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1. પ્રથતાવના : 

 આપણ ેસૌ જાણીએ છીએ ક ેજવશ્વમાાં ર્ારત ખેતીપ્રધાન દેશ તરીક ેઓળખાય છે. ર્ારતની કુલ વથતીના ૭૦% વથતી કૃજિક્ષેર પર જનર્િર 

છે. ર્ારતમાાં કૃજિક્ષરેન ેર્ારતીય અથિતાંરની કરોડરજ્જૂ કહેવામાાં આવ ેછે.  ર્ારતીય કૃજિનો ફાળો રાષ્ટ્રીય આવકમાાં નોંધપાર રહ્યો છે. ર્ારત દેશ એ 

ગામડાઓનો બનેલો દેશ છે. ગામડાના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી છે. તેઓ ખેતી પર જનર્િર છે. ખેતીક્ષરેમાાં નાનાાં ખેડૂતો, સીમાાંત ખેડતૂો, 

મધ્યમ ખેડૂતો, મોટા ધજનક ખેડૂતો, ગણોજતયાઓ અન ેખેતમજૂરોનો મોટો વગિ સાંકળાયેલો છે. જેમાાં ખેતમજૂરોનો વગિ ખૂબ દયનીય જથથજતમાાં છે. 

ર્ારતમાાં અન્ય વ્યવસાયની સરખામણીમાાં ખેતીક્ષરેે મજૂરોનુાં પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. તેમજ સૌથી વધૂ બકેારીનુાં પ્રમાણ ગ્રામીણ જવથતારોમાાં 

વધાર ેજોવા મળે છે. વિિ ૧૯૬૦માાં પ્રકાજશત થયેલા કૃજિ મજૂરપાંચના અહવેાલ પ્રમાણ ેકૃજિક્ષરેમાાં ૮૫% કૃજિમજૂરો રોકાયેલા છે. જેમાાં અનુસુજચત 

જાજત, અનુસૂજચત જનજાજત અન ેઅન્ય પછાત વગિના લોકોનો સમાવેશ થાય છે.  

 ર્ારતમાાં કૃજિક્ષરેે મુખ્યત્વ ેવરસાદ પર આધારરત છે. ર્ારતના અમકુ રાજ્યોન ેબાદ કરતાાં દરેક રાજ્યમાાં વરસાદનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા 

મળે છે. જેન ે પરરણામ ે કૃજિઉત્પાદન નીચુાં રહેવા પામયુાં છે. બીજી બાજુ સસાંચાઈની અપૂરતી સવલતો પણ કૃજિક્ષેરની નીચી ઉત્પાદકતા માટ ે

જવાબદાર છે. જેન ેલીધ ેખાસ કરીને માર ચોમાસા દરમયાન ખેતીમાાં રોકાયેલા ખેતમજૂરોને રોજગારી મળી રહ ેછે. બાકીના સમયમાાં તેઓ બેકાર 

અવથથામાાં રહે છે.  

 મજૂરીદરના સાંદર્િમાાં શ્રી બાલ્કૃષ્ણે વિિ ૨૦૦૪માાં તેમના એક અહેવાલમાાં જણાવ્યુાં કે ર્ારતીય કૃજિ અાંતગિત સારી કૃજિ સીઝનમાાં કજૃિ 

કામદારન ેમજહનામાાં સરેરાશ ૨૦ રદવસ કામ મળે છે, જ્યારે જશખર કૃજિ મૌસમમાાં તેમને લગર્ગ ૨૫ રદવસનુાં કામ મળે છે. ગામમાાં થથાયી થયેલા 

કામદારએ અજર્પ્રાય આપ્યો ક ેતઓે ગામના ખેડુતો માટ ેવિિર્ર સાંપૂણિ સમય કામ કર ેછે. અન્ય કામદારો અન ેકૃજિ સાથે સાંકળાયેલા કામદારોના 

કામના આધાર ે૧૨૦ થી ૧૫૦  રૂજપયા ચૂકવવામાાં આવે છે. જે તમેની કામ કરવાની પ્રકૃજતના આધારે વેતન અલગ પડે છે. કૃજિક્ષરેે પરુૂિ કામદારોન ે

કાયિરત મજહલા કામદાર કરતાાં ૧૨૦ રૂજપયા વેતન વધુ ચકૂવવામાાં આવ ેછે. બાલકૃષ્ણન દલીલ કરે છે ક ેગ્રામીણ કૃજિમાાં કામદારોની નોંધપાર ર્ૂજમકા 

છે. અને તેઓ જે કામ કર ેછે તનેા આધાર ેવેતન ચૂકવતા નથી પરાંતુ તેઓ સામાન્ય રીતે ઓછા ચૂકવે છે.  શ્રીકાાંતે પણ (૨૦૧૧) પોતાના અધ્યયનમાાં 

પુરુિ અન ેમજહલા કાયિકર માટેના વેતનમાાંના ફેરફારોનુાં અવલોકન કયુું છે. ગામના કાયિકર ખેતીમાાં સાંપૂણિ સમયના કામદારને સમાજવષ્ટ કરતા નથી 

જ્યારે થથાયી કામદાર સાંપૂણિ સમય કામદાર તરીક ેકામ કરે છે. અમકુ કામદારો એક એકર કરતાાં ઓછી અથવા એકર કરતા ઓછી ખેતી કરે છે. જ્યારે 

તેમની પાસ ેકૃજિ-કૃજિ જમીનોમાાં કામ હોય છે ત્યારે તેઓ ગામમાાં અન્ય ખેડુતો માટ ેકામ કરતા નથી. તેઓ જણાવે છે ક ેગામમાાં થથાયી થયેલા 

મજૂરો પાસે તેમના મૂળ થથળો પર કોઈ કૃજિલાયક જમીનો નથી જેથી તેઓ ખેતીમાાં વધુ સારી રોજગારી મેળવી શકે, પરરણામે તેઓ અન્ય કૃજિલાયક 

જમીન પર થથળાાંતર કરે છે. તઓેએ તેમના સાંબાંધીઓની સહાયથી અને ર્ૂતકાળમાાં થથળાાંતર કરાયેલા તે જ ગામલોકો પાસથેી અભ્યાસ ગામની 

અજથથર પસાંદગી મળી. ર્ાર ેમશીનરીની રજૂઆતથી ખેડુતો માટ ેઉત્પાદન અગજણત ખતેીમાાં વધારો થયો અને ત ેજ સમયે મજૂરોની રોજગારની 

જથથજતન ેપણ હદ સધુી અસર થઈ. પરાંપરાગત ફામિ પદ્ધજતઓ અભ્યાસ ગામમાાં તાજેતરના વિોમાાં અત્યાંત આધુજનક ટેક્નોલૉજી ધરાવતી મશીનરીનુાં 

પ્રમાણ વધવાથી ખેતમજૂરોના કામના રદવસોની સાંખ્યા ઓછુાં થવા પામી છે. આથી ખેતરમાાં કામ કરનારાન ેથથાયી થવાના જવકલ્પો ઓછા છે. કારણ ે

કે ટકે્નોલોજીની સીધી અસર ખેતીમાાં કામ કરતાાં ખેતમજૂરો પર પડી છે.  

 

2. સાંશોધન અભ્યાસના હતેઓુ :-  

સારાાંશ : પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ વડાલી તાલુકાનાાં નાદરી ગામમાાં ખેતીક્ષરેમાાં રોકાયેલા ખેતમજૂરોની આર્થિક-સામાજજક જથથજતના સાંદર્િમાાં 

કરવામાાં આવ્યો છે. આ અભ્યાસમાાં ખેતીક્ષરેમાાં કામ કરતાાં મજૂરોના પ્રશ્નો જેવા ક ેકામના કલાકો, વેતન પ્રમાણ, મજૂરીના દરો, શોિણનુાં 

પ્રમાણ, બકેારી, ગરીબી, આવક અને બચત તેમજ તમેના જીવનધોરણના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે. આ સાંશોધન અભ્યાસથી 

ખેતમજૂરોની આર્થિક-સામાજજક જથથજતનો અાંદાજ મેળવી ને તમેને લગતા પ્રશ્નોનુાં જનવારણ તેમજ ર્જવષ્યને લગતા સૂચનો રજૂ કરવામાાં 

આવેલ છે. 

મખુ્ય શબ્દો :  ખેતમજૂરો, આવક, બચત, રોજગારી, બેકારી, ગરીબી, આર્થિક-સામાજજક, અથિતાંર. 
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 પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ વડાલી તાલુકાનાાં નાદરી ગામના સાંદર્િમાાં કરવામાાં આવ્યો છે. જેમાાં ગ્રામીણ કે્ષ્રરમાાં ખેતીક્ષરે સાથ ેસાંકળાયેલા 

ખેતમજૂરોની આર્થિક-સામાજજક જથથજત અાંગેના પ્રશ્નો જેવા કે રોજગારીના દરો, કામના કલાકો, કામ સામે વેતન પ્રમાણ, આવકનુાં પ્રમાણ, બચત 

પ્રમાણ, રોજગારીનુાં પ્રમાણ, જીવનધોરણ, સુખાકારી વગેરેન ેઆવરી લેવામાાં આવેલ છે. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત કટેલાક હેતઓુ અજનવાયિ બને છે.  

 ખેતીક્ષેરમાાં રોકાયેલા ખેતમજૂરોમાાં જશક્ષણનુાં પ્રમાણ કેટલુાં છે તે જાણવુાં.  

 ખેતીક્ષેરમાાં ખેતમજૂરોમાાં આવક અન ેબચતનો અભ્યાસ કરવો.  

 ખેતમજૂરોન ેમળતી રોજગારી સામે વેતન અાંગનેો અભ્યાસ કરવો.  

 ખેતમજૂરોની આર્થિક-સામાજજક જથથજતનો અભ્યાસ કરવો.  

 ખેતમજૂરોના જીવનધોરણમાાં થયલેા ફેરફોનો અભ્યાસ કરવો.  
 

3. સાંશોધન અભ્યાસની પરરકલ્પના :-  

 સાંશોધન અભ્યાસ માટ ે પરરકલ્પના અજતમહત્વનુાં થથાન ધરાવે છે. પરરકલ્પના દ્વારા પ્રથતુત અભ્યાસને કને્ર થથાને રાખીન ે અાંદાજ 

મૂકવામાાં આવ ેછે. તમેજ મેળવેલ પ્રાથજમક અન ેગૌણ માજહતીનુાં પથૃ્થકરણ કરી તેની ચકાસણીને આધારે તારણો અને સૂચનો રજૂ કરવામાાં આવે છે 

જે ર્ાજવસાંશોધન માટ ેમહત્વના પુરવાર થાય છે.  

 ખેતમજૂરોમાાં જશક્ષણનુાં પ્રમાણ ખબૂ ઓછુાં જોવા મળે છે.  

 ખેતમજૂરોમાાં આવકનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળે છે.  

 ખેતમજૂરોમાાં બચતનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળે છે.  

 ખેતમજૂરોમાાં જમલક્તનુાં પ્રમાણ નજહવત જોવા મળે છે.  

 ખેતમજૂરોમાાં સરકારી યોજનાઓની જાણકારીનો અર્ાવ જોવા મળે છે.  
 

4. સાંશોધન પદ્ધજત :-  

 પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસમાાં પ્રાથજમક અને ગૌણમાજહતીના આધારે માજહતી એકજરત કરવામાાં આવી છે. જેમાાં પ્રાથજમક માજહતી વડાલી 

તાલુકાનાાં નાદરી ગામમાાં ખેતી સાથે સાંકળાયેલા ખેતમજૂરોની રૂબરૂ મુલાકાત લઈને પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા માજહતી એકજરત કરવામાાં આવી છે. જ્યાર ે

ગૌણ માજહતી એ સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત સામાજયક, વતિમાનપરો, સાંદર્ો અને ઇન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા એકજરત કરવામાાં આવી છે.  

 

4.1 નમનૂા (સમેપલ) પસાંદગી :-   

 પ્રથતુત અભ્યાસ વડાલી તાલુકાનાાં નાદરી ગામમાાં ખતેીસાથ ેસાંકળાયેલા ખેતમજૂરો પર કરવામાાં આવ્યો છે. વડાલી તાલુકાનાાં ગ્રામીણ 

જવથતારમાાં ખેતીક્ષેર સાથ ેસાંકળાયેલા ૫૦ ખેતમજૂરોન ેયદ્દછ જનદેશન પદ્ધજતથી પસાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. પસાંદ કરેલા ખેતમજૂરો પાસથેી પ્રાથજમક 

માજહતી પ્રશ્નાવલી થવરૂપ ેરૂબરૂ મુલાકાત લઈન ેએકજરત કરવામાાં આવી છે. એકજરત કરેલ માજહતીનુાં પૃથ્થકરણ કરી તનેાાં તારણો અન ેસૂચનો રજૂ 

કરવામાાં આવ્યા છે. જે ર્ાજવસાંશોધન માટે માગિદશિક બની રહેશે. 
 

4.2 માજહતીનુાં પથૃ્થકરણ (પરરકલ્પના ચકાસણી) :- પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ વડાલી તાલુકાના નાદરી ગામમાાં ખેતીક્ષરેમાાં રોકાયેલા ખેતમજૂરો 

પાસેથી મેળવેલ પ્રાથજમક માજહતીના પૃથ્થકરણન ેઆધારે પરરકલ્પનાની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ છે.  

 ખતેમજૂરોમાાં જશક્ષણનુાં પ્રમાણ ખબૂ ઓછુાં જોવા મળ ેછે.  

 પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત મેળવેલ પ્રાથજમક માજહતીના પૃથ્થકરણને આધારે ખેતમજૂરોમાાં જશક્ષણનુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ ૫૦ 

ખેતમજૂરો પકૈી મોટાર્ાગનાાં ૩૦% ખેતમજૂરોએ પ્રાથજમક અન ે ૨૭.૫% ખેતમજૂરોએ ઉચ્ચ. માધ્યજમક સુધીનુાં જશક્ષણ મેળવ્યુાં હતુાં. જ્યારે 

૧૭.૫% ખેતમજૂરો જનરક્ષર જોવા મળ્યા હતા. આથી, સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત કહી શકાય કે ખતેીમાાં રોકાયેલા ખેતમજૂરોમાાં એકાંદરે જશક્ષણનુાં 

પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ્યુાં છે.  

(જશક્ષણનુાં પ્રમાણ) 
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 ખતેમજૂરોમાાં આવકનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ ેછે.  

 પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત મેળવેલ પ્રાથજમક માજહતીના પૃથ્થકરણન ે આધારે ખતેીક્ષેર સાથે સાંકળાયેલા ખેતમજૂરોમાાં આવકનુાં 

પ્રમાણ જોતાાં પસાંદ કરેલ કુલ ખેતમજૂરોમાાં વાર્િિક પ્રાપ્ત થતી આવકમાાં ૭૧.૮% ખેતમજૂરો વાર્િિક ૩૦ થી ૪૦ હજાર સુધીની આવક મેળવ ેછે, 

જ્યારે ૨૫.૬% ખેતમજૂરો ૪૧ થી ૫૦ હજાર સુધીની વાર્િિક આવક મેળવ ેછે. જે તમેની કામની સામે પ્રાપ્ત થતાાં વેતનના અનુસાંધાનમાાં ઓછી 

જોવા મળે છે. આથી, સાંશોધન અભ્યાસના આધાર ેકહી શકાય કે ખેતીક્ષેર સાથ ેસાંકળાયેલા ખેતમજૂરોમાાં આવકનુાં પ્રમાણ ખૂબ ઓછ જોવા મળ્યુાં 

છે, કરણ કે ખેતમજૂરોને વિિમાાં માર ચોમાસા દરમયાન કામ મળવાપાર થાય છે. બાકીના સમયમાાં તઓેને બેકાર બેસી રહવેુાં પડે છે. જેથી અન્ય કોઈ 

જગ્યાએ કામ ન મળતા તેઓ બેકારીની રદશા તરફ ધકેલાય છે. પરરણામે તેઓમાાં આવકનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળે છે.  

(આવક પ્રમાણ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ખતેમજૂરોમાાં બચતનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ ેછે. 

 પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત મેળવેલ પ્રાથજમક માજહતીના પૃથ્થકરણને આધાર ે ખેતીક્ષરે સાથે સાંકળાયેલા ખેતમજૂરોમાાં બચતનુાં 

પ્રમાણ જોતાાં કુલ ખેતમજૂરો પૈકી માર ૫૫% ખેતમજૂરો આવકના અનુસાંધાનમાાં બચત કરતાાં હતા. જે પ્રમાણ કુલ ખેતમજૂરોની સરખામણીમાાં 

ઓછુાં જોવા મળ્યુાં હતુાં. આમ, સાંશોધન અભ્યાસના આધાર ેકહી શકાય ક ેખેતીક્ષરે સાથ ેસાંકળાયેલા ખેતમજૂરોમાાં બચતનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ્યુાં 

છે. કારણ ક ેઅમુક ખેતમજૂરો જનરક્ષરતાન ેકારણ ેઅન ેઓછી આવકન ેલીધ ેબચત કરી શકતા ન હતા. જે અાંગ ે૫૬.૫% ખેતમજૂરોના મત ેતેઓ 

મયાિરદત આવકને કારણે બચત કરી શકતા ન હતા, જ્યારે ૩૪.૮% ખેતમજૂરોના મત ેતેઓ ખેતમજૂરીમાાંથી પ્રાપ્ત થતી આવક સામે ખચિનુાં પ્રમાણ 

વધાર ેહોવાથી તઓે બચત કરી શકતા ન હતા. જેન ેપરરણામ ેખેતી સાથે સાંકળાયેલા ખેતમજૂરોમાાં બચતનુાં પ્રમાણ ઓછુાં જોવા મળ્યુાં છે.  

(બચત પ્રમાણ) 
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 ખતેમજૂરોમાાં જમલકતનુાં પ્રમાણ નજહવત જોવા મળ ેછે.  

 પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત મેળવેલ પ્રાથજમક માજહતીના પથૃ્થકરણને આધાર ેખેતીક્ષરે સાથ ેસાંકળાયેલા ખેતમજૂરોમાાં જમલકતનુાં 

પ્રમાણ જોતાાં કુલ ખેતમજૂરો પૈકી ૫૭.૫% ખેતમજૂરો જમલકત ધરાવતા હતા. જેમાાં મોટાર્ાગનાાં ૬૮% ખતેમજૂરો પાસે જમલકત થવરૂપે મકાનનુાં 

પ્રમાણ સૌથી વધુ જોવા મળ્યુાં હતુાં. જ્યારે ૨૦% ખતેમજૂરો પાસે માલીકીની જમીન, ૮% ખેતમજૂરો પાસે દાગીના અને ૪% ખેતમજૂરો 

માલીકીની અન્ય વથતુઓ ધરાવતા હતા. આમ, સાંશોધન અભ્યાસના આધારે કહી શકાય ક ેખેતીક્ષેર સાથે સાંકળાયેલા ખેતમજૂરોમાાં જમલકતનુાં પ્રમાણ 

નજહવત જોવા મળ્યુાં છે.  

 

(જમકલકત પ્રમાણ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ખતેમજૂરોમાાં સરકારી યોજનાઓની જાણકારીનો અર્ાવ જોવા મળ ેછે.  

 પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત મેળવેલ પ્રાથજમક માજહતીના પૃથ્થકરણન ે આધાર ે ખેતીક્ષરે સાથે સાંકળાયેલા ખેતમજૂરોમાાં સરકારી 

યોજના જવશેની જાણકારી અાંગ ેમાજહતી મેળવતા કુલ ખેતમજૂરો પકૈી ૬૨.૫% ખેતમજૂરો સરકારી યોજના જવશ ેજાણકારી ધરાવતા હતા. જયાર ે

૩૭.૫% ખતેમજૂરો સરકારી યોજનાની જાણકારી ધરાવતા ન હતા. આમ, સાંશોધન અભ્યાસના આધારે કહી શકાય કે મોટાર્ાગનાાં ખેતમજૂરોમાાં 

સરકારી યોજનાઓની જાણકારીનુાં પ્રમાણ એકાંદરે સારુાં જોવા મળ્યુાં છે.  

(સરકારી યોજનાની જાણકારીનુાં પ્રમાણ) 

 

 

 

 

 

 

5. સાંશોધન અભ્યાસના તારણો :-  

 પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત વડાલી તાલુકાના નાદરી ગામમાાં ખેતીક્ષેરમાાં રોકાયેલા ખેતમજૂરો પાસેથી મેળવેલ પ્રાથજમક માજહતીના 

પૃથ્થકરણના આધાર ેપ્રાપ્ત થયેલા તારણો પર નજર કરતાાં....  

૧. પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસમાાં ખેતીક્ષેરમાાં રોકાયેલાાં કુલ ઉત્તરદાતામાાંથી ૫૫% પુરૂિો અને ૪૫% થરીઓનો સમાવેશ થાય છે. 



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences            ISSN: 2581-6241    Volume - 4, Issue - 6, June - 2021 

Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                                                          Impact Factor:  3.871 

Received on : 07/06/2021                                                         Accepted on : 21/06/2021                                         Publication Date: 30/06/2021 

Available online on –   shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 80 

૨. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાની જ્ઞાજત પ્રમાણ પર નજર કરતાાં કુલ ખેતમજૂરોમાાંથી મોટાર્ાગનાાં ૫૨.૫% લોકો SC જ્ઞાજત ધરાવતાાં 

હતા, જ્યારે ૧૭.૫% ST અન ે૩૦% ખેતમજૂરો OBC જ્ઞાજત ધરાવતાાં હતા.  

૩. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતામાાં જશક્ષણનુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ ખેતમજૂરોમાાંથી ૩૦% મજૂરો પ્રાથજમક અને ૨૫% મજૂરોએ માધ્યજમક 

સુધીનો અભ્યાસ મેળવેલો હતો, જ્યારે ૨૭.૫% ખેતમજૂરોએ ઉચ્ચ.માધ્યજમક સુધીનો અભ્યાસ મળેવેલો હતો તમેજ ૧૭.૫% ખેતમજૂરો 

જનરક્ષર જોવા મળ્યા હતા. 

૪. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાં વવૈાજહક જથથજત જોતાાં કલુ ખેતમજૂરોમાાંથી ૯૦% પરજણત જોવા મળ્યા હતા.   

૫. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓ પૈકી ૭૦% ખેતમજૂરો સાંયુક્ત કટુુાંબમાાં રહેતા હતા. જ્યારે ૩૦% ખેતમજૂરો જવર્ક્ત કટુુાંબ ધરાવતાાં 

હતા.  

૬. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાં મકાનની જવગત જોતાાં કલુ ખેતમજૂરો પૈકી ૪૭.૫% ખેતમજૂરો પાકા ધાબાવાળા મકાનમાાં રહેતા 

હતા, જ્યારે ૪૦% ખેતમજૂરો પાસે કાચુાં મકાન જોવા મળ્યુાં હતુાં. તમેજ ૧૨.૫% ખેતમજૂરો ક ેજેમની આર્થિક જથથજત ખરાબ હોવાથી તેઓ 

માટીના ઘરમાાં રહેતા હતા.  

૭. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાં મકાન માલીકીની જવગત જોતાાં કુલ ખેતમજૂરોમાાંથી ૯૨.૫% ખેતમજૂરો પાસ ેપોતાની માજલકીનુાં 

મકાન ધરાવતાાં હતા, જ્યારે ૭.૫% ખેતમજૂરો ર્ાડાના મકાનમાાં રહેતા હતા. જે અાંતગિત માજસક ર્ાડાની જવગત જોતાાં મોટા ર્ાગનાાં 

૫૦% ખેતમજૂરો માજસક  ૧૦૦ થી ૫૦૦ રૂજપયા સધુીનુાં ર્ાડુાં ચૂકવતા હતા.  

૮. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતામાાં ખેતીક્ષરેમાાં ખેતમજુરી સાથ ેસાંકળાયેલા વિિનુાં પ્રમાણ જોતાાં કલુ ખેતમજૂરોમાાંથી મોટાર્ાગનાાં ૫૦% 

ખેતમજૂરો ક ેજેઓ ૧૦ વિિથી વધુ સમયથી ખેતીક્ષેરમાાં ખેતમજુરી કરતાાં હતા, જ્યારે ૨૦% ખેતમજૂરો ૫ વિિથી અને ૩૦% ખેતમજૂરો ૬ 

થી ૧૦ વિિ સુધી મજૂરીકામ કરતાાં હતા.   

૯. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાં માજહનામાાં પ્રાપ્ત થતાાં કામના રદવસોનુાં પ્રમાણ જોતાાં કલુ ખેતમજૂરો પૈકી ૫૭.૫% મજૂરોએ 

જણાવ્યુાં ક ેતેમને માજહનામાાં ૧૫ થી  ૨૧ રદવસનુાં કામ મળી રહ ેછે. જ્યારે ૨૨.૫% મજૂરોએ જણાવ્યુાં કે તઓેન ેમાજહનામાાં ૯ થી 

૧૪ રદવસનુાં કામ મળી રહે છે.  

૧૦. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાં દૈજનક કામના કલાકોની જવગત જોતાાં  ૯૦.૫% ખેતમજૂરોએ જણાવ્યુાં કે તેઓ દૈજનક ૫ થી ૮ 

અન ેવધુમાાં વધુ ૧૦ કલાક કામ કર ેછે.  

૧૧. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાં ખેતમજુરી અાંતગિત પ્રાપ્ત થતાાં દૈજનક વેતનનુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ ખેતમજૂર પૈકી ૫૦% મજૂરોએ 

જણાવ્યુાં ક ેતેમન ેદૈજનક ૧૫૦ થી ૨૦૦ રૂજપયાનુાં વેતન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે ૩૦% મજૂરોએ જણાવ્યુાં ક ેતઓેન ેદૈજનક ૧૦૦ થી ૧૫૦ 

સુધીનુાં વેતન મળે છે. આથી, કહી શકાય ક ેખેતીક્ષરેમાાં કામકરતાાં ખેતમજૂરોમાાં કામના કલાકો સામ ેપ્રાપ્ત થતુાં  દૈજનક વેતનનુાં પ્રમાણ ઓછુાં 

જોવા મળ્યુાં છે.  

૧૨. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાં દવેાનુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ ખેતમજૂરો પૈકી ૪૭.૫% ખેતમજૂરો દેવુાં ધરાવતાાં હતા, જે પૈકી 

૭૧.૪% ખેતમજૂરો ૫૦૦૦૦ સુધીનુાં દવેુાં ધરાવતાાં હતા, જ્યારે ૨૩.૮% ખેતમજૂરો ૮૦૦૦૦ સુધી અને ૪.૮% ખેતમજૂરો ૧ લાખ 

સુધીનુાં દેવુાં ધરાવતાાં હતા. જે અાંતગિત  ૪૨.૯% ખેતમજૂરોએ સગા-સબાંધી પાસેથી અને ૨૩.૮% ખેતમજૂરોએ સહકારી માંડળીમાાંથી, 

૧૯% ખેતમજૂરોએ બેંકમાાંથી અને ૧૪.૩% ખેતમજૂરોએ જમર વતુિળમાાંથી દવેુાં લીધેલુાં હતુાં.  

૧૩. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાંથી કુલ ખેતમજૂરો પૈકી ૬૨.૫% ખેતમજૂરો BPL રશેનકાડિ ધરાવતાાં હતા, જ્યારે ૩૭.૫% 

ખેતમજૂરો APL કાડિ ધરાવતાાં હતા.  

૧૪. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાં આર્થિક જથથજતનુાં પ્રમાણ જોતાાં ૭૫% ખેતમજૂરોની આર્થિક જથથજત મધ્યમ જોવા મળી હતી, માર 

૧૫% ખેતમજૂરો કે જેઓની આર્થિક જથથજત ખરાબ જોવા મળી હતી. આથી, કહી શકાય ક ેખેતીક્ષરેમાાં મજૂરી કરતાાં ખેતમજૂરોની આર્થિક 

જથથજત એકાંદરે મધ્યમ જોવા મળી હતી.  

૧૫. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાં ખેતમજુરી સમયે પડતી મુશ્કેલીઓનુાં  પ્રમાણ જોતાાં ૫૨.૫% ખેતમજૂરોએ જણાવ્યુાં ક ેતેઓને 

કામના સામે પ્રાપ્ત થતુાં ઓછુાં વેતન છે, જ્યારે ૨૭.૫% ખેતમજૂરોએ જણાવ્યુાં ક ેતેઓને ખેતીમાાં કામના કલાકોનુાં પ્રમાણ વધ ુછે.  

૧૬. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૭૫% ખેતમજૂરોએ જણાવ્યુાં ક ેતેઓને  કામના કલાકો સામ ેયોગ્ય વેતન મળે છે.  

૧૭. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૬૨.૫% ખેતમજૂરો સરકારી યોજનાઓ જવશે જાણકારી ધરાવતાાં હતા.  

૧૮. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતામાાંથી ૬૭.૫% ખેતમજૂરોએ જણાવ્યુાં ક ેતઓેન ેખેતમજુરી અાંતગિત નવી ટકે્નોલૉજીવાળા સાધનોનો 

વપરાશ કરતાાં આવડતો નથી.  કારણક ેમોટાર્ાગનાાં ૬૯.૨% ખતેમજૂરોએ જણાવ્યુાં ક ેતેઓન ેજરૂરી માગિદશિન અને તાલીમના અર્ાવન ે

લીધે યાંરોનો વપરાશ કરતાાં આવડતુાં નથી, જ્યારે ૧૫.૪% ખતેમજૂરોએ જણાવ્યુાં ક ેતેઓ જનરક્ષર હોવાના કારણ ેયાંરોનો વપરાશ કરી શકતા 

નથી.  
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૧૯. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૫૨.૮% ખેતમજૂરોએ જણાવ્યુાં ક ેખેતીક્ષરેમાાં આધુજનક યાંરોના વપરાશથી તમેની મજૂરીના 

પ્રમાણમાાં ઘટાડો થયો છે.  

૨૦. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતામાાંથી ૫૭.૫% ખેતમજૂરો પોતાના નામે જમલકત ધરાવતા હતા. જેમાાંથી ૬૮% મકાન, ૨૦% જમીન, 

૮% દાગીના અન ે૮% ખેતમજૂરો અન્ય જમલકતો ધરાવતાાં હતા.  

૨૧. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગિત ઉત્તરદાતામાાંથી ૬૦% ખેતમજૂરોએ થવીકાયુું કે ખેતમજૂરીથી તેઓની આર્થિક જથથજતમાાં નોંધપાર સધુારો થયો છે.  

 

6. સાંશોધન અભ્યાસના સચૂનો :-  

       પ્રથતુત સાંશોધન અભ્યાસ વડાલી તાલુકાના નાદરી ગામમાાં ખતેીક્ષેરમાાં રોકાયેલા ખેતમજૂરો પાસેથી મેળવેલ માજહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ે

પ્રાપ્ત થયેલાાં તારણોન ેઆધારે ર્ાજવ સૂચનો અજનવાયિ બને છે. જેથી જે પણ મયાિદા પ્રથતુત અભ્યાસ દ્વારા જાણવા મળે છે તે ર્ાજવ સાંશોધન 

અાંતગિત ઉપયોગી થઈ ર્ાજવસાંશોધન અભ્યાસની રદશાજર્મુખતા દશાિવવામાાં ઉપયોગી પુરવાર થાય છે.  

૧. ખેતીક્ષેરમાાં ખેતમજૂરી કરતાાં ખેતમજૂરોને કામના કલાકો સામે યોગ્ય પ્રમાણમાાં વેતનની ચૂકવણી કરવી.  

૨. ગ્રામીણ જવથતારોમાાં રહેતા ખેતમજૂરોન ે ચોમાસા જસવાયની ઋતુઓમાાં બેકાર બનીને ન બેસી રહવેુાં પડ ે તે માટે ગ્રામય જવથતારોમાાં થવ 

રોજગારી કાયિક્રમ અાંતગિત ગહૃ ઉધોગો શરૂ કરવા કે જેથી ખેતમજૂરોની આર્થિક જથથજતમાાં સુધારો લાવી શકાય.  

૩. ખેતમજૂરોન ેખેતીક્ષરેમાાં આપનાવામાાં આવતા આધુજનક યાંરો જવશ ેમાજહતગાર કરીને તમેને જરૂરી માગિદશિન અને તાલીમ પૂરા પાડવા કે 

જેથી તેઓ તેનો વપરાશ કરી શક.ે  

૪. ખેતમજુરી અાંતગિત થરી અને પુરૂિોને સમાન વેતન મળી રહ ેતેવા પ્રયત્નો કરવા.  

૫. ખેતમજૂરોન ેપ્રોઢ જશક્ષણ અાંતગિત જશક્ષણ પૂરુાં પાડવુાં ક ેજેથી તેઓ વાાંચી લખી શક ેતેમજ તેમના બાળકોને યોગ્ય જશક્ષણ આપી શક.ે  

૬. સરકારી યોજનાઓ દ્વારા જેવી કે આવાસ યોજના, મજહલા સશજક્તકરણ, જનધન યોજના અને સુકન્યા સમૃજદ્ધ યોજના થકી લોકોન ે

જાગૃત કરી તેના લાર્ો અપાવવા.  

૭. ગ્રામીણ જવથતારોમાાં સરકારી યોજનાઓ અમલી બનાવવી જેમ કે મનરેગા યોજના દ્વારા ગ્રામીણ જવથતારમાાં રહેતા લોકોને રોજગારી મળી 

રહે તવેા પ્રયત્નો હાથ ધરવા જોઈએ.   

૮. ખેતમજૂરી કરતી સમયે અકથમાત દરમયાન ગાંર્ીર રીતે ઘાયલ થયેલ શ્રજમકોન ેમાજલક તરફથી યોગ્ય વળતર મળી રહ ેતવેા પ્રયત્નો હાથ ધરવા 

જોઈએ.  

૯. ખેતમજૂરોને ફરજજયાત વીમા કવચ પૂરુાં પાડવામાાં આવે જેથી આકજથમક બનાવ સમયે મૃત્યુના રકથસામાાં મજૂરના પરરવારને આર્થિક સહાય 

મળી રહ.ે  

૧૦. ગ્રામીણ જવથતારમાાં રહેતા અન ેખતેી સાથ ેસાંકળાયેલા ખેતમજૂરોના જીવન ધોરણમાાં નોંધપાર સધુારો આવ ેતેમજ તેમની આર્થિક જથથજતમાાં 

સુધારો થાય તવેા પ્રયત્નો હાથ ધરવા જોઈએ.  
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