
આપણા વિસ્તારમાાં ગજુરાન ચલાિિા માટે ખતેીિાડી તથા અનાજપાણીની સલામતી 

આપણા વિસ્તારમાાં અનાજપાણી માટે એક મખુ્ય અગત્યનુાં  સાધન કૌટુાં બિક ખતેીિાડી ગણાય. અને દેશમાાં 

મોટા ભાગના લોકો પોતાના જીિનવનિાાહ માટે ખતેીિાડી પર આધાર રાખ ેછે. 

આપણા વિસ્તારના લોકો મખુ્યત્િે જીિનવનિાાહના સાધન તરીકે િહ ુજ મોટો આધાર ખતેીિાડી પર રાખ ેછે. 

અહીં ખતેઉત્પન્ન નફો કરિા માટે નહીં, પણ જીિન ટકાિી રાખિા માટે જ કરિામાાં આિે છે. 

જો કે હિામાનમાાં પલટો, કુદરતી આફતો, પ્રવતકૂળ પરરસ્સ્થવત અને નિળી ખતેી પધ્ધવત અને ટેકનોલોજીના 

અભાિના કારણે આપણા ખડેતૂોને જોઈએ તેિી સફળતા મળી શકતી નથી. ઘણી િાર તો પોતાના 

જીિનવનિાાહ પરૂતુાં  પણ પકિી શકાતુાં  નથી, જીિનધોરણ ટકાિિા માટે, િૈદકીય સારિાર માટે કે પોષણક્ષમ 

આહાર માટે જરૂર કરતાાં ઘણુાં  જ ઓછુાં . 

અપરૂતુાં  પોષણ, ગરીિાઈ, માાંદગી અને નિળુાં  જીિનધોરણ એ િધાાં નિળી ખતેીિાડીને અનાજપાણી માટેના 

નિળા સાધનની અસરો પૈકી ગણી શકાય.  

શક્ય ઉકેલ: આપણી અત્યારની ખતેીપધ્ધવત ભવિષ્યમાાં નભી શકે તેમ નથી. જો આપણે ટકી રહેિુાં  હોય તો 

ખતેી કેિી રીતે કરિી તેમાાં આપણે ધરમૂળથી ફેરફાર કરિા પડશ.ે નીચ ેએના શક્ય ઉપાય િતાવ્યા છે. 

1. સીંચાઈ અને પાકોની ફેરિદલી જિેા ફેરફાર કરી આધવુનક ખતેીપધ્ધવત અપનાિિી, અને મિલખ 

પાક મેળિિા વિજ્ઞાન અને અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરિો. 

2. દરરયાની સપાટી ઉાંચકાતી જતી હોિાથી હિામાનમાાં આિતા પલટાને ધ્યાનમાાં લો, ઋતપુરરિતાન ની 

તરાહ (ચોમાસા)માાં થતા ફેરફાર ખતેી પર અસર કરતા હોિાથી એને પહોાંચી િળિાની તૈયારી 

રાખિી, જિેા કે રલે, િરસાદનો અભાિ અને િરસાદમાાં થતી િધઘટ. એ માટે પાકનો િીમો લિેો તે 

એક ઉપાય હોઈ શકે. 

3. ખતેી અને જાંગલોોઃ આપણી ખતેી સાથે િકૃ્ષોનો સમાિેશ કરિો. આપણા વિસ્તારમાાં ખતેરોના શઢેા 

પર કે બિનખતેીિાળી જમીન પર િકૃ્ષો ખાસ હોતાાં નથી. આ જમીનમાાં ફળઝાડ ઉગાડિાથી કે 

શાકભાજી કરિાથી પાક ની વનષ્ફળતા સામે અને હિામાનમાાં થતા પલટા સમયે રક્ષણ મળી શકે. 

4. નાના પાયાની ખતેી િહ ુનફાકારક નીિડતી નથી. આપણે ભેગા મળી મોટા પાયે ખતેી કરિી 

જોઈએ, જથેી સમૂહમાાં કામ કરી િધ ુપાક લઈ શકીએ. 

5. જમીનનો થોડો ભાગ ફળઝાડ િાિિા માટે રાખિો જોઈએ, જમેાાંથી સ્થાયી રોકડ આિક મળી શકે. 

6. આપણા ખડેતૂોને ટેકનોલોજીનો લાભ મળે એ માટે આાંતરરાષ્રીય ઉદ્યોગ વનગમ, ભારતનો સાંપકા  

કરિો. 

7. ભવિષ્યમાાં સફળતાની ચાિી બશક્ષણમાાં રહેલી છે. આપણાાં િાળકોને ઉચ્ચ બશક્ષણ આપિાની જરૂર 

છે. સફળતા માટે િીજાં કે્ષત્રો પણ અજમાિિાાં જોઈએ. 

8. દાાંડીના દરરયારકનાર ેસહેલાણીઓના ધાંધા જિેા નિાાં સાહસ અજમાિિાાં જોઈએ.  



9. આના ઉકેલ માટે નેતાગણનુાં  એક સબહયારાં ગપૃ િનાિિુાં  જોઈએ જ ેિધા સાથે મળી સરકાર અને 

અન્ય સ્રોતોનો ઉપયોગ કરી જરરી અમલીકરણ કર.ે 

 


