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1. 	
तावना (Introduction) 

भारत हा कृ�ष
धान देश आहे. आज ह� 70% पे�ा जा�त लोक शेती �यवसाय करतात. �यांचा उदर!नवा"ह 

शेती �यवसायातनू केला जातो. देशाला �वतं$ 
ा%ती झा'यानतंर औ)योगीकरण झाले. तं$,ानाचा वापर मो.या 


माणावर स0ु झाला. �यापार, �यवसाय व उ)योजकतते वाढ, �वकास व व2ृी झाल�. आतंररा34�य �यापार मो.या 


माणात स0ु झाले, �यामळेु आयात !नया"त स0ु होऊन परक7य चलन 
ा%त झाले �व�वध मा8हती तं$,ान उपल9ध 

झाले. वाहतूक �यव�था वाढल� �यामुळे जग जवळ आले.. यामुळे रोजगार वाढला, बचतीचा ओध वाढला यातनू 

रा34�य उ�प>नात वाढ झाल�. 

?ांती @हणजे बदल Aकंवा पBरवत"न होय. अ�यतं वेगान ेआDण अनपेE�तपणे तसेच नाGयमय पHदतीने 

होणाIया मलूभूत �वJपाKया पBरवत"नाला ?ांती (Revaluation) असे @हणतात. ‘हBरत’ ?ातंी या श9दाचा संबंध 

शेतीशी आहे. हBरत @हणजे 8हरवा होय. शेतात फुलणाIया �पकांचा रंग 8हरवा असतो. @हणून शेतमालाKया उ�पादन 

पातळीत ?ांतीमय वाढ घडवून आणPयासाठR झाले'या 
य�नानंा ‘हBरत?ातंी’ असे @हणतात. 

इ.स.1965 नतंर भारतीय शेतीत अनपेE�तपणे आDण वेगाने मलूभूत �व0पाचे बदल घडून आलेत. या 

बदलांना हBरत?ांती @हणून संबोधPयात येते. या हBरत ?ांतीमुळे लाखो भारतीय शेतकIयांKया जीवनात उ�कष" 

घडून आला. भरपूर क3ट क0न अध"पोट� राहणारे शेतकर� या हBरत ?ांतीमुळे आशावाद� झाले. शेतकर� वगा"Kया 

!नदश"नास आले क7, योVय 8दशेने 
य�न के'यास शेती मधनूह� सोने उगव ू शकते. यांची खा$ी शेतकIयांना 

हBरत?ातंी �दारे पटल�.  

इ.स.1965 मHये कृषी सशंोधकांनी ग�हाची सधुाBरत जात शोधून काढल�, Wबयाणे उपल9ध क0न 8दले. 

सरकारने या काळात �व�वध सोयी-सु�वधा, सवलती उपल9ध क0न 8द'यात. या सवाYचा पBरणाम इ.स.1967 Kया  

तलुनेत 1968 मHये शेती उ�पादनात 10% वाढ झाल�. शेती उ�पादनात दोन कारणांनी वाढ होत.े ती @हणजे 

लागवडीयोVय शेतीKया �े$ात वाढ के'यास उ�पादन वाढते. इ.स. 1968 मHये झालेल� उ�पादन वाढ ह� 
ामZुयाने 

शेतीKया दर हे[टर� उ�पादकतते वाढ झा'यामळेु झाल�. 

2.उ���टे 

1. हBरत ?ातंी संक'पनेचा अ\यास करणे. 
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2. हBरत ?ातंीचा कालखंडाबाबत अ\यास करणे. 

3. हBरत ?ातंी अमलुा] पBरवत"न अ\यासणे. 

4. हBरत ?ातंी घडून येPयाची कारणे अ\यासणे. 

5. हBरत ?ातंीचा 
भाव अ\यासणे 

 

3. गहृ�तके 

1. हBरत ?ांती संक'पनेचा अ\यास कर�त आहे. 

2. हBरत ?ांती कालखंड -अ\यास कर�त आहे 

3. हBरत ?ांती अमलुा] पBरवत"न बाबत अ\यास कर�त आहे. 

4. हBरत ?ातंी घडून येPयाची कारणे बाबत अ\यास कर�त आहे. 

5. हBरत ?ातंीचा 
भाव- बाबत अ\यास कर�त आहे. 

 

4. ह�रत �ांती संक�पना 

(Concept of Green Revolution) 

जाग!तक7करणाKया 
A?येत औ)यो_गक7करण तं$,ान मो.या 
माणात वापरात आले. नवीन नवीन 

शोध शेती �$ेाबाबत व इतर �े$ातह� लागले. �यामळेु चांगलेच बदल होऊन उ�पादन वाढले. 

शेती �े$ात अनपेE�तपणे आDण नाGयमय प2तीने घडून आले'या मलूभूत �व0पाKया बदलानंा ‘हBरत 

?ांती’ @हटले जाते. 

5. ह�रत�ांतीचा कालखंड 

(Period of Green Revolution) 

हBरत ?ांतीची सJुवात इ.स.1965 मHये कृषी सशंोधकानंी ग�हाKया नवीन जातीचा शोध लावला. 

ते�हापासनू झाल�. इ.स 1968 मHये ‘हBरत’ ?ांती होत आहे याची ठळक जाणीव उ�पादनात 10% वाढ झा'यामुळे 

झाल�. हBरत ?ांतीचे 
A?या आजह� स0ु आहे. हBरत ?ांतीचा कालखंड इ.स.1965 त े1980 असाच `यावा लागेल. 
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अ>नधा>याच ेसरासर� उ�पादन 

�ववरण १९६० १९७० १९८० १९९० २००९-१० 

अ>नधा>ये ७१९ ८९४ ११५६ १४९० १७९८ 

गहु ९५० १३८२ १९२१ २४४९ २८३० 

तांदळु १००० ११५८ १४७० १८२७ २१३० 

 

वर�ल सारणी व0न हBरत ?ांतीमुळे अ>नधा>याKया उ�पादनात वाढ होत अस'याचे �प3ट होत.े 

 

6. अमूला" प�रवत#न (Total Change) 

�वातंkय
ा%तीनतंर औ)यो_गकरण होऊन सव"च �े$ात 
गती झाल�. �याचबरोबर कृषी शा�$,ांनी 

ग�हाची संकBरत जात शोधून काढल� आDण या जातीची लागवड सJु झाल�. हा ट%पा भारतीय शेतीत अ�यतं 

आमूला] बदल घडून आणPयासाठR कारणीभतू ठरला. या प2तीने शेती करPयाअगोदर बहुताशं लोक पारंपBरक 

प2तीने कर�त होत.े 

�यामुळे शेतकIयांKया जीवनात नैराmय होते. त�ेहा शेतीमHये �पnयान�पnया राबणाIया शेतकIयांKया 

जीवनात अ�यतं क3ट, दाBरo, कज"बाजार�पणा , बेरोजगार या pशवाय दसुरे काह�च �यांKया जीवनात न�हत.े परंतु 

हBरत ?ांतीमुळे शेतकIयांKया जीवनाचा पूण" कायापालट झाला. आधु!नक प2तीने शेती क0 लागले. �पकांKया 

जु>या जातीऐवजी नवीन सकंBरत सुधाBरत जाती आ'यात. रासाय!नक खत,े क7टकनाशकांचा मो.या 
माणावर 

उपयोग केला जाऊ लागला. र9बी, खर�प, हंगामी अशी वषा"तून दोन तीन �पके घेतल� जाऊ लागल�. �यामुळे शेतीचे 

उ�पादन वाढले. यामुळे शेतकIयांच ेउ�प>न आDण ?यश[ती वाढल� ]ामीण भाग बाजारपेठांशी जोडले अ_धकोष 

आDण सहकार� सं�थांची �थापना झाल�. जमीनदार� प2त न3ट झाल�. शेतकर� वगा"चा जीवनमानाचा �तर उंचावला 

व �यांKया मानpसकतेवर अनुकूल पBरणाम झाला �यांच ेनैराmय जाऊन �यांKयात नवीन आ�म�वmवास !नमा"ण 

झाला. 


ा. एम एल. दांतवाला यांKया मते हBरत ?ातंीच े�वJप स�ंथा�मक नसून त ेत$ं�व)या�मक आहे. देशात 

�वातंkयानंतर जमीन �वषयक सुधारणा के'यामुळे बदल घडून आले. सरकारKया 
य�नांमुळे शेतकIयांची 

�पळवणकू थांबल� आDण �यांना उ�पादन वाढ�चा 
ेरणा pमळाल�. यातनू �पकांKया उ�पादनात �व?मी वाढ झाल� 

आहे .ह� Aकमया हBरत ?ांतीमळेु झाल� हे �प3ट होत.े 
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7. ह�रत �ांती घडून ये&याची कारणे 

(Causes Of Green Revolution) 

�वातंkयो�तर काळात देशात मो.या 
माणात अ>नधा>याची टंचाई होती. �यावर उपाय शोधPयासाठR कृषी 

सशंोधकांनी सशंोधन केले. भारतीय कृषी सशंोधन सं�था.(Indian Agricultural Research Institute) तसेच 

�वpश3ट �पकांKया बाबतीत सशंोधन करणाIया स�ंथा. देशाला �थापन करPयात आले. देशात कृषी �व)यापीठ 

�थापन करPयात आले. कृषी �े$ात सशंोधन क0न सुधाBरत बी- Wबयाणे शोधून काढPयात �व)यापीठ यश�वी 

झाल�त. सधुाBरत जातीKया Wबयाणांचा वापर के'याने कमी वेळात �पके तयार होतात �यामुळे उ�पादन वाढले.  
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सुधाBरत Wबयाणांचे उ�पादन करPयासाठR इसवी सन. 1963 मHये “रा34�य Wबयाणे 

महामंडळाची”(National Seed Corporation) �थापना करPयात आल�. इ.स.1979-80 मHये शेतकIयांना 14 

लाख ि[वटंल सुधाBरत Wबयाणांचे वाटप करPयात आले. 

शेतीत सधुाBरत बी-Wबयाणांचा वापर के'यानंतर �पकांचे र�ण करPयासाठR �व�वध 
कारची क7टकनाशके 

शोधून काढल�. तसेच रासाय!नक खतांKया वापरामळेु हBरत?ातंी घडून येPयास मदत झाल�. नाय4ोजन आDण  

फॉ�पेटय[ुत खतांचा वापर के'यामुळे उ�पादनात वाढ झाल�. 

भारतीय शेती @हणजे “मा>सनूचा जगुार होय.” या w3ट�ने भारतीय शेतीकड े पा8हले जाते. पारंपBरक 

प2तीने शेती करताना शेतीत पाणी पुरवठा करPयासाठR �व8हर� व तलावांचा उपयोग होत असे. ह� साधने मया"8दत 

होती. @हणनू !नयोजन काळात मो.या मHयम आDण लहान धरणांचा �वकास क0न शेतीला मुबलक !नयpमत 

पाणीपुरव.याKया सोयी उपल9ध क0न देPयात आ'यात. पूवx शेतीची मशागत करताना नागंर बैल, मोट ह� 

अवजारे वापरल� जात असे. सHया 
गती वाढल� आहे. सHया मशागत करताना आधु!नक उपकरणे, यं$ ेवापरल� 

जातात. यामळेु कमी वेळेत मशागत होऊन चांगल� �पके उ�प>न वाढले आहे. 

कमाल जमीन धारणा कसेल �याची जमीन या काय)यामुळे शेतात 
�य�काम करणाIया 

जpमनीची मालक7 
ा%त झाल�. यातून शेतकIयांची �पळवणूक थांबल�. तसेच सरकारने शेतमालाची Aकंमत 

Aकमान आDण कमाल Aकंमत ठरवनु 8दल� आहे. यामुळे शतेी उ�पादन वाढ झाल� ह� जाद ूहBरत ?ातंीमुळे झाल� हे 

�प3ट होते. 
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8.ह�रत �ांतीचा 	भाव 

भारतीय शेती �यवसायातील

8दसनू आलेत. इ.स.1960व पयYत

हBरत?ातंीKया कालावधीत सुधाBरत

शेतीमHये यांW$क7करण होऊन परंपरागत

शेतीकड ेबघPयाचा wि3टकोन @हणजे

शेतकर� पाहू लागला हBरत ?ांतीमुळे

JVण आDण �यापार� �पकांKया

कारखाना कारखाना इ�याद� होत े �यानंा

वगा"Kया जीवनमानात बदल होऊन 

�यातनू शेतकIयांचे जीवनमान बदलले

शेतकIयानंी �व,ानाचा अंगीकार केला

�वतःबzल आ�म�वmवास !नमा"ण 
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�यवसायातील हBरत?ांती एक मह��वपूण" घटना असनू अ!नल करPयावर

पयYत शेतकर� परंपरागत प2तीने शेती कर�त असे. 

सुधाBरत बी Wबयाणे यांKया लागवडीचे �े$ वाढते रासाय!नक

परंपरागत भारतीय शेतीचे आधु!नक आDण यांW$क शेती मHये

@हणजे जीवन जगPयाची प2ती याचा होता सHया शेतीकडे

?ांतीमुळे शेतीKया उ�पादनात 
चंड 
माणावर वाढ झाल�. 

�पकाKंया उ�पादनात मो.या 
माणात वाढ झा'याने

�यानंा लागणारा कKचामाल मो.या 
माणावर उपल9ध

 pश�णाचा 
सार दरूदश"न रे{डओ इंटरनेट इ�याद� 
सारमाHयमे

बदलले कृषी सशंोधनातून हBरत ?ांती घडून आल� वै,ा!नक

केला यामुळे शेतकIयांनी नवीन जीवन मू'य �वीकारले

 झाला आDण भ�व3यकाळात बदल उमेद !नमा"ण झाल�
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करPयावर या पुढ�ल पBरणाम 

. इ.स. 1960 त े 1980 या 

रासाय!नक खताचंा वापर वाढला 

मHये झाल� हBरत?ातंी पूवx 

शेतीकडे एक �यवसाय @हणनू 

झा'याने साखर कारखाना कापड 

उपल9ध होऊ लागला शेतकर� 


सारमाHयमे खेळत पोहोचल� 

वै,ा!नक 
योग करPयात आल� 

�वीकारले �यातून शेतकIयांना दे 

झाल� असे नव ंचैत>य 
भाव 
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हBरत ?ातंीमुळे भारतीय शेतकर� वगा"वर झाला रोजगार वाढला आयात !नया"त वाढल� �यापार �यवसाय आDण 

उ)योग श[तीत वाढ झाल� परक7य चलन उपल9ध झाल� मा8हती तं$,ान उपल9ध होऊन जग जवळ आले असे 

?ांतीकार� बदल देशात झाल� आहे ह� हBरत?ांतीची Aकमया आहे. 

9.ह�रत �ांती मधील अडथळे 

[Constraints of green revolution] 

हBरत ?ांतीचा फायदा ब|या }ीमतं लोकांना झाला गर�ब शेतमजरू या ?ातंीKया लाभापासून वं_चत रा8हले 

�यामुळे आ_थ"क �वषमता वाढल� ]ामीण भागात नवीन 
ेशर 

सरकारने लहान शेतकर�, शेतमजुरांKया 8हतासाठR 
भावी उपाय योजना करणे आवmयक आहे. आ_थ"क 

लाभाKया �वतरण याकड े ल� देऊन पBरवत"नाKया 
गतीचा वेग वाढवला तर ]ामीण भागातील जीवनमानात 

सुधारणा होऊन समता एकता नांदेल. 

10. समारोप (conclusion) 

हBरत ?ांतीमळेु शेतकIयांKया जीवनातील सघंष" कमी झाला. शेतीतील उ�पादनात वाढ होऊन शेतमालाला 

योVय Aकंमत pमळा'याने शेतकIयांKया उ�प>नात वाढ झाल�. उ�प>नात वाढ झालेल� �यांची बचत करPयाची श[ती 

वाढल� शेतीKया वाढ�या उ�पादनाला शेतकIयांना शहरापयYत !नमा"ण करPयासाठR शेडी शहरांशी जोडले यातनू 

वाहतूक दळणवळणाKया साधनांची 
गती झाल� सुधाBरत Wबयाणे रासाय!नक खतांचा वापर मशागती तं$ाचंा वापर 

शेतीत औ)योगीकरण झाले ह� सव" Aकमया हBरत ?ांती झाल� असे @हणणे वेगळी ठरणार नाह�. 
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