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ഭൂപരിഷ്കരണം 

ആമുഖം 

സ്വാതന്ത്ര്യസ്മയത്ത,് ഭൂവുടമാ സ്ന്ത്രരദായത്തിനറ്െ സ്വിശേഷത ജമീന്ദാർ, ജാഗിർദാർ 

എന്നിങ്ങറന വിളിക്കറെടുന്ന ഇടനിലക്കാരായിരുന്നു. അവർ കൃഷിയിടത്തിനറ്െ 

പുശരാഗതിക്കായി സ്ംഭാവന നൽകാറത മണ്ണിനറ്െ യഥാർത്ഥ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന ്പാട്ടം 

ശേഖരിക്കുക മാന്ത്രതമാണ ്റെയ്തത്. 

കൃഷിയിറല സ്മതവം ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവേയറെടുന്നു, ഇത് ഭൂവുടമകളുറട 

ഉടമസ്ഥതയിറല മാറ്ററത്ത ന്ത്രപധാനമായും പരാമർേിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഒരു 

വർഷം പിന്നിടുശരാൾ തറന്ന ഇടനിലക്കാറര ഇല്ലാതാക്കാനും കൃഷിക്കാറര ഭൂമിയുറട 

ഉടമകളാക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ നീക്കത്തിന ് പിന്നിറല ആേയം, 

ഭൂമിയുറട ഉടമസ്ഥത കൃഷിക്കാർക്ക ് മതിയായ മൂലധനം ലഭയമാക്കിയാൽ, 

റമച്ചറെടുത്തലുകൾക്കായി നിശേപിക്കാൻ ശന്ത്രപാത്സാഹനം നൽകുറമന്നതായിരുന്നു. 

ഭൂമിയുറട വാടക ന്ത്രകമറെടുത്തുകയും യുക്തിസ്ഹമാക്കുകയും കൃഷിയിടത്തിനറ്െ 

വലിെം റമച്ചറെടുത്തുകയും കുടിശ്ശിക ഉെൊക്കുകയും റെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇത്. 

 നയരൂപകർത്താക്കൾ അഭിമുഖീകരിച്ച നിരവധി സുപ്പധാന പ്പശ്നങ്ങൾ 

1. ഭൂമി ഏതാനും ശപരുറട കകകളിൽ ശകന്ത്രന്ദീകരിച്ചു, സ്വയം കൃഷിയിൽ നിേിപ്ത 

താൽെരയമില്ലാത്ത ഇടനിലക്കാരുറട റപരുെം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമി പാട്ടത്തിറനടുക്കുന്നത് 

പതിവായിരുന്നു. 

2. കുടിയാൻ കരാെുകൾ ന്ത്രപകൃതിയിൽ തട്ടിറയടുക്കുന്നവയായിരുന്നു, കുടിയാൻ 

െൂഷണം സ്ർവ്വവയാപിയായിരുന്നു. 

3. ഭൂശരഖകൾ അശങ്ങയറ്റം ശമാേമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നതിനാൽ വയവഹാരങ്ങളുറട 

ഒരു കൂട്ടം ഉയർന്നു. 

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ ് ഇ്യയിൽ ഭൂനയം രൂപറെട്ടത.് ഭൂപരിഷക്രണ 

നിയമനിർമ്മാണം സ്ജീവമായി തുടരുശരാൾ, അടുത്ത ദേകങ്ങളിൽ ഭൂനയങ്ങൾ 

ഭൂപരിഷക്രണത്തിലും ഭൂവികസ്നത്തിലും ഭരണത്തിലും കൂടുതൽ ന്ത്രേദ്ധ ശകന്ത്രന്ദീകരിച്ചു. 

സവാതപ്്യാന്രം ഇ്യയിലെ ഭൂനയം വിശാെമായി നാെ് ഘട്ടങ്ങൾക്ക ്

വിധധയമായിട്ടുണ്ട്: 

1. ആദയശത്തതും കദർഘ്യശമെിയതുമായ ഘ്ട്ടം (1950 - 72) ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ 

ഉൾറക്കാള്ളുന്നു, അതിൽ മൂന്ന ് ന്ത്രപധാന ന്ത്രേമങ്ങൾ ഉൾറെടുന്നു: ഇടനിലക്കാറര 

നിർത്തലാക്കൽ, കുടിയാൻ പരിഷ്കരണം, ഭൂപരിധി ഉപശയാഗിച്ച ് ഭൂമിയുറട 

പുനർവിതരണം. ഇടനിലക്കാരുറട ഉന്മൂലനം താരതശമയന വിജയകരമായിരുന്നു, എന്നാൽ 

കുടികിടെു പരിഷ്കരണവും ഭൂപരിധിയും കുെഞ്ഞ വിജയമാണ ്ശനടിയത.് 

2. രണ്ടാം ഘ്ട്ടം (1972 - 85) കൃഷി റെയ്യാത്ത ഭൂമി കൃഷിക്ക ്കീഴിലാക്കുന്നതിശലക്ക ് ന്ത്രേദ്ധ 

തിരിച്ചു. 

3. മൂന്നാം ഘ്ട്ടം (1985 - 95) നീർത്തട വികസ്നം, വരൾച്ച സ്ാധയതയുള്ള ന്ത്രപശദേ വികസ്നം  
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(DPAP), റെശസ്ർട്ട ് ഏരിയ വികസ്ന പരിപാടികൾ (DADP) എന്നിവയിലൂറട ജല-മണ്ണ് 

സ്ംരേണത്തിൽ ന്ത്രേദ്ധ വർദ്ധിെിച്ചു. തരിേുഭൂമിയിലും നേിച്ച ഭൂമിയിലും ന്ത്രേദ്ധ 

ശകന്ത്രന്ദീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ശകന്ത്രന്ദ സ്ർക്കാർ തരിേുഭൂമി വികസ്ന ഏജൻസ്ി 

സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഘ്ട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള െില ഭൂനയം അതിനറ്െ അവസ്ാന 

വർഷത്തിനുശേഷവും തുടർന്നു. 

4. നയത്തിനറ്െ നാലാമശത്തതും നിലവിലുള്ളതുമായ ഘ്ട്ടം (1995 മുതൽ) 

ഭൂനിയമനിർമ്മാണം തുടശരണ്ടതിനറ്െ ആവേയകതറയയും ഭൂ െവനയൂ ഭരണം 

റമച്ചറെടുത്തുന്നതിനുള്ള ന്ത്രേമങ്ങറളയും ന്ത്രപശതയകിച്ച ് ഭൂശരഖകളിറല വയക്തതറയയും 

കുെിച്ചുള്ള െർച്ചകൾ ശകന്ത്രന്ദീകരിക്കുന്നു. 

ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്ലെ െക്ഷ്യങ്ങൾ:  

എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ പെഞ്ഞിരിക്കുന്നതുശപാറല, ഇ്യയിറല 

ഭൂപരിഷ്കരണത്തിനറ്െ ന്ത്രപധാന ലേയങ്ങൾ: 

●കാർഷിക ബന്ധങ്ങളുറട പുനഃന്ത്രകമീകരണത്തിലൂറട ഭൂവുടമസ്ഥതയിൽ ഒരു 

സ്മതവ ഘ്ടന കകവരിക്കുക. 

● കൃഷി റെയ്യുന്നവർക്ക ് ഭൂമിയുറട ഉടമസ്ഥാവകാേം എന്ന ലേയം 

യാഥാർത്ഥയമാക്കൽ. 

● ന്ത്രഗാമീണ ദരിന്ത്രദരുറട ഭൂമിയുറട അടിത്തെ വിോലമാക്കി അവരുറട സ്ാമൂഹിക-

സ്ാരത്തിക സ്ാഹെരയങ്ങൾ റമച്ചറെടുത്തുക. 

● ഭൂമിയുറടയും കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിന്റെയും ഉൽപാദനേമത 

വർദ്ധിെിക്കുക. 

● ന്ത്രഗാമീണ ദരിന്ത്രദരുറട ഭൂമി അധിഷഠ്ിത വികസ്നം സ്ുഗമമാക്കുക, ന്ത്രപാശദേിക 

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്മതവത്തിനറ്െ വലിയ അളവുശകാൽ സ്ന്നിശവേിെിക്കുക. 

ഭൂപരിഷ്കരണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ: 

●  ഇടനിലക്കാരുറട ഉന്മൂലനം 

● വാടക പരിഷ്കരണങ്ങൾ 

● ലാൻെ് സ്ീലിംഗ ്

● ഭൂവുടമകളുറട ഏകീകരണം 

● സ്ഹകരണ കൃഷി 

● ഭൂശരഖകൾ റമച്ചറെടുത്തൽ 

ഇടനിെക്കാരുലട ഉന്മൂെനം: 

സ്ഥിരതാമസ് സ്ന്ത്രരദായത്തിന ് കീഴിൽ, ന്ത്രബിട്ടീഷ ് റകാശളാണിയൽ സ്ർക്കാർ 

ജമീന്ദാർമാർക്ക ്ഭൂമിയുറട വരുമാനം ശേഖരിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകി. പിന്നീടുള്ള 

കാലഘ്ട്ടങ്ങളിൽ, ഹാജരാകാത്ത ഭൂന്ത്രപഭുതവം കൂടുതൽ ഇടനിലക്കാറര ശെർത്തു. ഈ 

ഇടനിലക്കാർ ഭൂമി വാടകയ്ക്ക ് പുെറമ വിവിധ അനധികൃത നികുതികളും 

പിരിറച്ചടുത്തു. ന്ത്രഗാമീണ സ്മൂഹം ഒരു വേത്ത ് ഭൂവുടമകളും സ്രന്നരായ കർഷകരും 

മററ്റാരു വേത്ത ്കുടിയാന്മാരും റതാഴിലാളികളും ആയി ന്ത്രധുവീകരിക്കറെട്ടു. 

● കൃഷിറയ സ്ംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ ഉൾറെടുത്തി, അതിനാൽ ജമീന്ദാരി ഉന്മൂലന 

നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും നടെിലാക്കാനും സ്ംസ്ഥാന സ്ർക്കാരുകൾക്ക ്

ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. യുപിയിറല 1950-റല ജമീന്ദാരി ഉന്മൂലനവും 

ഭൂപരിഷക്രണ നിയമവും മറ്റ ് സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിറല നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും 

ഉപശയാഗിച്ച ്ഉത്തർന്ത്രപശദേിൽ ആരംഭിച്ച ഇടനില ഭരണം നിർത്തലാക്കുന്നതിനുള്ള 

നിയമനിർമ്മാണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഉത്തർന്ത്രപശദേ ് ജമീന്ദാരി ഉന്മൂലന 
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സ്മിതിയുറട െിശൊർട്ട ്മറ്റ ്സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്ന്ത്രപാരംഭ മാതൃകയായി ന്ത്രപവർത്തിച്ചു. 

●1954-ഓറട മിക്കവാെും എല്ലാ സ്ംസ്ഥാനങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിറക്കാണ്്ട 

ഇടനിലക്കാരുറട കുടിശ്ശിക നിർത്തലാക്കുന്നതിന ് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമനിർമ്മാണം പാസ്ാക്കിയിരുന്നു, അതിനറ്െ ഫലമായി 20 

ദേലേം കുടിയാന്മാർ സ്ംസ്ഥാനവുമായി ശനരിട്ട ്ബന്ധറെട്ടു. 

 ജമീന്ദാരി ഉന്മൂെന നിയമങ്ങളുലട ബെഹീനതകൾ:   

●ഖുദ്കാഷ്ത ് (സ്വയം കൃഷി റെയ്ത ഭൂമി) ഭൂമിയുറട ശപരിൽ, പഴയ ഭൂവുടമകളിൽ 

പലർക്കും തങ്ങളുറട നിയന്ത്ര്ണത്തിൽ വിപുലമായ ന്ത്രപശദേങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ 

കഴിഞ്ഞു, ഇത ് ധാരാളം കുടിയാന്മാറര കുടിയിെക്കാനും കുടിറയാഴിെിക്കാനും 

ഇടയാക്കി. 

● അത്തരം നിയമനിർമ്മാണം സ്ംസ്ഥാന നിയമസ്ഭകൾ 

പാസ്ാശക്കണ്ടതായതിനാൽ, പാർലറമന്െെി തടസ്സറെടുത്തുന്നതിന ് സ്ാധയമായ 

എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഭൂവുടമകൾ നിയമനിർമ്മാണസ്ഭകളിൽ ഉപശയാഗിച്ചു. കരട ്

ബില്ലുകൾ നീണ്ട െർച്ചകൾക്ക ്വിശധയമാക്കുകയും റസ്ലക്ട് കമ്മിറ്റികൾക്ക ്െഫർ 

റെയ്യുകയും ആവർത്തിച്ചുള്ള ശഭദഗതികൾ നിർശേേിക്കുകയും റെയ്തു, അങ്ങറന 

ഉത്തർന്ത്രപശദേ,് ബിഹാർ തുടങ്ങിയ പല സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബില്ലുകൾ 

അവതരിെിക്കുന്നതിനും നിയമങ്ങൾ നടെിലാക്കുന്നതിനും ഇടയിൽ നിരവധി 

വർഷങ്ങൾ കടന്നുശപായി. 

 

●നിയമങ്ങൾ നടെിലാക്കിയതിന ്ശേഷവും ഭൂവുടമകൾ നിയമങ്ങൾ നടൊക്കുന്നത് 

മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ജുെീഷയൽ സ്ംവിധാനറത്ത ഉപശയാഗിച്ചു, അവർ ശകാടതികളിൽ 

നിയമങ്ങളുറട ഭരണഘ്ടനാ സ്ാധുതറയ ആവർത്തിച്ച ് റവല്ലുവിളിച്ചു, സ്ുന്ത്രപീം 

ശകാടതി വറര ശപായി. 

● ഭൂവുടമകളും ന്ത്രപശതയകിച്ച ്താശഴത്തട്ടിലുള്ള െവനയൂ ഉശദയാഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള 

ഒത്തുകളി മൂലം നിയമം നടെിലാക്കുന്നത ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും, കഴിയുന്നന്ത്രത 

ജമീന്ദാർക്ക ്അനുകൂലമായി മാെുകയും റെയ്തു. 

 

വാടക പരിഷ്കരണങ്ങൾ 

ന്ത്രബിട്ടീഷുകാരുറട കാലത്ത ് ഭൂമി പാട്ടത്തിറനടുക്കുന്നത ് വയാപകമായ ഒരു 

സ്ന്ത്രരദായമായിരുന്നു, അവിറട കൃഷി റെയ്യുന്നവർക്ക ് കൃഷി റെയ്യാൻ 

അവകാേമുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക ് ഭൂമിയുറടശമൽ ഉടമസ്ഥാവകാേം ഇല്ലായിരുന്നു. 

കുടിയാൻ പരിഷ്കരണത്തിനും അവ നടെിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ 

വലിയ വയതയാസ്ങ്ങളുറണ്ടങ്കിലും െില റപാതുവായ ലേയങ്ങൾ പങ്കുറവച്ചു. 

കുടിയാൻ പരിഷ്കരണത്തിനറ്െ അടിസ്ഥാന ലേയങ്ങൾ:  

1. ഒരു തുണ്്ട ഭൂമിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത വർഷശത്തക്ക ്തുടർച്ചയായി കൃഷി റെയ്തിരുന്ന 

കുടിയാന്മാർക്ക ്കുടികിടെിനറ്െ സ്ുരേിതതവം ഉെെ ്വരുത്തുന്നതിന.് 

2. വാടകക്കാർ നൽകുന്ന വാടക ഒരു 'റഫയർ' റലവലിശലക്ക ് (ഉൽെന്നത്തിന്റെ ¼ 

മുതൽ ⅙) വറര കുെയ്ക്കാൻ ആവേയറെടുക. 

3. അവൻ കൃഷി റെയ്ത ഭൂമിയുറട ഉടമസ്ഥാവകാേം പാട്ടക്കാരന ്നൽകുന്നതിന.്  

വയക്തിഗത കൃഷിയുറട നിർവെനത്തിറല അവയക്തത കാരണം, കുടിയാൻ 

പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധറെട്ട ്നിലവിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണം അംഗീകൃത നയത്തിന ്

താറഴയായി. 'സ്വശമധയാ കീഴടങ്ങൽ' എന്ന ഉപാധിയുറട സ്ഹായശത്താറട 

കുടിയാന്മാരുറട വലിയ ശതാതിലുള്ള കുടിറയാഴിെിക്കൽ ഈ വയാശജന നടത്തി. 
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രണ്ടാമറത്ത പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ സ്വശമധയാ കീഴടങ്ങലുകളും 

അധികാരികൾ പരിശോധിക്കണറമന്ന ് േുപാർേ റെയ്തു. വാടകക്കാരായ ഭൂവുടമകൾ 

സ്വശമധയാ കീഴടങ്ങിയതിന ് ശേഷവും അവർക്ക ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ 

അവകാേശത്തക്കാൾ വലിയ ന്ത്രപശദേങ്ങൾ വീണ്ടും കകവേറെടുത്താൻ 

അനുവദിക്കരുറതന്ന ്അതിൽ പെയുന്നു. 

കാൊവധിയുലട സുരക്ഷ 

കുടിയാൻ നിയന്ത്ര്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ന്ത്രപധാനറെട്ടതും ഒരുപശേ ഏറ്റവും 

ന്ത്രപധാനറെട്ടതുമായ വയവസ്ഥ കുടിയാന്മാരുറട സ്ുരേയുറട അളവാണ.് അത്തരം 

സ്ുരേ ഭൂമിയിൽ റമച്ചറെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നതിനും അതിനറ്െ ഉൽൊദനേമത 

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും ഉൽപന്നത്തിനറ്െ തുലയമായ വിഹിതം നിലനിെുത്താൻ 

വാടകക്കാരറന ന്ത്രപാപ്തരാക്കുന്നതിനും ഒരു ശന്ത്രപാത്സാഹനം നൽകുന്നു. കാലാവധിയുറട 

സ്ുരേയ്ക്കായി ഇനിെെയുന്ന ഘ്ട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു: 

● കുെഞ്ഞ വാടക കാലയളവിനറ്െ കുെിെടി; 

● പുെ്ള്ളുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്ര്ണങ്ങൾ; 

● റതറ്റായി പുെത്താക്കറെട്ട വാടകക്കാറര പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ; 

●റമച്ചറെടുത്തലിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള വാടകക്കാരുറട അവകാേം; 

● വയക്തിഗത കൃഷി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്ര്ണങ്ങൾ; 

● സ്വശമധയായുള്ള കീഴടങ്ങലുകളുറട നിയന്ത്ര്ണം; 

● ഉടമസ്ഥാവകാേം ശനടാനുള്ള വാടകക്കാരുറട അവകാേം; ഒെം 

● പുരയിടം, ശമച്ചിൽ ഭൂമി, മരങ്ങൾ മുതലായവയിൽ കുടിയാനറ്െ ദവിതീയ 

അവകാേങ്ങൾ 

വാടകയുലട നിയപ്്ണം 

●ഇത ് ഉടമസ്ഥരല്ലാത്ത കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന ് (കുടിയാൻ അറല്ലങ്കിൽ 

റഷയർശന്ത്രകാെർ) ഭൂമിയുറട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ 

ശവർതിരിറച്ചടുക്കലാണ.് ഇത ്റടനയൂെിയൽ ന്ത്രകമീകരണങ്ങളുറട അ്ർലീനമായ 

വേമാണ.് ഭൂപരിഷ്കരണ ന്ത്രപന്ത്രകിയയുറട അടിസ്ഥാന ലേയങ്ങളിറലാന്നായിരുന്നു 

ഭൂമി വാടകയുറട യുക്തിസ്ഹമായ നിരക്ക.് 

● സ്വാതന്ത്ര്യസ്മയത്ത,് ഇ്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന ഭൂവാടകയുറട വയതയസ്ത നിരക്ക ്

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത ്ന്ത്രകമറെടുത്തുന്നതിന,് റമാത്തം ഉൽപന്നത്തിനറ്െ നാലിറലാന്ന ്

മുതൽ അഞ്ചിറലാന്ന ് വറര പരമാവധി വാടക നിശ്ചയിക്കണറമന്ന ് ആദയ 

എഫ.്കവ.പി. നിർശേേിച്ചു. 

 

http://www.byjusexamprep.com/

