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ગજુરાતની કૃષિ અને ખેડતૂો ની સામાજજક આષથિક સ્થથષત   

Vinit R Singhaniya 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad 

 

પરરચય: 
કૃષિએ લેરિન Agriculturએ માથી લેવામાાં આવેલો અંગ્રેજી શબ્દ છે, જેમાાં Agar એિલે એક “રિલ્ડ-ખેતર” અને Cultura નો અથથ 
“વાવેતર” થાય છે, જેનો પરૂ્થ અથથ ‘જમીનનુાં ખેડાર્” થાય છે. આથી કૃષિ શબ્દનો મળૂ અથથ “જમીન કે જમીનનુાં ખેડાર્” એવો થાય છે. 
સારાાંશ:  

ભારત એક કૃષિ પ્રધાન દેશ 

કૃષિ ભારતીય અથથતાંત્ર માિે કરોડરજ્જૂ સમાન છે 

ગજુરાતનુાં કૃષિ બજેિ-2018  

ગજુરાતની કૃષિ સાંપષત- 1. ધાન્ય પાકો. 2. રોકરડયા પાકો. 3. અન્ય પાકો.  
ગજુરાતનાાં ખેડૂતોની હાલની સ્થથષત  

ખેડૂતોની આત્મહત્યા મામલે ગજુરાત 4 ક્રમે 

 

શબ્દ-પરરચય:  

રાષ્ટ્રીય આવક- એક નાર્ાકીય વિથમાાં ઉત્પારદત તમામ દેશની વથતઓુ અને સેવાઓની રકમત પ્રાપ્તત  

આજીષવકા- જીવન જીવવા માિે રોજીરોિી 
પ્રારાંભભક-શરૂઆત  

તાત-ષપતા  
 

 કૃષિક્ષેત્રનુાં રાષ્ટ્રષનમાથર્માાં ઘણુાં પ્રદાન છે. ભારત એ કૃષિપ્રધાન દેશ છે. ગ્રામીર્ ક્ષેત્રમાાં અન્ય કોઈપર્  આષથિક ક્ષેત્ર કરતાાં સૌથી 
વધ ુલોકોને કૃષિક્ષેત્ર આજીષવકા પરૂી પાડે છે. ષવશ્વબેન્કના એક અંદાજ મજુબ ભારતની 68% વથતી હજુ પર્ ગ્રામીર્ ક્ષેત્રમાાં રહ ેછે. દુષનયાના 
ષવકષસત અને અલ્પષવકષસત સૌ રાષ્ટ્રોએ કૃષિના મહત્વને સમજીને પોત-પોતાની ખેતીને ષવકસાવવાના પ્રયત્નો કયાથ છે. 

  પ્રાચીન સમયમાાં તે વખતના દેશોના સાંદભથમાાં ભારત એક સમદૃ્ધ, સસુાંથકૃત અને આષથિક દ્રષ્ષ્ટ્િએ સાંપન્ન રાષ્ટ્ર હતુાં. તેની ખેતી સમદૃ્ધ 

ગર્ાતી હતી. આજે પર્ કૃષિ ભારતીય અથથ તાંત્રનો મહત્વનો આધાર અને પ્રાથષમક અંગ છે. કૃષિ ષવકાસાં દ્વારા ઉધોગો અને વેપારનુાં ઉતરોતર 

ષવકાસ સાધી શકાયો છે. આ દ્રષ્ષ્ટ્િએ ભારત માિે એ બાબત સાચી છે કે કૃષિ એ ઉધોગોની જનેતા છે. અને આષથિક જીવનનો પાયો છે. જે 

નીચેની બાબતોને આધારે કહી શકીએ. 

1. રાષ્ટ્રીય આવકમાાં રહથસાની દ્રષ્ષ્ટ્િએ  

2. ઉધ્યોગોને કાચો માલ પરૂો પાડવાની દ્રષ્ષ્ટ્િએ  

3. માનવધન અને પશધુનને પોિર્ આપવાની દ્રષ્ષ્ટ્િએ  

4. રોજગારી સર્જનની દ્રષ્ષ્ટ્િએ  

5.  ષવકેષ્ન્દ્રત વ્યવસાયની દ્રષ્ષ્ટ્િએ  
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ચાર્ક્યના મહાન ગ્રાંથ જેને ચાર્ક્યનુાં અથથશાસ્ત્ર કહવેાય છે જેમાાં ચાર્ક્ય ેરાષ્ટ્રની કૃષિને “મેરુ દાંડ” ગર્ાવીને રાષ્ટ્રષનમાથર્માાં કૃષિનુાં મહત્વ 

આંકયુાં છે. 

 ગજુરાત બજેિ વિથ-2018ને રજૂ કરતાાં નાર્ાપ્રધાન ષનષતન પિેલે કૃષિક્ષેતે્ર 6755 કરોડની િાળવર્ી કરી છે અને કૃષિક્ષેતે્રના 
જોખમોને પહોચી વળવા પાક વીમા સરહત રૂ.1101 કરોડની જોગવાઈ કરેલ છે. ગજુરાત સરકાર ઝીરો િકા વ્યાજે ખેડૂતોને લોન, ખેત 

તલાવડી બનાવવા 85 કરોડની જોગવાઈ, કૃષિ મહોત્સવ માિે 30 કરોડની જોગવાઈ, અને રાજ્યના 29 હજાર ખેડૂતોને રેક્િર ખરીદવા 235 

કરોડ સબષસડી, રાષ્ટ્રીય કૃષિ ષવકાસ યોજના અંતગથત 395 કરોડ, રસાયભર્ક ખાતર પરુૂાં પાડવા 28.50 કરોડ અને ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્પાદક 

માંડળી અને તેના સભાસદ પશપુાલકોને ષવષવધ સાધન સામગ્રી ખરીદી પર સહાય આપવા 36 કરોડની જોગવાઈ કરેલ છે. આ ઉપરાાંત 500 

કરોડની જોગવાઈ ખેડૂતોને ષધરાર્ માિે કરવામાાં આવી છે. સહકારી માંડળીના રડજજિલાઈશેન માિે 70 કરોડ, શાકભાજી અને િળો માિે 

પ્રાઇમરી અને એડ્વાન્સ પ્રોસેષસિંગ સષુવધા માિે િેડરેશનની થથાપના કરવા 30 કરોડ, પે્રશર ષસિંચાઇ પદ્ધષત માિે 15 કરોડ અને િપક ષસિંચાઇ 

પદ્ધષત માિે 750 કરોડની જોગવાઈ કરવામાાં આવેલ છે,ભ ૂાંડ અને નીલ ગાય પાકને નકુશાન ના પહોચડે તેના માિે િેસ્ન્સિંગ વોલ માિે 200 

કરોડની જોગવાઈ કરેલ છે. તેમજ કૃષિ ષવકાસ યષુનવષસિિી માિે 702 કરોડની િાળવર્ી કરાઇ છે, જે કૃષિ ષશક્ષર્ અને સાંશોધન પાછળ 

ખચાથશે.  

 

ગજુરાતની કૃષિ સાંપષત :  

 ગજુરાતની આશરે 188 લાખ હકે્િર જમીનમાાં કૃષિ વાવેતર કરવામાાં આવે છે, જેમાાં મખુ્યત્વે ધાન્ય પાકો, રોકરડયા પાકો અને 

અન્ય પાકો લેવામાાં આવે છે. 

  ધાન્ય પાકોમાાં બાજરી, જુવાર, ઘઉં, ડાાંગર, અને મકાઇનો પાક લેવામાાં આવે છે,  તેમાથી ઉત્પાદન અને વાવેતરના ષવથતારની 
દ્રષ્ષ્ટ્િએ ગજુરાતમાાં બાજરી પ્રથમ નાંબરે છે. અને સૌથી વધ ુબાજરી ઉત્પાદન કરતો જજલ્લો બનાસકાઠા છે. રોકડીયા પાકોમાાં મગિળી, કપાસ, 

તમાકુ અને શેરડીનો સમાવેશ થાય છે. જેમાાં મગિળીના ઉત્પાદન અને વાવેતરના ષવથતારની દ્રષ્ષ્ટ્િએ ગજુરાત પ્રથમ નાંબરે છે. તમાકુના 
ઉત્પાદન અને વાવેતરના ષવથતારની દ્રષ્ષ્ટ્િએ ગજુરાત આંધ્રપ્રદેશ પછી બીજા નાંબરે છે. અન્ય પાકોમાાં કેળાાં, જામિળ, કેરી, જીરુાં, વરરયાળીનો 
સમાવેશ થાય છે. 

 

ગજુરાતનાાં ખેડૂતોની હાલની સ્થથષત:  

 ગજુરાતની ખેતી મખુ્યત્વે નાના ખેતરોમાાં વહચેાાંયેલી છે, તેમજ વરસાદ ઉપર આધારરત છે. ખેતીના ધાંધામાાં ટૂાંકી જમીન મોિાભાગે 

નિાકારક રહતેી નથી. ખેડૂતોએ કૃષિક્ષેતે્ર હવામાન, વરસાદ અને અન્ય પરરબળોની અષનષિતતા સામે સતત જજુમતા રહીને ખેત ઉત્પાદન 

કરવાનુાં હોય છે, તેમજ ખેડૂતોની સમગ્ર વિથ દરષમયા અન્ય બીજી આવકના સ્ત્રોત અપરૂતા હોય છે. આમ અનેક પરરસ્થથષતઓ અને 

સમથયાઓના કારર્ે ગજુરાતનો ખેડુત આઝાદીના આિલા વિો પછી પર્ ખબૂ કાંગાળ અને દયનીય હાલતમાાં જીવી રહ્યો જોવા મળે છે.  

આ ઉપરાાંત નીચે મજુબના અન્ય કેિલાક પરરબળો પર્ તેમની આ સ્થથષત માિે જવાબદાર છે. 

1. ગજુરાતમાાં કુલ ખેતી લાયક જમીનમાથી 60% જમીન વરસાદ આધારરત છે. 

2. વાવર્ીથી લઇને લર્ર્ી, કાપર્ી, સાંગ્રહ, અને પાક બજારમાાં વેચાય તે દરષમયાન થતાાં નકુશાનનુાં પ્રમાર્ 35% સધુી જોવા મળે 

છે. 

3. મોિા ભાગના ખેડૂત કુટુાંબો પોતાના જીવન ષનવાથહ માિે માત્ર ખેતી પર જ આધાર રાખે છે.  

4. એકપર્ ખેત પેદાશના ભાવ ખેડૂતોને યોગ્ય મળતા નથી. 
5. ખેડૂતોને ખેતી માિે માત્ર 8 કલાક વીજળી અને તે પર્ રાતે્ર અને તેમાાં પર્ પ્રાઈવેિ વીજ કાંપનીઓની ઉઘાડી લિૂ કરતી જોવા મળે 

છે . 
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6. રોઝ-નીલ ગાયો અને અન્ય પશ ુપક્ષીઓથી થતુાં નકુશાન.  

7. ખાતર, ભબયારર્ અને જ ાંતનુાશક દવાઓના ભાવ વધારાની િકાવારી ખબૂ ઊંચી સામે ખેતપેદાશોના ભાવમાાં નરહવત વધારો થાય 

છે. 

8. સરકારના િેકાના ભાવો પર્ ક્યારેક યોગ્ય હોતા નથી અને તેમાાં પર્ મોિા પાયે ભ્રષ્ટ્િાચાર થતો જોવા મળે છે. 

9. નકલી ભબયારર્ અને નકલી જ ાંતનુાશક દવાઓના ખલુ્લ ેઆમ વેચાર્થી ગામડાનો ખેડૂત છેતરાય રહ્યો છે. 

10. મોિા ભાગે વરસાદ અષનયષમત અને અષનષિત પડે છે જેના કારર્ે પાક ષનષ્ટ્િળ જાય છે અને ખેડૂતો દેવાના ડુાંગરોમાાં દિાતા જાય 

છે. 

11.  ખેડૂતોના પાકની રકમત વેપારીઓ નક્કી કરે છે જ્યારે બાકીના બધા ઉત્પાદકોએ પોતાની વથતનુી રકમત પોતે નક્કી કરે છે. 

ખેડૂતોની કાંગાળ અને દયનીય હાલત માિેનુાં આ એક સૌથી ગાંભીર અને મોટુાં કારર્ છે. જેથી તે પોતાનો પાક બજારમાાં વેચવા મકેૂ 

ત્યારે સાંગરઠત વેપારીઓ ઓછી રકમતો આંકે છે. અને તે જ વથતઓુ બજારમાાં આવ્યા પછી વેપારીઓ તેના ખબૂ ઊંચા ભાવે લોકોને 

વેચે છે અને બધો નિો તે દલાલ કમાઈ છે. 

 

પરરર્ામ ખેડૂતોની આત્મહત્યાઑ : 

 દેશમાાં સૌથી સમધૃ્ધ ગર્ાત ુાં રાજ્ય ગજુરાત અને તેના ખેડૂતો 7926 રૂષપયા અને વાષિિક 95112 રૂષપયા આવક મેળવે છે. જ્યારે 

આ કુલ ખેડૂતોમાથી 42.26% ખેડૂતો દેવાગ્રથત  છે. આ તમામ ખેડૂતોનુાં સરેરાશ દેવુાં 38,100 રૂષપયા છે. દેશના અન્ય રાજયોની સરખામભર્માાં 
ગજુરાતનાાં ખેડૂતોની આવક 12 માાં ક્રમે છે. અને દેવામાાં ગજુરાતનો 14 મો ક્રમ છે. ખેડૂતો માિે લાખ સષુવધાઓ અને સહાયની જાહરેાતો 
વચ્ચે પર્ દેશના અન્ય રાજ્યની સરખામર્ીમાાં ગજુરાતનાાં ખેડૂતોની સ્થથષત સારી તો નથી જ.  

 ગજુરાતની કુલ વથતીના 48 % લોકો એિલે કે, 58.71 લાખ કુટુાંબો ગામડામાાં વસે છે તેમાથી 39.30 લાખ કુટુાંબો ખેતીના વ્યવસાય 

સાથે સાંકળાયેલા છે. એમાથી પર્ 10.30 લાખ કુટુાંબો આરદજાષતના, 1.52 લાખ કુટુાંબો અનસુભુચત જાષતના છે. 19.56 લાખ કુટુાંબો પછાત 

વગથના છે જ્યારે 7.91 લાખ કુટુાંબો અન્ય સામાજજક વગથના છે.   

 સમગ્ર ભારતમાાં 1995 થી 2015 સધુીમાાં 3.18 લાખ ખેડૂતો એ આત્મહત્યા કરી છે, સરકારી આંક અનસુાર વાષિિક 12,602 અને 

દર 41 ષમષનિે એક ખેડૂત આત્મહત્યા કરે છે. કેષ્ન્દ્રય ગહૃ માંત્રાલયના આંકડા પ્રમાર્ે  ‘મોડલ થિેિ’ ગજુરાતમાાં 2013 થી 2015ના વિથની 
વચ્ચે એિલે કે 3 વિથમાાં 1483 ખેડૂતો એ આત્મહત્યા કરી.  
  દર વિે કઇંક ને કઇંક એવી પરરસ્થથઓનુાં ષનમાથર્ થાય છે કે ખેડૂત સરખી વાવર્ી કરી શકતો નથી અને જો વાવર્ી થાય તો 
અષતવષૃ્ષ્ટ્િ કે અનાવષૃ્ષ્ટ્િથી પાક ષનષ્ટ્િળ જાય છે અને અંતે જે કાય થાય તેના ખેડૂતને પરૂતા ભાવ મળતા નથી અને તે વિે ને વારશે દેવાના 
ભારર્ નીચે ડૂબતો જાય છે અને અંતે કાંિાળીને આત્મહત્યા કરવા પે્રરાય છે.  

 ભારત એ વથતી વધારાની ગાંભીર સમથયાથી પીડાતો દેશ છે. ભારતની વથતી રદન પ્રષતરદન કુદકેને ભસૂકે વધતી જાય છે, આ 

પરરસ્થથષતમાાં જો કૃષિક્ષેત્રના ષવકાસ પર યોગ્ય ધ્યાન દેવામાાં નહીં આવે તો, ભારત દેશ એક મોિી ભયાંકર આષથિક, સામાજજક પરરસ્થથષતનો 
સામનો કરવા સક્ષમ નહીં રહ,ે અને ભારતની ષવકષસત રાષ્ટ્ર ષનમાથર્ની પ્રરક્રયામાાં ષવક્ષેપ આવશે. ભારતની કૃષિનો આ સમય ભારતના 
ખેડૂતો અને ગ્રામીર્ સમાજ માિે અસહ્ય છે. ભારતનો ખેડુત દેવાદાર, દયનીય અને કિોડી હાલતમાાં જીવી રહ્યો છે, એિલે જ ભારતના ખેડૂત 

માિે કહવેાય ુછે કે, “ ભારતનો ખેડૂત દેવામાાં જન્મે છે, દેવામાાં જીવે છે અને દેવામાાં જ મતૃ્ય ુપામે છે.” જે મહાન રાષ્ટ્રે અને સાંથકૃષતએ જગતને 

ખેતી કેમ કરવી તે શીખવાડય,ુ જેને “જગતનો તાત” કહવેામા આવતો, તે કૃષિકાર આિલો દયનીય અને કાંગાળ બની ગયો છે તે આપર્ાાં 
કૃષિપ્રધાન ભારત દેશ માિે એક ગાંભીર ચેતવર્ીરૂપ છે.    
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