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��ट�श काळातील शेती�वषयक धोरण 
 

 

�ा. रेवण	स�द रामभाऊ बे�नगीकर 

 

दयानदं कला  व शा$% महा�वदयालय , सोलापरू. 
 

सारांश 
 

 ��*टशांची राजवट सु. झा0यापासून करां1या 2नयमांम�ये आ4ण करवसूल� प5तीम�ये भारतात मोठे बदल 

झाले. याचा सवा7त जा$त प8रणाम भारतातील शतेक9यांवर झाला. ��*टशां1या काळातील करां1या काह�शा जाचक 

2नयमांमुळे भारतातील शेतक9यांम�ये मो:या �माणात दा8र;य वाढ�स लागले. ��*टशानंी अथ7?यव$थेम�ये इतरह� 

काह� महAAवाच ेबदल केले. ��*टश वसाहती राजवट�न ेBया वसाहतकAयाCना मालमAता बाळगDया1या हEकाची हमी 

देऊ केल�. Aयांनी खु0या ?यापाराला �ोAसाहन *दले. ��*टशानंी भारतात समान चलन �च	लत केले, तसेच चलनां1या 

�व2नमय दरातील बंधने हटवल�. वजन े आ4ण मापे यांसाठG समान �माणप5ती Aयांनी �च	लत केल�. भांडवल� 

बाजारपेठा आ4ण ?यापार, लोहमाग7 आ4ण तारसेवा यांचा �वकास, राजकारDयांपासून $वतं% असे नागर� ?यव$थापन, 

आ4ण समान कायदेप5ती आ4ण Iयायसं$था अशा काह� गोJट� Aयानंी सु. के0या.भारतातील ��*टशां1या राजवट�1या 

काळातच बाBय जगात मोठे आKथ7क बदल होत होते, Bयाच काळात जगात मो:या �माणात औMयोKगकNकरण झाल,े 

तसेच उAपादनPमता आ4ण ?यापार Bयात �चंड वाढ झाल�. परंत,ु Bया राजवट�1या शवेट� जगातील अ2तशय गर�ब 

अथ7?यव$थांपैकN एक, असा वारसा घेऊन भारत $वतं% झाला. भारत $वत%ं झाला त?ेहा, औMयोKगक �वकास 

जवळजवळ थांबला होता, शतेीचे उAपादन वाढAया लोकसंTयेला अपुरे होते, सरासर� आयुमा7नात आ4ण राहणीमानात 

भारत जगात तळाशी होता, आ4ण साPरतेचा दरह� अ2तशय कमी होता. 

 शतेीची सु�वात आ4ण भारतीय शतेीची आजवरची वाटचाल याचा ऐ2तहा	सक आढावा घेणारा हा लेख. ��ट�शपूव7 

काळातील शतेीचं $व.प, ��ट�श काळातील शतेी, ह8रतVांती या मुWयांवर चचा7 करत आज1या प8रि$थतीत शतेीसमोर�ल 

आ?हान े काय आहेत हे या लेखात �व$ततृपणे मांडलं आहे. महAAवाचं Zहणजे शतेी1या �[नांची उAतरे न?या शा$%ीय 

पया7यांमधनू कशी 	मळू शकतील याची मांडणी या लेखात केल� आहे. शतेीचा शोध हा 	शकार व अIनसंकलनासाठG वणवण 

भटकDयापेPा एका जागीच अIन 	मळ�वDयाचा मानवी इ2तहासातील महAAवाचा ट\पा होता. एका पर�ने मानवा1या ि$थर 

जीवनाची ती सुरवात होती. या शोधाचे मानवी जीवनावर सामािजक, सा$ंकृ2तक व आKथ7क अगंाने ?यापक प8रणाम झालेत. 

 जगात शतेीचा शोध साधारणत: १०,००० वषाCपूव_ �थम म�यपवूत̀ील आताचे इ$%ाईल, पँले$टाईन, जॉड7न, लेबनॉन, 

	सर�या, तुक7 $थान, कुवेत व इराक या देशांमधील लगत1या �देशांचा 	मळून जो अध7चंdाकृती आकार होतो Aया सुपीक �देशात 
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(fertile crescent) लागला. अथा7त �AयP शतेीला सुरवात करDयाआधीह� माणूस (खरे तर ि$%या) Aयां1या आजबूाज1ूया 

प8रसरातील वन$पतींचे 2नर�Pण क.न Aयातील खाMययोeय अIनाचे व �वशषेत: �बयाणांचे 2नर�Pण कर�त होता. पोषणमू0य 

असलेल� �बयाणे राखून ठेवनू ती दसुर ्या वष_1या हंगामात पेरता येऊ शकतात व एका �बयाणा1या पेरणीतून उगवले0या 

ताटातून कापणी gकंवा तोडणीनंतर gकतीतर� जा$त �बयाणे गोळा करता येतात हे समज0यावर शतेीतील अIन2न	म7तीचे तं%च 

Aया1या हाती आले. सुरवाती1या काळात शतेीतं% हे अ2तशय �ाथ	मक अव$थेत होते. हातानेच शतेाची मशागत, पेरणी व इतर 

कामे ?हायची. पढेु गरुां1या मदतीने शतेी ?हायला लागल�. 

 सुरवाती1या काळात गवतां1या काह� जातींमधून ग?हाचे ऐमर (emmer) व आईन कॉन7 (einkorn) हे दोन �कार व 

जव (barley) असे धाIय�कार तर काह� मसुर�सारTया डाळींच े�कार (lentils) शोधDयात आले. Aयांची लागवड होऊन Aयाचंा 

अIन Zहणून उपयोग होऊ लागला. या सोबतच जवस व वाटाणे या �पकांचाह� या �देशात शोध लागला याच भागात 

पशुपालनाचा (बकर� व मhढ�) शोध लाग0यानंतर दधूजIय पदाथाCचाह� अIनात अतंभा7व झाला. म�यपवू`तील या �देशाकडून 

शतेीचा �सार हळूहळू उAतर आgiकेतील इिज\त, भूम�यसागर�य �देशातील देश, आ	शया खंडातील इतर देश आ4ण 

युरोपम�ये झाला. म�यपवू`तील शोधानंतर भारतात ह� शतेीप5ती जवळपास ३५०० वषा7नंतर पोचल� असे मानले जात.े Zहणजे 

भारतीय शतेीला gकमान ६५०० वषाCचा इ2तहास आहे असे समजDयास हरकत नाह�. 2नकोलाय ?हॅि?हलॉ?ह (Vavilov) या 

र	शयन वन$पती शा$%nानुसार जगात �पकांची जी मुTय आठ $वतं% उगम$थाने आहेत Aयात भारत-Zयानमार हा �देश 

(भारताचा पि[चमोAतर भाग सोडून) देखील एक आहे. या �देशात oयांची लागवड केल� जात होती अशा oया ११७ वन$पतींची 

?हॅि?हलॉ?हने नqद केल� Aयात तांदळू, तूर, मूग, उडीद, चणा, चवळी ह� तणृवग_य कडधाIये; वांगे, मुळा, काकडी यासारTया 

भाoया; आंबा, Kचचं, सं%ी, 	लबं ूयासारखी फळवग_य �पके व या	शवाय ऊस, कापसू, तीळ, करडई, oयूट, ताग, काळे 	मरे, 

दालKचनी, नीळ यासारखी �व�वध �कारची महAवाची �पके आहेत. 

 

ह8रतVांतीचा काळ 

 भारताला $वातsंय 	मळा0यानतंर राoयकAयाCपढेु शतेीधोरण �वषयक वेगtया �कारची आ?हाने होती. वाढले0या 

लोकसंTयेसाठG पुरेशा अIन 2न	म7तीची सम$या तर होतीच 	शवाय $वातsंय 	मळा0यानंतर लगोलग1या काह� वषाCम�ये 

आले0या दJुकाळांचीह� भर पडल�. या पा[व7भूमीवर सुरवाती1या काळात धरण बांधणीला �ोAसाहन देऊन व Aयातनू 	सचंना1या 

सोयी वाढवनू, शतेी 	शPणाचा पाया �व$ततृ क.न, कृषी खाAयाMवारे गावांम�ये शतेी सुधारणेसाठG �व$तार काय7Vमाची मदत 

घेऊन, uामीण भागात सhd�य खत 2न	म7तीला �ेरणा देऊन धाIय उAपादन वाढ�वDयाच े�यAन झाले, परंतु या योजनांमुळे यश 

	मळDयाला बराच उशीर लागणार होता व Aयामानान े आ?हाने �बकट होती (एका अvयासकानुसार १९५० ते १९६५ या 

ह8रतVांतीपूव_1या काळात अIनधाIय वाढ�चा वा�ष7क वेग ह8रतVांतीनंतर1या काळातील अIनधाIय वाढ�1या वा�ष7क 

वेगापेPा जा$त होता. Aयामुळे असेह� एक मत आहे कN ह8रतVांती झाल� नसती तर� या कृषी �वकास धोरणामुळे सवCकष 

धाIयवाढ झाल� असती जी ह8रतVांती1या काळात जा$त एकांगी झालेल� *दसते). आपलेच सरकार सAतेत आ0यामुळे 

लोकां1या शासनाकडून अपेPा वाढत चाल0या होAया. जाग2तक राजकारणात आप0या देशाच ेअ	ल\ततेचे धोरण असले तर� 

दJुकाळा1या काळात लोकांना परेुल इतके अIन देशात 2नमा7ण होत नस0यामुळे अमे8रकेसारTया बलाxय राJyांपढेु धाIय 

मदतीसाठG 	भकेचा कटोरा धरावा लागत होता व Aयां1या अट�ंवर धाIय मदत 	मळवावी लागत होती. $वातsंयानंतर न?याने 

जागतृ झाले0या भारतीय अि$मतसेाठG हे अपमाना$पदच होते. यावर उपाय Zहणून मागील शतका1या साठा?या दशका1या 

म�यात देशाला अIनधाIय 2न	म7तीत $वयंपूण7 करDयासाठG ‘ह8रतVांती1या’ तं%nानाचा अवलंब करDयाचे धोरण कh d 

सरकारतफ̀ $वीकारDयात आले. 
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 ‘ह8रतVांती1या’ तं%nानाम�ये जा$त उAपादन देणार� उIनत �बयाणे, रासाय2नक खते व रासाय2नक कNटकनाशके 

अशा ‘�%सू%ीचा’ समावेश होता. संकर�करणा1या तं%ा1या सहाzयाने �पकांची हेEटर� जा$त उAपादन देणार� संक8रत �बयाणे 

तयार करDयात आल�. या तं%ात एखाMया �पका1या दोन gकंवा जा$त वाणांमधील काह� महAAवाचे गणुधम7 एक% आणून Aया 

�पकाच ेनवीनच वाण तयार के0या जात े (जसे जा$त उAपादकता, पाDयाचा ताण सहन करDयाची ताकद, इAयाद�). परंत ु हे 

गणुधम7 Aया न?या वाणा1या केवळ एकाच �पढ�पुरत ेएक% राहत अस0यामुळे व Aयापुढ�ल �पढ�त ते पुIहा वेगवेगळे होत 

अस0यामुळे शतेक9  यांना दरवष_ बाजारातून Aया �पकाच ेनव ेसंक8रत वाण �वकत घेणे आव[यक झाले. आजघडीला भारतातील 

संक8रत वाणां1या �बयाणांची उलाढाल अदंाजे १२,५०० कोट� �पयां1या वर आहे व २०१८ सालापयCत ती १८,००० कोट� �पयां1या 

वर जाईल असा अदंाज आहे. संक8रत �बयाणां1या वापराआधी शतेकर� हंगामावर कापणी1या वेळी आप0या शतेातील 

�पकांमधून पुढ�ल हंगामासाठG �बयाणे गोळा करायचे. आता मा% शतेक9  यां1या माथी हा दरवष_ �बयाणे खरेद�चा भदुCड न?याने 

बसला आहे. जा$त उAपादन देणा9  या वाणाला पोषकd?यांचा (nutrients) सहज पुरवठा ?हावा Zहणून न%, $फुरद व पालाश 

(nitrogen, phosphorus and potassium) हे पुर�वणा9  या रासाय2नक रासाय2नक खतांचा उपयोग अ2नवाय7 झाला. ह� �पके 

गरजेपेPा जा$त पोषकd?ये ज	मनीत *दले0या रासाय2नक खतांमधून उचलून घेत अस0यामुळे Aयांच े रोगांना बळी पडणे 

आले. यावर मात करDयासाठG मग कNटकनाशकांचा वापर गरजेचा झाला. एकंदर�त या तं%nानामुळे शतेीसाठG लागणा9  या 

बहुतांश 2न�वJठा (inputs) बाजारातून �वकत घेणे आव[यक झा0यामुळे शतेीचे एक�कारे बाजार�करण झाल,े पीक 

उAपादनातील भांडवल� खच7 वाढला व बाजाराकडून शतेक9  यांची लूट सु� झाल�. 

 ‘ह8रतVांतीची’ सुरवात �थम गहू व Aयानंतर तांदळू या दोन महAवा1या धाIय �पकांपासून झाल�. नंतर इतरह� 

�पकां1या बाबतीत या तं%nानाचा अवलंब झाला. या तं%nाना1या मो:या �माणावर�ल $वीकारामुळे Aयानंतर1या काळात 

भारतातील अIनधाIया1या उAपादनात �चंड वाढ झाल� यात शंकाच नाह�. १९५० 1या दरZयान ५.२ कोट� मे*yक टनां1या 

आसपास असलेले धाIयोAपादन २०१३ म�ये २६.३ कोट� मे*yक टनांवर पोचले. २०१३ साल� देशातील धाIय गोदामांमधील 

आपAती1या काळासाठG राखून ठेवलेला अIनसाठा ६ कोट� मे*yक टना1या वर गेला आहे. वाढAया लोकसTंयेला पुरेल एवढे 

धाIय आपण आतापयCत उAपा*दत क. शकलो आहोत. ह8रतVांतीनंतर1या काळात आले0या दJुकाळ व पूर यासारTया 

नैसKग7क आपAती1या प8रि$थतीवर देखील देशातील राखीव अIनसा:यामुळे आपण मात क. शकलो आहोत. एवढेच न?हे तर 

$वातsंयानंतर एकेकाळी अIनधाIयाची आयात करणारा आपला देश काह� काळ Aयाची 2नया7त क. लागला. Aयामुळे 

ह8रतVांतीचे या बाबतीतील यश वादातीतच आहे. परंत ुया तं%nानाच ेदJुप8रणामदेखील गे0या काह� काळात मो:या �माणात 

*दसून आलेत. ते आKथ7क, सामािजक व पया7वरणीय अशा 2तIह� �कारचे आहेत. �पकांच े उAपादन सु�वाती1या काळात 

जवळपास २०-२५ वष ̀जर� वाढतांना *दसले तर� पुढे �2त हेEटर� उAपादन घटू लागले. केवळ न%, $फुरद व पालाश या तीन 

�कारची पोषकd?येच आपण �पकांना रासाय2नक खतां1या वाटे पुर�वत रा*हलो. परंत ु �पकांना आव[यक असले0या इतर 

पोषकतAवांची ज	मनीत कमतरता झा0यामुळे, तसेच ज	मनीत योeय �माणात सhd�य खते न पुर�व0या गे0यामुळे ह� घट होत 

गेल�. 

 उAपादनाची पातळी कायम ठेवDयासाठG शतेात अKधक जा$त �माणात रासाय2नक खते पुर�वDयाची मा%ा व यामुळे 

कNटकनाशकांचा वापर देखील भरमसाठ वाढला. मध0या काळात या सगtया बाBय 2न�वJठांच ेभाव देखील मो:या �माणात 

वाढत गेले. Aयामुळे एकूणच शतेीतील भांडवल� खच7 वाढत गेले व उAपादन घटत गेले. Aया �माणात शतेमालाचे भाव मा% फार 

वाढले नाह�त. भारतातील बहुतांश कोरडवाहू शतेी पावसा1या पाDयावर अवलंबून अस0यामुळे माIसून1या लहर�पणाचा 

तडाखाह� या शतेीला सोसावा लागतो. शतेीची वाटचाल �व�वध �कार1या अIनधाIया1या बहु�वध पीकप5तीकडून कापसू 

आ4ण सोयाबीन यासारTया नगद� �पकां1या एकल पीकप5तीकड ेझाल�. यामुळे हवामाना1या लहर�पणामुळे बहु�वध पीक 

प5तीम�ये कोणत ेन कोणत ेपीक हाती येDयात जी सुर}Pतता होती ती कमी झाल�. या सव7 बाबींचा अप8रहाय7 प8रणाम 
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शतेीतील नफा कमी होDयात व कज7बाजार�पणा वाढDयात झाला. वेळीच कज7फेड क. न शक0यामुळे हतबु5 झालेले शतेकर� 

शवेट� आAमहAया करायला �वAृत होतात. शासकNय आकडवेार�नुसार १९९५ ते २०१३ या १८ वषाC1या काळात भारतात 

२,८४,६९६ शतेक9  यांनी आAमहAया के0याची नqद आहे व एका अvयासानुसार दर अ�या7 तासान ेएक शतेकर� आAमहAया करतो 

असे 2नदश7नास आले आहे. भारतीय शतेीची दरुव$था दाख�वणारे हे भयावह Kच% आहे. 

 ह8रतVांतीमुळे गहू व तांदळू या दोन �पकां1या उAपादनात मोठG वाढ नqद�व0या गेल� असल� तर� डाळवग_य 

कडधाIये आ4ण खाMय तेलवग_य �पके यां1या उAपादना1या बाबतीत पा*हज े तेवढे उ*�Jट न गाठता आ0यामुळे या 

खाMयाIयांच ेद	ुभ7P झाले आहे. यासोबतच या खाMयाIयांच ेतसेच भाoया आ4ण फळे यांचे बाजारातील भाव सामाIय जनतलेा 

परवडणारे न रा*ह0यामुळे Aयां1या आहारातून ह� खाMयाIने गरजेपेPा खूप कमी वापरल� जातात. यामुळेच आप0या देशात 

सामाIय जनतते कुपोषण मो:या �माणात आढळत.े आप0या देशातील ७० टEके म*हला व बालके कुपोषणाच ेबळी आहेत. 

उदाहरणाथ7, देशातील ४२ टEके बालके कमी वजनाची आहेत, दोन वषाCखाल�ल ५८ टEके बालकांची वाढ खुरटलेल� *दसते तसेच 

५ वषाCखाल�ल ७५ टEके बालके, १५ ते ५९ वयोगटातील ५१ टEके म*हला व ८७ टEके गभ7वती म*हला रEतPयाने (anaemia) 

u$त अस0याचे आढळून येते. Zहणजे देश गहू व तांदळा1या उAपादना1या बाबतीत $वयंपणू7 झालेला *दसत असला तर� 

जनतलेा पोषणयुEत आहार पुर�वDया1या बाबतीत आपले शतेी ?यव$थापन अजूनह� खूप मागेच आहे असे *दसून येते. खरे तर 

गहू व तांदळू उAपादना1या बाबतीत देखील आता एक �कारची कंु*ठताव$था आलेल� *दसते. कारण लोकसंTयेचा वाढता वा�ष7क 

वेग आ4ण धाIय उAपादनवाढ�चा वा�ष7क वेग यांचा स�या मेळ बसत नाह� व पुढे हे आ?हान अKधकच अवघड होणार अस0याचे 

*दसते. 

 या	शवाय या तं%nाना1या वापरामुळे ज	मनीची होत असलेल� धपू, पाDया1या अ2त उपशामुळे भूगभा7तील पाDयाची 

खोल चाललेल� पातळी, Pारपड होत असलेल� जमीन, ज	मनीतील सhd�य कबा7चे �माण कमी झा0यामुळे 2त1या नैसKग7क 

सुपीकतते झालेल� घट, रसायनां1या अतोनात वापरामुळे झालेले जमीन व पाDयाच े �दषूण, यामुळे �वषाEत झालेल� 

अIनसाखळी, या �दषूणाच ेआरोeयावर होणारे दJुप8रणाम असे gकतीतर� �[न 2नमा7ण झालेले आहेत. पंजाब हा एकेकाळी 

‘ह8रतVांती’ तं%nाना1या वापरात आ4ण धाIय उAपादना1या बाबतीत आघाडीवर असलेला �ांत आज ‘भारताचा कॅIसर �ांत’ 

(Cancer State of India) Zहणून नवी ओळख देतो आहे. कारण शतेीतील रसायनां1या अ2त वापरामुळे �पDयाच ेपाणी �वषाEत 

झाले व Aयामुळे पंजाबमधील गावागावातनू कॅIसरचे �eण मो:या �माणावर वाढत चाल0याचे *दसून येते. 
 

��ट�श काळातील भारतातील कृ�षची ि$थती व �वकास: 
 

 ��*टश राजवट�1या हजार ते बाराश ेवषा7पवु_ भारतदेश एक%ीत नसुन टो १७५७1या \लासी1या लढाईपासुन ई$ट 

इं�डया कंपनीन ेभारता1या �देशाला िजंकून दहा �ांतात एक%ीत आणले.��*टशांनी भारतात प*हला चहाचा मळा १८५० म�ये 

सु� केला आ4ण मुंबईत प*हल� कापड Kगरणी १८५८ ते १९४७ Bया न?वद वषा71या काळात कृ�षम�ये कापसू,तंबाखू,oयूट आ4ण 

ग	ळत धाIयां1या नगद� �पकाचं ेउAपादन घेDयास सु�वात झाल� आ4ण देशातील अIनधाIयची गरज भागवल� जावनू 2नया7त 

दे4खत होऊ लागल�. वाहतकू व जल	सचंना1या सोयीमुळे कृ�षPे%ात �वकास होDयास सु�वात झाल�. तथापी �वकासाचा वेग 

मा% संथ रा*हला. 

 “दलहुसीने इ.स.१८५५ म�ये याची मोठया �माणावर लागवड केल�. �वशषत: दाज_ल�ंग, 2नलगीर�,	शलाँग, छोटा 

नागपूर म�ये चहाचे मळे 2नमा7ण झाले.Aयातनू को�यावधी �पयांची 2नया7त सु� झाल�.याह� ?य2त8रEत भुईमुगासारखी अनेक 

?यापार� �पके य कालावधीम�ये शतेक-यांम�ये लोक��य करDयात आल�. भुईमुगाचा �सार १८०५ म�ये झाला.”  

 ख-या अथा7ने ��*टशांनी १८६६ म�ये ओ8रसात पडले0या दJुकाळामुळे भारतात शतेी�वषयक सधुारणा करDयाची 

जा4णव झाल� आ4ण Aयातनूच शतेीची पाहणी करणे, लांब धाeया1या कापसाची गरज भाग�वणे, ज	मनीसंबधी1या कायदयाची 
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अमंलबजावणी करणे, ज	मनी1या नqद� ठेवणे, शतेी�वषयक सुधारणा करणे इAयाद� कारणासाठG १८८४ साल� लॉड7 मेयो यांनी 

देशात कृ�ष खाAयाची $थापना केल�.१९ ?या शतका1या म�यंतरापासून शतेीला ?यापार� .प 	मळाले आ4ण उदर2नवा7ह ऐवजी 

शतेीचा वापर नगद� �पके घेDयासाठG होऊ लागला. इंuजां1या काळात कापसाला Aयां1या देशात जा$त भाव 	मळत अस0याने 

कापसाचे व कापड उMयोगासाठG लागत असले0या नीळचे भारतात सEतीने उAपादन घेDयावर भर देDयात आला होता. याच 

शतकात शते ज	मनीचा खरेद� �वVNचा ?यवहार सुरळीत ?हावा य उ�ेशाने ��*टशांनी �ाथ	मक पातळीवर भूसाधाराणेच े�यAन 

केले परंत ुoयांचे Bयामुळे नुकसान होणार होते Aयांनी Bयाचा �वरोध केला.तर�ह� शतेी करDया-यांना शतेाचा हEक देणारे कायदे 

2नमा7ण झाले. 

“....या कायMयांनी मालक आ4ण कुळ यांमधील शतेीमालकNचा �[न अKधक गुतंागुंतीचा केला.जमीन गहाण 

टाकDयाचे हEक 	मळाले तर �वVNवर 2नबCध जार� झाले. गहाण टाकणा-यांना काह� काळानंतर ज	मनीचा ताबा परत 	मळू 

लागला.ज	म2नबाबतच ेकोठलेह� हEक �वकDयावर अनेक 2नबCध जाह�र झाले. शतेा1या अ[या त9हे1या संि$थक चौकट�त 

शतेीत मोठया �माणावर भांडवलागंुतवण कोण करणार ? शतेीवर पतपुवठा तर� कसा वाढणार? Aयात भारतीय शतेी Zहणजे 

ब?हंशी पावसातील जगुार होता. Aयामुळे या देशाचा शतेी हा �मुख धंदा असूनह� Aयाचा �वकास होणे कठGण होते. खोता-

ज	मनदारांसारखी म�य$थ मंडळी बी-�बयाणे, खावट� पुरवीत नसत असे नाह�. पण uामीण भागा1या पतपुरवठयाचा एकमेव 

आधार Zहणजे ‘सावकार’ हा होता ज	मनीत जे �पके, Aयातनु इतरांच े*ह$से जाऊन जे उरे Aयात जगणेह� शतेक9याला कठGण 

अस0याने Aयाची कजा7ची गरज मुTयत: उपभोगाकरताच होती. खायला पुरेसे 	मळत नसतांना शतेकर� शतेीत पैसा कसा 

गुतंवणार? सावकाराकडून काढले0या पैशातून थोडाफार पैसा कधी बी �बयाDयाकर�ता वा कधी बैलजोडीक8रता खच7 होत नसे 

असे नाह�. पण Aयाच े�माण कमी असे.खोताकडून वा जमीनदाराकडून घेतलेल� कज7ह� पुJकळ वेळा मुला1या वा मुल�1या 

लeनाक8रता काढलेल� असत आ4ण Aयां1या फेडीपायी जIमभर गलुामाची अव$थाह� शतेीकर� ि$वकार�.जमीनदार व खोत 

बी�बयानी वा बलैह� पुर�वत,अवजारे देत वा �वह�ती खोदनू देत.पण Aयामागोमाग येणार� �पळवणूक ह� महाभयंकर 

होती.शतेीकर� ब?हंशी अ	श}Pत, �पडलेला आ4ण कजा7त बुडलेला अस0याने सावकार� फसवणुकNचे,भरमसाट ?याज 

आकारणीच,ेजलुूम जबरद$तीचे Ttयातनू अवघे पीक उचलून नेDयाचे, भाव पडून माल खर�दDयाचे �कार अनंत होते.”  

 कजा71या ?याजदरावर १८७९ म�ये Deccan Agricultrista Relif Act ?दारे 2नबCध लावDयात आले. पुढे १९१८ व १९२० 

म�ये Usieriens Loans Act लावDयात आला.Bयामुळे सावकारानंा परवाना आव[यक झाला आ4ण जा$तीत जा$त ?याजदर 

2नयं�%त करDयात आला. ��ट�श काल�न राजवट�त भारतात कृ�ष �वषयक योजनंचा �वकासात हातभार लागला नस0यामुळे हे 

Pे% दलु7}Pत रा*हले.१९०३ साल� �बहारमधील पुसा येथे कृ�षसंशोधन कh d व १९०८ साल� पुDयात प*हल ेकृ�ष महा�वMयलय सु� 

झाले.सन १९२६ म�ये रॉयल क	मशनने कृ�ष आ4ण uामीण लोकां1या �वकासासाठG काह� सुधारणा सुच�व0या परंत ु१९३० ?या 

मंद�मुळे Aयां1या अमंलबजावणीत अडचण आल�.Bया काळात म�य$तां1या माफ7 त शतेसारा अथा7त महसूल भरDयाची प�zत 

होती. म�य$त वा$त�वक मBसुलापैPा अनेक पट�न ेशतेसारा वसूल कर�त अस0यामुळे कृषकांची �पळवणूक होत असे व 

म�य$तांना काह�ह� न करता कृ�ष उAपादनात वाटा 	मळत असे. लॉड7 कझ7नने भारतात कृ�ष संशोधन व कृ�ष 	शPणासाठG 

LAD(Imperial Agricultural Department) ची आ4ण १९२९ म�ये Imperial Councila of Agricultural Research $थापना 

केले.इंuजल�न भारतात अनेक उMयोग उगडDयात आले AयापैकN साखर कापड ताग व तेल हे उMयोग शतेीवर आधा8रत होते. 

 “भारतातील चलन�वषयक प8रि$थतीचा �वचार करDयासाठG २५ ऑग$ट १९२५ रोजी *ह0टन यां1या अ�यPतखेाल� 

रॉयल कमीशन नमेDयात आले. क	मशनने भारतातील श5ु धात ूप8रणाम(Gold Bullion Standard)सु� करDयात याव ेअशी 

	शफारस केल�.”  

 ह� 	शफारस माIय केल� जावनू ठरा�वक दराने सोIयाची खरेद� �वVN करDयासाठG १९२७ म�ये चलन�वषयक कायदा 

पा8रत करDयात आला आ4ण १९३५ म�ये 8रझव7 बँक ऑफ इं�डयाची $थापना करDयात आल�. 



��ट�श काळातील शेती�वषयक धोरण 

________________________________________________________________________________________________________ 
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$वातsंयोAतर काळातील कृषीची ि$थती: 
 

 ��*टशांनी भारतात शतेी1या 	सचंनासाठG अनेक �क0प आखनू ते पूण7 केले होते Aयामुळे अKधक जमीन 	सचंनाखाल� 

येDयास मदत झाल�. तसेच Aयानंी रे0वमेागा71या अगोदर सैIयाची वाहतकू करDयासाठG नMयांना जोडDयाची योजना आखल� 

परंत ुAयामुळे Aयाचंा फायदा भारतीय जनतलेा जा$त होईल असे 2नदश7नास आ0यावर Aयानंी हा �क0प र� केला. १९४३ म�ये 

बंगालमधील दJुकाळामुळे ३० लP लोकांचा मुAयु झा0यामुळे आ4ण दसु9या महाय5ुातील आंतरराJy�य वादामुळे सरकारन े

अIन�वषयक धोरण $वीकारले. हवा धोरणात उAपादन,�वपणन,�वतरण इAयाद� बाबीवर करDयात आला परंत ुकृ�ष �वषयक 

सुधारणा,�ब- �बयाण,ेयं%ांचा व रासाय2नक खतांचा वापर इAयाद�चा कृ�ष श%ेाम�ये फारसा सहभाग झाला नाह�.तथापी 

र	शयान ेआKथ7क 2नयोजनचा ि$वकार के0यामुळे Aयांची �गती लPात घेतात $वातsंयपूव7काळात १९३८ साल� गजुराथ मधील 

ह8रपुरा येथे �ी.सभुाषचंd बोस यांचे अKधवशेाम�ये भारतीय राJy�य स	मतीने’राJy�य 2नयोजन स	मतीचे अ�यP होत.े या 

स	मतीने भारतीय अथ7?यव$थ1ेया �व�वध Pे%ासंबधंीची मा*हती गोळा क.न Aयासंबंधी अvयास केला. साव7ज2नक श%ेाच े

महAAव,जमीनदार�प5तीचे उ1चाटन,सहकार� शतेी,उ1च शतेकN उAपIनावर,दहावषा71या काळात भारतातील लोकांची 

राहणीमानपातळी द\ुपट उंचावणे वगरेै उ*�Jटे गाठल� जावीत असे Aया स	मतीचे मत होते.स	मतीचे अ�यP पं�डत जवाहरलाल 

नेह. नंतर भारताचे पंत�धान झा0यामुळे ह� उ*�Jटे भारतातील आKथ7क 2नयोजनाची उ*�Jटे ठरल�.’  
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