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1.

तावना (Introduction)
भारत दे शात स या मो या माणात सवच

े ात तं

ानाचा वापर, औ योगीकरण झाले

आहे . #श णाचा सार, संदेशवहन ,वाहतूक , अ#भयां& क' , मा यमे इ. सवा)चा *वकास होऊन दे श
गती,या -दशाने वाटचाल कर/त आहे . आयात-0नयात तून दे शी, *वदे शी 1यापार वाढला आहे .
उ योजकता *वकास होऊन पयायी व5तूचे उ6पादन मो या माणात होऊन बाजारपेठांत *व*वध
पयायी व5तूने सजले आहे . :ाहकां,या आवडीनुसार व5तू #मळत आहे . यातून :ाहक वग
समाधानी आहे . ह/ सव >कमया शेतीतून क,चामाल #मळतो ?हणून श@य आहे . आजह/ भारतात
70% लोक शेती 1यवसायावर अवलंबून आहे . अ6यंत ाचीन काळापासून भारतीय अथ1यव5थेत
शेतीला अनBयसाधारण मह66व आहे . ’महा6मा गांधींनी’ तर शेती ?हणजे भारतीय अथ1यव5थेचा
“आ6मा” आहे . जगात भारत कृ*ष धान दे श ?हणून ओळखला जातो.
भारत दे शातील जनतेला लागणारे अBनधाBय, उ योगांना लागणारा क,चामाल शेती
1यवसायातून #मळतो. ?हणून शेतीला अथ1यव5थेचा कणा ?हटले जाते. भारत दे शात जमीन
*वपुल माणात उपलJध आहे . 6यामुळे भारतीय अथ1यव5थेत शेतीचे 5थान अ6यंत मह6वाचे
आहे . शेती

े ामळ
ु े दे शां,या राKL/य उ6पBनात वाढ, रोजगार, क,,या मालाची उपलJधता,

अBनधाBयाचा पुरवठा, आMथक *वकास, दे शी *वदे शी 1यापार, 1यवसाय आNण उ योजकता वाढ
,*वकास व वO
ृ ी होPयासाठQ शेती

े ाची भू#मका फार मह66वाची आहे .

2. उ"#$टे (objectives)
1. आधु0नक तं ाचा वापर इ6याद/ंबाबत अSयास करणे.
2. माBसूनची अ0नय#मतता बाबत अSयास करणे.
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3. दे शा,या अथ1यव5थेत ि5थरता बाबत अSयास करणे.
4. भारतीय अथ1यव5थेत शेतीची भ#ू मका बाबत अSयास करणे.
5. शेतीची उ6पादकताबाबत अSयास करणे.
6. शेतीचे उ6पादन वाढ/साठQ उपाय बाबत अSयास करणे.
3. ग"ृ हतके:- (Hypothesis)
1. आध0ु नक तं ाचा वापर इ6याद/ंबाबत अSयास कर/त आहे .
2. माBसून बाबत अSयास कर/त आहे .
3. अथ1यव5था ि5थरतेबाबत बाबत अSयास करत आहे .
4. अथ1यव5थेत शेतीची भू#मका बाबत अSयास कर/त आहे .
5. शेती,या उ6पादकता बाबत अSयास होत आहे .
6. उ6पादन वाढ/बाबत संशोधन होत आहे .
4. आधु/नक तं1ाचा वापर
5वातंUयानंतर भारतात शेतीत अनेक सुधारणा झाला. मशागतीसाठQ आधु0नक पOतीचे
अवजारे यं े उपलJध झाल/. रासाय0नक खते, सुधाVरत &बयाणांचा शोध लागला. पाणीपुरव या,या
सोयीचा *व5तार झाला. कजपुरवठा करणाWया पतसं5था 0नमाण झाXया. शेतकर/ वगातील
अ ानता व 0नर रता कमी झाल/. तर/ह/ शेतकWयांची उदासीनता कायमच आहे . याचे मह66वाचे
कारण आध0ु नक शेती करणे खMचक आहे . शेतीतून #मळणारे उ6पBन अ6यंत कमी आNण
अ0निYचत आहे . भारतीय शेती 0नसगावर अवलंबून असXयाने उ6पादन वाढलेच असे नाह/. कारण
0नसगावर 0नयं ण ठे वता येत नाह/. नैसMगक आप6तीमुळे होणारे नुकसान *पक *वमा योजनेमुळे
भ\न 0नघाले तर नवीन पOतीने पीक घेPयाची मान#सकता शेतकर/ वगात होऊ शकते. *वमा
योजनेमुळे शेतकर/ वगा,या ^िKटकोनात बदल होPयास मदत होऊ शकते. यातुन उ6कृKट
पOतीने शेती क\न उ6पादनात वाढ होऊ शकते.
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5. मा3सूनची अ/नय मतता
भारतीय शेती 0नसगावर अवलंबून आहे . येथील शेती हा माBसून चा जुगार आहे . भारतीय
जनतेचा शेती हा मु_य 1यवसाय असून 75% लोक शेती 1यवसायावर आपला उदर0नवाह करतात.
भारतीय शेतीचे भ*वत1य बWयाच माणात पावसावर अवलंबून आहे . पाऊस जर चांगला आNण
यो`य झाला तर शेतीतून उ6पादन चांगले येते.
भारताचे भौगो#लक

े

बरे च मोठे आहे . *व*वध

दे शात पावसाचे असमान *वतरण

होते. आसामम ये चेरापुंजी येथे वा*षक सरासर/ 11.419 #म#लमीटर पाऊस पडतो. तर
राज5थानम ये फ@त 9 ते 10 इंच पाऊस पडतो. कधी पाऊस जा5त पडतो आNण पुरामुळे नुकसान
होते. तर कधी दKु काळामुळे नुकसान होते. यातून माग काढPयासाठQ *पक *वमा काढणे अ6यंत
आवYयक आहे .
6. दे शा6या अथ यव थेत ि थरता:नैसMगक आप6तीमुळे शेतकWयांचे आMथक नुकसान होते तसेच दे शा,या अथ1यव5थेवर
*वपर/त पVरणाम दे खील होतात. पीक बुडाले तर शेतकWयां,या उ6पBनात घट होते 6यामुळे 6यांची
bय श@ती कमी होते. कारण उ6पादन कमी 6यामळ
ु े 6यां,याकडे पैसा राहत नाह/ 6यामळ
ु े बाजारात
*वb'साठQ आलेXया व5तूंची खरे द/ क\ शकत नाह/, याचा पVरणाम उ6पादनावर होतो. कामगार
बेकार होतात ते संप बंद घडून आणतात. 6यामुळे दे शा,या अथ1यव5थेत व अ5थैय 0नमाण होते
यावर

भावी उपाय ?हणजे पीक *वमा योजना होय. या योजनेमळ
ु े शेतकर/ वगा,या उ6पBन

अि5थरता येते. 6यांना *व*वध व5तू खरे द/ करता येतात 6यामुळे उ6पादन कमी करावे लागत नाह/.
कारण खरे द/- *वb' बाजारात चालू असते. यामुळे दे शा,या अथ1यव5थेत *पक *वमा योजनेमुळे
5थैय -टकून राहू शकते यात शंका नाह/.
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7. भारतीय अथ यव थेत शेतीची भू मका:(Role
Role of agriculture in Indian economy
economy)

भारता,या राKL/य उ6पBनात शेतीचा वाटा मो या माणात आहे . 1951 म ये हा वाटा
56.5% एवढा होता. 0नयोजनांतगत औ योMगक

े आNण सेवा

े ाचा वाटा वाढXयाने शेतीचा

राKL/य उ6पBनातील वाटा कमी होऊन 2010 -2011 म ये तो 14.4% कमी झाला आहे . असे असले
ं ा
तर/ आजह/ भारतीय अथ1यव5थेत शेतीचे मह6व अMधक आहे . कारण शेतकर/ हा जगाचा पो#शद
आहे .
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सारणी-1
एकूण GDP म ये शेतीचा -ह5सा
वष

शेती उ6पBनाचा वाटा

1999-2000 ,या >कंमातीवर आधाVरत
1950-1951

56.50

1970-1971

45.90

1990-1991

34.00

2000-2001

24.70

2005-2006

19.55

2004-2005 ,या >कं मातीवर आधाVरत
2007-2008

17.80

2008-2009

15.70

2009-2010 (QE)

14.60

2010-2011(RE)

14.40

SO. National accounts statistics 2010 [2004-2005 prices]
QE = Quick Estimates, RE = Revised Estimates.
भारतात आजह/ 70 ट@के जनता :ामीण रोजगारावर आNण शेतीवर आधाVरत उ योग
धं यांवर अवलंबून आहे . 2007 म ये घेPयात आलेXया एका सव‹ णानुसार भारतीय शेतीत
0नमाण होणारा रोजगार पुढ/ल माणे आहे .
सारणी-2
लोकसं_या आNण शेतीतील कामगार.
*ववरण

1951 (दशल )

2001 (दशल )

भारतातील एकुण लोकसं_या

361

1029

एकुण कामकर/ लोकसं_या

140

401

शेतीवर कामकर/ लोकसं_या

98(70%)

235(59%)

शेतकर/

70(50%)

128(32%)

शेतमजुर

28(20%)

107(27%)
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वर/ल सारणीव\न भारतातील शेती 1यवसायातून 0नमाण होणारा रोजगार 5पKट होतो.
1951 म ये 70% रोजगार होता. तो कमी होऊन 2001 म ये 59% एवढा झाला तसेच शेतकWयांची
सं_या 50% व\न 32% व एवढ/ कमी झाल/. शेतमजुरांची सं_या 20% व\न 27% एवढ/ वाढल/
आहे . वर/ल *ववेचनाव\न शेतीमधील सम5या/ अडचणीची तीŽता -दसून येते.
8. शेतीची उ8पादकता [Productivity of Agriculture]
शेती 1यवसाय भारतीय जनतेचा ाचीन काळापासून मु_य 1यवसाय शेती हे बहुसं_य
जनते,या उदर0नवाहाचे

मुख साधन आहे . 6यामुळे भारतीय अथ1यव5थेत शेतीला अ6यंत

मह66वाचे 5थान आहे . परं तु मा इतर दे शां,या तुलनेत दद
ु • वाने भारतीय शेतीची उ6पादकता बर/च
कमी झाल/ आहे . परं तु भारतीय शेती,या उ6पादनाचे 0नर0नरा•या वषातील आकडे वाढत
असXयाने -दसून येते.
सारणी 3
काह/ 0नवडक दे शांची ती हे @टर उ6पादकता (2006 )
*ववरण

भारताचे

भारताचे

जगातील

अBनधाBय

6य

मख
ु उ,च

उ,च

उ,च उ6पBन

उ6पBन

उ6पBन

उ6पBन
चीन

106.00

इिज‘त

मता

दे श

जगातील

दे श

तांदळ
ु

40 ते 58

31.20

मता
62.50

गहु

60 ते 68

26.20

44.50

चीन

80.30

इं `लंड

मका

60 ते 80

19.40

93.70

अमेVरका

93.40

अमेVरका

ऊस

-

680

72.30

’ाझील

939

इिज‘त

भई
ू मूग

20 ते 30

31.20
चीन
(Agricultural statistics at a glance 2008)
8.6
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भारतीय शेती,या कमी उ6पादकतेची कारणे :(Causes of Less Productivity of Indian Agriculture)
भारतासार_या कृ*ष धान दे शा,या शेतीची उ6पादकता अ6यंत कमी आहे . ह/ एक
Mचंतेची बाब आहे . उ6पादकता कमी असPयाची कारणे पढ
ु /ल माणे सांगता येतील.

भारतात शेतीसाठQ जुने तं वापरले जाते. शेती करPयाचा उ•ेश असूनह/ उदर0नवाहाचे
साधन आहे . शेतीकडे 1यवसाय या ^Kट/ने पा-हले जात नाह/. शेतमाल *वपणन पOती आNण
1यव5था अ6यंत दोषपूण आहे . माल

साठवण करPयासाठQ यो`य गोदामांची सोय नाह/.

वाहतुक',या सोयी कमी,
कमी 1यापार/ दलाल आNण शेतकWयांची फसवणूक आNण *पळवणूक कर/त
असतात. भारताची लोकसं_या -दवस–-दवस वाढत आहे . 6या मानाने रोजगारांचे
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वाढXयाने लोकसं_या वाढ/चा सव भार शेतीवर पडतो शेती लहान-लहान
लहान तुक—यांम ये *वभािजत
झाXयाने शेतीचा आकार व अनाMथक झाला. 6यामुळे शेतीची उ6पादकता कमी झाल/. भारतीय
शेती 0नसगावर अवलंबून आहे . आधु0नक बीयाणे, रासाय0नक खताचा कमी वापर ,भांडवल
तुटवडा इ6याद/ंमळ
ु े शेतीची उ6पादकता कमी आहे त परं तु अल/कडे तं

ानाचा वापर स\
ु झाXयाने

शेतीची उ6पादकता वाढत आहे .
9. शेतीची उ8पादकता वाढ:व;याचे उपाय
[Measure To Increase the Agricultural Productivity ]

5पध‹,या युगात शेतीवर अवलंबून असलेXया लोकांचा भार कमी करPयासाठQ नवीन
उ योगांची 5थापना करणे, लघु आNण कुट/र उ योगांना ो6साहन दे णे, 5वयंरोजगारा,या संधी
0नमाण करणे इ6याद/ *व*वध
*व*व
कार,या उपाययोजना केXया जाऊ शकतात लोकसं_या वाढ/वर
0नयं ण ठे वून शेतीवर/ल लोकांचा भार कमी करता येतो. लोकसं_या 0नयं& त करणे ह/च खर/
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काळाची गरज आहे भारतात भु- सुधारणेसंबंधी कायदे करPयात आले आहे त. या सव काय याची
काटे कोरपणे अंमलबजावणी केXयास शेतीची उ6पादकता 0निYचतच वाढे ल “कसेल 6याची जमीन”
या त66वाची अंमलबजावणी केXयाने शेती उ6पादन घेPयास शेतकWयांची भू#मका सकारा6मक
होईल या#शवाय “कमाल जमीन धारणा” आNण “सहकार/ शेती” यासार_या धोरणांची
अंमलबजावणी क\न शेतीची उ6पादकता वाढ*वता येते. भारतीय शेती माBसूनवर अवलंबून आहे .
6यामुळे शेतीला पुरेसा नसतो. 6यामुळे उ6पादनात घट होते ?हणून पाणीपुरव यात वाढ करणे
आवश ्यक आहे . 6यामळ
ु े शेती उ6पादनात वाढ होईल. तसेच शेतीचे उ6पादन वाढ/साठQ
मशागतीसाठQ अ6याधु0नक साधनांचा उपयोग करणे आवYयक आहे . सुधाVरत &बयाणे,
रासाय0नक खतांचा वापर केला पा-हजे. भांडवला,या सु*वधा 0नमाण क\न शेतमालाला हमी भाव
#मळाला पा-हजे. तसेच 0नयं& त बाजारपेठाची 5थापना केल/ पा-हजे सहकार/ स#म6यां वारे
शेतमालाची *वb' झाल/ पा-हजे. साठवणुक',या सु*वधा 0नमाण केXया पा-हजे. इ6याद/ मागा)नी
शेतीचे उ6पादन वाढून शेतकर/वग आनंद/, समाधानी जीवन जगू शकतो.
10. समारोप (Conclusion)
भारतीय अथ1यव5थेत शेतीला अनBय

साधारण मह66व आहे . शेती 1यवसाय

शेतकWयाचा उदर0नवाहाचे मह66वाचे साधन आहे . तं

ानाचा शोध लागला तर/ सO
ु ा भारतीय

शेतीचे मह6व व 5थान आNण भू#मका भारतीय अथ1यव5थेत -टकुन आहे त. शेती

1यवसाला

भारतीय लोकां,या ™दयात अ0त मह66वाचे 5थान आहे . 70 ट@केपे ा जा5त लोक शेती 1यवसाय
करतात. कारण शेतीतून अनेक 1यापार, 1यवसाय धंदे व उ योजकतेसाठQ क,चा माल उपलJध
होतो. यातून मोठा
परक'य चलन

माणात रोजगार 0न#मती होती. आयात 0नयात मो या

माणात होऊन

ा‘त होते. 5था0नक ते आंतरराKL/य पातळीपय)त मालाचे *वपणन मो या

माणात होऊन सव संबंध ^ढ व सलो_याचे 0नमाण होतात. यामुळे मा-हती तं
मा-हती होते. दळणवळण, तं

ान पOती

ान, मा यमे, संदेशवहन, वाहतूक यामुळे जवळ आले आहे .

?हणून असे ?हणता येईल क' भारतीय अथ1यव5थेत शेतीची भ#ू मका आई,या छायेसारखी आहे .
यापे ा जगात काह/च मोठे नाह/.
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