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प्रास्ाहवक
कें द्ीय लोकसदेवा आयोग आजण म्ाराष्ट् लोकसदेवा आयोगाचया स्पिाधा ्परीक्ांसाठी दरवषषी राजयातनू आजण ददेशभरातनू 

लाखो धवद्याथिषी बसतात आजण आ्पलदे नशीब आिमावतात. खरतेर आता कोणतदेच क्देरि राह्लदे ना्ी जिथिदे स्पिकेजशवाय ककवा 

स्पिाधा ्परीक्देजशवाय इच्ुकांना नोकरी धमळू शकतदे. सािारणतः सन २००० ्पवूषी्पयांत आयोगाचया स्पिाधा ्परीक्ांना बसणाऱया 

श्री धवद्यारयाांची संखया मोठ्ा प्रमाणात असायची. तयानंतर सदरचदे धचरि बदलत गदेलदे आजण आता आयोगाचया स्पिाधा ्परीक्ांना 

बसणाऱया ग्ामीण धवद्यारयाांची संखया श्री धवद्यारयाां्पदेक्ा नकतीतरी ्पटीनदे अधिक आ द्े. ग्ामीण भागातील बहुतांश धवद्याथिषी 

श्रामधयदे यदेऊन कोचचग कलासदेस घदेऊन स्पिाधा ्परीक्ांची तयारी करीत आ द्ेत. 

आयोगामाफधा त ्ोणाऱया धसज्् ल सर््् सदेससाठीचया स्पिाधा ्परीक्ांना बसणाऱया धवद्यारयाांसाठी कोणतया्ी शाखदेचा 

्पदवीिर एवढीच शैक्जणक ्पारिता असतदे. तयामळुदे  सवधा शाखांचदे ्पदवीिर या ्परीक्ांना बस ूशकतात. तयामळुदे  स्पिधाक धवद्यारयाांची 

संखया कोणतया्ी इतर स्पिाधा ्परीक्ां्पदेक्ा या ्परीक्ांना मोठ्ा प्रमाणावर असतदे. आयोगाचया या स्पिाधा ्परीक्ांचदे आणखी एक 

वजैशष्ट्य म्णिदे ्परीक्देचया प्रतयदेक धवषयाचा अभयासक्रम (syllabus) आयोगानदे ठरवनू नदलदेला असतो. स्पिाधा ्परीक्ांचदे धवद्याथिषी 

या अभयासक्रमानुसार प्रतयदेक धवषयांचया नोट्स तयार करून ्परीक्देची तयारी करतात. सवधा कोचचग कलासदेसमधयदे सदु्ा आयोगाचया 

ननजचित करून नदलदेलया अभयासक्रमानुसार स्पिधाक धवद्यारयाांना प्रजशक्ण/जशक्ण नदलदे िात असतदे.

आयोगाचया ्परीक्ा घदेणयाचया िोरणामधयद्े ी अमलुाग् बदल ्ोत आलदेला आ द्े. का्ी वषाां्पवूषी कें द्ीय लोकसदेवा 

आयोगाची, म्ाराष्ट् लोकसदेवा आयोगाची स्पिाधा ्परीक्ा घदेणयाची कायधा्पद्ती वदेगवदेगळी असायची. एकाच धवषयांचा दोन्ी 

आयोगांचा अभयासक्रम (syllabus) वदेगवदेगळा असायचा. तयामळुदे  म्ाराष्ट् लोकसदेवा आयोगाचया धवद्यारयाांना कें द्ीय लोकसदेवा 

आयोगाचया ्परीक्देची ककवा कें द्ीय लोकसदेवा आयोगाचया स्पिाधा ्परीक्देची तयारी करणाऱया धवद्यारयाांस म्ाराष्ट् लोकसदेवा 

आयोगाचया ्परीक्ांची तयारी करणदे अवघड िात असदे. यासंबंिी स्पिधाक धवद्यारयाांचया मागणीचा धवचार करून म्ाराष्ट् लोकसदेवा 

आयोगानदे्ी धसज्् ल सर््् सदेसचया स्पिाधा ्परीक्देचया धवधवि धवषयांचा अभयासक्रम (syllabus) कें द्ीय लोकसदेवा आयोगाचया 

ितषीवर करणयाचा प्रयतन कदे ला आ द्े. 

का्ी वषाां्पवूषी्पयांत म्ाराष्ट् लोकसदेवा आयोगाचया धसज्् ल सर््् सदेसचया स्पिाधा ्परीक्देसाठी मराठी, इंग्िी आजण 

सामानयज्ान द्े तीन धवषय कम्पलसरी असायचदे आजण इतर तीन धवषय ऐचच्क असायचदे. ऐचच्क धवषय अशा प्रकार ेननवडलदेलदे 

असायचदे की, िदेणदेकरून सवधा प्रकारचया धवद्याशाखदेतील ्पदवीिरांना, तयानदे जया धवद्याशाखदेची ्पदवी घदेतली आ द्े तया्पकैी एक ककवा 

दोन धवषय आजण ्पदवीबाह्य जशक्णाजशवाय एक ककवा दोन धवषय ननवडून ३ ककवा ४ ऐचच्क धवषय ननजचित करून तयांची स्पिाधा 

्परीक्देसाठी तयारी करावी लागत असदे. कृषी ्पदवीिारकांना्ी तयांचया ्पदवी अभयासक्रमातील का्ी धवषय घदेऊन स्पिाधा ्परीक्ा 

ददेणदे शकय ्् ायचदे. ्परंत ुकालौघात असदे ननदशधानास आलदे की, या ्पद्तीमधयदे का्ी धवद्याशाखदेचया धवद्यारयाांना स्पिाधा ्परीक्ांचया 

ऐचच्क धवषयांचया ननवडीमळुदे  स्पिाधा ्परीक्ांमधयदे यश धमळधवणदे अधिक सो्पदे िात असदे. यावर आयोगाचया ्पातळीवर वदेळोवदेळी 

संशोिन करून, धवचार धवननमय करून ऐचच्क धवषयाचया ्परीक्ा ्पद्तीमधयदे, धवषय ननवडीमधयदे आजण अभयासक्रमामधयदे बदल 

्ोत गदेलदे. सन २०१२ या वषषीचया स्पिाधा ्परीक्देचया मखुय ्परीक्दे्पासनू सिुाररत अभयासक्रम सरुू झाला आ द्े. तयामळुदे  मराठी आजण 

इंग्िी धवषयाबरोबर सामानय अधययन ्पदे्पर १, २, ३ आजण ४ असदे एकूण स्ा ्पदे्पर धवद्यारयाांना राजय सदेवदेसाठीचया स्पिाधा ्परीक्देचया 

मखुय ्परीक्देसाठी द्यावदे लागतात. सामानय अधययनाचया एकूण चार्ी ्पदे्परमधयदे धवधवि ्पदवी ्परीक्देतील धवधवि धवषयांचा समावदेश 

करणयात आला आ द्े. प्रतयदेक धवषयाचा सधवसतर अभयासक्रम आयोगानदे ननजचित करून नदला आ द्े. तयामधयदे सामानय अधययन 
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चंद्रकांत दळवी  IAS (Retd.) 
मािी धवभागीय आयकु्त, ्पणुदे

्पणुदे
नद. १०/०५/२०२१

्पदे्पर १ आजण ्पदे्पर ४ मधयदे कृषीशास्त्र या ्पदवीशाखदेतील अनदेक धवषयांचा समावदेश करणयात आला आ द्े. कृषीशास्त्रासंबंिी स्पिाधा 

्परीक्देसाठी अभयासक्रमामधयदे समावदेश कदे लदेलया धवधवि धवषयांचा कृषी ्पदवीिर यांना आजण इतर धवद्या शाखदेचया स्पिधाक धवद्यारयाांना 

कृषीशास्त्राचया अभयासासाठी अभयासक्रमानुसार फारशी ्पसुतकदे  उ्पलबि नसलयाचदे श्ीमती सवाती थिोरात यांचया लक्ात आलदे. तयांनी 

कृषीशास्त्र या धवषयी अभयासक्रमाचा समावदेश असलदेलदे ्पसुतक 'धसहम्पलफाईड कृनषशास्त्र' या नावानदे जलह्लदे आ द्े. तयाबद्ल स्पिाधा 

्परीक्ांचदे धवद्याथिषी तयांना मन:्पवूधाक िनयवाद ददेतील. 

म्ाराष्ट् लोकसदेवा आयोगाचया सन २०२० चया मखुय ्परीक्देसाठीचा सिुाररत अभयासक्रम धवचारात घदेऊन सवाती थिोरात यांनी 

स्पिाधा ्परीक्देची तयारी करणाऱया धवद्यारयाांसाठी 'धसहम्पलफाईड कृनषशास्त्र' द्े ्पसुतक जलह्लदे आ द्े. सामानय अधययन ्पदे्पर १ मिील 

अभयासक्रम ्पररच द्ेद तीन अंतगधात कृषी या शीषाधाखाली ३.१ कृषी ्परीसंस्ा, ३.२ मदृा आजण ३.३ िल्यवस्ा्पन या उ्पशीषाधाखाली 

यदेणारा सधवसतर अभयासक्रम आजण सामानय अधययन ्पदे्पर ४ या शीषाधाखाली २.२ भारतीय शदेती व ग्ामीण धवकास आजण २.१० (१) 

राष्ट्ीय अथिधा्यवस्देत शदेतीचदे म्तव, २.१० (२) ग्ामीण किधाबािारी्पणाची समसया आजण कृषी ्पत्परुवठा व २.११ अन्न व ्पोषण 

आ्ार या शीषाधाखाली नदलदेलया अभयासक्रमातील मदु्दावर आिाररत ् दे अतयंत उ्पयकु्त ्पसुतक स्पिधाक धवद्यारयाांसाठी तयार करणयात 

आलदे आ द्े. ्ा सवधा अभयासक्रम लदेजखकदे नदे एकूण १३ चॅप्टरमधयदे समावदेश करून धवद्यारयाांसाठी ब्उ्पयोगी दसताऐवि तयार कदे ला 

आ द्े. प्रतयदेक धवषयासाठी जया संदभधा गं्थिाचा तयांनी उ्पयोग कदे ला आ द्े तयाची संदभधासचूी तयांनी ्पसुतकात नदली आ द्े. तयामळुदे  

एखादा चॅप्टर अथिवा उ्पशीषाधाचा सखोल अभयास करणाऱया धवद्यारयाांना या संदभाांचा मोलाचा उ्पयोग ्ोणार आ द्े.

सामानय अधययन या धवषयाचया चार्ी ्पदे्परचदे सवरु्प वसतनुनष्ठ असलयामळुदे  या ्पसुतकामधयदे सवधा धवषयांची मांडणी, वसतनुनष्ठ 

प्रश्नांना उत्तर ेददेणयासाठी ्परुक अशी कदे ली आ द्े. प्रतयदेक धवषय ख्ूप मदु्देसदू जलह्ला असनू, स्पिधाक धवद्यारयाांना समिणयासाठी आजण 

लक्ात ठदेवणयासाठी उ्पयकु्त ठरणार आ द्े. वसतनुनष्ठ प्रश्नांचया उत्तरामधयदे आकडदेवारीला म्तव असतदे. तदे धवचारात घदेऊन धवधवि 

धवषयांमधयदे संचखयकी माह्तीचा मोठ्ा प्रमाणावर वा्पर कदे ला आ द्े. सबुक मांडणी आजण धवधवि ग्ानफकसचया मकु्त वा्परामळुदे  

धवद्यारयाांना धवषय समिनू घदेणयास सो्पा िाणार आ द्े. लदेजखका या सवत: कृषी ्पदवीिर आ द्ेत. स्पिाधा ्परीक्देसाठी तयारी करणाऱया 

धवद्यारयाांना तया मागील २१ वषाां्पासनू धवधवि माधयमातनू मागधादशधान करीत आ द्ेत. राजय लोकसदेवा आयोगाचया स्पिाधा ्परीक्देतनू 

तया्ी यशसवी ्ोऊन राजयाचया िीएसटी धवभागात स्ाययक आयकु्त या ्पदावर तया प्रभावी काम करीत आ द्ेत. सन २०११मधयदे 

ननवड झालयानंतर्ी स्पिाधा ्परीक्देचया धवद्यारयाांना मागधादशधान करीत आ द्ेत. अनदेक स्पिाधा ्परीक्ांचया कोचचग अकॅडमीमधयदे गदेसट 

फॅकलटी म्णून धवद्यारयाांना उ्पयकु्त सदेवा ददेत आ द्ेत. स्पिाधा ्परीक्देला बसणाऱया धवद्यारयाांचया गरिा आजण तयांचया मानधसकतदेचा 

तयांचा चांगला अभयास आ द्े. तयांचया या तळमळीतनूच शासकीय सदेवदेत सदेटल असताना्ी स्पिाधा ्परीक्ांसाठी बसणाऱया धवद्यारयाांना 

मागधादशधान करणयाची सामाजिक बांधिलकी तया ्पाळत आ द्ेत. तयातनूच 'धसहम्पलफाईड कृनषशास्त्र' द्े ्पसुतक तयांनी जलह्लदे असनू, 

स्पिाधा ्परीक्ांसाठी तयारी करणाऱया धवद्यारयाांना द्े ्पसुतक अतयंत उ्पयकु्त ठरले, याचा मला धवश्ास आ द्े.
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अनुक्रमसणका
अ.
क्र. व्भाग  पृष्ठ

1 भारतीय शेती आजि ग्ामीि व्कास

1)  राष्ट्ीय अथिधा्यवस्देत शदेतीचदे म्त्व / आर्थिक 
धवकासात शदेतीची भधूमका / राष्ट्ीय उत्पन्न आजण 
रोिगारामधयदे शदेतीचदे योगदान

13

2)  कृषी, उद्योग व सदेवाक्देरिदे यांचयामिील आंतरसंबंि 14

3)  भारतातील कृषी धवकासातील प्राददेजशक असमानता 18

4)  मलूभतू शदेतीधवषयक ननधवष्ठांची माह्ती 21

2 िलससचन 

1)  शेतीमिील ससचनयाची भतूमकया 27

2)  जलससचन प्रकलपयंाचे प्रकयार 28

3)  ससचनयाची सयािने 29

4)  ससचनयाचे फया्दे आजण समस्या 30

5)  पयाणी व्वस्यापन 31

6)  कोरडवयाहू शेती 34

7)  पयाणलोट के्त्र दवकयास 35

3 कृविशास्त्र

1)  महाराष्ट्ाचे कृिी ह्ामान व्भाग 39

2)  िममनीची सुवपकता ् उतपादकता 40

3)  महाराष्ट्ातील िममनींचे प्रकार 41

4)  वपकाां चे ्गगीकरि 42

5)  भारतातील महत््ाचया वपकाां व्ियी माहहती 43

4 कृविसां लग्न वय्साय

1)  ्पशुिन आजण तयांची उत्पादकता 48

2)  दूि म्ा्परू योिना व िवलक्रांती 51

3)  कुककुट्पालन 52

4)  मतसय्यवसाय 53

5)  फलोत्पादन 54

6)  फुलोत्पादन व धवकास 58

7)  वनीकरण 59

5 कृिीउतपादकता 

1)  शदेतीचदे आकार आजण उत्पादकता 63

2)  िारणक्देरिाचदे प्रकार 65

3)  ्ररतक्रांती व तंरिज्ानधवषयक बदल 68

4)  शदेतकऱयांसाठी राष्ट्ीय सधमती आजण दुसरी 
्ररतक्रांती 71

5)  िनुकीय सिुारणा तंरिज्ान 72

6)  शदेतकऱयाचदे उत्पन्न दु्प्पट करणयाबाबत शासकीय 
िोरणदे 73

7)  कृनषक्देरि व कृनषसंलग्न क्देरिांचया धवकासासाठी 
धवधवि सरकारी योिना 74

6 शेतीचे प्रकार 

1)   शदेतीचदे प्रकार /  ्पद्ती / कृषी संघटन ्पद्ती 88

2)   कॉ्पमोरटे शदेती 90

3)   सेंनद्य शदेती 90

4)   कंरिाटी शदेती / कराराची शदेती 93

5)   उ्पग्् शदेती /  अचकू ननदान शदेती 94

7 ग्ामीि कि्वबािारीपिा आजि कृिी पतपुर्ठा 

1)  भारतीय कृषी क्देरिात किाधाची गरि, भधूमका आजण 
म्त्व 97

2)  कृषी प्रतययाचदे वगषीकरण 98

3)  ग्ामीण ्पत्परुवठ्ाची सािनदे / स्त्रोत 100

4)  स्कारी कृषी व ग्ामीण धवकास बँक 105

5)  नाबाडधा 106

6)  क्देरिीय ग्ामीण बँक 108

7)  अग्णी बँक योिना 108

8)  नकसान क्रदे नडट काडधा 109
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8 कृविमूलय 

1)  कृषी क्देरिातील उचचावचनदे 111

2)  शदेतमालाचया ककमतीचदे चस्रीकरण 112

3)  कृनषमलूयाची कायके / घटक 112

4)  शदेतमालाचया ककमतीचदे प्रकार 113

5)  कृनषमलूय आजण ्यय आयोग, नकमान आिारभतू ककमत 114

6)  भारतीय अन्न म्ामंडळ 114

7)  नाफदे ड 115

8)  राष्ट्ीय स्कारी धवकास म्ामंडळ 115

9)  सावधािननक धवतरण ्यवस्ा 116

10) गोदाम म्ामंडळदे 116

9 कृविव्पिन

1)  कृनषधव्पणनाचदे म्त्व 119

2)  धव्पणन कायके 120

3)  बािार्पदेठदेचदे प्रकार 121

4)  शदेतमाल धवक्रीचया ्पद्ती 122

5)  शदेतमालाचया धवक्री्यवस्देतील दोष 123

6)  स्कारी खरदेी धवक्री ्यवस्ा 124

7)  ननयंनरित बािार्पदेठा 124

8)  कृषी उत्पन्न बािार सधमती 125

9)  नाफदे ड 126

10) राष्ट्ीय स्कारी धवकास म्ामंडळ  126

11)  ई-नाम 126

10 अन्नसुरषिा  

1)  अन्नसरुक्देमिील म्त्वाचदे घटक 129

2)  राष्ट्ीय अन्नसरुक्ा धमशन 130

3)  राष्ट्ीय अन्नसरुक्ा कायदा, 2013 आजण धवधवि 
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5)  िागधतक ्या्पार संघटना व धतचदे भारतीय 
शदेतीवरील ्पररणाम 131

6)  भारतीय कृषी अनुसंिान ्पररषद (ICAR) 136

7)  म्ाराष्ट् कृषी, जशक्ण व संशोिन ्पररषद 
(MCAER) 136

8)  म्ाराष्ट्ातील कृनषसंबंधित संस्ा / धवद्या्पीठदे / 
कृषी धवज्ान कें द्दे 137

* कृनषक्देरिाधवषयक अद्ययावत आकडदेवारी 
(Economic Survey of India 2020-21) 
नुसार

142
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1)  ्पररसंस्देची संकल्पना, रचना आजण कायके 147

2)  ्पररसंस्देतील ऊिाधाप्रवा् 149

3)  ्पररसंस्देचदे प्रकार 151

4)  िवैधवधविता 152

5)  संवर्ित शदेती 154

6)  नैसर्गक सािनसं्पत्तीचदे संविधान करणयासाठी 
मानवाची भधूमका 154

7)  ्पीक उत्पादनासंबंधित ्पयाधावरणीय आजण 
सामाजिक बाबी 155

8)  ्पयाधावरणीय नीतीतत्वदे, ्वामानबदल, िागधतक 
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3)  मदृा तयार ्ोणयाची प्रहक्रया व कारकदे 173
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भारतीय शेती आसण ग्ामीण हवकाि1
1)  राष्ट्ीय अथ्थवयवसे्त शेतीचे महतव / आर्थक िवका्सात शेतीची 
िूममका / राष्ट्ीय उतपन्न आभि रोजगारामधये शेतीचे योगदाि

 � कोणतया्ी ददेशाचया अथिधा्यवस्देमधयदे शदेतीचदे स्ान अधतशय 
म्त्व्पणूधा असतदे. ददेशाचया धवकासाबरोबर तया ददेशाचया 
अथिधा्यवस्देमिील कृनषक्देरिाचा वाटा कमी कमी ्ोत िातो. ्परंत,ु 
लोकसंखयदेचया अन्निानयाचया गरिा ्पणूधा करणयासाठी शदेतीक्देरि 
म्त्वाचदे ठरतदे. धवकासाबरोबर ओघानदेच यदेणाऱया औद्योधगकीकरण 
ककवा धवधवि उद्योगिंद्यांसाठी लागणारा कचचा माल्ी मोठ्ा 
प्रमाणात कृनषक्देरिाकडूनच धमळत असतो.  

 � अथिधा्यवस्देमधयदे कृनषचा वाटा कमी असणदे द्े िरी धवकधसत ददेशाचदे 
लक्ण असलदे तरी, शदेती क्देरिाचदे म्त्व कमी ्ोत ना्ी. कारण या 
क्देरिाचा वाटा िदेवढा कमी ्ोईल, तदेवढा तया ददेशाचा अन्निानयाचया 
आयातीवरचा खचधा वाढतो. तयामळुदे  कोणता्ी ददेश अन्निानयाचया 
बाबतीत सवयं्पणूधा असणदे द्े तया ददेशाचया समतोल अथिधा्यवस्देचदे 
सवरु्प म्णता यदेईल.

 � ददेशाचया धवकासाबरोबरच शदेतीचदे ननवाधा्ातमक सवरु्प बदलणदे्ी 
आवशयक असतदे. शदेतीचदे सवरु्प ्या्पारी ्ोणदे, तयामधयदे नवनवीन 
तंरिज्ानाचा अवलंब करणदे, िासत उत्पादन ददेणाऱया िातींचा 
वा्पर करणदे इ. गोष्टी्ी ख्ूप म्त्व्पणूधा ठरतात. कारण वाढतया 
लोकसंखयदेचया गरिा ्पणूधा करणयासाठी शदेतीची उत्पादकता 
वाढवणदे्ी गरिदेचदे असतदे.

आर्थक िवका्सातील कृनिके्त्ाची िूममका  - 

 � आर्थिक धवकासात कृनषक्देरिाची भधूमका नकत्पत म्त्वाची आ द्े 
याबद्ल अथिधातजज्ांमधयदे मतमतांतर े आढळून यदेतात. उदा्रणाथिधा, 
बाकधा र ककवा धवलसन यांचया मतदे, शदेती ् दे अथिधा्यवस्देचदे ्पायाभतू क्देरि 
आ द्े. कारण, मानवाची अन्नधवषयक मलूभतू गरि या क्देरिामिनूच 
्पणूधा कदे ली िातदे. तसदेच उ्पिीधवकदे साठी शदेतीवर अवलंबनू 
असणाऱयांची संखया्ी ख्ूप मोठी आ द्े. 

 � ्परंत,ु का्ी तजज्ांचया मतदे धवकासाबरोबर शदेतीचदे म्त्व कमी ्ोत 
िातदे. तयामळुदे  तयास मलुभतू क्देरि म्णता यदेणार ना्ी.

 � का्ी तजज्ांनी मारि याबाबतीत मधयममागषी भधूमका सवीकारली 
आ द्े. अथिधा्यवस्देची क्देरिदे ्ी एकमदेकांना ्परूक असतात. तयामळुदे  
ठराधवक एका क्देरिाचदे म्त्व िासत ककवा कमी आ द्े असदे म्णणदे 
चकुीचदे ठरले, असदे तयांचदे मत आ द्े. म्णिदेच अनदेक उद्योगिंद्यांना 

शदेतीक्देरिातनूच कचचया मालाचा ्परुवठा ् ोत असतो तर  शदेतीक्देरिामधयदे 
लागणाऱया धवधवि आदानांसाठी उदा. खतदे, बी-धबयाणदे, अविार ेइ. 
उद्योगिंद्यांचया धवकासातनूच उ्पलबि ्ोतात. 

 � शदेती, उद्योगिंददे व सदेवाक्देरिदे ्ी का्ी प्रमाणात ्परस्परावलंबी आ द्ेत. 
एका क्देरिाचया धवकासावर भर नदलयास दुसऱया क्देरिाचया धवकासावर 
तयाचा नकारातमक ्पररणाम नदसनू यदेतो. उदा्रणाथिधा, दुसऱया 
्ंपचवार्षक योिनदेचया काळात उद्योगिंद्यांचया धवकासावर भर ददेणयात 
आला. तयामळुदे  शदेतीक्देरिाकडदे दुलधाक् झालदे. तयाचा ्पररणाम धतसऱया 
्ंपचवार्षक योिनदेत नदसनू आला व शदेतीक्देरिातील ्ी तटू भरून 
काढणयासाठी '्ररतक्रांती' सारखी उ्पाययोिना करणयात आली.

 � भारतामधयदे शदेतीक्देरिातील अ्पयशाचा ्पररणाम सं्पणूधा अथिधा्यवस्देवर 
्ोताना नदसतो. तयामळुदे  शदेतीक्देरिाचदे आर्थिक धवकासातील म्त्व 
स्पष्ट ्ोतदे. शदेतीक्देरिाचदे म्त्व ्पढुील मदु्यांचया आिार ेनदसनू यदेतदे.

1)  वयाढत्या लोकसंख्चे्या अन्नियान्याच्या गरजया पणूजा करण्यासयाठी- 
अन्न, वस्त्र व ननवारा या मलूभतू गरिां्पकैी अन्न ्ी मनुष्याची सवाधात 
म्त्वाची गरि आ द्े. अन्निानयाचया बाबतीत ददेश सवयं्पणूधा असणदेच 
गरिदेचदे असतदे. कारण अन्निानयासाठी आयात करावी लागली 
तर तयामळुदे  अतयावशयक गरिदेबाबत ्परावलंधबतव ननमाधाण ्ोतदे. 
आयातीमळुदे  खचधा्ी वाढतो. तयामळुदे  ददेशांतगधात लोकसंखयदेचया गरिा 
्पणूधा करणयासाठी शदेतीला अननयसािारण म्त्व आ द्े.

2)   उद्ोगिंद्यासयाठी कचचया मयाल - ददेशातील अनदेक उद्योगिंद्यांसाठी 
लागणारा कचचा माल शदेतीक्देरिातनूच ्परुधवला िातो. साखर, का्पड, 
जयटू, च्ा इ. उद्योगिंददे शदेतीजशवाय अचसततवात यदेऊ शकत ना्ीत. 
तयाचबरोबर शदेतीमधयदे चालणाऱया धवधवि प्रयोगांमिनू अनदेक गोष्टींची 
ननर्मती ् ोत असतदे. उदा. इंिन, अलको्ोल, अन्निानय प्रहक्रया अशी 
उद्योगिंद्यांची एक मोठी साखळी ननमाधाण झालदेली आ द्े.

3)  भयंाडवलदनर्मतीमध् े म्हत्व :- धवकसनशील अथिधा्यवस्देमधयदे 
प्रामखुयानदे कदे ला िाणारा शदेती ्ा ्यवसाय आ द्े. शदेती क्देरिामधयदे 
इतर क्देरिांचया तलुनदेत कमीत कमी खचाधामधयदे िासतीत िासत फायदा 
धमळधवता यदेऊ शकतो. तयामळुदे  मोठ्ा प्रमाणात भांडवलननर्मती 
्ोऊ शकतदे.

4)   दन्याजातीचे म्हत्व :- शदेतीचदे उत्पादन वाढून ननयाधात कदे लयास ्परकीय 
चलन प्रा्पत ्ोतदे. भारतातनू प्रामखुयानदे च्ा, कॉफी, मसालयाचदे 
्पदाथिधा ननयाधात ्ोतात. तयातनू मोठ्ा प्रमाणावर ्परकीय चलन 
धमळतदे. भारतामिनू शदेतमालाबरोबरच प्रहक्रया झालदेला माल्ी 
मोठ्ा प्रमाणात ननयाधात ्ोतो. 

5)  मनुष्बळयाचया परुवठया :- आ्पलया ददेशामधयदे शदेती क्देरिामधयदे मबुलक 
मनुष्यबळ उ्पलबि आ द्े. तयामळुदे  इतर क्देरिांचा धवकास झाला तर 
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योिना शदेतीक्देरिाचया बाबतीत सवाधात यशसवी ठरली असदे म्णता 
यदेईल. ्पह्लया ्ररतक्रांतीचया यशानंतर 1983-84 मधयदे दुसऱया 
्ररतक्रांतीबद्ल ननयोिन सरुू झालदे. 

 � 1985 तदे 2002 या कालाविीमधयदे 4 टककदे  वाढीचदे उहद्ष्ट ठदेवणयात 
आलदे ्ोतदे. यामधयदे वदेगवदेगळया धवकास कायधाक्रमांवर भर ददेणयात 
आला ् ोता. उदा. राष्ट्ीय तदेलधबया धवकास कायधाक्रम, ्पवूधा घाटासाठी 
तांदूळ उत्पादन कायधाक्रम, राष्ट्ीय ्पाणलोट क्देरि धवकास कायधाक्रम , 
सामाजिक वनीकरण इ. 

 � सातवी ्ंपचवार्षक योिना शदेतीक्देरिाबाबत अयशसवी ठरली ्परंत,ु 
आठ्या योिनदेमधयदे द्े उहद्ष्ट िवळिवळ साधय झालदे. आठ्या 
योिना काळात 1996-97 मिील 199 दशलक् टनांचदे अन्निानय 
उत्पादन द्े सवातंत्यानंतरचदे सवाधात मोठदे यश ्ोतदे. नव्या ्ंपचवार्षक 
योिनदेत्ी अन्निानय उत्पादनाचदे उहद्ष्ट साधय करणयात अ्पयश 
आलदे.

(4)  2002  ते 2012 - द्ा्या ्ंपचवार्षक योिनदेमधयदे शदेतीक्देरिाचा 
धवकास घडवनू आणणयासाठी ्पढुील गोष्टींवर भर नदला गदेला. 
1)  सरकारी िधमनींचदे भधूम्ीन लोकांमधयदे वाट्प करून तयावर    

लागवड करणयासाठी प्रोतसाह्त करणदे.
2)  राखीव िंगलांमिील िधमनींचदे भधूम्ीनांना वाट्प. तया 

माधयमातनू गवत आजण चारान्पकांचदे उत्पादन घदेता यदेईल.
3)  लागवडीस अयोगय असलदेलया िधमनींवर िंगलांचा धवकास 

घडवनू आणणदे. 
4)  ्पावसाचदे ्पाणी अडवनू साठधवणदे (Rain Water 

Harvesting).
5)  ्पारं्पाररक  ्पीक्पद्ती बदलनू नवीन ्पीक्पद्तीचा प्रसार 

करणदे.
6)  नकमान आिारभतू ककमतींचया माधयमातनू अन्निानय 

उत्पादनाला चालना नदली गदेली ्ोती. तयामळुदे  तदेलधबया व 
कडिानयांचा तटुवडा ननमाधाण झाला ्ोता तो दूर करणदे.

7)  ्पीक काढणीनंतरचया तंरिज्ानाचा धवकास घडवनू आणणदे. 
8)  गोदामदे, शीतगृ द्े अशा साठवणुकीचया सधुविांचा धवकास 

घडवनू आणणदे.
9)  चांगलया दिाधाचया धबयाणयांचा व खतांचा ्परुवठा करणदे. 
10) शाश्त धवकासासाठी सेंनद्य शदेतीस चालना ददेणयात आली.

 � द्ा्या ्ंपचवार्षक योिनदेतील 4 टककदे  वाढीचदे उहद्ष्ट साधय ्ोऊ 
शकलदे ना्ी. कृनषक्देरिाची फक्त 2.3 टककदे  वाढ झाली आजण ्ी 
योिना शदेतीचा ्वा तसा धवकास घडवनू आणणयात अयशसवी 
झाली. 

 � अकरा्या योिनदेमधयदे शदेतीक्देरिासाठी 4 टककदे  वाढीचदे उहद्ष्ट 
ठरधवणयात आलदे ्ोतदे. वाढीचा दर साधय ्ोतो की ना्ी, यावर 
्परीक्ण करणयासाठी खास कृषी आयादेगाची स्ा्पना करणयात आली 
्ोती. खािगी क्देरिाला कंरिाटी शदेती करणयासाठी प्रोतसा्न ददेणयात 
आलदे. तयाचबरोबर धवशदेष आर्थिक क्देरिाची्ी ननर्मती करणयात 
आली.

 � ्परंत ु शदेतीचदे मानसनूवरील अवलंधबतव,  अननयधमत ्पीक्पद्ती 
आजण अयोगय ननयोिन यामळुदे  भारतीय शदेतीमधयदे ननयोिन मोठ्ा 
प्रमाणात अयशसवी झालदे आ द्े. 

3) िारतातील कृनििवका्सातील प्रादेभशक अ्समािता 

भारतातील कृषी धवकासातील असमानता ्ी ्पढुील मदु्दांचया आिार ेस्पष्ट 
करता यदेईल.
1)   अन्नधानय उतपादना्र भर -
 भारतामिील धवकधसत भागातील शदेतीमधयदे प्रामखुयानदे अन्निानयाचया 

उत्पादनावर भर नदला िातो. तयामळुदे  इतर न्पकांचदे उत्पादन तलुनदेनदे 
कमी ्ोतदे. अन्निानयाचया िासत उत्पादनामळुदे  सरकारवर्ी तयाची 
साठवणूक आजण धवतरण याची िबाबदारी ्पडतदे. ्पररणामी, तयांचया 
ककमतीत्ी वाढ ्ोतदे. 

2)   न्ीन तां त्ज्ानाचा ्ापर -
 भारतात ठराधवक धवकधसत भागांमधयदेच शदेतीमधयदे नवीन तंरिज्ानाचा 

वा्पर ्ोत असलयाचदे नदसनू यदेतदे. इतर अधवकधसत भागात आि्ी 
्पारं्पाररक ्पद्तीनदे शदेती कदे ली िातदे. तयामळुदे  दोन्ी भागातील तलुना 
करता उत्पादनामधयदे प्रचंड तफावत नदसनू यदेतदे.

3)   िमीनधारिेमधील तफा्त -
 सीमांत शदेतकरी व ् ोटदे शदेतकरी यांचयाकडील कमी िमीन िारणदेमळुदे  

आजण ्पशैांचया अडचणीमळुदे  न्पकोत्पादनात मयाधादा यदेतात. 
तयामळुदे  अशा शदेतकऱयांचदे एकूण उत्पादन व एकूण उत्पादकता 
कमी असलयाचदे नदसनू यदेतदे. याउलट मोठदे िारणक्देरि असणाऱया 
शदेतकऱयांकडील िमीन िारणदेमळुदे  तयांना नवीन तंरिज्ान वा्परणयात 
अडचणी नसतात. ्पररणामी तयांचदे ्पीकउत्पादन व उत्पादकता ्ी 
िासत असतदे. 

4)   प्रादेजशक पीकउतपादन -
 �  भारतातील न्पकांचया उत्पादकतदेबाबत प्राददेजशक असमानता नदसनू 

यदेतदे. उदा. भाताचदे ्पीक ्पवूधा भारतात मोठ्ा प्रमाणावर घदेतलदे िातदे. 
्परंत,ु तयांची उत्पादकता इतर भागा्पदेक्ा कमी असलयाचदे आढळून 
यदेतदे. म्णिदेच एका न्पकाचा धवचार करता तदे भारतात अनदेक हठकाणी 
घदेतलदे िातदे. ्परंत,ु तयाची उत्पादकता ् ी प्रतयदेक भागात कमी-िासत 
असलयाचदे नदसनू यदेतदे. 

 � ्यालया कयारणीभतू असणयार ेघटक म्हणज े- 
 1) िधमनीचा ्पोत
 2) िलचसचनाचया सधुविा
  3) तंरिज्ानाधवषयक ज्ानाचा अभाव
5)   कोरड्ाहू भागात होिारी ठराव्क वपके -
 भारतात जया भागात प्रामखुयानदे ्पावसावर आिाररत शदेती कदे ली 

िातदे, तया भागामधयदे मखुयतवदे कडिानय व तदेलधबयांची न्पकदे  घदेतली 
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उनहाळी हंगामात पाणयाचा वापर : -
 

   1)  पाणयाचया दररोिचया बाष्पीभ्नाचया आधार े-
 माचधा तदे िनू मह्नया्पयांत नदवसाचदे सरासरी बाष््पीभवन अधिक 

असतदे. बाष््पीभवनाचा वदेग माचधामधयदे 7.96 धम.मी., एनप्रलमधयदे 
9.79 धम.मी., मदे मधयदे 11.04 धम.मी. तर िनू मह्नयात सरासरी 
7.47 धम.मी. असतो. उन्ाळी न्पकांना सरासरी 75 तदे 80 धम.मी. 
बाष््पीभवन झालयावर ्पाणी ददेणदे गरिदेचदे असतदे. माचधामधयदे 10 
नदवसांनी, एनप्रलमधयदे 8 नदवसांनी, मदे मधयदे 7 नदवसांनी आजण िनू 
मधयदे 10 तदे 12 नदवसांचया अंतरानदे ्पाणी ददेणदे योगय ठरतदे.

  2)  नपकांचया लागवड पद्धतीत बदल -
 ्पाणयाची िासत गरि असणाऱया ऊस आजण का्पसू यांसारखया 

न्पकांची िोडओळ ्पद्तीनदे ्यवस्ा कदे लयास ्पाणयाची बचत ्ोतदे. 
या ्पद्तीत िोडओळीमधयदे ्पाडलदेलया सरीलाच फक्त ्पाणी नदलयास 
्पाणयाची ननजचितच बचत ्ोतदे. याबरोबरच लांब सरी ्पद्त, आड 
सरी ्पद्त ककवा ्पट्टा ्पद्तीनदे न्पकांची लागवड कदे लयास ्पाणयाची 
बचत ्ोतदे.

   3)  आच्ादनाचा ्ापर - (Mulching) - 
 ्पाणयाचदे बाष््पीभवन ् ोणयाची हक्रया कमी करणयासाठी आच्ादनाचा 

वा्पर करून िधमनीतील ओल नटकवनू ठदेवता यदेतदे. प्रामखुयानदे 
उन्ाळी भईुमगू, कझलगड, ऊस या न्पकांसाठी आच्ादनाची गरि 
असतदे. द्ेकटरी सािारण्पणदे 5 टन ्पाचट दोन ओळींमधयदे ्पसरुन 
टाकलयास िधमनीतील ओल दीघधाकाळ नटकून रा्तदे. उन्ाळी 
भईुमगूासाठी ्पलाचसटक हफलमचा्ी वा्पर करता यदेतो. या नफलममळुदे  
26 टककदे  ्पाणयाची बचत ्ोऊन 30 टककदे  उत्पादनात वाढ तर 
्पाचटामळुदे  14 टककदे  ्पाणयाची बचत ्ोऊन उत्पादनात 20 टककदे  
वाढ झालयाचदे नदसनू आलदे आ द्े.

शेतीमधये आच्ादिाचा वापर - 
1) आच्ादनामळुदे  न्पकाची ्पाणयाची गरि 20 तदे 30 टककयांनी 

कमी ्ोतदे.
2) तणांचा प्रादुभाधाव कमी ्ोतो.
3) िधमनीत ्वा खदेळती रा्तदे.
4) ्पीक उत्पादनात वाढ घडून यदेतदे.
 हठबक चसचन ्पद्तीत आच्ादन कदे लयामळुदे  न्पकांचया उत्पादनात 

10 तदे 80 टककदे  एवढी वाढ झालदेली आ द्े.
आच्ादनाां चे प्रकार -
   अ) सेंवरिय आच्ादने -
 उदा. वाळलदेलदे गवत, ऊसाचदे ्पाचट, जवारीची िसकटदे, ग्् ाचदे 

काड, तरूकाडा इ.
   ब) असेंवरिय आच्ादने -
 उदा. वदेगवदेगळया रंगांचदे ्पलाचसटकचदे आच्ादन 
   4)  िठबक व फवारा स्सचि पद्धतीचा वापर 

कोरडवाहू शेती : -
 

 कोरडवाहू शदेती म्णिदे अशी शदेती िी ्पणूधा्पणदे ्पावसाचया ्पाणयावर 
अवलंबनू असतदे. वार्षक ्पिधानयाचया आिार े धतचदे तीन प्रकार कदे लदे 
िातात.

1 ) अ्ि्विप्र्ि शेती (Dry Farming ) - 
 � जया हठकाणी वार्षक ्पिधानयमान 750 धम.मी.्पदेक्ा कमी असनू 

अवषधाणाचा कालाविी ्ा ख्ूप लांबलदेला असतो तयास अवषधाणप्रवण 
शदेती असदे म्णतात.

 � अशा शुष्क प्रददेशामधयदे ओलावा नटकवनू ठदेवणयासाठी प्रयतन करावदे 
लागतात. तसदेच ्पयाधायी िमीन वा्पराचया उ्पाययोिना वा्परा्या 
लागतात.

2) कोरड्ाहू / जिरायती शेती (Dryland Farming ) -
 जया क्देरिामधयदे वार्षक ्पिधानयमान 750 धम.मी.्पदेक्ा िासत ्परंत ु

1150 धम.मी.्पदेक्ा कमी असतदे. तया हठकाणी कदे लया िाणाऱया शदेतीस 
कोरडवाहू शदेती असदे म्णतात. अशा हठकाणी न्पकदे  न यदेणयाइतका 
अवषधाणकाळ लांबत ना्ी. या क्देरिामधयदे बाष््पीभवनाचा वदेग ्ा 
्पडणाऱया ्पावसा्पदेक्ा िासत असतो. तयामळुदे  मातीमधयदे ओलावा 
रा्त ना्ी. या शदेतीमधयदे मदृासंविधान आजण ओलावा नटकवनू 
ठदेवणयाचया उ्पाययोिना करा्या लागतात.

3) पा्सा्लां बी शेती (Rainfed Farming )-
 � जया भागामधयदे वार्षक ्पिधानयमान 1150 धम.मी. ्पदेक्ा िासत असतदे, 

अशा शदेतीस ्पावसावलंबी शदेती म्णतात. अशा हठकाणी ्परुसेा 
्पाऊस असतो आजण ्पाणयाचा ननचरा न ् ोणदे ् ी मखुय समसया असतदे. 

 � संयकु्त राष्ट्संघाचया आजशयासाठीचया आर्थिक आजण सामाजिक 
आयोगानदे अवषधाणप्रवण व कोरडवाहू शदेतीतील फरक ्पढुीलप्रमाणदे 
स्पष्ट कदे ला आ द्े.

अ.क्र घ्क अ्ि्विप्र्ि षेित् कोरड्ाहू षेित्

1 ्पिधानय (धम.मी.) 800 ्पदेक्ा कमी 800 ्पदेक्ा िासत

2
िधमनीत 

न्पकांसाठी 
असलदेला ओलावा

कमी  ्परुसेा

3
न्पकदे  घदेणयाचा 
कालाविी

200 नदवसां्पदेक्ा 
कमी

200 नदवसां्पदेक्ा 
िासत

4 ्पीक्पद्त
एकवार ककवा 
आंतर्पीक

आंतर्पीक ककवा 
दुबार न्पकदे

5 अडथिळदे
वारा आजण 

्पाणयामळुदे  ि्ूप
्पाणयामळुदे  ि्ूप
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भारतातील महत््ाचया वपकाां व्ियी माहहती -

तृिधानय वपके -
 � भारतातील एकूण तणृिानय न्पकाखालील (263.1 लाख द्ेकटर) 

क्देरिा्पकैी 35 टककदे  क्देरि (92.31 लाख द्ेकटर ) म्ाराष्ट्ात आ द्े. 
भारतातील एकूण तणृिानय उत्पादना्पकैी (253 लाख टन) 
म्ाराष्ट्ात 35 टककदे  (87.72 लाख टन) उत्पादन ्ोतदे.

 � म्ाराष्ट्ातील तणृिानयाची सरासरी उत्पादकता ्ी 9.5 ककवटल 

प्रधत द्ेकटर आ द्े.
 � राजयातील प्रमखु तणृिानय उत्पादनामधयदे ्पजचिम म्ाराष्ट्ातील 

बािरी, रबबी जवारी व गहू या न्पकांचा ह्ससा अनुक्रमदे 65, 49, व 
47 टककदे  इतका आ द्े. 

कडधानय वपके -
 � ददेशाचया एकूण कडिानय उत्पादनामधयदे म्ाराष्ट्ाचा 7.25 टककदे  

(2018-19) वाटा आ द्े. 
 � ददेश कडिानयाचया उत्पादनात सवयं्पणूधा आ द्े. 

अ.
क्र.

पीक िमीन ह्ामान
पेरिी 
पद्धत

महत्ाचया िाती /्ाि इतर

1 भात ्लकी तदे 
मधयम 
साम ू

5 तदे 8

 ्पाऊस 800 धम.धम.
्पदेक्ा िासत 
ता्पमान - 25- 350C 

लावणी, 
्पदेरणी , 
टोकण

रतना, फुलदे रािा, िया, ्पालघर-
1, किधात -1, रतनाधगरी-1, 
बासमती-370, इंद्ायणी, 
्पनवदेल-1,2,3, प्रभावती, सगंुिा 

- ननळदे ह्रवदे शदेवाळ आजण ॲझोला या 
िधैवक खतांचा वा्पर.

- ्पदेरणी ्पद्तीनदे लागवड कदे लयास घदेवडा, 
सोयाबीन, ताग यांसारखी आंतरन्पकदे  
घदेता यदेतात. 

2 बािरी ्लकी तदे 
मधयम 
साम ू

6.2 तदे 8

्पदेरणी- 15 िनू तदे 15 
िलुै

्पदेरणी फुलदे आनदशक्ती, फुलदे म्ाशक्ती, 
िनशक्ती

- गरीब व आनदवासींचदे प्रमखु खाद्यान्न 
असलयानदे गररबांचदे ्पीक म्णून 
ओळखलदे िातदे.

- बािरीचया िागधतक उत्पादनात भारताचा 
सवाधात मोठा वाटा (42%)

- कोरडवाहू ्पीक
- म्त्वाचदे रोग -  कदे वडा / गोसावी, 

अरगट, कर्पा

3 जवारी मधयम तदे 
भारी 
साम ू

5.5 तदे 8.5

जिरायती आजण 
बागायती व खरी्प 
आजण रबबी दोन्ी 
्ंगामात

्पदेरणी फुलदे वसिुा, CSH - 15,  19, 
18, 
फुलदे ्ंपचमी , फुलदे रोह्णी 

- जवारीचया उत्पादनात भारतात 
म्ाराष्ट्ाचा प्रथिम क्रमांक 

4 गहू भारी व 
खोल 

रबबी ्ंगाम ्पदेरणी 
1 तदे 10 नो्् ेंबर

्पदेरणी ननफाड - 34, NIAW - 301 
(त्यंबक), MACS - 6222 
(सरबती), NIDW - 295 
(गोदावरी, बक्ी वाण), ्पसुा 
ब्ार, शरद 

- रबबी ्ंगामातील म्तवाचदे ्पीक 
- भारताचया सरासरी उत्पादकतदेशी तलुना 

करता (3318 नकलो/ द्ेकटर) म्ाराष्ट्ाची 
उत्पादकता अधतशय कमी आ द्े. (1761 
नकलो / द्ेकटर )

Buy Online - https://www.simplifiedcart.com/

https://www.simplifiedcart.com/
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कृषििंलग्न व्यविाय4
1)  पशुधि आभि तयांची उतपादकता 

 � भारत ्ा कृनषप्रिान ददेश आ द्े. शदेतीसंबंिीची बरीचशी कामदे आि्ी 

िनावरांचया सा्ाययानदे कदे ली िातात. न्पकाचया उत्पादनामधयदे 

िनावरांचया श्माचा वाटा सािार्पणदे 8 तदे 42 टककदे  एवढा असतो. 

तयादृष्टीनदे भारतीय शदेतीमधयदे व ्पयाधायानदे अथिधा्यवस्देमधयदे िनावरांना 

अननयसािारण म्त्व प्रा्पत झालदेलदे आ द्े. 

 � भारतीय अथिधा्यवस्देमिील ्पशुिनाचा वाटा ्पढुील मदु्दांचया आिार े

स्पष्ट करता यदेईल. 

1) राष्ट्ीय उत्पन्नामधयदे शदेतीचा वाटा कमी ्ोत आ द्े. ्परंत ुशदेतीचया 

एकूण उत्पन्नातील िनावरां्पासनू धमळणाऱया उत्पन्नाचा वाटा 

वाढत आ द्े. ्पशुिनाचा राष्ट्ीय उत्पन्नातील ह्ससा 6.5 टककदे  

असनू एकूण कृषी उत्पन्नाचया 25 टककदे  आ द्े.

2) या उत्पन्नामधयदे गायी व म्शीचा वाटा 50 टककदे  आ द्े.

3) शदेतीमधयदे उ्पलबि असणाऱया एकूण रोिगारा्पकैी 80 टककदे  

रोिगार ्पशुिनाचया माधयमातनू आ द्े. तसदेच, या रोिगाराचदे 

सवरु्प ्ंगामी नसनू तो वषधाभर उ्पलबि असतो.

4) दुगि ् यवसाया्पासनू धमळणार ेएकूण उत्पन्न 90,358 कोटी रु्पयदे 

तर दूि व दुगििनय ्पदाथिाां्पासनू धमळणार ेउत्पन्न 1,100 अबि 

रु्पयदे आ द्े.

5) प्रधथिनांचया दृष्टीनदे मांसाला आ्ारामधयदे अननयसािारण म्त्व 

आ द्े. भारतात एकूण मांसा्पकैी 75 टककदे  मांस शदेळया आजण 

मेंढ्ा्पासनू धमळतदे.

6) िनावरांचया कातडी्पासनू चममोद्योग ्यवसायाला्ी चालना 

धमळतदे. 

 7) िनावरां्पासनू धमळणाऱया शदेणखताचा शदेतीची उत्पादकता 

वाढधवणयासाठी फायदा ्ोतो व तयामळुदे  सेंनद्य शदेतीला्ी 

प्रोतसा्न धमळत आ द्े. 

8) भारतामधयदे दरडोई िारणक्देरि कमी असलयामळुदे  िधमनीची 

मशागत यंरिांचया सा्ाययानदे करणदे शकय नसतदे. तयामळुदे  

शदेतीचया मशागतीसाठी तसदेच ग्ामीण भागात शदेतीशी संबंधित 

वसतूंची वा्तकू करणयासाठी्ी िनावरांचा उ्पयोग ्ोतो. तया 

माधयमातनू िवळ्पास 19,000 कोटी रु्पयदे इंिनाची बचत 

्ोतदे.

9) िनावरां्पासनू दुिाचदे मोठ्ा प्रमाणात उत्पन्न धमळतदे व तयाचदे 

आ्ारात अननयसािारण म्त्व आ द्े. 

10) िळणयासाठी गोवऱया व गोबरगॅसचया वा्परामळुदे  इंिनाची्ी 

बचत ्ोतदे.

11) गोमरुिाचा वा्पर उत्तम कीडनाशक म्णून ्ोत आ द्े. 

गायींचया जाती

दूध उतपादनासाठी शेती कामासाठी बहुउदेिशीय न्ीन व्कमसत िाती व्देशी िात

1) गीर
2) चसिी
3) सा्ीवाल
4) कांक्रदे ि
5) राठी

1) अमतृम्ल
2) जखलार
3) नागौर
4) डांगी
5) ओगंोळ
6) लालकंिारी

1) ्ररयाणा
2) थिार्पारकर
3) ददेवनी
4) माळवी
5) गवळाऊ

1) फुलदे नरिवदेणी
2) करण सवीस
3) करण फ्ीि
4) सनंुदीनी

1) िसषी
2) ्ोजलचसटयन नफ्िीयन
3) रिाऊन सवीस
4) रडे डॅननश
5) आयरशायर
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यामधये पुढील बाबींचा समा्ेश होतो. 

अ.क्र. घ्क सुधारिा

1

उत्पादकता कमी 
असलदेलया न्पकांची 
कारणदे शोिनू 
तयावर उ्पाययोिना 
करणदे

1) सिुाररत / संकररत / कीड व रोग 
प्रधतबंिक िातींचा वा्पर 

2) जशफारशीप्रमाणदे खतांचा वा्पर
3) सकू्ष्म मलूद््यांचा वा्पर 
4) द्ेकटरी रो्पांची संखया योगय ठदेवणदे
5) योगय वदेळी ्पदेरणी करणदे
6) योगय िधमनीची ननवड  
7) संरजक्त ्पाणी ददेणदे
8) कीड रोगांचा बंदोबसत 
9) तण्यवस्ा्पन

2
मळूस्ळी 
िलसंिारण

1) समतल मशागत व ्पदेरणी
2) रंुद गादी वाफयावर ्पदेरणी
3) मतृसरी उघडणदे
4) आच्ादन
5) आंतरमशागत

3
िधमनीचा ्पोत 
सिुारणदे

1) ह्रवळीचदे खताचा वा्पर
2) ्पट्टा ्पीक ्पद्त
3) सेंनद्य ्पदाथिाांचा वा्पर
4) न्पकांची फदे र्पालट

4
धबयाणदे बदलाचदे 
प्रमाण वाढधवणदे

1) प्रमाजणत धबयाणयांचा वा्पर
2) ग्ामधबिोत्पादन कायधाक्रम

5
खत वा्पराची 
कायधाक्मता

1) िधैवक खतांचा वा्पर वाढधवणदे
2) माती ्परीक्णाद्ार ेखतांचा समतोल 

वा्पर
3) यरुरया धबक्रदे टचा वा्पर

6 ्पीक संरक्ण
1) एकाततमक कीड ननयंरिण
2) शदेतीशाळा

7 ्पाणी ्यवस्ा्पन
1) हठबक / तषुार चसचन
2) ्पाणी ्यवस्ा्पन तंरिज्ानाचा 

वा्पर

8
प्रकल्पािाररत 
कायधाक्रम

1) अनुदाननत व धबगर अनुदाननत 
योिना समनवयानदे राबधवणदे

2) कृषी धवद्या्पीठानदे जशफारस 
कदे लदेलया तंरिज्ान वा्पराची 
प्रातयजक्कदे

यथाथ्व दशगी व्सतार आरािडा

 प्रतयदेक जिलह्यासाठी म्ाराष्ट् शासनानदे कदे लदेलया उ्पाययोिना 

व कृषी धवकासासाठी संस्ातमक रचनदेचदे कदे लदेलदे बळकटीकरण 

्पढुीलप्रमाणदे- 

   1)  आतमा (ATMA - Agricultural Technology 

Management Agency) -

 � आतमा या सवायत्त संस्देची प्रतयदेक जिल्ा सतरावर स्ा्पना करणयात 

अाली असनू राजयातील शदेतकऱयांना तयांचया गरिदेनुसार आवशयक 

असलदेलदे तंरि व तंरिज्ान योगय वदेळी ्परुधवणयाकररता कृषी संशोिन 

आजण कृषी धवसतार ्पद्तीची ्पनुरधाचना करून सधयाचया आिनुनक 

तंरिज्ान यगुामधयदे वदेगानदे ्ोणार े बदल घदेवनू अचसततवात आलदेलया 

्पद्तीचा धवकास व तयाचदे बळकटीकरण करणयासाठी राजयात 

्पथिदशधाक प्रकल्प राबधवणयात आला.

 � या प्रकल्पांतगधात प्रतयदेक जिलह्याचदे जिल्ाधिकारी यांचया 

अधयक्तदेखाली 'आतमा' (कृषी तंरिज्ान ्यवस्ा्पन यंरिणा) ्ी  

नोंदणीकृत संस्ा स्ा्पन करणयात यदेऊन या संस्देचया माधयमातनू 

प्रकल्पांतगधात मंिरू कदे लदेलया कायधाक्रमाची व घटकांची अंमलबिावणी 

करणयात यदेतदे.

इतर ्ोजनया -

2) जिल्ा धवसतार आराखडा

3) धबयाणदे बदलाचदे प्रमाण वाढ

4) कृषी यांनरिकीकरणावर भर

5) माह्ती व तंरिज्ानाचा कृनषक्देरिात वा्पर

6) कृषी धवसतारासाठी ्यधक्तमतव धवकास

कृिी से्ा कें रि -

 � कृषी सदेवा कें द्ामाफधा त शदेतकऱयांना लागणाऱया ननधवष्ठांचा ्परुवठा 

तयांचया शदेिारी असलदेलया तालकुयाचया हठकाणी ्ोतो.

 � प्रशासकीय ननयंरिण - कृषी धवभाग, म्ाराष्ट् शासन व कृषी 

अधिकारी, जिल्ा ्पररषद यांचयामाफधा त

उहदिषे् -

1) ननधवष्ठांचा ्परुवठा माफक दरात करणयासाठी

2) शदेतकऱयांना तांनरिक ज्ान उ्पलबि करणदे.

3) दिकेदार ननधवष्ठा वा्परुन शदेती उत्पादन वाढधवणदे.

4) शदेतकऱयांचया शदेतावर भदेटी ददेऊन तयांचया समसया समिनू घदेऊन 

तयांचदे ननरसन करणदे.

5) कृनषक्देरिातील नवनवीन तंरिज्ानाचा प्रसार करून तया अंमलात 
आणणयासाठी योगय तदे सा्ायय करणदे.
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6) 'स्हकयारी चळवळ ्ही (भयारतयामध्)े लोकयंाची चळवळ नसून 
सरकयारचे एक िोरण आ्ेह. ्याचया अथजा, लोकयंाप्यंत ्ही चळवळ 
पो्होचली नसल्याने ततलया उतसफूतजा प्रततसयाद तमळयालया नया्ही'. 
असे स्हकयार चळवळीचे टीकयातमक परीक्ण पढुीलपकैी कोणी 
केल?े

 1) प्रा. दांतवाला    2) डॉ. िनंियराव गाडगीळ
 3) प्रो.ए.एम.खसु्त्रो  4) प्रा. अलदेक नो््
7)  उपग््हशेतीचे पढुीलपकैी कोणते फया्दे सयंागतया ्तेील ?
 अ) ्वामानाचा अंदाि यदेतो 
 ब) मदृसंिारण करता यदेतदे. 
 क) उत्पादनात चस्रता आणता यदेतदे.
 ड) ्पयाधावरण संतलुन करता यदेतदे.
 इ) ्पीक संरक्ण ्पद्तीचा अवलंब करता यदेत ना्ी. 
 1) अ,ब आजण क   2) अ,ब,क आजण ड
 3) अ,ब,क आजण इ  4) वरील्पकैी सवधा
8) पढुील प्रकयारच्या सेंदरि् खतयंामिील नत्र ुः सफूरद ुः पयालयाश (N : 

P : K)  ्यंाच्या जोड्या जळुवया. 
 गट 'अ'   गट 'ब'
 अ) शदेणखत  i) 3.90 : 0.90 : 1.20
 ब)  कं्पोसट  ii) 4.50 : 1.70 : 0.70
 क) ह्रवळीचदे खत iii)  0.65 : 1.00 : 0.70
 ड)  एरंडी ्पेंड iv) 0.80 : 0.65 : 1.00
 इ) करंि ्पेंड v) 0.56 : 0.35 : 0.78
 ्पयाधाय - 
 1) अ - v,  ब-iv, क-iii,  ड - ii, इ -i
 2) अ - i,  ब-ii, क-iii,  ड - iv, इ -v
 3)  अ - ii,  ब-iii, क-iv,  ड - v, इ -i
 4)  अ - iii,  ब-ii, क-i,  ड - iv, इ -v
9)  सेंदरि् खतयाच्या वयापरयामळेु जतमनीचया पोत सुियारतो जतमनीच्या 

पोत सुियारण्याच्या प्रहक्र्ते पढुीलपकैी कोणत्या गोष्ी असतयात?
 अ) ्पाणयाचा ननचरा चांगला ्ोतो व िधमनीत वा्पसा रा्तदे.
 ब) िधमनीची िलिारणा शक्ती वाढतदे.
 क) िधमनीची सचच्द्ता सिुारुन ्वा खदेळती रा्तदे.
 ड) िधमनीमधयदे िीवाणंूची संखया वाढतदे.
 इ) िधमनीमिील ्पोषकद््यांचदे  शोषण चांगलया ्पद्तीनदे ्ोतदे.
 1) अ,क, ड    2) अ,ब व इ
 3) अ,क,इ   4) वरील सवधा बरोबर

10) नयाडेप कंपयेासट खत त्यार करण्याची पद्धत श्ी. नया. दे. पयंाढरीपयंाडे 
्यंानी शोिनू कयाढली. ्या पद्धतीचया उगम.........्या जजलह्यात 
झयालया आ्ेह. 

 1) सांगली     2) नांददेड  
 3) यवतमाळ  4) कोल्ा्परू
11) शेतयावरील आच्यादनयाचे पढुीलपकैी कोणते फया्दे सयंागतया 

्तेील?
 अ) िधमनीतील ओलावा नटकून रा्तो.
 ब) तणांची वाढ थिांबतदे.
 क) िधमनीचा ्पोत सिुारतादे व सनु्पकता नटकतदे.
 ड) िधमनीचदे ता्पमान कमी रा्तदे.
 1) अ, ब आजण ड  2) अ, ब आजण क
 3) अ, क आजण ड  4) वरील्पकैी सवधा
12) भयारतयात 'कंत्रयाटी शेती' ् या संकलपनेचया वयापर प्रयामखु्याने कोणत्या 

के्त्रयासयाठी मोठ्या प्रमयाणयावर केलया गेलया?
 1) कृषीमाल ननयाधातीसाठी खािगी कं्पनयानी कदे लदेलदे करार. 
 2) अन्नप्रहक्रया उद्योगासाठी 
 3) फळदे आजण भाजया ननर्मती व ननयाधातीसाठी
 4) आंतरराष्ट्ीय बािारात फुलदे ननयाधातीसाठी
13) कंत्रयाटी शेतीत खयालीलपकैी कशयाचया समयावशे ्होतो?
 अ) ्पवूधा ननिाधाररत ककमत  ब) ्पवूधाननिाधाररत दिाधा
 क) ्पवूाधाननिाधाररत नगसंखया ड) ननवडक आदानांचा ्परुवठा
 1) अ आजण ब फक्त    2)  ब आजण क फक्त
 2) अ, ब आजण क फक्त   2) वरील सवधा
14) आिदुनक कयाळयात प्रमंडळ शेती कोणत्या देशयात ददसून ्तेे?
 1) रजशया    2) चीन   
 3) अमदेररका   4) इस्त्रायल
15) __________ ्यामध् े एकदत्रत शेती केली जयाते परंतु 

शेतकऱ्याचया मयालकी ्हकक अबयातित ठेवलया जयातो.
 1) स्कारी संयकु्त शदेती  2) स्कारी सामदुाधयक शदेती
 3) स्कारी कूळ शदेती  4) स्कारी सिुार शदेती

- उत्तर े-

    

प्रश्न पया्वय प्रश्न पया्वय प्रश्न पया्वय

1 4 6 2 11 4

2 4 7 3 12 2

3 3 8 1 13 4

4 2 9 4 14 3

5 4 10 3 15 1
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 a) सा्कार / िमीनदार  - ग्ामीण भागामधयदे प्रामखुयानदे या दोन 

प्रकारचदे किधा ददेणार ेस्त्रोत आ द्ेत. श्ीमंत शदेतकरी ककवा िमीनदार 

आजण सावकार सवातंत्यानंतर या घटकांकडून शदेतकऱयांनी किधा 

घदेणयाचदे प्रमाण ख्ूपच कमी ्ोत गदेलदे. ्परंत,ु याआिी या घटकांना 

्पढुील कारणांमळुदे  म्त्व प्रा्पत झालदे ्ोतदे.

1) शदेतकऱयांना ्पीकउत्पादनासाठी तातकाळ ्पत्परुवठा आवशयक 

असतो.

2)  सावकार ककवा िमीनदारांकडून उत्पादक आजण अनुत्पादक 

अशा दोन्ी कारणांसाठी ्पत्परुवठा नदला िातो.

3) यांचयाकडून किधा घदेणदे सो्पदे वाटतदे. शदेतकऱयांचया ओळखीचदे 

असलयामळुदे  तवररत किधा्परुवठा ्ोतो.

4) ्परंत,ु या घटकांचदे का्ी दुष््पररणाम्ी आढळून आलदे आ द्ेत 

िसदे की,

1)  नफा कमधवणदे ्ा मखुय उद्देश असलयानदे द्े लोक ग्ामीण 

िनतदेचदे शोषण करतात.

2) ्यािाचा दर प्रचंड असलयामळुदे  शदेतकऱयांना न्पढ्ान्  न्पढ्ा 

किाधाची ्परतफदे ड करणदे शकय ्ोत ना्ी.

3) अनुत्पादक कारणांसाठी स्ि किधा उ्पलबि असलयामळुदे  

शदेतकरी अनुत्पादक कारणांवर मोठ्ा प्रमाणात खचधा करतात व 

किाधाचया धवळखयातनू बा द्ेर ्पडू शकत ना्ीत.

4) या घटकांमाफधा त शदेतकऱयांना कोऱया कागदावर सह्या घदेऊन 

तयांची िमीन व सं्पत्ती घदेऊन मोठ्ा प्रमाणावर फसधवलदे गदेलदे. 

 b)  इतर स्त्रोत - यामधयदे प्रामखुयानदे आडतदे आजण ्या्पारी यांचा 

समावदेश ् ोतो. ् दे घटक शदेतकऱयांना ्पीकउत्पादनासाठी किधा ददेतात. 

्परंत ु किाधाचया ्परतफदे डीचया नावाखाली शदेतकऱयाचया न्पकाचदे 

उत्पादन झालयाबरोबर तो शदेतमाल िबरदसतीनदे कमी ककमतीत 

खरदेी करतात. तसदेच तयावर मोठ्ा प्रमाणावर आडत आकारतात 

तयामळुदे  शदेतकऱयांना ्पीकउत्पादन ्ोऊन्ी तयातनू नफा धमळवता 

यदेत ना्ी. 

 � या प्रकारानदे ्ोणारा ्पत्परुवठा ् ा प्रामखुयानदे का्पसू, भईुमगू, तंबाख ू

इ. सारखया न्पकांचया बाबतीत नदसनू यदेतो. 

 इतर स्त्रोतांमधयदे नातदेवाईक व धमरिमंडळींचा्ी समावदेश ्ोतो.

सां स्ातमक पतपुर्ठ्ाची गरि -

 � धबगरसंस्ातमक ्पत्परुवठा बंद करून संस्ातमक ्पत्परुवठा मोठ्ा 

प्रमाणावर सरुू ्ोणयाची गरि ्पढुील कारणांमळुदे  ननमाधाण झाली. 

1) धबगरसंस्ातमक ्पत्परुवठा ्ा नफाखोरीचया द्ेतनूदे ्ोत 

असलयामळुदे  तयातनू शदेतकऱयांचदे प्रचंड शोषण झालदे.

2) या प्रकारचा ्पत्परुवठा ्ा योगय मागाधानदे व योगय ्यक्ततींसाठी 

्ोत ना्ी. 

3) धबगरसंस्ातमक ्पत्परुवठा ्ा उत्पादकतदेचया अनदेक ्पटींनी 

म्ाग असतो.

 � संस्ातमक ्पत्परुवठ्ाचया माधयमातनू द्े सवधा दोष दूर ्ोऊन 

शदेतकऱयांना योगय ्यािदारानदे, उत्पादक कारणांसाठी आजण 

वसलुीमधयदे कोणतद्े ी गैरप्रकार न ्ोता किधा्परुवठा कदे ला िाऊ 

शकतो. तयामळुदे  ग्ामीण ककवा कृषी ्पत्परुवठ्ामधयदे संस्ातमक 

्पत्परुवठ्ाचदे अननयसािारण म्त्व आ द्े. 

पतपुर्ठ्ाचे राष्ट्ीय धोरि -

 � सवातंत्यानंतर ्पत्परुवठ्ामधयदे बहुसंस्ातमक िोरण राबधवलदे गदेलदे. 

यामधयदे स्कारी संस्ा, ्या्पारी बँका आजण प्राददेजशक ग्ामीण 

बँक या संस्ांचा समावदेश ्ोतो. या िादेरणाचा मखुय उद्देश ग्ामीण 

भागात सवाधात खालचया आर्थिक सतरा्पयांत योगय दरानदे आजण ्परुसेा 

्पत्परुवठा करणदे ्ा ्ोता. या िोरणाचदे म्त्वाचदे उद्देश ्पढुीलप्रमाणदे 

सांगता यदेतील -

1)  शदेतीक्देरिाला वदेळदे वर आजण ्परुसेा ्पत्परुवठा करणदे.

2) ददेशातील प्राददेजशक असमानता दूर करणयासाठी सवधा हठकाणी 

्पत्परुवठा ्ोईल याची काळिी घदेणदे.

3) सावकार आजण िमीनदारांचदे किधा्परुवठ्ामिनू उचचाटन करणदे.

4) ्पीकउत्पादनासाठी राबधवलया गदेलदेलया खास िोरणांसाठी मोठ्ा 

प्रमाणावर ्पत्परुवठा करणदे. उदा. कडिानय धवकास कायधाक्रम, 

तदेलधबया धवकास कायधाक्रम इ.

 � अजखल भारतीय ग्ामीण धवकास सवकेक्ण सधमतीनदे (1969) 

(All India Rural Credit Survey Committee 1969) 

'बहुसंस्ातमक िोरणाचा' ्परुसकार कदे ला. तो्पयांत सरकारनदे कृषी 

्पत्परुवठ्ासाठी स्कारी संस्ा व भतूारण बँकदे चा धवचार कदे ला 

्ोता. ्परंत ुया सधमतीचया जशफारशीनंतर सरकारचया ् ी बाब लक्ात 

आली की, फक्त स्कारी संस्ांचया माधयमातनू ्पत्परुवठा करणदे 

शकय नसनू तयासाठी ्या्पारी बँका्ी असणदे गरिदेचदे आ द्े. 1969 

ला 14 प्रमखु बँकांचदे राष्ट्ीयीकरण करणयात आलदे आजण ग्ामीण 

धवकास बँकदे ची स्ा्पना्ी करणयात आली. 

     तसदेच, भारतीय ररझ्् धा बँकदे कडून स्कारी ्पत्परुवठा संस्ांना 

मदत कदे ली िात ्ोती. ्परंत ु बहुसंस्ातमक िोरणानुसार ग्ामीण 

्पत्परुवठ्ासाठी वदेगळी जशखर बँक असणदे गरिदेचदे असलयामळुदे  

1982 साली नाबाडधाची स्ा्पना झाली.
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शेतमालाचया ककमतीचे स्स्रीकरि -

 � शदेतीचदे सवरू्प ्ंगामी असलयामळुदे  शदेतमालाचया ककमती अधतशय 
अचस्र असतात. तसदेच अथिधा्यवस्देतील मंदीचा्ी शदेतमालाचया 
ककमतीवर ्पररणाम ्ोत असतो. शदेतीचया उत्पादनाचया बाबतीत 
तयाची ककमत बािाराचया मागणी व ्परुवठ्ाचया आिार ेठरणदे योगय 
ना्ी.

 � तयामळुदे  शदेतमालाचया ककमती प्रयतन्पवूधाक चस्र करणदे गरिदेचदे असतदे. 
स्स्रीकरिाची वयाखया - वसतचूया ककमतीमधयदे ्ोणार े तीव्र सवरू्पाचदे 

बदल मयाधानदत करणयाचया दृष्टीनदे तसदेच या ककमती वािवी ्पातळीत 
चस्र करणयाचया दृष्टीनदे िी िोरणं आखली िातात तयांना ककमत 
चस्रीकरणाचदे िोरण म्णतात.

 � शदेतमालाचया ककमतीमधयदे िर प्रचंड घट झाली, तर शदेतकऱयाचदे 
आर्थिक नुकसान ्ोतदे. ्परंत ुयात िर ख्ूप वाढ झाली तर तयाचा 
आर्थिक फटका उ्पभोकतयाला बसतो. तयामळुदे  उत्पादक आजण 
उ्पभोक्ता या दोघांचया्ी दृष्टीनदे ककमत चस्रीकरण ्ोणदे गरिदेचदे 
असतदे. 

 � 1945 साली नदेमलदेलया दुष्काळ चौकशी सधमतीनदे ककमत 
चस्रीकरणाचया बाबतीत अधतशय म्तवाचदे मत मांडलदे ्ोतदे. िदे 
म्णिदे - शदेतमालाचया ककमतीमधयदे चस्रता आणणयास अनदेक 
सिुारणा कदे लया िाऊ शकतात. ्परंत ु ककमती चस्र नसताना 
सिुारणा करणयाचा प्रयतन म्णिदे वाळूवर इमारत बांिणयासारखदे 
आ द्े. तयामळुदे  शदेतकऱयाला तयाचया मालाला वािवी मोबदला 
धमळालयास अथिधा्यवस्देची भरभराट ्ोईल. 

 � स्कार ननयोिन सधमतीचया मतदे, भारतातील 70 टककदे  लोक 
शदेतीवर अवलंबनू आ द्ेत. तयामळुदे  शदेतमालाचया ककमतीतील चढ-
उतारामळुदे  सं्पणूधा अथिधा्यवस्देत असंतलुन ननमाधाण ्ोतदे.

 � तयामळुदे  शदेतमालाचदे मलूय वािवी ठदेवणयात सरकारी िोरणदे यशसवी 
ठरली तर उत्पादक आजण उ्पभोक्ता या दोघांना्ी नयाय धमळदेल. 
शदेतमालाचया कमाल ककमतीवर ननयंरिण ठदेवणदे आजण ककमतीत 
घट ्ोत असताना नकमान ककमतीची ्मी ददेणदे या दोन्ी गोष्टी 
िोरणातमकररतया साधय कदे लयास मलूय चस्रीकरण ननजचित ्ोईल. 
शदेतीमधयदे ्ोत असणाऱया तांनरिक सिुारणांमळुदे  उत्पादन वाढत 
असतदे. उत्पादन वाढत गदेलयास ककमती घटणयास सरुुवात ्ोतदे. 
तयामळुदे  शदेतकऱयांमिील उत्पादन वाढीची प्रदेरणा नष्ट ्ोऊ शकतदे.

 म्णून नकमान ्मी ककमतीचदे िोरण द्े शदेतीसाठी वरदान आ द्े.
मूलय स्स्रीकरिाची उहदिषे् - 

1) ददेशाचया धवधवि भागांमधयदे ्ोणाऱया शदेतमालाचया उत्पादनाचया 
ककमतीत तफावत अस ूनयदे, तयादृष्टीनदे अशा प्रददेशांमधयदे ककमतीत 
सामय ठदेवणदे द्े उहद्ष्ट आ द्े.

2) शदेतमालाचया ककमतीमिील चक्रीय आजण ्ंगामी चढउतार कमी 
करून उत्पादनात स्यैधा प्रा्पत करून ददेणदे.

3) शदेती व उद्योग ्ी भारतीय अथिधा्यवस्देची दोन म्त्वाची क्देरिदे 
आ द्ेत. बरचेसदे उद्योगिंददे द्े शदेतमालावर आिाररत असलयामळुदे  
एका क्देरिामधयदे घडणाऱया नकारातमक गोष्टी दुसऱया क्देरिावर्ी 
तशाच ्पररणाम घडवनू आणतात. तयामळुदे  शदेतमाल व औद्योधगक 
माल यांचया ककमतीमधयदे वािवी संबंि प्रस्ान्पत करणदे द्े मलूय 
चस्रीकरणाचदे उहद्ष्ट आ द्े.

4) वसतूं चया मागणीनुसार उत्पादन ्ोत र्ावदे यासाठी वािवी 
ककमती ठदेवणदे.

5) आर्थिक धवकासाचया काळात ददेशातील वसतूंची वाढती गरि, 
उद्योगांना कचचा माल आजण वाढतया लोकसंखयदेसाठी अन्निानय 
इ. गरिा ्पणूधा ् ोणयासाठी शदेती उत्पादनाचदे अननयसािारण म्त्व 
आ द्े. तयादृष्टीनदे शदेतमालास योगय ककमत धमळत राह्लयास 
शदेतकरी प्रदेररत ्ोऊन मोठ्ा प्रमाणावर उत्पादन ्ोऊ शकतदे.

6) ककमतीमिील चढउतार ननयंनरित कदे लयास उत्पादक व उ्पभोक्ता 
या दोघांचद्े ी ह्तरक्ण ्ोतदे.

7) शदेतमाल उत्पादनासाठी संबंधित आदानदे ्ा अधतशय म्त्वाचा 
घटक आ द्े. तयामळुदे  आदानांचया आजण उत्पादनाचया ककमतीमधयदे 
समतोल राखणदे गरिदेचदे आ द्े.

8) मलूय चस्रीकरणाचया िोरणामळुदे  शदेतकरी ्पारं्पाररक शदेतीचया 
्पद्तीमधयदे बदल करून ्पीक ्पद्तीमधयदे योगय तदे बदल घडवनू 
आणतील. 

9) औद्योधगक उत्पादनाचया ककमती शदेतमालाचया ककमतीचया तलुनदेत 
अधिक वदेगानदे वाढत असतात. शदेतकऱयांचदे उत्पन्न्ी अननजचित 
असतदे. ्ी धवषमता योगय मलूय िोरणांचया आिार ेदूर करता यदेऊ 
शकतदे.

कृविमूलयाची कायबे / घ्क -

1)  कोिते आजि हकती उतपादन घया्े -
 स्पिाधातमक अथिधा्यवस्देमधयदे शदेतमालाचया ककमतीचया आिार ेकोणतदे 

उत्पादन नकती प्रमाणात घयावदे द्े ठरतदे. उ्पभोकतयाचा कल ्ा 
तयाचया अार्थिक उत्पन्नाचया आिार ेकाय आजण नकती खरदेी करायचदे 
याकडदे असतो. तयामळुदे  उत्पादनाचया ककमती या उ्पभोक्ता आजण 
उत्पादक या दोघांवर्ी अवलंबनू असतात.

2) उतपादन कसे घया्े  -
 कृनषमलूयाचा उत्पादनाचया ्पद्ती ठरधवणयावर्ी ्पररणाम ्ोतो. 

शदेतकऱयाचा कमीत कमी खचाधात िासतीत िासत उत्पन्न घदेणयाकडदे 
कल असतो. तयामळुदे  जया आदानांचया ककमती कमी असतात, ककवा 
जया न्पकाचदे उत्पादन घदेणयासाठी कमीत कमी खचधा यदेतो, तयाकडदे 
शदेतकरी िासत लक् ददेतात. उत्पादन खचधा आजण उत्पादनातनू 
धमळणारा नफा यांचा ताळमदेळ सािला ना्ी तर शदेती्यवसाय 
करणदे अवघड िातदे.
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कृषिहवपणन9

 � शदेती ्यवसायातील उत्पादन द्े अननजचित आजण ्ंगामी असतदे. 
तयाचबरोर शदेतमाल नकती ककमतीला धवकला िाईल ककवा तयास 
बािार्पदेठ उ्पलबि ्ोईल की ना्ी या गादेष्टीत्ी अननजचितता आ द्े. 
शदेतीचया उत्पादना्पकैी बऱयाचशा गोष्टी या नाशवंत असतात. तयामळुदे  
शदेती उत्पादनाला िदेवढदे म्त्व आ द्े तदेवढदेच तयाचया धव्पणनाला्ी 
आ द्े.

 � कुनमो या अथिधाशास्त्रज्ाचया मतदे, बािार म्णिदे 'एक असदे क्देरि िदेथिदे 
ग्ा्क आजण धवक्रदे तदे यांचयात मकु्त सं्पकधा  असलयानदे धवजशष्ट वसतचूी 
ककमत स्ि्पणदे समान ्ोणयाची प्रवतृ्ती असतदे.' 

 � औद्योधगक मालाचया ्परुवठ्ावर उत्पादकांचदे ननयंरिण असतदे.शदेतकरी 
वगधा मारि असंघनटत असलयामळुदे  शदेतमालाचया बाबतीत ्परुवठ्ावर 
तयांचदे ननयंरिण नसतदे. तयाचबरोबर शदेतमालाचया धवक्री्यवस्देत 
मधयस्ांची रलेचदेल असलयामळुदे  तयात अनदेक अडचणी यदेतात.

कृविव्पिनाचे महत्् - 

 शदेतमालाचया उत्पादनामधयदे धवक्रीला्ी अननयसािारण म्त्व आ द्े. 
द्े ्पढुील मदु्दांचया आिार ेलक्ात घदेता यदेईल.

1)  उतपादनहक्रयचेे अां वतम उहदिष् -
 कोणतया्ी वसतचूया उत्पादनाचा म्त्वाचा उद्देश ती वसत ू 

उत्पादका्पयांत ्पो्ोचावी ्ा असतो. अथिधाशास्त्रामधयदे िो्पयांत 
वसत ू उ्पभोकतया्पयांत िात ना्ी तो्पयांत वसतचूी उत्पादनहक्रया 
्पणूधा झाली असदे म्णता यदेत ना्ी. तयामळुदे  सवतःचया गरिा ्पणूधा 
झालयानंतर इतर मालाची धवक्री द्े शदेतकऱयाचदे अंधतम उहद्ष्ट असतदे.

2) व्क्रीयोगय अामधकय (Marketable Surplus) -
 � शदेतीमिील उत्पादना्पासनू उत्पादकाची गरि ्पणूधा ्ोऊन िासतीचदे 

िदे उत्पादन धवक्रीसाठी उ्पलबि असतदे तयाला धवक्रीयोगय अाधिकय 
असदे म्णतात. उत्पादक सोडून इतर सवाांचया अन्निानयाचया गरिा 
्पणूधा ्ोणयासाठी धवक्रीयोगय अाधिकय मोठ्ा प्रमाणावर असणदे 
गरिदेचदे आ द्े. तयामळुदे  या मालावर इतर अनदेक उद्योगिंददे ददेखील 
अवलंबनू असतात.

 � शदेतीक्देरिाचा धवचार कदे लयास शदेतकरी सवतःचया कुटंुबाला वषधाभर 
्परुले आजण ्पढुील वषषीचया धबयाणयांची गरि भागदेल एवढदे अन्निानय 
सवतःकडदे ठदेऊन मग उरलदेलयाची धवक्री करत असतो. द्े धवक्रीयोगय 
अाधिकय मोठ्ा प्रमाणावर उ्पलबि ्् ावदे यासाठी शदेतकऱयांना्ी 
िासत उत्पादनाची प्रदेरणा धमळणदे गरिदेचदे आ द्े.

3) काय्वषिमता  -

 शदेतकरी ्ा असंघनटत वगधा असलयामळुदे  धव्पणन ्यवस्ा कायधाक्म 

असणदे आवशयक आ द्े. शदेती्यवसायात कोणतया्ी प्रकार े

शदेतकऱयांचा एकमदेकांशी समनवय नसलयामळुदे  एकाच भागात एकाच 

न्पकाचदे वदेगवदेगळया दिाधाचदे उत्पन्न धमळतदे. तयामळुदे  उत्पादनाची 

कायधाक्मता कमी ्ोतदे.

4) उतपादनाची पे्ररिा -

 शदेतीक्देरिातील उत्पादन द्े मोठ्ा प्रमाणावर ननसगाधावर अवलंबनू 

असतदे. तयामळुदे  इतर क्देरिातील उत्पादनाचया बाबतीत िशा 

उ्पाययोिना करता यदेतात तशा शदेतीक्देरिाचया उत्पादनाचया बाबतीत 

करता यदेत ना्ीत. तयामळुदे  अननजचित उत्पादनात धव्पणनाचया 

चांगलया सोयी धमळालया तर शदेतकरी मोठ्ा प्रमाणावर प्रदेररत ् ोऊन 

्पीकउत्पादन करू शकतो.

आदश्व व्पिन वय्स्चेे गुि -

1)  बािारव्ियक माहहती -  

 शदेती ्यवसाय ्ा ग्ामीण भागातील ्यवसाय असलयामळुदे  
या क्देरिामधयदे सं्पकाधाची सािनदे तलुनदेत कमी असलयामळुदे  
बािारधवषयक माह्ती शदेतकऱयांना नसतदे. ननरननराळया  
्पीकउत्पादनांचया बाबतीत मागणी-्परुवठा, तयांचया ककमतीतील 
बदल, इतर अंदाि यांचयाबद्लची माह्ती शदेतकऱयांना धमळालयास 
तयाचा तयांना ननजचितच फायदा ्ोऊ शकतो.

2) पतपुर्ठ्ाचया सुव्धा -
 शदेतकऱयांमिील किधाबािारी्पणामळुदे  उत्पादन धमळालयाबरोबर 

तयांना तो शदेतमाल आ द्े तया ककमतीत धवकून टाकावा लागतो. 
तयामळुदे  शदेतकऱयाला ्पत्परुवठ्ाचया योगय सोयी धमळालया तर 
शदेतकरी योगय ककमत धमळालयावर माल धवकू शकतील. 

3) साठ्िुकीचया सुव्धा -
 ग्ामीण भागामधयदे गोदामदे व शीतगृ्ांचया ्परुशेा सधुविा नसतात. 

तयामळुदे  िासतीचदे उत्पादन शदेतकरी साठव ू शकत ना्ी. ्पररणामी 
धमळदेल तया ककमतीत तयाला तदे धवकून टाकावदे लागतदे. तयामळुदे  
साठवणुकीचया सधुविा उ्पलबि झालयास शदेतकरी तयात योगय 
काळासाठी माल साठवनू तयावर तयांना किाधाची सधुविा्ी धमळू 
शकतदे.
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्ि्व 2016-17 2017-18 2018-19

एकूण ननयाधातीत 
कृनषक्देरिाचा वाटा 

12.07% 12.66% 11.76%

 � कृनषक्देरिाचा ननयाधातीतील वाटा 2016-17 मधयदे मागील वषाधाचया 

तलुनदेत 2.64 टककयानदे वाढलदेला नदसतो. च्ा, मसालयाचदे ्पदाथिधा 

आजण तंबाख ूयांचा ननयाधातीतील वाटा अनुक्रमदे 1.54 टककदे , 12.22 

टककयानदे आजण 2.41 टककयानदे वाढलदेला आ द्े.

 ्परंत ुम्शीचदे मांस, बासमती तांदूळ आजण का्पसू यांचा वाटा -4.07 

टककदे , -7.75 टककदे  आजण -16.38 टककदे  एवढा घटला आ द्े.

4) सक्तीची शेतमालाची आयात-

 ददेश अन्निानयाचया बाबतीत सवयं्पणूधा असला तरी गॅट करारानुसार 

का्ी प्रमाणात अन्निानयाची आयात करावीच लागतदे.

5) शेती्र अनुदान (Subsidy) -

 � शदेतकऱयांना सरकारकडून धमळणाऱया धवधवि अनुदानाचया 

माधयमातनू शदेतमालाचा उत्पादन खचधा कमी ्ोत असतो. तयामळुदे  

शदेतमालाचया ककमती कमी ठदेवणदे शकय असतदे. ्परंत ुजया हठकाणी 

अनुदानदे कमी प्रमाणात नदली िातात तया हठकाणी उत्पादनाचा खचधा 

िासत असतो ्पररणामी शदेतमालाचया ककमती िासत असतात. या 

तफावतीमळुदे  स्पिाधा योगय ठरत ना्ी. गॅट करारानुसार अनुदानामधयदे 

घट करणयाचदे सांधगतलदेलदे आ द्े.

 � िागधतक ्या्पार संघटनदेचया तरतदुीनुसार धवकधसत ददेशात 

शदेतमालाचया ककमतीचया 5 टककदे  अनुदान नदलदे िातदे. अधतररक्त 

शदेतमालाचदे उत्पादन झालयास शदेतकऱयांचदे नुकसान टाळणयासाठी 

यरुो्पीयन व अमदेररकदे मधयदे उत्पादन मयाधानदत ठदेवणयासाठी शदेतकऱयांना 

रोख सवरू्पात अनुदानदे नदली िातात. 

 � रोख सवरू्पातील अशी अनुदानदे िागधतक ्या्पार संघटनदेचया 

करारानुसार मकु्त ठदेवली आ द्ेत. भारतामधयदे शदेतीला अप्रतयक् अनुदान 

नदलदे िातदे. (उदा. वीिधबल, खतदे, धबयाणदे इतयादींचया माधयमातनू) 

संयकु्त राष्ट्संघाचदे सरधचटणीस कोफी अन्नान यांनी धसएटल यदेथिील 

िागधतक ् या्पार संघटनदेचया ्पररषददेत सांधगतलदे ् ोतदे की, प्रगत राष्ट् 

शदेतीला 250 अबि डॉलर एवढदे अनुदान ददेत असतात. धवकसनशील 

ककवा अधवकधसत ददेशातील शदेतकरी तयांचयाशी स्पिाधा करू शकत 

ना्ीत.

 � भारतामधयदे शदेतमालाचया ननयाधातीवर्ी अनुदान नदलदे िात ना्ी. 

्परंत ुननयाधातीचया उत्पन्नावर आयकरातनू सवलत नदली िातदे. तसदेच 

ननयाधात करणयासाठी झालदेलया खचाधावर िो अप्रतयक् कर भरलदेला 

असतो, तो्ी ्परत ददेणयाची तरतदू आ द्े.
गॅ्चया वयापार फेऱया -

्ि्व हठकाि व्िय / वनि्वय
सहभागी 

देश

1947 जिनदे्् ा
-30 ऑकटोबरला स्ा्पना
- िकातकर/ आयात शुलक 

23

1949 अनदेसी
-10 ददेशांना सदसयतव
-5000 वसतूं चया आयातशुलक 

क्पातीस मानयता 

13

1951 टाॅकके
-4 ददेशांना सदसयतव
-8700 ्या्पारधवषयक सवलती

38

1956 जिनदे्् ा आयातशुलक क्पात 26

1960-61
जिनदे्् ा-
नडलोन
राऊंड

-4400 वसतूं वरील आयातशुलक 
क्पात 

- डगलस डीलोन या अमदेररकी 
मंत्याचया नावावरुन 

26

1964-67
जिनदे्् ा-
टोनकयो 
राऊंड

-औद्योधगक शुलकांमधयदे क्पात 
- Anti Dumping 

उ्पाययोिना

62

1973-79
जिनदे्् ा 
टोनकयो 
राऊंड

- आयातशुलक व आयातदेतर 
शुलकावर चचाधा 

102

1986-94
जिनदे्् ा 
उरुगवदे 
राऊंड

- ननयाधात अनुदानदे, औद्योधगक 
शुलक ्परवानदे इ. मधयदे क्पात

- बौधद्क सं्पदा ्कक
- सदेवाधवषयक ्या्पार
- मतभदेद ननराकरण यंरिणा

123
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्ाता्रिातील थर -

पृथ्ी

Troposphere 

Stratosphere

Mesosphere 

Thermosphere

Exosphere

Ozo
ne

Layer

आस्ण्क अपघात -

 � अणुऊिाधा ननर्मती प्रकल्पातनू बा द्ेर ्पडणाऱया टाकाऊ ्पदाथिाांना 
नकरणोतसगषी प्रदूषणदे म्णतात. द्े वायरूु्प, द्वरु्प ककवा घनरु्प 
असतात.

हकरिोतसगगी रिवये पुढील हक्रयाां मूधन बाहेर पडत असतात -
 1) अणुऊिाधा ननर्मती
 2) समस्ाननकांवरील संशोिन
 3) अणुचाचणी
 4) अणुसफोट
 5) संयगुां्पासनू िात ूव इंिन ननर्मती
 � या हक्रयांमिनू  बा द्ेर ्पडणाऱया नकरणोतसगषी ्पदाथिाांमधयदे ्पढुील 

गोष्टींचा समावदेश ्ोतो -
 � रनेडयम, बदेररयम, रडेॉन, अरगॉन, धसजझयम, धसररयम, जझकमोननयम, 

आयोडीन, रिोमीन, काबधान, झदेनॉन, हक्रप्टॉन, फाॅसफरस.
 � अणुऊिाधा ननर्मती प्रकल्पात वा्परली िाणारी नकरणोतसगषी मलूद््यदे 

यरुनेनयम - 235, ्पलटुोननयम -239, योररयम -232
 � वीि ननर्मतीनंतर अणुभट्टीतील उत्पादनदे आजण कचऱयामिनू 

दीघधाकाळ नकरणोतसगधा ्ोत असतो.

 � अणुऊिाधा प्रकल्पात शीतलीकरणासाठी ्पाणयाचा वा्पर ्ोतो. 
आचणवक अ्पघाताचया वदेळी या ्पाणयामधयदे नकरणोतसगधा ्ोतो. 

हकरिोतसगा्वचे दुष्पररिाम -
 � सिीवांमधयदे ककधा रोग ्ोतो. 
 � सिीवांमधयदे इतर आिार उद् भवतात - उदा. आनुवंजशक ्यंग, 

वंधयतव, गुणसरूिात िनुकीय बदल, अ्ंपगतव, अंितव, मधतमंद्पणा, 
रक्तदोष इ. 

 � अन्नसाखळी व अन्निाळीत असंतलुन ननमाधाण ्ोतदे. 
 � नकरणोतसगषी ्पाणयाचा िीवसषृ्टीवर मोठा दुष््पररणाम नदसनू यदेतो.

अिुकचऱयाची व्लहे्ा् -
1) अणुकचरा जशशाचया ्पदेट्ांमधयदे समदु्तळाशी ठदेवला िातो.
2) ् ा अणुकचरा बंनदसत क्प्पात साठवनू तदे भ्ूपषृ्ठात खोलवर ्परुलदे 

िातात.
3) िधमनीत बांिलदेलया धसमेंटचया टाकयांमधयदे कायमसवरु्पी बंनदसत 

करून ठदेवली िातात.
 � ्परंत,ु या ्पद्तीमधयदे क्प्पदे गंिनू नकरणोतसगषी ्पदाथिधा बा द्ेर ्पडून 

समदु्ातील आजण भगूभाधातील ्पाणी दूनषत ्ोणयाची शकयता असतदे. 
 � अणुकचऱयातील नकरणोतसगाधाचा क्य ्ोणयासाठी बराच कालाविी 

लागतो.

https://www.simplifiedcart.com/
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सेंवरिय शेतीची उहदिषे् -
1) नैसर्गक उत्पादन प्रहक्रयदेशी स्पिाधा न करता उत्पादन घदेणदे.
2) िधमनीची स्ुपीकता वाढवनू ती दीघधाकाळा्पयांत नटकणयासाठी 

मदत करणदे.
3) उचच प्रतीचदे अन्निानय उत्पादन घदेणदे.
4) कालानुरु्प बदलता यदेणाऱया कृनष ्यवसायांवर भर ददेणदे.
5) कृनषतंरिाचा वा्पर करताना कोणतया्ी प्रकारचदे प्रदूषण ्ोणार 

ना्ी याची काळिी घदेणदे.
6) िवैधवधविता आजण ्पयाधावरण उतकृष्ट ठदेवणयासाठी प्रयतनशील 

रा्णदे.
7) उत्पादकांना तयांचया शदेती्यवसायातनू समािानकारक आर्थिक 

लाभ धमळदेल असदे वातावरण तयार करणदे. 

 - प्रश्ोत्तरे - 

1)  जमीन त्यार करण्यासयाठी उप्कु् असलले्या अजदैवक घटकयंाचया 
गट दनवडया.

 1) ्पाऊस, ता्पमान, प्राणीिात आजण रसायनदे
 2) आमल, ्पाऊस, ता्पमान, वनस्पती आजण प्राणी
 3) ्पाऊस, ता्पमान आजण आमल ्पाऊस
 4) प्राणी, नकटक, िीवाणू आजण सकू्ष्मिीव
2)  व्हटषीसोलसनया सयाियारणपणे .................म्हणतयात.
 1) काळी िमीन  2) तांबडी िमीन
 3) गाळाची िमीन  4) सेंनद्य िमीन
3)  जतमनीमध् ेरतेी, पो्टया व तचकणमयातीच्या सयापके् टककेवयारीस 

................ म्हणतयात.
 1) मदृदेची संरचना  2) िधमनीचा ्पोत
 3) िधमनीची सचच्द्ता 4) मातीची घनता
4)  अमोदन्याचे रुपयंातर नया्टे्ट रुपयामध् े ्होणयाऱ्या सूक्ष्मजवै 

प्रहक्र्लेया ............ असे म्हणतयात.
 1) नरिीकरण   2) नरि चस्रीकरण
 3) अमोननयाकरण   4) खननिीकरण
5)  6.5 पके्या कमी सयाम ू(pH) असलले्या ममृदेलया................ममृदया 

म्हणतयात.
 1) आमलिमषी   2) अलकिमषी 
 3) उदाधसन    4) वरील सवधा
6)  मयातीची िपू कमृ दषदवद्या दवष्क उपया््ोजनेद्यार ेदन्ंदत्रत करतया 

्तेे जवे्हया जतमनीचया उतयार....................टकके इतकया असेल.
 1) दोन्पदेक्ा कमी   2) दोन्पदेक्ा िासत  
 3) स्ा तदे द्ा  4) वरील्पकैी ना्ी

7)  जतमनीत कोणत्या घटकयंाचे प्रमयाण सवयाजात अतिक असते?
 1) ्वा    2) ्पाणी 
 3) खननि ्पदाथिधा  4) सेंनद्य ्पदाथिधा
8)  पयालयापयाचोळया पणूजा कुजल्यानंतर त्यार ्होणयाऱ्या तपहकरी कयाळ्या 

रंगयाच्या पदयाथयाजालया कया् म्हणतयात ?
 1) खत   2) सेंनद्य खत 
 3) ह्यमुस   4) कं्पोसट
9)  जतमनीतील ्हवमेध् े कोणत्या वया्चेू प्रमयाण जतमनीवरील 

वया्पूके्या जयासत असते?
 1) ऑककसिन  2) नायट्ोिन 
 3) काबधान डाय ऑकसाईड 4) कलदेररन
10)  चयंागल्या पयेा्ट्याचया मयातीत पो्ट्याचे प्रमयाण 

सयाियारण.............. टकके असते.
 1) 10 तदे 20 टककदे   2) 20 तदे 30 टककदे  
 3) 30 तदे 50 टककदे   4) 60 तदे 75 टककदे
11)  सवजासयाियारण सूक्ष्मजंतचूी चयंागली वयाढ ्होण्यासयाठी सयाम ूम्याजादया 

............असते.
 1) 4.5 - 8.5   2) 4 - 5 
 3) 4.5 - 6   4) 6 - 8 
12)  पढुील दोन दवियानयंापकैी कोणतया प्याजा् बरोबर आ्ेह ?
 अ) समतल बांि ्पद्त मखुयतवदे कमी ्पावसाचया प्रददेशात 

िलसंिारणासाठी वा्परली िातदे.
 ब) ढाळीचदे बांि ्पद्त िासत ्पावसाचया प्रददेशात िासत झालदेलदे 

्पाणी बा द्ेर काढून टाकणयासाठी वा्परली िातदे.
 1) अ बरोबर आजण ब चकू 2) दोन्ी अ आजण ब बरोबर 
 3) अ चकू आजण ब बरोबर 4) दोन्ी अ आजण ब चकू आ द्े
13)  अ) दवमलिमषी् आजण क्यार्कु् दवमलिमषी् जतमनी पनुुःप्रयापण 

करण्यासयाठी (सुियारण्यासयाठी) सलफर वयापरतयात.
 ब) क्यार्कु् जतमनीमध् ेदवदन्यातमक सोदड्मची टककेवयारी 15 

पके्या अतिक असते.
 1) कदे वळ अ   2) कदे वळ ब 
 3) दोन्ी    4) एक्ी ना्ी
14)  वरुन वया्हणयाऱ्या पयाण्यामळेु उतयारयाच्या जतमनीमिनू समप्रमयाणयात 

पयातळ थरयामध् े मयाती दनघनू जयाणे ्यालया............असे 
म्हणतयात.

 1) ओघळ्पाडी ि्ूप  2) घळई ि्ूप
 3) सालकाढी ि्ूप  4) झशतोडदे ि्ूप
15)  जतमनीच्या कया ज्ाक्म व्वस्यापक पद्धतींपकैी असललेी रंुद 

वयाफया सरी पद्धत ्ही....................ने दवकतसत केली आ्ेह.
 1) CRIDA  2) ICRISAT 
 3) ICAR  4) IARI

प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

उत्तर 3 1 2 1 1 1 3 3 3 3 4 2 1 5 2

- उत्तर े-



206

TM

सिम्प्लिफाईड कृषिशास्त्र

सिम्प्लिफाईड कृषिशास्त्र

िलप्रदूििाचे वनयां त्ि आजि उपाय -
1) ्पाणयाची शास्त्रीय त्पासणी करून िलप्रदूषणाची तीव्रता कमी 

करणदे. 
2) िल प्रदूषणासाठी िबाबदार असणारी प्रदूषकदे , कारणदे व तयांची 

उगमस्ानदे शोिनू िलप्रदूषणाधवषयी योिना तयार करणदे व 
प्रदूषण ननयंरिणासाठी योगय ती कायधावा्ी करणदे.

3) सरकारी माधयमातनू कडक कायददे करणदे व कदे लदेलया कायद्यांची 
अंमलबिावणी करणदे.

4) कारखानयांमिील सांड्पाणयावर प्रहक्रया करणयाची सक्ती 
बंिनकारक करावी.

पाणयाचया शुद्धतेसाठीची िािी् ् पाणयाचया योगय ्ापराव्ियीचे 
ज्ान लोकाांना वहा्े, महिून 22 माच्व हा िागवतक िलवदन ् 29 

एवप्रल हा िलसां पत्ती वदन महिून सािरा केला िातो.

 � म्ाराष्ट् राजय द्े ्पयाधावरणाधवषयक अधिननयम ्पाररत करणार े
भारतातील ्पह्लदे राजय आ द्े.

 � 1969 साली म्ाराष्ट् िल (प्रदूषण प्रधतबंि) अधिननयम, 1969 
्पारीत करणयात आला. या अधिननयमातील तरतदुीनुसार, म्ाराष्ट् 
राजय प्रदूषण ननयंरिण मंडळाची स्ा्पना 1970 साली झाली.

 � तयानंतर लोकसभदेनदे 1974 साली, िल (प्रदूषण प्रधतबंि व ननयंरिण) 
अधिननयम, 1974 ्पारीत कदे ला.

 � म्ाराष्ट् राजयानदे या अधिननयमाची अंमलबिावणी 1981 ्पासनू 
सरुू कदे ली व राजय प्रदूषण ननयंरिण मंडळाची स्ा्पना या नवीन 
अधिननयमानुसार करणयात आली.

 � ्पयाधावरण संरक्णासाठी व प्रदूषण ननयंरिणासाठी मंडळांनी राजयात 
12 प्राददेजशक कायाधालयदे, 42 उ्पप्राददेजशक कायाधालयदे व 8 प्रयोगशाळा 
स्ान्पत कदे लया.

पािथळ िममनीचे िलवनससारि -

जमीन पयाणथळ ्होण्याची कयारणे -
1) कमी ननचरा क्मता
2) ्पारं्पाररक चसचनाचया माधयमातनू न्पकांसाठी ्पाणयाचा वा्पर  
3) भ्ुपषृ्ठा्पासनू कमी खोली असणार ेअभदेद्य थिर
4) बाष््पीभवनाचदे िासत प्रमाण
5) िरणदे / कॅनल / तलाव इ. मिनू ्ोणारी ्पाणयाची गळती.
6) ्परू्पररचस्ती
7) ्पीक फदे र्पालटणीचा अभाव

 � वरील कारणांमळुदे  भारी काळया िधमनीमधयदे ्पाणयाचदे व क्ारांचदे 
प्रमाण वाढून िधमनी ्पाणथिळ बनत आ द्ेत.

 � भारतात इतर राजयांचया तलुनदेत काळया िधमनींचदे प्रमाण म्ाराष्ट्ात 
सवाधाधिक आ द्े. 

 � ्पाणथिळ िधमनीमधयदे सिुारणा करणयासाठी ननचरा ्पद्तीचा अवलंब 
करणदे ्ी उ्पाययोिना करावी लागतदे. 

वनचरा पद्धत -
 � ्पाणथिळ िधमनीतील क्ारांचा व ्पाणयाचा िादे्पयांत ननचरा ् ोत ना्ी. 

तो्पयांत कोणती्ी भसूिुारकदे  वा्परून या िधमनी लागवडीखाली 
अाणता यदेत ना्ीत.

वनचरा पद्धतीचे फायदे -
1) िधमनीत ्वा खदेळती रा्णयास मदत ्ोतदे.
2) िधमनीत न्पकांचया वाढीसाठी योगय वातावरण तयार ्ोतदे. 
3) िधमनीतील ्पोषक िीवाणंूची वाढ ्ोतदे.
4) प्रमाणशीर मशागत करणयास सो्पदे िातदे.
5) िधमनीचदे ता्पमान योगय राखलदे िातदे.
6) िधमनीची संरचना सिुारतदे
7) िधमनीमधयदे ्पाणी मरुणयाचया प्रहक्रयदेत वाढ ्ोतदे.
8) िधमनीची भ्ूपषृ्ठावर क्ार साठधवणयाची हक्रया मंद ्ोतदे.
9) िमीन लागवडीस योगय ्ोतदे.
10) वा्पसा लवकर झालयामळुदे  धबयाणदे रुिणयास मदत ्ोतदे.

अ. क्र पाणयातील घ्क उत्तम प्रतीचे मधयम प्रतीचे कवनष्ठ प्रतीचे

1 सामू 6.5 तदे 7.5 7.5 तदे 8.5 8.5 ्पदेक्ा िासत

2 धवद्यतु वा्कता (डदेधससायमन मीटर) 0.25 ्पदेक्ा कमी 0.25 तदे 2.25 2.25 ्पदेक्ा िासत

3 काबमोनदेट (धम.इ./ जलटर) 1.5 ्पदेक्ा कमी 1.5 1.5 ्पदेक्ा िासत

4 बायकाबमोनदेट (धम.इ./जल) 4.0 ्पदेक्ा कमी 4 तदे 10 10 ्पदेक्ा िासत

5 कलोराईड (धम.इ./जल.) 2.0 ्पदेक्ा कमी 2 तदे 12 12 ्पदेक्ा िासत

6 सोनडयम शोषांक गुणांक 10 ्पदेक्ा कमी 10 तदे 26 0.6 ्पदेक्ा िासत

7 रधेसडयुल सोनडयम काबमोनदेट (धम.जल.) 1.25 ्पदेक्ा कमी 1.25 तदे 2.5 2.5 ्पदेक्ा िासत

8 मॅग्नदेजशयम व कॅहलशयम गुणांक 1.5 ्पदेक्ा कमी 1.5 तदे 3.0 3.0 ्पदेक्ा िासत 

 � पाणयाची प्रतवारी व वगगीकरि -
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मसहमपलफाईड पस्बलकेशनचे प्रमुि पुसतक व्के्रते ् सां पक्व  क्रमाांक
पुणे  जिल्हा

आप्पा बळवंत चौक, ्ुणे

के सागर बकु सेंटर 9823121395
केसागर हाऊस ऑफ बकु 9923906500

विकास बकु हाऊस पणेु 9860286472

सककॉलर  बकु सेंटर 8888887150

गणराज बकु सेंटर 9156312070

ज्पुपटर बकु एजनससी 9850956542

महाशे्ता बकु सेंटर 9763046958

शिितजे बकु सेंटर 9850602149

मणृाल बकु सेंटर 9423576879

द सह्ाद्सी पोईट 9763387671

ओकंार बकु सेंटर 9834037989

प्रगतसी बकु सेंटर 02024458887

साई बकु सेंटर 8380814343

सरसितसी ग्रं थ भारंडार 9423580797

िदेारं त बकु एजनससी 9579338618

मराठिाडा बकू एजनससी 9156310633

सदाशिव पेठ पुणे

लोकसिेा बकु मकॉल 7972137732

गुरू बकु सेंटर 7057649461

सककॉलर  बकु सेंटर 9822375210

गणेि कड ॲकडमसी 9130332055

मणृाल बकु सेंटर 9423576879
अकोलहा जिल्हा

हरणे बकु सेंटर 7972931284

पाटसील बकु सेंटर 9922230206

मराठा बकु सेंटर 9763337019
अमरहावती जिल्हा

पनुम बकु एजनससी 9284332196

वसधदारं त बकु सेंटर 9420074914

सटडसी कट्ा बकु सेंटर 9049792949

सटुडरंट बकु सेंटर 9604488489

आ्पड्ल बकु सेंटर 8149874353

सम्ाट नोकरसी सरं दभ्भ 9850180454
अहमदनगर जिल्हा

नक्षत्र बकु सेंटर 9850497767

श्सीपाद बकु सेंटर 9922664979
उस्हानहाबहाद जिल्हा

जनै बकु सेंटर 9403396767

साई प्रसाद बकु सेंटर 9271674851
औरंगहाबहाद  जिल्हा

उमदे बकु सलेर एजनससी 9028048680

विनस्भ ॲकडमसी 9823752425

ज्ानपदप बकु सेंटर 8888303023

सिामसी समथ्भ बकु सेंटर 9922245179

उद् बकु सेंटर 9762178178

ररला्बल बकु सेंटर 9511953777

अनुपप्र्ा बकु सेंटर 9850281146
धुळे जिल्हा

मुरं दडा बकु सेंटर 9422366781

मनोज बकु सटकॉल 9860175792
कोल्हापूर  जिल्हा

पडसकाउरं ट बकु सेंटर 8605602626

नोकरसी सरं दभ्भ बकु सेंटर 9823377227

विज्श्सी बकु सेंटर 9823946085

साधा सरं धसी बकु सेंटर 9970760123

ज्ानपदप बकु सेंटर 9096010586
िळगहांव जिल्हा

सत्म बकु सेंटर 9226140126

छत्रपतसी शििाजसी बकु सेंटर 8600692004

मसी माझा बकु सेंटर 9730877757
ठहाणे जिल्हा

कदम हाऊस ऑफ बकु 9892649021
नहांदेड जिल्हा

सट़़ुडरंट बकु सेंटर 7972582951

शििम बकु एजनससी 9561751036

उद् बकु सेंटर 9975758333

पनतसीन बकु सेंटर 7755911269

बालाजसी बकु सटकॉल 9423135549
नहागपुर जिल्हा

ज.ेएम.डसी. बकु सेंटर 9823073969

लक्षसी पसुतकाल् 9823277183

साई ज्ोतसी पब्लकेिन 9637562277

नाथ ेबकु पडबसरि््टुर 7126507977
नहाशिक जिल्हा

वििाल बकु सेंटर 9822401217

पदपक पसुतकाल् 9423963310
परभणी जिल्हा

सिरालसी बकु सेंटर 7588649971

न् ुप्रगतसी बकु सटेर 9423142218

गणेि बकु सटकॉल 02452221583
बीड जिल्हा

रोहसीत बकु सेंटर 9226364526

वमना बकु सेंटर 02442224609

सरसितसी बकु सेंटर 9850381111

ज्ोतसी बकु सेंटर परळसी 02446227598
बुलढहाणहा जिल्हा

पटकार बकु बलुढाणा 9689480032

पररशक्षत बकु सेंटर 9657920831
मुंबई

ब्ाईट न्जु पपेर एजनससी 9819486434

सट़ुडरंट बकु सेंटर (ताडदेि) 02240496113

आ्डसी्ल बकु करं पनसी दादर 02224302126
यवतमहाळ जिल्हा

सेंरिल बकु सेंटर 7232242666

गणेि पसुतकाल् 0732245450
लहातुर जिल्हा

एस के बकु सेंटर 9421319331

उद् बकु सेंटर 9975758333

श्सी ्ि बकु सेंटर 9637936999
भारतसी् पसुतकाल् 02382248384

बकु िरड्भ सेंटर 9850745789
सहांगली जिल्हा

ज् हहद सपधा्भ पररक्षा कें द् 8208396224

श्सीतजे बकु सेंटर 9011889001
सहातहारहा जिल्हा

राजधानसी सपधा्भ कें द् 9765598791

ज्ानपदप बकु सेंटर 7588385494

ज्ानप्रबोवधनसी बकु सेंटर कराड 7387706273

सपके्रिम बकु सेंटर सातारा 9545183798
सोलहापूर जिल्हा

शििगरं गा बकु सेंटर 9028448080

सरसितसी बकु सेंटर 0217-2733570
चंद्रपुर जिल्हा

समथ्भ बकु सेंटर 9226572323

जसी एम बकु बाजार 9823400211

शसप्लिफहाईड पब्लिकेिनची प्रमुख पुस्तक ववके्ते व संपक्क  क्महांक
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