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 शेती हा ननजामकालीन ऄथथव्यवस्थेचा पाया होता. शेती अनण शेतकरी लोक यांची संख्या मोठ्या 

प्रमाणावर होती. पण राजकीय आनतहास रेखाटतांना शतेकरी, शेतमजूर अनण शेती या घटकाकडे दलुथक्ष होतांना 

ददसते. शतेकरी हा जगाचा पोशशदा अह े ही भूनमका सवाांना मान्य अह.े शेतकरी ह्या दलुथनक्षत गटाचा आनतहास 

नलनहणे ऄत्यंत अवश्यक अह.े सरंजामशाही रचना, नतचे पररणाम, त्यांचा शेतकरी जीवनावर होणारा पररणाम, 

जहागीरदारी, वतनदारी अनण राज्याच्या जमीन महसूल प्रशासनाचे व धोरणाचे शेतकरी जीवनावर होणारे 

पररणाम प्रस्तुत लेखातून मांडण्यात अले अह.े 

 
सशंोधनाचा ईदे्दश:  

1. ननजामकालीन सरंजामशाही प्रशासकीय रचना 

अनण नतच ेस्वरूप समजून घणेे. 

2. सरंजामी व्यवस्थेचे घटक समजून घणेे. 

3. शेतकरी जीवनावर जाहनगरदारी, वतनदारी 

अनण आतर सरंजामी व्यवस्थेचे होणारे पररणाम 

समजून घेण.े 

गहृीतके: 

1. ननजामकालीन प्रशासनाचे स्वरूप सरंजामी 

स्वरूपाचे होत.े 

2. सरंजामदार ह ेननजामाच्या सते्तचे अधार होत.े 

3. सरंजामी रचनेचा शतेकरी जीवनावर वाइट 

पररणाम होत होता. 

सशंोधनपद्धती: 

प्रस्तुत संशोधनामध्ये ऐनतहानसक नवश्लेषणात्मक 

पद्धतीचा वापर करणायत अललेा अह.े 

ननजामकालीन राज्य ह े सरंजामशाही 

स्वरूपाचे राज्य होते.  तत्कालीन हदै्राबाद राज्यात 

मराठवाडा, कनाथटकचा काही भाग अनण तेलगंनाचा 

काही भाग आत्यादी भागाचा समावेश होता.  जमीन 

महसूल हा तत्कालीन ननजामी ऄथथव्यवस्थेचे मूळ 

होते. हा जमीन महसूल वसूल करण्यासाठी त्या त्या 

भागातील शनिशाली अनण नामांदकत व्यिीची 

ननवड करण्यात यायची. जेणेकरून महसूल वसूल 

करण्यात कोणतीही ऄडचण ननमाथण होणार नाही.  

सरंजामशाही ईतरंड ही यथेील महसूल वसुलीत 

महत्वाची होती. कारण कें द्रीय सते्तच्या पंखांना बळ 

देण्यात या सरंजामी व्यवस्थेचा महत्वाचा वाटा 

होता. जागनतक पातळीवर मजूर अनण भांडवलदार 

यांच्यातील संघषथ कालथ मार्कसथ यांनी मांडला. पण 

ननजाम राज्यात शतेकरी अनण जमीन महसूल गोळा 

करणारे सरंजामदार ह े शोषक अनण शोनषत ह्या 

भूनमकेत ननजाम राज्याला पाहणे अवश्यक अह.े 

ननजाम राज्यात वरकड शोषण करणारे वतनदार, 

जमीनदार अनण जागीरदार यांच्याकडून होणारे 

शोषण ह े ऄत्यंत शनदनीय होते. सरंजामशाही 

व्यवस्था अनण नतच े स्वरूप जाणण्यासाठी हदै्राबाद 

राज्यात ननमाथण झालेल्या सरंजामी व्यवस्थेला 

समजून घेणे ऄत्यंत महत्वाचे अह.े संस्थानाच्या 

सोळा नजल्ह्यांपैकी अठ नजल्ह ेतेलगंणातील होत.े या 

तेलगंणमध्ये शेतीची रचना जमीनदारी पद्धतीची 

होती. म्हणजे मूठभर जमीनदारांच्या मालकीची 

हजारो हरे्कटर जमीन होती. गावेच्या गावे एकेका 

जमीनदाराच्या मालकीची होती. बाकी त्यांचे सवथ 

शेतमजूर वेठनबगार ऄथवा कुळे होती.१  

मराठवाडा हा मराठी भानषकांचा, कनाथटक 

हा कन्नड भानषकांचा, तलेगंणाचा भाग तलेग ुभानषक 

लोकांचा होते.  ननजामकालीन हदै्राबाद राज्यातील 

मराठवाडा भाग ज्यामध्य े तत्कालीन औरंगाबाद, 

बीड, परभणी, नांदडे अनण ईस्मानाबाद या पाच 

नजल्ह्याचा समावेश होता. त्या भागात सरंजामशाही 

पद्धती नवकनसत झाली होती. सरंजामशाहीमध्य े

ऄपेनक्षत ऄसते त े म्हणजे वरकड शोषण करणारी 

ईतरंड. ननजाम राज्यातील लोक ह े जमीन महसूल 
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देण्यासाठी हदै्राबाद राज्याला जबाबदार होते. 

आंग्रजाना ननजाम सते्तला अपल्या ऄधीन करण्यासाठी 

ननजामच्या कें द्रीय सते्तचे नवभाजन ह े नवनवध 

जागीरदार, जमीनदार अनण सरंजामदार, वतनदार, 

पाटील, कुलकणी यांच्याकडे होणे त्यांच्या फायद्याचे 

वाटत होते. हा ईदे्दश साध्य करण्यासाठी ननजाम 

सते्तच्या सरंजामी स्वरूपाला रटकवणे महत्वाचे होते.  

ननजाम सरकारने महसूल प्रश्नाच्या 

सोयीसाठी ऄनेक जागीर ननमाथण केल्या होत्या. 

जहागीरदार अनण वतनदार हचे ननजाम राज्य 

रटकवण्यात महत्वाचे होते. राज्याचा  ५६ टके्क भूभाग 

ददवाणी ऄंतगथत, ३२ टके्क भूभाग हा पायगा व 

जहानगर ऄंतगथत अनण १० टके्क भाग हा सफेखास 

ऄंतगथत येत होता.२ जहानगरदारी, वतनदारी अनण 

आतर ऄनुदाने दउेन अपल्या राज्याला एक 

सुरक्षाकवच ननमाथण करणे ह ेमहत्वाचे ईदद्दष्ट ननजाम 

सरकारचे होते. राज्याची अर्थथक मजबुती अनण 

संकटाच्या काळात लष्करी मदत ह े दहुरेी ईदद्दष्ट या 

सरंजामी व्यवस्थेमुळे शर्कय होते. जहानगरी भूभाग हा 

ऄत्यंत मागासलेला होण्याच्या पाठीमागे जहानगरी 

ऄंतगथत होणारे शोषण होय. सरकारचा नहस्सा 

देण्याबरोबरच पेशकश अनण नजराणा यांच्या 

माध्यमातूनही ऄनधकचे शोषण स्थाननक जमीनदार 

ककवा जाहनगरदार करत होते. त्याचबरोबर बरचसे 

तालुके ह े ऄलत्मगा जहानगर, जात जाह्गीर, मिा 

आत्यादी ऄंतगथत नवभानजत करण्यात यते.3  

जहागीरदार हा त्या भागातील प्रशासक होता. 

त्याच्या ऄन्यायानवरुद्ध न्याय नमळण्यात ऄनेक 

ऄडचणी होत्या. तो राज्याचा नोकर अनण 

अर्थथकदषृ्या सामर्थयथशाली व्यिी होता. त्यामुळे 

त्याचा अपल्या भागात वचक ऄसे.  

तत्कालीन जहानगरी ह्या पारंपाररक पद्धतीन े

चालत होत्या. जहानगरीत जहागीरदाराचे ननयम 

चालत. शेतकरी वगाथचे शोषण करणे अनण महसुलाचे 

ऄपहरण करण े ह े ननत्याचीच बाब होती. 

जहागीरीतील प्रशासन चालवण े पूणथतः 

जहानगरदाराच्या आच्छेवर ऄवलंबून होते. कें द्रीय 

सरकार अनण जनता यांच्यात मध्यस्थ म्हणून त्यांची 

भूनमका महत्वपूणथ होती. जहानगरदाराची लहर हीच 

कृपा मानली जात. ‘ननजामाने ननमाथण केलले्या 

जहानगरी कमालीच्या बुरसटलेल्या, ऄन्याय, 

शोषणपद्धतीचा ऄवलंब करणाऱ्या होत्या. जहानगरी 

ऄसलले्या भागातील प्रशासन नाममात्र, 

जहानगरदारांच्या लहरीप्रमाण ेचालत.४ 

शेतकरी हा ननजामकालीन ऄथथव्यवस्थेचा 

अधार ऄसला तरी त्याचे शोषण होत होत े अनण 

त्याच्या शोषणात वरील सरंजामी व्यवस्था ही 

महत्वाची होती. ननजामी शासनात मध्यस्त 

ऄनधकारी ह े शोषणात महत्वाचे होते. शेतीचा कर 

घेण्याचा ऄनधकार ननजाम सरकार जोपासत मात्र 

शेतकरी अनण शेती यांच्या नहताची काळजी घेण्याची 

जबाबदारी सरंजामी व्यवस्थेतील लोकांवर सोडली 

जात मात्र महसूल गोळा करण ेअनण त्याचा ठरललेा 

भाग ठेउन ईवथररत भाग स्वतःच्यासाठी वापरण े

यानशवाय ह े जमीनदारी, जागीरदारी प्रशासन 

कोणतेही कायथ करत नसत. संपूणथ प्रशासकीय रचना 

ही भ्रष्ट होती अनण शेतकरी वगथ हा सवाांना महसूल 

देणारा एक घटक होता. ‘‘संपूणथ प्रशासकीय ईतरंड ही 

शेतकरी वगाथचे शोषण करणारी होती अनण शेतकरी 

हा सवाांसाठी देणारा.५ जहागीरदारदारांप्रमाण े

संस्थानात वतनदार देखील महत्वाचे होते. 

‘गावाकररता ककवा देशासाठी करीत ऄसलले्या 

कतथव्यबद्दल त्या व्यिीच्या ईपजीनवकेकररता, 

मानमरातब राखण्यासाठी अनण जनतेचे ददलले े व 

वंशपरंपरेन े चालणारे ईत्पन्न म्हणजे वतन. यात 

चाकरी, वृत्ती, ऄनधकार, हक्क, नेमणूक यांचा ऄतंभाथव 

होतो व ह े हक्क अनण तदानुषंनगक कतथव्य े

ईपभोगण्याची राजमान्य अनण लोकमान्य पद्धत 

म्हणजे वतनसंस्था होय.’ ६ 

शेतकरी वगाथच्या शोषणात वतनदाराची 

भूनमकाही महत्वपूणथ होती. या वतनदारांमध्य े

पाटील. कुलकणी, देशमुख, सरदेशमुख, देशपांडे, 

सरदेशपांडे अनण महाजन ऄस े ऄनेक वतनदार होत े

ज्यांचा ननजामाच्या महसूल प्रशासनात अनण 

सामर्थयाथत मदत होत होती. वतनदार अपल्या 

ताब्यात येणाऱ्या गावात ककवा वतनात महसूल, 

पोलीस अनण न्यायदानाचे कायथ देखील संपन्न करीत 

होते. ‘जहानगरदाराप्रमाण े वतनदार अपल्या 

कायथक्षेत्रात शेतकरी व प्रजेचे अर्थथक शोषण करीत 

तसेच शेतसारा वसुलीसाठी प्रसंगी मारहाणही 

करीत.’८ राज्यातील वतनदार, जमीनदार व 

जहागीरदार ह े शेतकरी वगाथच्या द्रव्याचे ऄपहरण 

ननजामाच्या वतीने करत होते. मग या लढ्यात 

सरंजाम नवरुद्ध जनता ऄसेही या संघषाथचे स्वरूप 

ऄसायचे. ‘वतनदार, जमीनदार व जहागीरदार ह े

ननजामाच्या बाजूचे अनण सामान्य शेतकरी कुळे 

म्हणजे प्रजा ही ननजामाच्या नवरुद्ध.’९  

ईपरोि सवथ बाबी अनण शतेकरी शोषणाचा 

पररणाम म्हणनू शतेकरी वगाथत ऄसंतोष ननमाथण 

झाला. पररणाम म्हणून ननजामकाळात ऄनेक शेतकरी 

बंडे झाली अनण ती बंडे शमनवण्यासाठी सरकारला 
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लष्करी मदत घ्यावी लागली. शेतकरी वगाथचा हा 

ऄसंतोष नंतर हदै्राबाद मुनिसंग्रामात या 

अंदोलनाचा अधार बनला. 
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