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छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या कृषी व उद्योग(व्यवसाय) धोरणाचे अध्ययन :-

1Dr. Vasant Nanarao Patange 

1Assistant Professor 

1A.R.B.Art's, Commerce & Science, College, Shendurni, Dist. Jalgaon 

प्रस्तावना :-              

छत्रपती शिवाजी हे महाराष्ट्र ाचेच नवे्ह तर ते भारताचे मानश िंदू आहेत. ते केवळ वीर शिरोमनीच 

नव्हते तर कुिल सिंघटक व कुिल शनयोजनकार होते.शिवकाळापुवी सिंपूर्ण भारतभर परकीयािंचे 

वचणस्व होते व स्थाशनक राजे,सरदार हे त्ािंच्याच वचणस्वाखाली आपापसात लढत असत.महाराष्ट्र ातील 

जनता धमण-समाज यामधे्य शवखुरलेली होती त्ाचा फायदा घेवून परकीयािंनी आपली सत्ता शनमाणर् 

केली.अिा काळात शिवाजी महाराजािंनी स्व ळावर स्वराज्याची स्थापना करून महाराष्ट्र ाचे नाव 

जागशतक इशतहासात अजरामर केले.महाराजािंचे कायण सवणच के्षत्रात उत्तम असे होते प्रसु्तत 

शववेचनात शिवकालीन कृषी धोरर्ाचे अध्ययन करण्यात आले आहे.   शिवकाळात महाराष्ट्र ातील 

आशथणक व समाज जीवन हे िेती व्यवसायावर मोठ्या प्रमार्ात अवलिं  ून होते. ‘उत्तम िेती, मध्यम 

व्यापार व कशनष्ठ नोकरी’ या उक्तीप्रमारे् िेतीला अनन्य साधारर् असे महत्वाचे स्थान होते. 

िेतीवरच सवण गावगाडा अवलिं  ून असे.१७ व्या ितकात महाराष्ट्र ातील स्स्थत्िंतराचा पररर्ाम िेती व 

िेतकऱयािंच्या जीवनावर पडत होता.पावसाची अशनस्चचतता, शसिंचन सुशवधािंची कमतरता, नेहमीच 

युद्धाचा प्रसिंग, दुष्काळ ई. कारर्ािंमुळे महाराष्ट्र ातील िेती मागासलेली होती मात्र शिवकाळात 

िेतकऱयािंनी आत्महत्ा केल्या नाहीत, कारर् शिवरायािंचे िेती व िेतीशवषयक धोरर्च असे होते 

की, िेतकऱयािंची कधीही हेळसािंड होऊ शदली नाही.ितू्रिंच्या आक्रमर्ापासून िेती व िेतकरी 

वाचला पाशहजे याची काळजी महाराज घेत असत व तिी काळजी घेण्याचे सक्त आदेि आपल्या 

सैन्याला देत असत.
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सांिोधनाची उशिष्ट : 

1.शिवाजी महाराजािंच्या आशथणक धोरर्ाचे अध्ययन कररे्.

2. शिवाजी महाराजािंच्या कृषी धोरर्ाचे अध्ययन कररे्.

3. शिवाजी महाराजािंच्या व्यापार शवषयक धोरर्ाचे अध्ययन कररे्.

िेतकऱयाांना अर्थसहाय्य:-         

 दुष्काळाच्या काळात िेतकरी जगाला पाशहजे यासाठी शिवराय ठामपरे् त्ािंच्या पाठीिी उभे 

राशहले.अनेकवेळा ितू्रिंकडून जनावरे पळवून नेली जायची यामुळे िेतीसाठी आवचयक असर्ारी 

 ैलजोडी पळवून नेल्यामुळे िेती व्यवसाय करता येत नसे.अिा वेळेस गरजू िेतकऱयािंना  

 ैलजोडी व िेतीसारही आवचयक ते अथणसहाय्य देण्याचे व ते श नव्याजी देवून िेतकऱयािंच्या 

कुवतीप्रमारे् व सवडी प्रमारे् हप्त्याने वसूल करण्याचे आदेि शिवरायािंनी आपल्या अशधकाऱयािंना 

शदले होते.                                                                                                                      

“ज्याला िेत करावयास कुवत आहे आशर् त्ाला जोतास  ैल, नािंगर, पोटास दार्ा नाही, त्ावीर् तो 

आडोन शनकामी झाला असेल, तरी त्ाला रोख पैके हाती देवून दो चौ  ैलािंचे पैके,  ैल  देवावे, 

 ैलािंचे व गल्याचे पैके वाढी शदधी न करता मुदलच   उसने हळूहळू याचे ताविंगी माशफक घेत घेत 

उसूल द्यावा, जोवरी त्ाला ताविंगी येई तोवरी वागवावे.” िेतीसाठी आवचयक असर्ाऱया 

उपकरर्ािंची खरेदी करण्यासाठीही कजण देण्याची व्यवस्था शिवरायािंनी केली होती.िेतीतून अशधक 

उत्पादन घेण्यासाठी चािंगल्या उतृ्कष्ट् दजेदार श याण्यािंची आवचयकता असते ते घेण्यासाठी गरजू 

िेतकऱयािंना आशथणक मदत केली जात होती. ‘िेतकरी सुखी तर राजा सुखी, िेतकरी गरी  तर राजा 

गरी  आशर् राज्य गरी ’ म्हरू्न िेती व्यवसायाची भरभराट व्हावी यासाठी शिवरायािंनी िेतीला 

अथणसहाय्य देण्याचे धोरर् रा शवले होते.म्हरू्न ते अशधकायाणला आदेि देतात “या कलमास 

(िेतकऱयाला) जरी दोन लाख लारी पावेतो खचण कररिील आशर् कुर्ब्याची ख र घेऊन त्ाला 

तवानगी ये ती करून कीदण  कररसील, आशर् पद जमीन लावून दस्त जाजती करून देसील तरी 

साहे ा क ुल असतील”  सैन्याकडून िेती व िेतकऱयािंचे युद्धाच्या काळात नुकसान केले जात असे. 

उभी शपक कापली जायची व िेतकरी देिोधडीला लागायचे, महाराजािंनी मात्र िेतीचे व िेतकऱयािंचे 

नुकसान न करण्याची सक्त ताकीद आपल्या सैन्य व अशधकाऱयािंना शदली होती.िेतीच्या 

शवकासासाठी िेतसाऱयात सूट देरे्, सरामुक्त जमीन देरे्, त्ािंना सिंरक्षर् देरे् ई.उपाययोजना 

महाराजािंच्या काळात केल्या जात असत. िेतकऱयािंचे सिंरक्षर् हे शिवकाळात आद्य कतणव्य मानले 
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जाई व त्ात कुचराई झाल्यास परगण्याच्या वतनदाराना ज ा दार धरले जात होते. वतनदाराना 

वतन हे िेतीच्या शवकासाला अनुकूल पररस्स्थती शनमाणर् करावी यासाठीच शदले जात असे तसे  

महाराजािंचे  आदेि होते.

िेतकऱयािंच्या स्थलािंतरास महाराजािंच्या काळात फार महत्व शदले जात असे.त्ासाठी तेथील 

अशधकारी व वतनदाराना ज ा दार धरले जात होते. कारर् िेतकरी हे वतनदारािंच्या जाचामुळे 

स्थलािंतर करायचे शकिं वा त्ािंना स्वताच्या सिंरक्षर्ा  ा तची खात्री नसेल तर म्हरू्न हे स्थलािंतर होऊ 

नये यासाठी िेतकऱयािंची सवोतोपरी काळजी घेण्याची ज ा दारी तेथील वतनदारािंवर होती. रयतेने 

गाव सोडून जाऊ नये याची शविेष ख रदारी घेतली जात असे. गावामधे्य जर नवीन िेतकरी आले 

तर त्ािंची शविेष काळजी घेऊन त्ािंना सवोतोपरी सहाय्य देण्याचे धोरर् महाराजािंच्या काळात 

अवलिं श ले जात असे,याचा प्रत्य शिवाजी महाराजािंच्या अनेक पत्रावरून येतो.पेरर्ीच्या काळात 

िेतकऱयािंकडे थक ाकी असली तरी ती वसूल केली जात नसे उलट त्ाला आवचयकता असल्यास 

नवीन आशथणक मदत शदली जात असे.                                                               

जलशसांचन सुशवधा :-                                                                                              

              कृषी आधाररत अथणव्यवस्थेत कृषीच्या पायाभूत सोयी सुशवधािंना जास्त महत्व 

असते.त्ातही जलशसिंचन सुशवधािंना अशधक महत्व असते. शिवकाळापूवीही राजे महाराजे िेतीला 

जलशसिंचनासाठी शवशहरी, कालवे, नदी याद्वारे पार्ी पुरवठा केला जात असे, अनेक गावामधे्य 

सरकारच्या सहाय्याने  गावकरी छोटे  ािंध घालून त्ाचा उपयोग िेतीसाठी कररत असत.  िंधाऱयािंची, 

कालव्यािंची देखभाल कररे् ही गाव कायाांची ज ा दारी असायची, गावकऱयािंनी अशधकाशधक  ािंध 

 ािंधावे यासाठी सरकार नेहमी प्रोत्साहन देत असे मात्र आशथणक मदत खूप कमी केली जात 

असे.त्ामुळे जलशसिंचन सुशवधािंची िेतीच्या तुलनेने कमतरता होती. शिवरायािंच्या काळात  ागायती 

िेतीपेक्षा शजरायती िेती जास्त होती. 

िेतमाल शकमत धोरण :-                            

स्वराज्यात िेतमालाला रास्त भाव शमळेल याची दक्षता शिवराय घेत असत. महाराजािंचे 

अशधकाऱयािंना  ‘येका भाजीच्या देठा’ चीही अपेक्षा न करता टू नेकाने वागले पाशहजे असे सक्त 

आदेि होते.रयतेचा वाटा रयतेला पोहचता करून राजभागाची वसुली केली जात असे.अनेकवेळा 

धान्यरूपाने गोळा झालेला सारा अशधकारी ते धान्य सािंभाळण्याचे जोखीम नको म्हरू्न  ाजारभावाने 

शवकत असत यामुळे सरकारचा तोटा होत असे.याकररता अशधक शकमत येई पयांत ते धान्य 
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साठवण्याचे आदेि अशधकाऱयािंना होते. हिंगामाच्या काळात िेतमालाचा पुरवठा अशधक असे 

त्ामुळे त्ाच्या की िंमती कमी होत असत अिा वेळी तो िेतमाल अशतररक्त मो दला देऊन खरेदी 

करावा व िेतकऱयािंची हानी कमी करण्याच्या सूचना अशधकाऱयािंना होत्ा. अशधक शकिं मातीसाठी 

िेतमाल परराज्यात नेऊन शवकला जात असे.िेतमालाला शकिं मत चािंगली शमळण्यासाठी तो एका 

 ाजारऐवजी शवशवध राज्यातील  ाजारात शवकावा व त्ात तोटा होता कामा नये अिी सूचना 

महाराजािंची असायची. आरमार उभारर्ीसाठी शकिं वा इतर कारर्ािंसाठी लाकडािंची शकिं वा इतर कृषी 

साधनािंची आवचयकता असल्यास ते त्ा िेतकऱयािंच्या परवानगीने व योग्य मो दला देऊन शवकत 

घेण्याचे आदेि महाराजािंचे होते.िेतकऱयािंना योग्य मो दला देऊनच िेतीची सिंपादरू्क केली जात 

असे. िेतमाल  ाजाराचा शवस्तार व्हावा यासाठी शवशवध राज्यातून व्यापारी आपल्या राज्यात 

खरेदीला येतील अिी व्यवस्था महाराजािंनी केली होती.                                                                 

महसूल पद्धती :-           

 शिवाजी महाराजािंच्या काळात जमीन महसूल प्रर्ालीचे वतनदारी (जहागीरदारी) नसून 

रयतवारी होती. देिमुख, देिपािंडे, पाटील व चार गावकरी यािंच्या सशमतीकडून खेड्याची महसूल 

शनस्चचती केली जात असे.शिवाजी महाराजािंनी आपल्या काळात जशमनीची मोजदाद योग्यपरे् 

करून तिी कायमस्वरूपी नोिंद ठेवण्याचे धोरर् अवलिं श ले होते व त्ावरून िेतसारा आकारला 

जात असे. अशधकाऱयािंकडून जशमनीची पाहर्ी करून िेतसारा शनस्चचत केला जात असे. जशमनीची 

शतच्या सुशपकतेवरून शवभागर्ी केली जात होती.सुपीक, मध्यम, कमी सुपीक जमीन व पडीक 

जमीन इ. िेतीत कोर्ती शपक घेतली जातात त्ाचे उत्पादन शकती यावरून िेतसारा शनस्चचत होत 

असे.िेतकऱयािंची िेतसाऱयासिं धी काही तक्रार असल्यास त्ाचा योग्य पद्धतीने शनवाडा केला जात 

असे.शिवाजी राजािंच्या काळात रोखीने व वसू्तच्या स्वरुपात अिा दोन्ही प्रकारे िेतसारा वसूल केला 

जात असे.दोन्ही िंचे शमळून हे िेतसाऱयाचे प्रमार् २/५ इतके असावे असे इशतहासकारािंचे अिंदाज 

सािंगतात.शजरायती जशमनीच्या तुलनेत  ागायती िेतीवर अशधक िेतसारा आकारला जात 

असे.शिवरायािंच्या काळात रयतेचा छळ करून िेतसारा वसूल केल्याचे इशतहासात आढळून येत 

नाही. रजनी परराज्यात आक्रमर् करतानाही आक्रमर् मागाणत येर्ाऱया िेतीचे नुकसान होर्ार नाही 

याची काळजी घेतली.यावरूनच िेती व िेतीशवषयी असर्ारा दृष्ट्ीकोन आपल्या लक्षात 

येतो.चौथाई, सरदेिमुखी, वतनदारी महाराजािंच्या काळात होती मात्र वतनदारािंच्या  िंडखोर, जुलमी 

प्रवृतीना महाराजािंनी आळा घातला. वतनदारानी सवणसामान्यािंप्रमारे् राहण्याचे फमाणन राजािंनी शदले 

होते. वतनदारािंची शमजासखोरी  िंद केली होती.वतनदारानी रयतेिी से्नहाने वागण्याचेही महाराजािंनी 
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सुचशवले होते.त्ामुळे अनेक वतनदार सिंधी शमळताच शिवरायािंशवरोधात कट कारस्थान कररत असत 

वतनदारानी केवळ कारकून मिंडळीच्याच आधाराने िेतसारा वसूल न करता स्वत रयतेमधे्य जावून 

तो वसूल करावा ज्यामुळे रयतेची शवचारपूस होईल अिी महाराजािंची अपेक्षा असे. कारर् हा 

िेतकरी वगण महाराजािंच्या लष्कराचा कर्ा होता.       

शिवाजी महाराजािंची जमीन महसूल पद्धती योग्य, न्याय, मानवी व िेतीला पोषक होती.गँ्रट डफनेही 

शिवाजी राजािंच्या महसूल प्रर्ालीची शे्रष्ठता मान्य केलेली आहे. यावरूनच शिवकालीन महसूल 

पद्धती ही उतृ्कष्ट् होती असे म्हर्ता येईल.                                                                                                            

वतथमान कृषी धोरण : -             

 शिवाजी महाराजािंच्या काळातील कृषी धोरर् िेतकरीशहत डोळ्यापुढे ठेवून रा शवले जात 

असे. आजच्या काळात मात्र िेती आशर् िेतकरी नेहमीच िासकीय धोरर्ािंची उपेक्षा भोगत 

आहे.भारतात हररतक्रािंती झाली कृषी उत्पादनात नवनवीन पद्धती, तिंत्रज्ञान आले पर् िेती इतर 

के्षत्राप्रमारे् प्रगती करू िकली नाही हे वास्तव आहे. महाराष्ट्र ात िेतकरी आत्महत्ािंचे प्रमार् 

शदवसेंशदवस वाढत आहे.पूवीच्या काळी परकीय आक्रमर्ामुळे िेतीचे सवाणत जास्त नुकसान होत 

असे आता मात्र तिी पररस्स्थती नसूनही िेतीची तुलनेने प्रगती साधता आली नाही हे िेतकऱयािंचे 

दुदैव म्हर्ावे लागेल. शिवाजी महाराजािंच्या काळात िेतकऱयािंना सहजतेने शवशवध कारर्ािंसाठी 

आशथणक मदत शदली जात होती व तीही मदत श नव्याजी स्वरुपात होती.आज मात्र राष्ट्र ीयकृत  ँक, 

सहकारी  ँकाचे शवस्ताररत जाळे असूनही त्ा िेतकऱयािंना कजण देण्यासाठी टाळाटाळ कररत 

आहेत.िेतकरी सावकाराच्या कजण सापळ्यात अडकला आहे त्ा सापळ्यात तो आयुष्यभर धडपडत 

आहे.िेतीला जलशसिंचन, वीज ई. पायाभूत सुशवधािंची कमतरता आहे.शिवाजी महाराजािंच्या काळात  

कृषीमालाला योग्य शकिं मत शमळावी या कररता अशधकाऱयािंना सक्त ताकीद असायची तिी तक्रार 

असल्यास सिं िंशधत अशधकाऱयािंवर कठोर कारवाई केली जात होती.आज मात्र िेतमालाला हमीभाव 

िासन जाहीर करूनही िासनाच्या खरेदी कें द्राची सिंख्या कमी असल्यामुळे िेतकऱयािंना हमीभाव 

शमळत नाही. िेतमालाचे अनेक व्यापारी त्ािंच्या मजीनुसार शकिं मतीत घट करतात व िेतमाल 

वजनातही िेतकऱयािंची लुट केली जाते.िेतीसाठी असर्ाऱया अनेक योजनािंची अिंमल जावर्ी 

प्रभावीपरे् होत नाही.सुधाररत श याण्यािंच्या नावाखाली िेतकऱयाला सराणस दुय्यम दजाणच्या 

श याण्यािंची शवक्री राजरोसपरे् केली जाते.पूवीच्याकाळी  िेती उत्तम समजली जात होती ती आता 

कशनष्ठ समजली जाते.वतणमानात अनेक िेतकरी हे उत्त्पनाचे पयाणयी साधन नाही शकिं वा केवळ 

वशडलोपाशजणत िेती आहे म्हरू्न ते  िेती कररत आहेत. आधुशनक काळात औद्योगीकरर् आवचयक 
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आहे पर् िेतीला पूर्णता: दुलण कू्षन चालर्ार नाही.रजनी िेतकऱयािंचे स्थलािंतर होर्ार नाही याची 

शविेष ख रदारी घेतली. स्थलािंतर झाल्यास तेथील वतनदार त्ाला ज ा दार असे. त्ानिंतर 

म.गािंधीनीही खेड्याकडे चला अिी साद घातली कारर् ग्रामीर् भाग समृद्ध असेल तरच देि समृद्ध 

होईल.वतणमान पररस्स्थतीत असे शदसून येते की,ग्रामीर् भागातून स्थलािंत रािंचे प्रमार् वेगाने वाढत 

आहे यामुळे खेडी ओस पडत चालले आहेत.भशवष्यात तर या ही पेक्षा शवदारक शचत्र खेड्यािंचे 

पाहायला शमळेल.स्थलािंतरामुळे िहरीभागािंवर अशतररक्त तार् शनमाणर् होत आहे.शिवकाळात अन्न, 

पार्ी याचे अचूक व्यवस्थापन होईल याकडे महाराजािंचे लक्ष असे हे त्ािंच्या अनेक पत्रावरून स्पष्ट् 

होते.आज मात्र पाण्याचे व्यवस्थापन सुयोग्य पद्धतीने न झाल्यामुळे तीव्र अिा युद्धसदचय पार्ी 

समस्या शनमाणर् होत आहे.आजच्या या तिंत्रज्ञान युगात भारतीय िेती दुलण शक्षत राशहली आहे असे 

खेदाने म्हर्ावे लागेल.पुन्हा कृषी के्षत्रात शिवराज्य येण्यासाठी िेतीला वास्तवात प्राथशमकता देरे् 

आवचयक आहे.िेती आशर् िेतकऱयािंसाठी आज शिवाजी महाराजािंच्या िेतीशभमुख धोरर्ाची 

आवचयकता आहे.         

शिवकालीन उद्योग व व्यवसाय :-        

 शिवाजी महाराजािंच्या काळात खेडी व िेती हे त्ािंच्या अथणव्यवस्थेचा कर्ा होता. ग्रामीर् 

भागात िेतीिी सिं िंशधत अनेक छोटे व्यवसाय व उद्योग होते.हे सवण व्यावसाशयक स्थाशनक 

गावकऱयािंच्या गरजा पूर्ण करून उवणररत माल आजू ाजूच्या  ाजारपेठेत शवकत असत. प्रत्कजर् 

आपला जो पारिंपाररक व्यवसाय असे तोच व्यवसाय कररत असत वेगळा व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न 

फारसे कुर्ी कररत नसे.ग्रामीर् भागातील प्रते्क व्यवसायाला समाजात शनस्चचत स्थान असायचे व 

त्ािंना राजाकडून सिंरक्षर् शदले जात असे.शिवकाळात सुवर्ाणलिं कार व्यवसाय मोठ्या प्रमार्ात केला 

जात होता. ाजारपेठेची भरभराट होण्यासाठी व्यापाऱयािंना सवलती द्याव्या लागत.व्यापारीवगण ज्या 

 ाजारपेठेत सुरशक्षततेची हमी असेल अिाच  ाजारपेठेला प्राधान्य देत असत.शिवकाळात या 

व्यापाराला सिंरक्षर् देण्याची पुरेपूर काळजी शिवाजी महाराजािंनी घेतली होती.कारर् त्ाशिवाय 

व्यापाराची भरभराट होऊन राज्याची आशथणक पररस्स्थती सुधारर्ार नव्हती याची खात्री राजािंना 

होती.शिवाजी राजािंनी व्यापार वृद्धीसाठी व्यापार सवलती व जकातीत सूट शदल्याचे अनेक 

उदाहररे् त्ािंच्या पत्रातून आढळतात.शिवाजी महाराजािंनी आपल्या शकल्यावर, खेड्यािंमधे्य अनेक 

नवीन  ाजारपेठ वसशवल्या होत्ा. शिवकाळात कोकर्ात चौल, दाभोळ, शभविंडी, कल्यार्, पेर् ई. 

शठकार्ी व्यापारी कें द्र होती. महाराजािंनी इिंग्रज, डच व फ्रें च यािंच्यािीही व्यापार वाढशवण्याचा प्रयत्न 

केला.शिवाजी महाराजािंनी आपले आरमार समृद्ध करण्यासाठी जहाज  ािंधर्ी उद्योग सुरु केला 
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होता.कोकर्ात मीठ तयार करून शवकण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमार्ात केले जात असे,अनेक इिंग्रज 

व्यापारी महाराष्ट्र ातील शवशवध  ाजारपेठातून स्वस्तातील वसू्त खरेदी करून त्ा युरोपला शवक्री 

कररत असत. इतर देिातून येर्ाऱया मालावर जकाती आकारल्या जात असत.स्वदेिी उद्योग व 

व्यवसायािंना सिंरक्षर् सुद्धा या जकातीमुळे शमळत असे. स्थाशनक भागातील एखाद्या वसू्तला शवदेिी 

वसू्तमुळे उठाव नसेल तर अिी शवदेिी वसू्त  ाजारपेठेत कमी करण्यासाठी त्ावर जास्त जकात 

आकारर्ीचे आदेि महाराजािंचे होते. यामुळे राज्याचे उत्त्पन वाढून स्थाशनक उद्योगािंना सिंरक्षर् 

शमळत असे.थोडक्यात स्वराज्यातील उद्योग व्यवसायािंना सिंरक्षर् देण्याचे धोरर् राजािंचे होते असे 

आढळून येते. अनेक शवदेिी व्यापाऱयािंचे महाराष्ट्र ािी घशनष्ट् सिं ध होते. दारुगोळा,  िंदुका, तोफा ई. 

वसू्त इिंग्रजाकडून खरेदी केल्या जात असत.मात्र इिंग्रजािंना महाराजािंनी अिंतगणत व्यापारापासून दूर 

ठेवले होते.त्ामागे स्थाशनक व्यापाऱयािंना त्ािंच्या स्पधेची झळ  सू नये हा मुख्य हेतू होता व इिंग्रजािंचा 

अिंतगणत राजकारर्ात हस्तके्षप वाढू नये असाही उदे्दि होता. म्हर्जेच इिंग्रजािंचा धोका महाराजािंनी 

सवाणत अगोदर ओळखला होता.म्हरू्नच त्ािंनी इिंग्रजािंचा गरजेपुरता वापर केला पर् त्ािंचे स्तोम 

माजू शदले नाही.प्रते्क वसू्तच्या व्यवसायावर कर आकारर्ी केली जात होती.मात्र ही कर आकारर्ी 

केल्यामुळे गरर ािंचे हाल होर्ार नाहीत याची काळजी घेतली जात असे.स्वराज्याला कराच्या 

माध्यमातून शमळर्ाऱया उत्त्पनाचा मोठा भाग सिंरक्षर् व्यवस्थेवर केला जात होता. आज महाराष्ट्र ात 

औद्योशगक दृष्ट्या प्रगत राज्य म्हरू्न ओळखले जाते मात्र या औद्योशगकरर्ाचे कें द्रीकरर् 

मुिं ई,पुरे्,नाशिक यािंसारख्या िहरािंमधे्यच झालेले शदसून येते.ग्रामीर् महाराष्ट्र  मात्र या 

औद्योशगकरर्ा पासुन उपेशक्षत राशहला आहे. ग्रामीर् भागात उद्योगािंचा शवकास शवस्तार होण्यासाठी 

शिवकालीन उद्योग व्यवसाय धोरर्ािंची शनतािंत आवचयकता आहे.                                                                    

शनष्कषथ :-           

 शिवाजी महाराजािंचा शिवकाळ म्हर्जे भारताच्या इशतहासातील सुवर्णकाळ होता असेच 

वररल शववेचनावरून म्हर्ावे लागेल.शिवाजी राजािंनी खयाण अथाणने रयतेचे राज्य स्थापन केले.त्ािंची 

थोरवी शवदेिी इशतहासकारानीही मान्य केली. ितु्रप्रदेिातील रयेतेलाही शिवाजी महाराजानी व 

त्ािंच्या सैन्यानी त्रास शदला नाही. राजािंची योग्यता सािंगताना जगातील इशतहासकार सािंगतात की, 

महाराज हे थोर व्यस्क्तमत्व, धाडसी योद्धा व युद्धकला पारिंगत राजा, िुद्ध िील, उदार व सशहषू्ण, 

समाजवादी समाज सुधारक असे सवणगुर् सिंपन्न होते.शिवाजीचे राज्य म्हर्जे आदिण स्वराज्य 

होते.महाराजािंनी महाराष्ट्र ात घालून शदलेली उदाहररे्, सवयी,रुजशवलेली एकीची भावना यामुळे 

ितू्रच्या मनात धास्ती  सली होती.महाराजािंचे िेती व िेतकऱयाशवषयी धोरर्, महसूल 
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पद्धती,आशथणक धोरर्, उद्योग व व्यवसाय धोरर् हे रयतेला डोळ्यासमोर ठेवून रा शवली जात होती. 

शिवाजी महाराजािंनी परमुलुख लुत्तानाही श्रीमिंतािंचीच लुट केली तीही केवळ आशथणक इतर लुट मात्र 

केली नाही.म्हरू्नच इशतहासकार महाराजािंना ‘चाररत्र्य सिंपन्न कुिल सेनापती आशर् कतृणत्विाली 

राजनीतीज्ञ’ म्हर्तात. तसेच एखादे राज्य शनमाणर् करण्यासाठी आवचयक असर्ारे सवण गुर् त्ािंच्यात 

होते. शिवाजी रजनी इिंग्रजािंचे सिंकट अगोदरच ओळखले होते व त्ािंना स्वराज्यात लुड ुड करण्यास 

सक्त मनाई होती.वररल सवण शवचलेषर्ावरून शिवाजी महाराजािंची कृषी, उद्योग व व्यवसाय आशर् 

एकुर्च योग्यता व कामशगरी स्पष्ट् होते. 

ज्याप्रमारे् सूयण पृथ्वी वरून जेवढा शदसतो त्ापेक्षा लाखो पटीने मोठा आहे.त्ाच प्रमारे् युगप्रवतणक 

शिवाजी महाराज माशहत आहेत त्ापेक्षाही लाखो पटीने मोठे आहेत. आज आपल्या देिाला 

शिवाजी महाराजािंसारख्या जनतेला अनुकूल अिा धे्यय धोरर्ािंची आवचयकता आहे.तरच पुन्हा 

शिवराज्य शनमाणर् करता येईल. राजािं द्दल म्हटले जाते की,      

झाले बहू, ‘आहेतही बहू’ आशण होतीलही बहू परांतु यासम नाही
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