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महत्वाचे क्ाांती आणि जनक 

• भारतात विविध कृषी क्ाांत्या घडून आल्या असून कृषी के्षत्रात पूर्णपरे् नव्या युगाची सुरुिात झाली आहे. कृषी 

क्ाांतीमुळे भारतीय शेतीची झपाट्याने िाढ होण्यास मदत झाली आवर् निीन सांधी वनमाणर् झाल्या.  

• आम्ही शेतीतील क्ाांतीची यादी तयार केली आहे आवर् त्या उत्पादनाशी सांबांवधत असलेल्या उत्पादनासह आवर् ज्याने 

या क्ाांती घडिून आर्ल्या आहेत. 

भारतातील महत्त्वाच्या क्ाांती ांची यादी 

आपर् महत्त्वाच्या क्ाांत्या, त्याचे के्षत्र आवर् त्या क्ाांतीचे जनक यािर एक नजर टाकूया. 

No. क्ाांतीचे नाव क्ाांतीचे के्षत्र क्ाांतीचे जनक क्ाांतीचा कालावधी 

1 हररत क्ाांती कृवष एम.एस. स्वावमनाथन 1966 – 1967 

2 
पाांढरी क्ाांती / Operation 

flood 
दूध / दुग्धजन्य पदाथण डॉ िगीस कुररयन 1970 – 1996 

3 नीला क्ाांवत मासे आवर् एक्वा 
डॉ अरुर् कृष्णन आवर् डॉ हरीलाल 

चौधरी 
1973-2002 

4 सुिर्णक्ाांती फळे, मध, बागायती वनरपाख तुताज 1991- 2003 

5 चाांदीची क्ाांती अांडे इांवदरा गाांधी 2000’s 

6 वपिळी क्ाांती तेल वबयारे् सॅम वपत्रोदा 1986 – 1990 

7 गुलाबी क्ाांती औषधी, कोळां बी, काांदा दुगेश पटेल 1970’s 

8 ब्राउन क्ाांती लेदर, कोको वहरालाल चौधरी  

9 लाल क्ाांती माांस, टोमॅटो विशाल वतिारी 1980’s 

10 गोल्डन फायबर क्ाांती ताग  1990’s 

11 सदाहररत क्ाांती 
शेतीचे सिाांगीर् 

उत्पादन . 
एम.एस. स्वावमनाथन 2017 – 2022 

12 काला क्ाांवत पेटर ोवलयम   

13 वसल्िर फाइबर ररिोल्यूशन कापूस  2000’s 

14 गोल क्ाांवतकारी बटाटा  1965- 2005 

15 प्रवथने क्ाांती कृषी (उच्च उत्पादन)  2014 – 2020 

16 गे्र क्ाांती खते  The 1960s-1970s 

भारतातील महत्त्वाच्या क्ाांतीचे रांग सांणहता 

भारतातील महत्त्वाच्या क्ाांतीचे रांग सांणहता 

काळी क्ाांती पेटर ोवलयम उत्पादन 

वनळी क्ाांती मत्स्य उत्पादन 

तपवकरी क्ाांती लेदर/ अपारांपररक (भारत)/ कोको उत्पादन 
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गोल्डन फायबर क्ाांती जू्यट उत्पादन 

सुिर्ण क्ाांती फळे/ एकूर्च फलोत्पादन विकास/ मध उत्पादन 

हररत क्ाांती अन्नधान्य 

हररत सुिर्ण क्ाांती बाांबूचा प्रचार आवर् व्यापार 

राखाडी क्ाांती खते 

गुलाबी क्ाांती काांदा उत्पादन/ फामाणसु्यवटकल (भारत) / कोळां बी उत्पादन 

लाल क्ाांती माांस आवर् टोमॅटो उत्पादन 

गोल क्ाांती बटाटा 

वसल्हर फायबर क्ाांती कापूस 

रौप्य क्ाांती अांडी/पोल्टर ी उत्पादन 

पाांढरी क्ाांती दूध/दुग्ध उत्पादन 

वपिळी क्ाांती तेल वबयारे् उत्पादन 

सदाहररत क्ाांती शेतीचा सिाांगीर् विकास 

कृषी क्ाांतीचे ठळक मुदे्द 

काळी क्ाांती  

 

• पेटर ोवलयम उत्पादन िाढिण्यासाठी इथेनॉलच्या वनवमणतीला गती देण्यासाठी आवर् त्यात पेटर ोल सोबत वमसळून 

बायोवडझेलची वनवमणती करण्याची योजना सरकारने आखली.  

• इथेनॉल हा ऊजेचा निीकरर्ीय स्रोत आहे आवर् तो गुळापासून तयार होर्ाऱ्या साखर उत्पादनाचा उप-उत्पादन 

आहे.  

• ७० िषाांपासून यूएसए आवर् ब्राझीलमधे्य पेटर ोलमधे्य इथेनॉलचे वमश्रर् करण्याचा सराि केला जात आहे.  

• िाहतुकीच्या इांधनात इथेनॉलचे वमश्रर् केल्यास शेतकऱ्याांना चाांगला परतािा वमळेल, हायडर ोकाबणनच्या भीतीदायक 

स्त्रोताांना पूरक आवर् प्रदूषक कमी करून पयाणिरर्-अनुकूल होईल कारर् ते ज्वलनास मदत करते. 

गुलाबी क्ाांती 
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• भारतातील माांसाच्या वनयाणतीची आवर् उत्पादनाची भरभराट हा गुलाबी क्ाांतीचा काळ आहे. हे कुकु्कटपालन आवर् 

माांस प्रवक्या के्षत्रातील ताांवत्रक क्ाांती दशणिते.   

• गुलाबी क्ाांतीचा अवधकार अन्न प्रवक्या मांत्रालयाच्या वनदेशाांनुसार काम करर्ाऱ्या राष्ट्र ीय माांस ि कुकु्कटपालन प्रवक्या 

मांडळाांतगणत येतो.  

• भारतीय कुकु्कटपालन उद्योगाची वकां मत आता 700 अब्ज डॉलसणपेक्षा जास्त आहे. हे िावषणक 8-15% च्या दरम्यान 

दराने िाढत आहे. भारत सरकारही भारतातील गुलाबी क्ाांतीच्या बाजूने उभे आहे आवर् प्रोत्साहन देते.  

• मलेवशया, थायलांड, व्हहएतनाम, ऑस्ट्र ेवलया, सौदी अरेवबया युएई आवर् इवजप्त हे भारतीय माांस आयात करर्ारे 

आहेत. पांजाब, महाराष्ट्र  आवर् उत्तर प्रदेश हे म्हशीच्या माांसाचे प्रमुख वनयाणतदार आहेत.  

राखाडी क्ाांती 

 

• राखाडी क्ाांती ही िाढीि खत उत्पादनाशी सांबांवधत आहे. हे मुळात भारताच्या हररत क्ाांतीच्या दुष्पररर्ामाांशी सांबांवधत 

आहे, निीन कृषी उपकरर्ाांनी गोष्ट्ी चुकीच्या बदलल्या तर काय होऊ शकते यािर लक्ष कें वित केले आहे.  

शे्वत क्ाांणत 
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• श्िेतक्ाांतीचे जनक िगीस कुररयन हे एक सामावजक उद्योजक होते. त्याांच्या "अब्ज वलटर कल्पना (billion-litre 

idea)" ऑपरेशन फ्लडमुळे भारत हा जगातील सिाणत मोठा दूध उत्पादक आवर् दुग्धव्यिसाय भारतातील सिाणत 

मोठा स्वयांपूर्ण उद्योग बनला.  

ऑपरेशन ग्रीन्स 

 

•  ऑपरेशन फ्लडच्या धतीिर, भारत सरकारने टोमॅटो, काांदा आवर् बटाटा टॉप वपकाांिर लक्ष कें वित करून देशातील 

फळे आवर् भाज्याांसाठी श्िेतक्ाांतीमधे्य दुधाच्या यशाचे प्रवतवबांवबत करण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन्स सुरू केले. 

ऑपरेशन ग्रीन्स ही योजना कें िीय अथणसांकल्प 2018-2019 मधे्य सुरू करण्यात आली होती.  

णपवळी क्ाांती 
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• ‘वनव्वळ आयातदार’ राज्यातून उदयास आलेल्या वपिळ्या क्ाांतीमधे्य भारताने स्वयांपूर्ण आवर् वनव्वळ वनयाणतदाराचा 

दजाण प्राप्त केला. नव्वदच्या दशकाच्या सुरुिातीच्या काळात िावषणक तेलवबया वपकाांमधून 25 दशलक्ष टन तेलवबया 

उत्पादनाचा सिणकालीन विक्म प्राप्त झाला.  

हररत क्ाांती 

 
• 1960 च्या सुरुिातीचा काळ हा भारतातील हररत क्ाांतीचा टप्पा होता. सुधाररत कृषी तांत्रज्ञानामुळे वबयार्ाांच्या उच्च 

उत्पन्न देर्ाऱ्या िार्ाांमधे्य िाढ झाली. याने तत्कालीन विकसनशील देश भारताला खराब कृषी उत्पादकतेिर मात 

करण्यास अनुमती वदली. 

• हररतक्ाांतीचा (विकसनशील देशाांमधे्य गहू ि ताांदळाच्या उत्पादनात झपाट्याने िाढ होण्यासाठी िापरली जार्ारी 

सांज्ञा, खते ि इतर रासायवनक वनविष्ाांच्या विस्ताररत िापराबरोबर सुधाररत िार्ाांनी घडिून आर्ली) अनेक 

विकसनशील देशाांतील उत्पन्नािर ि अन्नपुरिठ्यािर विलक्षर् पररर्ाम झाला आहे. 

• भारतातील हररत क्ाांतीमुळे विशेषत: हररयार्ा, पांजाब आवर् उत्तर प्रदेशात कृषी उत्पादनात िाढ झाली.  

चाांदीची क्ाांती 

 
• चाांदी क्ाांतीच्या काळात अांड्ाांचे उत्पादन प्रचांड िाढले होते. िैद्यकीय शास्त्र आवर् कोांबड्ाांसाठी अवधक प्रवथनयुक्त 

अन्नामुळे अांड्ाांचे िाढलेले उत्पादन शक्य झाले. 

तपणकरी क्ाांती 
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• ही क्ाांती सामावजकदृष्ट्ट्या जबाबदार आवर् पयाणिरर्ास अनुकूल कॉफी िाढिून विकवसत राष्ट्र ाांकडून कॉफीची 

मागर्ी पूर्ण करण्यािर लक्ष कें वित करते. तपवकरी क्ाांती विशाखापट्टर्मच्या आवदिासी भागाशी सांबांवधत आहे. 

सुविणक्ाांती  

 

• १९९१ ते २००३ हा कालखांड सुिर्णक्ाांतीचा कालखांड म्हरू्न ओळखला जातो. यामुळे केळी, आांबा इत्यादी ांच्या 

उत्पादनात भारत जगात अगे्रसर ठरला आवर् शाश्ित उपजीविका आवर् पोषर्ाचे पयाणय उपलब्ध झाले.  

णनळी क्ाांती 

 

• वनळ्या क्ाांतीमुळे मत्स्यपालनाचा उदय हा एक महत्त्वाचा आवर् अत्यांत उत्पादक कृषी वक्याकलाप झाला. १९८५-

१९९० मधे्य ७ व्या पांचिावषणक योजनेदरम्यान नील वकां िा नील क्ाांती वमशन म्हरू्न ओळखल्या जार्ार् या बू्ल 
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ररहोल्यूशनची सुरुिात करण्यात आली. शेतकऱ्याांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मत्स्यव्यिसायाचा विकास, 

व्यिस्थापन आवर् सांिधणन कररे् हा मुख्य उदे्दश आहे. 

गोल्डन फायबर क्ाांती 

 

• भारतातील गोल्डन फायबर क्ाांती ताग उत्पादनाशी सांबांवधत आहे. औद्योवगक क्ाांतीदरम्यान, कापड उद्योगात 

तागाचा कच्चा माल म्हरू्न िापर केला जाऊ लागला आवर् आजपयांत, प्रवक्या केलेले ताग मजबूत धागे आवर् ताग 

उत्पादने तयार करण्यासाठी िापरले जाते. 
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