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भारतातील शेतक यांची आ मह या कारणे व उपाय 
 

कु. जगदाळे सोनाली संपतराव 

ट . वाय. बी. ए., अथशा  वभाग , मु.सा.काकडे महा व ालय सोमे रनगर. 
 

तावना- 
 हजारो वषापासून भारत हा कृ ष धान अथ यव था 
असलेला देश हणून ओळखला जातो. ऐितहािसक काळापासून 
या देशात शेतीसाठ  यो य प र थती आहे. अशा देशातच 

मानवाने व ती कर यास सु वात केली आ ण हणूनच 
भारतासार या जगातील पुरातन अथ यव थेत शेतीला मह वाचे 
थान ा  झालेला आहे. इतकेच न हे,तर भारतीयांनी शेती हे 

उपजी वकेचे साधन हणून वीकारलेली आहे. आज ह  
भारताचा आिथक वकास शेती े ा या वकासावर अवलंबून 
आहे. आजह  भारताचा आिथक वकास शेती े ा या वकासावर गंुतवलेली लोकसं या ५८% तर 
एकूण देशांतगत उ प नातील शेती े ाचा ह सा २१% इतका होता. देशातील एकूण लोकसं येपैक  
७०% लोकसं या य  व अ य पणे उपजी वकेसाठ  शेतीवर अवलंबून आहे. देशा या एकूण 
िनयातीत शेती े ाचा वाटा आज १०.८% इतका आहे. तसेच देशातील ११५ कोट  लोकांना 
अ नपुरवठा कर याचे काम शेती े  करते. देशा या िनयोजनाचे यशापशय ब याच माणात शेती या 
यशापयशावर अवलंबून आहे. भारतासार या शेती धान देशात उ ोग, व वध यवसाय, सेवा े  यांचे 
शेतीवर मोठया [ माणत अवलं ब व अस याने भारतात शेती े ाला अ यंत मह वाचे थाने आहे. 
 ट श राजवट त शेतक याचे अप रिमत शोषण झाले असले तर  नैसिगक आप ी, दु काळ 
अशा भयावह पर थिततह  शेतकर  आ मह यांचे वशेष न द दसून येत नाह , परंतु सन १९९१ 
पासून भारतने जागितक करणाला सु वात के यापासून शेतक यां या आ मह या ह  एक गंभीर 
सम या उ वली आहे. 
 
शेतक यां या आ मह याची कारणे 

१) कृषी अथ यव थेचे बदलते व प- 
 सन १९५१ म ये भारताचा ३६ कोट  लोकसं याफ पैक  ७०% लोकसं या (२५को.) शेतीवर 
अवलंबून होतीआ ण शेतीचा रा ीय उ नानातील वाटा ५७% इतका परंतु नंतर या काळात औ ोिगक 



भारतातील शेतक यांची आ मह या कारणे व उपाय                                                                    VolUme - 6| ISSUe - 10 | aprIl - 2017 

_____________________________________________________________________ 
           

________________________________________________________________________________________ 
 

M.S. Kakade College Someshwarnagar, Tal. Baramati, Dist. Pune. 
2 

 

आ ण सेवा े ाची गती होऊन या े ाचा रा ीय उ पनातील वाटा वाढला, पयायाने शेतीचा वाटा 
कमी झाला. सन २००१ म ये १०२ लोकसं येपैक  ३६को.लोकसं या शेतीवर अवलंबून होती आ ण 
शेतीचा रा ीय उ प नातील वाटा २२% होता. यामुळे दरडोई शेतीचा उपल धता ४३ हे टरव न २० 
हे टरपयत कमी झाली आहे. शेतीतील धरण े ाचा आकार कमी होऊन छुपी  बेकार  वाढली. 
शेतजिमनीवर अवलंबून असणार  लोकसं या वाढली. यामुळे बेकार  व दा र य ामीण भागात वाढून 
शेतकर  आ मह येकडे वळला. 
 
२) आिथक सुधारण काळात शेती े ाला घटता पतपुरवठा- 
  यापार  बँकां या रा ीयीकरणानंतर (१९६९) या बँकांनी ामीण भागात शाखा व तार केला. 
सन१९९०-९१ म ये रा ीयीकृत बँकां याएकूण शाखांपैक  ५६.९% शाखा (३५१३४) ामीण भागात 
हो या. शेती लघुउ ोग व िनयात े ांना सरकारने ाधा य े  ठरवून या े ांना एकूण बँक 
कजा या ४०% कज देणे बंधनकाकरक के याने शेती े ाला मो या माणात कजपुरवठा होत होता. 
अ पभूधारक, सीमांत शेतकर  व शेतमजूर यांना कजपुरवठा कर यासाठ  १९७५ म ये ादेिशक 
ामीण बँकांची थापना केली. 

 परंतु१९९१ पासून सरकारने अनेक आिथक सुधारणा घडवून आण या, याचा प रणाम 
शेतकजपुरवठा कमी हो यास झाला.रा ीयकृत बँकांनी आंतररा ीय तरावर पधा मक हो यासाठ  
‘बेसेल मानकांचा’ अवलंब कर यात आला. यामुळे अनेक बँक ताळेबंद अडचणीत आले. हणून 
सरकारने रा ीयकृत बँकांना २२०००को. पयाची आिथक मदत केली. ादेिशक ामीण बँक २१३०को. 
पयांचे अथसहा य दे यात आले. सहकार  बंकाचा संिचत तोटा १५४९७.७३को.  एवढा आहे. 

शेती े ाला अ प व द घ मुदतीचा पतपुरवठा कर यासाठ  रझ ह बँक ऑफ इं डया वा षक न याचा 
काह  भाग अ प व द घ मुदती िनधीत जमा करत असे. परंतु १९९२-९३ पासून रझ ह बँकेने या 
िनधीत योगदान देणे बंद केले आहे. तसेच रझ ह बँकेने सहकार  बँका व ादेिशक ामीण बँकांचा 
अ प मुदत पुन व  ३१ जानेवार  २००७ पासून बंद केला आहे. प रमाण शेती े ाला पतपुरवठा घटून 
अ प उ प न घटले. शेतकर  वगाला सं था मक व  पुरव याऐवजी खासगी व  पुरव याकडे वळावे 
लागून तो या महाग या व पुरव यामुळे कजबाजार  होऊन आ मह येस वृ  झाला. 
 
३)कजबाजार पणा- 
 भारतातील एकूण ामीण कुतुबांपैक ८९.३५% कुटंुबे शेतकर  वगातील असून, यापैक ४८.६% 
शेतकर  कजबाजार  आहेत.१९९५ते२००७ पयत देशात द ड लाख शेतक यांनी आ मह या के या, 
यापैक  महारा ातील ३६०००शेतकर  आहेत. शेती यवसाय हा िनसगावर अवलंबून अस याने 

उ पादन शा त नाह . पकासाठ  घेतलेले कज वेळेवर परत करणे श य झाले नाह , तर न याने कज 
घेऊन पूव चे कज परत केले जाते. २००३ या ५९रा ीय नमुना पाहणीनुसार४२ ते ५०% सहकार  कज 
फ  पूव या कजाची परतफेड कर यासाठ  शेतक यांनी उपसलेली होती. थकबाक दार बन याने 
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शेतकर  कजाची परतफेड कर यासाठ  खाजगी कज घेतात. सलग काह  पुरेसे शेतमालाचे उ पादन 
झाले नाह . तर शेतक यां या डो यावर ल ज जा बोजा वाढत जातो. आ ण तो कजा या दु  च ात 
अडकतो. शेवट  चंड कजबाजार पणाला कंटाळून तो आ मह येचा माग वीकारतो. 
 
४) सामा जक ढ -परंपरा- 
 भारतीय शेतकर  अ ानी, िनर र आ ण ढ -परंपरावाद  अस याने नवीन चिलत तं ान 
आ ण नवीन गो ी वीकार यात शेतकर तयार होत नाह .शर रक क  कर यापे ा देवावर व ास 
ठेवणा या सामा जक ढ  व परंपरा पाळ यासाठ  शेतकर  कज घेतो. कज अनुउ पादन व पाचे 
असते. ते परत करणे अश य होते. ते हा शेतकर  आ मह येच माग वीकारतो. 
 शेतकर  कज घेतात ते केवळ यां या शेतीसाठ च  नवे, तर अनेक सामा जक ढ -परंपरा 
जप यासाठ  यां या मोठा खच होता. शेतीसाठ  घेतलेले कज ल नासाठ  खच  टाकले जाते, मोठे घर 
बांध यासाठ  खच  टाकले जातो. ‘ल नासाठ  शेतकर  कजाचा वापर करतात आ ण याची परतफेड 
क  न शक याने ते कजबाजार  होतात’ असे शतकापूव या गॅझे टयरम ये नमूद केले आहे. 
 
५) शेती उ पादन खचात वाढ- 
 जागितक करणणाचा वीकार के यापासून कृषी आदानां या कंमतीत मोठया माणात वाढ 
झाली. शेती आदानां या कमती(खते,बी- बयणे, मजुर चे र) याम ये कमान ३१.११% वाढ झाली. 
ामणी भागात शेतमजुरांनी रोजंदर चे काम सोडून ठेकेदार  प तीचा वापर केला. वजेचे दर तसेच 
डझेल, ऑईल या कमतीतील वाढ इ याद मुळे शेती उ पादन खच मो या माणात वाढला आहे. 
परंतु या माणात शेतमाला या कमती वाढ या नाह त, थोड यात शेतमाल खच उ पादन गुणो र 
शेतक यां या वरोधी गे याने सुधा रत खते, संकर त बयाणे यांचा वापर कमी झाला आहे. प रमाण 
शेतक यांचे उ प न घटून शेतकर  कजबाजार  झाले आ ण कजबाजार पणाला कंटाळून आ मह या 
क  लागले आहेत. 
 
6) सावकार  कजाचा पाश- 
 यापार  बँकां या रा ीयीकरणापूव  ामीण शेती कजपुरव यास सावकार  कजपुरव याम ये 
सावकार  कजाचे माण ६९.७% होते .ते१९६०-६१म ये ४९.२%झाले. सहकार  व पुरवठा आ ण 
यापार  बँकां या रा ीयीकरणानंतर सावकारांचा शेतीकजपुरव यातील सहभागी कमी झला. परंतु 
नंतर या काळात यात पु हा वाढ झाली.१९९१ते२००२काळात शेती कज पुरवठात बगर सं थापक 
कजपूरवठयाचे मणा ३०.६% व न ३८.९%पयत वाढले, तर सावकार  कजपुरवठयाचे माण ९७.५% 
व न २६.८%पयत वाढले. 
 सावकार  कज ह  पा व प असतात. नापीक पर थत, कमी उ प न, दा र य इ याद मुळे 
सावकाराचे कज वेळेवर फेडू न शक यास सावकार शेतक यांची जमीन, घर, जनावरे पडत 
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करतो.शेतक यां या मनावर या सव बाबींच ताण पडून तो आ मह या कर यास वणन पुढ ल माणे 
करतात. फाशी जाणा या माणसाला जसा फासा या दोराचा आधार वाटतो तसा सावकाराने दले या 
कजाचा शेतक याला आधार वाटतो. 
 
७)वीज भारिनयमन- 
 भारतात गेली १५ वष कृषी े ाला मोठया माणात वजेची टंचाई जाणवते. देशातील व वध 
रा यांत ामीण भागात १०ते१४तास, अलीकडे तर १८ वजेचे भारिनयमन केले जाते. यामुळे शेतकर  
शेतातील पकांना पाणी देऊ शकत नाह . 
 सरकारकडून वीजपुरवठयात शहरे व उ ोगांना ाधा य दले जाते व शेतीकडेदुल  केले जाते. 
वीजभार िनयमामुळे शेतीतील उ पादन घटून उपजी वका करणे होत अस याने शेतकर  आ मह या 
करतात. 
 
८)जलिसंचना या अपु या सु वधा 
 भारतात अ याप ६१%शेती कोरडवाहू व पाची आहे. तर महारा ात ८४% शेती कोरडवाहू 
आहे. पुरेशा पावसाअभावी कोरडवाहूशेतीचा उ पादकता खूपच कमी आहे. अशा कोरडवाहू 
शेतजिमनींवर शेतकर  कुटंुब उदरिनवाह क  शकत नाह . वषानुवष ह  प र थती बदलत नस याने 
शेतकर  द:ुखी होतो आ ण या या मनात आ मह यांचे वचार येतो. 
 
९)अ य प कृषी अनुदान- 
 वकिसत देश आप या शेतमालाला चंड अनुदान देतात. या अनुदानाचे माण ४४%ते७०% 
आहे, तर भारतात फ  ४% व तू वर हत अनुदाने दली जाणार  अनुदान कमी केली 
आहेत.२५जुलै२००७ या यूयॉक टाइ समधील मा हतीनुसार ‘अमे रकेत कापसाचे िमळणा या चंड 
अनुदानामुळेजागितक बाजारात कापसाची मोठ  आवक वाढली असून गर ब देशातील शेतक यांना 
यां याशी करणे अवघड झाले आहे.अमे रकेत शेतकर  सरकार  अनुदान कोण या पीकाला आहे हे 
वचारात घेऊन शेतात पीक घेतात. 
 अमे रकेन शेतकर  आंतररा ीय बाजारात कापसाला काय भाव आहे. याचा कंिचतह  वचार 
करतनाह . कारण याआधीच चंड अनुदान िमळते. याचा इतर देशातील कापसा या भावावर मोठा 
प रणाम झाला असून द ण आ का, ाझील या देशातील शेतकर  संकटात सापडले आहेत. 
भारतात सीमा शु क ३५% व न५% पयत कमी कर यात आ याने कापसाची आयात मोठया 
माणात वाढली. प रणामी देशांतगत कापूस कमती घट या. भारतातील कापूस उ पादक शेतकर  

संकटात सापड याने आ मह येचे माण वाढले. 
शेतक यां या आ मह या रोख यासाठ  उपाय 
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 शेतक यां या आ मह या रोख यासाठ  सरकार  पातळ वर य  कर यात येत आहेत. 
सरकार  य  कजमाफ  देणे आ ण कमी याजदराने कजपुरवठाम उपल ध क न देणे या भोवती 
फरत आहे.कज माफ क नह  शेतक यां या आ मह या थांबले या नाह त. शेतक या या आ मह या 
रोख यासाठ  तातड या उपायांबरोबरच संरचना मक बदल घडवून आणणा या द घकालीन उपायांची 
आव यकता आहे. काह  मह वाचे उपाय पुढ ल माणे 
 
१.पीक वमा योजना 
 पीक वमा योजना  फारच थोडया पीकांसाठ  लागू आहे. सरकारने सवच पीकांसाठ  पीक वमा 
योजना लागू करावी. अनेक शेतकर  आळस, अिश तपणा, मा हतीचा अभाव इ याद मुळे पीक वमा 
योजनेचा फायदा घेत नाह त. पीक व याचे ताव सो या भाषेत पीक वमा योजना शेतक यांम ये 
लोक य कर यासाठ  सरकारने सु वातीचे काह  वष वमा ह यात मोठ  सवलत दयावी आ ण या 
योजनेची मोठया माणात िस  कर यात आली पा हजे. पीक व याचे ताव सो या भाषेत  व 
शेतक याला सहज बँकेत सादर करता येतील असे असावेत. पीक वमा योजनेमुळे शेतक यां या 
पकांचे व उ प नाचे संर ण करता येते. 

 
२. पीक िनयोजन 

 उपल ध िसंचन सु वधा , जिमनीची त,हवामान, बाजारपेठ इ या दंचा वचार क न रा य, 
ज हा, तालुका आ ण गावपातळ वर पीक िनयोजन करणे आव यक आहे. हे पीक िनयोजन रा य 
सरकार या कृषी वभाग व कृषी व ापीठे यांनी करावे, यामुळे शेतक यां या उ प नात थैय 
िनमाण होऊन आ मह या थांबतील. 
 
३.जलिसंचन 
 शेतक यां या आ मह या थांब व यासाठ  देशा या िसंचन े ात मोठ  वाढ करणे गरजेचे 
आहे. वातं य ा ी या वेळ  िसंचन े  १८%होते. स या ते ३८% आहे. महारा ात तर केवळ १६% 
आहे. ह  प र थती सुधार यासाठ  पावसा या पा याचा यो य वापर, वहर  व त यांचेपुन जीवन, 
जिमनीत पा याची काटकसर, पंका या गरजे माणे पाणीवाटप इ याद  उपायां या अवलंब के यास 
देशातील िसंचन े  58% इतके होईल. पंकाचे दर हे टर उ पादन वाढून शेतक यां या उ प नात 
वाढ होईल. 
 कोरडवाहू शेतीत श य तो डाळ  व तेल बयांचे पीक याव.े उपल ध पज यमान व जलिसंचन 
सु वधांशी सुसंगत पके घे यास शेतक यांना वृ  के यास शेतक यांचे नुकसान टळले. यां या 
उ प नात थैय िनमाण होईल. 
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४.िनवडक कजमाफ 

 आपणा मदक प र थतीत कंवा  नैसिगक आप ीमुळे कज फेडणे अश य झ यावर यावर 
नवीन सवलती ( याजमाफ , नवीन सुलभ ह े, मुदतवाढ) देता येतात, पंरतु सरसकट कजमाफ  क न 
शेतक याचे  सुटणार नाह तच. उलट समाजात चुक चा संदेश जातो. हणून फ  सीमांत व 
अ पभूधारक शेतकर , दु काळ  भागातील शेतकर ,नैसिगक आप ीमुळे शेतक यां या पकांचे नुकसान 
होऊन उ पादन घट यास कजमाफ चे धोरण वीकारावे. 
 
५.िनवडक सवलती 
 अनेक वेषापासून शेतकर  कजबाजार  आहे. महागलेली शेती, खराब हवामान, अिनयिमत 
पाऊस अिनयिमत वीज, सदोष बी- बयाणे इ याद मुळे शेतीची चांगली मशागत क नह  शेतीचे 
उ प न कमी येते. यामुळे शेतकर  कजफेड क  शकत नाह . यामुळे सरकारने कमीत कमी दरात 
पाणी, वीज, उ म बी- बयाणे, खते इ याद  सीमांत शेतकर  व अ पभूधारक शेतकर , दु काळ 
भागातील शेतक यांना पुरवावे, यामुळे शेती उ पादन वाढून शेतक यांची आिथक प र थतीत 
सुधारेल. 
 
६.शेतीपूरक यवसाय 

 भारतातील शेतक यांनी शेती यवसायबरोबरच इतर पूरक यवसाय उदा. दु ध यवसाय, 
कुकुटपालन, रेशीम उदयोग,शेळ -मढ  पालन, म य यवसाय, रोपवा टका, शेतीमाल या, 
ससेपालन इ याद  सु  के यास नापीक  प र थती,नैसिगक आप ी शेतीमाल कंमत घसरण इ याद  
कठ ण प र थतीत यांना या पूरक यवसायांपासून उ पनाचा हातभार लागतो. देशात व वध 
रा यांत कमी-अिधक माणात हे शेतीपूरक यवसाय शेतकर  कर त असेल तर  अदयाप शेतीपूरक 
यवसाय साव क नाह . 
 रा य सरकारमाफत शेतीपूरक यवसाय सु  कर यासाठ  शेतक यांना कज व अनुदान दले 
जाव.े िशवाय शेतक यांना शेतीपूरक यवसायासंदभात िश णाची सोय पुर व यात यावी. महारा ात 
वशेषत; प म महारा ात अनेक शेतक यांनी दु ध यवसाय, कु कुटपालन, रेशमी यवसाय, म य 
यवसाय सु  केलेले अस याने तेथे शेतक यां या आ मह याकमी आहेत. शेतक यां या आ मह या 
रोख यासाठ  शेतीपूरक यवसाय हा शा त उपाय आहे. 
 
७.स य शेती 
 महागड  बी- बयाणे, क टकनाशके , रासायिनक खते यां या जा हरातीला बळ  पडून 
आतबटटयाची शेती करणे सोडून स य शेतीची कास धरणे आज काळाची गरज आहे. व मोबदलह  
चांगला आहे. यामुळे केवळ उ पादनावर भर न देता उ पादनमू य कमी क न चांग या दजाचे कमी 
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उ पादन घेऊन चांग या दरात शेतीमाल व यासाठ  स य शेतीचा उपाय उपयु  आहे. िशवाय स य 
शेतीमुळे शेतजमीनची पोषकता वाढतो. 
 
८.शेतक यांना मागदशन  

 शेतक यांची शेती कफायतशीरहो यासाठ  याला यो य वेळ  रा त भावात पतपुरवठा उपल ध 
हावा लागतो. तसेच तो जे बयाणे वकत घेतो. ते चांग या तीचा असण,े खते, क टकनाशके यांचा 
दजा चांगला असणे गरजेचे असते. ह  खतेके हा वापरावीत, कोणते वाण िनवडावे, कोण या 
क टकनाशके फवारणी कती माणात आ ण के हा करावी, कोण या शेतजमीनीत कोणते पीक यावे, 
पीकाचे लागवड के हा व कशी करावी यासाठ  शेतक यांनी मागदशनाची गरज आहे.या सव कार या 
मागदशनाची जबाबदार  शासनाने उचलली पा हज.े अगद  अमे रकेसार या देशातह  कृषी वषयक 
स ला दे याचे काम शासन  आ ण वदयापीठातील कृ ष वषयक वभागामाफत केले जाते. ह  उणीव 
ताबडतोब दूर कर याचे य  होणे गरजेचे आहे. 
 
९. बगर कृषी रोजगार 

 अनेक शेतकर  उप जवेकेसाठ  सव वी शेतीउ प नावर अवलंबून आहे. यामुळे पीक बुडाले तर 
याला उ प नाचे दुसरे कोणतेह  साधन उपल ध नाह , अशी थती आहे. वा त वक महारा ात 

रोजगार हमी योजना सु  होऊन ३५वष झाली, परंतु ह  योजना सव  भावीपणे  आ ण सात याने 
राबवली जात नाह  असे दसते.  आता भारत सरकारने ामीण रोजगार हमी योजना सु  होऊन 
३५वष झाली, परंतु ह  योजना सव  भावीपणे आ ण सात याने राबवली जात नाह  असे दसते. 
आता भारत सरकारने ामीण रोजगार हमी योजना सु  केली आहे. या योजने अंतगत छोटे िसंचन 
क प, जलसंधारणाची कामे, ामीण र ते बांधणी अशी कामे के यास कृषी वकासाला िन त 

चालना िमळेल. 
 ामीण भागात शेतीवर ल लोकसं येचा भार कमी कर यासाठ  मोठया माणात  बगर कृषी 
रोजगार िनमाण केला पा हज.ेस या म हला बचत गटांमाफत ामीण गरजांवर आधा रत वयंरोजगार 
िनमाण केले जात आहेत. याची यापकता वाढ व याची गरज आहे. यािशवाय वाहतूक या, 
मागदशन क े, कृषी सेवा क , शेती उपकरणे दु ती, वीजपंप दु ती इ याद ारा ामीण भागात 
बगर कृषी रोजगार िनमाण झा यास शेतीवर ल लोकसं येचा भार कमी होऊन शेतक यां या 
आ मह या थांबतील. 
 
१०.करार शेती(contract farming) 

 भारतातस या करार शेती मूळ धरती असून या प तीत शेतक यांचा समूह व खासगी कंप या 
यां यात काह  अट सह कायदेशीर करार केला जातो. शेती या या प तीत विश  कमतीला शेतमाल 
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वकत घे याची, माल वाहून ने याची जबाबदार  कंपनीची असते. भांडवल, आदाने , पीकांची लागवड , 
पाणी, खते पुर व याचा करार कंपनी करते. 
 सीमांत व अ पभूधारक शेतकर  आ ण वशेषत;कोरडवाहू शेतक यांसाठ  करार शेती प ती 
उपयु  आहे. करण शेतक यां या शेतमालाल कंमत आ ण मागणीची हमी िमळते. पे सी, िन नजर 
या कंप यांनी टोमॅटा, माकफेड कंप याने मोहर  व बटाटा, मॉकडोना ड कंपनीने बटाटा,रॅलीज व 
एच.एल.एफ ने गेहू, यंकटे र हॅचर जने मका पकां या तर जयंत ऑई स कंपनीने तेल बया 
पकां या करार शेतीस ांरभ केला आहे. पंजाब, आं  देश, महा , म य देश वगैरे रा यांत ह  
प त सु  झाली आहे. करार शेतीमुळे शेतक यांना शा त उ प न िमळेल. प रणाम शेतक यां या 
कजबाजार पणा या सम येमुळे होणा या आ मह या थांबतील. 
 
११.इतर उपाय 

 शेतक यां या आ मह या थांब व यासाठ  वर ल उपयाबरोबर इतरह  उपाय सुचवता येतील. 
उदाहरणाथ कृषी े ा या िनयोजन वशेष कृषी े  सवकष रा ीय कृषी धोरणाचा वीकार, 
उ पादनाचे वै विधकरण सहकार  कृषी पतपुरवठ सं थाचे स मीकरण, अवषण पवण े  वकास 
काय म, साधन शेती काय म, दा र  िनमुलन योजनांवर ल खचात वाढ करणे इ याद . 
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