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આર્થિક ર્િકાસની પ્રક્રિયામાાં કૃર્િકે્ષત્રન ાં સ્થાન 
 

સાગર એમ. દેસાઇ 

પી.એચ.ડી.ર્િધાથી 
 હમે.ઉ.ગ જ.ય ર્ન.પાટણ 

૧. પ્રસ્તાિના 
ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાાં ઔદ્યોગગકરણની પ્રક્રિયા હાથ ધરતી હોિાના પ્રારાં ગ ક ત્કામામાાં કૃર્િકે્ષત્ર અથથતાંત્રન ાં પ્રધાન 
કે્ષત્ર હોય છે તથા રાષ્ટ્રીય પેદાશના ફાળા તથા રોજીના મહત્િના કે્ષત્ર તરીકે તે મહત્િની ભરૂ્મકા  જિત ાં જોિા 
મળે છે. જેમ-જેમ ર્િકાસની પ્રક્રિયા િેગિાન ્નતી જાય તેમ તેમ કૃર્િકે્ષત્રના સાપેક્ષ મહત્િમાાં પક્રરિતથન નોંધાિા 
પામે છે. કૃર્િપ્રધાનતાિાદના સમથથકો માત્ર કૃર્િકે્ષત્રમાાં જ િાસ્તિમાાં આર્થિક અર્ધિેિ ઉ ો કરી અન્યકે્ષત્રના 
ર્ન ાિ તથા ર્િકાસમાાં મહત્િની કામગીરી ્જાિે છે.  એ તાત્ત્િક ર્િચાર આજના ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોને કૃર્િકે્ષત્રના 
ર્િકાસમાાં સર્જનાત્મક ભરૂ્મકા રહલેી છે તે ્ા્તને સ્િીકારિા માટે મહત્િનો સાંદેશો આપે છે.  

૨. આર્થિક ર્િકાસની પ્રક્રિયાની ઓળખ 

્ીજા ર્િશ્વય ધ્ધ ્ાદ ર્િશ્વના અનેક ગરી્ ગ લામ અિસ્થામાાં રહલેા દેશો સ્િતાંત્ર ્નતાાં રાજકીય સ્િતાંત્રના 
સાચા ફળો માણિા માટે દેશની આર્થિક પ્રગર્ત પ્રત્યે ઘ્યાન કેન્દ્ન્િત કરિા લાગ્યા. આ દેશોએ પોતાના 
સ્થાર્નક,રાજકીય,સામાજીક,સાાંસ્કૃર્તક તથા સાંસાધનલક્ષી પક્રરસ્સ્થર્ત અન સાર આર્થિક ર્િકાસ કરિા માટેની વ્યહૂ 
રચના અપનાિિા પર લક્ષ આપય ાં. કેટલાક દેશોએ પર્િમી અગ ગમિાળી ર્િચારસરણી અપનાિી જયારે કેટલાક 
સામ્યિાદી દેશોએ સાંપણૂથ રાજય આર્ધન ર્િકાસ કામગીરી િાળી વ્યહૂ રચના અપનાિી. જયારે કેટલાક દેશોએ 
મધ્યમમાગી ર્મશ્રઅથથતાંત્રિાળી ર્િકાસ વ્યહૂરચનાનો સ્િીકાર કયો.પરાંત   તેમ છતાાં આ ્ઘાાંજ નિાાં ત્રીજા 
દ ર્નયાના દેશોમાાં મ ખ્ય ઘ્યાન ર્નધાથક્રરત સમયગાળામાાં આર્થિક ર્િકાસ સાધી લોક કલ્યાણને ઉંચા  સ્તર પર લઇ 
જિા પર જણાય ાં છે. સમય જતાાં આ ર્િચારસરણીમાાં પક્રરિતથન સ્િીકારિાના સાંજોગેા ર્નમાથણ થતાાં તેમાાં ્દલાિ 
અપનાિિા પણ આિા રાષ્ટ્રો પ્રવતૃ્ત જોિા મળે છે.  
 

છેલ્લી ૨૦મી સદીની પાાંચ દાયકાઓની ઘટમાળ ર્િકાસની પ્રક્રિયા સાથે સાંલગ્ન ્ા્ત ્નિા પામી છે. આમ, 
ર્િશ્વના સઘળા દેશો ર્િકાસની પ્રક્રિયા અપનાિી રહ્ાાં છે. તે ર્િકાસની ઓળખ અંગે ર્િદ્વાનોનાાં જ દાાં-જ દાાં માંતવ્યો 
સાંકે્ષપમાાં રજૂ કરી ર્િકાસની પ્રક્રિયા સમજિા સાંકે્ષપમાાં પ્રથમ ઘ્યાન કેન્દ્ન્િત કરિાન ાં ઉગચત લેખાશે ત્યાર્ાદ 
કૃર્િકે્ષત્રના મહત્િ તથા તેની ર્િકાસની ્દલાતી ભરૂ્મકા સમજિાન ાં સ ગમ ્નશે. ર્િકાસની પ્રક્રિયા દીધથકાલીન 
પ્રક્રિયા છે. તેમ જણાિતા મીયર અને ્ોલ્ડિીન નોંધે છે કે “ આર્થિક ર્િકાસની પ્રક્રિયા દીધથકાલીની પ્રક્રિયા છે કે જે 
દરર્મયાન રાષ્ટ્રની સાચી રાષ્ટ્રીય આિક િધિા પામે છે. અને જો ર્િકાસનો દર િસ્તીિધારાના દર કરતાાં િધ  
હોય તો િાસ્તર્િક માથાદીઠ આિક પણ િધિા પામે છે.”1

 આ માંતવ્ય લગ ગ મોટા ાગના ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોની 

                                                           
1
  મીયર ્ોલ્ડિીન 

ઇકોનોમીક ડેિલપમેન્ટ,એર્શયા, 
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ર્િકાસની પ્રક્રિયાને ઓળખાિિા માટે સિથ સ્િીકાયથ હોિાન ાં જણાય છે. આ મત મ જ્ ર્િકાસની પ્રક્રિયા દીધથકાલીન 
પ્રક્રિયા છે. તથા સાચી માથાદીઠ આિક ના િધારા  સાથે તેને ગાઢ સા્ં ાંધ રહલેો છે. આવ ાં જ માંતવ્ય આ 
સમયગાળા દરર્મયાન ‘થીયરી ઓફ ઇકોનોર્મક ગ્રોથ’માાં ડ્લ્ય  આથથર લેિીસ દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલ ાં છે તે જણાિે 
છે કે “આર્થિકવધૃ્ધ્ધ (ર્િકાસ)  એટલે કોઇપણ દેશમાાં લાા્ં ાગાળા સ ધી  
 

૩. આર્થિક ર્િકાસની પ્રક્રિયામાાં કૃર્િકે્ષત્રન ાં સ્થાન  
આર્થિક ર્િકાસની પ્રક્રિયા દરર્મયાન  કેટલાક માળખાગત પક્રરિતથનો નોંધાિા પામે છે. તે ઘટનાિમ  મોટા ાગના 
ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાાં િન્દ્ષ્ટ્ટગોચર  થતો જોિા મળે છે. અથથતાંત્રમાાં રાજ્યની કામગીરી ્દલાિિા પામે તેન ાં 
પ્રર્તગ્િં્  જાહરેકે્ષત્રના સાપેક્ષ મહત્િમાાં જોિા મળતાાં પક્રરિતથનોમાાં જોઇ શકાય છે. તેવ ાંજ પક્રરિતથન ર્િકાસની 
પ્રક્રિયા દરર્મયાન  કે્ષત્રિાર યોગદાનમાાં નોંધાતા  પક્રરિતથનમાાં જોઇ શકાય છે. આિા પક્રરિતથનન ાં ર્િશ્લેિણ કરી 
 ારતના સાંદ થમાાં ર્િકાસની પ્રક્રિયા પર પ્રકાશ પાડિાનો પ્રયત્ન કરિાન ાં ઉગચત ગણય ાં છે.આમ,છતાાં આ ્ા્તન ાં 
ર્િસ્તતૃ ર્નરૂપણ કરતાાં પહલેાાં ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાાં આ પ્રક્રિયા દરર્મયાન કૃર્િક્ષત્રન ાં શ ાં મહત્િ હોઇ શકે તે અંગે 
સૈધ્ધાર્તક  ભરૂ્મકા પર પ્રથમ  સાંકે્ષપ માાં ર્િિરણ કરવ ાં યોગ્ય ગણાશે. 
(અ) ર્િકાશશીલ રાષ્ટ્રોમાાં કૃર્િકે્ષત્રન ાં યોગદાન 

ઐર્તહાર્સક િષ્ટ્રીએ  નજર દોડાિતાાં  જાણિા મળે છે કે ર્નસગથિાદીઓના મત અન સાર કૃર્િકે્ષત્ર  અથથતાંત્રન ાં 
પ્રધાન  કે્ષત્ર  છે. જે એકજ કે્ષત્ર  અર્ધશેિને સજી શકે છે.જેના પર અન્ય ગૌણકે્ષત્ર નો ર્િકાસ ર્ન થર છે. આ 
ર્િચારકોના માંતવ્ય મ જ્ “કૃર્િપ્રધાનતાિાદ એગ્રીકલ્ચર ફન્ડામેન્ટાલીઝમ “આ તત્િજ્ઞાનને સ્િીકારમાાંથી 
કૃર્િર્િકાસ ર્િના આર્થિક ર્િકાસ શક્ય ન હોિાની ર્િચારધારા આગળ િધે છે. ૧૮મી સદીમાાં ફ્ાાંસના 
અથથશાસ્ત્રીઓના કૃર્િર્િકાસ ર્િના આર્થિક ર્િકાસ શક્ય ન હોિાની ર્િચારધારા આગળ િધે છે. ૧૮મી સદીમાાં ફ્ાાંસ 
ના અથથશાસ્ત્રી ઓના કૃર્િપ્રધાનતાિાદની ર્િચારસરણી ન ાં પ્રો.ડિેીસ દ્વારા ર્િસ્તતૃ ર્નરૂપણ કરિામાાં આિેલ છે. 
“AGRICULTURE IS THE FIRST FORM OF HUMAN CULTURE “(ટી.એ.ડરે્િસ એગ્રીકલ્ચર ફન્ડામેન્ટાલીઝમ 
એ.િી જેસનેસ (સાંપાદીત) રીડીંગ્ઝ ઇન એગ્રીકલ્ચર પોલીસી ૧૯૪૯) 
 

મેલર સ્પષ્ટ્ટ માંતવ્ય રજૂ કરે છે કે સાંગીન કૃર્િર્િકાસ ર્િકાસમાાં ફાળો આપે તેવ ાં કૃર્િકે્ષત્ર િાસ્તિમાાં પ્રધાનકે્ષત્ર 
તરીકે ભરૂ્મકા  જિી શકે તે ્ા્ત સ્િીકારિાન ાં ર્િકાશશીલ રાષ્ટ્રો માટે અર્ત  જર રન ાં છે. (૧) અનાજની િધતી 
જતી માાંગને સાંતોિિામાાં ફાળો (૨)ઔદ્યોગગક કાચોમાલ પરૂો પાડિામાાં ફાળો (૩)ફાજલશ્રમનો પ રિઠો ફાળિિામાાં 
યોગદાન (૪)મડૂીસર્જન માટે કૃર્િકે્ષત્રમાાં ઉત્પાદકતા િધથનની નીર્ત દ્વારા ્ચતના ર્નમાથણ દ્વારા ફાળો                              
(૫)ર્નકાસપાત્ર અર્ધશેિ ઉ ો કરી ર્નકાસ કમાણી દ્વારા ફાળો તેમજ (૬)કૃર્િકે્ષત્રમાાં ખરીદ શસ્ક્ત ઉંચી લઇ જઇ 
આંતક્રરક ્જાર પ રૂ પાડિાના દ્વારા આમ, છ રીતે સાંગીન કૃર્િકે્ષત્ર ર્િકાસની  પ્રક્રિયામાાં પોતાન ાં યોગદાન આપી 
પ્રધાનકે્ષત્ર તરીકેની પોતાની ભરૂ્મકા  જિી શકે તેિો િઢ મત મેલર ધરાિે છે. વ્યહૂ રચના અપનાિિાથી 
ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાાં આર્થિક ર્િકાસની પ્રક્રિયાને િેગિાન ્નાિિા માટે સાન કળૂતા સજાથય છે. આમ, કૃર્િકે્ષત્ર 
ર્િકાસની ગર્તના એન્જીનની ભરૂ્મકા  જિનાર અંગ ્નિા પામે છે. (“ Agriculture Sector becomes engine of 

growth in developing Countries”) આ ઉસ્ક્ત લગ ગ આ ર્િચારસરણીન ાં અન સરણ કરનારા દેશોમાાં સાચી પડતી 

                                                                                                                                                                                                       
એર્શયા પબ્લીસીંગ હાઉસ,ન્ય  ક્રદલ્હી-૧૯૭૦,પા.૧ 
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હોિાના સાંકેતો મળે છે  ારતીય અથથતાંત્રના સાંદ થમાાં બ્રજન્િનાથ ્ેનરજી જણાિે છે કે “આપણા અથથતાંત્રમાાં ઝડપી 
ર્િકાસ માટે રાન્દ્ષ્ટ્રય પેદાશમાાં ફાળા માટે, રોજી માટે તથા ર્િદેશી હ ૂાંક્રડયામણ માટે કૃર્િકે્ષત્ર િધ  ઝડપથી ર્િકાસ 
પામે તે જર રી છે.”2

  

(્ ) ર્િકાસની પ્રક્રિયા દરર્મયાન કૃર્િકે્ષત્રના સાપેક્ષ મહત્િમાાં નોંધાતા ફેરફારો 
ર્િકાસની પ્રક્રિયા િમશ: આગળ િધિા  પામે તેની સાથે માળખાગત પક્રરિતથનો નોંધાિા પામે છે.તેિો અનેક 
ર્િકર્સત રાષ્ટ્રોનો અન  િ છે. આર્થિક ર્િકાસ અને ઔદ્યોગગકરણ,આધ ર્નકીકરણ,શહરેીકરણ િગેરે પયાથયિાચી 
્ની જતા હોિાનો  ર્િકાસને લગતા સાક્રહત્યમાાંથી સાંકેત મળે છે.ઝડપી ર્િકાસન ાં પ્રર્તગ્િ્ં  ઝડપી ઔદ્યોગગક 
કે્ષત્રના ગૌણકે્ષત્રમાાં પડત ાં હોિાન ાં જાણિા મળેલ છે.રાન્દ્ષ્ટ્રય પેદાશ તથા રોજગારી તથા ર્નકાસ કમાણી ઇત્યાદી 
િન્દ્ષ્ટ્ટએ ર્િકાસની ગર્ત િેગિાન ્નાિિાની સાથે-સાથે ઉદ્યોગન ાં આધ ર્નકકે્ષત્ર અર્ત મહત્િન ાં યોગદાન આપનાર 
કે્ષત્ર ્નત ાં જોિા મળે છે. ર્િશ્વ ે્ંકનો અહિેાલ જણાિે છે કે” ર્િકાસની પ્રક્રિયામાાંથી દેશ પસાર થાય તે દરર્મયાન  
ક લ રાષ્ટ્રીયપેદાશમાાં ખેતીન ાં મહત્િ ઘટિા પામે છે. તથા ઉદ્યોગો તથા સેિાના કે્ષત્રોન ાં પ્રાધાન્ય સ્થપાય 
છે.પક્રરણામે કૃર્િકે્ષત્રની રોજી ઘટે છે.”3

 ર્િકર્સત રાષ્ટ્રોનો હાલના ત્કામાનો અન  િતો આનાથી આગળ િધીને 
એિો ર્નદેશ છે કે અંર્તમ ત્કામામાાં ઉદ્યોગ,ગૌણ સેિાન ાં મહત્િ િધિાની ગર્ત માંદ ધીમી પડ ે છે. તથા પ્રક્રિણ 
સેિાકે્ષત્રની ગર્ત િધ  િેગિાન ્ને છે. જેમાાં એક પક્રરિતથન માળખાગત સાપેક્ષ મહત્િમાાં નોંધાતા પક્રરિતથન 
સા્ં ાંધી હોિાનો ક્રુઝનેટ્સ દ્વારા સ્પષ્ટ્ટ મત વ્યક્ત થયેલો જોિા મળે છે. ર્િકાસની પ્રક્રિયા િેગિાન  ્નતાાં 
ઉદ્યોગોનો ઝડપી ર્િકાસ થાય તેથી આ કે્ષત્રનો રાષ્ટ્રીય પેદાશમાાં તેમજ રોજી પરૂી પાડનાર કે્ષત્ર તરીકે સાપેક્ષ 
મહત્િમાાં ઘટાડો નોંધાતો જોિા મળે છે. રર્િન્િ ધોળક્રકયા અને અન્ય ર્િદ્વિાનોના આ માંતવ્યને વ્યક્ત કરતાાં 
જણાિે છે કે : ર્િકાસની પ્રક્રિયા દરર્મયાન ્ીજા ત્કામામાાં કૃર્િકે્ષત્રનો ક્રહસ્સો ઘટિા પામે છે. અને 
ગ્નકૃર્િકે્ષત્રમાાં રોજીન ાં પ્રમાણ િધિા પામે છે. સાપેક્ષ મહત્િમાાં નોંધાતા પક્રરિતથનને રાન્દ્ષ્ટ્રય પેદાશમાાં ફાળા તથા 
રોજીના કે્ષત્રિાર ફાળાના સાંદ થમાાં ર્નહાળિા આ અંગે આંકડાકીય માક્રહતી રજૂ કરિાન ાં અતે્ર ઉગચત ગણય ાં છે.  
અતે્ર તેના પર િન્દ્ષ્ટ્રપાત કરિાનો પ્રયાસ  ્ે પાસાઓ દ્વારા કરાયો છે. 
(૧) કૃર્િકે્ષત્રમાાં રોજી સા્ં ાંધી સાપેક્ષ સ્સ્થર્ત 

કૃર્િકે્ષત્રમાાં રોજીના પ્રમાણમાાં સા્ં ાંધી ર્િગત નાં-૧.૧ માાં નીચે મ જ્ રજૂ કરિામાાં આિેલ છે. સૌ પ્રથમ આ 
ર્િગતને કેટલાક ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોના સાંદ થમાાં દશાથિિાન ાં યોગ્ય ગણય ાં છે. માનિ ર્િકાસ અહિેાલ ૧૯૯૭ માાં રજૂ 
થયેલ આ ર્િગત (ક્રકરીટ પરીખ દ્વારા,ઇન્દ્ન્ડયા ડિેલપમેન્ટ રીપોટથ ,૨૦૦૦ ઓક્સફડથ ન્ય  ક્રદલ્હી ૨૦૦૦,પા. ૫૦ 
પરથી) અતે્ર રજૂ કરેલ છે. 
 

 

 

 

                                                           
2 ્જેન્િનાથ ્ેનરજી 

ઇન્ડસ્રી એગ્રીકલ્ચરલ એન્ડ રૂરલ ડેિલપમેન્ટ, 

્ી.આર.પબ્લીશીંગ,ન્ય  ક્રદલ્હી-૧૯૮૭,પા.૧૦૪ 

 

3 ર્િશ્વ ે્ંક  
િમાાંક ૯ મ જ્ પા.૧૨૫ 
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કોઠા ના્ં ર-૧.૧ ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોની માથાદીઠ આિક તથા ખેતીમાાં રોકાયેલા શ્રર્મકોન ાં પ્રમાણ (ક લ શ્રર્મકના ટકા) 
િમ દેશ ૧૯૬૦ માથાદીઠ 

આિક 

૧૯૯૦ માથાદીઠ 
આિક 

આિક વધૃ્ધ્ધ 
ત  લના 

શ્રર્મકોન ાં પ્રમાણ 
૧૯૬૦ 

ટકામાાં 
૧૯૯૦ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 
૧ નેપાળ ૧૪૮ ૨૦૩ ૧.૩૭ ગણી ૯૫ ૯૪ 

૨  ારત ૨૦૬ ૪૦૭ ૧.૯૮ ગણી ૭૫ ૬૪ 

૩ ચીન ૭૫ ૪૩૫ પ.૮ ગણી ૮૩ ૭૨ 

૪ ઇન્ડોનેર્શયા ૧૯૦ ૬૭૬ ૩.૫ ગણી ૭૫ ૫૫ 

૫ દગક્ષણ 
કોરીયા 

૫૨૦ ૫૨૧૦ ૧૦ ગણી ૬૧ ૪૮ 

૬ મલેર્શયા ૭૦૮ ૨૯૦૫ ૪.૧૦ ગણી ૬૩ ૨૭ 
પ્રાધ્પતસ્થાન :- (ક્રકરીટ પરીખ, ઇન્દ્ન્ડયા ડેિલપમેન્ટ રીપોટથ ,૨૦૦૦,પા.૫૦ ટે્લ-૩૧) 

ઉપરોક્ત કોઠામાાં  ારતના કેટલાક પડોશી ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોની માથાદીઠ આિક વસૃ્ઘ્ઘ આર્થિક ર્િકાસની ગર્તનો 
૧૯૬૦ થી ૧૯૯૦ના ગાળાનો ર્નદેશ કરે છે. આ દેશોમાાં દગક્ષણ કોરીયાની  આિક ૧૦ ગણી થઇ છે. જયારે 
મલેર્શયામાાં ૪ ગણી થઇ છે. ખેતીમાાં રોકાયેલા શ્રર્મકોન ાં પ્રમાણ મલેર્શયામાાં ઝડપથી ઘટ્ ાં છે. ૬૩ ટકા માાંથી ર૭ 
ટકા થઇ ગય ાં છે. આ રીતે દગક્ષણ કોરીયામાાં ૬૧ ટકા ઘટીને ૪૮ ટકા થયો હતો.આમ, ર્િકાસની ગર્ત ઝડપી હોય 
તેિા દેશોમાાં ખેતીન ાં સાપેક્ષ મહત્િ ઘટ્ ાં હોિાન ાં જણાય છે. જોકે  ારતની ર્િકાસની ગર્ત આ ્ે દેશો કરતાાં માંદ 
જોિા મળે છે. પી.એસ.દ ્ે અને એસ.દ ્ે આ અંગે ર્િશેિમાાં જણાિે છે કે  ”  ારત મળૂભતૂ રીતે ખેતીપ્રધાન દેશ 
છે  ારતીય અથથતાંત્રના ચાલક્ળ તરીકે હજ  આજે પણ કૃર્િકે્ષત્ર મહત્િની ભરૂ્મકા  જિે છે.”4

   આમ ર્િકાસની 
ગર્ત તથા માળખાગત સાપેક્ષ મહત્િમાાં થત  ાં પક્રરિતથન સાથે જોડાયેલ હોિાન ાં જણાય છે. 
 

 ારતમાાં પાાંચ દાયકાઓ દરર્મયાન આર્થિક ર્િકાસની પ્રક્રિયા હાથ ધરતા ઔધોગગકીકરણ િેગિાન ્નતા 
કૃર્િકે્ષત્રન ાં સાપેક્ષ મહત્િ રોજી પરૂી પાડનાર કે્ષત્ર તરીકે ઘટી રહ્ ાં છે. તેમ કહવે  ાં યોગ્ય ગણાશે.  

(ર) કૃર્િકે્ષત્રના રાન્દ્ષ્ટ્રય પેદાશમાાં સાપેક્ષ ક્રહસ્સા સા્ં ાંધી સ્સ્થર્ત 

આર્થિક ર્િકાસની પ્રક્રિયા  િેગિાન ્નતાાં ગૌણ અને પ્રક્રકણથ કે્ષત્ર ઝડપથી ર્િકસિા લાગે છે ત્યાાં 
રાષ્ટ્રીયઉત્પાદનમાાં આિા કે્ષત્રોની ઉત્પાદીત ચીજિસ્ત  પેદાશો તથા સેિાના પેદાશ મ લ્યોને નોંધપાત્ર િધારો થિા 
લાગે તેથી તેનો ક્રહસ્સો ર્નરપેક્ષ રીતે તેમજ સાપેક્ષ રીતે િધિા પામે છે. આ િન્દ્ષ્ટ્ટએ આ ્ાંને્ન કે્ષત્રો ર્િકાસ સાધે 
તેની સાથે સાથે કૃર્િકે્ષત્ર ર્િકાસ સાધે તેમ છતાાં સાપેક્ષ મહત્િમાાં ઘટાડો થિાની પ્રક્રિયા ર્નમાથણ થતી જોિા મળે 
છે.રાષ્ટ્રીયપેદાશના િલણો અને તેમાાં કૃર્િકે્ષત્રના ક્રહસ્સામાાં નોંધપાત્ર ફેરફાર અંગે ર્િગત નીચેના કોઠા નાં.-૧.૩ માાં 
રજૂ કરિામાાં આિેલ છે. 

                                                           
4 પી.એસ.દ ્ે અને એસ.દ ્ે 

ઇકોનોમીક લી્રલાઇઝેશન એન્ડ એગ્રીકલ્ચરલ ડેિલ૫મેન્ટ, 

એસ.મ ર્તિ (સાંપાક્રદત ગ્રાંથ)  ઇકોનોર્મક ક્રરફોમથસ એન્ડ ગ્રોથ, 

આર.્ી.એસ.એ.પબ્લીસસથ,જયપ ર-૧૯૯૭ પા.૫૭. 
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કોઠા નાં.-૧.૩ રાષ્ટ્રીયપેદાશના િલણો-કૃર્િકે્ષત્રનો ક્રહસ્સો 
(ઇન્ડકે્સ -૧૯૯૩-૧૯૯૪ =૧૦૦) 

િમ કે્ષત્ર ૧૯૫૦-૧૯૫૧ ૨૦૦૦-૨૦૦૧ ૧૯૯૩-૧૯૯૪ =૧૦૦ 
૧ રાષ્ટ્રીયપેદાશ મ લ્ય ૮૯૭૯ કરેાડ રૂ. ૨૧૯૦૦૦ કરોડ 

રૂ. 
૨૦૮.૭ 

૨ કૃર્િકે્ષત્રનો ક્રહસ્સો ૫૧.૩% ૨૫% ૧૦૦.૦ 

૩ ઉદ્યોગકે્ષત્ર ૧૬૧% ૩૦% ૪૩૭.૪ 

૪ ગૌણકે્ષત્ર ૩૨.૬% ૪૫% ૫૪૨.૫ 
 પ્રાધ્પત સ્થાન:- ૧૯૫૦-૫૧ િિથ માટે આર્થિક સિેક્ષણ ૧૯૯૯-૨૦૦૦, ારત સરકાર ટે્લાં-૦.૧ પાના એસ,૧ ૨૦૦૦-૨૦૦૧  

 

માટે મન્થલી ક્રરવ્ય  ઓફ ઇન્દ્ન્ડયન ઇકોનોમી મે-૨૦૦૧ મ ા્ં ઇ પા.૪ તથા ર્િશ્વ ે્ંક અહિેાલ ૨૦૦૦ પા.૨૪૨, ઇન્ડકે્ષ 
માટે:- થામારાજાક્ષી આર.એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ઇકોનોર્મક ક્રરફોમ્સ ઇ.પી.ડ્લ્ય  ૧૪ ઓગષ્ટ્ટ ૧૯૯૯,ટે્લ ૮ 
પા.૨૨૯૪ 

 

ઉપરોક્ત કોઠા નાં૧.૩ માાં રાષ્ટ્રીયપેદાશનાાં િલણોને દશાથિતી ર્િગત પરથી જણાય છે કે રાષ્ટ્રીયપેદાશ ૧૯૫૦-૫૧ 
્ાદ ર્િકાસની પ્રક્રિયાને લીધે (ચાલ  ાિોએ) નોંધપાત્ર રીતે િધિા પામી છે. ઔદ્યોગગક અને સેિાકે્ષત્રના ઝડપી 
ર્િકાસને તે પ્રર્તગ્િંગ્ત કરે છે. આ ્ાંનેની સાપેક્ષ ક્રહસ્સેદારી ઝડપથી િધિા પામી છે જ્યારે કૃર્િકે્ષત્રની સાપેક્ષ 
ક્રહસ્સેદારી ઘટિા પામી છે. હિે તે ૨૫% ક્રહસ્સો નોંધાિે છે.જે ૫૦-૫૧ માાં ૫૧.૩% હતો. ્ીજ  ૧૯૯૩-૯૪ ૧૦૦ના 
મલૂ્યવધૃ્ધ્ધના કે્ષત્રિાર આંક પણ કૃર્િકે્ષત્ર માટે ૧૦૦ (સ્સ્થર પ્રમાણ) તથા ઉદ્યોગ માટે ૪૩૭.૪ નો તેમજ સેિાકે્ષત્ર 
માટે ૫૪૨.૫ નો આંક દશાથિે છે.આમ પાાંચ દાયકાના ગાળા દરર્મયાન કૃર્િકે્ષત્રન ાં ર્નરપેક્ષ આિકવસૃ્ઘ્ઘન ાં િલણ 
હોિા છતાાં (કૃર્િકે્ષત્રનો પણ ર્િકાસ થિા છતાાં) અન્ય કે્ષત્રોમાાં ઝડપી ર્િકાસને કારણે ગ્ન કૃર્િકે્ષત્રનો  ક્રહસ્સો 
ઝડપથી ઉંચો જિા પામ્યો હોિાનો ઉપરોક્ત ર્િગત પરથી સ્પષ્ટ્ટ ર્નદેશ મળે છે. ર્િકાસ થતા કૃર્િકે્ષત્રન ાં મહત્િ 
ગૌણ થિાના સાંકેત આના પરથી મળી રહ ેછે. 
 

૪. કૃર્િકે્ષતે્ર ટેકનોલોજીકલ પક્રરિતથનો 
ઉત્પાદનમાાં સ ધારો લાિિા માટેના જ્ઞાન કે જાણકારી ટેકનોલોજી તરીકે ઓળખાિી શકાય. કૃર્િઉત્પાદકતા  
સ ધારિાની જાણકારી,જ્ઞાન કે કૃર્િ ટેકનોલોજી તરીકે ઓળખાિી શકાય.સમયે સમયે સાધનોના સાંયોજનમાાં નોંધાતા 
પક્રરિતથનો સાથે તે સા્ં ાંધ ધરાિે છે. આમ, નિી જાણકારી કે જ્ઞાન કે પધ્ધર્ત જયારે સમાન ખચથ થી િધ  ઉત્પાદન 
પ્રાધ્પત શક્ય ્નાિે છે અથિા ઓછા ખચથથી સમાન ઉત્પાદન પ્રાધ્પત શક્ય ્નાિે છે.જ્યારે કેટલીકિાર  ખચથ 
િધિાની સાથે સાથે  નિી પધ્ધર્ત િધ  ઝડપથી ઉત્પાદકતામાાં વધૃ્ધ્ધને જન્માિે છે. આમ, ર્િર્િધ રીતે સાધનોના 
સાંયોજનના પક્રરિતથન દ્વારા નતૂન ઉત્પાદન ર્િધેય રચિાની  પ્રક્રિયા ર્નમાથણ પામે છે. 
 

આમ ૨૧મી સદીમાાં પ્રિેશતી િેળા ર્િશ્વના અનેક દેશોએ કૃર્િકે્ષતે્ર િાાંર્તકારી પક્રરણામો લાિનાર નિી 
ટેકનોલોજીનો ર્િર્િધ સ્િરૂપે સ્િીકાર કરેલો જોઇ શકાય છે. સાધ  અને ર્સિંગના ર્િચારો સાંકે્ષપમાાં રજૂ કરી શકાય 
તેઓ જણાિે છે કે “ નિી ટેકનોલોજી સ્િીકાયથતા અને અમલીકરણ નીચેના પક્રર્ળો પર આધાક્રરત છે. (૧) નિા 
ર્િચારો સ્િીકારિા સમાજનો સાન કળૂ પ્રર્ત ાિ (ર) ર્શક્ષણનો પ્રચાર અને પ્રસાર (૩) સ્િીકારના ખેડતૂની 
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નાાંણાકીય સધ્ધરતા તેમજ શાખા ર્ધરાણ ની સ ર્િધા (૪) િતથમાન ટેકનોલોજીન ાં સ્િરૂપ” 
5
  જે ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોએ 

આ ટેકનોલોજીને અપનાિિા-સ્િીકારિા તથા અમલીકરણ માટે યોગ્ય પયાથિરણ પ રૂ પાડય ાં છે.તેિા દેશોમાાં આ 
ટેકનોલોજીકલ પક્રરિતથનોના કારણે ખેતીકે્ષતે્ર ર્િધેયાત્મકરીતે ઉત્પાદકતાિઘથક સારા પક્રરણામો હાાંસલ કરી શકાયા 
હોિાના સ્પષ્ટ્ટ ર્નદેશ પ્રાપત થાય છે  
 

 ારત અને એર્શયાઇ દેશોમાાં હક્રરયાળી િાાંર્તના સારા પક્રરણામો ચોકામસ પણે હાાંસલ કયાથ છે. તથા  તેની સાધન 
િપરાશ સા્ં ાંધી ્દલાતી સ્સ્થર્ત પર પ્રકાશ પાડિાનો અિકાશ સજાથય છે.એક િખત સાંકે્ષપમાાં તારણ રૂપે રજૂ કરી 
શકાય.ર્િશ્વ ે્ંક અહિેાલ ૨૦૦૨ની નોંધનો ઉલ્લેખ કરી આ મ દ્દાન ાં સમાપન કરી શકાય. આ અહિેાલ જણાિે છે કે” 
૧૯૬૦ અને ૧૯૭૦ ના દાયકાઓ દરર્મયાન દગક્ષણ એર્શયાના  દેશો હક્રરયાળી િાાંર્તના પક્રરણામરૂપે નિી 
ટેકનોલોજીના સ્પષ્ટ્ટ લા ોનો ર્નદેશ કરે છે.આ હક્રરયાળી િાર્તના ગાળા દરર્મયાન નાના ખેડતૂોએ પણ તેની 
ઉત્પાદકતા  ઉચી લઇ જિામાાં સફળતા મેળિેલી જણાય છે.તથા ગૌણ અસરો દ્વારા જમીન ર્િહોણા ખેતમજૂરોની 
આિક-વસૃ્ઘ્ઘમાાં  ાગ  જવ્યો હોિાન ાં જણાય છે. 6   
 

૫. કૃર્િકે્ષત્રની પ્રવરૃ્ત્તઓમાાં માનિશ્રમની ભરૂ્મકા  
કૃર્િકે્ષત્રોમાાં માનિશ્રમ એક અર્ત અગત્યના ઉત્પાદનના અર્નિાયથ સાધન તરીકે ભરૂ્મકા  જિે છે.મડૂીયાંત્રોના  
અિેજીકરણની  શક્યતા સાંપ ણથ હોતી નથી.કેમ કે કોઇપણ ત્કેામ તેના ઉપયોગ માટે માનિશ્રમ અર્નિાયથ ્ની 
જતો હોય છે.ટેકનોલોજીકલ પ્રગર્તના ગમે તેટલા ઝડપી િેગ છતાાં તેના સાંચાલનમાાં માનિશ્રમ અર્નિાયથ છે. 
કૃર્િકે્ષત્રની કામગીરીના પ્રારાં થી લઇ આજ સ ધી માનિશ્રમ એક મહત્િના સાધન તરીકે ભરૂ્મકા  જિે છે.માણસ 
તરીકે શ્રર્મક ઉપ ોક્તા તેમજ તેમજ ઉત્પાદક શ્રમન ાં સાધન હોઇ ્ેિડી ભરૂ્મકા  જિે છે.પ્રાચીનકાળથી માાંડી 
આધ ર્નક ય ગ સ ધીમાાં માનિશ્રમન ાં કૌશલ્ય ખેતીમાાં સતત  વ્યક્ત થત ાં જોિા મળે છે.માનિસાંસ્કૃર્તનો પ્રારાં  
ખેતીથી થતો હોઇ એક કહિેત ્હ  પ્રચગલત ્ની છે કે ’એગ્રીકલ્ચર ઓફ ધી ફસ્ટ ફોમથ ઓફ હ્ મન કલ્ચર’ 

માનિશ્રમ શસ્ક્તનો ઉીદય પોિણના હતે  સર પ્રાથર્મક ઉપયોગ ખેતીકે્ષત્રની પ્રવરૃ્ત્તમાાં શરૂ થયેલો જોઇ શકાય 
છે.જ ાંગલો કાપી માનિસાંસ્કૃર્ત િસિાટ કરિા પે્રરાયા ્ાદ સૌથી પ્રથમ વ્યિસાય ખેતી ્નિા પામ્યો.જયાાંથી 
િાસ્તર્િક માનિશ્રમની ઉપયોગગતાનો પ્રારાં  થયો.આધ ર્નક સમયમાાં ટેકનોલોજીકલ પક્રરિતથનો આગળ િધી રહ્ાાં 
હોિા છતાાં માનિશ્રમના જથ્થાકીય ઉપયોગમાાં પક્રરિતથન થત  હોિા છતાાં તેના સાંપણૂથ અ ાિિાળી ટેકનોલોજી 
કૃર્િકે્ષત્રમાાં ર્િકસાિિાન ાં શક્ય નથી. પરાંપરાગત ખેતીમાાંથી આધ ર્નકખેતીમાાં ર્િકાસની પક્રરિતથનની પ્રક્રિયા 
દરર્મયાન માનિશ્રમન ાં પ્રાધાન્ય સ્િીકારાયેલ ાં જોિા મળે છે. જમીન મયાથક્રદત હોઈ માનિબ ધ્ધ્ધના ઉપયોગ િાળી 
ટેકનોલોજી શોધી ્ૌર્ધક ઉપયોગ િધારિાની ભરૂ્મકા માનિશ્રમ પરૂીપાડ ે છે. ર્િકાસની પ્રક્રિયાના જ દા-જ દા 
અગ ગમોના પાયારૂપ લેર્િસના અગ ગમમાાં પણ ખેતીના ફાજલ શ્રમના પ રિઠાના સ્થળાાંતર દ્વારા ગૌણ-પ્રકીણથ 

                                                           
5 મીલ્ટન એન્ડ િોલેસ  
એગ્રીક્લ્ચર ઇકોનોમીક્સ એન્ડ ક્રરસોસીઝ મેનેજમેન્ટ, 

ર્પ્રન્ટાઈઇસ હોલ,ન્ય  ક્રદલ્હી-૧૯૬૫,પા.૧૨૩ 

 
6 ટી.ડ્બ્બ્લ્ય  શ લ્ટઝ 

િમાાંક ૨૨ મ જ્ ,પા.૨૩૪. 
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કે્ષત્રોમાાં ર્િકાસ શક્ય ્નાિિાના ર્નદેશનમાાં પણ માનિશ્રમની ભરૂ્મકા કૃર્િકે્ષત્રના ફાળામાાં અર્ત અગત્યની 
ગણાઈ છે. આમ, ર્િકાસની કૃર્િકે્ષત્રની ઉપયોગી ભ મીકામાાં પણ આડકતરી રીતે માનિશ્રમના મહત્િનો સ્િીકાર 
થયેલો જોિા મળે છે 

 

આ સમગ્ર અન  િજન્ય તારણો રજ  કરિાન ાં આ ત્કેામ જરૂરી ગણય ાંછે. ર્િકર્સત રાષ્ટ્રોમાાં તાજેતરમાાં ૨૦મી 
સદીના અંર્તમ દાયકાઓના અન  િ સ્ત્રીઓની કૃર્િપ્રવરૃ્તમાાં સામેલગીરી ઘટી રહી હોિાના અન  િથી કઈક જ દો 
જ અન  િ દશાથિે છે. જાપાનના ખેતી સ્ાંધી અભ્યાસમાાં કોયોમાાં ટાકાશી જણાિે છે કે “ જાપાનની ખેતીમાાં 
આધ ર્નકીકરણ દાખલ થયેલ હોિાથી સાથોસાથ ગ્ ાંક્રહણી પ્રધાન ખેતી પધ્ધર્ત- હોઉસ િાઈફ ફામીંગ સીસ્ટમ 
પ્રચગલત્ની છે. અને જાપાનની ખેતી પધ્ધર્તમાાં પ ર િો કરતા સ્ત્રીઓન ાં પ્રમાણ ઉચ ાં રહ્ ાં હોિાન ાં જણાય છે.“7

 

એર્શયાઈ દેશોમાાંનો અર્ત ર્િકર્સત દેશોનો ખેતીઅન  િ જે તારણ તરફ લઇ જાય છે. તે ્ા્તમાાં  ર્િષ્ટ્યમાાં 
 ારત જેિા અન્ય અર્શયાઈ રાષ્ટ્રોમાાં પણ સાચી પડ ેતેવ ાં અન માન કાઢી શકાય કેમકે તે અગત્યનો અભ્યાસોમા 
દશાથિાય ાં છે. અમેક્રરકા અને કેનેડાની ખેતી પધ્ધર્તના સાંદ થમાાં એ.એમ.ફરાગન ાં માંતવ્ય ઉલ્લેકનીય થાય છે તે 
જણાિે છે કે “ ખેતીના આધ ર્નકીકરણનો અથથ હમેશા એિો થતો નથી કે ખેતીમાાંથી આક્રદિાસી શ્રર્મક સ્ત્રીઓ ર્નવતૃ 
થઇ રહી છે. અમેક્રરકામાાં કૃર્િકે્ષત્રમાાં રોકાતા શ્રર્મકોન ાં ર્નરપેક્ષ તેમજ સાપેક્ષ પ્રમાણ ઝડપથી ઘટિા પામ્ય ાં છે. 
તેનીસાથે સાથે સ્ત્રી શ્રર્મકોન ાં સાપેક્ષ પ્રમાણ િધ્ય ાં હોિાન ાં જણાય છે. જ્યારે કેનેડામાાં ખેતીમાાં રોકાયેલી સ્ત્રીઓન ાં 
ર્નરપેક્ષ પ્રમાણ પણ ઝડપથી િધી રહ્ ાં હોિાન ાં જણાય છે. આમ, ખેતીમાાં આધ ર્નકીકરણ સ્ત્રીઓની ર્િર ધ્ધ જત ાં 
હોિાની ધારણા ્દલાિા પામી છે.“8

 ખેતીમાાં આધ ર્નકીકરણ એ ર્િકર્સત રાષ્ટ્રોમાાં ઘણી િહલેી આરાં  થયેલી 
પ્રક્રિયા છે જે આજે ચરમસીમાએ પહોચી છે. તથા તેમાાં પણ સતત પક્રરિતથનશીલ સ્સ્થર્ત દ્વારા ગર્તશીલ ખેતી 
વ્યિસ્થાનો પક્રરચય મળે છે. આજ ઘટનાિમ  ારત અને અન્ય ર્િકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાાં પ નરાિતથન પામશે તેન ાં 
તારણ હાલના ત્કેામ જરા િહલે ાં ગણાશે. 
 

 

                                                           
7 ભ પત દેસાઈ અને નામ્બ દારી  
િમાાંક ૩૧ મ જ્, પા.૨૬૭૧  
 
8 કોયામાાં ટાકાશી  

ક્રદ ચન્જીંગ સોશ્યલ પોઝીશન ઓફ િીમેન ઇન જાપાન  
ય નેસ્કો અહિેાલ , ઓકસફડથ- ૧૯૬૧, પા.૮૧-૮૨. 
 

 


