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%2तावना: 

 �ीक कालखंडापासनू भिूव�ान शाखेत अ�यास प�तीचा उपयोग केलेला आढळतो. प"ृवी 

प#ृावरील एखा&ा 'े(ास भेट दऊेन तेथील मािहती संकिलत क/न 0या1या यो2य न3दी व आराखडा 

यां1या सहा4याने िलिहलेला अ�यासपणू6 व7ृांत हा मह0वाचा समजला जातो. आप9या भोवतालचे 

पया6वरण यो2य :कारे सिव;तर व अचकू समजावनू <यायचे असेल तर 'े( अ�यास ही प�त उपय>ु 

ठरते(िसंग,१९८४).एखा&ा भौगोिलक :देशातील :ाकृितक, आिथ6क, सामािजक, सां;कृितक घटक 

इतर घटकातनू िभJन असतात याचा अ�यास अलेKझांडर Mहॉन हबंो9ट यांनी केलेला आह.े 

:ामPुयाने जिमनीची उ0पादकता आिण मानवी Mयवसायांचा दजा6 समजावनू घेQयासाठी :0य' 

िनRर'णातनू केले9या न3दी उपय>ु ठरतात. सSया िविश# भौगोिलक :देशाचे नकाशे तयार 

करQयासाठी आिण 0यांची मािहती िमळिवQयासाठी हवाई छायािच(ांचा व सदुरू संवेदन या मधनू 

िमळणाWया :ितमांचा उपयोग केला जातो.  

 
िवषयाची िनवड: 

 प"ृवीवरील कोण0याही :दशेातील भमूी उपयोजनाचे काय6 ह ेतेथे उपलXध जमीन, पाणी, हवा 

आिण मानव यां1याशी संबंिधत असते. सव6साधारणपणे भमूी ह ेमानवाचे शरीर मानले तर पाणी 0या 
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शरीराचे र> वािहनीचे काय6 करतात. ‘भमूीउपयोजन’ ह े पाणी, भमूी, जल, हवा व मानव यांचे 

एक(Rर0या एक काय6 केले. प"ृवीवरील सव6 उपलXध साधनसंप7ीमSये भमूी व पाणी ही दोन संसाधने 

मह0वाची मानली जातात. कारण या दोन साधनसंप7ी1या माSयमातनू इतर द4ुयम साधनसंप7[ना 

मह0वाची जागा िमळते. :;ततू शोधिनबंधासाठी सांगली िज9\ातील िमरज शहरा1या पवू]स लगत 

असणाWया मौजे टाकळी गावची भिूमउपयोजन1या अ�यासासाठी िनवड केलेली आह.े 

 
अ�यास 5े6 / %देश:  

 भिूव�ान अ�यासामSये भौगोिलक ;थानास फार मह0व आह.े एखाद े गाव नेमके कोण0या 

िठकाणी वसले आह.े यावर 0या गावाचा िवकास अवलंबनू असतो. गाव वसले9या :0येक ;थानाचा 

इतर 'े(ांशी (भौगोिलक, आिथ6क, सामािजक, राजक_य, सां;कृितक,ऐितहािसक) असणारा पर;पर 

संबंध 0या गावा1या िवकासावर पRरणाम करत असतो. 

मौजे टाकळी गावचे ;थान िवकासास परूक अस9याचे िदसनू येते. सांगली िज9\ातील िमरज 

शहरानजीक पवू]स कृaणा नदी1या खोWयात ह ेगाव वसलेले आह.े सांगली व िमरज ह ेदोJही शहरे 

जवळच अस9याने शेतीमालाला 0वRरत बाजारपेठ उपलXध झालेली आह.े िशवाय जलिसंचना1या 

सिुवधा मबुलक अस9याने लोकांचा राहणीमानाचा दजा6 तलुनेने उंचावलेला िदसनू येतो. मौजे 

टाकळी गावाचे िनरपे' ;थान ह े १६० ४९’ २२” उ7र ते १६० ४९’ २६”उ7र असे अ'व7ृीय 

िव;तार असनू रेखाव7ृीय िव;तार ह े७४० ४१’ ३५”पवू6 ते ७४०४१’ ४०”पवू6 असा आह.े (Fig.१) ह े

'े( िमरज पासनू पवू]स ५.५ िकमी अंतरावर वसलेले आह.े 0याचे 'े(फळ ह े७१३.९८ चौ. हKेटर 

आह.े  
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Fig.१ 

मािहती संकलन:  

 सदरचा अ�यास पणू6पणे :ाथिमक lोतांवर आधाRरत असनू 0यासाठी :mावली, मलुाखत 

तं(, भिूमअिभलेख व िमरज तहिसल काया6लयातून िमळिवलेले टाकळी गावाचा गटाचा नकाशा 

यां1या सहा4याने :0य' 'े( सव]'ण क/न परूक मािहतीचे संकलन केलेले आह.े यािशवाय 0या 

गावातील �ामपंचायत व चावडी काया6लयातनू गावची :ाथिमक मािहती िमळिवलेली आह.े  

 
अ�यास प9ती:  

 सदर अ�यासासाठी मौजे टाकळी ह ेगाव िनवडलेले असनू सन २०१८-२०१९ या वषा6मSये 

भिूमउपयोजन सव]'ण केलेले आह.े मौजे टाकळी गावाचा गट नकाशा िमळा9यानंतर 0याव/न 

:0येक गटासाठी संPये1या ;वpपात सांकेितक कोड[ग केले. 0यानसुार :0येक सव]गट 'े(ात खरीप व 

रXबी हगंामात घेतले9या िपकां1या न3दवहीत िविशq प�तीने न3दी के9या. :0येक िपकासाठी 
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वेगवेगळी सांकेितक रंग / कलर ठरवनू 0यानसुार खरीप व रXबी िपकाचा नकाशा तयार केला. न3द 

वहीतील िमळाले9या िपकिनहाय 'े(ाव/न व चावडी काया6लयातनू िमळाले9या सामाJय 

भिूमउपयोजना1या आकडेवारीव/न िवभािजत वतु6ळ आकृती व आलेखांची िनिम6ती केलेली आह.े  

 
िव:ेषण:  

 िमरज शहरा1या पवू]स असले9या उतारावर टाकळीचे 'े( िव;तारलेले आह.े टाकळी 

'े(ाचा उतार सव6साधारणपणे ईशाJयेकडून नैऋ0येकडे सौuय :करचा आह.े टाकळीचे 'े( 

भौगोिलक vq्या साधारणपणे सपाट आढळते. टाकळी गावा1या दि'णेस पवू]कडून येणारा वड्डीचा 

ओढा ईशाJय नैऋ0य िदशेत वाहतो. पढेु नैऋ0येस वाहणाWया नदीला जाऊन िमळतो. :0य' सव]'ण 

करताना असे िदसनू आले क_ शेकाWयांनी या ओढा1या तीरावर बांधबंिद;ते क/न अितyमणे केली 

आह.े 0यामळेु िसमा शोधQयास अडथळा िनमा6ण होतो(:क9प-२०१८-१९). 

 टाकळी गावामSये करQयात येणाWया भिूमउपयोजनाचा अ�यास पणू6ता हा :ाकृितक व 

सां;कृितक घटकावर आधाRरत आह.े तर भपू#ृरचना, पाणी, हवामान, वन;पती इ0यादी :ाकृितक 

घटक तसेच मानवी घटकांमSये येणाWया वसाहती, वाहतकू, धम6, जात, /ढी, परंपरा, लोकसंPया 

इ0यादी घटकांचा भिूमउपयोजनावर :ामPुयाने पRरणाम होतो. तसेच या 'े(ामSये रXबी आिण खरीप 

ह ेदोJही िपके घेतली जातात. रXबी िपकामSये अJनधाJय, कडधाJये, नगदी िपकांचा समावेश होतो. 

तर सोयाबीन, भईूमगु, तरू, कांदा, वांगी, ऊस व फळबागांचा समावेश खरीप हगंामी िपकांमSये होतो.  

 
भूिमउपयोजन:  

अ] सव=साधारण भिूमउपयोजन:  

मौजे टाकळी येथील सव6साधारण उपयोजन ह े उपलXध मािहती1या आधारे एकूण ६ 

'े(ाखालील िवभागणी केली आह.े 
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 सन २०१८-१९ या वषा6मSये मौजे टाकळी या 'े(ाची सव6साधारण भिूमउzयो{नाची मािहती 

जमा करQयात आली. या वषा6त ८७.७५% 'े( ह े लागवडीखाली असनू(Fig.२)  0यामSये 

:ामPुयाने }ा',े ऊस, {वारी, फळबाग, गह~, सोयाबीन, कडधाJय, गाजर, मKका इ. िपके घेतली 

जातात. शेती हा मानवाचा :मखु Mयवसाय आह.े \ा Mयवसायावर आधाRरत तो पशपुालन करतो. 

0या :ाQया1या चराईसाठी०.१४% भाग ह ेगायरान 'े( uहणनू असनू ठेMयात आले आह.े तसेच या 

गावात कायम;व/पी पडीक, िपकाऊ पडीक 'े( व वनीकरण असणारे 'े( ह े उपलXध आहते. 

यामSये कायम;व/पी पडीक जिमनीचा भाग ह े८.२८% असनू ते गावा1या पवू6 व ईशाJय या भागात 

आह.े ही जमीन नापीक अस9यास या भागात कुसळे व काटेरी झड्ुयांची वाढ झालेली आढळते. 

0याच:माणे २.२२% भाग ह े िपकाऊ पडीक 'े(ाखाली येत. 0या 'े(ात जलिसंचनाचा अभाव 

अस9यास काही भागात मरुमाड ;वpपाची मदृा पहावयास िमळते. तर काही भागात मानवानी 

वनीकरण क/न वनभागाचे 'े( कमी झाले आह.े मौजे टाकळी या 'े(ामSये :ाथिमक शाळा, 

दवाखाने आरो2य क� }, सहकारी सोसायटी, �ामपंचायत, पाणी परुवणाWया सिुवधा इ. चा समावेश ह े

२.७०% भागात होतो. (:क9प-२०१८-१९). 
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ब] कृिषभूिमउपयोजन:  

कृिषभिूमउपयोजनामSये खरीप व रXबी हगंामातील िपकांचा समावेश पढुील:माणे आढळतो.  

 

Fig.३.१ 

 



IJAAR    Vol.9 No.4   ISSN – 2347-7075 
 

त�वी पाटील, िदया दुधगावे, �थमेश पाटील, �ा . �मोद आवटी,  �ा. एस. ए. खरात, �ा. (डॉ.) एस. बी. गायकवाड. 

                             463 

१. खरीप हंगामातील कृिषभूिमउपयोजन:  

सन २०१८-१९ या वषा6तील मौजे टाकळी गाव1या कृिषभिूमउपयोजने1या अ�यासासाठी 

सव]'ण करताना असे आढळून येते क_, सवा6त जा;त सोयाबीन िपकाखाली (२९.६३%) '(े िदसनू 

येते (Fig.३). तर सवा6त कमी uहणजे फ> १.३१% जिमनीत आले िपके घेतलेले आह.े ऊस 

वफळबागांखालील 'े( अनyुमे १४.४०% व १४.५६% इतके आढळते. िमरज शहराची बाजारपेठ 

जवळच अस9याने भाजीपाला मोठया:माणात िपकिवला जातो. 0यासाठी :ामPुयाने 

वांगी(१४.२४%) व कांदा (१.७०%) ही िपके घेतली जातात.यािशवाय भईूमगु (१६.३३%) व तरू 

(६.८३%) िपके स�ुा िपकवतात (Fig.३.१). 

 

 

२. रAबी हंगामातील कृिषभूिमउपयोजन:  

मौजे टाकळी गावामSये सन २०१८-१९ या वषा6त रXबी हगंामात शाळू, हरभरा, मका, }ा',े 

गाजर, गह~ इ. िपके घेतली जातात. यामSये सवा6त जा;त }ा'िपकाखाली (६२.०१%) जमीन 

आढळून येते(Fig.४). 0याखालोखाल शाळू (रXबी {वारी) १४.७८%, गाजर ७.७१%, 
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 हरभरा ७.६७%, मका ४.६३% व गह~ ३.१८% 'े( लागवडीखाली असलेले िदसनू 

येते(Fig.४.१). }ा' िपकाखालील जमीन जा;त अस9याने तेथे }ा'ापासनू वाईन िनिम6तीचा 

कारखाना उभारला आह.े  

 
िनBकष=:  

 मौजे टाकळी गावातील कृषी उ0पादनाला िमरज शहराची बाजारपेठ जवळच अस9याने रXबी 

हगंामात लहान-लहान 'े(ामSये गाजर व भाजीपाला यासारखी िपके घेतली जातात. तर खरीप 

हगंामात सोयाबीन िपकाखालील 'े( जा;त आह.े :मखु नगदी िपके uहणनू }ा'े व ऊस 

िपकाखालील 'े( जा;त असलेले िदसनू येते. उव6Rरत िपकाखालील 'े(ाव/न िनवडले9या िपकांची 

लागवड ही केवळ कौटंुिबक गरजा भागिवQयासाठी आह े ह े ल'ात येते. या गावचे १००% 'े( 

जलिसंचनाखाली अस9याने भिवaयात कृषी'े(ात िवकास करQयासाठी मोठी संधी अस9याचे िदसनू 

येते. 
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Fig. ४.१  
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