लढ रहा है किसान, साथ है सारा कहिंदोस्तान!
िृषी िायद्ािंचा कनषेध! शेतिरी आिंदोलनाच्या समथथनाथथ भारत बिंद!
कें द्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाांच्या विषेधार्थ सरू
ु असलेले देशव्यापी
आदां ोलि आणखी तीव्र करण्यासाठी ३ विसेंबर रोजी महाराष्ट्रातही तीव्र आदां ोलि
करण्याचा विणथय अवखल भारतीय वकसाि सघां षथ समन्िय सवमतीिे घेतला आहे. कें द्रातील
भाजपचे सरकार वदल्लीच्या सीमेिर सरू
ु असलेले शेतकरी आदां ोलि बळाच्या जोरािर
दिपिू टाकू पाहत आहे. शेतकऱयाांिर पाण्याचा मारा करूि, अश्रधू रु ाचा िापार करूि,
हायिेिर खि्िे खणिू , शेतकरी िेतयाांिा स्र्ािबद्ध करूि आदां ोलि दिपण्याचा प्रयति करत
आहे. कें द्र सरकारच्या या दिपशाहीला ि जमु ािता लाखो शेतकरी वदल्लीच्या सीमेिर
वठय्या देऊि बसले आहेत. हे आदां ोलि अवधक तीव्र करण्याची हाक अवखल भारतीय
वकसाि सांघषथ समन्िय सवमतीिे वदली आहे.
हे तीन कायदे एवढे वादग्रस्त िा ररले यामागील िारणे समजून घेऊ:
१) अत्यावश्यि वस्तू िायद्ातील (अ.व.िा) बदल
१९५५ साली अांमलात आलेल्या ह्या कायद्यामळ
ु े सरकारला व्यापारी आवण कांपन्याांकिूि होणाऱया अन्िधान्याच्या
साठे बाजीिर आवण वकांमतीिर वियांत्रण ठे िण्याचा अवधकार वमळाला आहे.
ििीि कायदा ह्या कायद्याला कुचकामी करूि टाकतो. ििीि बदलाांिसु ार फक्त यद्ध
ु , दष्ट्ु काळ, िैसवगथक आपत्ती इ.
असामान्य पररवस्र्तीतच सरकार किधान्य, िाळी, काांद-े बटाटे, खाण्याचे तेल आवण तेलबीया अशा पदार्ाांच्या परु िठ्यािर
वियांत्रण ठे िेल.
सारे बाजी आकण कििंमतीवरील कनबंध हटवले, तर मोरे व्यापारी (त्यािंचे सिंघ) मोर्या प्रमाणावर सारे बाजी
िरून, बाजारात अन्नधान्याचा तुटवडा कनमाथण िरतील आकण कििंमती वाढवतील. अतयािश्यक िस्तू कायदा
अवस्ततिात असतािा देखील काांद्याच्या बाबतीत हे िेहमीच होतािा आपण पाहतो.
२) ििंत्राटी शेती
या कायद्याद्वारे कोणतयाही शेतीमालािर प्रवाया करणाऱया कांपिीला, मोठ्या व्यापाऱयाला वकांिा कृ षी कांपिीला
शेतकऱयाांसोबत शेती विषयक करार करण्याची परिािगी देण्यात आली आहे.
३) िृषी उत्पन्न बाजार सकमती िायदे मोडीत
ह्या िायद्ानुसार भारतातील िृषी उत्पादनाच्या खरेदी-कवक्रीची सपिं ूणथ व्यवस्थाच मोडीत िाढली जाणार
आहे. सामान्य शेतकरी लोभी आवण ताकदिर व्यापाऱयाक
ां िूि लबु ािला जािू िये, ह्या उद्देशािे ही व्यिस्र्ा बििली गेली होती.
तसेच ह्या सवमतया सरकारच्या अन्िधान्य खरे दीची कें द्र बिल्या होतया. व्यापारी आवण दलालाांिी काटेल्स (सांघ) बिििू
शेतकऱयाांिा लटु ले आहे हे खरां आहे, पण ह्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या िािाखाली, सरकार मोठमोठ्या कृ षी कांपन्याांिा
शेतकऱयाांकिूि माल खरे दी करण्याची परिािगी देत आहे.
ह्या िायद्ािंचे पररणाम:
या तीिही कायद्याांिा आपण जोिूिच पावहले पावहजे. या सिाांमळ
ु े मोर्या व्यापायायािंना आकण ििंपन्यािंना िृषी
व्यापारावर पूणथपणे कनयिंत्रण कमळवणे सोपे जाईल. पण यातील वतसऱया मद्दु यामळ
ु े शेतकरी अवधक सांतप्त झाले आहेत.
एपीएमसींचे प्रचवलत िचथस्ि िष्ट झाले, तर खासगी ऑपरे टसथ/व्यापारी/अिते दराांिर वियांत्रण ठे ितील अशी भीती तयाांिा िाटत
आहे. या खासगी बाजाराांिा कोणतेही शल्ु क, उपकर वकांिा कर द्यािा लागणार िाही अशी तरतदू ििीि कायद्यात आहे. एकांदर
ििीि कायदे खासगी बाजाराांिा झक
ु ते माप देणारे आहेत.
सरकारचे म्हणणे आहे की शेतमालासाठी खपू कांपन्या येतील, शेतकऱयाांकिूि माल विकत घेण्यासाठी तयाांच्यात स्पधाथ
होईल आवण यामळ
ु े शेतकऱयाांच्या मालाला चाांगला भाि वमळे ल. पण प्रतयक्षात मोठ्या कांपन्या एकमेकाांसोबत स्पधाथ करत
िाहीत, कारण ह्या कांपन्याांिी जर परस्परात वकांमतींची स्पधाथ के ली तर तया एकमेकाांिाच िष्ट करतील. तयामळ
ु े वकमतीच्या

बाबतीत तया परस्पर सहकायाथच्या मागाथिचे काम करतात. तया काटेल्स बिितात आवण एकमेकाांमध्ये बाजार विभागिू घेतात.
महािाय कवदेशी िृषी ििंपन्या
या कृ षी कांपन्या आवण विशेषतः विदेशी कांपन्या महाकाय आहेत. उदाहरण द्यायचां तर बायर ही एिटी ििंपनी सपिं ूणथ
महाराष्ट्राचा शेतमाल कवित घेऊ शिते ! ररलायन्ससारखी कांपिी जेव्हा ररटेल क्षेत्रात ताकदीिां उतरण्याच्या तयारीत आहे,
तयाचिेळी ही सगळी पार्श्थभमू ी तयार करूि ठे िली जातेय ही बाब देखील दल
ु थवक्षत करूि चालणार िाही.
शेती व शेतिरी सिंपवण्याचे षडयिंत्र
ह्या बलाढ्य कांपन्या सपां णू थ प्रदेशातील शेतकऱयाांसोबत करार करतील, मोठे भाांििल गाठीशी
असल्यामळ
ु े सरुु िातीला शेतकऱयाांिा चाांगला भाि देतील. साठे बाजीची मयाथदा काढूि टाकल्यामळ
ु े
आवण कृ षी उतपन्ि बाजार सवमती कायदा मोिीत काढल्यामळ
ु े ते शेतकऱयाांकिूि मोठ्या
प्रमाणात वपके खरे दी करतील आवण साठििू ठे िू शकतील. अशा प्रकारे काही िषाथतच ह्या
महाकाय बहुराष्ट्रीय कांपन्या भारतातील शेतमाल व्यापारािर मक्तेदारी प्रस्र्ावपत करतील.
जेव्हा तयाचां ी मक्तेदारी प्रस्र्ावपत होईल, तेव्हा सिथ छोटे व्यापारी सपां ष्टु ात येतील. तयाितां र
ह्या ििंपन्याच शेतमालाचा भाव ररवतील आकण शेतियायाला िमी भाव देतील,
कारण तेव्हा शेतकऱयाांपढु े दसु रा काहीच पयाथय िसेल.
दसु ऱया बाजल
ू ा मिां ् याांमध्ये शेतकऱयाांकिूि माल विकत घेणाऱया लाखो छोट्या व्यापाऱयाचां ,े दलाल आवण आितयाांचे
व्यिसाय बांद पितील.
उपासमार-िुपोषण-महागाईचा भस्मासुर
सगळ्यात महत्त्िाचा पररणाम म्हणजे ह्यामळ
ु े देशातील ‘उपासमार आकण िुपोषणाची समस्या’ आणखीच गांभीर
होईल. मांि्या ह्या सरकारच्या अन्िधान्य खरे दीच्या मख्ु य कें द्र आहेत. अन्िधान्याची सरकारी खरे दी बांद करूि हळूहळू
सािथजविक वितरण व्यिस्र्ा सपां ििू तयाऐिजी शेतकरी आवण ग्राहकाांच्या खातयाांत र्ेट रक्कम जमा करण्याची योजिा लागू
करणे हे मोदी सरकारचे घोवषत उवद्दष्ट आहे. सावथजकनि कवतरण व्यवस्था मोकडत िाढल्यामुळे खाजगी व्यापारी
सारे बाजी िरून अन्नधान्यािंच्या किमती वाढवतील. तयामळ
ु े देशातील कोट्यिधी गरीब जितेिर मोठे सांकट कोसळणार
आहे. खरांतर साठे बाजीला आवण भाििाढीला आळा घालण्यासाठीच सािथजविक वितरण व्यिस्र्ा देशात लागू के ली गेली
होती.
अशा प्रकारे हे तीि कायदे पाररत करूि ‘देशभक्त’ भाजपा सरकार फक्त विदेशी कांपन्याांिा भारतीय शेती व्यिस्र्ेिर
वियांत्रण प्रस्र्ावपत करण्याची पररवस्र्तीच बिित िाहीये तर देशाला भक
ू आवण कृ वत्रम दष्ट्ु काळाच्या दरीत ढकलत आहे.
देशभरातल्या शेतकरी सांघटिा याला विरोध करत आहेत. आम्ही शेतकऱयाांच्या या आदां ोलिाचे समर्थि करत आहोत.
आम्ही सरिारिडे खालील मागण्या िरत आहोत:
 कें द्र सरकारिे के लेले तीिही शेतकरी विरोधी कायदे कुठल्याही अटींवििा तातकाळ रद्द करा.
 सरसकट सिथ वपकाांसाठी उतपादि खचाथच्या दीिपट हमीभाि जाहीर करा.
 कें द्र ि राज्य शासिाकिूि शेतीक्षेत्रािर के ला जाणारा खचथ दप्ु पट करण्यात यािा. वबयाणेखताांिरील अिदु ाि िाढिािे.
 भारतीय शेतकऱयाांची अिस्र्ा सध
ु ारण्याच्या दृष्टीिे कें द्र सरकारिे िोव्हेंबर २००४ मध्ये
स्िामीिार्ि आयोगाची स्र्ापि के ली. या आयोगािे सादर के लेल्या अहिालातील
वशफारसींिा लागू करा.
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