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गोषवारा : 

  १९९१ नंतर भारतात नवीन आर्र्थक सुधारिा राबणवण्यात आल्यात. त्या अनुषंगाने 

शेती के्षत्रातही अनेक पररवतथने घडून आले आहते. मौद्रद्रक दषृ्टीने णवचार केल्यास भारताच्या 

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषी के्षत्राचा णहस्सा कमी होत आह.े तरीपि रोिगाराच्या दषृ्टीने 

णवचार केल्यास कृषी के्षत्राची भूणमका भारतीय अर्थव्यवस्र्ेत अणतशय महत्वपूिथ आह.े अन्नधान्य 

व कच्च्या मालाच्या उत्पादन वाढीचा कल द्रदसून येतो. शेतीमध्ये णवणवधीकरि द्रदसून येत आह.े 

णवदेशी व्यापारात कृषी णनयाथत वाढ होत आह.े णडणिटल कृषी व्यवस्र्ापन  करण्यात येत 

आह.े नैसर्गथक व सेंद्रीय शेतीला चालना देण्यात येत आह.े भांडवल गुंतविूक वाढीचाही कल 

आह.े यांणत्रकीकरि कृषी के्षत्रात द्रदसून येत आह.े णनयोिन काळात कृषी के्षत्रात मोठा बदल 

होत असलातरी भारतीय कृषी समोर अनेक समस्या आहते. या शोधणनबंधात भारतीय शेतीतील 

नवीन प्रवृत्ती आणि समस्यांचा णवचार मांडलेला आहे.  

बीिशब्द : उदारीकरि‚  धारिके्षत्र‚ यांणत्रकीकरि‚  णवपिन‚ ससंचन 

शोधणनबधंाचा उद्देश व सशंोधन पद्धती : 

  भारतातील शेती के्षत्रात नवीन प्रवृत्तींचा कल िािून घेिे व शेतीसमोरील असलेल्या 

समस्यांचा अभ्यास करिे हा शोधणनबंधचा उद्देश आह.े या शोधणनबंधात णितीय सामग्रीचा 

आधार घेतलेला आह.े इंटरनेट‚ लेखकांची पुस्तके‚ शासकीय अहवाल व वृत्तपत्रांचा आधार 

घेतलेला आह.े  

प्रस्तावना : 

भारतात स्वातंत्र्यपूवथ काळ व नंतरच्या काळात भारतीय कृषी के्षत्र ह ेअत्यंत महत्वाचे 

के्षत्र आह.े ह े तथ्य यावरून लक्षात येते की, या के्षत्रात बहुसंख्य िनता कायथरत आह.े 

देशाच्या आर्र्थक णवकासा बरोबरच कृषी के्षत्रातही बदल घडून आलेला आह.े णनयोिन काळात 

औद्योणगकरिाला चालना देण्यात आली. त्यामुळे औद्योणगक णवकासाचा वेग वाढला.  औद्योणगक 

णवकास व तांणत्रक णवकासामुळे भारतीय कृषी के्षत्रात अनेक बदल घडून आले.  पूवीच्या काळी 

उदरणनवाथहाच्या हतूेने कृषी करण्यात येत होती परंतु आि व्यवसाणयक दषृ्टीकोि डोळ्यासमोर 

ठेवून कृषी केली िात आह.े मागासलेले तंत्रज्ञान व शेती करण्याची परंपरागत पद्धती यामुळे 
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शेतीची उत्पादकता अत्यंत कमी होते. शेतीची उत्पादकता कमी असण्याची अनेक कारिे आहेत. 

भारतीय कृषीच्या संदभाथत चचाथ करण्याच्या पूवी त्यांची काही वैणशष्ट्ये लक्षात घ्यावे लागतील. 

१.  मौद्रद्रक दषृ्टीने णवचार केल्यास आि भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषीचे योगदान 

१७.४ % आह.े मात्र णवत्तीय वषथ १९५०-५१ मध्ये याचा णहस्सा ५५.४ % होता. 

अशाप्रकारे राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी चे योगदान घटत आहे तर औद्योणगक आणि सेवा के्षत्राचे 

योगदान णनरंतर वाढत आह.े परंतु उपिीणवकेकररता देशातील ४९ प्रणतशत लोकसंख्या कृषी 

के्षत्रावर णनभथर आह.े याचाच अर्थ असा की, भारतातील ४९ प्रणतशत लोकसंख्या सकल राष्ट्रीय 

उत्पन्नाच्या फक्त १७.४ % मध्ये आपली उपणिणवका करतात. यावरून असे लक्षात येते की 

देशातील कृषीवर णनभथर असलेले लोक गरीब आहते. णवकणसत अर्थव्यवस्र्ा िसे अमेररका,  

इंग्लंड, िपान इत्यादी देशात कृषी के्षत्राचा णहस्सा सकल उत्पन्नाच्या केवळ 2% योगदान असून 

या के्षत्रात साधारितः 2 प्रणतशत लोकसंख्या ह ेआपल्या उपणिणवके कररता या के्षत्रावर णनभथर 

आह.े  

२.  कृषी, भारतीय अर्थव्यवस्र्ेत सवाथत मोठे असंघरटत के्षत्र आह.े कृषी असंघरटत के्षत्राच्या 

एकूि श्रम पुरवठ्याच्या 90% पेक्षा िास्त लोकांना रोिगार पुरवठा करते. 

३.  कृषी, भारतीय अर्थव्यवस्र्ेत केवळ सवाथत मोठे के्षत्र तर आहेच त्याच बरोबर सवाथत मोठे 

मुक्त खािगी के्षत्र सुद्धा आह.े 

४.  भारत काही उत्पादनाच्या बाबतीत महत्वपूिथ कृषी णनयाथतक देश म्हिून पुढे येत आहे.  

िसे कापूस‚ तांदळू‚ साखर‚ तेल इत्यादी. िागणतक व्यापार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार 

२०१६ मध्ये िागणतक पातळीवर भारतीय कृषी णनयाथत व आयात अनुक्रमे २.४० % आणि 

१.४६ % होता.  तर २००९-१० मध्ये कृषी णनयाथत कृषी िीडीपीच्या ७.९५ % होता तर 

२०१६-१७ मध्ये वाढ होऊन १२.५ % झाला. याच कालावधीत कृषी आयात सुद्धा कृषी 

िीडीपीच्या  ४.९० % वरून ६.१ % वाढ झाली.  

५.  भारत सरकारने वषथ २००२ मध्ये कृणषके्षत्राला अर्थव्यवस्र्ेच्या प्रमुख पे्ररक शक्तीच्या 

रूपात स्र्ान द्रदले आह.े 

६.  दरवषी कृषी उत्पादन वाढणवण्याचे लक्ष्य णनधाथररत करण्यात येते. ते लक्ष पूिथ होते ककंवा 

नाही ह ेनैसर्गथक पररणस्र्तीवर अवलंबून आह ेकारि बरीच शेती णनसगाथवर अवलंबून आह.े 

७.  अिूनही कमीत कमी 65% के्षत्र अणनयणमत मान्सूनवर णनभथर आह.े 

८.  णवकणसत देशाच्या मानाने भारतातील कृषी के्षत्राची उत्पादकता अत्यंत कमी आह.े त्यात 

काही उत्पादनात वाढ होत असली तरी अनेक शेतमालाच्या उत्पादनात णनम्न उत्पादकता 

असलेली द्रदसून येते. 
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भारतीय शेतीतील नवीन प्रवतृ्ती : 

  १९९१ नंतर भारतात नवीन आर्र्थक सुधारिा करण्यात आल्या. खािगीकरि‚ 

उदारीकरि व िागणतकीकरि (खाऊिा) या धोरिाचे अंमलबिाविी भारतात करण्यात आले. 

त्याचा पररिाम  होऊन भारतीय शेतीतील प्रवृत्तीत बदल घडून आला.  

१.  अन्नधान्याचे उत्पादन वाढण्याचा कल : 

कृषी लागवड पद्धतीमध्य े बरेच बदल घडून आलेत त्यामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात  

वाढ होऊ लागली. हररत क्रांतीमुळे णनयोिन काळात शेतीची उत्पादकता व उत्पादनात वाढ 

झाली. नवीन तंत्रज्ञान व व्यवस्र्ापनाचा अवलंब कृषी के्षत्रात होऊ लागला. कृषी के्षत्रात अनेक 

कृषी संबंधी योिना राबणवल्या िात आहते त्याचा फायदा शेतकऱयांना तर होतोच परंतु 

देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढण्याकररता होतो. देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढि े

आवश्यक आह ेकारि आपल्या देशातील लोकसंख्येचा आकार मोठा असून वाढीचा दर िास्त 

आह.े ह्या लोकसंख्येचे भरि-पोषि होण्याकररता व णनयाथत वाढावीण्याकररता अन्नधान्याचे 

उत्पादन वाढणविे आवश्यक ठरते भारतात अन्नधान्याच्या वाढीला चालना द्रदल्यामुळे अन्नधान्याचे 

उत्पादन काढण्याची प्रवृत्ती द्रदसून येते. 

२.  शतेीचे णवणवधीकरि : 

  शेती अन्नधान्याची मागिी पूिथ करते त्याचबरोबर णवकासाकररता आवश्यक असलेल्या 

गरिा सुद्धा पूिथ करीत असते. अलीकडच्या काळात अन्नधान्य बरोबरच व्यवसाणयक णपक तसेच 

फळबाग, भािीपाला, सुकामेवा, फुलशेती असे पररवतथन आलेल े शेती के्षत्रात द्रदसून येते.  

ग्रामीि के्षत्रात दगु्ध व्यवसाय‚ पशूपालन‚ मत्स्यव्यवसाय‚ मधमाशा पालन‚ कुक्कुटपालन यात 

मोठ्या प्रमािात वाढ झालेली आह.े त्यामुळे शेतकऱयांच्या उत्पन्नात व उत्पादनात भर पडत 

आह.े  

३.  बागायती उत्पादनामध्य ेवाढता कल : 

  भारतात हवामान‚ िणमनीची पोत‚ वातावरि याबाबत णवणवधता असल्यामुळे 

भारताच्या णनरणनराळ्या प्रदेशात णनरणनराळे फळे‚ पालेभाज्या‚ मसाले‚ चहा‚ कंद णपके‚ 

औषधी वनस्पती व सुगंधी वनस्पती अशा अनेक मोठ्या प्रमािात बागायती णपके घेण्यास 

भारतीय शेतकऱयांची प्रवृत्ती आि वाढीस लागली आह ेअसे लक्षात येते. बागायती उत्पादनात 

वाढ होत असल्यामुळे  या वस्तूची णनयाथतही वाढलेली आह.े तसेच णनयाथत मूल्य ही वाढलेले 

आह.े  

४. फ्लोररकल्चरल लागवडीमध्य ेवाढ : 
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  भारतात अनेक राज्यात फुलांच्या उत्पादनातील शेती लागवडीमध्ये वाढ होत आह.े  

उदारीकरिानंतर व्यवसाणयक शेती म्हिून फ्लोररकल्चरल शेतीला चालना णमळाली आहे.  

फुलांच्या णनयाथतीतून दरवषी भारत णवदेशी चलन प्राप्त करीत आह.े तसेच भणवष्ट्यात या 

उत्पादनाला चालना देिे गरिेचे आह.े 

५.  कृषी णनयाथत वाढीचा कल : 

  भारतातील कृषी णनयाथत सतत वाढत आह ेव भणवष्ट्यकाळात त्यात मोठी वाढ होण्याची 

शक्यता आह.े कृषी के्षत्रात मिुरी दर कमी असल्यामुळे व अनुकूल उत्पादन पररणस्र्ती 

असल्यामुळे तसेच कमी भांडवलात उत्पादन करता येत असल्यामुळे कृषी णनयाथतीच्या संदभाथत 

भारताला अनुकूलता असलेली द्रदसून येते. अनुकूल णनयाथत धोरिामुळे कृषी णनयाथत वाढण्यास 

संधी णनमाथि झाल्या आहते. कृषी णनयाथत वाढीमळेु रोिगारीच्या संधीही कृषी के्षत्रात णनमाथि 

झालेले आहते. अनेक कृषी वस्तूच्या णनयाथतीला चालना देण्याकररता भारत सरकारने णनयाथतीला 

परवानगी देण्यात आली आह.े खाऊिा धोरिामुळे भारतीय णनयाथतदारांना णवदेशी  बािारात 

कृषी उत्पादनाची णनयाथत करण्याची संधी उपलब्ध झाली आह.े त्यामुळे उत्पादन  वाढीची 

प्रवृत्ती भारतीय शेतकऱयांमध्ये णनमाथि झालेली आहे. नवीन आर्र्थक सुधारिांमुळे कृषी के्षत्रातील 

असंतुलन दरू करून कृषी ला स्पधाथत्मक णवकास घडवून आिण्याकररता धोरिात्मक बदल 

करण्यात येत आहते. कृषी णनयाथतक उत्पादकांना पतपुरवठा व इतर मदत करण्यात येत 

असल्यामुळे कृषी णनयाथत प्रवृत्ती वाढत आह.े फळे, भाज्या व फुले तसेच नाणशवंत उत्पादनाची 

णनयाथत करण्यासाठी िलद वाहतुकीवर अनुदान द्रदले िात आह े त्यामुळे णनयाथतीला प्रोत्साहन 

णमळत आह.े  

६.  णडणिटल कृषी व्यवस्र्ापन : 

  कृषी के्षत्रात णडणिटल हस्तके्षप बराच वाढलेला आह.े कृषीमध्ये नवप्रवतथनाला चालना 

द्रदली िात आह.े कृषी उत्पादन‚ पीक व्यवस्र्ापन‚ संचयन‚ प्रद्रक्रयन‚ बािारपेठेची पररणस्र्ती 

तसेच दगु्ध व्यवसाय‚ पशूपालन‚ कुकुटपालन या व्यवसायामध्ये सुद्धा णडणिटल तंत्रज्ञानाचा 

मोठ्या प्रमािात वापर करण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ होत आह.े त्यामुळे शेतकऱयाच्या उत्पन्नात वाढ 

घडून येत आह.े णडणिटल तंत्रज्ञानामुळे कृषी के्षत्रात नाणवन्यपूिथ उपक्रम राबवले िात आह.े 

हवामान अंदाि‚ नवनवीन नैसर्गथक संसाधन व्यवस्र्ापनामुळे या के्षत्रात नवीन क्रांती घडून येत 

आह.े भारतीय शेतीचे स्वरूप आधुणनक काळात बदलत असलेले आपल्याला द्रदसून येते.  

७.  िलव्यवस्र्ापनाचा कल : 

   उपलब्ध िलसंसाधनांच्या ६० % स्रोत कृषीमध्ये वापर होतो. भारतात िलसंसाधन 

मोठ्या प्रमािात उपलब्ध असूनही ६५% पेक्षा िास्त िमीन ससंचनाखाली नाही. मोसमी 

पावसावर अवलंबून आह.े मोसमी पाऊस अणनयणमत असल्यामुळे शेती उत्पादनातही अणनयणमतता 

असते. परंतु णनयोिन काळात शेतीत मोठ्या प्रमािात भांडवल गुंतविूक होत असल्यामुळे 
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िलससंचन वाढत आह.े प्रधानमंत्री कृषी ससंचाई योिनेमुळे ससंचनाचे के्षत्र वाढत आह.े 

अल्पभूधारक शेतकरी यांना िलव्यवस्र्ापनामुळे मोठा फायदा होऊ शकतो. अणनयणमत पाऊस 

आणि भूगभाथतील िलसंपत्ती संकुणचत होत असल्यामुळे पाण्याचे ताि शेतकऱयांपुढे वाढत आह.े 

िलव्यवस्र्ापन केल्यास शेतकऱयांपुढे असलेले ससंचनाचे प्रश्न सोडवता येतील.  

८.  नैसर्गथक व सेंद्रद्रय शेतीला चालना : 

  वाढत्या लोकसंख्येला अन्नाची गरि भागणवण्याकररता ककंवा वाढती मागिी पूिथ 

करण्याकररता हररत क्रांतीनंतर रासायणनक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरात मोठ्या प्रमािात 

वाढ झाली आह.े नैसर्गथक साधनांच्या अमयाथद शोषिामुळे पयाथवरि व कृणषके्षत्राला मोठा धोका 

णनमाथि झाला आह.े पयाथवरि तसेच कृणषके्षत्राला या नुकसानी पासून वाचणवण्यासाठी िैणवक 

तंत्रज्ञानाचा वापर ककंवा नैसर्गथक व सेंद्रद्रय शेतीला चालना देण्यात येत आह.े 

९.  अनदुानाचे वाढते प्रमाि : 

  भारतात शेतीकररता देण्यात येिाऱया अनुदानाचे प्रमाि वाढत आह.े सध्याच्या 

उदारीकरिाच्या काळात अर्थसंकल्पात अनुदानाचे प्रमाि कमी करण्याच्या हालचाली सुरू आहते 

परंतु रािकीय लाभाकररता अनुदानाचे प्रमाि कमी होत नाही असे द्रदसून येते.  नैसर्गथक 

संकटामुळे व चुकीच्या व्यवस्र्ापनामुळे शेतकऱयांना मोठ्या प्रमािात किथमाफी करण्याच्या 

प्रवृत्तीत वाढ झाली आह.े किथमाफी मुळे शेतकरीवगथ सुद्धा किथ परतफेड णनयणमत करीत नाहीत 

ककंवा नैसर्गथक आपत्तीमुळे किथपुरवठा परतफेड होत नाही.  

१०.  शतेीत भाडंवल गुतंविकुीचा वाढता कल : 

  नवीन आर्र्थक सुधारिा नंतरच्या काळात कृषी के्षत्रातील गुंतविुकीत वाढ होत आह.े  

कृषी के्षत्रातील सावथिणनक गुंतविुकीचे प्रमाि कमी होत आह ेतर खािगी गुंतविुकीचे प्रमाि 

वाढत असलेले द्रदसून येते. िीडीपीमध्ये कृषी के्षत्राच्या भांडवलाच्या णनर्मथतीतील वाटा कमी 

होिे सचंतेची बाब आह.े शेतीला प्रोत्साहन देण्याकररता सरकार प्रयत्न करीत आह.े  

११.   कृषी क्षते्रामध्य ेयाणंत्रकीकरिाचा काल : 

  भारतात कृषी के्षत्रात परंपरागत पद्धतीबरोबरच यांणत्रकीकरिाला सुद्धा चालना देण्यात 

येत आह.े भांडवलाच्या गुंतविुकीमुळे शेतीतील आधुणनक तंत्रज्ञानाचा फायदा णमळवून 

घेण्याकररता यांणत्रकीकरि होत आह.े शासकीय योिनांच्या माध्यमाने व कृषी के्षत्रातील 

संशोधनामुळे यांणत्रकीकरि होत असलेले द्रदसून येते. यांणत्रकीकरिाचा फायदा शेतकऱयांना होत 

आह.े यांणत्रकीकरिामुळे शेतीला आधुणनक व व्यावसाणयक शेतीचे फायदे णमळवता येतात. कृषी 

प्रद्रक्रया उद्योगांमध्ये सुद्धा यांणत्रकीकरिाचा वापर वाढलेला आह.े  
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  वरील प्रकारची प्रवृत्तीचा कल भारतीय शेतीमध्ये अलीकडच्या काळात द्रदसून येत आह.े 

स्वातंत्र्यानंतर कृषी के्षत्रात अनेक बदल होत असले तरी अिूनही भारतीय कृषी मध्ये खालील 

समस्या द्रदसून येतात. 

भारतीय कृषी क्षते्रातील समस्या : 

  भारतीय शेती अनेक समस्यांनी ग्रस्त आह े त्यातील काही समस्या नैसर्गथक आहते तर 

काही मानवणनर्मथत आहते.  

१.  धारिक्षते्रचा अद्रकफायतशीर आकार : 

  भारतात अंतरणवभािन व अपखंडनामुळे धारिके्षत्र अणतशय कमी होत आहते.  

भारतातील वारसा हक्क कायद्यामुळे लहान लहान तुकडे िणमनीचे होत आहते. आपल्या देशातील 

णनम्न उत्पादकता व शेतीच्या मागासलेपिाचे मुख्य कारि होय. अनाआर्र्थक शेती असल्यामुळे 

शेतकऱयांचे श्रम व वेळ वाया िातो. िणमनीचा आकारमान लहान असल्यामुळे आधुणनक पद्धतीने 

शेती करता येत नाही. ही समस्या दरू करण्याकररता िणमनीच्या तुकड्याचे आर्र्थक धारि के्षत्र 

तयार करायला पाणहिे. तसेच सहकारी शेती‚ सामुदाणयक शेती यावरील उपाय होऊ शकतो. 

२.  रासायणनक खते व कीटकनाशकाचंा वापर : 

  भारतात वषाथनुवषथ शेत िणमनीचे शेती उत्पादनाकररता वापर होत आह.े शेतीत हररत 

क्रांतीमुळे रासायणनक खत व कीटकनाशकांचा वापर सतत वाढत आह े त्यामुळे शेत िणमनीची 

उत्पादकता कमी होत आह.े िणमनीत रासायणनक खतांऐविी िैणवक खतांचा वापर केल्यास 

िणमनीची उवथरा शक्ती वाढण्यास मदत होते. भारतीय शेतकरी आर्र्थकदषृ्ट्या दबुथल असल्यामुळे 

शेतीमध्ये आवश्यकतेनुसार खतांचा वापर व कीटकनाशकांचा वापर करीत नाही.   कृषी 

णपकांचेही कीड‚ िंतू व तन यामुळे मोठ्या प्रमािात नुकसान होते. कीटकनाशकांचा अणत 

वापरामुळे पयाथवरिीय प्रदषूि ही समस्या णनमाथि होते. समस्या सोडणवण्याकररता शेतकऱयांना 

भांडवल पुरवठा व मागथदशथनाची आवश्यकता आह.े 

३.  णबयाण्यांची समस्या : 

  कृषी उत्पादन सातत्यपूिथ वाढीसाठी उत्तम णबयाण्यांची भारतीय शेतीत आवश्यकता 

आह.े परंतु भारतात अिूनही परंपरागत पद्धतीने तयार केलेले णबयािे वापरली िातात.  

त्यामुळे त्या णबयािांची उत्पादनक्षमता कमी राहते. गरीब शेतकरी संकररत णबयािे घेत नाहीत 

कारि त्यांच्याकडे भांडवल तुटवडा असतो. सरकारच्या धोरिानुसार शेतीला पुरेसे चांगले 

णबयािे णमळावेत याकररता प्रयत्न करण्यात येतो परंतु अिूनही मोठ्या प्रमािात परंपरागत 

पद्धतीने तयार केलेली णबयािेच वापरले िातात.  

४.  याणंत्रकीकरिाचा अभाव : 
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   देशात शेत िणमनीचे आकारमान मोठ्या प्रमािात असल्यास यांणत्रकीकरि काही प्रमािात 

झाल्याचे द्रदसून येते परंतु अल्पभूधारक शेतकऱयांमध्ये व शेतीमध्ये यांणत्रकीकरि झाललेे द्रदसून 

येत नाही. आर्र्थक अडचिीमुळे शेतकरी यांणत्रकीकरि करू शकत नाही. कृषी कायाथत 

यांणत्रकीकरिाचे कारि कामगार शक्तींचा अपव्यय काढवता येईल व शेती लाभदायक ठरेल. 

शेतकऱयांनी ट्रॅक्टर‚  कापिी यंत्र‚ मळिी यंत्र‚ ठठंबक ससंचन‚  तुषार ससंचन‚  या 

स्वरूपाचे यांणत्रकीकरिाचे धोरि राबणवल्यास भारतीय शेतीचा णवकास होऊ शकतो.  

५.  ससंचन समस्या : 

  भारतात कृषी के्षत्रात ससंचनाची समस्या मोठी आह.े दोन तृतीयांश शेत िमीन नैसर्गथक 

पावसावर अवलंबून आह.े भारतातील नैसर्गथक पाऊस अणनणित‚ अणनयणमत आह.े तसेच 

वेगवगेळ्या राज्यात व राज्यातील वेगवेगळ्या प्रदेशात पावसाचे प्रमाि कमी अणधक असते. 

साधारिता कालवे‚ णवणहरी‚ तलाव‚ टयुबवेल इत्यादी िारे शेती मध्ये ससंचन केले िाते. 

ससंचनाकररता मोठा खचथ येतो परंतु शेतकऱया िवळ भांडवल नसल्यामुळे ससंचन सोय होत 

नाही. ससंचनाच्या सदोष व्यवस्र्ापनामुळे सुद्धा िणमनीवर अणनष्ट पररिाम होतो. ससंचनाची 

क्षमता द्रकती आह‚े असलेल्या क्षमतेचा द्रकती वापर होतो‚ मोठ्या प्रकल्पा मुळे होिारे तोटे‚  

पािी पुरवठ्याच्या व्यवस्र्ापनाची कायथक्षमता असे अनेक प्रश्न णनमाथि होतात.  

६.  लोकसखं्यचेा भार : 

  भारतामध्ये शेतीवर अवलंबून असिारी लोकसंख्या अणतशय िास्त आह.े ग्रामीि के्षत्रात 

रोिगाराच्या संधी नसल्यामुळे बहुतेक ग्रामीि िनता शेतीशी संबंणधत कायाथत गुंतलेले असतात. 

बहुसंख्य लोक शेतीवर अवलंबून असले तरी त्यांच्यामुळे उत्पादनात णवशेष भर पडत नाही. 

कृषी के्षत्रात अणतररक्त लोक सामावलेले असल्यामुळे शेतीच्या उत्पादकतेवर णनणितपिे प्रणतकूल 

पररिाम होतो.  

७.  भांडवलाची समस्या : 

  कृषी उत्पादनात भांडवली या घटकाचे महत्त्व आधुणनक काळात फार वाढल ेआह.े  

इतर व्यवसायाप्रमािे शेती हा सुद्धा व्यवसाय असल्यामुळे प्रत्ययाची आवश्यकता असते.  

शेतीला उत्पादक व उपभोगासाठी किाथची गरि असते. ग्रामीि के्षत्रात किथ पुरवठ्याचे स्त्रोत 

दोन प्रकारचे असते. खािगीत स्त्रोत व संस्र्ात्मक स्त्रोत. खािगी स्त्रोतांमध्ये सावकार‚ 

नातेवाईक‚ िमीनदार‚ व्यापारी इत्यादी तर संस्र्ात्मक स्त्रोतात सहकारी संस्र्ा‚ व्यापारी 

बँका‚  सरकार इत्यादीचा समावेश होतो. पूवी संस्र्ात्मक स्त्रोता कडून फार कमी शेतीला 

पतपुरवठा होत होता. परंतु णनयोिन काळात संस्र्ात्मक स्त्रोताकडून मोठ्या प्रमािात शेतीला 

किथपुरवठा होत आह.े तरीपि शेती मध्ये उत्पादनात अणनणितता असल्यामुळे शेतीला 

किथपुरवठा पाणहिे त्या प्रमािात होत नाही. भारतातील कृषी के्षत्रातील ऋिग्रस्ततेचा णवचार 
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करताना किथमाफी देऊन‚ वेळप्रसंगी पॅकेि देऊन ककंवा आत्महत्या झाल्यानंतर मदत देऊन 

सुटिारा नाही.  आपली शेती व शेतकऱयांचे सक्षमीकरि करिे हाच खरा उपाय आह.े  

८.  णवपिन समस्या : 

  शेतमालाच्या णवपिनाचे प्रश्न वेगळेपिाने अभ्यासि ेआवश्यक आह ेकारि शेतमालाच्या 

पुरवठ्यावर शेतकऱयाची णनयंत्रि नसते. शेतकरी संघरटत नसल्यामुळे व शेतमाल त्वररत 

णवकण्याची गरि असल्यामुळे शेतकऱयाला णवशेष फायदा होत नाही. शेतमालाच्या णवपिनाची 

शेतमाल शेतात णनघाल्यापासून मालाचे एकत्रीकरि करिे‚  प्रतवारी णनणित करिे‚ प्रद्रक्रया‚ 

वाहतूक‚ संग्रहि‚ शेतमाल णवक्री इत्यादी अनेक कायथ शेतमाल णवपिन यामध्ये येतात.     

अशा प्रकारे भारतात शेतमाल णवपिनामध्ये अनेक समस्या आहते.  

णनष्ट्कषथ : 

  भारतात शेती के्षत्रात बदल घडून येत आहते. हा बदल सकारात्मक होत असलेला 

द्रदसून येतो. अन्नधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच व्यवसाणयक णपके घेण्याचा कल भारतीय शेतीमध्ये 

वाढलेला आह.े िोपयंत शेती के्षत्रात असलेल्या समस्या दरू होिार नाही तोपयंत शेतकरी व 

शेतीचा णवकास घडून येिार नाही.  
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