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रयतवारी महसूल प्रणाली (Ryotwari System) 

रयतवारी प्रणाली ही ब्रिब्रिशाांनी सुरू केलेली जमीन महसूल प्रणाली होती. महसूल सांकलनासाठी सरकार थेि शेतकऱ्याशी 

('रयोत') व्यवहार करू शकते आब्रण शेतकरी शेतीसाठी अब्रिक जमीन देऊ शकतो ब्रकां वा खरेदी करू शकतो. 

पुढील MPSC Exam साठी रयतवारी प्रणालीबद्दल अब्रिक जाणून घ्या. 

रयतवारी पद्धत म्हणजे काय ? 

जब्रमनीच्या काययकाळाचा एक प्रकार ज्यामधे्य सरकार आब्रण जमीन िारण करणारे रयत याांच्यात थेि सांबांि प्रस्थाब्रपत केला 

जातो. अशा प्रकारच्या जब्रमनीला रयतवारी प्रणाली म्हणतात. 

• रयतेकडून जमीन महसूल गोळा करून सरकारला भरणारा मध्यस्थ ब्रकां वा दलाल नाही. 

• रयतवारी पद्धत बांगालमिील काययकाल प्रणाली ब्रकां वा पांजाबमिील 'ग्राम समुदाय' प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. 

• रयतवारीमधे्य सरकार प्रते्यक शेतकऱ्याच्या ताब्यात असलेल्या जब्रमनीचे मोजमाप करते आब्रण त्याआिारे 

जब्रमनीच्या प्रमाणात महसूलाचा दर ब्रनब्रित केला जातो. 

• ज्याांच्याकडे महसूल जमा होतो तेच जब्रमनीचे खरे शेतकरी आहेत. या पद्धतीत व्यक्तीला त्याच्या जब्रमनीवर मालकी 

हक्क ब्रमळतो. 

• रयतवारीमधे्य सरकार प्रते्यक जमीनिारकाशी करार करते. 

 

रयतवारी पद्धतीचे ठळक मुदे्द 

रयतवारी प्रणालीशी सांबांब्रित काही महत्त्वाचे मुदे्द पाहूया जे आगामी MPSC परीके्षसाठी महत्त्वाचे आहेत. 

रयतवारी प्रणाली 

त्याला असे सुद्धा म्हणतात मुनरो ब्रसस्टम 

याांनी रयतवारी प्रणाली सुरू केली सर थॉमस मुनरो 

रयतवारी प्रणालीची मुख्य वैब्रशष्ट्ये रयतवारी यांत्रणेने मध्यस्थ काढून थेि शेतकऱ्याांकडून महसूल गोळा केला. 
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रयतवारी पद्धतीची वैशिष्ट्ये 

कॅ. अलेक्ाांडर रीडने (Alexander Reed) मद्रास प्रदेशात रयतवारी पद्धत लागू करण्याचा प्रयत्न केला. जनरल थॉमस 

मोनरो (General Thomas Monroe) याांनी या पद्धतीची वैब्रशष्ट्ये खालीलप्रमाणे वणयन केली आहेत: 

Features of Ryotwari System 

या पद्धतीमधे्य अनेक अल्पभूिारकाांशी सांबि येतो. 
कसणाऱ्या व्यक्तीकडेच जमीन ठेवल्याने शेतकऱ्याांना 

न्याय ब्रमळतो त्याांच्या कष्टाचा मोबदला ब्रमळतो. 

अल्पभूिारक ब्रमळालेल्या सांिीचा फायदा घेवून उत्पादन वाढवू 

शकतात. 

जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याचे जब्रमनीवरील हक्क शाबूत 

राहतात. 

या पद्धतीत सरकार व जब्रमन कसणारा शेतकरी याांचा प्रत्यक्ष 

सांबि येत असल्याने मध्यस्थाची गरज नसते. 

रयतवारी मधे्य जमा महसूल ब्रनिीत ्ाल्याने शेतकरी 

ब्रनिायस्त राहतो व सरकारचे उत्पन्न वाढते. 

रयतवारीमुळे जब्रमनीची मालकी व्यक्तीकडे असते. अशी भावना ब्रनमायण करून तो शेती उत्तम करतो आब्रण त्यातून 

सरकारला जास्त फायदा होतो. रयतवारी पद्धतीबाबत ब्रिब्रिश अब्रिकाऱ्याांच्या ब्रविायक भावनेमुळे एल्फिन्स्टनने 

(Elphinstone) मुांबई पररसरातही ही प्रणाली लागू केली. 

रयतवारी काययपद्धती 

कोणत्याही भागात रयतवारी पद्धत लागू करण्यापूवी, त्या भागातील जब्रमनीचे मोजमाप करण्याचे काम केले जात असे. 

सवायत आिी जब्रमनीचे वगीकरण केले जात असे. त्यासाठी सांबांब्रित जब्रमनीची खोली स्वरूप आद्रता राखण्याची क्षमता व त्या 

जब्रमनीच्या पीक घेण्याची क्षमता याांचा ब्रवचार केला जात असे. त्यानांतर त्याकाळच्या आणेवारीच्या भाषेत जब्रमनीचे गि 

ठरवले जात. 

उदाहरणार्य: 

1. सोळा आणे म्हणजेच उत्तम जमीन  

2. 5 आणे मध्यम जमीन  

3. चार आणे म्हणजेच कब्रनष्ठ जमीन 

जब्रमनीचे वगीकरण करताना तालुक्याच्या पजयन्यमानाचाही ब्रवचार करण्यात आला. त्यानांतर प्रते्यक शेतकरी, त्याच्या 

मालकीची जमीन त्या जब्रमनीचे वगीकरण पाहून ब्रनब्रित करण्यात आली. सांपूणय तालुक्याचा आढावा घेऊन एकूण ब्रकती 

शेतीमाल ब्रमळू शकेल, याचा अांदाज घेऊन तालुक्याच्या मागील महसूल वसुलीचा ब्रवचार करून कृषी उत्पन्न ब्रनब्रित 

करण्यात आले. 
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रयतवारी पद्धतीचे गुण 

रयतवारी पद्धतीमधे्य प्रथमच जमीन कसणारे व सरकार याांच्यामधे्य थेि सांबांि प्रस्थाब्रपत ्ाला होता तसेच या पद्धतीचे 

अनेक फायदे देखील होते ते खाली देण्यात आलेले आहेत: 

• ज्याांच्याकडे जमीन होती त्याांनीच शेती केली म्हणून जब्रमनीची उत्पादक क्षमता वाढली. तसेच, शेतकऱ्याला आपली 

शेती ब्रकां वा कृषी व्यवसाय ब्रवकब्रसत करणे शक्य ्ाले. 

• रयतवारी पद्धतीमुळे रयतवारी वगय ब्रनमायण ्ाला. आब्रण त्याचा समाजब्रहताच्या दृष्टीने उपयोग ्ाला. लहान 

शेतकरीच शेतीचे मालक बनल्याने समाजातील बेरोजगारी कमी ्ाली. 

• सरकारला शेतीची प्रगती सािता आली आब्रण त्याांनी आखलेले िोरण राबब्रवणे शक्य ्ाले. 

• ज्या जब्रमनीतून शेतमालाचे उत्पादन होते त्यावर कृषी कर आकारला जात असे. शेतकऱ्याच्या मालकीच्या पण 

ब्रजरायती नसलेल्या जब्रमनीवर कर नसल्यामुळे शेतकऱ्यावरचा कर अकारण वाढला नाही. 

• जसजसा शेतकरी जब्रमनीचा मालक ्ाला, तसतसे त्याच्या शेतीतील उत्पादन वाढवण्यासाठी त्याला नवीन प्रयोग 

करून अब्रतररक्त जमीन लागवडीखाली आणण्याची पे्ररणा ब्रमळाली. 

मुुंबईत रयतवारी पद्धत 

• मुळात मुांबईच्या रयतवारी पद्धतीचा उगम गुजरात प्राांतात ्ाला. रयतवारी पद्धत सुरू करण्यापूवी ब्रिब्रिश 

सरकारने वांशपरांपरागत अब्रिकारी व गावचा प्रमुख असलेल्या 'देब्रशयाां'कडून कर वसूल केला. 

• मात्र, हा सांग्रह त्याांच्यासाठी पुरेसा नव्हता, म्हणून त्याांनी रयतवारी पद्धत आणली आब्रण कसणाऱ्याांकडून जमीन 

महसूल गोळा करण्यास सुरुवात केली. 

• पुढे १८१८ मधे्य मुांबईतील पेशव्याांचा प्रदेश ब्रजांकून घेतल्यानांतर त्याांनी रयतवारी पद्धतीची सांकल्पना माांडली. 

• तेथे मुांबईत ती व्यवस्था एल्फिन्स्टन या मुन्रोच्या ब्रशष्याच्या मागयदशयनाखाली होती. 

• महसूल वसुलीचा हाच पॅिनय मुांबईतही प्रस्थाब्रपत ्ाला, ब्रतथे शेतकऱ्याांना महसूल देणे भाग पडले आब्रण सरकार 

हळूहळू वेगाने दर वाढवत गेले. 

मद्रासमधील रयतवारी पद्धत 

१८२० मधे्य सर थॉमस मुन्रो मद्रास राज्याचा ब्रकां वा प्राांताचा गव्हनयर असताना त्याांनी रयतवारी पद्धतीची सांकल्पना प्रथम 

माांडली. 

• अशा प्रकारची जमीन महसूल गोळा करण्याची प्रब्रिया सुरू करण्यामागची सांकल्पना अशी होती की, रयतवारी 

पद्धतीत कोणत्याही मध्यस्थाचा सहभाग असू नये, असा ब्रिब्रिशाांचा समज होता आब्रण त्याांना जास्तीत जास्त महसूल 

थेि कसणाऱ्याांकडून ब्रमळू शकतो. 
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• अशा प्रकारचा महसूल गोळा करण्याचे आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे मद्रास सरकार दीघयकाळापासून वांब्रचत 

होते; म्हणून, या प्रकारचा महसूल ताब्रकय कदृष्ट्या बरोबर होता. 

• मद्रास सरकारने ही कल्पना ब्रिब्रिश पालयमेंिसमोर माांडली. मात्र, ती फेिाळण्यात आली आब्रण म्हणूनच तातु्परती 

रयतवारी वसाहत लागू करण्यात आली. 

रयतवारी पद्धतीतील समस्या 

रयतवारी पद्धतीतील काही महत्त्वाच्या समस्या खाली देण्यात आलेले आहेत: 

1. रयतवारी पद्धतीशी सांबांब्रित अब्रिकार हाताखालच्या महसूल अब्रिकाऱ्याांकडे सोपवण्यात आले. त्यानांतर त्याांच्यावर 

देखरेख ठेवणारे कोणीही नसल्याने त्याांच्याकडून त्याांचा गैरवापर करण्यात आला. 

2. वाढीव कर हा कसणाऱ्याांसाठी मोठा प्रश्न होता, त्यासाठी काही वेळा त्याांना आपल्या जब्रमनीही गहाण ठेवाव्या लागत 

होत्या. 

3. सावकार आब्रण महाजनाांनीही शेती करणाऱ्याांना व्याज देता आले नाही तर त्याांचे शोषण केले. 

 

रयतवारी पद्धतीचे दोष 

जरी रयतवारी पद्धतीमधे्य खूप साऱ् या शेतकऱ्याांना फायदा पोहोचवणाऱ्या तरतुदी होत्या परां तु यात काही दोष देखील होते. ते 

दोष तुम्हाला खाली देण्यात आलेले आहेत: 

1. कसणाऱ्याकडून कर वसूल करण्याचे प्रमाण खूप जास्त होते, ही या व्यवस्थेतील अत्यांत महत्त्वाची उणीव होती. 

2. कारण जब्रमनीसाठी कर म्हणून ब्रनब्रित करण्यात आलेले दर हे प्रत्यक्ष जमीन उत्पादन क्षमतेपेक्षा तुलनेने बरेच 

जास्त होते. 

3. या यांत्रणेतील आणखी एक मोठी तु्रिी म्हणजे जब्रमनीचे मूल्याांकन करताना अब्रिकाऱ्याांना सहजपणे लाच देता येत 

होती. त्यामुळे लाचखोरी व्यापक स्तरावर वाढली. 

4. समीके्षच्या सांकलनाची पद्धत ब्रिब्रिश सरकारसाठी अत्यांत उद्धि व ताठर होती. जर शेतकरी त्या वेळी इल्फित 

रक्कम देऊ शकला नाही, तर इांग्रज सरकार शेतकर् याांना त्रास देत असे, आब्रण त्याांनाही सरकारमिून काढून 

िाकण्यात येत असे. 

5. जब्रमनी ांवरील वाढीव करामुळे योग्य ती काळजी घेतली जात नसल्याने त्याचे अवमूल्यन ्ाले. कारण शेतकऱ्याांना 

आपल्या जब्रमनीची ब्रनगा राखता येत नव्हती. 
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