
 

Page | 124  
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

ભારતીય પરરપે્રક્ષ્યમાાં કૃષિ ઉત્પાદકતા  
દક્ષા વસાવા 

સાંશોઘક, ગ્રામ વ્યવસ્થાપન ષવભાગ, ગજૂરાત 
ષવધાપીઠ 

ડૉ. સતીિ પટેલ 
ફેકલ્ટી, ગ્રામ વ્યવસ્થાપન ષવભાગ, ગજૂરાત 

ષવધાપીઠ 
Abstract:  
ગ્રામીણ ક્ષેતે્ર શિક્ષણન ું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી તથા ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે જરૂરી કૌિલ્ય કે આવડતનો અભાવ 
હોવાથી ગ્રામીણ જનતા દ્વિતીય તથા તતૃીય ક્ષેતે્ર રોજગારી માટેની તકો ઓછી સર્જાય છે. જ્યારે ખેતી 
ક્ષેતે્ર દેખીતી રીતે મોટા પાયે રોજગારી પરૂી પાડે છે પણ ભારતન ું હકે્ટર દીઠ ઉત્પાદન ઓછું છે તથા 
રાષ્ટ્રીય આવકમાું માત્ર 17% જ હહસ્સો જોવા મળે છે. ખેતી ક્ષેત્રે રોજગારી માટે આધાર રાખતાું ગ્રામીણ 
જનતાન ું પ્રમાણ વધારે છે. ભારતમાું રોજગારી માટે કૃશિ ક્ષેત્રના મહત્વ અને તે ક્ષેત્રની નીચી 
ઉત્પાદકતા ને એક સાથે ધ્યાને લાવે છે. ભારતે ઊંચો વદૃ્વિ દર હાુંસલ કરવા માટે ગામડાઓને મહત્વ 
આપવ ું જરૂરી છે. ખેતી ક્ષેતે્ર રોજગારી સર્જન કરવાની ક્ષમતા ઘણી વધી રહલેી છે.  
Keyword: ભારત, કૃશિ, ઉત્પાદકતા 

પ્રસ્તાવના  
ગ્રામીણ ક્ષેતે્ર શિક્ષણન ું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી 
તથા ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે જરૂરી કૌિલ્ય કે 
આવડતનો અભાવ હોવાથી ગ્રામીણ જનતા 
દ્વિતીય તથા તતૃીય ક્ષેતે્ર રોજગારી માટેની તકો 
ઓછી સર્જાય છે. દ્વિતીય ક્ષેત્રમાું યુંત્રો 
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થતો હોવાથી યુંત્ર ઘણા 
બધા માણસોન ું કામ કરે છે. તેથી તેમાું 
રોજગારી માટેનો વધારો કરવાની ક્ષમતા ઓછી 
છે. સેવાકીય ક્ષેતે્ર પણ આવ ું જ છે. જ્યારે ખેતી 
ક્ષેત્રે દેખીતી રીતે મોટા પાયે રોજગારી પરૂી 
પાડે છે પણ વાસ્તવમાું આ ખેતી ક્ષતે્ર પરન ું 
ભારણ છે. કારણકે ભારતન ું હકે્ટર દીઠ ઉત્પાદન 
ઓછું છે તથા રાષ્ટ્રીય આવકમાું માત્ર 17% જ 
હહસ્સો જોવા મળે છે. ખેતી ક્ષેત્રે રોજગારી માટે 
આધાર રાખતાું ગ્રામીણ જનતાન ું પ્રમાણ વધારે 
છે. ભારતમાું રોજગારી માટે કૃશિ ક્ષતે્રના મહત્વ 
અને તે ક્ષેત્રની નીચી ઉત્પાદકતા ને એક સાથે 

ધ્યાને લાવે છે. ભારતે ઊંચો વદૃ્વિ દર હાુંસલ 
કરવા માટે ગામડાઓને મહત્વ આપવ ું જરૂરી છે. 
ખેતી ક્ષેત્ર ે રોજગારી સર્જન કરવાની ક્ષમતા 
ઘણી વધી રહલેી છે.  
ભારત એક નજર 
▪ ક્ષેત્રફળ: ઉત્તરથી દક્ષક્ષણ 3,214 હકમી અન ે

પવૂાથી પશિમ 2,933 હક.મી. અને ક લ 
ક્ષેત્રફળ 3,287,263 ચોરસ હક.મી. 

▪ જમીન: 2,973,190 ચોરસ હક.મી. 
▪ પાણી: 314,070 ચોરસ હક.મી. 
▪ દહરયાહકનારો: 7,517 હક.મી. 
▪ શનકાસન ું મલૂ્ય: એશપ્રલ-19 થી ફેબ્ર આરી-

20માું શનકાસ 491.64 અબજ ડોલર. 
ભારતમાું આયાત કરવામાું આવતી મ ખ્ય 
ચીજવસ્ત ઓમાું કઠોળ, ખાદ્ય તેલ, તાર્જ ફળો 
અને કાજ  છે. ભારત િારા શનકાસ કરવામાું 
આવતી મ ખ્ય ચીજવસ્ત ઓ ચોખા, મસાલા, 
કપાસ, માુંસ અને ખાુંડ વગરેે છે. છેલ્લા કેટલાક 
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દાયકાઓમાું, ક લ આયાતમાું કૃશિ આયાતનો 
હહસ્સો 1990-91માું 2.8% થી વધીને 2014-15, 
માું 4.2% થયો છે. જ્યારે કૃશિ શનકાસનો હહસ્સો 
18.5% થી ઘટીને 12.7% થયો છે.  

કોષ્ટક 1 -  કૃષિ ષનકાસ (અબજ ડોલરમાાં) 

કોમોહડટી 2013-14 2014-15 2015-16 
ભાત 6.2 7.8 7.9 
માુંસ  3.3 4.5 4.9 

પ્રોસેસ્ડ ખોરાક 2.8 2.7 2.7 
મસાલા 2.8 2.5 2.4 
તેલ ભોજન 3.0 2.8 1.3 
ખાુંડ 1.6 1.2 0.9 
ઘઉં 1.9 1.6 0.8 
કઠોળ 0.2 0.3 0.2 
કૃશિ શનકાસ 32.0 33.0 30.1 

 
કોષ્ટક 1.2 કૃષિ આયાત (અબજ ડોલરમાાં) 

કોમોહડટી 2013-14 2014-15 2015-16 
કઠોળ 2.4 1.8 2.8 
કાજ  1.0 0.8 1.1 
વનસ્પશત તેલ 9.9 7.2 10.6 
તાર્જ ફળ 1.1 1.3 1.6 
મસાલા 0.5 0.6 0.7 
ખાુંડ 0.6 0.4 0.6 
કોકો ઉત્પાદનો 0.2 0.2 0.3 
ક દરતી રબર 0.8 0.9 0.8 
કૃશિ આયાત 16.8 14.9 15.9 

શનકાસ ભાગીદારો: ય .એસ., જમાની, ય એઈ, 
ચીન, ર્જપાન, થાઇલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા અન ે
ય રોપ ય શનયન. આહિકા અને લેહટન 
અમેહરકાના નવા બર્જરો છે. 
કૃષિ ઉત્પાદકતાને અસર કરતા પરરબળો  
કૃશિ ઉત્પાદકતા ઘણા પહરબળો પર આધાહરત 
છે. આમાું જમીન, પાણી, બીજ અને ખાતરો 
જેવા કૃશિ સાધનની પ્રાપ્યતા અને ગ ણવત્તા, 
કૃશિ શધરાણ અને પાક વીમાની પ્રાપ્પ્ત, કૃશિ 
પેદાિો માટે મહનેતાણાની હકિંમતોની ખાતરી, 

સુંગ્રહ અન ે માકેહટિંગ ઇન્િાસ્રક્ચરનો સમાવેિ 
થાય છે. 

 
આકૃષત 1  કૃષિ ઉત્પાદકતાને અસર કરતા પરરબળો 

❖ જમીન :  
2012-13 સ ધી 10 શમક્ષલયન હકે્ટર જમીન 
કૃશિક્ષેત્ર તરીકે ઉપયોગમાું લેવાય છે. આ 
જમીન વિોથી શવસ્તારના નાના નાના ટ કડા 
થઈ ગયા છે. કોષ્ટ્ટક મ જબ, સીમાુંત જમીન 
ધરાવવાની સુંખ્યા 1971 માું 36 શમક્ષલયનથી 
વધીને 2011 માું 93 શમક્ષલયન થઈ ગઈ છે. 
સીમાુંત અને નાની જમીન ધારણ યાુંશત્રકરણ 
અને શસિંચાઈ તકનીકોનો ઉપયોગ કરવામાું 
સમસ્યાનો પણ સામનો કરે છે.  
❖ ષધરાણ :  
એક હકે્ટરથી ઓછી જમીન ધરાવતા ખેડ તો 
મ ખ્યત્વે (41%) જેવા અનૌપચાહરક સ્ત્રોતોમાુંથી 
ઉધાર લે છે, જ્યારે બ ે કે તેથી વધ  હકે્ટરની 
જમીન ધરાવતા લોકો મ ખ્યત્વે બેંકો (50% કે 
તેથી વધ ) પાસેથી ઉધાર લે છે. કૃશિ શધરાણના 
અન્ય મોટા સ્ત્રોતોમાું દ કાનદારો, 
સુંબુંધીઓ/શમત્રો અને સહકારી મુંડળીઓ િામલે 
છે. કૃશિ શધરાણને લગતા મ ખ્ય મ દ્દાઓ અસ્પષ્ટ્ટ 
જમીનના રેકોડા, ટૂુંકા ગાળાના અને લાુંબા 
ગાળાના કૃશિ શધરાણ વચ્ચેનો ગ ણોત્તર અને 
પાક વીમાની અપરૂતી પહોંચનો અભાવ છે.  
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❖ બબમા યોજના :  
કેન્ર સરકાર િારા વડાપ્રધાન ફસલ ક્ષબમા 
યોજના ર્જન્ય આરી, 2016માું િરૂ કરવામાું 
આવી. આ યોજનાનો હતે   પાક શનષ્ટ્ફળતા સમયે 
ખેડ તોને વીમા કવચ પરૂ ું પાડવા, ખેડૂતોની 
આવક સ્સ્થર કરવી અને અન્ય લોકોને આધ શનક 
કૃશિ પદ્ધશત અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહહત 
કરવાનો છે. વિા 2016-18ના 5,501 કરોડ 
રૂશપયાની ત  લનામાું કેન્ર સરકારના બજેટ 
2017-18 માું આ યોજનાને 9,000 કરોડ રૂશપયા 
ફાળવવામાું આવ્યા.  
❖ પાણી વપરાશ 
પાણીના વપરાિની કાયાક્ષમતામાું સ ધારો 
કરવાની જરૂર છે, ખાસ કરીને કૃશિમાું શસિંચાઇ 
હાલમાું દેિમાું ક લ ઉપલબ્ધ પાણીનો લગભગ 
84% વપરાિ કરે છે. લગભગ 65% 
શસિંચાઈવાળી જમીન હોલલ્ડિંગ શસિંચાઈ માટે 
ટય બવેલ અને ક વા જેવા ભગૂભા જળ સ્ત્રોતોનો 
ઉપયોગ કરે છે.  
❖ ખાતર :  
કૃશિની ઉત્પાદકતામાું જમીનએ એક સૌથી 
મહત્વપણૂા પહરબળ છે. ભારતીય ભશૂમમાું 
નાઈરોજન, ફોસ્ફરસ અન ે પોટેશિયમ જેવા 
પ્રાથશમક પોિક તત્વો, સલ્ફર, કેપ્લ્િયમ અન ે
મેગ્નેશિયમ જેવા ગૌણ પોિક તત્વો અન ે
જસત, આયના અન ેમેંગેનીઝ જેવા સકૂ્ષ્મ પોિક 
તત્વો હોય છે. નાઇરોજન (N), ફોસ્ફેહટક (P) 
અને પોટેસીક (K) ખાતરો તરીકે ઉપયોગમાું 
લેવાતા ત્રણ મ ખ્ય પ્રકારનાું પોિક તત્વો છે. 
ખાતરોનો સરેરાિ વપરાિ 2005-06માું 106 
હકલો પ્રશત હકે્ટરથી વધીને 2012-13માું 128 
હકલો પ્રશત હકે્ટર થયો છે. 2017-18માું ખાતર 
સબશસડી માટે 70,000 કરોડ રૂશપયા 

ફાળવવામાું આવ્યા છે, જે ખાદ્ય સબશસડી પછી 
સબશસડી પાછળનો બીજો સૌથી મોટો ખચા છે.  
❖ જ ાંતનુાશક દવાઓ :  
દેિમાું છેલ્લા કેટલાક વિોમાું રાસાયક્ષણક 
જ ુંત  નાિક દવાઓના વપરાિમાું વધારો થયો 
છે, જે 2010-11 માું 55,540 ટનથી વધીન ે
2014-15 માું 57,353 ટન થઈ ગયો છે. આ 
સમયગાળા દરશમયાન જ ુંત  નાિકોની આયાત 
પણ 53,996 ટનથી વધીને 77,376 ટન થઈ 
છે. 
❖ બીજ :  
ગ ણવત્તાવાળા બીજએ કૃશિ ઉત્પાદકતા માટે 
જરૂરી ઇનપ ટ છે અને સારી ગ ણવત્તાવાળા 
ક્ષબયારણ પાક ઉત્પાદકતામાું 20%-25% જેટલ ું 
વધારે છે. ભારતીય કૃશિ સુંિોધન પહરિદ અન ે
તેની સુંિોધન સુંસ્થાઓ, રાજ્ય કૃશિ 
ય શનવશસિટીઓ, રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય બીજ 
શનગમો જેવી શવશવધ એજન્સીઓ િારા કૃશિ 
ક્ષબયારણન ું ઉત્પાદન થાય છે. ગ ણવત્તાવાળા 
બીજ માટે ખાનગી ક્ષેત્રે પણ ભશૂમકા ભજવવાની 
િરૂઆત કરી છે. 
❖ યાાંષિકરણ :  
કૃશિ ઉત્પાદકતા પર નોંધપાત્ર અસર સાથ ે
યાુંશત્રકરણએ એક બીજ ું અગત્યન ું પાસ ું છે. કૃશિ 
ક્ષેત્રમાું કૃશિ મિીનરીના ઉપયોગથી મજૂરને 
અન્ય પ્રવશૃત્તઓમાું ઉપયોગમાું લઈ િકાય છે. 
કૃશિ મિીનરીના ઉપયોગથી ખ બ ઝીણવટથી 
બીજ-ખાતરનો ફેલાવો અને લણણીને વધ  
કાયાક્ષમતાથી કરે છે, જેથી ઇનપ ટ્સની હકિંમત 
સરભર થાય છે.  
❖ સાંગ્રહ  :  
કૃશિ પેદાિો પ્રશતકૂળ હવામાનની સ્સ્થશતને 
કારણે અથવા પહરવહનની પ્રહિયામાું થતા 
ન કસાનને ઓછું કરવા માટે તેને એક મજબતૂ 
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સુંગ્રહ માળખાની જરૂર છે. દેિમાું લણણી અન ે
લણણી પછીની પ્રહિયા દરમ્યાન વેડફવામાું 
આવતા ખાદ્યપદાથોનો જથ્થો છેલ્લા પાુંચ 
વિામાું વધ્યો છે. 2015માું ફળો અને િાકભાજી 
(4.6% -15.9%), કઠોળ (6.4%-8.4%) અન ે
તેલીક્ષબયાું (5.3% -9.9%) ના હકસ્સામાું સૌથી 
વધ  ન કસાન જોવા મળય ું છે. 
❖ બજાર 
કૃશિ ચીજવસ્ત  ઓની ખરીદી, કેન્ર અથવા રાજ્ય 
સરકારો િારા થાય છે. ભારતની ફૂડ કોપોરેિન 
કૃશિ પેદાિોની ખરીદી, સુંગ્રહ, શવતરણ અન ે
વેચાણ માટે જવાબદાર છે. ન્યનૂતમ ટેકાના 
ભાવો એ ભાવ છે કે જેના પર સરકાર ખેડૂતો 
પાસેથી અનાજની ખરીદી કરે છે.  દેિના કૃશિ 
બર્જરોન ે રાજ્યની Agricultural Produce 
Marketing Committee (APMC) કાયદા િારા 
શનયુંશત્રત કરવામાું આવે છે. આ કાયદા હઠેળ, 
ખેડ તોએ રાજ્યની માક્ષલકીની મુંડીઓમાું તેમન ું 
ઉત્પાદન વેચવાન ું થાય છે. આશથિક સવે 2014-
15 એ ભલામણ કરી કે રાષ્ટ્રીય કૃશિ 
બર્જર(NAM), નેિનલ ઇલેક્રોશનક પ્લેટફોમા 
પરૂ ું પાડવા માટે બનાવવામાું આવે અને ખેડ તો 
તેમન ું ઉત્પાદન વેચી િકે. આવા માકેટથી 
ખેડ તોને તેમની પેદાિો માટે અન રૂપ ભાવ 
પ્રાપ્ત થિે અને દેિમાું ક્ાુંય પણ તેમન ું 
ઉત્પાદન વેચવાની મુંજૂરી મળિે. એશપ્રલ 
2016માું, કેન્ર સરકારે 8 રાજ્યોના જજલ્લાઓમાું 
રાષ્ટ્રીય કૃશિ બર્જર િરૂ કય ું અને સામાન્ય 
પ્લેટફોમા બનાવવા માટે સુંકક્ષલત જથ્થાબુંધ 
મુંડળીઓ િરૂ કરી.  
અગત્યની બાબતો  
1970 બાદ કૃશિ લાયક જમીનમાું કોઈ વધારો 
થયો નથી. હકેટર દીઠ ઉત્પાદન વધારવા માટે 
ગુંભીરતાપવૂાક પ્રયત્ન થવા જોઈએ. 

સમગ્ર ભારતમાું જેમાું ખારાપટની જમીન, 
પવાતીય ખાડા, ટેકરાવાળી જમીન, રેલ્વ ે
લાઈનની આજ -બાજ , હાઈ વેની આજ બાજ  
જમીન વગેરે મળીન ે10 કરોડ હકે્ટરની જમીન 
પડતર છે. આવી જમીનમાું નવ સાધ્યીકરણ 
કરી િાકભાજી અને ફળો  ઉગાડવાની પિશત 
અપનાવવી જોઈએ. 
જળસુંચયની કામગીરીનો વ્યાપ વધે તો 
ખેતીવાડીની ઉત્પાદકતા વધે ભારતના કેટલાક 
ઓછા વરસાદવાળા પ્રદેિો રાજ્સસ્થાન, 
ગ જરાતના કચ્છ, બનાસકાુંઠા જેવા શવસ્તારોમાું 
ચોમાસ  પાણીનો સુંગ્રહ કરી ખેતીમાું વધ  પાકો 
લઈ િકાય. ભારતીય સરેરાિ ખેડૂત શનરક્ષક છે 
તો પણ હવામાન, જમીનનો ભેજ, તાપ વરસાદ 
ગરમી, હવા વગેરે સહહત પશ ઓ તેની ક્ષબમારી 
તેમની પાસેથી કામ લેવાની ક નેહ વગેરેન ું જ્ઞાન 
છે. તેન ેમાત્ર સહાય કે મદદની જરૂર છે. જેમાું 
ઈનપ ટ્સ, ઓર્જરો, ટેકનોલોજી, ખેડ પિશત, 
વેચાણ, શપયત, જમીન ચકાસણી, બર્જર, 
સારાભાવ, ખેતીવાડીમાું, પ્રોસેસીંગ, મ લ્યવધાન, 
િીતગાર, માળખાકીય સગવડ વગેરેની 
જરૂરીયાત છે. આ તમામ બાબતે ય વા પેઢીને 
ખેતી કરવા તરફ પ્રેરી િકાય છે. શવસ્તરણ 
પ્રવશૃતએ િારા કૃશિ શવકાસ માટે ય વા વગાને 
સાુંકળીને કામ કરે તે તાતી જરૂહરયાત છે. 
વૈજ્ઞાષનક અબભગમ 
ખેતીની વૈજ્ઞાશનક પિશતમાું જમીન, ખેડની 
અગત્યતા, ખાતર, સ ધારેલા અને હાઈબ્રીડ 
ક્ષબયારણન ું મહત્વ, વાવણી સમય, અંત, 
શપયત-ડ્રીપ ઈરીગેિન, સ્પ્રીંકલર પધ્ધશતઓ, 
શમશ્ર પાક, આંતરપાક, રીલે પાક પધ્ધશતઓ, 
શનિંદણ, આંતરખેડ અને પાક સુંરક્ષણન ું મહત્વ 
તે સમજ્યો છે અને તેવ ું કરવા પે્રરાયો છે. 
આધ શનક માકેટ યાડા, માકેટના રોજે રોજના 
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ભાવ વગેરે દૈશનક પેપર, રેહડયો, ટીવી, 
ઈન્ટરનેટ િારા ર્જણતો થયો છે.  
ખેત પેદાિોની મલૂ્યવપૃ્ધ્ધ અને તેની સમજ 
શવકસી છે બાયો ટેકનોલોજી, હટસ્ય કલ્ચર, ગ્રીન 
હાઉસ ટેકનોલોજી, હાઈડ્રોપોશનક્સ, સજીવ ખેતી, 
થ્રેસર હાવેસ્ટર, ખેત આધારીત ગહૃ ઉદ્યોગ/લઘ  
ઉદ્યોગની ર્જણકારી અને અપનાવવા ર્જણકારી 
મેળવતો થયો છે. તો સોઈલ હલે્થ કાડા, હકસાન 
િેહડટકાડા, ઈ-એગ્રીકલ્ચરની અગત્યતા સમર્જતી 
ર્જય છે.  
જૈશવક ખાતર (બાયો ફહટિલાઈઝર), અળસીયા 
ઉછેર (વમીકલ્ચર), જૈશવક શનયુંત્રણ (બાયો 
કુંરોલ) જેવા બાયો ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રના શવકાસે 
ખેતીને ઈકો િેન્ડલી ખતેી તરફ દોરી વૈશિક 
જવાબદારીઓના સ્વીકાર તરફ ધ્યાન દોય ું છે.  
ખેડૂતો કોમ્પ્ય ટર અને ઈન્ટરનેટ પરથી શવિ 
સમસ્તની ખેતી શવિયક માહહતી મેળવતા થયા 
તો કૃશિ શવજ્ઞાન કેન્રો કૃશિ યાત્રાધામ બન્યા છે. 
ભારતની ખેતીએ શવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો 
સ્વીકાર કયો. તેના ફળ સ્વરૂપ આજે દેિ કૃશિ 
અને પશ પાલન ક્ષતેે્ર સારી પ્રગશત કરી િક્ો 
છે.  
દ શનયાના શવકશસત દેિોની ત  લના એ હજ  
આપણે ઘણ ું કરવાન ું બાકી રહ ે છે. તેમ છતાું 
આપણ ે ખેતી ક્ષતેે્ર ઘણ ું કાઠ ું કાઢય ું છે, તેનો 
ઈન્કાર થઈ િકે તેમ નથી. શવજ્ઞાનના સ્વીકાર 
અને તેના અક્ષભગમ િારા જ ખેતી અને 
પશ પાલન ક્ષેત્રને વધ  સક્ષમ બનાવી િકીશ ું, 
એમાું જરાય િુંકા નથી.  
ઉપસાંહાર 
ભારતની લગભગ 58 ટકા વસ્તીનો 
આજીશવકાનો પ્રાથશમક સ્ત્રોત કૃશિ છે. કૃશિ ક્ષેત્ર 
દેિમાું લગભગ અડધા જેટલા કાયાબળન ે
રોજગારી આપે છે.  

ભારતની વેપાર નીશત ચીજવસ્ત  ઓની સ્થાશનક 
ઉપલબ્ધતા, ઉત્પાદન ખચા તેમજ વૈશિક 
ભાવના સ્તરો જેવા પહરબળોથી પ્રભાશવત છે. 
જો કે, વેપાર નીશતમાું વારુંવાર થતા ફેરફાર 
જેમ કે પ રવઠાની તુંગીના પહરણામે કોઈ 
ચીજવસ્ત  પરની આયાત ડય ટી ઘટાડવી 
અથવા તેના શનકાસને સરળ બનાવવા માટે 
કોઈ ચીજવસ્ત  ના ન્ય નત્તમ શનકાસ ભાવમાું 
ઘટાડો કરવો એ કૃશિના પ્રહિયા ક્ષેત્ર શવકાસ પર 
શવપરીત અસર પાડી િકે છે.  
ગ્રામીણ લોકોની આજીશવકા અને આશથિક 
ઉપાર્જનન ું તે મ ખ્ય સાધન અને ભારતના 
અથાતુંત્રનો મ ખ્ય આધાર સ્તુંભ છે. તેથી, 
ભારતના લગભગ બધા જ રાજ્યોને ખેતી ક્ષતે્ર ે
શવશવધ પ્રકારની રાહ્તો આપવાનો સ્વીકાર કયો 
છે.  
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