शेतकर्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!
या लढ्याला पािठंबा देऊया!!

नीरज जैन

िदल्लीच्या सीमेवर शेतकर्यांनी आपला
महासंग्राम स�
ु के ल्याला आता 50 िदवस झाले
आहेत. प�ु ष, मिहला, मल
ु े आिण वृद्धांसह
िकत्येक लाख शेतकरी देशाच्या राजधानीच्या
सीमेवर ऐितहािसक धरण्यावर बसले आहेत.
काही मिहन्यांपवू ीर् मोदी सरकारने जे तीन
शेतीिवषयक कायदे देशाच्या माथी मारले आहेत
त्यानं ा मागे घेण्याची मागणी शेतकरी करत
आहेत. देशातील स�ाधार्यांच्या धोरणाला इतकं
जोरदार आिण स्फुतीर्दायक आव्हान आपण खपू काळानतं र पाहत आहोत. या आदं ोलनाने
फ� शेतकर्याच्ं याच नव्हे तर सवर् क�कर्याच्ं या मागण्या उचलल्या आहेत, आिण म्हणनू हा
लढा अिधक प्रेरणादायी झाला आहे.
कें द्रात स�ेवर असलेल्या फॅ िसस्ट सरकारने असा िवचार के ला असावा क� िदल्लीच्या
िहवाळ्यातील थडं ीत, शेतकर्यानं ा मोकळ्या िठकाणी, उघड्यावर तळ ठोकायला भाग
पाडून त्यांची इच्छाश�� मोडली जाऊ शकते. पण फॅ िसस्टांना काय मािहत बंधत्ु वाच्या
सामथ्यार्मध्ये बोचणार्या थंडीला िवरोध करण्यासाठीचा उबदारपणा आहे ते. आिण
त्यािशवाय, आपले चैतन्य वाढवण्यासाठी त्यांच्याकडे चळवळीची गाणी, घोषणा, रॅ ली,
त्यांची पयार्यी माध्यमे, कबड्डी सामने, स्क�ट आिण नाटकं आहेतच. व्यि�वाद, जातीवाद,
गंडु िगरी, द्वेष, भेदभाव �ा आिण अशा सडलेल्या मल्ू यांच्या खरु ाक�वर वाढलेल्या
फॅ िसस्टांना या सवर् गो�ींबद्दल काहीच मािहती नसते.
स�ु वातीला मोदी सरकारने िदल्ली शहरावर जणू काही शत्रसु ैन्याचा हल्ला होत आहे
अशा थाटात मोचेर्बांधणी के ली, अिहसं क शेतकर्यांवर अश्रधू रू आिण पाण्याच्या फवार्यांचा
मारा के ला, पण आदं ोलनाच्या ताकदीपढु े त्यांना भिू मका बदलायला लागली. शेतकर्यांना
िबनशतर् वाटाघाटींसाठी बोलवावे लागले. या सरकारचे चा�रत्र्य पाहता, हा फ� वेळ
काढण्याचा आिण आदं ोलकांना थकवण्याचा एक डावपेच होता. खरे तर त्यांची मल
ू भतू
धोरणे बदलण्याचा स�ाधार्यांचा कोणताही हेतू नाही. असे असले तरी, गृहमंत्री अिमत शहा
यांच्या नेतत्ृ वाखाली कें द्र सरकारने वाटाघाटी स�
ु के ल्या आहेत, हा देखील शेतकरी
आदं ोलनाचा काही छोटा िवजय नाही. शेतकर्यांच्या आंदोलनाला देशभरातनू पािठंबा
िमळत आहे आिण लोक शेतकर्यांच्या समथर्नाथर् मोचेर् काढत आहेत.
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तीन नव्या कृ षी कायद्यांवरील मख्ु य आ�ेप काय आहेत, त्यांचा शेतकर्यांवर, सवर्
सामान्य क�करी जनतेवर आिण देशावर काय प�रणाम होणार आहे, हे खाली थोडक्यात
मांडलं आहे.
तीन कृषी कायदे
शेतकर्यांचा देशव्यापी िनषेध व िवरोधी प�ांनी िवरोध दशर्िवला असनू ही संसदेतील
लोकशाही प्रिक्रयेला डावलनू भाजप सरकारने मंजरू के लेले तीन कायदे म्हणजे:
• Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation)
Act {िकंवा, शेतकरी उत्पादन व्यापार व वािणज्य (प्रोत्साहन व सल
ु भता) कायदा म्हणजे
कृ षी उत्पन्न बाजार सिमतीला बगल देणारा कायदा};
• Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance
and Farm Services Act –{शेतकरी (सबलीकरण आिण सरं �ण) िकंमत हमी आिण
शेती सेवा कायदा म्हणजे करारावर कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणारा कायदा}; आिण
• Essential Commodities (Amendment) Act – {अत्यावश्यक वस्तू (सध
ु ारणा)
कायदा (थोडक्यात सांगायचं तर साठे बाजी आिण काळाबाजारीला कायदेशीर मान्यता
देणारा कायदा)}
कृषी उत्पन्न बाजार सिमतीला बगल देणारा कायदा: खरंच मु�बाजाराला वाव
देणार का ?
या कायद्यामळ
ु े आज भारतात उभी असलेली शेतमाल खरे दी-िवक्र�ची संपणू र् यंत्रणाच
संप�ु ात येणार आहे. कृ षी उत्पन्न बाजार सिमती (APMC िकंवा एपीएमसी) ही राज्य
सरकारने मान्य के लेली अशी बाजारपेठ आहे, िजथे शेतकरी आपला माल परवानाधारक
लोकांना िकंवा आडत्यांना िवकू शकतात. याच बाजारामध्ये गरीबांपयर्ंत स्वस्त अन्नधान्य
पोहोचवणार्या रे शनव्यवस्थेसाठी धान्याची खरे दी होते. नवीन कायद्यामळ
ु े शेतकर्यांना
बाजारसिमतीच्या बाहेर असलेल्या कोणत्याही बाजारात माल िवकण्याची परवानगी
िमळणार आहे.
सरकारचा दावा आहे क� असे के ल्यामळ
ु े शेतकरी आता बाजार सिमतीला बांधील न
राहता देशभरातील म�
ु बाजारात कुठे ही आपला माल िवकून उ�म िकंमत िमळवू शकतात.
हा दावा मख
ू पर् णाचा आहे. या देशात 86% शेतकर्यांकडे पाच एकरपे�ा कमी जमीन
असताना अशी अपे�ा करणे क� सामान्य शेतकरी उदा. महाराष्ट्रातील सातार्यातील
शेतकरी बैलगाडीत आपला माल भ�न मध्यप्रदेशातील इदं रू ला जाऊन िवके ल िकंवा
पंजाबच्या लिु धयानात जाऊन िवके ल, हे हास्यास्पद आहे. स्वतःच्या राज्यातही दरू च्या
बाजारात चागं ला भाव िमळत असल्याचे ठाऊक असले तरी दरू जायला ते तयार नसतात.
खरे तर छोट्या शेतकर्याला आपला माल लवकरात लवकर िवकण्याची गरज असते.
कृ षी कायदे रद्द करा!
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म्हणनू च राष्ट्रीय कृ षी आयोगाने (National Commission on Farmers) अशी िशफारस
के ली होती क� प्रत्येक शेतकर्यापासनू 5 िक.मी. पे�ा कमी अतं रावरच कृ षी उत्पन्न बाजार
सिमती असली पािहजे.
िबहार: 2006 मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार सिमती कायदा बरखास्त के ला
कें द्र सरकार आज जे देशभरात क� पाहत आहे ते िबहारमध्ये आधीच अमं लात आले
आहे. 2006 मध्ये िबहार राज्याने कृ षी उत्पन्न बाजार सिमती कायदा रद्द के ला आिण कृ षी
उत्पन्न बाजार सिमती बरखास्त के ली. सरकारचा असा दावा होता क� त्यामळ
ु े दलाल िनघनू
जातील, बाजार व्यवस्था अिधक कायर्�म होईल, शेतकर्यांना मालासाठी जास्त भाव
िमळे ल आिण शेतीमध्ये खाजगी कंपन्यांची गंतु वणक
ू वाढेल. 14 वषेर् झाली, िबहारचे
शेतकरी अजनू ही हा चमत्कार घडण्याची वाट पाहत आहेत.
• शेती �ेत्रात खाजगी गंत
ु वणक
ू वाढली नाही.
• राज्यामध्ये, रस्त्याच्या कडेला कुठल्याही पायाभत
ू सिु वधा नसताना शेकडो खाजगी मडं ् या
उभ्या रािहल्या आहेत. रस्त्यावर उभे राहण्याची जागा सोडली तर शेतकर्यासं ाठी
मालाच्या िवक्र�साठी कोणतीही आवश्यक सिु वधा या िठकाणी नाही.
• िबहारमधील शेतकर्याला दरू च्या बाजारात जाणे परवडत नाही म्हणनू जवळच्या
मंड्यांमध्ये ते स्वतःचा माल िवकतात.
• या मंड्यांमध्ये बोली लावली जात नाही. शेतकर्यांना व्यापारी अत्यंत कमी भाव देतात.
• जर काही गैरव्यवहार झाला तर शेतकर्यांना िफयार्द करायला कुठे च जागा नाही.
िबहार भारतातील मक्याच्या उत्पादनात
अग्रगण्य राज्य आहे. �ा वषीर् (2020) मक्याचा
जाहीर हमीभाव िक्वटं लला 1850/- �पये
असताना बह�तेक शेतकर्यानं ा 1000-1300 �पये
इतकाच िमळाल्याची नोंद आहे. गव्हासाठीही
िबहारमधील शेतकर्यानं ा हमीभावापे�ा 10-15%
कमी भाव िमळत आहे.
िबहारमध्ये म�
ु बाजार सधु ारणा पणू पर् णे
अपयशी ठरल्या आहेत हे स्प�च आहे. गेल्या वषीर् राज्यसभेत कृ िषमत्रं ी नरें द्रिसगं तोमर यानं ी
िदलेल्या आकडेवारीव�नही हे िसद्ध होते. ते म्हणाले क� देशात िबहारमधील शेतकर्यांचे
उत्पन्न सवार्त कमी आहे. िबहारमध्ये शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मािसक उत्पन्न फ� 3558
�पये आहे. ह�रयाणामध्ये हा आकडा 14,343 �पये व पंजाबमध्ये हा आकडा 18,000
�पयांच्या वर आहे. कारण पंजाब, ह�रयाणामध्ये देशातील सवोर्�म कृ षी उत्पन्न बाजार
सिमतीचे जाळे आहे. यातनू हे िसद्ध होते क� म�
ु बाजारामळ
ु े शेतकर्यांना फायदा होतो �ा
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म्हणण्याला काही अथर् नाही.
िबहारची शेती िकती संकटग्रस्त आहे याचा अंदाज आपल्याला िबहारमधनू
पोटापाण्यासाठी बाहेर पडलेल्या आिण इतर राज्यांमध्ये स्थाियक झालेल्या लाखो
स्थलांत�रत मजरू ांव�नच येतो. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात सवार्त जास्त स्थलांत�रत
मजरू िबहारला परतले.
अमे�रका आिण युरोपमध्येही ‘मु� बाजार’ शेतकर्यांचे कल्याण करण्यात अपयशी!
जगभरात कोणत्याही देशात शेतमालाच्या म�
ु बाजारामळ
ु े शेतकर्यांचा फायदा
झाल्याचे िदसनू येत नाही - अगदी पा�ात्य िवकिसत देशांमध्येही नाही. यरु ोप-अमे�रके मध्ये
िकमान समथर्न मल्ू य (एमएसपी) नाही, आिण साठे बाजीवर कोणतेही िनयंत्रण नाही.
तीन कृ षी सधु ारणा कायद्यांद्वारे मोदी सरकार जी बाजारपेठ भारतात आणू इिच्छते,
अगदी तशीच पणू पर् णे म�
ु बाजारपेठ तेथे आहे. या म�
ु बाजारावर कोणत्याही प्रकारचा
सरकारी अक
ं ु श नाही, कृ षी उत्पन्न बाजार सिमती, हमीभाव आिण साठे बाजीवर लगाम
नाही. तरीही या देशांमधील शेतकरी संकटग्रस्त आहे. 2018 साली तेव्हाचे अमे�रके च्या
कृ षी मंत्रालयाचे मख्ु य अथर्त� रॉबटर् जोहान्सन असे म्हणाले क� “1960 पासनू महागाईच्या
तल
ु नेत शेतकर्यांचे उत्पन्न वेगाने घसरले आहे.” िदवाळखोर शेतकर्यांचे एकूण नक
ु सान
42,500 कोटी डॉलर इतके आहे! अमे�रकन शेतकरी कसाबसा जगतोय, शेती करणार्या
प�ु षांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण एकूण जनतेच्या सरासरीच्या प्रमाणात दीड पट आहे.
त्यामळ
ु े िवकिसत देशांमधील शेती आज के वळ त्या देशांच्या सरकारांनी िदलेल्या प्रचंड
अनदु ानावर िटकून आहे. 2018 मध्ये जगातील 37 सवार्त श्रीमतं िवकिसत देशाच्ं या
सरकारानं ी शेतीला िदलेल्या एकूण अनदु ानाचा आकडा 24,600 कोटी डॉलर इतका होता.
जागितक आिण भारतीय पातळीवरील प�रिस्थती मािहत असनू ही मोदी सरकार भारतीय
शेतीमध्ये म�
ु बाजाराचं धोरण पढु ेच रे टत आहे.
वस्तुिस्थती - बह�संख्य भारतीय शेतकरी मु� बाजारातच आहेत!
पण भारतात वस्तिु स्थती ही आहे क� देशातील बह�संख्य शेतकरी म�
ु बाजारतच
आहेत! देशातील एकूण एपीएमसी मडं ळाच
ं ी सख्ं या आवश्यक सख्ं येच्या के वळ 18%
आहे! राष्ट्रीय शेती आयोगाने िशफारस के ल्याप्रमाणे, जर प्रत्येक शेतकर्याला गावापासनू 5
िक.मी. अतं रावर कृ षी उत्पन्न बाजार सिमती (मंडी) उपलब्ध क�न द्यायची असेल तर
देशात 42,000 मंड्या पािहजेत. पण आज फ� 7,700 अिस्तत्वात आहेत. देशभरात सवर्त्र
शेतकर्यांचे प्रमाण एकसारखे आहे असे गृिहत धरले तर फ� 20% शेतकरी आपला माल
कृ षी उत्पन्न बाजार सिमतीच्या मंडीत िवकतात.
कृ षी उत्पन्न बाजार सिमतीच्या मंडीत दोन प्रकारचे व्यवहार चालतात - एक म्हणजे
सरकारी खरे दी, ज्याला सरकारने जाहीर के लेल्या िकंमतींवर िकमान समथर्न मल्ू य म्हटले
कृ षी कायदे रद्द करा!
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जाते, आिण दसु री म्हणजे खाजगी व्यापार्यांना िललावाद्वारे होणारी िवक्र�; या व्यापार्यांना
कृ षी उत्पन्न बाजार सिमतीच्या मंडीत व्यापार करण्याचे परवाने िदले जातात. खाजगी
व्यापार्यांना थेट शेतकर्यांकडून शेतमाल िवकत घेण्याची परवानगी नाही.
सरकारने 23 िपकांसाठी हमीभाव जाहीर के ला आहे, पण मख्ु यतः गह� आिण तांडूळ या
दोनच िपकांसाठी सरकारी खरे दी होते. या दोन िपकांसाठी सद्ध
ु ा देशभरात या िपकांच्या एकूण
उत्पादनापैक� फ� एक तृतीयांश सरकार खरे दी करते, बाक�चे खाजगी व्यापारीच खरे दी
करतात. 2015 मध्ये सादर के लेल्या शांता कुमार सिमतीच्या अहवालानसु ार कृ षी उत्पन्न
बाजार सिमतीच्या मंडीत सरकारने के लेल्या खरे दीचा लाभ देशातील फ� 6% शेतकर्यांना
िमळत आहे.
िविवध अहवाल असे सिू चत करतात क� मडं ीमध्ये त्याच
ं े उत्पादन िवकणार्या
शेतकर्याचं ी वास्तिवक सख्ं या कदािचत 20% पे�ा जास्त आहे, फार तर ती 35% पयर्ंत
असू शकते. म्हणजे पतं प्रधानांच्या भाषेत सागं ायचं तर 60 ते 70% शेतकरी आधीपासनू च
म�
ु बाजारात आहेत - कोणत्याही व्यापार्याला स्वतःचा माल िवकण्यासाठी स्वतंत्र आहेत!
मु� बाजार शेतकर्यांना िकती लुटतात याचा अंदाज
नव्या शेती कायद्याच
ं े समथर्न करताना प्रधानमत्रं ी जाहीरपणे म्हणाले, क� कृ षी उत्पन्न
बाजार सिमत्या भ्र�ाचाराचे अड्डे झाले आहेत आिण ितथे शेतकर्याच
ं ी लटू होते. पण वर
िदलेल्या आकडेवारीमधनू हे स्प� आहे क� बह�संख्य शेतकर्यांचे मत वेगळे आहे. सध्या
चालू असलेल्या आदं ोलनात पंजाब आिण ह�रयाणाचे शेतकरी सवार्त मोठ्या प्रमाणात
आहेत – याच दोन राज्यांत कृ षी उत्पन्न बाजार सिमत्यांचे सवार्त उ�म जाळे आहे याव�नही पंतप्रधानांचा दावा िकती खोटा आहे हे ल�ात येते.
कृ षी उत्पन्न बाजार सिमत्यांमध्ये भ्र�ाचार आहे, आिण आडते व व्यापारी काटेर्ल (गट)
बनवनू शेतकर्यांना चांगला भाव िमळू देत नाहीत हे सत्य आहे. पण शेतकर्यांना हे
अनभु वाव�न समजले आहे क� कृ षी उत्पन्न बाजार सिमतीच्या बाहेरही अशीच प�रिस्थती
आहे; बाहेरही व्यापारी छोट्या शेतकर्याच्या हलाखीच्या प�रिस्थतीचा गैरफायदा घेतात व
त्यांना लबु ाडतात. तरीही शेतकरी बाहेरच्यापे�ा कृ षी उत्पन्न बाजार सिमतीच्या मंडीत माल
िवकणे पसंत करतात, कारण मंडीमध्ये इतर फायदे आहेत, जसे क� कोठार, वजन-काटे
आिण व्यापार्यांकडून िदल्या जाणार्या रकमेची हमी वगैरे.
आिथर्क सहयोग व िवकास संघटना (OECD) व भारतीय आतं रराष्ट्रीय आिथर्क संबंध
अनसु ंधान प�रषदेने (ICRIER) म�
ु बाजारात होणार्या शेतकर्यांच्या लटु ीचा अदं ाज
लावला आहे. 2000-01 ते 2016-17 या 17 वषार्ंच्या कालावधीत भारतीय शेतकर्यांच्या
उत्पादनांना योग्य िकंमत नाकारल्यामळ
ु े (2017-18 च्या िकंमतीनसु ार) 45 लाख कोटी �पये
नक
ु सान झाले आहे.
याचा अथर् म�
ु बाजारापेठांच्या अभावाने नव्हे तर देशातले बह�संख्य शेतकरी म�
ु
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बाजारच्या मजीर्वर असल्यामळ
ु े च त्यांचे हाल
झालेत आिण देशभरात शेती संकटग्रस्त आहे
– फ� 6% शेतकर्यांना िकमान आधारभतू
िकंमत िमळत आहे आिण उवर्�रत शेतकर्यांना
एपीएमसीच्या आत िकंवा बाहेर खाजगी
व्यापार्यांना िवक्र� करण्यास भाग पाडले जाते
– िजथे व्यापारी त्यांना लबु ाडतात व कमी
िकंमतीत िवक्र� करण्यास भाग पाडतात. आिण मोदींच्या कारिकदीर्त हे वेगाने घडत आहे
कारण मोदी सरकारच्या काळात (2014-20) शेती �ेत्रातील िवकास दर यपु ीए सरकारच्या
काळातील (2004-14) 3.7% व�न घस�न 3.2% झाला आहे.
बाजार सिमती न� झाल्याने सावर्जिनक िवतरण (रेशन) व्यवस्था धोक्यात
देशभरात शेतकरी आदं ोलन अिधक तीव्र होत असल्याने, सरकार आता असा य�
ु �वाद
करत आहे क� बाजार सिमती बंद करणे हे नव्या कायद्यात कुठे ही िलिहलेलं नाही, उलट नवा
कायदा शेतकर्यांना बाहेर कुठे ही िवक्र� करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करत आहे.
सरकार यातही एक लबाडी करत आहे. हे खरे आहे क� कायद्यात बाजार सिमतीला बंद
न करता के वळ बगल िदली आहे. परंतु याचा प�रणाम शेवटी बाजार सिमत्या संपण्यातच
होणार आहे. कारण सोपं आहे. कायद्यानसु ार, बाजार सिमतीच्या बाहेर खरे दी करणार्या
व्यापार्यांना कर भरायला लागणार नाही, पण बाजार सिमतीमध्ये व्यापार्यांना सिमतीला 46% कर भरावा लागेल. या िवषम स्पधेर्मळ
ु े खाजगी व्यापारी मडं ीच्या आत खरे दी न करता
बाहेरच खरे दी करणार. मडं ीचे उत्पन्न कमी होणार, मडं ीची देखरे ख मागे पडणार आिण
शेवटी मोडकळीच्या अवस्थेपयर्ंत पोहोचणार.
उदाहरणाथर्, पजं ाबमध्ये, एपीएमसीने जमा के लेला कर समु ारे 3,600 कोटी �पये आहे,
आिण याचा उपयोग गेल्या 60 वषार्त राज्यभरात उभ्या रािहलेल्या 1840 लहान मोठ्या
मडं ् याचं े िवस्तृत जाळे राखण्यासाठी के ला जातो. तसेच, पजं ाबमधील प्रत्येक खेड्याला
जवळच्या मडं ीशी जोडणार्या, ग्रामीण भागातील 70,000 िकमी लाबं ीच्या उ�म रस्त्याच्ं या
जाळ्याची देखरे खही कराच्या उत्पन्नातनू च होते.
बाजार सिमती हे शासनाकडून के ल्या जाणार्या खरे दीचं मख्ु य कें द्र आहे. जर त्याच बंद
होत गेल्या तर सरकारी खरे दीही बरीच कमी होणार आिण गह�-तांदळ
ू ासाठी िमळणारा
हमीभावही शेतकर्यांना िमळणार नाही.
एपीएमसीला बगल देणार्या कायद्यामागे आणखी एक मह�वाचा, परंतु छुपा अजेंडा
आहे – सरकारला हळूहळू धान्य खरे दी कमी करत बंदच करायची आहे आिण भारतीय
अन्न महामंडळ गंडु ाळून टाकायचे आहे. 2015 मध्ये सादर के लेल्या शांता कुमार सिमतीच्या
अहवालात सावर्जिनक खरे दी व रे शनव्यवस्थेचे िवतरण दोन्ही संपवनू त्याऐवजी फसवा रोख
कृ षी कायदे रद्द करा!
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हस्तातं रणाचा पयार्य िदला आहे. खरे तर, रोख हस्तांतरणामळ
ु े , शेतकरी िकंवा ग्राहक
दोघांनाही फायदा होणार नाही. भारत सरकारच्या आिथर्क सवेर्�ण 2019-2020 मध्ये
राष्ट्रीय अन्न सरु �ा कायद्यात समािव� असलेल्या लाभाथ्यार्ंची संख्या सध्याच्या 67%
व�न 20% पयर्ंत कमी करण्याची मागणी के ली आहे.
खरे दी कमी झाल्यामळ
ु े आपोआपच यापढु े गह� आिण तांदळासाठीही शेतकर्यांना
हमीभाव िमळणार नाही.
नव्या शेती कायद्यांमागचा खरा हेतू काय?
बाजार सिमतीला बगल देणार्या कायद्याला बाक� दोन नव्या कायद्यांसोबत जोडून
बिघतले तरच या कायद्यांमागचा मोदी सरकारचा खरा हेतू ल�ात येतो. मोदींच्या एकंदर
आिथर्क धोरणाशी त्याचा संबंध ल�ात घेणे गरजेचे आहे.
• कंत्राटी शेती कायदा: या कायद्याचा मख्
ु य अथर् असा क� सरकार मोठे व्यापारी आिण
बड्या कंपन्यांना शेतकर्यांबरोबर थेट करार करण्यास आिण त्यांच्याकडून उत्पादन खरे दी
करण्यास परवानगी देत आहे. यात बह�तेक लोकांना हे मािहत नसते क� शेतीमाल
व्यापारातील मोठ्या कंपन्या िकती महाकाय आहेत. उदाहरणाथर्, 2017-18 साली
महाराष्ट्राच्या सवर् बाजार सिमती मडं ् यामं ध्ये झालेल्या एकूण व्यवहाराचा आकडा
51,093 कोटी �पये होता. त्याच वषार्त बह�राष्ट्रीय शेतमाल व्यापार कंपनी बायरमोन्सेटोची (बायर ग्रपु ) एकूण िवक्र� 3,674.2 कोटी यरु ो - म्हणजे जवळपास 2.97 लाख
कोटी होती. दसु र्या शब्दात सागं ायचे तर, बायर ही एकटी कंपनी सपं णू र् महाराष्ट्राचा एक
वषार्चा शेतमाल िवकत घेऊ शकते!
• अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात के लेली ‘सध
ु ारणा’: �ामळ
ु े व्यापारी आिण कंपन्या
िकती धान्यसाठा क� शकतात यावरील सरकारी अक
ं ु श काढून घेतले आहेत; आिण हा
कायदा बाजारभावावर िनयंत्रण ठे वणारा सरकारी हस्त�ेपही संपवतो. (पदाथार्ंच्या
िकंमतीमध्ये अनेक पटीने वाढ झाली तरच सरकार हस्त�ेप करे ल असे कलम आहे.)
तीन कायद्यांना एकत्र के ल्यावर शेतीवर होणारा प�रणाम
या तीन कायद्यांचा एकित्रत प�रणाम हा होणार आहे क� मोठ्या देशी आिण बह�राष्ट्रीय
कंपन्यांची भारतीय शेती आिण शेतमाल व्यापारावर म�े दारी प्रस्थािपत होणार आहे.
कंत्राटी शेती कायदा व बाजार सिमतीला बगल देणार्या कायद्यामळ
ु े बड्या कंपन्यांना
शेतकर्यांबरोबर थेट करार क�न पािहजे िततके िपक खरे दी क�न साठवता येईल आिण
िकंमती वाढवता येतील. त्याचबरोबर सरकार देशव्यापी एपीएमसीचे जाळं न� क�न,
हळूहळू सरकारी खरे दी संप�ु ात आणण्यासाठी तसेच रे शन व्यवस्था न� करण्यासाठीही
पावले उचलत आहे. रे शन व्यवस्थेची महागाई कमी करण्यात मह�वाची भिू मका होती.
व्यापार्यांकडून साठे बाजी आिण सट्टेबाजारीमळ
ु े िकंमती अव्वाच्या सव्वा वाढू लागल्या तर
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सरकार तातडीने आपल्या साठ्यामधनू धान्य बाजारात आणनू िकंमतींवर लगाम लावू शकत
होतं. आता हे िनयंत्रण संपणार आिण अन्नधान्याच्या (गह�-तांदळाच्या) िकंमतींवरही
सट्टेबाजार चालणार.
या कायद्यांचे समथर्क असा य�
ु �वाद करतील क� बाजारात अनेक कंपन्या असल्याने
त्यांच्यात स्पधार् होईल आिण त्यामळ
ु े शेतकर्यांना चांगला भाव िमळे ल! हे मख्ु य प्रवाहातील
अथर्शा� पणू पर् णे चक
ु �चे आहे; महाकाय कंपन्या एकामेकांशी िकंमतींची स्पधार् करत
नाहीत; कारण �ा कंपन्या इतक्या मोठ्या आहेत क� त्यांनी जर परस्परात िकंमतींची स्पधार्
के ली तर त्या एकमेकांनाच न� करतील. त्यामळ
ु े िकमतीच्या बाबतीत त्या परस्पर
सहकायार्च्या मागार्नेच काम करतात. त्या संघ (काटेर्ल्स) बनवतात आिण एकमेकांमध्ये
बाजार िवभागनू घेतात.
�ा बलाढ्य कंपन्या संपणू र् प्रदेशातील
शेतकर्यांसोबत करार करतील, मोठे भांडवल
गाठीशी असल्यामळ
ु े स�ु वातीला शेतकर्यांना
चांगला भाव देतील. साठे बाजीवरील मयार्दा काढून
टाकल्यामळ
ु े आिण कृ षी उत्पन्न बाजार सिमती
कायदा मोडीत काढल्यामळ
ु े ते शेतकर्यांकडून
मोठ्या प्रमाणात िपके खरे दी करतील आिण साठवनू
ठे वू शकतील. अशा प्रकारे , काही वषार्तच �ा महाकाय बह�राष्ट्रीय कंपन्या भारतातील
शेतमाल व्यापारावर म�े दारी प्रस्थािपत करतील. जेव्हा त्याचं ी म�े दारी प्रस्थािपत होईल,
तेव्हा सवर् छोटे व्यापारी सपं �ु ात येतील. त्यानतं र �ा कंपन्याच शेतमालाचा भाव ठरवतील
आिण शेतकर्याला कमी भाव देतील, कारण तेव्हा शेतकर्यापं ढु े दसु रा काहीच पयार्य नसेल.
भारतातील सवर् क�कर्यांवर होणारा प�रणाम
पिहला दरू गामी प�रणाम म्हणजे लहान शेतकरी िपळले जातील, त्यानं ा शेती सोडण्यास
भाग पाडले जाईल आिण कृ षी व्यवसाय कंपन्या त्याच्ं या जिमनींवर ताबा िमळवतील आिण
प्रचडं मोठे फाम्सर् उभे करतील. यात जराही अितशयो�� नाही. इतर िवकिसत देशामं ध्ये हेच
घडले आहे आिण अनेक िवकसनशील देशांमध्ये हे सध्या घडत आहे.
दसु रा प�रणाम म्हणजे मंड्यांमध्ये शेतकर्यांकडून माल िवकत घेणार्या लाखो छोट्या
व्यापार्यांचे-ज्यांना आडती म्हणतात-व्यवसाय बंद पडतील. अनेक जण असा य�
ु �वाद
करतील क� आडती सद्ध
ु ा संघ (काटेर्ल) बनवनू शेतकर्यांना लबु ाडत आले आहेत, मग
त्यांचे व्यवसाय बंद पडले तर त्यात काय वाईट आहे. पण छोटे आडती काढून त्यांच्या जागी
मोठ्या कंपन्यांना बसवणे हा रोगापे�ा इलाज भयंकर असे आहे. घरातील घाण
काढण्यासाठी आपण स्वच्छता करतो, घर जाळून टाकत नाही, तसंच बाजार सिमतीतील
भ्र�ाचार बंद करण्याची गरज आहे, बाजार सिमती नाही. शेतकरी संघटनांना िव�ासात घेऊन
कृ षी कायदे रद्द करा!
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बाजार सिमतीचा कारभार अिधक लोकशाहीवादी आिण चोख कसा होईल यासाठी पावले
उचलण्याची गरज आहे.
ितसरा आिण सगळ्यात मह�वाचा प�रणाम म्हणजे �ामळ
ु े देशातील ‘उपासमार आिण
कुपोषणाची समस्या’ आणखीच गंभीर होईल. मंड्या �ा सरकारच्या अन्नधान्य खरे दीच्या
मख्ु य कें द्र आहेत. म्हणनू मंड्या न� क�न खाजगी व्यापारांना शेतकर्यांकडून थेट खरे दी
करण्यास परवानगी देऊन, मोदी सरकारने पिहल्या कायर्काळात जाहीर के लेली आणखी एक
िप्रय योजना राबवण्याच्या िदशेने पढु चे पाऊल टाकले आहे - अन्नधान्याची सरकारी खरे दी
बंद क�न हळूहळू सावर्जिनक िवतरण व्यवस्था संपवनू त्याऐवजी शेतकरी आिण ग्राहकांच्या
खात्यांत थेट रक्कम जमा करण्याची योजना. हे मोदी सरकारचे घोिषत उिद्द� आहे. यामळ
ु े
के वळ सरकारच्या हस्त�ेपाने शेतकर्यांना त्यांच्या िपकांना योग्य दर िमळाल्याच्या सवर्
आशा संपिवल्या जात नाहीत, तर रे शन व्यवस्था मोिडत काढल्यामळ
ु े खाजगी व्यापारी
साठे बाजी क�न अन्नधान्यांच्या िकमती वाढवतील - खरंतर साठे बाजीला आिण
भाववाढीला आळा घालण्यासाठीच सावर्जिनक िवतरण व्यवस्था देशात लागू
के ली गेली होती. अथार्तच तेव्हा सरकारला गरीबांना देण्यात येणारे रोख अनदु ान वाढवावे
लागेल, जे सरकार करणार नाही कारण रे शन व्यवस्था मोडकळीत काढण्याचा मळ
ू हेतचू हा
आहे क� अन्न-सरु �ेवरील सरकारी खचर् कमी करणे. त्यामळ
ु े हे कायदे म्हणजे देशातील
कोट्यवधी गरीब जनतेवर महासंकट कोसळणार आहे.
शेवटी, भारताच्या अन्न-सरु �ेवर आिण सावर्भौिमत्वावर याचा घातक प�रणाम होणार
आहे.
भारतीय शेतीला बह�राष्ट्रीय शेती कंपन्यांच्या ताब्यात देणे
भारतात जगातली सवोर्�म कृ षी जमीन असल्यामळ
ु े अनेक वषार्ंपासनू परक�य
बह�राष्ट्रीय शेतमाल कंपन्याच
ं ा भारताच्या शेतीवर डोळा आहे. उष्णकटीबंधीय देश
असल्यामळ
ु े भारतात िविवध प्रकारची िपके घेतली जातात – अनेक प्रकारच्या भाज्या, फळे ,
तसेच धान्य, कडधान्य, तेलिबया, या सवार्ंचा समावेश आहे. दसु रीकडे, जगातील थंड
समशीतोष्ण प्रदेश, िजथे बह�तेक पा�ात्य िवकिसत देश आहेत ितथे िपकाच
ं ं वैिवध्य नाही.
वषर्भर इतक� िपके घेणहे ी शक्य नाही. म्हणनू यरु ोप-अमे�रके च्या कृ षी कंपन्यांना एका
बाजल
ू ा भारतीय शेतीवर कब्जा क�न आपल्या जिमनीचा उपयोग त्यांना आवश्यक
असलेली िपके घेण्यासाठी करायचा आहे, तर दसु र्या बाजल
ू ा ते भारतावर धान्य आयात
करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. वरवर पाहता हे मॉडेल भारतासाठी फायद्याचे वाटू शकते
कारण आपण फळे , फुले, भाज्या अशी महाग िपके िनयार्त करायची आिण गह�तांदळासारखी स्वस्त िपके आयात करायची. पण प्रत्य�ात जागितक भांडवलशाहीने
पसरवलेली ही एक भाकडकथा आहे. कारण जागितक पातळीवर सवर् शेतमालाचा व्यापार
यरु ोप-अमे�रके च्या कृ षी कंपन्यांच्या िनयंत्रणाखाली आहे. ते जागितक पातळीवर भाव
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ठरवतात. आपण जेव्हा यरु ोप-अमे�रके ला फळे , भाज्या, फुले िनयार्त क�, तेव्हा िनयार्तीवर
व िकंमतींवर त्यांचे िनयंत्रण असल्याने आपल्या मालाला कमी िकंमत िमळणार आिण जेव्हा
आपण त्यांच्याकडून धान्य आयात क�, तेव्हाही व्यापार ते िनयंित्रत करत असल्यामुळे
आपण आयात करत असलेल्या गह�-तांदळ
ू ाचा भाव प्रचंड महाग असेल. पण हे इतके च
नाहीये. यात सवार्त मह�वाची समस्या ही आहे क� अन्नधान्य ही मल
ू भतू गरज आहे, फळे फुले नाहीत. जर इतक्या मल
ू भतू अन्न पदाथार्साठी आपण पा�ात्य िवकिसत देशांवर
अवलंबनू रािहलो, तर आपल्या अन्नपरु वठ्याची सत्रू या देशांच्या हाती जातील. आपले
स्वातंत्र्य आिण सावर्भौमत्वही धोक्यात येईल. ते देश भारतावर कोणत्याही अटी सहज लादू
शकतील.
यात जराही अितशयो�� नाही. आिफ्रके त हेच घडले आहे. आिफ्रके च्या बह�तांश
देशांनी पा�ात्य कंपन्यांच्या हातात आपल्या शेतीची सत्रू िदल्यामळ
ु े त्या देशांमध्ये
अन्नधान्य सोडून प्राधान्याने िनयार्तीसाठी नगदी िपके उगवली जातात. म्हणनू या देशांमध्ये
सतत भयंकर मानविनिमर्त दष्ु काळ होत असतात.
अशा प्रकारे , तीन नवे कृ षी कायदे पा�रत क�न, 'देशभ�' भाजप सरकारने भारतीय
शेती परदेशी शेती कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याची पणू र् तयारी के ली आहे आिण देशाला
भक
ू बळी व दष्ु काळाकडे ढकलले आहे. हे सवर् देशिवघातक कृ त्य कोरोना महामारीतील
लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेऊन के ले आहे.
शेतकर्यांचा लढा हा आपल्या सवार्ंचा लढा आहे! सामील व्हा!
त्यामळ
ु े शेतकर्यानं ी पक
ु ारलेले
आदं ोलन फ� त्याचं े नाही, हा आपल्या
सवार्ंचा लढा आहे. देशातील सवर् लोकाच
ं ा
आिण आपली अन्न सरु �ा व देशाची
सावर्भौिमकता वाचवण्याचा लढा आहे.
आपणा सवार्ंना िमळून सरकारला हे
तीन कृ षी कायदे रद्द करण्यास भाग पाडण्यासाठी कठोरपणे सघं षर् करावा लागेल. परंतु हा
संघषर् ितथेच संपता कामा नये. देशातील शेती व्यवस्था बड्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी न
चालता, भारतातील छोट्या शेतकर्यांना आधार देणारी असावी. त्यासाठी कृ षी �ेत्रात
सरकारला गंतु वणक
ू वाढिवण्याची आवश्यकता आहे; स्वािमनाथन आयोगाच्या
िशफारशींची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे; शेतीमध्ये संशोधनासाठी सरकारला
अिधक खचर् करायची गरज आहे आिण िबयाणे, खते, क�टनाशके या �ेत्रातील कंपन्यांचे
वाढते प्रभत्ु व संपवण्याची गरज आहे, आिण रे शन व्यवस्था अिधक बळकट आिण सावर्ित्रक
करण्याची गरज आहे.
शेतकरी-कामगार-िवद्याथीर् एकजूट िजंदाबाद!
कृ षी कायदे रद्द करा!
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आमच्याबद्दल: लोकायत
गेली तीन दशके जागितक�करणाच्या नावाखाली महाकाय बह�राष्ट्रीय कंपन्यांना या
देशात आमंित्रत के लं जात आहे. देश आज फ� बड्या देशी-िवदेशी उद्योगपतींच्या नग्न
नफे खोरीसाठीच चालवला जात आहे. ते प्रचंड नफ्याच्या हावेपोटी ग�रबांची जंगले, जिमनी,
पाणी आिण आता शेतीवर िह�
ं पणे हल्ले करत आहेत. यात त्यांना पोलीस-न्यायालयराजकारणी-नोकरशहा यांचे उघडउघड सहकायर् िमळत आहे. ‘िवकासाच्या’ नावाखाली
जनतेच्या श्रमांनी आिण पैशांनी उभे के लेले सावर्जिनक उद्योग, बँका व िवमा कंपन्या
कवडीमोल िकंमतीत महाकाय कंपन्यांना सोपवल्या जात आहेत. संपणु र् शेती �ेत्र त्यांच्या
ताब्यात देण्यासाठीच तीन कृ षी कायदेही आणले गेले आहेत. आता आपल्या देशावर कुणी
थेट राज्य करण्याची गरज नाही. आिथर्क नाड्या आपल्या हातात एकवटून देशी-िवदेशी
कंपन्या आपल्याला एका नव्या गल
ु ामीत ढकलत आहेत.
एक�कडे अथर्व्यवस्था मोडकळीस आली आहे, मात्र दसु रीकडे लोकामं ध्ये धमार्च्या
नावावर फूट पाडण्याचे सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. जातीय द्वेषातनू दिलतावं र रोजच
अत्याचार होत आहेत. लोकशाहीचा चौथा स्तभं म्हणजे प्रसारमाध्यमे ही जनतेची बाजु
माडं ण्याऐवजी फॅ िसस्ट राज्यकत्यार्ंचे बटीक बननू रािहली आहेत.
पण आपण िनराशा सोडली पािहजे. सदंु र भिवष्याचे स्वप्न पािहले पािहजे. िव�ास
ठे वला पािहजे क� जग बदलता येऊ शकते. �ासाठीच आम्ही सामान्य लोक िमळून गेल्या
अनेक वषार्ंपासनू ‘लोकायत’ ही संघटना चालवतो व िविवध कायर्क्रम करतो. जर तम्ु हाला
आमच्याबद्दल अिधक जाणनू घ्यायचे असेल िकंवा आमच्या उपक्रमांमधे सहभागी व्हायचे
असेल, तर तम्ु ही खालील प�यावर आमच्याशी संपकर् क� शकता.
प्रकाशक व मुद्रक:
लोकायत, कॅ नरा बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ स्टॉपजवळ, पणु े 4.
(दर रिववार संध्याकाळी 5 ते 7:30 या वेळते लोकायतची मीिटंग होते.)
ऋिषके श – 94235 07864 अलका – 90670 03838
www.lokayat.org.in
@lokayat
LokayatPune
Lokayat.India
Abhivyakti.Pune
KafilaOfficial
ही पिु स्तका यांच्या पािठंब्याने – अगं णवाडी कमर्चारी सभा (सनु ंदा साळवे), बांधकाम मजदरू
सभा, डबा बारदाण क�करी पंचायत (ल�मण लोंढे)
मुद्रणस्थळ: आर. एस. िप्रंटसर्, 455, शिनवार पेठ, पणु े 30.
कॉपीराईट नाही.
पिहली आव�
ृ ी: फे ब्रवु ारी 2021
सहयोग मुल्य: ₹ 5/-

