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महारा ातील शेतक यां या सम या आ ण उपाय  
 
 
ा.डॉ. देवकाते बी. एन. 

इितहास वभाग, एस एम जोशी कॉलेज, हडपसर , पुणे 
 
 
 

तावना -     
शेतकर  या श दाचा श दश : अथ प हला असता शेतकर  हणजे जिमनीत , शेतात क  क न घाम गाळणारा उ पादक 

घटक या यावर बहुसं य जनता अवलंबनु असते असा तो शेतकर . 

शेतकर  हटले कI या या शेतावर जिमनीची मालक  ह क असणे , खंडाचा ह क असणे , भाडेप याचा ह क असणे 

कंवा दुस या या शेतावर मजुर  करणे असा अथ घेता येईल. 
शेतात य  जमीन कस याचे काम करतो तो शेतकर  वतः या मालक चे कंवादुस या या शेतात कुटंुबास हत क  

करणारा शेतकर  वग भारतात ाचीन काळापासून जीवन यिथत करत आहे . ामजीवनात शेतक यांचे थान े  दजाचे आहे . 

कृ ष धान यव थेतIla थान ७० ट के आहे . या शेतकर  वगाचे शेती वषयक  पूव  कोण याह  यासपIठावर मांडले जात 

न हते . कारण हे  वतः शेतकर  आप या  प तीने  सोड व याचे य  कर त होते. हा वग संघ टत न हता .  संघषऐवजी 
सम वयवाdI भूिमका शेतक याची होती . वसा या शतकात मा  संघटनेतुन चळवळ ची संघषाची वाटचाल सु  झाली पण ब याच 

वेळा हे  सोडवीत असताना यांची थती बकट झा यानेca वivaQa कालखंडात यांचे  जगासमोर मांड यासाठ  चळवळ चा 
आधार यावा लागला .  

शेतक यांचे  सोड व यासाठ  जोपयत हा वग एक  येत नाह  यां यात संघटना िनमाण होत नाह  तोपयत यांचे  

सुटणार नाह त हणूनच शेतकर  संघटने यामाफत महारा atca  kaya pNa भारतात व वध ठकाणी शेतकर   आंदोलने घडवून 

आणली . 
माओ से tuMग आ ण चेआनो ह यांनी शेतकर  या श दाची या या देताना अिभ ेत असले या समाज यव थेlaa  ध$na 

केली आहे . यांनी केवळ शेतात राबणारे शेतकर  अपे त नाह त तर अ याया व  झगडणारा व badla घडवून आणणारा 
समाजातील भावी घटक हणून ते शेतक यांकडे पाहतात . भारतीय इितहासाम ये प ह यांदाच ो आर .एsa.शमा व ो ड .ड  

कोस बी यांनी शेतक¹yaaMना थान ा  क न दले आहे . ो डॅिनयल qaâमर यांनी भारतीय शेतक यांचे सव थम िच ण कर याचा 
य  केला तसेच ो इरफान हबीब यां या मत,े जी य  वतः या हंमतीवर शेती कस याचे काम वीकारto व यासाठ  वतःची 

अवजारे या कामात %yaalaa यां या घर या लोकांचे म उपयोगI पडतात तो शेतकर  होय . ो हबीब यां या मते शेtk यां या या 
वगवार म ये शेतक यां या maalama<ao संबंधीचे नाtoह  ल ात घेणे आव यक आहे . या वगवार  म ये मालक  असणारा शेतकर  

(Peasant  Propriefor ) जिमनीचa tabaa  iktI काळापयत असतो.yaa saMbaQaI %yaalaa h@k Aaho ³Occupancy Right´ अशा 
शेतात िनघणा या उ पादनांम ये कराचा वाटा 25 ट के , 50 ट के , इ वगवार चा वचार करावा लागतो.  या िशवाय शेतकर  

वगाची वगवार  यांची संप ी (wealth ) मालक KalaI असणारे व महागड  उ पादनाची साधने, चांग या कारची 
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शेतीयु  जनावरे असणारे शेतकर  व जादा सुपीक जमीन पक वणारे शेतकर  अशा कारे करता येईल . या संदभात 
भूिमह न शेतमजुराला शेतकर  वगात samaaivaYT/ करता येणार नाह  . हंदु थान हणजे खेडI ho QyaanaI Gyaavao खेडI हणजे 
शेतकर  आ ण शेतकर  हणजे हंद ु थान . शेतक या वषयी या ख या खु या  अथाने असे हणता येईल क तो 
हणजेच हंd u थान होय. Of him it may with truth be said that he is India Said that he is 

india . लॉड लीनलीथगो १९२8 साली शेतीचa अ यासkrNyaaसाठ  इं ज सरकारने एक रॉयल किमशन नेमले. %yaacao 
अ य  लॉड.लीnalaIqagaao होते. यांनी  शेतक यांब ल काढलेlao उ ार चाळ स वषानंतर मािमक वाटतात यात शंका नाह . 
महारा ातील शेतक यांचे JauMjaar naoto idnakrrava javaLkr yaaMnaI  वणन करताना हटले आहे kI हंदु थान हणजे शेतकर  
आ ण शेतकर  हणजे हंदु थान असे samaIkrNa tyaar Jaalao. यातून शेतकर  वजा केला बाक  शू य असेल. 

वातं यपूण काळात शेtk याcंao भारतात अनेक लहान मोठे उठाव झाले परंतु या उठावास दशा नस याने 
त कालीन टश अिधकार  उzava दडपून टाकत असत. ांता ांतातील शेतक यांचे वेगवेगळे  अस याने रा ीय 
पातळ वर संघटना िनमाण कर यात अडचण येत असत . 

ामीण भागात शेतकर  चळवळ ला बळ आले. गुजरात,ibahar,आं देश,महारा  इ. ांतात उठाव घडून आले. 
टश राजवट या काळात मो या माणात शेतक याकडून कर वसूल केला जाई.या चळवळ ची या ी दवस दवस 

वाढत गेली. टश राजवट थर झा यावर कृषक धान यव थेत बदल झाला तो हणजे स ची रोख व पात सारा 
वसुली रा यक याना याची जाण अस याने शेतक याला हा AnaazayaI वाटत आ दवासी, क कर , उपे त, वंिचत 
वगाला nyaaya ह क िमळवून दे याचे काम केले. 

मराठेशाह या काळात पुणे ांतात रामोशांची सं या खूप होती, शेती करणे, पशुपालन करणे,iklyaaMcaa बंदोब त 
करणे, राजवा यावर पहारेक¹yaaची कामे करणे [%yaadI kamao %yaaMnaa kravaI laagat Asat.सवca रामोशी दरोडेखोर न हते. 
गावचा महसूल गोळा कर याचा अिधकार %yaaMnaa असत पण yaaवर गदा आ यान े संघषाला त ड फुटले . पुरंदर 
तालु यातील िभवड  या गावी उमाजी नाईकचा १७९१ रोजी ज म झाला. %yaacao vaDIla दादोजI यात दरोडेखोर होते . 
१११ दरोडे टाकून लुटालूट केली होती. संत ूबेरड या नेतृ वाखाली १८२८-२९ साली भांबुDyaa-तील इं जांचा ख जना लुटला 
होता , संतु या िनधनानंतर सव सू े उमाजीकडे yao}na सात दरोडे, आठ ठकाण या वाटस ं ना लुटले होते. िनbaaMळकर 
पटवधन सरदार सु ा यां या कचा यातून सुटले नाह t यांना जेर स आणले होते. 

संथाळ ह आ दवासी जमात सावकारा या SaaoYaNaaKalaI भरडली जात होती. या गर ब आ दवासी जमातीवर 
अ याय होत असे. सावकार वरोधcaa रोष त ेदरोडा टाकून य  करत होते. तर  पण सावकार शेतक याची पळवणूक 
मो या माणावर कर त होत े . उलट टश sarkar  जमीनदार सावकाराची दखल आ दवासी संथाळांना baMdI बनवले 
यामुळे संथाळांम ये असंतोष पसरला. 

१९ या शतकात शेतक या MnaI vaogavaogaLyaa izkaNaI ]zava केले. बंगाल,ibahar¸ महारा  rajyaaMtIla Saotk¹yaaMnaI kolaola o 
]zava mah<vapuNa- Aahot. बंगालमधIla नीळ मळेवा या शेतक या MnaI मळेवा या जमीनदारा व  चळवळ केली 
होती.%yaakaLat बंगालमधील िनळ ची लागवड हI युरो पयन जमीनदाराची म े दार  होती. बहुतेक मळे जमीनदारांचे होते . 
भारतीय मजुरांना यात राबवून घेतले जाई, द नबंधू िम  यांनी आप या नIलदपण या नाटकांमधून मळेवा यांचे 
शेतक यांवर होणारे अ याय, अ याचाराचे भावी िच ण व हंद ूपे Aट मधून ह रशचं  मुखज  यांनी उठाव करणा या 
शेतक याचे नेतृ व केले आहे . १८६६ ते १८६८ या काळात बंगालमधील दरभंगा व चंपार य या  ज ातील नीळ 
उ पादन करणा या शेतक या MnaI मळेवाlyaa व  बंड पुकारले . बंडाची दखल न घेता हे बंड मोडून काढले. १९१७ साली 
महा मा गांधीजींनी शेतक यांची बाजू घेत स या हा या पाने आंदोलन छेडून टश सरकारला धारेवर धरले . 
चंपार यातील शेतक यांnaa याय िमळवून idlaa. १९१८ साली गुजरात ांतातील खेDa येथील शेतक यांवर दु काळ पडlaa 
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होता.कर माफ हो याऐवजी वाढवला. व ठल पटेल यांनी शेतक यांnaa संघ टत करत म.गांधीजीं या नेतृ वाखाली लढा 
लढवत शेतकयाना याय िमळवून दला होता. 

१९ या शतका या उ राधात महा मा फुले यांनी शेतकर  वगात वैचा रक व सां कृितक ांती घडवून आणली 
.जमीनदार, कुलकण , भट हे शेतक यांचे ksao शोषण करतात. याचे वदारक िच ण महा मा फुले यांनी आप या 
शेतक यांचा आसूड , गुलामिगर  या ंथांत मांडलेला आहे. द नबंधू नावाचे मािसक सु  k$न शेतकर  व कामगारांचे 
gaa¹haणे मांड यासाठ  यांनी स यशोधक समाजाची थापना केली. महारा ातील पुणे, अहमदनगर ज ातील 
शेतक यांनी जमीनदार,सावकार व टश अिधका या iva$w केले या उठावास वशेष मह व होत.े या उठावामागे इं ज 
सरकारचे वसाहत बाबतचे धोरण दसून येते यातूनच आिथक नीितशासnaaसाठ  कारणीभूत ठरते. 

शेतीत घाम गाळणारा शेतकर  हा िशवकाळात आधार होता. शेती हा याचा मुख यवसाय होता . जिमनीची 
त, पाणीपुरवठा , मनु यबळ , बी बयाणे यांवर शेती AvalaMbauna होती. िनसगा या धत वर शेती यवसाय चाले. 

आज या सारखे याकाळात धरणे न हती. रयत सुखी तर राजा सुखी हे िशवाजी महाराजां या रा यकारभाराचे मु य 
सू  होते. वरा य हे वतनदारा या क याणासाठ  नसून बहुसं य रयतेचा क याणासाठ  आहे अशी यांची भावना होतI. 
अनेक इितहासकारांनी रयतेचा राजा अस ेसंबोधले होते. लहान मो या न ांवर छोट  मोठ  धरणे बांधून पाटा ारे शेतीला 
पाणी पुरवठा के याची न द िशवकाळात Âbao k^रे या च वाशान ेिलहून ठेवले आहे. िशवकाळातील बाजारपेठेlaa ज ेचे 
व प ा  झाले होते. कसबी कारागीर आपली बाजारपेzot वसाहत qaaटून प यान प या चालत आलेला यवसाय 

कर त असत. खा या प या या व तू, कपडे¹चोपडे , नारळ, सुपार , मसा याचे पदाथ इ व तूंची व  होत. डॉ 
.बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतक यांचा  यावर लेख िलहून हंद ु थानातील शेतकर  हा अ यंत द र  असून याची 
अव था शोचनीय आहे , या यावर कराचे ओझे लादणे यो य ठरणार नाह  असे हटले आहे . 

 
शेतक यां या सम या : 
 कजबाजार पणा : भारतीय शेतकर  कjaa-त ज मतो, कjaa-त जगतो आ ण कjaa-त मरtao असे हटले जाते. 

क येकदा कज फेड यासाठ  शेतक यास आप या जिमनीचा तुकडा वkavaa अथवा गहाण ठेवavaa laagatao maa~ 
कावेबाज सावकार शेतक यास फसवून यां या जिमनी िगळंकृत करत असत . 

 शेतमाल खरेद  व व  पतपुरवठा : शेतीतून तयार झालेला माल ाहकांपयत पोहचेपयत व वध येतून जात 
असतो . माल Aalyaaनंतर साठ वणे, िनगा राखणे, वाहतूक यव था करणे,मालाची जा हरात करणे,बाजारभाव 
वाढवणे, व  करणे यासव गो ी करताना अडती दलाल यांना मह व असते . 

 शेतमालाचे baajaarIkrNa : शेतक यांnaI शेतातून अ य कारची पके व यापार  pIko Gao}na शेतक यास फायदा होत. 
उ ोग धं ा या वाढ साठ  कं या मालाची गरज लागते . जागितक बाजारपेठेत चहा , साखर , तेल या पकांना 
चांगली मागणी िमळते mhNauna शेतक यांचa या पकावर अिधक भर haota . 

 खुlaI बाजारपेठ : एक वसा या शतकाला सामोरे जात असताना सहकार  सं थांनी आप या गुणव ेकडे अिधक ल  
ावे. आिथक कमकुवतपणा येणार नाह  यासाठ  खु या आिथक धोरणाचा व सहकार चळवळ चा वचार kravaa. आ[- 

जेऊ घालीनa आ ण बाप भीक माग ूदेईना अशी शेतक याची अव था झाली आहे. 
 शेतक याचे अ ान : शेती हा पारंप रक यवसाय होता . शेतीमधील घेतले या पकाचे उप न िनघेल याची शाSvaती 

नसत याचे मु य कारण हणजे शेतीचे मागासलेपण व शेतक याचे अ ान होय. 
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 सावकार  व यापार  यां याकडून होणारे शोषण : शेती हे शेतक यांचे उपजी वकेचे मह वाचे साधन आहे .शेतीतून 
िमळणा या उ प नावर आपला उदरिनवाह चालवत असे . सावकाराकडे जमीन गहाण ठेवून कजा या व पात पैसे 
गोळा कर त असे या पैशातून शेतीसाठ  लागणार  अवजारे , बी नस यामुळे कमी भावात याला माल यापा यांना 
वकावा लागे.तो यापार  हाच माल मो या कंमतीत इतर ाहकांना वकत अस.े बयाणे , खाते , खरेद  करत असे 
. परंतु बाजारपेठेत मालाला कंमत िमळत नसे. 

 नैसिगक आप ी :नैसिगक आप ी ह  शेती उ पादनातील मोठ  सम या असून .भारतात सुमारे ३/४ एवढ  शेती 
अपु या व अिन त पावसावर अवलंबून आहे . याच माणे रोगराई , टोळधाड , वादळ , यांचा ादुभाव 
शेतमाला या उ पादनावर होत असे .नैसिगक आप ीवर िनयं ण ठेवणे , आवा याबाहेरचे असते . उदा . आंबेगाव 
तालु यात अवकाळ  पाऊस झा याने मो या माणात गहू , बाजर  , आं या या मोहराचे मो या माणात नुकसान 
झाल ेहोते . 

 मालास रा त भाव न imaLNao  : शेतक यांचे आिथक जीवन शेतीवर अवलंबून असते.  शेतक यां या मालास यो य 
भाव िमळावा यासाठ  शेतकर  संघटना चळवळ करतo याचबरोबर याचे दा र य न  करणे हे चळवळ चे अंितम 
उ  असते. एखादा शेतकर  
बाजारपेठेत Aaplaa maala Gao}na jaatao %yaa या मालास यो य भाव िमळत नाह , कमी कंमतीत माल वकावा लागतो. 
(संदभ ;जोशी शरद " चिलत अथ यव थेवर काश , शेतकर  काशन पुणे १९८५ पृ  ०९) अशा अनेक सम याना 
शेतकयाना त ड ावे लागते. 

 
कृषक धान समाज यव थे या सम या सोडव यासाठ  उपाय योजना ; 
 जिमनी या तवार  nausaar कमी शेतमालाच ेउ प न : जिमनीचI तवार  k$na शेतमालाच ेउ पादन घेत असतो. ७१ 

ट के पाणी व २९ ट के जमीन अशी जमीन ची रचना आहे याम ये ड गर d¹yaa , पवत , न ा , जंगल इ साठ  
बर चशी जमीन यापली गेली आहे. ]va-irt jamaIna SaotIsaazI vyaaplaI jaato.pNa trIhI sagaLI jamaIna SaotIsaazI caaMgalyaa 
pt̀IcaI naahI.पोयटा जमीन, काळ  जमीन, मुरमाड जमीन, गाळाची जमीन [.pk̀ar AaZLtat. 

 माती पर ण / कृषी त ांचे मागदशक : भूतलावर जमीन आ ण पा याचे वघटन होताना जमीन सव  सार या 
कारची उपल ध नाह  हणजेच या जिमनीtIla माती sava-~ saar#yaa  कारची नाह  .ितचे वेगवेगळे कार आहेत 

,उदा. काLI माती, तांbaDI माती, पोयटा माती इ. या सवच मातीत सारखी पके येतात असे नाह . जिमनीचा paot 
पाहून %yaanausaar पक घेNao. 

माती पर ण करNyaasaazI  शेतात ह  आकाराचa १.५ सेमी खोल ख डा घेऊन अधा ते पाऊण कलोपयत माती 
घेऊन ितच ेपर ण योगशाळेत केले जाते. 1 to 15 naagamaaoDI sva$pacao KDDo Gao}na 1.5 to 2.0 saomaI jaaDIcaa maatIcaa kap 
Gao}na maatI pirxaNa kolao jaato.  
 शेतमाला या िनयातीत ाधा य:  शेतमाला यािनयातीत गेली काह  वष सतत वाढ होत आहे . १९८६ या डंकेल 

तावानुसार शेतक याचा माल बाहेर ल देशात पाठ व यासाठ  परवानगी िमळाली . जागितक बाजारपेठेम ये अनेक 
रा ांनी खुला अथ यव थेचा वीकलर केला तर आंतररा ीय बाजार पेठेत शेतक यां या शेतमाल िनयातीत ाधा य 
दे यात आले . एका ठकाणाव न दुस या ठकाणावर सहज माल पाठवता येतो . 

 आधुिनक शेती प तीसाठ  य  : भारत देश हा शेती धान देश आहे या देशातील शेतीच ेदर हेकटर उ प न कमी 
आहे िशवाय बारमाह  पा याची सोया उपल ध नाह  यामुळे सव े  ओिलताखाली येत नाह  हे े  ओिलताखाली 
आण यात आले , पावसा या पa याचा यो य वापर क न tLI, बंधारे , िनमाण करावीत , पा या या उपाय 
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योजना सोयीसाठ  करावा , शेती हरवीगार कर यासाठ  आधुिनक खत े, बी बयाणे व नवीन तं ाचा वापर क न 
शेती उ प न वाढवता येईल . 

saaraMSa -    
SaotI ha BaartIya Aqa-vyasqaocaa kNaa maanalaa jaatao SaotIvar 70 T@ko laaok AvalaMbauna Aaho.SaotImaQyao Gaama gaaLNaara¸kYT 

krNaara tao SaotkrI haoya.svaatMHyapuva- kaLat  SaotkrI sauKI va samaaQaanaI jaIvana jagat haota.[Mgaj̀a rajavazIcyaa kaLat ica~ 
palaTlao.saavakar AaiNa [Mgaj̀a yaaMcao saMbaMQa jaDlao.gaavacaa mahsaula kulakNaI- ,doSapaMDo gaaoLa krt Asat.saMqaaL SaotkrI va AadIvaasaI 
jamaatIMnaI saavakaracyaa ivaraoQaat baMDo pukarlaI.%yaacyaa h@kavar gada Aalyaanao %yaaMnaI baMDacao As~ pukarlao. 
            duYkaL pDlaa Asatanaa doKIla ibaìTSaaMnaI Saotk¹yaasaazI saaoyaI sauivaQaa na dota saara vasaulaI sa@tInao kolaI tsaoca naOsaiga-k 
Aap<aIcyaa vaoLI Saotk¹yaaMnaa kja-maafI idlaI jaat nasao. saavakarakDuna kja- Gao}na Saotk¹yaalaa kr Baravaa laagat Asao.yaamauLoca 
Aajacyaa isqatIlaa doKIla ivaSaoYa k$na marazvaaDa¸ivadBaa-t Saotk¹yaaMcyaa Aa%mah%yaa krNyaacao p̀maaNa jaast Aaho.piScama maharaYT/at 
doKIla SaotkrI Aa%mah%yaa k$ laagalao Aahot. 
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