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गोषिारा 

भारत हा प्रामुख्याने कृषीप्रधान दरे् असून तेथील ६० टके्क लोकसांख्या तयाांच्या 

उपजीणिकेसाठी प्रतयक्ष ककिा अप्रतयक्षपण े र्ेतीिर अिलांबून आह.े र्ेती ह े आर्थथक 

णिकासाचे इांणजन आह े तयामुळे भारतासारख्या णिकसनर्ील दरे्ात र्ेतीचा णिकास होण े

अतयांत महत्त्िाचे आह.े कारण आधुणनक काळातील र्ेतीच्या िाढतया भाांडिलाच्या गरजा 

पूणच करण्यासाठी िाढतया गुांतिणुकीतून कृषी णिकास र्क्य आह.े परांतु, भारतातील बहुसांख्य 

र्ेतकरी बचत करत नाहीत तयामुळे तयाांना उच्च उतपादन आणण उतपादकता प्राप्त 

करण्यासाठी आधुणनक तांत्रज्ञानाचा अिलांब करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कजाचिर अिलांबून 

राहाि ेलागते. तथाणप, प्रणतकूल हिामान आणण हिामान घटकाांमुळे र्ेती नेहमीच असुरणक्षत 

राणहली आह े तयामुळे र्ेतकरी सांसाधनाांिर तयाांचे णनयांत्रण िाढिू र्कतात.  हिामानाच्या 

अणथथरतेतील णबघाडामुळे (प्रामुख्याने मान्सून) आणण र्ेतीमालाला णमळणारा मोलाचा 

भाि यामुळे र्ेतकऱयाांच्या उतपन्नात घट होते. णर्िाय, कजचमुक्तीसाठी बाजारातील 

पररणथथती आणण ककमतीची पिाच न करता, र्ेतकऱयाांना आपला माल णिनामोबदला 

ककमतीतही णिकािा लागतो. या पररणथथतीत, णनणचय घेणाऱयाांनी कृषी उतपादनासाठी योग्य 

ककमान आधारभूत ककमत (एमएसपी) जाहीर करून र्ेतकऱयाांच्या णहताचे रक्षण करण्यािर 

भर कदला पाणहजे. एमएसपी मुळे अन्नधान्य उतपादन सुणनणित होते तयामुळे र्ेतकऱयाला 

फायदरे्ीर उतपन्न णमळणिण्यात मदत करत े ज्यामुळे दरे्ात पुरेस े अन्नधान्य उतपादन 

सुणनणित होते. या अभ्यासात अभ्यासासाठी आिश्यक असललेी दयु्यम माणहती पुथतके, 

जनचल्स आणण इतर णनयतकाणलके आणण सरकार आणण इतर एजन्सींच्या अहिालाांमधून 

गोळा केली जाते. 

१. प्रथतािना: 

अॅग्रीकल्चर हा र्ब्द लॅरटन र्ब्द “एजर अँड कल्चर” पासून आला आह.े Ager म्हणजे 

जमीन/फील्ड आणण कल्चर म्हणजे मर्ागत. म्हणून र्ेती या र्ब्दाचा अथच जणमनीची 

मर्ागत असा होतो. र्ेती हा भारताच्या अथचव्यिथथेचा कणा आह.े दरे्ातील दोन 

तृतीयाांर्हून अणधक कमचचारी कृषी कायाचत गुांतलेल ेआहते. दरे्ाांच्या राष्ट्रीय उतपन्नात कृषी 

क्षेत्राचा िाटा सिाचणधक आह.े कृषी क्षेत्राचा िाटा साततयाने घसरत होता. सन १९६०-६१ 

जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा िाटा ४७.६ % होता, १९७०-७१ मध्य े४७.७%, १९८०-८१ 

मध्य े३५.७ %, १९९०-९१ मध्ये २९.५%, २०००-०१ मध्य े२२.३%, २०१०-११ मध्ये 
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१४.४%, २०१२-१३ मध्य े १७.३%. भारताने थिातांत्र्यानांतर कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय 

प्रगती केली आह.े भारत णहरव्या, पाांढऱया, णपिळ्या आणण णनळ्या क्ाांतीच्या टप्पप्पयातून गेला 

आह.े भारत फळे, दधू, काजू, नारळ आणण चहाच्या उतपादनात प्रथम आह.े भारत 

भाजीपाला, गहू, साखर आणण मासे उतपादनात दसुऱया तर तांबाखू आणण ताांदळू उतपादनात 

णतसऱया क्माांकािर आह.े ग्रामीण भागात लोक मोठ्या सांख्येने राहतात आणण तयाांच्या 

उदरणनिाचहासाठी र्ेतीिर अिलांबून असतात. र्ेतीच्या उतपादनात भारताचा दसुरा क्माांक 

लागतो. जीडीपीमध्ये कृषी आणण कृषी सांलग्न कक्याकलापाांनी १४.२% योगदान कदले आह.े 

जिळपास ५८% लोकसांख्या कृषी क्षेत्रात कायचरत आह.े आज कृषी क्षेत्र ह े सिाचत मोठे 

आर्थथक क्षेत्र आह े आणण भारताच्या णिकासात महत्त्िपूणच भूणमका बजाित आह.े तयामुळे 

सिचसमािेर्क िाढीसाठी भारतीय र्ेतीचा णिकास आिश्यक आह.े आधुणनक तांत्रज्ञानाचा 

कृषी णिकासाच्या प्रकक्येत अिलांब केल्याने र्ेतीतील अनेक धोके कमी होतात. लोकाांना 

तयाांच्या मूलभूत गरजा पूणच करण्यास कृषी क्षेत्र मदत करत.े तयामुळे र्ेती ह ेजगातील अतयांत 

महत्त्िाचे क्षेत्र आह.े र्ेती ह े णनसगाचने कदलेल ेमोफत उतपादन दणेारे एकक आह.े र्ेतीमध्ये 

पर्ुपालन, कुक्कुटपालन, मतथयपालन (मासे पालन), दगु्धव्यिसाय, रेर्ीम व्यिसाय, 

रोपिारटका, मेंढ्ाांचे पालन इतयादींचा समािेर् होतो कृषी क्षेत्र उद्योगाांना अन्न, खाद्य, 

फायबर, इांधन, फर्थनचर आणण कच्चा माल पुरितो. र्ेतीमध्ये उतपादनासाठी िनथपतींची 

िाढ आणण प्राण्याांचे सांगोपन याांचा समािेर् होतो. तयामुळे णनसगाचतील जैणिक समतोल 

राखण्यास मदत होते. 

२. अभ्यासाची उकिष्ट:े 

र्ेतीच्या खचाचचे आणण ककमतीचे णिश्लेषण करणे ह े अभ्यासाचे मुख्य उकिष्ट आह.े 

सध्याच्या अभ्यासाची उकिष्ट ेखालीलप्रमाण ेआहते: 

१. णनिडलेल्या णपकाांच्या खचाचचे णिश्लेषण करण.े 

२. णनिडलेल्या णपकाांच्या ककमतीचा अभ्यास करणे. 

३. सांर्ोधन कायचप्रणाली: 

प्रतयेक सांर्ोधनासाठी णिणर्ष्ट कायचपद्धती आिश्यक असत े तयामुळे सध्याच्या 

सांर्ोधनासाठी णिणर्ष्ट पद्धतीचा िापर करण्यात आला आह.े माणहती सांकलनासाठी, 

सांर्ोधकाने दयु्यम स्त्रोत िापरला आह.े अभ्यासाचे थिरूप िणचनातमक आह.े अभ्यासासाठी 

आिश्यक असलेला दयु्यम माणहती पुथतके, जनचल्स आणण इतर सरकारी िेबसाइट, 

णनयतकाणलके आणण अहिाल इतयादींमधून गोळा केला जातो. 

४. अभ्यासाची मयाचदा: 

या सांर्ोधनाची मयाचदा मोठी असून सध्याचे सांर्ोधन केिळ कृषी खचच आणण 

ककमतीर्ी सांबांणधत आह.े सांर्ोधकाने कृषी खचच आणण ककमतीचे सिच पररमाण समाणिष्ट 

केलले ेनाहीत. या सांर्ोधनाचा णनष्कषच इतराांना लागू होणार नाही. 

५ .भारतीय अथचव्यिथथते कृषी क्षते्राच ेमहत्त्ि: 

५.१ उपजीणिकेच ेसाधन- 

भारतातील लोकाांचा मुख्य व्यिसाय र्ेती आह.े जिळपास ५८% लोकसांख्या कृषी 

क्षेत्रात गुांतलेली आह.े 
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५.२ अन्न आणण चारा द्या- 

कृषी क्षेत्र लोकाांना अन्न आणण पर्ुधनाांना चारा पुरिते. म्हर्ी आणण गायी दधुाच्या 

थिरूपात अन्न दतेात. ते र्ेतीच्या कामकाजासाठी र्क्ती दखेील प्रदान करतात. लोकाांच्या 

अन्नाच्या गरजाही कृषी क्षेत्राने पूणच केल्या. 

५.३ राष्ट्रीय उतपन्नात कृषी क्षते्राच ेयोगदान- 

कृषी क्षेत्राचा दरे्ाच्या राष्ट्रीय उतपन्नात िाटा सिाचणधक आह.े कृषी क्षेत्राचा िाटा 

साततयाने घसरत होता. १९६०-६१ मध्य ेजीडीपीमध्ये र्ेतीचा िाटा ४७.६%, १९७०-

७१ मध्य े४१.७%, १९८०-८१ मध्य े३५.७ %, १९९०-९१ मध्ये २९.५ %, २०००-०१ 

मध्य े२२.३%, २०१०-११ मध्य े १४.४ %, २०१२-१३ मध्ये १७.३% होता. 

५.४ रोजगारासाठी मोठे योगदान- 

दरे्ातील दोन तृतीयाांर्हून अणधक कमचचारी कृषी कायाचत गुांतलेल ेआहते. भारत ही 

कृषीप्रधान अथचव्यिथथा आह.े भारतातील अणधक लोकसांख्या कृषी क्षेत्रािर अिलांबून आह.े 

दरे्ातील ५८% कमचचारी कृषी क्षेत्रात कायचरत आहते आणण खाजगी क्षेत्रातील एकमेि 

व्यिसाय आह.े 

५.५ औद्योणगक णिकासाच ेस्त्रोत- 

उद्योगाच्या णिकासात कृषी क्षेत्र महत्त्िपूणच भूणमका बजािते कारण णिणिध 

उद्योगाांना कृषी आणण सांबांणधत क्षेत्रातून कच्चा माल णमळतो. िस्त्रोद्योग, साखर, िनथपणत, 

कापूस, ताग इतयादी णिणिध उद्योग प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रािर अिलांबनू आहते. हातमाग, 

सूतकाम, तेल दळण,े ताांदळू माळण,े इतयादीसारख ेणिणिध लघ ुउद्योग तसेच कुटीर उद्योग 

तयाांच्या कच्च्या मालासाठी कृषी क्षेत्रािर अिलांबून आहते. यािरून णिकास उद्योगात कृषी 

क्षेत्राचे महत्त्ि सूणचत होते आणण कदसून येते. 

५.६ आांतरराष्ट्रीय व्यापारातील महत्त्ि :- 

भारताचा परकीय व्यापार कृषी क्षेत्रार्ी णनगडीत आह.े एकूण णनयाचत उतपन्नात कृषी 

क्षेत्राचा िाटा १४.७% आह.े तयासोबतच कृषी क्षेत्राने पुरणिलेल्या कच्च्या मालाचा िापर 

करून बनिलेल्या मालाचा भारताच्या णनयाचतीत जिळपास २०% िाटा आह.े 

६ भारतातील र्तेीच्या समथया: 

६.१ लहान आणण खांणडत जमीन धारणा- 

भारतात लहान आणण खांणडत जमीनधारणा ही र्ेतकऱयाांसमोरील प्रमुख समथया 

आह.े िषाचनुिषे जणमनीचा आकार कमी होत आह.े सन १९७०-७१ मध्य ेजमीन धारणेचा 

सरासरी आकार २.२८ हके्टर होता तो २०१०-११ मध्य े१.१५ हके्टर इतका खाली आला. 

६.२ दजदेार णबयाणाांची उपलब्धता- 

र्ेतक-याांना प्रचांड भािामुळे चाांगले ि सुधाररत णबयाणे लहान ि मध्यम उपलब्ध 

होत नाही. णपकाचे उच्च उतपादन णमळणिण्यासाठी आणण कृषी उतपादनात सतत िाढ 

होण्यासाठी णबयाण ेअतयांत महत्त्िाचे आणण मूलभतू णनणिष्ठा आहते. 

६.३ ससचनाची समथया 
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भारत हा दसुऱया क्माांकाचा ससचन असललेा दरे् आह.े जगात फक्त एक तृतीयाांर् 

पीक क्षेत्र ससचनाखाली आह.े भारतात पाऊस अणनणित, अणिश्वसनीय आह.े तयामुळे 

भारतीय र्ेतकऱयाांना ससचनाचा प्रश्न भेडसाित आह.े 

६.४ खत,े बायोसाइड आणण खत े

हजारो िषाांपासून भारतीय माती भरपाईची काळजी न घेता णपके िाढिण्यासाठी 

िापरली जात आह.े दमछाक होते तसेच मातीची झीज होते. तयामुळे र्ेतीची उतपादकता 

कमी होते. जिळपास सिचच णपकाांचे उतपादन जगभर सिाचत कमी आह.े ही एक अणतर्य 

गांभीर समथया आह े जी अणधक खत आणण खताांचा िापर करून सोडिता येऊ र्कते. 

मातीसाठी सिोत्तम खत ह ेरे्ण आह ेपरांतु तयाचा िापर मयाचकदत आह ेकारण बहुतेक रे्ण 

थियांपाकघरात इांधन म्हणून िापरले जाते. रासायणनक खते महाग असल्याने गरीब र्ेतकरी 

जाथत िापर करू र्कत नाहीत. 

६.५ मातीची धपू- 

िारा आणण पाण्यामुळे बहुसांख्य सुपीक जणमनींच्या मातीची धूप होते. तयाच्या मूळ 

प्रजननासाठी या क्षेत्रािर योग्य उपचार आणण पुनचसांचणयत करण ेआिश्यक आह.े  

६.६ याांणत्रकीकरणाचा अभाि 

र्ेतीची काम ेमानिी हाताने साधी, पारांपररक साधने तसेच लाकडी नाांगर, णिळा 

याांसारखी अिजारे िापरून केली जातात. लहान आणण अल्पभूधारक र्ेतकऱयाांकडून 

नाांगरणी, पेरणी, ससचन, पातळ आणण छाटणी, तण काढण,े कापणी, मळणी आणण णपकाांची 

िाहतूक यामध्ये यांत्राांचा कमी ककिा कोणताही िापर केला जात नाही. याचा पररणाम 

मानिी श्रमाचा प्रचांड अपव्यय आणण दरडोई श्रमर्क्ती कमी उतपन्नात होतो. तयामुळे कृषी 

कायाचचे याांणत्रकीकरण करण्याची तातकाळ गरज आह ेजेणेकरून श्रमर्क्तीचा अपव्यय टाळता 

येईल आणण र्ेती सोयीथकर तसेच कायचक्षम होईल. 

६.७ साठिणकुीची अपरुी सोय- 

ग्रामीण भागात साठिणुकीच्या सुणिधा उपलब्ध नाहीत ककिा तया अपुऱया आहते. 

अर्ा पररणथथतीत र्ेतकऱयाांनी कापणीनांतर ताबडतोब प्रचणलत बाजारभािात णिकण े

आिश्यक आह ेजे खूप कमी आह.े अर्ा प्रकारच्या णिक्ीमुळे तयाांचे उतपन्न िैध ठरत.े 

६.८ िाहतकुीच्या साधनाांचा अभाि- 

भारतातील र्ेतकऱयाांसमोरील मोठी समथया थिथत तसेच कायचक्षम िाहतूक 

साधनाांचा अभाि ही आह.े सध्याच्या पररणथथतीतही अनेक गािे मुख्य रथतयाांनी आणण 

बाजार कें द्ाांर्ी जोडलेली नाहीत. ग्रामीण भागातील बहुताांर् रथते ह ेबैलगाडीचे रथते असून 

पािसाळ्यात ते णनरुपयोगी ठरतात. या पररणथथतीत र्ेतकरी आपला र्ेतमाल मुख्य 

बाजारपेठेत नेऊ र्कत नाहीत म्हणून तयाांना आपला र्ेतमाल थथाणनक बाजारपेठेत अतयांत 

कमी ककमतीत णिकािा लागतो. 

६.९ कृषी णिपणन समथया- 

ग्रामीण भारतामध्य े र्ेतीमालाच्या णिपणनाची णथथती अतयांत िाईट आह.े 

णिपणनाच्या सुणिधा नसल्यामुळे र्ेतकरी आपला र्ेतमाल कमी ककमतीत णिकण्यासाठी 

थथाणनक व्यापाऱयाांिर तसेच मध्यथथाांिर अिलांबनू आहते. बहुताांर् घटनाांमध्य ेर्ेतकऱयाांना 
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तयाांच्या मालाची णिक्ी करण्यास भाग पाडले जाते. छोट्या गािातील र्ेतकरी आपल े

उतपादन सािकाराला णिकतात ज्याांच्याकडून ते णनयणमतपण े पैस े घेतात. तयामुळे 

बाजारपेठेची उपलब्धता आणण मध्यथथाांकडून होणारी णपळिणूक हीदखेील 

र्ेतकऱयाांसमोरील मोठी समथया आह.े 

६.१० र्तेीमध्य ेअणथथरता 

र्ेतीमध्ये अणथथरता नैसर्थगक सांकटाांमुळे आह.े भारतात दषु्काळ, अिकाळी पाऊस, 

णपकािरील रोगाांमुळे र्ेतीमध्ये अणथथरता येते. र्ेतीतील अणथथरतेमुळे कृषी उतपन्नात 

अणथथरता येते. 

६.११ भाांडिलाची कमतरता 

औद्योणगक क्षेत्राप्रमाणे कृषी क्षेत्रालाही भाांडिलाची गरज असत.े कृषी णिकासासाठी 

भाांडिल ही अतयािश्यक बाब आह.े ह े भाांडिल र्ेतकरी ससचन सुणिधेचा णिकास, र्ेती 

उपकरण े खरेदी, णिहीर बाांधणे, कूपनणलका इतयादीसाठी गुांतिले जाते. साधारणपण े

र्ेतकरी सािकाराकडून आपल े भाांडिल उभे करतात. सािकार भाांडिलािर जाथत व्याज 

आकारतात. आता कदिसेंकदिस बँका र्ेतकऱयाांना कजच दते आहते परांतु तयाांना तयाबिल 

माणहती नाही आणण तयाांच्याकड ेज्ञानाचा अभाि आह.े 

६.१२ क्ॉसपग पटॅनच 

पीकपद्धती बदलणे हा देखील र्ेतकऱयाांसमोरील एक समथया आह.े ठराणिक अांतराने 

पीक पद्धती बदलली जाते. तयामुळे र्ेतकऱयाांना िेगिेगळ्या पीक पद्धतीची माणहती 

नसल्याने तयाांचे नुकसान होते. 

६.१३ र्तेमजरुीची ककमत आणण उपलब्धता 

आजकालचे सुणर्णक्षत लोक र्ेतीत काम करायला तयार नाहीत. कृषी क्षेत्राला 

मजुराांच्या उपलब्धतेची समथया भेडसाित आह.े मजुराांच्या कमतरतेमुळे मजुरीचा खचच 

िषाचनुिषे िाढत आह.े सामान्यत: र्ेतकऱयाच्या कुटुांबातील सदथयालाही श्रणमक मानल े

जाते. 

७. णसएणसपी द्वारे प्रदान केलले्या खचाचच्या घटकाांची सचूी: 

णनिडलेल्या णपकाांच्या लागिडीचा खचच आणण उतपादन खचाचची गणना करण्यासाठी 

खचाचचे खालील घटक णिचारात घेतले जातात. लागिडीचा अांदाणजत खचच काढण्याचे सूत्र 

कृषी खचच आणण ककमती आयोगाकडून (णसएणसपी) प्राप्त झाले आह.े तयासोबत सांर्ोधकाने 

णिक्ी आणण णितरण खचच घेतला आह े जो णसएणसपी द्वारे णिचारात घेतला जात नाही 

ज्यामध्ये पॅकेसजग खचच, िाहतूक खचच आणण बाजार सणमतीमधील णिक्ी खचच याांचा समािेर् 

आह.े 

१. मानिी कामगार (भाड्याने घेतलेल)े 

२. मानिी श्रम (कुटुांब) 

३. बैल मजूर (भाड्याने) 

4. बैल मजूर (मालकीचे) 

४. मर्ीन कामगार (भाड्याने घेतलेल)े 

५. मर्ीन कामगार (मालकीचे) 
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६. णबयाणे 

७. खत 

८. खत 

९. कीटकनार्के 

१०. ससचन (पाणी + िीज र्ुल्क) 

११. पीक णिमा 

१२. कायचरत भाांडिलािरील व्याज 

१३. णिणिध 

१४. थितःच्या जणमनीचे भाड ेमूल्य 

१५. भाड्याने कदलेल्या जणमनीिर कदलेल ेभाड े

१६. जमीन महसलू, उपकर आणण कर 

१७. फामच णबल््स आणण इणम्प्पलमेंट्सचे अिमूल्यन 

१८. णथथर भाांडिलािरील व्याज 

१९. पॅकेसजग खचच 

२०. िाहतूक खचच 

२१. बाजार सणमतीमधील णिक्ी खचच 

८. कृषी ककमत आणण धोरण:- 

णिणिध कृषी िथतूांच्या ककमती ही मुख्यतः कृषीप्रधान असलले्या दरे्ाांतील दरे्ाच्या 

सामान्य अथचव्यिथथेची साक्ष आह.े र्ेतीमालाच्या ककमतींमध्ये सतत िाढ झाल्याने 

चलनिाढीची प्रिृत्ती कदसून येते जी सांपूणच अथचव्यिथथेिर पररणाम दर्चिते. र्ेतीमालाच्या 

ककमती कमी होण ेह ेउतपादकाांच्या सामान्य णहताचेही नाही कारण तयामुळे अणधक उतपादन 

करण्याच्या तयाांच्या प्रोतसाहनािर अांकुर् णनमाचण होतो. र्ेतीमालाच्या ककमती घसरल्याने 

उतपाकदत मालाचा एकूण पुरिठा आणण दरे्ाच्या राष्ट्रीय उतपन्नात घट होते. तयामुळे 

भारतासारख्या दरे्ाांनी र्ेतीमालाच्या ककमती णथथर ठेिण े इष्ट आह.े सिच िथतूांच्या 

ककमतीिर मागणी आणण पुरिठ्यािर पररणाम होतो, तयाप्रमाण ेर्ेतीच्या ककमतीही मागणी 

आणण पुरिठा घटकाांिर पररणाम करतात. 

९. र्ेतीमालाच्या ककमतीतील चढउताराांची कारण-े 

र्ेतीमालाच्या ककमतीत चढ-उतार होण्यासाठी णिणिध कारण ेजबाबदार आहते. ह े

पुढीलप्रमाण ेआहते. 

 

र्तेीमालाच्या भािातील चढउताराची कारण े

१. कृषी उतपादनातील तफाित ४ र्ेतकऱयाांचे अज्ञान 

२ खचच आणण ककमतींमध्ये िेळ 

अांतर 

५ मागणी आणण पुरिठ्याचे समायोजन 

न करण े

३ णिपणन अटी ६ आर्थथक कारणे 

(लेखी आणण ससग 2013) 

१०. र्तेीच्या ककमतीतील चढउताराांच ेपररणाम- 
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र्ेतमालाच्या ककमतीतील चढ-उताराचा र्ेतकऱयाांिर आणण दरे्ाच्या अथचव्यिथथेिर 

नकारातमक पररणाम होतो. ह ेपुढीलप्रमाण ेआहते- 

अ.क्. र्तेीमालाच्या ककमतीतील चढ-उताराच ेपररणाम 

१. उतपन्नािर पररणाम 

२ र्ेतीतील अकायचक्षमता 

३ उतपादनासाठी कोणतेही प्रोतसाहन नाही 

४ आतमणिश्वास कमी होण े

५ साततय नाही 

६ आर्थथक अपव्यय 

७ कमी राहणीमान 

                  (लेखी आणण ससग २०१३) 

११. ककमतींच ेणथथरीकरण:- 

कृषी क्षेत्रातील र्ेतमालाच्या ककमतीतील चढ-उतार हा गांभीर प्रश्न असून तो 

र्ेतकऱयाांसाठी अतयांत घातक आह,े हा प्रश्न सोडणिण्यासाठी प्रयत्न करणे आिश्यक आह.े 

प्रतयेक दरे्ाच्या ककमत धोरणाचा उिेर् र्ेतीमालाच्या ककमती णथथर करणे हा आह.े बाऊर 

आणण यामी याांच्या मते “णथथरीकरणाचा सांदभच बहुतेक िेळा उतपन्नाची दखेरेख ककमान एका 

णिणर्ष्ट थतरािर सूणचत करतो म्हणजे उतपन्नाच्या मजल्यािरील सेटटगची कल्पना केली 

जाते इतर िेळी हा र्ब्द उतपन्न िाढीसाठी िापरला जातो आणण इतर िेळी. टाईम 

थटॅणबलायझेर्नचा अथच उतपन्नािर कमाल मयाचदा लादण्यासाठी िापरली जाते, म्हणजे 

ककमती ककिा उतपन्नाच्या कमाल पातळीचे डाय णप्रणथक्प्पर्न”र्ेतमालाच्या ककमती णथथर 

करण ेम्हणजे र्ेतक-याांना णथथर उतपन्न णमळिून दणे्यासाठी णिथतृत आणण सतत होणारे चढ-

उतार गुळगुळीत करण.े पण ते णथथर उतपन्न मोलाचे असल ेपाणहजे. र्ेतकऱयाला तयाच्या 

गुांतिणुकीतून योग्य परतािा णमळण्याची िाजिी सांधी सुणनणित करून प्रगतीर्ील र्ेतीचा 

मागच मोकळा केला पाणहजे. र्ेतीमालाच्या ककमतींचे णथथरीकरण म्हणजे अन्नधान्याच्या 

ककमती अकृणषक िथतूांच्या ककमतींच्या तुलनेत णथथर होण.े र्ेतीमालाच्या ककमती णथथर 

करण ेयाचा अथच एका हांगामात चढ-उतारातून बाहरे काढण ेअसा नाही की दर िषाचनुिषे 

भाि णथथर ठेिण.े िषाचनुिषे चढउतार कमी करणे ह े आपल्याला लक्षात ठेिािे लागेल. 

ककमत णथथरीकरण कोणतयाही अक्षम ककिा अकायचक्षम र्ेतकऱयाला समृद्ध करणार नाही, 

परांतु िाजिी कायचक्षम र्ेतकऱयाची नासाडी नक्कीच टाळेल. 

१२. प्रमखु णपकाांच ेअणखल भारतीय अांदाणजत क्षते्र, उतपादन आणण उतपादकता: 

तक्ता क्माांक-1 

प्रमखु णपकाांच ेअणखल भारतीय अांदाणजत क्षते्र, उतपादन आणण उतपादकता 

                                        (िषच 2019-20 साठी) 

णपके 
 

क्षते्रफळ 

(दर्लक्ष 

हके्टरमध्य)े 

उतपादन 

(दर्लक्ष टनाांमध्य)े 

उतपादकता 

(ककलो. 

हके्टर) 

ज्िारी खरीप १.६७ १.७२ १०१९ 
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रबी २.७९ २.६६ ९५२ 

एकूण ४.४८ ४.३८ ९७७ 

बाजरी  खरीप ६.७७ ८.९ १३१४ 

मका  

खरीप ७.४५ १९.८६ २६६६ 

रबी १.५५ ८.२२ ५२८७ 

एकूण ९ २८.०८ ३११८ 

तूर (अरहर) खरीप ४.३ ३.६९ ८५७ 

हरभरा रबी १०.३ ११.२२ १०९० 

उडीद 

खरीप ३.६४ १.७२ ४७३ 

रबी ०.७ ०.५३ ७५९ 

एकूण ४.३ २.२५ ५१९ 

मूग 

खरीप ३.४३ १.७७ ५१६ 

रबी ०.८३ ०.५ ५९७ 

एकूण ४.२६ २.२७ ५३२ 

सोयाबीन खरीप १२.१४ १३.६३ ११२२ 

सूयचफूल  

खरीप ०.११ ०.०८ ७१४ 

रबी ०.१८ ०.१८ ९८७ 

एकूण ०.२९ ०.२६ ८८४ 

कापूस  खरीप १३.२८ ३४.८९ ४४७ 

(स्रोत- CACP अहिाल २०२०-२१) 

िरील तक्तयामध्ये २०१९-२० या िषाचतील मुख्य णपकाांचे अणखल भारतीय अांदाणजत 

क्षेत्र, उतपादन आणण उतपादकता दर्चणिली आह.े ज्िारी णपकाखालील एकूण अांदाणजत क्षेत्र 

४.४८ दर्लक्ष हके्टर होते. अांदाजे उतपादन ४.३८ दर्लक्ष टन होते आणण उतपादकता ९७७ 

ककलो प्रणत हके्टर होती. बाजरा णपकाखालील एकूण अांदाणजत क्षेत्र ६.७७ दर्लक्ष हके्टर 

होते. अांदाजे उतपादन २८.०८ दर्लक्ष टन होते आणण उतपादकता १३१४ ककलो प्रणत हके्टर 

होती. मका णपकाखालील एकूण अांदाणजत क्षेत्र ९ दर्लक्ष हके्टर होते, अांदाजे उतपादन ८.९ 

दर्लक्ष टन होते आणण उतपादकता ३११८ ककलो प्रणत हके्टर होती. तूर णपकाखालील एकूण 

अांदाणजत क्षेत्र ४.३ दर्लक्ष हके्टर होते, अांदाजे उतपादन ३.६९ दर्लक्ष टन होते आणण 

उतपादकता ८५७ ककलो प्रणत हके्टर होती. हरभरा णपकाखालील एकूण अांदाणजत क्षेत्र १०.३ 

दर्लक्ष हके्टर होते, अांदाजे उतपादन ११.२० दर्लक्ष टन होते आणण उतपादकता १०९० 

ककलो प्रणत हके्टर होती. उडद णपकाखालील एकूण अांदाणजत क्षेत्र ४.३४ दर्लक्ष हके्टर होते, 

अांदाजे उतपादन २.२५ दर्लक्ष टन होते आणण उतपादकता ५१९ ककलो प्रणत हके्टर होती. 

मूग णपकाखालील एकूण अांदाणजत क्षेत्र ४.२६ दर्लक्ष हके्टर होते, अांदाजे उतपादन २.२७ 

दर्लक्ष टन होते आणण उतपादकता ५३२ ककलो प्रणत हके्टर होती. सोयाबीन णपकाखालील 

एकूण अांदाणजत क्षेत्र १२.१४ दर्लक्ष हके्टर होते, अांदाजे उतपादन १३.६३ दर्लक्ष टन होते 

आणण उतपादकता ११२२ ककलो प्रणत हके्टर होती. सूयचफूल णपकाखालील एकूण अांदाणजत 

क्षेत्र ०.२९ दर्लक्ष हके्टर होते, अांदाजे उतपादन ०.२६ दर्लक्ष टन होते आणण उतपादकता 
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८८४ ककलो प्रणत हके्टर होती. कापूस णपकाखालील एकूण अांदाणजत क्षेत्र १३.२८ दर्लक्ष 

हके्टर होते, अांदाजे उतपादन ३४.८९ दर्लक्ष टन होते आणण उतपादकता ४४७ ककलो प्रणत 

हके्टर होती. तर िरील तक्तयािरून अस ेकदसून आल ेकी कापूस, सोयाबीन आणण हरभरा 

या णपकाांखालील क्षेत्र इतर णपकाांच्या तुलनेत जाथत आह ेआणण तूर, ज्िारी, उडीद आणण मूग 

या णपकाखालील क्षेत्र इतर णपकाांच्या तुलनेत खूपच कमी आह.े 

१३. महाराष्ट्रातील णनिडक णपकाांच्या लागिडीच्या खचाचच ेणिभाजन: 

तक्ता क्माांक-२ ,महाराष्ट्रातील णनिडक णपकाांच्या लागिडीच्या खचाचच ेणिभाजन (िषच 

२०१७-१८) (रु. प्रणत हके्टर) 

 खचच  िथत ू ज्िारी बाजरी मका तरू मगू उडीद सोयाबीन कापसू 

ऑपरेर्नल 

कॉथट ३५७६२ 34788 ५२५७८ ६५०३० ३१८४८ ३११३४ ३५९४१ ६३२७५ 

मानिी श्रम 

प्रासांणगक ९६७० १११५२ ८०७८ १४०९१ ८७२५ ६७१५ ७६८० १६९२८ 

सांलग्न २४७ ११२ १२२ ३७१ ८१ १४ ४७९ ३८२ 

कुटुांब ७८०३ ५१८१ ७५२९ १५२०० ५४६८ ६२१७ ३९३४ १२१३७ 

एकूण १७७२० १६४४५ १५७२९ २९६६२ १४२७४ १२९४५ १२०९४ २९४४६ 

बलैाची मजरुी 

णनयुक्त केलेल े ५२२ ६१५ ८५७ २८३२ १७२८ १७८५ १४०० २३२७ 

मालकीचे ३३३२ १६२५ ६३५१ ४४९५ १९८३ १८३७ ३८२० ४८६२ 

एकूण ३८५३ २२४० ७२०८ ७३२७ ३७११ ३६२२ ५२२० ७१८९ 

यांत्र आणी कामगार 

णनयुक्त केले आह े ५३८५ ८५९१ ९६४९ ९५१६ ४९७७ ६४४५ ६००५ ४९१७ 

मालकीचे ८७८ १८८६ १९५४ ६५९ १४६० ७६० ४९३ ७८६ 

एकूण ६२६४ १०४७७ ११६०३ १०१७६ ६४३७ ७२०५ ६४९८ ५७०३ 

णबयाणे ४७७ १०५९ ३९०६ २१९९ १७४८ १६५३ ४१५६ ३१३८ 

रासायणनक खत ेआणण  र्णेखत 

रासायणनक खत े ३४६१ १८७८ ८६१९ ४९२९ २२३१ २८९७ ३००७ ८२९२ 

र्ेणखत ६८ ० ३३ ६३२ १०२७ ११८ ३११ ८७७ 

एकूण ३५२९ १८७८ ८६५२ ५५६१ ३२५९ ३०१५ ३३१८ ९१६९ 

इतर कच्चा माल 

कीटकनार्के १२ ० ४८ ७४१८ ९६४ १३०३ १७४९ ३८८६ 

ससचन र्ुल्क २८२८ १२३६ १४५१ ६५९ ११६ ५६८ १८४ २७४२ 

पीक णिमा ५ ० ० ६३ ६ २ १४९ २८५ 

कां त्राटदाराांना 

पेमेंट १९६ ५२५ २५२८ १७५ ४६० ० १५०० ८ 
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(स्रोत- CACP अहिाल २०२०-२१) 

िरील तक्तयामध्ये २०१७-१८ या िषाचसाठी महाराष्ट्रातील णनिडक णपकाांच्या 

लागिड खचाचचे णिभाजन दाखिल ेआह.े ज्िारी णपकाच्या बाबतीत एकूण पररचालन खचच 

प्रणत हके्टर ३५७६२, णनणित खचच १४४८१आणण एकूण खचच ५०२४२ प्रणत हके्टर होता. 

ज्िारी णपकाचे उतपादन हके्टरी ११ किंटल होते. बाजरा णपकाच्या बाबतीत एकूण 

पररचालन खचच प्रणत हके्टर ३४७८८, णनणित खचच १३६९९ आणण एकूण खचच ४८४८६ 

प्रणत हके्टर होता. बाजरी णपकाचे उतपादन २१किंटल प्रणत हके्टर होते. मका णपकाच्या 

बाबतीत एकूण पररचालन खचच प्रणत हके्टर ५२५७८, णनणित खचच २२१७३ आणण एकूण 

खचच ७४७५१प्रणत हके्टर होता. मका णपकाचे उतपादन हके्टरी ६८ किंटल होते. तूर 

णपकाच्या बाबतीत प्रणत हके्टर एकूण पररचालन खचच ६५०३०, णनणित खचच २२७०२ 

आणण एकूण खचच ८७७३२ प्रणत हके्टर होता. तूर णपकाचे उतपादन प्रणत हके्टर १९ किंटल 

होते. मूग णपकाच्या बाबतीत एकूण पररचालन खचच प्रणत हके्टर ३१८४८, णनणित खचच 

१००७४ आणण एकूण खचच ४१९२२ प्रणत हके्टर होता. मूग णपकाचे उतपादन प्रणत हके्टर 

६किंटल होते. उडद णपकाच्या बाबतीत एकूण पररचालन खचच प्रणत हके्टर ३११३४, णनणित 

खचच ६९८४ आणण एकूण खचच ३८११८ प्रणत हके्टर होता. उडीद णपकाचे उतपादन प्रणत 

हके्टर ७ किंटल होते. सोयाबीन णपकाच्या बाबतीत प्रणत हके्टर एकूण पररचालन खचच 

३५९४१, णनणित खचच १०२१४ आणण एकूण खचच ४६१५४ प्रणत हके्टर होता. सोयाबीन 

खेळतया 

भाांडिलािर 

व्याज ८४७ ८९७ १३६५ १५१० ७९९ ७५५ ९७० १५५० 

नानाणिध ३१ ३० ८८ २८१ ७३ ६५ १०४ १५९ 

पक्की ककमत १४४८१ १३६९९ २२१७३ २२७०२ १००७४ ६९८४ १०२१४ १९६५७ 

मालकीच्या 

जणमनीचे भाड े

मूल्य 

६६८३ ६९३४ १३५९७ १४०८४ ४७०३ ५०६९ ५९२६ १०७८७ 

जमीन महसलू 

उपकर आणण 

कर 

३८ १७ २३ ६३ २६ २७ २७ ३४ 

अिजारे आणण 

रे्त इमारतींिर 

घसारा 

७०७ ५७६ ६६८ १३९४ ५९४ ३०४ ६८९ १०५७ 

णथथर 

भाांडिलािर 

व्याज ७०५३ ६१७२ ७८८५ ७१६० ४७५० १५८४ ३५७१ ७७७९ 

एकूण ककमत ५०२४२ ४८४८६ ७४७५१ ८७७३२ ४१९२२ ३८११८ ४६१५४ ८२९३२ 

उतपन्न 

(किंटलमध्य)े ११ २१ ६८ १९ ६ ७ १३ १५ 
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णपकाचे उतपादन प्रणत हके्टर १३ किंटल होते. कापूस णपकाच्या बाबतीत प्रणत हके्टर एकूण 

पररचालन खचच ६३२७५, णनणित खचच १९६५७ आणण एकूण खचच ८२९३२ प्रणत हके्टर 

होता. कापूस णपकाचे उतपादन हके्टरी १५ किंटल होते. 

१४. भारतातील णनिडक णपकाांच ेएमएसपी: 

तक्ता क्माांक-3, णनिडलले्या णपकाांचा एमएसपी 

अ.क्. णपके 

२०१९-

२० २०२०-२१ 

िाढ (रु.)  

१ ज्िारी- (सांकररत) २५५० २६२० ७० 

२ ज्िारी- (मालदाांडी) २५७० २६४० ७० 

३ बाजरी २००० २१५० १५० 

४ मका १७६० १८५० ९० 

५ तूर (अरहर) ५८०० ६००० २०० 

६ मूग ७०५० ७१९६ १४६ 

७ उडीद ५७०० ६००० ३०० 

८ सूयचफूल  ५६५० ५८८५ २३५ 

९ सोयाबीन  ३७१० ३८८० १७० 

१० 

मध्यम थटेपल 

कापूस ५२५५   ५५१५ 

२६० 

११ लाांब थटेपल कापूस ५५५० ५८२५ २७५ 

    (स्रोत- णसएसपी अहिाल २०२०-२१) 

िरील सारणी २०१९-२० आणण २०२०-२१ या िषाचसाठी णनिडलेल्या णपकाांची 

ककमान आधारभूत ककमत दर्चिते आणण गेल्या िषीच्या तुलनेत MSP मध्य ेझालेली िाढ 

दखेील दर्चिते. हायब्रीड ज्िारीचा एमएसपी २०१९-२० मध्य े२५५० आह ेआणण २०२०-

२१ साठी तो २६२०आह े म्हणजे गेल्या िषीच्या तुलनेत ७० ने िाढला आह.े मालदाांडी 

जव्हारचा एमएसपी २०१९-२० मध्य े२५७० आह ेआणण २०२०-२१ साठी २६४० आह े

तो गेल्या िषीच्या तुलनेत ७० ने िाढला आह.े बाजराचा एमएसपी २०१९-२० मध्य े

२००० आह े आणण २०२०-२१ साठी २१५० आह े तो गेल्या िषीच्या तुलनेत १५० ने 

िाढला आह.े २०१९-२० मध्य े मक्याचा MSP १७६० आह े आणण २०२०-२१ साठी 

१८५० आह ेतो गेल्या िषीच्या तुलनेत ९० ने िाढला आह.े २०१९-२० मध्य ेतूरचा MSP 

५८०० आह े आणण २०२०-२१साठी ६००० आह े तो गेल्या िषीच्या तुलनेत २०० ने 

िाढला आह.े २०१९-२० मध्ये तूरचा MSP ५८०० आह ेआणण २०२०-२१ साठी ६००० 

आह े तो गेल्या िषीच्या तुलनेत २०० ने िाढला आह.े २०१९-२० मध्य े मूगचा MSP 

७०५० आह े आणण २०२०-२१ साठी ७१९६ आह े तो गेल्या िषीच्या तुलनेत १४६ ने 

िाढला आह.े उडदाचा एमएसपी २०१९-२० मध्य े ५७००आह े आणण २०२०-२१ साठी 

६००० आह े तो गेल्या िषीच्या तुलनेत ३०० ने िाढला आह.े सन २०१९-२० मध्य े

सूयचफुलाचा MSP ५६५० आह ेआणण २०२०-२१ साठी ५८८५ आह ेतो गेल्या िषीच्या 

तुलनेत २३५ ने िाढला आह.े सोयाबीनचा एमएसपी सन २०१९-२० मध्य े३७१० आह े
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आणण २०२०-२१ साठी ३८८० आह े तो गेल्या िषीच्या तुलनेत १७० ने िाढला आह.े 

२०१९-२० मध्य े मध्यम थटेपल कॉटनचा MSP ५२५५ आह े आणण २०२०-२१ साठी 

५२५५ आह े तो गेल्या िषीच्या तुलनेत २६० ने िाढला आह.े लाँग थटेपल कॉटनचा 

एमएसपी सन २०१९-२० मध्य े ५५५० आह े आणण २०२०-२१ साठी ५८२५ आह े तो 

गेल्या िषीच्या तुलनेत २७५ ने िाढला आह.े 

१५. णनष्कषच: 

र्ेतीमध्ये ककमत आणण ककमत ही सिाचत महत्त्िाची गोष्ट आह.े आता जीडीपीमध्ये 

र्ेतीचा एक कदिसाचा िाटा िषाचनुिषे कमी होत आह.े तयामुळे प्रारुप क्षेत्रात र्ेतीचे क्षेत्र 

उतपादन आणण उतपादकता िाढिण े आिश्यक आह.े र्ेतकऱयाांचे उतपन्न िाढिण्यासाठी 

र्ेतकऱयाांना आर्थथक पाठबळ दणेे गरजेचे आह.े आकडिेारीच्या एकूण णिश्लेषणातून असा 

णनष्कषच णनघाला की अभ्यास क्षेत्रातील बहुसांख्य र्ेतकरी अल्पभधूारक आणण अल्प र्ेतकरी 

आहते. णनिडलेल्या णपकाांची ककमत णपकाांना णमळणाऱया ककमतीपेक्षा जाथत असत.े 

जणमनीच्या आकारानुसार णनिडलेल्या णपकाांची ककमत कमी होते. अल्पभधूारक 

र्ेतकऱयाांसाठी मोठ्या र्ेतकऱयाांच्या तुलनेत प्रणत एकर खचच जाथत असतो. प्रणत किंटल 

उतपादन खचच प्रणत किंटल दरापेक्षा जाथत आह.े णनिडलेल्या णपकाांच्या ककमती लागिडीच्या 

खचाचपेक्षा कमी आहते. बाजारभाि MSP पेक्षा जाथत असािा पण प्रतयक्ष व्यिहारात 

बाजारभाि MSP पेक्षा कमी असतो. बहुसांख्य र्ेतकरी आपला माल APMC मध्य े

णिकतात आणण सरकारी फेडरेर्नला माल णिकण्याच्या गांभीर अटींमळेु ते आपला माल 

सरकारी फेडरेर्नला णिकत नाहीत. MSP बिल फारच कमी र्ेतकऱयाांना माणहती आह.े 

अभ्यासाखालील क्षेत्रात र्ेतकरी मूल्यिधचन िापरत नाहीत. बहुसांख्य र्ेतकरी चाांगल े

बाजारभाि णमळणिण्यासाठी र्ेतमालाची प्रतिारी, साठिणूक, प्रकक्या आणण कायापालट 

करत नाहीत. अपुरे भाांडिल, पाणी/ससचन सुणिधाांची उपलब्धता नसण,े र्ेतमजुराांची 

उपलब्धता नसणे, यांत्रमाग कामगार िेळेत उपलब्ध नसणे, ककमान आधारभूत ककमती न 

णमळण,े णबयाण,े खते आणण कीटकनार्के आणण कीटकनार्के याांच्या प्रचांड ककमती, नैसर्थगक 

आपत्ती, सीडसचची उपलब्धता आणण उपलब्धता नसणे. िेळेत, रात्रीच्या िेळी िीज िाहणे, 

णपकाांच्या णिक्ीतून कमी उतपन्न, सुधाररत िाणाांचे णबयाण ेन णमळण,े कमी दजाचचे णबयाण े

ककिा णबयाणाांचा दपु्पपटपणा, मालाचे माकेटटग, कमी उतपादकता, अणनणित आणण असमान 

पाऊस, र्ेतमालाच्या ककमतीबाबत अनणभज्ञता. इतयादी अभ्यासाधीन क्षेत्रातील 

र्ेतकऱयाांना भेडसािणाऱया प्रमुख समथया आहते. 
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