ુ રાતમાાં વનબાંધ ુ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત કૃષિ વૈષવધ્યકરણ કાયગક્રમના
ગજ
લાભાર્થીઓનો આષર્થિક અભ્યાસ(વલસાડ અને તાપી જજલ્લાના સાંદભે)
ુ એસ.ર્ામીત
ષવપલ
રીસર્ચ સ્કોલર, ગ્રામઅર્ચશાસ્ત્ર વિભાગ, આશ્રમ રોડ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ-380014
મો.7600952139
ટાં ુકસાર :
પ્રસ્તુત સંશોધન અભ્યાસ માટે વમશ્રસંશોધન (પરરમાણાત્મક અને ગુણાત્મક) પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરી અભ્યાસમાં
ુ ૂણચ સ્તરીત વનદશચન પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરી કુ લ બે
પ્રાર્વમક અને દ્વિવતય મારિતીનો આધાર લેિાયો છે અને િેતપ
િલસાડ અને તાપી જજલ્લાના બે તાલુકાના ૧૭ ગામોમાંર્ી કુ લ ૧૨૫૧ લાભાર્ીમાંર્ી ૨૦ ટકા મુજબ ૨૫૧ સીમાંત
ૂ લાભાર્ી ખેતીમાંર્ી બે ગણી આિક
લાભાર્ીની વનદશચન તરીકે પસંદ કરી અભ્યાસ કરતા જાણિા મળ્ુ ં કે ખેડત
પ્રાપ્ત કરી શક્યો નર્ી. મોટાભાગના લાભાર્ીઓ તેમને આપિામાં આિતા ખાતર અને શાકભાજીના બબયારણર્ી
અસંતોષ િતો એક સીઝન કે એક િષે આ સિાય આપિાર્ી ખેતીમાંર્ી બે ગણી આિક પ્રાપ્ત કરી શકાતી નર્ી.
સરકારની વનતી એિી િોિા જોઈએ કે પાકો જે પિેલા પંરપરાગત િતાં અનાજ જુ િાર, રાગી, દાળ જેિા પાકોને
પ્રોત્સાિન આપી શકાય દાળ જેિા પાકોના ભાિ બજારમાં સારા મલી રહ્ાં છે . સરકારે સજીિખેતી માટે પ્રોત્સાિન
આપવુ જોઈએ આરદિાસી વિસ્તાર સજીિ ખેતી જ કરે છે તો તેમના પાકોને વ્યિસ્સ્ર્ત ભાિ આપે બજારની વ્યિસ્ર્ા
કરિી જોઈએ.
Keyword : આરદિાસી, ખેતીની આિક, રોજગારી, ઉત્પાદન, ખેતી ખર્ચ, જીિનધોરણ

પ્રસ્તાવના

1.

ભારત એક કૃવષ પ્રધાન દે શ છે અને ગામડાઓમાં

ભારતીય અર્ચતત્ર
ં ખેતી પર આધારરત છે . કૃવષ

મોટાભાગની િસ્તી કૃવષક્ષેત્ર ઉપર આધારીત

અને તેની સાર્ેના સંલગ્નક્ષેત્રો સાર્ે ભારતમાં

િોય છે . ભારતીય અર્ચતત્ર
ં કૃવષ પર આધારરત છે .

આજીવિકાનો સૌર્ી મોટો સ્ત્રૌત છે . ભારતના

કૃવષ ક્ષેત્ર દે શના વિકાસમાં અગત્યનો ભાગ ભજિે

આવર્િક વિકાસ માટે ત્રણ ક્ષેત્રો મિત્ત્િના છે ૧.

છે . ભારતનુ ં કૃવષક્ષેત્ર સૌર્ી િધુ રોજગારી આપતુ ં

કૃવષ ક્ષેત્ર ૨. ઔધોબગક ક્ષેત્ર અને ૩. સેિા ક્ષેત્ર.

ક્ષેત્ર છે . આઝાદી સમયે ભારતના ૭૦ ટકા લોકો

૨૦૧૫-૧૬માં કૃવષ ક્ષેત્રનુ ં પ્રમાણ ૧૯ ટકા

કૃવષ અને સંલગ્ન પ્રવ ૃવતમાંર્ી રોજગારી મેળિતા

ઔધોબગક ક્ષેત્રનુ ં ૨૮ ટકા અને સેિા ક્ષેત્રનુ ં

િતાં. ૨૦૦૧-૨૦૦૨માં ૫૮ ટકા જ્યારે ૨૦૧૬-

પ્રમાણ ૫૩ ટકા જેટલું રિેલ ું છે . આવર્િક સિે

૧૭ માં ૪૮ ટકા લોકોને રોજગારી પુરી પાડતુ ં િતુ ં

૨૦૧૧-૧૨ મુજબ રાષ્ટ્રીય આિકમાં કૃવષનો રિસ્સો

(Economy Survey,2016-17). દે શની ૬૮ ટકાર્ી

૧૯૫૦-૫૧માં ૫૦ ટકા િતો. તે ઘટીને ૨૦૦૦-

િધુ િસ્તી ગામોમાં છે (િસ્તી ગણતરી ભારત

૨૦૦૧માં ૨૨.૩ ટકા અને િષચ ૨૦૧૬-૧૭ માં

સરકાર, ૨૦૧૧). દે શમાં આરદિાસી(Scheduled

૧૭.૩ ટકા ર્યો છે (Economy Survey, 2016-

Tribes, ST)ની કુલ િસ્તીના ૯૦ ટકા ગ્રામીણ

17).

વિસ્તારોમાં િસિાટ કરે છે . કૃવષનો ઝડપી
વિકાસ માત્ર રાષ્ટ્રીય સ્તરે આત્મવનભચરતા િાંસલ
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કરિા માટે જ નરિ પરં ત ુ ખોરાક, પોષણ અને

વ્યાસ(૧૯૯૬)ના

કૃવષની

મતે

અંદર

પયાચિરણીય સુરક્ષા માટે પણ જરૂરી છે . દે શના

િૈવિધ્યકરણની િાત આિે ત્યારે એક પાકમાંર્ી

ઉદ્યોગોને તો ૪૦ ટકા કાર્ો માલ કૃવષમાંર્ી મળે છે .

બીજા પાક તરફ સ્ર્ળાંતર કરિાની પ્રવ ૃવત.

ભારતની કૃલ વનકાસ-આિક પૈકીની ૭૦ ટકા

આવર્િક

આિક માત્ર કૃવષમાંર્ી મળી રિેતી િતી. જે િષચ

ૂ ોની
મિત્િપ ૂણચ પદ્ધવત છે જો કે િૈવિધ્યકરણ ખેડત

૨૦૧૩-૧૪ મુજબ દે શની કુલ વનકાસ-આિકમાં

પ્રવતરક્યાની તકો પર આધાર રાખે છે . કૃવષ

કૃવષ ક્ષેત્રનો ફાળો ૧૪.૨ ટકા ર્ઈ ગયો છે (વમશ્રા

િૈવિધ્યકરણના

અને પુરી,૨૦૧૪).

સ્િતંત્રતા િોિી જોઈએ અને તેમાં સ્ર્ાવનક

ત્રીજી

પંર્િષીય

યોજના(૧૯૬૧-૬૬)

દરવમયાન ભારતમાં િરરયાળી ક્ાંવતની શરૂઆત
ર્ઈ. ખેતીમાં મુખ્યત્િે ઊંર્ી ઉપજ આપતા
બબયારણો, રાસાયણક ખાતરો અને જતુ
ં નાશક
દિાઓના

ઉપયોગ

તર્ા

વસિંર્ાઈ

અને

યાંવત્રકીકરણમાં િધારાને િરરયાળી ક્ાંવતના પ્રેરક
તરીકે ઓળખિામાં આિે છે . ભારતને અન્નના
ઉત્પાદનના બાબતમાં સ્િાિલંબી બનાિિા માટે
િરરયાળી ક્ાંવતની જરૂર જણાય આર્ી દે શમાં અન્ન
સલામતી માટે િરરયાળી ક્ાંવતની શરૂઆત ર્ઈ.
ઉપરોક્ત બાબતો ઉપરાંત ખેડાણ

િેઠળના

વિસ્તારમાં િધારો કરિો અને ખેતરોમાં એક
કરતાં િધારે પાકો લેિા ઉપર પણ ભાર મ ૂકાયો
િતો. જમીન સુધારાએ પણ િરરયાળી ક્ાંવતમાં
મિત્િની ભ ૂવમકા ભજિી િતી. િરરયાળી ક્ાંવતએ
ભારતમાં ખેતીની સ્સ્ર્વત બદલી નાંખી ઉત્પાદન
અને ઉત્પાદકતામાં િધારો કયો છે .
જોિીરના

(૨૦૦૦)ના મતે કૃવષિૈવિધ્યકરણ

(Agriculture Diversification) એ પરં પરાગત
કૃવષને ગવતશીલ, વ્યાપારી કૃવષમાં પરરિવતિત
કરિા માટેન ુ ં આગળનુ ં પગવર્્ુ ં છે . જે કૃવષ
ઉત્પાદનમાં િૈવિધ્યકરણ કરીને ઉચુ ં ઉત્પાદન
આપતા પાકો તરફ િળીને કૃવષ ઉત્પાદનના
વ ૃદ્વદ્ધદરને િેગ આપિા માટે મોટી સંભાિના
ધરાિે છે .

વિકાસ

માટે

મ ૂળ

કૃવષ

િૈવિધ્યકરણએ

અબભગમમાં

સંપ ૂણચ

ૂ ોની પરં પરાગત કુશળતા પણ સામેલ
ખેડત
ર્યેલી િોિી જોઈએ.
ગ્રીમ્સના (૧૯૨૯)ના મતે કૃવષનુ િૈવિધ્યકરણ
ૂ ોની રીતે સંખ્યાબંધ લાભો
વ્યસ્ક્તગત ખેડત
ધરાિે છે . પરં ત ુ આ લાભો ઘણા પરરબળો ઉપર
આધારરત

છે .

આિા

સંજોગોમાં જો

મોટી

ૂ ોએ સમાન પરરિતચનો કયાચ િોય
સંખ્યામાં ખેડત
તો તે બજાર અર્િા ઉત્પાદનની રકિંમત આપમેળે
ઘટશે,

પરરણામે

તે

ર્ોક્કસ

ઉત્પાદનના

પુરિઠામાં પરરણમે છે . ઉપરાંત ખ ૂબ ઓછા લોકો
િારા કરિામાં આિતા કૃવષ િૈવિધ્યકરણમાં
ઉચ્ર્તમ સ્તરનો નફો ર્ાય છે , પરં ત ુ મોટા
પ્રમાણમાં લોકો િારા કૃવષ િૈવિધ્યકરણ કરિામાં
આિે તો સામાન્ય રીતે નફો િધુ મયાચરદત ર્ઈ
જાય છે .
ર્ેપ્પ્લન (૨૦૦૦)ના મતે ઘણા અર્ચશાસ્ત્રીઓ
જોખમ

વ્યિસ્ર્ાપનના સાધન

તરીકે

કૃવષ

િૈવિધ્યકરણની રિમાયત કરે છે , તે એક એિી
વ્્ુિરર્ના છે કે, જેમાં કોઈ પણ સમયે એકર્ી
િધુ પ્રવ ૃવત કરિામાં આિે છે , તેમાં ઉત્પાદનના
જોખમો અને આ જોખમોને ઓછા કરિાના
પ્રયાસોનો સમાિેશ ર્ાય છે .
લોન (૨૦૧૩)ના મતે કૃવષ િૈવિધ્યકરણની
પ્રરકયા સુધારે લ ગ્રામીણ માળખાકીય સુવિધાની
પ્રાપ્યતા, કૃવષ ઉત્પાદનમાં ઝડપી ટેકનોલોજીનો
વિકાસ અને અનાજની માંગની તરાિને બદલીને
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શરૂ ર્ાય છે . તેર્ી ઉર્ી રકિંમત આપતા પાકો

૧ શુ ં કૃવષ િૈવિધ્યકરણ કાયચક્મ આરદિાસી

તરફ િૈવિધ્યકરણની આ પ્રરકયા કૃવષ વિકાસમાં

ૂ ોની કૃવષ ઉત્પાદક્તા અને આિકમાં િધારો
ખેડત

િેગ લાિશે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કૃવષ

કરી શકશે ?

ઉદ્યોગોના વિકાસર્ી સાિવસકતાના નિા્ુગમાં

૨. કૃવષ િૈવિધ્યકરણ કાયચક્મ આરદિાસી સીમાંત

પરરણમશે અને રોજગારીની નિી તકો ઊભી

ૂ ોની રોજગારીમાં િધારો કરીને સ્ર્ળાંતર
ખેડત

કરશે. ભારતમાં ઊંર્ી રકિંમત આપતા પાકો તરફ

અટકાિી શકશે ?

કૃવષના િૈવિધ્યકરણ માટે ઘણો મોટો અિકાશ

ૂ ોની
૩. આ કાયચક્મ િારા આરદિાસી ખેડત

દે ખાય છે .

ખેતીમાં આધુવનકરણ કરિા માટે આપિામાં

ગોલેટી(૧૯૯૯)ના મતે કૃવષ િૈવિધ્યકણનો અર્ચ

આિતી સિાય પુરતી છે ?

ફક્ત એક કરતાં િધુ પાકો ઉત્પન્ન કરિાનો નર્ી,

ૂ ોનો
૪. આધુવનક ખેતી અંગે આરદિાસી ખેડત

પરં ત ુ સમગ્ર ગ્રામીણ અર્ચતત્ર
ં ને સમાિિા અને

ૂ ોની
અબભગમ શુ ં છે ? કાયચક્મના લાભાર્ી ખેડત

આિકના સ્ત્રૌતોને વિસ્ત ૃત કરિાનો છે . આ

ખેતીની ગુણિતા ઉપર કોઈ અસર પડી છે ?

પ્રરકયામાં ફક્ત પાક જ નિી, પરં ત ુ નિા બજારો

ુ
૩. સાંશોધના હેતઓ

અને કૃવષ આધારીત ઔધોબગક પ્રવ ૃવતનો પણ

૧. અભ્યાસક્ષેત્રમાં કૃવષ િૈવિધ્યકરણ કાયચક્મના

સમાિેશ

ર્ાય

છે .

કૃવષ

િૈવિધ્યકરણના

સમર્ચનમાં ર્યેલા વિવિધ અભ્યાસો સ ૂર્િે છે કે,

અમલીકરણ બાદ કૃવષ ઉત્પાદન,
ઉત્પાદકતા, રોજગારીની સ્સ્ર્વત તપાસિી .
કૃવષ

તેનીર્ી ઉત્પાદક્તા,રોજગારી અને આિક િધે

૨.

છે .

લાભાર્ીઓના આવર્િક જીિનસ્તરમાં આિેલા

2.

સાંશોધન પ્રશ્ન :

િૈવિધ્યકરણ

કાયચક્મ

અંતગચત

ફેરફારો તપાસિા.

કૃવષ િૈવિધ્યકરણનો ઝોક આધુવનક ખેતી તરફ

4. સાંશોધન પદ્ધષત

છે . ભારતે િરરયાળી ક્ાંવતના બોધપાઠો લીધા છે .

પ્રસ્તુત સંશોધન અભ્યાસ માટે વમશ્રસંશોધન

આરદિાસી સમુદાયમાં આિક, રોજગારી િધારી

(પરરમાણાત્મક

જીિનસ્તર ઊંર્ી લાિિાની અપેક્ષા સાર્ે કૃવષ

ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો છે . આ અભ્યાસમાં

િૈવિધ્યકરણ કાયચક્મનો અમલ કરિામાં આવ્યો

પ્રાર્વમક અને દ્વિવતય મારિતીનો આધાર લેિાયો

છે . આ સંદભે મિત્િનો મુદ્દો એ બને છે કે,

ુ ૂણચ સ્તરીત વનદશચ
છે . પ્રાર્વમક મારિતી માટે િેતપ

આરદિાસી સમુદાય કે જે િષોર્ી પરં પરાગત

પસંદગી િેઠળ લાભાર્ી આરદિાસી ઉતરદાતાની

અને મોટાભાગે સજીિ ખેતી કરે છે . તેઓની

પસંદગી કરીને મેળિિામાં આિી છે . જ્યારે

કૃવષમાં િૈવિધ્યકરણ કાયચક્મ િેઠળ જે સાધન

દ્વિવતય મારિતી ભારત સરકારના વિવિધ િેિાલો,

સિાય આપિામાં આિે છે તેર્ી તેઓની કૃવષમાં

ગુજરાત સરકારના િેિાલો, સ્િતંત્ર સંશોધનો,

કેિા લાભ ર્યા છે અને તેઓની આજીવિકામાં

અભ્યાસ પેપરો, વિવિધ િેબસાઈટમાંર્ી મારિતી

કેિા ફેરફાર ર્યા છે તે જાણિા માટે પસ્તુત

મેળિિામાં આિી છે .

અભ્યાસમાં કેટલાક પ્રશ્નો ઉપસ્સ્ર્ત ર્ાય છે .

ુ ૂણચ સ્તરીત વનદશચન
પ્રસ્તુત અભ્યાસ માટે િેતપ
પદ્ધવતનો

અને

ઉપયોગ

કરી

ગુણાત્મક)

વનદશચની

પદ્ધવતનો

પસંદગી

કરિામાં આિી છે . તમામ લાભાર્ી સીમાંત અને
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કુલ ૨૫૧ ઉત્તરદાતા

ૂ ો છે . િલસાડ જજલ્લાના પસંદ કરે લા
નાના ખેડત

જાણિામા આવ્યા છે .

કુલ ૧૨ ગામોમાં કુલ લાભાર્ી ૭૭૧ છે . ૨૦ ટકા

ૂ ો અને સમાન
કુટુંબોમાં છે . તેઓ સીમાન્ત ખેડત

મુજબ ૧૫૫ લાભાર્ી ઉતરદાતા પસંદ કરે લા છે .

સામાજજક, આવર્િક સ્સ્ર્વત અને રિેઠાણ ધરાિે છે .

એિી જ રીતે તાપી જજલ્લાના કુલ ૫ ગોમોમાં

તેઓના

કુલ લાભાર્ીની સંખ્યા ૪૮૦ છે . ૨૦ ટકા મુજબ

કાયચક્મની અસરોને જાણિામાં આિી છે .

૯૬ લાભાર્ી ઉતરદાતા પસંદ કરે લ છે . આમ

5.1. લાભાર્થીઓને પ્રાપ્ત ર્થયેલ બબયારણની

કુલ બે િલસાડ અને તાપી જજલ્લાના બે

સહાય (જથ્ર્થામાાં)

તાલુકાના

૧૭

કુલ

ગામોમાંર્ી

સંદભે

૧૨૫૧

લાભાર્ી

કુટુંબો

અભ્યાસક્ષેત્રમાં

ઉપર

આ

લાભાર્ીઓને

લાભાર્ીમાંર્ી ૨૦ ટકા મુજબ ૨૫૧ સીમાંત

શાકભાજીનાં પાકોમાં દૂ ધી, ભીંડા, કારે લા, ટામેટા,

ુ ૂણચ સ્તરીત વનદશચનને આધારે
લાભાર્ીની િેતપ

રીંગણ જેિા પાકોના બબયારણો આપિામાં

પસંદગી કરિામાં આિી છે .

આવ્યા

5. કૃષિ વૈષવધ્યકરણ કાયગક્રમના લાભાર્થીઓના

બબયારણની સિાય આપિામાં આિી િતી. જેમાં

જીવન ધોરણ ઉપર પડેલ અસરો

દૂ ધી ૬૦૦ ગ્રામ, ભીંડા ૪ રક.ગ્રા, કારે લા ૧.૧

િતાં. એક લાભાર્ીને એક જ પાકના

કૃવષ

ગ્રામ, રીંગણ ૬૦ ગ્રામ અને ટામેટા ૬૫ ગ્રામ

આપિામાં

બબયારણની સિાય આપિામાં આિી િતી.

આિેલ વિવિધ સિાય િારા તેઓના કુટુંબમાં

લાભાર્ી ઉત્તરદાતાઓને આપિામમાં આિેલ

કૃવષમાં રોજગારી, આિકમાં, જીિન ધોરણમાં

શાકભાજીના પાકોની વિગત નીર્ેના કોષ્ટ્ટક નં.

ર્યેલ ફેરફારોને તપાસિામાં આવ્યા છે . આ

૬.૧માં રજૂ કરી છે .

પ્રસ્તુત

અભ્યાસમાં

િૈવિધ્યકરણ

ઉપરાંત

લાભાર્ીઓને

કાયચક્મ

કાયચક્મ

અંતગચત

અંગેના

તેમના

મંતવ્યો

કોષ્ટક: 1. લાભાર્થીઓએ મેળવેલ શાકભાજીના પાકોના બબયારણનો જથ્ર્થો (કક.ગ્રા) દશાગ વત ાંુ કોષ્ટક (વિગ2016-17)
ુ ા
તાલક
કપરાડા
ઉચ્છલ
કુ લ

રીંર્ણ

ટામેટા

કારે લા

દૂ ધી

ભીંડા

9.3
(0.96)
4.62
(0.79)
13.92
(0.90)

10.07
(1.04)
5.05
(0.86)
15.125
(0.98)

170.5
(17.67)
105.6
(18.09)
276.1
(17.83)

93
(9.64)
46.2
(7.91)
139.2
(8.99)

682
(70.68)
422.4
(72.34)
1104.4
(71.31)

કુ લ
964.88
(100)
583.87
(100)
1548.75
(100)

ૂ કદઠ
ખેડત
6.23
6.8
6.17

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019), નોંધ : ( ) ટકા દશાચિેલ છે .
અભ્યાસક્ષેત્રમાં

સૌર્ી

િધુ

૭૧.૩૧

ટકા

મળે છે . રીંગણના બબયારણની સિાય કપરાડામાં

લાભાર્ીઓએ

ભીંડાનુ ં બબયારણ લીધુ િતુ.ં

૦.૯૬ ટકા જ્યારે ઉચ્છલમાં ૦.૭૯ ટકા લીધેલ

ઉચ્છલમા ૭૧.૩૧ ટકા અને કપરાડામાં ૭૦.૬૮

િતુ ં જે સૌર્ી ઓછુ પ્રમાણ જોિા મળે છે . આમ

ટકા લાભ ભીંડાના બબયારણનો લીધેલ િતો.

કપરાડા અને ઉચ્છલમાં ભીંડા, કારે લા અને

ત્યાર બાદ ૧૭.૮૩ ટકા કારે લાનુ ં બબયારણ લીધુ

દૂ ધીના બબયારણની સિાય િધુ આપેલ છે એમ

િતુ. અને તેન ુ ં પ્રમાણ ઉચ્છલમાં સૌર્ી િધુ જોિા

કિી

શકાય.

ૂ દીઠ
ખેડત

બબયારણની
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કપરાડામાં ૬.૨૩ રક.ગ્રા જ્યારે ઉચ્છલમાં ૬.૮

કરતા િતા પરં ત ુ લાભ મળિાર્ી તે ખર્ચ િિે

ૂ દીઠ
રક.ગ્રા. જોિા મળે છે . આમ કપરાડામાં ખેડત

બીજા પાકોના બબયારણ પાછળ કરી શકે અને

જથ્ર્ો િધુ જોિા મળે છે .

એટલી

5.2.

લાભાર્થીઓને પ્રાપ્ત ર્થયેલ બબયારણની

રકમની

બર્ત

ર્ાય.

બબયારણની

નાણાંરકય સિાયર્ી લાભાર્ીને કેટલો લાભ ર્યો

સહાય (નાણાાંકકય)

છે . તે નીર્ેના કોષ્ટ્ટક નં. ૬.૨માં વિગતો રજૂ કરી
પિેલા

પણ

લાભાર્ીઓ

છે .

શાકભાજીના બબયારણની ખરીદી બજારમાંર્ી
કોષ્ટક: 2. લાભાર્થીઓએ મેળવેલ બબયારણન ાંુ મ ૂલ્ય (રૂષપયામાાં)માાં દશાગ વત ાંુ કોષ્ટક (વિગ-2016-17)
ુ ા
તાલક

રીંર્ણ

ટામેટા

કારે લા

દૂ ધી

ભીંડા

કપરાડા

41850
(2.6)
25920
(2.6)
67770
(2.6)

25841.6
(1.6)
16005.12
(1.6)
41846.72
(1.6)

397575
(24.7)
246240
(24.7)
643815
(24.7)

119970
(7.5)
74304
(7.5)
194274
(7.5)

1025015
(63.7)
634848
(63.7)
1659863
(63.7)

ઉચ્છલ
કુ લ

કુ લ

ૂ કદઠ
ખેડત

1610252

6415.35

997317.1

3973.37

2607569

10388.72

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
બબયારણની નાણાંરકય સિાયમાં ભીંડાની સૌર્ી

કાયચક્મ િારા લાભાર્ીઓને સિાય આપિા માટે

િધુ જોિા મળે છે . આમ સૌર્ી િધુ નાણાંરકય

કાયચક્મની શરૂઆત ર્ઈ તે પ્રમાણે લાભાર્ીઓને

ખર્ચ ભીંડાના બબયરણ માટે ર્યો િતો. ત્યાર બાદ

ત્રણ પ્રકારના રાસાયબણક ખાતરોની સિાય આપી

કારે લાના બબયારણા પાછળનો િતો. સૌર્ી ઓછી

િતી જેમાં ્ુરીયા, ડી.એ.પી. અને એમ.ઓ.પી.

નાણાંરકય

ટામેટાના

પ્રકારના ખાતરોનો આપિામાં આવ્યા િતા જેમાં

બબયારણો માટે કરી િતી. કારણ કે, બબયારણનુ ં

વ્યકવતદીઠ ્ુરીયા ૫0 રક.ગ્રા, એમ.ઓ.પી. ૫૦

પ્રમાણ પણ ઓછુ આપિામાં આવ્્ુ િતુ ં આર્ી

રક.ગ્રા અને ડી.એ.પી. ૨૫ રક.ગ્રા આમ કુલ ૧૨૫

ૂ દીઠ બબયારણની
તેન ુ મુલ્ય પણ ઓછું િતુ.ં ખેડત

રક.ગ્રા રાસાયબણક ખાતરોની સિાય આપી િતી.

સિાય કપરાડામાં રૂવપયા ૬૪૧૪.૩૫ જ્યારે

તે અંગેનો અભ્યાસ કરતા નીર્ે મુજબની મારિતી

ઉચ્છલમાં રૂવપયા ૩૯૭૩.૩૭ની આપી િતી.

પ્રાપ્ત ર્ઈ છે જે કોષ્ટ્ટક નં. ૬.૩માં દશાચિેલ છે .

સિાય

રીંગણ

અને

5.3. લાભાર્થીઓને પ્રાપ્ત ર્થયેલ ખાતરની સહાય
(જથ્ર્થામાાં)
કોષ્ટક : 3. લાભાર્થીઓએ મેળવેલ ખાતરનો જથ્ર્થો (કક.ગ્રા) દશાગ વત ાંુ કોષ્ટક (વિગ-2016-17)
ુ ા
તાલક
કપરાડા
ઉચ્છલ
કુ લ

ુ ીયા *
યર

એમ.ઓ.પી.*

ડી.એ.પી *

કુ લ

7750
(40.0)
4800
(40.0)
12550
(40.0)

7750
(40.0)
4800
(40.0)
12550
(40.0)

3875
(20.0)
2400
(20.0)
6275
(20.0)

19375
(100)
12000
(100)
31375
(100)

ૂ કદઠ
ખેડત
125.0
125.0
125.0
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સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
*MOP = Muriate of
Diammonium Phosphate

Potash,

DAP

=

કુલ રાસયબણક ખાતરોની સિાયનુ ં પ્રમાણ
૩૧૩૭૫ રક.ગ્રા િતુ.ં જેમાં કપરાડામાં ૧૯૩૭૫
રક.ગ્રા જ્યારે ઉચ્છલમાં ૧૨૦૦૦ રક.ગ્રા િતુ.ં
કપરાડા અને ઉચ્છલમાં લાભાર્ીઓને રાસયબણક
ખાતરોમાં ્ુરીયા ૪૦ ટકા એમ.ઓ.પી. ૪૦ અને
ડી.એ.પી. ૨૦ ટકા

આપિામાં આવ્્ુ ં િતુ.ં

ૂ રદઠ ખાતરોનુ ં પ્રમાણ ૧૨૫ રક.ગ્રા. િતુ.ં
ખેડત
જથ્ર્ાનુ ં પ્રમાણ કપરાડા અને ઉચ્છલમાં સરખુ
જ જોિા મળે છે .

5.4. લાભાર્થીઓને પ્રાપ્ત ર્થયેલ ખાતરની સહાય
(નાણાાંકકય)
આધુવનક ખેતી કરિા માટેના એક સાધનોમાં
રાસાયબણક ખાતરોનો સમાિેશ ર્ાય આરદિાસી
ૂ બજારને ધ્યાનમાં રાખીને ખેતી કરે તો
ખેડત
ખેતીમાંર્ી િધુ આિક પ્રાપ્ત કરી શકે આ
આિકમાં િધારો કરી શકે તે માટે રાજ્ય સરકાર
િારા તેમને ખર્ચમાં ર્ોડી રાિત રિે તે માટે
ખાતર માટે નાણાંરકય સિાય આપિામાં આિી
િતી

કોષ્ટક : 4. લાભાર્થીઓએ મેળવેલ ખાતરન ાંુ મ ૂલ્ય (રૂષપયામાાંમાાં) દશાગ વત ાંુ કોષ્ટક
ુ ા
તાલક
કપરાડા
ઉચ્છલ
કુ લ

ુ ીયા *
યર

એમ.ઓ.પી.*

ડી.એ.પી *

કુ લ

ૂ દીઠ
ખેડત

49623.25
(16.2)

168128.50
(54.8)

89280.00
(29.1)

307031.75
(100)

1223.23

30734.40
(16.2)
80357.65
(16.2)

104131.20
(54.8)
272259.70
(54.8)

55296.00
(29.1)
144576.00
(29.1)

190161.60
(100)
497193.35
(100)

757.62
1980.85

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
કપરાડા અને ઉચ્છલમાં ૫૪.૮ ટકા નાણાંરકય

ખાદ્યપાકો અને બબન ખાદ્ય પાકો છે . િાિેતર

સિાય એમ.ઓ.પી ખાતર માટે આપિામાં આિી

વિસ્તારના આધારે ઉત્પાદન અને ઉત્પાદક્તા

િતી. ત્યાર બાદ ૨૯.૧ ટકા નાણાંરકય સિાય

નજક્ક ર્ાય છે . લાભાર્ી ઉત્તરદાતાઓએ લાભ

ડી.એ.પી. ખાતરની િતી. અને એમ.ઓ.પી

પિેલા અને લાભ પછી ખાદ્યપાકોમાં નાગલી,

ખાતરની ૧૬.૨ ટકા િતી. ખાતરની નાણાંરકય

ડાંગર, જુિાર, ઉપરાંત કઠોળમાં અડદ, તુિેર

ૂ દીઠ કપરાડામાં ૧૨૩૩.૨૩ અને
સિાય ખેડત

તેમજ રોકડીયા પાકોમાં મગફળી, સોયાબીન,

ઉચ્છલમાં ૭૫૭.૬૨ રૂવપયાની આપી િતી જ્યારે

મકાઈ જેિાં પાકોનુ ં િાિેતર ક્ુચ િતુ. જ્યારે

ૂ દીઠ રૂવપયા ૧૯૮૦.૮૫ િતી.
કુલ સિાય ખેડત

લાભ લીધાના િષે (2016-17) શાકભાજીના

5.5. લાભાર્થીઓનો વાવેતર ષવસ્તાર

પાકોમાં રીંગણ, ટામેટા, ભીંડા, કારે લા, દૂ ધી જેિા

કુલ

૨૫૧

લાભાર્ી

ઉત્તરદાતાઓની

ર્ોમાસા ઉપર આધારરત છે

ખેતી

પાકનુ ં િાિેતર ક્ુચ િતુ. આ સંદભે લાભાર્ી

અને કેટલાક

ઉત્તરદાતાઓના િાિેતર વિસ્તરોનુ ં વિશ્લેષણ

વશયાળામાં વસિંર્ાઈનો લાભ લઈને પાક લે છે .

અરિયા રજૂ ક્ુચ છે .

બંને જજલ્લામાં લેિામાં આિતા પાકો મુખ્યત્િે
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કોષ્ટક : 5. કૃષિ વૈષવધ્યકરણ કાયગક્રમ હેઠળ લાભ લીધેલ પાકોનો વાવેતર ષવસ્તાર (એકરમાાં) દશાગ વત ાંુ
કોષ્ટક (વિગ-2016-17)
પાકો
દૂ ધી
ભીંડા
કારે લા
ટામેટા
રીંગણ
કુલ

કપરાડા

ઉચ્છલ

કુલ

કુટુંબદીઠ િાિેતર વિસ્તાર

42.4
(13.88)

9
(4.80)

51.4
(10.42)

0.20

74.7
(24.54)
62.7
(20.52)
71.4
(23.37)
54.3
(17.77)
305.5
(100)

63.9
(34.06)
40.7
(21.70)
31.9
(17.0)
42.1
(22.44)
187.6
(100)

138.6
(28.11)
103.4
(20.97)
103.3
(20.95)
96.4
(19.55)
493.1
(100)

0.55
0.41
0.41
0.38
1.96

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
કુલ સિાય મેળિેલ પાકોનો િાિેતર વિસ્તાર

શાકભાજીના પાકોમાં ભીંડા, કારે લા, રીંગણ,

૪૯૩.૧ િતો જેમાં ભીંડાનો ૨૮. ૧૧ ટકા, કારે લા

ટામેટા

૨૦.૯૭ ટકા, અને ટામેટાનો ૨૦.૯૫ ટકા િતો.

ઉત્પાદક્તા જમીન વિસ્તારના સંદભે છે . કુલ

જે સૌર્ી િધુ િતો. કપરાડામાં ભીંડા, ટામેટા,

િાિેતર વિસ્તારનો આધાર લઈને કુટુંબદીઠ

કારે લાના પાકનુ ં િાિેતર િધુ ર્્ુ ં િતુ ં જ્યારે

ઉત્પાદન અને ઉત્પાદક્તા મેળિિામાં આિી છે .

ઉચ્છલમાં ભીંડાનુ ં િાિેતર ૩૪.૦૬ ટકા અને

ૂ ોએ સિાય મેળવ્યા બાદ કૃવષક્ષેત્રે
લાભાર્ી ખેડત

રીંગણનુ ં ૨૨.૪૪ ટકામાં ક્ુચ િતુ ં જ્યારે દૂ ધીનો

કુલ ઉત્પાદન અને પાકની ઉત્પાદક્તામાં કેિા

િાિેતર વિસ્તાર ઓછો જોિા મળે છે .

ફેરફાર ર્યા છે તે તપાસિામાં આવ્્ુ ં છે .

અને

દૂ ધીનુ ં

ઉત્પાદન

લીધુ

5.6. પાકોન ાંુ ઉત્પાદન અને ઉત્પાદક્તા
કોષ્ટક : 6. કૃષિ વૈષવધ્યકરણ કાયગક્રમ હેઠળ લાભ લીધેલ પાકોન ાંુ ઉત્પાદન (મણમાાં) દશાગ વત ાંુ કોષ્ટક
(વિગ-2016-17)
કુટુંબદીઠ

ઉત્પાદક્તા

કપરાડા

ઉચ્છલ

કુલ

દૂ ધી

372

112.1

484.1

1.93

9.42

ભીંડા

712.1

377.1

1089.2

4.34

7.86

કારે લા

733.9

297.5

1031.4

4.11

9.97

ટામેટા

1261.9

280.9

1542.8

6.15

14.94

રીંગણ

631

426.2

1057.2

4.21

10.97

3710.9

1493.8

5204.7

20.74

10.56

શાકભાજીના પાકો

કુલ

ઉત્પાદન

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
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લાભાર્ીઓએ લાભના િષે સૌર્ી િધુ કપરાડામાં

લાભાર્ીઓ અનાજનુ ં િેર્ાણ કરે છે પણ પોતાના

ટામેટાનુ ં ઉત્પાદન ક્ુચ િતુ ં જ્યારે ઉચ્છલમાં

િપરાશ જેટલું રાખે છે બાકીનુ ં િેર્ાણ કરી દે છે .

રીંગણનુ ં ઉત્પાદન લીધુ ં િતુ.ં કપરાડામાં કુલ

કારણ કે આરદિાસી સંસ્કૃવત પ્રમાણે મોટાભાગનાં

ઉત્પાદન શાકભાજીનુ ં ૩૭૧૦.૯ મણ ર્્ુ ં િતુ ં

ૂ ોમાં એિી માન્યતા પ્રર્બલત િતી કે
ખેડત

જ્યારે ઉચ્છલમાં ૧૪૯૩.૮ મણ આમ કુલ

ખેતરમાં જે અનાજ પાકે છે તેને પોતાના

ત્પાદન ૫૨૦૪.૭ મણ ર્્ુ ં િતુ.ં કુટુંબ દીઠ

ઘરિપરાશ માટે જ રાખવુ ં જોઈએ ઘરમાં અનાજ

ભીંડાનુ ં ઉત્પાદન ૪.૩૪ મણ, રીંગણનુ ં ૪.૨૧

િશે તો જ્યારે કૃદરતી આપવત કે અન્ય પ્રકારની

મણ અને ટામેટાનુ ં ૬.૧૫ મણ જોિા મળે છે

સમસ્યાઓ આિે ત્યારે જીિન વનિાચિ માટે

જ્યારે સૌર્ી ઓછું ઉત્પાદન દૂ ધીનુ ૧.૯૩ મણ

કામમાં આિશે ઘરમાં પૈસાના િોય અને કોઈ

જોિા મળે છે . ઉત્પાદક્તા ટામેટાની ૧૪.૯૪

પ્રંસગ આિી ગયો િોય એિા સમયે જ અનાજનુ ં

જોિા મળે છે . બીજા બધા શાકભાજીના પાકોની

િેર્ાણ કરતાં િતાં. ઘણી િાર બજારના ભાિો

ઉત્પાદક્તા ૯ મણની આજુબાજુ જોિા મળે છે .

ઉપર આિકનો આધાર રિેતો િોય છે કારણ કે

5.7. પાકોની આવક

બજાર ભાિ ઓછા મળે તો ઘણી િાર ખેતીના
ખર્ચ જેટલી પણ આિક મળતી નર્ી.

કોષ્ટક : 7. કૃષિ વૈષવધ્યકરણ કાયગક્રમ હેઠળ લાભ લીધેલ પાકોની કુ ટુાંબદીઠ આવક (રૂષપયામાાં) દશાગ વત ાંુ
કોષ્ટક (વિગ-2016-17)
કપરાડા

ઉચ્છલ

કુલ

દૂ ધી

856.8

440.9375

1297.73

ભીંડા

2767.083

2440.542

5207.62

કારે લા

1906.368

1260.958

3167.327

ટામેટા

3507.054

1170.417

4677.47

રીંગણ

2011.66

1909.021

3920.68

કુલ

11048.96

7221.875

18270.84

શાકભાજીના પાકો

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
લાભાર્ીઓની

કુટુંબદીઠ

રીંગણની

રૂવપયા િતી આમ આ આિક ઘણી ઓછી છે એવુ ં

૩૯૯૨૦.૬૮ રૂવપયા જ્યારે ભીંડાની ૫૨૦૭.૬૨

ૂ ોનુ ં
કરિ શકાય. કપરાડામાં મોટા ભાગના ખેડત

રૂવપયા િતી કપરાડામાં સૌર્ી િધુ આિક

એવુ કિેવ ુ િતુ ં કે, શાકભાજીના પાકોની ખેતી

૩૫૦૭.૫૪

જ્યારે

કરિી એના કરતા મજુરી કરિી સારી છે કારણ

ઉચ્છલમાં ૨૪૪૦.૫૪ ભીંડાની િતી એવુ ં કિી

કે, રીંગણનો ભાિ મણના ૪૦૦ રૂવપયા િોય એના

શકાય શાકભાજીના પાકોની કુલ કુટુંબદીઠ આિક

કરતા એક વ્યસ્ક્તની આિક એક રદિસની ૫૦૦

રૂવપયા ૧૮૨૭૦.૮૪ ની િતી જે ઉચ્છલમાં આ

રૂવપયા મળે છે . અને પવત-પત્ની બંને જાય તો

આિક ૭૨૨૧.૮૭ અને કપરાડામાં ૧૧૦૪૮.૯૬

૧૦૦૦ રૂવપયા રદિસની રોજગારી મળી રિે આમ

રૂવપયા

આિક

ટામેટાની

િતી
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ખેતી કરિા કરતા સ્ર્ળાંતર કરી રોજગારી

સાધનો, ખાતર, બબયારણ, અને દિા પાછળ

મેળિિી સારી.

કરિા પડે છે . અને આ ખર્ચ કુંટુબોની આવર્િક

5.8. લાભાર્થીઓનો ખેતી ખર્ગ

ૂ ો કરતા િતા. ખર્ચમાં
પરરસ્સ્ર્વત પ્રમાણે ખેડત

ખેતીમાં ઉત્પાદન સમયે ઘણાં ખર્ચ કરિા પડતા

ઘરનો અને બજારના સાધનો બંનન
ે ો સમાિેશ

િોય છે જેમા શ્રમ, જમીનખેડાણ, વસિંર્ાઈ, ખેત

કરે લ છે .

કોષ્ટક : 8. કૃષિ વૈષવધ્યકરણ કાયગક્રમ હેઠળ લાભ લીધેલ પાકોનો કુ ટુાંબદીઠ ખર્ગ (રૂષપયામાાં) દશાગ વત ાંુ
કોષ્ટક (વિગ-2016-17)
ખર્ગના પ્રકાર

ખર્ગ-A

ખર્ગ-C

કપરાડા

ઉચ્છલ

કુ લ

માનવશ્રમ(ભાડે)

2300.903

2923.47

2539.016

ખેડાણ/સાધન

1620.581

2446.79

1936.582

બબયારણ

1022.516

991.77

1010.757

છાબણ્ુ ં ખાતર

1222.632

2627.19

1759.833

250

250.00

250

વસિંર્ાઈ

3944.019

2340.58

3330.753

જતુ
ં નાશક દિા

2594.994

1856.67

2312.606

કુ લ ખર્ગ – A

12955.65

13436.47

13139.55

માનિશ્રમ (ઘરનુ)ં

1804.923

1373.92

1640.076

કુ લ ખર્ગ (A+C)

14760.57

14810.39

14779.62

રાસયબણક ખાતર

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
કૃવષ િૈવિધ્યકરણ કાયચક્મના િષચ દરવમયાન

િધુ ખર્ચ કરે લ જોિા મળે છે તેમાં લાભના િષે

ખાતર અને બબયારણની સિાય મળે લ િોિાર્ી

કપરાડામાં ૧૭.૫૮ દિાઓનો ઉપયોગ કયો

એ સમયનો બબયારણ અને ખાતરનો ખર્ચ ઓછો

િતો. દિાનો ઉપયોગ જતુઓ
ં
મારિા ઉપરાંત

જોિા મળે છે . કપરાડા અને ઉચ્છલમાં ૧.૯૦

ઘાસને કાઢિા માટે ઉપયોગ કયો િતો અને આ

ટકા ખર્ચ રાસાયબણક ખાતરો પાછળ િતો જ્યારે

દિા પાકના િાિેતર કયાચ પિેલા એક િાર અને

બબયારણો પાછળ ૧.૬૯ ટકા ખર્ચ કયો િતો જે

ત્યારબાદ ત્રણર્ી ર્ાર િાર દિાનો છંટકાિ

સૌર્ી ઓછો િતો. આમ સિાયના િષચ દરવમયાન

કરતા

જોઈએતો કુટુંબદીઠ ખાતર અને બબયારણ પાછળ

૧૪૭૭૯.૬૨

રૂવપયા૨૫૦નો ખર્ચ કરે લ જોિા મળે છે . સિાયના

૧૩૧૩૯.૫૫ અને માનિશ્રમ ખર્ચ-ક રૂવપયા

િષચ

૧૬૪૦.૭૬ જોિા મળયો િતો.

દરવમયાન

વસિંર્ાઈઅને

લાભાર્ીઓએ

ખર્ચ-અ

માં

િતા.

કુટુંબદીઠ
િતો

કુલ

રૂવપયા

ખર્ચ-અ

રૂવપયા

ખર્ચ

જ્યારે

જતુ
ં નાશક દિાઓ પાછળ સૌર્ી
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કોષ્ટક : 9. કુ ટુાંબદીઠ આવક-ખર્ગ તફાવત (વિગ-2016-17)
ુ ા
તાલક

કુ લ આવક

કુ લ ખર્ગ

ર્ોખ્ખી આવક

કપરાડા

11048.96

8844.17

2204.79

ઉચ્છલ

7221.87

5289.78

1932.09

કુ લ

18270.84

14133.95

4136.89

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
કપરાડામાં લાભ સમયે કુટુંબદીઠ આિક રૂવપયા

ભાિ િષે િષે િધતો જોિા મળે છે જ્યારે

૧૧૦૪૮.૯૬ િતી જ્યારે

તેની સામે ખર્ચ

ઉત્પાદનના મિત્તમ ટેકાના ભાિ પાકોના મળિા

કુટુંબદીઠ રૂવપયા ૮૮૪૪.૧૭ િતો આમ લાભ

ૂ ને ખોટ જતી
જોઈએ તે મળતા નર્ી આર્ી ખેડત

આપિામાં આિેલ

જોિા મળે છે .

પાકોની

ર્ોખ્ખી આિક

કપરાડામાં રૂવપયા ૨૨૦૪.૭૯ િતી. જ્યારે

5.9. પાકોના વેર્ાણ માટેન ાંુ માકે ટ દશાગ વત ાંુ

ઉચ્છલમાં કુલ આિક ૭૨૨૧.૮૭ રૂવપયા અને

કોષ્ટક

ખર્ચ ૫૨૮૯.૭૮ િતો જ્યારે ર્ોખ્ખી આિક

ૂ ો િષચ દરવમયાન જે ઉત્પાદન કરે છે તેના
ખેડત

રૂવપયા ૧૯૩૨.૦૯ િતી. આમ એમ કિી શકાય

િેર્ાણ માટેન ુ ં બજાર છે કે નરિ અને બજાર િોય

ૂ લાભાર્ી ખેતીમાંર્ી બે ગણી આિક
કે ખેડત

તો કેિા પ્રકારના બજારમાં તેન ુ ં િેર્ાણ કરે છે

પ્રાપ્ત કરી શક્યો નર્ી લાભાર્ી ઉત્તરદાતા ઓનુ ં

એ મિત્િનુ ં છે . નીર્ેના કોષ્ટ્ટકમાં પોકના િેર્ાણ

આિક કરતા ખર્ચન ુ ં પ્રમાણ ઓછું જોિા મળે છે

માટેના બજારો અંગેની મારિતી આપિામાં આિી

ઉપરાંત બજારમાંર્ી ભાડે લીધેલ સાધનોનો

છે .

કોષ્ટક : 10. કૃષિ વૈષવધ્યકરણ કાયગક્રમનો લાભ લીધા બાદ પાકોન ાંુ વેર્ાણ દશાગ વત ાંુ કોષ્ટક
તાલુકા
કપરાડા
ઉચ્છલ
કુલ

APMC
73
(47.10)
48
(50.0)
121
(48.21)

સરકારે નક્કી

િેપારીઓને

િાટ/છુટક

કરે લ સ્ર્ળે

િેર્ાણ

િેર્ાણ

23
(14.84)
10
(10.42)
33
(13.15)

12
(7.74)
4
(417)
16
(6.37)

47
(30.32)
34
(35.42)
81
(32.27)

કુલ
155
(100)
96
(100)
251
(100)

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
કૃવષ િૈવિધ્યકરણ કાયચક્મનો લાભ લીધા બાદ

કરે લ સ્ર્ળોએ સૌર્ી ઓછા લાભાર્ીઓએ િેર્ાણ

લાભાર્ીઓ સૌર્ી િધુ શાકભાજીનુ ં િેર્ાણ માકે ટ

ક્ુું

યાડચ માં કરે લ જોિા મળે છે . ર્ોડા લાભાર્ીઓએ

શાકભાજીઓનુ ં િેર્ાણ કરે લ િોય તેન ુ ં પ્રમાણ

ગામોમાં ભરાતા િાટબજાર કે શિેરોમાં છુટક

ઓછું જોિા મળે છે .

િેર્ાણ ક્ુચ િોય તેવ ુ જોિા મળે છે . સરકારે નજક્ક

5.10. કાયગક્રમ અંર્ે ના ઉત્તરદાતાના માંતવ્યો

િતુ.ં

લાભાર્ીઓએ

િેપારીઓને
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કોઈ પણ કોઈ નિી વનતી કાયચકમો આરદિાસી

આવ્્ુ ં િતુ ં . આ કાયચક્મ વિશે તેમના મનમાં શુ

વિસ્તારોમાં લઈ જિામાં આિે છે તો આ

ર્ાલે છે , તેઓ શુ ં વિર્ારે છે તેઓ ક્યા પ્રકારનો

કાયચક્મને કારણે તેમાં ક્યા આવર્િક પરરિતચનો

વિર્ાર કરે છે તેની અસરોને જાણિા માટે લીકચ ટ

આિી શકે એ જાણિા માટે લોકોના અબભપ્રાયો

સ્કેલનો ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો છે . આ સિાય

મંતવ્યો લેિામાં આવ્યા િતાં તે કાયચ ક્મ અંગે

તેમની જરૂરીયાતોને તે પરીપ ૂણચ કરે છે કે નિી

તેઓ સિમત છે કે અસિમત એ જાણિામાં

તે મિત્િનુ ં છે .

કોષ્ટક : 11. લાભાર્થીઓને મળતી ખાતર અને બબયારણની સહાય અંર્ે ના માંતવ્યો દશાગવત ાંુ કોષ્ટક
આપિામાં આિતી
ખાતર અને બબયારણની
સિાય પ્રયાપ્ત છે કે નિી

કપરાડા

ઉચ્છલ

કુલ

13
(8.39)
17
(10.97)
9
(5.81)
38
(24.52)
78
(50.32)
155
(100)

0
(0)
11
(11.46)
5
(5.21)
51
(53.13)
29
(30.21)
96
(100)

13
(5.18)
28
(11.16)
14
(5.58)
89
(35.46)
107
(42.63)
251
(100)

?
દઢ પણે સંમત
સમંત
અવનણચવત
અસંમત
દઢપણે અસંમત
કુલ
સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019)
આ લે ખ : ૫ . ૨ . લા ભા ર્થી ઓ ને મ ળ તી

ખા ત ર અ ને

બબ યા ર ણ ની સ હા ય અં ર્ે ના માં ત વ્યો ટ કા વા રી માાં દ શાગ વ તો
આ લે ખ
કપરાડા
દ ઢ પ ણે અ સં મ ત
અ સં મ ત

ઉચ્છલ

કુ લ

50.32

30.21

24.52

42.63

53.13

35.46

અ વન ણચ વત

5.81

5.21

5.58

સ મં ત

10.97

11.46

11.16

દ ઢ પ ણે સં મ ત

8.39

0.00

5.18
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લાભાર્ીઓને જે સિાય આપિામાં આિે છે એ સિાય સાર્ે કપરાડામાં ૧૦.૯૭ ટકા લોકો સંમત િતા,
જ્યારે ઉચ્છલમાં ૧૧.૪૬ ટકા, ૪૨.૬૩ ટકા લાભાર્ીઓ જે સિાય આપિામાં આિે તેનાર્ી દઢ પણે
અસંમત િતા જ્યારે ૩૫.૪૬ ટકા અસંમત િતા. કપરાડામાં ૫૦.૩૧ ટકા દઢપણે અસંમત જ્યારે ઉચ્છલમાં
૫૩.૧૩ ટકા અસંમત િતા.
ુ ારો દશાગ વત ાંુ કોષ્ટક
કોષ્ટક: 12. ખાતર અને બબયારણની સહાય લીધા બાદ લાભાર્થીના જીવનધોરણમાાં સધ
તાલુકા
દઢ પણે સંમત
સમંત
અવનબણિત
અસંમત
દઢપણે અસંમત
કુલ

કપરાડા

ઉચ્છલ

કુ લ

9
(5.96)
13
(8.61)
18
(11.92)
24
(15.89)
87
(57.62)
151
(100)

3
(3.13)
6
(6.25)
13
(13.54)
19
(19.79)
55
(57.29)
96
(100)

12
(4.86)
19
(7.69)
31
(12.55)
43
(17.41)
142
(57.49)
247
(100)

સ્ત્રોત : ક્ષેત્રકાયચ (2019).
૭૨.૫૧ દઢપણે અસંમત િતાં કે ખાતર અને

2. ઉચ્છલમાં ભીંડાનુ ં િાિેતર ૩૪.૦૬ ટકા અને

બબયારણની સિાય આપિાર્ી તેમની ખેતીમાંર્ી

રીંગણનુ ં ૨૨.૪૪ ટકામાં ક્ુચ િતુ ં જ્યારે દૂ ધીનો

મળતી રોજગારી અને જીિનધોરણમાં સુધારો

િાિેતર વિસ્તાર ઓછો જોિા મળે છે .

ર્યો નર્ી.

3.

ઉચ્છલમાં ૭૬.૦૪ ટકા, કપરાડામાં

કપરાડામાં

કુલ

ઉત્પાદન

શાકભાજીનુ ં

૭૦.૩૨ ટકા લોકો દઢ પણે અસંમત િતાં કારણ

૩૭૧૦.૯ મણ

ર્્ુ ં િતુ ં જ્યારે

ઉચ્છલમાં

કે,મોટાભાગના લાભાર્ીઓ તેમને આપિામાં

૧૪૯૩.૮ મણ આમ કુલ ત્પાદન ૫૨૦૪.૭ મણ

આિતા ખાતર અને શાકભાજીના બબયારણર્ી

ર્્ુ ં િતુ.ં

અસંતોષ િતો એક સીઝન કે એક િષે આ સિાય

4. કુટુંબદીઠ ભીંડાનુ ં ઉત્પાદન ૪.૩૪ મણ,

આપિાર્ી ખેતીમાંર્ી બે ગણી આિક પ્રાપ્ત કરી

રીંગણનુ ં ૪.૨૧ મણ અને ટામેટાનુ ં ૬.૧૫ મણ

શકાતી નર્ી.

જોિા મળે છે જ્યારે સૌર્ી ઓછું ઉત્પાદન દૂ ધીનુ

ુ નો
6. તારણો અને સર્

૧.૯૩ મણ જોિા મળે છે .

1. કુલ સિાય મેળિેલ પાકોનો િાિેતર વિસ્તાર

5. ઉત્પાદક્તા ટામેટાની ૧૪.૯૪ જોિા મળે છે .

૪૯૩.૧ િતો જેમાં ભીંડાનો ૨૮. ૧૧ ટકા, કારે લા

બીજા બધા શાકભાજીના પાકોની ઉત્પાદક્તા ૯

૨૦.૯૭ ટકા, અને ટામેટાનો ૨૦.૯૫ ટકા િતો.

મણની આજુબાજુ જોિા મળે છે .

જે સૌર્ી િધુ િતો. કપરાડામાં ભીંડા, ટામેટા,

6. શાકભાજીના પાકોની કુલ કુટુંબદીઠ આિક

કારે લાના પાકનુ ં િાિેતર િધુ ર્્ુ ં િતુ ં જ્યારે

રૂવપયા ૧૮૨૭૦.૮૪ ની િતી જે ઉચ્છલમાં આ
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આિક ૭૨૨૧.૮૭ અને કપરાડામાં ૧૧૦૪૮.૯૬

ભાડે લીધેલ સાધનોનો ભાિ િષે િષે િધતો

રૂવપયા િતી

જોિા મળે છે જ્યારે ઉત્પાદનના મિત્તમ ટેકાના

7. આમ આ આિક ઘણી ઓછી છે એવુ ં કરિ

ભાિ પાકોના મળિા જોઈએ તે મળતા નર્ી

ૂ ોનુ ં એવુ
શકાય. કપરાડામાં મોટા ભાગના ખેડત

ૂ ને ખોટ જતી જોિા મળે છે .
આર્ી ખેડત

કિેવ ુ િતુ ં કે, શાકભાજીના પાકોની ખેતી કરિી

11. ૭૨.૫૧ દઢપણે અસંમત િતાં કે ખાતર અને

એના કરતા મજુરી કરિી સારી છે કારણ કે,

બબયારણની સિાય આપિાર્ી તેમની ખેતીમાંર્ી

રીંગણનો ભાિ મણના ૪૦૦ રૂવપયા િોય એના

મળતી રોજગારી અને જીિનધોરણમાં સુધારો

કરતા એક વ્યસ્ક્તની આિક એક રદિસની ૫૦૦

ર્યો નર્ી.

રૂવપયા મળે છે . અને પવત-પત્ની બંને જાય તો

૭૦.૩૨ ટકા લોકો દઢ પણે અસંમત િતાં

૧૦૦૦ રૂવપયા રદિસની રોજગારી મળી રિે આમ

12. મોટાભાગના લાભાર્ીઓ તેમને આપિામાં

ખેતી કરિા કરતા સ્ર્ળાંતર કરી રોજગારી

આિતા ખાતર અને શાકભાજીના બબયારણર્ી

મેળિિી સારી.

અસંતોષ િતો એક સીઝન કે એક િષે આ સિાય

8. ખર્ચ-અમાં વસિંર્ાઈ અને

જતુ
ં નાશક દિાઓ

ઉચ્છલમાં ૭૬.૦૪ ટકા, કપરાડામાં

આપિાર્ી ખેતીમાંર્ી બે ગણી આિક પ્રાપ્ત કરી

સમાિેશ ર્ાય છે તેની પાછળ સૌર્ી િધુ ખર્ચ

શકાતી નર્ી.

કરે લ જોિા મળે છે તેમાં લાભના િષે કપરાડામાં

સ ૂર્નો

૧૭.૫૮ દિાઓનો ઉપયોગ કયો િતો.

1.

9. કુટુંબદીઠ ખર્ચ કુલ રૂવપયા ૧૪૭૭૯.૬૨ િતો

એ પરં પરાગત ખેતી િતી તેમાં ર્ોડી નબળાઈ

જ્યારે

અને

િતી પણ એ ખેતી ખરાબ ન િતી અને િિે

માનિશ્રમ ખર્ચ-ક રૂવપયા ૧૬૪૦.૭૬ જોિા

ફરીર્ી એ ખેતી તરફ પાછા ફરવુ ં જોઈએ એમ

મળયો િતો.

કિી ન શકાય પરં ત ુ જે નિી પરરસ્સ્ર્વત છે

કપરાડામાં લાભ સમયે કુટુંબદીઠ આિક રૂવપયા

સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓનો સામનો કેિી રીતે

૧૧૦૪૮.૯૬ િતી જ્યારે

કરિો એ મિત્િનુ ં છે .

ખર્ચ-અ

રૂવપયા

૧૩૧૩૯.૫૫

તેની સામે ખર્ચ

પિેલા જે આરદિાસી ખેતી કરતા િતા

કુટુંબદીઠ રૂવપયા ૮૮૪૪.૧૭ િતો આમ લાભ

2.

આપિામાં આિેલ

ૂ ો છે તેમને ફસાિામાં આિી રહ્ા
જે ભોળા ખેડત

પાકોની ર્ોખ્ખી આિક

આિક આપતા પાકો છે એિા નામોર્ી

કપરાડામાં રૂવપયા ૨૨૦૪.૭૯ િતી.

છે . આરદિાસી જજલ્લા એિાં જજલ્લા છે જ્યાં

જ્યારે ઉચ્છલમાં કુલ આિક ૭૨૨૧.૮૭ રૂવપયા

પ્રાકૃવતક રીતે રાસાયબણક ખાત અને જતુ
ં નાશક

અને ખર્ચ ૫૨૮૯.૭૮ િતો જ્યારે ર્ોખ્ખી આિક

દિાઓના ઉપયોગ િગર ખેતી કરી શકાય છે

રૂવપયા ૧૯૩૨.૦૯ િતી.

અને ઉત્પાદન પણ િધારી શકાય છે . સજીિ

ૂ લાભાર્ી
10. આમ એમ કિી શકાય કે ખેડત

ખાતર-દિાઓનો ઉપયોગ કરિો જોઈએ િધુ

ખેતીમાંર્ી બે ગણી આિક પ્રાપ્ત કરી શક્યો નર્ી

આિક આપતા પાકો પાછળ ખર્ચ િધુ િોય છે

લાભાર્ી ઉત્તરદાતા ઓનુ ં આિક કરતા ખર્ચન ુ ં

તેની સામે તેના ભાિ મળતા નર્ી અને દે વ ુ ર્ાય

પ્રમાણ ઓછું જોિા મળે છે ઉપરાંત બજારમાંર્ી

છે .
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પંરપારીક

3.

આરદિાસી

ઉપાય

વિસ્તારોમાં

કરિામાં
જગલો,
ં

આિે

8.

મોટાભાગના

આરદિાસી

ૂ ોની
ખેડત

ખેતરોમાં

આિકનુ ં મુખ્યસાધન ખેતી િતી આરદિાસી

પ્રાકૃવતક દિાઓ છે . જતુ
ં નાશક દિા બનાિી

વિસ્તારોમાં પિેલાર્ી જ બબયારણ, જતુ
ં નાશક

શકાય છે . છાબણયા ખાતરના િપરાશ અંગે

ૂ ોને ખેતી અંગે
દિાઓ, સાધન સિાય ખેડત

પ્રોત્સાિન આપવુ ં જોઈએ

તાલીમ, માગચદશચન જેિી ઘણી આરદિાસી

સરકારની વનતી એિી િોિા જોઈએ કે

વિસ્તારોમાં ખેતી અંગેની યોજના કાયચક્મો શરૂ

પાકો જે પિેલા પંરપરાગત િતાં અનાજ જુિાર,

છે . પરં ત ુ કેટલાક પરીબળોને કારણે આ યોજના,

રાગી, દાળ જેિા પાકોને પ્રોત્સાિન આપી શકાય

કાયચક્મો

દાળ જેિા પાકોના ભાિ બજારમાં સારા મલી

કરિામાં સફળ નીિડી નર્ી આ માટે િજી ઘણાં

રહ્ાં છે . દા.ત. આરદિાસી વિસ્તારમાં અડદની

પ્રયત્નો બાકી છે એ કરિા જોઈએ.

4.

ૂ ોનાં
ખેડત

જીિનઘોરણમાં

સુધારો

દાળનુ ં ઉત્પાદન સારા પ્રમાણમાં લઈ શકાય એમ

સાંદભગ

છે . આમ આ પ્રકારના પાકોની ખેતી કરાિિી

Chaplin, H. (2000). Agriculture Diversification : A
review of Methodological Approaches and
Empirical Evidevnce,. Department of Agriculture
Economics and Business Management wye College.
Universty of London.
Despandey, S. (2016). Evalution of The
Composition of Development Assistance : Case
Stydy of Tribal Regions In Gujarat. Journal of
Economics and Finance , 7(1), 16-22.
Goletti, F. (1999). Agriculture Diversification and
Rural Industrialization As a Strategy for Rural
Income Growth and Poverty reduction in Indochina
and Myanmar. K Street N.W. Washington D.C:
International Food Policy Reserch Institute.
Grimes, W. E. (1929). Diversificaton in Agriculture
its limitation and its Advantages. Annals of the
American Academy of Political and Social Science,
142, 216-221.
S. Faizi & Priya K. Nair 2016 Adivasis : The
World’s Largest Population of Indigenous People
Development, Palgrave Macmillan, Society For
International Development, Vol 59(3) PP-350-353
S. Faizi & Priya K. Nair( 2016) Adivasis : The
World’s Largest Population of Indigenous People
Development, Palgrave Macmillan, Society For
International Development, Vol 59(3) PP-350-353
Mehta, P. (2019). Cost-Benifit Analysis of Hi-tech
and Indigenious Method in Banana Crop-A Micro
Stusy of Nandod Taluka.
Puri, V.K., Mishra S.K. (2014). India Economy.
New Delhi. Himalaya Publishing House.Pp-263264
Patel, R. J. (1975). Agriculture Economics.
University Granth Nirman Board Ahmedabad.

જોઈએ
આપણે એમ ના કિી શકીએ કે જે

5.

િસ્તુઓ આિી રિી છે એ ખરાબ છે પરં ત ુ
બબયારણો અને જતુ
ં નાશક દિાઓ માટે બલિંબડો,
ધતુરો, રાખ, કરં જિેલ એના પાનનો ઉપયોગ
કરી દિાઓ બનાિી શકાય છે

અને આ

આરદિાસી વિસ્તારોમાં સરળતાર્ી ઉપલબ્ધ ર્ઈ
રિે છે .
6.

ૂ ોએ મોટા ખેડત
ૂ ોની નકલ
નાના ખેડત

કરિી જોઈએ નિી કારણ કે એમની પાસે જમીન
છે તે તેમની જરૂરીયાતો માટે છે એક દોઢ એકર
જમીનમાં તેમણે બજાર માટે ખેતી ન કરિી
જોઈએ પોતાના ઉપયોગ માટે અને પરં પરાગત
રીતે ખેતી કરિી જોઈએ નિા બબયારણો લેિા
જોઈએ પરં ત ુ ખાતરનો પણ જરૂર િોય તેટલો જ
ઉપયોગ કરિો જોઈએ
7.

સરકારે

સજીિખેતી

માટે

પ્રોત્સાિન

આપવુ જોઈએ આરદિાસી વિસ્તાર સજીિ ખેતી
જ કરે છે તો તેમના પાકોને વ્યિસ્સ્ર્ત ભાિ
આપે બજારની વ્યિસ્ર્ા કરિી જોઈએ.
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