
Page 1 of 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

संपणूण कर्णमकु्तीसाठी शतेकरी संघटनेचा शासनाला प्रस्ताव 

 

प्रतत 

१. मा. पतंप्रधान, भारत सरकार 

२. मा. मखु्यमतं्री, महाराष्ट्र शासन 
 

द्वारा : मा. तर्ल्हातधकारी  

  

महोदय, 
 

 महाराष्ट्राच े मखु्यमतं्री मा.श्री दवेेंद्र फडणवीस यांनी अगदी सरुुवातीपासनू, "शतेकर यांना  कर्ण 

माफी नव्ह,े कर्णमकु्ती द्यायची आह"े अशा आशयाची वक्तव्ये अनके प्रसगंी केली आहते. शतेकरी 

सघंटनने े मखु्यमतं्रयाचं्या या भतूमकेचा आदरच केलेला आह.े परंत ू र्नू २०१७ मधील शतेकर यांच्या 

आदंोलना नतंर मात्र मखु्यमतं्रयांनी कर्णमकु्ती ऐवर्ी कर्णमाफीच र्ाहीर केली असल्याच ेशतेकर यांच्या 

तनदशणनास आल्यामळेु सरकारच्या या तनणणयावर समस्त शतेकरी यत्कंतचतही समाधानी नसल्याच ेआता 

सरकारच्याही ध्यानी आले असले. शतेकर यांना खर या अथाणन े कर्णमकु्त कनन, ्यांना पनु्हा-पनु्हा 

कर्णमाफी दणे्याची वेळ यऊे नये अशी शतेकर यांची िआतण सरकारचीहीा रास्त इच्आा आह ेअस ेआी ही 

समर्तो.  'शतेी'एक व्यवसाय ी हणनू िअथाणत, व्यवसायाशी तनगतडत नफ्या-तोट्याशी सबंंध असणारा एक 

उपक्रम ी हणनूा गणला र्ावा, शतेीतनूच कर्णफेड होण्याची आतण शतेकर यांना सन्मानान े र्गण्याची 

पररतस्थती तयार व्हावी ही उतिष्ट साध्य समोर ठेवनू शतेकरी सघंटनचेा ह े तवशे्लषण आतण हा 

उपाययोर्नचेा प्रस्ताव पढेु ठेवण्यात येत आह.े मा. मखु्यमतं्रयांनी सदर प्रस्तावावर िआतण यापवूी ६ एतप्रल 

रोर्ी मखु्यमतं्रयांनाच पाठवलेल्या प्रस्तावावरा गंभीरपणे सकारा्मक तवचार कनन शतेकरी सघंटनचे्या 

तशष्टमडंळासमवेत चचाण करावी ही अपके्षा आह.े 
 

 स्वातंत्रयानतंर, दशेाच्या औद्योतगक तवकासासाठी आतण ग्राहकाला िमतदारालाा सतंषु्ट 

ठेवण्यासाठी शतेीमालाच ेबार्ारभाव कमी ठेवण्याच ेअतधकृत धोरण कााँग्रेस सरकारन ेअंतगकारले आतण 

पढुील सवण सरकारांनी ते नेटान े राबवले. ्याचप्रमाणे समार्वादी तवचारांच्या प्रभावाखालील या सवण 



Page 2 of 5 

सरकारांनी उ्पादनांच्या साधनांवर मयाणदा घालणार या ितथाकतथत सधुारणावादीा धोरणांचा वापर 

प्राथतमकतेन े वा केवळ शतेी क्षेत्रावरच केला. तेव्हा अशा शतेी तवरोधी िपयाणयान े शतेकरी तवरोधीा 

धोरणामध्ये खालील प्रमाणे कायमस्वनपी बदल होणे अ्यावश्यक आह.े 
 

१) शेतीमालाच्या सबंंधाने 

·  सरकारन े शतेीमालाच्या व्यापारावरील सवण बंधन े उठवनू बार्ारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवावा. 

शतेीमालाच े भाव तनयतंत्रत करण्यासाठी तनयाणत शलु्क वाढवण,े तनयाणतीवर बंदी अथवा तनबंध लादण,े 

चढ्या दरान े प्रदशेातनू आयात करण,े आतंरराज्य वाहतकुीवर बंदी घालण,े व्यापारी साठ्यांवर मयाणदा 

घालण,े तवक्री तकमतीवर मयाणदा घालणे आदी उपाय कायमस्वनपी बंद करावेत. शतेकर यांना खलु्या 

अथणव्यवस्थेचा लाभ तमळू द्यावा. ्यासाठी आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यातनू शतेीमाल वगळावा. 
 

·  आधारभतू तकमती ठरवणे आतण ्या तकमतीमध्य े सवण शतेमाल खरेदीसाठी आवश्यक असलेली 

अवाढव्य यंत्रणा उभी करणे ही अव्यवहायण आतण सरकारच्या क्षमते पलीकडची बाब आह.े तेव्हा 

कोण्याही पररतस्थतीत शतेमालाच्या खलु्या बार्ाराचा पयाणय बंद करणे शतेकर यासंाठी धोायाचचे ठन 

शकते याची नोंद घ्यावी. 
 

·  वायद े बार्ार ह े बार्ार तकमतीच्या सशंोधनाच े एक उत्तम माध्यम आह.े तो सरुळीत चालण्याच्या 

तदशने ेप्रयास असणे आधतुनक बार्ार व्यवस्थेच्या दृष्टीन ेअ्यतं गरर्ेच ेआह े. 
 

·  शतेमालाला चांगल्या तकमती तमळण्यासाठी शतेमालाच्या प्रतक्रयेला चालना तमळणे आतण हा उद्योग 

बंधनांच्या आतण करांच्या र्रं्ाळातनू मकु्त होणे गरर्ेच ेआह.े 
 

·  इथेनॉल तनतमणती सारख्या उद्योगांना चालना दणे्यात यावी.  

 

२) शेतजममनीशी मनगमित कायद्ांच्या सबंंधाने 

 

·  शतेर्मीन धारण करणे, हस्तांतर करणे, कसण,े कसावयास दणे,े र्तमनीचा उपयोग, सक्तीच ेअतधग्रहण 

आदी सबंंधान ेअनके अडचणीच ेकायद ेकनन ठेवलेले आहते. कमाल र्मीनधारणा, कूळ कायदा वगैरे 

सारखे कालबाह्य कायद,े तसचे तबगर शतेकर याला शतेर्मीन तवकत घेण्यास आतण शतेकर यास भतूमहीन 

होण्यास  मज्र्ाव करणारे कायद ेरि व्हावयास पातहर्ेत, र्ेणेकनन शते-र्तमनींचा बार्ार खलुा होईल. 
 

·  शतेीवरील असखं्य बंधना-तनबंधनांमळेु, शतेीमध्ये फायदा होत नसल्यामळेु शतेीमध्ये नवीन गुंतवणकू 

आतण गुंतवणकूदार येणे बंद झालेले आह,े शतेीत राहू न इतच्आणार यांनाही िलाभ घऊेना  शतेीतनू बाहरे 

पडणे अशाय होऊन बसले आह,े ी हणनू शतेर्तमनींच ेवारस-तहस्सदेारामध्ये िन परवडणार या आकाराचाे 
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लहान-लहान तकुडे झाले आहते, तेव्हा या पररतस्थतीत सधुारणा होण्यासाठी मलूत  शतेी तवरोधी 

धोरणांना आतण कायद्यांना तवश्राम दणेेच आता गरर्चे ेआह.े 
 

३) शेती-तंत्रज्ञान (सशंोधन आमि वापरण्याच्या) स्वातंत्र्यासबंंधाने 

 

·  र्ागततक स्पधते सक्षमपणे तटकाव धरण्यासाठी   भारतातील शतेकर यांना तकमान, र्गातील िस्पधणका 

शतेकर यानंा उपल ध असलेल्या तोडीच े तंत्रज्ञान वापरण्याच े स्वातंत्रय असावयास हवे. शतेीमालाचा 

उ्पादन खचण कमी करण्यासाठी आधतुनक तंत्रज्ञानाची गरर् आह.े भारतात र्नकु ततं्रज्ञानाच्या चाचण्या 

व सशंोधनावर घातलेली बंदी उठवनू शतेकर यांच्या आतण सशंोधकाचं्या स्वातंत्रयाआड येणारा अडसर दरू 

करणे अ्यावश्यक आह.े   
 

·  शतेी-सशंोधन व गुंतवणकू यासाठी राष्ट्रीय, आतंरराष्ट्रीय मागणही पणूणपणे खलेु व्हावयास पातहर्ेत  

 

४) सरंचनांमवषयी 
 

·  ग्रामीण क्षेत्रासाठी रस्ते, शतेरस्ते, वीर्, पाणी, साठवणकू व प्रतक्रया, वाहतकू, तवपणन, मातहती -

तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळा आदी आवश्यक सरंचना तनमाणण करण्यासाठी सावणर्तनक व खार्गी/परदशेी 

क्षेत्रातनू मोठी गुतंवणकू करण्याची व ्यासाठी अनकूुल वातावरण तनमाणण  करण्याची तातडीची गरर् 

आह.े                                    ,    ,                     -                 

                                                        . 
 

५) मनमवष्ांसबंंधाने 
 

·  शतेीला लागणार या सवण तनतवठा, यंत्र-सामग्री व तसचंनाची साधन ेकरमकु्त करावीत  

 

६) सपूंिण कजणमुक्ती सबंंधाने 
 

  समस्त र्नतेला र्गतवण्यासाठी शतेीची र्ाणीव पवूणक लटू होते ह े कें द्र सरकारच्याच 

दस्तऐवर्ातनू तसद्ध झाले आह.े शतेीसाठी घेतलेल्या कर्ांच्या परतफेडीमध्ये िबार्ार तकमती पाडूना 

सरकारच अडथळे आणत असले आतण बाँका तनयमबाह्य पद्धतीने, अव्वाच्या सव्वा व्यार् आतण खचण 

आकानन कर्ाणची वसलुी करत असतील तर ही सवण कर्े अनतैतक आतण बेकायदशेीर ठरतात. शतेीला 

ऊतर्णत अवस्थेत आणण्यासाठी केवळ शतेकरी नव्ह ेतर सपंणूण शतेी कर्णमकु्त होणे गरर्ेच ेआह.े तेव्हा 

कर्णमकु्तीसाठी िकर्ण शतेीसाठी तदले आह े ी हणनूा शतेी हाच घटक सयंतुक्तक ठरतो. सबब, कोणतेही 

तनकष न लावता या (     १,२७०००/              ) सतंचत कर्ाणतनू सपंणूण शतेीला मकु्ती द्यावी 

आतण ्यासोबत वीर् तबलातनूही मकु्ती द्यावी.  

 राज्य सरकारला, आपल्या सकल राज्य उ्पन्नाच्या िGDP)  २४% कर्ण उभे करण्याची मभुा 

असते. महाराष्ट्र राज्यावरील कर्ाणच्या बोज्याची मयाणदा सध्या GDP च्या १६.५% पयंत पोचलेली आह.े 



Page 4 of 5 

िइतर राज्यांनी ३०% पयंत अशा प्रकारे कर्ण उभी केलेली आहतेा  तेव्हा कर्णमकु्तीसाठी तनधी उभा 

करण्यास महाराष्ट्रात बर यापकैी वाव आह.े    
 

            शतेकरयांसाठी आर्ीवन लढलेले आदरणीय शरद र्ोशी यांना अतभपे्रत  'भारत उ्थान' या 

शतेकरी आतण ग्रामीण अथणव्यवस्थेच्या सपंणूण उ्थानाच्या कायणक्रमाच्या आधारावर हा प्रस्ताव तयार 

केला आह.े भारतावर आलेल्या या महासकंटाची तनतमणती सरकारनचे केलेली असल्यामळेु या 

कायणक्रमाची प्राथतमक र्बाबदारीही सरकारलाच घ्यावी लागेल. कायणक्रमाची व्याप्ती मोठी असल्यामळेु 

प्र्यक्ष चचाण, तवचार तवतनमयातनूच तपशील ठरवावा लागेल.   

 

 पयाणय ी हणनू कर्णमकु्ती, सरंचना आतण खलुीकरण अशी एक सधुारीत तत्रसतू्री आी ही मांडत 

आहोत. 

िअा इथनू दहा वष ेकर्ाणच-ेमिुल वसलुीस स्थतगती 

(बा शतेकर याचं्या कर्ण खा्यांच्या न्यायीक लेखापररक्षणा नतंर शासनान ेव्यार्भरणा करण े

(का दरी यान सवण शतेकरी-तवरोधी कायद े व यंत्रणा ्वररत सपंवनू शतेी लाभदायक करण्याचा मागण 

मोकळा करणे.  

अपतेक्षत  'धोरणा्मक सधुारणा आतण उपाय योर्ना' यासाठी एक मागणदशणक ी हणनू हा कायणक्रम पढेु 

ठेवला आह.े ्यात आवश्यक बदल होऊ शकतात. पण या तदशने े गंभीरपणे प्रयास झाल्यास काही 

कालावधीत शतेीच ेखर या अथाणन ेएक व्यवसाय-उद्योगात नपांतर होऊ शकते.   
 

 आंदोलनाची पुढील मदशा 
 

 शतेकरी सघंटनचे्या प्रस्तावाचा गाभंीयाणन े तवचार कनन कायणवाही करण्यास सरुुवात न केल्यास 

तद. ३ सप्टेंबर २०१७ रोर्ी िस्व. शरद र्ोशी यांची र्यंतीा महाराष्ट्रभर शतेकरी एक तदवसाच ेउपोषण 

करतील. शासनाच्या तनतष्ट्क्रयतेचा व शतेी तवरोधी भतूमकेचा तनषधे करतील. येणारया काळात नाइलार्ान े

उग्र स्वनपाची आदंोलन ेकरावी लागतील. तोपयंत शतेकरी सघंटना कोण्याही प्रकारची सक्तीची कर्ण 

वसलुी व वीर् तबल वसलुी होऊ दणेार नाही व र्ेथे र्ेथे सत्ताधारी पक्षाच्या सभा होतील तेथ-ेतेथ े

सत्ताधारी पढुार यांना सभते सपंणूण कर्णमकु्ती बाबत र्ाब तवचारले र्ातील याची कृपया नोंद घ्यावी. 

 

आपल े

 

अतनल घनवट 

अध्यक्ष िशतेकरी सघंटनाा आतण इतर पदातधकारी 
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