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कृषी कायदे/ Farm Bills 

• अलीकडेच, भारताच्या पंतप्रधानांनी 17 सप्टेंबर 2020 रोजी लागू केलेली तीन वादग्रस्त शेती ववधेयके रद्द करण्याची 

घोषणा केली. 

• सरकारने आंदोलक शेतकर यांना नवीन शेती कायदे 2020 ववरुद्धचा ववरोध संपवण्यास सांवगतले कारण सरकारने 

नवीन शेती कायदे रद्द केले आहेत. 

• या कायद्ांववरोधात आंदोलन करणारया शेतकरी गटांना त्ांनी आश्वासन वदले की, संसदेच्या आगामी वहवाळी 

अवधवेशनात रद्द करण्याची कायदेशीर प्रविया पूणण केली जाईल. 

तीन कायदे काय होते?/What were the three laws? 

संसदेने लागू केलेली तीन शेती ववधेयके आहेत- 

1. शेतकरी उत्पादन व्यापार आवण वावणज्य (प्रमोशन आवण सुववधा) कायदा, 2020; 

2. अत्ावश्यक वसू्त (सुधारणा) कायदा, 2020; आवण 

3. शेतकरी (सशक्तीकरण आवण संरक्षण) वकंमत हमी आवण शेती सेवा कायदा, 2020  

या कायद्ामुळे वनवडक वपकांवर सरकारने वदलेली वकमान आधारभूत वकंमत (MSP) रद्द होईल आवण त्ांना मोठ्या 

कंपन्ांच्या दयेवर सोडले जाईल अशी भीती शेतकरयांना वाटत होती. 

तीन स्वतंत्र कायदे खालीलप्रमाणे आहेत. 

कायदा 1: अत्ावश्यक वसू्त (दुरुस्ती) ववधेयक, 2020/Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020 

कायदा 2: शेतकरी उत्पादन व्यापार आवण वावणज्य (प्रोत्साहन आवण सुववधा) ववधेयक, 2020/armers' Produce Trade 

and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 याला माकेटपे्लस कायदा म्हणू या. 

कायदे 3: शेतकरी (सक्षमीकरण आवण संरक्षण) वकंमत हमी आवण शेत सेवा ववधेयक, 2020 करार/Farmers 

(Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020. याला कंत्राटी 

शेती कायदा असेही म्हणतात. 

त्ांची सववस्तर चचाण करूया, 

अत्यावश्यक वसू्त (सुधारणा) ववधेयक, 2020/ Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020 

• जीवनावश्यक वसू्त कायदा 1955 मधे्य पवहल्ांदा लागू करण्यात आला. 

• काही वसंू्तचे उत्पादन, पुरवठा आवण ववतरण यावर वनयंत्रण ठेवणे हे त्ाचे उवद्दष्ट होते. 

• ज्या वसू्त "अत्ावश्यक" मानल्ा जातात. 

• कायद्ातील तरतुदीनुंसार, खाद्पदार्ण वकंवा गंभीर औषध यासारख्या सूचीबद्ध केलेल्ा वसू्त कंपन्ा आवण 

सुपरमाकेटद्वारे संग्रवहत केल्ा जाऊ शकत नाहीत. 

• तसंच, जेव्हा तुटवडा असेल तेव्हा कृवत्रमरीत्ा वकंमत वाढवण्यावर बंधनं घालतात वगैरे. 

मूळ कायद्यानुसार, जीवनावश्यक वसू्तूंच्या यादीमधे्य हे समाववष्ट होते: 

1. खत (सेंविय, अजैववक वकंवा वमवित असो) 

2. वबयाणे (अन्न-वपके, फळे आवण भाजीपाला, गुरांचा चारा आवण ताग वबयाण्यासह) 

3. औषधे (औषधे) 

4. अन्नपदार्ण (खाद् तेलवबया आवण तेलांसह) 

5. कच्चा ताग (HI जू्यट टेक्सटाइल्स) 

6. हँक यानण (पूणणपणे कापसापासून बनवलेले) 
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7. पेटर ोवलयम (आवण उपउत्पादने) 

नवीन जीवनावश्यक वसू्त दुरुस्ती/New Essential Commodities Amendment 

• नवीन दुरुस्तीमुळे तृणधाने्, कडधाने्, बटाटे, कांदे, खाद्तेलवबया आवण जीवनावश्यक वसंू्तमधून तेल यांसारखे 

अन्नपदार्ण काढून टाकण्यात आले आहेत. 

•  टीप: युद्ध वकंवा दुष्काळ वकंवा "असामान्" वकमतीत वाढ झाल्ासारखी भयंकर पररस्थर्ती असल्ावशवाय, फक्त 

अन्नपदार्ाांनाच जीवनावश्यक वसू्त मानल्ा जातील. 

• नवीन दुरुस्ती म्हणते की सरकार स्टॉक मयाणदा लादू शकत नाही. याचा अर्ण ते सुपरमाकेट चेन वकंवा इतर कोणत्ाही 

वकरकोळ वविेत्ाला होवडांग करण्यापासून रोखू शकत नाही.नाशवंत वसंू्तच्या वकमतीत 100% वाढ वकंवा नाशवंत 

वसंू्तच्या वकमतीत 50% वाढ झाल्ावशवाय. 

व ूंता/ Concerns 

समीक्षकांच्या मते, या दुरुस्तीमुळे होवडांग वाढेल आवण कृवत्रम वकंमत वाढेल. आवण देशातील सामान् लोकांवर पररणाम 

होईल, कारण अन्नपदार्ण - तांदूळ, गहू, बटाटे, कांदे, तेल इत्ादी मूलभूत गरजांच्या वकमती वाढतील. 

 

शेतकरी उत्पादन व्यापार आवण वावणज्य (प्रोत्साहन आवण सुववधा) ववधेयक , 2020 

चला याला माकेटपे्लस कायदा म्हणूया. 

ववधेयकातील कलमे समजून घेण्यासाठी, "शेतकरी सध्या त्ांचे उत्पादन कसे ववकतात?" हे समजून घेणे आवश्यक आहे. 

• सध्या, राज्य सरकार भारतातील प्रते्क राज्यात APMC - कृषी उत्पन्न बाजार सवमती थर्ापन करू शकते. 

• एपीएमसी राज्यात अनेक वठकाणी बाजारपेठा वकंवा मंडई वकंवा याडण  उभारते. 

• शेतकरी आपला माल या वठकाणी आणतात आवण घाऊक आवण वकरकोळ व्यापारी वललावाद्वारे शेतमाल खरेदी 

करण्यासाठी येतात. 

• देशभरातील एपीएमसी हे सुवनवित करतात की शेतकर यांना त्ांच्या उत्पादनाची योग्य वकंमत वमळेल आवण त्ांना 

त्रासदायक वविी करण्यास भाग पाडले जाणार नाही. 

• मुळात मध्यथर्ांपासून मुक्ती वमळवण्यासाठी. 

• एपीएमसी याची खात्री कशी करते? एपीएमसी खरेदीदार आवण कवमशन एजंटना परवाने देऊन, बाजार शुल्क 

आकारून (आवण असे कोणतेही शुल्क नेहमी वनयंवत्रत केले जातील) यांचे वनयमन करतात. 

नवीन सुधारणा/New Amendments 

• माकेटपे्लस कायद्ातील नवीन दुरुस्ती सांगते की शेतकरी त्ांचे उत्पादन कुठेही ववकू शकतात (केवळ APMC 

मान्ताप्राप्त माकेटपे्लसमधे्य नाही). ते आंतरराज्य वकंवा आंतरराज्य वकंवा ऑनलाइन देखील ववकू शकतात! 

• हा कायदा शेतकरयांना वनवडीचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी आणला जात आहे. 

• कें ि सरकारच्या म्हणण्यानुसार, शेतकर यांसाठी ववववध प्रकारच्या बाजारपेठा असतील, जे शेतकर यांसाठी चांगले 

असेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

• एपीएमसी बंद करण्याचा ववचार नाही तर शेतकरयांच्या आवडी वाढवण्याचा आहे. 

व ूंता/Concerns 

तज्ञ आवण समीक्षकांच्या मते, काही वचंता व्यक्त केल्ा जातात 

• सवणप्रर्म, राज्यघटनेच्या अनुसूची 7 अंतगणत कृषी ववपणन हा राज्याचा ववषय आहे आवण कें ि सरकार हा कायदा 

प्रर्मतः  एकतफी करू शकत नाही. 
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• दुसरे म्हणजे, एपीएमसी माकेट सध्या शेतकरयांना त्ांच्या उत्पादनासाठी वकमान आधारभूत वकंमत – वकंवा एमएसपी 

– वमळेल याची खात्री करतात आवण नवीन माकेटपे्लसमधे्य एमएसपीचा उले्लख नाही. 

• एमएसपी म्हणजे काय? एमएसपी ही एक स्वंटल उत्पादनासाठी सरकारने वनधाणररत केलेली वकमान वकंमत आहे. 

• संशोधक, कायणकते आवण शेतकरी वचंतेत आहेत की जर त्ांनी एपीएमसी माकेटपे्लसच्या बाहेर व्यापार केला, तर 

त्ांना वकमान MSP तरी वाजवी वकंमत वमळणार नाही. 

• तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे शेतकर यांच्या त्रासाची वविी वाढू शकते आवण शेवटी, "वनवडीचे स्वातंत्र्य" म्हणजे ते 

त्ांच्या वहताचे रक्षण करू शकत नसतील तर काहीच नाही. 

शेतकरी वकूं मत हमी आवण शेती सेवा ववधेयक, 2020 करार 

कंत्राटी शेती कायदा म्हणूनही ओळखला जातो 

नवीन सुधारणा/New Amendments 

• शेतकरी कंपनीसह कोणाशीही 'वलस्खत करार' करू शकतात आवण करारानुसार वनधाणररत कालावधीसाठी त्ांचे 

उत्पादन ववकू शकतात. 

• दुसरया शब्ांत सांगायचे तर, कंपन्ा आता शेतकरयांसोबत उत्पादन खरेदीसाठी करार करू शकतात. 

• कंपन्ा उत्पादनाची वकंमत, मानके आवण गुण आवण इतर कायदेशीर बाबी आधीच सेट करू शकतात. 

• कें ि सरकारने असे म्हटले आहे की हे शेतकरयांना संरक्षण देईल आवण कोणालाही - घाऊक व्यापारी वकंवा वकरकोळ 

वदग्गज वकंवा वनयाणतदार यांना ववकण्यास सक्षम करेल. 

• शेतकरयांकडे वलस्खत करार असतील जे खरेदीदाराने फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्ांचे संरक्षण करतील 

आवण ते वतणमान काळात भववष्यातील उत्पादन ववकू शकतील. 

व ूंता/Concerns 

तज्ञ आवण समीक्षकांच्या मते, काही वचंता व्यक्त केल्या जातात 

• तज्ञांच्या मते, ही इच्छापूणण ववचारसरणी आहे! आकडेवारी ठळकपणे दशणवते की भारतातील 82% शेतकरी लहान 

आवण सीमांत शेतकरी आहेत, म्हणजेच ते 2.5 ते 5 एकर जवमनीवर शेती करतात. ज्या शेतकरयाकडे अडीच एकर 

जमीन आहे तो मोठ्या सुपरमाकेट साखळीच्या ववरोधात न्ायालयात जाऊ शकेल? आवण जर खरेदीदाराने कराराची 

पूतणता केली जाऊ शकत नाही असे म्हटले तर काय होईल कारण वपकाची गुणवत्ता ही मान् केलेली नाही – मग 

शेतकरयाला काय संरक्षण आहे?वमळणार नाही. 

• तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे शेतकर यांच्या त्रासाची वविी वाढू शकते आवण शेवटी, "वनवडीचे स्वातंत्र्य" म्हणजे ते 

त्ांच्या वहताचे रक्षण करू शकत नसतील तर काहीच नाही. 

वनष्कषष/ Conclusion 

• नवीन दुरुस्ती हे सवण सुवनस्श्चत करत नाही. वकंमत वनस्श्चत करण्याच्या यंत्रणेचा उल्लेख नाही. त्ामुळे खासगी 

कॉपोरेट घराण्यांना वदलेल्या ‘फ्री हँड’मुळे शेतकरयांची वपळवणूक होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. 

• शेती कायद्ाचे हे सवण अपेवक्षत पररणाम लक्षात घेऊन शेतकरी 25 नोव्हेंबर 2020 पासून आंदोलन करत आहेत. 

• सुमारे एक वषाणच्या आंदोलनानंतर कें ि सरकारने हा कायदा रद्द करण्याचा वनणणय घेतला आहे. तीन वादग्रस्त 

शेतीववषयक कायदे रद्द करण्याव्यवतररक्त, सरकारने "वझरो बजेट खेती" सुरू करण्याचा वनणणय घेतला आहे. 

एमएसपी अवधक प्रभावीपणे आवण पारदशणकपणे लागू करण्यासाठी एक सवमती तयार केली जाईल. सवमतीच्या 

प्रमुख सदस्ांमधे्य कें ि सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्णतज्ज्ञ इत्ादी प्रवतवनधीचंा समावेश 

असेल. 
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