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साराशं: 
कृषी िवपणनाम ये कृषी उ प  उ पादकाकडून ाहकांकडे साठवणूक  ( टोरेज), वहन ( ा सपोट), या  

( ोसे सग) माग आिण िवपणन वािह यां या िविवध तरांवर मालक  ह तांत रत कर या या सव या समािव  
आहते. शेती ही भारतीय अथ व थेची कणा आह.ेकृषी िवपणन संक पना दोन श द बनललेी आह े- शेती आिण 
िवपणन. कृषी हणजे ापक अथाने मानवा या क याणासाठी नैस गक ोतांचा वापर कर या या उ ेशाने 
केले या  या होय आिण िवपणन हणजे व तंू या उ पादना या बदवू न उपभोगा या बदकूडे ने यात गुंतले या 
अनेक यांची मािलका होय. अंितम वापरासाठी ाहकांना व तू उपल ध क न दे याचे काम घाऊक िव े ते व 
करकोळ िव े यांकडेसोपिवले गेले आह.े एक काय म िवपणन या  अयो य या, साठवण आिण 

वाहतुक मुळे होणारे तोटा कमी क न बाजार मू यात  वाढ कर यास देखील हातभार लावू शकते.कृषी 
उ पादनांचापुरवठा अिनि त आिण अिनयिमत आह े कारण नैस गक प रि थतीवर कृषी उ पादन 
अवलंबूनआह.े अंितम ाहकां ारे यां या वापरापूव  ब तेक शेती उ पादनांवर या केली जावीकृषी पायाभूत 
सुिवधा िवकिसत करा.  िनयिमत बाजाराची  थापना करा . साठवणूक आिण कोठार सुिवधा सवात दगुम भागात 
थापन करणे आव यक आह.े कृषी िश णावर भर ा.         
कळ श द: कृषी िवपणन, शेती,िवपणन, उ पादन, उ पादकता, बाजारपेठ, दळणवळण  
  

तावना : 
शेती, बागायती आिण इतर संबंिधत उ पादनांचा उ पादकांकडून ाहकाकडे ह तांत रत कर याम ये 

गुंतललेे ावसाियक काय हणून शेती िवपणन प रभािषत केले जाऊ शकते . कृषी िवपणनाम ये कृषी उ प  

उ पादकाकडून ाहकांकडे साठवणूक ( टोरेज), वहन ( ा सपोट), या ( ोसे सग) माग पाठवल े जाते 

आिण िवपणन वािह यां या िविवध तरांवर मालक  ह तांत रत कर या या सव या समािव  आहते. शेती ही 
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भारतीय अथ व थेची कणा आह.े 320 दशल  काय े ांपैक  170 दशल  शेतीत कायरत आहेत. ह े केवळ 

एव ा मो ा लोकसं येला अ ाची गरजच पुरिवत नाही तर यश वी परतावा देखील 
िमळिवतात. वातं यो र भारतीय शेतीत वा षक 2.6% दराने वाढ झाली आह.े भारताकडे पुरेसे तं ान आह,े 

परंतु आम या उ पादकांना जाग कता नस यामुळे ती पूणपणे राबिवल ेजात नाही. 
              कृषी िवपणन संक पना दोन श द बनललेी आह े- शेती आिण िवपणन. कृषी हणजे ापक अथाने 

मानवा या क याणासाठी नैस गक ोतांचा वापर कर या या उ ेशाने केले या  या होय आिण िवपणन हणजे 
व तंू या उ पादना या बदवू न उपभोगा या बदकूडे ने यात गुंतले या अनेक यांची मािलका होय.  कृषी 

िवपणनाचा िवषय िवपणन काय, एज सीज, वािह या, काय मता आिण कमत, कमत सार आिण बाजार 

एक करण, उ पादकाची अित र  र म इ. शेती िवपणन णाली शेती आिण िबगर-शेती े ातील दवुा 

आह.े भारतात शेती पूव  िनवाह आधारावर केली जात असे; गाव े वयंपूण होती , लोकांनी यां या व तू आिण 

सेवांचा आदान दान गावात केले. वाहतूक आिण साठवण सुिवधां या िवकासामुळे शेती ही वसायात पा  झाली 

आह.े कृषी उ पादनांचे िवपणन हा शेतीचा अिवभा य भाग मानला जात आह,े कारण एक शेतकरी अिधक गुंतवणूक 

कर यास आिण उ पादन वाढिव यास ो सािहत करतो. 
              रा ीय कृषी आयोगाने कृषी िवपणन ही एक या हणून प रभािषत केली, जी िव  कर यायो य 

शेतमाल तयार कर या या िनणयाने सु  होते आिण यात तांि क आिण आ थक बाब वर आधा रत, कायशील 

आिण सं था मक दो ही प ती या बाजारपेठेतील संरचनेचे सव बाब चा समावेश आह.े 
कृषी िवपणन : 

संक पना आिण ा या: 
कृषी िवपणन हा श द कृषी आिण िवपणन या दोन श दांनी बनलेला आह.े कृषी हणजे ापक अथाने, 

मानवी क याणासाठी नैस गक संसाधनांचा वापर कर या या उ ेशाने या करण े हणजेच उ पादना या सव 
ाथिमक यांचा समावेश आह.े परंतु, सामा यत: याचा अथ िपके आिण पशुधन वाढिवण.े िवपणन हणजे 

उ पादनास उ पादना या बद ू ते उपभोगा या बदकूडे ने यात गुंतले या अनेक यांची मािलका होय. याम ये 

वेळ, ठकाण, या आिण मालक  उपयु ता तयार कर याम ये गुंतले या सव यांचा समावेश आह.े थॉमसेन 

यां या मते, कृषी िवपणनाचा अ यास सव या आिण यांचे संचालन करणा  या एज सीज, शेतातील उ पा दत 

पदाथ, क ा माल आिण यांचे घटक चळवळीत सामील आहते. 

संशोधन अ यासाची उ ी :े 

१. कृषी िवपणनाची सै ांितक संक पना अ यासण े.       

२. कृषी िवपणनाची वैिश  ेअ यासण े.    

३. कृषी िवपणनातील आ हाने अ यासणे. 

४. कृषी िवपणनाचे फायदे अ यासणे.     

५. कृषी िवपणन णालीचा अ यास करण.े        
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कृषी िवपणन या : 

कृषी िवपणन येम ये िविवध कारची काय समािव  आहते जसेः 
1) एकि करण      

ये या सु वातीस, व तू एक  करणे मह वाचे आह.े शेतीमाल लहान भागांम य े गोळा केले जातोआिण 

नंतर ते मो ा माणात एक  केले जातो. ह े काय कमी आकारा या शेतात आिण उ पादन लहान माणात 

अस यामुळे ह ेआव यक आह.े 
2) तवारी आिण माणीकरण      

जे हा व तू एक  के या जातात ते हा याची तवारीआिण माणीकरण   केले पािहजे. खरेदीदारां या 

अिभ चीनुसार आिण गरजेनुसारव तू यारंग , आकार, चव आिण उपयु ता या यां या मूळ गुणांनुसार 

वेगवगे या लॉटम ये वग करण केले जाव े. वग करण काही िविश  वैिश ां या आधारे केले जाते. 

3) या आिण साठवणकू    

यानंतर काही कृषी व तंूवर या केली जाते. उदाहरणाथ, ग  िपठात, कापसाला कप ात आिण तेलिबया 

तेलात पांतरीत केला जाऊ शकतात. येदर यान व तंूचे पांतर होते जेणेक न यांचे मू य वाढेल आिण 

ाहकांना यां या मूळ व पापे ा अिधक मा य होईल. उ पा दत व तंूची व रत िव हवेाट लावली जाऊ शकत 

नाही आिण यास साठवणुक साठी जागेची आव यकता असू शकते. साठवण गरजा गोदामे 

आिण गोदामांचे अि त व िनमाण करतात . 

4) वाहतकू      

अंितम वापरासाठी, व तू वा तिवक मागणीत असतात या ठकाणी साठवणुक या बदपूासून ते या थानावर 

हलवावे लागते. यासाठी लांब प यापासून आिण ब  याच देशांम ये यांची वाहतूक आव यक असू शकते. घाऊक 

िव े यांकडे आिण करकोळ िव े यांमाफत यांची िव  हो यापूव  ती परत ये यापूव  थो ा काळासाठी पु हा 
ठेवणे आव यक असू शकते. 

5) घाऊक आिण करकोळ िव  

अंितम वापरासाठी ाहकांना व तू उपल ध क न दे याचे काम घाऊक िव े ते व करकोळ िव े यांकडे 
सोपिवले गेले आह.े कृषी िवपणन येचा हा शेवटचा दवुा आह ेआिण संपूण येम ये या मह वपूण भूिमका 

बजावतात. 
कृषी िवपणनाच ेमह व  : 

कृषी िवपणन केवळ उ पादन आिण उपभोगांना उ ेजन दे याम येच न ह े तर आ थक िवकासाची गती 
वाढिव यात मह वपूण भूिमका बजावते. आ थक िवकासास चालना दे याक रता या या  गितशील कायाना मह व 

आहते. 
1)    काय म  संसाधनांचा वापर आिण उ पादन व थापन: 

एक काय म शेती िवपणन णाली संसाधनांचा वापर आिण उ पादन व थापनाचे वापरकरते. एक काय म  

िवपणन या  अयो य या, साठवण आिण वाहतुक मुळे होणारे तोटा कमी क न बाजार मू यात वाढ  
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कर यास देखील हातभार लावू शकते. 
2) शेती या उ प ात वाढ :      

एक कुशल िवपणन याम य थ लोकांची सं या कमी क न कवा िवपणन सेवा आिण शेती उ पादनां या 
िवपणनात यांनी अवलंबले या गैरवतनांवर आळा  घालून शेतक यांना उ  उ प ाची हमी देते. एक काय म 

यं णा शेती उ पादनां या चांग या कमत ची हमी देते आिण आधुिनक उजा खरेदीम ये यां या उव रत 
गुंतवणूक स उ ु  करते जेणेक न उ पादकता आिण उ पादन वाढू शकेल. 

3) बाजारपठेा िव तारीकरण:      

चांगली िवपणन णाली उ पादनांसाठी देशातील आिण बाहरेील दगुम भागापयत हणजे उ पादन 
उ पादनांपासून दरू असले या भागात नेऊन बाजारपेठेचे िव तारीकरण करते. बाजाराचेिव तारीकरण िनरंतर 

आधारावर मागणी वाढिव यात मदत करते आिण या ारे उ पादकांना जा त उ प ाची हमी दली जाते. 
4) कृषी-आधा रत उ ोगाचंी वाढ:      

कृषी िवपणनाची सुधा रत व काय म णाली कृषी-आधा रत उ ोगां या वाढीस मदत करते आिण 
अथ व थे या सवागीण िवकास येस उ ेजन देते. 

5) कमत चळवळ:      

एक स म िवपणन णाली अथ व थे या गरजेनुसार उ पादनांचे िनयोजन कर यास शेतक यांनामदत करते. 
6) नवीन तं ानाचा अवलबं आिण सार :      

िवपणन णाली शेतक यांनानवीन वै ािनक आिण तांि क ान घे यास मदत करते. नवीन तं ानासाठी 

जा त गुंतवणूक ची आव यकता आह े आिण जर बाजारातील मंजुरीची हमी दली गेली तरच शेतकरी गुंतवणूक 
करतील. 

7) रोजगार:      

िवपणन यं णा बांधणी, वाहतूक, साठवणूक आिण या इ यादी िविवध कामामं ये गुंतले या लाखो लोकांना 

रोजगार दान करते. 
8) रा ीय उ प ाम य ेभर:      

िवपणन या या उ पादनास मोलाची साथदेतात आिण यामुळे देशाचे एकूण रा ीय उ पादन आिण िन वळ 

रा ीय उ पादन वाढते . 

9) उपयु ता िन मतीः  

 िवपणन उ पादनात कमत वाढकरते; परंतु, याच वेळी ते उ पादनाम य े उपयु ता जोडते. उ पादना या 

पुढील चार कार या उपयु ता िवपणना ारे तयार के या आहते: 
           या उपयु ता : या काय क ा मालाचे पांतर प या मालात क न  उ पादनाम ये या 

उपयु ता िनमाण करते . या बदलामुळे उ पादन या कारे उ पा दत केले जाते यापे ा उ पादन अिधक उपयु  

होते. 
           ठकाण उपयु ता: वाहतूक काय  उ पादनांची भरपूर उपयु ता असले या ठकाणांकडे 

नेऊन यांची उपयु ता वाढवते . उ पादनांची उपयु ता वाढ यामुळे  उ पादनां या जागेपे ा  उ पादन वापरा या 

ठकाणी  जा त कमत असते. 
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          वळे उपयु ता: साठवणूक या उ पादन आव यक वळेी उपल ध क न देऊन याची  वेळ उपयोिगता 

वाढवीत असते . 

मालक  उपयु ता:  खरेदी-िव चे िवपणन काय एखा ा कडून दसु  या कडे मालक  

ह तांत रत कर यास मदत करते . उ पादन िवपणना ारे कमी उपयोिगता असले या कडून जा त उपयोिगता 

असले या कडे ह तांत रत केल ेजाते. 
कृषी िवपणनाची आ हान े:              

1)  बाजार शु काम य ेतफावत :      

रा यां या APMC काय ातील तरतुदीनुसार येक बाजार सिमतीला बाजारपेठेतील शेतकरी कवा 

ापा यांनी आणले या अिधसूिचत शेती उ पादनां या िव वरील परवाना धारकांकडून ( ापारी) िविहत 
प तीने बाजार शु क वसूल कर यास अिधकृत केले जाते. रा य शासनाने िन द  केलेले दर िनयमां या क ेत 

आण या जाणा  या व तंूची सं या वेगवेगळी असते. बाजारपेठ फ  गुजरातमधील 0.५० व पंजाब आिण 

ह रयाणाम ये २ ट यां या दर यान असते. खरेदीदार आिण िव े यांनी देय असलेले शु क दखेील िभ  

आहते. अनेक रा य सरकारांनी इतर कर / फ  / उपकर लागू केले आहते यामुळे ग धळ उडाला आह.े 

2) ामीण बाजारपठेेकडे दलु  :                                 

देशात २१००० ामीण बाजारपेठा आहते या िवकासा या येबाहरे आहेत. ह ेमाक स िनमाता िव े ता 

आिण ावसाियक य ेदर यानचे पिहले संपक बद ूआहते. यापैक  ब तेक बाजाराम ये मूलभूत कमान सुिवधा 

नसतात. 
3) सामा य ापार भाषचेी अनपुि थती :                                 

देशातील िनरिनरा या सं थांकडून कृषी व तंूसाठी िविवध मानकांचे / िनदशांचे पालन केले जाते. PFA 

काय ात दलेली मानके ही रा ीय मानक आहते. यािशवाय, AGMARK मानके, BIS मानके, वेअरहाउ सग 

कॉप रेशनने िनि त केलेले मानक आिण भारतीय खा  महामंडळ मानके  खरेदीदराक रता आहते. वेगवेग या 

व तंू या ापा यांना देशातील वेगवगे या ठकाणी याचंी  वत: चे ापारी मानके आहते. 
4) वशे कर आिण िव  करात फरक : 

वेगवगे या कृषी व तंूवर लावलेला वेश कर / जकात कर आिण िव  कराचे दर येक रा यात वेगवेगळे 

असतात यामुळे कृषी उ पादनांचा खच वाढतो आिण उ पादन वाढीस अडथळा आणणा  या शेतक  यानंा िवकृत 
संकेत िमळतात आिण ापार िवकृती होते. यामुळे रा या या सीमेवर अडचणी िनमाण होतात यामुळे व तंू या 

आंतररा यीय चळवळीत िवलंब होतो. 
5) जीवनाव यक व त ूकाय ातंगत िनयं ण े:                                 

क  सरकारने व तंू या साठवण आिण वाहतुक वरील सव बंधने दरू केली असली तरी, अनेक रा य सरकार 

अ ापही EC काय ानुसार लागू केले या अनेक िनयं ण आदेशांची अमंलबजावणी करीत आहते. ह ेिनयं ण आदेश 

सीमा तपासणी बदूंवर अंमलबजावणी करणा  या अिधका-यांनी भा ाने घेतले या मालाला कृषी व तंू या 
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हालचाली व साठवणुक त कृि म अडथळे िनमाण क न देतात. ईसीएअंतगत िनबध मागे घे याबाबत पुरेशी 

िस ी झालेली नाही.  

6) हगंामी उ पादन:      

िविश  हगंामात शेतीची उ पादने तयार केली जातात; ते वषभर तयार होऊ शकत नाहीत. कापणी या 

हगंामात, कमती खाली येतात. परंतु उ पा दत उ पादनाचंा पुरवठा वषभरात समायोिजत केला जाऊ शकतो कवा 

बनिवला जाऊ शकतो. यां या कमती वषभर जवळजवळ सार याच असतात. 

7) उ पादनांच ेमो ा माणात उ पादन:      

ब तेक शेती या मो ा माणावरील उ पादनाचें वैिश  हणजे यांची वाहतूक आिण साठवण कठीण आिण 
महाग होते. ही व तुि थती उ पादनाचे थान वापर या या ठकाणी कवा ये या जवळपास कोठेतरीही 

ितबंिधत करते. अवजड उ पादनांम ये कमत जा त आहे कारण वाहतूक आिण साठवणूक खच जा त  आहते. 

8) उ पादनां या गणुव ते तफावत:      

कृषी उ पादनां या गुणव ेत मो ा माणात फरक आह,े यामुळे यांचे ेणीकरण आिण मानक करण काहीसे 

कठीण झाल ेआह.े उ पा दत व तंूम ये अशी कोणतीही सम या नाही, कारण ती एकसार या गुणव ेची उ पादने 

आहते. 
9) कृषी उ पादनाचंा अिनयिमत पुरवठा:      

कृषी उ पादनांचा पुरवठा अिनि त आिण अिनयिमत आह े कारण नैस गक प रि थतीवर कृषी उ पादन 
अवलंबून आह.े वेगवेग या पुरव ासह, मागणी जवळजवळ ि थर रािह यास, कृषी उ पादनां या कमतीम ये 

मो ा माणात चढ-उतार होतात. 
10) या:  

अंितम ाहकां ारे यां या वापरापूव  ब तेक शेती उ पादनांवर या केली जावी. या या कायामुळे शेती 

मालाचा भाव वाढतो. 
11) इतर अडथळे                             

साठवणूक, वाहतूक, टेिलक युिनकेशन, गुणव ा िनयं ण, पॅके जग, कमत जोखीम व थापन, पॉट माकटचे 

कमोिडटी ए सचजसह एक ीकरण, अिधकृत टोरेज आिण वेअरहाऊस, बाजारपेठे या नेतृ वात िव तार आिण 

अनुकूल े मवक सार या पायाभूत सुिवधांचा अभाव. कं ाटी शेतीला ो साहन दे यासाठी देशातील पधा मक 
शेती िवपणन व थेसाठी इतर काही मह वपूण अडचणी आहते. 
सूचना : 

खाली कृषी िवपणनात सुधारणा घडवून आण यासाठी काही उपाययोजना राबिव या जाऊ शकतात जेणेक न 
शेतकरी वगाला या य िमळू शकेल. 

1. शारी रक संवाद थािपत करा.           

2. कृषी पायाभूत सुिवधा िवकिसत करा.          

3. िनयिमत बाजाराची थापना करा.          
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4. साठवणूकआिण कोठार सुिवधा सवात दगुम भागात थापन करणे आव यक आह.े          

5. कृषी िश णावर भर ा.          

6. मािहती तं ान देशभर पोहोचले पािहजे.          

7. यो य दळणवळणसुिवधाअसणे आव यक आह.े          

8. शेती बाजारात िनयं ण आिण सम वय वाढवा.          

9. शेतकरी व कृषी- या युिनटला आ थक मदत माण वाढवा.          

10. नवीन िवपणन तं  िश ण अंमलबजावणी करावी.          

11. सहकारी िवपणन सुधारणे आव यक आह.े        

िन कष: 
              िवकसनशील अथ व थेची वैिश े सामाियक करतात तर ावसाियक शेती े ाम ये िवकसनशील 

अथ व थेची अनेक वैिश े आहते आिण याच कारे बदलत आहते.  पारंपा रक कृषी िवकासा या मागावर 

सारणी तयार क  शकतात कवा ते अशी एक अशी रणनीती िवकिसत क  शकतात जी मािहती देणारी 
असेल. औ ोिगक आिण अ-औ ोगीकृत शेती उ पादनामं य ेभेद करण ेह े सामािजक शेतीचे सोसायटीचे वैिश  

आह े. 

              संघटनांऐवजी थािनक आिण आंतररा ीय ापार अिधक आिण अिधक अनु िमत साख यां या आत 

राहतील अशा वातावरणासाठी धोरणे यो य आहते ह ेसुिनि त कर यासाठी धोरणां या चौकट चा पुन वचार केला 

पािहजे.  िवशेषत: (अंशतः) सावजिनक र या अनुदािनत संशोधन प रणाम, शेतकरी समथन आिण शेतकरी 

समथन सेवांचे ापार, बौि क मालम ा अिधकारांचा समावेश असावा . शेतकरी, िवशेषत: कुटंूिबयांना यो य 

सहा य सेवा (संशोधन, िव तार, आिण िश ण) िवकिसत कर यासाठी पुरवठा साख यांची गतीशीलता आिण 

सामािजक खच आिण फायद ेसमजून घेण ेगरजेचे आह.े 
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