
भारतीय शेतीची 

भारत हा कृिष धान देश आहे. कारण भारताम े ब सं  लोक 

उपजीिवकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. भारतातील ब सं  लोकसं ा 

खे ात राहत असून शेती हा ांचा मु  वसाय आहे. भारता ा 

रा ीय उ ात शेतीचे फार मोठे योगदान आहे. भारतातील जनतेला 

अ धा  आिण उ ोगांना क ा माल पुरिव ाची जबाबदारी शेतीवर 

आहे. भारतीय अथ व थेची संपूण मदार शेतीवर अवलंबून आहे. 

णून शेतीला भारतीय अथ व थेचा कणा असे संबोधले जाते. 

भारतीय अथ व थेतील शेतीची वैिश े, मह  व सम ा ाचे 

िववेचन पुढे केले आहे. ७.२ भारतीय शेतीची वैिश े भारतीय शेतीची 

पुढील वैिश े आढळून येतात. 

(१) शेती हे उपजीिवकेचे एक साधन - भारतीय शेतकरी आप ा 

शेतीकडे एक वसाय या ि कोनातून न पाहता उदरिनवाहाचे एक 

साधन णून बघतात. वसाया भाणे शेतीम े अिधक न ाची ेरणा 

नसते. ामुळे अिधक क  क न शेतीमधून अिधक उ ादन 

काढ ाची ेरणा भारतीय शेतक यांम े आढळून येत नाही.  

(२) मा ूनचा जुगार - भारतातील ब तांश शेती सव ी मा ून ा 

पावसावरअवलंबून आहे. एकंदर लागवडीखालील शेतजिमनीपैकी 

जवळपास १/३ पे ा कमी অिमनीलाच पाणी पुरव ा ा सोयी उपल  

आहेत. मा ूनचा पाऊस अिनयिमत आिण अिनि त असतो. ामुळे 



कधी कमी पाऊस झाला तर कोरडा दु ाळ पडती तर कधी अती 

पावसामुळे ओला दु ाळ पडतो. ामुळेच भारतीय शेतीला मा ूनचा 

जुगार असे | णतात. 

(३) शेतजिमनीची िवषम वाटणी भारतात शेतजिमनी ा मालकीबाबत 

आ ंितव िवषमता आहे. देशातील एकूण शेतजिमनीपैकी २३.५ ट े  

जमीन ७२.६ ट े  शेतक-यां ा मालकीची आहे तर िततकीच णजे 

२६.३ ट े  जमीन केवळ ३ ट े  । शेतक यां ा मालकीची आहे 

आिण उरलेली ५०.२ ट े  जमीन २४.४ ट शेतक यांकडे आहे. (४) 

धारण े ाचा लहान आकार - भारतातील शेतजिमनीचे मो ा माणावर 

आंतरिवभाजन आिण अपखंडन होऊन लहानलहान आकाराचे जिमनीचे 

तुकडे पडले आहे ामुळे अ ंत लहान आकाराची धारण े े अ ात 

आली आहेत आिण अशा छोटा छो ा धारण े ावर मालकी असले ा 

लहान शेतक याची सं ा बरीच मोठी आहे.  

(५) परंपरागत प तीने शेती - भारताम े शेतीची लागवड परंपरागत 

प ती केली जाते. या प तीम े लागवडीसाठी िवशेषत: मानवी 

माचा आिण पशुधनाचा मो ा माणावर वापर केला जातो. ब तांश 

शेती पावसावर अवलंबून आहे. 
 

(६) अ  उ ादकता - भारतीय शेती परंपरागत प तीने केली जात 

अस ामुळे भारतीय शेतीची उ ादकता इतर देशा ा तुलनेत फार 



कमी आहे. भारतीय शेती ा अ  उ ादकतेला अनेक घटक 

जबाबदार आहेत. 

(७) िनधन शेतकयाचे अिधक माण - भारतातील एकूण 

शेतक यांपैकी ब सं  शेतकरी गरीब आहेत. आधुिनक प तीने शेती 

कर ासाठी लागणारे भांडवल ां ाजवळ नाही. ामुळे पाणीपुरवठा, 

रासायिनक खते, सुधा रत िबयाणे, कीटकनाशके इ ादीचंा वापर 

क न शेतीची उ ादकता वाढवू शकत नाहीत. 

(८) भूिमहीन शेतमजुरांचे अिधक माण - भारतात जवळपास १८ ते 

२० ट े  भूिमहीन शेतमजूर आहेत. जगातील इतर कोण ाही 

कृषी धान देशात भूिमहीन शेतमजुरांचे इतके मोठे माण आढळत 

नाही. कारण ा देशांम े शेतजमीन पुरेशा माणात उपल  

अस ामुळे भूिमहीन शेतमजुरांचे माण फारच अ  आहे. 

(९) पीकांची िविवधता - भारतात वेगवेग ा रा ात हवामान व 

पज मान वेगवेगळे अस ामुळे भारतीय शेतीम े िविवध कारची िपके 

घेतली जातात. उदा. - आसामम े चहा, पंजाबम े ग , महारा ात 

तांदूळ व ऊस इ ादी. 

(१०) अिशि त शेतकरी वग - भारतातील ब तांश शेतकरी अिशि त 

अस ामुळे ांना लागवडीचे नवीन तं  लवकर अवगत होत नाही. 

तसेच ते दैववादी वृ ीचे असतात ामुळे उ ादन वाढीसाठी अिधक 

य  कर ाची िज  ां ाम े िदसून येत नाही 



(११) शेतकरी आ ह ा - भारतात सीमांत िकंवा अ भूधारक 

शेतक यांची सं ा सवािधक आहेत, ां ाजवळ शेतीशी संबंिधत 

आव क काय कर ास पैसा नसता तस अ ान व िनर रतेमुळे 

बचतही नसते. ामुळे हा वग शेती व घरखचाक रता महाजन सावकार 

यां ाकडून जा  दराने ाजावर पैसे उधार घेतो. प रणामतः तो 

आणखीच कबा बुडतो व कधी कधी आ ह ेस वृ  होतो. 

महारा ातील िवदभ, मराठवाडा, तेलंगाना आं देश, म देश येथे 

शेतकरी आ ह ेचे माण अिधक आहे. 

भारतीय अथ व थेत शेतीचे थान/मह  भारता ा अथ व थेत शेतीचे 

थान अ ंत मह ाचे अस ाची पुढील आहेत. 

(१) उपजीिवकेचे मु  साधन - शेती हे भारतीय लोकांचे ठपजीिवकेचे 

मु  साधन आहे. देशातील जवळपास ६८.८४% लोकसं ेचा शेती हा 

मुख वसाय आहे. इतर देशा ा तुलनेत भारतीय लोकसं ेचा फार 

मोठा िह ा शेतीवर अवलंबून आहे, परंतु िविवध कारणांमुळे भारतीय 

शेतीची उ ादकता अ ंत कमी आहे.  

(२) रोजगाराचे मुख साधन - २००१ म े भारतात कायकारी 

लोकांपैकी जवळजवळ ६०% लोक शेतीत काम करीत होते. भारतीय 

अथ व थेत शेती हे रोजगार पुरिवणारे फार मोठे े  आहे. ामुळे 

भारतीय अथ व थेत शेतीला फार मह  आहे.  



(३) रा ीय उ ाचा मु  ोत - १९९६-९७ म े देशा ा एकूण 

रा ीय उ ाम े २६.१% वाटा शेतीचा होता. जवळजवळ १/४ पे ा 

जा  रा ीय उ  शेतीपासून िमळत अस ामुळे भारतीय अथ व थेत 

शेतीला अन साधारण मह  आहे. २००९-१० म े रा ीय उ ातील 

शेतीचा वाटा १६.९% पयत कमी झाला. 

(४) सरकारी उ ाचे मु  साधन देशातील क  व रा  सरकारला 

शेतीपासून बरेच उ  िमळते. शेतीवरील आयकर, जमीन महसूल, 

शेतसारा, पाणीप ी यापासून सरकारला बरेच उ  िमळते. यािशवाय 

चहा, तंबाखू इ ादी शेतमालापासून उ ादन कर व िनयात करापासून 

उ  िमळते. शेतमालाची रे े ारे ने-आण होत अस ामुळे भा ाचे 

पानेही सरकारला उ  िमळत असते. 

(५) िवदेशी ापारात मदत - भारत हा चहा, ऊस व शगदा ाचे 

उ ादन करणारा जगातील सवात मोठा देश आहे. क ा ूट व 

लाखे ा उ ादनात भारताचा एकािधकार आहे. यािशवाय तांदूळ, 

कापूस व तीळ यांचे उ ादन मो ा माणावर होते. भारतीय शेतमाल 

ब याच माणात िवदेशात िनयात केला जातो. ामुळे शेतमाला ा 

िनयातीपासून भारताला मो ा माणात िवदेशी चलन ा  होते. .या 

िवदेशी चलना ा साहा ाने िवदेशातून अवजड यं साम ी खरेदी करता 

येते. 



(६) क ा मालाचा ोत - भारतातील कापड, साखर, ूट व तेल 

उ ोग पूणतः शेतीवर अवलंबून आहेत. कारण या उ ोगांना लागणारा 

क ा माल शेतीतूनच पुरिवला जातो. क ा मालाचा पुरवठा शेतीमधून 

होत अस ामुळे भारतात या उ ोगांचा िवकास झाला आहे. (७) 

पशंूक रता चारा - भारतात पशुधन मोठया माणावर आहे. पशंूक रता 

लागणारा चारा पुरिव ाचे काम शेती करते. भारतात अनेक िठकाणी 

िपकांची कापणी ानंतर पशु क रता चा याचे पीक घेतले जाते. 

अशा कारे मानवाक रता अ धा  व पशंूक रता चारा पुरिव ाचे काम 

शेती करते. पशु शेतीवर अवलंबून असतात तर शेती पशंूवर अवलंबून 

असते. 

(८) आिथक थैय - उ ोग आिण शेती ही दो ी े े पर रावलंबी 

तसेच पर रपूरक आहेत. शेती ा िवकासामुळे उ ोगांना हवा 

असणारा क ा माल िमळतो आिण उ ोगां ा िवकासामुळे शेतीला 

रासायिनक खते, अवजारे व यं सामु ी उपल  होते. अशा कारे शेती 

आिण उ ोग ा दो ी े ांचा संतुिलत िवकास झाला तरच देशात 

आिथक थैय िनमाण होऊ शकते 

(९) आिथक िनयोजनात मह  - देशा ा आिथक िनयोजनात शेतीला 

मह ाचे थान आहे. देश अ धा ा ा बाबतीत आ िनभर झा ास 

देशाची फार मोठी सम ा दूर होऊ शकते. णूनच देशा ा 

पंचवािषक योजनेत शेती िवकासाला ाधा  िदले जाते. 



(१०) आिथक िवकासात मह  देशाचा आिथक िवकास घडवून 

आण ासामी शेतीचा िवकास होणे आव क आहे. देशात शेतीचा 

िवकास झा ास उ ोगाचा िवकास होऊन रा ीय व दरडोई उ ात 

वाढ होते. ामुळे देशाचा आिथक, सामािजक, राजकीय व 

सां ृ ितक िवकास घडून येतो. 

(११) िवकि त अथ व था भारताची अथ व था शेती धान आहे. 

भारतीय शेती देशभर िवखुरलेली आहे. णजेच भारताची अथ व था 

िवकि त आहे. ामुळे िवकि त अथ व थेचे संपूण लाभ आप ा 

देशाला िमळतात. 

भारतीय शेतीशी संबंिधत सम ा 

भारतात शेतीला एक रा ीय वसाय समजले जाते. ाचे मुख कारण 

णजे भारतीय लोकसं ेचा ६८.८४ ट े  भाग या वसायाशी 

संबंिधत आहे. परंतु अ ंत खेदाने णावे लागते की भारतीय 

शेतीसमोर असं  सम ा आहेत. डॉ. ाऊ न यांनी असे टले 

आहे की, "भारतीय समाजात ा माणे दिलत जाती आहेत ा माणे 

भारतीय अथ व थेत काही दिलत वसाय आहेत. ापैकी शेती हा 

एक आहे." शेती ा लागवडीची पारंप रक प ती, भांडवलाचा अभाव, 

भू-सुधारणांची अपूणता, शेतमाला ा िव ीची सम ा इ ादी 

अडचणीमुळे भारतीय शेती- वसाय देशा ा गरजा पूण कर ास 

असमथ आहे. ा असमथतेचे मुख कारण णजे शेती 



वसायासमोर असले ा िविवध सम ा होत. ातील मुख सम ा 

पुढील माणे. 

(१) लोकसं ेचा अ ािधक भार - भारताची लोकसं ा झपा ाने 

वाढत आहे. परंतु ामानाने औ ोिगक िवकासाची गती मा  मंद 

अस ामुळे शेतीवर अित र  लोकसं ेचा भार िनमाण झाला आहे. 

शेतीचे सतत आंतरिवभाजन व अपखंडन होत आहे व अनािथक 

धारण े ाची सं ा सतत वाढत आहे. वाढ ा लोकसं ेचा शेतीवर 

अित र  भार पडत अस ामुळे ती ी शेतजिमनीचे माण कमी 

होत आहे. वाढ ा लोकसं ेमुळे भारतात शेतीवर अवलंबून असले ा 

काय म लोकांचे माणही इतर देशा ा तुलनेत बरेच जा  आहे. 

२००१ ा जनगणनेनुसार भारतातील एकूण काय म लोकांपका ६०% 

लोक शेतीवर अवलंबून आहेत तर ेटि टनम े काय म लोकांपैकी 

फ  १.८% अमे रकेत २.१% व ऑ ेिलयात ४.५% लोक शेतीवर 

अवलंबून आहेत. 

(२) शेतीचा लहान आकार - वाढती लोकसं ा, वारसा ह  

कायदा, शेतीवरील ेम, शेतक याचा अिशि तपणा इ ादी कारणांमुळे 

हजारो वषापासून भारतात आंतरिवभाजा व अपखंडनाची ि या 

अखंडपणे सु  आहे. ामुळे शेताचा आकार अ ंत लहान झाला 

असून एकाच शेतक या ा मालकी ा शेतजिमनीचे लहान-लहान तुकडे 

इतर  िवखुरलेले िदसून येतात. शेता ा लहान आकारामुळे िपकांची 



राखण, कंुपणाची व था, पाणी पुरव ाची सोय, आधुिनक अवजारे 

व सुधा रत बी-िबयाणे इ ादीचंा उपयोग क न आधुिनक प तीने शेती 

करता येत नाही. 

(३) दोषपूण भू- व था प ती - भारतात ातं पूव काळात 

असणारी भू व था प ती अ ंत दोषपूर्ण होती. शेतक यांची 

जिमनीवर मालकी न ती. जमीन ही जमीनदार, जागीरदार, इनामदार 

यां ा मालकीची होती. ातं ा ीनंतर जमीनदारी प तीचे उ ाटन 

क न भू-सुधार कायदे मंजूर कर ात आले. तरीपण शेतक यां ा 

प र थतीम े कोणताही समाधानकारक बदल झाला नाही. अजूनही 

ब याच शेतक यांजवळ त: ा मालकीची जमीन नाही. कस ाक रता 

दुस याकडून खंडाने जमीन ावी लागते. ासाठी भरमसाठ खंड ावा 

लागतो व शेतक यांकडून ही जमीन के ाही काढून घेतली जाते. भू-

व थे ा अशा प तीम े भूमीम े सुधारणा करणे कदािपही शक्य 

नाही. णून शेती ा उ ादकतेवर ाचा िवपरीत प रणाम झा ाचे 

िदसून येते. 

(४) पावसाचा अिनयिमतपणा - भारतातील ब तांश शेती पावसावर 

अवलंबून आहे. पाऊस वेळेवर आिण पुरेसा पडला तरच उ ादन 

चांगले येते. परंतु भारतात पडणा या पावसात कमालीचा अिनयिमतपणा 

आहे. कधी फार लवकर तर कधी फार उिशरा पाऊस पडतो, तसेच 

कधी अ ंत कमी तर कधी बराच जा  पाऊस पडतो. ामुळे 



कोर ा िकंवा ओ ा दु ाळाची प र थती िनमाण होते. अशा कारे 

भारतीय शेती मा ूनचा जुगार झाली आहे. 

(५) पाणी पुरव ा ा सोयीचा अभाव - भारतीय शेतीची मा ून ा 

जुगारापासून सुटका कर ासाठी पाणी पुरव ाची सोय करणे आव क 

आहे. परंतु भारतात अजूनही पाणी पुरव ा ा सोयीचंा पुरेसा िवकास 

न झा ामुळे अनेक िठकाणी कोर ा दु ाळाची प र थती िनमाण 

होते. भारतातील एकूण लागवडीखालील जिमनीपैकी १/३ पे ा कमी 

जिमनीला पाणी पुरवठा होतो व बाकीची जमीन मा  पावसावरच 

अवलंबून आहे. 

(६) खतांचा अभाव भारतीय शेतकरी अिशि त अस ामुळे ते शेणा ा 

गोव या क न ाचा इंधनासाठी उपयोग करतात. ामुळे पुरेसे 

शेणखत उपल  होत नाही. रासायिनक खतांचा थोडाफार उपयोग 

केला जातो. परंतु ा खतां ा िकमती ब याच जा  अस ामुळे गरीब 

शेतकरी ांचा उपयोग क  शकत नाहीत. अशा कारे भारतीय 

शेतीला पया  खतांचा पुरवठा होत नस ामुळे शेतीची उ ादकता 

कमी झाली आहे. 

(७) सुधा रत बी-िबयाणांचा अभाव - भारतीय शेतकरी सुधा रत बी-

िबयाणांचा वापर करीत नाही. याचे मुख कारण णजे एक तर 

ाला ही िबयाणे माहीत नसतात न िकंवा दुसरे णजे ही िबयाणे 



ाला परवडणारी नसतात. ामुळे तो आप ा शेतीत परंपरागत व 

िनकृ  िबयाणाची पेरणी करतो. प रणामतः उ ादन कमी येते. 

(८) जुनी-पुराणी (परंपरागत) अवजारे मशागतीक रता अजूनही जुनी-

पुराणी अवजारे वापरतो. या अवजारां ा उपयोगामुळे भारतीय शेतकरी 

शेती ा जिमनीचा केवळ ३-४ इंचाचा थरच आलटून-पालटून बदल ा 

जातो, सखोल मशागत होत नाही. जिमनी ा आतील सुपीक भाग वर 

येत नाही. ामुळे िपकाक रता ा सुपीकतेचा काहीच उपयोग होत 

नाही. प रणामतः कृषी उ ादन बरेच कमी येते. 

(९) भांडवलाचा अभाव - भारतीय शेतकरी द र ी अस ामुळे कृषा 

िवकासासा लागणारे भांडवल ा ाजवळ नसते. ामुळे तो सुधा रत 

बी-िबयाणे, रासायिनक सुते आधुिनक अवजारे इ ादीचंा वापर क  

शकत नाही. प रणामतः शेतीची उ ादकता क होते. 

(१०) कृषी याचा अभाव - भारतीय शेतकरी अ ंत गरीब 

अस ामुळ ाल शेतीिवषयक िविवध कामाक रता कज ावे लागते. 

सहकारी सिम ा, भू-िवकास बक वािण  बँका इ ादी कृषी 

याचा पुरवठा करतात, परंतु तो गरजे ा मानाने कमी अस ामुळे 

भारतीय शेतक याला शेवटी सावकारांकडून जा  ाज दरावर असे 

जाचक अटीवंर कज ावे लागते. 

(११) दोषपूण िवपणन व था - सावकाराचे कज, पैशाची 

आव कता सं हणाचा अभाव, वाहतुकीचा अभाव इ ादी कारणांमुळे 



भारतीय शेतक यांना आपला माल गावातील सावकाराला िकंवा 

ापा याला िवकावा लागतो. गावात िवकले ा मालाची िकंमत ही 

बाजारातील िकमतीपे ा बरीच कमी असते. भारतातील जवळपास ६५% 

शेतमालाई िव ी गावातच केली जाते. बाजारात जो माल िवकला 

जातो, ा माला ा िव ी िकमतीच बराच मोठा भाग म थां ा 

खशात जातो. यािशवाय बाजारातील खोटी वजने व मापे िविवध 

कार ा कपाती, अनेक गैर कार यामुळे शेतक याला ा ा मालाची 

फारच कम िकंमत िमळत असते. 

(१२) जिमनीचे रण - वादळी हवा, मुसळधार पाऊस व कडा ाचे 

ऊन यामुळे जिमनी ा पृ भागाचा वरचा थर उडून िकंवा वा न जातो 

व ामुळे जिमनी ा सुिपकतेच हास होतो. यालाच 'भू- रण' असे 

णतात. भू- रणामुळे जिमनीतील नैसिगक गुण ् न  होतात व 

ामुळे शेती िन पयोगी होते. डोगंराळ देश, कुरणे व पडीक जमीन 

म रणाने ासलेली आहे. असा अंदाज कर ात येतो की, रण  

जमीन संपूण जिमनी  े फळा ा १/४ आहे. देशात दरवष  भू-

रण ारे जिमनीचा २०% पृ भाग न  हो आहे. ामुळे शेतीची 

उ ादकता कमी होत आहे. 

(१३) दोषपूण सामािजक व था - जातीभेद भारतीय समाजाचे 

मह ाचे वैिश  आहे. तसेच भारतीय लोकांवर जाती थेचा व सामािजक 

ढी, परंपरांचा बराच भाव शेतक याचा मुलगा वेळ पडली तर 



उपाशी राहील, परंतु चांभाराचे अंमलात आण ात भारतीय शेतकरी 

नेहमीच मागे पडत अस ामुळे उ ादकतेत वाढ होत नाही. 

(१५) शेती एक जीवन िनवाहाचे साधन - भारतात अजूनही िक ेक 

शेतकरी शेतीकडे एक लाभ द वसाय या ीने न पाहता ते एक 

उदर िनवाहाचे साधन णूनच पाहतात. ामुळे शेतीचा िवकास क न 

कृषी उ ादनात वाढ घडवून आण ाची वृ ी ां ात नसते. केवळ 

पोट भर ापुरते उ ादन व खचापुरती रोख िपके झाली णजे पु ळ 

झाले अशी ांची धारणा असते. शेतीम े नफा िमळतो ही क ना 

देखील ां ा मनाला िशवलेली नसते. ामुळे 'न ासाठी शेती' हे 

ांचे उि  कधीच नसते. 

शेतीची उ ादकता  

शेती हा भारतीय लोकांचा अ ंत ाचीन व मह पूण वसाय आहे. 

भारतीय लोकांना अनेक शतकापासून शेती कर ाचा अनुभव आहे. 

ब सं  लोकांचे रोजगारीचे व उदरिनवाहाचे ते एक साधन आहे. 

देशा ा ीने तर शेती हे रा ीय उ ाचे मुख साधन आहे. ामुळे 

भारतीय अथ व थेत शेतीला जे मह  आहे ते इतर कोण ाही 

वसायाला नाही. परंतु दुदवाची गो  णजे भारतीय शेती अजूनही 

मागासलेली आहे. भारतीय शेतीचा पुरेसा िवकास झालेला नाही. 

ामुळे भारतीय शेतीची उ ादकता इतर देशां ा तुलनेत बरीच कमी 

आहे. 



शेतीची उ ादकता अथ 

"शेतीची उ ादकता णजे शेती ा उ ाचे शेतीम े केले ा 

गंुतवणुकीशी असलेले माण होय." दुस या श ात असे णता येते 

की, शेतीमधून िनघणारी उ ादनाची मा ा व शेतीम े वापरले ा 

साधनांची मा ा यां ातील गुणो र माण णजे शेतीची उ ादकता 

होय..शेतीची उ ादकता मोज ाक रता पुढील सू ाचा अवलंब केला 

जातो. 

उ ादकता = उ ादनाची मा ा + उ ादन कायात वापरले ा 

साधनांची मा ा 

वरील सू ा ा सहा ाने शेतीची उ ादकता मोजता येते. 

शेतीची उ ादकता िनधा रत करणारे घटक 

शेतीची उ ादकता सव  सारखी नसते. देशा ा ेक े ात िकंवा 

वेगवेग ा देशात ती कमी-जा  असते. शेतीची उ ादकता ा 

घटकांवर अवलंबून असते ते घटक पुढील माणे आहेत. 

(१) शेतांचा आकार - ा शेतांचा आकार मोठा असतो, ात 

शेतक यां ा मांचा व भांडवलाचा पूण उपयोग करणे श  असते. 

तसेच आधुिनक कृषी तं ाचा वापर क न आिण पाणी पुरव ाचा 

सोयीचंा पुरेपूर वापर करणे श  असते शेतांमधील दर हे री 

उ ादनदेखील जा  असते. णजेच मो ा आकारा ा जिमनीची 

उ ादकता जा  असते. याउलट भूमीचे ापक माणावर िवभाजन 



आिण अपखंडन होऊन भूमीचे लहान लहान आकाराचे तुकडे पडलेले 

असतील तर अशा लहान आकारा ा व िवखुरले ा जिमनी ा 

तुक ांची यो  मशागत करणे श  होत नाही. फलतः अशा लहान 

लहान आकारां ा शेतांची उ ादकता कमी असते.  

(२) जमीन व था प ती - जमीन व था प ती जमीन कसणा ा 

शतक याचा आकारा ा जिमनीवरील अिधकार िनि त करते. जमीनदारी 

प तीसार ा जमीन व था प ती अंतगत  जमीन कसणारी 

कुळे असुरि त असतात ामुळे जा  मेहनत क जिमनीत सुधारणा 

करणे व ा ारे जिमनीतून जा  पीक घेणे यासंबंधी ेरणेचा अभाव 

असतो. ामुळे अशा जमीन व था प ती ा अंतगत जिमनीची 

उ ादकता कमी असते. उलट, ा जमीन व थे ा अंतगत 

कुळांना संर ण ा  झालेले असते तसेच कुळांना ते कसत असले ा 

जिमनीवर कायम अिधकार ा  झालेला असतो ा जमीन व थेत 

शेतकरी अिधक मेहनत घेऊन अिधक पीक घे ाचा य  करतात. 

फलत: अशा जमीन व थे ा अंतगत जिमनीची उ ादकता जा  

असलेली आढळून येते. 

(३) पाणी पुरव ा ा सोयी - पाणी पुरव ा ा पुरेशा सोयीचंी 

उपल ता जिमनी ा उ ादकतेत वाढ करते. ा जिमनीनंा िवहीरी, 

कालवे इ ादी ं ारे वषभर पाणीपुरवठा होऊ शकतो अशा जिमनीत 

वषातून २ िकंवा ३ िपके काढणे सहज श  होते. ामुळे जिमनीचंी 



उ ादकता जा  असते. याउलट ा जिमनी सव ी पावसा ा 

पा ावर अवलंबून असतात अशा जिमनीतून वषातून एकच पीक घेणे 

श  होते. ामुळे अशा जिमनीची उ ादकता कमी असते. 

(४) िवपणना ा सोयी - शेतक याने शेतातून पुरेसे उ ादन 

काढ ानंतर ाची ाला यो  िकंमत ा  झाली पािहजे. जर 

शेतक याला अशी यो  िकंमत ा  झाली तर तो जा  उ ादन 

काढ ास ो ािहत होतो. प रणामत: जिमनीची उ ादकता वाढते. 

शेतमाल सहकारी सं था ा मा मातून िवकला िकंवा िनयंि त 

बाजारातून िवकला तर शेतक याला शेतमालाचे यो  मू  ा  होऊ 

शकते. उलटप ी अशा िव ी व थेचा अभाव असला तर शेतक याला 

आपला माल कमी भावाने ापारी िकंवा सावकारांना िवकावा लागतो. 

याचा जिमनी ा उ ादकतेवर िवपरीत प रणाम होतो व जिमनीची 

उ ादकता कमी असते. (५) जिमनी ा लागवडीचे तं  - जिमनीची 

लागवड कर ासाठी कोणते ती वापरले जाते यावरदेखील जिमनीची 

उ ादकता अवलंबून असते. जर परंपरागत जुनाट तं ाचा वापर क न 

जिमनीची लागवड केली जात असेल तर अशा प र थतीत जिमनीची 

उ ादक कमी असलेली आढळून येते. याउलट ा जिमनीत शेती ा 

आधुिनक तं ाचा वापर केला जातो णजेच शेतीची आधुिनक अवजारे, 

सुधा रत बी-िबयाणे, रासायिनक खते. कीटकनाशके इ. चा उपयोग 

क न शेती केली जाते, ा जिमनीचे दर हे री उ ादन िनि तपणे 



जा  असते. (६) या ा सोयी - जिमनीचे दर हे री उ ादन 

वाढिव ासाठी जिमनीत मो ा माणावर भांडवली गंुतवणूक करावी 

लागते. असे भांडवल शेतक यांना सहज कमी ाजा ा दराने पुरेसे 

भांडवल दान करणा या सोयी उपल  असतील तर शेतकरी अशी 

गंुतवणूक कर ास वृ  होतो. प रणामतः जिमनीची उ ादकता 

वाढते. याउलट, अशा सोयी उपल  नसतील तरी शेतकरी जिमनीत 

भांडवली गंुतवणूक क  शकत नाही. प रणामतः जिमनीची उ ादकता 

कमी असते. 

(७) कृषी संशोधना ा सोयी देशात कृषी संशोधना ा सोयी ारे शेतीची 

उ ादकता वाढिव ा ा ीने संशोधनाचे अनेक क  हाती घेता 

येतात व हे क  जिमनीची उ ादकता वाढिव ास साहा भूत 

होतात. या उलट देशात कृषी संशोधनाचा अभाव असेल तर परंपरागत 

प तीनेच शेती केली जाते. ामुळे जिमनीचे दर हे री उ ादन कमी 

असते.वरील घटकांनी जिमनीची उ ादकता िनधा रत होत असते. 

भारतातील शेती ा कमी उ ादकतेची कारणे 

भारतात शेतीची उ ादकता इतर देशां ा मानाने कमी आहे. या कमी 

उ ादकतेला जबाबदार असले ा कारणांचा शोध घेणे आव क आहे. 

ा घटकांमुळे भारतीय शेतीची उ ादकता कमी आहे ा कारणांचे 

पुढील तीन गटात वग करण करता येते. 



(अ) सामा  घटक (ब) सं थागत घटक (क) तं ानिवषयक घटक 

(अ) सामा  घटक 

(१) शेतीवरील लोकसं ेचा भार भारतात ामीण े ात शेती हा 

मुख वसाय असून अिधकांश लोकसं ा या वसायात गंुतली 

आहे. जवळजवळ ७० ट  लोकसं ा शेतीवर अवलंबून आहे. 

शेतीवर अवलंबून राहणा या लोकांची सं ा वाढ ान शेतीचे मो ा 

माणावर िवभाजन आिण अपखंडनाची सम ा उ  झाली आिण 

िवभाजन आिण अपखंडना ा सम ेमुळे जिमनी ा उ ादकतेत घट 

झाली. त: जोपयत लोकसं ेचा जिमनीवरील दबाव कायम राहील 

तोपयत जिमनीची उ ादकता वाद शकणार नाही.  

(२) िन ाहक ामीण वातावरण - भारतीय शेतकरी सामा पणे 

अिशि त अ ानी, ढीवादी आिण अंध ाळू आहे. एवढेच न े, तर 

तो जाित था आिण संयु  कुटंुब प तीने बांधला गेला आहे. 

अंधिव ास आिण भा वादी वृ ीमुळे तो शेती ा 

प तीवरच संतु  आहे. जोपयत शेतक यांचा मागासलेपणा िटकवून 

ठेवणारे ामीण आता हळूहळू प रवतन होत आहे. भागातील वातावरण 

बदलत नाही तोपयत शेतीची गती संभव नाही. परंतु या वातावरणात 

(३) नैसिगक घटक - अजूनही िनसगाचा भारतीय शेतीवर पगडा 

आहे. भारतीय होती मा ूनचा जुगार आहे, असे टले जाते. पाऊस 

अिनि त असतो. कधी कधी गरजेपे ा जा  पाऊस पडतो तर कधी 



फारच कमी पडतो. अितशय जा  पावसामुळे न ांना पूर येऊन िपके 

वा न जातात. या उलट ोटक पावसामुळे रोपे वाळतात. िशवाय 

च ीवादळ, धके, कीटक यामुळेदेखील िपकाला नुकसान पोचते. 

ामुळे जिमनीतील दर हे री उ ादन घटते. 

(४) भाडवलाचा अभाव शेतीची उ ादकता वाढिव ासाठी जिमनीत 

पाणीपुरव ाची व था, सुधा रत बी-िबयाणे, आधुिनक रासायिनक 

खते, आधुिनक अवजारे यांचा उपयोग आव क असतो. परंतु यासाठी 

ब याच मो ा भांडवलाची गरज असते. शेतकरी त: ा उ ातून 

ही काय क  शकत नाही. कारण ाचे उ  बरेच कमी असते 

आिण यासाठी लागणारे भांडवल पुरिवणा या सं थाचा ामीण भागात 

पुरेसा िवकास झालेला नस ाने शेतीत सुधारणा कर ासाठी ाला 

कमी ाजा ा दराने पुरेसे भांडवल ा  होऊ शकत नाही. ामुळे 

भांडवला ा अभावी जिमनीची उ ादकता वाढू शकत नाही.  

(५) उ ादक गंुतवणुकीचा अभाव - भारतात ामीण भागातील 

अिधकांश लोक दािगने, ापार िकंवा कज देणे यात आपला पैसा 

गंुतिवतात. कारण शेतीत पैसा गंुतिवणे ांना कमी आकषक वाटते. 

ामुळे भारतीय शेतीत पुरेशा उ ादक गंुतवणुकीचा अभाव अस ामुळे 

शेतीतील दर हे री उ ादनदेखील बरेच कमी आहे. 

(६) दोषपूण कृषीिवपणन भारतात शेतमालाची िव ी व था दोषपूण 

आहे. या दोषपूण िव ी व थेमुळे शेतमालाला यो  मू  ा  होऊ 



शकत नाही. शेतकरी कजबाजारी अस ामुळे ाला सावकाराला िकंवा 

ापा याला कमी दराने आपला माल िवकावा लागतो. बाजारात जर 

माल िवकावयास नेला तर तेथेही ाची ापारी, दलाल, भापारा इ. 

म थां ारे फसवणूक केली जाते. सं हणा ा सोयी नस ामुळे पीक 

िनषताच ते ताबडतोब िवकून टाक ाची वृ ी ब तांश शेतक यांम े 

आढळते. 

(ब) सं थागत घटक 

(१) जिमनीचे िवभाजन आिण अपखंडन - भारतात जिमनीचे िवभाजन 

व अपखंडन मो ा माणावर होऊन लहान लहान आकाराचे जिमनीचे 

तुकडे पडले आहेत. या तुक ांचा आकार इतका लहान असतो की 

शेतकरी आप ा माचा व भांडवलाचा पूण उपयोग क  शकत 

नाही. िवभाजन व अपखंडनामुळे जिमनीची यो  मशागत करता येत 

नाही, िपकाची यो  देखरेख करता येत नाही व जिमनीला यो रीतीने 

पाणीपुरवठा करता येत नाही. ामुळे . जिमनीत होणारे दर हे री 

उ ादन कमी असते. 

(२) दोषपूण जमीन व था - भारतातील अनेक रा ात ातं पूव 

काळात जमीनदारी प ती अ ात होती. या प ती ा अंतगत 

 शेती जिमनीवर मालकी ह  नस ामुळे ा ा ारे जिमनीची 

उ ादकता वाढिव ा ा ीने थायी पा ा सुधारणा कर ात 

आ ा नाहीत तसेच जमीनदारांना आपोआप खंड ा  होत 



अस ामुळे ां ाही ारे जिमनीची सुधारणा कर ात आली नाही. 

ातं ो र काळात जमीनदारी प तीचे उ ाटन कर ात आले असले 

तरी अजूनही कूळ का कारो ं जिमनीची पूण मालकी ा  झाली 

नाही. 

(क) तं ानिवषयक घटक 

(१) लागवडीची जुनी प ती भारतातील अिधकांश शेतकरी, शेती 

कर ासाठी लागवडी ा जुनाट परंपरागत प तीचा उपयोग करतात, 

लाकडी नांगर, जुने िबयाणे इ. चा वापर क न शेती केली जाते. दर 

हे री अिधक उ ादन काढ ासाठी सुधा रत बी-िबयाणे, रासायिनक 

खते, यांि क अवजारे इ. चा उपयोग क न आधुिनक प तीने शेती 

करणे आव क असते. परंतु अिधकांश भारतीय शेतकरी परंपरावादी 

िवचाराचे अस ामुळे लागवडी ा जुनाट प तीचाच अवलंब करतात. 

ामुळे शेतीत दर हे री कमी उ ादन होते.  

(२) अिधक उ ादन देणा या िबया ांचा अभाव - भारतीय शेतकरी 

अजूनही जु ाच परंपरागत िबया ांचा उपयोग करीत आहेत. जा  

उ ादन देणा या चांग ा ती ा सुधा रत बी-िबयाणांचा वापर 

कर ासाठी ां ाजवळ पुरेसे भांडवल नाही. परंतु उ  उ ादन 

देणा या िबयाणांचा पुरवठादेखील देशात मयािदत मा ेतच उपल  आहे. 

जु ा िबयाणांचे सरासरी उ ादन उ  ती ा िबया ां ा उ ादना ा 

मानाने िन े असते. 



(३) खतांचा मयािदत वापर - जिमनीची सतत लागवड के ास 

जिमनीचा कस कमी होतो. ामुळे जिमनीचा कस वाढिव ासाठी 

रासायिनक खतांचा वापर आव क असतो. परंतु भारतीय शेतकरी 

अशा खतांचा पुरेशा मा ेत उपयोग करीत नाहीत. अथातच याला ांची 

आिथक प र थती जबाबदार असते. परंतु भारतात शेणखताचादेखील 

पुरेसा उपयोग केला जात नाही. चांग ा खतां ा वापरा ा अभावी 

जिमनीची उ ादकता कमी असते. 

 (४) पाणीपुरव ा ा सोयीचंा अभाव - भारतातील शेती मु तः 

मा ून ा पावसावर अवलंबून असते ामुळेच भारतीय शेतीला 

मा ूनचा जुगार णतात. कारण मा ूनचा पाऊस वषातून सरासरी 

७५ िदवस आिण तो देखील अिनि त असतो आिण शेतीला वषभर 

पाणीपुरवठा क  शकणा या िविहरी, तलाव बांधणे इ. सोयीचा पुरेसा 

िवकास झालेला नाही. ामुळे अिधकांश जिमनीत वषातून एकच पीक 

काढले जाते. ामुळेच भारतीय जिमनीत होणारे दर हे री उ ादन 

कमी असते.  

(५) पुरेशा कृषी संशोधनाचा अभाव - भारतात कषी संशोधन अजूनही 

िवकिसत अव थेत नाही. ा माणात ाची आव कता आहे ा 

माणात कृषी संशोधन कर ात आलेले नाही, जे संशोधन कर ात 

आले आहे ते शेतक यांपयत अजूनही पुरेशा माणात पोचले नाही 

यामुळे कृषी कायातील, शेतक यांना भेडसावणा या ांकडे अजूनही 



पुरेसे ल  दे ात आलेले नाही. वरील कारणांमुळे भारतीय शेतीची 

उ ादकता बरीच कमी आहे आिण शेतीची उ ादकता वाढिव ासाठी 

काही उपाय योजणे आव क आहे. ामुळेच शेतीची उ ादकता 

वाढिव ासाठी उपाययोजनेचा िवचार क . 

शेतीची उ ादकता वाढिव ासाठी उपाय भारतीय शेतीची उ ादकता 

कमी अस ा ा िविवध कारणांची सिव र चचा ही कारणे दूर 

क नच शेतीची उ ादकता वाढिव ासाठी अनेक उपाय सचिव ात 

येतात. या उपायांची अंमलबजावणी क न शेतीची उ ादकता वाढिवणे 

आव क झाले आहे. 

(१) रोजगारी ा पयायी साधनांची उपल ता - भारतातील जवळपास 

७०% मु लोकसं ा  व अ री ा शेतीवर अवलंबून आहे. 

शेतीवरील लोकसं ेचा हा बादन भार अितशय जा  आहे. णून 

जोपयत शेतीवरील लोकसं ेचा भार कमी केला जात नाही, तोपयत 

शेतीचा िवकास होणे श  नाही. शेतीवरील लोकसं ेचा भार कमी 

नही कर ासाठी देशात उ ोगांचा पुरेसा िवकास करावयास हवा. 

ामीण भागात लघु व कुटीर ा उ ोगांची थापना करावयास हवी. 

अशा कारे रोजगारीचे नवीन िनमाण झा ास शेतीवरील काही लोक 

उ ोगाकडे वळतील व ामुळे शेतीवरील लोकसं ेचा भार कमी 

होईल. 



(२) वाढ ा लोकसं ेवर िनयं ण - शेतीवरील लोकसं ेचा भार कमी 

कर ासाठी अनेक नवीन उ ोगांची थापना कर ात आली. लघु व 

कुटीर उ ोगांचा िवकास कर ात आला. तरीपण अजूनही शेतीवरील 

सं ेचा भार कमी झाला नाही. याचे कारण णजे ा गतीने 

लोकसं ा वाढते ा गतीने रोजगारी ा सोयीत मा  वाढ होत नाही. 

रोजगारी ा सोयीत जलद गतीने वाढ कर ासाठी अ ािधक 

भांडवलाची आव कता असते आिण भारतासार ा िवकसनशील रा ात 

तर भांडवलाचा नेहमीच अभाव असतो. णून शेतीवरील लोकसं ेचा 

भार कमी कर ाचा दुसरा पयाय णजे लोकसं े ा वाढीवर िनयं ण 

ठेवणे होय.  

(३) पाणी पुरव ा ा सोयीत वाढ - भारतीय शेतीची उ ादकता 

वाढिव ासाठी पुरव ा ा सोयीत वाढ करणे आव क आहे. शेतीचे 

उ ादन वाढिव ासाठी उ म बी-िबयाणे, रासायिनक खते, सुधा रत 

अवजारे इ ादीचा वापर करणे आव क आहे. परंतु पाणी पुरव ा ा 

अभावी या साधनांचा काहीच उपयोग होत नाही णून अवषणापासून 

िपकांचे संर ण कर ासाठी व वषातून दोनदा िपके घे ासाठी पाणी 

पुरव ाची सोय करणे आव क आहे.  

(४) सुधा रत िबयाणांचा वापर- शेती ा उ ादनात वाढ कर ासाठी 

शेतक यांनी सुधा रत िबयाणांचा वापर करावयास हवा. ामपंचायत 

िकंवा सहकारी सिम ां ारे सव शेतक यांना सुधा रत िबयाणे उपल  



क न ावयास हवीत, काही शेतक यांना पैशाअभावी ही िबयाणे 

खरेदी करणे श  नसेल तर ांना उधारीवर िबयाणांचा पुरवठा 

करावयास हवा. चांग ा िबयाणां ा वापरामुळे कृषी उ ादनात १० ते 

२०% वाढ होऊ शकते. 
 

(५) रासायिनक खतांचा वापर - शेतीची उ ादकता वाढिव ासाठी 

खतांचा वापर करावयास हवा. भारतातील कृषीयो  जिमनीत नॅटोजन 

व फॉ ोरसचा आहे. णून िपकांना पौि क त ांचा पुरवठा 

कर ासाठी रासायिनक खतांचा वापर करणे आव क आहे. ासाठी 

शेतक यांना यो  िकमतीवर खताचा पुरवठा करावयास हवा जे शेतकरी 

खतांची नगदीने खरेदी क  शकत नाहीत ांना सहकारी सिम ा ारे 

उधा खताचा पुरवठा कर ात यावा तसेच ामीण भागातील 

इंधनाक रता शेणखताचा होणार वापर थांबवून ाचा वापर शेतीक रता 

कर ात यावा.  

(६) भू-संर ण व िपकाचे संर ण - भू- रणामुळे शेतीची उ ादक 

श ी की। होते आिण जमीन िन पयोगी होते. ामुळे शेतीची 

उ ादकता वाढिव ासाठी रणापासून जिमनीचे र ण करावयास हवे. 

यासाठी जंगलाची वाढ करणे, गुरांसाठी चराई व था करणे, शेतीला 

बांध घालणे, िपकांचा फेरबदल करणे इ ादी उपायांचा अवलंब 



करावयास हवा तसेच िपकांना कीटकांपासून सुरि त ठेव ासाठी 

कीटकनाशक औषधांचः | वापर करावयास हवा. 

(७) वै ािनक शेतीचा अवलंब - भारतात अजूनही परंपरागत प तीनेच 

शेती केलं । जाते ामुळे शेतीची उ ादकता बरीच कमी आहे. णून 

शेतीची उ ादकता वाढिव ासाठी परंपरागत शेती प तीचा ाग 

क न वै ािनक प तीने शेती करावयास हवी. यासाठी सुधा रत 

िबयाणे, आधुिनक अवजारे, पाणी पुरवठा, िपकांची फेरबदल, 

कीटकनाशक औषधे इ ादीचंा वापर के ास शेती ा उ ादनात बरीच 

वाढ होऊ शकते तसेच सरकारने शेती ा नवीन प ती ा योगांची 

शेतक यांना मािहती ावी णजे ते देखील नवीन प तीचं अवलंब 

क  शकतील. 

(८) कृषीिवषयक साधनांचा िव ार - योजना काळात शेती ा 

िवकासावर बराच भर दे ात आला. तरी देखील शेती ा िवकासात 

पुरेसे यश िमळाले नाही. याचे मु  कारण णजे रासायिनक खते, 

कीटाणूनाशक औषधे व शेतीची अवजारे यांचा अपुरा पुरवठा होय. 

जोपयत शेतीशी संबंिधत िविवध साधनांचा एकाचवेळी पुरवठा केला जात 

नाही, तोपयत शेतीचा िवकास होणे श  नाही. णून कृषीिवषयक 

साधनांचे उ ादन वाढिव ाचा य  करावयास हवा. 

(९) भू-सुधारणाची अंमलबजावणी - भारतात भू-सुधारणेसंबंधी अनेक 

कायदे अंमलबजावणी झाली नाही. या काय ाची यो री ा 



अंमलबजावणी कर ात आ  शेतीची उ ादकता िनि तपणे वाढू 

शकते. "शेतक यांना जिमनीची मालकी" हीच उ ादन वाढीची फार 

मोठी ेरणा आहे. यािशवाय चकबंदी, कमाल जमीन धारणा, सहकारी 

शेत इ ादीचंा अवलंब के ास शेती ा उ ादनात वाढ होऊ शकते 

तसेच कृषीयो  पडीत जमीन सहकारी सिम ां ा ता ात देऊन 

ावर सहकारी प तीने शेती करावयास हवी. (१०) पीक िव ाची 

व था करणे- िनसगा ा लहरीपणामुळे अवषा, अितवषा गारपीट, 

महापूर, वादळ, धुके, टोळधाड, कीड इ ादी नैसिगक आप ी 

िनमाण होऊन पास कर ात आले आहेत.  

(५) रासायिनक खतांचा वापर - शेतीची उ ादकता वाढिव ासाठी 

खतांचा वापर करावयास हवा. भारतातील कृषीयो  जिमनीत नॅटोजन 

व फॉ ोरसचा आहे. णून िपकांना पौि क त ांचा पुरवठा 

कर ासाठी रासायिनक खतांचा वापर करणे आव क आहे. ासाठी 

शेतक यांना यो  िकमतीवर खताचा पुरवठा करावयास हवा जे शेतकरी 

खतांची नगदीने खरेदी क  शकत नाहीत ांना सहकारी सिम ा ारे 

उधा खताचा पुरवठा कर ात यावा तसेच ामीण भागातील 

इंधनाक रता शेणखताचा होणार वापर थांबवून ाचा वापर शेतीक रता 

कर ात यावा. 

 (६) भू-संर ण व िपकाचे संर ण - भू- रणामुळे शेतीची उ ादक 

श ी की। होते आिण जमीन िन पयोगी होते. ामुळे शेतीची 



उ ादकता वाढिव ासाठी रणापासून जिमनीचे र ण करावयास हवे. 

यासाठी जंगलाची वाढ करणे, गुरांसाठी चराई व था करणे, शेतीला 

बांध घालणे, िपकांचा फेरबदल करणे इ ादी उपायांचा अवलंब 

करावयास हवा तसेच िपकांना कीटकांपासून सुरि त ठेव ासाठी 

कीटकनाशक औषधांचः | वापर करावयास हवा. 

(७) वै ािनक शेतीचा अवलंब - भारतात अजूनही परंपरागत प तीनेच 

शेती केलं । जाते ामुळे शेतीची उ ादकता बरीच कमी आहे. णून 

शेतीची उ ादकता वाढिव ासाठी परंपरागत शेती प तीचा ाग 

क न वै ािनक प तीने शेती करावयास हवी. यासाठी सुधा रत 

िबयाणे, आधुिनक अवजारे, पाणी पुरवठा, िपकांची फेरबदल, 

कीटकनाशक औषधे इ ादीचंा वापर के ास शेती ा उ ादनात बरीच 

वाढ होऊ शकते तसेच सरकारने शेती ा नवीन प ती ा योगांची 

शेतक यांना मािहती ावी णजे ते देखील नवीन प तीचं अवलंब 

क  शकतील. 

(८) कृषीिवषयक साधनांचा िव ार - योजना काळात शेती ा 

िवकासावर बराच भर दे ात आला. तरी देखील शेती ा िवकासात 

पुरेसे यश िमळाले नाही. याचे मु  कारण णजे रासायिनक खते, 

कीटाणूनाशक औषधे व शेतीची अवजारे यांचा अपुरा पुरवठा होय. 

जोपयत शेतीशी संबंिधत िविवध साधनांचा एकाचवेळी पुरवठा केला जात 



नाही, तोपयत शेतीचा िवकास होणे श  नाही. णून कृषीिवषयक 

साधनांचे उ ादन वाढिव ाचा य  करावयास हवा. 

(९) भू-सुधारणाची अंमलबजावणी - भारतात भू-सुधारणेसंबंधी अनेक 

कायदे अंमलबजावणी झाली नाही. या काय ाची यो री ा 

अंमलबजावणी कर ात आ  शेतीची उ ादकता िनि तपणे वाढू 

शकते. "शेतक यांना जिमनीची मालकी" हीच उ ादन वाढीची फार 

मोठी ेरणा आहे. यािशवाय चकबंदी, कमाल जमीन धारणा, सहकारी 

शेत इ ादीचंा अवलंब के ास शेती ा उ ादनात वाढ होऊ शकते 

तसेच कृषीयो  पडीत जमीन सहकारी सिम ां ा ता ात देऊन 

ावर सहकारी प तीने शेती करावयास हवी.  

(१०) पीक िव ाची व था करणे- िनसगा ा लहरीपणामुळे अवषा, 

अितवषा गारपीट, महापूर, वादळ, धुके, टोळधाड, कीड इ ादी 

नैसिगक आप ी िनमाण होऊन पास कर ात आले आहेत. शेतीतील 

िपकांचे भिवत  धो ात येते. या धो ापासून शेतक याला संर णाची 

हमी ावयास हवी. ािशवाय तो आपले संपूण ल  उ ादन वाढीकडे 

व शेती ा िवकासाकडे शकत नाही. णून नैसिगक आप ीतून 

शेतक यांचे संर ण कर ाक रता िपकां ा िव ाची योजना अंमलात 

आणावयास हवी. 

(११) यो  िकमतीची हमी शेतक याला अिधक उ ादन काढ ाची 

ेरणा ावयाची असेल तर ा ा मालाला यो  िकंमत िमळ ाची 



हमी िदली पािहजे. जर शेतक याला ा ा मालाची यो  िकंमत ा  

होत नसेल तर तो उ ादन वाढीसाठी कधीही य  करणार नाही. 

णून ाला यो  िकमतीची हमी दे ासाठी शेतमाला ा ूनतम 

िकमती िनधा रत क न िद ा पािहजेत. तसेच ा िकमती थर 

ठेव ासाठी वाहतूक व सं हणा ा पुरेशा सोयी उपल  क न 

ावयास ह ात. 

(१२) शेतमालाची िवपणन व था - शेतक याला ा ा मालाचे यो  

मू  िमळवून दे ाक रता व बाजारातील गैर कार थांबिव ाक रता 

िनयंि त बाजारपेठांची थापना करावयास हवी. ाच माणे सहकारी 

सिम ांचा िव ार क न शेतमालाची िव ी सहकारी िवपणन 

सिम ांमाफत करावयास हवी. सहकारी िवपणना ा िवकासामुळे 

गोदामा ा सोयी उपल  होतात व शेतक याची यिवषयक गरज पूण 

होते. 

 (१३) कृषी िव ाचा पुरवठा - भारतीय शेती ा िवकासातील मु  

अडथळा णजे शेतक याची दा र ाव था होय. दा र ाव थेमुळे भारतीय 

शेतकरी शेतीम े कोण ाही कारची सुधारणा क  शकत नाही. 

णून शेतीम े थायी सुधारणा कर ासाठी दीघकालीन िव ाचा व 

खते, बी-िबयाणे, कीटकनाशक औषधे इ ादीसंाठी अ कालीन 

िव ाचा पुरवठा करावयास हवा. भू-िवकास बँका, सहकारी सं था व 



वािण  बँका इ ादीनंी या बाबतीत पुढाकार घेऊन काय के ास 

कृिषिवषयक िव ाची गरज पूण होऊ शकतील.  

(१४) शेती ा ि कोनात बदल - भारतीय शेतकरी शेतीला एक 

उदरिनवाहाचे साधन समजतात. शेतक यांचा हा शेतीकडे बघ ाचा 

ि कोन बदलवून शेती हा एक लाभकारी वसाय आहे. अशी समज 

ां ाम े िनमाण करावयास हवी.  
 

 

भारतातील पीक संरचना 
 

एखा ा देशातील शेतजिमनीचे े फळ कोण ा वेगवेग ा िपकाखाली 

आहे िकंवा िकती े ाम े कोणते पीक घेतले जाते व ात 

कालमानानुसार कसा बदल होत जातो ाला पीक संरचना िकंवा पीक 

प ती असे णतात. दुस या श ात असे णता येईल की "िविश  

वेळी देशातील एकूण शेतजिमनीचे वेगवेग ा िपकांम े केलेले िवभाजन 

णजे पीक संरचना होय." कोण ाही देशातील पीक संरचना थर 

नसते. ात वेळोवेळी बदल होत असतो. िविश  वेळी वेगवेग ा 

िपकां ा लागवडीखाली असले ा शेतजिमनी ा े फळा ा अनुपातात 

( माणात) सापे  बदल होत असेल तर ाला पीक संरचनेत झालेला 

बदल असे णतात. पीक संरचनेव न कोण ा िपका ा 



लागवडीखाली िकती जमीन आहे हे ल ात येते. उदा. - अ धा ा ा 

लागवडीखाली शेत जिमनीचे िकती े  आहे व ापारी (रोख) 

िपकांक रता िकती ेत्र वापरले आहे हे समजून येते. पीक संरचनेतील 

बदलाव न कोण ा िपका ा लागवडीखाली असले ा े फळात वाढ 

झाली आिण कोण ा िपकाचे े फळ कमी झाले याब लची मािहती 

ा  होते. 

पीक संरचनेचे िनधारक घटक 

कोण ाही देशातील पीक संरचना अनेक घटकांवर अवलंबून असते. या 

घटकांम े बदल झा ास पीक संरचना देखील बदलते. 

(१) नैसिगक घटक - कोण ाही देशातील पीक संरचना आिण 

ातील बदल नैसिगक घटकांवर अवलंबून असते. यात जिमनीची त, 

हवामान, पज मान यासार ा घटकांचा समावेश होतो. ठदाहरणाथ 

ा देशात पज मान जास्त व िनि त असते तेथे धान, ऊस, 

तंबाखू यासारखी िपके घेतली जातात. ाच कारणामुळे पि म 

बंगालम े धानाचे उ ादन मो ा माणावर घेतले जाते. याउलट ा 

देशात कमी आिण अिनि त पाचा पाऊस पडतो, तेथे ारी, 

बाजरी यासारखी िपके घेतली जातात. णूनच राज थान आिण उ र 

देशातील कमी पज मान असणा या े ात ारी व बाजरीचे पीक 

घेतले जाते. परंतु अलीकडे िसंचना ा सोयीमुंळे कमी पाऊस पडणा या 



देशातही धानाचे पीक घेणे श  झाले आहे तसेच काही भागात िजथे 

पाणी पुरव ाची सोय आहे तेथे दोन िकंवा तीन िपके घेतली जातात.  

(२) आिथक घटक - पीक संरचना िनि त करताना आिथक 

घटकांचाही िवचार कर ात येतो. आिथक घटकांम े िपका ा िकमती 

व ात होणारे बदल, शेतक याचे उ , शेताचा आकार व जोखीम 

इ ादीचंा समावेश होतो. 
 

(अ) एखा ा िपका ा िकमतीत सात ाने वाढ हो ाची वृ ी असेल 

तर अपे पीक घे ाची वृ ी शेतक यांम े जा  असते. याउलट 

एखा ा िपका ा िकमती कमी असतील व ात वारंवार घट-वाढ होत 

असेल तर शेतकरी असे पीक घे ाचे टाळतात  

(ब) शेतक या ा धारण े ाचा आकार लहान असेल तर तो थम 

अ धा ासार ा अ ाव क िपकाची लागवड करील. याउलट आकार 

मोठा असेल तर ापारी िपकांची िनवड करील.  

(क) िविश  िपका ा लागवडीक रता लागणारी आदाने कोणती? 

ां ा िकमती िकती आहेत व ती वेळेवर उपल  होतात काय याचाही 

पीक संरचनेवर भाव पडतो. खते, िबयाणे, पाणी पुरवठा, अवजारे, 

कीटकनाशके इ ादी वाजवी िकमतीवर व यो वेळी उपल  होत 

असतील तर ते िविश  पीक घे ाची वृ ी जा  राहील. 



(ड) पीक संरचना ठरिवताना जोखीम िकती आहे याचाही िवचार केला 

जातो. काही िपकांवर रोगांचा ादुभाव लवकर होतो. काही िपकांना 

चोरापासून धोका हो ाची श ता जा  असते. काहीनंा मोकाट 

जनावरापासून भीती असते. काही िपकां ा बाबतीत नैसिगक 

अिनि तता असते. काही ं ा िकमतीत सतत बदल होत असतो. 

अशा कारे ा िपकां ा लागवडीत जोखीम जा  असते असे पीक 

घे ाची वृ ी कमी असते. 

(३) सरकारी धोरण - पीक संरचनेवर सरकारी धोरणाचाही भाव 

पडतो. पाणी पुरवठा, कजपुरवठा, खता ा िकमती, अनुदान, 

सवलती, िपकां ा आधारभूत िकमती, िनयात इ ादी बाबतीत 

सरकारचे काय धोरण आहे ावर पीक संरचना अवलंबून असत. 

ातं पूव काळात कृषी े ाम े सरकारचा ह ेप कमी होता. परंतु 

ातं ा ीनंतर सरकारने कृषीिवषयक धोरण िनि त केले. स ा 

सरकार  दराने पाणी िबयाणे, खते, वीज व कज उपल  क न 

देते. िपकां ा आधारभूत िकमती िनि त क न देते. या सव गो ीचा 

भाव पीक संरचनेवर होतो. पुरवठा, बी- 

(४) सामािजक घटक - सामािजक वातावरण, रीित रवाज, ढी, 

परंपरा इ ादीचंाही काही माणात पीक संरचनेवर भाव पडतो. 

उदाहरणाथ, ातं पूव काळात ब सं  शेतक यांचा ि कोन अ ंत 

मयािदत होता. ते सामािजक परंपरेनुसार आपले वहार करीत होते. 



ामुळे एकाच कारची पीक संरचना िप ानिप ा चालत होती. 

ातं ा ीनंतर सामािजक वातावरणात बदल होत गेला. ामुळे 

सामािजक जागृती घडून आली. शेतकर िविवध िपकां ा िकमती आिण 

ांची उ ादकता याकडे ल  देऊ लागला. ा िपकांचे उ ादन 

जा  येते व ांना चांगली िकंमत िमळते असे पीक घेऊ लागला. 

प रणामतः ापारी शेतीचा सार झाला. 
 

(५) ऐितहािसक घटक - काही देशात सात ाने अिनवायपणे िविश  

िपकेच घेतली जातात. ामुळे तशीच पीक संरचना तयार होते. भू-

धारणेची थती कशी आहे यावर सु ा पीक संरचना अवलंबून असते. 

जर शेतजमीन लहान लहान तुक ात वाट ात आली असेल आिण 

जिमनीची मालकी लहान लहान शेतक यांकडे असेल तर तेथे 

तुलना क ा अ धा ा ा िपकाला जा  मह  राहील. याउलट 

शेताचा आकार मोठा असेल तर ापारी िपके घे ाची वृ ी जा  

राहील. 

(६) शेती कर ाची प ती - शेती गत प तीने केली जात 

असेल तर पीक संरचनेवर गत िनणयाचा भाव पडतो. सहकारी 

त ावर शेती केली जात असेल तर पीक संरचनेवर सं थे ा िनणयाचा 

भाव पडतो. सरकारी िकंवा सामूिहक शेती प ती असेल तर रा ीय 



गरजांचा िवचार क न पीक संरचना ठरिवली जाते. अशा कारे शेती 

कर ाची प ती कोणती आहे ानुसार पीक संरचना भािवत होते. 

पीक संरचनेची मुख वैिश े 

मागील ५० वषात भारतातील पीक संरचनेत अनेक बदल झाले आहेत. 

ामुळे जेथे 'शेती ही उदर िनवाहाचे साधन' समजले जात होते तेथे 

आता 'शेती हा एक लाभकारी वसाय' समज ात येऊ लागला. 

ामुळे शेतक यांचा कल ापारी िपके घे ाकडे वाढून अिधक 

फायदेशीर िपकां ा े फळात वाढ झाली आहे. पीक संरचने ा 

बावतीत झाले ा ा बदलाची मुख वैिश े पुढील माणे सांगता 

येतील. 

(१) अ धा  िपकाखाली जा  े  - सु वातीपासूनच शेतीला 

उदरिनवाहाचे साधन समज ात येत अस ामुळे शेतकरी दैनंिदन 

उपभोगात येणा या िपकां ा उ ादनाला णजे अ धा ा ा 

उ ादनाला िवशेष मह  देतात. िवसा ा शतका ा सु वातीला 

अ धा ा ा िपकाखाली जवळजवळ ८३ ट े  े  होते. ते कमी 

होऊन १९४४-४५ म े ८० ट े  व १९५०-५१ म े ७७ ट े  झाले. 

पंचवािषक योजने ा काळात शेती ा उ ादनात वेगाने वाढ झाली 

आिण शेतक यांचा कल अ धा  िपकाऐवजी ापारी िपकाकडे वाढला. 

थतीत अ धा  िपकाखाली ६६.९ ट े  े  आहे. याव न हे  

होते की स ा देशात अ धा  िपकांना  मह पूण थान आहे. 



 (२) ापारी िपकांकडे वाढता कल - स थतीत शेतक यांचा कल 

ापारी िपकां ा लागवडीकडे वाढत आहे, ातं  ा ीनंतर अिधक 

नफा िमळिव ा ा उ ेशाने शेतकरी ऊस, कापूस, फळे व 

भाजीपाला इ ादी ं ा उ ादनाकडे िवशेष ल  देऊ लागले. प रणामतः 

या िपकां ा े फळात वाढ झाली आहे. सन १९५०-५१ ते २००९-१० 

ा काळात अ धा  िपकां ा े फळात जेथे जवळजवळ २५ ट े  

वाढ झाली आहे, तेथे ापारी िपकां ा े फळात ५० ट ापे ाही 

जा  वाढ झाली आहे. 
 

(३) काही िपकां ा े फळात तुलना क जा  वाढ - पीक 

संरचनेचे ितसरे वैिश  णजे योजनाकाळात काही िपकां ा 

े फळात िवशेष वाढ झाली आहे तर काही िपकांचे े फळ कमी 

झाले आहे. सन १९५०-५१ ते २००९-१० या कालावधीत ग ा ा 

े फळात १०० ट ांनी वाढ झाली आहे तर याउलट ारी, बाजरी 

व मका यासार ा किन  धा ा ा े फळात घट झाली आहे. 

ापारी िपकापैकी ऊसा ा े फळात िवशेष वाढ झाली आहे. 

(४) सुधा रत शेती प तीचा भाव देशातील पीक संरचनेवर सुधा रत 

शेती प तीचा मह पूण भाव पडला आहे. ा िपकां ा बाबतीत 

सुधा रत बी-िबयाणांची उपल ता होती ा िपकांचे े  बरेच वाढले, 

याउलट ा िपकां ा बाबतीत सुधा रत िबयाणे उपल  न ती ांचे 



े  बरेच कमी झाले. ग ा ा सुधा रत िबयाणांमुळे ग ा ा िपकाचे 

े  बरेच वाढले. 

(५) िपकां ा े फळात असंतुलन - पीक संरचनेतील बदलामुळे 

शेती ा उ ादनात काही मरयिदपयत असंतुलन िनमाण झाले आहे. 

ग  आिण तांदळा ा उ ादनात तुलना क ा जा  नफा िमळत 

अस ामुळे ां ा े फळात वाढ झाली आहे. याउलट तेलिबया व 

डाळी ा े फळात घट झाली आहे. ाचा प रणाम असा झाला की 

एकीकडे ग  व तांदळाची िवदेशात िनयात करावी लागते व दुसरीकडे 

तेलिबया व डाळीची िवदेशातून आयात करावी लागते. 

 

शेतजमीनिवषयक सुधारणा 

भूमीची उ ादकता ा िविवध घटकांवर अवलंबून असते, ापैकी 

जिमनीची मालकी हा एक अ ंत भावशाली घटक होय. भू- व था 

णजे जिमनी ा मालकीची व था होय. संपूण भूमी ही िनसगाने 

िवनामू  िदलेली देणगी आहे. ामुळे ा भूमीवर कोण ाही एका 

ीची मालकी न राहता ावर संपूण समाजाची िकंवा सरकारची 

मालकी असण ाभािवकच आहे. परंतु ावेळी सरकार ही जमीन 

एखा ा खाजगी ीला कस ाकरता देते, ावेळी ासोबतच ा 

जिमनीबाबतचे काही अिधकारसु ा ा ीला िदले जातात. ा 

ीला हे अिधकार ा  होतात ती ी त: ा जिमनीची 



लागवड करते िकंवा काही मोबदला घेऊन ती जमीन लागवडीक रता 

इतरांना देते. 

 भू- व था णजे काय? 

"शेतकरी जी जमीन कसतो ा जिमनी ती शेतक याचे अिधकार व 

दािय  िनधा रत करणारी व था णजे भू व था िकंवा भू- ािम  

होय." वरील व थेव न हे  होते की, भू- व थेत खालील तीन 

बाबीचंा समान् होतो. 

(१) भू ामी त:  शेती करीत असेल तर ाचा ा जिमनीवर 

काय अिधकार राहील? 

(२) भू ामी जर ती जमीन दुस याला कस ाक रंता देत असेल तर 

ा दुस या ीचे जिमनी ती अिधकार व दािय  काय राहील?  

(३) सरकारला शेतसारा दे ासंबंधीचे उ रदािय  कोणाचे राहील? 

वरील ित ी ांचे उ र भू- व थेत सापडते. 

 भू- व थेचे मह  

भूमी व थेमुळे कसणा याला जिमनीची मालकी िमळत असेल तर 

तेथील शेतीची उ ादकता अनेक पटीनंी वाढ ािशवाय राहणार नाही. 

कारण ' तःची जमीन' ही भावनाच एक कारची जादू असते. ही 

भावना वाळवंटाला देखील नंदनवन क  शकते. कृषी त  ी. आथर 

यंग यां ा श ात, "खाजगी मालकीची जादू वाळूला देखील सो ात 

पांत रत क  शकते. एखा ा ीला जरी कठीण खडकाचा 



सुरि त ताबा िदला तर ावर देखील तो रमणीय बाग िनमाण क  

शकेल. परंतु ता ुरता ताबा देऊन तोच बाग एखा ाला िदला तर तो 

ा बागेचे वाळवंट करील ." या िवधानाव नच ম◌ू- व थेचे मह  

ल ात येते. 

(१) शेतीची उ ादकता शेतीची उ ादकता ही जशी उ म बी-

िबयाणे, रासायिनक खते, पाणी पुरवठा इ ादीवर अवलंबून असते 

ाच माणे ती मशागतीवरही अवलंबून असते. शेतीची मशागत ही 

शेतकरी आिण ाचे जिमनीशी असलेले संबंध यावर अवलंबून असते. 

शेतक याची ा जिमनीवर मालकी असेल तर तो उ म कारे मशागत 

क न शेतीचे उ ादन वाढवू शकेल. 

(२) शेतसारा वसुली - संपूण जमीन िनसगाची देणगी अस ामुळे 

जिमनीची अंितम मालकी सरकारचीच असते. सरकारने ही जमीन 

लागवडीक रता ता ुर ा मालकी ह ाने शेतक यांना िदलेली असते. 

जिमनीचे भाडे णून सरकार शेतक यांकडून शेतसारा वसूल करते. 

अशा कारे शेतसारा वसूल कर ासाठी जिमनीचा मालक कोण आहे हे 

ठरिवणे आव क असते. हे काय भू- व थेत अंतभूत असते. 

(३) शेतीचा िवकास - शेती ा िवकासासाठी भांडवलाची आव कता 

असते. हे भांडवल ापारी बँका, भू-िवकास बँका, सावकार 

इ ादीकंडून कजा ा पाने उपल  होते. परंतु ासाठी शेती तारण 

ठेवावी लागते. शेती तारण ठेव ाचा अिधकार फ  जमीन 



मालकाचाच असतो. णून जिमनीचा मालक कोण ते िनि त करणे 

आव क असते. हे काय भू- व थेत येते. 

(४) अथ व थेचे प - एखा ा देशाची अथ व था कोण ा 

कारची आहे, हे ा देशातील भू- व थेव न ओळखता येते. संपूण 

जिमनीवर सरकारची मालकी असेल व देशातील नाग रक मजूर णून 

काम करीत असतील तर ा देशात समाजवादी अथ व था आहे, 

असे णता येईल. याउलट संपूण जमीन देशातील नाग रकां ा 

मालकीची असेल व ावर ांचे कायमचे अिधकार असतील तर ा 

देशात भांडवलशाही अथ व था आहे असे णता येईल. परंतु ा 

देशात संपूण जिमनीवर सरकार व नाग रक यांचे संिम  अिधकार 

असतील तर ा देशात िम  अथ व था आहे, असे टले जाते. 

(५) ामीण ा थ भू- व थेम े भूमी मालक कोण हे िनि त 

अस ामुळे भूमी मालकािशवाय इतर ी ा जिमनीवर अित मण 

करीत नाही आजही ामीण भागात शेतमालक व शेतमजूर यांचे पर र 

संबंध अ ंत सलो अस ाचे आढळून येते. भू- व था जर अयो  

असेल तर संपूण देशात गोधंळ िनमाण होऊन संघषाची प र थती 

िनमाण होऊ शकते. णून ामीण ा थ िटकवून ठेव ाकी भू-

व थेचे अ ंत मह  आहे. होत ण 

ातं पूव काळातील भू- व था प ती 



ातं पूव काळात भारतात भू- व थे ा पुढील तीन प ती अ ात 

होल् 

(अ) रयतवारी प ती 

(ब) महालवारी प ती 

(क) जमीनदारी प ती 

(अ) रयतवारी प ती 

सु वातीला ही प ती १७९२ म े म ास ांतात "कॅ न रीड आिण 

टॉमस मुनरो"ं यांनी सु  केली ानंतर ही प ती मंुबई आसाम व 

िसंध रा ात सु  कर ात आली. या प तीनुसार ा ा नावे 

जिमनीची नोदंणी झाली असेल असा भूिमधारी ा जिमनीचा मालक 

समज ात येत असे, मा  ाने सरकारचा कर वेळोवेळी िदला 

पािहजे. तो आपली जमीन दुस याला खंडाने देऊ शकत असे िकंवा 

देणगी, िव ी िकंवा गहाणा ारे ा जिमनी ा मालकीचे ह ांतरणही 

क  शकत असे. जोपयत तो कर भरत आहे तोपयत ाला ा 

जिमनीतून सकाव ाचा अिधकार कोणालाही न ता. या प तीम े 

भूमीचा मालक आिण सरकार यां ाम े म थ न ते, पण ाला 

जमीन खंडाने दे ाची सवलत िद ामुळे तो त: शेती करीत नसे 

जिमनीची मालकी भूधारकाकडे अस ामुळे तो शेतीम े सुधारणा 

कर ाचा य  करील, अशी अपे ा होती. जिमनीत ावयाची िपक 

वापरावयाची प ती इ ादी बाबतीत ाला पूण ातं  होते. परंतु 



शेती बटाईने िकंवा खंडाने दे ाचा अिधकार ाला अस ामुळे 

अपे े माणे शेती सुधारणा घडून आली नाही. उलट काही कुळांनी 

खंडाने जिमनी घेऊन ा अिधक खंडाने ावयास सु वात केली. 

ामुळे भू ामी आिण  कसणारा याम े अनेक म थ िनमाण 

झाले. 
 

 

 

(ब) महालवारी प ती 

ही प ती १८८३ म े सु वातीला आ ा आिण नंतर पंजाब, उ र देश 

व इ ादी ांतात लागू कर ात आली. शेतसारा वसूल करणे सोपे 

जावे अिधकायानी पूव  काही खे ाचे एक ीकरण केले. पूव  ांना 

मौजे, कसबा, बुव. खुद अशी नावे दे ात आली होती. अशा कारे 

खे ा ा गटाला महाल असेही णत. म देश णून या 

महालातील शेतसा यासंबंधी जबाबदारी ाच 'महालातील' काही 

जबाबदार जमातीवर टाक ात येत असे. अशा कारे या महालवारी 

प तीम े शेतसारा भर ाची संपूण जमातीची आिण ा जमातीतील 

ेक सद ाची असे. शेतसारा भर ाची जवाबदारी जमात मुख पार 

पाडीत असे. जमातीतील सद ांची मालकी ा जिमनीवर असे, 

वारसाह ाने ती ां ा मुलाबाळांना िमळत असे. 



या प तीम े शेतसारा वेळोवेळी बदलिव ात येत असे तसेच 

सामुदाियक जबाबदारी ा त ामुळे जमातीने सहकायाने शेती करावी 

अशी अपे ा होती. परंतु शेतसारा कमी ावा णून जमीन पडीत 

ठेव ाचे कार होत असत. िशवाय आपसातील भांडणेही कमी 

हो ाऐवजी वाढली व ामुळे शेतीसुधारणा होत नसे. ही प ती 

मु त: भारता ा उ र भागात अ ात होती. 

(क) जमीनदारी प ती 

ही प ती सव थम इ. स. १७९३ म े लॉड कॉनवॉिलसने अ ात 

आणली. या प तीत जिमनीवर एका िकंवा काही ीचंी मालकी 

असे आिण ती ी िकंवा ा ी ई  इंिडया कंपनीला शेतसारा 

दे ासाठी जबाबदार असत. आप ाशी एकिन  असा िति त 

लोकांचा वग िनमाण कर ासाठी ि िटश ई  इंिडया कंपनीने ही 

जमीन व था प ती लागू केली. या ी जमीनदार णून 

ओळख ा जात. बंगाल, िबहार, ओिडशा या रा ांम े मु त: ही 

जमीन व था प त अ ात होती. जमीनदार आप ा मालकी ा 

जिमनीत त: शेती न करता ती जमीन कुळांना िविश  काळासाठी 

जोत ासाठी देत. जिमनीचे वेगवेगळे तुकडे क न ते तुकडे 

वेगवेग ा कुळांना लागवडीसाठी िदले जात. याब ल कुळे 

जमीनदारांना एक िविश  र म दरवष  नजरा ा ा पात देत. 

कुळांकडे जमीन ठेवणे िकंवा न ठेवणे हे सव ी जमीनदारा ा मजीवर 



अवलंबून असे. जमीनदार के ाही कुळांना जिमनीव न बेदखल करीत 

असत. जमीनदारांना खूश ठेव ासाठी कुळांना िबगार करणे, 

जमीनदारांना भेटी देणे इ. करावे लागत असे. या प तीत सरकारची 

भूिमका फ  शेतसारा ठरिवणे तसेच जमीनदाराला ल र, पोलीस इ. 

पुरवून वसुलीला साहा  करणे अशी होती. शेतसारा काही देशात 

कायमचा िनि त कर ात झाला होता तर काही देशात तो १५-२० 

वषानी बदलिव ात येत असे. िनरिनरा ा ांतातून थोडे कमी-अिधक 

अिधकार देऊन अशा कारे जमीनदार वग िनमाण कर ात आला 

होता. काही िठकाणी वतनदार, मालगुजार, इजारदार, खोत इ ादी 

नावे दे ात आली असली तरी ते एक कारे जमीनदारच होत. 

जमीनदारी प तीचे तोटे/दोष 

(१) म थांची िनिमती - जमीनदार आपली जमीन तः न कसता 

तो जमीन दुस याला खंडाने कस ाक रता देत असत. जे शतकरी 

दुस याची जमीन खंडाने कस ाक रता घेत असत, ांना "कूळ" असे 

टले जात असे.  जमीन कसणा या या कुळांचा सरकारशी 

अजीबात संबंध येत नसे, ामुळे सरकार व शेतकरी यां ात 

जमीनदारा ा पाने एका म थ वगाची िनिमती झाली. 

(२) शेतक यांचे (कुळांचे) शोषण - जमीनदार शेतक यांकडून वाटेल 

ा माणात खंडाची वसुली करीत असत. कधी-कधी या खंडाची 



राशी एवढी मोठी असे की ामुळे शेतक यांना ा शेती ा 

उ ादनातून मूठभर देखील धा  िमळत नसे. यािशवाय 

शेतक यांकडून फुकटात कामे करवून घेणे, सणा ा वेळी भेट िकंवा 

नजराणा इ ादी पाने र म वसूल करणे. अशा िविवध प तीने 

जमीनदार शेतक यांचे शोषण करीत असत  

(३) जमीनदारांची उदासीनता जिमनीवर मालकी असणारे जमीनदार 

जमीन ा गावात असे ा गावात कधीच राहत नसत. ते मु त: 

शहरांम े रा नच खंडाची करीत असत. ामुळे ांनी शेती 

सुधारणांकडे कधीही ल  पुरिवले नाही.  

(४) लवचीकतेचा अभाव या प तीनुसार थायी बंधात कायमचा तर 

अ थायी बंधात ४० वषाक रता शेतसारा िनि त केला जात अस ामुळे 

म ंतरी शेतसा याचा रकमेत बदल करता येत नसे. अशा कारे या 

प तीत लवचीकतेचा अभाव अस ामुळे कधी-कधी आव कता पडली 

तरी शेतसा यात वाढ करता येत नसे. 

(५) आिथक िवषमता - जमीनदारी प तीने समाजात एक 

जमीनदारांचा ीमंत वग व दुसरा  शेती कसणा या कुळांचा गरीब 

वग असे ीमंत व गरीब असणारे दोन वग िनमाण केलेत. 

(६) थायी सुधारणांना वाव न ता - जिमनीवर कुळांची मालकी 

नस ामुळे व ां ाकडून के ाही जमीन काढून घे ाची भीती 



अस ामुळे ांनी जिमनीम े कोण ाही पा ा थायी सुधारणा 

कधीच के ा नाहीत. 

(७) उ ादनात घट - जमीनदाराने शेती ा िवकासाकडे कधीही ल  

िदले नाही तसेच शेतक-◌्यांनी देखील ांची जिमनीवर मालकी 

नस ामुळे शेतीत सुधारणा के ा नाहीत. ामुळे उ ादनात उ रो र 

घट होत गेली. 
 

वरील माणे जमीनदारी प तीत िविवध दोष अस ामुळे श  तेव ा 

लवकर या प तीचे उ ाटन कर ात यावे, अशी सव  मागणी येऊ 

लागली. 

तं  भारतातील भू-सुधारणा 

भारताला ातं  िमळा ानंतर शेती ा िवकासाकडे िवशेष ल  ावे 

असे ठरिव ात आले. ासाठी भारत सरकारने जमीनिवषयक कायदे 

पारीत क न ांची पिह ा पंचवािषक योजनेपासून अंमलबजावणी सु  

केली. या जमीनिवषयक काय ांनाच भू- सुधारणा िकंवा 'जमीनिवषयक 

सुधारणा' असे णतात. 

भू-सुधारणा : अथ 

भूसुधार णजे भूमीशी संबंिधत सं थागत घटकांमधील सुधारणा होय. 

कृषी उ ादनात वाढ करणे व तक यां ा उ ात वाढ करणे, ामीण 

जनते ा या सं थागत घटकात जमीन व था प ती, भूधारण, शेती 



कर ाची प ती, जिमनीचे िवतरण आिण म थांचे अ  इ ादी 

घटकांचा समावेश होतो. जगातील अनेक देशांम े भूसुधार काय म 

हाती घे ात येऊन भूमी ा िवतरणातील िवषमता कमी कर ाचा य  

कर ात आला आहे. ो. गु ार िमरडाल यां ा मते "भूसुधार 

णजे, मानव आिण जमीन यातील संबधा  

िनयोिजत आिण सं थागत पुनसघटन होय.'" भूसुधार या श ाचे दोन 

अथ आहेत. संकुिचत अथाने भूसुधार णजे ा सुधार होत ा 

जिमनीवरील मालकी ह ाशी संबंिधत असतात. परंतु ापक अथाने 

भूसुधार णजे ते सव उपाय होत जे शेतीची उ ादकता 

वाढिव ासाठी आमलात जिमनीवरील खंड िनि त करणे, म थांचे 

उ ाटन, या ा आिण िवपणना ा मोयीचंा िवकास करणे या सव 

उपायांचा भूसुधारात अंतभाव होतो. 

भू-सुधारणेची उि े  

(१) कसेल ाची जमीन - जो शेतकरी  जमीन कसतो ाला 

ा जिमनीवर व ाची मालकी असणे आव क असते. कारण 

जिमनीवर मालकी अस ािशवाय उ ादन मुई वाढीला ेरणा िमळत 

नाही. णून  जमीन कसणा याला जिमनीची मालकी िमळवून 

देणे हा भू-सुधारणेचा मु  उ ेश होय. 

(२) म थांचे उ ाटन करणे - जमीनदारी प तीम े सरकार व 

 जमीन कसणारा शेतकरी यां ात  संबंध न ता तर 



ां ाम े जमीनदारा ा पाने एक म थांचा वग िनमाण झाला 

होता. णून सरकार व जमीन कसणारा शेतकरी यां ात  संबंध 

िनमाण कर ाक रता म थांचे उ ाटन करणे आव क होते. 

(३) कुळाचे शोषण थांबिवणे - जमीनदार आपली जमीन त: न 

कसता ते कुळांना कस ाक रता असत व ां ाकडून भरमसाठ खंड 

वसूल करीत असत. णून कुळांचे शोषण थांबिव ाक रता भू-सुधारणा 

कायदे करणे आव क होते. 

(४) सामािजक ाय थािपत करणे - कुळांचे शोषण थांबवून ां ा 

क ाचा मोबदला ा  क न देणे व या मा माने सामािजक ाय 

थािपत करणे हा एक भू- या सुधारणेचा उ ेश होय. 

(५) शेतीचा िवकास - जोपयत कसणा याची जिमनीवर मालकी 

थािपत होत नाही तोपयत शेतकरी शेती ा िवकासासाठी य  

करणार नाही. णून शेती ा िवकासासाठी भू-सुधारणा घडवून आणणे 

आव क होते. 

भारतातील भू-सुधार काय म 

(अ) जमीनदारी प तीचे उ ाटन (म थांचे उ ाटन) 

(ब) कुळिवषयक कायदे 

(क) कमाल जमीन धारणा मयादा (ड) भू-दान य /चळवळ 

वरील चारपैकी पिहले तीन काय म सरकारने अंमलात आणले आहेत 

व ासाठी यो  ते कायदे तयार क न ांची अंमलबजावणी केली 



आहे. चौथा काय म गैरसरकारी काय म असून तो ग य िवनोबाजी 

भावे यांनी (अ) जमीनदारी प तीचे उ ाटन (म थांचे उ ाटन)। 

समाजातील एका िविश  वगाला खूश क न आपला ाथ  हेतु सा  

कर ासाठी। ि िटशांनी जमीनदारी प ती अंमलात आणली होती. परंतु 

लवकरच कसणा याचे शोषण जिमनीवरील खंड िनि त करणे, 

म थांचे उ ाटन, या ा आिण िवपणना ा मोयीचंा िवकास करणे 

या सव उपायांचा भूसुधारात अंतभाव होतो. 

भू-सुधारणेची उि े (Objective of Land Reforms) 

भारतातील भू-सुधारणेची पुढील उि े आहेत. 

(१) कसेल ाची जमीन - जो शेतकरी  जमीन कसतो ाला 

ा जिमनीवर व ाची मालकी असणे आव क असते. कारण 

जिमनीवर मालकी अस ािशवाय उ ादन मुई वाढीला ेरणा िमळत 

नाही. णून  जमीन कसणा याला जिमनीची मालकी िमळवून 

देणे हा भू-सुधारणेचा मु  उ ेश होय. 
 

(२) म थांचे उ ाटन करणे - जमीनदारी प तीम े सरकार व 

 जमीन कसणारा शेतकरी यां ात  संबंध न ता तर 

ां ाम े जमीनदारा ा पाने एक म थांचा वग िनमाण झाला 

होता. णून सरकार व जमीन कसणारा शेतकरी यां ात  संबंध 

िनमाण कर ाक रता म थांचे उ ाटन करणे आव क होते. 



(३) कुळाचे शोषण थांबिवणे - जमीनदार आपली जमीन त: न 

कसता ते कुळांना कस ाक रता असत व ां ाकडून भरमसाठ खंड 

वसूल करीत असत. णून कुळांचे शोषण थांबिव ाक रता भू-सुधारणा 

कायदे करणे आव क होते. 

(४) सामािजक ाय थािपत करणे - कुळांचे शोषण थांबवून ां ा 

क ाचा मोबदला ा  क न देणे व या मा माने सामािजक ाय 

थािपत करणे हा एक भू- या सुधारणेचा उ ेश होय. 

(५) शेतीचा िवकास - जोपयत कसणा याची जिमनीवर मालकी 

थािपत होत नाही तोपयत शेतकरी शेती ा िवकासासाठी य  

करणार नाही. णून शेती ा िवकासासाठी भू-सुधारणा घडवून आणणे 

आव क होते. 

भारतातील भू-सुधार काय म 

(अ) जमीनदारी प तीचे उ ाटन (म थांचे उ ाटन)  

(ब) कुळिवषयक कायदे 

(क) कमाल जमीन धारणा मयादा 

(ड) भू-दान य /चळवळ 

वरील चारपैकी पिहले तीन काय म सरकारने अंमलात आणले आहेत 

व ासाठी यो  ते कायदे तयार क न ांची अंमलबजावणी केली 

आहे. चौथा काय म गैरसरकारी काय म असून तो ग य िवनोबाजी 

भावे यांनी राबिवला आहे या चारही काय माचे  



(अ) जमीनदारी प तीचे उ ाटन 

समाजातील एका िविश  वगाला खूश क न आपला ाथ  हेतु सा  

कर ासाठी। ि िटशांनी जमीनदारी प ती अंमलात आणली होती. परंतु 

लवकरच कसणा याचे शोषण जमीनदारी उ ाटनाचे प रणाम जमीनदारी 

प ती ा उ ाटनाचे पुढील फायदे झाले ) म थांचे उ ाटन 

जमीनदारी प ती ा िनमूलनामुळे सरकार व शेतकरी यां ाम े 

जमीनदारा ा पाने असले ा म थांचे उ ाटन झाले. ामुळे 

शेतकरी सरकार यां ात  संबंध थािपत झाले.  

(२) शेतकयाचे शोषण थांबले - या काय ांमुळे शेतक यांचे शोषण 

करणारा पधध ांचा वग न  झा ामुळे जमीनदारी प तीत शेतक यांचे 

होणारे शोषण थांबले. 

 (३) उ ादन वाढीची ेरणा शेतक यांना जिमनीवर मालकी 

िमळा ामुळे ा शेतीम े थायी सुधारणा क न उ ादन वाढिव ाची 

ेरणा ांना िमळाली.  

(४) सरकारी उ ात वाढ सरकार व शेतक यांचा  संबंध 

थािपत झा ामुळे शेतक यांकडून वसूल होणारी शेतसा याची संपूण 

र म सरकारला िमळणार अस ामुळे सरकारी उ ात वाढ हो ाची 

श ता िनमाण झाली.  

(५) सहकारी शेतीला ो ाहन - नवीन भूमीचे वाटप करताना 

सरकारकडून ा शेतक यांना जमीन िदली जाईल ांना सहकारी 



प तीने शेती कर ाक रता वृ  करता येईल. ामुळे सहकारी 

शेतीला ो ाहन िमळेल. 

(६) भू-सुधारणेक रता उपयु  देशा ा संपूण भूमी व थेत आमूला  

प रवतन कर ात आ ामुळे चकबंदी, सहकारी शेती, कमाल जमीन 

धारणा इ ादीसारखे भू- सुधारणेचे इतर काय म राबिवणे सोयीचे 

झाले. 

(७) सामािजक समतेची थापना - जमीनदारी प ती ा उ ाटनामुळे 

गावातील जमीनदार वगाचे समाजावरील भु  कमी झाले. गरीब 

शेतक यां ा शोषणाला आळा बसला. ामीण भागातील गरीब- ीमंत 

असा वगभेद संपु ात येऊन सामािजक समता थािपत झाली. 

(ब) कूळिवषयक कायदे 

जमीनदारी प ती न  झा ानंतरही भारतात काही माणात कुळांचा 

वग अ ात होता, कारण एक तर देशातील काही भागात रयतवारी 

प ती सु  होती. या प तीत अनेक जमीन मालक त: फारच 

थोडी जमीन कसत असत व बाकीची जमीन कुळांना कस ाक रता 

देत असत आिण दुसरे णजे सरकारने नेमले ा कृषी सुधार 

सिमतीनेही अ ान मुले, िवधवा अथवा अिववािहत या, सै ात काम 

करणारे नाग रक, वेडे िकंवा अिम  लोक यांना आपाप ा जिमनी 

खंडाने दे ाची मुभा िदली होती, ाच माणे शेती वसायातून दुस या 

वसायात णजे उ ोगात जाणा यांनादेखील ो ाहन णून खंडाने 



जमीन दे ाची मुभा दे ात आली होती तसेच कमाल जमीन धारणे ा 

आत असलेली जमीनही ा कुटंुबाला कसता येणे श  होत नसे, 

ांना ती जमीन खंडाने देता येईल, 

अशी सोय कर ात आली होती. आहे. अशा िविवध कारणांमुळे शेती 

वसायात कळांचा वग अ ात होता व तो राहणार हणून ां ा 

सम ांचे गांभीय ल ात घेऊन उपाययोजना करणे आव क होते. 

भारतात ावेळी अ ात असलेली कुळे तीन कारची होती. (i) 

कायमची कुळे (i) ता ुरती कुळे (ii) उप-कुळे. ांना जमीन 

मालकाने खंडा ा मोबद ात नेहमीक रता 

जमीन िदली आहे, ांना "कायमची कुळे" असे णतात. ांना 

जमीन मालकाने काळाक रताच जमीन िदली ांना "ता ुरती कुळे" 

असे णतात. तर जे ा एक कू शेतकरी खंडाने घेतलेली जमीन 

आप ा अिधकारात दुस याला खंडाने देतो ा जमन कसणा याला 

"उप-कूळ" असे णतात. का मालकी ह ा ा ीने पा  जाता 

कायम ा कुळांचे ह  सुरि त होते. क ते जवळजवळ जिमनीचे 

मालकच होते. परंतु ता ुरती कुळे व उप-कुळे यांची प र थती मा  

वेगळी होती. ांची जिमनीवर मालकी तर न तीच, परंतु ते जमीन 

मालकापुढे पूणः हतबल होते. ामुळे हे जमीन मालक ांची वाटेल 

तशी िपळवणूक करीत असत. खंडा रकमेत वारंवार वाढ करणे, 

लहानसहान कारणाव न कुळांना सकावून लावणे, िविवध कारणा व 



र म वसूल करणे, अशा िविवध कारे जमीन मालकांकडून कुळाचे 

शोधा सु  होते णून हे शोषण थांबिव ाक रता व कुळांना संर ण 

दे ाक रता सरकारने कायर पास क न पुढील उपाय योजना केली. 

ांनाच "कूळिवषयक कायदे" असे णतात. 

(१) खंडाची िनि ती - कुळांनी जमीन मालकाला जा ीत जा  िकती 

खंड ावा हे िनि त करणारे कायदे सव रा ांनी पास केलेत. या 

काय ांपूव  कुळांना खंड णून एकूण उ ादना ा ५०% पे ा जा  

भाग जमीनदाराला ावा लागत असे. आता वेगवेग  रा ांनी तयार 

केले ा काय ानुसार खंडाची र म एकूण उ ादना ा २० ते २५ 

ट े  इतकी असावी, असे ठरिव ात आले. महारा , गुजरात व 

राज थानम े मा  खंडाची मह म मयादा एकूण उ ादना ा १/६ 

इतकी िनि त केली आहे तर पि म बंगात व आं  या रा ांम े ही 

मयादा १/२ इतकीच आहे. अलीकडे खंड हा व ू पाने न देता 

पैशात ावा, असेही ठरिव ात आले.  

(२) जमीनथारणेची हमी - कुळांना कस ाकस रता िदलेली जमीन 

काढून घे ाव अिधकार जमीन मालकाला अस ामुळे कुळांना 

जमीनधारणेची शा ती न ती. आप ाकडे कस ाक रता असलेली 

जमीन के ाही काढून घेतली जाऊ शकते अशी काक भीती 

अस ामुळे कुळांची उ ादन वाढीची ेरणाच न  झाली होती. ही 

भीती िकय अिनि तता दूर कर ाक रता िनरिनरा ा रा ात कुळांना 



जमीनधारणेची हमी िमळवून देणारे कायदे पास कर ात आले, या 

काय ानुसार कोण ाही जमीन मालकाला कुळा अरा ाक रता िदलेली 

जमीन काढून घेता येणार नाही, अशी तरतूद कर ात आली. ५० 

खालील प र थतीतच जमीन मालक हे कुळांकडून जमीन काढून घेऊ 

शकतात. 

(अ) कुळाने खंड न िद ास 

(ब) कुळाने दुस यांना कस ाक रता जमीन िद ास  

(क) कुळाने जिमनीची नासधूस के ास 

(ड) कुळाने जिमनीचा िबगर शेतकी कामासाठी उपयोग के ास वरील 

प र थती सोडून इतर कोण ाही प र थतीत जमीन मालकाला जमीन 

काढता येणार नाही, ामुळे कुळांना जमीन धारणा िवषयी हमी 

िमळाली व उता वाढीस ेरणा िमळाली. 

(३) कुळांना जिमनीची मालकी - कसत असले ा जिमनीची मालकी 

कुळांना िमळवून देणे हे कूळिवषयक काय ाचे मह ाचे उि  होते. 

या काय ानुसार कुळांना ते कसत असलेली जमीन खरेदी कर ाचे 

अिधकार दान कर ात आले आहेत. जिमनीची िकंमत िकती असावी 

हे ठरिव ासाठी सरकारने बोड नेमलेले आहेत. बोडाने ठरिवले ा 

िकमतीला कुळांना जमीन खरेदी करता येते. ही िकंमत एकदम देणे 

कुळांना श  नसेल तर िकमतीचे शोधन ह ाह ाने दे ाची 

सवलतसु ा काही रा ांनी उपल  क न िदली. उ र देश व पि म 



बंगालम े तर कुळांना ते कसत असले ा जिमनीची मालकीसु ा 

िवनामू  उपल  क न िदली आहे. अशा कारे भारतातील १ कोटी 

एकर जिमनीवर कुळांची मालकी थािपत कर ात आली. 

(४) कायम सुधारणांसाठी भरपाई तः: कसत असले ा जिमनीवर 

िवहीर खोदणे, पंप बसिवणे, बांध घालणे इ ादीसार ा कायम 

पा ा सुधारणा के ा असतील तर ा सुधारणाक रता कुळाने 

केले ा खचाची भरपाई मालकाने करावी असे ठरिव ात आले. 

(५) खंडा ा रकमेत सूट - अवषण, अितवषा, महापूर, िपकांवरील 

रोग इ ादीमुळे दु ाळ व नािपकीची प र थती उ वली असताना 

जमीन मालकांना जशी शेतसा यात सूट दे ात येते ाच माणे कुळांना 

देखील खंडा ा रकमेत सूट दे ात यावी, असे अनेक रा ात 

ठरिव ात आले. 

(क) कमाल जमीन धारणा मयादा 

 भारतात जमीन धारणा ा बाबतीत चंड िवषमता आढळून येते. 

"शेतमजूर चौकशी सिमतीने  िदले ा मािहतीनुसार भारतातील ४.५% 

लोकांजवळ लागवडी खालील एकूण जिमनीपैकी ३.४४% जमीन आहे. 

६६.९% लोकांजवळ फ  १५.५% जमीन आहे तर १९% लोकांजवळ 

अजीबात जमीन नाही. णजे ते "भूिमहीन शेतमजूर" णून जीवन 

जगत आहे. 



अशा कारे फारच थो ा लोकांजवळ जिमनीचा बराच मोठा भाग आहे 

तर ब याच जा  लोकांजवळ शेतीचा फारच कमी भाग आहे. अथातच 

ही बाब समाजवादाशी सुसंगत नस ामुळे जमीन धारणेची कमाल 

मयादा ठरवून मयादेपे ा जा  असलेली जमीन काढून ती जमीन 

भूिमहीन व अ भूधारकांना वाटून देणे ही कमाल जमीन धारणा 

काय ाची भूिमका आहे. 

कमाल जमीन धारणा काय ानुसार “एक कुटंुब भिव ात आप ाजवळ 

जा ीत जा  िकती जमीन ठेवू शकते िकंवा खरेदी क  शकते िकंवा 

स ा असले ा जिमनीपैकी जा ीत जा  िकती जमीन ठेव शकते 

यािवषयी एक मयादा िनि त केली जाते. यालाच कमाल मयादा िकंवा 

मह म सीमा िनधारण असे णतात." 

काय ाने िनधा रत केले ा मयादेपे ा एखा ा जमीन मालकाजवळ 

जा  जमीन असेल तर ाची ती जा ीची जमीन सरकार आप ा 

ता ात घेते आिण ती जमीन लहान शेतक यांना व भूिमहीन 

शेतमजुरांना वाटून देते. 

कमाल मयादा िनधारणाचे फायदे  

जमीन धारणेची कमाल मयादा िनधा रत के ामुळे खालील माणे फायदे 

होतात (१) आिथक िवषमतेत घट - ामीण भागात शेती हेच एकमेव 

उ ाचे साधन अस ामुळे ा ाजवळ जा  जमीन असते ाचे 

उ ही जा  असते. याउलट ां ाजवळ कमी जमीन असते ांचे 



उ ही कमी असते. कमाल जमीन धारणा मयादेनुसार ीमंत 

जमीनदारांजवळची अित र  जमीन काढून घे ात येते व ती भूिमही 

तसेच अ भूधारकांना दे ात येते. अशा कारे जमीन धारणेतील 

िवषमता कमी आिथक िवषमतेत घट होते. झा ामुळे 

(२) शेतमजुरां ा सामािजक दजात वाढ - ामीण भागात शेती हे 

सामािजक ित ेचे साधन समजले जाते. कमाल जमीन धारणा 

मयादेनुसार अित र  जिमनीचे शेतमजुरांम े वाटप केले जाते. ामुळे 

शेतमजुरांची जिमनीवर मालकी थािपत होते ांना सामािजक ित ा 

ा  होते. 

 (३) शेतमजुरां ा शोषणाला पायबंद आप ा देशात जमीन धारणे ा 

बाबती व चंड िवषमता आहे. मूठभर लोकांजवळ जिमनीचा बराच 

मोठा िह ा आहे. ां ाजवळ बरीच जा  जमीन आहे असे 

जमीनदार जिमनीची लागवड त: न करता ते कुळांना कस ाक रता 

जमीन देतात व ांचे शोषण करतात. कमाल जमीन धारणा 

मयािदनुसार जमीनदारांकडे असलेली अित र  जमीन काढून घे ात 

येते, ामुळे कूळप ती ा शेतीला पायबंद बसून शेतमजुरांचे शोषण 

थांबते. 

(४) शेती ा आकारात वाढ - भारतातील शेतीचा आकार अ ंत 

लहान आहे. ब तेक शेतक यांजवळ जिमनीचे अ ंत लहान-लहान 

तुकडे आहेत. कमाल जमीन धारणा मयादेपे ा अित र  ठरलेली 



जमीन या लहान शेतक यांना वाटून दे ात येत अस ामुळे ां ा 

शेताचा आकार मोठा होतो. 

(५) आिथक शेतीची िनिमती भारतातील शेती ा लहान आकारामुळे 

शेती अनािथक झाली आहे. कमाल जमीन धारणा मयादेमुळे जिमनीचा 

आकार मोठा होतो. शेती ा मो ा आकारामुळे आधुिनक तं ाचा 

आिण अवजारांचा अवलंब करता येतो. आधुिनक प तीने शेती करता 

येते व ामुळे अनािथक शेतीचे आिथक शेतीम े पांतर करता येते. 

 (६) कुळांना संर ण - कूळ काय ाने भारतीय कुळांना पूणत: 

संर ण िमळाले न ते. कारण कूळ काय ानुसार कुळांना ते त: 

कसत असलेली जमीन िवकत घे ाचा अिधकार िमळाला होता. परंतु 

जमीनदाराला ा जिमनीची त:च लागवड करावयाची असल तर ती 

जमीन कुळांकडून काढून घे ाची तरतूदसु ा कूळ काय ात 

अस ामुळे अनक जमीनदारांनी या सबबीखाली कुळांकडून जिमनी 

काढून घेत ा. कमाल जमीन धारण 

मयादा मुळे मा  जमीनदारांना िविश  मयादेपे ा जा  जिमनी 

कुळांकडून काढून घेता येणार नाहीत. 

(७) उ ादन वाढीची ेरणा - आपण त: जिमनीचे मालक आहोत, 

ही भावनाच एक कारची जादू करीत असते. कमाल जमीन धारणा 

काय ामुळे अ भूधारक, शेतमजूर व कुळे यांना जिमनी ा  होतील 

व ते ा जिमनीचे मालक होतील. आपली जमीन समजून साहिजकच 



ात ते सुधारणा करतील व उ ादन वाढिव ाचा सतत य  

करतील. 

(८) वगरहीत समाजाची िनिमती - कमाल जमीन धारणा काय ामुळे 

जमीन धारणेतील पयायाने उ ातील िवषमता कमी होते. ीमंत व 

गरीब असा भेद न  होऊन वगरहीत समाजाचा उदय होतो. 
 

(९) सहकारी शेतीला ो ाहन - कमाल जमीन धारणा काय ा ारे 

अित र  णून ा  होणा या जिमनीत सहकारी शेतीचे योग 

सुलभतेने करता येतात. यािशवाय अित र  जिमनीचे वाटप ा 

भूिमहीनांम े कर ात येते ांना सहकारी शेतीक रता वृ  करता 

येते. 

कमाल मयादा िनधारणाचे तोटे  

ेक गो ीला दोन बाजू असतात. कमाल जमीन धारणा मयादेलाही 

दोन बाजू आहेत. णून दुसरी बाजूही समजून घेणे आव क आहे. 

कमाल मयादा िनधारणाचे पुढील तोटे आहेत. 

(१) भूिमहीनांचा  अिनिणत - अित र  णून ा  होणारी जमीन 

भूिमहीनांना देऊन ांची भूमीिवषयक गरज भागिवणे हा या काय ाचा 

मुख उ ेश होता. परंतु या काय ाची िकतीही काटेकोरपणे 

अंमलबजावणी केली व अित र  जमीन भूिमहीनांना वाटून िदली तरी 



ेका ा वा ाला दोन एकरसु ा जमीन येणार नाही. ामुळे ाची 

जमीनिवषयक गरज भागणार नाही.  

(२) ामीण व शहरी लोकां ा उ ात िवषमता - कमाल जमीन 

धारणा काय ानुसार ठरावीक रकमेपयत उ  िमळवून देणारी जमीन 

णजे 'कमाल जमीन' होय. ठरावीक रकमेपयत उ  िमळवून 

देणा या जिमनीपे ा जा  जमीन कोण ाही जमीन मालकाला ठेवता 

येणार नाही. णजे या िठकाणी एक कारे उ ावरच मयादा घातली 

ती आहे. अशा कारे कमाल जमीन धारणा काय ा ारे ामीण 

भागातील उ ावर मयादा घाल ात आली आहे. परंतु शहरी भागात 

मा  अशा कारची कोणतीही मयादा न घात ामुळे ामीण व शहरी 

लोकां ा उ ात िवषमता िनमाण होईल.  

(३) कृषी उ ादनात घट - कमाल मयादेमुळे जिमनीचे लहान-लहान 

तुकडे पडतील व आज जी शेती वै ािनक प तीने कर ात येते ात 

अडथळे िनमाण होतील. वै ािनक प ती ा अभावामुळे कृषी 

उ ादनात वाढ हो ाऐवजी घट होईल. 

(४) शेती अनािथक हो ाची श ता - या काय ा ा 

अंमलबजावणीमुळे ा  Ea होणारी जमीन सव भूिमहीनांना वाटन 

िद ास ेका ा वा ाला इतकी कमी जमीन ला येईल की ामुळे 

ती आिथक ा लागवडीयो  राहणार नाही. 



 (५) ामीण जनतेत वैमन ाची श ता- कमाल जमीन धारणा 

काय ामुळे जमीन मालकांना आपली अित र  जमीन सोडून ावी 

लागेल. अथातच ामुळे ां ाम े असंतोष िनमाण होईल. आजपयत 

जी ी कूळ णून काम करीत होती, तीच ी आप ा 

जिमनीची मालक झाली आहे, हे जमीनदारांना पाहावणार नाही. 

ामुळे ामीण जनतेत वैमन  िनमाण होईल. 

(६) शेती ा यांि कीकरणात अडचण - कमाल जमीन धारणा 

काय ामुळ शताया आकार लहान होईल ामुळे लहान आकारा ा 

शेतीम े यं ाचा व आधुिनक उपकरणांच उपयोग करणे श  होणार 

नाही. 

(७) िव ीयो  माला ा मा ेत घट - कमाल जमीन धारणा 

काय ा ा अंमलबजावणीमुळे देशातील ब सं  शेतकरी लहान शेतकरी 

बनतील. लहान शेतक उ ािदत केले ा शेतमालाची मा ाही अ  

असते ातूनच शेतकरी आप ा कुटुबाला | वषभरात लागणारे 

अ धा  बाजूला काढून बाकीचे अ धा  िव ीक रता आ िव ीक रता 

आणलेला हा माल अ ंत कमी असतो. ामुळे िव ीयो  शेतमालाची 

मा ा कमी होईल. 

(८) बेकारीत वाढ कमाल जमीन धारणा काय ा ा अंमलबजावणीमुळे 

देशातील जमीनदार व ीमंत का कारांचा वग न  होईल आिण जे 



लोक जमीनदार व ीमंत का का यां ाकडे मोलमजुरी करीत होते 

ांना काम िमळणार नाही. ामुळे बेकारीचे मा आणखीनच वाढेल.  

कमाल जमीन धारणा मयादा 

सव थम १९४९ म े काँ ेस ा कृषी सुधार सिमतीने जमीन धारणेची 

कमाल मयाद िनधा रत करावी अशी सूचना केली होती. ानुसार 

भारता ा िनयोजन मंडळाने पिह ा पंचवािषक योजने ा अहवालात 

अशी िशफारस केली होती की "सव रा ांनी जमीन धारणेची कमाल 

मयादा ठरिवणारे कायदे पास करावेत”. परंतु या िशफारशीला एकाही 

रा  सरकारने ितसाद िदला नाही. ानंतर १९५९ साली नागपूर येथे 

भरले ा कां ेस अिधवेशनाम े कमाल जमीन धारणा मयादा लागू 

कर ात यावी असा ठराव मंजूर कर ात आला व ासंबंधीचा कायदा 

रा  सरकारांनी पास क न ावा, अशी िशफारस कर ात आली. 

ानुसार १९६० पयत एकूण १२ रा ांनी जमीन धारणेची कमाल मयादा 

ठरिवणारे कायदे पास क न घेतले. 

१९६१-६२ पयत देशातील ब तेक रा ांम े जमीन धारणेची कमाल 

मयादा ठरिवणारे कायदे पास कर ात आले होते. या काय ाम े 

बरेच दोष होते तसेच वेगवेग ा रा ांनी ठरवून िदले ा मयादेतही 

बरीच तफावत होती. णून वेगवेग ा रा ां ा काय ातील दोष दूर 

कर ाक रता व कमाल मयादेतील तफावत दूर कर ाक रता ा 

काय ाम े सुधारणा कर ाची आव कता होती. ाक रता एि ल 



१९७२ म े रा  मु मं ांची िद ी येथे एक बैठक बोलिव ात 

आली. या बैठकीम े कमाल जमीन धार काय ातील सुधारणा बाबत 

मह ाचे िनणय घे ात आले. हे िनणय िशफारशी ा पान रा  

सरकारांना पाठिव ात आले. ात खालील मुख िशफारशी हो ा.  

(१) कमाल मयादा - जिमनीची त व पाणी पुरव ाची सोय या दोन 

बाबी िवचार घेऊनच जिमनीचे तीन कार पाड ात आले व ेक 

काराक रता वेगवेगळी मयादा ठ दे ात आली. 

(अ) सुपीक व बारमाही पाणी पुरव ाची सोय असणा या, वषातून 

दोन िपके घेतली जाणा या जिमनीची कमाल मयादा १० ते १८ एकर 

असावी. 

(ब) पाणी पुरव ाची सोय असणा या, परंतु वषातून एकच पीक घेता 

येणा या जिमनीबाबत कमाल मयादा २७ एकर असावी. 

(क) इतर सव कार ा कोरडवा  जिमनीक रता कमाल मयादा ५४ 

एकर असावी. अथात वरील १८ एकराची कमाल मयादा सावजिनक 

पाणी पुरव ाची सोय असले ा जिमनीक रता आहे. खाजगी पाणी 

पुरव ाची सोय असणा या जिमनीची कमाल मयादा ठरिवताना 

सावजिनक पाणी पुरव ाची सोय असणारी एक एकर जमीन खाजगी 

पाणी पुरव ाची सोय असले ा स ा एकर जिमनीबरोबर समजावी. 

(२) कुटंुब हाच घटक - जमीन धारणेची कमाल मयादा कुटंुब हाच 

एक घटक समजून लागू कर ात यावी. कुटंुबात पती, प ी व तीन 



अ ान मुले अशा पाच ीचंा समावेश राहील. स ान मुलांचे तं  

कुटंुब समज ात येईल. पाचपे ा जा  ी असले ा कुटंुबाला 

कमाल मयादेपे ा जा  जमीन ठेवता येईल, परंतु ही जमीन कमाल 

मयादे ा दु ट राहणार नाही. 

(३) काय ातून सूट - चहा, कॉफी, रबर इ ादीचें मळे, कृषी 

महािव ालय, कृषी िव ापीठ, भूदान य  सिमती इ ादीनंा या 

काय ातून वगळ ात आले आहे तसेच धािमक व सावजिनक सं थांना 

याबाबत सूट दे ाचा रा  सरकारांना अिधकार दे ात आला आहे. 

(४) कायदा अंमलात आण ाची तारीख - हा कायदा २४ जानेवारी 

१९७१ पासून लागू कर ात यावा. जमीन मालकांना आप ा जिमनीची 

अयो री ा िव ेवाट लाव ास वाव िमळू नये णून २४ जानेवारी 

१९७१ रोजी जिमनीबाबत मालकीची जी थती असेल तीच थती 

िवचारात घेऊन काय ाची अंमलबजावणी करावी. 

(५) जिमनीचा मोबदला - ा जमीन मालका ा अित र  जिमनी या 

काय ानुसार सरकारला ा  होतील ा जिमनीचा मोबदला णून 

“यो  र म दे ात येईल. हा मोबदला बाजारभावानुसार मा  

राहणार नाही. 

(६) अित र  जिमनीचे पुनवाटप - या काय ामुळे ा  झाले ा 

अित र  जिमनीचे पुनवाटप करताना भूिमहीन शेतमजुरांना ाधा  



दे ात यावे. ातही अनुसूिचत जाती व जमाती ा शेतमजुरांना अिधक 

ावे. 

भारतातील भूमी सुधारणांचे मू मापन 

शेतीम े िदवस-रा  क  करणा या लोकांचे शोषण थांबवून ांना ाय 

िमळवून देणे व शेतीचा िवकास घडवून आणणे हे भारतातील भूमी 

सुधारणांचे मु  उि  होते. यासाठी देशात जमीनदारांचे उ ाटन, 

कुळां ा ह ासंबंधी सुधारणा, कमाल जमीन धारणा कायदा, 

चकबंदी, सहकारी शेती इ ादी बाबतीत कायदे पास कर ात आले. 

परंतु या काय ांना णावे तसे यश ा  झाले नाही. भारतातील 

भूिमिवषयक सुधारणांचे मू मापन पुढील माणे करता येतील. 

(१) अंमलबजावणीचा अभाव - भारतात भूमी सुधारणािवषयक तयार 

केलेले बरेच कायदे कागदावरच रािहले. कारण या काय ांची ात 

फारशी अंमलबजावणी झाली नाही. 

(२) अंमलबजावणीची मंदगती - भारतातील थो ा फार भूमी 

सुधारणािवषयक काय ांची अंमलबजावणी कर ात आली. ाची गती 

फारच मंद होती. ामुळे अनेक जमीनदार सावध झाले. ामुळे 

आप ाला या काय ाचा फटका बसणार नाही, अशी तरतूद ांनी 

आधीच क न ठेवली. 

(३) काय ातील पळवाटा - अनेक ीमंत जमीनदारांनी काय ातील 

पळवाटांचा उपयोग क न कमाल मयादेपे ा जा  असलेली जमीन 



आप ा नातलगां ा व नोकरां ा नावाने क न आपली जमीन सुरि त 

ठेवली. 

(४) कुळांना सकावून लाव ात आले कुळ काय ात अशी तरतूद 

होती की, कुळे कसत असलेली जमीन जमीनदाराला काढून घेता येणार 

नाही, परंतु याच काय ात अशीही तरतूद होती की, जमीनदाराला 

जिमनीची तः लागवड करावयाची असेल तर ती जमीन ाला 

कुळाकडून काढून घेता येईल. नेमका याच तरतुदीचा फायदा घेऊन 

जमीनदारांनी कुळांकडे असले ा जिमनी काढून घेत ा. 

(५) िहतसंबंिधयांचा िवरोध - भारतातील मू-सुधारणािवषयक काय ांना 

देशातील ीमंत व ितगामी लोकांनी खर िवरोध केला. ामुळे या 

काय ाची अंमलबजावणी भावीपणे करता आली नाही. 

(६) अकाय म सरकारी यं णा भारतातील भू-सुधारणािवषयक 

काय ाची अंमलबजावणी ा सरकारी यं णेकडे सोपिव ात आली 

होती, ती यं णा अ ंत अकाय म आिण  होती. एवढेच न े तर 

ती यं णा भूिमहीनांना व लहान शेतक यांना तु  मानणारी होती. 

(७) िवपरीत प रणाम कमाल जमीन धारणा काय ानुसार अित र  

ठरलेली जमीन देशातील भूिमहीनांना वाटून दे ात आली. ा 

भूिमहीनांना ही जमीन दे ात आली ां ाजवळ बैलजोडी, शेतीची 

अवजारे, भांडवल इ ादी नस ामुळे ांनी ही जमीन इतरांना 

कस ाक रता बटाईने िदली. ामुळे पु ा समाजाम े शेतीची मालकी 



असणारा एक वग व लागवड करणा या ीचंा दुसरा वग असे दोन 

वग िनमाण झाले. याचाच अथ असा की, कसणा यांची मालकी 

थािपत झाली नाही. 

(८) कोट कचेया - भूसुधारासंबंधी जे कायदे पास कर ात आलेले 

आहेत ा काय ांम े ब याच ुटी अस ामुळे जिमनीसंबंधीचे अनेक 

दावे ायालयात ने ात आलेले आहेत आिण या दा ांची सं ा बरीच 

मोठी आहे. कमाल जमीन धारणा काय ा अंतगत घोिषत कर ात 

आले ा ९.५९ ल  एकर जिमनीसंबंधीचे दावे ायालयात पडून 

आहेत. 

(९) जिमनीसंबंधी अपूण कागदप े - रा  सरकारांनी जिमनी ा 

मालकी ह ासंबंधी जी कागदप े ा  केली आहेत ती अपूण आहेत. 

ामुळे जिमनीचा खरा मालक कोण? हे ठरिव ात अडचणी येतात व 

ामुळे भूसुधार काय म अमलात आण ास िवलंब होतो. 

(१०) भावहीन काया यन भूसुधार काय माचे भारतात ा प तीने 

काया यन केले गेलेले आहे ते भावहीन आहे. फलतः या काय माला 

अपेि त यश ा  झाले नाही. ामुळेच जमीनदारी प ती ा 

िनमूलनाला िवलंब लागला व कमाल जमीन धारणा काय ा ा अंतगत 

पुरेशी अित र  भूमी ा  न होऊ शक ामुळे भूिमहीनांची सम ा 

सुटली नाही. 

भूसुधार काय माची फल ुती 



वरील घटक भूसुधार काय मा ा अपयशाला जबाबदार आहेत. परंतु 

तरीही भारतात भूसुधारासाठी जी पावले उचल ात आलेली आहेत 

ांना काहीसे यशदेखील ा  झाले आहे. ामुळे या काय मा ा 

फल ुतीचाही िवचार करणे यो  होईल. 

(१) या काय मा ा अंतगत ५०.८ ल  एकर जिमनीचे भूिमहीन 

आिण सीमांत शेतक-यांम े िवतरण कर ात आले आहे. याचा 

फायदा जवळजवळ ४७ ल  शेतक ा  झाला आहे. 

(२) १५१० ल  एकर जिमनीचे एक ीकरण कर ात आले आहे.  

(३) जिमनीसंबंधीचे द ऐवज अ यावत कर ासाठी यांचे 

संगणकीकरण करण आले आहे. 

(४) इ. स. १९९५ म े भूसुधाराशी संबंिधत सव काय ांचा घटने ा 

नव ा प रिश ात समावेश कर ात आला आहे. ामुळे या काय ांनी 

मूलभूत अिधकारांचे अित मण होते या सबबीखाली ायालयात दाद 

मागता येत नाही. 

(५) जिमनी ा रेकॉड र सव बटईदार शेतक यांची नावेदेखील 

नोदंिव ाचे आदेश दे ात आलेले आहेत. ामुळे बटाईदारांचे 

जिमनीवरील ह  सुरि त झाले आहेत. 

 (६) १९९१ नंतर जमीनधारणेवरील कमाल मयादे ा काय ांची स ीने 

अंमलबजावणी केली जात आहे. 

 


