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ભારતીય અથ�તં�મા ં�ૃિષ�ે�ે �ગિત અને તેની અસર

��તાવના :::

1947માં ભારત  �યાર�  આઝાદ  થ�ું �યાર�  �ૃિષ��ે  લગભગ �થ�ગત  અવ�થામાં હ� ુ.ં  સરકાર�  �થમ  પચંવષ�ય  યોજનામાં
�ૃિષ��ેના ંિવકાસ પર ભાર ��ૂો હતો. હાલમા ંદ�શની �ુલ વ�તીના ં64% વ�તી, ઉ�પાદન, આવક અને રોજગાર� માટ� ખતેી
પર આધાર રાખે છે. રા���ય આવકમા ંતેનો ફાળો 27% �ટલો છે. િનકાસની કમાણીમા ંતેનો ફાળો 18% �ટલો છે. ઔ�ો�ગક
કાચા માલની �ા��ત ભાવ��થરતા, ગર�બી ના�દૂ� તેમજ દ�શના ંઆિથ�ક િવકાસનો ��ુય આધાર �ૃિષ��ેના ંિવકાસ પર રહ�લો
છે. આથી ભારતીય અથ�ત�ંમા ં�ૃિષ��ે કરોડર��ુ સમાન છે એલ અવ�ય ક�હ શકાય.

આમ છતા ંભારતમા ં�ૃિષ��ેે નીચી ઉ�પાદકતા, અનાજની વધતી જતી માગંના સજંોગો, અવાર-નવાર પડતા �ુ�કાળને કારણે
�ૃિષ��ેે ઉ�પાદન અને ઉ�પાદકતા વધારવા અ�યતં આવ�યક હ� ુ.ં આના �યાસ�પે ભારત સરકાર� િનમ�ંલી “ફોડ�ફાઉ�ડ�શન”ની
િન�ણાક  ટ�મે  આપેલ  અહ�વાલનાં  આધાર�  બી�  પચંવષ�ય  યોજનાનાં  છે�લા  વષ�  (1960)માં  દ�શના  સાત  પસદંગીના
�જ�લાઓમાં એક નવી �ૃિષ ��હૂરચના અમલમાં આવી. �ને ખતેીવાડ� સઘન યોજના, પેક�જ �લાન ક� I.A.D.P.(Intensive

Agricultural Development Programme) તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. �ી� યોજનાથી પેક�જ �લાનનો િવ�તાર કરવામાં
આ�યો તેના પ�રણામે 1966-67ના વષ�થી �ૃિષ��ેે ઉ�પાદન અને ઉ�પાદકતામા ંવધારો થયો છે. �ૃિષ��ેે થયેલ આ ફ�રફારને
હ�રયાળ� �ાિંત  તર�ક�  ઓળખવામાં આવે  છે. �બયારણની �ધુાર�લી �તો, ખાતરોનો  વધેલો  ઉપયોગ, િસ�ચાઈની સવલતોમાં
થયેલ �ધુારો અને ઉ�ચતર ખેત-���યા આ પ�રબળોએ સ�ં�ુત ર�તે �ૃિષ��ેે ટ�કનોલો� િવકાસની � હરણફાળ ભર� છે. તેને
હ�રયાળ� �ાિંત  (Green Revolution) તર�ક�  ઓળખવામાં આવે  છે. �ી ડ�.એન. ધારગેર�ના મતે, “આ�િુનત  િવ�ાન  અને
ટ�કનોલો�નો �ૃિષ��ે િવશાળ પાયા પર અમલ એટલ ે�ાિંતકાર� �ાિંત.”

ભારતમા ં�ૃિષ�ે�ે આ�િુનકરણ (ડૉ.નોમ�ન બોલોગે�ુ ંયોગદાન) :

ભારતમા ં�ૃિષ��ેના ંઆ�િુનકરણમા ંડૉ. નોમ�ન બોલોગએ મહ�વ�ુ ંયોગદાન આપેલ છે. � સમજવા માટ� હ�રયાળ� �ાિંત �વૂ�
ભારતની �ૃિષ��ેની ��થિતનો �યાલ મેળવવો જ�ર� બને છે. આપણા દ�શમાં �ૃિષ��ેે હ�રયાળા �ાિંત સ��ઈ તે પહ�લા એવો
સમયગાળો હતો ક� �યાર�  દ�શમાં અનાજની તી�  અછત  �વત�તી હતી. એક િવરાટ �ૃિષ  �ધાન  દ�શની સરકારને  �ભ�ાપા�
લઈને જગતનાં સ��ૃ દ�શોમાથંી અનાજની આયાત કરવી પડતી હતી. આવી દયનીય અને લાચાર પ�ર��થિત સામે આ દ�શ
ઝ�મતો હતો. �યાર� ડૉ. બાલ�ગ�ુ ંભારતમા ંઆગમન થ�ુ ંઅને ભારતમા ંહ�રયાળ� �ાિંતના પગરણ મડંાયા.

ડૉ.બોલ�ગે �ૃિષ વૈ�ાિનક અને પા�િવ�ૃત વૈ�ાિનક એટલે પા�રોગ (�ચ�ક�સક �લા�ય પેથો�લ�ટ) હતા. તેઓ 1966મા ંભારત
આ�યા તે પહ�લા ં1960થી તેમનો સબંધં ભારત સાથે હતો. અમે�રકન સરકારની નારાજગી વહોર�ને તેમણે ક� ુ ંહ� ુ ંક� “ભારતે
પી.એલ. 480 ની સહાયથી ��ુ�ત થ�ુ ંજોઈએ. અને તે માટ� તેમે ક�ુ ંક� મે અને મારા સાથીઓએ ઘ�ના �બયારણની � �તો
િવકસાવી છે. અને  તે  પ�િતથી તે� ું વાવેતર અને  ઉછેર કરવાના છે  તે  �માણે કરો.” તે  વખતે  તેઓ�ી ભારત  સરકારની
મ�ૂંર�થી �દ�લી ન�ક ગામડામાં ગયા હતા. તેમણે �યાનંા ખ�ેતૂોને ક�ુ ંક� આ� તમાર� જમીનમાં � ઘ� પાક� છે તે તમારા
�ુ�ંુબના પેટ ભરવા પણ �રૂતા નથી. આમ વધાર� ઉ�પાદન કરવા માટ� તમે અમાર� પ�િત અપનાવી �ુઓ � મે��સકોમા ંઅ�યતં
સફળ થયેલ છે. � ખ�ેતૂોના મનમા ંઆ વાત ઉતર� ગઈ પ�રણામે �યાનંા ખતેરોમા ંઘ�નો ચાર ઘણો મબલખ પાક ઉતય�. �
હ�રયાળ� �ાિંતના સ�નમા ં�નો ફાળો મહ�વનો છે.

આમ �ૃિષ��ેમાં આ�િુનકરણમાં �ચી ઉ�પાદકતા આપતી �તો (High yielding varieties-HYV) અ��ત�વમાં આવી. �ના
જ�મદાતા ડૉ. નોમ�લ બોલ�ગ હતા. તેમજ  �ધુાર�લા �બયારણ રાસાય�ણક  ખાતર, જ�ંનુાશક  દવાઓ અને  યાિં��ક  કરવાને
પ�રણામે પ�ંબ, હ�રયાણા, મ�ય�દ�શ, �જુરાત અને અ�ય �થળોએ �ૃિષ��ેેના ંઉ�પાદનમા ંન�ધપા� વધારો જોવા મ�યો.
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ભારતમા ંખેતી�ે�મા ંઉ�પાદન :

ભારતમા ંખતેી��ેમા ંઆ�િુનકરણથી અનાજના ંહ��ટરદ�ઠ ઉ�પાદનમા ંવધારો ન�ધાયો છે. તે માટ� િસ�ચાઈની સગવડમા ંવધારો,
રાસાય�ણક ખાતર, જ�ંનુાશક દવાઓ અને યાિં�ક�કરણને આભાર� છે.

ભારતમા ંખતે ઉ�પાદન (�ક.�ામ)

પાક 1960-61 1980-81 2000-01 2006-07

ઘ� 936 1407 2486 2671

ચોખા 821 1223 1921 2127

�ુવાર 367 509 681 876

બાજરો 523 781 834 906

�ોત : Government of Gujarat (2001), Gujarat (2010)

ભારતમા ંદર વષ� 1 કરોડ ઘ� આયાત કરતો હતો. તે જોતજોતામા ંિનકાસ કરતો દ�શ થઈ ગયો. ભારતમા ં1950-51મા ંઘ��ું
ઉ�પાદન અને હ��ટરદ�ઠ ઉ�પાદકતા અ��ુમે 61 લાખ મે��ક ટન અને 655 �ક.�ામ હતા. તે વધીને 1992-93મા ં570 લાખે
મે��ક ટન અને 2322 �ક.�ામ થયેલ છે. આમ આ� ભારતે ઘ�ના ઉ�પાદનમાં �વાવલબંન �ા�ત ક� ુ� છે. ભારતમાં ઘ�ના
ઉ�પાદનમાં મળેવી આવી. અન� િસ�� સદંભ� �નુોના અ� અને �ૃિષ સગંઠને જણાવે�ુ ંક� વષ� 1951 થી 2001 �ધુીનાં 50

વષ�મા ંભારતની વ�તી 45 કરોડથી બમણી થઈ એક અબજના ં�કને પાર કર� ગઈ હતી. આજ સમયગાળા દરિમયાન અનાજ� ું
ઉ�પાદન 8.7 કરોડ ટનથી �ણ ઘ�ુ ંવધીને 23.1 કરોડ ટન થ�ુ.ં આ સમયગાળા દરિમયાન ખતેી હ�ઠળની જમીનના િવ�તારમાં
મા� (આઠ) 8% નો જ વધારો થયેલો હોવા છતા ંભારતે આ િસ�� હાસંલ કર�લી છે. � ખતેી��ેમા ંઆ�િુનકરણને આભાર� છે.

પરં� ુ�ની સામે પયા�વરણીય �ે�મા ંપણ િવપર�ત અસર જોવા મળે છે.

ભારતમા ં�ૃિષ�ે�ે પયા�વરણીય અસર :

સમ� િવ� સમ� આ� વ�તી વધારાનો �� િવકટ બનવાની સાથે સાથે �લોબલ વોિમ�ગ, ખેતી��ેમા ંવ�  ુપડ� ુ ંઆ�િુનકરણ
અને  ખતેીની  જમીનનાં �બન�ૃિષ��ેે  ઉપયોગના  વધારાથી  ખતે-ઉ�પાદકતાનાં ��ેમાં ફર�  એક  વખત  ��ુક�લી  સ��વાની
સભંાવના ઉભી થવા પામી છે ક� વ� ુઉપજ ખતે પેદાશો માટ� વ� ુરાસાય�ણક ખાતર, �ધુાર�લા �બયારણ, જ�ંનુાશક દવાઓ અને
યાિં�ક�કરણના ઉપયોગ કરવો પડ� છે. આથી આવા રસાયણો પાક મારફતે માનવશર�રમા ં�વેશે છે અને અનેક �તના ંનવા
રોગને જ�મ આપે છે. વળ� �દવસે �દવસે જમીન પોતાની ��ૃિતક ફળ�પુતા �મુાવતી �ય છે. આવા સજંોગોમા ંફર� એકવાર
ભારતીય �ાચીન પરંપરાગત અ�સુારતી ઓગ�િનક ખતેી (સ�વ ખતેી) �ુ ંમહ�વ વધ�ુ ં�ય છે.
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*************************************************** 

�ા.લાલ�ભાઈ પી.પરમાર
અથ�શા� િવભાગ
સરકાર� િવનમય અને વા�ણ�ય, કૉલજે
કડોલી તા. �હ�મતનગર, �જ.સાબરકાઠંા
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