ુ રાન ચલાિિા માટે ખતે ીિાડી તથા અનાજપાણીની સલામતી
આપણા વિસ્તારમાાં ગજ
ે ીિાડી ગણાય. અને દેશમાાં
આપણા વિસ્તારમાાં અનાજપાણી માટે એક મખ્ુ ય અગત્યનાં ુ સાધન કૌટુાંબિક ખત
ે ીિાડી પર આધાર રાખે છે .
મોટા ભાગના લોકો પોતાના જીિનવનિાહ
ા માટે ખત
ે ીિાડી પર રાખે છે .
આપણા વિસ્તારના લોકો મખ્ુ યત્િે જીિનવનિાહ
ા ના સાધન તરીકે િહુ જ મોટો આધાર ખત
ે ઉત્પન્ન નફો કરિા માટે નહીં, પણ જીિન ટકાિી રાખિા માટે જ કરિામાાં આિે છે .
અહીં ખત
ે ી પધ્ધવત અને ટેકનોલોજીના
જો કે હિામાનમાાં પલટો, કુદરતી આફતો, પ્રવતકૂ ળ પરરસ્સ્થવત અને નિળી ખત
અભાિના કારણે આપણા ખડે ત
ૂ ોને જોઈએ તેિી સફળતા મળી શકતી નથી. ઘણી િાર તો પોતાના
જીિનવનિાહ
ા પૂરતાં ુ પણ પકિી શકાતાં ુ નથી, જીિનધોરણ ટકાિિા માટે, િૈદ કીય સારિાર માટે કે પોષણક્ષમ
આહાર માટે જરૂર કરતાાં ઘણાં ુ જ ઓછુાં .
ે ીિાડીને અનાજપાણી માટેના
અપૂરતાં ુ પોષણ, ગરીિાઈ, માાંદગી અને નિળાં ુ જીિનધોરણ એ િધાાં નિળી ખત
નિળા સાધનની અસરો પૈ કી ગણી શકાય.

શક્ય ઉકેલ: આપણી અત્યારની ખતે ીપધ્ધવત ભવિષ્યમાાં નભી શકે તેમ નથી. જો આપણે ટકી રહેિાં ુ હોય તો
ે ી કે િી રીતે કરિી તેમાાં આપણે ધરમૂળથી ફે રફાર કરિા પડશે. નીચે એના શક્ય ઉપાય િતાવ્યા છે .
ખત
ે ીપધ્ધવત અપનાિિી, અને મિલખ
1. સીંચાઈ અને પાકોની ફે રિદલી જ ેિા ફે રફાર કરી આધવુ નક ખત
પાક મેળિિા વિજ્ઞાન અને અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરિો.
2. દરરયાની સપાટી ઉાંચકાતી જતી હોિાથી હિામાનમાાં આિતા પલટાને ધ્યાનમાાં લો, ઋતપુ રરિતાનની
ે ી પર અસર કરતા હોિાથી એને પહોાંચી િળિાની તૈયારી
તરાહ (ચોમાસા)માાં થતા ફે રફાર ખત
રાખિી, જિે ા કે રેલ, િરસાદનો અભાિ અને િરસાદમાાં થતી િધઘટ. એ માટે પાકનો િીમો લેિો તે
એક ઉપાય હોઈ શકે .
ે ી અને જાંગલોોઃ આપણી ખત
ે ી સાથે િૃક્ષોનો સમાિેશ કરિો. આપણા વિસ્તારમાાં ખતે રોના શેઢા
3. ખત
ે ીિાળી જમીન પર િૃક્ષો ખાસ હોતાાં નથી. આ જમીનમાાં ફળઝાડ ઉગાડિાથી કે
પર કે બિનખત
શાકભાજી કરિાથી પાકની વનષ્ફળતા સામે અને હિામાનમાાં થતા પલટા સમયે રક્ષણ મળી શકે .
ે ી િહુ નફાકારક નીિડતી નથી. આપણે ભેગા મળી મોટા પાયે ખતે ી કરિી
4. નાના પાયાની ખત
જોઈએ, જ ેથી સમૂહમાાં કામ કરી િધ ુ પાક લઈ શકીએ.
5. જમીનનો થોડો ભાગ ફળઝાડ િાિિા માટે રાખિો જોઈએ, જ ેમાાંથી સ્થાયી રોકડ આિક મળી શકે .
6. આપણા ખડે ત
ૂ ોને ટેકનોલોજીનો લાભ મળે એ માટે આાંતરરાષ્રીય ઉદ્યોગ વનગમ, ભારતનો સાં પકા
કરિો.
7. ભવિષ્યમાાં સફળતાની ચાિી બશક્ષણમાાં રહેલી છે . આપણાાં િાળકોને ઉચ્ચ બશક્ષણ આપિાની જરૂર
છે . સફળતા માટે િીજાં ક્ષેત્રો પણ અજમાિિાાં જોઈએ.
8. દાાંડીના દરરયારકનારે સહેલાણીઓના ધાં ધા જ ેિા નિાાં સાહસ અજમાિિાાં જોઈએ.

9. આના ઉકે લ માટે નેતાગણનાં ુ એક સબહયારાં ગૃપ િનાિિાં ુ જોઈએ જ ે િધા સાથે મળી સરકાર અને
અન્ય સ્રોતોનો ઉપયોગ કરી જરરી અમલીકરણ કરે.

