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fw÷Ãkrík
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સંપાદકની કલમે... 

 ykÃkýu Mkki yLkw¼ðeyu Aeyu fu íkksuíkh{kt Ãk]Úðe rËðMku rËðMku økh{ ÚkE hne Au. AuÕ÷k Úkkuzk ð»kkou{kt 
Ãk]ÚðeLkk ðkíkkðhý{kt ytøkkhðkÞw, r{ÚkuLk yLku LkkExÙkusLk ykufMkkEz suðk ðkÞwyku{kt y¼qíkÃkqðo ðÄkhku Úkíkkt 
ø÷kuçk÷ ðku‹{økLke ÃkrhÂMÚkrík ÃkuËk ÚkE Au. ð¤e ÃkkýeLke yAík ËuþLke yzÄku yçks ðMíkeLku Úkðk Mkt¼ð 
Au. ykðLkkhk 30 ð»kkou{kt ËuþLke ¾uíke WÃks 30 % sux÷e ykuAe ÚkðkLke Mkt¼kðLkk Au, suÚke ¼khíkLkk Mkðuo 
LkkøkrhfkuLku ¾kuhkfLke Mk÷k{íke yux÷u fu Vqz MkeõÞkurhxe Ãkqhe Ãkkzðe sYhe Au. 
 rðþu»k{kt ÃkÞkoðhý çk[kððkLke MkkÚku MkkÚku nðu «Ëq»ký ½xkzðkLkku Mk{Þ Ãkkfe økÞku Au. ¾uíke{kt 
hkMkkÞrýf ¾kíkhkuLkku ðÄw Ãkzíkku ðÃkhkþ, stíkwLkkþf ËðkLkk ykzuÄz WÃkÞkuøkÚke íkuLkk yðþu»kkuLkwt yðíkhý 
«rík yrík òøk]rík hnuðkLke íkkíke sYrhÞkík Au. Ã÷kÂMxfLkku çkuVk{ WÃkÞkuøk íkÚkk Lkfk{k f[hkLke W¥khkuíkh 
Úkíke ð]rØ yLku íkuLkk rLkfk÷ {kxu ykÃkýe MkwMíke yLku yðøkýLkk «Ëq»ký{kt ðÄkhku fhðk yLku íkuLke ¼krð 
Lkfkhkí{f yMkhku {kLkðSðLkLku LkwfMkkLkfkhf Vr¤¼qík Úkþu íku{ sýkÞ Au. 
 f]r»k{kt ðÄw WíÃkkËLk {u¤ððk {kxu s¤, s{eLk yLku sið ðirðæÞíkkLke ò¤ðýe yLku Mkthûký fhðwt 
yrík sYhe Au. xwtf{kt fwËhíke †kuíkkuLkwt ÞkuøÞ heíku ÔÞðMÚkkÃkLk fhðk{kt ykðþu íkku s ¼rð»ÞLke ÃkuZe {kxu 
sYhe ¾kã WíÃkkËLk {u¤ðe þfkþu. 
 WÃkhkuõík nuíkwLku æÞkLku ÷E s¤, s{eLk, Mkkih Qòo, ð]ûkku, Mkqû{Sðku ðøkuhu fwËhíke †kuíkkuLkk ðÃkhkþ 
ytøku yk ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ rðrðÄ WÃkkÞku {wsçk ¾uzqíkr{ºkku îkhk ÞkuøÞ ykÞkusLk fhðk{kt ykðþu íkku ¼rð»ÞLke 
ÃkuZeLku yLkufrðÄ VkÞËkyku {¤e þfþu íku{kt fkuE þtfkLku MÚkkLk LkÚke. 
 MkËh ÃkwMíkfLkk «fkþLk {kxu ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLkk {kLk. fw÷Ãkrík©e zkì. yuLk. Mke. Ãkxu÷ íkÚkk 
rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©e zkì. yYý Ãkxu÷Lkku ¾kMk yk¼kh {kLkeyu Aeyu. yk ÃkwMíkf{kt ÷u¾ku îkhk 
ÞkuøkËkLk ykÃkðk çkË÷ f]r»k ÞwrLkðŠMkxeykuLkk Mkðuo ÷u¾fku/ði¿kkrLkfkuuLkku nkŠËf yk¼kh {kLkeyu Aeyu. 
 yk ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ íkktrºkf {krníke ¾uzqíkr{ºkku, ði¿kkrLkfku, Mkhfkhe íku{s MðiÂåAf MktMÚkkyku 
ðøkuhuLku WÃkÞkuøke Lkeðzþu íku{s sYhe {køkoËþoLk ÃkqY Ãkkzþu íkuðe yÃkuûkk Au.

        - zkì. yuLk. ðe. MkkuLke
          zkì. ykh. MkwçkiÞkn
          ©e Ãke.Mke. Ãkxu÷  
          ©e su. ze. ËuMkkE
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LkkUÄ : yk ÃkwMíkf{kt Ëþkoðu÷ yr¼«kÞku ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLkk LkÚke. rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©eLke f[uhe   îkhk «fkrþík 
yk ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ ÷u¾ku ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke {kr÷feLkk Au. yktrþf yÚkðk ÃkqhuÃkqhku WÃkÞkuøk ÷u¾Lku ytíku  “ykýtË  
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk «fkrþík  ‘fwËhíke †kuíkkuLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk’ ÃkwMíkfLkk MkkisLÞÚke ” yu{ WÕ÷u¾ MkkÚku fhe þfkþu. 
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ðirïf íkkÃk{kLkLku LkkÚkðkLkk WÃkkÞkuLkku y{÷ fheyu...
  ÃkuxÙkur÷Þ{ WíÃkkËLkku{ktÚke [k÷íkk ðknLkkuLkku ðÃkhkþ rLkÞtrºkík fheyu. 
  LkkLkk LkkLkk fk{ {kxu ðknLkku Lkk ðkÃkheyu Ãký MkkEf÷ fu [k÷ðkLkwt hk¾eyu. 
  MkqÞo Qòo íkÚkk ÃkðLk[¬eLke QòoLkku WÃkÞkuøk ðÄkheyu.
  ÃkkýeLkk ðÃkhkþ Ãkh ÷økk{ {qfeyu. 
  ¾uíke {kxu xÃkf rMkt[kELkku WÃkÞkuøk ðÄkheyu.
  s{eLk{kt ðhMkkËLkk ÃkkýeLke Mkt[ÞLke ði¿kkrLkf heík yÃkLkkðeyu. 
  ½h{kt [e÷k[k÷w økku¤kLke søÞkyu fkuBÃkufx V÷kuhuMkuLx ÷uBÃk (Mke.yuV.yu÷.) ðkÃkheyu suÚke 

ðes¤eLkku ðÃkhkþ [kuÚkk ¼køk sux÷ku ÚkkÞ. 
  fkuBÃÞwxh WÃkÞkuøk Lkk nkuÞ íÞkhu íkuLku rçk÷fw÷ çktÄ fhe ËEyu fkhý fu MxuLz çkkÞ {kuz{kt 

hk¾ðkÚke 60 ðkuÕxLkku ºký ÷uBÃk sux÷e rðãwík Qòo íku ¾[eo Lkk¾u Au. 
  ÃkuxÙku÷ fu zeÍ÷ Mkt[kr÷ík ðknkuLkk xkÞhLkwt nðkLkwt Ëçkký ÞkuøÞ ò¤ðeyu suÚke {kE÷us ðÄu 

yLku QòoLke çk[ík ÚkkÞ. 
  Lkðw ðknLk ¾heËeyu íÞkhu ÃkuxÙku÷Lkku ðÃkhkþ ykuAku fhu íkuðk ðknLk ÃkMktË fheyu fkhý fu Ëh 

yuf r÷xh ÃkuxÙku÷Lku ÷eÄu ÷øk¼øk 4 rf÷ku ytøkkhðkÞw ðkíkkðhý{kt X÷ðkÞ Au. 
  ðknLk ÷ELku s sðwt Ãkzu íku{ nkuÞ íkku ½ýkt fk{kuLke ÞkËe fheLku sEyu. 
  Ã÷kÂMxf çkuøkLkku WÃkÞkuøk ÃkÞkoðhýLku LkwfMkkLk fhu Au {kxu fÃkzktLke fu fkøk¤Lke Úku÷e ðkÃkhðkLkku 

ykøkún hk¾eyu. 
  ½h, ykurVMk, Mfq÷ fu fku÷us ðøkuhu søÞkyu rçkLk sYhe ÷kEx, Ãkt¾k, fw÷h, yuMke [k÷w 

nkuÞíkku çktÄ fheyu/fhkðeyu. 
  þõÞ nkuÞ íÞkt MkwÄe {wMkkVhe {kxu xÙuELk, çkMk suðk ònuh  MkkÄLkkuLkku s WÃkÞkuøk fheyu. 
  fkøk¤Lke çk[ík fheyu çkk¤fkuLku Ãký fkøk¤Lkwt {n¥ð Mk{òðeyu fkhý fkøk¤ku çkLkkððk {kxu 

nòhku ð]ûkkuLkwt rLkftËLk Lkef¤u Au íku ÞkË hk¾eyu. 
  ÃkkuíkkLkk SðLkfk¤ ËhBÞkLk ykuAk{kt ykuAwt yuf Ëe½oSðe ð]ûk sYh WøkkzeLku ðkhMkk{kt 

ykÃkeyu. 
  ÃkÞkoðhý rþûkýLkku þõÞ íkux÷ku ðÄwLku ðÄw Vu÷kðku fheyu. 
  Lkfk{w ½kMk-f[Át çkkéÞk ðøkh íkuLkwt fBÃkkuMx çkLkkðeyu. 
  ðÄw Ãkzíkk LkkExÙkusLkÞwõík ¾kíkhkuLkku ðÃkhkþ ½xkzeyu. 
  ÃkþwykuLku ykuAku {eÚkuLk WíMkŠsík fhu íkuðku [khku-Ëkýk ykÃkeyu. 

 yk{ Ëhufu ø÷kuçk÷ ðk‹{øk (ðirïf [uíkðýe) ytøku {krníkøkkh ÚkE ÞkuøÞ Ãkøk÷k ÷uðk Ãkzþu 
yLku íkku s {kLkðe yLku MkSðku {kxu Ãk]Úðe Ãkh Sððwt þõÞ çkLkþu. 
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ø÷kuçk÷ ðku‹{øk yLku ðkíkkðhý WÃkh íkuLke yMkh rð»ku òýku
  ©e rÃkLkkfeLk Mke. Ãkxu÷    zkì. yuLk. ðe. MkkuLke    zkì. su.çke. Ãkxu÷

rðMíkhý rþûký rLkÞk{fLke f[uhe, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388 110
VkuLk : (0h69h) h619h1

 yktíkhhk»xÙeÞ MktMÚkk Äe ELxhøkðLko{uLx 
ÃkuLk÷ ykuLk f÷kE{ux [uELs (EPCC) Lkk [kuÚkk 
ðkŠ»kf ynuðk÷ {wsçk MÃkü rLkËouþ fhðk{kt ykðu÷ 
Au fu rðïLkk ðkíkkðhý{kt çkË÷kð Äe{e økríkyu 
ÚkE hÌkku Au.  ðkíkkðhý yLku Mk{wÿLkk Mkhuhkþ 
íkkÃk{kLk{kt rËðMku, Lku rËðMku MkËtíkh ðÄkhku ÚkE 
hÌkku Au suLku ø÷kuçk÷ ðku‹{øk fnuðk{kt ykðu Au. 
ykuøkýeMk{e MkËeÚke yufðeMk{e MkËe Ëhr{ÞkLk Ãk]
ÚðeLkk Mkhuhkþ íkkÃk{kLk{kt 0.80Mku. Lkku ðÄkhku ÚkÞku 
Au su ykuøkýeMk{e MkËe Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷k ðÄkhk 
fhíkk çku ík]ríkÞktþ sux÷ku ðÄkhu Au. 

ø÷kuçk÷ ðk‹{øk þuLkkÚke ÚkkÞ Au ?

(1) ðMíke rðMVkux : 

 {kLkð ðMíke{kt AuÕ÷k Ãk0 ð»kkou{kt yLkuføkýku 
ðÄkhku ÚkkÞ Au. LkkLkk yLku Mke{ktík ¾uzqíkku ðÄw ykðf 
{u¤ððk Þktrºkfhý íkhV ðéÞk Au suLku ÷eÄu zeÍ÷ 
yLku fuhkuMkeLk suðk çk¤íký íku÷kuLkku ðÃkhkþ ðæÞku Au 
yLku íkuLkk ÷eÄu ðkíkkðhý «Ëqr»kík ÚkkÞ Au. 

(h) ykiãkurøkfhý : 

 ø÷kuçk÷ ðku‹{øk {kxu MkkiÚke {kuxw Ãkrhçk¤ Au 
hnuýktf rðMíkkhLkk ykÄwrLkfhý yLku ykiãkurøkfhý 
{kxu Úkíkku støk÷kuLkku rðLkkþ. ø÷kuçk÷ ðku‹{øk {kxu 
çkesw {n¥ðLkwt Ãkrhçk¤ Au. ðkíkkðhý{kt ¼¤íkk 
økúeLknkWMk økuMk suðk fu fkçkoLkzkÞkufMkkEz, r{ÚkuLk, 
LkkExÙMk ykufMkkEz, MkÕVh zkÞkufMkkEz ðøkuhu. 

fkçkoLk zkÞkufMkkEz {kxu {n¥ðLkku †kuík Au. Ãkkðh 
Ã÷kLx fu su ðes¤eLkk WíÃkkËLk {kxu çk¤íký ðkÃkhu 
Au su{ktÚke rðÃkw÷ «{ký{kt fkçkoLk zkÞkufMkkEz 
ðkíkkðhý{kt ¼¤u Au. ðkíkkðhý{kt h0% sux÷ku 
fkçkoLk zkÞkufMkkEz ðknLkku{kt su #Äý çk¤u Au íkuLkkÚke 
¼¤u Au. ËwrLkÞkLkk rðfrMkík Ëuþku{kt ðÄíkk síkk ðMíke 
ðÄkhkLkk ÷eÄu ðknLkkuLke MktÏÞk rËðMku Lku rËðMku 
ðÄíke s òÞ Au. r{ÚkuLk økuMk fkçkoLk zkÞkufMkkEz 
fhíkk ðkíkkðhý{ktÚke h0 økýe ðÄkhu økh{e þku»ku 
Au. r{ÚkuLk ðkÞw nkzfk{ktÚke #Äý çkLkkðíke ð¾íku 
yLku [ku¾kLkwt ðkðuíkh fhu÷k ¾uíkh{ktÚke Aqxku Ãkzu 
Au. yk¾w ¾uíkh ßÞkhu ÃkkýeÚke ¼hu÷wt nkuÞ Au 
íÞkhu yukÂõMksLkLke WýÃkLkk ÷eÄu s{eLk{kt hnu÷ 
ykuøkuorLkf {uxhLkk fkunðkýLkk ÷eÄu r{ÚkuLk Aqxku Ãkzu 
Au su LkkExÙMk ykufMkkEz {kxu {n¥ðLkku Mºkkuík Au. 
LkkÞ÷kuLk yLku LkkExÙef yurMkzLkwt WíÃkkËLk fhíkk 
Ã÷kLx yLku ykuøkuorLkf {uxhLku çkk¤ðkÚke LkkExÙMk 
ykufMkkEz ðkíkkðhý{kt ¼¤u Au. 

(3) «Ëq»ký : 

 stíkwLkkþf Ëðkyku, hurzÞku LÞwf÷kEzMk, 
hkMkkÞrýf ¾kíkhku, ð]rØ rLkÞk{fku, Ãkþw yLku 
ÃkkfLkk yðþu»kku, {®Õ[øk {exerhÞÕMk, hkuøkfkhf 
Mkqû{Sðku, ¼khu Äkíkwyku, Äq¤, ËwøkOÄ, økuMk yLku 
rðrðÄ MºkkuíkkuLkkt WÃkÞkuøk îkhk ÃkuËk Úkíkk ÃkËkÚkkou 
ðøkuhuLku ÷E «Ëq»ký WíÃkÒk ÚkkÞ Au. 
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(4) WÃk¼kufíkkðkË{kt ðÄkhku : 

 ðkíkkðhý{kt çkøkkz ÃkuËk fhðk {kxu 
yksLke VuþLk yLku MxuxMk MkeBçkku÷ {kxu ys{kðíke 
WÃk¼kufíkkðkËLke «ð]r¥kykuLkku Vk¤ku {wÏÞ Au. W¥kh 
y{urhfk{kt hnuíke ðMíke ËwrLkÞkLke fw÷ ðMíkeLkk Võík 
Ãkkt[ xfk Au su Ãk]Úðe Ãkh WÃk÷çÄ MºkkuíkLkk hh xfkLkku 
WÃkÞkuøk fhu Au suLkk ÷eÄu fwËhíke MºkkuíkLkk ðÃkhkþ{kt 
hÃk xfk ðÄkhku ÚkÞku Au. 

ø÷kuçk÷ ðku‹{økÚke Úkíke yMkhku : 

 ðÄíkk síkk íkkÃk{kLkLkk ÷eÄu Võík ø÷uMkeÞh 
s LkÚke Ãkeøk¤íkk Ãkhtíkw Éíkwyku{kt Ãký çkË÷kð ykðu 
Au yLku «kýeyku yLku yLÞ SðstíkwykuLku MÚk¤ktíkh 
fhðkLke Vhs Ãkzu Au. ðkíkkðhý{kt ¼¤íkk LkkExÙMk 
ykufMkkEz, MkÕVh zkÞkufMkkEzLkk ÷eÄu yurMkz ð»kko 
ÚkkÞ Au.  ðÄíkk síkk íkkÃk{kLkLke yMkh ËwrLkÞk 
y÷øk y÷øk ¼køkku{kt yøkkWÚke Ëu¾kðk s {ktze Au, 
suðe fu, ËwrLkÞkLkk Ëhuf ¼køk{ktÚke çkhV Ãkeøk¤u Au. 
¾kMk fheLku ÄúwðeÞ «Ëuþ{kt ykðu÷k çkhVLkk Ãknkz, 
Ãkrù{ ytuxkfoxefk, økúeLk÷uLz  yLku ykfoxef Mk{wÿLkku 
çkhV. Mk{wÿLkwt ÷uð÷ ÃkkA÷e MkËe fhíkk ÍzÃkÚke 
ðÄe hÌkwt Au. y{wf ÃkíktøkeÞkLke òík, rþÞk¤, yLku 
ykÕÃkkELk rðMíkkh{kt ykðu÷k Akuz W¥kh yÚkðk Ÿ[k 
Xtzk rðMíkkh íkhV MÚk¤ktíkh fhe hÌkk Au. òu økh{e 
ykðe s heíku ðÄíke sþu íkku ðeMk{e MkËeLkk ytík 
MkwÄe{kt Mk{wÿ ÷uð÷ 7 #[ Úke h3 #[ sux÷wt ðÄðkLke 
þõÞíkk hnu÷e Au. ¼rð»Þ{kt ykðLkkh ðkðkÍkuzk 
yLku íkkuVkLk ðÄkhu LkwfþkLkfkhf çkLkþu. yufçkeò 
Ãkh Lk¼íke yLku yufs Mk{Þu Úkíke ðMíkwyku y÷øk 
y÷øk Úkðk ÷køkþu su{ fu Vq÷, Vq÷Lkwt Vr÷Lkefhý 
fhíke Sðkíkku fkÞohík ÚkkÞ yuLke Ãknu÷k Vq÷ òíku s 
¾e÷e sþu. LkËe{kt Ãkwh yLku Ëwfk¤ Mkk{kLÞ ÚkE sþu 
su{ fu EÚkkuÃkeÞk fu sÞkt Ëwfk¤ Ãknu÷uÚke s Mkk{kLÞ 

Au. ðhMkkË ykðLkkh Ãk0 ðhMkku{kt íÞktLkk Mkhuhkþ 
ðhMkkË 10% Úke Ãký ðÄw ½xe sþu. ÃkeðkLkk [kuÏ¾k 
ÃkkýeLke yAík ðíkkoþu. y{wf hkuøkkuLkku Vu÷kðku 
ÍzÃkÚke Úkþu su{ fu {u÷urhÞk, zUøÞw, MðkELk V÷w. 
fwËhíke Mktíkw÷Lk ðuhrð¾uh ÚkE sþu, y{wf òíkeyku 
fu su W¥kh íkhV ðÄwLku ðÄw ðÄþu yu MkV¤ Úkþu yLku 
su W¥kh íkhV ðÄðk{kt rLk»V¤ hnuþu yu ÷wÃík ÚkE 
sþu. òu çkhVLkwt Ãkeøk¤ðkLkwt yrðhík [k÷w hnuþu íkku 
ÄúwðeÞ «Ëuþ{kt  hnuíkk hªA (Ãkku÷h rçkÞh) Ãký ÷wó 
ÚkE sþu. íkkÃk{kLk{kt Úkíkk ðÄkhkLkk ÷eÄu Mk{wÿLkk 
ÃkkýeLkwt ÷uð÷ Ÿ[w ykðþu suLkk ÷eÄu Éíkwyku{kt 
Ãký çkË÷kð ykðþu, hýLkku rðMíkkh ðÄw {kuxku Úkþu, 
ðkíkkðhý{kt yýÄkÞkou çkË÷kð ykðþu suðk fu økh{ 
ÃkðLkku ðÄþu, Ëwfk¤økúMík rðMíkkhku ðÄþu yLku y{wf 
rðMíkkhku{kt yríkþÞ ðhMkkË Ãkzþu íkÚkk ¾uíkÃkuËkþkuLkk 
WíÃkkËLk{kt ¾qçk s ½xkzku òuðk {¤þu.
ø÷kuçk÷ ðk‹{økLke ðíko{kLk yLku ¼krð yMkhku :
 {kLkð MkŠsík «Ëq»kýLku fkhýu Ãk]ÚðeLkk 
íkkÃk{kLk{kt ðÄkhku ÚkE hÌkku Au suLkk fkhýu ø÷kuçk÷ 
ðku‹{økLkku «&™ WÃkÂMÚkík ÚkÞku Au. íkuLkk rLkhkfhý 
{kxu rðï{kt òøk]rík ÷kððk {kxu zuL{kfoLke hksÄkLke 
fkuÃkLknuøkLk{kt 19h ËuþkuLkk «ríkrLkrÄykuLke  
íkk. h-1h-h009 Úke 1h rËðMk {kxu f÷kÞ{ux 
fkuLVhLMk çkku÷kððk{kt ykðe níke suLkk «{w¾ fkuLke 
nuøkkzoyu sýkðu÷ fu yksu {¤u÷e íkf yu økw{kðe 
Ëuðk{kt ykðþu íkku Lkðe yLku ðÄw Mkkhe íkf {¤íkk 
ð»kkou ÷køke sþu. yk çkkuzo{kt «Ëq»ký ½xkzðk {kxu 
fux÷k Mk{Þ{kt fuðk Ãkøk÷k ÷uðk òuEyu íkuLke [[ko 
fhðk{kt ykðu÷.  ø÷kuçk÷ ðk‹{øk ¼khíkLku fuðwt yLku 
fux÷wt LkwfMkkLk fhe þfu íku ytøkuLke ðíko{kLk yMkhku yLku 
íkuLke Mkk{u ¼krð yMkhkuLke {krníke yºku Ëþkoðu÷ Au :
ðíko{kLk yMkhku : 
(1) Mk{økú W¥kh ¼khík{kt AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt 

yMkkÄkhý økh{e yÚkðk yMkkÄkhý ðhMkkË 
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òuðk {éÞku Au. 
(2) økh{e yLku fkçkoLk zkÞkufMkkEzLkk Ÿ[k 

«{kýLke {kLkð ykhkuøÞ yLku ÃkkfLke 
WíÃkkËfíkk Ãkh {kXe yMkh ÚkE Au. 

(3) Mk{økú ¼khík{kt ðhMkkËLke ÃkuxLko{kt VuhVkh 
yLkw¼ðkE hÌkku Au yLku ðkðkÍkuzk ðÄw 
rðLkkþf çkLke hÌkkt Au. 

(4) çktøkk¤Lkk yk¾kík{kt Mk{wÿLke MkÃkkxe ðkŠ»kf 
3.14 r{.{e. Lkk Ëhu ðÄe hne Au su h r{.{e. 
Lke ðirïf Mkhuhkþ fhíkk ½ýe ðÄw Au. 

(5) Ãkw»fhLkwt «k[eLk Mkhkuðh MkqfkE sðkLke ½xLkk 
¼khík {kxu ykðLkkhk ¾íkhkLke rLkþkLke Au. 

(6) øktøkkuºke rn{¾tz r[tíkksLkf ÍzÃku Ãkeøk¤e 
hÌkku Au yLku rn{k÷ÞLke çkksw rn{LkËeyku 
Ãkeøk¤kðLke Ãký þYykík ÚkE økE Au. 

¼krð yMkhku : 
(1) Ãk]ÚðeLkwt íkkÃk{kLk Mkíkík ðÄíkkt MkLku h0Ãk0  

MkwÄe{kt [ku{kMkkLke ÃkuxLko Mkkð çkË÷kE sþu 
yLku {kuxku rðLkkþ Lkkutíkhþu. 

(2) rn{k÷Þ ÃkhLkku çkhV ykøkk{e MkËeLkk ytík 
MkwÄe{kt Ãkeøk¤e sþu suLku ÷eÄu Ãknu÷kt Ãkwh yLku 
ÃkAe ¼ÞkLkf Ëw»fk¤ òuðk {¤þu. 

(3) ykøkk{e 30 ð»ko{kt ¼khíkLkk Ãk0 xfk støk÷ku 
MkkV ÚkE sþu yLku íkuLke MkkÚku siððirðæÞ Ãkh 
rðLkkþf yMkhku òuðk {¤þu. 

(4) Ãk]ÚðeLkk íkkÃk{kLk{kt yuf rzøkúeLkku ðÄkhku ÚkkÞ 
íkku ½ôLkk WíÃkkËLk{kt 1Ãk.6 xfk, çkxkxkLkk 
WíÃkkËLk{kt 14 xfk yLku [ku¾kLkk WíÃkkËLk{kt 
1Ãk.1 xfkLkku ½xkzku Úkþu. 

(5) Ãk]ÚðeLkk íkkÃk{kLk{kt h rzøkúeLkku ðÄkhku ÚkkÞ 
íkku SðMk]rü{kt 1Ãk Úke 40 xfk «òríkykuLkwt 
yÂMíkíð ¼qMkkE sþu. 

(6) ðkÞhMkLku fkhý Úkíkk hkuøk Vwxe Lkef¤þu yLku 
íkuLkku Vu÷kðku íku{s íkeðúíkk {kLkðòík {kxu 
rðLkkþf Úkþu.  

ø÷kuçk÷ ðku‹{øk yxfkððk þwt fhðwt òuEyu ? 
(1) ÃkhtÃkhkøkík Qòo†kuíkLkku WÃkÞkuøk : 

  fku÷MkkLku çkË÷u fwËhíke økuMkLkku WÃkÞkuøk fhðku. 
  Wãkuøkku{kt ðÄw yMkhfkhf nkuÞ íkuðe íkktrºkfíkk 

yÃkLkkððe. 
  VufxheLke [e{Lke{kt rVÕxh ÷økkððk suÚke 

yu{ktÚke Lkef¤íkk nkrLkfkhf økuMk øk¤kELku ÃkAe 
ðkíkkðhý{kt ¼¤u.

(h) fwËhíke †kuíkLke ò¤ðýe : 
  ¾kuhkf yLku çk¤íkýLke sYrhÞkíkLku Ãknkut[e 

ð¤ðk {kxu fwËhíke †kuíkLkku ðÄw  Ãkzíkku WÃkÞkuøk 
ÚkðkLku fkhýu ðkíkkðhý{kt økt¼eh «&™ku Q¼k 
ÚkÞk Au íku{s fwËhíke †kuíkLkwt «{ký «ríkð»ko 
½xíkw òÞ Au.  íkuÚke fwËhíke †kuíkLke ò¤ðýe 
fhðe. 

(3) Qòo Mkthûký : 
  ykuAe yuLkSo ðkÃkhíkk E÷ufxÙef MkkÄLkkuLkku 

WÃkÞkuøk fhðku. 
  ðes¤eLkku rçkLksYhe WÃkÞkuøk xk¤ðku. 
  ðknLkkuLkku sYrhÞkík nkuÞ  íÞkhu s WÃkÞkuøk 

fhðku yLku rçkLksYhe WÃkÞkuøk xk¤ðku. 
(4) ðLkefhý :

  støk÷kuLkku Úkíkku rðLkkþ yxfkððku yLku çkLku 
yux÷k ðÄw ð]ûkkuLkwt ðkðuíkh fhðwt.

  hý«ËuþLku ðÄíkku yxfkððk {kxu ykswçkkswLkk 
rðMíkkhku{kt ðÄw ð]ûkkuLkwt ðkðuíkh fhðwt. 

(Ãk) ykuÍkuLk £uLz÷e çkLkku : 
  çkòh{ktÚke Ëhufu MkeyuVMke £e yÚkðk ykuÍkuLk 

£uLz÷e ÷uçk÷ðk¤e [esðMíkwyku s ¾heËðe 
òuEyu fu suLkkÚke ykuÍkuLkLkk ÃkzLkwt hûký fhe  
Ãk]Úðe ÃkhLke SðMk]rüLku çk[kðe þfkÞ

 yºku {kLkðe, nðk{kLk VuhVkh yLku 
ÃkÞkoðhýLku æÞkLku ÷E ÃkÞkoðhý{kt MkwÄkhku fu çkøkkz 
Úkðku íku ytøkuLke {krníke r[ºk{kt Ëþkoðu÷ Au. 
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ykçkkunðk çkË÷kðLke f]r»k ûkuºku rðrðÄ yMkhku yLku íkuLkk WÃkkÞku
  zkì. yu[. ykh. Ãkxu÷   zkì. yu{. yu{. ÷wýkøkheÞk   zkì. ÔÞkMk ÃkktzuÞ

f]r»k nðk{kLkþk† rð¼køk, çkt.y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388 110
VkuLk : (0h69h) h614h6

 Ëuþ{kt {kuxk ¼køku økheçk ¾uzqíkku {kxu ¾uíke 
yu Võík SðLkrLkðkonLkwt MkkÄLk nkuE íkÚkk ykiÃk[krhf 
rþûkýLku ÷eÄu ykçkkunðk çkË÷kðLke Mkk{u ¾uzqíkkuLke 
yLkwfw÷Lk ûk{íkk ½ýe s ykuAe Au íkuÚke s yufË{ Mkh¤, 
ykŠÚkf heíku Ãkku»kkÞ íkuðe íkÚkk çkÄk s ¾uzqíkku yÃkLkkðe 
þfu íkuðe yLkwfw÷LkLke íkktrºkfíkkLkku rðfkMk fhe íkuLkwt 
y{÷efhý fhðwt Ãkzþu MkËh íkktrºkfíkkLkk ÍzÃke «Mkkhý 
{kxu ¾uzqíkkuLku íku{Lkk s ðkíkkhðý{kt Mkk{kSf, ykŠÚkf 
yLku MktMÚkkfeÞ «ÞíLkku îkhk Mktf÷Lk fhðwt Ãkzþu.

 Ãk]Úðe ÃkhLkk rðrðÄ ðes{Úkfku, Wãkuøkku yLku  
f]r»kûkuºk{ktÚke Ãk]ÚðeLkk ðkíkkðhý{kt ¼¤íkk rðrðrÄ 
økuMk, støk÷kuLkku çkuVk{ Lkkþ íkÚkk MkkÚku MkkÚku s{eLk 
ðÃkhkþ yLku íkuLkk ÔÞðMÚkkÃkLk{kt ÍzÃke VuhVkhkuLku 
÷eÄu ¼qíkfk¤Lkk AuÕ÷k fux÷kf ËþfkykuÚke Ãk]ÚðeLkk 
ðkíkkðhýLkkt rðrðÄ ðkÞwykuLkk «{ký{kt yÚkoMkq[f 
VuhVkh òuðk {¤u÷ Au. yk rðrðÄ {kLkðMkŠsík  
«ð]r¥kykuLkk ÷eÄu ðkíkkðhý{kt ytøkkhðkÞw, r{ÚkuLk 
yLku LkkExÙMk ykufMkkEz fu su nrhík ðkÞwykuLkk Lkk{u 
yku¤¾kÞ Au íkuLkwt «{ký rËðMku Lku rËðMku ðÄíkwt s òÞ 
Au. yk nrhík ðkÞwyku Ãk]Úðe ÃkhÚke ðkíkkðhý{kt Vutfkíkk 
÷ktçke íkhtøk ÷tçkkEðk¤k MkqÞo rðfhýkuLku ÃkkuíkkLkk{kt sfze 
hk¾u Au. suLkk fkhýu Ãk]ÚðeLkk ðkíkkðhýLkk íkkÃk{kLk{kt 
¢{þ: ðÄkhku Úkíkku òÞ Au. ðeMk{e MkËeLkk ytík MkwÄe{kt 
ðÄíkk síkk nrhík ðkÞwykuLku fkhýu ðirïf íkkÃk{kLk{kt 
0.4-0.70 Mku. Lkku ðÄkhku LkkutÄkÞku Au. AuÕ÷k Ãk0 ð»kkou{kt 
«rík ËMkfu íkkÃk{kLkLkku ðÄkhkLkku Ëh 0.130 Mku.  òuðk 
{¤u÷ Au. yk WÃkhktík AuÕ÷k 1Ãk ð»kkouLkku ðÄkhku yk Ëh 
fhíkkt Ãký ðÄw òuðk {¤u÷ Au. ELxhøkðLko{uLx÷ ÃkuLk÷ 
ykuLk f÷kE{ux [uELs(IPCC) yufðeMk{e MkËeLkk 

ytík MkwÄe{kt 1.1-6.40 Mku. sux÷ku Ãk]ÚðeLkk íkk{kLkLkku 
ðÄkhku Úkþu íkuðku yuf ytËks {wfu÷ Au. ðirïf íkkÃk{kLkLkk 
ðÄkhkLku fkhýu ykçkkunðk MktçktrÄík rðrðÄ Ãkrhçk¤ku suðk 
fu ðhMkkË, s{eLkLkku ¼us yLku ËrhÞkE s¤Míkh{kt 
MÚkkrLkf yLku ðirïf Míkhu rðrðÄ VuhVkh òuðk {¤u÷ Au. 
Ãkðoíkku ÃkhLkk çkhVLkwt «{ký ½xíkwt òuðk {¤u÷ Au. suÚke 
yk fwËhíke yLku {kLkð MkŠsík ykVíkÚke ykÃkýe f]r»kLku 
çk[kððk {kxu rðrðÄ yLkwfw÷Lk íkÚkk nrhík ðkÞwykuLkk 
«{ký{kt ½xkzku ÚkkÞ  íkuðk Mktfr÷ík «ÞkMkku yu yuf s 
rðfÕÃk Au. 

nrhík ðkÞwykuLkwt WíMksoLk : 

 ðkíkkðhý{kt fkçkoLk zkÞkufMkkEz, r{ÚkuLk, 
LkkExÙMk ykufMkkEz yLku f÷kuhkuV÷whkufkçkoLk {wÏÞ nrhík 
ðkÞwyku  Au, suLke rðøkík yºku Ëþkoðu÷ Au. 

(1) fkçkoLk zkÞkufMkkEz : Ãk]ÚðeLkk ðkíkkðhý{kt 
fkçkoLk zkÞkufMkkEz ðkÞwLkwt WíMksoLk {wÏÞíðu MkurLÿÞ 
ÃkËkÚkkouLkwt fkunðký, støk÷kuLkk Ëð, ßðk¤k{w¾eykuLke 
Mkr¢Þíkk, yÂ~{¼qík #ÄýLkk ËnLkÚke, støk÷kuLkku 
rðLkkþ yLku s{eLk ðÃkhkþLkk VuhVkhLku fkhýu ÚkkÞ Au. 
f]r»kûkuºk{ktÚke Ãký fkçkoLk zkÞkufMkkEz ðkÞw WíMksoLk ÚkkÞ 
Au Ãkhtíkw fw÷ nrhík ðkÞwyku{kt íkuLkku Vk¤ku {kuxku LkÚke.  
Ãk]Úðe ÃkhÚke WíMkŠsík fkçkoLk zkÞkufMkkEz{kt s{eLkLkwt 
¾kMk {n¥ð íkuLkk çktÄkhý, íkkÃk{kLk, ¼us, yB÷íkk yktf 
yLku «kÃÞ fkçkoLk íkÚkk LkkExÙkusLkLkk fkhýu  Au. ¾uzu÷e 
s{eLk{ktÚke ¾uzÞk ðøkhLke s{eLk fhíkkt ðÄw «{ký{kt 
fkçkoLk zkÞkufMkkEz ðkÞwLkwt WíMksoLk ÚkkÞ Au.  ðLkMÃkrík, 
{nkMkkøkhku yLku ðkíkkðhýLke rðrðÄ «ríkr¢Þkyku{kt 
fkçkoLk zkÞkufMkkEz ðkÞwLkwt {kuxk ¼køkLkwt þku»ký ÚkkÞ Au. 
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(h) r{ÚkuLk : r{ÚkuLk ðkÞw økh{e økúný fhðk{kt fkçkoLk 
zkÞkufMkkEz fhíkkt hÃk ½ýku ðÄkhu yMkhfkhf Au. yk 
ðkÞw  {wÏÞíðu Mkíkík ¼eLke s{eLkku, MkurLÿÞ ÃkËkÚkkouLkwt 
fkunðký, QÄE, fwËhíke ðkÞwyku yLku ykuE÷ þkhfk{, 
sirðf #ÄýLkwt ËnLk, zktøkhLke ¾uíke yLku Ãkþwyku îkhk 
ðkíkkðhý{kt ¼¤u Au. f]r»kûkuºk{ktÚke r{ÚkuLk ðkÞwLkku 
«kÚkr{f †kuík zktøkhLke ¾uíke, ÃkþwykuLkwt Ãkk[Lkíktºk íkÚkk 
¾kíkhkuLkk Mktøkún yLku nuhVuh Au. 

(3) LkkExÙMk ykufMkkEz : LkkExÙMk ykufMkkEz 
nrhík ðkÞw fkçkoLk zkÞkufMkkEz fhíkkt h98 ½ýku ðÄkhu 
yMkhfkhf Au. støk÷ku, ½kMkLkk {uËkLkku, {nkMkkøkhku, 
s{eLk, LkkExÙkusLkÞwõík ¾kíkhku, sirðf #Äý yLku 
yÂ~{¼wík #ÄýLkwt ËnLk ðøkuhu LkkExÙMk ykufMkkEzLkk 
{wÏÞ †kuík Au. s{eLk{ktÚke ðÄkhu «{ký{kt yk ðkÞwLkwt 
WíMksoLk ÚkkÞ Au suÚke s{eLk{ktLkk LkkExÙkusLkLkwt «{ký 
½xu Au yLku suÚke LkkExÙkusLk ðÃkhkþ fkÞoûk{íkk ½xu Au. 

ykçkkunðk çkË÷kðLke f]r»k ÃkhLke yMkhku : 

 ðirïf ykçkkunðk çkË÷kð rðrðÄ f]r»k 
Ãkkfku, s{eLk, Ãkk÷íkw Ãkþwyku yLku SðkíkLku MkeÄe yLku 
ykzfíkhe heíku yMkh fhu Au. Ãk]ÚðeLkk ðkíkkðhý{kt fkçkoLk 
zkÞkufMkkEz ðkÞwLkwt «{ký ðÄðkLku fkhýu Mke3 «fkhLkwt 
«fkþMkt&÷u»ký fhíkk Ãkkfku{kt ð]rØ yLku rðfkMk ðÄw òuðk 
{¤þu. ðkíkkðhý{kt íkkÃk{kLkLkwt «{ký ðÄíkkt rðrðÄ 
ÃkkfkuLke Ãkkf yðrÄ ½xþu. ÃkkfkuLke ïkMkkuïkMkLke økrík 
íkus Úkþu. ÃkkfkuLkk ykŠÚkf WíÃkkËLk{kt «fkþMkt&÷u»ký{kt 
çkË÷kð ykðíkk VuhVkh òuðk {¤þu, SðkíkkuLkk yÂMíkíð 
yLku íkuLkku ðMíke Ëh, s{eLkLkk Ãkku»kfíkíðkuLkku ½xkzkLkku 
Ëh, ¾kíkh fkÞoûk{íkkLkk Ëh{kt ½xkzku yLku çkk»ÃkkuíMksoLk 
ðÄíkw síkwt òuðk {¤þu. ykLke MkkÚku MkkÚku ¾kãÃkËkÚkkouLke 
«kró {kxu Mkk{krsf-ykŠÚkf ðkíkkðhý, MkhfkhLke 
Lkeríkyku, Lkkýk «kró ¼kð yLku ð¤íkh, EL£kMxÙf[h, 
s{eLk MkwÄkhýk yLku hk»xÙeÞ yLku yktíkhhk»xÙeÞ ðuÃkkh 
Ãký ½ýku {Ëkh hnu÷ku Au. 

ykçkkunðk çkË÷kðLke f]r»k ÃkhLke Mkt¼rðík yMkhku : 

(f) f]r»k Ãkkfku : 

  Ãk]ÚðeLkk ðkíkkðhý{kt fkçkoLk zkÞkufMkkEz ðkÞwLkwt 
«{ký ðÄðkLku fkhýu Mke3 «fkhLkwt «fkþMkt&÷u»ký 
fhíkk ½ô yLku zktøkh suðk Ãkkfku{kt ð]rØ yLku rðfkMk 
ðÄw yLku ÃkkýeLkwt WíMksoLk ykuAwt òuðk {¤þu. íku{ 
Aíkkt ½ô{kt Ëkýk ¼hkððkLke yðMÚkkLke yðrÄ{kt 
½xkzku òuðk {¤þu. ïkMkkuïkMk ðÄþu yLku ðhMkkË 
½xíkkt rÃkÞík{kt ¾U[ ðíkkoþu. 

  nðk{kLkLke  yMkk{kLÞ ½xLkkyku suðk fu Ãkwh, 
Ëw»fk¤, [¢ðkíke ðkðkÍkuzk yLku yríkþÞ økh{ 
ÃkðLkkuLkku fkhýu f]r»k WíÃkkËfíkk ½xíke òuðk {¤þu. 

  Mkqfe ¾uíke rðMíkkh{kt ðhMkkËLke íkhun çkË÷kíkk 
ÃkkfLke ÃkkýeLke ¾U[ ðÄíkkt WíÃkkËLk ½xþu.

  W¥kh ¼khík{kt hkÞzku yLku þkf¼kSLkk Ãkkfku{kt 
ÃkðLkLkk Xtzk {kuò yLku rn{Lke yMkhkuÚke Úkíkwt 
LkwfMkkLk ðirïf íkkÃk{kLk ðÄkhkLku fkhýu ½xíkwt òuðk 
{¤þu. 

  V¤Ãkkfku þkf¼kS, [k, fkuVe, MkwøktrÄík yLku 
yki»kÄeÞ ÃkkfkuLke økwýð¥kk{kt ½xkzku òuðk {¤þu. 

  WÒkík hkuøkfkhfku yLku ðknfku ÃkkfkuLkk hkuøk yLku 
SðkíkLkk VuhVkhLku fkhýu òuðk {¤þu yLku 
hkuøkfkhfkuLkku ÍzÃke Vu÷kðku Úkþu. 

  ðhMkkËLkku ½xkzku, íkkÃk{kLk{kt ðÄkhku ËrhÞkE  
s¤ MkÃkkxe{kt ðÄkhku, Ëw»fk¤, ðkðkÍkuzk yLku ÃkqhLke 
ykð]r¥k yLku økt¼ehíkkLku fkhýu sið rðrðÄíkkLku {kuxwt 
LkwfþkLk Úkþu. 

(¾) s¤ : 

  ®Mk[kE {kxuLke {ktøk íkkÃk{kLk yLku çkkMÃkkuíMksoLkLkku 
Ëh ðÄíkkt ðÄw òuðk {¤þu fu su ¼qøk¼o s¤Lke ŸzkE 
ðÄkhþu. 
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  rn{k÷Þ ÃkhLkk çkhVLkk ykuøk¤ðkÚke øktøkk, 
çkúñÃkwºkk yLku íkuLke WÃkLkËeyku{kt xwtfk økk¤k {kxu 
ÃkkýeLke ykðfku ðÄþu Ãkhtíkw ÷ktçkk økk¤k {kxu s¤ 
«kró ½xþu. 

  [ku{kMkkLke ¼eLke Éíkw{kt yÚkoMkq[f s{eLkLkwt Äkuðký 
Úkþu. òu yk ÄkuðkýLku yxfkððk{kt Lkrn ykðu íkku 
ÃkqhLkku ¾íkhku ðÄþu. 

(øk) s{eLk : 

  MkurLÿÞ íkíðku fu suLkwt «{ký ¼khíkLke s{eLkku{kt ½ýwt 
ykuAwt Au íku ½xíkwt sþu yLku íkuLke økwýð¥kk Ãký ½xþu. 

  s{eLkLkwt íkkÃk{kLk ðÄíkk LkkExÙkusLk r{Lkh÷kEÍuþLk 
ðÄþu Ãkhtíkw ðku÷uxkEÍuþLk íkÚkk zeLkkErxÙrVfuþLk 
Úkíkk íkuLke «kró ½xþu. 

  ðhMkkË yLku ÃkðLkLke íkhkn çkË÷kþu. 

  ËrhÞkE s¤MkÃkkxe{kt ðÄkhku ÚkðkÚke fktXk rðMíkkh{kt 
¾khkþðk¤k ÃkkýeLku fkhýu yk s{eLkku ¾uíke {kxu 
rçkLkWÃkÞkuøke Úkþu. 

(½) ÃkþwÄLk : 

  ykçkkunðk çkË÷kðLku fkhýu ½kMk[khkLkwt WíÃkkËLk 
yLku íkuLke Ãkku»ký MkwhûkkLku yMkh Úkþu. ðÄíkk 
íkkÃk{kLkLku fkhýu [khkLke ÃkuþeykuLkwt r÷øLkerVfuþLk 
ÚkðkÚke íkuLke Ãkk[f ûk{íkk ½xþu. ÃkkýeLke yAíkLku 
fkhýu Ãkþwyku {kxuLkk ¾kuhkf yLku ½kMk[khkLke 
yAík ðíkkoþu. 

  XtXk yLku ¼eLkk ð»kkou{kt hkuøkðknfkuLke ðMíke yLku 
íkuLkwt rðMíkhý ÚkðkÚke Ãkþwyku{kt hkuøk[k¤ku Vkxe 
Lkef¤þu. 

  ðirïf íkkÃk{kLk ðÄkhkLku fkhýu Ãkkýe, ÃkþwykuLkk 
hnuXký íkÚkk QòoLke ¾Ãkík ðÄíkkt yÃkurûkík ËqÄ «kró 
{kxu {kuxk Ãkzfkh òuðk {¤þu. 

  ðirïf íkkÃk{kLk ðÄkhkLku fkhýu ËwÄk¤ Ãkþwyku{kt 
økh{eLkk íkýkðÚke «sLkLkûk{íkkLku yMkh Úkþu. 

([) {íMÞ Wãkuøk : 

  LkËeyku íkÚkk {nkMkkøkhkuLkwt íkkÃk{kLk ðÄðkÚke 
{kA÷eykuLkwt «sLkLk, MÚk¤ktíkh yLku WíÃkkËLk Ãkh 
rðÃkrhík yMkh òuðk {¤þu. 

  íkkÃk{kLk yLku ðkðkÍukzk ðÄðkÚke ËrhÞkE 
{kA÷eykuLke Mkw÷¼íkk, WíÃkkËLk yLku ðu[ký 
ÔÞðMÚkkLku rðÃkrhík yMkh Úkþu. 

  {nkMkkøkhkuLkk ÃkkýeLkk Ÿ[k íkkÃk{kLkLku fkhýu 
Ãkhðk¤kykuLkwt rðhtsLk Úkíkwt òuðk {¤þu. 

(A) Ãkkf WíÃkkËLk{kt ½xkzku : 

 Mkhuhkþ íkkÃk{kLkÚke y{wf zeøkúe íkkÃk{kLk ðÄíkkt 
Ãkkf WíÃkkËLk{kt ½xkzku LkkutÄkÞ Au. rËðMkLkk íkkÃk{kLk 
fhíkk hkrºkLkk íkkÃk{kLk{kt VuhVkh ðÄw yÚkoMkq[f Au. 
zktøkhLkk Ãkkf{kt hkºkeLkwt íkkÃk{kLk 3h0 Mku.Úke «rík 10 
Mku. ðÄu íkku 10 xfk WíÃkkËLk{kt ½xkzku LkkutÄkÞ Au. Ãktòçk 
rðMíkkh{kt ykçkkunðk çkË÷kðLku fkhýu òu íkkÃk{kLk 
rMkðkÞLkk çkeò çkÄk  nðk{kLkLkk Ãkrhçk¤ku{kt fkuE 
VuhVkh Lk ÚkkÞ íkku íkkÃk{kLk ðÄkhku òu10, h0 yLku 30 
Mku. ÚkkÞ íkku zktøkhLkwt WíÃkkËLk yLkw¢{u Ãk.4, 7.4 yLku 
hÃk.1 xfkLkku ½xkzku Mkq[ðu Au. 

(4) ÃkkýeLke yAík : 

 íkkÃk{kLk ðÄðkLku fkhýu rÃkÞík {kxuLkk ÃkkýeLke 
sYrhÞkík yLku çkk»ÃkkuíMksoLk ðÄþu. ¼khík{kt ÃkkýeLke 
yAíkLku fkhýu zktøkhLkk WíÃkkËLk{kt [kuÏ¾ku h0 xfkLkku 
½xkzku òuðk {¤þu. 

[ku{kMkk{kt ðhMkkËLke Mk{ÞMkhLke þYykík, Ëw»fk¤, 
Ãkqh yLku ðkðkÍkuzkykuLke yrLkÞr{íkíkk : 

 ¼khíkLkk Ãkrù{, W¥kh-Ãkrù{ yLku Ërûký 
rðMíkkh fu su Mkqfe ¾uíke rðMíkkh íkhefu «¼krðík Au 
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ykðk rðMíkkhku{kt f]r»k [ku{kMkkLke Mk{ÞMkhLke þYykík, 
ðhMkkËLkku sÚÚkku yLku íkuLke ðnU[ýe Ãkh rLkŠ¼ík Au. 
ykçkkunðkþk†eyku íkÚkk ykEÃkeMkeMkeLkk ËMíkkðuòu 
ÃkhÚke {k÷q{ Ãkzu Au fu yurþÞkE [ku{kMkwt ykðLkkh 
Mk{Þ{kt ½ýwt çkÄw ÃkrhðíkoLkþe÷ òuðk {¤þu. rMkt[kE 
rðMíkkh rðMíkhý [k÷w nkuðk Aíkkt yÃkqhíkk yLku yMk{kLk 
ðhMkkË yLku Ëw»fk¤ suðe ÃkrhÂMÚkríkLku fkhýu ¼khíkLke 
f]r»k Mkk{u {kuxwt òu¾{ Au. ykðLkkh Mk{Þ{kt økh{e 
ðÄðkLku fkhýu Ëw»fk¤Lke økrík ðÄw íkus Úkíke òuðk {¤þu. 
¼khíkeÞ WÃk¾tz{kt ÃkqhLke ÃkrhÂMÚkrík íkeðú yLku ðkhtðkh 
òuðk {¤þu. 

ËrhÞkLkk ÃkkýeLke MkÃkkxe{kt ðÄkhku : 

 ßÞkt Ëþ xfk sux÷wt [ku¾kLkwt WíÃkkËLk fu suLkkÚke 
ykþhu  h0 fhkuz ÷kufkuLku yLkks «kÃÞ ÚkkÞ Au íkuðk 
Ërûký, Ërûký-Ãkqðo yLku ÃkqŠðÞ yurþÞkE «Ëuþku òu 
ËrhÞkLke ÃkkýeLke MkÃkkxe{kt yuf {exh sux÷ku ðÄkhku ÚkkÞ 
íkku íku{Lkwt yÂMíkíð òu¾{{kt Au. ËrhÞkLkk ¾khk ÃkkýeLkku 
¾uíke÷kÞf s{eLkku  íkhV ½Mkkhku yLku s{eLkkuLke ¾khkþ 
ðÄíke òÞ íku Ãký yøkíÞLkwt r[tíkkLkwt fkhý Au. 

s{eLkkuLke V¤ÿwÃkíkk{kt ½xkzku Úkðku : 

 s{eLkLkk Ÿ[k íkkÃk{kLkLku fkhýu s{eLk{ktLkk 
MkurLÿÞ ÃkËkÚkkouLkwt rð½xLk ÚkE yøkíÞLkk Ãkku»kfíkíðkuLkku 
Lkkþ ÚkkÞ Au. 

sið rðrðÄíkkLkku rðLkkþ : 

 rðrðÄ {kLkðeÞ «ð]r¥kykuLku fkhýu Ãkþwyku 
yLku AkuzLke rðrðÄ «òríkyku ¼qíkfk¤Lkk rðLkkþLke 
Mkh¾k{ýeyu Mkku ½ýe ðÄw ÍzÃku yr÷ó Úkíke òuðk {¤þu. 
Ërûký y{urhfkÚke {ktze ELzkuLkurþÞk{kt ðkLkhkuLke 394 
«òríkyku rþfkh, hnuXkýLke yAík yLku ykçkkunðk 
çkË÷kðLke fkhýu ÷wókíkkLku ykhu ykðeLku Q¼u÷e òuðk 
{éÞkLkk rðMík]ík ynuðk÷ «kó ÚkÞk Au. 

Ãkkf{kt hkuøk, Sðkík yLku LkªËk{ý : 

 íkkÃk{kLk ðÄðkLku fkhýu rðrðÄ   yktíkhr¢ÞkykuLku 
fkhýu hkuøk, Sðkík yLku LkªËk{ýLkwt ©uýe rðMíkhý 
ÚkðkÚke, Þs{kLkLkk ð]rØ rðfkMkLkk íkçk¬k{kt VuhVkh, 
ðMíke ðÄkhku, MÚk¤ktíkh yLku ÉíkwykuLkk VuhVkhLku fkhýu 
hkuøk, Sðkík yLku LkªËk{ý{kt rðÃkw÷ {kºkk{kt ðÄkhku 
òuuðk {¤þu. íkkÃk{kLk ðÄkhku SðkíkLkk rðfkMkLku ðuøk 
ykÃke rþÞk¤k{kt Ãký íkuLkwt SðLk[¢ [k÷w hk¾þu rðrðÄ 
hkuøkfkhfkuLkwt hkuøkþk† çkË÷kþu. ÍzÃkÚke çkË÷kíkk 
ðkíkkðhý yLku yÂMÚkh nðk{kLkLku fkhýu hkuøkfkhfkuLke 
ykøkkne fhðe {w~fu÷ Mkkrçkík Úkþu. 

ykçkkunðk çkË÷kð yLku rðrðÄ nrhík ðkÞwykuLkk 
þ{Lk {kxuLke hýLkerík : 

  zktøkhLke õÞkhe{ktÚke WíMkŠsík Úkíkk r{ÚkuLk ðkÞwLkk 
ÔÞðMÚkkÃkLk {kxu Ãkkf ÉíkwLkk {æÞ ¼køk{kt xwtfk 
økk¤k {kxu ÃkkýeLkku rLkíkkh fhðku. 

  zktøkhLke õÞkhe{kt çkkÞkuøkuMk M÷heLkku WÃkÞkuøk fhðku. 
zktøkhLke Wå[ ÷ýýe yktfðk¤e òíkkuLku ¾uíke{kt 
«kÄkLÞ ykÃkðwt. 

  Ãkþwyku îkhk Úkíkk r{ÚkuLk ðkÞwLkk þ{Lk {kxu ËkýLkk 
½xfkuLke ÞkuøÞ ÃkMktËøke fhðe. 

  s{eLk{ktÚke WíMkŠsík Úkíkk LkkExÙMk ykufMkkEzLkkt 
þ{Lk {kxu LkkExÙkÃkkÞheLk, ÷e{zkLke ÷ªçkku¤eLkwt 
íku÷, ÷e{zkLkku ¾ku¤ íkÚkk fhtsLkk çkesLkku yfo 
ðkÃkhðku. 

  s{eLk{ktÚke Úkíkk fkçkoLkLkk WíMksoLkLku hkufe s{eLk{kt 
MktøkúnkÞ íku {kxu s{eLkLkku ¼us íkÚkk íkkÃk{kLkLkwt 
ykËþo rLkÞ{Lk fhðwt. 

  s{eLk{kt Mkqû{ SðkýwykuLke ð]rØ {kxuLkk Mk{wr[ík 
WÃkkÞku Þkusðk. 

  s{eLk{kt ¾uzLke MktÏÞk ½xkzðe.
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   yøkkWLkk ÃkkfLkk yðþu»kkuLku s{eLk{kt Ëçkkððk. 

  rðrðÄ {®Õ[økLkku WÃkÞkuøk fhðku. 

ykçkkunðk çkË÷kð Mkk{u rðrðÄ yLkwfq÷Lk 
ÔÞqnh[Lkkyku : 

 f]r»k{kt ykçkkunðk çkË÷kðLkk ÃkzfkhkuLku LkkÚkðk 
{kxu rðrðÄ Mkt¼rðík ÔÞqnh[LkkykuLkwt y{÷efhý ¾kMk 
sYhe Au. 

  f]r»k{kt ¾kMk fheLku Ÿ[k íkkÃk{kLk, ûkkheÞ s{eLkku, 
ðkhtðkh Ãkqh íkÚkk Ëw»fk¤Lke ykVíkku Mkk{u xfe þfu 
íkuðe ÃkkfkuLke òíkkuLke ðkðýe fhðe. 

  Ãkkf WíÃkkËLk ÔÞqnh[Lkkyku{kt Wr[ík VuhVkh fhðk. 

  ykËþo s¤ ÔÞðMÚkkÃkLkLkwt y{÷efhý fhðwt. 

  LkiMkŠøkf MkBÃkËkLkwt hûký ÚkkÞ íkuðe íkktrºkfíkkLkku 
y{÷ fhðku. 

  nðk{kLk ykøkkne íkÚkk Ãkkf rð{kLku y[qf æÞkLku 
÷uðk.

  ÃkhtÃkhkøkík íkktrºkfíkkLku Mk{SLku y{÷{kt {wfðe. 

  ykçkkunðk çkË÷kðLke Mkk{kLÞ sLkMk{wËkÞ íkÚkk  
f]r»k MkkÚku Mktf¤kÞu÷ ðøko{kt yk çkkçkíkLke Mk{Þktíkhu 
òýfkhe {kxu [[koMk¼kyku Þkusðe. 

  Mkk{kLÞ sLkMk{wËkÞ ÔÞÂõíkøkík heíku ykçkkunðk 
çkË÷kðLku LkkÚkðk {kxu þwt ÞkuøkËkLk ykÃke þfu íkuLke 
rðøkíku òýfkhe ykÃkðe. 

nðk{kLk çkË÷kðLke ¾uíke Ãkh ykzfíkhe yMkh 
 nðk{kLk{kt VuhVkh ÚkðkÚke ¾uíke WÃkh Lke[u Ëþkoðu÷ ykzfíkhe yMkhku ÚkðkLke Mkt¼kðLkk Au. 
 rn{LkËeyku{kt ÃkkýeLkku ½xkzku :  yurþÞkLke ½ýe LkËeyku WLkk¤k{kt çkhV Ãkeøk¤ðkÚke ÃkkýeLkku sÚÚkku ò¤ðe hk¾u Au. 
yuf rð¿kkLkeyu íkku yux÷u MkwÄe ¼k¾e LkkÏÞwt Au fu, rn{k÷Þ{ktÚke Lkef¤íke øktøkk, s{Lkk, çkúñÃkwºkk, rMktÄw suðe LkËeyku fËk[ 
MkLku h03Ãk ÃkAe Lk ðnu íkuðwt çkLku. rn{k÷Þ{ktÚke Lkef¤íke LkËeyku Ãkh ¼khík, [eLk, ÃkkrfMíkkLk, çkktø÷kËuþ, LkuÃkk¤ yLku 
çkúñËuþLkk fw÷ {¤e h yçks ÷kufku Sðu Au. íku{ýu [ku{kMkkLkk Ãkqh ÃkAe WLkk¤k{kt Ëw»fk¤Lkku yLkw¼ð fhðku Ãkzu. LkËeyku Ãkh 
çkktÄu÷k zu{Lke WÃkÞkuøkeíkk ½xe òÞ yLku WLkk¤k{kt rÃkÞíkLkwt Ãkkýe ykuAwt Ãkzu. 

 f]r»k ÃkuËkþLke økwýð¥kk Ãkh yMkh :  ytøkkhðkÞwLkk ðÄw «{kýLku fkhýu [ku¾k{kt yu{kÞ÷kuÍLkwt «{ký ðÄu Au. Ãký 
sMkík yLku ÷kunLkwt «{ký ½xu Au yux÷u fu [ku¾k MðkË{kt Mkkhk ÷køku, Ãký Ãkku»kýLke árüyu Qíkhíke økwýð¥kkLkk çkLku. yuf 
rð¿kkLkeLkwt MktþkuÄLk Au fu, ytøkkhðkÞw yLku íkkÃk{kLk çktLku ðÄu íkku Ëkýk{kt «kuxeLkLkwt «{ký ½xu Au.  ytøkkhðkÞwLkwt «{ký 
ðÄðkÚke Akuz sMkík yLku LkkExÙkusLkLkku WÃkkz ykuAku fhu Au Ãkrhýk{u ÃkuËkþLke økwýð¥kk ½xíke nkuðkLkwt Ãký LkkutÄkÞwt Au. yuÚke 
ykøk¤ su Ãkþw ykuAk «kuxeLkðk¤ku ¾kuhkf ¾kÞ Au íku, íku{Lkk Ãkux{kt Ãkk[Lk fhíkk SðkýwykuLku Ãkqhíkw Ãkku»ký ykÃke þfíkku LkÚke 
yLku Ãkrhýk{u ÃkþwLke «sLkLkþÂõík òu¾{{kt {qfkíke nkuðkLkwt Ãký LkkutÄkÞwt Au. 

 ¾uíke nuX¤Lke s{eLkkuLkk rðMíkkh Ãkh yMkh : Äúwð «ËuþkuLke ykMkÃkkMk çkhV Ãkeøk¤ðkÚke ¾uíke nuX¤Lke s{eLkku ðÄþu. 
yu{ {LkkÞ Au fu yk MkËeLkk ytík MkwÄe{kt ËrhÞkLke MkÃkkxe 18 Úke Ãk9 Mku.{e. Ÿ[e ykðþu Ãkrhýk{u ËrhÞkfktXkLke s{eLkku 
zqçk{kt sþu yux÷wt s Lkrn, ËrhÞkfktXu s{eLk yLku ÃkkýeLke ¾khkþ{kt ðÄkhku Úkþu yux÷u ¾uíke Ãkh fkÞ{e yð¤e yMkh Úkþu. 
økwshkík yLku {nkhk»xÙLkk ËrhÞkfktXkLku {kuxe {kºkk{kt yð¤e yMkh ÚkðkLke Mkt¼kðLkk Au. 

 ykuÍkuLk yLku  UV-B : Ãk]ÚðeÚke 1Ãk rf.{e. Ÿ[u ykðu÷ MxÙuxkuÂMVÞh{kt ykuÍkuLk Míkh ½xðkLku fkhýu  UV-B «fkhLkk 
Ãkkhòtçk÷e rfhýku{kt ðÄkhku Úkþu, suÚke ÃkkfLkk ËunÄ{o Ãkh rðÃkheík yMkh Úkþu. Ãkkf{kt BÞwxuþLkLke þõÞíkk ðÄþu. y÷çk¥k, 
ykðk VuhVkhLku sÚÚkk{kt LkkutÄðk y½hk Au. WÃkhktík Ÿ[k síkk íkkÃk{kLkLku fkhýu s{eLk ÃkhLkk ykuÍkuLkLkk «{ký{kt ðÄkhku 
Úkþu suLkkÚke ÃkkfLkk WíÃkkËLk{kt [ku¬Mk ½xkzku Úkþu. 
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વૈશ્વિક ઉષ્ણતા (Global Warming) ઃ

 પૃથ્વીના તાપમાનમાં દિન પ્રતત દિન ્ ધારો થઇ 
રહેલો છ.ે આ સતત ્ધારાને  ્ૈતવિક ઉષ્ણતા કહે્ામાં 
આ્ે છ.ે ત્વિમાં  ઔદ્ોતિકર્ણનો વ્ાપ ્ધતા 
મોટાપા્ાના ઉદ્ોિો શરૂ થ્ા, ્ાહનવ્્હારનો વ્ાપ 
્ધ્ો, પેટો્લ- ડવીઝલ ્િેરે ધૂમાડા્ાળા બળત્ણથવી 
પ્રિૂષ્ણમાં સતત ્ધારો થ્ા લાગ્ો. ઓઝોન ્ા્ુના 
પડમાં િાબડા પડ્ાનવી શરૂઆત થઇ, પદર્ણામે સૂ્્યના 
દકર્ણો સવીધાં જમવીન પર પડ્ા લાગ્ાં. જનેે કાર્ણે 
િુતન્ાનાં તાપમાનમાં સતત ્ધારો થતો આવ્ો છ.ે 
પદર્ણામે હ્ામાન અને તાપમાનમાં ધરખમ ફેરફાર થ્ા 
લાગ્ો છ.ે  હ્ામાનમાં થતા ફેરફાર અને   માન્વી્ 
પ્ર્ૃતતિઓને  કાર્ણે ગ્વીનહાઉસ િેસના પ્રમા્ણમાં ્ધારો 
થઇ રહ્ો છ ે અને આથવી   ્વીસમવી સિવીના મધ્થવી 
તાપમાનમાં ્ધારો થ્ેલ જ્ણા્ છ.ે

ગ્ીનહાઉસ અસર ઃ

 તાજતેરના ગલોબલ ્ોતમિંિના કાર્ણો અને 
તેના સંશોધનનો સદરિ્ ત્સતાર  જા્ણ્ો જરૂરવી છ.ે  
ઔદ્ોતિક ્ુિના પ્રારંભથવી અનુભ્્ામાં આ્ેલા 
્ોતમિંિ પાછળ માન્વી્ પ્ર્ૃતતિઓ જ્ાબિાર છ ેઅને 
તેના કાર્ણે ્ાતા્ર્ણવી્ ગ્વીનહાઉસ િેસમાં ્ધારો 
થ્ો છ ે અને અનુભ્્ામાં આ્ેલું ્ોતમિંિ ફકત 
કુિરતવી કાર્ણો દ્ારા જ સંતોષકારક રવીતે સમજા્વી 
શકા્ તેમ નથવી.  જ્ારથવી ઔદ્ોતિક રિાંતતએ ત્ત્ધ 
ગ્વીનહાઉસ િેસના ્ાતા્ર્ણવી્ જથથામાં ્ધારો ક્યો 
છ ેત્ારથવી કાબ્યન ડા્ોકસાઇડ, તમથેન , ટો્પોસસફેદરક 
ઓઝોન, સવીએફસવી અને નાઇટસ્ ઓકસાઇડમાંથવી 
દકર્ણોતસિગી બળોમાં પદર્ણમવી છ.ે કુિરતવી બળત્ણ 

બાળ્ાનવી ્ધતવી જતવી  પ્ર્ૃતતિઅાે અને જમવીન ્પરાશ  
ના ફેરફારના કાર્ણે  કાબ્યન ડા્ોકસાઇડના જથથામાં 
સતત ્ધારો થતો રહે તે્વી ધાર્ણા સે્્ામાં આ્ે છ.ે 
ગલોબલ ્ોતમિંગ્ા  ્ધારાનવી માત્ાનો આધાર અચોક્કસ 
રવીતે,   આતથ્યક, સામાજીક, ટકેનોલોજીકલ અને કુિરતવી 
પ્રિતતઓ પર રહેશે. 

કાર્બન સંચય(Carbon sequestration) અેટલે શું ? 

 કાબ્યન સંચ્ કુિરતવી અને રુિતત્મ પ્રદરિ્ા દ્ારા 
થા્ છ.ે કાબ્યન સંચ્ પ્રદરિ્ામાં ઉતપન્ન થતા CO

2
 ને 

્ાતા્ર્ણમાંથવી િૂર કર્ામાં આ્ે છ ેઅથ્ા ઉતસજ ્યન 
સ્તાેતોમાંથવી સમુદ્ો, પાતથ્ય્ ્ાતા્ર્ણ (્નસપતત, જમવીન 
અને કાંપ) અને ભૌિોતલક બંધાર્ણોમાં સંગ્દહત થ્ા 
િે્ામાં આ્ે છ.ે આ્વી  તસથતતમાં ્ાતા્ર્ણવી્ કાબ્યન 
ડા્ોકસાઈડ ને પકડવી રાખવી અને લાંબા િાળાના સટોરેજનવી 
પ્રદરિ્ા કરે  છ.ે આ પ્રદરિ્ા સવીધવી કે પરોક્ષ હોઈ શકે છ.ે 
ત્ત્ધ પ્રકૃતતઓ જ ે્ વીકે જતૈ્ક, રાસા્ત્ણક, ભૌિોતલક 
અથ્ા ભૌતતક હોઇ શકે છ.ે જ્ારે અકાબ્યતનક CO

2
 

દ્ારા પ્રકાશસંશ્ેષ્ણથવી અથ્ા રાસા્ત્ણક પ્રદરિ્ાઓ  
દ્ારા જમવીનમાં સંગ્હ કરે છ ેતેને ‘કાબ્યન દફકસેશન’ 
કહે્ામાં આ્ે છ.ે જતૈ્ક પ્રદરિ્ાઓ જ ેજમવીન, ભવીનવી 
જમવીન, જિંલો, મહાસાિરો અને અન્ તન્શન તંત્માં 
થા્ છ ેતે કાબ્યનડા્ોકસાઇડ  સંગ્દહત કરે છ.ે 

 કાબ્યન સંચ્માં કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ અથ્ા 
કાબ્યનના બવીજા સ્રૂપોનો લાંબા િાળાનો સંગ્હ કરવી 
ગલોબલ ્ ોતમિંિ ઘટાડ્ામાં મિિરૂપ થા્ છ.ે  અત્મભૂત 
ઇંધ્ણને બાળવીને ગ્વીનહાઉસ િેસના ્ાતા્ર્ણવી્ અને 
િદર્ાઈ સંચ્ને ધવીમુ કર્ાનવી રવીત તરવીકે પ્રસતાત્ત 
કર્ામાં આ્ે છ.ે માન્વી્ પ્ર્ૃતતિઓ ધ્ારા કાબ્યન 

çkË÷kíkk ðkíkkðhýLke ÃkrhrMÚkrík{kt s{eLk{kt fkçkoLk Mkt[ÞLke yøkíÞíkk
   zkì. ykh. çke. Ãkxu÷    zkì.  fu. Mke. Ãkxu÷       zkì.  yu{. çke. rðhzeÞk   zkì. su. fu. Ãkh{kh

s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞýþk†, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) 225742
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્ાતા્ર્ણમાં ઉતસજ ્યન થા્ તે પહેલા કુિરતવી 
પ્રદક્ાઓથવી ્ૈતવિક ‘કાબ્યન ચરિ’ ને સંતુતલત કર્ા માટ ે
કાબ્યનનો ઉપાડ અને ફરવી તે  ્ાતા્ર્ણમાં પરત થાય્ 
છ.ે આ પ્રદક્ામાં ઘ્ણવી્ાર ‘કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ અથ્ા 
કાબ્યન સીંક’ કહે્ામાં આ્ે છ.ે કુિરતવી પ્રદક્ાઓ જ ે્ વી 
કે જતૈ્ક, રાસા્ત્ણક અને ભૌતતક પ્રદક્ાઓ ધ્ારા 
ઉતપન થતો કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ જમવીનમાં સંગ્દહત 
થા્ છ.ે આ જ રવીતે કૃતત્મ પ્રદક્ાઓના સમન્્થવી  
જ ે્ વી કે સેલાઈન એક્વીફવી્ર , મોટા તળા્ો , િદર્ાઈ 
પા્ણવી ્િેરે ધ્ારા પ્ણ કાબ્યન શોષ્ણ કરવી સંગ્હ થા્ 
છ.ે

કાર્બન સંચય શા માટે જરૂરી છ ે?

	આધુતનક ટકેનોલોજી ધ્ારા હ્ામાંના ગ્વીનહાઉસ 

િેસનવી સાદ્તા ઘટાડ્ા માટે

	પ્રિૂતષત તત્ોનવી માત્ા ઘટાડવી જમવીનમાં કાબ્યનનું 

પ્રમા્ણ ્ધાર્ા માટે

	જમવીનનો બાંધો તથા જમવીન સુધાર્ણા કરવી પાક 
ઉતપાિન ્ધાર્ા માટે

કાર્બન સંચયના શ્વશ્વધ  સ્ત્રોત ઃ

 ્ાતા્ર્ણમાં કાબ્યન િૂર કર્ા માટ ેમુખ્ત્ે બે 
સ્તોત છ.ે   કુિરતવી મહાસાિરો અને ્નસપતતઓ અને 

અન્ સજી્ છ ેજ ેપ્રકાશસંશ્ેષ્ણ દ્ારા  ્ ાતા્ર્ણમાંથવી 

કાબ્યનને બા્ોમાસમાં સામેલ કરવીને િૂર કર્ા માટ ેકરે 
છ.ે

 મહાસાિરો ત્વિમાં અત્ાર સુધવીમાં 
સૌથવી મોટો કાબ્યન તસંક છ.ે ૯૩ ટકા જટેલા કાબ્યન 
ડા્ોકસાઈડને શે્ાળ, ્નસપતત અને કોરલ સમુદ્ 

હેઠળ સંગ્દહત કર્ામાં આ્ે છ.ે પરંતુ મહાસાિરો 

અત્મભૂત ઇંધ્ણના બળત્ણથવી મુકત થતાં તમામ કાબ્યન 
ડા્ોકસાઇડને શોષવી શકતા નથવી.

 પ્રા્ણવીઓ ધ્ારા પ્ણ કાબ્યન જી્નકાળ 

િરતમ્ાન સંચ્ થા્ છ ે જમે કે  સૂ્્યનવી મિિથવી, 
પ્રકાશસંશ્ેષ્ણનવી પ્રદરિ્ા દ્ારા કાબ્યન ડા્ોકસાઈડને 
હ્ામાંથવી ખેંચ્ામાં આ્ે છ.ે જમેાંથવી છોડનો ખોરાક 
બના્ે છ.ે ખાદ્ ચેઇનસ દ્ારા છોડમાં જ ે કાબ્યન બને 
છ ે તેમને અન્ પ્રા્ણવીઓ ખા્ છ ેતે પ્રા્ણવીઓ તેમના 
ખોરાકમાંથવી પ્ણ કાબ્યન મેળ્ે છ.ે 

 કાબ્યન સંચ્માં જિંલો મુખ્ ભાિ ભજ્ે છ.ે 
્નને કાબ્યન તસંક િ્ણ્ામાં આ્ે છ.ે પ્રકાશસંશ્ેષ્ણ 
દ્ારા કાબ્યન ્ાતા્ર્ણમાંથવી શોષા્ છ.ે તે જિંલમાં 
બા્ોમાસ (એટલે   કે ડાળવીઓ, શાખાઓ, મૂળ અને 
પાંિડા) માં જમા થા્ છ ેઅને આ બા્ોમાસ જમવીનમાં 
ભળતા સેતનદ્્ તત્ના સ્રૂપમાં રૂપાંતર થા્ છ.ે

જમીનમાં કાર્બનનાે સંગ્હ (Soil Carbon seques-
tration) ઃ

  ત્વિનવી જમવીનમાં કુલ કાબ્યન (૨૫૦૦ િવીિા 
ટન) પૈકવી સેતનદ્્ કાબ્યન (અંિાજ ે૧૫૫૦ િવીિા ટન) 
અને તનદદ્્ કાબ્યન (અંિાજ ે૯૫૦ િવીિા ટન) નોંધા્ેલ 
છ.ે ્ાતા્ર્ણના કાબ્યન કરતાં જમવીનમાં રહેલ કાબ્યન 
અંિાજ ે  ૩.૩ િ્ણો હો્ છ.ે સામાન્ રવીતે ્ધુ ઉષ્ણ 
તાપમાન્ાળા ત્સતારનવી જમવીનના અંિાજ ે ૧ મવીટર 
સતરમાં કાબ્યનનું પ્રમા્ણ અંિાજ ે ૩૦ ટન / હેકટર,  
જ્ારે ઠડંા પ્રિેશ્ાળવી જમવીનમાં ૮૦૦ ટન / હેકટર 
હો્ છ.ે આ બંને પ્રકારના ત્સતારમાં જ્ારે કુિરતવી 
જમવીન ખેતવીલા્કમાં રૂપાંતર કરે ત્ારે જમવીનમાં રહેલ 
કાબ્યનના પ્રમા્ણમાં અનુરિમે ૭૫ ટકા અને ૬૦ ટકાનો 
ઘટાડો થા્ છ ેઅને આના કાર્ણે જમવીનનવી ફળદ્ુપતા 
તથા ઉતપાિકતામાં ઘટાડો થા્ છ.ે ્ાતા્ર્ણમાં 
ઉતસસજ ્યન થતા કુલ કાબ્યનમાં ઉઘોતિક ત્સતાર કરતા 
પાતથ્ય્ તન્શન તંત્ (Terrestrial ecosystem ) ધ્ારા 
બમ્ણો થા્ છ.ે જમવીનમાં રહેલા કાબ્યનનું િહન િર ્ષષે 
સરેરાશ ૫૫ થવી ૭૮ િવીિા ટન થા્ છ ેજ ેકૃતષમાં પાક 
ઉતપાિનમાં માઠવી અસર કરે છ.ે કાબ્યનના પ્રમા્ણમાં આ 
પ્રકારના ઘટાડાને રોક્ા માટ ે્ૈજ્ાતનકો ધ્ારા ત્ત્ધ 
પ્ર્ોિો હાથ ધરવી પદર્ણામો તાર્ેલ છ.ે 
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કાર્બન સંચયને અસરકરતા પરરરળ્રો ઃ

(ક) જમીન ધ્રોવા્ણ અને એકશ્રિકર્ણ ઃ

 જમવીનમાં રહેલ કાબ્યન મુખ્ત્ે જમવીન ધો્ા્ણ 

ધ્ારા ્ધુ વ્્ થા્ છ.ે પ્ણ ઘ્ણવી્ાર એક જગ્ાએથવી 

બવીજી જગ્ાએ જમવીન ધો્ા્ણ સાથે જતો કાબ્યન 

જમવીનમાં ફેર િોઠ્્ણ થા્ છ.ે જમવીન ધો્ા્ણથવી અંિાજ ે

૦.૪ થવી ૦.૬ િવીિા ટન કાબ્યન વ્્ થા્ છ.ે જનેે રોક્ા 

માટ ે જમવીન ધો્ા્ણ અટકા્્ાના અસરકારક પિલાં 

લે્ાથવી પાક ઉતપાિન ્ધારવી શકા્ છ ેઅને ્ાતા્ર્ણ 

શુધધ કરવી શકા્ છ.ે 

(ખ) જતંુનાશક દવાઓન્રો ઉપય્રોગ ઃ

 ખેતવીમાં મોટાભાિનવી જમવીન તથા પાકનવી 
મા્જત કાબ્યન આધાદરત પિાથયો ધ્ારા કર્ામાં આ્ે 
છ.ે આ પિાથયોના ઉતપાિન માટ ે્પરાતા કાબ્યન ત્ષે 
જા્ણકારવી લઈએ તો એક દકલો નાઈટો્જન માટ ે૦.૮૬  
દકલો કાબ્યન ્પરા્ છ.ે એ જ રવીતે એક દકલો ફોસફરસ 
માટ ે૦.૧૭ દકલો કાબ્યન અને એક દકલો પોટાશ માટ ે
૦.૧૨ દકલો કાબ્યન ્પરા્ છ.ે એક દકલો નીંિ્ણનાશક 
િ્ા માટ ે૪.૭ દકલો કાબ્યન અને એક દકલો જતંુનાશક 
િ્ા માટ ે ૪.૯ દકલો કાબ્યન ્પરા્ છ ે અને ્ધુમાં 
એક હેકટર જમવીનને કૂ્ાના પા્ણવીથવી તપ્ત કર્ા માટ ે
ઇંધ્ણ  ધ્ારા ૧૫૦ દકલો કાબ્યન ્પરા્ છ.ે આ કાબ્યન 
આધાદરત ઘટકોનો ્પરાશ જમવીનમાં કાબ્યન સંચ્ 
કર્ા માટ ેનહવી પરંતુ ભલામ્ણ મુજબ અને સા્ચેત 
પૂ્્યક ઉપ્ોિ કર્ાથવી પાક ઉતપાિનમાં  ્ ઘારો થા્ છ ે

અને જમવીન અને પા્ણવીમાં થતું પ્રિૂષ્ણ અટકા્વી શકા્ 
છ.ે 

 સેતનદ્્ પિાથયોના કોહ્ા્ણ ધ્ારા જમવીનમાં 
છૂટો પડતો કાબ્યન પાક ્ૃતધધ િરતમ્ાન આ્્્ક તત્ 
તરવીકે  શોષ્ણ થા્ છ.ે આથવી જમવીનમાં ્ષયો્ષ્ય  કાબ્યન 
ઉમેરાતો રહે તે્વી રવીતે મા્જત  કર્વી જરૂરવી છ.ે જથેવી 
કરવીને જમવીનનવી ફળદ્ુપતા લાંબાિાળા સુધવી જળ્ાઈ 
રહે અને ટકાઉ પાક ઉતપાિન મેળ્વી શકા્.

જમીનમાં કાર્બનનું પ્રમા્ણ વધારવા માટે લેવાના 
જરૂરી પગલા  ઃ

	જમવીનનવી ્ારં્ાર ખેડમાં તન્ંત્્ણ લા્્ુ તથા પાક 
ફેરબિલવી કર્વી.

	સેતનદ્્ ખાતરો જ ે્ ાકે, છા્ણવી્ુ ખાતર, કમપોસટ, 
લવીલો પડ્ાશ, બા્ોફદટ્યલાઇઝર ્િેરેનો બહોળા 
પ્રમા્ણમાં ઉપ્ોિ કર્ો.

	સમતુતલત ખાતર વ્્સથા પદ્ધતત અપના્્વી.

	પાકના અ્શેષોનો સિ ઉપ્ોિ કર્ો તથા જમવીન 
આ્ર્ણ તરવીકે પ્ણ ઉપ્ોિ કર્ો.

	કૃતષ ્નવીકર્ણ પદ્ધતત અપના્્વી.

	જિંલોનો નાશ થતો અટકા્્ો અને ્ધુ ્ૃક્ષો 
રોપ્ા.

	પાક અ્શેષો બાળવીને નાશ ન કરતાં સારવી રવીતે 
સેતનદ્્ ખાતરમાં પદર્ત્યન કર્ું.

«Ëq»kýLke Ãkkf Ãkh yMkh
 ðknLkÔÞðnkh, Wãkuøkku, heVkELkhe, çk¤íký ðøkuhu îkhk nðk{kt «Ëq»ký WíÃkÒk ÚkkÞ Au su{kt fkçkoLk 
{kuLkkufMkkEz, nkEzÙkufkçkoLk, Vkuxkufur{f÷, ykufMkezuLxku, LkkExÙkusLk ykufMkkEz, rMkÕðh zkÞkufMkkEz ðøkuhu {wÏÞ 
«Ëq»ký ÃkuËk fhíkk ½xfku Au. ykuÍkuLk ðkÞwLkk «{ký Ãkh nðk{ktLkku MkÕVh zkÞkufMkkEz ðkÞw ¾hkçk yMkh fhu Au. 
ykuÍkuLkLke yMkhLku Ãkrhýk{u Ãkk÷f, hªøkýe, xk{uxk, íkzçkq[, hsfku, ÿkûk, zwtøk¤e, sð, ykux ðøkuhu Ãkkfku{kt 
Lk¢kuMkeMk ÚkkÞ Au. yk {kxu ykuÍkuLkLkwt 1 Úke h ÃkeÃkeyu{ «{ký Ãkqhíkw Au. íku s heíku MkÕVh zkÞkufMkkEz Ãký Ãkkfku 
Ãkh yMkh fhe WíÃkkËLk{kt ½xkzku fhu Au. yk{ «Ëq»kýÚke ÃkkfkuLke ð]rØ Ãkh Ãký rðÃkheík yMkh ÚkkÞ Au. 
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s{eLk ÄkuðkýÚke s{eLkLke V¤ÿwÃkíkk Ãkh yMkh yLku íkuLkk WÃkkÞku
  zkì. fu. Mke. Ãkxu÷    zkì. ykh. çke. Ãkxu÷ 

s{eLk rð¿kkLk yLku f]r»k hMkkÞýþk† rð¼køk, çkt.y.f]. {., yk.f].Þw., ykýtË - 388110 
VkuLk : (0h69h) hhÃk74h

s{eLk rLk{koý : 

 fwËh{kt ¾zfkuLkk ½hkMkk fu ¾ðkýLke «r¢ÞkLkk 
Ãkrhýk{u s{eLk çkLku Au. ¾zfkuLkku ½Mkkhku yu ¾zfku 
yLku ¾Lkeòu ÃkhLke rðåAuËLk yLku rð½xLkLke r¢Þk Au. 
rð¼ksLk fu rðåAuËLk yu ¼kiríkf «r¢Þk Au, ßÞkhu 
rð½xLkLke r¢Þk yu hkMkkÞrýf Au. ¾zfkuLkku ½Mkkhku 
yLkuf sirðf yLku ysirðf Ãkrhçk¤kuLkk ÷eÄu ÚkkÞ Au. 
¼kiríkf ½Mkkhku økh{e-Xtze, Ãkkýe ÚkeS sðkÚke, ðnuíkk 
ÃkkýeÚke ËrhÞkLkk {kuòtÚke, rn{LkËeÚke yLku ÃkðLkÚke 
ÚkkÞ Au. hkMkkÞrýf ½Mkkhku rðrðÄ ÿkðý s÷eÞfhý 
(nkEzÙkur÷rMkMk), s¤-rð&÷u»ký (nkEzÙu÷kEÍ), 
fkçkkouhuþLk, WÃk[ÞLk, yÃk[ÞLk suðe r¢ÞkykuÚke ÚkkÞ 
Au. s{eLk rLk{koý yLku rðfkMkLke «r¢Þk {kxu  (1) 
ykçkkunðk (h) MkSðku (ðLkMÃkrík yLku «kýe) (3) 
{kík]-¾zf (4) ¼]Ãk]cLkkt Ãkrhçk¤ku yLku (Ãk) Mk{Þ ðøkuhu 
Ãkrhçk¤ku sðkçkËkh Au.

 yk Ãkrhçk¤ku{kt ykçkkunðk yLku MkSðku ‘Mkr¢Þ 
Ãkrhçk¤ku’ íkhefu yku¤¾kÞ Au fkhý fu, íkuLke MkeÄe yMkh 
fu r¢ÞkLku fkhýu s{eLk rLk{koý ÚkkÞ Au. ßÞkhu {kík] 
¾zf, ¼]Ãk]cLkkt Ãkrhçk¤ku yLku Mk{Þ s{eLk rLk{koýLke 
«r¢Þk{kt MkeÄe yMkh fhíkkt LkÚke fu Mkr¢Þ ¼køk ¼sðíkk 
LkÚke, ykÚke  íku rLkr»¢Þ Ãkrhçk¤ku íkhefu yku¤¾kÞ Au. 
Mkr¢Þ Ãkrhçk¤kuLke ¼kiøkkur÷f «r¢ÞkLkk ÷eÄu s{eLk 
rLk{koý ÚkkÞ Au yLku  yk «r¢ÞkLku ½Mkkhku fu ¾ðký 
(ðuÄ®høk) fnu Au. 

s{eLkLke MÚkkrLkf ÃkÞkoðhý Ãkh yMkhku :

 s{eLkLke MkÃkkxeLkku ykfkh, Ÿ[kE, Zk¤, 
yðÂMÚkrík yLku ¾wÕ÷kÃkýwt yu MÚkkrLkf ÃkÞkoðhýLkkt 

Ãkrhçk¤ku Ãkh yMkh fhu Au yLku íkuLkk ÷eÄu su íku rðMíkkhLkwt 
ÃkÞkoðhý nkuÞ Au. 

 s{eLkLkku ykfkh ðhMkkËe ÃkðLkkuLku hkufeLku 
yufXk fhu Au yLku ykÚke íkuðk  rðMíkkh{kt ðÄkhu ðhMkkË 
Ãkzu Au. ÃkðoíkeÞ rðMíkkh{kt ¼usLkwt «{ký ðÄkhu nkuÞ Au 
yLku íkkÃk{kLkLkku íkVkðík Ãký ykuAku nkuÞ Au. ykÚke, 
yufMk{kLk Mkhuhkþ íkkÃk{kLkðk¤k ÃkðoíkeÞ rðMíkkhLke 
yLku {uËkLk rðMíkkhLke ykçkkunðk{ktÞu ½ýku íkVkðík òuðk 
{¤u Au. 

 MÚk¤Lke Ÿ[kE MkqÞo-rðrfhý, íkkÃk{kLk yLku 
ðhMkkË Ãkh yMkh fhu Au suÚke íkuLke ðLkMÃkrík Ãkh ½ýe s 
{kuxe yMkh ÚkkÞ Au.  

 s{eLkLkku Zk¤ yu ðhMkkËLkk ðÄkhkLkk  ÃkkýeLkk 
ðnuý yLku s{eLkLke s¤-rLkfk÷ûk{íkk Ãkh yMkh fhu Au. 
ykÚke, íku s{eLkLkk ¼usûkuºk Ãkh yMkh fhu Au. Mkk{kLÞ 
rLkÞ{ «{kýu su{ Zk¤ ðÄkhu íku{ ðnuý ÍzÃke yLku 
rLkfk÷ûk{íkk Ãký ðÄkhu. ykÚke, ÃkðoíkeÞ Zk¤ «Ëuþ yLku 
ík¤uxeLkk {æÞ{ Zk¤ðk¤k «ËuþLke rLkfk÷ûk{íkk Mkkhe 
nkuÞ Au; ßÞkhu {uËkLke «ËuþLke s{eLk yufË{ MkÃkkx 
nkuðkÚke íkuLke rLkfk÷ûk{íkk çknw s ykuAe nkuÞ Au. 

 Zk¤ s{eLk Äkuðký yLku s{eLk ŸzkE Ãkh 
yMkh fhu Au. Mkk{kLÞ heíku, su{ Zk¤ ðÄkhu íku{ s{eLk 
Äkuðký ðÄkhu nkuÞ Au fkhý fu Zk¤ nkuðkÚke ÃkkýeLkkt 
ðnuýLke ÍzÃk ÄkuðkýþÂõík ðÄkhu Au. ÃkðoíkeÞ «Ëuþ{kt 
s{eLkLkwt shkÃký Äkuðký Lkk ÚkkÞ íkku Ãký ½ýe ðkh s{eLk 
ÃkkuíkkLkk ðsLkÚke Lke[u ÄMke òÞ Au yLku ík¤uxeLkk ykuAk 
Zk¤ðk¤k {uËkLk rðMíkkh{kt s{k ÚkkÞ Au. ykÚke ÃkðoíkLkk 
Zk¤{kt su{ WÃkh sEyu íku{ s{eLkLke ŸzkE ½xíke òÞ 
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Au; ßÞkhu ík¤uxeLkk {uËkLke «Ëuþ yLku ¾eý-«ËuþLke 
s{eLkLke ŸzkE ðÄkhu nkuÞ Au. ÃkðoíkLkk Zk¤Lke s{eLk 
Mkíkík ðhMkkËLkk ÃkkýeLkk {kxe ¾eý yLku {uËkLkku{kt s{k 
Úkíke nkuðkÚke íku{kt ¾kË{kxe (Ìkw{Mk)Lkwt «{ký ðÄkhu 
nkuÞ Au. økwshkíkLkk ÃkðoíkeÞ rðMíkkhku{kt s{eLk ÄkuðkýÚke 
íkuLke xku[ WÃkhLkk ¼køkLke Ãkku»kfíkíðkuðk¤e {kxe ÄkuðkE 
òÞ Au yLku íku Lke[u s{k Úkíke òÞ Au.  íkuÚke ÃkðoíkeÞ 
rðMíkkhLke xku[ ÃkhLkk ðLk rðMíkkhku Ãkh íkuLke «ríkfq¤ 
yMkh Ãkzu Au. íkuÚke rËðMku Lku rËðMku ÃkðoíkeÞ rðMíkkhkuLke 
xku[ çkkuze Úkíke òÞ Au. 

s{eLk yLku ÃkkýeLkku MktçktÄ : 

 Ãk]Úðe Ãkh ÃkkýeLkku {wÏÞ †kuík ðhMkkË yLku 
çkhV Au. ðhMkkËLkwt su Ãkkýe s{eLk Ãkh Ãkzu Au íku{ktÚke 
y{wf ¼køkLkwt Ãkkýe {kxeLkk fýku yLku rAÿku ðkxu 
øk¤kELku s{eLk{kt Qíkhu Au. yk Ãkkýe Ÿzu síkk y¼uË 
¾zfku fu y¼uË Míkh WÃkh ykðu÷k ÃkÚÚkhkuLke ríkhkz{kt 
yufXwt ÚkkÞ Au. ðhMkkËLkwt Ãkkýe s{eLk{kt QíkhðkLkku 
ykÄkh ðhMkkËLke íkeðúíkk, s{eLkLke «f]rík, s{eLk{kt 
¾kË{kxe (Ìkw{Mk)Lkwt «{ký yLku s{eLk Ãkh ðLkMÃkrík 
ykåAkËLkLkwt «{ký ðøkuhu Ãkrhçk¤ku Ãkh hnu÷ku Au. òu 
ðhMkkËLke íkeðúíkk çknw s ðÄkhu nkuÞ íkku ðhMkkËLkwt {kuxk 
¼køkLkwt Ãkkýe s{eLk WÃkhÚke ðneLku ðuzVkE òÞ Au yLku 
MkkÚku MkkÚku íku s{eLkLkwt {kuxk ÃkkÞu Äkuðký Ãký fhu Au. òu 
s{eLkLke MkÃkkxe WÃkh ¾kË{kxeLkku Úkh nkuÞ yLku s{eLk 
rAÿk¤wt íkÚkk Mkqfe nkuÞ íkku Äe{k Äe{k ðhMkkËLkwt {kuxk 
¼køkLkwt Ãkkýe s{eLk þku»ke ÷u Au. s{eLk Ãkh ykðu÷ 
ðLkMÃkrík ykåAkËLk ðhMkkËLkk ÃkkýeLku s{eLk Ãkh ðÄkhu 
ðuøkÚke MkeÄwt s Ãkzíkwt hkufu Au yLku íkuÚke s{eLkLkk rAÿku çktÄ 
Úkíkkt LkÚke yLku Ãkrhýk{u ðhMkkËLkwt Ãkkýe s{eLk{kt Wíkhu 
Au yLku çkÄwt Ãkkýe ðneLku ðuzVkíkwt LkÚke. 

s{eLkLke V¤ÿwÃkíkkLkk Ãkrhçk¤ku : 

(1) s{eLkLkk MkurLÿÞ ÃkËkÚkkou : 

(f) ðLkMÃkríksLÞ f[hku : 

 ð]ûkku yLku yLÞ ðLkMÃkrík s{eLk{ktÚke {u¤ðu÷kt 

{kuxk ¼køkLkkt Ãkku»kfíkíðkuLku ÃkktËzk, zk¤eyku, Ak÷, 
V¤-Vq÷ ðøkuhu f[hkLkk MðYÃku s{eLkLku ÃkkAkt ykÃku Au. 
yk çkÄku f[hku ‘ðLkMÃkríksLÞ f[hk’ íkhefu yku¤¾kÞ 
Au. ðLkMÃkríksLÞ f[hku s{eLkLke MkÃkkxe ÃkhLkk MkkiÚke 
WÃkhLkk Míkh{kt nkuÞ Au, íku{kt íkkò s Ãkzu÷k f[hkLkku 
íkÚkk Úkkuzk Mkzu÷k  f[hkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au yLku íku{kt 
{kuxk ¼køku ÃkktËzkt MkkÚku Ak÷Lkk xwfzk, zk¤eyku, ðøkuhu 
Ãký nkuÞ Au. 

 s{eLk WÃkh ðLkMÃkríksLÞ f[hkLke MkkÚku {q¤, 
yLÞ MkqfkÞu÷e ðLkMÃkrík yLku íkuLkk rð½xLkLkk {ËË fhíkkt 
«kýeykuLkk {]ík yðþu»k Ãký nkuÞ Au. yk çkÄku s f[hku 
MkkÚku {¤eLku ‘MkurLÿÞ ÃkËkÚkkou’ íkhefu yku¤¾kÞ Au. MkurLÿÞ 
ÃkËkÚkkou{kt rð½xLkLkk rðrðÄ íkçk¬u ykðu÷kt ðLkMÃkrík 
yLku «kýeykuLkk yðþu»kku, s{eLk{kt hnu÷k Mkqû{ 
MkSðkuLkk fku»kku íkÚkk Ãkuþeyku, Mkqû{ MkSðku yLku íkuLkk 
îkhk Mkt&÷ur»kík ÚkÞu÷ ÃkËkÚkkou ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
Mkk{kLÞ heíku s{eLkLke {kxeLku 3 r{.{e.Lke [k¤ýeÚke 
[k¤íkkt su MkurLÿÞ  ÿÔÞku s{eLk MkkÚku [¤kE òÞ Au íkuLku 
MkurLÿÞ ÃkËkÚko fnuu Au. 

(¾) ¾kË{kxe (Ìkw{Mk) : 

 ¾kË{kxe{kt Mkzu÷kt fu Lkne Mkzu÷kt ÃkktËzkt, 
zk¤eyku, Ak÷ ðøkuhu yLku rð½xLk ÚkÞu÷ fu Lkne ÚkÞu÷ 
çkÄk s MkurLÿÞ  ÃkËkÚkkouLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw {kuxk 
¼køku MkurLÿÞ ÃkËkÚkkouLkk ½uhk htøkLkk yMVrxf (ykfkh 
ðøkhLkk) ¼køkLku ‘¾kË{kxe’ íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu 
Au. ¾kË{kxeLkk çktÄkhýeÞ yuf{Lku fkuE ¾kMk h[Lkk 
nkuíke LkÚke yLku yk yuf{Lku yku¤¾ðku Ãký çknw  s {w~fu÷ 
Au. yk{, ¾kË{kxe yux÷u s{eLkLkk MkurLÿÞ ÃkËkÚkkouLkku 
{kuxk ¼køku MktÃkqýo heíku rð½xLk ÚkÞu÷ku yuðku ¼køk fu su 
yuf sqËwt s Míkh çkLkkðu Au yLku s{eLk MkkÚku yufË{ ¼¤e 
økÞu÷ku nkuÞ Au. (sqyku Vkuxku Ãkus Lkt. h9)

 ¾kË{kxe s{eLk MkkÚku ¼¤e sðkÚke yLku 
s{eLk WÃkh ÃkÚkhkELku Úkh çkLkíkku nkuðkÚke s{eLkLkk 
¼kiríkf økwýÄ{kou{kt MkwÄkhku fhu Au. ¾kË{kxe yu {kxe 
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MkkÚku r{r©ík ÚkðkÚke s{eLkh[Lkk{kt MkwÄkhku fhu Au. Ãkkýe 
Mktøkún ûk{íkk{kt yLku s{eLk{kt Ãkkýe WíkhðkLkk Ëh{kt 
ðÄkhku fhu Au. ¾kË{kxe huíkk¤ s{eLkLke Mkt÷øLkíkk{kt 
MkwÄkhku fhu Au ykÚke s{eLkLkk Ãkkuík{kt MkwÄkhku ÚkkÞ Au. 
íkuLkk fkhýu s{eLkLke ¼usÄkhý ûk{íkk{kt ðÄkhku ÚkkÞ 
Au. ¾kË{kxe {kxeÞk¤ s{eLk{kt nðkLke nuhVuh yLku 
ÃkkýeLkk rLkíkkh{kt ðÄkhku fhu Au. ¾kË{kxe s{eLk 
MkkÚku ¼¤e òÞ, Lknª íkku íku s{eLkLke MkÃkkxe Ãkh yuf 
ÚkhLkk YÃku ÃkÚkhkÞu÷e nkuÞ Au yLku MkqÞorfhýku, ðhMkkËLke 
nkrLkfkhf yMkh yLku ÃkðLk íkÚkk ÃkkýeÚke Úkíkk s{eLkLkk 
Äkuðký Mkk{u yuf fð[ ÃkqÁt Ãkkzu Au. 

 ¾kË{kxe yu ðLkMÃkrík {kxu Ãkku»kf íkíðkuLkku 
yuf {kuxku †kuík Au. ßÞkhu ¾kË{kxe s{eLk MkkÚku ¼¤e 
òÞ Au íÞkhu MkurLÿÞ ÃkËkÚkkouLkk çktÄkhý{kt hnu÷kt ¾Lkes 
íkíðku s{eLkLku ÃkkAkt {¤u Au. ðLkMÃkríksLÞ yu{kurLkÞk 
yLku LkkExÙkEx{kt  yu LkkExÙkuSLkMk fkçkorLkfLkk MktÞwõík 
½xf íkhefu hnu÷ nkuÞ Au. íkuLkwt YÃkktíkh yu{kurLkÞk yLku 
LkkExÙkEx{kt ÚkkÞ Au yLku yk «r¢ÞkLkk ytíku íkuLkwt 
YÃkktíkh ðLkMÃkrík {u¤ðe þfu íkuðk LkkExÙuxLkk MðYÃk{kt 
ÚkkÞ Au. ¾kË{kxe yu fr÷÷ MðYÃku nkuÞ Au yLku  ykÚke 
íku s{eLk{kt W{uhkðkÚke s{eLkLke ‘ÄLkkÞLk rðrLk{Þ 
ûk{íkk’{kt ðÄkhku fhu Au. 

(h) s{eLk{kt hnu÷ ¾Lkes íkíðku : 

 Ãk]ÚðeLkk ÃkkuÃkzk{ktÚke yíÞkh MkwÄe{kt ½ýk çkÄk 
¾LkeòuLku yku¤¾ðk{kt ykÔÞk Au Ãký {kuxk ¼køkLke 
s{eLkLke h[Lkk{kt çknw ykuAkt ¾Lkeòu ¼køk ¼sðu 
Au. íÞkhu çkkfeLkk yLkuf ¾Lkeòu AkuzLkk Ãkku»kfíkíðkuLkk 
«króMÚkkLk íkhefu yøkíÞLkkt Au. ¾zfku{kt ¾Lkeòu 
MVrxfLkk YÃk{kt nksh nkuÞ Au. ¾Lkeòu [ku¬Mk 
hkMkkrýÞf økwýÄ{kou Ähkðu Au.  s{eLk{kt {wÏÞíðu çku 
òíkLkkt ¾Lkeòu òuðk {¤u Au. yuf {wÏÞ-«kÚkr{f yLku 
çkeò økkiý ¾Lkeòu. s{eLk{kt yøkíÞLkk «kÚkr{f 
¾Lkeòu{kt VuÕMkÃkkh, {kEfk, nkuLkoç÷uLz, ykìr÷ðkELk, 
VkuMVhkEx, yìÃkuhkEx, {uøLkuxkEx, fðkxoÍ , fuÕMkkEz 
zkì÷ku{kEx ðøkuhu {n¥ðLkk Au. økkiý ¾Lkeòu{kt f÷u 

¾Lkeòu yLku s÷eÞ nkzÙkufMkkEz ¾Lkeòu ykðu÷kt Au. 
fuykìr÷LkkEx, {kuLx{kuhe÷uLkkEx yLku E÷kEx yu økkiý 
rð¼køkLkk yøkíÞLkk f÷u ¾Lkeòu Au. 

s{eLk Äkuðký : 

 fwËhíke heíku s{eLk çkLkðkLke «r¢Þk íkku ½ýe s 
Äe{e Au yLku íkuLke íkq÷Lkk{kt s{eLk ÄkuðkýLke r¢Þk yrík 
½ýe ÍzÃke Au. yuf ytËks {wsçk Mkk{kLÞ ÃkrhÂMÚkrík{kt 
fwËhíke Ãkrhçk¤kuLke yMkh Lke[u s{eLkLkku 1 Mku.{e.Lkku 
Úkh íkiÞkh Úkíkkt 300 Úke 400 ð»ko ÷køku Au. ykðe yuf 
nufxh s{eLkLkk yuf Mku.{e.Lkk ÚkhLkwt ðsLk 180 {urxÙf 
xLk sux÷wt ÚkkÞ Au. çkeS çkksw Vfík 1.hÃk xfk Zk¤ðk¤e 
s{eLk WÃkh  òu  ð»ko{kt Ãk0 Mku.{e. ðhMkkË (19.7 
#[) Ãkzíkku nkuÞ íkkuÞ Ëh ð»kuo ykuAk{kt ykuAe 6 {urxÙf 
xLk {kxe ÄkuðkE òÞ Au. yk heíku yuf Mku.{eLkwt 400 ð»kuo  
íkiÞkh ÚkÞu÷wt Ãkz {kºk 1h ð»ko{kt s ÄkuðkE òÞ Au ! yk 
heíku Úkíkk ÄkuðkýÚke ¾uíke WÃkh {kXe yMkh ÚkkÞ Au yLku 
Ãkkf WíÃkkËLk ½ýwt s ½xe òÞ Au. 

 s{eLkLke {kxeLkk fýku nðk fu ÃkkýeLku fkhýu 
Aqxk ÃkzeLku yuf søÞkyuÚke çkeS søÞkyu íkuLkwt ðnLk ÚkkÞ 
íku MktÃkqýo «r¢ÞkLku s{eLk Äkuðký fnu Au. {kuxk¼køkLke 
s{eLkLkk Mkðuoûký ÃkhÚke {k÷q{ Ãkzâwt Au fu {kLkðeLke 
rðrðÄ «ð]r¥kykuÚke Ãký s{eLkLke økwýð¥kk XefXef ½xu 
Au. 

ÄkuðkýLkk «fkh : 

 s{eLkLkwt Äkuðký fhLkkh {wÏÞíðu ðhMkkËLkk 
Ãkkýe, ÃkðLk yLk ËrhÞkLkk {kuò Au. yk WÃkhktík 
s{eLkLkku yÞkuøÞ WÃkÞkuøk, ðLkMÃkríkLkku Lkkþ, ¾k{e 
¼hu÷  ðkðuíkh ÃkØrík, «kýeykuLkwt yrLkÞtrºkík [rhÞký, 
rÃkÞíkLke ¾kuxe heík, ykiãkurøkfhý, ðÄw Ãkzíkku ðÃkhkþ, 
ðøkuhu Ãkrhçk¤ku Ãký s{eLk Äkuðký {kxu sðkçkËkh Au. 

(1) ðhMkkËLkk ÃkkýeÚke Úkíkwt Äkuðký : 

 [ku{kMkk{kt Mk¾ík ðhMkkË ðhMkíkku nkuÞ íÞkhu 
LkËe, Lkk¤kt, ðkutf¤k ðøkuhu{kt ðnuíkwt Ãkkýe nt{uþk ykÃkýLku 
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znku¤wt òuðk {¤u Au.  yk Ãkkýe znku¤wt yux÷k {kxu s 
nkuÞ Au fu íku{kt s{eLkLkk yrík {qÕÞðkLk V¤ÿwÃk fýku yLku 
Ãkku»kf íkíðku nkuÞ Au. ykÃkýLku ÷køku fu ykðk Mkqû{fýkuÚke 
þwt ð¤e s{eLk ÄkuðkE sðkLke ?  Ãkhtíkw òu íkuLke çkhkçkh 
økýíkhe fhðk{kt ykðu íkku yk heíku ÷k¾ku xLk {qÕÞðkLk 
{kxe ÄkuðkE òÞ Au. yk heíku Úkíkk ÄkuðkýLkk ºký «fkh 
Au. (sqyku Vkuxku Ãkus Lkt. h9)

(f) [kËhÃkx Äkuðký : yk «fkhLkwt Äkuðký Mkk{kLÞ 
heíku yuf çkkswLkk Äe{k Zk¤ðk¤e yLku çktÄÃkk¤k Lk çkktæÞk 
nkuÞ íkuðe s{eLk{kt ÚkkÞ Au. íku{kt s{eLkLkwt WÃkhLkwt Ãkz 
yufMkh¾w ÄkuðkÞ Au. yk òíkLkwt Äkuðký þYykík{kt Lkshu 
Ãkzíkw LkÚke yux÷u íkuLkkÚke ¾qçk LkwfMkkLk ÚkkÞ Au. ð¤e, 
s{eLkLkk WÃkhLkk Ãkz{kt {kxeLkk fýku MkkÚku Ãkku»kf íkíðku 
Ãký rðþu»k «{ký{kt nkuÞ Au. ykðk [kËhÃkx ÄkuðkýLku 
‘s{eLkLkku xe.çke.’ fnu Au fkhý fu íku Íx æÞkLk{kt Lk 
ykðu íku heíku Äehu Ähu s{eLkLkwt Ãkkuík ½MkeLku, WíÃkkËfíkk 
½xkzeLku íkuLku Lkfk{e fhe {qfu Au.  (sqyku Vkuxku Ãkus Lkt. 
h9)

(¾) [ehkYÃku Úkíkwt Äkuðký : s{eLkLkku Zk¤ ðÄkhu nkuÞ, 
ðhMkkËLkwt «{ký ðÄkhu nkuÞ yLku s{eLk W½kze nkuÞ 
íÞkhu s{eLkLke MkÃkkxe Ãkh yufXwt ÚkÞu÷wt Ãkkýe ðuøkÚke ðnu 
Au yLku íÞkt Lkef suðk ykfkh çkLku Au. òu ðÄkhu rðMíkkhLkwt 
Ãkkýe íÞkt ykðe {¤u yLku Mkíkík ðnuíkwt hnu íkku ykðe Lkef 
fu [ehku ðÄkhu Qtzku Qíkhu Au. ykðk LkkLkk [ehk s{eLk 
Ãkh fkÃkk Ãkkzu Au; Ãkrhýk{u s{eLkLkwt WÃk÷wt yLku Lke[÷wt 
Ãkz çktLku ÄkuðkÞ Au. yu s{eLk ÃkAe ¾kzk-xufhkðk¤e ÚkE 
òÞ Au, ¾uzðk÷kÞf hnuíke LkÚke. òu ÞkuøÞ ò¤ðýe 
fhðk{kt Lk ykðu íkku fkÞ{ {kxu yu s{eLk rçkLkWíÃkkËf 
çkLku Au. (sqyku Vkuxku Ãkus Lkt. 30)

(øk) fkuíkh Äkuðký : yk òíkLkwt Äkuðký rðrðÄ rËþkLkk 
yLku íku ðÄkhu «{ký{kt Zk¤ nkuÞ íkuðe s{eLk{kt ÚkkÞ 
Au. ßÞkt çku Zk¤ {¤íkk nukÞ íÞkt Ãkkýe ¼uøkwt ÚkE ðnu 
Au. yk Ãkkýe s{eLkLkwt WÃkhLkwt Ãkz íku{s Lke[uLkwt Ãkz ÄkuE 
Lkk¾u Au. yk Äkuðký íkhík s Ëu¾kÞ Au. økwshkík{kt {ne 

yLku Mkkçkh{íke LkËeLkkt fkuíkhku yu yk «fkhLkwt Äkuðký Au. 
(sqyku Vkuxku Ãkus Lkt. 30)

(h) ÃkðLkÚke Úkíkwt Äkuðký : 

 Mk¾ík økríkÚke ðkíkk ÃkðLkku yLku ðtxku¤Lkk MðYÃku 
ykðíkk ÃkðLkku s{eLkLkk WÃk÷k ÃkzLke {kxe Ÿ[u [zkðu 
Au yLku ÃkkuíkkLke MkkÚku ½MkzeLku çkeS søÞkyu ÷E òÞ 
Au. ykðk ÄkuðkýÚke íku «ËuþLke ðLkMÃkríkLku ¾qçk LkwfMkkLk 
ÚkkÞ Au. ÃkðLk MkkÚku ½MkzkÞu÷e {kxe fu huíke sÞkt Ãkzu 
íku MÚk¤Lke ðLkMÃkrík, hMíkkyku, Lknuhku ðøkuhuLku LkwfMkkLk  
Ãknkut[kzu Au. hý «Ëuþ yLku ËrhÞkfktXkLke huíke ÃkðLk 
îkhk íkuLke LkSfLke V¤ÿwÃk s{eLk WÃkh ðuhkÞ Au yLku 
íkuLku rçkLkV¤ÿwÃk s{eLk{kt Vuhðe Lkk¾u Au. (sqyku Vkuxku 
Ãkus Lkt. 30)

(3) ËrhÞkLkkt {kuòtÚke Úkíkwt Äkuðký : 

 Mk{wÿ rfLkkhkLke V¤ÿwÃk s{eLk MkkÚku yÚkzkíkkt 
Mk{wÿLkk «[tz {kuòt íku s{eLkLkwt Äkuðký fhu Au. ykðwt 
s rðþk¤ MkhkuðhkuLkk fktXu Ãký çkLku Au. òu ykðk fktXk 
ÃkhLke s{eLk ðLkMÃkrík ðøkhLke ¾wÕ÷e yLku huíkk¤ nkuÞ 
íkku yk «fkhLkwt Äkuðký rðþu»k ÚkkÞ Au. ykðk rðrðÄ 
ÄkuðkýLkku ykÄkh s{eLkLkku «fkh, s{eLkLkku Zk¤, 
s{eLkLke Lke[uLkwt Ãkz, ¾uz, ðhMkkËLkwt «{ký, ðhMkkËLke 
ÍzÃk, ykçkkunðk, ðLkMÃkríkLkwt ykåAkËLk, ÃkkfLke òík, 
çknkhLkk ÃkkýeLke ykðf ðøkuhu çkkçkíkku Ãkh hnu÷ku Au. 
(sqyku Vkuxku Ãkus Lkt. 30)

 s{eLk ÄkuðkýÚke íkuLke V¤ÿwÃkíkk ½xðkÚke, 
rðMíkkhLke ykŠÚkf ÂMÚkrík Ãkh [kh «fkhu yMkh Ãkkzu Au. 

(1)  Mkíkík WÃk÷k MíkhLke V¤ÿwÃk s{eLkLkk ÄkuðkýÚke 
rçkLkV¤ÿwÃk s{eLk rðMíkkh{kt Mkíkík ðÄkhku ÚkkÞ 
Au. 

(h)  ÃkkýeLkk «ðkn MkkÚku ðnuíke {kxu LkËe-Lkk¤kLku çktÄ 
([kìf-yÃk) fhe Ëu Au íkuÚke Ãkqh ykððkLke ÂMÚkrík 
MkòoÞ Au. 

(3)  ðÄkhu Ãkzíkk s{eLk ÄkuðkýÚke rMkt[kE {kxu çkktÄðk{kt 



[kËhÃkx Äkuðký

¾kË{kxe (Ìkw{Mk)

s{eLk Äkuðký

ð»kkorçktËw Äkuðký

Lk¤e Äkuðký



ÃkðLkÚke Úkíkwt Äkuðký ËrhÞkLkk {kuòtÚke Úkíkwt Äkuðký

[ehk YÃku Úkíkwt Äkuðký fkuíkh Äkuðký

Lkk¤k Äkuðký



s¤ ÔÞðMÚkkÃkLkLkk swËk swËk rðfÕÃkku

ઉબેણ નદી િવ�તારની પ�રણામી  ઊભી જલવાહકતા  કોલેજ ફામ� પર કાય�રત �રચાજ � બેઝીન

�ુબવેલ �રચાજ �

ખુ�ા કવા �રચાજ �ૂ

ઑટોમે�ટક પાણીની વહ�ચણી માટનેી �ફવોટરની �રચાજ �  પ�ધિત પહેલા વરસાદનું ફલિશંગ



¾khkþ Þwfík s{eLk ¾khkþÚke Ãkerzík Ãkkf

Mktøkún MÚkkLk rðMíkkh

AíkLkk WÃkÞkuøkÚke ðhMkkËe ÃkkýeLkku Mktøkún

ðhMkkËLkk ÃkkýeLke ÷ýýe

¾uíkh{kt ðÄkhkLkk ÃkkýeLkk rLkfk÷Lkwt ÔÞðMÚkkÃkLk
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ykðu÷k çktÄku{kt {kxe ¼hkðkLkk rLkûkuÃkýLkk ytËks 
fhíkkt ðÄkhu rLkûkuÃký ÚkðkÚke íkuLke rMkt[kE ûk{íkk{kt 
½xkzku ÚkkÞ Au. 

(4)  ðÄkhu Äkuðký ÚkðkÚke ðhMkkËLkwt Ãkkýe s{eLk{kt 
rLkíkkh ÚkðkLku çkË÷u ðÄkhu Ãkzíkw Mk{wÿ{kt ðne òÞ 
Au íkuÚke ¼qøk¼os¤Lke MkÃkkxe Lke[e òÞ Au yLku 
Ëw»fk¤ suðe ÃkrhÂMÚkrík MkòoÞ Au. 

 yk{, WÃkhkuõík [khuÞ Äkuðký «fkhÚke 
rðMíkkhLke ykŠÚkf ÂMÚkrík Ãkh çknw s {kuxe yMkh ÚkkÞ Au. 
 yk rMkðkÞ s{eLk ÄukðkýLkk Ãkrhýk{u s{eLkLke 
¼usÄkhý ûk{íkk{kt ½xkzku, s{eLkLke WÃkhLke MkÃkkxeLkk 
{kxeLkk Míkh{kt ½xkzku, s{eLkLkk Ãkku»kf ík¥ðku{kt ½xkzku, 
s{eLkLke WíÃkkËLkûk{íkk{kt ½xkzku, rMkt[kELke Lknuh, 
¾uíke÷kÞf s{eLk, Ãkkýe-MktøkúnLkkt MÚkkLkku, ík¤kðku 
ðøkuhu{kt rLkûkuÃkýÚke {kxeLkku ¼hkðku. suLkk fkhýu ÃkkýeLke 
økwýð¥kk Ãkh yMkh yLku {íMÞkuãkuøk suðk ÔÞðMkkÞ Ãkh 
Ãký yMkh yLku ykðk «fkhLkk yMktíkwr÷ík ÃkrhÂMÚkrík-
íktºk{kt ÷ktçkk økk¤ku ‘xfkW Ãkkf WíÃkkËLk’ Ãkh Ãký ykz 
yMkh suðk LkwfMkkLkku Ãký ÚkkÞ Au. ‘xfkW  Ãkkf WíÃkkËLk’ 
yux÷u yuf MÚk¤u ÷uðkÞu÷k Mkkhk ÃkkfLkwt «{ký yLku 
økwýð¥kkLkwt Äkuhý, ¼rð»Þu íkuLkkÚke ykøk¤ ðÄu fu Lk ðÄu 
Ãký, Lke[wt íkku Lk s Wíkhu íkuðe MÚkrík. 
 s{eLkLkk WÃk÷k MíkhLkk ÄkuðkýLke ¾uíkeLkk 
Ãkkf WÃkh Ãký yMkh Ãkzu Au, su ÷øk¼øk Ëh ð»kuo yuf 
xfk sux÷e s{eLkLkk MktÃkqýo ½xkzkLke çkhkçkh Au. ½ýk 
¾uzqíkku yk ½xkzkLku Ãkqhku fhðk {kxu ÃkAe ðÄw hkMkkÞrýf 
¾kíkh ðkÃkhu Au fu ÃkAe Lkðe s{eLk Ãkh ¾uz fhu Au. yuf 
ytËks {wsçk Ëh ð»kuo rðï{kt hÃk0 yçks xLk sux÷e 
¾uíkeLke {kxeLkwt Äkuðký ÚkkÞ Au ! yLku íkuLkkÚke ÷øk¼øk 
çk{ýe {kxLkwt ½krMkÞw {uËkLk, ðLkku yLku {kLkðrLkðkMk 
rðMíkkh{ktÚke Ãký Äkuðký ÚkkÞ Au. ! s{eLkLkk ÄkuðkýÚke 
s{eLkLkk Ãkku»kf íkíðku, s¤Mktøkún yLku íkuLku Ãk[kððkLke 
þÂõík ðøkuhu{kt  Ãký ½xkzku ÚkkÞ Au. ykÚke ¼qøk¼os¤Lkk 
sÚÚkk Ãkh íkuLke yMkh Ãkzu Au; yLku íkuLke íkuLkk Ãkh ykÄkrhík 
rMkt[kELkk ÃkkýeLkk sÚÚkk yLku økwýð¥kk Ãkh yMkh Ãkzu 
Au. yk{ s{eLk ÄkuðkýLke yLku V¤ÿwÃkíkkLke MkeÄe yLku 
ykzfíkhe yMkh Mk{økú {kLkðSðLk yLku ÃkÞkoðhýLke 
økwýð¥kk Ãkh Ãkzu Au. 

 yrík ðhMkkËÚke su íku rðMíkkh{kt ÃkeðkLkk yLku 
rÃkÞík ÃkkýeLkk †kuík he[kso yÚkðk ¼hkE òÞ Au suÚke 
fheLku ykøkk{e MkeÍLk{kt ÷uðk{kt ykðLkkh Ãkkfku rÃkÞík 
ÃkkýeÚke Mkkhe heíku Wøkkze þfkÞ Ãkhtíkw yuf{ rðMíkkh{kt 
s{eLk Äkuðký ÚkðkÚke Ãkku»kf íkíðkuLkwt Ãký Äkuðký ÚkE  
òÞ Au su ÃkkfkuLkk WíÃkkËLk Ãkh {kXe yMkh fhu Au 
yLku ½ýeðkh ðhMkkËe Ãkkýe ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yuf s 
rðMíkkh{kt ¼hkE hnuðkÚke s{eLk sLÞ hkuøkku WËT¼ðu Au 
yLku suLku fkhýu Akuz Ãkku»kfíkíðku Mkkhe heíku s{eLk{ktÚke 
WÃkkze þfíkku LkÚke. 
 s{eLk Äkuðký{kt s{eLkLkwt WÃkhLkwt Míkh Äkuðký 
ÚkE òÞ  íÞkhu WÃk÷k Míkh{kt hnu÷ MkurLÿÞ ÃkËkÚkkou íkÚkk 
ykð~Þf Ãkku»kfíkíðku Ãký ðne òÞ Au. yk «fkhLkk 
Äkuðký{kt ¾kMk fheLku LkkExÙkusLk, MkÕVh íkÚkk f÷khukEzLkwt 
Äkuðký rðþu»k ÚkkÞ Au. yLÞ Ãkku»kfíkíðkuLke Ãký ¾k{e 
ðíkkoÞ Au Ãký {kºkk ykuAe nkuÞ Au. LkkExÙkusLk íkíðLke 
¾k{eLke òýfkhe WýÃkLkk r[öku yÚkðk YçkY {w÷kfkík 
îkhk òýe þfkÞ Au. LkkExÙkusLkLke WýÃkÚke AkuzLkk 
Lke[uLkk ÃkkLk Ãknu÷k Ãke¤k Ãkzu yLku íÞkhçkkË ½ýeðkh 
fXku¤ðøkoLkk Ãkkfku Ãký nðk{ktLkku LkkExÙkusLk {q¤ økktXku 
îkhk s{k fhkðe þfíkk LkÚke yLku LkkExÙkusLkLke WýÃk 
yk «fkhLkk Ãkkfku{kt ðíkkoÞ Au. 
 øktÄfLke WýÃkÚke yk¾ku Akuz Ãke¤ku Ãkze òÞ 
Au Ãký WÃkhLkk ÃkkLk{kt íkeðúíkk ðÄw òuðk {¤u Au. AkuzLkwt 
Ãke¤kÃkýwt ½ýe heíku òuðk {¤u Au su{ fu Akuz hkuøk ÚkðkÚke, 
yLÞ íkíðkuLke WýÃk s{eLk{kt ðÄw Ãkzíkku ¼us nkuðkÚke 
ðøkuhu. ykðk Mktòuøkku{kt s{eLk íkÚkk AkuzLke {kðsík 
fhðe {w~fu÷ çkLke òÞ Au. Ãkku»kfíkíðkuLke {kºkk s{eLk{kt 
òýðk {kxu s{eLkLkku Lk{qLkku ÷E «Þkuøkþk¤k{kt Ãk]
Úk¬hý fhkððkÚke Mkk[e {krníke {¤u Au yLku ¾qxíkk 
Ãkku»kf íkíðkuLke ÞkuøÞ sÚÚkk{kt ÃkqŠík fhðkÚke ðÄw WíÃkkËLk 
{u¤ðe þfkÞ Au.
 s{eLk ÄkuðkýLke yk Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu 
s{eLk MkÃkkxe fhðe, Zk¤Úke ykzwt ðkðuíkh fhðwt, Zk¤Úke 
ykze ¾uz fhðe, ðhMkkË Ãknu÷kt s{eLkLke ¾uz fhðe, 
Ÿze ¾uz fhðe, MkurLÿÞ ¾kíkhLkku ðÄkhu WÃkÞkuøk fhðku, 
s{eLk{kt Ãkkýe rLkíkkh ðÄkhðku, Mk{kuå[ hu¾k Ãkh Ãkk¤k 
çkktÄðk, Ãkèe ÃkkfLkwt ðkðuíkh fhðwt. ÃkøkrÚkÞkt ¾uíke fhðe, 
s{eLkLkku ÞkuøÞ WÃkÞkuøk fhðku, ½krMkÞk s{eLkLkwt hûký 
fhðwt, ð]ûkkuLkwt «{ký ðÄkhu hk¾ðwt ðøkuhu suðk WÃkkÞku 
fheLku s{eLk Äkuðký ½xkze þfkÞ Au.
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 ભારતના રાજ્ો પૈકવી િુજરાત સૌથવી ઝડપથવી 
ત્કાસ પામતું રાજ્ છ.ે છલે્ા િા્કામાં ઉદ્ોિ, 
ઊજા્ય અને કૃતષ ક્ષેત્ે હર્ણફાળ પ્રિતત નોંધા્ેલ છ.ે 
િુજરાત રાજ્, ભારતના  કુલ ભૌિોતલક ક્ષેત્ફળનો 
૬.૨% તથા કુલ ્સતવીના ૫% જટેલો દહસસો ધરા્ે છ.ે 
િુજરાત રાજ્ ભારતના ત્કાસ િરમાં ૭.૨% જટેલો 
દહસસો ધરા્ે છ ેઅને તેજ રવીતે ઔધોતિક પેિાશોના 
ઉતપાિનમાં ૧૬% જટેલું ્ોિિાન ધરા્ે છ.ે આમ િેશ 
અને રાજ્માં ્ધતવી જતવી ્સતવીનું ભાર્ણ કૃતષ અને 
ઔધોતિક પેિાશોનું ઉતપાિન ્ધાર્ા િબા્ણ કરે છ.ે 
આથવી, કુિરત દ્ારા મળેલવી બતક્ષસ જમવીન, પા્ણવી અને 
જિંલ જ ે્ વી પેિાશોનો આડધેડ ્પરાશ થા્ છ.ે 

 શહેરવીકર્ણ અને ઔધોતિકર્ણનવી િોટમાં 
કુિરતવી બતક્ષસનો ખૂબ જ બિાડ થા્ છ ેઅથ્ા તો 
તેનવી ઉતપાિકતા ઘટતવી જા્ છ.ે ઘતનષ્ટ પાકપધધતતઓ, 
જમવીનનું અ્ોગ્ વ્્સથાપન જ ે્ વી બાબતોને લવીધે 
જમવીન તેનવી ઉતપાિકતા િુમા્ે છ ે અને બવીજી બાજુ 
્ધતવી જતવી ્સતવી, શહેરવીકર્ણ, જિંલનું નતષ્ટકર્ણ 
જ ે્ વી બાબતનો લવીધે પ્ા્ય્ર્ણવી્ જોખમ ઊભું થા્ 
છ.ે ફળ સ્રૂપ કમોસમવી ્રસાિ, અતત્ૃતષ્ટ અને 
અના્ૃતષ્ટ જ ે્ વી ઘટનાઓથવી જમવીનનું ધો્ા્ણ થા્ છ ે

અને તેથવી ખેતવીલા્ક અને તબન ખેતવીલા્ક જમવીનનવી 
ઉતપાિકતાને ખૂબ જ નુકશાન થા્ છ.ે આમ, જમવીનનવી 
ઉતપાિકતા ઘટાડ્ામાં જમવીન ધો્ા્ણ ખુબ જ મહત્નો 
ફાળો ભજ્ે છ.ે 

જમીન ધ્રોવા્ણ એટલે શું? 

 પા્ણવી અથ્ા પ્ન દ્ારા માટવીના રજક્ણોનું 

એકબવીજાથવી છૂટા પડવી, સથળાંતર્ણ અને તસથદરકર્ણનવી 

પ્રદરિ્ાને જમવીન ધો્ા્ણ કહે છ.ે 

જમીન ધ્રોવા્ણના કાર્ણ્રો :         

 જમવીનનવી ઉપરનવી સપાટવી ઊંચા અને નવીચા 
તાપમાન, ભેજ, ્રસાિ, પ્ન, તાપ જ ે્ ા ઘ્ણાં બધાં 
્ાતા્ર્ણવી્ બિલા્ોમાંથવી પસાર થા્ છ.ે આથવી 
ઉપરનવી સપાટવીમાં માટવી બન્ાનવી પ્રદરિ્ા તનરંતર ચાલું 
રહે છ ે અને તેજ રવીતે ્રસાિ અને પ્નના કાર્ણે 
જમવીનના રજકર્ણોનું સથળાંતર અને તસથદરકર્ણ થ્ા 
કરે છ.ે પરંતુ માન્ પ્રેદરત પ્ર્ૃતતિઓ જમેાં જિંલનું 
નતષ્ટકર્ણ, શહેરવીકર્ણ, ઘતનષ્ટ પાક ઉતપાિન પધધતત, 
અ્ોગ્ ખેતવી પધધતતઓ, પ્ા્ય્ર્ણવી્ અસમતુલાના 
કાર્ણે કમોસમવી ્રસાિ, ચરિ્ાત, અતત્ૃતષ્ટ અને 

 zkì. økkiík{ ykh. Ãkxu÷, f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykf]Þw, ðMkku - 387380
 ©e yhrðtË fwLkÃkhk, f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykf]Þw, økkuÄhk-389001

VkuLk : (0h68) hÃk33131 / (0h67h) h6Ãk1h8

çkË÷kíkk ðkíkkðhýLke ÃkrhÂMÚkrík{kt s{eLk Äkuðký yLku íkuLke ykzyMkhku
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અના્ૃતષ્ટ જ ે્ વી ઘટનાઓના કાર્ણે જમવીન બન્ાના િર 
કરતા જમવીન ધો્ા્ણનો િર ્ધવી જા્ છ.ે 

 આમ, કુિરતવી ચરિમાં જમવીન બના્ાનો િર અને 
જમવીન ધો્ા્ણનો િર સરખો હો્ છ.ે પરંતુ ઉપરોકત 
િશા્ય્ેલ માન્ પ્રેદરત પ્ર્ૃતતિઓ ્ધ્ાના કાર્ણો જ 
જમવીન બન્ાના િર કરતા જમવીન ધો્ા્ણનો િર ્ધવી 
જા્ છ ે અને ફળસ્રૂપ જમવીનનવી ઉપરનવી સપાટવીનવી 
ફળદ્ુપ રજક્ણોનું ધો્ા્ણ ્ધતા તેનવી ફળદ્ુપતા ઘટવી 
જા્ છ.ે

જમીન ધ્રોવા્ણને અસર કરતા ં પરરરળ્રો :  

 જમવીનના રજક્ણોનું એકબવીજાથવી છૂટા 
પડવી એક જગ્ાએથવી બવીજી જગ્ાએ સથળાતંર અન ે
તસથરવીકર્ણનવી પ્રદરિ્ામા ંસુકા અન ેઅધ્યસૂકા ત્સતારમા ં
પ્ન અન ેપા્ણવીનવી ભૂતમકા મહત્નવી હો્ છ.ે આમ, 
પ્ન અથ્ા પા્ણવી ઉદ્દ્ાહક તરવીકે ભૂતમકા ભજ્ે છ.ે 
જમવીન ધો્ા્ણન ે અસરકરતા ં પદરબળોમા ં જમવીનનવી 
સપાટવી પરથવી ્કૃ્ષો અન ેઘાસનુ ં તનચછિેન, ્ધુ પડતું 
ચરવી્ા્ણ, અ્ોગ્ ખતે પધધતતઓ અન ેસ્તા્ ત્સતારનવી 
અ્ોગ્ મા્જત મખુ્ છ.ે આમ છતાં, કેટલાકં કુિરતવી 
પદરબળો નવીચે મજુબ છ.ે 

(૧) આર્રોહવાકીય પરરરળ્રો : જમવીનનવી સપાટવી પર 
પડતાં ્રસાિનો જથથો, તવીવ્રતા અન ેઆ્તૃતિના 
કાર્ણે જમવીન ઉપર પા્ણવી ભરા્ાના િરન ેઅસર 
કરે છ.ે 

(૨)  તાપમાન : ઊંચા-નવીચા તાપમાનને કાર્ણે 
જમવીનનવી ભૌતતક તસથતતમાં ફેરફાર થા્ છ ેતથા 
ન્વી જમવીન બન્ામાં મહત્નવી ભૂતમકા ભજ્ે 
છ.ે 

(૩)  ભૌગ્રોશ્લક પરરરળ્રો : જમવીનનવી સપાટવી પરનો 
ઢાળ, ઢાળનવી લંબાઇ, ઢાળનવી તવીવ્રતા, સપાટવીનવી 
ઊંચા્ણ-તનચા્ણનવી તસથતત તથા ઉબડ-ખાબડતા 
્હવી જતા પા્ણવી માટ ે ખબૂ જ અસર કરતા ં
પદરબળો છ.ે ્ધારે ઢાળ્ાળવી તસથતતમાં ્હેતા 

પા્ણવીને ખબૂ જ ્િે મળ ેછ ેતેથવી પ્રચરુ માત્ામા ં
માટવીનો જથથો ્હવી જા્ છ.ે

(૪) જમીન : જમવીનના ભૌતતક િુ્ણધમયો જ ે્ ા કે 
ક્ણોનું કિ, બે ક્ણો ્ચચ ે જોડા્ણ, જમવીનનવી 
પ્રત તથા જમવીનનું ભૌતતક બંધાર્ણ જમવીન 
ધો્ા્ણમાં અસરકરતા ં પદરબળો છ.ે રેતાળ 
પ્રકારનવી જમવીનમાં રજક્ણો ખબૂ જ સહેલાઇથવી 
છૂટા પડવી ્હવી જા્ છ ે જ્ારે કાળવી-ચવીકળવી 
માટવીના રજક્ણો સહેલાઇથવી છૂટા ન પડતાં 
ઓછવી માત્ામા ં્હવી જા્ છ.ે 

(૫)  વકૃ્્રો/ઘાસનું આચછાદન : જમવીનનવી સપાટવી પર 
રહેલ ્કૃ્ષો કે ઘાસનુ ંલવીલું આ્ર્ણ ્રસાિના 
ટવીપામાં રહેલવી ઊજા્યનું ત્ચછિેન કરે છ ે તેથવી 
જમવીન ધો્ા્ણનવી માત્ામા ંઘટાડો થા્ છ.ે 

(૬)  જશૈ્વક પરરરળ્રો : માન્ા પ્રદેરત કે જાન્ર 
પ્રદેરત પ્ર્તૃતિઓ જ ે્ વી કે ્ધુ પડતું ચરવી્ા્ણ, 
અ્ોગ્ ખતેવી પધધતતઓ, માન્-જાન્ર 
્સાહત, ધો્ા્ણ ્ધારતવી પ્ર્તૃતિઓન ેઉતિજેન 
તથા જમવીન ધો્ા્ણ અટકા્તવી કે ઘટાડતવી 
પદરબળોને નુકશાન જ ે્ વી બાબતો જમવીન 
ધો્ા્ણમાં મહત્નો ભાિ ભજ્ે છ.ે       

 આથવી જમવીન ઉપર એકત્ થતાં ્રસાિવી 

પા્ણવીનો મહતિમ જથથો જમવીનમાં જ ઉતરે અન ેબાકવી 

રહેતાં જથથાના પ્ર્ાહનો પ્ણ ચકેડમે જ ે્ વી તકનવીક ્ડ ે

્િે ઘટાડવી સલામત રવીતે ્ હે્ડા્ામા ંઆ્ ેતો જ જમવીન 

ધો્ા્ણ ઘટાડવી શકા્ તેમ છ.ે આમ, પૃથ્વીનવી સપાટવી 

પર રહેલાં ્કૃ્ષો, જિંલો અન ેલવીલા આરછાિાનથવી જ 

જમવીન ધો્ા્ણ કાબૂમા ંલા્વી શકા્ તેમ છ.ે

 એક અહે્ાલ અનસુાર સમગ્ ભારતમાં 
જમવીનનવી ઉપરનવી સપાટવીનુ એક તમતલમવીટરનવી જાડાઇનું 
ધો્ા્ણ થતાં ્ાતષ્યક આશરે ૫૫૦ કરોડ ટન માટવીનુ ં
ધો્ા્ણ થા્ છ.ે અન ેએકમ ત્સતાર િવીઠ જોઇએ તો 
ભારતમાં જમવીન ધો્ા્ણનો િર ૧૬.૪ ટન પ્રતત ્ષ્ય પ્રતત 
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હેકટર છ ેએટલ ે કે એક હેકટર જમવીનમાંથવી િર ્ષષે 
૧૬.૪ ટન ફળદ્પુ માટવીનુ ંધો્ા્ણ થા્ છ.ે 

જમીન ધ્રોવા્ણના પ્રકાર્રો : 

(૧) વરા્બશ્રદંુ ધ્રોવા્ણ (Raindrop Erosion) : 

 આકાશમાંથવી ધરતવી ઉપર પડતાં ્રસાિના 
ટવીપા િતતજન્ ઊજા્ય (કાઈનેટવીક અેનજી્ય) સાથે માટવીના 
ક્ણો સાથે ટકરા્ છ.ે આથવી એકબવીજા સાથે ચોંટવી 
રહેલાં માટવીના ક્ણો છૂટા પડ ે છ ે અન ે જમવીન ઉપર 
એકત્ થતાં પા્ણવી સાથે ્હે્ા લાિે છ ે આથવી જો 
જમવીનનવી સપાટવી ઉપર ્કૃ્ષો કે લવીલું આચછાિન (ગ્વીન 
ક્ર) હો્ તો ્ષા્યતબંિઓુ ્કૃ્ષોના પાંિડા સાથે ટકરા્ 
છ ેઅન ે્ષા્યતબંિ/ુટવીપામાં રહેલવી ઊજા્યનુ ંત્ચછિેન થતાં 
જમવીનના રજક્ણો છૂટા પડતા નથવી અથ્ા તો ઓછા 
પડ ેછ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૨૯)

(૨) ચાદરપટ ધ્રોવા્ણ (Sheet Erosion) : 

 ચાિરપટ ધો્ા્ણ એ ્ષા્યતબંિ ુધો્ા્ણ (Rain 
drop) drop)થવી આિળનો તબક્કો છ.ે ્રસાિના ટવીપાં 
જ્ારે જમવીન પર ટકરા્ છ ે ત્ારે માટવીના રજક્ણો 
છૂટા પડ ેછ ેઅન ેઆ રજક્ણો જમવીનનવી સપાટવી ઉપર 
ભરાતાં પા્ણવીમાં તર્ા લાિે છ.ે 

 આમ, જમવીનનવી સપાટવી ઉપરથવી એકસરખવી 
જાડાઇ અન ે સતરથવી માટવીના રજક્ણો ધો્ાતા હોઇ 
ચાિરપટ ધો્ા્ણ કહે્ામા ં આ્ ે છ.ે સામાન્ રવીતે 
ચાિરપટ ધો્ા્ણમા ં માટવીના ક્ણો ઢાળનવી દિશામા ં
ધો્ાઇ જા્ છ.ે આ પ્રકારના ધો્્ણનવી માત્ા જમવીનના 
પ્રકાર પર પ્ણ આધાદરત છ.ે 

આ પ્રકારના જમવીન ધો્ા્ણને જમવીનનો 
ક્ષ્રોિ પ્ણ કહે્ામા ંઆ્ ેછ ેકાર્ણ કે જમવીનમાંથવી 
માત્ ફળદ્પુ ક્ણોનું એકસરખવી જાડાઇમાં ધો્ા્ણ થા્ 
છ.ે જ ેિખેવીતવી રવીતે નજરે ચડતુ ંનથવી પરંતુ જમવીનનવી 
ઉતપાિકતાન ે ખબૂ જ િંભવીર રવીતે નુકશાન કરે છ.ે 
(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૨૯) 

(૩) નળી ધ્રોવા્ણ (Rill Erosion) : 

 આ પ્રકારનું ધો્ા્ણ ચાિરપટ ધો્ા્ણનો 
આિળનો તબક્કો છ.ે ્ રસાિવી પા્ણવીનો જથથો જમવીનનવી 
સપાટવી પર એકઠો થ્ા માંડ ેત્ારે પા્ણવી નવીચા્ણ્ાળા 
ભાિ તરફ ્હે્ાનું શરૂ કરે છ.ે આ પા્ણવી સાથે માટવીના 
બારવીક ક્ણો પ્ણ હો્ છ.ે જ ેપા્ણવીનવી  ધો્ા્ણ કર્ાનવી 
ક્ષમતામાં ્ધારો કરે છ.ે પદર્ણામે શરૂઆતમાં નાનવી 
અને પાતળવી નતલકાઓ બન્ાનવી શરૂઆત થા્ છ.ે 
આ પ્રકારના જમવીન ધો્ા્ણને માઇરિો ચેનલ ધો્ા્ણ 
પ્ણ કહે્ામાં આ્ે છ.ે મોટા ભાિે ખેડા્ણ જમવીન કે 
જનેવી ઉપરનવી સપાટવી ઉબડ-ખાબડ અને અતન્તમત 
હો્ છ.ે ત્ાં ખેડ-પ્રદરિ્ા કે ઢફેાનાં કાર્ણે સપાટવી પર 
પડલેા ખાડામાં પા્ણવી ભરા્ છ ેતે પૈકવી કેટલુંક પા્ણવી 
જમવીનમાં ઉતરવી જા્ છ ેબાકવી રહેલું પા્ણવીનો જથથો 
્ધતાં નવીચા્ણ્ાળા ભાિ તરફ ્હે્ા માંડ ે છ ે અને 
નાનવી-નાનવી નતલકાઓનું તનમા્ય્ણ થા્ છ.ે 

 આ પ્રકારના જમવીન ધો્ા્ણનવી અસરને નજરે 
તનહાળવી શકા્ છ ેતથા આ પ્રકારના ધો્્ણમાં ્ હવી જતો 
માટવીના જથથાનું પ્રમા્ણ ્ષા્યતબંિુ કે ચાિરપટ ધો્ા્ણ 
કરતાં ્ધારે હો્ છ.ે નળવી ધો્ા્ણમાં નતલકાઓનવી 
ઘનતા, તતવ્રતા, લંબાઇ, પહોળાંઇ અને ઊંડાઇ, 
જમવીનના પ્રકાર અને ભ્ૂપૃષ્ઠતા પર તનભ્યર રહેલવી હો્ 
છ.ે સામાન્ રવીતે આ પ્રકારના ધો્ા્ણ દ્ારા ઉતપન્ન 
થતવી નતલકાઓને ખેડ-પ્રદરિ્ા દ્ારા િૂર કરવી શકા્ છ.ે  
(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૨૯)

(૪) નાળા ધ્રોવા્ણ (Gully Erosion) : 

 નાળા ધો્ા્ણ એ નળવી ધો્ા્ણનો આિળનો 
તબક્કો છ.ે આ પ્રકારના ધો્્ણમાં નળવી ધો્ા્ણ િરમ્ાન 
ઉતપન્ન થ્ેલવી નાનવી-નાનવી અને પાતળવી નતલકાઓનું 
ત્સતૃતતકર્ણ થા્ છ.ે પાતળવી નતલકાઓ દ્ારા માટવી્ાળું 
્રસાિવી પા્ણવી જ્ારે નવીચા્ણ્ાળા ભાિ તરફ ્હે્ા 
માંડ ેછ ેત્ારે ઘ્ણવી બધવી નતલકાઓના પા્ણવીનો જથથો 
ભેિો થતાં મોટાં અને ઊંડા ્હે્ણનું સ્રૂપ ધાર્ણ કરે 
છ ેજનેે આપ્ણે નાળા કહવીએ છવીએ. આ પ્રકારના નાળા 
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સામાન્ ખેડ પ્રદરિ્ા દ્ારા િૂર કરવી શકાતા નથવી. સામાન્ 
રવીતે આ નાળાંનવી ઊંડાઇ અને પહોળાંઇ ્ધારે હો્ છ ે
જનેા દ્ારા ્ હવી જતાં પા્ણવી મારફતે ખુબ જ ્ ધુ માત્ામાં 
માટવીનો જથથો ્હવી જા્ છ.ે નાળા ધો્ા્ણમાં જમવીનનો 
પ્રકાર, જમવીનનવી તચકાસ, જમવીનનો ઢાળ, ્રસાિનો 
પ્રકાર, ્ રસાિનવી તતવ્રતા તથા સમ્િાળો, જમવીન ઉપર 
્ૃક્ષો તથા ઘાસનું આચછાિન તથા જમવીનનવી ભ્ૂપૃષ્ઠતા 
અસરકરતા પદરબળો છ.ે મોટા ભાિે જમવીનમાં અ્ોગ્ 
ખેતવી પધધતત, ્ૃક્ષોનું તનચછિેન, ઘાસનું તનચછિેન, 
પશુઓનું ્ધુ પડતું અને અ્ોગ્ સમ્નું ચરવી્ા્ણ, 
રોડ-સડક કે પુલ જ ે્ ા બાંધકામોનું અ્ોગ્ તનમા્ય્ણ 
અને નળવી ધો્ા્ણ િરમ્ાન ઉતપન્ન થતવી નતલકાઓનું 
અ્ોગ્ વ્્સથાપન જ ે્ વી બાબાતોના કાર્ણે નાળાઓનું 
તનમા્ય્ણ થા્ છ.ે નાળા ધો્ા્ણમાં શરૂઆતમાં નાળાનું 
ધવીમે ધવીમે તનમા્ય્ણ થા્ છ.ે ત્ારબાિ નાળાના કિમાં 
(લંબાઇ, પહોળાંઇ અને ઊંડાઇ) ્ધારો થા્ છ ેઅને 
છલે્ે આ નાળા સથા્વી બનવી જા્ છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ 
નં. ૩૦)

 આમ, નાળા ધો્ા્ણમાં જમવીનનવી ઉતપાિકતા 
ઘટ ેછ ેસાથે સાથે ખેડ્ાલા્ક જમવીનમાં ઘટાડો થા્ છ.ે 
નાળા ધો્ા્ણમાં ઉતપન્ન થતાં નાળા ૯ થવી ૧૦ મવીટર 
જટેલાં ઊંડા પ્ણ થઇ જા્ છ.ે આથવી નાળા ધો્ા્ણનવી 
તવીવ્રતા ઘટાડ્ા કે નાળા ધો્ા્ણ અટકા્્ા તે નાળાના 
સ્તા્ (કેચમેનટ) ત્સતારમાંથવી ઓછામાં ઓછુ ં પા્ણવી 
્હવી જા્ તે પ્રકારનવી મા્જત, ઉતપન્ન થ્ેલા નાળાનવી 
ઉંડાઇમાં ્ધારો ન થા્ તે માટ ે ઘાસનું આચછાિન 
્ધાર્ું, સ્તા્ ત્સતારમાં ્ધારે ને ્ધારે ્ૃક્ષો અને 
ઘાસનું આચછાિન ્ધાર્ું, નાળામાં કુિરતવી કે કૃતત્મ 
આડશ ઉભવી કરવીને ્હેતા પા્ણવીનવી િતવી ઘટાડ્વી અને 
સમ્ાંતરે ્ોગ્ પાક-ખેતવી પધધતતઓ જ ે્ ા પિલાં 
ભર્ા જરૂરવી છ.ે ઘ્ણવી ્ખત સ્તા્ ત્સતારમાં ખેતવી 
તલા્ડવી, નાનાં-નાનાં ખાડા કે ચેકડમે, બોરવીબંધ જ ે્ વી 
આડશો ઉભવી કરવી, ખેડા્ણ જમવીનને સમાતલ બના્વી 
પા્ણવીનો સ્તા્ ત્સતારમાં જ તનતાર ્ધારવી ્હવી જતાં 
્રસાિવી પા્ણવીનો જથથો ઘટાડ્ામાં આ્ે છ ેઅને એ 
રવીતે નાળા ધો્ા્ણનવી અસર ઓછવી કરવી શકા્.        

જમીન ધ્રોવા્ણ અટકાવવા ખડેતૂ્રો માટે સામાનય 
સૂચન્રો :

	સૂકા અન ેઅધ્યસૂકા ત્સતારમા ંપ્નના લવીધે રેતવી 
તેમજ માટવીના રજક્ણોનું સથાળાતંર થઇ તસથરવીકર્ણ 
થા્ છ ે તેથવી શેઢા પાળાંમા ં ્કૃ્ષોનું ્ા્ેતર કરવી 
લવીલવી આડસ ઊભવી કર્વી. આમ કર્ાથવી પ્નનવી 
પાક ઉપર થતવી ત્પરવીત અસરન ેપ્ણ  ટાળવી સકા્ 
છ.ે જરૂર જ્ણા્ તો અલિથવી લવીલવી આડસ ઊભવી 
કર્વી. 

	ખડે્ાલા્ક જમવીનમાં  પાકનવી ફેરબિલવી, આતંર 
પાક પધધતતિ, મત્ચંિ, તપ્ત પધધતતિ ્િેરે ્ોગ્ 
પિલાં લે્ા.

	ઢાળ્ાળવી જમવીનમાં સમોચચ્ પાળા અન ે ક્ારા 
પધધતત, ઢાળનવી ત્રુદ્ધ દિશામા ં્ા્ેતર, બંધપાળા 
જ ે્ વી તાંતત્કતાનો અમલ કર્ો.

	જમવીનમાં કાબ્યતનક કે સેતનદ્્ પિાથયો નો ઉમરેો કરવી 
જમવીનનવી તનતાર શતકતમા ં્ધારો કર્ો.

	ખતેરમાથંવી ્રસાિના ્હવી જતાં પા્ણવીને રોક્ા 
ઢાળ્ાળવી જમવીન સમતલ કર્વી, ઊંડવી ખડે કર્વી, 
્ાનસપતતક આ્ર્ણ તથા ખતેરમા ં બંધ પાળા 
કર્ા.

	ચાિરપટ ધો્ા્ણ અન ે નળવી ધો્ા્ણ િરમ્ાન 
ઉતપન્ન થતવી નતલકાઓને સમ્ાંતરે ્ોગ્ ખડે 
પધધતતિ દ્ારા િરૂ કર્વી.

	નાળાના સ્તા્ત્સતારમા ં ખતે તલા્ડવી, ટરેેતસંિ, 
ગ્ેડડે બંદડિં, ચકેડમે, બોરવીબંધ જ ે્ વી તકનવીકો દ્ારા 
્રસાિવી પા્ણવીને ્હવી જતું રોક્ા મા્જત કર્વી.

	ખતેરમાથવી ્રસાિના ્ધારાના પા્ણવીનો સલામત 
રવીતે તનકાલ કર્ાનવી વ્્સથા કર્વી. 

	ધો્ા્ણ થતાં શેઢાપાળા, તાજા માટવીકામ, ડમેનવી 
પાળવી, સડકના દકનારા ્િેરે જગ્ાએ લવીલા ઘાસ/
છોડ, ્કૃ્ષોનું આચછાિાન કર્ુ.ં

	નાળાના સ્તા્ત્સતારમા ં આ્લે ખતે તલા્ડવી, 
ચકેડમે, માટવીના ડમેન ેઊંડા કર્ા તથા તેમા ંજમા 
થ્લે ફળદ્પુ કાપંને ખડેાઉ જમવીનમાં પાથર્ો.

	તબન ઉપજાઉ જમવીનમાં ફળાઉ, તબન ફળાઉ, 
ઇમારતવી કે જિંલવી ્કૃ્ષોનું ્ા્ેતર કર્ુ.ં
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જમવીન “સારવી પ્ણ નથવી કે ખરાબ પ્ણ નથવી” 
પરંતુ આપ્ણે જમવીનનો ઉપ્ોિ કઈ રવીતે કરવીએ તેના 
પર આધાર રાખે છ.ે જમવીનમાં છોડના મૂળ ત્સતારમાં 
્ધારાના ક્ષારના સંચ્થવી જમવીનનવી ઉતપાિકતા આંતશક 
અથ્ા સંપૂ્ણ્ય નુકસાનવીમાં પદર્ણમે છ ેએ એક ત્વિવ્ાપવી 
સમસ્ા છ.ે િુજરાત રાજ્ના ઉજ્જડ અને અધ્ય શુષક 
પ્રિેશોમાં માટવીમાં ખારાશનવી સમસ્ા મોટાભાિે 
ફેલા્ેલવી છ.ે ખાસ કરવીને િુજરાતના ૧૬૦૦ દકલોમવીટર 
િદર્ાકાંઠાના ત્સતારોમાં, નિવીઓના નવીચા્ણ્ાળા 
ત્સતાર અને ભૂિભ્યજળના પા્ણવીથવી તસંચાઈ મારફતે 
ખારાશ પ્ર્ેશ કરવી િંભવીર સમસ્ા પેિા કરે છ.ે દિ્સે 
દિ્સે ્ધતવી જતવી ્સતવીના ખોરાકનવી જરૂદર્ાતોને 
સંતોષ્ા તપ્ત્ાળા અને અધ્ય શુષક ત્સતારમાં ખારા 
પા્ણવીનો તપ્તમાં ઉપ્ોિથવી સૌથવી િંભવીર ખારાશનવી 
સમસ્ાઓનો સામનો કર્ો પડ્ો છ.ે જો કે, તસંચાઇ આ 
રવીતે ખચા્યળ, તકનવીકવી જદટલ અને કુશળ વ્્સથાપન 
્ાળો ત્ષ્ છ.ે જળ વ્્સથાપનના તસદ્ધાંતોને કા્્યક્ષમ 
રવીતે અમલ કર્ામાં તનષફળતા તચંચાઈ દ્ારા પા્ણવીના 
બિાડથવી ખારાશનવી સમસ્ા જમવીનનવી ઉતપાિકતાને 
ઘટાડ્ામાં પદર્ણામે છ ેઅને છે્ ટ ેખેતવીલા્ક જમવીનને 
નુકસાન તરફ િોરવી જા્ છ.ે્ધતવી ્સતવીનવી ભત્ષ્નવી 
ખાદ્ જરૂદર્ાતને પૂરવી પાડ્ા માટ ેખેતવી હેઠળ જમવીનનું 
વ્્સથાપન સુધાર્ું એ ખૂબ જ અિત્નું છ.ે મવીઠાથવી 
અસરગ્સત જમવીન એ સમસ્ાઓ જૂનવી છ ે પરંતુ 
તાજતેરના િા્કાઓમાં ્ધારે ત્સતારોને તસંચાઈ 
હેઠળના લા્્ાના મોટા પા્ે થ્ેલ પ્ર્તનોને કાર્ણે 
તેમનવી ત્સતાર અને તેમનવી તવીવ્રતા ઝડપથવી ્ધવી રહવી 
છ.ે ્ધારાના પા્ણવીના તનકાલ વ્્સથા માટનેા પ્ા્યપ્ત 
જોિ્ાઈ ્િર તસંચાઈ વ્્સથાના ત્કાસથવી સમસ્ા 
્ધુ ખરાબ થઈ છ ેઅને ખરાબ પા્ણવીનો વ્્સથાપન 

પદ્ધતતઓ ્િરના ઉપ્ોિથવી ઉગ્ બન્ું છ.ે જમવીનના 
વ્્સથાપન પદ્ધતતઓ જમવીનના િુ્ણધમયો અને પાકનવી 
ઉતપાિકતામાં સુધારો કર્ા માટ ેખૂબ જ ઉપ્ોિવી છ.ે

સામાન્ લાક્ષત્ણકતાઓ અને મૂળભૂત 
તસદ્ધાંતો દ્ારા ખારાશ-અસરગ્સત જમવીન ઓળખ્વી, 
પુનઃઉતપાિનમાં લા્્વી અને સંચાલન કર્ું એ સમગ્ 
ત્વિમાં એક સમસ્ા છ.ે જોકે, જમવીનનવી લાક્ષત્ણકતાઓ, 
આબોહ્ા, પા્ણવીનવી ઉપલબધવી, કૃતષ વ્્સથાપન ક્ષમતા, 
ના્ણાકવી્ સિ્ડ, ઉપલબધ ખેત ઉતપાિનસામગ્વી અને 
આતથ્યક પ્રોતસાહનોથવી જમવીન સુધાર્ણાનવી િતતમાં િરેક 
સથળે અલિ પડ ેછ.ે આ ત્ષ્ પરનવી સાચવી માદહતવી 
સાથે તાંતત્ક સાદહત્ હો્ા છતાં, મવીઠાનવી અસરગ્સત 
જમવીનને ફરવીથવી સુધાર્ાના પ્ર્ાસો ઘ્ણવી ્ખત અંશતઃ 
કે સંપૂ્ણ્ય તનષફળતાઓમાં પદર્ણમે  છ.ે આ તનષફળતા, 
મોટાભાિે ્ોગ્ જમવીનનવી ઓળખનવી અછત અને 
અ્ોગ્ ન્પ્રાતપ્ત પદ્ધતતઓના ઉપ્ોિ, ના્ણાંના 
નુકસાન અને પાકના ઉતપાિનમાં સંભત્ત ્ધારો ન 
થ્ામાં પદર્ણમે છ.ે 

જમવીનમાં ્ધારે ખારાશના લવીધે નબળા અને 

ચંચળ પાક, અસમાન અને ઓછવી ્ૃતદ્ધ અને નબળવી 

ઉપજ જો્ા મળે છ.ે અતતશ્ ખારાશનવી પ્રાથતમક 

અસર જોઈએ તો છોડના મૂળ ત્સતારમાં પુરતું પા્ણવી 

હો્ા છતાં છોડને પા્ણવી ઉપલબધ થતું નથવી. આનું કાર્ણ 

એ છ ેકે ખારાશનવી એકાગ્તામાં ્ધારો થતાં જમવીનમાં 

અનતસત્તચક િબા્ણ ્ધે છ.ે આ ઉપરાંત ્ધુ પડતવી 

ખારાશનવી એકાગ્તા અને પૃથક આ્નનું શોષ્ણ છોડ 

માટ ેઝેરવી સાતબત થા્ છ ેઅને અન્ આ્્્ક છોડને 

જરુરવી પોષક તત્ોના શોષ્ણને અટકા્ે છ.ે
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ક્ારરય જમીનની પુનઃપ્રાશ્તિ અને વયવસ્ાપન :

પાકનવી ઉપજનવી માત્ા પાકનવી ્ૃતદ્ધ, માટવીમાં 
મવીઠાનવી માત્ા, આબોહ્ાનવી તસથતત ્િેરે ્િેરે જ ે્ ાં 
પદરબળો પર આધાર રાખે છ.ે ખરાબ દકસસાઓમાં 
જ્ાં છોડના મૂળ ત્સતારમાં ક્ષારોનું પ્રમા્ણ ખૂબ ઊંચું 
હો્ ત્ાં પાકનવી ્ૃતદ્ધ સંપૂ્ણ્યપ્ણે અટકવી જ્ા પામે છ.ે 
આ્વી જમવીનમાં પાકનવી ્ૃતદ્ધમાં ્ધારો કર્ા માટ ેમૂળ 
ત્સતારમાંથવી ્ધારાનવી ખારાશ િૂર કર્વી જરૂરવી છ.ે 
આ્વી જમવીનમાં ક્ષાર િૂર કર્ો એ મૂળ ત્સતારમાંથવી 
દ્ાવ્ ક્ષારો િૂર કર્ા માટ ે્પરાતવી પદ્ધતતઓનો ઉલ્ેખ 
કરે છ.ે સામાન્ રવીતે અપના્્ામાં આ્તવી પદ્ધતતઓ 
અત્ે િશા્ય્ેલ છ ે:

(૧) સક્શે્પંગ :

તમકેતનકલ માધ્મથવી એટલે કે ટ્કેટર કે અન્ 
સાધન દ્ારા માટવીનવી સપાટવી પર સંતચત થ્ેલા મવીઠાંને 
િૂર કર્ાથવી માત્ મ્ા્યદિત સફળતા મળવી છ,ે જો કે ઘ્ણા 
ખેડતૂોએ આ પ્રદરિ્ામાં આશરો લવીધો છ.ે તેમ છતાં આ 
પદ્ધતત પાકનવી ્ૃતદ્ધમાં અસથા્વી ધોર્ણે ્ધારો કરવી શકે 
છ,ે પરંતુ ક્ષારના આ્ર્ણને કામચલાઉ ઘસ્ાનવી આ 
રવીત અંતતમ તનરાકર્ણમાં મોટવી સમસ્ા ઉભવી કરે છ.ે

(૨) ફલશ્શંગ :

જમવીનનવી સપાટવી પર જમા થ્લે ક્ષારન ે
જમવીન પર પા્ણવી ્હે્ડા્ાથવી તેમા ંરહેલ ક્ષાર ઓિળવી 
જ્ાથવી પા્ણવી સાથે િરૂ કર્ાનવી પદ્ધતત ક્ારેક ્પરા્ 
છ ેકાર્ણ કે માટવીમાથંવી ઓિાળવી શકા્ તે્ા મવીઠાનો 
જથથો ઓછા પ્રમા્ણમા ં િરૂ થતો હો્ાથવી આ પદ્ધતત 
વ્્હાદરક ઓછવી પ્રચતલત છ.ે

(૩) લીશ્ચંગ : 

આ પદ્ધતત જમવીનમાં છોડના મળૂ ત્સતારમાથંવી 
ક્ષારો િરૂ કર્ા માટનેવી સૌથવી અસરકારક છ.ે આ 
પદ્ધતતમાં મોટ ેભાિે જમવીનનવી સપાટવી પર તાજૂ પા્ણવીનો 
ભર્ો કર્ાથવી તાજૂ ં પા્ણવી જમવીનમાં પ્ર્શેવી ક્ષા૨ન ે

ઓિળવીને મળૂ ત્સતારનવી નવીચે નવીતાર્ામાં આ્ ેછ.ે જ ે
જમવીનમાં ભૂિભ્ય જળનું સતર છોડના મળૂ ત્સતાર સુધવી 
ભરા્લે હો્ તે્ા ત્સતારમા ંપા્ણવી કૃતત્મ પાઈપના 
નેટ્ક્ય દ્ારા જમવીનનવી ઉપસપાટવીમાંથવી બહાર કાઢ્ામા ં 
આ્ ેછ.ે સામાન્ રવીતે લવીતચંિ જમવીનમાં ભેજનું પ્રમા્ણ 
ઓછુ અન ેભૂિભ્ય જળ સતર નવીચું હો્ ત્ારે કર્ામા ં
આ્ ે છ.ે ઉનાળાના મદહનાઓ િરતમ્ાન લવીતચંિ 
ઓછુ ં અસરકારક છ ે કાર્ણ કે બાષપવીભ્નથવી મોટા 
પ્રમા્ણમા ંપા્ણવી હ્ામા ંઉડવી જા્ છ.ે જો કે ્ાસતત્ક 
પસંિિવી પા્ણવીનવી ઉપલબધતા અન ેઅન્ ત્ચાર્ણાઓ 
પર આધાદરત છ.ે ઉિાહર્ણ તરવીકે ભારતના કેટલાક 
ભાિોમાં, લવીતચંિને ઉનાળાના મદહનાઓ િરતમ્ાન શ્ેષ્ઠ 
પદરપૂ્ણ્ય કર્ામાં આ્ ેછ ેકાર્ણ કે આ સમ્િરતમ્ાન 
પા્ણવીનું ભૂિભ્ય સતર સૌથવી ઊંડુ ંહો્ છ ેઅન ેજમવીન 
શુષક હો્ છ.ે આ ઉનાળ ુતસઝનમાં પાકનું ્ા્ેતર ઓછુ 
હો્ાથવી પા્ણવીનો જથથો લવીતચંિ માટ ેજમવીનના ન્પ્રાતપ્ત 
્ાપરવી શકા્ છ.ે

ખારાશ્ાળવી જમવીનમાં લવીતચંિ માટ ે જથથો 
પા્ણવીનો પૂરતા પ્રમા્ણમા ં રાખ્ો ખબૂ જ મહત્નો 
છ ેઅન ેજથથો પા્ણવીનો જમવીનનવી લવીતચંિ પહેલા અન ે
પછવીનવી ઇચછનવી્ ખારાશનવી માત્ા ઉપર નક્કવી થા્ છ ે
તેમજ છોડના મળૂ ત્સતારનવી ઊંડાઈ અન ે જમવીનનવી 
લાક્ષત્ણકતાઓ મખુ્ ઘટકો છ.ે ખારાશ્ાળવી જમવીન 
અન ે તેના વ્્સથાપન માટ ે ફૂડ એનડ એતગ્ક્ચર 
ઓિષેનાઇઝશેનમાં આપેલવી માદહતવી મજુબ એક 
ઉપ્ોિવી તન્મ એ છ ે કે પા્ણવીનવી એક એકમ ઊંડાઈ 
દ્ારા જમવીનનવી એક એકમનવી ઊંડાઈમાથંવી આશરે ૮૦ 
ટકા ક્ષાર િરૂ કરશ.ે આથવી જમવીનમાં પસાર થતા ૩૦ 
સે.મવી. પા્ણવીમાં ઉપલા ૩૦ સે.મવી. જમવીનમાં હાજર 
આશરે ૮૦ ટકા ક્ષાર િરૂ થશે. ઉનાળાનવી શરૂઆતમા ં
ખતેરનવી ક્ારવીઓમા ં સારંુ પા્ણવી ભરવી રાખો જથેવી 
ક્ષાર તનતાર ધ્ારા અિંર ઊંડો ઉતરવી જશે. તનતારનવી 
કામિવીરવી િરમ્ાન પ્ણ ક્ષારનવી માત્ા પ્રમા્ણે ્ોગ્ 
પાકનવી પસંિિવી કરવી પાક ઉિાડવી શકા્ છ ે .પા્ણવી 
આપ્ાના ઢાળવી્ા ખતેરના ઢાળન ેકાટખ્ૂણે બના્વી તેને 
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તનતાર નવીક સાથે જોડ્ા જથેવી ્ધારાનું પા્ણવી તનતાર 
નવીક ધ્ારા તનકળવી શકે. િરેક ત્ભાજીત પલોટન ેતપ્તનું 
પા્ણવી બે પલોટ ્ચચનેા સવીધા ઢાતળ્ા દ્ારા જ આપ્ું. 
કોઈપ્ણ સંજોિોમાં એક પલોટમાથંવી બવીજા પલોટમા ંપા્ણવી 
ન જા્ તેનવી કાળજી લે્વી.

િુજરાતમા ં મોટાભાિના ત્સતારમા ં તસંચાઈ 
ખારાશ્ાળા ભૂિભ્ય જળ દ્ારા કર્ામા ં આ્તવી 
હો્ાથવી જમવીનમાં ખારાશનું પ્રમા્ણ ્ધતુ હો્ાથવી 
આત્ારના ્જૈ્ાતનક ખતેવી પદ્ધતતના ્િુમા ં આધુતનક 
સૂક્મ તપ્ત પદ્ધતત અતન્ા્્ય બનવી િઈ છ.ે સૂક્મ તપ્ત 
પદ્ધતત જ ે્ વી કે ફૂ્ારા તપ્ત પદ્ધતત, ટપક તસંચાઈ 
પદ્ધતતમાં છોડના મળૂ ત્સતારમા ં જરૂદર્ાત મજુબ 
ચોક્કસ જથથામા ંછૂટા પા્ણવી દ્ારા અપાતા પા્ણવી કરતા 
ઓછવી માત્ામા ં અપાતું હો્ાથવી જમવીનમાં ખારાશનવી 
માત્ા ્ધતવી અટકા્વી શકા્ છ.ે તેમજ ક્ષાર છોડના 
મળૂ ત્સતારનવી બહાર પા્ણવીનવી સપાટવી પર જમા થતો 
હો્ાથવી પાકને ઓછુ નુકશાન કરે છ ેતેમજ મદહનામા ં
એકાિ ્ાર ્ધુ જથથામા ંતપ્ત આપ્ાથવી ક્ષાર છોડના 
મળૂ ત્સતારમાથંવી પા્ણવી સાથે ઓિાળવીને તનતારવી િે્ ામા ં
આ્ ેછ.ે ફુ્ારા અન ેટપક તસંચાઇ પદ્ધતત દ્ારા ઓછા 
િરે પા્ણવી પૂરંુ પાડ્ામા ંઆ્તું હો્ાથવી મળૂ ત્સતારમા ં
જમા થ્લે લિભિ બધા જ ક્ષાર પા્ણવીના તનતાર દ્ારા 
છોડના મળૂ ત્સતારનવી બહાર ધકેલા્ છ.ે આમ કેટલાક 
ક્ષાર ફરવીથવી ત્તરવીત પા્ણવી સાથે આિળ ્ધે છ ેઅન ેતે 
જ સમ્ ેથોડો ક્ષાર જમવીનનવી સપાટવી તરફ નજીક જા્ 
છ ેજ્ા ંતેઓ એકઠા કરે છ.ે ક્ષારનવી માત્ા જ ેસપાટવી 
પર જા્ છ ે તે ઉપલા માટવી સતરોમા ં હાજર ક્ષારનવી 
માત્ા પર આધાર રાખ ેછ,ે જ્ા ંપા્ણવી બાષપવીભ્નથવી 
ઉપર હ્ામા ં ભળે છ.ે આમ, પા્ણવીના બાષપવીભ્ન 
િરતમ્ાન થોડાપ્રમા્ણમા ંક્ષાર અિાઉ આપેલા તપ્તના 
લવીધે જમવીનનવી ઉપલવી સપાટવી પર જમા થા્ છ.ે જ્ારે 
પૂરગ્સત જમવીનમાં, બવીજી તરફ, ્ધુ ક્ષાર ઉપરનવી તરફ 
જા્ છ ેઅન ેજમવીનનવી ઉપરનવી સપાટવીપર એકઠા થઇ 
જમવીનનવી િુ્ણ્તા નબળવી પડ ેછ.ે

ભાશ્સમક જમીન અન ેતનેી સુધાર્ણા :

જીપસમ(તચરોડવી)ના ૨૫ ટકાથવી ્ધુનવી 
જમવીનમાં છોડનવી ્તૃદ્ધમા ંઘટાડો થા્ છ ેતેથવી જમવીનમાં 
એકરૂપતાનવી િેરહાજરવી અન ે પા્ણવીમાં સંપૂ્ણ્યપ્ણે 
અતસથર બનવી જા્ છ.ે પદર્ણામ સ્રૂપે જમવીનનું 
ધો્ા્ણ ખબૂ િંભવીર હોઇ શકે છ.ે જીપસમનુ ંનોંધપાત્ 
પ્રમા્ણ્ાળવી જમવીન, ખાસ કરવીને પૃથ્વીના સૌથવી સૂકા 
પ્રિશેોમાં જો્ા મળ ેછ.ે

ભાતસમક જમવીનોમાં ત્તનમ્ પામતા 
સોદડ્મન ે કેત્શ્મ ્ડ ે ત્સથાતપત કરવી તનતાર દ્ારા 
સોદડ્મન ે િરૂ કર્ામા ં આ્ ે છ.ે જમવીનને સમતળ 
બના્વી નાનવી નાનવી ક્ારવીઓ બના્ો.જમવીનનું 
પૃથક્કર્ણ કરા્વી જીપસમનવી જરૂદર્ાત નકકવી થા્ 
તેનો અડધો જથથો નાખ્ો.  જીપસમન ેજમવીનમાં ૧૦ 
સે.મવી. ઊંડાઈ સુધવી તમશ્ કર્ુ.ં જીપસમનવી અ્જેીમા ં
િંધક પ્રા્રાઈટ, ડરેવીમા ં્પરા્લે સ્ફ્દુરક એતસડ, 
પ્રસેમડ પ્ણ ્ાપરવી શકા્ છ ે.સેંતનદ્્ ખાતરો, છા્ણવી્ું 
ખાતર, પ્રસેમડ, લવીલો પડ્ાશ શક્ હો્ તેટલુ ં્ધારે 
નાંખ્ુ.ં ક્ારવીઓમા ં સારૂ પા્ણવી ભરવી રાખો એટલ ે
સોદડ્મ છૂટો પડવી ઊંડ ે ઉતરવી જા્. આ સુધાર્ણા 
િરમ્ાન ભાતષમકતાનવી માત્ા પ્રમા્ણે ્ોગ્ પાકો પસંિ 
કરવી ઉિાડો આ્વી પદરતસથતતમાં ડાિંરનો પાક સારો 
અનકુુળ છ ેતેમજ જ્ા ંજળ સંસાધનો ઉપલબધ છ ેપૂરક 
તસંચાઈ આપ્ું.

પાકનવી તનતારશતકત સુધાર્ા અન ેજમવીનમાંના 
ભેજનું સંરક્ષ્ણ કર્ા માટ ે ્રસાિનવી મોસમ પહેલાં 
લ્ણ્ણવી પછવી જમવીનમાં ખડે્વી કર્વી.

જમવીનના કાબ્યતનક દ્વ્મા ંસુધારો કર્ા માટ ે
ઘઉંના પાકના ફેરબિલવીમાં નાના કઠોળ પાકનું ્ા્ેતર 
કર્ુ.ં ઊંડવી ખડે કરવી જમવીનના પેટાળમા ંરહેલ જીપસમના 
આ્ર્ણનું ત્ભાજન કરવી શકા્ છ.ે અનાજના પાક 
માટ,ે ખાસ કરવીને નાઇટો્જન અન ે ફોસફરસ ખાતરો 
ઉપ્ોિ કર્ો.
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જ્ા ં તસચંાઈ સુત્ધા ઉપલબધ છ,ે ત્ા ં
ભાતસમકતા ઓછવી રાખ્ા માટ ે જીપસમના તનતાર્ણ 
જરૂરવી છ.ે એક અસરકારક ડ્નેેજ તસસટમ નવીચું ભૂિભ્ય 
જળ સતર જાળ્્ા અન ેખારાશ તન્ંત્્ણ હેઠળ રાખ્ા 
માટ ે જરૂરવી છ.ે જમવીનનવી સપાટવીનવી નવીચે જીપસમના 
તનતાર્ણ દ્ારા પડલે તતરાડો િર ્ ષષે જમવીનનવી સપાટવીમાં 
લે્ુ ંજરૂરવી છ.ે

જ્ારે આ્વી જમવીનમાં ઉપલા ૩૦ સે.મવી. 
માટવીના સતરમા ં થોડો જીપસમ હો્ છ,ે ત્ારે તેનો 
ઉપ્ોિ નાના અનાજ, કપાસ, રજકો ્િેરે પાક લે્ા 

માટ ેથા્ છ.ે જો કાળજીપૂ્્યક તસંચાઈ કર્ામા ંઆ્ ે
તો આ પ્રકારનવી જમવીન ખબૂ ઉતપાિક બનવી શકે છ.ે 
૨૫ ટકા અથ્ા ્ધુ જીપસમના અ્શેષ ધરા્તવી 
જમવીનમાંજો કૃતત્મ ડ્નેેજ સાથે સં્ોજનમા ંઊંચા િરે 
તસંચાઈ આપ્ામા ં આ્ ે તો રજકો, ઘઉં, જરિાળ,ુ 
ખજૂર, મકાઇ, દ્ાક્ષ ્ િેરે પાક શ્ેષ્ઠ ઉપજ પેિા કરવી શકે 
છ ેતેમજ સારવી ઉપજ માટ ેખાતરોના ઉપ્ોિનવી જરૂર 
છ.ે પડતર ત્સતારોનવી ભાતષમક જમવીનનો ઉપ્ોિ મોટા 
ભાિે પશુઓન ેચરા્ા માટ ેથા્ છ.ે જમવીનમાં પવીએચને 
અનરુૂપ જીપસમ નવી જરૂદર્ાત આકૃતતમાં િશા્ય્લે છ.ે

ચૂનાયકુત જમીન અન ેતનેુ ંવયવસ્ાપન :

 આ પ્રકારનવી માટવીમા ંઘ્ણવી્ાર માટવીમા ં૧૫% 
કરતા ્ધારે કેત્શ્મ કાબયોનેટ(ચનૂો) ત્ત્ધ (પાઉડર, 
ટકુડા, ભૂકો ્િેરે) સ્રૂપમા ંહો્ છ.ે તે પૃથ્વીના સૂકા 
ભાિોમાં વ્ાપક પ્રમા્ણમા ં છ.ે ચનુા્કુત જમવીનને 
જો પૂરતા પ્રમા્ણમા પા્ણવી અન ે પોષક તત્્ો પૂરા 
પાડ્ામા ંઆ્ ેતો સંભત્ત ઉતપાિકતા ઊંચવી છ.ે ઉચચ 
કેત્શ્મનવી સંતૃપ્તતા જમવીનને એકવીકૃત સ્રૂપમા ંઅન ે
સારવી શારવીદરક તસથતતમાં રાખ્ા માટ ેમિિ કરે છ.ે 

ઊંડવી ખડે દ્ારા જમવીનનવી નવીચે સખત આ્ર્ણ 

તોડવી પા્ણવીના કૃતત્મ તનકાલનવી પદ્ધતતને  કા્્યક્ષમ રાખવી 

શકા્ છ.ે  ઢાળ્ાળા ત્સતારનવી આ પ્રકારનવી જમવીનમાં 

ધોદર્ા પદ્ધતતથવી પા્ણવી આપ્ું ખામ્ણા પદ્ધતતનવી 

સરખામ્ણવીએ ્ધુ સારો ત્ક્પ છ.ે ટપક તસંચાઈનો 

ઉપ્ોિ પ્ણ કરવી શકા્ છ.ે 

ચનૂા્કુત જમવીનમાં સામાન્ રવીતે ઓછા 
કાબ્યતનક દ્વ્ પિાથયો હો્ છ ે અન ે નાઇટો્જનનવી 
માત્ા ઓછવી હો્ છ.ે નાઇટો્જન ખાતર ્ા્ેતર કરતા 
પહેલાંથવી લઈને પલાનટને સારવી રવીતે સથાતપત થ્ાના સમ્ 
સુધવી કોઈપ્ણ સમ્ ેજમવીનમાં આપવી શકા્ છ.ે ્ધતાં 
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પાકને હાથથવી છટંકા્ દ્ારા નાઇટો્જનનો ઉપ્ોિ એક 
કા્્યક્ષમ પદ્ધતત છ.ે બવીજના અકુંર્ણ સમ્ ેછોડનવી નજીક 
નાઇટો્જન ન આપ્ામા ંઆ્ ેતેનવી કાળજી લે્વી જોઈએ 
કાર્ણ કે તે બવીજ અકુંર્ણ અટકા્ ેછ.ે નાઈટો્જન અન ે
્દુર્ાના એમોતનક સ્ોતોને ચનુા્કુત જમવીનનવી સપાટવી 
પર છોડ્ા ન જોઈએ, કાર્ણ કે અમોતન્ા ્રાળ દ્ારા 
હ્ામા ંઉડવી જતો હો્ાથવી નોંધપાત્ નુકસાન થઇ શકે છ ે
આથવી જમવીનમાં ભેળ્વી િે્ ો જોઇએ.

 ચનૂા્કુત જમવીનમાં મોટ ે ભાિે ફોસફરસન ે
અભા્ હો્ છ.ે આ બાબત જમવીનમાં ફોસફરસનવી 
ઉ્ણપ અન ેપાકનવી જરૂદર્ાતો એ બાબત પર આધાર 
રાખ ે છ.ે ્ધુ પડતો ફોસફરસ જમવીનમાં ઉમરે્ાથવી 
તઝંક અથ્ા લોહનવી ઉ્ણપ તરફ િોરવી જા્ છ.ે આ  
પ્રકારનવી જમવીનમાં ફોસફરસને અસરકારક બન્ા માટ,ે 
ફોસફરસ્કુત ખાતર પા્ણવીમાં દ્ાવ્ સ્રૂપમા ં હો્ુ ં
જોઈએ. હાથથવી જમવીનમાં ભેળ્્ા કરતા ં જમવીનમાં 
ફોસફરસ ભેળ્્ો ્ધુ  અસરકારક છ.ે છોડ નાના 
હો્ ત્ારે ફોસફરસ જમવીનમાં આપ્ો સૌથવી ્ધુ ્ોગ્ 
િ્ણાશે કાર્ણ કે તે મોટા ભાિે પલાનટ ્તૃદ્ધના નાના 
તબક્કા િરતમ્ાન આ્્્ક છ.ે

ચનૂા્કુત જમવીન સામાન્ રવીતે સૂક્મ પોષક 
તત્્ોનવી અછતથવી પવીડા્ છ,ે ખાસ કરવીને તઝંક અન ે
આ્ન્ય. મકાઈમા ંતઝંકનવી ઉ્ણપ સૌથવી ્ધુ ઉચચાર્ામા ં
આ્ ે છ,ે ખાસ કરવીને ઉચચ ઉપજનવી સઘન ખતેવી 
પદ્ધતત હેઠળ. તઝંક સ્ફેટ એક અસરકારક તઝંક સ્ોત 
છ ેઅન ેસૌથવી લોકતપ્ર્ ઉપ્ોિમા ંલે્ાતું સ્રૂપ છ.ે 
તઝંક સ્ફેટન ેપ્રસાદરત કરવી તેને જમવીનમાં ભેળ્્ામા ં
આ્ ેછ.ે એક જ ્ખત આપેલ  તઝંક સ્ફેટ ઘ્ણા ્ષયો 
સુધવી સૂક્મ પોષકતત્્ોનવી અછત અટકા્ ેછ.ે બાિા્ત 
પાકમા ં તઝંક સ્ફેટ પા્ણવી સાથે તમશ્ કરવી પંપ દ્ારા 
છટંકા્ કર્ામા ંઆ્ ેછ.ે છાત્ણ્ું ખાતર આ્ન્ય અન ે
જસતનવી ઉ્ણપ અટકા્્ામા ંમિિરૂપ છ.ે

રેતાળ જમીન અન ેતનેુ ંવયવસ્ાપન :

 િુજરાતનાં કચછ અન ે તેનવી આજુબાજુના 
ત્સતારમા ં રેતાળ જમવીન ્ધારે આ્લે છ ેઆથવી આ 
પ્રકારનવી જમવીનનું વ્્સથાપન ખબૂ જ જરૂરવી છ.ે રેતાળ 

જમવીનમાં સામાન્ રવીતે ૫૦ સે.મવી. ઊંડાઈ સુધવી બરછટ 
રચના હો્ છ ેજનેા પદર્ણામ ેઅમકુ જ પોષક તત્્ોનો 
સંગ્હ કરવી રાખ ેછ ેઅન ેઓછવી ભેજ સંગ્હ કર્ાનવી 
ક્ષમતા ધરા્ે છ.ે  

 આ જમવીનમાં ખતેવી કર્ા માટ ેખાતર આપ્ું 

આ્્્ક િ્ણ્ામાં આ્ ે છ ે એમા ં પ્ણ ખાસ કરવીને 

છાત્ણ્ું ખાતર મહત્નો ભાિ ભજ્ે છ.ે છાત્ણ્ા 

ખાતરનો ઉપ્ોિ ધવીમે ધવીમે ઉપલબધ સ્રૂપોમા ંપોષક 

તત્્ો પૂરા પાડવી શકે છ ેઅન ેમાટવી ભૌતતક-રાસા્ત્ણક 

િુ્ણધમયોમા ં સુધારો કરે છ.ે રેતાળ જમવીનમાં છાત્ણ્ું 

ખાતર જમવીનનવી સપાટવી પરનવી નાખ્ાથવી કામ સમાપ્ત 

થતું નથવી તેથવી ખાતરન ે જમવીનમાં ઊંડ ે અથ્ા કાપષેટ 

જ ે્ ા એક સેનટવીમવીટર જટેલા જાડાઇના સતરન ેફેલા્્ું 

જોઈએ, જથેવી જમવીનમાં પા્ણવીનો સંગ્હ,  જતૈ્ક પ્ર્તૃતિ, 

પોષક તત્ોથવી સમદૃ્ધ થઈ અન ે ઉપજમા ં ્ધારો 

કરશ.ે   બાષપવીભ્ન ઘટાડવીન ેસુધારેલ પા્ણવી સંગ્હમા ં

ઉમરેવી શકા્ છ.ે પાકના અ્શેષો, જમવીનનવી સપાટવી 

પર પાથરવી બાષપવીભ્નથવી થતાં પા્ણવીનવી ઘટન ેઓછવી 

કરવી શકા્ છ ેતેમજ જમવીનમાં મહતિમ અન ેલઘતુિમ 

તાપમાનનવી ્ચચનેવી ્ધઘટમા ં ઘટાડો કરે છ ે અન ે

પ્નના કાર્ણે થતા જમવીનના ધો્ા્ણમાં ઘટાડો કરે 

છ.ે    તપ્ત આપ્ા બાિ અથ્ા ્રસાિ પછવી જ્ારે 

બાષપવીભ્નનો િર ્ધારે હો્ ત્ારે ખડે કર્ાથવી ્ધુ 

અસરકારક થા્ છ.ે

ચોક્કસ પ્રકારે    પસંિ કરેલા ્કૃ્ષો અન ે

ઝાડવીઓ સાથે ્નવીકર્ણ એ રેતવીના ટકેારાઓના 

તસથરવીકર્ણનું એક પૂરક માપ છ ે જ ે પાલન કર્ુ ં

જોઈએ. બરછટ રચના ધરા્તવી રેતાળ જમવીન પર 

્ધુ પડતાં પ્રા્ણવી અન ેપશુઓન ેચરા્ા જો્ નહીં તેનવી 

જગ્ાએ તેટલવી જ જમવીનમાં ઘાસચારો ્ા્વી પશુઓન ે

ખોરાક આપ્ો જોઈએ અથ્ા જિંલ ત્કસ્ા જોઈએ 

જથેવી પ્રા્ણવીઓના ઉપદ્્થવી રેતાળ જમવીનનું ધો્ા્ણ 

અટકા્વી શકા્.
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 સંરક્ષ્ણ ખેડા્ણ દ્ારા પાક-અ્શેષ વ્્સથાપન 
ભૂતમ ધો્ા્ણને ઘટાડ્ા માટ ેશ્ેષ્ઠ અને સૌથવી ઓછા 
ખચ્યમાં અસરકારક માિયોમાંનું એક છ.ે સંરક્ષ્ણ ખેડા્ણ 
અને અ્શેષ વ્્સથાપન મશવીનરવી ખચ્ય ઘટાડવી 
શકે છ ેઅને માટવી, શ્મ, ઇંધ્ણ અને ના્ણાં બચા્્ા 
પાકના અ્શેષોને જમવીનનવી સપાટવી પર એકસરખવી 
રવીતે ્હેંચ્ામાં આ્ે છ,ે જ ેસમગ્ ક્ષેત્ પર માટવીના 
નુકસાનને નોંધપાત્ રવીતે ઘટાડ ેછ.ે ઢોળા્્ાળવી જમવીન 
પર, આ અ્શેષના ક્રને લવીધે માટવીના ધો્ા્ણ દ્ારા 
થતાં નુકસાનમાં થતા ઘટાડાથવી ઢોળા્્ાળવી જમવીનનો 
જાળ્્ણવીના ખચ્યને ઘટાડવી શકા્ છ.ે

ધ્રોવા્ણ પ્રરક્યા :

 જમવીનના ધો્ા્ણમાં બે પદ્ધતતઓ સામેલ છ:ે 
માટવીનું છૂટુ ં પડ્ું અને માટવીનું પદર્હન. મોટાભાિનવી 
જમવીનનવી માટવીનું છૂટુ ંપડ્ું એ ્ રસાિના ટવીપાં(રેઈનડો્પ)
ના અસરથવી થા્ છ ે જ ે શવીટ ધો્ા્ણમાં એક મુખ્ 
પદરબળ છ.ે ધારો કે, પાકનવી જમવીનનું સરેરાશ ધો્ા્ણ 
પ્રતત એકર િવીઠ ૧૦ ટન છ,ે એટલે કે, જ ે૦.૦૭ ઇંચ 
જટેલું (સહેજ ૧/૧૬ ઇંચ) જટેલું જમવીનનું પડ ધો્ા્ 
છ.ે ્ષયો સુધવી શવીટનું ધો્ા્ણ થા્ છ ે તે પ્ણ ખબર 
પડતવી નથવી, માટ ેઘ્ણવી્ાર ઉતપાિકતામાં ઘણં નુકશાન 
થા્ છ.ે આ ઉપરાંત શવીટ બનવીને પા્ણવીનવી નાનવી નાનવી 
િલવીઓ બને છ ેજ ેજમવીનનું ધો્ા્ણ ્ધારવી નાંખે છ.ે  

અવશરે્રો કેવી રીત ેધ્રોવા્ણ ઘટાડે છ ે?

 અ્શેષો (અને પાકનવી છત્) ્રસાિવી પા્ણવીનવી 
અસરને શોષવીને માટવીને છૂટવી પડતવી ઘટાડવી શકે છ.ે 
ઉપરાંત, પાકના અ્શેષો નાના બંધો બના્વી શકે 
છ ેજ ે્રસાિવી પા્ણવીને અટકા્ે છ ેઅને તે રેઈનડો્પ 

ઊજા્યને શોષવી શકે છ,ે આમ માટવીનું છૂટુ ંપડ્ું અને તેનાં 
પદર્હનમાં નોંધપાત્ ઘટાડો કરે છ.ે જમવીનનવી સપાટવી 
પર બાકવી રહેલા પાકના અ્શેષો દ્ારા ઘ્ણા ક્ષેત્ો પર 
ધો્ા્ણ િૂર થઈ શકે છ.ે પા્ણવીના પ્ર્ાહના ત્સતારોમાં, 
જમે કે કુિરતવી અથ્ા રચા્ેલ િટર વ્્સથા, સામાન્ 
રવીતે એકલા પાકના અ્શેષો ધો્ા્ણ તન્ંતત્ત કર્ા 
માટ ેપૂરતા નથવી. આ્ા ત્સતારોમાં કા્મવી ઘાસ સવીડવી 
અને/અથ્ા ડા્્ઝ્યન અથ્ા ટરેેસ (ખાસ કરવીને િલવી 
દ્ારા થતાં ધો્ા્ણને તન્ંતત્ત કર્ા) જ ે્ ા કેટલાક 
માળખાકવી્ પિલાંનવી જરૂર પડવી શકે છ.ે લાંબા ઢોળા્ 
પર, શવીટના પ્ર્ાહમાં પ્રાપ્ત થતા ઉચચ પા્ણવીના ્ેિથવી 
અલિ પાકના અ્શેષો િૂર થઈ શકે છ.ે એક્ાર િૂર 
ક્ા્ય પછવી, ટકુડવી અને પદર્હનના કાર્ણે ધો્ા્ણમાં 
્ધારો થશે. પાકના અ્શેષો સાથે સં્ોજનમાં ટરેેતસસ 
અને ડા્્ઝ્યન, શવીટના ધો્ા્ણને અંકુશમાં રાખ્ા માટ ે
જરૂરવી હોઇ શકે છ.ે

માટીનુ ં ખડેા્ણ તમેજ અવશેર્રોનુ ં વયવસ્ાપનનું 
મહતવ :

 નો-ટવીલ એક સંરક્ષ્ણ ખેડા્ણ પ્રથા છ ે જમેાં 
કાપ્ણવીના અ્શેષને ત્ાં જ ખેતરમાં જ છોડવી િે્ામાં 
આ્ે છ,ે જ ેમાટવીનો ન્ૂનતમ ત્ક્ષેપ ઉતપન્ન કરે છ.ે 
પાકનવી કાપ્ણવી ક્ા્ય પછવીના પાકના અ્શેષો કૃતષ 
ક્ષેત્માં બાકવી રહેલા પિાથયો પાક પછવી ખેતવી કર્ામાં 
આ્ે છ.ે આ અ્શેષોમાં િાંડવીઓ અને સટબલ (િાંડવી), 
પાંિડાં અને બવીજનવી શીંિોનો સમા્ેશ થા્ છ.ે ખેતરમાં 
અ્શેષોનું સારંુ વ્્સથાપન તસંચાઈ અને ધો્ા્ણના 
તન્ંત્્ણનવી કા્્યક્ષમતામાં ્ધારો કરવી શકે છ.ે લિભિ 
કોઈ પ્ણ જમવીન માટ ે લિભિ કોઈ પ્ણ પાક માટ ે
ઉપ્ોિ કરવી શકા્ છ.ે અને ઉતપાિકોના શ્મ ખચ્ય 
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અને બળત્ણને બચા્વી શકે છ.ે તે પ્ા્ય્ર્ણ અને ફામ્ય 
માટ ેએક સુંિર રોકા્ણ છ ેઊજા્ય કા્્યક્ષમતા અને ખચ્ય 
બચત ઉપરાંત, કોઈ-સમ્ સુધવી કેટલાક પ્ા્ય્ર્ણવી્ 
લાભો છ.ે કોઈ-સમ્ સુધવી જમવીનમાં કાબ્યતનક પિાથયો 
્ધારવી જમવીનનવી ફળદ્ુપતામાં ્ધારો કરે છ,ે ્ધુ તસથર 
બના્ે છ ેઅને જમવીનના ધો્ા્ણને રોક્ામાં મિિ કરે 
છ.ે ગ્વીનહાઉસ ્ા્ુઓને ઘટાડ ે નહીં ત્ાં સુધવી નહીં, 
કાર્ણ કે તેને જમવીનમાં ઓછા બળત્ણ અને સચેત 
(સટોસ્ય) કાબ્યનનવી જરૂર છ.ે સ્તોત સંચાલન પ્ર્ણાલવીના 
ભાિરૂપે નો-ટવીલ નો ઉપ્ોિ કર્ાના અન્ લાભોમાં 
નવીચેનાનો સમા્ેશ થા્ છ:ે

  અળતસ્ાનવી ્સતતમાં ્ધારો કરે જ ે ભૂતમનવી 
ફળદ્ુપતામાં, િુ્ણ્તિામાં ્ધારો કરે છ-ેપરંપરાિત 
ખેડા્ણમાં ૨,૮૫,૦૦૦ હો્ છ,ે સરેરાશ એકર િવીઠ 
૫,૪૦,૦૦૦ જટેલા અળતસ્ા હાે્ છ.ે

  પા્ણવીને જમવીનમાં ઊતરવી બવીજા માિ્ય દ્ારા થતો 
પા્ણવીનો વ્્ જમે કે બાષપવીભ્ન અને ઓછામાં 
ઓછા ૭૦ ટકા સુધવીનું ધો્ા્ણ અટકા્ે છ.ે

  એકર િવીઠ બે - તૃતવી્ાંશ જટેલું ઓછુ ંદટતલંિ સમ્ 
જરૂર પડ ેછ.ે

  ્ન્જી્ન તન્ાસસથાન સુધરે છ.ે

પાકના અવશરે્રોનુ ંવરસાદી શ્પયત ધરાવતા ક્રેિ્રોમાં 
વયવસ્ાપનનું મહતવ :

	પથથર જ ે્ ા સાંઠા, પાંિડાં, લાકડાનો ્હેર, હઠવીલા 
પથથરોના અ્શેષને સમા્્ાનવી સિ્ડ છ,ે 
જમવીનનવી ભૌતતક અને રાસા્ત્ણક િુ્ણધમયોને 
ત્કસા્્ા અને સુધાર્ામાં મિિ કરે છ.ે 

	પાકના અ્શેષો ્રસાિવી પા્ણવીના પ્ર્ાહ દ્ારા 
થતાં પા્ણવીના નુકશાનને તન્ંતત્ત કરે છ.ે

	તે જમવીનમાં પા્ણવીને ઉતારશતકત ્ધારે છ ે અને 
પા્ણવીનું બાષપવીભ્ન ઘટાડ ેછ.ે

	તે નીંિ્ણ, ભૂતમના તાપમાનને રેદડશન તશત્ડિં 

દ્ારા તન્ંતત્ત કરે છ.ે

	તે કાબ્યતનક પિાથયો દ્ારા માટવી પોષક તત્ો ઉમેરે 
છ.ે

	તે ખતનજ દ્ાવ્ માટવીનું માળખું, માટવીના જતૈ્ક 

પ્રથાને કાબ્યતનક પિાથયોના તમશ્્ણ દ્ારા સુધારે છ.ે

સંરક્્ણ ખડેા્ણ્ી ્તા અનય લાભ્રો ઃ

 સંરક્ષ્ણનવી ખેતવીમાંથવી નજી્ા લાભો ઓછો 
ખેતરોથવી પદર્ણમવી શકે છ,ે જનેાથવી માટવીનવી સપાટવીથવી 

સપાટવી છૂટવી પડ ે છ ે અને જમવીનમાં જમ્ણ ્ધે છ.ે 
જમવીન કઠોરતા ઓછવી થા્ છ.ે જથેવી ખેતર ખેડ્ા માટ ે

ઓછવી ઊજા્યનવી જરૂર પડ ેછ.ે તેમજ આ પ્રકારના ખેડા્ણ 

દ્ારા જમવીનનવી ્રસાિના પા્ણવીના ટવીપાંનો સવીધો સંપક્ય 

કર્ાનવી ક્ષમતા ્ધે છ ે તેમજ ધો્ા્ણ થતું નથવી. જો 
કે, આ પદરબળોને માટવી નુકશાન ઘટાડ્ા માટનેો થોડવી 

રિદેડટ આપ્ામાં આ્ે છ,ે કાર્ણ કે આ લાભો અસથા્વી 

હોઈ શકે છ ે અ્શેષોના ક્ચને સંરક્ષ્ણ ખેતવી સાથે 
માટવી નુકશાન ઘટાડ્ા માટનેું મુખ્ પદરબળ િ્ણ્ામાં 

આ્ે છ.ે

પાક અવશરે્રો વયવસ્ાપન :

મ્ા્યદિત ખેડા્ણ કરવીને માટવીનવી સપાટવી પર 

િ્ા ્ષષે પાકના અ્શેષ છોડ્ાં, તેમાં જમવીન પર 

મત્ચંિ કર્ું અને  દરજ દટલ તેનો પ્ણ સમા્ેશ થા્ 
છ.ે

પાક અવશરે્રો વયવસ્ાપન કેવી રીત ેકામ કરે છ ે?

્ા્ેતરનવી કામિવીરવી પહેલાં અને તે િરતમ્ાન, 

જમવીનનવી સપાટવી પરના પાછલા ્ષ્યના પાકના અ્શેષો 
છોડવીને તે ્ષ્યના પૂરા સમ્ માટ ેજમવીન માટ ેક્ર પૂરુ 
પાડ ેછ.ે ખેતરોનવી કામિવીરવીને ઘટાડવીને જમવીનને બચા્ે 

છ.ે પાકના અ્શેષો જમવીનનવી માટવીના ક્ણોને ્રસાિ 
અને પ્નથવી બચા્્ા ક્ચનવી જમે એક રક્ષ્ણાતમક 

છત્ પૂરંુ પડ ેછ.ે 
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પાક અવશરે્રો વયવસ્ાપન કેવી રીત ેમદદ કરે છ?ે 

	ગ્ાઉનડ ક્ર જમવીનનું ધો્ા્ણ અટકા્ે છ ે અને 
પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિાને બચા્ે છ.ે

	અ્શેષો માટવીના દટ્થમાં સુધારો કરે છ ે અને 
જમવીનમાં કાબ્યતનક પિાથયો ઉમેરે છ ે કાર્ણ કે તે 
ત્ઘદટત થા્ છ.ે

	ઓછા ખેડા્ણનવી જરૂર પડ ેછ ેમાટ,ે માટવીને કઠ્ણ 
બના્તવી અટકા્ે છ.ે

	ઓછો ખેડા્ણ સાથે સમ્, ઊજા્ય અને શ્મ બચત 
શક્ છ.ે

અવશરે્રોનુ ંસંચાલન વધારવુ ંઃ

	જમવીનના ધો્ા્ણને તન્ંત્્ણ કર્ા માટ ે અ્શેષ 
વ્્સથાપન (સંરક્ષ્ણ ખેડા્ણ દ્ારા)થવી ્ધારવી 
શકા્ છ.ે

	એ્ા પાકોનવી પસંિિવી કર્વી જ ેપુષકળ પ્રમા્ણમા 
અ્શેષો (જમે કે મકાઈ અને જુ્ાર) મળે અથ્ા 
તે પાકના અ્શેષો દ્ારા પાઉનડ િવીઠ (જમે કે ઘઉં) 
્ધારે માટવીને ક્ર કરે.

	પાકના રિમનવી પસંિિવી કે જથેવી ્ારં્ાર જમવીન 
પરનું અ્શેષોનું ક્ર બિલાતું રહે. (િા.ત., ડબલ-
પાક અથ્ા તશ્ાળાના પાકનો ક્ર તરવીકે ઉપ્ોિ 
કર્ો).

	તે્ા પાકોનો ઉપ્ોિ કર્ો જનેા અ્શેષો લાંબા 
સમ્ સુધવી ચાલે. (િા.ત. ઉચચ કાબ્યન-નાઇટો્જન 
રેતશઓ ધરા્તો પાક, ઘઉં). 

	સં્ુકત મશવીન તેમજ સપ્રેડસ્ય દ્ારા અ્શેષોનો 
એકસરખો ફેલા્ો કર્ા જરૂરવી બને છ.ે

	 ખેડા્ણના કામકાજને કાર્ણે થતું ક્રનું નુકસાન 
ઘટાડ ેછ.ે

	 ખાસ કરવીને િુકાળનાં ્ષયોમાં ઉચચ ઉપજ આપતવી 
પાકો પેિા કર્ા તસંચાઈનો ઉપ્ોિ કર્ો જોઈએ.

ધયાનમા ંરાખવા જવેી રારત્રો ઃ

� અ્શેષ ક્ર માટ ેઆ્ોજન પાકમાં શરૂ થા્ છ.ે

� ખાતરવી કરો કે પૂરતવી અ્શેષો ક્ષેત્ દ્ારા ક્ષેત્ પર 
સમાનરૂપે ફેલાશે.

� તબનજરૂરવી ખેડા્ણનવી સંખ્ા ઘટાડ ેછ.ે

� િરેક ખેડા્ણના પાસથવી ્ધારે પાકના અ્શેષો છ.ે

� છવીછરા સતરો પર કામ કર્ા માટ ેખેડા્ણ સાધનો 
સેટ કરો.

� ઓપરેશનનવી િતત ઘટાડો.

s¤-ðkÞwÚke s SðLk

¼kMku ¼Þtfh {wsLku fuðk, ¼krðLkk yutÄký,
ð¾ík ðýMÞku òýu Mk¤ð¤íkku rðLkkþ,

yøkLkßðk¤k{kt çk¤çk¤íke Ähýe,
íkÃkíkku Mkqhs òýu ÍqõÞku Au ÄzÚke,

Mkki fkuE òýu Lku MkkiLku ÃkqAu, fkuLke yk íku fuðe fhý ? 
ÄøkÄøkíkkt ytøkkh{kt yksu ÷wó Úkðk nku{kíke Mk]rü, 

Áÿ, Mkqû{ yu fþw Lk ¼k¤u, MksoLk-rLksoLk ftE Lk rð[khu
¼h¾e sðkLku yríkykíkwh ÚkE, Lk «{ký fkuE Lk {kuíkLke ðhýe,

støk÷, ðkÞw, Ãkkýe, Ãkðoík, ¾rLks hnuþu fÞkt MkwÄe
{éÞw yLkkrË fk¤Úke su fktE, ðkhkVhíke çkuXk ¾kuE. 

r[tíkLk ÚkE r[ífkh fhu, íkÃkíkkt Ãkþw, Ãkt¾e, ð]ûk-ÃkkLk fnu,
støk÷Lkku MkVkÞku feÄkuLku, ík¤Lkk Ãkkýe økÞk MkqfkE. 

sLk-sLk òøkku, Mkki rník fksu, ÃkðLk-Ãkkýe ûkýuûkýu çk[kðku
ËwÔÞoÞ-WÃkÿð sze LkkÚkku, rLk{o¤ hk¾ku nðu íkku yðrLk,

s¤-ðkÞw Úkfe SðLk þku¼u, MknwLkk ïkMkLku MknwLke ðk[k,
çkqtËu-çkqtË{kt «ký rðhksu, {wõík nðk Lkðe [uíkLkk ÷kðu. 

‘þçËçktÄLk’
(«fkþfw{kh Mkk÷ðe)
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 zkì. yu[. ze. hktf  Ãke. çke. ðufheÞk 
s¤ yLku s{eLk EsLkuhe rð¼køk, f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, swf]Þw, sqLkkøkZ-362001

VkuLk : (0h85) 2671018

ðkíkkðhý çkË÷kð Mkk{u ¾uíkeLku xfkððk s¤ ÔÞðMÚkkÃkLk

 K[<,F VD}S JQFM"YL VF56[ HMI\] S[ 
JFTFJZ6DF\ AN,FJ VFJ[, K[ H[ J{l`JS :TZ[    
lR\TFGM lJQFI CMJFGL RRF" RF,[ K[P VF{WMULSZ6 
VG[ JWTF HTF 5lZJCG VG[ B[TLDF\ JW] 50TF 
BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ JFTFJZ6 5|N]lQFT  YTF\  
5'yJLGF  JFTFJZ6 p5Z V[S U|LGCFp; U[;MG\] 
:TZ AG[, K[P H[ ;}I"5|SFXGF lSZ6M G[ 5;FZ YJF 
N[ K[4 56 5'yJL 5ZYL 5FKF OZTF\ lSZ6MG[ ZMSL 
ZFBTF\  5'yJLG]\ JFTFJZ6 UZD AGFJ[ K[ VG[ 
VFG[ SFZ6[ J{l`JS UZDFJM VFJ[, K[P H[GL V;Z 
DFGJÒJG4 5X] 5|F6LVMGF ÒJG4 H/:+MT VG[ 
B[TL 5FS 5Z 50[, K[P J{l`JS :TZ[ UZDFJM JWTF\ 
5'yJL 5ZGF TF5DFGDF\ JWFZM YFI K[P HM S[ VF  
V;Z lNJ;GF\  DC¿D  TF5DFGDF\ YTF JWFZF 
SZTF ZF+LGF\ gI}GTD TF5DFGDF\ YTF\ JWFZFGF 
SFZ6[ JW] K[P JFTFJZ6 AN,FJGL V;ZM CÒ 
56 JWJFGL ;\EFJGF  K[P JFTFJZ6 AN,FJGL 
H/:+MT jYJ:YF5GGL ;\ElJT V;ZM V+[ 
NXF"J[, K[P 

JFTFJZ6  AN,FJGL H/:+MT 5Z ;\ElJT 

V;ZM o

� JZ;FN VlGIlDT AGX[ H[DF\ :Y/ VG[ ;DI 
;F5[1FDF\ VlG`RTTF\ JWX[P 

� VlTJ'lQ8 VYJF VGFJ'lQ8GL XSITF JWX[P

� JZ;FN DM0M X~ YFI VG[ JFJ6L ,FIS 
JZ;FN 5KL RMDF;FDF\ VD}S ;DIUF/F 
NZdIFG  JZ;FN B[\R ZC[ VYJF JW] 50L XS[P

� JZ;FN V[SND  JW] TLJ|TFYL VMKF UF/FDF\ 
50L  HJFYL HDLGDF\ 5F6L G pTZTF 5F6L 
JCL HFI VG[ HDLG WMJF6 JW[P

� VMKF ;DIUF/FDF\ JW] TLJ|TFYL JZ;FN 
50TF E}UE"H/ lZRFH"DF\ 38F0M Y. XS[P HM 
S[ JZ;FNGF\ lNJ;M JWTF\ E}UE"H/ lZRFH"DF\ 
JWFZM 56 Y. XS[P 

� NlZIFSF9F\GF lJ:TFZMDF\ 5FSGL 5F6LGL 
H~lZIFT 38X[ HIFZ[ V\TZLIF/ EFUMDF\ 
5FSGL 5F6LGL DF\U JWL XS[ K[P 

� 5]Z VFJJFGL XSITF JWX[ H[GFYL lGRF6JF/F 
lJ:TFZDF\ 5F6L EZFJFYL 5FSM lGQO/ HJFGL 
XSITFVM JWX[P

� JFTFJZ6DF\GL CJFDF\GM V\UFZJFI] H/ ;FY[ 
E/TF\ T[GL Vd,TF JWX[ T[DH Vd,TFGF SFZ6[ 
5yYZDF\ ZC[, ,[0 s;L;]f H[JF CFlGSFZS TtJM 
5F6LDF\ E/TF 5F6LGL U]6J¿F W8X[P 

� VlTJ'lQ8GF ;\HMUMDF\ VMKF -F/JF/L VYJF 
;DT, VG[ GLRF6JF/L HDLGDF\ lGTFZGL 
H~lZIFT JWX[P

JFTFJZ6 AN,FJGF ;\ElJT OFINFVF[ o

  VFBF JQF"GM  S], JZ;FN JWTF HDLGDF\GF 
E[HG[ SFZ6[ 5FSGL 5F6LGL H~lZIFT W8X[P

  B[TZDF\YL JCL HTF\ 5F6LGM HyYM JWJFYL  
B[TvT,FJ0LDF\ S[ GNL4 GF/F 5ZGF GFGF DM8F 
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0[DMDF\ ;\U|C SZJF DF8[ 5F6LGL 5|F%ITF JWX[P

  S}JF lZRFH" S[ GFGF DM8F R[S 0[DM ãFZF  YTF\  
E}UE"H/ lZRFH"G[ SFZ6[ ZJLvpGF/] 
;LhGDF\ JWFZ[ lJ:TFZDF\ l5IT T/[ ,FJLG[ 
B[T  pt5FNG JWFZL XSFX[P

JFTFJZ6 AN,FJ ;FD[ B[TLG[ VG]S]/q;1FD 

AGFJJF  DF8[GF ;\ElJT pS[, o

	VMKF ;DIUF/FDF\ JW]  TLJ|TFJF/F JZ;FNGL 
XSITF CJ[ JWL HX[P VFYL HDLGDF\ 5F6L 
hD6GM NZ JWFZJM HM.V[P VF DF8[ HDLGDF\ 
JW]DF\ JW] ;[lgãI  BFTZMqB[TLJF0L SRZFG\]  
5]Z[5]Z] SMCJF6 SZL HDLGDF\ GFBJ\]P VFGFYL 
JZ;FNG\] 5F6L HDLGDF\ JW] NZYL pTZX[P 
p5ZFT HDLGGL E[H U|C6 1FDTF JWX[P VFYL 
A[ JZ;FN JrR[GM UF/M ,\AFI TM  56  5FSG[ 
ÒJGNFG D/L ZC[X[P 

	HDLGDF\ ;A;M.l,\U SZJ\] HM.V[P ;A;M.l,\
UYL HDLGG\] p5,\] 50 V;Z 5FdIF JUZ 
GLR[GF\ 50DF\ 5MR]\ YT\] CMJFYL H/ ;\U|C 1FDTF 
JWX[P HM DUO/L H[JF 5FSDF\ O]U ;D:IF CMI 
TM  A[ RF; JrR[GL HuIFDF\  ;A;M.l,\U SZJ\]
P

	HDLGGF -F/ D]HA -F/GL VF0L lNXFDF\  
VD}S V\TZ[ JFG:5lTS VFJZ6 qVF0  SZJL 
H[YL HM V[SND JZ;FN  50L HFI TM JZ;FNG\] 
5F6L VF JFGl:5lTS VFJZ6qVF0DF\YL 5F6L 
ZMSF. ZMSF.G[  HFI K[P VFYL HDLGDF\  5F6L 
pTZJFGM  JW] ;DI D/[ K[P p5Z\FT DF8LGF 
S6 tIF\ H ZMSFI HFI K[ VG[ HDLG WMJF6 
V8S[ K[P 

	B[TZDF\ -F/GL VF0L lNXFDF\ -F/ 5|DF6[ 
VD}S V\TZ[ ;DMZR 5F/F AF\WJF HM[.V[P 

VFYL ;DMrR 5F/F JrR[GL HuIFDF\ JWFZFG\] 
JZ;FNG\\] 5F6L ZMSLG[ V[S A[ lNJ;DF\ HDLGDF\ 
pTZL HFI T[ D]HAGL µ\RF.GF DF8LGF 5F/F 
AGFJJF HM.V[P VFGFYL HDLG  WMJF6 
V8SX[P HDLGDF\ E[HG\] 5|DF6 JWX[P VFYL 
JZ;FN B[\RFI TM 56  5FSG[  V;Z VMKL  
YX[P p5ZF\T VMKF BR[" E}UE"H/ lZRFH" SZL 
XSX[P 

	-F/GL VF0L lNXFDF\ B[T SFI" SZJF HM.V[P 

pGF/FDF\ RF; SZJFYL ,.G[ JFJ[TZ4  

VF\TZB[045F/F R0FJJF H[JF AWF\ H SFIM" -F/

GL VF0L lNXFDF\ SZJF HM.V[P VFYL 5C[,F 

JZ;FN JBT[ 5F6L RF;DF\ EZF.G[ HDLGDF\ 

pTZ[ VG[ ;FZL JFJ6L Y. XS[P p5ZF\T 5FS 

puIF 5KL A[ CFZ JrR[ 5F6L EZF. HFI 5KL 

CFZDF\YL U/F.G[ V[SND WLDF J[UYL VFU/ 

JWX[P VFYL HDLG  ;\Z1F6 YX[P VG[ JW] 5F6L 

HDLGDF\ pTZJFYL  HDLGDF\ JW] E[H ZC[X[ 

VG[ E}UE"H/ lZRFH"  56 JWX[P 

	5ÎL 5FS 5wWlTYL JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[P  

-F/GL VF0L lNXFDF\  5ÎL 5wWlTYL JFJ[TZ 

SZJFYL HDLGG\\] WMJF6 V8S[ K[ T[DH HDLG 

p5ZYL JCL HTF\ 5F6LGL   UlT VMKL YJFYL 

HDLGDF\ JW] 5F6L pTZ[ K[P  HDLGGM -F/  

5F\R YL K 8SF ;]WLGM CMI tI\F 5ÎL 5FS 

5wWlT V5GFJL XSFI K[P 5ÎLDF\ A[ H]NF  

H]NF 5FSMG\]\ JFZFOZTL JFJ[TZ SZJ]\ H[D S[ 

V[S 5ÎLDF\ JW] VFlY"S J/TZ VF5TM 5FS VG[ 

ALÒ 5ÎLDF\  H[GF D}/ HDLGG[ HS0L ZFBL XS[ 

T[JF VYJF HDLG 5Z 5YZFTF\ 5FSM JFJJF 

HM.V[P VFD SZJFYL -F/GL lNXFDF\  JC[T\] 

5F6L ZMSF.G[ WLD\] 50X[ VG[ H/ VG[ HDLG 

;Z1F\6 56 YX[P
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	JZ;FN 5C[,F RF; B]<,F ZFBJFYL 5C[,F\ 
JZ;FNYL 50[, 5F6L JW]DF\ JW] HDLGDF\ pTZ[ 
K[4 ;FZL  JFJ6L YFI K[ VG[ HDLGGF T/DF\ 
5F6L  pD[ZFI K[P  

	;DMrR Z[BF 5Z B[TL SZJL HM.V[P ;DMrR 
Z[BF V[8,[ ;ZBL µ\RF.JF/F 5M.g8G[ HM0TL 
Z[BFP ;DMrR Z[BF 5Z CFZMDF\ JFJ[TZ SZJFYL  
5FSGL CFZM 5F6LGF 5|JFCG[ SF8B}6[ VF\TZ[ K[  
VG[ H/ VG[ HDLG ;\Z1F6 YFI K[P 

	B[TZG[ ;DT, SZJ]\ HM.V[ H[YL JW] 5F6L 
HDLGDF\ pTZ[ VG[ HDLG WMJF6 V8S[ T[DH 
HDLGDF\ E[H VG[ E}T/DF\ H/  lZRFH" YFIP

	B[TZ  OZT[  5F/F AF\WLG[ T[GM SF-LIM 5FSM 
SZJMP SF-LIFG\] ,[J, HDLG SZTF\ µ\R\]  
ZFBJ]\ VG[  SF-LIFDF\ HDLG ,[J,[ H~lZIFT  
D]HAGF\ 5F.5 ZFBJF  VG[ T[DF\ %,U EZFJL 
N[JFP VFYL JZ;FN YI[ 5F6L B[TZDF\ EZF. 
ZCLG[[ HDLGDF\  pTZX[P HM[ JZ;FN RF,] ZC[ 
VG[ 5FSG[ 5F6L ,FUJFYL G]SXFG YJFGL 
XSITF ,FU[ TM  5F.5DF\ EZFJ[, %,U SF-L 
GFBJF H[YL B[TZDF\ EZFI[, 5F6L 5F.5 
wJFZF ACFZ lGS/L HX[P tIF\ ;]WLDF\ 5F6L 
l:YZ Y. UI[, CMJFYL 5F6LDF\ ZC[, DF8LGF\ 
S6 56 T/LV[ A[;L HJFYL DF8LGF S6M B[TZ 
ACFZ HX[ GCLP VFD H/ VG[ HDLG ;\Z1F6 
YX[P

	VD}S 5FSM H[JF S[  S5F;4 T]J[Z4 V[Z\0F4 
µE0L DUO/L  JU[Z[ S[ H[DF\ CFZDF\ 5F/F 
R0FJL XSFI T[JF 5FSMG[ -F/GL VF0L lNXFDF\ 
JFJL CFZGL AgG[  AFH] 5F8,FDF\YL DF8L ,. 
5F/F R-FJJF HM.V[ H[YL A[  CFZ JrR[ YI[, 
HuIFDF\ 5F6LGM ;\U|C YX[ VG[ HDLGDF\ 5F6L 
pTZJF  DF8[ XSITF JWX[P 

	HM B[0}TGF B[TZGL AFH]DF\ BZFAFGL  HDLG 
CMI TM tIF\ DM8F BF0F SZLG[ B[TZG\] 5F6L 
EZL lZRFH" SZJ\] HM.V[ VYJF VFJL HDLG 
DF\ DM8F SIFZF AGFJL T[DF\ 5F6L EZJFYL JW] 
5|DF6DF\ 5F6L HDLGDF\ pTFZL  XSFX[P

	B[TZ ACFZ JC[TF\ hZ6F\VMDF\ VF0; S[ 
5F/F AF\WJF HM.V[ H[DF\ ,}h 5yYZGF\ A\W 
56 AGFJL XSFIP HM 5F6LGM JC[6GM J[U 
JW] CMI TM ÒPVF.PJFIZ G[8DF\ 5yYZ 
EZLG[ VF0F ZFBL XSFI K[P 5yYZGF  
VF0A\WDF\ JrR[GF EFUDF\ GFGF GFGF 5yYZM  
VG[ p5ZGF\ EFUDF\ DM8F 5yYZM ZFBJF 
HM.V[P

	lAG B[0F6 HDLGDF\ V[SWFZL VYJF T}8S 
T}8S  ;DMrR BF.VM AGFJJL HM.V[P VFD 
SZJFYL A[ BF. JrR[  BZFAFGL HDLGD\FYL 
JC[T\] 5F6L BF.VMDF\ ZMSFI HFI K[P VG[ 
E}UE"H/ lZRFH" YFI K[P VF 5wWlTYL   
;}SF v VW" ;}SF lJ:TFZGF\ AFUFITL 5FSM H[JF 
S[  NF0D4 ;LTFO/4 AMZ0L 56 ,. XSFI K[P 
VFYL BZFAFGL HDLGDF\ E[H VG[ 5IF"JZ6GL 
;DT],F H/JFI K[ VG[ VFlY"S J/TZ 56 
D/[ K[P

	GFGF DM8F GF/F p5Z !__ YL #__ DL8ZGF 
V\TZ[ 5yYZGF\ VF0A\W AFWJF HM.V[P 

	B[TZDF\ VYJF B[TZGF GLR[GF EFUDF\ 
BZFAFGL HDLGDF\ B[TvT,FJ0L q;LDT,FJ0L 
AGFJJL H[YL JFTFJZ6 AN,FJG[ SFZ6[ 
VFJ[, JZ;FNGL VlGl`RTTF ;FD[ l5IT 
VF5LG[ 5FSG[ ARFJL XSFIP

	JZ;FNGL VlGl`RTTF ;FD[ 8SJF DF8[ S}JF 
lZRFH"YL 56 E}UE"H/ JWFZJF HM.V[P VF 
DF8[ NZ V[S C[S8Z[ +6 RMZ; DL8ZGL S}\0L 



49

AGFJJL HM.V[P  H[D S[ !P5 DL8Z 2 Z DL8Z4 
! DL8Z 2 # DL8Z JU[Z[P  VFJL H ZLT[ H Z4 
# S[ $ C[S8ZGF H/ :+FJ lJ:TFZ DF8[ VG]
S|D[ &4 ) S[ !Z RMZ; DL8ZGL S}\0L AGFJJLP 
S}\0L 5FSL R6L V\NZGF EFU[ %,F:8Z SZJ\]P  
S}\0LGL ê0F. V[SFN DL8Z ZFBJLP S}\0LGF T/LI[ 
S5RL VYJF GFGF 5yYZM ZFBL l;D[g8 SM\S|L8 
SZJ]\P S\}0LGF T/LI[ S}JFGL AFH]  Zc  2  Zc  GM 
5FSM BF0M SZL T[DF\ $cc  S[ &cc .\RGM 5F.5GM 
V[S K[0M ZFBJM  VG[  ALHM K[0M  S}JFDF\ 
ZFBJMP S}\0LGF VF BF0FDF\ ZFB[, 5F.5GF  D]
BDF\ JFIZG[8 AF\WJLP VF 5F.5 5Z S}\0LGF 
T/LIF ;]WL 5yYZ EZL N[JFP  tIFZ AFN V[S 
DL8Z µ\0L S}\0LDF\ ;{FYL T/LI[ 5yYZMGM V0WF 
O}8GM YZ4 T[GL p5Z SFSZF\GM V0WF O}8GM 
YZ VG[ tIFZ AFN HF0L Z[TLGM V0WF O}8GM 
YZ SZJMP ;{FYL p5Z  Z_ ;[PDLP HF0F.GM 
YZ V[SND Ò6L Z[TLGM SZJMP RMDF;F 5C[,F 
VF p5ZGF YZGL Ò6L Z[TLG[ NZ JQF"[ AN,L 
GFBJL HM.V[P H~Z H6FI TM RMDF;FDF\  
JrR[ 56 AN,L GFBJL HM.V[P

	J5ZFXDF\ ZC[, AMZ wJFZF E}UE"H/ lZRFH" 
SZJ\] HM.V[P ÒJ\T AMZDF\ 5F6L pTFZJF DF8[ 
AMZYL VFXZ[ 5F\R YL K  O}8 N}Z  * YL (  O}8 
5CM/L VG[ * YL ( O}8  ê0L S}\0L AGFJJLP  
S}\0LGF T/LI[ $ YL &  .\R jIF;GM  5LPJLP;LP 
5F.5 AMZGF S[;L\U ;FY[ HM0JMP  VF 5F.5GM 
ALHM K[0M S}\0LGL JrR[ VFXZ[ $ YL 5 O}8  
µ\RM ZC[ T[ ZLT[ UM9JJMP VF 5F.5DF\ 5[lg;, 
H[8,L HF0F.GF SF6F 5F0JFP 5F.5GF p5ZGF 
K[0[ SF6FJF/L HF/L ,UFJJLP tIFZAFN 5M,F6 
ZC[ T[ ZLT[ S}\0LG[ DM8F 5yYZYL V-LYL +6 
O}8 ;]WL 5}ZJLP  SF6FJF/F 5F.5GL VFH]
AFH] GFGF GFGF UM/ 5yYZM UM9JTF HJFP 
tIFZAFN GFGF Ul0IF 5yYZ VG[ ;F{YL p5Z 
HF0L Z[TLGM V[S YL NM- O}8GM YZ S}\0L V[SFN 

O}8 VW]ZL ZC[ T[ ZLT[ SZJMP JZ;FNG]\ 5F6L 
VF S}\0LDF\ JF/J]\ H[YL 5F6L U/F.G[ GLR[ 
pTZX[ VG[ SF6F\JF/F 5F.5 DFZOT[ AMZDF\ 
pTZL HX[P

	lAGJ5ZFX S[ BM8F AMZ wJFZF  56  
E}UE"H/  lZRFH" SZJ\]  HM.V[P  UT NFISFDF\ 
5F6LGL VKT YJFYL 36F B[0}TMV[ ê0F AMZ 
SZFJ[, K[ H[DF\YL DM8F EFUGF AMZ BM8F 
V[8,[ S[ 5F6L JUZGF K[P  VF lAG p5IMUL 
AMZ  wJFZF JZ;FNG]\ 5F6L E}UE"DF\ pTFZL 
XSFIP  AMZGF S[l;\U 5F.5GL OZT[ * YL ( 
O}8 ,\AF. VG[ 5CM/F. & YL ( O}8 ê0M BF0M 
SZL S[l;\U 5F.5DF\ IMuI DF5GF SF6F\ 5F0JFP 
BF0FG[ OZTM 5yYZYL AF\WL ,[JMP  BF0FDF\ 
5]ZTF 5|DF6DF\ 5M,F6 ZC[ T[ ZLT[ 5yYZM 
UM9JJFP S[l;\U 5F.5GL VFH]AFH] GFGF UM/ 
5yYZ UM9JTF HJFP  H[D H[D BF0M 5]ZFTM 
HFI T[D GFGF 5yYZMGM p5IMU SZTM HJM 
VG[ p5Z V[S YL NM- O}8 HF0L Z[TLGM YZ 
SZJMP VFD  BF0M A[ O}8 H[8,M BF,L ZC[ T[ 
ZLT[ 5]ZF6 SZJ\\] VG[ JZ;FNG]\ JCL HT]\ 5F6L 
BF0FDF\ JF/JFYL Z[TL VG[ 5yYZDF\YL 5F6L 
U/F.G[ GLR[ pTZX[ H[ S[l;\U 5F.5GF SF6F\ 
åFZF E}UE"DF\ GLR[ pTZL HX[P

	5FSDF\  VFJZ6GM p5IMU SZJM HM.V[P VF 

DF8[ %,Fl:8S XL8 S[ B[TLJF0L SRZFGM p5IMU 

VFJZ6 TZLS[ SZL XSFIP VFGFYL ELGL 

HDLGDF\YL p0L HTF E[HG[ ZMSJFYL  JZ;FN 

B[RFI TM  5FSG[ ARFJL XSFI K[P p5ZF\T 

l5IT 5FSMDF\ l5ITG\] 5|DF6 38F0L 5F6L 

ARFJ SZL XSFI K[P 

	;}1D l5IT 5wWlTYL l5IT VF5J\] HM.V[P 

VFYL VMKF 5F6LV[ JW] 5FS  JFJL XSFI K[P
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 ©e  Ãke. çke. ðufheÞk    ©e yu[. ze. hktf
s¤ yLku s{eLk EsLkuhe rð¼køk, f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, swf]Þw, sqLkkøkZ - 362001

VkuLk : (0285) 2671018

s÷ðkÞw ÃkrhðíkoLkLke ÃkrhÂMÚkrík{kt s¤ ÔÞðMÚkkÃkLkLkkt swËk swËk rðfÕÃkku

જલવાયુ પરરવત્બન :

આ ખૂબ જ િહન ત્ષ્ છ.ે જ્્ા્ુ 
પદર્ત્યનનવી અસરો  સમજ્ા અને અંિાજ્ા માટ ેખૂબ 
જ આિ્ા ત્જ્ાનનવી જરૂર પડ ે છ.ે સાિવી ભાષામાં 
જલ્ા્ુ પદર્ત્યન એટલે  કુિરતવી પદરબળો  જ ે્ ા  કે 
્રસાિ, તાપમાન, સૂ્્યપ્રકાશ, પ્નનવી િતત, હ્ામાં 
ભેજનું પ્રમા્ણ ્િેરેમાં સમ્નવી સાથે બિલા્. 

આ બિલા્નું મુખ્ કાર્ણ ઔધોતિકર્ણ 
છ.ે ઔધોતિકર્ણને કાબૂમાં કર્ું મુ્કેલ છ.ે આ 

પદરતસથતતનો એક માત્ ઉપા્ એ જળ વ્્સથાપન છ ે

કાર્ણ કે બધા પદરબળોના બિલા્નવી સરખામ્ણવીએ 

્રસાિમાં બિલા્નવી અસર ખૂબ જ મોટવી થા્ છ.ે

જળ વયવસ્ાપન સમજીએ ઃ

 પા્ણવી વ્્સથાપનને ત્્ણ ભાિમાં ત્ભાતજત 

કરવી શકા્.

(૧) જળ સંસાધન્રોનું આંકલન ઃ

 સપાટવીના જળ સંશાધનોનું  આંકલન ઉપલબધ 
સંગ્હ માળખાઓનવી કુલ ક્ષમતાના સ્ષેક્ષ્ણથવી મળવી શકે 

છ.ે ભૂિભ્યજળ સંસાધનોના આંકલનને ત્્ણ ભાિમાં 
્હેચવી શકા્ :

(ક)  આનુભાશ્વક પદ્ધશ્તઓ અને ્મર શ્નયમ્રો : 

(૧)  સામાન્પ્ણે ્રસાિના સવીધા દરચાજ ્ય માત્ ૧૦ % 
જળસંચ્ થ્ો તે એક થમબ રૂલ છ ે

(૨) જળસંચ્ માટ ે ચતુ્ષેિવી સૂત્ આનુભાત્ક  

પદ્ધતત છે

(ખ) વ્રોટરટેરલ અશ્સ્રતા પદ્ધશ્ત

 આ પદ્ધતત સરળ અને સામાન્ છ ેજમેાં નવીચેના 
સૂત્નો ઉપ્ોિ કર્ામા અા્ે છ.ે  

G
w 
= A

p
 x S x Δh 

 જ્ા,ં G
w
 = ઉપ્ોિવી પા્ણવીના જળ સંસાધન, 

િશલાખ ઘ.મવી., 

 A
p
 = ઉપ બહુકો્ણનો ત્સતાર, ચો.દક.મવી. 

 Δh = ્ાતષ્યક પા્ણવીનું સતર ્ધઘટ, મવી.  

 S = સટોરેદટત્ટવી  

(ગ)  એકવીફર મેશ્પંગ ઃ

 આ પધધતતમાં ત્ધુત અ્રોધક સ્ષેક્ષ્ણ અને 
કૂ્ાઓનુ પદરક્ષ્ણ કર્ામાં આ્ે છ ે અને 
જમવીનના ભૂસતરનો અભ્ાસ કર્ામાં આ્ે છ.ે 
આ અભ્ાસથવી ભૂિભ્યજલભરો (એક્વીફસ્ય) નવી 
બધવી જ ખાતસ્ત મેળ્્ામાં આ્ે છ ેજ ે્ વી કે 
ભૂિભ્યજલ ્હન કર્ાનવી ક્ષમતા, ભૂિભ્યજલ 
સંગ્હ કર્ાનવી ક્ષમતા અને ભૂિભ્યજલ સંચ્ 
તેમજ તેનવી ઉપલતબધ ક્ા ત્સતારમાં કે્વી છ ે
તે તમામ માદહતવી મેળ્વી શકા્ છ,ે ઉિાહર્ણ 
તરવીકે અત્ે જૂનાિઢ કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવી દ્ારા તૈ્ાર 
કર્ામાં આ્ેલ ઉબે્ણ નિવી ત્સતારનો નકશો જ ે
ઊભવી જલ ્ ાહકતા આંક બતા્ે છ ેજમેાં જ ેલવીલો 
ત્સતાર બતા્ેલ છ ેત્ા જલસંચ્ તેમજ પા્ણવી 
માટ ે સમૃધધ ત્સતાર છ ે તેમ  બતા્ે છ.ે આમ 
આ પધધતત ભૂિભ્યજળ સંસાધનોનું મૂ્્ાંકનમાં 
બાકવીનવી પધધતત કરતા ખૂબ જ સારવી છ.ે 
(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)
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(૨) ભૂગભ્બજળ સંસાધન્રોનું સમૃશ્ધધક્ણ :

 ભૂિભ્યજળ સંસાધનોના સમૃતધધક્ણનવી 

કામિવીરવીમાં મુખ્ત્ે ભૂિભ્યજળ સંચ્નો સમા્ેશ 

થા્ છ,ે ભૂિભ્યજળ સંચ્નવી ઘ્ણવી પદ્ધતતઓ છ ેજનેવી 

સંતક્ષપ્ત તાંતત્ક સમજ્ણ આ પ્રમા્ણે છ.ે

(૧) સપાટવીના પા્ણવી સંગ્હ માળખાઓથવી ભૂિભ્યજળ 

સંસાધનોનું સમૃતધધક્ણ જમેાં મુખ્ત્ે ચેકડમે, 

તળા્ો, બેઝવીન, સંચ્ધરવી ્િેરેનો સમા્ેશ  

થા્ છ.ે

(૨) ભૂિભ્યજળ સંચ્ માળખાઓથવી ભૂિભ્યજળ 

સંસાધનોનું સમૃતધધક્ણ જમેાં મુખ્ત્ે ટ્ુબ્ેલ, 

ખુલ્ા કૂ્ા દરચાજ ્ય, રૂફ્ોટરથવી ભૂિભ્યજળ 

સંચ્, એક્વીફર સુધાર્ણા ્િેરેનો સમા્ેશ  

થા્ છ.ે

 ભૂિભ્યજળ સંસાધનોનું સમૃતધધક્ણનવી 

પદ્ધતતઓમાંથવી અત્ે મુખ્ પદ્ધતતઓનવી જૂનાિઢ કૃતષ 

્ુતન્તસ્યટવી દ્ારા થ્ેલ સંશોધનનવી ત્િતો અત્ે રજૂ 

કરેલ છ.ે

(૧) ચેકડેમ : 

 ચેકડમેએ ખૂબ જ જા્ણવીતવી પધધતત છ ેજમેાં 

નિવીના ્ હે્ણનવી આડ ેબંધ બાંધવી પા્ણવીનો સંગ્હ કર્ામાં 

આ્ે છ.ે ચેકડમેથવી થતાં દરચાજ ્યનો અંિાજ કાઢ્ા 

માટ ે ચેકડમેના સ્તા્ ત્સતારમાંથવી આ્તા ્રસાિના 

પા્ણવીનો અંિાજ ક્્યનંબર પધધતતથવી કાઢ્ામાં આ્ે છ,ે 

િરરોજ પા્ણવીનવી આ્ક, િરરોજ ્ધારાના પા્ણવીનો 

વ્્, બાષપવીભા્નથવી પા્ણવીનો વ્્ ્િેરે પાસાઓને 

બેલેનસ કરવી કુલ ચોમાસા િરનમ્ાન થતો ભૂિભ્યજળ 

સંચ્નાે અંિાજ કાઢ્ામાં આ્ે છ.ે આ માટ ે  પા્ણવી 

સંગ્હ ત્સતારનો હાઇડો્ગ્ાફ બના્્ામાં આ્ે છ ેજ ે

નવીચેનવી આકૃતતમાં િશા્ય્ેલ છ.ે અા પધધતતથવી ૧૦,૦૦૦ 

થવી ૧૫,૦૦૦ ઘનમવીટર ભૂિભ્યજળ દરચાજ ્ય થા્ છ.ે 

(૨) રરચાજ ્બ રેઝીન : 

 દરચાજ ્ય બેઝવીન પધધતત એ ખરાબાનવી 

તનચા્ણ્ાળવી જમવીનને ફરતે પાળો બાંધવી એક 

પાકો કાઢવી્ો બાધવી તેના સ્તા્ ત્સતારના પા્ણવીને 

રોકવી સંચ્ કર્ામાં આ્ે છ,ે દરચાજ ્ય બેઝવીન થવી 

થતાં દરચાજ ્યનો અંિાજ કાઢ્ા માટ ે ચેકડમે માટ ે

અપના્્ામાં આ્ેલ પધધતત પ્રમા્ણે કર્ામાં આ્ે 

છ,ે પરંતુ આ પધધતતના હાઇડો્ગ્ાફમાં ચેકડમેના 

હાઇડો્ગ્ાફમાં િશા્ય્ેલ નિવી ્હે્ાનો સમ્ હોતો નથવી. 

(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)

(૩) ટ્ુરવેલ રરચાજ ્બ : 

 આ પધધતતમાં નિવીના ્હે્ાના સમ્ે સમુદ્ 

તરફ ્ દહ જતા પા્ણવીને ઊંડા પા્ણવીના તળમાં ઉતાર્ાનવી 

આ ખૂબ જ અિત્નવી પધધતત છ ેજનેા મુખ્ ભાિો  

ચેકડમે,પાઇપ લાઇન, દરચાજ ્ય દફ્ટર, ટ્ુબ્ેલ ્િેરે 

છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)

 આ પધધતતમાં નિવીનું પા્ણવી ચેકડમે કે આડશથવી 

પાઇપ દ્ારા દરચાજ ્ય ટ્ુબ્ેલ પહેલા બાંધ્ામાં આ્ેલ 

દરચાજ ્ય દફ્ટર સુધવી લઇ જ્ામાં આ્ે છ,ે ત્ાં 

દફ્ટરમાંથવી પા્ણવી પાસ થઇ દફ્ટર  થા્ છ ેઅને ત્ાથવી 

દફ્ટરના તતળ્ેથવી પાઇપથવી દરચાજ ્ય ટ્ુબ્ેલ સુધવી 

પહોંચે છ.ે આ પધધતતમાં એક અંિાજ પ્રમા્ણે ૪૦,૦૦૦ 

થવી ૫૦,૦૦૦ હજાર ઘનમવીટર પા્ણવી દરચાજ ્ય થા્ છ.ે 
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રરચાજ ્બ રફલટરની રડઝાઇન : 

 ૧ થવી ૫ રેતવીના થર ઉપરથવી અનુરિમે જી્ણવી 

રેતવી (૨૦ સે.મવી.નો થર), જાડવી રેતવી (૫ સે.મવી.નો થર) 

કાંકરા (૧૫ સે.મવી.નો થર), નાના પથથર(૧૫ સે.મવી.નો 

થર), મોટા પથથર(૨૫ સે.મવી.નો થર).

(૪) ખુલ્ા કૂવા રરચાજ ્બ : 

 આ પધધતતમાં કૂ્ાના સ્તા્ ત્સતારમાંથવી 

આ્તા ્રસાિના પા્ણવીને ખુલ્ા કૂ્ામાં  દરચાજ ્ય માટ ે

ઉતાર્ાનવી આ ખૂબ જ અિત્નવી પધધતત છ.ે

 મુખ્ ભાિો : દરચાજ ્ય દફ્ટર, પાઇપ લાઇન, 

ખુલ્ા કૂ્ો ્િેરે

 આ પધધતતમાં કૂ્ાના સ્તા્ ત્સતારમાંથવી 

આ્તા ્રસાિના પા્ણવીને ખુલ્ા કૂ્ા પહેલા બાધ્ામાં 

આ્ેલ દફ્ટર સુધવી લઇ જ્ામાં આ્ે છ,ે ત્ાં 

દફ્ટરમાંથવી પા્ણવી પાસ થઇ દફ્ટર  થા્ છ ેઅને ત્ાંથવી 

દફ્ટરના તતળ્ેથવી પાઇપથવી ખુલ્ા કૂ્ા સુંધવી પહોંચે 

છ.ે આ પધધતતમાં એક અિાજ પ્રમા્ણે ૧૦,૦૦૦ થવી 

૧૫,૦૦૦ ઘનમવીટર પા્ણવી દરચાજ ્ય થા્ છ.ે   

(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)

(૫) રૂફવ્રોટર્ી ભૂગભ્બજળ સંચય ઃ

 આ પધધતતમાં અંિાજ ે પ્રતત ચો.મવી. ૦.૭૩ 

ઘ.મવી. ્રસાિનું પા્ણવી ઉપલબધ થા્ છ ેજમેાંનું ૦.૨૨ 

ઘ.મવી ટાંકવીમાં સંગ્હ કરવી શકા્ અને ૦.૫૨ ઘ.મવી. 

બોરમાં દરચાજ ્ય કરવી શકા્ છ.ે    

(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)

 ઉપરોકત પધધતતઓ તેમજ અન્ પધધતતઓ 

પ્ણ ઉપ્ોિમાં લઇ શકા્.  

(૪) જળ સંસાધન્રોન્રો કાય્બક્મ ઉપય્રોગ ઃ

જો ઉપલબધ જળનો કા્્યક્ષમ ઉપ્ોિ કર્ામાં 

આ્ે તો ્ ધુ ત્સતાર અને લાંબા સમ્ સુધવી ્ ાપરવી 

શકા્. આ માટ ેખાસ તપ્ત પધધતતઓના ઉપ્ોિ 

ઉપર ભાર મૂક્ામાં આ્ે છ.ે

 હાલમાં ઉપ્ોિમાં લે્ાતવી કા્્યક્ષમ તપ્ત 

પધધતતઓ નવીચે મુજબ છ.ે 

(૧) ટપક તસંચાઇ પધધતત 

(૨) ફુ્ારા તપ્ત પધધતત 

(૩) મવીનવી તસપ્રંકલર તપ્ત પધધતત 

(૪) માઇરિો તસપ્રંકલર તપ્ત પધધતત 

(૫) ઝમ્ણ પાઇપ તપ્ત પધધતત 

(૬) રૈન િન તપ્ત પધધતત

 ઉપરોકત બધવી પધધતતઓમાં લિભિ ૩૦ થવી 

૪૦ % પા્ણવીનો બચા્ અને ૨૦ થવી ૩૦ % ઉતપાિનમાં 

્ધારો ધોરવી્ા તપ્ત પધધતતનવી સરખામ્ણવીએ  જો્ા 

મળે છ.ે 

 આમ જલ્ા્ુ પદર્ત્યનનવી અસર સામે ખેત 

ઉતપાિનમાં ્ધારો કર્ા તેમજ તેનવી અસરો સામે ખેત 

ઉતપાિન ક્ષમતાનવી જાળ્વી રાખ્ા માટ ેઉપરોકત ત્્ણ 

પાસાઓ ખૂબ જ અિત્નો ભાિ ભજ્ે છ.ે
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 ભારત એક અસાધાર્ણ ત્ત્ધ પ્રકારનવી 
આબોહ્ા ધરા્તો િેશ છ,ે જ્ાં િતક્ષ્ણમાં 
ઉષ્ણકદટબંધવી્, મધ્માં સમશવીતોષ્ણ અને ઉતરે 
દહમાલ્ના પ્રિેશોમાં સતત ઠડંવી આબોહ્ા ધરા્ે છ.ે 
ભારત િેશનવી આબોહ્ા દહમાલ્ અને થાર ર્ણના 
દ્ારા ખૂબ પ્રભાત્ત રહેલવી છ.ે િુજરાત રાજ્ના ૬૦ % 
ત્સતારમાં ્રસાિ ઓછો અસમાન અને અત્વિસનવી્ 
છ ે અને તેથવી સૌરાષટ ્ કચછ અને ઉતિર િુજરાત 
ત્સતારમાં િર ત્વીજા ્રસે િુકાળ પડ ેછ.ે સને ૧૯૦૦ 
થવી માંડવી અત્ાર સુધવીમાં રાજ્માં ઓછામાં ઓછા ૩૦ 
્ખત પા્ણવી-ખોરાકનવી અછત ઊભવી થઇ છ.ે 

 િુજરાત રાજ્નવી જળ સંપતતિ મુખ્ત્ે િતક્ષ્ણ 
અને મધ્ િુજરાતના ત્સતારોમાં જ કેતનદ્ત છ.ે સૌરાષ્ટ ્
અને કચછ ત્સતારમાં પા્ણવીનવી ઉપલભધતા ઓછવી 
રહેલવી છ.ે છે્ લા પાંચ થવી છ િા્કામાં સરેરાશ કરતાં 
ઓછો ્રસાિ નોંઘા્ેલ હતો, ઓછા ્રસાિને કાર્ણે 
રાજ્ના મોટા ભાિના ત્સતારમાં ભૂિભ્ય જળના સતર 
ખૂબ નવીચા િ્ેલાં છ.ે ખાસ કરવીને ઉતિર િુજરાત અને 
કચછના ત્સતારમાં હાલ ભૂિભ્ય જળના સતર ર૫૦ થવી 
૩૦૦ મવીટર જટેલાં ઊંડા ઉતરવી િ્ેલાં છ.ે અને આ 
ત્સતારમાં ખેડતૂો ટ્ુબ-્ેલ આઘાદરત તસંચાઇ કરતાં 
હોઈ, ૮૫ થવી ૧૦૦ હોસ્ય પા્રના સબમતસ્યબલ પં૫નો 
ઉ૫્ોિ કરવી ્ઘારેમાં ્ઘારે ત્જળવીનો ્૫રાશ કરે 
છ.ે આ સંજોિોમાં ચોમાસા િરમ્ાન ્રસાિના પા્ણવીનો 
મહતિમ સંગ્હ કરવી ભૂિભ્ય જળ ઘ્ારા ્ઘુમાં ્ઘુ 
દરચાજ ્ય થા્ અને પા્ણવીના જળ ઊંચા આ્ે તે પ્રકારનવી 
જળસંચ્નવી કામિવીરવી હાથ ૫ર લે્વી અતન્ા્્ય  
જ્ણા્ છ.ે 

 િુજરાત રાજ્નો કુલ ભૌિોતલક ત્સતાર 

૧૯૬ લાખ હેકટર છ ેજ ે પૈકવી ૧૨૪.૫ લાખ હેકટર 
ખેડા્ણલા્ક ત્સતાર છ.ે િુજરાત રાજ્નું પા્ણવીનું મુખ્ 
પ્રાતપત સથાન ભૂપૃષ્ઠ જળ છ.ે સમગ્ રાજ્માં કુલ ૧૮૫ 
નિવી પદરસરો આ્ેલ છ.ે રાજ્માં ઉપલબધ જળસંપતતિ 
૫,૫૬,૦૮૦ લાખ ઘનમવીટર છ ે જમેાંથવી ૩,૮૫,૦૦૦ 
લાખ ઘનમવીટર ભૂપૃષ્ઠ જળ છ.ે જ ેસમગ્ ભારત િેશનવી 
કુલ ભૂપૃષ્ટ જળરાતશનો માત્ ૨% થા્ છ.ે જ ેજળરાશવી 
ઉપલબધ છ ે તે પ્ણ સામાન્ રવીતે ્હેંચા્ેલો નથવી. 
િુજરાત, સૌરાષટ ્અને કચછ ત્સતારોમાં અનુરિમે ૮૯%, 
૯% અને ૨% જળસંપતતિ ્હેંચા્ેલવી છ ે જનેવી સામે 
આ ત્્ણે ત્સતારોનો કુલ ભૌિોતલક ત્સતાર ૪૫%, 
૩૧%, અને ૨૪% છ.ે રાજ્નવી ભૂિભ્ય જળસંપતતિ 
૧,૭૫,૦૮૦ લાખ ઘનમવીટર છ.ે ઉપલબધ ભૂતળ તેમજ 
ભૂિભ્ય જળરાશવીનો ઉપ્ોિ પવી્ાના પા્ણવી માટ,ે ખેતવી, 
ઉધોિ, જળત્દ્ુત, મતસ્ોધોિ ્િેરે જ ે્ ા હેતુઓ માટ ે
કર્ામાં આ્ે છ.ે આમાંથવી લિભિ ૮૦ ટકા જટેલો 
પા્ણવીનો ઉપ્ોિ ફકત ખેત ઉતપાિન ક્ષેત્ે કર્ામાં 
આ્ે છ ેજમેાં તસંચાઇનો મહત્નો ભાિ છ.ે

 િુજરાતમાં ઉતિર િુજરાત, સૌરાષટ ્ અને 
કચછ ત્સતાર પ્ણવીનવી અછત્ાળા ત્સતારો છ.ે જ્ાં 
િર ૧૦ ્ષષે બે થવી ત્્ણ ્ષ્ય િુષકાળ પડ ેછ.ે જ્ારે 
િતક્ષ્ણ િુજરાતમાં લિભિ િર ્ષષે પૂરનવી પદરતસથતતને 
કાર્ણે જાન-માલનું નુકશાન થા્ છ ેતેમજ તેનવી સાથે 
અમૂ્્ જળરાશવી તબનઉપ્ોિવી િદર્ામાં ્હવી જા્ 
છ.ે િુજરાત રાજ્ે ભૂતકાળમાં ૧૯૭૨-૭૩, ૧૯૮૫ 
થવી ૧૯૮૮ તથા ્ષ્ય ૧૯૯૯-૨૦૦૦ િરમ્ાન ભ્ંકર 
િુષકાળ અનુભ્ેલ છ.ેઆ્ા સંજોિોમાં ્ રસાિવી પા્ણવીનો 
મહતિમ સંચ્ કરવી જરૂરવી્ાત પ્રમા્ણે તેનો ઉપ્ોિ 
કર્ામાં આ્ે તો પા્ણવીનવી સમસ્ાઓને તન્ારવી શકા્ 
તેમ છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૨)

 zkì. yu{. yu÷. økkuh  «ku. ¼krðLk hk{
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વરસાદી પા્ણીન્રો સંચય (Rain water Harvesting):

 ્રસાિવી પા્ણવીનો સંચ્ એ એક એ્વી પ્રથા છ ે
જમેાં ્રસાિવી પા્ણવી એકતત્ત કરવી તેનું ્ોગ્ જગ્ાએ 
સંગ્હ કર્ામાં આ્ે છ ે અને તેનો ઉપ્ોિ ખેતવીમાં 
તસંચાઈ કરવી ઉતપાિન ્ધાર્ા તેમજ અન્ ઘરિથથું 
્પરાશ માટ ે કર્ામાં આ્ે છ.ે સૂકા અને અધ્ય સૂકા 
પ્રિેશોમાં કે જ્ાં ્રસાિવી ઋતુ િરતમ્ાન ઓછો 
્રસાિ પડતો હો્ છ ેતે્ા પ્રિેશોમાં ્રસાિના પા્ણવીને 
મહતિમ માત્ામાં સંગ્હ કરવી તેનો ઉપ્ોિ કૃતષ અને 
સથાતનક પા્ણવી પુર્ઠા તરવીકે થા્ તે અતતઆ્્્ક 
છ.ે ્રસાિવી પા્ણવીને ખુલ્ા જળ સંગ્હસથાનમાં સવીધવી 
રવીતે (in situ) એકતત્ત કરવી શકા્ છ ેતેમજ જમવીનનવી 
સપાટવી અથ્ા રસતાઓમાંથવી ્રસાિવી પા્ણવીને એકતત્ત 
કરવી અને સંગ્હસથાનોમાં પ્ણ તેનો સંચ્ શકા્ છ.ે 

વરસાદી પા્ણીના સંચયની જરૂરરયાત :

 િરેક લોકો માટ ે પવી્ાના પા્ણવીનવી જોિ્ાઈ 

હો્વી એ સામાતજક જ્ાબિારવી છ.ે જમવીન ઉપરના અને 

ભૂસતરવી્ જળસ્તાેતાે બંનેના ઉપ્ોિ કરવીને પવી્ાના 

પા્ણવીનવી માંિને પહોંચવી ્ળ્ાનો પ્ર્ાસ કર્ા જરૂરવી 

છ.ે ્ધતવી જતવી ્સતવી અને બિલાતવી જી્નશૈલવીને લવીધે 

સામાન્ મા્ણસનવી પ્રતતદિન પવી્ાના પા્ણવીનવી માંિ હંમેશા 

્ધતવી રહે છ.ે ગ્ામ્ ત્સતારોમાં, પવી્ાના પા્ણવીનો મુખ્ 

સ્તોત ભૂિભ્યજળ છ.ે મ્ા્યદિત પ્રાપ્તાને લવીધે માંિ 

પૂરતવી પ્ા્યપ્ત નથવી. શહેરવી ત્સતારોમાં પવી્ાના પા્ણવીનું 

પૂર્ઠો સામાન્ પ્ણે નિવીઓ અથ્ા ત્શાળ ટાંકવીઓ 

અને મોટા બંધોમાંથવી છ.ે ઘરિથથુ, ્સાહતો અથ્ા 

સંસથાઓના પવી્ાના પા્ણવીનવી જરૂદર્ાતોને પોહચવી 

્ળ્ા માટ ે ઊંડા ભૂિભ્યજળ માંથવી પા્ણવી ખેચ્ાથવી 

ભૂિભ્યજળનું સતર ભ્ંકર ઊંડા્ણ સુધવી પહોંચવી િ્ું છ ે

જ ેઆ્નાર પેઢવી માટ ેએક મોટા ખતરા સમાન છ.ે  

 અ્ણધારવી હ્ામાન પદરતસથતતઓ અને 
બિલાતા હ્ામાનમાં મોસમવી ્રસાિવી જળનો સંચ્નવી 

આ ટકેનોલોજી, ત્કટ પદરસથતતઓમાં જુિા જુિા 
્પરાશ માટ ે પા્ણવીને લાંબા સમ્ ટકા્્ા માટ ેખૂબ 
જ મહત્્નવી છ.ે ્રસાિવી પા્ણવીનો સંચ્ એ સુકા અને 
અધ્ય સૂકા ત્સતારોમાં ખાસ કરવીને ખુબ જ મહત્્નવી 
તાંતત્કતા છ ેકે જ્ાં તવીવ્ર ્રસાિના સમ્િાળા સાથે 
તમશ્ ્ રસાિ તેમજ ્ રસાિ ત્નાના દિ્સો ્ ધારે હો્ 
છ.ે  આ પડકારોને બિલાતા આબોહ્ાને પહોચવી ્ળ્ા 
ખૂબ જ ઉપ્ોિવી સાતબત થઈ શકે તેમ છ.ે 

 ્રસાિવી પા્ણવીનવી લ્ણ્ણવીનવી તકનવીકોને ત્્ણ 

વ્ાપક પ્રકારમાં ્ િગીકૃત કરવી શકા્. (૧) મેરિો કેચમેન્ટસ 

(મોટા પા્ે) (૨) માઇરિો કેચમેન્ટસ (નાના પા્ે) અને (૩) 

રૂફ ટોપ સંગ્હ (છત અથ્ા છાપરાના ઉપ્ોિથવી).

 મેરિો કેચમેનટમાં મોટા પ્રમા્ણમાં ્રસાિવી 

પા્ણવીને સંચ્ કરવી સંગ્હ કર્ાનવી એક પદ્ધતત છ.ે 

આ પા્ણવીનો ઉપ્ોિ મોટા ભાિે પાકને તસંચાઈ માટ ે

કર્ામાં આ્ે છ.ે ્રસાિવી પા્ણવીને મોટા ત્સતારમાંથવી 

સંચ્ કરવી ્ોગ્ જગ્ાએ કરવી ્હન કરવી લાંબા સમ્ 

સુધવી પા્ણવીનું સંગ્હ કર્ામાં આ્ે છ.ે સામાન્ રવીતે 

્રસાિના પા્ણવીને િૂર સુધવી ્હન કરવી મોટા પા્ે સંગ્હ 

કર્ામાં આ્ે છ.ે  

 માઇરિો કેચમેનટમાં ્રસાિના પા્ણવીને નાના 

પા્ે સંગ્હ કર્ાનવી એક પધધતત છ ે જમેાં સંગ્હ 

અને સંચ્ ત્સતાર એક બવીજાનવી નજીક હો્ છ ે

તેમજ પા્ણવીના ઉપ્ોિ કર્ાનવી જગ્ા પ્ણ નજીકના 

ત્સતારમાં આ્ેલ હો્ છ.ે 

 રૂફ ટોપ પ્રકારમાં મકાનનવી છત, છાપરા 

અથ્ા મકાનનવી નજીક આ્ેલ સપાટ જગ્ાનો ્રસાિવી 

પા્ણવીનવી સંચ્ માટ ેઉપ્ોિ થા્ છ.ે સામાન્ રવીતે આ 

રવીતે સંગ્હ કરેલા પા્ણવીનો ઉપ્ોિ ઘરઘથથુ ્પરાશ 

માટ ેઅથ્ા નાના પા્ે શાકભાજીના તપ્ત માટ ે કરવી 

શકા્ છ.ે 
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વરસાદના મૂળ સ્ાને જળસંચય (In situ Water 
Harvesting) ઃ

 સૂકા અને અધ્ય સૂકા પ્રિેશોમાં કે જ્ાં સૂકવી 
ઋતુ િરતમ્ાન ્રસાિ ઓછો અથ્ા નહવી્ત પડતો 
હો્ છ ેતે્વી જગ્ાઓ એ ્રસાિનવી સવીઝન િરતમ્ાન 
પડલે ્રસાિનું સંચ્ કર્ું ખૂબ જ જરૂરવી છ.ે  ખેતવી 
અને પ્રા્ણવીઓ માટ ે ્રસાિ તસ્ા્નવી સવીઝનમાં 
્રસાિનવી સવીઝનમાં મહતિમ સટોર કરેલ પા્ણવી ખૂબ 
જ મિિરૂપ બનવી રહે છ.ે  ્રસાિ જ ેજગ્ાએ પડ ે
તે જ જગ્ાએ પા્ણવી ને સંચ્ કર્ાનવી પદ્ધતત એટલે 
ઈનસવીટ ુ જળસંચ્. આ પદ્ધતતનો ઉપ્ોિ બ્ાતઝલ, 
આજ ષેનટવીના, પારાગ્ે જ ે્ ા િેશોમાં ખૂબ થા્ છ.ે ઇન 
સવીટ ુજળસંચ્ને ખરા અથ્યમાં જળ સંરક્ષ્ણ પ્ણ કહવી 
શકા્ છ.ે આ ટકેનોલોજીમાં જ્ાં પા્ણવીનો ઉપ્ોિ 
કર્ામાં આ્નાર છ ે તે જગ્ાએ જ પા્ણવીને સટોર 
કર્ામાં આ્ે છ.ે  મત્ચંિ, ઊંડુ ંખેડા્ણ, કનટરુ ઉપર 
ખેતવી ્િેરે જ ે્ વી કેટલવીક જળ સંરક્ષ્ણ પધધતતઓને 
ઘ્ણવી્ાર ઇન સવીટ ુ ્રસાિવી પા્ણવીનવી લ્ણ્ણવીનવી 
પધધતતઓ તરવીકે ઓળખ્ામાં આ્ે છ.ે આ પધધતતનો 
મુખ્ હેતુ ્રસાિના પા્ણવીને જમવીનમાં જ લાંબા સમ્ 
સુધવી સાચ્વી રાખવી ્ધુને ્ધુ પા્ણવીને જમવીનનવી અંિર 
ઉતારવી જમવીન દરચાજ ્ય કર્ાનું કહવી શકા્ છ.ે 

વરસાદ પડયાના સ્ાન્ી દૂર અનય સ્ાને જળસંચય 
(Ex situ Water Harvesting) ઃ

 આ પ્રકારનવી પધધતતમાં ્રસાિના પા્ણવીના 
પ્ર્ાહને એકઠો કરવી તેને સંગ્હસથાનમાં સંગ્દહત કરે 
છ ેઅને પછવી તેનો દફ્ડમાં તસંચાઈ તેમજ અન્ ઘરેલું 
્પરાશ થા્ છ.ે આ પ્રકારના ્રસાિવી પા્ણવીના સંગ્હ 
પાકને મોસમના શુષક િાળા િરતમ્ાન પૂરક અથ્ા 
રક્ષ્ણાતમક તસંચાઈ પ્રિાન કરે છ.ે આ પદ્ધતતમાં સંગ્હ 
કરેલ ્રસાિવી પા્ણવીનો પવી્ાનું પા્ણવી, કૃતષ, સ્ચછતા 
જ ે્ ા ઉપ્ોિમાં લઈ શકા્ છ.ે ્રસાિવી પા્ણવીને ખુલ્ા 
સંગ્હસથાનમાં સવીધા જ સવીધું સંગ્હ કરવી શકા્ છ ેતેમજ 
મકાનનવી છત, જમવીનનવી સપાટવી અથ્ા રસતાઓમાંથવી 

પ્ણ પા્ણવી એકત્ કરવી શકા્ છ.ે

વરસાદની લ્ણ્ણી પધધશ્તના મુખય રિ્ણ ઘટક્રો : 

(૧)  સંચય શ્વસતાર ઃ

 સપાટવી કે જ ે ્રસાિને સવીધવી રવીતે પ્રાપ્ત 
કરે છ ે તે ્રસાિવી પા્ણવીનવી લ્ણ્ણવી પધધતતનો સૌથવી 
મુખ્ ત્સતાર છ.ે તેમાં સપાટ ફતળ્ું, મોકળવી અથ્ા 
ખુલ્વી જમવીન,  ફલેટ આરસવીસવી / પથથરનવી છત અથ્ા 
ઢાળ્ાળવી છતનો ઉપ્ોિ કરવી શકા્ છ.ે આ ત્સતાર 
્ાસત્માં ્રસાિ લ્ણ્ણવી પધધતતમાં સૌથવી મોટો ફાળો 
આપે છ.ે

(૨)  વહન વયવસ્ા અને રફલટર :

 ્રસાિના પા્ણવીને એકઠુ ંક્ા્ય પછવી તેને ્ોગ્ 
્હન વ્્સથા દ્ારા દફ્ટર ્ુતનટ સુધવી પહોચાડ્ામાં 
આ્ે છ.ે ્ાતા્ર્ણના સંભત્ત િૂષ્ણો અને છત 
ધ્ારા િૂતષત પા્ણવી સંગ્હ સથાને ન જાઈ અને પા્ણવીને 
િૂતષત કર્ાનું ટાળ્ા માટ ે પ્રથમ ્રસાિના પા્ણવીને 
સંગ્હ ના કર્ું એ સલાહભ્ુિં છ.ે સંગ્હ કરેલું અથ્ા 
ભૂિભ્યજળને િૂતષત કરવી શકે તે્ા કચરંુ, અશુતધધઓ 
અને રેતવી સંગ્હ સથાને જા્ તે પેહલા જો ્ોગ્ દફ્ટર 
પધધતત અપના્્ામાં ન આ્ે તો સંગ્હ સથાનને લાંબા 
સમ્ સુધવી સારવી રવીતે ચલા્વી સકા્ છ ેઅને અશુધધ 
પા્ણવીને દફ્ટર દ્ારા શુધધ બના્વી શકા્ છ.ે ગ્ે્લ, 
રેતવી અથ્ા જાળવીિાર દફ્ટર દડઝાઇન કરવી સટોરેજ 
ટેંકનવી ઉપર મુક્ામાં આ્ે છ.ે સટોરેજ ટાંકવીમાં ્રસાિવી 
પા્ણવીને સ્ચછ રાખ્ામાં આ દફ્ટર ખૂબ મહત્્નું છ.ે 

(૩) સંગ્હસ્ાન શ્વસતાર ઃ 

 ્રસાિવી પા્ણવીનવી લ્ણ્ણવી માટનેા મોટાભાિના 
સંગ્હ ઉપકર્ણો તરવીકે મોટવી ટાંકવીઓનો ઉપ્ોિ થા્ 
છ.ે આ સંગ્હ ટાંકવીઓ સામાન્ રવીતે પલાતસટકનવી બનેલવી 
હો્ છ,ે પ્ણ સ્ોતનવી ઉપલબધતા અને થનાર ખચ્ય પર 
આધાદરત તે ફાઇબર ગલાસ, લાકડુ,ં લોખંડ, કોંદરિટ, 
પથથર અથ્ા પલાસટડ્ય ટા્રમાંથવી પ્ણ બના્્ામાં આ્ે 
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છ.ે સાિા ટનેકનો ઉપ્ોિ સામાન્ રવીતે જળ સંચ્ 
તેના સંગ્હસથાને જ કર્ામાં આ્ે છ,ે જ્ારે જમવીન 
પર બાંધ્ામાં આ્ેલું મોટવી ખેત તલા્ડવી, તળા્ોનો 
ઉપ્ોિ ખેતવી ્પરાશ જ ે્ ા માટ ેમોટા પા્ે કર્ામાં 
આ્ે છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં.  ૩૨)

છતના ઉપ્ોિથવી વરસાદી પા્ણીનાે સંગ્હ :

 મકાન ઉપરનો છત ત્સતાર ્રસાિવી પા્ણવીનવી 
લ્ણ્ણવી માટ ેઉતિમ જગ્ા છ.ે આરસવીસવી, ટાઈ્સ અને 
જી.આઇ. શવીટનવી છત સારવીરવીતે અનુકૂળ છ.ે ઇંચ, છૂટા 
લાકડાનવી અથ્ા તો ્ાંસ ધરા્તવી છત ટાળ્વી જોઈએ. 
જ્ાં એતસડનવી ્રસાિનવી શક્તા અતસતત્માં તે્વી 
જગ્ા પ્ણ અનુકુળ િ્ણ્ામાં આ્તવી નથવી. ઔદ્ોતિક 
ત્સતારોમાં અથ્ા તેનવી આસપાસ ્સ્ાટમાં જ્ારે 
્રસાિવી પા્ણવીનો સંગ્હ કર્ાનું આ્ોજન કર્ામાં 
આ્ે ત્ારે ખાસ કાળજી લે્વી જોઈએ. ફલોરાઇડ, 
આ્ન્ય, આસષેતનક અને અન્ ત્તશષ્ટ સમસ્ારૂપ 
ત્સતારોમાં પ્ણ ્રસાિવી પા્ણવીના સંગ્હના આ્ોજન 
માટ ેઅનુકૂળ છ.ે કચરો અને તરતવી સામગ્વીઓ િૂર કર્ા 
્ોગ્ દફ્ટરના ઉપ્ોિ બાિ ્રસાિવી પા્ણવીને ટાંકવીમાં 
સંગ્હ કરવીને પવી્ાના હેતુ માટ ેપ્ણ ઉપ્ોિ કરવી શકા્ 
છ ે અથ્ા તો છતમાંથવી અથ્ા અન્ સપાટવી માંથવી 
મેળ્ેલો ્ધારે ્રસાિવી પા્ણવીનો ઉપ્ોિ ખાડાઓ, 
કૂ્ાઓ અથ્ા બોર દ્ારા ભૂસતરને દરચાજ ્ય કર્ા માટ ે
પ્ણ કરવી શકા્ છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં.  ૩૨)

સારાંશ :

 બિલાતા હ્ામાન સાથે ્રસાિ અને તેના 

અન્ લાક્ષત્ણકતાઓમાં ખૂબ બિલા્ો થઈ રહ્ા છ.ે કોઈ 
જગ્ાએ ્રસાિનવી તવીવ્રતાઓ ્ધવી િ્ેલ છ ેતો કોઈ 
જગ્ાએ ્રસાિ ઓછો થઈ રહેલ છ.ે િુજરાતના ઘ્ણા 
જીલ્ાઓમાં પા્ણવીના મુખ્ સ્તોત્ ્રસાિ જ છ.ે ્ધતા 
જતા ઉદ્ોિોને લવીધે ખેતવી માટ ે પા્ણવીનવી ઉપલભધતા 
દિ્સે અને દિ્સે ઘટવી રહવી છ.ે આમ, ્ધતવી જતવી 
્સતવી અને ખાદ્ાન્નનવી માંિને લવીધે ખેતવી ઉપર ભાર્ણ 
્ધતું રહેલ છ.ે આ્ા સંજોિોમાં ્રસાિવી પા્ણવીને ્હેતું 
અટકા્વી ્ોગ્ જગ્ાએ સટોર કરવી તેનો ઉપ્ોિથવી 
પા્ણવીનવી ઘ્ણવી સમસ્ાઓને ઉકેલવી આ્વી શકે તેમ છ.ે   

 પા્ણવીના ઉપલબધ કુિરતવી સ્તોતોનો સિુપ્ોિ 
કર્ા માટ ે શક્ એટલા તમામ સથળોએ ચેકડમે, 
નાનવી, મધ્મ તથા મોટવી તસંચાઇ ્ોજનાઓ થકવી 
પા્ણવીનો મહતિમ જળસંગ્હ ઊભો કર્ો, ઊભવી થ્ેલ 
જળાશ્ ્ોજનાઓ થકવી થતવી તસંચાઇ માટ ે્ારાબંધવી 
પધધતતનો ઉપ્ોિ કરવી કરકસર ્ુકત જળ ્પરાશ 
કર્ો, ભૂિભ્ય અને ભૂપૃષ્ઠ જળનો સમતન્ત ઉપ્ોિ 
કરવી ત્ત્ધ તસંચાઇ પધધતત દ્ારા પા્ણવી બચા્્ા અંિે 
ખેડતૂોમાં જાિૃતત કેળ્્વી, ઓછવી સંગ્હશદકત્ાળા 
અને િુષકાળગ્સત ત્સતારોમાં આ્ેલ જળાશ્ોમાં 
બાષપવીભ્ન થકવી થતો પા્ણવીનો િુરવ્્ અટકા્્ો, ખેત 
તલા્ડવી બાંધ્વી, હ્ાત તળા્ો ઊંડાં કર્ા, પા્ણવીનું 
ટવીપે ટવીપું બચા્્ા તમામ સથળોએ શક્ ત્ાં પા્ણવી 
અ્રોધક બાંધકામો અને ખાસ કરવીને ચેકડમેો બાંધ્ા, 
પા્ણવીનવી આંતર-બેઝવીન તબિવીલવી માટ ે તલનક નહેરોનવી 
્ોજનાઓ હાથ ધરવી અમલવી બના્્વી આજના સમ્ 
માટ ેઅત્ંત જરૂરવી છ.ે  

MkqÞo-QòoLkku y¾qx ¾òLkku
 MkqÞoQòoLkwt ðÄkhu WíÃkkËLk yLku ðÃkhkþ fheLku yMðåA fu «Ëqr»kík QòoLku ¢{þ: ½xkzðe òuEyu. yk {kxu WíÃkkËLk 
yLku ðÃkhkþLku ík{k{ Míkhu «kuíMkknLk ykÃkðwt òuEyu. xkWLkþeÃk yLku Lkðk çkktÄfk{ku{kt Mkku÷kh yuLkSoLku ðÄkhu «kuíMkknLk 
ykÃkðwt òuEyu. Ëhuf {fkLk, þuhe fu MkkuMkkÞxe yLku MktMÚkkykuLku ÃkkuíkkLkk {kxu sYhe ðes¤eLkwt WíÃkkËLk MkqÞo Qòo îkhk  ÚkkÞ 
íku{ s Mkhfkhe yLku rçkLkMkhfkhe ykurVMkku {tºkk÷Þku, ðøkuhu{kt yk «fkhLke ÔÞðMÚkk ÚkkÞ íkuðe ÔÞðMÚkk fhðe òuEyu.  yu 
s heíku ¾uík Wãkuøkku yLku ÃkrhðnLku Ãký Mkku÷kh yuLkSoLkku WÃkÞkuøk fhðku òuEyu. Mkku÷h xkWLk, Mkku÷kh Vk‹{øk yLku Mkku÷kh 
MkŠðMk MkufxhLkku rðfkMk fhðku òuEyu. yk çkÄk «ÞkMkku îkhk MkqÞo QòoLkwt WíÃkkËLk yLku ðÃkhkþ ðÄkheLku nðkLkk «Ëq»kýLku 
½xkzeLku ðirïf íkkÃk{kLkLkk «&™ku{kt ½xkzku fhðku òuEyu. MkqÞo yu çkúñktzLkku QòoLkku yÆ¼qík yLku y¾qx ¾òLkku Au. 
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rÃkÞík ytøkuLkk «&™kuLkk Wfu÷ {kxu ¼krð ÔÞqnh[Lkk
 zkì. yuLk.ðe. MkkuLke   zkì. ykh. yu. Ãkxu÷   zkì. yu[. çke. Ãkxu÷ 

rðMíkhý rþûký rLkÞk{fLke f[uhe, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
ykýtË  rÃkLk :  388 110

VkuLk : (0269h) h619h1

¼khík{kt Úkíkku ðMíkeLkku ðÄkhku yLku íkuLku 
Ãkrhýk{u ðÄw yLkks, þkf¼kS, V¤V¤krË ðøkuhu 
ÃkuËk fhðk {kxu ðÄw WíÃkkËLk ykÃkíke òíkku {kxu 
ÃkkýeLke ðÄw sYrhÞkík, ÍzÃke þnuhefhý yLku 
ykiãkurøkfhý, ðes¤eLkwt ðÄw WíÃkkËLk, ø÷kuçk÷ 
ðku‹{øk íkÚkk yMk{kLk ðhMkkË ðøkuhu fkhýkuMkh Ãkkýe 
ytøkuLkku r[íkkh çkË÷kE økÞku Au.

¼khík rðïLke ðMíkeLkk ytËksu 1Ãk xfk 
ðMíke Ähkðu Au, Ãkhtíkw íkuLke ÃkkMku Vfík [kh xfk 
íkkò ÃkkýeLkku †kuík Au yLku íku Ãký yÔÞðrMÚkíkÃkýu 
ðnU[kÞu÷kuu Au. ¼khíkLkku Mkhuhkþ ðkŠ»kf ðhMkkË 
ytËksu 1170 r{.{e. Au suLkku sÚÚkku ytËksu 4000 
rçkr÷ÞLk ½Lk{exh sux÷ku ÚkkÞ.  yk{ íkku 7Ãk xfk 
sÚÚkku ð»koLkk sqLkÚke MkÃxuBçkh ËhBÞkLk yux÷u fu Vfík 
3 Úke 4 {rnLkk{kt s WÃk÷çÄ Au. ¼khíkLkk ykÞkusLk 
Ãkt[Lkk sýkÔÞk {wsçk ¼khík ytËksu hhÃk rçkr÷ÞLk 
½Lk{exh s{eLk WÃkhLkk ÃkkýeLke Mktøkún ûk{íkk Ähkðu 
Au. yk{ Aíkkt ¼khíkLke {kÚkkËeX s¤MktøkTún ûk{íkk 
1900 ½Lk{exh Au su yLÞ Ëuþku y{urhfk (Ãk691 
½Lk{exh), ykuMxÙur÷Þk(4717 ½Lk{exh), çkúkrÍ÷ 
(3388 ½Lk{exh yLku [eLk (h486 ½Lk{exh) 
Lke Mkh¾k{ýeyu ½ýe s ykuAe Au yux÷u ðne síkkt 
ÃkkýeLkku ðÄw{kt ðÄw s¤Mktøkún ÚkE þfu íkuðe ÔÞðMÚkk 
Q¼e fhðkLke íkkíke sYrhÞkík Au.
s¤ «kÃÞíkk :

ðkíkkðhýLkk fwËhíke [¢ {wsçk ¼khíkLke 
Mkhuhkþ s¤ «kÃÞíkk ÷øk¼øk ð¥kkykuAk «{ký{kt 
Mkh¾e hnu Au Ãkhtíkw ðMíke ðÄkhkLkk fkhýu ÔÞÂõíkËeX 
Mkhuhkþ s¤ «kÃÞíkk ½xíke òÞ Au. MkLku 1991 {kt 

s¤ «kÃÞíkk ykþhu hh00 Mku.{e. níke su ½xeLku 
18h9 Mku.{e. ÚkE Au. yk ½x MkLku h0hÃk {kt 1340 
Mku.{e. yLku MkLku h0Ãk0 {kt 1140 Mku.{e. Úkþu íkuðku 
ytËks Au. fux÷ef LkËeyku îkhk s¤ «kÃÞíkk ytøkuLkku 
ytËks r[tíkkøkúMík Au. yuf yktíkhhkr»xÙÞ MktMÚkkLkk 
sýkÔÞk {wsçk su «ËuþLke ÔÞÂõíkËeX s¤ «kÃÞíkk 
1790 Mku.{e. Úke ykuAe nkuÞ íku rðMíkkh s¤ íkký 
(ðkuxh MxÙuMz) nuX¤ yLku ÔÞÂõíkrËX 1000 Mku.{e. 
s¤ «kÃÞíkk Ähkðíkku rðMíkkh s¤ yAík (ðkuxh 
M¢uMko) nuX¤ ykðu Au íku {wsçk òuíkkt MkLku h0hÃk Úke 
h0Ãk0 ËhBÞkLk ¼khíkLke A LkËeykuðk¤ku «Ëuþ s¤ 
íkký nuX¤ yLku Ãkkt[ LkËeykuðk¤ku «Ëuþ s¤ yAík 
nuX¤ ykðþu. Vfík ºkýÚke [kh LkËeykuLkk «Ëuþku 
Ãkqhíkwt s¤ Ähkðu Au. AuÕ÷k 30 Úke 40 ð»kkuo ËhBÞkLk 
ÃkkýeLke sÚÚkkí{f yLku økwýkí{f yu{ çktLku heíku 
ðkíkkðhýeÞ Ãkrhçk¤ku íku{s økuhÔÞðMÚkkÃkLkLku fkhýu 
s¤ «kÃÞíkk{kt ½xkzku Úkðk ÃkkBÞku Au. ðkíkkðhýeÞ 
çkË÷kðu ykÃkýk ÃkÞkoðhýLku LkwfMkkLk fÞwo Au. ÃkkýeLke 
yAík íkÚkk «Ëq»kýu {kLkðLkkt SðLk, MðkMÚÞ íkÚkk 
hnuýefhýe Ãkh Ãký yMkhku fhe Au. LkËeykuLkk 
s¤†kuík ½xíkk òÞ Au, ÃkkýeLkku çkøkkz ðÄíkku òÞ 
Au, «Ëq»ký ðÄíkw òÞ Au. ÔÞÂõíkËeX s¤«kÃÞíkk 
½xíke òÞ Au su yuf ®[íkkLkku rð»kÞ Au.
rÃkÞík {kxu Ãkkýe :

¼khíkLkk ¼køk÷k ð¾íku MkLku 1947 {kt 
Ëw»fk¤ ËhBÞkLk yLkksLke yAík níke. yk çkkçkík 
æÞkLku ÷E ¾uíke {kxu rÃkÞík ytøku {k¤¾kfeÞ MkwrðÄk 
Ãkh ¼kh {wfðk{kt ykÔÞku. ¼khíku íkuLke «Úk{ 
Ãkt[ðŠ»kÞ ÞkusLkk{kt h ÷k¾ fhkuz YrÃkÞk rÃkÞík 
MkwrðÄk Q¼e fhðk {kxu Vk¤ðu÷. ¼khík Mkhfkhu 
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1996 – 97 {kt yuMke÷uhuxuz ErhøkuþLk çkurLkrVx 
«kuøkúk{ yÄwhe rÃkÞík ÞkusLkkykuLku Ãkqýo fhðk {kxu 
hsq fÞkuo su nuX¤ rzMkuBçkh, h01h MkwÄe{kt YrÃkÞk 
ÃkÃk,416 fhkuz Vk¤ðu÷. yk «kuøkúk{ nuX¤ {k[o 
h011 MkwÄe{kt {wÏÞ, {æÞ{ yLku {kELkkuh rMkt[kE 
«kusufxMk Úkfe 67,hh,Ãk00 nufxhLke rÃkÞík ûk{íkk 
Q¼e fhðk{kt ykðe. MkLku 19Ãk0-Ãk1 {kt Lkux 
rÃkÞík rðMíkkh h08.Ãk r{r÷ÞLk ÷k¾ nufxh níkku su 
h004-0Ãk {kt Ãk8Ãk.4 ÷k¾ nufxh ÚkÞku sÞkhu fw÷ 
rÃkÞík rðMíkkh yLkw¢{u hhÃk.6 ÷k¾ nufxhÚke ðÄeLku 
79Ãk.1 ÷k¾ nufxh ÚkÞku. MkLku 1990-91 {kt fw÷ 
Ãkkf ðkðuíkh rðMíkkhLkk 34 xfk rðMíkkh rÃkÞík nuX¤ 
ykðu÷ su MkLku h013-14 {kt ðÄe 47.7 xfkyu 
ÃknkU[u÷ Au.
¼qøk¼o s¤ :

yuf ytËks {wsçk ¼khíkLkk rÃkÞíkLkk 
ÃkkýeLke 70 xfk yLku ½hðÃkhkþLkk ÃkkýeLke 80 
xfk sYrhÞkík ¼qøk¼os¤ Ãkwhe Ãkkzu Au. ¾uíkeLkku 
{kuxku ¼køk yk s¤ ykÄkheík Au. s{eLk{kt ÃkkýeLkwt 
Míkh ½xíkwt òÞ Au. Ãktòçk, nrhÞkýk, W¥kh«Ëuþ 
yLku hksMÚkkLk suðk hksÞku{kt f]r»k {kxu xÞwçkðu÷Úke 
¾uzqíkku {wfík heíku Ãkkýe {u¤ðu Au. yk {kxu ðes¤e{kt 
hkník fu MkçkrMkze Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au. ¾uíke 
{kxu ¼qøk¼os¤ ðÄw «{ký{kt ¾ut[kðkÚke {kuxk 
ÃkkÞu ÃkÞkoðhýLku LkwfMkkLk Úkðk Mkt¼ð Au. LkkMkkLkk 
ði¿kkrLkfkuyu WÃkøkún {khVíku ¼khíkLkk W¥kh Ãkrù{ 
rð¼køkLkk ¾uíkefeÞ rðMíkkh{kt ð»kuo Mkhuhkþ 33 ½Lk 
rf.{e. s{eLkLkk ÃkkýeLkwt Míkh ½xu Au íku{ sýkðu÷ su 
¼khík Mkhfkhu ykÃku÷ ytËks fhíkkt ðÄw Au. Mkuxu÷kEx 
{khVíku 6 ð»ko (ykuøkMx h00h Úke ykufxkuçkh h008 
Lkku Mk{Þ) {kt ÚkÞu÷ yuf yÇÞkMk {wsçk Ãktòçk, 
nrhÞkýk yLku hksMÚkkLk{kt 108 ½Lk rf.{e. 
¼qøk¼os¤Lkku ½xkzku Úkðk ÃkkBÞku Au.
rÃkÞík {kxu ÔÞqnh[LkkLke sYrhÞkík :

 ¼khík Ëuþ yLku rÃkÞík ytøku hksfeÞ 

yLku ðrnðxe fqLkun yÃkLkkðe Lke[uLke ÔÞqnh[Lkk 
yÃkLkkððe òuEyu.
yÃkqýo «kusufxMk : 

 Ãkt[ðŠ»kÞ ÞkusLkkykuLkk ytíku Ãký  yÃkqýo 
rMkt[kE «kusufxLke MktÏÞk{kt ðÄkhku ÚkÞku Au. suuLku 
ÃkqýoíkkLku ykhu Ãknkut[kzðe sYhe Au. 
 yk «kusufxMk Ãkqýo Lk ÚkÞkLkk fkhýku{kt 
«kusufx fBÃkkuLkLxMkLkwt yÞkuøÞ {u¤kÃkeÃkýwt, xuLzhLke 
fkÞoðkne{kt Ze÷kþ, fkuLxÙkfx ÔÞðMÚkkLke ¾k{e, 
s{eLk MktÃkkËLk{kt yðhkuÄ, huÕðu/nkEðu ¢ku®MkøkLkk 
çkktÄfk{{kt Ze÷kþ ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
Mk{Þ yLku ¾[o{kt ðÄkhku :

 «kusufx ze÷u Úkíkkt fkuEÃký «kusufx Ãkqýo 
fhðk {kxu ðÄw Mk{Þ òÞ yLku LkkýktLkku ðÄw ¾[o ÚkkÞ 
Au su yuf ¾hkçk çkkçkík Au. ¼khíkLkk ykÞkusLk Ãkt[u 
1h «kusufxMkLkk yuf yÇÞkMk {wsçk «kusufxMk fhu÷ 
{kxu ykfkhu÷ {q¤ ¾[o fhíkkt 138 xfk ¾[o ðÄw Úkðk 
Ãkk{u÷ níkku. MkLku 198Ãk {kt þY ÚkÞu÷k «kusufxMk{kt 
Mkhuhkþ h00 xfk sux÷ku ¾[o ðÄðk Ãkk{u÷. {wÏÞ 
«kusufxMk yLku h4 sux÷k {æÞ{ «kusufxMkLkk ¾[o{kt 
Ãk00 xfk sux÷ku ðÄkhku Úkðk Ãkk{u÷ níkku.
rÃkÞík ûk{íkkLkku WÃkÞkuøk :

 «Úk{ Ãkt[ðŠ»kÞ ÞkusLkkÚke s rÃkÞíkLke 
ûk{íkk yLku rÃkÞíkLkk WÃkÞkuøk ðå[uLkku íkVkðík ðÄíkku 
òÞ Au. ðíko{kLk Mktòuøkku{kt rÃkÞík ûk{íkkLku WÃkÞkuøk 
Vfík 73.39 xfk (800 ÷k¾ nufxh rðMíkkh) 
ÚkkÞ Au sÞkhu rÃkÞík ûk{íkk 1090 ÷k¾ nufxhLke 
Au. rÃkÞík ûk{íkk fhíkkt ykuAku WÃkÞkuøk Úkðk ytøkuLkk 
fkhýku òýðk {kxu y{ËkðkË, çkUø÷kuh, f÷f¥kk 
yLku ÷¾LkkiLke EÂLzÞLk EÂLMxxâqx ykuV {uLkus{uLx 
îkhk yuf yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ íku {wsçk ÞkuøÞ 
Mknfkh yLku ò¤ðýeLke ¾k{e, ÃkkýeLke yÃkqýo 
ðnU[ýe ÃkØrík, fuLkk÷Lkk fk{ku Mk{ÞMkh Ãkqýo Lk 
Úkðkt, Ãkkf ÃkØrík{kt ÚkÞu÷ VuhVkh, ¾uíkeLke s{eLkLkku 
yLÞ WÃkÞkuøk ðøkuhu fkhýku sýkÞkt Au. rÃkÞík {kxuLkkt 
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ÃkkýeLke su íku MÚk¤uÚke ¾uíkh MkwÄeLke ðnU[ýe fhðk 
{kxuLkk «kusufxMk {kxu íku{s íkuLke ò¤ðýe {kxu 
çksux{kt Ãkwhíkk «{ký{kt Lkkýkt Vk¤ððk{kt ykðíkkt 
LkÚke íku Ãký yuf nfefík Au. 
rÃkÞík ÔÞðMÚkk :

 ¾uíke{kt Mktfr÷ík s¤†kuík ÔÞðMÚkk 
(EÂLxøkúuxuz ðkuxh rhMkkuMko {uLkus{uLx) yÃkLkkððe 
sYhe Au fu suLkk Úkfe rÃkÞík †kuíkLkk rðfkMk, 
Vk¤ðýe yLku Ëu¾hu¾ WÃkh Lksh hk¾e þfkÞ yLku 
íkuLke MkkÚkkuMkkÚk ykŠÚkf, Mkk{kSf yLku ÃkÞkoðhýeÞ 
nuíkwyku çkh ÷kðe þfkÞ. ykðe Mktfr÷ík s¤†kuík 
ÔÞðMÚkkLkku y{÷ ½hðÃkhkþ yLku ykiãkurøkf 
ðÃkhkþ {kxu ykuMxÙur÷Þk, {urfMkfku, fkuheÞk ðøkuhu 
Ëuþku{kt MkV¤íkkÃkqðof fhðk{kt ykÔÞku Au. ¼khík{kt 
{kuxk ÃkkÞk Ãkh LkËeykuLkk «kÃÞ Ãkkýe †kuíkLkku íku{s 
ðhMkkËe Ãkkýe yLku ¼qøk¼os¤Lkk ðÃkhkþ ytøku 
Mktfr÷ík s¤†kuík ÔÞðMÚkkLkku ¾uíke{kt y{÷ fhðku 
sYhe Au fu suÚke ÃkkýeLke Mk{kLk ðnU[ýe Úkíkkt íkuLkk 
ðÄw ÷k¼ku {u¤ðe þfkÞ. ykðe Mktfr÷ík s¤†kuík 
ÔÞðMÚkkLkk y{÷ {kxu sYhe fkÞËk ½zðk, íkuLke 
íkk÷e{ ytøkuLke ÔÞðMÚkk {kxu MktMÚkkyku Q¼e fhðe 
íkÚkk ¾uzqíkkuLku MkkÚku hk¾e íku ytøkuLke òýfkhe yLku 
Mk{s ykÃkðe sYhe Au. rÃkÞík ytøkuLkk «kusufxMkLkk 
Mkkhk y{÷ {kxu Mkhfkhu yuf y÷øk s¤Mkuðk íktºk 
MÚkkÃke Mkk{kSf yLku ¾kLkøke MktMÚkkykuLkwt Mktf÷Lk 
fhðwt òuEyu. rÃkÞík ÔÞðMÚkk {kxu ¾uzqíkkuLkk ðkuxh 
ÞwÍMko yuMkkuMkeyuþLk yux÷u fu rÃkÞík ðÃkhkþfkh 
MktMÚkkyku/{tz¤eyku MÚkkÃkðe òuEyu. {rn÷kyu Ãký 
¾uíke íku{s rçkLk-¾uíke nuíkw {kxu ðÃkhkíkk s¤ ytøkuLke 
ÔÞðMÚkk yLku Mktf÷Lk {kxu ÃkkuíkkLkku yMkhfkhf Vk¤ku 
ykÃke þfu íku{ Au.
ðkuxh ÞwÍMko yuMkkurMkyuþLk :

 ¼khík Mkhfkh îkhk 11 {e Ã÷kLk ÞkusLkk{kt 
103h6 fhkuz YrÃkÞk rÃkÞík {kxu Vk¤ððk{kt 
ykðu÷ yLku rÃkÞík ÃkkýeLke ÔÞðMÚkk yLku ðÃkhkþ 

{kxu ¾uzqíkkuLku Mkn¼køke çkLkkððk WÃkh ¾kMk ¼kh 
{qfðk{kt ykðu÷. yktÄú«Ëuþ,{æÞ«Ëuþ, A¥keMkøkZ, 
hksMÚkkLk, fýkoxf yLku ykurhMMkk yu{ A hksÞku{kt 
ðkuxh ÞwÍMko yuMkkurMkyuþLk ytøkuLkk fkÞËkyku y{÷{kt 
ykðu÷. íku{ Aíkkt ®Mk[kE ¾kíkk îkhk Mkn¼køke 
®Mk[kE ÔÞðMÚkkLkku y{÷ nsw ÔÞðÂMÚkík heíku ÚkÞu÷ 
LkÚke. ykðk ðkuxh ÞwÍMko yuMkkurMkyuþLk ÷kufþkne 
heíku fkÞo fhu, fkÞËkykuLkku y{÷ fhu, rMk[kE ¾kíkk 
òuzu ÃkkhËþeo ÔÞðnkh fhu, rLkÞr{ík heíku çkuXfku Þkusu, 
LkkLkk ¾uzqíkku yLku AuzuLkk ðÃkhkþfkhLkwt hûký fhu íku 
½ýwt s sYhe Au. ykðk MktøkXLkkuLku rÃkÞík ÔÞðMÚkkLkk 
Mkt[k÷Lk {kxu yr¼«urhík fhðk {kxu íkuykuLku sYhe 
{ËË Ãký Ãkqhe Ãkkzðe òuEyu.
Mkn¼køke ®Mk[kE {tz¤eLkk MkÇÞkuLke {w~fu÷eyku :

 ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe ¾kíku zku.ykh.
yu.zk¼e îkhk ÚkÞu÷ yuf Ãkeyu[.ze.Lkk MktþkuÄLk 
yÇÞkMk «{kýu Mkn¼køke ®Mk[kE {tz¤eLkk MkÇÞkuyu 
Lke[u {wsçkLke {wÏÞ {w~fu÷eyku sýkÞu÷ níke.
(f) ykŠÚkf {w~fu÷eyku 

  rÃkÞík Ëh [qfðíke ð¾íku Lkkýkt Lk nkuðk.
  rÃkÞík Mknfkhe {tz¤e yLÞ fkuE Lkkýkt MktMÚkk 

ÃkkMkuÚke ¢urzxLke ÔÞðMÚkk fhíke LkÚke.
  rVÕz fuLkk÷ ðøkuhuLke ò¤ðýe yLku {hk{ík 

ytøkuLkku ¾[o {kU½ku Ãkzu Au. 
(¾) ðneðxe {w~fu÷eyku :

  hkºke ËhBÞkLk rVÕz fuLkk÷ ðøkuhuLku LkwfMkkLk ÚkkÞ 
Au.

  AuðxLkk MkÇÞLku rÃkÞík {kxu fuLkk÷ îkhk Ãkqhíkwt 
Ãkkýe {¤íkwt LkÚke.

  rÃkÞík {kxu ÃkkýeLkku ÃkqhðXku yrLkÞr{íkÃkýu {¤u 
Au. 

  sÞktÚke Ãkkýe yÃkkÞ íÞktÚke ¾uíkh MkwÄe 
Ãknkut[ðk{kt {w~fu÷e Ãkzu Au. 

  rÃkÞíkLke ûk{íkk fhíkkt ykuAk rðMíkkh{kt rÃkÞík 
nuX¤ ykðhe þfkÞ Au. 
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  fuLkk÷Lke MkVkELkku «&™ Au.
  ðhMkkËLke ¾ut[ ð¾íku yÚkðk ÃkkfLke fxkufxeLke 

yðMÚkkyu Ãkkýe ÃkwY Ãkkzðk{kt ykðíkwt LkÚke.
  fux÷kf {kÚkk¼khu ¾uzqíkku ÃkkýeLke ðnuU[ýe{ktt 

ykz¾e÷e W¼e fhu Au.
  fuLkk÷Lke ÞkuøÞ heíku ò¤ðýe yLku {hk{ík Úkíke 

LkÚke.
(øk) íkktrºkf {w~fu÷eyku :
	 Mkíkík Ãkkýe {¤ðkÚke yLku ðÄw rÃkÞíkLku fkhýu 

s{eLk çkøkze Au.
	 LkªËk{ýLkku {kuxku «&™ ÚkÞku Au.
	 ykÄwrLkf f]r»kLkku íkkttrºkfíkk yLku rÃkÞík ÔÞðMÚkkLke 

ÃkØríkyku rð»ku Ãkqhíkwt MkkrníÞ ykÃkðk{kt ykðíkwt 
LkÚke.
	 rÃkÞík Mknfkhe {tz¤e {khVíku f]r»k íkktrºkfíkk íkÚkk 

rÃkÞík ÔÞðMÚkkLke ÃkØríkyku ytøku fkuE íkk÷e{ 
økkuXððk{kt ykðíke LkÚke.
	 rÃkÞík {krníke {kxu rÃkÞík Mknfkhe {tz¤e {khVík 

rVÕz xÙeÃk økkuXððk{kt ykðíke LkÚke.
	 rÃkÞík Mknfkhe {tz¤eLke f[uhe ¾kíkuÚke fkuE 

íkktrºkf {krníke WÃk÷çÄ Úkíke LkÚke.
(½) ÔÞÂõíkøkík {w~fu÷eyku :

	 hkºkeLkk Mk{Þu rÃkÞík ÔÞðMÚkk fhðe  
{w~fu÷e Au.

	 rÃkÞík {kxu hkrºkLkk Mk{Þu {sqhku {¤íkk LkÚke.
	 ÃkrÞík Mknfkhe {tz¤eLkk MkÇÞku ÃkkfLkk rÃkÞík 

Ãkºkf {wsçk ÞkuøÞ heíku rÃkÞík ykÃkíkk LkÚke.
 WÃkhkufík {w~fu÷eykuLkk rLkðkhý {kxu 
Mkn¼køke ®Mk[kE ÔÞðMÚkk ytíkøkoík ÞkuøÞ Ãkøk÷kt 
nkÚk Ähðk òuEyu fu suÚke ÃkkýeLkku {n¥k{ WÃkÞkuøk 
ÚkE þfu yLku Mkðo ¾uzqíkku íkuLkku ÷k¼ {u¤ðe þfu.
rÃkÞík ytøkuLkk MkwÄkhkyku :

 rÃkÞík rðfkMk {kxu ÷køkíkku Mk{Þ ykuAku 
fhðk íkÚkk ¾[o ½xkzðk {kxu Mkn¼køke ®Mk[kE 

ÔÞðMÚkkLkku y{÷ fhðk {kxu sYhe MkwÄkhkyku fhðk 
òuEyu su {kxu rÃkÞík ytøkuLkk ykÞkusLk, zeÍkELk, 
ÔÞðMÚkkÃkLk, s¤†kuík ytøkuLke ÞkusLkkyku ðøkuhu{kt 
¾uzqíkku yLku ÃkkýeLkk ðÃkhkþfkhkuLkku Ãký MkkÚk-Mknfkh 
÷uðku òuEyu. yk{ fhðkÚke ÃkkýeLke Mk{kLk ðnU[ýe 
Úkþu, Ãkkýe ytøku Úkíkkt Í½zkyku ykuAku Úkþu, rÃkÞíkLke 
Mk{ÞMkh Mkkhe ÔÞðMÚkk fhe þfkþu, Ãkkf WíÃkkËLk 
ðÄþu, ¾uíke{kt ykðf ðÄþu, MÚkkrLkf hkusøkkheLku ðuøk 
{¤þu ðøkuhu suðk yLkuf VkÞËkyku Úkþu. ¼khíkLkk 1Ãk 
hksÞku{kt Mkn¼køke ®Mk[kE ÔÞðMÚkk y{÷ fhðk{kt 
ykðu÷ su Ãkife {nkhk»xÙ, økwshkík, yktÄú«Ëuþ yLku 
ykurhMMkk hksÞkuyu Mkn¼køke ®Mk[kE ÔÞðMÚkk ytøku 
{¤u÷ MkV¤íkkLkk heÃkkuxo ykÃku÷ Au.
yLÞ Ãkøk÷ktyku :

 rÃkÞík yttøku fux÷kf {n¥ðLkk Ãkøk÷ktyku Ãký 
÷uðkt sYhe Au su{ fu, 
(1) rÃkÞík ytøkuLke Lkerík yLku fkÞo¢{ku{kt ÃkkýeLke 

Mk{kLk ðnU[ýe, Ëhuf «fkhLkk s¤†kuíkLke 
Mktfr÷ík ÔÞðMÚkk, rLkýoÞ ÷uðk {kxu ÷kufkuLke 
¼køkeËkhe, Lkçk¤k ÷kufkuLke Mkw¾kfkhe ðøkuhuLku 
æÞkLk{kt ÷uðk òuEyu.

(2) rÃkÞík {kxu WÃk÷çÄ ÃkkýeLkku 83 xfk ðÃkhkþ 
ÚkkÞ Au Ãkhtíkw LkuþLk÷ fr{þLk Vkuh EÂLxøkúuxuz 
ðkuxh rhMkkuMkeoMk zuð÷kuÃk{uLx Ã÷kLkLkk ytËks 
{wsçk MkLku h0Ãk0 {kt rÃkÞík ûkuºkLkk «kÃÞ 
s¤†kuíkLkk 79 xfkLkku ðÃkhkþ Úkþu. yk{ 
rðrðÄ rÃkÞík «kusufxMk{kt rÃkÞík ÃkØríkykuLkk 
yMkhfkhf y{÷ yLku MkwÄkhýk fhðe sYhe 
Au. òu ¾uíke {kxuLkk Ãkkýe ðÃkhkþ ytøku 10 
xfk sux÷ku MkwÄkhku fhðk{kt ykðu íkku ÃkkýeLke 
«kÃÞíkk 40 xfk sux÷e ðÄe þfu. yk{ 
®Mk[kE «kusufxMk{kt MkwÄkhu÷e s¤ ÔÞðMÚkkÃkLk 
fk{økehe yLku íkuLkku y{÷ sYhe Au.

(3) ÔÞÂõíkËeX s¤ «kÃÞíkk{kt ÚkLkkh ½xkzku yLku 
LkËeykuLkk s¤†kuík rðMíkkh ÃkkýeLke yAík 
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ðk¤k «Ëuþku{kt sþu íkuðk ¼ÞLku xk¤ðk Mkkhe 
heíku Mktf÷Lk Úkfe fwËhíke heíku [ku{kMkk{kt 
ðhMkkË æðkhk «kó ÚkLkkh s¤Lke ÞkuøÞ 
ÔÞðMÚkk ÃkØrík yÃkLkkðe Mktøkún fhðku òuEyu. 
yk {kxu {kuxk ÃkkÞk Ãkh s¤ MkthûkýLkk Ãkøk÷kt 
yLku WÃkkÞku nkÚk Ähðk òuEyu. nk÷Lkk 
rÃkÞík {k¤¾kLku MkwËZ çkLkkððwt òuEyu, 
s¤ðÃkhkþLke yMkhfkhfíkk yLku WíÃkkËfíkk 
ðÄkhðe òuEyu. ykuAk Ãkkýeyu Úkíkkt ÃkkfkuLke 
¾uíke yÃkLkkððe òuEyu, Ãkkýe s¤†kuík 
rðMíkkhku íku{s LkËe yLku fuLkk÷Lkkt çktLku fktXu ð]
ûkkuLkwt ðkðuíkh fhðwt òuEyu.

(4) ¼khík{kt ðkŠ»kf Mkhuhkþ 4Ãk #[ sux÷ku Mkkhku 
ðhMkkË Ãkzu Au su{ktLkku Ãk0 xfk ðhMkkË Vfík 
1Ãk rËðMkLkk økk¤k{kt Ãkzu Au yLku [ku{kMkkLkk 
[kh {kMk ËhBÞkLk Ãkzíkk ðhMkkË ÃkkýeLkku 
90 xfk sÚÚkku rçkLkWÃkÞkuøke heíku ðne òÞ 
Au. yk{ Vfík ðkŠ»kf ðhMkkËLkk 1Ãk xfk 
sux÷wt Ãkkýe rÃkÞík {kxu ðÃkhkþ Au. òu 
ðhMkkËe ÃkkýeLkku ÞkuøÞ yLku yMkhfkhf heíku 

Mktøkún fhðk{kt ykðu íkku ykuAk ¾[uo ¾uíkeLke 
WíÃkkËfíkk ðÄkhe þfkÞ yLku ¼qøk¼os¤Lkk 
y{ÞkorËík ðÃkhkþ{kt ½xkzku fhe þfkÞ. 

 ÃkkA÷k ½ýkt ð»kkuoÚke Ãkkýe ytøkuLkk 
fkÞËkyku, s¤ Mkthûký, s¤ ðÃkhkþ yMkhfkhfíkk, 
s¤Lke «kró yLku íkuLkk WÃkÞkuøk, {k¤¾kfeÞ 
MkwrðÄkyku ðøkuhu çkkçkíkku WÃkh Ãkqhíkwt æÞkLk ykÃkðk{kt 
ykðu÷ LkÚke. ðíko{kLk ÃkrhÂMÚkrík òuíkkt yLkuf ®Mk[kE 
«kusufxMk ÃkrhÃkqýo ÚkÞk LkÚke Ãkrhýk{u WÃk÷çÄ 
rÃkÞík ûk{íkkLkku ½ýku ykuAku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au yLku 
íku rÃkÞík ÔÞðMÚkk ytøku ¾[uo÷ LkkýktLkwt ÞkuøÞ ð¤íkh 
{¤íkwt LkÚke. yk{ Mkhfkh©e îkhk ykøkk{e Ãkt[ðŠ»kÞ 
ÞkusLkk{kt yk çkÄk s «kusufxMkLku ÞkuøÞ ykÞkusLk 
yLku Ã÷kLk îkhk ÃkrhÃkqýo fhðk òuEyu. 
 òu ¼khík ËuþLku ¾hk yÚko{kt Mkws÷k{ 
MkwV÷k{ yLku ~Þk{÷k{ çkLkkððku nþu íkku s¤ 
ytøkuLke ÞkuøÞ Lkerík yLku íkuLkku y{÷ fhðku Ãkzþu 
suLkk Úkfe {kLkð fÕÞkýLke MkkÚku Mkk{kSf, ykŠÚkf 
yLku ÃkÞkoðhýeÞ VkÞËkyku Ãký Úkþu.

Ãkkýe Ãkh{uïhLke Ëuý Au 
s¤ yu SðLk, s¤ yu y{]ík,

fh Mkki Mktøkík rLkh{¤ nhsLke... s¤...
ÃkÞkoðhýLkwt síkLk fhku Mkki, «Ëq»kýLkku Lkkþ fhu Mkki,

MðåA Ähíke, MðåA ykfkþ, íktËwhMíke MkkiLku çkûku... s¤...
¼qík¤ Ãkkýe, ¼qøk¼o Ãkkýe,

LkËe ÍhýkLkwt Xtzw Ãkkýe, 
MðåA hk¾ku, MðåA hk¾ku, nu {kLkðku MkVkE MkkÄku... s¤...

ð»kkou ð»ko, ð»kkou ð»ko, s¤ Mkt[Þ yu MkkiLkwt f{o,
ð]ûk ð]rØ s¤ Mk{]rØ s¤kþÞku{kt y{]ík ð]rü...s¤...
MðåA Mkkøkh, MðåA økkøkh, MðåA nkÚk, MðåA zkuÞku

Ãk{uïhLke Ëuý Au Ãkkýe 
yLku ðkÃkhku nðu rð[khe... s¤...
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½xíke s{eLk{kt rÃkÞík ¾uíkeLkk «&™ku yLku íkuLkwt rLkðkhý
  zkì. ykh. yu. Ãkxu÷   ©e yuMk. çke. ¼wðu÷k

MktþkuÄLk rLkÞk{f©eLke f[uhe, yk.f].Þw., ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) h63600

 પા્ણવી એ જી્ન છ.ે સમગ્ સૃતષ્ટના લાલન, 
પાલન અને ત્કાસમાં પા્ણવી અતન્ા્્ય પદરબળ છ.ે 
આપ્ણવી પૃથ્વી ઉપર ૯૭.૫ ટકા િદર્ાનું ખારંુ પા્ણવી છ ે
અને બાકવી પડતા ૨.૫ ટકા જટેલું પા્ણવી પૃથ્વીનવી સપાટવી 
ઉપર અને ભૂિભ્ય જળ તરવીકે છ.ે આ ૨.૫ ટકા જ ે
પા્ણવી છ ેતેના ૬૯ ટકા જટેલો ભાિ ધ્ુ્ પ્રિેશોમાં દહમ 
આ્ર્ણ તરવીકે, ૩૦ ટકા જટેલું પા્ણવી ભૂિભ્ય જળ અને 
જમવીનના ભેજ તરવીકે રહેલ છ ેઅને માત્ એક ટકો પા્ણવી 
સરો્રો, નિવી, ભવીના પ્રિેશોમાં રહેલ છ ે કે જ ેસજી્ 
તેમજ પ્ા્ય્ર્ણ માટ ેલભ્ છ.ે છલે્ા ૭૦ ્ષ્ય િરમ્ાન 
ત્વિનવી ્ સતવી બે અબજથવી ્ ધવીને ત્્ણ િ્ણવી થઇ છ ેઅને 
આજ ે૭.૬ અબજ જટેલવી થા્ છ.ે આ ્સતવીનવી જી્ન 
જરૂદર્ાતને પહોંચવી ્ળ્ા ખેતવી ક્ષેત્ે અને ઔદ્ોતિક 
ક્ષેત્ે જ ેત્કાસ થ્ો તેના કાર્ણે પા્ણવીનો ્પરાશ પ્ણ 
૬ િ્ણો ્ધ્ો છ.ે આનાથવી પ્ર્ત્યમાન સમ્માં પા્ણવી 
માટનેવી માન્જાતનવી માંિ અને પૂર્ઠા ્ ચચેનવી સમતુલા 
ખોર્ાઇ રહવી છ ેજનેા પદર્ણામ સ્રૂપે િુતન્ાના ભારત 
સદહતના ૩૧ િેશોમાં પા્ણવીનવી તંિવી ઊભવી થઇ છ.ે 

 પા્ણવીનો જો કોઈ મુખ્ સ્તોત હો્ તો તે 
્રસાિ છ.ે ચોમાસાનવી ઋતુ િરમ્ાન ભારતમાં ્ાતષ્યક 
સરેરાશ ૧૧૦૦ તમ.મવી. જટેલો ્રસાિ પડ ે છ.ે આ 
્રસાિ ચોમાસના ૧૦૦ દિ્સો િરમ્ાન પડ ેછ.ે  પરંતુ 
કમનસવીબવીએ છ ે કે આ સરેરાશ ્રસાિના ૫૦ ટકા 
્રસાિ માત્ ચોમાસાના ૧૫ દિ્સમાં જ પડવી જા્ છ.ે 
આ ઉપરાંત સમ્ અને સથળનવી સાપેક્ષે આ ્રસાિના 
પ્રમા્ણમાં પ્ણ ખૂબ જ તભન્નતા ્તા્ય્ છ.ે િા.ત. 
રાજસથાનમાં ્ાતષ્યક સરેરાશ ૧૦૦ તમ.મવી. ્રસાિ 
પડ ેછ.ે જ્ારે મેઘાલ્/ચેરાપુંજીમાં ૧૨૦૦૦ તમ. મવી. 
જટેલો ્ાતષ્યક ્રસાિ નોંધા્ છ.ે સામાન્ત: આપ્ણા 
િેશમાં ૧૧૦૦ તમ. મવી.  જટેલો ્ાતષ્યક સરેરાશ ્રસાિ 
પડ ેછ ેએટલે આપ્ણે ્ાતષ્યક સરેરાશ ૪૦૦૦ તબતલ્ન 

ઘનમવીટર પા્ણવી ્રસાિ દ્ારા મળે છ.ે પરંતુ ્રસાિના 
પ્રમા્ણમાં ખૂબ જ તભન્નતાને લવીધે ્રસાિરૂપવી પા્ણવીના 
સ્તોતાેનવી જાળ્્ણવી કર્વી ખૂબ મુ્કેલ બને છ.ે 

 ત્વિનવી સરખામ્ણવીમાં આપ્ણા ભારત િેશ 
પાસે કુલ ્સતવીના ૧૬ ટકા ્સતવી સામે ફકત ૨.૩ ટકા 
જમવીન અને માત્ ૪ ટકા તાજા પા્ણવીનો જથથો છ.ે 
ભારત પાસે કુલ ઉપલબધ પા્ણવીનો જથથાનો લિભિ 
૮૦ ટકા દહસસો કૃતષ ક્ષેત્ે, ૪ ટકા ઔદ્ોતિક ક્ષેત્ે, ૪  
ટકા ઊજા્ય ક્ષેત્ે, ૬ ટકા ઘરિથથુ ્પરાશમાં અને બાકવીના 
૬ ટકા અન્ ્પરાશમાં જા્ છ.ે આમ, તાજા પા્ણવીનો 
મોટા ભાિનો જથથો કૃતષ ક્ષેત્ે જતો હો્ા  છતાં તેનવી 
કા્્યક્ષમતા ઘ્ણવી જ ઓછવી છ ેઅને જો કૃતષ ક્ષેત્ે તપ્ત 
આપ્ાનવી પધધતતમાં આમૂલ પદર્ત્યન લા્્ામાં નહવી 
આ્ે તો માથા િવીઠ પા્ણવીનવી ઉપલબધતા જ ે૧૯૪૭માં 
૬૦૦૮ ઘનમવીટર હતવી તે ઘટવીને ૨૦૨૫માં ફકત ૭૫૦ 
ઘનમવીટર થઇ જશે. 

 િુજરાતનવી તસથતત તો આનાથવી પ્ણ ત્ષમ છ.ે 
િુજરાતમાં જળસ્તોત જ ે્ ાકે, ભૂિભ્ય જળ, તળા્, નહેર 
્િેરે ખૂબ જ તસતમત છ.ે  િુજરાત રાજ્માં જળસ્તોતના 
ત્કાસના ધતનષ્ટ પ્ર્ાસો હાથ ધર્ામાં આ્ેલ છ.ે કુલ 
૧૮૫ જટેલા નિવીઓના જળસ્તા્ ત્ભાિોમાં િુજરાત 
રાજ્નવી ્હેંચ્ણવી થ્ેલ છ.ે  રાજ્માં કુલ ૬૪.૮૮ લાખ 
હેકટર ત્સતારમાં તપ્ત થઇ શકે એ્વી ક્ષમતા છ.ે પરંતુ 
હાલ કુલ ૩૦.૩૨ લાખ હેકટર ત્સતાર તપ્ત હેઠળ 
છ.ે સરિાર સરો્ર ્ોજના હેઠળ ્ધારાનો ૧૮ લાખ 
હેકટર જટેલા ત્સતારમાં તપ્ત થશે.  આમાં ૮૦ ટકા 
ફાળો ભૂિભ્ય જળનો છ ેઅને નહેર દ્ારા ફકત ૨૦ ટકા 
ત્સતાર તપ્ત હેઠળ છ.ે 

 િુજરાતમાં તજલ્ા્ાર તપ્ત ત્સતારનવી 
ટકા્ારવી જોઇએ તો સૌથવી ્ધુ તપ્ત ત્સતાર 
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િાંધવીનિર તજલ્ો ધરા્ે છ.ે જ્ારે ડાંિને બાિ કરતા 
ભરૂચ, સુરેનદ્નિર અને કચછ તજલ્ાઓમાં ૨૦ ટકા 
કરતા પ્ણ ઓછો ત્સતાર તપ્ત હેઠળ છ.ે જો તપ્તના 
સ્તોતો પ્રમા્ણે જોઈએ તો િાંધવીનિર અને ડાંિ તજલ્ામાં 
૧૦૦ ટકા ત્સતાર ભૂિભ્ય જળ તસંતચત છ ેજ્ારે સુરત 
તજલ્ામાં ૮૦ ટકા તપ્ત નહેરના પા્ણવીથવી થા્ છ.ે 
્ધુમાં તપ્તનો પાક ્ાર ઉપ્ોિ જોઇએ તો મુખ્ત્ે 
ત્સતાર ખાદ્ અને તેલવીતબ્ાંનાં પાકો હેઠળ છ.ે 

રાજ્માં સૌથવી ્ધુ ભૂિભ્ય જળનો તસંચાઇ 
માટ ે ઉપ્ોિ મહેસા્ણા, બનાસકાંઠા અને િાંધવીનિર 
તજલ્ાઓમાં થા્ છ.ે જનેા પદર્ણામે જળ સંચ્ અને 
ઉપ્ોિનવી સમતુલા ખોર્ાઇ જા્ છ.ે સરેરાશ આ 
ત્સતારમાં પ્રતત ્ષ્ય ભૂિભ્ય જળનું સતર દિ્સે દિ્સે 
નવીચે ઉતરે છ.ે તેના લવીધે પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિા પ્ણ ખરાબ 
થતવી જા્ છ.ે હાલમાં થ્ેલ સ્ષેક્ષ્ણ પ્રમા્ણે રાજ્ના 
કુલ ભૂિભ્ય જળના ૫.૪૮ ટકા પા્ણવી ક્ષાદર્ છ ેજ્ારે 
૪.૧૧ ટકા અને ૧૪.૭૯ ટકા પા્ણવી અનુરિમે નાઇટ્ટે 
અને કલોરાઇડથવી પ્રિૂતષત થ્ેલ છ.ે 

આનવી સામે િતક્ષ્ણ િુજરાતના ઊકાઇ 
કાકરાપાર તપ્ત ત્સતારમાં બારમાસવી તપ્તનવી 
સિ્ડને લઇને ખેડતૂોએ પ્ર્ણાતલકતાિત અને સૂતચત 
પાક પધધતતનવી જગ્ાએ ્ધુ પા્ણવીનવી જરૂદર્ાત્ાળા 
ડાંિર અને શેરડવીનું ્ા્ેતર શરૂ ક્ુિં. જનેો ્ષયો્ષ્ય 
ત્સતાર પ્ણ ્ધતો િ્ો છ.ે િા.ત. સૂતચત પાક પધધતત 
મુજબ જ ેશેરડવીનું ્ા્ેતર માત્ ૧૦ ટકા ત્સતારમાં 
જ કર્ાનું હતું, તે ૬૦ ટકા ત્સતારમાં થા્ છ ેસાથે 
સાથે આ બંને પાકોમાં પ્ર્ણાતલકાિત પધધતતથવી રેલા્વીને 
જરૂદર્ાત કરતાં ત્્ણથવી ચાર ઘણ પા્ણવી ક્ારવીઓમાં 
ભર્ામાં આ્ે છ ે જનેે કાર્ણે ક્ષાદર્તા અને જળ 
મગ્તાના પ્રશ્ો ઉદભવ્ા છ ે અને પદર્ણામ સ્રૂપે 
શેરડવીના પાક ઉતપાિનમાં ૪૫-૫૦ ટકા અને ડાંિરના 
પાકમાં અંિાજીત ૫૦-૫૫ ટકા ઉતપાિનમાં ઘટ નોંધા્ેલ 
છ.ે એટલું જ નહીં બ્કે ૩૦-૩૫ ટકા જટેલા પા્ણવીનો 
પ્ણ ્હવી જ્ાથવી વ્્ થા્ છ.ે 

આમ, આઝાિવી પછવી ભારત િેશમાં 
ઔધોતિકર્ણ અને શહેરવીકર્ણ ્ધ્ાથવી ખેડા્ણ 

હેઠળનવી જમવીનનો ત્સતાર ઘટ્ા પામેલ છ.ે આમ 
થ્ાથવી ખેડતૂો દ્ારા તપ્ત હેઠળનવી જમવીનમાં ઘતનષ્ટ 
ખેતવી પધધતત અપના્્ામાં આ્તાં જમવીનમાં ્ ધુ પડતા 
તપ્તને લઇને તનતારને લિતા પ્રશ્ો ઉિભ્ેલ છ.ે જથેવી 
પાક ઉતપાિન ઘટ્ાનવી સાથે સાથે રોિ અને જી્ાતના 
પ્રશ્ો પ્ણ ઉિભ્્ા પામેલ છ.ે આ પ્રશ્ોના તનકાલ 
માટ ેપા્ણવીનો કા ્્યક્ષમ ઉપ્ોિ થા્ અને ્ધારે જમવીન 
તપ્ત હેઠળ આ્રવી લે્ા્ તે અંિે ત્ચારવીએ તો 
તપ્તનવી ક્ારા-પાળવી, નવીક-પાળા કે ખામ્ણા પધધતતને 
બિલે સૂક્મ તપ્ત પધધતત અપના્્વી જોઇએ.

આપ્ણા િેશમાં હાલમાં કુલ તપ્ત ત્સતારના 
ફકત ૧.૬ ટકા (૪૩ લાખ હેકટર) ત્સતાર જ સૂક્મ 
તપ્ત હેઠળ છ.ે જમેાં પ્ણ ફકત ન્ રાજ્ સૂક્મ 
તપ્તના ૯૪ ટકા ત્સતાર આ્રવી લે છ.ે િુજરાતમાં 
્ષ્ય ૨૦૧૫-૧૬ સુધવી અંિાજ ેસૂક્મ તપ્ત પૈકવી ટપક 
તસંચાઇ હેઠળ ૪ લાખ અને ફુ્ારા તપ્ત હેઠળ ૪ લાખ 
એમ મળવી કુલ અંિાજીત ૮ લાખ હેકટર ત્સતારમાં 
ખેડતૂો દ્ારા સૂક્મ તપ્ત પધધતત અપના્્ામાં આ્ેલ 
છ.ે 

ભારતમાં કૃતષ ક્ષેત્ે તપ્તનો ઉપ્ોિ જોતા 
તપ્તનવી કા્્યક્ષમતા ્ધાર્ા તેમજ ્ધુ ત્સતારોને 
તપ્ત હેઠળ આ્રવી લે્ા માટ ે ટપક અને ફુ્ારા 
પધધતત અપના્્ાનવી ઘ્ણવી ત્શાળ શક્તાઓ રહેલવી 
છ.ે આ માટ ેટપક અને ફુ્ારા તપ્ત પધધતતનવી તાંતત્ક 
જા્ણકારવી, સરકારનવી સહા્કારવી ્ોજનાઓનવી માદહતવી 
અને તેનું અસરકારક અમલવીકર્ણ થા્ તે ઘણં જરૂરવી 
છ.ે

 ્ધુમાં ‘પા્ણવીનું િરેક ટવીપું દકંમતવી છ’ે એ 
ત્ચારધારાને અનુલક્ષવીને કેનદ્ સરકારે ‘હર ખેતકો 
પાનવી’ ના સૂત્ સાથે ‘પ્રધાન મંત્વી કૃતષ તસંચાઇ ્ોજના’ 
્ષ્ય ૨૦૧૫-૧૬ થવી સમગ્ િેશમાં શરૂ કરેલ છ ેજનેો 
રાજ્માં તે જ ્ષ્યથવી અમલ કરેલ છ.ે 

 આ ્ોજના અંતિ્યત શક્ છ ેત્ાં નિવીઓના 
પ્ર્ાહોને એક બવીજા સાથે જોડ્ા સદહત પુર અને 
િુષકાળનવી તસથતત ઊભવી થતવી અટકા્્ા માટ ેઉપલબધ 
જળ સંપતતિનો મહતિમ ઉપ્ોિ થા્ તેનવી ખાતરવી 
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કર્ા માટનેા તમામ ત્ક્પો િંભવીરતા પૂ્્યક ધ્ાનમાં 
લઇને ‘જળ સંચ્’ અને‘ જળ તસંચન’ દ્ારા ્રસાિવી 
પા્ણવી ઉપ્ોિ કરવીને જળ સંરક્ષ્ણ અને ભૂિભ્ય જળ 
દરચાજ ્ય સં્ધ્યન તથા ્ોટર શેડ ત્કાસ જ ે્ ા ત્ત્ધ 
કામો આ્રવી લે્ા્ેલ છ.ે આ ્ોજનામાં ચાર ઘટકોનો 
સમા્ેશ કર્ામાં આ્ેલ છ.ે (૧) એ. આઇ. બવી.પવી. 
(Accelerated Irrigation Benefit Programme) (૨) 
હર ખેતકો પાનવી (૩) ્ોટરશેડ ડે્ લપમેનટ (૪) પર ડો્પ 
મોર રિોપ.

શ્પયતના અંગેના પ્રશ્્રો અને તેનુ શ્નવાર્ણ :

કૃતષ ઉતપાિનમાં તપ્ત વ્્સથાનો લિભિ 
૩૦ % જટેલો ફાળો છ.ે તપ્તના બેફામ પ્ણે અ્ૈજ્ાતનક 
ઉપ્ોિથવી પા્ણવીના વ્્ ઉપરાંત જમવીનનવી તંિુરસતવી 
ઉપર તેમજ પોષક તત્ોનવી લભ્તા ઉપર અ્ળવી 
અસર થા્ છ ેજનેા કાર્ણે પાક ઉતપાિન ઘટ ેછ.ે આમ, 
્ધુ પડતા તપ્તથવી ઉિભ્તા પ્રશ્ોના તનરાકર્ણ માટ ે
નવીચે મુજબના પિલાં ભર્ા આ્કા્્ય છ.ે

(૧) ખેડતૂ સમુિા્ દ્ારા સૂક્મ તપ્તના અમલ માટ ે
પ્ર્તનો કર્ા. 

(૨) ભેજ સંગ્હ માટ ે કુિરતવી અને કૃતત્મ આચછાિન 
(મત્ચંિ) ના ઉપ્ોિને પ્રોતસાહન આપ્ું.

(૩) પાકનવી જરૂદર્ાત મુજબ ચોક્કસ સમ્ે અને 
્ોગ્ જગ્ાએ તસંચાઇનું પા્ણવી આપવી પા્ણવીના 
ઉપ્ોિનવી કા ્્યક્ષમતા ્ધાર્ા માટનેવી કૃતષ 
તજજ્તાઓ અપના્્વી અને આ માટ ે ખેડતૂોને 
ઉપ્ોિવી થા્ તે્ા ્ધુ તાલવીમ કા્્યરિમોનું 
આ્ોજન કર્ું.

(૪) તપ્તનવી ્ોગ્ પધધતતિ દ્ારા ચોક્કસ સમ્ે તપ્ત 
વ્્સથાપન કર્ા મોબાઇલ તજજ્તાનો ઉપ્ોિ 
કર્ો કે જથેવી તપ્તનવી કા્્યક્ષમતા ્ધવી શકે.

(૫) તપ્ત પા્ણવીના ્પરાશ માટ ે ્ોગ્ ક્ષેતત્્ 
આ્ોજન કર્ું કે જથેવી તપ્ત ત્સતાર હેઠળ બધા 
જ ખેતરમાં તપ્ત પા્ણવી મળવી શકે.

(૬) શાકભાજી અને અન્ ક્ષેતત્્ પાકોમાં ભલામ્ણ 
કરેલ ્ ોગ્ સૂક્મ તપ્ત પધધતતનો ઉપ્ોિ કર્ો.

(૭) ્ધુ તપ્તનવી જરૂદર્ાત ્ાળા પાક જ ે્ ા કે શેરડવી, 
કેળ ્િેરેનું ટપક તપ્ત પધધતત હેઠળ જ ્ા્ેતર 
કર્ુ.ં

(૮) ડાંિરના પાકને જ્ાં શક્ હો્ ત્ાં શ્વી (SRI) 
પધધતત દ્ારા ્ા્ેતર કર્ા માટ ે ખેડતૂોને 
પ્રોતસાદહત કર્ા.

ખેડતૂ્રો દ્ારા લેવાનાં ્તાં પગલાં : 

(૧) ખેડતૂોએ રેલા્વીને (નવીક/પાળાથવી) પા્ણવી આપ્ાનવી 
પધધતતને બિલે સૂક્મ તપ્ત પધધતતનો ઉપ્ોિ 
કર્ો.

(૨) સેતનદ્્ કચરાનો ઉપ્ોિ ખેતવી પાકમાં આચછાિન 
(મત્ચંિ) તરવીકે કર્ો.

(૩) સથળ અને પાકને અનુરૂપ તપ્ત તજજ્તાઓ અને 
ભલામ્ણ કરેલ તપ્ત પધધતતઓ અપના્્વી.

(૪) ક્ષેત્ વ્્સથાપન ભલામ્ણ મુજબ અપના્્ું જ ે
એકસરખા અને ખાતરવી પૂ્્યક તપ્ત માટ ેજરૂરવી 
છ.ે

(૫) શેરડવી, કેળ તેમજ શાકભાજી અને અન્ પાકોમાં 
ભલામ્ણ કરેલ સૂક્મ તપ્ત અપના્વી તપ્ત 
પા્ણવીનો બચા્ કર્ો. 

(૬) ખેડતૂો દ્ારા ડાંિરનવી શ્વી પધધતતનો અમલ કરવી 
૪૦ % પા્ણવીનવી બચત કરવી ૨૫ % ્ધુ ઉતપાિન 
અને રોિ-જી્ાતનવી સમસ્ાને હલ કર્વી.

આમ, ્ોગ્ સમ્ે, ્ોગ્ માત્ામાં અને ્ોગ્ 
પધધતતએ તપ્ત આપ્ાથવી જમવીન બિડતવી અટકે છ ે
તેમજ પા્ણવીનો બિાડ અટક્ાથવી પા્ણવીનો બચા્ થા્ 
છ,ે જમવીન જળ્ા્ છ,ે રોિ-જી્ાત તેમજ નીંિામ્ણનો 
પ્રશ્ પ્ણ હળ્ો થા્ છ.ે જનેા કાર્ણે પા્ણવીના પ્રત્ેક 
ટવીપે ખેતવી ખચ્યમાં ઘટાડો થા્ છ ેઅને ્ધુ ઉતપાિન 
મળે છ.ે 
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 ÏÞkrík ÔÞkMk  
f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykf]Þw, økkuÄhk -389001

VkuLk : (0h67h) h6Ãk1h8

swËe swËe rÃkÞík ÃkØríkyku îkhk ÃkkýeLkku fkÞoûk{ WÃkÞkuøk

 પા્ણવી આપ્ણવી સૌથવી મૂ્્્ાન સંપિા પૈકવીનું 
એક છ.ે અભ્ાસોએ િશા્યવ્ું છ ે કે આપ્ણવી ઘ્ણવી 
તસંચાઇ પ્ર્ણાલવીઓમાં નબળું આ્ોજન અથ્ા ખૂબ જ 
તબનકા્્યક્ષમ પા્ણવીના સમ્પત્ક અથ્ા સમારકામનવી 
જરૂર છ.ે િુજરાત રાજ્નવી કુલ ખેતવીનવી જમવીનનાં ૭૯% 
ટકા ત્સતારનવી તસંચાઇ ભૂિભ્યજળથવી (કૂ્ા, બોર ્ િેરે) 
થા્ છ.ે સમ્નવી સાથે ભૂિભ્યજળ ભંડારો ઓછા થ્ાથવી 
પા્ણવીના સતર નવીચા જા્ છ ેઅને ્ધુ ઊંડાઇથવી પા્ણવી 
ખેંચતા તેનવી િુ્ણ્તિા તપ્ત માટનેવી જરુરવી્ાત મુજબનવી 
રહેતવી નથવી. ખાસ કરવીને મધ્મથવી મોટો ત્સતાર ધર્તા 
ખેડતૂો પાસે પોતાનો પા્ણવીનો સ્તોત હો્ા છતા ઘ્ણવી્ાર 
પુરા ત્સતારમાં તપ્ત થઇ શકતું નથવી. ધોરવી્ા ક્ારાનવી 
પારંપદરક તપ્ત પધધતતમાં જમવીન પર આિળ ્ધતો 
પા્ણવીનો પ્ર્ાહ પુરેપુરવી જમવીનને પા્ણવીથવી તરબોળ કરવીને 
આિળ ્ધે છ.ે આ પધધતતમાં પા્ણવીના બિાડ ઉપરાંત 
બવીજા પ્ણ બે િેરલાભ છ.ે એક તો મૂળ ત્સતારમાં 
્ધારે પડતું પા્ણવી ભરાઇ જા્ છ.ે બવીજુ ંછોડ્ાને હ્ા 
અને િરમવીનવી અછત થા્ છ ેજ ેખોરાક (પોષક દ્વ્ો)નવી 
શોષ્ણ દરિ્ામાં બાધક બને છ.ે આ ઉપરાંત નીંિામ્ણમાં 
્ધારો થ્ાથવી ખાતરનવી કા્્યક્ષમતામાં ઘટાડો પ્ણ થા્ 
છ.ે પા્ણવીએ જી્ન, આજીત્કા, ખાધ સુરક્ષા અને ટકાઉ 
ત્કાસ માટ ે મૂળભૂત પ્રાકૃતતક સંપિા છ.ે ઝડપવી રવીતે 
ત્કાસશવીલ એ્ા આપ્ણા રાષ્ટમ્ાં ્ધતવી જતવી ્સતવી 
અને આબોહ્ામાં પદર્ત્યનનવી અસર સાથે ્ધતવી જતવી 
પા્ણવીનવી જરૂદર્ાતને લવીધે અલિ અલિ ્ પરાશકતા્યના 
જૂથો ્ચચે પા્ણવીનવી અછતનો સામનો કરવી રહ્ો છ.ે 
પા્ણવી એ જી્ન ટકા્વી રાખ્ા માટ ે ખૂબ જ જરૂરવી 
છ.ે તેથવી તેનો િેર્હવી્ટવી અને તબનકા્્યક્ષમ ઉપ્ોિ 
અટકા્ો રહ્ો. જ ે માટ ે અહવી પા્ણવીનો પૂરો કા્્યક્ષમ 
ઉપ્ોિ કરતવી ત્ત્ધ તસંચાઇ પધધતતનવી જા્ણકારવી 

આપ્ામાં આ્ેલ છ.ે 

(૧) ટપક શ્સંચાઈ પધધશ્ત ઃ

 ટપક પધધતત એક એ્વી તપ્ત વ્્સથા છ,ે 
જમેા પા્ણવીના ટવીપા ્ ડ ેમૂળ ત્સતારમાં પા્ણવી આપ્ામાં 
આ્ે છ ે અને પા્ણવીના મ્ા્યદિત જથથા ્ડ ે પાકનવી 
પા્ણવીનવી જરૂરવી્ાત સંતોષવી શકા્ છ.ે ટપક (દડપ્) 
પધધતતમાં પા્ણવીના ટવીપે ટવીપે છોડનવી જરૂરવી્ાત પ્રમા્ણે 
જ છોડને મૂળ પ્રિેશમાં િરરોજ એકધારૂં આપ્ામાં 
આ્ે છ.ે પા્ણવી સાથે પ્ર્ાહવી ફદટ્યલાઈઝર પ્ણ છોડનવી 
જરૂદર્ાત મુજબ આપવી શકા્ છ.ે આ પધધતતના મુખ્ 
ભાિોમાં પંપ ચાલક ્ંત્, સેનડ (રેતવી-કાંકરા) દફ્ટર, 
સરિવીન (જાળવી) દફ્ટર, ખાતરનવી ટાંકવી, મેઈન લાઈન, સબ 
મેઈન લાઈન, લેટરલ તથા દડપ્ર પલાતસટક માંથવી બનેલા 
હો્ છ.ે  (જૂઅાે ફાેટાે ક્ર પેજ નં. ૪)

સૂક્મ શ્સંચાઈ ઃ

(૧)  પા્ણવી ઓછા િરે પૂરુ પાડ્ામાં આ્ે છ.ે

(ર)  પા્ણવી લાંબા સમ્િાળા માટ ેપૂરુ પાડ્ામાં આ્ે 

છ.ે

(૩)  પા્ણવી તન્તમત અંતરાલમાં પૂરુ પાડ્ામાં આ્ે છ.ે

(૪)  પા્ણવી સવીધુ છોડના મૂળ ત્સતારમાં પહોચાડ્ામાં 

આ્ે છ.ે

(પ)  પા્ણવી પ્રેશર દડતલ્રવી તસસટમ (િબા્ણપ્રિાન 

પધધતત) દ્ારા પૂરુ પાડ્ામાં આ્ે છ.ે

(૬)  ખાતરો પા્ણવી દ્ારા પુરા પાડ્ામાં આ્ે છ.ે
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 માઈરિો ઈદરિેશન તસસટમ (સૂૂક્મ તસંચાઈ 
પધધતત) પાકનવી લંબાઈનવી સાથે િોઠ્ા્ેલ દડપ્રો 
સાથેનવી ત્ત્ધ પ્રકારનવી દફ્ટ્શેન તસસટમ, સબમેઈન 
લાઈનો અને લેટરલોનું માળખું રચવીને પાકને પા્ણવી 
પહોંચાડ ે છ,ે પ્રત્ેક દડપ્ર પોષક તત્ો અને જરૂરવી 
્ૃતદ્ધ માટનેા પિાથયો થોડા પ્રમા્ણમા,ં  ચોકકસપ્ણે અને 
એકસમાન જથથામાં સવીધા છોડના મૂળ ક્ષેત્માં પહોચાડ ે
છ.ે પા્ણવી અને પોષક તત્ો સ્તા્કો દ્ારા જમવીનમાં 
િાખલ થઈ, િુરુત્ાકષ્ય્ણ અને કેશાકષ્ય્ણના સં્ુકત 
બળથવી છોડના મૂળમાં પહોંચે છ.ે આ પ્રકારે છોડનવી 
ભેજ અને પોષક તત્ો માટનેવી જરૂરવી્ાત તાતકાતલક 
પૂરવી થા્ છ,ે સાથે છોડ ક્ારે્ પા્ણવી ખેંચ ન અનુભ્ે 
તેનવી ખાતરવી થ્ાથવી, ્ ૃતદ્ધ અને ઊંચા પાક લ્ણ્ા માટનેવી 
િુ્ણ્તિા ્ધે છ ેઅને બેહતર બને છ.ે

આમ તો તસંચાઇનવી આધુતનક પધધતતઓમાં 
ટપક તસંચાઇ પધધતત, ફુ્ારા પધધતત તેમજ પોરષ 
પાઇપ દ્ારા તપ્ત પધધતત પ્ણ છ.ે પરંતુ ટપક તસંચાઇ 
પધધતતના ફા્િા જોતાં તેને આધુતનક તસંચાઇ પધધતતમાં 
શ્ેષ્ઠ કહવી શકા્.

ટપક શ્સંચાઇ પધધશ્તના ફાયદાઓ ઃ

	ટપક પધધતત દ્ારા પા્ણવીનવી ૪૦ થવી ૬૦ % સુધવીનવી 
બચત કરવી શકા્ છ.ે પા્ણવી સવીધું જ ્નસપતતના 
મૂળ ત્સતારમાં ટપકવીને પડતું હો્ાથવી એટલા જ 
પા્ણવીમાં બે થવી ત્્ણ િ્ણા ત્સતારમાં તપ્ત આપવી 
શકા્ છ.ે

	િરરોજ પા્ણવી મળતું રહે્ાથવી હ્ા, િરમવી અને 
ભેજનું સરસ સમવીકર્ણ સજા્ય્ છ ેજથેવી ્ નસપતતના 
મૂળ ્ધુને ્ધુ કા્્યરત રહે છ ેપદર્ણામે છોડનવી 
્ૃતદ્ધ અને ત્કાસ ઝડપથવી થા્ છ.ે

	પા્ણવીમાં સંપૂ્ણ્ય દ્ાવ્ એ્ા ખાતરો (િા.ત. ્ુદર્ા, 
એમોતન્મ સ્ફેટ ્િેરે) તેમજ જમવીનમાં 
આપ્ાનવી અમૂક જતંુનાશક િ્ાઓ પા્ણવી સાથે જ 
મૂળ ત્સતારમાં સરખા પ્રમા્ણમાં આપવી શકા્ છ ે

જથેવી પોષકતત્ોનવી બચત થા્ છ ેતેમજ ખાતર 
છાંટ્ાનવી મજૂરવી બચે છ ે અને ૨૫ થવી ૩૦ % 
ખાતર ઓછુ ં્પરા્ છ.ે

	ક્ારા, પાળા, ખામ્ણા, ધોરવી્ા, જમવીન પોચવી 
રાખ્ાનવી િોળ કર્ાનવી તેમજ તપ્ત આપ્ા 
માટનેવી મજૂરવી પ્ણ બચે છ.ે

	ટપક પધધતતથવી અસમતોલ જમવીનમાં પ્ણ સારવી 
રવીતે તપ્ત આપવી શકા્ છ.ે

	નીંિ્ણ ઓછુ ંથા્ છ ેતેથવી નીંિ્ણનાશક િ્ાઓ 
તેમજ મજૂરવી ખચ્યમાં પ્ણ ઘટાડો થા્ છ.ે

	જમવીનમાં પા્ણવીનો ભરા્ો થ્ેલો રહેતો ના હો્ાને 
કાર્ણે રોિ-જી્ાત ઓછા આ્ે છ.ે

	ત્જળવીનવી આશરે ૩૦ થવી ૩૫ % ટકા બચત થા્ 
છ.ે

	ક્ષાર્ાળા પા્ણવીનો પ્ણ તપ્ત માટ ેઉપ્ોિ કરવી 
શકા્ છ.ે

	જમવીનમાં તપ્ત ઓછુ ંહો્ ત્ારે તેમાં માત્ ભેજ 
હો્ાથવી ખેતવી કા્યોમાં સુિમતા રહે છ.ે

	ઉતપાિનમાં આશરે ૩૦ % જટેલો ્ધારો થા્ 
છ ેઅને િુ્ણ્તિા સારવી આ્ે છ ેજથેવી બજારભા્ 
સારા મળે છ.ે

	પાક ્હેલો આ્ે છ ેઆથવી શરૂઆતનવી અછતનો 
લાભ મેળ્વીને સારા બજારભા્ મેળ્વી શકા્ છ.ે

મયા્બદા ઃ

પ્રારંતભક ખચ્ય ્ધુ આ્ે છ.ે

શ્નવાર્ણ ઃ

િુજરાત સરકાર દ્ારા જી.એસ.એફ.સવી., 
જી.એન.એફ.સવી. અને જી.આઇ.સવી. ના સં્ુકત ઉપરિમે 
તરવીકે િુજરાત ગ્વીન રવી્ો્્ુશન કંપનવીનવી સથાપના 
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કરેલ છ ે જ ે ખેડતૂોને ૫૦ % અથ્ા ` ૬૦,૦૦૦/- 
પ્રતત હેકટરે બે માંથવી જ ેઓછુ હો્ તે સબતસડવી સ્રૂપે  
આપે છ.ે

નોંધ : ટપક પધધતત ્ સા્્ા માટ ેજી.એસ.એફ.સવી. તથા 
જી.એન.એફ.સવી. ડપેો અથ્ા િરેક તજલ્ાઓમાં આ્ેલ 
કૃતષ કેનદ્, કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવી તેમજ કંપનવીના પ્રતતતનતધનો 
સંપક્ય સાધો.

(૨) ફુવારા શ્સંચાઇ પધધશ્ત ઃ

 ફુ્ારા (પા્ણવીનો છટંકા્) તસંચાઇ એ એ્વી 
તસંચાઈનવી પદ્ધતત છ ેજ ે્રસાિનવી સમાન છ.ે સામાન્ 
રવીતે પંતમપંિ દ્ારા પાઇપ તસસટમ દ્ારા પા્ણવીનું ત્તર્ણ 
કર્ામાં આ્ે છ.ે તે પછવી હ્ામાં ફુ્ારાનવી જમે ચોક્કસ 
દિશામાં પા્ણવી છાંટ્ામાં આ્ે છ ેઅને સમગ્ સપ્રે હેડ 
દ્ારા જમવીનનવી સપાટવીને તસંચાઈ કરે છ ેજથેવી તે જમવીન 
પર પડવી િ્ેલા નાના પા્ણવીના ટવીપાંમાં તૂટવી જા્. પા્ણવીના 
છટંકા્રો નાના તેમજ મોટા ત્સતારો માટ ે કા્્યક્ષમ 
ક્રેજ પૂરંુ પાડ ેછ ેઅને તમામ પ્રકારના િુ્ણધમયો ્ાળવી 
જમવીન માટ ેઉપ્ોિમાં લે્ા માટ ે્ોગ્ છ.ે તે લિભિ 
તમામ પ્રકારનવી જમવીન માટ ેઅનુકૂલનશવીલ છ ે કાર્ણ 
કે તસપ્રંકલસ્ય જરૂદર્ાત મુજબનવી ત્શાળ શ્ે્ણવીના સ્ા્ 
ક્ષમતામાં ઉપલબધ છ.ે તે ઉચચ િુ્ણ્તિાનવી, પર્ડ ે
તે્ા અને સથાપનનવી સરળતાના સં્ોજનમાં મહતિમ 
પા્ણવી બચતનવી ખાતરવી કર્ા માટ ેરચા્ેલ છ.ે કા્્યક્ષમ 
સંતોષ પ્રાપ્ત કર્ા અને ખચ્ય અથ્યશાસ્ત જાળ્્ા માટ ે
તમામ ઉતપાિનો ઉચચ શતકત અને રાસા્ત્ણક પ્રતતકાર 
એતનજતન્દરંિ પલાતસટકમાંથવી બના્્ામાં આ્ે છ.ે 
તિુપરાંત, સમાન પા્ણવી ત્તર્ણ અને ઊંચવી કા્્યક્ષમતા 
સુતનતચિત કર્ા માટ ેપ્રોડક્ટસનવી કામિવીરવીનું પદરક્ષ્ણ 
પ્ણ કર્ામાં આ્ે છ ે(જૂઅાે ફાેટાે ક્ર પેજ નં. ૪)

ફુવારા (પા્ણીના છટંકાવની) શ્સચંાઈ પધધશ્તના લાભ્રો :

	પા્ણવીના ્ હન માટ ેચેનલોનવી જરૂદર્ાત રહેતવી નથવી. 

	તે ભારે માટવી તસ્ા્ તમામ પ્રકારનવી જમવીન માટ ે
્ોગ્ છ.ે

	તે એ્ાં પાકો માટ ે ્ોગ્ તસંચાઈ પધધતત છ ે કે 
જ્ાં એકમ ત્સતાર િવીઠ પલાનટનવી ્સતવી ખૂબ ઊંચવી 
હો્ છ.ે તે તેલવીતબ્ાં બવીજ અને અન્ અનાજ અને 
્નસપતત પાક માટ ેસૌથવી ્ોગ્ છ.ે

	તે પા્ણવી બચા્ે છ.ે

	આ પધધતતનવી તસસટમ િતતશવીલતા ધરા્ે છે

	તે અસમતલ ત્સતાર માટ ેપ્ણ ઉપ્ોિ કરવી શકા્ 
છ.ે

	કોઈ બંડનવી આ્્્કતા નથવી તેથવી તે જમવીન બચા્ે 
છ.ે

	આ ટકેનવીકમાં ્ધારે માઇરિો-આબોહ્ાને પ્રોતસાહન 
મળે છ.ે

	સ્ોત કરતાં ઊંચવી ઉંચાઇ પર તસથત ત્સતાર તસંચાઈ 
કરવી શકા્ છ.ે

	આ ટકેનવીકમાં દ્ાવ્ ખાતરો અને રસા્્ણોનો 
ઉપ્ોિ કર્ાનવી સંભા્ના છ.ે

	તસંચાઈનવી આ પદ્ધતતમાં શ્મનવી એકંિર દકંમત 
સામાન્ રવીતે ઘટાડાઈ છ.ે

	જમવીનનવી સપાટવી પરનવી સવીધવી તસંચાઈ થતવી નથવી 
જથેવી તેમાં ભૂતમ ક્ચનવી જમવીનનું ધો્ા્ણ ઘટાડવી 
શકા્ છ.ે

ફુવારા શ્સસટમના ગેરલાભ્રો :

	આ ટકેનવીકમાં પ્રારંતભક ખચ્ય ઊંચો છ.ે

	કા્્ય માટ ેઉચચ અને સતત ઊજા્યનવી આ્્્કતા.

	ઉચચ પ્નનવી તસથતત અને ઉચચ તાપમાન ત્તર્ણ 
હેઠળ એતપલકેશન કા્્યક્ષમતા નબળવી છ.ે

	જ્ારે તાપમાન ૯૫ ફેરનહવીટ કરતા ઊંચું હો્ 
ત્ારે ખૂબ ખારા પા્ણવીને લવીધે છોડના પાિડાં બળવી 
જા્ છ.ે

	 તસંચાઈ િરતમ્ાન પા્ણવીના બાષપવીભ્નને લવીધે 
પા્ણવીનવી ખોટ છ.ે
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(૩) શ્પંચર (માટલા) શ્સંચાઇ પધધશ્ત ઃ

 પા્ણવીનવી તપંચર તસંચાઈનવી પધધતત ખૂબ જ 
કા્્યક્ષમ પરંપરાિત પદ્ધતતઓમાંથવી એક છ.ે તે ૨૦૦૦ 

થવી ્ધુ ્ષયો સુધવી સફળતાપૂ્્યક ઉપ્ોિમાં લે્ાઈ છ ે

અને તે ્ધુ વ્ાપક રવીતે ઉપ્ોિમાં લે્ાશે કાર્ણ કે 
ખેડતૂ તેના ઘ્ણા અનુકૂળ લક્ષ્ણોથવી પદરતચત છ.ે તે 

ખાસ કરવીને ઉચચ ક્ષારતા, આત્ંતતક િરમ ્ાતા્ર્ણ, 

મ્ા્યદિત પા્ણવી પૂર્ઠા અને મ્ા્યદિત સ્ોતો જ ે્ વી મુ્કેલ 
પદરતસથતતઓમાં ઉપ્ોિવી છ.ે પા્ણવીના િુલ્યભ ત્સતાર 

માટ ે તપચર તસંચાઈનો ટપક અથ્ા ફુ્ારા (પા્ણવીના 
છટંકા્) તસંચાઈ પધધતતના ત્ક્પ તરવીકે એક ખાસ 

ત્ક્પ બનવી શકે છ,ે ખાસ કરવીને એ્ા ખેડતૂો માટ ેકે 

જઓે નાનવી જમવીન/ખેતર ધરા્ે છ.ે પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિા 

અંિેના આિામવી ધોર્ણો, માટવીને થતાં નુકશાન, પોષક 
તત્ોનો નાશ, અને પા્ણવીના ્પરાશને ઘટાડ્ા માટ ે

તસંતચત ક્ષેત્ોમાં શ્ેષ્ઠ વ્્સથાપન કર્ા આ પદ્ધતતનો 

ઉપ્ોિ ખૂબ જ મહત્પૂ્ણ્ય બનવી રહ્ો છ.ે 

 પા્ણવીનવી તસંચાઇ અન્ પ્ર્ણાલવીઓ કરતાં ્ધુ 
અસરકારક રવીતે પા્ણવીનો ઉપ્ોિ કરે છ ેકાર્ણ કે તે 
દફ્ડના વ્ાપક ત્સતારોને બિલે છોડના મૂળ ત્સતારને 
સવીધુ પા્ણવી પહોંચાડ ે છ.ે જ્ારે પા્ણવીથવી ભરેલા 
માટલાંને અને ઢાંક્ણ (લાકડાના કે માટવી)ને જમવીનમાં 
િફના્્ામાં આ્ે છ ેત્ારે, ્ાસ્ણનવી સપાટવી અને તેનવી 
આસપાસનવી જમવીન ્ચચે હાઇડો્તલક તફા્તથવી જ્ાં 
સુધવી તે આજુબાજુના બંને ત્સતાર એક બવીજા સાથે 
સમતુલામાં આ્ે ત્ાં સુધવી પા્ણવીનું પ્ર્ાહ ચાલુ રહે છ.ે 
આ પદ્ધતતમાં પા્ણવીનો પ્ર્ાહનો િર પલાનટ, માટવી અને 
પોટનવી આજુબાજુનવી આબોહ્ાનવી તસથતત પર આધાદરત 
છ.ે પા્ણવીનો પ્ર્ાહ જ્ાં સુધવી છોડ ઉિાડ્ામાં આ્ે 
છ ેઅને તે બાષપવીભ્ન થા્ છ ેત્ાં સુધવી ચાલુ રહે છ.ે 
જ્ારે આજુબાજુના ત્સતારને પા્ણવીથવી સંતૃપ્ત કર્ામાં 
આ્ે છ ે અને પોટ ખાલવી થા્ છ,ે ત્ારે પા્ણવી પોટ 
ભર્ા માટ ેપાછુ ંખસેડવી શકા્ છ.ે તેથવી તસસટમ સ્-
તન્મન છ.ે તપંચર પધધતતનવી ખૂબ જ ઓછવી અભેદ્તા, 

તેમજ બાષપવીભ્નના ઘટાડાને લવીધે, તેમાં તસંચાઈના 
પા્ણવીનવી જરૂદર્ાત ટપક તસંચાઈ્ાળવી પદ્ધતત (સમાન 
સકેલના) કરતાં પ્ણ ઓછવી હોઇ શકે છ.ે

 હેકટર માટ ેજરૂરવી તપંચરોનવી સંખ્ા, પાકના 
પ્રકાર સાથે બિલા્ છ.ે તવીવ્ર િોરડ ુ જ ે્ વી જમવીનમાં 
પાકમાટ ે હેકટર િવીઠ ૨૦૦૦-૨૫૦૦ તપચર(માટલાં)
નવી જરૂર પડ ેછ.ે સારવી તછદ્ાળુતા (૪૦-૬૦ ટકા) અને 
નાના ખેડતૂો માટ ેતેમજ રેતાળ આચછાિન માટ ેઆિશ્ય, 
તેનવી દકંમત એકર ` ૪૫૦૦ થવી ્ધુ નથવી, જ ેલિભિ 
‘ટપક’ અને ‘ફુ્ારા’ તસંચાઇ પદ્ધતત કરતાં આશરે ૮૨ 
ટકા સસતવી છ.ે નાના પા્ે તસંચાઈ માટ ેઆ તસંચાઈનો 
ઉપ્ોિ થા્ છ ેજ્ાં િૂરસથ ત્સતારોમાં કે જ્ાં પા્ણવી 
ક્ાં તો િુલ્યભ અથ્ા ખૂબ જ ખચા્યળ છ.ે ક્ષેત્ો/જમવીન 
અસમાન ભૂપ્રિેશ હેઠળ છ.ે જૂનવી તપ્ત પધધતતનવી 
સરખામ્ણવીમાં તપચર તપ્ત પધધતત તસસટમ ૯૮ ટકા 
સુધવી પા્ણવી બચા્ે છ.ે ખેડતૂ ડકંવી, તળા્ અથ્ા 
પા્ણવીના કોઈ પ્ણ સરળ સ્ોત દ્ારા લિભિ પાંચ એકર 
જમવીનમાં તપચર તસંચાઈ પધધતત દ્ારા ્ા્ેતર કરવી શકે 
છ.ે આ પદ્ધતત પા્ણવીના એકમ એતપલકેશન િવીઠ પાક 
ઉતપાિનનવી બાબતમાં પ્ણ કા્્યક્ષમ છ.ે મોટા ભાિનવી 
્નસપતત પાકોના ઓછામાં ઓછા ચાર છોડ એક પોટનવી 
આસપાસ ઉિાડ્ામાં આ્વી શકે છ.ે પાકને ઉિાડ્ામાં 
આ્ેલાં ત્સતારમાં પા્ણવીનવી ્હેંચ્ણવી મ્ા્યદિત કરવી 
નાટ્ાતમક રવીતે ઘાસનવી ્ૃતદ્ધને ઘટાડ ેછ.ે  (જૂઅાે ફાેટાે 
ક્ર પેજ નં. ૪)

શ્પંચર (માટલા) શ્સંચાઇના લાભ્રો ઃ

	ભારતનવી શુષક જમવીનોમાં મ્ા્યદિત ધોર્ણે 
તપંચર(માટલું) તસંચાઈ પધધતતનો ઉપ્ોિ કરવી 
શકા્ છ.ે 

	તે ઘ્ણા શાકભાજી અને ફળો સદહત ્ાતષ્યક અને 
બારમાસવી છોડનવી ત્શાળ શ્ે્ણવી માટ ેસફળતાપૂ્્યક 
ઉપ્ોિમાં લે્ાઈ છ.ે 

	તે ખાસ કરવીને ઊંચવી ક્ષારતા, આત્ંતતક ્ ાતા્ર્ણ, 
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મ્ા્યદિત પા્ણવી પૂર્ઠા અને મ્ા્યદિત સ્ોતોનવી 
મુ્કેલ પદરતસથતતઓમાં ઉપ્ોિવી છ.ે 

	 તસંચાઇ પ્ર્ણાલવીના પા્ણવીનવી ઉપ્ોિનવી ક્ષમતા 
ઘ્ણાં પદરબળો પર આધાર રાખે છ ેજમેાં માટવીના 
પ્રકાર, પાક પ્રકાર, અને સૂક્મ ્ાતા્ર્ણનો 
સમા્ેશ થા્ છ.ે 

	પરંપરાિત સપાટવી તસંચાઈમાં ઉપ્ોિમાં લે્ાતા 
પા્ણવીના ૧૦ % જટેલા પા્ણવીનો ઉપ્ોિ તપંચર 
તસંચાઈનો પ્રા્ોતિક પદરક્ષ્ણ કર્ામાં આવ્ો છ.ે 

	 તન્ંતત્ત પા્ણવીનું ત્તર્ણ પા્ણવીના લોતિંિ અને 
ઝડપવી સૂકા્ાનવી સમસ્ાઓ ઘટાડવી શકે છ.ે તપંચર 
તસંચાઇ એ છોડનવી ઝડપવી સથાપના અને ઝડપવી 
્ૃતદ્ધનવી સુત્ધા આપે છ.ે 

	તે તવીવ્ર ઢોળા્ પર અને ઝડપથવી ્ હેતા ત્સતારોમાં 
પલાનટ સથાપ્ા માટ ે ઉપ્ોિમાં લઇ શકા્ છ ે
જ્ાં પરંપરાિત તસંચાઇ અવ્્હારુ છ.ે

મયા્બદા :

	અમૂક ચોક્કસ પ્રકારનવી જમવીન માટ ેઉપ્ોિવી છ.ે 

(૪) પ્રોરસ પાઇપ પધધશ્ત :

 આ પધધતત મોટાભાિના આધુતનક તસંચાઈ 
પધધતતમાંનવી એક છ.ે તછદ્ાળુ પાઇપસનો ઉપ્ોિ કરવીને 
છોડ અને અથ્ા ્ૃક્ષોને સતત અને સ્્ંચાતલત 
પા્ણવી આપ્ાનવી સૌથવી આધુતનક અને કા્્યક્ષમ તસંચાઈ 
પદ્ધતત છ.ે તે ્ોગ્ સથાને અને ્ોગ્ સમ્ે અને ્ોગ્ 
જથથામાં પા્ણવી પહોંચાડ્ામાં મિિ કરે છ.ે િુજરાત 
સરકાર (જીજીઆરસવી દ્ારા) પોરસ પાઇપ તસસટમનવી 
સથાપના માટ ેખેડતૂોને સબતસડવી આપે છ.ે

 પોરસ પાઇપ રિમબડ રબર અને 
એલએલડવીપવીઇના તમશ્્ણમાંથવી બને છ ે કાર્ણ કે તે 
જમવીનનવી અંિરનવી બાજુએ રાખ્ામાં આ્તવી તે 
પ્રકારનવી તસંચાઇનવી પ્ર્ણાલવી છ,ે જમવીનનવી સપાટવીથવી 

લિભિ ૮ થવી ૧૨ ઇંચનવી ઊંડાઈ પર પાઈપ નાખ્ામાં 
આ્ે છ.ે આ તસસટમ નવીચા િબા્ણ સાથે કામ કરે છ ેજ ે
ગ્ેત્ટવી (જમવીન સતર ઉપર ૮ થવી ૧૦ ફૂટનવી ઊંચાઇએ 
ટાંકવી ઉપર) પૂરવી પાડ્ામાં આ્ે છ ેઅને સતત ઇલેકટવ્ીક 
પા્રનવી જરૂર નથવી. તેથવી તે ગ્ામ્ ત્સતારો માટ ેસૌથવી 
્ોગ્ છ ેજ્ાં પા્ર ઉપલબધતા અતન્તમત છ.ે જમે 
જમે પા્ણવી ધવીમે ધવીમે પાઈપના તછદ્ો દ્ારામાંથવી બહાર 
આ્ે તેમ તેમ પલાનટ/્ૃક્ષોના મૂળનવી નજીક પા્ણવીને 
પહોંચાડ ેછ.ે પા્ણવીમાં દ્ાવ્ પોષકતત્ો/ફદટ્યલાઇઝસ્યનો 
ઉપ્ોિ કર્ો તે શક્ છ.ે પોષક તત્્ો/ફદટ્યલાઇઝસ્યનવી 
આ એતપલકેશન પ્ણ આતથ્યક રવીતે સૌથવી ્ધુ થા્ છ.ે 
તછદ્ાળુ પાઇપ ત્ત્ધ વ્ાસ કિમાં ઉપલબધ છ ેજમે કે 
૧૨ તમ.મવી., ૧૬ તમ.મવી., ૨૨ તમ.મવી. (જૂઅાે ફાેટાે ક્ર 
પેજ નં. ૪)

પ્રોરસ પાઈપ પધધશ્તના લાભ્રો :

	પરંપરાિત પદ્ધતતનવી તુલનામાં ૭૦ ટકા જટેલુ 
પા્ણવી બચા્ે છે

	તંિુરસત મૂળ અને સારવી ્ૃતદ્ધને પ્રોતસાહન આપે છ.ે

	પાક અને ફળનવી ઉપજ ્ધે છ.ે

	પા્ણવી સવીધુ રૂટ ઝોનમાં પહોંચે છ,ે આમ છોડનાં 
મૂતળ્ાંને જમવીનમાં ઊંડા જ્ા માટ ે પ્રોતસાહન 
આપે છ ે

	સતત ભેજનું સતર જાળ્વી રાખે છ ેતેથવી પા્ણવીનવી 
્ારં્ાર જરુર પડતવી નથવી.

	પ્ર્ાહવી ખાતરો ઉમેરવી શકા્ છ.ે

	સપાટવી સાથે સંકળા્ેલા જતંુઓ અને રોિોને િૂર 
કરે છ.ે

	બાષપવીભ્નના કાર્ણે ભેજ ઊડવી જ્ાનું કોઈ પ્ણ 
પ્રકારનું નુકશાન થતું નથવી. 

મયા્બદાઓ :

	ક્ારેક ક્ારેક પાઈપ બલોક થઈ જા્ છ ેતેમજ 

પ્રારંતભક ખચ્ય આ્ે છ.ે 
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(૫) સજ ્બ શ્સંચાઇ પધધશ્ત :

પ્રચતલત િબા્ણ તસંચાઈ પદ્ધતત જમે કે ટવીપાં 

અને તસપ્રંિલર પ્ર્ણાલવીઓ પ્રચતલત છ ે તેમ છતાં 

પરંપરાિત િુરુત્ાકષ્ય્ણબળથવી ચાલતવી સપાટ તસંચાઇ 

પદ્ધતતઓ હજી પ્ણ તેનવી સરળતાને જ ે્ વી કે લેઆઉ્ટસ 

અને ઓછુ ઇનસટોલેશન અને ઓપરેશનલ ખચ્યમાં સસતવી 

તેને કાર્ણે હજૂ પ્રચતલત છ.ે ખેતરમાં માથાથવી પૂંછડવી 

સુધવીના તસંચાઈના પ્ર્ાહને સરળ બના્્ા માટનેવી 

ચેનલોમાં આખરે લાંબા સમ્ સુધવી તસંચાઈ એતપલકેશન 

સમ્ અને ૫૫-૬૫ % નવી તસંચાઈનવી ક્ષમતામાં પદર્ણમે 

છ,ે કાર્ણ કે પા્ણવી ્હવી જા્ છ ે(૩૫-૪૫%). પા્ણવીનું 

ઊંડુ ંઝમ્ણ (૧૫ થવી ૨૫%) થા્ છ ેધોરવી્ાના આિળના 

ભાિ પર તો જરૂદર્ાત કરતાં ્ધારે પા્ણવી રહે છ ેમાટ ે

અતતશ્ પા્ણવીનો બિાડ થા્ છ.ે જમવીન અને પા્ણવીનવી 

થતવી ખોટ ઘટાડ્ા અને પા્ણવીના ઉપ્ોિનવી ક્ષમતાનવી 

ઊંચાઈના સતરને ધ્ાનમાં લઈને સજ ્ય તસંચાઇ તરવીકે 

ઓળખાતવી ન્વી સપાટ તસંચાઇ પદ્ધતત શરૂ કર્ામાં 

આ્વી હતવી, સજ ્ય તસંચાઇ શબિનો અથ્ય છ ે કોઈ એક 

લાંબા ધોદર્ામાં તસંચાઈનવી દડઝાઇનનવી અ્તધ પ્રમા્ણે 

પૂ્્યતનધા્યદરત ઓન-ઑફ સમ્ના સમ્ ચરિ (૫ તમતનટ 

થવી ૧૦ તમતનટ) મુજબનવી એક તૂટક તૂટક ફેશનમાં 

(૨૫ મવીટરથવી ્ધુનવી ૨૦૦ મવીટર સુધવી) િે્ામાં આ્તો 

પા્ણવીનો પ્ર્ાહ. ચાલુ સમ્ િરતમ્ાન પા્ણવીનવી લંબાઈ 

ચોક્કસ લંબાઇથવી ્ધે છ ેઅને અનુિામવી ઓફ (OFF) 

સમ્ િરતમ્ાન પા્ણવીને આંતશક રવીતે જમવીનમાં ઉતાર્ા 

િે્ામાં આ્ે છ ેઅને આ રવીતે જમવીનમાં ઊંડુ ંજમ્ણ થતું 

નથવી. ત્ારબાિ જ્ારે પાછુ ંપા્ણવી ચાલુ કર્ામાં આ્ે 

છ ે ત્ારે તે સવીધું આિળ ્ધે છ.ે આથવી, અસરકારક 

મૂતળ્ાં પ્રિેશમાં જમવીનના ભેજનું ઊંચું એકરૂપ પ્રમા્ણ 

પ્રાપ્ત થા્ છ,ે પદર્ણામે ૮૫% થવી ૯૫% જટેલો 

્ધુ કા ્્યક્ષમતામાં ્ધારો થા્ છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે ક્ર  

પેજ નં. ૪)

સજ્બ શ્સંચાઇ પધધશ્તના ફાયદાઅાે :

	માટવીનવી ્ોગ્તા: રેતાળ માટવીના અને િોરાળું માટવી 
માટ ેમાત્ ઉપ્ોિવી છ.ે

	પા્ણવી બચત: ૨૫-૪૦ %

	જમવીન બચત: ૧૫-૨૫ %

	શ્મ બચત: ૪૦ %

મયા્બદાઓ ઃ

ઊંચવી તસંચાઈ પ્ર્ણાલવીઓ અત્ંત માટવી 

કે રેતાળ જમવીન માટ ે પા્ણવીનવી બચતમાં કોઈ ખાસ 
ફેરફાર જ્ણાતો નથવી. ઉપરાંત, સજ ્ય (મોજ્ણવી) તસંચાઇ 

ટકેનોલોજી ભારતમાં પ્રાથતમક તબક્કામાં હજુ પ્ણ છ ે

અને ત્સતર્ણ પદ્ધતતઓ દ્ારા લોકતપ્ર્તા જરૂરવી છ.ે

 આ લેખમાં જ ેટવીપસ અને સૂચનો આપેલ છ ે
તે તમને પા્ણવી, સમ્ અને ના્ણાં બચા્્ા મિિ કરશે. 

ટપક તસંચાઇ પધધતત અપના્્ાથવી પા્ણવીનવી બચત થા્ 

છ.ે ઉતપાિનમાં ્ધારો થા્ છ ેઅને તેને લવીધે આ્કમાં 

્ધારો થ્ાથવી ખેતવી ખચ્ય ઘટ ેછ ેઅને નફો ્ધારે થા્ 
છ.ે ખેડતૂોને જમવીનનવી ચકાસ્ણવી, સુધારેલા તબ્ાર્ણોનો 

ઉપ્ોિ તથા ટપક તસંચાઇ, બાિા્તવી પાકોનવી ખેતવીનવી 
દહમા્ત કરવી હતવી અને ખેતવીને લિતવી કેનદ્ સરકારનવી 

્ોજનાઓ જા્ણવી લે્ા અનુરોધ છ.ે િેશનવી ૭૦ ટકા 
્સતવી ખેતવી ઉપર તનભ્યર છ ેમાટ ેકૃતષનો ત્કાસ અતન્ા્્ય 

બન્ાે છ ેઅને ખેતવીના ત્કાસ માટ ેખેડતૂોએ પરંપરાિત 
ખેતવી છોડવીને આદ્ુતનક ખેતવી પધધતતઓ અને સુધારેલા 
તબ્ાર્ણોનો ઉપ્ોિ કર્ો પડશે તથા ઓછા ખચષે 

્ધુ ઉતપાિન આપતવી જાતોનવી ્ા્્ણવી તેમજ સજી્ 
ખેતવી પધધતત, ખેતવીમાં પા્ણવીનો કરકસર ઉપ્ોિ ઉપર 
ભાર મૂકવી ટપક તસંચાઇ, ફુ્ારા પધધતત જ ે્ વી તસંચાઇ 

પધધતતઓ અપના્્વી જોઈએ. 
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ÃkkýeLkku Mktøkún yLku Í{ý fhðk {kxuLke rðrðÄ ÃkØríkyku 
  Es. ÏÞkrík ÔÞkMk    Es. yh®ðË fwLkÃkhk

f]r»k  EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, yk.f].Þw., økkuÄhk S. Ãkt[{nk÷ - 389001
VkuLk : (0h67h) h6Ãk1h8

 ¼khíkLke 75 xfk ðMíke f]r»k ûkuºk Ãkh ykÄkrhík 
nkuðkÚke ¼khíkLkk yÚkoíktºk Ãkh ¾uíkeðkzeLkwt «kÄkLÞ Au 
suLku æÞkLk{kt ÷ELku ¼khík Mkhfkhu ykX{e Ãkt[ðŠ»kÞ 
ÞkusLkkÚke f]r»k ûkuºku «kÄkLÞ ykÃku÷ Au. ykÃkýk 
ËuþLke fw÷ ¾uíke÷kÞf s{eLkLkku ºkeòu ¼køk Mkqfe ¾uíke 
nuX¤ ykðu÷ Au. sÞkhu økwshkíkLkk fw÷ ¾uzký ÷kÞf 
s{eLkLkk Võík 27% rðMíkkhLku s rMkt[kELkku ÷k¼ 
{¤u Au yLku çkkfeLkk rðMíkkh{kt {kºk ðhMkkË ykÄkrhík 
¾uíke fhðk{kt ykðu Au. Ãkhtíkw AuÕ÷k ð»kkuoLkk ðhMkkËLkk 
yktfzkykuLkku yÇÞkMk fhíkkt {k÷q{ Ãkzu÷ Au fu Mkkihk»xÙ 
rðMíkkh{kt ðhMkkËLkwt «{ký Mkk{kLÞ heíku ðkŠ»kf 250 
Úke 785 r{.{e. sux÷wt Au su {kºk Úkkuzk s rËðMkku{kt 
ðnut[kÞu÷ku Au. yk rðMíkkh{kt ðhMkkË yrLkÞr{ík 
yLku yÃkqhíkkÚke ¼hu÷ku nkuðkÚke íkuLke ¾uíke WÃkh {kXe 
yMkh Ãkzu Au su{ fu ðhMkkËLke þYykík ½ýe ðnu÷e 
Úkðe yÚkðk ½ýe ð¾ík ðhMkkË {kuzku þY Úkðku íku{s 
ðhMkkËLkwt «{ký ½ýwt ykuAwt nkuðkLkk fkhýu ¾heV yLku 
hðe Ãkkf {kxu rð»k{ ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkkÞ Au. WÃkhkuõík 
rð»k{ ÃkrhÂMÚkríkykuLkku Mkk{Lkku fhðk ðhMkkË îkhk 
WÃk÷çÄ ÃkkýeLkku fkÞoûk{ WÃkÞkuøk fhðku sYhe çkLku Au. 
íkuÚke yk Mk{Þøkk¤k ËhBÞkLk MkV¤ Ãkkf WíÃkkËLk {kxu  
f]rºk{ heíku ®Mk[kE îkhk Ãkkýe ykÃkðk rMkðkÞ çkeòu fkuE 
WÃkkÞ LkÚke.

økúk{eý rðMíkkhku {kxu ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku Mktøkún {kxuLke 
zeÍkELk :

 ðhMkkËLkk ÃkkýeLkkt MkeÄk fhðk{kt ykðíkk 
MktøkúnLku ðhMkkËe ÃkkýeLkku Mkt[Þ fnuu Au. ðhMkkËe 
ÃkkýeLkkt Mkt[ÞLke MkkÚku MkkÚku çkeS «ð]r¥kyku s{eLkLke 
MkÃkkxe ÃkhLkkt íku{s ¼qøk¼os¤Lkku Mkt[Þ fhðku íku{s 
nkEzÙku÷kuSf÷ yÇÞkMk fhðku yLku EsLkuhe MktMkkÄLkkuLkku 

{kLkðòík {kxu fkÞoûk{ WÃkÞkuøk fhðku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au.

f]rºk{ rh[kso ÃkæÄrík : 

 fkuEÃký {kýMku çkLkkðu÷e ÞkusLkk fu MkwrðÄk fu 
s÷¼h{kt Ãkkýe huzu íkuLku f]rºk{ rh[kso ÃkæÄrík fnu Au.

¾kuËðk{kt ykðu÷ fqðkyku :

 Mkk{kLÞ heíku {kuxk ÔÞkMkLkk fqðkyku sÞkt MkwÄe 
ÃkkýeLkwt Míkh Ÿ[wt Lk ykðu íÞkt MkwÄe s{eLk{kt ¾kuËðk{kt 
ykðíkk ¾kzkyku fu su{Lku ykh.Mke.Mke. #xkuLkk [ýíkh 
yÚkðk ÃkÚÚkhLke rËðk÷ku ðzu ykÄkh hk¾ðk{kt ykðu 
Au. Mkk{kLÞ heíku yk fqðkykuLkku ÔÞkMk 0.6 yuf{Lke 
ykMkÃkkMk hk¾ðk{kt ykðu Au.

ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku Mkt[Þ fhðkLke ÃkæÄrík :

(1) s{eLkLke MkÃkkxe ÃkhÚke ðne síkkt ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku 
Mktøkún

(2) {fkLk fu yLÞ çkktÄfk{ WÃkhÚke MkeÄku s fhðk{kt 
ykðíkku ÃkkýeLkku Mktøkún

 økúk{eý rÔkMíkkhku{kt s{eLkLke MkÃkkxe ÃkhÚke 
ðhMkkËLkwt {kuxk ¼køkLkwt Ãkkýe ¾uíkhku{ktÚke, Mke{{ktÚke  
LkËeyku{kt ðne òÞ Au. yk ðne síkkt ÃkkýeLku hkufeLku 
ÞkuøÞ ÃkæÄrík ðzu s÷¼h ¼hðk{kt ykðu Au.

(f) økúkBÞ rðMíkkh{kt ðhMkkËLkk ÃkkýeLkk Mkt[Þ {kxuLke 
{wÏÞ ÃkæÄríkyku :

 økúkBÞ rðMíkkh{kt ðhMkkËLkk ÃkkýeLkk Mkt[Þ 
{kxuLke {wÏÞ çku ÃkæÄríkyku Au.

(1)  ¼rð»Þ{kt WÃkÞkuøk fhðk {kxu s{eLkLke MkÃkkxe 
Ãkh ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku Mktøkún fhðwt.
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(2)  ¼qøk¼os¤ rh[kso fhðwt.

(3)  ¾uík ík÷kðze ðzu ÃkkýeLkku Mktøkún fhðku yLku Í{ý 
fhðwt.

 s{eLkLke MkÃkkxe Ãkh ðhMkkËLkk ÃkkýeLku Mktøkún 
fhðku yu ÃkhtÃkhkøkík ÃkæÄrík Au y™u ík¤kð, [ufzu{, 
s{eLkLke ytËh xktfeyku çkLkkððe yLku ðhMkkËe Mktøkún 
fhðku yu Lkðku rðMíkkh Au. Lkðe rð[khMkýe yLkwMkkh 
Mkk{kLÞ heíku økúk{eý rðMíkkhku{kt ðhMkkËe ÃkkýeLkkt Mktøkún 
{kxu Lke[u {wsçkLkk çkktÄfk{ yÚkðk zeÍkELk çkLkkðe 
Mkt[Þ fhe þfkÞ Au.

(1) ¾kzk : AeAhkt s÷MÚkkLk s÷¼hLku rh[kso 
fhðk {kxu rh[kso ¾kzkLkwt çkktÄfk{ fhðk{kt ykðu Au. 
yk ¾kzkyku 1 Úke 2 {exh Ãknku¤k yLku 3 {exh Ÿzk 
çkLkkððk{kt ykðu Au su{kt huíke, økúuð÷ ¼hðk{kt ykðu Au.  
(જૂઅાે ફાેટાે ક્ર પેજ નં. ૨)

(2) ¾kzeyku : AeAhk s÷¼hkuLku rh[kso fhðk WÃkÞkuøke 
Au su{Lke Ãknku¤kE 0.5 r{xh, 1 Úke 15 {exh ŸzkE 
yLku ÷tçkkE 10 Úke 20 {exh hk¾ðk{kt ykðu Au. rVÕxh 
{xerhÞ÷ ðzu íku{Lku ¼hðk{kt ykðu Au.

(3) nuLzÃktÃk ðzu rh[kso : AeAhk íku{s Ÿzk s¤MÚkkLkku 
/ s÷¼h rh[kso fhðk {kxu økúk{eý rðMíkkhku{kt yk 
ÃkæÄríkLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. ÃkkýeLkwt «{ký ykuAwt nkuÞ íkku 
yk Ãkkýe rVÕxh{kt ÃkMkkh fhe nuLzÃktÃk{kt sðk Ëuðk{kt 
ykðu Au.

(4) rh[kso fqðkyku : ðÄw ŸzkE Ähkðíkk s÷MÚkkLkku 
rh[kso fhðk {kxu 100 Úke 300 r{.{e. ÔÞkMkðk¤kt 
fqðkyku Mkk{kLÞ heíku çkLkkððk{kt ykðu Au. yk fqðkyku 
[kufyÃk Lk ÚkE òÞ íku {kxu rVÕxh {xerhÞ÷{ktÚke 
ÃkkýeLku ÃkMkkh fhðk{kt ykðu Au. (જૂઅાે ફાેટાે ક્ર પેજ 
નં. ૨)

(5) rh[kso þk^x : AeAhk s¤MÚkkLkku su{kt {kxeLkk 
Ãkz fhíkkt Lke[u MÚkkLk Ähkðíkk nkuÞ íku{Lku rh[kso fhðk 
{kxu 0.5 Úke 3 {exh ÔÞkMkðk¤k yLku 10 Úke 15 {exh 

ŸzkE Ähkðíke þk^x çkLkkððk{kt ykðu Au. íku{kt økúuð÷, 
huíke ðøkuhu rVÕxh {xerhÞ÷ ¼hðk{kt ykðu Au.

(6) ¾kuËðk{kt ykðu÷ fqðkyku fu su nk÷{kt fkÞohík Lk 
nkuÞ : rh[kso yuf{ íkhefu ¾kuËðk{kt ykðu÷ fqðkykuLkk 
WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. rh[kso fhíkkt Ãknu÷k ÃkkýeLku rVÕxh 
{xerhÞ÷{ktÚke ÃkMkkh fhðk{kt ykðu Au.

(7) çkkuhðu÷ MkkÚku ykzk þk^x : AeAhk íku{s Ÿzk 
s÷MÚkkLk rh[kso fhðk {kxu WÃkÞkuøke Au. 1.5 Úke 
2 {exh Ãknku¤k yLku 10 Úke 30 {exh Ÿzk þk^x 
çkLkkððk{kt ykðu Au íku{s ykð~Þfíkk «{kýu fux 
çkkuhðu÷ çkLkkððk{kt ykðu Au.

(8) M«uÞ®zøk ÃkæÄrík : sÞkhu s{eLkLkwt yMktík]ó Ãkz 
MkkiÚke WÃkh nkuÞ íÞkhu yk ÃkæÄríkLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. 
[ufzu{, Lkk÷kçktÄ, LkkLkk ík¤kð ðøkuhu çkLkkðeLku ÃkkýeLku 
Lkk¤k{kt ¾qÕ÷w Akuze Ëuðk{kt ykðu Au.

(¾) ¾uík ík÷kðze îkhk ÃkkýeLkku Mktøkún :

 ¾uík ík÷ðkze ºký «fkhLke çkLkkðe þfkÞ Au.

(1) ¾kuËfk{ fheLku çkLkkðu÷ ¾uík ík÷kðze :

 ¾kuËfk{ fheLku çkLkkðu÷ ¾uík ík÷kðze{kt 
Lke[kýðk¤k yÚkðk Mk{ík÷ ¼køkLke s{eLkLku ¾kuËfk{ 
fhe íku{ktÚke Lkef¤u÷ {kxeÚke Ãkk¤ku çkktÄðk{kt ykðu Au. 
ÃkkýeLke WÃk÷çÄíkk yLku WÃkÞkuøk {wsçkLkk fËLke ík÷kðze 
çkLkkðe þfkÞ Au. íkuÚke ykðe ¾uík ík÷kðzeyku ðÄkhu{kt 
ðÄkhu çkktÄðk{kt ykðu Au. (જૂઅાે ફાેટાે ક્ર પેજ નં. ૨)

(2) Íhýkt WÃkhLke ík÷kðzeyku :

 Ãknkzku fu Ÿ[kýðk¤k rðMíkkh{ktÚke ðhMkkËLkwt 
Ãkkýe Lket[kýðk¤k rðMíkkh{kt LkkLkk Íhýkt YÃku ÷ktçkk 
Mk{Þ MkwÄe ðnu Au. íkuLkk WÃkh ÞkuøÞ søÞkyu Mktøkún MÚkkLk 
Q¼wt fhe ík÷kðzeyku çkktÄðk{kt ykðu Au. Ãknkze yLku 
ðÄkhu ðhMkkËðk¤k rðMíkkh{kt ykðk ík¤kðku çkktÄðkLke 
þõÞíkkyku ðÄw hnu Au.

(3) ðnuýLke çkksw{kt çkktÄu÷ ík÷kðzeyku :

 ÍhýktLkk ðnuýLkk fkuXkLke çkksw{kt ÞkuøÞ heíku 
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¾kuËfk{ yLku çkktÄfk{ fheLku, ÍhýktLkk ÃkkýeLkwt ðnuý 
ðk¤eLku ÃkkýeLkku Mktøkún fhðk{kt ykðu Au.

¾uíkík÷kðzeLkk VkÞËkyku :

(1) [ku{kMkk{kt ÃkkfLke  fxkufxe yðMÚkkyu sÞkhu 
ðhMkkË ðÄw ¾U[kÞ íÞkhu yufkË-çku SðLk çk[kð 
rÃkÞík ykÃkeLku ÃkkfLku çk[kðe þfkÞ.

(2) hðe ÉíkwLkk Ãkkfku suðk fu hkÞzku, [ýk ðøkuhuLku 
ðkðýe Mk{Þu rÃkÞík ykÃkeLku Mkkhku Wøkkðku nktMk÷ 
fhe þfkÞ Au yÚkðk çku {ÞkorËík rÃkÞík ykÃkðk{kt 
ykðu íkku ÃkkfLkk WíÃkkËLk{kt ðÄkhku {¤u Au.

(3)  Mkqfk rðMíkkh{kt Mktøkúrník Ãkkýe ÃkþwykuLku Ãkeðk 
íku{s yLÞ ½høkÚÚkw ðÃkhkþ{kt Ãký ÷E þfkÞ Au.

(4) ¾uík ík÷kðze{kt {íMÞ WAuh yLku sirðf ¾kíkh 
(çkkÞkuVŠx÷kÞÍh) WíÃkÒk fhe þfkÞ Au

(5) ¾uík ík÷kðze{kt Ãkkýe MkkÚku su fktÃk ½MkzkE ykðu 
Au íku Ãkkýe ¾÷kMk ÚkE síkkt ¾uík ík÷kðzeLkk íkr¤Þu 
ò{e òÞ Au suLku ¾kíkh íkhefu ¾uíkhku{kt Lkk¾eLku 
ÃkkfLkwt WíÃkkËLk ðÄkhe þfkÞ Au.

(6) ¾uík ík÷kðzeÚke ¼qøk¼o{kt ÃkkýeLkku Mktøkún ÚkkÞ Au 
ykÚke Lke[kýðk¤k rðMíkkh{kt fqðkLkk ÃkkýeLkk ík¤ 
Ÿ[k ykðu Au.

¾uík ík÷kðze {kxu MÚk¤Lke ÃkMktËøke :

 ¾uík ík÷kðze ÷ktçkk økk¤kLke ÞkusLkk nkuðkÚke 
íkuLkk MÚk¤Lke ÃkMktËøke {n¥ðLke Au. ykÚke ¾uík ík÷kðzeLku 
¾uíkh fu Vk{oLkk fÞk ¾qýk{kt ÃkMktËøke fhðe suÚke Ãkqhíkk 
«{ký{kt ÃkkýeLkku Mktøkún fhe ykuAk ¾[uo Ëqh MkwÄe ÃkkýeLkku 
fkÞoûk{ WÃkÞkuøk fhe þfkÞ.

¾uík ík÷kðzeLkk MÚk¤Lke ÃkMktËøke {kxu æÞkLk{kt 
hk¾ðkLkk {wÆkyku :

• ¾uík ík÷kðze yuf ¾uzqík îkhk Úkðk yuf fhíkkt ðÄkhu 
¾uzqíkku su{Lke yufçkeòLke s{eLk LkSf Au íkuyku 
Mknfkhe Äkuhýu ÷ktçkk økk¤kLke ÞkusLkk çkLkkðe þfu 
Au.

• ¾uík ík÷kðze ¾uíkhLkk fu Vk{oLkk fÞk ¾qýk{kt 
çkLkkððe fu suÚke ¾uíkhLkwt çkÄw s Ãkkýe {u¤ðe þfkÞ 
yLku ykuAk ¾[uo ÃkkýeLkku fkÞoûk{ WÃkÞkuøk fhe 
þfkÞ.

• Vk{o fu ¾uíkhLkk Lke[kýðk¤k yÚkðk fwËhíke 
¾kzkðk¤k ¼køkLke ÃkMktËøke fhðe òuEyu ykÚke 
¾kuËfk{ fhðkLkku íkÚkk Ãkk¤e Ÿ[e çkLkkððkLke sYh 
ykuAe Ãkzíkkt ykuAk ¾[uo ÚkE þfu.

• ¾uík ík÷kðzeLke søÞkLkk ¼qMíkhLkk økwýÄ{kuo yuðk 
nkuðk òuEyu fu Í{ýÚke Úkíkkt ÃkkýeLkku ÔÞÞ yxfkðe 
þfkÞ.

• ¼kiøkkur÷f heíku fwËhíke ykËþo YÃk nkuÞ íkuðk 
rðMíkkh{kt ÃkkýeLkku Mktøkún fhðkÚke ÃkkýeLke WÃkhLke 
MkÃkkxeLkku rðMíkkh ykuAku hnu ykÚke çkk»Ãke¼ðLkÚke 
Úkíkku ÃkkýeLkku ÔÞÞ yxfkðe þfkÞ.

• ¾uík ík÷kðzeLkwt MÚk¤ íkuLkk ÃkkýeLke WÃkÞkurøkíkkLke 
árüyu LkSf nkuðwt òuEyu.

• økxh fu Vufxhe{ktÚke hMkkÞýÞwõík, yþwæÄ ÃkkýeÚke  
¾uík ík÷kðzeLkk MÚk¤Lke ÃkMktËøke Ëqh fhðe òuEyu.

• ¾uík ík÷kðze ¼hkE økÞk ÃkAe ðÄkhkLkk ÃkkýeLkk 
rLkfk÷ {kxu Ãkqhíke ÔÞðMÚkk nkuðe òuEyu.

• ¾uík ík÷kðzeLkk WÃkhLkk ¼køk{kt s{eLkLkwt Äkuðký 
yxfkðe þfkÞ íkuðe MkÃkkxe nkuðe sYhe Au suÚke ¾uík 
ík÷kðzeLke ûk{íkk ÷ktçkkøkk¤k MkwÄe s¤ðkÞ hnu.

ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku Mktøkún {kxuLke yLÞ ÃkæÄríkyku :

(1) ðÄw ¼us Mktøkún {kxu Mk{kuå[ hu¾k Ãkh ¾uíke íkÚkk 
½kMkLke Sðtík ðkz çkLkkððe.

(2) Zk¤Lke rðYæÄ rËþk{kt ¾uz íkÚkk ðkðuíkh fhðwt.
(3) ÃkkfLke fkÃkýe çkkË Ÿze ¾uz fhðe.
(4) Lkef Ãkk¤k ÃkæÄríkLkku WÃkÞkuøk fhðku.
(5) ¼khu s{eLkLke ¼us MktøkúnþÂõík ðÄkhðk MkurLÿÞ 

¾kíkhku íkÚkk {kuh{Lkku WÃkÞkuøk fhðku.
(6) yktíkhÃkkf, r{©Ãkkf, ÃkèeÃkkf ðøkuhu ykÄwrLkf 

ÃkæÄrík yÃkLkkððe. 

(7) ¾uíkh Vhíku Ãkk¤k çkktÄðkt yLku Sðtík ðkz çkLkkððe.



74

 મનુષ્નવી ત્્ણ મુખ્ જરૂદર્ાતો પૈકવીનવી સૌથવી 
મહત્નવી જરૂદર્ાત પા્ણવી છ.ે પા્ણવીનવી તંિવી ્તા્યતા 
હ્ે પા્ણવી માટ ેજળ્ુદ્ધો ખેલ્ા પડ ેતે્વી પદરતસથતતનું 
તનમા્ય્ણ થ્ું. સં્ુકત રાષ્ટસ્ંઘે આ અંિે તચંતા વ્કત 
કરતાં જ્ણાવ્ુ કે આિામવી ્ષ્ય માં પા્ણવીનવી િંભવીર 
કટોકટવી ઊભવી થશે. ત્વિના જળ સરો્રો ઝડપથવી 
સૂકાઈ રહ્ા છ ેજનેા કાર્ણે ્ધતવી ્સતવી સામે પા્ણવીનવી 
ભારે તંિવીનો સામનો કર્ો પડશે. ્ૈતવિક ચેત્્ણવી તો 
એ્વી આપ્ામાં આ્વી છ ે કે સરેરાશ વ્તકતના પા્ણવી 
પૂર્ઠામાં કાપ મૂક્ાનો ્ારો આ્શે સં્ુકત રાષ્ટસ્ંઘ 
પ્રકાતશત અહે્ાલમાં જ્ણા્ા્ંુ છ ેકે રાજકવી્ નેતાઓ 
્ોગ્ અને અસરકારક પિલાં લે્ામાં તનષફળ નવી્ડ્ા 
છ.ે કેટલાક કેસોમાં પા્ણવીનવી િંભવીર કટોકટવી અંિે ત્્ાિ 
ઊભા થ્ા છ ેત્વિના કુલ ્સતવી પૈકવીના ૨૦ ટકા ્સતવી 
શુદ્ધ પવી્ાનું પા્ણવી ધરા્તવી નથવી જ ેમોટવી સમસ્ા છ.ે

 ખેતવીમાં તસંચાઈ ક્ષેત્ે ૭૩ ટકા પા્ણવીનો ઉપ્ોિ 
થા્ છ.ે ઉદ્ોિ માં પ્ણ પા્ણવી અતન્ા્્ય છ.ે અેક તલટર 
પેટો્લ ઉતપન્ન કર્ા ૧૦ તલટર પા્ણવી જોઈએ. અેક 
દકલો કાિળ ઉતપન્ન કર્ા માટ ે ૧૦૦ તલટર પા્ણવી 
જોઈએ. અેક દકલો ચોખા પક્્ા ૪૫૦૦ તલટર પા્ણવી 
જોઈએ. અેક ટન લોખંડ ઉતિપન્ન કર્ા ૨૦૦૦૦ તલટર 
પા્ણવી જોઈએ. આમ િરેક ્સતુઓ ઉતપન્ન કર્ા માટ ે
પા્ણવીએ પ્રાથતમક અને અતન્ા્્ય પ્ર્ાહવી છ.ે

 ્રસાિવી પા્ણવીનું િરેક ટવીપુ એ પૃથ્વી પરના 
િરેક જી્ો માટ ેભિ્ાનના આશવી્ા્યિ જ ે્ ું છ.ે ્ રસાિનું 
તાજુ ંપા્ણવી એ પૃથ્વી પર મોતવીનવી જમે ્રસે છ.ે તેથવી 
આપ્ણે િરેકે તેનું મહત્ સમજ્ું જોઈએ. આપ્ણે આ 
્રસાિવી પા્ણવીના બચા્ કે સંગ્હ માટ ે પ્ર્ાસ કર્ો 
જોઈએ. આ્ા ્રસાિવી પા્ણવીના સંગ્હ માટ ેઉપ્ોિમાં 

લે્ાતવી પદ્ધતત એટલે રેઈન ્ોટર હા્ષેતસટિં. 

 આમ તો િુજરાતના જૂના શહેરોમાં ્રસાિવી 
પા્ણવીના સંગ્હ માટ ેઆિશ્ય વ્્સથાઓ હતવી. કહે્ા્ 
છ ેકે આજ ેપ્ણ શહેરોમાં જુના મકાનોમાં ઘરમાં કૂ્ા 
બના્ેલા મળે છ.ે આ કૂ્ાઓમાં ્રસાિનું તમામ પા્ણવી 
જતું અને આખું ્ષ્ય એ પા્ણવી ્ાપરવી શકાતું. ્ળવી, 
કેટલાક મકાનોમાં મોટા ્રસાિવી પા્ણવીના સંગ્હ માટનેા 
ટાંકા બના્ેલા જો્ા મળે છ ેજમેાં ખાસ ‘મઘા’ નક્ષત્માં 
્રસાિવી પા્ણવી સંગ્હ્ામાં આ્તું અને સમગ્ ્ષ્ય 
િરતમ્ાન તેનો પવી્ામાં ઉપ્ોિ થતો. શહેરવીકર્ણનો 
ત્સતાર થ્ા સાથે જી્ન પદ્ધતતમાં બિલા્ આ્તો 
િ્ો તેમાં આ વ્્સથા ભૂલાતવી િઈ. જૂના જમાનામાં 
રાજાઓ, મહાજનો અને શ્ેષ્ઠવીઓ પ્ણ ્ા્, કૂ્ા અને 
તળા્ો બંધા્તા કે ઊંડા કરા્તા, જથેવી ્રસાિવી 
પા્ણવીનો સંગ્હ થા્ અને ગ્ામવી્ણ લોકો પોતાનવી ્ષ્ય 
િરતમ્ાનનવી પા્ણવીનવી જરૂદર્ાત તેનાથવી સંતોષે તે્વી 
વ્્સથા ગ્ામવી્ણ પ્રિેશોમાં પ્ણ થતવી અને સચ્ાતવી. 
આજ ેઆ વ્સથાઓ પ્ણ ભૂલાઈ િઈ છ ેઅથ્ા તેમાં 
ફેરફાર થ્ા છ ેઅને જમવીનનવી નવીચેના પા્ણવી ઉપરનું 
અ્લંબન ્ધવી િ્ું છે

 રેઈન ્ોટર હા્ષેતસટિં એ જુિા-જુિા સાધનો 

અને રવીતો દ્ારા ્રસાિવી પા્ણવીને ્હવી જતું અટકા્વી 

ભત્ષ્માં ઉપ્ોિ કરવી શકા્ તે માટ ે તેના સંગ્હ 

માટનેવી એક પદ્ધતત છ.ે ્ રસાિવી પા્ણવી કુિરતવી જળાશ્ો 

અથ્ા કૃતત્મ ટાંકવીમાં એકતત્ત કરવી શકા્ છ.ે બવીજી 

પદ્ધતતઓ જોઈએ તો રવીચાજ ્ય કુ્ા કે બોર્ેલ દ્ારા પ્ણ 

્રસાિવી પા્ણવીને જમવીનમાં ઉતારવી તેનો સંગ્હ કે બચત 

કરવી શકા્ છ.ે નિવી નાળા ઉપર નાના મોટા બંધ બાંધવી 
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પ્ણ ્રસાિવી પા્ણવીનો સંગ્હ કર્ામાં આ્ે છ.ે ઓછો 

્રસાિ ધરા્તા ત્સતારો માટ ેરેઈન ્ોટર હા્ષેતસટિં 

એ ખૂબ જ અિત્નવી પદ્ધતત છ ેઅને તેનું મહત્ પ્ણ 

એટલું જ છ.ે એકલા હેંડ પંપ, કૂ્ા અને ભૂિભ્યજળના 

અન્ સ્તોત એ હજારો લોકોને જરૂદર્ાત પ્રમા્ણે પા્ણવી 

પૂરૂ પાડવી શકતા નથવી. આપ્ણે એના ત્ક્પ તરવીકે પ્ણ 

રેઈન ્ોટર હા્ષેતસટિં પદ્ધતતનો ઉપ્ોિ કર્ો જોઈએ. 

 રેઈન ્ોટર હા્ષેતસટિં પદ્ધતત એ પા્ણવીનવી 
અછત્ાળા ત્સતારો માટ ે સૌથવી ્ધુ ટકાઉ અને 
અસરકારક પદ્ધતત છ.ે આ પદ્ધતત એ ખૂબ જ ઓછા 
ખચષે ઘ્ણાબધા લાભો આપે છ.ે આ સંગ્હવીત પા્ણવીનો 
ઉપ્ોિ આપ્ણે ઘરકામ માટ,ે તસંચાઈ માટ,ે કૃતષ કે 
પશુપાલન માટ ે કરવી શકવીએ છવીએ. ્ધુ અને સ્ચછ 
્રસાિવી પા્ણવીના સંગ્હ માટ ેમોટવી અને સ્ચછ ટાંકવીમાં 
્રસાિવી પા્ણવીનો સંગ્હ કરવી શકા્ છ.ે કૂ્ાઓ, તળા્ો, 
ભૂિભ્ય ટાંકવીઓ ્િેરે દ્ારા પા્ણવીનો સંગ્હ કરવી આપ્ણે 
થોડા સમ્ માટ ેપા્ણવીના અન્ સ્તોતનો ઉપ્ોિ ટાળવી 
શકવીએ છવીએ. આપ્ણા િેશમાં ્ારં્ાર પા્ણવીનવી અછત 
સજા્યતા ત્સતારોમાં આ પદ્ધતતનો ઉપ્ોિ કર્ામાં 
આ્ે છ.ે 

 હાલમાં, આપ્ણે સૌ સરકારનવી પા્ણવી પૂર્ઠાનવી 
પદ્ધતત પર આધાર રાખવીએ છવીએ. આપ્ણે આપ્ણવી 
જરૂદર્ાતનું પા્ણવી આ પદ્ધતતથવી મેળ્વીએ છવીએ. મોટા 
શહેરોનવી પા્ણવી ત્તર્ણનવી આ પદ્ધતતને કાર્ણે લોકોનવી 
પા્ણવીના બચા્ માટનેવી જાિૃકતિા ખૂબ જ ઓછવી જો્ા 
મળે છ.ે સૌ કોઈ સરકારનવી આ પદ્ધતત પર તનભ્યર રહે 
છ.ે ધવીમે-ધવીમે આપ્ણવી જ ેતન્તમત અને જનેે પરંપરાિત 
કહવી શકા્ તે્વી પા્ણવી બચા્ માટનેવી પદ્ધતતઓ લુપ્ત 
થઈ િઈ. શહેરવીકર્ણ અને ઔદ્ોતિકર્ણને કાર્ણે 
પા્ણવીનવી માંિમાં સતત ્ધારો થતો િ્ો છ.ે ્ૈતવિકર્ણ, 
શહેરોના ત્કાસ અને જળ સંચ્ અથ્ા તો ્રસાિવી 
પા્ણવીને ભૂિભ્યમાં ઉતાર્ાનવી પદ્ધતતઓના અભા્ અને 
ઓછા ઉપ્ોિને કાર્ણે જમવીનમાં ધવીમે ધવીમવી પા્ણવીના 
જળસતર ખૂબ જ નવીચા િ્ા છ.ે હાલનવી પદરતસથતત 

પ્રમા્ણે ભૂિભ્ય જળ એ પ્ા્યપ્ત નથવી માટ ે ભત્ષ્માં 
પા્ણવીનવી તંિવી સજા્યશે એ્ું જોખમ છ ેજ અને ્રસાિવી 
પા્ણવીને સંગ્હ ન કરવી એ જોખમમાં આપ્ણે સૌ ્ધારો 
કરવીએ છવીએ. જો કોઈ  અસરકારક પિલા ન લે્ા્ા તો 
સૌએ પા્ણવીનવી મહામારવીનો સામનો કર્ા તૈ્ાર રહે્ું 
પડશે. 

છત ઉપર પા્ણીની ઊપજ ઃ

 ્ોટરશેડ ્ ોજના પહેલા સરકાર દ્ારા પા્ણવીના 
ટનેકરો પૂરા પડાતા હતા. ્ોટરશેડ ્ોજના અમલમાં 
આ્વી તે પહેલાં ટનેકરોમાંથવી પા્ણવી મેળ્્ા બાબતે 
સમુિા્માં ઘ્ણા ઝઘડા થતા હતા અને પવી્ાના પા્ણવીનવી 
સમસ્ા ઘ્ણવી િંભવીર હતવી આ ્ાત ખ્્ાલમાં રાખવીને 
્ોટરશેડના ત્કાસમાં પવી્ાના પા્ણવીને અતગ્મતા અપાઈ 
હતવી ્ોટરશેડ ત્કાસ સતમતત, PIA અને ગ્ામસભાએ 
પવી્ાના પા્ણવીનવી સમસ્ાનો કા્મવી ઉકેલ લા્્ા માટ ેછત 
ઉપર પા્ણવીનવી ઉપજ કર્ાના માળખાને અપના્્ાનો 
તન્ણ્ય્ ક્યો  જો પા્ણવીને સૂ્્યનો તડકો ન લાિે તો તે 
ઘ્ણાં ્ષયો સુધવી પવી્ાલા્ક રહવી શકે છ.ે આથવી સૂ્્યનો 
તડકો ન પહોંચવી શકે તે રવીતે ઘરોમાં ભૂિભ્યમાં એક 
ટાંકો બના્્ામાં આ્ે છ ેઆ ટાંકાનવી  લઘુતિમ ક્ષમતા  
૧૦૦૦ તલટર હો્વી જોઈએ અને મહતિમ આ ટાંકો ૭ 
ફૂટ પહોળો, ૭ ફૂટ લાંબો અને ૮ ફૂટ ઊંડો બના્વી 
શકા્.

જળ સંચયનની મુખય રિ્ણ રીત્રો ઃ

(ક) જમીન સપાટી પર્ી ઝમ્ણ દ્ારા જળ સંચયન :

 આ ખૂબ સરળ અને તનરંતર ચાલુ રહેતવી જળ 
સંચ્ પ્રદરિ્ા છ.ે ્રસાિ પડતા તેનો કેટલોક ભાિ 
જમવીનના પડમાં ઉતરે છ ેજનેે ઝમ્ણ કહે્ામાં આ્ે છ.ે 
ઝમ્ણ દ્ારા જમવીનમાં ઉતિરના પા્ણવીનો કેટલોક ભાિ 
જમવીનમાં ભેજરૂપે જ જળ્ા્ છ.ે અમુક ભાિ સપાટવી 
પરથવી સવીધો જ બાષપવીભ્ન દ્ારા ઉડવી જા્ છ ેઅને 
બાકવી ભાિ જમવીનમાં ઉંડ ેઉતરવી ભૂિભ્યજળમાં ્ધારો 
કરે છ.ે ભૂિભ્યજળ સંચ્નવી આ કુિરતવી પ્રદરિ્ામાં 
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્ધારો કર્ાનવી કેટલવીક સરળ રવીતોનું ્ ્ણ્યન નવીચે મુજબ 
છ.ે

(૧) સર સ્રોઇશ્લંગ : 

 સબ સોઇતલંિનો મુખ્ હેતુ ખાસ કરવીને જ્ાં 
જમવીનનું પડ સખત હો્ કે અન્ રવીતે પા્ણવીનું પ્રસર્ણ 
અટકતું હો્ તે્ા દકસસામાં પેટાળનું સખત પડ તોડવી 
પેટાળને પોચું બના્વીને ઝમ્ણ િર ્ધાર્ાનો છ.ે  આ 
માટ ે બજારમાં ખાસ પ્રકારનું કૃતષ ઓજાર ઉપલબધ 
છ.ે જનેે સબ સોઇલર કહે્ામાં આ્ે છ.ે તેનવી ખાસ 
પ્રકારનવી રચના, ઉપરનવી જમવીનને કોઈ ખાસ અસર 
ક્ા્ય ્િર સ્ા થવી િોઢ ફૂટનું નવીચેનું પડ તોડવી શકે 
છ.ે આ ઓજાર ૩૫ હોસ્યપા્ર કે તેથવી મોટા ટ્કેટરથવી 
ચાલવી શકે છ.ે જમવીનનવી સખતાઇ, તેનો ઢાળ, જમવીનનો 
પ્રકાર, સખત પડનવી ઊંડાઈ અને ્રસાિના િુ્ણધમયો 
તથા ભૌિોતલક પદરતસથતત અનુરૂપ સોઇતલંિનો અંતર 
િાળો નક્કવી કર્ામાં આ્ે છ.ે િા.ત. ત્્ણ ફુટના િાળે 
એક ટ્કેટર એક દિ્સમાં એક હેકટરે ત્સતારમાં સબ 
સોઇતલંિ કરવી શકે તેનો અંિાજી ખચ્ય હેકટર િવીઠ  
` ૨૦૦૦ જટેલો આ્ે છ.ે

 એક અંિાજ મુજબ આમ કર્ાથવી ઝમ્ણ 
િરમાં િસ ટકા જટેલો ્ધારો થઇ શકે. એટલે કે કોઇ 
ત્સતારમાં સરેરાશ ૮૦૦ તમ.મવી. ્રસાિ પડત હો્ તો 
તેના ૧૦ ટકા ્ધારાનું ઝમ્ણ થ્ા હેકટર િવીઠ ૮૦૦ 
ઘનમવીટર ્ધારાનું પા્ણ જમવીનમાં ઉતરે જનેો આશરે 
૬૦ ટકા ભાિ ભૂિભ્યમાં ઉમેરા્ તો પ્ણ ૪૮૦ ઘન 
મવીટર જટેલા ્ધારાના પા્ણવીનો સંચ્ થા્. આમ. 
ચાર રૂતપ્ા જ ે્ વી નજી્વી દકંમતે એક ઘનમવીટર પા્ણવીનો 
ભૂિભ્યજળ સંચ્ થઇ શકે છ.ે

ઊંડી ખેડ : 

 દડસક પલાઉનવી મિિથવી ઢાળનવી આડવી દિશામાં 
ઊંડવી ખેડ કર્ાથવી ર૦ થવી ૩૦ સે.મવી. સુધવીનો ભાિ 
ખૂબ જ પોચો બને છ ેઅને તેમાં સરળતાથવી પા્ણવી ઉતરે 
છ.ે ્ધુ ્ખત પા્ણવી ચાસમાં ભરાઈ રહે્ાથવી ્ધુ પા્ણવી 

જમવીનમાં ઉતર્ાનવી તક પૂરવી પાડ ેછ ેતથા ઢાળનવી આડવી 
દિશામાં આ્વી ઊંડવી ખેડ ્હેતા પા્ણવીને અ્રોધે છ ે
અને એ રવીતે જમવીન પરથવી નકામા ્હવી જતા પા્ણવીને 
જમવીનમાં ઉતર્ાનવી ્ધુ અ્કાશ મળે છ.ે

(૨) વાનસપશ્તક આાવર્ણ : 

 સમતલ કે ઢાળ્ાળું જમવીન તેમજ પા્ણવીના 
નાળાઓમાં ઘાસ ્નસપતત ્ા્્ાથવી પા્ણવી ્હે્ાનવી 
િતત ઘટ ેછ ેઆાથવી પા્ણવીનો જમવીન સાથેનો સંપકિંિાળો 
્ધ્ાથવી ્ધુ માત્ામાં પા્ણવી જમવીનમાં ઉતરે છ.ે ઉપરાંત 
પા્ણવી ્હે્ાથવી થતું જમવીનનું ધો્ા્ણ પ્ણ ઘટ ેછ.ે ્ધુમાં 
્નસપતતના અસંખ્ મૂળવી્ાઓ પા્ણવીને જમવીનમાં 
ઉતાર્ા માટ ે્હનનતલકા તરવીકે ભાિ ભજ્ે છ.ે

(૩) પા્ણીન્રો રેલાવ : 

 આ પદ્ધતતમાં એક સાથે ્હે પા્ણવીને રોકવીને 
તેને સમતલ જમવીન પર ્હવી મૂક્ાથવી તેનવી ્હન િતત 
ઘટ ેછ ેતથા પા્ણવી અને જમવીનનો સંપક્ય િાળો ્ધે છ.ે 
જનેે લવીધે ્ધુ માત્ામાં પા્ણવી જમવીનમાં ઉતરે છ.ે આ 
પદ્ધતત સમતલ જમવીનમાં અપના્્ાથવી જરૂરવી ના્ણાંકવી્ 
સિ્ડ ન હો્ તે્ા સંજોિોમાં આ પતધધત ખુબ અનુકુળ 
પડ ેછ.ે આ ટકેનવીક િુતન્ાભરમાં ઝડપથવી મોટા પા્ે 
અમલમાં મૂકા્ રહેલ છ.ે

(૪) ઊંડા ખાડા રનાવવા : 

 જ ે ત્સતારમાં માટવીનું સતર નાનું હો્ અને 
તેનવી નવીચે આ્ેલ સખત પડ પા્ણવીને પસાર થ્ામાં 
અ્રોધક હો્ ત્ાં આ્ા સખત પડ તોડવીને ઊંડા ખાડા 
બના્્ામાં આ્ે છ ે જથેવી નવીચેના સતર દ્ારા પા્ણવી 
ઝડપથવી ભૂિભ્યમાં પ્રસરવી જા્ છ.ે પા્ણવી સાથે આ્તા 
ડહોળાશ ખાડાને તળવી્ે જમા થતવી હો્ છ ેઅને સ્ચછ 
પા્ણવીનું ઝમ્ણ ખાડાનવી દિ્ાલો ્ડ ેથા્ છ.ે

(૫) કયારા પધધશ્ત : 

 કૃતત્મ જળ સંચ્ માટનેવી આ પદ્ધતત સૌથવી 
્ધુ પ્રચતલત છ,ે જમેાં દરચાજ ્ય માટ ેઉપલબધ પા્ણવીનો 
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બંધ પાળા કે ખોિકામ કરવીને બના્્ામાં આ્ેલ 
ખાસ પ્રકારનવી ક્ારવીઓમાં છોડ્ામાં આ્ે છ.ે 
આ ક્ારવીઓનો માપ, સાઈઝ અને દરચાજ ્ય માટનેા 
ઉપલબધ પા્ણવીના જથાં પરથવી નક્કવી કરવી શકા્ છ.ે જ ે
ત્સતારમાં માત્ થોડા સમ્ માટ ે્હેતા નિવી નાળાના 
પા્ણવીને ્ાળવીને કૃતત્મ સંચ્ કર્ાનું હો્ ત્ાં સથળ 
અને સાનુકૂળતા પ્રમા્ણે નિવી કે નાળાને સમાંતર એક 
કરતા ્ધુ ક્ારવીઓનવી હારમાળા ્ધુ અસરકારક 
છ.ે અલબત, આ પદ્ધતતમાં ક્ારવીનું તળ જામ થ્ાથવી 
મુ્કેલવીઓ રહેતવી હો્ છ.ે જો કે તે માટ ેઉપરનો જામેલો 
થર ખોિવીને િૂર કરવી શકા્ છ ેઅથ્ા ક્ારવીના તળમાં 
ઊંડવી ખેડ કરવી શકા્ છ.ે એકથવી ્ધુ ક્ારવીઓ હો્ 
તો તેને રિમાનુસાર ્ારાફરતવી સૂક્વી અને આ પ્રકારનવી 
જાળ્્ણવી કરવી શકા્ છ.ે જ્ાં ઉપલબધ પા્ણવી ખૂબ 
ડહોળું હો્ તો ઊંચામાં ઊંચવી ક્ારવીને ડોળ બેસાડ્ા 
માટનેવી ક્ારવીઓમાં રેલા્વી શકા્ ઼છ.ે

(૬) વહેતા ઝર્ણાઓમાં પાળા રાંધીને : 

 આ પદ્ધતતમાં કુિરતવી ઝર્ણાઓમાં ્હેતા 

પા્ણવીને જમવીનમાં ઉતાર્ા માટ ે તેના આકારમાં 

જરૂદર્ાત પ્રમા્ણે ફેરફાર કરવીને પા્ણવીનવી ્હન િતત 

ઘટાડ્ાથવી પા્ણવી જમવીન સાથે ્ધુ સમ્ માટ ેસંસિ્યમાં 

રહે જનેા લવીધે મહતમ માત્ામાં પા્ણવી જમવીનમાં ઉતારવી 

શકા્ છ.ે ઉપરાંત ઝર્ણાઓમાં અમૂક અમૂક અંતરે 

ચેકડમેનવી જમે નાના નાના હંિામવી પાળા બાંધવીને તેમજ 

છવીછરા ખાડા બના્વીને કે અન્ કોઇ આડશ ઊભવી 

કરવીને તેમાંથવી નકામા ્હવી જતા પા્ણવીને રોક્ામાં આ્ે 

છ.ે

(૭) જમીન એકસરખી કરી પાળા રાંધવા :  

 જમવીનને ખાડા ટકેરા િુર કરવી ઢાળનવી ત્રૂધધ 
દિશામાં સમોચચ રેખા પર પાળા બાંધ્ાથવી ્રસાિનું 
્ધુ પા્ણવી જમવીનમાં પચે છ.ે હલકવી અને મધ્મ જમવીન 
સાનુકુળ છ.ે જ્ારે ઉંડવી કાળવી જમવીનમાં તવીરાડો પડ્ાથવી 
પાળા લાંબો સમ્ ટકવી શકતા નથવી. આથવી પાળા ઉપર 

જીપટો અથ્ા અન્ ઘાસનું ્ા્ેતર કર્ું જોઇએ. ખુબ 
જ ઊંચા્ણ્ાળવી જમવીનમાં પિથવી્ા પદ્ધતત અપના્્વી,

(૮) ઢાળની આડી રદશામાં ખેત કાયયો કરવા :

 ઢાળનવી આડવી દિશામાં ખેડ કા્યો કે પાકનું 
્ા્ેતર કર્ાથવી પા્ણવી ્હે્ણ િતત ઘટ ે છ ે અને ્ધુ 
પા્ણવી જમવીનમાં ઉતરે છ.ે

(૯) વરસાદ પહેલા ચાસ ખુલ્ા રાખવા : 

 ્રસાિ પહેલા ચાસ ખુલ્ા રાખ્ાથવી પહેલા 
્રસાિથવી પડલે પા્ણવી ્ધુમાં ્ધુ જમવીનમાં ઉતરે છ.ે 
જથેવી જમવીનમાં તળમાં પા્ણવી ઉમેરા્ છ,ે તેમજ ્ા્્ણવી 
માટ ેપૂરતો ભેજ પ્ણ ઉપ્ોિવી બને છ.ે

(ખ) જમીન સપાટી પર વહી જતંુ પા્ણી ર્રોકીને નાના 
સંગ્હ સ્ાન્રોમાં જળ સંચયન ઃ

 નિવી-નાળા તેમજ ખેતરોમાંથવી ્હવી જતા 
પા્ણવીને ખેત તલા્ડવી, પાકા ચેક ડમે, માટવીના ચેકડમે કે 
અન્ રવીતે સંગ્હ કરવીને રોક્ામાં આ્ે તો આ પા્ણવી ્ હવી 
જતું અટકા્વી શકા્ છ.ે આ રવીતે રોકા્ેલ પા્ણવી ધવીમે 
ધવીમે ભૂિભ્ય જળમાં સંચ્ થા્ છ ેઅથ્ા તેનો સવીધો 
ખેતવીમાં કે અન્ ્પરાશમાં ઉપ્ોિ થા્ છ.ે સંગ્હ 
સથાનોમાં ભરા્ેલ પા્ણવીને સપાટવી પર બાષપવીભ્ન દ્ારા 
થતો વ્્ ઓછો થા્ તેનવી કાળજી લે્વી જરૂરવી છ.ે 

(૧) પાકા ચેક ડેમ : 

 સામાન્ રવીતે મોટા ્ોકળા કે નિવી જમેાં બંને 
દકનારા સાંકડા, પથથર ્ ાળા અને તુટ ેનહીં તે્ા મજબુત 
હો્ અને ્ેસટસ્વી્રનો બાજુમાં માિ્ય ન હો્ તે્વી 
જગ્ાએ પાકા ચેકડમે બના્વીને પા્ણવીનો સંગ્હ કરવી 
શકા્ છ.ે આ્ા ચેકડમેના ત્સતારમાં ભારે ્રસાિ 
હો્ તે સમ્ે ્ધારે આ્તું પા્ણવી ચેકેડમે નવી ઉપરથવી 
પસાર થઈ જા્ છ ેમાટ ેનવીચેનવી બાજુ નકામનું ધો્ા્ણ 
ન થા્ તે્વી રવીતે દડઝાઇન તૈ્ાર કર્વી જોઇએ.

(૨) માટીન્રો ચેક ડેમ : 

 પા્ણવીના નાળા કે ્ોંકળા પર પા્ણવીનો સંગ્હ 
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કર્ા માટવીનો આાડો પાળો બાંધ્ામાં આ્ે તેને માટવીનો 
ચેકડમે કહે છ.ે માટવીનો ચેકડમે મોરમ અથ્ા કાળવી 
માટવીના ત્સતારમાં બના્્ો જોઇએ. ચેકડમે બના્્ાનવી 
જગ્ા પર નાળાનવી પહોળાઇ ખૂબ ્ધારે કે ખૂબ ઓછા 
ન હો્વી જોઇએ. તેમજ ્ ધારાના પા્ણવીના તનકાલ માટનેવી 
વ્્સથા આપવી શકા્વી જોઈએ. ્ ધારે ઢાળ્ાળો ત્સતાર 
કે જ્ાં પુષકળ પ્રમા્ણમાં ઝડપથવી પા્ણવી ્ હે ત્ાં માટવીનો 
ચેકડમે બના્્ા જોઇએ નહવી.

(૩) ખેત તલાવડી : 

 ખેતરનું પા્ણવી ખેતરમાં રહે તે હેતુ તસધધ કર્ા 
માટ ેખેતરમાંથવી બહાર નવીકળતા પા્ણવીને તનચા્ણ્ાળવી 
જગ્ાએ ખેત તલા્ડવી બના્વી સંગ્હવી શકા્ છ.ે ખેત 
તલા્ડવી કેટલા માપનવી બના્્વી અને તેમાં કેટલું પા્ણવી 
એકઠુ ંથશે તેનો આધાર સ્તા્ ત્સતાર, જમવીનનો પ્રકાર, 
જમવીનનો ઢાળ અને ્રસાિ પર રહેલ છ.ે જો િરેક 
ખેડતૂો પોતાના ખેતરે ખેત તલા્ડવી બના્ે તો જમવીન 
તળમાં પા્ણવી એકિમ ઊંચું આ્શે. તેમ જ પાકનવી 
પા્ણવીનવી જરૂરવી્ાન સમ્ે ્રસાિ ન હો્ તો તેમાંથવી 
તપ્ન આપવીને પાકને બચા્વી શકાશે. 

(ગ) વહી જતા પા્ણીને સીધું જ જમીનમાં ઉતારી જળ 
સંચયન ઃ

 આ પદ્ધતતમાં ્રસાિના ્હેતા પા્ણવીને સવીધુ 
જ ભૂિભ્યમાં ઉતારવીને જળસંચ્ કર્ામાં આ્ે છ.ે 

(૧) કૂવા રરચાજી્બગ : 

 નિવી નાળા કે ખેતરના નવીચા્ણ્ાળા ત્સતારમાં 
્હેતા ્રસાિના પા્ણવીને સવીધું જ કૂ્ામાં નાખ્ાનવી 
પદ્ધતત પ્રચતલત છ,ે જમેાં કુ્ાનવી બાજુમાં ૬ ફૂટ X ૬ ફૂટ  
X ૪ ફૂટ માપનો ખાડો કરવી તળથવી થોડ ેઊંચે  પાઇપ 
િોઠ્વી પા્ણવીને ખાડા મારફતે કૂ્ામાં નાખ્ામાં આ્ે 
છ ેજથેવી માટવીના મોટા ક્ણ ખાડાના તળવી્ે બેસવી જઇ 
કૂ્ામાં ન જા્. અલબત, આ પદ્ધતતથવી પા્ણવીનું િાળ્ણ ન 
થઇ શકતું હો્ કૂ્ામાં કાંપ ભરા્ો તેમજ સર્ા્ણવીઓ 
બંધ થ્ાના ભ્ સાથે ભૂિભ્ય જળનવી િુ્ણ્તિા પટ પ્ણ 
ત્પરવીત અસર કરે છ ેઅને તેથવી જ કૂ્ામાં નાખ્ામાં 
આ્તું પા્ણવી ્ોગ્ રવીતે દફ્ટર કરવીને જ નાખ્ું 

જોઇએ. આ માટ ે  સથાતનક માલ-સામાનમાંથવી ખૂબ જ 
ઓછા ખચષે શકા્ તે્ું સેનડ દફ્ટર ત્કસા્્ું જોઈએ.

 આ ઉપરાંત પ્રાપ્ ના્ણાંકવી્ સ્તોતને અનુરૂપ 
નિવી નાળા કે તળા્ને કાંઠ ે સમાંતર કુ્ા તૈ્ાર કરવી 
્રસાિના ્હેતા પા્ણવીને દફ્ટર કરવીને તેમાં ્ાળવીને 
પ્ણ ભૂિભ્ય જળસંચ્ કરવી શકા્.

(૨) ર્રોરવેલ રરચાશ્જ િંગ : 

 કૂ્ાનવી જમે જ  બોર્ેલને પ્ણ દરચાજી્યિ કરવી 
શકા્ છ.ે આ દકસસામાં પ્ણ રવીચાજ ્ય માટ ેપ્રાપ્ પા્ણવીનું 
બરાબર દફ્ટ્શેન કર્ું જરુરવી છ.ે અન્થા પા્ણવીનો 
ડહોળ બોર્ેલનવી સર્ા્ણોમાં ભરાઇ જઇ આ્ક ધટ ે
અથ્ા સિંતર બંધ થ્ાનવી સંભા્ના રહે છ.ે બોર્ેલ 
દરચાજીિંિ પદ્ધતતનવી િોઠ્્ણમાં પા્ણવીને ચોક્કસ રવીતે 
કાટખુ્ણે ્ાળ્ાનવી કાળજી રાખ્વી જોઇએ. જથેવી અંિર 
ઉતરતું પા્ણવી બોર્ેલના સપાટવી સાથે અથડા્ નહીં અને 
એ રવીતે નુકસાન ન થા્. જ ેત્સતારમાં પા્ણવી ્િરના 
નકામાં બોર્ેલ આ્ેલ હો્ તે્ા  ખાલવી બોર્ેલનો 
દરચાતજ િંિ માટ ેઉપ્ોિ કર્ો દહતા્હ છ.ે

વરસાદના પા્ણીની ઉપજ લેવાના ફાયદાઅાે ઃ

	આખા ્ષ્યને માટ ે ્રસાિનું પા્ણવી એકઠુ ં કરાતું 
હો્ાને કાર્ણે િામના લોકો પવી્ાના પા્ણવીનવી 
બાબતમાં સ્-તનભ્યર બનવી શકે છ.ે

	પવી્ાલા્ક પા્ણવી મળતું હો્ાને કાર્ણે પા્ણવીજન્ 
રોિોનો ભ્ ઓછો થા્ છ.ે

	લોકો ટાંકામાંથવી પા્ણવી ખેંચ્ા માટ ે એક નાના 
હેનડપમપનો ઉપ્ોિ કરે શકે. આમ ્વીજળવીનવી પ્ણ 
બચત થા્ છ.ે

	િામમાં શાંતત, એકતા અને સમૃતદ્ધનું ્ાતા્ર્ણ 
ઊભું થા્ છ.ે ઉપરાંત લોકોનવી જી્નશૈલવીમાં પ્ણ 
સુધારો થા્ છ.ે

	લોકો પાઇપલાઇન ્ડ ે આ પા્ણવીનો ઉપ્ોિ 
તસંચાઈમાં પ્ણ કરે છ.ે
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શ્વશેર ઃ  જમવીન અને જળ સરક્ષ્ણ માટ ેનવી સરકારશ્વી 
દ્ારા આપ્ામાં આ્તવી સહા્ોનવી માદહતવી અને ચાલુ 
્ષ્ય િરતમ્ાન ચાલતવી ્ોજનાનવી અરજી લાભાથગી પોતે 

્ેબસાઇટ https://ikhedut.gujarat.gov.in પરથવી કરવી 
શકે છ.ે જમેાં નવી કેટલવીક ્ોજનાઓનવી માદહતવી કાેઠામાં 
િશા્ય્ેલ છ.ે 

જમીન અને જળ સંરક્્ણ માટે સરકારશ્ી દ્ારા આપવામાં આવતી સહાય

ક્મ ઘટક સહાય
૧ કોતરને આિળ ્ધતા 

અટકા્્ા દકનારા પર 
બાંધ્ામાં આ્તો પાળો 
(પેરવીફેરવી્લ બંડ)

પ્રતત હેકટર ` ૨૦૦૦૦/-નવી મ્ા્યિા; લાભાથગી ખાતેિાર જાતે કામિવીરવી 
કર્ા ઈચછ ેતો ખાતેિાર માટ ેકામિવીરવી પૂ્ણ્ય થ્ે થવી ૮૦ % સહા્. 
લાભાથગી ખાતેિાર તનિમ મારફતે કામ કરા્્ા ઈચછ ેતો તેમના ફાળાનવી 
૨૦% રકમ એડ્ાનસમાં તનિમ કચેરવી એ જમા કરા્્ાનવી રહેશે 
અથ્ા ૨૦% રકમ પ્રમા્ણે શ્મિાન કર્ાનું રહેશે.

૨ ખેત તલા્ડવી પ્રતત તલા્ડવી ` ૧૧૨૦૦૦/-નવી મ્ા્યિા; લાભાથગી ખાતેિાર જાતે 
કામિવીરવી કર્ા ઈચછ ેતો ખાતેિારને કામિવીરવી પૂ્ણ્ય થ્ે થવી ૯૦ % 
સહા્.  લાભાથગી ખાતેિાર તનિમ મારફતે કામ કરા્્ા ઈચછ ેતો 
તેમના ફાળાનવી ૧૦ % રકમ રોકડ કે શ્મિાન સ્રૂપમાં એડ્ાનસમાં 
તનિમ કચેરવીએ જમા કરા્્ાનવી રહેશે.

૩ ખેત તલા્ડવી  RKVY  લાભાથગી ખાતેિારે જાતે કામિવીરવી કર્ાનવી રહેશે તથા સહા્ ` ૨૭/- 
પ્રતત ઘન-મવીટર મુજબ, મહતિમ ` ૫૦૦૦૦/- પ્રતત ખેત તલા્ડવીનવી 
મ્ા્યિામાં, કરેલ કામિવીરવીનાં પ્રમા્ણમાં મળ્ાપાત્ રહેશે.

૪ જમવીન સમતળ કર્વી/  
લેનડ શેતપંિ

પ્રતત હેકટર ` ૧૮૦૦૦/-નવી મ્ા્યિામાં લાભાથગી ખાતેિાર જાતે કામિવીરવી 
કર્ા ઈચછ ેતો ખાતેિાર માટ ે કામિવીરવી પૂ્ણ્ય થ્ે થવી ૯૦ % સહા્.  
લાભાથગી ખાતેિાર તનિમ મારફતે કામ કરા્્ા ઈચછ ેતો તેમના ફાળાનવી 
૧૦ % રકમ એડ્ાનસમાં તનિમ કચેરવી એ જમા કરા્્ાનવી રહેશે અને 
ત્ારબાિ જ કામિવીરવી હાથ ધર્ાનવી રહેશે.   

૫ જળ સંગ્ાહક સટક્ચરનવી 
મરામત

` ૩૦૦૦૦/-નવી મ્ા્યિામાં; િુજરાત રાજ્ જમવીન ત્કાસ તનિમ 
ધ્ારા બના્ેલ જળ સંગ્ાહક સટક્ચરને પુર અતત્ૃતષ્ટના કાર્ણે થ્ેલ 
નૂકશાનવીનવી મરામત ૧૦૦ % સરકારશ્વીના ખચષે તનિમ મારફતે કામિવીરવી 
કર્ામાં આ્શે.

૬ ` ૩૦૦૦૦/-નવી મ્ા્યિામા;ં 
િજુરાત રાજ્ જમવીન 
ત્કાસ તનિમ ધ્ારા બના્લે 
જળ સગં્ાહક સટક્ચરને પરુ 
અતત્તૃષ્ટના કાર્ણ ેથ્ેલ 
નકૂશાનવીનવી મરામત ૧૦૦ % 
સરકારશ્વીના ખચષે તનિમ મારફતે 
કામિવીરવી કર્ામા ંઆ્શ.ે

પ્રતત નંિ ` ૧૦૦૦૦૦/-નવી મ્ા્યિા; લાભાથગી ખાતેિાર જાતે કામિવીરવી 
કર્ા ઈચછ ેતો ખાતેિાર માટ ેકામિવીરવી પૂ્ણ્ય થ્ે થવી ૧૦૦ % સહા્.  
સરકારવી, પંચા્ત જમવીનોમાં કામિવીરવી શરૂ કરતા પહેલા જ ે તે ગ્ામ 
પંચા્તનો ઠરા્ મેળવ્ા બાિ જ કામિવીરવી કર્ાનવી રહેશે.  િુજરાત 
રાજ્ જમવીન ત્કાસ તનિમ ધ્ારા બના્ેલ જળ સંગ્ાહક સ્તોતમંથવી 
કાંપ િુર કર્ાનવી કામિવીરવી ૧૦૦ % સરકારશ્વીના ખચષે તનિમ મારફતે 
કર્ામાં આ્શે.
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ક્મ ઘટક સહાય
૭ નાળા છાંિ્ા/જળ સંગ્ાહકનવી 

ત્ત્ધ મા્જતો
પ્રતત સટક્ચર ` ૪૯૯૯૦/-નવી મ્ા્યિા; લાભાથગી ખાતેિાર જાતે કામિવીરવી 
કર્ા ઈચછ ેતો સામાન્ ખાતેિાર માટ ેકામિવીરવી પૂ્ણ્ય થ્ે થવી ૫૦ % 
સહા્ ચુક્્ાનવી રહેશે.  લાભાથગી ખાતેિાર તનિમ મારફતે કામ કરા્્ા 
ઈચછ ેતો તેમના ફાળાનવી ૫૦ % રકમ એડ્ાનસમાં તનિમ કચેરવી એ જમા 
કરા્્ાનવી રહેશે. રકમ જમા કરાવ્ા બાિ જ કામિવીરવી હાથ ધર્ાનવી 
રહેશે. નાના અને તસમાંત ખેડતૂો પાસેથવી ૫૦ % રકમ એડ્ાનસમાં ભર્ા 
અથ્ા શ્મિાનના સ્રૂપે પ્ણા ્સુલ કરવી શકાશે.  સરકારવી કે પંચા્ત 
જમવીનમાં બના્્ામાં આ્તાં સટક્ચરો માટ ે૨૦ % જટેલવી રકમ ગ્ામ 
પંચા્ત પાસેથવી ્સુલ લે્ાનવી રહે છ.ે

૮ પરકોલેશન ટનેક પ્રતત હેકટર ` ૨૦૦૦૦/-નવી મ્ા્યિામાં; આ ્ોજના હેઠળ હાથ ધર્ામાં 
આ્તવી કામિવીરવી ખાનિવી/સરકારવી/ પંચા્તનવી જમવીનનવી માતલકવીમાં 
સરકારશ્વીના ૧૦૦ % સહા્થવી હાથ ધર્ાનવી રહેશે.

૯ પા્ણવી સંગ્હ માટ ેપાકા ટાંકા 
બના્્ા

*૭/૧૨ પ્રમા્ણે સમા્ેશ થતા સ્ષે નંબરમાં ધાર્ણ કરેલ જમવીન અને 
તાંતત્કતાને ધ્ાને લઈ, રાજ્નાં નમ્યિા, જળ સંપતતિઅ, પા્ણવી પૂર્ઠા 
અને ક્પસર ત્ભાિનાં મંજૂર થ્ેલ એસ.ઓ.આર. મુજબ ` ૫.૦૦ 
લાખ/પ્રતત સટક્ચર નવી મ્ા્યિામાં. 
* સામાન્ ્િ્યનાં મોટા ખાતેિારને ૫૦ % સહા્ અને ૫૦ % રોકડ 
સ્રૂપે જમા કરા્્ાનુ તથા સામાન્ ્િ્યનાં નાના અને સવીમાંત/ 
અ.જા./અ.જ.જા.ના ખાતેિારઓ માટ ે૭૫% સહા્ અને ૨૫ % રોકડ 
સ્રૂપે જમા કરા્્ાનુ રહેશે. 
*સિર ્ોજનાનવી કામિવીરવી જ ેખેડતૂ ખાતેિારે સૂક્મ તપ્ત પદ્ધતત/
ફુ્ારા પદ્ધતત અપના્ેલ હો્ તેમને જ ્ોજનાનો લાભ આપવી શકાશે.

B[TL5FSF[DF\ l5IT TYF VgI DFU"NX"G DF8[ ;\5S"

• પ્રાધયાપક અને વડા
એગ્ોનોમવી ત્ભાિ

બં.અ.કૃતષ મહાત્દ્ાલ્
આ્ણંિ કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવી
આ્ણંિ -૩૮૮૧૧૦

ફોન: (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૭૨૩

• પ્રાધયાપક અને વડા
એગ્ોનોમવી ત્ભાિ

ન.મ. કૃતષ મહાત્દ્ાલ્
ન્સારવી કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવી 
ન્સારવી - ૩૯૬૪૫૦

ફોન : (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૭૧

• પ્રાધયાપક અને વડા
એગ્ોનોમવી ત્ભાિ

ચવી.પ. કૃતષ મહાત્દ્ાલ્
સરિાર કૃતષનિર િાંતવી્ાડા કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવી

સરિાર કૃતષનિર - ૩૮૫૫૦૬
જી. બનાસકાઠા

ફોન ઃ (૦૨૭૪૮) ૨૬૮૪૨૪

• પ્રાધયાપક અને વડા
એગ્ોનોમવી ત્ભાિ
કૃતષ મહાત્દ્ાલ્

જૂનાિઢ કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવી
જૂનાિઢ - ૩૬૨૦૦૧

ફોન ઃ (૦૨૮૫) ૨૬૭૦૧૩૯
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Mkn¼køke rMkt[kE ÔÞðMÚkk
  ©e ykh. yu{. òzuò   zkì. yuLk. su. ykhËuþýk   ©e yuMk. su. Ãkh{kh

f]r»k yÚkoþk† rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, sqLkkøkZ - 36h001
VkuLk : (0h8Ãk)  h674110

 ykÃkýk ËuþLke {kuxk ¼køkLke ðMíke økk{zk{kt 
hnu Au, su{Lkk ykSrðfkLkku {wÏÞ ykÄkh ¾uíke Au. 
Mkkhe ¾uíke ½ýk Ãkrhçk¤ku WÃkh ykÄkh hk¾u Au, su Ãkife 
MkkiÚke {n¥ðLkwt Ãkrhçk¤ Au Ãkkýe, ðkðuíkhÚke {ktzeLku 
fkÃkýe MkwÄeLkk ÃkkfLkk rðfkMk yLku WíÃkkËLkLkk «íÞuf 
íkçk¬u ÃkkfLku ÞkuøÞ «{ký{kt ÃkkýeLke sYrhÞkík 
hnu Au. rÃkÞíkLke [ku¬Mk yLku Ãkqhíke Mkøkðz nkuÞ íkku 
swðkhLkwt WíÃkkËLk çk{ýwt, çkkshe, fÃkkMk, {økV¤eLkwt 
ºký økýwt ßÞkhu ½ôLkwt WíÃkkËLk [kh økýwt ÚkkÞ. íkuÚke 
¾uzqíkku ðhMkkËLke yrLkÞr{íkíkkLke WíÃkkËLk Ãkh {kXe 
yMkh Lk ÚkkÞ íku {kxu ÃkkuíkkLke heíku rÃkÞíkLke Mkøkðz 
Q¼e fhðk «ÞíLk fhu Au. yk {kxu {kuxwt {qzehkufký 
fhu Au. økwshkík{kt fw÷ rÃkÞíkLkk 70 xfkÚke ðÄw 
rÃkÞíkLke Mkøkðz ¾uzqíkkuyu  ÃkkuíkkLkk fqðk-xÞqçkðu÷Úke 
fhu Au. nk÷{kt økwshkíkLke LkkLke yLku {kuxe rMkt[kE 
ÞkusLkkÚke fw÷ {¤e 17 ÷k¾ nufxh{kt rMkt[kE ÚkE 
þfu íku{ Au. yk WÃkhktík Lk{oËk ÞkusLkk îkhk ðÄkhkLkk 
18 ÷k¾ nufxh{kt rMkt[kE þõÞ çkLke Au. 

Mkn¼køke rMkt[kE ÔÞðMÚkk yr¼øk{ : 

 nk÷Lke rMkt[kE ÔÞðMÚkkLke {w~fu÷eykuLkk 
Ãkrhýk{ku MkkiÚke  ðÄkhu ¾uzqíkkuLku s ¼kuøkððkLkk ÚkkÞ 
Au. LknuhLkku ðneðx, ÃkkýeLkwt rðíkhý, LknuhLke 
{hk{ík yLku ò¤ðýe ðøkuhu{kt ¾uzqíkku òuzkÞ, hMk 
÷u yLku ¼køkeËkh çkLku íkku rMkt[kELke  ÃkrhÂMÚkrík 
MkwÄhu íkuðku Mkðoºk yLkw¼ð hÌkku Au. LkuþLk÷ Ãkkur÷Mke 
: h01h{kt Mkn¼køke rÃkÞík {tz¤eykuLkku Mk{kðuþ 

fhðk{kt ykÔÞku su rMkt[kELkk ykÞkusLk, y{÷, 
LknuhkuLkwt {hk{ík yLku rÃkÞkðkLkk Ëh ¼uøkk fhðk{kt 
Mkn¼køke çkLku Au. rÃkÞík {tz¤e{kt økk{Lkk ¾uzqíkku yLku 
rMkt[kELkwt Ãkkýe ðÃkhkþËkh MkÇÞ çkLke sðkçkËkhe 
WXkðu Au. yuf ykËþo rÃkÞík {tz¤e ¾uzqíkkuLkk 
rMkt[kELku ÷økíkk «&™kuLkwt rLkhkfhý fheLku ¾uzqíkkuLkk 
rðfkMk{kt ¼køkeËkh çkLku Au. nk÷{kt økwshkík{kt 
fux÷ef MðiÂåAf MktMÚkkyku Ãký rÃkÞík {tz¤e çkLkkððk 
yLku íku{Lku íkk÷e{ ykÃkðk{kt fkÞo fhu Au. 

Mkn¼køke rMkt[kE ÔÞðMÚkkÚke Úkíkk VkÞËk : 

•	 {tz¤eLkk ík{k{ MkÇÞkuLku ðkhk «{kýu Mk{ÞMkh 
Ãkkýe {¤u Au. 

•	 AuðkzkLkk ¾uzqíkkuLku  Mktíkku»kfkhf Ãkkýe {¤u Au. 

•	 Ãkkýe  {¤ðkLke ¾kíkhe nkuðkÚke ¾uzqíkkuu sYh 
Ãkqhíkw Ãkkýe ðkÃkhu Au íkuÚke ÃkkýeLkku çkøkkz yxfu 
Au. 

•	 ÃkkýeLkk Í{ýÚke çkøkze økÞu÷e s{eLk 
¾uíke÷kÞf çkLku Au. 

•	 ðÄkhu rðMíkkh{kt rMkt[kE îkhk Ãkkýe ÃkwÁt Ãkzu Au  
suÚke Ãkkf WíÃkkËLk Ãký ðÄu Au. 

•	 LknuhLke Ãkkýe {¤ðkÚke ¾uzqíkLkku Mk{Þ yLku 
¾[o{kt çk[kð ÚkkÞ Au. 

•	 LknuhLke  Mkk{kLÞ {hk{ík Ãkuxu {¤íkwt ð¤íkh 
{tz¤e nMíkf nkuÞ Au suLkkÚke rMkt[kE Ãknu÷kt 
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LknuhLke Mk{ÞMkh MkVkE yLku {hk{ík ÚkE þfu 
Au. 

•	 rÃkÞkðkLkk Vku{o {tz¤e îkhk s W½hkðkÞ íkuÚke 
¾uzqíkkuLku Mkh¤íkk ÚkkÞ yLku rÃkÞkðkLke ðMkq÷kík 
ðÄu Au. 

•	 ¾uzqíkku ðå[u Ãkkýe çkkçkíku Úkíkkt yktíkrhf ½»koý 
½xu íku{s rMkt[kE ¾kíkk MkkÚku Mktf÷Lk ðÄu Au. 

rÃkÞík {tz¤eLkwt {k¤¾wt : 

Mkk{kLÞ Mk¼k : LknuhLkk rÃkÞík rðMíkkh{kt ykðíkk 
¾uzqíkku 



çkkhk «ríkrLkrÄ Mk¼k : Ëhuf çkkhk nuX¤Lkku ¾uzqíkku 
îkhk ÃkMktË ÚkÞu÷ «ríkrLkrÄ{ktÚke çkLku Au. 



fkhkuçkkhe Mkr{rík : çkkhk «ríkrLkrÄ{ktÚke yøkú-{æÞ-
AuðkzkLkk ÃkMktË fhu÷ «ríkrLkrÄ çkLku Au. 



«{w¾ : fkhkuçkkhe Mkr{rík îkhk ÃkMktËøke fhðk{kt  
ykðu Au. 

Mkn¼køke rMkt[kE ÔÞðMÚkkLkk ¢r{f íkçk¬k : 

(1) {tz¤eLke h[LkkLkku íkçk¬ku : 

	 Mkki «Úk{ rMkt[kE ÞkusLkkLke MÚkkrLkf f[uheLkk 
Mkt÷øLk fkÞoÃkk÷f EsLkuh©e yÚkðk yk 
fkÞo¢{{kt «ð]ík yuðe MðiÂåAf MktMÚkkLkku MktÃkfo 
fhðku. 

	 økúk{Mk¼k{kt fkÞoÃkk÷ EsLkuh©e yLku MðiÂåAf 
MktMÚkkLkk «ríkrLkrÄLku Mkn¼køke rMkt[kE 
ÔÞðMÚkkLkku rðøkíku ÏÞk÷ {u¤ððk yk{trºkík 

fhðk. 

	 {kELkkuh Lknuh nuX¤Lkk ¾uzqíkku yufrºkík ÚkE 
MktøkXLk h[ðk íkiÞkh ÚkkÞ. f{kLz nuX¤Lkk ¾uzqíkku 
MktøkXLkLkk MkÇÞ çkLku. 

	 ¾uzqíkku ÃkkuíkkLkk çkkhk «ríkrLkrÄ Lk¬e fhu yLku 
«ríkrLkrÄ Mk¼kLke h[Lkk fhu. 

	 yøkú, {æÞ yLku AuðkzkLkwt «ríkrLkrÄíð s¤ðkÞ 
íku{ fkhkuçkkheLke h[Lkk fhu, íÞkhçkkË «{w¾Lke 
MkðkoLkw{íku ðhýe ÚkkÞ. 

	 rÃkÞík {tz¤eLke {kLÞíkk {kxuLke Ëh¾kMík íkiÞkh 
fheLku Mkt÷øLk yrÄûkf EsLkuh©eLku hsq fheLku 
rÃkÞík {tz¤e íkhefuLke {kLÞíkk {u¤ððe. 

(h) LknuhLkku ÃkwLkhkuîkhLkku íkçk¬ku : 

	 Lknuh {hk{íkLke sYrhÞkík [fkMkðk{kt ykðu, 
rMkt[kE ¾kíkkLkk yrÄfkhe yLku ¾uzqíkku MkkÚku hne 
LknuhLkku Mkðuo fhu. Lkfþk ytËks íkiÞkh ÚkkÞ. 

	 Lknuh {hk{íkLke fk{økehe {tz¤e {khVík s ÚkkÞ 
íku{kt ¾uzqíkkuLkku 10 % Vk¤ku nkuÞ . 

	 {tz¤e yLku rMkt[kE rð¼køk ðå[u çkktÄfk{ fhkh 
ÚkkÞ. 

	 Lknuh ÃkwLkhkuØkh {kxu {tz¤eLku rMkt[kE ¾kíkk 
íkhVÚke  ºký nók{kt yuzðkLMk{kt LkkýktLke 
[qfðýe ÚkkÞ. 

	 rðrðÄ Mkr{ríkyku suðe fu-Ëu¾hu¾ Mkr{rík, 
rnMkkçk Mkr{rík, LÞkÞ Mkr{ríkLke h[Lkk fhðe 
íku{s yk Mkr{ríkykuLku íkk÷e{ ykÃkðe. 

	 rÃkÞík {tz¤e {khVík Mkíkík Ëu¾hu¾ íkÚkk 
{k÷Mkk{kLkLke ÔÞðMÚkk, rnMkkçkkuLke ò¤ðýe 
fhðe. 
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	 ÚkÞu÷ fk{Lkk VkELk÷ {kÃk ÷uðk íku{s Lknuh 
ÃkwLkhkuîkh fk{ Mktíkku»kfkhf heíku Ãkqýo fhðwt. 

(3) Ãkkýe rðíkhý yLku Mkt[k÷LkLkku íkçk¬ku : 

(f) rMkt[kE Ãkqðuo : 

	 {tz¤eLkwt ytËksÃkºk (çksux) çkLkkððwt yLku íkuLkk 
ykÄkhu {tz¤e ykŠÚkf heíku MkØh çkLku íkuðk 
rMkt[kELkk Ëh Lk¬e fhðk. fkhkuçkkhe Mkr{ríkyu 
ytËksÃkºkLku MkkÄkhý Mk¼k{kt hsq fheLku {tsqh 
fhkððwt. 

	 Mkkhe rMkt[kE ÔÞðMÚkk Q¼e fhðk sYhe Lkerík 
rLkÞ{ku ½zðk. fkhkuçkkhe Mkr{ríkyu Lkerík rLkÞ{ku 
MkkÄkhý Mk¼k{kt hsq fhe {tsqh fhkððk. 

	 Ãkkýe rðíkhý ËhBÞkLk Ëu¾hu¾ {kxu MÚkkrLkf 
ykuÃkhuxhLke ÃkMktËøke fhðe yLku íkuLke 
sðkçkËkheyku Lk¬e fhðe. 

	 çktÄ{kt WÃk÷çÄ ÃkkýeLkk sÚÚkkLku æÞkLku ÷E 
{tz¤eLku {¤Lkkh ÃkkýeLke MktÏÞkLku ykÄkhu Ãkkf 
ykÞkusLk yLku íkuLkku rðMíkkh MkkÚkuLke {ktøkýk 
yhS rMkt[kE rð¼køk{kt hsq fhðe. 

	 {tz¤e nMíkfLke Lknuhku íku{s ¾uíkhLkk Zkr¤ÞkLke 
Mk{ÞMkh MkVkE fhðe. 

	 Ãkkýe rðíkhý íku{s LÞkÞ Mkr{ríkLke h[Lkk 
fhðe yLku íkuLke sðkçkËkheyku Lk¬e fhðe. 

	 ¾uzqíkku ÃkkMkuÚke rMkt[kELke {ktøkýk yhS 
Mðefkhðe íku{s rÃkÞkðkLke yuzðkLMk{kt ðMkw÷kík 
fhðe. 

	 rMkt[kE {kxu yøkkWÚke ðkhkçktÄe Lk¬e fhðe 
íku{s Ëhuf ¾uzqíkLku íkuLkk ðkhk ytøkuLkku økux ÃkkMk 
ykÃkðku. 

(¾) rMkt[kE ËhBÞkLk : 

	 {tz¤eyku ykuÃkhuxh ÃkkMkuÚke ÚkÞu÷ rMkt[kELkk 
rhÃkkuxo {u¤ððku. 

	 {tz¤eyu rMkt[kE rð¼køkLku ÚkÞu÷ rMkt[kELkku 
ËirLkf  rhÃkkuxo ykÃkðku. 

	 rMkt[kE ËhBÞkLk ykuÃkhuxhku íku{s økkuXðu÷ 
ðkhkçktÄe Ãkh Ãkkýe rðíkhý Mkr{ríkyu Mkíkík 
Ëu¾hu¾ hk¾ðe. 

	 rMkt[kE ËhBÞkLk Q¼k ÚkÞu÷ «&™ku, Í½zk 
yÚkðk {w~fu÷eykuLkwt Mk{ÞMkh rLkhkfhý fhðwt. 

	 rMkt[kE ËhBÞkLk fkhkuçkkhe Mkr{ríkyu yðkhLkðkh 
{¤ðwt  yLku rMkt[kELke Mkr{ûkk fhðe. 

	 Mkkhe rMkt[kE ÔÞðMÚkk Q¼e fhðk {tz¤eyu 
Lk¬e fhu÷ rLkÞ{kuLkwt [qMíkÃkýu Ãkk÷Lk fhðwt. 

	 rMkt[kE rð¼køk yLku rMkt[kE Mkt½ íkhVÚke {¤íkk 
Mkq[LkkuLkku y{÷ fhðku. 

	 rMkt[kE ËhBÞkLk sYhe ËVíkhku rLkÞr{ík 
rLk¼kððk. 

	 rMkt[kE ËhBÞkLk Lknuh{kt íkqxVqx ÚkkÞ íkku 
íkkífkr÷f {hk{ík fhðe. 

(øk) rMkt[kE çkkË : 

	 rMkt[kE rð¼køk MkkÚku hneLku ÚkÞu÷ rMkt[kELkwt 
Lk{qLkkYÃk Mkðuo fhðwt. 

	 rMkt[kE rð¼køk ÃkkMkuÚke ÚkÞu÷ rMkt[kELkwt rçk÷ 
{u¤ððwt. 

	 rMkt[kE ËhBÞkLk ÚkÞu÷ yLkw¼ðku, þe¾ðk {¤u÷ 
çkkçkíkku yLku {¤u÷ çkkuÄÃkkXLke {tz¤e fûkkyu 
Mkr{ûkk fhðe. 

	 ÞkusLkk fûkkLke ®Mk[kE Mkr{ûkk çkuXf{kt ¼køk 
÷uðku. 
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{kuhðk {tz¤e :  ÷kufMknÞkuøkÚke rðfkMk ¼ýe 

 ÃkkLk{ rMkt[kE ÞkusLkk nuX¤Lkk  økk{ 
{kuhðk{kt ð»ko 1979-80{kt fuLkk÷ku ykðe. 
økk{÷kufkuLku yu{ fu  fuLk÷ku çkktÄðe yu íkku MkhfkhLkwt 
fk{ Au. Ãkkýe ykðu fu Lk ykðu íkku ykÃkýu þwt ? fÞkhuf 
fuLkk÷{kt Ãkkýe ykðíkwt, Ãký fux÷kf ¾uzqíkkuLku {¤íkwt. 
íkku fux÷kf ¾uzqíkku çkkfe hne síkkt økk{{kt fw÷ 147 
nufxh s{eLk Ãkife hÃk nufxh sux÷e s{eLk{kt Ãkkýe 
fuLkk÷ îkhk {¤íkwt LknuhLkk yøkú¼køkLkk ¾uzqíkkuLku 
fuLkk÷Lkk ÃkkýeLkku ÷k¼ {¤íkku Ãkhtíkw  {kuxk ¼køkLkk 
÷kufku {kuxu xeÃke fuLkk÷ nkuÞ fu Lk nkuÞ, fþwt Vuh 
Ãkzíkku Lkrn. yk ÃkrhÂMÚkríkLku çkË÷ðk økk{Lkk ¾uzqíkku 
MktøkrXík ÚkÞk yLku Lk¬e fÞwO fu {tz¤eLkku ðneðx yuðku 
fhðku fu MkkiLku Mk{kLk Ãkkýe {¤u. 

 {tz¤eLkk MkÇÞku yLku rMkt[kE rð¼køkLkk 
yrÄfkheykuLkk MknfkhÚke LknuhLkku òuELx Mkðuo fÞkou. 
òuELx Mkðuo{kt Lknuh-çkktÄfk{Lke xufrLkf÷ ûkríkyku, 
ykWx÷ux fÞkt yLku fux÷k {qfðk ðøkuhu Mkk{qrnf 
rLkýoÞ rMkt[kE ¾kíkkLke MkkÚku hneLku ÷eÄk. {kELkkuh 
LknuhLkk ÃkwLkkouØkh {kxu fw÷ ` 6 ÷k¾Lkku ytËks Lk¬e 
ÚkÞku, su{kt 10 % ¾uzqíkkuLkku Vk¤ku yLku 90 % Mkhfkhe 
MknkÞLkk Äkuhýu fuLkk÷kuLke {hk{ík fhðk{kt ykðe. 

 rMkt[kE rð¼køk ÃkkMkuÚke LknuhLkku ðneðx 
rÃkÞík {tz¤eyu Mkt¼kéÞk çkkËÚke yksrËLk MkwÄe Ëhuf 
¾uzqíkLku íkuLkk Ãkkf-ykÞkusLk «{kýu Ãkkýe rðíkhý 
fhðkLkwt þõÞ çkLÞwt Au, suLkkÚke ¾uzqíkkuLke {tz¤e {kxu 
rðïMkrLkÞíkk ðÄe Au yLku ¾uíke{kt Ãký ðirðæÞfhý 
ÚkÞwt Au. AuÕ÷k yuf ËMkfkÚke økk{Lke 1hÃk nufxh 
s{eLk{kt rMkt[kE Úkðk ÷køke. yksu {tz¤e{kt 
ÃkkýeLkk rðíkhý {kxu økk{{kt çku rþVx (ðkhkçktÄe) 
MkðoMkt{ríkÚke økkuXðe Au. 

 {kuhðk rÃkÞík {tz¤eLke MkÇÞkuLke Lknuh yLku 
yLÞ ònuh r{÷fík «íÞu ò¤ðýeLke ¼kðLkk Ãkkýe 
ÔÞðMÚkkÃkLk{kt Mkh¤íkk hne Au. {tz¤e 100 % 
rÃkÞkðku s{k fhu Au yLku ¾uíkh «{kýu Ãkkf-ykÞkusLk 
{wsçk ÃkkýeLke ðnU[ýe  LÞkÞe heíku fhu Au.  {tz¤eLkk 
MkÇÞku Ëh ð»kuo rLkÞr{ík heíku fuLkk÷Lke MkkVMkVkE fhe 
ðnLk~kÂõík ðÄkhðk{kt Ãký WÃkÞkuøke ¼qr{fk ¼sðu 
Au. {tz¤eLke ykðe MkwtËh fk{økeheLku økúk{ MktøkXLk 
Ãkkrhíkkur»kfÚke rçkhËkððk{kt ykðe Au. 

ðÄw {krníke {kxu MktÃkfo : 

(1) ykÃkLkk LkSfLkk rMkt[kE ¾kíkkLkk yrÄfkhe©e

(2) zuð÷kuÃk{uLx MkÃkkuxo MkuLxh, Mknfkhe 
xÞqçkðu÷ ÃkkMku, çkkuÃk÷, y{ËkðkË VkuLk : 
0h717-h3994/Ãk (Mkn¼køke rMkt[kE{kt 
W{Ëk fkÞo fhíke MðiÂåAf MktMÚkk)

(†kuík : zuð÷kuÃk{uLx MkÃkkuxo MkuLxh, y{ËkðkË)

fux÷kf WíÃkkËLkku {kxu ÃkkýeLke økýíkhe 
140 r÷xh Ãkkýe 1 fÃk fkuVe
900 r÷xh Ãkkýe 1 rf.økúk. {fkE 
3000 r÷xh Ãkkýe 1 rf.økúk. [ku¾k
16000 r÷xh Ãkkýe 1 rf.økúk. {ktMk
çkiLke yu÷kLk (1990) {wsçk yuf{ WíÃkkËLk ÃkuËk fhðk 
{kxu òuEíkk ÃkkýeLkku sÚÚkkLku ‘ðåÞwoy÷’ Ãkkýe fnuðk{kt 
ykðu Au.  ‘ðåÞwoy÷ Ãkkýe’ çk[kðeLku økheçk Ëuþku íku{Lkk 
½høkÚÚkw s¤†kuíkkuLkwt WÃkhLkwt Ëçkký n¤ðwt fhe þfu Au. 

ÃkkýeLkwt {qÕÞ 

  zktøkhLkk ÃkkfLku ÷øk¼øk 1h0 Mku.{e. ÃkkýeLke sYh  
Ãkzu Au. 

  òu ÃkkýeLkwt {qÕÞ  «rík r÷xh Võík 1 ÃkiMkku økýðk{kt ykðu 
íkku Ãký yuf nufxh rðMíkkh{kt zktøkhLkku Ãkkf ÷uðk {kxu 
 ` 1,h0,000/- Lkku ¾[o økýe þfkÞ.
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 zkì. rnhuLk fu. Ãkxu÷   ©e zkì. yuLk. ðe. MkkuLke    ©e zkì. yu[. çke. Ãkxu÷
{wÏÞ ½kMk[khk MktþkuÄLk fuLÿ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË -388110

VkuLk : (0h69h) h64179

¾uíke{kt Lkfk{k Ãkkýe (ðuMx ðkìxh)Lkku WÃkÞkuøk

 ¼khík{kt ðMíkeLkwt ¼khý ðÄíkw òÞ Au íkuLke 
MkkÚkkuMkkÚk ykiãkurøkfhý íkÚkk þnuhefhý Ãký  ðÄíkwt 
òÞ Au. ¾kMk fheLku Mkqfk yLku yÄoMkqfk rðMíkkhku{kt 
Mkkhe økwýð¥kk Ähkðíkk ÃkeðkLkk ÃkkýeLke yAík 
ðíkkoÞ Au. yk òuíkkt BÞwrLkrMkÃk÷ yLku ykiãkurøkf 
rðMíkkhku{kt ðnuíkwt Lkfk{wt Ãkkýe (ðuMx ðkìxh) òu ¾uíke 
{kxu WÃkÞkuøk{kt ÷uðk{kt ykðu íkku ½ýwt yøkíÞLkwt Au. 
ykðk Lkfk{k ÃkkýeLkku WÃkÞkuøk ¾uíke{kt rÃkÞík íkhefu 
fhðku yu fkuE Lkðe çkkçkík LkÚke. EMkwLkk sL{ Ãknu÷k 
yuÚkuLMk{kt ykðk Lkfk{k ÃkkýeLkku ¾uíke{kt  rÃkÞík íkhefu 
WÃkÞkuøk Úkíkku níkku. #ø÷uLz{kt ykðk Lkfk{k ÃkkýeLkku 
¾uíke{kt rÃkÞík íkhefu WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw ykðk 
Lkfk{k ÃkkýeLkku ykŠÚkf heíku íku{s ÃkÞkoðhýLke heíku 
WÃkÞkuøk ÚkkÞ  íku yøkíÞLkwt Au fu suÚke s¤ «Ëq»kýLkk 
«&™ku WÃkÂMÚkík Lk ÚkkÞ yLku íkuLke MkkÚkkuMkkÚk rft{íke 
ÃkkýeLkk MºkkuíkLkwt hûký fhe þfkÞ yLku íku{kt hnu÷k 
Ãkku»kfík¥ðkuLkk ÷k¼ ¾uíkeÃkkfkuLku {¤e þfu. 
 ykðwt Lkfk{wt Ãkkýe ykMkuorLkf, ¢kur{Þ{, 
íkktçkw, MkeMkw, Ãkkhku, sMkík ðøkuhu suðk yfkçkorLkf 
ÃkËkÚkuok, Íuhe fkçkorLkf ÃkËkÚkkou yLku hkuøk«uhfku íkÚkk 
Mkqû{Sðkýwyku Ähkðíkwt nkuÞ Au suLkwt «{ký su íku 
rðMíkkh «{kýu y÷øk y÷øk òuðk {¤u Au. ykðk 
fkçkorLkf yLku yfkçkorLkf ÃkËkÚkkouLke s{eLkLke ¼kiríkf, 
hkMkkÞrýf yLku sirðf ÃkrhÂMÚkrík WÃkh ¾hkçk 
yMkh  Úkðk Ãkk{u Au suLku Ãkrhýk{u økwýð¥kkÞwõík Ãkkf 
WíÃkkËLk {u¤ðe þfíkwt LkÚke. ykðk Ãkkýe{kt hnu÷k 
nu÷r{ÚkMk, yuLxÙef, çkufxuheÞk, ðkÞhMk yLku ¼khu 
ÄkíkwykuLku ÷eÄu {kLkð MðkMÚÞLku {kuxwt LkwfMkkLk ÚkkÞ Au. 

suLkku ¼kuøk {wÏÞíðu ¾uík{sqhku yLku íkuLkk fwxwtçkesLkku, 
Ãkkf WøkkzLkkh ¾uzqíkku yLku su rðMíkkh{kt hnuíkk ÷kufku 
çkLku Au. yk nuíkwÚke rLkÞr{ík heíku s{eLk{kt ûkkhLkwt 
«{ký yLku yLÞ Íuhe ÃkËkÚkkouLkk «{kýLke [fkMkýe 
fhðe sYhe çkLku Au. ykðk «&™kuLkk rLkhkfhý {kxu 
rðï ykhkuøÞ MktMÚkk (WHO)Lkk sýkÔÞk «{kýu 
ÃkkýeLku {kðsík fÞko çkkË ðÃkhkþ{kt ÷uðwt òuEyu fu 
suÚke Lkfk{k Ãkkýe {khVíku Vu÷kíkk hkuøkkuLku yxfkðe 
þfkÞ.
 Lkfk{k ÃkkýeLku {kðsík ykÃÞk çkkË 
LkwfMkkLkfkhf yMkh ½xíkkt íkuLkku ¾uíke{kt rÃkÞík íkhefu 
WÃkÞkuøk fhe þfkÞ Au. WÃkhkuõík {kðsík ytøkuLke 
WÃk÷çÄ xufLkku÷kuSLkku WÃkÞkuøk fhe Lkfk{k Ãkkýe{kt 
hnu÷ ûkkhku yLku Äkíkwyku Ëqh fhe þfkÞ Au yLku ykðk 
Ëqh fhu÷ çkøkkzLkku Mk÷k{íkÃkýu rLkfk÷ fhe {kðsík 
çkkË {¤íkk ÃkkýeLkku rÃkÞík íkhefu Mk÷k{ík heíku 
ðkÃkhe þfkÞ Au. 
 Lkfk{k ÃkkýeLke {kðsík {kxu Lke[u Ëþkoðu÷ 
{n¥ðLke «r¢Þk yuf{kuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu 
Au. 
(1) fur{f÷ fkuyuøÞw÷uþLk, fkçkkouõÞw÷uþLk yLku 

Mkurz{uLxuþLk : yk «r¢Þk îkhk fux÷kf Íuhe 
ÃkËkÚkkou{kt ½xkzku ÚkkÞ Au. 

(2) økk¤ýr¢Þk (rVÕxÙuþLk)

(3) yuh MxÙeÃkªøk : yu{kurLkÞk Ëqh ÚkkÞ Au. 
(4) ykÞLk yuûk[uLs : VkuMVuxMk, LkkExÙkusLk yLku 

fw÷ ÿkÔÞ ½LkÃkËkÚkkou Ëqh ÚkkÞ Au. 



86

(5) heðMko ykuM{kuMkeMk : fkçkorLkf íkÚkk yfkçkorLkf 
Íuhe ÃkËkÚkkou Ëqh ÚkkÞ Au. 

(6) E÷ufxÙkuzkÞk÷eMkeMk : Íuhe yfkçkorLkf ÃkËkÚkkou 
Ëqh ÚkkÞ Au. 

(7) fkçkoLkLkwt þku»ký (fkçkoLk yuçkMkkuÃMkoLk)

 yk{ Lkfk{k ÃkkýeLkk WÃkÞkuøk {kxu yuðe 
ÔÞqnh[Lkk yÃkLkkððe òuEyu fu suÚke íkuLkk îkhk 
ðÄw{kt ðÄw WíÃkkËLk ÷E þfkÞ, s{eLkLke WíÃkkËLk 
ûk{íkk s¤ðkE hnu íku{s ÃkÞkoðhýLku Mk{økú heíku 
Mk÷k{ík hk¾e þfkÞ. 
 {q¤¼qík heíku òuíkkt ¾uíkeLke árüyu ykðk 
ÃkkýeLkku WÃkÞkuøk fhíke ð¾íku ÃkkfLke ÃkMktËøke, 
rÃkÞík ÃkØríkLke ÃkMktËøke yLku yLkwfq¤ ¾uíke ÃkØrík 
yÃkLkkððe òuEyu. 
 òu fkuE ¾uzqík ÃkkMku rÃkÞíkLkku ðÄkhkLkku 
ÃkqhðXku WÃk÷çÄ nkuÞ íkku íkuýu yk WÃk÷çÄ Ãkkýe íkÚkk 
Lkfk{k Ãkkýe yu{ çktLkuLkku WÃkÞkuøk yuf çkeò MkkÚku 
r{© fheLku yÚkðk íkku ðkhkVhíke rÃkÞík yu{ fhðku 
òuEyu. 
ÃkkfLke ÃkMktËøke : 

 yuðku Ãkkf ÃkMktË fhðku òuEyu fu su ûkkh 
MknLk fhðkLke þÂõík Ähkðíkku nkuðku òuEyu yLku 
ykðk ÃkkýeLke WíÃkkËLk yLku økwýð¥kk Ãkh ¾hkçk 
yMkh Úkðe Lk òuEyu. 
rÃkÞík ÃkkýeLke ÃkMktËøke : 

 íkuLkku ykÄkh ÃkkfLke òík, ÃkkýeLke 
ðnU[ýeLkku «fkh, s{eLk{kt hnu÷k ûkkh, Ãkkýe 
ykÃkðkLke fkÞoûk{íkk, AkuzLkk ¼køkku, ¾uík{sqhku 
yLku ðkýkðhýeÞ Ãk]Úk¬hý ðøkuhu çkkçkíkku WÃkh 
hnu÷ku Au. Mkk{kLÞ heíku ykuAk «{ký{kt ykðwt Ãkkýe 
ðÃkhkÞ íkku ykŠÚkf íku{s ðkíkkðhýeÞ heíku ðÄw 

yMkhfkhf Au. 

rÃkÞík ÔÞðMÚkk : 

 {kuxk ¼køku {kðsík ykÃku÷ Lkfk{wt Ãkkýe ðÄw 
Ãkzíkwt ûkkheÞ (ûkkhLkwt «{ký h00 Úke hÃk0 r{.økúk. 
«rík r÷xh) nkuíkwt LkÚke. òu yuf nufxhu h0,000 
½Lk{exh Ãkkýe ykÃkðk{kt ykðu íkku ð»kuo h Úke Ãk xLk 
ûkkhku s{eLk{kt W{uhkÞ suLku ÷ELku s{eLk{kt ûkkhLku 
÷økíkk «&™ku Q¼k Úkk Au. íkuÚke s{eLk{kt ûkkh 
yxfkððk Ãkkýe s{eLk{kt Wíkhe òÞ  yLku rLkíkkh 
ÚkkÞ íkuðe ÔÞðMÚkk fhðe yrík sYhe Au. 

rLkûkk÷Lk  (÷e®[øk) : 

 yMkhfkhf rLkûkk÷Lk {kxu Lke[uLkk {wÆkyku 
æÞkLku ÷uðk òuEyuu : 

(1) økh{ Éíkw fhíkk Xtze Éíkw{kt ÷e®[øk ðÄw 
yMkhfkhf heíku ÚkkÞ Au.

(2) ðÄw ûkkh MknLk fhe þfu íkuðk ÃkkfkuLkku WÃkÞkuøk 
fhðku. 

(3) s{eLk ÃkhLkk ÃkkýeLkku «ðkn ½xkzðk  yLku 
s{eLkLkk WÃk÷k Ãkz{kt Ãkzíke ríkhkzku ½xkzðk 
¾uz fhðe. 

rLkíkkh (zÙuLkus) : 

 s{eLk{ktLkk ÃkkýeLkk MíkhLku ½xkzðk, 
ûkkheÞíkk Ëqh fhðk yLku Ãkkýe ¼hkðkLkk «&™ku {kxu 
rLkíkkhLke ÔÞðMÚkk fhðe {n¥ðLke Au. 

rÃkÞík {kxuLkku Mk{Þ : 

 ÞkuøÞ ykÞkusLk fÞko çkkË rÃkÞíkLkwt Ãkkýe 
ykÃkðwt òuEyu.  Lkfk{w Ãkkýe þwØ Ãkkýe MkkÚku r{© 
fheLku yÚkðk ðkhkVhíke ÃkkfLke WíÃkkËLkLke økwýð¥kk 
Ãkh yMkh Lk ÚkkÞ íku æÞkLku ÷E ykÃkðwt òuEyu. 
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s{eLk yLku íkuLke ÔÞðMÚkk : 

 s{eLkLkk «fkh «{kýu rLkíkkh ytøkuLke 
ÔÞðMÚkk fhðe òuEyu. s{eLkLkk WÃkhLkk Mk¾ík ÃkzLku 
íkkuzðk {kxu Ÿze ¾uz fhðe sYhe Au fu suLkk ÷eÄu 
ûkkhku yLku ¼khu ÄkíkwykuLkwt ÷e®[øk ÚkE þfu. 
ûkuºk ÔÞðMÚkk yLku ¾uíke ÃkØríkyku : 

 ÃkkfLkk {q¤ rðMíkkh{kt ûkkhku s{k Lk ÚkkÞ íku 
{kxu sYhe ¾uíke ÃkØríkyku yÃkLkkððe òuEyu. yk{kt 
rçkÞkhýLke ðkðýe yøkíÞLke  Au. rçkÞkhý Ãkk¤kLke 
çkkswyu ðkððwt òuEyu. òu Zk¤ðk¤k fÞkhk nkuÞ 
íkku ÃkkýeLke LkefkuLke WÃkhLke çkksw çke/Akuz ðkððk 
òuEyu. òu Lkefðk¤k ÃkØríkyu ðkðuíkh fhu÷ nkuÞ íkku 
yufktíkhu Lkef{kt rÃkÞík ykÃkðwt òuEyu. 
÷k¼ku : 

 yuf ytËks {wsçk Ãkkt[ ÷k¾Lke ðMíke 
Ähkðíkk þnuhe rðMíkkh{ktÚke ËirLkf 8Ãk000 
½Lk{exh Lkfk{wt Ãkkýe ÃkÂç÷f MkwyuÍ MkeMx{{kt yufXwt 

ÚkkÞ Au. ykðwt Ãkkýe Ãk000 ½Lk{exh «rík nufxh 
«{kýu ð»kuo rÃkÞík íkhefu WÃkÞkuøk{kt ÷uðk{kt ykðu 
íkku ytËksu 600 nufxh s{eLkLku rÃkÞík ykÃke þfkÞ 
fu su ðkŠ»kf Äkuhýu økýíkhe fhíkk h60 rf.økúk. 
LkkExÙkusLk, Ãk0 rf.økúk. VkuMVhMk yLku 1Ãk0 rf.økúk. 
Ãkkuxkþ Ähkðu Au. òu ykðk Lkfk{k ÃkkýeLkku ÞkuøÞ 
heíku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu íkku yfkçkorLkf ¾kíkhkuLkku 
ðÃkhkþ ykþhu hÃk xfk sux÷ku ½xkze þfkÞ. 
 zktøkh, yzË, xk{uxk yLku fux÷kf 
þkf¼kSLkk Ãkkfku WÃkh fhu÷ y¾íkhkyku{kt {kðsík 
fhu÷ Lkfk{k ÃkkýeLkk WÃkÞkuøkÚke íkkò Ãkkýe fhíkkt 
Ãký Mkkhk Ãkrhýk{ku {éÞk Au. 
 yk{ yuftËhu òuíkkt ykðk Lkfk{k ÃkkýeLkk 
WÃkÞkuøkÚke ¾uíkeLku ÷k¼ ÚkkÞ Au íkuLke MkkÚkkuMkkÚk 
ònuh {kLkð ykhkuøÞLkk íku{s ÃkÞkoðhýLkk «&™ku 
n÷ fhe þfkÞ Au. 
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 ©e yh®ðË fwLkÃkhk   ©e çkk÷Mk ËwËk  ©e ¼krðLk hk{
f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykf]Þw, økkuÄhk - 389001

VkuLk : (0h67h) h6Ãk1h8

Lkçk¤e økwýð¥kkÞwõík ÃkkýeÚke rMkt[kE îkhk ÃkkfLke WíÃkkËfíkk ðÄkhku

 તસંચાઈના પા્ણવીનવી રાસા્ત્ણક, ભૌતતક અને 
જતૈ્ક િુ્ણ્તિા કૃતષ ઉતપાિકતા, જમવીનનવી ઉતપાિકતા, 
પેિાશનવી સલામતવી અને ખેતમજૂર તેમજ ગ્ાહકોના 
આરોગ્ પર અસર કરે છ.ે ક્ષાર અને ઝેરવી પિાથ્ય જ ે્ વી 
રાસા્ત્ણક લાક્ષત્ણકતાઓ જમવીન, છોડ અને તસંચાઇ 
પદ્ધતત માટ ેજોખમો ઊભા કરે છ,ે જમે કે તે પાઇપમાં કાટ 
લિાડ ેઅને ટપક તચંચા્ પદ્ધતતમાં દડપ્રને રાસા્ત્ણક 
કચરા દ્ારા જામ કરે  છ.ે શાદરરવીક લાક્ષત્ણકતા જમે 
કે પા્ણવીમાં રહેલ કચરો દડપ્રને જામ કરે છ.ે જતૈ્ક 
લાક્ષત્ણકતાઓ, જમે કે બેકટદેર્ા અને જી્ાણઓ માન્ 
અને પશુ સ્ાસથ્ તેમજ જમવીનમાં છોડ અને તસંચાઈ 
પદ્ધતતઓ માટ ેનુકસાનકારક અસર કરે છ.ે તચંચા્ના 
પા્ણવીમાં ઘ્ણા જુિા જુિા તત્ો ઓિળેલા હો્ છ.ે 
આમાંના કેટલાક તત્ો છોડને લાભિા્વી કા્્ય પૂરંુ પાડ ે
છ ે અને જ્ારે અન્ તત્ો ફા્િાકારક તત્ો સાથે 
િખલ કરે છ.ે કેટલવીક ્ાર, ઉચચ સાંદ્તામાં લાભિા્વી 
તત્ પ્ણ ઝેરવી બનવી શકે છ.ે 

 તસંચાઈમાં ઉપ્ોિમાં લે્ાતા તમામ જળ 
સ્તોતોમાં અશુતદ્ધઓ અને ક્ષાર ઓિળેલા હો્ છ,ે ભલે 
તે જમવીનનવી સપાટવી પર સંગ્હ કરેલ અથ્ા ભૂિભ્ય 
જળ હો્. ખેતવીમાં પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિા જમવીન, પાક અને 
પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિાનવી સાથે સંકળા્ેલવી સમસ્ાનું જરૂરવી 
વ્્સથાપન સાથે સંકળા્ેલ છ.ે જમવીનનું ત્ઘટન, 
ખારાશ, જમવીનનવી તનતારશતકત, િુભા્ય્સથા ્િેરે જ ે્ વી 
ઘ્ણવી સમસ્ાઓ તસંચાઇના પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિા સાથે 
સંબંતધત છ.ે પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિા છોડના ત્કાસ અને 
તસંચાઇ પદ્ધતતના કા્્ય એમ બંને પર અસર કરવી શકે છ.ે 
પા્ણવીનવી િુ્ણ્તામાં ફેરફાર પાકમાં પા્ણવીનવી ઉપલબધતાને 
એટલવી હિે ઘટાડવી શકે છ ેકે તે પાક ઉતપાિન પર માઠવી 

અસર પહોચાડ ેછ.ે ઘ્ણા ્ ખત પા્ણવીમાં આ્તા કેટલાક 
કુિરતવી ઘટકો, જમે કે આસષેતનક હાલના આરોગ્ 
અને કૃતષ માટ ે પડકારરૂપ છ ે તેમજ તે ભૂિભ્યજળને 
કુિરતવી અને કૃતત્મ એમ બંને રવીતે િૂતષત કરવી શકે છ.ે 
શહેરવી ત્સતારોમાં પવી્ાના પા્ણવીનવી અછત અને ઉચચ 
િુ્ણ્તિા્ાળા પા્ણવીનવી ્ ધતવી માંિને કાર્ણે ખેતવીમાં માટ ે
સ્ાભાત્ક રવીતે ખારા પા્ણવી, કૃતષ ડ્નેેજનો પ્ર્ાહ, નવીચવી 
િુ્ણ્તિા્ાળા પા્ણવી અને સાર્ાર કરા્ેલા સથાતનક 
ખરાબ પા્ણવીનો ઉપ્ોિ દિ્સે દિ્સે ્ધતો જા્ છ.ે

તસંચાઈમાં ખારાશ્ાળા પા્ણવીનું સંચાલન 
કર્ા સતત ધ્ાન આપ્ું ખૂબ જરૂરવી છ.ે ખારાશના 
સંકટનું મૂ્્ાંકન કર્ા માટ,ે પા્ણવીના નમૂનાનું ત્્ણ મુખ્ 
પદરબળો માટ ેત્શ્ેષ્ણ થ્ું જોઈએ: કુલ ત્સતજ ્યત ક્ષાર 
(ટવીડવીએસ), સોદડ્મ સંકટ (એસએઆર) અથ્ા ઝેરવી 
આ્ન. ભૂિભ્ય જળ અથ્ા િટરનું પા્ણવી ખાસ કરવીને 
તસંચાઇ માટ ે ્પરાતા પહેલા પા્ણવીમાં ઝેરવી તત્ોના 
પ્રમા્ણનું ખૂબ ત્શ્ેષ્ણ કર્ાનવી જરૂર છ.ે 

 ત્દ્ુત્ાહકતા અથ્ા કુલ દ્ાવ્ ક્ષારનું 
પદરક્ષ્ણો ખારાશનું માપન કર્ાના બે મહત્ના 
માપિંડ છ.ે જમવીનના િુ્ણધમયો, ભૂિભ્યજળ અને તપ્ત 
િરતમ્ાન પા્ણવી સાથે સંપક્યમાં આ્તું જમવીનનું આ્ર્ણ 
એ તસંચાઇના પા્ણવીનવી ખારાશ સાથે દરિ્ા પ્રતતદરિ્ા કરવી 
ખારાશના જોખમને ્ધારે કે ઘટાડ ેછ.ે ખારા પા્ણવીનો 
તસંચાઈમાં ઉપ્ોિ કર્ામાં આ્ે ત્ારે પાક ઉપજમાં 
નોંધપાત્ ઘટાડો થઈ શકે છ.ે તેમજ કેટલાક પાકો 
અન્ પાક કરતાં ખારાશ પ્રત્ે ્ધુ સં્ેિનશવીલ છ.ે 
ખારં પા્ણી એટલે શું?

જ ે પા્ણવીમાં દ્ાવ્ક્ષારનું પ્રમા્ણ ત્શેષ  હો્ 
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તો તે જમવીનમાં ભેજ પૂરતો હો્ા છતાં પ્ણ પાકનાં 

મૂળને તેનવી જરૂદર્ાત મુજબ  મુજબ પા્ણવી  ગ્હ્ણ 

કર્ામાં અ્રોધ ઊભો કરે છ.ે આથવી પાકને પા્ણવીનવી 

ખેંચ ્તા્ય્ છ.ે પા્ણવીમાં કુલ  ક્ષારનું પ્રમા્ણ કેટલું છ ે

તેનું માપ ત્દ્ુત્હન શતકતના માપથવી જા્ણવી શકા્ 

છ.ે જો પા્ણવીનવી  ત્દ્ુત્હન શતકત ૭૫૦ માઇરિોંમહો/

સેમવી (લિભિ ૦.૦૫% ક્ષાર) સુધવી હો્ તો તે પા્ણવી 

કોઇપ્ણ  પાક અને જમવીન માટ ે દહતા્હ છ.ે જો આ 

પ્રમા્ણ ૭૫૦ થવી ૨૨૫૦ માઇરિોંમહો/સેમવી સુધવી હો્ તો 

જમવીનનવી જાત પ્રમા્ણે અને ક્ષાર  સહન કરવી શકે તે્ા 

પાક માટ ેકાળજી ભરવી રવીતે આ પા્ણવી ્ાપરવી શકા્. 

પરંતુ જો ત્દ્ુત્હન શતકત ૨૨૫૦ માઇરિોંમહો/સેમવી 

(લિભિ ૦.૧૫% ક્ષાર) કરતાં  ્ધારે હો્ તો ખાસ 

સંજોિો સવી્ા્ આ્ા પા્ણવીનો ઉપ્ોિ ખેતવી માટ ેકર્ો 

દહતા્હ નથવી.

છ્રોડ પર ખારાશની અસર્રો :

 છોડ જમવીન મારફતે ઘણં બધુ પા્ણવી શોષે છ.ે 
જ્ારે પા્ણવી ્ધારે ખારાશ્ાળું હશે ત્ારે ખારાશના 
ક્ણો છોડના મૂળ પર તેનું ક્ચ બના્વી િે છ,ે જ ેને લવીધે 
છોડ પૂરતું પા્ણવી હો્ા છતાં પ્ણ ઉજા્ય મેળ્વી શકતો 
નથવી. તેને લવીધે છોડનવી ્ૃતદ્ધ બરોબર થઈ શકતવી નથવી. 

ખારાશની અસર્રો દશા્બવતા શ્ચનહ્રો : 

(૧) બવીજા ત્સતારનવી સરખામ્ણવીમાં ખારાશ્ાળા 
પા્ણવીમાં છોડનવી ્ૃતદ્ધ ધવીમવી અને અટકેલવી જો્ા મળે છ.ે

(૨) નાના અને અ્પ ત્કતસત ફળો આ્ે છ.ે

(૩) છોડ ના પાંિડાઑ ઘાટા લવીલા રંિના અથ્ા અમૂક 
છોડ ્ાિળવી લવીલા જ ે્ ા કલર ના થા્ જા્ છ.ે  

(૪) પાંિડાં પવીળા, બિામવી રંિના ડાઘા્ાળા અને ખર્ા 
માંડ ેછ ે(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૨)

ખારા પા્ણીનું વગગીકર્ણ

પા્ણીન્રો વગ્બ શ્વદ્ુતવાહકતા 
ડેસી સાયમંસ/મીટર

ખારાશની સાંદ્રતા 
શ્મશ્લગ્ામ/શ્લટર

પા્ણીન્રો પ્રકાર

શ્રન ખારં <૦.૭ <૫૦૦ પવી્ાલા્ક અને તસંચાઇનું પા્ણવી

નહીવત ખારં 0.૭ – ૨.૦ ૫૦૦-૧૫૦૦ તસંચાઈનું પા્ણવી

માધયમ ખારં ૨.૦-૧૦.૦ ૧૫૦૦-૭૦૦૦ પ્રાથતમક ડ્નેેજનું પા્ણવી અને ભૂિભ્યજળ

વધુ ખારં ૧૦-૨૫ ૭૦૦૦-૧૫૦૦૦ િૌ્ણ ડ્નેેજ પા્ણવી અને ભૂિભ્યજળ

ખૂર ખારં ૨૫-૪૫ ૧૫૦૦૦-૩૫૦૦૦ ખૂબ સખત ભૂિભ્યજળ

લવ્ણજલ >૪૫ >૩૫૦૦૦ િદર્ાઈ પા્ણવી

ખારા પા્ણી્ી ્તી આશ્્્બક અસર્રો ઃ

	ઉતપાિનમાં ઘટાડો થ્ાથવી ખેડતૂનું જી્ન ધોર્ણ 
નવીચું જતું જા્ છ.ે

	જી્નધોર્ણ નવીચે જ્ાથવી આરોગ્, પોષ્ણ, તશક્ષ્ણ  
જ ે્ વી બાબતો પર અસર થઇ રહવી છ.ે

	તસચાઇ પાછળ કર્ામાં આ્તું કરોડો રૂતપ્ાના 

મૂડવીરોકા્ણનો લાભ આજ ેિામડાના લોકોને મળતો 
નથવી.

	અન્નનું ઉતપાિન ઘટ ેછ.ે

	ક્ષાર્ાળા ત્સતારમાં ્ધારો થા્ છ ેઅને જમવીન 
તબનઉતપાિનકવી્ બનવી જા્ છ.ે

	ખેડતૂનું સથળાનતર ્ધવી જા્ છ.ે 
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અ. 
નં.

વૈજ્ાશ્નક 
પધધશ્તઓ 

શ્વશ્વધ ક્ાર શ્નયંરિ્ણના 
કામ્રો

૧ વ્્સથાપન 
પધધતત

ભૂિભ્ય જળના ખેંચા્ણનું 
તન્મન

પાક પધધતતમાં ફેરફાર

૨ દરચાજ ્ય પધધતત ચેકડમે

દરચાજ ્ય ટેંક,  
દરચાજ ્ય દરઝર્ો્ર

દરચાજ ્ય ્ેલ

સપ્રેદડિં ચેનલ

૩ ક્ષાર તન્ંત્્ણ 
પદ્ધતત

ભરતવી તન્ંત્કો, બંધારા

ફ્ેશ ્ોટર બેરવી્ર

એકસટ્કેશન ્ોટર બેરવી્ર

સટદેટક બેરવી્ર

૪ િદર્ાઈ 
દકનારાનવી 
જમવીનનું 
વ્્સથાપન

િદર્ાઈ ખારવી જમવીનનું 
ન્સાધ્કર્ણ

ક્ારવાળા પા્ણીન્રો ખેતીમાં ઉપય્રોગ કરતી વખતે શું 
ધયાન રાખશ્રો?

� જમવીનને સમતલ કરવી, પહોળા માથા્ાળા નવીક-
પાળા બના્વી પાળાના ઢાળ પર પાકનું ્ ા્ેતર કર્ું 
જોઈએ જથેવી પા્ણવી બવીજના સવીધા સંપક્યમાં ન આ્ે 
તેમજ મૂળ ત્સતારમાં ક્ષારો જમા ના થા્.

� તપ્ત હલકંુ અને ટુકંા િાળે આપ્ું જોઈએ તેમજ 
જમવીનમાં ભેજનવી ખેંચ થ્ા િે્વી નહવી.

� બે-ત્્ણ તપ્ત બાિ એકાિ ભારે તપ્ત આપ્ું 
જથેવી મૂળ ત્સતારમાં જમા થ્ેલ ક્ષારો જમવીનમાં 
ઊંડ ેતનતરવી જશે.

� શક્ હો્ તો ્ચચે એકાિ સારા પા્ણવીથવી તપ્ત 
આપ્ું જોઈએ.

� ક્ષાર્ુકત પા્ણવીથવી ખેતવી કર્ા માટ ે ટપક તપ્ત 
પધધતતનો ઉપ્ોિ ફા્િાકારક છ.ે

� બને ત્ાં સુધવી ઉનાળુ પાક ન લે્ો અને તશ્ાળુ 
પાક પ્ણ શક્ તેટલો ્હેલો લે્ા્ તે્ું આ્ોજન 
કર્ું.

� જમવીનનવી તનતાર શતકત ્ધે તે્ા પ્ર્તનો કર્ા 
જોઈએ, ઊંડવી ખેડ કરવી છાત્ણ્ું ખાતર, ખોળ, 
લવીલો પડ્ાશ ્ િેરેના ઉપ્ોિથવી જમવીનનવી તનતાર 
શતકત ્ધે છ ેઅને જમવીન બિડતવી અટકે છ.ે

� પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિાને આધારે ્ોગ્ ક્ષાર સહનશવીલ 
પાક પસંિ કર્ો જોઈએ. કપાસ, જુ્ાર, ઘઉં, 
બાજરવી, સૂ્્યમુખવી, મોસંબવી, દિ્ેલા, સુિરબવીટ, 
પાલક, ટામેટા, ખારેક, બોર, ચવીકુ, આંબળા, િાડમ, 
જામફળ ્િેરે પાકોનવી ક્ષાર સહનશતકત પ્રમા્ણમાં 
્ધારે હો્ છ.ે

� ખાતર અને તબ્ાર્ણનો િર ભલામ્ણ કરતાં સ્ા્ો 
રાખ્ો જોઈએ.

� પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિાને ધ્ાનમાં લઈ રાસા્ત્ણક 
ખાતરો ્ ાપર્ા જોઈએ, ભાતસમક પ્રકારનાં પા્ણવીમાં 
એમોતન્મ સ્ફેટ, કેન, ડવીએપવી તથા ક્ષારવી્ 
પ્રકારનાં પા્ણવીમાં ્ુદર્ા, તસંિલ સુપર ફોસફેટ 
્ાપર્ા દહતા્હ છ.ે આમ છતાં શક્ હો્ ત્ાં 
સુધવી ડવીએપવી તથા ્ુદર્ાનો ઉપ્ોિ ટાળ્ો.

� છોડનવી બે હાર તથા બે છોડ ્ ચચેનું અંતર ભલામ્ણ 
કરતાં ઓછુ ંરાખ્ું.

� ખેતરને ફરતે પાળા બના્વી ્રસાિનું મવીઠુ ંપા્ણવી 
ખેતરમાં ભરવી રાખ્ું ફા્િાકારક છ ેજથેવી ક્ષાર્ુકત 
પા્ણવીનાં ્પરાશથવી પાકનાં મૂળ ત્સતારમાં જમા 
થ્ેલ ક્ષારો ધો્ાઈ જા્.

� ભાતષમક પ્રકારનવી જમવીનમાં અતત ક્ષારવી્ પા્ણવીનો 
ઉપ્ોિ જમવીન સુધાર્ણા માટનેો સરળ ઉપા્ છ.ે

� ભાતષમક પ્રકારનાં પા્ણવીનો તપ્તમાં ઉપ્ોિ 
કર્ાનો હો્ તો જમવીનમાં જીપસમનવી સાથે છાત્ણ્ું 
ખાતર ઉમેરવી ઊંડવી ખેડ કર્વી લાભિા્ક છ.ે

� મવીઠા પા્ણવીનવી ઉપલતબધ હો્ તો ્ા્્ણવી પહેલાં 
મવીઠા પા્ણવીથવી એક તપ્ત આપ્ું જોઈએ જથેવી 
જમવીનના ઉપલા સતરમાં જમા થ્ેલ ક્ષારો ધો્ાઈ 
જા્ અને પાકનો ઉિા્ો સારો થા્ જ ે તશ્ાળુ 
પાક માટ ે્ધારે ઉપ્ોિવી છ.ે
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 પ્ા્ય્ર્ણનું પ્રિૂષ્ણ આજના જમાનામાં 
સૌથવી મોટવી સમસ્ા છ.ે ્ધતા જતાં ઔદ્ોતિકર્ણથવી 
આપ્ણવી જી્નશૈલવીમાં આ્ેલા પદર્ત્યનોથવી પ્ા્ય્ર્ણ 
પર િંભવીર પ્રતતકૂળ પ્રભા્ પડ્ો છ.ે લિભિ ૧૫૦ 
્ષયોમાં ત્વિમાં અતન્ંતત્ત, અતન્તમત અને આડધેડ 
ત્કાસનુ િુષપદર્ણામ પા્ણવી અને હ્ાના રૂપમાં આપ્ણવી 
સામે છ.ે આપ્ણે એ સમજ્ું જરૂરવી છ ેકે પા્ણવીમાં ઝેરવી 
પિાથયો ભળવી જા્ તો જ ેપા્ણવી જી્ન આપનારૂ છ ેતે 
જી્ લેનાર પ્ણ બનવી શકે છ,ે પા્ણવી સા્્યતત્ક દ્ાવ્ 
સ્રૂપમાં હો્ છ.ે પા્ણવીમાં જટેલા તત્ો દ્ાવ્ થઈ 
જા્ છ ેતેટલા અન્ કાબ્યતનક કે અકાબ્યતનક દ્ા્્ણોમાં 
થતાં નથવી. પા્ણવીના આ િુ્ણધમ્યને લવીધે તેનો ઉપ્ોિ 
સ્્યવ્ાપવી છ.ે ત્વિમાં પા્ણવીથવી ફેલાતા રોિોનવી સંખ્ા 
અિત્ણત છ.ે પા્ણવીથવી ફેલાતા પવીતળ્ો, ઝાડા, અતતસાર, 
પાચનદરિ્ાને લિતા રોિો જ ે્ ા અનેક રોિોથવી ત્વિમાં 
અનેક લોકોના મૃત્ુ થા્ છ.ે આ રવીતે ઉદ્ોિો અને 
માન્વી્ પ્ર્ૃતતઓથવી થતા જળપ્રિૂષ્ણથવી અનેક રોિો 
થા્ છ.ે જળ વ્્સથાપન એક ખૂબ જ મોટો અને 
િૂંચ્્ણભરેલવી સમસ્ા છ.ે અત્ે પા્ણવીનવી ટુકંા િાળાનવી 
અને લાંબા િાળાનવી વ્્સથા માટનેવી રવીતો જ્ણા્ેલ  છ.ે

 રાસા્ત્ણક ખાતર, જતંુનાશકો, પશુના 
મળમૂત્, પાકના અ્શેષો અથ્ા માટવીના ક્ણો એ 
જમવીનનવી સપાટવી પર ્હેતું પા્ણવી સાથે તમતશ્ત થઈ 
પા્ણવી િૂતષત થા્ છ.ે આ માટ ેખેતવીમા િૂતષત પા્ણવીનવી 
સાર્ાર એ ખેત વ્્સથાપનનો મુખ્ હેતુ છ.ે 

અચ્રોક્કસ સ્્રોત્ી ્તું પ્રદૂર્ણ ઃ

 ્ા્ાઝોડા સાથે ્રસાિ થ્ો એ અચોક્કસ 
સ્ોત છ.ે આ િરતમ્ાન ખેતરોમાંથવી મુખ્ત્ે ઉપરનવી 

સપાટવીનું ધો્ા્ણ થા્ છ.ે ઘ્ણા ્ોટરશેડમાં કેટલાક 
દકસસાઓમાં પ્ણ આ પ્રકારનું ધો્ા્ણ થા્ છ.ે 

કાંપ દ્ારા ્તુ ધ્રોવા્ણ ઃ

  ખેતરોથવીમાંથવી માટવીનું ધો્ા્ણ થ્ું એ કૃતષ 
પ્રિૂષ્ણનો સૌથવી મોટો સ્ોત છ.ે જળ સંસથાનોમા ્ધુ 
પડતા કાંપને લવીધે કાિ્ થા્ છ ેજ ેપા્ણવીમાં કે પા્ણવી 
પાસે ઊછરતવી ્નસપતતનવી ્ૃતદ્ધને રોકે છ,ે માછલવીઓના 
પિમાં અ્રોધ ઊભો કરે છ ે અને નાના કવીડાઓને 
ટુપંો આપે છ.ે ખેડતૂોએ ્રસાિવી પા્ણવીના પ્ર્ાહથવી થતું 
જમવીનનું ધો્ા્ણ અટકા્્ું જોઈએ.    
(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)

સામાનય પધધશ્તઓ :  

	સમોચચ રેખા પર ખેડા્ણ કર્ું
	પાકનવી હારો ્ચચે ઘાસ ઉિ્ા િે્ું
	પાકનવી ફેરબિલવી કર્વી 
	બારમાસવી પાકોનુ ્ા્ેતર કર્ું 
	ધો્ા્ણ ન થા્ તે માટ ેખેતરોના અંતમાં ઘાસનવી 

્ાડ બના્્વી  (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)

પ્રોરકતતવ્રોનું ધ્રોવા્ણ ઃ

 ખેતરોનવી જમવીનના ધો્ા્ણમા મુખત્્ે 
નાઇટો્જન અને ફોસફરસ જ ે્ ા પ્રિૂષકો જો્ા મળે છ ે
અને તેઓને રસા્ત્ણક ખાતર, પ્રા્ણવીજન્ ખાતર, નિર 
તેમજ ઉદ્ોિોમાથવી નવીકળતું િૂતષત પા્ણવી અથ્ા કાિ્ 
જ ે્ ા સ્રૂપમા ખેતરોનવી જમવીનના ઉપ્ોિમાં લે્ામાં 
આ્ે છ.ે આ રસા્્ણો પાકના અ્શેષો, તસંચાઇનું 
પા્ણવી, ્ન્જી્ન, િૂતષત હ્ામાન ્િેરેમાંથવી પ્ણ 
ધો્ા્ણમાં ભળે છ.ે  (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)

 zkì. yu{. fu. ríkðkhe  ©e yuMk. su. Ãkkhøke  ©e rLkhð ÃktÃkkýeÞk
ErhøkuþLk zÙuLkus EsLkuhe rð¼køk, f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykf]Þw, økkuÄhk - 389001

VkuLk : (0h67h) h6Ãk1h8

¾uíke{kt Ëqr»kík Ãkkýe (ykiãkurøkf yLku ½hu÷wt)Lkwt ÔÞðMÚkkÃkLk
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પા્ણીની ગુ્ણવત્ા જાળવવા ખેડતૂ્રો પ્રોરકતતવ 
વયવસ્ાપન ય્રોજનાઓ શ્વકસાવી શકે ઃ

	ખેતરો,પાકનો પ્રકાર, જમવીનનો પ્રકાર, જળાશ્ો 
્િેરેનવી માદહતવી અને િસતા્ેજો તૈ્ાર કર્ા. 

	પાક ઉપજનો ્ાસતત્ક અંિાજો મેળ્્ા. 

	જમવીન ચકાસ્ણવી અને ખાતરમા રહેલા પોષકતત્ોનું 
પૃથક્કર્ણ કર્ું. 

	નોંધપાત્ પોષકતત્ો ધરા્તા સ્તોતો ઓળખ્ા  
( િા.ત. તસંચાઇનુ પા્ણવી). 

	જ્િવીથવી ધો્ા્ણ થઈ જા્ તે્વી જમવીનનવી અંિરનવી 
સપાટવીમાં નાળવી કર્વી અને છવીછરા જલભર જ ે્ ા 
નોંધપાત્ સથળોનુ મૂ્્ાંકન કર્ું.

	તનધા્યદરત ઉપજ મેળ્્ાના લક્્ સાથે કૃતષનવી 
ચોકસાઇપૂ્્યકનવી તકનવીકો આધાદરત રાસા્ત્ણક 
ખાતર, છાત્ણ્ુ ખાતર ્િેરેનો ઉપ્ોિ કર્ો.

જતંુનાશક્રો ઃ

 ઉપદ્્વી જી્ાતનું તન્ંત્્ણ કર્ા અને 

ઉતપાિન ્ધાર્ા ખેડતૂો મોટભેાિે જતંુનાશકોનો 

ઉપ્ોિ કરે છ ેપરંતુ રસા્્ણ્ુકત જતંુનાશકોથવી પા્ણવી 

િૂતષત થા્ છ.ે જતંુનાશકો જમવીન પરના પા્ણવીમાં નવીચે 

જ્ણા્ેલ કાર્ણોને લવીધે રહે છ.ે 

	જતંુનનાશકોનો સવીધો ઉપ્ોિ (િા.ત. હ્ાઈ 

છટંકા્ અથ્ા જળસંસથાનો પર છટંકા્ કર્ો)  

(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)

	્ ા્ાઝોડા સાથે ્રસાિ થ્ો થા્ ત્ારે ્હવી જતું 

પા્ણવી  

	નજીકના ખેતરોમાથવી પ્નનવી સાથે રેતવી ઘસડા્વી

કેટલાક જતંુનાશકો ભૂિભ્યજળમાં પ્ણ જો્ા મળે છ.ે 

જતંુઓ પર તન્ંત્્ણ મેળ્્ા અને પા્ણવીનવી 

િુ્ણ્તિા જાળ્્ા ખેડતૂો સંકતલત જતંુ વ્્સથાપન 

(જમેાં જતૈ્ક જતંુ તન્ંત્્ણનો સમા્ેશ થા્ છ.ે) 

તકતનકનો ઉપ્ોિ કરે છ.ે સુવ્્તસથત રવીતે લેનડફવીલ 

સાઈટમાં રોક્ા અથ્ા ભતસમકર્ણ દ્ારા જતંુનાશકના 

તનકાલ માટનેા પ્રતતબંધ કરતાં કેટલવીક બવીજી સલામત 

રવીતો છ.ે 

ચ્રોક્કસ સ્્રોત્ી ્તું પ્રદૂર્ણ ઃ

પ્રા્ણીજનય કચર્રો ઃ

 પશુ અને મરઘાં ઉછરે કરતા ખેડતૂોના ખેતરો 

તેમજ કારખાના ધરા્તા ખેતરો ્િેરે િુતષત પા્ણવીના 

મુખ્ સ્તોત હોઇ શકે. પશુઓના મળમૂત્માંથવી ઘન 

અથ્ા અધ્યઘન પ્ર્ાહવી સલરવી તૈ્ાર કર્ામાં આ્ે છ.ે 

િુધાળા પશુઓ રાખતા ખેડતૂો માટ ેખાસ કરવીને પ્ર્ાહવી 

સલરવી મુખ્ હો્ છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)

«f]ríkLkwt síkLk

Mkki  rLkféÞk Au Mkw¾Lke þkuÄ{kt

Ãký Ëw:¾ ðnu Au, Mkð¤k ÄkuÄ{kt

rð¾uheLku çkuXk AeÞu Mkki, «f]ríkLke {k¤,

òu¾{ktÞ Au SðLk, {kÚku Vhu Au fk¤. 

WÃkkÞ yufs Au, Mkki fheyu «f]ríkLkwt síkLk,

hu÷kÞ SðLk{kt ¾wþeyku, Mkw¾{kt hnu íkLk-{Lk. 

þwØ nðk Lku þwØ ¾kuhkfÚke, çkLku íktËwhMík SðLk,

f]Ãkk çkLke hu, íkkhe, yuðwt ðhËkLk Ëu ¼økðkLk !

- rðÃkw÷ ðkÞ. Ãkxu÷ 
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 કૃતષ ત્ષ્ક જમવીનનવી સપાટવી કે સપાટવી નવીચે 
(ભૂ:તળ)માંથવી ્ધારાના પા્ણવીના તનકાલનવી વ્્સથાને 
ડ્નેેજ કહે્ામાં આ્ે છ.ે આમ, ્ધારે પડતા ભરાઇ 
રહેતાં પા્ણવીનો તનકાલ કર્ાથવી પાકના મૂળ ત્સતારમાં 
હ્ાનવી અ્ર-જ્ર ્ધતા પાકને ઉપ્ોિવી સૂક્મ 
જી્ોનવી સદરિ્ પ્ર્ૃતતિ તથા ્ોગ્ માત્ાનો ભેજ પાકના 
ત્કાસનવી અનુકુળતામાં ્ધારે કરે છ.ે આમ તો, તસંચાઇ 
અને ડ્નેેજ જળ સંસાધન વ્્સથાના ઉપિ્ણનું તનમા્ય્ણ 
કરે છ ેઅને માન્વી્ જી્ન ટકા્્ા માટ ેતન્ણા્ય્ક છ.ે 
ડ્નેેજ વ્્સથા અથ્ા તસંચાઈ અને ડ્નેેજનું તમશ્્ણ કૃતષ 
ઉતપાિકતા જાળ્્ા તેમજ તેમાં સુધારો કર્ા માટ ે
સૌથવી મહત્પૂ્ણ્ય તન્ેશ પદરબળો પૈકવીનું એક છ.ે હાલના 
્ા્ેતર ત્સતારને ્ધાર્ા માટ ેશહેરવી અને ઔદ્ોતિક 
ત્કાસ, રસતાઓ અને જમવીન અધઃપતનને લવીધે િુમા્ેલ 
જમવીન ફરવીથવી મેળ્્વી ખૂબ જ અઘરવી છ.ે આથવી, ડ્નેેજ 
અસરગ્સત ત્સતારનવી જમવીન ન્સાધ્ કર્વી જોઈએ. 

કૃશ્ર શ્વરયક જમીનમાં ડે્નેજના હેતુઓ :  

 ડ્નેેજ તસંચાઇથવી એકિમ ઉલટવી પ્રદરિ્ા છ ેજમે 
જમવીનનવી સપાટવી અને છોડના મૂળ ત્સતારમાંથવી ક્ષારો 
સદહત ્ધારાનું પા્ણવી િૂર કર્ામાં આ્ે છ ેજથેવી મૂળ 
ત્સતારમાં છોડને અનુકૂળ ્ ાતા્ર્ણ જળ્ાઈ રહે અને 
જરૂરવી પોષકતત્ો છોડને મળવી રહેતા સારંુ ખેત ઉતપાિન 
લઈ શકા્. મોટાભાિના પાકો માટ,ે જમવીનમાંથવી 
પા્ણવીના તનતાર બાિ મૂળ ત્સતારમાં ઉપલબધ ભેજથવી 
તેના ૫૦ % સુધવી ભેજનવી માત્ા આિશ્ય માન્ામાં આ્ે 
છ.ે માત્ ચોખા અને લવીલવી જ ે્ ા કેટલાક પાકોને તેમનવી 
્ૃતદ્ધના ચોક્કસ તબક્ક ેજમવીન પર પા્ણવી ભરવી રાખ્ાનવી 
જરૂર પડ ેછ.ે રાસા્ત્ણક રવીતે, તટસથ અને તબન-ખારાશ 
જમવીન પાકનવી ્ોગ્ ્ૃતદ્ધ અને ઉપજ માટ ેઆિશ્ય છ.ે 

છોડના મૂળ ત્સતારમાં અથ્ા જમવીનનવી સપાટવી પર 
્ધુ પા્ણવી અને/અથ્ા ઉચચ માત્ામાં મવીઠુ ં છોડના 
મૂળને સામાન્ રવીતે કા્્ય કર્ામાં અ્રોધ ઊભો કરે 
છ.ે પદર્ણામે, છોડનવી ્ૃતદ્ધ અને ઉપજ ઉપર પ્રતતકૂળ 
અસર કરે છ.ે પા્ણવીનો  લાંબા સમ્ સુધવી ભરા્ો અને 
અત્ંત ખારાશના દકસસાઓમાં, બવીજનો ઉિા્ો ન થ્ા 
િે્ો અને છોડને કા્મ માટ ેસૂક્વી શકે છ,ે  પદર્ણામ 
સ્રૂપે ખેત ઉતપાિનને માઠવી અસર પહોંચે છ.ે 

	ખેત ડ્નેેજ એ જમવીનનવી સપાટવી પર ્ ધારાનું  પા્ણવી 
અને ભૂિભ્યજળ સતરનું તન્મન કર્ામાં તેમજ 
પાકનવી ઉપજ જાળ્્ા અને સુધાર્ામાં મહત્ના 
સાધન તરવીકે  ભૂતમકા ભજ્ે છ.ે

	 ડ્નેેજ જમવીનમાં પા્ણવીના ્ધતા જતા ભૂિભ્ય જળ 
સતર અને મૂળ ત્સતારમાં ક્ષારના સંચ્ને લવીધે 
ખેતવીલા્ક જમવીનનવી ઉતપાિકતામાં થતો ઘટાડો 
અટકા્ે છ.ે 

	જળસંચ્ અને ખારાશનવી સમસ્ાઓના લવીધે ખેતવી 
ઉપ્ોિમાં ન લે્ાતવી જમવીનને ફરવીથવી ્ા્ેતર 
ત્સતાર હેઠળ લા્્ાનો એક માત્ માિ્ય છ.ે

વધારાના પા્ણીના સ્ત્રોત્રો :

 િુજરાતમાં ્ ધારાના પા્ણવીનો મુખ્ અને સૌથવી 
સામાન્ સ્તોત ્ રસાિ છ.ે તેમજ કેનાલનવી આજુબાજુના 
ત્સતારમાં કેનાલમાંથવી થતાં ઝમ્ણ, ્ધુ પડતવી તસંચાઈ, 
ઝર્ણાં અને પૂર છ.ે 

 િુજરાત જ ે્ ા અધ્ય-શુષક આબોહ્ા્ાળા 
ત્સતારમાં ્ ધુ ્ રસાિના લવીધે ખેતરોમાં પા્ણવી ભરા્ાનવી 
ઘટના ખાસ કરવીને ્ રસાિનવી મોસમ િરતમ્ાન સામાન્ 

¾uíkh{kt ðÄkhkLkk ÃkkýeLkk rLkfk÷Lkwt ÔÞðMÚkkÃkLk
   Es. yh®ðË fwLkÃkhk   zkì.  økkiík{ ykh. Ãkxu÷     fw. ÏÞkrík ÔÞkMk

f]r»k EsLkuhe fku÷us yLku xufLkku÷kuS, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠ»kxe, økkuÄhk-389001
VkuLk : (0h67h) h6Ãk1h8
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તવીવ્ર, ભારે તોફાનના લવીધે સામાન્ રવીતે થતવી હોઈ છ.ે 
્રસાિથવી થતવી ડ્નેેજ સમસ્ા માત્ ્રસાિનવી માત્ા 
પર જ નહીં પરંતુ જમવીનનવી જળ સંગ્હ ક્ષમતા અને 
બાષપોતસજ ્યનના િર પર પ્ણ આધાર રાખે છ.ે ્રસાિવી 
પા્ણવીમાથવી જમવીનમાં ભેજ પાકને લાભિા્વી થ્ા 
સંગ્દહત થઈ શકે છ ેઅથ્ા સરળતાથવી બાષપવીભ્ન 
થઈ શકે છ ેજથેવી જમવીનમાંથવી માત્ ્ધારાના પા્ણવીને જ 
િૂર કર્ાનવી જરૂર પડ.ે

ખેતર્રોમાં જળશ્વદ્રીકર્ણ અને ક્ાર સંગ્હની પ્રશ્તકૂળ 
અસર:

	 પા્ણવીના ભરા્ાને લવીધે છોડના મૂળ ત્સતારમાં 
ઓતકસજનનો ઘટાડો અને કાબ્યન ડા્ોકસાઇડના 
પ્રમા્ણમાં ્ધારો થા્ છ.ે ઓતકસજનનવી 
િેરહાજરવીને કાર્ણે ઉપ્ોિવી સૂક્મ સજી્ને 
પ્રતતકૂળ અસર કરે છ ેજ્ારે હાતનકારક જી્ોનો 
ફેલા્ો ્ધારે છ ેઅને છોડનવી ્ૃતદ્ધને તન્ંતત્ત 
કરે છ.ે

	 પા્ણવીના ભરા્ાને લવીધે જમવીનમાં તાપમાન 
નવીચું થ્ાથવી ભૌતતક, રાસા્ત્ણક અને જતૈ્ક 
પ્ર્ૃતતિઓમાં ખલેલ પહોંચે છ ે તેમજ તે જતંુ અને 
રોિોનવી સમસ્ાને ્ધારે છ.ે

	 પા્ણવીનો ભરા્ો ખેત કામિવીરવીમાં ખલેલ પહોચાડ ે
અથ્ા અશક્ બના્ે છ.ે

	 ક્ષાર પા્ણવી સાથે કેશાકષ્ય્ણને લવીધે નવીચલા 
સતરમાથવી ઉપર આ્ે અથ્ા ક્ષાર્ુકત ભૂિભ્ય 
જળ તસંચાઈ માટ ે્ાપર્ામાં ત્ારે તેનવી પ્રતતકૂળ 
અસરને ્ેિ મળે છ.ે છોડના મૂળ ત્સતારમાં 
ભેજ અને પોષક તત્્ોનો ઉપલબધતા પ્રતતબંતધત 
કરે છ ેઅને મૂળ ત્સતારમાં ઝેરવી અસર ઉતપન્ન 
કરે છ.ે

	 જળત્દ્વીકર્ણ જમવીન-જળ-છોડ સંબંધ પર 

પ્રતતકૂળ અસર કરે છ,ે જનેાથવી પાદરતસથતતક 

અસંતુલન સજ ્યન થા્ છે

	 પાકના મૂળ ત્સતારમાં ્ધુ દ્ાવ્ મવીઠુ ં અને / 

અથ્ા ખારાશ જમવીનનવી ભૌતતક તસથતત બિાડ ે

છ.ે અત્ંત કથળેલવી ક્ષારવી્ માટવી ખૂબ જ 

ઓછવી તનતારશતકત ધરા્ે છ.ે આ્ા પ્રિેશમાં 

પડતો મોટાભાિનો ્રસાિ જમવીનમાં ઑછવી 

તનતારશતકત હો્ાથવી ્હવી જા્ છ ેઅને પદર્ણામે 

નજીકના ત્સતારમાં પાકને નુકસાન પહોંચાડ ેછ.ે

	 મવીઠાનવી હાતનકારક અસરના કાર્ણે અને બિડલેવી 
જમવીનનવી તસથતતને કાર્ણે પાકમાં ભેજ અને 
પોષક તત્ોમાં અપૂરતવી ઉપલતબધ થતવી હો્ાથવી 
પાક ઉતપાિનમાં ઘટાડો થા્ છ ે અને અમૂક 
આત્ંતતક દકસસામાં પાક તનષફળ પ્ણ જા્ છ.ે

	 ખારાશ અસરગ્સત જમવીનમાં ઉિાડ્ામાં આ્તા 
ઘાસચારામાં મોતલબલેડમ અને તસલેતન્મ જ ે્ ા 
હાતનકારક તત્ોનવી માત્ા ્ધારે હો્ છ ે અને 
ઝીંક જ ે્ ા ફા્િાકારક તત્ોનવી માત્ા ઓછવી 
હોઈ છ ેઆથવી પોષક તત્ોનું અસંતુલન ઢોરમાં 
રોિ પેિા કરે છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ઉપર)

ડે્નેજ ગટર વયવસ્ાપનના ફાયદાઓ :

 િટર વ્્સથાપન એ કોઈ પ્ણ ઉતિમ ખેતવીનું 
અતભન્ન અંિ છ ે જ ે પાકના સારા ઉતપાિન માટ ે
અતત આ્્્ક છ,ે આ ઉપરાંત અહવી અમુક પ્રકારનવી 
સમસ્ારૂપવી જમવીન માટ ેઅમુક ફા્િાઓ નવીચે મુજબ 
્્ણ્ય્ામાં આ્ેલ છ.ે 

	 તે પાકના ત્કાસ માટ ેઅનુકૂળ પ્ા્ય્ર્ણ પૂરંુ પાડ ે
છ.ે  ્ધારાનું પા્ણવી જ ેપાકના મૂળના વિસનને 
અ્રોધે છ ેઅને જ ેમોટાભાિે પાકના મૂળ પેશવી 
પર હૂમલો કરે છ ેતે િૂર કર્ામાં આ્ે છ.ે

	 જમવીનમાં હ્ાનવી અ્ર-જ્ર જમવીનના ઉપ્ોિવી 
બેકટદેર્ાના ત્કાસ માટ ેજરૂરવી છ,ે જ ેજમવીનના 
કાબ્યતનક પિાથયો અને ખાતરોને ઉપલબધ 
ખોરાકમાં રૂપાંતદરત કરે છ ે તેથવી જમવીનમાં 
હ્ાનવી અ્ર જ્ર ્ધારે છ.ે
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	 જમવીનના ભૌતતક િુ્ણધમયો સુધરે છ.ે તે માટવીનું 
માળખું સુધારે છ ેઅને માટવીનવી તનતાર્ણ ક્ષમતા 
પ્ણ ્ધારે છ.ે ઉચચ તનતાર ક્ષમતા ધો્ા્ણ ઘટાડ ે
છ.ે

	 ડ્નેેજ જમવીનનું ્ોગ્ તાપમાન જાળ્ે છ.ે  ડ્નેેજ 
દ્ારા ્ધારાનું પા્ણવી િૂર કર્ાથવી જમવીનનું 
તાપમાન ઝડપથવી ્ ધે છ.ે જમવીનનું ્ ોગ્ તાપમાન 
્નસપતત ્ ૃતદ્ધ અને બેકટદેર્લ પ્ર્ૃતતિનવી તસથતતને 
્ેિ આપવી પ્રારંતભક ્ા્ેતર અને સારા અંકુર્ણ 
માટ ે્ોગ્ પદરતસથતત ઊભવી કરે છે

	 ડ્નેેજ ક્ષારને પા્ણવી સાથે ઓિાળવી તેના પ્રમા્ણમાં 
ઘટાડો કરે છ ે અને જમવીનમાં તેમના સંચ્ને 
અટકા્ે છ.ે

	 સારવી રવીતે પા્ણવીના તનકાલ થ્ેલ જમવીનમાં 
ખેતવીનવી કામિવીરવી માટ ેઓછા શ્મનવી જરૂર પડ ે
છે

	 ત્શાળ પ્રમા્ણમાં મૂળનો ત્કાસ પાકમાં સારવી 
્ૃતદ્ધ કર્ાનવી ક્ષમતાને િશા્ય્ે છ,ે જનેાથવી પાક 
પોષકતત્ો અને પા્ણવીને ્ધુ પ્રમા્ણમા લઈ સારા 
ઉતપાિનમાં પદર્ણમે છ.ે

	 ભવીનવી જમવીન ન હો્ાને લવીધે કાપ્ણવીના સમ્ે 
પાકનું નુકસાન અટકા્્ામાં મિિરૂપ થા્ છ.ે

	 જમવીનના ધો્ા્ણમાં ઘટાડો થા્ એક સારવી 
ડ્નેેજ વ્્સથા ્ાળવી જમવીન ્રસાિના પા્ણવીને 
રોક્ાનવી ્ધુ ક્ષમતા ધરા્ે છ ે જનેા પદર્ણામે 
ધો્ા્ણ ઓછુ ંથા્ છ.ે

	 ઝેરવી પિાથયોને િૂર કરે છ.ે ્ોગ્ ડ્નેેજ ઝેરવી 
ક્ષારોને પાકના મૂળ ત્સતારમાંથવી િૂર કર્ામાં 
મિિ કરે છ.ે 

ડે્નેજ ગટર વયવસ્ાના પ્રકાર :

 અતધક પા્ણવી (ડ્ઇેતનંિ) િૂર કર્ા માટનેવી ત્્ણ 
પદ્ધતત મુખ્ત્ે ઉપ્ોિમાં લે્ામાં છ ે: 

(૧)  જમીનની સપાટી પર્ી વધારાનું પા્ણી દૂર 
કરવાની પદ્ધશ્ત (Surface Drainage) :

 જમવીનનવી સપાટવી પર એકઠા થ્ેલ પા્ણવીને 
સમ્સર િૂર કરવી પાકને થતાં નુકશાન અટકા્ા માટ ે
અને જમવીનનવી સપાટવી પર પા્ણવી ભરતું રોક્ા માટ ે
તેમજ જમવીનનવી સપાટવી પર ધો્ા્ણ થ્ા ્િર િટર 
પરથવી ખેતવીના સાધનોથવી પસાર થા્ શકે તે્વી આ એક 
ખાસ પ્રકારનવી પદ્ધતત છ.ે આ પદ્ધતતમાં તપ્તનું પા્ણવી 
જમવીનમાં ઝમ્ણ દ્ારા નવીચે ન નવીતરે અને કુિરતવી રવીતે 
પા્ણવીનો તનકાલ ન થા્  ત્ારે આ પદ્ધતતનો ઉપ્ોિ 
કર્ામાં આ્ે છ.ે જમવીનનવી સપાટવી પર પા્ણવી ભરા્ાનવી 
સમસ્ા સપાટ જમવીન અને તેનવી આજુબાજુના ત્સતાર 
તેમજ ઢોળા્્ાળવી અસમતલ જમનવી કે જ્ાં કુિરતવી 
રવીતે પા્ણવીનો તનકાલ ના હો્ અને ખાડા ખાબોતચ્ા 
હો્ ત્ાં ઉદ્દભ્ે છ.ે

(૨) જમીનની નીચેની સપાટીએ પાકના મૂળ 
શ્વસતારમાં્ી વધારાનું પા્ણી દૂર કરવાની 
પદ્ધશ્ત(Subsurface Drainage) :

 આ પદ્ધતતમાં પાકના મૂળ ત્સતારમાં રહેલ 
ભૂિભ્ય જળસતરને સમ્સર તનકાલ કર્ામાં  છ,ે જથેવી 
ઉપર િશા્ય્ેલ આડ અસરોથો પાકને બચા્વી શકા્. 
આ પદ્ધતત કેનાલનવી આજુબાજુમાં છવીછરા ભૂિભ્ય 
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જળ સતર ધરા્તા પ્રિેશ અને ઓછવી તનતારશતકત 
ધરા્તા સમસ્ારૂપ ત્સતાર માટ ે ઉપ્ોિવી છ.ે આ 
પ્રકારનવી સમસ્ા ભૂિભ્યજળના ઉપર્ાસ દરચાજ ્યથવી 
અને જમવીનનવી ઓછવી તનતારશતકતથવી થા્ છ.ે આ 
પદ્ધતતમાં ૧ થવી ૩ મવીટર ઊંડાઈએ  ખુલ્વી િટર દ્ારા 
િુરુત્ાકષ્ય્ણથવી ઢાળનવી દિશામાં પ્ર્ાહથવી ્ધારાના 
પા્ણવીનો તનકાલ કર્ામાં આ્ે છ.ે પરંતુ આજકાલ 
મોટભેાિે સમસ્ારૂપ ત્સતારોમાં તછદદ્ત પાઇપ િોઠ્વી 
પ્ણ ્ધારાના પા્ણવીનો તનકાલ ્ધુ પ્રચતલત બનતો જા્ 

છ ે કાર્ણકે સપાટવી પરથવી પા્ણવીના તનકાલ પદ્ધતતનવી 
સરખામ્ણવી એ ખેતવીલા્ક જમવીનને ઓછુ ંનુકશાન થા્ 
છ.ે તછદદ્ત પાઇપ જમવીનમાં પાકના મૂળ ત્સતારનવી નવીચે 
બેસાડ્ામાં આ્ે છ ેતેથવી તેમાં તછદ્ો મારફતે પા્ણવીનો 
તનતાર થા્ ખેતરના છડે ેબંધ પાઈપમાં િુરુત્કષ્ય્ણથવી 
ઢાળનવી દિશામાં પા્ણવીના પ્ર્ાહ દ્ારા તનકાલ કર્ામાં 
આ્ે છ.ે આ પદ્ધતતમાં આકૃતતમાં િશા્યવ્ા મુજબ ત્ત્ધ 
પ્રકારનવી સંરચના જમવીનનવી ભૌતતક પદરતસથતતના 
આધારે િોઠ્વી શકા્ છ.ે

(૩) કૂવા/ર્રોર દ્ારા વધારનું દૂર કરવાની પદ્ધશ્ત(Vertical Drainage) :

 
ÃkkfLkk {q¤ rðMíkkh Lke[u Mkw[e ¾wÕ÷e økxh îkhk ÃkkfLke Mkwhûkk

 આ પદ્ધતતમાં ખેતરોમાં ચોક્કસ જગ્ાએ 

ટ્ૂબ્ેલ અથ્ા ખુલ્ા કૂ્ામાથવી પંપ દ્ારા ્ધારનું 

પા્ણવી ખેંચવી ખેતર બહાર ફેક્ામાં આ્ે છ,ે પંતપંિ દ્ારા 

પા્ણવી ખેંચાતા તેનવી આજુબાજુના ત્સતારનું ્ધારાનું 

પા્ણવી  ટ્ૂબ્ેલ  અથ્ા ખુલ્ા કૂ્ામાં તનતારથવી એકઠુ ં

થઈ ભૂિભ્ય જળ સતરને અંકુશમાં રાખે છ.ે કૂ્ા/બોર 

દ્ારા પા્ણવી ખેચ્ામાં આ્ે ત્ારે તેનવી આજુબાજુના 

ત્સતારનવી જમવીન નવીચે બેસવી ના જા્ તેનવી ખાસ કાળજી 

આ પ્રકારનવી પદ્ધતતમાં ખૂબ જ જરૂરવી છ.ે

(૪) જશૈ્વક ડે્નેજ (રાય્રોડે્નેજ) :

આ પદ્ધતતમાં  એક કુિરતવી ્નસપતત ક્ર, 

ઝાડનવી પ્રજાતતઓ અને ઊંચવી બાષપોતસજ ્યનનવી 

ક્ષમતા્ાળા કૃતષ પાકો સમસ્ારૂપ જમવીનમાં ્ા્ેતર 

કર્ામાં આ્ે છ.ે તેમના જી્નનવી પ્ર્ૃતતિ િરતમ્ાન, 

તેઓ મોટા પ્રમા્ણમાં જમવીનમાંથવી  ભેજને શોષવી 

બાષપોતસજ ્યન પ્રદરિ્ા કરે છ ેજનેા પદર્ણામે ભૂિભ્યજળનું 

પ્રમા્ણ ઘટાડ ેછ.ે આ પદ્ધતતના ઉિાહર્ણ રૂપે િુજરાતનાં 

ખેડતૂો તનલતિરવીના પાકનું ્ા્ેતર કરવી પા્ણવી ભરા્ાનવી 

સમસ્ારૂપ જમવીનમાં પ્ણ ખેતવી કરવીને આ્ક ઊભવી 

કરે છ.ે



97

¾uík ík÷kðzeLkwt ykÞkusLk 
   ©e S. yu{. ðuøkz   zkì.  Þw. yuLk. xktf   
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, {wtËhk S. fåA - 3704h1

VkuLk : (0h838) hhh384

 ðhMkkËLke ðne síkk ÃkkýeLkku fkÞoûk{ 
WÃkÞkuøk yu yÄo þw»f «Ëuþku{kt ðhMkkË yÄkrhík Úkíke 
¾uíke {kxu ¾qçk s yøkíÞLkku ½xf Au. yíÞkhu ð»kkoÉíkw 
ËhBÞkLk ¾qçk s ykuAk rËðMkku{kt ðÄkhu ðhMkkË Ãkzu 
Au íku{s ðhMkkË ÃkzÞk ÃkAeLkku ðhMkkË ðøkhLkku Mk{Þ 
økk¤ku ÷ktçkku Au. ¾heV ðkðuíkh ÃkAe ðhMkkË ¾U[kÞ 
íÞkhu ÃkkfLku xfkðe hk¾ðk  sYhe rÃkÞík Lk {¤u 
íkku Ãkkf rLk»V¤ òÞ Au. yk ÃkrhÂMÚkrík{kt ÃkkýeLkku 
yuf s Wfu÷ Au yLku íku Au fu ðÄkhu ðhMkkË ËhBÞkLk 
ÃkkýeLkku Mktøkún fhðku yLku ðhMkkËLke ¾U[ Ãkzu íÞkhu 
Mktøkún fhu÷k ðhMkkËLkk Ãkkýe îkhk rÃkÞík ykÃkðwt. ¾uík 
ík÷kðzeLke WÃkÞkuøkeíkk ¾uzqíkku òýu Au. Ãkhtíkw y{qf 
fkhýku suðk fu  þYykík{kt ðÄkhu ¾[o, ÷kE®Lkøk 
{xerhÞ÷Lkwt ykuAwt ykÞw»Þ, ¾[o yLku ykðfLkk 
rð&÷u»kýLkku y¼kð ðøkuhuLku fkhýu yÃkLkkððkLkwt 
«{ký ykuAwt Au. yk {kxu ¾uík ík÷kðzeLkwt ykÞkusLk 
Mkh¤íkkÚke fhe þfkÞ íku{s ¾uzqíkkuLku {ËËYÃk çkLku íku 
nuíkwÚke yk ÷u¾{kt {krníke ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. 

¾uík ík÷kðze : 

 ¾uík ík÷kðzeyu ¾uíkh{kt ¾kuËðk{kt ykðu÷  
[ku¬Mk ykfkh yLku fË Ähkðíkwt íku{s ÃkkýeLkk 
rLkfk÷ {kxu ÞkuøÞ ELk÷ux yLku ykWx÷ux Ähkðíkwt 
MxÙf[h Au fu suLkk îkhk ¾uíkh{kt ðnuíkk ðhMkkËLkk 
ÃkkýeLku íku{kt ¼uøkwt fhðk{kt ykðu Au. Mkk{kLÞ 
heíku ¾uík ík÷kðze ¾uíkhLkk Lke[kýðk¤k ¼køk{kt 
çkLkkððk{kt ykðu Au. su søÞkyu ðhMkkË ykÄkrhík 

¾uíke Úkíke nkuÞ íÞkt ¾uík ík÷kðze ¾qçk s WÃkÞkuøke 
Au. òu ðhMkkËLke rMkÍLk{kt yuf fu çku Mkkhk ðhMkkË 
Ãkzu fu suLku fkhýu ¾uíkh{kt ÃkkýeLkwt ðnuý {¤e hnu 
íÞkt ¾uík ík÷kðze{kt ¾uíkhLkwt Ãkkýe yufºk fhe  
þfkÞ Au. 

MÚk¤Lke ÃkMktËøke : 

 ¾uík ík÷kðze {kxu MÚk¤Lke ÃkMktËøke yu 
s{eLkLkku «fkh, MÚkkLkef ¼qøkku¤, s{eLkLke rLkíkkh 
þÂõík, ðhMkkËLke íkeðúíkk yLku ðnU[ýe WÃkh ykÄkh 
hk¾u Au. MÚk¤Lke ÃkMktËøke yu ¾uík ík÷kðze {kxuLkk 
ykÞkusLkLkwt ¾qçk s  yøkíÞLkwt ÃkøkrÚkÞwt Au. ¾uíkh{kt 
MÚk¤Lke ÃkMktËøke  {kxu ¾uíkhLkku rðMíkkh fu su{kt ¾uík 
ík÷kðzeLkwt çkktÄfk{ fhðkLkwt nkuÞ íkuLkku Mkhuhkþ Zku¤kð 
fE rËþk{kt Au íkuLkwt yð÷kufLk fÞko çkkË r[ºkku{kt 
ËþkoÔÞk {wsçk Zk¤Lke rËþk{kt [uLk÷ çkLkkðe fhðwt 
òuEyu. 
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s{eLkLkku «fkh : 

 ¾uík ík÷kðze {kxu ykuAku Í{ý Ëh Ähkðíke 
s{eLk ¾qçk s yøkíÞLke Au fu suÚke ¾uík ík÷kðze{kt 
ÃkkýeLkku Mktøkún ÷ktçkku Mk{Þ {kxu fhe þfkÞ. fk¤e 
s{eLk{kt Í{ý Ëh ¾qçk ykuAku nkuðkÚke ¾uík ík÷kðze 
{kxu ÷kE®Lkøk {xerhÞ÷Lke sYh Ãkzíke LkÚke. huíkk¤ 
s{eLk{kt ÃkkýeLkku Í{ý Ëh ¾qçk ðÄkhu nkuðkÚke 
÷ktçkk Mk{Þ {kxu ÃkkýeLkku Mktøkún fhðk ÷kE®Lkøk 
{xerhÞ÷Lke sYh Ãkzu Au. su s{eLk ¾zfk¤ yÚkðk 
ÃkÚkhk¤ nkuÞ íÞkt ¾uík ík÷kðze çkLkkððkLkwt  xk¤ðwt 
òuEyu. ¾uík ík÷kðze çkLkkðíkk Ãknu÷k s{eLkLke 
ytËh ykðu÷ MíkhkuLke [fkMkýe fhðe sYhe Au. 
su s{eLkLke ŸzkE 1 {exh Úke ðÄkhu nkuÞ, ÃkÚÚkh 
Lk nkuÞ, Ãke.yu[., E.Mke. yLku ¼qøk¼o s¤Lke 
MkÃkkxe Lke[e nkuÞ íku søÞkLke ÃkMktËøke ¾uík ík÷kðze 
çkLkkððk {kxu fhðe Lk òuEyu. 1 {exh fhíkkt ðÄkhu 
ŸzkEðk¤e s{eLk ¾uík ík÷kðze çkLkkððk {kxu  W¥k{ 
økýe þfkÞ. su{ s{eLkLke ŸzkE ðÄkhu íku{ ¾uík 
ík÷kðzeLke ŸzkE Ãký ðÄkhu Úkþu suLku fkhýu ÃkkýeLkwt 
çkk»Ãke¼ðLk ½xþu. 

MÚkkrLkf ¼qøkku¤ : 

 MÚkkrLkf ¼qøkku¤ yu Ëhuf rðMíkkh «{kýu 
y÷øk y÷øk nkuÞ Au yLku ¾uík ík÷kðze {kxu 
s{eLkLke ÃkMktËøke yu heíku fhðk{kt ykðu Au fu suÚke 
s{eLkLkwt ¾kuËfk{ ¾qçk s ykuAwt ÚkkÞ yLku ykuAk ¾[uo 
ðÄkuh ÃkkýeLkku Mktøkún fhe þfkÞ. ¾uík ík÷kðzeLke 
Mktøkún ûk{íkk {wsçk Zk¤ yLku rLkfk÷ ÔÞðMÚkk Lk¬e 
fhðk {kxu ¾uíkh{kt fLxwh Mkðuo fhðk{kt ykðu Au. 

fu[{uLx rðMíkkh : 

 ¾uík ík÷kðze ¼hðk {kxu ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku 

«ðkn fu[{uLx rðMíkkh{ktÚke {¤íkku nkuðkÚke ykÞkusLk 
{kxu íku ¾qçk sYhe Au. ¾uík ík÷kðze [ku{kMkw Éíkw{kt 
yuf ð¾ík ÃkkýeÚke ¼hkðe s òuEyu suÚke ¾uzqíkku 
ÃkkýeLke yAíkLkk Mk{Þ{kt ÃkkuíkkLkk ÃkkfLku Ãkkýe 
ykÃke þfu. fu[{uLx rðMíkkh{ktÚke {¤íkk ÃkkýeLkk 
ðnuýLkk ykÄkh  íku rðMíkkhLkku Zk¤, Í{ýLkku Ëh, 
ðLkMÃkríkLkwt ykðhý yLku íkuLkku ykfkh Ãkh ykÄkh 
hk¾u Au. òu fu[{uLx rðMíkkh ¾uík ík÷kðzeLke MkkÃkuûk{kt 
¾qçk ykuAku nþu íkku ¾uík ík÷kðze Ãkqhe ¼hkþu Lkrn. 
¾qçk ðÄkhu íkeðúíkk ðk¤k ðhMkkËÚke s{eLkLkwt Äkuðký 
Úkþu yLku {kxeLkku fktÃk ¾uík ík÷kðze{kt s{k ÚkE íkuLke 
Mktøkún ûk{íkk ½xkzþu.

ík÷kðzeLke rzÍkELk : 

 ík¤kðLke rzÍkELk çkLkkððk {kxu fu[{uLx 
rðMíkkh, ðhMkkË yLku ÃkkýeLkk ðnuýLke ykðf 
ðå[uLkku MktçktÄ, ÃkkýeLke sYrhÞkík, yLkw©ðý yLku 
çkk»Ãke¼ðLk ÔÞÞLkku yÇÞkMk fhðku sYhe Au. ¾uík 
ík÷kðzeLke zeÍkELk {kxu Lke[uLkk Ãkrh{kýkuLke sYhe 
Ãkzu Au. 

(1) ¾uík ík÷kðzeLke ûk{íkk

(h) ¾uík ík÷kðzeLkku ykfkh 

(3) Ãkrh{kýkuu (ŸzkE, WÃkh yLku Lke[uLke Ãknku¤kE 
íku{s çkkswykuLkku Zk¤)

(4) ELk÷ux 

(Ãk) ykWx÷ux 

¾uík ík÷kðzeLke ûk{íkk : 

 ¾uík ík÷kðzeLke ûk{íkkLkku ykÄkh ÃkkýeLkk 
sYrhÞkíkLkku nuíkw yLku Éíkw ËhBÞkLk {¤e þfíkk 
ðhMkkËLkk ðnuý Ãkh íku{s yLkw©ðý yLku Í{ý Ëh 
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Ãkh Ãký ykÄkh hk¾u Au. fu[{uLx rðMíkkhLke s{eLkLkk 
«fkh «{kýu ík÷kðze{kt fux÷ku fktÃk X÷ðkþu yLku yk 
fktÃk Ãký ík÷kðzeLke ûk{íkk{kt ½xkzku fhe þfu Au. 
Mkk{kLÞ heíku yuf fu çku Ãk0 r{.{e. fu íkuÚke ykuAk 
ÃkkýeLke rMkt[kE yk ¾uík ík÷kðze{ktÚke {u¤ðe þfkÞ 
Au. Mkk{kLÞ heíku yuf ytËks «{kýu fktÃkLku fkhýu ¾uík 
ík÷kðzeLke ûk{íkkLkku ½xkzku Ãk Úke 10 % økýðk{kt 
ykðu Au. huíkk¤ yÚkðk Lkçk¤e «ík ðk¤e s{eLkLkku 
Í{ý Ëh ðÄkhu (10 Mku.{e./f÷kf Úke ðÄkhu) nkuÞ 
Au yLku íku{kt ÃkkýeLkku ÔÞÞ Ãk0 Úke 60 % ÚkkÞ Au. yk 
«fkhLke s{eLk{kt ¾uík ík÷kðzeLke ûk{íkkLke rzÍkELk 
çkLkkðíke ð¾íku ¾hu¾h ÃkkýeLke sYrhÞkíkLke MkkÚku 
yLkw©ðý ÔÞÞ (40-Ãk0 %) íku{s çkkÂ»Ãk¼ðLk 
ÔÞÞ (Ãk %)Lku Ãký økýíkhe{kt ÷uðk{kt ykðu Au. 

¾uík ík÷kðzeLkku ykfkh : 

 ¾uík ík÷kðze Mkk{kLÞ heíku ºký «fkhLkk 
ykfkhLke çkLkkððk{kt ykðu Au. (1) [kuhMk (h) 
÷tçk[kuhMk yLku (3) ŸÄk þtfwyknkh. Mkk{kLÞ heíku 
[kuhMk yLku ÷tçk[kuhMk ðÄkhu yLkwfw¤ hnu Au. ykŠÚkf 
heíku òuEyu íkku [kuhMk ykfkhLke ík÷kðze ÷tçk[kuhMk 
fhíkkt ðÄkhu yLkwfw¤ hnu Au. 

¾uík ík÷kðzeLke ŸzkE yLku çkkswykuLkku Zk¤ : 

 ¾uík ík÷kðzeLke ŸzkE Mkk{kLÞ heíku 
s{eLkLke QtzkE  Ãkh ykÄkh hk¾u Au. yÄo-
þw»f «Ëuþku{kt çkk»Ãke¼ðLk ÔÞÞ ík¤kðLke ŸzkE 
ðÄkhðkÚke ½xkze þfkÞ Au. ík÷kðzeLke ŸzkE 
ðÄkhðkÚke yLkw©ðý ÔÞÞ Ãký ðÄkhu ÚkkÞ Au. 
Mkk{kLÞ heíku ¾uík ík÷kðzeLke ŸzkE h.Ãk Úke 3.Ãk 
{e. íku{s çkkswykuLkku Zk¤ 1.Ãk:1 hk¾ðk{kt  
ykðu Au. 

swËk swËk «fkhLke s{eLk {kxu ¾uík ík÷kðzeLke 
çkkswykuLkku Zk¤ 

s{eLkLkku «fkh Zk¤ 
(ykze çkksw : Q¼e çkksw)

fktÃk ðk¤e (f÷u) 1:1 Úke 1.Ãk:1
fktÃkÞwõík økkuhkzw (f÷u ÷ku{) 1.Ãk:1 Úke h:1
huíkk¤ økkuhkzwt (MkuLze ÷ku{) h.1:1 Úke h.Ãk:1
huíkk¤ 3:1

¾uík ík÷kðzeLke ELk÷ux [uLk÷ : 

 ELk÷ux [uLk÷ yu heíku çkLkkððk{kt ykðu 
Au fu suÚke ðhMkkËLku fkhýu fu[{uLx rðMíkkh{ktÚke su 
ÃkkýeLkwt ðnuý {¤u íku ík÷kðze MkwÄe Mkh¤íkkÚke Ãknkut[e 
þfu. ELk÷ux [uLk÷ Zk¤Lke rËþk{kt çkLkkððk{kt ykðu 
Au. Äkuðký yxfkððk {kxu [uLk÷{kt ½kMk Wøkkzðk{kt 
ykðu Au íku{s ÃkÚÚkh szðk{kt ykðu Au suLkk fkhýu 
ík÷kðze{kt fktÃk síkku yxfkðe þfkÞ Au íku{s 
ÃkkýeLkk «ðknLku rLkÞtrºkík fhe ík÷kðze ÃkkýeÚke 
¼he þfkÞ Au. (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ઉપર)

¾uík ík÷kðzeLkk ðÄkhkLkk ÃkkýeLke rLkfk÷ ÔÞðMÚkk 
(ykWx÷ux/ðuMx rðÞh):

 ßÞkhu ¾uík ík÷kðze íkuLke ûk{íkk {wsçk 
Ãkqýo ¼hkÞ òÞ íÞkhu ðÄkhkLkk ÃkkýeLkk rLkfk÷ 
{kxu ykWx ÷ux/ ðuMx rðÞh çkLkkððk{kt ykðu Au. 
ykWx÷ux/ðuMx ÃkkýeLkku V÷ku Äe{ku, yufMkh¾ku yLku 
Äkuðký Lk ÚkkÞ íku heíkLkku nkuðku òuEyu. ykWx÷uxLkwt 
MÚkkLk ELk÷uxLke Ÿ[kE fhíkkt Úkkuzwt Lke[wt (1Ãk Úke h0 
Mku.{e.) nkuðwt òuEyu. [uLk÷Lkwt Äkuðký yxfkððk 
{kxu íkuLkk Ãkh ÃkÚÚkh szðk òuEyu. 

¾uík ík÷kðzeLkk íkr¤Þk {kxu ÷kE®Lkøk : 

 ¾uík ík÷kðze{kt ÃkkýeLkwt Í{ý yLku 
yLkw©ðý yxfkððk {kxu íkr¤Þk{kt ÷kE®Lkøk 
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fhðk{kt ykðu Au suÚke ÷ktçkk Mk{Þ {kxu ÃkkýeLkku Mktøkún 
fhe þfkÞ yLku ÃkkfLke fxkufxeLke yðMÚkk{kt rMkt[kE 
ykÃke þfkÞ. n÷fw «ík Ähkðíke s{eLk{kt {kxeLke 
Mkh¾k{ýe{kt huíkeLkku ¼køk ðÄkhu nkuðkÚke ÃkkýeLkku 
Í{ý Ëh ðÄkhu nkuÞ Au.  {kxeÚke ÷ELku huíkk¤ 
s{eLk{kt «rík rËðMk 10.36 Úke 90.6Ãk Mku{e 
ÃkkýeLke MkÃkkxeLkku ½xkzku Í{ý yLku çkk»Ãke¼ðLkLku 
fkhýu òuðk {¤u Au. 

 rMk{uLx MkkÚku #xku yLku ÃkÚÚkhku îkhk 
ík÷kðzeLkk íkr¤Þu ÷kE®Lkøk fhðk{kt ykðu  íkku 
þYykík{kt ¾[o ðÄkhu ÚkkÞ Au Ãkhtíkw íku fkÞ{e Wfu÷ 
Au yLku Í{ý îkhk Úkíkku ÃkkýeLkku ÔÞÞ yxfkðe þfkÞ 
Au. yíÞkhu ÷kE®Lkøk {kxu ÷uxuMx xufLkku÷kuS{kt 
Ãkku÷eEÚke÷eLkLke þex ¾uzqíkku{kt ÷kufr«Þ ÚkE hne 
Au. Ãkhtíkw  ðÄkhu ykÞw»Þ {kxu íkuLke òzkE ÞkuøÞ ÃkMktË 
fhðk{kt ykðu Au suLkwt ykÞw»Þ Ãk Úke 10 ð»ko nkuÞ Au. 
Mkk{kLÞ heíku yíÞkhu Ãk00 {kE¢kuLkLke HDPE  
rVÕ{ 3 Úke 4 {e. ŸzkELkk ík¤kð {kxu ðkÃkhðk{kt 

ykðu Au. 

Ã÷kÂMxf rVÕ{ ík¤kðLkk íkr¤Þu ÃkkÚkhðkÚke Úkíkk 

VkÞËkyku : 

	 yLkw©ðý yLku Í{ýÚke Úkíkku ÃkkýeLkku ÔÞÞ Mkkhk 
yuðk «{ký{kt (9Ãk%) ½xkze þfkÞ Au. 

	 ÷ktçkk Mk{Þ {kxu ÃkkýeLkku Mktøkún fhe þfkÞ Au. 

	 n÷fe «íkðk¤e s{eLk{kt Ãký Ã÷kÂMxf rVÕ{ 
ÃkkÚkhðkÚke ¾uík ík÷kðze{kt ÃkkýeLkku Mktøkún fhe 
þfkÞ Au. 

	 ûkkhðk¤e s{eLk{kt Ã÷kÂMxf rVÕ{ ÃkkÚkhðkÚke 
ík¤kðLkk Ãkkýe{kt ûkkh ¼¤íkku yxfkðe þfkÞ 
Au. 

	 íkuLkk îkhk ÃkkfLke fxkufxeLke yðMÚkkyu rMkt[kE 
ykÃke þfkÞ Au íku{s ÃkkýeLkku WÃkÞkuøk Ãkeðk 
{kxu fhe þfkÞ Au yLku íku{kt {íMÞ Ãkk÷Lk Ãký 
fhe þfkÞ Au. 

{þeLkLke {ËËÚke swËk swËk «fkhLke ÷kE®Lkøk fhu÷ ¾uík ík÷kðzeLkku ytËkSík çkktÄfk{ ¾[o 

¢{ ½xf [kuhMk [kuhMk [kuhMk
ŸÄk þtfw 

ykfkh

ŸÄk þtfw 

ykfkh

1 ¾uík ík÷kðzeLkk Ãkrh{kýku 
WÃkhLke MkÃkkxeLkwt {kÃk, {exh 
Lke[uLkk íkr¤ÞkLkwt {kÃk, {exh

h0 x h0
11 x 11

h7.Ãk x h7.Ãk
17 x 17

17 x 17
8 x 8

14 ÔÞkMk 
Ãk ÔÞkMk

h0 ÔÞkMk 
11 ÔÞkMk

h ¾uík ík÷kðzeLke ŸzkE, {exh 3 3.Ãk 3 3 3

3 çkkswykuLkku Zk¤, Z:1 1.Ãk:1 1.Ãk:1 1.Ãk:1 1.Ãk:1 1.Ãk:1

4 ¾uík ík÷kðzeLke ûk{íkk, {e3 741 1,76Ãk 489 hh9 Ãk8h

Ãk ¾kuËfk{ fhðk {kxuLkku ¾[o ` 19,h66 4Ãk,890 12,714 5,924 15,132
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¢{ ½xf [kuhMk [kuhMk [kuhMk
ŸÄk þtfw 

ykfkh

ŸÄk þtfw 

ykfkh

6 ÷kE®Lkøk {kxuLkku ík¤eÞkLkku 
rðMíkkh, {eh

4Ãk7 849 334 181 3Ãk8

7 Ã÷kÂMxf þexLkwt {kÃk, {e.x{e. h4 x h4 3h x 3h h1 x h1 18 x 18 h4 x h4

8 Ãk00 {kE¢kuLk Ã÷kÂMxf þex 
{kxu ÷kE®Lkøk ¾[o `

Ãk7,600 1,0h,400 44,100 3h,400 Ãk7,600

9 ELk÷ux çkLkkððk {kxuLkku ¾[o ` 10,000 1Ãk,000 10,000 10,000 10,000

10 Ã÷kÂMxf ÃkkÚkhðkLkku íkÚkk 
xÙu®L[øk {kxuLkk {sqhe ¾[o `

11,Ãkh0 h0,480 8,8h0 6,480 11,Ãkh0

11 fw÷ ¾[o ` 98,386 1,83,777 7Ãk,364 Ãk4,834 94,hÃkh

1h yuf{ ½Lk{exh Ãkkýe Mktøkún 
fhðkLkku ¾[o `

133 104 1Ãk4 h39 16h

13 yuf yufh s{eLk{kt ytËkrsík 
rÃkÞík MktÏÞkLke ûk{íkk

3 rÃkÞík 7 rÃkÞík h rÃkÞík 1 rÃkÞík h rÃkÞík

 yuf ½Lk{exh Ãkkýe Mktøkún fhðk {kxuLkku yuf{ 
¾[o su{ ¾uík ík÷kðzeLke ûk{íkk ðÄkhðk{kt ykðu íku{ 
½xu Au. ŸÄk þtfw ykfkhLke ¾uík ík÷kðze {kxu MkÃkkxeLkku 
rðMíkkh ðÄkhu nkuðkÚke ÷kE®Lkøk {xerhÞ÷Lke  

sYh [kuhMk fu ÷tçk[kuhMk ykfkh fhíkkt ðÄkhu  
Ãkzu Au íku{s íku{s [kuhMk fu ÷tçk[kuhMk  
ykfkh{kt ÷kErLktøk {xerhÞ÷ Mkh¤íkkÚke ÃkkÚkhe  
þfkÞ Au.

s¤kþÞ íkÚkk fqðkLke ykMkÃkkMk øktËfe yxfkðku
 øktËfe MkkV fhðkLkk yuf {kºk WÆuþÚke ykÃkýu s¤kþÞ fu LkËe Lkk¤kLkku {LkVkðu íku heíku WÃkÞkuøk fheyu Aeyu. su 
s¤kþÞ ykÃkýLku ÃkeðkLkwt Ãkkýe ÃkwÁ Ãkkzu Au íkuLkku s fÃkzkt Äkuðk, «kýeykuLku Lkðzkððkt fu yLÞ øktËfe MkkV fhðk {kxu WÃkÞkuøk 
fheyu Aeyu íÞkhu yu ykÃkýu ¼q÷e sEyu Aeyu fu yk heíku «Ëqr»kík ÚkÞu÷ ÃkkýeLkku ßÞkhu ykÃkýu Ãkeðk{kt WÃkÞkuøk fheyu Aeyu 
íÞkhu ykÃkýwt MðkMÚÞ òu¾{{kt {qfeyu Aeyu. ykðe s heíku ykÃkýu su fqðk{kt Ãkkýe «kó fheyu Aeyu íkuLke ykswçkksw ÃkkýeLkk 
rLkfk÷ {kxu çktÄ ¾k¤ fqðkLkku WÃkÞkuøk fhðkLku çkË÷u fqðkLkk fktXu ðkMký fÃkzkt ÄkuELku rçkLksYhe Ãkkýe ðuzVe íkuLke ykswçkksw 
øktËfe fheyu Aeyu su yk¾hu íkku ykÃkýk ònuh íku{s  ÔÞÂõíkøkík MðkMÚÞLku nkrLkfkhf çkLku Au. ÃkeðkLkk ÃkkýeLkk s¤kþÞ{kt 
fÃkzkt Äkuðk, «kýeykuLku Lkðzkððk fu fkuEÃký «fkhLke øktËe ðMíkwyku MkkV fhðkLke ykËík Akuze ËELku s¤kþÞLkwt Ãkkýe «Ëqr»kík 
Úkíkwt yxfkðe þfkÞ. fqðkLkk fktXu rçkLksYhe  Ãkkýe Zku¤ðkLkwt yxfkððwt yLku fÃkzkt ðkMký {ktsðkLkwt rLkðkhðwt òuEyu. fqðkLke 
ykswçkksw øktËk ÃkkýeLkku Mktøkún Lk ÚkkÞ íku {kxu Ãkk¤e çkLkkðe íku Ãkkýe çktÄ ¾k¤fqðk{kt òÞ íkuðe ÔÞðMÚkk fhðe. 
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 ©e ¼krðLk hk{  ©e yu[. yu÷. fk[k  ©e ËeÃkf Ãkhzðk
f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykf]Þw, økkuÄhk - 389001

VkuLk : (0h67h) h6Ãk1h8

Mkthrûkík ¾uíke : ¾uzqíkkuLke ykðf çk{ýe fhðk {kxu yuf yr¼øk{

કૃતષ ભારતનવી આતથ્યક પ્ર્ૃતતિનો મુખ્ આધાર 
છ ેઅને કૃતષનો ત્કાસ અને િેશનવી આતથ્યક સમૃતદ્ધ એક 
બવીજા ઉપર આધાદરત છ.ે જો ભારતને ત્વિમાં આતથ્યક 
શતકત તરવીકે ઉભર્ું હશે તો િેશનવી  કૃતષ ઉતપાિકતા 
ત્કતસત િેશોનવી કૃતષ ઉતપાિકતાનવી સમકક્ષ હો્વી ખૂબ 
જ જરૂરવી છ.ે િેશનવી કૃતષ ઉતપાિકતા, નફાકારકતા,  
અને િેશના મુખ્ પાકોમાં લાંબા સમ્ સુધવી તસથરતા 
લા્વી શકે તે્વી આધુતનક ખેતવી પધધતતઓ/કૃતષ 
ટકેનોલોજીસનવી જરૂર છ.ે જમવીન અને અન્ કુિરતવી 
સ્તોતોનવી કા્્યક્ષમ ઉપ્ોિ અને િુ્ણ્તિાસભર ઉતપાિન 
માટ ેસંરતક્ષત ખેતવી એ શ્ેષ્ઠ ત્ક્પ છ.ે સંરતક્ષત ખેતવીમાં 
છોડના સૂક્મ ્ાતા્ર્ણને કંટો્લ કરવી ્નસપતત ્ૃતદ્ધ 
માટ ે્ોગ્ ્ાતા્ર્ણ પૂરંુ પાડ્ામાં આ્ે છ ેજથેવી ઉચું 
ઉતપાિન મળવી શકે છ.ે ખેડતૂોનવી આ્ક બમ્ણવી કર્ા 
માટ ેસંરતક્ષત ખેતવી અપના્્વી એક શ્ેષ્ઠ ત્ક્પ બનવી 
શકે તેમ છ.ે    

ગ્વીનહાઉસ ટકેનોલોજી એ એક સંરતક્ષત 
ખેતવીનો એક પ્રકાર છ ેજ ેએક આધુતનક ખેતવીનવી પધધતત 
છ.ે  જો કે આ ટકેનોલોજી સિવીઓ જૂનવી છ,ે પરંતુ ભારત 
િેશ માટ ેહજુ પ્ણ ન્વી કઈ શકા્ છ.ે ગ્વીનહાઉસએ 
પલાતસટક કે કાચનાં પારિશ્યક કે અધ્યપારિશ્યક 
આ્ર્ણથવી ઢાંકેલું ફ્ેમ સાથેનું ચોક્કસ પ્રકારનું માળખું 
કે જમેાં ખેતવીપાકો, શાકભાજી અથ્ા ફૂલછોડને તેમના 
ત્કાસ અને ઉતપાિન માટ ેજરૂરવી્ાત મુજબ અંિરના 
્ાતા્ર્ણમાં ફેરફાર કરવી શકા્ છ.ે 

છોડને ઉછરે્ો એ એક કલા અને ત્જ્ાન બંને 
છ.ે લિભિ ૯૫ ટકા ખેતવી, જ ે્ ાકે ખાદ્ પાકો અથ્ા 
રોકદડ્ા પાકો ખુલ્ા ખેતરોમાં જ ઉિાડ્ામાં આ્ે 
છ.ે પ્રાચવીન સમ્થવી માન્વીએ કુિરતવી પ્ા્ય્ર્ણવી્ 

પદરતસથતતઓ હેઠળ છોડ કે્વી રવીતે ઉિાડ્ા તે 
શવીખ્ા છ.ે કેટલાક સમશવીતોષ્ણ ત્સતારોમાં કે જ્ાં 
આબોહ્ાનવી પદરતસથતતઓ અત્ંત ત્પરવીત હો્ 
અને જનેા લવીધે કોઈ પાકો ઉિાડવી ના શકા્ અથ્ાતો 
ઘ્ણા ઉચચ મૂ્્ના પાકો કે જ ે ચોકકસ પ્રકારનવી 
હ્ામાન પદરતસથતતમાં જ સારવી રવીતે ઉિાડવી શકા્, 
તેના માટ ે બહારના ્ાતા્ર્ણથવી રક્ષ્ણ પૂરંુ પાડવીને 
જરૂદર્ાત મુજબનું ્ાતા્ર્ણ આપવી ખેતવી કર્ાનવી 
એક આધુતનક પદ્ધતત એટલે ગ્વીનહાઉસ ટકેનોલોજી. 
આ ટકેનોલોજીમાં છોડને અનુકૂળ પ્ા્ય્ર્ણનવી તસથતત 
પૂરવી પાડ્ામાં આ્ે છ.ે જનેે લવીધે પ્ન, ઠડંવી, ્રસાિ, 
અતતશ્ રેદડ્ેશન, ઊંચું તાપમાન, જતંુઓ અને રોિો 
જ ે્ ા પ્રતતકૂળ આબોહ્ાનવી પદરતસથતતઓમાંથવી છોડને 
સુરતક્ષત રાખ્ામાં આ્ે છ.ે છોડનવી આસપાસ આિશ્ય 
સૂક્મ આબોહ્ા ગ્વીનહાઉસ / ગલાસ હાઉસનું તનમા્ય્ણ 
કરવીને છોડને અનુકુળ ્ાતા્ર્ણ બના્વી શકા્ છ.ે 
સૂક્મ આબોહ્ાના સુધારાને લવીધે કોઈ વ્તકત, કોઈ 
પ્ણ પાકને, કોઈ પ્ણ જગ્ાએ, કોઈ પ્ણ સવીઝનમાં  
ઉિા્વીને સારવી િુ્ણ્તા સાથે ઊંચું ઉતપાિન લઈ શકે 
છ.ે 

કૃતષ પેિાશનવી ખાસ કરવીને શાકભાજી અને ફૂલ 
પાકોનવી ઉચચ િુ્ણ્તિાનવી આજના સમ્માં ્ધતવી જતવી 
માંિના કાર્ણે ખેડતૂો અને ઉદ્ોિકારો ‘હાઈટકે ખેતવી’ 
તરફ ્ધુને ્ધુ આકષા્ય્ા છ.ે ગ્વીનહાઉસવીસમાં ખાસ 
કરવીને શાકભાજી અને ફૂલોના િુ્ણ્તિાસભર ઉતપાિન 
માટ ે હાઇટકે સુત્ધાઓ પૂરવી પાડ્ામાં આ્ે છ.ે 
ગ્વીનહાઉસમાં ઉિાડ્ામાં આ્તા શાકભાજીના પાકો 
જ ે્ ા કે ટામેટા, કાકડવી, ્ટા્ણા, કોબવીજ, મૂળા, લેટ્ુસ, 
ડુિંળવી, બવીનસ, પાલક, રીંિ્ણા, ઘોલર મરચા, મશરૂમ 
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્િેરેનું ઉતપાિન સવીઝન કે ઑફ સવીઝન િરમ્ાન ૨ 
થવી ૧૦ િણં લઇ શકા્ છ.ે ફૂલપાકોમાં ખાસ કરવીને 
િુલાબ, જરબેરા, િલિોટા ્િેરે ‘કટફૂલો’ નવી ત્િેશમાં 
્ધતવી જતવી માંિ અને ભારતમાં તેના ઓછા ઉતપાિન 
ખચ્યના કાર્ણે સિરહુ પાકોનવી ખેતવીનું મહત્ ્ધવી રહ્ું 
છ.ે ફૂલપાકોનવી િુ્ણ્તિા જમે કે રંિ, સાઈઝ, િેખા્, 
સટમે સાઈઝ ્િેરે દટ્્ૂક્ચર આધાદરત નસ્યરવીમાંથવી 
મેળ્ેલ રોપને જરૂરવી હ્ામાન તેમજ મૂળ માધ્મ, 
તપ્તનવી િુ્ણ્તિા, ખાતર ્િેરે પદરબળોનો જો ્ોગ્ 
રવીતે તન્ંત્્ણ કર્ામાં આ્ે તો ચોક્કસપ્ણે િુ્ણ્તિા 
સુધારવી શકા્ છ.ે આથવી સિરહુ પાકો માટ ેગ્વીનહાઉસ 
અથ્ા સંરતક્ષત ખેતવી ્ધુ પ્રચતલત થઈ રહેલ છ.ે

ગ્ીનહાઉસના મુખય ફાયદાઓ : 

(૧) ગ્વીનહાઉસ ્ા્ેતર હેઠળ પાકનવી ત્વિસતન્તા ્ધે 
/ િુ્ણ્તિા મળે છ.ે

(૨) પાકોને ્હેલા અથ્ા મોડા લઇ શક્ાના કાર્ણે 
્ધુ આ્ક મળવી શકે છ.ે

(૩)  મોટા શહેરનવી નજીકમાં ગ્વીનહાઉસનાં કાર્ણે 
ઓછા ક્ષેત્ફળમાં ્ધુ આ્ક મેળ્વી શકા્ છ.ે

(૪)  ્ધુ (૨–૧૫ િણં) અને સારવી િુ્ણ્તિા્ાળુ 
ઉતપાિન મેળ્વી શકા્ છ.ે

(૫)  ફૂલપાકોનું આખા ્ષ્ય િરતમ્ાન ઉતપાિન શક્ 
છ.ે

(૬)  ઑફ સવીઝનમાં પ્ણ ફળપાકો અને શાકભાજી 
પાકોનું ્ા્્ણવી અને િુ્ણ્તિાસભર ઉતપાિન મળવી 
શકે છ.ે 

(૭)  મૂળના માધ્મ (જમવીન) નવી િુ્ણ્તિા સારવી ન 
હો્ તો સોઈલલેસ માધ્મ દ્ારા ઉતપાિન મેળ્વી 
શકા્ છ.ે

(૮)  તનકાસ લક્ષવી ઉતપાિન / િુ્ણ્તિા મેળ્વી ત્િેશવી 
હંૂદડ્ામ્ણ કમાઈ શકા્ છ.ે

(૯) રસા્્ણો, જતંુનાશકોનો કા ્્યક્ષમ ઉપ્ોિ તેમજ 
રોિોના તન્ંત્્ણ થઈ શકે છ.ે  

ગ્ીનહાઉસમાં લઈ શકાતા પાક્રો :

(૧)  ફૂલપાક્રો : િુલાબ, જરબેરા, કાનષેશન, ઓદક્યડ, 
એનથુરવી્મ, પોઈનસેટીંિ, તલતલ્મ, સે્ંતવી

(૨)  શાકભાજીના પાક્રો : ટામેટા, કાકડવી, લેટ્ુસ, 
ડુિંળવી, કોબવીજ, ્ટા્ણા, પાંિડા્ાળા શાકભાજી, 
સક્ોસ, ઘોલર મરચાં, બ્ોકોલવી, ્ેલા્ાળા 
શાકભાજી.

(૩)  ધરૂઉછરે : તમાકુ, તેમજ અન્ પાકોનું ધરુ્ાડવી્ું, 
ફૂલપાકોનું ધરુ્ાડવી્ું.

(૪) રટશયૂકલચર ઃ દટ્્ૂક્ચર આધાદરત ડટેપામ, કેળા, 
પપૈ્ા ્િેરે પેશવી સં્્યધનથવી તૈ્ાર કરેલા છોડ 
પાકોનવી હાડ્યતનંિ સામાન્ ્ાતા્ર્ણને અનુરૂપ 
બના્્ા.

(૫)  ઔરશ્ધય પાક્રો : સફેિ મુસળવી, શતા્રવી, ્ેતનલા

(૬)  ફળપાક્રો : સટો્બેરવી, દ્ાક્ષ, તરબૂચ, ટટેવી.

ગ્ીનહાઉસના પ્રકાર :

આપ્ણા િેશમાં સામાન્ રવીતે ત્્ણ કક્ષાના 
ગ્વીનહાઉસ પ્રચતલત છ.ે તેમાં (૧) સાિા (૨) મધ્મ 
અને (૩) ઉચચ કક્ષાના ગ્વીનહાઉસનો સમા્ેશ થા્ 
છ.ે સાિા ગ્વીનહાઉસ ઓછવી દકંમતના સથાતનક મળતા 
પિાથ્ય/સામગ્વીથવી બના્ેલા હો્ છ ેજ ેનાના ખેડતૂો માટ ે
ઉપ્ોિવી િ્ણવી શકા્. મધ્મ કક્ષાના ગ્વીનહાઉસમાં 
અંિરના ્ાતા્ર્ણને તન્ંત્્ણ કર્ા માન્ સંચાતલત 
સાધનો/વ્્સથા િોઠ્ેલ હો્ છ.ે પદર્ણામે કુશળ 
સંચાલકનવી જરૂદર્ાત રહે છ ેઅને જો ભૂલ થા્ તો 
પદર્ણામ ત્પદરત મળ્ાનવી શક્તા રહે છ ે જ્ારે 
ઉચચ કક્ષાના ગ્વીનહાઉસ ઔદ્ોતિક ધોર્ણે ચલા્્ામાં 
આ્ે છ ેજમેાં સંપૂ્ણ્ય તન્ંત્્ણ કમપ્ુટર તન્ંત્કો અને 
સેનસસ્ય દ્ારા કર્ામાં આ્તા હોઈ, તનકાસલક્ષવી ઉચચ 



104

િુ્ણ્તિા્ાળવી પ્રોડકટ મેળ્વી શકા્ છ.ે

(૧) સાદા – ઓછી રકંમતના ગ્ીનહાઉસ : 

લો કોસટ લો ટકે ગ્વીનહાઉસનવી લાકડા તેમજ 
સથાતનક રવીતે ઉપલબધ ્ાંસમાંથવી બના્્ામાં આ્ે છ.ે 
૧પ૦–ર૦૦ માઈરિોનસનવી અ્ટા્ ્ ા્ોલેટ સટતેબલાઈઝડ 
(્ુ.્વી.) પોલથવીલવીન સવીટનો ઉપ્ોિ ક્રીંિ તરવીકે થા્ 
છ.ે લો કોસટ ગ્વીનહાઉસમાં હ્ાનવી ્ધુ અ્ર–જ્ર 
રહે તેમજ અંિર ઠડંક ્ધે તે માટ ેગ્વીનહાઉસનવી ફરતે 
કંતાન, શેડનેટ, ના્લોન નેટ ્િેરેનો ઉપ્ોિ કર્ામાં 
આ્ે છ.ે શેડનેટ ્ુ.્વી. દફ્મથવી આશરે એક મવીટર 
ઊંચાઈએ િોઠ્્ાથવી ૩૦ સે. સુધવી તાપમાન ઓછુ ંકરવી 
શકા્ છ.ે  આ પ્રકારનાં ગ્વીનહાઉસમાં મવીદડ્મ કોસટ 
તેમજ હાઈકોસટ ગ્વીન હાઉસનવી જમે તાપમાન, ભેજ, 
કાબ્યનડા્ોકસાઈડ હ્ાનવી અ્ર–જ્ર ્િેરે તન્ંત્્ણ 
કરવી શકાતા નથવી. 

	કુિરતવી હ્ા અ્ર-જ્ર પ્રકારના ્ાંસનવી ફ્ેમના 
બના્્ામાં આ્ે છ.ે સવીઝનલ ફૂલછોડના ધરુ, 
રોપાઓ ઉછરે્ા, પાંિડાં્ાળા શાકભાજી ્િેરે 
માટ ેઉપ્ોિવી છ.ે

	ખચ્ય ` ૨૦૦-૨૫૦ પ્રતત ચો.મવી.

	અંિર િરમવી ઘટાડ્ા છાપરા પર કાળવી કે લવીલવી 
નેટ અથ્ા કંતાનનો ઉપ્ોિ કર્ામાં આ્ે છ.ે 
(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૪)

(૨) મધયમ રકંમતના કુદરતી હવા અવર-જવર 
પ્રકારના ગ્ીનહાઉસ :

આ પ્રકારનું ગ્વીનહાઉસ િે્્ેનાઈઝડ લોખંડ 
(જી.આઈ.) પાઈપસનું કા્મવી સટક્ચર બના્્ામાં 
આ્ે છ ે જમેાં તાપમાન, ભેજ, કાબ્યનડા્ોકસાઈડ, 
હ્ાનવી અ્ર-જ્ર, પ્રકાશ ્િેરેનું તન્ંત્્ણ મેન્ુઅલવી 
અથ્ા સેમવી ઓટોમેદટક હો્ છ ેજથેવી નવીચવી કક્ષાના 
ગ્વીનહાઉસ કરતાં  દકંમત સહેજ ઊંચવી પરંતુ ઉચચ 
કક્ષાના ગ્વીનહાઉસ કરતાં દકંમત ઘ્ણવી નવીચવી રહે છ.ેઆ 

પ્રકારનાં ગ્વીનહાઉસમાં ર૦૦ માઈરિોન જાડાઈ્ાળું ્ ુ.્વી. 
સટતેબલાઈઝડ પોલથવીલવીન સરુિનવી મિિથવી ફ્ેમ ઉપર એક 
પડમાં લિાડ્ામાં આ્ે છ.ે થમયોસટટે સાથે એકઝોસટ 
પંખા, ઈ્ેપોરેટવી્કૂતલંિ પેડ લિાડ્ામાં આ્ે છ.ે આ 
ઉપરાંત ભેજ ્ ધાર્ા માટ ેતમસટીંિ સવીસટમ પ્ણ લિાડવી 
શકા્ છ.ે આ પ્રકારનાં ગ્વીનહાઉસનું આખુ માળખુ 
જમવીનમાં એ્વી રવીતે ઊભુ કર્ામાં આ્ે છ ે કે જથેવી 
૧ર૦ દક.તમ./કલાક સુધવીનવી હ્ાનવી િતત સામે ટકવી શકે. 
પા્ાનવી ઊંડાઈ જમવીનના પ્રકાર મુજબ ૦.પ-૧ મવીટર 
સુધવી રાખવી શકા્ છ.ે તાપમાન તન્ંત્્ણ કર્ા સાઈડમાં 
અને છાપરા પર રોતલંિ કરવી શકા્ તે પ્રકારના કુિરતવી 
સં્ાતકો (૩૦ % ગ્વીનહાઉસના ક્ષેત્ફળના)

	ઊંચાઈ : ૧૮ થવી ૨૧ ફૂટ 

	ખચ્ય ` ૭૦૦ થવી ૧૦૦૦ પ્રતત ચો.મવી. 

	ફૂલપાક-શાકભાજી ઉિાડ્ા ઉપ્ોિવી 

(૩) ઉચચ રકંમત – ઉચચ ટેકન્રોલ્રોજી  ગ્ીનહાઉસ :

આ ગ્વીનહાઉસનવી રચના મધ્મ કક્ષાના 
ગ્વીનહાઉસ જ ે્ વી જ હો્ છ ેતસ્ા્ કે તેમાં ્ ાતા્ર્ણનાં 
તન્ંત્્ણ સારૂ ઓટોમેદટક કમપ્ુટર કનટો્લ સવીસટમ હો્ 
છ.ે 

	ઔઘતિક ધોર્ણે ચલા્્ા ઉપ્ોિવી 

	તનકાસલક્ષવી ઉચચ િુ્ણ્તિા્ાળવી પેિાશ માટ ે
ઉપ્ોિવી 

	ખચ્ય ` ૨૦૦૦ થવી ૨૫૦૦ પ્રતત ચો.મવી.

	કમપ્ુટરાઈઝડ ્ાતા્ર્ણ તન્ંત્્ણ અને ખાતર 
આપ્ાનવી પ્ર્ણાલવી  (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૪)

ગ્ીનહાઉસના માટે જગયાની પસંદગી :

 ગ્વીનહાઉસ બના્્ા માટ ે પસંિ કર્ાનવી 

થતવી જગ્ા ગ્વીનહાઉસનવી સાઇઝ કરતાં ઓછામાં 

ઓછવી બમ્ણવી, ્ધુ પડતો પ્ન ન હો્, રોડ / રે્્ે 
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માિ્યથવી જોડા્ેલ હો્ તેમજ સારવી િુ્ણ્તિાના પા્ણવીનવી 

સિ્ડતા હો્ તે્વી રવીતે પસંિ કર્વી જોઈએ. ઉપરાંત 

જમવીન સપાટ અને સારા તનતાર્ાળવી હો્વી જોઈએ.

ગ્ીનહાઉસની રડઝાઈન અને રાંધકામ :

 આપ્ણા િેશમાં અધ્યિોળાઈ છાપરા ધરા્તા 

પાઈપ ફ્ેમથવી બના્ેલ સટક્ચર પર ૨૦૦ માઈરિોન 

્ુ.્વી. પલાતસટક શવીટથવી મઢલેા મધ્મ કક્ષાના ગ્વીનહાઉસ 

્ધુ પ્રચતલત છ.ે જો કે, આ્વી પલાતસટક શવીટનું આ્ુષ્ 

ત્્ણ ્ષ્ય જટેલું હોઈ, તેમજ ્ધુ પડતાં પ્ન સામે ટકવી 

શકતવી ન હોઈ એરિતેલક અથ્ા ૧૬ તમ.મવી. જાડાઈનવી 

્ાંસનવી થાંભલવીઓ કે પવી.્વી.સવી. પાઈપ ્ાપરવી શકા્ 

છ.ે આ માટ ેસટક્ચર પર લાિુ પડતા જુિા જુિા ભારનવી 

િ્ણત્વી ધ્ાનમાં લઇ દડઝાઈન કર્વી જરૂરવી છ.ે એકલા 

(તસંિલ સપાન) ગ્વીનહાઉસ પૂ્્ય–પતચિમ દિશામાં તેમજ 

મ્ટવી સપાન ગ્વીનહાઉસ ઉતિર–િતક્ષ્ણ દિશામાં પ્નનવી 

દિશા તેમજ પ્રકાશ તવીવ્રતા પ્ર્ેશના આધારે િોઠ્્ા 

જોઈએ. એક તસધધાંત મુજબ જ ેદિશાથવી પ્ન આ્તો 

હો્ તે દિશામાં પેડ અને ત્પરવીત દિશામાં પંખા્ાળવી 

સાઈડ િોઠ્્વી જોઈએ તેમજ ન્ા ગ્વીનહાઉસમાં 

પ્રકાશનવી તવીવ્રતા ઓછામાં ઓછવી ૭૦ % અને જુનામાં 

૪૫ % મળવી રહે તે પ્રમા્ણે ગ્વીનહાઉસનવી દિશા નક્કવી 

કરવી શકા્

પ્રશ્ત યુશ્નટ ખચ્બ (જીજીઆરસી પ્રમા્ણે)

રિમ સરતક્ષત ખેતવીનો પ્રકાર દકંમત 
(પ્રતત ચો.મવી.) `

૧ કુિરતવી રવીતે ્ેતનટલેટડે 
પોલવીહાઉસ

૭૩૯-૮૬૧

૨ પોલવી શેડ નેટહાઉસ ૪૯૫-૫૮૫

૩ શેડ નેટહાઉસ (ડોમ પ્રકાર) ૪૬૨-૫૮૫

૪ શેડ નેટહાઉસ (ફલેટ પ્રકાર) ૪૧૦-૫૭૦

ગ્ીનહાઉસમાં પ્રશ્ત હેકટર ઉતપાદન

ક્મ પાકની 
શ્વગત

ઉતપાદન (પ્રશ્ત હેકટર)

ગ્ીનહાઉસ ઓપન રફલડ

૧ ટામેટા ૧૩૦-૧૫૦ ૫૦-૬૫

૨ કેતપસકમ ૮૦-૯૫ ૧૦-૧૫

૩ કાકડવી ૧૫૦-૧૮૦ ૮૦-૯૫

૪ કોબવીજ ૩૫-૪૮ ૩૦-૪૦

૫ ફલા્ર ૧૨-૧૫ ૦૭-૧૫

૬ રીંિ્ણ ૩૫-૪૨ ૩૦-૪૦

૭ ભીંડા ૧૬-૨૨ ૧૮-૨૮

૮ ધા્ણા ૯૦-૧૦૨ ૮૫-૯૫

૯ િુલાબ ૧૦-૧૫ ૧.૨-૩

૧૦ કાનષેશન ૧૫-૨૦ ૭.૫-૧૦

ગ્ીનહાઉસમાં તાપમાનનું શ્નયંરિ્ણ  :

 છોડમાં જી્રાસા્ત્ણક પ્રદરિ્ાઓ જ ે્ વી કે, 
પ્રકાશસંશ્ેષ્ણ અને વિોસોવિાસ ્ોગ્ રવીતે દરિ્ાતન્ત 
થા્ તે માટ ે ગ્વીનહાઉસમાંનું ્ાતા્ર્ણ અને મૂળ 
માધ્મનું તાપમાન જૂિા જૂિા પાક માટ ે દિ્સ તેમજ 
રાત્વી િરમ્ાન જુિા જુિા તબક્ક ે જૂિુ જૂિુ તાપમાન 
જળ્ાઈ તે ખૂબ જ જરૂરવી છ ે જથેવી ્ોગ્ સાધનો/
પધધતતઓ/વ્્સથાના ઉપ્ોિથવી તન્ંત્્ણ કર્ામાં 
આ્ે છ.ે સામાન્ રવીતે આપ્ણા િેશનાં ઉતિર અને 
ઉતિર-પૂ્્યમાં ઠડંવીનવી ઋતુમાં પહાડવી પ્રિેશો તસ્ા્ 
તાપમાન ્ધુ નવીચું જતું ન હો્ાથવી ગ્વીનહાઉસમાં િરમવી 
ઉતપન્ન કર્ાનાં સાધનો/પદ્ધતતઓનવી િોઠ્્ણ કર્ાનવી 
જરૂરવી્ાત રહેતવી નથવી પરંતુ િરમવીનવી ઋતુમાં બહારનું 
તાપમાન ખૂબ જ ઊંચું જતું હોઈ, ગ્વીનહાઉસમાં ઠડંક 
રહે તે માટ ે્ોગ્ સાધનો/વ્્સથા િોઠ્્વી જરૂરવી છ.ે

 ગ્વીનહાઉસમાંના પાનનું ખરેખર તાપમાન 

આસપાસનવી હ્ાના તાપમાન અને સૂ્્યપ્રકાશ પર 

આધાર રાખે છ.ે ઈ્પોટા્તનસપરેશન (છોડનવી ત્ચા અને 
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પા્ામાંથવી ભેજનવી મુતકત) નવી કૂતલંિ ઈફેકટ (શવીત અસર) 

કેનદ્્તગી હોઈ જ ે દટ્્ૂ (પેશવી) નું તાપમાન તન્ંતત્ત 

થા્ છ.ે જ્ારે છોડ આસપાસનવી હ્ામાં બાષપવીભ્નના 

રૂપમાં પા્ણવી છોડ ેતે હ્ાનવી િુ્ણધમ્યમાં ફેરફાર કરે છ.ે 

આસપાસનવી હ્ાનું તાપમાન અને ભેજનું િબા્ણ ઘટ ેછ,ે 

જ્ારે સાપેક્ષ આદ્તા ્ધે છ.ે જ્ારે ગ્વીનહાઉસનવી હ્ા 

બહારનવી હ્ા સાથે ત્તનમ્ થા્ ત્ારે ત્તનમ્ થતવી 

હ્ાના તાપમાન અને સાપેક્ષ આદ્તા પ્ણ અસર કરે છ.ે  

(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૪)

સારાંશ : 

સામાન્ ખેડતૂ કે સામાન્ મા્ણસ પ્ણ સંરતક્ષત 
ખેતવી અપના્વી અને ગ્વીનહાઉસમાં ખેતવીનવી શરૂઆત 
કરવી શકે છ.ે એ્ુ જરૂરવી નથવી કે ત્શાળ ઉચચ કક્ષાનાં 
જ ગ્વીનહાઉસમાં ખેતવી થઈ શકે. સામાન્ લો-કોસટ થવી 
મધ્મ કક્ષાના નાના ગ્વીનહાઉસથવી પ્ણ શરૂઆત કરવી 
શકા્ છ.ે જમે જમે તેમાંથવી આ્ક ઊભવી થતવી જા્ તેમ 
ગ્વીનહાઉસ હેઠળનો ત્સતાર તેમજ સુત્ધાઓ ્ધારવી 
શકા્ અને સફળતાપૂ્્યક તેમાં તપ્તનવી સિ્ડ, ભેજનું 
તન્ંત્્ણ, તાપમાનનું તન્ંત્્ણ, પ્રકાશનું તન્ંત્્ણ તેમજ 
કાબ્યનડા્ઓકસાઈડનું તન્ંત્્ણ કરવી ૩ થવી પ િણં 

ઉતપાિન મેળ્વી શકા્ છ.ે એક સંશોધન પ્રમા્ણે ફકત 
કાબ્યનડા્કોસાઈડનું ્ોગ્ પ્રમા્ણ જાળ્ાથવી રપ-૩૦ 
ટકા ્ધારે ઉતપાિન સામાન્ ખેતવીના પ્રમા્ણમાં મેળ્વી 
શકા્ છ.ે 

સામાન્ રવીતે ખેતવીમાં ઉતપાિન ત્દ્ા, એકર 
કે હેકટરના આધારે આપ્ામાં આ્ે છ ેપરંતુ સંરતક્ષત 
ખેતવી અપના્્ાથવી થતા ઉતપાિન ચોરસ ફૂટ અથ્ા 
છોડ િવીઠ આપ્ામાં આ્ે છ ેજથેવી તેના માકષેટમાં સારા 
ભા્ પ્ણ મળવી શકે છ ેઅને એટલે જ ગ્વીનહાઉસને 
આજ ે ઈનડસટવ્ીનો િરજજો આપવી શકા્ છ.ે ્ધુમાં 
ગ્વીનહાઉસમાંથવી મળતવી આ્ક પ્ણ સંપૂ્ણ્ય ટકે્ષ ફ્વી હો્ 
છ.ે સરકાર તરફથવી ગ્વીનહાઉસ કર્ા સારવી સહા્ 
પ્ણ ઉપલબધ છ ે ઉપરાંત હોદટક્્ચર તમશન હેઠળ 
પ્ણ બાિા્તવી પાકો માટ ે ઘ્ણવી સ્લતો આપ્ામાં 
આ્ે છ ે જનેો ઉપ્ોિ ખેડતૂ ભાઈઓ તેમજ રસ 
ધરા્તા ઈસમો આસાનવીથવી કરવી શકે છ.ે સબતસડવીનવી 
માદહતવી માટ ેિુજરાત ગ્વીન રવી્ો્્ુશન કંપનવીમાં સંપક્ય 
કર્ાથવી ્ધુ માદહતવી મેળ્વી શકા્ છ.ે આમ, સંરતક્ષત 
ખેતવી અપના્્ાથવી સારા ભા્, ્ધુ ઉતપાિન અને 
િુ્ણ્તિાસભર ખેતવીને લવીધે ખેડતૂોનવી આ્ક ચોકકસ 
્ધવી શકે તેમ છ.ે
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VkuLk : (0h69h) h6Ãk1h8

¾uíke{kt {®Õ[økLkku WÃkÞkuøk - ¾uzqíkkuLke ykðf çk{ýe fhðkLke yuf [kðe

આજના ્ુિમાં માન્વી કુિરતવી કે માન્ 

સતજ ્યત સંકટોથવી બચ્ા તે ત્જ્ાનનો સહારો લે છ ેઅને 

તેના કાર્ણે જ આજ ેસમગ્ ત્વિમાં  શોધ થઇ છ.ે પરંતુ 

એટલા જ ન્ા પડકારોનો સતત સામનો કરે છ.ે તેમાં 

પ્ણ ખેતવીનો વ્્સા્ તો સંપુ્ણ્ય કુિરત પર જ તનભ્યર 

છ.ે ્રસાિ, પા્ણવી અને હ્ામાન બધુ જ કુિરતને 

આભારવી છ.ે આમ, ્ ાતા્ર્ણના ફેરફારના કાર્ણે ક્ાંક 

્રસાિ ઓછો તો ક્ાંક ્ધતો, અપુરતો કે અતન્તમત 

રહે છ.ે આનવી અસર જ ેતે પાક ઉપર ચોકકસ જ્ણા્ 

છ.ે કાર્ણ કે પાકને ચાેકકસ આ્્્ક અ્સથાએ જો 

પા્ણવી ન મળે તો પાકને જમવીનમાંથવી ભેજ લે્ો પડ ે

છ ેઅને આમ થતાં જમવીનમાં ભેજનવી ખેંચ ્તા્ય્ છ.ે 

આના કાર્ણે જ પાકનાં ઉતપાિનમાં નોંધ પાત્ ઘટાડો 

જોઇ શકા્ છ.ે િુજરાતના ખેતવી ઉતપાિનના આશરે 

૭૫ ટકા જટેલા ત્સતારમાં ્રસાિ આધાદરત ખેતવી 

કર્ામાં આ્ે છ ેમાટ ેભેજ લાંબો સમ્ સુધવી જળ્ાઇ 

રહે તે અતત અિત્નું છ.ે કૃતષ ક્ષેત્ે થતા પલાતસટકના 

ત્ત્ધ ઉપ્ોિને ‘પલાતસટક્ચર’ કહે્ા્ છ.ે આ ઉપા્ 

ખેતવીમાં પલાતસટકના ત્ત્ધ ઉપ્ોિોમાંનો સૌથવી સરળ 

ઉપા્ છ ે ‘મત્ચંિ’ (Mulching).  જમવીનમાં રહેલા 

ભેજને લાંબો સમ્ સુધવી જાળ્વી રાખ્ા માટ ેછોડ પાક 

કે ઝાડનવી આજુબાજુ જમવીનને અમુક ્સતુથવી ઢાંક્ાનવી 

દરિ્ાને ‘મત્ચંિ’ કહે્ા્ છ.ે જમવીન ઢાંક્ા ્ પરાતા આ 

પિાથ્યને ‘મ્ચ’ કહે્ા્ છ.ે મ્ચ તરવીકે િા્કાઓથવી 

ખેડતૂો મત્ચંિનો ઉપ્ોિ કરવીને ભેજ સંરક્ષ્ણ (પા્ણવીનું 

બાષપવીભ્ન દ્ારા થતું નુકશાન અટકા્્ું), નીંિ્ણ  અને 

જમવીનના તાપમાનનવી મધ્સથતા ચકાસ્ા માટ ેખેડતૂો 

ત્ત્ધ સામગ્વીનો ઉપ્ોિ કર્ાનો પ્ર્ાસ કરવી રહ્ા છ ે

જ ે્ વી કે સૂકા પાંિડાં, ડાંિરનાં ત્ણખલાં, ડાંિરનું ભૂસું, 

જુ્ારના ત્ણખલા, લાકડાનો ્ હેર, શુષક ઘાસ, શેરડવીના 

શુષક પાંિડાં, નાતળ્ેરનું ભૂસું, પેપર ્િેરે. તે છોડ માટ ે

એક પ્રકારનું સૂક્મ આબોહ્ા બના્ે છ,ે જ ે માટવીમાં 

પા્ણવી, માટવીના તાપમાન, ભેજ, કાબ્યન ડા્ાેકસાઈડ 

સં્ધ્યન અને માટવીમાં સૂક્મજી્ાણઓનવી પ્ર્ૃતતિમાં 

્ધારો કરવીને પાક ઉતપાિનનવી ક્ષમતા ્ધારે છ.ે આ 

રવીતે, મત્ચંિ એ ્ધુ તાપમાનના ્ધઘટનવી અસરોથવી 

છોડ અને તેના મૂળને રક્ષ્ણ આપ્ા માટ ેછોડના મૂળ 

ત્સતારનવી આસપાસ માટવીને આ્રવી લે્ાનવી પ્રદરિ્ા છ.ે

મશ્લચંગના ફાયદાઅાે ઃ

	જમવીનમાં ભેજ જાળ્વી રાખે છ.ે

	જમવીનને આ્ર્ણ આપવીને જમવીનનું તાપમાન ઘટાડ ે

છ.ે

	મૂળ અને છોડના ત્કાસ માટ ેજમવીનમાં અનુકૂળ 

ભેજ પૂરો પાડ ેછ.ે

	ખાતરને િૂર જતાં રોકે છ.ે

	બવીજનો ઉિા્ો ખૂબ ઝડપથવી થા્ છ ેઅને નીંિામ્ણ 

ખૂબ જ ઓછુ ંથા્ છ.ે

	અળતસ્ાં અને માટવીમાં રહેતા અન્ સૂક્મ સજી્ો 

જ ે પાક માટ ે ફા્િાકારક છ,ે તેના માટ ે આિશ્ય 

પ્ા્ય્ર્ણ પૂરંુ પાડ ેછ.ે

	ઓછા સમ્માં પાક પદરપક્ બને છ.ે

	જમવીનનું સૂક્મ ્ાતા્ર્ણ સુધારે છ.ે
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	પા્ણવી બચા્ે છ.ે

	સૂકવી પ્રકારનવી ખેતવી માટ ેઅસરકારક છ.ે

	પાકનવી ઉપજ ્ધારે અને પાકને સ્ચછ રાખે છ.ે

	ઉતપાિનનવી િુ્ણ્તિા સુધારે છ.ે

	પા્ણવી તેમજ હ્ાથવી જમવીનનું ધો્ા્ણ અટકા્ે છે

	ભારે ્રસાિ તેમજ તેના કાર્ણે થતાં જમવીનના 

સંકોચનને ઘટાડ ેછ.ે 

મલચ(આચછાદન)ના પ્રકાર્રો ઃ

 મૂળભૂત રવીતે, બે પ્રકારના જુિા જુિા પ્રકારના 

પિાથયો છ ે જમે કે મત્ચંિ તરવીકે ઉપ્ોિમાં લે્ામાં 

આ્ે છ.ે

(૧) સેશ્નદ્રય આચછાદન ઃ

સેતનદ્્ પિાથયો જ ે્ ા કે કે સૂકા પાંિડાં, ડાંિરનાં 

ત્ણખલાં, ડાંિરનું ભૂસું, જુ્ારના ત્ણખલાં, લાકડાનો 

્હેર, શુષક ઘાસ, શેરડવીના શુષક પાંિળા, નાતળ્ેરનું 

ભૂસું, પેપર ્િેરે. સેતનદ્્ આચછાિનના ઉપ્ોિ 

પછવી તનકાલનવી સમસ્ા નથવી હોતવી પરંતુ સહેલાઈથવી 

બધવી જગ્ાએ પૂરતા પ્રમા્ણમાં મળ્ા મુ્કેલ છ.ે   

(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૫)

(૨) અકાર્બશ્નક આચછાદન (પલાશ્સટક આચછાદન) ઃ

 અકાબ્યતનક પિાથયો જ ે્ ા કે પલાતસટક 

આચછાિન તરવીકે ્પરા્ છ ેતેને અકાબ્યતનક મત્ચંિ 

કહે છ.ે અકાબ્યતનક મત્ચંિ માટ ે ્પરાતા ત્ત્ધ 

પ્રકારના પલાતસટકનો ઉપ્ોિ થા્છ ે જ ે્ ા કે પોલવી 

ત્નાઇલ કલોરાઇડ (પવી.્વી.સવી.), લવીનવી્ર લો ડતેનસટવી 

પોલવી ઇથવીલવીન (એલ.એલ.ડવી.પવી.ઈ.) આ બધા પલાતસટક 

મ્ચોમાં એલ.એલ.ડવી.પવી.ઇ. પલાતસટક ્ધુ પ્રચતલત 

બન્ુ છ.ે ખેડતૂોમાં તેનવી માંિ ્ધુ રહે છ ે કાર્ણ કે 

તેનવી બે ત્તશષ્ટ ખાતસ્તો છ ે જ ે બવીજા પલાતસટકનવી 

સરખામ્ણવીમાં અતત અિત્નવી બનવી રહે છ ેએ છ ેકે તે 

ખૂબ જ પાતળુ હો્ા છતાં ્ધુ મજબૂત હો્ાથવી જ્િવી 

ફાટતું નથવી કે જ્િવી કા્ણાં પડતાં નથવી અને ્ધારે 

પાતળુ હો્ાથવી ઓછા ્જન અને ઓછા ખચ્યમાં ્ધારે 

જમવીન ઉપર મત્ચંિ કરવી શકા્ છ ેઅને તે તછદ્ો પડ્ા 

સામે ્ધારે પ્રતતકારક શદકત ધરા્તું હો્ાથવી નીંિ્ણ 

પલાતસટકમાં તતરાડ પાડવીને કે ્ીંધવીને ઉિવી નવીકળતું 

અટકવી જા્ છ.ે હાલમાં સડવી જા્ તે્ા (બા્ોડવીગ્ેડબેલ) 

પલાતસટક પ્ણ માકષેટમાં ઉપલબધ થ્ા છ.ે 

 પોલવી મત્ચંિ શવી્ટસ અને દફ્મો પ્ણ બજારમાં 
ઉપલબધ છ.ે મત્ચંિનો ઉપ્ોિ એ્ા ત્સતારો કે જ્ાં 
પા્ણવીનવી તંિવી ઊંચવી હો્ છ ેત્ાં ખૂબ જ ઉપ્ોિવી છ.ે 
સામાન્ રવીતે મત્ચંિનવી ઊંચાઈ બે થવી ચાર ઇંચ રાખ્વી 
જોઈએ જથેવી અસરકાર કરવીતે અને લાંબા િાળા માટ ે
જમવીનમાં ભેજ જાળ્ાઈ રહે

 અકાબ્યતનક પિાથયો જ ે્ ા કે પલાતસટક 
આચછાિન તરવીકે ્પરા્ છ ેતેને અકાબ્યતનક મત્ચંિ 
કહે છ.ે જ્ારે કુિરતવી આચછાિન તમામ સમ્ે અને 
સથાનો પર ઉપલબધ ન હો્ ત્ારે, ઇતચછત પદર્ણામો 
મેળ્્ા માટ ેપલાતસટકનવી જુિાં જુિાં રંિો અને જાડાઈમાં 
ઉપલબધ આચછાિન ઉપ્ોિ કરવી શકા્ છ ેજ ેનવીચે 
મુજબ છ ે:

પલાશ્સટક આચછાદનના શ્વશ્વધ પ્રકાર્રો :

	કાળા આચછાિન

	સપષ્ટ અથ્ા પારિશ્યક આચછાિન

	બે બાજુ રંિ્ાળા આચછાિન(પવીળા / કાળા રંિના, 
સફેિ / કાળા રંિના, ચાંિવી / કાળા રંિના, લાલ / 
કાળા રંિના)

	ડવીગ્ેડબેલ મ્ચ (ફોટો-ડવીગે્ડબેલ, બા્ો- 
બા્ોદડગ્ેડબેલ)  (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૫)
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મશ્લચંગ સંચાલન :

	કોઇપ્ણ પાકમાં મત્ચંિ (પલાતસટક) પદ્ધતત 

અપના્તા પહેલા મોટા ઢફેાં (માંિ્ા અને જમવીન 

સમતળ કર્વી. તન્ત અંતરે પાસ કરવી જરૂરવી 

ખાતર આપ્ું.

	્ ા્્ણવી કરતા પહેલા થોડા દિ્સ અિાઉ મત્ચંિ 

કરવી શકા્ છ.ે

	પલાતસટકને ફાટવી જતું અટકા્્ા અતત જરૂરવી છ ે

છોડને બહાર નવીકળ્ાના િોળ આકારે કા્ણાં 

પાડ્ાં. ચ્રોરસ કા્ણાં કરવા્ી પલાશ્સટક ફાટી 

જાય છ.ે

	પલાતસટકના આ્ર્ણને જમવીન ઉપર પાથરતા પહેલા 

તબ્ાર્ણ ઉિવીને સરળતાથવી બહાર આ્વી શકે તેમ 

પાકના બે છોડ ્રચે તન્ત અંતર જાળ્્ું જથેવી 

તછદ્ો પાડ્ામાં અને છોડને તછદ્ોમાંથવી બહાર 

આ્્ામાં સહેલાઇ રહે છ.ે

	પલાતસટક શવીટને પાથર્ા માટ ેલોખંડના પાઇપનવી 

ફરતે પટ્ો બના્વી ્ીંટાળવી પલાતસટક પાથર્ામાં 

આ્ે તો પાથર ્ામાં અનુકુળતા રહે છ.ે પાઇપ 

ઉપાડવી ફેર્તા જ્ું અને આિળ ્ધતા જ્ું. 

તેમાં ખાસ એ ધ્ાન રાખ્ાનું કે જો પાથર્ામાં 

શવીટ (પલાતસટક) થોડુ ંઢવીલું રહે એ જરૂરવી છ.ે પરંતુ 

તેમાં હ્ા ભરા્ તેટલુ ઢવીલું રહે તો પલાતસટક ફાટવી 

જા્ છ ેમાટ ેશક્ તેટલવી ઓછવી હ્ા ભરા્ તેનવી 

ખાસ કાળજી રાખ્વી. હ્ે તો આચછાિન દફ્મ  

પાથર્ા માટ ેટ્કેટર સાથે જોડવી શકા્ તે્ા ્ંત્ો 

પ્ણ ઉપલબધ છ.ે

	પલાતસટકના પડને હ્ા ભરાતું અટકા્્ા અને 

અન્ તેને પકડ મળવી રહે તે માટ ે દકનારવી ઉપર 

૬ ઇંચ માટવીનો થર કર્ો અથ્ા પડને જમવીનમાં 

િબા્વી િે્ું એ અતત દહતા્હ છ.ે ્ંત્ (ઑટોમેદટક 

મત્ચંિ મશવીન) દ્ારા આચછાિન દફ્મ પાથરતવી 

્ખતે તેનવી દકનારવી પર આપમેળે માટવીનો થર થઇ 

જા્ છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૫)

ઑટ્રોમેરટક મશ્લચંગ મશીનની શ્વશેરતા ઃ

(૧) ટ્કેટર પાછળ આસાનવીથવી ફવીટ થા્ છ.ે

(૨) પલાતસટક મત્સિ જમવીન પર પાથરે છ ેઅને માટવીથવી 

િબા્ે છ.ે

(૩) ખાતર પોતાનવી મેળે પથરાઈ જા્ છ.ે

(૪) ઇન લાઇન દડપ્ પથરાતવી જા્ છ.ે

(૫) પલાતસટક દફ્મ પર આપોઆપ કા્ણા પડતા જા્ છે

(૬) સમ્ અને મજૂરવી ખચ્યમાં ઘટાડો થા્ છ.ે

 એક એકરમાં મત્ચંિ કર્ા માટ ે અંિાજીત 

છ મજૂરો કામે લિા્્ામાં આ્ે છ.ે જમેાં અંિાજીત  

` ૧૮૦૦ થવી ૧૯૦૦ મજૂરવી ખચ્ય થા્ છ ે જમેાં  

કામ પૂરંુ થતા એક થવી િોઢ દિ્સ થા્ છ.ે જ્ારે  

મત્ચંિ મશવીનથવી માત્ ` ૪૭૦ થવી ૫૦૦ રૂતપ્ા ખચ્ય 

થા્ છ ેઅને બે થવી ત્્ણ કલાકમાં કામ પૂ્ણ્ય થઇ જા્ છ.ે 

પલાશ્સટક મલચ પ્રાવા માટેન્રો આશરે ખચ્બ :

શાકભાજી પાકોમાં ૮૦ % ત્સતાર ક્રેજ 

મ્ચ કર્ા માટ ેઅંિાતજત સૂચક ખચ્ય આશરે હેકટર 

િવીઠ ` ૨૦,૦૦૦/- એટલે કે ` ૨ પ્રતત ચો.મવી. ફળપાકો 

માટ ે૪૦ % ત્સતારમાં ક્રેજ આચછાિન કર્ા માટ ે

અંિાતજત સૂચક ખચયો આશરે હેકટર િવીઠ ̀  ૧૪,૦૦૦/- 

એટલે કે ` ૧.૪૦ પ્રતત ચો.મવી..
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પાકના સમયગાળા પ્રમા્ણે મશ્લચંગ રફલમની જરૂરરયાતની ગ્ણતરી

પલાશ્સટકની જાડાઈ આચછાદન કરવામાં 
આવત્રો શ્વસતાર  
(ચ્રો.મી./રક.ગ્ા.)

વજન પર યુશ્નટ      
ગ્ામ / ચ્રો.મી.

માઈક્્રોનસ ગેજ શ્મ.મી.

૭ ૨૮ ૦.૦૦૭ ૧૪૪ ૬.૯

૨૦ ૮૦ ૦.૦૨ ૫૨ ૧૮.૪

૨૫ ૧૦૦ ૦.૦૨૫ ૪૨ ૨૩

૪૦ ૧૬૦ ૦.૦૪ ૨૬ ૩૮

૫૦ ૨૦૦ ૦.૦૫ ૨૧ ૪૬

૧૦૦ ૪૦૦ ૦.૧ ૧૧ ૯૩

૨૦૦ ૮૦૦ ૦.૦૨૦ ૫.૩ ૨૦૯

૨૫૦ ૧૦૦૦ ૦.૦૨૫ ૪.૨૯ ૨૩૩

શ્વશ્વધ પાક્રોમાં ય્રોગય મશ્લચંગનું કવરીંગ

ક્મ પાક ય્રોગય સલાહભયુિં કવરરંગ (%)

૧ ્ેલા્ાળા શાકભાજી ૨૦-૨૫

૨ ફળ પાકોના પ્રારંતભક તબક્કા માટે ૩૦-૫૦

૩ ફળો પાક અને કંિમૂળ ૪૦-૬૦

૪ પપૈ્ા, અનાનસ અને શાકભાજી ્િેરે ૭૦-૮૦

૫ માટવીનું સૌરકર્ણ ૯૦-૧૦૦

(સ્ોત: નેશનલ કતમટવી ઓન પલાતસટક્ચર એતપલકેશન ઇન હોદટ્યક્ચરનો દરપોટ્ય)

શ્વશ્વધ પરરશ્સ્શ્તમાં મલચ (આવર્ણ)ની પસંદગી

ક્મ પરરશ્સ્શ્તની શ્વગત સલાહભયુિં મલચ (આવર્ણ)

૧ ચોમાસુ તછદ્ાળુ મ્્

૨ બાિા્તવી પાકો જાડુ ંઆચછાિન

૩ માટવીનું સૌરકર્ણ પાતળવી પારિશ્યક દફ્મ

૪ માટવીનું સૌરકર્ણ દ્ારા નીંિ્ણ તન્ંત્્ણ પારિશ્યક દફ્મ

૫ પાક ્ા્ેલ ત્સતરમાં નીંિ્ણ તન્ંત્્ણ કાળવી દફ્મ

૬ રેતાળ જમવીન કાળવી દફ્મ

૭ ખારા પા્ણવીનો ઉપ્ોિ કાળવી દફ્મ

૮ ઉનાળુ પાક માટે સફેિ દફ્મ

૯ જી્જતંુને િૂર રાખ્ા તસ્્ર કલર દફ્મ

૧૦ ્હેલા ઉિાડ્ા માટે પાતળવી દફ્મ
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શ્વશ્વધ પાકમાં મલચ (આવર્ણ)્ી ્ત્રો ઉતપાદનમાં વધાર્રો

ક્મ પાકન્રો પ્રકાર
મલચ રફલમની જાડાઈ

(માઈક્્રોનસ)
ઉતપાદકતામાં વધાર્રો

ક શાકભાજી પાકો

૧ મરચવી ૨૫ ૫૦-૬૦

૨ બટાટા ૨૫ ૩૫-૪૦

૩ ફલા્ર ૨૫ ૪૦-૫૦

૪ ટામેટા ૨૫ ૪૫-૫૦

૫ કેપસવીકમ ૨૫ ૩૫-૪૫

૬ ભીંડા ૨૫ ૫૦-૬૦

૭ રીંિ્ણ ૨૫ ૩૦-૩૫

ખ ફળપાક્રો

૧ જરિાલુ ૧૦૦ ૩૦-૩૫

૨ તપચ ૧૦૦ ૩૦-૩૫

૩ જામફળ ૧૦૦ ૨૫-૩૦

૪ િાડમ ૧૦૦ ૩૫-૪૦

૫ સટોબેરવી ૨૫ ૪૦-૫૦

ગ અનય પાક્રો

૧ શેરડવી ૫૦ ૫૦-૫૫

૨ અખરોટ ૫૦ ૨૫-૩૦

૩ મિફળવી ૭ ૬૦-૭૦

મશ્લચંગ માટે સરશ્સડી:

ભારત સરકાર દ્ારા તમશન ફોર 
ઇતનટગ્ેટડે ડે્ લપમેનટ ઓફ હોદટ્યક્્ર અંતિ્યત 
પલાતસટક્ચરના ત્ત્ધ અંિભૂત ભાિ માટ ે મત્ચંિ 
માટ ે થતાં (સ્વીકા્્ય તસસટમ ખચ્ય ` ૩૨,૦૦૦/- પ્રતત 
હેકટર) ખચા્યના ૫૦ % લેખે બે હેકટર પ્રતત લાભાથગીનવી 
મ્ા્યિામાં સબતસડવી આપ્ામાં આ્ે છ ેએટલે કે હેકટર 

િવીઠ ` ૧૬,૦૦૦/- સુધવી સબતસડવી મળ્ાપાત્ થા્ છ.ે

 આ રવીતે ખેડતૂ તમત્ો, પલાતસટક મત્ચંિનો 
ઉપ્ોિથવી ત્ત્ધ પાકોમાં થ્ેલ  સંશોધન પદર્ણામો 
મુજબ ૨૫-૭૦ % સુધવી ઉતપાિનમાં ્ ધારો કરવી ખેતવીના 
આ્કમાં ્ધારો કરવી  ખેડતૂોનવી આ્ક ૨૦૨૨ સુધવીમાં 
બમ્ણવી કર્ાના હેતુને તસદ્ધ કર્ામાં ્ોિિાન આપવી 
શકે છ.ે

f[hku ½xkzeyu
• Ëhuf ÔÞÂõík «rík ð»ko íkuLkk Mkhuhkþ ðsLkÚke ËMk økýku f[hku VUfu Au, s{eLk Ãkwhký {kxu {kuf÷ðk{kt ykðu÷ yuf rf÷ku 

f[hk{ktÚke çku rf÷ku sux÷ku {eÚkuLk Lkk{Lkku økuMk Lkef¤u Au. yk çkkus ½xkzðk {kxu MkkiÚke Mkh¤ WÃkkÞ íkhefu rçkLksYhe 
Ãkì®føk Lk fhkðeyu. 

• fkøk¤, fk[, yuÕÞwr{rLkÞ{, ÷ku¾tz yLku yLÞ [es ðMíkwykuLku ÃkwLk:[r¢ík (rhMkkÞf÷) fheLku Qòo çk[ík fhe Lkðe 
[es ðMíkwyku çkLkkðeyu. 

• fkøk¤Lke çkÒku çkkswLkku WÃkÞkuøk fhðkÚke íku{s íkuLku rhMkkÞf÷ fhkÞu÷k ykðk Ëh yuf rf÷ku fkøk¤Úke h.Ãk rf÷ku sux÷ku 
økúeLknkWMk økuMk ðkíkkðhý{kt ¼¤íkku yxfkðe þfeyu. 
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nðk{kLk{kt ÚkÞu÷ ÃkrhðíkoLkLkk rLkÞtºký{kt V¤ÃkkfkuLkku Vk¤ku
  S¿kkMkk yu[. hksíkeÞk    zkì. fu. ze. ðY

çkkøkkÞík rð¼køk, f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, sqLkkøkZ - 36h001
VkuLk : (0h85)2672080

 જળ-્ા્ુ પદર્ત્યનના લવીધે આબોહ્ામાં 
થતા ફેરફાર ્ૈતવિક સતરે ખાદ્ ઉતપાિન, નૈસતિ્યક 
જ ૈ્ તન્સ્યનતંત્ો, શુધધ પા્ણવી, આરોગ્, ઊજા્ય ્િેરેનવી 
સમસ્ાઓ ઉતપન્ન થ્ા લાિવી છ ેજ ેતચંતાજનક બાબત 
છ.ે એક અનુમાન પ્રમા્ણે આ સિવીના અંત સુધવીમાં 
ઉષ્ણતમાનમાં ૧.૮ થવી ૪0 સે. અને સમુદ્નવી સપાટવીમાં 
૧૮-૫૦ સેે.મવી.નાે ્ ધારો થશે. ઉષ્ણતામાનમાં આ્વી રવીતે 
્ધારો ચાલુ રહેશે તો ્ૈતવિક જળતંત્, જ ૈ્ તન્્યસનતંત્ો, 
સમુદ્નવી સપાટવી, પાક ઉતપાિન અને આનુસંતિક 
પ્ર્ૃતતિઓં પર ખૂબજ િંભવીર અસર થશે. ત્શેષ કરવીને 
આ્વી િંભવીર અસર ભારત સદહત ત્કાસશવીલ િેશો 
ધરા્તા ઉષ્ણકટવીબંધ ત્સતારમાં થશે. ્ધતવી જતવી 
્સતવી, શહેરવીકર્ણ, ઔદ્ોતિકર્ણ, માન્ ઉપભોિ 
માટ ે્ધુ ઊજા્ય ્ાપરતવી ટકેનોલોજી ્િેરે ્ાતા્ર્ણમાં 
મોટા પ્રમા્ણમાં પ્રિુષકો ઉમેરે છ.ે ્ૈતવિક સતરે હરવીતિૃહ 
્ા્ુઓને (ખાસ કરવીને તમથેન અને નાઈટસ્ ઓકસાઈડ) 
હ્ામાં ઉતસતજ ્યત કર્ામાં કૃતષ અને પશુપાલન ક્ષેત્નો 
એક મહત્નો ફાળો છ.ે ્ ૈતવિક કુલ હરવીતિૃહ ્ ા્ુઓના 
૩૧% અને તમથેન તથા નાઈટસ્ ઓકસાઈડના ૫૦% 
ઉતસજ ્યન માટ ેએકલું કૃતષ ક્ષેત્ જ્ાબિાર છ.ે હાલમાં 
ટકેનોલોજી અને સંસાધનોના અતતશ્ અને બેફામ 
ઉપ્ોિ આધારવીત કૃતષનવી ્ૃતદ્ધ અને ત્કાસ થઇ રહ્ાં 
છ,ે તે રવીતે ચાલુ રહેશે તો ઉતસજ ્યનમાં હજૂ પ્ણ ્ધારો 
થશે.

 ્ૈતવિક ઉતષમકર્ણ કે ગલોબલ ્ોતમિંિ માટ ે
જ્ાબિાર મહત્્ના હરવીતિૃહ ્ા્ુઓ કાબ્યન 
ડા્ોકસાઇડ (૬૩ %), તમથેન (૨૪ %), નાઈટસ્ 
ઓકસાઈડ (૧૦ %) અને અન્ ્ા્ુઓ (૩ %) જ ે્ ા 
કે કલોરોફલુરોકાબ્યન, હાઈડો્ફલુરોકાબ્યન અને પા્ણવીનવી 

્રાળ છ.ે સૂ્્યપ્રકાશ પૃથ્વી પર પડતાં તેનું જમવીનમાં 
શોષ્ણ થા્ અને પછવી તેનું ્ાતા્ર્ણમાં િરમવી રૂપે 
ઉતસજ ્યન થા્. ્ાતા્ર્ણમાં હદરતિૃહ ્ા્ુઓ આ 
િરમવીનો અમૂક ભાિ પકડવી રાખે અને તેને અ્કાશમાં 
ફરવી પાછા જ્ા ન િે્ાથવી ્ાતા્ર્ણમાં િરમવી ્ધે. 
જો આ્ા હદરતિૃહ ્ા્ુઓનવી િેરહાજરવી હો્ તો 
પૃથ્વીનું તાપમાન -૧૮0સે. જટેલું નવીચું રહે છ ેઅને સમગ્ 
જી્સૃતષ્ટ ખતરો ઊભો થા્. પરંતુ હદરતિૃહ ્ા્ુઓનું 
પ્રમા્ણ ્ધવી જા્ તો ્ાતા્ર્ણના ઉષ્ણતામાનમાં 
ખુબજ ્ધારો થા્ તેને ્ૈતવિક ઉતષમકર્ણ કહે્ા્ 
અને તે પ્રાિેતશક અને સથાતનક ઉતષમકર્ણનવી કુલ અસર 
છ.ે ્ાતા્ર્ણમાં કાબ્યન ડા્ોકસાઇડનું પ્રમા્ણ ૨૮૦ 
પવીપવીએમ થવી ્ધવી ને સને ૨૦૧૭ માં ૪૦૦ પવીપવીએમ 
થ્ું છ ે અને સને ૨૦૫૦માં ૫૦૦ પવીપવીએમ થશે. 
સને ૧૯૭૦નવી સરખામ્ણવીએ અત્ારે કુલ હદરતિૃહ 
્ા્ુઓનું ઉતસજ ્યન બમણં થ્ું છ ેઅને હાલનવી તસથતત 
પ્રમા્ણે સને ૨૦૫૦ સુધવી તેમાં ૭૦ %નો ્ધારો થશે. 
આબોહ્ામાં થતાં ફેરફાર જ ેતે પ્રિેશના ્રસાિ અને 
ઉષ્ણતામાનના રૂપમાં પરા્તત્યત થા્ છ.ે તેનવી અસરો 
્ા્ાઝોડા, પુર, અના્ૃતષ્ટ, અતત્ૃતષ્ટ, શવીત તથા ઉષમ 
લહેર ્િેરે જ ે્ વી અનેક છ.ે આબોહ્ામાં થતાં ફેરફાર 
્ાસતત્કતા છ ેઅને જુિાં જુિાં ત્સતારો, રાજ્ો, િેશો 
અને ખંડોમાં તેનું પ્રમા્ણ ્ધુ-ઓછુ ંહો્ાનવી અનુભૂતત 
થા્ છ.ે ્ૈતવિક ખાદ્ ઉતપાિનમાં ઘટાડો, ઘટતવી જતવી 
પાક ઉતપાિકતા, ્િેરે ્ૈતવિક ઉતષમકર્ણના સંકેતો છ.ે 
આમ, ્ૈતવિક સતરે આબોહ્ામાં થતાં પદર્ત્યનનું તચત્ 
સથાતનક કે પ્રાિેતશક તચત્ કરતાં જૂિુ છ.ે

 ભારત જ ે્ ા ત્કાસશવીલ િેશ કે જનેવી બે 
તૃતત્ાંશ ્સતવી આબોહ્ા સં્ેિનશવીલ ક્ાેત્ો જ ે્ ા કે 



fktÃk îkhk Úkíkw Äkuðký ½kMkLke ðkzçkkh{kMke Ãkkfku

Mk{kuå[ hu¾k Ãkh ¾uzký ÃkkfLke nkhku ðå[u ½kMkÃkkfLke VuhçkË÷e

¾uíke{kt Ëqr»kík ÃkkýeLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk

ðkðkÍkuzk - ðhMkkË - ðnuíkw Ãkkýe stíkwLkkþfLkku nðkE AtxfkðÃkðLk MkkÚku huíke ½Mkzkðe

Ãkku»kf íkíðkuLkwt Äkuðký «kýesLÞ  f[hku



MkkËk - ykuAe rft{íkLkk økúeLknkWMk

Mkthrûkík ¾uíke

{æÞ{ rft{íkLkk økúeLknkWMk

Wå[ rft{ík (Wå[ xufLkku÷kuS)Lkk  økúeLknkWMk



MkurLÿÞ ykåAkËLk

¾uíke{kt {®Õ[økLkku WÃkÞkuøk

yfkçkorLkf  ykåAkËLk (Ã÷krMxf ykåAkËLk)

{Õ[ ÃkkÚkhðkLkwt {þeLk



f]r»k ðrLkfhý

yu÷u ¢kurÃktøk yurøkú-rMkÕðeÃkkùh (¾eszku + çkkshe + {øk)

nkuŠx-Ãkkùh (çkkuh + Äk{ý ½kMk) ÃkðLk yðhkuÄf (rðLz çkúuf)
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કૃતષ, બાિા્ત, પશુપાલન, મતસ્પાલન પર આધાદરત 
હોઈ, ત્ત્ધ સંજોિો હેઠળ જળ-્ા્ુ પદર્ત્યન ખાદ્ 
ઉતપાિન, પા્ણવી પૂર્ઠો, જતૈ્ક ્ૈત્ધ્તા, જી્ન 
તન્ા્યહ ્િેરે પર ખરાબ અસર કરશે. જથેવી ભારત 
િેશે ્ૈજ્ાતનક પ્રિતત તેમજ અનુકૂલન તથા ઉપશમનને 
ઉતેજન આપ્ા અાંતરરાષ્ટવ્ી્ સમજૂતવીમાં અગ્ેસર 
થ્ું જોઈશે. આ માટ ે ્ૈજ્ાતનક સમજ્ણ, ક્ષમતા 
ઘડતર, સંબંધ જોડા્ણ અને વ્ાપક મસલત દરિ્ાઓનવી 
જરૂદર્ાત રહેશે.

  આબોહ્ા પદર્ત્યન સામે બે પ્રકારનવી 
પ્રતતદરિ્ાનવી િ્ણના થા્ છ,ે ઉપશમન (તમટવીિેશન) અને 
અનુકૂલન (એડપેટશેન) પધધતતઓં જ ેપૈકવી ઉપશમનને 
ત્િત્ાર સમજીએ.

 આબોહ્ાના ઉપશમન (તમટવીિેશન)નાે અથ્ય 
એ છ ે કે માન્ હસતક્ષેપ દ્ારા હદરતિૃહ ્ા્ુઓંનું 
ઉતસજ ્યન ઓછુ ંકર્ું કે રોક્ું અથ્ા તેનવી ખાળ ક્ષમતા 
(તસંક કેપેતસટવી) ્ધાર્વી જ ે સભાન પ્ર્ણાલવીઓનવી 
મિિથવી આબોહ્ામાં પદર્ત્યન માટ ે જ્ાબિાર છ.ે 
ઉપશમન કા્મવી ધોર્ણે માન્વી્ જી્ન અને તેમનવી 
સંપતતિમાં આબોહ્ા પદર્ત્યનના લાંબા િાળાના 
જોખમ અને સંકટને ઘટાડ ે છ.ે િા.ત. ્ૈકત્પક ઉજા્ય 
સ્તોતો દ્ારા કોલસાનો ઉપ્ોિ ઘટાડ્ો જથેવી કાબ્યન 
ડા્ોકસાઈડનું ઉતસજ ્યન ઘટ ે અથ્ા ્ધુ ્નસપતત 
ઉિાડવી ્ ાતા્ર્ણમાંના કાબ્યન ડા્ોકસાઈડને કેિ કર્ો.

 એમાં કોઈ શંકા નથવી કે ્ાતા્ર્ણમાં 
થ્ેલ હદરતિૃહ ્ા્ુઓંનું એકતત્કર્ણ કે જ ે ્ૈતવિક 
ઉતષમકર્ણ માટ ેકાર્ણભૂત છ ેતે મહિ અંશે ઔદ્ાેતિક 
િેશોના ઉતસજ ્યનથવી થ્ું છ.ે જથેવી તિન ઉતચત છ ે કે 
ઉપશમનનો બોજો તેમના પર પડ્ો જોઈએ. ્ૈતવિક 
ઉતસજ ્યનમાં ફકત ૩.૧૧ % પ્રિાન કરતાં ભારત િેશ 
દ્ારા કોઈપ્ણ માત્ામાં ઉપશમન ન કર્ામાં આ્ે તો 
પ્ણ તેનવી આબોહ્ા પદર્ત્યન પર અસર થશે નહવી. 
તેમ છતાં અત્ારે ત્કાસશવીલ અને અત્કતસત િેશો 
દ્ારા લિભિ ૬૭ % ઉતસજ ્યન થતું હોઈ, તમામ િેશોએ 

સાથે મળવીને ઉપશમન કર્ાનવી આ્્્કતા છ.ે આ માટ ે
હાલમાં કાબ્યન રિદેડટ અને તેના ત્તનમ્ બાબતે ્ૈતવિક 
સતરે મસલતો થા્ છ.ે

 ્ૈતવિક ઉતષમકર્ણ સામે લડ્ા કાબ્યન 
ડા્ોકસાઈડ માટ ે ખાળ ક્ષમતા (સીંક કેપેસવીટવી) 
્ધાર્ાનવી પદ્ધતત ખૂબ જ સારવી છ.ે આ માટ ેભૂખંડનો 
ત્શાળ ત્સતાર લાંબા સમ્ માટ ે ્નસપતત કે પાકો 
દ્ારા આ્રવી રાખ્ો જોઈએ. જો કે પાકોથવી જમવીનનો 
ત્સતાર મ્ા્યદિત સમ્ માટ ેઆ્રવી શકા્ છ,ે તેથવી 
જિંલો, બાિ-બિવીચાઓ, ઉદ્ાનો અને ્ાંસ જ ે્ ા 
બહુ્ષા્ય્ુ પાકો કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ માટ ેપાકો કરતા 
સારા ખાળ છ.ે જિંલો ્ધાર્ા ખૂબ જ મુ્કેલ છ,ે 
તેથવી કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ માટ ે ખાળ ક્ષમતા ્ધાર્ા 
બાિ-બિવીચાઓ, ઉદ્ાનો અને ખેત ્નવીકર્ણ (એગ્ો 
ફોરેસટવ્ી) એ એક જ જમવીનમાં ખેતવીપાકો સાથે ્ૃક્ષો 
ઉિાડ્ાનવી ટકાઉ જમવીન ઉપ્ોિ પદ્ધતત છ.ે ખેત 
્નવીકર્ણ જતૈ્ક ્ ૈત્ધ્તાનવી જાળ્્ણવી કર્ા, જમવીનનવી 
ફળદ્ુપતા સુધાર્ા, ્રસાિના પા્ણવીનો ઉપ્ોિ કર્ા 
અને જી્ાતોનું જતૈ્ક તન્ંત્્ણ કર્ામાં ઉપ્ોિવી છ.ે 
ખેત ્નવીકર્ણમાં છા્ાતપ્ર્ રોકડવી્ા તથા આચછાદિત 
પાકોના ઉપ્ોિથવી જમવીનનવી ઉતપાિકતા ્ધારવી શકા્ 
અને જમવીનમાંથવી નાઈટસ્ ઓકસાઈડના ઉતસજ ્યનનું 
ઉપશમન કરવી શકા્.

ફળપાક્રો દ્ારા આર્રોહવામાં ્તા ફેરફારને 
ઘટાડવાના (ઉપશમનના) શ્વશ્વધ ઉપાય્રો ઃ 

 કૃતષ મશવીનરવીમાં બળત્ણનવી કા્્યક્ષમતા ્ ધારવી, 
પ્ન અને સૌર શતકતનો ઉપ્ોિ કરવીને, ઓછામાં 
ઓછુ ખેડા્ણ અથ્ા ખેડા્ણ  ના કરવી (મવીનવીમલ અથ્ા 
નો દટલેજ) ્િેરે દ્ારા ઊજા્યના ઉપ્ોિનવી કા્્યક્ષમતામાં 
સુધારો કર્ો. 

  કૃતત્મ ખાતર, જતૈ્ક ખાતર અને બા્ોમાસ 
વ્્સથાપન દ્ારા કૃતત્મ ખાતરોના ઉપ્ોિ 
અને ઉતપાિનને ઘટાડવી, સંગ્હ અને છાટ્ણવી 
િરતમ્ાન ખાતરમાંથવી  નાઈટો્જનના લવીતચંિ અને 
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્ોલેદટલાઈઝેશનને ટાળ્ા, ધવીમ ેમુકત થતા ખાતરો 
ઉિા. નવીમ કોટેડ ્ુદર્ા (નાઇદટદ્ફકેશન અ્રાેધક) 
લીંબાેળવીનું તેલ, લીંબાેળવીનાે ખાેળ, થા્ાેસ્ફેટ 
્િેરેનાે ઉપ્ાેિ કરાે.

  જમવીન વ્્સથાપન માટ ેકાબ્યતનક ખાતરોનો ઉપ્ોિ 
કરવીને, ખેડા્ણ ઘટાડવી, માટવીના સં્ોજનોને ટાળ્ા, 
બા્ોચારનો ઉપ્ોિ કરવી, ક્ર પાકો ્ા્વીને, 
ઇનટરરિોતપંિ અને અન્ પાક પદ્ધતતનો ઉપ્ોિ 
કરવીને જમવીનમાં કાબ્યનનું પ્રમા્ણ ્ધાર્ું.

જતિ કાર્બન (કાર્બન સીકવેસટે્શન) ઃ

 ્ાતા્ર્ણમાંથવી કાબ્યન િૂર કર્ાનવી પ્રદરિ્ા 

અને તેને અનામત પૂર્ઠા તરવીકે જમા અથ્ા સંગ્હ 

કરા્્ાનવી પ્રદરિ્ાને જપ્ત કાબ્યન અથ્ા કાબ્યન 

ડા્ોકસાઇડના સંગ્હ તરવીકે ઓળખ્ામાં આ્ે છ.ે 

પ્રકૃતતમાં મુખ્ત્ે જપ્ત કાબ્યન ડા્ોકસાઇડના ત્્ણ માિ્ય 

છ:ે 

 (૧) ભૌિોતલક જતપ્ત (ઝવી્ોલોજીકલ 

સવીક્ેસટ્શેન) અેટલે ભૂિભ્યમાં કાબ્યન ડા્ોકસાઇડનો 

સંગ્હ મુખ્ત્ે ખાલવી તેલ અને િેસના ખા્ણોમાં અથ્ા 

ઊંડા, ખોિકામ ન કરવી શકા્ એ્વી કોલસાનવી ખા્ણોમાં. 

(૨) સમુદ્માં જતપ્ત (ઓશવીન સવીક્ેસટ્શેન) અેટલે કાબ્યન 

ડા્ોકસાઇડનવી દ્ાવ્તા અને જતૈ્ક ફા્ટોપલાનકટોન 

દ્ારા ઊંડા સમુદ્માં સંગ્હ. 

(૩) પાતથ્ય્ સંકલન (ટરેેસટવ્ી્લ સવીક્ેસટ્શેન) એટલે 

કે પ્રકાશસંશ્ેષ્ણ દ્ારા ્નસપતતના બા્ોમાસ અને 

જમવીનમાં કાબ્યન ડા્ોકસાઇડનો સંગ્હ.

 પ્રકાશસંશ્ેષ્ણ દ્ારા કાબ્યન ડા્ોકસાઇડના 
પાતથ્ય્ સંકલનમાં ફળપાકોનો અિત્નવી ભૂતમકા છ ે
અને તે તેમના બા્ોમાસમાં જ ે્ ા કે પ્ણ્યસમૂહ, શાખા, 
મૂળ અને જમવીનમાં કાબ્યન તરવીકે સંગ્દહત  છ ે અને 
ખેડતૂોને પ્ણ ખોરાક અને આ્ક પૂરવી પાડ ેછ.ે ્ૃક્ષો જ ે

જાડા, પહોળા અને ઝૂમખા્ાળા પાંિડા ધરા્ે છ ેતે ્ધુ 
સારા કાબ્યન ડા્ોકસાઇડના જતપ્ત કરતા હો્ાનું પ્ણ 
જા્ણ્ા મળેલ છ.ે

 કલકતિાનવી ‘ઈતનડ્ન સા્નસ કોલેજ’ના 
પ્રોફેસર ટવી. એમ. િાસે (૧૯૭૯) કરેલ ઊંડા અભ્ાસમાં 
જા્ણ્ા મળેલ છ ે કે, આશરે ૫૦ ્ષ્યના સરેરાશ 
આ્ુષ્ને ધ્ાને લઈને મધ્મ કિના એક ્ૃક્ષનવી દકંમત 
આશરે ` ૧૩૦.૨ લાખ થા્ છ.ે એક ્ૃક્ષ તેમના ૫૦ 
્ષ્યના આ્ુષ્ િરતમ્ાન ` ૨૧ લાખનો પ્રા્ણ્ા્ુ પૂરો 
પડ ેછ.ે જ્ારે હ્ાના પ્રિૂષ્ણને શુદ્ધ રાખ્ાનવી ̀   ૪૧.૮ 
લાખનવી કામિવીરવી કરે છ.ે ઉપરાંત જમવીનનવી ફળદ્ુપતા 
જાળ્વી રાખ્ા અને જમવીનનું ધો્ા્ણ અટકા્્ાનું  
` ૨૧ લાખનું કામ કરે છ.ે જ્ારે પા્ણવીનું સતર ઉંચુ 
લા્વી હ્ામાં ભેજને જાળ્્ાનવી ` ૨૫ લાખ અને પશુ-
પક્ષવીના આશ્્ સથાન તરવીકે ` ૨૧ લાખનવી કામિવીરવી 
એક ્ૃક્ષ કરે છ.ે

વૃક્નું નામ કાર્બન જતિ કરવાની ક્મતા 
(ટન/હે./વરૅ)

આંર્રો ૧૬.૮

આમળા ૧૮.૭

નાશ્ળયેરી ૮ થવી ૩૨

સ્રોપારી ૫.૧૪ થવી ૧૦.૯૪

ક્રોક્રોઆ ૨.૦૨ થવી ૩.૮૯

ઓઈલપામ ૨૯.૭

વાંસ ૬ થવી ૧૩

કાર્બન ક્રેડટ ઃ

 આજના ઔદ્ોતિક ્ુિમાં કાબ્યન રિદેડટ અને 
કાબ્યન બજારો હદરતિૃહ ્ા્નુવી સાંદ્તામાં થતવી ્ૃતદ્ધને 
ઘટાડ્ા માટનેા રાષ્ટવ્ી્ અને આંતરરાષ્ટવ્ી્ પ્ર્તનોના 
ઘટક છ.ે ટુકંમાં કહવીએ તો, ‘કાબ્યન રિદેડટ એ ્ેપારવી 
પ્રમા્ણપત્ અથ્ા એક ટન કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ અથ્ા 
એક ટન કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ સમકક્ષ અન્ ગ્વીનહાઉસ 
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િેસને મુકત કર્ાનો અતધકાર રજૂ કરે છ ે અને જો 
તેનો સંપૂ્ણ્ય ઉપ્ોિ લે્ાતો ન હો્ તો તેનો ્ેપાર 
કરવી શકા્ છ’ે. એક કાબ્યન રિદેડટ એક ટન કાબ્યન 
ડા્ોકસાઇડનવી બરાબર છ ેઅને અત્ારે એક કાબ્યન 
રિદેડટનવી દકમત ૯.૪૪ ્ુરો (` ૭૪૭.૩૬) જટેલવી છ.ે 
આમ, કાબ્યન પરનો ભા્, કાબ્યન પ્રિૂષ્ણના ઉતસજ ્યનને 
નવીચે લા્્ાનો અને સ્ચછ કર્ાના ત્ક્પોમાં રોકા્ણ 
કર્ાના સાધન તરવીકે, હ્ે િેશો અને વ્્સા્ો ્ચચે 
્ેિ ્ધ્ા સાથે સારવી રવીતે પ્રખ્ાત છ.ે 

 ભારત કાબ્યન ઉતસજ ્યનમાં ઘટાડો (સવીઈઆર) 
કરવી આ્ક મેળ્્ામાં ચવીન પછવી બવીજા રિમનો ત્વિનો 
અગ્્ણવી િેશ છ.ે ્ુએનએફસવીસવીસવીના અહે્ાલ મુજબ 
કુલ સવીઇઆરમાં ૫૫ ટકાથવી ્ધુનો દહસસો ચવીને 
ક્યો છ,ે જ્ાં કુલ સવીઇઆરમાંથવી ૧૫% ભારતના છ.ે 
િુજરાત િેશમાં પ્રથમ રાજ્ છ ેજ્ેણે ૨૦૧૨ સુધવીમાં  

` ૧,૨૭,૨૧,૪૮૧ સવીઈઆર નોંધા્ેલા છ,ે જ ેભારતમાં 
કુલ સવીઇઆરના ૧૮ % છ.ે િુજરાતમાં જીએસએફસવી 
કંપનવીએ ૧૬ લાખ ્ૃક્ષોનું રોપ્ણ કરવીને કાબ્યન રિદેડટ 
મેળ્્ા માટનેવી સૌપ્રથમ પહેલ કરેલ છ.ે

 ્ાતા્ર્ણમાં કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ અને અન્ 

હદરતિૃહ ્ા્ુઓને મુકત કર્ા માટ ે કોઈ ખચ્ય નથવી 

ત્ારે કાબ્યન રિદેડટનો મુખ્ બજાર પદ્ધતતઅાેનાે  કરવીને 

ઉપ્ોિ ઔદ્ોતિક અને વ્ાપારવી પ્રદરિ્ાઓ લે્ાતા 

લોકોનવી સરખામ્ણવીએ નવીચા ઉતસજ ્યન અથ્ા ઓછા 

કાબ્યન સઘન અતભિમોનવી દિશામાં ચલા્્ાનાે છ.ે 

હદરતિૃહ ્ા્ુઓના શમનનવી ્ોજનાએ રિદેડટ ઉતપન્ન 

કરવી હો્ાથવી, આ અતભિમનો ઉપ્ોિ ્ ેપાર ભાિવીિારો 

અને ત્વિભરમાં કાબ્યન ઘટાડ્ા માટનેવી ્ોજનાઓ માટ ે

કર્ામાં આ્ે છ.ે

MkSð ¾uíke yuf {n¥ðLkku WÃkkÞ
 nðk{kLkLkk çkË÷kðLku çkk¤ðk, xk¤ðk yLku ¾{ðk MkSð ¾uíkeLke ðkík yuf {n¥ðLkk WÃkkÞ 
íkhefu Q¼he hne Au.  ËwrLkÞk¼hLkk rð¿kkLkeyku ¾uíke MktçktÄe su WÃkkÞku Mkq[ðu Au íku ËMkfkykuÚke Mkw[ðkíke 
MkSð ¾uíkeLke ÃkØrík rMkðkÞ çkesw fktE LkÚke. s{eLkLku W½kze Lk hk¾ku, yðþu»kku çkk¤ku Lknª. MkhMk 
heíku Ëuþe ¾kíkh çkLkkðku, ykåAkËLk fhku, ÷e÷ku Ãkzðkþ fhku, Sðíke ðkz yLku ð]ûkku ðkðku, yÂ~{¼qík 
çk¤íkýLkku WÃkÞkuøk xk¤ku, rÃkÞík ½xkzku, s{eLk{kt MkurLÿÞ ÃkËkÚko W{uhku-ðøkuhu ðøkuhu ík{k{ WÃkkÞ økúeLknk-
WMk ðkÞwykuLkwt þ{Lk fhðkLkk s hMíkk Au. Lke[uLkku fkuXku yk s ðkík Mkkrçkík fhu Au. y÷çk¥k, ykðk yLkuf 
MktþkuÄLkku rðËuþLkk MktË¼uo-rðËuþ{kt ÚkÞkt Au. yuðkt MktþkuÄLkkuLku ¼khíkeÞ MktË¼o{kt òuzðkLke sYh Au. 

hkMkkÞrýf ¾uíke (100 %) Lke Mkh¾k{ýeyu MkSð ¾uíke Qòo ðÃkhkþ
Ëuþ Ãkkf MkSð ¾uíke{kt Qòo ðÃkhkþ Qòo çk[ík

Þw.fu. rþÞk¤w Ãkkf 38 % 6h %
çkxkxk 49 % Ãk1 %
økksh h8 % 7h %

fu÷uçkúeÍ h7 % 73 %
Þw.yuMk.yu. ½ô 68 % 3h %
rVr÷ÃkkELMk zktøkh 33 % 67 %
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 ykÃkýk Ëuþ{kt Ëh ð»kuo 1 Úke 7 sw÷kE MkwÄe 
ðLk {nkuíMkð fkÞo¢{ku Þkusðk{kt ykðu Au. ykðk 
fkÞo¢{ku MkLku 19Ãk0 Úke WsðkÞ Au. íku{ Aíkkt 
hk»xÙeÞ ðLk MktÃkr¥k Lkerík  {wsçk fw÷ s{eLk rðMíkkhLkk 
33.33 xfk rðMíkkh ðLk nuX¤ nkuðku òuEyu íku 
ykÃkýu rMkØ fhe þõÞk LkÚke. yk ytøku rð[khíkkt nðu 
ykðk fkÞo¢{ku sLkòøkhýLkk {kæÞ{Úke [÷kððk 
rníkkðn  Au. suLkku ykÞkusLkÃkqðof y{÷ fhðk{kt 
ykðu íkku WÃkhkuõík ÷ûÞktf rMkØ fhe  þfkÞ yLku 
ÃkÞkoðhýLke Mk{íkw÷k ò¤ðe þfkÞ. 

(1) hMíkkyku, huÕðu, Lknuhku, ík¤kðku ðøkuhuLkk 
rfLkkhu, Mk{wÿLkk rºkfkuý «Ëuþku íkÚkk Ãknkze 
ûkuºkku{kt Lkkþ ÚkÞu÷ ðLkkuLku Vhe Q¼k fhðk 
òEyu.  

(2) rðrðÄ hkßÞkuLkk ðLk rð¼køkku íkÚkk  
f]r»k rð¼køkkuLku ð]ûkkhkuÃký {kxuLkk ÷ûÞktf 
rLkÄkorhík fhe íku {wsçkLkk ½rLkc fkÞo¢{ku 
Þkusðk òuEyu.  

(3) økk{zktyku{kt ¾uíkhku Ãkh ð]ûkku WAuhðk ytøkuLkwt 
«kuíMkknLk ykÃkðwt òuEyu.  

(4) ðLk{nkuíMkðLkku «[kh yLku «Mkkh ËuþLkku 
Mkk{kLÞ Lkkøkrhf Mk{S þfu íkuðe heíku fhe 
ÞkuøÞ íkktrºkf Mk÷knMkq[Lk ykÃkðk íku{s ðLk 
{nkuíMkðLke Mkðo©uc fk{økehe {kxu ÃkwhMfkh 
ykÃkðku òuEyu. 

(5) ¼qr{økík s¤†kð ðÄkhku ÚkkÞ íku{s ÃkÞkoðhý 
MðåA hnu íku nuíkwÚke Ëhu{ ÔÞðMkkrÞf fkuBÃk÷uûk, 
nkux÷ ðøkuhu MÚk¤kuyu ð]ûkkhkuÃký yrLkðkÞo 
çkLkkððwt òuEyu. 

(6) Ëhuf çkk¤f ËeX yuf ð]ûk Lkk{Lkwt Mkqºk Ëhuf 
þk¤k fku÷uòu suðe þiûkrýf MktMÚkkyu yÃkLkkðe 
rðrðÄ «fkhLke ð]ûkku WAuhðk suLke MkV¤íkk 
{kxu MktMÚkkLkk Ëhuf f{o[kheykuLke Ãký {ËË 
÷uðe òuEyu.  

(7) MðkMÚÞ fuLÿku{kt þwØ ÃkÞkoðhý sYhe nkuE 
Ëhuf nkuÂMÃkx÷, LkŠMktøk nku{ ðøkuhu MÚk¤kuyu  
ð]ûkkhkuÃký yrLkðkÞo çkLkkððwt òuEyu.  

(8) rðrðÄ Mkk{kSf MktMÚkkykuLkk MknÞkuøk îkhk Ëhuf 
Mkhfkhe fu ¾kLkøke fkÞo÷Þku{kt MkV¤íkkÃkqðof  
ð]ûkkhkuÃký fhðwt òuEyu. 

(9) Lkðk çkLkíkk hnuXkýku, MkkuMkkÞxeyku ðøkuhu 
MÚk¤kuLkk hnuðkMkeykuLku Mkk{kSf MktMÚkkyku 
yLku yuLk.S.yku. MktMÚkkykuLkk «ÞíLkku îkhk 
ð]ûkkhkuÃkýLke «uhýk ykÃkðe òuEyu. 

(10) hMíkk ÃkhLkk ð]ûkkhkuÃkýLke sðkçkËkhe íkuLke 
ykswçkksw{kt MÚkÃkkÞu÷ Wãkuøkku íku{s ðuÃkkh  
øk]nkuLku MkkutÃke ðLkWAuh fhe þfkÞ. 

(11) ¼khíkLke ík{k{ ÞwrLkðŠMkxeyku{kt yÇÞkMk 
fhíkk rðãkÚkeoykuLku Ãknkze MÚk¤ku, hý 
rðMíkkh ðøkuhu MÚk¤kuyu ÔÞkÃkf «{ký{kt  

ð]ûkku îkhk ÃkÞkoðhý Mk{íkw÷k yLku «Ëq»ký rLkÞtºký
  zkì. yuLk. ðe. MkkuLke     zkì. ze. ze. Ãkxu÷   zkì. su. çke. Ãkxu÷

rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©eLke f[uhe, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) h619h1
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 ð]ûkkuÚke yLkuf ÷k¼ku ykÃkýLku ÚkkÞ Au.  
ð]ûkku ykÃkýLku AktÞku íkÚkk V¤ku ykÃku Au. çk¤íký 
íku{s Wãkuøkku {kxu ÷kfzwt ykÃku Au.  íku s{eLkLku 
çkøkzíke yxfkðu Au, íÞkhu ðhMkkË yLku íkus yktÄe 
Mkk{u s{eLkLku hûký ykÃku Au. s{eLkLku Äkuðkíke 
yxfkðu Au yLku íku heíku s{eLk{ktLkk Ãkku»kfíkíðkuLkwt 

Äkuðký yxfkðu Au. Ãkðoíkku ðhMkkË ¾U[e ÷kðu Au, 
Ãkkýe yLku ðkÞwLkwt rLkÞtºký fhu Au, hýLku ykøk¤ 
ðÄíkwt yxfkðu Au. íkux÷wt s Lkrn ðLk yki»krÄÞ 
ðLkMÃkríkykuLkwt sL{MÚkkLk Au. xqtf{kt yu{ fne þfkÞ 
fu rðrðÄ ÃkÞkoðhýLke Mk{MÞkLkwt Mkðkou¥k{ rLkhkfhý 
ð]ûkkhkuÃký Au. s¤ «Ëq»kýLke Mk{MÞk nkuÞ fu ðkÞw 

ð]ûkkhkuÃký fkÞo {kxu {kuf÷e þfkÞ íku{s íku 
Úkfe ¼rð»ÞLke ÃkuZeLke sYrhÞkíkku Mktíkku»ke 
þfkÞ yLku Mk{]rØ{kt ðÄkhku ÚkE þfu. 

 ðLk rðMíkkh ðÄðkÚke ¼rð»Þ{kt fÞk ÷k¼ku 
ÚkE þfu íkuLke {krníke ðíkwo¤ ykfkhu ykf]rík{kt 
Ëþkoðu÷ Au.  
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«Ëq»ký fu ½kut½kxLke Mk{MÞk, Ëhuf {kxu ð]ûkku {n¥ðLke 
¼qr{fk ¼sðu Au. yuf økýíkhe {wsçk Ãk0 ð»koLkk 
ykÞw»Þ Ähkðíkk yuf ð]ûkLke rft{ík ` 1Ãk ÷k¾Úke 
Ãký ðÄw ÚkkÞ Au. su{kt «kýðkÞwLkwt WíÃkkËLk, s{eLk 
Mkthûký, s¤, AktÞku, «kuxeLk ðøkuhuLkku Mk{kðuþ 
fhðk{kt ykðu Au. {nkhk»xÙ Mkhfkhu yuf nufxhLkwt ðLk 
nkuÞ  íkku  ÃkÞkoðhýLku æÞkLku ÷E íkuLkwt {qÕÞ ` Ãk1 Úke 
1h7 ÷k¾ sux÷wt ykfkhu÷ Au. 

 [ku{kMkk{kt ßÞkhu {qþ¤Äkh ðhMkkË ðhMku Au 
íÞkhu ÃkkýeLkk ðuøkÚke íkuLke MkkÚku {kxe Ãký ½MkzkE òÞ 
Au. òu s{eLk Zk¤ðk¤e  nkuÞ íkku {kxe Ãký ½MkzkE 
òÞ Au. òu s{eLk ðÄw Zku¤kððk¤e nkuÞ íkku {kxe 
ðÄw «{ký ½MkzkÞ Au. ykLku ÷eÄu s{eLk{kt hnu÷k 
¾Lkesík¥ðku, MkurLÿÞ ÃkËkÚkkou, Ìkw{Mk, sirðf ÃkËkÚkkou 
ðøkuhu{kt ½xkzku Úkðk Ãkk{u Au. Ãkrhýk{u s{eLkLke 
V¤ÿwÃkíkk ½xu Au. òu yk ½MkzkÞu÷e {kxe LkËeyku{kt 
s{k ÚkkÞ íkku LkËeyku AªAhe çkLku Au. Ãkrhýk{u 
ßÞkhu Ãkwh ykðu íÞkhu rfLkkhkLke s{eLk yLku ÃkkfkuLkku 
Lkkþ fhu Au. Ãkhtíkw yk rðMíkkh{kt òu ðLk Wøkkzðk{kt 
ykðu÷ nkuÞ íkku WÃkhkuõík ÃkrhÂMÚkrík ÃkuËk Úkíke LkÚke. 
ð]ûkkuLku ÷eÄu ðhMkkËLkwt Ãkkýe s{eLkLku sfze hk¾u Au, 
íkuLkkt Mkqfk ÃkkLk yLku Ìkw{Mk ÃkkýeLkk «ðkn{kt yðhkuÄ 
ÃkuËk fhu Au. íkuÚke ÃkkýeLkwt ðnLk Äehu Äehu ÚkkÞ Au yLku 
Ãkkýe s{eLk{kt Wíkhu Au yLku íkuLkk ¼øk¼os¤ íkhefu 
Mktøkún ÚkkÞ Au. yk{ ð]ûkku s{eLkLkwt Mkthûký WÃkhktík 
ÃkwhLkwt Ãký rLkÞtºký fhu Au. 

 «Ëq»ký rLkÞtºký{kt Ãký ð]ûkkuLkwt {n¥ð 
ÞkuøkËkLk Au. ¾kMk fheLku ðkÞw «Ëq»ký hkufðk{kt ð]ûkku 
{n¥ðLkku ¼køk ¼sðu Au. «Ëq»kfku økuMk fu Mkqû{fýkuLkk 
YÃku nðk{kt nkuÞ Au. ßÞkhu «Ëqr»kík nðk ð]ûkku MkkÚku 
xfhkÞ Au. íÞkhu íkuLkku ðuøk ½xu Au yLku Mkqû{fýku  

ð]ûkku Ãkh [kutxu Au íkÚkk økuMkLkwt ðLkMÃkrík îkhk þku»ký 
Úkðk Ãkk{u Au. ð]ûkku Akuz Vfík ytøkkhðkÞw s Lk®n 
Ãkhtíkw yLÞ «Ëq»kf økuMk, MkÕVh zkÞkufMkkEz, ykuÍkuLk 
ðøkuhuLkwt Ãký þku»ký fhu Au. yk WÃkhktík nðk{kt Wzíkk 
Äq¤Lkk hsfýkuLku Ãký ð]ûkku Xkhu Au. 

 s¤ «Ëq»ký hkufðk {kxu Ãký ðLkMÃkrík/
Akuz {ËËYÃk çkLku Au. s¤ «Ëq»ký ÃkuËk fhíkkt 
{wÏÞ «Ëq»kfku{kt MkwyuÍ yLku Wãkuøkku îkhk fkLkVqxe 
(s¤fwt¼e) Au suLku þuðk¤Þwõík f]rºk{ ík¤kðku 
çkLkkðeLku þwØ fhe þfkÞ Au. þuðk¤Lke fux÷ef òíkku 
yLku fkLkVqxe suðk s÷eÞ LkªËý MkwyuÍ{kt hnu÷k 
«Ëq»kýfkhe Íuhe VeLkku÷ íkÚkk yLÞ fkçkorLkf ÃkËkÚkkou 
íku{s hurzÞku yufxeð ÃkËkÚkkouLkwt Ãký þku»ký fhðkLke 
ûk{íkk Ähkðu Au. yuf ynuðk÷ {wsçk yuf nufxh 
rðMíkkh{kt Vu÷kÞu÷e fkLkVqxe h,40,000 r÷xh 
Ëqr»kík Ãkkýe{ktÚke 300 økúk{ rLkf÷ yLku fizrLkÞ{ 
þku»kðkLke ûk{íkk Ähkðu Au. ðÄw{kt ð]ûkkuLke ½Lkíkk 
½kut½kxLkwt «{ký Ãký ykuAwt fhu Au. ð]ûkku fuð¤ økuMk 
yLku Íuhe ÄkíkwykuLku s Lkrn Ãký yðksLkwt Ãký þku»ký 
fhu Au. 

 yk{ ð]ûkku yLku ðLkkuLke WÃkÞkuøkeíkk íkku 
½ýe  Au. íkuLke MkkÚkku MkkÚk «Ëq»ký rLkðkhýLke ÿrüyu 
fux÷ef MkkðÄkLkeyku Ãký hk¾ðkLke sYrhÞkík Au.  
{kLkðe îkhk «Ëq»ký{kt ðÄkhku yLku ½xkzku Ëþkoðíke 
{krníke r[ºk{kt Ëþkoðu÷ Au. yk{ ð]ûkkuLkk {n¥ðLku 
fkhýu ÃkhtÃkhkøkík heíku ykÃkýk Ëuþ{kt fux÷kf ð]ûkku, 
Akuz ðøkuhuLke Ãkqò fhðk{kt ykðu Au. ykðk ð]ûkkuLku 
Mkðo fk{Ëk ð]ûkku yux÷u fu Ëhuf ykð~fÞíkkyku Ãkwhe 
fhLkkh íkhefu økÛÞk Au. ykÃkýk Ãkwhkýku{kt ÃkeÃk¤ku, 
ðz, ÷e{zku, íkw÷Mke ðøkuhu ðLkMÃkríkykuLkku WÕ÷u¾ 
òuðk {¤u Au íkÚkk íkuLke Ãkqò Ãký ÚkkÞ Au.
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f]r»k ðrLkfhý : ÃkÞkoðhý ÃkrhðíkoLk «ríkfkhLkku rðfÕÃk
   zkì. yuLk. Ãke. [kinký   zkì.  fu. ze. {uðkzk      zkì. yuMk. Mke. MkkÄw

yuøkúkuLkku{e rð¼køk,  çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) 261723

જિંલો એ પૃથ્વી ને મળેલુ પ્રકૃતતનું ્રિાન છ.ે 

જિંલો ્ન્ જી્ોનું આશ્્સથાન બને છ ેઅને અનેક 

જળધારાઓ, ઝર્ણાઓ અને નિવીઓનું ઉદભ્ અને 

ત્કાસ સથાન છ.ે ્નો આપ્ણને ્ૃક્ષોથવી આચછાદિત 

ધરતવી આપે છ.ે આ ્નો ્ૃક્ષો થકવી હ્ામાં પ્રા્ણ ્ા્ુ 

આપે છ ેઅને બિલામાં અંિાર્ા્ુ શોષવી લે છ ેજનેા 

થકવી કુિરતનવી સમતુલા જળ્ાઈ રહે છ.ે આમ ્ૃક્ષો 

પૃથ્વીને  શુધધ અને સમોષ્ણ રાખવી ્ાતા્ર્ણના ઝેરને 

પચા્વીને પૃથ્વી ઉપરના પ્ા્ય્ર્ણને જાળ્્ાનવી ભિવીરથ 

કામિવીરવી  બજા્ે છ.ે પરંતુ કૃતષના ત્કાસ માટ ેતથા 

પૃથ્વી ઉપર સતત ્ધતવી જતવી માન્ ્સતવીના ભર્ણ 

પોષ્ણ માટ ેજમવીનનવી જરુદર્ાત ્ધતા જિંલોને સાફ 

કરવીને તે્વી રવીતે ઉપાતજ ્યત કરેલ જમવીનો ઉપર ખેતવી 

કર્ાનવી શરુઆત થઇ  જનેા કાર્ણે કાળરિમે જિંલોનો 

નાશ થ્ા લાગ્ો અને પ્ા્ય્ર્ણવી્ અસમતુલા ઉદ્દભ્વી 

અને પૃથ્વીનવી આબોહ્ામાં પદર્ત્યન આવ્ા.

 ્નો જ ેપ્રાકૃતતક સંપિાને જાળ્વીને ્ ુિોથવી બેઠાં 
હતા,ં તે પ્રાકૃતતક ્ારસો અચાનક ્સૂકવી જ્ા લાગ્ો. 
ઔદ્ોતિકર્ણના કાર્ણે સતત ઉતસતજ ્યત થતો ઝેરવી િેસ 
્ાતા્ર્ણમાં ભળ્ાથવી ્ાતા્ર્ણમાં પ્રિૂષ્ણનું સતર 
ઉચચ કક્ષાએ પહોચ્ું છ.ે પૃથ્વીના તાપમાનમાં સતત 
્ધારો થઇ રહ્ો છ.ે જનેા કાર્ણે ્રસાિ તથા અન્ 
ઋતુઓનું ઋતુચરિ ખોરંભાઇ િ્ું છ.ે ્ાતા્ર્ણમાં થતા 
નકારાતમક ફેરફારો અને ્સતવી ત્સફોટ બન્નેના સં્ુકત 
અને સતત આરિમ્ણને કાર્ણે આપ્ણો આજદિન સુધવીનો 
સાતત્પૂ્ણ્ય ત્કાસ, સુખ સંપતતિ અને તમામ સુત્ધાઓ 
્ેરત્ખેર થ્ા લાિવી છ ે અને તેનવી ત્ઘાતક અસર 
આપ્ણવી તંિુરસતવી પ્ણ થ્ા લાિવી છ.ે પ્ા્ય્ર્ણના આ 
અચાનક પદર્ત્યનનવી અસર કૃતષના ચાર આધારસથંભ 

હ્ા, પા્ણવી, જમવીન અને ્નસપતત ઉપર થઈ છ,ે જનેા 
કાર્ણે આપ્ણવી કૃતષનવી ્્ણથંભવી પ્રિતત પ્ણ અચાનક 
અટકવી જ્ા લાિવી છ.ે 

પ્ા્ય્ર્ણ અને કૃતષ એક બવીજા સાથે સંકળા્ેલ 
છ.ે પ્રિૂતષત પ્ા્ય્ર્ણનવી અસરો ્ૈતવિક  જો્ા મળે છ.ે 
પ્ા્ય્ર્ણમાં  અંિાર્ા્ુનવી ્ ધ-ઘટથવી કૃતષ પેિાશ ઉપર 
સવીધવી અસર થઈ છ.ે   ્નસપતતમાં પ્રકાશસંશ્ેષ્ણનવી 
પ્રદરિ્ા ્ાતા્ર્ણમાં અંિાર્ા્ુનું પ્રમા્ણ ્ધ્ાથવી 
્ેિ્ંતવી થશે, જનેા કાર્ણે પ્રાથતમક તબક્કામાં પાક 
ઉતપાિન ્ધશે, પરંતુ સતત ્ધતું તાપમાન લાંબા 
િાળે જમવીનમાંથવી મેળ્ેલું જમવીનને સમ્સર પરત 
ન કર્ાનવી મનો્ૃતતિને લવીધે છોડમાં પા્ણવી અને પોષક 
તત્ોનવી  જરુદર્ાતમાં ્ ધ-ઘટ કરશે અને તના્ ઉતપન્ન 
કરશે. જનેા કાર્ણે છોડનો ત્કાસ રંુધાઇ જશે અને તેનવી 
ત્પરવીત અસર પાક ઉતપાિન ઉપર થશે.

આબોહ્ામાં આ્ેલ પદર્ત્યનોને કાર્ણે 
ભત્ષ્માં ઉષ્ણકદટબંધ પ્રિેશમાં ઉનાળામાં તાપમાન 
્ધુ િરમ થશે અને તશ્ાળામાં દહમ પડ્ાનવી શક્તા 
ઘટશે. પૃથ્વી ઉપર જ્ાં શુષક અને અધ્યશુષક  ત્સતાર 
આ્ેલો છ ે કે જ્ાં હંમેશા ઊંચુ ઉષ્ણાતામાન હો્ છ ે
અને પા્ણવીનવી સતત તંિવી રહેતવી હો્ છ,ે તે્ા ત્સતારમાં 
પાકના પાક્ાના દિ્સોમાં પ્રતતકૂળ અસર થશે અને 
આ્ા ત્સતારોમાં ્ૈતવિક િરમવીનવી સતત પ્રતતકૂળ 
અસર જો્ા મળશે. ભારતમાં તશ્ાળામાં જ ેત્સતારમાં 
્રસાિ પડ ેછ ેતે્ા પ્રિેશમાં ્રસાિમાં ઘટાડો થશ,ે 
જ્ારે ચોમાસાનવી ઋતુમાં ્રસાિનુ પ્રમા્ણ ્ધશે તે્વી 
હ્ામાનશાસ્તવીઓ આિાહવી કરે છ.ે આમ, િરમવીના 
સમ્માં િુષકાળ જ ે્ વી પદરતસથતત પેિા થશે. જો ્ૈતવિક 
ઉષ્ણતામાન ્ધે તો ઉષ્ણકદટબંધના પ્રિેશમાં ધાન્નું 
ઉતપાિન ઘટવી શકે છ.ે
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હવામાનમાં રદલાવ કરતા ગ્ીનહાઉસ ગેસ અને 
તેના સ્ત્રોત :

 ગ્વીનહાઉસ ઈફેકટ એ પૃથ્વીના ્ાતા્ર્ણનવી 
કુિરતવી પ્ર્ણાલવી છ.ે પૃથ્વીને ્ ાતા્ર્ણ ન હોત તો હાલમાં 
તેનું તાપમાન છ ે તેના કરતાં ૩૩૦C જટેલુ ઠડં ુ હોત. 
પૃથ્વીનું ્ાતા્ર્ણ સૂ્્યનાં દકર્ણોને શોષવીને અ્કાશ 
તેમજ પૃથ્વી બન્ને તરફ  મોકલે છ ેઅને નવીચે તરફ 
આ્તા દકર્ણોનવી િરમવીથવી પૃથ્વીનું તાપમાન ્ધે છ,ે 
્ાતા્ર્ણના લાંબા તરંિોતસજ ્યનને લવીધે આ તાપમાનમાં 
્ધુ ્ધારો થા્ છ,ે જનેે ‘ગ્વીનહાઉસ ઈફેકટ’ કહે્ામાં 
આ્ે છ.ે

          કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ (CO
2
),  મવીથેન (CH

4
), 

ના્ટસ્ ઓકસાઈડ (N
2
O), કલોરોફલોરોકાબ્યન (CFOs) 

અને ઑઝોન  (O
3
) એ ગ્વીનહાઉસ અસર કરતા 

અને હ્ામાનમાં બિલા્ લા્તા મુખ્ િેસ છ.ે ્ૃક્ષો 
અંિાર્ા્ુ શોષવીને હરવીતક્ણોનવી મિિ થવી ખોરાક બના્ે 
છ,ે પ્ણ બવીજા ્ા્ુઓ જ ે્ ા કે કાબ્યન મોનોકસાઇડ, 
સ્ફર ડા્ોકસાઇડ, એમોનવી્ા, નાઇટ્ટે,મવીથેન ત્િેરેને 
લવીધે ્ૃક્ષના ખોરાક બના્્ાનવી પ્રદરિ્ા અ્રોધા્ છ.ે    

 કાબ્યનડા્ોકસાઈડ (CO
2
) ્ાતા્ર્ણને અસર 

કરતો મહત્નો ્ા્ુ છ,ે જનેે લવીધે જમવીન ્પરાશનવી 

પેટન્યમાં બિલા્, જિંલનો નાશ, જમવીનનું આચછાિન 

ઘટ્,ુ કૃતષ અને અન્ તમામ પ્ર્ૃતતિમાં પદર્ત્યન આ્્ું 

જ ે્ વી ઘટનાઓ ્ધવી છ.ે  ઉદ્ોિો અને ્ાહનો ્ધ્ાથવી 

તેમજ જમવીનનો ઉપ્ોિ ખેતવીને બિલે ઉદ્ોિોમાં 

્ધ્ાથવી કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ ખૂબ જ ્ધુ પ્રમા્ણમાં 

્ધવી રહ્ો છ.ે ્ૃક્ષો ્ાતા્ર્ણનો અંિાર્ા્ુ શોષવી લેતા 

હો્ છ,ે પરંતુ જિંલો અને ્ૃક્ષો નો નાશ   આપ્ણે કરવી 

રહ્ા છવીએ, તેનાથવી ્ાતા્ર્ણમાં કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ 

શોષ્ાનવી પ્રદરિ્ા ધવીમવી પડવી િઇ છ.ે મહાન સા્નટવીસટ 

સટવીફન હોદકંગસે કહ્ુ હતું કે ‘જો આ રવીતે િુતન્ાનવી   

્ધતવી ્સતવી ઉજા્યનો ઉપ્ોિ ્ધારતવી રહેશે તો પૃથ્વી 

પર ્સતા માન્ સદહત તમામ જી્જતંુઓ નામશેષ 

થઇ જશે.

                 પાલતું પ્રા્ણવીઓ જ ે્ ા કે િા્, બકરવી, ભૂંડ, 

ભેંસ ્ િેરે  ચા્્ાનવી પ્રદરિ્ા દ્ારા ૨૫ % જટેલો મવીથેન 

િેસ છોડ ેછ.ે ડાંિરના ખેતરમાં પા્ણવી ભરવી રાખ્ાથવી 

પ્ણ મવીથેન ઉતપન્ન કરતાં બેકટરેવી્ા તેમજ અન્ 

બેકટરેવી્ા ઓકસવીજનનવી િેરહાજરવીમાં સેતનદ્્ પિાથ્યનું 

કહો્ા્ણ કરવીને તમથેન િેસ પેિા કરે છ ે અને િુતન્ાનો 

૯૦ % ડાંિરનો ત્સતાર એતશ્ામાં આ્ેલો છ.ે

હવામાનમાં રદલાવની જમીનની તંદુરસતી પર અસર : 

    િુજરાત રાજ્નવી ૧૯૬ લાખ હેકટર જમવીનમાંથવી 

ખેડા્ણલા્ક જમવીનોમાં તપ્તનવી સુત્ધા ્ધેલ છ,ે છતાં 

હજુ પ્ણ ૬૦-૬૫ % જમવીન ્રસાિ આધાદરત છ,ે 

્ળવી ભુિભ્ય જળ ્ધુ ઊંડ ેિ્ા હો્ાથવી ત્જળવી પ્ણ 

મોંઘવી પડ ેછ.ે િતક્ષ્ણ િુજરાતથવી સમગ્ કચછ સુધવીના 

િદર્ાકાંઠાનવી જમવીનો ક્ષાર્ુકત થતવી જા્ છ.ે

       પ્ા્ય્ર્ણ અને ્નમંત્ાલ્ના આંકડા મુજબ 

િુજરાતમાં માત્ ૬ % ત્સતાર જિંલ હેઠળ છ ેતેમાં્ 

ઘાટા જિંલો હેઠળ ફકત અડધો ત્સતાર (૩ %) 

છ.ે  આમ પડતર િૌચર અને ક્ષાર્ાળવી જમવીનોનો  

મોટો ભાિ  કૃતષ્નવીકર્ણ હેઠળ લા્્ો જરુરવી છ.ે 

રાસા્ત્ણક ખેતવી દ્ારા પ્ા્ય્ર્ણનવી સમસ્ાઓ ્ધવી 

રહવી છ ે અને અતધક માત્ામાં તસંચાઈને લવીધે પા્ણવીના 

ભરા્ાથવી જમવીનો ક્ષાર્ુકત બનવી છ,ે જનેા કાર્ણે જળ 

અને જમવીનનવી િુ્ણ્તિામાં તેમજ ઉતપાિકતામાં ઘટાડો 

થ્ો છ.ે

કૃશ્ર વશ્નકર્ણ એટલે શું ?

  કૃતષ ્તનકર્ણને ‘એગ્ો-ફોરેસટવ્ી’ તરવીકે 
ઓળખ્ામાં આ્ે છ ે કે જમેાં ફામ્યનવી જમવીનમાં 
ખેતવીપાકો, ્ૃક્ષો તથા પશુપાલન સ્ુંકત રવીતે કરવીને 
આતથ્યક અને પ્ા્ય્ર્ણવી્ સા્ુજ્ સથાપ્ામાં આ્ે છ.ે 
કૃતષ્નવીકર્ણ ્ત્યમાન પદરતસથતતમાં જમવીનનો મહતિમ 
ઉપ્ોિ કર્ા માટનેવી એક આધુતનક ખેતવી પધધતત છ ે
જમેાં ્ ૃક્ષો સાથે ખેતવી પાકોનો સમન્્ કર્ામાં આ્ે છ.ે 
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કૃતષ્નવીકર્ણ નવીચે મુજબ કરવી  પ્ા્ય્ર્ણ પદર્ત્યનનો  
પ્રતતકાર કરવી શકા્.

(૧) શ્સલવીપાશ્ચર : 

 પશુ આહારમાં ઉપ્ોિવી ્ૃક્ષોનવી ્ચચે ઘાસ 
ચારાના પાકોના ્ા્ેતરને તસ્્વીપાચિર કહે છ.ે ્ૃક્ષોએ 
પશુ આહારનું મહત્્નું  ઘટક છ ેઅને કઠવીન આબોહ્ાના 
સંજોિોમાં જ્ારે ્ષ્ય િરમ્ાન ઘાસચારાનવી અછતના 
સમ્ે ્ૃક્ષોનું પ્રિાન ઘણજ સાથ્યક પુર્ાર થા્ છ.ે 
્ન્ જી્નનવી જાળ્્ણવી  માટ ેપ્ણ આ પધધતત ઘ્ણવીજ 
ફા્િાકારક છ.ે

(૨) એશ્ગ્-શ્સલવીપાશ્ચર : 

 પશુ આહારમાં ઉપ્ોિવી ્ૃક્ષોનવી સાથે 
ક્ષેતત્્ પાક અને ઘાસચારાના પાકોનું ્ા્ેતરને એતગ્-
તસ્્વીપાચિર કહે છ,ે આ પધધતત મનુષ્ માટ ેઅનાજ 
ઉપરાંત પશુ માટ ે ઘાસચારો  ્ષ્ય  િરમ્ાન મેળ્વી 
શકા્ છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં ૧૧૬)

(૩) એશ્ગ્-હ્રોરટ્બકલચર : 

 ફળઝાડના ્ા્ેતર સાથે ક્ષેતત્્ પાકના 
્ા્ેતરને એતગ્-હોદટ્યક્ચર પધધતત કહે છ ેજ ેઆતથ્યક 
રવીતે ઘ્ણવીજ ફા્િાકારક કાર્ણ કે  પાક તનષફળ જ્ાના 
જોખમ સામે રક્ષ્ણ મળે છ.ે

(૪) હ્રોરટ્બ-પાશ્ચર : 

 ફળઝાડના ્ ા્ેતર સાથે ઘાસચારાના ્ ા્ેતરને 
હોદટ્ય-પાચિર પધધતત કહે છ,ે જ ેઆતથ્યક રવીતે ઘ્ણવીજ 
ફા્િાકારક છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં ૧૧૬)

(૫) એલે ક્્રોશ્પંગ : 

  ્ૃક્ષોનવી બે હાર ્ચચે ક્ષેતત્્ પાકોના 
્ા્ેતરને એલે-રિોતપંિ કહે છ.ે આ પધધતતમાં એકથવી 
્ધુ પાકોનું સંકલન કરા્ છ,ે જનેાથવી પ્રકાશસંશ્ેષ્ણ 
્ધ્ાથવી કાબ્યનનો સંગ્હ થઇ જમવીનના પોષક તત્ોનો 
અસરકારક ઉપ્ોિ થઇ શકે છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં 
૧૧૬)

(૬) પવન અવર્રોધક (શ્વનડ બ્ેક) : 

 કૃતષ પાકોમાં કે ફામ્યના છડેાઓ ઉપર એક કે 

્ધુ હારમાં ્ૃક્ષોનવી રોપ્ણવી કર્ામાં આ્ે છ ેજનેાથવી 

જમવીનમાં પા્ણવી અને પોષક તત્ોનું તથા આબોહ્ાનવી 

ત્ષમ પદરતસથતતમાં પાકનું રક્ષ્ણ થા્ છ.ે  

 જિંલોનવી સરખામા્ણવીમાં કૃતષ્નવીકર્ણ 

પધધતતમાં જો કે કાબ્યનનો સંગ્હ મ્ા્યદિત થા્ છ,ે પરંતુ 

આ પધધતત અપના્્ાથવી ્ ૃક્ષો પ્ા્ય્ર્ણને પ્રિૂતષત કરતા 

ગ્વીનહાઉસ િેસને શોષવીને હ્ા શુધધ કરે છ,ે  ્ૃક્ષોનવી 

સાથે જમવીનનો મહતિમ ઉપ્ોિ અન્ન ઉતપાિન અને 

અન્ કૃતષ પેિાશો માટ ેકરવી શકા્. આપ્ણા રાજ્ અને 

રાષ્ટમ્ાં ઘ્ણો ત્સતાર પડતર છ ેકે જમેાં કૃતષ્નવીકર્ણ 

અપના્વી કૃતષનવી ત્ત્ધ પેિાશ પેિા કરવી શકા્.  

ખરાબાનવી, પડતર, િૌચર અને ક્ષાર્ાળવી જમવીનોનો 

મોટો ભાિ કૃતષ્નવીકર્ણ હેઠ્ણ આ્રવી શકા્ આમ, 

કૃતષ્નવીકર્ણ અપના્્ાથવી હ્ામાનમાં પદર્ત્યનનવી 

અસરો હળ્વી કરવી શકા્ છ.ે અને પ્ા્ય્ર્ણ સંરક્ષ્ણનવી 

સાથોસાથ કૃતષ ઉતપાિન અને પશુપાલન અને પોષ્ણ 

દ્ારા કૃતષને ્ધુ ઉપજાઉં, અથ્યક્ષમ અને ચેતન્ંતવી કરવી 

શકા્ છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં ૧૧૬) 

પ્રાકૃશ્તક સ્ત્રોત્રો,ખેતી તેમજ પયા્બવર્ણ ઉપર વૈશ્વિક 

અસર અને કૃશ્રવનીકર્ણનું મહત્વ :

 કુિરતનવી લાખો ્ષયોનવી જહેમત પછવી  તસથર 

થ્ેલ પ્ર્ણાલવી પ્રમા્ણે કુિરતે સજી્ સૃતષ્ટમાં  મુખ્ 

ત્્ણ ત્ભાિમાં સમતુલા બક્ષવી છ.ે (૧)ઉતપાિકો (્ૃક્ષો  

અને ્નસપતત) (૨) ઉપભોકતાઓ (મનુષ્ સદહતના 

પશુ પંખવીઓ) અને (૩) ત્ઘટકો (સુક્મ જી્ાણઓ). 

પરંતુ મા્ણસે ઇવિરે બક્ષેલવી આ સમતુલાને ભારે મોટવી 

ખલેલ પહોંચાડવી છ ેઅને કુિરતના જી્ંત ચલ્ણનું મૂ્્  

ઘટાડવીને તનજી્ય્ કરવી રહેલ છ.ે   
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 કૃતષ્નવીકર્ણ અથા્યત  એગ્ોફોરેસટવ્ી એટલ ેકે 
જમેાં કૃતષ પાકોનવી સાથેસાથે ્ૃક્ષો ઉછરે્ાનો સંકતલત 
અતભિમ કે જમેાંથવી તેમજ અનાજ, શાકભાજી, િૂધ, 
ઘાસચારો, બળત્ણ, ફળો અને ઔષતધઓ મળવી રહે 
અને એકમ ત્સતારમાંથવી ્ધુ આ્ક મળ,ે તે માટ ે
આ જૂનો અતભિમ ભારતમાં ્ષયો પુરા્ણો હતો, જ ે
ભૂલા્ાથવી  અને હાલનવી રાસા્ત્ણક ખેતવીથવી પ્ા્ય્ર્ણને 
ખૂબ જ નુકશાન થ્ેલ છ,ે ખેતવી પોષ્ણક્ષમ રહવી નથવી 
અને ખેડતૂો ખેતવી છોડવી રહ્ા છ.ે આ્ા સંજોિોમાં 
ખેતવીમાં કૃતષ્નવીકર્ણનો અતભિમ ખેડતૂને ટકા્વી શકે 
છ.ે 

જળવાયુના પરરવત્બનમા ંપડકાર સામે વૃક્્રોનંુ મહત્વ :

 ્નવી્ ્ૃક્ષો ત્ત્ધતાથવી સમૃધધ છ ેજનેે લઈને 

બળત્ણ લાકડુ,ં ઈમારતવી લાકડુ,ં ત્ત્ધ ઉદ્ોિો માટ ે

લાકડ,ુ ઊજા્ય સ્તોતનું લાકડ ુ તેમજ ્ૃક્ષોના બવીજમાં 

રહેલ અખાદ્ તેલનો ઉપ્ોિ ઈંધ્ણના ત્ક્પ તરવીકે 

કરવી શકા્. આ ઉપરાંત હ્ે માથાિવીઠ જમવીન ઘટતવી 

જા્ છ ેઅને રાજ્ તેમજ િેશનવી ૫૫-૬૦ % જટેલવી 

જમવીનો હજુ પ્ણ ્રસાિ આધાદરત હો્ાથવી ખેતવી 

સાથે ્ૃક્ષોનું ઉછરે કર્ાથવી એકમ ત્સતારમાંથવી આતથ્યક 

્ળતર મેળ્વી શકા્. આપ્ણા રાજ્ અને રાષ્ટમ્ાં ઘ્ણો 

ત્સતાર પડતર છ ે કે જમેા કૃતષ્નવીકર્ણ અપના્વી 

કૃતષનવી ત્ત્ધ ઉપજ મેળ્વી શકા્.

 આપ્ણવી સમસ્ા એ છ ેકે કૃતષ હેઠળ જમવીન 

ઘટાડવી શકા્ તેમ નથવી અને ્નવી્ ક્ષેત્ પ્ણ ્ધારવી 

શકા્ તેમ નથવી. આ સંજોિોમાં કૃતષ અને ્ન, બન્નેનું 

સંકલન થા્ તો પ્ા્ય્ર્ણનવી ત્ઘાતક અસરોથવી બચવી 

શકા્ અને સાથોસાથ માન્જાત માટ ેઆ્્્ક અન્ન 

પ્ણ પેિા કરવી શકા્.

આર્રોહવા પરરવત્બનમાં કૃશ્ર વનીકર્ણના ફાયદાઓ:  

 આબોહ્ા પદર્ત્યન આપ્ણવી િતત ત્તધઓમાં 

અસર કરે છ ે તે્વી જ રવીતે કૃતષ  ક્ષેત્ે પ્ણ તેનવી 

ખરાબ અસરો જો્ા મળે છ.ે જનેાથવી  કૃતષને બચા્્ા 

કૃતષ્નવીકર્ણ મહત્્નો ભાિ ભજ્વી શકે છ ે અને 

િુષકાળ, પુરનવી પદરતસથતત તથા ્ા્ાઝોડા જ ે્ વી 

પદરતસથતતમાં રક્ષ્ણ આપે છ.ે આબોહ્ા પદર્ત્યનમાં 

્નવીકર્ણના કેટલાક મહત્્ના ફા્િાઓ અત્ે િશા્ય્ેલ  

છ ેઃ  

(ક) પયા્બવર્ણીય ફાયદાઅાે : 

	લવીલા ્ૃક્ષો હ્ામાંથવી અંિાર્ા્ુ મેળ્વી પ્રકાશ 

સંશ્ેષ્ણનવી પ્રદરિ્ા દ્ારા ખોરાક બના્ે છ ે અને 

પ્રા્ણ  ્ા્ુ આપે છ.ે આમ જમવીનના ઘ્ણા મોટા 

ત્સતારને કૃતષ્નવીકર્ણ હેઠળ લા્વી ્ાતા્ર્ણમાં 

સંતુલન જાળ્વી શકા્ છ.ે

	કૃતષ્નવીકર્ણ અપના્વી ્ નસપતત ્ ૃક્ષોના લાકડામાં 

કાબ્યનનો સંચ્ કરવી પ્ા્ય્ર્ણનવી ત્ઘાતક અસરો 

ઓછવી કરવી શકા્. કૃતષ્નવીકર્ણના કાર્ણે 

્ાતા્ર્ણમાં ્ધતા ઝેરવી ્ા્ુઓનવી માત્ામાં 

ઘટાડો થા્ છ ેતથા હ્ા અને પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિા 

સુધરે છ ેઅને જતૈ્ક ત્ત્ધતાનુ સંરક્ષ્ણ થા્ છ.ે

	્ૃક્ષો ્ાતા્ર્ણ્ણનુ ઉષ્ણાતામાન ઘટાડવી પાકને 

િરમવી સામે રક્ષ્ણ આપે છ.ે િુષકાળ જ ે્ વી 

પદરતસથતતમાં અને પૂર જ ે્ વી પદરતસથતતમાં રક્ષ્ણ 

આપે છ.ે 

	કૃતષ પાકોનું ્ૃક્ષો પ્ન અ્રોધક બનવીને પ્ન 

સામે રક્ષ્ણ આપે છ.ે જમવીનનું તાપમાન અને 

બાષપવીભ્ન ઘટતા ભેજનવી જાળ્્ણવી થા્ છ ેઅને 

સૂક્મ ્ાતા્ર્ણ (માઈરિો કલાઇમેટ) માં સુધારો 

થા્ છ ેજથેવી પ્રતતકુળ સંજોિોમાં પાકને  નુકસાન 

થતું બચવી શકે છ.ે 

	્ૃક્ષો દ્ારા પશુઓને ઠડંા પ્નોથવી તથા ઉનાળાનવી 
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િરમવીમાં છાં્ડા દ્ારા રક્ષ્ણ મળે છ ે  જથેવી 

પશુઓનવી િૂધ ઉતપાિકતા ્ધે છ.ે 

	જમવીનનું ધો્ા્ણ અને પોષક તત્ોનો તનતાર 

અટકા્વીને ્ૃક્ષો દ્ારા પોષક તત્ો પુન: પ્રાપ્ 

(Nutrient recycling) થ્ાથવી સેતનદ્્ તત્ો 

જમવીનમાં ઉમેરા્ાથવી જમવીનનવી ભૌતતક અને 

રાસા્ત્ણક પદરતસથતત સુધરે છ ે અને  જમવીન અને 

પા્ણવી જ ે્ ા  કુિરતવી સ્તોતોનું  સંરક્ષ્ણ થા્ છ.ે

	્ૃક્ષો જમવીનમાં છકે નવીચેથવી પા્ણવી અને પોષક તત્ો 

મેળ્ે છ.ે ્ૃક્ષના મૂળ જમવીનમાંથવી રાસા્ત્ણક 

તત્ો અને ભેજ ખેંચ્ા ઉપરાંત જમવીનનવી પ્રતને 

જકડવી રાખવી  ભારે ્રસાિના કાર્ણે થતું જમવીનનું 

ધો્ા્ણ અટકા્ે છ.ે

	્ૃક્ષો પક્ષવી, કવીટકો તથા પ્રા્ણવીઓ માટ ેઆશ્્સથાન 

તેમજ ખોરાક આપે છ ેઅને મધમાખવી ઉછરે માટ ે

ઉતિમ માધ્મ છ ે

(ખ) સામાશ્જક ફાયદાઅાે :  

	્ૃક્ષો, પાક અને પશુઓનો સમન્્ કરવી જમવીનના 

એકજ ટકુડામાં કૃતષ ્નવીકર્ણનવી આધુતનક 

પધધતતઓ અને તજજ્તાઓ અપના્્ાથવી માત્ 

એકલા ્ૃક્ષોમાંથવી મળતું ઉતપાિન, ખેતવીપાક અને 

પશુપાલન કરતાં અનેક િણં ્ધારે હો્ છ.ે જનેા 

કાર્ણે કુિરતવી સંસાધનોનો પ્ણ મહતિમ ઉપ્ોિ 

કરવી જાળ્્ણવી કરવી શકા્ છ.ે

	્ૃક્ષો પ્નનવી િતત ઘટાડવી અતતશ્ ઠડંવી, િરમવી 

અને હ્ામાંના રજક્ણોથવી ્ાતા્ર્ણ, મકાનો અને 

મા્ણસોને રક્ષ્ણ આપે છ.ે

	પાક ઉતપાિન અને િુ્ણ્તિામાં સાતત્તા અને 

ત્ત્ધતામાં ્ૃતધધ થતા સામાતજક પોષ્ણ અને 

તંિુરસતવીમાં સુધારો થા્ છ.ે

	ત્ત્ધ પાક, ફળઝાડ, ઇમારતવી લાકડા માટનેા 

્ૃક્ષોના સમન્્થવી જમવીનનવી ઉતપાિકતાનવી સાથે 

ફળદ્ુપતા ્ધે છ ેઅને ક્ષારવી્ ખરાબાનવી જમવીનમાં 

સુધારો થા્ છ.ે

(ગ) આશ્્્બક ફાયદાઅાે : 

	પદરપક્ ્ૃક્ષો ્ાતા્ર્ણમાં થતા ફેરફાર સામે 

ટક્કર ઝવીલે છ.ે જ્ારે ક્ષેત્વી્ પાકો ્ાતા્ર્ણના 

ફેરફારને સહન કરવી શકતા નથવી જથેવી તે્ા સમ્ે 

્ૃક્ષો ત્કટ પદરતસથતતમાં પ્ણ ટકવી રહવીને ખોરાક 

અને આ્ક પુરવી પાડ ેછ.ે

	કૃતષ્નવીકર્ણ દ્ારા અન્ન, ફળો, ઘાસચારો, 

બળત્ણ, ઇમારતવી લાકડુ ં્િેરે મળે છ ેતથા પાક 

તનષફળ જ્ાના જોખમ સામે રક્ષ્ણ મળે છ.ે

	કૃતષ્નવીકર્ણ અપના્્ાથવી િેશના લાખો 

નાના અને તસમાંત ખેડતૂોનવી આતથ્યક ્ૃતધધ થઇ  

સ્ા્લંબવી બનવી શકે છ.ે

	્ષ્ય િરમ્ાન ્ધુ ્ળતર તથા રોજિારવી મળ્ાથવી 

ગ્ામ્ જી્ન ધોર્ણમાં સુધારો થા્ છ.ે

	્ૃક્ષો ્ાનસપતતક જતંુનાશકો તરવીકે પ્ણ ઉપ્ોિવી 

છ,ે જમેકે લવીમડો, કરંજ, બકામ લવીમડો ્િેરે 

તેમજ ઘ્ણા ્ૃક્ષો ઔષધવી્ મૂ્્ ધરા્તા હોઇ 

આરોગ્ માટ ેપ્ણ ખૂબ ઉપ્ોિવી છ.ે

	શરૂ અને તનલતિદર જ ે્ ા ્ૃક્ષો જી્ંત ્ાડ તરવીકે 

તેમજ પ્ન અ્રોધક તરવીકે ઉપ્ોિવી છ.ે
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વૃક્્રોનાે જુદા-જુદા ઉદ્્રોગ્રોમાં ઉપય્રોગ

૧ કાગળ ઉદ્્રોગ તનલતિદર, અરડસૂો, સુબા્ળ, શેતુર, તશરવીષ, સરિ્ો, પલાશ, પોપલર, 
ઓસટ્તેલ્ન બા્ળ, િોરસ આંબલવી, બવીલવી, શવીમળો, ખાખરો, કોટન ટવ્ી.

૨ ટેશ્નન ઉદ્્રોગ બા્ળ, શરૂ, અજુ ્યન, બહોતન્ા, ખાંટવી આંબલવી, આમળા.

૩ રેશમ ઉદ્્રોગ શેતુર, બોર, અજુ ્યન, તસસમ.

૪ લાખ ઉદ્્રોગ ખેર, િેશવીબા્ળ, પવીપળ.

૫ રાસકેટ, નેરટંગ ઉદ્્રોગ ્ાંસ

૬ રદવાસળી ઉદ્્રોગ અરડસૂો, શવીમળો, આંબા, કિમ, સપ્તપ્ણગી, સે્ન.

૭ પેશ્નસલ ઉદ્્રોગ પાઈન ટવ્ી, સપ્તપ્ણગી, િે્િાર

૮ પલાયવૂડ ઉદ્્રોગ તશરવીષ, સે્ન, અરડસૂો, સવીસુ, સાિ, કિમ, જાંબુ, શવીમળો,
આંબો, હળિર્ો, સોનચંપો, પાઈન, તબ્ો, શાલ,બહેડા.

૯ કા્ા ઉદ્્રોગ ખેર, સોપારવી

૧૦ રમતગમતના સાધન્રો ખેર, હળિર્ો, સવીસમ, ટવીમરૂ, પોપલર, મહોિનવી, આંબલવી

૧૧ ફશ્ન્બચર કેશ્રનેટ ઉદ્્રોગ સાિ, સવીસમ, તબ્ો, સાિડ, સે્ન, તશરવીષ, લવીમડો

ઊજા્બ માટેના વૃક્્રો :  

(ક)  રળત્ણ માટેનાં વૃક્્રો :  

           ્ ્ડ્ય ્ ૉચ ઈતનસટટ્ૂટ, ્ ૉતશંગટનના ્ ૈજ્ાતનકોના 

જ્ણાવ્ા મુજબ િુતન્ાનવી અડધવી ્સતવી ખોરાક રાંધ્ા 

િરમવી મેળ્્ા લાકડાં કાપવીને ્ાપરે છ.ે ભારતના 

પલાતનંિ કતમશનના દરપોટ્ય મુજબ ત્ત્ધ  ્ૃક્ષોનવી 

બળત્ણ ક્ષમતા અને ઉતપાિનનવી માદહતવી કોઠામાં 

િશા્ય્ેલ છ.ે 

(ખ)  પેટ્્રો  ઊજા્બ  માટેનાં વૃક્્રો :   

      પેટો્તલ્મ પ્રોડકટસના મ્ા્યદિત જથથા તથા 

્ધતા જતા ભા્ોને લવીધે બળત્ણ માટ ે અ ન્ કોઇ 
ત્ક્પ તરફ હ્ે ત્ચાર્ાનવી જરુર જ્ણા્ છ.ે આ માટ ે
પેટો્ રિોપસ ્નસપતવીઓમાંથવી તેલ કે તેના જ ે્ ા પિાથયો 
બળત્ણ તરવીકે તેમજ ડવીઝલમાં તમકસ કરવી ઉપ્ોિમાં 
લઇ શકા્ છ ેજમેાં અખાધ્ તેલ ધરા્તા તનલતિદર, 
રતનજાેત (જટેો્ફા), સાલ, રાળ, કરંજ, મહૂડો, લવીમડો 
િેશવી બા્ળ, િાંડો બા્ળ, સુબા્ળ, શરુ, લવીમડો, 
કાશવીિ, આમલવી, મહૂડો, જાંબુ, પે્ટોફોરમ, તપલુ, િોરસ 
આમલવી, બોરડવી ્ િેરે જ ે્ ા ્ ૃક્ષો ્ નવીકર્ણમાં થતા એ્ા 
પેટો્ ્ૃક્ષો છ ેજ ેઅખાધ્ તેલ આપવી શકે છ ેજનેુ જતન 
કર્ાનવી જરુર છ.ે આમ, ્ૃક્ષોના ખેતવી સાથે સમન્્ના 
કૃતષ્નવીકર્ણના અતભિમથવી જ પ્ા્ય્ર્ણને રક્ષા ક્ચ 
પુરુ પાડવીને મા્ણસનવી ત્ત્ધ જરુદર્ાતોને સારવી રવીતે 
પોષવી શકા્.

કૃશ્રવનીકર્ણ અંતગ્બત આવરી શકાતા વૃક્્રોના જુદા 

જુદા ઉદ્્રોગ્રોમાં ઉપય્રોગ :

 ઔદ્ોતિક મૂ્્ો ધરા્તા ્ૃક્ષો ખેતવીનવી 

જમવીનમાં પ્ણ ્ા્્ાથવી ખેડતૂો નાના કુટવીર ઉદ્ોિો શરૂ 

કરવી સ્રોજિારવીનવી ઉમિા તકો ્ધારવી શકે છ.ે ્ળવી 

ઉદ્ાેિો દ્ારા થતા  પ્રિુષ્ણ સામે પ્ા્ય્ર્ણના રક્ષ્ણનો 

ત્ક્પ  ્ૃક્ષો જ આપવી શકે તેમ છ.ે ્ૃક્ષોના જુિા-જુિા 

ઉપ્ોિ કાેઠામાં િશા્ય્ેલ છ ેઃ
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શ્વશ્વધ વૃક્્રોની રળત્ણ ક્મતા રળત્ણ વૃક્માં્ી મળતું ઉતપાદન 

વૃક્
ગરમી ઉતપન્ન કરવાની  શશ્કત  

રકલ્રો કેલેરી/કલાક
વૃક્

રળત્ણ લાકડાનું  ઉતપાદન 
(ટન/હે)

આંરલી

ર્રોરડી

શ્નલશ્ગરર

સુરાવળ

ગ્રોરસ આંરલી

અમલતાસ

મહૂડ્રો

દેશી રાવળ 

૫૨૦૦

૪૯૦૦

૪૮૦૦

૪૨૦૦

૫૬૦૦

૫૧૬૯

૫૦૦૫

૪૯૫૦

શ્નલશ્ગરર

સુરાવળ

શર

ખીજડ્રો

દેશી રાવળ

ગાંડ્રો રાવળ

૧૯૦-૨૦૦ (૧૦ ્ષ્યનું ્ૃક્ષ)

૧૬૦-૧૮૦ (ત્્ણ ્ ષ્ય બાિ ૧ મવી X૧મવી.્ા્ેતરેમા)ં 

૭૫-૧૦૦ (૬ ્ષ્યનું ્ૃક્ષ)

૭૫-૧૦૦ (૧૫ ્ષ્યનું ્ૃક્ષ)

૪૦  (૫ ્ષ્યનું ્ૃક્ષ)

૪૦   ( ૫ ્ષ્યનું ્ૃક્ષ)

વન શ્વજ્ાનનું શ્શક્્ણ આપતી સંસ્ાઓ : 

      ભારતવી્ ્ન સંશોધન અને તશક્ષ્ણ સંસથાએ 

જાન્ુઆરવી ૧૯૮૭થવી ્નતશક્ષ્ણનવી જ્ાબિારવી જ ેતે 

રાજ્નવી ્ુતન્તસ્યટવીઓને સોંપેલ છ.ે હાલમાં િેશનવી 

ત્ત્ધ કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવીઓમાં પ્ણ ્ન ત્જ્ાન(અગ્ો-

ફોરેસટવ્ી)નું સનાતક કક્ષાનું તશક્ષ્ણ ચાલે છ.ે 

 િુજરાતમાં ન્સારવી ખાતે ફોરેસટવ્ીનવી કોલેજ 
આ્ેલવી છ ેતેમજ સને ૧૯૮૪થવી સરિાર  કૃતષ નિર, 
િાંતવી્ાડા ખાતે એ.આઇ.સવી.આર.પવી ઓન અગ્ોફોરેસટવ્ી 
્ોજના સંશોધન કા્્ય માટ ે કા ્્યરત છ.ે આ ઉપરાંત 
િેશમાં આઇ.સવી.એફ.આર.ઇ. સંચાતલત સંસથાઓ,  
િહેરાિુન, કોઇમબતુર, બેંિલોર, જબલપુર,  જોધપુર 
અને આસામ ખાતે આ્ેલ છે

Ãkrù{ s{oLkeLkk £uLfVqxo{kt ði¿kkrLkf ÿrüyu ð]ûkkuLke [fkMkýe fhíkk {¤u÷k Ãkrhýk{ku 
 yuf 100 ð»ko sqLkw ð]ûk ykþhu 160 [ku.{e. s{eLk WÃkh AkÞku ykÃku Au yLku íkuLkk ÃkktËzkLkwt fw÷ ûkuºkV¤ 
ykþhu 600 [ku.{e. sux÷wt nkuÞ Au. ÃkýoÞwõík ykðw rðþk¤ ð]ûk Ëh f÷kfu ykþhu 1,71h rf÷ku «kýðkÞw WíÃkÒk 
fhu Au íku{s h,3Ãkh rf÷ku ytøkkhðkÞwLkku ðkíkkðhý{ktÚke WÃkÞkuøk fhu Au. yk ytøkkhðkÞw ð]ûk ykþhu 40 ÷k¾ 
½Lk{exh nðk{ktÚke {u¤ðu Au su ykþhu 80,000 ½hku{ktÚke Mkhuhkþ Ãk00 ytþ ½Lk{exh søÞk{ktÚke WËT¼ðu÷ 
nkuÞ Au. yk{ £uLfVqxo{kt Ëþkoðu÷wt yk Mk[kux «{ký ykÃkýLku çkíkkðu Au fu þnuhe rðMíkkh{kt ð]ûkkuLke Mkk[ðýe yLku 
WAuh ði¿kkrLkf ÿrüyu fux÷ku {n¥ðLkku Au.
 yk heíkLke s {n¥kk ÷e÷kuíkheðk¤k rðMíkkh{kt «ðíkuo Au. yuf nufxh rðMíkkh{kt ykðu÷k ÷e÷k ÃkktËzk 18 
f÷kf{kt 600 Úke 6Ãk0 rf÷ku sux÷ku «kýðkÞw WíÃkÒk fhu Au yLku ðkíkkðhý{ktÚke 900 rf÷ku sux÷ku ytøkkhðkÞw 
WÃkÞkuøk{kt ÷u Au. Ãkqýo heíku rðfkMk Ãkk{u÷k ÷e÷kuíkheðk¤k rðMíkkh yLku AkuzðkykuLkk Mkthûkýkí{f Ãkèkyku nðk{ktLke 
yþwrØyku LkkutÄÃkkºk ½xkzku fhu Au. £uLfVqxo{kt ÚkÞu÷ {kusýe {wsçk þnuhLke nË{kt hnu÷ Äq¤Lkk hsfýku økúkBÞ 
rðMíkkh fhíkkt 6 økýk ðÄkhu nkuÞ Au. Ãk0 Úke 100 {exh Ãknku¤k ÷e÷kuíkheLkk rðMíkkh ÃkðLk rðnkuýk WLkk¤kLkk 
rËðMkku{kt çktrÄÞkh rðMíkkh fhíkkt 3.Ãk0 Mku. ðÄkhu Xtzk nkuÞ Au. yk{ ð]ûkku ËrhÞkLke MkÃkkxeÚke 700 {exh Ÿ[u 
«ðíkoíkk W»ýíkk{kLk sux÷wt s Mkh¾w W»ýíkk{kLk hk¾u Au. 
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MkkuE÷ Mkku÷hkEÍuþLk îkhk LkªËý yLku Mkqû{SðkýwykuLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk
  zkì. çke. ze. Ãkxu÷    ©e ze. ze. [kiÄhe   zkì. ðe. su. Ãkxu÷   zkì. yu[. fu. Ãkxu÷ 

yuykEMkeykhÃke ðez {uLkus{uLx, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe,ykýtË - 388110
VkuLk : (02692) 225706

 જ્ારથવી ખેતવીનવી શરૂઆત થઇ ત્ારથવી રોિ, 
જી્ાત અને નીંિ્ણ એ ખેતવી પાકોના મુખ્ િુ્મન 
િ્ણા્ છ.ે પૌરાત્ણક કાળમાં અજમા્શ અને ભૂલથવી 
કેટલવીક ખેતવી પધધતતઓ ત્કસા્ેલ હતવી જ ેપાછળથવી 
સૂક્મ જી્ાણશાસ્ત અને પાક રોિશાસ્તના ત્કાસથવી 
પાકમાં જો્ા મળતા ત્ત્ધ રોિોના તન્ંત્્ણ માટનેવી 
પધધતતઓના ત્કાસમાં પદર્ણમવી છ.ે િરેક પાકનું 
ઉતપાિન જુિા જુિા જમવીનજન્ રોિકારકો તેમજ 
નીંિ્ણો દ્ારા થતા નુકસાનથવી ઘટ ે છ.ે આ તમામને 
જમવીનનવી જતૈ્ક અને અજતૈ્ક પદરતસથતતમાં ફેરફાર 
કરવીને તેમને ખૂબ જ અસરકારક રવીતે તન્ંતત્ત કરવી 
શકા્ છ.ે

પૃથ્વી પર આશરે ત્્ણ લાખ કરતા ્ધુ 
્નસપતતઓ જો્ા મળે છ ેજમેાંથવી ૩૦ હજાર જટેલવી 
્નસપતત થોડા ઘ્ણા અંશે ઉપ્ોિવી છ.ે તે પૈકવી  
લિભિ રપ૦ જટેલવી ્નસપતત માત્ નીંિ્ણ તરવીકે 
જ ્તષે છ.ે આપ્ણે જનેે નીંિ્ણ તરવીકે જોઈએ છવીએ તે 
આ પૃથ્વી પરનો અમૂ્્ કુિરતવી સ્તોત છ.ે નીંિ્ણ એક 
અતનચછનવી્ છોડ છ ેતેમ છતાં તે િરેક જગ્ાએ જો્ા 
મળે છ.ે નીંિ્ણનો ઉપ્ોિ મુખ્ત્ે આ્ુ્ષેદિક ઔષધોનવી 
બના્ટમાં, પાંિડા્ાળા શાકભાજી તરવીકે, ઘાસચારા, 
લવીલા પડ્ાશ, િોરડા બના્્ા, કાિળ બના્્ા, 
ઝૂંપડાનવી છત બના્્ા, સુિંતધત તેલ બના્્ામાં, 
હદર્ાળવી-લોન તરવીકે, પ્ન અ્રોધક તરવીકે તથા 
જમવીનનું ધો્ા્ણ અટકા્્ા થા્ છ ેજ ેખેડતૂોના અને 
સમાજના સાચા તમત્ તરવીકે ્તષે છ.ે ટૂકંમાં, ખેતરમાં 
ત્ત્ધ પાકોમાં તથા તબનપાક ત્સતારમાં િેખાતા ત્ત્ધ 
નીંિ્ણો ખાસ પ્રકારનવી પદરતસથતતમાં તેનવી અ્િ્ણના ન 
કરતાં જતન કર્ું દહતા્હ છ.ે 

િરેક ્સતુને હંમેશા બે પાસા હો્ છ ેસારા 
અને નરસા. જ ે ્નસપતતનવી જ્ાં જરૂર નથવી ત્ાં 
ઉિવી નવીકળતવી તબનઉપ્ોિવી ્નસપતતને ‘નીંદ્ણ’ 
તરવીકે ઓળખવીએ છવીએ. ખેતરમાં ્ા્્ણવી કે રોપ્ણવી 
કરવી ઉછરે્ામાં આ્તા ખેતવી તથા બાિા્તવી પાકમાં 
પાકના છોડ તસ્ા્ ઉિવી નવીકળતવી તબનઉપ્ોિવી/અન્ 
્નસપતતને નીંિ્ણ કહે્ામાં આ્ે છ ે અથ્ા નીંિ્ણ 
એટલે નુકસાનકારક તબનઉપ્ોિવી છોડ કે જનેવી જ ે
તે સમ્ે ત્ાં જરૂર નથવી. ખેતવી કા્યો જ ે્ ા કે ્ા્્ણવી, 
આંતરખેડ, તપ્ત અને કાપ્ણવીમાં નીંિ્ણ નડતરરૂપ 
થા્ છ.ે નીંિ્ણ મુખ્ પાક સાથે ભેજ, પોષક તત્ો, 
સૂ્્યપ્રકાશ અને જગ્ા માટ ેહદરફાઇ કરે છ ેઅને છોડનો 
્ૃતધધ અને ત્કાસ અટકા્ે છ.ે જુિા જુિા પદરબળો 
દ્ારા ખેત પેિાશમાં થતાં નુકસાનમાં સૌથવી ્ધુ ૩૭ % 
સુધવીનું નુકસાન ફકત નીંિ્ણથવી થા્ છ.ે 

ખેતવીનવી શરુઆત થઇ ત્ારથવી નીંિ્ણનો પ્રશ્ 
ખેડતૂોને મૂંઝ્વી રહ્ો છ.ે નીંિ્ણનો પ્રશ્ માત્ ખેડતૂોનો 
જ પ્રશ્ ન રહેતાં માન્ સમાજનો પ્રશ્ બનવી િ્ેલ છ.ે 
હાલના સંજોિોમાં નીંિ્ણ ખેડતૂ સમાજ તસ્ા્ માન્ 
જાતનવી તંિુરસતવી માટ,ે પશુપાલકો માટ,ે ્ેપારવી સમાજ 
માટ,ે નહેરોમાં અંતરા્રૂપે, જિંલમાં પડકારરૂપે તથા 
પવી્ાના પા્ણવીમાં કેટલવીક જગ્ાએ જળાશ્ોમાં પ્રિૂષ્ણ 
રૂપે ત્કટ સમસ્ારૂપ છ.ે ખેડતૂોનવી ઇચછા ્ષયોથવી 
નીંિ્ણને સિંતર િૂર કર્ાનવી રહવી છ,ે પરંતુ આ પ્રશ્ 
તરફ પુરતા પ્રમા્ણમાં ધ્ાન આપ્ામાં આ્ેલ નથવી 
કાર્ણ કે રોિ અને જી્ાત દ્ારા પાકમાં થતું નુકસાન 
સપષટ રવીતે નરવી આંખે જોઇ શકા્ છ,ે જ્ારે નીંિ્ણ 
દ્ારા થતું નુકસાન પાક ઉતપાિનના અંતે ઘટાડા રૂપે 
પરોક્ષ રવીતે જ્ણા્ છ.ે નીંિ્ણ તન્ંત્્ણનુ મહત્્ ્ોગ્ 
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સમ્ે ન સ્વીકાર્ાના કાર્ણે આજના ખેડતૂો માટ ેનીંિ્ણ 
પડકારરૂપ સમસ્ા છ.ે

એક મોજ્ણવી મુજબ આપ્ણા િેશમાં નીંિ્ણથવી 

એકલા ધાન્, કઠોળ તથા તેલવીતબ્ા પાકોમાં ્ ષષે િહાડ ેન 

િેખા્ તે્ું અંિાજીત ` ૫૦,૦૦૦ કરોડનું નુકસાન થા્ 

છ.ે નીંિ્ણથવી ખરવીફ પાકોમાં અંિાજ ે૩૬.પ ટકા જટેલો 

અને ર્વી પાકોમાં રર.૭ ટકા જટેલો ઉતપાિનમાં ઘટાડો 

નોંધા્ો છ.ે નીંિ્ણો જમવીનમાંથવી પોષક તત્ો ઉપાડ્ામાં 

ભાિ પડા્ે છ ેઅને હેકટરે એક ્ષ્યમાં સરેરાશ ૩૦ 

દક.ગ્ા. નાઇટો્જન, પ દક.ગ્ા. ફોસફરસ અને ૯૦ દક.ગ્ા. 

પોટાશનું શોષ્ણ કરવી જમવીનનવી ફળદ્ુપતા ઘટાડ ે છ.ે 

કેટલાક નીંિ્ણો રોિ અને જી્ાતનું આશ્્સથાન હોઇ 

પાકનવી િેરહાજરવીમાં રોિ અને જી્ાતનો જી્નરિમ 

ચાલુ રાખ્ામાં મિિરૂપ થા્ છ.ે િાજરઘાસ (કોંગ્ેસ 

ઘાસ) જ ે્ ા નીંિ્ણો મનુષ્ તેમજ પ્રા્ણવીઓમાં એલજી્ય 

જ ે્ ા રોિો નોતરે છ ેઅને તંિુરસતવીને હાતન પહોંચાડ ેછ.ે

નીંદ્ણ દ્ારા પાક ઉતપાદનમાં ઘટાડ્રો : 

 ભારતમાં જુિા જુિા કૃતષ સંશોધન કેનદ્ ખાતે 

હાથ ધર્ામાં આ્ેલ અભ્ાસ દ્ારા નોંધ્ામાં આ્ેલ 

છ ેકે નીંિ્ણો દ્ારા પાક ઉતપાિનમાં ૧૦ ટકાથવી માંડવીને 

૧૦૦ ટકા સુધવી ઘટાડો થઇ શકે છ.ે ત્ત્ધ પાકોમાં 

નીંિ્ણ દ્ારા સૌથવી ઓછો ઘટાડો ્દર્ાળવીના પાકમાં 

૧૦ થવી ૪ર ટકા અને સૌથવી ્ધુ જીરુના પાકમાં ૯૦ થવી 

૧૦૦ ટકા સુધવી ઘટાડો નોંધા્ેલ છ.ે

નીંદ્ણ દ્ારા પાકની ગુ્ણવત્ા પર ્તી અસર :

 નીંિ્ણથવી પાકનું ઉતપાિન ઘટ ેછ ેસાથે સાથે 

પાકનવી િુ્ણ્તિા પ્ણ ઘટ ે છ.ે નીંિ્ણથવી કપાસમાં 

જીનીંિના ટકા, શેરડવીમાં શક્યરાના ટકા, મિફળવી જ ે્ ા 

તૈલવીપાકોમાં તેલના ટકા કે કઠોળ અને ધાન્ પાકોમાં 

પ્રોટવીનના ટકામાં ઘટાડો નોંધા્ેલ છ.ે

પ્રોરક તતવ્રો ત્ા પા્ણીના શ્રોર્ણમાં હરરફાઇ :

 નીંિ્ણનવી ત્ત્ધ જાતોમાં આ્્્ક તત્ોના 
ટકા સામાન્ પાકો કરતા ્ધારે હો્ છ.ે આથવી 

નીંિ્ણનું પ્રમા્ણ જો ્ધુ હો્ તો કોઇપ્ણ પાક આ્્્ક 

પોષક તત્ોનું શોષ્ણ ઓછા પ્રમા્ણમાં કરવી શકે જથેવી 
ઉતપાિનમાં ઘટાડો ્ધુ થા્ છ.ે નીંિ્ણ ભેજના શોષ્ણ 

માટ ેપાક સાથે હરવીફાઇ કરે છ ેતેમજ ભેજનું શોષ્ણ 

કર્ાનવી શતકત નીંિ્ણમાં ્ધુ હોઇ હદરફાઇને કાર્ણે 
પાક ઉતપાિન ઘટ ેછ.ે

 આમ ઉપ્ોિવીતાનવી દ્તષ્ટએ નીંિ્ણ ફા્િાકારક 

હો્ા છતાં ખેતવી પાકોમાં અને અન્ રવીતે નુકસાનકારક 
હો્ાથવી તેનું ્ોગ્ સમ્ે અને પદ્ધતતથવી વ્્સથાપન 

કર્ું અત્ંત જરૂરવી છ.ે નીંિ્ણનવી સમસ્ા મોટ ેભાિે 
ચોમાસામાં પાક તથા તબનપાક ત્સતારમાં ્ધુ જો્ા 

મળે છ.ે પરંતુ જ્ાં બારેમાસ તપ્તનવી સુત્ધા ઉપલબધ 

હો્ છ ેતે્ા ત્સતારમાં ત્્ણે્ ઋતુમાં નીંિ્ણનો પ્રશ્ 

રહે છ.ે 

ઉપરોકત બાબતોને ધ્ાનમાં લઇ પાક 

ત્સતારમાં સમ્સર નીંિ્ણો િૂર કર્ા ખૂબ જ જરૂરવી 

છ.ે નીંિ્ણોનવી હાજરવીના કાર્ણે પોષક તત્ો તથા 

તપ્તનો કા્્યક્ષમ ઉપ્ોિ થઇ શકતો નથવી પદર્ણામે 

ઉતપાિનમાં ઘટાડો થા્ છ ે અને ખેતવી ખચ્ય ્ધે છ.ે 
નીંિ્ણોના અસરકારક તન્ંત્્ણ માટ ેત્ત્ધ રાસા્ત્ણક 
અને તબનરાસા્ત્ણક પધધતતઓ અપના્્ામાં આ્ે છ.ે 

અત્ે નીંિ્ણોનું તન્ંત્્ણ તબનરાસા્ત્ણક પદ્ધતત ‘સોઇલ 
સોલરાઇઝેશન’ દ્ારા કે્વી રવીતે કર્ું તેનવી ત્િત્ાર 
માદહતવી ઉપલબધ કર્ાનો પ્ર્ાસ કરેલ છ.ે ઘ્ણા બધા 

અસરકારક રસા્્ણોનો ઉપ્ોિ રોિ, જી્ાત, નીંિ્ણો, 
કૃતમ ્િેરેના તન્ંત્્ણ માટ ેકર્ામાં આ્તો હતો પરંતુ 
અમુક રસા્્ણોનવી િંભવીરતાને ધ્ાને લઇ તેના ્પરાશ 

ઉપર અંકુશ મૂક્ામાં આવ્ો છ.ે આમ અન્ ્ૈકત્પક 
વ્્સથાપનના ભાિ રૂપે સોઇલ સોલરાઇઝેશન ખૂબ જ 

અિત્નું છ.ે
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સોઇલ સોલરાઇઝેશન (જમવીનના સૌરવીકર્ણ) 
દ્ારા જમવીનના ઉપરના થરના સૂક્મ ્ાતા્ર્ણમાં 
ફેરફાર કરવીને જમવીનજન્ રોિકારકો, જમવીનજન્ 
જી્ાતનવી જુિવી જુિવી અ્સથાઓ  અને નીંિ્ણના બવીજને 
પાકનવી ્ા્્ણવી પહેલા જ તન્ંતત્ત કરવી શકા્ છ.ે       

સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન એટલે શું?

 સોઇલ સોલરાઇઝેશન એટલે જમવીનનું 
સૌરવીકર્ણ. જમવીનનવી સપાટવી ઉપર પલાતસટકનવી પારિશ્યક 
પાતળવી શવીટને ચોક્કસ સમ્ માટ ેપાથરવી સૂ્્યના દકર્ણો 
દ્ારા જમવીનને તપા્્વી તેને સોઇલ સોલરાઇઝેશન 
કહે્ામાં આ્ે છ.ે સોઇલ સોલરાઇઝેશનનો ઈતતહાસ 
ખૂબ જ પુરા્ણો છ.ે ભારતવી્ સંસકૃતતમાં ખેત ઉતપાિનોને 
સૂ્્યના તાપમાં સૂક્વીને તેનવી જાળ્્ણવી કર્ાનવી તેમજ 
ઉનાળામાં ઊંડવી ખેડ કરવી જમવીનને સૂ્્યના તાપમાં 
તપા્્ાનવી પ્રથા પ્રચતલત હતવી. તેનાથવી જમવીનમાં રહેલા 
હાતનકારક સૂક્મ જી્ાણઓ નાશ પામે છ ેતથા જમવીનમાં 
રહેલા નીંિ્ણોના બવીજનવી સફૂર્ણશતકતમાં ઘટાડો થા્ 
છ.ે સોઇલ સોલરાઇઝેશનનો ઉપ્ોિ કરવી જમવીનના 
સૂક્મ જી્ાણઓ અને નીંિ્ણનું તન્ંત્્ણ કર્ા માટ ે
પધધતતસરનું સંશોધન ૧૯૭૬માં થ્ું અને તે પછવી તેનો 
વ્ાપ ્ધતો િ્ો છ.ે સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધધતત 
દ્ારા ્ાતા્ર્ણ, પાક, પા્ણવી તથા જમવીનને પ્રિૂતષત ક્ા્ય 
તસ્ા્ નીંિ્ણ, જમવીનમાં રોિ કરનારા જી્ાણઓ, ફૂિ 
તથા કૃતમનું પ્ણ વ્્સથાપન કરવી શકા્ છ.ે 

સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન કરવા માટે મુખય જરૂરરયાત ઃ

(૧) જમવીનનું સૌરવીકર્ણ કર્ા માટ ે્ષ્યના સૌથવી ્ધુ 
તાપમાનના દિ્સો/મદહનાઓનો સમ્ પસંિ 
કર્ો. િુજરાતમાં ઉનાળાના એતપ્રલ અને મે 
મદહનાનો સમ્ પસંિ કર્ો.

(૨) જમવીનનો ભેજ પ્રમા્ણસર રહે તે ખૂબ જ જરૂરવી છ ે
જથેવી સૂ્્યનવી િરમવી નવીચેના સતર સુધવી પ્રસરે અને 
્ધુમાં ્ધુ નીંિ્ણના બવીજનવી સફૂર્ણશતકત તેમજ 
હાતનકારક સુક્મ જી્ાણંઓ નાશ પામે. 

(૩) જમવીનમાં તપ્ત આપવી ્ રાપ થ્ે ખેડ કરવી જમવીનને 
સારવી રવીતે તૈ્ાર કર્વી. મોટા ઢફેા કે કચરો રહે 
નદહ તેનું ખાસ ધ્ાન રાખ્ું.

(૪)  સોઇલ સોલરાઇઝેશન કર્ા માટ ે પારિશ્યક 
પલાતસટક શવીટનો ઉપ્ોિ કર્ો.

(૫)  સોઇલ સોલરાઇઝેશન કરેલ જમવીનને ્ધુ પડતવી 
ખલેલ પહોંચાડ્ા તસ્ા્ પાકનવી ્ા્્ણવી કર્વી

(૬)  ્ધુ લાંબા સમ્ સુધવી તન્ંત્્ણ મેળ્્ા માટ ે
જમવીનને ્ોગ્ પદરતસથતતમાં રાખ્વી, રોિમુકત 
બવીજ / રોપનો ઉપ્ોિ કર્ો અને રોિકારકોના 
સંરિમ્ણથવી જમવીનને બચા્્વી.

(૭)  સોઇલ સોલરાઇઝેશનને કાર્ણે જમવીનનવી ભૌતતક, 
રાસા્ત્ણક અને જતૈ્ક પદરતસથતતમાં ફેરેફાર થા્ 
છ.ે જ ેપાકના ત્કાસને અસર કરે છ.ે આથવી ્ ા્્ણવી 
સમ્, ્ા્્ણવી અંતર અને ખાતર વ્્સથાપનમાં 
પાકને અનુરૂપ જરૂરવી ફેરફાર કર્ો. 

સ્રોલરાઇઝેશન (સૌરવીકર્ણ)નો શ્સધધાંત :

	 સૌરવીકર્ણ એ એક હાઇડો્થમ્યલ પ્રદરિ્ા છ,ે 
જ ે સૌરવીકર્ણ િરમ્ાન અને પછવી ભેજ્ાળવી 
જમવીનમાં થમ્યલ અને અન્ ભૌતતક, રાસા્ત્ણક 
અને જતૈ્ક ફેરફારો લા્ે છ.ે 

	 પારિશ્યક પોલવીથવીલવીન સૂ્્યમાંથવી પ્રાપ્ત થતા ટુકંા 
સૂ્્ય તરંિને પસાર થ્ા િે છ ેઅને જમવીનમાંથવી 
નવીકળતા લાંબા સૂ્્ય તરંિને પાછા જતા રોકે છ ે
જથેવી જમવીનનું તાપમાન ્ધે છ.ે 

	 જમવીનમાંથવી ભેજનું ્રાળમાં રૂપાંતર થઇ 
પલાતસટક શવીટનવી નવીચે જમા થા્ છ ેઅને જમવીન 
પર ટપકે છ.ે

	 પલાતસટકનવી અંિરનવી બાજુના ભાિમાં જમા 
થ્ેલા પા્ણવીના તબંિુઓ લાંબા સૂ્્ય તરંિોને 
પકડવી રાખે છ ેઆથવી જમવીન િરમ થા્ છ.ે  
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સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન કરવાની રીત :

(૧) જમીનની તૈયારી :

 સૌથવી અસરકારક રવીતે સોઇલ સોલરાઇઝેશન 

ત્ારે જ શક્ બને જ્ારે પલાતસટક શવીટને સારવી રવીતે 

તૈ્ાર કરેલ જમવીનનવી સપાટવીનવી ઉપર પાથર્ામાં આ્ે.  

આ માટ ે જમવીનને ખેડવીને બરાબર ભરભરવી બના્્વી 

અને તેનવી ઉપરનવી સપાટવી પર કોઈ ઢફેા કે અન્ કચરો 

ન રહે તેનું ખાસ ધ્ાન રાખ્ું જથેવી પલાતસટક પર કા્ણાં 

પડવી કોઈ નુકસાન થા્ નદહ.

(૨) પલાશ્સટક પા્રવાની રીત :

 પલાતસટક શવીટ હાથ દ્ારા અથ્ા મશવીન 

દ્ારા પાથરવી શકા્ છ.ે આ પલાતસટક શવીટનવી બાજુનવી 

ખુલ્વી દકનારવીઓને નાનવી ખાઈ બના્વી તેમાં િાબવી િે્વી 

જથેવી સોલરાઇઝેશન ્ખતે આ શવીટ ખુલવી જા્ નદહ. 

ખેડતૂ આખા ખેતરને કે ્ા્્ણવી કર્ા જટેલા ત્સતારનું 

જ ે્ ા કે ધરૂઉછરેનવી નસ્યરવીના બેડને પોતાનવી જરૂદર્ાત 

મુજબ સોલરાઇઝેશન નવીચેનવી રવીતે કરવી શકે છ.ે 

(ક) સંપૂ્ણ્બ સાેઇલ સ્રોલરાઇઝેશન :

 ્ા્ેતર કર્ાના સંપૂ્ણ્ય ત્સતારને આ્રવી 

લે્ો હો્ તો પલાતસટકનવી શવીટને સમગ્ ત્સતાર પર 

પાથર્ામાં આ્ે છ.ે આ માટ ેઅલિ અલિ પલાતસટકનવી 

શવીટનવી ધારને અ્ટા્્ા્ોલેટ (્ુ્વી) પ્રતતકારક િુંિરનો 

ઉપ્ોિ કરવી જોડ્ામાં આ્ે છ.ે બવીજી રવીતે પાસપાસેનવી 

પલાતસટકનવી શવીટનાં છડેાઓને જમવીનમાં િબા્્ાનવી 

રવીતથવી પ્ણ કરવી શકા્ છ ેજ ેઓછા ખચષે કરવી શકા્ 

છ ે પ્ણ મા્જત ્િરનવી જમવીનથવી સૌરવીકર્ણ કરેલ 

ત્સતારમાં રોિકારકોનો ઉપદ્્ થ્ાનવી સંભા્ના રહે 

છ.ે જો સોલરાઇઝેશનનવી મા્જત ક્ા્ય પછવી જમવીનનવી 

તૈ્ારવી કર્ાનવી હો્ તો ્ધુ પડતવી ઊંડવી ખેડ કર્વી 

નદહ. જ ેજમવીન ્ધારે રોિકારકો, કૃતમ કે બહુ્ષા્ય્ુ 

નીંિ્ણથવી ઉપદ્ત્ત હો્ ત્ાં ્ા્ેતર કર્ા માટનેા 

ત્સતારનું સંપૂ્ણ્ય સૌરવીકર્ણ કર્ું દહતા્હ છ.ે (જૂઅાે 

ફાેટાે પેજ નં ૧૪૯)

(ખ) આંશ્શક સાેઇલ સ્રોલરાઇઝેશન :

 આ પ્રકારમાં જમવીન પર તૈ્ાર કરેલ ફકત 

િાિવી ક્ારા/ક્ારાનવી જગ્ામાં મા્જત કર્ામાં આ્ે 

છ.ે આ ક્ારાનવી પહોળાઈ ઓછામાં ઓછવી ૭૫ સે.મવી. 
પહોળવી હો્વી જોઈએ કે જથેવી ધરૂ/પાકનવી ્ધારે હારનવી 

્ા્્ણવી થઇ શકે. આ પધધતતથવી ્ધુ સરળતાથવી અને 
ઓછા ખચષે સોલરાઇઝેશન કરવી શકા્ છ ેકાર્ણ કે તેમાં 
ઓછવી પલાતસટક શવીટનવી જરૂર પડ ેછ ેઅને તેને જોડા્ાનો 

કોઈ ખચ્ય થતો નથવી. આ પધધતતથવી નીંિ્ણનું અસરકારક 
તન્ંત્્ણ મળે છ ેપ્ણ જમવીનજન્ જી્ાણંઓ, ફ્િૂ તથા 

કૃતમનું લાંબા સમ્ સુધવી તન્ંત્્ણ થઇ શકતું નથવી. 

(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં ૧૪૯)  

(૩) શ્પયત : 

 ભેજ્ાળવી જમવીનમાં શુષક માટવી કરતાં 

િરમવીનું ્ધુ સારંુ પ્રસર્ણ થા્ છ ે અને જમવીનજન્ 
સૂક્મ જી્ાણઓ િરમવીથવી ્ધારે સં્ેિનશવીલ બને છ.ે 

અસરકારક સોલરાઇઝેશન કર્ા માટ ે પલાતસટક શવીટ 

ઢાંકેલ જમવીનનવી ઉપરનવી સપાટવી ઓછામાં ઓછવી ૭૦ 

% ક્ષેત્ ક્ષમતા (દફ્ડ કેપેતસટવી) એ સંતૃપ્ત થ્ેલવી હો્વી 
જોઈએ અને ૬૦ તમ.મવી. ઊંડાઈ સુધવી જમવીનમાં ભેજ 

હો્ો જોઈએ. આ માટ ેજમવીનને પલાતસટક શવીટ પાથ્ા્ય 

પહેલા કે પછવી તપ્ત આપ્ું. પલાતસટક શવીટ નવીચે ટપક 
પધધતત ્ડ ેપ્ણ તપ્ત આપ્ાનવી વ્્સથા કરવી શકા્ 
તેના માટ ેપલાતસટક શવીટ પાથ્ા્ય પહેલા ટપકનવી લેટરલ 

પાઈપ િોઠ્્વી. સામાન્ રવીતે સોલરાઇઝેશન ્ખતે 
ફરવીથવી તપ્ત આપ્ાનવી જરૂર રહેતવી નથવી પ્ણ ખૂબ જ 

રેતાળ જમવીન હો્ અથ્ા જમવીનનો ભેજ ૫૦ % ક્ષેત્ 

ક્ષમતા કરતાં ઓછો થા્ તો તપ્ત આપવી શકા્.   

(૪) માવજતની અવશ્ધ :

 પલાતસટકનવી શવીટને ૪ થવી ૬ અઠ્ાદડ્ા 
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માટ ે જમવીન ઉપર ઢાંકવી રાખ્વી જોઈએ જથેવી ્ધુમાં 

્ધુ ઊંડાઈ સુધવી જમવીનને િરમ કરવી શકા્. સૌરવીકર્ણ 

કર્ા માટ ે ્ષ્યના સૌથવી ્ધુ તાપમાનના દિ્સો/

મદહનાઓનો સમ્ પસંિ કર્ો. 

(૫) પલાશ્સટક દૂર કરવું ત્ા વાવ્ણી ઃ

 પલાતસટક ્ા્ેતર પહેલાં િૂર કરવી શકા્ છ ે

અથ્ા આ પલાતસટક જમવીન પર ઢાંકેલું રાખવીને પાકનવી 

ફેરરોપ્ણવી કરવી તેનો મત્ચંિ તરવીકે પ્ણ ઉપ્ોિ કરવી 

શકા્ છ ેપ્ણ તે અન્ ખેતવી કા્યોમાં અડચ્ણરૂપ બને 

છ.ે સોલરાઇઝેશન ક્ા્ય પછવી તરત જ ્ા્્ણવી કર્વી 

દહતા્હ છ ેઆ માટ ેજમવીનને ઓછામાં ઓછવી ખલેલ 

પહોંચે તે રવીતે ્ા્્ણવી માટ ેતૈ્ાર કર્વી.

સ્રોલરાઇઝેશનની ઉપય્રોગીતા :

 સોઇલ સોલરાઇઝેશનનો ઉપ્ોિ 

ધરુ્ાડવી્ામાં, ગ્વીનહાઉસમાં અને બાિા્તવી પાકોના 

શરૂઆતના તબક્ક ેરોિકારક અને નીંિ્ણનાં અસરકારક 

તન્ંત્્ણ માટ ેકરવી શકા્ છ.ે 

(૧) ધરવાડીયામાં ઉપય્રોગ :

 સંશોધનના પદર્ણામો િશા્ય્ે છ ે કે 

ધરૂ્ાદડ્ાનવી જમવીનમાં સોલરાઇઝેશન કર્ાથવી 

રોપ્ાલા્ક તંિુરસત ધરૂનવી સંખ્ા ્ધારે મળે છ ેતેમજ 

ધરૂ જ્િવી તૈ્ાર થા્ છ.ે તેનાથવી કૃતમ તેમજ નીંિ્ણનું 

અસરકારક રવીતે  તન્ંત્્ણ થા્ છ.ે       

(૨) ગ્ીનહાઉસમાં ઉપય્રોગ :

 ગ્વીનહાઉસમાં સોલરાઇઝેશનથવી ખુલ્ા 

ખેતર કરતાં ્ધારે િરમવી પેિા થા્ છ ેઆથવી ઓછા 

તાપમાનના સમ્ે પ્ણ અસરકારક રહે છ.ે ગ્વીનહાઉસમાં 

સોલરાઇઝેશન કર્ા માટ ેજમવીનને સમતલ કરવી તેના 

પર પલાતસટક પાથર્ું. આ માટ ે ્ધુમાં ્ધુ િરમવીના 

દિ્સો પસંિ કર્ા. ગ્વીનહાઉસનું છાપરૂ બરાબર સ્ચછ 

કર્ું. પલાતસટક પાથ્ા્ય પછવી ગ્વીનહાઉસ ૪ અથ્ા ્ધુ 

અઠ્ાડવી્ાના સમ્ માટ ેહ્ાચુસત બંધ કર્ું. િરમવીના 

દિ્સોમાં તેમાં ૭૦૦ સે. સુધવી તાપમાન થા્ છ.ે આ 

તાપમાને એક અઠ્ાડવી્ાના સમ્માં જ સોલરાઇઝેશન 

થઇ જા્ છ.ે  (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં ૧૪૯)

(૩) રાગાયતી પાક્રોના રગીચામાં ઉપયાેગ :

 ફળપાકોનવી રોપ્ણવી પહેલા કે ન્ા બિવીચાનવી 
શરૂઆતના તબક્ક ેસોલરાઇઝેશન ખૂબ જ અસરકારક 
રહે છ.ે બાિા્તવી પાકોના થડનવી આજુબાજુ પારિશ્યક 
પલાતસટક પાથરવીને સળંિ જોડ્ામાં આ્ે છ.ે  સારા 
પદર્ણામ માટ ે ફળ પાકોનવી ્ા્્ણવી પછવી તરત જ 
સોલરાઇઝેશન કર્ું. તેનાથવી જમવીનનો ભેજ પ્ણ 
જળ્ાઈ રહે છ.ે 

સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન માટે પલાશ્સટકની પસંદગી :

(ક) પલાશ્સટકન્રો રંગ :

સોઇલ સોલરાઇઝેશન માટ ેપારિશ્યક પલાતસટક 
્ધારે અસરકારક હો્ છ,ે જ્ારે કાળા રંિના 
પલાતસટકનો ઉપ્ોિ મત્ચંિ (આચછાિન) માટ ે ્ધુ 
થા્ છ,ે જ ેનીંિ્ણ તન્ંત્્ણ માટ ે્ધુ ઉપ્ોિવી છ.ે જ્ાં 
સૂ્્યપ્રકાશ ઓછો હો્ અને નીંિ્ણનો ઉપદ્્ ્ ધારે હો્ 
તે્ા ઊભા બાિા્તવી અને ્ેલા્ાળા પાકોમાં કાળા 
રંિના પલાતસટકનો ઉપ્ોિ કર્ાથવી સોલરાઇઝેશન 
સાથે નીંિ્ણ તન્ંત્્ણ પ્ણ કરવી શકા્ છ.ે કાળા રંિના 
પલાતસટકથવી જમવીનનું ઉષ્ણતામાન પારિશ્યક પલાતસટક 
કરતાં પ્રમા્ણમાં થોડુ ંઓછુ ંરહે છ,ે આથવી સોલરાઇઝેશન 
કર્ા માટ ે ્ધારે સમ્ માટ ે પલાતસટક પાથરવી રાખ્ું 
જોઈએ. લવીલો, રાખોડવી કે અન્ રંિના પલાતસટક 
પારિશ્યક પલાતસટક જટેલું સારંુ પદર્ણામ આપતા નથવી 
આથવી તેનો ઉપ્ોિ મત્ચંિ તરવીકે ્ધુ ્ોગ્ છ.ે

(ખ) પલાશ્સટકના પ્રકાર અને જાડાઈ :

જમે પલાતસટકનવી જાડાઈ ઓછવી તેમ જમવીનને 
િરમ કર્ાનવી ક્ષમતા ્ધુ હો્ છ.ે અ્ટા્્ા્ોલેટ 
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પ્રતતકારક ૨૫ માઈરિોન (૦.૦૦૧ ઇંચ અથ્ા ૦.૦૨૫ 
એમ.એમ.) જાડાઈનવી પલાતસટક શવીટ અસરકારક અને 
આતથ્યક રવીતે પર્ડ ે તેમ હો્ા છતાં તે પ્ન અને 
પ્રા્ણવીઓથવી ્ધારે નુકસાન પામે છ.ે ્ધારે પ્ન્ાળા 
ત્સતાર માટ ે૩૮ થવી ૫૦ માઈરિોન જાડાઈનું પલાતસટક 
્ાપર્ું. સોલરાઇઝેશન ્ખતે પલાતસટક પર કા્ણાં ન 
પડ ે તેનું ખાસ ધ્ાન રાખ્ું. સામાન્ રવીતે ભારતવી્ 
પદરતસથતતમાં ૨૫ માઈરિોન (૦.૦૨૫ એમ.એમ. અથ્ા 
૧૦૦ િેજ) જાડાઈનું પલાતસટક સોઇલ સોલરાઇઝેશન 
માટ ે્ધુ ્પરા્ છ.ે

પલાશ્સટકન્રો શ્નકાલ :

સોઇલ સોલરાઇઝેશન પૂ્ણ્ય થ્ા પછવી 

પલાતસટકનો ્ોગ્ રવીતે તનકાલ કર્ામાં ન આ્ે તો 

લાંબા િાળે પ્ા્ય્ર્ણમાં પ્રિૂષ્ણ ફેલા્ે છ ેઅને ખચા્યળ 

બને છ ે આથવી તેનો ્ોગ્ રવીતે તનકાલ કર્ો ખૂબ 

જ જરૂરવી છ.ે સામાન્રવીતે ૧૦૦ માઈરિોન (૦.૧૦૦ 

એમ.એમ.) કરતા ્ધુ જાડાઈના પલાતસટકનો ઉપ્ોિ 

એક કરતા ્ધારે ્ખત કરવી શકા્ છ ે આથવી તેનો 

્ોગ્ રવીતે સંગ્હ કર્ો જોઈએ અથ્ા રવીસા્કલ 

કરવી ફરવીથવી પલાતસટકનો સોલરાઇઝેશન માટ ે ઉપ્ોિ 

કર્ો જોઈએ. રાય્રોડીગ્ેડેરલ કે ફ્રોટ્રોડીગ્ેડેરલ 

પલાશ્સટકના ઉપય્રોગની સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન માટે 

ભલામ્ણ ન્ી.

સ્રોલરાઇઝશેનની જમીનના શ્વશ્વધ ઘટક્રો પર અસર :

(૧) જમીનના ઉષ્ણતામાનમાં વધાર્રો :

સોલરાઇઝેશનથવી જમવીનનવી ઉપરનવી સપાટવી 

્ધારે િરમ થા્ છ ે અને જમે ઊંડાઈ ્ધે તેમ 

ઉષ્ણતામાનમાં ઘટાડો થા્ છ.ે સોલરાઇઝેશનથવી 

સામાન્ તાપમાન કરતા ૫ થવી ૧૦0સે જટેલા જમવીનના 

ઉષ્ણતામાનમાં ્ધારો થા્ છ.ે પદર્ણામે જમવીનમાં 

જતંુરદહત પ્રદરિ્ા થા્ છ ેઅને રોિ કરનાર જી્ાણઓ, 

ફૂિ, કૃતમ તથા નીંિ્ણનું અસરકારક તન્ંત્્ણ મળે છ.ે 

ગ્વીન હાઉસમાં અથ્ા બે પડ્ાળા પલાતસટકથવી જમવીનનું 

સોલરાઇઝેશન કર્ામાં આ્ે તો ્ધુ ઉષ્ણતામાન ્ધુ 

ઊંડાઈ સુધવી મળે છ.ે 

માવજતની અવશ્ધની જમીનના ઉષ્ણતામાન અને નીંદ્ણના રીજના ઉગાવા પર અસર

સમયગાળ્રો  
(અઠવાડીયા) 

શ્વશ્વધ ઊંડાઈએ જમીનનું 
ઉષ્ણતામાન (૦સે) 

પલાશ્સટક લીધા પછી નીંદ્ણના રીજન્રો ઉગાવ્રો  
(સંખયા/મી૨)

લૂ્ણી  નાળી

૫ સે.મી. ૧૫ સે. મી. ૩ મરહના ૧૨ મરહના ૩ મરહના ૧૨ મરહના   

૦ ૩૨.૫ ૨૯.૫ ૧૩૨૨ ૧૩૭ ૧૭ ૧૮

૨ ૪૬.૫ ૩૭.૭ ૧ ૧૬ ૧૧ ૨

૪ ૪૪.૨ ૩૭.૬ ૦ ૧૬ ૧ ૨

૬ ૪૫.૩ ૩૯.૫ ૦ ૧૦ ૦ ૫

હ્રોર્રોશ્વતઝ (૧૯૮૩)
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 (૨) જમીનનાં ભૌશ્તક અને રાસાયશ્્ણક ગુ્ણધમયો 
પર અસર:

સોલરાઇઝેશનને કાર્ણે જમવીનના ભૌતતક 

અને રાસા્ત્ણક િુ્ણધમયોમાં સકારાતમક ફેરફાર  થા્ 

છ,ે જ ેપાકના ્ૃતદ્ધ અને ત્કાસમાં મિિ કરે છ.ે તેને 

કાર્ણે જમવીનના સેતનદ્્ પિાથ્યનું ત્ઘટન ઝડપવી બને છ,ે 

પદર્ણામે પાકને પોષક તત્ો ્ધુ પ્રમા્ણમાં લભ્ બને 

છ.ે જમવીનનવી પાસ (તટ્થ) માં પ્ણ સુધારો થા્ છ.ે

ચેન અને કટ્યને (૧૯૮૦) નોધ્ું હતું કે સોલર 

દહટીંિ દ્ારા સેતનદ્્ તત્ો જ ે્ ા કે નાઈટ્ટે, એમોતન્ા, 

પોટાશ, કેત્શ્મ, મેગ્ેતશ્મ અને કલોરવીનનો ્ધારો 

થા્ છ.ે સટપેલેનટ્ણ અને સહકા્્યકરોએ ૧૯૮૩મા 

સંશોધન દ્ારા પુર્ાર કરેલ કે નાઈટ્ટે અને એમોતનકલ 

રૂપમાં નાઈટો્જન  સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્ારા િોરાડ ુ

રેતાળ જમવીનમાં ૨૬ દક.ગ્ા./હેકટર, રેતાળ- િોરાડુ ં

જમવીનમાં ૬૦ દક.ગ્ા./હેકટર, િોરાડુ ં જમવીનમાં ૪૩ 

દકગ્ા/ હેકટર અને િોરાડુ ંકલે જમવીનમાં ૧૭૭ દકગ્ા/ 

હેકટર ઉમેરા્ છ.ે આ્ણંિ ખાતે રેતાળ-િોરાડુ ંજમવીનમાં 

કરેલ સંશોધનો બતા્ે છ ેકે સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્ારા 

જમવીનનવી છવીદ્તા, ભેજ સંગ્હશતકત, પવીએચ, સેતનદ્્ 

તત્ો, કુલ નાઈટો્જન, લભ્ નાઈટો્જન, ફોસફરસ અને 

પોટાશમાં ્ધારો થ્ેલ હતો. સંશોધનો પુર્ાર કરે છ ે

કે સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્ારા કુલ નાઈટો્જનમાં ્ધારો 

થા્ છ.ે જ્ારે સૂક્મતત્ોનવી લભ્તામાં ઘટાડો જો્ા 

મળે છ.ે ભેજ્ાળવી જમવીનમાં સોઇલ સોલરાઈઝેશન 

કર્ાથવી સેતનદ્્ તત્ અને લભ્ પોટાશમાં ્ધારો થા્ 

છ.ે

ઉપરોકત માદહતવી પરથવી ફતલત થા્ છ ે
કે સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્ારા જમવીનના ભૌતતક- 
રાસા્ત્ણક િુ્ણધમયોમાં સુધારો થા્ છ ે જનેે કાર્ણે 
છોડને જરૂરવી તત્ોનવી હેરફેર ઝડપવી બનતા પાકનવી 
્ૃતદ્ધ અને ત્કાસ સારો થા્ છ.ે ્ળવી જમવીનનવી ભૌતતક 
પદરતસથતત જ ેસુધારે છ ેતેથવી જમવીન, પા્ણવી અને હ્ાનવી 
એકસૂત્તા સારવી જળ્ાઈ રહે છ ેજ ેપાકના ત્કાસ માટ ે
અત્ંત જરૂરવી છ.ે

(૩) ર્રોગકારક્રો અને નીંદ્ણ શ્નયંરિ્ણ :

સોલરાઇઝેશન ્ખતે જમવીન ્ધારે િરમ 
થ્ાથવી રોિકારકો જ ે્ ા કે જી્ાણંઓ, ફૂિ, કૃતમ અને 
નીંિ્ણના બવીજ અને નીંિ્ણના છોડ નાશ પામે છ.ે 
્ધુમાં, આ રોિકારકો તેના કુિરતવી િુ્મન ફૂિ અને 
જી્ાણઓથવી જ્િવી નાશ પામે છ.ે ધૂતમકર્ણથવી જ ેજી્ાત 
તન્ંત્્ણ ન કરવી શકા્ તેનો સોઇલ સોલરાઇઝેશનથવી 
સહેલાઇથવી નાશ કરવી શકા્ છ.ે

(ક) ફૂગ અને જીવાણુ : 

કેટલાક રોિકારકો જ ે્ ા કે મૂળનો કોહ્ારો 
કરતવી ફૂિ જ ે્ વી કે ્ટગીતસતલ્મ િહલાઈ  અને 

પલાશ્સટકનાં પ્રકારની જમીનના ઉષ્ણતામાન અને નીંદ્ણના રીજન્રો ઉગાવા પર અસર

પલાશ્સટક શીટન્રો પ્રકાર 

  

શ્વશ્વધ ઊંડાઈએ જમીનનું 
ઉષ્ણતામાન (૦સે) 

નીંદ્ણના રીજન્રો ઉગાવ્રો 
(સંખયા/મી૨)

૫ સે.મી. ૧૫ સે. મી.  ક્ણજર્રો  લુ્ણી  
માવજત વગર ૩૦.૪ ૨૮.૨ ૭૦ ૧૨

કાળા રંગનું પલાશ્સટક  ૩૯.૭ ૩૧.૪ ૧ ૨ 

પારદશ્બક પીવીસી ૪૭.૪ ૩૫.૯ ૦ ૨ 

પારદશ્બક પાતળું પ્રોલી્ીન ૪૯.૫ ૩૬.૧ ૦ ૩ 

પારદશ્બક જાડંુ પ્રોલી્ીન ૪૭.૭ ૩૫.૦ ૧ ૨ 
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ફ્ુઝેરવી્મ  પ્રજાતત, મૂળનો કોહ્ારો કરતવી ફા્ટોપથોરા 
પ્રજાતતનવી ફૂિ, તેમજ બટાટાનો સકેબ નામનો રોિ કરતા 
જી્ાણનું તન્ંત્્ણ કરે છ.ે

સોલરાઇઝેશનથવી કૃતમનવી ઘ્ણવી પ્રજાતત 
તન્ંતત્ત કરવી શકા્ છ ેપ્ણ ્ધુ ઊંડાઈએ રહેલ કૃતમનો 
નાશ થતો નથવી. આથવી ફકત છવીછરા મૂળ્ાળા અને ટૂકંા 
િાળાના પાકોમાં અસરકારક રહે છ.ે કૃતમનું તન્ંત્્ણ 
સોલરાઇઝેશન સાથે અન્ પદ્ધતત અપના્વી સંકતલત 
રવીતે કરવી શકા્ છ ે જમે કે િંઠ્ા કૃતમનું તન્ંત્્ણ 
સોલરાઇઝેશન સાથે મરઘાંનવી હિારના ખાતરનો 
ઉપ્ોિ કર્ાથવી અસરકારક રવીતે કરવી શકા્ છ.ે 

(ખ) નીંદ્ણ્રોનું શ્નયંરિ્ણ :

સોલરાઇઝેશનથવી ઘ્ણા બધા ્ાતષ્યક નીંિ્ણો 
તન્ંતત્ત કરવી શકા્ છ.ે પરંતુ બહુ્ાતષ્યક નીંિ્ણનું  
પ્રસજ ્યન ્ાનસપતતક રવીતે થતું હો્ાથવી આંતશક રવીતે 
તન્ંતત્ત કરવી શકા્ છ.ે

નીંદ્ણના રીજ નાશ ્વાના કાર્ણ્રો :

	નીંિ્ણના બવીજને અથ્ા ઉિતા નીંિ્ણનો િરમવીથવી 
સવીધા નાશ થા્ છ.ે 

	નીંિ્ણના બવીજનવી સુષુપ્તતા િૂર કરવી તેનો િરમવીથવી 
નાશ થા્ છ.ે

	િરમવીથવી ઈથવીલવીન/ કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ / 
ઓતકસજન  ્િેરે ઉતિેતજત થા્ જ ે બવીજનવી 
સુષુપ્તતા નષ્ટ કરવી બવીજનો નાશ કરે છ.ે

	્ ધુ િરમવીને કાર્ણે સેતનદ્્ પિાથ્યનું કોહ્ા્ણ 
થ્ાથવી બવીજનું કોહ્ા્ણ થા્ છ.ે

	િરમવીથવી પોચા થ્ેલા બવીજનું સૂક્મ જી્ાણંઓ 
દ્ારા નાશ થા્ છ.ે        

(૪) ઉપય્રોગી સૂક્મ જીવાણુઓ ઉપર અસર :

સોલરાઇઝેશનથવી જમવીનનવી ઘ્ણવી બધવી 

જી્ાતોનો નાશ થા્ છ ેપ્ણ નસવીબજોિે ઘ્ણા ઉપ્ોિવી 
સુક્મ જી્ાણઓ પોતાનું જી્ન ટકા્વી રાખ્ામાં સફળ 
રહે છ ેઅથ્ા તેમનવી સંખ્ામાં ખૂબ જ ઝડપથવી ્ધારો 
થા્ છ.ે જમે કે કેટલવીક માઈકોરાઈઝા પ્રજાતતનવી ફૂિ 
અને અન્ જી્ાણંઓ જ ે હાતનકારક રોિકારકોના 
પરોપજી્વીઓનું તન્ંત્્ણ કર્ામાં મિિરૂપ બને છ.ે 

(ક) અળશ્સયાં : 

સોલરાઇઝેશનથવી ઉષ્ણતામાનમાં ્ધારો 
થ્ાથવી અળતસ્ાં જમવીનનવી નવીચેનવી તરફ જા્ છ ેઅને 
િરમવીનવી આડઅસરથવી બચવી જા્ છ.ે

(ખ) ફૂગ : 

ટા્્કોડમા્ય, ટલેારોમાઈસવીસ અને એસપરજીલસ 

જ ે્ વી ફૂિ જમવીનનું સૌરવીકર્ણ ક્ા્ય પછવી પ્ણ જીત્ત રહે 

છ ેઅથ્ા તેનવી સંખ્ામાં ્ધારો થા્ છ.ે માઈકોરાઈઝા 

અન્ રોિકારક ફૂિ કરતા ઉષ્ણતામાન સામે ્ધુ 

પ્રતતકાર ક્ષમતા ધરા્ે છ.ે

(ગ) જીવાણુઓ :

સોલરાઇઝેશનથવી કેટલાક જી્ાણઓ જ ે્ ાકે 

બેતસલસ અને ્્ૂડોમોનાસનવી સંખ્ામાં ધટાડો થા્ છ ે

પ્ણ ઝડપથવી તેનવી સંખ્ામાં ્ધારો થઇ ફરવીથવી તેમનો 

્સ્ાટ જમવીનમાં કરવી ્સે છ.ે રાઈઝોતબ્મ પ્રજાતતના  

જી્ાણંનવી સંખ્ામાં બહુ મોટો ઘટાડો થા્ છ ે પ્ણ 

એકટવીનોમા્સવીસ પર સોલરાઇઝેશનનવી કોઈ અસર 

થતવી નથવી.

(૫) પાકની વૃશ્દ્ધ પર અસર :

સોલરાઇઝેશનથવી પાકનવી ્ૃતદ્ધ ઝડપવી બને છ ે
અને સારવી િુ્ણ્તિા્ાળું ્ધુ ઉતપાિન મળે છ.ે આ માટ ે
ઘ્ણા બધા કાર્ણો જ્ાબિાર છ ેજ ે્ ા કે, રોિકારકો 
અને જી્ાતોનું તન્ંત્્ણ, જમવીનમાં પોષક તત્ોનવી 
લભ્તા ્ધે છ ે અને ઉપ્ોિવી સૂક્મ જી્ાણઓનવી 
સંખ્ા ્ધે છ ેજ ેજતૈ્ક તન્ંત્ક તરવીકે કામ કરે છ.ે 
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સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશનને અસર કરતાં પરરરળ્રો ઃ

(૧)  ભૌગ્રોશ્લક પરરશ્સ્શ્ત : િરમવી અને ચોખખા 
સૂ્્યપ્રકાશ્ાળા પ્રિેશમાં સોલરાઇઝેશન 
અસરકારક રહે છ.ે   

(૨)  વાતાવર્ણ : લાંબા દિ્સો , ચોખખું ્ાિળરદહત 
્ાતા્ર્ણ અનુકૂળ આ્ે છ.ે

(૩)  સમય  : ઉનાળાનો એતપ્રલ – મે મદહનાનો સમ્ 
સોલરાઇઝેશન માટ ે્ધુ ્ોગ્ છ.ે 

(૪)  અવશ્ધ : ઓછામાં ઓછવી ૪ થવી ૬ અઠ્ાડવી્ાનવી 
અ્તધ સુધવી સોલરાઇઝેશન કર્ું.   

(૫)  જમીનની તૈયારી : જમવીનનવી સપાટવી સમતલ અને 
જમવીન ભરભરવી હો્વી જોઈએ. 

(૬)  જમીનન્રો ભેજ : જમવીનમાં ભેજનું પ્રમા્ણ ૭૦% 
ક્ષેત્ ક્ષમતા જટેલું ્ોગ્ િ્ણા્ છ.ે  

(૭)  જમીનન્રો રંગ : જમવીનનો કાળો રંિ ્ધારે 
િરમવીનું શોષ્ણ કરે છ.ે

(૮)  માવજતની રદશા : સોલરાઇઝેશનનવી દિશા ઉતિર-
િતક્ષ્ણ હો્ તો િરમવીનું ્ધારે શોષ્ણ થા્ છ.ે 

સ્રોલરાઇઝેશનનું અનય પધધશ્તઓ સા્ે સંય્રોજન :

ઠડંા પ્રિેશમાં સોલરાઇઝેશનનવી સાથે અન્ 
રવીતો જ ે્ વી કે જતંુનાશકો, સેતનદ્્ ખાતરો કે જતૈ્ક 
તન્ંત્કોનો સમન્્ કરવી રોિકારકો, કૃતમ અને નીંિ્ણનું 
અસરકારક તન્ંત્્ણ કરવી શકા્ છ.ે

(૧) રસાય્ણ્રો સા્ે :

ઓછવી માત્ામાં ફૂિનાશકો, ધૂમકર કે 
નીંિ્ણનાશકોનું સોઈલ સોલરાઇઝેશન સાથે સં્ોજન 
કરવી રોિકારકો, કૃતમ અને નીંિ્ણનું સારુ તન્ંત્્ણ 
મેળ્વી શકા્ છ.ે જમવીનના ઉષ્ણતામાનમાં થતો ્ધારો 
કેટલાક ફૂિનાશકોનવી સદરિ્તામાં ્ધારો કરતા હોઈ તે 

ઓછવી માત્ામાં ્ાપર્વી. કેટલાક ફૂિનાશકો ઝડપથવી 
ત્ઘટન પામે છ.ે કેટલાક ઓછવી ઝડપથવી ત્ઘટન પામતવી 
ફૂિનાશકો ઘ્ણા લાંબા સમ્ સુધવી તન્ંત્્ણ આપે છ.ે 
રાસા્ત્ણક પધધતત સોલરાઇઝેશન ક્ા્ય પહેલા કે પછવી 
અપના્વી શકા્.

(૨) જમીન સુધારક્રો / ખાતર્રો સા્ે :

સોઇલ સોલરાઇઝેશન સાથે મરઘાંના ખાતરનો 
ઉપ્ોિ કર્ાથવી કૃતમનું અસરકારક તન્ંત્્ણ મળે છ.ે

(૩) જશૈ્વક શ્નયંરિક્રો સા્ે :

સોઈલ સોલરાઇઝેશન સાથે જતૈ્ક તન્ંત્કો 
જ ે્ ાકે ટા્્કોડમા્ય, ટલેારોમા્સવીસ ફલે્સ સફળતા 
પૂ્્યક ્ાપરવી શકા્ છ.ે

અ્્બકર્ણ : 

સોલરાઇઝેશનના ખચ્યનો આધાર પલાતસટકનવી 
જાડાઈ, સૌરવીકર્ણનો ત્સતાર, તપ્ત આપ્ાનવી પધધતત,  
પલાતસટક પાથર્ાનવી રવીત ્િેરે પર અ્લંબે છ.ે આથવી 
તેનો ઉપ્ોિ ્ધુ આ્ક્ાળા અને રોિકારકો, કૃતમ 
અને નીંિ્ણનો ્ધુ ઉપદ્્ ધરા્તા પાકોમાં થઇ શકે 
છ.ે તેનો સંકતલત જી્ાત વ્્સથાપનમાં પ્ણ ઉપ્ોિ 
કરવી શકા્.

સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશનના ફાયદાઅાે : 

(૧)  તબનરાસા્ત્ણક અને સરળ ઉપા્ છ.ે

(૨)  પ્ા્ય્ર્ણનવી દ્તષ્ટએ સલામત છ.ે

(૩)  સજી્ ખેતવીમાં ્ાપરવી ્ધુ આ્ક મેળ્વી શકા્ 

છ.ે

(૪)  ઘ્ણા બધા રોિ જી્ાતનું એકસાથે અસરકારક  

તન્ંત્્ણ કરવી શકા્ છ.ે  

(૫)  જમવીનના ઉપ્ોિવી સૂક્મ જી્ાણઓ માટ ેઅનુકૂળ 

છ.ે 
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(૬)  જમવીનનવી ભૌતતક પદરતસથતત સુધર્ાથવી પાકના 

મૂળનો ત્કાસ સારો થા્ છ.ે

(૭)  જમવીનના નાઈટો્જન, પોટાશ, કેત્શ્મ, 

મેગ્ેતશ્મ અને ફોસફરસનવી લભ્તામાં ્ધારો 

કરે છ.ે

(૮)  જમવીનનવી ભેજ સંગ્હ શતકતમાં પ્ણ ્ધારો થા્ 

છ.ે

(૯)  લવીલા પડ્ાશનું  ઝડપથવી કોહ્ા્ણ કર્ામાં મિિ 

કરે છ.ે

સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશનની મયા્બદાઓ :

(૧)  ફકત િરમ પ્રિેશ તેમજ િરમવીના દિ્સોમાં જ 

ઉપ્ોિવી છ.ે ઠંડા, ્ાિળછા્ા ્ાતા્ર્ણમાં 

ઉપ્ોિવી નથવી.

(૨)  જમવીન ૪ થવી ૬ અઠ્ાડવી્ા સુધવી તબન ઉતપાિક 

રહે છ.ે 

(૩)  સોઇલ સોલરાઈઝેશન કરતા અિાઉ તપ્ત કર્ા 

માટનેવી વ્્સથા હો્ ત્ાં જ અપના્વી શકા્ છ.ે

(૪)  નાના સવીમાંત ખેડતૂો માટ ેઅપના્્વી મુ્કેલ છ.ે 

(૫)  બજારમાં સારા અ્ટા્્ા્ોલેટ પ્રતતકારક 

પલાતસટકનવી ઓછવી ઉપલબધતા છ.ે

(૬)  સોલરાઇઝેશન પછવી પલાતસટકના ્ોગ્ તનકાલનો 

તથા તેના રવીસા્કલનો પ્રશ્ રહે છ.ે

(૭)  કેટલવીક પાક પધધતત માટ ેઅનુકૂળ નથવી.

(૮)  કેટલવીક જી્ાતોનું તન્ંત્્ણ સોલરાઇઝેશનથવી કર્ું 

મુ્કેલ છ.ે

(૯)  સોલરાઇઝેશનથવી પલાતસટક તસ્ા્ના ખુલ્ા 

ભાિમાં તન્ંત્્ણ થતું નથવી.

(૧૦) પ્ન તથા પ્રા્ણવીઓથવી પલાતસટકને નુકસાન થ્ાનો 

સંભ્ રહેતો હોઈ તેનવી િેખરેખ રાખ્ાનો ખચ્ય 

્ધે છ.ે 

સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન દ્ારા નીંદ્ણ વયવસ્ાપન :

નીંિ્ણને કાબૂમાં લે્ા માટ ે મુખ્ત્ે બે 
પધધતતઓ અપના્્ામાં આ્ે છ.ે નીંિ્ણને ખેતરમાં 
િાખલ થતા પહેલા અટકા્્ાનવી પધધતતને અ્રોધક 
ઉપા્ો તરવીકે ઓળખ્ામાં આ્ે છ,ે જ્ારે ક્ષેત્પાકો 
્ાવ્ા પછવી પાકમાં ઉિેલા નીંિ્ણને અટકા્્ા કે 
તન્ંત્્ણના પિલા લે્ાનવી રવીતને પ્રતતરોધક ઉપા્ો 
તરવીકે ઓળખ્ામાં આ્ે છ.ે આ બનને પધધતતઓ 
સમ્સર અને સમજપૂ્્યક અપના્્ાથવી ઓછા ખચષે 
અસરકારક નીંિ્ણ તન્ંત્્ણ કરવી શકા્ છ.ે પ્રતતરોધક 
પધધતતઓમાં સોઇલ સોલરાઇઝેશન દ્ારા નીંિ્ણ અને 
સૂક્મ જી્ાણઓનું વ્્સથાપન એ ન્તર પધધતત 
છ ેજનેા દ્ારા અમૂક ખાસ પદરતસથતતમાં અસરકારક 
રવીતે નીંિ્ણ અને સૂક્મ જી્ાણઓનું વ્્સથાપન કરવી  
શકા્ છ.ે

 સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધધતત દ્ારા ્ ાતા્ર્ણ, 
પાક, પા્ણવી તથા જમવીનને પ્રિૂતષત ક્ા્ય તસ્ા્ 
નીંિ્ણ વ્્સથાપન કરવી શકા્ છ.ે ઉનાળામાં ખૂબ 
િરમવી હો્ ત્ારે એતપ્રલ-મે માસ િરમ્ાન જમવીનમાં 
તપ્ત આપવી ્રાપ થ્ે ર૫ માઇરિોન (૧૦૦ િેજ) 
એલ.એલ.ડવી.પવી.ઇ. પારિશ્યક પલાતસટક ૧૫ દિ્સ સુધવી 
જમવીન ઉપર હ્ાચુસત રવીતે ઢાંકવી રાખ્ાથવી જમવીનનું 
તાપમાન સામાન્ રવીતે ૪૫-૪૬૦ સે. હો્ છ ેતે સોઇલ 
સોલરાઇઝેશન દ્ારા ૧૦-૧ર૦ સે. ્ધુ ઊંચું જા્ છ.ે 
જમવીનના ઉપરના સતરમાં તાપમાન ્ધતાં જમવીનમાં 
રહેલ નીંિ્ણના બવીજનવી સફૂર્ણશતકત નાશ પામે છ.ે 
સોઇલ સોલરાઇઝેશન અપનાવ્ા બાિ જમવીનના સતરને 
ઉથલપાથલ ક્ા્ય તસ્ા્ પાકનવી ્ા્્ણવી કર્ાથવી 
અસરકારક નીંિ્ણ વ્્સથાપન મળે છ.ે આ ઉપરાંત 
જમવીનમાં રોિ ફેલા્નાર જી્ાણઓ, ફ્િૂ તથા કૃતમનું 
પ્ણ વ્્સથાપન થા્ છ.ે આ પધધતતને લવીધે જમવીનમાં 
રહેલા કેટલાક જરૂરવી આ્્્ક અલભ્ પોષક તત્ો 
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લભ્  રૂપમાં ફેર્ાતાં છોડને શરુઆતના ઉિા્ા 
િરમ્ાન સહેલાઇથવી મળતા હો્ાથવી છોડ તંિુરસત  
રહે છ.ે 

નીંિ્ણ તન્ંત્્ણ ્ ોજના આ્ણંિ દ્ારા હાથ ધરેલ 
સોઇલ સોલરાઇઝેશન સંશોધન અભ્ાસમાં ચોમાસુ 

ભીંડાના પાકમાં સોઇલ સોલરાઇઝેશન ્ િરનવી મા્જત 
કરતા સોઇલ સોલરાઇઝેશનનવી મા્જતમાં ભીંડાનું ર૭ 
ટકા જટેલું ્ધુ ઉતપાિન તેમજ ૭૪ ટકા સુધવી નીંિ્ણ 
તન્ંત્્ણ થ્ેલ જો્ા મળેલ હતું. ધરુ્ાદડ્ાના પાકો 
તથા ્ધુ આ્ક્ાળા પાકોમાં સોઇલ સોલરાઇઝેશન 
પધધતત નીંિ્ણ વ્્સથાપન માટ ેઅસરકારક છ.ે

સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન પધધશ્ત્ી શ્વશ્વધ પાક્રોમાં ઉતપાદનમાં ્યેલ વધાર્રો

પાક ઉતપાદન (રક.ગ્ા./હે) ઉતપાદનમાં 
વધાર્રો  (%)સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન વગર સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન

ભીંડા ૫૭૪૦ ૭૨૮૦ ૨૭

સ્રોયારીન ૧૦૮૦ ૧૭૨૮ ૬૦

સૂય્બમુખી ૧૦૦૨ ૧૧૩૪ ૧૩

રાજરી ૨૭૫૦ ૩૨૭૫ ૧૯

સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધધતત અંિેના  
સંશોધન અખતરાઓમાં નીંિ્ણ વ્્સથાપન થતાં 
ઉતપાિનમાં ૧૩ થવી ૬૦ % જટેલો ્ધારો જો્ા મળેલ 
હતો. જ ેસોઇલ સોલરાઇઝેશન પધધતતનવી ફા્િાકારક 
અસરોનું પદર્ણામ છ.ે

સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધધતત દ્ારા ઉનાળામાં 
જમવીનનું ઉષ્ણતામાન ઉંચુ લઇ જતાં નીંિ્ણના બવીજનવી 

સફૂર્ણશતકત નાશ પામે છ.ે નવીચેના કોષ્ટકમાં આપેલ 
આંકડા જમવીનના ઉપરના સતરમાં રહેલા કેટલાક 
નીંિ્ણોના બવીજનવી સફૂર્ણશતકત નાશ પામતાં ઉિા્ા પર 
થ્ેલ અસર િશા્ય્ેલ છ.ે આંકડાઓ પરથવી ફતલત થા્ 
છ ે કે પાકમાં થતા હઠવીલા નીંિ્ણો ઉપરાંત પરોપજી્વી 
નીંિ્ણોનું વ્્સથાપન સોઇલ સોલરાઇઝેશન દ્ારા થઇ 
શકે છ.ે

નીંદ્ણના ઉગાવા પર સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશનની અસર
નીંદ્ણનું નામ નીંદ્ણની સંખયા/ચ્રોરસ મીટર શ્વસતાર નીંદ્ણનું વયવસ્ાપન 

 (%)સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન વગર સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન
ચ્રોકડીયુ ૧૩૯ ૨૧ ૮૪.૮
રંટ ૨૧ ૦૨ ૯૦.૫
ચીઢ્રો ૫૨ ૪૦ ૨૩.૦
ગુલલી દંડા ૪૧ ૦ ૧૦૦.૦
ચીલ ૩૦ ૦ ૧૦૦.૦
ક્ણજર્રો ૧૨૫ ૦૩ ૯૭.૬
ભોંયઆમલી ૧૭ ૦૭ ૫૮.૮
સાટ્રોડ્રો ૧૭૩ ૦૩ ૯૮.૨
મે્ીયું ૮૮ ૮૨ ૦૬.૮
નાળી ૦૩ ૦૩ ૦.૦
વાકંુરા ૧૦૦ ૨૦ ૮૦.૦
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કપડ્ંજ તાલુકાના તેલનાર િામે ્દર્ાળવીના 
ધરુ્ાડવી્ામાં સતત ત્્ણ ્ષ્ય સુધવી સોલરાઇઝેશન 
કરેલ જમવીનમાં અખતરો લવીધેલ તેના પરવી્ણામો પરથવી 
જો્ા મળેલ કે પલાતસટક દ્ારા સોઇલ સોલરાઈઝેશનનવી 

મા્જત આપ્ાથવી ્રવી્ાળવીના ધરૂનો ત્કાસ ઝડપથવી 
થા્ છ ેઅને રોપ્ા લા્ક ધરૂનવી સંખ્ામાં ૨૪.૬ % નો 
્ધારો તેમજ નીંિ્ણમાં ૫૨.૪ % નો ઘટાડો જો્ા મળેલ 
હતો. આમ નીંિ્ણનું અસરકારક તન્ંત્્ણ થઇ શકે છ.ે

સ્રોઇલ સ્રોલરાઈઝેશન દ્ારા શ્નયંશ્રિત ્તા નીંદ્ણ્રોના નામ  

નીંદ્ણનુ ગુજરાતી નામ નીંદ્ણ અંગ્ેજી નામ નીંદ્ણનું વૈજ્ાશ્નક નામ

કાંસકી ્ેલ્ેટ લવીફ એબુટવીલોન થવી્ોફ્ાસટવી

જગંલી ઓટ ્ાઈ્ડ ઓટ એ્ેના ફટઆુ

ચીલ લેમબસ ક્ાટ્યસ્ય ચેનોપોદડ્મ આ્બમ

નાળી દફ્ડ બાઈનડ્વીડ કોન્ોલ્ુલસ આ્ષેનસવીસ (બવીજ)

ધર્રો બમુ્યડા ગ્ાસ સા્નોડોન ડકેટવીલોન (બવીજ)

આર્રોતાર્રો લાજ ્ય રિબેગ્ાસ ડવીજીટારવી્ા સનિુઇનાલવીસ

સામ્રો બન્ય્ાડ્ય ગ્ાસ ઇકાઈનોકલોઆ રુિસિાલવી

ભૂમસી િૂસ ગ્ાસ ઈ્્ુસવીન ઈતનડકા 

વાકુમરા બ્ાંચ બ્ુમરેપ ઓરોબનચે રામોસા

ચાંગેરી બમુ્યડા બટરકપ ઓકસાલવીસ પેસ-કેપ્રવી

લૂ્ણી પસ્યલેન પોટુ્યલાકા ઓલેરાસવીઆ

રલા દરકવી તસડા તસડા સપવીનોસા

પીલુડી લેક નાઈટશેડ સોલારવી્મ નવીગ્મ

રરૂ જોહનસન ગ્ાસ સોરઘમ હેલેપેનસ (બવીજ)

સાટ્રોડ્રો હોસ્ય પસ્યલેન ટા્્એનથેમા પોચુિંલેકાસટમ્

ગાડર કોમન કોકલેબર ઝેનથવી્મ સટરુમેરવી્મ

સ્તાેત ઃ કલા્ડ ેઅને સહકા્્યકર, ૧૯૯૭ ્ુતન્તસ્યટવી ઓફ કેતલફોતન્ય્ા

સ્રોઇલ સ્રોલરાઈઝેશન દ્ારા કૃશ્મ વયવસ્ાપન :

િુજરાતમાં પાકમાં રોિ કરનાર કૃતમમાં 
મુખ્ત્ે િંઠ્ા કૃતમ, કવીડનવી આકારના કૃતમ, મૂળ કાપવી 
ખાનાર કૃતમ, મૂળ પર ડાઘા કે ચાંિા પાડનાર કૃતમ, ક્ચ 
કૃતમ ્ િેરે જો્ા મળે છ.ે તેમાં પ્ણ િંઠ્ા કૃતમનો ઉપદ્્ 
સત્શેષ હો્ છ.ે તમાકુ, રીંિ્ણવી, મરચવી, ટામેટવી, ભીંડા, 
કોબવીજ, ફલા્ર તથા તમામ કઠોળ અને ્ેલા્ાળા 
શાકભાજીનાં પાકોમાં િંઠ્ા કૃતમથવી મૂળ ઉપર િાંઠો 

થા્ છ ેઅને છોડ ઉપાડતા મૂળ ઉપર અસંખ્ નાનવી 

મોટવી િાંઠો જો્ા મળે છ.ે મોટાભાિે ધરુ્ાડવી્ામાં 

કૃતમનાં ઉપદ્્થવી ધરૂનો ત્કાસ થતો નથવી. મૂળ નબળા 

પડ્ાથવી જમવીનમાંથવી જરૂરવી પા્ણવી અને પોષક તત્ો 

ચૂસવી શકતા ન હો્ાથવી છે્ ટ ે ધરૂનવી ્ૃતદ્ધ ધવીમવી પડવી 

જા્ છ ેઅને આ્ા રોતિષ્ટ ધરુ ખેતરમાં રોપ્ાથવી ્ધુ 

પડતા ખાલા પડ ેછ ેઅને જ ેછોડ રહવી િ્ા હો્ તેનો 

પ્ણ ત્કાસ સમ્સર બરાબર થતો નથવી. પદર્ણામે પાક 
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ઉતપાિન પર ઘ્ણવી માઠવી અસર પડ ેછ.ે એટલું જ નદહ 
પરંતુ જ ેખેતરમાં કૃતમનો ઉપદ્્ ના હો્ તેમાં આ્ું 
કૃતમ્ાળું ધરુ રોપ્ાથવી તેનો ફેલા્ો થા્ છ.ે 

કૃતમના તન્ંત્્ણ માટ ે ઘ્ણવી બધવી કૃતમનાશક 
િ્ાઓ, રોિપ્રતતકારક જાતો, સેતનદ્્ ખાતરોનો બહોળો 
્પરાશ, પાકનવી ફેરબિલવી ્િેરેનો અમલ કરવી કૃતમથવી 
થતા રોિોને કાબૂમાં રાખ્ામાં આ્ે છ.ે રસા્્ણોના 
ઉપ્ોિથવી ્ાતા્ર્ણ, પા્ણવી તથા ખોરાકનું પ્રિૂષ્ણ 
્િેરેને કાર્ણે માન્ તંિુરસતવી પર તેનવી ખૂબ જ ત્પરવીત 
અસરો જો્ા મળે છ.ે આથવી આ્ણંિ કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવીના 
કૃતમશાસ્ત ત્ભાિ દ્ારા સોઇલ સોલરાઈઝેશન નામનવી 
પધધતત ત્કસા્વી છ,ે જનેાથવી ્ાતા્ર્ણ, પાક તથા 
પા્ણવી િરેકને પ્રિૂષ્ણથવી બચા્વી શકા્ અને ખેડતૂને 
પ્ણ આતથ્યક રવીતે પોસા્ તે્વી છ.ે

સ્રોઇલ સ્રોલરાઈઝેશનની રીત :

	કોઈપ્ણ ધરૂ્ાડવી્ામાં અથ્ા ખેતરમાં એતપ્રલ-મે 
માસ િરમ્ાન જ્ારે ખૂબ જ િરમવી પડતવી હો્ 
ત્ારે જમવીનમાં પા્ણવી આપવી ્રાપે છાત્ણ્ું ખાતર 
કે કોઈપ્ણ ખોળ ભેળ્વી જમવીનને ખેડવી ભરભરવી 
બના્્વી.

	ત્ારબાિ તરત જ ધરૂ્ાડવી્ાના કે ખેતરના 
ક્ારાના માપ પ્રમા્ણે ૨૫ માઈરિોન (૧૦૦ િેજ ) નું 
એલ.એલ.ડવી.પવી ઈ. પારિશ્યક પલાતસટક જમવીન પર 
પાથરવી ચારે બાજુથવી હ્ાચૂસત રહે તે રવીતે માટવીથવી 
પલાતસટકનવી ધારો ને જમવીનમાં િબા્વી ઢાંક્ું. 

	૧૫ દિ્સ સુધવી તેને પ્રા્ણવીઓથવી નુકસાન ન થા્ 
તે ખાસ ધ્ાન રાખ્ું. 

	આ રવીતે પલાતસટકને હ્ાચુસત રાખ્ાથવી અંિરના 
ભેજનવી ્રાળ થઇ પા્ણવીનવી પરપોટવીઓ પલાતસટકનવી 
અંિરનવી બાજુએ જામવી જશે જ ેતાપમાન ્ ધાર્ામાં 
મિિરૂપ થશે. 

	૧૫ દિ્સ પછવી પલાતસટક સા્ચેતવીપૂ્્યક કાઢવી લે્ું 

અને બવીજી જગ્ાએ અથ્ા બવીજા ્ષ્ય ્ાપર્ા 
માટ ેસાફ કરવીને મૂકવી રાખ્ું. 

	ત્ારબાિ જ ે પાકનું ધરૂ્ાદડ્ું નાખ્ાનું હો્ કે 
્ા્્ણવી કર્ાનવી હો્ તેનવી ભલામ્ણ અનુસાર 
જમવીન તૈ્ાર કરવી ્ા્્ણવી કર્વી. (છા્ણવી્ા 
ખાતરમાં નીંિ્ણના બવીજ હો્ાથવી પાછળથવી કોઈપ્ણ 
સંજોિોમાં ્ાપર્ું નહવી). 

	આ પ્રમા્ણે ઉનાળામાં ૧૫ દિ્સ પારિશ્યક 
પલાતસટક પાથરવી રાખ્ાથવી જુિા જુિા પ્રકારના 
કૃતમનું અસરકારક રવીતે તન્ંત્્ણ થા્ છ.ે 

ધરૂવાડીયામાં સ્રોઇલ સ્રોલરાઈઝેશન દ્ારા કૃશ્મ 
વયવસ્ાપન :

આ્ણંિ કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવી, આ્ણંિ ખાતે થ્ેલ 
સંશોધનનાં પદર્ણામો પરથવી ફતલત થ્ેલ છ ેકે તમાકુના 
ધરુ્ાડવી્ામાં એતપ્રલ ૧૫ થવી જૂન ૧૫ તારવીખ િરમ્ાન 
િમે ત્ારે તપ્ત આપવી ્રાપે જમવીન ખેડવી ભરભરવી 
બના્વી ઉપર િશા્યવ્ા મુજબનું પારિશ્યક પલાતસટક 
૧૫ દિ્સ સુધવી હ્ાચુસત પાથર્ાથવી રોપ્ા લા્ક 
ધરૂનવી સંખ્ામાં ૪૧૨ ટકાનો નોંધપાત્ ્ધારો જો્ા 
મળ્ો હતો. ત્ારબાિ ટામેટવીના ધરૂ્ાદડ્ામાં પ્ણ આ 
અતભિમ અપના્તા ધરૂનવી સંખ્ામાં ૬૧૫ ટકાનો 
્ધારો જો્ા મળેલ અને િંઠ્ા કૃતમનું ૬૧ ટકા તથા 
નીંિ્ણનું ૯૨ ટકા તન્ંત્્ણ થ્ું હતું. તે જ પ્રમા્ણે ત્્ણ 
્ષ્ય સુધવી હળિરના પાક પર સોઇલ સોલરાઈઝેશનનો 
અખતરો લે્ામાં આ્ેલો અને તેના પદર્ણામો પરથવી 
ફતલત થ્ેલ છ ેકે હળિરના પાકમાં ૪૩.૫ ટકા િંઠ્ા 
કૃતમનું તન્ંત્્ણ જો્ા મળેલ અને તેને કાર્ણે ઉતપાિનમાં 
૧૧૮.૪ ટકાનો ્ધારો થ્ો હતો 

પદર્ણામ પરથવી ફતલત થા્ છ ે કે 
સોલરાઈઝેશનનવી મા્જત આપ્ાથવી ધરૂનો ત્કાસ 
ઝડપથવી ઘ્ણો સારો થા્ છ.ે પલાતસટકનવી અસર ટામેટવીના 
બવીજના ઉિા્ા પર અને શરૂઆતમાં થતવી ્ૃતદ્ધ પર 
સપષ્ટ િેખા્ છ.ે ધરૂનવી ્ૃતદ્ધ થતા પલાતસટકનવી અસર 
તબલકુલ જુિવી તરવી આ્ે છ.ે પલાતસટક્ાળા ક્ારામાં 
ધરંુ ઘણં મોટુ ંઅને સંખ્ામાં પ્ણ ્ધારે જો્ા મળેલ 
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હતો. ્ળવી નીંિ્ણ પ્ણ ખાસ જો્ા મળતું નથવી. જ્ારે 
પલાતસટક ્ િરના ક્ારામાં ધરંુ ખૂબ જ નાનું અને િંઠાઈ 
િ્ેલ તબલકુલ ત્કાસ ્િરનું પવીળાશ પડતું િેખા્ છ.ે 

હળિરનાં પાક પર કર્ામાં આ્ેલ અખતરાના 

પદર્ણામો િશા્ય્ે છ ે કે અસરકારક કૃતમ તન્ંત્્ણથવી 

હળિરના પાકનું ઉતપાિન ્ધે છ ે ્ધુ ચોખખો નફો 

પલાતસટક પાથર્ાથવી મળે છ.ે ્ળવી ખેતરમાં પલાતસટક 

ઢાંક્ા ્ િરના ક્ારા કરતા પલાતસટક પાથરેલ ક્ારામાં 

હળિરના છોડનો ત્કાસ ખૂબ જ સારા પ્રમા્ણમાં જો્ા 

મળે છ.ે

આંકડાઓ પરથવી સપષ્ટ ખ્ાલ આ્શે કે 
ઉનાળામાં પલાતસટક પાથર્ાથવી ધરુ્ાડવી્ામાં ધરૂનો 
ત્કાસ સારો થઇ સંખ્ામાં ્ ધારો થા્ છ ેતથા ખેતરમાં 
હળિરનો ત્કાસ સારો થઇ તેના ઉતપાિનમાં પ્ણ સારો 
એ્ો ્ધારો જો્ા મળે છ.ે તેથવી કોઈપ્ણ ધરુ્ાડવી્ામાં 
જો શક્ હો્ તો ખેતરમાં આતથ્યક રવીતે પોસા્ તે્ા 
પાકોમાં જમવીન ઉપર ઉનાળામાં પા્ણવી આપવી ્ રાપે ખેડવી 
ખાતર ભેળ્વી પારિશ્યક ૧૦૦ િેજ (૨૫ માઈરિોન) 
એલ.એલ.ડવી.પવી.ઈ. પલાતસટકને ૧૫ દિ્સ સુધવી હ્ાચુસત 
રવીતે પાથરવીએ તો કૃતમનું અસરકારક રવીતે તન્ંત્્ણ કરવી 
શકા્ છ.ે 

શ્વશ્વધ પાકાેના ધરૂવારડયામાં સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશનની અસર (શ્વસતાર ૧૦ ગુંઠા)

પાક માવજત ર્રોપવાલાયક ધરૂની 
સંખયા

ગંઠવા કૃશ્મની 
મારિા

કુલ નીંદ્ણનું વજન
(રક.ગ્ા.)

તમાકુ સોલરાઈઝેશનનવી મા્જત ૪,૪૩,૭૦૦ ૦.૬૪ ૮૫

સોલરાઈઝેશન મા્જત ્િર ૯૪,૫૦૦ ૨.૫૩ ૪૦૦

વધાર્રો (+) કે ઘટાડ્રો (-) % (+) ૪૧૨ (-) ૭૫ (-) ૭૯

ટામેટી સોલરાઈઝેશનનવી મા્જત ૨,૬૦,૪૦૦ ૧.૩૭ ૫૩

સોલરાઈઝેશન મા્જત ્િર ૩૬,૪૦૦ ૩.૯૭ ૬૪૩

વધાર્રો (+) કે ઘટાડ્રો (-) % (+) ૬૧૫ (-) ૬૬ (-) ૯૨

વરરયાળી સોલરાઈઝેશનનવી મા્જત ૪,૪૬,૦૦૦ ૧.૩૪ ૪૧.૪

સોલરાઈઝેશન મા્જત ્િર ૩,૫૮,૦૦૦ ૨.૫૮ ૮૬.૯

વધાર્રો (+) કે ઘટાડ્રો (-) % (+) ૨૪.૬ (-) ૪૮.૧ (-) ૫૨.૪

હળદરના પાકમાં સ્રોઇલ સ્રોલરાઇઝેશન્ી ગંઠવા કૃશ્મ ઉપર અસર

માવજત ઉતપાદન
(ટન/હે) 

ગંઠવા 
કૃશ્મની મારિા

વધારાના ખચ્બ 
આવકનું પ્રમા્ણ 

સોલરાઈઝેશનનવી મા્જત 
(૨૫ માઈરિોન પલાતસટક એલ.એલ.ડવી.પવી.ઈ. 
પલાતસટક ૨૫૦ દક.ગ્ા./હે)

૨૦.૩ ૨.૧૦ ૧:૧૦.૬

સોલરાઈઝેશન મા્જત ્િર ૯.૩૦ ૩.૭૨ -
વધાર્રો (+) કે ઘટાડ્રો (-) % (+) ૧૧૮.૪ (-) ૪૩.૫ -

કૃશ્મશાસ્ત શ્વભાગ, આ્ણંદ 
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સ્રોલરાઇઝેશન્ી શ્વશ્વધ કૃશ્મજનય ર્રોગનું શ્નયંરિ્ણ

કૃશ્મનું સામાનય નામ કૃશ્મનું વૈજ્ાશ્નક નામ

રીંિ નવીમેટોડ રિવીકોનેમેલા કસેનોપલાકસ

સટમે એનડ બ્બ નવીમેટોડ ડવીટાઈલેનચસ ડવીપસાકવી

પોટાટો સવીસટ નવીમેટોડ ગલોબોડરેા રોસટોશવીએનસવીસ

સપાઈરલ નવીમેટોડ હેલવીકોટવીલેનચસ ડવીિોનવીકસ

સુિરબવીટ સવીસટ નવીમેટોડ હવીટરેોડરેા સકાચટવી

નધન્ય રૂટ નોટ નવીમેટોડ મેલવીઓડોિવીન હાપલા

જા્ાનવીઝ રૂટ નોટ મેલવીઓડોિવીન મેલવીઓડોિવીન જા્ાનવીકા

પવીન નવીમેટોડ પેરાટા્લેનકસ હેમેટસ

લેસન નવીમેટોડ પેરાટા્લેનકસ પેનેટા્નસ

લેસન નવીમેટોડ પેરાટા્લેનકસ થોરને્વી

લેસન નવીમેટોડ પેરાટા્લેનકસ ્ુ્નુસ

સાઈટસ્ નવીમેટોડ ટા્લેનકસ સેમવીપેનેટા્નસ

ડિેર નવીમેટોડ કસેફવીનેમા જાતત

સ્તાેત ઃ કલા્ડ ેઅને સહકા્્યકર, ૧૯૯૭ ્ુતન્તસ્યટવી ઓફ કેતલફોતન્ય્ા

સ્રોલરાઇઝેશન્ી ર્રોગકારક સૂક્મ જીવાણુઓનું 
વયવસ્ાપન ઃ

સોલરાઇઝેશન કર્ાથવી ઘ્ણવી બધવી જાતનવી 
રોિકારક ફૂિ અને જી્ાણનું અસરકારક રવીતે 
વ્્સથાપન કરવી શકા્ છ ે કે જ ેઘ્ણા બધા પાકોમાં 

રોિ કરવી પાક ઉતપાિનમાં ઘટાડો કરે છ.ે પાકના બવીજ, 

ધરૂ અથ્ા ઉભા પાકમાં આ્તા કેટલાક રોિના 

તન્ંત્્ણ માટ ે થ્ેલા સંશોધનના પદર્ણામોના આધારે 

નવીચે મુજબના પાકોના રોિના રોિકારકોનું અસરકારક 

રવીતે વ્્સથાપન કરવી શકા્ છે

(ક) ફૂગજનય ર્રોગ

ફૂગ ર્રોગનું નામ પાક

ફ્ુસેરવી્મ ઓકસવીસપોરમ કોનગલુટવીનાનસ જાતત ફ્ુઝેરવી્મ ત્્ટ કાકડવી, સટો્બેરવી

ફ્ુઝેરવી્મ ઓકસવીસપોરમ ફ્ેિારવી જાતત ફ્ુઝેરવી્મ ત્્ટ ટામેટવી 

ફ્ુઝેરવી્મ ઓકસવીસપોરમ લા્કોપરતસકવી ફ્ુઝેરવી્મ ત્્ટ કપાસ

ફ્ુઝેરવી્મ ઓકસવીસપોરમ ્ેસવીનફેકટમ કલબ રોટ ડુિંળવી

પલોસમોડવીઓફોરો બ્ાસવીકવી તપંક રોટ ડુિંળવી

ફોમા ટરેવીસટવ્ીસ ફા્ટોપથોરા રૂટ રોટ ઘ્ણા પાકો
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ફૂગ ર્રોગનું નામ પાક

ફા્ટોપથોરા સવીન્નામોમવી કોરકવી રૂટ ટામેટવી 

પા્રેનોકવીટા લા્કોપરતસકવી
પવીથવી્મ અ્ટવીમમ પાઈથવી્મ જાતત

સવીડ રોટ અથ્ા ધરૂનો કોહા્રો  ઘ્ણા પાકો

પવીથવી્મ મા્રોથેસવી્મ પોડ રોટ મિફળવી

રાઈઝોકટોનવી્ા સોલોનવી સવીડ રોટ અથ્ા ધરૂનો કોહા્રો  ઘ્ણા પાકો

સકલેરોતસ્મ રો્સવી વહાઈટ રોટ લસ્ણ અને ડુિંળવી

થેલા્વીઓપસવીસ બાસવીકોલા સધન્ય બલાઈટ ઘ્ણા પાકો

્ટગીસવીતલ્મ ડહવીલવી બલેક રૂટ રોટ, 
્ટગીસવીતલ્મ ત્્ટ

ઘ્ણા પાકો

કલા્ડ ેઅને સહકા્્યકર, ૧૯૯૭ ્ુતન્તસ્યટવી ઓફ કેતલફોતન્ય્ા

(ખ) જીવાણુજનય ર્રોગ 

વૈજ્ાશ્નક નામ ર્રોગનું નામ પાક

એગ્ોબેકટદેર્મ ટ્ુમરફેસવી્નસ રિાઉન િોલ ઘ્ણા પાકો

કલે્વીબેકટર મવીશવીિાનેસવીસ કેનકર ટામેટવી

સટ્પેટોમા્સવીસ સકેબવીસ સકેબ બટાટા

 સ્તાેત ઃ કલા્ડ ેઅને સહકા્્યકર, ૧૯૯૭ ્ુતન્તસ્યટવી ઓફ કેતલફોતન્ય્ા

•   «kusufx {uLkush©e 
  f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)
 MkhËkhf]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
 MkhËkhf]r»kLkøkh, S. çkLkkMkfktXk-38ÃkÃk06
 VkuLk : (0h748) h78437

•  «kusufx {uLkush©e 
  f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)
 ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, çkkuhMkË [kufze Mkk{u
 ykýtË - 388001
 VkuLk : (0h69h) h61108

•  «kusufx {uLkush©e 
  f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)
 LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
 LkðMkkhe - 3964Ãk0
 VkuLk : (0h637) h7h786

•  «kusufx {uLkush©e 
  f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)
 sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
 sqLkkøkZ - 36h001
 VkuLk : (0h8Ãk) h67h080

¾uíke ytøkuLkk {køkoËþoLk {kxu f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)Lkku MktÃkfo MkkÄku 
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Mkqû{Sð Úkfe fwËhíke MktMkkÄLk ÔÞðMÚkkÃkLk
  zkì. ykh. ðe. ÔÞkMk   zkì. ðkÞ. fu. Ík÷k   zkì.yu[. fu. Ãkxu÷   ©e{rík yu[. yuLk. þu÷ík

{kE¢kuçkkÞku÷kuS rð¼køk, yk.f].Þw., ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) h60h11 

 પ્રાકૃતતક, અધ્ય-કુિરતવી અને કૃતષ જ ૈ્  
પ્ા્ય્ર્ણ વ્્સથા િેખવીતવી રવીતે માન્જાત અને પૃથ્વી 
પરના બધાજ જી્ોને ખોરાક, પા્ણવી, બળત્ણ અને 
લાકડાનવી જોિ્ાઈ આપે છ.ે સૂક્મજી્ાણદક્ જી્નના 
સપષ્ટ અ્શેષોનાે પૂરા્ો પતચિમ ઓસટ્તેલ્ામાં ૩.૫ 
અબજ ્ષયોથવી જો્ા્ો છ ે અને પૃથ્વીના પ્રારંતભક 
દિ્સોમાં અતસતત્માં રહેલવી સમાન લાક્ષત્ણકતાઓ 
ધરા્તા તન્ાસવીઓ સૂક્મજી્ બેકટદેર્ા છ.ે 
સૂક્મજી્ાણ પ્રકૃતતમાં સ્્યવ્ાપક છ ેઅને જમવીન, પા્ણવી, 
્ા્ુ ્િેરેમાં પૃથ્વી પર બધે જ જો્ા મળે છ.ે  આશરે 
૧.૭ અબજ ્ષયો પહેલા ્ુકા્યોદટક જી્તંત્નવી સથાપના 
પૃથ્વીને ત્કાસ તરફ િોરવી િ્ેલ છ.ે પૃથ્વીના ઉતરિાંતત 
િરમ્ાન બેકટદેર્ા, આકા્યઇ્ા અને ્ુકા્ા્યએ તેમનવી 
્ૈત્ધ્સભર ઇકોલોજીનવી સથાપના કરવી છ.ે માઇરિોબા્લ 
્ૈત્ધ્તા મેટાજનેોતમકસ સુધારેલા તકનવીકો નવી 
સમજ્ણ થવી  ્ ાતા્ર્ણમાં સૂક્મજતંુઓ અતસતત્ ધરા્ે 
છ ેઅને કા્ા્યતમક અતસતત્ને છતવી કરે છ ેઅને ઉચચ 
જી્ોના અતસતત્ ને  સમથ્યન આપે છ.ે ઘ્ણા કુિરતવી 
સ્તોત્ જ ે્ ાકે જમવીન અને જળ સંરક્ષ્ણ, આબોહ્ા 
તન્મન, કાબ્યન સંગ્હ, ઊજા્ય ઉતપાિન, પોષ્ણ અને 
કચરો ફરવીથવી સા્કતલંિ અને જ ૈ્ ત્ત્ધતા તન્મન 
જ ે્ ા પ્ા્ય્ર્ણવી્ સે્ાઓને સૂક્મજી્ો સમથ્યન આપે 
છ.ે કુિરતવી સ્તાેત જ ે્ ા કે જમવીન, હ્ા અને પા્ણવી માં 
ત્ત્ધ પ્રકારના સૂક્મજી્ાણઓ જમે કે બેકટદેર્ા, ફૂિ, 
લવીલ ્િેરે ખૂબ જ મોટા પ્રમા્ણમાં હો્ છ.ે જનેાથવી આ 
બધા જ સ્તાેતાે જી્ંત અને કા્્યરત રહે છ.ે જમવીનનવી 
જી્ંતતા અને ફળદ્ુપતા સૂક્મજી્ાણઓ થકવી જળ્ા્ 
છ.ે સૂક્મજી્ાણઓ જમવીનમાં રહેલ કાબ્યતનક પિાથયોનું 
ત્ઘટન કરે છ ેઅને જમવીનમાં પડવી રહેલ ્ૃક્ષનવી જૂનવી 
ડાળવીઓ, ફળ તેમ જ પાંિડાંઓનું ત્ઘટન કરવીને 
જમવીનને ્ધુ ફળદ્ુપ બના્ે છ.ે આ ઉપરાંત જમવીનને 

જરૂરવી એ્ા પોષકતત્ો પુરા પડ ેછ.ે જમવીનમાં રહેલ 
મુખ્ ત્્ણ તત્ો નાઈટો્જન, ફોસફરસ અને પોટશેવી્મ, 
ઉપરાંત ખૂબ જ ઓછુ ંપ્રમા્ણ ધરા્તા એ્ા લોહતત્, 
મેગ્ેતશ્મ, તઝંક, સ્ફર ્િેરે જ ે્ ા તત્ોના પ્રમા્ણમાં 
્ધારો કરવીને ્ૃક્ષોને પોષ્ણ પૂરંુ પાડ ેછ.ે જતૈ્ક ખાતર 
તરવીકે પ્ણ સૂક્મજી્ાણઓનો ઉપ્ોિ થા્ છ.ે

 પૃથ્વી પરના ઘ્ણા કુિરતવી સ્તોત જ ે્ ાકે 

જમવીન અને પા્ણવી સંરક્ષ્ણ, આબોહ્ા તન્મન, કાબ્યન 

સંગ્હ, ઉજા્ય ઉતપાિન, પોષ્ણ અને ત્ત્ધ કચરોનું 

ફરવીથવી સા્કતલંિ અને જ ૈ્ ત્ત્ધતા તન્મન જ ે્ ા 

પ્ા્ય્ર્ણવી્ પ્રદરિ્ાઓ સૂક્મજી્ો થકવી ચાલે છ ેઅથ્ા 

સૂક્મજી્ોનો તેમાં મહત્્નો ફાળો રહેલો છ.ે આ્નારા 

િા્કાઓમાં આબોહ્ાદક્ ફેરફારો (કલા્મેટ ચેનજ) 

અને જ ૈ્ ત્ત્ધતાને નુકસાન એ સમગ્ માન્જાત અને 

ત્વિ સમક્ષ ખૂબ મોટા પડકારો છ.ે આ પડકારોનો 

સામનો કર્ાનવી અને આબોહ્ાકવી્ તથા અન્ 

પ્ા્ય્ર્ણવી્ પદર્ત્યનને પ્રતતદરિ્ા આપ્ાનવી અિભૂત 

ક્ષમતા સૂક્મજી્માં રહેલવી છ.ે તિઉપરાંત ખોરાકનવી 

્ધતવી જતવી માંિને પ્ણ પહોંચવી ્ળ્ાના રસતાઓ 

પ્ણ સૂક્મજી્ો આપે છ,ે પરંતુ ઔદ્ોતિક ઉતપાિનમાં 

બા્ોમાસનો ્ધુ પડતો અવ્્તસથત ઉપ્ોિ 

થ્ાથવી ઊભવી થ્ેલ િુષકાળ, જમવીનના ત્નાશ અને 

્ાતા્ર્ણવી્ પદર્ત્યનનવી આડ અસરોને નાથ્ા તથા 

સાથે સાથે ્ધતવી ્સતવીનવી જરૂદર્ાત પુરવી કર્ા માટ ે

સૂક્મજી્ાણઓનવી ત્શાળ ચ્ાપચ્ અને આનુ્ંતશક 

ત્ત્ધતાનો ઉપ્ોિ કરવી શકા્ તેમ છ ેખાસ કરવીને 

સૂક્મજી્ાણઓ જતૈ્ક કૃતષ સાથે સંબંતધત છ ેઅને આ 

માટ ે ફૂડ ચેલેનજ (આહાર શ્ુંખલામાં) માં સૂક્મજી્ોને 

અપના્્ા (સમા્્ાનાં) ના ્ૈતવિક પ્ર્ાસો ચાલુ છ.ે 
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ખેતી ઉપય્રોગી સૂક્મજીવાણુઓની મધય ગુજરાતમાં 
જશૈ્વક શ્વશ્વધતા : (જૂઅાે ફાેટા ક્ર પેજ નં. ૩)

 ત્વિમાં ્સતવી સતત ્ધવી રહવી છ,ે આજ ે
આપ્ણે ૬૦૦ કરોડનવી માન્ ્સતવી પર પહોંચ્ા છવીએ, 
જો આ રવીતે ્ૃતધધ ચા્્ા કરશે તો ર૦પ૦માં ત્વિનવી 
્સતવી ૧૦૦૦ કરોડના આંકને પહોંચ્ાનવી શક્તા છ.ે 
્સતવી ત્સફોટને લઈને મ્ા્યદિત ખેડા્ણ (ખેતવીલા્ક) 
જમવીન ઉપર ઉતપાિન ્ધાર્ાનું પુષકળ ભાર્ણ ્ધ્ુ 
છ.ે આમ, સૂક્મ જી્ાણઓ થકવી જ ૈ્  અથ્યતંત્, પાકો 
અને કચરાના પિાથયોનો ઝડપથવી ઉપ્ોિ એ અસંખ્ 
સમસ્ાઓમાંથવી બહાર નવીકળ્ાનવી સૌથવી ્ધુ આશા 
આપે છ.ે આજ ેઆપ્ણા િેશમાં માથાિવીઠ ૦.૧૪ હે. થવી 
ઓછવી ખેતવી લા્ક જમવીન ઉપલબધ છ.ે છલે્ા ્ષયોમાં 
આપ્ણા સંશોધન, માળખાકવી્ સિ્ડનવી ઉપલબધતા 
તેમજ સરકારનવી નવીતતઓને લઈને િરેક પાકનું ઉતપાિન 
્ધ્ું છ,ે તેમ છતાં હજી તે પુરતું નથવી. પાકના ્ધુ 
ઉતપાિનમાં પ૦ ટકા જટેલો ફાળો ફકત રાસા્ત્ણક 
ખાતરોનો છ.ે આમ તો નાઈટો્જન, ફોસફરસ તેમજ 
પોટાશ ત્્ણે્ મુખ્ તત્ોનો ્પરાશ ્ધ્ો છ.ે તેમ 
છતાં નાઈટો્જનનો ્પરાશ બધામાં સૌથવી ઝડપવી ્ધ્ો 
છ.ે સેતનદ્્ તત્ોનું રવીસા્કતલંિ (ફેરઉપ્ોિ) તથા 
ત્ત્ધ પ્રકારના જતૈ્ક ખાતરના ્પરાશથવી રાસા્ત્ણક 
ખાતરનવી ઘટ પુરવી કરવી શકા્ તેમ છ.ે મોટા જથથામાં 
રાસા્ત્ણક ખાતર ્ાપર્ું આતથ્યક રવીતે ઘણં મોઘુ 
પડ ેછ.ે ્ધુમાં ખેતરમાં પૂંખવીને નાઈટો્જન્ુકત ખાતર 
આપ્ાથવી પ૦ ટકા જટેલુ ્ેડફા્ છ ેએટલે કે જ ેતે 
પાકને કામ લાિતું નથવી અને પ્ા્ય્ર્ણ પ્ણ જોખમા્ 
છ ે તે ્ધારામાં. આપ્ણા િેશનવી ૭પ-૮૦ ટકા ્સતવી 
સવીધવી કે આડકતરવી રવીતે ખેતવી ઉપર આધાદરત છ.ે 
િેશના ૭પ ટકા ખેડતૂો નાના અને સવીમાંત છ.ે િેશના 
પ૪.૬ ટકા ખેડતૂો પાસે એક હેકટરથવી ઓછવી જમવીન 
છ.ે જ્ારે ૧૮ ટકા પાસે ફકત ૧-ર હેકટર જમવીન 
છ.ે આ ખેડતૂોને ભલામ્ણ કરેલ માત્ામાં રાસા્ત્ણક 
ખાતર ખરવીિ્ું તેમજ ્ ાપર્ું મુ્કેલ છ.ે આ્ા ખેડતૂોને 
પોતાના પાકનું મહતિમ ઉતપાિન મેળ્્ા રાસા્ત્ણક 

ખાતરના ત્ક્પ સજી્ ખેતવી ત્ષે ત્ચા્ા્ય ્િર છૂટકો 
નથવી. ખેડતૂોને આતથ્યક રવીતે પિભર કર્ા તેમજ તેમનું 
જી્નધોર્ણ ઉન્નત કર્ા તેમનવી મ્ા્યદિત જમવીનમાંથવી 
ઓછા ખચષે ્ધુ ઉતપાિન મેળ્્ું જરૂરવી છ.ે આ ત્ષમ 
પદરતસથતતમાં જતૈ્ક ખાતર એક આિશ્ય પ્ર્ણાલવી છ.ે 
િુજરાત સરકાર દ્ારા પ્ણ સને ૨૦૧૫ િરમ્ાન સજી્ 
ખેતવી નવીતત જાહેર કર્ામાં આ્વી છ ેજ ેઅંતિ્યત જતૈ્ક 
ખાતર, જતૈ્ક કવીટનાશકો અને જ ૈ્ ત્ઘટકો એ  તનિોષ્ય, 
કુિરતવી અને પ્ા્ય્ર્ણનવી દ્તષ્ટએ સંપૂ્ણ્ય સુરતક્ષત સજી્ 
ખાતર છ.ે તિઉપરાંત, મોંઘવી અને પ્ા્ય્ર્ણને નુકશાન 
કરતા ત્ત્ધ કવીટનાશક અને ફૂિનાશક કૃતષ રસા્્ણોને 
સથાને જતૈ્ક ખાતરનવી જમે સૂક્મજી્ાણ આધાદરત 
જતંુનાશકો (માઇરિોબા્લ પેસટવીસાઇડ) ્ ાપર્ા એ એક 
કુિરતવી અને પ્ા્ય્ર્ણનવી દ્તષ્ટએ સંપૂ્ણ્ય સુરતક્ષત ઉપા્ 
છ.ે

(૧) જશૈ્વક ખાતર્રો : 

જતૈ્ક ખાતર તેના નામ મુજબ જમવીનમાં 
પોષક તત્ો, મુખ્ત્ે નાઈટો્જન , ફોસફરસ અને 
પોટાશ ઉમેર્ાનંુ અને જમવીનનવી ફળદ્ુપતા જાળ્્ાનું  
કામ કરે છ.ે જતૈ્ક ખાતરો મુખ્ત્ે ત્્ણ પ્રકારના હો્ 
છ,ે બેકટદેર્ા , લવીલ અને ફૂિ આધાદરત.  બેકટદેર્ા 
આધાદરત જતૈ્ક ખાતરો પૈકવી નાઈટો્જન તસથર કરતા, 
ફોસફરસ અને પોટાશ દ્ાવ્ કરતા  બેકટદેર્ા મુખ્ છ.ે  
લવીલ આધાદરત જતૈ્ક ખાતર પૈકવી અઝોલા, બલુ ગ્વીન 
આ્િવી તથા િદર્ાઈ શે્ાળ અને ફૂિ આધાદરત હેઠળ 
માઈકોરાઈઝા, એસપજી્યલસ, પેનવીસવીલવી્મ,  ચવીટોમવી્મ,  
ટા્ઇકોડમા્ય, પેસવીલવીઓમા્સવીસ ્િેરેનો સમા્ેશ થા્ 
છ.ે 

(ક) નાઈટ્્રોજન શ્સ્ર કરતા સૂક્મ જીવાણુઓ :

(૧) અઝ્રોટ્રોરેકટર :

અઝોટોબેકટર એ એક પ્રકારના સૂક્મ જી્ાણ 
છ ે જ ે હ્ામાંનાં મુકત નાઈટો્જનને તસથર કર્ાનવી 
અિભૂત ક્ષમતા ધરા્ે છ.ે  આજ કાર્ણે તેનો જતૈ્ક 



MkkuE÷ Mkku÷hkEÍuþLk

ઓટોમે�ટક મશીનથી શીટ પાથરવી  

�ીનહાઉસ/નસ�રીમાં સોઈલ સોલરાઇઝેશન  

સંપૂણ� સોઇલ સોલરાઇઝેશન

આંિશક સોઈલ સોલરાઇઝેશન

સોઇલ સોલરાઇઝેશનની માવજત આપેલ સોયાબીનનો પાક  સોઇલ સોલરાઇઝેશનની માવજત વગર સોયાબીનનો પાક  



MkkihÃktÃkLkk swËk swËk ½xfku

ÃkkýeLkku Mºkkuík Mkku÷h ÃkuLk÷  

ze. Mke. xw yu.Mke. fLðxoh Mkkih ÃktÃk çkuxhe

Mkku÷h zÙkÞh

Mkkih Qòo îkhk ÃkkýeLkwt þwrØfhý



zktøkhLkk Ãkkf{kt r{ÚkkÞ÷kuxkufef çkufxuheÞ÷  fLMkkuŠþÞ{Lkku WÃkÞkuøk

Ã÷krMxf rð½xf Mkqû{Sðkýwyku

fu¤Lkk ÚkzeÞk{ktÚke ðŠ{fBÃkkuMx



fwËhíke MktMkkÄLkkuLke ò¤ðýe{kt he{kuxo MkurLMktøk yLku SykEyuMkLkku Vk¤ku

rh{kux MkurLMktøk Ãkkýe MktMkkÄLk {kxu SykEyuMk

ðLk rð&÷u»ký{kt WÃkÞkuøk fwËhíke ykVík ÔÞðMÚkkÃkLk{kt WÃkÞkuøk

‘f]r»køkkurðãk’Lkk ÷u¾ku íkÚkk ÃkwMíkfku{kt ykÃku÷ ði¿kkrLkf {krníkeLkku WÃkÞkuøk fhe ykÃkLke ¾uíkeLku Mk{]Ø çkLkkðku

ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk «fkrþík f]r»k Mkk{rÞf 
‘f]r»køkkurðãk’Lkk MkÇÞ çkLkku yLku ¾uzqíkkuÃkÞkuøke ÃkwMíkfku ðMkkðku

: ÷ðks{ ¼hðk íkÚkk ÃkwMíkfku {u¤ððk {kxu MktÃkfo :
íktºke, f]r»køkkurðãk, «fkþLk rð¼køk, rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©eLke f[uhe, 

ÞwrLkðŠMkxe ¼ðLk, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË S. ykýtË rÃkLk : 388110 
VkuLk : (0h69h) h619h1  •  Email : aaunews@aau.in

LkkutÄ :  ÷ðks{ {LkeykuzohÚke íkÚkk çkuUf zÙkVxÚke ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe Vtz yufkWLxMk ykýtËLkk Lkk{u Mðefkhðk{kt ykðu Au

ðkŠ»kf ÷ðks{ :  ` 200/-
Ãkt[ðkŠ»kf ÷ðks{ : ` 900/-
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ખાતર તરવીકે બહોળો ઉપ્ોિ કર્ામાં આ્ે છ.ે 
ખેતરનવી જમવીન તેમનું રહેઠા્ણ છ.ે આ બેકટદેર્ાને 
્ૃતધધ તેમજ ત્કાસ માટ ેહ્ામાંનો  પ્રા્ણ્ા્ુ જરુરવી 
છ.ે  તેથવી ખેતરના  ૧પ-૩૦ સે.મવી. ના ઉપરના પડમાં 
તેઓ  ત્શેષ સંખ્ામાં આ્ેલા હો્ છે  .જમવીનનવી 
ફળદ્ુપતા તેમજ  ઉતપાિકતામાં તેમનો મોટો ફાળો 
છ.ે  જ ેજમવીનમાં સેતનદ્્ પિાથ્ય ઓછા હો્ ત્ાં આ 
બેકટદેર્ાનવી સંખ્ા ઓછવી હો્ છ.ે જમવીનમાં છાત્ણ્ું 
ખાતર કે કોઈપ્ણ પ્રકારના સેતનદ્્ ખાતર ઉમેર્ાથવી  
તેમનવી સંખ્ા  તેમજ કા્્યક્ષમતા ્ધે છ.ે આ જી્ાણઓ 
ર૦-૪૦ દક.ગ્ા નાઈટો્જન/હે .તસથર કરે છ.ે તિઉપરાંત 
ત્ત્ધ પ્રકારના ્નસપતત ્ૃતધધ ્ધ્યકો બના્વી છોડના 
ત્કાસમાં મિિ કરે છ.ે 

(૨) અઝ્રોસપાઈરીલમ :

 એક પ્રકારના સૂક્મ જી્ાણ છ.ે  તેનું કિ 

તમતલમવીટરના હજારમાં ભાિનું તેમજ આકાર અડધો 

્ળેલો સપા્યકાર હો્ છ.ે  તેમનું કા્મવી તન્ાસસથાન 

ખેતરનવી માટવી છ.ે  જમવીનનવી ફળદ્ુપતા સાચ્્ામાં 

તેમનો મોટો ફાળો છ.ે  અઝોસપાઈરવીલમ જી્ાણનો 

બા્ોફટગીલાઈઝર તરવીકે  ઉપ્ોિ કર્ામાં આ્ે છ.ે આ 

જી્ાણંઓ પ્ણ ર૦-૪૦ દક.ગ્ા.  નાઈટો્જન/હે.  તસથર 

કર્ાનવી ક્ષમતા રાખે છ.ે  ્ધારામાં ત્ત્ધ પ્રકારના 

્નસપતત ્ૃતધધ્ધ્યકો બના્વી છોડના ત્કાસમાં મિિ 

કરે છ.ે 

(૩) એસીટ્રોરેકટર :

 એસવીટોબેકટર ડા્એઝોટો્પવીકસ નામના 
બેકટદેર્ા શેરડવીમાંથવી મળવી આવ્ા છ.ે  આ બેકટદેર્ા 
શેરડવીના મૂળ ,પાન, સાંઠાનવી અંિર ્સ્ાટ કરે છ.ે આ 
બેકટદેર્ા જમવીનમાં જો્ા મળતા નથવી. આ જી્ાણનવી 
્ોગ્ જાતને જતૈ્ક ખાતર તરવીકે ્ાપર્ાથવી ભલામ્ણ 
કરેલ નાઈટો્જનના પ૦ ટકા બચત થા્ છ ેઅને શેરડવીનું 
ઉતપાિન ૧પ-ર૦ ટન/હે ્ધે છે .આ જી્ાણઓ પ્ણ 
ત્ત્ધ ્નસપતત ્ૃતધધ ્ધ્યકો બના્વી છોડના ત્કાસમાં 
મિિ કરે છ.ે 

(૪) રાઈઝ્રોશ્રયમ :

કઠોળ્િ્યના પાક જ ે્ ા કે તુ્ેર, ચ્ણા, મિ, 

મિફળવી, સો્ાબવીન ્િેરે પોતાને જોઈતો નાઈટો્જન 

તત્નો મોટો ભાિહ્ામાંથવી રાઈઝોતબ્મ બેકટરેવી્ાનવી 

મિિથવી પોતાના મૂળ ઉપર નાનવી નાનવી અસંખ્ મૂળ 
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િંદડકાઓ બના્વી મેળ્ે છ.ે િરેક િાંઠ એ નાઈટો્જન 

તસથર કર્ાનું એક નાનુ કારખાનુ છે  સામાન્ રવીતે 

કઠોળ્િ્યના પાકને એક ટન િા્ણા ઉતપન્ન કર્ા પ૦ 

થવી ૬૦  દક.ગ્ા.નાઈટો્જન તત્નવી જરુર પડ ેછે છતાં 

આપ્ણા સૌનેા અનુભ્ છ ે કે  કઠોળપાકો માટ ે હેકટર 

િવીઠ ફકત ર૦-રપ દક.ગ્ા. નાઈટો્જન ખાતરનવી ભલામ્ણ 

કર્ામાં આ્ે છ.ે સ્ાભાત્ક રવીતે પ્રશ્ થા્ કે આટલો 

બધો નાઈટો્જન છોડ ક્ાંથવી મેળ્ે છ.ે અનુકૂળ 

પદરતસથતતમાં ્ા્્ણવીના ૧પ દિ્સ પછવી મૂળ ઉપર 

રાઈઝોતબ્મ બેકટદેર્ાનવી મિિથવી નાનવી નાનવી લાલ 

રંિનવી િાંઠો બન્ાનવી શરુઆત થા્ છ ેઅને તે સમ્ે 

નાઈટો્જન તસથરવીકર્ણનવી પ્રદરિ્ા શરુ થા્ છ.ે જ ેિા્ણા 

બેસ્ાના સમ્ે મહતિમ હો્ છ ે.આપ્ણા િેશમાં બહોળા 

ત્સતારમાં કઠોળ ્િ્યના પાકોનું ્ા્ેતર કર્ામાં આ્ે 

છ.ે આ સંજોિોમાં રાઈઝોતબ્મ બેકટદેર્ાનું ખૂબ મહત્્ 

છ.ે  જ ેજમવીનમાં કા્મવી ્સ્ાટ કરતા રાઈઝોતબ્મ 

બેકટદેર્ાનું પ્રમા્ણ પ્રતત ગ્ામ ૧૦૦ કોષથવી ઓછુ ં

હો્ છ,ે ત્ાં રાઈઝોતબ્મ બા્ોફદટ્યલાઈઝરના 

્પરાશથવી બહુ સારા પદર્ણામ મળે છ.ે જમવીનમાં ઘ્ણા 

રાઈઝોતબ્મ જી્ાણ ઉનાળામાં ઊંચા તાપમાનથવી, 

ખેતરમાં પા્ણવી ભરાઈ રહે્ાથવી તેમજ અન્ પરભક્ષવી 

જી્ાત તેમજ ્ા્રસથવી નાશ પામે છ.ે જનેા પદર્ણામે 

જમવીનમાં તેમનવી સંખ્ા  ઘટ ેછ.ે આ કાર્ણને લવીધે િરેક 

કઠોળ ્િ્યના પાકના ્ા્ેતર અિાઉ તબ્ાર્ણને ્ોગ્ 

કા્્યક્ષમ રાઈઝોતબ્મ બા્ોફદટ્યલાઈઝરનો પટ આપ્ો 

જરુરવી છ ેજથેવી પાકને  મહતિમ લાભ મળે.સારવી જાતના 

ભલામ્ણ કરેલ રાઈઝોતબ્મ ક્ચર ્ાપર્ાથવી હેકટરે 

૫૦-૧૦૦  દક.ગ્ા .નાઈટો્જન સમકક્ષ કઠોળનું ઉતપાિન 

મળે છ.ે

(૫) અઝ્રોલા :

અઝોલા એ પા્ણવીમાં ઉિતવી ્ નસપતત છ.ે  તેના 

પાનમાં એનાબવીના અઝોલવી નામનવી બલુ ગ્વીન આ્િવી 

રહેલ હો્ાથવી તે હ્ામાંનો નાઈટો્જન સં્ોજીત કરવી 

શકે છ ે અને પોતાના નાઈટો્જનનવી સમગ્ જરૂદર્ાત 

હ્ામાંના નાઈટો્જનમાંથવી પુરવી કરવી શકે છ.ે તાજા 

અઝોલામાં ૦.૩ થવી ૦.૪ ટકા તેમજ સૂકા અઝોલામાં 

૩ થવી પ ટકા નાઈટા્ેજન આ્ેલો હો્ છ.ે અઝોલાનવી 

કુલ છ જાતો છ ે  જ ે પૈકવી  ભારત  િેશમાં અઝોલા 

પવીનાટા પ્રચતલત છ.ે તેના  છોડ તત્કો્ણાકાર અને કિમાં 

૧.૦-ર.પ સે.મવી ના હો્ છ.ે અઝોલા પા્ણવીમાં અનૂકુળ 

્ાતા્ર્ણમાં બહુ ઝડપથવી ઉિે છ ેઅને ર થવી ૩ દિ્સમાં 

ત્ભાજન થઈ બમ્ણા થા્ છ.ે અઝોલાના આ ત્તશષ્ટ 

િુ્ણધમ્યને લઈને તેનો રોપા્ણ ડાંિરમાં નાઈટો્જન્ુકત 

ખાતર તરવીકે બહોળો ઉપ્ોિ કર્ામાં  આ્ે છ.ે    

(ખ) ફ્રોસફરસ દ્રાવય કરતા સૂક્મ જીવાણુઓ : 

જમવીનમાં એ્ા ઘ્ણાં સૂક્મ જી્ાણઓ 

હો્ છ ે જ ે ત્ત્ધ પ્રકારના એતસડ બના્વી અદ્ાવ્ 

ફોસફરસને દ્ાવ્ કર્ાનું કામ કરે છે  .આ્ા પ્રમુખ 

જી્ાણઓમાં બેતસલસ, ્્ૂડોમોનાસ જ ે્ ા બેકટદેર્ા 

તેમજ એસપરજીલસ, પેનવીસવીલવી્મ, મા્કોરા્ઝા જ ે્ વી 

ફૂિનો સમા્ેશ થા્ છ.ે આ પ્રકારના સૂક્મ જી્ાણને 

ફોસફેટ ક્ચર કહે્ામાં આ્ે છ.ે  એક અંિાજ પ્રમા્ણે 

આપ્ણા િેશમાં આશરે ર૬૦૦ લાખ ટન રોક ફોસફેટનો 

ભંડાર છ.ે આ્ા દકંમતમાં સસતા રોક ફોસફેટનેા ્ોગ્ 

ફોસફેટ ક્ચર સાથે ઉપ્ોિ કરવી શકા્ છ ે.આ સૂક્મ 

જી્ાણઓ સેતનદ્્ તેજાબ ઉતપન્ન કરવીને રોક ફોસફેટમાં 

રહેલ અદ્ાવ્ ફોસફરસને દ્ાવ્ બના્ે છે  જ ે પાકને  

તરતજ  ઉપલબધ  બને છ.ે ભારતમાં આ બાબતે  ત્ત્ધ  

સથળે  સંશોધન  થઈ રહ્ું છ ેઅને આશાસપિ પદર્ણામો 

મળેલ છ.ે 

પ્રોટાશ લભય કરનાર સૂક્મ જીવાણુઓ : 

જમવીનમાં એ્ા ઘ્ણા જી્ાણઓ હો્ છ ે કે 

જ ેત્ત્ધ પ્રકારના એતસડ અને પોલવીસેકેરાઈડ બના્વી 

જમવીનમાં રહેલા અલભ્ પોટાશને મૂળ શોષવી શકે તે્ા 

સ્રુપમાં રૂપાંતર કરે છ.ે મોંઘા પોટાશ્ુકત રાસા્ત્ણક 
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ખાતરના ત્ક્પ સ્રુપે દકંમતમાં સસતા ખનવીજ માઈકા, 

ફે્્ડસપારનો પોટાશ લભ્ કરનાર સૂક્મ જી્ાણઓ 

સાથે  ્પરાશ કર્ાથવી  રપ % પોટાશ્ુકત રાસા્ત્ણક 

ખાતરનવી બચત થઈ શકે છ.ે 

રાય્રો-એન.પી.કે. જશૈ્વક ખાતર સમૂહ (કનસ્રોટગીયમ):

હાલમાં ઉપલબધ  જતૈ્ક ખાતર પૈકવી અલિ 

અલિ તત્ો જ ે્ ા કે નાઈટો્જન, ફોસફરસ અને 

પોટાશ એમ ત્્ણે્ તત્ો માટ ે અલિ અલિ જતૈ્ક 

ખાતરોનવી ભલામ્ણ કર્ામાં આ્ે છ.ે ્ષયોના સફળ 

સંશોધન બાિ આકૃ્ુના માઈરિોબા્ોલોજી ત્ભાિમાં 

‘અનુભ્’ બા્ો-એન.પવી.કે. જતૈ્ક ખાતર સમૂહ 

(કનસોટગી્મ) ત્કસા્્ામાં આ્ેલ છ,ે જમેાં નાઈટો્જન 

તસથર કરનારા (એઝોટોબેકટર, એઝોસપાઈરવીલમ) તથા 

ફોસફરસ અને પોટાશને લભ્ બના્નારા (બેતસલસનવી 

ત્્ણ પ્રજાતત) એમ કુલ પાંચ પ્રકારના સથાતનક કા્્યક્ષમ 

સૂક્મજી્ાણઓનું સંતમશ્્ણ કર્ામાં આ્ેલ છ.ે

સજીવ  ખેતી માટે ઉપય્રોગી શ્વશ્વધ જશૈ્વક ખાતરની પ્રોર્ણ ક્મતા

ક્મ જશૈ્વક ખાતર વપરાશ
રાસાયશ્્ણક ખાતર સમકક્ 

પ્રોર્ણ ક્મતા
(પ્રશ્ત હેકટર)

૧ રાઈઝ્રોશ્રયમ બવીજને પટ ૫૦-૧૦૦ દક.ગ્ા .નાઈટો્જન

૨ અઝ્રોટ્રોરેકટર ચાસમા/ંધરુને પટ/બવીજ ર૦-૪૦ દક.ગ્ા .નાઈટો્જન

૩ ફ્રોસફ્રોરેકટર બવીજ/ધરુને પટ /ચાસમાં ર૦-૪૦ દક.ગ્ા .ફોસફરસ

૪ અઝ્રોસપાઈરીલમ બવીજ/ધરુને પટ /ચાસમાં ર૦-૪૦ દક.ગ્ા .નાઈટો્જન

૫ બલયુ ગ્ીન આલગી ૧૦ દક.ગ્ા/.હે. ર૦-૩૦ દક.ગ્ા .નાઈટો્જન

૬ અઝ્રોલા ૧૦ ટન/હે. ૩૦-૪૦ દક.ગ્ા .નાઈટો્જન 

 આ્ણંિ કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવી અને િુજરાત કૃતષ 

્ુતન્તસ્યટવીમાં ૩૦ ્ષ્યના  સંશોધનને અંતે  જુિા-જુિા 

પ્રકારના જતૈ્ક ખાતરોનવી ત્ત્ઘ પાકો જ ે્ ાકે  કઠોળ 

્િ્ય, રોકડવી્ા, શાકભાજી, ધાન્, ફળફૂલ ્િેરે  માટ ે

પ૦ થવી ્ધુ  ખેડતૂ ઉપ્ોિવી ભલામ્ણો  બહાર પાડલે  

છ ેજ ેસારાંશ રૂપે  કોઠામાં િશા્ય્ેલ છ ે: 

જશૈ્વક ખાતર ભલામ્ણ કરેલ જાત ભલામ્ણ કરેલ પાક  
રાઇઝ્રોશ્રયમ જી.આર.એસ-૪,

 એફ- ૭૫, આઇ.સવી.-૭૬ 
ચ્ણા 

જી.એમ.બવી.એસ-૧ મિ 

કે.બવી.આર.એન.-૧,૨,૩,અને૪ કતારિામ પાપડવી 

એ.આર.એસ-૨૧ તુ્ેર

રાજ-૫ રાજમા

એઝ્રોટ્રોરેકટર 
કુ્ક્રોકમ 

એ.બવી.એ-૧(આ્ણંિ) ધાન્, શાકભાજી, ફળફૂલ, બાિા્તવી, શેરડવી, 
કપાસ, ઘાસચારા ્િેરે 
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જશૈ્વક ખાતર ભલામ્ણ કરેલ જાત ભલામ્ણ કરેલ પાક  
એઝ્રોસપાઇરીલમ 
લીપ્રોફેરમ 

એ.એસ.એ-૧(આ્ણંિ) જુ્ાર,બાજરવી,નાિલવી, ડાંિર  ્િેરે

ફ્રોસફેટ કલચર ટો્ુ્યલોસપોરા ગલોબોસા (પવીબવીએ-૨૨) 
બેતસલસ કોએગ્ુલનસ (પવીબવીએ-૧૬)     

ધાન્, શાકભાજી, ફળફુલ, બાિા્તવી, શેરડવી, 
કપાસ, ઘાસચારા ્િેરે તમામ પાક    

પ્રોટાશ કલચર એનટો્બેકટર એસબ્ુરાઇ શાકભાજી, ફળ પાક, રોકડવી્ા પાક ્િેરે  

રાય્રો એન.પી એઝોટોબેકટર / એઝોસપાઇરવીલમ +
ફોસફેટ ક્ચર

શાકભાજી રીંિ્ણ / ટમેટા નસ્યરવી

રાય્રો એન.પી.કે એઝોટોબેકટર રુિકોકમ એ.બવી.એ-૧
એઝોસપાઇરવીલમ લવીપોફેરમ એ.એસ.એ ૧ 
બેતસલસ ( ૩) પ્રજાતત 

ધાન્, શાકભાજી, ફળફૂલ, બાિા્તવી, શેરડવી, 
કપાસ, ઘાસચારા ્િેરે

શ્મ્ાયલ્રોટ્્રોફીક 
રેકટેરીયલ 
કનસ્રોરટ્બયમ

તમથા્લોટો્ફવીક બેકટરેવીઆ રોપ્ણ ડાંિર

સૂક્મજીવાણુઓ્ી પાયા્બવર્ણ સુરક્ા : 

 તેઓ ઘ્ણા કૃતષ ક્ષેત્ોમાં મહત્પૂ્ણ્ય ભૂતમકા 
ભજ્ે છ,ે જમેાં બા્ોગ્ેડશેન, બા્ોરેમેદડએશન, 
બા્ોદડટોરવીએશન, બા્ોિેસ પ્રોડકશન, બા્ોએનજી્ય, 
બા્ોફદટ્યલાઇઝર, માઇરિોતબ્લ જતંુનાશક િ્ાનો, 
કૃતષમાં બા્ોપેસટવીસાઈડ ્િેરેનો  સમા્ેશ થા્ છ.ે 
આ્ણંિ કૃતષ ્ુતન્સગીટવી આ દિશામાં કા્્યરત થ્ેલ છ.ે 
(જૂઅાે ફાેટા ક્ર પેજ નં. ૩)

(૨) જશૈ્વક શ્વઘટક્રો ઃ

કેળના ્ડના કૃશ્ર કચરાનું શ્વઘટન કરતાં 
સૂક્મજીવાણુઓ ઃ

 ભારત િેશમાં ફળ પાકોમાં કેરવી બાિ કેળાં 
મુખ્ સથાન ધરા્ે છ.ે કેળના પાકના કૃતષ કચરા તરવીકે 
મુખ્ત્ે તેના થડ અને પાંિડાનો સમા્ેશ થા્ છ.ે 
કેળાના ઉતપાિન બાિ શેષ રહેતો આ્વી કૃતષ કચરો 
મુખ્ત્ે નજીકના કડવીઓ, તળા્ો કે રસતા ઉપર ખેડતૂો 
દ્ારા નાખવી િે્ામાં આ્ે છ,ે જ ે પ્ા્ય્ર્ણનવી દ્તષ્ટએ 
નુકશાનકારક સાતબત થા્ છ.ે જાિૃત ખેડતૂો દ્ારા 
કેળના થડના કચરાનું જતૈ્ક ત્ઘટન કર્ામાં આ્ે છ,ે 

પરંતુ ત્ઘટનનવી સમગ્ પ્રદરિ્ા લાંબો સમ્ માંિવી લે 
તે્વી હો્ા ઉપરાંત ખેતરનો મોટો ભાિ રોકવી લે છ.ે 
જનેે કાર્ણે મોટા ભાિના ખેડતૂો આ્ા સેતનદ્્ ખાતર 
તરવીકે ઉપ્ોિવી થા્ તે્ા કચરાનો ફેકવી િઈને અથ્ા 
તો આનવી રવીતે તનકાલ કરે છ.ે કેળના કૃતષ કચરામાં 
તલગ્ોસે્્ુલોઝ તરવીકે ઓળખાતા પિાથ્યનું મોટુ ંપ્રમા્ણ 
જો્ા મળે છ.ે ચોક્કસ પ્રકારના સૂક્મજી્ાણઓ પાસે 
તલગ્ોલા્દટક તથા સે્્ુલોલા્દટક ઉતસેચકો ઉતપન્ન 
કર્ાનવી ક્ષમતા ધરા્ે છ.ે આ્ા સૂક્મજી્ાણઓ દ્ારા 
જ ૈ્  રાસા્ત્ણક પ્રદરિ્ા દ્ારા કેળના કૃતષ કચરાનું 
ત્ઘટન કરવી અને તેને સેતનદ્્ ખાતરમાં રૂપાંતરવીત 
કરવી અને કૃતષમાં ઉપ્ોિ કરવી શકા્ છ.ે આ્ણંિ 
કૃતષ ત્વિત્ધ્ાલ્ના કૃતષ સૂક્મજી્ાણશાસ્ત ત્ભાિ 
દ્ારા ઘતનષ્ટ સંશોધનના અંતે તલગ્ોલા્દટક તથા 
સે્્ુલોલા્દટક બેકટરેવી્ાનવી કા્્યક્ષમ પ્રજાતતઓનું 
તમશ્્ણ તૈ્ાર કર્ામાં આ્ેલ છ ેતથા તેના ઉપ્ોિ 
દ્ારા ફકત ૯૦ દિ્સના સમ્િાળામાં કૃતષ કચરાનું 
ત્ઘટન કરવી તેને કાળા રંિના િા્ણાિાર તથા તંતુમ્ 
સેતનદ્્ ખાતરમાં રૂપાંતદરત કરવી શકા્ છ.ે ઉપરોકત 
જ્ણા્ેલ જતૈ્ક ત્ઘટનનવી પ્રદરિ્ાથવી તૈ્ાર થતું ખાતર 
ભૌતતક અને રાસા્ત્ણક દ્તષ્ટએ પ્ણ ખેડતૂોપ્ોિવી 
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પોષ્ણક્ષમ સેતનદ્્ ખાતર છ ે જ ે જમવીનનવી સુધાર્ણા 
તથા પ્ા્ય્ર્ણનવી સંભાળ માટ ેઉપ્ોિવી છ.ે 

ખેડતૂ ઉપય્રોગી ભલામ્ણ ઃ

 કેળના થદડ્ાં અથ્ા મકાઇના છોડના 
નકામા કચરામાંથવી સારવી િુ્ણ્તા ધરા્તું ્મગીકમપોસટ 
બના્્ા માટ ેટન િવીઠ એક તલટર અનુભ્ બા્ોદડગ્ેડર 
બેકટરેવી્લ કનસોશગી્મ અને િા્ના ૫ % છા્ણનો 
ઉપ્ોિ નવીચે િશા્ય્ેલ પધધતત મુજબ કર્ો.

 કેળના થડ/મકાઇના તબનઉપ્ોિવી રાડાનાં 
ટકુડામાંથવી ્મગીકમપોસટ બના્્ાનવી પધધતત (૧૦૦ 
દક.ગ્ા. માટ)ે :

(૧) કેળના થડને કો્તાથવી નાના નાના ટકુડા (૫-
૧૦ સે.મવી.) કરવી, સૂ્્યના તાપમાં સૂક્વીને અથ્ા 
તબનઉપ્ોિવી મકાઇનાં રાડાના સૂકા ટકુડાંને બેડમાં 
ભર્ા માટ ેઉપ્ોિમાં લે્ા.

(૨) કેળના થડ/મકાઇના રાડાંના સૂકા ટકુડા ભીંજા્ તે 
પ્રમા્ણે પા્ણવી છાંટ્ું.

(૩) અઠ્ાડવી્ા બાિ અનુભ્ બા્ોદડગ્ેડર બેકટરેવી્લ 
કનસોશગી્મ ક્ચર ૧૦૦ તમ.તલ. ક્ચર ૧૦ તલટર 
પા્ણવીમાં મેળ્વીને કેળ/મકાઇના ટકુડામાંથવી બના્ેલ 
બેડ ઉપર છાંટ્ું, તે જ પ્રમા્ણે િા્ના ૫.૦ દક.ગ્ા. 
છા્ણનવી રબડવી બના્વી બેડ ઉપર છાંટ્વી. ત્ાર બાિ 
તેમાં ૪૦૦ ગ્ામ જટેલાં અળતસ્ાં (જાત : ઈસેનવી્ા 
ફોઇટવીડા) મૂક્ા.

(૪) બેડ પર શ્ણના જૂના કોથળા/કંતાન પાથરવી 
્તમ્યકમપોસટ તૈ્ાર થા્ ત્ાં સુધવી તેમાં ભેજ 
જળ્ાઈ રહે તે પ્રમા્ણે પા્ણવી છાંટતા રહે્ું.

(૫) ્ તમ્યકમપોસટ તૈ્ાર થઇ જા્ એટલે પા્ણવી છાંટ્ાનું 
બંધ કર્ું અને ત્ાર બાિ ૮ થવી ૧૦ દિ્સે બેડમાંથવી 
બહાર કાઢવી ચાર્ણાથવી ચાળવી ્તમ્યકમપોસટ ખાતર 
તરવીકે ઉપ્ોિ કર્ો.

(૬) ઉપરોકત રવીતથવી ્તમ્યકમપોસટ લિભિ ૭૦ થવી ૭૫ 

દિ્સમાં તૈ્ાર થશે. (જૂઅાે ફાેટા પેજ નં. ૧૫૧)

શ્મ્ેન શ્વઘટક રેકટેરીયા ઃ

 હાલના સમ્માં ્ૈતવિક પ્ા્ય્ર્ણમાં ઘ્ણવી 
મોટવી ઉથલ પાથલ થઈએ રહવી છ.ે પ્ા્ય્ર્ણમાં થતા આ 
નકારાતમક ફેરફારો માટ ેમાન્સતજ ્યત ગ્વીનહાઉસ િેસ 
જ ે્ ાકે કાબ્યન ડા્ોકસાઈડ, તમથેન, નાઈટસ્ ઓકસાઈડ 
તથા કલોરો ફલોરો કાબ્યન જ્ાબિાર છ.ે ઉપરોકત 
જ્ણા્ેલ બધાં ગ્વીનહાઉસ િેસમાં ગલોબલ ્ોતમિંિમાં 
તમથેનનો ફાળો સૌથવી મહત્્નો િ્ણ્ામાં આ્ે છ.ે 
્ૈતવિક સતરે ઉતપન્ન થતા તમથેનમાંથવી ૫૦ % કરતા પ્ણ 
્ધુ માન્ સતજ ્યત હો્ છ ેજમેાંથવી ૧૨ % સુધવી મવીથેન 
િેસનું ઉતપાિન ડાંિરનાં ખેતરમાંથવી થા્ છ.ે ડાંિરના 
ખેતરમાં પા્ણવી ભરેલું રહેતું હો્ાથવી ઓકસવીજનનવી 
િેરહાજરવીમાં સેતનદ્્ ઘટકોનું ત્ઘટન થતા મવીથેન ્ા્ુ 
ઉતપન્ન થા્ છ.ે

 આ્ણંિ કૃતષ ્ુતન્તસ્યટવીનાં માઈરિોબા્ોલોજી 
ત્ભાિ દ્ારા તમથેન ત્ઘટક સૂક્મજી્ાણઓ અંિે 
સંશોધન કર્ા માટનેો પડકાર તસ્કારવી ડાંિરનાં ખેતરનવી 
માટવીમાંથવી તથા ડાંિરના છોડના પાંિડા ઉપરથવી તમથેન 
ત્ઘટક બેકટરેવી્ાનું અલિવીકર્ણ કર્ામાં સફળતા 
મેળ્ેલ છ ે જ ે હ્ામાંના તમથેનનું ત્ઘટન કરવી તેનો 
ઉપ્ોિ પોતાના ત્કાસ માટ ેકરે છ ેઅને ્ાતા્ર્ણમાં 
તમથેનનું પ્રમા્ણ ઘટાડ ેછ.ે ઉપરોકત સંશોધન િરમ્ાન 
મળેલ બેકટદેર્ાનવી ત્ત્ધ પ્રજાતતઓનું તમશ્્ણ તૈ્ાર 
કર્ામાં આ્ેલ છ.ે તમથેન ત્ઘટન કર્ા ઉપરાંત 
ઉપરોકત જ્ણા્ેલ સૂક્મજી્ાણઓમાં છોડનો ત્કાસ 
્ધારવી શકે તે્ા એક અથ્ા ત્ત્ધ િુ્ણધમયો જ ે્ ાકે 
નાઈટો્જનનું તસથરવીકર્ણ કર્ું, ફોસફરસ તથા પોટાશ 
ને લભ્ બના્્ો, ્નસપતત ્ૃતદ્ધ્ધ્યકો જ ે્ ાકે ઇનડોલ 
એતસટવીક એતસડનું ઉતપાિન કર્ું તથા છોડને રોિકારક 
ફૂિનું તન્ંત્્ણ કર્ું ્િેરે જો્ા મળેલ છ.ે

 સંશોધનના પદર્ણામો જ્ણા્ે છ ે કે ઉપરોકત 
જી્ાણઓમાં રહેલવી તમથેન ્ા્ુનું ત્ઘટન કર્ાનવી 
ક્ષમતાના કાર્ણે ડાંિરના ખેતરમાંથવી ઉતપાિન થતાં 
તમથેન ્ા્ુનું પ્રમા્ણ ૮-૧૦ % સુધવી ઘટવી શકે તિુપરાંત 
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ઉપરોકત સૂક્મજી્ાણઓમા રહેલવી નાઈટો્જન 
તસથરવીકર્ણ કર્ાનવી તથા અલભ્ ફોસફરસનું રૂપાંતર 
લભ્ સ્રૂપમાં કર્ાનવી ક્ષમતાનાં કાર્ણે ડાંિરનવી 
ખેતવીમાં ્પરાતા નાઈટો્જન તથા ફોસફરસ્ુકત 
રાસા્ત્ણક ખાતરનવી ૨૦ % સુધવી બચત કરવી શકા્ છ ે
જનેા કાર્ણે જમવીનમાં જતા રાસા્ત્ણક ખાતરનું પ્રમા્ણ 
ઘટાડવી અને જમવીનનું પ્રિૂષ્ણ પ્ણ ઘટાડવી શકા્ છ.ે

ખેડતૂ ઉપય્રોગી ભલામ્ણ ઃ

 મધ્ િુજરાત ખેત આબોહ્ાકવી્ ત્સતારમાં 
ચોમાસું ડાંિરનવી િુજ ્યરવી જાતનવી ફેરરોપ્ણવી કરતાં 
ખેડતૂોને ્ધુ ઉતપાિન અને નફો મેળ્્ા માટ ે પ્રતત 
હેકટરે ૮૦ દક.ગ્ા. નાઈટો્જન અને ૨૦ દક.ગ્ા. ફોસફરસ 
ઉપરાંત તમથા્લોટો્ફવીક બેકટરેવી્લ કનસોતશ્ય્મનવી 
૫ તમતલ/તલ. પા્ણવીમાં રોપ્ણવી સમ્ે ધરૂને ૧૫ તમતનટ 
મા્જત આપ્ાનવી તથા ૩૦ દિ્સ બાિ તેનો છટંકા્ 
કર્ાનવી ભલામ્ણ કર્ામાં આ્ે છ.ે તેનાથવી ૨૦ ટકા 
નાઈટો્જન, ૨૦ ટકા ફોસફરસનવી બચત થા્ અને 
ડાંિરમાથવી ્ાતા્ર્ણમાં ઉતસતજ ્યત થતાં તમથેન ્ા્ુનું 
પ્રમા્ણ ઘટ ેછ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં.૧૫૦)

રાય્રો પલાશ્સટક કૃશ્ર ક્ેરિે એક નવીન અશ્ભગમ છૉઃ  

 પલાતસટક  તબન-બા્ોદડગ્ેડબેલ છ,ે જ ે
સામાન્ રવીતે જમવીનમાં લિભિ ૨૦૦ ્ષ્ય સુધવી રહે્ા 
માટ ેજા્ણવીતા છ ેજ ેઆખરે ઘ્ણા આરોગ્ના જોખમો કરે 
છ ેસાથે કૃતષ-ઇકોલોજીકલ અને પ્ા્ય્ર્ણવી્ પ્રિૂષ્ણનું 
કાર્ણ બને છ.ે તેથવી જ ભારતમાં ઘ્ણા બધા પ્ર્ાસન 
સથળોએ તથા રાજ્ોએ પલાતસટક ઉતપાિન પર પ્રતતબંધ 
મૂકેલ છ.ે કૃતષ ઉપ્ોિવી એ્ા અઝોટોબેકટર બેકટરેવી્ા 
બા્ો પલાતસટક ઉતપન્ન કર્ાનવી શતકત ધરા્ે છ.ે તે્ું 
સંશોતધત કરેલ છ.ે અને કૃતષ કચરાને જ ે્ ા કે કેળના 
થડનો રસ, ટામેટાનો સોસ બનાવ્ા પછવી રહેલો કચરો 
તે અઝોટોબેકટર બેકટરેવી્ાને  ખોરાક તરવીકે આપતા 
અઝોટોબેકટર PHA પ્રકારનું બા્ો પલાતસટક ઉતપાદિત 
કરવી શકતા જો્ા મળે છ.ે આ ઉપરાંત બા્ો પલાતસટક 
સાથે સાથે જતૈ્ક આ્જીનેટ પ્ણ  ઉતપાદિત થા્ છ.ે 
જ ેબન્ને ઉતપાિન બેકટદેર્ા આધાદરત હો્ાથવી બા્ો 

પલાતસટક તથા કૃતષ ઉદ્ોિમાં  ઉપ્ોિમાં લઈ શકા્ છ.ે 
બા્ોપલાતસટકના ઉપ્ોિથવી ખેતવીમાં થતાં લાભો જ ે્ ા કે 
અંકુર્ણ અને ખેતવી ચરિને ઝડપવી બના્ે, લાંબા િાળાનવી 
પૌતષ્ટક ભૂતમ બના્ે, દકંમત અને કા્્યક્ષમ, હતબ્યસાઈડ 
અને જતંુનાશકોનો ઉપ્ોિ ઘટાડ,ેજમવીનમાં ભેજનું 
પ્રમા્ણ જાળ્વી રાખે જથેવી પા્ણવીનો ્પરાશ ઘટ ે.

પલાશ્સટકની કૃશ્રમાં આડઅસર્રો ઃ

•� જ્ારે સોઇલ સોલરાઇજશેન અને મત્ચંિમાં 
પલાતસટકનો ઉપ્ોિ થા્ છ,ે પછવી તેના ભાિો 
જમવીનમાં પ્રિૂષ્ણ  કરે  છ ે અને ઉતપાિકતામાં 
ઘટાડો થા્ છ.ે

•� જમવીનમાં પલાતસટક રહે્ાથવી જમવીનનું તાપમાન ્ધે 
છ ેઅને છોડના ત્કાસમાં અસર કરે છ.ે  

•� િુધાળા પ્રા્ણવીઓ જ ે્ ાકે િા્,ભેંસ,બકરવી ્િેરેનાં 
ખા્ામાં જો પલાતસટક આ્ે તો તે આંતરડામાં 
અ્રોધ ઊભો કરે છ ેઅને તેનો પાચનતંત્ બિાડ ે
અને ધવીરે ધવીરે ્ધુ પલાતસટક જમા થ્ાથવી િુધાળા 
પ્રા્ણવીઓનું મૃત્ુ  થા્ છ.ે

•� પલાતસટક એ કૃતત્મ રવીતે પોતલમર સં્ોજનથવી 
બના્્ામાં આ્ે છ ેતે િા્કાઓ (આશરે ૧૦૦ 
્ષ્ય કે ્ધુ ) સુધવી  જી્વી શકે છ.ે તેનવી  રચના 
જદટલ હો્ાથવી તેનું દરસા્કતલંિ કર્ું  ઘણં અઘરુ 
છ,ે અને તે પ્ા્ય્ર્ણને માઠવી  અસર કરે છ.ે

•� સામાન્ પલાતસટકનાં કચરાને િૂર કર્ા સળિા્્ું, 
ભઠ્વીમાં ઓિાળ્ું ્િેરે  પ્રદરિ્ા છ ેજ ેમોંધવી તો 
છ ે પ્ણ તેને કર્ાથવી ઝેરવી િેસ ઉતપન્ન થા્ છ ે
જ ે પ્ા્ય્ર્ણ અને સ્ાસથને હાતન પહાંેચાડ ે છ.ે 
કુિરતવી રવીતે પલાતસટકનો જમવીનમાં સુક્મજી્ાણંઓ 
નાશ કરતા હો્ છ ેતેથવી બા્ોદડગ્ેડબેલ પલાસટવીક 
નો ઉપ્ોિ કર્ાનું ્ધુ સારંુ છ ે જ ે સરળતાથવી 
દરસા્કલ કરવી શકા્ તથા ઝડપથવી તેનો નાશ કરવી 
શકા્ છ.ે

રાય્રો પલાશ્સટક અને તેના ફાયદા ઃ

 બા્ો પલાતસટકસ (બા્ોપોતલમર) ગ્વીન ્્ડ્ય 
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માટ ે ્ત્યમાન તબન-ડગે્ેડબેલ પલાતસટકને બિલ્ા માટ ે
ત્ક્પ તરવીકે સે્ા આપે છ.ે બા્ો પલાતસટકસ એ  પવીઇ 
અને પવીપવી સામાન્ પલાતસટકનું ્ૈતવિક સતરે પ્રિૂષ્ણના 
મુદ્દાને હલ કર્ા માટ ેએક ઇકો ફ્ેનડલવી અતભિમ છ.ે 
બા્ો પલાતસટકસ એ કૃતષનવી બા્પ્રોડકટ ,્નસપતત 
ચરબવી અને તેલ, મકાઈ નો સટાચ્ય, કેળાનાં રેષા 
(સે્્ુલોઝ), બા્ોપોતલમસ્ય અને અન્ ત્ત્ધ અથ્ા 
સૂક્મજી્ાણમાંથવી બના્ા્ામાં આ્ે છ.ે બા્ોપલાતસટકસ 
બા્ોગ્ેડ માટ ે રચા્ેલ છ ે તેથવી તેનું જ ૈ્  ત્ઘટન 
પ્ા્ય્ર્ણમાં આ્ેલા  સૂક્મજી્ાણઓ ધ્ારા કરવી શકા્ 
છ.ે બા્ો પલાતસટકસથવી બોટલ અને કનટનેર તેમજ અન્ 
ઘ્ણવી બધવી ્સતુઓ બના્્ામાં આ્ે છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે 
પેજ નં.૧૫૦)

પલાશ્સટક શ્વઘટક સૂક્મજીવાણુઓ ઃ

 પલાતસટકનું કુિરતવી રવીતે ત્ઘટન કર્ા માટ ે
ઘ્ણો લાંબો સમ્ માંિવી લેતવી પ્રદરિ્ા છ.ે કુિરતવી રવીતે 
ઘ્ણા સૂક્મજી્ાણઓ પલાતસટકનું ત્ઘટન કર્ા માટ ે
સક્ષમ હો્ છ.ે આ્ણંિ કૃતષ ત્વિત્ધ્ાલ્ના કૃતષ 
સૂક્મજી્ાણશાસ્ત ત્ભાિ દ્ારા પલાતસટકનું ત્ઘટન કરવી 
શકે તે્વી ફૂિનવી ૩ પ્રજાતતઓ શોધ્ામાં આ્ેલ છ.ે 
આ ફૂિ પલાતસટકનવી દકનારવી ઉપર બા્ોદફ્મ બના્વીને 
પલાતસટકમાં રહેલા તત્ોનો પોતાનવી અંિર રહેલા ખાસ 
પ્રકારના ઉતસેચકોનવી મિિથવી ખોરાક તરવીકે ઉપ્ોિ 
કરવીને ્ૃતધધ પામે છ ે તથા પલાતસટકને કહો્ડા્્ાનવી 
પ્રદરિ્ાને ્ ેિ્ંતવી બના્ે છ.ે  (જૂઅાે ફાેટા પેજ નં. ૧૫૧)

(૩) જશૈ્વક કીટકનાશક્રો : 

 આજ ે જ્ારે લોકો પોતાના સ્ાસથ પ્રત્ે 
સભાન બન્ા છ ે અને ત્વિ વ્ાપાર સંસથા (WTO)
ને લવીધે ્ૈતવિક હદરફાઈ થ્ાનવી છ ે ત્ારે જતંુનાશક 
રસા્્ણોથવી મુકત ખોરાકનવી માંિ ્ધવી રહવી છ.ે આ્ા 
સંજોિોમાં સુક્ષમજી્ાણઓ આધાદરત કવીટનાશકો 
જી્ાત વ્્સથાપનમાં મહત્નો ભાિ ભજ્વી શકે છ.ે

જશૈ્વક કીટનાશક એટલે શું ?

 જી્ાતના કુિરતવી િુ્મનો જ ે્ ા કે પરજી્વી/

પરભક્ષવી કવીટકો અને સૂક્મજી્ાણકવી્ રોિકારકોનો 
અસરકારક ઉપ્ોિ, ખેતવીપાકોમાં નુકસાન કરતવી 
જી્ાતોને કાબૂમાં રાખ્ામાં આ્ે છ,ે આ્ા જીત્ત 
સૂક્મજી્ાણઓનાં સમૂહને જતૈ્ક કવીટકનાશક કહે્ામાં 
આ્વી છ.ે સૂક્મજી્ાણકવી્ રોિકારકો (માઈરિોબા્લ 
પેથોજન) જ ે્ ા કે જી્ાણ (બેકટરેવી્ા), ત્ષાણ (્ા્રસ), 
ફૂિ તથા કૃતમ (નેમેટોડ) અથ્ા તેના ધ્ારા ઉતપન્ન 
થ્ેલ પેિાશ (બા્ પ્રોડકટ) કવીટકોમાં રોિ ફેલા્વી તેનવી 
્સતવીનું તન્ંત્્ણ કરે છ.ે સૂક્મજી્ાણકવી્ રોિકારકો 
એ કુિરતવી કવીટક તન્ંત્્ણનું મહત્નું અંિ છ.ે જ ેરવીતે 
મનુષ્ો અને પાળેલા પ્રા્ણવીઓમાં જી્ાત, ફૂિ, ત્ષાણ, 
કૃતમ, પ્રજી્ા ્િેરેથવી જુિા જુિા રોિ થા્ છ ેતે જ રવીતે 
કવીટકોમાં પ્ણ આ્ા સૂક્મજી્ાણઓથવી ત્ત્ધ રોિો 
પેિા થા્ છ.ે

સૂક્મજી્ાણકવી્ રોિકારકો એ ધવીમવી પરંતુ 
લાંબા િાળા સુધવી અસરકારક રહે તે્વી કવીટક તન્ંત્્ણનવી 
પધધતત છ.ે આ પધધતતથવી તન્ંત્્ણ કરતાં પાક અથ્ા 
પ્ા્ય્ર્ણ ઉપર કોઈ પ્ણ પ્રકારનવી આડઅસર ઉદભ્તવી 
નથવી, તેથવી જતૈ્ક કવીટકનાશકના ઉપ્ોિ અંિે અત્ે 
માદહતવી આપ્ામાં આ્વી છ ે જ ે ખેડતૂોને ખૂબ જ 
ઉપ્ોિવી થશે.

(૧) જીવાણુ (રેકટેરીયા) :

કવીટકોમાં રોિ પેિા કરવી શકે તે્ા ત્ત્ધ 
પ્રકારના જી્ાણઓ હ્ાત છ ે જ ે્ ા કે, બેતસલસ 
થુરવીનજીઅનસવીસ (બવીટવી), બેતસલસ પોપવીલવી, બેતસલસ 
લેનટવીમોરબસ, ્િેરે. જમેાં બેતસલસ થુરવીનજીઅનસવીસ 
કે જનેે ટૂકંમાં બવીટવીના નામે ઓળખ્ામાં આ્ે છ.ે 
સામાન્ રવીતે આ બવીટવીના જી્ાણ સુષુપ્ત અ્સથા કે કે 
બવીજાણ ઉતપન્ન કર્ાનવી અ્સથામાં જા્ ત્ારે તે એક 
ખાસ પ્રકારનું પ્રોટવીન કે જનેે ્ૈજ્ાતનક ભાષામાં ડે્ ટા 
એનડોટોકસવીન કે રિા્ પ્રોટવીન તરવીકે ઓળખ્માં આ્ે 
છ ેતે ઝેર ઉતપન્ન કરે છ.ે આ રિા્ પ્રોટવીન સામાન્ રવીતે 
્પરાતવી ઓિષેનોફોસફેટ પ્રકારનવી જતંુનાશક રસા્્ણો 
કરતાં લિભિ ૮૦,૦૦૦ િણં અને પા્રેથ્ોઈડ 
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પ્રકારનવી િ્ાઓ કરતાં ૩૦૦ િણં ્ધારે ઝેરવી હો્ છ.ે 
આ જી્ાણં કવીટકના પેટમાં જતાં તે પાચનતંત્માં લક્ા 
પેિા કરે છ ેજથેવી જી્ાત ખોરાક લઈ શકતું નથવી અને 
અંતે મૃત્ુ પામે છ.ે

 આ બવીટવી જી્ાણને પ્ર્ોિશાળામાં કૃતત્મ 
માધ્મ પર ઉછરેવી તેના બવીજાણ (સપોસ્ય) એકત્ કરવી 
તેમાં ખાસ પ્રકારનો બારવીક પાઉડર ઉમેરવી ્ોગ્ 
તાપમાને સૂક્્ામાં આ્ે છ.ે આ્ા એક ગ્ામ પાઉડરમાં 
લિભિ ૧૦૦૦ લાખ જટેલા બવીજાણ હો્ છ.ે

અન્ જતંુનાશક રાસ્્ણોનવી જમે જ આ બવીટવી 
પાઉડરને પા્ણવી સાથે ભેળ્વી પાક પર છાંટ્ામાં આ્ે 
છ.ે જી્ાણ પાનનવી સપાટવી પર તસથર થા્ છ.ે જી્ાત 
જ્ારે આ્વી મા્જત આપેલ પાન ખા્ છ ે ત્ારે 
ખોરાક સાથે જી્ાણ જી્ાતના શરવીરમાં િાખલ થા્ 
છ.ે જી્ાતના આંતરડાનવી આ્કલાઈન પવી.એચ. ્ાળા 
માધ્મમાં આ્તા જ જી્ાણમાંથવી ડે્ ટા એનડોટોકસવીન 
(રિવીસટલ પ્રોટવીન) છૂટ ુ થઇ સદરિ્ થા્ છ.ે આ ઝેરવી 
પ્રોટવીન આંતરડાનવી દિ્ાલમાંથવી પસાર થઈ જી્ાતનવી 
િેહિુિામાં િાખલ થા્ છ,ે ત્ાંના કોષોનો નાશ કરવી 
જી્ાણઓનવી સંખ્ા ્ધારે છ ેઅને છે્ ટ ેજી્ાત મૃત્ુ 
પામે છ.ે  

બવીટવી જી્ાણઓ ધ્ારા લવીલવી ઈ્ળ, લ્કરવી 

ઈ્ળ અને કોબવીજના હવીરાફંૂિાનું અસરકારક તન્ંત્્ણ 

થા્ છ.ે મિફળવીમાં ધૈ્ણ (ડોળ)ના તન્ંત્્ણ માટ ેધૈ્ણમાં 

રોિ પેિા કરતાં જી્ાણ બેતસલસ પોતપલવી નામના 

જી્ાણનવી ઓળખ થ્ેલ છ.ે

બેતસલસ પ્રજાતતના જી્ાણના સપોર્ુલેશન 
્ખતે ઉતપન્ન થતાં પ્રોટવીન્ુકત રિવીસટલના જનવીનને 
્ૈજ્ાતનકો ધ્ારા ઓળખવી કાઢ્ામાં આવ્ું છ.ે આ 
પ્રોટવીનને જીનેદટક એતનજનવી્દરંિના માધ્મ ધ્ારા 
પાકોમાં િાખલ કરવી જી્ાત સામે પ્રતતકારક શદકત 
ધરા્તવી જાતો ત્કસા્્ામાં આ્વી છ ે જમેાં બવીટવી 
કપાસ તથા બવીટવી મકાઈ મુખ્ છ.ે બવીટવી કપાસનવી જાત 

લવીલવી ઈ્ળ પ્રત્ે પ્રતતકારકતા ધરા્ે છ ેજથેવી કરવીને 
કપાસના પાકમાં જતંુનાશક િ્ાઓ પાછળ થતો ખચ્ય 
ઘટવી જા્ છ.ે

(ર) શ્વરાણુ (વાયરસ) :

કવીટકોમાં જુિા જુિા ત્ષાણઓ જ ે્ ા કે 
ન્ુદકલ્ર પોલવીહેડો્સવીસ ્ા્રસ (એન.પવી.્વી.), 
સાઈટોપલાઝતમક પોલવીહેડો્સવીસ ્ા્રસ (સવી.પવી.્વી.) 
અને ગ્ેન્ુલોતસસ ્ા્રસ (જી.્વી.) થવી પ્ણ રોિ થા્ 
છ.ે તે પૈકવી એન.પવી.્વી.નો ઉપ્ોિ કવીટક તન્ંત્્ણમાં 
સફળતાપૂ્્યક કરવી શકા્ છ.ે એન.પવી.્વી.નવી અસરથવી 
મૃત્ુ પામેલ ઈ્ળોને ભેિવી કરવી તેમાંથવી તૈ્ાર કર્ામાં 
આ્ેલ દ્ા્્ણને છોડ ઉપર છાંટ્ાથવી ઈ્ળોનું તન્ંત્્ણ 
થઈ શકે છ.ે ઈ્ળો જ્ારે એન.પવી.્વી. ્ુકત ખોરાક 
ખા્ છ ે ત્ારે ત્ષાણ તંિુરસત ઈ્ળના પાચનતંત્માં 
પ્ર્ેશે છ.ે જ્ાંથવી તે રૂતધરાતભસર્ણ તંત્માં જઈને 
રૂતધરમાં ્ૃતધધ પામે છ ેઅને ઈ્ળના તંિુરસત કોષોનો 
નાશ કરે છ.ે રોતિષ્ટ ઈ્ળો પેટના ભાિે િુલાબવી રંિનવી 
થઈ છોડનવી ટોચનવી ડાળવી ઉપર જઈ ઊંધવી લટકે છ ે
અને ત્ાં જ લટકતવી અ્સથામાં મૃત્ુ પામે છ.ે આ્વી 
મૃત ઈ્ળોને અડકતાનવી સાથે જ તેના શરવીરનવી ચામડવી 
ફાટવી જા્ છ ેઅને તેના શરવીરમાંથવી ત્ષાણ્ુકત િુિિંધ 
મારતું પ્ર્ાહવી બહાર નવીકળવી આ્ે છ.ે આ પ્ર્ાહવી બવીજી 
તંિુરસત ઈ્ળોના ખા્ામાં આ્ે તો તે પ્ણ રોતિષ્ટ 
બનવી મૃત્ુ પામે છ.ે આ્ા ત્ષાણઓ િરેક કવીટક માટ ે
ત્તશષ્ટ પ્રકારના હો્ છ ેઅને લવીલવી ઈ્ળ અને લ્કરવી 
ઈ્ળના તન્ંત્્ણ માટ ે ખાસ ત્કસા્ેલ એન.પવી.્વી. 
બજારમાં ઉપલબધ થ્ેલ છ ેતે બા્ો્ા્રસ, ્ા્રવીન, 
હેલવીસાઈડ, બા્ોકવીલ, સપોડોસાઈડ ્િેરે નામે મળે 
છ.ે સૂ્્યપ્રકાશમાં રહેલ પારજાંબલવી દકર્ણોથવી ત્ષાણ 
નાશ પામતા હો્ાથવી તેનો છટંકા્ ઢળતવી સાંજ ેકર્ો 
દહતા્હ છ.ે

(૩) ફૂગ :

ત્ત્ધ પ્રકારનવી ફૂિ જ ે્ વી કે બવી્ેરવી્ા 
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બેતઝ્ાના, મેટારેઝવી્મ એનવીસોપલવી, ્ટગીસવીલવી્મ 
લેકાનવી, નોમ્ુરવી્ા દરલે તથા એનટોમોપથોરા ્િેરે 
જી્ાત તન્ંત્્ણ માટ ે અસરકારક માલુમ પડલે છ.ે 
ફૂિના િુ્ણધમયો પ્રમા્ણે તે કવીટકના સંપક્યમાં આ્તાં 
રોિ ઉતપન્ન કરે છ.ે કવીટકના શરવીરનવી બહારનવી ત્ચા 
ભેિવીને ફૂિનવી ક્કજાળ કવીટકના રૂતધરાતભસર્ણ તંત્માં 
િાખલ થા્ છ.ે તે િરમ્ાન ફૂિ ઘ્ણવી જાતના ઝેરવી 
પિાથ્ય ઉતપન્ન કરતવી હો્ાથવી કવીટક મૃત્ુ પામે છ.ે

ફૂિનવી અસરકારક ્ૃતધધ માટ ેનવીચું તાપમાન 

તથા ભેજ્ાળું ્ાતા્ર્ણ જરૂરવી છ.ે આ્ા પરજી્વી 

ફૂિ દ્ારા કવીટક તન્ંત્્ણ કર્ા માટ ે ચોમાસુ તથા 

તશ્ાળા શ્ેષ્ઠ સમ્ છ.ે ઉનાળામાં ભેજ ઓછો હો્ાથવી 

અસરકારક તન્ંત્્ણ મેળ્વી શકાતું નથવી. આ ફૂિનવી 

અસરકારકતા પાન ઉપરના કવીટક કરતાં જમવીનનવી 

અંિર રહેતા કવીટકનવી ઉપર ્ધુ જો્ા મળે છ.ે બો્ેરવી્ા 

તથા મેટારવીઝવી્મ ફૂિ બહુભોજી કવીટનાશક હો્ાથવી 

૧૦૦ થવી ્ધુ જાતનાં કવીટકોના તન્ંત્્ણ માટ ેઉપ્ોિવી 

જો્ા મળેલ છ.ે 

બવી્ેરવી્ા બેઝવી્ાના ફૂિ બા્ોસોફટ, 

બા્ોરવીન, લા્યોસેલ, ડવીસપેલ, બાસવીના, બા્ોપા્ર 

અને બા્ેરવીનના નામે મળે છ.ે જ્ારે ્ટગીસવીલવી્મ 

લેકાનવી જાતતનવી ફૂિ ્ટગીસેલ, ્ટગીસોફટ, ઈકોસવીલ અને 

બા્ોલવીન નામે તથા મેટારવીઝવી્મ એનવીસોપલવી ફૂિ 

બા્ોમેટના વ્ાપારવી નામે બજારમાં વ્ાપારવી ધોર્ણે મળે 

છ.ે

(૪) કીટનાશક કૃશ્મ :

સટઈેનરનવીમા અને હેટરોહષેબડાઇટવીસ જાતતના 
કૃતમઓ જી્ાતોનું અસરકારક તન્ંત્્ણ કરે છ.ે આ 
કૃતમ જી્ાતના િુિામાિષે કે ચામડવી ભેિવીને કવીટકના 
શરવીરમાં િાખલ થઈ તેમાં રહેલા સહજી્વી જી્ાણંઓ 
(ઝેનોરેબડસ અને ફોટોરહેબડસ) નવી મિિથવી રોિ 
ઉતપન્ન કરવી જી્ાતનો નાશ કરે છ.ે ભારતમાં આ કૃતમ 
ગ્વીન કમાનડો અને સોઈલ કમાનડો ના નામે વ્ાપારવી 

ધોર્ણે બજારમાં ઉપલબધ છ.ે આ્ા કૃતષ જમવીન સાથે 
સંપક્યમાં આ્તવી ઈ્ળો જ ે્ વી કે થડ કાપવી ખાનારવી ઈ્ળ 
(કટ ્ ોમ્ય), ધૈ્ણ અને લ્કરવી ઈ્ળના તન્ંત્્ણ માટ ેખૂબ 
જ ઉપ્ોિ છ.ે

જશૈ્વક કીટનાશકક્રોના ફાયદાઓ :

(૧)  જતૈ્ક કવીટનાશકો ચોકકસ પ્રકારનવી જી્ાતોમાં જ 

રોિ પેિા કરે છ ેતેથવી પરજી્વી / પરભક્ષવી જ ે્ ા 

ઉપ્ોિવી કવીટકોને તેનવી અસર થતવી નથવી.

(ર)  ખેતવીના પાકો ઉપર તેનવી કોઈ આડઅસરો જો્ા 

મળતવી નથવી.

(૩)  માન્ તથા પાલતુ પ્રા્ણવીઓ ઉપર તેનવી કોઈ 

ખરાબ અસર થતવી ન હો્ાને કાર્ણે તે જી્ાત 

તન્ંત્્ણના ઉપ્ોિમાં અનુકૂળ રહે છ.ે

(૪)  ્ાતા્ર્ણમાં પ્રિૂષ્ણ ફેલાતું નથવી. 

 જતંુનાશક િ્ાઓનવી આડઅસરો અને જતૈ્ક 
કવીટકનાશકના ઉપ્ોિથવી ઉપરોકત ફા્િા જોતાં 
ત્ત્ધ પાકોમાં ્ોગ્ સમ્ે, ્ોગ્ જી્ાત સામે ત્ત્ધ 
પ્રકારના સુક્મજી્ાણઓ આધાદરત રોિકારકોનો 
ઉપ્ોિ કરવી ઓછા ખચષે અને પ્ા્ય્ર્ણને નુકસાન 
ક્ા્ય ત્ના અસરકારક કવીટક તન્ંત્્ણ કરવી શકા્ છ.ે 
આમ છતાં આ્વી જતૈ્ક કવીટનાશક િ્ાઓનવી કેટલવીક 
મ્ા્યિાઓ છ.ે તેમાં મુખ્ત્ે સવીધા સૂ્્યપ્રકાશના કાર્ણે 
તેનવી કા ્્યક્ષમતા ઓછવી થઈ જા્ છ ેતેમજ તેનવી અસર 
થોડા સમ્ માટ ેરહેતવી હો્ાથવી જી્ાતના અસરકારક 
તન્ંત્્ણ માટ ે ્ારં્ાર છટંકા્ કર્ો પડ ે છ.ે આમ 
સમગ્ રવીતે જોતાં જતૈ્ક કવીટક તન્ંત્્ણ કા્્યરિમમાં 
સૂક્મજી્ાણઓ આધાદરત જતંુનાશકો મહત્્નો ફાળો 
આપવી શકે તેમ છ.ે

સૂક્મજીવાણુઓ્ી જમીન અને પયા્બવર્ણની 
સુરક્ાના સારાંશમા ંસૂક્મજી્ાણઓ થકવી ઉતપન્ન થતા 
કુિરતવી ઉતપાિનોનવી તથા ઉપચારક એજનટોના ત્કાસ 
માટનેા કૃતષ રસા્્ણોનવી શોધમાં ઉપ્ોિમાં આ્ે 
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તે્વી ઓછવી જા્ણવીતવી અથ્ા ન્વી સૂક્મજી્ાણઓનવી 
જાતોનવી જ ૈ્ રાસા્ત્ણક પ્રદરિ્ાઓ કે પેિાશો અંિેનવી 
સંભત્તતાઓના કાર્ણે ન્વીનતમ સંશોધન માટ ે રસ 
્ધવી રહ્ો છ.ે જો કે, તેનવી સાથોસાથ કુિરતવી રવીતે 
સૂક્મજી્ાણઓએ ઉતપન્ન કરતા સદરિ્ સં્ોજનોનવી 
પસંિિવી માટ ેજરૂરવી સૂક્મજી્ાણકવી્ ્િગીકર્ણનું જ્ાન 
અને સૂક્મજી્ાણનો ્સ્ાટ / રહેઠા્ણ, જ ૈ્ રાસા્ત્ણક 
અને ચ્ાપચ્નવી પ્રદરિ્ાઓનવી સમજ્ણ પ્ણ જરૂરવી છ.ે 
કૃતષને લિતા મહત્ના સૂક્મજી્ાણઓ જ ે્ ાકે જતૈ્ક 

ખાતર, જ ૈ્  તન્ંત્કો તેમજ જ ૈ્  ત્ઘટકોને જમવીનનવી 

જાળ્્ા માટ ેલાિુ કર્ાના આકૃ્ુ ના પ્ર્તન ચાલુ જ 

છ ેજમેાં સૂક્મ જી્ોના કા્ા્યતમક અતસતત્થવી ઔદ્ોતિક 

અને કૃતષ એતપલકેશન સતરો પર જ્ાનના રૂપાંતર્ણનો 

આધાર છ.ે જ્ારે પરંપરાિત ખેતવી ઉપ્ોિવી સૂક્મ 

જી્ો સાથે ભત્ષ્નવી પેઢવીઓ દ્ારા કર્ામાં બહોળા 

પ્રમા્ણમાં કર્ામાં આ્ે તો માન્જાતના લાભમાં રહેશે 

અને કુિરતવી સંસાધન વ્્સથાપન અસરકારક રવીતે થઇ 

શકશે.

ÃkwLk: «kÃÞ Qòo
MkqhsLkk rfhýkuLku Mkku÷h ÃkuLk÷{kt Mk{kðeyu 

Mkku÷h WÃkfhýkuLkk {n¥k{ WÃkÞkuøkLkku yr¼øk{ yÃkLkkðeyu...
ÃkðLk yLku ÃkðLk[¬eLkk Mktøk{Úke ÃkðLk Qòo íkhV VtxkEyu 

nhuf ûkuºk{kt ÃkðLk Qòo Ãknkut[u yuðe Mk{sLkku ÃkðLk Ëhuf rËþk{kt Ãknkut[kzeyu
çkkÞkuøkuMk yLku çkkÞku{kMkLke QòoLkk WÃkÞkuøkLku ðÄkðeyu...

økk{u-økk{u Qfhzk ½xkzeyu, ½hu-½hu QòoLkk fqðk fhkðeyu...
ykŠÚkf WÒkríkLku Ãkk{eyu, LkkLkkt-LkkLkkt ykuAk ¾[ko¤ {køko yÃkLkkðeyu

‘Qòo çk[ík’Lkk Wå[ík{ rð[khLkk ysðk¤kÚke ykÃkýwt yktøkýwt ËeÃkkðeyu...
ÃkwLk:«kÃÞ QòoLkk MºkkuíkLku òýeyu, Mk{síkk ÚkEyu yLku ÂMðfkheyu
ykðíke ÃkuZe {kxu y¾qx QòoÚke ¼hu÷wt SðLk yksÚke s fu¤ðeyu...

- Lkehðfw{kh yu{. Mkku÷tfe ‘rLkËkou»k’

(Vkuh{uLk ELMxÙfxh, f]Exufku, ykf]Þw, økkuÄhk)

¼khík{kt Wsððk{kt ykðíkk rðrðÄ rËðMkku íkÚkk Mkóknku
rðï ðux÷uLz rËðMk hS Vuçkúwykhe 
rðï ðLk rËðMk h1{e {k[o
rðï s¤ rËðMk hh{e {k[o
rðï s¤†kuík rËðMk 10{e yur«÷
Ãk]Úðe rËðMk (rðï Ähíke rËðMk) hh{e yur«÷
rðï Ãkþw rËðMk h8{e yur«÷
rðï «ðkMke Ãkûke rËðMk 8{e {u
rðï ÃkÞkoðhý rËðMk Ãk{e sqLk
ðLk {nkuíMkð sw÷kE{kt 
ð]ûk Mkókn 1 Úke 7 MkÃxuBçkh
yktíkhhk»xÙeÞ ykuÍkuLk rËðMk 16{e MkÃxuBçkh
rðï ðLÞSð rËðMk 4Úke ykufxkuçkh
ðLÞ «kýe Mkókn 1 Úke 7 ykufxkuçkh
rðï Qòo Mkthûký rËðMk 14{e rzMkuBçkh
rðï sið ðirðæÞ rËLk h9{e rzMkuBçkh
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 zkì. ze. fu. ÔÞkMk  Es. su. su. [kðzk
f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykf]Þw, økkuÄhk - 389001

VkuLk : (0h67h) h6Ãk1h8

Mkku÷kh Ãkt®Ãkøk yLku Mkkih Mkqfðýe ÃkØrík

 આજના આજના ્ુિમાં ઊજા્ય એ ખોરાક 
પછવી મનુષ્ નવી મહતિમ જરૂદર્ાત છ.ે આપ્ણે જા્ણવીએ 
છવીએ કે ્ંત્ો ચલા્્ા જોઈતવી શતકત ખનવીજ બળત્ણ 
આધાદરત છ ેપરંતુ ખનવીજ બળત્ણનો જથથો મા્ા્યદિત 
હોઈ લાંબા સમ્ સુધવી ચાલવી શકે તેમ નથવી. આ ઉપરાંત 
ખનવીજ બળત્ણનો ્પરાશ ખચા્યળ, પ્રિુષ્ણ ્ુકત હોઈ 
તબનપરંપરાિત ઊજા્ય સ્તોત એ એક માત્ ત્ક્પ છ.ે

ગ્ામય સતરે કૃશ્રમાં સૌર ઊજા્બન્રો ઉપય્રોગ ઃ

  આપ્ણા રાજ્માં સૂ્્યપ્રકાશ ્ાતષ્યક સરેરાશ 
૮ થવી ૯ કલાક ઉપલબધ હોઈ પુષકળ (લિભિ ૬.૫ થવી 
૭.૦ દકલો ્ ોટ પ્રતત ચો. મવી.જટેલવી) સૌર ઊજા્ય મળવી રહે 
છ ેપદર્ણામે ગ્ામ્ સતરે કૃતષ લક્ષવી ઘ્ણવી  કામિવીરવી હાથ 
ધરવી શકા્ જમેાંનવી અમૂક અિત્નવી કામિવીરવી જ ે્ વી કે,

(૧) તપ્ત માટ ે અને પવી્ાના પા્ણવી માટ ે સોલાર 
ફોટો્ોત્ટક પંપ 

(૨)  કૃતષ પેિાશનવી સૂક્્ણવી માટ ેસોલાર ડા્્ર 

(૩)  જમવીનનવી મા્જત હેતુ સોઇલ સોલારાઈઝેશન 

(૪) શાકભાજી-ફળપાકોના સંગ્હ હેતુ સોલાર શવીત િૃહ 

(૫) બવીજનવી મા્જત

સ્રોલાર પશ્મપંગ શ્સસટમ :

 િામડામાં અત્ાર સુધવી કૂ્ામાંથવી પવી્ાનું 
પા્ણવી ખેંચ્ા કે તસંચાઇ માટ ેપા્ણવી ચઢા્્ા હાથ પંપ, 
્વીજળવી અથ્ા દડઝલથવી ચાલતા પંપ કે પ્નશતકતથવી 
ચાલતા પંપ નો ઉપ્ોિ થતો હતો. ્વીજળવીથવી ચાલતા 
પંપ થવી કામ ઘણં સરળ થઈ શકે તેમ છ.ે પરંતુ ભારત 
િેશમાં બધાં િામડામાં હજૂ ્વીજળવીકર્ણ થ્ું નથવી. 

તમામ સથળે પ્ન ઊજા્ય પ્ા્યપ્ત પ્રમા્ણમાં ઉપલબધ નથવી 
હોતવી. જ્ારે સૂરજ તો સ્્યત્ પ્રકાશે છ.ે તે્ા સંજોિોમાં 
સૂ્્યપંપ એ મુખ્ અને મહત્નો પ્ા્ય્ ત્કેતનદ્્ શતકત 
સ્ોતોરૂપે ઊભરવી રહ્ો છ.ે 

 સૌરપંપ ફોટો્ોત્ટક પેનલ દ્ારા ચાલે છ.ે સોલર 
પેનલ પર સૂ્્યનો સવીધો પ્રકાશ પડ્ાથવી સૌરશતકતનું 
ત્ધુતશતકતમાં રૂપાંતર થા્ છ.ે આ ત્ધુતશતકત પંપ ને 
આપ્ાથવી તેનું ્ાંતત્કશતકત  રૂપાંતર થા્ છ.ે તેનાથવી 
કૂ્ા, તળા્ કે ટાંકવીમાંથવી પા્ણવી ખેચ્ામાં આ્ે છ.ે સૌર 
પા્ણવી પંપ આખો દિ્સ માત્ સૂ્્યપ્રકાશ ્ડ ેચાલે છ.ે 
એમાં બવીજુ ંકોઈ બળત્ણ જોઈતું નથવી. 

સૌરપંપના જુદા જુદા ઘટક્રો :

(૧) પા્ણવીનો સ્તાેત
(૨) સાૈર પંપ
(૩) સાેલર પેનલ
(૪) ડવી.સવી. / અે.સવી. કન્ટ્યર
(૫) બેટરવી

(જૂઅાે ફાેટા પેજ નં.૧૫૧ )

સ્રોલાર પમપના પ્રકાર અને તેની કાય્બપધધશ્ત ઃ

 સોલાર પમપનવી કા્્યપધધતત ઈલેકટવ્ીક પમપનવી 
કા્્યપધધતત જ ે્ વી હો્ છ ે પરંતુ ફકત આમાં ડવી.સવી. 
ત્ધુત શતકત સોલાર સેલ દ્ારા ઉતપન્ન થા્ છ.ે આથવી 
સોલાર સેલ પર મહતિમ સૂ્્યપ્રકાશ આ્ે તે જરૂરવી છ ે
તે માટ ેસોલાર એરે પ્ર્ણાલવીને સૂ્્યનવી દિશામાં રાખ્વી 
જરૂરવી છ.ે આ સોલાર પધધતત ૧૦ ્ષ્ય પછવી પ્ણ તેનવી 
મહતિમ ક્ષમતા ના ૯૦ % ક્ષમતા સાથે કા્્યરત હો્ 
તે્વી કંપનવીનવી ્ોરંટવી મળતવી હો્ છ.ે સોલાર સેલથવી 
મળતવી ત્ધુત શતકત ડવી.સવી. હો્ એ.સવી. પંપ ચલા્્ા 
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માટ ેઇન્રટરનવી જરૂદર્ાત રહે છ.ે 

સ્રોલાર પમપના મુખય ભાગ્રો અને તેના કાય્બ ઃ

(૧) સ્રોલાર એરે: સોલાર પમપનો આ મુખ્ ભાિ છ ે
જનેાથવી સૂ્્ય પ્રકાશનું ત્ધુત શતકતમાં સવીધું રૂપાંતર 
થા્ છ ેઅને જથેવી ડવી.સવી. ત્ધુત શતકત મળે છ.ે 
આ સોલાર એરે, એક થવી ્ધુ સોલાર પેનલોને 
જોડવી તેમજ સોલાર પેનલ ઘ્ણા બધા સોલાર 
સેલને જોડવી બનેલ હો્ છ.ે જટેલા હો.પા.નો પંપ 
ચલા્્ો હો્ તે પ્રમા્ણે તેનવી ્ોટમાં સાઈઝ નક્કવી 
કર્ામાં આ્ે છ.ે સામાન્ રવીતે અેક હો.પા.નો 
પમપ ચલા્્ા માટ ે૯૦૦ ્ોટનવી સોલાર એરેનવી 
જરૂદર્ાત હો્ છ.ે 

(૨)  મ્રોટર પંપ સેટ: બજારમાં સોલાર પમપ સેટ એ.સવી. 
અથ્ા ડવી.સવી. એમ બે પ્રકારે ઉપલબધ છ.ે

(૩) સ્રોલાર ટે્રકંગ શ્સસટમ: સોલાર એરે જનેા પર 
િોઠ્્ામાં આ્ે છ ેતેને ટ્દેકંિ તસસટમ કહે છ ેજ ે
માન્ સંચાતલત અથ્ા ઓટોમેદટક હો્ છ ેજથેવી 
સોલાર એરેને સતત સૂ્્યપ્રકાશનવી સનમુખ રાખવી 
શકા્ છ.ે  

(૪) ઇલેકટ્રોશ્નકસ ભાગ્રો ઃ જ ે્ ા કે મહતિમ પા્ર 
પોઈનટ ટ્કેર, પમપ ચાલુ બંધ કર્ા સ્વીચ, ડવી.સવી. 
મોટર માટ ેકનટો્લર અને મોટર પા્ણવી ત્ના ચાલે 
નદહ તે માટ ેઅને અકસમાત ન સજા્ય્ તે માટનેવી 
સુરક્ષા તસસટમનો સમા્ેશ થા્ છ.ે

સૌર પંપ દ્ારા કેટલું પા્ણી મળી શકે?

(૧) સ્ચછ સૂ્્યશતકત દિ્સે ૨૦૦ ્ૉટનો ઉપ્ોિ 
ફોટો્ોત્ટક પેનલ અને ૨ હો. પા. નો સૌર પંપ 
ધરા્તા અને ૬ મવીટરનું કનેકશન હેડ અને/ 
અથ્ા ૧૦ મવીટર ઊંડાઈએથવી સૌર પંપ થકવી 
રોજનું ઓછામાં ઓછુ ં૧૫૦૦૦ તલટર પા્ણવી મળવી 
શકે. ૨૨૫૦ ્ૉટનવી ફોટો્ોત્ટક પેનલ હો્ તો 
રોજનું ૧,૭૦,૦૦૦ તલટર પા્ણવી મળવી શકે.

(૨) સ્ારથવી સાંજ િરતમ્ાન સૂ્્યદકર્ણોનવી તવીવ્રતા 
અનુસાર પંપ થકવી મળતા પા્ણવીના પ્રમા્ણમાં ્ ધઘટ 

થ્ા કરશે. બપોરના સમ્ે સૌથવી ્ધુ પ્રમા્ણમાં 
પા્ણવી મળશે.

(૩)  પા્ણવીનું તળ, જમવીનનો પ્રકાર અને પા્ણવી વ્્સથાના 
આધારે કુલ ૧૦ મવીટર ઊંડાઈએથવી સૌર પા્ણવી પંપ 
થકવી ૦૫ થવી ૬ હેકટર જમવીનમાં તસંચાઇ થઈ શકે.

(૪) સકશન/કુલ ઊંડાઈમાં ્ધારો થતાં પંપથવી મળતા 
પા્ણવીના પ્રમા્ણમાં સારો એ્ો ઘટાડાે થશે. 

સૌર પા્ણી પંપની ક્મતા કેટલી ?

સૌર પા્ણવી પંપના ફોટો્ોત્ટક એરેનવી ક્ષમતા 
૨૦૦ ્ૉટ થવી ૨૨૫૦ ્ૉટ જટેલવી હો્ છ.ે ૯૦૦ ્ૉટ 
નવી પેનલના ૧ હો. પા. ક્ષમતાના સૌર પંપનવી અંિાતજત 
દકમત ` ૭૫,૦૦૦ થવી ૧,૦૦,૦૦૦ છ.ે ૨ હો. પા. 
ક્ષમતાના ૧૮૦૦ ્ૉટનવી પેનલના સૌરપંપ નવી અંિાતજત 
દકમત ` ૩,૦૦,૦૦૦ છ.ે  

સ્રોલાર પંપ ગ્રોઠવવા માટે જગયાની જરૂરરયાત અને 
સારસંભાળ :

એક હો.પાના પંપને િોઠ્્ા માટ ેલિભિ ૧૦ 
ચો.મવી. જગ્ાનવી જરૂદર્ાત રહે છ ેઅથા્યત પાંચ હો.પા.
ના પંપ માટ ે૫૦ ચો.મવી. જગ્ાનવી જરૂદર્ાત રહે છ.ે 
સોલાર પંપનવી સારસંભાળમાં મુખ્ત્ે ચાર બાબતોનો 
ખ્ાલ રાખ્ો જોઈએ :

(૧)  સોલાર સેલનવી પેનલ/એરે પરથવી ધૂળ સમાંતરે સાફ 
કરતા રહે્ું જોઈએ. 

(૨)  ઘ્ણવી ્ખત સોલાર સેલનું તાપમાન ૨૫ સે. ્ધે તો 
પ્ણ તેનવી કા્્યિક્ષતા ઘટ ેછ.ે

(૩)  સોલાર પેનલ પંપનવી નજીક િોઠ્્વી જોઈએ.

(૪)  સોલાર પેનલ પર છાં્ડો ના આ્ે તેનવી કાળજી 
લે્વી જોઈએ.  

આથવી જો પા્ણવી છાંટવી સોલાર સેલ એરેને સાફ 
કર્ામાં આ્ે તો આ બંને સમસ્ા તન્ારવી શકા્ છ.ે
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સૌરપંપન્રો ઉપય્રોગ :

 આ પદ્ધતતનો ઉપ્ોિ છવીછરા જળ્ાળા ખુલ્ા 
કૂ્ા, સતત ્ હેતા ્ ોકળા, ખેત તલા્ડવી, બાિા્તવી પાકો 
અને ખરા પા્ણવીને મવીઠાના અિરમાં ્ાળ્ા ્િેરેમાંથવી 
પા્ણવી ખેંચ્ા માટ ેસરળતાથવી થઈ શકે છ.ે નાનવી તસંચાઇ 
માટ ે અને િામડામાં કૂ્ામાંથવી પવી્ાનું પા્ણવી મેળ્્ા 
માટ ે તે સરસ કામ આપે છ.ે તે ઉપરાંત બાિા્તમાં 
અને ખારા પા્ણવીને મવીઠા અિરમાં ્ાળ્ા માટ ેપ્ણ તે 
ઉપ્ોિવી છ.ે હજી સોલર સેલ ખૂબ જ મોંઘા પડ ેછ ે
તેથવી જ્ાં ્વીજળવીનવી સિ્ડ નદહ્ત અને અસંભત્ત 
હો્ તથા ખૂબ જ કાળજીથવી ્પરાશ થ્ાનો હો્ તે્ાં 
સથળોએ જ તેના ઉપ્ોિનવી ભલામ્ણ કર્ામાં આ્ે 
છ.ે આ પંપ દિ્સે સૂ્્યપ્રકાશથવી ચલા્્ા માટ ેડવી. સવી. 
કન્ટ્યર નવી મિિથવી ચાલે છ.ે કુિરતવી શતકતનો (પ્રકાશ) 
્પરાશ થતો હો્ાથવી પ્રિૂષ્ણનો પ્રશ્ ઉદભ્તો નથવી. 
મોંઘા અને અતન્તમત મળતા ડવીઝલ અને ્વીજળવીને 
આધારે રહે્ાનવી જરૂર રહેતવી નથવી. પંપને રાત્ે ચલા્્ા 
માટ ેબેટરવીનો ઉપ્ોિ કર્ો પડ,ે પ્ણ ્વીજળવીનો સંગ્હ 
કરવીને પંપ ચલા્્ો આતથ્યક મોંઘાે પડ ેછ.ે 

સ્રોલાર પંપની હાલ રકંમત ઃ

 પાંચ હો.પા. એ.સવી. સોલાર પંપનવી અંિાજીત 
દકંમત ̀  ૩.૪૬ લાખ જટેલવી હો્ છ ેજમેાં ̀  ૧.૬૨ લાખ 
નવી સરકારશ્વી દ્ારા સબતસડવી મળે છ ેઅને ̀  ૧.૮૪ લાખ 
પડતર દકંમત હો્ છ.ે સોલાર પંપમાં અપાતવી સબતસડવી, 
સરકારશ્વીનવી આ અંિેનવી જુિવી-જુિવી લાભકારવી ્ોજના 
તેમજ સરકારશ્વી દ્ારા માન્ ત્તરકોનવી જા્ણકારવી અંિે 
નવી જા્ણકારવી િુજરાત સરકારશ્વીના ઉપરિમ િુજરાત 
ઊજા્ય ત્કાસ તનિમ, િાંધવીનિર અથ્ા પવી.જી.્વી.સવી.
એલ. અથ્ા િુજરાત ત્ધુત બોડ્યનવી અન્ કચેરવીઓ 
પાસેથવી મળવી શકે છ.ે

(૨) સૌર સૂકવ્ણી યંરિ (સ્રોલાર ડ્ાયર) ઃ

 સૌરઊજા્યનો ઉપ્ોિ કરવીને ઉતપાિનમાંથવી 

અતનચછનવી્ ભેજ િૂર કર્ાનવી દરિ્ાને સૌર સૂક્્ણવી 

કહે્ામાં આ્ે છ.ે ઘ્ણા કૃતષ (અનાજ, ચા, કૉફવી, 

તમાકુ ્િેરે), બાિા્તવી (ફળ, શાકભાજી ્િેરે) અને 

ઔધોતિક ઉતપાિનો (કેતમક્સ અને ફામા્ય્્ૂદટક્સ 

્િેરે) ને સુરતક્ષત સંગ્હ, સરળતાથવી એક જગ્ાએથવી 

બવીજી જગ્ાએ લઈ જ્ા, દકંમત ્ધાર્ા, ્ધુ સમ્ 

ટકા્વી રાખ્ા, ્ ધુ પ્રદરિ્ા અને િુ્ણ્તિા સુધાર્ણા જ ે્ ા 

ત્ત્ધ હેતુઓ માટ ેસૂક્્ામાં આ્ે છ.ે હાલમાં મોટા 

ભાિનાં ખેડતૂ ભાઈઓ પાકને તડકામાં ખુલ્વી જગ્ામાં 

સૂક્તા હો્ છ ેજથેવી ્રસાિ આ્ે તો પાક બિડ્ાનો 

સંભ્ રહે છ ેઆ ઉપરાંત પાકને ખુલ્ામાં રાખ્ાથવી 

માટવી કે કચરો પડ ેછ ેજથેવી પાકનવી િુ્ણ્તિા ઘટ ેછ ેઅને 

પાકને પશુ-પક્ષવી દ્ારા નુકશાન થા્ છ ેતેમજ સૂક્્ણવીનો 

િર ઓછો હો્ાથવી સમ્નો બિાડ અને મજુરવી ખચ્ય 

્ધુ થા્ છ.ે આ મુ્કેલવીઓ તન્ાર્ા માટ ેસૂ્્ય ઊજા્યથવી 

ચાલતા સૂક્્ણવી ્ંત્ો ત્કસા્્ામાં આ્ેલ છ ેજ ેહાલ 

ફળ-શાકભાજી અને ધાન્પાકો માટ ેરૂપે પ્રચતલત થ્ા 

છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં.૧૫૦)

ખુલ્ામાં સૂકવવા્ી ્તા કેટલાક ગેરલાભાે ઃ

(૧) અંતતમ ઉતપાિન લિભિ હંમેશા ધૂળ, રેતવી, કચરો, 

પશુ-પક્ષવીનવી ચરક ્ િેરેને કાર્ણે અને ્ ાતા્ર્ણમાં 

િતૂષત ્ા્ુઓન ેલવીધ ેકલતુષત થા્ છ.ે 

(૨)  રખળતા ઢોર, પશુપક્ષવી કે અ્ણસમજૂ બાળકો 

તેમ્ણે ખરાબ કરે છ.ે

(૩)  સામાન્ રવીતે ખુલ્ા સૂ્્યપ્રકાશમાં ઉતપાિનને 

સવીધા સકૂ્્ાથવી તનેા મૂળ રંિ પર અસર થા્ છ.ે 

(૪)  સૂક્્ણવી ધા્ા્ય મુજબનવી થતવી નથવી. ્ાિળાં કે 

્રસાિ્ાળા ્ાતા્ર્ણમાં સૂક્્ણવીનવી દરિ્ાને 

બંધ રાખ્વી પડ ેછ.ે

(૫)  અમૂક્ાર ફૂિ ઉતપાિનને લાિે છ.ે
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સ્રોલાર ડ્ાયરના પ્રકાર અને તેની કાય્બપ્ર્ણાલી ઃ 

 ફળ, શાકભાજી તેમજ ધાન્/કઠોળ/તેલવીતબ્ાં 

્િેરે પાકોનવી સૂક્્ણવી માટ ેત્ત્ધ જાતના સૂક્્ણવી ્ંત્ 

્પરા્ છ ે જ ે્ ાકે કુિરતવી હ્ાનવી અ્ર-જ્ર્ાળા, 

બલોઅર (હ્ા ફેંકનાર) ટાઈપ અને હાઈતબ્ડ ટાઈપ. 

પ્રત્ક્ષ અને પરોક્ષ.  પ્રત્ક્ષ અથ્ા કેતબનેટ ડા્્રમાં 

સૂક્્ાનવી ્સતુને બંધ પેટવીમાં મુક્ામાં આ્ે છ ેઅને 

તેના પર પારિશ્યક ઢાંક્ણ રાખ્ામાં આ્ે છ.ે િરમવી ્ ડ ે

અંિરનવી ્સતુમાં રહેલ ભેજ ્રાળ સ્રૂપે ઉડવી જા્ 

છ ેએટલે કે આ પ્રકારનાં ્ંત્ોમાં સૂ્્યનો તાપ ્સતુનાં 

સવીધા સંપક્યમાં આ્ે છ.ે આ પ્રકારના ્ંત્ો સામાન્ 

રવીતે ફળપાકો અને શાકભાજીના પાકનવી સૂક્્ણવી માટ ે

ઉપ્ોિવી છ ેજ્ારે પરોક્ષ પ્રકારનાં ્ંત્ોમાં સૂ્્યનો તાપ 

્સતુનાં સવીધા સંપક્યમાં ન આ્તાં સૌર સંચાલકો દ્ારા 

એકતત્ત કરેલ હ્ાને િરમ કર્ા માટ ે્પરા્ છ ેઅને 

આ િરમ હ્ાને સામાન્ હ્ાનાં િબા્ણે અથ્ા બલોઅર 

દ્ારા ્ધુ િબા્ણે સૂક્્ણવી ્ંત્માં િાખલ કર્ામાં આ્ે 

છ ેજ્ાં આ િરમ હ્ા પાકનાં સંપક્યમાં આ્તાં પાકનો 

ભેજ ઉડવી જા્ છ.ે આ પ્રકારનાં ્ંત્ોનવી ક્ષમતા ્ધુ 

હો્ છ.ે આથવી આ ્ંત્ો ધાન્પાકો, તેલવીતબ્ાં પાકો 

અને કઠોળપાકોનવી સૂક્્ણવી માટ ે ્ધુ ્ોગ્ છ.ે અત્ે 

એ ધ્ાનમાં રાખ્ુ જરૂરવી છ ેકે સૂક્્ણવી માટનેવી સવીધવી 

િરમવી અથ્ા િરમ હ્ાનું તાપમાન ૬૦0સે. કરતાં ્ ધ્ું 

ન જોઈએ જથેવી િુ્ણ્તિા સારવી રહે અને પાક બળે નદહ. 

આ પ્રકારનાં ્ંત્ો દ્ારા કર્ામાં આ્તવી સૂક્્ણવીનો 

ખચ્ય પ્રતત એકમ ્જન િવીઠ ખુલ્ામાં તડકામાં કર્ામાં 

આ્તવી સૂક્્ણવીમાં આ્તા ખચ્ય કરતા ઓછો હો્ 

છ.ે જો ખુલ્ામાં સૂ્્ય તાપમાં અથ્ા છાં્ડામાં પાકોનવી 

સૂક્્ણવી કર્ાનવી જરૂરત પડ ે તો પ્ણ કાળવી જાડવી 

પલાતસટક શવીટ ્ાપર્વી જોઈએ જથેવી સૂક્્ણવી ઝડપથવી 

થા્ છ.ે

 સૌર સૂક્્ણવી ્ંત્ો માટ ે શરૂઆતમાં સારૂ 

મૂડવીરોકા્ણ કર્ું પડતું હો્ાથવી જોઈએ તેટલા લોકતપ્ર્ 

બનવી શકાતા નથવી. તન્ંતત્ત સૂક્્ણવીના ફા્િા અંિે 

જા્ણકારવીનો અભા્ પ્ણ તેનવી સ્્યસ્વીકૃતતના માિ્યમાં 

બાધક બન્ો છ.ે ્ોગ્ પ્રકારના સૌર સૂક્્ણવી ્ંત્ોના 

મોટા પા્ે ઉપ્ોિ કરવી મોટા પ્રમા્ણમાં ્ેડફાઇ જતાં 

ખાધ્ પિાથયોને બચા્વી શકા્ છ.ે 

 આ પ્રકારે સૌર સૂક્્ણવી ્ંત્ોનો લાભ ખેડતૂ 

ભાઈઓ પોતાના ખેતરે કે ઘરનવી છત પર લિા્વીને 

લઈ શકે છ ેતથા કૃતષ ઉતપાિનોનવી સૂક્્ણવી કરવીને, આ 

સૂક્ેલ ઉતપાિક ્ેચવીને ્ધારેમાં ્ધારે કમા્ણવી કરવી 

શકે છ.ે 

કેટલાક ખાદ્ પદા્યોની સૂકવ્ણી માટેન્રો સમય

ક્મ પદા્્બ સૂકવતાં પહેલાં 
પદા્્બનું વજન (ગ્ામ)

સૂકવતા પહેલાં 
પા્ણીનું પ્રમા્ણ (ટકા)

સૂકવયા રાદ પા્ણીનું 
પ્રમા્ણ (ટકા)

સૂકવ્ણીન્રો સમય 
(કલાક)

૧ ક્રો્મીર(ધા્ણા) ૩૦૦ ૮૮ ૧૦ ૬-૮

૨ લીલા મરચાં ૩૦૦ ૮૬ ૦૭ ૧૦-૧૨

૩ ડંુગળી ૩૦૦ ૮૭ ૦૭ ૧૫-૧૭

૪ રટાટા ૩૦૦ ૮૫ ૦૫ ૬-૮

૫ ટામેટાં ૩૦૦ ૯૫ ૧૦ ૧૭-૨૦

૬ આદુ ૩૦૦ ૮૫ ૦૭ ૭-૧૦

૭ આમળાં ૩૦૦ ૯૧ ૦૭ ૧૫-૧૭

૮ કેરી ૩૦૦ ૮૫ ૦૭ ૮-૧૦
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VkuLk : (0h69h) 261302

Mkkih Qòo îkhk ÃkkýeLkwt þwrØfhý

 પા્ણવી અને ઊજા્ય જી્ન જરૂદર્ાતનવી પા્ાનવી 

્સતુઓ છ.ે પા્ણવીનવી જરૂરવી્ાત સમગ્ ત્વિમાં દિન 

પ્રતતદિન ્ધતવી જા્ છ.ે ન્ા ન્ા ઉધોિો સથપાતાં 

તેમાં તેમજ કૃતષ કા્યોમાં અને ્ધતવી ્સતવીને પા્ણવી પુરૂ 

પાડ્ા મવીઠા પા્ણવીનવી માંિ ્ધતવી જા્ છ,ે જનેા લવીધે 

મવીઠા પા્ણવીનવી અછત થતવી જા્ છ.ે ત્વિમાં ઉપલબધ 

પા્ણવીમાંથવી લિભિ ૨ ટકા પા્ણવી જ પવી્ાલા્ક છ,ે 

બાકવીનું પા્ણવી ક્ષાર્ુકત તેમજ ્ાપરવી ન શકા્ તે્ું 

પ્રિુતષત છ.ે લિભિ ૯૨ ટકા ખેતવીમાં, ૬ ટકા ઘરકામમાં 

અને ૨ ટકા ઔધોતિક કા્યોમાં ્પરાશ / ઉપ્ોિ અથષે 

સારા પા્ણવીનવી જરૂદર્ાત છ.ે પરંતુ પવી્ા કે ્ાપર્ા 

લા્ક પા્ણવીનો જથથો દિન-બ-દિન ઓછો થતો જા્ 

છ ેસામે ક્ષાર્ુકત પા્ણવીનો જથથામાં ્ધારો થઈ રહ્ો 

છ.ે જો આ ક્ષાર્ાળું પા્ણવી ઉપ્ોિમાં લઈએ તો તે 

ખેતવી પાકોને નુકશાનકારક હો્ાથવી સાથે જમવીનને પ્ણ 

ક્ષાર્ાળવી બના્ે છ.ે આ ઉપરાંત ખેતવીના તપ્તના 

સાધનો જ ે્ ાકે તસપ્રંકલર, દડપ્ પધધતતને પ્ણ લાંબા 

િાળે નુકસાન પહોંચાડ ે છ.ે આ બધવી મુ્કેલવીઓ િૂર 

કર્ા માટ ેપા્ણવીમાંથવી ક્ષાર િૂર કર્ા ખૂબ જ જરૂરવી 

છ.ે પા્ણવીમાંથવી ક્ષાર િૂર કર્ા, પવી્ાલા્ક બના્્ા 

તેમજ ખેતવીમાં ઉપ્ોિ માટ ેહ્ે સૌર ઊજા્યનો ઉપ્ોિ 

કર્ાનાં પ્ર્ાસો થઈ રહ્ાં છ ે અને આ્ા સાધનને 

સોલર સટવીલ કહે છે

સ્રોલર સટીલ :

સોલર સટવીલ સૌર ઊજા્યથવી ચાલતુ સાધન છ ે

જનેા ઉપ્ોિ દ્ારા પા્ણવીમાંથવી સહેલાઈથવી ક્ષાર િૂર કરવી 

શકા્ છ.ે સોલર સટવીલમાં રાખેલ પા્ણવીનું સૂ્્ય ઊજા્યથવી 

બાષપવીકર્ણ થા્, જ ે તેનવી ઉપર દફટ કરેલ કાંચ પર 

ચોંટવી ઠડંવીકર્ણથવી પા્ણવીનાં ટવીપાંમાં પદર્તત્યત થા્ છ.ે 

જ ે એક જગ્ાએ એકત્ કર્ામાં આ્ે છ.ે આ રવીતે 

મળેલ પા્ણવી ક્ષાર ્િરનું ચોખખંુ હો્ છ ેજનેે સંગ્હ 

કરવી ્ાપરવી શકા્ છ.ે આ સાધન રચનામાં એકિમ 

સરળ છ.ે તેમાં કોઈ હલન-ચલન કરતા પાટ્યસ નથવી જથેવી 

તેનો સારસંભાળનો ખચ્ય નદહ્ત છ.ે આ્ા સોલર સટવીલ 

અલિ-અલિ પ્રકારનાં આ્ે છ.ે 

(૧) એક રાજુ ઢાળવાળું સ્રોલર સટીલ :

 આ પ્રકારનાં સોલર સટવીલ દ્ારા એક ચોરસ 
મવીટર કાચનવી સાઈઝ હોઈ તો રોજનાં ૩ થવી ૫ તલટર 
ચોખખુ પા્ણવી મળે. આ પા્ણવીનો ઉપ્ોિ ટ્કેટરનવી 
બેટરવીમાં પુરવી શકા્. આ્ા સોલર સટવીલનવી કા્્યક્ષમતા 
૩૫ થવી ૪૦ ટકા સુધવી હો્ છ.ે 

એક રાજુ ઢાળવાળું સ્રોલર સટીલ

(૨) રન્ને રાજુ ઢાળવાળું સ્રોલર સટીલ : 

 આ સટવીલમાં ચોખખુ પા્ણવી એક બાજુ ઢાળ્ાળું 

સોલર સટવીલ કરતાં ્ધારે મળે છ ેજનેવી કા્્યક્ષમતા ૨૫ 

થવી ૪૫ ટકા સુધવી હો્ છ.ે 
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રન્ને રાજુ ઢાળવાળું સ્રોલર સટીલ

(૩) સ્રોલર કલેકટરનાં જોડા્ણ સા્ેનું સ્રોલર સટીલ :

  આમાં સોલર સટવીલમાં રાખ્ામાં આ્ેલ પા્ણવીને િરમ કરવી તેનું બાષપવીકર્ણ ઝડપથવી કર્ામાં 
આ્ે છ ેજથેવી ્ધારે જથથામાં પ્રતતદિન ચોખખું પા્ણવી મળે. આનવી કા્્યક્ષમતાં બવીજા સોલર સટવીલ કરતાં ્ધારે છ.ે 
જ્ારે દકંમત પ્ણ ખૂબ જ ્ધવી જા્ છ.ે સાફ-સફાઈનવી જરૂદર્ાત રહે છ.ે

સ્રોલર કલેકટરનાં જોડા્ણ સા્ેનું સ્રોલર સટીલ
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સ્રોલર સટીલ કાય્બક્મતાને અસર કરતાં પરરરળ્રો :

(ક) વાતાવર્ણનાં પરરરળ્રો : સોલર રેદડએશન, 
તાપમાન, પ્નનવી િતત, ્ાતા્ર્ણમાં રહેલ 
ભેજ અને આકાશનવી પદરતસથતત ્િેરે.

(ખ) રડઝાઈનનાં પરરરળ્રો : એક ઢાળ, બે ઢાળ, 
બેતસનમાં પા્ણવીનવી ઊંડાઈ, કાચનવી િુ્ણ્તિા, 
સટવીલનું આ્ર્ણ, પા્ણવીનવી સપાટવી ્ચચેનું 
અંતર, કાચનો ઢોળા્ અને સોલર સટવીલનું સૂ્્ય 
સાથેનું ઓદરએનટશેન ્િેરે. 

(ગ) ઓપરેશનલ પરરરળ્રો : પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિા 
અને તેમાં રહેલ ક્ષારનવી માત્ા, પા્ણવીનું 
શરૂઆતનું તાપમાન, બેતસનમાં પા્ણવીનવી ઊંડાઈ 
્િેરે.

સ્રોલર સટીલના ફાયદાઓ :
	જાળ્્ણવી નદહ્ત   

	િરેક પ્રકારનાં પા્ણવીનું શુતધધકર્ણ 

	્ વીજળવીનવી જરૂદર્ાત નથવી  

	પા્ણવીનો ઓછો બિાડ

	ઓછવી દકંમત

	સાઈઝમાં નાનું / દફદટિંમાં સરળ

	 ઈકો ફ્ેનડલવી

	સરળ રચના

(૩) સ્રોલર સટીલની મયા્બદાઓ :

	્ ાતા્ર્ણ આધાદરત છ.ે

	દિ્સ િરતમ્ાન જ કામ આપે છ.ે

	પા્ણવી માં રહેલ તમનર્સ, ડવીસટવી્ડ પા્ણવીમાં રહેતા 
નથવી. 

	મોટા જથથામાં પા્ણવી શુધધ કરવી શકાતું નથવી.

 આમ સોલર સટવીલના ઉપ્ોિથવી કોઈ પ્ણ 
પ્રકારનાં ઊજા્ય ખચ્ય ્િર શુધધ પા્ણવી મેળ્વી શકા્ 
જનેવી આજના સમ્માં ઘ્ણવી જરૂદર્ાત છ.ે  

økúeLknkWMk EVufx yxfkððk {kxuLkk WÃkkÞku
 Mkki «Úk{ íkku økúeLknkWMk EVufxLku hkufðk {kxu {kLkð òíku Ãkkuíku s yk rËþk{kt rð[khðwt Ãkzþu fuðk Ãkøk÷kt ÷uðk 
òuEyu íkuLkk fhíkk yk EVufx {kxu sðkçkËkh Ãkrhçk¤ku ykuAk ÚkkÞ íkuðk WÃkkÞku nkÚk Ähðk òuEy : 
• Mkki «Úk{ ykÃkýu støk÷kuLku fÃkkíkkt yxfkððk òuEyu. 
• yÂ~{sLÞ çk¤íký ðkÃkhðkLkwt çktÄ fhðwt òuEyu. 
• LkkExÙkusLk ¾kíkhLkku þõÞ íkux÷ku ykuAku WÃkÞkuøk fhe yuf Ãkkf ¾uíke ÃkØrík ðzu ¾uíke fhðe suEyu yLku íku {kxu ¾uzqíkku{kt  

òøk]rík ykýðe òuEyu. 
• ðkíkkðhý{kt r{ÚkuLk ðkÞwLkw «{ký ½xu íku {kxu ÃkþwykuLku yÃkkíkk [khk{kt yurLxçkkÞkurxf MktÞkusLkku ¼u¤ððk{kt ykðu 

íkku yk¾k MktÞkusLkLku ÷eÄu r{ÚkuLkLkwt «{ký ykuAwt ÚkðkLke þõÞíkk hnu Au yLku  íku heíku økúeLknkWMk EVufx ykøk¤ ðÄíke 
yxfkðe þfkÞ Au. 

• QÄELkk hkVzk  Ãký r{ÚkuLk ðkÞwLkwt ½h Au íku{ fnuðk{kt Ãký shkÞ yríkþÞkuÂõík LkÚke. yk QÄELku ykøk¤ ðÄíke 
yxfkððk {kxuLkku ©uc WÃkkÞ støk÷kuLku fÃkkíkk, íkuLkku Lkkþ Úkíkk yxfkððkLkku Au fkhý fu QÄE Sðtík ð]ûkLku Vku÷e þfíke 
LkÚke. 

• LkkExTMk ykufMkkEz ðkÞw {kxu hkMkkÞrýf ¾kíkhku sðkçkËkh økýðk{kt ykðu Au. yk {kxu ¾kíkhLke ykuAe sYh Ãkzu íkuðwt 
¾kãkÒk Wøkkzðwt òuEyu. 

• LkkExÙMk ykufMkkE ðkÞw WóÒk fhðk {kxuLkwt çkesw {n¥ðLkwt Ãkrhçk¤ Úk{o÷ rðãwík {Úkfku  yLku ðknLkku{kt ðÃkhkíkkt fku÷Mkku 
yLku ÃkuxÙkur÷Þ{ Au. yk çkÒkuLke økt¼ehíkk yLku òu¾{ Mk{SLku íkuLke søÞkyu fwËhíke ðkÞw rðãwík {Úkfku yLku ðknLkku{kt 
ðkÃkhðk{kt ykðu íkku yk ðkÞwLkwt «{ký½ýwt ½xe þfu íku{ Au fkhý fu fwËhíkeðkÞw yk çkÒku fhíkk yLkw¢{u Ãk0 % íku{s 33 
% ykuAku fkçkoLk zkÞkufMkkEz nðk{kt ðnuíkku {qfu Au. 

• MkSð ¾uíke yÃkLkkððe òuEyu.
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 zkì.  yu{. fu. ríkðkhe  ©e rLkhð ÃktÃkkýeÞk  ©e yuMk. su. Ãkkhøke 
EheøkuþLk yLku zÙuLkus EsLkuhe rð¼køk, f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykf]Þw, økkuÄhk - 389001

VkuLk : (0h69h) h6Ãk1h8

fwËhíke MktMkkÄLkkuLke ò¤ðýe yLku økwýð¥kk {kÃkLkLkk Mkt[k÷Lk{kt  
rh{kux Mku®LMkøk yLku SykEyuMkLkku Vk¤ku

 તાજતેરના ્ષયોમાં કુિરતવી સંસાધનનવી 
જાળ્્ણવીમાં દરમોટ સેતનસંિ માદહતવીનો ઉપ્ોિ ્ધવી 
રહ્ો છ.ે ત્ત્ધ જગ્ાનવી ત્ત્ધ સેનસરમાંથવી દરમોટલવી 
સેનસ માદહતવી ઉપલબધ હો્ાને લવીધે દરમોટ સેતનસંિ એ 
મોટા ત્સતારના અભ્ાસ માટનેો સારો સ્તોત છ.ે 

 દરમોટ સેતનસંિ દ્ારા પૂરા પાડ્ામાં આ્ેલ 
સંપૂ્ણ્ય માદહતવી હ્ે કેટલાક પ્ા્ય્ર્ણવી્ પ્રદરિ્ાના 
મોડતેલંિ માટનેવી મૂળભૂત માદહતવી તરવીકે કા્્ય કરે છ.ે 
દરમોટલવી સેનસ માદહતવી, જીપવીએસ અને જીઆઇએસનો 
સંકતલત ઉપ્ોિ સરકારવી એજનસવીઓ, સંરક્ષ્ણ 
સંિઠનો, ઉદ્ોિ, કુિરતવી સંસાધન સંચાલક અને 
સંશોધકોને ત્ત્ધ કુિરતવી સંસાધન વ્્સથાપન 
કા્્યરિમો માટ ેતેમજ સંચાલન ્ોજના ત્કસા્્ા માટ ે
સક્ષમ બના્શે. તે િૂરસથ સથાનમાં આ્ેલ જમવીન 
આ્ર્ણ, જિંલનવી િવીચતા, િદર્ાઇ ત્સતાર, ટાપુનવી 
તસથતત અને ટાપુઓનવી જ ૈ્ ત્ત્ધતામાં પદર્ત્યનનો 
અભ્ાસ કર્ા માટ ેસંભત્ત સાધન છ.ે

કૃશ્ર ક્ેરિે ઉપય્રોશ્ગતા ઃ

 કૃતષ ત્સતારનવી ્ાસતત્ક સમ્નવી તસથતત 
મેળ્્ા માટ ે દરમોટ સેતનસંિ પલેટફોમ્યનો ઉપ્ોિ 
કર્ાનવી સંભત્ત ઉપ્ોતિતા પર ભાર મૂક્ામાં આવ્ો 
છ.ે ચોક્કસાઈપૂ્્યકનવી ખેતવી એ એક એ્વી પ્ર્ણાલવી છ ેકે 
જમેાં  જ ેતે ત્સતારનવી તસથતતને અનુરૂપ અલિ અલિ 
સંચાલન પદ્ધતતઓનો ઉપ્ોિ કર્ામા આ્ે છ.ે આ 
તસસટમ ન્ા સાધનો અને આધુતનક તાંતત્કતાઓ દ્ારા 
પ્રિાન કરેલવી માદહતવીના સ્ોત પર આધાદરત છ.ે

 આ પ્ર્ણાલવીમાં મુખ્ માદહતવી તરવીકે ગલોબલ 
પોતઝશતનંિ તસસટમ (જીપવીએસ-GPS), ભૌિોતલક 
માદહતવી તસસટમસ (જીઆઇએસ-GIS), ઉપજ ત્તન્મ 

ઉપકર્ણો, માટવી, છોડ અને જતંુ સેનસર, દરમોટ સેનસીંિ 
અને ્ેદર્ેબલ રેટ ટકેનોલોજીનો સમા્ેશ થા્ છ.ે 
ઉપગ્હ દરમોટ સેતનસંિ અને ભૌિોતલક માદહતવી તસસટમ 
(જીઆઇએસ)નો સાથે ઉપ્ોિ એ જમવીન પ્રકાર અને 
જમવીન ક્રમા થતા ફેરફાર શોધ્ા માટ ેશતકતશાળવી 
અને અસરકારક સાધન બનવી રહ્ુ છ.ે તે ઓછા ખચષે 
જુિવીજુિવી જગ્ા અને જુિાજુિા સમ્નવી માદહતવી આપે 
છ ે અને તે જમવીન ત્કાસનવી પધધતતનવી સમજ અને 
િેખરેખ માટ ેમૂ્્્ાન માદહતવી પૂરવી પાડ ેછ.ે

 જીઆઇએસ ટકેનોલોજી ફેરફારનવી શોધ 
અને મૂળભૂત માદહતવીના ત્કાસ માટ ેજરૂરવી દડતજટલ 
માદહતવીને સંગ્દહત, ત્શ્ેષ્ણ અને પ્રિતશ્યત કર્ા માટ ે
સાનુકૂળ ્ાતા્ર્ણ પૂરંુ પાડ ેછ.ે ્્ણ્યપટ ્િગીકર્ણ દ્ારા 
અસંખ્ જમવીન આ્ર્ણના પ્રકારોને િેખરેખ કર્ા માટ ે
અથ્ા ્્ણ્યપટ્વીક પ્રતતતબંબ દ્ારા ભૂતમ સપાટવીના જતૈ્ક 
ત્ષ્ક લક્ષ્ણોનો અંિાજ કાઢ્ા માટ ે ઉપગ્હ દ્ારા 
લે્ાતવી છબવીનો ઉપ્ોિ કર્ામાં આ્ે છ.ે આંિામાન 
આઇલેનડમાં તેનો ઉપ્ોિ ડાંિરના ્ધતા ત્સતારોને 
ઓળખ્ા અને જમવીનમાં રહેલા પા્ણવીના મૂ્્ાંકન માટ ે
કર્ામાં આ્ે છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧પર)

જમીન શ્વજ્ાનમા ંઉપય્રોશ્ગતા ઃ

 જમવીનનવી પ્રકૃતત અલિ-અલિ જગ્ાએ 
પદર્ત્યનવી્ હો્ છ,ે જમવીન ત્શ્ેષ્ણ અને અથ્યઘટનનવી 
પરંપરાિત પદ્ધતત કદઠન, ્ધુ સમ્ લેતવી અને ખચા્યળ 
પદ્ધતત છ.ે આ સંિભ્યમા ભૌિોતલક માદહતવી પદ્ધતત 
(જીઆઇએસ) અને દરમોટ સેતનસંિ તકતનકનવી પ્રિતત 
સાથે આિાહવી્ુકત જમવીન નકશા બના્્ા માટનેવી 
તકનવીકો ત્કસા્્ામા આ્વી છ.ે જમવીન સ્ષેક્ષ્ણના 
તનષ્ણાતો પ્રારંતભક નકશા, નકશાને અધતન બના્્ા 
રવીમોટ સેતનસંિ માદહતવી અને તાંતત્કતાઓનો ઉપ્ોિ 
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કરે છ.ે

પાકને જરૂરરયાત મુજરની શ્સંચાઇના દેખરેખમાં 
ઉપય્રોશ્ગતા ઃ

 કૃતષ તસંચાઇમાં તાજા પા્ણવીના ્ૈતવિક 
જથથાના ૭૦ % થવી ્ધારે ભાિના પા્ણવીનો ઉપ્ોિ 
થા્ છ.ે તેથવી તસંચાઈનવી ભૂતમકા ઉતપાિન ્ધાર્ામાં 
નોંધપાત્ ભાિ ભજ્ે છ.ે જમવીનનવી સપાટવી પરથવી થતું 
બાષપોતસજ ્યન એ જળતસલકનું મુખ્ ઘટક પા્ણવીના 
નુકશાન માટ ે પ્ા્ય્ર્ણનુ મુખ્ જ્ાબિાર પદરબળ 
છ ે જ ે છ,ે જમે કે તસંચાઈ માટનેા પા્ણવીનો ઉપ્ોિ, 
તસંચાઈ પદ્ધતતનવી કામિવીરવી, પાકને પા્ણવીનવી જરૂદર્ાત 
્િેરે. આ ઉપરાંત, સમ્સર પાકને તસંચાઇ અને 
પા્ણવીનવી અપ્ા્યપ્ત ઉપ્ોિ એ સા્્યતત્ક પદરબળો છ ે
જ ેશુષક અને અધ્યશુષક કૃતષ ક્ષેત્ોમા કૃતષ ઉતપાિનને 
મ્ા્યદિત કરે છ.ે આ સમસ્ાઓના સંિભ્યમા છલે્ા 
કેટલાક િા્કાઓમાં ત્ત્ધ પ્રકારનવી આબોહ્ાનવી 
પદરતસથતતઓ અને સથળો પર તસંચાઇનવી જમવીનોનું 
તનદરક્ષ્ણ કર્ા માટ ેઅસરકારક સાધન તરવીકે દરમોટ 
સેતનસંિ તાંતત્કતા ઉભરવી આ્વી છ.ે તે બાષપોતસજ ્યનના 
િરને માપવી, પાક સહિુ્ણાંકોનો અંિાજ કાઢવીને, પાકના 
પા્ણવીના િરજજાનવી િેખરેખ કરવીને ક્ારે અને કેટલવી 
તસંચાઈ આપ્વી એ જા્ણ્ામા મિિ કરે છ.ે સપાટવી 
પરના પા્ણવીનો અસરકારક ઉપ્ોિ અને દરમોટ સેતનસંિ 
તાંતત્કતાઓનો ઉપ્ોિ કરવીને પા્ણવીના ઉપચારાતમક 
ઉપ્ોિનું તનરવીક્ષ્ણ કરવી તસંચાઈ માટનેા પા્ણવીનવી નવીતત 
ઘડ્ૈ્ાઓ માટ ેખૂબ જ રસ ધરા્તો ત્ષ્ છ.ે 

પા્ણી સંસાધનના વયવસ્ાપનમાં ઉપય્રોશ્ગતા ઃ

 માન્ અતસતત્ને ટકેો આપ્ા માટ ે પા્ણવી 
મુખ્ સ્તોત તરવીકે જરૂરવી છ.ે માન્ ્પરાશ માટ ેતાજા 
પા્ણવીનવી ઉપલબધતા ્ષયો્ષ્ય ઘટવી રહવી છ,ે જ્ારે ્ધતવી 
જતવી ્સતવીનવી પા્ણવી માટનેવી માંિ ્ધવી રહવી છ.ે આ 
સંિભ્યમાં તેના ઉપ્ોિનવી ્ધુ સારવી સમજ્ણ પર નજર 
રાખ્ાનવી તાકવીિ જરૂર છ,ે ખાસ કરવીને એ્ા ત્સતારો 
કે જનેા પર ઉપલબધ પા્ણવીનવી માત્ા મ્ા્યદિત છ ેતે્ા 
ત્સતારનો અભ્ાસ કર્ો જરૂરવી છ.ે 

 સંકુલ જળ પ્ર્ણાલવીને સમજ્ા માટ ેઅને ટકાઉ 
જળ સંસાધન વ્્સથાપન માટ ેત્તભન્ન ત્દ્ાશાખાઓના 
ત્ભા્નાઓ અને ત્ચારોને સંકતલત કર્ા માટ ેએક 
સ્્યગ્ાહવી અતભિમનવી જરૂર છ.ે પ્રથમ નાના પા્ે જ ેતે 
જગ્ાનો અભ્ાસ જળચરિનવી પ્રદરિ્ાઓ ત્ષે ત્િત્ાર 
સમજ્ણ ત્કસા્્ા માટ ે જરૂરવી છ.ે જો કે રાજકવી્ 
તન્ણ્ય્ો પ્રાિેતશક સતરેથવી રાષ્ટવ્ી્ સતરે કર્ામાં આ્ે 
છ ે તેથવી પ્રાિેતશક અથ્ા રાષ્ટવ્ી્ સતરે પ્રચંડ ક્ષેત્વી્ 
અભ્ાસો માટ ેતે અત્ંત મહત્નંુ છ.ે હાઈડો્લોજીકલ 
મોડલોનો સામાન્ રવીતે આ હેતુ માટ ેઉપ્ોિ થા્ છ ે
પરંતુ ઘ્ણવી્ાર િુ્ણ્તિા્ાળવી માદહતવી માદહતવી અછતના 
અભા્ને કાર્ણે સમસ્ાઓનો સામનો કર્ો પડ ેછ.ે 
દરમોટ સેતનસંિ તકનવીક એ મોડલેોમા જરૂરવી માદહતવી ન 
હો્ તે્ા ત્સતારોમા ઇનપુટ ડટેા અ્ારન્ાર મેળ્્ા 
માટ ેએક સક્ષમ સાધન છ.ે અદ્તન ઉપગ્હોના પૃથ્વી 
અ્લોકન સેનસરને અ્કાશમા તરતા મૂક્ાથવી તે 
મોડતેલંિ માટ ે આ્્્ક માદહતવી પુરવી પાડ ે છ.ે જળ 
સંસાધનોનવી િેખરેખ માટ ે જ ે માદહતવી જમવીન પર 
ઉપલબધ ન હો્ તે ઉપગ્હનવી મિિથવી મેળ્વી શકા્ 
છ.ે આમ, ઉપગ્હ પેિાશ અને પા્ણવી વ્્સથાપન માટનેવી 
આધુતનક તાંતત્કતાઓ જળ સંસાધનોના ્ત્યમાન અને 
ભત્ષ્માં મહત્પૂ્ણ્ય ભૂતમકા ભજ્વી શકે છ.ે દરમોટ 
સેતનસંિનો ઉપ્ોિ એક હાઇડો્લોતજકલ મોડતેલંિ માટ ે
જ નહીં પરંતુ બવીજા અન્ ક્ષેત્ો જ ે્ ા કે ઉષ્ણકદટબંધવી્ 
્રસાિના માપનમા,ં જમવીનના ભેજ, જમવીનનવી ખારાશ, 
્ાસતત્ક બાષપોતસજ ્યન, ભૂિભ્યજળના સતરનવી િેખરેખ 
્િેરેના માપનમાં થા્ છ.ે 

 ઉપગ્હ દ્ારા મળતવી માદહતવી અને 
જીઆઇએસનો ઉપ્ોિ કરવી નિવીઓ, તળા્ો, અને ડમે 
જ ે્ ા જળાશ્ોને તત્પદરમા્ણવી્ નકશા બના્વી શકા્ 
છ.ે સંબંતધત સતિા્ાળાઓ જગ્ા અથ્ા પ્રિેશોનવી 
ઓળખ માટ ે માદહતવીનો ઉપ્ોિ કરવી શકે છ ે અને 
તન્ણા્ય્ક પ્રિેશોમા જળ સંસાધનોના ટકાઉ વ્્સથાપન 
સંબંતધત તન્ણ્ય્ો લઈ શકે છ.ે  
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પા્ણીની ગુ્ણવત્ાની દેખરેખમાં ઉપય્રોગ ઃ

 માન્વી્ જરૂદર્ાતને અનુલક્ષવી પા્ણવીનવી 
િુ્ણ્તિાનવી વ્્સથા કર્ા અને સુધાર્ા માટ ેપા્ણવીનવી 
િુ્ણ્તિાનવી તન્તમત િેખરેખનવી જરૂર છ.ે પા્ણવીના 
નમૂનાનુ પ્ર્ોિશાળામાં ત્શ્ેષ્ણ હાલમા પા્ણવીનવી 
િુ્ણ્તિાનું મૂ્્ાંકન કર્ા માટ ે ્પરા્ છ.ે જો કે 
આ્ા માપ એક જ સમ્ અને એક જ જગ્ા માટ ે
સચોટ હો્ા છતા ંતે પા્ણવીના ્ોગ્ જળ ત્સતારના 
સંચાલન માટ ે જરૂરવી જુિા જુિા ત્સતાર અને જુિા 
જુિા સમ્નવી પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિાનવી માદહતવી આપતા 
નથવી. ્ધુમા આ પદ્ધતત ખચા્યળ અને ્ધુ સમ્ લેતવી 
પ્રદરિ્ા છ ે અને પ્રાિેતશક અથ્ા રાષ્ટવ્ી્ િેખરેખનવી 
જરૂદર્ાતને સંતોષવી શકાતવી નથવી. રવીમોટ સેતનસંિનો 
ઉપ્ોિ પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિાનના  પદર્ણામોનવી િેખરેખ 
કર્ા માટ ે કરવી શકા્ છ ે (િા. ત., પા્ણવીમાં રહેલા 
ક્ણો(કચરો), હદરતદ્વ્ અને તાપમાન). બોટ, એરરિાફટ 
અને ઉપગ્હો પર ઓતપટકલ અને તાપમાન સેનસસ્ય 
પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિા સુધાર્ા માટ,ે વ્્સથાપન પદ્ધતતઓ 
ત્કસા્્ા માટ,ે પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિાનવી પદરમા્ણોમાં 
થતા ફેરફારોનવી િેખરેખ કર્ા માટ ેજરૂરવી જુિવી જુિવી 
જગ્ા અને જુિા જુિા સમ્નવી માદહતવી પૂરવી પાડ ેછ.ે 
રવીમોટ સેતનસંિનો ઉપ્ોિ હદરતદ્વ્ સાંદ્તાને પ્રકાશ 
અથ્ા પ્રતતતબંબ સાથેના આનુભાત્ક સંબંધો આધારે 
જુિવી જુિવી જગ્ાએ અને સમ્ાંતરે માપ્ા માટ ેથા્ 
છ.ે તનતચિત દિ્સ અને જગ્ા માટ ે પા્ણવીમાં રહેલા 
ક્ણોનવી સાંદ્તા અને પ્રતતતબંબ ્ચચે પ્ર્ોિમૂલક સંબંધો 
(ઍ્િોદરધમસ) ઘ્ણા ્ષયો સુધવી પા્ણવીનવી િુ્ણ્તિાનવી 
આિાહવી કર્ા માટ ે ત્કસા્્ામાં આવ્ા છ.ે  
(જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧પર)

વન સંચાલન અને વનય જીવન શ્નવાસસ્ાન 
શ્વશ્ેર્ણમાં ઉપય્રોગ ઃ

 ્ન આપ્ણા ઇકોતસસટમનું એક મહત્પૂ્ણ્ય 
અંિ છ ેજ ેમાન્વી્ જી્નને ઘ્ણવી રવીતે અસર કરે છ,ે 
ખૂબ જ મહત્ હો્ા છતાં ત્વિના જિંલો ભ્ંકર િરે 
ઘટવી રહ્ા છ.ે દરમોટ સેતનસંિ માદહતવી અને જીઆઇએસ 
તાંતત્કતાઓનો ઉપ્ોિ કરવીન ે્ ન વ્્સથાપક જિંલનો 

ત્સતાર, ત્સતારમાં જિંલનો પ્રકાર, ્ન જમવીન / 
સંરતક્ષત ત્સતારોમાં માન્ અતતરિમ્ણનવી હિ, જિંલનો 
નાબૂિ થતાં ત્સતાર જ ે્ વી જુિવી જુિવી માદહતવી મેળ્વી 
શકે છ.ે

 આ માદહતવી જિંલ વ્્સથાપન ્ોજનાઓના 
ત્કાસ માટ ે અને તન્ણ્ય્નવી પ્રદરિ્ામાં તન્ણા્ય્ક છ.ે 
જિંલને નુકશાન થતું અટકા્વી તેના માટ ેઅસરકારક 
નવીતતઓ લાિુ પડ ેતે રવીતે તન્ંતત્ત કર્ાથવી જિંલના 
સ્તોતનવી જાળ્્ણવી કરવી શકા્ છ.ે ્ન્જી્નનવી ચોક્કસ 
પ્રજાતતઓ માટ ેજગ્ા / જિંલ ત્સતારનવી ્ોગ્તા અને 
તસથતતનો દરમોટ સેતનસંિના મત્ટરિોઈટર ત્શ્ેષ્ણનો 
ઉપ્ોિ કરવીને જા્ણવી શકા્ છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. 
૧પર)

કુદરતી આફત વયવસ્ાપનમાં ઉપય્રોશ્ગતા ઃ

 કુિરતવી આપતતિ જ ે્ ા કે પૂર, ભૂકંપ, 
જ્ાળામુખવી ફાટવી નવીકળ્ો અને ભૂસખલન વ્્સથાપન 
માટ ે જુિા જુિા સમ્નવી અ્કાશવી માદહતવી આ્્્ક 
છ.ે આ સંિભ્યમા રવીમોટ સેતનસંિ એક આિશ્ય સાધન 
છ ેજ ેમોટા ત્સતારો અને ટૂકંા સમ્ના અંતરાલો પર 
માદહતવી આપે છ,ે જનેો િુઘ્યટના તન્ાર્ણ, સજ્જતા, 
રાહત, પુનઃતનમા્ય્ણ, પ્રારંતભક ચેત્્ણવી અને િેખરેખ 
જ ે્ ા ત્ત્ધ તબક્કામાં ઉપ્ોિ કરવી શકા્ છ.ે દરમોટ 
સેતનસંિ સાથે જીઆઇએસ તકનવીકોને ત્શાળ અ્કાશવી 
માદહતવી સમૂહોને તન્ંતત્ત કરવી આપતતિ સંચાલનમાં તેનું 
મહત્ ્ધ્ું છ.ે (જૂઅાે ફાેટાે પેજ નં. ૧પર)

 ્ધતવી જતવી માન્ ્સતવીને કાર્ણે કુિરતવી 
સંસાધનો પર ્ધતા િબા્ણ સાથે દરમોટ સેતનસંિ અને 
જીઆઇએસ, આ દકંમતવી મ્ા્યદિત સ્ોતોને અસરકારક 
અને કા ્્યક્ષમ રવીતે સંચાતલત કર્ા માટ ે્ાપરવી શકા્ 
છ.ે સ્ોતો પર અસર કરતા પદરબળોનવી ઓળખ અને 
પૃથક્કર્ણમાં ભૌિોતલક માદહતવી ખૂબ ઉપ્ોિવી છ.ે આથવી 
આ પદરબળોનવી ત્િત્ાર સમજ્ણથવી સારા તન્ણ્ય્ો 
લઈ શકા્ છ ેજ ે્ત્યમાન અને ભત્ષ્નવી પેઢવીઓનવી 
જરૂદર્ાતોને પહોંચવી ્ળ્ા કુિરતવી સંસાધનોના ટકાઉ 
ઉપ્ોિને સુતનતચિત કરશે.
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