शेतीमालाला हमीभाव हा शेतकऱ्ाां चा हक्कच!
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धान्यदराचे नि्मि करण्याकररता तत्कालीि पांतप्रधाि लालबहादू र शास्त्री ्ाांिी १९६४ मध्ये एक सनमती
िेमली. त्या सनमतीच्या सल्ल्यािुसार १९६६ ते १९६७ मध्ये गहू व धािाला एमएसपी ठरवूि नदली. १९८५ मध्ये
कृनिमूल्य आ्ोग स्थापि करण्यात आला. बाजारात शेतीमालाचे भाव पडले तरी शासिािे हमीभावािे
खरे दी करावी व शेतकऱ्ाांिा तोटा होणार िाही हे पाहावे, हा उद्दे श ्ामागे होता. ्ात सुधारणा होत होत
आता २३ नपकाांचा हमीभावात समावेश झाला आहे .
अमेरिकेतील शेतकऱ्यांची अवस्थय
अमेररकेतील शेती अद्यावत व प्रगतशील समजली जाते. वास्तव मात्र वेगळे च आहे . अशा प्रकारच्या सुधारणा
तेथे सहा दशकाांपूवी केल्या आहेत. जर खरोखरच तेथे शेतीमाल बाजार व्यवस्था चाांगली असती तर त्याांिा
४२५ अब्ज नदवाळखोरी जाहीर करावी लागली िसती. अमेररकेिे मोठ्या प्रमाणावर अिुदाि दे ऊि सुद्धा
त्याांचे शेतकरी व शेतीचे हाल आहेत. अमेररकेत शहरी भागातील लोकाां पेक्षा ग्रामीण भागात ४५ टक्के जास्त
आत्महत्या करण्याचे प्रमाण आहे . अमेररका दर पाच विाांिी फामम नबल आणूि शेतकऱ्ाांिा मदत करत
असते. असे असले तरी शेतीच्या उत्पन्नामध्ये ५० टक्के घट नदसूि आली आहे . इतर श्रीमांत दे शही शेतीसाठी
प्रचांड प्रमाणात अिुदाि दे त असतात. एकांदरीत िवीि प्रस्तानवत कृिी का्दे नकतपत भारती् शेतीला
उभारी दे तील ्ा बद्दल चचाम करा्ला भरपूर वाव आहे . शेतीमालास नकमाि हमीभाव नदल्यािे शेतकरी
अनधक व उत्कृष्ट उत्पादि काढतील. कारण हमीभाव नमळणार आहे , ्ाची खात्री त्याांिा असेल.
ककती शेतकऱ्यांनय कमळतो हमीभयव
दे शात ७० टक्के शेतकरी वगम आहे. त्यापैकी ८० टक्के अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत. उपलब्ध
आकडे वारीवरूि फक्त सहा ते दहा टक्के शेतकऱ्ाांिा हमीभावाचा आधार नमळतो. इतराांिा हमीभावापेक्षा
२५ ते ३० टक्क्ाांप्ांत कमी भाव नमळतो, ही सत्य पररस्स्थती आहे . दे शात सात हजार ३७४ पेक्षा जास्त
शेतकरी उत्पादक सांस्था (एफपीओ) आहेत, तर महाराष्टरात तीि हजाराांपेक्षा जास्त एफपीओ िोांदणीकृत
आहेत. ्ापैकी फारच थोड्या का्मक्षम आहेत. एकत्रीतपणे शेतीचे उत्पादि घेऊि एकत्रीतच शेतीमाल
नवकावा असे अपेनक्षत आहे. अशा सांस्थाांकडु ि व्यापारी कमी दरािे माल खरे दी करतािा नदसतात.
वास्तनवक सवम एफपीओांिी हमीभावासाठी आग्रही भूनमका घेतली पानहजे. परां तु असे नदसत िाही. ९० टक्के
शेतकरी हमीभावापासूि वांनचत राहतात, ्ात शेतकऱ्ाां चा का् दोि आहे .
कियियची शेती
अशा प्रकारच्या शेती पद्धती िावीन्यपूणम िाहीत. आ्टीसी कांपिीिे शेतकऱ्ाांकडूि प्रत्यक्ष शेतात जाऊि
सो्ाबीि खरे दी करतािा बनघतले आहे . हे शेतीमालास जोप्ांत दे शाांतगमत तसेच नवदे शी बाजारात मागणी
होती त्या वेळी व्यापाऱ्ाांिी केले आहे . िांतर ते बांद झाले , असे अिुभव शेतकऱ्ाांचेच आहेत. माझे भाचे व
पुतणे ्ाांिी वाइिची द्राक्ष लागवड केली. व्यापारी द्राक्ष घेऊि गेले, िांतर पैसे दे तो आश्वासि नदले व एक
दमडी नदली िाही. दोि लाख रुप्े िुकसाि झेलावे लागले. अशा प्रकारे शेतकऱ्ाां ची नशकार करणारे लाांडगे
दे शात भरपूर आहेत. आता तर केवळ पॅि काडम धारक व्यापारी शेतीमालाची खरे दी करु शकणार आहेत, हे
अजूि धोकादा्क ठरू शकते. म्हणूि शासिािे हमीभाव नमळण्यासाठी नि्म/का्दा करावा. पांजाब
सरकारिे असे नि्म प्रस्तानवत केले आहेत. त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्ाांिा करावे लागणार आहे .

चुकीची अपेक्षय
शासि व्यापारी िाही, त्यामुळे त्याांिी सवां माल खरे दी करावा ही समजूत दू र केली पानहजे. तसे पानहले तर
शासि दाररद्र्यरे िेखालील लोकाांसाठी शेतीमाल खरे दी करतच असते. शासि दरविी करोडो रुप्ाांच्या
डाळी व तेल आ्ात करते. त्यापेक्षा दे शातील शेतकऱ्ाां िा हमीभाव दे ऊि तेवढा साठा खरे दी करावा.
नि्ामतीसाठी सुद्धा लागणारा माल शासिािे हमीभाव दे ऊि खरे दी करावा. व्यापाऱ्ाांिी दे खील हमीभावािेच
खरे दी करावी.
पांजयब सिकयिने प्रस्तयकवत केलेले कन्म
एमएसपीच्या बरोबरीिे नकांवा त्यापेक्षा जास्त भाव नदल्या खेरीज पांजाबमध्ये धाि आनण गहू नवक्रीची
कोणतीही नकांमत वैध ठरणार िाही. एखाद्या शेतकऱ्ाला त्याचे उत्पादि एमएसपीच्या खाली नवक्री करण्यास
भाग पाडले तर सांबांधीताला तीि विाांची तुरुांगवासाची नशक्षा आनण दां ड भरावा लागेल. शेतकऱ्ाांशी करार
शेती करतािा त्याांिाही एमएसपी द्यावा लागेल नकांवा त्याहूिही जास्त भाव द्यावा लागेल, असे करण्यात
अ्शस्वी झाल्यास तीि विाांच्या तुरुांगवास भोगावा लागेल. धान्यसाठा म्ाम दा निस्श्चत करण्यासाठी सवम
अनधकार राज् सरकारकडे असतील.
दे शातील व्यापारी कमी भावात शेतीमाल नवकत घेऊि चढ्या दरािे नवकतात. हे त्याांचे िेहमीचेच आहे .
त्यापेक्षा शेतकऱ्ाांिा हमीभाव दे ऊि खरे दी केलेल्या शेतीमालाची नवक्री थोड्या चढ्या दरािे करुिही ते िफा
कमवू शकतात. महागाईच्या िावािे ग्राहक सरकार नवरुद्ध आवाज उठनवणार. परां तु शेतकऱ्ाांिा हमीभाव
नमळू ि त्याांची आनथमक पररस्स्थती सुधारत असेल, तर सरकारिे सुद्धा शेतकऱ्ाांसाठी काही जबाबदारीची
पावले उचलली पानहजेत. ७० टक्के शेतकरी नपढ्या ि् नपढ्या दाररद्र्य भोगतो आहे . मुलाांचे नशक्षण िीट करू
शकत िाही. महागाई, पेटरोल, नडझेल, चारचाकी, इतर वस्तूांची महागाई ग्राहकाांिा चालते. शेतकरीसुद्धा
ग्राहक आहे. त्याला सुद्धा महागाईच्या झळा बसणार आहेत. अशावेळी ग्राहक सांरक्षण का्द्याप्रमाणे,
‘हमीभाव सांरक्षण का्दा’ करूि शेतकऱ्ाांिा नदलासा नदला पानहजे.
- डॉ. ियमकृष्ण मुळे
(लेखक माजी कृिी सांचालक आहेत.)

