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1. પ્રથિાવના : 

   ર્ારિિા ંવિિ ૨૦૧૧ની વથિી ગણિરી પ્રિાણે દેશની કુલ વથિી ૧.૨ અબિ હિી, િેિાંથી આશરે ૨૨.33 ષિષલયન વથિી કૃષિક્ષતે્ર 

પર આધાર રાખે છે. ત્યારબાદ ગૌણ ક્ષતે્રિા ં૧૧૦.૭ ષિષલયન અને ૧૨૭.૮ ષિષલયન ત્રીજા ક્ષેત્રિાં િોવા િળી હિી. ર્ારિને ષવશ્વ ફલક પર 

ખેિીપ્રધાન દેશ િરીકે ખ્યાષિ ધરાવે છે. ર્ારિના ગ્રાિીણ ષવથિારના ખેડૂિો અને ખેિિિૂરો વિોથી ખેિી સાથે સંકયાળેલા છે. િથેી ર્ારિીય ખેિીન ે

કૃષિઅથિિતં્રની કરોડરજ્િૂ કહવેાિાં આવ ેછે. કારણ ક ેદેશની કુલ વથિીના ૭૦% લોકો આજીષવકા િાટ ેખેિી પર ષનર્િર છે. ર્ારિિાં કૃષિક્ષતે્રન ે

િુખ્ય ત્રણ વગોિાં વગીકૃિ કરવાિાં આવ ેછે િેિ ક ે(૧) ખેડૂિ (૨) કૃષિિિૂર અન ે(૩) કાિદારો. પરપંરાગિ રીિે ખેિિિૂરી એ ઉત્પાદનના સૌથી 

િહત્વપૂણિ પરરબળ છે. ર્ારિિા ંસૌથી િોટોવગિ કૃષિક્ષેત્ર સાથ ેસંકળાયેલો છે. અગાઉ િોયા પ્રિાણ ેકુલ વથિીના ૭૦% વથિી કૃષિક્ષતે્ર પર ષનર્િર 

છે. િેિિ ર્ારિની કુલ વથિીનો િોટોર્ાગ ગ્રાિીણ ષવથિારિાં રહ ેછે. ર્ારિિાં ગ્રાિીણ ષવથિારનો િુખ્ય આધાર ખેિી છે. િાટે િ કૃષિન ેગ્રાિીણ 

જીવનની આજીષવકા કહવેાિા ંઆવે છે.  

 

2. સશંોધન અભ્યાસના હિેઓુ :-  

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ અંિગિિ કૃષિક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ખેિિિૂરોની આર્થિક-સાિાષિક ષથથષિનો અભ્યાસ કરવાિાં આવ્યો છે. 

િેિાં ખેિિિૂરોને ખેિીિાથંી પ્રાપ્િ થિું આવક પ્રિાણ, વેિન પ્રિાણ, બચિ, રોિગારી પ્રિાણ, આર્થિક સહાય, ષિલકિ ષવિયક વગેરે બાબિોન ે

આવરી લેવાિાં આવી છે. સંશોધન અભ્યાસિા ંષવિયન ેઅનુરૂપ કેટલાક ઉદ્દેશો રિૂ કરવાિા ંઆવ્યા છે.  

(૧) કૃષિશ્રષિકોને કાિના કલાકો સાિ ેયોગ્ય વેિન િળે છે કે નહીં િનેો અભ્યાસ કરવો.  

(૨) કૃષિશ્રષિકો અંિગિિ થત્રી અન ેપુરૂિને સિાન વેિન િળવાપાત્ર છે ક ેનહીં િનેો અભ્યાસ  કરવો.    

(૩) કૃષિશ્રષિકોિાં આવક સાિે બચિના પ્રિાણનો અભ્યાસ કરવો.  

(4) કૃષિશ્રષિકોિાં  ષશક્ષણનુ ંપ્રિાણ કેટલંુ છે િેનો અભ્યાસ કરવો.      

(૫) કૃષિશ્રષિકોની આર્થિક-સાિાષિક ષથથષિનો અભ્યાસ કરવો.   

(૬) કૃષિશ્રષિકોિાં સરકારી યોિનાઓની જાણકારીનો અભ્યાસ કરવો.   

 

3. સશંોધન અભ્યાસની પરરકલ્પના :-  

 સંશોધન અભ્યાસ િાટ ે પરરકલ્પના અષિિહત્વનું થથાન ધરાવે છે. પરરકલ્પના દ્વારા પ્રથિુિ અભ્યાસને કને્દ્ર થથાને રાખીન ે અંદાિ 

િૂકવાિાં આવ ેછે. િિેિ િેળવેલ પ્રાથષિક અન ેગૌણ િાષહિીનુ ંપથૃ્થકરણ કરી િેની ચકાસણીને આધારે િારણો અને સૂચનો રિૂ કરવાિાં આવે છે 

િે ર્ાષવસંશોધન િાટ ેિહત્વના પુરવાર થાય છે.  

(૧) કૃષિશ્રષિકોિાં ષશક્ષણનું પ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળે છે.  

(૨) કૃષિશ્રષિકોિાં આવકનુ ંપ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળે છે.  

સારાશં :  વૈષશ્વક ફલક પર ર્ારિ એક કૃષિપ્રધાન દેશ િરીકેની ખ્યાષિ ધરાવ ે છે. ર્ારિની કુલ વથિીના ૭૦% વથિી ખેિી પર ષનર્િર છે. 

ર્ારિિા ં ગ્રાિીણ ષવથિારનાં લોકોની આજીષવકાનો આધાર કૃષિ પર રહેલો છે. આથી કૃષિક્ષતે્ર સાથે સંકળાયેલા ખેિિિૂરોનો અભ્યાસ 

અષનવાયિ બની રહે છે. ખેિિિૂરોની આર્થિક-સિાષિક ષથથષિ જાણવી િરૂરી છે. િેના ંઅનુસંધાનિાં પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ અિંગિિ 

પોશીના િાલુકાના ં દતં્રાલ ગાિિાં કૃષિક્ષેત્ર સાથ ે સંકળાયેલા શ્રષિકોની આર્થિક-સાિાષિક ષથથષિનો અભ્યાસ કરવાિા ં આવ્યો છે. આ 

અભ્યાસિા ંકૃષિક્ષતે્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિા ંથત્રી-પુરૂિન ેલગિા પ્રશ્નો િેવા ક ેખેિિિૂરી પ્રિાણ, કાિના કલાકો, વેિન પ્રિાણ, આરોગ્ય, 

ષશક્ષણ, પ્રાથષિક િરૂરરયાિો, આવક પ્રિાણ, બચિ પ્રિાણ વગેરેન ેઆવરી લેવાિા ંઆવ્યા છે. આ અભ્યાસ થકી િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીનુ ં

પૃથ્થકરણ કરીને િે ક્ષષિઓ કે િયાિદાઓ િોવા િળી છે િ ેઆધાર ેર્ાષવ સંશોધન અગંેનો ખ્યાલ રિૂ કરવાિા ંઆવ્યો છે.   
 

મખુ્ય શબ્દો :  કૃષિક્ષતે્ર, ગરીબી, ખેતમજૂરી, આવક, બચત, રોજગારી, બેકારી, અર્થતતં્ર. 
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(૩) કૃષિશ્રષિકોિાં બચિ પ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળે છે.  

(૪) કૃષિશ્રષિકોિા ંષિલકિનુ ંપ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળે છે.   

(૫) કૃષિશ્રષિકોિાં સરકારી યોિનાઓની િાષહિીનો અર્ાવ િોવા િળે છે.  

 

4. સશંોધન પદ્ધષિ :-  

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસિા ંપ્રાથષિક અન ેગૌણિાષહિીના આધાર ેિાષહિી એકષત્રિ કરવાિા ંઆવી છે. િેિા ંપ્રાથષિક િાષહિી પોશીના 

િાલુકાનાં દંત્રાલ ગાિના કૃષિશ્રષિકોની રૂબરૂ િુલાકાિ લઈન ેપ્રશ્નોત્તરી દ્વારા િાષહિી એકષત્રિ કરવાિાં આવી છે. જ્યારે ગૌણ િાષહિી એ સંશોધન 

અભ્યાસ અંિગિિ સિાષહક, વિિિાનપત્રો, સંદર્ો અન ેઇન્દ્ટરનેટના િાધ્યિ દ્વારા એકષત્રિ કરવાિાં આવી છે. 

4.1 નિનૂા (સમે્પલ) પસદંગી :-   

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ પોશીના િાલુકાના દતં્રાલ ગાિના કૃષિિિૂરો પર કરવાિા ં આવ્યો છે. પોશીના િાલુકાના ં દંત્રાલ ગાિિા ં

કૃષિિિૂરો પૈકી ૫૦ કૃષિિિૂરોને યદ્દચ્છ ષનદેશન પદ્ધષિથી પસંદ કરવાિાં આવ્યા છે. પસંદ કરેલા ખિેિિૂરો પાસથેી પ્રાથષિક િાષહિી પ્રશ્નાવલી 

થવરૂપે રૂબરૂ િુલાકાિ લઈને એકષત્રિ કરવાિાં આવી છે. એકષત્રિ કરલે િાષહિીનું પૃથ્થકરણ કરી િનેાં િારણો અને સૂચનો રિૂ કરવાિાં આવ્યા છે. િે 

ર્ાષવસંશોધન િાટ ેિાગિદશિક બની રહેશે.  

4.2 િાષહિીનુ ંપથૃ્થકરણ (પરરકલ્પના ચકાસણી) :-  

પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ અંિગિિ પોશીના િાલુકાના દતં્રાલ ગાિના કૃષિશ્રષિકો પાસેથી િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીના આધાર ેપૃથ્થકરણ 

કરી પરરકલ્પનાની ચકાસણી કરવાિાં આવેલ છે.  

 કષૃિશ્રષિકોિા ંષશક્ષણનુ ંપ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળ ેછે.  

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ અંિગિિ િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીના આધારે કૃષિક્ષતે્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિાં ષશક્ષણનુ ંપ્રિાણ િોિાં કલુ 

શ્રષિકો પકૈી િોટાર્ાગનાં ૨૪% થી ૩૨% શ્રષિકો ઉચ્ચ.િાધ્યષિક અન ેકોલેિ સુધીનો અભ્યાસ ધરાવિા હિા. જ્યારે ૨૦% શ્રષિકો િાધ્યષિક 

સુધીનો અભ્યાસ ધરાવિા હિા. આિ, સંશોધન અભ્યાસ પરથી થવીકારેલ પરરકલ્પનાનો અથવીકાર થાય છે. કારણ કે કૃષિક્ષેત્રિાં રોકાયેલા શ્રષિકોિા ં

ષશક્ષણનુ ંપ્રિાણ એકંદર ેસાર ંિોવા િળયંુ છે. કારણ કે વિિિાનિા ંબેરોિગારીને કારણે ષશષક્ષિ વગિ પણ કૃષિક્ષતે્રિાં િોડાયો છે. િિેિ સરકાર દ્વારા 

િફિ ષશક્ષણ કરવાથી ગ્રાિીણ ષવથિારોિાં ષશક્ષણના પ્રિાણિા ંનોંધપાત્ર વધારો થવા પામ્યો છે.                         

(ષશક્ષણ પ્રિાણ) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 કષૃિશ્રષિકોિા ંઆવકનુ ંપ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળ ેછે.  

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ અંિગિિ િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીના આધારે કૃષિક્ષતે્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિા ંઆવક અગંેની િાષહિી િોિા ં

કુલ શ્રષિકોિાથંી સૌથી વધુ ૩૮.૬% શ્રષિકો વાર્િિક ૩૬ હજાર થી ૪૫ હજાર સધુીની આવક ધરાવિા ંહિા, જ્યારે ૨૨.૭% શ્રષિકો ૪૬ હજાર થી 

૫૫ હજાર સુધીની આવક ધરાવિાં હિા. િિેિ ૨૫% શ્રષિકોને વાર્િિક આવક ષવિનેી કોઈ જાણકારી ધરાવિા ંન હિા. િાત્ર ૯.૧% શ્રષિકો ક ે

િેઓ કૃષિક્ષતે્ર ષસવાય અન્દ્ય ક્ષતે્ર સાથે સંકળાયેલા હિા િેિની વાર્િિક આવક ૮૦ હજાર થી વધુ િોવા િળી હિી. આિ, સંશોધન અભ્યાસના 

આધારે કહી શકાય કે કૃષિક્ષતે્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિાં આવકનુ ંપ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળયંુ હિુ.ં  
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(આવક પ્રિાણ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 કષૃિશ્રષિકોિા ંબચિનુ ંપ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળ ેછે.  

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ અંિગિિ િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીના આધારે કૃષિક્ષતે્ર સાથ ે સંકળાયેલા શ્રષિકોિાં બચિ પ્રિાણ િોિાં કુલ 

ઉત્તરદાિા પૈકી િાત્ર ૩૩.૩% શ્રષિકો બચિ કરિાં હિા. જ્યારે ૬૬.૭% શ્રષિકો બચિ કરિાં ન હિા. શ્રષિકોિાં બચિના થત્રોિની ષવગિ િોિાં 

િોટાર્ાગના ૬૩.૨% શ્રષિકો ઘરિાં અન ે ૨૬.૩% શ્રષિકો બેંકિા ં બચિ કરિાં હિા. બચિ ન કરી શકિા હોવાના કારણોની ષવગિ િોિાં 

૬૩.૯% શ્રષિકોએ િણાવ્યંુ ક ેિિેન ેઆવક કરિાં કૌટુંષબક ખચિનુ ંપ્રિાણ વધારે હોવાથી િેઓ બચિ કરી શકિા નથી. આિ, સંશોધન અભ્યાસ 

પરથી જાણવા િળેલ િાષહિીના આધારે કહી શકાય કે કૃષિક્ષતે્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિાં એકંદર ેબચિનું પ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળે છે.  

(બચિ પ્રિાણ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 કષૃિશ્રષિકોિા ંષિલકિનુ ંપ્રિાણ ઓછંુ િોવા િળ ેછે.   

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ અંિગિિ િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીના આધારે કૃષિક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રષિકોિાં ષિલકિનું પ્રિાણ િોિાં કલુ 

શ્રષિકોિાંથી ૬૭.૩% શ્રષિકો ષિલકિ ધરાવિાં હિા. િેિા ં૨૯ (૮૫.૩%) શ્રષિકો િિીન, ૩૮.૨% શ્રષિકો િકાનની ષિલકિ ધરાવિા હિા. 

આિ, સંશોધન અભ્યાસ પરથી થવીકૃિ પરરકલ્પનાનો અથવીકાર થાય છે. કારણ કે કૃષિક્ષતે્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિાં ષિલકિનું પ્રિાણ એકંદરે સાર ં

િોવા િળયંુ છે.  
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(ષિલકિ પ્રિાણ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 કષૃિશ્રષિકોિા ંસરકારી યોિનાઓની િાષહિીનો અર્ાવ િોવા િળ ેછે.  

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ અંિગિિ િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીના આધારે કૃષિક્ષતે્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિાં સરકારી યોિનાની જાણકારીનુ ં

પ્રિાણ િોિાં કુલ શ્રષિકો પૈકી ૬૬.૭% શ્રષિકો સરકારી યોિનાઓ ષવશે જાણકારી ધરાવિા ંન હિા. િાત્ર ૩૩.૩% શ્રષિકો ક ે િેઓ સરકારી 

યોિના ષવશનેી જાણકારી ધરાવિા હિા. સરકારી યોિના અગંેની જાણકારી ન હોવાના કારણો પર નિર કરિાં િોટાર્ાગના ૭૩% શ્રષિકોએ 

િણાવ્યંુ કે િેઓને યોિના ષવિનેી પૂરપેુરી જાણકારી ઉપલબ્ધ હોિી નથી એટલે ક ે યોિના ષવિનેી િાષહિીનો અર્ાવ િોવા િળે છે, જ્યાર ે

૧૮.૯% શ્રષિકો સાક્ષરિાના અર્ાવન ેકારણ ેયોિના અંગનેી જાણકારી ધરાવિા ંનથી.     

 સરકારી યોિના ષવશનેી જાણકારી ધરાવિા શ્રષિકોિાં ૨૦% પ્રધાનિતં્રી આવાસ યોિના, ૨૮% િનધન યોિના, ૮%  ગ્રાિીણ 

થવરાિ યોિના, ૨૮% િનરેગા યોિના, ૫૨% થવ રોિગારી યોિના અને ૪% શ્રષિકો સકુન્દ્યા સિૃષદ્ધ યોિના ષવશે જાણકારી ધરાવિાં હિા.  

 

(સરકારી યોિના ષવશનેી જાણકારી) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. સશંોધન અભ્યાસના િારણો :-  

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ પોશીના િાલુકાના દતં્રાલ ગાિના કૃષિિિૂરો પાસથેી િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીના પૃથ્થકરણના આધાર ેપ્રાપ્િ 

થયેલા િારણો પર નિર કરિાં....  

૧. પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ અંિગિિ િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીના પૃથ્થકરણને આધારે કૃષિક્ષતે્ર સાથે સકંળાયેલા કુલ શ્રષિકોિાં જાષિ પ્રિાણ 

િોિાં ૬૬% પુરૂિો અન ે૩૪% િષહલાઓ િોવા િળી હિી.  
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૨. કૃષિક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રષિકોિાં ઉંિર પ્રિાણ િોિાં સૌથી વધુ ૨૧ થી ૩૦ વિિની ઉંિર ધરાવિાં ૪૨% શ્રષિકો િોવા િળયા હિા, 

જ્યારે ૪૧ વિિથી વધાર ેઉંિર ધરાવિા ંશ્રષિકો ૧૮%, ૩૧ થી ૪૦ વિિની ઉંિર ધરાવિા ં૨૨% અન ે૨૧ થી ૩૦ વિિની ઉંિર ધરાવિા 

શ્રષિકો ૧૮% િોવા િળયા હિા.  

૩. કૃષિક્ષેત્ર સાથે સકંળાયેલા શ્રષિકોિાં વૈવાષહક દરજ્જાનું પ્રિાણ િોિાં કુલ શ્રષિકોિાથંી ૭૮% પરષણિ અને ૨૨% અપરષણિ િોવા િળયા 

હિા.  

૪. કૃષિક્ષેત્ર સાથે સકંળાયેલા શ્રષિકોિાં કુટુંબની ષવગિ િોિા ંકુલ શ્રષિકો પૈકી ૬૮% સંયુક્િ કુટુંબિા ંઅન ે૩૨% ષવર્ક્િ કુટુંબિા ંરહેિા હિા. 

િે અંિગિિ ૯૮% શ્રષિકો પોિાના િાષલકીના િકાનિા ં રહેિા હિા. િેિિ ૭૨% શ્રષિકો કાચા િકાનિા ં અન ે ૨૮% શ્રષિકો પાકા 

ધાબાવાળા િકાનિાં રહેિા હિા.    

૫. કૃષિક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રષિકોિા ંસિયગાળા પર નિર કરિાં ૪૩.૫% શ્રષિકો ૧૦ વિિ કરિાં વધુ સિયથી કૃષિક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હિા, 

જ્યારે ૨૬.૧% શ્રષિકો ૭ થી ૯ વિિ સુધી, ૧૭.૪% શ્રષિકો ૪ થી ૬ વિિ સધુી અન ે૧૩% શ્રષિકો ૧ થી ૩ વિિ સધુી કૃષિક્ષતે્રસાથ ે

સંકળાયેલા િોવા િળયા હિા.  

૬. કૃષિક્ષેત્ર સાથે સકંળાયેલા શ્રષિકોિાં કાિનુ ંપ્રિાણ િોિાં સૌથી વધ ુ૪૦.૫% શ્રષિકોએ િણાવ્યંુ કે િિેન ેિાષસક ૧૫ થી ૨૦ રદવસનુ ંકાિ 

િળી રહ ેછે. જ્યારે ૨૩.૮% શ્રષિકોએ િણાવ્યંુ કે િિેન ેિાષસક ૨૧ થી ૩૧ રદવસ દરમ્યાન કાિ િળી રહે છે.  

૫. કૃષિક્ષેત્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિાં રદવસના કાિના કલાકનુ ંપ્રિાણ િોિાં ૪૮.૯% શ્રષિકોએ િણાવ્યંુ ક ેિેિન ેરદવસના ૮ થી ૧૦ કલાક 

કાિ િળી રહ ેછે. જ્યારે ૩૧.૧% શ્રષિકોને રદવસના ૫ થી ૬ કલાક અને ૨૦% શ્રષિકોને રદવસના ૨ થી ૩ કલાક કાિ  િળિું હિુ.ં  

૬. કૃષિક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રષિકોિા ંકાિના કલાકો સાિે પ્રાપ્િ થિા ંદૈષનક વેિનનુ ં પ્રિાણ િોિાં ૫૭.૧% શ્રષિકોએ િણાવ્યંુ કે િિેન ે

દૈષનક ૧૫૧ થી ૨૦૦ રૂ/-, ૨૧.૪%  શ્રષિકોને દૈષનક ૧૦૦ થી ૧૫૦ રૂ/-, ૧૪.૩% શ્રષિકોને દૈષનક ૨૦૧ થી ૩૦૦ રૂ/- અને ૭.૧% 

શ્રષિકોન ેદૈષનક ૩૫૦ થી વધુ વેિન પ્રાપ્િ થિુ ંહિું.  

૭. કૃષિક્ષેત્ર સાથ ે સંકળાયેલા શ્રષિકોિાં િાષસક વેિનનુ ં પ્રિાણ િોિાં ૪૧.૯% શ્રષિકોને િાષસક ૩૦૦૦ થી ૫૦૦૦ સુધીનું, ૩૦.૨% 

શ્રષિકોન ે૫૦૦૧ થી ૭૦૦૦ સધુીનુ,ં ૧૧.૬% શ્રષિકોને ૮૦૦૧ થી ૯૦૦૦ સુધીનું અને ૧૬.૩% શ્રષિકોને િાષસક ૧૦૦૦૦ કરિાં 

વધાર ે વેિન પ્રાપ્િ થિું હિું.  

૮. કૃષિક્ષેત્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિાં દવેાની ષવગિ િોિાં ૪૫.૮% શ્રષિકો દેવુ ંધરાવિાં હિા, િેિાં ૪૭.૪% લોકો ૧.૫૦ લાખ કરિાં વધ ુ

રકિનુ ંદવેું ધરાવિા ંહિા. જ્યારે ૧૦.૫% શ્રષિકો ૫૦ હજાર સુધીનું, ૨૧.૧% શ્રષિકો ૮૦ હજાર સુધીનું અન ે૨૧.૧% શ્રષિકો  ૧ 

લાખ સુધીનું દવેું ધરાવિા ંહિા. િેિા ંિોટાર્ાગના ૩૯.૧% શ્રષિકોએ ષિત્ર વિુિળિાંથી અન૩ે૪.૮% શ્રષિકોએ સગા-સબધંી પાસેથી, 

૧૭.૪% શ્રષિકોએ િંડળીિાંથી અન ે૮.૭% શ્રષિકોએ બેંકિાંથી દવેું લીધેલંુ હિુ.ં  

૯. કૃષિક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રષિકોિાં ૮૫.૭% શ્રષિકો BPL રેશન કાડિ ધરાવિા ંહિા, જ્યારે ૧૪.૩% શ્રષિકો APL રેશનકાડિ ધરાવિા 

હિા.  

૧૦. કૃષિક્ષેત્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિાંથી ૮૭.૨% શ્રષિકોએ થવીકાયુું કે િિૂરી સિયે િિેન ેઅનેક િુશ્કલેીઓનો સાિનો કરવો પડે છે. િેિા ં

૨૪.૪% શ્રષિકોના િિ ે િેિન ે કાિના વધ ુ પડિાં કલાકો, ૪૮.૮% શ્રષિકોન ે ઓછંુ સરેરાશ વિેન, ૧૭.૧% શ્રષિકોન ે િાનષસક અન ે

શારીરરક શોિણ, ૪.૬% શ્રષિકોએ િાષલકોની િોર િબરિથિી િિેિ ૨૯.૩% શ્રષિકોએ અન્દ્ય િુશ્કેલીઓ િણાવી હિી.  

૧૧. કૃષિક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રષિકોિાથંી ૮૯.૮% શ્રષિકોની આર્થિક ષથથષિની િધ્યિ િોવા  િળી હિી. િાત્ર ૮.૨% શ્રષિકોની આર્થિક 

ષથથષિ સારી િોવા િળી હિી. જ્યારે ૨% શ્રષિકોની આર્થિક ષથથષિ ખરાબ (અષિ પછાિ) િોવા િળી હિી.  

૧૨. કૃષિક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા શ્રષિકોિાંથી ૭૦.૨% શ્રષિકોએ થવીકાયુું કે િેઓન ે કૃષિક્ષેત્રે આધુષનક ટકે્નોલૉજીકલ યંત્રોના વપરાશથી િિેની 

િિૂરીિાં ઘટાડો થયો છે. િેિિ ૬૧.૨% શ્રષિકોન ેટકે્નોલૉજીકલ યંત્રો વપરાિા આવડિું ન હિું. કારણ કે િઓેિા ંિરૂરી  િાલીિ અન ે

િાગિદશિનનો અર્ાવ િોવા િળયો હિો. િે ઉપરાંિ ૧૬.૭% શ્રષિકોએ િણાવ્યંુ કે િેઓ ષનરક્ષરિાને કારણે અન ે ૧૧.૧% શ્રષિકોએ 

કુશળિાના અર્ાવને કારણે  િેિિ ૫.૬% શ્રષિકોએ ડર લાગવાન ેકારણ ેયંત્રોનો વપરાશ કરી શકિા ન હોવાનુ ંિણાવ્યંુ હિુ.ં  

૧૩. કૃષિક્ષેત્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકોિાંથી ૮૭.૨% શ્રષિકોએ થવીકાયુું કે કૃષિક્ષેત્રિા ંિિૂરી કરવાથી િિેની આર્થિક-સાિાષિક ષથથષિ (જીવન 

ધોરણ) િા ંનોંધપાત્ર સુધારો થયો છે.   

 

6. સશંોધન અભ્યાસના સચૂનો :-  

 પ્રથિુિ સંશોધન અભ્યાસ પોશીના િાલુકાના દતં્રાલ ગાિના કૃષિિિૂરો પાસથેી િેળવેલ પ્રાથષિક િાષહિીના પૃથ્થકરણના આધાર ેપ્રાપ્િ 

થયેલા િારણોને આધારે ર્ાષવ સચૂનો અષનવાયિ બન ેછે ક ેિેથી િે પણ િયાિદા પ્રથિુિ અભ્યાસ દ્વારા જાણવા િળે છે િ ેર્ાષવ સશંોધન અંિગિિ 

ઉપયોગી થઈ ર્ાષવસંશોધન અભ્યાસની રદશાષર્િુખિા દશાિવવાિા ંઉપયોગી પુરવાર થાય છે. 
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૧. કૃષિક્ષેત્રિાં કાિ કરિાં શ્રષિકોિાં ષનરક્ષરિાનું પ્રિાણ ઘટાડવા િાટે ગ્રાિીણ ષવથિારોિાં પ્રોઢ ષશક્ષણ ફરષિયાિ શરૂ કરવુ ંકે િેના િાધ્યિથી 

શ્રષિકો વચન લેખન કરિાં થઈ શક.ે   

૨. સરકાર દ્વારા બહાર પાડેલા લઘુત્તિ વેિનધારા પ્રિાણ ેકૃષિશ્રષિકોને કાિના કલાકો સાિ ેયોગ્ય વેિન િળે છે ક ેનહીં િ ેજાણી િિેને યોગ્ય 

વેિનની ચુકવણી કરવાના  પ્રયત્નો કરવા.  

૩. કૃષિક્ષેત્ર સાથ ેસંકળાયેલા શ્રષિકો કે િેઓ કૃષિ ષસવાયના સિયિા ંબેકાર બની રહ ેછે િવેા શ્રષિકોન ેનાના ંગૃહ ઉધોગ ક ેનાના પાયાના 

ઉધોગો ષવશે જાણકારી આપીન ેિિેન ેરોિગારી પૂરી પાડવી.  

૪. સરકારી યોિનાઓ અંિગિિ શ્રષિકોને િાષહિગાર કરી િરૂરરયાિિંદ લોકોને આ યોિનાઓનો લાર્ િળી રહે િવેા પ્રયત્નો કરવા.  

૫. િિૂરી સિયે થત્રી-પુરૂિિા ંકોઈ જાિનો ર્ેદર્ાવ ન થાય િેિિ િેઓને કાિના કલાકો સાિ ેયોગ્ય વેિન િળી રહે િવેા પ્રયત્નો હાથ ધરવા.  

૬. કૃષિક્ષેત્રિા ંકાિ કરિાં શ્રષિકોિાં કાિના થથળે પ્રાથષિક િરૂરરયાિો િેવી ક ેપીવા િાટ ેશુદ્ધ પાણી, િિવાની વ્યવથથા િિેિ શૌચાલયની 

વ્યવથથા ઉપલબ્ધ કરવી.  

૭. કૃષિક્ષેત્રિાં કાિ કરિાં શ્રષિકોન ેિિૂરી કાિ સિયે આકષથિક બનાવ બને ત્યારે િેઓને િાષલકો દ્વારા આર્થિક સહાય કરી આપવાના 

પ્રયત્નો કરવા.  

૮. કૃષિક્ષેત્રિાં શ્રષિકોને વીિાકવચ પરૂં પાડવાિા ંઆવે િ ેઅગંેના પ્રયાસો કરવા ક ેિેથી આકષથિક બનાવિા ંઅપંગિાના ક ેિૃત્યુના રકથસાિા ં

િેિના પરરવારને આર્થિક સહાય થવરૂપ ેનાણાંકીય વળિર િળી રહે.  

૯. કૃષિક્ષેત્રિાં કાિ કરિાં શ્રષિકોને નવીન ટકે્નોલૉજીકલ યંત્રોથી િાષહિગાર કરવા ક ેિેથી િેઓ િનેો વપરાશ કરી શકે અન ેબેકારીની રદશા 

િરફ ન ધકેલાય િેવા પ્રયત્નો કરવા.  

૧૦. કૃષિક્ષેત્ર ેકાિ કરિાં શ્રષિકોની આર્થિક-સાિાષિક (જીવન ધોરણ) િા ંનોંધપાત્ર સુધારો થાય િેિની આવકિા ંવધારો થાય િેવા પ્રયત્નો હાથ 

ધરવા.  
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