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यवतमाळ िज ातील कृषी भमूी उपयोजन

िप. 
मोबाईल  – ७६६६४७८९६३

बॅ र टर रामराव दशेमुख कला
वािण य व यायमूत  दशेमुख िव ान महािव ालय

मोबाईल  – 
 

 भारत हा कृषी धान दशे आह ेतसचे दशेातील मु य अथ व था ही कृषीवरच अवलंबून
कृषी िवकासात भूमी उपयोजनाचे अन य साधारण मह व आहे
कृषीचा िवकासही झालेला आढळून येतो
कापूस उ पादनासाठी िस द आहे
आधा रत आह.े यामुळे भूमी उपयोजनाचे शेती या िवकासात मह व असून याचा भाव दखेील आढळून 
येतो. तुत संशोधन िनबंधात यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपयोजन मत आिण यातील बदलाचे 
अ ययन कर यात आलेले आह.े 

बीजसं ा - कृषी भूमी उपयोजन 
 

तावना  
कृषी भूमी उपयोजन मता हणजे एकूण लागवडीखालील े  व िन वळ कसललेे े  याच े

गुणो र आह.े ह े गुणो र ा दशेात अिधक असते तेथील भूमी उपयोजन मता अिधक असते तर 
गुणो र कमी होत गे यास भूमी उपयोजन
िज ातील १९८१ ते २०११ 
तालुकािनहाय कर यात आललेे आहे
 
उ  े 

१) यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपयोजनाचे तालकुािनहाय अ ययन करणे 
२) यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपयोजनातील बदलाचे तालुकािनहाय अ ययन करणे

 
मािहती ोत व अ यास प ती 
 तुत संशोधन लेख हा ि तीय ोता ारे ा  केले या मािहती या आधारावर आहे
मािहती आिण आकडवेारीचे संकलन सामािजक
मधून कर यात आलेले आह.े कृषी भूमी उपयोजन मता ही जसबीर सग 
पुढील सू ानुसार काढ यात आलेली आहे

भमूी उपयोजन मता 
बदल = 
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यवतमाळ िज ातील कृषी भमूी उपयोजन मता : भौगोिलक अ ययन 

 
ा. डॉ. िनिलमा दवेरावजी अबंाडकर  

सहा यक ा यापक  
. आर. पाटील िश ण महािव ालय, अमरावती  
७६६६४७८९६३, इमेल – nilimaambadkar143@gmail.com

 

ा. डॉ. मनोज िब. गाथ े  
भूगोल िवभाग मुख  

बॅ र टर रामराव दशेमुख कला, ीमती इं दराजी कापिडया 
वािण य व यायमूत  दशेमुख िव ान महािव ालय, अमरावती 

 ९८२२४६४७८५ , इमले – manojgathe15@gmail.com

साराशं 
भारत हा कृषी धान दशे आह ेतसचे दशेातील मु य अथ व था ही कृषीवरच अवलंबून

कृषी िवकासात भूमी उपयोजनाचे अन य साधारण मह व आह.े भूमी उपयोजन जर िवकिसत असेल तर 
कृषीचा िवकासही झालेला आढळून येतो.  यवतमाळ िज हा हा महारा ातील एक िज हा असून हा िज हा 
कापूस उ पादनासाठी िस द आह.े या िज ातील समुारे ६०% पे ा अिधक लोकसं

यामुळे भूमी उपयोजनाचे शेती या िवकासात मह व असून याचा भाव दखेील आढळून 
तुत संशोधन िनबंधात यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपयोजन मत आिण यातील बदलाचे 

 
कृषी भूमी उपयोजन मता, कृषी िवकास, बदल,  वाढ

कृषी भूमी उपयोजन मता हणजे एकूण लागवडीखालील े  व िन वळ कसललेे े  याच े
ह े गुणो र ा दशेात अिधक असते तेथील भूमी उपयोजन मता अिधक असते तर 

गुणो र कमी होत गे यास भूमी उपयोजन मता घटताना आढळते. तुत संशोधनात यवतमाळ 
२०११ याकाळातील कृषी भूमी उपयोजन मतेचा व यातील बदलाचे अ ययन 

तालुकािनहाय कर यात आललेे आह.े 

यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपयोजनाचे तालकुािनहाय अ ययन करणे 
िज ातील कृषी भूमी उपयोजनातील बदलाचे तालुकािनहाय अ ययन करणे

मािहती ोत व अ यास प ती  
तुत संशोधन लेख हा ि तीय ोता ारे ा  केले या मािहती या आधारावर आहे

मािहती आिण आकडवेारीचे संकलन सामािजक-आ थक समालोचन, िज हा कृषी
कृषी भूमी उपयोजन मता ही जसबीर सग (१९७२

पुढील सू ानुसार काढ यात आलेली आह.े 
भमूी उपयोजन मता = (एकूण िपक े  ÷ िन वळ कसलले े े ) x 

= चाल ुकाळातील मू य – मागील काळातील मू य 
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भौगोिलक अ ययन  

nilimaambadkar143@gmail.com 

ीमती इं दराजी कापिडया  
अमरावती  

manojgathe15@gmail.com 

भारत हा कृषी धान दशे आह ेतसचे दशेातील मु य अथ व था ही कृषीवरच अवलंबून आह.े 
भूमी उपयोजन जर िवकिसत असेल तर 

यवतमाळ िज हा हा महारा ातील एक िज हा असून हा िज हा 
पे ा अिधक लोकसं या िह कृषीवर 

यामुळे भूमी उपयोजनाचे शेती या िवकासात मह व असून याचा भाव दखेील आढळून 
तुत संशोधन िनबंधात यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपयोजन मत आिण यातील बदलाचे 

वाढ, घट 

कृषी भूमी उपयोजन मता हणजे एकूण लागवडीखालील े  व िन वळ कसललेे े  याच े
ह े गुणो र ा दशेात अिधक असते तेथील भूमी उपयोजन मता अिधक असते तर 

तुत संशोधनात यवतमाळ 
याकाळातील कृषी भूमी उपयोजन मतेचा व यातील बदलाचे अ ययन 

यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपयोजनाचे तालकुािनहाय अ ययन करणे  
िज ातील कृषी भूमी उपयोजनातील बदलाचे तालुकािनहाय अ ययन करणे. 

तुत संशोधन लेख हा ि तीय ोता ारे ा  केले या मािहती या आधारावर आह.े आव यक 
िज हा कृषी कायालय, यवतमाळ, 

१९७२) यांनी सुचिवले या 

x १००  
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अ यास दशे 
 यवतमाळ िज हा हा महारा ातील िवदभ दशेात दि णेकड े ि थत आहे
अ वृ ीय िव तार १९० २६’ उ र ते 
९’ पूव रेखांश दर यान आह.े िज ात स यि थतीत एकूण 

े फळ १३५८४ चौ कमी आहे
आह.े िज ा या उ रेला वधा व अमरावती िज ह ेअसनू
नांदडे िज हा व तेलंगाना रा य दि णेकड ेअसून पवूकड ेचं पूर िज हा आहे
 
कृषी भमूी उपयोजन मता  
 सारणी मांक १ म ये यवतमाळ िज ातील 
उपयोजन मता तालकुािनहाय दशिवली आहे
पे ा कमी ितथे उपयोजन मता कमी
हणजे उपयोजन मता अिधक अशा कारे  िवभाजन क न िव ेषण कर यात आलेले आहे
दशेातील एकूण कृषी भूमी उपयोजन मता िनद

६७.०९ आढळून येतो. १९९१ म ये यात घट झालेली आढळून येते
यात परत घट झालेली आढळून येते तर 
यात वाढ दसून यते.े यवतमाळ िज ात 

व २०११ नुसार एकूण १६ तालुके आहते
२००१ म ये झालेली दसून येते.

यवतमाळ िज हा 
तालकेु  १९८१

नेर १०१
बाभूळगाव १०६
कळंब १०६
यवतमाळ  १०१
दार हा  १०१
द स १०५

पुसद ९९
उमरखेड १०७
महागाव ९८

आण  

घाटंजी १०४
केळापूर १०२
राळेगाव १०४
मारेगाव ९६

झारीझामणी  
वणी  १०५
एकूण  १०२
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यवतमाळ िज हा हा महारा ातील िवदभ दशेात दि णेकड े ि थत आहे
उ र ते २०० ४२’ उ र असून रेखावृ ीय िव तार 
िज ात स यि थतीत एकूण १६ तालुके असून िज ाचे एकूण भौगोिलक 

चौ कमी आह.े तर २०११ या जनगणनेनुसार एकूण लोकसं या 
िज ा या उ रेला वधा व अमरावती िज ह ेअसनू, पि मेला वाशीम व हगोली

नांदडे िज हा व तेलंगाना रा य दि णेकड ेअसून पवूकड ेचं पूर िज हा आह.े 

म ये यवतमाळ िज ातील १९८१ ते २०११ याकाळातील कृषी भूमी 
उपयोजन मता तालकुािनहाय दशिवली आह.े या तालु यातील भूमी उपयोजन मता िनदशांक 
पे ा कमी ितथे उपयोजन मता कमी, १०० त े११० दर यान म यम तर िनदशाकं 
हणजे उपयोजन मता अिधक अशा कारे  िवभाजन क न िव ेषण कर यात आलेले आहे
दशेातील एकूण कृषी भूमी उपयोजन मता िनदशाकं १९८१ म ये १०२.९ असून 

म ये यात घट झालेली आढळून येत.े वष २००१ 
यात परत घट झालेली आढळून येते तर २०११ म य े१००.६२ असून १९९१ 

यवतमाळ िज ात १९८१ व १९९१ म ये एकूण १४ तालकेु होत े यानंतर 
तालुके आहते. आण  आिण झारीझामाणी या दोन नवीन तालु याची िन मती 

. 
सारणी माकं १  

यवतमाळ िज हा – कृषी भमूी उपयोजन मता (१९८१ त े२०११
१९८१ १९९१ २००१ २०११
१०१ .८  ९९ .५७  ९८ .४  १३३

१०६ .१८  ९९ .७८  ९६ .४  ८८
१०६ .९५  १०१ .४  ९३ .९  ११२
१०१ .६३  ९८ .८६  ९४ .५  ९२
१०१ .६५  ११२ .६  ९७ .८  १०५
१०५ .७३  १०० ९६ .८  ९७
९९ .५६  ९७ .३१  १०९ १०५

१०७ .८२  ११० .५  ६६ .९  ९३७२
९८ .५  १०९ .८  ९९ .६  १०१

    ४९ .९२  ९३
१०४ .५१  १०७ .७१  १२३ .२५  ९३७८
१०२ .९२  ५६ .४  १०१ .१३  १०४
१०४ .९७  १२६ .८६  ९४ .७२  ९२५५
९६ .१६  ९८ .८४  ९६ .४७  १०२

    ९६ .६८  ९६७९
१०५ .५६  ९८ .५५  ८९ .२९  १०४
१०२ .९  ६७ .०९  ५४ .३६  १००

ोत – संशोधक 
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यवतमाळ िज हा हा महारा ातील िवदभ दशेात दि णेकड े ि थत आह.े या िज ाचा 
उ र असून रेखावृ ीय िव तार ७७० १८’ पूव ते ७९० 

तालुके असून िज ाचे एकूण भौगोिलक 
या जनगणनेनुसार एकूण लोकसं या २७७७२३४८ एवढी 

पि मेला वाशीम व हगोली िज ह ेआहते. तर 

याकाळातील कृषी भूमी 
भूमी उपयोजन मता िनदशांक १०० 

दर यान म यम तर िनदशाकं ११० पे ा अिधक 
हणजे उपयोजन मता अिधक अशा कारे  िवभाजन क न िव ेषण कर यात आलेले आह.े अ यास 

असून १९९१ म ये तो 
२००१ म ये तो ५४.३६ असून 
१९९१ व २००१ या तुलनते 

तालकेु होत े यानंतर २००१ 
आण  आिण झारीझामाणी या दोन नवीन तालु याची िन मती 

२०११) 
२०११ 

१३३ 

८८ .५  

११२ 

९२ .७  

१०५ 

९७ 

१०५ .४  

.७२  

१०१ .१  

९३ .५  

.७८  

१०४ .३  

.५५  

१०२ .१  

.७९  

१०४ .८  

१०० .६२  
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कमी कृषी भमूी उपयोजन मता दशे 
 १९८१ म ये मारेगाव, महागाव व पसुद या तीन तालु यांचा भूमी उपयोजन काय मता िनदशांक 
सवात कमी आढळून येतो. तर १९९१ 
झालेली आढळून येत.े १९९१ 
तालु यांम ये मशा हा िनदशांक कमी आढळून येतो
उपयोजन मता िह कमी झालेली आढळून येते
कमी अस याचे दसनू यतेे (सारणी मांक 
बाभूळगाव, झरीझामणी, द स, 
अस यचे आढळते. २०११ याकाळात बाभूळगाव
झारीझामणी व द स तालु यात मशा हा िनदशांक कमी अस याचे आढळते
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कमी कृषी भमूी उपयोजन मता दशे 
महागाव व पसुद या तीन तालु यांचा भूमी उपयोजन काय मता िनदशांक 

१९९१ म ये कमी भूमी उपयोजन काय मता असणा या तालु यांम ये वाढ 
१९९१ म ये नरे, केळापरू, पसुद, वणी, मारेगाव, यवतमाळ व बाभूळगाव या 

तालु यांम ये मशा हा िनदशांक कमी आढळून येतो. २००१ म ये िज ातील ८०
उपयोजन मता िह कमी झालेली आढळून येते. याकाळात १३ तालु यांम ये हा िनदशां

सारणी मांक १).  आण , उमरखेड, वणी, कळंब
, दार हा, नेर आिण महागाव तालु यात कृषी भूमी उपयोजन मता कमी 

याकाळात बाभूळगाव, राळेगाव, यवतमाळ, आण
झारीझामणी व द स तालु यात मशा हा िनदशांक कमी अस याचे आढळते. 
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महागाव व पसुद या तीन तालु यांचा भूमी उपयोजन काय मता िनदशांक 
म ये कमी भूमी उपयोजन काय मता असणा या तालु यांम ये वाढ 

यवतमाळ व बाभूळगाव या 
८०% पे ा अिधक े ात 

तालु यांम ये हा िनदशाकं १०० पे ाही 
कळंब, यवतमाळ, राळेगाव, 

नेर आिण महागाव तालु यात कृषी भूमी उपयोजन मता कमी 
आण , उमरखेड, घाटंजी, 
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म यम  कृषी भमूी उपयोजन मता दशे 
 यवतमाळ िज ात १९८१ 
द स, बाभूळगाव, कळंब आिण उमरखेड तालु यात 

१९९१ म ये द स, कळंब, घाटंजी आिण महागाव ता
म ये केवळ केळापरू आिण पुसद तालु यात भूमी उपयोजन मता म यम असून 
मारेगाव, केळापूर, वणी, दार हा व
२०११ याकाळात हा िनदशांक म यम गटात सवात अिधक अस याचे आढळते

उ   कृषी भमूी उपयोजन मता दशे
यवतमाळ िज ात १९८१ 

पे ा आिधक आढळून यते नाही यामुळे याकाळात िज ात िनदशांक िन  व म यमच आढळून यतेो
अ यास दशेात १९९१ म ये उमरखेड
अिधक अस याचे आढळून येते. 
िनदशनास येत.े २०११ म ये नेर व कळंब या दोन तालु यात हा िनदशांक उ  अस याचे आढळून यतेे
अ यास दशेात १९९१, २००१ 

मता उ  आढळत े यात एकसारखेपणा आढळून येत नाही
२०११ म ये दसून येत नाही.
काय मता १९८१ ते २०११ दर यान तालुकािनहाय दशिवली आहे

कृषी भमूी उपयोजन मततेील बदल 
 सारणी माकं २ म ये यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपयोजनेती
१९९१ ते २००१ व २००१ त े
एकूण भूमी उपयोजन मतेत १९८१ 
येते. ा िनदशांकाचे मु य १९८१ 
याकाळात १२.७३ ने कमी झालेले दसून येते
झालेली आढळते. 

यवतमाळ िज हा 
तालकेु  १९८१ 

नेर 

बाभूळगाव 

कळंब 

यवतमाळ  

दार हा  
द स 

पुसद 

उमरखेड 

महागाव 

आण  

घाटंजी 
केळापूर 
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म यम  कृषी भमूी उपयोजन मता दशे 
१९८१ म ये नरे, यवतमाळ, दार हा, केळापरू, घाटंजी

कळंब आिण उमरखेड तालु यात भूमी उपयोजन मता म यम अस याचे आढळते
घाटंजी आिण महागाव तालु यात म यम असलेले दसून येते

म ये केवळ केळापरू आिण पुसद तालु यात भूमी उपयोजन मता म यम असून 
दार हा व पुसद तालु यात म यम अस यचे दसते. पुसद तालु यात 

याकाळात हा िनदशांक म यम गटात सवात अिधक अस याचे आढळते.

उ   कृषी भमूी उपयोजन मता दशे 
१९८१ या वष  कुठ याच तालु यात कृषी भूमी उपयोजन िनदशांक 

आढळून यते नाही यामुळे याकाळात िज ात िनदशांक िन  व म यमच आढळून यतेो
म ये उमरखेड, दार हा  आिण राळेगाव तालु यात भूमी उपयोजन मता ही 

. तर २००१ म ये केवळ घाटंजी तालु यात ही मता अिधक अस याच े
म ये नेर व कळंब या दोन तालु यात हा िनदशांक उ  अस याचे आढळून यतेे
२००१ व २०११ या ित ही काळात वेगवेग या तालु या ये भूमी उपयोजन 

मता उ  आढळत े यात एकसारखेपणा आढळून येत नाही. जे तालुके १९९१ म ये उ
. नकाशा मांक १ ते ४ म ये यवतमाळ िज ातील भूमी उपयोजन 

दर यान तालुकािनहाय दशिवली आह.े

कृषी भमूी उपयोजन मततेील बदल  
म ये यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपयोजनेतील बदल 

त े २०११ याकाळातील दशिव यात आलेला आह.े 
१९८१ ते १९९१ आिण १९९१ ते २००१ याकाळात घट झालेली दसून 

१९८१ ते १९९१ याकाळात ३५.८ ने कमी झाले असून 
ने कमी झालेले दसून येते. २००१ ते २०११ याकाळात मा  यात 

सारणी माकं २ 
यवतमाळ िज हा – कृषी भमूी उपयोजन मततेील बदल (१९८१ त े

१९८१ त े१९९१  १९९१ त े२००१  २००१ त े
-२ .२३  -१ .१७  ३४
-६ .४  -३ .३८  -७

-५ .५५  -७ .५  १८
-२ .७७  -४ .३६  -१
१० .९५  -१४ .८  ७२
-५ .७३  -३ ०२
-२ .२५  ११ .६९  -४
२ .६८  -४३ .६  २६
११ .३  -१० .२  १५

-  -  ४३५८
३ .२  १५ .५४  -२९

-४६ .५२  ४४ .७३  ३१७
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घाटंजी, राळेगाव, वणी, 
भूमी उपयोजन मता म यम अस याचे आढळते. तर 
लु यात म यम असलेले दसून येते िज ात २००१ 

म ये केवळ केळापरू आिण पुसद तालु यात भूमी उपयोजन मता म यम असून २०११ म ये महागाव, 
पुसद तालु यात २००१ व 

या वष  कुठ याच तालु यात कृषी भूमी उपयोजन िनदशांक ११० 
आढळून यते नाही यामुळे याकाळात िज ात िनदशांक िन  व म यमच आढळून यतेो. 

दार हा  आिण राळेगाव तालु यात भूमी उपयोजन मता ही 
म ये केवळ घाटंजी तालु यात ही मता अिधक अस याच े

म ये नेर व कळंब या दोन तालु यात हा िनदशांक उ  अस याचे आढळून यतेे. 
या ित ही काळात वेगवेग या तालु या ये भूमी उपयोजन 

म ये उ  होते ते २००१ व 
म ये यवतमाळ िज ातील भूमी उपयोजन 

ल बदल १९८१ ते १९९१, 
 यवतमाळ िज ातील 

याकाळात घट झालेली दसून 
ने कमी झाले असून १९९१ ते २००१ 
याकाळात मा  यात ४६.२६ नी वाढ 

त े२०११) 
त े२०११ 

३४ .६  

७ .९  

१८ .१  

१ .८  

.२  

.२  

४ 

२६ .८  

.५  

.५८  

२९ .४७  

.१७  



              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI - Issue IX (September 202

तालकेु  १९८१ 
राळेगाव 

मारेगाव 

झारीझामणी  
वणी  
एकूण  

              ोत – संशोधक 
 
१९८१ त े१९९१ मधील बदल  
 याकाळात उमरखेड, मारेगाव
उपयोजन मतेत वाढ झाललेी दसते तर इतर सव तालु यात यात घट झालेली आहे
बदल झाले आहते. राळेगाव मधील धना मक बदल 
केळापूर (-४६.५२) तालु यात आढळून येते
१९९१ त े२००१ मधील बदल  
 याकाळात पसुद, घाटंजी आिण केळापूर या तालु यात धना मक बदल झालेले आढळून येते
तालु यातील िनदशांक १० पे ा अिधक न े वाढलेला आहे
(४४.७३) दसून येतो. इतर सव तालु यांम ये उपयोजन मता कमी झालेली असून उमरखेड 
तालु यात ही घट सवािधक आढळून येते
२००१ त े२०११ मधील बदल  
 िज ात २००१ ते २०११ 
वाढलेला आढळतो. महागाव, केळापूर
कळंब व उमरखेड मधील वाढ १५ 
िज ात सवािधक आह.े  उव रत तालु यात यात घट झालेली असून घाटंजी 
सवात ह त असलेली आढळते
उपयोजानातील बदल तालकुािनहाय दशिवले आहे
 

 

-५०.

-४०.

-३०.

-२०.

-१०.

०.

१०.

२०.

३०.

४०.

५०.

बद
ल

नेर

बा
भ

ूळ
गा

व
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१९८१ त े१९९१  १९९१ त े२००१  २००१ त े
२१ .८९  -३२ .१४  -२१७
२ .६८  -२ .३७  ५६३

 -  - ०११
-७ .०१  -९ .२६  १५५१
-३५ .८  -१२ .७३  ४६२६

 
मारेगाव, घाटंजी, दार हा, महागाव आिण राळेगाव या 

उपयोजन मतेत वाढ झाललेी दसते तर इतर सव तालु यात यात घट झालेली आहे
राळेगाव मधील धना मक बदल (२१.८९) सवािधक आढळून येतो
तालु यात आढळून येत.े 

 
घाटंजी आिण केळापूर या तालु यात धना मक बदल झालेले आढळून येते

पे ा अिधक न े वाढलेला आह.े केळापूर तालु यातील बदल हा सवािधक 
इतर सव तालु यांम ये उपयोजन मता कमी झालेली असून उमरखेड 

तालु यात ही घट सवािधक आढळून येत.े 
 

२०११ दर यान एकूण ९ तालु याम ये भूमी उपयोजन काय मता िनदशांक 
केळापूर, मारेगाव व दार हा म ये िनदशांकातील वाढ 
१५ ते ३० दर यान आढळते. नेर (३४.६) व आण  

उव रत तालु यात यात घट झालेली असून घाटंजी (-२९
सवात ह त असलेली आढळते. आलेख मांक १ म ये १९८१ ते २०११ 

तालकुािनहाय दशिवले आह.े 
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तालुके
आलेख मांक १

यवतमाळ िज हा
कृषी भूमी उपयोजन मतेतील बदल (१९८१ ते २०११)

१९८१ ते १९९१ १९९१ ते २००१ 

२००१ ते २०११
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त े२०११ 

.१७  

.६३  

.११  

.५१  

.२६  

महागाव आिण राळेगाव या तालु यात भूमी 
उपयोजन मतेत वाढ झाललेी दसते तर इतर सव तालु यात यात घट झालेली आह,े हणजेच ऋणा मक 

सवािधक आढळून येतो. तर सवािधक घट ही 

घाटंजी आिण केळापूर या तालु यात धना मक बदल झालेले आढळून येते. या 
केळापूर तालु यातील बदल हा सवािधक 

इतर सव तालु यांम ये उपयोजन मता कमी झालेली असून उमरखेड (-४३.६) 

तालु याम ये भूमी उपयोजन काय मता िनदशांक 
मारेगाव व दार हा म ये िनदशांकातील वाढ १ते ८ असून वणी, 

व आण  (४३.५८) मधील वाढ 
२९.४७) तालु यातील घट 

२०११ दर यान कृषी भूमी 

 

वण
ी 
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िन कष व उपाययोजना  
  यवतमाळ िज ातील कृषी भूमी उपायोजन काय मतेत 
एकसारखेपणा नसून यात सारखे बदल होत असललेे आढळून येतात
होती या तालु यात कालांतराने भूमी उपयोजन 
 पज यातील अिनिशचीतता
भूमी उपयोजन मतेवर ामु याने भाव अ यास दशेात होत अस याचा आढळून येतो
 अ यास दशेात भूमी उपयोजनेम ये पडीत जिमनीच े े  ह े कमी झा
सुपीकता टकिव यासाठी ह े े  मा माने ठेवणे आव यक असते
वाढिवणे आव यक आह.े तसेच कमी पज याची िपके
सचन, यो य िबयाणे व यो य खतांचा वापर 

काय मता वाढून कृषीचा िवकास हो यास मदत होईल
 वतमान आिण भिव यातील लोकसं यचेी गरज पूण कर यासाठी िव मान भमूी उपयोजन 
प तीत सुधारणा आव यक आह े याचा भाव काय मतवेर व अथ व थेवर सकार मक होईल
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अ यास दशेात भूमी उपयोजनेम ये पडीत जिमनीच े े  ह े कमी झा
सुपीकता टकिव यासाठी ह े े  मा माने ठेवणे आव यक असते. िज ातील येक तालु यात ह े े  
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१९८१ ते २०११ याकाळात 
या तालु यात आधी मता अिधक 

 
जिमनीचा आकार इ यादी घटकांचा 

भूमी उपयोजन मतेवर ामु याने भाव अ यास दशेात होत अस याचा आढळून येतो.  
अ यास दशेात भूमी उपयोजनेम ये पडीत जिमनीच े े  ह े कमी झालेले आह.े जिमनीची 
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