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હ�રયાળ� �ાિંત: ભારતની �દશા અને દશા

માનવ સ�ં�ૃિતના િવકાસમા ં�ૃિષ��ે એ મહ�વનો ભાગ ભજ�યો છે. માનવ વ��ીમાથંી મોટાભાગની વ�તી �ૃિષ��ેપર આધાર�ત
હતી. ખતેી એ �ૃિષ અને જગંલમાથંી અ� અને સામ�ી�ુ ંથ�  ુઉ�પાદન છે. �માં પ�પુાલન, પાક વગેર�નો સમાવેશ થાય છે
�ના કરકસર �વૂ�કના ઉપયોગના પ�રણામે વ� ુવ�તી ધરવતા અને �યવ��થત સમાજ�ુ ંિનમા�ણ થ�ુ.ં �ૃિષના ઇિતહાસે માનવ
ઇિતહાસમાં મોટ� �િૂમકા ભજવી છે. ખતેી��ેનો િવકાસએ િવ�ભરના સામા�જક- આિથ�ક પ�રવત�નોમાં ��ુય પ�રબળ ર� ુછે.

પેટનો ખાડો �રૂવા ખોરકાની શોધમાં પડ�લા સ�દુાયની સ�ં�ૃિતઓમાં સપંિ� ક����ત ખાિસયતો ભા�યેજ જોવા મળે છે ખ�ેતૂો
�યાર�  પોતાના �ુ�ંુબની જ��રયાતો ઉપરાતં� ુ ંપકવતો થયો �યાર�  જ સમાજના અ�ય લોકો ખોરાક મેળવવા િસવાયના અ�ય
કામ કરવા માટ� ��ુત બ�યા આથી ઇિતહાસકારો કહ� છે ક� �ૃિષના િવકાસે સામા�જક િવકસને શ� બન�યો. �ૃિષ એટલે લ�ેટન
એ�ીક�ચરામાથંી આવેલો ��ે� શ�દ છે �માં એગર એ “એક �ફ�ડ” અને ક�ચરાનો અથ� વાવેતર” થાય છે �નો �રુો અથ�
જમીન�ુ ંવાવેતર ક� ખડેાણ એવો થાય છે �ૃિષનો ઉદભવ ખતેીની ઉ�પિત પિ�મ એિશયા, ઇ�જ�ત અને ભારતના ફળ�પુ �દ�શ
આયો�જત છોડોની વાવણી અને લણનીની શ�આતની જ�યા ગણાય છે. તેમજ અમેર�કાના િવિવધ �દ�શો,ચીન,આ��કા�ુ ંસહ�લ
�વા �દ�શોમાં ખતેીનો  �વત�ં  ર�તે  િવકાસ  થયો  હતો.�ૃિષના કહ�વાતા �તૂન  પાષાણઁ �ગુના આઠ પાકો  હતા �માં �થમ
ઘઉ,જવ  વટાણા, મ�રૂ,કડવા કઠોળ,કઠોળની �ત  અને  શણ હતા. 7000 બીસી થી ભારતીય  ઉપખડંમાં ઘઉ અને  જવ  ની
વાવણીની શ�આત થઇ �કુ� હતી. આવી જ ર�તે િવ�ના �રુોપ, ચીન ,એિશયા,�ડોનેિશયા, અમેર�કાના દ�શોમાં �વત�ંર�તે
ખતેીનો િવકાસ થયો હતો.

1800 મી સદ�ની શ�આત �ધુીમાં �ૃિષ��ેમાં �ૃિષ તકનીકો�ુ ંઅમલીકરણ કરવામાં આ��ુ ંદાણાના જ�થા અને વાવેતર ના
છોડની પસદંગી કરવામાં આવી તેના પ�રણામે જમીનના ��યેક એકમ �માણે ઉપજમાં ખા�સો વધારો થયો � મ�ય �ગુમાં
જોવા મ��,ુ 19મી સદ�ના �તમા ંઅને 20 મી સદ�મા ંયા�ંીકરણ અને િવશેષ �પે ��કટરના �વ�પમા ંઝડપી વધારો થવા સાથે
ખતેી�ુ ંકામ તે ઝડથી કરવા�ુ ંશ� બ�� ુ� અગાઉના સમયમા ંઅશ� હ� ુ ંઆ શોધોને પગલે �.ુએસ., અજ �ટ�ના ,ઇઝરાયેલ
,જમ�ની અને ક�ટલાક અ�ય રા��ોના ચો�સ આ�િુનક ખતેરોની કય��મતામા ંવધારો થયો તેમજ એમોનીયમ નાઇ���ને સે���ય
પદાથ� બનાવવાની હ�બર- બોસ પ�ધિતએ આ ��ેે મહ�વની �ગિતઓ�ુ ં�િતિનિધ�વ ક�ુ�. આમ, �મશ: સમ� િવ�મા ં�ૃિષ��ેે
નવી તકનીકોનો ઉપયોગ વધવા લા�યો અને �ૃિષ��ેે એકમદ�ઠ ઉ�પાદન વધવા લા�� ુ ં. હ�રયાળ��ાિંતએ આજનો શ�દ નથી
પરં� ુ�ાચીન સમયથી અવા�ચીન સમય દર�યાન �ૃિષ અને સામા�ક ��ેે સમયની સાથે �ગિત અને બદલાવ આવતા ર�ા છે.

ભારતમા ંહ�રયાળ��ાિંત

ભારતમાં આઝાદ� પછ� આિથ�ક િવકાસ  ઝડપી બનાવવાના આયો�જત  પગલાં લવેામાં આ�યા આ સમય  દર�યાન  ભારતમાં
�ૃિષ��ેની ��થતી સાર� ન  હતી, દ�શની વ�તીને  �રુ� ુ ંઅનાજ  પણ ખતેી��ેમાથંી ઉ�પાદન  થ� ુ ંન  હ� ુ ંવધતી વ�તી અને
ખતેી��ેે ઓ�ં ઉ�પાદન �ચ�તાનો િવષય હતો. આ સમયે ભારતમા ં�ૃિષ��ેે નવી ��હુ- રચના અપનાવવામા ંઆવી.

ભારતમાં હ�રયાળ��ાિંતની શ�આત  1960-1961માં ઉ�પાદન  વધારવાના કાય��મોના એક ભાગ�પે  દ�શના ક�ટલાક ભાગોમાં
પસદં  કરાયેલા  �જ�લાઓમાં સઘન  ખતેીનો  કાય��મ  અમલમાં �કુવામાં આ�યો.�ાયોગીક  ધોરણે  હાથ  ધરાયેલા  કાય��મને
સફળતા મ�યા પછ� અ�ય િવ�તારોમા ંપણ તેનો અમલ કરવામા ંઆ�યો હતો. તેમજ ટ�કનોલો�જકલ �ધુારાઓ દાખલ કરવામાં
આ�યા  અને  ખતેી  િવષયક  નવી  ��હૂ  રચના  અપનાવવામાં આવી  તેને  પ�રણામે  1966-67 માં ખતેી��ેે  ઉ�પાદન  અને
ઉ�પાદકતા  વધવા  પા�યા.  �  હ�રયાળ��ાિંતને  નામે  ઓળખાય  છે.  “�ૃિષ��ેે  �બયારણની  �ધુાર�લી�તો,ખાતરોનો  વધેલો
વપરાશ  ,િસ�ચાઇની  સવલતોમાં વધારો  અને  ઉ��તર  ખતે���યા  આ સાથે  ખતેી��ેે  ટ�કનોલો�જકલ િવકાસ  અને  સ�ંથાગત
પ�રવત�નોની � હરણફાળ ભર� છે �ને હ�રયાળ��ાિંત તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે.”

ભારતમાં હ�રયાળ��ાિંત  શ�  કરવાનો  �ેય  નોબલ  �રુ�કાર  િવ�તા  �ોફ�સર  નારમન  બોરલોગ  ,  �ૃિષ  વૈ�ાિનક  એમ.એસ.
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�વામીનાથન અને ત�કાલીન આઇ.સી,એસ./આઇ.એ.એસ. અિધકાર�ઓ તેમજ સરકારની �િતબ�ધતાના ફાળે �ય છે.

ભારતમા ંહ�રયાળ��ાિંતના ફળ �વ�પ દ�શના �ૃિષ��ેમા ંમહ�વ�ણૂ� �ગિત થઇ �ૃિષ પાકોમા ંથયેલ �ણુા�મક �ધુારના પ�રણામે
દ�શમા ં�ૃિષઉ�પાદન વ��ુ ંઅનાજમા ં�વિનભ�ર બ�યા,�યવસાિયક ખતેીને ઉ�ેજન મ��ુ ં,ખ�ેતૂોના દ��ટકોણમા ંબદલાવ આ�યો
છે.ભારતમા ંખતેી��ેમા ંઆવેલા ટ�કનોલો�જકલ અને સ�ંથાગત પ�રવત�નો આ �માણ ેછે.

ભારતમાં  રાસાય�ણક  ખાતરોના  વપરાશમાં  �બુ  જ  ઝડપી  વધારો  થયો  છે.  1960-1961માં  રાસાય�ણક  ખાતરનો
�િતહ�કટર 2 (બ)ે �કલો�ામ થતો હતો � 2008-2009 મા ંવધીને 128.6 �કલો�ામ �િત હ�કટર� થયો હતો.

1. 

દ�શમા ંવ� ુઉપજ આપતા �ધુાર�લા �બયારણોનો ઉપયોગ વ�યો છે. તેમજ �બયારણોની વ� ુઉપજ આપતી �તોની શોધ
થવાના કારણે �ૃિષ��ેે ઉ�પાદનમા ંધરખમ વધારો થયો.કપાસ, ઘઉ,ધાન,બાજર�, મકાઇ અને �ુવાર �વા પાકોમા ંસૌથી
વાધાર� સફળતા મળ� પરં� ુતે�લ�બયામા ંહ�ુ જોઇએ તેટલી સફળતા મળ� નથી.

2. 

આઝાદ� પછ� દ�શમા ંિસ�ચાઇ �િુવધાઓમા ંઝડપી િવ�તાર કરવામા ંઆ�યો 1951મા ંદ�શમા ં�ુલ િસ�ચાઇ �મતા 223 લાખ
હ�કટર હતી � વધીને 2009મા ં1,073 લાખ હ�કટર થઇ હતી.

3. 

પાક સરં�ણ : એક �દાજ  �જુબ દ�શમાં થતા �ુલ �ૃિષઉ�પાદન  ના 15-20 % ઉ�પાદન  િવિવધ  �કારના �વ-જ�ં ુ
,�કટા�ઓુ નાશ કર� નાખ ેછે.�થી પાક સરં�ણ માટ� મોટા�માણમા ંજ�ંનુાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવામા ંઆવે છે. તેમજ
િન�દામણ  નાશક  દવાઓનો  બહોળા  �માણમાં હાલમાં ઉપયોગ  થાય  છે.  1993-1994માં 750 હ�ર  ટન  જ�ંનુાશક
દવાઓનો ઉપયોગ થયો હતો વત�માનમાં સકં�લત �ૃિષ�બધંના �તગ�ત પ�ર��થિતના અ��ુુળ “ �ૃિમિનય�ંણ કાય��મ”

ચા� ુકરવામા ંઆ�યો છે.

4. 

બ�પુાક પ�ધિત- એક જ જમીન પર વષ�મા ંએક થી વધાર� વખત પાક�ુ ંવાવેતર કર�ને ઉ�પાદન વધાર�ુ ં�ને બ�પુાક
પ�ધિત  કહ�વામાં આવે  છે. �બયારણની નવી�તો વ�  ુઉતાર આપે  અને  સમયના ઓછા ગાળામાં પ�રપકવ  થાય  એવા
�કારના સશંોધનને લીધે હવે વત�માન સમયમા ંભારતની �ુલ િપયત જમીનના 71% ભાગમા ંબ�પુાક પ�ધિત અમલમાં
છે.

5. 

યાિં�કરણ-  �ૃિષ��ેમાં યાિં�કરણ અને  આ�િુનક ઉપકરણો  દાત-  ��કટર , �ેશર ,હાવ��ટર,�.સી.બી.,તથા �ડઝલ ,અને
િવજળ�  પપંસેટ,દવાછાટંવાના  આ�િુનક  પપં  ,  �ોપ  કટર  ,ધાસકટર  વગેર�  �ૃિષ��ેમાં ઉ�પાદન  વધારવામાં મહ�વ�ું
યોગદાન આ��ુ ંછે. તેમજ પ�ઓુ અને માનવશ��તના ઉપયોગથી �ૃિષ��ેની ઉ�પાદ�તામા ંઅ�તુ�વૂ� વધારો થયો

6. 

ખ�ેતૂોમા ં�યવસાિયક સ�જતા િવકિસત કરવાના ઉદ�શથી દ�શમા ં�ૃિષસેવા ક��� �થાપના કરવામા ંઆવી. અ�યાર �ધુી માં
1,314 �ૃિષસેવા ક���ની �થાપના કરવામા ંઆવી.

7. 

ભારતમા ંહ�રયાળ��ાિંતની અસરો – (�ગિત)

હ�રયાળ��ાિંતનો સૌથી વ� ુલાભ એ થયો છે ક� દ�શમા ંપાકો�ુ ં��ેફળમા ં��ૃ�ધ ,�ૃિષ ઉ�પાદન તથા ઉ�પાદકતામા ંવધારો
થયો છે .ખાસ કર�ને ઘઉ,મકાઇ ,બાજર�,કપાસમા ંસૌથી વધાર� ઉ�પાદન વ��ુ ંહ� ુ.ં �ના પ�રણામ �વ�પ અનાજમા ંભારતે
આ�મિનભ�રતા �ા�ત કર�છે. 1951-52 મા ંદ�શમા ંખાધા�ો �ુ ં�ુલ ઉ�પાદન 5.09 કરોડ ટન હ� ુ ં� �મશ: વધીને 2009

મા ં23.38 કરોડ ટન થ�ુ.ં

1. 

�ધુાર�લા  �બયારણો, રાસાય�ણક  ખાતરો, ઉ�મ  િસ�ચાઇ , તથા  મશીનો  અને  ય�ંો  ના  ઉપયોગથી  ઉ�પાદનમાં વધારો
થવાથી ખ�ેતૂોની બચતોમા ંન�ધપા� વધારો થયો.�ને દ�શના િવકાસના કામમા ંલગાવી શકાય છે.

2. 

ખતેીના આ�િુનકરણથી હવે ખતેીમાં ઉધોગોમાં બનાવેલ ય�ંો , રાસાય�ણક ખાતરો, દવાઓ વગેર�ની માગંમાં મોટા પાયે
વધારો થયો તેમજ �ૃિષ આધા�રત ઉધોગોનો િવકાસ થવાથી દ�શના આિથ�ક િવકાસમા ંવધારો થયો છે.

3. 

�ૃિષ��ેના િવકાસથી �બયારણ સશંોધન, રાસાય�ણક ખાતરો બનાવતા ઉધોગો, જ�ંનુાશક દવાઓ બનાવવાના ઉધોગો,
બાયોફ�ટ�લાઇઝરના ઉધોગો ,સે���યખાતરો બનાવવા, નેટહાઉસ, �ીનહાઉસ ,આ�િુનક ય�ંો, મોટરપપંસેટ,�પક િસચાઇ ના
ઉધોગો વગેર�  મા ંરો�ગાર�ની તકોમા ંમોટા �માણમા ંવધારો થયો છે તેમજ ખતેી��ેે ખતે મ�ૂરોનો �� ઉપ��થત થયો
છે.

4. 

હ�રયાળ��ાિંતના પ�રણામે  ઉ�પાદન  વધતા �ૃિષ  અિધશેષમાં વધારો  થવાથી ખ�ેતૂો  ,સરકાર,તથા જનતા બધામાં એવો
િવ�ાસ પેદા થયો છે ક� ભારત �ૃિષપેદાશોમા ંઆ�મિનભ�રજ જ નહ� પણ િનકાસ પણ કર� શક� છે.

5. 

દ�શની વધતી જતી વ�તીની ખાધા� જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા તેમજ વધતા જતા �ગાવાને િનય�ંણમાં રાખવા �ૃિષ
પેદાશોમા ંથયોલો વધારો સહાય�પ થયો છે.

6. 

નવી ટ�કનોલો�ના ઉપયોગથી ઉ�પાદકતા અને આવકમા ંવધારો થવાથી �ામ િવ�તારોની આિથ�ક આબાદ�મા ંવધારો થયો
છે. ખ�ેતૂોની આિથ�ક ��થતી �ધુર� છે �ને પ�રણામે �ાિમણ��ેમા ં��જ,ટ�વી, િવિશ�ગમશીન ,કાર વગેર�ની માગંમા ંવધારો
થયો છે.

7. 
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પ�ંબ, હ�રયાણા,�.ુપી,�જુરાત, વગેર� સ��ૃધ ખ�ેતૂોના �દ�શો બ�યા છે. આ ખ�ેતૂો પોતાની �ૃિષ બચતોને અ�ય� રોક�
�ડૂ�સ�નની ���યાને વેગ મ�યો છે.

8. 

�ૃિષ��ેે  �ૃિષ��ેે  ટપકિસ�ચાઇ  પ�ધિત  આવતાં પાણીનો  બચાવ,  ખાતરનોબચાવ  અને  ખડે  અને  િન�દામણની  મ�ુર�માં
બચાવ થતા ંખ�ેતૂોની વા�તિવક આવકમા ંવધારો થયો છે.

9. 

હ�રયાળ��ાિંત આવતા ંપાકની તર�હમા ંબદલાવ આ�યો. ખ�ેતૂો પરં�પરાગત પાકોમાથંી શાકભા�,ફળો,રોકડ�યાપાકો,અને
�લોના પાકો તરફ વ�યા છે.

10. 

દશા (અધોગિત)

કોઇપણ �ાિંત એ અચાનક આવતી સવ� �યાપી ઘટના હોય છે.શ�આતમા ંમા� ઘ� ,મકાઇ ના ઉ�પાદન મા ંવધારો જોવા
મ�યો અ�ય તેલીબીયા ં�વી �ૃિષપેદાશોમા ંજોઇએ એવી સફળતા મળ� નથી.

1. 

હ�રયાળ��ાિંતનો લાભ િસ�ચાઇની સગવડતાવાળા િવ�તારો પ�ંબ, હર�યાણા, �.ુપી., �જુરાત �વા રા�યોને જ ��યો છે.

બાક�ના રા�યોની ભૌગો�લક પ�ર��થતી �ુદ� હોવાથી લાભ મ�યો નથી. દાત. અસમ 5% િસ�ચાઇ હ�ઠળ જમીનધરાવે છે
દ�શના બાક�ના રા�યો 30-50 % િસ�ચાઇ હ�ઠળનો જમીન િવ�તાર છે તેમજ પ.બગંાળ અને �બહારમા ંવ�તીગીચતા વધાર�
હોવાથી આ રા�યોમા ંગર�બીમા ંવધારો થયો છે. તેમજ �ાદ�િશક અસમાનતામા ંવધારો થયો છે.

2. 

નવી ટ�કનોલો�નો લાભ મા� ધિનક ખ�ેતૂોનેજ મ�યો �ને પ�રણામે �ાિમણ િવ�તારોમા ંશા�કુારોની �મ �થાિપત �હતો
ઉભા થયા ંછે.

3. 

ખાનગીકંપનીઓ હવે �ૃિષ��ેમા ંઆવતા ં�ાિમણ��ેની મહા�લુી વ� ુ�ૃિષ ઉ�પાદન આપતી જમીન ગર�બ ખ�ેતૂો પાસેથી
�િુનયો�ત ર�તે જમીન�ધુારાઓનો સર�આમભગં કર�ને ન�વી �ક�મતે પચાવી પાડ�ાના બનાવોમા ંવધારો થયો છે. �ના
પ�રણામે િસ�ચાઇ હ�ઠળની જમીનો કંપનીઓ પાસે જતા ંવ� ુપેદાશ આપતી જમીન�ુ ં�માણ ઘટવા લા��ુ ંછે.

4. 

વરસાદ  આધા�રત  ખતેીને  િસ�ચાઇ  હ�ઠળ  લાવવામાં આવે  તો  ગર�બીમાં ઘટાડો  લાવી  શકાય  તેમ  છે  દાત.  મ�રુભજં
(ઓડ�સા) ના વરસાદ આધા�રત ગામમા ં1 �દવસની ખતેમ�ૂર� (2011) 40-50 �. હતી. �યાર� િસચાઇવાળ� જમીનમાં
સાબરકાઠંા (�જુરાત ) ના ગામોમા ં100-150 � ખતે- મ�ુર� મળે છે.

5. 

ડો.વી.ક�.આર. વી.રાવ ના મત �માણે "એ વાત હવે સવ�િવ�દત છે ક� હર�યાળ��ાિંત �ને દ�શમાં ખાધા�ોના ઉ�પાદનમાં
વધારવામાં સહાયતા કર� છે,�ની સાથે �ાિમણ ��ેમાં આવકની અસમાનતા વધી ઘણા નાના ખ�ેતૂોને એમના જમીન
માલીક�ના અિધકારો છોડવા પડ�ા છે. અને �ાિમણ ��ેોમા ંસામા�જક અને આિથ�ક તણાવ વ�યા છે."

6. 

” ક��સર એ�સ�ેસ” દ�શમા ંએક ��ન એવી પણ ચાલે છે ��  ુનામ ક��સર એક�ેસ છે આ ��ન પ�ંબના ભ�ટ�ડા થી બીકાનેર
�ધુી �ય  છે  �માં હરરોજ  ક��સર ના લગભગ 70 યા�ી �સુાફર� કર�  છે, આ છે  હ�રયાળ��ાિંતની બરબાદ�. જ�ંનુાશક
દવાઓ અને રાસાય�ણક ખાતરોના બફેામ ઉપયોગ અહ�ના �કસાનોને ક��સર��ત બનાવે છે આ િવ�તારોમા ં�િતહ�કટર 177

�કલો  રાસાય�ણક  ખાતરોનો  ઉપયોગ  થાય  છે  એક  અ�યયનથી  ખબર  પડ�  છે  ક�  પજંબના  માલવા  િવ�તારમાં
પાણી,માટ�,અનાજ,શાકભા�માં  �રુ�િનયમ  તથા  ર�ડોનના  ત�વ  મ�યાં  છે  �  માનવ,પ�,ુપ�ીના  આરો�યમાટ�  �બુજ
હાનીકારક છે. ભ�ટ�ડા “કોટનબ�ેટ “થી ઓળખાય  છે  પ�ંબ રા�યના રાસાય�ણક ખાતર,અને  જ�ંનુાશક દવાઓના �ુલ
વપરાશ�ું 80% વપરાશ  આ  ��ેમાં થાય  છે  પાછલા  ક�ટલાક  વષ�માં ક��સરથી  અને  �ૃિષઋણ  ના  કારણે  ખ�ેતૂોના
આ�મહ�યાના મામલા બહાર આ�યા છે.

7. 

મહારા��ના િવદભ� મા,ં �.ુપી.,ના ક�ટલાક �જ�લાઓમા ંપાક િન�ફળ જવાના કારણે દ��ુ ંવધતા ખ�ેતૂોએ આ�મહ�યાઓ કર�
છે ઘણાય પ�રવારો બરબાદ થયા છે.

8. 

હ�રયાળ��ાિંતના �ભાવવાળા �જુરાતમાં પણ બટાકા,ટામેટા, પપૈયા,તર�ચુ પકવતા ખ�ેતૂો  મોટા �માણમાં મ�ઘાદાટ
રાસાય�ણક ખાતરો,જ�ંનુાશક દવાઓનો  ઉપયોગ કરતા થયા છે  તેમજ  આ પાકો  સમયના �ુંકાગાળામાં પાકતા હોવાથી
આરો�ય માટ� હાિનકારક છે. �ુ ંઆપણ ેપણ પ�ંબના ભ�ટ�ડાના ર�તે નથી જઇ ર�ા? આપણ ે��ના આરો�ય સાથે રમતતો
નથી રમી ર�ાને?

9. 

ભારતનાં અમેર�કાથી આયાત  કર�લ બી.ટ�. કપાસના વાવેતરમાં વધારો થતાં કપાસના ઉ�પાદનમાં વધારો  થયો  પરં� ુ
આવા �બયારણો શ�આતમા ંવ� ુઉ�પાદન આપતા હતા. પણ સમય જતા ંઆ બીયારણોની ઉ�પાદ�તા ઘટ� છે �કટકો સામે
�બન અસરકારક રહ�તા ંકંપનીઓએ ડબલ બીટ� અને હવે િ�પલ બી.ટ�. કપાસના �બયારણો આવી ર�ા છે આવા �બયારણો
સમય ના લાબંાગાળે જમીનની �ળ�પુતા ઘટાડ� નાખ ેછે તેથી અ�ય પાકો� ુ ંઉ�પાદન ઘટ�ુ ંછે.

10. 

�.એમ.ઓ �બયારણો  એ  ભારતીય  પરંપરાગત  �બયારણો  માટ�  યમ�ૂત  સમાન  છે  કારણક�  �થાિનક  ર�તે  ��વકારવામાં
આવલાં બીજ  આવ�યક વારસો  છે  �  તા�તરના વણ� શકંર પાકો  અને  �.એમઓના કારણે ભિવ�યમાં �લૂાઇ જશે  આ
��ેોમાં આવેલા આવા �બયારણો  થી �થાિનક જમીનની �તો  સાથેના �ોસ-  પો�લનેશન� ું જોખમ  ઉ�ુ ંથાય  છે. આથી
�.એમ.ઓ. જમીનની �તોની ��થરતા અને સ�ં�ૃિતના વશંીય વારસા સામે એક ખતરા સમાન છે.

11. 
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�.એમ.ઓ �બયારણો ફર�થી બી� વષ� વાવેતરમા ંઉપયોગ થતો ન હોવાથી ખ�ેતૂોને હર�થી નવ મ�ઘાભાવના �બયારણો
ખર�દવા પડ�છે �થી ખ�ેતૂોને આિથ�ક ભારણ વધે છે.

12. 

હ�રયાળ��ાિંતના પ�રણામ  �વ�પ  ઉ�પાદન  વધતા �ૃિષપેદાશોના �યાજબીભાવ  ખ�ેતૂોને  મળતા નથી તેના માટ�  ભારતા
દ�શની �ૃિષ પેદાશોના ભાવ ન�� કરવાની પ�ધિત ખામી ભર�લી છે પ�રણામે ખ�ેતૂો કરતા ંવચો�ટયા થોડા સમયમા ંવધાર�
કમાણી કર� છે.

13. 

આમ, ભારત સરકાર હ�રયાળ��ાિંતના િવઘાતક પ�રબળો અને પ�રણામોથી ��તૃ થઇ કોઇ ઠ�સ પગલા નહ� લે તો ભિવ�યમાં
�ટલા વેગથી હ�રયાળ��ાિંતથી દ�શની �ગિત થઇ છે તે અધોગિતમા ંપ�રણમતા ંવાર નહ� લાગે.

*************************************************** 

�ા. એચ.વી. પટ�લ
અથ�શા� સરકાર� િવનયન કોલજે ,બાયડ,�જ- અરવ�લી
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