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हरित क्रांती 

हरित क्रांती (विकसनशील देशरांमध्ये गहू आणि तरांदळू उत्परदनरत झपरट्यरने िरढ किण्यरसरठी िरपिली जरिरिी सांज्ञर खते 
आणि इति िरसरयननक ननविषठरांच्यर विस्तररित िरपिरसह एकत्रित केलेल्यर सुधररित जरतीांद्िरिे आिली जरत)े अनेक 
विकसनशील देशरांमधील उत्पन्न आणि अन्न पुििठ्यरिि नरट्यमय परििरम झरलर आहे. 

हरित क्रांती हर शब्द सर्वप्रथम वर्ल्यम गॉड यरांनी र्रपिलर होतर आणि नॉमवन बोिलॉग हे हरित क्रांतीचे जनक आहेत. 

सन 1965 मध्ये, भरित सिकरिने स्िरममनरथन यर जनुकशरस्िज्ञरच्यर मदतीने हरित क्रांती सुरू केली, जयरांनर आतर हरित 
क्रांतीचे जनक (भरित) म्हिनू ओळखले जरते. हरितक्रांतीच्यर चळिळीलर मोठे यश ममळरले आणि देशरची स्स्थती अन्न-
अभरिी अथथव्यिस्थेपरसून जगरतील अग्रगण्य कृषी िरष्रांमध्ये बदलली. ते 1967 मध्ये सुरू झरले आणि 1978 पयतं 
चरलले. 

भरितरतील हरित क्रांतीचे जनक एम एस स्िरमीनरथन (7 ऑगस्ट 1925) यरांच्यरबद्दल अधधक जरिून घेण्यरसरठी कृपयर 
लेख पहर. 

MPSC पिीक्षेच्यर तयरिीसरठी इच्छुकरांनी सिथ महत्त्िरच्यर कृषी क्रांतीतून जरिे आिश्यक आहे: 

गुलरबी क्रांती परांढिी क्रांती 

गोल्डन फरयबि क्रांती वपिळी क्रांती 

सुििथ क्रांती ननळी क्रांती 

हर लेख हरित क्रांती, नतचर अथथ आणि िैमशषट्ये आणि भरितरतील हरित क्रांतीमुळे कृषी उत्परदन करयथक्षमतेत कशी िरढ 
झरली यरबद्दल तपशील सरमरनयक कितो. भरितरतील हरित क्रांती अांतगथत विविध योजनरांची मरहहतीही तुम्हरलर ममळेल. 

भरितरतील हरित क्रांतीमुळे विशेषतः हरियरिर, पांजरब आणि उत्ति प्रदेशमध्ये कृषी उत्परदनरत िरढ झरली. यर उपक्मरतील 
प्रमुख टप्पे म्हिजे गव्हरच्यर उच्च उत्पन्न देिरर् यर विविध प्रकरिच्यर त्रबयरिे आणि गव्हरच्यर गांज-प्रनतिोधक जरतीांचर 
विकरस कििे. 

विविध स्पधरथ पिीक्षरांच्यर दृस्षटकोनरतून भरितरतील हरित क्रांतीचे ज्ञरन महत्त्िरचे आहे. बँक पिीक्षर, SSC, RRB, विमर पिीक्षर 
ककां िर इति सिकरिी पिीक्षरांची तयरिी कििरर् यर उमेदिरिरांनी हरितक्रांतीविषयी जरगरूक असले परहहजे करिि यर विषयरशी 
सांबांधधत प्रश्न पिीक्षेच्यर सरमरन्य जरगरूकतर विभरगरत विचरिले जरतरत. 
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MPSC पिीक्षेच्यर इच्छुकरांनी स्टॅहटक GK विभरग आणि भूगोल GS I पेपिसरठी हरित क्रांती विषय समजून घेतलर परहहजे. 

सरमग्री सरििी: 

हरित क्रांती 

हरित क्रांती अांतगथत योजनर (भरित) 

हरित क्रांती (िैमशषट्ये) 

भरितरतील हरित क्रांतीचर प्रभरि 

भरितरतील हरित क्रांतीचे पैलू 

• उच्च उत्पन्न देिरर्यर जरती (HYV) 

• शेतीचे यरांत्रिकीकिि 

• िरसरयननक खत ेआणि कीटकनरशकरांचर िरपि 

• मसांचन 

हरित क्रांती 

आधुननक सरधने आणि तांिरांचर समरिेश करून कृषी उत्परदन िरढविण्यरच्यर प्रकक्येलर हरित क्रांती म्हितरत. हरित क्रांती 
कृषी उत्परदनरशी ननगडीत आहे. उच्च उत्परदन देिरिे विविध प्रकरिचे त्रबयरि,े ्ॅक्टि, मसांचन सुविधर, कीटकनरशके आणि 
खतरांचर िरपि यरसरिख्यर आधुननक पद्धती आणि तांिरांचर अिलांब केल्यरमुळे देशरतील शेतीचे औद्योधगक व्यिस्थेत रूपरांति 
झरले तो करळ. 1967 पयतं, सिकरिने प्ररमुख्यरने शेती क्षेिरच्यर विस्तरिरिि लक्ष कें हित केले. पिांतु अन्न उत्परदनरपेक्षर 
झपरट्यरने िरढिरर्यर लोकसांख्येने उत्पन्न िरढिण्यरसरठी कठोि आणि तरत्करळ करििरईची मरगिी केली जी हरितक्रांतीच्यर 
रूपरत आली. 

हरितक्रांतीची पद्धत तीन मूलभूत घटकरांिि कें हित होती, ते म्हिजे: 

1. सुधररित आनुिांमशकतेसह त्रबयरिे िरपििे (उच्च उत्पन्न देिरिी विविधतर त्रबयरिे). 
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2. सध्यरच्यर शेतजममनीत दबुरि पीक घेिे आणि, 

3. शेती क्षेिरचर सतत विस्तरि 

हरित क्रांती अांतगवत योजनर (भरित) 

पांतप्रधरन निेंि मोदी यरांनी कृषी क्षिेरतील हरितक्रांती - ‘कृषोन्नती योजनर’ यर तीन िषरंच्यर करलरिधीसरठी 2017 ते 
2020 यर करलरिधीसरठी कें िरच्यर रु. 33,269.976 कोटी. छिी योजनर हरित क्रांती - कृषिरन्नती योजनेत 11 योजनरांचर 
समरिेश आहे आणि यर सिथ योजनर कृषी आणि सांबांधधत क्षेिरचर िैज्ञरननक आणि सिरंगीि विकरस किण्यरच्यर उद्देशरने 
आहेत. जेिेकरुन उत्परदकतर, उत्परदन आणि अधधक चरांगल्यर प्रकरिे शेतकर्यरांच ेउत्पन्न िरढितर येईल. उत्परदनरििील 
पितरिर, उत्परदन परयरभूत सुविधर मजबूत कििे, उत्परदन खचथ कमी कििे आणि कृषी आणि सांबांधधत उत्परदनरांचे विपिन. 
हरितक्रांती अांतगथत अांब्रेलर योजनरांचर भरग असलेल्यर 11 योजनर आहेत: 

1. MIDH - फलोत्परदनरच्यर एकरत्त्मक वर्करसरसरठी ममशन - फलोत्परदन क्षेिरच्यर सिथसमरिेशक िरढीस प्रोत्सरहन देिे, 
क्षेिरचे उत्परदन िरढििे, पोषि सुिक्षर सुधरििे आणि घिगुती शेतरांनर ममळकत िरढििे हे उद्हदषट आहे. 

2. NFSM – िरष्ट्रीय अन्न सुिक्षर अमभयरन – यरमध्ये NMOOP – िरष्ीय ममशन ऑन ऑइल सीड्स आणि ऑइल परम यरांचर 
समरिेश आहे. यर योजनेचे उद्हदषट गहू डरळी, तरांदळू, भिड तिृधरन्ये आणि व्यरिसरनयक वपकरांचे उत्परदन िरढििे, 
उत्परदकतर िरढिि ेआणि योग्य िीतीने क्षेि विस्तरि कििे, शेतीच्यर परतळीििील अथथव्यिस्थर िरढििे, जममनीची सुपीकतर 
आणि िैयस्क्तक शेत परतळीिि उत्परदकतर पुनसचंनयत कििे हे आहे. आयरत कमी कििे आणि देशरतील िनस्पती तेले 
आणि खरद्यतेलरची उपलब्धतर िरढििे हे त्यरचे उद्हदषट आहे. 

3. NMSA - शरश्र्त शेतीसरठी िरष्ट्रीय ममशन - एकरस्त्मक शेती, योग्य मदृर आिोग्य व्यिस्थरपन आणि सांसरधन सांिधथन 
तांिज्ञरनरिि लक्ष कें हित कििरर् यर विमशषट कृषी-इकोलॉजीसरठी सिोत्तम अनुकूल असलेल्यर शरश्ित कृषी पद्धतीांनर 
प्रोत्सरहन देिे हे उद्हदषट आहे. 

4. SMAE - कृषी वर्स्तरिरर्ि सबममशन - यर योजनेचर उद्देश िरजय सिकरिे, स्थरननक स्ििरजय सांस्थर इत्यरदीांची चरलू 
विस्तरि यांििर मजबूत कििे, अन्न सुिक्षर आणि शेतकर् यरांचे सरमरस्जक-आधथथक सशक्तीकिि, विविध भरगधरिकरांमध्ये 
प्रभरिी सांबांध आणि समन्िय ननमरथि कििे, सांस्थरत्मक किि ेहे आहे. करयथक्म ननयोजन आणि अांमलबजरििी यांििर, 
HRD हस्तक्षेपरांनर समथथन, इलेक््ॉननक आणि वप्रांट मीडडयर, पिस्पिसांिरद आणि ICT सरधने इत्यरदीांच्यर व्यरपक आणि 
नरविन्यपूिथ िरपिरस प्रोत्सरहन देिे. 

5. SMSP - बबयरिे आणि लरगर्ड सरहहत्यरर्िील उप-ममशन - हे गुिित्तर त्रबयरण्यरचे उत्परदन िरढिि,े शेतरत जतन 
केलेल्यर त्रबयरिरांची गुिित्तर सुधरिि ेआणि SRR िरढििे, त्रबयरिे गुिरकरि सरखळी मजबूत कििे आणि त्रबयरिे उत्परदनरत 

निीन पद्धती आणि तांिज्ञरनरचर प्रचरि किि ेहे उद्हदषट 
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आहे. प्रकक्यर, चरचिी इ., त्रबयरिे उत्परदन, सरठिि, गुिित्तर आणि प्रमरिन इत्यरदीसरठी परयरभूत सुविधर मजबूत आणि 
आधुननक किण्यरसरठी. 

6. SMAM - कृषी यरांबिकीकििरर्िील उप-अमभयरन - लहरन आणि सीमरांत शेतकर्यरांपयतं आणि शेतमजुिीची उपलब्धतर 
कमी असलेल्यर प्रदेशरांपयतं कृषी यरांत्रिकीकििरची पोहोच िरढििे, 'कस्टम हरयरिांग सेंटसथ'लर प्रोत्सरहन देिे हे मोठ्यर 
प्रमरिरिि प्रनतकूल अथथव्यिस्थरांनर तोंड देण्यरसरठी आहे. लहरन जमीन आणि िैयस्क्तक मरलकीच्यर उच्च ककांमतीमुळे 
उद्भििरिे, हरय-टेक आणि उच्च-ककांमतीच्यर शेती उपकििरांसरठी हब तयरि कििे, प्ररत्यक्षक्षक आणि क्षमतर िरढीच्यर 
कक्यरकलरपरांद्िरिे भरगधरिकरांमध्ये जरगरूकतर ननमरथि कििे आणि ननयुक्त केलेल्यर चरचिी कें िरांिि करमधगिी चरचिी 
आणि प्रमरिन सुननस्श्चत कििे. सांपूिथ देशरत. 

7. SMPPQ - र्नस्पती सांिक्षि आणि योजनर अलग ठेर्ण्यरचे उप अमभयरन - यर योजनेचे उद्हदषट कीटक, कीटक, ति 
इत्यरदीांपरसून कृषी वपकरांच्यर गुििते्तचे आणि उत्परदनरस होिरिे नुकसरन कमी कििे, आपल्यर कृषी जैि-सुिक्षेलर 
अनतक्मिरांपरसून िरचििे आणि पिदेशी प्रजरतीांचर प्रसरि, जरगनतक बरजरिपेठेत भरितीय कृषी मरलरची ननयरथत सुलभ 
किण्यरसरठी आणि चरांगल्यर कृषी पद्धतीांनर प्रोत्सरहन देण्यरसरठी, विशेषतः िनस्पती सांिक्षि धोिि आणि धोििरांच्यर 
सांदभरथत. 

8. ISAC – कृषी सहकरयरवर्िील एकरत्त्मक योजनेचर उद्देश -सहकरिी सांस्थरांची आधथथक परिस्स्थती सुधरिण्यरसरठी, प्ररदेमशक 
असमतोल दिू किण्यरसरठी, कृषी प्रकक्यर, सरठिि, विपिन, सांगिकीकिि आणि दबुथल विभरगरतील करयथक्मरांमध्ये सहकरिी 
विकरसरलर गती देण्यरसरठी आधथथक सहरय्य प्रदरन कििे आहे; विकें हित वििकिरांनर िरजिी दिरत दजदेरि धरग्यरचर पुििठर 
सुननस्श्चत कििे आणि करपूस उत्परदकरांनर मूल्यिधथनरद्िरिे त्यरांच्यर उत्परदनरची ककफरयतशीि ककांमत ममळिून देण्यरस 
मदत कििे. 

9. ISAM - कृषी वर्पिनरर्िील एकरत्त्मक योजनर - यर योजनेचर उद्देश कृषी विपिन परयरभूत सुविधर विकमसत कििे 
आहे; कृषी विपिन परयरभूत सुविधरांमध्ये नरविन्यपूिथ तांिज्ञरन आणि स्पधरथत्मक पयरथयरांनर प्रोत्सरहन देण्यरसरठी; कृषी 
उत्परदनरांची प्रतिरिी, मरनकीकिि आणि गुिित्तर प्रमरिपिरसरठी परयरभूत सुविधर उपलब्ध करून देिे; देशव्यरपी विपिन 
मरहहती नेटिकथ  स्थरपन किण्यरसरठी; सांपूिथ भरितरतील कृषी मरल इत्यरदीांमध्ये व्यरपरि सुलभ किण्यरसरठी सरमरनयक 
ऑनलरइन मरकेट प्लॅटफॉमथद्िरिे बरजरिरांचे एकिीकिि कििे. 

10.  NeGP-A – िरष्ट्रीय ई-गव्हनवन्स योजनेचर उद्देश शतेकिी-कें हित आणि सेिर-कें हित करयथक्म आििे आहे; सांपूिथ पीक-
चक् दिम्यरन मरहहती आणि सेिरांपयतं शेतकर्यरांचर प्रिेश सुधरिि ेआणि विस्तरि सेिरांचर प्रभरि आणि पोहोच िरढिि;े कें ि 
आणि िरजयरांच्यर विद्यमरन आयसीटी उपक्मरांची उभरििी कििे, िरढििे आणि एकत्रित किि;े शेतकर्यरांनर त्यरांची कृषी 
उत्परदकतर िरढिण्यरसरठी िळेेिि आणि सांबांधधत मरहहती देऊन करयथक्मरांची करयथक्षमतर आणि परििरमकरिकतर िरढििे. 
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हरित क्रांती (रै्मशष्ट््ये) 

1. भरितीय शेतीमध्ये उच्च उत्पन्न देिरिे विविध त्रबयरिे आिले. 

2. HYV त्रबयरि ेजयर प्रदेशरत मसांचनरची भिपूि सोय होते आणि गव्हरच्यर वपकरत जरस्त यशस्िी होते अशर प्रदेशरत अत्यांत 
प्रभरिी होते. म्हिून, हरित क्रांतीने प्रथम तरममळनरडू आणि पांजरबसरिख्यर चरांगल्यर परयरभूत सुविधर असलेल्यर िरजयरांिि 

लक्ष कें हित केले. 
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3. दसु-यर टप्प्यरत, उच्च उत्पन्न देिरर् यर जरतीच ेत्रबयरिे इति िरजयरांनर देण्यरत आले आणि गव्हरव्यनतरिक्त इति 
वपकरांचरही योजनेत समरिेश किण्यरत आलर. 

4. जरस्त उत्परदन देिरर्यर विविध त्रबयरिरांसरठी सिरथत महत्त्िरची गिज म्हिजे योग्य मसांचन. HYV त्रबयरण्यरांपरसून 
उगिलेल्यर वपकरांनर चरांगल्यर प्रमरिरत परण्यरची गिज असते आणि शेतकिी मरन्सूनिि अिलांबून िरहू शकत नरहीत. 
म्हिून, हरित क्रांतीने भरितरतील शेतरांच्यर आसपरसची मसांचन व्यिस्थर सुधरिली आहे. 

5. व्यरिसरनयक वपके आणि करपूस, तरग, तेलत्रबयर इत्यरदी नगदी वपके यर योजनेचर भरग नव्हती. भरितरतील हरित क्रांतीने 
प्ररमुख्यरने गहू आणि तरांदळू यरसरिख्यर अन्नधरन्यरिि भि हदलर. 

6. शेतीची उत्परदकतर िरढिण्यरसरठी हरित क्रांतीमुळे वपकरांचे कोितेही नुकसरन ककां िर नुकसरन कमी किण्यरसरठी खते, 

तिनरशके आणि कीटकनरशकरांची उपलब्धतर आणि िरपि िरढलर. 

7. हरिेस्टि, डिल, ्ॅक्टि इ. यरांसरिख्यर यांिसरमग्री आणि तांिज्ञरनरचर परिचय करून देशरतील व्यरिसरनयक शेतीलर चरलनर 
देण्यरतही मदत झरली. 

भरितरतील हरित क्रांतीचर प्रभरर् 

1. हरित क्रांतीमुळे कृषी उत्परदनरत लक्षिीय िरढ झरली आहे. भरितरतील अन्नधरन्य उत्परदनरत मोठी िरढ झरली. क्रांतीचर 
सिरथत मोठर फरयदर गव्हरच्यर धरन्यरलर झरलर. योजनेच्यर सुरुिरतीच्यर टप्प्यरतच उत्परदन िरढून 55 दशलक्ष टन झरले. 

2. केिळ कृषी उत्परदनरपुिते मयरथहदत न िरहतर यर क्रांतीमुळे प्रनत एकि उत्परदनरतही िरढ झरली. हरितक्रांतीने गव्हरच्यर 
बरबतीत प्रनत हेक्टि उत्परदन 850 ककलो प्रनत हेक्टि िरून त्यरच्यर सुरुिरतीच्यर टप्प्यरत अविश्िसनीय 2281 ककलो/हेक्टि 
पयतं िरढिले. 

3. हरित क्रांतीची ओळख करून, भरितरने स्ियांपूिथतेच्यर मरगरथिि पोहोचले आणि आयरतीिि कमी अिलांबून िरहहले. िरढत्यर 
लोकसांख्येची मरगिी पूिथ किण्यरसरठी आणि आिीबरिीसरठी ते सरठर किण्यरसरठी देशरतील उत्परदन पुिेसे होते. इति 
देशरांतून अन्नधरन्यरच्यर आयरतीिि अिलांबून न िरहतर भरितरने आपल्यर शेतमरलरची ननयरथत सुरू केली. 

4. क्रांतीच्यर परिचयरमुळे लोकरांमध्ये अशी भीती ननमरथि झरली की व्यरिसरनयक शेतीमुळे बेिोजगरिी िरढेल आणि बिीच 
करमगरि शक्ती बेिोजगरि होईल. पिांतु ग्ररमीि िोजगरिरत िरढ झरल्यरचर परििरम पूिथपिे िेगळर होतर. िरहतूक, मसांचन, 

अन्न प्रकक्यर, विपिन, इत्यरदीसरिख्यर ततृीयक उद्योगरांनी करमगरिरांसरठी िोजगरिरच्यर सांधी ननमरथि केल्यर. 

5. भरितरतील हरित क्रांतीचर देशरतील शेतकर्यरांनर मोठर फरयदर झरलर. क्रांतीदिम्यरन शेतकिी केिळ जगलेच नरही ति 
समदृ्धही झरले. त्यरांच्यर उत्पन्नरत लक्षिीय िरढ झरली जयरमुळे त्यरांनर ननिरथह शेतीपरसून व्यरिसरनयक शेतीकडे िळतर 

आले. 
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सकरिरत्मक परििरमरांव्यततरिक्त, क्रांतीची एक णिन्न बरजू देिील होती. हरित क्रांतीचे करही नकरिरत्मक परििरम िरली 
नमूद केले आहेत: 

• अपुिे मसांचन सांिक्षि, शेतरचर आकरि कमी होिे, निीन तांिज्ञरन विकमसत किण्यरत अयशस्िी होिे, तांिज्ञरनरचर अपुिर 
िरपि, घटलेलर योजनर परिव्यय, ननविषठरांचर असांतुमलत िरपि आणि के्डडट वितिि प्रिरलीतील कमकुितपिर यरमुळे कृषी 
विकरस मांदरििे. 

• उत्क्रांतीच्यर प्ररदेमशक प्रसरिरमुळे प्ररदेमशक असमरनतर ननमरथि झरली. हरितक्रांतीचे फरयदे निे तांिज्ञरन िरपिल्यर गेलेल्यर 
भरगरत कें हित िरहहले. मशिरय, अनेक िषे क्रांती गव्हरच्यर उत्परदनरपुिती मयरथहदत िरहहल्यरने, त्यरचे फरयदे बहुतेक फक्त 
गहू वपकििरर्यर क्षिेरांनरच ममळरले. 

• मोठ्यर आणि लहरन शेतकर्यरांमधील पिस्पि असमरनतर. क्रांतीदिम्यरन सरदि किण्यरत आलेल्यर निीन तांिज्ञरनरने भिीि 
गुांतििुकीची मरगिी केली जी बहुसांख्य लहरन शेतकर् यरांच्यर पलीकडे होती. मोठ्यर शेतजममनी असलेल्यर शेतकर् यरांनी शेती 
आणि त्रबगिशेती मरलमते्तमध्ये कमरईची पुनगुतंििकू करून, लहरन शेतकर् यरांकडून जमीन खिेदी करून उत्पन्नरत अधधक 
परिपूिथ नफर ममळििे सुरू ठेिले. 
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