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ગજુરાતમાાં ખેતમજૂરો અને તેના પ્રશ્નો 
 

પ્રા. રીટાકુમારી પી.મહતેા 
સરકારી વિનયન અને િાણિજ્ય કોલેજ, િાાંસદા, 

(હનમુાન બારી) તા. િાાંસદા, જી. નિસારી. 
 

1. ગજુરાતના ખેતમજૂરો અને તેના પ્રશ્નો 
આવથિક વિકાસની દ્રષ્ટટએ ભારતીય અથથતાંત્ર ક્રુવિક્ષેત્ર,ઉદ્યોગક્ષેત્ર અને સેિાક્ષેત્ર આમ ત્રિ ક્ષેત્રમાાં 
િહચેાયેલ ુ છે. તાજેતરમાાં ભારત ટ્રિણલયન ડોલરિાળા દેશોના ક્લબમાાં વિશ્વનુાં છઠ્ઠાં સ્થાન ધરિતુાં 
અથથતાંત્ર  બન્ુાં છે. તાજેતરમાાં ભારતે જે વિકાસ સાધ્યો છે,  તેથી તે વિકસીત દેશોમાાં આકિથિનુાં કેંદ્ર 
બન્ુાં છે. ભારતની રાટિીયઆિક અને માથાદીઠ આિક્માાં િધારો થઇ રહ્યો છે .િિથ-૨૦૦૮-૦૯માાં 
ભારતની માથાદીઠ આિક રૂ.૪૦૧૪૧ હતી જે ૨૦૧૪-૧૫ ના િિથમાાં ૨૦૧૧-૧૨ ના ભાિોએ િધીન ે
લગભગ રૂ.૮૮૫૩૩થિા પામી હતી અન ેઆજે ત ેરૂ.૯૧૦૦૦ થિાનો અંદાજ હતો.આપિે હિે ઝડપથી 
વિકસતા દેશોની હારમાળમાાં આિી ગયા છે. આપિા અથથતાંત્રમાાં માળખાકીય પરીિતથનો આિી રહ્યા છે 
અને હિે આપણુાં અથથતાંત્ર  માત્ર ખેતી પ્રધાન જ રહ્ુાં નથી.તેમ છતાાં અનય વિકાસશીલ દેશોની જેમ 
અહીં પિ ખેતી અનેક રીતે વ્્હુાત્મક મહત્િ ધરિે છે.આજે પિ લગભગ ૫૦% કરતાાં િધારે િસતી 
પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કૃવિકે્ષત્ર પર આધારીત છે.  
 
અલબત્ત રાટિીય આિક્માાં  કૃવિકે્ષત્રનો સાપેક્ષ ટ્રહસ્સો ઘટી રહ્યો છે. જે આ કોટટક પરથી જોય શકાય 
છે. 

ક્રમ  િિથ  રાટિીય આિકમાાં ફાળો (ટકાિારીમાાં) 
૧ ૧૯૫૦-૫૧ ૫૭.૧% 
૨ ૨૦૦૧-૦૨ ૨૨.૧% 
૩ ૨૦૧૦-૧૧ ૧૪.૧% 
૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૩.૦% 

                   સ્ત્રોત: ભારતીય અથથતાંત્ર  (૨૦૧૭-૧૮) 
ઉપરોક્ત કોટટક પરથી જોય શકાય છે કે, િિથ-૧૯૫૦-૫૧ની રાટિીય આિકમાાં કૃવિકે્ષત્રનો ફાળો 
૫૭.૧% હતો તે ઘટીને  િિથ-૨૦૦૧-૦૨,૨૦૧૦-૧૧ અને િિથ-૨૦૧૭-૧૮ માાં ક્રમશ: ઘટીને ૨૨૧%, 
૧૪.૧% અને ૧૩.૦% થયો છે. 
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િિથ- ૨૦૧૧ની િસતી ગિતરી અનસુાર ભારતની કુલ િસતી ૧૨૧.૦૧ કરોડ હતી, જે િિથ-૨૦૧૮ માાં 
િધીને ૧૩૪ કરોડ જેટલી થિા પામી છે. કુલ િસતીનો અડ્ધા ભાગથી િધ ુખેતી કે્ષત્ર માાંથી રોજગારી 
મેળિે છે.તેથી કૃવિ વ્યયસાયમાાં  ઉત્પાદકતા િધે તેિા ટેકનોલોજીકલ અને સાંસ્થાટ્રકય પગલાાં 
વિચારિા જરુરી બને છે. જમીન,શ્રમ ,મડૂી અને વનયોજક આવથિક ઉત્પાદન ના મહત્િના સાધનો છે જે 
પૈકી શ્રમ  મહત્િનુાં જીિાંત સાધન છે. ખેતીકે્ષત્ર સાથે ખેતમજૂર ગાઢ રીતે સાંકળાયેલો છે  ખેતમજૂર 
િગર ખેતી મશુ્કેલ બને છે . ખેતીકે્ષત્ર સાથે કામ કરત ુાં માનિ શ્રમ એ જીિાંત સાધન જેને ખેતમજૂર 
કહિેામાાં આિે છે.  
 

2. ખેતમજૂર 
જે વ્યક્તી કુલ આિક નો ૫૦% કરતાાં િધારે ટ્રહસ્સો ખેતમજૂરી માાંથી મેળિતો હોય તેને ખેતમજૂર 
કહિેામાાં આિે છે. 
 

3. બીજી ખેતમજૂર તપાસ સમમમત 
3.1 ભારતમાાં ખેતમજૂરોનુાં પ્રમાણ  
ખેતમજૂરોને કેટણલક સમસ્યાઓનો સામનો કરિો પડે છે .ખેતમજૂર પ્રાથવમક વ્યિસાય સાથે સાંકડાયેલો 
જેમાાં જોખમો અને અવનવિતતાઓ જોિા મળે છે  જેની અસર ખેડુતો અને પછી ખેતમજૂરો પર પડે છે. 
કૃવિમાાં યાાંત્રીકરિ િધ્્ુાં છે વસિંચાઇ તથા યાાંત્રીકરિ થી ખેતમજૂરોની માાંગમાાં િધારો થાય છે .પરાંત ુ
ખેતમજૂરોનો પરુિઠો સતત િધતો હોિાથી ખેતમજૂરો સામે રોજગારીની સમસ્યા ઉભી થાય 
છે.ભારતમાાં ખેતમજૂરોનુાં પ્રમાિ આ પ્રમાિે છે. 

                                                                  (આંકડા વમણલયનમાાં) 
ક્રમ િસતી 

ગિતરી િિથ 
કુલ િસતી કુલ કામકરનારા ખેતમજૂરો કુલ કામકરનારાઓમાાં 

ખેતમજૂરોની ટકાિારી 
૧ ૧૯૫૧ ૩૫૬.૮૬ ૧૩૯.૪૨ ૨૭.૫૦ ૨૮.૨૮ 
૨ ૧૯૬૧ ૪૩૯.૨૪ ૧૮૮.૬૮ ૩૧.૫૨ ૨૪.૦૪ 
૩ ૧૯૭૧ ૫૪૮.૧૬ ૧૮૦.૪૮ ૪૭.૫૯ ૩૭.૭૬ 
૪ ૧૯૮૧ ૬૬૫.૨૯ ૨૨૨.૫૨ ૫૫.૫૦ ૩૭.૪૯ 
૫ ૧૯૯૧ ૮૩૮.૫૮ ૨૮૫.૯૩ ૭૪.૬૦ ૪૦.૨૬ 
૬ ૨૦૦૧ ૧૦૨૫.૨૫ ૩૧૩.૧૭ ૧૦૭.૪૫ ૪૫.૭૧ 
૭ ૨૦૧૧ ૧૨૧૦.૫૭ ૩૬૨.૪૫ ૧૪૪.૩૩ ૫૪.૮૭ 

સ્ત્રોત: િસતી ગિતરી -૨૦૧૧ 
ઉપરોક્ત કોટટક પરથી જોય શકાય છેકે ,િિથ-૧૯૫૧ થી ૨૦૧૧ સધુી ખેતમજૂરોનુાં પ્રમાિ ઉતરોત્તર 
િધતુાં રહ્ુાં છે.  
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જુદાજુદા રજ્યોમાાં ખેતમજૂરો નુાં પ્રમાિ: (આંકડા વમણલયનમાાં) 
ક્રમ રજ્યો ખેતમજૂર 

પરુુષ સ્ત્રી કુલ 
૧ આંધ્રપ્રદેશ ૮.૧૩ ૮.૭૪ ૧૬.૯૭ 
૨ અરુિાચલપ્રદેશ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૩ 
૩ આસામ  ૧.૧૩ ૦.૭૨ ૧.૮૫ 
૪ છત્તીશગઢ ૨.૩૪ ૨.૭૫ ૫.૦૯ 
૫ ણબહાર  ૧૨.૫૭ ૫.૭૭ ૧૮.૩૪ 
૬ ગોિા  ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૩ 
૭ ગજુરાત ૩.૬૫ ૩.૧૯ ૬.૮૪ 
૮ હટ્રરયાિા ૧.૦૪ ૦.૪૯ ૧.૫૩ 
૯ ટ્રહમાચલપ્રદેશ ૦.૧૦ ૦.૦૭ ૦.૧૮ 
૧૦ જમ્મ ુઅને કાશ્મીર ૦.૪૧ ૦.૧૩ ૦.૫૫ 
૧૧ ઝારખાંડ ૨.૩૪ ૨.૦૯ ૪.૪૪ 
૧૨ કિાથટકા  ૩.૨૮ ૩.૮૭ ૭.૭૬ 
૧૩ કેરાલા ૦.૮૬ ૦.૪૬ ૧.૩૨ 
૧૪ મધ્યપ્રદેશ ૬.૩૧ ૫.૮૮ ૧૨.૧૯ 
૧૫ મહારાટિા ૬.૭૭ ૬.૭૧ ૧૩.૪૯ 
૧૬ મણિપરુ  ૦.૦૪ ૦.૦૭ ૦.૧૧ 
૧૭ મેઘાલયા ૦.૧૧ ૦.૦૯ ૦.૨૦ 
૧૮ મીઝોરમ  ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૪ 
૧૯ નાગલેંડ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૬ 
૨૦ ઓટ્રડશા ૩.૪૮ ૩.૨૬ ૬.૭૪ 
૨૧ પાંજાબ ૧.૨૪ ૦.૩૫ ૧.૫૯ 
૨૨ રજસ્થાન ૨.૧૩ ૨.૮૧ ૪.૯૪ 
૨૩ વસક્કીમ  ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૩ 
૨૪ તવમલનાડુ ૪.૮૪ ૪.૭૬ ૯.૬૧ 
૨૫ વત્રપરુા ૦.૨૧ ૦.૧૪ ૦.૩૫ 
૨૬ ઉતરપ્રદેશ ૧૩.૮૦ ૬.૧૪ ૧૯.૯૪ 
૨૭ ઉત્તરાખાંડ  ૦.૨૯ ૦૧૨ ૦.૪૦ 
૨૮ પવિમબાંગાળા ૭.૪૫ ૦.૭૪ ૧૦.૧૯ 

     Source: ministry of home affairs .india. 
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4. ગજુરાતમાાં જામત પ્રમાણે ગ્રામમણ અને શહરેી ખેતમજૂરોનુાં પ્રમાણ  
ગજુરાતમાાં િિથ -૨૦૦૧ થી િિથ -૨૦૧૧ ના િિથ દરવમયાન સરકારશ્રીના પ્રકાવશત આંકડાઓ ના 
આધારે ગજુરાતના મખુ્ય  અને ગૌિ ખેતમજૂરોનુાં પ્રમાિ શહરેી અને ગ્રાવમિ વિસ્તાર પ્રમાિે નીચે 
પ્રમાિે છે. 

                                                                       (આંકડા વમણલયનમાાં)   
ક્રમ વિગત ૨૦૦૧ ૨૦૧૧ 
૧ મખુ્ય ખેતમજૂર  શહરેી ૩૧.૨૩ ૨૦.૧૧ 

 ગ્રાવમિ  ૩૫.૦૨ ૩૪.૯૭ 
 કુલ ૬૬.૨૫ ૬૭.૨૧ 

૨  ગૌિ ખેતમજૂર  શહરેી ૧.૮૫ ૧૦.૬૪ 
 ગાવમિ ૧૨.૨૨ ૨.૭૬ 
 કુલ  ૧૪.૦૭ ૧૩.૪ 

સ્ત્રોત ; census of India . ૨૦૦૧.૨૦૧૧  
ઉપરોકત કોટટક ગજુરાત રાજ્યમાાં જાવત પ્રમાિે ગ્રાવમિ અને શહરેી ખેત મજૂરોનુાં પ્રમાિ દશાથિિામાાં 
આવ્્ુાં છે. િિથ – ૨૦૦૧ માાં મખુ્ય ખેતમજૂરો ૬૬.૨૫% અન ેિિથ – ૨૦૧૧ માાં ૬૭.૨૧ ટકાનો િધારો 
થયો છે જયારે ગૌિ ખેતમજૂરોના પ્રમાિમાાં ૦.૬૭ ટકા નો ઘટાડો થયો છે. જે બતાિે છે કે મખુ્ય 
વ્યિસાય તરીકે ખેતમજૂરોની સાંખ્યામાાં િઘારો જોિા મળે છે.  
 
સામાનય રીતે ખેતમજૂરોની માથાદીઠ આિક નીચી હોય છે. જેથી તેમનો જીિન વનિાથહ મશુ્કેલ બને છે. 
જેથી તેમના જીિન ઘોરિમાાં સધુારો કરી શકાય તે માટે ઉંચા િેતન જરુરી છે. ગજુરાત રાજયમાાં 
ખેતમજૂરોના દૈવનક િેતનદરો નીચેના કોટટકમાાં દશાથિિામાાં આવ્યા છે.  
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5. ગજુરાત રાજયમાાં ખેતમજૂરોના દૈમનક વેતનો  
ક્રમ  િિથ જાવત  િાિિી  વનિંદામિ રોપિી લિિી  પાકવિિિો 
૧ જાન્આુરી પરુુિ ૧૩૫.૦ ૧૧૮.૦ ૧૧૦.૦ ૧૨૬.૦૦ ૧૨૬.૦ 
 ૨૦૧૩ સ્ત્રી ૧૧૭.૦ ૧૧૪.૦ ૧૦૬.૦ ૧૧૧.૮૮ ૧૧૬.૦ 
૨ ફેબ્રઆુરી પરુુિ ૧૩૫.૦ ૧૪૭.૪૬ ૧૫૭.૨૫ ૧૫૯.૯૯ ૧૨૬.૫૬ 
 ૨૦૧૩ સ્ત્રી ૧૧૭.૨૨  ૧૩૪.૬૨  ૧૧૩૭.૧૯ ૧૪૦.૭૪ ૧૨૨.૫૦ 
૩ નિેમ્બર પરુુિ  ૧૩૩.૩૩ ૧૩૩.૩૩ ૧૩૩.૩૩ ૧૩૩.૩૩ ૧૩૩.૩૩ 
 ૨૦૧૩ સ્ત્રી ૧૩૩.૧૮ ૧૩૩.૧૮ ૧૩૩.૧૮ ૧૩૧.૨૫ ૧૩૧.૨૫ 
૪ ટ્રડસેમ્બર પરુુિ  ૧૩૬.૩૮ ૧૩૧.૬૮ ૧૩૧.૩૮ ૧૫૬.૭૯ ૧૫૬.૭૯ 
 ૨૦૧૩ સ્ત્રી ૧૫૦.૭૭ ૧૫૦.૭૭ ૧૫૦.૭૭ ૧૫૦.૫૪ ૧૫૦.૫૪ 
૫ જાન્આુરી પરુુિ ૧૭૦.૫૨ ૧૭૦.૫૨ ૧૭૦.૫૨ ૧૬૪.૪૬ ૧૫૫.૦ 
 ૨૦૧૪ સ્ત્રી  ૧૬૧.૭૩ ૧૬૧.૭૩ ૧૬૧.૭૩ ૧૫૮.૫૨ ૧૫૨.૩૯  

   સ્ત્રોત :- http :- laboubureau. Gov. in.  
ઉપરોકત કોટટક પરથી જોઈ શકાય છે કે જાન્આુરી-૨૦૧૩ માાં સ્ત્રી-પરુુિના િેતનદરોમાાં નજીિો 
ફેરફાર જોિા મળે છે. જેમાાં િાિિી કરતા શ્રવમકોને િધારે િેતન આપિામાાંઆિેછે. અને ૨૦૧૩ ની 
તલુના એ જાન્રુી ૨૦૧૪ દરવમયાન ૧૩૪ થી િધીને લિિીના કામ માટે િેતનદરોને ૧૭૦.૫૨ થયા 
હતા. જે બતાિે છે કે ખેતમજૂરોના િેતનદરમાાં સમયાાંતરે ફેરફાર થતો જાય છે. ખેતમજૂરો સાથે આવથિક 
પ્રશ્ન રોજગારી વિિયક, જીિન ધોરિ િગેરે જેિા પ્રશ્નો જોડાયેલો છે તેમજ માણલકો દ્રારા ખેતમજૂરોનુાં 
શોિિ થતુાં જોિા મળે છે. 
 

ભારતમાાં અને ગજુરાતમાાં છેલ્લા દશિિથમાાં ઉદ્યોગોનુાં પ્રમાિ િદ્ુાં છે. તેની સાથે સેિા કે્ષત્રનો વિકાસા 
થયો છે. છતાાં ખેતીનુાં મહત્િ યથાિત છે. ગજુરાતમાાં ખેતમજૂરોના આવથિક, સાજીક અને રોજગારી જેિી 
સમસ્યાઓના કારિે તેમનાજીિમાાં વશક્ષિ,આરોગ્ય, સખુીજીિન, પાયાના પ્રશ્નો જેિી સમસ્યાઓનુાં 
વનિારિ કરી શકા્ુાં નથી. 
 

સાંદભભ સચૂિ   
1. સેંસસ ઓફ ઈષ્નડયા- ૨૦૦૧-૨૦૧૧ 
2. ભારતીય અથથતાંત્ર (૨૦૧૭-૧૮) 
3. અથથસાંકલન -૩૧ જાન્આુરી-૨૦૧૮  
4. Ministry of home affairs India 
5. Labour bureau. Gov. in. 


