૃવર્ષને લગતા મુદ્દાઓ જેિા કે જમીન, ચસંચાઇ, વબયારણ, ખાતર,બજાર 

અને બજારભાિ તેમજ સરકારી યોજનાઓ અને આયોજનોને ધ્યાનમાં રાખીને પાડિામાં આવ્યા છે.)  
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તારણો : 

 િર્ષત ૨૦૧૮ના ચોમાસામાં પાછોતરાં િધારે િરસાદના કારણે કૃવર્ષ ક્ષેત્રે જે નુકશાન ર્થયંુ તે અને તેના કારણે જે સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન 

ર્થઈ તેની નોધ અખબારો દ્િારા લીધેલી જોિા મળે છે.  

 િધારે િરસાદર્થી પાકને અને ખેડૂતોને ર્થયેલા નુકશાન સામે સરકાર તરફર્થી મળતા િળતર તરીકે પાક િીમા, અન્ય યોજનાઓ 

અને આયોજનો ઉપરાંત િરસાદર્થી  ભરાયેલા પાણીનો સદઉપયોગ કેિી રીતે કરિો તેની માવહતી અને પ્રોત્સાહન અખબારોએ 

ખેડૂતોને પૂરા પાડયા છે.  

 ખેતી ક્ષેત્રે ર્થયેલા નુકશાન ઉપરાંત બજારમાં ખાતરની અછત અને કાળાબજારી, ખેડૂતોને ફાળિિામાં આિતા િીજ પુરિઠા 

સબંવધત સમસ્યાઓ તેમજ ઉત્પાદનના બજાર ભાિ અંગેના પ્રશ્નોની નોંધ અખબારો દ્િારા લેિામાં આિી છે. 

 ખેત મજૂરનાં દૈવનક િેતનમાં િધારો, વબયારણ અને ખાતરોની કાળાબજારી અટકાિિા સરકાર દ્િારા કરિામાં આિેલી કાયતિાહી 

જેિી નીવતવિર્ષયક બાબતોની જાણકારી પ્રકાવશત કરીને ખેડૂતોની સમસ્યાઓ િચ્ચે આશાનું દ્રકરણ પ્રગટાિિાનંુ કાયત અખબારોએ 

કયુાં છે. 

 વિવિધ વશવબરો અને સંમેલનો દ્િારા ર્થતાં નિીનતમ પદ્રરિતતનો અને પ્રયોગો દ્િારા મેળિેલી સફળતા વિશેની માવહતી પ્રકાવશત 

કરીને ખેડૂતોને તે અપનાિિા તેમજ વિકાસ તરફ પ્રયાણ કરિા પ્રોત્સાવહત કરિાનું કામ અખબારોએ કયુાં છે. 

 

સચૂનો: 

૧. અખબારોમાં ગ્રામીણ વિસ્તારના સમાચારોને િધારે જગ્યા ફાળિિાની જરૂર છે મોટાભાગના  

    સમાચારનો સમાિેશ સંવક્ષપ્ત સમાચારમાં કરિામાં આિે છે. 

૨. ગ્રામીણ વિકાસ માટે ફાળિિામાં આિેલા ફન્ડનો ઉપયોગ ક્યાં અને કેિી રીતે કરિામાં  

    આવ્યો તેનું follow – up કરિાની જરૂર છે. 

૩.  દૈવનકમાં ગુનાખોરીને જેટલું સ્ર્થાન મળે છે તેટલું વિકાસકાયોને (ગ્રામીણ વિકાસના  

    સંદભે)મળતંુ નર્થી તે તરફ ધ્યાન દોરિાની જરૂર છે. 

૪.  ગુજરાતમાં આજે પણ અનેક અંતદ્રરયાળ વિસ્તાર સુધી પોચિામાં અખબારોને સફળતા મળી  

     નર્થી તો ત્યાં સુધી પોચિાના પ્રયત્ન કરિા જોઈએ. 
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