
कांदा, मूळा, भाजी, अवघी िवठाई माझी! असं हणणारा आपला माऊली, सावतामाळी याने शेतात िवठ्ठल पािहला. पण 
याच शेतात राबणार्या आप या शेतकरी बांधवां या िपकाला भाव िमळत नाही हणनू ते फेकून दे याची पिरि थती यां यावर 
सरकारने आणलीये. २०१४ या िनवडणकुीत सरकारनं शेतकर्यांना हमीभावाच ंनसुतं गाजर दाखवलं. आजपयत अ छे िदन काही 
यां या पदरात पडले नाहीत. 

महारा ट्रात हमीभावासाठी आिण कजर्माफीसाठी शेतकर्यांनी संप पकुारला, पण मायबाप हणवणार्या असंवेदनशील सरकारवर 
याचा पिरणाम होताना िदसत नाही. सरकारची कुठलीच धोरणं शेतकर्यांसाठी िदसत नाहीत. खर्या अथार्नं हमीभाव वाढिव याऐवजी, 
आकड्यांम ये घोळ गफलती क न सरकार आपली िदशाभलू करत आह.े शेतमाल बाहे न िवकत आण ूअसे िनलर् ज वक्त य सरकार 
आज करीत आह.े गे या ४ वषार्त दर वषीर् ५.५ लाख कोटी या िहशोबाने मोदी सरकारने ीमंतांना २२ लाख कोटींची करमाफी 
िदली, मात्र आप याच दशेात राबणार्या शेतकर्यांचे फक्त ३० हजार कोटींचे कजर् माफ करताना सरकारकडे पैसे नसतात. साने 
गु जीं या ओळींप्रमाणे यािवरोधात उभे राह याची आता गरज आह.े 

आता उठव ूसारे रान, आता पेटव ूसारे रान 
शेतकर्यां या रा यासाठी लाव ूपणाला प्राण 

शेतकरी सकंटात 
शेतीप्रधान असले या आप या भारतात गे या २० वषार्त ३ लाखापेक्षा जा त शेतकर्यांनी आ मह या के या आहते. 

यािशवाय १९९१ पासनू भारतात जवळपास १.५ करोड शेतकर्यांनी शेती करणे सोडले आह.े 
२०१४ म ये मोदी सरकारने शेतकर्यांना अनेक आ ासने िदली. यामळेु भारतीय जनतेने मोदी सरकारला िनवडून िदले. परंत ू

स ेत आ यावर मोदी सरकारने सवर् आ ासनांवर घमूजाव केले आह.े सरकार या पिह या वषार्त शेतकरी आ मह या दु पट झा या. 
आ मह यां या आकडेवारीम ये प्रगत रा य असले या महारा ट्राचा क्रमांक दशेात प्रथम थानावर आह ेही अजनूच शरमेची बाब 
आह.े एकट्या महारा ट्रात ६०,००० पेक्षा जा त शेतकर्यां या आ मह या झा या आहते. 

कजर् का होते? 
सरकारी सवेर्क्षणानसुार लहान शेतकर्यांच ेसवर् ोतांतनू िमळणारे 

मािसक उ प न या या खचार्पेक्षा कमी आह.े यामळेु बहुतांश छोटे 
शेतकरी कजर्बाजारी आहते. अगोदरच कजर् अस याने बँका यांना नवीन 
कजर् दते नाहीत. यामळेु शेतकर्यांना खाजगी सावकारांकडून २४ ते 
६०% इतक्या अवाढ य याजदराने कजर् घ्यावे लागते. 

खचर् वाढला कसा? 
१९८० या दशकापासनूच भारत सरकार शेतीवरील गुंतवणकीत कपात करत आह.े 

यामळेु शेतीसाठी लागणार्या बी-िबयाणे, रासायिनक खते, िकटकनाशके, पाणी आिण वीज 
या प्रमखु गो ींवरील सरकारी अनदुानांम ये मोठ्या प्रमाणात कपात कर यात आली आह.े 

यािशवाय सरकार शेतीसंबंिधत सवर् सेवांचे खाजगीकरण करत आह.े एका बाजलूा 
वीज कंप यांचे खाजगीकरण तर दसुरीकडे सरकारी अनदुानातील वीजेच े दरही वाढले. 
फडणवीस सरकारने केले या अनदुान कपातीमळेु वीजेचे दर २०% नी वाढले. 

पण योग्य हमीभाव िमळत नाही 
२०१४ या िनवडणकू अिभयानाम ये भाजपने शेतकर्यांना ५०% नफा होईल इतका हमीभाव दे याच ेआ ासन िदले, पण स ते 

आ यापासनू एकाही बजेटम ये याबाबत काडीचीही चचार् केलेली नाही. एकीकडे शेतकर्याचा खचर् तर वाढला, पण दसुरीकडे 
शेतमालाला योग्य हमीभाव िमळत नाही. अनेक िपकांचा तर उ पादन खचर्दखेील िनघत नाही. तसेच कांदा, टॉमेटो इ. िपकांना हमीभाव 
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देशा या एकूण उ पादना या 
(जीडीपी या) तुलनेत 
शेतीमधील सरकारी गंुतवणूक 
१९८० या दशकात ३–४% 
इतकी होती ती २०१६–१७ म ये 
०.९२% इतकी कमी झाली. 

ना कांदा, मळुा, ना भाजी 
कशी होइल अवघी िवठाई माझी? 



ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी शिनवार, िद. ७ जलैु २०१८ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

नस याने यांचा भाव १ . प्रती िकलो पेक्षा खाली घसरला. अशा पिरि थतीत शेतकर्याला उ या िपकातनू नांगर िफरव यावाचनू पयार्य 
राहत नाही. 

रे वे न यात चालली पािहजे हणनू सरकार रे वेच ेभाडे वाढवत आह.े वीज कंप या तोट्यात जाऊ नयेत हणनू सरकार वीजेच े
दर वाढवत आह,े महामागर् बांधणार्या खाजगी कंप यांच ेनकुसान होऊ नये हणनू यावषीर् सरकारने यांना ७०,००० कोटी पयांच े
अनदुान िदले आह.े तर मग शेतकरी तोट्यात जातोय तर याला हमीभाव का दऊे शकत नाही? 

अ छे िदन आए ह . . . अंबानी–अदानी के! 
एकीकडे शेतकरी मरतोय पण दसूरीकडे दशेातील बड्या उद्योगपतींच ेमात्र 

अ छे िदन आलेले आहते. कॉगें्रस याच जनतािवरोधी धोरणांना मोदी सरकार 
प्रचंड वेगाने पढेु नेत आह.े दशेातील बँकाही ा धनाढ्यांनी लटु या आहते. 
२००४ पासनू बड्या उद्योगपतींवरील २.६ लाख कोटी पयांचे सरकारी बॅकंांच े
कजर् माफ कर यात आले आह.े यापैकी १ लाख कोटी मोदी सरकारने पिह या 
दोन वषार्त माफ केले. यािशवाय ४ लाख कोटी पयां या कजार्ची पनुबाधणी 
कर यात आली आह.े ही सदु्धा एक प्रकारची कजर्माफीच आह.े धनदांडग्यांचे 
आणखी समुारे ६ लाख कोटी पयांच ेबिुडतकजर् आह.े सरकार ते ही माफ कर या या तयारीत आह.े हणज ेअती ीमंताची एकूण 
१२.६ लाख कोटींची कजेर् सरकार माफ करायला तयार आह,े परंत ूशेतकर्यां या ३०,००० कोटीं या कजर्माफीसाठी सरकारला ३१ 
ऑक्टोबर पयतची मदुत लागते. यािशवाय खाजगी सावकारांकडून घतेले या कजार्ब ल सरकार श दही काढत नाहीये. 

जगाचा पोिशंदा सखुाने जगलाच पािहजे 
दशेाला लटुणार्या दशेी आिण िवदशेी भांडवलदारांचे जर कर आिण कजर् माफ होऊ शकतात, तर शेतकर्यांची संपणूर् कजर्माफी 

झालीच पािहजे. पण शेतकरी आ मह या रोख यासाठी कजर्माफी हा एकमेव उपाय नाही. शेतकर्यांना मोफत बी-िबयाणे, खते, औषधे, 
कमी दरात वीजेचा परुवठा करणे सदु्धा गरजेचे आह.े जगभरात शेती हा यवसाय अनदुानावरच चालतो. पण जागितकीकरणानंतर 
जागितक बॅकें या अटींमळेु भारतातील शेतीवरील अनदुान हळूहळू कमी केलं जात आह.े या धोरणांमळेु शेतकरी शेतीतनू बाहरे 
ढकलला जातोय. पिरणामी दशेा या अ नधा य उपल धतेतील वावलंबन न  होईल. आप याला अ नधा यासाठी दशेी-िवदशेी 
कंप या आिण आयातीवर अवलंबनू राहावे लागेल, यामळेु अ नधा याची िकंमत भरमसाठ वाढेल व शेतकर् यांसकट दशेातील इतर 
जनता भकेुने मरेल. यामळेु शेतकर्यां या ा आंदोलनाला आपणही पािठंबा दणेे गरजेच ेआह.े 

लोकायत 
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(या प यावर दर रिववारी सं या. ५ ते ७:३० या वेळते लोकायतची बैठक होते. बैठकीत आपलं वागत आह.े) 
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माग या 
१) शेतकर्यांना संपूणर् कजर्माफी, खासगी सावकारी कजर्ही माफ कर यात यावे, सातबारा कोरा कर यात यावा. 
२) सरसकट सवर् िपकांसाठी उ पादन खचार् या दीडपट हमीभाव जाहीर करा. 
३) कद्र व रा य शासनाकडून शेतीके्षत्रावर केला जाणारा खचर् दु पट कर यात यावा. िबयाणे-खतांवरील अनुदान 

वाढवा. 
४) जोपयत कजर्माफी होत नाही, तोपयत नवीन पीककजार्चे विरत वाटप सु  करा. जेणेक न बळीराजा यंदाची 

पीकपेरणी क  शकेल. मात्र, कजर्माफी झालीच पािहजे. 
५) दुधाला योग्य भाव िमळालाच पािहजे. 
६) भारतीय शेतकर्यांची अव था सुधार या या ीने कद्र सरकारने नो हबर २००४ म ये वामीनाथन आयोगाची 

थापन केली. या आयोगाने सादर केले या अहवालातील िशफारसींना लागू करा. 


