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दशुऱ्या मषायुद्धकालातीऱ बाजारभाळ ननयंत्रणातीऱ  

शरकारी षस्तसेऩ 

 

 

 

प्रा.शुरेखा ददनेऴ गांगुरे्ड 

ऩेमराज शारर्डा मषावळद्याऱय, अषमदनगर. 
 

प्रस्ताळना 
दवुये जागततक भशामुद्ध इव1939 ते 1945 अवे दीघघकाऱ चाररे. मा मुद्धाची आतथघक झऱ इतय 

देळाांप्रभाणे बायताराशी वोवाली रागरी. भशामुद्धकाऱात गुांतरेर े देळ रष्कयीकयणालय अततरयक्त बय देत 

अवल्मान े तेथीर अन्नधान्म उत्ऩादन भांदालते. त्माभुऱे फाजायात भांदीचे लातालयण तमाय शोते. त्माचा 
व्माऩाऱमाांना पामदा शोतो, तय वलघवाभान्माांचे आतथघक गणणत कोरभडून ऩडते. दवुऱमा भशामुद्धाच्मा दयम्मान 

भशायाष्डातीर अशभदनगय णजल्शा आतथघकदृष््मा कवा प्रबावलत झारा शे ऩाशात अवताना,   अशभदनगयची 
बौगोतरकता तऩावाली रागते. अशभदनगय णजल्शा ळतेीप्रधान ऩण कोयडलाशु, फायभाशी लाशणाऱमा नद्ाांचा 
अबाल, ऩजघन्मछामेचा प्रदेळ, वततचे दषु्काऱ अळा नकायात्भक लैतळष््माांनी बयरेरा आशे. अशभदनगय भध्मे 
भशामुद्धकाऱात रषलेधी घडाभोडी घडून आल्मा त्माांचा आढाला घेण्माचा प्रमत्न वदय तनफांधात केरा आशे. 

 

श्रममूल्य नशद्धांत   

मुद्धकाऱात दैनांददन लसतूांचे फाजाय बाल लाढरेर ेअवतात. ऩयांतु जागततक भशामुद्ध शेच फाजाय बाल 

लाढीचे भशत्त्लाचे कायण अवते. तयीशी  रढाईचे प्रत्मष ऩरयणाभ म्शणून दकभती लाढतात अव ेनव्शे. कुठल्माशी 
भाराचे भूल्म तो भार फनवलण्मावाठी रागणाऱमा श्रभालरून ठयत अवते. म्शणजे ज्मा लसतूांना कष्ट दकां ला श्रभ 

जासत ऩडतात, त्मा लसतूांचे भूल्म अतधक शा वुप्रतवद्ध श्रभभूल्म तवद्धाांत आशे. जय श्रभालरून भूल्म ठयते तय 

भग भूल्मात चढ-उताय का, माचे उत्तय अवे की, आज श्रभाची भोजदाद ऩैळात केरी जाते. दकभतीतीर पयक शा 
फाजायात खयेदीच्मा उऩमोगाकरयता मेणाऱमा चरनाची भागणी आणण ऩुयलठा आणण जो भार फाजायऩेठेत 

वलक्रीकरयता मेत अवतो त्माची भागणी आणण ऩुयलठा मालय अलरांफून अवतो. भूल्म लाढीची भीभाांवा अळी 
अवते. भशामुद्ध काऱात भात्र लसतूची भागणी तय लाढरेरी अवते ऩण वाठेफाज कृवत्रभ तुटलडा तनभाघण करून 

भांदीचे लातालयण तमाय कयतात. त्माभुऱे भागणी आणण ऩुयलठा मातीर वभतोर ढावऱतो. शी ऩरयणसथती 
अशभदनगयच्मा फाफतीत देखीर अळाच  प्रकायची शोती. 
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अन्नधान्याचा तुटळर्डा ळ कालाबाजार:  
अशभदनगय ळशयात भशामुद्धकाऱात दैनांददन गयजेच्मा लसतूांचे बाल प्रचांड कडाडरे. खोफयेर तेर, 

वाखय,धान्म, डाऱी, घावरेट, खडीवाखय,वुती काऩड, तळलनाचा दोया इत्मादी लसतूांचे बाल लाढर.े 

भशामुद्धकाऱात मा दैनांददन लसतूांचा तुटलडा तनभाघण झारा. दराराांनी मा लसतूांची वाठेफाजी वुरू केरी. त्माभुऱे 

काऱाफाजाय वुरू झारा. काऱाफाजाय केलऱ अन्नधान्माऩुयताच भमाघददत न याशता जनालयाांच्मा खाद्ाफाफतशी 
वुरू झारा. जनालयाांना आलश्मक  अवणायी ऩेंड तभऱेनाळी झारी. ऩेंडीचा कृवत्रभ तुटलडा तनभाघण केरा जाऊ 

रागरा. तुटलड्माभुऱे बाल प्रचांड बडकरे. एकीकडे वलघवाभान्म रोक बाललाढीन े शैयाण झार.े तय दवुयीकडे 

वलघवाभान्म ळतेकऱमाची जनालये  भरू रागरी. वाखयेवायखा जीलनालश्मक  घटक येळनलय तभऱू रागरा. 
तुटलड्माभुऱे वाखय तळल्रक नाशी अवे दकुानदाय वाांग ूरागर.े वाखयेचा काऱाफाजाय वुरू झारा.  

मा ऩरयणसथतीतून भागघ काढण्मावाठी ल भशामुद्धकाऱात दैनांददन लसतुांच्मा तुटलड्माभुऱे शैयाण 

झारेल्मा रोकाांना ददरावा देण्मावाठी विदटळ ळावनाने इव1939 भध्मे कां ट्रोर म्शणजे तनमांत्रण ऩद्धत वुरू 

केरी. शोरवेर ल रयटेर व्माऩाऱमाांलय वलक्रीलय तनमांत्रण घारून खोफयेर तेर, ताांदऱू, गशू, ज्लायी, फाजयी, वाखय, 

घावरेट वायख्मा लसतूांलय वयवकट  कां ट्रोर फवलरा.  
त्माभुऱे भार अवून तो न वलकण्माची नाभुष्की व्माऩाऱमाांलय ओढालरी. 
 

अन्न ऩररवद : 

भशामुद्धकाऱात आणण इतय लेऱी देखीर बेडवालणाया अन्न प्रश्न वोडवलण्मावाठी वयकायने ऩुढाकाय 

घेऊन वयकायी अन्न धोयण सलीकारून इव 1939 भध्मे अन्न ऩरयऴद बयलरी. अन्न धोयण वलघवाभान्माांऩमतं 

ऩोशोचलण्मावाठी गालोगाली वबा घेतल्मा. तारुक्मातून ऩाटराांच्मा वबा घेऊन त्माांना अन्नाच्मा फाफतीत 

वयकायी धोयण वभजालून ददर.े वयकायी अतधकाऱमाांनी गालोगाली जाऊन वयकायी दयाने धान्म खयेदी केर.े  

वयकाय तळलाम दवुऱमा कोणाराशी एका लेऱी वशा ऩादशरी ऩेषा जासत धान्म वलकामच ेनाशी अळा तशेच्मा  

वयकायी नोदटवा ळतेकऱमाांऩमतं ऩोशोचलल्मा. त्माभुऱे वयकायराच धान्म वलकण्माचे फांधन ळतेकऱमाांलय आरे. 
ळशयात व्माऩायी भात्र मा धान्माची वाठेफाजी करू रागर.े धान्म वलकण्माचे फांधन ळतेकऱमाांलय घारून वयकाय 

जणूकाशी व्माऩाऱमाांचाच पामदा करून देत शोते. 

 

जजल्षा धान्य कनमटी : 
अशभदनगय भध्मे वयकायच्मा अन्नधान्म धोयणारा प्रततदक्रमा म्शणून णजल्शा धान्म कतभटीची 

सथाऩना याजायाभ बाऊ तगयभ ेमाांच्मा अध्मषतेखारी  झारी. मा कतभटीन े णजल्यातीर जनतेची गाऱशाणी 
ऐकरी. वयकायचे अन्न धोयण जनतेलय जुरूभ कयणाये आशे शे वयकायच्मा रषात आणून ददर.े णजल्शा धान्म 

कतभटीच्मा वलघ वबावदाांनी एक भतान ेवशा रुऩमेच्मा आतीर ऩ्टी बयणाऱमाांकडून वयकायने धान्म खयेदी 
करू नम.े तवेच ळतेकऱमारा प्रथभ फी बयणा कयण्माव भुबा द्ाली त्मानांतय त्माच्माकडीर धान्म खयेदी कयाले. 
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जेणेकरून जनता ल वयकाय माांच्मात वरोख्माचे लातालयण तनभाघण शोईर मावाठी प्रमत्न केरे. णजल्शा धान्म 

कतभटीन ेकेरेल्मा वूचनाांकडे वयकायने दरुघष केर.े 

ररटेऱ मचंट्शच्या अनधकारांळर गदा:   
इकडे खेड्मातीर ळतेकऱमाांच्मा अन्नधान्म वलक्रीलय तनमांत्रण आणरे तय ळशयाभध्मे रयटेर 

व्माऩाऱमाांच्मा अन्नधान्म वलक्रीलय तनमांत्रण आणरे. 250 रयटेर व्माऩाऱमाांचे वलक्रीचे शक्क वयकायने काढून 

घेतरे. त्माभुऱे शे दकयकोऱ दकयाणा ल बुवाय व्माऩायी व्मलशायात फेकाय झारे. रयटेरवघच्मा भापघ त आजऩमतं 

ताांदऱू कुऩणालय  वलकरा जात शोता तोशी अतधकाय काढून घेण्मात आरा. अशभदनगय ळशयाच्मा वाठ शजाय 

रोकलसतीच्मा जनतेरा धान्म, ताांदऱू, वाखय इत्मादी णजनवा वलकत घेण्माची वोम पक्त एकाच दकुानातून 

कयण्मात आरी.  खयेदी कयण्मावाठी त्मादठकाणी रोकाांची झुांफड उडू रागरी. त्माभुऱे दकयकोऱ वलक्री कयणाये 

व्माऩायी आणण वाभान्म जनता जेयीव आरी. 
 

शरकारची जुऱमी कर ऩद्धती: 
मुद्धकाऱात वयकायने जीलनालश्मक चीज लसतूांलय तनमांत्रण आणरे. एलढेच करून वयकाय थाांफर ेनाशी, 

तय घयऩ्टी, ऩाणीऩ्टी, डे्रनेज कय, थेटय कय, कुत्रेऩ्टी इत्मादी कय लवुरी नगयऩातरकेचे अतधकायी वक्तीने 
करू रागर.े मा व्मततरयक्त येड क्रॉव वायख्मा तळऩामाांच्मा उऩमोगी ऩडणाया पां ड एक राख रुऩमे ऐलजी अडीच 

राख रुऩमे णजल्यातून लवूर शोऊ रागरा. वोल्जवघ पां ड कळावाठी अवे वलचायण्माचे धाडव अशभदनगयभधीर 

जनता कधीशी करू ळकरी नाशी. 
 

रेऴननंगचा धुमाकूल 

गयीफ ल गयज ूरोकाांना त्माांची बूक बागवलता माली त्माांना प्रततष्ठेचे जीलन जगण्मावाठी वलरतीच्मा 
दयाने शक्काचे धान्म तभऱाल ेम्शणून येळतनांगची ऩद्धत अवते  ऩण वयकायने अशभदनगय ळशय ल कॅन्टोन्भेंट 

शद्दीतीर खानालऱी, शॉटेर, फोदडंग, रॉज, अनाथारम, वोडा लॉटय पॅक्टयी, औऴधे तमाय कयणाये कायखाने, 
फेकयी, क्रफ, दलाखान,े भेलातभठाईची दकुाने इत्मादी वलघच दकुानाांचा येळतनांग भध्मे वभालेळ केरा. मा वलानंा 
ऩयलाने ददर.े मेथीर णजनवा दकती प्रभाणात द्ाव्मात शे ठयलण्मावाठी वयकायी छाऩीर पॉभघ बयण्माची वक्ती 
केरी. त्मा अथाघच्मा जादशयाती लतघभानऩत्राांतून जनतेऩमतं ऩोशोचवलल्मा. अशभदनगय णजल्यातीर काऩडाचा ल 

वुताचा व्माऩाय कयणाऱमाांना वयकायी तळक्का नवरेर ेम्शणजे ऩयलाना नवरेर ेकाऩड वलक्रीव फांदी घातरी. मा 
व्माऩाऱमाांना कठोय कायलाईचा इळाया देणाऱमा जाशीय नोटीवा छाऩून मेऊ रागल्मा. इव 1945 चा भुांफईचा वुती 
काऩडाच्मा व्माऩायाचे तनमभन कयण्माफाफतचा शुकूभ 1 वप्टेंफय 1945 ऩावून अशभदनगय णजल्याव राग ू

केरा. मा शुकुभान्लमे  व्माऩाऱमाांना रामवेंव म्शणजे ऩयलाने देण्मात आरे. काऩड वलकण्माचा ऩयलाना 
नवणाऱमाांलय कडक कायलाई केरी.  अशभदनगयचा फाजाय मा वलघ तनमांत्रणाभुऱे डफघाईव आरा शोता. येळतनांग 

दकुानात ताांदऱू, गशू, ज्लायी, फाजयी, वाखय, घावरेट मा लसतू लमाच्मा प्रभाणात तभऱण्माव वुरुलात झारी. 
गशू घेणाऱमाव एक चतुथाळं फारी खाण्माची वलम आणण इच्छा नवूनशी घेण्माची वक्ती कयण्मात आरी. 
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अन्नधान्य ननयंत्रणाळरीऱ प्रनतक्रीया: 
वयकायने अन्नधान्म जनालयाांचे खाद् ऩेंड अळा जीलनालश्मक लसतूांलय तनमांत्रण फवलल्माभुऱे 

काऱाफाजाय लाढरा लसतूांचे बाल प्रचांड बडकर ेवयकायने व्माऩाऱमाांना जनालयाांवाठी च्मा ऩेंडे चा बाल ठयलून 

ददर े व्माऩाऱमाांना ऩेंड वलकण्माचे ऩयलाने ददर ेत्माांनी इतय कोणत्माशी वांसथेळी खयेदी-वलक्री करू नम ेअव े

तनमांत्रण घातर ेवयकायी ऩेंडीचा दय एका टनाव फाया रुऩमे अवताना काळ्मा फाजायाचा बाल 144 रुऩम ेऩमतं 

गेरा. त्माभुऱे ळतेकऱमाांची ऩेंड तळीच तळल्रक यादशरी. भार अवून तो न वलकण्माची नाभुष्की त्माांच्मालय 

ओढालरी. 
त्माचप्रभाणे वाखये वायख्मा आलश्मक गोष्टीलय तनमांत्रण फवलल्मान ेवाखयेचा तुटलडा तनभाघण शोऊन 

वलघवाभान्माांवाठी वाखय फाजायातून अदृश्म झारी. ऩयांतू काशी ठयावलक लगाघवाठी वाखय उऩरब्ध शोऊ 

रागरी. 
तनयतनयाळ्मा णजनवाांचे बाल ठयवलरे गेल्माने व्माऩायी लगाघत खऱफऱ उडारी अशभदनगय ळशय आणण 

णजल्यातीर व्माऩाऱमाांनी आऩल्मा लसतूांचे बाल बयभवाठ लाढल ूनमेत म्शणून वयकायने आऩरे बाल जाशीय 

केरे तळलाम ळशयात दलांडी देऊन खयेदी केरेल्मा लसतू ची ऩालती घेण्मात धोयण जाशीय केरे मारा प्रततकाय 

म्शणून णजल्यातीर औऴध वलके्रत्माांनी आऩरी दकुान े फांद ठेलरी ळशयात धान्माचे बाल लाढल्माभुऱे भुांफई 

रेणजसरेदटव्श अवेंफरी चे वबावद श्री ऩटेर ल तौकर लसताद माांच्मा नेततृ्लाखारी नगयच्मा भजुयाांनी दाणे 
फाजाय फांद ठेलरा. ळठे शरयदकवन आवायाभ माांच्मा दकुानात व्माऩायी ल ऩुढायी माांच्मा भध्म े वलचायवलतनभम 

शोऊन फाशेय जाणाऱमा भारालय तनफधं घारण्माकयता तात्कारीन करेक्टयरा तनलेदन ददर.े नगय ळशयातून 

फाशेय जाणाऱमा अन्नधान्मारा काशी काऱ तयी ऩामफांद घातरा. त्माभुऱे भुांफई प्राांतात अशभदनगय वोडून वलघ 
दठकाणी धान्माची चणचण शोती. अशभदनगयरा त्माभानान ेवुखाचे ददलव शोते. धान्म बयऩूय नवर ेतयी ऩुयेर 

इतके शोते. 

वयकायने जीलनालश्मक लसतूांलय तनमांत्रण घातरे त्माभुऱे वाठेफाजी लाढलून काऱाफाजाय पोपालरा. 
त्मालय तनमांत्रण ठेलण्मावाठी वयकायने कठोय कामदे केरे.  त्माांची गांबीयऩण ेअांभरफजालणी केरी. वाठेफाजी, 
काऱाफाजाय कयणाऱमाांना खडक ळावन केर ेल ते लतघभानऩत्रातून छाऩरे. 

दवुऱमा भशामुद्धकाऱात वयकायरा वैन्मावाठी धान्म ल ऩैवा ऩुयलामचा शोता. तवेच मेथीर 

काऱाफाजाय कयणाऱमाांलय तनमांत्रण तभऱलामचे शोते. वयकायने पेमय प्राइज ग्रेनळॉऩ कतभटी सथाऩन केरी. 
त्माद्वाये अनेक दकुाने वुरू करून अशभदनगयभधीर काभगाय, ळतेकयी, गयीफ ल भध्मभ लगघ माांच्मा अन्नाचा 
प्रश्न वभाधानकायकयीत्मा वोडवलरा. 

पेमय प्राइज ग्रेनळॉऩ कतभटीन ेवुरू केरेल्मा मा दकुानाांभधून वाभान्म जनतेरा अन्नधान्म, काऩड 

भापक दयात उऩरब्ध झार.े 
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शारांऴ 

दवुऱमा भशामुद्धकाऱात वयकायने अशभदनगय भधीर अन्नधान्म ल ऩैवा विदटळ वैतनकाांना ऩुयलरा. 
माच लेऱी अशभदनगय ळशयातीर नपेखोयीरा आऱा घातरा. मेथीर जागरूक नागरयकाांनी वयकायच्मा धान्म 

तनमाघतीलय काशी प्रभाणात आऱा घातरा. त्माच लेऱी भशामुद्धाच्मा झऱा वोवूनशी अशभदनगयच्मा 
व्माऩाऱमाांनी भानलतालादी कामघ करून अशभदनगयचे नाल थेट फांगारभध्म ेझऱकालर.े वप्टेंफय 1943 भध्मे 
ऩुनभचांद बांडायी माांच्मा अध्मषतेखारी फांगारभधीर दषु्काऱग्रसताांना भदत कयण्मावाठी अशभदनगयभध्मे 
'फांगार भदत खेड णजल्शा वतभती ' सथाऩन झारी. मा वतभतीन ेकरकत्ता मेथ ेजाऊन दठकदठकाणी भदत कें दे्र 

उबायरी. दषु्काऱग्रसताांना अन्न, कऩडा, औऴधे देऊन त्माांचे जीलन लाचवलर.े 
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