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IX 

ऴतेी सेत्रातीऱ षरीत तंत्रहान  

   डॉ.यऴळंत धनाप्ऩा षरताले 

  वळळेकानंद कॉऱेज, कोल्षाऩूर 

 

गोवळारा : आजच्मा ऩरयस्थथतीभध्मे जगबयातीर अनेक देळ शामटेक तॊत्रसानाचा लाऩय करुन ळतेी आणण 

उत्ऩादकाच्मा हशतारा प्राधान्म देण्माचा प्रमत्न केरा आशे. ळतेी वलकावाच्मा दृष्टीने शलाभानाच्मा 
फदरारा वाभोये जाण्मावाठी आधनुनक तॊत्राचा अलरॊफ कयाला रागेर. वॊळोधन आणण त्माची 
अॊभरफजालणी शे बायताभध्मे खऩु लऴााचे आशे शे वला प्रमोग ळतेकऱमाॊऩमतं ऩोशचतीर माची ळाश्लती 
नवत.े ऩण कृवऴ षेत्रातीर व्मलशायाच्मा दृष्टीने तॊत्रसान खऩू व्माऩक आशे.ऩण मोग्म ऩाऊर उचरल्माव 

बवलष्मकाऱ उज्लर आशे म्शणून ळतेी वलकाव कामाषभ कयण्मावाठी जी.एभ.वऩकारा आणण तॊत्रसानारा 
मोग्म न्माम हदल्माव ळतेी वलकवीत झाल्माशळलाम याशणाय नाशी. 

कक-नोट :- कृवऴ तॊत्रसानातीर फदरता दृष्टीकोन, शामटेक तॊत्रसान, ळतेी 

प्रस्ताळना : बायत थलातॊत्र्म झाल्मानॊतय ळतेी व्मलवामात भोठ्मा प्रभाणात फदर झाल्माचे हदवून मेत 

आशे.मा ळतेी व्मलवामात अनेक रोकाॊची योजीयोटी ल योजगाय, फेयोजगाय माच ळतेी षेत्राने वाभालून 

घेतरा आशे. म्शून अरीकडच्मा काऱात ळतेी षेत्रात फऱमाच भोठ्मा प्रभाणात शामटेक तॊत्रसानाचा 
आवलष्काय झाल्माने ळतेी व्मलवामात शयीत क्ाॊती, नीर क्ाॊती, श्र्लेत क्ाॊती, घडून आल्माच े हदवून मेत 

आशे. ळतेी षेत्राभधनू आर्थाक, वाभास्जक, बौगोशरक षेत्राच े वलकाव वाध्म कयण्मावाठी ळतेी ऩामाबूत 

व्मलवाम भानून प्रथभ ळतेीचा भोठ्मा प्रभाणात वलकाव कयण्मावाठी आधनुनक ळतेी कवण्माच्मा ऩध्दती, 
ळतेीरा ऩाणी ऩुयलठ्माच्मा आधनुनक वुवलधा, उत्ऩादनाच्मा आधनुनक ऩध्दती, ककटकनाळके ल 

ऩेथटीवाईडव ् माॊच्मा भाध्मभातून ळतेी उत्ऩादन भोठ्मा प्रभाणात घेतरे जात आशे. मा ऩध्दतीने ळतेी 
वलकाव वाॊधण्मावाठी वयकायने अनेक मोजनाॊचा ळुबायॊब वुध्दा केरा आशे.मा मोजना भनयेगा, याष्रीम 

कृवऴ वलकाव मोजनाच्मा भाध्मभातून उत्ऩादकाच्मा ऩमतं ऩोशचवलल्मा जात आशे. 

 आजच्मा काऱात आधनुनक ळतेीचा ऩामा बक्कभ कयण्मावाठी ग्राभीण बागाऩमतं आर्थाक 

वुवलधा उऩरब्ध शोण्मावाठी फॉक ॊग वुवलधा मा ‘ई’ फॉक ॊग मोजनेच्मा भाध्मभातून उत्ऩादकाच्मा ऩमतं 

ऩोशचवलल्मा आशेत. तवेच अनेक वयकायी मोजना ‘ई’ गव्शानॊन्वच्मा भाध्मभातून ऩुयवलल्मा आशेत. मा 
‘ई’ गव्शानन्वच्मा भाध्मभातून आधनुनक ळतेीच ेवॊदेळ शलाभान वलऴमक भाहशती, ककड योग ननमॊत्रण ल 



Vivek Research Journal (online)    January Vol. V No II ISSN: 2581-8848 
 

Vivek Research Journal- A National Multi-disciplinary Peer Reviewed Bi-annual Journal Page 59 
 

प्रनतफॊधक उऩाममोजना केल्मा आशेत, इत्मादी भाहशती उत्ऩादकाना लेफऩोटार, भोफाईर ॲप्रीकेळन, 

ब्रॉगथऩॉट (Blogspot), पेवफुक, म-ूट्मुफ, टोर फ्र  क्भाॊक देलून इॊटयनेट वुवलधा वामफय शवक्मुरयटी 
तवेच वॅटेराईट ल ड्रोनच्मा तॊत्रसानाचा कृवऴ षेत्रात 100% लाऩय कयणे शे ळतेी प्रगतीच ेरषण वभजरे 

जाते. 

 आधनुनक काऱात कृवऴ वलबागाने ऩोटारच्मा वाशाय्माने ळतेकऱमाॊना एकाच वॊकेत थथऱालरुन वला 
आधनुनक भाहशती उऩरब्ध करुन देण्माचे धोयण आखरे आशे.त्माभुऱे जगातीर अनेक देळाॊनी ळतेी 
षेत्राभध्मे प्रगती कयण्माच्मा दृष्टीने शामटेक तॊत्रसानाचा लाऩय कयीत आशेत. फी.टी.काऩवा फयोफय 

जी.एभ.वऩकाची लाढ भोठ्मा प्रभाणात कयीत आशेत. बायत त्मारा अऩलाद आशे.वलकवीत देळाॊनी अनेक 

जी.एभ.वऩकाॊची रागलड भोठ्मा प्रभाणात केरी.बायताने पक्त दोनच जी.एभ.वऩकाॊची रागलड कयण्माव 

वुयलात केरी आशे.जी.एभ.वऩकाच्माभुऱे देळात भोठ्मा प्रभाणात लाढ शोत आशे.जी.एभ.वऩकाच्मा 
उत्ऩादनाभुऱे ळाश्लत वलकाव भोठ्मा प्रभाणात हदवून मेत आशे. 

 बायतावायख्मा वलकवनळीर याष्रात ळतेी वलकाव शी ळाश्लत थलरुऩाचा हदवून मेत आशे.ळतेीलय 

भोठ्मा प्रभाणात रोकवॊख्मेचा ताण अवून वुध्दा ळतेी वलकवीत कयण्माचे धोयण मोग्म अवून त्माचा 
अलरॊफ ळतेी षेत्रात केरा जात नाशी.म्शणून आधनुनक काऱात ळतेी वलकावावाठी त्माची व्माप्ती ऩाशून मा 
ळतेीलय शयीत क्ाॊतीच ेप्रमोग केरे तय ळतेी वलकाव भोठ्मा प्रभाणालय घडून मेईर.ऩायॊऩायीक ळतेी वोडून 

अरीकडच्मा काऱात म्शणजे दोन-चाय दळकाभध्मे ळतेी तॊत्रसानात खऩूच लाढ झारी आशे.तॊत्रसानाचा 
लाऩय आणण त्माचा थेट ळतेीलय लाऩय माभुऱे ऩमाालयण आणण भानलाच्मा गयजा माचा मोग्म भेऱ घारणे 

हशताच े अवते.त्मावाठी ळतेी व्मलवामात डडजीटर भॉडशेरॊग, इरेक्रॉननक तॊत्रसान, जी.एभ.ओ.कक्थऩय 

कॅळ-9, नॅनो तॊत्रसान, ड्रोन ल योफो माॊचा अचकू ननदानावाठी ग्रीन अकौउनटीॊग ऩध्दत अत्मॊत भशत्लाची 
आशे.ती वभजालून घेण्मावाठी ऩुढीर काशी भशत्लाच्मा फाफी वलचायात घेणे मोग्म ठयेर. 

1) ऴतेकऱ्याच े स्ळरुऩ :- बायतीम ळतेी मोग्म प्रभाणात कामाषभ ठऱण्मावाठी उत्ऩादकानी 
ननमोजनफध्द ल अचकू ळतेी व्मलवाम कयणे मोग्म ठयतो. त्मावाठी ॲग्रीवप्रन्मूअय शा तस ल सानी अवाला 
रागतो.ळतेभार उत्ऩादनाऩावून ते प्रकक्मा शोलून ग्राशकाॊऩमतं ऩोशचऩेमतं त्माच ेमोग्म त ेननमोजन कयता 
आरे ऩाहशज.े 

2) नैशर्गिक शंशाधनांचा ळाऩर :- ळतेी उत्ऩादन आर्धक प्रभाणात लाढवलण्मावाठी उऩरब्ध नैवर्गाक 

वाधन वॊऩत्तीचा लाऩय करुन ळतेी वलकावीत कयण्माचा प्रमत्न केरा ऩाहशजे. माभध्मे ऩाणी, जभीन, 
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शवॊचन ऩध्दती, एच.लाम.व्शी.ऩी.बफमाणाचा लाऩय ळतेी उत्ऩादनात लाढ कयण्माचा भानव लाढवलरा 
ऩाहशज.ेउदा.2011-12 भध्मे शवॊचन षेत्राभध्मे लाढ झाल्माव क्ॉऩ इॊटेस्न्वटी (Crop Intensity) 123.1 लरुन 

143.3% ऩमतं लाढ झाल्माचे हदवून मेत.ेत्माचप्रभाणे व्माऩायी वऩकाभध्मे 38% लरुन 69% ऩमतं लाढ 

झाल्माचे हदवून मेते. 

3)  ऊश ऴतेीतीऱ नळे तंत्रहान :- ळुगय केन इन पॉयभेळन आणण भॅनेजभेंट शवथटभ (SIMS) ब ू

लैसाननक भाहशती तॊत्राने ऊववऩकाचे ननमोजन केरे जाते. कृवऴ तॊत्रसानाची गयज बवलष्मकाऱात लाढणाय 

आशे.त्माभध्मे जैन तॊत्रसान, नॅनो तॊत्रसान, जी.एभ.ओ.च े तॊत्रसान, ळतेकऱमाॊऩमतं ऩोशचतीर अळा 
ऩध्दतीने ननमोजन कयाल.े ळतेकयी शा ॲग्रीवप्रन्मूअय फनलून रयभोट वेस्न्वॊग, योफोट वेन्वॉय व्दाये वऩकाचे 
अचकू ननदान कयण्मावाठी फौध्दीक षभतेच े प्रशळषण कें द्र थथाऩन करुन त्माव्दाये भेकॉटॉननक्व, 

शवॊथेटीक, जीलळाथत्र, फामोनॉशभक्व, शयीत अथाळाथत्र (ग्रीन इकॉनॉशभक्व) मावायखे नले वलऴम 

उत्ऩादकाना अभ्मावाले रागतीर. 

 अरीकड ेयोफोट भस्ल्टवेन्वॉय मॊत्रणेने ऩाणी, शला, खननजे, खताच्मा भात्रा, ककड ल योगाच ेननदान 

मालयीर उऩाम वशज उऩरब्ध शोते. मावॊफॊधीचे वॊळोधन 2025 ऩमतं ऩूणा शोलून त्माची लाणणज्म ऩणन 

प्रकक्मा ळतेकऱमाॊना उऩरब्ध कयाली त्माभुऱे शलेतीर भुऱाव्दाये उऩरब्ध शोणाऱमा काफानची भाहशती 
शभऱते. म्शणून भामक्ो क्राईभेंट चेंज डडयेक्टयाव्दाया शलाभानातीर फदराची नोंद करुन त्मा आधाये वऩक 

वॊयषण कयणे हशताच ेठयत.े 

4) 2030 ऩयतं कृवव तंत्रहान :- आधनुनक काऱातीर ळतेी तॊत्रसान अर्धक वलकशवत शोत अवल्माचे 
हदवून मेत आशे. त्माभध्मे जैल तॊत्रसान लमॊत्रसान, शवॊचन तॊत्रसान, जी.एभ.ओ., कक्थऩय कॅळ-9 ल 12, 

अचकु ननदानाची ळतेी तॊत्रसान, इरेक्रीक कृवऴ तॊत्रसान, वुटूय वॊलेदन तॊत्रसान, जैलळाश्लत तॊत्रसान, 

ऩोऴणषभ ळतेी तॊत्रसान, ॲर्ग्रशॉटाशरव्श थटॉक तॊत्रसान, लामयरेव अॅग्रीकल्चय ल शवॊथेहटक फामोरॉजीचे 
नले तॊत्रसान अळा फौस्ध्दक बाॊडलरी तॊत्रसानाची ळतेी षेत्रात ऩदाऩाण शोत आशे. अळा तॊत्राने ळतेी 
वलकावाच्मा दृष्टीने मा तॊत्राच्मा वाशाय्माने ळतेी षेत्रात चौथी क्ाॊती घडून र्चन्शे हदवून मेत आशेत. त्माच े

प्रभाण 2030 ऩमतं म्मुटेळन फामोरॉजी आणण D.N.A. ल R.N.A. तॊत्रसानाचा झऩाट्माने वलकाव शोत 

आशे.  

5) कृवव तंत्रहानाची ळगिळारी :- वऩक उत्ऩादनाऩावून त े उऩबोक्त्माच्मा शातात शभऱेऩमतं म्शणज े

कच्मा भाराऩावून त े ऩक्मा भाराभध्मे रुऩाॊतय शोण्मावाठी वऩकाची अनेक प्रकायात लगालायी कयाली 
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रागत.े ल एकच प्रकायच्मा उत्ऩादनाऩावून अनेक उऩउत्ऩादने ननभााण कयण्माची प्रकक्मा उद्मोगाभध्मे 

करुन त्माच ेअनेक वलबाग कयाले रागतात. ते आज आधनुनक ऩध्दतीने मॊत्राच्मा वाशाय्मान ेकयणे हशताच े

ठयत.े 

6) जीळऴास्त्रीय तंत्रहान :- ळतेीळावाचा जीलळाथत्र शा एक व्माऩक वलऴम आशे. माभध्मे आधनुनक 

बफमाणे, ककडनाळके, करभ, शामब्रीड तॊत्रसान, अरीकडची काफान ळतेी, ह्मुभव हटकवलणे, भस्ल्चॊग ल 

लाईल्ड व्शयामटीचे वॊळोधन माॊचा माभध्मे वभालेळ शोतो.तवेच वुक्ष्भ स्जलाणूच्मा जेनेहटक रान्वशभळन 

टेक्नॉरॉजी शी अरीकडची क्ाॊती आशे. दषु्काऱी बागाभध्मे उष्ण शला, वशन वऩके ल कभी ऩाण्मालय 

जगणायी वऩके मा D.N.A. ल R.N.A. मा प्रकक्मेभधनू उत्ऩादीत केरी जात आशेत. अरीकडच्मा वेंद्रीम 

ळतेीरा भोठ्मा प्रभाणात थथान हदरे आशे. म्शणून 2023 शे लऴा आॊतययाष्रीम शभरव्शॅट (बयड धान्म) लऴा 
म्शणून वाजये शोणाय आशे. 

7)  यांत्रत्रक कृवव तंत्रहान :- आधनुनक काऱात वलकवीत देळातीर ळतेी शी वलकवीत तॊत्राने भोठ्मा 
प्रभाणात केरी जात आशे. U.S.A. कॅशरपोननामा देळाभध्मे 500 त े 700 शेक्टय आधनुनक वऩके 

माॊबत्रक कयणाच्मा वाशाय्माने केरी जात.े माभध्मे कहटॊग प्रुननॊग, प्रॉहटॊग, वलडीॊग, टाईभय रालून शवॊचन 

वॊमॊत्र स्थप्रॊकरय, शालेथटीॊग ल भाकेटीॊग वाठीची ऩॅककॊ ग शी वला काभे मॊत्राच्मा वाशाय्माने केरी जातात. शे 

भोठे उत्ऩादन ड्रोन ल योफोटच्मा वाशाय्माने ऩीक वॊयषण ल ऩाशणी केरी जाते. ल त्माच े वलश्रेऴण 

ऑनराईन इन्पॉयभेळन घेलून ककट व्दाये त्लयीत भाहशती घेलून उऩाम केरे जातात. त्मा भाहशती नुवाय 

रागरीच त्मा वऩकालय मोग्म ती पलायणी केरी जाते. 
 जेनेहटकरी डडझाइन्ड पुड भारेतीर अशबमाॊबत्रक  तॊत्रसानाने जैवलक आणण ळायीरयक रुक थरेव ल 

थकला घारवलण्मावाठी अन्नघटक ननभााण कयता मेतो.मावाठीच े मॊत्र 2022 नॊतय फाजायात 

मेईर.त्माचप्रभाणे 2027 नॊतय इनवलॊरी भटन प्रणारी ट्मूफस्थटकच्मा भाॊवाच्मा थलरुऩात आणतामेत े

का?माच े वॊळोधन वुरु आशे.तवेच 2026 ऩमतं ळतेीची भळागत भानलाऐॊलजी योफोट कयेर अळाप्रकायच े

वॊमॊत्र 2026 नॊतय फाजायऩेठेत मेईर अवा अॊदाज आशे.अळी माॊबत्रक ळतेी शयीत अथाळाथत्राच्मा कषेत मेईर 

अव ेलाटते. 

8) ऩयािळरण शंरसण आणण जैळ तंत्रहान :- जी.एभ. तॊत्रसानाभुऱे ऩमाालयणाव धोका शोतो.तवेच 

आधनुनक वऩकालय जैलतॊत्रसानाव्दाये जी.एभ.वऩकाची लाढ वलऴायी औऴधे पलारुन केरी जात े ती वऩके 

वलऴायी फनतीर म्शणून जी.एभ.तॊत्रसानाभुऱे एका फाजूरा ऩमाालयण ल दवुऱमा फाजूरा भानली वॊथकृती 
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नष्ट शोत अवेर तय अळी वऩके घेण्माव वलयोध शोत आशे.म्शणजे माभुऱे प्रगती नततक  अधोगती हदवून 

मेत आशे. 

9) शौरऴतेी (Sun Farming) :- वौय उजाा शी नष्ट न शोणायी एक ळक्ती भानरी जाते. आधनुनक 

काऱात ळतेीरा ऩाणी ऩुयलठ्मावाठी वलद्मुत ऩॊऩाची गयज अवते.अळी गयज ऩूणा कयण्मावाठी 
वलद्मुतळक्ती ऐॊलजी वौय उजेचा लाऩय केरा तय उत्ऩादकाना अर्धक नपा शभऱेर म्शणून अरीकडच्मा 
काऱात वौय ळतेीरा भशत्ल प्राप्त झारे आशे. आज बायतातीर वुभाये 5,069 खेडगेालाना लीजऩुयलठा शोत 

नाशी तेथे वौय उजेचा लाऩय केरा तय अर्धक पामदा शोल ूळकेर. बायतात भाचा 2017 ऩमतं 7,771 वौय 

भोटाय ऩॊऩ फववलण्मात आरे आशेत. अळा तॊत्रारा ळावनाने 2.70 राखाची वफशवडी हदरी आशे. 

10) कार्िनची ऴतेी :- जैल तॊत्रसाना फयोफयच इतय घटक म्शणून काफानची ळतेी अग्रशक्कान ेमेत.े पक्त 

फामोटेक्नॉरॉजी ऩध्दतीने वला काशी वलकवीत शोईर अव े नाशी.त्मावाठी भातीतीर भामक्ोन्व आणण 

जरमुक्तता ननभााण कयाली रागत.े माभध्मे भातीतीर ह्मूभव ननभााण कयणे म्शणजे काफान ननभााण 

कयणे शोम. जशभनीतीर भातीची श्रीभॊती ह्मूभवभुऱे ल घनकचऱमाभुऱे ननभााण शोत े म्शणून अरीकड े

गलताऱ प्रदेळाभध्मे शलेत काफान ननभााण कयण्माऩेषा भातीत काफान ननभााण केरा तय जशभन अर्धक 

वऩकाऊ ल वुऩीक फनत.े 

11) कृवव जैळतंत्रहानाने उत्ऩादीत वऩकांची ऩणन व्यळस्था :- कृवऴ जैल तॊत्रसानाचा वलथताय इतय 

तॊत्रसानाच्मा तुरनेत खऩू झऩाट्माने शोत आशे. त्माभुऱे लेगऱी वऩक वॊथकृती ल कृवऴ वॊथकृती ननभााण 

शोत आशे.मा तॊत्रसानान े दषु्काऱी ऩरयस्थथती ऩूणाऩणे घारवलरी जात आशे.वभाजातीर रोकाॊची अन्न 

व्मलथथा ननभााण कयण्माचे वाभर्थमा मा ऩणन व्मलथथेभध्मे आशे.म्शणून ळतेकयी ल ग्राशक माॊच्मा हशताच े

शे तॊत्रसान अवल्माभुऱे माचा वलथताय अर्धक राबदामक शोणे गयजेच ेआशे. 

12) ळैहाननक ऴतेी :- बायतात अरीकडच्मा काऱात ळतेी षेत्राभध्मे आधनुनक मॊत्र,े तॊत्र,े बफ-बफमाणे, 

माभध्मे HYVP Seeds माचा लाऩय करुन ळतेी भोठ्मा प्रभाणात वलकवीत कयण्माचा प्रमत्न केरा जात 

आशे. ळतेी कवण्माच्मा ऩध्दतीभधीर आधनुनकता ल ळतेभार वलकण्माचे आधनुनक तॊत्र म्शणजे ‘ई’ 

कॉभवा आणण ळतेकऱमाॊना वफशवडी देणे इ. ऩध्दती आधनुनक ळतेी तॊत्राभध्मे लाऩयरे जाते. 
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13) ऑटोमायझऴेन :- थभाटा ळतेी ल ळतेीच ेमाॊबत्रक कयण केरे जात आशे. त्मातून भोठ्मा प्रभाणात 

उत्ऩादन घेतरे जाते ल ळतेीची वला काभे योफोटच्मा भाध्मभातून अनेक काभे केरी जातात. चारक वलयशीत 

प्रोगॅ्रभ करुन ळतेकयी आऩरी काभे करुन घेतात. 

 मा ऩध्दतीने बायतीम अथाव्मलथथेत शयीत वलकाव वाध्म कयालमाचा अवेर तय लयीर फाफीॊचा 
कामाषभ लाऩय करुन ळतेी षेत्राभध्मे शयीत वलकाव घडलून आणणे शे बवलष्माच्मा दृष्टीने उज्लर ठयणाय 

आशे.  

शारांऴ : ळतेी षेत्रातीर शयीत तॊत्रसान वाध्म कयण्मावाठी शयीत अथाव्मलथथेभध्मे ननमोजन ल 

कामाषभता, ‘ई’ वऩक ऩाशणी (ई) कागदऩत्र,े ई गव्शानॊनव, ‘ई’ कॉभवा, इरेक्रॉननक शवथटीभ भोठ्मा 
प्रभाणात याफलून वलकावारा मोग्म ती वाथ शभऱारी तय ळतेी षेत्रात शयीत क्ाॊती झाल्माशळलाम याशणाय 

नाशी. मावाठी वयकायच्मा मोजना छोट्मा ल भोठ्मा ळतेकऱमाॊना लेगलेगळ्मा करुन त्माची ऩाशणी ‘ई’ 

गव्शानन्वच्मा भाध्मभातून एकवॊघरयत्मा याफवलणे अत्मॊत भशत्लाचे ठयेर. मावाठी ‘ई’ व्मलथथाऩन यचना, 
वॊगणककम दृष्टीकोन, ळतेी तॊत्रातीर फदरता दृष्टीकोन मावाठी मोग्म ठयेर. मा वला गोष्टी ई भाकेटीॊग 

ऩध्दती फयोफय कामाषभ केल्मा तय ळतेी षेत्राचा बवलष्मकाऱ उज्लर आशे शे ननस्श्चत. शा वला चाॊगरा 
ऩरयणाभ मुला वऩढीलय वोऩवलणे ल त्माॊनी मा वला फाफीॊवाठी रष कें द्रीत कयणे भशत्लाच ेआशे. 
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