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¼khík Mkhfkh îkhk yuf Lkðe rfMkkLk r{ºk (Vk{oh £uLz÷e) suðe
‘«ÄkLk {tºke VMk÷ çke{k ÞkusLkk’ (PMFBY) ¾heV h016Úke
y{÷{kt {qfu÷ Au.
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 Ãkqðo yLkw{kLk Lk fhe þfkÞ íkuðk «fkhu ¾uzqíkkuLku Ãkkf{kt Úkíkk
LkwfþkLk fu ¾kux MkkÚku LkkýktfeÞ MknÞkuøk WÃk÷çÄ fhðku.
 ¾uzqíkku Lkðíkh yLku ykÄwrLkf ¾uíke ÃkØríkyku yÃkLkkðu íku {kxu
íku{Lku «kuíMkkrník fhðk.
 f]r»k ûkuºku rÄhkýLkku «ðkn MkwrLkrùík fhe þfkÞ íku{s
¾uzqíkkuLku WíÃkkËLkLkk òu¾{ku MkkÚku Mkwhûkk ykÃke þfkÞ.
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VkuLk : (f[uhe) 0h69h-h61h73
VufMk : (f[uhe) 0h69h-h61Ãkh0
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zkì. yuLk. Mke. Ãkxu÷

Ãke.yu[ze. (ykE.ykE.xe., ¾zøkÃkwh)

fw÷Ãkrík

þw¼ MktËuþ
¼khík{kt {kuxk¼køkLke ¾uíke LkkLkk yLku Mke{ktík ¾uzqíkku îkhk ÚkkÞ Au yux÷u íkuyku {kxu Võík ¾uíke yu yuf{kºk
SðLk rLkðkonLkwt MkkÄLk Au. ykÚke s{eLk yu fwËhíke Mºkkuík nkuE íkuLke ò¤ðýe fhðe Ãký yux÷e s {n¥ðLke Au.
ðíko{kLk ÃkrhÂMÚkríkLku æÞkLku ÷E ykçkkunðk çkË÷kðLke Mkk{u fwËhíke †kuíkkuLke ò¤ðýe yLku MktþkuÄLk fhe þfkÞ íkuðe
rðrðÄ íkktrºkfíkkykuLkku rðfkMk fhe íkuLkwt y{÷efhý fhðwt ¾qçk s sYhe Au íku{s LkðeLkík{ íkktrºkfíkkykuLkk ÍzÃke
«Mkhý {kxu ¾uzqíkkuLku òøk]ík fhðk sYhe Au.
Ãk]Úðe ÃkhLkk rðrðÄ ðes{Úkfku, Wãkuøkku yLku f]r»k ûkuºk{ktÚke Ãk]ÚðeLkk ðkíkkðhý{kt ¼¤íkk rðrðÄ nkrLkfkhf
økuMk, støk÷kuLkku ykzuÄz rðLkkþ íkÚkk ¾uíke÷kÞf s{eLkLkku ykãkurøkfhý {kxu ðÃkhkþ yLku íkuLkk ÔÞðMÚkkÃkLk{kt ÍzÃke
VuhVkhkuLku ÷eÄu ðkíkkðhý{kt hnu÷k rðrðÄ ðkÞwykuLkk «{ký{kt yÚkoMkq[f VuhVkh òuðk {¤u÷ Au. yk rðrðÄ {kLkð
MkŠsík «ð]r¥kykuLkk ÷eÄu ðkíkkðhý{kt ytøkkhðkÞw, r{ÚkuLk yLku LkkExÙMk ykufMkkEz suðk nkrLkfkhf ðkÞwykuLkwt «{ký
rËLk «ríkrËLk ðÄw òÞ Au. Ãkrhýk{u Ãk]ÚðeLkk íkkÃk{kLk{kt ðÄkhku Úkíkku òÞ Au. ðeMk{e MkËeLkk ytík MkwÄe{kt ðÄíkk síkk
nkrLkfkhf ðkÞwykuLku fkhýu ðirïf íkkÃk{kLk 0.4 Úke 0.70 Mku. ðÄkhku LkkutÄkÞu÷ Au. AuÕ÷k Ãk0 ð»kkou{kt «rík ËMkfu
íkkÃk{kLkLkku ðÄkhku 0.130 Mku. òuðk {¤u÷ Au. yk WÃkhktík AuÕ÷k 1Ãk ð»kkouLkku ðÄkhku yk Ëh fhíkk Ãký ðÄw òuðk
{¤u÷ Au. ELxhøkð{uoLx÷ ÃkuLk÷ ykuLk f÷kE{ux [uELs (IPCC) îkhk h1{e MkËeLkk ytík MkwÄe{kt 1.1 Úke 6.40 Mku.
sux÷ku Ãk]ÚðeLkk íkkÃk{kLkLkku ðÄkhku Úkþu íkuðku ytËks {qfu÷ Au.
ðirïf íkkÃk{kLkLkk ðÄkhkLku fkhýu ykçkkunðk MkçktrÄík rðrðÄ Ãkrhçk¤ku suðk fu ðhMkkË, s{eLkLkku ¼us
yLku ËrhÞkE s¤{kt MÚkkrLkf yLku ðirïf Míkhu rðrðÄ VuhVkh òuðk {¤u÷ Au suLkk Ãkrhýk{u fwËhíke †kuíkkuLku W¥khku¥kh
LkwfMkkLk Úkðk Ãkk{u÷ Au. WÃkhkuõík rðrðÄ Ãkrhçk¤kuÚke Úkíkk LkwfMkkLkLku fwËhíke †kuíkkuLkk ÔÞðMÚkkÃkLk îkhk fE heíku
ykuAwt fhe þfkÞ íku MktË¼uo ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©eLke f[uhe îkhk ‘fwËhíke †kuíkkuLkwt
ÔÞðMÚkkÃkLk’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf «fkrþík fhðk{kt ykðu÷ Au. su {kxu rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©e zkì. yYý Ãkxu÷,
ÃkwMíkfLkk MktÃkkËfku yLku ÷u¾ku ykÃkLkkh Mkðuo ði¿kkrLkfkuLku nkŠËf yr¼LktËLk ÃkkXðwt Awt.
MkËh ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ íkktrºkfíkkLkku ¾uíke{kt WÃkÞkuøk fhe ¾uzqíkr{ºkku ¼rð»ÞLke ÃkuZe {kxu fwËhíke †kuíkkuLke
ò¤ðýe fhþu íkuðe ykþk Au.
íkk.01-11-2018								(yuLk.Mke.Ãkxu÷)

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.

{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.

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.

(h) ykiãkurøkfhý :

(3) «Ëq»ký :

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.

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.

ø÷kuçk÷ ðk‹{øk þuLkkÚke ÚkkÞ Au ?
(1) ðMíke rðMVkux :
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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
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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

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 ÃkktzÞu
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 ykçkkunðk çkË÷kðLke f]r»k ÃkhLke Mkt¼rðík yMkhku :
zkÞkufMkkEz fhíkkt hÃk ½ýku ðÄkhu yMkhfkhf Au. yk
(f) f]r»k Ãkkfku :
ðkÞw {wÏÞíðu Mkíkík ¼eLke s{eLkku, MkurLÿÞ ÃkËkÚkkouLkwt
fkunðký, QÄE, fwËhíke ðkÞwyku yLku ykuE÷ þkhfk{,  Ãk]ÚðeLkk ðkíkkðhý{kt fkçkoLk zkÞkufMkkEz ðkÞwLkwt
«{ký ðÄðkLku fkhýu Mke3 «fkhLkwt «fkþMkt&÷u»ký
sirðf #ÄýLkwt ËnLk, zktøkhLke ¾uíke yLku Ãkþwyku îkhk
fhíkk ½ô yLku zktøkh suðk Ãkkfku{kt ð]rØ yLku rðfkMk
ðkíkkðhý{kt ¼¤u Au. f]r»kûkuºk{ktÚke r{ÚkuLk ðkÞwLkku
ðÄw yLku ÃkkýeLkwt WíMksoLk ykuAwt òuðk {¤þu. íku{
«kÚkr{f †kuík zktøkhLke ¾uíke, ÃkþwykuLkwt Ãkk[Lkíktºk íkÚkk
Aíkkt ½ô{kt Ëkýk ¼hkððkLke yðMÚkkLke yðrÄ{kt
¾kíkhkuLkk Mktøkún yLku nuhVuh Au.
½xkzku òuðk {¤þu. ïkMkkuïkMk ðÄþu yLku ðhMkkË
(3) LkkExÙMk ykufMkkEz : LkkExÙMk ykufMkkEz
½xíkkt rÃkÞík{kt ¾U[ ðíkkoþu.
nrhík ðkÞw fkçkoLk zkÞkufMkkEz fhíkkt h98 ½ýku ðÄkhu
 nðk{kLkLke yMkk{kLÞ ½xLkkyku suðk fu Ãkwh,
yMkhfkhf Au. støk÷ku, ½kMkLkk {uËkLkku, {nkMkkøkhku,
Ëw»fk¤, [¢ðkíke ðkðkÍkuzk yLku yríkþÞ økh{
s{eLk, LkkExÙkusLkÞwõík ¾kíkhku, sirðf #Äý yLku
ÃkðLkkuLkku fkhýu f]r»k WíÃkkËfíkk ½xíke òuðk {¤þu.
yÂ~{¼wík #ÄýLkwt ËnLk ðøkuhu LkkExÙMk ykufMkkEzLkk
{wÏÞ †kuík Au. s{eLk{ktÚke ðÄkhu «{ký{kt yk ðkÞwLkwt  Mkqfe ¾uíke rðMíkkh{kt ðhMkkËLke íkhun çkË÷kíkk
ÃkkfLke ÃkkýeLke ¾U[ ðÄíkkt WíÃkkËLk ½xþu.
WíMksoLk ÚkkÞ Au suÚke s{eLk{ktLkk LkkExÙkusLkLkwt «{ký
½xu Au yLku suÚke LkkExÙkusLk ðÃkhkþ fkÞoûk{íkk ½xu Au.

 W¥kh ¼khík{kt hkÞzku yLku þkf¼kSLkk Ãkkfku{kt
ÃkðLkLkk Xtzk {kuò yLku rn{Lke yMkhkuÚke Úkíkwt
ykçkkunðk çkË÷kðLke f]r»k ÃkhLke yMkhku :
LkwfMkkLk ðirïf íkkÃk{kLk ðÄkhkLku fkhýu ½xíkwt òuðk
ðirïf ykçkkunðk çkË÷kð rðrðÄ f]r»k
{¤þu.
Ãkkfku, s{eLk, Ãkk÷íkw Ãkþwyku yLku SðkíkLku MkeÄe yLku
 V¤Ãkkfku þkf¼kS, [k, fkuVe, MkwøktrÄík yLku
ykzfíkhe heíku yMkh fhu Au. Ãk]ÚðeLkk ðkíkkðhý{kt fkçkoLk
yki»kÄeÞ ÃkkfkuLke økwýð¥kk{kt ½xkzku òuðk {¤þu.
zkÞkufMkkEz ðkÞwLkwt «{ký ðÄðkLku fkhýu Mke3 «fkhLkwt
«fkþMkt&÷u»ký fhíkk Ãkkfku{kt ð]rØ yLku rðfkMk ðÄw òuðk  WÒkík hkuøkfkhfku yLku ðknfku ÃkkfkuLkk hkuøk yLku
SðkíkLkk VuhVkhLku fkhýu òuðk {¤þu yLku
{¤þu. ðkíkkðhý{kt íkkÃk{kLkLkwt «{ký ðÄíkkt rðrðÄ
hkuøkfkhfkuLkku ÍzÃke Vu÷kðku Úkþu.
ÃkkfkuLke Ãkkf yðrÄ ½xþu. ÃkkfkuLke ïkMkkuïkMkLke økrík
íkus Úkþu. ÃkkfkuLkk ykŠÚkf WíÃkkËLk{kt «fkþMkt&÷u»ký{kt  ðhMkkËLkku ½xkzku, íkkÃk{kLk{kt ðÄkhku ËrhÞkE
çkË÷kð ykðíkk VuhVkh òuðk {¤þu, SðkíkkuLkk yÂMíkíð
s¤ MkÃkkxe{kt ðÄkhku, Ëw»fk¤, ðkðkÍkuzk yLku ÃkqhLke
yLku íkuLkku ðMíke Ëh, s{eLkLkk Ãkku»kfíkíðkuLkku ½xkzkLkku
ykð]r¥k yLku økt¼ehíkkLku fkhýu sið rðrðÄíkkLku {kuxwt
Ëh, ¾kíkh fkÞoûk{íkkLkk Ëh{kt ½xkzku yLku çkk»ÃkkuíMksoLk
LkwfþkLk Úkþu.
ðÄíkw síkwt òuðk {¤þu. ykLke MkkÚku MkkÚku ¾kãÃkËkÚkkouLke
«kró {kxu Mkk{krsf-ykŠÚkf ðkíkkðhý, MkhfkhLke (¾) s¤ :
Lkeríkyku, Lkkýk «kró ¼kð yLku ð¤íkh, EL£kMxÙf[h,  ®Mk[kE {kxuLke {ktøk íkkÃk{kLk yLku çkkMÃkkuíMksoLkLkku
s{eLk MkwÄkhýk yLku hk»xÙeÞ yLku yktíkhhk»xÙeÞ ðuÃkkh
Ëh ðÄíkkt ðÄw òuðk {¤þu fu su ¼qøk¼o s¤Lke ŸzkE
ðÄkhþu.
Ãký ½ýku {Ëkh hnu÷ku Au.
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 rn{k÷Þ ÃkhLkk çkhVLkk ykuøk¤ðkÚke øktøkk,  ðirïf íkkÃk{kLk ðÄkhkLku fkhýu ËwÄk¤ Ãkþwyku{kt
çkúñÃkwºkk yLku íkuLke WÃkLkËeyku{kt xwtfk økk¤k {kxu
økh{eLkk íkýkðÚke «sLkLkûk{íkkLku yMkh Úkþu.
ÃkkýeLke ykðfku ðÄþu Ãkhtíkw ÷ktçkk økk¤k {kxu s¤
([) {íMÞ Wãkuøk :
«kró ½xþu.
 LkËeyku íkÚkk {nkMkkøkhkuLkwt íkkÃk{kLk ðÄðkÚke
 [ku{kMkkLke ¼eLke Éíkw{kt yÚkoMkq[f s{eLkLkwt Äkuðký
{kA÷eykuLkwt «sLkLk, MÚk¤ktíkh yLku WíÃkkËLk Ãkh
Úkþu. òu yk ÄkuðkýLku yxfkððk{kt Lkrn ykðu íkku
rðÃkrhík yMkh òuðk {¤þu.
ÃkqhLkku ¾íkhku ðÄþu.
 íkkÃk{kLk yLku ðkðkÍukzk ðÄðkÚke ËrhÞkE
(øk) s{eLk :
{kA÷eykuLke Mkw÷¼íkk, WíÃkkËLk yLku ðu[ký
ÔÞðMÚkkLku rðÃkrhík yMkh Úkþu.
 MkurLÿÞ íkíðku fu suLkwt «{ký ¼khíkLke s{eLkku{kt ½ýwt
ykuAwt Au íku ½xíkwt sþu yLku íkuLke økwýð¥kk Ãký ½xþu.  {nkMkkøkhkuLkk ÃkkýeLkk Ÿ[k íkkÃk{kLkLku fkhýu
Ãkhðk¤kykuLkwt rðhtsLk Úkíkwt òuðk {¤þu.
 s{eLkLkwt íkkÃk{kLk ðÄíkk LkkExÙkusLk r{Lkh÷kEÍuþLk
ðÄþu Ãkhtíkw ðku÷uxkEÍuþLk íkÚkk zeLkkErxÙrVfuþLk (A) Ãkkf WíÃkkËLk{kt ½xkzku :
Úkíkk íkuLke «kró ½xþu.
Mkhuhkþ íkkÃk{kLkÚke y{wf zeøkúe íkkÃk{kLk ðÄíkkt
 ðhMkkË yLku ÃkðLkLke íkhkn çkË÷kþu.
Ãkkf WíÃkkËLk{kt ½xkzku LkkutÄkÞ Au. rËðMkLkk íkkÃk{kLk
fhíkk hkrºkLkk íkkÃk{kLk{kt VuhVkh ðÄw yÚkoMkq[f Au.
 ËrhÞkE s¤MkÃkkxe{kt ðÄkhku ÚkðkÚke fktXk rðMíkkh{kt
zktøkhLkk Ãkkf{kt hkºkeLkwt íkkÃk{kLk 3h0 Mku.Úke «rík 10
¾khkþðk¤k ÃkkýeLku fkhýu yk s{eLkku ¾uíke {kxu
Mku. ðÄu íkku 10 xfk WíÃkkËLk{kt ½xkzku LkkutÄkÞ Au. Ãktòçk
rçkLkWÃkÞkuøke Úkþu.
rðMíkkh{kt ykçkkunðk çkË÷kðLku fkhýu òu íkkÃk{kLk
rMkðkÞLkk çkeò çkÄk nðk{kLkLkk Ãkrhçk¤ku{kt fkuE
(½) ÃkþwÄLk :
VuhVkh Lk ÚkkÞ íkku íkkÃk{kLk ðÄkhku òu10, h0 yLku 30
 ykçkkunðk çkË÷kðLku fkhýu ½kMk[khkLkwt WíÃkkËLk
Mku. ÚkkÞ íkku zktøkhLkwt WíÃkkËLk yLkw¢{u Ãk.4, 7.4 yLku
yLku íkuLke Ãkku»ký MkwhûkkLku yMkh Úkþu. ðÄíkk hÃk.1 xfkLkku ½xkzku Mkq[ðu Au.
íkkÃk{kLkLku fkhýu [khkLke ÃkuþeykuLkwt r÷øLkerVfuþLk
ÚkðkÚke íkuLke Ãkk[f ûk{íkk ½xþu. ÃkkýeLke yAíkLku (4) ÃkkýeLke yAík :
fkhýu Ãkþwyku {kxuLkk ¾kuhkf yLku ½kMk[khkLke
íkkÃk{kLk ðÄðkLku fkhýu rÃkÞík {kxuLkk ÃkkýeLke
yAík ðíkkoþu.
sYrhÞkík yLku çkk»ÃkkuíMksoLk ðÄþu. ¼khík{kt ÃkkýeLke
 XtXk yLku ¼eLkk ð»kkou{kt hkuøkðknfkuLke ðMíke yLku yAíkLku fkhýu zktøkhLkk WíÃkkËLk{kt [kuÏ¾ku h0 xfkLkku
íkuLkwt rðMíkhý ÚkðkÚke Ãkþwyku{kt hkuøk[k¤ku Vkxe ½xkzku òuðk {¤þu.
Lkef¤þu.

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

 ðirïf íkkÃk{kLk ðÄkhkLku fkhýu Ãkkýe, ÃkþwykuLkk
hnuXký íkÚkk QòoLke ¾Ãkík ðÄíkkt yÃkurûkík ËqÄ «kró
¼khíkLkk Ãkrù{, W¥kh-Ãkrù{ yLku Ërûký
{kxu {kuxk Ãkzfkh òuðk {¤þu.
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.

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.

ËrhÞkLkk ÃkkýeLke MkÃkkxe{kt ðÄkhku :

ykçkkunðk çkË÷kð yLku rðrðÄ nrhík ðkÞwykuLkk
ßÞkt Ëþ xfk sux÷wt [ku¾kLkwt WíÃkkËLk fu suLkkÚke þ{Lk {kxuLke hýLkerík :
ykþhu h0 fhkuz ÷kufkuLku yLkks «kÃÞ ÚkkÞ Au íkuðk  zktøkhLke õÞkhe{ktÚke WíMkŠsík Úkíkk r{ÚkuLk ðkÞwLkk
Ërûký, Ërûký-Ãkqðo yLku ÃkqŠðÞ yurþÞkE «Ëuþku òu
ÔÞðMÚkkÃkLk {kxu Ãkkf ÉíkwLkk {æÞ ¼køk{kt xwtfk
ËrhÞkLke ÃkkýeLke MkÃkkxe{kt yuf {exh sux÷ku ðÄkhku ÚkkÞ
økk¤k {kxu ÃkkýeLkku rLkíkkh fhðku.
íkku íku{Lkwt yÂMíkíð òu¾{{kt Au. ËrhÞkLkk ¾khk ÃkkýeLkku
 zktøkhLke õÞkhe{kt çkkÞkuøkuMk M÷heLkku WÃkÞkuøk fhðku.
¾uíke÷kÞf s{eLkku íkhV ½Mkkhku yLku s{eLkkuLke ¾khkþ
zktøkhLke Wå[ ÷ýýe yktfðk¤e òíkkuLku ¾uíke{kt
ðÄíke òÞ íku Ãký yøkíÞLkwt r[tíkkLkwt fkhý Au.
«kÄkLÞ ykÃkðwt.
s{eLkkuLke V¤ÿwÃkíkk{kt ½xkzku Úkðku :
 Ãkþwyku îkhk Úkíkk r{ÚkuLk ðkÞwLkk þ{Lk {kxu ËkýLkk
½xfkuLke ÞkuøÞ ÃkMktËøke fhðe.
s{eLkLkk Ÿ[k íkkÃk{kLkLku fkhýu s{eLk{ktLkk
MkurLÿÞ ÃkËkÚkkouLkwt rð½xLk ÚkE yøkíÞLkk Ãkku»kfíkíðkuLkku  s{eLk{ktÚke WíMkŠsík Úkíkk LkkExÙMk ykufMkkEzLkkt
Lkkþ ÚkkÞ Au.
þ{Lk {kxu LkkExÙkÃkkÞheLk, ÷e{zkLke ÷ªçkku¤eLkwt
íku÷, ÷e{zkLkku ¾ku¤ íkÚkk fhtsLkk çkesLkku yfo
sið rðrðÄíkkLkku rðLkkþ :
ðkÃkhðku.
rðrðÄ {kLkðeÞ «ð]r¥kykuLku fkhýu Ãkþwyku
 s{eLk{ktÚke Úkíkk fkçkoLkLkk WíMksoLkLku hkufe s{eLk{kt
yLku AkuzLke rðrðÄ «òríkyku ¼qíkfk¤Lkk rðLkkþLke
MktøkúnkÞ íku {kxu s{eLkLkku ¼us íkÚkk íkkÃk{kLkLkwt
Mkh¾k{ýeyu Mkku ½ýe ðÄw ÍzÃku yr÷ó Úkíke òuðk {¤þu.
ykËþo rLkÞ{Lk fhðwt.
Ërûký y{urhfkÚke {ktze ELzkuLkurþÞk{kt ðkLkhkuLke 394
«òríkyku rþfkh, hnuXkýLke yAík yLku ykçkkunðk  s{eLk{kt Mkqû{ SðkýwykuLke ð]rØ {kxuLkk Mk{wr[ík
WÃkkÞku Þkusðk.
çkË÷kðLke fkhýu ÷wókíkkLku ykhu ykðeLku Q¼u÷e òuðk
{éÞkLkk rðMík]ík ynuðk÷ «kó ÚkÞk Au.
 s{eLk{kt ¾uzLke MktÏÞk ½xkzðe.
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 yøkkWLkk ÃkkfLkk yðþu»kkuLku s{eLk{kt Ëçkkððk.

 ykËþo s¤ ÔÞðMÚkkÃkLkLkwt y{÷efhý fhðwt.

 rðrðÄ {®Õ[økLkku WÃkÞkuøk fhðku.

 LkiMkŠøkf MkBÃkËkLkwt hûký ÚkkÞ íkuðe íkktrºkfíkkLkku
y{÷ fhðku.

ykçkkunðk çkË÷kð
ÔÞqnh[Lkkyku :

Mkk{u

rðrðÄ

yLkwfq÷Lk

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

f]r»k{kt ykçkkunðk çkË÷kðLkk ÃkzfkhkuLku LkkÚkðk
 ÃkhtÃkhkøkík íkktrºkfíkkLku Mk{SLku y{÷{kt {wfðe.
{kxu rðrðÄ Mkt¼rðík ÔÞqnh[LkkykuLkwt y{÷efhý ¾kMk
 ykçkkunðk çkË÷kðLke Mkk{kLÞ sLkMk{wËkÞ íkÚkk
sYhe Au.
f]r»k MkkÚku Mktf¤kÞu÷ ðøko{kt yk çkkçkíkLke Mk{Þktíkhu
 f]r»k{kt ¾kMk fheLku Ÿ[k íkkÃk{kLk, ûkkheÞ s{eLkku,
òýfkhe {kxu [[koMk¼kyku Þkusðe.
ðkhtðkh Ãkqh íkÚkk Ëw»fk¤Lke ykVíkku Mkk{u xfe þfu
 Mkk{kLÞ sLkMk{wËkÞ ÔÞÂõíkøkík heíku ykçkkunðk
íkuðe ÃkkfkuLke òíkkuLke ðkðýe fhðe.
çkË÷kðLku LkkÚkðk {kxu þwt ÞkuøkËkLk ykÃke þfu íkuLke
rðøkíku òýfkhe ykÃkðe.
 Ãkkf WíÃkkËLk ÔÞqnh[Lkkyku{kt Wr[ík VuhVkh fhðk.

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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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

વૈશ્વિક ઉષ્ણતા (Global Warming) ઃ
પૃથ્વીના તાપમાનમાં દિન પ્રતિ દિન વધારો થઇ
રહે લો છે. આ સતત વધારાને  વૈશ્વિક ઉષ્ણતા કહે વામાં
આવે છે. વિશ્વમાં ઔદ્યોગિકરણનો વ્યાપ વધતા
મોટાપાયાના ઉદ્યોગો શરૂ થયા, વાહનવ્યવહારનો વ્યાપ
વધ્યો, પેટરો્ લ- ડીઝલ વગેરે ધૂમાડાવાળા બળતણથી
પ્રદૂષણમાં સતત વધારો થવા લાગ્યો. ઓઝોન વાયુના
પડમાં ગાબડા પડવાની શરૂઆત થઇ, પરિણામે સૂર્યના
કિરણો સીધાં જમીન પર પડવા લાગ્યાં. જ ેને કારણે
દુનિયાનાં તાપમાનમાં સતત વધારો થતો આવ્યો છે.
પરિણામે હવામાન અને તાપમાનમાં ધરખમ ફે રફાર થવા
લાગ્યો છે. હવામાનમાં થતા ફે રફાર અને માનવીય
પ્રવૃત્તિઓને કારણે ગ્રીનહાઉસ ગેસના પ્રમાણમાં વધારો
થઇ રહ્યો છે અને આથી   વીસમી સદીના મધ્યથી
તાપમાનમાં વધારો થયેલ જણાય છે.
ગ્રીનહાઉસ અસર ઃ
તાજ ેતરના ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણો અને
તેના સંશોધનનો સક્રિય વિસ્તાર જાણવો જરૂરી છે.
ઔદ્યોગિક યુગના પ્રારંભથી અનુભવવામાં આવેલા
વોર્મિંગ પાછળ માનવીય પ્રવૃત્તિઓ જવાબદાર છે અને
તેના કારણે વાતાવરણીય ગ્રીનહાઉસ ગેસમાં વધારો
થયો છે અને અનુભવવામાં આવેલું વોર્મિંગ ફક્ત
કુ દરતી કારણો દ્વારા જ સંતોષકારક રીતે સમજાવી
શકાય તેમ નથી.  જ્યારથી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિએ વિવિધ
ગ્રીનહાઉસ ગેસના વાતાવરણીય જથ્થામાં વધારો કર્યો
છે ત્યારથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન , ટ્રોપોસ્સ્ફેરિક
ઓઝોન, સીએફસી અને નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડમાંથી
કિરણોત્સર્ગી બળોમાં પરિણમી છે. કુ દરતી બળતણ
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બાળવાની વધતી જતી પ્રવૃત્તિઅાે અને જમીન વપરાશ
ના ફે રફારના કારણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડના જથ્થામાં
સતત વધારો થતો રહે તેવી ધારણા સેવવામાં આવે છે.
ગ્લોબલ વોર્મિંગ્ના વધારાની માત્રાનો આધાર અચોક્કસ
રીતે, આર્થિક, સામાજીક, ટેકનોલોજીકલ અને કુ દરતી
પ્રગતિઓ પર રહે શે.
કાર્બન સંચય(Carbon sequestration) અેટલે શું ?
કાર્બન સંચય કુ દરતી અને ક્રુત્રિમ પ્રક્રિયા દ્વારા
થાય છે. કાર્બન સંચય પ્રક્રિયામાં ઉત્પન્ન થતા CO2 ને
વાતાવરણમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે અથવા ઉત્સર્જન
સ્ત્રાેતોમાંથી સમુદ્રો, પાર્થિવ વાતાવરણ (વનસ્પતિ, જમીન
અને કાંપ) અને ભૌગોલિક બંધારણોમાં સંગ્રહિત થવા
દેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં વાતાવરણીય કાર્બન
ડાયોક્સાઈડ ને પકડી રાખી અને લાંબા ગાળાના સ્ટોરે જની
પ્રક્રિયા કરે છે. આ પ્રક્રિયા સીધી કે પરોક્ષ હોઈ શકે છે.
વિવિધ પ્રકૃ તિઓ જ ેવીકે જ ૈવિક, રાસાયણિક, ભૌગોલિક
અથવા ભૌતિક હોઇ શકે છે. જયારે અકાર્બનિક CO2
દ્વારા પ્રકાશસંશ્લેષણથી અથવા રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ
દ્વારા જમીનમાં સંગ્રહ કરે છે તેને ‘કાર્બન ફિક્સેશન’
કહે વામાં આવે છે. જ ૈવિક પ્રક્રિયાઓ જ ે જમીન, ભીની
જમીન, જગ
ં લો, મહાસાગરો અને અન્ય નિવશન તંત્રમાં
થાય છે તે કાર્બનડાયોક્સાઇડ સંગ્રહિત કરે છે.
કાર્બન સંચયમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડ અથવા
કાર્બનના બીજા સ્વરૂપોનો લાંબા ગાળાનો સંગ્રહ કરી
ગ્લોબલ વોર્મિંગ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. અશ્મિભૂત
ઇંધણને બાળીને ગ્રીનહાઉસ ગેસના વાતાવરણીય અને
દરિયાઈ સંચયને ધીમુ કરવાની રીત તરીકે પ્રસ્તાવિત
કરવામાં આવે છે. માનવીય પ્રવૃત્તિઓ ધ્વારા કાર્બન

વાતાવરણમાં ઉત્સર્જન થાય તે પહે લા કુ દરતી
પ્રકિયાઓથી વૈશ્વિક ‘કાર્બન ચક્ર’ ને સંતુલિત કરવા માટે
કાર્બનનો ઉપાડ અને ફરી તે વાતાવરણમાં પરત થાય્
છે. આ પ્રકિયામાં ઘણીવાર ‘કાર્બન ડાયોકસાઈડ અથવા
કાર્બન સીંક’ કહે વામાં આવે છે. કુ દરતી પ્રકિયાઓ જ ેવી
કે જ ૈવિક, રાસાયણિક અને ભૌતિક પ્રકિયાઓ ધ્વારા
ઉત્પન થતો કાર્બન ડાયોકસાઈડ જમીનમાં સંગ્રહિત
થાય છે. આ જ રીતે કૃ ત્રિમ પ્રકિયાઓના સમન્વયથી
જ ેવી કે સેલાઈન એકવીફીયર , મોટા તળાવો , દરિયાઈ
પાણી વગેરે ધ્વારા પણ કાર્બન શોષણ કરી સંગ્રહ થાય
છે.
કાર્બન સંચય શા માટે જરૂરી છે ?

દરમિયાન સંચય થાય છે જ ેમ કે સૂર્યની મદદથી,
પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા કાર્બન ડાયોક્સાઈડને
હવામાંથી ખેંચવામાં આવે છે. જ ેમાંથી છોડનો ખોરાક
બનાવે છે. ખાદ્ય ચેઇન્સ દ્વારા છોડમાં જ ે કાર્બન બને
છે તેમને અન્ય પ્રાણીઓ ખાય છે તે પ્રાણીઓ તેમના
ખોરાકમાંથી પણ કાર્બન મેળવે છે.
કાર્બન સંચયમાં જગ
ં લો મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.
વનને કાર્બન સિંક ગણવામાં આવે છે. પ્રકાશસંશ્લેષણ
દ્વારા કાર્બન વાતાવરણમાંથી શોષાય છે. તે જગ
ં લમાં
બાયોમાસ (એટલે કે ડાળીઓ, શાખાઓ, મૂળ અને
પાંદડા) માં જમા થાય છે અને આ બાયોમાસ જમીનમાં
ભળતા સેન્દ્રિય તત્વના સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે.

 આધુનિક ટેકનોલોજી ધ્વારા હવામાંના ગ્રીનહાઉસ જમીનમાં કાર્બનનાે સંગ્રહ (Soil Carbon sequestration) ઃ
ગેસની સાદ્રતા ઘટાડવા માટે
 પ્રદૂષિત તત્વોની માત્રા ઘટાડી જમીનમાં કાર્બનનું 	વિશ્વની જમીનમાં કુ લ કાર્બન (૨૫૦૦ ગીગા
ટન) પૈકી સેન્દ્રિય કાર્બન (અંદાજ ે ૧૫૫૦ ગીગા ટન)
પ્રમાણ વધારવા માટે
અને નિદ્રિય કાર્બન (અંદાજ ે ૯૫૦ ગીગા ટન) નોંધાયેલ
 જમીનનો બાંધો તથા જમીન સુધારણા કરી પાક છે. વાતાવરણના કાર્બન કરતાં જમીનમાં રહે લ કાર્બન
ઉત્પાદન વધારવા માટે
અંદાજ ે ૩.૩ ગણો હોય છે. સામાન્ય રીતે વધુ ઉષ્ણ
તાપમાનવાળા વિસ્તારની જમીનના અંદાજ ે ૧ મીટર
કાર્બન સંચયના વિવિધ સ્ત્રોત ઃ
સ્તરમાં કાર્બનનું પ્રમાણ અંદાજ ે ૩૦ ટન / હે કટર,
	વાતાવરણમાં કાર્બન દૂર કરવા માટે મુખ્યત્વે બે જયારે ઠડં ા પ્રદેશવાળી જમીનમાં ૮૦૦ ટન / હે કટર
સ્ત્રોત છે. કુ દરતી મહાસાગરો અને વનસ્પતિઓ અને હોય છે. આ બંને પ્રકારના વિસ્તારમાં જયારે કુ દરતી
અન્ય સજીવ છે જ ે પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા વાતાવરણમાંથી જમીન ખેતીલાયકમાં રૂપાંતર કરે ત્યારે જમીનમાં રહે લ
કાર્બનને બાયોમાસમાં સામેલ કરીને દૂર કરવા માટે કરે કાર્બનના પ્રમાણમાં અનુક્રમે ૭૫ ટકા અને ૬૦ ટકાનો
છે.
ઘટાડો થાય છે અને આના કારણે જમીનની ફળદ્રુપતા
મહાસાગરો વિશ્વમાં અત્યાર સુધીમાં તથા ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો થાય છે. વાતાવરણમાં
સૌથી મોટો કાર્બન સિંક છે. ૯૩ ટકા જ ેટલા કાર્બન ઉત્સસર્જન થતા કુ લ કાર્બનમાં ઉઘોગિક વિસ્તાર કરતા
ડાયોક્સાઈડને શેવાળ, વનસ્પતિ અને કોરલ સમુદ્ર પાર્થિવ નિવશન તંત્ર (Terrestrial ecosystem ) ધ્વારા
હે ઠળ સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે. પરંતુ મહાસાગરો બમણો થાય છે. જમીનમાં રહે લા કાર્બનનું દહન દર વર્ષે
સરે રાશ ૫૫ થી ૭૮ ગીગા ટન થાય છે જ ે કૃ ષિમાં પાક
અશ્મિભૂત ઇંધણના બળતણથી મુક્ત થતાં તમામ કાર્બન
ઉત્પાદનમાં માઠી અસર કરે છે. કાર્બનના પ્રમાણમાં આ
ડાયોક્સાઇડને શોષી શકતા નથી.
પ્રકારના ઘટાડાને રોકવા માટે વૈજ્ઞાનિકો ધ્વારા વિવિધ
	પ્રાણીઓ ધ્વારા પણ કાર્બન જીવનકાળ પ્રયોગો હાથ ધરી પરિણામો તારવેલ છે.
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અને જમીન અને પાણીમાં થતું પ્રદૂષણ અટકાવી શકાય
છે.

(ક) જમીન ધોવાણ અને એકત્રિકરણ ઃ
જમીનમાં રહે લ કાર્બન મુખ્યત્વે જમીન ધોવાણ
ધ્વારા વધુ વ્યય થાય છે. પણ ઘણીવાર એક જગ્યાએથી
બીજી જગ્યાએ જમીન ધોવાણ સાથે જતો કાર્બન
જમીનમાં ફે ર ગોઠવણ થાય છે. જમીન ધોવાણથી અંદાજ ે
૦.૪ થી ૦.૬ ગીગા ટન કાર્બન વ્યય થાય છે. જ ેને રોકવા
માટે જમીન ધોવાણ અટકાવવાના અસરકારક પગલાં
લેવાથી પાક ઉત્પાદન વધારી શકાય છે અને વાતાવરણ
શુધ્ધ કરી શકાય છે.
(ખ) જતં ુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ ઃ
ખેતીમાં મોટાભાગની જમીન તથા પાકની
માવજત કાર્બન આધારિત પદાર્થો ધ્વારા કરવામાં આવે
છે. આ પદાર્થોના ઉત્પાદન માટે વપરાતા કાર્બન વિષે
જાણકારી લઈએ તો એક કિલો નાઈટ્રોજન માટે ૦.૮૬
કિલો કાર્બન વપરાય છે. એ જ રીતે એક કિલો ફોસ્ફરસ
માટે ૦.૧૭ કિલો કાર્બન અને એક કિલો પોટાશ માટે
૦.૧૨ કિલો કાર્બન વપરાય છે. એક કિલો નીંદણનાશક
દવા માટે ૪.૭ કિલો કાર્બન અને એક કિલો જતં ુનાશક
દવા માટે ૪.૯ કિલો કાર્બન વપરાય છે અને વધુમાં
એક હે કટર જમીનને કૂવાના પાણીથી પિયત કરવા માટે
ઇંધણ ધ્વારા ૧૫૦ કિલો કાર્બન વપરાય છે. આ કાર્બન
આધારિત ઘટકોનો વપરાશ જમીનમાં કાર્બન સંચય
કરવા માટે નહી પરંતુ ભલામણ મુજબ અને સાવચેત
પૂર્વક ઉપયોગ કરવાથી પાક ઉત્પાદનમાં વઘારો થાય છે

સેન્દ્રિય પદાર્થોના કોહવાણ ધ્વારા જમીનમાં
છૂ ટો પડતો કાર્બન પાક વૃધ્ધિ દરમિયાન આવશ્યક તત્વ
તરીકે શોષણ થાય છે. આથી જમીનમાં વર્ષોવર્ષ કાર્બન
ઉમેરાતો રહે તેવી રીતે માવજત કરવી જરૂરી છે. જ ેથી
કરીને જમીનની ફળદ્રુપતા લાંબાગાળા સુધી જળવાઈ
રહે અને ટકાઉ પાક ઉત્પાદન મેળવી શકાય.
જમીનમાં કાર્બનનું પ્રમાણ વધારવા માટે લેવાના
જરૂરી પગલા ઃ
 જમીનની વારંવાર ખેડમાં નિયંત્રણ લાવવુ તથા પાક
ફે રબદલી કરવી.
 સેન્દ્રિય ખાતરો જ ેવાકે, છાણીયુ ખાતર, કમ્પોસ્ટ,
લીલો પડવાશ, બાયોફર્ટિલાઇઝર વગેરેનો બહોળા
પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો.
 સમતુલિત ખાતર વ્યવસ્થા પદ્ધતિ અપનાવવી.
 પાકના અવશેષોનો સદ ઉપયોગ કરવો તથા જમીન
આવરણ તરીકે પણ ઉપયોગ કરવો.
 કૃ ષિ વનીકરણ પદ્ધતિ અપનાવવી.
 જગ
ં લોનો નાશ થતો અટકાવવો અને વધુ વૃક્ષો
રોપવા.
 પાક અવશેષો બાળીને નાશ ન કરતાં સારી રીતે
સેન્દ્રિય ખાતરમાં પરિવર્તન કરવું.

«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
Ãkrhçk¤ku Ãkh yMkh fhu Au yLku íkuLkk ÷eÄu su íku rðMíkkhLkwt
fwËh{kt ¾zfkuLkk ½hkMkk fu ¾ðkýLke «r¢ÞkLkk ÃkÞkoðhý nkuÞ Au.
Ãkrhýk{u s{eLk çkLku Au. ¾zfkuLkku ½Mkkhku yu ¾zfku
s{eLkLkku ykfkh ðhMkkËe ÃkðLkkuLku hkufeLku
yLku ¾Lkeòu ÃkhLke rðåAuËLk yLku rð½xLkLke r¢Þk Au. yufXk fhu Au yLku ykÚke íkuðk rðMíkkh{kt ðÄkhu ðhMkkË
rð¼ksLk fu rðåAuËLk yu ¼kiríkf «r¢Þk Au, ßÞkhu Ãkzu Au. ÃkðoíkeÞ rðMíkkh{kt ¼usLkwt «{ký ðÄkhu nkuÞ Au
rð½xLkLke r¢Þk yu hkMkkÞrýf Au. ¾zfkuLkku ½Mkkhku yLku íkkÃk{kLkLkku íkVkðík Ãký ykuAku nkuÞ Au. ykÚke,
yLkuf sirðf yLku ysirðf Ãkrhçk¤kuLkk ÷eÄu ÚkkÞ Au. yufMk{kLk Mkhuhkþ íkkÃk{kLkðk¤k ÃkðoíkeÞ rðMíkkhLke
¼kiríkf ½Mkkhku økh{e-Xtze, Ãkkýe ÚkeS sðkÚke, ðnuíkk yLku {uËkLk rðMíkkhLke ykçkkunðk{ktÞu ½ýku íkVkðík òuðk
ÃkkýeÚke ËrhÞkLkk {kuòtÚke, rn{LkËeÚke yLku ÃkðLkÚke {¤u Au.
ÚkkÞ Au. hkMkkÞrýf ½Mkkhku rðrðÄ ÿkðý s÷eÞfhý
MÚk¤Lke Ÿ[kE MkqÞo-rðrfhý, íkkÃk{kLk yLku
(nkEzÙkur÷rMkMk), s¤-rð&÷u»ký (nkEzÙu÷kEÍ),
ðhMkkË Ãkh yMkh fhu Au suÚke íkuLke ðLkMÃkrík Ãkh ½ýe s
fkçkkouhuþLk, WÃk[ÞLk, yÃk[ÞLk suðe r¢ÞkykuÚke ÚkkÞ
{kuxe yMkh ÚkkÞ Au.
Au. s{eLk rLk{koý yLku rðfkMkLke «r¢Þk {kxu (1)
s{eLkLkku Zk¤ yu ðhMkkËLkk ðÄkhkLkk ÃkkýeLkk
ykçkkunðk (h) MkSðku (ðLkMÃkrík yLku «kýe) (3)
{kík]-¾zf (4) ¼]Ãk]cLkkt Ãkrhçk¤ku yLku (Ãk) Mk{Þ ðøkuhu ðnuý yLku s{eLkLke s¤-rLkfk÷ûk{íkk Ãkh yMkh fhu Au.
ykÚke, íku s{eLkLkk ¼usûkuºk Ãkh yMkh fhu Au. Mkk{kLÞ
Ãkrhçk¤ku sðkçkËkh Au.
rLkÞ{ «{kýu su{ Zk¤ ðÄkhu íku{ ðnuý ÍzÃke yLku
yk Ãkrhçk¤ku{kt ykçkkunðk yLku MkSðku ‘Mkr¢Þ
rLkfk÷ûk{íkk Ãký ðÄkhu. ykÚke, ÃkðoíkeÞ Zk¤ «Ëuþ yLku
Ãkrhçk¤ku’ íkhefu yku¤¾kÞ Au fkhý fu, íkuLke MkeÄe yMkh
ík¤uxeLkk {æÞ{ Zk¤ðk¤k «ËuþLke rLkfk÷ûk{íkk Mkkhe
fu r¢ÞkLku fkhýu s{eLk rLk{koý ÚkkÞ Au. ßÞkhu {kík]
nkuÞ Au; ßÞkhu {uËkLke «ËuþLke s{eLk yufË{ MkÃkkx
¾zf, ¼]Ãk]cLkkt Ãkrhçk¤ku yLku Mk{Þ s{eLk rLk{koýLke
nkuðkÚke íkuLke rLkfk÷ûk{íkk çknw s ykuAe nkuÞ Au.
«r¢Þk{kt MkeÄe yMkh fhíkkt LkÚke fu Mkr¢Þ ¼køk ¼sðíkk
Zk¤ s{eLk Äkuðký yLku s{eLk ŸzkE Ãkh
LkÚke, ykÚke íku rLkr»¢Þ Ãkrhçk¤ku íkhefu yku¤¾kÞ Au.
Mkr¢Þ Ãkrhçk¤kuLke ¼kiøkkur÷f «r¢ÞkLkk ÷eÄu s{eLk yMkh fhu Au. Mkk{kLÞ heíku, su{ Zk¤ ðÄkhu íku{ s{eLk
rLk{koý ÚkkÞ Au yLku yk «r¢ÞkLku ½Mkkhku fu ¾ðký Äkuðký ðÄkhu nkuÞ Au fkhý fu Zk¤ nkuðkÚke ÃkkýeLkkt
ðnuýLke ÍzÃk ÄkuðkýþÂõík ðÄkhu Au. ÃkðoíkeÞ «Ëuþ{kt
(ðuÄ®høk) fnu Au.
s{eLkLkwt shkÃký Äkuðký Lkk ÚkkÞ íkku Ãký ½ýe ðkh s{eLk
s{eLkLke MÚkkrLkf ÃkÞkoðhý Ãkh yMkhku :
ÃkkuíkkLkk ðsLkÚke Lke[u ÄMke òÞ Au yLku ík¤uxeLkk ykuAk
s{eLkLke MkÃkkxeLkku ykfkh, Ÿ[kE, Zk¤, Zk¤ðk¤k {uËkLk rðMíkkh{kt s{k ÚkkÞ Au. ykÚke ÃkðoíkLkk
yðÂMÚkrík yLku ¾wÕ÷kÃkýwt yu MÚkkrLkf ÃkÞkoðhýLkkt Zk¤{kt su{ WÃkh sEyu íku{ s{eLkLke ŸzkE ½xíke òÞ
s{eLk rLk{koý :
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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 :

{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
ð]ûkku yLku yLÞ ðLkMÃkrík s{eLk{ktÚke {u¤ðu÷kt ¼kiríkf økwýÄ{kou{kt MkwÄkhku fhu Au. ¾kË{kxe yu {kxe

(f) ðLkMÃkríksLÞ f[hku :
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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.

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.

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
s{eLkLke {kxeLkk fýku nðk fu ÃkkýeLku fkhýu
YÃkktíkh ðLkMÃkrík {u¤ðe þfu íkuðk LkkExÙuxLkk MðYÃk{kt
ÚkkÞ Au. ¾kË{kxe yu fr÷÷ MðYÃku nkuÞ Au yLku ykÚke Aqxk ÃkzeLku yuf søÞkyuÚke çkeS søÞkyu íkuLkwt ðnLk ÚkkÞ
íku s{eLk{kt W{uhkðkÚke s{eLkLke ‘ÄLkkÞLk rðrLk{Þ íku MktÃkqýo «r¢ÞkLku s{eLk Äkuðký fnu Au. {kuxk¼køkLke
s{eLkLkk Mkðuoûký ÃkhÚke {k÷q{ Ãkzâwt Au fu {kLkðeLke
ûk{íkk’{kt ðÄkhku fhu Au.
rðrðÄ «ð]r¥kykuÚke Ãký s{eLkLke økwýð¥kk XefXef ½xu
(h) s{eLk{kt hnu÷ ¾Lkes íkíðku :
Au.
Ãk]ÚðeLkk ÃkkuÃkzk{ktÚke yíÞkh MkwÄe{kt ½ýk çkÄk ÄkuðkýLkk «fkh :
¾LkeòuLku yku¤¾ðk{kt ykÔÞk Au Ãký {kuxk ¼køkLke
s{eLkLkwt Äkuðký fhLkkh {wÏÞíðu ðhMkkËLkk
s{eLkLke h[Lkk{kt çknw ykuAkt ¾Lkeòu ¼køk ¼sðu
Au. íÞkhu çkkfeLkk yLkuf ¾Lkeòu AkuzLkk Ãkku»kfíkíðkuLkk Ãkkýe, ÃkðLk yLk ËrhÞkLkk {kuò Au. yk WÃkhktík
«króMÚkkLk íkhefu yøkíÞLkkt Au. ¾zfku{kt ¾Lkeòu s{eLkLkku yÞkuøÞ WÃkÞkuøk, ðLkMÃkríkLkku Lkkþ, ¾k{e
MVrxfLkk YÃk{kt nksh nkuÞ Au. ¾Lkeòu [ku¬Mk ¼hu÷ ðkðuíkh ÃkØrík, «kýeykuLkwt yrLkÞtrºkík [rhÞký,
hkMkkrýÞf økwýÄ{kou Ähkðu Au. s{eLk{kt {wÏÞíðu çku rÃkÞíkLke ¾kuxe heík, ykiãkurøkfhý, ðÄw Ãkzíkku ðÃkhkþ,
òíkLkkt ¾Lkeòu òuðk {¤u Au. yuf {wÏÞ-«kÚkr{f yLku ðøkuhu Ãkrhçk¤ku Ãký s{eLk Äkuðký {kxu sðkçkËkh Au.
çkeò økkiý ¾Lkeòu. s{eLk{kt yøkíÞLkk «kÚkr{f
¾Lkeòu{kt VuÕMkÃkkh, {kEfk, nkuLkoç÷uLz, ykìr÷ðkELk, (1) ðhMkkËLkk ÃkkýeÚke Úkíkwt Äkuðký :
[ku{kMkk{kt Mk¾ík ðhMkkË ðhMkíkku nkuÞ íÞkhu
VkuMVhkEx, yìÃkuhkEx, {uøLkuxkEx, fðkxoÍ , fuÕMkkEz
zkì÷ku{kEx ðøkuhu {n¥ðLkk Au. økkiý ¾Lkeòu{kt f÷u 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)

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)

(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 (3) ËrhÞkLkkt {kuòtÚke Úkíkwt Äkuðký :
ykðu íku heíku Äehu Ähu s{eLkLkwt Ãkkuík ½MkeLku, WíÃkkËfíkk
Mk{wÿ rfLkkhkLke V¤ÿwÃk s{eLk MkkÚku yÚkzkíkkt
½xkzeLku íkuLku Lkfk{e fhe {qfu Au. (sqyku Vkuxku Ãkus Lkt. Mk{wÿLkk «[tz {kuòt íku s{eLkLkwt Äkuðký fhu Au. ykðwt
h9)
s rðþk¤ MkhkuðhkuLkk fktXu Ãký çkLku Au. òu ykðk fktXk
(¾) [ehkYÃku Úkíkwt Äkuðký : s{eLkLkku Zk¤ ðÄkhu nkuÞ, ÃkhLke s{eLk ðLkMÃkrík ðøkhLke ¾wÕ÷e yLku huíkk¤ nkuÞ
íkku yk «fkhLkwt Äkuðký rðþu»k ÚkkÞ Au. ykðk rðrðÄ
ðhMkkËLkwt «{ký ðÄkhu nkuÞ yLku s{eLk W½kze nkuÞ
ÄkuðkýLkku ykÄkh s{eLkLkku «fkh, s{eLkLkku Zk¤,
íÞkhu s{eLkLke MkÃkkxe Ãkh yufXwt ÚkÞu÷wt Ãkkýe ðuøkÚke ðnu
s{eLkLke Lke[uLkwt Ãkz, ¾uz, ðhMkkËLkwt «{ký, ðhMkkËLke
Au yLku íÞkt Lkef suðk ykfkh çkLku Au. òu ðÄkhu rðMíkkhLkwt
ÍzÃk, ykçkkunðk, ðLkMÃkríkLkwt ykåAkËLk, ÃkkfLke òík,
Ãkkýe íÞkt ykðe {¤u yLku Mkíkík ðnuíkwt hnu íkku ykðe Lkef
çknkhLkk ÃkkýeLke ykðf ðøkuhu çkkçkíkku Ãkh hnu÷ku Au.
fu [ehku ðÄkhu Qtzku Qíkhu Au. ykðk LkkLkk [ehk s{eLk (sqyku Vkuxku Ãkus Lkt. 30)
Ãkh fkÃkk Ãkkzu Au; Ãkrhýk{u s{eLkLkwt WÃk÷wt yLku Lke[÷wt
s{eLk ÄkuðkýÚke íkuLke V¤ÿwÃkíkk ½xðkÚke,
Ãkz çktLku ÄkuðkÞ Au. yu s{eLk ÃkAe ¾kzk-xufhkðk¤e ÚkE
rðMíkkhLke ykŠÚkf ÂMÚkrík Ãkh [kh «fkhu yMkh Ãkkzu Au.
òÞ Au, ¾uzðk÷kÞf hnuíke LkÚke. òu ÞkuøÞ ò¤ðýe
fhðk{kt Lk ykðu íkku fkÞ{ {kxu yu s{eLk rçkLkWíÃkkËf (1) Mkíkík WÃk÷k MíkhLke V¤ÿwÃk s{eLkLkk ÄkuðkýÚke
rçkLkV¤ÿwÃk s{eLk rðMíkkh{kt Mkíkík ðÄkhku ÚkkÞ
çkLku Au. (sqyku Vkuxku Ãkus Lkt. 30)
Au.
(øk) fkuíkh Äkuðký : yk òíkLkwt Äkuðký rðrðÄ rËþkLkk
yLku íku ðÄkhu «{ký{kt Zk¤ nkuÞ íkuðe s{eLk{kt ÚkkÞ (h) ÃkkýeLkk «ðkn MkkÚku ðnuíke {kxu LkËe-Lkk¤kLku çktÄ
([kìf-yÃk) fhe Ëu Au íkuÚke Ãkqh ykððkLke ÂMÚkrík
Au. ßÞkt çku Zk¤ {¤íkk nukÞ íÞkt Ãkkýe ¼uøkwt ÚkE ðnu
MkòoÞ Au.
Au. yk Ãkkýe s{eLkLkwt WÃkhLkwt Ãkz íku{s Lke[uLkwt Ãkz ÄkuE
Lkk¾u Au. yk Äkuðký íkhík s Ëu¾kÞ Au. økwshkík{kt {ne (3) ðÄkhu Ãkzíkk s{eLk ÄkuðkýÚke rMkt[kE {kxu çkktÄðk{kt
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s{eLk Äkuðký

¾kË{kxe (Ìkw{Mk)

ð»kkorçktËw Äkuðký

[kËhÃkx Äkuðký

Lk¤e Äkuðký

[ehk YÃku Úkíkwt Äkuðký

fkuíkh Äkuðký

Lkk¤k Äkuðký

ÃkðLkÚke Úkíkwt Äkuðký

ËrhÞkLkk {kuòtÚke Úkíkwt Äkuðký

s¤ ÔÞðMÚkkÃkLkLkk swËk swËk rðfÕÃkku

ઉબેણ નદી િવ તારની પ રણામી ઊભી જલવાહકતા

કોલેજ ફામ પર કાયરત રચાજ બેઝીન

ુબવેલ રચાજ

ખુ ા કવા
ૂ રચાજ

ઑટોમે ટક પાણીની વહચણી માટનેી ફવોટરની રચાજ પ ધિત

પહે લા વરસાદનું ફલિશંગ

ðhMkkËLkk ÃkkýeLke ÷ýýe

Mktøkún MÚkkLk rðMíkkh

AíkLkk WÃkÞkuøkÚke ðhMkkËe ÃkkýeLkku Mktøkún

¾uíkh{kt ðÄkhkLkk ÃkkýeLkk rLkfk÷Lkwt ÔÞðMÚkkÃkLk

¾khkþ Þwfík s{eLk

¾khkþÚke Ãkerzík Ãkkf

ykðu÷k çktÄku{kt {kxe ¼hkðkLkk rLkûkuÃkýLkk ytËks
yrík ðhMkkËÚke su íku rðMíkkh{kt ÃkeðkLkk yLku
rÃkÞík
ÃkkýeLkk
†kuík he[kso yÚkðk ¼hkE òÞ Au suÚke
fhíkkt ðÄkhu rLkûkuÃký ÚkðkÚke íkuLke rMkt[kE ûk{íkk{kt
fheLku ykøkk{e MkeÍLk{kt ÷uðk{kt ykðLkkh Ãkkfku rÃkÞík
½xkzku ÚkkÞ Au.
ÃkkýeÚke Mkkhe heíku Wøkkze þfkÞ Ãkhtíkw yuf{ rðMíkkh{kt
(4) ðÄkhu Äkuðký ÚkðkÚke ðhMkkËLkwt Ãkkýe s{eLk{kt s{eLk Äkuðký ÚkðkÚke Ãkku»kf íkíðkuLkwt Ãký Äkuðký ÚkE
rLkíkkh ÚkðkLku çkË÷u ðÄkhu Ãkzíkw Mk{wÿ{kt ðne òÞ òÞ Au su ÃkkfkuLkk WíÃkkËLk Ãkh {kXe yMkh fhu Au
Au íkuÚke ¼qøk¼os¤Lke MkÃkkxe Lke[e òÞ Au yLku yLku ½ýeðkh ðhMkkËe Ãkkýe ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yuf s
Ëw»fk¤ suðe ÃkrhÂMÚkrík MkòoÞ Au.
rðMíkkh{kt ¼hkE hnuðkÚke s{eLk sLÞ hkuøkku WËT¼ðu Au
yk{, WÃkhkuõík [khuÞ Äkuðký «fkhÚke yLku suLku fkhýu Akuz Ãkku»kfíkíðku Mkkhe heíku s{eLk{ktÚke
rðMíkkhLke ykŠÚkf ÂMÚkrík Ãkh çknw s {kuxe yMkh ÚkkÞ Au. WÃkkze þfíkku LkÚke.
s{eLk Äkuðký{kt s{eLkLkwt WÃkhLkwt Míkh Äkuðký
yk rMkðkÞ s{eLk ÄukðkýLkk Ãkrhýk{u s{eLkLke
¼usÄkhý ûk{íkk{kt ½xkzku, s{eLkLke WÃkhLke MkÃkkxeLkk ÚkE òÞ íÞkhu WÃk÷k Míkh{kt hnu÷ MkurLÿÞ ÃkËkÚkkou íkÚkk
ykð~Þf Ãkku»kfíkíðku Ãký ðne òÞ Au. yk «fkhLkk
{kxeLkk Míkh{kt ½xkzku, s{eLkLkk Ãkku»kf ík¥ðku{kt ½xkzku,
Äkuðký{kt ¾kMk fheLku LkkExÙkusLk, MkÕVh íkÚkk f÷khukEzLkwt
s{eLkLke WíÃkkËLkûk{íkk{kt ½xkzku, rMkt[kELke Lknuh, Äkuðký rðþu»k ÚkkÞ Au. yLÞ Ãkku»kfíkíðkuLke Ãký ¾k{e
¾uíke÷kÞf s{eLk, Ãkkýe-MktøkúnLkkt MÚkkLkku, ík¤kðku ðíkkoÞ Au Ãký {kºkk ykuAe nkuÞ Au. LkkExÙkusLk íkíðLke
ðøkuhu{kt rLkûkuÃkýÚke {kxeLkku ¼hkðku. suLkk fkhýu ÃkkýeLke ¾k{eLke òýfkhe WýÃkLkk r[öku yÚkðk YçkY {w÷kfkík
økwýð¥kk Ãkh yMkh yLku {íMÞkuãkuøk suðk ÔÞðMkkÞ Ãkh îkhk òýe þfkÞ Au. LkkExÙkusLkLke WýÃkÚke AkuzLkk
Ãký yMkh yLku ykðk «fkhLkk yMktíkwr÷ík ÃkrhÂMÚkrík- Lke[uLkk ÃkkLk Ãknu÷k Ãke¤k Ãkzu yLku íÞkhçkkË ½ýeðkh
íktºk{kt ÷ktçkk økk¤ku ‘xfkW Ãkkf WíÃkkËLk’ Ãkh Ãký ykz fXku¤ðøkoLkk Ãkkfku Ãký nðk{ktLkku LkkExÙkusLk {q¤ økktXku
yMkh suðk LkwfMkkLkku Ãký ÚkkÞ Au. ‘xfkW Ãkkf WíÃkkËLk’ îkhk s{k fhkðe þfíkk LkÚke yLku LkkExÙkusLkLke WýÃk
yux÷u yuf MÚk¤u ÷uðkÞu÷k Mkkhk ÃkkfLkwt «{ký yLku yk «fkhLkk Ãkkfku{kt ðíkkoÞ Au.
økwýð¥kkLkwt Äkuhý, ¼rð»Þu íkuLkkÚke ykøk¤ ðÄu fu Lk ðÄu
øktÄfLke WýÃkÚke yk¾ku Akuz Ãke¤ku Ãkze òÞ
Ãký, Lke[wt íkku Lk s Wíkhu íkuðe MÚkrík.
Au Ãký WÃkhLkk ÃkkLk{kt íkeðúíkk ðÄw òuðk {¤u Au. AkuzLkwt
s{eLkLkk WÃk÷k MíkhLkk ÄkuðkýLke ¾uíkeLkk Ãke¤kÃkýwt ½ýe heíku òuðk {¤u Au su{ fu Akuz hkuøk ÚkðkÚke,
Ãkkf WÃkh Ãký yMkh Ãkzu Au, su ÷øk¼øk Ëh ð»kuo yuf yLÞ íkíðkuLke WýÃk s{eLk{kt ðÄw Ãkzíkku ¼us nkuðkÚke
xfk sux÷e s{eLkLkk MktÃkqýo ½xkzkLke çkhkçkh Au. ½ýk ðøkuhu. ykðk Mktòuøkku{kt s{eLk íkÚkk AkuzLke {kðsík
fhðe {w~fu÷ çkLke òÞ Au. Ãkku»kfíkíðkuLke {kºkk s{eLk{kt
¾uzqíkku yk ½xkzkLku Ãkqhku fhðk {kxu ÃkAe ðÄw hkMkkÞrýf
òýðk {kxu s{eLkLkku Lk{qLkku ÷E «Þkuøkþk¤k{kt Ãk]
¾kíkh ðkÃkhu Au fu ÃkAe Lkðe s{eLk Ãkh ¾uz fhu Au. yuf Úk¬hý fhkððkÚke Mkk[e {krníke {¤u Au yLku ¾qxíkk
ytËks {wsçk Ëh ð»kuo rðï{kt hÃk0 yçks xLk sux÷e Ãkku»kf íkíðkuLke ÞkuøÞ sÚÚkk{kt ÃkqŠík fhðkÚke ðÄw WíÃkkËLk
¾uíkeLke {kxeLkwt Äkuðký ÚkkÞ Au ! yLku íkuLkkÚke ÷øk¼øk {u¤ðe þfkÞ Au.
çk{ýe {kxLkwt ½krMkÞw {uËkLk, ðLkku yLku {kLkðrLkðkMk
s{eLk ÄkuðkýLke yk Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu
rðMíkkh{ktÚke Ãký Äkuðký ÚkkÞ Au. ! s{eLkLkk ÄkuðkýÚke s{eLk MkÃkkxe fhðe, Zk¤Úke ykzwt ðkðuíkh fhðwt, Zk¤Úke
s{eLkLkk Ãkku»kf íkíðku, s¤Mktøkún yLku íkuLku Ãk[kððkLke ykze ¾uz fhðe, ðhMkkË Ãknu÷kt s{eLkLke ¾uz fhðe,
þÂõík ðøkuhu{kt Ãký ½xkzku ÚkkÞ Au. ykÚke ¼qøk¼os¤Lkk Ÿze ¾uz fhðe, MkurLÿÞ ¾kíkhLkku ðÄkhu WÃkÞkuøk fhðku,
sÚÚkk Ãkh íkuLke yMkh Ãkzu Au; yLku íkuLke íkuLkk Ãkh ykÄkrhík s{eLk{kt Ãkkýe rLkíkkh ðÄkhðku, Mk{kuå[ hu¾k Ãkh Ãkk¤k
rMkt[kELkk ÃkkýeLkk sÚÚkk yLku økwýð¥kk Ãkh yMkh Ãkzu çkktÄðk, Ãkèe ÃkkfLkwt ðkðuíkh fhðwt. ÃkøkrÚkÞkt ¾uíke fhðe,
Au. yk{ s{eLk ÄkuðkýLke yLku V¤ÿwÃkíkkLke MkeÄe yLku s{eLkLkku ÞkuøÞ WÃkÞkuøk fhðku, ½krMkÞk s{eLkLkwt hûký
ykzfíkhe yMkh Mk{økú {kLkðSðLk yLku ÃkÞkoðhýLke fhðwt, ð]ûkkuLkwt «{ký ðÄkhu hk¾ðwt ðøkuhu suðk WÃkkÞku
fheLku s{eLk Äkuðký ½xkze þfkÞ Au.
økwýð¥kk Ãkh Ãkzu Au.
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çkË÷kíkk ðkíkkðhýLke ÃkrhÂMÚkrík{kt s{eLk Äkuðký yLku íkuLke ykzyMkhku
 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

ભારતના રાજ્યો પૈકી ગુજરાત સૌથી ઝડપથી
વિકાસ પામતું રાજ્ય છે. છેલ્લા દાયકામાં ઉદ્યોગ,
ઊર્જા અને કૃ ષિ ક્ષેત્રે હરણફાળ પ્રગતિ નોંધાયેલ છે.
ગુજરાત રાજ્ય, ભારતના કુ લ ભૌગોલિક ક્ષેત્રફળનો
૬.૨% તથા કુ લ વસ્તીના ૫% જ ેટલો હિસ્સો ધરાવે છે.
ગુજરાત રાજ્ય ભારતના વિકાસ દરમાં ૭.૨% જ ેટલો
હિસ્સો ધરાવે છે અને તેજ રીતે ઔધોગિક પેદાશોના
ઉત્પાદનમાં ૧૬% જ ેટલું યોગદાન ધરાવે છે. આમ દેશ
અને રાજ્યમાં વધતી જતી વસ્તીનું ભારણ કૃ ષિ અને
ઔધોગિક પેદાશોનું ઉત્પાદન વધારવા દબાણ કરે છે.
આથી, કુ દરત દ્વારા મળેલી બક્ષિસ જમીન, પાણી અને
જગ
ં લ જ ેવી પેદાશોનો આડેધડ વપરાશ થાય છે.
શહે રીકરણ અને ઔધોગિકરણની દોટમાં
કુ દરતી બક્ષિસનો ખૂબ જ બગાડ થાય છે અથવા તો
તેની ઉત્પાદકતા ઘટતી જાય છે. ઘનિષ્ટ પાકપધ્ધતિઓ,
જમીનનું અયોગ્ય વ્યવસ્થાપન જ ેવી બાબતોને લીધે
જમીન તેની ઉત્પાદકતા ગુમાવે છે અને બીજી બાજુ
વધતી જતી વસ્તી, શહે રીકરણ, જગ
ં લનું નષ્ટિકરણ
જ ેવી બાબતનો લીધે પર્યાવરણીય જોખમ ઊભું થાય
છે. ફળ સ્વરૂપ કમોસમી વરસાદ, અતિવૃષ્ટિ અને
અનાવૃષ્ટિ જ ેવી ઘટનાઓથી જમીનનું ધોવાણ થાય છે
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અને તેથી ખેતીલાયક અને બિન ખેતીલાયક જમીનની
ઉત્પાદકતાને ખૂબ જ નુકશાન થાય છે. આમ, જમીનની
ઉત્પાદકતા ઘટાડવામાં જમીન ધોવાણ ખુબ જ મહત્વનો
ફાળો ભજવે છે.
જમીન ધોવાણ એટલે શું?
પાણી અથવા પવન દ્વારા માટીના રજકણોનું
એકબીજાથી છૂ ટા પડી, સ્થળાંતરણ અને સ્થિરિકરણની
પ્રક્રિયાને જમીન ધોવાણ કહે છે.
જમીન ધોવાણના કારણો :
જમીનની ઉપરની સપાટી ઊંચા અને નીચા
તાપમાન, ભેજ, વરસાદ, પવન, તાપ જ ેવા ઘણાં બધાં
વાતાવરણીય બદલાવોમાંથી પસાર થાય છે. આથી
ઉપરની સપાટીમાં માટી બનવાની પ્રક્રિયા નિરંતર ચાલું
રહે છે અને તેજ રીતે વરસાદ અને પવનના કારણે
જમીનના રજકરણોનું સ્થળાંતર અને સ્થિરિકરણ થયા
કરે છે. પરંતુ માનવ પ્રેરિત પ્રવૃત્તિઓ જ ેમાં જગ
ં લનું
નષ્ટિકરણ, શહે રીકરણ, ઘનિષ્ટ પાક ઉત્પાદન પધ્ધતિ,
અયોગ્ય ખેતી પધ્ધતિઓ, પર્યાવરણીય અસમતુલાના
કારણે કમોસમી વરસાદ, ચક્રવાત, અતિવૃષ્ટિ અને

અનાવૃષ્ટિ જ ેવી ઘટનાઓના કારણે જમીન બનવાના દર
કરતા જમીન ધોવાણનો દર વધી જાય છે.

પાણીને ખૂબ જ વેગ મળે છે તેથી પ્રચુર માત્રામાં
માટીનો જથ્થો વહી જાય છે.

આમ, કુ દરતી ચક્રમાં જમીન બનાવાનો દર અને (૪)
જમીન ધોવાણનો દર સરખો હોય છે. પરંતુ ઉપરોક્ત
દર્શાવેલ માનવ પ્રેરિત પ્રવૃત્તિઓ વધવાના કારણો જ
જમીન બનવાના દર કરતા જમીન ધોવાણનો દર વધી
જાય છે અને ફળસ્વરૂપ જમીનની ઉપરની સપાટીની
ફળદ્રુપ રજકણોનું ધોવાણ વધતા તેની ફળદ્રુપતા ઘટી
જાય છે.

જમીન : જમીનના ભૌતિક ગુણધર્મો જ ેવા કે
કણોનું કદ, બે કણો વચ્ચે જોડાણ, જમીનની
પ્રત તથા જમીનનું ભૌતિક બંધારણ જમીન
ધોવાણમાં અસરકરતાં પરિબળો છે. રે તાળ
પ્રકારની જમીનમાં રજકણો ખૂબ જ સહે લાઇથી
છૂ ટા પડી વહી જાય છે જ્યારે કાળી-ચીકળી
માટીના રજકણો સહે લાઇથી છૂ ટા ન પડતાં
ઓછી માત્રામાં વહી જાય છે.

જમીન ધોવાણને અસર કરતાં પરિબળો :

(૫)
જમીનના રજકણોનું એકબીજાથી છૂ ટા
પડી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર અને
સ્થિરીકરણની પ્રક્રિયામાં સુકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારમાં
પવન અને પાણીની ભૂમિકા મહત્વની હોય છે. આમ,
પવન અથવા પાણી ઉદ્દવાહક તરીકે ભૂમિકા ભજવે છે. (૬)
જમીન ધોવાણને અસરકરતાં પરિબળોમાં જમીનની
સપાટી પરથી વૃક્ષો અને ઘાસનું નિચ્છેદન, વધુ પડતું
ચરીયાણ, અયોગ્ય ખેત પધ્ધતિઓ અને સ્ત્રાવ વિસ્તારની
અયોગ્ય માવજત મુખ્ય છે. આમ છતાં, કેટલાંક કુ દરતી
પરિબળો નીચે મુજબ છે.
(૧)

(૨)

(૩)

વૃક્ષો/ઘાસનું આચ્છાદન : જમીનની સપાટી પર
રહે લ વૃક્ષો કે ઘાસનું લીલું આવરણ વરસાદના
ટીપામાં રહે લી ઊર્જાનું વિચ્છેદન કરે છે તેથી
જમીન ધોવાણની માત્રામાં ઘટાડો થાય છે.
જ ૈવિક પરિબળો : માનવા પ્રેરિત કે જાનવર
પ્રેરિત પ્રવૃત્તિઓ જ ેવી કે વધુ પડતું ચરીયાણ,
અયોગ્ય ખેતી પધ્ધતિઓ, માનવ-જાનવર
વસાહત, ધોવાણ વધારતી પ્રવૃત્તિઓને ઉત્તેજન
તથા જમીન ધોવાણ અટકાવતી કે ઘટાડતી
પરિબળોને નુકશાન જ ેવી બાબતો જમીન
ધોવાણમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

આબોહવાકીય પરિબળો : જમીનની સપાટી પર
પડતાં વરસાદનો જથ્થો, તીવ્રતા અને આવૃત્તિના
આથી જમીન ઉપર એકત્ર થતાં વરસાદી
કારણે જમીન ઉપર પાણી ભરાવાના દરને અસર પાણીનો મહત્તમ જથ્થો જમીનમાં જ ઉતરે અને બાકી
કરે છે.
રહે તાં જથ્થાના પ્રવાહનો પણ ચેકડેમ જ ેવી તકનીક વડે
તાપમાન : ઊંચા-નીચા તાપમાનને કારણે વેગ ઘટાડી સલામત રીતે વહે વડાવામાં આવે તો જ જમીન
જમીનની ભૌતિક સ્થિતિમાં ફે રફાર થાય છે તથા ધોવાણ ઘટાડી શકાય તેમ છે. આમ, પૃથ્વીની સપાટી
નવી જમીન બનવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે પર રહે લાં વૃક્ષો, જગ
ં લો અને લીલા આરછાદાનથી જ
છે.
જમીન ધોવાણ કાબૂમાં લાવી શકાય તેમ છે.
ભૌગોલિક પરિબળો : જમીનની સપાટી પરનો
ઢાળ, ઢાળની લંબાઇ, ઢાળની તીવ્રતા, સપાટીની
ઊંચાણ-નિચાણની સ્થિતિ તથા ઉબડ-ખાબડતા
વહી જતા પાણી માટે ખૂબ જ અસર કરતાં
પરિબળો છે. વધારે ઢાળવાળી સ્થિતિમાં વહે તા

એક અહે વાલ અનુસાર સમગ્ર ભારતમાં
જમીનની ઉપરની સપાટીનુ એક મિલિમીટરની જાડાઇનું
ધોવાણ થતાં વાર્ષિક આશરે ૫૫૦ કરોડ ટન માટીનું
ધોવાણ થાય છે. અને એકમ વિસ્તાર દીઠ જોઇએ તો
ભારતમાં જમીન ધોવાણનો દર ૧૬.૪ ટન પ્રતિ વર્ષ પ્રતિ
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હે ક્ટર છે એટલે કે એક હે ક્ટર જમીનમાંથી દર વર્ષે (૩)
૧૬.૪ ટન ફળદ્રુપ માટીનું ધોવાણ થાય છે.
જમીન ધોવાણના પ્રકારો :
(૧)

વર્ષાબિદં ુ ધોવાણ (Raindrop Erosion) :

આકાશમાંથી ધરતી ઉપર પડતાં વરસાદના
ટીપા ગતિજન્ય ઊર્જા (કાઈનેટીક અેનર્જી) સાથે માટીના
કણો સાથે ટકરાય છે. આથી એકબીજા સાથે ચોંટી
રહે લાં માટીના કણો છૂ ટા પડે છે અને જમીન ઉપર
એકત્ર થતાં પાણી સાથે વહે વા લાગે છે આથી જો
જમીનની સપાટી ઉપર વૃક્ષો કે લીલું આચ્છાદન (ગ્રીન
કવર) હોય તો વર્ષાબિંદઓ
ુ વૃક્ષોના પાંદડા સાથે ટકરાય
છે અને વર્ષાબિંદ/ુ ટીપામાં રહે લી ઊર્જાનું વિચ્છેદન થતાં
જમીનના રજકણો છૂ ટા પડતા નથી અથવા તો ઓછા
પડે છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૨૯)
(૨)

ચાદરપટ ધોવાણ (Sheet Erosion) :

નળી ધોવાણ (Rill Erosion) :

આ પ્રકારનું ધોવાણ ચાદરપટ ધોવાણનો
આગળનો તબક્કો છે. વરસાદી પાણીનો જથ્થો જમીનની
સપાટી પર એકઠો થવા માંડે ત્યારે પાણી નીચાણવાળા
ભાગ તરફ વહે વાનું શરૂ કરે છે. આ પાણી સાથે માટીના
બારીક કણો પણ હોય છે. જ ે પાણીની ધોવાણ કરવાની
ક્ષમતામાં વધારો કરે છે. પરિણામે શરૂઆતમાં નાની
અને પાતળી નલિકાઓ બનવાની શરૂઆત થાય છે.
આ પ્રકારના જમીન ધોવાણને માઇક્રો ચેનલ ધોવાણ
પણ કહે વામાં આવે છે. મોટા ભાગે ખેડાણ જમીન કે
જ ેની ઉપરની સપાટી ઉબડ-ખાબડ અને અનિયમિત
હોય છે. ત્યાં ખેડ-પ્રક્રિયા કે ઢેફાનાં કારણે સપાટી પર
પડેલા ખાડામાં પાણી ભરાય છે તે પૈકી કેટલુંક પાણી
જમીનમાં ઉતરી જાય છે બાકી રહે લું પાણીનો જથ્થો
વધતાં નીચાણવાળા ભાગ તરફ વહે વા માંડે છે અને
નાની-નાની નલિકાઓનું નિર્માણ થાય છે.

આ પ્રકારના જમીન ધોવાણની અસરને નજરે
નિહાળી શકાય છે તથા આ પ્રકારના ધોવણમાં વહી જતો
માટીના જથ્થાનું પ્રમાણ વર્ષાબિંદુ કે ચાદરપટ ધોવાણ
કરતાં વધારે હોય છે. નળી ધોવાણમાં નલિકાઓની
ઘનતા, તિવ્રતા, લંબાઇ, પહોળાંઇ અને ઊંડાઇ,
જમીનના પ્રકાર અને ભ્રૂપૃષ્ઠતા પર નિર્ભર રહે લી હોય
આમ, જમીનની સપાટી ઉપરથી એકસરખી છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારના ધોવાણ દ્વારા ઉત્પન્ન
જાડાઇ અને સ્તરથી માટીના રજકણો ધોવાતા હોઇ થતી નલિકાઓને ખેડ-પ્રક્રિયા દ્વારા દૂર કરી શકાય છે.
ચાદરપટ ધોવાણ કહે વામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૨૯)
ચાદરપટ ધોવાણમાં માટીના કણો ઢાળની દિશામાં (૪) નાળા ધોવાણ (Gully Erosion) :
ધોવાઇ જાય છે. આ પ્રકારના ધોવણની માત્રા જમીનના
નાળા ધોવાણ એ નળી ધોવાણનો આગળનો
પ્રકાર પર પણ આધારિત છે.
તબક્કો છે. આ પ્રકારના ધોવણમાં નળી ધોવાણ દરમ્યાન
આ પ્રકારના જમીન ધોવાણને જમીનનો ઉત્પન્ન થયેલી નાની-નાની અને પાતળી નલિકાઓનું
ક્ષયરોગ પણ કહે વામાં આવે છે કારણ કે જમીનમાંથી વિસ્તૃતિકરણ થાય છે. પાતળી નલિકાઓ દ્વારા માટીવાળું
માત્ર ફળદ્રુપ કણોનું એકસરખી જાડાઇમાં ધોવાણ થાય વરસાદી પાણી જ્યારે નીચાણવાળા ભાગ તરફ વહે વા
છે. જ ે દેખીતી રીતે નજરે ચડતું નથી પરંતુ જમીનની માંડે છે ત્યારે ઘણી બધી નલિકાઓના પાણીનો જથ્થો
ઉત્પાદકતાને ખૂબ જ ગંભીર રીતે નુકશાન કરે છે. ભેગો થતાં મોટાં અને ઊંડા વહે ણનું સ્વરૂપ ધારણ કરે
છે જ ેને આપણે નાળા કહીએ છીએ. આ પ્રકારના નાળા
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૨૯)
ચાદરપટ ધોવાણ એ વર્ષાબિંદુ ધોવાણ (Rain
drop) drop)થી આગળનો તબક્કો છે. વરસાદના ટીપાં
જ્યારે જમીન પર ટકરાય છે ત્યારે માટીના રજકણો
છૂ ટા પડે છે અને આ રજકણો જમીનની સપાટી ઉપર
ભરાતાં પાણીમાં તરવા લાગે છે.
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સામાન્ય ખેડ પ્રક્રિયા દ્વારા દૂર કરી શકાતા નથી. સામાન્ય
રીતે આ નાળાંની ઊંડાઇ અને પહોળાંઇ વધારે હોય છે
જ ેના દ્વારા વહી જતાં પાણી મારફતે ખુબ જ વધુ માત્રામાં
માટીનો જથ્થો વહી જાય છે. નાળા ધોવાણમાં જમીનનો
પ્રકાર, જમીનની ચિકાસ, જમીનનો ઢાળ, વરસાદનો
પ્રકાર, વરસાદની તિવ્રતા તથા સમયગાળો, જમીન ઉપર
વૃક્ષો તથા ઘાસનું આચ્છાદન તથા જમીનની ભ્રૂપૃષ્ઠતા
અસરકરતા પરિબળો છે. મોટા ભાગે જમીનમાં અયોગ્ય
ખેતી પધ્ધતિ, વૃક્ષોનું નિચ્છેદન, ઘાસનું નિચ્છેદન,
પશુઓનું વધુ પડતું અને અયોગ્ય સમયનું ચરીયાણ,
રોડ-સડક કે પુલ જ ેવા બાંધકામોનું અયોગ્ય નિર્માણ
અને નળી ધોવાણ દરમ્યાન ઉત્પન્ન થતી નલિકાઓનું
અયોગ્ય વ્યવસ્થાપન જ ેવી બાબાતોના કારણે નાળાઓનું
નિર્માણ થાય છે. નાળા ધોવાણમાં શરૂઆતમાં નાળાનું
ધીમે ધીમે નિર્માણ થાય છે. ત્યારબાદ નાળાના કદમાં
(લંબાઇ, પહોળાંઇ અને ઊંડાઇ) વધારો થાય છે અને
છેલ્લે આ નાળા સ્થાયી બની જાય છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ
નં. ૩૦)
આમ, નાળા ધોવાણમાં જમીનની ઉત્પાદકતા
ઘટે છે સાથે સાથે ખેડવાલાયક જમીનમાં ઘટાડો થાય છે.
નાળા ધોવાણમાં ઉત્પન્ન થતાં નાળા ૯ થી ૧૦ મીટર
જ ેટલાં ઊંડા પણ થઇ જાય છે. આથી નાળા ધોવાણની
તીવ્રતા ઘટાડવા કે નાળા ધોવાણ અટકાવવા તે નાળાના
સ્ત્રાવ (કેચમેન્ટ) વિસ્તારમાંથી ઓછામાં ઓછુ ં પાણી
વહી જાય તે પ્રકારની માવજત, ઉત્પન્ન થયેલા નાળાની
ઉંડાઇમાં વધારો ન થાય તે માટે ઘાસનું આચ્છાદન
વધારવું, સ્ત્રાવ વિસ્તારમાં વધારે ને વધારે વૃક્ષો અને
ઘાસનું આચ્છાદન વધારવું, નાળામાં કુ દરતી કે કૃ ત્રિમ
આડશ ઉભી કરીને વહે તા પાણીની ગતી ઘટાડવી અને
સમયાંતરે યોગ્ય પાક-ખેતી પધ્ધતિઓ જ ેવા પગલાં
ભરવા જરૂરી છે. ઘણી વખત સ્ત્રાવ વિસ્તારમાં ખેતી
તલાવડી, નાનાં-નાનાં ખાડા કે ચેકડેમ, બોરીબંધ જ ેવી
આડશો ઉભી કરી, ખેડાણ જમીનને સમાતલ બનાવી
પાણીનો સ્ત્રાવ વિસ્તારમાં જ નિતાર વધારી વહી જતાં
વરસાદી પાણીનો જથ્થો ઘટાડવામાં આવે છે અને એ
રીતે નાળા ધોવાણની અસર ઓછી કરી શકાય.

જમીન ધોવાણ અટકાવવા ખેડત
ૂ ો માટે સામાન્ય
સૂચનો :
 સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારમાં પવનના લીધે રે તી
તેમજ માટીના રજકણોનું સ્થાળાંતર થઇ સ્થિરીકરણ
થાય છે તેથી શેઢા પાળાંમાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરી
લીલી આડસ ઊભી કરવી. આમ કરવાથી પવનની
પાક ઉપર થતી વિપરીત અસરને પણ ટાળી સકાય
છે. જરૂર જણાય તો અલગથી લીલી આડસ ઊભી
કરવી.
 ખેડવાલાયક જમીનમાં પાકની ફે રબદલી, આંતર
પાક પધ્ધત્તિ, મલ્ચિંગ, પિયત પધ્ધત્તિ વગેરે યોગ્ય
પગલાં લેવા.
 ઢાળવાળી જમીનમાં સમોચ્ચ્ય પાળા અને ક્યારા
પધ્ધતિ, ઢાળની વિરુદ્ધ દિશામાં વાવેતર, બંધપાળા
જ ેવી તાંત્રિકતાનો અમલ કરવો.
 જમીનમાં કાર્બનિક કે સેન્દ્રિય પદાર્થો નો ઉમેરો કરી
જમીનની નિતાર શક્તિમાં વધારો કરવો.
 ખેતરમાંથી વરસાદના વહી જતાં પાણીને રોકવા
ઢાળવાળી જમીન સમતલ કરવી, ઊંડી ખેડ કરવી,
વાનસ્પતિક આવરણ તથા ખેતરમાં બંધ પાળા
કરવા.
 ચાદરપટ ધોવાણ અને નળી ધોવાણ દરમ્યાન
ઉત્પન્ન થતી નલિકાઓને સમયાંતરે યોગ્ય ખેડ
પધ્ધત્તિ દ્વારા દૂર કરવી.
 નાળાના સ્ત્રાવવિસ્તારમાં ખેત તલાવડી, ટેરેસિંગ,
ગ્રેડડે બંડિગ
ં , ચેકડેમ, બોરીબંધ જ ેવી તકનીકો દ્વારા
વરસાદી પાણીને વહી જતું રોકવા માવજત કરવી.
 ખેતરમાથી વરસાદના વધારાના પાણીનો સલામત
રીતે નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા કરવી.
 ધોવાણ થતાં શેઢાપાળા, તાજા માટીકામ, ડેમની
પાળી, સડકના કિનારા વગેરે જગ્યાએ લીલા ઘાસ/
છોડ, વૃક્ષોનું આચ્છાદાન કરવુ.ં
 નાળાના સ્ત્રાવવિસ્તારમાં આવેલ ખેત તલાવડી,
ચેકડેમ, માટીના ડેમને ઊંડા કરવા તથા તેમાં જમા
થયેલ ફળદ્રુપ કાંપને ખેડાઉ જમીનમાં પાથરવો.
 બિન ઉપજાઉ જમીનમાં ફળાઉ, બિન ફળાઉ,
ઇમારતી કે જગ
ં લી વૃક્ષોનું વાવેતર કરવુ.ં
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જમીન “સારી પણ નથી કે ખરાબ પણ નથી”
પરંતુ આપણે જમીનનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરીએ તેના
પર આધાર રાખે છે. જમીનમાં છોડના મૂળ વિસ્તારમાં
વધારાના ક્ષારના સંચયથી જમીનની ઉત્પાદકતા આંશિક
અથવા સંપૂર્ણ નુકસાનીમાં પરિણમે છે એ એક વિશ્વવ્યાપી
સમસ્યા છે. ગુજરાત રાજ્યના ઉજ્જડ અને અર્ધ શુષ્ક
પ્રદેશોમાં માટીમાં ખારાશની સમસ્યા મોટાભાગે
ફે લાયેલી છે. ખાસ કરીને ગુજરાતના ૧૬૦૦ કિલોમીટર
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં, નદીઓના નીચાણવાળા
વિસ્તાર અને ભૂગર્ભજળના પાણીથી સિંચાઈ મારફતે
ખારાશ પ્રવેશ કરી ગંભીર સમસ્યા પેદા કરે છે. દિવસે
દિવસે વધતી જતી વસ્તીના ખોરાકની જરૂરિયાતોને
સંતોષવા પિયતવાળા અને અર્ધ શુષ્ક વિસ્તારમાં ખારા
પાણીનો પિયતમાં ઉપયોગથી સૌથી ગંભીર ખારાશની
સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જો કે, સિંચાઇ આ
રીતે ખર્ચાળ, તકનીકી જટિલ અને કુ શળ વ્યવસ્થાપન
વાળો વિષય છે. જળ વ્યવસ્થાપનના સિદ્ધાંતોને કાર્યક્ષમ
રીતે અમલ કરવામાં નિષ્ફળતા ચિંચાઈ દ્વારા પાણીના
બગાડથી ખારાશની સમસ્યા જમીનની ઉત્પાદકતાને
ઘટાડવામાં પરિણામે છે અને છેવટે ખેતીલાયક જમીનને
નુકસાન તરફ દોરી જાય છે.વધતી વસતીની ભવિષ્યની
ખાદ્ય જરૂરિયાતને પૂરી પાડવા માટે ખેતી હે ઠળ જમીનનું
વ્યવસ્થાપન સુધારવું એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. મીઠાથી
અસરગ્રસ્ત જમીન એ સમસ્યાઓ જૂ ની છે પરંતુ
તાજ ેતરના દાયકાઓમાં વધારે વિસ્તારોને સિંચાઈ
હે ઠળના લાવવાના મોટા પાયે થયેલ પ્રયત્નોને કારણે
તેમની વિસ્તાર અને તેમની તીવ્રતા ઝડપથી વધી રહી
છે. વધારાના પાણીના નિકાલ વ્યવસ્થા માટેના પર્યાપ્ત
જોગવાઈ વગર સિંચાઈ વ્યવસ્થાના વિકાસથી સમસ્યા
વધુ ખરાબ થઈ છે અને ખરાબ પાણીનો વ્યવસ્થાપન
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પદ્ધતિઓ વગરના ઉપયોગથી ઉગ્ર બન્યું છે. જમીનના
વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓ જમીનના ગુણધર્મો અને પાકની
ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.
સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ અને મૂળભૂત
સિદ્ધાંતો દ્વારા ખારાશ-અસરગ્રસ્ત જમીન ઓળખવી,
પુનઃઉત્પાદનમાં લાવવી અને સંચાલન કરવું એ સમગ્ર
વિશ્વમાં એક સમસ્યા છે. જોકે, જમીનની લાક્ષણિકતાઓ,
આબોહવા, પાણીની ઉપલબ્ધી, કૃ ષિ વ્યવસ્થાપન ક્ષમતા,
નાણાકીય સગવડ, ઉપલબ્ધ ખેત ઉત્પાદનસામગ્રી અને
આર્થિક પ્રોત્સાહનોથી જમીન સુધારણાની ગતિમાં દરે ક
સ્થળે અલગ પડે છે. આ વિષય પરની સાચી માહિતી
સાથે તાંત્રિક સાહિત્ય હોવા છતાં, મીઠાની અસરગ્રસ્ત
જમીનને ફરીથી સુધારવાના પ્રયાસો ઘણી વખત અંશતઃ
કે સંપૂર્ણ નિષ્ફળતાઓમાં પરિણમે છે. આ નિષ્ફળતા,
મોટાભાગે યોગ્ય જમીનની ઓળખની અછત અને
અયોગ્ય નવપ્રાપ્તિ પદ્ધતિઓના ઉપયોગ, નાણાંના
નુકસાન અને પાકના ઉત્પાદનમાં સંભવિત વધારો ન
થવામાં પરિણમે છે.
જમીનમાં વધારે ખારાશના લીધે નબળા અને
ચંચળ પાક, અસમાન અને ઓછી વૃદ્ધિ અને નબળી
ઉપજ જોવા મળે છે. અતિશય ખારાશની પ્રાથમિક
અસર જોઈએ તો છોડના મૂળ વિસ્તારમાં પુરતું પાણી
હોવા છતાં છોડને પાણી ઉપલબ્ધ થતું નથી. આનું કારણ
એ છે કે ખારાશની એકાગ્રતામાં વધારો થતાં જમીનમાં
અન્તસ્ત્વચિક દબાણ વધે છે. આ ઉપરાંત વધુ પડતી
ખારાશની એકાગ્રતા અને પૃથક આયનનું શોષણ છોડ
માટે ઝેરી સાબિત થાય છે અને અન્ય આવશ્યક છોડને
જરુરી પોષક તત્વોના શોષણને અટકાવે છે.

ક્ષારિય જમીનની પુનઃપ્રાપ્તિ અને વ્યવસ્થાપન :
પાકની ઉપજની માત્રા પાકની વૃદ્ધિ, માટીમાં
મીઠાની માત્રા, આબોહવાની સ્થિતિ વગેરે વગેરે જ ેવાં
પરિબળો પર આધાર રાખે છે. ખરાબ કિસ્સાઓમાં
જ્યાં છોડના મૂળ વિસ્તારમાં ક્ષારોનું પ્રમાણ ખૂબ ઊંચું
હોય ત્યાં પાકની વૃદ્ધિ સંપૂર્ણપણે અટકી જવા પામે છે.
આવી જમીનમાં પાકની વૃદ્ધિમાં વધારો કરવા માટે મૂળ
વિસ્તારમાંથી વધારાની ખારાશ દૂર કરવી જરૂરી છે.
આવી જમીનમાં ક્ષાર દૂર કરવો એ મૂળ વિસ્તારમાંથી
દ્રાવ્ય ક્ષારો દૂર કરવા માટે વપરાતી પદ્ધતિઓનો ઉલ્લેખ
કરે છે. સામાન્ય રીતે અપનાવવામાં આવતી પદ્ધતિઓ
અત્રે દર્શાવેલ છે :
(૧) સ્ક્રેપિંગ :

ઓગળીને મૂળ વિસ્તારની નીચે નીતારવામાં આવે છે. જ ે
જમીનમાં ભૂગર્ભ જળનું સ્તર છોડના મૂળ વિસ્તાર સુધી
ભરાયેલ હોય તેવા વિસ્તારમાં પાણી કૃ ત્રિમ પાઈપના
નેટવર્ક દ્વારા જમીનની ઉપસપાટીમાંથી બહાર કાઢવામાં
આવે છે. સામાન્ય રીતે લીચિંગ જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ
ઓછુ અને ભૂગર્ભ જળ સ્તર નીચું હોય ત્યારે કરવામાં
આવે છે. ઉનાળાના મહિનાઓ દરમિયાન લીચિંગ
ઓછુ ં અસરકારક છે કારણ કે બાષ્પીભવનથી મોટા
પ્રમાણમાં પાણી હવામાં ઉડી જાય છે. જો કે વાસ્તવિક
પસંદગી પાણીની ઉપલબ્ધતા અને અન્ય વિચારણાઓ
પર આધારિત છે. ઉદાહરણ તરીકે ભારતના કેટલાક
ભાગોમાં, લીચિંગને ઉનાળાના મહિનાઓ દરમિયાન શ્રેષ્ઠ
પરિપૂર્ણ કરવામાં આવે છે કારણ કે આ સમયદરમિયાન
પાણીનું ભૂગર્ભ સ્તર સૌથી ઊંડું હોય છે અને જમીન
શુષ્ક હોય છે. આ ઉનાળુ સિઝનમાં પાકનું વાવેતર ઓછુ
હોવાથી પાણીનો જથ્થો લીચિંગ માટે જમીનના નવપ્રાપ્તિ
વાપરી શકાય છે.

મિકેનિકલ માધ્યમથી એટલે કે ટ્કરે ્ટર કે અન્ય
સાધન દ્વારા માટીની સપાટી પર સંચિત થયેલા મીઠાંને
દૂર કરવાથી માત્ર મર્યાદિત સફળતા મળી છે, જો કે ઘણા
ખારાશવાળી જમીનમાં લીચિંગ માટે જથ્થો
ખેડતૂ ોએ આ પ્રક્રિયામાં આશરો લીધો છે. તેમ છતાં આ
પદ્ધતિ પાકની વૃદ્ધિમાં અસ્થાયી ધોરણે વધારો કરી શકે પાણીનો પૂરતા પ્રમાણમાં રાખવો ખૂબ જ મહત્વનો
છે, પરંતુ ક્ષારના આવરણને કામચલાઉ ઘસવાની આ છે અને જથ્થો પાણીનો જમીનની લીચિંગ પહે લા અને
પછીની ઇચ્છનીય ખારાશની માત્રા ઉપર નક્કી થાય છે
રીત અંતિમ નિરાકરણમાં મોટી સમસ્યા ઉભી કરે છે.
તેમજ છોડના મૂળ વિસ્તારની ઊંડાઈ અને જમીનની
(૨) ફ્લશિંગ :
લાક્ષણિકતાઓ મુખ્ય ઘટકો છે. ખારાશવાળી જમીન
જમીનની સપાટી પર જમા થયેલ ક્ષારને અને તેના વ્યવસ્થાપન માટે ફૂડ એન્ડ એગ્રિકલ્ચર
જમીન પર પાણી વહે વડાવાથી તેમાં રહે લ ક્ષાર ઓગળી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આપેલી માહિતી મુજબ એક
જવાથી પાણી સાથે દૂર કરવાની પદ્ધતિ ક્યારે ક વપરાય ઉપયોગી નિયમ એ છે કે પાણીની એક એકમ ઊંડાઈ
છે કારણ કે માટીમાંથી ઓગાળી શકાય તેવા મીઠાનો દ્વારા જમીનની એક એકમની ઊંડાઈમાંથી આશરે ૮૦
જથ્થો ઓછા પ્રમાણમાં દૂર થતો હોવાથી આ પદ્ધતિ ટકા ક્ષાર દૂર કરશે. આથી જમીનમાં પસાર થતા ૩૦
સે.મી. પાણીમાં ઉપલા ૩૦ સે.મી. જમીનમાં હાજર
વ્યવહારિક ઓછી પ્રચલિત છે.
આશરે ૮૦ ટકા ક્ષાર દૂર થશે. ઉનાળાની શરૂઆતમાં
(૩) લીચિંગ :
ખેતરની કયારીઓમાં સારું પાણી ભરી રાખો જ ેથી
આ પદ્ધતિ જમીનમાં છોડના મૂળ વિસ્તારમાંથી ક્ષાર નિતાર ધ્વારા અંદર ઊંડો ઉતરી જશે. નિતારની
ક્ષારો દૂર કરવા માટેની સૌથી અસરકારક છે. આ કામગીરી દરમ્યાન પણ ક્ષારની માત્રા પ્રમાણે યોગ્ય
પદ્ધતિમાં મોટે ભાગે જમીનની સપાટી પર તાજૂ પાણીનો પાકની પસંદગી કરી પાક ઉગાડી શકાય છે .પાણી
ભરવો કરવાથી તાજૂ ં પાણી જમીનમાં પ્રવેશી ક્ષા૨ને આપવાના ઢાળીયા ખેતરના ઢાળને કાટખૂણે બનાવી તેને

39

નિતાર નીક સાથે જોડવા જ ેથી વધારાનું પાણી નિતાર ભાસ્મિક જમીન અને તેની સુધારણા :
નીક ધ્વારા નિકળી શકે. દરે ક વિભાજીત પ્લોટને પિયતનું
જીપ્સમ(ચિરોડી)ના ૨૫ ટકાથી વધુની
પાણી બે પ્લોટ વચ્ચેના સીધા ઢાળિયા દ્વારા જ આપવું.
જમીનમાં છોડની વૃદ્ધિમાં ઘટાડો થાય છે તેથી જમીનમાં
કોઈપણ સંજોગોમાં એક પ્લોટમાંથી બીજા પ્લોટમાં પાણી
એકરૂપતાની ગેરહાજરી અને પાણીમાં સંપૂર્ણપણે
ન જાય તેની કાળજી લેવી.
અસ્થિર બની જાય છે. પરિણામ સ્વરૂપે જમીનનું
ગુજરાતમાં મોટાભાગના વિસ્તારમાં સિંચાઈ ધોવાણ ખૂબ ગંભીર હોઇ શકે છે. જીપ્સમનું નોંધપાત્ર
ખારાશવાળા ભૂગર્ભ જળ દ્વારા કરવામાં આવતી પ્રમાણવાળી જમીન, ખાસ કરીને પૃથ્વીના સૌથી સૂકા
હોવાથી જમીનમાં ખારાશનું પ્રમાણ વધતુ હોવાથી પ્રદેશોમાં જોવા મળે છે.
આત્યારના વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિના યુગમાં આધુનિક
ભાસ્મિક જમીનોમાં વિનિમય પામતા
સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ અનિવાર્ય બની ગઈ છે. સૂક્ષ્મ પિયત
સોડિયમને કેલ્શિયમ વડે વિસ્થાપિત કરી નિતાર દ્વારા
પદ્ધતિ જ ેવી કે ફૂવારા પિયત પદ્ધતિ, ટપક સિંચાઈ
સોડિયમને દૂર કરવામાં આવે છે. જમીનને સમતળ
પદ્ધતિમાં છોડના મૂળ વિસ્તારમાં જરૂરિયાત મુજબ
બનાવી નાની નાની કયારીઓ બનાવો.જમીનનું
ચોક્કસ જથ્થામાં છૂ ટા પાણી દ્વારા અપાતા પાણી કરતા
પૃથક્કરણ કરાવી જીપ્સમની જરૂરિયાત નકકી થાય
ઓછી માત્રામાં અપાતું હોવાથી જમીનમાં ખારાશની
તેનો અડધો જથ્થો નાખવો. જીપ્સમને જમીનમાં ૧૦
માત્રા વધતી અટકાવી શકાય છે. તેમજ ક્ષાર છોડના
સે.મી. ઊંડાઈ સુધી મિશ્ર કરવુ.ં જીપ્સમની અવેજીમાં
મૂળ વિસ્તારની બહાર પાણીની સપાટી પર જમા થતો
ગંધક પ્રાયરાઈટ, ડેરીમાં વપરાયેલ સલ્ફયુરિક એસિડ,
હોવાથી પાકને ઓછુ નુકશાન કરે છે તેમજ મહિનામાં
પ્રેસમડ પણ વાપરી શકાય છે .સેંન્દ્રિય ખાતરો, છાણીયું
એકાદ વાર વધુ જથ્થામાં પિયત આપવાથી ક્ષાર છોડના
ખાતર, પ્રેસમડ, લીલો પડવાશ શકય હોય તેટલું વધારે
મૂળ વિસ્તારમાંથી પાણી સાથે ઓગાળીને નિતારી દેવામાં
નાંખવુ.ં કયારીઓમાં સારૂ પાણી ભરી રાખો એટલે
આવે છે. ફુવારા અને ટપક સિંચાઇ પદ્ધતિ દ્વારા ઓછા
સોડિયમ છૂ ટો પડી ઊંડે ઉતરી જાય. આ સુધારણા
દરે પાણી પૂરું પાડવામાં આવતું હોવાથી મૂળ વિસ્તારમાં
દરમ્યાન ભાષ્મિકતાની માત્રા પ્રમાણે યોગ્ય પાકો પસંદ
જમા થયેલ લગભગ બધા જ ક્ષાર પાણીના નિતાર દ્વારા
કરી ઉગાડો આવી પરિસ્થિતિમાં ડાંગરનો પાક સારો
છોડના મૂળ વિસ્તારની બહાર ધકેલાય છે. આમ કેટલાક
અનુકુળ છે તેમજ જ્યાં જળ સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે પૂરક
ક્ષાર ફરીથી વિતરીત પાણી સાથે આગળ વધે છે અને તે
સિંચાઈ આપવું.
જ સમયે થોડો ક્ષાર જમીનની સપાટી તરફ નજીક જાય
છે જ્યાં તેઓ એકઠા કરે છે. ક્ષારની માત્રા જ ે સપાટી
પાકની નિતારશક્તિ સુધારવા અને જમીનમાંના
પર જાય છે તે ઉપલા માટી સ્તરોમાં હાજર ક્ષારની ભેજનું સંરક્ષણ કરવા માટે વરસાદની મોસમ પહે લાં
માત્રા પર આધાર રાખે છે, જ્યાં પાણી બાષ્પીભવનથી લણણી પછી જમીનમાં ખેડવી કરવી.
ઉપર હવામાં ભળે છે. આમ, પાણીના બાષ્પીભવન
જમીનના કાર્બનિક દ્રવ્યમાં સુધારો કરવા માટે
દરમિયાન થોડાપ્રમાણમાં ક્ષાર અગાઉ આપેલા પિયતના
ઘઉંના પાકના ફે રબદલીમાં નાના કઠોળ પાકનું વાવેતર
લીધે જમીનની ઉપલી સપાટી પર જમા થાય છે. જયારે
કરવુ.ં ઊંડી ખેડ કરી જમીનના પેટાળમાં રહે લ જીપ્સમના
પૂરગ્રસ્ત જમીનમાં, બીજી તરફ, વધુ ક્ષાર ઉપરની તરફ
આવરણનું વિભાજન કરી શકાય છે. અનાજના પાક
જાય છે અને જમીનની ઉપરની સપાટીપર એકઠા થઇ
માટે, ખાસ કરીને નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ ખાતરો
જમીનની ગુણવતા નબળી પડે છે.
ઉપયોગ કરવો.
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જ્યાં સિંચાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં
ભાસ્મિકતા ઓછી રાખવા માટે જીપ્સમના નિતારણ
જરૂરી છે. એક અસરકારક ડ્નરે ેજ સિસ્ટમ નીચું ભૂગર્ભ
જળ સ્તર જાળવવા અને ખારાશ નિયંત્રણ હે ઠળ રાખવા
માટે જરૂરી છે. જમીનની સપાટીની નીચે જીપ્સમના
નિતારણ દ્વારા પડેલ તિરાડો દર વર્ષે જમીનની સપાટીમાં
લેવું જરૂરી છે.

માટે થાય છે. જો કાળજીપૂર્વક સિંચાઈ કરવામાં આવે
તો આ પ્રકારની જમીન ખૂબ ઉત્પાદક બની શકે છે.
૨૫ ટકા અથવા વધુ જીપ્સમના અવશેષ ધરાવતી
જમીનમાંજો કૃ ત્રિમ ડ્નરે ેજ સાથે સંયોજનમાં ઊંચા દરે
સિંચાઈ આપવામાં આવે તો રજકો, ઘઉં, જરદાળુ,
ખજૂ ર, મકાઇ, દ્રાક્ષ વગેરે પાક શ્રેષ્ઠ ઉપજ પેદા કરી શકે
છે તેમજ સારી ઉપજ માટે ખાતરોના ઉપયોગની જરૂર
છે. પડતર વિસ્તારોની ભાષ્મિક જમીનનો ઉપયોગ મોટા
જ્યારે આવી જમીનમાં ઉપલા ૩૦ સે.મી.
ભાગે પશુઓને ચરાવા માટે થાય છે. જમીનમાં પીએચને
માટીના સ્તરમાં થોડો જીપ્સમ હોય છે, ત્યારે તેનો
અનુરૂપ જીપ્સમ ની જરૂરિયાત આકૃ તિમાં દર્શાવેલ છે.
ઉપયોગ નાના અનાજ, કપાસ, રજકો વગેરે પાક લેવા

ચૂનાયુક્ત જમીન અને તેનું વ્યવસ્થાપન :

તોડી પાણીના કૃ ત્રિમ નિકાલની પદ્ધતિને કાર્યક્ષમ રાખી
શકાય છે. ઢાળવાળા વિસ્તારની આ પ્રકારની જમીનમાં
ધોરિયા પદ્ધતિથી પાણી આપવું ખામણા પદ્ધતિની
સરખામણીએ વધુ સારો વિકલ્પ છે. ટપક સિંચાઈનો
ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે.

આ પ્રકારની માટીમાં ઘણીવાર માટીમાં ૧૫%
કરતા વધારે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ(ચૂનો) વિવિધ (પાઉડર,
ટુકડા, ભૂકો વગેરે) સ્વરૂપમાં હોય છે. તે પૃથ્વીના સૂકા
ભાગોમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં છે. ચુનાયુક્ત જમીનને
જો પૂરતા પ્રમાણમા પાણી અને પોષક તત્ત્વો પૂરા
ચૂનાયુક્ત જમીનમાં સામાન્ય રીતે ઓછા
પાડવામાં આવે તો સંભવિત ઉત્પાદકતા ઊંચી છે. ઉચ્ચ
કાર્બનિક દ્રવ્ય પદાર્થો હોય છે અને નાઇટ્રોજનની
કેલ્શિયમની સંતૃપ્તતા જમીનને એકીકૃ ત સ્વરૂપમાં અને
માત્રા ઓછી હોય છે. નાઇટ્રોજન ખાતર વાવેતર કરતા
સારી શારીરિક સ્થિતિમાં રાખવા માટે મદદ કરે છે.
પહે લાંથી લઈને પ્લાન્ટને સારી રીતે સ્થાપિત થવાના સમય
ઊંડી ખેડ દ્વારા જમીનની નીચે સખત આવરણ સુધી કોઈપણ સમયે જમીનમાં આપી શકાય છે. વધતાં
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પાકને હાથથી છટં કાવ દ્વારા નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ એક
કાર્યક્ષમ પદ્ધતિ છે. બીજના અંકુરણ સમયે છોડની નજીક
નાઇટ્રોજન ન આપવામાં આવે તેની કાળજી લેવી જોઈએ
કારણ કે તે બીજ અંકુરણ અટકાવે છે. નાઈટ્રોજન અને
યુરિયાના એમોનિક સ્રોતોને ચુનાયુક્ત જમીનની સપાટી
પર છોડવા ન જોઈએ, કારણ કે અમોનિયા વરાળ દ્વારા
હવામાં ઉડી જતો હોવાથી નોંધપાત્ર નુકસાન થઇ શકે છે
આથી જમીનમાં ભેળવી દેવો જોઇએ.
ચૂનાયુક્ત જમીનમાં મોટે ભાગે ફોસ્ફરસને
અભાવ હોય છે. આ બાબત જમીનમાં ફોસ્ફરસની
ઉણપ અને પાકની જરૂરિયાતો એ બાબત પર આધાર
રાખે છે. વધુ પડતો ફોસ્ફરસ જમીનમાં ઉમેરવાથી
ઝિંક અથવા લોહની ઉણપ તરફ દોરી જાય છે. આ
પ્રકારની જમીનમાં ફોસ્ફરસને અસરકારક બનવા માટે,
ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતર પાણીમાં દ્રાવ્ય સ્વરૂપમાં હોવું
જોઈએ. હાથથી જમીનમાં ભેળવવા કરતાં જમીનમાં
ફોસ્ફરસ ભેળવવો વધુ અસરકારક છે. છોડ નાના
હોય ત્યારે ફોસ્ફરસ જમીનમાં આપવો સૌથી વધુ યોગ્ય
ગણાશે કારણ કે તે મોટા ભાગે પ્લાન્ટ વૃદ્ધિના નાના
તબક્કા દરમિયાન આવશ્યક છે.

જમીનમાં સામાન્ય રીતે ૫૦ સે.મી. ઊંડાઈ સુધી બરછટ
રચના હોય છે જ ેના પરિણામે અમુક જ પોષક તત્ત્વોનો
સંગ્રહ કરી રાખે છે અને ઓછી ભેજ સંગ્રહ કરવાની
ક્ષમતા ધરાવે છે.
આ જમીનમાં ખેતી કરવા માટે ખાતર આપવું
આવશ્યક ગણવામાં આવે છે એમાં પણ ખાસ કરીને
છાણિયું ખાતર મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. છાણિયા
ખાતરનો ઉપયોગ ધીમે ધીમે ઉપલબ્ધ સ્વરૂપોમાં પોષક
તત્ત્વો પૂરા પાડી શકે છે અને માટી ભૌતિક-રાસાયણિક
ગુણધર્મોમાં સુધારો કરે છે. રે તાળ જમીનમાં છાણિયું
ખાતર જમીનની સપાટી પરની નાખવાથી કામ સમાપ્ત
થતું નથી તેથી ખાતરને જમીનમાં ઊંડે અથવા કાર્પેટ
જ ેવા એક સેન્ટીમીટર જ ેટલા જાડાઇના સ્તરને ફે લાવવું
જોઈએ, જ ેથી જમીનમાં પાણીનો સંગ્રહ, જ ૈવિક પ્રવૃત્તિ,
પોષક તત્વોથી સમૃદ્ધ થઈ અને ઉપજમાં વધારો
કરશે.   બાષ્પીભવન ઘટાડીને સુધારે લ પાણી સંગ્રહમાં
ઉમેરી શકાય છે. પાકના અવશેષો, જમીનની સપાટી
પર પાથરી બાષ્પીભવનથી થતાં પાણીની ઘટને ઓછી
કરી શકાય છે તેમજ જમીનમાં મહત્તમ અને લઘુત્તમ
તાપમાનની વચ્ચેની વધઘટમાં ઘટાડો કરે છે અને
પવનના કારણે થતા જમીનના ધોવાણમાં ઘટાડો કરે
છે.    પિયત આપ્યા બાદ અથવા વરસાદ પછી જ્યારે
બાષ્પીભવનનો દર વધારે હોય ત્યારે ખેડ કરવાથી વધુ
અસરકારક થાય છે.

ચૂનાયુક્ત જમીન સામાન્ય રીતે સૂક્ષ્મ પોષક
તત્ત્વોની અછતથી પીડાય છે, ખાસ કરીને ઝિંક અને
આયર્ન. મકાઈમાં ઝિંકની ઉણપ સૌથી વધુ ઉચ્ચારવામાં
આવે છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ ઉપજની સઘન ખેતી
પદ્ધતિ હે ઠળ. ઝિંક સલ્ફેટ એક અસરકારક ઝિંક સ્રોત
છે અને સૌથી લોકપ્રિય ઉપયોગમાં લેવાતું સ્વરૂપ છે.
ઝિંક સલ્ફેટને પ્રસારિત કરી તેને જમીનમાં ભેળવવામાં
આવે છે. એક જ વખત આપેલ ઝિંક સલ્ફેટ ઘણા વર્ષો
ચોક્કસ પ્રકારે     પસંદ કરે લા વૃક્ષો અને
સુધી સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોની અછત અટકાવે છે. બાગાયત ઝાડીઓ સાથે વનીકરણ એ રે તીના ટેકારાઓના
પાકમાં ઝિંક સલ્ફેટ પાણી સાથે મિશ્ર કરી પંપ દ્વારા
સ્થિરીકરણનું એક પૂરક માપ છે જ ે પાલન કરવું
છટં કાવ કરવામાં આવે છે. છાણિયું ખાતર આયર્ન અને
જોઈએ. બરછટ રચના ધરાવતી રે તાળ જમીન પર
જસતની ઉણપ અટકાવવામાં મદદરૂપ છે.
વધુ પડતાં પ્રાણી અને પશુઓને ચરાવા જોય નહીં તેની
રે તાળ જમીન અને તેનું વ્યવસ્થાપન :
જગ્યાએ તેટલી જ જમીનમાં ઘાસચારો વાવી પશુઓને
ં લ વિકસવા જોઈએ
ગુજરાતનાં કચ્છ અને તેની આજુ બાજુ ના ખોરાક આપવો જોઈએ અથવા જગ
વિસ્તારમાં રે તાળ જમીન વધારે આવેલ છે આથી આ જ ેથી પ્રાણીઓના ઉપદ્રવથી રે તાળ જમીનનું ધોવાણ
પ્રકારની જમીનનું વ્યવસ્થાપન ખૂબ જ જરૂરી છે. રે તાળ અટકાવી શકાય.
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સંરક્ષણ ખેડાણ દ્વારા પાક-અવશેષ વ્યવસ્થાપન
ભૂમિ ધોવાણને ઘટાડવા માટે શ્રેષ્ઠ અને સૌથી ઓછા
ખર્ચમાં અસરકારક માર્ગોમાંનું એક છે. સંરક્ષણ ખેડાણ
અને અવશેષ વ્યવસ્થાપન મશીનરી ખર્ચ ઘટાડી
શકે છે અને માટી, શ્રમ, ઇંધણ અને નાણાં બચાવવા
પાકના અવશેષોને જમીનની સપાટી પર એકસરખી
રીતે વહેં ચવામાં આવે છે, જ ે સમગ્ર ક્ષેત્ર પર માટીના
નુકસાનને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે. ઢોળાવવાળી જમીન
પર, આ અવશેષના કવરને લીધે માટીના ધોવાણ દ્વારા
થતાં નુકસાનમાં થતા ઘટાડાથી ઢોળાવવાળી જમીનનો
જાળવણીના ખર્ચને ઘટાડી શકાય છે.

ઊર્જાને શોષી શકે છે, આમ માટીનું છૂ ટું પડવું અને તેનાં
પરિવહનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. જમીનની સપાટી
પર બાકી રહે લા પાકના અવશેષો દ્વારા ઘણા ક્ષેત્રો પર
ધોવાણ દૂર થઈ શકે છે. પાણીના પ્રવાહના વિસ્તારોમાં,
જ ેમ કે કુ દરતી અથવા રચાયેલ ગટર વ્યવસ્થા, સામાન્ય
રીતે એકલા પાકના અવશેષો ધોવાણ નિયંત્રિત કરવા
માટે પૂરતા નથી. આવા વિસ્તારોમાં કાયમી ઘાસ સીડી
અને/અથવા ડાયવર્ઝન અથવા ટેરેસ (ખાસ કરીને ગલી
દ્વારા થતાં ધોવાણને નિયંત્રિત કરવા) જ ેવા કેટલાક
માળખાકીય પગલાંની જરૂર પડી શકે છે. લાંબા ઢોળાવ
પર, શીટના પ્રવાહમાં પ્રાપ્ત થતા ઉચ્ચ પાણીના વેગથી
અલગ પાકના અવશેષો દૂર થઈ શકે છે. એકવાર દૂર
ધોવાણ પ્રક્રિયા :
કર્યા પછી, ટુકડી અને પરિવહનના કારણે ધોવાણમાં
જમીનના ધોવાણમાં બે પદ્ધતિઓ સામેલ છે: વધારો થશે. પાકના અવશેષો સાથે સંયોજનમાં ટેરેસિસ
માટીનું છૂ ટું પડવું અને માટીનું પરિવહન. મોટાભાગની અને ડાયવર્ઝન, શીટના ધોવાણને અંકુશમાં રાખવા માટે
જમીનની માટીનું છૂ ટું પડવું એ વરસાદના ટીપાં(રે ઈનડ્રોપ) જરૂરી હોઇ શકે છે.
ના અસરથી થાય છે જ ે શીટ ધોવાણમાં એક મુખ્ય
માટીનું ખેડાણ તેમજ અવશેષોનું વ્યવસ્થાપનનું
પરિબળ છે. ધારો કે, પાકની જમીનનું સરે રાશ ધોવાણ
મહત્વ :
પ્રતિ એકર દીઠ ૧૦ ટન છે, એટલે કે, જ ે ૦.૦૭ ઇંચ
જ ેટલું (સહે જ ૧/૧૬ ઇંચ) જ ેટલું જમીનનું પડ ધોવાય
નો-ટીલ એક સંરક્ષણ ખેડાણ પ્રથા છે જ ેમાં
છે. વર્ષો સુધી શીટનું ધોવાણ થાય છે તે પણ ખબર કાપણીના અવશેષને ત્યાં જ ખેતરમાં જ છોડી દેવામાં
પડતી નથી, માટે ઘણીવાર ઉત્પાદકતામાં ઘણું નુકશાન આવે છે, જ ે માટીનો ન્યૂનતમ વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરે છે.
થાય છે. આ ઉપરાંત શીટ બનીને પાણીની નાની નાની પાકની કાપણી કર્યા પછીના પાકના અવશેષો કૃ ષિ
ગલીઓ બને છે જ ે જમીનનું ધોવાણ વધારી નાંખે છે.
ક્ષેત્રમાં બાકી રહે લા પદાર્થો પાક પછી ખેતી કરવામાં
આવે છે. આ અવશેષોમાં દાંડીઓ અને સ્ટબલ (દાંડી),
અવશેષો કેવી રીતે ધોવાણ ઘટાડે છે ?
પાંદડાં અને બીજની શીંગોનો સમાવેશ થાય છે. ખેતરમાં
અવશેષો (અને પાકની છત્ર) વરસાદી પાણીની અવશેષોનું સારું વ્યવસ્થાપન સિંચાઈ અને ધોવાણના
અસરને શોષીને માટીને છૂ ટી પડતી ઘટાડી શકે છે. નિયંત્રણની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરી શકે છે. લગભગ
ઉપરાંત, પાકના અવશેષો નાના બંધો બનાવી શકે કોઈ પણ જમીન માટે લગભગ કોઈ પણ પાક માટે
છે જ ે વરસાદી પાણીને અટકાવે છે અને તે રે ઈનડ્રોપ ઉપયોગ કરી શકાય છે. અને ઉત્પાદકોના શ્રમ ખર્ચ
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અને બળતણને બચાવી શકે છે. તે પર્યાવરણ અને ફાર્મ
માટે એક સુંદર રોકાણ છે ઊર્જા કાર્યક્ષમતા અને ખર્ચ
બચત ઉપરાંત, કોઈ-સમય સુધી કેટલાક પર્યાવરણીય
લાભો છે. કોઈ-સમય સુધી જમીનમાં કાર્બનિક પદાર્થો
વધારી જમીનની ફળદ્રુપતામાં વધારો કરે છે, વધુ સ્થિર
બનાવે છે અને જમીનના ધોવાણને રોકવામાં મદદ કરે
છે. ગ્રીનહાઉસ વાયુઓને ઘટાડે નહીં ત્યાં સુધી નહીં,
કારણ કે તેને જમીનમાં ઓછા બળતણ અને સચેત
(સ્ટોર્સ) કાર્બનની જરૂર છે. સ્ત્રોત સંચાલન પ્રણાલીના
ભાગરૂપે નો-ટીલ નો ઉપયોગ કરવાના અન્ય લાભોમાં
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
 અળસિયાની વસતિમાં વધારો કરે જ ે ભૂમિની
ફળદ્રુપતામાં, ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે-પરંપરાગત
ખેડાણમાં ૨,૮૫,૦૦૦ હોય છે, સરે રાશ એકર દીઠ
૫,૪૦,૦૦૦ જ ેટલા અળસિયા હાેય છે.
 પાણીને જમીનમાં ઊતરી બીજા માર્ગ દ્વારા થતો
પાણીનો વ્યય જ ેમ કે બાષ્પીભવન અને ઓછામાં
ઓછા ૭૦ ટકા સુધીનું ધોવાણ અટકાવે છે.
 એકર દીઠ બે - તૃતીયાંશ જ ેટલું ઓછુ ં ટિલિંગ સમય
જરૂર પડે છે.
 વન્યજીવન નિવાસસ્થાન સુધરે છે.

દ્વારા નિયંત્રિત કરે છે.
 તે કાર્બનિક પદાર્થો દ્વારા માટી પોષક તત્વો ઉમેરે
છે.
 તે ખનિજ દ્રાવ્ય માટીનું માળખું, માટીના જ ૈવિક
પ્રથાને કાર્બનિક પદાર્થોના મિશ્રણ દ્વારા સુધારે છે.
સંરક્ષણ ખેડાણથી થતા અન્ય લાભો ઃ
સંરક્ષણની ખેતીમાંથી નજીવા લાભો ઓછો
ખેતરોથી પરિણમી શકે છે, જ ેનાથી માટીની સપાટીથી
સપાટી છૂ ટી પડે છે અને જમીનમાં જમણ વધે છે.
જમીન કઠોરતા ઓછી થાય છે. જ ેથી ખેતર ખેડવા માટે
ઓછી ઊર્જાની જરૂર પડે છે. તેમજ આ પ્રકારના ખેડાણ
દ્વારા જમીનની વરસાદના પાણીના ટીપાંનો સીધો સંપર્ક
કરવાની ક્ષમતા વધે છે તેમજ ધોવાણ થતું નથી. જો
કે, આ પરિબળોને માટી નુકશાન ઘટાડવા માટેનો થોડી
ક્રેડિટ આપવામાં આવે છે, કારણ કે આ લાભો અસ્થાયી
હોઈ શકે છે અવશેષોના કવચને સંરક્ષણ ખેતી સાથે
માટી નુકશાન ઘટાડવા માટેનું મુખ્ય પરિબળ ગણવામાં
આવે છે.
પાક અવશેષો વ્યવસ્થાપન :

મર્યાદિત ખેડાણ કરીને માટીની સપાટી પર
પાકના અવશેષોનું વરસાદી પિયત ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં
ગયા વર્ષે પાકના અવશેષ છોડવાં, તેમાં જમીન પર
વ્યવસ્થાપનનું મહત્વ :
મલ્ચિંગ કરવું અને રિજ ટિલ તેનો પણ સમાવેશ થાય
 પથ્થર જ ેવા સાંઠા, પાંદડાં, લાકડાનો વહે ર, હઠીલા છે.
પથ્થરોના અવશેષને સમાવવાની સગવડ છે,
પાક અવશેષો વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે કામ કરે છે ?
જમીનની ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોને
વિકસાવવા અને સુધારવામાં મદદ કરે છે.
વાવેતરની કામગીરી પહે લાં અને તે દરમિયાન,
 પાકના અવશેષો વરસાદી પાણીના પ્રવાહ દ્વારા જમીનની સપાટી પરના પાછલા વર્ષના પાકના અવશેષો
છોડીને તે વર્ષના પૂરા સમય માટે જમીન માટે કવર પૂરુ
થતાં પાણીના નુકશાનને નિયંત્રિત કરે છે.
પાડે છે. ખેતરોની કામગીરીને ઘટાડીને જમીનને બચાવે
 તે જમીનમાં પાણીને ઉતારશક્તિ વધારે છે અને છે. પાકના અવશેષો જમીનની માટીના કણોને વરસાદ
પાણીનું બાષ્પીભવન ઘટાડે છે.
અને પવનથી બચાવવા કવચની જ ેમ એક રક્ષણાત્મક
 તે નીંદણ, ભૂમિના તાપમાનને રે ડિશન શિલ્ડિંગ છત્ર પૂરું પડે છે.
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પાક અવશેષો વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે મદદ કરે છે?

ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો ઃ

 ગ્રાઉન્ડ કવર જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે અને 
પાણીની ગુણવત્તાને બચાવે છે.

 અવશેષો માટીના ટિલ્થમાં સુધારો કરે છે અને
જમીનમાં કાર્બનિક પદાર્થો ઉમેરે છે કારણ કે તે

વિઘટિત થાય છે.
 ઓછા ખેડાણની જરૂર પડે છે માટે, માટીને કઠણ 

અવશેષ કવર માટે આયોજન પાકમાં શરૂ થાય છે.
ખાતરી કરો કે પૂરતી અવશેષો ક્ષેત્ર દ્વારા ક્ષેત્ર પર
સમાનરૂપે ફે લાશે.
બિનજરૂરી ખેડાણની સંખ્યા ઘટાડે છે.
દરે ક ખેડાણના પાસથી વધારે પાકના અવશેષો છે.

બનાવતી અટકાવે છે.

 છીછરા સ્તરો પર કામ કરવા માટે ખેડાણ સાધનો
સેટ કરો.
 ઓછો ખેડાણ સાથે સમય, ઊર્જા અને શ્રમ બચત
શક્ય છે.
 ઓપરે શનની ગતિ ઘટાડો.
અવશેષોનું સંચાલન વધારવું ઃ
 જમીનના ધોવાણને નિયંત્રણ કરવા માટે અવશેષ
વ્યવસ્થાપન (સંરક્ષણ ખેડાણ દ્વારા)થી વધારી
શકાય છે.
 એવા પાકોની પસંદગી કરવી જ ે પુષ્કળ પ્રમાણમા
અવશેષો (જ ેમ કે મકાઈ અને જુ વાર) મળે અથવા
તે પાકના અવશેષો દ્વારા પાઉન્ડ દીઠ (જ ેમ કે ઘઉં)
વધારે માટીને કવર કરે .
 પાકના ક્રમની પસંદગી કે જ ેથી વારંવાર જમીન
પરનું અવશેષોનું કવર બદલાતું રહે . (દા.ત., ડબલપાક અથવા શિયાળાના પાકનો કવર તરીકે ઉપયોગ
કરવો).
 તેવા પાકોનો ઉપયોગ કરવો જ ેના અવશેષો લાંબા
સમય સુધી ચાલે. (દા.ત. ઉચ્ચ કાર્બન-નાઇટ્રોજન
રે શિઓ ધરાવતો પાક, ઘઉં).
 સંયુક્ત મશીન તેમજ સ્પ્રેડર્સ દ્વારા અવશેષોનો
એકસરખો ફે લાવો કરવા જરૂરી બને છે.


ખેડાણના કામકાજને કારણે થતું કવરનું નુકસાન
ઘટાડે છે.



ખાસ કરીને દુકાળનાં વર્ષોમાં ઉચ્ચ ઉપજ આપતી
પાકો પેદા કરવા સિંચાઈનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

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

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

 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

AN,FJGL H/:+MT 5Z ;\ElJT  VlTJ'lQ8GF ;\HMUMDF\ VMKF -F/JF/L VYJF
;DT, VG[ GLRF6JF/L HDLGDF\ lGTFZGL
H~lZIFT JWX[P
 JZ;FN VlGIlDT AGX[ H[DF\ :Y/ VG[ ;DI
JFTFJZ6 AN,FJGF ;\ElJT OFINFVF[ o
;F5[1FDF\ VlG`RTTF\ JWX[P
JFTFJZ6
V;ZM o

 VlTJ'lQ8 VYJF VGFJ'lQ8GL XSITF JWX[P

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

 JZ;FN DM0M X~ YFI VG[ JFJ6L ,FIS
JZ;FN 5KL RMDF;FDF\ VD}S ;DIUF/F  B[TZDF\YL JCL HTF\ 5F6LGM HyYM JWJFYL
B[TvT,FJ0LDF\ S[ GNL4 GF/F 5ZGF GFGF DM8F
NZdIFG JZ;FN B[\R ZC[ VYJF JW] 50L XS[P
46

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

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

 VMKF ;DIUF/FDF\ JW] TLJ|TFJF/F JZ;FNGL  -F/GL VF0L lNXFDF\ B[T SFI" SZJF HM.V[P
XSITF CJ[ JWL HX[P VFYL HDLGDF\ 5F6L
pGF/FDF\ RF; SZJFYL ,.G[ JFJ[TZ4
hD6GM NZ JWFZJM HM.V[P VF DF8[ HDLGDF\
VF\TZB[045F/F R0FJJF H[JF AWF\ H SFIM" -F/
JW]DF\ JW] ;[lgãI BFTZMqB[TLJF0L SRZFG\]
GL VF0L lNXFDF\ SZJF HM.V[P VFYL 5C[,F
5]Z[5]Z] SMCJF6 SZL HDLGDF\ GFBJ\]P VFGFYL
JZ;FN JBT[ 5F6L RF;DF\ EZF.G[ HDLGDF\
JZ;FNG\] 5F6L HDLGDF\ JW] NZYL pTZX[P
pTZ[ VG[ ;FZL JFJ6L Y. XS[P p5ZF\T 5FS
p5ZFT HDLGGL E[H U|C6 1FDTF JWX[P VFYL
puIF 5KL A[ CFZ JrR[ 5F6L EZF. HFI 5KL
A[ JZ;FN JrR[GM UF/M ,\AFI TM 56 5FSG[
CFZDF\YL U/F.G[ V[SND WLDF J[UYL VFU/
ÒJGNFG D/L ZC[X[P
JWX[P VFYL HDLG ;\Z1F6 YX[P VG[ JW] 5F6L
HDLGDF\ pTZJFYL HDLGDF\ JW] E[H ZC[X[
 HDLGDF\ ;A;M.l,\U SZJ\] HM.V[P ;A;M.l,\
VG[ E}UE"H/ lZRFH" 56 JWX[P
UYL HDLGG\] p5,\] 50 V;Z 5FdIF JUZ
GLR[GF\ 50DF\ 5MR]\ YT\] CMJFYL H/ ;\U|C 1FDTF
 5ÎL 5FS 5wWlTYL JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[P
JWX[P HM DUO/L H[JF 5FSDF\ O]U ;D:IF CMI
-F/GL VF0L lNXFDF\ 5ÎL 5wWlTYL JFJ[TZ
TM A[ RF; JrR[GL HuIFDF\ ;A;M.l,\U SZJ\]
SZJFYL HDLGG\\] WMJF6 V8S[ K[ T[DH HDLG
P
p5ZYL JCL HTF\ 5F6LGL UlT VMKL YJFYL
 HDLGGF -F/ D]HA -F/GL VF0L lNXFDF\
HDLGDF\ JW] 5F6L pTZ[ K[P HDLGGM -F/
VD}S V\TZ[ JFG:5lTS VFJZ6 qVF0 SZJL
5F\R YL K 8SF ;]WLGM CMI tI\F 5ÎL 5FS
H[YL HM V[SND JZ;FN 50L HFI TM JZ;FNG\]
5wWlT V5GFJL XSFI K[P 5ÎLDF\ A[ H]NF
5F6L VF JFGl:5lTS VFJZ6qVF0DF\YL 5F6L
H]NF 5FSMG\]\ JFZFOZTL JFJ[TZ SZJ]\ H[D S[
ZMSF. ZMSF.G[ HFI K[P VFYL HDLGDF\ 5F6L
V[S 5ÎLDF\ JW] VFlY"S J/TZ VF5TM 5FS VG[
pTZJFGM JW] ;DI D/[ K[P p5Z\FT DF8LGF
ALÒ 5ÎLDF\ H[GF D}/ HDLGG[ HS0L ZFBL XS[
S6 tIF\ H ZMSFI HFI K[ VG[ HDLG WMJF6
T[JF VYJF HDLG 5Z 5YZFTF\ 5FSM JFJJF
V8S[ K[P
HM.V[P VFD SZJFYL -F/GL lNXFDF\ JC[T\]
5F6L ZMSF.G[ WLD\] 50X[ VG[ H/ VG[ HDLG
 B[TZDF\ -F/GL VF0L lNXFDF\ -F/ 5|DF6[
VD}S V\TZ[ ;DMZR 5F/F AF\WJF HM[.V[P
;Z1F\6 56 YX[P
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 JZ;FN 5C[,F RF; B]<,F ZFBJFYL 5C[,F\  HM B[0}TGF B[TZGL AFH]DF\ BZFAFGL HDLG
JZ;FNYL 50[, 5F6L JW]DF\ JW] HDLGDF\ pTZ[
CMI TM tIF\ DM8F BF0F SZLG[ B[TZG\] 5F6L
K[4 ;FZL JFJ6L YFI K[ VG[ HDLGGF T/DF\
EZL lZRFH" SZJ\] HM.V[ VYJF VFJL HDLG
5F6L pD[ZFI K[P
DF\ DM8F SIFZF AGFJL T[DF\ 5F6L EZJFYL JW]
5|DF6DF\ 5F6L HDLGDF\ pTFZL XSFX[P
 ;DMrR Z[BF 5Z B[TL SZJL HM.V[P ;DMrR
Z[BF V[8,[ ;ZBL µ\RF.JF/F 5M.g8G[ HM0TL  B[TZ ACFZ JC[TF\ hZ6F\VMDF\ VF0; S[
Z[BFP ;DMrR Z[BF 5Z CFZMDF\ JFJ[TZ SZJFYL
5F/F AF\WJF HM.V[ H[DF\ ,}h 5yYZGF\ A\W
5FSGL CFZM 5F6LGF 5|JFCG[ SF8B}6[ VF\TZ[ K[
56 AGFJL XSFIP HM 5F6LGM JC[6GM J[U
VG[ H/ VG[ HDLG ;\Z1F6 YFI K[P
JW] CMI TM ÒPVF.PJFIZ G[8DF\ 5yYZ
EZLG[ VF0F ZFBL XSFI K[P 5yYZGF
 B[TZG[ ;DT, SZJ]\ HM.V[ H[YL JW] 5F6L
VF0A\WDF\ JrR[GF EFUDF\ GFGF GFGF 5yYZM
HDLGDF\ pTZ[ VG[ HDLG WMJF6 V8S[ T[DH
VG[ p5ZGF\ EFUDF\ DM8F 5yYZM ZFBJF
HDLGDF\ E[H VG[ E}T/DF\ H/ lZRFH" YFIP
HM.V[P
 B[TZ OZT[ 5F/F AF\WLG[ T[GM SF-LIM 5FSM
 lAG B[0F6 HDLGDF\ V[SWFZL VYJF T}8S
SZJMP SF-LIFG\] ,[J, HDLG SZTF\ µ\R\]
T}8S ;DMrR BF.VM AGFJJL HM.V[P VFD
ZFBJ]\ VG[ SF-LIFDF\ HDLG ,[J,[ H~lZIFT
SZJFYL A[ BF. JrR[ BZFAFGL HDLGD\FYL
D]HAGF\ 5F.5 ZFBJF VG[ T[DF\ %,U EZFJL
JC[T\] 5F6L BF.VMDF\ ZMSFI HFI K[P VG[
N[JFP VFYL JZ;FN YI[ 5F6L B[TZDF\ EZF.
E}UE"H/ lZRFH" YFI K[P VF 5wWlTYL
ZCLG[[ HDLGDF\ pTZX[P HM[ JZ;FN RF,] ZC[
;}SF v VW" ;}SF lJ:TFZGF\ AFUFITL 5FSM H[JF
VG[ 5FSG[ 5F6L ,FUJFYL G]SXFG YJFGL
S[ NF0D4 ;LTFO/4 AMZ0L 56 ,. XSFI K[P
XSITF ,FU[ TM 5F.5DF\ EZFJ[, %,U SF-L
VFYL BZFAFGL HDLGDF\ E[H VG[ 5IF"JZ6GL
GFBJF H[YL B[TZDF\ EZFI[, 5F6L 5F.5
;DT],F H/JFI K[ VG[ VFlY"S J/TZ 56
wJFZF ACFZ lGS/L HX[P tIF\ ;]WLDF\ 5F6L
D/[ K[P
l:YZ Y. UI[, CMJFYL 5F6LDF\ ZC[, DF8LGF\
S6 56 T/LV[ A[;L HJFYL DF8LGF S6M B[TZ  GFGF DM8F GF/F p5Z !__ YL #__ DL8ZGF
V\TZ[ 5yYZGF\ VF0A\W AFWJF HM.V[P
ACFZ HX[ GCLP VFD H/ VG[ HDLG ;\Z1F6
YX[P
 B[TZDF\ VYJF B[TZGF GLR[GF EFUDF\
BZFAFGL HDLGDF\ B[TvT,FJ0L q;LDT,FJ0L
 VD}S 5FSM H[JF S[ S5F;4 T]J[Z4 V[Z\0F4
AGFJJL H[YL JFTFJZ6 AN,FJG[ SFZ6[
µE0L DUO/L JU[Z[ S[ H[DF\ CFZDF\ 5F/F
VFJ[, JZ;FNGL VlGl`RTTF ;FD[ l5IT
R0FJL XSFI T[JF 5FSMG[ -F/GL VF0L lNXFDF\
VF5LG[ 5FSG[ ARFJL XSFIP
JFJL CFZGL AgG[ AFH] 5F8,FDF\YL DF8L ,.
5F/F R-FJJF HM.V[ H[YL A[ CFZ JrR[ YI[,  JZ;FNGL VlGl`RTTF ;FD[ 8SJF DF8[ S}JF
lZRFH"YL 56 E}UE"H/ JWFZJF HM.V[P VF
HuIFDF\ 5F6LGM ;\U|C YX[ VG[ HDLGDF\ 5F6L
DF8[ NZ V[S C[S8Z[ +6 RMZ; DL8ZGL S}\0L
pTZJF DF8[ XSITF JWX[P
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AGFJJL HM.V[P H[D S[ !P5 DL8Z 2 Z DL8Z4
O}8 VW]ZL ZC[ T[ ZLT[ SZJMP JZ;FNG]\ 5F6L
! DL8Z 2 # DL8Z JU[Z[P VFJL H ZLT[ H Z4
VF S}\0LDF\ JF/J]\ H[YL 5F6L U/F.G[ GLR[
# S[ $ C[S8ZGF H/ :+FJ lJ:TFZ DF8[ VG]
pTZX[ VG[ SF6F\JF/F 5F.5 DFZOT[ AMZDF\
S|D[ &4 ) S[ !Z RMZ; DL8ZGL S}\0L AGFJJLP
pTZL HX[P
S}\0L 5FSL R6L V\NZGF EFU[ %,F:8Z SZJ\]P
S}\0LGL ê0F. V[SFN DL8Z ZFBJLP S}\0LGF T/LI[  lAGJ5ZFX S[ BM8F AMZ wJFZF 56
E}UE"H/ lZRFH" SZJ\] HM.V[P UT NFISFDF\
S5RL VYJF GFGF 5yYZM ZFBL l;D[g8 SM\S|L8
SZJ]\P S\}0LGF T/LI[ S}JFGL AFH] Zc 2 Zc GM
5F6LGL VKT YJFYL 36F B[0}TMV[ ê0F AMZ
5FSM BF0M SZL T[DF\ $cc S[ &cc .\RGM 5F.5GM
SZFJ[, K[ H[DF\YL DM8F EFUGF AMZ BM8F
V[S K[0M ZFBJM VG[ ALHM K[0M S}JFDF\
V[8,[ S[ 5F6L JUZGF K[P VF lAG p5IMUL
ZFBJMP S}\0LGF VF BF0FDF\ ZFB[, 5F.5GF D]
AMZ wJFZF JZ;FNG]\ 5F6L E}UE"DF\ pTFZL
BDF\ JFIZG[8 AF\WJLP VF 5F.5 5Z S}\0LGF
XSFIP AMZGF S[l;\U 5F.5GL OZT[ * YL (
T/LIF ;]WL 5yYZ EZL N[JFP tIFZ AFN V[S
O}8 ,\AF. VG[ 5CM/F. & YL ( O}8 ê0M BF0M
DL8Z µ\0L S}\0LDF\ ;{FYL T/LI[ 5yYZMGM V0WF
SZL S[l;\U 5F.5DF\ IMuI DF5GF SF6F\ 5F0JFP
O}8GM YZ4 T[GL p5Z SFSZF\GM V0WF O}8GM
BF0FG[ OZTM 5yYZYL AF\WL ,[JMP BF0FDF\
YZ VG[ tIFZ AFN HF0L Z[TLGM V0WF O}8GM
5]ZTF 5|DF6DF\ 5M,F6 ZC[ T[ ZLT[ 5yYZM
YZ SZJMP ;{FYL p5Z Z_ ;[PDLP HF0F.GM
UM9JJFP S[l;\U 5F.5GL VFH]AFH] GFGF UM/
YZ V[SND Ò6L Z[TLGM SZJMP RMDF;F 5C[,F
5yYZ UM9JTF HJFP H[D H[D BF0M 5]ZFTM
VF p5ZGF YZGL Ò6L Z[TLG[ NZ JQF"[ AN,L
GFBJL HM.V[P H~Z H6FI TM RMDF;FDF\
HFI T[D GFGF 5yYZMGM p5IMU SZTM HJM
JrR[ 56 AN,L GFBJL HM.V[P
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[
 J5ZFXDF\ ZC[, AMZ wJFZF E}UE"H/ lZRFH"
ZLT[ 5]ZF6 SZJ\\] VG[ JZ;FNG]\ JCL HT]\ 5F6L
SZJ\] HM.V[P ÒJ\T AMZDF\ 5F6L pTFZJF DF8[
BF0FDF\ JF/JFYL Z[TL VG[ 5yYZDF\YL 5F6L
AMZYL VFXZ[ 5F\R YL K O}8 N}Z * YL ( O}8
U/F.G[ GLR[ pTZX[ H[ S[l;\U 5F.5GF SF6F\
5CM/L VG[ * YL ( O}8 ê0L S}\0L AGFJJLP
åFZF E}UE"DF\ GLR[ pTZL HX[P
S}\0LGF T/LI[ $ YL & .\R jIF;GM 5LPJLP;LP
5F.5 AMZGF S[;L\U ;FY[ HM0JMP VF 5F.5GM  5FSDF\ VFJZ6GM p5IMU SZJM HM.V[P VF
ALHM K[0M S}\0LGL JrR[ VFXZ[ $ YL 5 O}8
DF8[ %,Fl:8S XL8 S[ B[TLJF0L SRZFGM p5IMU
µ\RM ZC[ T[ ZLT[ UM9JJMP VF 5F.5DF\ 5[lg;,
VFJZ6 TZLS[ SZL XSFIP VFGFYL ELGL
H[8,L HF0F.GF SF6F 5F0JFP 5F.5GF p5ZGF
HDLGDF\YL p0L HTF E[HG[ ZMSJFYL JZ;FN
K[0[ SF6FJF/L HF/L ,UFJJLP tIFZAFN 5M,F6
B[RFI TM 5FSG[ ARFJL XSFI K[P p5ZF\T
ZC[ T[ ZLT[ S}\0LG[ DM8F 5yYZYL V-LYL +6
l5IT 5FSMDF\ l5ITG\] 5|DF6 38F0L 5F6L
O}8 ;]WL 5}ZJLP SF6FJF/F 5F.5GL VFH]
ARFJ SZL XSFI K[P
AFH] GFGF GFGF UM/ 5yYZM UM9JTF HJFP
tIFZAFN GFGF Ul0IF 5yYZ VG[ ;F{YL p5Z  ;}1D l5IT 5wWlTYL l5IT VF5J\] HM.V[P
VFYL VMKF 5F6LV[ JW] 5FS JFJL XSFI K[P
HF0L Z[TLGM V[S YL NM- O}8GM YZ S}\0L V[SFN
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s÷ðkÞw ÃkrhðíkoLkLke ÃkrhÂMÚkrík{kt s¤ ÔÞðMÚkkÃkLkLkkt swËk swËk rðfÕÃkku
 ©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

જલવાયુ પરિવર્તન :
આ ખૂબ જ ગહન વિષય છે. જયવાયુ
પરિવર્તનની અસરો સમજવા અને અંદાજવા માટે ખૂબ
જ આગવા વિજ્ઞાનની જરૂર પડે છે. સાદી ભાષામાં
જલવાયુ પરિવર્તન એટલે કુ દરતી પરિબળો જ ેવા કે
વરસાદ, તાપમાન, સૂર્યપ્રકાશ, પવનની ગતિ, હવામાં
ભેજનું પ્રમાણ વગેરેમાં સમયની સાથે બદલાવ.

(ખ) વોટરટેબલ અસ્થિરતા પદ્ધતિ
આ પદ્ધતિ સરળ અને સામાન્ય છે જ ેમાં નીચેના
સૂત્રનો ઉપયોગ કરવામા અાવે છે.
Gw = Ap x S x Δh
જ્યાં, Gw = ઉપયોગી પાણીના જળ સંસાધન,
દશલાખ ઘ.મી.,

Ap = ઉપ બહુકોણનો વિસ્તાર, ચો.કિ.મી.
આ બદલાવનું મુખ્ય કારણ ઔધોગિકરણ
Δh = વાર્ષિક પાણીનું સ્તર વધઘટ, મી.
છે. ઔધોગિકરણને કાબૂમાં કરવું મુશ્કેલ છે. આ
પરિસ્થિતિનો એક માત્ર ઉપાય એ જળ વ્યવસ્થાપન છે
S = સ્ટોરે ટિવિટી
કારણ કે બધા પરિબળોના બદલાવની સરખામણીએ (ગ) એક્વીફર મેપિંગ ઃ
વરસાદમાં બદલાવની અસર ખૂબ જ મોટી થાય છે.
આ પધ્ધતિમાં વિધુત અવરોધક સર્વેક્ષણ અને
જળ વ્યવસ્થાપન સમજીએ ઃ
કૂવાઓનુ પરિક્ષણ કરવામાં આવે છે અને
જમીનના ભૂસ્તરનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.
પાણી વ્યવસ્થાપનને ત્રણ ભાગમાં વિભાજિત
આ અભ્યાસથી ભૂગર્ભજલભરો (એક્વીફર્સ) ની
કરી શકાય.
બધી જ ખાસિયત મેળવવામાં આવે છે જ ેવી કે
(૧) જળ સંસાધનોનું આંકલન ઃ
ભૂગર્ભજલ વહન કરવાની ક્ષમતા, ભૂગર્ભજલ
સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા અને ભૂગર્ભજલ સંચય
સપાટીના જળ સંશાધનોનું આંકલન ઉપલબ્ધ
તેમજ તેની ઉપલબ્ધિ ક્યા વિસ્તારમાં કેવી છે
સંગ્રહ માળખાઓની કુ લ ક્ષમતાના સર્વેક્ષણથી મળી શકે
તે તમામ માહિતી મેળવી શકાય છે, ઉદાહરણ
છે. ભૂગર્ભજળ સંસાધનોના આંકલનને ત્રણ ભાગમાં
તરીકે અત્રે જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી દ્રારા તૈયાર
વહે ચી શકાય :
કરવામાં આવેલ ઉબેણ નદી વિસ્તારનો નકશો જ ે
ઊભી જલ વાહક્તા આંક બતાવે છે જ ેમાં જ ે લીલો
(ક) આનુભાવિક પદ્ધતિઓ અને થમ્બ નિયમો :
વિસ્તાર બતાવેલ છે ત્યા જલસંચય તેમજ પાણી
(૧) સામાન્યપણે વરસાદના સીધા રિચાર્જ માત્ર ૧૦ %
માટે સમૃધ્ધ વિસ્તાર છે તેમ બતાવે છે. આમ
જળસંચય થવો તે એક થમ્બ રૂલ છે
આ પધ્ધતિ ભૂગર્ભજળ સંસાધનોનું મૂલ્યાંકનમાં
બાકીની પધ્ધતિ કરતા ખૂબ જ સારી છે.
(૨) જળસંચય માટે ચતુર્વેદી સૂત્ર આનુભાવિક
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)
પદ્ધતિ છે
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(૨) ભૂગર્ભજળ સંસાધનોનું સમૃધ્ધિકણ :
ભૂગર્ભજળ સંસાધનોના સમૃધ્ધિકણની
કામગીરીમાં મુખ્યત્વે ભૂગર્ભજળ સંચયનો સમાવેશ
થાય છે, ભૂગર્ભજળ સંચયની ઘણી પદ્ધતિઓ છે જ ેની
સંક્ષિપ્ત તાંત્રિક સમજણ આ પ્રમાણે છે.

નીચેની આકૃ તિમાં દર્શાવેલ છે. અા પધ્ધતિથી ૧૦,૦૦૦
થી ૧૫,૦૦૦ ઘનમીટર ભૂગર્ભજળ રિચાર્જ થાય છે.

(૧) સપાટીના પાણી સંગ્રહ માળખાઓથી ભૂગર્ભજળ
સંસાધનોનું સમૃધ્ધિકણ જ ેમાં મુખ્યત્વે ચેકડેમ,
(૨) રિચાર્જ બેઝીન :
તળાવો, બેઝીન, સંચયધરી વગેરેનો સમાવેશ
	રિચાર્જ બેઝીન પધ્ધતિ એ ખરાબાની
થાય છે.
નિચાણવાળી જમીનને ફરતે પાળો બાંધી એક
(૨) ભૂગર્ભજળ સંચય માળખાઓથી ભૂગર્ભજળ
પાકો કાઢીયો બાધી તેના સ્ત્રાવ વિસ્તારના પાણીને
સંસાધનોનું સમૃધ્ધિકણ જ ેમાં મુખ્યત્વે ટ્યુબવેલ,
રોકી સંચય કરવામાં આવે છે, રિચાર્જ બેઝીન થી
ખુલ્લા કૂવા રિચાર્જ, રૂફવોટરથી ભૂગર્ભજળ થતાં રિચાર્જનો અંદાજ કાઢવા માટે ચેકડેમ માટે
સંચય, એક્વીફર સુધારણા વગેરેનો સમાવેશ અપનાવવામાં આવેલ પધ્ધતિ પ્રમાણે કરવામાં આવે
થાય છે.
છે, પરંતુ આ પધ્ધતિના હાઇડ્રોગ્રાફમાં ચેકડેમના
ભૂગર્ભજળ
સંસાધનોનું
સમૃધ્ધિકણની હાઇડ્રોગ્રાફમાં દર્શાવેલ નદી વહે વાનો સમય હોતો નથી.
પદ્ધતિઓમાંથી અત્રે મુખ્ય પદ્ધતિઓની જૂ નાગઢ કૃ ષિ (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)
યુનિવર્સિટી દ્રારા થયેલ સંશોધનની વિગતો અત્રે રજૂ (૩) ટ્યુબવેલ રિચાર્જ :
કરે લ છે.
આ પધ્ધતિમાં નદીના વહે વાના સમયે સમુદ્ર
(૧) ચેકડેમ :
તરફ વહિ જતા પાણીને ઊંડા પાણીના તળમાં ઉતારવાની
આ ખૂબ જ અગત્યની પધ્ધતિ છે જ ેના મુખ્ય ભાગો
ચેકડેમએ ખૂબ જ જાણીતી પધ્ધતિ છે જ ેમાં
ચેકડેમ,પાઇપ લાઇન, રિચાર્જ ફિલ્ટર, ટ્યુબવેલ વગેરે
નદીના વહે ણની આડે બંધ બાંધી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં
છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)
આવે છે. ચેકડેમથી થતાં રિચાર્જનો અંદાજ કાઢવા
આ પધ્ધતિમાં નદીનું પાણી ચેક્ડેમ કે આડશથી
માટે ચેકડેમના સ્ત્રાવ વિસ્તારમાંથી આવતા વરસાદના
પાણીનો અંદાજ કર્વનંબર પધ્ધતિથી કાઢવામાં આવે છે, પાઇપ દ્રારા રિચાર્જ ટ્યુબવેલ પહે લા બાંધવામાં આવેલ
દરરોજ પાણીની આવક, દરરોજ વધારાના પાણીનો રિચાર્જ ફિલ્ટર સુધી લઇ જવામાં આવે છે, ત્યાં
વ્યય, બાષ્પીભાવનથી પાણીનો વ્યય વગેરે પાસાઓને ફિલ્ટરમાંથી પાણી પાસ થઇ ફિલ્ટર થાય છે અને ત્યાથી
બેલેન્સ કરી કુ લ ચોમાસા દરનમ્યાન થતો ભૂગર્ભજળ ફિલ્ટરના તળિયેથી પાઇપથી રિચાર્જ ટ્યુબવેલ સુધી
સંચયનાે અંદાજ કાઢવામાં આવે છે. આ માટે પાણી પહોંચે છે. આ પધ્ધતિમાં એક અંદાજ પ્રમાણે ૪૦,૦૦૦
સંગ્રહ વિસ્તારનો હાઇડ્રોગ્રાફ બનાવવામાં આવે છે જ ે થી ૫૦,૦૦૦ હજાર ઘનમીટર પાણી રિચાર્જ થાય છે.
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રિચાર્જ ફિલ્ટરની ડિઝાઇન :

rzMÃkkuÍ÷
ÃkkEÃk

{uELk rVÕxh

ઘ.મી ટાંકીમાં સંગ્રહ કરી શકાય અને ૦.૫૨ ઘ.મી.
બોરમાં રિચાર્જ કરી શકાય છે. 		
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)
«e rVÕxh
ELk÷ux ÃkkEÃk

ઉપરોકત પધ્ધતિઓ તેમજ અન્ય પધ્ધતિઓ
પણ ઉપયોગમાં લઇ શકાય.
(૪) જળ સંસાધનોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ ઃ

૧ થી ૫ રે તીના થર ઉપરથી અનુક્રમે જીણી
રે તી (૨૦ સે.મી.નો થર), જાડી રે તી (૫ સે.મી.નો થર)
કાંકરા (૧૫ સે.મી.નો થર), નાના પથ્થર(૧૫ સે.મી.નો
થર), મોટા પથ્થર(૨૫ સે.મી.નો થર).
(૪) ખુલ્લા કૂ વા રિચાર્જ :
આ પધ્ધતિમાં કૂવાના સ્ત્રાવ વિસ્તારમાંથી
આવતા વરસાદના પાણીને ખુલ્લા કૂવામાં રિચાર્જ માટે
ઉતારવાની આ ખૂબ જ અગત્યની પધ્ધતિ છે.
મુખ્ય ભાગો : રિચાર્જ ફિલ્ટર, પાઇપ લાઇન,
ખુલ્લા કૂવો વગેરે

જો ઉપલબ્ધ જળનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવામાં
આવે તો વધુ વિસ્તાર અને લાંબા સમય સુધી વાપરી
શકાય. આ માટે ખાસ પિયત પધ્ધતિઓના ઉપયોગ
ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે.
હાલમાં ઉપયોગમાં લેવાતી કાર્યક્ષમ પિયત
પધ્ધતિઓ નીચે મુજબ છે.
(૧) ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિ
(૨) ફુવારા પિયત પધ્ધતિ
(૩) મીની સ્પ્રિંકલર પિયત પધ્ધતિ
(૪) માઇક્રો સ્પ્રિંકલર પિયત પધ્ધતિ

આ પધ્ધતિમાં કૂવાના સ્ત્રાવ વિસ્તારમાંથી
(૫) ઝમણ પાઇપ પિયત પધ્ધતિ
આવતા વરસાદના પાણીને ખુલ્લા કૂવા પહે લા બાધવામાં
(૬) રૈ ન ગન પિયત પધ્ધતિ
આવેલ ફિલ્ટર સુધી લઇ જવામાં આવે છે, ત્યાં
ફિલ્ટરમાંથી પાણી પાસ થઇ ફિલ્ટર થાય છે અને ત્યાંથી
ઉપરોકત બધી પધ્ધતિઓમાં લગભગ ૩૦ થી
ફિલ્ટરના તળિયેથી પાઇપથી ખુલ્લા કૂવા સુંધી પહોંચે ૪૦ % પાણીનો બચાવ અને ૨૦ થી ૩૦ % ઉત્પાદનમાં
છે. આ પધ્ધતિમાં એક અદાજ પ્રમાણે ૧૦,૦૦૦ થી
વધારો ધોરીયા પિયત પધ્ધતિની સરખામણીએ જોવા
૧૫,૦૦૦ ઘનમીટર પાણી રિચાર્જ થાય છે.
મળે છે.
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૧)
આમ જલવાયુ પરિવર્તનની અસર સામે ખેત
(૫) રૂફવોટરથી ભૂગર્ભજળ સંચય ઃ
ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા તેમજ તેની અસરો સામે ખેત
આ પધ્ધતિમાં અંદાજ ે પ્રતિ ચો.મી. ૦.૭૩ ઉત્પાદન ક્ષમતાની જાળવી રાખવા માટે ઉપરોકત ત્રણ
ઘ.મી. વરસાદનું પાણી ઉપલબ્ધ થાય છે જ ેમાંનું ૦.૨૨ પાસાઓ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.
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ભારત એક અસાધારણ વિવિધ પ્રકારની
આબોહવા ધરાવતો દેશ છે, જ્યાં દક્ષિણમાં
ઉષ્ણકટિબંધીય, મધ્યમાં સમશીતોષ્ણ અને ઉતરે
હિમાલયના પ્રદેશોમાં સતત ઠડં ી આબોહવા ધરાવે છે.
ભારત દેશની આબોહવા હિમાલય અને થાર રણના
દ્રારા ખૂબ પ્રભાવિત રહે લી છે. ગુજરાત રાજયના ૬૦ %
વિસ્તારમાં વરસાદ ઓછો અસમાન અને અવિશ્વસનીય
છે અને તેથી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાત
વિસ્તારમાં દર ત્રીજા વરસે દુકાળ પડે છે. સને ૧૯૦૦
થી માંડી અત્યાર સુધીમાં રાજયમાં ઓછામાં ઓછા ૩૦
વખત પાણી-ખોરાકની અછત ઊભી થઇ છે.
	ગુજરાત રાજ્યની જળ સંપત્તિ મુખ્યત્વે દક્ષિણ
અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં જ કેન્દ્રિત છે. સૌરાષ્ટ્ર
અને કચ્છ વિસ્તારમાં પાણીની ઉપલભ્ધતા ઓછી
રહે લી છે. છેલ્લા પાંચ થી છ દાયકામાં સરે રાશ કરતાં
ઓછો વરસાદ નોંઘાયેલ હતો, ઓછા વરસાદને કારણે
રાજયના મોટા ભાગના વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ જળના સ્તર
ખૂબ નીચા ગયેલાં છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને
કચ્છના વિસ્તારમાં હાલ ભૂગર્ભ જળના સ્તર ર૫૦ થી
૩૦૦ મીટર જ ેટલાં ઊંડા ઉતરી ગયેલાં છે. અને આ
વિસ્તારમાં ખેડતૂ ો ટયુબ-વેલ આઘારિત સિંચાઇ કરતાં
હોઈ, ૮૫ થી ૧૦૦ હોર્સ પાવરના સબમર્સિબલ પં૫નો
ઉ૫યોગ કરી વઘારે માં વઘારે વિજળીનો વ૫રાશ કરે
છે. આ સંજોગોમાં ચોમાસા દરમ્યાન વરસાદના પાણીનો
મહત્તમ સંગ્રહ કરી ભૂગર્ભ જળ ઘ્વારા વઘુમાં વઘુ
રિચાર્જ થાય અને પાણીના જળ ઊંચા આવે તે પ્રકારની
જળસંચયની કામગીરી હાથ ૫ર લેવી અનિવાર્ય
જણાય છે.

૧૯૬ લાખ હે કટર છે જ ે પૈકી ૧૨૪.૫ લાખ હે કટર
ખેડાણલાયક વિસ્તાર છે. ગુજરાત રાજયનું પાણીનું મુખ્ય
પ્રાપ્તિ સ્થાન ભૂપૃષ્ઠ જળ છે. સમગ્ર રાજયમાં કુ લ ૧૮૫
નદી પરિસરો આવેલ છે. રાજયમાં ઉપલબ્ધ જળસંપત્તિ
૫,૫૬,૦૮૦ લાખ ઘનમીટર છે જ ેમાંથી ૩,૮૫,૦૦૦
લાખ ઘનમીટર ભૂપૃષ્ઠ જળ છે. જ ે સમગ્ર ભારત દેશની
કુ લ ભૂપૃષ્ટ જળરાશિનો માત્ર ૨% થાય છે. જ ે જળરાશી
ઉપલબ્ધ છે તે પણ સામાન્ય રીતે વહેં ચાયેલો નથી.
ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારોમાં અનુક્રમે ૮૯%,
૯% અને ૨% જળસંપત્તિ વહેં ચાયેલી છે જ ેની સામે
આ ત્રણે વિસ્તારોનો કુ લ ભૌગોલિક વિસ્તાર ૪૫%,
૩૧%, અને ૨૪% છે. રાજયની ભૂગર્ભ જળસંપત્તિ
૧,૭૫,૦૮૦ લાખ ઘનમીટર છે. ઉપલબ્ધ ભૂતળ તેમજ
ભૂગર્ભ જળરાશીનો ઉપયોગ પીવાના પાણી માટે, ખેતી,
ઉધોગ, જળવિદ્યુત, મત્સ્યોધોગ વગેરે જ ેવા હે તુઓ માટે
કરવામાં આવે છે. આમાંથી લગભગ ૮૦ ટકા જ ેટલો
પાણીનો ઉપયોગ ફકત ખેત ઉત્પાદન ક્ષેત્રે કરવામાં
આવે છે જ ેમાં સિંચાઇનો મહત્વનો ભાગ છે.

	ગુજરાતમાં ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને
કચ્છ વિસ્તાર પણીની અછતવાળા વિસ્તારો છે. જયાં
દર ૧૦ વર્ષે બે થી ત્રણ વર્ષ દુષ્કાળ પડે છે. જયારે
દક્ષિણ ગુજરાતમાં લગભગ દર વર્ષે પૂરની પરિસ્થિતિને
કારણે જાન-માલનું નુકશાન થાય છે તેમજ તેની સાથે
અમૂલ્ય જળરાશી બિનઉપયોગી દરિયામાં વહી જાય
છે. ગુજરાત રાજયે ભૂતકાળમાં ૧૯૭૨-૭૩, ૧૯૮૫
થી ૧૯૮૮ તથા વર્ષ ૧૯૯૯-૨૦૦૦ દરમ્યાન ભયંકર
દુષ્કાળ અનુભવેલ છે.આવા સંજોગોમાં વરસાદી પાણીનો
મહત્તમ સંચય કરી જરૂરીયાત પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ
કરવામાં આવે તો પાણીની સમસ્યાઓને નિવારી શકાય
	ગુજરાત રાજયનો કુ લ ભૌગોલિક વિસ્તાર તેમ છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૨)
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વરસાદી પાણીનો સંચય (Rain water Harvesting):
	વરસાદી પાણીનો સંચય એ એક એવી પ્રથા છે
જ ેમાં વરસાદી પાણી એકત્રિત કરી તેનું યોગ્ય જગ્યાએ
સંગ્રહ કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ ખેતીમાં
સિંચાઈ કરી ઉત્પાદન વધારવા તેમજ અન્ય ઘરગથ્થું
વપરાશ માટે કરવામાં આવે છે. સૂકા અને અર્ધ સૂકા
પ્રદેશોમાં કે જ્યાં વરસાદી ઋતુ દરમિયાન ઓછો
વરસાદ પડતો હોય છે તેવા પ્રદેશોમાં વરસાદના પાણીને
મહત્તમ માત્રામાં સંગ્રહ કરી તેનો ઉપયોગ કૃ ષિ અને
સ્થાનિક પાણી પુરવઠા તરીકે થાય તે અતિઆવશ્યક
છે. વરસાદી પાણીને ખુલ્લા જળ સંગ્રહસ્થાનમાં સીધી
રીતે (in situ) એકત્રિત કરી શકાય છે તેમજ જમીનની
સપાટી અથવા રસ્તાઓમાંથી વરસાદી પાણીને એકત્રિત
કરી અને સંગ્રહસ્થાનોમાં પણ તેનો સંચય શકાય છે.
વરસાદી પાણીના સંચયની જરૂરિયાત :
	દરે ક લોકો માટે પીવાના પાણીની જોગવાઈ
હોવી એ સામાજિક જવાબદારી છે. જમીન ઉપરના અને
ભૂસ્તરીય જળસ્ત્રાેતાે બંનેના ઉપયોગ કરીને પીવાના
પાણીની માંગને પહોંચી વળવાનો પ્રયાસ કરવા જરૂરી
છે. વધતી જતી વસ્તી અને બદલાતી જીવનશૈલીને લીધે
સામાન્ય માણસની પ્રતિદિન પીવાના પાણીની માંગ હંમેશા
વધતી રહે છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં, પીવાના પાણીનો મુખ્ય
સ્ત્રોત ભૂગર્ભજળ છે. મર્યાદિત પ્રાપ્યતાને લીધે માંગ
પૂરતી પર્યાપ્ત નથી. શહે રી વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીનું
પૂરવઠો સામાન્ય પણે નદીઓ અથવા વિશાળ ટાંકીઓ
અને મોટા બંધોમાંથી છે. ઘરગથ્થુ, વસાહતો અથવા
સંસ્થાઓના પીવાના પાણીની જરૂરિયાતોને પોહચી
વળવા માટે ઊંડા ભૂગર્ભજળ માંથી પાણી ખેચવાથી
ભૂગર્ભજળનું સ્તર ભયંકર ઊંડાણ સુધી પહોંચી ગયું છે
જ ે આવનાર પેઢી માટે એક મોટા ખતરા સમાન છે.

આ ટેકનોલોજી, વિકટ પરિસ્થતિઓમાં જુ દા જુ દા
વપરાશ માટે પાણીને લાંબા સમય ટકાવવા માટે ખૂબ
જ મહત્ત્વની છે. વરસાદી પાણીનો સંચય એ સુકા અને
અર્ધ સૂકા વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને ખુબ જ મહત્ત્વની
તાંત્રિકતા છે કે જ્યાં તીવ્ર વરસાદના સમયગાળા સાથે
મિશ્ર વરસાદ તેમજ વરસાદ વિનાના દિવસો વધારે હોય
છે. આ પડકારોને બદલાતા આબોહવાને પહોચી વળવા
ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે તેમ છે.
	વરસાદી પાણીની લણણીની તકનીકોને ત્રણ
વ્યાપક પ્રકારમાં વર્ગીકૃ ત કરી શકાય. (૧) મેક્રો કેચમેન્ટ્સ
(મોટા પાયે) (૨) માઇક્રો કેચમેન્ટ્સ (નાના પાયે) અને (૩)
રૂફ ટોપ સંગ્રહ (છત અથવા છાપરાના ઉપયોગથી).
મેક્રો કેચમેન્ટમાં મોટા પ્રમાણમાં વરસાદી
પાણીને સંચય કરી સંગ્રહ કરવાની એક પદ્ધતિ છે.
આ પાણીનો ઉપયોગ મોટા ભાગે પાકને સિંચાઈ માટે
કરવામાં આવે છે. વરસાદી પાણીને મોટા વિસ્તારમાંથી
સંચય કરી યોગ્ય જગ્યાએ કરી વહન કરી લાંબા સમય
સુધી પાણીનું સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે
વરસાદના પાણીને દૂર સુધી વહન કરી મોટા પાયે સંગ્રહ
કરવામાં આવે છે.
માઇક્રો કેચમેન્ટમાં વરસાદના પાણીને નાના
પાયે સંગ્રહ કરવાની એક પધ્ધતિ છે જ ેમાં સંગ્રહ
અને સંચય વિસ્તાર એક બીજાની નજીક હોય છે
તેમજ પાણીના ઉપયોગ કરવાની જગ્યા પણ નજીકના
વિસ્તારમાં આવેલ હોય છે.

રૂફ ટોપ પ્રકારમાં મકાનની છત, છાપરા
અથવા મકાનની નજીક આવેલ સપાટ જગ્યાનો વરસાદી
પાણીની સંચય માટે ઉપયોગ થાય છે. સામાન્ય રીતે આ
રીતે સંગ્રહ કરે લા પાણીનો ઉપયોગ ઘરઘથ્થુ વપરાશ
અણધારી હવામાન પરિસ્થિતિઓ અને માટે અથવા નાના પાયે શાકભાજીના પિયત માટે કરી
બદલાતા હવામાનમાં મોસમી વરસાદી જળનો સંચયની શકાય છે.
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વરસાદના મૂળ સ્થાને જળસંચય (In situ Water પણ પાણી એકત્ર કરી શકાય છે.
Harvesting) ઃ
વરસાદની લણણી પધ્ધતિના મુખ્ય ત્રણ ઘટકો :
સૂકા અને અર્ધ સૂકા પ્રદેશોમાં કે જ્યાં સૂકી
(૧) સંચય વિસ્તાર ઃ
ઋતુ દરમિયાન વરસાદ ઓછો અથવા નહીવત પડતો
હોય છે તેવી જગ્યાઓ એ વરસાદની સીઝન દરમિયાન
સપાટી કે જ ે વરસાદને સીધી રીતે પ્રાપ્ત
પડેલ વરસાદનું સંચય કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ખેતી કરે છે તે વરસાદી પાણીની લણણી પધ્ધતિનો સૌથી
અને પ્રાણીઓ માટે વરસાદ સિવાયની સીઝનમાં મુખ્ય વિસ્તાર છે. તેમાં સપાટ ફળિયું, મોકળી અથવા
વરસાદની સીઝનમાં મહત્તમ સ્ટોર કરે લ પાણી ખૂબ ખુલ્લી જમીન, ફ્લેટ આરસીસી / પથ્થરની છત અથવા
જ મદદરૂપ બની રહે છે. વરસાદ જ ે જગ્યાએ પડે ઢાળવાળી છતનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ વિસ્તાર
તે જ જગ્યાએ પાણી ને સંચય કરવાની પદ્ધતિ એટલે વાસ્તવમાં વરસાદ લણણી પધ્ધતિમાં સૌથી મોટો ફાળો
ઈનસીટુ જળસંચય. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ બ્રાઝિલ, આપે છે.
આર્જેન્ટીના, પારાગ્વે જ ેવા દેશોમાં ખૂબ થાય છે. ઇન
(૨) વહન વ્યવસ્થા અને ફિલ્ટર :
સીટુ જળસંચયને ખરા અર્થમાં જળ સંરક્ષણ પણ કહી
શકાય છે. આ ટેકનોલોજીમાં જ્યાં પાણીનો ઉપયોગ 	વરસાદના પાણીને એકઠું કર્યા પછી તેને યોગ્ય
કરવામાં આવનાર છે તે જગ્યાએ જ પાણીને સ્ટોર વહન વ્યવસ્થા દ્રારા ફિલ્ટર યુનિટ સુધી પહોચાડવામાં
કરવામાં આવે છે. મલ્ચિંગ, ઊંડું ખેડાણ, કન્ટુર ઉપર આવે છે. વાતાવરણના સંભવિત દૂષણો અને છત
ખેતી વગેરે જ ેવી કેટલીક જળ સંરક્ષણ પધ્ધતિઓને ધ્વારા દૂષિત પાણી સંગ્રહ સ્થાને ન જાઈ અને પાણીને
ઘણીવાર ઇન સીટુ વરસાદી પાણીની લણણીની દૂષિત કરવાનું ટાળવા માટે પ્રથમ વરસાદના પાણીને
પધ્ધતિઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પધ્ધતિનો સંગ્રહ ના કરવું એ સલાહભર્યું છે. સંગ્રહ કરે લું અથવા
મુખ્ય હે તુ વરસાદના પાણીને જમીનમાં જ લાંબા સમય ભૂગર્ભજળને દૂષિત કરી શકે તેવા કચરું, અશુધ્ધિઓ
સુધી સાચવી રાખી વધુને વધુ પાણીને જમીનની અંદર અને રે તી સંગ્રહ સ્થાને જાય તે પેહલા જો યોગ્ય ફિલ્ટર
ઉતારી જમીન રિચાર્જ કરવાનું કહી શકાય છે.
પધ્ધતિ અપનાવવામાં ન આવે તો સંગ્રહ સ્થાનને લાંબા
સમય સુધી સારી રીતે ચલાવી સકાય છે અને અશુધ્ધ
વરસાદ પડયાના સ્થાનથી દૂર અન્ય સ્થાને જળસંચય
પાણીને ફિલ્ટર દ્રારા શુધ્ધ બનાવી શકાય છે. ગ્રેવલ,
(Ex situ Water Harvesting) ઃ
રે તી અથવા જાળીદાર ફિલ્ટર ડિઝાઇન કરી સ્ટોરે જ
આ પ્રકારની પધ્ધતિમાં વરસાદના પાણીના ટેંકની ઉપર મુકવામાં આવે છે. સ્ટોરે જ ટાંકીમાં વરસાદી
પ્રવાહને એકઠો કરી તેને સંગ્રહસ્થાનમાં સંગ્રહિત કરે પાણીને સ્વચ્છ રાખવામાં આ ફિલ્ટર ખૂબ મહત્ત્વનું છે.
છે અને પછી તેનો ફિલ્ડમાં સિંચાઈ તેમજ અન્ય ઘરે લું
(૩) સંગ્રહસ્થાન વિસ્તાર ઃ
વપરાશ થાય છે. આ પ્રકારના વરસાદી પાણીના સંગ્રહ
પાકને મોસમના શુષ્ક ગાળા દરમિયાન પૂરક અથવા 	વરસાદી પાણીની લણણી માટેના મોટાભાગના
રક્ષણાત્મક સિંચાઈ પ્રદાન કરે છે. આ પદ્ધતિમાં સંગ્રહ સંગ્રહ ઉપકરણો તરીકે મોટી ટાંકીઓનો ઉપયોગ થાય
કરે લ વરસાદી પાણીનો પીવાનું પાણી, કૃ ષિ, સ્વચ્છતા છે. આ સંગ્રહ ટાંકીઓ સામાન્ય રીતે પ્લાસ્ટિકની બનેલી
જ ેવા ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. વરસાદી પાણીને ખુલ્લા હોય છે, પણ સ્રોતની ઉપલબ્ધતા અને થનાર ખર્ચ પર
સંગ્રહસ્થાનમાં સીધા જ સીધું સંગ્રહ કરી શકાય છે તેમજ આધારિત તે ફાઇબર ગ્લાસ, લાકડુ,ં લોખંડ, કોંક્રિટ,
મકાનની છત, જમીનની સપાટી અથવા રસ્તાઓમાંથી પથ્થર અથવા પ્લાસ્ટર્ડ ટાયરમાંથી પણ બનાવવામાં આવે
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છે. સાદા ટેન્કનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે જળ સંચય
તેના સંગ્રહસ્થાને જ કરવામાં આવે છે, જ્યારે જમીન
પર બાંધવામાં આવેલું મોટી ખેત તલાવડી, તળાવોનો
ઉપયોગ ખેતી વપરાશ જ ેવા માટે મોટા પાયે કરવામાં
આવે છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૨)

અન્ય લાક્ષણિકતાઓમાં ખૂબ બદલાવો થઈ રહ્યા છે. કોઈ
જગ્યાએ વરસાદની તીવ્રતાઓ વધી ગયેલ છે તો કોઈ
જગ્યાએ વરસાદ ઓછો થઈ રહે લ છે. ગુજરાતના ઘણા
જીલ્લાઓમાં પાણીના મુખ્ય સ્ત્રોત્ર વરસાદ જ છે. વધતા
જતા ઉદ્યોગોને લીધે ખેતી માટે પાણીની ઉપલભ્ધતા
દિવસે અને દિવસે ઘટી રહી છે. આમ, વધતી જતી
છતના ઉપયોગથી વરસાદી પાણીનાે સંગ્રહ :
વસ્તી અને ખાદ્યાન્નની માંગને લીધે ખેતી ઉપર ભારણ
મકાન ઉપરનો છત વિસ્તાર વરસાદી પાણીની વધતું રહે લ છે. આવા સંજોગોમાં વરસાદી પાણીને વહે તું
લણણી માટે ઉત્તમ જગ્યા છે. આરસીસી, ટાઈલ્સ અને અટકાવી યોગ્ય જગ્યાએ સ્ટોર કરી તેનો ઉપયોગથી
જી.આઇ. શીટની છત સારીરીતે અનુકૂળ છે. ઇંચ, છૂ ટા પાણીની ઘણી સમસ્યાઓને ઉકેલી આવી શકે તેમ છે.
લાકડાની અથવા તો વાંસ ધરાવતી છત ટાળવી જોઈએ.
પાણીના ઉપલબ્ધ કુ દરતી સ્ત્રોતોનો સદુપયોગ
જ્યાં એસિડની વરસાદની શક્યતા અસ્તિત્વમાં તેવી કરવા માટે શકય એટલા તમામ સ્થળોએ ચેકડેમ,
જગ્યા પણ અનુકુળ ગણવામાં આવતી નથી. ઔદ્યોગિક નાની, મધ્યમ તથા મોટી સિંચાઇ યોજનાઓ થકી
વિસ્તારોમાં અથવા તેની આસપાસ વસવાટમાં જયારે
પાણીનો મહત્તમ જળસંગ્રહ ઊભો કરવો, ઊભી થયેલ
વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવાનું આયોજન કરવામાં
જળાશય યોજનાઓ થકી થતી સિંચાઇ માટે વારાબંધી
આવે ત્યારે ખાસ કાળજી લેવી જોઈએ. ફલોરાઇડ,
પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરી કરકસર યુકત જળ વપરાશ
આયર્ન, આર્સેનિક અને અન્ય વિશિષ્ટ સમસ્યારૂપ
કરવો, ભૂગર્ભ અને ભૂપૃષ્ઠ જળનો સમન્વિત ઉપયોગ
વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી પાણીના સંગ્રહના આયોજન
માટે અનુકૂળ છે. કચરો અને તરતી સામગ્રીઓ દૂર કરવા કરી વિવિધ સિંચાઇ પધ્ધતિ દ્વારા પાણી બચાવવા અંગે
યોગ્ય ફિલ્ટરના ઉપયોગ બાદ વરસાદી પાણીને ટાંકીમાં ખેડતૂ ોમાં જાગૃતિ કેળવવી, ઓછી સંગ્રહશકિતવાળા
સંગ્રહ કરીને પીવાના હે તુ માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય અને દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં આવેલ જળાશયોમાં
છે અથવા તો છતમાંથી અથવા અન્ય સપાટી માંથી બાષ્પીભવન થકી થતો પાણીનો દુરવ્યય અટકાવવો, ખેત
મેળવેલો વધારે વરસાદી પાણીનો ઉપયોગ ખાડાઓ, તલાવડી બાંધવી, હયાત તળાવો ઊંડાં કરવા, પાણીનું
કૂવાઓ અથવા બોર દ્રારા ભૂસ્તરને રિચાર્જ કરવા માટે ટીપે ટીપું બચાવવા તમામ સ્થળોએ શકય ત્યાં પાણી
અવરોધક બાંધકામો અને ખાસ કરીને ચેકડેમો બાંધવા,
પણ કરી શકાય છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૨)
પાણીની આંતર-બેઝીન તબદીલી માટે લિન્ક નહે રોની
સારાંશ :
યોજનાઓ હાથ ધરી અમલી બનાવવી આજના સમય
બદલાતા હવામાન સાથે વરસાદ અને તેના માટે અત્યંત જરૂરી છે.

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.

56

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
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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

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
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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

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

પાણી એ જીવન છે. સમગ્ર સૃષ્ટિના લાલન,
પાલન અને વિકાસમાં પાણી અનિવાર્ય પરિબળ છે.
આપણી પૃથ્વી ઉપર ૯૭.૫ ટકા દરિયાનું ખારું પાણી છે
અને બાકી પડતા ૨.૫ ટકા જ ેટલું પાણી પૃથ્વીની સપાટી
ઉપર અને ભૂગર્ભ જળ તરીકે છે. આ ૨.૫ ટકા જ ે
પાણી છે તેના ૬૯ ટકા જ ેટલો ભાગ ધ્રુવ પ્રદેશોમાં હિમ
આવરણ તરીકે, ૩૦ ટકા જ ેટલું પાણી ભૂગર્ભ જળ અને
જમીનના ભેજ તરીકે રહે લ છે અને માત્ર એક ટકો પાણી
સરોવરો, નદી, ભીના પ્રદેશોમાં રહે લ છે કે જ ે સજીવ
તેમજ પર્યાવરણ માટે લભ્ય છે. છેલ્લા ૭૦ વર્ષ દરમ્યાન
વિશ્વની વસ્તી બે અબજથી વધીને ત્રણ ગણી થઇ છે અને
આજ ે ૭.૬ અબજ જ ેટલી થાય છે. આ વસ્તીની જીવન
જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા ખેતી ક્ષેત્રે અને ઔદ્યોગિક
ક્ષેત્રે જ ે વિકાસ થયો તેના કારણે પાણીનો વપરાશ પણ
૬ ગણો વધ્યો છે. આનાથી પ્રવર્તમાન સમયમાં પાણી
માટેની માનવજાતની માંગ અને પૂરવઠા વચ્ચેની સમતુલા
ખોરવાઇ રહી છે જ ેના પરિણામ સ્વરૂપે દુનિયાના ભારત
સહિતના ૩૧ દેશોમાં પાણીની તંગી ઊભી થઇ છે.

ઘનમીટર પાણી વરસાદ દ્વારા મળે છે. પરંતુ વરસાદના
પ્રમાણમાં ખૂબ જ ભિન્નતાને લીધે વરસાદરૂપી પાણીના
સ્ત્રોતાેની જાળવણી કરવી ખૂબ મુશ્કેલ બને છે.
	વિશ્વની સરખામણીમાં આપણા ભારત દેશ
પાસે કુ લ વસ્તીના ૧૬ ટકા વસ્તી સામે ફક્ત ૨.૩ ટકા
જમીન અને માત્ર ૪ ટકા તાજા પાણીનો જથ્થો છે.
ભારત પાસે કુ લ ઉપલબ્ધ પાણીનો જથ્થાનો લગભગ
૮૦ ટકા હિસ્સો કૃ ષિ ક્ષેત્રે, ૪ ટકા ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે, ૪
ટકા ઊર્જા ક્ષેત્રે, ૬ ટકા ઘરગથ્થુ વપરાશમાં અને બાકીના
૬ ટકા અન્ય વપરાશમાં જાય છે. આમ, તાજા પાણીનો
મોટા ભાગનો જથ્થો કૃ ષિ ક્ષેત્રે જતો હોવા છતાં તેની
કાર્યક્ષમતા ઘણી જ ઓછી છે અને જો કૃ ષિ ક્ષેત્રે પિયત
આપવાની પધ્ધતિમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવવામાં નહી
આવે તો માથા દીઠ પાણીની ઉપલબ્ધતા જ ે ૧૯૪૭માં
૬૦૦૮ ઘનમીટર હતી તે ઘટીને ૨૦૨૫માં ફક્ત ૭૫૦
ઘનમીટર થઇ જશે.
	ગુજરાતની સ્થિતિ તો આનાથી પણ વિષમ છે.
ગુજરાતમાં જળસ્ત્રોત જ ેવાકે, ભૂગર્ભ જળ, તળાવ, નહે ર
વગેરે ખૂબ જ સિમિત છે. ગુજરાત રાજ્યમાં જળસ્ત્રોતના
વિકાસના ધનિષ્ટ પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવેલ છે. કુ લ
૧૮૫ જ ેટલા નદીઓના જળસ્ત્રાવ વિભાગોમાં ગુજરાત
રાજ્યની વહેં ચણી થયેલ છે. રાજ્યમાં કુ લ ૬૪.૮૮ લાખ
હે કટર વિસ્તારમાં પિયત થઇ શકે એવી ક્ષમતા છે. પરંતુ
હાલ કુ લ ૩૦.૩૨ લાખ હે કટર વિસ્તાર પિયત હે ઠળ
છે. સરદાર સરોવર યોજના હે ઠળ વધારાનો ૧૮ લાખ
હે ક્ટર જ ેટલા વિસ્તારમાં પિયત થશે. આમાં ૮૦ ટકા
ફાળો ભૂગર્ભ જળનો છે અને નહે ર દ્વારા ફક્ત ૨૦ ટકા
વિસ્તાર પિયત હે ઠળ છે.

પાણીનો જો કોઈ મુખ્ય સ્ત્રોત હોય તો તે
વરસાદ છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમ્યાન ભારતમાં વાર્ષિક
સરે રાશ ૧૧૦૦ મિ.મી. જ ેટલો વરસાદ પડે છે. આ
વરસાદ ચોમાસના ૧૦૦ દિવસો દરમ્યાન પડે છે. પરંતુ
કમનસીબીએ છે કે આ સરે રાશ વરસાદના ૫૦ ટકા
વરસાદ માત્ર ચોમાસાના ૧૫ દિવસમાં જ પડી જાય છે.
આ ઉપરાંત સમય અને સ્થળની સાપેક્ષે આ વરસાદના
પ્રમાણમાં પણ ખૂબ જ ભિન્નતા વર્તાય છે. દા.ત.
રાજસ્થાનમાં વાર્ષિક સરે રાશ ૧૦૦ મિ.મી. વરસાદ
પડે છે. જ્યારે મેઘાલય/ચેરાપુંજીમાં ૧૨૦૦૦ મિ. મી.
જ ેટલો વાર્ષિક વરસાદ નોંધાય છે. સામાન્યત: આપણા
દેશમાં ૧૧૦૦ મિ. મી. જ ેટલો વાર્ષિક સરે રાશ વરસાદ 	ગુજરાતમાં જિલ્લાવાર પિયત વિસ્તારની
પડે છે એટલે આપણે વાર્ષિક સરે રાશ ૪૦૦૦ બિલિયન ટકાવારી જોઇએ તો સૌથી વધુ પિયત વિસ્તાર
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ગાંધીનગર જિલ્લો ધરાવે છે. જ્યારે ડાંગને બાદ કરતા
ભરૂચ, સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છ જિલ્લાઓમાં ૨૦ ટકા
કરતા પણ ઓછો વિસ્તાર પિયત હે ઠળ છે. જો પિયતના
સ્ત્રોતો પ્રમાણે જોઈએ તો ગાંધીનગર અને ડાંગ જિલ્લામાં
૧૦૦ ટકા વિસ્તાર ભૂગર્ભ જળ સિંચિત છે જ્યારે સુરત
જિલ્લામાં ૮૦ ટકા પિયત નહે રના પાણીથી થાય છે.
વધુમાં પિયતનો પાક વાર ઉપયોગ જોઇએ તો મુખ્યત્વે
વિસ્તાર ખાદ્ય અને તેલીબિયાંનાં પાકો હે ઠળ છે.

હે ઠળની જમીનનો વિસ્તાર ઘટવા પામેલ છે. આમ
થવાથી ખેડતૂ ો દ્વારા પિયત હે ઠળની જમીનમાં ઘનિષ્ટ
ખેતી પધ્ધતિ અપનાવવામાં આવતાં જમીનમાં વધુ પડતા
પિયતને લઇને નિતારને લગતા પ્રશ્નો ઉદભવેલ છે. જ ેથી
પાક ઉત્પાદન ઘટવાની સાથે સાથે રોગ અને જીવાતના
પ્રશ્નો પણ ઉદભવવા પામેલ છે. આ પ્રશ્નોના નિકાલ
માટે પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય અને વધારે જમીન
પિયત હે ઠળ આવરી લેવાય તે અંગે વિચારીએ તો
પિયતની ક્યારા-પાળી, નીક-પાળા કે ખામણા પધ્ધતિને
રાજ્યમાં સૌથી વધુ ભૂગર્ભ જળનો સિંચાઇ
બદલે સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ અપનાવવી જોઇએ.
માટે ઉપયોગ મહે સાણા, બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગર
આપણા દેશમાં હાલમાં કુ લ પિયત વિસ્તારના
જિલ્લાઓમાં થાય છે. જ ેના પરિણામે જળ સંચય અને
ઉપયોગની સમતુલા ખોરવાઇ જાય છે. સરે રાશ આ ફક્ત ૧.૬ ટકા (૪૩ લાખ હે કટર) વિસ્તાર જ સૂક્ષ્મ
વિસ્તારમાં પ્રતિ વર્ષ ભૂગર્ભ જળનું સ્તર દિવસે દિવસે પિયત હે ઠળ છે. જ ેમાં પણ ફક્ત નવ રાજ્ય સૂક્ષ્મ
નીચે ઉતરે છે. તેના લીધે પાણીની ગુણવત્તા પણ ખરાબ પિયતના ૯૪ ટકા વિસ્તાર આવરી લે છે. ગુજરાતમાં
થતી જાય છે. હાલમાં થયેલ સર્વેક્ષણ પ્રમાણે રાજ્યના વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ સુધી અંદાજ ે સૂક્ષ્મ પિયત પૈકી ટપક
કુ લ ભૂગર્ભ જળના ૫.૪૮ ટકા પાણી ક્ષારિય છે જ્યારે સિંચાઇ હે ઠળ ૪ લાખ અને ફુવારા પિયત હે ઠળ ૪ લાખ
૪.૧૧ ટકા અને ૧૪.૭૯ ટકા પાણી અનુક્રમે નાઇટ્ટરે એમ મળી કુ લ અંદાજીત ૮ લાખ હે કટર વિસ્તારમાં
ખેડતૂ ો દ્વારા સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ અપનાવવામાં આવેલ
અને ક્લોરાઇડથી પ્રદૂષિત થયેલ છે.
છે.
આની સામે દક્ષિણ ગુજરાતના ઊકાઇ
ભારતમાં કૃ ષિ ક્ષેત્રે પિયતનો ઉપયોગ જોતા
કાકરાપાર પિયત વિસ્તારમાં બારમાસી પિયતની
સગવડને લઇને ખેડતૂ ોએ પ્રણાલિક્તાગત અને સૂચિત પિયતની કાર્યક્ષમતા વધારવા તેમજ વધુ વિસ્તારોને
પાક પધ્ધતિની જગ્યાએ વધુ પાણીની જરૂરિયાતવાળા પિયત હે ઠળ આવરી લેવા માટે ટપક અને ફુવારા
ડાંગર અને શેરડીનું વાવેતર શરૂ કર્યું. જ ેનો વર્ષોવર્ષ પધ્ધતિ અપનાવવાની ઘણી વિશાળ શક્યતાઓ રહે લી
વિસ્તાર પણ વધતો ગયો છે. દા.ત. સૂચિત પાક પધ્ધતિ છે. આ માટે ટપક અને ફુવારા પિયત પધ્ધતિની તાંત્રિક
મુજબ જ ે શેરડીનું વાવેતર માત્ર ૧૦ ટકા વિસ્તારમાં જાણકારી, સરકારની સહાયકારી યોજનાઓની માહિતી
જ કરવાનું હતું, તે ૬૦ ટકા વિસ્તારમાં થાય છે સાથે અને તેનું અસરકારક અમલીકરણ થાય તે ઘણું જરૂરી
છે.
સાથે આ બંને પાકોમાં પ્રણાલિકાગત પધ્ધતિથી રે લાવીને
જરૂરિયાત કરતાં ત્રણથી ચાર ઘણુ પાણી ક્યારીઓમાં 	વધુમાં ‘પાણીનું દરે ક ટીપું કિંમતી છે’ એ
ભરવામાં આવે છે જ ેને કારણે ક્ષારિયતા અને જળ વિચારધારાને અનુલક્ષીને કેન્દ્ર સરકારે ‘હર ખેતકો
મગ્નતાના પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા છે અને પરિણામ સ્વરૂપે પાની’ ના સૂત્ર સાથે ‘પ્રધાન મંત્રી કૃ ષિ સિંચાઇ યોજના’
શેરડીના પાક ઉત્પાદનમાં ૪૫-૫૦ ટકા અને ડાંગરના વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ થી સમગ્ર દેશમાં શરૂ કરે લ છે જ ેનો
પાકમાં અંદાજીત ૫૦-૫૫ ટકા ઉત્પાદનમાં ઘટ નોંધાયેલ રાજ્યમાં તે જ વર્ષથી અમલ કરે લ છે.
છે. એટલું જ નહીં બલ્કે ૩૦-૩૫ ટકા જ ેટલા પાણીનો
આ યોજના અંતર્ગત શક્ય છે ત્યાં નદીઓના
પણ વહી જવાથી વ્યય થાય છે.
પ્રવાહોને એક બીજા સાથે જોડવા સહિત પુર અને
આમ, આઝાદી પછી ભારત દેશમાં દુષ્કાળની સ્થિતિ ઊભી થતી અટકાવવા માટે ઉપલબ્ધ
ઔધોગિકરણ અને શહે રીકરણ વધવાથી ખેડાણ જળ સંપત્તિનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય તેની ખાતરી
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કરવા માટેના તમામ વિકલ્પો ગંભીરતા પૂર્વક ધ્યાનમાં (૬) શાકભાજી અને અન્ય ક્ષેત્રિય પાકોમાં ભલામણ
લઇને ‘જળ સંચય’ અને‘ જળ સિંચન’ દ્વારા વરસાદી
કરે લ યોગ્ય સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો.
પાણી ઉપયોગ કરીને જળ સંરક્ષણ અને ભૂગર્ભ જળ
રિચાર્જ સંવર્ધન તથા વોટર શેડ વિકાસ જ ેવા વિવિધ (૭)	વધુ પિયતની જરૂરિયાત વાળા પાક જ ેવા કે શેરડી,
કેળ વગેરેનું ટપક પિયત પધ્ધતિ હે ઠળ જ વાવેતર
કામો આવરી લેવાયેલ છે. આ યોજનામાં ચાર ઘટકોનો
કરવુ.ં
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. (૧) એ. આઇ. બી.પી.
(Accelerated Irrigation Benefit Programme) (૨)
(૮) ડાંગરના પાકને જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં શ્રી (SRI)
હર ખેતકો પાની (૩) વોટરશેડ ડેવલપમેન્ટ (૪) પર ડ્રોપ
પધ્ધતિ દ્વારા વાવેતર કરવા માટે ખેડતૂ ોને
મોર ક્રોપ.
પ્રોત્સાહિત કરવા.
પિયતના અંગેના પ્રશ્નો અને તેનુ નિવારણ :
ખેડત
ૂ ો દ્વારા લેવાનાં થતાં પગલાં :
કૃ ષિ ઉત્પાદનમાં પિયત વ્યવસ્થાનો લગભગ
(૧) ખેડતૂ ોએ રે લાવીને (નીક/પાળાથી) પાણી આપવાની
૩૦ % જ ેટલો ફાળો છે. પિયતના બેફામ પણે અવૈજ્ઞાનિક
પધ્ધતિને બદલે સૂક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિનો ઉપયોગ
ઉપયોગથી પાણીના વ્યય ઉપરાંત જમીનની તંદુરસ્તી
કરવો.
ઉપર તેમજ પોષક તત્વોની લભ્યતા ઉપર અવળી
અસર થાય છે જ ેના કારણે પાક ઉત્પાદન ઘટે છે. આમ, (૨) સેન્દ્વિય કચરાનો ઉપયોગ ખેતી પાકમાં આચ્છાદન
વધુ પડતા પિયતથી ઉદભવતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે
(મલ્ચિંગ) તરીકે કરવો.
નીચે મુજબના પગલાં ભરવા આવકાર્ય છે.
(૩) સ્થળ અને પાકને અનુરૂપ પિયત તજજ્ઞતાઓ અને
ભલામણ કરે લ પિયત પધ્ધતિઓ અપનાવવી.
(૧) ખેડતૂ સમુદાય દ્વારા સૂક્ષ્મ પિયતના અમલ માટે
પ્રયત્નો કરવા.
(૪)	ક્ષેત્ર વ્યવસ્થાપન ભલામણ મુજબ અપનાવવું જ ે
એકસરખા અને ખાતરી પૂર્વક પિયત માટે જરૂરી
(૨) ભેજ સંગ્રહ માટે કુ દરતી અને કૃ ત્રિમ આચ્છાદન
છે.
(મલ્ચિંગ) ના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવું.
(૩) પાકની જરૂરિયાત મુજબ ચોક્કસ સમયે અને (૫) શેરડી, કેળ તેમજ શાકભાજી અને અન્ય પાકોમાં
ભલામણ કરે લ સૂક્ષ્મ પિયત અપનાવી પિયત
યોગ્ય જગ્યાએ સિંચાઇનું પાણી આપી પાણીના
પાણીનો બચાવ કરવો.
ઉપયોગની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટેની કૃ ષિ
તજજ્ઞતાઓ અપનાવવી અને આ માટે ખેડતૂ ોને (૬) ખેડતૂ ો દ્વારા ડાંગરની શ્રી પધ્ધતિનો અમલ કરી
ઉપયોગી થાય તેવા વધુ તાલીમ કાર્યક્રમોનું
૪૦ % પાણીની બચત કરી ૨૫ % વધુ ઉત્પાદન
અને રોગ-જીવાતની સમસ્યાને હલ કરવી.
આયોજન કરવું.
આમ, યોગ્ય સમયે, યોગ્ય માત્રામાં અને યોગ્ય
(૪)	પિયતની યોગ્ય પધ્ધત્તિ દ્વારા ચોક્કસ સમયે પિયત
વ્યવસ્થાપન કરવા મોબાઇલ તજજ્ઞતાનો ઉપયોગ પધ્ધતિએ પિયત આપવાથી જમીન બગડતી અટકે છે
તેમજ પાણીનો બગાડ અટકવાથી પાણીનો બચાવ થાય
કરવો કે જ ેથી પિયતની કાર્યક્ષમતા વધી શકે.
છે, જમીન જળવાય છે, રોગ-જીવાત તેમજ નીંદામણનો
(૫)	પિયત પાણીના વપરાશ માટે યોગ્ય ક્ષેત્રિય પ્રશ્ન પણ હળવો થાય છે. જ ેના કારણે પાણીના પ્રત્યેક
આયોજન કરવું કે જ ેથી પિયત વિસ્તાર હે ઠળ બધા ટીપે ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે અને વધુ ઉત્પાદન
જ ખેતરમાં પિયત પાણી મળી શકે.
મળે છે.
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પાણી આપણી સૌથી મૂલ્યવાન સંપદા પૈકીનું
એક છે. અભ્યાસોએ દર્શાવ્યું છે કે આપણી ઘણી
સિંચાઇ પ્રણાલીઓમાં નબળું આયોજન અથવા ખૂબ જ
બિનકાર્યક્ષમ પાણીના સમયપત્રક અથવા સમારકામની
જરૂર છે. ગુજરાત રાજ્યની કુ લ ખેતીની જમીનનાં ૭૯%
ટકા વિસ્તારની સિંચાઇ ભૂગર્ભજળથી (કૂવા, બોર વગેરે)
થાય છે. સમયની સાથે ભૂગર્ભજળ ભંડારો ઓછા થવાથી
પાણીના સ્તર નીચા જાય છે અને વધુ ઊંડાઇથી પાણી
ખેંચતા તેની ગુણવત્તા પિયત માટેની જરુરીયાત મુજબની
રહે તી નથી. ખાસ કરીને મધ્યમથી મોટો વિસ્તાર ધરવતા
ખેડતૂ ો પાસે પોતાનો પાણીનો સ્ત્રોત હોવા છતા ઘણીવાર
પુરા વિસ્તારમાં પિયત થઇ શકતું નથી. ધોરીયા ક્યારાની
પારંપરિક પિયત પધ્ધતિમાં જમીન પર આગળ વધતો
પાણીનો પ્રવાહ પુરેપુરી જમીનને પાણીથી તરબોળ કરીને
આગળ વધે છે. આ પધ્ધતિમાં પાણીના બગાડ ઉપરાંત
બીજા પણ બે ગેરલાભ છે. એક તો મૂળ વિસ્તારમાં
વધારે પડતું પાણી ભરાઇ જાય છે. બીજુ ં છોડવાને હવા
અને ગરમીની અછત થાય છે જ ે ખોરાક (પોષક દ્રવ્યો)ની
શોષણ ક્રિયામાં બાધક બને છે. આ ઉપરાંત નીંદામણમાં
વધારો થવાથી ખાતરની કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો પણ થાય
છે. પાણીએ જીવન, આજીવિકા, ખાધ સુરક્ષા અને ટકાઉ
વિકાસ માટે મૂળભૂત પ્રાકૃ તિક સંપદા છે. ઝડપી રીતે
વિકાસશીલ એવા આપણા રાષ્ટ્રમાં વધતી જતી વસ્તી
અને આબોહવામાં પરિવર્તનની અસર સાથે વધતી જતી
પાણીની જરૂરિયાતને લીધે અલગ અલગ વપરાશકર્તાના
જૂ થો વચ્ચે પાણીની અછતનો સામનો કરી રહ્યો છે.
પાણી એ જીવન ટકાવી રાખવા માટે ખૂબ જ જરૂરી
છે. તેથી તેનો ગેરવહીવટી અને બિનકાર્યક્ષમ ઉપયોગ
અટકાવો રહ્યો. જ ે માટે અહી પાણીનો પૂરો કાર્યક્ષમ
ઉપયોગ કરતી વિવિધ સિંચાઇ પધ્ધતિની જાણકારી

આપવામાં આવેલ છે.
(૧) ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ ઃ
ટપક પધ્ધતિ એક એવી પિયત વ્યવસ્થા છે,
જ ેમા પાણીના ટીપા વડે મૂળ વિસ્તારમાં પાણી આપવામાં
આવે છે અને પાણીના મર્યાદિત જથ્થા વડે પાકની
પાણીની જરૂરીયાત સંતોષી શકાય છે. ટપક (ડ્રિપ)
પધ્ધતિમાં પાણીના ટીપે ટીપે છોડની જરૂરીયાત પ્રમાણે
જ છોડને મૂળ પ્રદેશમાં દરરોજ એકધારૂં આપવામાં
આવે છે. પાણી સાથે પ્રવાહી ફર્ટિલાઈઝર પણ છોડની
જરૂરિયાત મુજબ આપી શકાય છે. આ પધ્ધતિના મુખ્ય
ભાગોમાં પંપ ચાલક યંત્ર, સેન્ડ (રે તી-કાંકરા) ફિલ્ટર,
સ્ક્રીન (જાળી) ફિલ્ટર, ખાતરની ટાંકી, મેઈન લાઈન, સબ
મેઈન લાઈન, લેટરલ તથા ડ્રિપર પ્લાસ્ટિક માંથી બનેલા
હોય છે. (જૂ અાે ફાેટાે કવર પેજ નં. ૪)
સૂક્ષ્મ સિંચાઈ ઃ
(૧) પાણી ઓછા દરે પૂરુ પાડવામાં આવે છે.
(ર) પાણી લાંબા સમયગાળા માટે પૂરુ પાડવામાં આવે
છે.
(૩) પાણી નિયમિત અંતરાલમાં પૂરુ પાડવામાં આવે છે.
(૪) પાણી સીધુ છોડના મૂળ વિસ્તારમાં પહોચાડવામાં
આવે છે.
(પ) પાણી પ્રેશર ડિલિવરી સિસ્ટમ (દબાણપ્રદાન
પધ્ધતિ) દ્રારા પૂરુ પાડવામાં આવે છે.
(૬) ખાતરો પાણી દ્રારા પુરા પાડવામાં આવે છે.
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માઈક્રો ઈરિગેશન સિસ્ટમ (સૂૂક્ષ્મ સિંચાઈ
પધ્ધતિ) પાકની લંબાઈની સાથે ગોઠવાયેલ ડ્રિપરો
રે ન સિસ્ટમ, સબમેઈન
સાથેની વિવિધ પ્રકારની ફિલ્ટ્શ
લાઈનો અને લેટરલોનું માળખું રચીને પાકને પાણી
પહોંચાડે છે, પ્રત્યેક ડ્રિપર પોષક તત્વો અને જરૂરી
વૃદ્ધિ માટેના પદાર્થો થોડા પ્રમાણમાં, ચોકકસપણે અને
એકસમાન જથ્થામાં સીધા છોડના મૂળ ક્ષેત્રમાં પહોચાડે
છે. પાણી અને પોષક તત્વો સ્ત્રાવકો દ્રારા જમીનમાં
દાખલ થઈ, ગુરુત્વાકર્ષણ અને કેશાકર્ષણના સંયુકત
બળથી છોડના મૂળમાં પહોંચે છે. આ પ્રકારે છોડની
ભેજ અને પોષક તત્વો માટેની જરૂરીયાત તાત્કાલિક
પૂરી થાય છે, સાથે છોડ કયારે ય પાણી ખેંચ ન અનુભવે
તેની ખાતરી થવાથી, વૃદ્ધિ અને ઊંચા પાક લણવા માટેની
ગુણવત્તા વધે છે અને બેહતર બને છે.

જ ેથી પોષકતત્વોની બચત થાય છે તેમજ ખાતર
છાંટવાની મજૂ રી બચે છે અને ૨૫ થી ૩૦ %
ખાતર ઓછુ ં વપરાય છે.


ક્યારા, પાળા, ખામણા, ધોરીયા, જમીન પોચી
રાખવાની ગોળ કરવાની તેમજ પિયત આપવા
માટેની મજૂ રી પણ બચે છે.



ટપક પધ્ધતિથી અસમતોલ જમીનમાં પણ સારી
રીતે પિયત આપી શકાય છે.



નીંદણ ઓછુ ં થાય છે તેથી નીંદણનાશક દવાઓ
તેમજ મજૂ રી ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થાય છે.



જમીનમાં પાણીનો ભરાવો થયેલો રહે તો ના હોવાને
કારણે રોગ-જીવાત ઓછા આવે છે.

આમ તો સિંચાઇની આધુનિક પધ્ધતિઓમાં 
ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિ, ફુવારા પધ્ધતિ તેમજ પોરષ
પાઇપ દ્વારા પિયત પધ્ધતિ પણ છે. પરંતુ ટપક સિંચાઇ

પધ્ધતિના ફાયદા જોતાં તેને આધુનિક સિંચાઇ પધ્ધતિમાં
શ્રેષ્ઠ કહી શકાય.

ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિના ફાયદાઓ ઃ

વિજળીની આશરે ૩૦ થી ૩૫ % ટકા બચત થાય
છે.







ટપક પધ્ધતિ દ્વારા પાણીની ૪૦ થી ૬૦ % સુધીની

બચત કરી શકાય છે. પાણી સીધું જ વનસ્પતિના
મૂળ વિસ્તારમાં ટપકીને પડતું હોવાથી એટલા જ
પાણીમાં બે થી ત્રણ ગણા વિસ્તારમાં પિયત આપી
શકાય છે.


ક્ષારવાળા પાણીનો પણ પિયત માટે ઉપયોગ કરી
શકાય છે.
જમીનમાં પિયત ઓછુ ં હોય ત્યારે તેમાં માત્ર ભેજ
હોવાથી ખેતી કાર્યોમાં સુગમતા રહે છે.
ઉત્પાદનમાં આશરે ૩૦ % જ ેટલો વધારો થાય
છે અને ગુણવત્તા સારી આવે છે જ ેથી બજારભાવ
સારા મળે છે.
પાક વહે લો આવે છે આથી શરૂઆતની અછતનો
લાભ મેળવીને સારા બજારભાવ મેળવી શકાય છે.

દરરોજ પાણી મળતું રહે વાથી હવા, ગરમી અને
ભેજનું સરસ સમીકરણ સર્જાય છે જ ેથી વનસ્પતિના મર્યાદા ઃ
મૂળ વધુને વધુ કાર્યરત રહે છે પરિણામે છોડની
પ્રારંભિક ખર્ચ વધુ આવે છે.
વૃદ્ધિ અને વિકાસ ઝડપથી થાય છે.
નિવારણ ઃ
પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય એવા ખાતરો (દા.ત. યુરિયા,
એમોનિયમ સલ્ફેટ વગેરે) તેમજ જમીનમાં
ગુજરાત સરકાર દ્વારા જી.એસ.એફ.સી.,
આપવાની અમૂક જતં ુનાશક દવાઓ પાણી સાથે જ જી.એન.એફ.સી. અને જી.આઇ.સી. ના સંયુક્ત ઉપક્રમે
મૂળ વિસ્તારમાં સરખા પ્રમાણમાં આપી શકાય છે તરીકે ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપનીની સ્થાપના

66

કરે લ છે જ ે ખેડતૂ ોને ૫૦ % અથવા ` ૬૦,૦૦૦/-  તે એવાં પાકો માટે યોગ્ય સિંચાઈ પધ્ધતિ છે કે
પ્રતિ હે કટરે બે માંથી જ ે ઓછુ હોય તે સબસિડી સ્વરૂપે
જ્યાં એકમ વિસ્તાર દીઠ પ્લાન્ટની વસ્તી ખૂબ ઊંચી
આપે છે.
હોય છે. તે તેલીબિયાં બીજ અને અન્ય અનાજ અને
વનસ્પતિ પાક માટે સૌથી યોગ્ય છે.
નોંધ : ટપક પધ્ધતિ વસાવવા માટે જી.એસ.એફ.સી. તથા
જી.એન.એફ.સી. ડેપો અથવા દરે ક જિલ્લાઓમાં આવેલ  તે પાણી બચાવે છે.
કૃ ષિ કેન્દ્ર, કૃ ષિ યુનિવર્સિટી તેમજ કંપનીના પ્રતિનિધિનો  આ પધ્ધતિની સિસ્ટમ ગતિશીલતા ધરાવે છે
સંપર્ક સાધો.
 તે અસમતલ વિસ્તાર માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય
છે.
(૨) ફુવારા સિંચાઇ પધ્ધતિ ઃ
 કોઈ બંડની આવશ્યકતા નથી તેથી તે જમીન બચાવે
ફુવારા (પાણીનો છટં કાવ) સિંચાઇ એ એવી
છે.
સિંચાઈની પદ્ધતિ છે જ ે વરસાદની સમાન છે. સામાન્ય
 આ ટેકનીકમાં વધારે માઇક્રો-આબોહવાને પ્રોત્સાહન
રીતે પંમ્પિંગ દ્વારા પાઇપ સિસ્ટમ દ્વારા પાણીનું વિતરણ
મળે છે.
કરવામાં આવે છે. તે પછી હવામાં ફુવારાની જ ેમ ચોક્કસ
 સ્રોત કરતાં ઊંચી ઉંચાઇ પર સ્થિત વિસ્તાર સિંચાઈ
દિશામાં પાણી છાંટવામાં આવે છે અને સમગ્ર સ્પ્રે હે ડ
કરી શકાય છે.
દ્વારા જમીનની સપાટીને સિંચાઈ કરે છે જ ેથી તે જમીન
પર પડી ગયેલા નાના પાણીના ટીપાંમાં તૂટી જાય. પાણીના  આ ટેકનીકમાં દ્રાવ્ય ખાતરો અને રસાયણોનો
ઉપયોગ કરવાની સંભાવના છે.
છટં કાવરો નાના તેમજ મોટા વિસ્તારો માટે કાર્યક્ષમ
કવરે જ પૂરું પાડે છે અને તમામ પ્રકારના ગુણધર્મો વાળી  સિંચાઈની આ પદ્ધતિમાં શ્રમની એકંદર કિંમત
સામાન્ય રીતે ઘટાડાઈ છે.
જમીન માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે યોગ્ય છે. તે લગભગ
તમામ પ્રકારની જમીન માટે અનુકૂલનશીલ છે કારણ  જમીનની સપાટી પરની સીધી સિંચાઈ થતી નથી
કે સ્પ્રિંક્લર્સ જરૂરિયાત મુજબની વિશાળ શ્રેણીના સ્રાવ
જ ેથી તેમાં ભૂમિ કવચની જમીનનું ધોવાણ ઘટાડી
ક્ષમતામાં ઉપલબ્ધ છે. તે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની, પરવડે
શકાય છે.
તેવા અને સ્થાપનની સરળતાના સંયોજનમાં મહત્તમ
ફુવારા સિસ્ટમના ગેરલાભો :
પાણી બચતની ખાતરી કરવા માટે રચાયેલ છે. કાર્યક્ષમ
સંતોષ પ્રાપ્ત કરવા અને ખર્ચ અર્થશાસ્ત્ર જાળવવા માટે  આ ટેકનીકમાં પ્રારંભિક ખર્ચ ઊંચો છે.
તમામ ઉત્પાદનો ઉચ્ચ શક્તિ અને રાસાયણિક પ્રતિકાર
 કાર્ય માટે ઉચ્ચ અને સતત ઊર્જાની આવશ્યકતા.
એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવવામાં આવે છે.
તદુપરાંત, સમાન પાણી વિતરણ અને ઊંચી કાર્યક્ષમતા  ઉચ્ચ પવનની સ્થિતિ અને ઉચ્ચ તાપમાન વિતરણ
હે ઠળ એપ્લિકેશન કાર્યક્ષમતા નબળી છે.
સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રોડક્ટ્સની કામગીરીનું પરિક્ષણ
પણ કરવામાં આવે છે (જૂ અાે ફાેટાે કવર પેજ નં. ૪)
 જ્યારે તાપમાન ૯૫ ફે રનહીટ કરતા ઊંચું હોય
ત્યારે ખૂબ ખારા પાણીને લીધે છોડના પાદડાં બળી
ફુવારા (પાણીના છટં કાવની) સિંચાઈ પધ્ધતિના લાભો :
જાય છે.
 પાણીના વહન માટે ચેનલોની જરૂરિયાત રહે તી નથી.
 સિંચાઈ દરમિયાન પાણીના બાષ્પીભવનને લીધે
 તે ભારે માટી સિવાય તમામ પ્રકારની જમીન માટે
પાણીની ખોટ છે.
યોગ્ય છે.
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(૩) પિંચર (માટલા) સિંચાઇ પધ્ધતિ ઃ

તેમજ બાષ્પીભવનના ઘટાડાને લીધે, તેમાં સિંચાઈના
પાણીની જરૂરિયાત ટપક સિંચાઈવાળી પદ્ધતિ (સમાન
પાણીની પિંચર સિંચાઈની પધ્ધતિ ખૂબ જ
સ્કેલના) કરતાં પણ ઓછી હોઇ શકે છે.
કાર્યક્ષમ પરંપરાગત પદ્ધતિઓમાંથી એક છે. તે ૨૦૦૦
હે કટર માટે જરૂરી પિંચરોની સંખ્યા, પાકના
થી વધુ વર્ષો સુધી સફળતાપૂર્વક ઉપયોગમાં લેવાઈ છે
અને તે વધુ વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાશે કારણ કે પ્રકાર સાથે બદલાય છે. તીવ્ર ગોરડુ જ ેવી જમીનમાં
ખેડતૂ તેના ઘણા અનુકૂળ લક્ષણોથી પરિચિત છે. તે પાકમાટે હે ક્ટર દીઠ ૨૦૦૦-૨૫૦૦ પિચર(માટલાં)
ખાસ કરીને ઉચ્ચ ક્ષારતા, આત્યંતિક ગરમ વાતાવરણ, ની જરૂર પડે છે. સારી છિદ્રાળુતા (૪૦-૬૦ ટકા) અને
મર્યાદિત પાણી પૂરવઠા અને મર્યાદિત સ્રોતો જ ેવી મુશ્કેલ નાના ખેડતૂ ો માટે તેમજ રે તાળ આચ્છાદન માટે આદર્શ,
પરિસ્થિતિઓમાં ઉપયોગી છે. પાણીના દુર્લભ વિસ્તાર તેની કિંમત એકર ` ૪૫૦૦ થી વધુ નથી, જ ે લગભગ
માટે પિચર સિંચાઈનો ટપક અથવા ફુવારા (પાણીના ‘ટપક’ અને ‘ફુવારા’ સિંચાઇ પદ્ધતિ કરતાં આશરે ૮૨
છટં કાવ) સિંચાઈ પધ્ધતિના વિકલ્પ તરીકે એક ખાસ ટકા સસ્તી છે. નાના પાયે સિંચાઈ માટે આ સિંચાઈનો
વિકલ્પ બની શકે છે, ખાસ કરીને એવા ખેડતૂ ો માટે કે ઉપયોગ થાય છે જ્યાં દૂરસ્થ વિસ્તારોમાં કે જ્યાં પાણી
જ ેઓ નાની જમીન/ખેતર ધરાવે છે. પાણીની ગુણવત્તા ક્યાં તો દુર્લભ અથવા ખૂબ જ ખર્ચાળ છે. ક્ષેત્રો/જમીન
અંગેના આગામી ધોરણો, માટીને થતાં નુકશાન, પોષક અસમાન ભૂપ્રદેશ હે ઠળ છે. જૂ ની પિયત પધ્ધતિની
તત્વોનો નાશ, અને પાણીના વપરાશને ઘટાડવા માટે સરખામણીમાં પિચર પિયત પધ્ધતિ સિસ્ટમ ૯૮ ટકા
સિંચિત ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાપન કરવા આ પદ્ધતિનો સુધી પાણી બચાવે છે. ખેડતૂ ડકં ી, તળાવ અથવા
પાણીના કોઈ પણ સરળ સ્રોત દ્વારા લગભગ પાંચ એકર
ઉપયોગ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યો છે.
જમીનમાં પિચર સિંચાઈ પધ્ધતિ દ્વારા વાવેતર કરી શકે
પાણીની સિંચાઇ અન્ય પ્રણાલીઓ કરતાં વધુ છે. આ પદ્ધતિ પાણીના એકમ એપ્લિકેશન દીઠ પાક
અસરકારક રીતે પાણીનો ઉપયોગ કરે છે કારણ કે તે ઉત્પાદનની બાબતમાં પણ કાર્યક્ષમ છે. મોટા ભાગની
ફિલ્ડના વ્યાપક વિસ્તારોને બદલે છોડના મૂળ વિસ્તારને વનસ્પતિ પાકોના ઓછામાં ઓછા ચાર છોડ એક પોટની
સીધુ પાણી પહોંચાડે છે. જયારે પાણીથી ભરે લા આસપાસ ઉગાડવામાં આવી શકે છે. પાકને ઉગાડવામાં
માટલાંને અને ઢાંકણ (લાકડાના કે માટી)ને જમીનમાં આવેલાં વિસ્તારમાં પાણીની વહેં ચણી મર્યાદિત કરી
દફનાવવામાં આવે છે ત્યારે , વાસણની સપાટી અને તેની નાટ્યાત્મક રીતે ઘાસની વૃદ્ધિને ઘટાડે છે. (જૂ અાે ફાેટાે
આસપાસની જમીન વચ્ચે હાઇડ્રોલિક તફાવતથી જ્યાં કવર પેજ નં. ૪)
સુધી તે આજુ બાજુ ના બંને વિસ્તાર એક બીજા સાથે
સમતુલામાં આવે ત્યાં સુધી પાણીનું પ્રવાહ ચાલુ રહે છે. પિંચર (માટલા) સિંચાઇના લાભો ઃ
આ પદ્ધતિમાં પાણીનો પ્રવાહનો દર પ્લાન્ટ, માટી અને  ભારતની શુષ્ક જમીનોમાં મર્યાદિત ધોરણે
પોટની આજુ બાજુ ની આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત
પિંચર(માટલું) સિંચાઈ પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરી
છે. પાણીનો પ્રવાહ જ્યાં સુધી છોડ ઉગાડવામાં આવે
શકાય છે.
છે અને તે બાષ્પીભવન થાય છે ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે.
જ્યારે આજુ બાજુ ના વિસ્તારને પાણીથી સંતૃપ્ત કરવામાં  તે ઘણા શાકભાજી અને ફળો સહિત વાર્ષિક અને
બારમાસી છોડની વિશાળ શ્રેણી માટે સફળતાપૂર્વક
આવે છે અને પોટ ખાલી થાય છે, ત્યારે પાણી પોટ
ઉપયોગમાં લેવાઈ છે.
ભરવા માટે પાછુ ં ખસેડી શકાય છે. તેથી સિસ્ટમ સ્વનિયમન છે. પિંચર પધ્ધતિની ખૂબ જ ઓછી અભેદ્યતા,  તે ખાસ કરીને ઊંચી ક્ષારતા, આત્યંતિક વાતાવરણ,
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મર્યાદિત પાણી પૂરવઠા અને મર્યાદિત સ્રોતોની લગભગ ૮ થી ૧૨ ઇંચની ઊંડાઈ પર પાઈપ નાખવામાં
મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં ઉપયોગી છે.
આવે છે. આ સિસ્ટમ નીચા દબાણ સાથે કામ કરે છે જ ે
ગ્રેવિટી (જમીન સ્તર ઉપર ૮ થી ૧૦ ફૂટની ઊંચાઇએ
 સિંચાઇ પ્રણાલીના પાણીની ઉપયોગની ક્ષમતા
ટાંકી ઉપર) પૂરી પાડવામાં આવે છે અને સતત ઇલેક્ટ્રીક
ઘણાં પરિબળો પર આધાર રાખે છે જ ેમાં માટીના
પાવરની જરૂર નથી. તેથી તે ગ્રામ્ય વિસ્તારો માટે સૌથી
પ્રકાર, પાક પ્રકાર, અને સૂક્ષ્મ વાતાવરણનો
યોગ્ય છે જ્યાં પાવર ઉપલબ્ધતા અનિયમિત છે. જ ેમ
સમાવેશ થાય છે.
જ ેમ પાણી ધીમે ધીમે પાઈપના છિદ્રો દ્વારામાંથી બહાર
 પરંપરાગત સપાટી સિંચાઈમાં ઉપયોગમાં લેવાતા આવે તેમ તેમ પ્લાન્ટ/વૃક્ષોના મૂળની નજીક પાણીને
પાણીના ૧૦ % જ ેટલા પાણીનો ઉપયોગ પિંચર પહોંચાડે છે. પાણીમાં દ્રાવ્ય પોષકતત્વો/ફર્ટિલાઇઝર્સનો
સિંચાઈનો પ્રાયોગિક પરિક્ષણ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપયોગ કરવો તે શક્ય છે. પોષક તત્ત્વો/ફર્ટિલાઇઝર્સની
આ એપ્લિકેશન પણ આર્થિક રીતે સૌથી વધુ થાય છે.
 નિયંત્રિત પાણીનું વિતરણ પાણીના લોગિંગ અને
છિદ્રાળુ પાઇપ વિવિધ વ્યાસ કદમાં ઉપલબ્ધ છે જ ેમ કે
ઝડપી સૂકાવાની સમસ્યાઓ ઘટાડી શકે છે. પિંચર
૧૨ મિ.મી., ૧૬ મિ.મી., ૨૨ મિ.મી. (જૂ અાે ફાેટાે કવર
સિંચાઇ એ છોડની ઝડપી સ્થાપના અને ઝડપી
પેજ નં. ૪)
વૃદ્ધિની સુવિધા આપે છે.
પોરસ પાઈપ પધ્ધતિના લાભો :
 તે તીવ્ર ઢોળાવ પર અને ઝડપથી વહે તા વિસ્તારોમાં
પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે  પરંપરાગત પદ્ધતિની તુલનામાં ૭૦ ટકા જ ેટલુ
પાણી બચાવે છે
જ્યાં પરંપરાગત સિંચાઇ અવ્યવહારુ છે.
 તંદુરસ્ત મૂળ અને સારી વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપે છે.
મર્યાદા :
 પાક અને ફળની ઉપજ વધે છે.
 અમૂક ચોક્કસ પ્રકારની જમીન માટે ઉપયોગી છે.
 પાણી સીધુ રૂટ ઝોનમાં પહોંચે છે, આમ છોડનાં
(૪) પોરસ પાઇપ પધ્ધતિ :
મૂળિયાંને જમીનમાં ઊંડા જવા માટે પ્રોત્સાહન
આપે છે
આ પધ્ધતિ મોટાભાગના આધુનિક સિંચાઈ
પધ્ધતિમાંની એક છે. છિદ્રાળુ પાઇપ્સનો ઉપયોગ કરીને  સતત ભેજનું સ્તર જાળવી રાખે છે તેથી પાણીની
વારંવાર જરુર પડતી નથી.
છોડ અને અથવા વૃક્ષોને સતત અને સ્વયંચાલિત
પાણી આપવાની સૌથી આધુનિક અને કાર્યક્ષમ સિંચાઈ  પ્રવાહી ખાતરો ઉમેરી શકાય છે.
પદ્ધતિ છે. તે યોગ્ય સ્થાને અને યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય  સપાટી સાથે સંકળાયેલા જતુઓ અને રોગોને દૂર
ં
જથ્થામાં પાણી પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે. ગુજરાત
કરે છે.
સરકાર (જીજીઆરસી દ્વારા) પોરસ પાઇપ સિસ્ટમની
 બાષ્પીભવનના કારણે ભેજ ઊડી જવાનું કોઈ પણ
સ્થાપના માટે ખેડતૂ ોને સબસિડી આપે છે.
પ્રકારનું નુકશાન થતું નથી.
પોરસ પાઇપ ક્રમ્બડ રબર અને
મર્યાદાઓ :
એલએલડીપીઇના મિશ્રણમાંથી બને છે કારણ કે તે
જમીનની અંદરની બાજુ એ રાખવામાં આવતી તે  ક્યારે ક ક્યારે ક પાઈપ બ્લોક થઈ જાય છે તેમજ
પ્રકારની સિંચાઇની પ્રણાલી છે, જમીનની સપાટીથી
પ્રારંભિક ખર્ચ આવે છે.
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(૫) સર્જ સિંચાઇ પધ્ધતિ :
પ્રચલિત દબાણ સિંચાઈ પદ્ધતિ જ ેમ કે ટીપાં

વધુ કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય છે. (જૂ અાે ફાેટાે કવર
પેજ નં. ૪)

અને સ્પ્રિંગલર પ્રણાલીઓ પ્રચલિત છે તેમ છતાં સર્જ સિંચાઇ પધ્ધતિના ફાયદાઅાે :
પરંપરાગત ગુરુત્વાકર્ષણબળથી ચાલતી સપાટ સિંચાઇ  માટીની યોગ્યતા: રે તાળ માટીના અને ગોરાળું માટી
પદ્ધતિઓ હજી પણ તેની સરળતાને જ ેવી કે લેઆઉટ્સ
માટે માત્ર ઉપયોગી છે.
અને ઓછુ ઇન્સ્ટોલેશન અને ઓપરે શનલ ખર્ચમાં સસ્તી  પાણી બચત: ૨૫-૪૦ %
તેને કારણે હજૂ પ્રચલિત છે. ખેતરમાં માથાથી પૂંછડી
 જમીન બચત: ૧૫-૨૫ %
સુધીના સિંચાઈના પ્રવાહને સરળ બનાવવા માટેની
 શ્રમ બચત: ૪૦ %
ચેનલોમાં આખરે લાંબા સમય સુધી સિંચાઈ એપ્લિકેશન
સમય અને ૫૫-૬૫ % ની સિંચાઈની ક્ષમતામાં પરિણમે મર્યાદાઓ ઃ
છે, કારણ કે પાણી વહી જાય છે (૩૫-૪૫%). પાણીનું

ઊંચી સિંચાઈ પ્રણાલીઓ અત્યંત માટી
ઊંડું ઝમણ (૧૫ થી ૨૫%) થાય છે ધોરીયાના આગળના કે રે તાળ જમીન માટે પાણીની બચતમાં કોઈ ખાસ
ભાગ પર તો જરૂરિયાત કરતાં વધારે પાણી રહે છે માટે ફે રફાર જણાતો નથી. ઉપરાંત, સર્જ (મોજણી) સિંચાઇ
અતિશય પાણીનો બગાડ થાય છે. જમીન અને પાણીની ટેકનોલોજી ભારતમાં પ્રાથમિક તબક્કામાં હજુ પણ છે
અને વિસ્તરણ પદ્ધતિઓ દ્વારા લોકપ્રિયતા જરૂરી છે.
થતી ખોટ ઘટાડવા અને પાણીના ઉપયોગની ક્ષમતાની
આ લેખમાં જ ે ટીપ્સ અને સૂચનો આપેલ છે
ઊંચાઈના સ્તરને ધ્યાનમાં લઈને સર્જ સિંચાઇ તરીકે
ઓળખાતી નવી સપાટ સિંચાઇ પદ્ધતિ શરૂ કરવામાં તે તમને પાણી, સમય અને નાણાં બચાવવા મદદ કરશે.
ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિ અપનાવવાથી પાણીની બચત થાય
આવી હતી, સર્જ સિંચાઇ શબ્દનો અર્થ છે કોઈ એક
છે. ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે અને તેને લીધે આવકમાં
લાંબા ધોરિયામાં સિંચાઈની ડિઝાઇનની અવધિ પ્રમાણે
વધારો થવાથી ખેતી ખર્ચ ઘટે છે અને નફો વધારે થાય
પૂર્વનિર્ધારિત ઓન-ઑફ સમયના સમય ચક્ર (૫ મિનિટ છે. ખેડતૂ ોને જમીનની ચકાસણી, સુધારે લા બિયારણોનો
થી ૧૦ મિનિટ) મુજબની એક તૂટક તૂટક ફે શનમાં ઉપયોગ તથા ટપક સિંચાઇ, બાગાયતી પાકોની ખેતીની
(૨૫ મીટરથી વધુની ૨૦૦ મીટર સુધી) દેવામાં આવતો હિમાયત કરી હતી અને ખેતીને લગતી કેન્દ્ર સરકારની
પાણીનો પ્રવાહ. ચાલુ સમય દરમિયાન પાણીની લંબાઈ યોજનાઓ જાણી લેવા અનુરોધ છે. દેશની ૭૦ ટકા
ચોક્કસ લંબાઇથી વધે છે અને અનુગામી ઓફ (OFF) વસ્તી ખેતી ઉપર નિર્ભર છે માટે કૃ ષિનો વિકાસ અનિવાર્ય
સમય દરમિયાન પાણીને આંશિક રીતે જમીનમાં ઉતારવા બન્યાે છે અને ખેતીના વિકાસ માટે ખેડતૂ ોએ પરંપરાગત
ખેતી છોડીને આદ્યુનિક ખેતી પધ્ધતિઓ અને સુધારે લા
દેવામાં આવે છે અને આ રીતે જમીનમાં ઊંડું જમણ થતું
બિયારણોનો ઉપયોગ કરવો પડશે તથા ઓછા ખર્ચે
નથી. ત્યારબાદ જ્યારે પાછુ ં પાણી ચાલુ કરવામાં આવે
વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતોની વાવણી તેમજ સજીવ
છે ત્યારે તે સીધું આગળ વધે છે. આથી, અસરકારક ખેતી પધ્ધતિ, ખેતીમાં પાણીનો કરકસર ઉપયોગ ઉપર
મૂળિયાં પ્રદેશમાં જમીનના ભેજનું ઊંચું એકરૂપ પ્રમાણ ભાર મૂકી ટપક સિંચાઇ, ફુવારા પધ્ધતિ જ ેવી સિંચાઇ
પ્રાપ્ત થાય છે, પરિણામે ૮૫% થી ૯૫% જ ેટલો પધ્ધતિઓ અપનાવવી 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.

{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.

økúk{eý rðMíkkhku {kxu ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku Mktøkún {kxuLke
(f) økúkBÞ rðMíkkh{kt ðhMkkËLkk ÃkkýeLkk Mkt[Þ {kxuLke
zeÍkELk :
{wÏÞ ÃkæÄríkyku :
ðhMkkËLkk ÃkkýeLkkt MkeÄk fhðk{kt ykðíkk
økúkBÞ rðMíkkh{kt ðhMkkËLkk ÃkkýeLkk Mkt[Þ
MktøkúnLku ðhMkkËe ÃkkýeLkku Mkt[Þ fnuu Au. ðhMkkËe
ÃkkýeLkkt Mkt[ÞLke MkkÚku MkkÚku çkeS «ð]r¥kyku s{eLkLke {kxuLke {wÏÞ çku ÃkæÄríkyku Au.
MkÃkkxe ÃkhLkkt íku{s ¼qøk¼os¤Lkku Mkt[Þ fhðku íku{s (1) ¼rð»Þ{kt WÃkÞkuøk fhðk {kxu s{eLkLke MkÃkkxe
nkEzÙku÷kuSf÷ yÇÞkMk fhðku yLku EsLkuhe MktMkkÄLkkuLkku
Ãkh ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku Mktøkún fhðwt.
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(2) ¼qøk¼os¤ rh[kso fhðwt.

ŸzkE Ähkðíke þk^x çkLkkððk{kt ykðu Au. íku{kt økúuð÷,
(3) ¾uík ík÷kðze ðzu ÃkkýeLkku Mktøkún fhðku yLku Í{ý huíke ðøkuhu rVÕxh {xerhÞ÷ ¼hðk{kt ykðu Au.
fhðwt.
(6) ¾kuËðk{kt ykðu÷ fqðkyku fu su nk÷{kt fkÞohík Lk
s{eLkLke MkÃkkxe Ãkh ðhMkkËLkk ÃkkýeLku Mktøkún nkuÞ : rh[kso yuf{ íkhefu ¾kuËðk{kt ykðu÷ fqðkykuLkk
fhðku yu ÃkhtÃkhkøkík ÃkæÄrík Au y™u ík¤kð, [ufzu{, WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. rh[kso fhíkkt Ãknu÷k ÃkkýeLku rVÕxh
s{eLkLke ytËh xktfeyku çkLkkððe yLku ðhMkkËe Mktøkún {xerhÞ÷{ktÚke ÃkMkkh fhðk{kt ykðu Au.
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.
(જૂ અાે ફાેટાે કવર પેજ નં. ૨)

(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 :
(2) ¾kzeyku : AeAhk s÷¼hkuLku rh[kso fhðk WÃkÞkuøke
¾uík ík÷ðkze ºký «fkhLke çkLkkðe þfkÞ Au.
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 (1) ¾kuËfk{ fheLku çkLkkðu÷ ¾uík ík÷kðze :
{xerhÞ÷ ðzu íku{Lku ¼hðk{kt ykðu Au.
¾kuËfk{ fheLku çkLkkðu÷ ¾uík ík÷kðze{kt
(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.

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. (જૂ અાે ફાેટાે કવર પેજ નં. ૨)

(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. (જૂ અાે ફાેટાે કવર 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.

(5) rh[kso þk^x : AeAhk s¤MÚkkLkku su{kt {kxeLkk
Ãkz fhíkkt Lke[u MÚkkLk Ähkðíkk nkuÞ íku{Lku rh[kso fhðk (3) ðnuýLke çkksw{kt çkktÄu÷ ík÷kðzeyku :
ÍhýktLkk ðnuýLkk fkuXkLke çkksw{kt ÞkuøÞ heíku
{kxu 0.5 Úke 3 {exh ÔÞkMkðk¤k yLku 10 Úke 15 {exh
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¾kuËfk{ yLku çkktÄfk{ fheLku, ÍhýktLkk ÃkkýeLkwt ðnuý • ¾uík ík÷kðze ¾uíkhLkk fu Vk{oLkk fÞk ¾qýk{kt
çkLkkððe fu suÚke ¾uíkhLkwt çkÄw s Ãkkýe {u¤ðe þfkÞ
ðk¤eLku ÃkkýeLkku Mktøkún fhðk{kt ykðu Au.
yLku ykuAk ¾[uo ÃkkýeLkku fkÞoûk{ WÃkÞkuøk fhe
¾uíkík÷kðzeLkk VkÞËkyku :
þfkÞ.
(1) [ku{kMkk{kt ÃkkfLke fxkufxe yðMÚkkyu sÞkhu • Vk{o fu ¾uíkhLkk Lke[kýðk¤k yÚkðk fwËhíke
ðhMkkË ðÄw ¾U[kÞ íÞkhu yufkË-çku SðLk çk[kð
¾kzkðk¤k ¼køkLke ÃkMktËøke fhðe òuEyu ykÚke
rÃkÞík ykÃkeLku ÃkkfLku çk[kðe þfkÞ.
¾kuËfk{ fhðkLkku íkÚkk Ãkk¤e Ÿ[e çkLkkððkLke sYh
ykuAe Ãkzíkkt ykuAk ¾[uo ÚkE þfu.
(2) hðe ÉíkwLkk Ãkkfku suðk fu hkÞzku, [ýk ðøkuhuLku
ðkðýe Mk{Þu rÃkÞík ykÃkeLku Mkkhku Wøkkðku nktMk÷ • ¾uík ík÷kðzeLke søÞkLkk ¼qMíkhLkk økwýÄ{kuo yuðk
nkuðk òuEyu fu Í{ýÚke Úkíkkt ÃkkýeLkku ÔÞÞ yxfkðe
fhe þfkÞ Au yÚkðk çku {ÞkorËík rÃkÞík ykÃkðk{kt
þfkÞ.
ykðu íkku ÃkkfLkk WíÃkkËLk{kt ðÄkhku {¤u Au.
• ¼kiøkkur÷f heíku fwËhíke ykËþo YÃk nkuÞ íkuðk
(3) Mkqfk rðMíkkh{kt Mktøkúrník Ãkkýe ÃkþwykuLku Ãkeðk
rðMíkkh{kt ÃkkýeLkku Mktøkún fhðkÚke ÃkkýeLke WÃkhLke
íku{s yLÞ ½høkÚÚkw ðÃkhkþ{kt Ãký ÷E þfkÞ Au.
MkÃkkxeLkku rðMíkkh ykuAku hnu ykÚke çkk»Ãke¼ðLkÚke
Úkíkku ÃkkýeLkku ÔÞÞ yxfkðe þfkÞ.
(4) ¾uík ík÷kðze{kt {íMÞ WAuh yLku sirðf ¾kíkh
(çkkÞkuVŠx÷kÞÍh) WíÃkÒk fhe þfkÞ Au

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

(5) ¾uík ík÷kðze{kt Ãkkýe MkkÚku su fktÃk ½MkzkE ykðu
Au íku Ãkkýe ¾÷kMk ÚkE síkkt ¾uík ík÷kðzeLkk íkr¤Þu • økxh fu Vufxhe{ktÚke hMkkÞýÞwõík, yþwæÄ ÃkkýeÚke
¾uík ík÷kðzeLkk MÚk¤Lke ÃkMktËøke Ëqh fhðe òuEyu.
ò{e òÞ Au suLku ¾kíkh íkhefu ¾uíkhku{kt Lkk¾eLku
• ¾uík ík÷kðze ¼hkE økÞk ÃkAe ðÄkhkLkk ÃkkýeLkk
ÃkkfLkwt WíÃkkËLk ðÄkhe þfkÞ Au.
rLkfk÷ {kxu Ãkqhíke ÔÞðMÚkk nkuðe òuEyu.
(6) ¾uík ík÷kðzeÚke ¼qøk¼o{kt ÃkkýeLkku Mktøkún ÚkkÞ Au
ykÚke Lke[kýðk¤k rðMíkkh{kt fqðkLkk ÃkkýeLkk ík¤ • ¾uík ík÷kðzeLkk WÃkhLkk ¼køk{kt s{eLkLkwt Äkuðký
yxfkðe þfkÞ íkuðe MkÃkkxe nkuðe sYhe Au suÚke ¾uík
Ÿ[k ykðu Au.
ík÷kðzeLke ûk{íkk ÷ktçkkøkk¤k MkwÄe s¤ðkÞ hnu.
¾uík ík÷kðze {kxu MÚk¤Lke ÃkMktËøke :
ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku Mktøkún {kxuLke yLÞ ÃkæÄríkyku :
¾uík ík÷kðze ÷ktçkk økk¤kLke ÞkusLkk nkuðkÚke (1) ðÄw ¼us Mktøkún {kxu Mk{kuå[ hu¾k Ãkh ¾uíke íkÚkk
íkuLkk MÚk¤Lke ÃkMktËøke {n¥ðLke Au. ykÚke ¾uík ík÷kðzeLku
½kMkLke Sðtík ðkz çkLkkððe.
¾uíkh fu Vk{oLkk fÞk ¾qýk{kt ÃkMktËøke fhðe suÚke Ãkqhíkk (2) Zk¤Lke rðYæÄ rËþk{kt ¾uz íkÚkk ðkðuíkh fhðwt.
«{ký{kt ÃkkýeLkku Mktøkún fhe ykuAk ¾[uo Ëqh MkwÄe ÃkkýeLkku
(3) ÃkkfLke fkÃkýe çkkË Ÿze ¾uz fhðe.
fkÞoûk{ WÃkÞkuøk fhe þfkÞ.
(4) Lkef Ãkk¤k ÃkæÄríkLkku WÃkÞkuøk fhðku.
¾uík ík÷kðzeLkk MÚk¤Lke ÃkMktËøke {kxu æÞkLk{kt
(5) ¼khu s{eLkLke ¼us MktøkúnþÂõík ðÄkhðk MkurLÿÞ
hk¾ðkLkk {wÆkyku :
¾kíkhku íkÚkk {kuh{Lkku WÃkÞkuøk fhðku.
• ¾uík ík÷kðze yuf ¾uzqík îkhk Úkðk yuf fhíkkt ðÄkhu
(6) yktíkhÃkkf, r{©Ãkkf, ÃkèeÃkkf ðøkuhu ykÄwrLkf
¾uzqíkku su{Lke yufçkeòLke s{eLk LkSf Au íkuyku
ÃkæÄrík yÃkLkkððe.
Mknfkhe Äkuhýu ÷ktçkk økk¤kLke ÞkusLkk çkLkkðe þfu
(7) ¾uíkh Vhíku Ãkk¤k çkktÄðkt yLku Sðtík ðkz çkLkkððe.
Au.
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¾uíke{kt ðhMkkËe ÃkkýeLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk yLku ¼qøk¼os¤ Mktøkún
 Es. Lkehð ÃktÃkkýeÞk  zkì. yu{. fu. ríkðkhe  Es. yh®ðË fwLkÃkhk
zÙuLkus EsLkuhe rð¼køk, f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠ»kxe, økkuÄhk-389001
VkuLk : (0h67h) h6Ãk1h8

મનુષ્યની ત્રણ મુખ્ય જરૂરિયાતો પૈકીની સૌથી
મહત્વની જરૂરિયાત પાણી છે. પાણીની તંગી વર્તાતા
હવે પાણી માટે જળયુદ્ધો ખેલવા પડે તેવી પરિસ્થિતિનું
નિર્માણ થયું. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘે આ અંગે ચિંતા વ્યક્ત
કરતાં જણાવ્યુ કે આગામી વર્ષ માં પાણીની ગંભીર
કટોકટી ઊભી થશે. વિશ્વના જળ સરોવરો ઝડપથી
સૂકાઈ રહ્યા છે જ ેના કારણે વધતી વસ્તી સામે પાણીની
ભારે તંગીનો સામનો કરવો પડશે. વૈશ્વિક ચેતવણી તો
એવી આપવામાં આવી છે કે સરે રાશ વ્યક્તિના પાણી
પૂરવઠામાં કાપ મૂકવાનો વારો આવશે સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ
પ્રકાશિત અહેવાલમાં જણાવાયંુ છે કે રાજકીય નેતાઓ
યોગ્ય અને અસરકારક પગલાં લેવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા
છે. કેટલાક કેસોમાં પાણીની ગંભીર કટોકટી અંગે વિવાદ
ઊભા થયા છે વિશ્વના કુલ વસ્તી પૈકીના ૨૦ ટકા વસ્તી
શુદ્ધ પીવાનું પાણી ધરાવતી નથી જ ે મોટી સમસ્યા છે.

લેવાતી પદ્ધતિ એટલે રે ઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ.
આમ તો ગુજરાતના જૂ ના શહે રોમાં વરસાદી
પાણીના સંગ્રહ માટે આદર્શ વ્યવસ્થાઓ હતી. કહે વાય
છે કે આજ ે પણ શહે રોમાં જુ ના મકાનોમાં ઘરમાં કૂવા
બનાવેલા મળે છે. આ કૂવાઓમાં વરસાદનું તમામ પાણી
જતું અને આખું વર્ષ એ પાણી વાપરી શકાતું. વળી,
કેટલાક મકાનોમાં મોટા વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટેના
ટાંકા બનાવેલા જોવા મળે છે જ ેમાં ખાસ ‘મઘા’ નક્ષત્રમાં
વરસાદી પાણી સંગ્રહવામાં આવતું અને સમગ્ર વર્ષ
દરમિયાન તેનો પીવામાં ઉપયોગ થતો. શહે રીકરણનો
વિસ્તાર થવા સાથે જીવન પદ્ધતિમાં બદલાવ આવતો
ગયો તેમાં આ વ્યવસ્થા ભૂલાતી ગઈ. જૂ ના જમાનામાં
રાજાઓ, મહાજનો અને શ્રેષ્ઠીઓ પણ વાવ, કૂવા અને
તળાવો બંધાવતા કે ઊંડા કરાવતા, જ ેથી વરસાદી
પાણીનો સંગ્રહ થાય અને ગ્રામીણ લોકો પોતાની વર્ષ
દરમિયાનની પાણીની જરૂરિયાત તેનાથી સંતોષે તેવી
વ્યવસ્થા ગ્રામીણ પ્રદેશોમાં પણ થતી અને સચવાતી.
આજ ે આ વ્યસ્થાઓ પણ ભૂલાઈ ગઈ છે અથવા તેમાં
ફે રફાર થયા છે અને જમીનની નીચેના પાણી ઉપરનું
અવલંબન વધી ગયું છે

ખેતીમાં સિંચાઈ ક્ષેત્રે ૭૩ ટકા પાણીનો ઉપયોગ
થાય છે. ઉદ્યોગ માં પણ પાણી અનિવાર્ય છે. અેક લિટર
પેટરો્ લ ઉત્પન્ન કરવા ૧૦ લિટર પાણી જોઈએ. અેક
કિલો કાગળ ઉત્પન્ન કરવા માટે ૧૦૦ લિટર પાણી
જોઈએ. અેક કિલો ચોખા પકવવા ૪૫૦૦ લિટર પાણી
જોઈએ. અેક ટન લોખંડ ઉત્તપન્ન કરવા ૨૦૦૦૦ લિટર
રે ઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ એ જુ દા-જુ દા સાધનો
પાણી જોઈએ. આમ દરે ક વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે
અને રીતો દ્વારા વરસાદી પાણીને વહી જતું અટકાવી
પાણીએ પ્રાથમિક અને અનિવાર્ય પ્રવાહી છે.
ભવિષ્યમાં ઉપયોગ કરી શકાય તે માટે તેના સંગ્રહ
	વરસાદી પાણીનું દરે ક ટીપુ એ પૃથ્વી પરના
દરે ક જીવો માટે ભગવાનના આશીર્વાદ જ ેવું છે. વરસાદનું માટેની એક પદ્ધતિ છે. વરસાદી પાણી કુ દરતી જળાશયો
તાજુ ં પાણી એ પૃથ્વી પર મોતીની જ ેમ વરસે છે. તેથી અથવા કૃ ત્રિમ ટાંકીમાં એકત્રિત કરી શકાય છે. બીજી
આપણે દરે કે તેનું મહત્વ સમજવું જોઈએ. આપણે આ પદ્ધતિઓ જોઈએ તો રીચાર્જ કુ વા કે બોરવેલ દ્વારા પણ
વરસાદી પાણીના બચાવ કે સંગ્રહ માટે પ્રયાસ કરવો વરસાદી પાણીને જમીનમાં ઉતારી તેનો સંગ્રહ કે બચત
જોઈએ. આવા વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં કરી શકાય છે. નદી નાળા ઉપર નાના મોટા બંધ બાંધી
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પણ વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. ઓછો
વરસાદ ધરાવતા વિસ્તારો માટે રે ઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ
એ ખૂબ જ અગત્યની પદ્ધતિ છે અને તેનું મહત્વ પણ
એટલું જ છે. એકલા હેં ડ પંપ, કૂવા અને ભૂગર્ભજળના
અન્ય સ્ત્રોત એ હજારો લોકોને જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી
પૂરૂ પાડી શકતા નથી. આપણે એના વિકલ્પ તરીકે પણ
રે ઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

પ્રમાણે ભૂગર્ભ જળ એ પર્યાપ્ત નથી માટે ભવિષ્યમાં
પાણીની તંગી સર્જાશે એવું જોખમ છે જ અને વરસાદી
પાણીને સંગ્રહ ન કરી એ જોખમમાં આપણે સૌ વધારો
કરીએ છીએ. જો કોઈ અસરકારક પગલા ન લેવાયા તો
સૌએ પાણીની મહામારીનો સામનો કરવા તૈયાર રહે વું
પડશે.
છત ઉપર પાણીની ઊપજ ઃ

	વોટરશેડ યોજના પહે લા સરકાર દ્વારા પાણીના
ટેન્કરો પૂરા પડાતા હતા. વોટરશેડ યોજના અમલમાં
આવી તે પહે લાં ટેન્કરોમાંથી પાણી મેળવવા બાબતે
સમુદાયમાં ઘણા ઝઘડા થતા હતા અને પીવાના પાણીની
સમસ્યા ઘણી ગંભીર હતી આ વાત ખ્યાલમાં રાખીને
વોટરશેડના વિકાસમાં પીવાના પાણીને અગ્રિમતા અપાઈ
હતી વોટરશેડ વિકાસ સમિતિ, PIA અને ગ્રામસભાએ
પીવાના પાણીની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા માટે છત
ઉપર પાણીની ઉપજ કરવાના માળખાને અપનાવવાનો
નિર્ણય કર્યો જો પાણીને સૂર્યનો તડકો ન લાગે તો તે
ઘણાં વર્ષો સુધી પીવાલાયક રહી શકે છે. આથી સૂર્યનો
તડકો ન પહોંચી શકે તે રીતે ઘરોમાં ભૂગર્ભમાં એક
ટાંકો બનાવવામાં આવે છે આ ટાંકાની લઘુત્તમ ક્ષમતા
૧૦૦૦ લિટર હોવી જોઈએ અને મહત્તમ આ ટાંકો ૭
હાલમાં, આપણે સૌ સરકારની પાણી પૂરવઠાની
ફૂટ પહોળો, ૭ ફૂટ લાંબો અને ૮ ફૂટ ઊંડો બનાવી
પદ્ધતિ પર આધાર રાખીએ છીએ. આપણે આપણી
શકાય.
જરૂરિયાતનું પાણી આ પદ્ધતિથી મેળવીએ છીએ. મોટા
શહે રોની પાણી વિતરણની આ પદ્ધતિને કારણે લોકોની જળ સંચયનની મુખ્ય ત્રણ રીતો ઃ
પાણીના બચાવ માટેની જાગૃકત્તા ખૂબ જ ઓછી જોવા
(ક) જમીન સપાટી પરથી ઝમણ દ્વારા જળ સંચયન :
મળે છે. સૌ કોઈ સરકારની આ પદ્ધતિ પર નિર્ભર રહે
છે. ધીમે-ધીમે આપણી જ ે નિયમિત અને જ ેને પરંપરાગત
આ ખૂબ સરળ અને નિરંતર ચાલુ રહે તી જળ
કહી શકાય તેવી પાણી બચાવ માટેની પદ્ધતિઓ લુપ્ત સંચય પ્રક્રિયા છે. વરસાદ પડતા તેનો કેટલોક ભાગ
થઈ ગઈ. શહે રીકરણ અને ઔદ્યોગિકરણને કારણે જ્મીનના પડમાં ઉતરે છે જ ેને ઝમણ કહે વામાં આવે છે.
પાણીની માંગમાં સતત વધારો થતો ગયો છે. વૈશ્વિકરણ, ઝમણ દ્વારા જમીનમાં ઉત્તરના પાણીનો કેટલોક ભાગ
શહે રોના વિકાસ અને જળ સંચય અથવા તો વરસાદી જમીનમાં ભેજરૂપે જ જળવાય છે. અમુક ભાગ સપાટી
પાણીને ભૂગર્ભમાં ઉતારવાની પદ્ધતિઓના અભાવ અને પરથી સીધો જ બાષ્પીભવન દ્વારા ઉડી જાય છે અને
ઓછા ઉપયોગને કારણે જમીનમાં ધીમે ધીમી પાણીના બાકી ભાગ જમીનમાં ઉંડે ઉતરી ભૂગર્ભજળમાં વધારો
જળસ્તર ખૂબ જ નીચા ગયા છે. હાલની પરિસ્થિતિ કરે છે. ભૂગર્ભજળ સંચયની આ કુ દરતી પ્રક્રિયામાં
રે ઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ પદ્ધતિ એ પાણીની
અછતવાળા વિસ્તારો માટે સૌથી વધુ ટકાઉ અને
અસરકારક પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિ એ ખૂબ જ ઓછા
ખર્ચે ઘણાબધા લાભો આપે છે. આ સંગ્રહીત પાણીનો
ઉપયોગ આપણે ઘરકામ માટે, સિંચાઈ માટે, કૃ ષિ કે
પશુપાલન માટે કરી શકીએ છીએ. વધુ અને સ્વચ્છ
વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે મોટી અને સ્વચ્છ ટાંકીમાં
વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરી શકાય છે. કૂવાઓ, તળાવો,
ભૂગર્ભ ટાંકીઓ વગેરે દ્વારા પાણીનો સંગ્રહ કરી આપણે
થોડા સમય માટે પાણીના અન્ય સ્ત્રોતનો ઉપયોગ ટાળી
શકીએ છીએ. આપણા દેશમાં વારંવાર પાણીની અછત
સર્જાતા વિસ્તારોમાં આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં
આવે છે.
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વધારો કરવાની કેટલીક સરળ રીતોનું વર્ણન નીચે મુજબ જમીનમાં ઉતરવાની તક પૂરી પાડે છે તથા ઢાળની આડી
છે.
દિશામાં આવી ઊંડી ખેડ વહે તા પાણીને અવરોધે છે
અને એ રીતે જમીન પરથી નકામા વહી જતા પાણીને
(૧) સબ સોઇલિંગ :
જમીનમાં ઉતરવાની વધુ અવકાશ મળે છે.
સબ સોઇલિંગનો મુખ્ય હે તુ ખાસ કરીને જયાં
(૨) વાનસ્પતિક આાવરણ :
જમીનનું પડ સખત હોય કે અન્ય રીતે પાણીનું પ્રસરણ
અટકતું હોય તેવા કિસ્સામાં પેટાળનું સખત પડ તોડી
સમતલ કે ઢાળવાળું જમીન તેમજ પાણીના
પેટાળને પોચું બનાવીને ઝમણ દર વધારવાનો છે. આ નાળાઓમાં ઘાસ વનસ્પતિ વાવવાથી પાણી વહે વાની
માટે બજારમાં ખાસ પ્રકારનું કૃ ષિ ઓજાર ઉપલબ્ધ ગતિ ઘટે છે આાથી પાણીનો જમીન સાથેનો સંપર્કંગાળો
છે. જ ેને સબ સોઇલર કહે વામાં આવે છે. તેની ખાસ વધવાથી વધુ માત્રામાં પાણી જમીનમાં ઉતરે છે. ઉપરાંત
પ્રકારની રચના, ઉપરની જમીનને કોઈ ખાસ અસર પાણી વહે વાથી થતું જમીનનું ધોવાણ પણ ઘટે છે. વધુમાં
કર્યા વગર સવા થી દોઢ ફૂટનું નીચેનું પડ તોડી શકે વનસ્પતિના અસંખ્ય મૂળીયાઓ પાણીને જમીનમાં
છે. આ ઓજાર ૩૫ હોર્સપાવર કે તેથી મોટા ટ્કરે ્ટરથી ઉતારવા માટે વહનનલિકા તરીકે ભાગ ભજવે છે.
ચાલી શકે છે. જમીનની સખતાઇ, તેનો ઢાળ, જ્મીનનો
(૩) પાણીનો રે લાવ :
પ્રકાર, સખત પડની ઊંડાઈ અને વરસાદના ગુણધર્મો
આ પદ્ધતિમાં એક સાથે વહે પાણીને રોકીને
તથા ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ અનુરૂપ સોઇલિંગનો અંતર
ગાળો નક્કી કરવામાં આવે છે. દા.ત. ત્રણ ફુટના ગાળે તેને સમતલ જમીન પર વહી મૂકવાથી તેની વહન ગતિ
એક ટ્કરે ્ટર એક દિવસમાં એક હે કટેર વિસ્તારમાં સબ ઘટે છે તથા પાણી અને જમીનનો સંપર્ક ગાળો વધે છે.
સોઇલિંગ કરી શકે તેનો અંદાજી ખર્ચ હે કટર દીઠ જ ેને લીધે વધુ માત્રામાં પાણી જમીનમાં ઉતરે છે. આ
પદ્ધતિ સમતલ જમીનમાં અપનાવવાથી જરૂરી નાણાંકીય
` ૨૦૦૦ જ ેટલો આવે છે.
સગવડ ન હોય તેવા સંજોગોમાં આ પધ્ધ્તિ ખુબ અનુકુળ
એક અંદાજ મુજબ આમ કરવાથી ઝમણ પડે છે. આ ટેક્નીક દુનિયાભરમાં ઝ્ડપથી મોટા પાયે
દરમાં દસ ટકા જ ેટલો વધારો થઇ શકે. એટલે કે કોઇ અમલમાં મૂકાય રહે લ છે.
વિસ્તારમાં સરે રાશ ૮૦૦ મિ.મી. વરસાદ પડત હોય તો
તેના ૧૦ ટકા વધારાનું ઝમણ થવા હે કટર દીઠ ૮૦૦ (૪) ઊંડા ખાડા બનાવવા :
ઘનમીટર વધારાનું પાણ જમીનમાં ઉતરે જ ેનો આશરે
જ ે વિસ્તારમાં માટીનું સ્તર નાનું હોય અને
૬૦ ટકા ભાગ ભૂગર્ભમાં ઉમેરાય તો પણ ૪૮૦ ઘન તેની નીચે આવેલ સખત પડ પાણીને પસાર થવામાં
મીટર જ ેટલા વધારાના પાણીનો સંચય થાય. આમ. અવરોધક હોય ત્યાં આવા સખત પડ તોડીને ઊંડા ખાડા
ચાર રૂપિયા જ ેવી નજીવી કિંમતે એક ઘનમીટર પાણીનો બનાવવામાં આવે છે જ ેથી નીચેના સ્તર દ્વારા પાણી
ભૂગર્ભજળ સંચય થઇ શકે છે.
ઝડપથી ભૂગર્ભમાં પ્રસરી જાય છે. પાણી સાથે આવતા
ડહોળાશ ખાડાને તળીયે જમા થતી હોય છે અને સ્વચ્છ
ઊંડી ખેડ :
પાણીનું ઝમણ ખાડાની દિવાલો વડે થાય છે.
ડિસ્ક પ્લાઉની મદદથી ઢાળની આડી દિશામાં
(૫) ક્યારા પધ્ધતિ :
ઊંડી ખેડ કરવાથી ર૦ થી ૩૦ સે.મી. સુધીનો ભાગ
ખૂબ જ પોચો બને છે અને તેમાં સરળતાથી પાણી ઉતરે
કૃ ત્રિમ જળ સંચય માટેની આ પદ્ધતિ સૌથી
છે. વધુ વખત પાણી ચાસમાં ભરાઈ રહે વાથી વધુ પાણી વધુ પ્રચલિત છે, જ ેમાં રિચાર્જ માટે ઉપલબ્ધ પાણીનો
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બંધ પાળા કે ખોદકામ કરીને બનાવવામાં આવેલ
ખાસ પ્રકારની ક્યારીઓમાં છોડવામાં આવે છે.
આ ક્યારીઓનો માપ, સાઈઝ અને રિચાર્જ માટેના
ઉપલબ્ધ પાણીના જથાં પરથી નક્કી કરી શકાય છે. જ ે
વિસ્તારમાં માત્ર થોડા સમય માટે વહે તા નદી નાળાના
પાણીને વાળીને કૃ ત્રિમ સંચય કરવાનું હોય ત્યાં સ્થળ
અને સાનુકૂળતા પ્રમાણે નદી કે નાળાને સમાંતર એક
કરતા વધુ ક્યારીઓની હારમાળા વધુ અસરકારક
છે. અલબત, આ પદ્ધતિમાં ક્યારીનું તળ જામ થવાથી
મુશ્કેલીઓ રહે તી હોય છે. જો કે તે માટે ઉપરનો જામેલો
થર ખોદીને દૂર કરી શકાય છે અથવા ક્યારીના તળમાં
ઊંડી ખેડ કરી શકાય છે. એકથી વધુ ક્યારીઓ હોય
તો તેને ક્રમાનુસાર વારાફરતી સૂકવી અને આ પ્રકારની
જાળવણી કરી શકાય છે. જ્યાં ઉપલબ્ધ પાણી ખૂબ
ડહોળું હોય તો ઊંચામાં ઊંચી ક્યારીને ડોળ બેસાડવા
માટેની ક્યારીઓમાં રે લાવી શકાય ઼ છે.
(૬) વહે તા ઝરણાઓમાં પાળા બાંધીને :
આ પદ્ધતિમાં કુ દરતી ઝરણાઓમાં વહે તા
પાણીને જમીનમાં ઉતારવા માટે તેના આકારમાં
જરૂરિયાત પ્રમાણે ફે રફાર કરીને પાણીની વહન ગતિ
ઘટાડવાથી પાણી જમીન સાથે વધુ સમય માટે સંસર્ગમાં
રહે જ ેના લીધે મહતમ માત્રામાં પાણી જમીનમાં ઉતારી
શકાય છે. ઉપરાંત ઝરણાઓમાં અમૂક અમૂક અંતરે
ચેકડેમની જ ેમ નાના નાના હંગામી પાળા બાંધીને તેમજ
છીછરા ખાડા બનાવીને કે અન્ય કોઇ આડશ ઊભી
કરીને તેમાંથી નકામા વહી જતા પાણીને રોકવામાં આવે
છે.

જીપટો અથવા અન્ય ઘાસનું વાવેતર કરવું જોઇએ. ખુબ
જ ઊંચાણવાળી જમીનમાં પગથીયા પદ્ધતિ અપનાવવી,
(૮) ઢાળની આડી દિશામાં ખેત કાર્યો કરવા :
ઢાળની આડી દિશામાં ખેડ કાર્યો કે પાકનું
વાવેતર કરવાથી પાણી વહે ણ ગતિ ઘટે છે અને વધુ
પાણી જમીનમાં ઉતરે છે.
(૯) વરસાદ પહે લા ચાસ ખુલ્લા રાખવા :
	વરસાદ પહે લા ચાસ ખુલ્લા રાખવાથી પહે લા
વરસાદથી પડેલ પાણી વધુમાં વધુ જમીનમાં ઉતરે છે.
જ ેથી જમીનમાં તળમાં પાણી ઉમેરાય છે, તેમજ વાવણી
માટે પૂરતો ભેજ પણ ઉપયોગી બને છે.
(ખ) જ્મીન સપાટી પર વહી જતું પાણી રોકીને નાના
સંગ્રહ સ્થાનોમાં જળ સંચયન ઃ
નદી-નાળા તેમજ ખેતરોમાંથી વહી જતા
પાણીને ખેત તલાવડી, પાકા ચેક ડેમ, માટીના ચેકડેમ કે
અન્ય રીતે સંગ્રહ કરીને રોકવામાં આવે તો આ પાણી વહી
જતું અટકાવી શકાય છે. આ રીતે રોકાયેલ પાણી ધીમે
ધીમે ભૂગર્ભ જળમાં સંચય થાય છે અથવા તેનો સીધો
ખેતીમાં કે અન્ય વપરાશમાં ઉપયોગ થાય છે. સંગ્રહ
સ્થાનોમાં ભરાયેલ પાણીને સપાટી પર બાષ્પીભવન દ્વારા
થતો વ્યય ઓછો થાય તેની કાળજી લેવી જરૂરી છે.
(૧) પાકા ચેક ડેમ :

સામાન્ય રીતે મોટા વોકળા કે નદી જ ેમાં બંને
કિનારા સાંકડા, પથ્થર વાળા અને તુટે નહીં તેવા મજબુત
હોય અને વેસ્ટસ્વીયરનો બાજુ માં માર્ગ ન હોય તેવી
જગ્યાએ પાકા ચેકડેમ બનાવીને પાણીનો સંગ્રહ કરી
શકાય છે. આવા ચેકડેમના વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ
(૭) જ્મીન એક્સરખી કરી પાળા બાંધવા :
હોય તે સમયે વધારે આવતું પાણી ચેકેડમ
ે ની ઉપરથી
જ્મીનને ખાડા ટેકરા દુર કરી ઢાળની વિરૂધ્ધ પસાર થઈ જાય છે માટે નીચેની બાજુ નકામનું ધોવાણ
દિશામાં સમોચ્ચ રે ખા પર પાળા બાંધવાથી વરસાદનું ન થાય તેવી રીતે ડિઝાઇન તૈયાર કરવી જોઇએ.
વધુ પાણી જમીનમાં પચે છે. હલકી અને મધ્યમ જમીન
(૨) માટીનો ચેક ડેમ :
સાનુકુળ છે. જયારે ઉંડી કાળી જમીનમાં તીરાડો પડવાથી
પાણીના નાળા કે વોંકળા પર પાણીનો સંગ્રહ
પાળા લાંબો સમય ટકી શકતા નથી. આથી પાળા ઉપર
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કરવા માટીનો આાડો પાળો બાંધવામાં આવે તેને માટીનો
ચેકડેમ કહે છે. માટીનો ચેકડેમ મોરમ અથવા કાળી
માટીના વિસ્તારમાં બનાવવો જોઇએ. ચેકડેમ બનાવવાની
જગ્યા પર નાળાની પહોળાઇ ખૂબ વધારે કે ખૂબ ઓછા
ન હોવી જોઇએ. તેમજ વધારાના પાણીના નિકાલ માટેની
વ્યવસ્થા આપી શકાવી જોઈએ. વધારે ઢાળવાળો વિસ્તાર
કે જયાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઝડપથી પાણી વહે ત્યાં માટીનો
ચેક્ડેમ બનાવવા જોઇએ નહી.

જોઇએ. આ માટે સ્થાનિક માલ-સામાનમાંથી ખૂબ જ
ઓછા ખર્ચે શકાય તેવું સેન્ડ ફિલ્ટર વિકસાવવું જોઈએ.

(૩) ખેત તલાવડી :

કૂવાની જ ેમ જ બોરવેલને પણ રિચાર્જીગ કરી
શકાય છે. આ કિસ્સામાં પણ રીચાર્જ માટે પ્રાપ્ય પાણીનું
રે ન કરવું જરુરી છે. અન્યથા પાણીનો
બરાબર ફિલ્ટ્શ
ડહોળ બોરવેલની સરવાણોમાં ભરાઇ જઇ આવક ધટે
અથવા સદંતર બંધ થવાની સંભાવના રહે છે. બોરવેલ
રિચાર્જીંગ પદ્ધતિની ગોઠવણમાં પાણીને ચોક્કસ રીતે
કાટખુણે વાળવાની કાળજી રાખવી જોઇએ. જ ેથી અંદર
ઉતરતું પાણી બોરવેલના સપાટી સાથે અથડાય નહીં અને
એ રીતે નુકસાન ન થાય. જ ે વિસ્તારમાં પાણી વગરના
નકામાં બોરવેલ આવેલ હોય તેવા ખાલી બોરવેલનો
રિચાર્જ િંગ માટે ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે.

ખેતરનું પાણી ખેતરમાં રહે તે હે તુ સિધ્ધ કરવા
માટે ખેતરમાંથી બહાર નીકળતા પાણીને નિચાણવાળી
જગ્યાએ ખેત તલાવડી બનાવી સંગ્રહી શકાય છે. ખેત
તલાવડી કેટલા માપની બનાવવી અને તેમાં કેટલું પાણી
એક્ઠું થશે તેનો આધાર સ્ત્રાવ વિસ્તાર, જમીનનો પ્રકાર,
જમીનનો ઢાળ અને વરસાદ પર રહે લ છે. જો દરે ક
ખેડતૂ ો પોતાના ખેતરે ખેત તલાવડી બનાવે તો જમીન
તળમાં પાણી એકદમ ઊંચું આવશે. તેમ જ પાકની
પાણીની જરૂરીયાન સમયે વરસાદ ન હોય તો તેમાંથી
પિયન આપીને પાકને બચાવી શકાશે.

આ ઉપરાંત પ્રાપ્ય નાણાંકીય સ્ત્રોતને અનુરૂપ
નદી નાળા કે તળાવને કાંઠ ે સમાંતર કુ વા તૈયાર કરી
વરસાદના વહે તા પાણીને ફિલ્ટર કરીને તેમાં વાળીને
પણ ભૂગર્ભ જળસંચય કરી શકાય.
(૨) બોરવેલ રિચાર્જ િંગ :

(ગ) વહી જતા પાણીને સીધું જ જ્મીનમાં ઉતારી જળ વરસાદના પાણીની ઉપજ લેવાના ફાયદાઅાે ઃ
સંચયન ઃ
 આખા વર્ષને માટે વરસાદનું પાણી એકઠું કરાતું
આ પદ્ધતિમાં વરસાદના વહે તા પાણીને સીધુ
હોવાને કારણે ગામના લોકો પીવાના પાણીની
જ ભૂગર્ભમાં ઉતારીને જળસંચય કરવામાં આવે છે.
બાબતમાં સ્વ-નિર્ભર બની શકે છે.
(૧) કૂ વા રિચાર્જીગ :
 પીવાલાયક પાણી મળતું હોવાને કારણે પાણીજન્ય

રોગોનો ભય ઓછો થાય છે.
નદી નાળા કે ખેતરના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં
વહે તા વરસાદના પાણીને સીધું જ કૂવામાં નાખવાની
 લોકો ટાંકામાંથી પાણી ખેંચવા માટે એક નાના
પદ્ધતિ પ્રચલિત છે, જ ેમાં કુ વાની બાજુ માં ૬ ફૂટ X ૬ ફૂટ
હે ન્ડપમ્પનો ઉપયોગ કરે શકે. આમ વીજળીની પણ
X ૪ ફૂટ માપનો ખાડો કરી તળથી થોડે ઊંચે પાઇપ
બચત થાય છે.
ગોઠવી પાણીને ખાડા મારફતે કૂવામાં નાખવામાં આવે
છે જ ેથી માટીના મોટા કણ ખાડાના તળીયે બેસી જઇ  ગામમાં શાંતિ, એકતા અને સમૃદ્ધિનું વાતાવરણ
કૂવામાં ન જાય. અલબત, આ પદ્ધતિથી પાણીનું ગાળણ ન
ઊભું થાય છે. ઉપરાંત લોકોની જીવનશૈલીમાં પણ
થઇ શકતું હોય કૂવામાં કાંપ ભરાવો તેમજ સરવાણીઓ
સુધારો થાય છે.
બંધ થવાના ભય સાથે ભૂગર્ભ જળની ગુણવત્તા પટ પણ
વિપરીત અસર કરે છે અને તેથી જ કૂવામાં નાખવામાં  લોકો પાઇપલાઇન વડે આ પાણીનો ઉપયોગ
સિંચાઈમાં પણ કરે છે.
આવતું પાણી યોગ્ય રીતે ફિલ્ટર કરીને જ નાખવું
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વિશેષ ઃ જમીન અને જળ સરક્ષણ માટે ની સરકારશ્રી વેબસાઇટ https://ikhedut.gujarat.gov.in પરથી કરી
દ્વારા આપવામાં આવતી સહાયોની માહિતી અને ચાલુ શકે છે. જ ેમાં ની કેટલીક યોજનાઓની માહિતી કાેઠામાં
વર્ષ દરમિયાન ચાલતી યોજનાની અરજી લાભાર્થી પોતે દર્શાવેલ છે.
જમીન અને જળ સંરક્ષણ માટે સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવતી સહાય
ક્રમ
ઘટક
૧ કોતરને આગળ વધતા
અટકાવવા કિનારા પર
બાંધવામાં આવતો પાળો
(પેરીફે રીયલ બંડ)
૨

૩
૪

૫

૬

સહાય
પ્રતિ હે કટર ` ૨૦૦૦૦/-ની મર્યાદા; લાભાર્થી ખાતેદાર જાતે કામગીરી
કરવા ઈચ્છે તો ખાતેદાર માટે કામગીરી પૂર્ણ થયે થી ૮૦ % સહાય.
લાભાર્થી ખાતેદાર નિગમ મારફતે કામ કરાવવા ઈચ્છે તો તેમના ફાળાની
૨૦% રકમ એડવાન્સમાં નિગમ કચેરી એ જમા કરાવવાની રહે શે
અથવા ૨૦% રકમ પ્રમાણે શ્રમદાન કરવાનું રહે શે.
ખેત તલાવડી
પ્રતિ તલાવડી ` ૧૧૨૦૦૦/-ની મર્યાદા; લાભાર્થી ખાતેદાર જાતે
કામગીરી કરવા ઈચ્છે તો ખાતેદારને કામગીરી પૂર્ણ થયે થી ૯૦ %
સહાય. લાભાર્થી ખાતેદાર નિગમ મારફતે કામ કરાવવા ઈચ્છે તો
તેમના ફાળાની ૧૦ % રકમ રોકડ કે શ્રમદાન સ્વરૂપમાં એડવાન્સમાં
નિગમ કચેરીએ જમા કરાવવાની રહે શે.
ખેત તલાવડી RKVY
લાભાર્થી ખાતેદારે જાતે કામગીરી કરવાની રહે શે તથા સહાય ` ૨૭/પ્રતિ ઘન-મીટર મુજબ, મહત્તમ ` ૫૦૦૦૦/- પ્રતિ ખેત તલાવડીની
મર્યાદામાં, કરે લ કામગીરીનાં પ્રમાણમાં મળવાપાત્ર રહે શે.
જમીન સમતળ કરવી/
પ્રતિ હે કટર ` ૧૮૦૦૦/-ની મર્યાદામાં લાભાર્થી ખાતેદાર જાતે કામગીરી
લેન્ડ શેપિંગ
કરવા ઈચ્છે તો ખાતેદાર માટે કામગીરી પૂર્ણ થયે થી ૯૦ % સહાય.
લાભાર્થી ખાતેદાર નિગમ મારફતે કામ કરાવવા ઈચ્છે તો તેમના ફાળાની
૧૦ % રકમ એડવાન્સમાં નિગમ કચેરી એ જમા કરાવવાની રહે શે અને
ત્યારબાદ જ કામગીરી હાથ ધરવાની રહે શે.			
જળ સંગ્રાહક સ્ટ્રકચરની
` ૩૦૦૦૦/-ની મર્યાદામાં; ગુજરાત રાજય જમીન વિકાસ નિગમ
મરામત
ધ્વારા બનાવેલ જળ સંગ્રાહક સ્ટ્રકચરને પુર અતિવૃષ્ટિના કારણે થયેલ
નૂકશાનીની મરામત ૧૦૦ % સરકારશ્રીના ખર્ચે નિગમ મારફતે કામગીરી
કરવામાં આવશે.
` ૩૦૦૦૦/-ની મર્યાદામાં;
પ્રતિ નંગ ` ૧૦૦૦૦૦/-ની મર્યાદા; લાભાર્થી ખાતેદાર જાતે કામગીરી
ગુજરાત રાજય જમીન
કરવા ઈચ્છે તો ખાતેદાર માટે કામગીરી પૂર્ણ થયે થી ૧૦૦ % સહાય.
વિકાસ નિગમ ધ્વારા બનાવેલ
સરકારી, પંચાયત જમીનોમાં કામગીરી શરૂ કરતા પહે લા જ ે તે ગ્રામ
જળ સંગ્રાહક સ્ટ્રકચરને પુર
પંચાયતનો ઠરાવ મેળવ્યા બાદ જ કામગીરી કરવાની રહે શે. ગુજરાત
અતિવૃષ્ટિના કારણે થયેલ
રાજય જમીન વિકાસ નિગમ ધ્વારા બનાવેલ જળ સંગ્રાહક સ્ત્રોતમંથી
નૂકશાનીની મરામત ૧૦૦ %
કાંપ દુર કરવાની કામગીરી ૧૦૦ % સરકારશ્રીના ખર્ચે નિગમ મારફતે
સરકારશ્રીના ખર્ચે નિગમ મારફતે કરવામાં આવશે.
કામગીરી કરવામાં આવશે.
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ક્રમ
ઘટક
૭ નાળા છાંદવા/જળ સંગ્રાહકની
વિવિધ માવજતો

૮ પરકોલેશન ટેન્ક
૯ પાણી સંગ્રહ માટે પાકા ટાંકા
બનાવવા

સહાય
પ્રતિ સ્ટ્રકચર ` ૪૯૯૯૦/-ની મર્યાદા; લાભાર્થી ખાતેદાર જાતે કામગીરી
કરવા ઈચ્છે તો સામાન્ય ખાતેદાર માટે કામગીરી પૂર્ણ થયે થી ૫૦ %
સહાય ચુકવવાની રહે શે. લાભાર્થી ખાતેદાર નિગમ મારફતે કામ કરાવવા
ઈચ્છે તો તેમના ફાળાની ૫૦ % રકમ એડવાન્સમાં નિગમ કચેરી એ જમા
કરાવવાની રહે શે. રકમ જમા કરાવ્યા બાદ જ કામગીરી હાથ ધરવાની
રહે શે. નાના અને સિમાંત ખેડતૂ ો પાસેથી ૫૦ % રકમ એડવાન્સમાં ભરવા
અથવા શ્રમદાનના સ્વરૂપે પણા વસુલ કરી શકાશે. સરકારી કે પંચાયત
જમીનમાં બનાવવામાં આવતાં સ્ટ્રક્ચરો માટે ૨૦ % જ ેટલી રકમ ગ્રામ
પંચાયત પાસેથી વસુલ લેવાની રહે છે.
પ્રતિ હે કટર ` ૨૦૦૦૦/-ની મર્યાદામાં; આ યોજના હે ઠળ હાથ ધરવામાં
આવતી કામગીરી ખાનગી/સરકારી/ પંચાયતની જમીનની માલિકીમાં
સરકારશ્રીના ૧૦૦ % સહાયથી હાથ ધરવાની રહે શે.
*૭/૧૨ પ્રમાણે સમાવેશ થતા સર્વે નંબરમાં ધારણ કરે લ જમીન અને
તાંત્રિકતાને ધ્યાને લઈ, રાજયનાં નર્મદા, જળ સંપત્તિઅ, પાણી પૂરવઠા
અને કલ્પસર વિભાગનાં મંજૂર થયેલ એસ.ઓ.આર. મુજબ ` ૫.૦૦
લાખ/પ્રતિ સ્ટ્રકચર ની મર્યાદામાં.
* સામાન્ય વર્ગનાં મોટા ખાતેદારને ૫૦ % સહાય અને ૫૦ % રોકડ
સ્વરૂપે જમા કરાવવાનુ તથા સામાન્ય વર્ગનાં નાના અને સીમાંત/
અ.જા./અ.જ.જા.ના ખાતેદારઓ માટે ૭૫% સહાય અને ૨૫ % રોકડ
સ્વરૂપે જમા કરાવવાનુ રહે શે.
*સદર યોજનાની કામગીરી જ ે ખેડતૂ ખાતેદારે સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ/
ફુવારા પદ્ધતિ અપનાવેલ હોય તેમને જ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.

B[TL5FSF[DF\ l5IT TYF VgI DFU"NX"G DF8[ ;\5S"
• પ્રાધ્યાપક અને વડા
એગ્રોનોમી વિભાગ
બં.અ.કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ -૩૮૮૧૧૦
ફોન: (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૭૨૩
• પ્રાધ્યાપક અને વડા
એગ્રોનોમી વિભાગ
ચી.પ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય
સરદાર કૃ ષિનગર દાંતીવાડા કૃ ષિ યુનિવર્સિટી
સરદાર કૃ ષિનગર - ૩૮૫૫૦૬
જી. બનાસકાઠા
ફોન ઃ (૦૨૭૪૮) ૨૬૮૪૨૪
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• પ્રાધ્યાપક અને વડા
એગ્રોનોમી વિભાગ
ન.મ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય
નવસારી કૃ ષિ યુનિવર્સિટી
નવસારી - ૩૯૬૪૫૦
ફોન : (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૭૧
• પ્રાધ્યાપક અને વડા
એગ્રોનોમી વિભાગ
કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય
જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી
જૂ નાગઢ - ૩૬૨૦૦૧
ફોન ઃ (૦૨૮૫) ૨૬૭૦૧૩૯

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{ :

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.

nk÷Lke rMkt[kE ÔÞðMÚkkLke {w~fu÷eykuLkk • ðÄkhu rðMíkkh{kt rMkt[kE îkhk Ãkkýe ÃkwÁt Ãkzu Au
Ãkrhýk{ku MkkiÚke ðÄkhu ¾uzqíkkuLku s ¼kuøkððkLkk ÚkkÞ
suÚke Ãkkf WíÃkkËLk Ãký ðÄu Au.
Au. LknuhLkku ðneðx, ÃkkýeLkwt rðíkhý, LknuhLke
• LknuhLke Ãkkýe {¤ðkÚke ¾uzqíkLkku Mk{Þ yLku
{hk{ík yLku ò¤ðýe ðøkuhu{kt ¾uzqíkku òuzkÞ, hMk
¾[o{kt çk[kð ÚkkÞ Au.
÷u yLku ¼køkeËkh çkLku íkku rMkt[kELke ÃkrhÂMÚkrík
MkwÄhu íkuðku Mkðoºk yLkw¼ð hÌkku Au. LkuþLk÷ Ãkkur÷Mke • LknuhLke Mkk{kLÞ {hk{ík Ãkuxu {¤íkwt ð¤íkh
{tz¤e nMíkf nkuÞ Au suLkkÚke rMkt[kE Ãknu÷kt
: h01h{kt Mkn¼køke rÃkÞík {tz¤eykuLkku Mk{kðuþ
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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.


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.

• ¾uzqíkku ðå[u Ãkkýe çkkçkíku Úkíkkt yktíkrhf ½»koý
½xu íku{s rMkt[kE ¾kíkk MkkÚku Mktf÷Lk ðÄu Au.
 yøkú, {æÞ yLku AuðkzkLkwt «ríkrLkrÄíð s¤ðkÞ
rÃkÞík {tz¤eLkwt {k¤¾wt :
íku{ fkhkuçkkheLke h[Lkk fhu, íÞkhçkkË «{w¾Lke
MkðkoLkw{íku ðhýe ÚkkÞ.
Mkk{kLÞ Mk¼k : LknuhLkk rÃkÞík rðMíkkh{kt ykðíkk
¾uzqíkku

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

 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
fkhkuçkkhe Mkr{rík : çkkhk «ríkrLkrÄ{ktÚke yøkú-{æÞLknuhLkku Mkðuo fhu. Lkfþk ytËks íkiÞkh ÚkkÞ.
AuðkzkLkk ÃkMktË fhu÷ «ríkrLkrÄ çkLku Au.
 Lknuh {hk{íkLke fk{økehe {tz¤e {khVík s ÚkkÞ

íku{kt ¾uzqíkkuLkku 10 % Vk¤ku nkuÞ .
«{w¾ : fkhkuçkkhe Mkr{rík îkhk ÃkMktËøke fhðk{kt
 {tz¤e yLku rMkt[kE rð¼køk ðå[u çkktÄfk{ fhkh
ykðu Au.
ÚkkÞ.
Mkn¼køke rMkt[kE ÔÞðMÚkkLkk ¢r{f íkçk¬k :
 Lknuh ÃkwLkhkuØkh {kxu {tz¤eLku rMkt[kE ¾kíkk
(1) {tz¤eLke h[LkkLkku íkçk¬ku :
íkhVÚke ºký nók{kt yuzðkLMk{kt LkkýktLke
[qfðýe ÚkkÞ.
 Mkki «Úk{ rMkt[kE ÞkusLkkLke MÚkkrLkf f[uheLkk


Mkt÷øLk fkÞoÃkk÷f EsLkuh©e yÚkðk yk  rðrðÄ Mkr{ríkyku suðe fu-Ëu¾hu¾ Mkr{rík,
fkÞo¢{{kt «ð]ík yuðe MðiÂåAf MktMÚkkLkku MktÃkfo
rnMkkçk Mkr{rík, LÞkÞ Mkr{ríkLke h[Lkk fhðe
fhðku.
íku{s yk Mkr{ríkykuLku íkk÷e{ ykÃkðe.

 økúk{Mk¼k{kt fkÞoÃkk÷ EsLkuh©e yLku MðiÂåAf  rÃkÞík {tz¤e {khVík Mkíkík Ëu¾hu¾ íkÚkk
MktMÚkkLkk «ríkrLkrÄLku Mkn¼køke rMkt[kE
{k÷Mkk{kLkLke ÔÞðMÚkk, rnMkkçkkuLke ò¤ðýe
ÔÞðMÚkkLkku rðøkíku ÏÞk÷ {u¤ððk yk{trºkík
fhðe.
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 ÚkÞu÷ fk{Lkk VkELk÷ {kÃk ÷uðk íku{s Lknuh (¾) rMkt[kE ËhBÞkLk :
ÃkwLkhkuîkh fk{ Mktíkku»kfkhf heíku Ãkqýo fhðwt.
 {tz¤eyku ykuÃkhuxh ÃkkMkuÚke ÚkÞu÷ rMkt[kELkk
rhÃkkuxo {u¤ððku.
(3) Ãkkýe rðíkhý yLku Mkt[k÷LkLkku íkçk¬ku :
 {tz¤eyu rMkt[kE rð¼køkLku ÚkÞu÷ rMkt[kELkku
(f) rMkt[kE Ãkqðuo :
ËirLkf rhÃkkuxo ykÃkðku.
 {tz¤eLkwt ytËksÃkºk (çksux) çkLkkððwt yLku íkuLkk
ykÄkhu {tz¤e ykŠÚkf heíku MkØh çkLku íkuðk  rMkt[kE ËhBÞkLk ykuÃkhuxhku íku{s økkuXðu÷
ðkhkçktÄe Ãkh Ãkkýe rðíkhý Mkr{ríkyu Mkíkík
rMkt[kELkk Ëh Lk¬e fhðk. fkhkuçkkhe Mkr{ríkyu
Ëu¾hu¾ hk¾ðe.
ytËksÃkºkLku MkkÄkhý Mk¼k{kt hsq fheLku {tsqh
 rMkt[kE ËhBÞkLk Q¼k ÚkÞu÷ «&™ku, Í½zk
fhkððwt.
yÚkðk {w~fu÷eykuLkwt Mk{ÞMkh rLkhkfhý fhðwt.
 Mkkhe rMkt[kE ÔÞðMÚkk Q¼e fhðk sYhe Lkerík
 rMkt[kE ËhBÞkLk fkhkuçkkhe Mkr{ríkyu yðkhLkðkh
rLkÞ{ku ½zðk. fkhkuçkkhe Mkr{ríkyu Lkerík rLkÞ{ku
{¤ðwt yLku rMkt[kELke Mkr{ûkk fhðe.
MkkÄkhý Mk¼k{kt hsq fhe {tsqh fhkððk.
 Mkkhe rMkt[kE ÔÞðMÚkk Q¼e fhðk {tz¤eyu
 Ãkkýe rðíkhý ËhBÞkLk Ëu¾hu¾ {kxu MÚkkrLkf
Lk¬e fhu÷ rLkÞ{kuLkwt [qMíkÃkýu Ãkk÷Lk fhðwt.
ykuÃkhuxhLke ÃkMktËøke fhðe yLku íkuLke
 rMkt[kE rð¼køk yLku rMkt[kE Mkt½ íkhVÚke {¤íkk
sðkçkËkheyku Lk¬e fhðe.
Mkq[LkkuLkku y{÷ fhðku.
 çktÄ{kt WÃk÷çÄ ÃkkýeLkk sÚÚkkLku æÞkLku ÷E
 rMkt[kE ËhBÞkLk sYhe ËVíkhku rLkÞr{ík
{tz¤eLku {¤Lkkh ÃkkýeLke MktÏÞkLku ykÄkhu Ãkkf
rLk¼kððk.
ykÞkusLk yLku íkuLkku rðMíkkh MkkÚkuLke {ktøkýk
 rMkt[kE ËhBÞkLk Lknuh{kt íkqxVqx ÚkkÞ íkku
yhS rMkt[kE rð¼køk{kt hsq fhðe.
íkkífkr÷f {hk{ík fhðe.
 {tz¤e nMíkfLke Lknuhku íku{s ¾uíkhLkk Zkr¤ÞkLke
(øk) rMkt[kE çkkË :
Mk{ÞMkh MkVkE fhðe.
 rMkt[kE rð¼køk MkkÚku hneLku ÚkÞu÷ rMkt[kELkwt
 Ãkkýe rðíkhý íku{s LÞkÞ Mkr{ríkLke h[Lkk
Lk{qLkkYÃk Mkðuo fhðwt.
fhðe yLku íkuLke sðkçkËkheyku Lk¬e fhðe.
 rMkt[kE rð¼køk ÃkkMkuÚke ÚkÞu÷ rMkt[kELkwt rçk÷
 ¾uzqíkku ÃkkMkuÚke rMkt[kELke {ktøkýk yhS
{u¤ððwt.
Mðefkhðe íku{s rÃkÞkðkLke yuzðkLMk{kt ðMkw÷kík
 rMkt[kE ËhBÞkLk ÚkÞu÷ yLkw¼ðku, þe¾ðk {¤u÷
fhðe.
çkkçkíkku yLku {¤u÷ çkkuÄÃkkXLke {tz¤e fûkkyu
Mkr{ûkk fhðe.
 rMkt[kE {kxu yøkkWÚke ðkhkçktÄe Lk¬e fhðe
íku{s Ëhuf ¾uzqíkLku íkuLkk ðkhk ytøkuLkku økux ÃkkMk  ÞkusLkk fûkkLke ®Mk[kE Mkr{ûkk çkuXf{kt ¼køk
ykÃkðku.
÷uðku.
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{kuhðk {tz¤e : ÷kufMknÞkuøkÚke rðfkMk ¼ýe

{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.

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 ðÄw {krníke {kxu MktÃkfo :
÷kufku {kuxu xeÃke fuLkk÷ nkuÞ fu Lk nkuÞ, fþwt Vuh (1) ykÃkLkk LkSfLkk rMkt[kE ¾kíkkLkk yrÄfkhe©e
Ãkzíkku Lkrn. yk ÃkrhÂMÚkríkLku çkË÷ðk økk{Lkk ¾uzqíkku (2) zuð÷kuÃk{uLx MkÃkkuxo MkuLxh, Mknfkhe
MktøkrXík ÚkÞk yLku Lk¬e fÞwO fu {tz¤eLkku ðneðx yuðku
xÞqçkðu÷ ÃkkMku, çkkuÃk÷, y{ËkðkË VkuLk :
fhðku fu MkkiLku Mk{kLk Ãkkýe {¤u.
0h717-h3994/Ãk (Mkn¼køke rMkt[kE{kt
W{Ëk fkÞo fhíke MðiÂåAf MktMÚkk)
{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.

(†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.

rMkt[kE rð¼køk ÃkkMkuÚke LknuhLkku ðneðx
rÃkÞík {tz¤eyu Mkt¼kéÞk çkkËÚke yksrËLk MkwÄe Ëhuf
ÃkkýeLkwt {qÕÞ
¾uzqíkLku íkuLkk Ãkkf-ykÞkusLk «{kýu Ãkkýe rðíkhý
fhðkLkwt þõÞ çkLÞwt Au, suLkkÚke ¾uzqíkkuLke {tz¤e {kxu  zktøkhLkk ÃkkfLku ÷øk¼øk 1h0 Mku.{e. ÃkkýeLke sYh
rðïMkrLkÞíkk ðÄe Au yLku ¾uíke{kt Ãký ðirðæÞfhý
Ãkzu Au.
ÚkÞwt Au. AuÕ÷k yuf ËMkfkÚke økk{Lke 1hÃk nufxh
 òu ÃkkýeLkwt {qÕÞ «rík r÷xh Võík 1 ÃkiMkku økýðk{kt ykðu
s{eLk{kt rMkt[kE Úkðk ÷køke. yksu {tz¤e{kt
íkku Ãký yuf nufxh rðMíkkh{kt zktøkhLkku Ãkkf ÷uðk {kxu
ÃkkýeLkk rðíkhý {kxu økk{{kt çku rþVx (ðkhkçktÄe)
` 1,h0,000/- Lkku ¾[o økýe þfkÞ.
MkðoMkt{ríkÚke økkuXðe Au.
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¾uíke{kt Lkfk{k Ãkkýe (ðuMx ðkìxh)Lkku WÃkÞkuøk
 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

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.

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.

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.

Lkfk{k ÃkkýeLke {kðsík {kxu Lke[u Ëþkoðu÷
{n¥ðLke «r¢Þk yuf{kuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu
Au.

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.

(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.
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(5) heðMko ykuM{kuMkeMk : fkçkorLkf íkÚkk yfkçkorLkf yMkhfkhf Au.

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.

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.

{q¤¼qík heíku òuíkkt ¾uíkeLke árüyu ykðk rLkûkk÷Lk (÷e®[øk) :
ÃkkýeLkku WÃkÞkuøk fhíke ð¾íku ÃkkfLke ÃkMktËøke,
yMkhfkhf rLkûkk÷Lk {kxu Lke[uLkk {wÆkyku
rÃkÞík ÃkØríkLke ÃkMktËøke yLku yLkwfq¤ ¾uíke ÃkØrík
æÞkLku ÷uðk òuEyuu :
yÃkLkkððe òuEyu.
òu fkuE ¾uzqík ÃkkMku rÃkÞíkLkku ðÄkhkLkku (1) økh{ Éíkw fhíkk Xtze Éíkw{kt ÷e®[øk ðÄw
yMkhfkhf heíku ÚkkÞ Au.
ÃkqhðXku WÃk÷çÄ nkuÞ íkku íkuýu yk WÃk÷çÄ Ãkkýe íkÚkk

Lkfk{k Ãkkýe yu{ çktLkuLkku WÃkÞkuøk yuf çkeò MkkÚku (2) ðÄw ûkkh MknLk fhe þfu íkuðk ÃkkfkuLkku WÃkÞkuøk
r{© fheLku yÚkðk íkku ðkhkVhíke rÃkÞík yu{ fhðku
fhðku.
òuEyu.
(3) s{eLk ÃkhLkk ÃkkýeLkku «ðkn ½xkzðk yLku
ÃkkfLke ÃkMktËøke :
s{eLkLkk WÃk÷k Ãkz{kt Ãkzíke ríkhkzku ½xkzðk
¾uz fhðe.
yuðku Ãkkf ÃkMktË fhðku òuEyu fu su ûkkh
MknLk fhðkLke þÂõík Ähkðíkku nkuðku òuEyu yLku rLkíkkh (zÙuLkus) :
ykðk ÃkkýeLke WíÃkkËLk yLku økwýð¥kk Ãkh ¾hkçk
s{eLk{ktLkk ÃkkýeLkk MíkhLku ½xkzðk,
yMkh Úkðe Lk òuEyu.
ûkkheÞíkk Ëqh fhðk yLku Ãkkýe ¼hkðkLkk «&™ku {kxu
rÃkÞík ÃkkýeLke ÃkMktËøke :
rLkíkkhLke ÔÞðMÚkk fhðe {n¥ðLke Au.
íkuLkku ykÄkh ÃkkfLke òík, ÃkkýeLke
rÃkÞík {kxuLkku Mk{Þ :
ðnU[ýeLkku «fkh, s{eLk{kt hnu÷k ûkkh, Ãkkýe
ÞkuøÞ ykÞkusLk fÞko çkkË rÃkÞíkLkwt Ãkkýe
ykÃkðkLke fkÞoûk{íkk, AkuzLkk ¼køkku, ¾uík{sqhku
yLku ðkýkðhýeÞ Ãk]Úk¬hý ðøkuhu çkkçkíkku WÃkh ykÃkðwt òuEyu. Lkfk{w Ãkkýe þwØ Ãkkýe MkkÚku r{©
hnu÷ku Au. Mkk{kLÞ heíku ykuAk «{ký{kt ykðwt Ãkkýe fheLku yÚkðk ðkhkVhíke ÃkkfLke WíÃkkËLkLke økwýð¥kk
ðÃkhkÞ íkku ykŠÚkf íku{s ðkíkkðhýeÞ heíku ðÄw 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 :

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
yuf ytËks {wsçk Ãkkt[ ÷k¾Lke ðMíke WÃkÞkuøkÚke ¾uíkeLku ÷k¼ ÚkkÞ Au íkuLke MkkÚkkuMkkÚk
Ähkðíkk þnuhe rðMíkkh{ktÚke ËirLkf 8Ãk000 ònuh {kLkð ykhkuøÞLkk íku{s ÃkÞkoðhýLkk «&™ku
½Lk{exh Lkfk{wt Ãkkýe ÃkÂç÷f MkwyuÍ MkeMx{{kt yufXwt n÷ fhe þfkÞ Au.
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Lkçk¤e økwýð¥kkÞwõík ÃkkýeÚke rMkt[kE îkhk ÃkkfLke WíÃkkËfíkk ðÄkhku
 ©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

	સિંચાઈના પાણીની રાસાયણિક, ભૌતિક અને
જ ૈવિક ગુણવત્તા કૃ ષિ ઉત્પાદકતા, જમીનની ઉત્પાદકતા,
પેદાશની સલામતી અને ખેતમજૂ ર તેમજ ગ્રાહકોના
આરોગ્ય પર અસર કરે છે. ક્ષાર અને ઝેરી પદાર્થ જ ેવી
રાસાયણિક લાક્ષણિકતાઓ જમીન, છોડ અને સિંચાઇ
પદ્ધતિ માટે જોખમો ઊભા કરે છે, જ ેમ કે તે પાઇપમાં કાટ
લગાડે અને ટપક ચિંચાય પદ્ધતિમાં ડ્રિપરને રાસાયણિક
કચરા દ્વારા જામ કરે છે. શારિરીક લાક્ષણિકતા જ ેમ
કે પાણીમાં રહે લ કચરો ડ્રિપરને જામ કરે છે. જ ૈવિક
લાક્ષણિકતાઓ, જ ેમ કે બેક્ટેરિયા અને જીવાણુઓ માનવ
અને પશુ સ્વાસ્થ્ય તેમજ જમીનમાં છોડ અને સિંચાઈ
પદ્ધતિઓ માટે નુકસાનકારક અસર કરે છે. ચિંચાયના
પાણીમાં ઘણા જુ દા જુ દા તત્વો ઓગળેલા હોય છે.
આમાંના કેટલાક તત્વો છોડને લાભદાયી કાર્ય પૂરું પાડે
છે અને જ્યારે અન્ય તત્વો ફાયદાકારક તત્વો સાથે
દખલ કરે છે. કેટલીક વાર, ઉચ્ચ સાંદ્રતામાં લાભદાયી
તત્વ પણ ઝેરી બની શકે છે.
	સિંચાઈમાં ઉપયોગમાં લેવાતા તમામ જળ
સ્ત્રોતોમાં અશુદ્ધિઓ અને ક્ષાર ઓગળેલા હોય છે, ભલે
તે જમીનની સપાટી પર સંગ્રહ કરે લ અથવા ભૂગર્ભ
જળ હોય. ખેતીમાં પાણીની ગુણવત્તા જમીન, પાક અને
પાણીની ગુણવત્તાની સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાનું જરૂરી
વ્યવસ્થાપન સાથે સંકળાયેલ છે. જમીનનું વિઘટન,
ખારાશ, જમીનની નિતારશક્તિ, દુર્ભાવસ્થા વગેરે જ ેવી
ઘણી સમસ્યાઓ સિંચાઇના પાણીની ગુણવત્તા સાથે
સંબંધિત છે. પાણીની ગુણવત્તા છોડના વિકાસ અને
સિંચાઇ પદ્ધતિના કાર્ય એમ બંને પર અસર કરી શકે છે.
પાણીની ગુણવતામાં ફે રફાર પાકમાં પાણીની ઉપલબ્ધતાને
એટલી હદે ઘટાડી શકે છે કે તે પાક ઉત્પાદન પર માઠી
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અસર પહોચાડે છે. ઘણા વખત પાણીમાં આવતા કેટલાક
કુ દરતી ઘટકો, જ ેમ કે આર્સેનિક હાલના આરોગ્ય
અને કૃ ષિ માટે પડકારરૂપ છે તેમજ તે ભૂગર્ભજળને
કુ દરતી અને કૃ ત્રિમ એમ બંને રીતે દૂષિત કરી શકે છે.
શહે રી વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીની અછત અને ઉચ્ચ
ગુણવત્તાવાળા પાણીની વધતી માંગને કારણે ખેતીમાં માટે
સ્વાભાવિક રીતે ખારા પાણી, કૃ ષિ ડ્નરે ેજનો પ્રવાહ, નીચી
ગુણવત્તાવાળા પાણી અને સારવાર કરાયેલા સ્થાનિક
ખરાબ પાણીનો ઉપયોગ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે.
સિંચાઈમાં ખારાશવાળા પાણીનું સંચાલન
કરવા સતત ધ્યાન આપવું ખૂબ જરૂરી છે. ખારાશના
સંકટનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે, પાણીના નમૂનાનું ત્રણ મુખ્ય
પરિબળો માટે વિશ્લેષણ થવું જોઈએ: કુ લ વિસર્જિત ક્ષાર
(ટીડીએસ), સોડિયમ સંકટ (એસએઆર) અથવા ઝેરી
આયન. ભૂગર્ભ જળ અથવા ગટરનું પાણી ખાસ કરીને
સિંચાઇ માટે વપરાતા પહે લા પાણીમાં ઝેરી તત્વોના
પ્રમાણનું ખૂબ વિશ્લેષણ કરવાની જરૂર છે.
	વિદ્યુતવાહકતા અથવા કુ લ દ્રાવ્ય ક્ષારનું
પરિક્ષણો ખારાશનું માપન કરવાના બે મહત્વના
માપદંડ છે. જમીનના ગુણધર્મો, ભૂગર્ભજળ અને પિયત
દરમિયાન પાણી સાથે સંપર્કમાં આવતું જમીનનું આવરણ
એ સિંચાઇના પાણીની ખારાશ સાથે ક્રિયા પ્રતિક્રિયા કરી
ખારાશના જોખમને વધારે કે ઘટાડે છે. ખારા પાણીનો
સિંચાઈમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે પાક ઉપજમાં
નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. તેમજ કેટલાક પાકો
અન્ય પાક કરતાં ખારાશ પ્રત્યે વધુ સંવેદનશીલ છે.
ખારું પાણી એટલે શું?
જ ે પાણીમાં દ્રાવ્યક્ષારનું પ્રમાણ વિશેષ હોય

તો તે જમીનમાં ભેજ પૂરતો હોવા છતાં પણ પાકનાં
મૂળને તેની જરૂરિયાત મુજબ મુજબ પાણી ગ્રહણ
કરવામાં અવરોધ ઊભો કરે છે. આથી પાકને પાણીની
ખેંચ વર્તાય છે. પાણીમાં કુ લ ક્ષારનું પ્રમાણ કેટલું છે
તેનું માપ વિદ્યુતવહન શક્તિના માપથી જાણી શકાય
છે. જો પાણીની વિદ્યુતવહન શક્તિ ૭૫૦ માઇક્રોંમ્હો/
સેમી (લગભગ ૦.૦૫% ક્ષાર) સુધી હોય તો તે પાણી
કોઇપણ પાક અને જમીન માટે હિતાવહ છે. જો આ
પ્રમાણ ૭૫૦ થી ૨૨૫૦ માઇક્રોંમ્હો/સેમી સુધી હોય તો
જમીનની જાત પ્રમાણે અને ક્ષાર સહન કરી શકે તેવા
પાક માટે કાળજી ભરી રીતે આ પાણી વાપરી શકાય.
પરંતુ જો વિદ્યુતવહન શક્તિ ૨૨૫૦ માઇક્રોંમ્હો/સેમી
(લગભગ ૦.૧૫% ક્ષાર) કરતાં વધારે હોય તો ખાસ
સંજોગો સીવાય આવા પાણીનો ઉપયોગ ખેતી માટે કરવો
હિતાવહ નથી.

છોડ પર ખારાશની અસરો :
છોડ જમીન મારફતે ઘણું બધુ પાણી શોષે છે.
જ્યારે પાણી વધારે ખારાશવાળું હશે ત્યારે ખારાશના
કણો છોડના મૂળ પર તેનું કવચ બનાવી દે છે, જ ે ને લીધે
છોડ પૂરતું પાણી હોવા છતાં પણ ઉર્જા મેળવી શકતો
નથી. તેને લીધે છોડની વૃદ્ધિ બરોબર થઈ શકતી નથી.
ખારાશની અસરો દર્શાવતા ચિન્હો :
(૧) બીજા વિસ્તારની સરખામણીમાં ખારાશવાળા
પાણીમાં છોડની વૃદ્ધિ ધીમી અને અટકેલી જોવા મળે છે.
(૨) નાના અને અલ્પ વિકસિત ફળો આવે છે.
(૩) છોડ ના પાંદડાઑ ઘાટા લીલા રંગના અથવા અમૂક
છોડ વાદળી લીલા જ ેવા કલર ના થાય જાય છે.
(૪) પાંદડાં પીળા, બદામી રંગના ડાઘાવાળા અને ખરવા
માંડે છે (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૩૨)

ખારા પાણીનું વર્ગીકરણ
પાણીનો વર્ગ
બિન ખારું
નહીવત ખારું
માધ્યમ ખારું
વધુ ખારું
ખૂબ ખારું
લવણજલ

વિદ્યુતવાહકતા
ડેસી સાય્મંસ/મીટર
<૦.૭
0.૭ – ૨.૦
૨.૦-૧૦.૦
૧૦-૨૫
૨૫-૪૫
>૪૫

ખારા પાણીથી થતી આર્થિક અસરો ઃ

ખારાશની સાંદ્રતા
મિલિગ્રામ/લિટર
<૫૦૦
૫૦૦-૧૫૦૦
૧૫૦૦-૭૦૦૦
૭૦૦૦-૧૫૦૦૦
૧૫૦૦૦-૩૫૦૦૦
>૩૫૦૦૦

પાણીનો પ્રકાર
પીવાલાયક અને સિંચાઇનું પાણી
સિંચાઈનું પાણી
પ્રાથમિક ડ્નરે ેજનું પાણી અને ભૂગર્ભજળ
ગૌણ ડ્નરે ેજ પાણી અને ભૂગર્ભજળ
ખૂબ સખત ભૂગર્ભજળ
દરિયાઈ પાણી

મૂડીરોકાણનો લાભ આજ ે ગામડાના લોકોને મળતો
નથી.

 ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાથી ખેડતૂ નું જીવન ધોરણ
નીચું જતું જાય છે.
 અન્નનું ઉત્પાદન ઘટે છે.

 જીવનધોરણ નીચે જવાથી આરોગ્ય, પોષણ, શિક્ષણ  ક્ષારવાળા વિસ્તારમાં વધારો થાય છે અને જમીન
જ ેવી બાબતો પર અસર થઇ રહી છે.
બિનઉત્પાદનકીય બની જાય છે.
 સિચાઇ પાછળ કરવામાં આવતું કરોડો રૂપિયાના  ખેડતૂ નું સ્થળાન્તર વધી જાય છે.
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અ.
વૈજ્ઞાનિક
નં.
પધ્ધતિઓ
૧ વ્યવસ્થાપન
પધ્ધતિ

વિવિધ ક્ષાર નિયંત્રણના
કામો
ભૂગર્ભ જળના ખેંચાણનું
નિયમન

પાક પધ્ધતિમાં ફે રફાર
૨ રિચાર્જ પધ્ધતિ ચેકડેમ
રિચાર્જ ટેંક,
રિચાર્જ રિઝરવોયર
રિચાર્જ વેલ
સ્પ્રેડિગ
ં ચેનલ
૩ ક્ષાર નિયંત્રણ ભરતી નિયંત્રકો, બંધારા
પદ્ધતિ
ફ્રેશ વોટર બેરીયર
એક્સ્ટ્રેક્શન વોટર બેરીયર
સ્ટેટિક બેરીયર
૪ દરિયાઈ
દરિયાઈ ખારી જમીનનું
કિનારાની
નવસાધ્યકરણ
જમીનનું
વ્યવસ્થાપન

 જમીનની નિતાર શક્તિ વધે તેવા પ્રયત્નો કરવા
જોઈએ, ઊંડી ખેડ કરી છાણિયું ખાતર, ખોળ,
લીલો પડવાશ વગેરેના ઉપયોગથી જમીનની નિતાર
શક્તિ વધે છે અને જમીન બગડતી અટકે છે.
 પાણીની ગુણવત્તાને આધારે યોગ્ય ક્ષાર સહનશીલ
પાક પસંદ કરવો જોઈએ. કપાસ, જુ વાર, ઘઉં,
બાજરી, સૂર્યમુખી, મોસંબી, દિવેલા, સુગરબીટ,
પાલક, ટામેટા, ખારે ક, બોર, ચીકુ , આંબળા, દાડમ,
જામફળ વગેરે પાકોની ક્ષાર સહનશક્તિ પ્રમાણમાં
વધારે હોય છે.
 ખાતર અને બિયારણનો દર ભલામણ કરતાં સવાયો
રાખવો જોઈએ.

 પાણીની ગુણવત્તાને ધ્યાનમાં લઈ રાસાયણિક
ખાતરો વાપરવા જોઈએ, ભાસ્મિક પ્રકારનાં પાણીમાં
એમોનિયમ સલ્ફેટ, કેન, ડીએપી તથા ક્ષારીય
પ્રકારનાં પાણીમાં યુરિયા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ
વાપરવા હિતાવહ છે. આમ છતાં શક્ય હોય ત્યાં
ક્ષારવાળા પાણીનો ખેતીમાં ઉપયોગ કરતી વખતે શું
સુધી ડીએપી તથા યુરિયાનો ઉપયોગ ટાળવો.
ધ્યાન રાખશો?
 છોડની બે હાર તથા બે છોડ વચ્ચેનું અંતર ભલામણ
 જમીનને સમતલ કરી, પહોળા માથાવાળા નીકકરતાં ઓછુ ં રાખવું.
પાળા બનાવી પાળાના ઢાળ પર પાકનું વાવેતર કરવું
જોઈએ જ ેથી પાણી બીજના સીધા સંપર્કમાં ન આવે  ખેતરને ફરતે પાળા બનાવી વરસાદનું મીઠું પાણી
તેમજ મૂળ વિસ્તારમાં ક્ષારો જમા ના થાય.
ખેતરમાં ભરી રાખવું ફાયદાકારક છે જ ેથી ક્ષારયુક્ત
પાણીનાં વપરાશથી પાકનાં મૂળ વિસ્તારમાં જમા
 પિયત હલકું અને ટુકં ા ગાળે આપવું જોઈએ તેમજ
થયેલ ક્ષારો ધોવાઈ જાય.
જમીનમાં ભેજની ખેંચ થવા દેવી નહી.
 બે-ત્રણ પિયત બાદ એકાદ ભારે પિયત આપવું  ભાષ્મિક પ્રકારની જમીનમાં અતિ ક્ષારીય પાણીનો
ઉપયોગ જમીન સુધારણા માટેનો સરળ ઉપાય છે.
જ ેથી મૂળ વિસ્તારમાં જમા થયેલ ક્ષારો જમીનમાં
ઊંડે નિતરી જશે.
 ભાષ્મિક પ્રકારનાં પાણીનો પિયતમાં ઉપયોગ
 શકય હોય તો વચ્ચે એકાદ સારા પાણીથી પિયત
કરવાનો હોય તો જમીનમાં જીપ્સમની સાથે છાણિયું
આપવું જોઈએ.
ખાતર ઉમેરી ઊંડી ખેડ કરવી લાભદાયક છે.
 ક્ષારયુક્ત પાણીથી ખેતી કરવા માટે ટપક પિયત  મીઠા પાણીની ઉપલબ્ધિ હોય તો વાવણી પહે લાં
પધ્ધતિનો ઉપયોગ ફાયદાકારક છે.
મીઠા પાણીથી એક પિયત આપવું જોઈએ જ ેથી
જમીનના ઉપલા સ્તરમાં જમા થયેલ ક્ષારો ધોવાઈ
 બને ત્યાં સુધી ઉનાળુ પાક ન લેવો અને શિયાળુ
જાય અને પાકનો ઉગાવો સારો થાય જ ે શિયાળુ
પાક પણ શક્ય તેટલો વહે લો લેવાય તેવું આયોજન
પાક માટે વધારે ઉપયોગી છે.
કરવું.
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¾uíke{kt Ëqr»kík Ãkkýe (ykiãkurøkf yLku ½hu÷wt)Lkwt ÔÞðMÚkkÃkLk
 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

પર્યાવરણનું પ્રદૂષણ આજના જમાનામાં
સૌથી મોટી સમસ્યા છે. વધતા જતાં ઔદ્યોગિકરણથી
આપણી જીવનશૈલીમાં આવેલા પરિવર્તનોથી પર્યાવરણ
પર ગંભીર પ્રતિકૂળ પ્રભાવ પડ્યો છે. લગભગ ૧૫૦
વર્ષોમાં વિશ્વમાં અનિયંત્રિત, અનિયમિત અને આડેધડ
વિકાસનુ દુષ્પરિણામ પાણી અને હવાના રૂપમાં આપણી
સામે છે. આપણે એ સમજવું જરૂરી છે કે પાણીમાં ઝેરી
પદાર્થો ભળી જાય તો જ ે પાણી જીવન આપનારૂ છે તે
જીવ લેનાર પણ બની શકે છે, પાણી સાર્વત્રિક દ્રાવ્ય
સ્વરૂપમાં હોય છે. પાણીમાં જ ેટલા તત્વો દ્રાવ્ય થઈ
જાય છે તેટલા અન્ય કાર્બનિક કે અકાર્બનિક દ્રાવણોમાં
થતાં નથી. પાણીના આ ગુણધર્મને લીધે તેનો ઉપયોગ
સર્વવ્યાપી છે. વિશ્વમાં પાણીથી ફે લાતા રોગોની સંખ્યા
અગણિત છે. પાણીથી ફે લાતા પીળિયો, ઝાડા, અતિસાર,
પાચનક્રિયાને લગતા રોગો જ ેવા અનેક રોગોથી વિશ્વમાં
અનેક લોકોના મૃત્યુ થાય છે. આ રીતે ઉદ્યોગો અને
માનવીય પ્રવૃતિઓથી થતા જળપ્રદૂષણથી અનેક રોગો
થાય છે. જળ વ્યવસ્થાપન એક ખૂબ જ મોટો અને
ગૂંચવણભરે લી સમસ્યા છે. અત્રે પાણીની ટુકં ા ગાળાની
અને લાંબા ગાળાની વ્યવસ્થા માટેની રીતો જણાવેલ છે.

સપાટીનું ધોવાણ થાય છે. ઘણા વોટરશેડમાં કેટલાક
કિસ્સાઓમાં પણ આ પ્રકારનું ધોવાણ થાય છે.
કાંપ દ્વારા થતુ ધોવાણ ઃ
ખેતરોથીમાંથી માટીનું ધોવાણ થવું એ કૃ ષિ
પ્રદૂષણનો સૌથી મોટો સ્રોત છે. જળ સંસ્થાનોમા વધુ
પડતા કાંપને લીધે કાદવ થાય છે જ ે પાણીમાં કે પાણી
પાસે ઊછરતી વનસ્પતિની વૃદ્ધિને રોકે છે, માછલીઓના
પગમાં અવરોધ ઊભો કરે છે અને નાના કીડાઓને
ટુપં ો આપે છે. ખેડતૂ ોએ વરસાદી પાણીના પ્રવાહથી થતું
જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું જોઈએ. 		
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)
સામાન્ય પધ્ધતિઓ :






સમોચ્ચ રે ખા પર ખેડાણ કરવું
પાકની હારો વચ્ચે ઘાસ ઉગવા દેવું
પાકની ફે રબદલી કરવી
બારમાસી પાકોનુ વાવેતર કરવું
ધોવાણ ન થાય તે માટે ખેતરોના અંતમાં ઘાસની
વાડ બનાવવી (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)

પોષકતત્વોનું ધોવાણ ઃ
રાસાયણિક ખાતર, જતં ુનાશકો, પશુના
મળમૂત્ર, પાકના અવશેષો અથવા માટીના કણો એ
ખેતરોની જમીનના ધોવાણમા મુખ્ત્યવે
જમીનની સપાટી પર વહે તું પાણી સાથે મિશ્રિત થઈ નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ જ ેવા પ્રદૂષકો જોવા મળે છે
પાણી દૂષિત થાય છે. આ માટે ખેતીમા દૂષિત પાણીની અને તેઓને રસાયણિક ખાતર, પ્રાણીજન્ય ખાતર, નગર
સારવાર એ ખેત વ્યવસ્થાપનનો મુખ્ય હે તુ છે.
તેમજ ઉદ્યોગોમાથી નીકળતું દૂષિત પાણી અથવા કાદવ
જ ેવા સ્વરૂપમા ખેતરોની જમીનના ઉપયોગમાં લેવામાં
અચોક્કસ સ્રોતથી થતું પ્રદૂષણ ઃ
આવે છે. આ રસાયણો પાકના અવશેષો, સિંચાઇનું
	વાવાઝોડા સાથે વરસાદ થવો એ અચોક્કસ પાણી, વન્યજીવન, દૂષિત હવામાન વગેરેમાંથી પણ
સ્રોત છે. આ દરમિયાન ખેતરોમાંથી મુખ્યત્વે ઉપરની ધોવાણમાં ભળે છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)
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પાણીની ગુણવત્તા જાળવવા ખેડત
જતં ુઓ પર નિયંત્રણ મેળવવા અને પાણીની
ૂ ો પોષકતત્વ
વ્યવસ્થાપન યોજનાઓ વિકસાવી શકે ઃ
ગુણવત્તા જાળવવા ખેડતૂ ો સંકલિત જતં ુ વ્યવસ્થાપન
 ખેતરો,પાકનો પ્રકાર, જમીનનો પ્રકાર, જળાશયો (જ ેમાં જ ૈવિક જતં ુ નિયંત્રણનો સમાવેશ થાય છે.)
તકનિકનો ઉપયોગ કરે છે. સુવ્યવસ્થિત રીતે લેન્ડફીલ
વગેરેની માહિતી અને દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા.
સાઈટમાં રોકવા અથવા ભસ્મિકરણ દ્વારા જતં ુનાશકના
 પાક ઉપજનો વાસ્તવિક અંદાજો મેળવવા.
નિકાલ માટેના પ્રતિબંધ કરતાં કેટલીક બીજી સલામત
 જમીન ચકાસણી અને ખાતરમા રહે લા પોષકતત્વોનું રીતો છે.
પૃથક્કરણ કરવું.
ચોક્કસ સ્રોતથી થતું પ્રદૂષણ ઃ
 નોંધપાત્ર પોષકતત્વો ધરાવતા સ્ત્રોતો ઓળખવા
પ્રાણીજન્ય કચરો ઃ
( દા.ત. સિંચાઇનુ પાણી).
 જલ્દીથી ધોવાણ થઈ જાય તેવી જમીનની અંદરની
પશુ અને મરઘાં ઉછેર કરતા ખેડતૂ ોના ખેતરો
સપાટીમાં નાળી કરવી અને છીછરા જલભર જ ેવા તેમજ કારખાના ધરાવતા ખેતરો વગેરે દુષિત પાણીના
નોંધપાત્ર સ્થળોનુ મૂલ્યાંકન કરવું.
મુખ્ય સ્ત્રોત હોઇ શકે. પશુઓના મળમૂત્રમાંથી ઘન
 નિર્ધારિત ઉપજ મેળવવાના લક્ષ્ય સાથે કૃ ષિની અથવા અર્ધઘન પ્રવાહી સ્લરી તૈયાર કરવામાં આવે છે.
ચોકસાઇપૂર્વકની તકનીકો આધારિત રાસાયણિક દુધાળા પશુઓ રાખતા ખેડતૂ ો માટે ખાસ કરીને પ્રવાહી
ખાતર, છાણિયુ ખાતર વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.
સ્લરી મુખ્ય હોય છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)
જતં ુનાશકો ઃ
ઉપદ્રવી જીવાતનું નિયંત્રણ કરવા અને
ઉત્પાદન વધારવા ખેડતૂ ો મોટેભાગે જતં ુનાશકોનો
ઉપયોગ કરે છે પરંતુ રસાયણયુક્ત જતં ુનાશકોથી પાણી
દૂષિત થાય છે. જતં ુનાશકો જમીન પરના પાણીમાં નીચે
જણાવેલ કારણોને લીધે રહે છે.
 જતં ુનનાશકોનો સીધો ઉપયોગ (દા.ત. હવાઈ
છટં કાવ અથવા જળસંસ્થાનો પર છટં કાવ કરવો)
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૩)
 વાવાઝોડા સાથે વરસાદ થવો થાય ત્યારે વહી જતું
પાણી
 નજીકના ખેતરોમાથી પવનની સાથે રે તી ઘસડાવી
કેટલાક જતં ુનાશકો ભૂગર્ભજળમાં પણ જોવા મળે છે.
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«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÷

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

કૃ ષિ વિષયક જમીનની સપાટી કે સપાટી નીચે
(ભૂ:તળ)માંથી વધારાના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થાને
ડ્નરે ેજ કહે વામાં આવે છે. આમ, વધારે પડતા ભરાઇ
રહે તાં પાણીનો નિકાલ કરવાથી પાકના મૂળ વિસ્તારમાં
હવાની અવર-જવર વધતા પાકને ઉપયોગી સૂક્ષ્મ
જીવોની સક્રિય પ્રવૃત્તિ તથા યોગ્ય માત્રાનો ભેજ પાકના
વિકાસની અનુકુળતામાં વધારે કરે છે. આમ તો, સિંચાઇ
અને ડ્નરે ેજ જળ સંસાધન વ્યવસ્થાના ઉપગણનું નિર્માણ
કરે છે અને માનવીય જીવન ટકાવવા માટે નિર્ણાયક છે.
ડ્નરે ેજ વ્યવસ્થા અથવા સિંચાઈ અને ડ્નરે ેજનું મિશ્રણ કૃ ષિ
ઉત્પાદકતા જાળવવા તેમજ તેમાં સુધારો કરવા માટે
સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિવેશ પરિબળો પૈકીનું એક છે. હાલના
વાવેતર વિસ્તારને વધારવા માટે શહે રી અને ઔદ્યોગિક
વિકાસ, રસ્તાઓ અને જમીન અધઃપતનને લીધે ગુમાવેલ
જમીન ફરીથી મેળવવી ખૂબ જ અઘરી છે. આથી, ડ્નરે ેજ
અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની જમીન નવસાધ્ય કરવી જોઈએ.
કૃ ષિ વિષયક જમીનમાં ડ્રેનેજના હે તુઓ :
ડ્નરે ેજ સિંચાઇથી એકદમ ઉલટી પ્રક્રિયા છે જ ેમ
જમીનની સપાટી અને છોડના મૂળ વિસ્તારમાંથી ક્ષારો
સહિત વધારાનું પાણી દૂર કરવામાં આવે છે જ ેથી મૂળ
વિસ્તારમાં છોડને અનુકૂળ વાતાવરણ જળવાઈ રહે અને
જરૂરી પોષકતત્વો છોડને મળી રહે તા સારું ખેત ઉત્પાદન
લઈ શકાય. મોટાભાગના પાકો માટે, જમીનમાંથી
પાણીના નિતાર બાદ મૂળ વિસ્તારમાં ઉપલબ્ધ ભેજથી
તેના ૫૦ % સુધી ભેજની માત્રા આદર્શ માનવામાં આવે
છે. માત્ર ચોખા અને લીલી જ ેવા કેટલાક પાકોને તેમની
વૃદ્ધિના ચોક્કસ તબક્કે જમીન પર પાણી ભરી રાખવાની
જરૂર પડે છે. રાસાયણિક રીતે, તટસ્થ અને બિન-ખારાશ
જમીન પાકની યોગ્ય વૃદ્ધિ અને ઉપજ માટે આદર્શ છે.

છોડના મૂળ વિસ્તારમાં અથવા જમીનની સપાટી પર
વધુ પાણી અને/અથવા ઉચ્ચ માત્રામાં મીઠું છોડના
મૂળને સામાન્ય રીતે કાર્ય કરવામાં અવરોધ ઊભો કરે
છે. પરિણામે, છોડની વૃદ્ધિ અને ઉપજ ઉપર પ્રતિકૂળ
અસર કરે છે. પાણીનો લાંબા સમય સુધી ભરાવો અને
અત્યંત ખારાશના કિસ્સાઓમાં, બીજનો ઉગાવો ન થવા
દેવો અને છોડને કાયમ માટે સૂકવી શકે છે, પરિણામ
સ્વરૂપે ખેત ઉત્પાદનને માઠી અસર પહોંચે છે.
 ખેત ડ્નરે ેજ એ જમીનની સપાટી પર વધારાનું પાણી
અને ભૂગર્ભજળ સ્તરનું નિયમન કરવામાં તેમજ
પાકની ઉપજ જાળવવા અને સુધારવામાં મહત્વના
સાધન તરીકે ભૂમિકા ભજવે છે.


ડ્નરે ેજ જમીનમાં પાણીના વધતા જતા ભૂગર્ભ જળ
સ્તર અને મૂળ વિસ્તારમાં ક્ષારના સંચયને લીધે
ખેતીલાયક જમીનની ઉત્પાદકતામાં થતો ઘટાડો
અટકાવે છે.

 જળસંચય અને ખારાશની સમસ્યાઓના લીધે ખેતી
ઉપયોગમાં ન લેવાતી જમીનને ફરીથી વાવેતર
વિસ્તાર હે ઠળ લાવવાનો એક માત્ર માર્ગ છે.
વધારાના પાણીના સ્ત્રોતો :
	ગુજરાતમાં વધારાના પાણીનો મુખ્ય અને સૌથી
સામાન્ય સ્ત્રોત વરસાદ છે. તેમજ કેનાલની આજુ બાજુ ના
વિસ્તારમાં કેનાલમાંથી થતાં ઝમણ, વધુ પડતી સિંચાઈ,
ઝરણાં અને પૂર છે.
	ગુજરાત જ ેવા અર્ધ-શુષ્ક આબોહવાવાળા
વિસ્તારમાં વધુ વરસાદના લીધે ખેતરોમાં પાણી ભરાવાની
ઘટના ખાસ કરીને વરસાદની મોસમ દરમિયાન સામાન્ય
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તીવ્ર, ભારે તોફાનના લીધે સામાન્ય રીતે થતી હોઈ છે.
વરસાદથી થતી ડ્નરે ેજ સમસ્યા માત્ર વરસાદની માત્રા

પર જ નહીં પરંતુ જમીનની જળ સંગ્રહ ક્ષમતા અને
બાષ્પોત્સર્જનના દર પર પણ આધાર રાખે છે. વરસાદી
પાણીમાથી જમીનમાં ભેજ પાકને લાભદાયી થવા
સંગ્રહિત થઈ શકે છે અથવા સરળતાથી બાષ્પીભવન
થઈ શકે છે જ ેથી જમીનમાંથી માત્ર વધારાના પાણીને જ
દૂર કરવાની જરૂર પડે.
ખેતરોમાં જળવિદ્રીકરણ અને ક્ષાર સંગ્રહની પ્રતિકૂ ળ
અસર:

પાણીના ભરાવાને લીધે છોડના મૂળ વિસ્તારમાં
ઓક્સિજનનો ઘટાડો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડના
પ્રમાણમાં વધારો થાય છે. ઓક્સિજનની
ગેરહાજરીને કારણે ઉપયોગી સૂક્ષ્મ સજીવને

પ્રતિકૂળ અસર કરે છે જ્યારે હાનિકારક જીવોનો
ફે લાવો વધારે છે અને છોડની વૃદ્ધિને નિયંત્રિત
કરે છે.



અસંતુલન સર્જન થાય છે
પાકના મૂળ વિસ્તારમાં વધુ દ્રાવ્ય મીઠું અને /
અથવા ખારાશ જમીનની ભૌતિક સ્થિતિ બગાડે
છે. અત્યંત કથળેલી ક્ષારીય માટી ખૂબ જ
ઓછી નિતારશક્તિ ધરાવે છે. આવા પ્રદેશમાં
પડતો મોટાભાગનો વરસાદ જમીનમાં ઑછી
નિતારશક્તિ હોવાથી વહી જાય છે અને પરિણામે
નજીકના વિસ્તારમાં પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે.
મીઠાની હાનિકારક અસરના કારણે અને બગડેલી
જમીનની સ્થિતિને કારણે પાકમાં ભેજ અને
પોષક તત્વોમાં અપૂરતી ઉપલબ્ધિ થતી હોવાથી
પાક ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે અને અમૂક
આત્યંતિક કિસ્સામાં પાક નિષ્ફળ પણ જાય છે.
ખારાશ અસરગ્રસ્ત જમીનમાં ઉગાડવામાં આવતા
ઘાસચારામાં મોલિબ્લેડમ અને સિલેનિયમ જ ેવા
હાનિકારક તત્વોની માત્રા વધારે હોય છે અને
ઝીંક જ ેવા ફાયદાકારક તત્વોની માત્રા ઓછી
હોઈ છે આથી પોષક તત્વોનું અસંતુલન ઢોરમાં
રોગ પેદા કરે છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ઉપર)

પાણીના ભરાવાને લીધે જમીનમાં તાપમાન
નીચું થવાથી ભૌતિક, રાસાયણિક અને જ ૈવિક
પ્રવૃત્તિઓમાં ખલેલ પહોંચે છે તેમજ તે જતં ુ અને ડ્રેનેજ ગટર વ્યવસ્થાપનના ફાયદાઓ :
રોગોની સમસ્યાને વધારે છે.
	ગટર વ્યવસ્થાપન એ કોઈ પણ ઉત્તમ ખેતીનું
પાણીનો ભરાવો ખેત કામગીરીમાં ખલેલ પહોચાડે અભિન્ન અંગ છે જ ે પાકના સારા ઉત્પાદન માટે
અતિ આવશ્યક છે, આ ઉપરાંત અહી અમુક પ્રકારની
અથવા અશક્ય બનાવે છે.
સમસ્યારૂપી જમીન માટે અમુક ફાયદાઓ નીચે મુજબ
ક્ષાર પાણી સાથે કેશાકર્ષણને લીધે નીચલા વર્ણવામાં આવેલ છે.
સ્તરમાથી ઉપર આવે અથવા ક્ષારયુક્ત ભૂગર્ભ
 તે પાકના વિકાસ માટે અનુકૂળ પર્યાવરણ પૂરું પાડે
જળ સિંચાઈ માટે વાપરવામાં ત્યારે તેની પ્રતિકૂળ
છે. વધારાનું પાણી જ ે પાકના મૂળના શ્વસનને
અસરને વેગ મળે છે. છોડના મૂળ વિસ્તારમાં
અવરોધે છે અને જ ે મોટાભાગે પાકના મૂળ પેશી
ભેજ અને પોષક તત્ત્વોનો ઉપલબ્ધતા પ્રતિબંધિત
પર હૂમલો કરે છે તે દૂર કરવામાં આવે છે.
કરે છે અને મૂળ વિસ્તારમાં ઝેરી અસર ઉત્પન્ન
 જમીનમાં હવાની અવર-જવર જમીનના ઉપયોગી
કરે છે.
બેક્ટેરિયાના વિકાસ માટે જરૂરી છે, જ ે જમીનના
કાર્બનિક પદાર્થો અને ખાતરોને ઉપલબ્ધ
જળવિદ્રીકરણ જમીન-જળ-છોડ સંબંધ પર
ખોરાકમાં રૂપાંતરિત કરે છે તેથી જમીનમાં
પ્રતિકૂળ અસર કરે છે, જ ેનાથી પારિસ્થિતિક
હવાની અવર જવર વધારે છે.
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જમીનના ભૌતિક ગુણધર્મો સુધરે છે. તે માટીનું
જમીનની સપાટી પર એકઠા થયેલ પાણીને
માળખું સુધારે છે અને માટીની નિતારણ ક્ષમતા સમયસર દૂર કરી પાકને થતાં નુકશાન અટકાવા માટે
પણ વધારે છે. ઉચ્ચ નિતાર ક્ષમતા ધોવાણ ઘટાડે અને જમીનની સપાટી પર પાણી ભરતું રોકવા માટે
છે.
તેમજ જમીનની સપાટી પર ધોવાણ થયા વગર ગટર
ડ્નરે ેજ જમીનનું યોગ્ય તાપમાન જાળવે છે. ડ્નરે ેજ પરથી ખેતીના સાધનોથી પસાર થાય શકે તેવી આ એક
દ્વારા વધારાનું પાણી દૂર કરવાથી જમીનનું ખાસ પ્રકારની પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિમાં પિયતનું પાણી
તાપમાન ઝડપથી વધે છે. જમીનનું યોગ્ય તાપમાન જમીનમાં ઝમણ દ્વારા નીચે ન નીતરે અને કુ દરતી રીતે
વનસ્પતિ વૃદ્ધિ અને બેક્ટેરિયલ પ્રવૃત્તિની સ્થિતિને પાણીનો નિકાલ ન થાય ત્યારે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ
વેગ આપી પ્રારંભિક વાવેતર અને સારા અંકુરણ કરવામાં આવે છે. જમીનની સપાટી પર પાણી ભરાવાની
માટે યોગ્ય પરિસ્થિતિ ઊભી કરે છે
સમસ્યા સપાટ જમીન અને તેની આજુ બાજુ ના વિસ્તાર
ડ્નરે ેજ ક્ષારને પાણી સાથે ઓગાળી તેના પ્રમાણમાં તેમજ ઢોળાવવાળી અસમતલ જમની કે જ્યાં કુ દરતી
ઘટાડો કરે છે અને જમીનમાં તેમના સંચયને રીતે પાણીનો નિકાલ ના હોય અને ખાડા ખાબોચિયા
અટકાવે છે.
હોય ત્યાં ઉદ્દભવે છે.
સારી રીતે પાણીના નિકાલ થયેલ જમીનમાં (૨) જમીનની નીચેની સપાટીએ પાકના મૂળ
ખેતીની કામગીરી માટે ઓછા શ્રમની જરૂર પડે વિસ્તારમાંથી વધારાનું પાણી દૂર કરવાની
છે
પદ્ધતિ(Subsurface Drainage) :
વિશાળ પ્રમાણમાં મૂળનો વિકાસ પાકમાં સારી
વૃદ્ધિ કરવાની ક્ષમતાને દર્શાવે છે, જ ેનાથી પાક
પોષકતત્વો અને પાણીને વધુ પ્રમાણમા લઈ સારા
ઉત્પાદનમાં પરિણમે છે.



ભીની જમીન ન હોવાને લીધે કાપણીના સમયે
પાકનું નુકસાન અટકાવવામાં મદદરૂપ થાય છે.



જમીનના ધોવાણમાં ઘટાડો થાય એક સારી
ડ્નરે ેજ વ્યવસ્થા વાળી જમીન વરસાદના પાણીને
રોકવાની વધુ ક્ષમતા ધરાવે છે જ ેના પરિણામે
ધોવાણ ઓછુ ં થાય છે.



ઝેરી પદાર્થોને દૂર કરે છે. યોગ્ય ડ્નરે ેજ ઝેરી
ક્ષારોને પાકના મૂળ વિસ્તારમાંથી દૂર કરવામાં
મદદ કરે છે.

ડ્રેનેજ ગટર વ્યવસ્થાના પ્રકાર :
આ પદ્ધતિમાં પાકના મૂળ વિસ્તારમાં રહે લ
અધિક પાણી (ડ્ઇ
રે નિંગ) દૂર કરવા માટેની ત્રણ
ભૂગર્ભ જળસ્તરને સમયસર નિકાલ કરવામાં છે, જ ેથી
પદ્ધતિ મુખ્યત્વે ઉપયોગમાં લેવામાં છે :
ઉપર દર્શાવેલ આડ અસરોથો પાકને બચાવી શકાય.
(૧) જમીનની સપાટી પરથી વધારાનું પાણી દૂર
આ પદ્ધતિ કેનાલની આજુ બાજુ માં છીછરા ભૂગર્ભ
કરવાની પદ્ધતિ (Surface Drainage) :
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જળ સ્તર ધરાવતા પ્રદેશ અને ઓછી નિતારશક્તિ
ધરાવતા સમસ્યારૂપ વિસ્તાર માટે ઉપયોગી છે. આ
પ્રકારની સમસ્યા ભૂગર્ભજળના ઉપરવાસ રિચાર્જથી
અને જમીનની ઓછી નિતારશક્તિથી થાય છે. આ
પદ્ધતિમાં ૧ થી ૩ મીટર ઊંડાઈએ ખુલ્લી ગટર દ્વારા
ગુરુત્વાકર્ષણથી ઢાળની દિશામાં પ્રવાહથી વધારાના
પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આજકાલ
મોટેભાગે સમસ્યારૂપ વિસ્તારોમાં છિદ્રિત પાઇપ ગોઠવી
પણ વધારાના પાણીનો નિકાલ વધુ પ્રચલિત બનતો જાય

છે કારણકે સપાટી પરથી પાણીના નિકાલ પદ્ધતિની
સરખામણી એ ખેતીલાયક જમીનને ઓછુ ં નુકશાન થાય
છે. છિદ્રિત પાઇપ જમીનમાં પાકના મૂળ વિસ્તારની નીચે
બેસાડવામાં આવે છે તેથી તેમાં છિદ્રો મારફતે પાણીનો
નિતાર થાય ખેતરના છેડે બંધ પાઈપમાં ગુરુત્વકર્ષણથી
ઢાળની દિશામાં પાણીના પ્રવાહ દ્વારા નિકાલ કરવામાં
આવે છે. આ પદ્ધતિમાં આકૃ તિમાં દર્શાવ્યા મુજબ વિવિધ
પ્રકારની સંરચના જમીનની ભૌતિક પરિસ્થિતિના
આધારે ગોઠવી શકાય છે.

(૩) કૂ વા/બોર દ્વારા વધારનું દૂર કરવાની પદ્ધતિ(Vertical Drainage) :

ÃkkfLkk {q¤ rðMíkkh Lke[u Mkw[e ¾wÕ÷e økxh îkhk ÃkkfLke Mkwhûkk
આ પદ્ધતિમાં ખેતરોમાં ચોક્કસ જગ્યાએ (૪) જ ૈવિક ડ્રેનેજ (બાયોડ્રેનેજ) :
ટ્યૂબવેલ અથવા ખુલ્લા કૂવામાથી પંપ દ્વારા વધારનું
પાણી ખેંચી ખેતર બહાર ફે કવામાં આવે છે, પંપિંગ દ્વારા
પાણી ખેંચાતા તેની આજુ બાજુ ના વિસ્તારનું વધારાનું
પાણી ટ્યૂબવેલ અથવા ખુલ્લા કૂવામાં નિતારથી એકઠું
થઈ ભૂગર્ભ જળ સ્તરને અંકુશમાં રાખે છે. કૂવા/બોર
દ્વારા પાણી ખેચવામાં આવે ત્યારે તેની આજુ બાજુ ના
વિસ્તારની જમીન નીચે બેસી ના જાય તેની ખાસ કાળજી
આ પ્રકારની પદ્ધતિમાં ખૂબ જ જરૂરી છે.
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આ પદ્ધતિમાં એક કુ દરતી વનસ્પતિ કવર,
ઝાડની પ્રજાતિઓ અને ઊંચી બાષ્પોત્સર્જનની
ક્ષમતાવાળા કૃ ષિ પાકો સમસ્યારૂપ જમીનમાં વાવેતર
કરવામાં આવે છે. તેમના જીવનની પ્રવૃત્તિ દરમિયાન,
તેઓ મોટા પ્રમાણમાં જમીનમાંથી ભેજને શોષી
બાષ્પોત્સર્જન પ્રક્રિયા કરે છે જ ેના પરિણામે ભૂગર્ભજળનું
પ્રમાણ ઘટાડે છે. આ પદ્ધતિના ઉદાહરણ રૂપે ગુજરાતનાં
ખેડતૂ ો નિલગિરીના પાકનું વાવેતર કરી પાણી ભરાવાની
સમસ્યારૂપ જમીનમાં પણ ખેતી કરીને આવક ઊભી
કરે છે.

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.

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.

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
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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.

«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
¾uík ík÷kðze ¼hðk {kxu ðhMkkËLkk ÃkkýeLkku ðhMkkËLkk ðnuý Ãkh íku{s yLkw©ðý yLku Í{ý Ëh

fu[{uLx rðMíkkh :
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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.

swËk swËk «fkhLke s{eLk {kxu ¾uík ík÷kðzeLke
çkkswykuLkku Zk¤
s{eLkLkku «fkh
fktÃk ðk¤e (f÷u)
fktÃkÞwõík økkuhkzw (f÷u ÷ku{)
huíkk¤ økkuhkzwt (MkuLze ÷ku{)
huíkk¤

Zk¤

(ykze çkksw : Q¼e çkksw)

1:1 Úke 1.Ãk:1
1.Ãk:1 Úke h:1
h.1:1 Úke h.Ãk:1
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
¾uík ík÷kðzeLkku ykfkh :
ík÷kðze{kt fktÃk síkku yxfkðe þfkÞ Au íku{s
¾uík ík÷kðze Mkk{kLÞ heíku ºký «fkhLkk ÃkkýeLkk «ðknLku rLkÞtrºkík fhe ík÷kðze ÃkkýeÚke
ykfkhLke çkLkkððk{kt ykðu Au. (1) [kuhMk (h) ¼he þfkÞ Au. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ઉપર)
÷tçk[kuhMk yLku (3) ŸÄk þtfwyknkh. Mkk{kLÞ heíku ¾uík ík÷kðzeLkk ðÄkhkLkk ÃkkýeLke rLkfk÷ ÔÞðMÚkk
[kuhMk yLku ÷tçk[kuhMk ðÄkhu yLkwfw¤ hnu Au. ykŠÚkf (ykWx÷ux/ðuMx rðÞh):
heíku òuEyu íkku [kuhMk ykfkhLke ík÷kðze ÷tçk[kuhMk
ßÞkhu ¾uík ík÷kðze íkuLke ûk{íkk {wsçk
fhíkkt ðÄkhu yLkwfw¤ hnu Au.
Ãkqýo ¼hkÞ òÞ íÞkhu ðÄkhkLkk ÃkkýeLkk rLkfk÷
{kxu ykWx ÷ux/ ðuMx rðÞh çkLkkððk{kt ykðu Au.
¾uík ík÷kðzeLke ŸzkE yLku çkkswykuLkku Zk¤ :
ykWx÷ux/ðuMx ÃkkýeLkku V÷ku Äe{ku, yufMkh¾ku yLku
¾uík ík÷kðzeLke ŸzkE Mkk{kLÞ heíku
Äkuðký Lk ÚkkÞ íku heíkLkku nkuðku òuEyu. ykWx÷uxLkwt
s{eLkLke QtzkE Ãkh ykÄkh hk¾u Au. yÄoMÚkkLk ELk÷uxLke Ÿ[kE fhíkkt Úkkuzwt Lke[wt (1Ãk Úke h0
þw»f «Ëuþku{kt çkk»Ãke¼ðLk ÔÞÞ ík¤kðLke ŸzkE Mku.{e.) nkuðwt òuEyu. [uLk÷Lkwt Äkuðký yxfkððk
ðÄkhðkÚke ½xkze þfkÞ Au. ík÷kðzeLke ŸzkE {kxu íkuLkk Ãkh ÃkÚÚkh szðk òuEyu.
ðÄkhðkÚke yLkw©ðý ÔÞÞ Ãký ðÄkhu ÚkkÞ Au.
¾uík ík÷kðzeLkk íkr¤Þk {kxu ÷kE®Lkøk :
Mkk{kLÞ heíku ¾uík ík÷kðzeLke ŸzkE h.Ãk Úke 3.Ãk
¾uík ík÷kðze{kt ÃkkýeLkwt Í{ý yLku
{e. íku{s çkkswykuLkku Zk¤ 1.Ãk:1 hk¾ðk{kt
yLkw©ðý yxfkððk {kxu íkr¤Þk{kt ÷kE®Lkøk
ykðu Au.
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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.

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
rMk{uLx MkkÚku #xku yLku ÃkÚÚkhku îkhk
þfkÞ Au.
ík÷kðzeLkk íkr¤Þu ÷kE®Lkøk fhðk{kt ykðu íkku
þYykík{kt ¾[o ðÄkhu ÚkkÞ Au Ãkhtíkw íku fkÞ{e Wfu÷  ûkkhðk¤e s{eLk{kt Ã÷kÂMxf rVÕ{ ÃkkÚkhðkÚke
Au yLku Í{ý îkhk Úkíkku ÃkkýeLkku ÔÞÞ yxfkðe þfkÞ
ík¤kðLkk Ãkkýe{kt ûkkh ¼¤íkku yxfkðe þfkÞ
Au. yíÞkhu ÷kE®Lkøk {kxu ÷uxuMx xufLkku÷kuS{kt
Au.
Ãkku÷eEÚke÷eLkLke þex ¾uzqíkku{kt ÷kufr«Þ ÚkE hne  íkuLkk îkhk ÃkkfLke fxkufxeLke yðMÚkkyu rMkt[kE
Au. Ãkhtíkw ðÄkhu ykÞw»Þ {kxu íkuLke òzkE ÞkuøÞ ÃkMktË
ykÃke þfkÞ Au íku{s ÃkkýeLkku WÃkÞkuøk Ãkeðk
fhðk{kt ykðu Au suLkwt ykÞw»Þ Ãk Úke 10 ð»ko nkuÞ Au.
{kxu fhe þfkÞ Au yLku íku{kt {íMÞ Ãkk÷Lk Ãký
Mkk{kLÞ heíku yíÞkhu Ãk00 {kE¢kuLkLke HDPE
fhe þfkÞ Au.
rVÕ{ 3 Úke 4 {e. ŸzkELkk ík¤kð {kxu ðkÃkhðk{kt
{þeLkLke {ËËÚke swËk swËk «fkhLke ÷kE®Lkøk fhu÷ ¾uík ík÷kðzeLkku ytËkSík çkktÄfk{ ¾[o
¢{

½xf

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

[kuhMk

[kuhMk

[kuhMk

h0 x h0 h7.Ãk x h7.Ãk 17 x 17
11 x 11
17 x 17
8x8

ŸÄk þtfw
ykfkh

ŸÄk þtfw
ykfkh

14 ÔÞkMk
Ãk ÔÞkMk

h0 ÔÞkMk
11 ÔÞkMk

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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[kuhMk

[kuhMk

[kuhMk

ŸÄk þtfw
ykfkh

ŸÄk þtfw
ykfkh

4Ãk7

849

334

181

3Ãk8

3h x 3h

h1 x h1

18 x 18

h4 x h4

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

¢{

½xf

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

7 Ã÷kÂMxf þexLkwt {kÃk, {e.x{e. h4 x h4
8 Ãk00 {kE¢kuLk Ã÷kÂMxf þex
{kxu ÷kE®Lkøk ¾[o `

Ãk7,600

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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Mkthrûkík ¾uíke : ¾uzqíkkuLke ykðf çk{ýe fhðk {kxu yuf yr¼øk{
 ©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

કૃ ષિ ભારતની આર્થિક પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય આધાર
છે અને કૃ ષિનો વિકાસ અને દેશની આર્થિક સમૃદ્ધિ એક
બીજા ઉપર આધારિત છે. જો ભારતને વિશ્વમાં આર્થિક
શક્તિ તરીકે ઉભરવું હશે તો દેશની કૃ ષિ ઉત્પાદકતા
વિકસિત દેશોની કૃ ષિ ઉત્પાદકતાની સમકક્ષ હોવી ખૂબ
જ જરૂરી છે. દેશની કૃ ષિ ઉત્પાદકતા, નફાકારકતા,
અને દેશના મુખ્ય પાકોમાં લાંબા સમય સુધી સ્થિરતા
લાવી શકે તેવી આધુનિક ખેતી પધ્ધતિઓ/કૃ ષિ
ટેક્નોલોજીસની જરૂર છે. જમીન અને અન્ય કુ દરતી
સ્ત્રોતોની કાર્યક્ષમ ઉપયોગ અને ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદન
માટે સંરક્ષિત ખેતી એ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. સંરક્ષિત ખેતીમાં
છોડના સૂક્ષ્મ વાતાવરણને કંટરો્ લ કરી વનસ્પતિ વૃદ્ધિ
માટે યોગ્ય વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે છે જ ેથી ઉચું
ઉત્પાદન મળી શકે છે. ખેડતૂ ોની આવક બમણી કરવા
માટે સંરક્ષિત ખેતી અપનાવવી એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ બની
શકે તેમ છે.
ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી એ એક સંરક્ષિત
ખેતીનો એક પ્રકાર છે જ ે એક આધુનિક ખેતીની પધ્ધતિ
છે. જો કે આ ટેક્નોલોજી સદીઓ જૂ ની છે, પરંતુ ભારત
દેશ માટે હજુ પણ નવી કઈ શકાય છે. ગ્રીનહાઉસએ
પ્લાસ્ટિક કે કાચનાં પારદર્શક કે અર્ધપારદર્શક
આવરણથી ઢાંકેલું ફ્રેમ સાથેનું ચોક્કસ પ્રકારનું માળખું
કે જ ેમાં ખેતીપાકો, શાકભાજી અથવા ફૂલછોડને તેમના
વિકાસ અને ઉત્પાદન માટે જરૂરીયાત મુજબ અંદરના
વાતાવરણમાં ફે રફાર કરી શકાય છે.
છોડને ઉછેરવો એ એક કલા અને વિજ્ઞાન બંને
છે. લગભગ ૯૫ ટકા ખેતી, જ ેવાકે ખાદ્ય પાકો અથવા
રોકડિયા પાકો ખુલ્લા ખેતરોમાં જ ઉગાડવામાં આવે
છે. પ્રાચીન સમયથી માનવીએ કુ દરતી પર્યાવરણીય
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પરિસ્થિતિઓ હે ઠળ છોડ કેવી રીતે ઉગાડવા તે
શીખ્યા છે. કેટલાક સમશીતોષ્ણ વિસ્તારોમાં કે જ્યાં
આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ અત્યંત વિપરીત હોય
અને જ ેના લીધે કોઈ પાકો ઉગાડી ના શકાય અથવાતો
ઘણા ઉચ્ચ મૂલ્યના પાકો કે જ ે ચોકકસ પ્રકારની
હવામાન પરિસ્થિતિમાં જ સારી રીતે ઉગાડી શકાય,
તેના માટે બહારના વાતાવરણથી રક્ષણ પૂરું પાડીને
જરૂરિયાત મુજબનું વાતાવરણ આપી ખેતી કરવાની
એક આધુનિક પદ્ધતિ એટલે ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી.
આ ટેકનોલોજીમાં છોડને અનુકૂળ પર્યાવરણની સ્થિતિ
પૂરી પાડવામાં આવે છે. જ ેને લીધે પવન, ઠડં ી, વરસાદ,
અતિશય રે ડિયેશન, ઊંચું તાપમાન, જતં ુઓ અને રોગો
જ ેવા પ્રતિકૂળ આબોહવાની પરિસ્થિતિઓમાંથી છોડને
સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે. છોડની આસપાસ આદર્શ
સૂક્ષ્મ આબોહવા ગ્રીનહાઉસ / ગ્લાસ હાઉસનું નિર્માણ
કરીને છોડને અનુકુળ વાતાવરણ બનાવી શકાય છે.
સૂક્ષ્મ આબોહવાના સુધારાને લીધે કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ
પણ પાકને, કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ સીઝનમાં
ઉગાવીને સારી ગુણવતા સાથે ઊંચું ઉત્પાદન લઈ શકે
છે.
કૃ ષિ પેદાશની ખાસ કરીને શાકભાજી અને ફૂલ
પાકોની ઉચ્ચ ગુણવત્તાની આજના સમયમાં વધતી જતી
માંગના કારણે ખેડતૂ ો અને ઉદ્યોગકારો ‘હાઈટેક ખેતી’
તરફ વધુને વધુ આકર્ષાયા છે. ગ્રીનહાઉસીસમાં ખાસ
કરીને શાકભાજી અને ફૂલોના ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદન
માટે હાઇટેક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે.
ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા શાકભાજીના પાકો
જ ેવા કે ટામેટા, કાકડી, વટાણા, કોબીજ, મૂળા, લેટ્યુસ,
ડુગ
ં ળી, બીન્સ, પાલક, રીંગણા, ઘોલર મરચા, મશરૂમ

વગેરેનું ઉત્પાદન સીઝન કે ઑફ સીઝન દરમ્યાન ૨
થી ૧૦ ગણું લઇ શકાય છે. ફૂલપાકોમાં ખાસ કરીને
ગુલાબ, જરબેરા, ગલગોટા વગેરે ‘કટફૂલો’ ની વિદેશમાં
વધતી જતી માંગ અને ભારતમાં તેના ઓછા ઉત્પાદન
ખર્ચના કારણે સદરહુ પાકોની ખેતીનું મહત્વ વધી રહ્યું
છે. ફૂલપાકોની ગુણવત્તા જ ેમ કે રંગ, સાઈઝ, દેખાવ,
સ્ટેમ સાઈઝ વગેરે ટિશ્યૂકલ્ચર આધારિત નર્સરીમાંથી
મેળવેલ રોપને જરૂરી હવામાન તેમજ મૂળ માધ્યમ,
પિયતની ગુણવત્તા, ખાતર વગેરે પરિબળોનો જો યોગ્ય
રીતે નિયંત્રણ કરવામાં આવે તો ચોક્કસપણે ગુણવત્તા
સુધારી શકાય છે. આથી સદરહુ પાકો માટે ગ્રીનહાઉસ
અથવા સંરક્ષિત ખેતી વધુ પ્રચલિત થઈ રહે લ છે.
ગ્રીનહાઉસના મુખ્ય ફાયદાઓ :

(૯) રસાયણો, જતં ુનાશકોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ તેમજ
રોગોના નિયંત્રણ થઈ શકે છે.
ગ્રીનહાઉસમાં લઈ શકાતા પાકો :
(૧) ફૂલપાકો : ગુલાબ, જરબેરા, કાર્નેશન, ઓર્કિડ,
એન્થુરીયમ, પોઈનસેટીંગ, લિલિયમ, સેવંતી
(૨) શાકભાજીના પાકો : ટામેટા, કાકડી, લેટ્યુસ,
ડુગ
ં ળી, કોબીજ, વટાણા, પાંદડાવાળા શાકભાજી,
સ્ક્વોસ, ઘોલર મરચાં, બ્રોકોલી, વેલાવાળા
શાકભાજી.
(૩) ધરૂઉછેર : તમાકુ , તેમજ અન્ય પાકોનું ધરુવાડીયું,
ફૂલપાકોનું ધરુવાડીયું.

(૪) ટિશ્યૂકલ્ચર ઃ ટિશ્યૂકલ્ચર આધારિત ડેટપામ, કેળા,
પપૈયા વગેરે પેશી સંર્વધનથી તૈયાર કરે લા છોડ
પાકોની હાર્ડનિંગ સામાન્ય વાતાવરણને અનુરૂપ
બનાવવા.
(૨) પાકોને વહે લા અથવા મોડા લઇ શકવાના કારણે
વધુ આવક મળી શકે છે.
(૫) ઔષધિય પાકો : સફે દ મુસળી, શતાવરી, વેનિલા
(૧) ગ્રીનહાઉસ વાવેતર હે ઠળ પાકની વિશ્વસનિયતા વધે
/ ગુણવત્તા મળે છે.

(૩) મોટા શહે રની નજીકમાં ગ્રીનહાઉસનાં કારણે (૬) ફળપાકો : સ્ટ્રોબેરી, દ્રાક્ષ, તરબૂચ, ટેટી.
ઓછા ક્ષેત્રફળમાં વધુ આવક મેળવી શકાય છે.
ગ્રીનહાઉસના પ્રકાર :
(૪) 	વધુ (૨–૧૫ ગણું) અને સારી ગુણવત્તાવાળુ
આપણા દેશમાં સામાન્ય રીતે ત્રણ કક્ષાના
ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.
ગ્રીનહાઉસ પ્રચલિત છે. તેમાં (૧) સાદા (૨) મધ્યમ
(૫) ફૂલપાકોનું આખા વર્ષ દરમિયાન ઉત્પાદન શક્ય અને (૩) ઉચ્ચ કક્ષાના ગ્રીનહાઉસનો સમાવેશ થાય
છે.
છે. સાદા ગ્રીનહાઉસ ઓછી કિંમતના સ્થાનિક મળતા
(૬) ઑફ સીઝનમાં પણ ફળપાકો અને શાકભાજી પદાર્થ/સામગ્રીથી બનાવેલા હોય છે જ ે નાના ખેડતૂ ો માટે
પાકોનું વાવણી અને ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદન મળી ઉપયોગી ગણી શકાય. મધ્યમ કક્ષાના ગ્રીનહાઉસમાં
અંદરના વાતાવરણને નિયંત્રણ કરવા માનવ સંચાલિત
શકે છે.
સાધનો/વ્યવસ્થા ગોઠવેલ હોય છે. પરિણામે કુ શળ
(૭) મૂળના માધ્યમ (જમીન) ની ગુણવત્તા સારી ન સંચાલકની જરૂરિયાત રહે છે અને જો ભૂલ થાય તો
હોય તો સોઈલલેસ માધ્યમ દ્રારા ઉત્પાદન મેળવી પરિણામ વિપરિત મળવાની શક્યતા રહે છે જ્યારે
શકાય છે.
ઉચ્ચ કક્ષાના ગ્રીનહાઉસ ઔદ્યોગિક ધોરણે ચલાવવામાં
(૮) 	નિકાસ લક્ષી ઉત્પાદન / ગુણવત્તા મેળવી વિદેશી આવે છે જ ેમાં સંપૂર્ણ નિયંત્રણ કમ્પ્યુટર નિયંત્રકો અને
સેન્સર્સ દ્રારા કરવામાં આવતા હોઈ, નિકાસલક્ષી ઉચ્ચ
હં ૂડિયામણ કમાઈ શકાય છે.
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ગુણવત્તાવાળી પ્રોડકટ મેળવી શકાય છે.
(૧) સાદા – ઓછી કિંમતના ગ્રીનહાઉસ :

પ્રકારનાં ગ્રીનહાઉસમાં ર૦૦ માઈક્રોન જાડાઈવાળું યુ.વી.
સ્ટેબિલાઈઝડ પોલથીલીન સ્ક્રુની મદદથી ફ્રેમ ઉપર એક
પડમાં લગાડવામાં આવે છે. થર્મોસ્ટેટ સાથે એકઝોસ્ટ
પંખા, ઈવેપોરે ટીવકૂલિંગ પેડ લગાડવામાં આવે છે. આ
ઉપરાંત ભેજ વધારવા માટે મિસ્ટીંગ સીસ્ટમ પણ લગાડી
શકાય છે. આ પ્રકારનાં ગ્રીનહાઉસનું આખુ માળખુ
જમીનમાં એવી રીતે ઊભુ કરવામાં આવે છે કે જ ેથી
૧ર૦ કિ.મિ./કલાક સુધીની હવાની ગતિ સામે ટકી શકે.
પાયાની ઊંડાઈ જમીનના પ્રકાર મુજબ ૦.પ-૧ મીટર
સુધી રાખી શકાય છે. તાપમાન નિયંત્રણ કરવા સાઈડમાં
અને છાપરા પર રોલિંગ કરી શકાય તે પ્રકારના કુ દરતી
સંવાતકો (૩૦ % ગ્રીનહાઉસના ક્ષેત્રફળના)

લો કોસ્ટ લો ટેક ગ્રીનહાઉસની લાકડા તેમજ
સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ વાંસમાંથી બનાવવામાં આવે છે.
૧પ૦–ર૦૦ માઈક્રોનસની અલ્ટ્રા વાયોલેટ સ્ટેબિલાઈઝડ
(યુ.વી.) પોલથીલીન સીટનો ઉપયોગ કવરીંગ તરીકે થાય
છે. લો કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં હવાની વધુ અવર–જવર
રહે તેમજ અંદર ઠડં ક વધે તે માટે ગ્રીનહાઉસની ફરતે
કંતાન, શેડનેટ, નાયલોન નેટ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં
આવે છે. શેડનેટ યુ.વી. ફિલ્મથી આશરે એક મીટર
ઊંચાઈએ ગોઠવવાથી ૩૦ સે. સુધી તાપમાન ઓછુ ં કરી
શકાય છે. આ પ્રકારનાં ગ્રીનહાઉસમાં મીડિયમ કોસ્ટ
 ઊંચાઈ : ૧૮ થી ૨૧ ફૂટ
તેમજ હાઈકોસ્ટ ગ્રીન હાઉસની જ ેમ તાપમાન, ભેજ,
કાર્બનડાયોકસાઈડ હવાની અવર–જવર વગેરે નિયંત્રણ  ખર્ચ ` ૭૦૦ થી ૧૦૦૦ પ્રતિ ચો.મી.
કરી શકાતા નથી.
 ફૂલપાક-શાક્ભાજી ઉગાડવા ઉપયોગી
 કુ દરતી હવા અવર-જવર પ્રકારના વાંસની ફ્રેમના
(૩) ઉચ્ચ કિંમત – ઉચ્ચ ટેકનોલોજી ગ્રીનહાઉસ :
બનાવવામાં આવે છે. સીઝનલ ફૂલછોડના ધરુ,
રોપાઓ ઉછેરવા, પાંદડાંવાળા શાકભાજી વગેરે
આ ગ્રીનહાઉસની રચના મધ્યમ કક્ષાના
માટે ઉપયોગી છે.
ગ્રીનહાઉસ જ ેવી જ હોય છે સિવાય કે તેમાં વાતાવરણનાં
નિયંત્રણ સારૂ ઓટોમેટિક કમ્પ્યુટર કન્ટ્રોલ સીસ્ટમ હોય
 ખર્ચ ` ૨૦૦-૨૫૦ પ્રતિ ચો.મી.
છે.
 અંદર ગરમી ઘટાડવા છાપરા પર કાળી કે લીલી
 ઔઘગિક ધોરણે ચલાવવા ઉપયોગી
નેટ અથવા કંતાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૪)
 નિકાસલક્ષી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી પેદાશ માટે
ઉપયોગી
(૨) મધ્યમ કિંમતના કુ દરતી હવા અવર-જવર
પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ :
 ખર્ચ ` ૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦ પ્રતિ ચો.મી.
આ પ્રકારનું ગ્રીનહાઉસ ગેલ્વેનાઈઝડ લોખંડ
(જી.આઈ.) પાઈપ્સનું કાયમી સ્ટ્રકચર બનાવવામાં
આવે છે જ ેમાં તાપમાન, ભેજ, કાર્બનડાયોકસાઈડ,
હવાની અવર-જવર, પ્રકાશ વગેરેનું નિયંત્રણ મેન્યુઅલી
અથવા સેમી ઓટોમેટિક હોય છે જ ેથી નીચી કક્ષાના
ગ્રીનહાઉસ કરતાં કિંમત સહે જ ઊંચી પરંતુ ઉચ્ચ
કક્ષાના ગ્રીનહાઉસ કરતાં કિંમત ઘણી નીચી રહે છે.આ

104

 કમ્પ્યુટરાઈઝડ વાતાવરણ નિયંત્રણ અને ખાતર
આપવાની પ્રણાલી (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૪)
ગ્રીનહાઉસના માટે જગ્યાની પસંદગી :
ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટે પસંદ કરવાની
થતી જગ્યા ગ્રીનહાઉસની સાઇઝ કરતાં ઓછામાં
ઓછી બમણી, વધુ પડતો પવન ન હોય, રોડ / રે લ્વે

માર્ગથી જોડાયેલ હોય તેમજ સારી ગુણવત્તાના પાણીની
સગવડતા હોય તેવી રીતે પસંદ કરવી જોઈએ. ઉપરાંત
જમીન સપાટ અને સારા નિતારવાળી હોવી જોઈએ.

ગ્રીનહાઉસમાં પ્રતિ હે ક્ટર ઉત્પાદન
ક્રમ

ગ્રીનહાઉસની ડિઝાઈન અને બાંધકામ :

૧

ટામેટા

આપણા દેશમાં અર્ધગોળાઈ છાપરા ધરાવતા

૨

કેપ્સિકમ

પાઈપ ફ્રેમથી બનાવેલ સ્ટ્રક્ચર પર ૨૦૦ માઈક્રોન

૩

યુ.વી. પ્લાસ્ટિક શીટથી મઢેલા મધ્યમ કક્ષાના ગ્રીનહાઉસ

પાકની
વિગત

ઉત્પાદન (પ્રતિ હે ક્ટર)
ગ્રીનહાઉસ

ઓપન ફિલ્ડ

૧૩૦-૧૫૦

૫૦-૬૫

૮૦-૯૫

૧૦-૧૫

કાકડી

૧૫૦-૧૮૦

૮૦-૯૫

૪

કોબીજ

૩૫-૪૮

૩૦-૪૦

વધુ પ્રચલિત છે. જો કે, આવી પ્લાસ્ટિક શીટનું આયુષ્ય

૫

ફ્લાવર

૧૨-૧૫

૦૭-૧૫

ત્રણ વર્ષ જ ેટલું હોઈ, તેમજ વધુ પડતાં પવન સામે ટકી

૬

રીંગણ

૩૫-૪૨

૩૦-૪૦

શકતી ન હોઈ એક્રેલિક અથવા ૧૬ મિ.મી. જાડાઈની

૭

ભીંડા

૧૬-૨૨

૧૮-૨૮

વાંસની થાંભલીઓ કે પી.વી.સી. પાઈપ વાપરી શકાય

૮

ધાણા

૯૦-૧૦૨

૮૫-૯૫

છે. આ માટે સ્ટ્રકચર પર લાગુ પડતા જુ દા જુ દા ભારની

૯

ગુલાબ

૧૦-૧૫

૧.૨-૩

ગણત્રી ધ્યાનમાં લઇ ડિઝાઈન કરવી જરૂરી છે. એકલા

૧૦

કાર્નેશન

૧૫-૨૦

૭.૫-૧૦

(સિંગલ સ્પાન) ગ્રીનહાઉસ પૂર્વ–પશ્ચિમ દિશામાં તેમજ
મલ્ટી સ્પાન ગ્રીનહાઉસ ઉત્તર–દક્ષિણ દિશામાં પવનની
દિશા તેમજ પ્રકાશ તીવ્રતા પ્રવેશના આધારે ગોઠવવા
જોઈએ. એક સિધ્ધાંત મુજબ જ ે દિશાથી પવન આવતો
હોય તે દિશામાં પેડ અને વિપરીત દિશામાં પંખાવાળી
સાઈડ ગોઠવવી જોઈએ તેમજ નવા ગ્રીનહાઉસમાં
પ્રકાશની તીવ્રતા ઓછામાં ઓછી ૭૦ % અને જુ નામાં
૪૫ % મળી રહે તે પ્રમાણે ગ્રીનહાઉસની દિશા નક્કી
કરી શકાય
પ્રતિ યુનિટ ખર્ચ (જીજીઆરસી પ્રમાણે)
ક્રમ
૧
૨
૩
૪

સરક્ષિત ખેતીનો પ્રકાર
કુ દરતી રીતે વેન્ટિલેટડે
પોલીહાઉસ
પોલી શેડ નેટહાઉસ
શેડ નેટહાઉસ (ડોમ પ્રકાર)
શેડ નેટહાઉસ (ફ્લેટ પ્રકાર)

કિંમત
(પ્રતિ ચો.મી.) `
૭૩૯-૮૬૧
૪૯૫-૫૮૫
૪૬૨-૫૮૫
૪૧૦-૫૭૦

ગ્રીનહાઉસમાં તાપમાનનું નિયંત્રણ :
છોડમાં જીવરાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જ ેવી કે,
પ્રકાશસંશ્લેષણ અને શ્વોસોશ્વાસ યોગ્ય રીતે ક્રિયાન્વિત
થાય તે માટે ગ્રીનહાઉસમાંનું વાતાવરણ અને મૂળ
માધ્યમનું તાપમાન જૂ દા જૂ દા પાક માટે દિવસ તેમજ
રાત્રી દરમ્યાન જુ દા જુ દા તબક્કે જૂ દુ જૂ દુ તાપમાન
જળવાઈ તે ખૂબ જ જરૂરી છે જ ેથી યોગ્ય સાધનો/
પધ્ધતિઓ/વ્યવસ્થાના ઉપયોગથી નિયંત્રણ કરવામાં
આવે છે. સામાન્ય રીતે આપણા દેશનાં ઉત્તર અને
ઉત્તર-પૂર્વમાં ઠડં ીની ઋતુમાં પહાડી પ્રદેશો સિવાય
તાપમાન વધુ નીચું જતું ન હોવાથી ગ્રીનહાઉસમાં ગરમી
ઉત્પન્ન કરવાનાં સાધનો/પદ્ધતિઓની ગોઠવણ કરવાની
જરૂરીયાત રહે તી નથી પરંતુ ગરમીની ઋતુમાં બહારનું
તાપમાન ખૂબ જ ઊંચું જતું હોઈ, ગ્રીનહાઉસમાં ઠડં ક
રહે તે માટે યોગ્ય સાધનો/વ્યવસ્થા ગોઠવવી જરૂરી છે.
ગ્રીનહાઉસમાંના પાનનું ખરે ખર તાપમાન
આસપાસની હવાના તાપમાન અને સૂર્યપ્રકાશ પર
આધાર રાખે છે. ઈવપોટ્રાન્સ્પિરે શન (છોડની ત્વચા અને
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પાયામાંથી ભેજની મુક્તિ) ની કૂલિંગ ઈફે ક્ટ (શીત અસર)
કેન્દ્રવર્તી હોઈ જ ે ટિશ્યૂ (પેશી) નું તાપમાન નિયંત્રિત
થાય છે. જ્યારે છોડ આસપાસની હવામાં બાષ્પીભવનના
રૂપમાં પાણી છોડે તે હવાની ગુણધર્મમાં ફે રફાર કરે છે.
આસપાસની હવાનું તાપમાન અને ભેજનું દબાણ ઘટે છે,
જ્યારે સાપેક્ષ આદ્રતા વધે છે. જ્યારે ગ્રીનહાઉસની હવા
બહારની હવા સાથે વિનિમય થાય ત્યારે વિનિમય થતી
હવાના તાપમાન અને સાપેક્ષ આદ્રતા પણ અસર કરે છે.
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૪)
સારાંશ :
સામાન્ય ખેડતૂ કે સામાન્ય માણસ પણ સંરક્ષિત
ખેતી અપનાવી અને ગ્રીનહાઉસમાં ખેતીની શરૂઆત
કરી શકે છે. એવુ જરૂરી નથી કે વિશાળ ઉચ્ચ કક્ષાનાં
જ ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી થઈ શકે. સામાન્ય લો-કોસ્ટ થી
મધ્યમ કક્ષાના નાના ગ્રીનહાઉસથી પણ શરૂઆત કરી
શકાય છે. જ ેમ જ ેમ તેમાંથી આવક ઊભી થતી જાય તેમ
ગ્રીનહાઉસ હે ઠળનો વિસ્તાર તેમજ સુવિધાઓ વધારી
શકાય અને સફળતાપૂર્વક તેમાં પિયતની સગવડ, ભેજનું
નિયંત્રણ, તાપમાનનું નિયંત્રણ, પ્રકાશનું નિયંત્રણ તેમજ
કાર્બનડાયઓકસાઈડનું નિયંત્રણ કરી ૩ થી પ ગણું
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ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. એક સંશોધન પ્રમાણે ફકત
કાર્બનડાયકોસાઈડનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવાથી રપ-૩૦
ટકા વધારે ઉત્પાદન સામાન્ય ખેતીના પ્રમાણમાં મેળવી
શકાય છે.
સામાન્ય રીતે ખેતીમાં ઉત્પાદન વિદ્યા, એકર
કે હે કટરના આધારે આપવામાં આવે છે પરંતુ સંરક્ષિત
ખેતી અપનાવવાથી થતા ઉત્પાદન ચોરસ ફૂટ અથવા
છોડ દીઠ આપવામાં આવે છે જ ેથી તેના માર્કેટમાં સારા
ભાવ પણ મળી શકે છે અને એટલે જ ગ્રીનહાઉસને
આજ ે ઈન્ડસ્ટ્રીનો દરજજો આપી શકાય છે. વધુમાં
ગ્રીનહાઉસમાંથી મળતી આવક પણ સંપૂર્ણ ટેક્ષ ફ્રી હોય
છે. સરકાર તરફથી ગ્રીનહાઉસ કરવા સારી સહાય
પણ ઉપલબ્ધ છે ઉપરાંત હોટ્રિકલ્ચર મિશન હે ઠળ
પણ બાગાયતી પાકો માટે ઘણી સવલતો આપવામાં
આવે છે જ ેનો ઉપયોગ ખેડતૂ ભાઈઓ તેમજ રસ
ધરાવતા ઈસમો આસાનીથી કરી શકે છે. સબસિડીની
માહિતી માટે ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપનીમાં સંપર્ક
કરવાથી વધુ માહિતી મેળવી શકાય છે. આમ, સંરક્ષિત
ખેતી અપનાવવાથી સારા ભાવ, વધુ ઉત્પાદન અને
ગુણવત્તાસભર ખેતીને લીધે ખેડતૂ ોની આવક ચોકકસ
વધી શકે તેમ છે.

¾uíke{kt {®Õ[økLkku WÃkÞkuøk - ¾uzqíkkuLke ykðf çk{ýe fhðkLke yuf [kðe
 Es. yuMk. çke. MkqÞoðtþe  Es. fu. yuLk. ÔÞkMk  Es. yu. yuLk. fwLkÃkhk
f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykf]Þw, økkuÄhk - 389001
VkuLk : (0h69h) h6Ãk1h8

આજના યુગમાં માનવી કુ દરતી કે માનવ
સર્જિત સંકટોથી બચવા તે વિજ્ઞાનનો સહારો લે છે અને
તેના કારણે જ આજ ે સમગ્ર વિશ્વમાં શોધ થઇ છે. પરંતુ
એટલા જ નવા પડકારોનો સતત સામનો કરે છે. તેમાં
પણ ખેતીનો વ્યવસાય તો સંપુર્ણ કુ દરત પર જ નિર્ભર
છે. વરસાદ, પાણી અને હવામાન બધુ જ કુ દરતને
આભારી છે. આમ, વાતાવરણના ફે રફારના કારણે કયાંક
વરસાદ ઓછો તો કયાંક વધતો, અપુરતો કે અનિયમિત
રહે છે. આની અસર જ ે તે પાક ઉપર ચોકકસ જણાય
છે. કારણ કે પાકને ચાેકકસ આવશ્યક અવસ્થાએ જો
પાણી ન મળે તો પાકને જમીનમાંથી ભેજ લેવો પડે
છે અને આમ થતાં જમીનમાં ભેજની ખેંચ વર્તાય છે.
આના કારણે જ પાકનાં ઉત્પાદનમાં નોંધ પાત્ર ઘટાડો
જોઇ શકાય છે. ગુજરાતના ખેતી ઉત્પાદનના આશરે
૭૫ ટકા જ ેટલા વિસ્તારમાં વરસાદ આધારિત ખેતી
કરવામાં આવે છે માટે ભેજ લાંબો સમય સુધી જળવાઇ
રહે તે અતિ અગત્યનું છે. કૃ ષિ ક્ષેત્રે થતા પ્લાસ્ટિકના
વિવિધ ઉપયોગને ‘પ્લાસ્ટિકલ્ચર’ કહે વાય છે. આ ઉપાય
ખેતીમાં પ્લાસ્ટિકના વિવિધ ઉપયોગોમાંનો સૌથી સરળ
ઉપાય છે ‘મલ્ચિંગ’ (Mulching). જમીનમાં રહે લા
ભેજને લાંબો સમય સુધી જાળવી રાખવા માટે છોડ પાક
કે ઝાડની આજુ બાજુ જમીનને અમુક વસ્તુથી ઢાંકવાની
ક્રિયાને ‘મલ્ચિંગ’ કહે વાય છે. જમીન ઢાંકવા વપરાતા આ
પદાર્થને ‘મલ્ચ’ કહે વાય છે. મલ્ચ તરીકે દાયકાઓથી
ખેડતૂ ો મલ્ચિંગનો ઉપયોગ કરીને ભેજ સંરક્ષણ (પાણીનું
બાષ્પીભવન દ્વારા થતું નુકશાન અટકાવવું), નીંદણ અને
જમીનના તાપમાનની મધ્યસ્થતા ચકાસવા માટે ખેડતૂ ો
વિવિધ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે

જ ેવી કે સૂકા પાંદડાં, ડાંગરનાં તણખલાં, ડાંગરનું ભૂસું,
જુ વારના તણખલા, લાકડાનો વહે ર, શુષ્ક ઘાસ, શેરડીના
શુષ્ક પાંદડાં, નાળિયેરનું ભૂસું, પેપર વગેરે. તે છોડ માટે
એક પ્રકારનું સૂક્ષ્મ આબોહવા બનાવે છે, જ ે માટીમાં
પાણી, માટીના તાપમાન, ભેજ, કાર્બન ડાયાેકસાઈડ
સંવર્ધન અને માટીમાં સૂક્ષ્મજીવાણુઓની પ્રવૃત્તિમાં
વધારો કરીને પાક ઉત્પાદનની ક્ષમતા વધારે છે. આ
રીતે, મલ્ચિંગ એ વધુ તાપમાનના વધઘટની અસરોથી
છોડ અને તેના મૂળને રક્ષણ આપવા માટે છોડના મૂળ
વિસ્તારની આસપાસ માટીને આવરી લેવાની પ્રક્રિયા છે.
મલ્ચિંગના ફાયદાઅાે ઃ
 જમીનમાં ભેજ જાળવી રાખે છે.
 જમીનને આવરણ આપીને જમીનનું તાપમાન ઘટાડે
છે.
 મૂળ અને છોડના વિકાસ માટે જમીનમાં અનુકૂળ
ભેજ પૂરો પાડે છે.
 ખાતરને દૂર જતાં રોકે છે.
 બીજનો ઉગાવો ખૂબ ઝડપથી થાય છે અને નીંદામણ
ખૂબ જ ઓછુ ં થાય છે.
 અળસિયાં અને માટીમાં રહે તા અન્ય સૂક્ષ્મ સજીવો
જ ે પાક માટે ફાયદાકારક છે, તેના માટે આદર્શ
પર્યાવરણ પૂરું પાડે છે.
 ઓછા સમયમાં પાક પરિપક્વ બને છે.
 જમીનનું સૂક્ષ્મ વાતાવરણ સુધારે છે.
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તેની બે વિશિષ્ટ ખાસિયતો છે જ ે બીજા પ્લાસ્ટિકની
સરખામણીમાં અતિ અગત્યની બની રહે છે એ છે કે તે
 સૂકી પ્રકારની ખેતી માટે અસરકારક છે.
ખૂબ જ પાતળુ હોવા છતાં વધુ મજબૂત હોવાથી જલ્દી
 પાકની ઉપજ વધારે અને પાકને સ્વચ્છ રાખે છે.
ફાટતું નથી કે જલ્દી કાણાં પડતાં નથી અને વધારે
પાતળુ હોવાથી ઓછા વજન અને ઓછા ખર્ચમાં વધારે
 ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સુધારે છે.
જમીન ઉપર મલ્ચિંગ કરી શકાય છે અને તે છિદ્રો પડવા
 પાણી તેમજ હવાથી જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે સામે વધારે પ્રતિકારક શકિત ધરાવતું હોવાથી નીંદણ
 ભારે વરસાદ તેમજ તેના કારણે થતાં જમીનના પ્લાસ્ટિકમાં તિરાડ પાડીને કે વીંધીને ઉગી નીકળતું
અટકી જાય છે. હાલમાં સડી જાય તેવા (બાયોડીગ્રેડબ
ે લ)
સંકોચનને ઘટાડે છે.
પ્લાસ્ટિક પણ માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ થયા છે.
મલ્ચ(આચ્છાદન)ના પ્રકારો ઃ
પોલી મલ્ચિંગ શીટ્સ અને ફિલ્મો પણ બજારમાં
મૂળભૂત રીતે, બે પ્રકારના જુ દા જુ દા પ્રકારના ઉપલબ્ધ છે. મલ્ચિંગનો ઉપયોગ એવા વિસ્તારો કે જ્યાં
પદાર્થો છે જ ેમ કે મલ્ચિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં પાણીની તંગી ઊંચી હોય છે ત્યાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે.
સામાન્ય રીતે મલ્ચિંગની ઊંચાઈ બે થી ચાર ઇંચ રાખવી
આવે છે.
જોઈએ જ ેથી અસરકાર કરીતે અને લાંબા ગાળા માટે
(૧) સેન્દ્રિય આચ્છાદન ઃ
જમીનમાં ભેજ જાળવાઈ રહે
 પાણી બચાવે છે.

સેન્દ્રિય પદાર્થો જ ેવા કે કે સૂકા પાંદડાં, ડાંગરનાં
તણખલાં, ડાંગરનું ભૂસું, જુ વારના તણખલાં, લાકડાનો
વહે ર, શુષ્ક ઘાસ, શેરડીના શુષ્ક પાંદળા, નાળિયેરનું
ભૂસું, પેપર વગેરે. સેન્દ્રિય આચ્છાદનના ઉપયોગ
પછી નિકાલની સમસ્યા નથી હોતી પરંતુ સહે લાઈથી
બધી જગ્યાએ પૂરતા પ્રમાણમાં મળવા મુશ્કેલ છે.
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૫)

અકાર્બનિક પદાર્થો જ ેવા કે પ્લાસ્ટિક
આચ્છાદન તરીકે વપરાય છે તેને અકાર્બનિક મલ્ચિંગ
કહે છે. જ્યારે કુ દરતી આચ્છાદન તમામ સમયે અને
સ્થાનો પર ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે , ઇચ્છિત પરિણામો
મેળવવા માટે પ્લાસ્ટિકની જુ દાં જુ દાં રંગો અને જાડાઈમાં
ઉપલબ્ધ આચ્છાદન ઉપયોગ કરી શકાય છે જ ે નીચે
મુજબ છે :

(૨) અકાર્બનિક આચ્છાદન (પ્લાસ્ટિક આચ્છાદન) ઃ

પ્લાસ્ટિક આચ્છાદનના વિવિધ પ્રકારો :

અકાર્બનિક પદાર્થો જ ેવા કે પ્લાસ્ટિક
આચ્છાદન તરીકે વપરાય છે તેને અકાર્બનિક મલ્ચિંગ
કહે છે. અકાર્બનિક મલ્ચિંગ માટે વપરાતા વિવિધ
પ્રકારના પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાયછે જ ેવા કે પોલી
વિનાઇલ કલોરાઇડ (પી.વી.સી.), લીનીયર લો ડેન્સિટી
પોલી ઇથીલીન (એલ.એલ.ડી.પી.ઈ.) આ બધા પ્લાસ્ટિક
મલ્ચોમાં એલ.એલ.ડી.પી.ઇ. પ્લાસ્ટિક વધુ પ્રચલિત
બન્યુ છે. ખેડતૂ ોમાં તેની માંગ વધુ રહે છે કારણ કે

 કાળા આચ્છાદન
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 સ્પષ્ટ અથવા પારદર્શક આચ્છાદન
 બે બાજુ રંગવાળા આચ્છાદન(પીળા / કાળા રંગના,
સફે દ / કાળા રંગના, ચાંદી / કાળા રંગના, લાલ /
કાળા રંગના)
 ડીગ્રેડબ
ે લ મલ્ચ (ફોટો-ડીગ્રેડબ
ે લ, બાયોબાયોડિગ્રેડબ
ે લ) (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૫)

મલ્ચિંગ સંચાલન :
 કોઇપણ પાકમાં મલ્ચિંગ (પ્લાસ્ટિક) પદ્ધતિ
અપનાવતા પહે લા મોટા ઢેફાં (માંગવા અને જમીન
સમતળ કરવી. નિયત અંતરે પાસ કરી જરૂરી
ખાતર આપવું.
 વાવણી કરતા પહે લા થોડા દિવસ અગાઉ મલ્ચિંગ
કરી શકાય છે.
 પ્લાસ્ટિકને ફાટી જતું અટકાવવા અતિ જરૂરી છે

અન્ય તેને પકડ મળી રહે તે માટે કિનારી ઉપર
૬ ઇંચ માટીનો થર કરવો અથવા પડને જમીનમાં
દબાવી દેવું એ અતિ હિતાવહ છે. યંત્ર (ઑટોમેટિક
મલ્ચિંગ મશીન) દ્વારા આચ્છાદન ફિલ્મ પાથરતી
વખતે તેની કિનારી પર આપમેળે માટીનો થર થઇ
જાય છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧૧૫)
ઑટોમેટિક મલ્ચિંગ મશીનની વિશેષતા ઃ
(૧) ટ્કરે ટર પાછળ આસાનીથી ફીટ થાય છે.

છોડને બહાર નીકળવાના ગોળ આકારે કાણાં (૨) પ્લાસ્ટિક મલ્સિગ જમીન પર પાથરે છે અને માટીથી
દબાવે છે.
પાડવાં. ચોરસ કાણાં કરવાથી પ્લાસ્ટિક ફાટી
જાય છે.

(૩) ખાતર પોતાની મેળે પથરાઈ જાય છે.

 પ્લાસ્ટિકના આવરણને જમીન ઉપર પાથરતા પહે લા (૪) ઇન લાઇન ડ્રિપ પથરાતી જાય છે.
બિયારણ ઉગીને સરળતાથી બહાર આવી શકે તેમ
(૫) પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ પર આપોઆપ કાણા પડતા જાય છે
પાકના બે છોડ વરચે નિયત અંતર જાળવવું જ ેથી
છિદ્રો પાડવામાં અને છોડને છિદ્રોમાંથી બહાર (૬) સમય અને મજૂ રી ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.
આવવામાં સહે લાઇ રહે છે.
એક એકરમાં મલ્ચિંગ કરવા માટે અંદાજીત
 પ્લાસ્ટિક શીટને પાથરવા માટે લોખંડના પાઇપની છ મજૂ રો કામે લગાવવામાં આવે છે. જ ેમાં અંદાજીત
ફરતે પટ્ટો બનાવી વીંટાળી પ્લાસ્ટિક પાથરવામાં ` ૧૮૦૦ થી ૧૯૦૦ મજૂ રી ખર્ચ થાય છે જ ેમાં
આવે તો પાથર વામાં અનુકુળતા રહે છે. પાઇપ કામ પૂરું થતા એક થી દોઢ દિવસ થાય છે. જ્યારે
ઉપાડી ફે રવતા જવું અને આગળ વધતા જવું. મલ્ચિંગ મશીનથી માત્ર ` ૪૭૦ થી ૫૦૦ રૂપિયા ખર્ચ
તેમાં ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે જો પાથરવામાં થાય છે અને બે થી ત્રણ કલાકમાં કામ પૂર્ણ થઇ જાય છે.
શીટ (પ્લાસ્ટિક) થોડું ઢીલું રહે એ જરૂરી છે. પરંતુ પ્લાસ્ટિક મલ્ચ પથરાવા માટેનો આશરે ખર્ચ :
તેમાં હવા ભરાય તેટલુ ઢીલું રહે તો પ્લાસ્ટિક ફાટી

શાકભાજી પાકોમાં ૮૦ % વિસ્તાર કવરે જ

જાય છે માટે શકય તેટલી ઓછી હવા ભરાય તેની મલ્ચ કરવા માટે અંદાજિત સૂચક ખર્ચ આશરે હે ક્ટર
ખાસ કાળજી રાખવી. હવે તો આચ્છાદન ફિલ્મ દીઠ ` ૨૦,૦૦૦/- એટલે કે ` ૨ પ્રતિ ચો.મી. ફળપાકો
પાથરવા માટે ટ્કરે ટર સાથે જોડી શકાય તેવા યંત્રો
પણ ઉપલબ્ધ છે.

માટે ૪૦ % વિસ્તારમાં કવરે જ આચ્છાદન કરવા માટે
અંદાજિત સૂચક ખર્ચો આશરે હે ક્ટર દીઠ ` ૧૪,૦૦૦/-

 પ્લાસ્ટિકના પડને હવા ભરાતું અટકાવવા અને એટલે કે ` ૧.૪૦ પ્રતિ ચો.મી..
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પાકના સમયગાળા પ્રમાણે મલ્ચિંગ ફિલ્મની જરૂરિયાતની ગણતરી
પ્લાસ્ટિકની જાડાઈ
માઈક્રોન્સ
૭
૨૦
૨૫
૪૦
૫૦
૧૦૦
૨૦૦
૨૫૦

ગેજ
૨૮
૮૦
૧૦૦
૧૬૦
૨૦૦
૪૦૦
૮૦૦
૧૦૦૦

મિ.મી.
૦.૦૦૭
૦.૦૨
૦.૦૨૫
૦.૦૪
૦.૦૫
૦.૧
૦.૦૨૦
૦.૦૨૫

આચ્છાદન કરવામાં
આવતો વિસ્તાર
(ચો.મી./કિ.ગ્રા.)
૧૪૪
૫૨
૪૨
૨૬
૨૧
૧૧
૫.૩
૪.૨૯

વજન પર યુનિટ
ગ્રામ / ચો.મી.
૬.૯
૧૮.૪
૨૩
૩૮
૪૬
૯૩
૨૦૯
૨૩૩

વિવિધ પાકોમાં યોગ્ય મલ્ચિંગનું કવરીંગ
ક્રમ

પાક

યોગ્ય સલાહભર્યું કવરિંગ (%)

૧

વેલાવાળા શાકભાજી

૨૦-૨૫

૨

ફળ પાકોના પ્રારંભિક તબક્કા માટે

૩૦-૫૦

૩

ફળો પાક અને કંદમૂળ

૪૦-૬૦

૪

પપૈયા, અનાનસ અને શાકભાજી વગેરે

૭૦-૮૦

૫

માટીનું સૌરકરણ

૯૦-૧૦૦

(સ્રોત: નેશનલ કમિટી ઓન પ્લાસ્ટિકલ્ચર એપ્લિકેશન ઇન હોર્ટિકલ્ચરનો રિપોર્ટ)
વિવિધ પરિસ્થિતિમાં મલ્ચ (આવરણ)ની પસંદગી
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
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પરિસ્થિતિની વિગત
ચોમાસુ
બાગાયતી પાકો
માટીનું સૌરકરણ
માટીનું સૌરકરણ દ્વારા નીંદણ નિયંત્રણ
પાક વાવેલ વિસ્તરમાં નીંદણ નિયંત્રણ
રે તાળ જમીન
ખારા પાણીનો ઉપયોગ
ઉનાળુ પાક માટે
જીવજતં ુને દૂર રાખવા
વહે લા ઉગાડવા માટે

સલાહભર્યું મલ્ચ (આવરણ)
છિદ્રાળુ મલ્ય
જાડું આચ્છાદન
પાતળી પારદર્શક ફિલ્મ
પારદર્શક ફિલ્મ
કાળી ફિલ્મ
કાળી ફિલ્મ
કાળી ફિલ્મ
સફે દ ફિલ્મ
સિલ્વર કલર ફિલ્મ
પાતળી ફિલ્મ

વિવિધ પાકમાં મલ્ચ (આવરણ)થી થતો ઉત્પાદનમાં વધારો
ક્રમ
ક
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
ખ
૧
૨
૩
૪
૫
ગ
૧
૨
૩

પાકનો પ્રકાર
મરચી
બટાટા
ફલાવર
ટામેટા
કેપ્સીકમ
ભીંડા
રીંગણ
જરદાલુ
પિચ
જામફળ
દાડમ
સ્ટોબેરી
શેરડી
અખરોટ
મગફળી

મલ્ચ ફિલ્મની જાડાઈ
(માઈક્રોન્સ)
શાકભાજી પાકો
૨૫
૨૫
૨૫
૨૫
૨૫
૨૫
૨૫
ફળપાકો
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૨૫
અન્ય પાકો
૫૦
૫૦
૭

ઉત્પાદકતામાં વધારો
૫૦-૬૦
૩૫-૪૦
૪૦-૫૦
૪૫-૫૦
૩૫-૪૫
૫૦-૬૦
૩૦-૩૫
૩૦-૩૫
૩૦-૩૫
૨૫-૩૦
૩૫-૪૦
૪૦-૫૦
૫૦-૫૫
૨૫-૩૦
૬૦-૭૦

મલ્ચિંગ માટે સબસિડી:

દીઠ ` ૧૬,૦૦૦/- સુધી સબસિડી મળવાપાત્ર થાય છે.

ભારત સરકાર દ્વારા મિશન ફોર
ઇન્ટિગ્રેટડે ડેવલપમેન્ટ ઓફ હોર્ટિકલ્યર અંતર્ગત
પ્લાસ્ટિકલ્ચરના વિવિધ અંગભૂત ભાગ માટે મલ્ચિંગ
માટે થતાં (સ્વીકાર્ય સિસ્ટમ ખર્ચ ` ૩૨,૦૦૦/- પ્રતિ
હે ક્ટર) ખર્ચાના ૫૦ % લેખે બે હે ક્ટર પ્રતિ લાભાર્થીની
મર્યાદામાં સબસિડી આપવામાં આવે છે એટલે કે હે ક્ટર

આ રીતે ખેડતૂ મિત્રો, પ્લાસ્ટિક મલ્ચિંગનો
ઉપયોગથી વિવિધ પાકોમાં થયેલ સંશોધન પરિણામો
મુજબ ૨૫-૭૦ % સુધી ઉત્પાદનમાં વધારો કરી ખેતીના
આવકમાં વધારો કરી ખેડતૂ ોની આવક ૨૦૨૨ સુધીમાં
બમણી કરવાના હે તુને સિદ્ધ કરવામાં યોગદાન આપી
શકે છે.

•
•
•

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-વાયુ પરિવર્તનના લીધે આબોહવામાં
થતા ફે રફાર વૈશ્વિક સ્તરે ખાદ્ય ઉત્પાદન, નૈસર્ગિક
જ ૈવનિવર્સનતંત્રો, શુધ્ધ પાણી, આરોગ્ય, ઊર્જા વગેરેની
સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગી છે જ ે ચિંતાજનક બાબત
છે. એક અનુમાન પ્રમાણે આ સદીના અંત સુધીમાં
ઉષ્ણતમાનમાં ૧.૮ થી ૪0 સે. અને સમુદ્રની સપાટીમાં
૧૮-૫૦ સેે.મી.નાે વધારો થશે. ઉષ્ણતામાનમાં આવી રીતે
વધારો ચાલુ રહે શે તો વૈશ્વિક જળતંત્ર, જ ૈવનિર્વસનતંત્રો,
સમુદ્રની સપાટી, પાક ઉત્પાદન અને આનુસંગિક
પ્રવૃત્તિઓં પર ખૂબજ ગંભીર અસર થશે. વિશેષ કરીને
આવી ગંભીર અસર ભારત સહિત વિકાસશીલ દેશો
ધરાવતા ઉષ્ણકટીબંધ વિસ્તારમાં થશે. વધતી જતી
વસ્તી, શહે રીકરણ, ઔદ્યોગિકરણ, માનવ ઉપભોગ
માટે વધુ ઊર્જા વાપરતી ટેકનોલોજી વગેરે વાતાવરણમાં
મોટા પ્રમાણમાં પ્રદુષકો ઉમેરે છે. વૈશ્વિક સ્તરે હરીતગૃહ
વાયુઓને (ખાસ કરીને મિથેન અને નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ)
હવામાં ઉત્સર્જિત કરવામાં કૃ ષિ અને પશુપાલન ક્ષેત્રનો
એક મહત્વનો ફાળો છે. વૈશ્વિક કુ લ હરીતગૃહ વાયુઓના
૩૧% અને મિથેન તથા નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડના ૫૦%
ઉત્સર્જન માટે એકલું કૃ ષિ ક્ષેત્ર જવાબદાર છે. હાલમાં
ટેકનોલોજી અને સંસાધનોના અતિશય અને બેફામ
ઉપયોગ આધારીત કૃ ષિની વૃદ્ધિ અને વિકાસ થઇ રહ્યાં
છે, તે રીતે ચાલુ રહે શે તો ઉત્સર્જનમાં હજૂ પણ વધારો
થશે.

વરાળ છે. સૂર્યપ્રકાશ પૃથ્વી પર પડતાં તેનું જમીનમાં
શોષણ થાય અને પછી તેનું વાતાવરણમાં ગરમી રૂપે
ઉત્સર્જન થાય. વાતાવરણમાં હરિતગૃહ વાયુઓ આ
ગરમીનો અમૂક ભાગ પકડી રાખે અને તેને અવકાશમાં
ફરી પાછા જવા ન દેવાથી વાતાવરણમાં ગરમી વધે.
જો આવા હરિતગૃહ વાયુઓની ગેરહાજરી હોય તો
પૃથ્વીનું તાપમાન -૧૮0સે. જ ેટલું નીચું રહે છે અને સમગ્ર
જીવસૃષ્ટિ ખતરો ઊભો થાય. પરંતુ હરિતગૃહ વાયુઓનું
પ્રમાણ વધી જાય તો વાતાવરણના ઉષ્ણતામાનમાં
ખુબજ વધારો થાય તેને વૈશ્વિક ઉષ્મિકરણ કહે વાય
અને તે પ્રાદેશિક અને સ્થાનિક ઉષ્મિકરણની કુ લ અસર
છે. વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ ૨૮૦
પીપીએમ થી વધી ને સને ૨૦૧૭ માં ૪૦૦ પીપીએમ
થયું છે અને સને ૨૦૫૦માં ૫૦૦ પીપીએમ થશે.
સને ૧૯૭૦ની સરખામણીએ અત્યારે કુ લ હરિતગૃહ
વાયુઓનું ઉત્સર્જન બમણું થયું છે અને હાલની સ્થિતિ
પ્રમાણે સને ૨૦૫૦ સુધી તેમાં ૭૦ %નો વધારો થશે.
આબોહવામાં થતાં ફે રફાર જ ે તે પ્રદેશના વરસાદ અને
ઉષ્ણતામાનના રૂપમાં પરાવર્તિત થાય છે. તેની અસરો
વાવાઝોડા, પુર, અનાવૃષ્ટિ, અતિવૃષ્ટિ, શીત તથા ઉષ્મ
લહે ર વગેરે જ ેવી અનેક છે. આબોહવામાં થતાં ફે રફાર
વાસ્તવિકતા છે અને જુ દાં જુ દાં વિસ્તારો, રાજ્યો, દેશો
અને ખંડોમાં તેનું પ્રમાણ વધુ-ઓછુ ં હોવાની અનુભૂતિ
થાય છે. વૈશ્વિક ખાદ્ય ઉત્પાદનમાં ઘટાડો, ઘટતી જતી
પાક ઉત્પાદકતા, વગેરે વૈશ્વિક ઉષ્મિકરણના સંકેતો છે.
	વૈશ્વિક ઉષ્મિકરણ કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે
આમ, વૈશ્વિક સ્તરે આબોહવામાં થતાં પરિવર્તનનું ચિત્ર
જવાબદાર મહત્ત્વના હરીતગૃહ વાયુઓ કાર્બન
સ્થાનિક કે પ્રાદેશિક ચિત્ર કરતાં જૂ દુ છે.
ડાયોક્સાઇડ (૬૩ %), મિથેન (૨૪ %), નાઈટ્રસ
ઓક્સાઈડ (૧૦ %) અને અન્ય વાયુઓ (૩ %) જ ેવા
ભારત જ ેવા વિકાસશીલ દેશ કે જ ેની બે
કે ક્લોરોફ્લુરોકાર્બન, હાઈડ્રોફ્લુરોકાર્બન અને પાણીની તૃતિયાંશ વસ્તી આબોહવા સંવેદનશીલ ક્ષ્ાેત્રો જ ેવા કે
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¾uíke{kt Ëqr»kík ÃkkýeLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk

fktÃk îkhk Úkíkw Äkuðký

çkkh{kMke Ãkkfku

Mk{kuå[ hu¾k Ãkh ¾uzký

ÃkkfLke VuhçkË÷e

ðkðkÍkuzk - ðhMkkË - ðnuíkw Ãkkýe

Ãkku»kf íkíðkuLkwt Äkuðký

ÃkðLk MkkÚku huíke ½Mkzkðe

½kMkLke ðkz

ÃkkfLke nkhku ðå[u ½kMk

stíkwLkkþfLkku nðkE Atxfkð

«kýesLÞ f[hku

Mkthrûkík ¾uíke

MkkËk - ykuAe rft{íkLkk økúeLknkWMk

{æÞ{ rft{íkLkk økúeLknkWMk

Wå[ rft{ík (Wå[ xufLkku÷kuS)Lkk økúeLknkWMk

¾uíke{kt {®Õ[økLkku WÃkÞkuøk

MkurLÿÞ ykåAkËLk

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)

કૃ ષિ, બાગાયત, પશુપાલન, મત્સ્યપાલન પર આધારિત
હોઈ, વિવિધ સંજોગો હે ઠળ જળ-વાયુ પરિવર્તન ખાદ્ય
ઉત્પાદન, પાણી પૂરવઠો, જ ૈવિક વૈવિધ્યતા, જીવન
નિર્વાહ વગેરે પર ખરાબ અસર કરશે. જ ેથી ભારત
દેશે વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ તેમજ અનુકૂલન તથા ઉપશમનને
ઉતેજન આપવા અાંતરરાષ્ટ્રીય સમજૂ તીમાં અગ્રેસર
થવું જોઈશે. આ માટે વૈજ્ઞાનિક સમજણ, ક્ષમતા
ઘડતર, સંબંધ જોડાણ અને વ્યાપક મસલત ક્રિયાઓની
જરૂરિયાત રહે શે.
આબોહવા પરિવર્તન સામે બે પ્રકારની
પ્રતિક્રિયાની ગણના થાય છે, ઉપશમન (મિટીગેશન) અને
અનુકૂલન (એડેપ્ટેશન) પધ્ધતિઓં જ ે પૈકી ઉપશમનને
વિગતવાર સમજીએ.

સાથે મળીને ઉપશમન કરવાની આવશ્યકતા છે. આ માટે
હાલમાં કાર્બન ક્રેડિટ અને તેના વિનિમય બાબતે વૈશ્વિક
સ્તરે મસલતો થાય છે.
	વૈશ્વિક ઉષ્મિકરણ સામે લડવા કાર્બન
ડાયોક્સાઈડ માટે ખાળ ક્ષમતા (સીંક કેપેસીટી)
વધારવાની પદ્ધતિ ખૂબ જ સારી છે. આ માટે ભૂખંડનો
વિશાળ વિસ્તાર લાંબા સમય માટે વનસ્પતિ કે પાકો
દ્વારા આવરી રાખવો જોઈએ. જો કે પાકોથી જમીનનો
વિસ્તાર મર્યાદિત સમય માટે આવરી શકાય છે, તેથી
જગ
ં લો, બાગ-બગીચાઓ, ઉદ્યાનો અને વાંસ જ ેવા
બહુવર્ષાયુ પાકો કાર્બન ડાયોક્સાઈડ માટે પાકો કરતા
સારા ખાળ છે. જગ
ં લો વધારવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે,
તેથી કાર્બન ડાયોક્સાઈડ માટે ખાળ ક્ષમતા વધારવા
બાગ-બગીચાઓ, ઉદ્યાનો અને ખેત વનીકરણ (એગ્રો
ફોરે સ્ટ્રી) એ એક જ જમીનમાં ખેતીપાકો સાથે વૃક્ષો
ઉગાડવાની ટકાઉ જમીન ઉપયોગ પદ્ધતિ છે. ખેત
વનીકરણ જ ૈવિક વૈવિધ્યતાની જાળવણી કરવા, જમીનની
ફળદ્રુપતા સુધારવા, વરસાદના પાણીનો ઉપયોગ કરવા
અને જીવાતોનું જ ૈવિક નિયંત્રણ કરવામાં ઉપયોગી છે.
ખેત વનીકરણમાં છાયાપ્રિય રોકડીયા તથા આચ્છાદિત
પાકોના ઉપયોગથી જમીનની ઉત્પાદકતા વધારી શકાય
અને જમીનમાંથી નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડના ઉત્સર્જનનું
ઉપશમન કરી શકાય.

આબોહવાના ઉપશમન (મિટીગેશન)નાે અર્થ
એ છે કે માનવ હસ્તક્ષેપ દ્વારા હરિતગૃહ વાયુઓંનું
ઉત્સર્જન ઓછુ ં કરવું કે રોકવું અથવા તેની ખાળ ક્ષમતા
(સિંક કેપેસિટી) વધારવી જ ે સભાન પ્રણાલીઓની
મદદથી આબોહવામાં પરિવર્તન માટે જવાબદાર છે.
ઉપશમન કાયમી ધોરણે માનવીય જીવન અને તેમની
સંપત્તિમાં આબોહવા પરિવર્તનના લાંબા ગાળાના
જોખમ અને સંકટને ઘટાડે છે. દા.ત. વૈકલ્પિક ઉર્જા
સ્ત્રોતો દ્વારા કોલસાનો ઉપયોગ ઘટાડવો જ ેથી કાર્બન
ડાયોક્સાઈડનું ઉત્સર્જન ઘટે અથવા વધુ વનસ્પતિ
ઉગાડી વાતાવરણમાંના કાર્બન ડાયોક્સાઈડને કેદ કરવો. ફળપાકો દ્વારા આબોહવામાં થતા ફે રફારને
ઘટાડવાના (ઉપશમનના) વિવિધ ઉપાયો ઃ
એમાં કોઈ શંકા નથી કે વાતાવરણમાં
કૃ ષિ મશીનરીમાં બળતણની કાર્યક્ષમતા વધારી,
થયેલ હરિતગૃહ વાયુઓંનું એકત્રિકરણ કે જ ે વૈશ્વિક
ઉષ્મિકરણ માટે કારણભૂત છે તે મહદ અંશે ઔદ્યાેગિક પવન અને સૌર શક્તિનો ઉપયોગ કરીને, ઓછામાં
દેશોના ઉત્સર્જનથી થયું છે. જ ેથી તદન ઉચિત છે કે ઓછુ ખેડાણ અથવા ખેડાણ ના કરી (મીનીમલ અથવા
ઉપશમનનો બોજો તેમના પર પડવો જોઈએ. વૈશ્વિક નો ટિલેજ) વગેરે દ્વારા ઊર્જાના ઉપયોગની કાર્યક્ષમતામાં
ઉત્સર્જનમાં ફક્ત ૩.૧૧ % પ્રદાન કરતાં ભારત દેશ સુધારો કરવો.
દ્વારા કોઈપણ માત્રામાં ઉપશમન ન કરવામાં આવે તો  કૃ ત્રિમ ખાતર, જ ૈવિક ખાતર અને બાયોમાસ
પણ તેની આબોહવા પરિવર્તન પર અસર થશે નહી.
વ્યવસ્થાપન દ્વારા કૃ ત્રિમ ખાતરોના ઉપયોગ
તેમ છતાં અત્યારે વિકાસશીલ અને અવિકસિત દેશો
અને ઉત્પાદનને ઘટાડી, સંગ્રહ અને છાટણી
દરમિયાન ખાતરમાંથી નાઈટ્રોજનના લીચિંગ અને
દ્વારા લગભગ ૬૭ % ઉત્સર્જન થતું હોઈ, તમામ દેશોએ
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વોલેટિલાઈઝેશનને ટાળવા, ધીમે મુક્ત થતા ખાતરો જાડા, પહોળા અને ઝૂમખાવાળા પાંદડા ધરાવે છે તે વધુ
ઉદા. નીમ કોટેડ યુરિયા (નાઇટ્રિફિકેશન અવરાેધક) સારા કાર્બન ડાયોક્સાઇડના જપ્તિ કરતા હોવાનું પણ
લીંબાેળીનું તેલ, લીંબાેળીનાે ખાેળ, થાયાેસલ્ફેટ જાણવા મળેલ છે.
વગેરેનાે ઉપયાેગ કરાે.
કલકત્તાની ‘ઈન્ડિયન સાયન્સ કોલેજ’ના
 જમીન વ્યવસ્થાપન માટે કાર્બનિક ખાતરોનો ઉપયોગ પ્રોફે સર ટી. એમ. દાસે (૧૯૭૯) કરે લ ઊંડા અભ્યાસમાં
કરીને, ખેડાણ ઘટાડી, માટીના સંયોજનોને ટાળવા, જાણવા મળેલ છે કે, આશરે ૫૦ વર્ષના સરે રાશ
બાયોચારનો ઉપયોગ કરી, કવર પાકો વાવીને, આયુષ્યને ધ્યાને લઈને મધ્યમ કદના એક વૃક્ષની કિંમત
ઇન્ટરક્રોપિંગ અને અન્ય પાક પદ્ધતિનો ઉપયોગ આશરે ` ૧૩૦.૨ લાખ થાય છે. એક વૃક્ષ તેમના ૫૦
કરીને જમીનમાં કાર્બનનું પ્રમાણ વધારવું.
વર્ષના આયુષ્ય દરમિયાન ` ૨૧ લાખનો પ્રાણવાયુ પૂરો
પડે છે. જયારે હવાના પ્રદૂષણને શુદ્ધ રાખવાની ` ૪૧.૮
જપ્ત કાર્બન (કાર્બન સીક્વેસ્ટ્રેશન) ઃ
લાખની કામગીરી કરે છે. ઉપરાંત જમીનની ફળદ્રુપતા
	વાતાવરણમાંથી કાર્બન દૂર કરવાની પ્રક્રિયા જાળવી રાખવા અને જમીનનું ધોવાણ અટકાવવાનું
અને તેને અનામત પૂરવઠા તરીકે જમા અથવા સંગ્રહ ` ૨૧ લાખનું કામ કરે છે. જયારે પાણીનું સ્તર ઉંચુ
કરાવવાની પ્રક્રિયાને જપ્ત કાર્બન અથવા કાર્બન લાવી હવામાં ભેજને જાળવવાની ` ૨૫ લાખ અને પશુડાયોક્સાઇડના સંગ્રહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પક્ષીના આશ્રય સ્થાન તરીકે ` ૨૧ લાખની કામગીરી
પ્રકૃ તિમાં મુખ્યત્વે જપ્ત કાર્બન ડાયોક્સાઇડના ત્રણ માર્ગ એક વૃક્ષ કરે છે.
છે:
(૧) ભૌગોલિક જપ્તિ (ઝીયોલોજીકલ
રે ન) અેટલે ભૂગર્ભમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો
સીક્વેસ્ટ્શ
સંગ્રહ મુખ્યત્વે ખાલી તેલ અને ગેસના ખાણોમાં અથવા
ઊંડા, ખોદકામ ન કરી શકાય એવી કોલસાની ખાણોમાં.
રે ન) અેટલે કાર્બન
(૨) સમુદ્રમાં જપ્તિ (ઓશીન સીક્વેસ્ટ્શ
ડાયોક્સાઇડની દ્રાવ્યતા અને જ ૈવિક ફાયટોપ્લાન્કટોન
દ્વારા ઊંડા સમુદ્રમાં સંગ્રહ.

વૃક્ષનું નામ

કાર્બન જપ્ત કરવાની ક્ષમતા
(ટન/હે ./વષૅ)

આંબો

૧૬.૮

આમળા

૧૮.૭

નાળિયેરી

૮ થી ૩૨

સોપારી

૫.૧૪ થી ૧૦.૯૪

કોકોઆ

૨.૦૨ થી ૩.૮૯

ઓઈલપામ

૨૯.૭

વાંસ
૬ થી ૧૩
રે ન) એટલે
(૩) પાર્થિવ સંકલન (ટેરેસ્ટ્રીયલ સીક્વેસ્ટ્શ
કે પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા વનસ્પતિના બાયોમાસ અને કાર્બન ક્રેડિટ ઃ
જમીનમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો સંગ્રહ.
આજના ઔદ્યોગિક યુગમાં કાર્બન ક્રેડિટ અને
પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા કાર્બન ડાયોક્સાઇડના કાર્બન બજારો હરિતગૃહ વાયુની સાંદ્રતામાં થતી વૃદ્ધિને
પાર્થિવ સંકલનમાં ફળપાકોનો અગત્યની ભૂમિકા છે ઘટાડવા માટેના રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયત્નોના
અને તે તેમના બાયોમાસમાં જ ેવા કે પર્ણસમૂહ, શાખા, ઘટક છે. ટુકં માં કહીએ તો, ‘કાર્બન ક્રેડિટ એ વેપારી
મૂળ અને જમીનમાં કાર્બન તરીકે સંગ્રહિત છે અને પ્રમાણપત્ર અથવા એક ટન કાર્બન ડાયોક્સાઈડ અથવા
ખેડતૂ ોને પણ ખોરાક અને આવક પૂરી પાડે છે. વૃક્ષો જ ે એક ટન કાર્બન ડાયોક્સાઈડ સમકક્ષ અન્ય ગ્રીનહાઉસ
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ગેસને મુક્ત કરવાનો અધિકાર રજૂ કરે છે અને જો
તેનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ લેવાતો ન હોય તો તેનો વેપાર
કરી શકાય છે’. એક કાર્બન ક્રેડિટ એક ટન કાર્બન
ડાયોક્સાઇડની બરાબર છે અને અત્યારે એક કાર્બન
ક્રેડિટની કિમત ૯.૪૪ યુરો (` ૭૪૭.૩૬) જ ેટલી છે.
આમ, કાર્બન પરનો ભાવ, કાર્બન પ્રદૂષણના ઉત્સર્જનને
નીચે લાવવાનો અને સ્વચ્છ કરવાના વિકલ્પોમાં રોકાણ
કરવાના સાધન તરીકે, હવે દેશો અને વ્યવસાયો વચ્ચે
વેગ વધવા સાથે સારી રીતે પ્રખ્યાત છે.
ભારત કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો (સીઈઆર)
કરી આવક મેળવવામાં ચીન પછી બીજા ક્રમનો વિશ્વનો
અગ્રણી દેશ છે. યુએનએફસીસીસીના અહે વાલ મુજબ
કુ લ સીઇઆરમાં ૫૫ ટકાથી વધુનો હિસ્સો ચીને
કર્યો છે, જ્યાં કુ લ સીઇઆરમાંથી ૧૫% ભારતના છે.
ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ રાજ્ય છે જ ેણે ૨૦૧૨ સુધીમાં

` ૧,૨૭,૨૧,૪૮૧ સીઈઆર નોંધાયેલા છે, જ ે ભારતમાં

કુ લ સીઇઆરના ૧૮ % છે. ગુજરાતમાં જીએસએફસી
કંપનીએ ૧૬ લાખ વૃક્ષોનું રોપણ કરીને કાર્બન ક્રેડિટ
મેળવવા માટેની સૌપ્રથમ પહે લ કરે લ છે.

	વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડ અને અન્ય
હરિતગૃહ વાયુઓને મુક્ત કરવા માટે કોઈ ખર્ચ નથી
ત્યારે કાર્બન ક્રેડિટનો મુખ્ય બજાર પદ્ધતિઅાેનાે કરીને
ઉપયોગ ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી પ્રક્રિયાઓ લેવાતા
લોકોની સરખામણીએ નીચા ઉત્સર્જન અથવા ઓછા
કાર્બન સઘન અભિગમોની દિશામાં ચલાવવાનાે છે.
હરિતગૃહ વાયુઓના શમનની યોજનાએ ક્રેડિટ ઉત્પન્ન
કરી હોવાથી, આ અભિગમનો ઉપયોગ વેપાર ભાગીદારો
અને વિશ્વભરમાં કાર્બન ઘટાડવા માટેની યોજનાઓ માટે
કરવામાં આવે છે.

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 økúeLknkWMk 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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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
ykÃkýk Ëuþ{kt Ëh ð»kuo 1 Úke 7 sw÷kE MkwÄe (5) ¼qr{økík s¤†kð ðÄkhku ÚkkÞ íku{s ÃkÞkoðhý
ðLk {nkuíMkð fkÞo¢{ku Þkusðk{kt ykðu Au. ykðk
MðåA hnu íku nuíkwÚke Ëhu{ ÔÞðMkkrÞf fkuBÃk÷uûk,
fkÞo¢{ku MkLku 19Ãk0 Úke WsðkÞ Au. íku{ Aíkkt
nkux÷ ðøkuhu MÚk¤kuyu ð]ûkkhkuÃký yrLkðkÞo
hk»xÙeÞ ðLk MktÃkr¥k Lkerík {wsçk fw÷ s{eLk rðMíkkhLkk
çkLkkððwt òuEyu.
33.33 xfk rðMíkkh ðLk nuX¤ nkuðku òuEyu íku
(6) Ëhuf çkk¤f ËeX yuf ð]ûk Lkk{Lkwt Mkqºk Ëhuf
ykÃkýu rMkØ fhe þõÞk LkÚke. yk ytøku rð[khíkkt nðu
þk¤k fku÷uòu suðe þiûkrýf MktMÚkkyu yÃkLkkðe
ykðk fkÞo¢{ku sLkòøkhýLkk {kæÞ{Úke [÷kððk
rðrðÄ «fkhLke ð]ûkku WAuhðk suLke MkV¤íkk
rníkkðn Au. suLkku ykÞkusLkÃkqðof y{÷ fhðk{kt
{kxu MktMÚkkLkk Ëhuf f{o[kheykuLke Ãký {ËË
ykðu íkku WÃkhkuõík ÷ûÞktf rMkØ fhe þfkÞ yLku
÷uðe òuEyu.
ÃkÞkoðhýLke Mk{íkw÷k ò¤ðe þfkÞ.
(7) MðkMÚÞ fuLÿku{kt þwØ ÃkÞkoðhý sYhe nkuE
(1) hMíkkyku, huÕðu, Lknuhku, ík¤kðku ðøkuhuLkk
Ëhuf nkuÂMÃkx÷, LkŠMktøk nku{ ðøkuhu MÚk¤kuyu
rfLkkhu, Mk{wÿLkk rºkfkuý «Ëuþku íkÚkk Ãknkze
ð]ûkkhkuÃký yrLkðkÞo çkLkkððwt òuEyu.
ûkuºkku{kt Lkkþ ÚkÞu÷ ðLkkuLku Vhe Q¼k fhðk
(8) rðrðÄ Mkk{kSf MktMÚkkykuLkk MknÞkuøk îkhk Ëhuf
òEyu.
Mkhfkhe fu ¾kLkøke fkÞo÷Þku{kt MkV¤íkkÃkqðof
(2) rðrðÄ hkßÞkuLkk ðLk rð¼køkku íkÚkk
ð]ûkkhkuÃký fhðwt òuEyu.
f]r»k rð¼køkkuLku ð]ûkkhkuÃký {kxuLkk ÷ûÞktf
(9) Lkðk çkLkíkk hnuXkýku, MkkuMkkÞxeyku ðøkuhu
rLkÄkorhík fhe íku {wsçkLkk ½rLkc fkÞo¢{ku
MÚk¤kuLkk hnuðkMkeykuLku Mkk{kSf MktMÚkkyku
Þkusðk òuEyu.
yLku yuLk.S.yku. MktMÚkkykuLkk «ÞíLkku îkhk
ð]ûkkhkuÃkýLke «uhýk ykÃkðe òuEyu.
(3) økk{zktyku{kt ¾uíkhku Ãkh ð]ûkku WAuhðk ytøkuLkwt
«kuíMkknLk ykÃkðwt òuEyu.
(10) hMíkk ÃkhLkk ð]ûkkhkuÃkýLke sðkçkËkhe íkuLke
ykswçkksw{kt MÚkÃkkÞu÷ Wãkuøkku íku{s ðuÃkkh
(4) ðLk{nkuíMkðLkku «[kh yLku «Mkkh ËuþLkku
øk]nkuLku MkkutÃke ðLkWAuh fhe þfkÞ.
Mkk{kLÞ Lkkøkrhf Mk{S þfu íkuðe heíku fhe
ÞkuøÞ íkktrºkf Mk÷knMkq[Lk ykÃkðk íku{s ðLk (11) ¼khíkLke ík{k{ ÞwrLkðŠMkxeyku{kt yÇÞkMk
{nkuíMkðLke Mkðo©uc fk{økehe {kxu ÃkwhMfkh
fhíkk rðãkÚkeoykuLku Ãknkze MÚk¤ku, hý
ykÃkðku òuEyu.
rðMíkkh ðøkuhu MÚk¤kuyu ÔÞkÃkf «{ký{kt
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ð]ûkkhkuÃký fkÞo {kxu {kuf÷e þfkÞ íku{s íku
ðLk rðMíkkh ðÄðkÚke ¼rð»Þ{kt fÞk ÷k¼ku
Úkfe ¼rð»ÞLke ÃkuZeLke sYrhÞkíkku Mktíkku»ke ÚkE þfu íkuLke {krníke ðíkwo¤ ykfkhu ykf]rík{kt
þfkÞ yLku Mk{]rØ{kt ðÄkhku ÚkE þfu.
Ëþkoðu÷ Au.

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
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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
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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.

123

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

જગ
ં લો એ પૃથ્વી ને મળેલુ પ્રકૃ તિનું વરદાન છે.
જગ
ં લો વન્ય જીવોનું આશ્રયસ્થાન બને છે અને અનેક
જળધારાઓ, ઝરણાઓ અને નદીઓનું ઉદ્ભવ અને
વિકાસ સ્થાન છે. વનો આપણને વૃક્ષોથી આચ્છાદિત
ધરતી આપે છે. આ વનો વૃક્ષો થકી હવામાં પ્રાણ વાયુ
આપે છે અને બદલામાં અંગારવાયુ શોષી લે છે જ ેના
થકી કુ દરતની સમતુલા જળવાઈ રહે છે. આમ વૃક્ષો
પૃથ્વીને શુધ્ધ અને સમોષ્ણ રાખી વાતાવરણના ઝેરને
પચાવીને પૃથ્વી ઉપરના પર્યાવરણને જાળવવાની ભગીરથ
કામગીરી બજાવે છે. પરંતુ કૃ ષિના વિકાસ માટે તથા
પૃથ્વી ઉપર સતત વધતી જતી માનવ વસ્તીના ભરણ
પોષણ માટે જમીનની જરુરિયાત વધતા જગ
ં લોને સાફ
કરીને તેવી રીતે ઉપાર્જિત કરે લ જમીનો ઉપર ખેતી
કરવાની શરુઆત થઇ જ ેના કારણે કાળક્રમે જગ
ં લોનો
નાશ થવા લાગ્યો અને પર્યાવરણીય અસમતુલા ઉદ્દભવી
અને પૃથ્વીની આબોહવામાં પરિવર્તન આવ્યા.
	વનો જ ે પ્રાકૃ તિક સંપદાને જાળવીને યુગોથી બેઠાં
હતાં, તે પ્રાકૃ તિક વારસો અચાનક વસૂકી જવા લાગ્યો.
ઔદ્યોગિકરણના કારણે સતત ઉત્સર્જિત થતો ઝેરી ગેસ
વાતાવરણમાં ભળવાથી વાતાવરણમાં પ્રદૂષણનું સ્તર
ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોચ્યું છે. પૃથ્વીના તાપમાનમાં સતત
વધારો થઇ રહ્યો છે. જ ેના કારણે વરસાદ તથા અન્ય
ઋતુઓનું ઋતુચક્ર ખોરંભાઇ ગયું છે. વાતાવરણમાં થતા
નકારાત્મક ફે રફારો અને વસ્તી વિસ્ફોટ બન્નેના સંયુક્ત
અને સતત આક્રમણને કારણે આપણો આજદિન સુધીનો
સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ, સુખ સંપત્તિ અને તમામ સુવિધાઓ
વેરવિખેર થવા લાગી છે અને તેની વિઘાતક અસર
આપણી તંદુરસ્તી પણ થવા લાગી છે. પર્યાવરણના આ
અચાનક પરિવર્તનની અસર કૃ ષિના ચાર આધારસ્થંભ
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હવા, પાણી, જમીન અને વનસ્પતિ ઉપર થઈ છે, જ ેના
કારણે આપણી કૃ ષિની વણથંભી પ્રગતિ પણ અચાનક
અટકી જવા લાગી છે.
પર્યાવરણ અને કૃ ષિ એક બીજા સાથે સંકળાયેલ
છે. પ્રદૂષિત પર્યાવરણની અસરો વૈશ્વિક જોવા મળે છે.
પર્યાવરણમાં અંગારવાયુની વધ-ઘટથી કૃ ષિ પેદાશ ઉપર
સીધી અસર થઈ છે. વનસ્પતિમાં પ્રકાશસંશ્લેષણની
પ્રક્રિયા વાતાવરણમાં અંગારવાયુનું પ્રમાણ વધવાથી
વેગવંતી થશે, જ ેના કારણે પ્રાથમિક તબક્કામાં પાક
ઉત્પાદન વધશે, પરંતુ સતત વધતું તાપમાન લાંબા
ગાળે જમીનમાંથી મેળવેલું જમીનને સમયસર પરત
ન કરવાની મનોવૃત્તિને લીધે છોડમાં પાણી અને પોષક
તત્વોની જરુરિયાતમાં વધ-ઘટ કરશે અને તનાવ ઉત્પન્ન
કરશે. જ ેના કારણે છોડનો વિકાસ રુંધાઇ જશે અને તેની
વિપરીત અસર પાક ઉત્પાદન ઉપર થશે.
આબોહવામાં આવેલ પરિવર્તનોને કારણે
ભવિષ્યમાં ઉષ્ણકટિબંધ પ્રદેશમાં ઉનાળામાં તાપમાન
વધુ ગરમ થશે અને શિયાળામાં હિમ પડવાની શક્યતા
ઘટશે. પૃથ્વી ઉપર જ્યાં શુષ્ક અને અર્ધશુષ્ક વિસ્તાર
આવેલો છે કે જ્યાં હંમેશા ઊંચુ ઉષ્ણાતામાન હોય છે
અને પાણીની સતત તંગી રહે તી હોય છે, તેવા વિસ્તારમાં
પાકના પાકવાના દિવસોમાં પ્રતિકૂળ અસર થશે અને
આવા વિસ્તારોમાં વૈશ્વિક ગરમીની સતત પ્રતિકૂળ
અસર જોવા મળશે. ભારતમાં શિયાળામાં જ ે વિસ્તારમાં
વરસાદ પડે છે તેવા પ્રદેશમાં વરસાદમાં ઘટાડો થશે,
જ્યારે ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદનુ પ્રમાણ વધશે તેવી
હવામાનશાસ્ત્રીઓ આગાહી કરે છે. આમ, ગરમીના
સમયમાં દુષ્કાળ જ ેવી પરિસ્થિતિ પેદા થશે. જો વૈશ્વિક
ઉષ્ણતામાન વધે તો ઉષ્ણકટિબંધના પ્રદેશમાં ધાન્યનું
ઉત્પાદન ઘટી શકે છે.

હવામાનમાં બદલાવ કરતા ગ્રીનહાઉસ ગેસ અને
પાલતું પ્રાણીઓ જ ેવા કે ગાય, બકરી, ભૂંડ,
તેના સ્ત્રોત :
ભેંસ વગેરે ચાવવાની પ્રક્રિયા દ્વારા ૨૫ % જ ેટલો મીથેન
ગ્રીનહાઉસ ઈફે ક્ટ એ પૃથ્વીના વાતાવરણની ગેસ છોડે છે. ડાંગરના ખેતરમાં પાણી ભરી રાખવાથી
કુ દરતી પ્રણાલી છે. પૃથ્વીને વાતાવરણ ન હોત તો હાલમાં પણ મીથેન ઉત્પન્ન કરતાં બેક્ટેરીયા તેમજ અન્ય
તેનું તાપમાન છે તેના કરતાં ૩૩૦C જ ેટલુ ઠડં ુ હોત. બેક્ટેરીયા ઓક્સીજનની ગેરહાજરીમાં સેન્દ્રિય પદાર્થનું
પૃથ્વીનું વાતાવરણ સૂર્યનાં કિરણોને શોષીને અવકાશ કહોવાણ કરીને મિથેન ગેસ પેદા કરે છે અને દુનિયાનો
તેમજ પૃથ્વી બન્ને તરફ મોકલે છે અને નીચે તરફ ૯૦ % ડાંગરનો વિસ્તાર એશિયામાં આવેલો છે.
આવતા કિરણોની ગરમીથી પૃથ્વીનું તાપમાન વધે છે,
હવામાનમાં બદલાવની જમીનની તંદુરસ્તી પર અસર :
વાતાવરણના લાંબા તરંગોત્સર્જનને લીધે આ તાપમાનમાં
ગુજરાત રાજયની ૧૯૬ લાખ હે ક્ટર જમીનમાંથી
વધુ વધારો થાય છે, જ ેને ‘ગ્રીનહાઉસ ઈફે ક્ટ’ કહે વામાં
ખેડાણલાયક જમીનોમાં પિયતની સુવિધા વધેલ છે, છતાં
આવે છે.
હજુ પણ ૬૦-૬૫ % જમીન વરસાદ આધારિત છે,
કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO2), મીથેન (CH4), વળી ભુગર્ભ જળ વધુ ઊંડે ગયા હોવાથી વિજળી પણ
નાયટ્રસ ઓક્સાઈડ (N2O), ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન (CFOs)
મોંઘી પડે છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી સમગ્ર કચ્છ સુધીના
અને ઑઝોન (O3) એ ગ્રીનહાઉસ અસર કરતા
દરિયાકાંઠાની જમીનો ક્ષારયુક્ત થતી જાય છે.
અને હવામાનમાં બદલાવ લાવતા મુખ્ય ગેસ છે. વૃક્ષો
અંગારવાયુ શોષીને હરીતકણોની મદદ થી ખોરાક બનાવે
પર્યાવરણ અને વનમંત્રાલયના આંકડા મુજબ
છે, પણ બીજા વાયુઓ જ ેવા કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ, ગુજરાતમાં માત્ર ૬ % વિસ્તાર જગ
ં લ હે ઠળ છે તેમાંય
સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, એમોનીયા, નાઇટ્ટરે ,મીથેન વિગેરેને ઘાટા જગ
ં લો હે ઠળ ફક્ત અડધો વિસ્તાર (૩ %)
લીધે વૃક્ષના ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયા અવરોધાય છે. છે. આમ પડતર ગૌચર અને ક્ષારવાળી જમીનોનો
કાર્બનડાયોક્સાઈડ (CO2) વાતાવરણને અસર મોટો ભાગ કૃ ષિવનીકરણ હે ઠળ લાવવો જરુરી છે.
કરતો મહત્વનો વાયુ છે, જ ેને લીધે જમીન વપરાશની રાસાયણિક ખેતી દ્વારા પર્યાવરણની સમસ્યાઓ વધી
પેટર્નમાં બદલાવ, જગ
ં લનો નાશ, જમીનનું આચ્છાદન રહી છે અને અધિક માત્રામાં સિંચાઈને લીધે પાણીના
ઘટવુ, કૃ ષિ અને અન્ય તમામ પ્રવૃત્તિમાં પરિવર્તન આવવું ભરાવાથી જમીનો ક્ષારયુક્ત બની છે, જ ેના કારણે જળ
જ ેવી ઘટનાઓ વધી છે. ઉદ્યોગો અને વાહનો વધવાથી અને જમીનની ગુણવત્તામાં તેમજ ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો
તેમજ જમીનનો ઉપયોગ ખેતીને બદલે ઉદ્યોગોમાં થયો છે.
વધવાથી કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ખૂબ જ વધુ પ્રમાણમાં
કૃ ષિ વનિકરણ એટલે શું ?
વધી રહ્યો છે. વૃક્ષો વાતાવરણનો અંગારવાયુ શોષી લેતા
કૃ ષિ વનિકરણને ‘એગ્રો-ફોરે સ્ટ્રી’ તરીકે
હોય છે, પરંતુ જગ
ં લો અને વૃક્ષો નો નાશ આપણે કરી
રહ્યા છીએ, તેનાથી વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ઓળખવામાં આવે છે કે જ ેમાં ફાર્મની જમીનમાં
શોષવાની પ્રક્રિયા ધીમી પડી ગઇ છે. મહાન સાયન્ટીસ્ટ ખેતીપાકો, વૃક્ષો તથા પશુપાલન સયુંક્ત રીતે કરીને
સ્ટીફન હોકિંગ્સે કહ્યુ હતું કે ‘જો આ રીતે દુનિયાની આર્થિક અને પર્યાવરણીય સાયુજ્ય સ્થાપવામાં આવે છે.
વધતી વસ્તી ઉર્જાનો ઉપયોગ વધારતી રહે શે તો પૃથ્વી કૃ ષિવનીકરણ વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જમીનનો મહત્તમ
પર વસતા માનવ સહિત તમામ જીવજતં ુઓ નામશેષ ઉપયોગ કરવા માટેની એક આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ છે
જ ેમાં વૃક્ષો સાથે ખેતી પાકોનો સમન્વય કરવામાં આવે છે.
થઇ જશે.
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કૃ ષિવનીકરણ નીચે મુજબ કરી પર્યાવરણ પરિવર્તનનો (૬) પવન અવરોધક (વિન્ડ બ્રેક) :
પ્રતિકાર કરી શકાય.
કૃ ષિ પાકોમાં કે ફાર્મના છેડાઓ ઉપર એક કે
(૧) સિલ્વીપાશ્ચર :
વધુ હારમાં વૃક્ષોની રોપણી કરવામાં આવે છે જ ેનાથી
પશુ આહારમાં ઉપયોગી વૃક્ષોની વચ્ચે ઘાસ જમીનમાં પાણી અને પોષક તત્વોનું તથા આબોહવાની
ચારાના પાકોના વાવેતરને સિલ્વીપાશ્ચર કહે છે. વૃક્ષોએ વિષમ પરિસ્થિતિમાં પાકનું રક્ષણ થાય છે.
પશુ આહારનું મહત્ત્વનું ઘટક છે અને કઠીન આબોહવાના
જગ
ં લોની સરખામાણીમાં કૃ ષિવનીકરણ
સંજોગોમાં જયારે વર્ષ દરમ્યાન ઘાસચારાની અછતના
સમયે વૃક્ષોનું પ્રદાન ઘણુજ સાર્થક પુરવાર થાય છે. પધ્ધતિમાં જો કે કાર્બનનો સંગ્રહ મર્યાદિત થાય છે, પરંતુ
વન્ય જીવનની જાળવણી માટે પણ આ પધ્ધતિ ઘણીજ આ પધ્ધતિ અપનાવવાથી વૃક્ષો પર્યાવરણને પ્રદૂષિત કરતા
ફાયદાકારક છે.
ગ્રીનહાઉસ ગેસને શોષીને હવા શુધ્ધ કરે છે, વૃક્ષોની
(૨) એગ્રિ-સિલ્વીપાશ્ચર :
સાથે જમીનનો મહત્તમ ઉપયોગ અન્ન ઉત્પાદન અને
પશુ આહારમાં ઉપયોગી વૃક્ષોની સાથે અન્ય કૃ ષિ પેદાશો માટે કરી શકાય. આપણા રાજ્ય અને
ક્ષેત્રિય પાક અને ઘાસચારાના પાકોનું વાવેતરને એગ્રિ- રાષ્ટ્રમાં ઘણો વિસ્તાર પડતર છે કે જ ેમાં કૃ ષિવનીકરણ
સિલ્વીપાશ્ચર કહે છે, આ પધ્ધતિ મનુષ્ય માટે અનાજ અપનાવી કૃ ષિની વિવિધ પેદાશ પેદા કરી શકાય.
ઉપરાંત પશુ માટે ઘાસચારો વર્ષ દરમ્યાન મેળવી ખરાબાની, પડતર, ગૌચર અને ક્ષારવાળી જમીનોનો
શકાય છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં ૧૧૬)
મોટો ભાગ કૃ ષિવનીકરણ હે ઠણ આવરી શકાય આમ,
(૩) એગ્રિ-હોર્ટિકલ્ચર :
કૃ ષિવનીકરણ અપનાવવાથી હવામાનમાં પરિવર્તનની
ફળઝાડના વાવેતર સાથે ક્ષેત્રિય પાકના અસરો હળવી કરી શકાય છે. અને પર્યાવરણ સંરક્ષણની
વાવેતરને એગ્રિ-હોર્ટિકલ્ચર પધ્ધતિ કહે છે જ ે આર્થિક સાથોસાથ કૃ ષિ ઉત્પાદન અને પશુપાલન અને પોષણ
રીતે ઘણીજ ફાયદાકારક કારણ કે પાક નિષ્ફળ જવાના દ્વારા કૃ ષિને વધુ ઉપજાઉં, અર્થક્ષમ અને ચેતનવંતી કરી
જોખમ સામે રક્ષણ મળે છે.
શકાય છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં ૧૧૬)
(૪) હોર્ટિ-પાશ્ચર :
પ્રાકૃ તિક સ્ત્રોતો,ખેતી તેમજ પર્યાવરણ ઉપર વૈશ્વિક
ફળઝાડના વાવેતર સાથે ઘાસચારાના વાવેતરને અસર અને કૃ ષિવનીકરણનું મહત્ત્વ :
હોર્ટિ-પાશ્ચર પધ્ધતિ કહે છે, જ ે આર્થિક રીતે ઘણીજ
ફાયદાકારક છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં ૧૧૬)
કુ દરતની લાખો વર્ષોની જહે મત પછી સ્થિર
થયેલ પ્રણાલી પ્રમાણે કુ દરતે સજીવ સૃષ્ટિમાં મુખ્ય
(૫) એલે ક્રોપિંગ :
ત્રણ વિભાગમાં સમતુલા બક્ષી છે. (૧)ઉત્પાદકો (વૃક્ષો
વૃક્ષોની બે હાર વચ્ચે ક્ષેત્રિય પાકોના
અને વનસ્પતિ) (૨) ઉપભોક્તાઓ (મનુષ્ય સહિતના
વાવેતરને એલે-ક્રોપિંગ કહે છે. આ પધ્ધતિમાં એકથી
વધુ પાકોનું સંકલન કરાય છે, જ ેનાથી પ્રકાશસંશ્લેષણ પશુ પંખીઓ) અને (૩) વિઘટકો (સુક્ષ્મ જીવાણુઓ).
વધવાથી કાર્બનનો સંગ્રહ થઇ જમીનના પોષક તત્વોનો પરંતુ માણસે ઇશ્વરે બક્ષેલી આ સમતુલાને ભારે મોટી
અસરકારક ઉપયોગ થઇ શકે છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં ખલેલ પહોંચાડી છે અને કુ દરતના જીવંત ચલણનું મૂલ્ય
૧૧૬)
ઘટાડીને નિર્જીવ કરી રહે લ છે.
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કૃ ષિવનીકરણ અર્થાત એગ્રોફોરે સ્ટ્રી એટલે કે
જ ેમાં કૃ ષિ પાકોની સાથેસાથે વૃક્ષો ઉછેરવાનો સંકલિત
અભિગમ કે જ ેમાંથી તેમજ અનાજ, શાકભાજી, દૂધ,
ઘાસચારો, બળતણ, ફળો અને ઔષધિઓ મળી રહે
અને એકમ વિસ્તારમાંથી વધુ આવક મળે, તે માટે
આ જૂ નો અભિગમ ભારતમાં વર્ષો પુરાણો હતો, જ ે
ભૂલાવાથી અને હાલની રાસાયણિક ખેતીથી પર્યાવરણને
ખૂબ જ નુકશાન થયેલ છે, ખેતી પોષણક્ષમ રહી નથી
અને ખેડતૂ ો ખેતી છોડી રહ્યા છે. આવા સંજોગોમાં
ખેતીમાં કૃ ષિવનીકરણનો અભિગમ ખેડતૂ ને ટકાવી શકે
છે.

અસર કરે છે તેવી જ રીતે કૃ ષિ ક્ષેત્રે પણ તેની
ખરાબ અસરો જોવા મળે છે. જ ેનાથી કૃ ષિને બચાવવા
કૃ ષિવનીકરણ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવી શકે છે અને
દુષ્કાળ, પુરની પરિસ્થિતિ તથા વાવાઝોડા જ ેવી
પરિસ્થિતિમાં રક્ષણ આપે છે. આબોહવા પરિવર્તનમાં
વનીકરણના કેટલાક મહત્ત્વના ફાયદાઓ અત્રે દર્શાવેલ
છે ઃ
(ક) પર્યાવરણીય ફાયદાઅાે :

 લીલા વૃક્ષો હવામાંથી અંગારવાયુ મેળવી પ્રકાશ
સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા ખોરાક બનાવે છે અને
જળવાયુના પરિવર્તનમાં પડકાર સામે વૃક્ષોનું મહત્ત્વ :
પ્રાણ વાયુ આપે છે. આમ જમીનના ઘણા મોટા
વિસ્તારને કૃ ષિવનીકરણ હે ઠળ લાવી વાતાવરણમાં
	વનીય વૃક્ષો વિવિધતાથી સમૃધ્ધ છે જ ેને લઈને
સંતુલન જાળવી શકાય છે.
બળતણ લાકડુ,ં ઈમારતી લાકડુ,ં વિવિધ ઉદ્યોગો માટે
લાકડુ, ઊર્જા સ્ત્રોતનું લાકડુ તેમજ વૃક્ષોના બીજમાં  કૃ ષિવનીકરણ અપનાવી વનસ્પતિ વૃક્ષોના લાકડામાં
રહે લ અખાદ્ય તેલનો ઉપયોગ ઈંધણના વિકલ્પ તરીકે
કાર્બનનો સંચય કરી પર્યાવરણની વિઘાતક અસરો
કરી શકાય. આ ઉપરાંત હવે માથાદીઠ જમીન ઘટતી
ઓછી કરી શકાય. કૃ ષિવનીકરણના કારણે
જાય છે અને રાજ્ય તેમજ દેશની ૫૫-૬૦ % જ ેટલી
વાતાવરણમાં વધતા ઝેરી વાયુઓની માત્રામાં
જમીનો હજુ પણ વરસાદ આધારિત હોવાથી ખેતી
ઘટાડો થાય છે તથા હવા અને પાણીની ગુણવત્તા
સાથે વૃક્ષોનું ઉછેર કરવાથી એકમ વિસ્તારમાંથી આર્થિક
સુધરે છે અને જ ૈવિક વિવિધતાનુ સંરક્ષણ થાય છે.
વળતર મેળવી શકાય. આપણા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રમાં ઘણો
 વૃક્ષો વાતાવરણણનુ ઉષ્ણાતામાન ઘટાડી પાકને
વિસ્તાર પડતર છે કે જ ેમા કૃ ષિવનીકરણ અપનાવી
ગરમી સામે રક્ષણ આપે છે. દુષ્કાળ જ ેવી
કૃ ષિની વિવિધ ઉપજ મેળવી શકાય.
પરિસ્થિતિમાં અને પૂર જ ેવી પરિસ્થિતિમાં રક્ષણ
આપણી સમસ્યા એ છે કે કૃ ષિ હે ઠળ જમીન
આપે છે.
ઘટાડી શકાય તેમ નથી અને વનીય ક્ષેત્ર પણ વધારી
 કૃ ષિ પાકોનું વૃક્ષો પવન અવરોધક બનીને પવન
શકાય તેમ નથી. આ સંજોગોમાં કૃ ષિ અને વન, બન્નેનું
સામે રક્ષણ આપે છે. જમીનનું તાપમાન અને
સંકલન થાય તો પર્યાવરણની વિઘાતક અસરોથી બચી
બાષ્પીભવન ઘટતા ભેજની જાળવણી થાય છે અને
શકાય અને સાથોસાથ માનવજાત માટે આવશ્યક અન્ન
સૂક્ષ્મ વાતાવરણ (માઈક્રો ક્લાઇમેટ) માં સુધારો
પણ પેદા કરી શકાય.
થાય છે જ ેથી પ્રતિકુ ળ સંજોગોમાં પાકને નુકસાન
આબોહવા પરિવર્તનમાં કૃ ષિ વનીકરણના ફાયદાઓ:
થતું બચી શકે છે.
આબોહવા પરિવર્તન આપણી ગતિ વિધિઓમાં  વૃક્ષો દ્વારા પશુઓને ઠડં ા પવનોથી તથા ઉનાળાની
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ગરમીમાં છાંયડા દ્વારા રક્ષણ મળે છે
પશુઓની દૂધ ઉત્પાદકતા વધે છે.

જ ેથી  પાક ઉત્પાદન અને ગુણવત્તામાં સાતત્યતા અને
વિવિધતામાં વૃધ્ધિ થતા સામાજિક પોષણ અને

તંદુરસ્તીમાં સુધારો થાય છે.
 જમીનનું ધોવાણ અને પોષક તત્વોનો નિતાર
અટકાવીને વૃક્ષો દ્વારા પોષક તત્વો પુન: પ્રાપ્ય  વિવિધ પાક, ફળઝાડ, ઇમારતી લાકડા માટેના
(Nutrient recycling) થવાથી સેન્દ્રિય તત્વો
વૃક્ષોના સમન્વયથી જમીનની ઉત્પાદકતાની સાથે
જમીનમાં ઉમેરાવાથી જમીનની ભૌતિક અને
ફળદ્રુપતા વધે છે અને ક્ષારીય ખરાબાની જમીનમાં
રાસાયણિક પરિસ્થિતિ સુધરે છે અને જમીન અને
સુધારો થાય છે.
પાણી જ ેવા કુ દરતી સ્ત્રોતોનું સંરક્ષણ થાય છે.
 વૃક્ષો જમીનમાં છેક નીચેથી પાણી અને પોષક તત્વો (ગ) આર્થિક ફાયદાઅાે :
મેળવે છે. વૃક્ષના મૂળ જમીનમાંથી રાસાયણિક  પરિપક્વ વૃક્ષો વાતાવરણમાં થતા ફે રફાર સામે
ટક્કર ઝીલે છે. જ્યારે ક્ષેત્રીય પાકો વાતાવરણના
તત્વો અને ભેજ ખેંચવા ઉપરાંત જમીનની પ્રતને
ફે રફારને સહન કરી શકતા નથી જ ેથી તેવા સમયે
જકડી રાખી ભારે વરસાદના કારણે થતું જમીનનું
વૃક્ષો વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ ટકી રહીને ખોરાક
ધોવાણ અટકાવે છે.
અને આવક પુરી પાડે છે.
 વૃક્ષો પક્ષી, કીટકો તથા પ્રાણીઓ માટે આશ્રયસ્થાન
 કૃ ષિવનીકરણ દ્વારા અન્ન, ફળો, ઘાસચારો,
તેમજ ખોરાક આપે છે અને મધમાખી ઉછેર માટે
બળતણ, ઇમારતી લાકડું વગેરે મળે છે તથા પાક
ઉત્તમ માધ્યમ છે
નિષ્ફળ જવાના જોખમ સામે રક્ષણ મળે છે.
(ખ) સામાજિક ફાયદાઅાે :
 કૃ ષિવનીકરણ અપનાવવાથી દેશના લાખો
નાના અને સિમાંત ખેડતૂ ોની આર્થિક વૃધ્ધિ થઇ
 વૃક્ષો, પાક અને પશુઓનો સમન્યવ કરી જમીનના
સ્વાવલંબી બની શકે છે.
એકજ ટુકડામાં કૃ ષિ વનીકરણની આધુનિક
પધ્ધતિઓ અને તજજ્ઞતાઓ અપનાવવાથી માત્ર  વર્ષ દરમ્યાન વધુ વળતર તથા રોજગારી મળવાથી
એકલા વૃક્ષોમાંથી મળતું ઉત્પાદન, ખેતીપાક અને
ગ્રામ્ય જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય છે.
પશુપાલન કરતાં અનેક ગણું વધારે હોય છે. જ ેના
 વૃક્ષો વાનસ્પતિક જતં ુનાશકો તરીકે પણ ઉપયોગી
કારણે કુ દરતી સંસાધનોનો પણ મહત્તમ ઉપયોગ
છે, જ ેમકે લીમડો, કરંજ, બકામ લીમડો વગેરે
કરી જાળવણી કરી શકાય છે.
તેમજ ઘણા વૃક્ષો ઔષધીય મૂલ્ય ધરાવતા હોઇ
આરોગ્ય માટે પણ ખૂબ ઉપયોગી છે.
 વૃક્ષો પવનની ગતિ ઘટાડી અતિશય ઠડં ી, ગરમી
અને હવામાંના રજકણોથી વાતાવરણ, મકાનો અને  શરૂ અને નિલગિરિ જ ેવા વૃક્ષો જીવંત વાડ તરીકે
માણસોને રક્ષણ આપે છે.
તેમજ પવન અવરોધક તરીકે ઉપયોગી છે.
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કૃ ષિવનીકરણ અંતર્ગત આવરી શકાતા વૃક્ષોના જુ દા
જુ દા ઉદ્યોગોમાં ઉપયોગ :

કરી સ્વરોજગારીની ઉમદા તકો વધારી શકે છે. વળી
ઉદ્યાેગો દ્વારા થતા પ્રદુષણ સામે પર્યાવરણના રક્ષણનો
વિકલ્પ વૃક્ષો જ આપી શકે તેમ છે. વૃક્ષોના જુ દા-જુ દા
ઔદ્યોગિક મૂલ્યો ધરાવતા વૃક્ષો ખેતીની
ઉપયોગ કાેઠામાં દર્શાવેલ છે ઃ
જમીનમાં પણ વાવવાથી ખેડતૂ ો નાના કુ ટીર ઉદ્યોગો શરૂ
વૃક્ષોનાે જુ દા-જુ દા ઉદ્યોગોમાં ઉપયોગ
૧ કાગળ ઉદ્યોગ

નિલગિરિ, અરડૂસો, સુબાવળ, શેતુર, શિરીષ, સરગવો, પલાશ, પોપલર,
ઓસ્ટ્રેલિયન બાવળ, ગોરસ આંબલી, બીલી, શીમળો, ખાખરો, કોટન ટ્રી.

૨ ટેનિન ઉદ્યોગ

બાવળ, શરૂ, અર્જુન, બહોનિયા, ખાંટી આંબલી, આમળા.

૩ રે શમ ઉદ્યોગ

શેતુર, બોર, અર્જુન, સિસમ.

૪ લાખ ઉદ્યોગ

ખેર, દેશીબાવળ, પીપળ.

૫ બાસ્કેટ, નેટિંગ ઉદ્યોગ

વાંસ

૬

અરડૂસો, શીમળો, આંબા, કદમ, સપ્તપર્ણી, સેવન.

દિવાસળી ઉદ્યોગ

૭ પેન્સિલ ઉદ્યોગ

પાઈન ટ્રી, સપ્તપર્ણી, દેવદાર

૮ પ્લાયવૂડ ઉદ્યોગ

શિરીષ, સેવન, અરડૂસો, સીસુ, સાગ, કદમ, જાંબુ, શીમળો,
આંબો, હળદરવો, સોનચંપો, પાઈન, બિયો, શાલ,બહે ડા.

૯ કાથા ઉદ્યોગ

ખેર, સોપારી

૧૦ રમતગમતના સાધનો

ખેર, હળદરવો, સીસમ, ટીમરૂ, પોપલર, મહોગની, આંબલી

૧૧ ફર્નિચર કેબિનેટ ઉદ્યોગ

સાગ, સીસમ, બિયો, સાદડ, સેવન, શિરીષ, લીમડો

ઊર્જા માટેના વૃક્ષો :
(ક) બળતણ માટેનાં વૃક્ષો :
વર્લ્ડ વૉચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, વૉશિંગ્ટનના વૈજ્ઞાનિકોના
જણાવ્યા મુજબ દુનિયાની અડધી વસ્તી ખોરાક રાંધવા
ગરમી મેળવવા લાકડાં કાપીને વાપરે છે. ભારતના
પ્લાનિંગ કમિશનના રિપોર્ટ મુજબ વિવિધ

વૃક્ષોની

બળતણ ક્ષમતા અને ઉત્પાદનની માહિતી કોઠામાં
દર્શાવેલ છે.
(ખ) પેટ્રો ઊર્જા માટેનાં વૃક્ષો :
પેટરોલિય
્ મ પ્રોડક્ટસના મર્યાદિત જથ્થા તથા

વધતા જતા ભાવોને લીધે બળતણ માટે અન્ય કોઇ
વિકલ્પ તરફ હવે વિચારવાની જરુર જણાય છે. આ માટે
પેટરો્ ક્રોપ્સ વનસ્પતીઓમાંથી તેલ કે તેના જ ેવા પદાર્થો
બળતણ તરીકે તેમજ ડીઝલમાં મિકસ કરી ઉપયોગમાં
લઇ શકાય છે જ ેમાં અખાધ્ય તેલ ધરાવતા નિલગિરિ,
રતનજાેત (જ ેટ્રોફા), સાલ, રાળ, કરંજ, મહૂડો, લીમડો
દેશી બાવળ, ગાંડો બાવળ, સુબાવળ, શરુ, લીમડો,
કાશીદ, આમલી, મહૂડો, જાંબુ, પેલ્ટોફોરમ, પિલુ, ગોરસ
આમલી, બોરડી વગેરે જ ેવા વૃક્ષો વનીકરણમાં થતા એવા
પેટરો્ વૃક્ષો છે જ ે અખાધ્ય તેલ આપી શકે છે જ ેનુ જતન
કરવાની જરુર છે. આમ, વૃક્ષોના ખેતી સાથે સમન્વયના
કૃ ષિવનીકરણના અભિગમથી જ પર્યાવરણને રક્ષા કવચ
પુરુ પાડીને માણસની વિવિધ જરુરિયાતોને સારી રીતે
પોષી શકાય.
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વિવિધ વૃક્ષોની બળતણ ક્ષમતા
વૃક્ષ

બળતણ વૃક્ષમાંથી મળતું ઉત્પાદન

ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ
કિલો કેલેરી/કલાક

વૃક્ષ

બળતણ લાકડાનું ઉત્પાદન
(ટન/હે )

આંબલી

૫૨૦૦

નિલગિરિ

૧૯૦-૨૦૦ (૧૦ વર્ષનું વૃક્ષ)

બોરડી

૪૯૦૦

સુબાવળ

૧૬૦-૧૮૦ (ત્રણ વર્ષ બાદ ૧ મી X૧મી.વાવેતરે માં)

નિલગિરિ

૪૮૦૦

શરુ

૭૫-૧૦૦ (૬ વર્ષનું વૃક્ષ)

સુબાવળ

૪૨૦૦

ખીજડો

૭૫-૧૦૦ (૧૫ વર્ષનું વૃક્ષ)

ગોરસ આંબલી

૫૬૦૦

દેશી બાવળ

૪૦ (૫ વર્ષનું વૃક્ષ)

અમલતાસ

૫૧૬૯

ગાંડો બાવળ

૪૦ ( ૫ વર્ષનું વૃક્ષ)

મહૂડો

૫૦૦૫

દેશી બાવળ

૪૯૫૦

વન વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપતી સંસ્થાઓ :
ભારતીય વન સંશોધન અને શિક્ષણ સંસ્થાએ
જાન્યુઆરી ૧૯૮૭થી વનશિક્ષણની જવાબદારી જ ે તે
રાજ્યની યુનિવર્સિટીઓને સોંપેલ છે. હાલમાં દેશની
વિવિધ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓમાં પણ વન વિજ્ઞાન(અગ્રોફોરે સ્ટ્રી)નું સ્નાતક કક્ષાનું શિક્ષણ ચાલે છે.

	ગુજરાતમાં નવસારી ખાતે ફોરે સ્ટ્રીની કોલેજ
આવેલી છે તેમજ સને ૧૯૮૪થી સરદાર કૃ ષિ નગર,
દાંતીવાડા ખાતે એ.આઇ.સી.આર.પી ઓન અગ્રોફોરે સ્ટ્રી
યોજના સંશોધન કાર્ય માટે કાર્યરત છે. આ ઉપરાંત
દેશમાં આઇ.સી.એફ.આર.ઇ. સંચાલિત સંસ્થાઓ,
દહે રાદુન, કોઇમ્બતુર, બેંગલોર, જબલપુર, જોધપુર
અને આસામ ખાતે આવેલ 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
જ્યારથી ખેતીની શરૂઆત થઇ ત્યારથી રોગ,
જીવાત અને નીંદણ એ ખેતી પાકોના મુખ્ય દુશ્મન
ગણાય છે. પૌરાણિક કાળમાં અજમાયશ અને ભૂલથી
કેટલીક ખેતી પધ્ધતિઓ વિકસાવેલ હતી જ ે પાછળથી
સૂક્ષ્મ જીવાણુશાસ્ત્ર અને પાક રોગશાસ્ત્રના વિકાસથી
પાકમાં જોવા મળતા વિવિધ રોગોના નિયંત્રણ માટેની
પધ્ધતિઓના વિકાસમાં પરિણમી છે. દરે ક પાકનું
ઉત્પાદન જુ દા જુ દા જમીનજન્ય રોગકારકો તેમજ
નીંદણો દ્વારા થતા નુકસાનથી ઘટે છે. આ તમામને
જમીનની જ ૈવિક અને અજ ૈવિક પરિસ્થિતિમાં ફે રફાર
કરીને તેમને ખૂબ જ અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરી
શકાય છે.

દરે ક વસ્તુને હંમેશા બે પાસા હોય છે સારા
અને નરસા. જ ે વનસ્પતિની જ્યાં જરૂર નથી ત્યાં
ઉગી નીકળતી બિનઉપયોગી વનસ્પતિને ‘નીંદણ’
તરીકે ઓળખીએ છીએ. ખેતરમાં વાવણી કે રોપણી
કરી ઉછેરવામાં આવતા ખેતી તથા બાગાયતી પાકમાં
પાકના છોડ સિવાય ઉગી નીકળતી બિનઉપયોગી/અન્ય
વનસ્પતિને નીંદણ કહે વામાં આવે છે અથવા નીંદણ
એટલે નુકસાનકારક બિનઉપયોગી છોડ કે જ ેની જ ે
તે સમયે ત્યાં જરૂર નથી. ખેતી કાર્યો જ ેવા કે વાવણી,
આંતરખેડ, પિયત અને કાપણીમાં નીંદણ નડતરરૂપ
થાય છે. નીંદણ મુખ્ય પાક સાથે ભેજ, પોષક તત્વો,
સૂર્યપ્રકાશ અને જગ્યા માટે હરિફાઇ કરે છે અને છોડનો
વૃધ્ધિ અને વિકાસ અટકાવે છે. જુ દા જુ દા પરિબળો
પૃથ્વી પર આશરે ત્રણ લાખ કરતા વધુ
દ્વારા ખેત પેદાશમાં થતાં નુકસાનમાં સૌથી વધુ ૩૭ %
વનસ્પતિઓ જોવા મળે છે જ ેમાંથી ૩૦ હજાર જ ેટલી
સુધીનું નુકસાન ફક્ત નીંદણથી થાય છે.
વનસ્પતિ થોડા ઘણા અંશે ઉપયોગી છે. તે પૈકી
લગભગ રપ૦ જ ેટલી વનસ્પતિ માત્ર નીંદણ તરીકે
ખેતીની શરુઆત થઇ ત્યારથી નીંદણનો પ્રશ્ન
જ વર્તે છે. આપણે જ ેને નીંદણ તરીકે જોઈએ છીએ તે ખેડતૂ ોને મૂંઝવી રહયો છે. નીંદણનો પ્રશ્ન માત્ર ખેડતૂ ોનો
આ પૃથ્વી પરનો અમૂલ્ય કુ દરતી સ્ત્રોત છે. નીંદણ એક જ પ્રશ્ન ન રહે તાં માનવ સમાજનો પ્રશ્ન બની ગયેલ છે.
અનિચ્છનીય છોડ છે તેમ છતાં તે દરે ક જગ્યાએ જોવા હાલના સંજોગોમાં નીંદણ ખેડતૂ સમાજ સિવાય માનવ
મળે છે. નીંદણનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે આયુર્વેદિક ઔષધોની જાતની તંદુરસ્તી માટે, પશુપાલકો માટે, વેપારી સમાજ
બનાવટમાં, પાંદડાવાળા શાકભાજી તરીકે, ઘાસચારા, માટે, નહે રોમાં અંતરાયરૂપે, જગ
ં લમાં પડકારરૂપે તથા
લીલા પડવાશ, દોરડા બનાવવા, કાગળ બનાવવા, પીવાના પાણીમાં કેટલીક જગ્યાએ જળાશયોમાં પ્રદૂષણ
ઝૂંપડાની છત બનાવવા, સુગંધિત તેલ બનાવવામાં, રૂપે વિકટ સમસ્યારૂપ છે. ખેડતૂ ોની ઇચ્છા વર્ષોથી
હરિયાળી-લોન તરીકે, પવન અવરોધક તરીકે તથા નીંદણને સદંતર દૂર કરવાની રહી છે, પરંતુ આ પ્રશ્ન
જમીનનું ધોવાણ અટકાવવા થાય છે જ ે ખેડતૂ ોના અને તરફ પુરતા પ્રમાણમાં ધ્યાન આપવામાં આવેલ નથી
સમાજના સાચા મિત્ર તરીકે વર્તે છે. ટૂકં માં, ખેતરમાં કારણ કે રોગ અને જીવાત દ્વારા પાકમાં થતું નુકસાન
વિવિધ પાકોમાં તથા બિનપાક વિસ્તારમાં દેખાતા વિવિધ સ્પષ્ટ રીતે નરી આંખે જોઇ શકાય છે, જયારે નીંદણ
નીંદણો ખાસ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં તેની અવગણના ન દ્વારા થતું નુકસાન પાક ઉત્પાદનના અંતે ઘટાડા રૂપે
કરતાં જતન કરવું હિતાવહ છે.
પરોક્ષ રીતે જણાય છે. નીંદણ નિયંત્રણનુ મહત્ત્વ યોગ્ય
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સમયે ન સ્વીકારવાના કારણે આજના ખેડતૂ ો માટે નીંદણ પોષક તત્વો તથા પાણીના શોષણમાં હરિફાઇ :
પડકારરૂપ સમસ્યા છે.
નીંદણની વિવિધ જાતોમાં આવશ્યક તત્વોના
એક મોજણી મુજબ આપણા દેશમાં નીંદણથી ટકા સામાન્ય પાકો કરતા વધારે હોય છે. આથી
એકલા ધાન્ય, કઠોળ તથા તેલીબિયા પાકોમાં વર્ષે દહાડે ન નીંદણનું પ્રમાણ જો વધુ હોય તો કોઇપણ પાક આવશ્યક
દેખાય તેવું અંદાજીત ` ૫૦,૦૦૦ કરોડનું નુકસાન થાય પોષક તત્વોનું શોષણ ઓછા પ્રમાણમાં કરી શકે જ ેથી
છે. નીંદણથી ખરીફ પાકોમાં અંદાજ ે ૩૬.પ ટકા જ ેટલો ઉત્પાદનમાં ઘટાડો વધુ થાય છે. નીંદણ ભેજના શોષણ
અને રવી પાકોમાં રર.૭ ટકા જ ેટલો ઉત્પાદનમાં ઘટાડો માટે પાક સાથે હરીફાઇ કરે છે તેમજ ભેજનું શોષણ
કરવાની શક્તિ નીંદણમાં વધુ હોઇ હરિફાઇને કારણે
નોંધાયો છે. નીંદણો જમીનમાંથી પોષક તત્વો ઉપાડવામાં
પાક ઉત્પાદન ઘટે છે.
ભાગ પડાવે છે અને હે કટરે એક વર્ષમાં સરે રાશ ૩૦
આમ ઉપયોગીતાની દ્રષ્ટિએ નીંદણ ફાયદાકારક
કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજન, પ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ અને ૯૦ કિ.ગ્રા.
પોટાશનું શોષણ કરી જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટાડે છે. હોવા છતાં ખેતી પાકોમાં અને અન્ય રીતે નુકસાનકારક
કેટલાક નીંદણો રોગ અને જીવાતનું આશ્રયસ્થાન હોઇ હોવાથી તેનું યોગ્ય સમયે અને પદ્ધતિથી વ્યવસ્થાપન
પાકની ગેરહાજરીમાં રોગ અને જીવાતનો જીવનક્રમ કરવું અત્યંત જરૂરી છે. નીંદણની સમસ્યા મોટે ભાગે
ચાલુ રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. ગાજરઘાસ (કોંગ્રેસ ચોમાસામાં પાક તથા બિનપાક વિસ્તારમાં વધુ જોવા
ઘાસ) જ ેવા નીંદણો મનુષ્ય તેમજ પ્રાણીઓમાં એલર્જી મળે છે. પરંતુ જ્યાં બારે માસ પિયતની સુવિધા ઉપલબ્ધ
હોય છે તેવા વિસ્તારમાં ત્રણેય ઋતુમાં નીંદણનો પ્રશ્ન
જ ેવા રોગો નોતરે છે અને તંદુરસ્તીને હાનિ પહોંચાડે છે.
રહે છે.
નીંદણ દ્વારા પાક ઉત્પાદનમાં ઘટાડો :
ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લઇ પાક
ભારતમાં જુ દા જુ દા કૃ ષિ સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે વિસ્તારમાં સમયસર નીંદણો દૂર કરવા ખૂબ જ જરૂરી
હાથ ધરવામાં આવેલ અભ્યાસ દ્વારા નોંધવામાં આવેલ છે. નીંદણોની હાજરીના કારણે પોષક તત્વો તથા
છે કે નીંદણો દ્વારા પાક ઉત્પાદનમાં ૧૦ ટકાથી માંડીને પિયતનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થઇ શકતો નથી પરિણામે
૧૦૦ ટકા સુધી ઘટાડો થઇ શકે છે. વિવિધ પાકોમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે અને ખેતી ખર્ચ વધે છે.
નીંદણ દ્વારા સૌથી ઓછો ઘટાડો વરિયાળીના પાકમાં નીંદણોના અસરકારક નિયંત્રણ માટે વિવિધ રાસાયણિક
અને બિનરાસાયણિક પધ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવે છે.
૧૦ થી ૪ર ટકા અને સૌથી વધુ જીરુના પાકમાં ૯૦ થી
અત્રે નીંદણોનું નિયંત્રણ બિનરાસાયણિક પદ્ધતિ ‘સોઇલ
૧૦૦ ટકા સુધી ઘટાડો નોંધાયેલ છે.
સોલરાઇઝેશન’ દ્વારા કેવી રીતે કરવું તેની વિગતવાર
માહિતી ઉપલબ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કરે લ છે. ઘણા બધા
નીંદણ દ્વારા પાકની ગુણવત્તા પર થતી અસર :
અસરકારક રસાયણોનો ઉપયોગ રોગ, જીવાત, નીંદણો,
નીંદણથી પાકનું ઉત્પાદન ઘટે છે સાથે સાથે
કૃ મિ વગેરેના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવતો હતો પરંતુ
પાકની ગુણવત્તા પણ ઘટે છે. નીંદણથી કપાસમાં અમુક રસાયણોની ગંભીરતાને ધ્યાને લઇ તેના વપરાશ
જીનીંગના ટકા, શેરડીમાં શર્કરાના ટકા, મગફળી જ ેવા ઉપર અંકુશ મૂકવામાં આવ્યો છે. આમ અન્ય વૈકલ્પિક
તૈલીપાકોમાં તેલના ટકા કે કઠોળ અને ધાન્ય પાકોમાં વ્યવસ્થાપનના ભાગ રૂપે સોઇલ સોલરાઇઝેશન ખૂબ જ
પ્રોટીનના ટકામાં ઘટાડો નોંધાયેલ છે.
અગત્યનું છે.
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સોઇલ સોલરાઇઝેશન (જમીનના સૌરીકરણ) (૩) જમીનમાં પિયત આપી વરાપ થયે ખેડ કરી જમીનને
દ્વારા જમીનના ઉપરના થરના સૂક્ષ્મ વાતાવરણમાં
સારી રીતે તૈયાર કરવી. મોટા ઢેફા કે કચરો રહે
ફે રફાર કરીને જમીનજન્ય રોગકારકો, જમીનજન્ય
નહિ તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
જીવાતની જુ દી જુ દી અવસ્થાઓ અને નીંદણના બીજને
(૪) સોઇલ સોલરાઇઝેશન કરવા માટે પારદર્શક
પાકની વાવણી પહે લા જ નિયંત્રિત કરી શકાય છે.
પ્લાસ્ટિક શીટનો ઉપયોગ કરવો.
સોઇલ સોલરાઇઝેશન એટલે શું?
(૫) સોઇલ સોલરાઇઝેશન કરે લ જમીનને વધુ પડતી
સોઇલ સોલરાઇઝેશન એટલે જમીનનું
ખલેલ પહોંચાડયા સિવાય પાકની વાવણી કરવી
સૌરીકરણ. જમીનની સપાટી ઉપર પ્લાસ્ટિકની પારદર્શક
(૬) વધુ લાંબા સમય સુધી નિયંત્રણ મેળવવા માટે
પાતળી શીટને ચોક્કસ સમય માટે પાથરી સૂર્યના કિરણો
જમીનને યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં રાખવી, રોગમુક્ત
દ્વારા જમીનને તપાવવી તેને સોઇલ સોલરાઇઝેશન
બીજ / રોપનો ઉપયોગ કરવો અને રોગકારકોના
કહે વામાં આવે છે. સોઇલ સોલરાઇઝેશનનો ઈતિહાસ
સંક્રમણથી જમીનને બચાવવી.
ખૂબ જ પુરાણો છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ખેત ઉત્પાદનોને
સૂર્યના તાપમાં સૂકવીને તેની જાળવણી કરવાની તેમજ (૭) સોઇલ સોલરાઇઝેશનને કારણે જમીનની ભૌતિક,
ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરી જમીનને સૂર્યના તાપમાં
રાસાયણિક અને જ ૈવિક પરિસ્થિતિમાં ફે રેફાર થાય
તપાવવાની પ્રથા પ્રચલિત હતી. તેનાથી જમીનમાં રહે લા
છે. જ ે પાકના વિકાસને અસર કરે છે. આથી વાવણી
હાનિકારક સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ નાશ પામે છે તથા જમીનમાં
સમય, વાવણી અંતર અને ખાતર વ્યવસ્થાપનમાં
રહે લા નીંદણોના બીજની સ્ફૂરણશક્તિમાં ઘટાડો થાય
પાકને અનુરૂપ જરૂરી ફે રફાર કરવો.
છે. સોઇલ સોલરાઇઝેશનનો ઉપયોગ કરી જમીનના
સોલરાઇઝેશન (સૌરીકરણ)નો સિધ્ધાંત :
સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ અને નીંદણનું નિયંત્રણ કરવા માટે
પધ્ધતિસરનું સંશોધન ૧૯૭૬માં થયું અને તે પછી તેનો  સૌરીકરણ એ એક હાઇડ્રોથર્મલ પ્રક્રિયા છે,
વ્યાપ વધતો ગયો છે. સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધ્ધતિ
જ ે સૌરીકરણ દરમ્યાન અને પછી ભેજવાળી
દ્વારા વાતાવરણ, પાક, પાણી તથા જમીનને પ્રદૂષિત કર્યા
જમીનમાં થર્મલ અને અન્ય ભૌતિક, રાસાયણિક
સિવાય નીંદણ, જમીનમાં રોગ કરનારા જીવાણુઓ, ફૂગ
અને જ ૈવિક ફે રફારો લાવે છે.
તથા કૃ મિનું પણ વ્યવસ્થાપન કરી શકાય છે.
 પારદર્શક પોલીથીલીન સૂર્યમાંથી પ્રાપ્ત થતા ટુકં ા
સોઇલ સોલરાઇઝેશન કરવા માટે મુખ્ય જરૂરિયાત ઃ
સૂર્ય તરંગને પસાર થવા દે છે અને જમીનમાંથી
નીકળતા લાંબા સૂર્ય તરંગને પાછા જતા રોકે છે
(૧) જમીનનું સૌરીકરણ કરવા માટે વર્ષના સૌથી વધુ
જ ેથી જમીનનું તાપમાન વધે છે.
તાપમાનના દિવસો/મહિનાઓનો સમય પસંદ
કરવો. ગુજરાતમાં ઉનાળાના એપ્રિલ અને મે  જમીનમાંથી ભેજનું વરાળમાં રૂપાંતર થઇ
મહિનાનો સમય પસંદ કરવો.
પ્લાસ્ટિક શીટની નીચે જમા થાય છે અને જમીન
પર ટપકે છે.
(૨) જમીનનો ભેજ પ્રમાણસર રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે
જ ેથી સૂર્યની ગરમી નીચેના સ્તર સુધી પ્રસરે અને  પ્લાસ્ટિકની અંદરની બાજુ ના ભાગમાં જમા
વધુમાં વધુ નીંદણના બીજની સ્ફૂરણશક્તિ તેમજ
થયેલા પાણીના બિંદુઓ લાંબા સૂર્ય તરંગોને
હાનિકારક સુક્ષ્મ જીવાણુંઓ નાશ પામે.
પકડી રાખે છે આથી જમીન ગરમ થાય છે.
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સોઇલ સોલરાઇઝેશન કરવાની રીત :
(૧) જમીનની તૈયારી :
સૌથી અસરકારક રીતે સોઇલ સોલરાઇઝેશન
ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે પ્લાસ્ટિક શીટને સારી રીતે
તૈયાર કરે લ જમીનની સપાટીની ઉપર પાથરવામાં આવે.
આ માટે જમીનને ખેડીને બરાબર ભરભરી બનાવવી
અને તેની ઉપરની સપાટી પર કોઈ ઢેફા કે અન્ય કચરો
ન રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જ ેથી પ્લાસ્ટિક પર કાણાં
પડી કોઈ નુકસાન થાય નહિ.

વિસ્તારનું સંપૂર્ણ સૌરીકરણ કરવું હિતાવહ છે. (જૂ અાે
ફાેટાે પેજ નં ૧૪૯)
(ખ) આંશિક સાેઇલ સોલરાઇઝેશન :

આ પ્રકારમાં જમીન પર તૈયાર કરે લ ફક્ત
ગાદી ક્યારા/ક્યારાની જગ્યામાં માવજત કરવામાં આવે
છે. આ ક્યારાની પહોળાઈ ઓછામાં ઓછી ૭૫ સે.મી.
પહોળી હોવી જોઈએ કે જ ેથી ધરૂ/પાકની વધારે હારની
વાવણી થઇ શકે. આ પધ્ધતિથી વધુ સરળતાથી અને
ઓછા ખર્ચે સોલરાઇઝેશન કરી શકાય છે કારણ કે તેમાં
ઓછી પ્લાસ્ટિક શીટની જરૂર પડે છે અને તેને જોડાવાનો
(૨) પ્લાસ્ટિક પાથરવાની રીત :
કોઈ ખર્ચ થતો નથી. આ પધ્ધતિથી નીંદણનું અસરકારક
પ્લાસ્ટિક શીટ હાથ દ્વારા અથવા મશીન નિયંત્રણ મળે છે પણ જમીનજન્ય જીવાણુંઓ, ફ્ રૂગ તથા
દ્વારા પાથરી શકાય છે. આ પ્લાસ્ટિક શીટની બાજુ ની કૃ મિનું લાંબા સમય સુધી નિયંત્રણ થઇ શકતું નથી.
ખુલ્લી કિનારીઓને નાની ખાઈ બનાવી તેમાં દાબી દેવી (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં ૧૪૯)
જ ેથી સોલરાઇઝેશન વખતે આ શીટ ખુલી જાય નહિ. (૩) પિયત :
ખેડતૂ આખા ખેતરને કે વાવણી કરવા જ ેટલા વિસ્તારનું
ભેજવાળી જમીનમાં શુષ્ક માટી કરતાં
જ ેવા કે ધરૂઉછેરની નર્સરીના બેડને પોતાની જરૂરિયાત
ગરમીનું વધુ સારું પ્રસરણ થાય છે અને જમીનજન્ય
મુજબ સોલરાઇઝેશન નીચેની રીતે કરી શકે છે.
સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ ગરમીથી વધારે સંવેદનશીલ બને છે.
અસરકારક સોલરાઇઝેશન કરવા માટે પ્લાસ્ટિક શીટ
(ક) સંપૂર્ણ સાેઇલ સોલરાઇઝેશન :
ઢાંકેલ જમીનની ઉપરની સપાટી ઓછામાં ઓછી ૭૦
	વાવેતર કરવાના સંપૂર્ણ વિસ્તારને આવરી
% ક્ષેત્ર ક્ષમતા (ફિલ્ડ કેપેસિટી) એ સંતૃપ્ત થયેલી હોવી
લેવો હોય તો પ્લાસ્ટિકની શીટને સમગ્ર વિસ્તાર પર
જોઈએ અને ૬૦ મિ.મી. ઊંડાઈ સુધી જમીનમાં ભેજ
પાથરવામાં આવે છે. આ માટે અલગ અલગ પ્લાસ્ટિકની હોવો જોઈએ. આ માટે જમીનને પ્લાસ્ટિક શીટ પાથર્યા
શીટની ધારને અલ્ટ્રાવાયોલેટ (યુવી) પ્રતિકારક ગુંદરનો પહે લા કે પછી પિયત આપવું. પ્લાસ્ટિક શીટ નીચે ટપક
ઉપયોગ કરી જોડવામાં આવે છે. બીજી રીતે પાસપાસેની પધ્ધતિ વડે પણ પિયત આપવાની વ્યવસ્થા કરી શકાય
પ્લાસ્ટિકની શીટનાં છેડાઓને જમીનમાં દબાવવાની તેના માટે પ્લાસ્ટિક શીટ પાથર્યા પહે લા ટપકની લેટરલ
રીતથી પણ કરી શકાય છે જ ે ઓછા ખર્ચે કરી શકાય પાઈપ ગોઠવવી. સામાન્ય રીતે સોલરાઇઝેશન વખતે
છે પણ માવજત વગરની જમીનથી સૌરીકરણ કરે લ ફરીથી પિયત આપવાની જરૂર રહે તી નથી પણ ખૂબ જ
વિસ્તારમાં રોગકારકોનો ઉપદ્રવ થવાની સંભાવના રહે રે તાળ જમીન હોય અથવા જમીનનો ભેજ ૫૦ % ક્ષેત્ર
છે. જો સોલરાઇઝેશનની માવજત કર્યા પછી જમીનની ક્ષમતા કરતાં ઓછો થાય તો પિયત આપી શકાય.
તૈયારી કરવાની હોય તો વધુ પડતી ઊંડી ખેડ કરવી
(૪) માવજતની અવધિ :
નહિ. જ ે જમીન વધારે રોગકારકો, કૃ મિ કે બહુવર્ષાયુ
નીંદણથી ઉપદ્રવિત હોય ત્યાં વાવેતર કરવા માટેના
પ્લાસ્ટિકની શીટને ૪ થી ૬ અઠવાડિયા
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માટે જમીન ઉપર ઢાંકી રાખવી જોઈએ જ ેથી વધુમાં
વધુ ઊંડાઈ સુધી જમીનને ગરમ કરી શકાય. સૌરીકરણ
કરવા માટે વર્ષના સૌથી વધુ તાપમાનના દિવસો/
મહિનાઓનો સમય પસંદ કરવો.
(૫) પ્લાસ્ટિક દૂર કરવું તથા વાવણી ઃ
પ્લાસ્ટિક વાવેતર પહે લાં દૂર કરી શકાય છે
અથવા આ પ્લાસ્ટિક જમીન પર ઢાંકેલું રાખીને પાકની
ફે રરોપણી કરી તેનો મલ્ચિંગ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી
શકાય છે પણ તે અન્ય ખેતી કાર્યોમાં અડચણરૂપ બને
છે. સોલરાઇઝેશન કર્યા પછી તરત જ વાવણી કરવી
હિતાવહ છે આ માટે જમીનને ઓછામાં ઓછી ખલેલ
પહોંચે તે રીતે વાવણી માટે તૈયાર કરવી.
સોલરાઇઝેશનની ઉપયોગીતા :

કરવું. પ્લાસ્ટિક પાથર્યા પછી ગ્રીનહાઉસ ૪ અથવા વધુ
અઠવાડીયાના સમય માટે હવાચુસ્ત બંધ કરવું. ગરમીના
દિવસોમાં તેમાં ૭૦૦ સે. સુધી તાપમાન થાય છે. આ
તાપમાને એક અઠવાડીયાના સમયમાં જ સોલરાઇઝેશન
થઇ જાય છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં ૧૪૯)
(૩) બાગાયતી પાકોના બગીચામાં ઉપયાેગ :
ફળપાકોની રોપણી પહે લા કે નવા બગીચાની
શરૂઆતના તબક્કે સોલરાઇઝેશન ખૂબ જ અસરકારક
રહે છે. બાગાયતી પાકોના થડની આજુ બાજુ પારદર્શક
પ્લાસ્ટિક પાથરીને સળંગ જોડવામાં આવે છે. સારા
પરિણામ માટે ફળ પાકોની વાવણી પછી તરત જ
સોલરાઇઝેશન કરવું. તેનાથી જમીનનો ભેજ પણ
જળવાઈ રહે છે.
સોઇલ સોલરાઇઝેશન માટે પ્લાસ્ટિકની પસંદગી :

સોઇલ
સોલરાઇઝેશનનો
ઉપયોગ
(ક) પ્લાસ્ટિકનો રંગ :
ધરુવાડીયામાં, ગ્રીનહાઉસમાં અને બાગાયતી પાકોના
સોઇલ સોલરાઇઝેશન માટે પારદર્શક પ્લાસ્ટિક
શરૂઆતના તબક્કે રોગકારક અને નીંદણનાં અસરકારક
વધારે અસરકારક હોય છે, જ્યારે કાળા રંગના
નિયંત્રણ માટે કરી શકાય છે.
પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ મલ્ચિંગ (આચ્છાદન) માટે વધુ
(૧) ધરુવાડીયામાં ઉપયોગ :
થાય છે, જ ે નીંદણ નિયંત્રણ માટે વધુ ઉપયોગી છે. જ્યાં
સંશોધનના પરિણામો દર્શાવે છે કે સૂર્યપ્રકાશ ઓછો હોય અને નીંદણનો ઉપદ્રવ વધારે હોય
તેવા ઊભા બાગાયતી અને વેલાવાળા પાકોમાં કાળા
ધરૂવાડિયાની જમીનમાં સોલરાઇઝેશન કરવાથી
રંગના પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવાથી સોલરાઇઝેશન
રોપવાલાયક તંદુરસ્ત ધરૂની સંખ્યા વધારે મળે છે તેમજ
સાથે નીંદણ નિયંત્રણ પણ કરી શકાય છે. કાળા રંગના
ધરૂ જલ્દી તૈયાર થાય છે. તેનાથી કૃ મિ તેમજ નીંદણનું
પ્લાસ્ટિકથી જમીનનું ઉષ્ણતામાન પારદર્શક પ્લાસ્ટિક
અસરકારક રીતે નિયંત્રણ થાય છે.
કરતાં પ્રમાણમાં થોડું ઓછુ ં રહે છે, આથી સોલરાઇઝેશન
કરવા માટે વધારે સમય માટે પ્લાસ્ટિક પાથરી રાખવું
(૨) ગ્રીનહાઉસમાં ઉપયોગ :
જોઈએ. લીલો, રાખોડી કે અન્ય રંગના પ્લાસ્ટિક
ગ્રીનહાઉસમાં સોલરાઇઝેશનથી ખુલ્લા પારદર્શક પ્લાસ્ટિક જ ેટલું સારું પરિણામ આપતા નથી
ખેતર કરતાં વધારે ગરમી પેદા થાય છે આથી ઓછા આથી તેનો ઉપયોગ મલ્ચિંગ તરીકે વધુ યોગ્ય છે.
તાપમાનના સમયે પણ અસરકારક રહે છે. ગ્રીનહાઉસમાં
સોલરાઇઝેશન કરવા માટે જમીનને સમતલ કરી તેના (ખ) પ્લાસ્ટિકના પ્રકાર અને જાડાઈ :
પર પ્લાસ્ટિક પાથરવું. આ માટે વધુમાં વધુ ગરમીના
જ ેમ પ્લાસ્ટિકની જાડાઈ ઓછી તેમ જમીનને
દિવસો પસંદ કરવા. ગ્રીનહાઉસનું છાપરૂ બરાબર સ્વચ્છ ગરમ કરવાની ક્ષમતા વધુ હોય છે. અલ્ટ્રાવાયોલેટ
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પ્રતિકારક ૨૫ માઈક્રોન (૦.૦૦૧ ઇંચ અથવા ૦.૦૨૫
એમ.એમ.) જાડાઈની પ્લાસ્ટિક શીટ અસરકારક અને
આર્થિક રીતે પરવડે તેમ હોવા છતાં તે પવન અને
પ્રાણીઓથી વધારે નુકસાન પામે છે. વધારે પવનવાળા
વિસ્તાર માટે ૩૮ થી ૫૦ માઈક્રોન જાડાઈનું પ્લાસ્ટિક
વાપરવું. સોલરાઇઝેશન વખતે પ્લાસ્ટિક પર કાણાં ન
પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. સામાન્ય રીતે ભારતીય
પરિસ્થિતિમાં ૨૫ માઈક્રોન (૦.૦૨૫ એમ.એમ. અથવા
૧૦૦ ગેજ) જાડાઈનું પ્લાસ્ટિક સોઇલ સોલરાઇઝેશન
માટે વધુ વપરાય છે.
પ્લાસ્ટિકનો નિકાલ :
સોઇલ સોલરાઇઝેશન પૂર્ણ થયા પછી
પ્લાસ્ટિકનો યોગ્ય રીતે નિકાલ કરવામાં ન આવે તો
લાંબા ગાળે પર્યાવરણમાં પ્રદૂષણ ફે લાવે છે અને ખર્ચાળ
બને છે આથી તેનો યોગ્ય રીતે નિકાલ કરવો ખૂબ
જ જરૂરી છે. સામાન્યરીતે ૧૦૦ માઈક્રોન (૦.૧૦૦
એમ.એમ.) કરતા વધુ જાડાઈના પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ
એક કરતા વધારે વખત કરી શકાય છે આથી તેનો

યોગ્ય રીતે સંગ્રહ કરવો જોઈએ અથવા રીસાયકલ
કરી ફરીથી પ્લાસ્ટિકનો સોલરાઇઝેશન માટે ઉપયોગ
કરવો જોઈએ. બાયોડીગ્રેડેબલ કે ફોટોડીગ્રેડેબલ
પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગની સોઇલ સોલરાઇઝેશન માટે
ભલામણ નથી.
સોલરાઇઝેશનની જમીનના વિવિધ ઘટકો પર અસર :
(૧) જમીનના ઉષ્ણતામાનમાં વધારો :
સોલરાઇઝેશનથી જમીનની ઉપરની સપાટી
વધારે ગરમ થાય છે અને જ ેમ ઊંડાઈ વધે તેમ
ઉષ્ણતામાનમાં ઘટાડો થાય છે. સોલરાઇઝેશનથી
સામાન્ય તાપમાન કરતા ૫ થી ૧૦0સે જ ેટલા જમીનના
ઉષ્ણતામાનમાં વધારો થાય છે. પરિણામે જમીનમાં
જતં ુરહિત પ્રક્રિયા થાય છે અને રોગ કરનાર જીવાણુઓ,
ફૂગ, કૃ મિ તથા નીંદણનું અસરકારક નિયંત્રણ મળે છે.
ગ્રીન હાઉસમાં અથવા બે પડવાળા પ્લાસ્ટિકથી જમીનનું
સોલરાઇઝેશન કરવામાં આવે તો વધુ ઉષ્ણતામાન વધુ
ઊંડાઈ સુધી મળે છે.

માવજતની અવધિની જમીનના ઉષ્ણતામાન અને નીંદણના બીજના ઉગાવા પર અસર
સમયગાળો
(અઠવાડીયા)

વિવિધ ઊંડાઈએ જમીનનું
ઉષ્ણતામાન (૦સે)

પ્લાસ્ટિક લીધા પછી નીંદણના બીજનો ઉગાવો
(સંખ્યા/મી૨)
લૂણી

૫ સે.મી.

૧૫ સે. મી.

૦

૩૨.૫

૨૯.૫

૧૩૨૨

૨

૪૬.૫

૩૭.૭

૪

૪૪.૨

૬

૪૫.૩

નાળી

૩ મહિના ૧૨ મહિના

૩ મહિના

૧૨ મહિના

૧૩૭

૧૭

૧૮

૧

૧૬

૧૧

૨

૩૭.૬

૦

૧૬

૧

૨

૩૯.૫

૦

૧૦

૦

૫
હોરોવિત્ઝ (૧૯૮૩)
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પ્લાસ્ટિકનાં પ્રકારની જમીનના ઉષ્ણતામાન અને નીંદણના બીજનો ઉગાવા પર અસર
પ્લાસ્ટિક શીટનો પ્રકાર
માવજત વગર

વિવિધ ઊંડાઈએ જમીનનું
ઉષ્ણતામાન (૦સે)
૫ સે.મી.
૧૫ સે. મી.
૩૦.૪
૨૮.૨

નીંદણના બીજનો ઉગાવો
(સંખ્યા/મી૨)
કણજરો
લુણી
૭૦
૧૨

કાળા રંગનું પ્લાસ્ટિક

૩૯.૭

૩૧.૪

૧

૨

પારદર્શક પીવીસી

૪૭.૪

૩૫.૯

૦

૨

પારદર્શક પાતળું પોલીથીન
પારદર્શક જાડું પોલીથીન

૪૯.૫
૪૭.૭

૩૬.૧
૩૫.૦

૦
૧

૩
૨

(૨) જમીનનાં ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો થાય છે. જ્યારે સૂક્ષ્મતત્વોની લભ્યતામાં ઘટાડો જોવા
પર અસર:
મળે છે. ભેજવાળી જમીનમાં સોઇલ સોલરાઈઝેશન
કરવાથી સેન્દ્રિય તત્વ અને લભ્ય પોટાશમાં વધારો થાય
સોલરાઇઝેશનને કારણે જમીનના ભૌતિક
છે.
અને રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં સકારાત્મક ફે રફાર થાય
ઉપરોક્ત માહિતી પરથી ફલિત થાય છે
છે, જ ે પાકના વૃદ્ધિ અને વિકાસમાં મદદ કરે છે. તેને
કારણે જમીનના સેન્દ્રિય પદાર્થનું વિઘટન ઝડપી બને છે, કે સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્વારા જમીનના ભૌતિકરાસાયણિક ગુણધર્મોમાં સુધારો થાય છે જ ેને કારણે
પરિણામે પાકને પોષક તત્વો વધુ પ્રમાણમાં લભ્ય બને
છોડને જરૂરી તત્વોની હે રફે ર ઝડપી બનતા પાકની
છે. જમીનની પાસ (િટલ્થ) માં પણ સુધારો થાય છે.
વૃદ્ધિ અને વિકાસ સારો થાય છે. વળી જમીનની ભૌતિક
ચેન અને કર્ટને (૧૯૮૦) નોધ્યું હતું કે સોલર
હિટીંગ દ્વારા સેન્દ્રિય તત્વો જ ેવા કે નાઈટ્ટરે , એમોનિયા,
પોટાશ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ક્લોરીનનો વધારો
થાય છે. સ્ટેપ્લેન્ટણ અને સહકાર્યકરોએ ૧૯૮૩મા
સંશોધન દ્વારા પુરવાર કરે લ કે નાઈટ્ટરે અને એમોનિકલ
રૂપમાં નાઈટ્રોજન સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્વારા ગોરાડુ
રે તાળ જમીનમાં ૨૬ કિ.ગ્રા./હે ક્ટર, રે તાળ- ગોરાડું
જમીનમાં ૬૦ કિ.ગ્રા./હે ક્ટર, ગોરાડું જમીનમાં ૪૩
કિગ્રા/ હે ક્ટર અને ગોરાડું ક્લે જમીનમાં ૧૭૭ કિગ્રા/
હે ક્ટર ઉમેરાય છે. આણંદ ખાતે રે તાળ-ગોરાડું જમીનમાં
કરે લ સંશોધનો બતાવે છે કે સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્વારા
જમીનની છીદ્રતા, ભેજ સંગ્રહશક્તિ, પીએચ, સેન્દ્રિય
તત્વો, કુ લ નાઈટ્રોજન, લભ્ય નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને
પોટાશમાં વધારો થયેલ હતો. સંશોધનો પુરવાર કરે છે
કે સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્વારા કુ લ નાઈટ્રોજનમાં વધારો

પરિસ્થિતિ જ ે સુધારે છે તેથી જમીન, પાણી અને હવાની
એકસૂત્રતા સારી જળવાઈ રહે છે જ ે પાકના વિકાસ માટે
અત્યંત જરૂરી છે.
(૩) રોગકારકો અને નીંદણ નિયંત્રણ :
સોલરાઇઝેશન વખતે જમીન વધારે ગરમ
થવાથી રોગકારકો જ ેવા કે જીવાણુંઓ, ફૂગ, કૃ મિ અને
નીંદણના બીજ અને નીંદણના છોડ નાશ પામે છે.
વધુમાં, આ રોગકારકો તેના કુ દરતી દુશ્મન ફૂગ અને
જીવાણુઓથી જલ્દી નાશ પામે છે. ધૂમિકરણથી જ ે જીવાત
નિયંત્રણ ન કરી શકાય તેનો સોઇલ સોલરાઇઝેશનથી
સહે લાઇથી નાશ કરી શકાય છે.
(ક) ફૂગ અને જીવાણુ :
કેટલાક રોગકારકો જ ેવા કે મૂળનો કોહવારો
કરતી ફૂગ જ ેવી કે વર્ટીસિલિયમ દહલાઈ અને
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ફ્યુઝેરીયમ પ્રજાતિ, મૂળનો કોહવારો કરતી ફાયટોપ્થોરા જીવાતોનો નાશ થાય છે પણ નસીબજોગે ઘણા ઉપયોગી
પ્રજાતિની ફૂગ, તેમજ બટાટાનો સ્કેબ નામનો રોગ કરતા સુક્ષ્મ જીવાણુઓ પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવામાં સફળ
જીવાણુનું નિયંત્રણ કરે છે.
રહે છે અથવા તેમની સંખ્યામાં ખૂબ જ ઝડપથી વધારો
થાય છે. જ ેમ કે કેટલીક માઈકોરાઈઝા પ્રજાતિની ફૂગ
સોલરાઇઝેશનથી કૃ મિની ઘણી પ્રજાતિ
અને અન્ય જીવાણુંઓ જ ે હાનિકારક રોગકારકોના
નિયંત્રિત કરી શકાય છે પણ વધુ ઊંડાઈએ રહે લ કૃ મિનો
પરોપજીવીઓનું નિયંત્રણ કરવામાં મદદરૂપ બને છે.
નાશ થતો નથી. આથી ફક્ત છીછરા મૂળવાળા અને ટૂકં ા
ગાળાના પાકોમાં અસરકારક રહે છે. કૃ મિનું નિયંત્રણ (ક) અળસિયાં :
સોલરાઇઝેશન સાથે અન્ય પદ્ધતિ અપનાવી સંકલિત
સોલરાઇઝેશનથી ઉષ્ણતામાનમાં વધારો
રીતે કરી શકાય છે જ ેમ કે ગંઠવા કૃ મિનું નિયંત્રણ
થવાથી અળસિયાં જમીનની નીચેની તરફ જાય છે અને
સોલરાઇઝેશન સાથે મરઘાંની હગારના ખાતરનો
ગરમીની આડઅસરથી બચી જાય છે.
ઉપયોગ કરવાથી અસરકારક રીતે કરી શકાય છે.
(ખ) ફૂગ :
(ખ) નીંદણોનું નિયંત્રણ :
ટ્રાયકોડર્મા, ટેલારોમાઈસીસ અને એસ્પરજીલસ
સોલરાઇઝેશનથી ઘણા બધા વાર્ષિક નીંદણો
જ ેવી ફૂગ જમીનનું સૌરીકરણ કર્યા પછી પણ જીવિત રહે
નિયંત્રિત કરી શકાય છે. પરંતુ બહુવાર્ષિક નીંદણનું
પ્રસર્જન વાનસ્પતિક રીતે થતું હોવાથી આંશિક રીતે છે અથવા તેની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. માઈકોરાઈઝા
અન્ય રોગકારક ફૂગ કરતા ઉષ્ણતામાન સામે વધુ
નિયંત્રિત કરી શકાય છે.
પ્રતિકાર ક્ષમતા ધરાવે છે.
નીંદણના બીજ નાશ થવાના કારણો :
(ગ) જીવાણુઓ :
 નીંદણના બીજને અથવા ઉગતા નીંદણનો ગરમીથી
સોલરાઇઝેશનથી કેટલાક જીવાણુઓ જ ેવાકે
સીધા નાશ થાય છે.
બેસિલસ અને શ્યૂડોમોનાસની સંખ્યામાં ધટાડો થાય છે
 નીંદણના બીજની સુષુપ્તતા દૂર કરી તેનો ગરમીથી પણ ઝડપથી તેની સંખ્યામાં વધારો થઇ ફરીથી તેમનો
નાશ થાય છે.
વસવાટ જમીનમાં કરી વસે છે. રાઈઝોબિયમ પ્રજાતિના
 ગરમીથી ઈથીલીન/ કાર્બન ડાયોક્સાઈડ / જીવાણુંની સંખ્યામાં બહુ મોટો ઘટાડો થાય છે પણ
ઓક્સિજન વગેરે ઉત્તેજિત થાય જ ે બીજની એક્ટીનોમાયસીસ પર સોલરાઇઝેશનની કોઈ અસર
થતી નથી.
સુષુપ્તતા નષ્ટ કરી બીજનો નાશ કરે છે.
 વધુ ગરમીને કારણે સેન્દ્રિય પદાર્થનું કોહવાણ (૫) પાકની વૃદ્ધિ પર અસર :
થવાથી બીજનું કોહવાણ થાય છે.
સોલરાઇઝેશનથી પાકની વૃદ્ધિ ઝડપી બને છે
 ગરમીથી પોચા થયેલા બીજનું સૂક્ષ્મ જીવાણુંઓ અને સારી ગુણવત્તાવાળું વધુ ઉત્પાદન મળે છે. આ માટે
ઘણા બધા કારણો જવાબદાર છે જ ેવા કે, રોગકારકો
દ્વારા નાશ થાય છે.
અને જીવાતોનું નિયંત્રણ, જમીનમાં પોષક તત્વોની
(૪) ઉપયોગી સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ ઉપર અસર :
લભ્યતા વધે છે અને ઉપયોગી સૂક્ષ્મ જીવાણુઓની
સોલરાઇઝેશનથી જમીનની ઘણી બધી સંખ્યા વધે છે જ ે જ ૈવિક નિયંત્રક તરીકે કામ કરે છે.
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સોઇલ સોલરાઇઝેશનને અસર કરતાં પરિબળો ઃ

ઓછી માત્રામાં વાપરવી. કેટલાક ફૂગનાશકો ઝડપથી
વિઘટન પામે છે. કેટલાક ઓછી ઝડપથી વિઘટન પામતી
(૧) ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ : ગરમી અને ચોખ્ખા
ફૂગનાશકો ઘણા લાંબા સમય સુધી નિયંત્રણ આપે છે.
સૂર્યપ્રકાશવાળા
પ્રદેશમાં
સોલરાઇઝેશન
રાસાયણિક પધ્ધતિ સોલરાઇઝેશન કર્યા પહે લા કે પછી
અસરકારક રહે છે.
અપનાવી શકાય.
(૨) વાતાવરણ : લાંબા દિવસો , ચોખ્ખું વાદળરહિત
(૨) જમીન સુધારકો / ખાતરો સાથે :
વાતાવરણ અનુકૂળ આવે છે.
સોઇલ સોલરાઇઝેશન સાથે મરઘાંના ખાતરનો
(૩) સમય : ઉનાળાનો એપ્રિલ – મે મહિનાનો સમય
ઉપયોગ કરવાથી કૃ મિનું અસરકારક નિયંત્રણ મળે છે.
સોલરાઇઝેશન માટે વધુ યોગ્ય છે.
(૩) જ ૈવિક નિયંત્રકો સાથે :
(૪) અવધિ : ઓછામાં ઓછી ૪ થી ૬ અઠવાડીયાની
અવધિ સુધી સોલરાઇઝેશન કરવું.
સોઈલ સોલરાઇઝેશન સાથે જ ૈવિક નિયંત્રકો
જ ેવાકે ટ્રાયકોડર્મા, ટેલારોમાયસીસ ફ્લેવસ સફળતા
(૫) જમીનની તૈયારી : જમીનની સપાટી સમતલ અને
પૂર્વક વાપરી શકાય છે.
જમીન ભરભરી હોવી જોઈએ.
અર્થકરણ :
(૬) જમીનનો ભેજ : જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ ૭૦%
ક્ષેત્ર ક્ષમતા જ ેટલું યોગ્ય ગણાય છે.
સોલરાઇઝેશનના ખર્ચનો આધાર પ્લાસ્ટિકની
જાડાઈ, સૌરીકરણનો વિસ્તાર, પિયત આપવાની પધ્ધતિ,
(૭) જમીનનો રંગ : જમીનનો કાળો રંગ વધારે
પ્લાસ્ટિક પાથરવાની રીત વગેરે પર અવલંબે છે. આથી
ગરમીનું શોષણ કરે છે.
તેનો ઉપયોગ વધુ આવકવાળા અને રોગકારકો, કૃ મિ
(૮) માવજતની દિશા : સોલરાઇઝેશનની દિશા ઉત્તર- અને નીંદણનો વધુ ઉપદ્રવ ધરાવતા પાકોમાં થઇ શકે
છે. તેનો સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપનમાં પણ ઉપયોગ
દક્ષિણ હોય તો ગરમીનું વધારે શોષણ થાય છે.
કરી શકાય.
સોલરાઇઝેશનનું અન્ય પધ્ધતિઓ સાથે સંયોજન :
સોઇલ સોલરાઇઝેશનના ફાયદાઅાે :
ઠડં ા પ્રદેશમાં સોલરાઇઝેશનની સાથે અન્ય
રીતો જ ેવી કે જતં ુનાશકો, સેન્દ્રિય ખાતરો કે જ ૈવિક (૧) 	બિનરાસાયણિક અને સરળ ઉપાય છે.
નિયંત્રકોનો સમન્વય કરી રોગકારકો, કૃ મિ અને નીંદણનું
(૨) પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સલામત છે.
અસરકારક નિયંત્રણ કરી શકાય છે.
(૧) રસાયણો સાથે :

(૩) સજીવ ખેતીમાં વાપરી વધુ આવક મેળવી શકાય
છે.

ઓછી માત્રામાં ફૂગનાશકો, ધૂમકર કે
નીંદણનાશકોનું સોઈલ સોલરાઇઝેશન સાથે સંયોજન (૪) ઘણા બધા રોગ જીવાતનું એકસાથે અસરકારક
નિયંત્રણ કરી શકાય છે.
કરી રોગકારકો, કૃ મિ અને નીંદણનું સારુ નિયંત્રણ
મેળવી શકાય છે. જમીનના ઉષ્ણતામાનમાં થતો વધારો
(૫) જમીનના ઉપયોગી સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ માટે અનુકૂળ
કેટલાક ફૂગનાશકોની સક્રિયતામાં વધારો કરતા હોઈ તે
છે.
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(૬) જમીનની ભૌતિક પરિસ્થિતિ સુધરવાથી પાકના (૧૦)પવન તથા પ્રાણીઓથી પ્લાસ્ટિકને નુકસાન થવાનો
મૂળનો વિકાસ સારો થાય છે.
સંભવ રહે તો હોઈ તેની દેખરે ખ રાખવાનો ખર્ચ
વધે છે.
(૭) જમીનના નાઈટ્રોજન, પોટાશ, કેલ્શિયમ,
મેગ્નેશિયમ અને ફોસ્ફરસની લભ્યતામાં વધારો સોઇલ સોલરાઇઝેશન દ્વારા નીંદણ વ્યવસ્થાપન :
કરે છે.
નીંદણને કાબૂમાં લેવા માટે મુખ્યત્વે બે

(૮) જમીનની ભેજ સંગ્રહ શક્તિમાં પણ વધારો થાય પધ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવે છે. નીંદણને ખેતરમાં
દાખલ થતા પહે લા અટકાવવાની પધ્ધતિને અવરોધક
છે.
ઉપાયો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જયારે ક્ષેત્રપાકો
(૯) લીલા પડવાશનું ઝડપથી કોહવાણ કરવામાં મદદ વાવ્યા પછી પાકમાં ઉગેલા નીંદણને અટકાવવા કે
નિયંત્રણના પગલા લેવાની રીતને પ્રતિરોધક ઉપાયો
કરે છે.
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બન્ને પધ્ધતિઓ
સોઇલ સોલરાઇઝેશનની મર્યાદાઓ :
સમયસર અને સમજપૂર્વક અપનાવવાથી ઓછા ખર્ચે
અસરકારક નીંદણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે. પ્રતિરોધક
(૧) ફક્ત ગરમ પ્રદેશ તેમજ ગરમીના દિવસોમાં જ
પધ્ધતિઓમાં સોઇલ સોલરાઇઝેશન દ્વારા નીંદણ અને
ઉપયોગી છે. ઠંડા, વાદળછાયા વાતાવરણમાં
સૂક્ષ્મ જીવાણુઓનું વ્યવસ્થાપન એ નવતર પધ્ધતિ
ઉપયોગી નથી.
છે જ ેના દ્વારા અમૂક ખાસ પરિસ્થિતિમાં અસરકારક
(૨) જમીન ૪ થી ૬ અઠવાડીયા સુધી બિન ઉત્પાદક રીતે નીંદણ અને સૂક્ષ્મ જીવાણુઓનું વ્યવસ્થાપન કરી
શકાય છે.
રહે છે.
સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધ્ધતિ દ્વારા વાતાવરણ,
(૩) સોઇલ સોલરાઈઝેશન કરતા અગાઉ પિયત કરવા
પાક, પાણી તથા જમીનને પ્રદૂષિત કર્યા સિવાય
માટેની વ્યવસ્થા હોય ત્યાં જ અપનાવી શકાય છે. નીંદણ વ્યવસ્થાપન કરી શકાય છે. ઉનાળામાં ખૂબ
(૪) નાના સીમાંત ખેડતૂ ો માટે અપનાવવી મુશ્કેલ છે. ગરમી હોય ત્યારે એપ્રિલ-મે માસ દરમ્યાન જમીનમાં
પિયત આપી વરાપ થયે ર૫ માઇક્રોન (૧૦૦ ગેજ)
(૫) બજારમાં સારા અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રતિકારક એલ.એલ.ડી.પી.ઇ. પારદર્શક પ્લાસ્ટિક ૧૫ દિવસ સુધી
જમીન ઉપર હવાચુસ્ત રીતે ઢાંકી રાખવાથી જમીનનું
પ્લાસ્ટિકની ઓછી ઉપલબ્ધતા છે.
તાપમાન સામાન્ય રીતે ૪૫-૪૬૦ સે. હોય છે તે સોઇલ
(૬) સોલરાઇઝેશન પછી પ્લાસ્ટિકના યોગ્ય નિકાલનો સોલરાઇઝેશન દ્વારા ૧૦-૧ર૦ સે. વધુ ઊંચું જાય છે.
તથા તેના રીસાયકલનો પ્રશ્ન રહે છે.
જમીનના ઉપરના સ્તરમાં તાપમાન વધતાં જમીનમાં
રહે લ નીંદણના બીજની સ્ફૂરણશક્તિ નાશ પામે છે.
(૭) કેટલીક પાક પધ્ધતિ માટે અનુકૂળ નથી.
સોઇલ સોલરાઇઝેશન અપનાવ્યા બાદ જમીનના સ્તરને
(૮) કેટલીક જીવાતોનું નિયંત્રણ સોલરાઇઝેશનથી કરવું ઉથલપાથલ કર્યા સિવાય પાકની વાવણી કરવાથી
અસરકારક નીંદણ વ્યવસ્થાપન મળે છે. આ ઉપરાંત
મુશ્કેલ છે.
જમીનમાં રોગ ફે લાવનાર જીવાણુઓ, ફ્ રૂગ તથા કૃ મિનું
(૯) સોલરાઇઝેશનથી પ્લાસ્ટિક સિવાયના ખુલ્લા પણ વ્યવસ્થાપન થાય છે. આ પધ્ધતિને લીધે જમીનમાં
ભાગમાં નિયંત્રણ થતું નથી.
રહે લા કેટલાક જરૂરી આવશ્યક અલભ્ય પોષક તત્વો
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લભ્ય રૂપમાં ફે રવાતાં છોડને શરુઆતના ઉગાવા ભીંડાના પાકમાં સોઇલ સોલરાઇઝેશન વગરની માવજત
દરમ્યાન સહે લાઇથી મળતા હોવાથી છોડ તંદુરસ્ત કરતા સોઇલ સોલરાઇઝેશનની માવજતમાં ભીંડાનું ર૭
ટકા જ ેટલું વધુ ઉત્પાદન તેમજ ૭૪ ટકા સુધી નીંદણ
રહે છે.
નિયંત્રણ થયેલ જોવા મળેલ હતું. ધરુવાડિયાના પાકો
નીંદણ નિયંત્રણ યોજના આણંદ દ્વારા હાથ ધરે લ તથા વધુ આવકવાળા પાકોમાં સોઇલ સોલરાઇઝેશન
સોઇલ સોલરાઇઝેશન સંશોધન અભ્યાસમાં ચોમાસુ પધ્ધતિ નીંદણ વ્યવસ્થાપન માટે અસરકારક છે.
સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધ્ધતિથી વિવિધ પાકોમાં ઉત્પાદનમાં થયેલ વધારો
પાક

ઉત્પાદન (કિ.ગ્રા./હે )
સોઇલ સોલરાઇઝેશન વગર

સોઇલ સોલરાઇઝેશન

ઉત્પાદનમાં
વધારો (%)

ભીંડા

૫૭૪૦

૭૨૮૦

૨૭

સોયાબીન

૧૦૮૦

૧૭૨૮

૬૦

સૂર્યમુખી

૧૦૦૨

૧૧૩૪

૧૩

બાજરી

૨૭૫૦

૩૨૭૫

૧૯

સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધ્ધતિ અંગેના
સંશોધન અખતરાઓમાં નીંદણ વ્યવસ્થાપન થતાં
ઉત્પાદનમાં ૧૩ થી ૬૦ % જ ેટલો વધારો જોવા મળેલ
હતો. જ ે સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધ્ધતિની ફાયદાકારક
અસરોનું પરિણામ છે.

સ્ફૂરણશક્તિ નાશ પામે છે. નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલ
આંકડા જમીનના ઉપરના સ્તરમાં રહે લા કેટલાક
નીંદણોના બીજની સ્ફૂરણશક્તિ નાશ પામતાં ઉગાવા પર
થયેલ અસર દર્શાવેલ છે. આંકડાઓ પરથી ફલિત થાય
છે કે પાકમાં થતા હઠીલા નીંદણો ઉપરાંત પરોપજીવી
નીંદણોનું વ્યવસ્થાપન સોઇલ સોલરાઇઝેશન દ્વારા થઇ
સોઇલ સોલરાઇઝેશન પધ્ધતિ દ્વારા ઉનાળામાં
શકે છે.
જમીનનું ઉષ્ણતામાન ઉંચુ લઇ જતાં નીંદણના બીજની
નીંદણના ઉગાવા પર સોઇલ સોલરાઇઝેશનની અસર
નીંદણનું નામ
નીંદણની સંખ્યા/ચોરસ મીટર વિસ્તાર
નીંદણનું વ્યવસ્થાપન
(%)
સોઇલ સોલરાઇઝેશન વગર
સોઇલ સોલરાઇઝેશન
ચોકડીયુ
૧૩૯
૨૧
૮૪.૮
બંટ
૨૧
૦૨
૯૦.૫
ચીઢો
૫૨
૪૦
૨૩.૦
ગુલ્લી દંડા
૪૧
૦
૧૦૦.૦
ચીલ
૩૦
૦
૧૦૦.૦
કણજરો
૧૨૫
૦૩
૯૭.૬
ભોંયઆમલી
૧૭
૦૭
૫૮.૮
સાટોડો
૧૭૩
૦૩
૯૮.૨
મેથીયું
૮૮
૮૨
૦૬.૮
નાળી
૦૩
૦૩
૦.૦
વાકું બા
૧૦૦
૨૦
૮૦.૦
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કપડવંજ તાલુકાના તેલનાર ગામે વરિયાળીના
ધરુવાડીયામાં સતત ત્રણ વર્ષ સુધી સોલરાઇઝેશન
કરે લ જમીનમાં અખતરો લીધેલ તેના પરીણામો પરથી
જોવા મળેલ કે પ્લાસ્ટિક દ્વારા સોઇલ સોલરાઈઝેશનની

માવજત આપવાથી વરીયાળીના ધરૂનો વિકાસ ઝડપથી
થાય છે અને રોપવા લાયક ધરૂની સંખ્યામાં ૨૪.૬ % નો
વધારો તેમજ નીંદણમાં ૫૨.૪ % નો ઘટાડો જોવા મળેલ
હતો. આમ નીંદણનું અસરકારક નિયંત્રણ થઇ શકે છે.

સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્વારા નિયંત્રિત થતા નીંદણોના નામ
નીંદણનુ ગુજરાતી નામ

નીંદણ અંગ્રેજી નામ

નીંદણનું વૈજ્ઞાનિક નામ

કાંસકી

વેલવેટ લીફ

એબુટીલોન થીયોફ્રાસ્ટી

જગ
ં લી ઓટ

વાઈલ્ડ ઓટ

એવેના ફટુઆ

ચીલ

લેમ્બ્સ ક્વાર્ટર્સ

નાળી

ફિલ્ડ બાઈન્ડવીડ

ધરો

બર્મુડા ગ્રાસ

આરોતારો

લાર્જ ક્રેબગ્રાસ

ડીજીટારીયા સન્ગુઇનાલીસ

સામો

બર્નયાર્ડ ગ્રાસ

ઇકાઈનોકલોઆ ક્રુસગાલી

ભૂમસી

ગૂસ ગ્રાસ

ઈલ્યુસીન ઈન્ડિકા

વાકુ મ્બા

બ્રાંચ બ્રુમરે પ

ઓરોબન્ચે રામોસા

ચાંગેરી

બર્મુડા બટરકપ

ઓકસાલીસ પેસ-કેપ્રી

લૂણી

પર્સલેન

પોર્ટુલાકા ઓલેરાસીઆ

બલા

રિકી સિડા

પીલુડી

લેક નાઈટશેડ

સોલારીયમ નીગ્રમ

બરૂ

જોહનસન ગ્રાસ

સોરઘમ હે લેપેન્સ (બીજ)

સાટોડો

હોર્સ પર્સલેન

ટ્રાયએન્થેમા પોર્ચુંલેકાસ્ટ્રમ

ગાડર

કોમન કોકલેબર

ચેનોપોડિયમ આલ્બમ
કોન્વોલવુલસ આર્વેન્સીસ (બીજ)
સાયનોડોન ડેકટીલોન (બીજ)

સિડા સ્પીનોસા

ઝેન્થીયમ સ્ટ્રુમેરીયમ

સ્ત્રાેત ઃ ક્લાયડે અને સહકાર્યકર, ૧૯૯૭ યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા
સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્વારા કૃ મિ વ્યવસ્થાપન :
ગુજરાતમાં પાકમાં રોગ કરનાર કૃ મિમાં
મુખ્યત્વે ગંઠવા કૃ મિ, કીડની આકારના કૃ મિ, મૂળ કાપી
ખાનાર કૃ મિ, મૂળ પર ડાઘા કે ચાંદા પાડનાર કૃ મિ, કવચ
કૃ મિ વગેરે જોવા મળે છે. તેમાં પણ ગંઠવા કૃ મિનો ઉપદ્રવ
સવિશેષ હોય છે. તમાકુ , રીંગણી, મરચી, ટામેટી, ભીંડા,
કોબીજ, ફ્લાવર તથા તમામ કઠોળ અને વેલાવાળા
શાકભાજીનાં પાકોમાં ગંઠવા કૃ મિથી મૂળ ઉપર ગાંઠો
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થાય છે અને છોડ ઉપાડતા મૂળ ઉપર અસંખ્ય નાની
મોટી ગાંઠો જોવા મળે છે. મોટાભાગે ધરુવાડીયામાં
કૃ મિનાં ઉપદ્રવથી ધરૂનો વિકાસ થતો નથી. મૂળ નબળા
પડવાથી જમીનમાંથી જરૂરી પાણી અને પોષક તત્વો
ચૂસી શકતા ન હોવાથી છેવટે ધરૂની વૃદ્ધિ ધીમી પડી
જાય છે અને આવા રોગિષ્ટ ધરુ ખેતરમાં રોપવાથી વધુ
પડતા ખાલા પડે છે અને જ ે છોડ રહી ગયા હોય તેનો
પણ વિકાસ સમયસર બરાબર થતો નથી. પરિણામે પાક

ઉત્પાદન પર ઘણી માઠી અસર પડે છે. એટલું જ નહિ
પરંતુ જ ે ખેતરમાં કૃ મિનો ઉપદ્રવ ના હોય તેમાં આવું
કૃ મિવાળું ધરુ રોપવાથી તેનો ફે લાવો થાય છે.

અને બીજી જગ્યાએ અથવા બીજા વર્ષ વાપરવા
માટે સાફ કરીને મૂકી રાખવું.
 ત્યારબાદ જ ે પાકનું ધરૂવાડિયું નાખવાનું હોય કે
વાવણી કરવાની હોય તેની ભલામણ અનુસાર
જમીન તૈયાર કરી વાવણી કરવી. (છાણીયા
ખાતરમાં નીંદણના બીજ હોવાથી પાછળથી કોઈપણ
સંજોગોમાં વાપરવું નહી).

કૃ મિના નિયંત્રણ માટે ઘણી બધી કૃ મિનાશક
દવાઓ, રોગપ્રતિકારક જાતો, સેન્દ્રિય ખાતરોનો બહોળો
વપરાશ, પાકની ફે રબદલી વગેરેનો અમલ કરી કૃ મિથી
થતા રોગોને કાબૂમાં રાખવામાં આવે છે. રસાયણોના
ઉપયોગથી વાતાવરણ, પાણી તથા ખોરાકનું પ્રદૂષણ  આ પ્રમાણે ઉનાળામાં ૧૫ દિવસ પારદર્શક
વગેરેને કારણે માનવ તંદુરસ્તી પર તેની ખૂબ જ વિપરીત
પ્લાસ્ટિક પાથરી રાખવાથી જુ દા જુ દા પ્રકારના
અસરો જોવા મળે છે. આથી આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીના
કૃ મિનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ થાય છે.
કૃ મિશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા સોઇલ સોલરાઈઝેશન નામની
ધરૂવાડીયામાં સોઇલ સોલરાઈઝેશન દ્વારા કૃ મિ
પધ્ધતિ વિકસાવી છે, જ ેનાથી વાતાવરણ, પાક તથા
વ્યવસ્થાપન :
પાણી દરે કને પ્રદૂષણથી બચાવી શકાય અને ખેડતૂ ને
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે થયેલ
પણ આર્થિક રીતે પોસાય તેવી છે.
સંશોધનનાં પરિણામો પરથી ફલિત થયેલ છે કે તમાકુ ના
સોઇલ સોલરાઈઝેશનની રીત :
ધરુવાડીયામાં એપ્રિલ ૧૫ થી જૂ ન ૧૫ તારીખ દરમ્યાન
 કોઈપણ ધરૂવાડીયામાં અથવા ખેતરમાં એપ્રિલ-મે ગમે ત્યારે પિયત આપી વરાપે જમીન ખેડી ભરભરી
બનાવી ઉપર દર્શાવ્યા મુજબનું પારદર્શક પ્લાસ્ટિક
માસ દરમ્યાન જ્યારે ખૂબ જ ગરમી પડતી હોય
૧૫ દિવસ સુધી હવાચુસ્ત પાથરવાથી રોપવા લાયક
ત્યારે જમીનમાં પાણી આપી વરાપે છાણિયું ખાતર
ધરૂની સંખ્યામાં ૪૧૨ ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો જોવા
કે કોઈપણ ખોળ ભેળવી જમીનને ખેડી ભરભરી
મળ્યો હતો. ત્યારબાદ ટામેટીના ધરૂવાડિયામાં પણ આ
બનાવવી.
અભિગમ અપનાવતા ધરૂની સંખ્યામાં ૬૧૫ ટકાનો
 ત્યારબાદ તરત જ ધરૂવાડીયાના કે ખેતરના વધારો જોવા મળેલ અને ગંઠવા કૃ મિનું ૬૧ ટકા તથા
ક્યારાના માપ પ્રમાણે ૨૫ માઈક્રોન (૧૦૦ ગેજ ) નું નીંદણનું ૯૨ ટકા નિયંત્રણ થયું હતું. તે જ પ્રમાણે ત્રણ
એલ.એલ.ડી.પી ઈ. પારદર્શક પ્લાસ્ટિક જમીન પર વર્ષ સુધી હળદરના પાક પર સોઇલ સોલરાઈઝેશનનો
અખતરો લેવામાં આવેલો અને તેના પરિણામો પરથી
પાથરી ચારે બાજુ થી હવાચૂસ્ત રહે તે રીતે માટીથી
ફલિત થયેલ છે કે હળદરના પાકમાં ૪૩.૫ ટકા ગંઠવા
પ્લાસ્ટિકની ધારો ને જમીનમાં દબાવી ઢાંકવું.
કૃ મિનું નિયંત્રણ જોવા મળેલ અને તેને કારણે ઉત્પાદનમાં
 ૧૫ દિવસ સુધી તેને પ્રાણીઓથી નુકસાન ન થાય ૧૧૮.૪ ટકાનો વધારો થયો હતો
તે ખાસ ધ્યાન રાખવું.
પરિણામ પરથી ફલિત થાય છે કે

સોલરાઈઝેશનની માવજત આપવાથી ધરૂનો વિકાસ
ઝડપથી ઘણો સારો થાય છે. પ્લાસ્ટિકની અસર ટામેટીના
બીજના ઉગાવા પર અને શરૂઆતમાં થતી વૃદ્ધિ પર
સ્પષ્ટ દેખાય છે. ધરૂની વૃદ્ધિ થતા પ્લાસ્ટિકની અસર
બિલકુ લ જુ દી તરી આવે છે. પ્લાસ્ટિકવાળા ક્યારામાં
 ૧૫ દિવસ પછી પ્લાસ્ટિક સાવચેતીપૂર્વક કાઢી લેવું ધરું ઘણું મોટું અને સંખ્યામાં પણ વધારે જોવા મળેલ
 આ રીતે પ્લાસ્ટિકને હવાચુસ્ત રાખવાથી અંદરના
ભેજની વરાળ થઇ પાણીની પરપોટીઓ પ્લાસ્ટિકની
અંદરની બાજુ એ જામી જશે જ ે તાપમાન વધારવામાં
મદદરૂપ થશે.
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હતો. વળી નીંદણ પણ ખાસ જોવા મળતું નથી. જ્યારે
આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવશે કે
પ્લાસ્ટિક વગરના ક્યારામાં ધરું ખૂબ જ નાનું અને ગંઠાઈ ઉનાળામાં પ્લાસ્ટિક પાથરવાથી ધરુવાડીયામાં ધરૂનો
ગયેલ બિલકુ લ વિકાસ વગરનું પીળાશ પડતું દેખાય છે. વિકાસ સારો થઇ સંખ્યામાં વધારો થાય છે તથા ખેતરમાં
હળદરનો વિકાસ સારો થઇ તેના ઉત્પાદનમાં પણ સારો
હળદરનાં પાક પર કરવામાં આવેલ અખતરાના
એવો વધારો જોવા મળે છે. તેથી કોઈપણ ધરુવાડીયામાં
પરિણામો દર્શાવે છે કે અસરકારક કૃ મિ નિયંત્રણથી
જો શક્ય હોય તો ખેતરમાં આર્થિક રીતે પોસાય તેવા
હળદરના પાકનું ઉત્પાદન વધે છે વધુ ચોખ્ખો નફો પાકોમાં જમીન ઉપર ઉનાળામાં પાણી આપી વરાપે ખેડી
પ્લાસ્ટિક પાથરવાથી મળે છે. વળી ખેતરમાં પ્લાસ્ટિક ખાતર ભેળવી પારદર્શક ૧૦૦ ગેજ (૨૫ માઈક્રોન)
ઢાંક્યા વગરના ક્યારા કરતા પ્લાસ્ટિક પાથરે લ ક્યારામાં એલ.એલ.ડી.પી.ઈ. પ્લાસ્ટિકને ૧૫ દિવસ સુધી હવાચુસ્ત
હળદરના છોડનો વિકાસ ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં જોવા રીતે પાથરીએ તો કૃ મિનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરી
મળે છે.
શકાય છે.
વિવિધ પાકાેના ધરૂવાડિયામાં સોઇલ સોલરાઇઝેશનની અસર (વિસ્તાર ૧૦ ગુંઠા)
પાક
તમાકુ

ટામેટી

માવજત

રોપવાલાયક ધરૂની
સંખ્યા

ગંઠવા કૃ મિની
માત્રા

કુ લ નીંદણનું વજન
(કિ.ગ્રા.)

૪,૪૩,૭૦૦

૦.૬૪

૮૫

સોલરાઈઝેશન માવજત વગર

૯૪,૫૦૦

૨.૫૩

૪૦૦

વધારો (+) કે ઘટાડો (-) %

(+) ૪૧૨

(-) ૭૫

(-) ૭૯

સોલરાઈઝેશનની માવજત

૨,૬૦,૪૦૦

૧.૩૭

૫૩

સોલરાઈઝેશન માવજત વગર

૩૬,૪૦૦

૩.૯૭

૬૪૩

વધારો (+) કે ઘટાડો (-) %

(+) ૬૧૫

(-) ૬૬

(-) ૯૨

૪,૪૬,૦૦૦

૧.૩૪

૪૧.૪

સોલરાઈઝેશન માવજત વગર

૩,૫૮,૦૦૦

૨.૫૮

૮૬.૯

વધારો (+) કે ઘટાડો (-) %

(+) ૨૪.૬

(-) ૪૮.૧

(-) ૫૨.૪

સોલરાઈઝેશનની માવજત

વરિયાળી સોલરાઈઝેશનની માવજત

હળદરના પાકમાં સોઇલ સોલરાઇઝેશનથી ગંઠવા કૃ મિ ઉપર અસર
માવજત
ઉત્પાદન
ગંઠવા
વધારાના ખર્ચ
(ટન/હે )
કૃ મિની માત્રા
આવકનું પ્રમાણ
સોલરાઈઝેશનની માવજત
૨૦.૩
૨.૧૦
૧:૧૦.૬
(૨૫ માઈક્રોન પ્લાસ્ટિક એલ.એલ.ડી.પી.ઈ.
પ્લાસ્ટિક ૨૫૦ કિ.ગ્રા./હે )
સોલરાઈઝેશન માવજત વગર
૯.૩૦
૩.૭૨
વધારો (+) કે ઘટાડો (-) %
(+) ૧૧૮.૪
(-) ૪૩.૫
કૃ મિશાસ્ત્ર વિભાગ, આણંદ
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સોલરાઇઝેશનથી વિવિધ કૃ મિજન્ય રોગનું નિયંત્રણ
કૃ મિનું સામાન્ય નામ

કૃ મિનું વૈજ્ઞાનિક નામ

રીંગ નીમેટોડ

ક્રીકોનેમેલા કસેનોપ્લાક્સ

સ્ટેમ એન્ડ બલ્બ નીમેટોડ

ડીટાઈલેન્ચસ ડીપ્સાકી

પોટાટો સીસ્ટ નીમેટોડ

ગ્લોબોડેરા રોસ્ટોશીએન્સીસ

સ્પાઈરલ નીમેટોડ

હે લીકોટીલેન્ચસ ડીગોનીકસ

સુગરબીટ સીસ્ટ નીમેટોડ

હીટેરોડેરા સ્કાચટી

નધર્ન રૂટ નોટ નીમેટોડ

મેલીઓડોગીન હાપ્લા

જાવાનીઝ રૂટ નોટ મેલીઓડોગીન

મેલીઓડોગીન જાવાનીકા

પીન નીમેટોડ

પેરાટાયલેન્કસ હે મેટસ

લેસન નીમેટોડ

પેરાટાયલેન્કસ પેનેટરા્ ન્સ

લેસન નીમેટોડ

પેરાટાયલેન્કસ થોરનેયી

લેસન નીમેટોડ

પેરાટાયલેન્કસ વુલ્નુસ

સાઈટ્રસ નીમેટોડ

ટાયલેન્કસ સેમીપેનેટરા્ ન્સ

ડેગર નીમેટોડ

કસેફીનેમા જાતિ
સ્ત્રાેત ઃ ક્લાયડે અને સહકાર્યકર, ૧૯૯૭ યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા

સોલરાઇઝેશનથી રોગકારક સૂક્ષ્મ જીવાણુઓનું રોગ કરી પાક ઉત્પાદનમાં ઘટાડો કરે છે. પાકના બીજ,
વ્યવસ્થાપન ઃ
ધરૂ અથવા ઉભા પાકમાં આવતા કેટલાક રોગના
સોલરાઇઝેશન કરવાથી ઘણી બધી જાતની નિયંત્રણ માટે થયેલા સંશોધનના પરિણામોના આધારે
રોગકારક ફૂગ અને જીવાણુનું અસરકારક રીતે નીચે મુજબના પાકોના રોગના રોગકારકોનું અસરકારક
વ્યવસ્થાપન કરી શકાય છે કે જ ે ઘણા બધા પાકોમાં રીતે વ્યવસ્થાપન કરી શકાય છે
(ક) ફૂગજન્ય રોગ
ફૂગ
ફ્યુસેરીયમ ઓક્સીસ્પોરમ કોન્ગ્લુટીનાન્સ જાતિ

રોગનું નામ

પાક

ફ્યુઝેરીયમ વિલ્ટ

કાકડી, સ્ટ્રોબેરી

ફ્યુઝેરીયમ ઓક્સીસ્પોરમ ફ્રેગારી જાતિ

ફ્યુઝેરીયમ વિલ્ટ

ટામેટી

ફ્યુઝેરીયમ ઓક્સીસ્પોરમ લાયકોપરસિકી

ફ્યુઝેરીયમ વિલ્ટ

કપાસ

ફ્યુઝેરીયમ ઓક્સીસ્પોરમ વેસીનફે ક્ટમ

ક્લબ રોટ

ડુગ
ં ળી

પ્લોસ્મોડીઓફોરો બ્રાસીકી

પિંક રોટ

ડુગ
ં ળી

ફાયટોપ્થોરા રૂટ રોટ

ઘણા પાકો

ફોમા ટેરીસ્ટ્રીસ
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ફૂગ
ફાયટોપ્થોરા સીન્નામોમી

રોગનું નામ

પાક

કોરકી રૂટ

ટામેટી

સીડ રોટ અથવા ધરૂનો કોહાવરો

ઘણા પાકો

પીથીયમ માયરોથેસીયમ

પોડ રોટ

મગફળી

રાઈઝોક્ટોનીયા સોલોની

સીડ રોટ અથવા ધરૂનો કોહાવરો

ઘણા પાકો

વ્હાઈટ રોટ

લસણ અને ડુગ
ં ળી

સધર્ન બ્લાઈટ

ઘણા પાકો

બ્લેક રૂટ રોટ,
વર્ટીસીલિયમ વિલ્ટ

ઘણા પાકો

પાયરે નોકીટા લાયકોપરસિકી
પીથીયમ અલ્ટીમમ પાઈથીયમ જાતિ

સ્ક્લેરોસિયમ રોલ્સી
થેલાવીઓપ્સીસ બાસીકોલા
વર્ટીસીલિયમ ડહીલી

ક્લાયડે અને સહકાર્યકર, ૧૯૯૭ યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા
(ખ) જીવાણુજન્ય રોગ
વૈજ્ઞાનિક નામ

રોગનું નામ

એગ્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુમરફે સીયન્સ

ક્રાઉન ગોલ

પાક
ઘણા પાકો

ક્લેવીબેક્ટર મીશીગાનેસીસ

કેન્કર

ટામેટી

સ્ટ્પરે ્ટોમાયસીસ સ્કેબીસ

સ્કેબ

બટાટા

સ્ત્રાેત ઃ ક્લાયડે અને સહકાર્યકર, ૧૯૯૭ યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા

¾uíke ytøkuLkk {køkoËþoLk {kxu f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)Lkku MktÃkfo MkkÄku
• «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)
LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
LkðMkkhe - 3964Ãk0
VkuLk : (0h637) h7h786

• «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)
sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
sqLkkøkZ - 36h001
VkuLk : (0h8Ãk) h67h080
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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

પ્રાકૃ તિક, અર્ધ-કુ દરતી અને કૃ ષિ જ ૈવ
પર્યાવરણ વ્યવસ્થા દેખીતી રીતે માનવજાત અને પૃથ્વી
પરના બધાજ જીવોને ખોરાક, પાણી, બળતણ અને
લાકડાની જોગવાઈ આપે છે. સૂક્ષ્મજીવાણુકિય જીવનના
સ્પષ્ટ અવશેષોનાે પૂરાવો પશ્ચિમ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ૩.૫
અબજ વર્ષોથી જોવાયો છે અને પૃથ્વીના પ્રારંભિક
દિવસોમાં અસ્તિત્વમાં રહે લી સમાન લાક્ષણિકતાઓ
ધરાવતા નિવાસીઓ સૂક્ષ્મજીવ બેક્ટેરિયા છે.
સૂક્ષ્મજીવાણુ પ્રકૃ તિમાં સર્વવ્યાપક છે અને જમીન, પાણી,
વાયુ વગેરેમાં પૃથ્વી પર બધે જ જોવા મળે છે. આશરે
૧.૭ અબજ વર્ષો પહે લા યુકાર્યોટિક જીવતંત્રની સ્થાપના
પૃથ્વીને વિકાસ તરફ દોરી ગયેલ છે. પૃથ્વીના ઉત્ક્રાંતિ
દરમ્યાન બેક્ટેરિયા, આર્કાઇયા અને યુકાર્યાએ તેમની
વૈવિધ્યસભર ઇકોલોજીની સ્થાપના કરી છે. માઇક્રોબાયલ
વૈવિધ્યતા મેટાજ ેનોમિક્સ સુધારે લા તકનીકો ની
સમજણ થી વાતાવરણમાં સૂક્ષ્મજતં ુઓ અસ્તિત્વ ધરાવે
છે અને કાર્યાત્મક અસ્તિત્વને છતી કરે છે અને ઉચ્ચ
જીવોના અસ્તિત્વ ને સમર્થન આપે છે. ઘણા કુ દરતી
સ્ત્રોત્ર જ ેવાકે જમીન અને જળ સંરક્ષણ, આબોહવા
નિયમન, કાર્બન સંગ્રહ, ઊર્જા ઉત્પાદન, પોષણ અને
કચરો ફરીથી સાયકલિંગ અને જ ૈવવિવિધતા નિયમન
જ ેવા પર્યાવરણીય સેવાઓને સૂક્ષ્મજીવો સમર્થન આપે
છે. કુ દરતી સ્ત્રાેત જ ેવા કે જમીન, હવા અને પાણી માં
વિવિધ પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવાણુઓ જ ેમ કે બેક્ટેરિયા, ફૂગ,
લીલ વગેરે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં હોય છે. જ ેનાથી આ
બધા જ સ્ત્રાેતાે જીવંત અને કાર્યરત રહે છે. જમીનની
જીવંતતા અને ફળદ્રુપતા સૂક્ષ્મજીવાણુઓ થકી જળવાય
છે. સૂક્ષ્મજીવાણુઓ જમીનમાં રહે લ કાર્બનિક પદાર્થોનું
વિઘટન કરે છે અને જમીનમાં પડી રહે લ વૃક્ષની જૂ ની
ડાળીઓ, ફળ તેમ જ પાંદડાંઓનું વિઘટન કરીને
જમીનને વધુ ફળદ્રુપ બનાવે છે. આ ઉપરાંત જમીનને

જરૂરી એવા પોષકતત્વો પુરા પડે છે. જમીનમાં રહે લ
મુખ્ય ત્રણ તત્વો નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશીયમ,
ઉપરાંત ખૂબ જ ઓછુ ં પ્રમાણ ધરાવતા એવા લોહતત્વ,
મેગ્નેશિયમ, ઝિંક, સલ્ફર વગેરે જ ેવા તત્વોના પ્રમાણમાં
વધારો કરીને વૃક્ષોને પોષણ પૂરું પાડે છે. જ ૈવિક ખાતર
તરીકે પણ સૂક્ષ્મજીવાણુઓનો ઉપયોગ થાય છે.
પૃથ્વી પરના ઘણા કુ દરતી સ્ત્રોત જ ેવાકે
જમીન અને પાણી સંરક્ષણ, આબોહવા નિયમન, કાર્બન
સંગ્રહ, ઉર્જા ઉત્પાદન, પોષણ અને વિવિધ કચરોનું
ફરીથી સાયકલિંગ અને જ ૈવવિવિધતા નિયમન જ ેવા
પર્યાવરણીય પ્રક્રિયાઓ સૂક્ષ્મજીવો થકી ચાલે છે અથવા
સૂક્ષ્મજીવોનો તેમાં મહત્ત્વનો ફાળો રહે લો છે. આવનારા
દાયકાઓમાં આબોહવાકિય ફે રફારો (ક્લાયમેટ ચેન્જ)
અને જ ૈવવિવિધતાને નુકસાન એ સમગ્ર માનવજાત અને
વિશ્વ સમક્ષ ખૂબ મોટા પડકારો છે. આ પડકારોનો
સામનો કરવાની અને આબોહવાકીય તથા અન્ય
પર્યાવરણીય પરિવર્તનને પ્રતિક્રિયા આપવાની અદભૂત
ક્ષમતા સૂક્ષ્મજીવમાં રહે લી છે. તદઉપરાંત ખોરાકની
વધતી જતી માંગને પણ પહોંચી વળવાના રસ્તાઓ
પણ સૂક્ષ્મજીવો આપે છે, પરંતુ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં
બાયોમાસનો વધુ પડતો અવ્યવસ્થિત ઉપયોગ
થવાથી ઊભી થયેલ દુષ્કાળ, જમીનના વિનાશ અને
વાતાવરણીય પરિવર્તનની આડ અસરોને નાથવા તથા
સાથે સાથે વધતી વસ્તીની જરૂરિયાત પુરી કરવા માટે
સૂક્ષ્મજીવાણુઓની વિશાળ ચયાપચય અને આનુવંશિક
વિવિધતાનો ઉપયોગ કરી શકાય તેમ છે ખાસ કરીને
સૂક્ષ્મજીવાણુઓ જ ૈવિક કૃ ષિ સાથે સંબંધિત છે અને આ
માટે ફૂડ ચેલેન્જ (આહાર શ્રુંખલામાં) માં સૂક્ષ્મજીવોને
અપનાવવા (સમાવવાનાં) ના વૈશ્વિક પ્રયાસો ચાલુ છે.
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ખેતી ઉપયોગી સૂક્ષ્મજીવાણુઓની મધ્ય ગુજરાતમાં ખાતરના વિકલ્પ સજીવ ખેતી વિષે વિચાર્યા વગર છૂ ટકો
જ ૈવિક વિવિધતા : (જૂ અાે ફાેટા કવર પેજ નં. ૩)
નથી. ખેડતૂ ોને આર્થિક રીતે પગભર કરવા તેમજ તેમનું
જીવનધોરણ ઉન્નત કરવા તેમની મર્યાદિત જમીનમાંથી
	વિશ્વમાં વસ્તી સતત વધી રહી છે, આજ ે
ઓછા ખર્ચે વધુ ઉત્પાદન મેળવવું જરૂરી છે. આ વિષમ
આપણે ૬૦૦ કરોડની માનવ વસ્તી પર પહોંચ્યા છીએ,
પરિસ્થિતિમાં જ ૈવિક ખાતર એક આદર્શ પ્રણાલી છે.
જો આ રીતે વૃધ્ધિ ચાલ્યા કરશે તો ર૦પ૦માં વિશ્વની
ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ સને ૨૦૧૫ દરમ્યાન સજીવ
વસ્તી ૧૦૦૦ કરોડના આંકને પહોંચવાની શકયતા છે.
ખેતી નીતિ જાહે ર કરવામાં આવી છે જ ે અંતર્ગત જ ૈવિક
વસ્તી વિસ્ફોટને લઈને મર્યાદિત ખેડાણ (ખેતીલાયક)
ખાતર, જ ૈવિક કીટનાશકો અને જ ૈવવિઘટકો એ નિદોર્ષ,
જમીન ઉપર ઉત્પાદન વધારવાનું પુષ્કળ ભારણ વધ્યુ
કુ દરતી અને પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત સજીવ
છે. આમ, સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ થકી જ ૈવ અર્થતંત્ર, પાકો
ખાતર છે. તદઉપરાંત, મોંઘી અને પર્યાવરણને નુકશાન
અને કચરાના પદાર્થોનો ઝડપથી ઉપયોગ એ અસંખ્ય
કરતા વિવિધ કીટનાશક અને ફૂગનાશક કૃ ષિ રસાયણોને
સમસ્યાઓમાંથી બહાર નીકળવાની સૌથી વધુ આશા
સ્થાને જ ૈવિક ખાતરની જ ેમ સૂક્ષ્મજીવાણુ આધારિત
આપે છે. આજ ે આપણા દેશમાં માથાદીઠ ૦.૧૪ હે . થી
જતં ુનાશકો (માઇક્રોબાયલ પેસ્ટીસાઇડ) વાપરવા એ એક
ઓછી ખેતી લાયક જમીન ઉપલબ્ધ છે. છેલ્લા વર્ષોમાં
કુ દરતી અને પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત ઉપાય
આપણા સંશોધન, માળખાકીય સગવડની ઉપલબ્ધતા
છે.
તેમજ સરકારની નીતિઓને લઈને દરે ક પાકનું ઉત્પાદન
વધ્યું છે, તેમ છતાં હજી તે પુરતું નથી. પાકના વધુ (૧) જ ૈવિક ખાતરો :
ઉત્પાદનમાં પ૦ ટકા જ ેટલો ફાળો ફકત રાસાયણિક
જ ૈવિક ખાતર તેના નામ મુજબ જમીનમાં
ખાતરોનો છે. આમ તો નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ તેમજ
પોષક તત્વો, મુખ્યત્વે નાઈટ્રોજન , ફોસ્ફરસ અને
પોટાશ ત્રણેય મુખ્ય તત્વોનો વપરાશ વધ્યો છે. તેમ
પોટાશ ઉમેરવાનું અને જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવાનું
છતાં નાઈટ્રોજનનો વપરાશ બધામાં સૌથી ઝડપી વધ્યો
કામ કરે છે. જ ૈવિક ખાતરો મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારના હોય
છે. સેન્દ્રિય તત્વોનું રીસાયકલિંગ (ફે રઉપયોગ) તથા
છે, બેક્ટેરિયા , લીલ અને ફૂગ આધારિત. બેક્ટેરિયા
વિવિધ પ્રકારના જ ૈવિક ખાતરના વપરાશથી રાસાયણિક
આધારિત જ ૈવિક ખાતરો પૈકી નાઈટ્રોજન સ્થિર કરતા,
ખાતરની ઘટ પુરી કરી શકાય તેમ છે. મોટા જથ્થામાં
ફોસ્ફરસ અને પોટાશ દ્રાવ્ય કરતા બેક્ટેરિયા મુખ્ય છે.
રાસાયણિક ખાતર વાપરવું આર્થિક રીતે ઘણું મોઘુ
લીલ આધારિત જ ૈવિક ખાતર પૈકી અઝોલા, બ્લુ ગ્રીન
પડે છે. વધુમાં ખેતરમાં પૂંખીને નાઈટ્રોજનયુકત ખાતર
આલ્ગી તથા દરિયાઈ શેવાળ અને ફૂગ આધારિત હે ઠળ
આપવાથી પ૦ ટકા જ ેટલુ વેડફાય છે એટલે કે જ ે તે
માઈકોરાઈઝા, એસ્પર્જીલસ, પેનીસીલીયમ, ચીટોમીયમ,
પાકને કામ લાગતું નથી અને પર્યાવરણ પણ જોખમાય
ટ્રાઇકોડર્મા, પેસીલીઓમાયસીસ વગેરેનો સમાવેશ થાય
છે તે વધારામાં. આપણા દેશની ૭પ-૮૦ ટકા વસ્તી
છે.
સીધી કે આડકતરી રીતે ખેતી ઉપર આધારિત છે.
દેશના ૭પ ટકા ખેડતૂ ો નાના અને સીમાંત છે. દેશના (ક) નાઈટ્રોજન સ્થિર કરતા સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ :
પ૪.૬ ટકા ખેડતૂ ો પાસે એક હે કટરથી ઓછી જમીન
(૧) અઝોટોબેકટર :
છે. જયારે ૧૮ ટકા પાસે ફકત ૧-ર હે કટર જમીન
છે. આ ખેડતૂ ોને ભલામણ કરે લ માત્રામાં રાસાયણિક
અઝોટોબેકટર એ એક પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવાણુ
ખાતર ખરીદવું તેમજ વાપરવું મુશ્કેલ છે. આવા ખેડતૂ ોને છે જ ે હવામાંનાં મુકત નાઈટ્રોજનને સ્થિર કરવાની
પોતાના પાકનું મહત્તમ ઉત્પાદન મેળવવા રાસાયણિક અદભૂત ક્ષમતા ધરાવે છે. આજ કારણે તેનો જ ૈવિક
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‘f]r»køkkurðãk’Lkk MkÇÞ çkLkku yLku ¾uzqíkkuÃkÞkuøke ÃkwMíkfku ðMkkðku
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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

‘f]r»køkkurðãk’Lkk ÷u¾ku íkÚkk ÃkwMíkfku{kt ykÃku÷ ði¿kkrLkf {krníkeLkku WÃkÞkuøk fhe ykÃkLke ¾uíkeLku Mk{]Ø çkLkkðku

ખાતર તરીકે બહોળો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
ખેતરની જમીન તેમનું રહે ઠાણ છે. આ બેકટેરિયાને
વૃધ્ધિ તેમજ વિકાસ માટે હવામાંનો પ્રાણવાયુ જરુરી
છે. તેથી ખેતરના ૧પ-૩૦ સે.મી. ના ઉપરના પડમાં
તેઓ વિશેષ સંખ્યામાં આવેલા હોય છે .જમીનની
ફળદ્રુપતા તેમજ ઉત્પાદકતામાં તેમનો મોટો ફાળો
છે. જ ે જમીનમાં સેન્દ્રિય પદાર્થ ઓછા હોય ત્યાં આ
બેકટેરિયાની સંખ્યા ઓછી હોય છે. જમીનમાં છાણિયું
ખાતર કે કોઈપણ પ્રકારના સેન્દ્રિય ખાતર ઉમેરવાથી
તેમની સંખ્યા તેમજ કાર્યક્ષમતા વધે છે. આ જીવાણુઓ
ર૦-૪૦ કિ.ગ્રા નાઈટ્રોજન/હે .સ્થિર કરે છે. તદઉપરાંત
વિવિધ પ્રકારના વનસ્પતિ વૃધ્ધિ વર્ધકો બનાવી છોડના
વિકાસમાં મદદ કરે છે.
(૨) અઝોસ્પાઈરીલમ :
એક પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે. તેનું કદ
મિલિમીટરના હજારમાં ભાગનું તેમજ આકાર અડધો
વળેલો સર્પાકાર હોય છે. તેમનું કાયમી નિવાસસ્થાન
ખેતરની માટી છે. જમીનની ફળદ્રુપતા સાચવવામાં
તેમનો મોટો ફાળો છે. અઝોસ્પાઈરીલમ જીવાણુનો
બાયોફર્ટીલાઈઝર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ

જીવાણુંઓ પણ ર૦-૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન/હે . સ્થિર
કરવાની ક્ષમતા રાખે છે. વધારામાં વિવિધ પ્રકારના
વનસ્પતિ વૃધ્ધિવર્ધકો બનાવી છોડના વિકાસમાં મદદ
કરે છે.
(૩) એસીટોબેકટર :
એસીટોબેકટર ડાયએઝોટ્રોપીકસ નામના
બેકટેરિયા શેરડીમાંથી મળી આવ્યા છે. આ બેકટેરિયા
શેરડીના મૂળ ,પાન, સાંઠાની અંદર વસવાટ કરે છે. આ
બેકટેરિયા જમીનમાં જોવા મળતા નથી. આ જીવાણુની
યોગ્ય જાતને જ ૈવિક ખાતર તરીકે વાપરવાથી ભલામણ
કરે લ નાઈટ્રોજનના પ૦ ટકા બચત થાય છે અને શેરડીનું
ઉત્પાદન ૧પ-ર૦ ટન/હે વધે છે .આ જીવાણુઓ પણ
વિવિધ વનસ્પતિ વૃધ્ધિ વર્ધકો બનાવી છોડના વિકાસમાં
મદદ કરે છે.
(૪) રાઈઝોબિયમ :
કઠોળવર્ગના પાક જ ેવા કે તુવેર, ચણા, મગ,
મગફળી, સોયાબીન વગેરે પોતાને જોઈતો નાઈટ્રોજન
તત્વનો મોટો ભાગહવામાંથી રાઈઝોબિયમ બેકટેરીયાની
મદદથી પોતાના મૂળ ઉપર નાની નાની અસંખ્ય મૂળ
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ગંડિકાઓ બનાવી મેળવે છે. દરે ક ગાંઠ એ નાઈટ્રોજન
સ્થિર કરવાનું એક નાનુ કારખાનુ છે સામાન્ય રીતે
કઠોળવર્ગના પાકને એક ટન દાણા ઉત્પન્ન કરવા પ૦
થી ૬૦ કિ.ગ્રા.નાઈટ્રોજન તત્વની જરુર પડે છે છતાં
આપણા સૌનેા અનુભવ છે કે કઠોળપાકો માટે હે કટર
દીઠ ફકત ર૦-રપ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન ખાતરની ભલામણ
કરવામાં આવે છે. સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્ન થાય કે આટલો
બધો નાઈટ્રોજન છોડ ક્યાંથી મેળવે છે. અનુકૂળ
પરિસ્થિતિમાં વાવણીના ૧પ દિવસ પછી મૂળ ઉપર
રાઈઝોબિયમ બેકટેરિયાની મદદથી નાની નાની લાલ
રંગની ગાંઠો બનવાની શરુઆત થાય છે અને તે સમયે
નાઈટ્રોજન સ્થિરીકરણની પ્રક્રિયા શરુ થાય છે. જ ે દાણા
બેસવાના સમયે મહત્તમ હોય છે .આપણા દેશમાં બહોળા
વિસ્તારમાં કઠોળ વર્ગના પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવે
છે. આ સંજોગોમાં રાઈઝોબિયમ બેકટેરિયાનું ખૂબ મહત્ત્વ
છે. જ ે જમીનમાં કાયમી વસવાટ કરતા રાઈઝોબિયમ
બેકટેરિયાનું પ્રમાણ પ્રતિ ગ્રામ ૧૦૦ કોષથી ઓછુ ં
હોય છે, ત્યાં રાઈઝોબિયમ બાયોફર્ટિલાઈઝરના
વપરાશથી બહુ સારા પરિણામ મળે છે. જમીનમાં ઘણા
રાઈઝોબિયમ જીવાણુ ઉનાળામાં ઊંચા તાપમાનથી,
ખેતરમાં પાણી ભરાઈ રહે વાથી તેમજ અન્ય પરભક્ષી
જીવાત તેમજ વાયરસથી નાશ પામે છે. જ ેના પરિણામે
જમીનમાં તેમની સંખ્યા ઘટે છે. આ કારણને લીધે દરે ક
કઠોળ વર્ગના પાકના વાવેતર અગાઉ બિયારણને યોગ્ય
કાર્યક્ષમ રાઈઝોબિયમ બાયોફર્ટિલાઈઝરનો પટ આપવો
જરુરી છે જ ેથી પાકને મહત્તમ લાભ મળે.સારી જાતના
ભલામણ કરે લ રાઈઝોબિયમ કલ્ચર વાપરવાથી હે કટરે
૫૦-૧૦૦ કિ.ગ્રા .નાઈટ્રોજન સમકક્ષ કઠોળનું ઉત્પાદન
મળે છે.
(૫) અઝોલા :

શકે છે અને પોતાના નાઈટ્રોજનની સમગ્ર જરૂરિયાત
હવામાંના નાઈટ્રોજનમાંથી પુરી કરી શકે છે. તાજા
અઝોલામાં ૦.૩ થી ૦.૪ ટકા તેમજ સૂકા અઝોલામાં
૩ થી પ ટકા નાઈટ્રાેજન આવેલો હોય છે. અઝોલાની
કુ લ છ જાતો છે જ ે પૈકી ભારત દેશમાં અઝોલા
પીનાટા પ્રચલિત છે. તેના છોડ ત્રિકોણાકાર અને કદમાં
૧.૦-ર.પ સે.મી ના હોય છે. અઝોલા પાણીમાં અનૂકુળ
વાતાવરણમાં બહુ ઝડપથી ઉગે છે અને ર થી ૩ દિવસમાં
વિભાજન થઈ બમણા થાય છે. અઝોલાના આ વિશિષ્ટ
ગુણધર્મને લઈને તેનો રોપાણ ડાંગરમાં નાઈટ્રોજનયુકત
ખાતર તરીકે બહોળો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
(ખ) ફોસ્ફરસ દ્રાવ્ય કરતા સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ :
જમીનમાં એવા ઘણાં સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ
હોય છે જ ે વિવિધ પ્રકારના એસિડ બનાવી અદ્રાવ્ય
ફોસ્ફરસને દ્રાવ્ય કરવાનું કામ કરે છે .આવા પ્રમુખ
જીવાણુઓમાં બેસિલસ, શ્યૂડોમોનાસ જ ેવા બેક્ટેરિયા
તેમજ એસ્પરજીલસ, પેનીસીલીયમ, માયકોરાયઝા જ ેવી
ફૂગનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવાણુને
ફોસ્ફેટ કલ્ચર કહે વામાં આવે છે. એક અંદાજ પ્રમાણે
આપણા દેશમાં આશરે ર૬૦૦ લાખ ટન રોક ફોસ્ફેટનો
ભંડાર છે. આવા કિંમતમાં સસ્તા રોક ફોસ્ફેટનેા યોગ્ય
ફોસ્ફેટ કલ્ચર સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે .આ સૂક્ષ્મ
જીવાણુઓ સેન્દ્રિય તેજાબ ઉત્પન્ન કરીને રોક ફોસ્ફેટમાં
રહે લ અદ્રાવ્ય ફોસ્ફરસને દ્રાવ્ય બનાવે છે જ ે પાકને
તરતજ ઉપલબ્ધ બને છે. ભારતમાં આ બાબતે વિવિધ
સ્થળે સંશોધન થઈ રહ્યું છે અને આશાસ્પદ પરિણામો
મળેલ છે.
પોટાશ લભ્ય કરનાર સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ :

જમીનમાં એવા ઘણા જીવાણુઓ હોય છે કે
અઝોલા એ પાણીમાં ઉગતી વનસ્પતિ છે. તેના જ ે વિવિધ પ્રકારના એસિડ અને પોલીસેકેરાઈડ બનાવી
પાનમાં એનાબીના અઝોલી નામની બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી જમીનમાં રહે લા અલભ્ય પોટાશને મૂળ શોષી શકે તેવા
રહે લ હોવાથી તે હવામાંનો નાઈટ્રોજન સંયોજીત કરી સ્વરુપમાં રૂપાંતર કરે છે. મોંઘા પોટાશયુક્ત રાસાયણિક
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ખાતરના વિકલ્પ સ્વરુપે કિંમતમાં સસ્તા ખનીજ માઈકા,
ફે લ્ડ્સ્પારનો પોટાશ લભ્ય કરનાર સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ
સાથે વપરાશ કરવાથી રપ % પોટાશયુક્ત રાસાયણિક
ખાતરની બચત થઈ શકે છે.

ખાતરોની ભલામણ કરવામાં આવે છે. વર્ષોના સફળ
સંશોધન બાદ આકૃ યુના માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગમાં
‘અનુભવ’ બાયો-એન.પી.કે. જ ૈવિક ખાતર સમૂહ
(કન્સોર્ટીયમ) વિકસાવવામાં આવેલ છે, જ ેમાં નાઈટ્રોજન
સ્થિર કરનારા (એઝોટોબેકટર, એઝોસ્પાઈરીલમ) તથા
બાયો-એન.પી.કે. જ ૈવિક ખાતર સમૂહ (કન્સોર્ટીયમ):
ફોસ્ફરસ અને પોટાશને લભ્ય બનાવનારા (બેસિલસની
હાલમાં ઉપલબ્ધ જ ૈવિક ખાતર પૈકી અલગ ત્રણ પ્રજાતિ) એમ કુ લ પાંચ પ્રકારના સ્થાનિક કાર્યક્ષમ
અલગ તત્વો જ ેવા કે નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને સૂક્ષ્મજીવાણુઓનું સંમિશ્રણ કરવામાં આવેલ છે.
પોટાશ એમ ત્રણેય તત્વો માટે અલગ અલગ જ ૈવિક
સજીવ ખેતી માટે ઉપયોગી વિવિધ જ ૈવિક ખાતરની પોષણ ક્ષમતા
ક્રમ

જ ૈવિક ખાતર

રાસાયણિક ખાતર સમકક્ષ
પોષણ ક્ષમતા
(પ્રતિ હે ક્ટર)

વપરાશ

૧

રાઈઝોબિયમ

બીજને પટ

૫૦-૧૦૦ કિ.ગ્રા .નાઈટ્રોજન

૨

અઝોટોબેકટર

ચાસમાં/ધરુને પટ/બીજ

ર૦-૪૦ કિ.ગ્રા .નાઈટ્રોજન

૩

ફોસ્ફોબેકટર

બીજ/ધરુને પટ /ચાસમાં

ર૦-૪૦ કિ.ગ્રા .ફોસ્ફરસ

૪

અઝોસ્પાઈરીલમ

બીજ/ધરુને પટ /ચાસમાં

ર૦-૪૦ કિ.ગ્રા .નાઈટ્રોજન

૫

બ્લ્યુ ગ્રીન આલ્ગી

૧૦ કિ.ગ્રા/.હે .

ર૦-૩૦ કિ.ગ્રા .નાઈટ્રોજન

૬

અઝોલા

૧૦ ટન/હે .

૩૦-૪૦ કિ.ગ્રા .નાઈટ્રોજન

આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી અને ગુજરાત કૃ ષિ વર્ગ, રોકડીયા, શાકભાજી, ધાન્ય, ફળફૂલ વગેરે માટે
યુનિવર્સિટીમાં ૩૦ વર્ષના સંશોધનને અંતે જુ દા-જુ દા પ૦ થી વધુ ખેડતૂ ઉપયોગી ભલામણો બહાર પાડેલ
પ્રકારના જ ૈવિક ખાતરોની વિવિઘ પાકો જ ેવાકે કઠોળ છે જ ે સારાંશ રૂપે કોઠામાં દર્શાવેલ છે :
જ ૈવિક ખાતર
રાઇઝોબિયમ

એઝોટોબેકટર
ક્રુકોકમ

ભલામણ કરે લ જાત
જી.આર.એસ-૪,
એફ- ૭૫, આઇ.સી.-૭૬
જી.એમ.બી.એસ-૧
કે.બી.આર.એન.-૧,૨,૩,અને૪
એ.આર.એસ-૨૧
રાજ-૫
એ.બી.એ-૧(આણંદ)

ચણા

ભલામણ કરે લ પાક

મગ
કતારગામ પાપડી
તુવેર
રાજમા
ધાન્ય, શાકભાજી, ફળફૂલ, બાગાયતી, શેરડી,
કપાસ, ઘાસચારા વગેરે
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જ ૈવિક ખાતર
એઝોસ્પાઇરીલમ
લીપોફે રમ
ફોસ્ફેટ કલ્ચર
પોટાશ કલ્ચર
બાયો એન.પી
બાયો એન.પી.કે

મિથાયલોટ્રોફીક
બેક્ટેરીયલ
કન્સોર્ટિયમ

ભલામણ કરે લ જાત
એ.એસ.એ-૧(આણંદ)

ભલામણ કરે લ પાક
જુ વાર,બાજરી,નાગલી, ડાંગર વગેરે

ટોર્યુલોસ્પોરા ગ્લોબોસા (પીબીએ-૨૨)
બેસિલસ કોએગ્યુલન્સ (પીબીએ-૧૬)
એન્ટ્રોબેકટર એસબ્યુરાઇ
એઝોટોબેકટર / એઝોસ્પાઇરીલમ +
ફોસ્ફેટ કલ્ચર
એઝોટોબેકટર ક્રુકોકમ એ.બી.એ-૧
એઝોસ્પાઇરીલમ લીપોફે રમ એ.એસ.એ ૧
બેસિલસ ( ૩) પ્રજાતિ
મિથાયલોટ્રોફીક બેક્ટેરીઆ

ધાન્ય, શાકભાજી, ફળફુલ, બાગાયતી, શેરડી,
કપાસ, ઘાસચારા વગેરે તમામ પાક
શાકભાજી, ફળ પાક, રોકડીયા પાક વગેરે
શાકભાજી રીંગણ / ટમેટા નર્સરી

સૂક્ષ્મજીવાણુઓથી પાર્યાવરણ સુરક્ષા :
તેઓ ઘણા કૃ ષિ ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા
ભજવે છે, જ ેમાં બાયોગ્રેડશ
ે ન, બાયોરે મેડિએશન,
બાયોડિટોરીએશન, બાયોગેસ પ્રોડક્શન, બાયોએનર્જી,
બાયોફર્ટિલાઇઝર, માઇક્રોબિયલ જતં ુનાશક દવાનો,
કૃ ષિમાં બાયોપેસ્ટીસાઈડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સીટી આ દિશામાં કાર્યરત થયેલ છે.
(જૂ અાે ફાેટા કવર પેજ નં. ૩)
(૨) જ ૈવિક વિઘટકો ઃ
કેળના થડના કૃ ષિ કચરાનું વિઘટન કરતાં
સૂક્ષ્મજીવાણુઓ ઃ
ભારત દેશમાં ફળ પાકોમાં કેરી બાદ કેળાં
મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. કેળના પાકના કૃ ષિ કચરા તરીકે
મુખ્યત્વે તેના થડ અને પાંદડાનો સમાવેશ થાય છે.
કેળાના ઉત્પાદન બાદ શેષ રહે તો આવી કૃ ષિ કચરો
મુખ્યત્વે નજીકના કડીઓ, તળાવો કે રસ્તા ઉપર ખેડતૂ ો
દ્વારા નાખી દેવામાં આવે છે, જ ે પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ
નુકશાનકારક સાબિત થાય છે. જાગૃત ખેડતૂ ો દ્વારા
કેળના થડના કચરાનું જ ૈવિક વિઘટન કરવામાં આવે છે,
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ધાન્ય, શાકભાજી, ફળફૂલ, બાગાયતી, શેરડી,
કપાસ, ઘાસચારા વગેરે
રોપણ ડાંગર

પરંતુ વિઘટનની સમગ્ર પ્રક્રિયા લાંબો સમય માંગી લે
તેવી હોવા ઉપરાંત ખેતરનો મોટો ભાગ રોકી લે છે.
જ ેને કારણે મોટા ભાગના ખેડતૂ ો આવા સેન્દ્રિય ખાતર
તરીકે ઉપયોગી થાય તેવા કચરાનો ફે કી દઈને અથવા
તો આની રીતે નિકાલ કરે છે. કેળના કૃ ષિ કચરામાં
લિગ્નોસેલ્યુલોઝ તરીકે ઓળખાતા પદાર્થનું મોટું પ્રમાણ
જોવા મળે છે. ચોક્કસ પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવાણુઓ પાસે
લિગ્નોલાયટિક તથા સેલ્યુલોલાયટિક ઉત્સેચકો ઉત્પન્ન
કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આવા સૂક્ષ્મજીવાણુઓ દ્વારા
જ ૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા કેળના કૃ ષિ કચરાનું
વિઘટન કરી અને તેને સેન્દ્રિય ખાતરમાં રૂપાંતરીત
કરી અને કૃ ષિમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. આણંદ
કૃ ષિ વિશ્વવિધ્યાલયના કૃ ષિ સૂક્ષ્મજીવાણુશાસ્ત્ર વિભાગ
દ્વારા ઘનિષ્ટ સંશોધનના અંતે લિગ્નોલાયટિક તથા
સેલ્યુલોલાયટિક બેક્ટેરીયાની કાર્યક્ષમ પ્રજાતિઓનું
મિશ્રણ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે તથા તેના ઉપયોગ
દ્વારા ફક્ત ૯૦ દિવસના સમયગાળામાં કૃ ષિ કચરાનું
વિઘટન કરી તેને કાળા રંગના દાણાદાર તથા તંતુમય
સેન્દ્રિય ખાતરમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. ઉપરોક્ત
જણાવેલ જ ૈવિક વિઘટનની પ્રક્રિયાથી તૈયાર થતું ખાતર
ભૌતિક અને રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ પણ ખેડતૂ ોપયોગી

પોષણક્ષમ સેન્દ્રિય ખાતર છે જ ે જમીનની સુધારણા
તથા પર્યાવરણની સંભાળ માટે ઉપયોગી છે.
ખેડત
ૂ ઉપયોગી ભલામણ ઃ
કેળના થડિયાં અથવા મકાઇના છોડના
નકામા કચરામાંથી સારી ગુણવતા ધરાવતું વર્મીકમ્પોસ્ટ
બનાવવા માટે ટન દીઠ એક લિટર અનુભવ બાયોડિગ્રેડર
બેક્ટેરીયલ કન્સોર્શીયમ અને ગાયના ૫ % છાણનો
ઉપયોગ નીચે દર્શાવેલ પધ્ધતિ મુજબ કરવો.
કેળના થડ/મકાઇના બિનઉપયોગી રાડાનાં
ટુકડામાંથી વર્મીકમ્પોસ્ટ બનાવવાની પધ્ધતિ (૧૦૦
કિ.ગ્રા. માટે) :
(૧) કેળના થડને કોયતાથી નાના નાના ટુકડા (૫૧૦ સે.મી.) કરી, સૂર્યના તાપમાં સૂકવીને અથવા
બિનઉપયોગી મકાઇનાં રાડાના સૂકા ટુકડાંને બેડમાં
ભરવા માટે ઉપયોગમાં લેવા.
(૨) કેળના થડ/મકાઇના રાડાંના સૂકા ટુકડા ભીંજાય તે
પ્રમાણે પાણી છાંટવું.
(૩) અઠવાડીયા બાદ અનુભવ બાયોડિગ્રેડર બેક્ટેરીયલ
કન્સોર્શીયમ કલ્ચર ૧૦૦ મિ.લિ. કલ્ચર ૧૦ લિટર
પાણીમાં મેળવીને કેળ/મકાઇના ટુકડામાંથી બનાવેલ
બેડ ઉપર છાંટવું, તે જ પ્રમાણે ગાયના ૫.૦ કિ.ગ્રા.
છાણની રબડી બનાવી બેડ ઉપર છાંટવી. ત્યાર બાદ
તેમાં ૪૦૦ ગ્રામ જ ેટલાં અળસિયાં (જાત : ઈસેનીયા
ફોઇટીડા) મૂકવા.
(૪) બેડ પર શણના જૂ ના કોથળા/કંતાન પાથરી
વર્મિકમ્પોસ્ટ તૈયાર થાય ત્યાં સુધી તેમાં ભેજ
જળવાઈ રહે તે પ્રમાણે પાણી છાંટતા રહે વું.

દિવસમાં તૈયાર થશે. (જૂ અાે ફાેટા પેજ નં. ૧૫૧)
મિથેન વિઘટક બેક્ટેરીયા ઃ
હાલના સમયમાં વૈશ્વિક પર્યાવરણમાં ઘણી
મોટી ઉથલ પાથલ થઈએ રહી છે. પર્યાવરણમાં થતા આ
નકારાત્મક ફે રફારો માટે માનવસર્જિત ગ્રીનહાઉસ ગેસ
જ ેવાકે કાર્બન ડાયોક્સાઈડ, મિથેન, નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ
તથા ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન જવાબદાર છે. ઉપરોક્ત
જણાવેલ બધાં ગ્રીનહાઉસ ગેસમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં
મિથેનનો ફાળો સૌથી મહત્ત્વનો ગણવામાં આવે છે.
વૈશ્વિક સ્તરે ઉત્પન્ન થતા મિથેનમાંથી ૫૦ % કરતા પણ
વધુ માનવ સર્જિત હોય છે જ ેમાંથી ૧૨ % સુધી મીથેન
ગેસનું ઉત્પાદન ડાંગરનાં ખેતરમાંથી થાય છે. ડાંગરના
ખેતરમાં પાણી ભરે લું રહે તું હોવાથી ઓક્સીજનની
ગેરહાજરીમાં સેન્દ્રિય ઘટકોનું વિઘટન થતા મીથેન વાયુ
ઉત્પન્ન થાય છે.
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીનાં માઈક્રોબાયોલોજી
વિભાગ દ્વારા મિથેન વિઘટક સૂક્ષ્મજીવાણુઓ અંગે
સંશોધન કરવા માટેનો પડકાર સ્વિકારી ડાંગરનાં ખેતરની
માટીમાંથી તથા ડાંગરના છોડના પાંદડા ઉપરથી મિથેન
વિઘટક બેક્ટેરીયાનું અલગીકરણ કરવામાં સફળતા
મેળવેલ છે જ ે હવામાંના મિથેનનું વિઘટન કરી તેનો
ઉપયોગ પોતાના વિકાસ માટે કરે છે અને વાતાવરણમાં
મિથેનનું પ્રમાણ ઘટાડે છે. ઉપરોક્ત સંશોધન દરમ્યાન
મળેલ બેક્ટેરિયાની વિવિધ પ્રજાતિઓનું મિશ્રણ તૈયાર
કરવામાં આવેલ છે. મિથેન વિઘટન કરવા ઉપરાંત
ઉપરોક્ત જણાવેલ સૂક્ષ્મજીવાણુઓમાં છોડનો વિકાસ
વધારી શકે તેવા એક અથવા વિવિધ ગુણધર્મો જ ેવાકે
નાઈટ્રોજનનું સ્થિરીકરણ કરવું, ફોસ્ફરસ તથા પોટાશ
ને લભ્ય બનાવવો, વનસ્પતિ વૃદ્ધિવર્ધકો જ ેવાકે ઇન્ડોલ
એસિટીક એસિડનું ઉત્પાદન કરવું તથા છોડને રોગકારક
ફૂગનું નિયંત્રણ કરવું વગેરે જોવા મળેલ છે.

(૫)	વર્મિકમ્પોસ્ટ તૈયાર થઇ જાય એટલે પાણી છાંટવાનું
બંધ કરવું અને ત્યાર બાદ ૮ થી ૧૦ દિવસે બેડમાંથી
સંશોધનના પરિણામો જણાવે છે કે ઉપરોક્ત
બહાર કાઢી ચારણાથી ચાળી વર્મિકમ્પોસ્ટ ખાતર
જીવાણુઓમાં રહે લી મિથેન વાયુનું વિઘટન કરવાની
તરીકે ઉપયોગ કરવો.
ક્ષમતાના કારણે ડાંગરના ખેતરમાંથી ઉત્પાદન થતાં
(૬) ઉપરોક્ત રીતથી વર્મિકમ્પોસ્ટ લગભગ ૭૦ થી ૭૫ મિથેન વાયુનું પ્રમાણ ૮-૧૦ % સુધી ઘટી શકે તદુપરાંત
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ઉપરોક્ત સૂક્ષ્મજીવાણુઓમા રહે લી નાઈટ્રોજન
સ્થિરીકરણ કરવાની તથા અલભ્ય ફોસ્ફરસનું રૂપાંતર
લભ્ય સ્વરૂપમાં કરવાની ક્ષમતાનાં કારણે ડાંગરની
ખેતીમાં વપરાતા નાઈટ્રોજન તથા ફોસ્ફરસયુક્ત
રાસાયણિક ખાતરની ૨૦ % સુધી બચત કરી શકાય છે
જ ેના કારણે જમીનમાં જતા રાસાયણિક ખાતરનું પ્રમાણ
ઘટાડી અને જમીનનું પ્રદૂષણ પણ ઘટાડી શકાય છે.
ખેડત
ૂ ઉપયોગી ભલામણ ઃ

પ્લાસ્ટિક તથા કૃ ષિ ઉદ્યોગમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
બાયોપ્લાસ્ટિકના ઉપયોગથી ખેતીમાં થતાં લાભો જ ેવા કે
અંકુરણ અને ખેતી ચક્રને ઝડપી બનાવે, લાંબા ગાળાની
પૌષ્ટિક ભૂમિ બનાવે, કિંમત અને કાર્યક્ષમ, હર્બિસાઈડ
અને જતં ુનાશકોનો ઉપયોગ ઘટાડે,જમીનમાં ભેજનું
પ્રમાણ જાળવી રાખે જ ેથી પાણીનો વપરાશ ઘટે .
પ્લાસ્ટિકની કૃ ષિમાં આડઅસરો ઃ

• જ્યારે સોઇલ સોલરાઇજ ેશન અને મલ્ચિંગમાં
પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે, પછી તેના ભાગો
મધ્ય ગુજરાત ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારમાં
જમીનમાં પ્રદૂષણ કરે છે અને ઉત્પાદકતામાં
ચોમાસું ડાંગરની ગુર્જરી જાતની ફે રરોપણી કરતાં
ઘટાડો થાય છે.
ખેડતૂ ોને વધુ ઉત્પાદન અને નફો મેળવવા માટે પ્રતિ
હે કટરે ૮૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૨૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ • જમીનમાં પ્લાસ્ટિક રહે વાથી જમીનનું તાપમાન વધે
ઉપરાંત મિથાયલોટ્રોફીક બેક્ટેરીયલ કન્સોર્શિયમની
છે અને છોડના વિકાસમાં અસર કરે છે.
૫ મિલિ/લિ. પાણીમાં રોપણી સમયે ધરૂને ૧૫ મિનિટ
માવજત આપવાની તથા ૩૦ દિવસ બાદ તેનો છટં કાવ • દુધાળા પ્રાણીઓ જ ેવાકે ગાય,ભેંસ,બકરી વગેરેનાં
ખાવામાં જો પ્લાસ્ટિક આવે તો તે આંતરડામાં
કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. તેનાથી ૨૦ ટકા
અવરોધ ઊભો કરે છે અને તેનો પાચનતંત્ર બગાડે
નાઈટ્રોજન, ૨૦ ટકા ફોસ્ફરસની બચત થાય અને
અને ધીરે ધીરે વધુ પ્લાસ્ટિક જમા થવાથી દુધાળા
ડાંગરમાથી વાતાવરણમાં ઉત્સર્જિત થતાં મિથેન વાયુનું
પ્રાણીઓનું મૃત્યુ થાય છે.
પ્રમાણ ઘટે છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં.૧૫૦)
બાયો પ્લાસ્ટિક કૃ ષિ ક્ષેત્રે એક નવીન અભિગમ છૉઃ • પ્લાસ્ટિક એ કૃ ત્રિમ રીતે પોલિમર સંયોજનથી
બનાવવામાં આવે છે તે દાયકાઓ (આશરે ૧૦૦
પ્લાસ્ટિક બિન-બાયોડિગ્રેડબ
ે લ છે, જ ે
વર્ષ કે વધુ ) સુધી જીવી શકે છે. તેની રચના
સામાન્ય રીતે જમીનમાં લગભગ ૨૦૦ વર્ષ સુધી રહે વા
જટિલ હોવાથી તેનું રિસાયકલિંગ કરવું ઘણું અઘરુ
છે, અને તે પર્યાવરણને માઠી અસર કરે છે.
માટે જાણીતા છે જ ે આખરે ઘણા આરોગ્યના જોખમો કરે
છે સાથે કૃ ષિ-ઇકોલોજીકલ અને પર્યાવરણીય પ્રદૂષણનું
• સામાન્ય પ્લાસ્ટિકનાં કચરાને દૂર કરવા સળગાવવું,
કારણ બને છે. તેથી જ ભારતમાં ઘણા બધા પ્રવાસન
ભઠ્ઠીમાં ઓગાળવું વગેરે પ્રક્રિયા છે જ ે મોંધી તો
સ્થળોએ તથા રાજ્યોએ પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદન પર પ્રતિબંધ
છે પણ તેને કરવાથી ઝેરી ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે
મૂકેલ છે. કૃ ષિ ઉપયોગી એવા અઝોટોબેકટર બેકટેરીયા
જ ે પર્યાવરણ અને સ્વાસ્થને હાનિ પહાંેચાડે છે.
બાયો પ્લાસ્ટિક ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. તેવું
કુ દરતી રીતે પ્લાસ્ટિકનો જમીનમાં સુક્ષ્મજીવાણુંઓ
સંશોધિત કરે લ છે. અને કૃ ષિ કચરાને જ ેવા કે કેળના
નાશ કરતા હોય છે તેથી બાયોડિગ્રેડબ
ે લ પ્લાસ્ટીક
થડનો રસ, ટામેટાનો સોસ બનાવ્યા પછી રહે લો કચરો
નો ઉપયોગ કરવાનું વધુ સારું છે જ ે સરળતાથી
તે અઝોટોબેકટર બેકટેરીયાને ખોરાક તરીકે આપતા
રિસાયકલ કરી શકાય તથા ઝડપથી તેનો નાશ કરી
અઝોટોબેકટર PHA પ્રકારનું બાયો પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદિત
શકાય છે.
કરી શકતા જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત બાયો પ્લાસ્ટિક
સાથે સાથે જ ૈવિક આલ્જીનેટ પણ ઉત્પાદિત થાય છે. બાયો પ્લાસ્ટિક અને તેના ફાયદા ઃ
જ ે બન્ને ઉત્પાદન બેકટેરિયા આધારિત હોવાથી બાયો
બાયો પ્લાસ્ટિક્સ (બાયોપોલિમર) ગ્રીન વર્લ્ડ
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માટે વર્તમાન બિન-ડેગ્રેડબ
ે લ પ્લાસ્ટિકને બદલવા માટે
વિકલ્પ તરીકે સેવા આપે છે. બાયો પ્લાસ્ટિક્સ એ પીઇ
અને પીપી સામાન્ય પ્લાસ્ટિકનું વૈશ્વિક સ્તરે પ્રદૂષણના
મુદ્દાને હલ કરવા માટે એક ઇકો ફ્રેન્ડલી અભિગમ છે.
બાયો પ્લાસ્ટિક્સ એ કૃ ષિની બાયપ્રોડક્ટ ,વનસ્પતિ
ચરબી અને તેલ, મકાઈ નો સ્ટાર્ચ, કેળાનાં રે ષા
(સેલ્યુલોઝ), બાયોપોલિમર્સ અને અન્ય વિવિધ અથવા
સૂક્ષ્મજીવાણુમાંથી બનાવાવામાં આવે છે. બાયોપ્લાસ્ટિક્સ
બાયોગ્રેડ માટે રચાયેલ છે તેથી તેનું જ ૈવ વિઘટન
પર્યાવરણમાં આવેલા સૂક્ષ્મજીવાણુઓ ધ્વારા કરી શકાય
છે. બાયો પ્લાસ્ટિક્સથી બોટલ અને કન્ટેનર તેમજ અન્ય
ઘણી બધી વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે. (જૂ અાે ફાેટાે
પેજ નં.૧૫૦)
પ્લાસ્ટિક વિઘટક સૂક્ષ્મજીવાણુઓ ઃ
પ્લાસ્ટિકનું કુ દરતી રીતે વિઘટન કરવા માટે
ઘણો લાંબો સમય માંગી લેતી પ્રક્રિયા છે. કુ દરતી રીતે
ઘણા સૂક્ષ્મજીવાણુઓ પ્લાસ્ટિકનું વિઘટન કરવા માટે
સક્ષમ હોય છે. આણંદ કૃ ષિ વિશ્વવિધ્યાલયના કૃ ષિ
સૂક્ષ્મજીવાણુશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા પ્લાસ્ટિકનું વિઘટન કરી
શકે તેવી ફૂગની ૩ પ્રજાતિઓ શોધવામાં આવેલ છે.
આ ફૂગ પ્લાસ્ટિકની કિનારી ઉપર બાયોફિલ્મ બનાવીને
પ્લાસ્ટિકમાં રહે લા તત્વોનો પોતાની અંદર રહે લા ખાસ
પ્રકારના ઉત્સેચકોની મદદથી ખોરાક તરીકે ઉપયોગ
કરીને વૃધ્ધિ પામે છે તથા પ્લાસ્ટિકને કહોવડાવવાની
પ્રક્રિયાને વેગવંતી બનાવે છે. (જૂ અાે ફાેટા પેજ નં. ૧૫૧)
(૩) જ ૈવિક કીટકનાશકો :
આજ ે જયારે લોકો પોતાના સ્વાસ્થ પ્રત્યે
સભાન બન્યા છે અને વિશ્વ વ્યાપાર સંસ્થા (WTO)
ને લીધે વૈશ્વિક હરિફાઈ થવાની છે ત્યારે જતં ુનાશક
રસાયણોથી મુકત ખોરાકની માંગ વધી રહી છે. આવા
સંજોગોમાં સુક્ષમજીવાણુઓ આધારિત કીટનાશકો
જીવાત વ્યવસ્થાપનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવી શકે છે.
જ ૈવિક કીટનાશક એટલે શું ?
જીવાતના કુ દરતી દુશ્મનો જ ેવા કે પરજીવી/

પરભક્ષી કીટકો અને સૂક્ષ્મજીવાણુકીય રોગકારકોનો
અસરકારક ઉપયોગ, ખેતીપાકોમાં નુકસાન કરતી
જીવાતોને કાબૂમાં રાખવામાં આવે છે, આવા જીવિત
સૂક્ષ્મજીવાણુઓનાં સમૂહને જ ૈવિક કીટકનાશક કહે વામાં
આવી છે. સૂક્ષ્મજીવાણુકીય રોગકારકો (માઈક્રોબાયલ
પેથોજન) જ ેવા કે જીવાણુ (બેકટેરીયા), વિષાણુ (વાયરસ),
ફૂગ તથા કૃ મિ (નેમેટોડ) અથવા તેના ધ્વારા ઉત્પન્ન
થયેલ પેદાશ (બાય પ્રોડકટ) કીટકોમાં રોગ ફે લાવી તેની
વસ્તીનું નિયંત્રણ કરે છે. સૂક્ષ્મજીવાણુકીય રોગકારકો
એ કુ દરતી કીટક નિયંત્રણનું મહત્વનું અંગ છે. જ ે રીતે
મનુષ્યો અને પાળેલા પ્રાણીઓમાં જીવાત, ફૂગ, વિષાણુ,
કૃ મિ, પ્રજીવા વગેરેથી જુ દા જુ દા રોગ થાય છે તે જ રીતે
કીટકોમાં પણ આવા સૂક્ષ્મજીવાણુઓથી વિવિધ રોગો
પેદા થાય છે.
સૂક્ષ્મજીવાણુકીય રોગકારકો એ ધીમી પરંતુ
લાંબા ગાળા સુધી અસરકારક રહે તેવી કીટક નિયંત્રણની
પધ્ધતિ છે. આ પધ્ધતિથી નિયંત્રણ કરતાં પાક અથવા
પર્યાવરણ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની આડઅસર ઉદ્ભવતી
નથી, તેથી જ ૈવિક કીટકનાશકના ઉપયોગ અંગે અત્રે
માહિતી આપવામાં આવી છે જ ે ખેડતૂ ોને ખૂબ જ
ઉપયોગી થશે.
(૧) જીવાણુ (બેકટેરીયા) :
કીટકોમાં રોગ પેદા કરી શકે તેવા વિવિધ
પ્રકારના જીવાણુઓ હયાત છે જ ેવા કે, બેસિલસ
થુરીન્જીઅન્સીસ (બીટી), બેસિલસ પોપીલી, બેસિલસ
લેન્ટીમોરબસ, વગેરે. જ ેમાં બેસિલસ થુરીન્જીઅન્સીસ
કે જ ેને ટૂકં માં બીટીના નામે ઓળખવામાં આવે છે.
સામાન્ય રીતે આ બીટીના જીવાણુ સુષુપ્ત અવસ્થા કે કે
બીજાણુ ઉત્પન્ન કરવાની અવસ્થામાં જાય ત્યારે તે એક
ખાસ પ્રકારનું પ્રોટીન કે જ ેને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં ડેલ્ટા
એન્ડોટોકસીન કે ક્રાય પ્રોટીન તરીકે ઓળખવમાં આવે
છે તે ઝેર ઉત્પન્ન કરે છે. આ ક્રાય પ્રોટીન સામાન્ય રીતે
વપરાતી ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ પ્રકારની જતં ુનાશક રસાયણો
કરતાં લગભગ ૮૦,૦૦૦ ગણું અને પાયરે થ્રોઈડ
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પ્રકારની દવાઓ કરતાં ૩૦૦ ગણું વધારે ઝેરી હોય છે. લીલી ઈયળ પ્રત્યે પ્રતિકારકતા ધરાવે છે જ ેથી કરીને
આ જીવાણું કીટકના પેટમાં જતાં તે પાચનતંત્રમાં લકવા કપાસના પાકમાં જતં ુનાશક દવાઓ પાછળ થતો ખર્ચ
પેદા કરે છે જ ેથી જીવાત ખોરાક લઈ શકતું નથી અને ઘટી જાય છે.
અંતે મૃત્યુ પામે છે.
(ર) વિષાણુ (વાયરસ) :
આ બીટી જીવાણુને પ્રયોગશાળામાં કૃ ત્રિમ
કીટકોમાં જુ દા જુ દા વિષાણુઓ જ ેવા કે
માધ્યમ પર ઉછેરી તેના બીજાણુ (સ્પોર્સ) એકત્ર કરી
ન્યુકિલયર પોલીહે ડરો્ સીસ વાયરસ (એન.પી.વી.),
તેમાં ખાસ પ્રકારનો બારીક પાઉડર ઉમેરી યોગ્ય
સાઈટોપ્લાઝમિક પોલીહે ડરો્ સીસ વાયરસ (સી.પી.વી.)
તાપમાને સૂકવવામાં આવે છે. આવા એક ગ્રામ પાઉડરમાં
અને ગ્રેન્યુલોસિસ વાયરસ (જી.વી.) થી પણ રોગ થાય
લગભગ ૧૦૦૦ લાખ જ ેટલા બીજાણુ હોય છે.
છે. તે પૈકી એન.પી.વી.નો ઉપયોગ કીટક નિયંત્રણમાં
અન્ય જતં ુનાશક રાસયણોની જ ેમ જ આ બીટી સફળતાપૂર્વક કરી શકાય છે. એન.પી.વી.ની અસરથી
પાઉડરને પાણી સાથે ભેળવી પાક પર છાંટવામાં આવે મૃત્યુ પામેલ ઈયળોને ભેગી કરી તેમાંથી તૈયાર કરવામાં
છે. જીવાણુ પાનની સપાટી પર સ્થિર થાય છે. જીવાત આવેલ દ્રાવણને છોડ ઉપર છાંટવાથી ઈયળોનું નિયંત્રણ
જયારે આવી માવજત આપેલ પાન ખાય છે ત્યારે થઈ શકે છે. ઈયળો જયારે એન.પી.વી. યુકત ખોરાક
ખોરાક સાથે જીવાણુ જીવાતના શરીરમાં દાખલ થાય ખાય છે ત્યારે વિષાણુ તંદુરસ્ત ઈયળના પાચનતંત્રમાં
છે. જીવાતના આંતરડાની આલ્કલાઈન પી.એચ. વાળા પ્રવેશે છે. જયાંથી તે રૂધિરાભિસરણ તંત્રમાં જઈને
માધ્યમમાં આવતા જ જીવાણુમાંથી ડેલ્ટા એન્ડોટોકસીન રૂધિરમાં વૃધ્ધિ પામે છે અને ઈયળના તંદુરસ્ત કોષોનો
(ક્રીસ્ટલ પ્રોટીન) છૂ ટુ થઇ સક્રિય થાય છે. આ ઝેરી નાશ કરે છે. રોગિષ્ટ ઈયળો પેટના ભાગે ગુલાબી રંગની
પ્રોટીન આંતરડાની દિવાલમાંથી પસાર થઈ જીવાતની થઈ છોડની ટોચની ડાળી ઉપર જઈ ઊંધી લટકે છે
દેહગુદામાં દાખલ થાય છે, ત્યાંના કોષોનો નાશ કરી અને ત્યાં જ લટકતી અવસ્થામાં મૃત્યુ પામે છે. આવી
જીવાણુઓની સંખ્યા વધારે છે અને છેવટે જીવાત મૃત્યુ મૃત ઈયળોને અડકતાની સાથે જ તેના શરીરની ચામડી
પામે છે.
ફાટી જાય છે અને તેના શરીરમાંથી વિષાણુયુકત દુર્ગંધ
મારતું પ્રવાહી બહાર નીકળી આવે છે. આ પ્રવાહી બીજી
બીટી જીવાણુઓ ધ્વારા લીલી ઈયળ, લશ્કરી
તંદુરસ્ત ઈયળોના ખાવામાં આવે તો તે પણ રોગિષ્ટ
ઈયળ અને કોબીજના હીરાફં ૂદાનું અસરકારક નિયંત્રણ
બની મૃત્યુ પામે છે. આવા વિષાણુઓ દરે ક કીટક માટે
થાય છે. મગફળીમાં ધૈણ (ડોળ)ના નિયંત્રણ માટે ધૈણમાં
વિશિષ્ટ પ્રકારના હોય છે અને લીલી ઈયળ અને લશ્કરી
રોગ પેદા કરતાં જીવાણુ બેસિલસ પોપિલી નામના ઈયળના નિયંત્રણ માટે ખાસ વિકસાવેલ એન.પી.વી.
જીવાણુની ઓળખ થયેલ છે.
બજારમાં ઉપલબ્ધ થયેલ છે તે બાયોવાયરસ, વાયરીન,
બેસિલસ પ્રજાતિના જીવાણુના સ્પોરયુલેશન હે લીસાઈડ, બાયોકીલ, સ્પોડોસાઈડ વગેરે નામે મળે
વખતે ઉત્પન્ન થતાં પ્રોટીનયુકત ક્રીસ્ટલના જનીનને છે. સૂર્યપ્રકાશમાં રહે લ પારજાંબલી કિરણોથી વિષાણુ
વૈજ્ઞાનિકો ધ્વારા ઓળખી કાઢવામાં આવ્યું છે. આ નાશ પામતા હોવાથી તેનો છટં કાવ ઢળતી સાંજ ે કરવો
પ્રોટીનને જીનેટિક એિન્જનીયરિંગના માધ્યમ ધ્વારા હિતાવહ છે.
પાકોમાં દાખલ કરી જીવાત સામે પ્રતિકારક શકિત (૩) ફગ :
ૂ
ધરાવતી જાતો વિકસાવવામાં આવી છે જ ેમાં બીટી
વિવિધ પ્રકારની ફૂગ જ ેવી કે બીવેરીયા
કપાસ તથા બીટી મકાઈ મુખ્ય છે. બીટી કપાસની જાત
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બેઝિયાના, મેટારે ઝીયમ એનીસોપ્લી, વર્ટીસીલીયમ
લેકાની, નોમ્યુરીયા રિલે તથા એન્ટોમોપ્થોરા વગેરે
જીવાત નિયંત્રણ માટે અસરકારક માલુમ પડેલ છે.
ફૂગના ગુણધર્મો પ્રમાણે તે કીટકના સંપર્કમાં આવતાં
રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. કીટકના શરીરની બહારની ત્વચા
ભેદીને ફૂગની કવકજાળ કીટકના રૂધિરાભિસરણ તંત્રમાં
દાખલ થાય છે. તે દરમ્યાન ફૂગ ઘણી જાતના ઝેરી
પદાર્થ ઉત્પન્ન કરતી હોવાથી કીટક મૃત્યુ પામે છે.

ધોરણે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. આવા કૃ ષિ જમીન સાથે
સંપર્કમાં આવતી ઈયળો જ ેવી કે થડ કાપી ખાનારી ઈયળ
(કટ વોર્મ), ધૈણ અને લશ્કરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ખૂબ
જ ઉપયોગ છે.
જ ૈવિક કીટનાશકકોના ફાયદાઓ :

(૧) જ ૈવિક કીટનાશકો ચોકકસ પ્રકારની જીવાતોમાં જ
રોગ પેદા કરે છે તેથી પરજીવી / પરભક્ષી જ ેવા
ઉપયોગી કીટકોને તેની અસર થતી નથી.
ફૂગની અસરકારક વૃધ્ધિ માટે નીચું તાપમાન
તથા ભેજવાળું વાતાવરણ જરૂરી છે. આવા પરજીવી (ર) ખેતીના પાકો ઉપર તેની કોઈ આડઅસરો જોવા
ફૂગ દ્વારા કીટક નિયંત્રણ કરવા માટે ચોમાસુ તથા
મળતી નથી.
શિયાળા શ્રેષ્ઠ સમય છે. ઉનાળામાં ભેજ ઓછો હોવાથી
(૩) માનવ તથા પાલતુ પ્રાણીઓ ઉપર તેની કોઈ
અસરકારક નિયંત્રણ મેળવી શકાતું નથી. આ ફૂગની
ખરાબ અસર થતી ન હોવાને કારણે તે જીવાત
અસરકારકતા પાન ઉપરના કીટક કરતાં જમીનની
નિયંત્રણના ઉપયોગમાં અનુકૂળ રહે છે.
અંદર રહે તા કીટકની ઉપર વધુ જોવા મળે છે. બોવેરીયા
તથા મેટારીઝીયમ ફૂગ બહુભોજી કીટનાશક હોવાથી (૪) 	વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ફે લાતું નથી.
૧૦૦ થી વધુ જાતનાં કીટકોના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી
જતં ુનાશક દવાઓની આડઅસરો અને જ ૈવિક
જોવા મળેલ છે.
કીટકનાશકના ઉપયોગથી ઉપરોકત ફાયદા જોતાં
બીવેરીયા બેઝીયાના ફૂગ બાયોસોફટ, વિવિધ પાકોમાં યોગ્ય સમયે, યોગ્ય જીવાત સામે વિવિધ
બાયોરીન, લાર્વોસેલ, ડીસ્પેલ, બાસીના, બાયોપાવર પ્રકારના સુક્ષ્મજીવાણુઓ આધારિત રોગકારકોનો
અને બાવેરીનના નામે મળે છે. જયારે વર્ટીસીલીયમ ઉપયોગ કરી ઓછા ખર્ચે અને પર્યાવરણને નુકસાન
લેકાની જાતિની ફૂગ વર્ટીસેલ, વર્ટીસોફટ, ઈકોસીલ અને કર્યા વિના અસરકારક કીટક નિયંત્રણ કરી શકાય છે.
બાયોલીન નામે તથા મેટારીઝીયમ એનીસોપ્લી ફૂગ આમ છતાં આવી જ ૈવિક કીટનાશક દવાઓની કેટલીક
બાયોમેટના વ્યાપારી નામે બજારમાં વ્યાપારી ધોરણે મળે મર્યાદાઓ છે. તેમાં મુખ્યત્વે સીધા સૂર્યપ્રકાશના કારણે
તેની કાર્યક્ષમતા ઓછી થઈ જાય છે તેમજ તેની અસર
છે.
થોડા સમય માટે રહે તી હોવાથી જીવાતના અસરકારક
(૪) કીટનાશક કૃ મિ :
નિયંત્રણ માટે વારંવાર છટં કાવ કરવો પડે છે. આમ
સમગ્ર રીતે જોતાં જ ૈવિક કીટક નિયંત્રણ કાર્યક્રમમાં
સ્ટેઈનરનીમા અને હે ટરોર્હેબ્ડાઇટીસ જાતિના
સૂક્ષ્મજીવાણુઓ આધારિત જતં ુનાશકો મહત્ત્વનો ફાળો
કૃ મિઓ જીવાતોનું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે. આ
આપી શકે તેમ છે.
કૃ મિ જીવાતના ગુદામાર્ગે કે ચામડી ભેદીને કીટકના
શરીરમાં દાખલ થઈ તેમાં રહે લા સહજીવી જીવાણુંઓ
સૂક્ષ્મજીવાણુઓથી જમીન અને પર્યાવરણની
(ઝેનોરે બડસ અને ફોટોરહે બડસ) ની મદદથી રોગ સુરક્ષાના સારાંશમાં સૂક્ષ્મજીવાણુઓ થકી ઉત્પન્ન થતા
ઉત્પન્ન કરી જીવાતનો નાશ કરે છે. ભારતમાં આ કૃ મિ કુ દરતી ઉત્પાદનોની તથા ઉપચારક એજન્ટોના વિકાસ
ગ્રીન કમાન્ડો અને સોઈલ કમાન્ડો ના નામે વ્યાપારી માટેના કૃ ષિ રસાયણોની શોધમાં ઉપયોગમાં આવે
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તેવી ઓછી જાણીતી અથવા નવી સૂક્ષ્મજીવાણુઓની
જાતોની જ ૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કે પેદાશો અંગેની
સંભવિતતાઓના કારણે નવીનતમ સંશોધન માટે રસ
વધી રહ્યો છે. જો કે, તેની સાથોસાથ કુ દરતી રીતે
સૂક્ષ્મજીવાણુઓએ ઉત્પન્ન કરતા સક્રિય સંયોજનોની
પસંદગી માટે જરૂરી સૂક્ષ્મજીવાણુકીય વર્ગીકરણનું જ્ઞાન
અને સૂક્ષ્મજીવાણુનો વસવાટ / રહે ઠાણ, જ ૈવરાસાયણિક
અને ચયાપચયની પ્રક્રિયાઓની સમજણ પણ જરૂરી છે.
કૃ ષિને લગતા મહત્વના સૂક્ષ્મજીવાણુઓ જ ેવાકે જ ૈવિક
ખાતર, જ ૈવ નિયંત્રકો તેમજ જ ૈવ વિઘટકોને જમીનની
જાળવવા માટે લાગુ કરવાના આકૃ યુ ના પ્રયત્ન ચાલુ જ
છે જ ેમાં સૂક્ષ્મ જીવોના કાર્યાત્મક અસ્તિત્વથી ઔદ્યોગિક
અને કૃ ષિ એપ્લિકેશન સ્તરો પર જ્ઞાનના રૂપાંતરણનો
આધાર છે. જ્યારે પરંપરાગત ખેતી ઉપયોગી સૂક્ષ્મ
જીવો સાથે ભવિષ્યની પેઢીઓ દ્વારા કરવામાં બહોળા
પ્રમાણમાં કરવામાં આવે તો માનવજાતના લાભમાં રહે શે
અને કુ દરતી સંસાધન વ્યવસ્થાપન અસરકારક રીતે થઇ
શકશે.

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

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)
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Mkku÷kh Ãkt®Ãkøk yLku Mkkih Mkqfðýe ÃkØrík
 zkì. ze. fu. ÔÞkMk  Es. su. su. [kðzk
f]r»k EsLkuhe yLku xufLkku÷kuS fku÷us, ykf]Þw, økkuÄhk - 389001
VkuLk : (0h67h) h6Ãk1h8

આજના આજના યુગમાં ઊર્જા એ ખોરાક
પછી મનુષ્ય ની મહત્તમ જરૂરિયાત છે. આપણે જાણીએ
છીએ કે યંત્રો ચલાવવા જોઈતી શક્તિ ખનીજ બળતણ
આધારિત છે પરંતુ ખનીજ બળતણનો જથ્થો માર્યાદિત
હોઈ લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે તેમ નથી. આ ઉપરાંત
ખનીજ બળતણનો વપરાશ ખર્ચાળ, પ્રદુષણ યુક્ત હોઈ
બિનપરંપરાગત ઊર્જા સ્ત્રોત એ એક માત્ર વિકલ્પ છે.

તમામ સ્થળે પવન ઊર્જા પર્યાપ્ત પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ નથી
હોતી. જ્યારે સૂરજ તો સર્વત્ર પ્રકાશે છે. તેવા સંજોગોમાં
સૂર્યપંપ એ મુખ્ય અને મહત્વનો પર્યાય વિકેન્દ્રિય શક્તિ
સ્રોતોરૂપે ઊભરી રહ્યો છે.

સૌરપંપ ફોટોવોલ્ટિક પેનલ દ્વારા ચાલે છે. સોલર
પેનલ પર સૂર્યનો સીધો પ્રકાશ પડવાથી સૌરશક્તિનું
વિધુતશક્તિમાં રૂપાંતર થાય છે. આ વિધુતશક્તિ પંપ ને
ગ્રામ્ય સ્તરે કૃ ષિમાં સૌર ઊર્જાનો ઉપયોગ ઃ
આપવાથી તેનું યાંત્રિકશક્તિ રૂપાંતર થાય છે. તેનાથી
કૂવા, તળાવ કે ટાંકીમાંથી પાણી ખેચવામાં આવે છે. સૌર
આપણા રાજ્યમાં સૂર્યપ્રકાશ વાર્ષિક સરે રાશ
પાણી પંપ આખો દિવસ માત્ર સૂર્યપ્રકાશ વડે ચાલે છે.
૮ થી ૯ કલાક ઉપલબ્ધ હોઈ પુષ્કળ (લગભગ ૬.૫ થી
એમાં બીજુ ં કોઈ બળતણ જોઈતું નથી.
૭.૦ કિલો વોટ પ્રતિ ચો. મી.જ ેટલી) સૌર ઊર્જા મળી રહે
છે પરિણામે ગ્રામ્ય સ્તરે કૃ ષિ લક્ષી ઘણી કામગીરી હાથ સૌરપંપના જુ દા જુ દા ઘટકો :
ધરી શકાય જ ેમાંની અમૂક અગત્યની કામગીરી જ ેવી કે,
(૧) પાણીનો સ્ત્રાેત

(૨) કૃ ષિ પેદાશની સૂકવણી માટે સોલાર ડ્રાયર

(૨) સાૈર પંપ
(૩) સાેલર પેનલ
(૪) ડી.સી. / અે.સી. કન્વર્ટર
(૫) બેટરી

(૩) જમીનની માવજત હે તુ સોઇલ સોલારાઈઝેશન

(જૂ અાે ફાેટા પેજ નં.૧૫૧ )

(૧) પિયત માટે અને પીવાના પાણી માટે સોલાર
ફોટોવોલ્ટિક પંપ

(૪) શાકભાજી-ફળપાકોના સંગ્રહ હે તુ સોલાર શીત ગૃહ સોલાર પમ્પના પ્રકાર અને તેની કાર્યપધ્ધતિ ઃ
(૫) બીજની માવજત
સોલાર પમ્પિંગ સિસ્ટમ :
	ગામડામાં અત્યાર સુધી કૂવામાંથી પીવાનું
પાણી ખેંચવા કે સિંચાઇ માટે પાણી ચઢાવવા હાથ પંપ,
વીજળી અથવા ડિઝલથી ચાલતા પંપ કે પવનશક્તિથી
ચાલતા પંપ નો ઉપયોગ થતો હતો. વીજળીથી ચાલતા
પંપ થી કામ ઘણું સરળ થઈ શકે તેમ છે. પરંતુ ભારત
દેશમાં બધાં ગામડામાં હજૂ વીજળીકરણ થયું નથી.

સોલાર પમ્પની કાર્યપધ્ધતિ ઈલેકટ્રીક પમ્પની
કાર્યપધ્ધતિ જ ેવી હોય છે પરંતુ ફક્ત આમાં ડી.સી.
વિધુત શક્તિ સોલાર સેલ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. આથી
સોલાર સેલ પર મહત્તમ સૂર્યપ્રકાશ આવે તે જરૂરી છે
તે માટે સોલાર એરે પ્રણાલીને સૂર્યની દિશામાં રાખવી
જરૂરી છે. આ સોલાર પધ્ધતિ ૧૦ વર્ષ પછી પણ તેની
મહત્તમ ક્ષમતા ના ૯૦ % ક્ષમતા સાથે કાર્યરત હોય
તેવી કંપનીની વોરંટી મળતી હોય છે. સોલાર સેલથી
મળતી વિધુત શક્તિ ડી.સી. હોય એ.સી. પંપ ચલાવવા
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માટે ઇન્વરટરની જરૂરિયાત રહે છે.
સોલાર પમ્પના મુખ્ય ભાગો અને તેના કાર્ય ઃ

થયા કરશે. બપોરના સમયે સૌથી વધુ પ્રમાણમાં
પાણી મળશે.

(૩) પાણીનું તળ, જમીનનો પ્રકાર અને પાણી વ્યવસ્થાના
(૧) સોલાર એરે : સોલાર પમ્પનો આ મુખ્ય ભાગ છે
આધારે કુ લ ૧૦ મીટર ઊંડાઈએથી સૌર પાણી પંપ
જ ેનાથી સૂર્ય પ્રકાશનું વિધુત શક્તિમાં સીધું રૂપાંતર
થકી ૦૫ થી ૬ હે ક્ટર જમીનમાં સિંચાઇ થઈ શકે.
થાય છે અને જ ેથી ડી.સી. વિધુત શક્તિ મળે છે.
આ સોલાર એરે , એક થી વધુ સોલાર પેનલોને (૪) સકશન/કુ લ ઊંડાઈમાં વધારો થતાં પંપથી મળતા
જોડી તેમજ સોલાર પેનલ ઘણા બધા સોલાર
પાણીના પ્રમાણમાં સારો એવો ઘટાડાે થશે.
સેલને જોડી બનેલ હોય છે. જ ેટલા હો.પા.નો પંપ
ચલાવવો હોય તે પ્રમાણે તેની વોટમાં સાઈઝ નક્કી સૌર પાણી પંપની ક્ષમતા કેટલી ?
કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે અેક હો.પા.નો
સૌર પાણી પંપના ફોટોવોલ્ટિક એરે ની ક્ષમતા
પમ્પ ચલાવવા માટે ૯૦૦ વોટની સોલાર એરે ની
૨૦૦ વૉટ થી ૨૨૫૦ વૉટ જ ેટલી હોય છે. ૯૦૦ વૉટ
જરૂરિયાત હોય છે.
ની પેનલના ૧ હો. પા. ક્ષમતાના સૌર પંપની અંદાજિત
(૨) મોટર પંપ સેટ: બજારમાં સોલાર પમ્પ સેટ એ.સી. કિમત ` ૭૫,૦૦૦ થી ૧,૦૦,૦૦૦ છે. ૨ હો. પા.
અથવા ડી.સી. એમ બે પ્રકારે ઉપલબ્ધ છે.
ક્ષમતાના ૧૮૦૦ વૉટની પેનલના સૌરપંપ ની અંદાજિત
(૩) સોલાર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ: સોલાર એરે જ ેના પર કિમત ` ૩,૦૦,૦૦૦ છે.
ગોઠવવામાં આવે છે તેને ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ કહે છે જ ે
માનવ સંચાલિત અથવા ઓટોમેટિક હોય છે જ ેથી સોલાર પંપ ગોઠવવા માટે જગ્યાની જરૂરિયાત અને
સોલાર એરે ને સતત સૂર્યપ્રકાશની સન્મુખ રાખી સારસંભાળ :
શકાય છે.
એક હો.પાના પંપને ગોઠવવા માટે લગભગ ૧૦
(૪) ઇલેક્ટોનિક્સ ભાગો ઃ જ ેવા કે મહત્તમ પાવર
પોઈન્ટ ટ્કરે ર, પમ્પ ચાલુ બંધ કરવા સ્વીચ, ડી.સી.
મોટર માટે કન્ટ્રોલર અને મોટર પાણી વિના ચાલે
નહિ તે માટે અને અકસ્માત ન સર્જાય તે માટેની
સુરક્ષા સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે.
સૌર પંપ દ્વારા કેટલું પાણી મળી શકે?

ચો.મી. જગ્યાની જરૂરિયાત રહે છે અર્થાત પાંચ હો.પા.
ના પંપ માટે ૫૦ ચો.મી. જગ્યાની જરૂરિયાત રહે છે.
સોલાર પંપની સારસંભાળમાં મુખ્યત્વે ચાર બાબતોનો
ખ્યાલ રાખવો જોઈએ :
(૧) સોલાર સેલની પેનલ/એરે પરથી ધૂળ સમાંતરે સાફ
કરતા રહે વું જોઈએ.

(૧) સ્વચ્છ સૂર્યશક્તિ દિવસે ૨૦૦ વૉટનો ઉપયોગ (૨) ઘણી વખત સોલાર સેલનું તાપમાન ૨૫ સે. વધે તો
ફોટોવોલ્ટિક પેનલ અને ૨ હો. પા. નો સૌર પંપ
પણ તેની કાર્યદક્ષતા ઘટે છે.
ધરાવતા અને ૬ મીટરનું કનેક્શન હે ડ અને/
અથવા ૧૦ મીટર ઊંડાઈએથી સૌર પંપ થકી (૩) સોલાર પેનલ પંપની નજીક ગોઠવવી જોઈએ.
રોજનું ઓછામાં ઓછુ ં ૧૫૦૦૦ લિટર પાણી મળી
શકે. ૨૨૫૦ વૉટની ફોટોવોલ્ટિક પેનલ હોય તો (૪) સોલાર પેનલ પર છાંયડો ના આવે તેની કાળજી
લેવી જોઈએ.
રોજનું ૧,૭૦,૦૦૦ લિટર પાણી મળી શકે.
આથી જો પાણી છાંટી સોલાર સેલ એરે ને સાફ
(૨) સવારથી સાંજ દરમિયાન સૂર્યકિરણોની તીવ્રતા
અનુસાર પંપ થકી મળતા પાણીના પ્રમાણમાં વધઘટ કરવામાં આવે તો આ બંને સમસ્યા નિવારી શકાય છે.
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સૌરપંપનો ઉપયોગ :
આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ છીછરા જળવાળા ખુલ્લા
કૂવા, સતત વહે તા વોકળા, ખેત તલાવડી, બાગાયતી પાકો
અને ખરા પાણીને મીઠાના અગરમાં વાળવા વગેરેમાંથી
પાણી ખેંચવા માટે સરળતાથી થઈ શકે છે. નાની સિંચાઇ
માટે અને ગામડામાં કૂવામાંથી પીવાનું પાણી મેળવવા
માટે તે સરસ કામ આપે છે. તે ઉપરાંત બાગાયતમાં
અને ખારા પાણીને મીઠા અગરમાં વાળવા માટે પણ તે
ઉપયોગી છે. હજી સોલર સેલ ખૂબ જ મોંઘા પડે છે
તેથી જ્યાં વીજળીની સગવડ નહિવત અને અસંભવિત
હોય તથા ખૂબ જ કાળજીથી વપરાશ થવાનો હોય તેવાં
સ્થળોએ જ તેના ઉપયોગની ભલામણ કરવામાં આવે
છે. આ પંપ દિવસે સૂર્યપ્રકાશથી ચલાવવા માટે ડી. સી.
કન્વર્ટર ની મદદથી ચાલે છે. કુ દરતી શક્તિનો (પ્રકાશ)
વપરાશ થતો હોવાથી પ્રદૂષણનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો નથી.
મોંઘા અને અનિયમિત મળતા ડીઝલ અને વીજળીને
આધારે રહે વાની જરૂર રહે તી નથી. પંપને રાત્રે ચલાવવા
માટે બેટરીનો ઉપયોગ કરવો પડે, પણ વીજળીનો સંગ્રહ
કરીને પંપ ચલાવવો આર્થિક મોંઘાે પડે છે.
સોલાર પંપની હાલ કિંમત ઃ

અનિચ્છનીય ભેજ દૂર કરવાની ક્રિયાને સૌર સૂકવણી
કહે વામાં આવે છે. ઘણા કૃ ષિ (અનાજ, ચા, કૉફી,
તમાકુ વગેરે), બાગાયતી (ફળ, શાકભાજી વગેરે) અને
ઔધોગિક ઉત્પાદનો (કેમિકલ્સ અને ફાર્માશ્યૂટિકલ્સ
વગેરે) ને સુરક્ષિત સંગ્રહ, સરળતાથી એક જગ્યાએથી
બીજી જગ્યાએ લઈ જવા, કિંમત વધારવા, વધુ સમય
ટકાવી રાખવા, વધુ પ્રક્રિયા અને ગુણવત્તા સુધારણા જ ેવા
વિવિધ હે તુઓ માટે સૂકવવામાં આવે છે. હાલમાં મોટા
ભાગનાં ખેડતૂ ભાઈઓ પાકને તડકામાં ખુલ્લી જગ્યામાં
સૂકવતા હોય છે જ ેથી વરસાદ આવે તો પાક બગડવાનો
સંભવ રહે છે આ ઉપરાંત પાકને ખુલ્લામાં રાખવાથી
માટી કે કચરો પડે છે જ ેથી પાકની ગુણવત્તા ઘટે છે અને
પાકને પશુ-પક્ષી દ્વારા નુકશાન થાય છે તેમજ સૂકવણીનો
દર ઓછો હોવાથી સમયનો બગાડ અને મજુ રી ખર્ચ
વધુ થાય છે. આ મુશ્કેલીઓ નિવારવા માટે સૂર્ય ઊર્જાથી
ચાલતા સૂકવણી યંત્રો વિકસાવવામાં આવેલ છે જ ે હાલ
ફળ-શાકભાજી અને ધાન્યપાકો માટે રૂપે પ્રચલિત થયા
છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં.૧૫૦)
ખુલ્લામાં સૂકવવાથી થતા કેટલાક ગેરલાભાે ઃ

(૧) અંતિમ ઉત્પાદન લગભગ હંમેશા ધૂળ, રે તી, કચરો,
પાંચ હો.પા. એ.સી. સોલાર પંપની અંદાજીત
પશુ-પક્ષીની ચરક વગેરેને કારણે અને વાતાવરણમાં
કિંમત ` ૩.૪૬ લાખ જ ેટલી હોય છે જ ેમાં ` ૧.૬૨ લાખ
દૂષિત વાયુઓને લીધે કલુષિત થાય છે.
ની સરકારશ્રી દ્વારા સબસિડી મળે છે અને ` ૧.૮૪ લાખ
પડતર કિંમત હોય છે. સોલાર પંપમાં અપાતી સબસિડી, (૨) રખળતા ઢોર, પશુપક્ષી કે અણસમજૂ બાળકો
સરકારશ્રીની આ અંગેની જુ દી-જુ દી લાભકારી યોજના
તેમણે ખરાબ કરે છે.
તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા માન્ય વિતરકોની જાણકારી અંગે
(૩) સામાન્ય રીતે ખુલ્લા સૂર્યપ્રકાશમાં ઉત્પાદનને
ની જાણકારી ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉપક્રમ ગુજરાત
સીધા સૂકવવાથી તેના મૂળ રંગ પર અસર થાય છે.
ઊર્જા વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર અથવા પી.જી.વી.સી.
એલ. અથવા ગુજરાત વિધુત બોર્ડની અન્ય કચેરીઓ (૪) સૂકવણી ધાર્યા મુજબની થતી નથી. વાદળાં કે
પાસેથી મળી શકે છે.
વરસાદવાળા વાતાવરણમાં સૂકવણીની ક્રિયાને
(૨) સૌર સૂકવણી યંત્ર (સોલાર ડ્રાયર) ઃ

બંધ રાખવી પડે છે.

સૌરઊર્જાનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદનમાંથી (૫) અમૂકવાર ફૂગ ઉત્પાદનને લાગે છે.
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સોલાર ડ્રાયરના પ્રકાર અને તેની કાર્યપ્રણાલી ઃ
ફળ, શાકભાજી તેમજ ધાન્ય/કઠોળ/તેલીબિયાં
વગેરે પાકોની સૂકવણી માટે વિવિધ જાતના સૂકવણી યંત્ર
વપરાય છે જ ેવાકે કુ દરતી હવાની અવર-જવરવાળા,
બ્લોઅર (હવા ફેં કનાર) ટાઈપ અને હાઈબ્રિડ ટાઈપ.
પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. પ્રત્યક્ષ અથવા કેબિનેટ ડ્રાયરમાં
સૂકવવાની વસ્તુને બંધ પેટીમાં મુકવામાં આવે છે અને
તેના પર પારદર્શક ઢાંકણ રાખવામાં આવે છે. ગરમી વડે
અંદરની વસ્તુમાં રહે લ ભેજ વરાળ સ્વરૂપે ઉડી જાય
છે એટલે કે આ પ્રકારનાં યંત્રોમાં સૂર્યનો તાપ વસ્તુનાં
સીધા સંપર્કમાં આવે છે. આ પ્રકારના યંત્રો સામાન્ય
રીતે ફળપાકો અને શાકભાજીના પાકની સૂકવણી માટે
ઉપયોગી છે જયારે પરોક્ષ પ્રકારનાં યંત્રોમાં સૂર્યનો તાપ
વસ્તુનાં સીધા સંપર્કમાં ન આવતાં સૌર સંચાલકો દ્વારા
એકત્રિત કરે લ હવાને ગરમ કરવા માટે વપરાય છે અને
આ ગરમ હવાને સામાન્ય હવાનાં દબાણે અથવા બ્લોઅર
દ્વારા વધુ દબાણે સૂકવણી યંત્રમાં દાખલ કરવામાં આવે
છે જયાં આ ગરમ હવા પાકનાં સંપર્કમાં આવતાં પાકનો
ભેજ ઉડી જાય છે. આ પ્રકારનાં યંત્રોની ક્ષમતા વધુ
હોય છે. આથી આ યંત્રો ધાન્યપાકો, તેલીબિયાં પાકો
અને કઠોળપાકોની સૂકવણી માટે વધુ યોગ્ય છે. અત્રે
એ ધ્યાનમાં રાખવુ જરૂરી છે કે સૂકવણી માટેની સીધી

ગરમી અથવા ગરમ હવાનું તાપમાન ૬૦0સે. કરતાં વધવું
ન જોઈએ જ ેથી ગુણવત્તા સારી રહે અને પાક બળે નહિ.
આ પ્રકારનાં યંત્રો દ્વારા કરવામાં આવતી સૂકવણીનો
ખર્ચ પ્રતિ એકમ વજન દીઠ ખુલ્લામાં તડકામાં કરવામાં
આવતી સૂકવણીમાં આવતા ખર્ચ કરતા ઓછો હોય
છે. જો ખુલ્લામાં સૂર્ય તાપમાં અથવા છાંયડામાં પાકોની
સૂકવણી કરવાની જરૂરત પડે તો પણ કાળી જાડી
પ્લાસ્ટિક શીટ વાપરવી જોઈએ જ ેથી સૂકવણી ઝડપથી
થાય છે.
સૌર સૂકવણી યંત્રો માટે શરૂઆતમાં સારૂ
મૂડીરોકાણ કરવું પડતું હોવાથી જોઈએ તેટલા લોકપ્રિય
બની શકાતા નથી. નિયંત્રિત સૂકવણીના ફાયદા અંગે
જાણકારીનો અભાવ પણ તેની સર્વસ્વીકૃ તિના માર્ગમાં
બાધક બન્યો છે. યોગ્ય પ્રકારના સૌર સૂકવણી યંત્રોના
મોટા પાયે ઉપયોગ કરી મોટા પ્રમાણમાં વેડફાઇ જતાં
ખાધ્ય પદાર્થોને બચાવી શકાય છે.
આ પ્રકારે સૌર સૂકવણી યંત્રોનો લાભ ખેડતૂ
ભાઈઓ પોતાના ખેતરે કે ઘરની છત પર લગાવીને
લઈ શકે છે તથા કૃ ષિ ઉત્પાદનોની સૂકવણી કરીને, આ
સૂકવેલ ઉત્પાદક વેચીને વધારે માં વધારે કમાણી કરી
શકે છે.

કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થોની સૂકવણી માટેનો સમય
ક્રમ

પદાર્થ

૧

કોથમીર(ધાણા)

૩૦૦

૮૮

૧૦

૬-૮

૨

લીલા મરચાં

૩૦૦

૮૬

૦૭

૧૦-૧૨

૩

ડુંગળી

૩૦૦

૮૭

૦૭

૧૫-૧૭

૪

બટાટા

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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સૂકવતાં પહે લાં
સૂકવતા પહે લાં
સૂકવ્યા બાદ પાણીનું
પદાર્થનું વજન (ગ્રામ) પાણીનું પ્રમાણ (ટકા)
પ્રમાણ (ટકા)

સૂકવણીનો સમય
(કલાક)

Mkkih Qòo îkhk ÃkkýeLkwt þwrØfhý
 zkì. yuMk. yuMk. fkÃkze  zkì. fu. ðe. ðk¤k  ©e hurfík yu{. çkkhkux
fku÷us ykuV Vqz «kuMku®Mkøk xufLkku÷kuS yLku çkkÞku-yuLkSo, ykf]Þw, ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) 261302

પાણી અને ઊર્જા જીવન જરૂરિયાતની પાયાની
વસ્તુઓ છે. પાણીની જરૂરીયાત સમગ્ર વિશ્વમાં દિન
પ્રતિદિન વધતી જાય છે. નવા નવા ઉધોગો સ્થપાતાં
તેમાં તેમજ કૃ ષિ કાર્યોમાં અને વધતી વસ્તીને પાણી પુરૂ
પાડવા મીઠા પાણીની માંગ વધતી જાય છે, જ ેના લીધે
મીઠા પાણીની અછત થતી જાય છે. વિશ્વમાં ઉપલબ્ધ
પાણીમાંથી લગભગ ૨ ટકા પાણી જ પીવાલાયક છે,
બાકીનું પાણી ક્ષારયુકત તેમજ વાપરી ન શકાય તેવું
પ્રદુષિત છે. લગભગ ૯૨ ટકા ખેતીમાં, ૬ ટકા ઘરકામમાં
અને ૨ ટકા ઔધોગિક કાર્યોમાં વપરાશ / ઉપયોગ અર્થે
સારા પાણીની જરૂરિયાત છે. પરંતુ પીવા કે વાપરવા
લાયક પાણીનો જથ્થો દિન-બ-દિન ઓછો થતો જાય
છે સામે ક્ષારયુકત પાણીનો જથ્થામાં વધારો થઈ રહયો
છે. જો આ ક્ષારવાળું પાણી ઉપયોગમાં લઈએ તો તે
ખેતી પાકોને નુકશાનકારક હોવાથી સાથે જમીનને પણ
ક્ષારવાળી બનાવે છે. આ ઉપરાંત ખેતીના પિયતના
સાધનો જ ેવાકે સ્પ્રિંકલર, ડ્રિપ પધ્ધતિને પણ લાંબા
ગાળે નુકસાન પહોંચાડે છે. આ બધી મુશ્કેલીઓ દૂર
કરવા માટે પાણીમાંથી ક્ષાર દૂર કરવા ખૂબ જ જરૂરી
છે. પાણીમાંથી ક્ષાર દૂર કરવા, પીવાલાયક બનાવવા
તેમજ ખેતીમાં ઉપયોગ માટે હવે સૌર ઊર્જાનો ઉપયોગ
કરવાનાં પ્રયાસો થઈ રહયાં છે અને આવા સાધનને
સોલર સ્ટીલ કહે છે

બાષ્પીકરણ થાય, જ ે તેની ઉપર ફિટ કરે લ કાંચ પર
ચોંટી ઠડં ીકરણથી પાણીનાં ટીપાંમાં પરિવર્તિત થાય છે.
જ ે એક જગ્યાએ એકત્ર કરવામાં આવે છે. આ રીતે
મળેલ પાણી ક્ષાર વગરનું ચોખ્ખું હોય છે જ ેને સંગ્રહ
કરી વાપરી શકાય છે. આ સાધન રચનામાં એકદમ
સરળ છે. તેમાં કોઈ હલન-ચલન કરતા પાર્ટસ નથી જ ેથી
તેનો સારસંભાળનો ખર્ચ નહિવત છે. આવા સોલર સ્ટીલ
અલગ-અલગ પ્રકારનાં આવે છે.

સોલર સ્ટીલ :

(૨) બન્ને બાજુ ઢાળવાળું સોલર સ્ટીલ :

(૧) એક બાજુ ઢાળવાળું સોલર સ્ટીલ :
આ પ્રકારનાં સોલર સ્ટીલ દ્વારા એક ચોરસ
મીટર કાચની સાઈઝ હોઈ તો રોજનાં ૩ થી ૫ લિટર
ચોખ્ખુ પાણી મળે. આ પાણીનો ઉપયોગ ટ્કરે ટરની
બેટરીમાં પુરી શકાય. આવા સોલર સ્ટીલની કાર્યક્ષમતા
૩૫ થી ૪૦ ટકા સુધી હોય છે.

એક બાજુ ઢાળવાળું સોલર સ્ટીલ

આ સ્ટીલમાં ચોખ્ખુ પાણી એક બાજુ ઢાળવાળું
સોલર સ્ટીલ સૌર ઊર્જાથી ચાલતુ સાધન છે
જ ેના ઉપયોગ દ્વારા પાણીમાંથી સહે લાઈથી ક્ષાર દૂર કરી સોલર સ્ટીલ કરતાં વધારે મળે છે જ ેની કાર્યક્ષમતા ૨૫
શકાય છે. સોલર સ્ટીલમાં રાખેલ પાણીનું સૂર્ય ઊર્જાથી થી ૪૫ ટકા સુધી હોય છે.
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બન્ને બાજુ ઢાળવાળું સોલર સ્ટીલ
(૩) સોલર કલેકટરનાં જોડાણ સાથેનું સોલર સ્ટીલ :
		
આમાં સોલર સ્ટીલમાં રાખવામાં આવેલ પાણીને ગરમ કરી તેનું બાષ્પીકરણ ઝડપથી કરવામાં
આવે છે જ ેથી વધારે જથ્થામાં પ્રતિદિન ચોખ્ખું પાણી મળે. આની કાર્યક્ષમતાં બીજા સોલર સ્ટીલ કરતાં વધારે છે.
જયારે કિંમત પણ ખૂબ જ વધી જાય છે. સાફ-સફાઈની જરૂરિયાત રહે છે.

સોલર કલેકટરનાં જોડાણ સાથેનું સોલર સ્ટીલ
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સોલર સ્ટીલ કાર્યક્ષમતાને અસર કરતાં પરિબળો :
(ક)

વાતાવરણનાં પરિબળો : સોલર રે ડિએશન,
તાપમાન, પવનની ગતિ, વાતાવરણમાં રહે લ
ભેજ અને આકાશની પરિસ્થિતિ વગેરે.
(ખ)	ડિઝાઈનનાં પરિબળો : એક ઢાળ, બે ઢાળ,
બેસિનમાં પાણીની ઊંડાઈ, કાચની ગુણવત્તા,
સ્ટીલનું આવરણ, પાણીની સપાટી વચ્ચેનું
અંતર, કાચનો ઢોળાવ અને સોલર સ્ટીલનું સૂર્ય
સાથેનું ઓરિએન્ટેશન વગેરે.
(ગ)
ઓપરે શનલ પરિબળો : પાણીની ગુણવત્તા
અને તેમાં રહે લ ક્ષારની માત્રા, પાણીનું
શરૂઆતનું તાપમાન, બેસિનમાં પાણીની ઊંડાઈ
વગેરે.
સોલર સ્ટીલના ફાયદાઓ :
 જાળવણી નહિવત			
 દરે ક પ્રકારનાં પાણીનું શુધ્ધિકરણ

 વીજળીની જરૂરિયાત નથી
 પાણીનો ઓછો બગાડ
 ઓછી કિંમત
 સાઈઝમાં નાનું / ફિટિગ
ં માં સરળ
 ઈકો ફ્રેન્ડલી
 સરળ રચના
(૩) સોલર સ્ટીલની મર્યાદાઓ :
 વાતાવરણ આધારિત છે.
 દિવસ દરમિયાન જ કામ આપે છે.
 પાણી માં રહે લ મિનરલ્સ, ડીસ્ટીલ્ડ પાણીમાં રહે તા
નથી.
 મોટા જથ્થામાં પાણી શુધ્ધ કરી શકાતું નથી.
આમ સોલર સ્ટીલના ઉપયોગથી કોઈ પણ
પ્રકારનાં ઊર્જા ખર્ચ વગર શુધ્ધ પાણી મેળવી શકાય
જ ેની આજના સમયમાં ઘણી જરૂરિયાત છે.

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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fwËhíke MktMkkÄLkkuLke ò¤ðýe yLku økwýð¥kk {kÃkLkLkk Mkt[k÷Lk{kt
rh{kux Mku®LMkøk yLku SykEyuMkLkku Vk¤ku

 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

તાજ ેતરના વર્ષોમાં કુ દરતી સંસાધનની
જાળવણીમાં રિમોટ સેન્સિંગ માહિતીનો ઉપયોગ વધી
રહ્યો છે. વિવિધ જગ્યાની વિવિધ સેન્સરમાંથી રિમોટલી
સેન્સ માહિતી ઉપલબ્ધ હોવાને લીધે રિમોટ સેન્સિંગ એ
મોટા વિસ્તારના અભ્યાસ માટેનો સારો સ્ત્રોત છે.

ઉપકરણો, માટી, છોડ અને જતં ુ સેન્સર, રિમોટ સેન્સીંગ
અને વેરિયેબલ રે ટ ટેક્નોલોજીનો સમાવેશ થાય છે.
ઉપગ્રહ રિમોટ સેન્સિંગ અને ભૌગોલિક માહિતી સિસ્ટમ
(જીઆઇએસ)નો સાથે ઉપયોગ એ જમીન પ્રકાર અને
જમીન કવરમા થતા ફે રફાર શોધવા માટે શક્તિશાળી
અને અસરકારક સાધન બની રહ્યુ છે. તે ઓછા ખર્ચે
	રિમોટ સેન્સિંગ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ
જુ દીજુ દી જગ્યા અને જુ દાજુ દા સમયની માહિતી આપે
સંપૂર્ણ માહિતી હવે કેટલાક પર્યાવરણીય પ્રક્રિયાના
છે અને તે જમીન વિકાસની પધ્ધતિની સમજ અને
મોડેલિંગ માટેની મૂળભૂત માહિતી તરીકે કાર્ય કરે છે.
દેખરે ખ માટે મૂલ્યવાન માહિતી પૂરી પાડે છે.
રિમોટલી સેન્સ માહિતી, જીપીએસ અને જીઆઇએસનો
સંકલિત ઉપયોગ સરકારી એજન્સીઓ, સંરક્ષણ
જીઆઇએસ ટેકનોલોજી ફે રફારની શોધ
સંગઠનો, ઉદ્યોગ, કુ દરતી સંસાધન સંચાલક અને અને મૂળભૂત માહિતીના વિકાસ માટે જરૂરી ડિજિટલ
સંશોધકોને વિવિધ કુ દરતી સંસાધન વ્યવસ્થાપન માહિતીને સંગ્રહિત, વિશ્લેષણ અને પ્રદર્શિત કરવા માટે
કાર્યક્રમો માટે તેમજ સંચાલન યોજના વિકસાવવા માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. વર્ણપટ વર્ગીકરણ દ્વારા
સક્ષમ બનાવશે. તે દૂરસ્થ સ્થાનમાં આવેલ જમીન અસંખ્ય જમીન આવરણના પ્રકારોને દેખરે ખ કરવા માટે
આવરણ, જગ
ં લની ગીચતા, દરિયાઇ વિસ્તાર, ટાપુની અથવા વર્ણપટ્ટીક પ્રતિબિંબ દ્વારા ભૂમિ સપાટીના જ ૈવિક
સ્થિતિ અને ટાપુઓની જ ૈવવિવિધતામાં પરિવર્તનનો વિષયક લક્ષણોનો અંદાજ કાઢવા માટે ઉપગ્રહ દ્વારા
અભ્યાસ કરવા માટે સંભવિત સાધન છે.
લેવાતી છબીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આંદામાન
આઇલેન્ડમાં તેનો ઉપયોગ ડાંગરના વધતા વિસ્તારોને
કૃ ષિ ક્ષેત્રે ઉપયોગિતા ઃ
ઓળખવા અને જમીનમાં રહે લા પાણીના મૂલ્યાંકન માટે
કૃ ષિ વિસ્તારની વાસ્તવિક સમયની સ્થિતિ કરવામાં આવે છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧પર)
મેળવવા માટે રિમોટ સેન્સિંગ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ જમીન વિજ્ઞાનમાં ઉપયોગિતા ઃ
કરવાની સંભવિત ઉપયોગિતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો
જમીનની પ્રકૃ તિ અલગ-અલગ જગ્યાએ
છે. ચોક્કસાઈપૂર્વકની ખેતી એ એક એવી પ્રણાલી છે કે
જ ેમાં જ ે તે વિસ્તારની સ્થિતિને અનુરૂપ અલગ અલગ પરિવર્તનીય હોય છે, જમીન વિશ્લેષણ અને અર્થઘટનની
સંચાલન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે. આ પરંપરાગત પદ્ધતિ કઠિન, વધુ સમય લેતી અને ખર્ચાળ
સિસ્ટમ નવા સાધનો અને આધુનિક તાંત્રિકતાઓ દ્વારા પદ્ધતિ છે. આ સંદર્ભમા ભૌગોલિક માહિતી પદ્ધતિ
(જીઆઇએસ) અને રિમોટ સેન્સિંગ તકનિકની પ્રગતિ
પ્રદાન કરે લી માહિતીના સ્રોત પર આધારિત છે.
સાથે આગાહીયુક્ત જમીન નકશા બનાવવા માટેની
આ પ્રણાલીમાં મુખ્ય માહિતી તરીકે ગ્લોબલ તકનીકો વિકસાવવામા આવી છે. જમીન સર્વેક્ષણના
પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ (જીપીએસ-GPS), ભૌગોલિક નિષ્ણાતો પ્રારંભિક નકશા, નકશાને અધતન બનાવવા
માહિતી સિસ્ટમ્સ (જીઆઇએસ-GIS), ઉપજ વિનિયમ રીમોટ સેન્સિંગ માહિતી અને તાંત્રિકતાઓનો ઉપયોગ
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પાણી સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં ઉપયોગિતા ઃ

સંકુલ જળ પ્રણાલીને સમજવા માટે અને ટકાઉ
જળ સંસાધન વ્યવસ્થાપન માટે વિભિન્ન વિદ્યાશાખાઓના
વિભાવનાઓ અને વિચારોને સંકલિત કરવા માટે એક
સર્વગ્રાહી અભિગમની જરૂર છે. પ્રથમ નાના પાયે જ ે તે
જગ્યાનો અભ્યાસ જળચક્રની પ્રક્રિયાઓ વિષે વિગતવાર
સમજણ વિકસાવવા માટે જરૂરી છે. જો કે રાજકીય
નિર્ણયો પ્રાદેશિક સ્તરે થી રાષ્ટ્રીય સ્તરે કરવામાં આવે
છે તેથી પ્રાદેશિક અથવા રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રચંડ ક્ષેત્રીય
અભ્યાસો માટે તે અત્યંત મહત્વનું છે. હાઈડ્રોલોજીકલ
મોડલોનો સામાન્ય રીતે આ હે તુ માટે ઉપયોગ થાય છે
પરંતુ ઘણીવાર ગુણવત્તાવાળી માહિતી માહિતી અછતના
અભાવને કારણે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે.
રિમોટ સેન્સિંગ તકનીક એ મોડેલોમા જરૂરી માહિતી ન
હોય તેવા વિસ્તારોમા ઇનપુટ ડેટા અવારનવાર મેળવવા
માટે એક સક્ષમ સાધન છે. અદ્યતન ઉપગ્રહોના પૃથ્વી
અવલોકન સેન્સરને અવકાશમા તરતા મૂકવાથી તે
મોડેલિંગ માટે આવશ્યક માહિતી પુરી પાડે છે. જળ
સંસાધનોની દેખરે ખ માટે જ ે માહિતી જમીન પર
ઉપલબ્ધ ન હોય તે ઉપગ્રહની મદદથી મેળવી શકાય
છે. આમ, ઉપગ્રહ પેદાશ અને પાણી વ્યવસ્થાપન માટેની
આધુનિક તાંત્રિકતાઓ જળ સંસાધનોના વર્તમાન અને
ભવિષ્યમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. રિમોટ
સેન્સિંગનો ઉપયોગ એક હાઇડ્રોલોજિકલ મોડેલિંગ માટે
જ નહીં પરંતુ બીજા અન્ય ક્ષેત્રો જ ેવા કે ઉષ્ણકટિબંધીય
વરસાદના માપનમાં, જમીનના ભેજ, જમીનની ખારાશ,
વાસ્તવિક બાષ્પોત્સર્જન, ભૂગર્ભજળના સ્તરની દેખરે ખ
વગેરેના માપનમાં થાય છે.

માનવ અસ્તિત્વને ટેકો આપવા માટે પાણી
મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે જરૂરી છે. માનવ વપરાશ માટે તાજા
પાણીની ઉપલબ્ધતા વર્ષોવર્ષ ઘટી રહી છે, જ્યારે વધતી
જતી વસ્તીની પાણી માટેની માંગ વધી રહી છે. આ
સંદર્ભમાં તેના ઉપયોગની વધુ સારી સમજણ પર નજર
રાખવાની તાકીદ જરૂર છે, ખાસ કરીને એવા વિસ્તારો
કે જ ેના પર ઉપલબ્ધ પાણીની માત્રા મર્યાદિત છે તેવા
વિસ્તારનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે.

ઉપગ્રહ દ્વારા મળતી માહિતી અને
જીઆઇએસનો ઉપયોગ કરી નદીઓ, તળાવો, અને ડેમ
જ ેવા જળાશયોને ત્રિપરિમાણીય નકશા બનાવી શકાય
છે. સંબંધિત સત્તાવાળાઓ જગ્યા અથવા પ્રદેશોની
ઓળખ માટે માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને
નિર્ણાયક પ્રદેશોમા જળ સંસાધનોના ટકાઉ વ્યવસ્થાપન
સંબંધિત નિર્ણયો લઈ શકે છે.

પાકને જરૂરિયાત મુજબની સિંચાઇના દેખરે ખમાં
ઉપયોગિતા ઃ
કૃ ષિ સિંચાઇમાં તાજા પાણીના વૈશ્વિક
જથ્થાના ૭૦ % થી વધારે ભાગના પાણીનો ઉપયોગ
થાય છે. તેથી સિંચાઈની ભૂમિકા ઉત્પાદન વધારવામાં
નોંધપાત્ર ભાગ ભજવે છે. જમીનની સપાટી પરથી થતું
બાષ્પોત્સર્જન એ જળસિલકનું મુખ્ય ઘટક પાણીના
નુકશાન માટે પર્યાવરણનુ મુખ્ય જવાબદાર પરિબળ
છે જ ે છે, જ ેમ કે સિંચાઈ માટેના પાણીનો ઉપયોગ,
સિંચાઈ પદ્ધતિની કામગીરી, પાકને પાણીની જરૂરિયાત
વગેરે. આ ઉપરાંત, સમયસર પાકને સિંચાઇ અને
પાણીની અપર્યાપ્ત ઉપયોગ એ સાર્વત્રિક પરિબળો છે
જ ે શુષ્ક અને અર્ધશુષ્ક કૃ ષિ ક્ષેત્રોમા કૃ ષિ ઉત્પાદનને
મર્યાદિત કરે છે. આ સમસ્યાઓના સંદર્ભમા છેલ્લા
કેટલાક દાયકાઓમાં વિવિધ પ્રકારની આબોહવાની
પરિસ્થિતિઓ અને સ્થળો પર સિંચાઇની જમીનોનું
નિરિક્ષણ કરવા માટે અસરકારક સાધન તરીકે રિમોટ
સેન્સિંગ તાંત્રિકતા ઉભરી આવી છે. તે બાષ્પોત્સર્જનના
દરને માપી, પાક સહગુણાંકોનો અંદાજ કાઢીને, પાકના
પાણીના દરજ્જાની દેખરે ખ કરીને ક્યારે અને કેટલી
સિંચાઈ આપવી એ જાણવામા મદદ કરે છે. સપાટી
પરના પાણીનો અસરકારક ઉપયોગ અને રિમોટ સેન્સિંગ
તાંત્રિકતાઓનો ઉપયોગ કરીને પાણીના ઉપચારાત્મક
ઉપયોગનું નિરીક્ષણ કરી સિંચાઈ માટેના પાણીની નીતિ
ઘડવૈયાઓ માટે ખૂબ જ રસ ધરાવતો વિષય છે.
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વિસ્તાર, વિસ્તારમાં જગ
ં લનો પ્રકાર, વન જમીન /
સંરક્ષિત વિસ્તારોમાં માનવ અતિક્રમણની હદ, જગ
ં લનો
માનવીય જરૂરિયાતને અનુલક્ષી પાણીની
નાબૂદ થતાં વિસ્તાર જ ેવી જુ દી જુ દી માહિતી મેળવી
ગુણવત્તાની વ્યવસ્થા કરવા અને સુધારવા માટે પાણીની
શકે છે.
ગુણવત્તાની નિયમિત દેખરે ખની જરૂર છે. પાણીના
નમૂનાનુ પ્રયોગશાળામાં વિશ્લેષણ હાલમા પાણીની
આ માહિતી જગ
ં લ વ્યવસ્થાપન યોજનાઓના
ગુણવત્તાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વપરાય છે. જો કે વિકાસ માટે અને નિર્ણયની પ્રક્રિયામાં નિર્ણાયક છે.
આવા માપ એક જ સમય અને એક જ જગ્યા માટે જગ
ં લને નુકશાન થતું અટકાવી તેના માટે અસરકારક
સચોટ હોવા છતાં તે પાણીના યોગ્ય જળ વિસ્તારના નીતિઓ લાગુ પડે તે રીતે નિયંત્રિત કરવાથી જગ
ં લના
સંચાલન માટે જરૂરી જુ દા જુ દા વિસ્તાર અને જુ દા સ્ત્રોતની જાળવણી કરી શકાય છે. વન્યજીવનની ચોક્કસ
જુ દા સમયની પાણીની ગુણવત્તાની માહિતી આપતા પ્રજાતિઓ માટે જગ્યા / જગ
ં લ વિસ્તારની યોગ્યતા અને
નથી. વધુમા આ પદ્ધતિ ખર્ચાળ અને વધુ સમય લેતી સ્થિતિનો રિમોટ સેન્સિંગના મલ્ટિક્રોઈટર વિશ્લેષણનો
પ્રક્રિયા છે અને પ્રાદેશિક અથવા રાષ્ટ્રીય દેખરે ખની ઉપયોગ કરીને જાણી શકાય છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં.
જરૂરિયાતને સંતોષી શકાતી નથી. રીમોટ સેન્સિંગનો ૧પર)
ઉપયોગ પાણીની ગુણવત્તાનના પરિણામોની દેખરે ખ
કરવા માટે કરી શકાય છે (દા. ત., પાણીમાં રહે લા કુ દરતી આફત વ્યવસ્થાપનમાં ઉપયોગિતા ઃ
કણો(કચરો), હરિતદ્રવ્ય અને તાપમાન). બોટ, એરક્રાફ્ટ
કુ દરતી આપત્તિ જ ેવા કે પૂર, ભૂકંપ,
અને ઉપગ્રહો પર ઓપ્ટિકલ અને તાપમાન સેન્સર્સ જ્વાળામુખી ફાટી નીકળવો અને ભૂસ્ખલન વ્યવસ્થાપન
પાણીની ગુણવત્તા સુધારવા માટે, વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓ માટે જુ દા જુ દા સમયની અવકાશી માહિતી આવશ્યક
વિકસાવવા માટે, પાણીની ગુણવત્તાની પરિમાણોમાં છે. આ સંદર્ભમા રીમોટ સેન્સિંગ એક આદર્શ સાધન
થતા ફે રફારોની દેખરે ખ કરવા માટે જરૂરી જુ દી જુ દી છે જ ે મોટા વિસ્તારો અને ટૂકા સમયના અંતરાલો પર
ં
જગ્યા અને જુ દા જુ દા સમયની માહિતી પૂરી પાડે છે. માહિતી આપે છે, જ ેનો દુર્ઘટના નિવારણ, સજ્જતા,
રીમોટ સેન્સિંગનો ઉપયોગ હરિતદ્રવ્ય સાંદ્રતાને પ્રકાશ રાહત, પુનઃનિર્માણ, પ્રારભિક ચેતવણી અને દેખરે ખ
ં
અથવા પ્રતિબિંબ સાથેના આનુભાવિક સંબંધો આધારે જ ેવા વિવિધ તબક્કામાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. રિમોટ
જુ દી જુ દી જગ્યાએ અને સમયાંતરે માપવા માટે થાય
સેન્સિંગ સાથે જીઆઇએસ તકનીકોને વિશાળ અવકાશી
છે. નિશ્ચિત દિવસ અને જગ્યા માટે પાણીમાં રહે લા
માહિતી સમૂહોને નિયંત્રિત કરી આપત્તિ સંચાલનમાં તેનું
કણોની સાંદ્રતા અને પ્રતિબિંબ વચ્ચે પ્રયોગમૂલક સંબંધો
મહત્વ વધ્યું છે. (જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧પર)
(ઍલ્ગોરિધમ્સ) ઘણા વર્ષો સુધી પાણીની ગુણવત્તાની
આગાહી કરવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યા છે. 	વધતી જતી માનવ વસ્તીને કારણે કુ દરતી
(જૂ અાે ફાેટાે પેજ નં. ૧પર)
સંસાધનો પર વધતા દબાણ સાથે રિમોટ સેન્સિંગ અને
જીઆઇએસ, આ કિંમતી મર્યાદિત સ્રોતોને અસરકારક
વન સંચાલન અને વન્ય જીવન નિવાસસ્થાન
અને કાર્યક્ષમ રીતે સંચાલિત કરવા માટે વાપરી શકાય
વિશ્લેષણમાં ઉપયોગ ઃ
છે. સ્રોતો પર અસર કરતા પરિબળોની ઓળખ અને
	વન આપણા ઇકોસિસ્ટમનું એક મહત્વપૂર્ણ પૃથક્કરણમાં ભૌગોલિક માહિતી ખૂબ ઉપયોગી છે. આથી
અંગ છે જ ે માનવીય જીવનને ઘણી રીતે અસર કરે છે, આ પરિબળોની વિગતવાર સમજણથી સારા નિર્ણયો
ખૂબ જ મહત્વ હોવા છતાં વિશ્વના જગ
ં લો ભયંકર દરે લઈ શકાય છે જ ે વર્તમાન અને ભવિષ્યની પેઢીઓની
ઘટી રહ્યા છે. રિમોટ સેન્સિંગ માહિતી અને જીઆઇએસ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા કુ દરતી સંસાધનોના ટકાઉ
તાંત્રિકતાઓનો ઉપયોગ કરીને વન વ્યવસ્થાપક જગ
ં લનો ઉપયોગને સુનિશ્ચિત કરશે.
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