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मराठवा ातील

 
प रचय: 

भारतात, कृषी हे आिथक

नाही तर लोकसं े ा खूप मो ा

उ ादनातील सुधारणा िकंवा 

लोकसं ा झपा ाने वाढत आहे

ापैकी अनेकांचा शेतीचा आधार

मराठवा ातील शेती ा सम ा

कृषी े ातील सवात मह ा ा

पाऊस आिण िसंचन: 

पाऊस हा अिनि त आहे

ब तांश म म क , लघु पाटबंधारे

सुिवधा अस ाने शेतकरी गरजे ा

मातीची धूप: 

मातीची धूप ही गंुतागंुतीची

िठकाणी बदलते. या कारची माती

अ ास देशात सुपीक जमीन

अितशय गंभीर सम ा बनली आहे

खंिडत आिण लहान जमीन हो ं

िवखंडन झा ामुळे शेतक

गावांतील वेगवेग ा भूखंडांवर

अिनयिमत असतो. 

असामा  वीज पुरवठा: 

भारता ा ामीण भागात

िवजे ा अपु या पुरव ामुळे 

िवजे ा भारिनयमना ा धोरणावर
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मराठवा ातील शेती सम ांचा अ ास 

 
रवी राम पवार 

आिथक चळवळीचे सवात मोठे े  आहे. हे केवळ अ

मो ा माणात रोजगार देखील दान करते. बळ

 बदल हे कृषी े ातील उ ादनावर अवलंबून

आहे, ामुळे अ  आिण उपभो  व ूं ा मागणीत

आधार आहे. भारतीय शेती अनेक सम ांना तोडं देत

सम ा: 

मह ा ा आिण सामा  सम ा खालील माणे आहेत

हा अिनि त आहे. ामुळे भारतीय शेतीला मोठा फटका बसतो

पाटबंधारे योजना, िसंचन िविहरी कोर ा पडतात

गरजे ा वेळी िपकांना पाणी देऊ शकत नाहीत. 

गंुतागंुतीची सम ा आहे आिण ती माती ा वैिश ांनुसार

माती सुपीक नाही. जिमनीची धूप थेट पीक उ ादकतेवर

जमीन अनु ादक कर ात आली आहे. मातीची झीज

आहे. 

हो ं  : 

शेतक-यां ा हो ं म े जिमनीचा एकच कॉ ॅ

भूखंडांवर अनेक छोटे िवखुरलेले भूखंड असतात ांचा 

भागात िवजेचा पुरवठा खंिडत आिण चढ-उतार ही एक

पुरव ामुळे भारता ा ामीण भागात फळबागांची भरभराट

धोरणावर शेतकरी आिण ाम थ समाधानी नाहीत. 
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अ  आिण क ा मालच 

बळ े  अस ाने, रा ीय 

अवलंबून असतात. यािशवाय, 

मागणीत वाढ होत आहे, 

देत आहे. 

आहेत. 

बसतो. ामुळे उ ा ात 

पडतात. िसंचना ा अपु या 

वैिश ांनुसार वेगवेग ा 

उ ादकतेवर प रणाम करते. 

झीज ही भारतातील एक 

कॉ ॅ  ॉक नसून 

 आकार अनेकदा खूप 

एक सामा  गो  आहे. 

भरभराट होत नाही. स ा 
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ि या आिण िवपणन: 

िवपणन ा सुिवधेअभावी

ापारी आिण म थांवर अवलंबून

भागातील शेतक यांना िनयिमत

गावातच िवकतात. 

कमी उ ादकता: 

शेतकरी डा ा साहा ाने

ाणी आिण कुटंुबातील सद  यांची उपजीिवका यावरच अवलंबून आहे

नस ामुळे शेतीची प त िह पारंपा रक आहे

शेतकरी हा आिथक बाजूने कमकुवत अस ामुळे ते

नाहीत. प रणामी उ ादकता कमी

शेती वसायातील िह देखील एक मोठी सम ा आहे

अपुरी वाहतूक आिण साठवण

ामीण भागातील ब तांश

अशा प र थतीत शेतक  यांना ांचा

पडते, जे कमी असणे बंधनकारक

वंिचत राहतात. 

एमएसपी बाबत सम ा: 

िकमतीत मोठी घसरण

िकंमत समथन ऑपरेश ारे

िनिव ामधील तफावत ल ात घेऊन

कामगार सम ा: 

जी ी आपली मु

ब तांश शेतमजूर समाजातील सामािजक

गरीब शेतकरी आिण बँिकंग 

ामीण भागातील शेतक  यां

सावकार आिण सावकारां ा 

कज व पतपुरवठा सुिवधा दे ास

ाजावर कज घेतले. शेतक यांना
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सुिवधेअभावी शेतक यांना ां ा शेतमालाची िव ेवाट लाव ासाठी

म थांवर अवलंबून राहावे लागते. जे फेकले ा िकमतीत िवकले

िनयिमत िवपणन सुिवधा िमळत नाही. ब तांश शेतकरी

साहा ाने लहान आिण िवखुरले ा िठकाणी िपकांची

सद  यांची उपजीिवका यावरच अवलंबून आहे. शेती

नस ामुळे शेतीची प त िह पारंपा रक आहे, ाचा िवपरीत प रणाम हा ां ा प रणाम िदसून येतो

शेतकरी हा आिथक बाजूने कमकुवत अस ामुळे ते चांग ा दजाची खते, िबयाणे

कमी आहे. वीज, िसंचन, पतपुरवठा यासार ा सुिवधांचा

शेती वसायातील िह देखील एक मोठी सम ा आहे. 

साठवण सुिवधा : 

ब तांश र े हे बैलगाडीचे र े असून पावसा ात 

ांचा माल कापणीनंतर ताबडतोब चिलत बाजारभावावर

बंधनकारक आहे. अशा ासदायक िव ीमुळे शेतकरी ां ा

घसरण होत असताना शेतक यां ा उ ादकांचे िहत

ऑपरेश ारे. भारतीय शेतक याची मु  मागणी ही 

घेऊन िकंमत िनि ती करावी. 

मु  कमाई काही शेतीचे काम क न िमळवते ाला

सामािजक आिण आिथक ा मागासले ा घटकांमधून

 सुिवधा: 

शेतक  यांची कजबाजारीपणा ही एक लंत सम ा

चंड कजबाजारी शेतकरी आहेत. रा ीयकरण व 

दे ास तयार नाहीत. ामुळे शेतक यांनी गावातील 

शेतक यांना कजबाजारीपणाकडे नेत आहे. 
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लाव ासाठी थािनक 

िवकले जाते. दुदवाने, या 

शेतकरी आपला शेतमाल 

िठकाणी िपकांची लागवड करतात. 

शेती अवजारे िह आधुिनक 

ाचा िवपरीत प रणाम हा ां ा प रणाम िदसून येतो. 

िबयाणे खरेदी क  शकत 

सुिवधांचा अभाव आहे. 

 ते िन पयोगी ठरतात. 

बाजारभावावर िवकणे भाग 

ां ा वैध उ ापासून 

िहत जपले पािहजे आिण 

 आहे की िकमती ा 

ाला शेतमजूर णतात. 

घटकांमधून येतात. 

सम ा आहे. गावातील 

 इतर बँका शेतक यांना 

 सावकारांकडून मो ा 
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