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ക ണം
ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിഷ്ര
ഹ്രസ്വമായ ചരിഹ്രവ ം, എന്ത് ല







ാണ്ട് ആവശ്യമാണ്

ഹ്രിട്ടീഷ
ാര ലെ ാെത്ത്, നിരവധി ആദിവാസ്ി സ്മൂരങ്ങള ലെയ ം വന
സ്മ ദായങ്ങള ലെയ ം ഭൂമി ഹ്രിട്ടീഷ് ർഷ ർ പിെിലെെ ത്ത .
ജമീന്ദാരി, റയയാരവാരി അലെങ്കിൽ മരൽവാരി ര െങ്ങിയ
സ്ംവിധാനങ്ങളിെൂലെയാണ് അെിെമർത്തൽ ഭൂനി
രി പിരിലെെ ത്തര്. അരിനാൽ
പാവലെട്ട ർഷ ർ െലെണിയിൽ
െ ങ്ങി ഭൂരരിരരായി.
ൃഷിൊർെ ം
െിയാന്മാർെ ം ജമീന്ദാർമാർെ ം ൃഷിയിൽ നിയേപം
നെത്താൻ യഹ്പാത്സാരനമിെ. അരിനാൽ ാർഷി വളർെ മ രെിെ
രൽഫെമായി, സ്മ്പന്ന നയൂനപേ ഭൂവ െമ ള ം ദരിഹ്ദരായ ഭൂരരിരരായ
ർഷ ര ം ഇന്ത്യൻ ാർഷി സ്മൂരത്തിന്ലറ ഹ്പരീ മായി മാറി.
ഒര വയക്തിയ ലെ സ്ാമ്പത്തി വി സ്നത്തിന ം സ്മൂരത്തിന്ലറ യസ്ാഷയെിസ്റ്റ്
മാരൃ ക വരിെ ന്നരിന ം ഭൂമി അെിസ്ഥാന സ്മ്പത്തായരിനാൽ, സ്വാരഹ്ന്ത്യ
ക ണം ആവശ്യമായി വന്ന .
സ്മര ാെത്ത ം അരിന യശ്ഷവ ം ഭൂപരിഷ്ര

ക ണത്തിന്ലറ െേയങ്ങൾ
ഭൂപരിഷ്ര









ർഷ ലരയ ം
െിയാന്മാലരയ ം ഓരരി ൃഷിൊലരയ ം എൊത്തരം
ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന ം സ്ംരേിൊൻ ജമീന്ദാർ, ഭൂവ െമ ൾ, ർഷ
വയാപാരി ൾ ര െങ്ങിയ ഇെനിെൊലര ഉന്മൂെനം ലചയ്യ
.
ഭൂപരിധി ഉറൊെ
യ ം മിെഭൂമി പിെിലെെ െ
യ ം ലചറ ിെ നാമമാഹ്ര
ർഷ ർെിെയിൽ വിരരണം ലചയ്യ
യ ം ലചയ്യ
.
വാെ ഭൂമിയിലെ
െിയാന്മാര ലെ അവ ാശ്ങ്ങൾ സ്ംരേിെ ന്നരിനായി
െിയാൻ ലസ്റ്റിൽലമന്റ ം നിയഹ്ന്ത്ണവ ം.
ഏറ്റവ ം ാരയേമമായ മായനജ്ലമന്റിനായി ഭൂവ െമ ള ലെ ഏ ീ രണം.
ലചറ ര ം ശ്ിഥിെവ മായ ഭൂവ െമ ൾ യനരിെ ന്ന ര ദ്ധിമ ട്ട
ൾ മറി െൊൻ
സ്ര രണ ൃഷി യഹ്പാത്സാരിെിെ
.
ാർഷി ഉൽൊദനേമര വർദ്ധിെിെ ന്നരിന ം രാജയത്ത് ഭേയസ് രേ
ഉറൊെ ന്നരിന ം.
സ്ാമൂരി വി സ്നം യഹ്പാത്സാരിെിെ ന്നരിന ം സ്ാമൂരി അസ്മരവം
റയ്െ ന്നരിന ം, സ്മരവ സ്മൂരത്തിയെെ ള്ള ഒര ച വെ ലവെ്. (ഡി.പി.എസ്്.പി.;
ആർട്ടിെിൾ-38)
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ക ണത്തിന്ലറ ഘട്ടങ്ങൾ
ഭൂപരിഷ്ര
രാലെ രന്നിരിെ ന്ന യെരിളിൽ വിശ്ദമായി ഹ്പരിപാദിെിരിെ ന്ന :


സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു
മുമ്പുള്ള
ക ണം
ഭൂപരിഷ്ര









സ്വാതന്ത്ര്യാന്രം
ക ണം
ഭൂപരിഷ്ര
(ഘട്ടം 1)





1931ലെ റാെി സ്യേളനത്തിെ ം 1936ലെ ഫിയറാസ്ൂപ ർ
ഹ്പയമയത്തിെ ം 1936ലെ അഖിയെന്ത്യാ ിസ്ാൻ
യ ാൺഹ്രസ് മായ ള്ള ൂട്ടായ സ്യേളനത്തിെ ം
1937ലെയ ം 1946ലെയ ം രിരലെെ െ്
ക ണം ര െങ്ങി ർഷ ലര
ഹ്പ െനപഹ്രി യിൽ ഭൂപരിഷ്ര
സ്ംരേിൊൻ യ ാൺഹ്രസ്് വിവിധ ഹ്പയമയങ്ങൾ
പാസ്ാെി.
1937-ലെ ഹ്പവിശ്യാ രിരലെെ െിന് യശ്ഷം യ ാൺഹ്രസ്്
ക ണങ്ങൾൊയി
സ്ർൊർ രൂപീ രിെ
യ ം ഭൂപരിഷ്ര
വിവിധ നെപെി ൾ സ്വീ രിെ
യ ം ലചയ്ത .
ർഷ ര ലെ അവ ാശ്ങ്ങൾൊയി മരാത്മാരാന്ധി
വീണ്ട ം വീണ്ട ം ഹ്പസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിെ
യം
പിന്ത് ണയ്െ
യ ം ലചയ്ത .
ജമീന്ദാരി, മരൽവാരി, റയയാരവാരി എന്നിവ
പൂർണമായ ം നിർത്തൊെി.
ഭൂദാൻ (വിയനാര ഭാലവ), ഹ്രാമദാൻ ഹ്പസ്ഥാനം എന്നിവ
ആരംഭിെ .
ഭൂപരിഷ് രണത്തിന്ലറ വിജയ രമായ ഒയരലയാര
വശ്ം ജമീന്ദാരി ഉന്മൂെനം മാഹ്രമായിര ന്ന ,
എന്നിര ന്നാെ ം വിജയം ഔപചാരി മാണ്, ാരണം
ഭൂരിഭാരം ജമീന്ദാർമാര ം നത്ത നഷ്ടപരിരാരം
യനെ
യ ം സ്വയം ൃഷി ലചയ്യ ന്നവരാ
യ ം അരി
മിെ
ൾ യപാെ ള്ള ഹ്രാമീണ വയവസ്ായങ്ങൾ
സ്ഥാപിെ ന്നരിൽ മൂെധനം നിയേപിെ
യ ം ലചയ്ത .
വാെ യ ലെ നിയഹ്ന്ത്ണം,
െിശ്ശി യ ലെ സ് രേ,
ഉെമസ്ഥാവ ാശ്ം (ഭൂമി ൃഷി ലചയ്യ ന്നവയരാെ ള്ള
സ്മീപനം) ര െങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിെൂലെയ ള്ള
െിയാന്
പരിഷ്ാക രങ്ങൾ. അര് രാരരയമയന വിജയിെ . ഏറ്റവ ം
വിജയ രമായ ഹ്ശ്മം യ രളത്തിെ ം ഓെയറഷൻ രർര
പശ്ചിമ രംരാളിെ മാണ്. ഇര് ഇെനിെൊർെ് ര ണം
ലചയ്ത .
ഭൂരരിരരായ പാവലെട്ട ജനവിഭാരങ്ങൾെിെയിൽ
സ്ീെിംര് നിയമത്തിെൂലെ ഭൂമി പ നർവിരരണം
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ക ണം (ഘട്ടം
ഭൂപരിഷ്ര
2)




ഭരണഘെനാ വയവസ്ഥ










2008 ൊണ് യദശ്ീയ ഭൂയരഖ മായനജ്ലമന്റ് യഹ്പാഹ്രാം
ആരംഭിെര്
നിരി ആയയാര് 2016-ലെ മാരൃ ാ ഭൂമി പാട്ടത്തിന്
നിയമം ല ാണ്ട വന്ന
മാരൃ ാ രാർ ൃഷി നിയമവ ം പ റത്തിറെിയിട്ട ണ്ട്.

ൾ:

നിർയേശ് രരവങ്ങൾ ആർട്ടി ് 39 (രി, സ്ി) സ്മ്പത്തിന്ലറയ ം സ്ാമ്പത്തി
യഹ്സ്ാരസ്സ
ള ലെയ ം യ ഹ്ന്ദീ രണം നിരീേിെ ന്നര് ഇന്ത്യൻ സ്ംസ്ഥാനങ്ങള ലെ
ഭരണഘെനാപരമായ രാധയരയാെ ന്ന .
44-ാാാം ഭരണഘെനാ നിയമം സ്വത്തവ ാശ്ം റോെി.
1-ാാാം യഭദരരി നിയമം അവരരിെിെ 9-ാാാം ലഷഡയൂളിൽ ഭൂപരിഷ് രണ
നിയമനിർോണങ്ങൾ ധാരാളം അെങ്ങിയിരിെ ന്ന .

ഭൂപരിഷ്


ലചയ്ത ല ാണ്ട് ൃഷി പ നഃസ്ംഘെിെിെര്
ഭൂവിരരണത്തിന് ഏറ്റവ ം നിർണായ മായിര ലന്നങ്കിെ ം
അര് ഏറ്റവ ം ദ ർരെമായ വശ്ങ്ങളിലൊന്നായി
ര െർന്ന . പെ ര
ള ള്ള നിയമങ്ങൾ നിെവിൽ വന്ന .
ൂട്ട
െ ംരങ്ങലള വിഭജിെ ം രിനാമി ക മാറ്റം
ലചയ്ത ം ഭൂമി സ്ംരേിെ ം രങ്ങള ലെ ഭൂമി
സ്ംരേിെ ന്നരിനായി ഭാരയമായരാെ് ഔപചാരി മായ
വിവാരയമാചനം വലര നെത്തിയ ം ആള
ൾ രങ്ങള ലെ
ഭൂമി സ്ംരേിെ .
പരിധി നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് രേലെൊൻ വൻ ിെ
ർഷ ർ മാഹ്രമാണ് സ്ര രണ ൃഷി ഉപയയാരിെര്
പഞ്ചാര്, രരിയാന, പെിൊറൻ ഉത്തർഹ്പയദശ്്
എന്നിവിെങ്ങളിലെ പരിമിരമായ ഹ്പയദശ്ങ്ങളിൽ
മാഹ്രമാണ് ഭൂമി ഏ ീ രണം നെന്നര്.

രണത്തിന്ലറ ഫെം യപാസ്ിറ്റീവ്:

ക ണം ഹ്രിട്ടീഷ് ാെഘട്ടത്തിൽ നിെനിന്നിര ന്ന ഭൂവ െമാ സ്ഹ്മ്പദായം
ഭൂപരിഷ്ര
ഇൊരാെി.
ഭൂരരിരർെ ം സ്മൂരത്തിലെ ദ ർരെ വിഭാരങ്ങൾെ ം മിെഭൂമി വിരരണം
ലചയ്യാൻ ഇര് സ്രായിെ
ഇര്
െിയാന്മാർെ്
െിശ്ശി യ ലെ സ് രേിരരവം നൽ
യ ം ചിെ
സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉെമസ്ഥാവ ാശ്ം നൽ
യ ം ലചയ്ത .
രാെ്ന്ന ജാരിൊർ ൂെ രൽ സ്ംഘെിരര ം അവര ലെ അവ ാശ്ങ്ങലളെ റിെ്
ഉറെിെ പറയ ന്നവര മായി മാറിയിരിെ ന്ന . അങ്ങലന ജാരി ാഠിനയം
റയ്െ ന്ന
ഇര് ാർഷി ഉൽൊദനേമര വർദ്ധിെിെ
യ ം രാജയത്ത് ഭേയസ് രേ
ല ാണ്ട വരാൻ സ്രായിെ
യ ം ലചയ്ത .

www.byjusexamprep.com




അര് ാർഷി സ്മ്പദ്വ യവസ്ഥയിെ ം ഹ്രാമീണ സ്ാമൂരി ഘെനയിെ ം ഹ്രാമീണ
അധി ാര ഘെനയിെ ം അെിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വര ത്ത
യ ം ഇന്ത്യലയ ഒര
സ്മരവ സ്മൂരത്തിയെെ് നയിെ
യ ം ലചയ്ത .
ഉയർന്ന വിഭാരത്തിന്ലറ ആധിപരയം
റയ്െ
യ ം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ഹ്െീയത്തിന്ലറ
ജനാധിപരയവൽെരണം വർദ്ധിെിെ
യ ം ലചയ്ത .

പരാജയങ്ങൾ:
2011-2012 ാർഷി ലസ്ൻസ്സ്്, 2011 സ്ാമൂരി -സ്ാമ്പത്തി ജാരി ലസ്ൻസ്സ്്
ക ണത്തിന്ലറ പരാജയം ഈ ഡാറ്റ
എന്നിവ ഹ്പ ാരം ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിഷ്ര
വയക്തമായി ാണിെ ന്ന .







ഇന്ത്യയിലെ ൃഷിഭൂമിയ ലെ 32% നിയഹ്ന്ത്ിെ ന്നര് 4.9% ർഷ രെ.
ഇന്ത്യയിലെ ഒര "വെിയ" ർഷ ന് നാമമാഹ്ര ർഷ യനൊൾ 45 മെങ്ങ് ൂെ രൽ
ഭൂമിയ ണ്ട്.
നാെ് ദശ്െേം ആള
ൾ അലെങ്കിൽ ഒര ഹ്രാമീണ
െ ംരത്തിലെ 56.4% യപർെ്
ഭൂമിയിെ.
2015 ഡിസ്ംരയറാലെ ഭൂവ െമ ളിൽ നിന്ന് ഏലറ്റെ െ ന്നരിനായി ര ജറാത്തിന്ലറ
വെിെം അെയാളലെെ ത്തിയ 12.9% മാഹ്രമാണ് ഏലറ്റെ ത്തര്.
അഞ്ച് ദശ്െേം ഏെർ - രരിയാനയ ലെ പ
രി വെിെം - 2015 ഡിസ്ംരയറാലെ 5.78
ദശ്െേം പാവലെട്ട ർഷ ർെ് നൽ ി.
െിയാൻ നിയമം, രാർ ൃഷി നിയമം, സ്ര രണ ൃഷി എന്നിവ വിവിധ
സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളലര പരിമിരമാണ്.

ക ണം പരാജയലെൊന ള്ള
ഭൂപരിഷ്ര










ാരണങ്ങൾ:

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയ ലെ ലഷഡയൂൾ 7 ഹ്പ ാരം സ്ംസ്ഥാന പട്ടി യിൽ ഭൂമി
പരാമർശ്ിെിരിെ ന്ന . അരിനാൽ, വയരയസ് ത സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾെ് വയരയസ് ത
നിയമങ്ങള ം നയങ്ങള മ ണ്ട്. യ ഹ്ന്ദസ്ർൊരിന് നയം രൂപീ രിൊം, ഫണ്ട്
അന വദിൊം, എന്നാൽ നെൊെൽ സ്ംസ്ഥാന സ്ർൊരിന്ലറ ക യിൊണ്.
അരിനാൽ വിവിധ സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വെിയ അസ്മരവം യ എൻ റിയൊർട്ടിൽ
യപാെ ം ചൂണ്ടിൊട്ട ന്ന .
ത ായി, വര മാനം യനെ ന്നരിന ള്ള ഒര
മറ്റ് സ്മ്പദ്വ യവസ്ഥ ളിൽ നിന്ന് വയരയസ്മ
ആസ്ിത യായാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂമി ണൊെ ന്നര്.
സ്ഥിരരാമസ് ഹ്പയദശ്ങ്ങളിെ ം നാട്ട രാജയങ്ങളിെ ം ഭൂയരഖ പ ര െിയിട്ടിെ്െ.
ാെരരണലെട്ട ഈ ഭൂയരഖ ൾ ാരണം, ഭൂമി രർെങ്ങള ം യ ാെരി യ സ്
ളം
ക ണം ര െർന്ന .
ഉണ്ടായി, അരിന്ലറ ഫെമായി ഭൂപരിഷ്ര
വെെ ിെെൻ യമഖെയിൽ ഭൂയരഖ ള ലെയ ം ഭൂഭരണത്തിന്ലറയ ം സ്ഹ്മ്പദായം
ത ായിര ന്ന , വെെ ിെെൻ യമഖെയിൽ ജേിംര് അലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിംര്
വയരയസ്മ
ൃഷി ാരണം ഭൂയരഖ ലളാന്ന ം ഉണ്ടായിര ന്നിെ.
രാജയത്ത് സ്ംഘെിര ർഷ ഹ്പസ്ഥാനത്തിന്ലറ അഭാവം.
ൊൻഡ് റവനയൂ ഭരണം പദ്ധരിയയരര ലചെവ
ൾെ് ീെിൊയി. അര ല ാണ്ട്
രലന്ന അധി ം രജറ്റ് വിരിരം െഭിെ ന്നിെ.

www.byjusexamprep.com


ഭൂരിഭാരം ഉയദയാരസ്ഥര ം നരരങ്ങളിൽ രാമസ്ിെ
യ ം അപൂർവ്വമായി
ഹ്രാമങ്ങളിൽ യപായി സ്ഥെപരിയശ്ാധന നെത്താലര റിയൊർട്ട് സ്മർെിെ
യം
ലചയ്രര് രയൂയറാഹ് ാറ്റി ് അനാസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിഷ് രണത്തിന്ലറ
പരാജയത്തിന്ലറ മലറ്റാര
ാരണം. അരിനാൽ ഭൂമാഫിയ ള ം സ്മ്പന്നരായ
ർഷ ര ം ക െൂെി നൽ ിയാണ് രങ്ങള ലെ ാരയങ്ങൾ ലചയ്യ ന്നര്.

പി.എസ്്. അപ്പുവിന്റെ യനരൃരവത്തിെ ള്ള ആസ്ൂഹ്രണ േീഷൻ രൂപീ
ാർഷി രന്ധങ്ങലളെ റിെ ള്ള ൊസ്് ് യഫാെ്സ്് നിരീേിെ മറ്റ് ചിെ
ാരണങ്ങൾ.



രിെ

ക ണം മിെ രാഷ്ഹ്െീയ പാർട്ടി ള ലെയ ം അജണ്ടയിൽ നിന്ന്
ഭൂപരിഷ്ര
ഹ്പായയാരി മായി അഹ്പരയേമായിരിെ ന്ന .
ക ണത്തിന് ച ണ്ട
പഞ്ചവത്സര പദ്ധരി ഭൂപരിഷ്ര
ൾ മാഹ്രം നൽ ിലയങ്കിെ ം
ാരയമായ ഫണ്ട് അന വദിെിെ.

മ യന്നാട്ട ള്ള വെി:











ഭൂയരഖ ൾ ആധ നി വൽെരണം/ മ്പയൂട്ടർവൽെരണം,
ഡിഐഎൽആർഎംപിെ് ീെിെ ള്ള ആധി ാരി വിവരങ്ങൾെ് ആധാറ മായി
ൊൻഡ് ലറയൊർഡ
ൾ രന്ധിെിെ
.
െിയാൻ അവസ്ാനിെിെ ന്ന സ്മയത്ത് നിയേപത്തിന്ലറ ഉപയയാരിൊത്ത
മൂെയം രിരില െഭിൊന ള്ള അവ ാശ്ം നൽ ിലൊണ്ട് ഭൂമി
ലമെലെെ ത്ത ന്നരിന് നിയേപം നെത്താൻ
െിയാന്മാർെ് യഹ്പാത്സാരനം
നൽ
ന്ന മാരൃ ാ ാർഷി ഭൂമി പാട്ട നിയമം, 2016 സ്വീ രിെണം.
രാർ ൃഷി-2018-ലെ രെ് മാരൃ ാ രാർ ൃഷി നിയമം യഹ്പാത്സാരിെിെണം
ാർഷി ഉൽൊദനേമര ലമെലെെ ത്ത ന്നരിന് ർഷ ഉൽപാദ
സ്ംഘെന ള ലെയ ം സ്ര രണ ൃഷിയ ലെയ ം യഹ്പാത്സാരനം
ഇെനിെൊലര ഒെിവാൊൻ ഹ്പധാനമഹ്ന്ത്ി ജൻ ധന് യയാജന, ിസ്ാൻ ലഹ് ഡിറ്റ്
ാർഡ് ര െങ്ങിയ പദ്ധരി ളിെൂലെ ലചറ
ിെ നാമമാഹ്ര ർഷ ർെ് വായ്പയ ലെ
ഔപചാരി യഹ്സ്ാരസ്സ
ളിയെെ ള്ള ഹ്പയവശ്നം വർദ്ധിെിെ
.
സ്്ല യിൽ സ്മ്പദ്വ യവസ്ഥയ ലെ യനട്ടം ല ായ്യ ന്നരിനായി ഭൂമി ക വശ്ം
വെിരിെ ന്നരിന്ലറ ഏ ീ രണം.
ക ണത്തിന് പശ്ചിമ രംരാൾ, യ രള മാരൃ മലറ്റൊ സ്ംസ്ഥാനങ്ങള ം
ഭൂപരിഷ്ര
സ്വീ രിെണം.

