
ह रत ांती (Green Revolution) 

भारतात ातं ो र काळापासूनच शेतीचा िवकास क न शेती उ ादनात वाढ 

कर ासाठी य  कर ात आलेत. िनयोजन काळापासून तर शेतीकडे िवशेष 

ल  पुरिव ात आले. तरी देखील परंपरागत शेती प ती व आदाने, पाणी 

पुरव ा ा अपु या सोई आिण भांडवलाचा अभाव इ ादी कारणांमुळे शेती 

उ ादनात अपे ेइतकी गती होऊ शकली नाही. 

देशातील लोकसं ा सात ाने वाढत गेली. परंतु वाढ ा लोकसं ेची 

अ धा िवषयक गरज पूण होऊ शकेल एवढे उ ादन मा  शेतीमधून होत 

न ते. ामुळे भारताला दरवष  िवदेशामधून अ धा ाची आयात करावी लागत 

होती. अशा कारे भारत हा देश अ धा ासार ा अ ाव क व ूसाठी 

परिकयांवर अवलंबून होता. अथातच ही बाब अितशय िचंताजनक व धोकादायक 

होती आिण ाचा अनुभव १९६५ म े भारत पाक यु ा ावेळी आला. १९६५ 

म े अमे रका आिण पािक ान ा समथक देशांनी भारताला अनधा ाचा पुरवठा 

कर ाबाबत अडवणुकीचे धोरण अवलंिबले व भारतावर, राजकीय दडपण 

आण ाचा य  केला. परंतु या दडपणाला न जुमानता ग य पंत धान 

लालबहादूर शा ी यांनी देशाला 'जय जवान जय िकसान' हा नारा देऊन 

रण े ा माणैच शेती े ाला मह  दे ाचा िनधार  केला व येथूनच भारतात 

ह रत ांती ा कायाला चालना िमळाली. 

ह रत ांती : अथ  

कोण ाही व थेम े अचानकपणे घडून येणा या मूलभूत बदलास ांती असे 

णतात. "कमी उ ादक िकंवा मागास शेतीची व था मुळापासून बदलून 

शा शु  पायावर आधुिनक प तीची शेती करणे णजे ांती होय. ही ांती 

िपके आिण ह रत ांती পन ती संबंधी अस ामुळे ितला ह रत ांती असे 



णतात." दुस या श ात सांपावयाचे झा ास ह रत ांती णजे शेती ा 

िवकासासाठी अंमलात आणलेले नवीन ◌ान होय. भारतात पूव  परंपरागत तं ाने 

शेती केली जात होती. ा परंपरागत तं ाम े थािनक िनयाणे, स ीय खते, 

लाकडी नांगर, वखर यासारखी अवजारे आिण पाणी पुरव ाक रता मोट व बैल 

हे घटक होते. ा घटकांची काय मता व उ ादकता मयािदत अस ामुळे हा 

घटकां ा सहा ाने शेती ा उ ादनात पुरेशी वाढ करणे श  न ते. णून 

ा जु ा तं ाचा ाग क न ाजागी नवीन तं ाचा अवलंब करणे आव क 

झाले होते. नवीन तं ाम े थािनक िबयाणां ा ऐवजी जा  उ ादन देणारे 

संक रत िबयाणे, स ीय ता ा जोडीला रासायिनक खते, लाकडी नांगर व 

वखरा ा जागी टॅ र व ेशर, पाणी एक ाक रता बैल व मोटे ा जागी मोटार 

पंप व िवजेचा वापर, िपकांवरील कीड व रोगां ा िनयं णाक रता 

कीटकनाशकांचा वापर इ ादी बदल के ामूळे शेती ा उ ादकतेत आ यकारक 

वाढ झा ाचे िदसून आले. हे सव बदल एकाचवेळी के ामुळे ांचा एकि त 

प रणाम शेती ा उ ादन वाढीत िदसून आला. अशा कारे हळूहळू भारतात कृषी 

उ ादनात नवीन तं ाचा वापर वाढू लागला. ही नवीन ूहरचना अलीकडे 

आधुिनक कृषी तं ान िकंवा ह रत ांती या नावाने ओळखली जाऊ लागली. 

शेती ा े ात झाले ा ांतीमुळे शेती हा एक केवळ जीवन जग ाचा माग न 

राहता तो ापारी त ावर चालिव ात येणारा वसाय झाला आहे. 

शेतीिवषयक नवीन ूहरचना/ह रत ांती 

देशातील अ धा ाचा  सोडिव ासाठी आिण शेतीची उ ादकता वाढिव ा ा 

ीने सरकारने १९६० पासून शेतीिवषयक 'नवीन ूहरचना' अंमलात. आणली. 

ही नवीन ूहरचना णजेच 'गहन कृषी िज ा काय म होय. 



'गहन कृषी िज ा काय माची' क ना अशी होती की देशात सुधा रत बी 

िबयाणे, जंतूनाशके, रासायिनक खते व इतर शेती आदाने मयािदत माणात 

उपल  आहेत. जर या आदानांचा संपूण देशभरात वापर कर ाचे ठरिवले तर 

देशाचे एकूण आकारमान ल ात घेता ते अ ंत अपुरे पडतील आिण ामुळे शेती 

उ ादनात पुरेशी वाढ घडून येणार नाही. णून ा मयािदत साधनांचा वापर 

संपूण देशात न करता िनवडक िज ाम ेच कि त के ास या आदानांचा पुरेपूर 

वापर के ासारखा होईल व ामुळे शेती उ ादनात ব◌ाद घून येईल, ा 

े ात पावसाची अथवा कृि म पाणी पुरवठयाची शा ती आहे अशा िनवडक 

े ात खते, सुधा रत िबयाणे, कीटकनाशके, औजारे इ ादी सव साधनसंप ी 

उपल  क न देऊन आिण आधुिनक शेती प तीचा अवलंब क न शेतीची 

उ ादकता ा े ापुरती वादिवली तरी एकूण उ ादनात वाढ होईल आिण ा 

े ातील शेतक यांना होणारा फायदा इतर े ातील शेतक यांना िदसून येईल आिण 

मग ते देखील या प तीचा अवलंब कर ास े रत होतील अशी या काय माची 

भूिमका होती. काही देश िनवडून ा शेतीसाठी सव सोयी एकदम उपल  

करणे हे या काय माचे वैिश  अस ाने, यो ि कोनाला 'पॅकेज अॅ ोच' 

असे णतात. देशातील या काय माची पुढील दोन उि े होती. (अ) शेती 

उ ादनात आिण िवशेषत: अ धा ा ा उ ादनात वाढ करणे, (ब) उ ादन 

वाढीचा सवात प रणामकारक माग दाखवून देणे. 

हा काय म यश ी कर ासाठी सरकारने पुढील पाच सू ी काय म अंमलात 

आण ाचे ठरिवले. 

(१) अिधक उपजाऊ िबयाणां ा उ ादनात वाढ क न ां ा िवतरणाची का 

व था करणे. 

(२) कृषी य आिण इतर आदानां ा पुरव ात वाढ करणे. 



(३) शेतक यांना शेतीिवषयक तांि क मािहती देणे. 

(४) उ ादन वाढीमुळे िनमाण होणा या सम ाचे उदा. कापणी, साठवणूछ. 

िव ी इ ादीचें िनवारण करणे. 

(५) लहान शेतकयाना शेतीिवषयक यं साम ी पुरिवणा या सं था अिधक सु ड 

बनिवणे. 

'गहन कृषी िज ा काय म' सु वातीला १९६०-६१ म े ायोिगक पात 

तीन िज ात लागू कर ात आला. नंतर पुढे तो १५ िज ात िव ा रत 

कर ात आला. या काय माचे फायदे ल ात घेऊन १९६४-६५ म े देशा ा 

इतर भागात 'गहन कृष देश काय म' लागू कर ात आला. या दो ी 

काय माची भूिमका णजे िनवडक िपकांना आव क ा आदानांचा व सेवांचा 

पुरवठा करणे एवढीच मयािदत होती आिण हे दो  काय म िबयाणां ा चिलत 

जाती ा संदभातच आख ात आले होते. १९६६-६७ म े या काय मा ा 

भूिमकेत मह ाचा बदल कर ात आला. आव क सेवा ा पुरव ावरोबरच 

अिधक उ ादन देणा या िबयाणांचा वापर सु  कर ाव िनि त कर ात आले. 

जेथे पा ाचा िनि त पुरवठा आहे अशा े ात संक रत व सुधा रत िबयाणांचा 

वापर क न आधुिनक प तीने शेती कर ात आली. ाचा प रणाम 

उ ाहवधक िदसून आला. णून दुस याच वष  ६० ल  हे र जिमनीम े 

अिधक उ ादन देणा या िबयाणांचा काय म अंमलात आण ात आला. या नवीन 

िबयाणां ा वापरामुळे कृषी उ ादनात चंड वाढ घडून आिण ामुळे भारतात 

ह रत ांतीची सु वात झाली असे समज ात येऊ लागल. शेतीिवषयक नवीन 

ूहरचनेनुसार भारतात १९६०-६१ पासूनच 'गहन कृषी िज ा काय म 

राबिव ात आला परंतु केवळ या काय माने शेती उ ादनात िवशेष वाढ झाली 

नाही. १९६६-६७ पासून या काय मांतगत अिधक उपजाऊ िबयाणांचा वापर 



सु  कर ात आला. ामुळे शेती उ ादनात अचानकपणे चंड वाढ घडून 

आली णून ख या अथ  आली ह रत ांतीची सु वात १९६६-६७ पासून झाली 

असे मान ात येते. 

सन १९६० म े मे को या देशात ो. नॉमन बोरलॉग यांनी अिधक उ ादन 

देणारी ग ाची एक नवीन जात शोधून काढली आिण अनेक देशात याचा उपयोग 

कर ात । आला णून ांना जागितक ह रत ांतीचे जनक असे णतात. तर 

भारतीय ह रत ांतीचे जनक णून एम. एस. ामीनाथन यांना ओळखले 

जाते.. 

ह रत ांतीचे घटक/काय म 

भारतात ह रत ांती घडवून आण ासाठी पुढील काय म राबिव ात आलेत. 

(१) अिधक उपजाऊ जातीचा काय म (HYVP) अिधक उपजाऊ िबयाणांचा 

वापर हा या धोरणाचा मु  काय म आहे. १९६६-६७ म े िनि त पाणी 

पुरवठा असले ा १८ लाख हे र जिमनीत अिधक उपजाऊ जाती ा िबयाणांची 

लागवड कर ात आली. १९७२-७३ म े हे े  २.२५ कोटी हे रपयत 

वाढिव ात आले. भात. गह. ारी, बाजरी आिण म ा ा पाच िपकां ा 

बाबतीत HYVP काय म राबिव ात आला. या िपकां ा अिधक उपजाऊ जाती 

पुढील माणे आहेत. 

भात तायचंुग नेिट -१, तायचंुग-६५, तैनात-३, एडीटी-२७, आयआर- ८, 

आयआर-२०, सीओ-३४, पदमा, जया, हंसा, पंकज, जग ाथ, साबरमती, 

जमुना, र ा, िवजया, कृ ा, कावेरी इ ादी. ग  क ाण, सोना, 

सोनािलका, िहरा, मोती, सफेद इ ादी. मका - गंगा-१०१, गंगा-१, गंगा-३, 

डै न, रणिजत, िहम-१२३ ारी 1. सी एस एच-१ व सी एस एच-२ बाजरी 

-एच बी-१ व एच बी-२ 



(२) ब  िपकांचा काय म (Multiple Cropping Programme) - 

वषातून एकापे ा अिधक िपके घेणे हा या काय माचा उ ेश आहे. मयािदत 

पाणी पुरवठा आिण पीक घे ास लागणारा दीघकाळ यामुळे ब तेक िठकाणी 

दुबार िपके घेणे श  होत नाही. परंतु अिधक उपजाऊ जातीपैकी अनेक जाती 

अ ावधीतच पीक देणा या अस ामुळे वषातून दोन िकंवा तीन िपकेही घेणे श  

होते. तसेच ा जाती पेरणीचा परंपरागत काळ सोडून इतर काळातही ाची 

पेरणी करता येते. १९७२-७३ पयत १२० लाख हे र जिमनीम े वषातून 

एकापे ा जा  िपके घे ात आली. 

(३) पाणी पुरव ा ा सोयी - भारतातील ब तांश शेती मा ूनवर अवलंबून 

आहे. भारतीय शेतीचे मा ूनवर अवलंबून अस ाचे माण कमी झा ािशवाय 

शेती िवकासात िनि तता येऊ शकणार नाही. णून शेतीिवषयक नवीन धोरणात 

पाणी । पुरव ा ा सोयीनंा िवशेष मह  दे ात आले १९८०-८१ पयत मो ा, 

म म व लघु योजना ारे ५.९१ कोटी हे स जिमनीला पाणी पुरवठा करता 

येईल एवढी मता िनमाण कर ात आली. 

रासायिनक खतांचा उपयोग - १९६६-६७ पासून शेती े ात खताचा वापर 

कर ास । सु वात झाली आहे. नायटोजन, फॉ े ट व पोटॅश ा खतां ा 

उपयोगात सतत वाढ होत आहे. १९७९-८० यावष  एकूण ५.२५ कोटी टन 

खताचा वापर कर ात आला. 

(५) शेती िवकासाक रता िविवध महामंडळांची थापना - शेती िवकासा मदत 

ावी णून भारतात १९६३ पासून िविवध महामडळाची थापना कर ात आली 

ात ामु ाने 'रा ीय िवज महामंडळ', 'कृषी उ ोग महामंडळ', 'रा ीय 

सरकारी िवकास महामंडळ', 'कृषी पुनिवत महामंडळ', 'अ धा  

महामंडळ', ' ामीण िवद्युत महा इ ादीचंा समावेश करता येईल. 



(६) यो  िकमतीची शा ती - शेतमालाचे उ ादन वाढ ास ां ा िकमती 

कमी हो ाची नेहमीच भीती असते. णून सरकारने िविवध शेतमाला ा िकमती 

िनि त क न तेवढी िकंमत शेतमालाला दे ाची हमी िदली. 

(७) आधुिनक अवजारे व यं े यांचा वापर रेतीची कामे अ ावधीत पार 

पाड ासाठी व लागवडीचा खच कमी कर ासाठी शेतीम े आधुिनक यं  व 

तं ाचा वा सु  कर ात आला. टॅ र, पंपसेटस्, कापणी व मळणीयं  

इ ादी ं ा वापरामुळे वषालटय एकापे ा जा  िपके घेणे श  झाले. 

(८) कज पुरव ा ा सोयीत वाढ शेतीला कजपुरवठा कर ासाठी सरकारने 

थम इंिप रअल बँकेचे रा ीयकरण क न ेट बँकेची थापना केली. १९६९ 

म े १४ वािण  बँकांचे रा ीयीकरण केले व ानंतर पु ा ६ वािण  बँकाचे 

रा ीयकरण क न ामीण भागात शेतीला कज पुरवठा कर ासाठी ांचा शाखा 

िव ार कर ात आला. स थतीत ेक तालुका िकंवा खंड ( ॉक) रावर 

राि यीकृत बँका ा शाखा शेतीला कज पुरवठा करीत आहेत. 

(९) कृषी संशोधन मंडळाची थापना सुधा रत िबयाणांची िनवड करणे, 

िपकावरील रोगाचे िनवारण करणे, कोण ा िपकासाठी, कोण ा जिमनीवर 

कोण ा खताचा व िकती माणात वापर करावा ाबाबत संशोधन कर ासाठी 

भारत सरकारने 'भारतीय कृषी संशोधन मंडळाची थापना केली. 

(१०) िपकांना संर ण - कीटक व रोग यापासून शेतमालाचे मो ा माणावर 

नुकसान होते. हे नुकसान टाळ ासाठी सरकारने िनरिनरा ा कारची 

जंतुनाशके पु न िपकांना संर ण िदले. 

(११) इतर सोयी - यािशवाय, िवपणन व थेत सुधारणा कर ात आली. 

ाबरोबर गोदामाची व था, ि यनाची व था व वाहतुकीची व था यात 

बरीच वार व सुधारणा कर ात आली. 



ह रत ांतीमुळे कृषी उ ादनातील वाढ 

ह रत ांती ा िविवध काय मामुळे भारतातील अ धा ा ा उ ादन कशी वाढ 

होते गेली हे पुढील तािलकेव न  होईल. वरील तािलकेव न िदसून येते 

की, ऊस, कापूस, ूट आिण तेलिबया ापारी िपकां ा उ ादनात चौस  

वषा ा दशकां ा काळात मो ा माणावर वाद झालेली िदसून येत नाही, 

कारण ह रत ांती ग ा ा उ ादनात मो ा माणावर यश ी झाली आहे. 

परंतु इतर अ धा े आिण ापारी िपके यां ा संबंधात ह रत ांतीला भरघोस 

यश ा  झालेले िदसून येत नाही.  

ह रत ांतीचे प रणाम 

ह रत ांतीचे देशा ा अथ व थेवर ापक प रणाम झालेले िदसून येतात. 

ापैकी काही प रणाम अनुकूल पाचे आहेत. तर काही प रणाम ितकूल 

पाचे आहेत. 
 

(अ) अनुकूल प रणाम/फायदे 

(१) कृषी उ ादनात वाढ ह रत ांतीमुळे कृषी उ ादनाची मा ा तसेच जिमनी 

उ ादकता िनि तपणे वाढलेली िदसून येते. ग , तांदूळ, मका आिण बटाटे 

यां ा उ ादनात ल णीय वाढ झालेली िदसून येते. ितस या पंचवािषक योजने ा 

काळ अ धा ाचे उ ादन ८१ दशल  टन होते ते इ.स. २०१०-११ म े २४२ 

दशल  टनापयत वाढलेले िदसून येते. 

(२) परकीय चलनाची बचत - ह रत ांतीपूव  भारताला नेहमीच िवदेशातन 

अ धा ाची आयात करावी लागत असे व ासाठी बरेच मोठे िवदेशी चलन खच 

करावे लागत असे. आता ह रत ांतीमुळे अ धा ा ा उ ादनात बरीच वाढ 



झाली आहे आिण भारत अ धा ा ा बाबतीत ावलंबी झाला आहे. ामुळे 

अ धा ा ा आयातीसाठी खच होणा या िवदेशी चलनाची बचत झाली आहे. 

(३) राहणीमानात वाढ - ा देशात ह रत ांती यश ी झाली तेथे शेती ा 

उ ादकतेत वाढ झा ामुळे शेतक यांचे दरडोई उ  वाढले. शेतक यां ा 

उ ात वाढ झा ामुळे ांची आिथक प र थती सुधा न ां ा राहणीमानात 

वाढ झाली.  

(४) तांि क ानात वाढ - शेतीम े आधुिनक प तीचा वापर सु  के ामुळे 

शेतक यां ा तांि क ानात वाढ झाली. नवीन यं ाचा व तं ाचा उपयोग कसा 

करावा था ान शेतक यांना िमळाले.  

(५) रोजगारात वाढ - पूव  वषातून एकच पीक काढ ात येत असे. ामुळे 

शेतक यांना बरेच िदवस रकामे रहावे लागत असे. परंतु ह रत ांतीमुळे वषातून 

३-४ िपके काढ ात येतात ामुळे ामीण िवभागातील रोजगार वाढला. 

(६) शेतक-यां ा दूि कोनात बदल - पूव  शेतकरी शेतीकडे एक उदरिनवाहाचे 

साधन णून बघत असे. परंतु ह रत ांतीमुळे शेती ा उ ादकतेत वाढ 

झा ामुळे आते शेतकरी शेतीकडे एक लाभ द वसाय णून बघु लागला 

आहे. शेतक यांची शेतीकडे बघ ाची ही बदललेली ी शेती िवकासाला बरीच 

पोषक ठरली आहे. 

(७) औ ोिगक िवकासाला मदत ह रत ांतीमुळे औ ोिगक िवकासाला बरीब 

मदत झाली. कापूस, ूट, तेलिबया इ ादी क ा माला ा पुरव ात वाढ 

झाली तर 

रासायिनक खते, कीटकनाशक औषधे, शेतीची अवजारे, पंपसेटस इ ादी 

औ ोिगक े ात िनमाण होणा या व ूची मागणी वाढली. अशा कारे 

ह रत ांतीमुळे एकीकडे क ा माला ा पुरव ात वाढ झाली तर दुसरीकडे 



िनिमत माला ा मागणीत वाढ झाली ामुळे औ ोिगक िवकासाला बरीच मदत 

झाली.  

(८) संतुिलत िवकास ह रत ांतीमुळे शेतीचा िवकास होतो व ा बरोबरच 

औ ोिगक िवकासाला देखील मदत होते. कृषी व उ ोग या दो ी े ाचा 

एकाचवेळी िवकास पडून येत अस ामुळे अथ व थेचा संतुिलत िवकास घडून 

येतो. 

(ब) ितकूल प रणाम/तोटे/सम ा 

ह रत ांतीमुळे शेती ा उ ादकतेत बरीच वाढ झाली परंतु ाबरोबरच अनेक 

सम ा पण िनमाण झा ात. ा सम ा णजे ह रत ांतीचे ितकूल प रणाम 

िकंवा तोटे आहेत. 

(१) भांडवलवादी शेती प तीचा सार अिधक उपजाऊ िवयाणांचा वापर 

कर ासाठी मो ा माणावर खते, कीटकनाशके, पाणी पुरवठा व आधुिनक 

अवजारे इ ादीचंी आव कता असते. वरील सोयी उपल  कर ासाठी मो ा 

माणावर भांडवलाची गंुतवणूक करावी लागते. एवढे मोठे भांडवल पुरिवणे लहान 

व म म शेतक यांना श  नाही. देशातील केवळ मोठे शेतकरीच एवढी 

गंुतवणूक क  शकतात. = ामुळे भारतात ह रत ांतीचा फायदा केवळ मो ा 

शेतक यांनाच िमळाला. लहान शेतकरी व कुळे ही ह रत ांती ा फाय ापासून 

पूणतः वंिचत रािहली. अशा कारे ह रत ांतीचा फायदा केवळ ीमंत शेतक यांना 

िमळा ामुळे भांडवलदारी शेतीप तीला पोषक वातावरण िनमाण झाले. 

(२) आिथक िवषमतेत वाढ ह रत ांतीचा फायदा केवळ ीमंत शेतक यांनाच 

िमळा ामुळे ीमंत शेतकरी अिधक ीमंत झाले व गरीब शेतक यांना 

ह रत ांतीचा मुळीच पायदा न िमळा ामुळे ते गरीबच रािहले. अशा कारे 

ह रत ांतीमुळे आिथक िवषमतेत वाढ झाली. शेतीिवषयक नवीन धोरणाम े 



देशातील काही िविश  भागाकडेच ल  कि त के ामुळे ा भागांचा चांगलाच 

िवकास झाला. परंतु इतर भाग दुलि त रािह ामुळे ा भागांचा िवकास होऊ 

शकला नाही. अशा कारे ह रत ांतीमुळे 

(३) ादेिशक िवषमतेत वाढ - ादेिशक िवषमता िनमाण झाली.  

(४) शेतमजुरा ा बेकारीत वाढ - शेतीिवषयक नवीन घोरणाम े सुधा रत व 

आधुिनक अवजारांचा अवलंब केला जात अस ामुळे शेतीम े मानवी माची 

मागणी कमी होत आहे. टॅ स, पंपसेटस, कापणी यं , मळणी यं  इ ादी 

यं ांचा वापर शेतीम े होक लाग ामुळे शेतमजुरा ा बेकारीत वाढ होत आहे. 

सं हण व थेत अभाव - ह रत ांतीमूळे अ धा ाचे उ ादन वाढले. परंतु है 

वाढते ठ ादन साठिव ा ा सोयी अपु या अस ामुळे अ धा ाची नासाडी होते. 

ाक रता आधुिनक प तीची गोदामे बांधणे आव क आहे. 

(६) िव ीचा  अ धा ाचे उ ादन वाढले की ा ा िकमती घसर ाची 

श ता असते. शेतमालाला चांगला भाव िमळू शकेल अशा िनयंि त बाजारपेठा 

देशाम े पुरेशा नाहीत. तसेच शेतमाल ने ासाठी पुरेशा वाहतुकी ा सोयी 

नाहीत. 

(७) अ धा ां ा दजात घट रासायिनक खते आिण सुधा रत िबयाणे यामुळे 

शेतमालाचे उ ादन वाढते. परंतु अशा अ धा ाम े जीवनस ाचे माण कमी 

असते. 

 (८) उ ादकतेत घट - वषातून अनेक िपके आिण रासायिनक खताचा अती 

वापर यामुळे जिमनीतील नैसिगक गुण े न  होतात ामुळे जिमनीची सुिपकता 

कमी होते.  

(९) भू-सुधारणांकडे दुल  - शेती वसायाची गती ामु ाने सुधा रत 

िवयाणे, रासायिनक खते, पाणी पुरवठा, आधुिनक अवजारे इ ादी ं ा वापरावर 



अवलंबून असते असा समज ह रत ांतीमुळे िनमाण झाला आहे. परंतु ामुळे 

कुळांना शा ती, जमीनदारीचे उ ाटन, कमाल जमीन धारणा मयादा, चकबंदी 

इ ादी भू-सुधारणा-िवषयक काय ा ा अंमलबजावणीकडे दुल  कर ात आले. 

(१०) काही िनवडक िपकांनाच फायदा - उ ादन वाढीचा मं  णून ा 

ह रत ांतीची आराधना आपण करतो ितचा फायदा सव कार ा िपकांना झाला 

नाही. केवळ भात, ग , ारी, बाजरी व मका ा िपकांनाच फायदा झाला 

आहे. हा फायदा देखील पाचही िपकांना सम माणात नाही तर ग ा ा िपकाला 

िवशेष झाला आहे नर बाजरी आिण म ा ा िपकाला नाममा च फायदा झाला 

आहे. 

 कृषी िवपणन आिण शेतीिवषयक 

शेतक यांची आिथक थती ही केवळ शेतीतून िमळणा या उ ादना ा 

प रमाणावरच अवलंबून नसते तर ाने उ ािदत केले ा शेतमालाला बाजारपेठेत 

िकती िकंमत िमळते यावरही अवलंबून असते. शेतमालाचे उ ादन वाढूनदेखील 

बाजारात शेतमालाला यो  िकंमत िमळत नसेल तर शेतक याची आिथक थती 

सुधारणे कदािपही श  नसते. णून शेतक यां ा आिथक थतीत सुधारणा 

कर ासाठी भारतात शेतमाला ा उ ादन वाढीबरोबरच ां ा िव ीची यो  

व था होणेसु ा आव क आहे. णून भारता ा शेतीिवषयक रॉयल 

किमशनने असे टले आहे की, "शेतक यांची समृ ी व शेती सुधारणािवषयक 

धोरणांचे यश हे शेतक यांना शेतमाला ा िव ी व थे ा सोयी िकती माणात 

उपल  होतात यावर अवलंबून असते." या िवधानातच भारतातील. शेतमाला ा 

िव ी व थेचे मम व मह  सामावलेले आहे. 

कृषी िवपणनाचा अथ -  ावहा रक भाषेत कृषी िवपणन णजे शेतमालाची 

खरेदी-िव ी होय. परंतु कृषी िवपणन या श ाचा हा संकुिचत अथ झाला. 



ापक अथाने कृषी िवपणन णजे शेतक याने उ ािदत केलेला शेतमाल  

उपभो ां ा हाती पडेपयत करा ा लागणा या िविवध ि या होत. याचाच अथ 

असा की, शेतक याने उ ािदत केलेला शेतमाल शेतक या ा घरी येईपयत व 

नंतर तो माल  उपभो ां ा हाती पडेपयत ा िविवध ि या पार 

पाडा ा लागतात, ा सवाचा कृषी िवपणनात समावेश होतो या अिन कृषी 

िवपणनात पुढील ि यांचा समावेश होतो -शेतमालाचे एक ीकरण करणे. 

(i) शेतमालाचे गुणानुसार वग करण करणे.  

(ii) मालाला यो  प देणे. 

(iii) माल बाजारात ने ासाठी वाहतूक व था करणे. 

(iv) मालाची साठवणूक करणे. 

(v) गोदामातील मालाचा िवमा काढणे. 

(vi) मालाची िव ी करणे व िकंमत घेणे. 

ावेळी वरील सव ि या यो कारे काया त के ा जातात, ाचवेळी िव य 

व था सव म होते. परंतु दुदवाने भारतात या सव ि या यो कारे काया त 

के ा जात नाहीत. ामुळे शेतक यां ा मालास यो  िकंमत तर िमळत 

नाहीच, परंतु जी िकंमत िमळते ातील बराचसा िह ा म थां ा खशात 

जातो. 

भारतीय कृषी िवपणनातील दोष 

भारतातील शेतमाला ा िव ी व थेत अनेक दोष आहेत. ामुळे शेतमाला ा 

िवपणनात एकीकडे शेतमालाची खरेदी करणा या ाहकाला शेतमालाची अ ािधक 

िकंमत मोजावी लागते तर दुसरीकडे शेतमालाची िव ी करणा या शेतक याला 

ाचे अ ंत कमी मू  ा  होते. असे हो ाचे मु  कारण णजे दोषपूण 

िवपणन व था होय. भारतातील िवपणन व थेत पुढील दोष आहेत - 



(१) मालाची रत िव ी - सावकाराचे कज, पैशाची िनकड, सं हणाचा 

अभाव इ ादी कारणांमुळे माल हाती आ ाबरोबर येईल ा िकमतीला िवकून 

भारतीय शेतकरी मोकळा होतो. बरेचदा हा माल जा  िकंमत देऊन िवकत 

घे ाची पाळी शेतक यांवर येते. मालाची रत िव ी कर ात येत अस ामुळे 

पीक िनघा ाबरोबर बाजारात मालाची आवक वाढते व ामुळे शेतमालाची िकंमत 

घसरते. प रणामतः शेतक याला अ ंत कमी भावाने शेतमालाची िव ी करावी 

लागते. 

(२) मालाची गावातच िव ी वाहतुकी ा साधनांचा अभाव, बाजारातील 

िकमतीिवषयक मािहतीचा अभाव, बाजारातील अनुिचत कार इ ादी कारणांमुळे 

भारतातील ब सं  शेतकरी आपला माल बाजारपेठेत न िवकता गावातच 

िवकतात. गावातील सावकार, ापारी व दलाल हे शेतमालाची खरेदी करतात. 

सावकार हे पीक ये ापूव च शेतक याला कज देतात. िपकाची िकंमत अगोदरच 

ठरवून कजाची वसुली िपका ा मा मातून करतात. सावकार, ापारी व दलाल 

हे गावात अ ंत कमी दराने शेतमालाची खरेदी करतात. ामुळे शेतक यांचे फार 

मो ा माणात नुकसान होते. 

 (३) म थांचे अ  - शेतमालाचे उ ादन करणारे शेतकरी व शेतमालाची 

खरेदी करणारे उपभो े यां ाम े सावकार, ापारी अडते, दलाल, ठोक 

ापारी-िच र ापारी इ ादी म थांची एक लांबलचक साखळी असते. हे 

म थ आप ा सेवेक रता। अ ािधक मोबदला आका रत अस ामुळे 

शेतमाला ा िव ी िकमतीतील बराचसा भाग। हा म थां ा खशात जातो. 

भारत सरकार ा पाहणीनुसार शेतमाला ा िव ी िकमतीतून ग ा ा बाबतीत 

६२%, बटा ात ५०% तांदळात ४९% व शगदा ात ४७% र म । म थां ा 

खशात जाते. 



(४) ेणीकरण व मापीकरणांचा अभाव - भारतात शेतमालाची त िकवा दी। 

ठरिव ाची अिधकृत व था नाही. भारतीय बाजारपेठांम े येणारा शेतमाल 

अवग कृत । व अ मापीकृत असतो. ामुळे चांगला, म म व किन  अशा सव 

कारचा माल एकि तरी ा एकाच भावाने (कमी भावाने) िवकावा लागतो. काही 

शेतकरी व वा जाणूनबुजून भेसळ करतात. ामुळे िवदेशी बाजारपेठेत भारतीय 

शेतमालाची मागणी कमी झाली आहे. अशा कारे वग करणाअभावी चांग ा 

मालाला यो  िकंमत िमळत नाही के ापा यांना मालाची भेसळ कर ास वाव 

िमळतो. 

(५) सं हणाचा अभाव शेतातून एकदा माल िनघा ानंतर ाची वषभर थो ा 

थो ा माणात िव ी करावी लागते. यासाठी ८-१० मिहने माल साठवून ठेवावा 

लागतो. परंतु भारतात गोदामांचा अभाव अस ामुळे यो  िकंमत येईपयत माल 

रोखून ठेवता येत नाही. वखारी, पेव यासार ा माल सं हणा ा जु ा सोयी 

दोषपूण आहेत. ातील मालाल वास लागतो व शेतमालाचा दजा घसरतो. 

भारतीय शेतकरी िनधन अस ामुळे तो त: ा मालकीचे प े  गोदाम बांधू 

शकत नाही. अशा कारे सं हण व थे ा अभावामुळे सुमारे १०% ते २०% 

अ धा े उंदीर, घुशी व कीटक खाऊन फ  करतात. 

(६) प रवहनाचा अभाव - शेतातून बाजारापयत माल वा न ने ासाठी 

प रवहनाची सोय आव क असते. परंतु भारतात या सोयीचा अभाव आहे. 

खे ापा ातून यो  र ांची सोय नस ाने टक वाहतुकीचा उपयोग होत नाही. 

ामुळे अजूनही ७०% शेतमाल बैलगा ा, घोडे, उंट व इतर जनावरे यां ाच 

सहा ाने बाजारात पोहोचिव ात येत. ामुळे शेतमाल जवळ ा िवपणीतच 

िवकावा लागतो. बैलगाडी, उंट इ ादी मंद गती ा साधनांचा प रवहनासाठी 



उपयोग के ामुळे बाजारात माल उिशरा पोहचतो आिण नाशवंत व ू मागातच 

न  होतात. 

(७) वजने व मापे यातील िविवधता - शेतमाला ा िवपणन व थेत आढळून 

येणारी वजने व मापे िविवध कारची अस ामुळे ापारी व म थांना 

शेतक याची लुबाडणूक करणे सहज श  झाले आहे. शेतक यांकडून माल खरेदी 

करताना वापर ात येणारी वजने व मापे यात एक पता आढळत नाही. जु ा 

मंुबई रा ात १ खंडी कापूण = ८७४ पौड असे माण होते तर खानदेशात १६० 

पीडंापासून माण होते. एका पाहणीत असे आढळून आले की, िज ात एका 

बाजारात १ मण ८० शेर असे प रमाण होते तर दुस या बाजारात १ मणाचे ५० 

शेर, ितस या बाजारात । तर २५० पौडंापयत ४० शेर असे प रमाण होते. वंजन 

मापां ा या िविवधतेमुळे शेतक यांची जी प तशीरपणे िपळवणूक कर ात येते 

ितला कृषी िवपणना ा इितहासात तोड नाही. 

(८) बाजारातील अनुिचत कार - भारतीय बाजारपेठेत अनेक वाईट था 

चिलत आहेत. ामुळे शेतक यांचे मो ा माणावर शोषण केले जाते. उदा. 

जकात, नाका, अडत, दलाली, हमाली इ ादी ं ा पाने शु  घेणे, धमशाळा 

व देव थानाक रता देणगी वसुल करणे, नमु ा ा पाने बराचसा माल काढून 

घेणे, सफाईदार व चौकीदाराचा खच कापून । षेणे, मािपत वजनापे ा जा ीचा 

माल 'शीग' णून घेणे, बाजारातील कमचा यांनी आपली बि सी णून र म 

कापून घेणे इ ादी अनुिचत कार शेतक यां ा अ ानाचा गैरफायदा घे ासाठी 

राजरोसपणे सु  असतात.  

(९) संघटनेचा अभाव- भारतीय शेतकरी अिशि त असून ते िनरिनरा ा खे ात 

िवखुरलेले आहेत. ामुळे ां ात संघटना नसते. यािशवाय िविवध जाती, धम, 

रीती रवाज यामधील िभ तेमुळे ते एकि त येऊन संघटना तयार क  शकत 



नाहीत. ामुळे साहिजकच सौदाश ी कमी असते. याउलट बाजारातील ापारी 

सुिशि त व पैसेवाले अस ामुळे ते लवकर संघिटत होतात व संघिटतरी ा 

माला ा मागणीवर िनयं ण ठेवून कमी िकमतीत मालाची खरेदी कर ात यश ी 

होतात.  

(१०) िकमतीिवषयक मािहतीचा अभाव - खे ात राहणाया अिशि त शेतक याला 

ां ा मालाक रता असणा या िकमती व ात होणारे बदल इ ादीची मुळीच 

क ना नसते. ां ा अिशि तपणामुळे वतमानप ात जाहीर होणा या 

बाजारभावाची ाला मािहती िमळत नाही. टी ी-रेिडओ ारे बाजारभाव सा रत 

केले जातात, परंतु ग रबीमुळे भारतीय शेतक याला टी ी-रेिड रखी व ूसु ा 

खरेदी करणे श  नसते. ामुळे गावातील ापारी सांगतील ा िकमतीवर 

िव ास ठेऊन ांना माल िवकावा लागतो.  

(११) भांडवलाचा अभाव भारतीय शेतकरी द र ी आहे. ामुळे शेतीसाठी 

लागणारा पैसा ते सावकारांकडून घेतात. सावकार कज देतात व िदले ा कजाची 

परतफेड पीक हाती येताच िपका ा पात क न घेतात. ामुळे बराचसा 

शेतमाल सावकारां ा मज नुसार अयो  िकमतीवर िवकावा लागतो. 

(१२) दोषपूण िव य प ती - बाजारपेठेत आलेला बराचसा माल िललाव क न 

िवकला जातो. यात िव े ांचा फायदा ावा णून दलाल कमी िकमतीवर बोली 

सोडून देतात. दलाल नेहमीच ापारी व िव े ां ा संपकात अस ामुळे ांचा 

फायदा होईल अशारीतीने ते वहार करतात. अशा प र थतीत शेतक यांची मा  

हानी होते. (१३) िव ीकलेचा अभाव - इतर कोण ाही उ ादना ा े ात 

व ूं ा िनिमतीक रता जो खच येतो ा खचापे ा कमी िकमतीला ती व ू 

िवक ात येत नाही. परंतु शेती हा असा वसाय आहे की यात बरेचदा 

शेतमालाची िकंमत ही ा माला ा उ ादन खचिप ा कमी असते. णजेच 



तोटा सहन क न शेतमालाची िव ी करावी लागते । याची अनेक कारणे आहेत. 

ापैकी शेतक याला िव ीकला अवगत नसणे हे सु ा एक  

कारण आहे. 

कृषी िवपणणातील दोष दूर कर ाक रता उपाययोजना व सरकारी यतल 

भारतीय शेतकरी रा ंिदवस क  क न जो माल उ ािदत करतो ा ा 

िव ीपासून ाला जो मोबदला िमळतो तो िकती अ  व िनराशाजनक आहे 

याची क ना वरौल िववेचनाव न येऊ शकते. "आदश कृषक का एक डोळा 

नांगरावर व दुसरा डोळा बाजारपेठांवर असतो" असे टले जाते. आता तर 

अशी वेळ आली आहे की ाने 

ाचे "दो ी हात नांगरावर व दो ी डोळे बाजारपेठेवर ठेवावयास हवेत." 

दा रदय दूर करावयाचे असेल व शेती हा वसाय लाभदायक करावयाचा असेल 

तर चिलत । िवपणन व थेतील दोष दूर करणे आव क आहे. ाक रता 

खालील उपाय योजागे आव क आहे  

(१) िनयंि त बाजारपेठांची थापना - भारतीय बाजारपेठांमधील अिन  थांचे 

िनमूलन कर ासाठी व शेतक यांचे िहतसंबंध सुरि त ठेव ासाठी िनयंि त 

बाजारपेठांची थापना करणे आव क आहे. िनयंि त बाजारपेठांम े शेतक याला 

करा ा लागणा या खचाचे दर ठरिवलेले असतात. अनिधकृत खच व शु  

आकार ास मनाई असते, अयो वजने व मापे यां ा वापराला मनाई असते. 

र म लवकर चुकती करणे, िव सनीय मािहती पुरिवणे, सं हण व था करणे 

इ ादी काय िनयंि त बाजारपेठेत पार पाडली जातात. िनयंि त बाजारपेठां ा 

व थेवर देखरेख कर ासाठी एक सिमती िनयु  केली जाते. या सिमतीम े 

शेतकरी, ापारी व थािनक सं था यांचे ' ितिनधी' असतात. माच २०१० पयत 

आप ा देशात ७१५७ िनयंि त बाजारपेठांची थापना कर ात आली होती 



(२) ेणीकरण व ण - कृषी उ ाद ेणीकरण कायदा १९३९ नुसार शेतीम े 

होणा या व ूंची व पशू उ ािदत मालाची बाजारपेठेत िव ी कर ापूव  ांचे 

वग करण करणे, दजा ठरिवणे, ड ात भरणे व ावर िच  लावणे आव क 

कर ात आले आहे. या काय ानुसार तूप, वन ती तेल, लोणी, कापूस, 

तांदूळ, गूळ, बटाटे अश एकूण ३३ व ूंची ां ा गुणा माणे वगवारी केली 

जाते व काय ा माणे संमत झाले ा व ूंना "ए ाक" (Agmark) असे माप 

िच  दे ात येते. भारतात कानपूर, नागपूर, मंुबई, कोलकाता, चे ई व ैसूर 

इ ादी १६ िठकाणी योगशाळा थापन कर ात आ ा. १९९४ म े या 

योगशाळे ारे १२५ शेतमालांचे ेणीकरण कर ात आले होते. 

(३) प रवहना ा सोयी - शेतक यांना ांचा माल बाजारपेठेत िव ीसाठी आणण 

श  ावे या ीने पंचवािषक योजना ारे र ांचा िवकास क न ामीण 

भागाचा शहरास व बाजारपेठांशी संबंध जोड ाचा य  केला गेला. ये ा काही 

वषात धानमं ी ामीण सडक िवकास योजने ारे भारतातील कोणतेही खेडे मु  

र ाला जोडले जाईल, असे ठरिव ात आले तसेच रे ेचा िवकास क न आिण 

रे े व र े यां ात सम य साधून आमीण भागातील शेतमाल सहज व 

सुलभतेने बाजारपेठेत आण ाची व था होत आहे. 

(४) सं हणा ा सोयी - कृषी मालाची नासधुस थांबवावी व माल यो वेळी 

िवकता जाऊन ाला यो  िकंमत िमळावी यासाठी १९५६ म े 'रा ीय सहकारी 

िवकास व गोदाम मंडळ आिण १९६७ म े 'म वत  गोदाम महामंडळ' अशा 

दोन सं था थापन क न गोदामां ा िवकासाला चालना दे ाचे काम हाती 

घे ात आले. म वत  गोदाम महामंडळ हे अ खल भारतीय ा मह ा ा 

शहरात गोदामे बांधते तर 'रा  गोदाम महामंडळ ादेिशक या मह ा ा 

िठकाणी गोदामे बांध ाचे काम करते. गोदामा ा सोयीमुंळ। शेतक याला आपला 



माल सुरि त ठेवता तर येतोच, िशवाय गोदामात ठेवले ा माला, पावती ा 

तारणावर कज घेता येते, ामुळे पैशाची िनकड आहे णून माल िवक ाचा। 

घाई कर ाचे कारण उरत नाही. 

(५) दशमान प तीची वजने व मापे - भारतीय बाजारपेठेत वापर ात येणारी 

बजने व मापे यां ात िविवधता अस ामुळे िवनाकारण गंुतागंुत व गोधंळ िनमाण 

होत असे व ामुळे शेतक यांना लुबाडणे सहज श  होत असे. याक रता १ 

ऑ ोबर १९५८ पासून संपूण देशात दशमान प तीची वजने व मापे सु  

कर ात आली. ामुळे िवपणन । প◌्मोतील एक मह ाचा दोष दूर झाला. 

(६) बाजार सूचना सारण बाजारपेठेतील घडामोडीसंबंधीची मािहती शेतक यांना 

देता यावी णून िविवध पाची उपाययोजना कर ात आली आहे. मुख 

कृषी माला ा िकमती आकाशवाणीव न व िकसान मोबाईल अॅपव न सा रत 

कर ात येतात. देशातील । १,००० बाजारपेठांमधून िवपणी अहवाल सा रत 

कर ाची सोय झाली आहे. शतमानप ेदेखील याबाबतीत मह ाची भूिमका 

बजावीत असतात. 

(७) शेतमाला ा िकमतीवर िनयं ण शेतमाला ा िकमतीत नेहमीच चढठतार 

होतात. ामुळे शेतक यांचे नुकसान तर होतेच, परंतु अगोदरच कमी असलेले 

शेतक यांचे उ  अ थर होते. णून शेतमाला ा िकमती थर असा ात 

यासाठी िकमान व कमाल िकमती ठरिव ात आ ा व अ धा ाचे साठे िनमाण 

क न या िकमती श तोवर थर राहतील, असे य  कर ात आले. 

(८) सहकारी िवपणन - म थांचे िनमूलन कर ासाठी व िव ी व थेतील दोष 

दूर कर ासाठी सहकारी िवपणन हा एक आदश उपाय आहे. जे ा काही 

उ ादक आपले उ ादन वैय करी ा न िवकता सहकारी िवपणन सिमतीची 

थापना क न ित ा ारे िवकतात ते ा या िव या ा प तीला "सहकारी 



िवपणन' असे णतात.सहकारी िवपणनाम े सहकारी िव ी सिम ा थापन 

क न ा ारे कृषी माल व कृषीला पूरक अशा मालाची खरेदी-िव ी केली 

जाते. या सिम ांचा मु  उ ेश आप ा - सद ांना ां ा मालाचे यो  मू  

िमळवून देणे हा असतो. ा ीने ही सिमती आप ा सद ांचा माल एकि त 

करणे, ा मालाचे सं हण करणे, माला ा तारणावर कज िमळवून বল, 

मालाचे ेणीकरण व माणीकरण करणे व जा ीत जा  िकमतीला माल 

िवक ाची व था करणे इ ादी काय करते. स ा भारतात ६,००० ाथिमक 

सहकारी िव य सिम ा, १६० क ीय िव य = सिम ा, २९ रा  िवपणन 

सिम ा व १ रा ीय कृषी िवपणन संघ काय करीत होते. 

शेतमाला ा िकमती (Prices of Agricultural Produces)  

भारतातील ब तांश शेती आकाशातून पडणा या पावसावर अवलंबून आहे 

आिण आकाशातून पडणा या पावसात कमालीची अिनि तता आहे. ामुळे एखा ा 

वष  पाऊस चांगला झाला तर पीक चांगले येते आिण बाजारपेठेतील शेतमालाचा 

पुरवठा वादतो. याउलट एखा ा वष  पाऊस कमी पडला तर शेतातील संपूण 

पीक न  होते आिण बाजारपेठेतील शेतमालाचा पुरवठा कमी होतो. अशा कारे 

या पुरव ात अिनयिमतपणा अस ामुळे नाही, दोघांचेही नुकसानच होते । 

ावष  पीक चांगले येते ावष  बाजारपेठेतील शेतमालाचा पुरवठा वाढते । 

पुरव ात वाढ झा ामुळे शेतमालाची बाजारपेठेतील िकंमत एवढी कमी होते 

की, चांगरे । पीक घेऊनही शेतक या ा उ ात फारशी वाढ होत नाही. 

ाउलट ा वष  पीक चांगले नसते ावष  मागणीपे ा पुरवठा कमी झा ामुळे 

िपकांची िकंमत वाढते. परंतु या वाढ  िकमतीचा फायदा घे ासाठी 

शेतक याजवळ िव ीयो  मालच नसतो. शेतमाला ा िकमतीत नेहमी चढ-उतार 

होत असतात. परंतु या िकमतीतील शेतमाला ा िकमतीतील चढ-उताराचा 



ितकूल प रणाम उपभोक िहतसंबंधावरही होतो. ावेळी शेतमाला ा पुरव ात 

घट झा ामुळे िकमती वाढू लागतात ावेळी उपभो ाचे तर अ रशः हालच 

होतात. परंतु ावेळी पुरव ात वाढ झा ा िकमती कमी होऊ लागतात, 

ावेळीसु ा बाजारपेठेतील ापारी व दलाल मो ा माण मालाची खरेदी क न 

उपभो ांना खरेदीपासून परावृ  करतात व नंतर कृि म टंचाई िनर क न तोच 

माल उपभो ांना जा  िकमतीने िवकतात. 

शेतीिवषयक िकंमत धोरणाची आव कता 

(१) शेतक यांना ां ा मालाची यो  िकंमत िमळवून दे ाची हमी देणे ३ 

िकमतीतील होणारे चढ-उतार टाळून शेतक यां ा िहतसंबंधाची जोपासना करणे. 

(२) वाजवी िकमतीवर अ धा  व आव क व ू ा पुरव ाची व था कल 

ठपभो ां ा िहताचे र ण करणे. 

शेतीिवषयक िकंमत धोरणाची उि े 

(१) शेतमाला ा िकमतीतील हंगामी चढ-उतार टाळून िकमतीत थरता िनमाण 

(२) शेतक यांना ां ा मालाची लाभ द िकमान िकंमत िमळवून देणे.  

(३) उपभो ांना वाजवी िकमतीत शेतमाल उपल  क न देणे.  

(४) िकमती ा आधारे शेतीम े उ ािदत होणा या िविवध व ू ा उ ादन 

आव कतेनुसार बदल घडवून आणणे.  

(५) जनसामा ांना लागणारे अ धा  आिण उ ोगांना लागणारा क ा माल ३। 

माणात उपलग ावा णून शेतमाला ा उ ादनात वाढ करणे. 

(६) शेतातून उ ािदत होणा या मु तः ापारी िपकांची िनयात पातळी िटक। 

(७) शेतक यांकडून बाजारपेठेम े येणारा िव य यो  वाढावा िनयिमतपण 

ये ासा देशातील िनरिनरा ा े ातील शेतमाला ा िकमतीत सम य थािपत 

करण 



शेतीिवषयक िकंमत आयोग (Agricultural Price Commission)  

शेतक यांना यो  िकंमत िमळवून दे ा ा ाबाबत िवचार कर ासाठी 

सरकारने १९६४ म े "अ धा  िकमती सिमतीची" िनयु ी केली होती. ा 

सिमतीने अनेक मह पूण िशफारशी के ात. शेतमाला ा िकमती िनि त 

कर ासाठी शेतकी िकंमत आयोगाची थापना कर ात यावी ही एक ापैकी 

मह पूण िशफारस होती. या िशफारशीनुसार भारत सरकारने १९६५ म े 

"शेतकी िकंमत आयोगाची" थापना केली. शेतमाला ा आधारभूत िकमतीसंबंधीचे 

धोरण ठरिव ाक रता यो  ते मागदशन कर ाचे काय या आयोगाकडे 

सोपिव ात आले. शेतमाला ा आधारभूत िकमती िनि त करताना शेतक यांचा 

उ ादन खच भ न िनघून ाला लाभ द मोबदला िमळेल तसेच उपभो ांचेही 

िहतसंबंध सुरि त राहतील याची आयोगाला काळजी ावी लागते. आधारभूत 

िकमतीमुळे शेतक यांना िविश  उ  िमळ ाची हमी ा  होते तसेच पीक 

चांगले आले णजे शेतमालाचा पुरवठा वाढून िकमत घसर ाचा धोकाही न  

होतो. 

अ धा ा ा िकमतीम े थरता िनमाण ावी, शेतक यांनी उ ािदत केले ा 

मालाला वाजवी िकंमत िमळावी तसेच अ धा ा ा िवतरणाम े सुरळीतपणा यावा 

अशी िविवध उि े ीसमोर ठेऊन १९६५ म े "भारतीय अ  महामंडळाची" 

ची थापना कर ात आली. या महामंडळाला धा ाची खरेदी करणे, साठवण 

करणे, वाहतूक करणे, िवतरण करणे, िव ी करणे व ि या उ ोगाची थापना 

करणे इ ादी काय करावी लागतात. िनयोजन मंडळाने चौ ा पंचवािषक 

योजने ा अहवालाम े शेतीत उ ािदत होणा या मह ा ा शेतमालाक रता 

िकमान िकंमत ठरिव ात यावी अशी िशफारस केली. पाच ा योजने ा 

अहवालाम े शेतकी धोरण ठरवीत असताना शेतक यांना उ ादनाची ेरणा 



िमळेल तसेच अनुमािनत िकमतीवर आव क तो माल पुरेशा माणात उपल  

करता येईल. ा दोन बाबी िवचारात घे ात या ात, असे िनयोजन मंडळाने 

सुचिवले. 

शेतमाला ा िकमतीसंबंधी सरकारचे वतमान धोरण 

स थतीत शेतकी िकंमत आयोगा ा िशफारशीनुसार क  सरकार मुख 

अ धा  ব रोख िपकांक रता िकमान आधार िकंमत व अिधपरा ी। িকमत 

जाहीर करते. अिध ा ी िकंमत ही अशी िकंमत आहे की। ा िकमतीवर 

सरकारी यं णेकडून अ धा  खरेदी केले जाते आिण आधार िकंमत अशी। 

िकंमत आहे की ावेळी बाजारातील िकंमत आधार िकमतीपे ा कमी होते 

ावेळी सरकार । आधार िकमतीने शेतक याजवळचे संपूण िव ीयो  अ धा  

खरेदी करते. बाजारात जेवदा। अ धा ाचा साठा िव ीक रता येतो तो पूणपणे 

क  सरकार अिध ा ी िकमतीवर खरेदी करते. शेतमालाची आधार िकंमत व 

अिध ा ी िकंमत हंगामा ा सु वातीलाच जाहीर टीका कर ात येते. 

प र थतीनुसार ा िकमतीम े वेळोवेळी वाढ. कर ात येते.  

शेतीिवषयक िकंमत आयोग (Agricultural Price Commission) 

शेतक यांना यो  िकंमत िमळवून दे ा ा ाबाबत िवचार कर ासाठी 

सरकारने १९६४ म े "अ धा  िकमती सिमतीची" िनयु ी केली होती. ा 

सिमतीने अनेक मह पूण िशफारशी के ात. शेतमाला ा िकमती िनि त 

कर ासाठी शेतकी िकंमत आयोगाची थापना कर ात यावी ही एक ापैकी 

मह पूण िशफारस होती. या िशफारशीनुसार भारत सरकारने १९६५ म े 

"शेतकी िकंमत आयोगाची" थापना केली. शेतमाला ा आधारभूत िकमतीसंबंधीचे 

धोरण ठरिव ाक रता यो  ते मागदशन कर ाचे काय या आयोगाकडे 

सोपिव ात आले. शेतमाला ा आधारभूत िकमती िनि त करताना शेतक यांचा 



उ ादन खच भ न िनघून ाला लाभ द मोबदला िमळेल तसेच उपभो ांचेही 

िहतसंबंध सुरि त राहतील याची आयोगाला काळजी ावी लागते. आधारभूत 

िकमतीमुळे शेतक यांना िविश  उ  िमळ ाची हमी ा  होते तसेच पीक 

चांगले आले णजे शेतमालाचा पुरवठा वाढून िकंमत घसर ाचा धोकाही न  

होतो. 

अ धा ा ा िकमतीम े थरता िनमाण ावी, शेतक यांनी उ ािदत केले ा 

मालाला वाजवी िकंमत िमळावी तसेच अ धा ा ा िवतरणाम े सुरळीतपणा यावा 

अशी िविवध उि े ीसमोर ठेऊन १९६५ म े "भारतीय अ  महामंडळाची 

थापना कर ात आली. या महामंडळाला धा ाची खरेदी करणे, साठवण 

करणे, वाहतूक करणे, िवतरण करणे, िव ी करणे व ि या उ ोगाची थापना 

करणे इ ादी काय करावी लागतात. 

िनयोजन मंडळाने चौ ा पंचवािषक योजने ा अहवालाम े शेतीत उ ािदत 

होणाया मह ा ा शेतमालाक रता िकमान िकंमत ठरिव ात यावी अशी िशफारस 

केली. ा योजने ा अहवालाम े शेतकी धोरण ठरवीत असताना शेतक यांना 

उ ादनाची ेरणा िमळेल तसेच अनुमािनत िकमतीवर आव क तो माल पुरेशा 

माणात उपल  करता येईल. ा दोन बाबी िवचारात घे ात या ात, असे 

िनयोजन मंडळाने सुचिवले, 

शेतमाला ा िकमतीसंबंधी सरकारचे वतमान धोरण 

स थतीत शेतकी िकंमत आयोगा ा िशफारशीनुसार क  सरकार मुख 

अ धा  व रोख िपकांक रता िकमान आधार िकंमत व अिध ा ी िकंमत जाहीर 

करते. अिध ा  िकंमत ही अशी िकंमत आहे की। ा िकमतीवर सरकारी 

यं णेकडून अ धा  खरेदी केले जाते आिण आधार िकंमत अशी क रमत आहे 

की ावेळी बाजारातील िकंमत आधार िकमतीपे ा कमी होते ावेळी सरकार 



आधार िकमतीने शेतक-◌्याजवळचे संपूण िव ीयो  अ धा  खरेदी करते. 

बाजारात जेबदा अ धा ाचा साठा िव ीक रता येतो तो पूणपणे क  सरकार 

अिध ा ी िकमतीवर खरेदी करते. शेतमालाची आधार िकंमत व अिध ा ी 

िकंमत हंगामा ा सु वातीलाच जाहीर कर ात येते. प र थतीनुसार ा 

िकमतीम े वेळोवेळी वाद कर ात येते. शेतमालासाठी 

सरकारने जाहीर केले ा भावापे ा खु ा बाजारातील भाव जा  असेल तर 

कार ा शेतमालाचा तुटवडा असेल तर सरकार एकािधकार खरेदी प ती सु  

क न शेतक याने उ ािदत केले ा धा ापैकी ठरावीक माणातील धा  

सरकारला िविश  | भावाने िवक ाचे शेतक यावर बंधन टाक ात येते यालाच 

ले ी प तीची खोई णतात. सरकारने धा ाची खरेदी कर ासाठी खेडोपाडी 

खरेदी क े उघडली आहेत. खरेद। क ावर खरेदी केलेला माल सरकारी 

गोदामात साठवून ठेव ात येतो व नंतर तो माल.. आव कतेनुसार सरकारी 

 दुकानामाफत सामा  जनतेला वाजवी दराने िवत रत केल जातो. शेत न 

मोदी ं ा नेतृ ाखालील एनडीए सरकारने ५ जुलै २०१८ रोजी घोिषत केले कृषी 

उ ादन मू  धोरणानुसार कृषी माला ा आधारभूत िकमतीत भरीव वाढ 

कर ात आली. कापूस, भात (धान), तूर, ारी, बाजरी, मूग, सोयाबीन, 

भूईमूग, उडीद, तीळ सुयफूल यासह खरीपा ा हंगामातील १४ मुख िपकांना 

सन २०१८-१९ या वषाक रत ां ा उ ादन खचा ा दीडपट हमी भाव दे ाची 

घोषणा क  सरकारने केली. 

सरकार ा खरेदी-िव ी ा धोरणामुळे शेतमाला ा मागणी पुरव ात सामंज  

िनमाण होते. ामुळे िकमतीम े थैय िनमाण होते. शेतक याला ा ा मालाचा 

यो  मोबदला िमळतो व उपभो ांनाही वाजवी दराने अ धा  उपल  होते. 

 



शेतीिवषयक िकंमत घोरणाचे टीका क मू मापन - 

- सरकार हंगामा ा सु वातीला आधार िकंमत ब अिध ा ी िकंमत जाहीर 

करते. ा िकमती ठरिवताना आयोग उ ादन खचाचा िवचार करता असे 

णतात. परंतु काही वेळेस आक क कारणामुळे उ ादन खचात वाढ होते. 

बरंददा दुबार पेरणी करावी लागते तर कधी रोगामुळे पीक न  होते. आयोगा ारे 

िनि त कर ात येणा या िकमतीम े ा बाबी िवचारात घेत ा जात नाहीत. 

ामुळे सरकारने जाहीर कलता िकंमत ही अवा िवक असते. या िकमतीमधून 

बरेचदा उ ादन खचदेखील भ न िनघत नाही, तर शेतक याला उ ादन वाढीची 

ेरणा कुठून िमळणार? 

(१) अवा िवक िकंमत 

(२) कमचा यांचा ाचार - सरकार अ धा ा ा वेगवेग ा ेणी (उदा., अ, 

ब, क) िनि त क न िकमती जाहीर करते. शेतक याने खरेदी क ावर आणल 

माल कोण ा ेणीत मोडता येईल हे ठरिव ाचा अिधकार तेथील कमचा यांना 

असतो. हे कमचारी शेतक-यां ा मालाला यो  ेणी िमळवून दे ासाठी लाच 

घेतात व शेतक यांचै शोषण करतात. 

(३) अपुरी सं हण व था - हंगाम संपला की शेतकरी आपला शेतमाल खरेदी 

क ावर िव ीसाठी आणतात. एखा ावेळी खरेदी क ावर मालाची इतकी आवक 

वाढते की तो माल व थतरी ा सं िहत क न ठेव ाची सरकारजवळ पुरेशी 

व था नसते. ामुळे खरेदी केलेला शेतमाल ऊन व पावसात बाहेर पडून 

असतो, कधी कधी अित पावसामुळे शेतमाल सडून जातो. 

(४) अकाय म व अपुरी सरकारी यं णा - शेतमाल खरेदी कर ासाठी 

सरकारने | िनमाण केलेली यं णा अकाय म तर आहेच, परंतु अपया  देखील 

आहे. अ धा ाची खरेदी करतेवेळी ा यं णेला अनेकदा खाजगी किमशन एजंट 



ची मदत ावी लागते. यात शाचार व लाचलुचपत देखील चालते. गरीब 

शेतक याचे मा  शोषण होते. 

(५) िवतरणाची असमाधानकारक व था - उपभो ांना यो  िकमतीवर ां ा 

आव कते माणे अ धा ाचा पुरवठा कर ासाठी सावजिनक िवतरणाची व था 

आली.  िकमती ा दुकाना ा मा मातून उपभो ांना यो  िकमतीवर 

अ धा ाचा पुरवठा केला जातो. परंतु देशातील चिलत सावजिनक िवतरण 

व था अ ंत अपुरी, अकाय म व अितशय असमाधानकारक आहे.  

िकमती ा दुकानातून पुरिव ात येणारे धा  अ ंत अपुरे, िनकृ  तीचे व 

भेसळयु  देखील असते. दुकानाचे संचालक चांगला माल खु ा बाजारात जा  

भावाने िवकून चंड नफा िमळिवतात आिण রपभो ांना मा  'माल संपला 

िकंवा 'माल आलाच नाही' असे सांगतात. 

(६) मो ा शेतकरयांची साठा क न ठेव ाची वृ ी - सरकारने जाहीर 

केले ा अिध ा ी िकमतीम े प र थतीनुसार वेळोवेळी वाढ कर ात येते. ा 

िकंमतवाढीचा शायदा िमळिव ासाठी मोठे शेतकरी आपला माल तातडीने न 

िवकता ाचे साठे क न ठेवतात व नंतर जे ा िकमतीम े वाढ होते ावेळी 

शेतमाल िव ीक रता काढतात. अशा कारे िकंमतवाढीचा फायदा िमळिव ाक रता 

मोठे शेतकरी अ धा ाचे साठे क न िक ठेवतात. लहान शेतक याला मा  हा 

फायदा घेता येत नाही. कारण एक तर ाला पैशाची गरज असते आिण दूसरे 

ा ाजवळ अ धा  ठेव ाची सोय नसते. 

(७) लहान शेतक यांची उपे ा - शेतीिवषयक िकंमत धोरणाचा फायदा लहान 

का शेतक यांना फारसा िमळाला नाही. कारण लहान शेतक याजवळ िव ययो  

वाढावा फार बरेवा कमी असतो. एवढासा माल खेरदी क ावर नेऊन िविवध 

कटकटी पार पाड ापे ा तो या थािनक ापा याला िकंवा दलालाला आपला 



माल िवकून मोकळा होतो. णून शेतीिवषयक िकमत धोरणाचा फायदा केवळ 

मो ा शेतक यांनाच िमळाला, असे टले जाते. 

(८) शेतमजूर व कारागीराचे नुकसान - सरकारने शेतमालाला यो  भाव 

िमळवून दे ासाठी वेळोवेळी अिध ा ी िकमतीत वाढ केली. या वाढीमुळे काही 

मोज ा शेतक यांचाच फायदा झाला हे खरे आहे, परंतु ब सं  शेतमजूर, 

कारागीर उदा. - लोहार, सुतार, िवणकर इ ादी अ  उ  िमळिवणा या 

लोकांचे मा  नुकसानच झाले. कारण सरकारची खरेदी िकंमत वाढली की 

ानुसार बाजारातील िकमतीतही वाढ होते व उपभो ांना जा  िकमतीने 

अ धा  खरेदी करावे लागते.  

(९) खरेदीची अपूरी व था - सरकार िविवध िपकांचे हमीभाव जाहीर करते 

परंतु ा भावाने सव िपकांची सरकारकडून खरेदी केली जात नाही. सरकार 

कापूस, थान, सोयाबीन, तूर यासार ा मोज ा िपकांची खरेदी करते. बाकी 

िपकांचे फ  हमीभाव जाहीर केले जातात परंतु खरेदी केली जात नाही. ामुळे 

अशा िपकां ा बाबतीत वाढीव हमीभावाचा शेतक याला काहीच फायदा होत 

नाही. 


