
International Journal of Advance   ISSN – 2347-7075 

and Applied Research (IJAAR)   Impact Factor – 7.065  

Peer Reviewed Bi-Monthly         Vol.8 No.1 Sept – Oct 2020

             

                              72 
 

 

मौज ेराांगोळी गावच्या कृषीच्या समस्या: एक भौगोलिक अभ्यास 
 

प्रा. आर.आर. साळ ांख.े 

सहयोगी प्राध्यापक व भूगोि लवभाग प्रम ख, 
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घोषवारा: 

कृषी भूगोि ही आर्थथक भगूोिाची एक महत्त्वाची शाखा आह.े शेती हा 

भारतातीि प्राचीन व्यवसाय आह.े कृषीचा अभ्यास भौगोलिक पररलस्थती लनगलडत 

असल्याम ळे पृथ्वीवरीि प्रत्येक घटनेशी  स्थळाांचा सांबांध येतो म्हणून कृषी 

भूगोिात काळ व स्थळ बदििे की कृषी भूगोिाचे महत्त्व बदिते. या गावातीि 

८० टक्कक्कया पेक्षा जास्त िोकाांचे उदरलनहाचे साधन शेती हचे आहे. गावातीि 

काही िोकाांना याच गावात वषषभर शेतीमध्ये रोजगार उपिब्ध होतो. शेतीमधून 

मानवाचा अन्न, वस्त्र व लनवारा या मूिभूत गरजा पूणष होतात तसेच कृषी मािावर 

आधाररत  उद्योगासाठी कच्च्या मािाचा प रवठा होतो. या गावापासून 

‘इचिकरांजी’ ह ेमहाराष्ट्राचे मॅचेस्टर फक्त पाच ककिोमीटर अांतरावर असल्याम ळे 

शेतमािािा मोठी बाजारपेठ उपिब्ध आह.े त्याम ळे या गावातीि शेती 

व्यवसायाचे महत्त्व वाढत आह.े प्रस्त त शोध लनबांधात  मौजे राांगोळी या गावातीि 

शेतीच्या समस्या अभ्यासणे व त्यावर उपाय स चलवणे ह े प्रम ख उकिष्ट आह.े 

सदरच्या शोध लनबांधात अभ्यासासाठी प्राथलमक व द य्यम स्वरूपाच्या 

आकडेवारीचा उपयोग केिा आह.े प्राथलमक मालहती गावातीि शेतकऱयाांना प्रत्यक्ष 

भेटून म िाखतीच्या व्दारे मालहती गोळा केिी आह.े लमळािेल्या मालहतीवर 

सांस्करण करून लवलवध सूत्ाांचा वापर करून तके्त / सारणी तयार करून ती योग्य 

त्या आिेख व आक्ककृतीच्या साह्यान ेदशषवून त्याचे लवशे्लषण केिे आह.े या गावात 

कृषीच्या नैसर्थगक, आर्थथक व सामालजक समस्या आढळून आल्या. मौज े राांगोळी 

गावच्या कृषीच्या समस्या सोडलवण्यासाठी उपाय स चलवण्यात आिे आहते. 

बीज सांज्ञा: कृषी,नसैर्थगक, आर्थथक, सामालजक, समस्या, परू,उत्पादन,  भाांडवि 
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प्रस्तावना: 

       ‘शेती’ हा भारतीय अथषव्यवस्थेचा कणा आहे. भारताचा एकूण िोकसांख्येपैकी स मारे 

६८ टके्क िोक शेतीमध्ये ग ांतिेिे आहते. सध्या पारांपररक शेती ऐवजी आध लनक शेतीचे महत्व 

अलधक वाढत आह.े ‘कृष’ म्हणजे नाांगरणे यापासून कृषी हा शब्द तयार झािा आहे. कृषी 

याचा अथष नाांगरणी आलण लपके घेणे याप रता मयाषकदत नाही तर शेती आलण शेतीपूरक  

व्यवसायाांचा समावेश शेतीमध्ये होतो. भारतीय शेती फार प्राचीन काळापासून चाित 

असिेिा व्यवसाय आह.े ऋग्वेदामध्ये भारतीय शेतीचा उल्िेख आढळतो. भारतातीि 

बहुताांशी िोकाांचा उदरलनवाषह हा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे शेती या व्यवसायावर अविांबून आहे. 

स्वातांर्यपयप्रातीनीनांतरच्या पलहल्या पांचवार्थषक योजनेत देशात दर मानसी ३८०  गॅ्रम अन्नधान्य 

उपिब्ध होते. ते आजच्या लस्थतीिा ७५०  गॅ्रम झािे आह.े भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात 

शेती हा व्यवसाय लवकलसत होत असिा तरी शेतीच्या समस्या अलधक  आहते. त्या सोडलवणे  

आवश्यक आह.े 

अभ्यास क्षते्:  

         मौजे राांगोळी गाांव ह े १६०५६ लमलनटे उत्तर अक्षवृत्त व ७४० ४४ लमलनटे  पूवष 

रेखावृत्तावर वसिे आहे. हे गाांव  महाराष्ट्र राज्यातीि कोल्हापूर लजल्ह्यातीि हातकणांगिे 

ताि क्कयातीि ६० गावाांपैकी एक गाांव असून  ह ेताि क्कयाच्या रठकाणापासून दलक्षणेस १३  

ककिोमीटर अांतरावर आह.ेतसेचहे हुपरी- इचिकरांजी या लजल्हा मागाषवर आहे. या 

गावाच्या उत्तरेस पाच ककिोमीटर अांतरावर महाराष्ट्राचे मँचेस्टर इचरकरांजी ह ेशहर आह.े 

तसेच राांगोळीच्या दलक्षणेस चार ककिोमीटर अांतरावर जांगमवाडी ह ेगाव आहे. तर पूवेस  

दोन ककिोमीटर अांतरावर कनाषटक राज्याची सीमा आहे. या गावाचा पूवेस चार ककिोमीटर 

अांतरावर माणकापूर ह े कनाषटक राज्यातीि गाव आहे. तसेच पलिमेस चार ककिोमीटर 

अांतरावर रेंदाळ हे  गाव आहे. या गावाचा उत्तरेस साधारणत: एक ककिोमीटर अांतरावर 

पलिम-पूवष कदशेने पांचगांगा नदी वाहते. गावाचे हवामान उष्ण व कोरडे आह.े गावाच्या 

उत्तरेस व पूवेस गडद काळी मृदा आह ेतर दलक्षणेकडे म रमाड मृदा आढळते. ह ेगाव पांचगांगा 
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नदीपासून दलक्षणेस उांचावर वसिे आहे. या गावातीि ९०  टके्क जमीन जिससचनाखािी 

आह.े 

अभ्यासाची उकिष्य:े 

१. मौजे राांगोळी या गावातीि शेतीचे समस्या अभ्यासणे.  

२. कृषी समस्यावर उपाय स चलवणे. 

मालहती सांकिन व सांशोधन पद्धती: 

सदरच्या शोध लनबांधामध्ये प्राथलमक व द य्यम स्वरूपाच्या आकडेवारीचा उपयोग 

केिा आह.े प्राथलमक मालहती गावातीि १०० शेतकरी क ट ांबप्रम खाांची  म िाखात घेण्यासाठी 

अन सूची तयार केिी. प्रत्यक्ष शेतकऱयाांना भेटून म िाखतीच्या व्दारे कृषी बाबतची मालहती 

गोळा केिी आह.े लव्दतीय स्वरुपाची मालहती ग्रामपांचायत कािषयायातून, तिाठी 

कायाषियातून व तसेच वृत्तपत्ातीि बातम्या इ.व्दारे  सांकलित केिी. प्रत्यक्ष लनरीक्षण व 

छाया लचत्े याव्दारेही मालहती लमळलवण्यात आिी. लमळािेल्या मालहतीवर सांस्करण करून 

लवलवध सूत्ाांचा वापर करून तके्त / सारणी तयार करून ती योग्य त्या आिेख व आकृतीच्या 

साह्याने दशषवून त्याचे लवश्लेषण केिे आह.े 
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मौज ेराांगोळी गावच्या कृषीच्या समस्या: 

सारणी क्रमाांक १: मौज ेराांगोळी गावच्या कृषीच्या समस्या 

समस्या 

 प्रकार  

अ.नां.  

समस्यचे ेस्वरूप  

होय म्हणनू प्रलतसाद 

देणाऱयाां शतेकऱयाचीची 

सांख्या  

समस्यचे े

शकेडा 

प्रमाण  

नैसर्थगक  १ पूर  १५   १५   

२ अलनयलमत पजषन्य  ६० ६० 

३ अवेळी पाऊस ३९ ३९ 

४ वापसा नसण े(पाणथळ ) १८ १८ 

५ क्षारपड   ० ० 

६ जलमनीची धूप १० १० 

६ लपकावर पडणारे कीड व रोग  २७ २७ 

आर्थथक  १ अप रे भाांडवि  ३१ ३१ 

२ मज राांची कमतरता  ५२ ५२ 

३ मज रीचे वाढते दर  ४४ ४४ 

४ भार लनयमन (िोड शेसडग-वीज कपात) ५५ ५५ 

५ उत्तम बी लबयाणाचा अभाव  २२ २२ 

६ शेत मािािा योग्य भाव लमळत नाही  ६६ ६६ 

७ दर एकरी उत्पादन कमी लमळते  २३ २३ 

८ ककटक नाशकाांच्या वाढत्या ककमती  ३८ ३८ 

९ शेणखताचे वाढते दर  ४३ ४३ 

१० रासायलनक खताांच्या वाढत्या ककमती  ५४ ५४ 

११ वाहत कीच्या अप ऱया सोयी  २४ २४ 

१२ खताांचा कमी प्रमाणात वापर  ९  ९  

१३ शेतीत याांलत्कीकरणाचा अभाव  २१ २१ 

सामालजक  १ कारखान्यािा ऊसपाठलवण्याचा प्रश्न  ३२  ३२  

२ शेत जलमनीचे त कडीकरण  २३  २३  

३ जलमनीच्या सीमेवरून तांटे  ४१  ४१  

४ शेती कसण्याची ज नी पद्धती  २० २० 

५ शेतीकडे उदरलनवाषहाचे साधन म्हणून 

पाहण्याचा दषृ्टीकोन  

२२  २२  

स्र्तोत: क्षते्ीय सवके्षण,फेब्र वारी -२०१९ 
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आकृती क्र. १ मौज ेराांगोळी: कृषीच्या नसैर्थगक समस्या 

 

आकृती क्र. २ मौज ेराांगोळी: कृषीच्या आर्थथक समस्या 

आकृती क्र. ३ मौज ेराांगोळी: कृषीच्या सामालजक  समस्य 

  

० 
२० 
४० 
६० 
८० 

शेक
डा 

प्रम
ाण

  

समस्या  

मौजे राांगोळी : कृषीच्या नैसर्गिक समस्या   

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 
६० 
७० 

शेक
डा 

प्रम
ाण

  

समस्या  

मौजे राांगोळी : कृषीच्या आर्थिक समस्या   

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 

शेत जमिनीचे 
तुकडीकरण  

जमिनीच्या 
सीिेवरून तंटे  

शेती कसण्याची 
जुनी पद्धती  

शेक
डा 

प्रम
ाण

  

समस्या  

मौजे राांगोळी : सामाजजक समस्या   
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कृषीच्या नसैर्थगक समस्या: 

 राांगोळी गावच्या काही नसैर्थगक समस्या आहते त्याांना भौगोलिक ककवा प्राकृलतक समस्या 

असेही म्हणतात त्या प ढीि प्रमाण.े.. 

१. परू: मौजे राांगोळी ह े गाव पांचगांगा नदी खोऱयात वसिेिे असून पांचगांगा नदीिा दरवषी 

पावसाळ्यामध्ये पूर येतो कारण कोल्हापूर लजल्ह्याच्या पलिम भागामध्ये पावसाचे प्रमाण 

जास्त असल्याम ळे पांचगांगा नदीिा पलिमकेडून भरपूर पाण्याचा प रवठा होतो त्याम ळे 

नदी ककनाऱयािगतची जमीन पाण्याखािी जाते पूर जास्त कदवस रालहल्यास लपके लपवळी 

पडून खराब होतात त्याम ळे दर एकरी उत्पादन कमी लनघते काही रठकाणी प राणाचे पाणी 

साचून दिदि लनमाषण होते. 

२. अलनयांलत्तपजषन्य: भारतीय शेती हा मान्सूनचा ज गार आह ेमान्सून कधी वेळेवर येतो प रेसा 

पाऊस पडतो तर काही वेळा अलत पाऊस पडून ओिा द ष्काळ पडतो तर काही वेळा 

मानसून फारच उलशरा येतो व फार थोडा पाऊस पडतो आलण कोरडा द ष्काळ पडतो. काही 

वेळा दोन पावसाच्या दरम्यान बराच मोठा खांड असतो या सवाांचा पररणाम शेती 

व्यवसायावर झािेिा कदसून येतो.  

३. अवळेी पजषन्य:  जेंव्हा खऱया अथाषने पजषन्याची आवश्यकता असते त्यावेळी पाऊस पडत 

नाही. अिीकडच्या ऋत मानातीि बदिाम ळे सध्या अवेळी पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडत 

आह.े याचा पररणाम हा  या गावच्या शेती व्यवसायावर झािेिा आपणास कदसून येतो. 

४. जलमनीिा वापसा नसणे: पावसाळ्यामध्ये जेंव्हा कोल्हापूर लजल्ह्याच्या पलिम भागामध्ये 

पजषन्यवृष्टी होते. तेंव्हा पांचगांगा नदीिा दर वषी पूर आल्याम ळे काही रठकाणी उथळ 

भागाांमध्ये प राचे पाणी साचते. त्याम ळे तथेीि जलमनीची मशागत करता येत नाही. पूर 

कमी झाल्यानांतर त्या रठकाणी इतर  लपके घ्यावी िागतात. लवशेषत: नदी ककनाऱयािगत 

१८  शेतकऱयाांचे याम ळे न कसान झािेिे कदसून येते. 

५. क्षारपड जमीन : वारांवार पूर आल्याम ळे प राचे पाणी साचून तसेच अलतररक्त 

जिससचनाम ळे क्षारपड जलमनीची समस्या लनमाषण होते. राांगोळी गावात  क्षारपड जमीन 

आढळिेिी नाही. अगदी थोड्याफार प्रमाणामध्ये नदी ककनाऱयािगत आढळते. 
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६. जलमनीची धपू: जलमनीची धूप ही भारतीय भारताच्या कृषी व्यवसायातीि एक गांभीर 

समस्या आह ेपरांत  सदरच्या गावामधीि फार थोड्या क्षेत्ामध्ये जमीनची धपूेची समस्या 

आह.े लवशेषतः नदीककनािगतचा गट नांबर मध्ये ही समस्या आढळते. 

७. लपकावर पडणारी  कीड व रोग: भारतात लनरलनराळ्या  लपकाांवर नेहमीच कीड तसेच रोग 

पडतात. याम ळे काही वेळा सांपूणष पीक तर काही वेळा थोडे पीक नाहीसे होते. सामान्यपणे 

ही कीड पावसाळ्यानांतर आकाश ढगाळिे असते तेंव्हा अथवा जेंव्हा सूयषप्रकाश नसतो 

तेंव्हा पडते लपकाांवर कीड पडिी की  लपक क जून जाते ककवा त्याची वाढ होत नाही. 

साधारणपणे पीक िहान असताना असे रोग पडतात ककवा पीक मोठे झाल्यावर जेंव्हा 

फ िे-फळे येतात तेंव्हा त्यावर रोग पडतात. राांगोळी गावातीि ऊस, गहू तसेच फळभाज्या 

इत्यादी लपकाांवर कीड पडते. ऊसावर मावा, ताांबेरा, हुमणी कीड तसेच फळभाज्यावर 

लवलवध रोग व कीड  पडते. उदा. टोळधाड याम ळे शेतकऱयाांचे न कसान होते. 

आर्थथक समस्या:  राांगोळी गावच्या शेतीच्या काही आर्थथक समस्या आहते.त्या प ढीिप्रमाणे  

१. अप रे भाांडवि: भारतीय शेतकऱयाजवळ शेतीसाठी िागणारे भाांडवि उपिब्ध नाही 

कारण तो आर्थथक दषृ्या अप्रगत आह.े त्याम ळे शेतकऱयािा बँक ककवा लवलवध कायषकारी 

सोसायटी मधून कजष घ्यावे िागते. यामध्ये सोसायटीमधून शेतीच्या क्षेत्ाांन सार कजष 

लमळते. अलधक कजष लमळत नाही. त्याम ळे शेतकऱयाांना बँकेमधून अलधक व्याजदराने  कजष 

घ्यावे िागते. शेतकरी एकदा कजाषत अडकिा की तो जन्मभर ऋणी /कजषबाजारी राहतो. 

त्याम ळे त्यािा शेतीचा लवकास करता यते नाही ककवा चाांगिी खते बी-लबयाणे व 

शेतीसाठी अवजारे तो लवकत घेऊ शकत नाही. तसेच स्वतःची पाण्याची उपसा ससचन 

योजना करू शकत नाही. या गावातीि ३१ टके्क शेतकऱयाांची भाांडविाची समस्या आह.े 

२. मज राांची कमतरता: अिीकडे तरुण लपढी शेतीमध्ये काम करण्यास इच्छ क नाही. जवळच 

इचिकरांजी ह े महाराष्ट्राचे मॅचेस्टर असल्याम ळे तेथे यांत्माग उद्योगामध्ये िोकाांना काम 

लमळते आलण पगारही चाांगिा लमळतो. त्याम ळे शेतीमध्ये काम करण्यासाठी अिीकडे 

मजूर उपिब्ध होत नाहीत. लपक  हांगामाच्या काळामध्ये मजूर उपिब्ध होत नसल्याम ळे 

शेतीचे मोठ्या प्रमाणात न कसान होते. 
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३. मज रीच ेदर: वर उल्िेख केल्याप्रमाणे तरुण लपढी शेतीमध्ये काम करण्यास सध्या तयार 

नाही लशवाय येथीि बहुताांशी िोक इचिकरांजी येथे यांत्माग उद्योगाांमध्ये काम करतात 

त्याम ळे तेथे शेतीच्या त िनेने मजूरी जास्त लमळते  आलण शेतीमध्ये कदवसािा मज रीचा 

दर स मारे दोनशे रुपये प रुष व स्त्री याांना लमळतो. त्याम ळे शेतकऱयािा हा खचष परवडत 

नाही. या गावातीि ४७ टके्क शेतकऱयाांचा  हा प्रश्न आह.े 

४. लवजचेी समस्या: सध्या शासनाच्या धोरणाम ळे प्रत्येक गावाांमध्ये िोड शेसडग (वीज 

भारलनयमन) ह े बारा तासाचे आह.े लशवाय पजषन्य कमी झाल्याम ळे लवजेमध्ये कपात केिी 

जाते. शेतकऱयाांना शेतीमध्ये पाणी देण्यासाठी वीज लमळत नाही. त्याम ळे काही वेळा 

रात्ी-अपरात्ी शेतीिा पाणी देण्यासाठी जावे िागते. शेतीतीि लपकाांना योग्य वेळी पाणी 

न लमळाल्याम ळे शेतीतीि उत्पादन घटते. ५५ टके्क  शेतकऱयाांची ही समस्या आह.े 

५. उत्तम बी लबयाणाांचा अभाव: शेतीतीि वापरिे जाणारे बी-लबयाणे ह ेचाांगल्या प्रतीच ेव  

श द्ध असणे आवश्यक असत.े बी जलमनीत चाांगिे रुजिे  पालहजे. उगविेल्या रोपयाांची 

चाांगिी वाढ होऊन ती चाांगिे यावयास पालहजेत. याकररता उत्तम बी-लबयाणाांची 

आवश्यकता असते. काही वेळा बी खराब िागल्याम ळे ते १०० टके्क उगवत नाही. लशवाय 

जे उगविे आह.े त्याांची वाढ चाांगिी होत नाही. त्याम ळे त्यापासून दर एकरी उत्पादन 

कमी लमळते. या गावातीि २२ टके्क शेतकऱयाांची ही समस्या आह.े 

६. शेतमािािा योग्य भाव लमळत नाही: शेतकरी शेतीतून लवलवध  लपकाांचे  उत्पादन घतेो 

परांत  त्यान े लपकविेल्या शेतमािाचा भाव ठरलवण्याचा अलधकार त्यािा नाही. त्याम ळे 

ऊसासारख्या लपकािा कारखाना जो दर देईि त्या दराप्रमाणे शेतकऱयािा ऊस द्यावा 

िागतो. तसेच ऊसाची लबिे ही फारच उलशरा कदिे जातात. भाजीपािा व दधू या 

नालशकवांत वस्तू आहते. त्याम ळे बाजारपेठेत जो दर आह.े त्या दराप्रमाणे शेतकऱयािा 

आपिा माि लवकावा िागतो. त्याम ळे लवकिा जाणारा माि योग्य दराने लवकिा जात 

नाही. यामध्ये शेतकऱयाचे  मोठ्या प्रमाणात न कसान होते. 

७. दर एकरी उत्पादन कमी लमळते: अभ्यास क्षेत्ामध्ये ऊसाचे  पीक वारांवार घेतिे जाते 

प्रत्येक वषी ऊसाचे उत्पादन घेतल्याम ळे जलमनीचा कस कमी होतो. त्याम ळे ऊसाचे एकरी 

उत्पादन घटते. जलमनीचा कस वाढवण्यासाठी सेंकिय खते फारशी लमळत नाहीत कारण 
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अिीकडे जनावराांची सांख्या ही कमी झािेिी आह.े काही शेतकरी उत्तम बी-लबयाणे तसेच 

सेंकिय व रासायलनक खते वापरतात. त्याम ळे त्याांच्या शेतीतून दर एकरी उत्पादन चाांगिे 

लमळते. परांत  जे शेतकरी सेंकिय खते व रासायलनक खते वापरीत नाहीत. त्याांच्या शेतीतनू 

दर एकरी उत्पादन कमी लमळते. अभ्यास क्षेत्ातीि २३ टके्क शेतकऱयाांची ही समस्या आह.े 

८. कीटकनाशकाांच्या वाढत्या ककमती: लपकाांवर वारांवार लवलवध प्रकारच ेरोग व कीड पडते. 

त्याम ळे  शेतकऱयािा लवलवध प्रकारची कीटकनाशके तसेच तननाशके वापरावी िागतात. 

सध्या कीटकनाशकाांच्या ककमती फारच वाढिेल्या आहते. त्या सामान्य शेतकऱयािा 

परवडत नाहीत. याचा पररणाम दर एकरी उत्पादनावर लनलितच होतो. साधारणपणे ३८ 

टके्क शेतकऱयाांची ही समस्या आह.े 

९. शेणखताच ेवाढत ेदर: शेतकरी शेती परूक व्यवसाय म्हणून पश पािन हा व्यवसाय करतो 

पण अिीकडच्या काळामध्ये जनावराांची सांख्या फारच कमी झािी आहे. मागणीच्या 

प्रमाणात शेणखत उपिब्ध होत नाही. त्याम ळे शेणखताच्या ककमती प्रचांड प्रमाणात वाढत 

आहते. साधारणपणे एका  डसपग टॅ्रक्कटरच्या ट्रॉिीच्या शेणखतािा रुपये ४००० ते ४५०० 

इतका दर आह.े सामान्य शेतकऱयािा ह ेपरवडत नाही. याम ळे याचा पररणाम दर एकरी 

उत्पादनावर होतो. या गावातीि ४३ टके्क  शेतकऱयाांचा हा प्रश्न आह.े 

१०. रासायलनक खताांच्या वाढत्या ककमती:  सध्या शेतीमध्ये शेणखत उपिब्ध 

नसल्याम ळे    शेतकऱयाांकडून रासायलनक खतािा मागणी वाढत आह ेपरांत  रासायलनक 

खताांच्या ककमती अलधक वाढत आहते. सामान्य शेतकऱयािा महागडी खते घेणे परवडत 

नाही. याम ळे याचा पररणाम शेत मािाच्या उत्पादनावर होतो. साधारणपणे ५४ टके्क  

शेतकऱयाांची ही समस्या आह.े 

११. वाहत कीच्या अप ऱया सोयी:  ग्रामीण भागात वाहत कीचे मागष फारच कमी व 

खराब  आहते खताांचे  लवतरण, शेतमाि बाजारपठेेत पोहोचलवणे याकररता वाहतूकीच्या 

स लवधा असणे आवश्यक असतात. मौजे राांगोळी ह ेहुपरी-इचिकरांजी या मागाषवर वसििेे 

आह.े काही वेळा ऊस कारखान्यािा पाठलवण्यासाठी ऊसािा िवकर तोड येत नाही. ऊस 

कारखान्यािा घािलवताना शेजारचे शेतकरी वाट देत नाहीत. वाटेसाठी शेतकऱयािा 

लपकाांची भरपाई द्यावी िागते. काही वेळा द सऱयाचे लपक जाई पयांत थाांबावे िागते. 
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अशावेळी ऊस वेळेवर कारखान्यािा पाठलविा गेिा नसल्याम ळे ऊसाचे एकरी उत्पादन 

कमी लमळते. काही वेळा शेतकऱयािा इचिकरांजी येथे जाण्यासाठी खाजगी वाहनाचा 

वापर करावा िागतो. या गावातून जाणारा जो रस्ता आह ेया रस्त्यािा दोन अती तीव्र 

वळणे आहते. काही वेळा ट्राकफक जाम होतो. याम ळे येथे अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणात 

वाहनाांचे अपघात होतात. 

१२. खताांचा कमी प्रमाणात वापर: सेंकिय खताांची कमतरता तसेच रासायलनक खताांच े

वाढते दर याम ळे शेतकरी शेतीसाठी कमी प्रमाणात खताांचा वापर करीत आहे. याचा 

पररणाम कृषी उत्पादनावर झािेिा आह.े फक्त नऊ टके्क शेतकऱयाांचा हा प्रश्न आह.े 

१३. शेतीत याांलत्कीकरणाचा अभाव: मौजे राांगोळी ह ेगाांव सधन आह.े येथे स मारे ९५  

टके्क पेक्षा जास्त क्षेत् जिससचनाखािी आह.े परांत  शेत जलमनीचा आकार फारच िहान 

आह.े त्याम ळे िहान क्षेत्ाांमध्ये आध लनक पद्धतीची अवजारे वापरता येत नाहीत. 

पालिमात्य देशाप्रमाणे भारतात अद्याप शेतीचे याांलत्कीकरण झािेिे नाही. त्याम ळे 

शेतीतीि बरीचशी कामे साध्या पद्धतीने करावी िागतात. ३१ टके्क शेतकऱयाांचा हा प्रश्न 

आह.े 

 सामालजक समस्या: 

१. जलमनीच्या सीमवेरून तांटे: गावातीि शेतकऱयाांच्या जलमनीचा आकार फारच िहान 

असल्याम ळे शेतीच्या सीमेवरून िगतच्या शेतकऱयाांबरोबर भाांडणे होतात. जलमनीची 

मशागत करताना अडचणी येतात. ४१  टके्क शेतकऱयाांचा ही समस्या आह.े 

२.  कारखान्यासाठी ऊस पाठलवताना वाटेचा प्रश्न: शेत जलमनीचा आकार िहान तसेच 

कारखान्यािा ऊस पाठवीत असताना काही शेतकऱयाांच्या शेतजलमनी मध्ये जाण्यासाठी 

रस्ते नाहीत. काही वेळा ऊस कारखान्यािा पाठवीत असताना शेजारच्या शेतकऱयाचे 

वाटेम ळे जे न कसान होते त्याची त्या शेतकऱयािा भरपाई द्यावी िागते. ३२ टके्क 

शेतकऱयाांचा हा प्रश्न आह.े 

३.  शेत जलमनीच े त कडीकरण: राांगोळी गावची िोकसांख्या वाढत आह े त्याम ळे शेत 

जलमनीची मानसी प्रमाण कदवसेंकदवस कमी-कमी होत आह.े सध्या या गावातीि जलमनीच े

दर मानसी प्रमाण फक्त ०.१४ हके्कटर आह.े ह े प्रमाण लवकलसत देशाांच्या त िनेने फारच 
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कमी आह.े याचे कारण म्हणजे शेत जलमनीची लवभागणी. वलडिाांच्या मृत्यूनांतर ककवा 

हयातीत म िाांमध्ये जमीन वाटिी जाते. त्याम ळे शेत जलमनीचा आकार िहान होत जातो. 

याचबरोबर जर शेतकऱयाांची हिकी व भारी जमीन असेि तर अशा दोन्ही जलमनीचे 

लवभाजन होऊन या शेतजलमनीचा आकार िहान-िहान होत जातो. िहान जलमनीवर 

शेती करणे महाग पडते. जर जमीन गावापासून िाांब असेि तर अशा जलमनीकडे 

शेतकऱयाचे द िषक्ष होते. िहान-िहान त कडे झािे म्हणजे जमीन बाांधामध्ये वाया जाते. 

शेत जलमनीचा आकार आणखीण िहान होत जात असल्याम ळे शेतकऱयािा शेतीचा 

लवकास करता येत नाही. २३ टके्क शेतकऱयाांची ही समस्या आह.े 

४.  शतेी कसण्याची ज नी पद्धत: आपिा शेतकरी अजूनही ज न्या आलण वलडिोपार्थजत 

पारांपाररक पद्धतीिा लचकटून आहते. पूवीपासून चाित आिेल्या पद्धतींना तो बदिण्यास 

तयार नाही. अजूनही बहुताांशी शेतकरी ज न्या पद्धतीन े शेती करतात. त्याम ळे त्याचा 

पररणाम कृषी उत्पादनावर झािेिा आह.े २० टके्क शेतकऱयाांची ही समस्या आह.े 

५.  शेतीकडे उदरलनवाषच ेसाधन म्हणनू पाहण्याचा दलृष्टकोन: या गावातीि २१ टके्क शेतकरी 

आजही शेतीकडे उदरलनवाषचे साधन म्हणून पाहतात. पालिमात्य  देशात ज्याप्रमाणे 

व्यापारी पद्धतीन े शेतीतून उत्पादन घेतिे जाते. त्याप्रमाणे आपल्या देशात व्यापारी 

पद्धतीने शेतीकडे पालहिे जात नाही. शेतीतून दोन-तीन लपके घेणे, जास्तीत जास्त 

उत्पादन वाढलवणे तसेच मागणीन सार लपक उत्पादनात बदि करणे या पद्धतीने शेती होत 

नाही.  भारतीय शेतकरी अजूनही दैववादी असल्याने तो वलडिोपार्थजत ज न्या पारांपारीक 

पद्धतीच्या आधारे शेती करतो. कृषी मागषदशषनाचा अभाव आढळतो. 

कृषी समस्यावर उपाय: 

राांगोळी येथीि शेतीच्या समस्या सोडलवण्यासाठी प्राम ख्याने खािीि उपाय स चवता येतीि. 

१. शासनाने शेत जलमनीच्या त कडी करण्यासांदभाषत कडक कायदे करावेत व त्याची 

अांमिबजावणी करावी. 

२.  शेतकऱयाांच्या कृषी मािािा शासनाने योग्य तो हमीभाव लनलित करावा. 

३.  पारांपाररक पद्धतीने पाणी देण्यापेक्षा जर रठबक तसेच त षार ससचनाचा वापर केल्यास 

पाण्याची बचत होईि तसेच लपकाांची उत्पादन ही वाढेि. 

४.  शेतकऱयानी आध लनक अवजाराांच्या अलधक वापर करावा. 
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५.  शेतकऱयाांना उत्तम प्रकारची तसेच स धाररत बी-लबयाणे कमी दरात शासनाने उपिब्ध 

करून द्यावीत. 

६.  शेतीमध्ये रासायलनक खताांचा वापर करण्यापेक्षा सेंकिय खताांचा अलधक वापर करावा 

तसेच शेतकऱयाने  शास्वत शेतीकडे वळावे. 

७.  लपकाांवर पडणारी कीड व रोग या सांदभाषत शेतकऱयाांना कृषी लवभागाने मागषदशषन करावे. 

८.  शेतकऱयाांच्या म िाांना कृषी महालवद्याियात आध लनक पद्धतीने शेती करण्यासाठीचे  

प्रलशक्षण द्यावे. 

९.  शेतकऱयाांना कमी व्याजदरामध्ये भाांडवि उपिब्ध करून द्यावे. 

१०. जे शेतकरी दर एकरी उच्च्याांकी  उत्पादन काढत  असतीि त्याांच्या मािाचे कृषी 

प्रदशषन भरून त्याांना योग्य ती पाररतोलषके देऊन गौरलवण्यात यावे आलण याम ळे 

शेतकऱयाांना प्रोत्साहन लमळेि तसेच इतर शेतकरी त्याांचे अन करण करतीि. 

११. हवामान व जलमनीच्या प्रकारान सार शेतमािाचे उत्पादन घ्यावे. 

१२. शेतीसाठी लनयलमत लवद्य त प रवठा करणे आवश्यक आह.े 

१३. नाशवांत माि  साठवण्यासाठी शीतगृहाच्या सोयी उपिब्ध कराव्यात. 

१४. शेतकऱयाांनी व्यापारी दलृष्टकोनातून उत्पादन घेणे गरजेचे आहे. 

१५. जलमनीची धूप जेथे होते तेथे वृक्षारोपण करावे, नदीकाठावर दोन्ही बाजूिा बाांध 

घािावेत. शेताची नाांगरणी उताराच्या  काटकोनात करणे यासारखे उपाय करावेत. 

१६. ऊसाच्या को-७२१९ , को एम- ७१२५ , को-४१९ , को-७५२७ , को-२६५ 

यासारख्या लमळणाऱयाएकरी अलधक उत्पादन स धाररत वाणाांचा वापर करावा. 

१७. कारखान्यािा ऊस पाठवीत असताना ऊस उत्पादक शेतकरी एकत् येऊन वाटेच्या 

प्रश्नावर तोडगा काढावा. 

१८. जवळच इचिकरांजी शहर असल्याम ळे शेतकऱयाांनी ऊसाच्या लपकाांलशवाय इतर 

भाजीपाल्याांची उत्पादन अलधक घेण्यावर िक्ष द्यावे तसेच भाजीपािा व फळाांचे उत्पादने 

घ्यावीत. भूमी उपयोजनात बदि करावा. तसेच लपकाांची फेरपािट करावी. 

१९. ज्या शेतकऱयाकडे जनावरे आहते त्याांनी गोबरगॅसचा वापर करावा. त्याचा 

उपयोग अन्न लशजवणे  घरातीि कदव्यासाठी होईि  तसेच या यांत् सांचात वापरिेिे शेण 

परत बाहरे येते त्याचा खत म्हणून वापर करता येईि. 
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२०. शेतकऱयाांनी कां पोस्ट खताचाही वापर करावा तसेच इतर सेंकिय खते वापरावी 

उदा. िेंडी खत, कोंबडी खत, पेंडी खत, गाांडूळ खत,मासळी खत, मैिा खत व  

वनस्पतीजन्य खत. शेतकऱयाांनी शाश्वत शेती करावी. 

साराांश: 

       वरीि उपायाांची काटेकोरपणे अांमिबजावणी केिी तसेच शासनाने कृषी व्यवसायाकडे 

उदात्त हतेूने जर पालहिे तर लनलितपणाने शेतकऱयाांचे प्रश्न मागी िागतीि व बळीराजािा 

लनलितच चाांगिे कदवस येतीि  आलण शेतकरी स खी होईि. 
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