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महालवारी प्रणाली 
स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात प्रचलित असिेल्या तीन प्रमुख प्रकारच्या जमीन मुदतीच्या पद्धतीपैंकी महािर्वारी पद्धत ही एक होती. 

जमीदंारी पद्धत आलि रयतर्वारी पद्धत या इतर दोन व्यर्वस्था होत्या. या तीन प्रिािीमंधीि फरक फक्त जमीन महसूि आलि 

देय देण्याची पद्धत होती. कर गोळा करून आलि व्यापार करून पैसा कमर्वण्याच्या धे्ययाने इंग्रज भारतात आिे. त्यामुळेच 

लिलिश सरकारने जमीनदारी, रयतर्वारी आलि महािर्वारी पद्धती या तीन प्रकारच्या जमीन महसूि प्रिािी िागू केल्या. 

आजच्या िेखात आपि महािर्वारी पद्धत काय आहे? त्याचे फायदे, तोिे, नुकसान या सर्वव गोष्टी बघिार आहोत. 

महािर्वारी प्रिािी (Mahalwari System) 

महािर्वारी प्रिािी हा घिक MPSC Exam साठी खूप महत्वाचा आहे. जमीनदारी प्रिािी िॉर्व कॉनवर्वॉलिसने सुरू केिी 

होती आलि या प्रिािीचा महसूि जास्त होता. जे जमीनदार ते देऊ शकिे नाहीत, त्यांनी आपिी जमीनदारी गमार्विी. याउिि 

रयतर्वारी पद्धत सर थॉमस मुन्रो यांनी सुरू केिी आलि या व्यर्वस्थेत कसिारे हे जलमनीचे मािक होते र्व त्यांना सर्वव मािकी 

हक्क होते. मगनर्वारी पद्धत िॉर् लर्वल्यम बेंलिंकच्या सरकारने सुरू केिी.  

महािर्वारी पद्धत काय आहे ? 

• महिर्वारी प्रिािी ही जमीदंारी पद्धतीची थोर्ी सुधाररत आरृ्वत्ती होती. त्यात रयतर्वारी पद्धत आलि जमीनदारी पद्धती 

या दोन्ही प्रकारच्या तरतुदी होत्या. या प्रिािीअंतगवत संपूिव गार्वाच्या र्वतीने गार्वनेत्याकरू्न शेतकऱयांकरू्न महसूि 

गोळा करण्यात येत होता.  

• बंगािच्या र्वायव्य प्रांतात इंग्रज होल्ट मॅकेन्झी याने १८२२ सािी महािर्वारी पद्धत सुरू केिी. पुढे आग्रा र्व अर्वदग 

येथे िॉर्व लर्वल्यम बेंलिक यांनी ते िोकलप्रय केिे र्व कािांतराने लिलिश भारतातीि मध्य प्रांत, आग्रा, पंजाब, गंगेचे खोरे, 

र्वायव्य सरहद्द इ.पयंत लर्वस्तारिे. 

महािर्वारी पद्धतीची रै्वलशष्ट्ये 

महािर्वारी पद्धतीची काही रै्वलशष्ट्ये खािी देण्यात आिेिी आहेत: 

1. पीक उत्पादन मूल्यांकनानुसार महािासाठी महसूि लनलित करण्यात आिा होता. त्यामुळे महािर्वारी पद्धतीत 

रे्वळोरे्वळी सुधारिा करण्यात आल्या. 

2. महािर्वारी पद्धतीनुसार, जमीन महािांमधे्य लर्वभागिी गेिी आलि आिखी एका गार्वाचा लहशोब केिा गेिा. 

3. त्या लनलित महसुिात प्रते्यक रै्वयक्तक्तक शेतकऱयाचा र्वािा होता आलि महसूि गोळा करण्याचे काम महािर्वारी 

पद्धतीखािी गार्वचा पुढारी लकंर्वा गार्वप्रमुख चािर्वत असत. 

4. भाड्याच्या मूल्यात राज्याचा ६६% र्वािा होता आलि हा बंदोबस्त ३० र्वर्ांच्या कािार्वधीसाठी करण्यात आिा होता. 

ही प्रिािी िागू झाल्यानंतर सरकारचे उत्पन्न र्वाढिे. 

महािर्वारी पद्धतीतीि काही तु्रिी 

महािर्वारी पद्धत ही पूर्वीच्या दोन प्रिािीचंी सुधाररत प्रिािी होती र्व लतच्यात खािीि तु्रिी होत्या:  

1. या पद्धतीनुसार दुष्काळाच्या क्तस्थतीतही शेतकऱयांना महसूि द्यार्वा िागत होता. 

2. काही रे्वळा कंपनी गोळा केिेल्या महसुिापेक्षा संकिनार्वर जास्त खचव करत असे. 

3. जर शेतकरी महसूि देण्यास अपयशी ठरिे तर धनदांर्ग्ांनी जमीन जप्त केिी. 

4. अपूिव धोरिांमुळे पुढे महािर्वारी व्यर्वस्था अपयशी ठरिी. 

5. सरे्वक्षि सदोर् गृहीतकांर्वर आधाररत होते, ज्यामुळे भ्रष्टाचार र्वाढिा.  
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महािर्वारी प्रिािीचा पररिाम 

महािर्वारी प्रिािीचा शेतक-यांच्या सामालजक-आलथवक क्तस्थतीर्वर होिारा पररिाम खािी देण्यात आिा आहे. 

1. जमीनदारांनी मजुरांना लकंर्वा शेतकऱयांना कजव लदिे आलि त्याबदल्यात मोफत मजुरीची मागिी केिी. यामुळे 

शेतकरी लकंर्वा मजूर मजुरीसाठी जाऊ शकत होते. 

2. र्वसाहतर्वादी कािखंर्ाच्या अखेरीस व्याजाच्या देयकाचा शेतक-यार्वरचा बोजा अलधक होता आलि भारे् र्व कजव 

सुमारे १४,२०० दशिक्ष होते. 

3. र्वरच्या कास्टचे जलमनीर्वर लनयंत्रि होते. श्रीमंत शेतकरी लबयािे, खते आलि इतर शेती संसाधनांमधे्य गंुतर्विूक करू 

शकिे. तर खािच्या कास्ट िोकांना शेतीचा आधार न लमळाल्याने खूप त्रास सहन करार्वा िागिा. 

4. शेतीत पुन्हा गंुतर्विूक करण्यासाठी बहुतेक शेतकऱयांकरे् पैसेच उरिे नव्हते. त्यांचे बरेचसे उत्पन्न कर भरण्यात गेिे. 

5. या सर्वव कारिांमुळे र्वसाहतर्वादाच्या शेर्विच्या घोर्िेच्या रे्वळी शेतीत घि होण्याची लचने्ह लदसू िागिी. 

Mahalwari System MPSC Questions 

कायमधारा पद्धत आलि महािर्वारी प्रिािीमधीि (Mahalwari system) फरकाबद्दि खािीिपैकी कोिती लर्वधाने बरोबर 

आहेत? 

A) कायमधारा पद्धतीमधे्य (Mahalwari system) जमीनदाराकरे् महसूि र्वसुिीची जबाबदारी देण्यात आिी होती, तर 

महािर्वारी पद्धतीत महसूि र्वसुिीची जबाबदारी गार्वप्रमुखाकरे् देण्यात आिी होती. 

B) कायमधारा पद्धती मधे्य महसुि कायमस्वरूपी लनलित करण्यात आिा होता, तर महसुिाची मागिी तै्रमालसक आधारार्वर 

महािर्वारी पद्धतीत सुधारायची होती. 

खािीि पयावय र्वापरून योग् उत्तर लनर्वर्ा: 

1. फक्त A 

2. फक्त B 

3. A आलि B दोन्ही 

4. A आलि B दोन्ही 

Ans: 1 
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