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मानवी सांस्कृतीच्या इततहासात एकच सांस्कृती तचरां तर व शाश्वत आहे , आतण ती म्हणजे कृषी सांस्कृती होय.
शेतीचा सवाांगीण तवकास म्हणजेच मानवाची भरभराट आतण समृद्ध सांस्कृती असे म्हांटले तर वावगे ठरणार
नाही. भारतीय उपखांडात कृषी सांस्कृतीला हजारो वषाांची उज्ज्वल परां परा आहे . येथे शेती आतण पशुपालन
एकमेकाांना पुरक (supplementary) आतण परस्परावलांबी (interdependent) असल्याने ते, भारतीय सांस्कृती
या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. भारतीयाांसाठी शेतीचे महात्म्य केवळ उदरतनवााहा पुरते मयाातदत
नाही. येथील सांपुणा जीवनपद्धत शेतीशी तनगतडत आतण पयाावरणातभमुख आहे . भारतीयाांच्या दृष्टीने शेती
जीवन जगण्याची कला (Art of Living), जीवन जगण्याचे शास्त्र (Science of Living) आतण जीवन
जगण्याचे अध्यात्म (Spirituality of Living) आहे . म्हणूनच काल, आज, आतण उद्याही दे शाला सवा
सांकटातून तारूण नेण्याचे सामर्थ्ा केवळ आतण केवळ शेतीमध्येच आहे .
भारतीय उपखांडाला तनसगााचे अलौतकक वरदान लाभले असून येथील सूयाप्रकाश, मृदा, पजान्यमान, ऋतू
असे एकांदरीत पयाावरण आतण लोकाांची जीवनपद्धती शेतीला अनुकूल अशी आहे . त्यामुळे खऱ्या अथााने
येथे कृषी सांस्कृती रुजली व तवकतसत झाली. त्यामुळे भारतात एकेकाळी सोन्याचा धूर तनघत होता तकांवा
भारतास "सोने की तचतडयााँ " (Golden bird) असे सांबोधण्याचा प्रघात पडला असावा.
भारत समृद्धीच्या तशखरावर असताना जगातील इतर दे शातील लोक अधावट रानटी अवस्थेत जगत
तकांवा टोळ्या करून भटकत असत. अशा टोळ्या भारतात येेेऊन तनरपराध लोकाांवर हल्ले करून येथील
सांपत्तीची लूट करून परत जात असत. काांही टोळ्या तर कायमस्वरूपी येथेच राहून आपल्या सांस्कृतीशी
एकरूप झाल्या. पुढे, भारतातील समृद्धी आतण मसाल्याां च्या पदाथाांच्या आकषाणामुळे डच, पोतुागीज, इां ग्रज
व फ्रेंच याांनी व्यापाराच्या तनतमत्ताने समुद्र मागे भारतात प्रवेश करून तवतवध तठकाणी आपल्या वसाहती
स्थापन केल्या. इां ग्रजाांच्या ईस्ट इां तडया कांपनीने भारतात आपली पाळे मुळे घट्ट केली, त्या सुमारास इ.
स.1700 मध्ये जागततक उत्पन्नात भारताचा वाटा सवाांत जास्त 22.6 टक्के इतका, म्हणजेेे युरोप खांडातील
सवा दे शाांचे एकतित उत्पन्न 23.3 टक्क्ाांशी तुल्यबळ असा होता. आतथाक व साांस्कृततकदृष्ट्या सांपन्न, परां तु
आधुतनक युद्धतनतत आतण व्यापारी मुत्सद्दे तगरी या बाबतीत मागे असलेल्या भारतीय जनतेच्या अज्ञानाचा
गैरफायदा घेऊन परकीय वसाहती आतण तवशेषतः 1858 मध्यें स्थापन झालेल्या तितटश साम्राज्याने
भारतातील वनसांपदा, शेती आतण शेतकरी याांचे प्रचांड शोषण केले आतण येथील सांपत्ती त्याांच्या
दे शात घेऊन गेले. त्याचा पररणाम असा झाला की, भारतातील बहुसांख्य जनता अज्ञान व दाररद्र्यात खखचपत
पडली होती. आपल्या स्वातांत्र्यानांतर इां ग्रज भारत सोडून मायदे शी गेले, त्यावेळी भारताचा जागततक
उत्पन्नातील तहस्सा 3.8 टक्के पयांत तनच्ाांकी घसरला होता, आतण एकेकाळी तितटश साम्राज्याच्या मुकुटात
तेजस्वी तहरा म्हणून चमकणा-या भारतातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न जगात सवाात कमी झाले होते.
15 ऑगस्ट, 1947 रोजी इां ग्रज साम्राज्याचा अस्त होऊन भारतात स्वातांत्र्याची पहाट उजाडली
आतण एका नव्या युगाचा प्रारां भ झाला. आम्ही भारतीय लोकाांनी ( We, the People of India ) आपल्या
दे शास सावाभौम, लोकशाही, गणराज्य म्हणून घोतषत करून भारताचे सांतवधान अांगीकृत आतण
अतधतनयतमत केले ; 26 जानेवारी, 1950 रोजी भारत खऱ्या अथााने लोकशाही प्रजासत्ताक राष्टर म्हणून
उदयास आले आतण भारतीय सांतवधानावर अधाररत कायद्याचे राज्याचा (Rule of Law) अांमल दे शात सुरू
झाला. परां तु, स्वातांत्र्यप्राप्तीने आनांेांदी झालेल्या आतण नव्या आशाआकाांक्ाांनी प्रफुखल्लत जनतेस

खाण्यासाठी पुरेेे से अन्न दे ेेखील नव्हते. सांपूणा जग भारताकडे एक भुकेला दे श (Hungry nation) म्हणून
पाहत होता. परदे शातून तमळणाऱ्या तनकृष्ट दजााच्या अन्नधान्याची आयात करून दे शातील जनतेची भुक
भागवण्यातशवाय पयााय नव्हता. अशा या भुकेल्या दे शातील लोकशाही तकती तदवस तटकेल, अशी शांका
जागततक तज्ज्ञ व्यक्त करीत होते. सुदैवाने, दे शाचे नेतृत्व प्रगल्भ तवचारवांत व स्वातांत्र्यासाठी सवास्व अपाण
केलेल्या आतण नवराष्टर तनतमातीच्या ध्येयाने प्रेररत दू रदृष्टीच्या स्वातांत्र्यसेनानीांकडे होते.
स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर भारतात तनयोजनबद्ध तवकासाला सुरुवात झाली आतण तवकास प्रतियेत कृषी
क्ेिाला अग्रिम तमळाला. तवतवध राज्यात भूसुधार कायद्याांची अांमलबजावणी सुरू झाली. तसांचन सुतवधाांची
तनतमाती तसेच मृद व जलसांधारणाची कामे हाती घेण्यात आली. भारतीय कृषी अनुसांधान पररषद स्थापन
करून सांशोधन केंद्रे आतण कृषी तवद्यापीठाांचे जाळे दे शभर तनमााण करण्यात आले. कृषी सांशोधनातून
तवकतसत करण्यात आलेले आधुतनक तांिज्ञान व अतधक उत्पादन दे णारे तपकाांचे वाण तसेच रासायतनक खते
व कीटकनाशके याांच्या वापरास आतण शासनाच्या "अतधक धान्य तपकवा" मोहीमेस दे शाप्रेमाने प्रेररत,
मेहनती व प्रामातणक शेतकऱ्याांनी उत्स्फूता प्रततसाद तदला. पाहता पाहता दे शात हररतिाांतत तसेच
श्वेतिाांतत यशस्वी झाली. भुकेला दे श ते अन्नधान्यात स्वयांपूणाता, अन्नसुरक्ा ते अततररक्त कृषी उत्पादन, सवा
प्रकारच्या कृषी उत्पादनात िाांतत आतण आता कृषी क्ेिात जागततक महासत्ता होण्याची आकाांक्ा, हा कृषी
क्ेिातील प्रगतीचा वाढता आलेख खूप मनोरां जक व उत्साहवधाक
आहे. तथातप, या तवकास प्रतियेतून शेती व्यवसायावर झालेले दु ष्पररणाम (side-effects) गांभीर स्वरूपाचे
असल्याने त्याकडे दु लाक् करून चालणार नाही. दे शाची अन्न सुरक्ा अबातधत ठे ऊन सुखशाांती प्रस्थातपत
करण्यासाठी कृषी क्ेिात नव्याने तनमााण झालेल्या समस्ाांकडे डोळसपणे पाहून वेळीच पररणामकारक
उपाय योजना करावी लागेल.
स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर कृषी क्ेिात झालेले पररवतान आतण उत्पादन वाढ नेिदीपक आहे . मागील
सात शतकात आपल्या दे शाची लोकसांख्या सुमारे चार पट वाढली तर अन्नधान्य (तृणधान्य, कडधान्य आतण
तेलतबया) याांचे उत्पादन सहापट वाढले आहे . भाजीपाला व फलोत्पादनातील वाढ बारापट आहे . आपल्या
दररोजच्या आहारात आवश्यक झालेल्या आतण म्हणून " ऑपरे शन ग्रीन " मध्ये समातवष्ट करण्यात आलेल्या
टोमॅटो, काांदा आतण बटाटे (Operation Green: TOP - Tomatoes, Onions and Potatoes ) याांचे
उत्पादनात तर पांचवीस पट वाढ झाली आहे . दु ेुेु ेु धाचे उत्पादन दे खील दहा पटीने वाढले आहे .
पशुेुेु जन्य आतण मत्स्य उत्पादनात लक्णीय वाढीची नोांद झाली आहे . भारतातील अनुकूल कृेृ षी
हवामान व जैवतवतवधता यामुेुळे जगात वेगवेगळ्या दे शात होणारे सवा प्रकारचे कृषी उत्पादन आपल्या
दे शाच्या कोणत्या ना कोणत्यातरी भागात तनतितपणे होत असते. कापूस आतण सवा महत्त्वाच्या कृषी
उत्पादनात भारत दे श पतहल्या तकांवा दु सऱ्या िमाांकावर आहे . असे असूनही दे शातील बहुसांख्य
शेतकऱ्याांची आतथाक खस्थती व त्याांच्यात तनमााण झालेली नैराश्याची भावना तचांताजनक आहे . याबाबत सवा
स्तराांवर वेळीच तचांतन होऊन शेतकऱ्याांना आतथाक आररष्टातून बाहेर काढण्यासाठी प्रचतलत कृषी धोरणात
आमूलाग्र बदल करणे िमप्राप्त आहे.
सन 1951 ते 1991 या चार दशकाांचा कालखांड कृषी तवकासाच्या दृष्टीने समाधानकारक होता, असे
म्हणता येईल. या कालावधीत दे शात अनेक राजकीय आतण सामातजक उलथापालथी झाल्या. आपली
अथाव्यवस्था तीन ते साडे तीन टक्के अशा वातषाक तवकास दाराने तवकतसत होत होती. त्यास तहांदु तवकास
दर (Hindu Rate of Growth) म्हणत असत. त्यावेळी " उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आतण कतनष्ठ नोकरी "
अशी खस्थती होती. उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आतण तनयाात यावर शासनाचे अनेक प्रकारची तनयांिणे, तनबांध
व परवाना पद्धत असल्याने अथाव्यवस्था कुांठीत झाली होती तसेच परकीय गांगाजळी मोठ्या प्रमाणात घटली

होती. पररणामी, आां तरराष्टरीय स्तरावर आपली आतथाक पत कमी झाली होती. त्यावर उपाययोजना आखूेून
अथाव्यवस्थेस चालना दे ण्यासाठी सन 1991 मध्ये शासनाने नवीन आतथाक धोरणाचा स्वीकार केला आतण
उदारीकरण, खाजगीकरण व जागततकीकरण ( Liberalisation, Privatisation and Globalization) या
तत्त्वाांचा अवलांब करण्याचा तनणाय घेतला. नवीन आतथाक धोरणाची अांमलबजावणी करून शासनाने उद्योग,
व्यवसाय, व्यापार, आयात - तनयाात व सेवा क्ेिातील अनेक तनयांिणे, तनबांध मागे घेऊन मोठ्या प्रमाणात
परवानामुक्त केले. परां तु, कृषी क्ेिावरील तनयांिणे कायम ठे वली आतण काांही अततररक्त तनबांधही लादले.
शासनाच्या नवीन आतथाक धोरणामुळे उद्योग आतण सेवा क्ेिाला फार मोठी चालना तमळाली.
दे शाच्या तवकास दरात टप्प्याटप्प्याने वृद्धी होत वातषाक तवकास दर आठ ते साडे आठ टक्के पयांत
पोहोांचला. मातहती तांिज्ञानातील िाांततमुळे सेवा क्ेिातील तवकास दर दहा टक्क्ाां च्याही पुढे गेला आतण
जगात सवाात जास्त गतीने तवकतसत होणारी अथाव्यवस्था (Fastest growing economy) असा आपणास
गौरव प्राप्त झाला. परां तु, अथाव्यवस्थेचा पाया असलेल्या कृषी क्ेिावरील तनयांिणे कायम ठे वण्याच्या
शासकीय धोरणाांमुळे जागततकीकरणाच्या आतण मुक्त अथाव्यवस्थेच्या लाभापासून कृषी क्ेि वांतचत रातहले.
कृषी क्ेिाचे चार टक्के वातषाक तवकास दराचे उतद्दष्टही आपण साध्य करू शकलो नाहीत, ही वस्तुखस्थती
आहे.
जागततक हवामान बदलामुळे शेतक-याांना दु ष्काळ, अततवृष्टी, पूर, चिीवादळ अशा नैसतगाक
आपत्तीांना सामोरे जावे लागत आहे. सवा तपकाांचा वाढलेला उत्पादन खचा, अपुरा पतपुरवठा आतण शेती
व्यवसायातील सवा प्रततकूल पररखस्थतीांचा सामना करून महत्प्रयासाने उत्पातदत केलेल्या मालास योग्य भाव
न तमळाल्याने नफ्याची गोष्ट सोडाच पण सन्मानपूवाक उदरतनवााह करणेही शेतकऱ्याांना अवघड होत चालले
आहे. पररणामी, कृषी क्ेिावर तनराशेचे वातावरण पसरले आहे . आता "उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार
आतण कतनष्ठ शेती" अशी पररखस्थती तनमााण झालेली आहे . त्यामुळे खेड्यातून शहराांकडे मोठ्या
प्रमाणावर स्थलाांतर होत असून ग्रामीण व शहरी उत्पन्नातील दरी तदवसेंतदवस वाढत आहे . सन 2000 पासून
वाढलेले शेतकरी आत्महत्याचे सि अद्यापही थाांबलेले नाही.
आज शेतकरी वगाात तनमााण झालेले नैराश्य आतण कृषी क्ेिातील मूलभूत समस्ाांचा मागोवा
घेतल्यास असे तदसून येते की, शेती व शेतकऱ्याांच्या शोषणाची स्वातांत्र्यपूवा काळापासूनची व्यवस्था
वेगवेगळ्या स्वरूपात आजही अखस्तत्वात आहे . आपल्या दे शात सांतवधान लागू झाल्यावर लगेचच सन 1951
मध्ये पतहली घटनादु रुस्ती होऊन भारताचे सांतवधानात नववे पररतशष्ट समातवष्ट करण्यात आले आतण या
पररतशष्टात नमूद केलेल्या कायद्याांना न्यायालयात आव्हान दे ता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली.
अशा प्रकारे , नागररकाांना आपल्या मूलभूत हक्काांसाठी मा. सवोच् न्यायालयात न्याय मागण्याचा
अतधकारावर (Right to legal remedy) तनबांध आल्यामुळे शेतजमीन कमाल धारणा कायदा, आवश्यक
वस्तू कायदा, भूतम अतधग्रहण कायदा यासारखे शेतकऱ्याांच्या मूलभूत स्वातांत्र्यावर मयाादा आणणारे कायदे
आजही अखस्तत्वात आहेत, ही शेतकऱ्याांची मोठी शोकाां ततका आहे .
आपल्या दे शातील कृषी उत्पादनातील वाढ लोकसांख्या वाढीच्या तुलनेत तसेच आपल्या
दे शातील बहुसांख्य जनतेच्या ियशक्ती (Purchasing power) पेक्ा अतधक असल्यामुळे शेती उत्पादन
अततररक्त ठरू लागले आहे . शेतमाल साठवणुकीसाठी दे शातील गोदामे कमी पडू लागली आहे त. शेतकयाांच्या अतधक उत्पादन घेण्याच्या हव्यासापोटी जतमनीचे आरोग्य व पयाावरण धो्ात आले आहे .
शेतकऱ्याांचा वाढता उत्पादन खचा व आां तरराष्टरीय बाजारात कृषी उत्पादनाचे पडलेले दर या चिव्युवात
शेतकरी अडकल्याने शेतीचे अथाकारण धो्ात आले आहे . शेतकऱ्याांच्या शाश्वत उत्पादन वाढीसाठी
दे शाांतगात शेतकरी ते ग्राहक अशी मूल्यवतधात साखळी तनमााण करणे, अततररक्त कृषी उत्पादनाचा

वैतवध्यपूणा वापर आतण तनयाातीला प्रोत्साहन दे णे आवश्यक आहे . त्यासाठी केंद्रीय स्तरावर कृषी उत्पादन,
प्रतिया उद्योग, बाजार व्यवस्था आतण तनयाात तवषयक दीघाकालीन व सवांकष कृषी धोरणाांची आखणी व
अांमलबजावणी करण्यासाठी " राष्टरीय कृषी व शेतकरी कल्याण आयोग" ( National Commission for
Agriculture and Farmers' Welfare ) स्थापन होणे ही काळाची गरज आहे .
वस्तुतः , कृषीशास्त्र हा अत्यांत गुांतागुांतीचा आतण आां तरशाखीय अभ्यासाचा (Complex and
Interdisciplinary Studies) तवषय आहे . आपल्या दे शातील वैतवध्यपूणा कृषी हवामानामुळे
उष्ण कतटबांधातील खजूर, डातळां बापासून थांड प्रदे शातील सफरचांद, चेरी, बेरी पयांतची फळतपके, तवतवध
मसाल्याांचे पदाथा, भाजीपाला आतण सवा प्रकारच्या अन्नधान्याचे उत्पादन, उत्पादकता व गुणवत्ता
वाढतवण्यास आतण जागततक बाजारपेठ काबीज करण्यास खूप मोठा वाव आहे . आपण नवीन आतथाक
धोरण स्वीकारल्यानांतर कृतष सांशोधन व तवकास क्ेिात बहुराष्टरीय कांपन्याांनी तशरकाव करून तबयाणे,
रासायतनक खते, कीटकनाशके, सांजीवके या कृषी तनतवष्ठाांचे उत्पादन व पुरवठा क्ेि काबीज करून
त्याांच्या तकमतीत भरमसाठ वाढ केली आतण पररणामी शेतकऱ्याांचा उत्पादन खचा वाढलेला आहे . अशा
पररखस्थतीत शासनाने सावाजतनक क्ेिातील सांस्थाांमाफात सांशोधनावर अतधक भर दे ण्याची आवश्यकता
अधोरे खखत होते. तवकसनशील दे शाांनी शाश्र्वत कृषी तवकास व अन्नसुरक्ेसाठी त्याांच्या राष्टरीय कृषी
उत्पन्नाच्या तकमान एक टक्के रक्कम कृषी सांशोधन व तवकासासाठी खचा केली पातहजे अशी, या क्ेिातील
तज्ज्ञाांची तशफारस आहे. आपल्या केंद्रीय अथासांकल्पात ही तरतूद केवळ 0. 37 % एवढी तुटपुांजी आहे .
राज्य शासनाची अथासांकल्पीय तरतूद तर नगण्य आहे . पयाावरणशास्त्रा पासून मृद व कृषी
रसायनशास्त्रापयांत आतण मातहती तांिज्ञानापासून जैवतांिज्ञाना पयांत तसेच स्थातनक बाजार व्यवस्थेपासून
तनयाातीपयातचे
॔ वैखश्र्वक ज्ञानाचे दरवाजे नवीन तपढीतील शेतक-याांना उपलब्ध दे ेेेे णे, आपली सामुतहक
जवाबदारी आहे . आपल्या दे शातील कृषी हवामानाला पोषक सांशोधन होऊन आधुतनक
तांिज्ञान वापरण्यायोग्य व तकफायतशीर दरात शेतकऱ्याांना उपलब्ध झाल्यास तरुणाई शेतीकडे आकतषात
होईल. त्यासाठी भारतीय कृषी अनुसांधान पररषद आतण कृषी तवद्यापीठे याांना पुरेसे मनुष्यबळ व आतथाक
तरतूद उपलब्ध करून त्याांचे बळकटीकरण करावे लागेल.
कोतवड -19 च्या पार्श्ाभूमीवर अचानक उद्भभवलेल्या सांकटाची आतण आनुषांतगक
पररवतानाची नोांद जागततक इततहासात झाल्यातशवाय राहणार नाही. जगात सवाात जास्त वेगाने तवकतसत
होत असलेल्या भारताचा सन 2019 - 2020 मधील वातषाक तवकास दर (+ 8 ) टक्क्ा वरून सन 2020 21 मध्ये ( -10 ) टक्क्ा पयांत खाली घसरे ल, अशी सांभावना आां तरराष्टरीय नाणेतनधीने वतावली आहे .
महामारीच्या अत्यांत तबकट अशा कालावधीत फक्त कृषी क्ेिानेच जनतेला तदलासा तदला. " प्रत्येक गोष्ट
थाांबू शकते, परां तु शेती नाही. " ( Everything else can wait but , not Agriculture) याची प्रतचती
दे शवासीयाांना पुन्हा आली. आपल्या दे शातील अन्नधान्याची कोठारे भरलेली
असल्यामुळे शेतकऱ्याांच्या भरोस्ावर सवलतीच्या दराने धान्य वाटप करून सवाांना अन्न सुरक्ा प्रदान
करणे श् झाले. आपल्या दे शातील शेतकऱ्याांनी हररतिाांतत यशस्वी केली नसती तर महामारीच्या
काळात दे शासमोर काय पररखस्थती उद्भवली असती, याची कल्पना करवत नाही.
कोतवड-19 च्या टाळे बांदीमुळे अचानक ठप्प झालेल्या अथाव्यवस्थेचे चि गततमान करण्यास
आतण शेतीवर आधाररत उद्योग तसेच व्यापार याांना चालना दे ण्यासाठी दे शातील शेतकरी व व्यापाऱ्याांना
खरे दी-तविीचे स्वातांत्र्य दे ण्याच्या उद्दे शाने केंद्र सरकारने जून, 2020 मध्ये तीन वटहुकूम जारी केले आतण
सांसदे ने मांजूर झाल्यानांतर आता त्याांचे कायद्यात रूपाांतर झाले आहे . या कायद्याच्या सांदभाात दे शभर चालू
असलेली चचाा शेतकऱ्याांच्या अथाकारणा ऐवजी इतरि वळण घेत आहे , असे तदसते .

शेतीतवषयक तीन नतवन कायदे पारीत करण्यासांदभाातील शासनाचा तनणाय " खूप उतशरा
आतण खूप थोडे " ( Too late and Too little ) अशा स्वरूपाचे असला तरी " दे र आये, दु रुस्त आये " असे
समजून त्याचे स्वागत केले पातहजे. आवश्यक वस्तू (सुधारणा) अतधतनयम, 2020 मधील नवीन तरतुदीमुळे
शेतीमाल तविी व्यवस्थेवरील तनबांध कमी होतील हे मान्य केले तरीही, असामान्य पररखस्थतीत अनुसूतचत
वस्तुांचा साठा, पुरवठा व तकांमत यावर तनयांिण ठे वण्याचा अतधकार सरकारला असल्याने शेतकऱ्याांच्या
डोक्कयावरील टाांगती तलवार कायम आहे. याचा अनुभव नुकतेच, केंद्र सरकारच्या काांद्याच्या साठवणूक
क्मतेवर मयाादा घोतषत करण्याच्या तनणायाच्या तनतमत्ताने आला आहे . अन्नधान्याची टां चाई असलेल्या
कालखांडात शेतमाल पुरवठा व तवतरण यावर तनयांिण ठे वण्यासाठी लागू करण्यात आलेला आवश्यक वस्तु
कायदा, आज दे शातील अततररक्त कृषी उत्पादनाच्या काळात पूणापणे कालबाह्य आहे . हा कायदा आजचे
पररखस्थतीत अवाजवी असून त्याचे औतचत्य (Propriety), प्रसांगोतचतता
( Relevence) आतण समपाकता
(Justification) सांपुष्टात आली असल्याने सांसदे ने हा कायदा सांपूणापणे रद्दबातल करणे न्यायोतचत होईल.
सांसदे ने नुकतेच पाररत केलेले शेतकरी उत्पादन व्यापार व वातणज्य (प्रोत्साहन व सुलभीकरण)
अतधतनयम, 2020 तसेच शेतकरी (सक्मीकरण व सांरक्ण) तकांमतीची हमी व कृषी सेवा करार अतधतनयम,
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हे दोन्ही कायदे शेतकरी आतण व्यापारी याांना शेतमाल खरे दी - तविीचे स्वातांत्र्य बहाल करणारे व
शेतीकरारास प्रोत्साहन दे णारे आहेत. या कायद्यामुळे कृषी क्ेिात काांही प्रमाणात व्यापारी गुांतवणुकीस (
Corporate investment) चालना तमळे ल अशी अपेक्ा आहे . तथातप, या दोन्ही कायद्याांना काांही राज्य
सरकाराांकडून तवरोध होत आहे . केंद्र शासनाने तनधााररत केलेल्या शेतीमालाच्या तकमान समथान मूल्यापेक्ा
कमी दराने खरे दी - तविी करता येणार नाही, अशा आशयाची सुधारणा समातवष्ट झाल्यास या कायद्याांच्या
अांमलबजावणीस आक्ेप राहणार नाहीत.
वस्तुतः , भारतातील शेती आतण शेतकऱ्याांना शासनाच्या तकांवा इतर कोणाच्याही मेहरबानीची आवश्यकता
नाही. तनसगााचे वरदान आतण भारतीय सांतवधानाने तदलेले मुलभूत अतधकार व स्वातांत्र्य शेतकऱ्याांची समृद्धी,
गतवैभव आतण प्रततष्ठा पुनस्थाातपत करण्यास पुरेशी आहेत. कृषी, उद्योग आतण सेवा या अथाव्यवस्थेचा ततन्ही
घटकाांना समान न्याय दे ऊन स्पधाात्मक व सवासमावेशक तवकासासाठी पोषक वातावरण तयार झाल्यास
भारतीयाांचे जागततक महासत्तेचे स्वप्न साकार होण्यास वेळ लागणार नाही आतण भारताच्या कृषी सामर्थ्ााची
प्रतचती पुन्हा सांपूणा जगास येईल. व्यवसाय सुलभता ( Ease of doing Business) प्रमाणे शेती सुलभता (
Ease of doing Agriculture) ही सांकल्पना अांमलात आणण्यासाठी आता तनती आयोगाने पुढाकार घ्यावा
आतण सांपूणा अथाव्यवस्थेस नवसांजीवनी द्यावी, अशी अपेक्ा आहे .
सवा प्रकारच्या अस्मानी - सुलतानी सांकटाचा सामना करून एकतवसाव्या शतकात 2050 सालापयांत
जागततक महासत्ता होण्याची फार मोठी सांधी आतण तशी क्मता आपल्या दे शात आहे . त्यासाठी
दे शवातसयाांनी आतण तवशेषतः शेतकऱ्याांच्या तरुण व तशतक्त मुलाांनी शेतीकडे पाहण्याचा दृतष्टकोन
(Attitude) बदलला पातहजे. शेतक-याांची मुले कोणत्याही क्ेिात पदापाण करून यशस्वी होऊ शकतात,
असा सावातिक अनुभव आहे . इतराांनी शेतामध्ये नव्याने प्रवेश करून यशस्वी होणे ' मोठे तदव्य आहे . कारण
, शेतीचे अांगभूत ज्ञान ( Inherent Knowledge) आतण त्यासाठी लागणारी तचकाटी ( Patience and
Perseverance) इतराांमध्ये क्वतचतच आढळू न येते. कृषी क्ेिात उत्पादन, प्रतिया उद्योग, मूल्यवधान ,
साठवणूक, दे शाांतगात बाजार व्यवस्थापन , परदे शी तनयाात , कृषी सेवा अशा नानातवध रोजगाराच्या व

व्यवसायाच्या सांधी उपलब्ध आहेत. परां तु, " तुझे आहे तुजपाशी, परी जागा चुकलाशी " अशी खेड्यातील
तरुणाईची अवस्था झालेली आहे .
तरूण तपढीने वैतश्वक तवचार आतण स्थातनक कृती (Think Global and Act Local) या
तत्त्वाचा अवलांब करून शेतमाल उत्पादन , प्रतिया उद्योग आतण कृषी व्यवसाय या सवा क्ेिात मुक्त सांचार
करण्याची मानतसकता तयार करून त्यानुषांगाने क्मता बाांधणी केली पातहजे. मांि, तांि, यांि, कौशल्य
आतण व्यवस्थापन ( Knowledge, Technology, Mechanisation, Skill and Management ) या
पांचसूिीचा अांगीकार करून ज्ञानातधतष्ठत व र्श्मातधतष्ठत अशा तववेकतनष्ठ सवांकष शेतीकडे मागािमण करणे
, िमप्राप्त आहे .
सांतर्श्ेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलीांनी ज्ञानेश्वराच्या चौर्थ्ा अध्यायात साांतगतल्याप्रमाणे आपल्या बुद्धीवर
जमा झालेली काजळी दू र करून ज्ञानदीप उजळू न कृषी क्ेिात तनरां तर तदवाळी साजरी करूयात.
मी अतववेकाची काजळी l
फेडूनी तववेकदीप उजळीां
तैं योतगया पाहे तदवाळी I तनरां तर II

