
 

દ�રયાકાઠંાના 
જુરાતમા ં૧.૨ િમ�લયન હ��ટરની ફળ�પુ જમીન �ાર��ુત બને 

છે, "ના કારણ ે૧.33n િમ�લયનથી વ& ુલોકો (ાસી ર*ા છે 

 
સૌરા-.ના /ામજનો તેમની આિત1ય પર ગવ3 અ5ભુવે છે. દ�શના આ પિ9મી :ણૂામા ંકોઈ 

=લુાકાતીને એક કપ ચા અને ઘર�Aુ ંનાBતા કયા3 િવના પાછા ફરવાની મCૂંરD નથી. પરંE ુસમય 

બદલાઇ ર*ો છે, અને ચા પીરસો એ સૌરા-.ના ંઘણા ગામોમા ંસમBયા બની છે - એટલા માટ� નહI 

ક� ગામલોકોની આિત1ય ઓછD છે, પરંE ુKૂધને બગાડતા હોવાથી તે િવBતારમા ંખારા પાણી સાથે 

ચા બનાવી શકાતી નથી. 

 

ભાવનગરથી લખપત વOચ ે1,059 �કલોમીટર Tધુી ફ�લાયેલી ફળ�પુ જમીનમા ં1.2 િમ�લયન 

હ��ટર જમીન ખારા થઈ ગઈ છે, "ના કારણે 779 ગામોમા ં1.33 િમ�લયન લોકો Xભાિવત થયા છે. 

ઉના અને માધવZરુ વOચનેો િવBતાર સૌથી વ& ુઅસર/Bત છે, ખારાશના ભગંથી 10 �ક.મી.ની 

[ત�રયાળ સપાટD પહ\ચી છે અને Cૂનાગadh અને અમર�લી `જaલાના 120 ગામોને અસર થઈ છે. 

 

આ િવBતારના રહ�વાસીઓએ કદD Bવbન પણ નહોE ુ ંપાડcુ ંક� આdુ ંભાિવ તેઓ5ુ ંપામે. 1960 ના 

દાયકામા,ં 
જુરાતી કિવઓને આ લીલાવાળા �ે( પર કિવતાઓ લખવાની Xેરણા મળD હતી, તેને 

"લીલી નાગર" (લીલો લતા) કહ�તા હતા. આ િવBતાર સ=jૃ ફળ વાવેતર અને શેરડD અને 

મગફળDના ખેતરોથી પથરાયેAુ ંછે. પરંE ુહવે, માઇલ [ત Tધુી, ઘાસનો kલેડ વધતો નથી અને 

ડDઝલ પપંને આmાસન આપતી બીટને કારણે મોતની મૌન લેવામા ંઆવી છે. 

 

દ�રયાકાઠંાનો 
જુરાત માનવસ`nત પયા3વરણીય િવનાશથી ઝoમી ર*ો છે: ૧.૨ િમ�લયન હ��ટર 

ફળ�પુ જમીન ખારા થઈ ગઈ છે, " 77 779 ગામોમા ં૧. 1.33 િમ�લયન લોકોને અસર કર� છે. 

સ=jૃ ખેqતૂોને તેમના ખેતરો છોડવાની ફરજ પડD છે અને નrકના િવBતારોમા ંકામદાર મCૂર 

બનવાની ફરજ પડD છે. Cુનાગ district `જaલાના િમયાણી ગામની ચાર એકર જમીનમા ંખાxંુ પાણી 

વહD જતા લેમyzસ બાવલ સીદD: "મારD જમીન નકા=ુ ંછે. કોઈ તેને ખરDદવા માગંE ુ ંનથી અને {ુ ં

એક મCૂર થઈ ગયો |.ં" 

 

 

}યગંની વાત તો એ છે ક�, આ (ાસદાયક ~Bથિતમા ંદ�રયાકાઠંાના સૌરા-.ની ફળ�પુતાએ કોઈ 

નાના યોગદાન આb�ુ ંનથી. આ ફળ�પુ માગ3મા ંહ�રયાળD �ાિંત લાવવાના ઉ�સાહમા,ં રા�ય 

સરકાર� 1960 ના દાયકાના મ�ય ભાગમા ંખેqતૂોને િસ�ચાઇ પપં Bથાિપત કરવા માટ� ઉદારતાથી 

લોન આપી હતી. �ૂંક સમયમા ંઆ9ય3જનક 90 ટકા ખેતરોમા ંડDઝલ પપં હતા. �ગૂભ3જળના 



ઉપાડમા ંપાચં ગણો વધારો થયો. શેરડD "વા પાક - "મા ંમોટા Xમાણમા ંપાણીની જ�ર પડ� છે - 

તાલાલા "વા Bથળોએ ખીલી અને ખાડંની ફ��ટરDઓ ઉગી. 

 

પરંE ુ�ાિંતએ X�ૃિતના નાCુક સEંલુનને અBવBથ ક�ુ�. વરસાદ પાણીના ટ�બલને ફરDથી ભરવા માટ� 

ઉપયોગમા ંલેતો હતો અને �યા ંદ�રયાઈ પાણીને ખાડD પર રાખતો હતો. પરંE ુમોટા Xમાણમા ં

પાણી ઉપાડવાના પગલ ેપાણીના કો-ટકમા ંતી� ઘટાડો થયો અને સ=�ુ5ુ ંપાણી EટૂD ગ�ુ.ં 1974 

મા,ં માગંરોલ5ુ ંપાણી5ુ ંકો-ટક સપાટDથી 22 �ટ નીચે હE ુ;ં આ" તે 40 �ટ છે અને કાઠંા પરના 

�ુવાઓ કાટમાળ બની ગયા છે. સૌથી ખરાબ, ઘણા ખેqુતોને મોqુ ંથ�ુ ંક� પાણી કાટમાળ બની ગ�ુ ં

છે અને તેનો ઉપયોગ તેમના ખેતરોમા ંિસ�ચાઈ માટ� કરવામા ંર*ો છે, ટોચની જમીનો બગાડશે. 

 

લવ�ુમાર ખાચર "વા પયા3વરણવાદDઓએ એક દાયકા પહ�લા આપિ�ની ચેતવણી સભંળાવી હતી, 

પરંE ુતે જગંલમા ંઅવાજ હતો. ખાચર આ" થોડD કડવાશ સાથે કહ� છે: "�યાર� અમે લોકોને 

ચેતવણી આપી �યાર� તેઓએ અમને હાસંી ઉડાવી અને અમને આદશ3વાદD Bવbનો તરDક� બરતરફ 

કયા3." 

 

1972 થી 1974 Tધુીના સતત Kુ-કાળને પગલ ેપાણીનો ટ�બલ વ& ુનીચે ગયો અને સ=�ુ5ુ ંપાણી 

વહD ગ�ુ.ં એ�D, T(ુાપાડા, ધમલેજ, એy.ોલી અને શીલ "વા ગામોમા ં�ુવાઓ દDઠ િમ�લયન 

(પી.પી.એમ.) મા ં10,000 ભાગની મીઠાની ન\ધપા( ન\ધણી કરD. 600 પી.પી.એમ. પછD પાણી 

અિવચારD થઈ �ય છે અને 2,000 પીપીએમ પછD િસ�ચાઈ માટ� અયો�ય બને છે. દ�રયાના 

પાણીમા ં30,000 થી 40,000 પીપીએમ Tધુી મીઠાની મા(ા હોય છે. આગાહD Xમાણે, પાકની 

આવકમા ંઘટાડો થયો. 

 

ઉના અને માધવZરુ વOચનેા િવBતારમા ં1970 ના દાયકાની શ�આતમા ંક�રD5ુ ંઉ�પાદન એકર દDઠ 

40 ટનથી ઘટDને 20 ટન, ના�ળયેર 20,000 બદામથી 8000 Xિત એકર, ક�ળા 19 થી 10 ટન, 

શેરડD 110 થી 55 ટન અને બાજરDથી 2,800 �ક/ાથી 1,400 �ક/ા. Cૂનાગadh `જaલાના 

બાદલપરા ગામના ખેqતૂ કાના બારડ તેમના ખેતરોમા ંમાદંગી દ�ખાતા Cુવારની કઠોરતાZવૂ3ક 

તપાસ કર� છે અને એક સામાyય Bથાિનક ભાવનાને અવાજ આપે છે: "હવે ભગવાન જ આપણી 

મદદ કરD શક� છે." 

 

�યાર� ખરDદદારો બધા જ હોય �યાર� જમીનના ભાવમા ંધરખમ ઘટાડો થયો છે. 1960 ના દાયકાના 

મ�યભાગમા ં�ક�મતો એકર દDઠ �. 25,000 અથવા તેથી વ& ુTધુીની હતી. પરંE ુહવે મોટા ભાગની 

જમીન ભીખ માગંી રહD છે. "કોઈ ખરDદદારો નથી," ખેqતૂ નાગા નારાયણ કહ� છે, "ની બે એકર 

જમીન તડકામા ંઉ�જડ છે. 

 



હr પણ ઘણા Bથળોએ ક�ટલાક વાવેતર શ� છે કારણ ક� એક વષ3મા ંએક વરસાદવાળો પાક Zરૂો 

પાડવા માટ� વરસાદ વરસાદ પર આધાર રાખે છે. ઘણા ખેqુતો કપાસ અને મગફળD "વા પાકો 

તરફ પણ વ�યા છે કારણ ક� આને શેરડD, ક�ળા અને અyય ફળો કરતા cent૦ ટકા ઓછા પાણીની 

જ�ર છે. પરંE ુવષ3મા ંએક પાક પણ ઘણીવાર શ� નથી, કારણ ક� ચોમાસા િન-ફળ �ય છે, "મ 

ક� આ વષ� થ�ુ ંછે. લાકા રાણા વાલા "વા ક�ટલાક �યાર� આdુ ંથાય છે �યાર� ભાર� �ક�મત �કૂવે છે. 

વાલાએ ચોમાસા પર પોતાની આશાઓ =કૂDને 37 37૦ �કલો ઘ�5ુ ંવાવેતર ક�ુ� હE ુ.ં આ", તે 

એક Eટૂ�લો માણસ છે, અને તેના ફાટ�લા કપડા ંઅને oલતા ગાલ-હાડકા ંએક પauપરની વાતા3 કહ� 

છે, તેમ છતા ંતે તેની પાસે 10 એકર જમીન ધરાવે છે. 

 

પોલારારામ બારડ અ��મા ંતેના માતાિપતા તેમના છ એકરના ખેતરમા ંફળ ઉગાડતા હતા તે 

સમયે તેમની વાતોથી અસાધારણ વાત કર� છે. "તે :બૂ જ નફાકારક હE ુ,ં" તે યાદ કર� છે પણ 

હવે. આ �ે(નો ઉપયોગ ફ�ત એક �ોમા ંવધવા માટ� થાય છે 

 
 


