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भारतीय 

स. भ.ु कला आ ण वा ण य महा व यालय

नैस गक आप तीमुळे शेतक यांच े अतोनात नुकसान होते
यावर नात करणे तसे अवघड पण कृषी यव थे या बाबतीत जे हा सव प रि थती उपायोजना 
क याना ात असते तर ह  जाणीवपूवक अ याय केला जातो ते हा अशा अ यायास सुलतानी 
अ याय कंवा सुलतानी संकट हटले जाते
याला कारणीभूत ठरणा या घटकांच ेअ ययन करणे हा आहे
कृषी े ातील अ यासकांशी  केलेल  चचा यावर आधा रत आहे
धोरणामुळे भारतीय शतेकर  गर बत पचत रा हला
कारखानदार चा वकास कर यासाठ  शतेीम ये तयार झालेले वरकड उ पादन हे 
कारखानदा रकड ेवळ वले पा हजे ह  भू मका शासनाची होती
संतुलन साधून नयोजनास ाधा य द यास व कृषीला उ योगाचा
रोजगार न मती वाढ व यासाठ  य न झा यास शतेक यांना सुस य ठरेल असे वातावरण 
नमाण करावे लागेल. 

सूचक श द
तावना: 

 अ नधा या या बाबतीत वयंपूण ठरले या भारताची  जगात गौरवपू
सं कृतीमुळे आ ण कृषी अथ यव थेमुळे नमाण झालेल  होती
हजारो वषाचा इ तहास आहे. 
या यावर अनेक संकटे आल  व सात यान े येत असतात
महापूर, पाऊसच न पडणे, वादळवारे
याला अ मानी संकट आले असे हटले जाते
नुकसान होते. नैस गक आप तीच ेसंकट यावर नात करणे तसे अवघड पण कृषी यव थे या 
बाबतीत जे हा सव प रि थती उपायोजना क याना ात असते तर ह  जाणीवपूवक अ याय 
केला जातो ते हा अशा अ यायास सुलतानी अ याय कंवा सुलतानी सकंट हटले जाते
 कृषी यव थेतील अ र टांम ये नैस गक अ र टांपे ा सुलतानी अ र टेच अ धक आहेत
शतेकर  संघटनेच ेनेते कै. शरद जोशी यांनी या संदभात आप या एका लेखात इ तहासाचाय 
राजवाड े यां या वधानाचा दाखला देत हटले आहे क

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

December 2020)                                         

 कृषी े ावर ल अ र टे: काह  नर णे
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गोषवारा 
नैस गक आप तीमुळे शेतक यांच े अतोनात नुकसान होते. नैस गक आप तीच े संकट 

यावर नात करणे तसे अवघड पण कृषी यव थे या बाबतीत जे हा सव प रि थती उपायोजना 
क याना ात असते तर ह  जाणीवपूवक अ याय केला जातो ते हा अशा अ यायास सुलतानी 

लतानी संकट हटले जाते. हा लेख कृषी े ातील अ र टे समजून घेणे तसेच 
याला कारणीभूत ठरणा या घटकांच ेअ ययन करणे हा आहे. यासाठ  दु यम ोत तसेच 
कृषी े ातील अ यासकांशी  केलेल  चचा यावर आधा रत आहे. शासना या योजना मक 
धोरणामुळे भारतीय शतेकर  गर बत पचत रा हला. कजात आकंठ बुडालेला रा हला
कारखानदार चा वकास कर यासाठ  शतेीम ये तयार झालेले वरकड उ पादन हे 
कारखानदा रकड ेवळ वले पा हजे ह  भू मका शासनाची होती. कृषी आ ण उ योग यां यातील 
संतुलन साधून नयोजनास ाधा य द यास व कृषीला उ योगाचा दजा देऊन कृषी े ातून 
रोजगार न मती वाढ व यासाठ  य न झा यास शतेक यांना सुस य ठरेल असे वातावरण 

सूचक श द: कृषी अ र टे, सुलतानी संकट, कजमाफ  

अ नधा या या बाबतीत वयंपूण ठरले या भारताची  जगात गौरवपू
सं कृतीमुळे आ ण कृषी अथ यव थेमुळे नमाण झालेल  होती. भारतीय कृषी सं कृतीचा 

. नैस गक संकटाने येथील शतेकर  कधी हतबल झालेला न हता
या यावर अनेक संकटे आल  व सात यान े येत असतात, ती पुढेह  येतील

वादळवारे, गारपीट आ ण रोगराई यामुळे शतेीच े चडं नुकसान होते
याला अ मानी संकट आले असे हटले जाते. नैस गक आप तीमुळे शतेक यांच े अतोनात 

नैस गक आप तीच ेसंकट यावर नात करणे तसे अवघड पण कृषी यव थे या 
 प रि थती उपायोजना क याना ात असते तर ह  जाणीवपूवक अ याय 

केला जातो ते हा अशा अ यायास सुलतानी अ याय कंवा सुलतानी सकंट हटले जाते
कृषी यव थेतील अ र टांम ये नैस गक अ र टांपे ा सुलतानी अ र टेच अ धक आहेत

शरद जोशी यांनी या संदभात आप या एका लेखात इ तहासाचाय 
राजवाड े यां या वधानाचा दाखला देत हटले आहे क , ‘ हदंु थानातील शतेक यांची गे या 
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काह  नर णे 

नैस गक आप तीच े संकट 
यावर नात करणे तसे अवघड पण कृषी यव थे या बाबतीत जे हा सव प रि थती उपायोजना 
क याना ात असते तर ह  जाणीवपूवक अ याय केला जातो ते हा अशा अ यायास सुलतानी 

हा लेख कृषी े ातील अ र टे समजून घेणे तसेच 
यासाठ  दु यम ोत तसेच 

शासना या योजना मक 
कजात आकंठ बुडालेला रा हला. 

कारखानदार चा वकास कर यासाठ  शतेीम ये तयार झालेले वरकड उ पादन हे 
कृषी आ ण उ योग यां यातील 

दजा देऊन कृषी े ातून 
रोजगार न मती वाढ व यासाठ  य न झा यास शतेक यांना सुस य ठरेल असे वातावरण 

कजमाफ  

अ नधा या या बाबतीत वयंपूण ठरले या भारताची  जगात गौरवपूण ओळख कृषी 
भारतीय कृषी सं कृतीचा 

नैस गक संकटाने येथील शतेकर  कधी हतबल झालेला न हता. 
ती पुढेह  येतील. अ त पाऊस, 

गारपीट आ ण रोगराई यामुळे शतेीच े चडं नुकसान होते. 
नैस गक आप तीमुळे शतेक यांच े अतोनात 

नैस गक आप तीच ेसंकट यावर नात करणे तसे अवघड पण कृषी यव थे या 
 प रि थती उपायोजना क याना ात असते तर ह  जाणीवपूवक अ याय 

केला जातो ते हा अशा अ यायास सुलतानी अ याय कंवा सुलतानी सकंट हटले जाते.  

कृषी यव थेतील अ र टांम ये नैस गक अ र टांपे ा सुलतानी अ र टेच अ धक आहेत. 
शरद जोशी यांनी या संदभात आप या एका लेखात इ तहासाचाय 

हदंु थानातील शतेक यांची गे या 
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दोन-तीन हजार वषा या अनुभवाने अशी खा ी पटल  आहे क  सरकार हणून जे असते ते 
शतेक यां या लुट साठ च.’१ 
भारताला वातं य मळा यापासूनच शतेी या नांकड े दलु  झाले आहे
राजक य नेतृ वाने देशा या धोरणातच गती हणजे औ यो गक करण याला ाधा य दले
यावेळची ती गरज होती परंतु यामु
उ योगधदें उभे राहणे हणजे गती अशी यांची क पना होती ते हापासून ते आजतागायत 
यात फारसा बदल झालेला नाह

देशभरातील शतेक  यां
कमान उ पादन खचाएवढा रा त भाव मळाला पा हजे
मा य करतात पण यावहार क तरावर तशी यव था नमाण कर याकड े सवाच े दलु  
असते. उलट वतः याच भूमीत शासक य धोरणामुळे शतेकर  वरोधी काय यांमुळे 
शतेक यांना कजबाजार  होऊन यां
पूणतः शासक य धोरणे कारणीभतू आहेत
ठरले या उ योगधं यांवर ल, 

करता माफ केल  जातात. 
रझव बकेच ेग हनर व बँक ऑफ इं डयाच ेअ य  या कजमाफ  ला वरोध क न आपल  
नाराजी य त करतात. ह  प पातीपणाची मांडणी या देशातील बु वंतांना देश हताची वाटते
समाजातील बहुसं य लोक शतेक यां या यि त वातं
होणा या शोषणाकड ेदलु  करताना दसून येतात
 हा लेख कृषी े ातील अ र टे समजून घेणे तसेच याला कारणीभूत ठरणा या घटकांच े
अ ययन करणे हा आहे. यासाठ  दु यम ोत तसेच कृषी े ातील अ यासकांशी  केलेल  
चचा यावर आधा रत आहे. 
देशातील शतेक यांवर होणा या अ यायाची याद  फार मोठ  आहे
धोरणामुळे भारतीय शतेकर  गर बत पचत रा हला
कारखानदार चा वकास कर या
कारखानदा रकड े वळ वले पा हजे ह  भू मका शासनाची होती
ह . कृ ण माचार  यांनी दसु  या
ल हतात, ‘कारखानदार ची भरभराट हावी
नोकरदार यांना अ नधा य आ ण इतर शतेी उ पादने व त दरात मळावीत
लागणारा क चामाल व तात व त दराने मळावा हणून शतेमालाचे भाव सतत पाड याच े
धोरण असणे हा या क याणकार  रा या या संक पनेचा मूळ गाभा आहे
शषेराव मो हते ल हतात क  सन 
या धोरणाचा पाठपुरावा केला
तर  यांना ‘ना हरे’ वगाच े सद य ठर वले आ ण 
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तीन हजार वषा या अनुभवाने अशी खा ी पटल  आहे क  सरकार हणून जे असते ते 
 या माणेच सरकारचा अनुभव सात याने शतेक यांना येतो आहे

भारताला वातं य मळा यापासूनच शतेी या नांकड े दलु  झाले आहे
राजक य नेतृ वाने देशा या धोरणातच गती हणजे औ यो गक करण याला ाधा य दले
यावेळची ती गरज होती परंतु यामुळे शतेी नाकड ेदलु  झाले हे नाकारता येणार नाह
उ योगधदें उभे राहणे हणजे गती अशी यांची क पना होती ते हापासून ते आजतागायत 
यात फारसा बदल झालेला नाह .  

देशभरातील शतेक  यांना स मानाने जीवन जगता यावे यासाठ  यां या शतेीमालाला 
दन खचाएवढा रा त भाव मळाला पा हज,े ह  भू मका सवजण ताि वक पातळीवर 

मा य करतात पण यावहार क तरावर तशी यव था नमाण कर याकड े सवाच े दलु  
उलट वतः याच भूमीत शासक य धोरणामुळे शतेकर  वरोधी काय यांमुळे 

शतेक यांना कजबाजार  होऊन यां यावर शतेीतून नवा सत हो याची वेळ आल  आहे
पूणतः शासक य धोरणे कारणीभतू आहेत, असा आरोप केला जातो. 

, उ योगपतीवर  लाखो कोट  पये यि कं चतह  खतं य त न 
. आ ण जे हा शतेक यां या कजमाफ चा न चचला येतो ते हा 

रझव बकेच ेग हनर व बँक ऑफ इं डयाच ेअ य  या कजमाफ  ला वरोध क न आपल  
ह  प पातीपणाची मांडणी या देशातील बु वंतांना देश हताची वाटते

समाजातील बहुसं य लोक शतेक यां या यि त वातं या या गळचपेीकड े आ ण यां या 
होणा या शोषणाकड ेदलु  करताना दसून येतात. 

हा लेख कृषी े ातील अ र टे समजून घेणे तसेच याला कारणीभूत ठरणा या घटकांच े
यासाठ  दु यम ोत तसेच कृषी े ातील अ यासकांशी  केलेल  
. कृषी े ातील अ यासकांशी चचा क न तसेच दु यम आप या 

देशातील शतेक यांवर होणा या अ यायाची याद  फार मोठ  आहे. ‘शासना या योजना मक 
धोरणामुळे भारतीय शतेकर  गर बत पचत रा हला. कजात आकंठ बुडालेला रा हला
कारखानदार चा वकास कर यासाठ  शतेीम ये तयार झालेले वरकड उ पादन हे 
कारखानदा रकड े वळ वले पा हजे ह  भू मका शासनाची होती. हे नयोजन मंडळाच े अ य  

कृ ण माचार  यांनी दसु  या पंचवा षक योजने या ा ता वकात नमूद केले आहे
कारखानदार ची भरभराट हावी, कारखा यात काम करणारे कामगार आ ण इतर 

नोकरदार यांना अ नधा य आ ण इतर शतेी उ पादने व त दरात मळावीत
लागणारा क चामाल व तात व त दराने मळावा हणून शतेमालाचे भाव सतत पाड याच े
धोरण असणे हा या क याणकार  रा या या संक पनेचा मूळ गाभा आहे
शषेराव मो हते ल हतात क  सन 1990-91 पयत क ात स तेवर असले या येक सरकारने 
या धोरणाचा पाठपुरावा केला. सरकार  नोकरदारांच ेपगार 300 व न 30 हजार पयांपयत गेले  

वगाच े सद य ठर वले आ ण तीन एकर कोरडवाहू शतेीचा मालक 
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तीन हजार वषा या अनुभवाने अशी खा ी पटल  आहे क  सरकार हणून जे असते ते 
णेच सरकारचा अनुभव सात याने शतेक यांना येतो आहे. 

भारताला वातं य मळा यापासूनच शतेी या नांकड े दलु  झाले आहे. कारण त काल न 
राजक य नेतृ वाने देशा या धोरणातच गती हणजे औ यो गक करण याला ाधा य दले. 

ळे शतेी नाकड ेदलु  झाले हे नाकारता येणार नाह . 
उ योगधदें उभे राहणे हणजे गती अशी यांची क पना होती ते हापासून ते आजतागायत 

ना स मानाने जीवन जगता यावे यासाठ  यां या शतेीमालाला 
ह  भू मका सवजण ताि वक पातळीवर 

मा य करतात पण यावहार क तरावर तशी यव था नमाण कर याकड े सवाच े दलु  
उलट वतः याच भूमीत शासक य धोरणामुळे शतेकर  वरोधी काय यांमुळे 

यावर शतेीतून नवा सत हो याची वेळ आल  आहे. यास 
. देशातील कजबाजार  

उ योगपतीवर  लाखो कोट  पये यि कं चतह  खतं य त न 
कजमाफ चा न चचला येतो ते हा 

रझव बकेच ेग हनर व बँक ऑफ इं डयाच ेअ य  या कजमाफ  ला वरोध क न आपल  
ह  प पातीपणाची मांडणी या देशातील बु वंतांना देश हताची वाटते. 

या या गळचपेीकड े आ ण यां या 

हा लेख कृषी े ातील अ र टे समजून घेणे तसेच याला कारणीभूत ठरणा या घटकांच े
यासाठ  दु यम ोत तसेच कृषी े ातील अ यासकांशी  केलेल  
कृषी े ातील अ यासकांशी चचा क न तसेच दु यम आप या 

शासना या योजना मक 
कजात आकंठ बुडालेला रा हला.’२ 

साठ  शतेीम ये तयार झालेले वरकड उ पादन हे 
हे नयोजन मंडळाच े अ य  

 पंचवा षक योजने या ा ता वकात नमूद केले आहे. ते 
त काम करणारे कामगार आ ण इतर 

नोकरदार यांना अ नधा य आ ण इतर शतेी उ पादने व त दरात मळावीत, कारखा यात 
लागणारा क चामाल व तात व त दराने मळावा हणून शतेमालाचे भाव सतत पाड याच े
धोरण असणे हा या क याणकार  रा या या संक पनेचा मूळ गाभा आहे.’३  यासंदभात ा. 

पयत क ात स तेवर असले या येक सरकारने 
हजार पयांपयत गेले  

तीन एकर कोरडवाहू शतेीचा मालक 
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कजबाजार  होऊन आ मह या कर यापयत या ि थतीत आला तर  तो 
त नधी ठर वला. जाणीवपूवक शतेी हे तो याच ेकलम राह ल अशी अथ यव था राब व यात 

येत आहे.  

शतेीची लूट हे सरकारचे अ धकृत धोरण आहे का अशी शंका यावी
हणजे कृषी मू य आयोग होय

काढ याचा हेतू असफल ठरला आहे
वठवल  ते कृषी रा यमं ी पद उपभोगलेले कै
शतेी मालाला उ पादन खच भ न नघेल इतका भाव दे याची रा यक याची इ छाश तीच 
नाह . तसेच शतेकर  सुखी हावा असे मनापासून शतेीतून बाहेर पडले या कोण याह  घटकास 
वाटत नाह . या सवा या इ छाश तीचा अभावाच ेबळी आ मह या करणारे शतेकर  ठरताहेत
शषेराव मो हते ल हतात, ‘आ शया खडंातील कृषी शा ां या प रषदेत बोलताना डॉ टर 
नॉमन बोरलॉग यांनी असा इशारा दला होता क
आप ती यामुळे दर दहा वीस वषानी लोक मो या सं येने मृ युमुखी पडत असत
वै यकशा ात झाले या गतीमुळे साथीच ेआजार नयं णात आले 
घडून आले या ह रत ांतीमुळे अ नधा याच ेउ पादन इतके वाढले क  यापुढे कोरडा व ओला 
दु काळ पडला तर  अ नधा या या टंचाईमुळे लोक मृ युमुखी पडणार नाह त
वकसनशील आ ण अ वक सत देशांतील रा
पाह याचा ि टकोन जर बदलला नाह  आ ण शतेी करणे हणजे वतःची तसेच रा ाची 
गती कर याचा माग आहे

झाले नाह . तर ये या काह  वषात भारतासार या देशातील
नाह सा होईल आ ण यामुळे होणार  अ नधा याची टंचाई ह  लोकां या मृ यूच े मुख कारण 
ठर याची श यता आहे.’४ अनेक वषापूव  डॉ टर नॉमन बोरलॉग यांनी वत वलेल  भ व यवाणी 
अशंतः खर  ठरल  आहे. भारतीय शतेकर  शतेी करत असले
जग याची उमेद संपून गेल  आहे
आ मह या कर याची वेळ आलेल  आहे
 एक वसावे शतक भारतीय शतेक  यां
हणावे लागेल. सरकारचा औ योगीकरणावर भर आ ण कृषी

उदार करणाचा लाभ शेती े ाला मळवून दे या ऐवजी नागर  समाजातील हतसंबंध
व उ योगपतींच े हतसंबंध जोपासणार  शासक य धोरणे वशषेता
पंचवा षक योजनेतील कृषी व कृषी संबं धत े ावर ल खचासा
तरतूद, शतेक यांऐवजी यापार  व उ योजकांना लाभ होईल असे सब सडी धोरण समाजातील 
बु जीवी वग, नोकरदार वग
कृषक समाजा ती नागर  समाजाची वाढती संवेदनाह न वृ ती यांनाह  शे
यश ती असूनह  यावासा वाटत नाह
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कजबाजार  होऊन आ मह या कर यापयत या ि थतीत आला तर  तो 
जाणीवपूवक शतेी हे तो याच ेकलम राह ल अशी अथ यव था राब व यात 

शतेीची लूट हे सरकारचे अ धकृत धोरण आहे का अशी शंका यावी
हणजे कृषी मू य आयोग होय. कृषी मू य आयोगा या शतेीमालाचा उ पादन खच 

काढ याचा हेतू असफल ठरला आहे. हा आयोग थापन कर यात यांनी मह वाची भु मका 
वठवल  ते कृषी रा यमं ी पद उपभोगलेले कै. अ पासाहेब शदें यांनी नंतर ते प ट केले क
ती मालाला उ पादन खच भ न नघेल इतका भाव दे याची रा यक याची इ छाश तीच 

तसेच शतेकर  सुखी हावा असे मनापासून शतेीतून बाहेर पडले या कोण याह  घटकास 
या सवा या इ छाश तीचा अभावाच ेबळी आ मह या करणारे शतेकर  ठरताहेत

आ शया खडंातील कृषी शा ां या प रषदेत बोलताना डॉ टर 
नॉमन बोरलॉग यांनी असा इशारा दला होता क ,  आतापयत दु काळ, रोगराई इ याद  नैस गक 
आप ती यामुळे दर दहा वीस वषानी लोक मो या सं येने मृ युमुखी पडत असत

त झाले या गतीमुळे साथीच ेआजार नयं णात आले 60 
घडून आले या ह रत ांतीमुळे अ नधा याच ेउ पादन इतके वाढले क  यापुढे कोरडा व ओला 
दु काळ पडला तर  अ नधा या या टंचाईमुळे लोक मृ युमुखी पडणार नाह त
वकसनशील आ ण अ वक सत देशांतील रा यक याचा शतेी आ ण शतेकर  यां याकड े
पाह याचा ि टकोन जर बदलला नाह  आ ण शतेी करणे हणजे वतःची तसेच रा ाची 
गती कर याचा माग आहे, असे शतेक यांना वाट याइतपत व वासाच े वातावरण नमाण 

तर ये या काह  वषात भारतासार या देशातील शतेक यांना शतेी कर याचा उ साह 
नाह सा होईल आ ण यामुळे होणार  अ नधा याची टंचाई ह  लोकां या मृ यूच े मुख कारण 

अनेक वषापूव  डॉ टर नॉमन बोरलॉग यांनी वत वलेल  भ व यवाणी 
भारतीय शतेकर  शतेी करत असलेला जर  दसत असला तर  याची 

जग याची उमेद संपून गेल  आहे. देशात अ नधा याचा तुटवडा होऊ न देता शतेक यांवर 
आ मह या कर याची वेळ आलेल  आहे. 

एक वसावे शतक भारतीय शतेक  यांसाठ  सुलतानी संकटा या शतक आहे असेच 
सरकारचा औ योगीकरणावर भर आ ण कृषी व कृषी संबं धत े ाकड ेदलु

उदार करणाचा लाभ शेती े ाला मळवून दे या ऐवजी नागर  समाजातील हतसंबंध
व उ योगपतींच े हतसंबंध जोपासणार  शासक य धोरणे वशषेता: आयात
पंचवा षक योजनेतील कृषी व कृषी संबं धत े ावर ल खचासाठ  कमी कमी केल  जाणार  

शतेक यांऐवजी यापार  व उ योजकांना लाभ होईल असे सब सडी धोरण समाजातील 
नोकरदार वग, नयोजनकत, अथत  यांची कृषक समाजा ती वाढती उदासीनता

कृषक समाजा ती नागर  समाजाची वाढती संवेदनाह न वृ ती यांनाह  शतेीमालाला रा त भाव 
यश ती असूनह  यावासा वाटत नाह . औ यो गक उ पादने खरेद  करताना व कृषी 
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कजबाजार  होऊन आ मह या कर यापयत या ि थतीत आला तर  तो ‘आहे रे’ वगाचा 
जाणीवपूवक शतेी हे तो याच ेकलम राह ल अशी अथ यव था राब व यात 

शतेीची लूट हे सरकारचे अ धकृत धोरण आहे का अशी शंका यावी याच े उदाहरण 
कृषी मू य आयोगा या शतेीमालाचा उ पादन खच 
हा आयोग थापन कर यात यांनी मह वाची भु मका 

अ पासाहेब शदें यांनी नंतर ते प ट केले क , 

ती मालाला उ पादन खच भ न नघेल इतका भाव दे याची रा यक याची इ छाश तीच 
तसेच शतेकर  सुखी हावा असे मनापासून शतेीतून बाहेर पडले या कोण याह  घटकास 

या सवा या इ छाश तीचा अभावाच ेबळी आ मह या करणारे शतेकर  ठरताहेत.  
आ शया खडंातील कृषी शा ां या प रषदेत बोलताना डॉ टर 

रोगराई इ याद  नैस गक 
आप ती यामुळे दर दहा वीस वषानी लोक मो या सं येने मृ युमुखी पडत असत. पण आता 

 ते 70 या दशकात 
घडून आले या ह रत ांतीमुळे अ नधा याच ेउ पादन इतके वाढले क  यापुढे कोरडा व ओला 
दु काळ पडला तर  अ नधा या या टंचाईमुळे लोक मृ युमुखी पडणार नाह त. पण 

यक याचा शतेी आ ण शतेकर  यां याकड े
पाह याचा ि टकोन जर बदलला नाह  आ ण शतेी करणे हणजे वतःची तसेच रा ाची 

असे शतेक यांना वाट याइतपत व वासाच े वातावरण नमाण 
शतेक यांना शतेी कर याचा उ साह 

नाह सा होईल आ ण यामुळे होणार  अ नधा याची टंचाई ह  लोकां या मृ यूच े मुख कारण 
अनेक वषापूव  डॉ टर नॉमन बोरलॉग यांनी वत वलेल  भ व यवाणी 

ला जर  दसत असला तर  याची 
देशात अ नधा याचा तुटवडा होऊ न देता शतेक यांवर 

साठ  सुलतानी संकटा या शतक आहे असेच 
व कृषी संबं धत े ाकड ेदलु , 

उदार करणाचा लाभ शेती े ाला मळवून दे या ऐवजी नागर  समाजातील हतसंबंध, यापार  
आयात- नयात धोरण, 

ठ  कमी कमी केल  जाणार  
शतेक यांऐवजी यापार  व उ योजकांना लाभ होईल असे सब सडी धोरण समाजातील 

अथत  यांची कृषक समाजा ती वाढती उदासीनता, 
तीमालाला रा त भाव 

औ यो गक उ पादने खरेद  करताना व कृषी 
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उ पादने खरेद  करताना नागर  ाहक दजुाभाव करतो आ ण शतेक  यां
बनतो. ‘प रणामी शतेीचा मालक कजबाजार  होऊन आ मह या कर यापयत प रि थती 
नमाण झाल  तर  जाणीवपूवक शतेी हे तो याच ेकलम राह ल अशी अथ यव था राब व यात 
येत आहे शतेीची लूट हे सरकारच ेअ धकृत धोरण आहे
बँकांची उदासीनता  

बँकांच ेशतेी वकासाला पूरक धोरण असायला हवे परंतु तसे घडताना दसून येत नाह
आरबीआय ज ेआदेश येते ते सव बँकां
बँ कंग रे युलेशन ॲ ट पा रत केला
आहेत. पण याचा लाभ शतेक यांना होताना दसत नाह

आरबीआय ह  शासनाची बँक असून देशातील इतर बँकां या यवहारावर नयं ण 
था पत कर त असते. शतेक यांसाठ  ह  बँक व श ट काम करते

माणात, कती याज दराने व कसा कज पुरवठा करावा हा नणयह  बँक घेते
अनंत उमर कर यांनी यां या 
बँकेची प रप के व य  बँकांच े यवहार यातील तफावत नदशनास आणून दल  आहे
ल हतात, ‘आरबीआयने दलेले आदेश सव बँकांवर बंधनकारक आहे आ ण आदेशाच ेउ लंघन 
हा दंडनीय गु हा आहे. मा  आदेशाचे उ लंघन अनेकदा न हे हजारदा केले व आजह  चालू 
आहे. अशा त हेन ेबँकांनी शतेक यांची
अनुभव आहे.’६ पुढे ते ल हतात
समान दजा ा त असतो. 
शतेी यवसाय व शतेी कजाब ल काळजी घेतलेल  दसू
यां या यवहारात घेतल  नाह

नैस गक कोपामुळे झाले या पकबुडी या वष  शतेक यांना याज माफ के याच े कंवा 
वा षक ह ते बांधनू घेणे व 
दाख वला. यासव काराची दखल आरबीआयने घेत याच े जाणवत नाह
केले या शतेक यां या लुटमार ची आरबीआय मूक सा ीदार बनून रा हल
पायम ल  होते आहे हे आरबीआय या ल ा
शतेी यवसाय व शतेकर  शतेी कज बाबत प रप क आतून दाख वलेल  तळमळ कती 
वरवरची आहे हे प ट होते. 
केला जावा, शतेक यांकड ेजे हा पैसा येतो या ट ने या
हावी, याजाची आकारणी च वाढ प तीने होऊ नये
या वष  कजाची फेर आकारणी करावी व याज आका  नये नये
वचारात घेत नाह त.   

बँकांच े शतेक यां या त असलेले
हटले जाते. शतेीसाठ  कज वाटप करताना शेतीसाठ  लागणा या अवजारांसाठ  यं साम ी 
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उ पादने खरेद  करताना नागर  ाहक दजुाभाव करतो आ ण शतेक  यां या शोषणाचा  आधार 
प रणामी शतेीचा मालक कजबाजार  होऊन आ मह या कर यापयत प रि थती 

ण झाल  तर  जाणीवपूवक शतेी हे तो याच ेकलम राह ल अशी अथ यव था राब व यात 
येत आहे शतेीची लूट हे सरकारच ेअ धकृत धोरण आहे’.५ 

बँकांच ेशतेी वकासाला पूरक धोरण असायला हवे परंतु तसे घडताना दसून येत नाह
आरबीआय ज ेआदेश येते ते सव बँकानंा बंधनकारक असतात. भारतीय संसदेने 
बँ कंग रे युलेशन ॲ ट पा रत केला. या संदभातील तरतुद  शतेक यांसाठ  फार हतकारक 

पण याचा लाभ शतेक यांना होताना दसत नाह .  

आरबीआय ह  शासनाची बँक असून देशातील इतर बँकां या यवहारावर नयं ण 
शतेक यांसाठ  ह  बँक व श ट काम करते. शेती वभागाला कती 

कती याज दराने व कसा कज पुरवठा करावा हा नणयह  बँक घेते
अनंत उमर कर यांनी यां या ‘बँकेने लुटल शतेक याला’ या छो याशा पुि तकेत कायदा

य  बँकांच े यवहार यातील तफावत नदशनास आणून दल  आहे
आरबीआयने दलेले आदेश सव बँकांवर बंधनकारक आहे आ ण आदेशाच ेउ लंघन 

मा  आदेशाचे उ लंघन अनेकदा न हे हजारदा केले व आजह  चालू 
अशा त हेन ेबँकांनी शतेक यांची कशी पळवणूक, लुटमार केल  हे पाहणे एक वेदनादायी 

पुढे ते ल हतात, ‘याचा अथ असा आहे क , आरबीआय या आदेशाला कायदा 
. आरबीआयने काढले या सहा प रप कांपैक  पाच प रप कातून  

शतेी यवसाय व शतेी कजाब ल काळजी घेतलेल  दसनू येते. परंतु यांची दखल बँकांनी 
यां या यवहारात घेतल  नाह .  

नैस गक कोपामुळे झाले या पकबुडी या वष  शतेक यांना याज माफ के याच े कंवा 
 च वाढ याज न करणे याबाबत या सूचनांना तर बँकांनी ठगा 

यासव काराची दखल आरबीआयने घेत याच े जाणवत नाह
केले या शतेक यां या लुटमार ची आरबीआय मूक सा ीदार बनून रा हल
पायम ल  होते आहे हे आरबीआय या ल ात आले नाह .’७ याचा अथ असा क  आरबीआयने 
शतेी यवसाय व शतेकर  शतेी कज बाबत प रप क आतून दाख वलेल  तळमळ कती 

. प रप क असे सांगते क , शतेीकज व यापार  कज यात फरक 
शतेक यांकड ेजे हा पैसा येतो या ट ने या या कजा या ह याची आकारणी 

याजाची आकारणी च वाढ प तीने होऊ नये, काह  अप रहाय कारणाने पीक बुडाले तर 
या वष  कजाची फेर आकारणी करावी व याज आका  नये नये.  या बाबी यवहारात बँका 

बँकांच े शतेक यां या त असलेले यवहार हे देखील एक अ र ट होय असे खदेाने 
शतेीसाठ  कज वाटप करताना शेतीसाठ  लागणा या अवजारांसाठ  यं साम ी 
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या शोषणाचा  आधार 
प रणामी शतेीचा मालक कजबाजार  होऊन आ मह या कर यापयत प रि थती 

ण झाल  तर  जाणीवपूवक शतेी हे तो याच ेकलम राह ल अशी अथ यव था राब व यात 

बँकांच ेशतेी वकासाला पूरक धोरण असायला हवे परंतु तसे घडताना दसून येत नाह . 
भारतीय संसदेने 1949 साल  

या संदभातील तरतुद  शतेक यांसाठ  फार हतकारक 

आरबीआय ह  शासनाची बँक असून देशातील इतर बँकां या यवहारावर नयं ण 
शेती वभागाला कती 

कती याज दराने व कसा कज पुरवठा करावा हा नणयह  बँक घेते. एडवोकेट 
या छो याशा पुि तकेत कायदा,  

य  बँकांच े यवहार यातील तफावत नदशनास आणून दल  आहे. ते 
आरबीआयने दलेले आदेश सव बँकांवर बंधनकारक आहे आ ण आदेशाच ेउ लंघन 

मा  आदेशाचे उ लंघन अनेकदा न हे हजारदा केले व आजह  चालू 
लुटमार केल  हे पाहणे एक वेदनादायी 

आरबीआय या आदेशाला कायदा 
आरबीआयने काढले या सहा प रप कांपैक  पाच प रप कातून  

परंतु यांची दखल बँकांनी 

नैस गक कोपामुळे झाले या पकबुडी या वष  शतेक यांना याज माफ के याच े कंवा 
च वाढ याज न करणे याबाबत या सूचनांना तर बँकांनी ठगा 

यासव काराची दखल आरबीआयने घेत याच े जाणवत नाह . आ ण बँकांनी 
केले या शतेक यां या लुटमार ची आरबीआय मूक सा ीदार बनून रा हल . आप या आदेशाची 

याचा अथ असा क  आरबीआयने 
शतेी यवसाय व शतेकर  शतेी कज बाबत प रप क आतून दाख वलेल  तळमळ कती 

शतेीकज व यापार  कज यात फरक 
या कजा या ह याची आकारणी 

काह  अप रहाय कारणाने पीक बुडाले तर 
या बाबी यवहारात बँका 

यवहार हे देखील एक अ र ट होय असे खदेाने 
शतेीसाठ  कज वाटप करताना शेतीसाठ  लागणा या अवजारांसाठ  यं साम ी 
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साठ  आकारले जाणारे याजाच ेदर इतर वाहनापे ा अ धक असतात
उ पादन वाढ साठ  व शतेी कर यासाठ  खरेद  करावया या
असावयास हवेत. शतेक यांकडील कज स तीने वसूल केले जातात तर उ योजकांची कज 
मो या माणावर माफ केल  जातात
उ योजक य कजमाफ होते याकड े प तशीर दलु  क न शतेी कज
आ ेप न दवतात. ह  वृ ती सु ा शतेक यांसाठ  आ र ट होय

ा. कृ. अ. फाले ल हतात 
आप या कडील कजाची परतफेड कर यास असमथ ठरला तर यास थकबाक दार समज या 
जाते. यांचकेडील थावर मालम ता बँक ज त क  शकते कंवा स ती या वसुल ची कायवाह  
क  शकते. परंतु काप रेट कंप यांनी कजाची परतफेड केल  नाह  तर यास मा  
मालम ता’ असे समजले जाते
न करता बुडीत खा यात 
रा यीकृत बँकांच ेएकूण 1.14 

कर यात आले. असे असूनह  
कंप यांना वत रत कर यात आले
कज घेतले आहे. ते आता कजावर ल याज चकुव या या य न
यांनी य त केलेल  चतंा ह  दरवष  स यात उतर याच े दसून येत आहे कारण बँकांचा कल
उ योगपतींच ेकज माफ कर याकड े दसून ये
दसते.  
उपाययोजना:  

शतेी े ावर ल अ र टांवर मात कर यासाठ  काह  उपायोजना कर याची नतांत 
आव यकता आहे. यामळेु शतेी आ ण शतेकर  यां या सम यांवर तोडगा नघू शकेल आ ण 
शतेक याच ेजीवन आ ण शतेी याम ये समृ ी ये
१. शासनाने वेळोवेळी शतेी वषयक

सकारा मक नणय यायला हवेत
२. बँकांनी शतेकयाना उ प याज दरात कज उपल ध क न दे यासाठ  कठोर उपाययोजना 

करायला हवी. तसेच नय मत कजफेड करणा या शतेकयाना ो साहन पर याजावर सुत 
यावी.  

३. शतेक  यांनी शतेी पूरक यवसाय कर याकड ेल  यायला हवे
४. समूह शतेीचा योग के यास शतेी वर ल खच कमी होऊन यो य प तीने मोबदला मळू 

शकेल. 
५. शतेक यां या मालाला कमान आधारभूत कं

य न हायला हवेत. 
६. नयोजनब  शतेी कर यासाठ  त ांकडून शासक य तरावर मागदशन हायला हवे
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साठ  आकारले जाणारे याजाच ेदर इतर वाहनापे ा अ धक असतात. वा त वक पाहता शतेी 
उ पादन वाढ साठ  व शतेी कर यासाठ  खरेद  करावया या यं साम ी च े याजदर अ प 

शतेक यांकडील कज स तीने वसूल केले जातात तर उ योजकांची कज 
मो या माणावर माफ केल  जातात. हे दु याभावाच ेधोरण संपायला हव.े 
उ योजक य कजमाफ होते याकड े प तशीर दलु  क न शतेी कज 

ह  वृ ती सु ा शतेक यांसाठ  आ र ट होय.  

फाले ल हतात (ॲ ोवन: 13 ए ल 2017), ‘एखादा सामा य य ती 
आप या कडील कजाची परतफेड कर यास असमथ ठरला तर यास थकबाक दार समज या 

वर मालम ता बँक ज त क  शकते कंवा स ती या वसुल ची कायवाह  
परंतु काप रेट कंप यांनी कजाची परतफेड केल  नाह  तर यास मा  
असे समजले जाते. बँकसु ा अशा वसूल न झाले या कजासाठ  ज तीची कारवाई  

न करता बुडीत खा यात वग कर याच े नयोजन करते....मागील तीन आ थक वष 
1.14 लाख कोट  पये वसूल न झालेले कज बुडीत खा यात वग 

असे असूनह  7.32 लाख काह  पयांच ेकज आ चयकारकर या दहा मो या 
कंप यांना वत रत कर यात आले. या मुख दहा यवसा यकांनी 7.32 

ते आता कजावर ल याज चकुव या या य न करतील
यांनी य त केलेल  चतंा ह  दरवष  स यात उतर याच े दसून येत आहे कारण बँकांचा कल
उ योगपतींच ेकज माफ कर याकड े दसून येतो. शासनाच ेधोरण सु ा याला पूरक ठरताना 

शतेी े ावर ल अ र टांवर मात कर यासाठ  काह  उपायोजना कर याची नतांत 
यामळेु शतेी आ ण शतेकर  यां या सम यांवर तोडगा नघू शकेल आ ण 

शतेक याच ेजीवन आ ण शतेी याम ये समृ ी येऊ शकेल. 
वषयक धोरणाचा आढावा घेऊन शतेकर  हता या ट ने 

सकारा मक नणय यायला हवेत. 
बँकांनी शतेकयाना उ प याज दरात कज उपल ध क न दे यासाठ  कठोर उपाययोजना 

तसेच नय मत कजफेड करणा या शतेकयाना ो साहन पर याजावर सुत 

नी शतेी पूरक यवसाय कर याकड ेल  यायला हवे. 
समूह शतेीचा योग के यास शतेी वर ल खच कमी होऊन यो य प तीने मोबदला मळू 

शतेक यां या मालाला कमान आधारभूत कंमत मळवून दे यासाठ  शासक य तरावर 

नयोजनब  शतेी कर यासाठ  त ांकडून शासक य तरावर मागदशन हायला हवे
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वा त वक पाहता शतेी 
 यं साम ी च े याजदर अ प 

शतेक यांकडील कज स तीने वसूल केले जातात तर उ योजकांची कज 
. आरबीआयच ेग हनर 
 माफ कर यासंदभात 

एखादा सामा य य ती 
आप या कडील कजाची परतफेड कर यास असमथ ठरला तर यास थकबाक दार समज या 

वर मालम ता बँक ज त क  शकते कंवा स ती या वसुल ची कायवाह  
परंतु काप रेट कंप यांनी कजाची परतफेड केल  नाह  तर यास मा  ‘अनु पादक 

बँकसु ा अशा वसूल न झाले या कजासाठ  ज तीची कारवाई  
मागील तीन आ थक वष 19 

लाख कोट  पये वसूल न झालेले कज बुडीत खा यात वग 
लाख काह  पयांच ेकज आ चयकारकर या दहा मो या 

7.32 लाख कोट  पयांचे 
करतील.’८  ा यापक फाले 

यांनी य त केलेल  चतंा ह  दरवष  स यात उतर याच े दसून येत आहे कारण बँकांचा कल 
शासनाच ेधोरण सु ा याला पूरक ठरताना 

शतेी े ावर ल अ र टांवर मात कर यासाठ  काह  उपायोजना कर याची नतांत 
यामळेु शतेी आ ण शतेकर  यां या सम यांवर तोडगा नघू शकेल आ ण 

आढावा घेऊन शतेकर  हता या ट ने 

बँकांनी शतेकयाना उ प याज दरात कज उपल ध क न दे यासाठ  कठोर उपाययोजना 
तसेच नय मत कजफेड करणा या शतेकयाना ो साहन पर याजावर सुत 

समूह शतेीचा योग के यास शतेी वर ल खच कमी होऊन यो य प तीने मोबदला मळू 

मत मळवून दे यासाठ  शासक य तरावर 

नयोजनब  शतेी कर यासाठ  त ांकडून शासक य तरावर मागदशन हायला हवे. 
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या उपाययोजना ा त न धक व पात सुच व यात आले या असून या य त र तह  
शतेी े ा या वकासासाठ  केले या शफारसी अमलात आण यास कृषी 

े ावर ल संकटाचा सामना करता येऊ शकेल. 

कृषी यवसायावर ल अ र टांचा वचार करता एक बाब ामु याने नदशनास येते ती 
नैस गक कोपामुळे येणा या अ र टां या बाबतीत अप रहायता असते

नयं णात ठेवता येतात तर कधी ती नयं णा या बाहेर असतात. ह  बाब थोडीशी बाजसू 
ठेवल  तर ख या अथाने कृषी यवसायावर ल अ र टास कृषी यव थे या संदभात शासक य 
धोरणातील आपपरभाव कारणीभूत होय. उ योग व शहरांना ाधा य आ ण शतेी व खे
कमी मह व या बाबी कारणीभूत ठरतात. कृषी आ ण उ योग यां यातील संतुलन साधनू 
नयोजनास ाधा य द यास व कृषीला उ योगाचा दजा देऊन कृषी े ातून रोजगार न मती 
वाढ व यासाठ  य न झा यास शतेक यांना सुस य ठरेल असे वातावरण नमाण करावे 

हा लेख ल ह यासाठ  अंकुशराव टोपे कला, वा ण य आ ण व ान महा व यालय
डॉ. शवकुमार सोळंके यां याशी वेळोवेळी केलेल  चचा उपयु त ठरल  आहे

खु या यव थेकड ेखु या मनाने. औरंगाबाद: जनश ती

बँकेने लुटलं शतेक याला, औरंगाबाद: जनश ती वाचक चळवळ

शतेी यवसायावर ल अ र ट. औरंगाबाद: जनश ती वाचक चळवळ

बँकेने लुटलं शतेक याला, औरंगाबाद: जनश ती वाचक चळवळ

वाढता एनपीए बँकांची डोकेदखुी, ॲ ोवन: ( दनांक 
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या उपाययोजना ा त न धक व पात सुच व यात आले या असून या य त र तह  
शतेी े ा या वकासासाठ  केले या शफारसी अमलात आण यास कृषी 

कृषी यवसायावर ल अ र टांचा वचार करता एक बाब ामु याने नदशनास येते ती 
हायता असते. कधी ती 
ह  बाब थोडीशी बाजसू 

ठेवल  तर ख या अथाने कृषी यवसायावर ल अ र टास कृषी यव थे या संदभात शासक य 
उ योग व शहरांना ाधा य आ ण शतेी व खे याकड े

कृषी आ ण उ योग यां यातील संतुलन साधनू 
नयोजनास ाधा य द यास व कृषीला उ योगाचा दजा देऊन कृषी े ातून रोजगार न मती 
वाढ व यासाठ  य न झा यास शतेक यांना सुस य ठरेल असे वातावरण नमाण करावे 

वा ण य आ ण व ान महा व यालय, जालना येथील माजी 
शवकुमार सोळंके यां याशी वेळोवेळी केलेल  चचा उपयु त ठरल  आहे. 

जनश ती वाचक 

जनश ती वाचक चळवळ, 

जनश ती वाचक चळवळ, 

जनश ती वाचक चळवळ, 

दनांक १३ ए ल पृ ठ ७) 


