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छ पती िशवाजी महाराजांची जमीन महसुल य
यव था
डॉ. रमाकांत िशवाजीराव शातलवार
M.A., M.Ed, NET, SET, Ph.D.(Hist.)

रा. वसमत िज. हगोली
तावना
रयत सुखी, राजा सुखीी, शेतकरी सुखी तर राजा सुखी हे छ पती िशवाजी महाराज यां या
रा यकारभाराचे
कारभाराचे धान सु होते. वरा य शेतकरी, क करी रयते या क याणासाठी
णासाठी असावे ही यांची एक
भावना होती. असे अनेक आ ाप तातुन य त झालेली आहे. छ पती िशवाजी महाराज हे सम त
देशवासीयांचे

ेरणा थान आहे. िशवरायां या च र ातु
तुन अनेक िविवध कामाम ये फु त िमळाली आहे.

िशवरायांनी आप या वरा यात
त संपण
ु आयु या
यात इत या िविवध

े ात मुलभुत काम के ले क आज ही या

कामांची मािहती घेतली तरी मन थ क होते. वरा यातील
तील एकं दर जिमनीची मोजणी क न ती लागवड
करणा यांचया
् नावे लावुन ितची न द महालक या या द तरी असे. तोडरमल आिण मिलक अंबर यांनी
घालुन दले या जिमन महसुल आकारणी प तीवरच िशवाजी महाराजांची महसुल आकार या
याची प त
आधा रत होती या प तीत काळानुसार फे रफार कर यात आले होते.
अ यासात ल त येतेू क ,

या या जिमन महसुल प तीचा

ते एक कु शल संघटक व कु शल िनयोजनकार होते. िशवपुवकाळातील

प रि थतीचा आढावा घेतला तर शेती व शेतक या या जीवनावर अनेक संकटाशी सामना के लेला दसुन
येतो. यात
त पावसाची अिनि ता
ता, दृ काळ, सचन सुिवधाचा अभाव, यु ाचे संग अशी अने
अ क कारणे होती.
िवषय िनवडणेचा हेतु
तुत िवषय िनवडणेचा हेतु ह
हणजे
णजे छ पती िशवाजी महाराज या या ता कालीन प रि थती
जिमन महसुल प ती अ यास
स करणे.
गृिहतके
१)

छ पती िशवाजी महाराज यां या कृ षी धोरणाचे अ ययन करणे.

२)

छ पती महाराज यां या जिमन महसुल यव थेचा करणे.

३)

छ पती िशवाजी महाराज यांचे व
वरा यातील
तील शेतक या ित असलेले शेतिवषयक धोरण जाणुन
घेण.े
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संशोधन प दती
तुत शोधिनबंधासाठी इितहास िवषयातील चिलत संशोधन प ती पैक संदभ प ती या वापर
कर यात
त आला असुन संशोधन प तीत संदभ साधनांना अितशय मह वा
वाचे थान
न आहे. याक रता ाथिमक
आिण दु यम साधनांचा वापर कर या
यात आला आहे.
जिमन महसुल यव था
महारा

हा सुिपक भु देशानी या
यापलेला आहे. महारा ातील
तील जिमनी ड गराळ,
गराळ गवताळ व

काळया माती या सपाट जिमनी
जिमनी, असा तीन

कारात िवभागले या अस यामु
मुळे यांचे वग करण उ तम,

म यम, व किन अशा तीन कारात कर या
यात येत असे.
१) जिमन महसुल आकारणीची प त.
िशवकाळात जमीन महसुल आकारणी या नागर प ती, े प त, व बटाई प त अशा तीन प ती
चिलत हो या, ड गर भागात नांगर प त वापरली जात असे,जिमनीचा िविश ट तुकडा नागर यास
आव यक असले या नागरां या सं येव न महसुल आकारणी के या जात असे
से ही महसुल आकारणी करताना
जिमनीचे उ प न कार ल ात घेतला जात नसे.'१

े प तीम ये शेतक यां या जिमनी

य ात मोज या

जात असत. '२ बटाई प तीम ये जिमनीतील िपका या उ प नाचा
चा अंदाज घेऊन या िपकाचा अधा िह सा
जिमनमहसुल हणुन िनि त के या जात असे. '३
२) महसुल िवभाग
'सभासद
सभासद बखरकार

ह
हणतो क , इ.स १६७३ म ये प हाळा
ळा जक यानं
या तर छ पती िशवाजी

महाराजांनी आप या वरा यात
त तीन भाग के ले या भागावर एका
एका-एक
एक सरकारकु न कवा सुभेदार यांची
नेमणुक के ली. '४ छ पती िशवाजी राजे यांनी उ त
तर िवभाग, दि ण िवभाग, दि ण पुव िवभाग असे मुख
िवभाग के ले. या ित ही िवभागांचे पु हा सुभा, परगणा, तफ, महल, तपे असे िवभाग के ली.
ली महसुल हे
िशवाजी राजे यां या वरा याचे
चे उ प नाचे साधन होते. महसुल िनि तीसाठी िवभाग के ले साधारण ११
लाख ते ३ लाख होन महसुल जमा होईल इत या देशाचा समावेश होता. '५
३) जिमनीची मोजणी
'िचटणीस
िचटणीस बखरीत वर नमुद के या माणे छ पती िशवाजी महाराज यां या कार कद त
वरा यातील
तील जिमनीची तीन वेळा मोजणी झाली होती
होती. पिहली मोजणी दादोजी क डदेवाने, दुसरी मोजणी
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मोरोपंत पगळे व ितसरी मोजणी अ णो
णोजी द ता यांनी के ली.'६ 'जिमन
जिमन मोजणीसाठी पाच हात लांब व पाच
मुठी लांबीची काठी वापर यात
त आली या
याला (िशवकाठी) हणु
णुन ओळखले जात असे. जिमनीची तवारी
ठरवुन या जिमनीतील उ प न िपकांचा अंदाज घेवुन म
महसु
हसुल कर ठरिवला जात होता.
होता '७ ही िशवकाठी पाच
हात व पाच मुठ लांबीची असे. ४०० चौरस का

ाचा एक िबघा होत असे. िशवकाळात जिमनीचे अ वल,
व

दम वाजेट असे कार सांिगतले आहे. ही उ प न मतेनुसार यांचे
चे िवभाजन के ले गेले आहे.
४) महसुल अिधका या या नेमणुका
१. सरकारकु न
िशवाजी महारांजां या काळात जमीन महसुल हाच महसुलचा मु य आधार होता िशवाजी
महाराजांनी
ांताचा

जा जणांचा िहताचा िवचार क न शेतसारा धोरण आखताना दसले आहे सरकारकु न हा

मुख महसुल अिधकारी होता
होता. तो

ांताचा राजा

ितनीधी हणु
णुन काम करीत असे. 'रामचं

आमा य आप या 'आ ाप ात' ह
हणतात. सरकारकु न हा उ चकु लीन घरा यातील
तील असावा सरकारकु न मु य
काय हणजे
णजे

ांताचा सव वा षक जिमन
जिमन-महसु
महसुलाचा िहशोब सरकारला सादर करणे हे होते. सभासद

बखरकार हणतो. 'िशवकाळात
िशवकाळात या या अ ट धानातील तीन

धानाकडे या या खा या या कारभार

िशवाय हे सरकारकु न काम सोपिवलेले होते. '८
२.

सुभेदार -

सुभेदार हा सभा िवभागाचा महसुल अिधकरी होता या या मदतीला िहशेबनीस

हणु
णुन मुजुमदार व काही कारकु न असत
असत.
३.

मुजुमदार -

मुजुमदार हा बुि मान िज ासु व िहशोबात िन णा
णात
त असा वत:
व राजे छ पती

िशवाजी महाराज यांच
चीी िनवड करत
करत.
४.

हवालदार -

हवालदार हा महालाचा महसुल अिधकारी होता
होता. देशमुख व देशपांडे हे जिमनजिमन

महसुल वसुल कर या या कामात हवालदाराला मदत करीत असत
असत.
५.

पाटील - खेडग
े ावातील
तील जिमन
जिमन-महसुल गोळा कर याचे
चे काम खे

ातील पाटलाकडे असे.

िशवकालीन कृ षी यवसायावरील
वसायावरील कर
'१७ या शतकात व या
यानंतर या कालखंडात रा याचे उ प न िविवध कराची आकारणी क न
िमळिवले जात असे. महारा ितहासाची साधने या ंथात डॉ
डॉ. वा. सी. ब े यांनी अनेक मे तकांचा उ लेख
के ला आहे मे तक हणजे
णजे आ थक य
यवहाराचे िहशोब कसे ठे वावेत. यांची मागदशन पुि तका.
तका
a. जकात: मालाची वाहतुक व उ पा
पादनावरील कर
b. िजराईत: िजराईत जिमनीवरील िमळणारे उ प न
c. बागाईत: बागाईत जिमनीवरील िमळणारे उ प न
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d. बारनगजग: आं या या बागेपासुन िमळणारे उ प न
e. बारगुजानन: वेली पासुन होणारे उ प न
f. बाद ती: झाडापासुन िमळणारे उ प न
g. कटुबाग: पडजिमनीपासुन येणारे उ प
पनन. '९
िन कष
िशवाजी महाराजां या काळात महारा ाचे आ थक जीवन शेती य
यवसायशी
वसायशी संपुणपणे िनगिडत झाले
होते. उ तम शेती, म यम यापार
पार, आिण किन ठ नोकरी हे सुभािषत िस ीस आहे िशवकालीन महारा ात
ा
खे

ाचा समावेश होता. खेडी ही व
वयंपण
ु होती खे

ातील सव यवहार
वहार खे

ाम ये चालत असतं शेती हा

अथ यव थेचे मु य साधन होते. सतरा या शतकात
तकात शेती अथकारणाचा पाया होता यामु
या ळे िशवाजी
महाराजांनी शेतक यांना वेगवेग या मागाने मदत के ला या या या भुिमके मुळे िशवाजी महाराजांनी
शेतक यािवषयीची भुिमका पु ासारखी होती या
यामु
मुळे िशवाजी महाराजांचा िशवकाळ हणजे
ह
भारता या
इितहारात सुवणकाळ
ळ होता आ ाप ात ह
हटले आहे क, खिजना हणजे रा याचे
चे जीवन.
जीवन वरा यातील सारा
िनि ती कर यासाठी
साठी िशवाजी महाराजांनी सवकष िवचार क न जिमन महसुल धोरण ठरिवले. ॅट डफनेही
िशवाजी महाराजा या महसुल णालीची े ठ
ठता मा य के लेली आहे.
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