
KCG-Portal of Journals 

1 | P a g e  
 

Continuous Issue-33| October – November 2018 

ગજુરાતમાાં કૃષિ સાંદર્ભિત સ્થિષત 

 પ્રથતાવના: 
કૃષિ અને કૃષિ સલંગ્ન પ્રવષૃિઓ એ કોઈપણ પ્રદેશ, રાજ્ય કે રાષ્ટ્ર માટે ખબૂ જ અગત્યતા ધરાવે છે. 

કૃષિષવકાસ સદંર્ભિત સ્થિષત એ જે-તે પ્રદેશના ઉત્પાદન, રોજગારી, અન્ન સલામતી, લોકોના ંજીવનધોરણ, 
ઔદ્યોર્ગક ષવકાસ વગેરેને પ્રત્યક્ષ રીતે તિા સેવાકે્ષત્રના ષવકાસને પરોક્ષ રીતે પ્રભાષવત કરે છે અને એ રીતે તે 
રાષ્ટ્ર અને રાજ્યના આષિિક અને માનવષવકાસને પ્રભાષવત કરે છે. કૃષિ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે ષવશાળ વગગને 
સાકંળતી હોવાિી તે સમતા સાિે ષવકાસન  ંપણ એક મહત્ત્વન  ંસાધન છે. 

 

કૃષિષવકાસને ખાતર, ષસિંચાઈ, જતં  નાશક દવાઓ, ર્બયારણો, ઉત્પાદનની વેચાણ વ્યવથિા, જમીન 
સદંર્ભિત કાયદાઓ, કૃષિન  ંપરંપરાગત અને આધ ષનક જ્ઞાન તિા ટેક્નોલોજી, યોગ્ય સમયે શ્રમના પ રવઠાની 
ઉપલબ્ધધ તિા ક દરતી વાતાવરણ જેવી અનેકષવધ બાબતો અસર કરે છે. ગ જરાત સરકારે પણ ષવષવધ 
પ્રકારની જળસગં્રહ સ ષવધાઓ તિા ઊર્જગ સબંષંધત માળખાનો સતત ષવથતાર કરી, જમીન સદંર્ભિત વહીવટી 
માળખામા ં સ ધારા કરી, ષધરાણ સબંધંી યોજનાઓ સરળ બનાવી કૃષિ રિ તિા કૃષિ સબંધંી ષવષવધ 
સેષમનારોન  ંઆયોજન કરી તિા કૃષિ અને પશ પાલન સબંધંી ષવષવધ યોજનાઓનો અમલ કરી કૃષિ તિા તેને 
સલંગ્ન પશ પાલન વ્યવસાય ષવકાસ માટે સઘન પ્રયાસો કયાગ છે. આ બાબતોને ધ્યાનમા ંલેતા ંસહજ રીત ે
પ્રશ્ર્ન િાય કે છેલલા ંવિોમા ંગ જરાતનો કૃષિષવકાસ કેવો છે? તેમા ં કેવા ફેરફાર આવ્યા છે ?, કૃષિ ઉત્પાદન, 
ઉત્પાદકતા અને વાવેતર સદંર્ભિત સ્થિષત કેવી છે?, કૃષિ સાિે ગાઢ રીતે સકંળાયેલ ધ્યાનમા ંલઈ કૃષિ કે્ષતે્ર 
વાવેતર ષવથતાર ષવષવધ પાકોમા ંઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા, દૂધ ઉત્પાદન સદંર્ભિત સ્થિષત, ષસિંચાઈ, ખાતરો, 
ર્બયારણો અને જતં  નાશકોના વપરાશની સ્થિષત તિા કૃષિષવકાસ દરની સ્થિષત ચકાસવા પ્રયાસ કરાયો છે. 

 ષસિંચાઈ : 
ચોમાસામા ં ખરેખરા વરસાદના દદવસો અને પ્રમાણ બનેં દૃષ્ષ્ટ્ટએ અષનયષમતતા રહતેી હોય ત્યારે 

ચોમાસ  ં ખેતીને બચાવવા તિા ચોમાસા ષસવાયની ઋત મા ં પણ ખેતીકીય પ્રવષૃિ કરવા ષસિંચાઈ સ ષવધા 
અષનવાયગ બને છે. ષસિંચાઈને લીધે ખેતી માટે જરૂરી પાણીની અષનબ્શ્ર્ચતતાઓ કંઈક અંશે ઓછી િતા ં ખેડતૂ 
ષવશ્ર્વાસપવૂગક ખેતી કરી શકે છે અને ખેત ઉત્પાદન પણ વધે છે. આ બાબતને ધ્યાનમા ંલઈ ગ જરાત સરકારે 
છેલલા ંકેટલાકં વિોિી - ખાસ કરીને વિગ ૨૦૦૦ પછીના ગાળામા ંસરદાર સરોવર યોજનાના કેનાલના ંકામો 
સદહત ષવષવધ નાની-મોટી ષસિંચાઈ યોજનાઓ અન ેજળસગં્રહના કાયોને વેગ આપ્યો છે. આ સદંભગમા ંઅત્યાર 
સ ધી ૧.૫૯ લાખ ચેક ડમે અને બધંારા. ૨.૪૯ લાખ ખેત તલાવડી, ૧.૨૫ લાખ બોરીબધં તિા અનેક વન 
અને સીમ તલાવડીઓ બાધંી છે. વળી ૨૪૪૯૭ તળાવ પણ ઊંડા કરેલ છે. વળી, નવા કૃષિલક્ષી વીજજોડાણો 
પણ અપાયા ંછે. આ સદંભે જોઈએ તો વિગ-૨૦૧૭-૧૮ રાજ્યનો ચોખ્ખો ષસિંર્ચત ષવથતાર ૪૨૧૭૬૦૦ હકે્ટર 
હતો તે વધીને વતગમાનમા ંવધીને ૪૮૦૩૦૦૦ હકે્ટર એટલે કે ક લ ચોખ્ખા વાવેતર ષવથતારના અંદાજ ૪૫% 
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િયો હોવાનો અંદાજ છે, જે દશાગવે છે કે ષસિંચાઈ સદંર્ભિત આંતરમાળખામા ં સ ધારો િયો છે. આનાિી 
ખેતઉત્પાદન સદંભે અષનબ્શ્ર્ચતતા ઓછી કરવામા ંમદદ મળશે. 
 

 ખાતરો : 
ખાતર એ જમીનમા ંખટૂતા પોિક તત્ત્વો ઉમેરી છોડની વદૃ્ધિ અને પાકના ઉત્પાદનમા ંમદદ પ િાય છે, 

જેનાિી ઉત્પાદનના પ્રમાણ અને ગ ણવિામા ંપણ વધારો િાય છે. આ સદંભે જોઈએ તો વિગ ૨૦૧૬-૧૭મા ં
રાજ્યમા ંમહત્ત્વના ખાતર N.P.K.ની વપરાશ ૧૯૩૯૦૦૦ ટન હતી જે વિગ ૨૦૧૭-૧૮મા ંઘટીને ૧૫૧૬૦૦૦ 
ટન િઈ હતી. અહીં રાસાયર્ણક ખાતરનો ઘટેલો વપરાશ એ વાવેતર ષવથતારના ઘટાડાના સદંભગમા ંિયો કે 
જૈષવક ખાતરોના વધેલા વપરાશિી િયો એ અભ્યાસનો મ દ્દો છે. રાસાયર્ણક ખાતરોના વપરાશ સદંભે નોંધવ  ં
જોઈએ કે તેના સતત અને અષનયષંત્રત વપરાશિી લાબંેગાળે ખેતી પર ષવપરીત અસર િાય છે એવો કેટલાક 
કૃષિ ષનષ્ટ્ણાતોનો મત છે. આ સદંભગમા ંયોગ્ય પિષતિી તેનો ષનધાગદરત માત્રામા ંઉપયોગ િાય એ જરૂરી છે. આ 
બાબતન ેધ્યાનમા ંરાખી વતગમાનમા ંરાજ્ય સરકાર જૈષવક ખાતરોના વપરાશ સદંભે પ્રોત્સાહન આપી રહી છે જે 
આવકારદાયક બાબત છે. 

 
 

 હાઈર્િડ ર્િયારણો : 
કૃષિ સદંર્ભિત મયાગદદત જમીન અને તેમા ંવધારો િવાની મયાગદદત તકો તિા બીજી બાજ  વધતી વથતીની અન્ન 
સબંધંી જ દરયાતોને પહોંચી વળવાનો સદંભે ઊંચી ઉતાર આપતા ં ર્બયારણોની ભષૂમકા મોટી છે. આ સદંભે 
જોઈએ તો ગ જરાત રાજ્ય બીજ ષનગમ, ગ જરાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણન એજન્સી તિા કૃષિ ય ષનવષસિટીઓ 
ર્બયારણોના સશંોધન, ઉત્પાદન, ગ ણવિા અને ષવતરણ સદંભે ષવષવધ થતરે કાયગરત છે. વળી ખાનગીક્ષેત્રની 
રાષ્ટ્રીય રાજ્યકક્ષાની તેમજ આં.રાષ્ટ્રીય કંપનીઓ તરફિી પણ આવા ં ર્બયારણો બર્જરમા ંઆવી રહ્ા ં છે, 
જેનાિી રાજ્યમા ં હાઈર્િડ ર્બયારણોનો વપરાશ ધીરે ધીરે વધી રહ્ો છે. વળી કપાસ જેવા કેટલીક પાકના 
સદંભગમા ંગ જરાત ર્બયારણ ઉત્પાદક તરીકે ધીરે ધીરે નામના મેળવી રહ્  ંછે. 
 

 જ ાંતનુાશકો : 
પાકન ેરોગિી રક્ષણ આપી બચાવવાના સદંભગમા ંજતં  નાશકોની ભષૂમકા મોટી છે. જતં  નાશકો દ્વારા રોગ 

પર ષનયતં્રણ મેળવી કે ર્બનજરૂરી ષનિંદણનો નાશ કરી ખાતરીપવૂગકન  ંઉત્પાદન મેળવવામા ંમદદ મળે છે. આ 
સદંભે જોઈએ તો ગ જરાતમા ંવિગ ૨૦૧૬-૦૭મા ં૨૭૦૦ મેદરક ટન જતં  નાશકોનો વપરાશ િયો હતો જે વિગ 
૨૦૧૭-૧૮મા ં૨૭૫૦ મેદરક ટન િયો હતો. કૃષિકે્ષતે્ર જતં  નાશક દવાઓનો વપરાશ વધી રહ્ો છે. જો કે અહીં 
નોંધવ  ંજોઈએ કે જતં  નાશક દવાઓનો વપરાશ પ્રમાણસર અને પિષતસર ન િાય તો માનવીય આરોગ્ય અન ે
પયાગવરણ સામે એ પ્રશ્ર્ન ઊભો કરે છે. આ બાબતને ધ્યાનમા ંલઈ સરકાર જૈષવક જતં  નાશકોના વપરાશ સદંભે 
ર્જગષૃત લાવી રહી છે, જે આવકાયગ છે. 
 

 વીજળી : 
ગ જરાતમા ં ૫૦% ષસિંચાઈએ કવૂા અને ટયબૂવેલો પર આધાદરત છે ત્યારે વીજળીની ઉપલબ્ધધ એ 

ષસિંચાઈ માટેના આંતરમાળખાનો ભાગ બને છે. વીજળીની ઉપલબ્ધધએ ષસિંચાઈ ક્ષમતા વધારી કૃષિ ઉત્પાદનમા ં
મદદરૂપ બને છે. આ સદંભગમા ં જોઈએ તો વિગ ૨૦૧૬-૧૭મા ં વીજવપરાશન  ં પ્રમાણ કૃષિકે્ષતે્ર ૧૩૨૮૫ 
ષમર્લયન ય ષનટ હત  ,ં જે વધી ૨૦૧૭-૧૮મા ં૧૭૫૩૧ ષમર્લયન ય ષનટ િય  ં હત  ,ં જે દશાગવે છે કે કૃષિષવકાસ 
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સદંભે સરકાર ઊર્જગ સદંર્ભિત માળખ  ંમજબતૂ કરી રહી છે. ષવશેિમા ંસરકાર પ્રદૂિણ રદહત સોલાર ઊર્જગ િકી 
ષસિંચાઈ સ ષવધા ષવકસાવવા માટે પણ પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. સમગ્ર રીતે કહીએ તો કૃષિકે્ષતે્ર વીજ વપરાશ 
વધી રહ્ો છે જે વધતી ષસિંચાઈનો પણ ષનદેશ કરે છે. જે કૃષિષવકાસ માટે લાબંા ગાળાનો હકારાત્મક ષનદેશક છે. 
 

 કૃષિ અને પશપુાલન ષવકાસ : ઊડતી નજરે 

1. બનાસકાઠંા જજલલાને પ્રાઇમ મીનીથટર એવોડડગસ ફોર એક્સેલન્સી ઈન પબ્ધલક ઍડડ ષમષનથરેશન ૨૦૧૭નો 
ઍવોડગ એનાયત. 

2. નાફેડ દ્વારા ક લ ૧૧૪૫૯૫.૫૧ મે. ટન રો ત  વેરની ખરીદી કરાઈ. રાજ્યના ક લ ૬૦૧૭૦ ખેડતૂોને લાભ 
મળ્યો. 

3. ઉિર ગ જરાતના દરેક તાલ કા દીઠ પાચં ખેડતૂોની પસદંગી કરી કૃષિ વૈજ્ઞાષનકોને સાિે રાખી 
કાયગશાળાન  ંઆયોજન. 

4. રાસાયર્ણક ખાતરના વેચાણમા ં ‘ડાયરેક્ટ બેનેદફટ રાન્સફર’ અને ‘કેશલેસ રાન્ઝેક્શન’ એક નવા 
અર્ભગમ અંતગગત તાલીમ. 

5. સકૂ્ષ્મ ષસિંચાઈને પ્રોત્સાદહત કરવા સીમાતં ખેડતૂોને ૭૦ ટકા તિા અન સરૂ્ચત જનર્જષતના ખેડતૂોને ૮૫ 
ટકા સબસીડી. 

6. બટાકા ઉત્પાદન કરતા ખેડતૂો કોલડ થટોરેજમાિંી પોતાનો માલ વેચાણ અિે કાઢે તો એક કટ્ટાદીઠ રૂ. 
૫૦ અને મહિમ ૬૦૦ કટ્ટા સ ધીની સહાય. 

7. બટાકા - ટમેટાની દેશ બહાર ષનકાસ કરે તો વાહત  ક ખચગના ૨૫ ટકા અને વધ મા ંવધ   . ૧૦ લાખની 
મયાગદામા ંરાન્સપોટગ  સબસીડી. 

8. પ્રધાનમતં્રી ફસલ વીમા યોજના હઠેળ ખરીફ, રષવ તિા ઉનાળુ ઋત મા ંઅને બાગાયતી પાકો માટે 
કરોડોની પ્રીષમયમ સહાય. 

9. ખેતરની ફરતે ફેન્સીંગ કરવા સહાય આપી વન્ય પ્રાણીઓ દ્વારા ઊભા પાકને િત   ંન  કસાન અટકાવાય .ં 
10.  નવી યોજના ‘ઓપરેશન ગ્રીનની’ ર્જહરેાત વિગ:૨૦૧૮-૧૯ ના કેન્રીય અંદાજપત્રમા ંકરવામા ંઆવી 

જેમા ંટામેટાાં, ડુાંગળી અને િટાટાનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

લોકશાહીમા ંકોઈપણ સરકારની કામગીરીના મલૂયાકંનના ષનયત માપદંડ હોવા જરૂરી છે. ષવકાસના આ 
ય ગમા ંએ માપદંડોને આધારે જ કોઈપણ રાજ્યની ગષત-પ્રગષતનો ગ્રાફ અંકાય છે. ગ જરાતના ષવકાસમા ંકૃષિ 
મહત્ત્વપણૂગ ભાગ ભજવે છે. ત્યારે વતગમાન ગ જરાત સરકારે કૃષિષવકાસની દદશામા ં નોંધપાત્ર કામ કય ું છે. 
આંકડા આ વાતની સાક્ષી પરેૂ છે. 

 

સરકારના આ પદરણાલક્ષી અર્ભગમોને કારણે ગ જરાતનો કૃષિ ષવકાસદર ૧૧.૧ ટકાએ પહોંચ્યો છે, જે 
ભારતના ં૧૯ મોટા ંરાજ્યોમા ંસૌિી વધ  છે. ગ જરાતમા ં૫૮ ટકા જમીન સકૂી છે, છતા ંપણ કૃષિના ઉત્પાદનમા ં
ગ જરાત અન્ય રાજ્યો કરતા ંવધ  લગભગ ડબલ આંકડામા ં છે. આંકડા પર નજર કરીએ તો ૨૦૧૬-૧૭મા ં
અનાજન  ંક લ ઉત્પાદન ૬૪.૫ લાખ ટન હત  .ં જ્યારે વિગ ૨૦૧૭-૧૮મા ં૭૩.૭૭ લાખ ટન િવાની સભંાવના છે. 
તેલીર્બયાનં   ં ઉત્પાદન પણ ૫૬.૯૦ લાખ ટન િય  ં છે. ગ જરાતના મહત્ત્વના પાકોમાનંા એક એવા કપાસના 
પાકની વાત કરીએ તો ૨૦૧૬-૧૭મા ં કપાસન  ં ઉત્પાદન ૭૫.૦૪ લાખ ટન જેટલ  ં પહોંચ્ય  ં છે અને એક 
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અન માન મ જબ ૨૦૧૭-૧૮મા ંઆ ઉત્પાદન ૮૪.૦૭ લાખ ટન િવાનો અંદાજ છે. એટલે કે છેલલા ં૧૫ વિગમા ં
ગ જરાતમા ંકૃષિમા ંસાતગણો વધારો િયો છે. ગ જરાતમા ં૨૦૦૧મા ં૩૮.૭ લાખ હકે્ટર ષવથતાર ષસિંચાઈ હઠેળ 
હતો. આજે એટલે કે ૨૦૧૭-૧૮મા ં૬૫.૭૫ લાખ હકે્ટર જેટલો ષવથતાર ષસિંચાઈ હઠેળ આવરી લેવાયો છે. એક 
સમયે આ જમીન પર માત્ર ચોમાસ  ંઆધાદરત જ એકાદ પાક લેવામા ંઆવતો હતો જ્યારે આજે ગ જરાતની ૧ 
લાખ ૨૬ હર્જર હકે્ટર જેટલી જમીનમા ંત્રણ-ત્રણ પાકો લેવામા ંઆવી રહ્ા છે. 

 

જો કે સમયે સમયે ખેડતૂોમા ંપોતાના પાકના ટેકાના ભાવને લઈને અસતંોિ જ રિી પ્રવત્યો છે, પરંત   
લગભગ દર વખતે સરકારે ખેડતૂોના પ્રશ્ર્ને સવેંદના દાખવી ટેકાના ભાવે પાકની ખરીદી કરી છે. આ વિે 
રાજ્ય સરકારે ખેડતૂો પાસેિી ૨૧ લાખ સ્ક્વન્ટલ માગફળી ખરીદીને ૨૦૦૦ કરોડ જેટલી માતબર રકમની 
ખેડતૂોને સહાય કરી હતી. આવી જ સવંેદના કઠોળ, ત વેરદાળ, કપાસ અને ડ ગંળીના પાકોની ખરીદીમા ંપણ 
દાખવી ખેડતૂોના દહત માટે બનતા પ્રયત્નો કયાગ છે. 

 

ઉપરાતં સરકાર દ્વારા ૧૧૯ દદવસ સ ધી ષવષવધ થિળોએ કૃષિ મહોત્સવો યોજી પદરણામલક્ષી પ્રયત્નો કયાગ છે, 
જેનો સીધો લાભ રાજ્યના ંલગભગ પાચં લાખ ખેડૂતોને િયો છે. 
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