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હાય ર ે! મોંઘવારી 
લધતી જતી ભંઘલાયી એ આણા દેળની વૌથી ગંબીય વભસ્મા છે. ભંઘલાયીની કાયભી  બંવને રીધે 
દેળના ગયીફ અને ભધ્મભલગગના રોકોનંુ જીલન દુષ્કય ફની ગમંુ છે.  અનાજ, કઠો, ચા, ખાંડ, 

ળાકબાજી કે વાફુ જેલી જીલનજરૂયી ચીજલસ્તુઓના  બાલોભાં થતા ફેપાભ લધાયાથી આજે વાભાન્મ 
ભાનલીઓ ખૂફ યળેાન છે. નનયકુંળણે  લધતી જતી ભંઘલાયી દેળના અથગતંત્રને ણ ખોયલી નાંખે 
છે. આણા દેળની  નવત્તેય ટકાથી ણ લધુ લસ્તી ખેતી ય નબે છે. છતાં દુષ્કા કે અનતલૃનિને  

કાયણે અનાજની અછત ઊબી થામ છે , ત્માય ેઅનાજનાં કાાંફજાય અને વંગ્રશખોયી  પૂરેપારે છે. 
અનાજના બાલ લધે તેની વીધી કે આડકતયી અવય તભાભ ઉદ્યોગધંધા ય  થામ છે. કાભદાય લગગ 
ભંઘલાયીબથ્થાભાં લધાયો ભાગે છે. એ ખચગને શંચી લલા  ભાટે ઉદ્યોગનતઓ ોતાના 
ઉત્ાદનોની કકંભતો લધાય ેછે. આભ, ભંઘલાયીનું નલચક્ર ક્રભળ: ફધા ક્ષેત્રોને આલયી રે છે. 

ઘણી લાય આંતયાિર ીમ ફજાયભાં બાલોની લધઘટ ણ દેળભાં ભંઘલાયી ભાટે  કાયણબૂત ફને છે. 
દા.ત., આયફ દેળો ખનનજ તેરના બાલોભાં અલાયનલાય લધાયો કયતા  યશે છે. તેથી આણા દેળભાં 
ણ ેટર ોર , ડીઝર લગેય ેઆકદના બાલો લધે છે. આની  વીધી અવય લાશનવ્મલશાય ઉય થામ છે. 
કયક્ષા, ટેક્વી, ટર કો લગેયનેાં બાડાં લધે છે. કયણાભે વભગ્ર ફજાય ય ભંઘલાયીની અવય થામ છે. 

ળાા-કૉરેજભાં પ્રલેળ અને બણતયના ખચાગ લધ્મા છે. ઉયાંત ગણલેળ અને  ુસ્તકો ખયીદલા ભાટે 
ણ લારીઓએ ઠીક ઠીક ખચગ કયલો ડે છે. આભ , કદનપ્રનતકદન લધતી જતી ભંઘલાયી વાભાન્મ 
ભાનલી ભાટે કોઈ જીલરેણ યોગ જેલી બમાનક ફની ગઈ  છે. આલક અને ખચગના છેડાને ભાંડ ભાંડ 
બેગા કયતા કયોડો ભધ્મભલગીમ રોકો  ભંઘલાયી લધતાં કઈ લસ્તુઓના લયાળભાં કા ભૂકલો, એની 
નલભાવણભાં ભુકાઈ જામ  છે. ગૃશકંકાવ , વાભાનજક અળાંનત અને આઘાતના ફનાલોના ભૂભાં 
કેટરીક લાય ભંઘલાયી ણ જલાફદાય શોમ છે. 

ભંઘલાયીના નલચક્રથી દેળને ફચાલલા ભાટે વયકાય ેખેતીના નલકાવને અગ્રતા  આલી જોઈએ. 
દુકા કે અનતલૃનિના વભમે ખેતી ય નલયીત અવય ન થામ એલા ઉામો  મોજલા જોઈએ. 
કાાંફજાય, વંગ્રશખોયી અને ભ્રિાચાય જેલા અયાધો વાભે કડક  શાથે કાભ રેલું જોઈએ. 

ભોજળોખની લસ્તુઓના ઉત્ાદન કયતાં જીલનજરૂકયમાતની  લસ્તુઓનું ઉત્ાદન લધે એ ભાટે નલળે 
પ્રમાવો કયલા જોઈએ. ગૃશઉદ્યોગો અને રઘુ  ઉદ્યોગોના નલકાવ દ્વાયા ઉત્ાદન અને યોજગાયીની તકો 
લધાયીને ણ ભંઘલાયીને  અંકુળભાં રઈ ળકામ. શડતારો , ફંધ, કાભચોયી લગેયથેી દૂય યશીને રોકોએ 
વશકાયની બાલના કેલલી જોઈએ. લેાયીઓ તેભજ ઉદ્યોગનતઓએ ણ વભાજ પ્રત્મેની ોતાની 
પયજ વભજીને બાલવાટીને નસ્થય યાખલા ળક્મ એટરો પ્રમત્ન કયલો જોઈએ. 
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ભંઘલાયી આણા વૌનાં વુખ , વભૃનિ અને પ્રગનતનો વૌથી ભોટો ળત્રુ છે. એ અંકુળભાં આલળે તો જ 
દેળનો વલાંગી નલકાવ થળે. 

 


