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કૃષકે્ષતે્ર ઊબા થતા પ્રશ્નો અને તેના ઉામો 

ડો. પ્રબાલતંી જી. ળેયઠીમા 

અધ્માક વશામક (અથથળાસ્ત્ર ષલબાગ) 

શ્રી ફી.ી.બ્રહ્મબટ્ટ આર્થવ એન્ડ એભ.એચ.ગરુૂ કોભવથ કોરેજ, ઊંઝા 

પ્રસ્તાલનાાઃ  

 બાયત ગાભડાાંઓનો ફનેરો દેળ છે. આજે ણ ભોટાબાગની લવતી ગ્રામ્મ વલસ્તાયોભાાં લવે છે, ભાટે 

બાયતને આજે ણ ગ્રાભીણ દેળ તયીકે ઓખાલી ળકામ. બાયતભાાં કુર 5.5 રાખથી ણ લધાયે ગાભડાાંઓ છે 

જેભાાં મખુ્મ વ્મલવામ કૃવ, શુારન અન ે તેની વાથે વાંકામેર કેટરાક વ્મલવામો મખુ્મ છે. ઘણાાં લો 

શરેાાં બાયતભાાં ખેતી ભાત્ર ગજુયાન ચરાલલા ભાટે જૂની યુાણી ધ્ધવતથી થતી શતી યાંત ુ આજે 

ભોટાબાગના ખેડતૂોનુાં દ્રષ્ટટબફિંદુ ફદરાયુાં છે. ખેતી ભાત્ર ગજુયાન ચરાલલા યુતી વીવભત ન યશતેાાં તેને એક 

વ્માયીક દ્રષ્ટટકોણથી સ્લીકાયલાભાાં આલી છે. ખેતીભાાં કઇ યીતે લધભુાાં લધ ુઉત્ાદન થામ અને ઉત્ાદકતા 

લધાયીને, ખેતીની આલકભાાં લધાયો થામ તેલી ધ્ધવતઓનો ઉમોગ અત્માયે ખેડતૂો દ્વાયા કયલાભાાં આલી યહ્યો 

છે. આજે યાટરીમ આલકભાાં ણ કૃવકે્ષત્ર ભશત્લનો સશસ્વો ધયાલે છે તેભજ આવથ ક વલકાવભાાં ણ કૃવકે્ષત્રનુાં 

ખફૂ ભશત્લ યશલે ુાં છે. બાયતભાાં કૃવ સધુાયણા, શયીમાી ક્ાાંવત, માાંવત્રકયણ, વવિંચાઇની વગલડો જેલાાં ઘણા 

સયફોને કાયણે ગ્રાવભણ અથથવ્મલસ્થા ણ નપારક્ષી અને ફજાયરક્ષી થલા રાગી છે. કૃવકે્ષત્ર દ્વાયા ખેત 

ઉત્ાદનનુાં લેચાણ જુદાજુદા ળશયેોભાાં અને પ્રદેળોભાાં તેભજ ફીજા દેળોભાાં ણ થલા રાગયુાં છે અને અઢક 

પ્રભાણભાાં નપો તેભજ વલદેળી હુ ાંડીમાભણ ણ ભેલી ળકામ છે. તેના દ્વાયા દેળનાાં આવથ ક વલકાવભાાં આ ક્ષેત્ર 

ભશત્લનો પાો આે છે. તેનાાં સયણાભ સ્લરૂે, આજે ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં ટી.લી., ભોફાઇર, નેટ કનેક્ળન, 

ટેરીપોન, ઇ-ભેઇર લગેયે જેલી વેલાઓ ઉરબ્ધ ફની છે. 
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કૃષકે્ષતે્ર ઊબા થતા ંપ્રશ્નોાઃ  

 આટરી ફધી સવુલધાઓ ગ્રામ્મકક્ષાએ લધલા ાભી અન ેવાંણૂથ સયલતથન આલેલુાં શોલા છતાાં, આજે 

કૃવકે્ષત્ર વાભે ધણા ફધા પ્રશ્નો ડકાય સ્લરૂે યશરેા છે. આ પ્રશ્નોને નીચે પ્રભાણે દળાથલી ળકામ. 

(1) અષનષિત અને નીચી કકિંભતોાઃ ખેતી દ્વાયા ઉત્ન્ન થમેરી લસ્તઓુ ભોટાબાગે એકજ વભમે ઉત્ન્ન થઇ ળકે છે. 

ભાટે એક વાથે ભોટો જથ્થો ફજાયભાાં ઉરબ્ધ ફને છે અને તેના કાયણે ખેત ઉત્ાદનની સકિંભત ઘણી નીચી 

યશલેા ાભે છે. જ્માયે અમકુ વભમ છી લસ્તનુી કૃવત્રભ અછત ઊબી કયીને વાંગ્રશખોયો દ્વાયા સકિંભતોભાાં લધાયો 

કયલાભાાં આલે છે. આભ ઉત્ાદનની સકિંભતો ખેડતૂોને નીચી ભે છે જ્માયે ખયીદનાયને લધ ુસકિંભત ચકૂલલી ડ ે

છે. આભ સકિંભતભાાં અવનવિતતા ઊબી થામ છે અને ખેડતૂોને કૃવકે્ષત્રભાાંથી યૂતો નપો ભતો નથી.  

(2) અષનમષભત લયવાદ અને ષવિંચાઇની અપયૂતી સષુલધાઓાઃ બાયતની ખતેી કુદયત વાભેનો જુગાય છે. જો 

લયવાદ વનમવભત અને યૂતા પ્રભાણભાાં ડે તો કૃવકે્ષતે્ર વારૂ ઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે. યાંત ુ કભનવીફે 

બાયતભાાં લયવાદનુાં પ્રભાણ વયેયાળ યીતે જોઇએ તો ભોટાબાગે અવનમવભત છે. અમકુ વલસ્તાયભાાં ખફૂ લધ ુતો 

અમકુ વલસ્તાયભાાં ખફૂ ઓછો લયવાદ ડે છે. આ ઉયાાંત વભગ્ર દેળભાાં વવિંચાઇની યૂતી વગલડ ન શોલાને 

કાયણે ણ આજે ઘણી જભીનભાાં ભાત્ર કુદયત આધાયીત ખેતી થામ છે. જે કૃવકે્ષતે્ર ભોટાભાાં ભોટો મક્ષ-પ્રશ્ન કશી 

ળકામ છે. 

(3) લૈજ્ઞાષનક ખેતદ્ધષતનો અબાલાઃ ભોટા બાગની લવવત ગ્રામ્મ વલસ્તાયોભાાં લવે છે. જે અવળબક્ષત અને રૂઢીગત 

ભાનવ ધયાલે છે. ભાટે અમકુ ખેડતૂોને ફાદ કયતાાં ભોટાબાગનાાં ખેડતૂો લૈજ્ઞાવનક દ્ધવતનો ઉમોગ ોતાની 

ખેતીભાાં કયતા નથી, તેથી ખેતઉત્ાદન તેભજ ઉત્ાદકતા નીચી યશલેા ાભે છે. આજે ણ ભોટાબાગનાાં 

રોકોનો મખુ્મ વ્મલવામ ખેતી શોલા છતાાં બાયતભાાં યૂતાાં પ્રભાણભાાં અનાજનુાં ઉત્ાદન થઇ ળક્ત ુાં નથી અને 

વલદેળભાાંથી આમાત કયલી ડે છે. તાજેતયભાાં જ દેળભાાં દાના બાલને વનમાંત્રણભાાં યાખલા ભાટે વયકાયન ે

તેની વલદેળભાાંથી આમાત કયલી ડી શતી. અભેયીકાભાાં ભાત્ર છ ટકા રોકો ખેતી કયતા શોલા છતાાં લૈજ્ઞાવનક 

દ્ધવતને કાયણે અઢક ઉત્ાદન ભેલી ળકે છે.  

(4) જભીન ય લવષતનુ ં લધત ુ ં જત ુ ં દફાણાઃ બાયતભાાં કદૂકેને ભવૂકે લધતી જતી લવવતને કાયણે અને 

મતૃ્યદુયનુાં પ્રભાણ નીચુાં શોલાથી જભીન ય લવવતનુાં વતત બાયણ લધતુાં જામ છે. આ લધતી જતી લવવતને 

યશલેા ભાટે તેભજ આયોગમ અને વળક્ષણ જેલી સવુલધાઓ આલા ભાટે, ખેતીની જભીનને બફનખેતી કયલાભાાં 

આલે છે. અને ખેતીરામક જભીનનુાં પ્રભાણ વતત ઘટત ુાં જામ છે. જો આ યીતે જ લવવતનુાં દફાણ લધતુાં યશળેે 
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તો એક વભમે બાયતભાાં લવવતનુાં જીલન ટકાલી યાખલા ભાટે ઉત્ાદન કયલા રામક જભીન ખફૂ ઓછી થઇ 

જળે જે એક બચિંતાનો વલમ છે.  

(5) નાના ખેડાણ ઘર્કોાઃ બાયતભાાં યાંયાગત વ્મલવામ ખેતી શોલાથી ભોટાબાગના ખેડતૂોને લાયવાભાાં ખેતી 

આલાભાાં આલે છે. ત્માયે ભોટાબાગના ખેડાણ ઘટકોનુાં નાના નાના ટકૂડાઓભાાં વલબાજન થઇ જતાાં આ ખેડતૂો 

નાના અને વવભાાંત ફની જામ છે. ભાટે તેઓ ખચાથ એલી આધવુનક ઉત્ાદન દ્ધવત અને ઓજાયોનો યૂતા 

પ્રભાણભાાં ઉમોગ કયી ળકતા નથી ભાટે ખેત-ઉત્ાદન ઘટે છે.  

(6) કુદયતી આપતોાઃ ઘણી લખત યૂ, શોનાયત, લાલાઝોડુાં, ભકૂાં, ઊબા ાકભાાં યોગ, ભાલઠુાં જેલી ઘણી કુદયતી 

આપતોથી કૃવકે્ષતે્ર ખફૂજ નકુવાન થામ છે અને ત્માયે તેભાાંથી ફશાય નીકલા ભાટે ખેડતૂોને ોતાની ઘણી 

ફધી ળક્ક્ત, વભમ અને નાણાાંનો વ્મમ કયલો ડે છે. અને આલા લોભાાં કૃવકે્ષત્રનુાં ઉત્ાદન થત ુાં નથી 

અથલા તો ઓછાં થામ છે.  

(7) ષનકાવભા ંઘર્ાડોાઃ આજે ભોટા બાગનાાં અથથતાંત્રો ભાંદીનો વાભનો કયી યહ્યા છે ત્માયે બાયત ણ તેભાાંથી 

ફાકાત નથી યશી ળક્ુાં, ઘણા ફધા ઉદ્યોગોભાાં ભાંદી આલલાથી આલા ઉત્ાદક એકભો ફાંધ કયલા ડયા છે અન ે

તેની અવય ખેતીક્ષેતે્ર ણ થઇ છે. ખેતઉત્ાદનની વનકાવો થતી શતી તભેાાંથી કેટરીક ભાંદીના કાયણે કેટરાક 

દેળોએ આમોત કયલાનુાં ફાંધ કયી દીધુાં. તદ્ઉયાાંત, બાયતભાાં લવવત લધાયાને કાયણે લસ્તઓુનો લયાળ 

લધ્મો શોલાથી વનકાવભાાં ઘટાડો થમો છે.  

(8) યવામણણક ખાતય અને જતંનુાળક દલાઓના વ્માક ઉમોગથી ખેતીભા ંથમેલુ ંનકુળાનાઃ ઊંચી ઉત્ાદકતા 

અને લધુાં ઉત્ાદન તેભજ નપો ભેલલા ખેડઓૂએ યવામબણક ખાતય અને જ ાંતનુાળક દલાઓનો વ્માક 

ઉમોગ ળરૂ કમો જેનાથી ળરૂઆતભાાં  

ખેતઉત્ાદન અને ઉત્ાદકતા ખફૂ લધલા રાગી યાંત ુધીભે ધીભે તે ઝેય વભાન વાબફત થયુાં અને વભમ જતાાં 

ખેતીની જભીન યવકવ વલનાની ફનતી ગઇ અન ે 

ખેતઉત્ાદનો ણ ઝેયીરાાં ફની ગમાાં. તેભજ ખેતીની જભીનની પદ્રુતાભાાં ઘટાડો થમો અને રાાંફાગાે ખેત 

ઉત્ાદન ઘટ્ુાં. 

(9) ગ્રોફર લષભિંગની ખેતી ઉય ખયાફ અવયાઃ ઉદ્યોગીકયણની પ્રસક્માને કાયણે વલ્વમભાાં શલાભાાં પ્રદૂણનુાં 

પ્રભાણ લધલાથી ગરોફર લવભિંગ જેલી વભસ્મા ઉત્ન્ન થઇ, જેની અવયથી શલાભાન ફદરાયુાં અને ગયભીનુાં 
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પ્રભાણ લધતાાં ફયપ ીગલાથી નદીઓભાાં કભોવભી યુ આલલા રાગમાાં જેનાાંથી ઘણી જભીનનુાં ધોલાણ થયુાં, 

જે ખેતીક્ષેત્ર વાભેનો ડકાય છે.  

(10) ગયીફી અને ફેયોજગાયીાઃ બાયતનાાં ગાભડાઓભાાં ભોટા બાગનાાં ખેડતૂો ગયીફીભાાં જીલે છે. કેભકે તેભની 

ાવે જે ખેડાણ ઘટક છે તે ખફૂ નાના છે. ભાટે તેભાાંથી યૂતી આલક ભતી નથી. ઉયાાંત બાયતની ખેતી 

કુદયત આધાયીત શોલાથી યૂત ુાં ઉત્ાદન ભી ળકત ુાં નથી ભાટે ખેડતૂો ગયીફીયેખાની નીચે જીલન વલતાલે છે 

અને ખેતીભાાં ભોવભી યોજગાયી જ ભે છે. ફાકીના વભમભાાં ખેતી વાથે વાંકામેરા રોકોને પયજીમાત ફેકાય 

યશવે ુાં ડે છે. કૃવકે્ષતે્ર ફે પ્રકાયની ફેકાયી જોલા ભે છેેઃ પ્રચ્છન્ન ફેકાયી અને ભોવભી ફેકાયી. 

(11) ખેતભજુયોની અછત અને ઊંચા લેતન દયાઃ ળશયેીકયણની પ્રસક્માને કાયણે ગ્રામ્મ વલસ્તાયના ભોટાબાગના 

યલુાનો ળશયેી જીલનળૈરીથી આકાથઇને ળશયેોભાાં સ્થાાંતય કયલા તયપ લળ્મા. ભાટે કૃવકે્ષતે્ર ખેતભજુયોની 

ખફૂ ભોટા પ્રભાણભાાં અછત લયતામ છે. ફીજુ ાં કે આ વ્મલવામભાાં એકજ વભમે ઘણાાં ફધા ખેતભજુયોની એક 

વાથે જરુયીમાત ઉદબલે છે અને ત્માયે ગાભડાઓભાાં ભજુયોનુાં પ્રભાણ ઓછાં શોલાથી લેતન દયભાાં ખફૂ લધાયો 

થામ છે. જે ખેડતૂોને કૃવકે્ષત્ર ભાટે ખેતી કયલાનુાં મશુ્કેર ફનાલી દે છે.  

પ્રશ્નોને શર કયલાના ઉામોાઃ 

 પ્રાચીન વભમથી બાયત કૃવકે્ષત્ર વાથે વાંકામેર દેળ શોલા છતાાં ણ આટરા ફધા લો છી ણ 

આ ક્ષેત્ર એના પ્રશ્નોથી મકુ્ત થમેર નથી ણ તેનો અથથ એલો ન કયી ળકામ કે તેનો કોઇ ઉકેર જ રાલી 

ળકામ તેભ નથી. કોઇ ણ વભસ્માનો ઉકેર શોમ જ છે તેલી યીતે આ પ્રશ્નોને શર કયલા ભાટે ણ નીચેનાાં 

ઉામો મોજી ળકામ. 

(1) ષનષિત કકિંભત ભાખાુઃ કૃવકે્ષતે્ર ઊબા થમેરા પ્રશ્નોને ઉકેરલા ભાટે ખેત ઉત્ાદનની સકિંભતભાાં વનવિતતા 

જલામ તે ખફૂ જરૂયી છે. બાયતભાાં કૃવબાલનીવતનો છેક 1951 થી અભર થમેર છે. જેભાાં બાલ ગ્રાશકના 

કલ્માણ ભાટે જ નક્કી થતા શતા યાંત ુ ખેત ઉત્ાદન વાથે વીધી યીતે વાંકામેરા ઉત્ાદકોનુાં સશત આ 

બાલનીવતભાાં વલચાયલાભાાં આલેલુાં ન શત ુાં, ભાટે 1964 ભાાં અન્નના બાલની વવભતી વનભાઈ, જેભાાં ણ બાલભાાં 

વનવિતતા આલે તેલી કોઇ બરાભણ કયલાભાાં આલેર ન શતી. અને અંતે વયકાય દ્વાયા રધતુભ ટેકાના બાલ 

નક્કી થમા. યાંત ુતેભાાં ણ વલવાંગતતાઓ યશરેી છે. જેને દૂય કયીને ખેત ઉત્ાદનનુાં વનવિત સકિંભત ભાખુાં 

ગોઠલલાભાાં આલે તો ખેડતૂો ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે પ્રોત્વાસશત થઇ ળકે.  
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(2) ષવિંચાઇની સષુલધાઓ લધાયલીાઃ બાયતભાાં લધભુાાં લધ ુગ્રામ્મ લવવત કૃવવ્મલવામ ઉત્સકુ્તાથી ક્સ્લકાયે એ 

ભાટે ખેતીભાાં વવિંચાઇની સવુલધાભાાં લધાયો કયલાની ખાવ જરૂય છે. બાયતભાાં વવિંચાઇની સવુલધા ઉરબ્ધ છે જ 

છતાાં ણ દેળનાાં 25 જીલ્રાઓભાાં લયવાદ ખફૂ ઓછો ડે છે. જેભાાં ખેતી ભાટે આલશ્મક લયવાદ 1125 ભી.ભી. 

લાવ ક જરૂયી છે. જેની વાભે આ જીલ્રાઓભાાં લાવ ક લયવાદ ભાત્ર 375 ભી.ભી. થી 750 ભી.ભી. જેટરો જ ડ ે

છે. ભાટે ત્માાં સ્લાબાવલક યીતે જ વવિંચાઇની સવુલધાઓ ઓછી શોમ જેભાાં લધાયો કયલા ભાટે ફોયીફાંધ, ડેભ, 

કલૂાસયચાર્જ, ખેતતરાલડી જેલાાં ગરાાં બયલાાં જોઇએ. ઉયાાંત આલા વલસ્તાયોભાાં ઇઝયામરની જેભ ખફૂ ઓછા 

ાણી દ્વાયા લધ ુઉત્ાદન ભેલલાની દ્ધવત અનાલલી જોઇએ.  

(3) લૈજ્ઞાષનક ખેત દ્ધષતનો ઉમોગ કયલો જોઇએાઃ આજે ણ બાયતભાાં ઘણાાં ખેડતૂો અવળબક્ષત છે ભાટે તેઓ 

લૈજ્ઞાવનક ખેત દ્ધવત અભરભાાં મકુતા નથી. યાંત ુઆલા ખેડતૂોનુાં ભાનવ સયલતથન થામ અને તેને ણ 

લૈજ્ઞાવનક ખેત દ્ધવત દ્વાયા થતા પામદાઓની જાણકાયી આવાનીથી ભી ળકે તેલાાં પ્રમત્નો કયલા જોઇએ અને 

ખેતીભાાં જૂની યુાણી દ્ધવતને ફદરે આધવુનક ઓજાયો અને વાંળોવધત ફીમાયણનો ઉમોગ કયલાની ભોટા 

બાગનાાં ખેડતૂોને પે્રયણાાં ભે તેભજ તેઓ લૈજ્ઞાવનક ખેત દ્ધવત અનાલે તો ઉત્ાદન અને ઉત્ાદકતાભાાં 

લધાયો કયી ળકે. 

(4) ાકની તયાશ ફદરલી જોઇએાઃ ખેડતૂો દ્વાયા રગબગ એકજ વયખા ાકનુાં દય લે ઉત્ાદન કયલાભાાં 

આલતુાં શોમ છે. યાંત ુતેને ફદરે ાકની એલી જુદીજુદી તયાશ અનાલલી જોઇએ કે જેનાાં દ્વાયા ઉત્ાદનનુાં 

પ્રભાણ લધી ળકે. કાયણ કે એક જ ાકનુાં ઉત્ાદન લાયાંલાય કયલાથી તે જભીનભાાંથી તે ાકને અનરુૂ તત્લોનુાં 

ળોણ થઇ જાઇ છે ભાટે એજ ાકનુાં ળરૂઆતભાાં લધ ુઉત્ાદન થતુાં શોમ યાંત ુવભમ જતાાં તેભાાં ઘટાડો થામ 

છે. ભાટે ઉત્ાદનભાાં જુદા જુદા ાક કે જે જભીનને અનકુુ શોમ તેનુાં ઉત્ાદન કયવુાં જોઇએ અને નપાભાાં 

લધાયો કયલો જોઇએ. 

(5) શુારન ઉદ્યોગને લૈકલ્પક વ્મલવામ તયીક  ષલકવાલલો જોઇએાઃ ગ્રામ્મકક્ષાએ કૃવકે્ષતે્ર પ્રચ્છન્ન અને 

ભોવભી ફેકાયી જોલા ભે છે જેને દૂય કયલા ભાટે ખેત વ્મલવામનાાં વલકલ્ તયીકે શુારન ઉદ્યોગ 

વલકવાલલો જોઇએ અને ખેતીની ફેકાયી દૂય કયીને આ ફીજા વ્મલવામભાાંથી વારૂ લતય ભી યશ ે તેલા 

પ્રમત્નો કયલા જોઇએ. જેથી ગાભડાભાાંથી ળશયેભાાં સ્થાાંતયની પ્રસક્મા ણ ઓછી થઇ ળકે અને ગ્રામ્મ લવવતને 

લતનભાાં જ યોજગાયી ભી ળકે.  
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(6) ગૌક્ાષંત દ્વાયા ડ યી ઉદ્યોગ ષલકવાલલો જોઇએાઃ આણાાં દેળભાાં આણાંદની અમરૂ જેલી ભોટી ડયેીના કાયણ ે

્ેવમતક્ાાંવત થમેર છે. યાંત ુગ્રામ્મ કક્ષાએ ડેયી ઉદ્યોગનો યૂતા પ્રભાણભાાં વલકાવ થમેરો નથી. તે ભાટે શે્રટઠ દૂધ 

આનાય એલી ગીય ગામનુાં પ્રભાણ લધાયીને ગૌક્ાાંવત રાલી ળકામ કાયણકે ગીયગામનુાં દૂધનુાં વયેયાળ લાવ ક 

ઉત્ાદન 3000 થી 3500 બરટય છે. જેનાાં દ્વાયા ડેયી ઉદ્યોગનો ગાભડાઓભાાં વલકાવ થઇ ળકે તેભ છે. ગામનુાં 

દૂધ ઘણાાં યોગોભાાંથી મકુ્ક્ત અાલી ળકે છે. ગામ આધાયીત ઘણાાં ઉદ્યોગો જેલાાં કે ગૌમતુ્ર આધાયીત દલા 

ઉદ્યોગ, ગૌમતુ્ર, ગોફય, છાણ આધાયીત વેન્દ્દ્રીમ ખાતય, વેન્દ્દ્રીમ દલા, ફામો ગેવ, ડેયી ઉદ્યોગ લગેયેનો વલકાવ 

કયી યોજગાયી અને વનકાવભાાં લધાયો કયલાભાાં આલે તો આલકભાાં લધાયો કયી ળકામ.  

(7) રઘ ુ ઉદ્યોગો અને ગ્રાભોદ્યોગો ષલકવાલલાાઃ બાયત એ ગાભડાઓનો ફનેરો દેળ છે ભાટે ગ્રામ્મકક્ષાએ 

ઉત્ાદન થઇ ળકે તેલાાં રઘ ુઉદ્યોગો અને ગ્રાભોદ્યોગો વલકવાલલા જોઇએ જેભાાં ચભથ ઉદ્યોગ, કુટીય ઉદ્યોગ, ખાદ્ય 

દાથથની ફનાલટો તેભજ ભવારા ઉદ્યોગ જેલાાં નાના ઉદ્યોગની સ્થાના કયીને ખેત ઉત્ાદનની સકિંભતભાાં 

લધાયો કયી ળકામ અને ખેડતૂોને લધ ુઉત્ાન કયલાભાાં ભાટે પ્રોત્વાસશત કયી ળકામ. ગાાંધીજીએ ણ બાયત ભાટે 

ખેતી અને આલા ગ્રાભોદ્યોગો-રઘ ુઉદ્યોગો દ્વાયા આવથ ક વલકાવની સશભામત કયેરી છે.  

(8) વજીલખેતી તયપ લવુ ં જોઇએાઃ લતથભાન વભમભાાં ખેડતૂો દ્વાયા ઉયછલ્રી યીતે વાયી દેખાતી એલી 

જત ુાંનાળક દલાઓ અને યાવામણીક ખાતયનો ફેપાભ ઉમોગ થલાને કાયણે ખેતીરામક જભીનની પદ્રુતાભાાં 

ઘટાડો થમો છે. જેને દૂય કયલા ભાટે શલે ભાત્ર એક જ ઉામ ફચ્મો છે ખેડૂતો છાણીમા ખાતયને વજીલ ખેતી 

તયપ લે. તો જ ખેતી ભાટેની જભીનભાાં પયીથી પદ્રુતાનો વાંચાય કયી ળકામ તેભ છે. ભાટે ખેડતૂોને 

વજીલખેતી અનાલલા વભજાલલા જોઇએ.  

(9) ગ્રોફરલષભિંગની અવય ઓછી થામ તેલા પ્રમત્નો કયલા જોઇએાઃ આજે વભગ્ર વલ્વમભાાં ગરોફરલવભિંગીની 

વભસ્મા ઊબી થઇ છે. ખેત વ્મલવામ ણ તેભાાંથી ફાકાત નથી યાંત ુઆ વભસ્માની અવયને ઓછી કયલા 

ભાટે લધ ુવકૃ્ષોનુાં લાલેતય કયવુાં જોઇએ, જેનાાં દ્વાયા શલાનુાં શદુ્ધદ્ધકયણ થામ છે. તેભજ શલાાંભાાં પ્રદુણ પેરાલતા 

સ્ત્રોતોને ફદરે ઇંધણભાાં વૌય ઉજાથનો લધ ુ ઉમોગ કયીને લાતાલયણની ગયભી અને પ્રદુણને દૂય કયલા 

જોઇએ. 

ઉવશંાયાઃ 

 આભ દામકાઓથી ખેતીપ્રધાન યશરેા એલા બાયત દેળ ભાટે કૃવકે્ષત્રભાાં અનેક પ્રશ્નો આજે ણ ઊબા છે, 

કેભકે ઉદ્યોગોની તરુનાએ કૃવકે્ષત્ર શજી સધુી યૂતાાં પ્રભાણભાાં વલકવીત થમેર નથી જેનાાં ઘણાાં કાયણો છે. 
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યાંત ુતેનાાં ઉામો દ્વાયા કૃવકે્ષત્રને લધ ુપ્રભાણભાાં વલકવાલલાની બયયૂ ળક્યતાઓ આણાાં દેળભાાં ડેરી જ 

છે. તેના ભાટે પ્રમત્નો કયલા જોઇએ. 
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