कोरोनाच्या पार्श्वभमू ीवर...

कृषी पणन संधी व कायदेशीर तरतुदी
श्री. सनु नल पवार, व्यवस्थापकीय संचालक, कृ षी पणन मडं ळ, पणु े
कोरोना ही काही मानवावर कोसळलेली पनहलीच नवध्वसं क आपत्ती नाही. अगदी इसवी सन पवू व
काळापासनू प्रचडं निवीतहानी घडवणाऱ्या आपत्तींचा मोठा इनतहास आहे. प्लेग, फ्ल,ू कॉलरा, एचआयव्ही
आदी आिारांमळ
ु े वेळोवेळी लाखो लोकं मृत्यमू ख
ु ी पडली. मात्र अशा काळात घाबरुन न िाता आपत्तीचे रुपांतर
इष्टापत्तीत करत मानवाने वेगवेगळे शोध लावले आनण पढु ील प्रगतीची पायाभरणी के ली. नवनाशकारी पनहल्या
महायद्ध
ु काळात सॅननटरी टॉवेल्स, टी बॅग, स्टेनलेस स्टील, कपडयांवरील चैन आदी अनेक गोष्टींचा शोध
लागला. दसु ऱ्या महायद्ध
ु ातही कोटयवधी लोकांचा मृत्यू झाला. मात्र याच काळात पेनननसलीन, संगणकाची
सक
ं ल्पना, बॉलबेन, िेट इिं ीन, फोटोकॉपी अशा अनेक क्ातं ीकारक गोष्टींचा शोध लागला. सध्याच्या कोरोना
आपत्तीच्या काळातही भनवष्यातील प्रगतीच्या संधी दडलेल्या आहेत.
मॉस्लो या िगनवख्यात मानसशास्रज्ञाचा मानवी गरिांचा नपरॅ मीड प्रनसद्ध आहे. सवोच्च टोकाचं प्राधान्य
आत्म सन्मानाला त्यानतं र आदर, सामानिक बाबी, सरु क्षा व सवावत शेवटी अन्न, वस्र, ननवारा आदी मल
ु भतू
शाररररक गरिाचं ा क्म सवावत शेवटी होता. सध्याच्या कोरोनाच्या काळात मॉस्लोचा नपरॅ मीड उलटा झाला.
आत्मसन्मान तळाला गेला व अन्नाची गरि सवोच्च स्थानी आली. शेती व शेती सबं धं ीत व्यवसायाच्ं या
भनवष्याच्या अनषु ंगाने ही फार महत्वाची बाब आहे.
कोरोनाने आपल्याला नवस्मयचकीत करणारे अनेक धडे नदले आहेत. नवमानसेवा, रे ल्वे, हॉटेल,
नसनेमागृह,े कायावलये पणू व बदं झाली. 97 टक्के िनता घरात बसली. िगात हे असं पनहल्यांदा झाल.ं िनु ी गृहीतके
मोडीत ननघनू नव्या संकल्पना, नवी व्यवस्था कोरोना काळात रुढ होताना नदसते आहे. आरोग्यदायी सवयींबाबत
प्रचंड िागरुकता झाली आहे. घरी बसनू काम करण,ं ई बैठका, वेबसेमीनार, तम्ु ही नकतीही मोठी व्यक्ती असला
तरी स्वतःचं काम स्वतः करणं आदी अनेक बदल घडून आले. आपत्तीत तग धरुन भनवष्यात प्रगती करायची
असेल तर स्वतःत बदल करावाच लागेल हे सवव पातळयांवर नस्वकारले िात आहे. काळानुसार बदल न के ल्याने
एचएमटी, कोडॅक, नोनकया अशा अनेक बडया कंपन्या कालबाह्य झाल्या. शेती व संलग्न व्यवसानयकानं ाही
काळाची पावले ओखळून बदल करावे लागतील.
नवीन बदल नस्वकारताना, व्यवसाय सरुु करताना भांडवल नाही, बॅका
ं किव देत नाही अशी कारणे
सांनगतली िातात. पण कल्पकता असेल तर भांडवलानशवायही व्यवसाय उभारता व यशस्वी करता येतो हे
ओला, अमेझॉन, ओयो, वॉटसअप आदी आिच्या अग्रणी उद्योगांनी दाखवनू नदले आहे. कोरोनाने अनेक
क्षेत्रातील तृटी, बलस्थाने स्पष्ट के ली आहेत. त्या आधारे बदल करत, नस्वकारत पढु े िायला हवे.
कोरोनामळ
ु े झालेल्या लॉकडाऊनमळ
ु े शेतमालाची परु वठा साखळी पणू वतः नवस्कळीत झाली.
निवनावश्यक गोष्टींच्या परु वठयाचे आव्हान ननमावण झाले. अन्न परु वठा ही प्रमख
ु बाब बनली. कोरोनाने
नशकवल.ं .. तमु च्याकडे वाहन, टीव्ही, फ्रीि नसेल तरी चालेल. पण खायला अन्न पानहिे. अन्न परु वठा ही
शार्श्त संधी असल्याचं स्पष्ट झालं.
भारताची 130 कोटी लोकसंख्या म्हणिे 40 कोटी कुटुंब गृहीत धरली आनण प्रत्येक कुटुंबाचा
अन्नावरील मानसक खचव 3000 रुपये धरला तरी मनहन्याला एक लाख 20 हिार कोटी रुपयांची शार्श्त बािारपेठ
आपल्या हातात आहे द्राक्ष, डाळींब, कांदा उत्पादनात आपण पनहल्या क्मांकावर आहोत. के ळी, संत्रा व एकूण
फळ उत्पादनात देशात दसु ऱ्या क्माक
ं ावर आहोत. ज्वारीत उत्पादनात पनहल्या तर सोया, तरू उत्पादनात दसु ऱ्या
क्मांकावर आहोत. फळे , भािीपाला, अन्नधान्यासह सववच कृ षी उत्पादनांमध्ये मोठा वाव आहे.

- ग्राहकांच्या मानससकतेत बदल
कोरोना कालावधीत ग्राहकांमध्ये शेतमालाच्या गणु वत्तेबाबत िागरुकता ननमावण झाली. हॉटेलचे
खाद्यपदाथव नाकारुन ननरोगी, स्वच्छ, प्रनतकार क्षमता वाढवणारे घरगतु ी, साधे अन्न, परंपरागत खाद्यान्न,
आयवु ने दक व वनौषधी उत्पादने, सेंद्रीय, रसायनमक्त
ु व वैद्यकीय गणु धमव असलेल्या शेतमालाची मागणी व वापर
वाढला. सत्रं ा उत्पादकानं ा दप्ु पट दर नमळाले. परदेशातही मसाल्याच्या पदाथाांची मागणी वाढली, ननयावतीस सधं ी
ननमावण झाल्या. गदीत िायची नभती वाटत असल्याने ग्राहकांना आता घरपोच शेतमाल नमळण्याची सवय
लागणार आहे.
- नवीन तंत्रज्ञानाचा सववकार
एरवी नवीन तत्रं ज्ञानाला फारसा प्रनतसाद नमळत नसताना कोरोनामळ
ु े ननमावण झालेल्या नस्थतीत
शेतकऱ्यांनी स्वतःहून ग्रेडींग, सॉनटांग, पॅनकंग, ब्रॅन्डींग के लं. क्े ट, बॉक्सचा वापर मोठया प्रमाणात सरुु झाला.
वॉटसअपवर शेतमालाच्या िानहराती करत ब्रॅनन्डंगवर िोर देण्यात आला. माके ट इनं टलीिन्सचा (अज्ञात
बािाराचा शोध घेवनू ती काबीि करण)ं फार चागं ला वापर या काळात झाला. परराज्यातील बािारपेठेची
मानहती घेवनू शेतकऱ्यांनी इतर राज्यात माल पाठवला. बांग्लादेशात संत्रा ननयावत झाली. कृ षी पणन मडं ळामाफव त
सवव नवभागांच्या समन्वयाने आतं रराज्य शेतमाल वाहतक
ू ननयंत्रण कक्ष 24 तास सरुु ठे वण्यात आला. आता कें द्र
सरकारही माके ट इटं नलिन्सबाबत एक वेगळी यंत्रणा तयार करत आहे.
- ऑनलाईन शेतमाल व्यापार वाढ
लॉकडाऊन सरुु झाल्यापासनू शेतमालाचे ऑनलाईन ट्रेडींग मोठया प्रमाणात सरुु झाले. मोबाईल संदश
े ,
वॉटसअप, वेगवेगळया अपचा वापर करुन ग्राहकांकडून खपु मोठी मागणी नोंदवण्यात आली आनण त्यानसु ार थेट
ग्राहकांना शेतमाल परु वठा झाला. ई पेमटें व्यवस्था शेतकऱ्यांनी आपलीशी के ली. आब्ं याची खरे दी नवक्ी
ऑनलाईन झाली. गेल्या शभं र वषावत पनहल्यांदा आबं ा अडत्यानवना थेट नवकला गेला आनण शेतकऱ्यांना दप्ु पट
पैसा नमळाला. यानशवाय अनेक शेतकऱ्यानं ी नस्वगी, झोमॅटो अशा थेट सेवा परु वठादार कंपन्यासं ोबत भानगदारी
के ली. त्यामाफव त 10 ते 20 लाख ग्राहकांना थेट शेतमाल परु वठा करण्यात आला.
- लॉकडाऊनमधील यशोगाथा
शेतकरी, शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्थांनी मबंु ई, पणु ,े नानशक येथे शेकडो टन शेतमाल
थेट घरपोच के ला. दलाल कमी व्हावेत, थेट शेतमाल नवक्ी व्हावी असं नेहमी म्हटले िायचे. कोरोनाच्या काळात
हे प्रत्यक्षात आलं. मराठवाडा, नवदभावतील उत्पादक कंपन्याही मोठया प्रमाणात पढु े आल्या. नवना मध्यस्त परु वठा
झाल्याने शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला नमळाला. यातनू राज्यभर अनेक यशोगाथा घडल्या व घडत आहेत.
- सनयाात व प्रसिया
ननयावतीच्या आघाडीवरही अनेक बदल झाले आहेत. अनेक उत्पादनांची ननयावत नेहमीपेक्षा िास्त झाली.
ननयावतदारांनी थेट शेतकऱी, उत्पादक कंपन्यांशी संपकव साधनू माल खरे दी के ला. शेतकरी व ननयावतदारांची थेट
सांगड घातली गेली. ट्रेनसनबलीटी खपु सोपी होवनू त्यास खपु वेगाने चालना नमळाली. शेतकऱ्यांना प्रनक्येचे
महत्व कळले. नशल्लक रानहलेल्या मालाचे मल्ु यवधवन सरुु झाले. सागं लीत बेदाणा, कोकणात नबगर हापसू
आब्ं याचा पल्ब करुन ठे वण्यात आला. अनेक शेतकरी, गट, कंपन्यांनी कोरोनाच्या काळात अनतशय उत्कृ ष्ट
काम करुन दाखवले.

- राज्यातील कृषी पणन व्यववथा
सध्या राज्यातील 306 मख्ु य व 596 उपबािारामं ध्ये फळे , भािीपाला, अन्नधान्यांची 2047 लाख
नक्वटं ल आवक तर पन्नास हिार कोटीची उलाढाल होते. यानशवाय 63 खासगी बािार व 1100 थेट पणन
परवान्यांच्या माध्यमातनू 15 हिार कोटींची उलाढाल होते. म्हणिेच समु ारे 65 हिार कोटी रुपयांची कृ षी पणन
उलाढाल नदसनू येते. शासनाने 2016-17 पासनू ई नाम खरे दी नवक्ी व्यवस्था आणली. त्यात 12 लाख शेतकरी
व 17 हिार खरे दीदारांची नोंदणी झाली आहे. अद्याप ही योिना बािार सनमत्यांमध्ये आहे. यापढु े ऑनलाईन
ट्रेनडंग वाढत िाईल.
- कें द्राचे अध्यादेश व बदलती बाजार व्यववथा
कें द्र शासनाने 5 िनु 2020 रोिी लागू के लेल्या तीन अध्यादेशामं ळ
ु े शेतकऱ्यानं ा बािार व्यवस्थेचे सवव
पयावय खल
ु े होणार असल्याने देशातील कृ षी पणन व्यवस्था मोठया बदलांना सामोरी िाणार आहे. बािार
सनमतीच्या आवारातच खरे दी नवक्ीचे व त्याबाहेरील खरे दी नवक्ीसाठी परवान्यांचे बंधन काढून टाकण्यात आले
आहे. शेतमालाची साठा मयावदा उठवली आहे. शेती करारांमध्ये पशधु न व शेतीसल
ं ग्न सेवांचाही समावेश झाला
आहे. कें द्राचे अध्यादेश लागू होताना राज्याचेही कृ षी पणन कायदे अनस्तत्वात राहणार आहेत. कोणत्या कायद्याने
व्यवहार करायचा याचे स्वातंत्र्य संबंनधतांना असेल. या अध्यादेशांतील तरतदु ींच्या अनुषंगाने सध्या अनेक मद्दु ,े
प्रश्न उपनस्थत करण्यात येत आहेत. या अध्यादेशांचे कायद्यात रुपांतर होताना त्यावर बरीच चचाव होईल. त्याचे
ननयम बननवण्यात येतील. त्यांचे सध्याचे स्वरुप पढु ीलप्रमाणे आहे.
1) शेती उत्पादन व्यापार आसण वासणज्य (प्रोत्साहन आसण सुसवधा) अध्यादेश, 2020
करार शेती आपल्याकडे पवु ीच कायद्यात आली होती, पण त्यातील तरतदू ी खपु नक्लष्ट असल्याने फारसे
यश नमळाले नाही. या पार्श्वभमू ीवर कें द्राने हा अध्यादेश आणलाय. यात शेती सोबत संलग्न व्यवसायांचे, त्यातील
व्यवहार व सेवांचेही करार करता येणार आहेत. शेतमालाच्या करारासंदभावत राष्ट्रीय चौकट उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यानं ा व्यवसानयक
ं कंपन्या, प्रनक्यादार, घाऊक नवक्े ते, ननयावतदार नकंवा शेती सेवासं ाठी भानगदारी करता
येईल. शेतमालाच्या नवक्ीसंदभावत हगं ामापवू ी कंपन्यांशी करार करता येईल. यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या,
सहकारी संस्थानं ा शेतकऱ्याचा दिाव देण्यात आला आहे.
2) शेतकरी (सबलीकरण आसण सरं क्षण) हमी भाव, करार आसण शेती सवषयक सेवा अध्यादेश, 2020
शेतकरी वा कंपन्यांना स्वतःचे इलेक्ट्रॉननक ट्रेनडंग आनण ट्रान्झॅक्शन प्लॅटफॉमव स्थापन करता येतील.
शेतकरी त्याचा शेतमाल कुठे ही कुणालाही नवकू शकतो. त्यावर कुठलीही फी लागू होणार नसल्याने शेतकऱ्याला
मालाच्या नवक्ीची 100 टक्के रक्कम नमळे ल. यातनू पयावयी परु वठा साखळया, नवीन स्टाटवअप, प्रनक्या
उद्योगाच
ं े स्वतःचे िाळे तयार होईल. कमोनडटी एक्स्चेंिसे व ई स्पॉट नललावास चालना नमळेल. शेतकऱ्यासं ाठी
शेतमाल नकंमत मानहती आनण माके ट इनं टलीिन्स व्यवस्था, व्यवहार नवषयक वाद ननराकरण यंत्रणा यांचीही
तरतदू यात आहे. वाद ननमावण झाल्यास उपनवभानगय दडं ानधकाऱ्यांकडे अिव करुन समन्वय मडं ळाच्या
माध्यमातनू सामंिस्याने तोडगा काढण्याची तरतदू आहे. कें द्राच्या पोटवलवर नोंदणी करणे व पॅनकाडव असणे
बंधनकारक आहे.

3) अत्यावश्यक ववतू अध्यादेश, 2020
अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा इग्रं िांच्या काळचा व ग्राहकानभमख
ू होता. ठरावीक मयावदपे ेक्षा िास्त
साठा करता येत नसल्याने प्रनक्या उद्योगांना फटका बसत होता. खरे दीदार, ननयावतदारांना कमी दर असताना िास्त
खरे दी करुन साठवता येत नव्हते. यामळ
ु े पायाभतू सनु वधांचाही फारसा नवकास होत नव्हता. स्पधाव वाढावी व
त्याला लाभ शेतकऱ्यानं ा व्हावा म्हणनू कें द्रातील यातील साठा मयावदा काढून टाकली आहे. मात्र नाशवतं मालाचे
भाव मागील 12 मनहन्यांच्या भावाहून दप्ु पटीने आनण अनाशवतं मालाचे भाव दीड पटीने वाढले तर पन्ु हा साठा
मयावदा आणता येईल, अशी तरतदू त्यात ठे वण्यात आली आहे.
- बाजार ससमत्यांनी द्यावी घरपोच सेवा
राज्य सरकारच्या अखत्याररतील बािार यत्रं णेला कें द्राचा कायदा लागू नाही. मात्र यामळ
ु े बदलणाऱ्या
पररनस्थतीला तोंड देण्यासाठी बािार सनमत्यांना आता स्वतः बदलावं लागणार आहे. प्रसंगी दधु संघाप्रमाणे
शेतकऱ्यांच्या शेतावर गाडया पाठवनू माल गोळा करावी लागेल. घरपोच सेवा द्यावी लागेल. असे नवनवे प्रयोग
के ले तर बािार सनमत्यानं ा अडचण येणार नाही.
- भसवष्यातील संधी...
कोरोना कालावधीत स्पष्ट झालेल्या बाबी, घडत असलेले बदल व बािार व्यवस्थेत होत असलेल्या
सधु ारणांच्या पार्श्वभमू ीवर शेतकरी व व्यवसानयकांना अनेक संधी आहेत. उत्पादक ते ग्राहक परु वठा साखळी
ननमावण करणे ही खपु मोठी संधी आहे. अमेझॉन सारख्या अनेक मोठया कंपन्या त्यात उतरत आहेत. पायाभतू
सनु वधा, वाहतक
ू , शीतगृह,े पॅकहाऊसेस, प्रयोगशाळा उभारणी, सेंद्रीय, पारंपररक व रोगप्रनतकारक शक्ती
वाढनवणारे खाद्यान्न, रे डी टू इट नकंवा रे डी टू कुक प्रकारचे अन्न, हुरडयासारखे घरगतु ी खाद्यपदाथव नननमवती व
परु वठा यात नव्या संधी खल्ु या होत आहेत. बािाराच्या मागणीनसु ार सातत्याने शेतमाल परु वठा होण्यासाठी
अग्रीगेटर म्हणनू काम करण्यास मोठा वाव आहे. ई प्लॅटफॉमव आनण इ पेमटें चा वापर मोठया प्रमाणात वाढणार
आहे. ग्राहकाच
ं ी कमतरता नाही. राज्यात दोन लाख सहकारी सस्ं था आहे. त्यापैकी एक लाख हाऊनसगं
सोसायटयांची सनववस्तर मानहती उत्पादकांसाठी उपलब्ध आहे. उत्पादक कंपन्यांमाफव त त्यांना शेतमाल परु वठा सरुु
झाला आहे. यानशवाय मल्ु यवधवन व परु वठा साखळीत अनेक टप्पे असतात. त्यातही नवनवीन व्यवसाय सरुु होऊ
शकतात. शेतकरी व व्यवसानयकानं ी काळाची पावले ओळखणू या सधं ींचा लाभ घ्यायला हवा.
----

