ૂ ો દ્વારા જમીન તથા પાણી સંરક્ષણની પહેલ શ્ચિષય ઉપર
પશ્ચિમ ભારતના ખેડત
યોજાયેલ શ્ચિદિિસીય રાષ્ટ્રીય કાયયશ્ચિબિર સંપન્ન
ૂ ોને સન્માશ્ચનત કરાયા.
કાયયશ્ચિબિરના સમાપન પ્રસંગે ૮૩ પ્રગશ્ચતિીલ ખેડત
આણંિ –તા. ૦૩/૦૨/૨૦૧૮, િશ્ચનિાર ::
કિસાન રાષ્ટ્રનો અન્નદાતા છે . કિસાન અનાજ અને અન્ય ખેતપેદાશોથી ભ ૂખમરાથી બચાવે છે . અગાઉ
ભારત બીજા દે શો પાસેથી અનાજ મંગાવવ ં પડત ં હત ં. હવે ભારતના કિસાનોના ભગીરથ પ્રયાસો અને
વૈજ્ઞાનનિના સીધા માગગદશગનના િારણે ભારત આજે અનાજની આયત નહીં પણ નનિાસ િરીને દે શન ં
ગૌરવ અને સન્માન વધાર્ું છે . ભારત સરિાર અને રાજય સરિારના નવનવધ નવભાગોના આયોજનના
ૂ િરી રયું ં છે .
િારણે આજે ભારત કૃનિની સાથોસાથ પશપાલન અને મત્સ્યપાલન ક્ષેત્રે પણ આગેકચ
ત્સયારે કિસાનોની વાતો અને તેમની સમ્યાઓ સાંભળી તેઓની સમ્યાઓન ં નનરાિરણ લાવવાનો એિ
અભભનવ પ્રયોગ આ િાયગનશભબર દ્વારા િરવામાં આવ્યો છે તે કિસાનો માટે મહત્સવન ં િદમ સાભબત થશે
તેમ ડૉ. નત્રલોચન મહાપાત્રાએ િયું ં હત ં.
આજે આણંદ ખાતે જમીન, અને પાણી સંરક્ષિ સંઘ, દહેરાદૂ ન, આણંદ કૃનિ ર્નનવનસિટી, આણંદ
અને ભારતીય જમીન અને પાણી સંરક્ષણ સં્થા, દહેરાદૂ નના સંર્િત ઉપક્રમે આણંદ કૃનિ
ર્નનવનસિટીના
ૂ ો દ્વારા જમીન અને પાણી
બં. અ. કૃનિ મહાનવદ્યાલયના ઓકડટોકરયમ હોલમાં પનિમ ભારતના ખેડત
સંરક્ષણની પહેલ નવિય ઉપર યોજાયેલ નત્રકદવસીય રાષ્ટ્રીય િાયગનશભબરના સમાપન સમારોહના મખ્ય
મહેમાનપદે થી નવી કદલ્હીના ડીએઆરઇના સેક્રેટરી અને આઇસીએઆરના ડીજી ડૉ. મહાપાત્રાએ
કિસાનોને જમીનની જાળવણીની સાથોસાથ જળસંગ્રહ અને જળવ્યવ્થાપન ક્ષેત્રે િામ િરી જમીનની
ગણવત્તા જળવાઇ રહે તે જોવા તેમજ કૃનિ વૈજ્ઞાનનિોને કિસાનોને વધ પાણીની જમીન ખરાબ થાય છે
અને પાણીનો જરૂર પડતો ઉપયોગ િરે તે માટે જાગૃત િરવા અનરોધ િયો હતો.
ડૉ. મહાપાત્રાએ કિસાનોને માત્ર સોઇલ હેલ્થ િાડગને ન બેસી રહેતા સોઇલ હેલ્થ િાડગના આધારે
કૃનિ ઉત્સપાદન િરવાન ં જણાવી ખેતીમાં ઉત્સપાદન વધર્ ં છે પણ ઉત્સપાદિતા નથી વધી ત્સયારે ઉત્સપાદિતા
વધે તે માટે કિસાનો-વૈજ્ઞાનનિોએ સાથે મળીને ઉત્સપાદનની સાથે ઉત્સપાદિતા વધે તે માટે સમજ આપવા
જણાવ્ર્ ં હત ં. તેમણે ભારતના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરે ન્રભાઇ મોદીએ વિ-ગ ૨૦૨૨ સધીમાં કિસાનોની આવિ
બમણી થાય તેવ ં ્વપ્ન સેવી રહ્યા છે ત્સયારે કિસાનોના પાિની ગણવત્તાાામાં સધારો લાવવાથી
બજારમાં વધ ભાવ મળવાની સાથે કિસાનોની ખેતી ખચગ ઓછો િરવા, જૈનવિ ખાતરોનો ઉપયોગ અને
આધનનિ સાધન-સામગ્રીનો ઉપયોગ, માઇક્રો ઇરીગેશન, સૌર ઊજાગ, પાિન ં મ ૂલ્યવધગન િરી તેની
પેિેજીંગ િરવા સધીાી તાલીમની જરૂકરયાત ઉપર ભાર મ ૂિયો હતો.
તેમણે ગજરાત અને રાજ્થાન કૃનિ ક્ષેત્રે દે શ માટે ઉદાહરણીય રાજયો છે તેનો ઉલ્લેખ િરી
જયાં જમીનમાં નાઇરોજન, ફો્ફરસ, પોટેનશયમ, માઇક્રો ન્ર્કરશન ઓછા થવા પામર્ ં છે તેવી જમીનોન ં
સંરક્ષણ િરવાની જરૂકરયાત ઉપર ભાર મ ૂિી સામાજજિ અને અથગ વ્યવ્થામાં કિસાનોએ મહત્સવની

ભ ૂનમિા અદા િરી છે તેમ જણાવી કૃનિ ક્ષેત્રે ભારત હાંસલ િરે લ નસધ્ધધઓ તેમજ કિસાનો માટે હાથ
ધરવામાં આવી રહેલી નવનવધ યોજનાઓનો ઉલ્લેખ િરી કિસાનોને સં્કૃનત ત્સયાગ અને સમપગણની છે
ત્સયારે કિસાનોની ઉન્નનત માટે લેવામાં આવી રહેલા પગલાંઓની નવગતો આપી હતી. તેમજ કિસાનોને
અનેિ સમ્યાઓ હોવા છતાં પ્રનતકૂળ પકરસ્્થનત સામે ઝઝૂમીને મજબ ૂત બન્યાં છે જેમાંથી શીખવાન ં
મળે છે તેમ િયું ં હત ં.
િાયગક્રમના અનતનથનવશેિપદે ઉપસ્્થત રહેલા પદમશ્રી અને ગજરાત લાઇફ સાયન્સના ચેરમેન
અને ગજરાત કૃનિ ર્નનવનસિટીના પ ૂવગ ઉપકલપનત ડૉ. એમ.એચ.મહેતાએ િનવ રનવન્રનાથ ટાગોરની
દે શિી માટી દે શ િા જલનો ઉલ્લેખ િરીને રાષ્ટ્રની સં્કૃનતએ ધરતીને માતા િહી છે ત્સયારે જમીનમાં
ઓગેનીિ િાબગનની સમ્યા વધી છે જેના િારણે ખેત પેદાશ ઉપર તેની માઠી અસર થવા પામી છે છે
ત્સયારે કિસાનોની સમ્યાઓને ઓળખીને તેમની સમ્યાઓ દૂ ર િરવા માટે આવી િાયગનશભબરો કિસાનો
માટે કદશાસ ૂચિ બની રહે છે તેમ િયું ં હત ં.
ડૉ. મહેતાએ ગ્લોબલ વોનમિંગ, ઓગેનનિ િાબગન, િાબગન ડાયોિસાઇડની જે સમ્યાઓ ઉભી થવા
પામી છે તેના પ્રનત કિસાનોને જાગૃત િરી જમીનમાં આવતી ખારાશ અટિાવવાના પ્રયાસો િરવા પર
ભાર મ ૂિયો હતો. તેમણે કિસાન, વૈજ્ઞાનનિો અને કિસાનો માટે ની નીનત એમ નત્રવેણી સંગમના
માધયમથી આગામી સમયમાં રાષ્ટ્રમાં ઇિો એગ્રી કરવોલ્ર્શેન ક્ષેત્રે ક્રાંનત લાવી કિસાનોની આવિ
બમણી િરી શિીશ.ં તેમણે માટીમાં રહેલ કદરતી સ્ત્રોતોનો બહધા ઉપયોગ િરવાની સાથોસાથ
નવશ્વાનમત્રી નદી ઉપર નદીઓને જીવંત િરવા અંગેનો બાયોનસલ્ડ પ્રોજેિટ ચાલી રહ્યો છે તેનો ઉલ્લેખ
િરી આ પ્રોજિેટને પ ૂરા પનિમ ભારતમાં અમલમાં મ ૂિવાની જરૂકરયાત હોવાન ં િહર્ ં હત ં.
શ્રી મહેતાએ ભારતમાં જે અનાજનો બગાડ થાય છે જે બગાડ ન થાય તે પ્રનત જાગૃનત
િેળવવાની સાથે બગડતાં અનાજને બચાવવાની જરૂકરયાત ઉપર ભાર મ ૂિી કિસાનોને પયાગવરણમિત
વાતાવારણ અને અને તેઓની ખેત પેદાશોને યોગ્ય પોિણક્ષમ ભાવો મળી રહે તે માટે ન ં જરૂરી બજાર
વ્યવ્થાતંત્રની જરૂકરયાત જણાવી હતી.
આણંદ કૃનિ ર્નનવનસિટીના કલપનત ડૉ. એન.સી.પટે લે નત્રકદવસીય િાયગનશભબરમાં કિસાન પહેલાં
પછી વૈજ્ઞાનનિો. નવશ્વ હાલ િલાઇમેન્ટ ચેન્જ અને ગ્લોબલ વોનમિંગની સમ્યા સામે ઝઝૂમી રયું ં છે ત્સયારે
પયાગવરણની જાળવણીની સાથોસાથ નદીઓ-તળાવો જીવંત થાય અને કિસાનોની જમીન ઉપજાઉ બને
તેમજ જમીનમાં વધતી જતી ખારાશને અટિાવવાની સાથોસાથ જમીન અને પાણીન સંરક્ષણ િરવાની
જરૂકરયાત જણાવી હતી. કિસાનો અને વૈજ્ઞાનનિો વચ્ચે જયાં સંિલનનો અભાવ છે ત્સયાં સંિલનને વધ
મજબ ૂત િરવ ં પડશે. જે કિસાનોએ પોતાની આગવી સ ૂઝબ ૂઝથી સંશોધન િરીને નવનવધ પાિોમાં જે
નસધ્ધધ મેળવી છે તેન ં જજલ્લા-રાજય ્તરે નનદશગન િરવાની જરૂકરયાત જણાવી આણંદ કૃનિ ર્નનવનસિટી
દ્વારા વોટર શેડ મેનેજમેન્ટ અને માઇક્રો ઇરીગેશન ક્ષેતન્રે જે િામ િરી રહી છે તેની નવગતો આપી
કિસાનોને તાલીમ માટે ર્નનવનસિટીમા આવવા આમંત્રણ આપ્ર્ ં હત ં.
આ પ્રસંગે કિસાનોને ખેતી ક્ષેત્રે ઉપયોગી થઇ શિે તેવી નવનવધ નવિયોને આવરી લેતી ત્રણ
પસ્્તિાઓન ં નવમોચન િરવામાં આવ્ર્ હત ં. જયારે ગજરાતના-૩૧, ગોવાના-૫, મહારાષ્ટ્રના-૧૫ અને

ૂ ોને મોમેન્ટો અને પ્રમાણપત્ર આપી ઉપસ્્થત મહાનભાવોના હ્તે
રાજ્થાનના-૩ર પ્રગનતશીલ ખેડત
સન્માનનત િરવામાં આવ્યા હતા.
િાયગનશભબરના ઓગેનાઇઝીંગ સેક્રેટરી શ્રી પી.બી.ભટનાગરએ નત્રકદવસીય િાયગનશભબરમાં કિસાનો
અને વૈજ્ઞાનનિો દ્વારા રજૂ િરવામાં આવેલ પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટે શન અને સંશોધન પેપરો અંગેની
નવગતો આપતાં િયું હત ં િે, આ નશભબર દરનમયાન ગજરાત, રાજ્થાન, ગોવા અને મહારાષ્ટ્રના ૧૧૩
અને અન્ય ૩૫ કિસાનો મળી ૧૫૦ કિસાનો સકહત ૪૦૦ લોિોએ લાભ લીધો હતો. જેમાં ૫૦ ટિા
કિસાનો રાયબલ નવ્તારના હોવાથી આ નશભબર તેઓ માટે માગગદશગિ બની રહી હોવાન ં જણાવી
ં ી,
નશભબરમાં ગ્રાઉન્ડ વોટર, ખરાબાની જમીનનો નવિાસ, કદરતી સંપદાનો ઉપયોગ, પયાગવરણ સંબધ
િેપેસીટી ભબલ્ડીંગ, જળસંચય, જળવ્યવ્થાપન, રે ઇન વોટર હાવે્ટમેન્ટ, ખેતી ખચગ જેવી બાબતો ઉપર
કિસાનો-વૈજ્ઞાનનિોએ ચચાગ-નવચારણા િરી સમ્યાઓ જાણી હતી.
પ્રારં ભમાં ઓગેનાઇઝીંગ િનમટીના ચેરમેન ડૉ. પી.િે.નમશ્રાએ ્વાગત પ્રવચન િર્ગ હત ં જયારે
સેક્રેટરી ડૉ. ડી. મંડલે આભારનવનધ િરી હતી.
આ પ્રસંગે આ પ્રસંગે આસામ અને બીજા રાજયોમાંથી આવેલા કૃનિ વૈજ્ઞાનનિો,

આણંદ કૃનિ

ર્નનવનસિટીના સંશોધન નનયામિ ડૉ. િે. બી. િનથકરયા, ભારતીય જમીન અને પાણી સંરક્ષણ સં્થા,
દહેરાદૂ ન અને વાસદના વૈજ્ઞાનનિો, આણંદ કૃનિ ર્નનવનસિટીના વૈજ્ઞાનનિો, રાજય સકહત નવનવધ
રાજયોમાંથી આવેલ કિસાનો ઉપસ્્થત રહ્યાં હતાં.
-------------------------------

