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सारांश  
  

 आधुिनक काळात ‘कृषी-पयटन’ जगामधील शहरी लोकांम ये लोकि य होत आहे. कृषी-पयटनामुळे 
शेतक-यांना यां या शेतामधून अित र  उ प  िमळते याचबरोबर थािनक लोकांना रोजगार सु ा ा  
होतो. ‘कृषी-पयटन’ ही अितशय साधी संक पना आहे. याम ये शहरी पयटक एक कवा दोन दवसाक रता 
शेतावर मु ाम करतात. तेथील  शेती मधील कामाचा अनुभव घेतात बैलगाडी सवारी, र सवारीचा अनुभव 
घेणे, पतंग उडवणे, तेथील परंपरागत खा  पदाथाचा आ वाद घेणे, परंपरागत कपडे प रधान करणे, तेथील 
थािनक संसकृती समजून घेणे, थािनक संगीत वा  व नृ याचा आ वाद घेणे, शेतातील ताजे पदाथ खरेदी 

करणे इ. गो चा अनुभव घेत या जातो. महारा ाम ये िवदभातील शेतकरी जा त आ मह या करतात यामुळे 
पि म महारा ा या तुलनेत येथील शेतक यांसाठी ‘कृषी-पयटन’ हा वसाय जा त गरजेचा आहे. भारताम ये 
महारा  रा य   ‘कृषी-पयटन’ वसाया या िवकासाम ये अ ेसर आहे. भारतातील कृषी अथ व थेम ये 
‘कृषी-पयटन’ वसायाची संक पना अितशय मह वपूण आहे कारण कृषी-पयटन म ये   थािनकांचा मु यत: 
गरीब शेतक याचा सहभाग वाढ यास  थािनक अथ व थेचा िवकास होऊन गरीबी कमी हो यास मदत होते. 
कृषी-पयटन हे शेतक यांचे अित र  उ प ाचे साधन असून, यामुळे रोजगारा या नवीन संधी उपल ध होते 
तसेच शै िणक मू य व सां कृितक आदान दान होते.  
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भौगोिलक दृ ीने अमरावती िज ातील सातपुडा पवता या पाय याशी असले या चांदूर 
बाजार, अचलपूर, मोश  व व ड तहसील मधील शेताम ये ‘कृषी-पयटनाला जा त वाव आहे. कृषी-पयटना या 
िवकासासाठी कृषी उ प ािवषयी जागृती व शेतजमीनीचा यो य वापर करणे गरजेचे आहे.  

तावना  

  ‘कृषी-पयटन’ हे पयटन ामीण सं कृतीवर आध रत असून आधुिनक काळाम ये पयटकांना 
ामीण सं कृतीचे आकषण अस यामुळे पयटक कृषी-पयटनाकडे आक षत होत आहे यामुळे तुत संशोधन 

प ात पयटकां या आकांशांचे अ ययन कर यात आले आहे. यामुळे कृषी-पयटनाचा िवकासा बरोबर आ थक 
िवकासाला चालना िमळ यास मदत होईल. तुत संशोधन प ात कृषी-पयटनाची स ि थती, िवकास व 
भावी संभा ता यां या सोबतच अमरावती िज ातील कृषी-पयटन क पाची ि थती या िवषयीचे अ ययन 
कर यात आले आहे. कृषी-पयटनाने रोजगाराची िन मती, शेतक यां या उ प ात वाढ होत अस यामुळे 
शहराकडे होणा या थलांतराम ये घट होते. अमरावती िज ातील शेतकरी आ थक संकटाम ये अस यामुळे 
यां या आ थक िवकासा या संधी शोधणे गरजेचे आहे.  

बीजसं ा 

     कृषी-पयटन, कृषी या  

उ े  

  अमरावती िज ातील कृषी-पयटनाचा  िवकास व संभा ता शोधणे. 

संशोधन प ती  

  अमरावती िज ातील कृषी-पयटनाचा िवकास व संभा ता शोध याक रता कृषी-पयटनाशी 
संबंिधत आकडेवारी  व मािहती िमळिव यासाठी िविवध ोतांचा उपयोग कर यात आला. या 
संशोधनाक रता ाथिमक तसेच दृतीय आकडेवारीचा उपयोग कर यात आला. ाथिमक आकडेवारीक रता 
१५० उ रदा यांना नमुना िनवड प ीने िनवड यात आले. हे १५० उ रदाते वेगवेग या कुटंुब, संघटना व 

वसाियक सं थाचे  ितिनिध व करतात. आकडेवारी संकिलत कर यासाठी एक छोटी ावली तयार 
कर यात आली. या ावली म ये कृषी-पयटनाशी संबंिधत वासाचे कती अंतराला व एका स एका 
दवसाक रता येणा या कती खचाला ाधा य देतात यािवषयी  िवचार यात आले. दृतीय मािहती संशोधन 

पि का व वृ प ातील लेख आिण ICAR, ATDC व  MTDC यां या अिधकृत websites व न घेतल .  
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अ यास े   

भौगोिलक दृ ा अमरावती िज ा िवदभा या उ र म य भागात येतो. अमरावती 
िज ाचा िव तार २००२२”उ र ते २१०४६” उ र अ वृ  आिण ७६०३७”पूव ते ७८०२७” पूव रेखावृ  
आहे. अमरावती िज ा या उ रेला म य देशातील सातपुडा पवत रांगा असून या पवत रांगां या 
पाय याशी अमरावती िज ातील मेळघाट, देश येतो. अमरावती िज ा या पूवला वधा िज हा, पि मेला 
अकोला िज हा आिण दि णेला यवतमाळ िज हा आहे, (नकाशा .१) अमरावती िज हयाचे े फळ १२२१२ 
चौ. क.मी. असून महारा ा या ३.९६% े  या िज ाने ापलेले आहे. २०११ या जनगणनेनुसार 
अमरावती िज ाची लोकसं या २८८८४४५ आहे. अमरावती िज ाम ये १४ तहसील असून १६९३ आबाद 
गावे आहेत.  
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 (नकाशा . १) 
 
आकडेवारीचे िव ेषण  

  सव ण करीत असतांना १५० उ रदा यांना नमुना िनवड प ीने िनवड यात आले. हे १५० 
उ रदाते वेगवेग या कुटंुब, संघटना व वसाियक सं थाचे  ितिनिध व करतात. याम ये कुटंुबाचे 

ितिनिध व करणारे १२५, संघटना चे ितिनिध व करणारे १५ व वसाियक सं थाचे ितिनिध व करणारे 
१० उ रदाते होते. हे उ रदाते मु यत: शहरी भागातील असून याचे वय २१ ते ५८ वष आहे. यातील 
ब तांश उ रदाते हे कमी सामिजक सहभाग असणारे आहे. ावलीचे िवतरण क न आकडेवारी गोळा 
कर यात आली. एकूण उ रदा यांपैक  ५०% उ रदा यांना कृषी-पयटनाबाबत फारशी मािहती न हती तसेच 
यातील ३/४ उ रदा यांना  कृषी-पयटनाला ये यास इ छुक आह.े एकूण उ रदा यांपैक  सुमारे ६४% 

उ रदाते शेतामधील कृषी यांम ये सहभागी हो यास  इ छुक आहे तर  ६०% उ रदाते  ामीण 
लोकासोबत संवाद साध यास  इ छुक आह.े खालील  िवचारले असता पुढील सारणी माणे उ र 
िमळालीत  

१) कृषी-पयटनाचे थळ कती अंतरावर आपण पसंत कराल ?  

अ. . उ रदाते गट  
अंतर  

< २५  

क.मी. 

२५ – ५०  

क.मी. 
> ५०  क.मी. एकूण  

१  कुटंुब  ३१  ४३  ५१  १२५  

२  वसाियक सं था ३  ४  ३ १०  

३  संघटना ४  ४  ७  १५  

 एकूण  ३८  ५१  ६१  १५०  

सारणी .१ 
वरील सारणी . १ व न असे प  होते क ,  वेगवेग या  उ रदा यां या गटाने ५० क.मी. 

पे ा जा त अंतराला ाधा य दले. कारण पयटक कृषी-पयटनासोबतच सहलीचा सु ा आनंद लुट यास 
ाधा य देतात. केवळ वसाियक सं थानी अमरावती पासून २५ ते ५० क.मी. अंतराला ाधा य दले   
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२) एका दवसाक रता ित  कती पये खच कर यास तयार आहे?  
 

अ. . उ रदाते गट  
एका दवसाक रता ित  पये खच कर यास तयार 

< ५०० . ५०० – १०००  > १००० .  एकूण  

१  कुटंुब  ४१  ६२  २२  १२५  

२  वसाियक सं था २  ५  ३  १०  

३  संघटना ५  ७  ३  १५  

 एकूण  ४८  ७४  २८  १५०  

सारणी .२  
 

वरील सारणी . २  व न असे प  होते क, सवच गटातील उ रदा यांची ित  ित 
दवस ५०० ते १००० पये खच कर याची मता आहे. काही कृषी-पयटनाशी संबंिधत त ाशी चचा केली 

असता तसेच इंटरनेटवर कृषी-पयटना या कमतीचा अ यास केला असता १० ते १५ लोकां या गटाक रता 
ित  ित दवस ६०० ते ८०० . कमत आढळली.   

    

िन कष  
तुत संशोधनाचे पुढील िन कष आहे. 

 

 अमरावती िज ातील कृषी-पयटनाक रता व ड मोश  चांदूरबाजार व अचलपूर तहसील मधील 
सातपुडा पवता या पाय याचा भाग भौगोिलक दृ ीने आदश आहे.  

  एकूण उ रदा यांपैक  सुमारे ६४% उ रदाते शेतामधील कृषी यांम ये सहभागी हो यास  इ छुक 
आहे तर  ६०% उ रदाते  ामीण लोकासोबत संवाद साध यास  इ छुक आहे. 

 मागील दोन वषात कृषी-पयटनामुळे शेतक यांचे २०ते ३०% उ प ात वाढ झाली   
 वेगवेग या उ रदा यां या गटाने अमरावती पासून ५० क.मी. पे ा जा त अंतराला ाधा य दले. 
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 सवच गटातील उ रदा यांची ित  ित दवस ५०० ते १००० पये खच कर याची मता 
आहे. 

 कृषी-पयटनाने रोजगाराची िन मती, शेतक यां या उ प ात वाढ हो यास वाव आहे. 
 कृषी-पयटनामुळे थिनक कृषी उ प ािवषयी व शेत जिमनी या उपयोग बाबत जाग कता िनमाण 

होते.  
 अमरावती िज ातील लहान शेतक यां या अि त वासाठी कृषी-पयटन उपयु  ठरणार आहे.  
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