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धा� याधा� याधा� याधा� यापासनू दा�  पासनू दा�  पासनू दा�  पासनू दा�      

शेतकशेतकशेतकशेतक----या� याया� याया� याया� या    फाय�ाचा �म व �वकासाचीफाय�ाचा �म व �वकासाचीफाय�ाचा �म व �वकासाचीफाय�ाचा �म व �वकासाची    म�ृ युम�ृ युम�ृ युम�ृ युघंटाघंटाघंटाघंटा     
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . अभय बंगअभय बंगअभय बंगअभय बंग    
    

महारा) * शासनाने धा� यापासून म�ाका+चे उ� पादन कर- यासाठ/ 36 कारखा� यानंा परवानगी 

3दल5 आहे व � यातील काह5 कारखा� यात उ� पादन सु� देखील झाले आहे. या योजनेचे महारा) *ावर 

चार मोठे द)ु प:रणाम होतील. 
 

1) धा� याचा उपयोग म�ाका+साठ/ के> यामुळे अ� न-सुर@ेला धोका. 

2) समाजातील दा� अनेक पट5ंनी वाढून � याचे अप:रCमत सामािजक, आFथ+क   व नैIतक 

द)ु प:रणाम. 

3) या कारखा� यांचे परवाने व अनुदान गुपचुपपणे राजनैIतक ने� यानंा देतांना झालेल5 गंभीर 

अIनयCमतता व �) टाचार. 

4) दा�ने व दा�� या पैशांनी ने� यानंी Iनवडणूक KLMया �वकत घेण;े अंIतमतः लोकशाह5 

दा� सOाटां� या हातात जाणे.  

 

अ� न-सुर@ा, सामािजक सुर@ा, आथ+क �वकास, नैIतकता व लोकशाह5 या सवाPचा बळी 

देऊन जर ह5 रा@सी क> पना महारा) *ात खरंच अमलात आणल5 गेल5 तर महारा) *ा� या �वकासाची 

व लोकशाह5ची ती म�ृ युघंटा ठरेल. या बाबत एक सामु3हक Iनवेदन Sी. ठाकुरदास बंग,   � या. 

धमा+Fधकार5, अ- णा हजारे, अIनल अवचट, राणी बंग, Kकाश आमटे, नरTU दाभोळकर यां� या सोबत 

आV ह5 पूवWच KकाCशत केले आहे. 

या उलट, या कारखा� यांमुळे धा� याची मागणी वाढेल आXण शेतमालाला जाY त भाव Cमळेल 

V हणून ह5 योजना शेतक-यां� या 3हताची अस> याचे KIतपादन काह5 मह� वा� या राजकZय ने� यानंी 

तसेच काह5 शेतकर5 ने� यांनी केले आहे. Cभ� न मत असले तर5 या मधे � यांचा स[हेत ूआहे असे 

मानून यासंबंधी K\ नांची चचा+ कर- याचा हा Kय� न आहे.   
 

1) दा� उ� पादा� उ� पादा� उ� पादा� उ� पादनाकडे धा� यदनाकडे धा� यदनाकडे धा� यदनाकडे धा� य वळव- या वळव- या वळव- या वळव- यासाठ/ महारा) *ासाठ/ महारा) *ासाठ/ महारा) *ासाठ/ महारा) *ात अIत:र] तत अIत:र] तत अIत:र] तत अIत:र] त धा� य धा� य धा� य धा� य Iनमा+ण होते का  Iनमा+ण होते का  Iनमा+ण होते का  Iनमा+ण होते का ? 

 इं_डयन क`Cसल ऑफ मे_डकल :रसच+� या अb यासानुसार भारतात KIतमाणसी रोज 

400 dॅम धा� य (डाळी सोडून) खा> ले जाते. (Cशफारस याहून जाY त खा- याची आहे.) 

V हणजे 365 3दवसांसाठ/ KIतमाणशी 150 Lकलो धा� य वापरले जाते. महारा) *ा� या साड े

दहा कोट5 लोकसंh येसाठ/ ढोबळमानाने दरवषW 1600 कोट5 Lकलोdॅम Lकंवा 160 ल@ टन 

धा� य लागते. वाढ� या लोकसंh येनुसार ह5 गरज रोज वाढत जाईल. 
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 महारा) *ा� या माजी अ� नपुरवठा मंkी  Sीमती शोभाताई फडणीस यांनी पाठवले> या 

शासकZय मा3हतीनुसार महारा) *ातील एकूण धा� य उ� पादन (गहू, तांदळू, l वार5, बाजर5, 

मका व नाचणी) 2007-8 साल5 123 ल@ टन होते. V हणजे महारा) * एक धा� य-तूट 

असलेले राl य आहे. भर5स 2008-9 वषा+त हे उ� पादन कमी होऊन 98 ल@ टनावर आले. 

व�न या वषW (2009-10) देशभरात द)ु काळ आहे. थोड] यात महारा) *ात अIत:र] त 

अ� नधा� य अिजबात नाह5 उलट धान ्याची कमतरता आहे. अशा अवY थेत धा� याला म�ाक+  

IनCम+तीकड ेवळवणे हा साव+जIनक अ3हताचा Iनण+य ठरेल. 
 

2) म�ाक+  IनCम+तीसाठ/ महारा) *ाम�ाक+  IनCम+तीसाठ/ महारा) *ाम�ाक+  IनCम+तीसाठ/ महारा) *ाम�ाक+  IनCम+तीसाठ/ महारा) *ातील Lकती धा� यतील Lकती धा� यतील Lकती धा� यतील Lकती धा� य वापरले जाईल  वापरले जाईल  वापरले जाईल  वापरले जाईल ? 

उ� पादन शु> क �वभागाकडून मा3हती� या अFधकाराखाल5 Cमळाले> या कागदपkांनुसार 

KY ता�वत 36 कारखा� यानंी शासकZय परवानगीनुसार पूण+ उ� पादन @मता वापर> यास 

� यांना वा�ष+क जवळपास 14 ल@ टन धा� य लागेल. 14 14 14 14 ल@ टनल@ टनल@ टनल@ टन, , , , V हV हV हV हणजेच णजेच णजेच णजेच 140140140140    कोट5 कोट5 कोट5 कोट5 

Lकलो धा� यLकलो धा� यLकलो धा� यLकलो धा� य ह5 ह5 ह5 ह5    93939393    ल@ लोकांची वष+भराची धा� याल@ लोकांची वष+भराची धा� याल@ लोकांची वष+भराची धा� याल@ लोकांची वष+भराची धा� याची गरज आहेची गरज आहेची गरज आहेची गरज आहे. . . . V हV हV हV हणजे णजे णजे णजे 93939393    ल@ ल@ ल@ ल@ 

माणसाचें संपूण+ वष+भराचे धा� यमाणसाचें संपूण+ वष+भराचे धा� यमाणसाचें संपूण+ वष+भराचे धा� यमाणसाचें संपूण+ वष+भराचे धा� य म�ाक+  IनCम+तीसाठ/ वापर- या म�ाक+  IनCम+तीसाठ/ वापर- या म�ाक+  IनCम+तीसाठ/ वापर- या म�ाक+  IनCम+तीसाठ/ वापर- याची ह5 योजना आहेची ह5 योजना आहेची ह5 योजना आहेची ह5 योजना आहे....    

 धा� याची तूट, भूक व कुपोषण असले> या महारा) *ा� या जनतेला हे 3हतकार5 आहे का ? 

साव+जIनक �वतरण q यवY थेत गर5बांना व आ3दवासींना आज पुरेसे धा� य Cमळत नाह5. 36 

ट] के बालके कुपो�षत असले> या महाराष ्*ात अंगणवाडी कT Uावर बालकांना अ� न पुरवणा-या 

हजारो बचतगटांना शासनाकडून धा� य व पैसा Cमळत नाह5. अशा िYथतीत माणसांना अ� न 

न पुरवता दा� पुरवणे ह5 शासनाची KाथCमकता असावी का ? 
 

3) ‘म�ाक+  IनCम+तीसाठ/ फ] तम�ाक+  IनCम+तीसाठ/ फ] तम�ाक+  IनCम+तीसाठ/ फ] तम�ाक+  IनCम+तीसाठ/ फ] त कुजलेले धा� य कुजलेले धा� य कुजलेले धा� य कुजलेले धा� यच वापर- याच वापर- याच वापर- याच वापर- यात येणार अस> यात येणार अस> यात येणार अस> यात येणार अस> यामुळेमळेुमळेुमळेु    लोका�ं यालोका�ं यालोका�ं यालोका�ं या    

खा�ा� नाखा�ा� नाखा�ा� नाखा�ा� नावर प:रणाम होणार नाह5वर प:रणाम होणार नाह5वर प:रणाम होणार नाह5वर प:रणाम होणार नाह5’    हा दावा Lकती खरा आहे हा दावा Lकती खरा आहे हा दावा Lकती खरा आहे हा दावा Lकती खरा आहे ? 

• धा� यापासून म�ाक+  IनCम+ती� या KY ता�वत 36 कारखा� यानंा 14 ल@ टन धा� य 

लागणार आहे. महारा) *ात दरवषW शेतक-याकड े 14 ल@ टन कुजके धा� य Iनमा+ण 

होते का ? 

• या KY ता�वत कारखा� यातं हातभrीची सडकZ दा� नq हे तर उ� च Kतीची ‘�वदेशी’ दा� 

(Indian Made Foreign Liquor) Iनमा+ण होणार अस> याने � यासाठ/ कुजके धा� य 

चालणार आहे का ? 

• केवळ कुजकेच धा� य वापरले पा3हजे असे IनबPध या कारखा� यां� या परवा� यात आहे 

का ? कZ ह5 सारवासारव आहे ? 

• कZ कुजके धा� य V हणून उsम Kतीचे धा� य या कारखा� यांमधे वापर- यात येईल ?  हे 

थांबवणे शासकZय यंkणेला श] य आहे का ? 
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• कZ या कारखा� यानंा आव\ यक तेवढे कुजके धा� य Y वY त भावाने पुर�व- यासाठ/ फूड 

कापtरेशन आफ इं_डया� या गोदामात धा� य कुजव- याची योजना आहे ?   

• Iन�पयोगी असे कोणतेच धा� य नसते. कुजके Lकंवा Iनकृ) ट Kतीचे धा� य देखील 

आज मजबूर5ने देशात काह5 गर5ब खातात, आ3दवासी भागात तर गवता� या uबया 

गोळा क�न Cशजवनू लोक खातात. कुजके धा� य कु] कुट-खा� Lकंवा पशुखा� V हणून 

वापर- यात येते. हे पशु Lकंवा कvबडे शेवट5 माणसां� या अ� नोपयोगी पडतात. अ� न-

साखळीतील सवा+त खाल� या Kतीचे धा� य काढून घेत> यास � या� या जागी दसुरे धा� य 

येईल अथवा ह5 अ� नसाखळीच तुटेल. 
 

4) महारा) *ामहारा) *ामहारा) *ामहारा) *ात पुरेसे धा� यत पुरेसे धा� यत पुरेसे धा� यत पुरेसे धा� य नसेल तर अ� य नसेल तर अ� य नसेल तर अ� य नसेल तर अ� य Kातंातंून धा� य Kातंातंून धा� य Kातंातंून धा� य Kातंातंून धा� य आ आ आ आणता येणार नाह5 का णता येणार नाह5 का णता येणार नाह5 का णता येणार नाह5 का ? 

ज�र आणता येईल. पण  

• अ� नअ� नअ� नअ� नY वाY वाY वाY वावलंबन व अ� नवलंबन व अ� नवलंबन व अ� नवलंबन व अ� नसुर@ा ह5 कोण� यासुर@ा ह5 कोण� यासुर@ा ह5 कोण� यासुर@ा ह5 कोण� याह5 समाजाला जग- याह5 समाजाला जग- याह5 समाजाला जग- याह5 समाजाला जग- यासाठ/ सवा+त मह� वासाठ/ सवा+त मह� वासाठ/ सवा+त मह� वासाठ/ सवा+त मह� वाची ची ची ची 

बाब आहेबाब आहेबाब आहेबाब आहे. . . . Iतचा बळी देऊन महारा) *ाIतचा बळी देऊन महारा) *ाIतचा बळी देऊन महारा) *ाIतचा बळी देऊन महारा) *ाला दा� IनCम+ती करायची आहे का ला दा� IनCम+ती करायची आहे का ला दा� IनCम+ती करायची आहे का ला दा� IनCम+ती करायची आहे का ?     

• कT U5य अ� न पुरवठा मंkी Sी. शरद पवारांनी नुकतेचे 3द> ल5मधे व] तq य केले कZ 

भारतात अ� न टंचाई व द)ु काळ असून � यामुळे अ� नाचे भाव वाढलेले आहेत. 

कT Uशासन यासाठ/ काह5 क� शकत नाह5. राl यशासनांनीच यावर उपाय करावा. अशा 

िYथतीत राl याने धा� यापासून दा� उ� पादन करावे का ? व � याला शरद पवारांनी 

समथ+न करावे का ? 

• धा� य इकडून Iतकड ेवाहून ने- यात Kचंड Kमाणात उजा+ (_डझेल/कोळसा) खच+ होते. 

यामुळे x लोबल वाCमPगला हातभार लागतो. V हणून Y थाIनक अ� नधा� य वापरा व 

‘फूडमाई> स’ कमी करा अशी जागIतक Cशफारस आहे. 

5) साव+जIनक अ� नसाव+जIनक अ� नसाव+जIनक अ� नसाव+जIनक अ� न----�वतरण q य�वतरण q य�वतरण q य�वतरण q यवY थेवY थेवY थेवY थेवर या कारखा� यांवर या कारखा� यांवर या कारखा� यांवर या कारखा� यांचा काय प:रणाम होईल चा काय प:रणाम होईल चा काय प:रणाम होईल चा काय प:रणाम होईल ? 

साव+जIनक अ� न-�वतरण q यवY थेतील कं*ोल� या दकुानातून गर5बांना �वतर5त करायचे 

धा� य अ� यंत मोyया Kमाणात चोर5� या मागा+ने बाजारात �वकले जाते. म�ाक+  

कारखा� यांना आव\ यक धा� य Y वY त भावाने Cमळ - यासाठ/ रेशन q यवस ्थेतील Y वY त 

धा� य गर5बांना व आ3दवासींना �वतर5त कर- याऐवजी या कारखा� यां� या आवारात पोचेल.  

हे कारखाने ने� यांचे व म{यां� या कुटंुuबयांचे अस> याने हे घडवून आणणे कठ/ण नाह5. 

V हणजे गर5ब उपाशी राहतील व दा� कारखा� यांना रेशन q यवY थेतून Y वY त 

धा� यपुरवठा होईल! Cशवाय � यामुळे l वार5� या शेतक-याला l वार5चे वाढ5व भाव 

Cमळ- याची आशा नाह5. 
 

6666)))) जागIतक अ� नजागIतक अ� नजागIतक अ� नजागIतक अ� न----सुर@ेची िYथती काय आहेसुर@ेची िYथती काय आहेसुर@ेची िYथती काय आहेसुर@ेची िYथती काय आहे    ? 
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गे> या वषW जगभरात अ� न तुटवडा होता. धा� याचे भाव वाढलेत. हेट5, सोमाCलया व 

बंगलादेश मधे धा� यासाठ/ दंगल5 झा> यात. या अ� नतुट5चे Kमुख कारण हे सांग- यात आले 

कZ अमे:रकेने 20 ट] के मका जैव-इंधन IनCम+तीसाठ/ वापरला. � यामुळे जागIतक अ� न 

टंचाई Iनमा+ण झाल5. जागIतक हवामान बदलामुळे जगभरात Kचंड अ� न तुटवडा Iनमा+ण 

होणार आहे असे संयु] त रा) *ाचे फूड अँड ऍFdक> चर ऑग+नाइझेशन (FAO) व अ� य त~ 

वारंवार सांगत आहेत. या पा\ व+भूमीवर महारा) *ातील 10-15 ट] के धा� य म�ाका+कड े

वळवणे योx य आहे का ? 

 

7777)))) मग शेतकर5 जाY तमग शेतकर5 जाY तमग शेतकर5 जाY तमग शेतकर5 जाY त धा� य धा� य धा� य धा� य �पकवू शकत नाह5 का �पकवू शकत नाह5 का �पकवू शकत नाह5 का �पकवू शकत नाह5 का ? 

अथा+तच कागदावर �पकव ूशकेल. पण वाY तवात शहर5करण, उ�ोग व सेझमुळे कमी 

होणार5 जमीनीची उपल� धी, पा- याची ती� कमतरता, वीजेची कमतरता, कज+ पुरवyयाचे व 

कज+फेडीचे अपयश, शेतमालाचे पाडलेले जागIतक भाव (l यासाठ/ अमे:रका-युरोप मधील 

शेतमालाला Cमळणार5 सबCसडी जबाबदार आहे) व � यामुळे शेती हा नुकसानीचा q यवसाय 

असणे या सव+ कारणांमुळे शेतक-याला ताबडतोब जाY त धा� य �पकवणे श] य नाह5. योx य 

भावच Cमळत नसेल तर शेतकर5 जाY त धा� य का व कसा �पकवील ? 
 

8888)))) पण म�ाक+  IनCम+तीमुळे धा� यापण म�ाक+  IनCम+तीमुळे धा� यापण म�ाक+  IनCम+तीमुळे धा� यापण म�ाक+  IनCम+तीमुळे धा� याचे भाव वाढून शतेकचे भाव वाढून शतेकचे भाव वाढून शतेकचे भाव वाढून शतेक----याला जाY तयाला जाY तयाला जाY तयाला जाY त भाव Cमळेल यात शतेक भाव Cमळेल यात शतेक भाव Cमळेल यात शतेक भाव Cमळेल यात शतेक----

याचे 3हतच नाह5 कायाचे 3हतच नाह5 कायाचे 3हतच नाह5 कायाचे 3हतच नाह5 का? 

गॅट व जागIतकZकरणानंतर जगातील धा� य आयात करता येते. तुर5चे व साखरेचे भाव 

वाढले V हणून कT U शासनाने डाळी व साखर मोyया Kमाणात आयात क�न भाववाढ 

थांब�व- याचा Kय� न सु� केला आहे. 

    वY तुतः 1980 पासून शेतकर5 संघटनेची ह5च ट5का रा3हल5 आहे कZ वाटेल � या भावाने 

�वदेशातून धा� य आयात क�न Lकंवा शेतक-यावर लेq ह5 आका�न शेतमालाचे भाव 

पाड- याची अFधकृत शासकZय नीती गेले 50 वष� आहे. अमे:रका व युरोपमधील शासन 

शेतमालावर Kचंड सबCसडी देत अस> याने धा� याचे जागIतक भाव पाडले जातात. ते धा� य 

कT U सरकार Lकंवा q यापार5 भारतात आयात करतात. � यामुळे l वार5चा उपयोग म�ाका+साठ/ 

के> याने महारा) *ातील शेतक-याला वाढ5व भाव Cमळ- याची संभावना नाह5.  

 

9999)))) शेतकर5 संघटनेची दा�बाबत काय भूCमका होतीशेतकर5 संघटनेची दा�बाबत काय भूCमका होतीशेतकर5 संघटनेची दा�बाबत काय भूCमका होतीशेतकर5 संघटनेची दा�बाबत काय भूCमका होती ? 

        शेतकर5 संघटना व शरद जोशी यांनी 1990 नंतर अनेक वष� दा� दकुानां�व�� द 

आंदोलने केल5त. दा� दकुानांमुळे सsाधार5 प@ाचे नेते पैसे कमवतात पण शेतक-यांचे व 

शेतक-या� या बायकांचे या दा� दकुानांमुळे वाटोळे होते ह5 भूCमका घेतल5. या नq या योजनेत 

तशाच Kकारे राजनैIतक ने� यांची घरे भरणार व शेतक-याचे वाटोळे होणार. पण तर5 शेतकर5 

संघटने� या काह5 ने� यांनी Iतचे समथ+न केले आहे. दा� कारखा� यानंा समथ+न पण दा� 
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दकुानां�व�� द आंदोलन या भूCमकांमधे �वरोधाभास आहे. कारखाने वाढले आXण दा� वाढल5 

कZ दकुाने वाढतीलच. 
 

10101010)))) धा� याधा� याधा� याधा� यापासून म�ाक+  बन�व> यापासून म�ाक+  बन�व> यापासून म�ाक+  बन�व> यापासून म�ाक+  बन�व> यामुळे शेतकमुळे शेतकमुळे शेतकमुळे शेतक----यानंा आFथ+क फायदा होणार नाह5 का यानंा आFथ+क फायदा होणार नाह5 का यानंा आFथ+क फायदा होणार नाह5 का यानंा आFथ+क फायदा होणार नाह5 का ? 

हा तक+  सपशेल चूक आहे कारण 
 

• हे कारखाने शेतक-यांचे सहकार5 कारखाने नाह5त तर खाजगी कारखाने आहेत. यातून 

IनCम+त न�याचा वाटा Lकंवा बोनस शेतक-याना Cमळ- याचा K\ नच नाह5. हा नफा 

कारखा� यां� या मालकां� या (V हणजेच राजकZय ने� यां� या मुला-मुल5ं� या) Xखशात जाईल. 

• शेतक-याचे 3हत q हावे V हणून हे कारखाने बाजार भावापे@ा जाY त भावाने धा� य शतेक-

याकडून �वकत घेणार नाह5त. ते कमीतकमी भावाने Cमळेल Iतथून धा� य घेतील. 

बाजारात स� या म� यम Kती� या l वार5चे दर 10 �. Lकलो आहेत. हे कारखानदार 

शेतक-याला 25 � Lकलो भाव देणार आहेत का? अथा+तच नाह5. का�या l वार5चे भावह5 

रेशन q यवY थेतील Y वY त गq हा� या वर जाऊ शकणार नाह5त. 

• शतेक-यांनी व शतेकर5 संघटनेने शतेमालाला वाढ5व भाव Cमळावा या साठ/ केले> या 

मागणीचे मी नेहमी समथ+न केले आहे. 1980 साल5 � या आंदोलनात K� य@ भागह5  

घेतला आहे. पण � या योx य मागणीला रेट- याऐवजी धा� यापासनू दा� ह5 �वघातक 

शासकZय पळवाट आहे. शेतकर5 नेते Iतला भुलत आहेत. 
 

11111111))))     धा� याधा� याधा� याधा� यापासून दा� बनव> यापासून दा� बनव> यापासून दा� बनव> यापासून दा� बनव> यास आFथ+क फायदा कोणाचा व Lकती स आFथ+क फायदा कोणाचा व Lकती स आFथ+क फायदा कोणाचा व Lकती स आFथ+क फायदा कोणाचा व Lकती ? 

या कारखा� यांतून Iनघणार5 दा� सरासर5 750 �. Cलटरने �वकल5 जाते. पण 1 

Cलटर दा�साठ/ धा� य लागते फ] त जवळपास 2.8 Lकलो. V हणजे l वार5ला चांगला भाव 

3दला तर5 जवळपास 25 �पयां� या धा� यापासून 750 �पयांची दा� IनCम+ती होते. हे 

वाढ5व मू> य शतेक-याला Cमळणार नाह5. V हV हV हV हणजे या योजनेत शतेकणजे या योजनेत शतेकणजे या योजनेत शतेकणजे या योजनेत शतेक----याला Cमळणारा पैसा याला Cमळणारा पैसा याला Cमळणारा पैसा याला Cमळणारा पैसा 

हा हा हा हा या�ारेया�ारेया�ारेया�ारे    IनCम+त दा�� याIनCम+त दा�� याIनCम+त दा�� याIनCम+त दा�� या Lकमती� या Lकमती� या Lकमती� या Lकमती� या    3333    ट] ] यांट] ] यांट] ] यांट] ] यांएवढाएवढाएवढाएवढा    आहेआहेआहेआहे. . . . 97979797    ट] केट] केट] केट] के वाटा  वाटा  वाटा  वाटा 

कारखानदारांचा कारखानदारांचा कारखानदारांचा कारखानदारांचा ((((V हV हV हV हणजे राजकZय ने� यांणजे राजकZय ने� यांणजे राजकZय ने� यांणजे राजकZय ने� यांचाचाचाचा) ) ) ) आXण शासनाचा आहेआXण शासनाचा आहेआXण शासनाचा आहेआXण शासनाचा आहे....    शेतकशेतकशेतकशेतक----यां� यायां� यायां� यायां� या 3हताचा  3हताचा  3हताचा  3हताचा 

खोटा �म Iनमा+ण कर- याखोटा �म Iनमा+ण कर- याखोटा �म Iनमा+ण कर- याखोटा �म Iनमा+ण कर- यात येत आहेत येत आहेत येत आहेत येत आहे.... 
 

12121212)))) दा�चे शेतकदा�चे शेतकदा�चे शेतकदा�चे शेतक----यावर व महारा) *ायावर व महारा) *ायावर व महारा) *ायावर व महारा) *ावर काय प:रणाम होतीलवर काय प:रणाम होतीलवर काय प:रणाम होतीलवर काय प:रणाम होतील ? 

• या कारखा� यांतून Iनमा+ण होणार5 दा� महारा) *ात �वकल5 तरच शासकZय अनुदान 

Cमळेल अशी अट आहे. भरमसाट दा� उ� पादन (25000 कोट5 �पयांचे) के> यावर � याचा 

खप वाढावा V हणून दा�चे उ� पादक, �वMेते व (करा� या लोभाने) शासन Iतघेह5 

महारा) *ात> या लोकांनी अFधक दा� � यावी असा न] कZच Kय� न करणार. � यासाठ/ 

जा3हराती व माक� 3टगंची सव+ अ�ावत तंk े वाप�न स� या दा� न �पणा-या लोकांना 
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�प- यासाठ/ Kवsृ करतील. युवकांना व पु�षांना दा� पाजून आयु) यभराचे बांधलेले   Fग-

हाईक बनव- याची रणनीती दा� कंप� यांनी अFधकृतर5� या आकारल5 आहे. (WHO चा 

अहवाल) 

• एकूण धा� यएकूण धा� यएकूण धा� यएकूण धा� य    जाY तीजाY तीजाY तीजाY तीत जाY तत जाY तत जाY तत जाY त भावाने  भावाने  भावाने  भावाने 1400140014001400    कोट5 �पयाचें �वकत घेतले जाईलकोट5 �पयाचें �वकत घेतले जाईलकोट5 �पयाचें �वकत घेतले जाईलकोट5 �पयाचें �वकत घेतले जाईल, , , , 

बद> याबद> याबद> याबद> यात त त त जवळपास पंचवीसजवळपास पंचवीसजवळपास पंचवीसजवळपास पंचवीस    हजार कोट5 �पयांची दा� हजार कोट5 �पयांची दा� हजार कोट5 �पयांची दा� हजार कोट5 �पयांची दा� महारा) *ामहारा) *ामहारा) *ामहारा) *ालालालाला    �वकल5 जाईल�वकल5 जाईल�वकल5 जाईल�वकल5 जाईल....    

� या� या� या� याला शेतकर5ह5 मोyया Kमाणात बळी पडणारला शेतकर5ह5 मोyया Kमाणात बळी पडणारला शेतकर5ह5 मोyया Kमाणात बळी पडणारला शेतकर5ह5 मोyया Kमाणात बळी पडणार.... 
 

मग शेतक-याकडे काय उरले ? अ� न �वकून दा� �पणे! q यसनी पु�ष आज हेच करतात 

व � याची Lकंमत कुटंुबातील बाया व मुलांना भोगावी लागते. आता संपूण+ महारा) *ालाच 

q यसना� या जा�यात ओढून घे- याची ह5 योजना आहे. एकदाह5 दा� �पणा-यापैकZ 15 ते 25 

ट] के q यसनी होतात असे q यसनशाY kाचे अb यास सांगतात. महारा) *ातील साडतेीन कोट5 

पु�षांना दा� पाज> यास � यातील प� नास ल@ q यसनी होणार – V हणजे प� नास ल@ कुटंुब 

(दोन ते अडीच कोट5 लोकसंh या) दा�-dY त होणार. � यातल5 अधW कुटंुबे शतेक-यांची 

असणार. 

या कारखा� यामुंळे शेतक-याचा आFथ+क फायदा हो- याची सुतराम संभावना नाह5. उलट 

� या� या वा�याला येणार फ] त दा�चा पूर! दा�वर शासनाला Cमळणा-या करा� या 25 ते 40 

पट नुकसान समाजाला भोगावे लागते व Lकंमत चुकवावी लागते असा CशL�न या 

अथ+शाY k~ाचा 3हशोब आहे.  V हणून जागIतक बँकेचे जेम ्स ससtने सारखे त~ आXण 

जागIतक आरोx य संघटना असे V हणत आहेत कZ अ�वकCसत देशांचे खरे भांडवल हे 

मानवीय भांडवल आहे. दा�मुळे तेच मुळी न) ट होते. V हणून दा� ह5 �वकास-�वरोधी  आहे 

व अ�वकCसत रा) *ांनी दा� Iनयंkण कराव.े हे पु�ष ने� यांना कळले नाह5 तर5 शतेक-या� या 

बायकांना चांगलेच कळते. 
 

13131313)))) शेतकशेतकशेतकशेतक----याचे भले करणे हा या कारखा� यांयाचे भले करणे हा या कारखा� यांयाचे भले करणे हा या कारखा� यांयाचे भले करणे हा या कारखा� यांमागील खरा हेतू आहे का मागील खरा हेतू आहे का मागील खरा हेतू आहे का मागील खरा हेतू आहे का ? 

या कारखा� यांमुळे शेतमालाला बाजार व भाव Cमळेल व शेतक-याचा �वकास होईल हे 

जर खरे असते तर शेतक-यां� या सवा+त जाY त आ� मह� या असले> या �वदभा+त हे कारखाने 

उघडायला हवे होते. या 36 कारखा� यांपैकZ फ] त 4 कारखाने �वदभा+त आहेत. उव+:रत 32 

कारखाने मुh यतः मराठवाडा (लातूर, नांदेड, औरंगाबाद) आXण पि�म महारा) * (सांगल5, 

सातारा, सोलापूर, को> हापूर) या भागात आहेत. Iतकडील शेतक-याने आ� मह� या के> याचे 

फार ऐLकवात नाह5. 

   शेतकर5 मरतो आहे Iतकड ेहे कारखाने होणार नाह5त. तर िजकड� या राजकZय ने� यांची 

फायदे लुट- याची ताकत जाY त Iतकडे हे कारखाने गेले आहेत. 
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V हणजे कोणा� या फाय�ासाठ/ ह5 योजना आहे हे ल@ात यावे. 

   अथा+त या कारखा� यातल5 दा� माk संपूण+ महारा) *ात �वकल5 जाणार अस> याने अ3हत 

सव+च शेतक-यांचे व संपूण+ महारा) *ातील जनतेचे होणार. 
 

14141414)))) या कारखा� यांया कारखा� यांया कारखा� यांया कारखा� यांचा शेतकचा शेतकचा शेतकचा शेतक----यां� यायां� यायां� यायां� या आ� म आ� म आ� म आ� मह� यांह� यांह� यांह� यांवर काय प:रणाम होईल वर काय प:रणाम होईल वर काय प:रणाम होईल वर काय प:रणाम होईल ? 

• शेतक-यांकडून 1400 कोट5 �पयांचे धा� य घेऊन 25 हजार कोट5 �पयांची दा� 

महारा) *ाला �वकल5 जाईल. दा�मुळे होणारे नुकसान या� याह5 अनेकपट5ंनी असेल. 

(CशL�न, जागIतक बँक) 

• शेतक-यां� या आ� मह� यांवर उपाय V हणून शेतक-या� या आयु) यात एकदा Cमळालेल5 

कज+माफZ ह5 महारा) *ासाठ/ जवळपास सात हजार कोट5 �पयांची आहे. � यांचा � याहून 

द�ु पट पैसा दरवषW दा�वर खच+ होऊ शकतो. 

• पूव+ �वदभा+तील शतेकर5 तांदळू �पकवतो व Y वतःच खातो. Iतथे शतेक-यां� या 

आ� मह� या जवळपास नाह5त. पि�म �वदभा+त शतेकर5 अ� न उ� पादन कर- याऐवजी रोख 

�पकांकड ेवळला (कापूस) व अभूतपूव+ आ� मह� या झा> यात. Y वतःची अ� न सुर�@तता व 

Y वावलंबन यातच शेतकर5 सुर�@त आहे. खा- याऐवजी l वार5 �वकून रोख Cमळवणारा 

शेतकर5 दा�सकट अनेक फसवणुकZंचा बळी ठरेल. 

• दा� � या> यामुळे आFथ+क नुकसान, मानCसक Iनराशा व आ� मह� या हे प:रणाम होतात हे 

वै�कZय �व~ान सांगते. 

• ‘�वदभा+तील शेतक-यां� या आ� मह� या या दा�मुळे होतात’ अशी सूचना नुकतीच 

महसूलमंkी Sी. नारायण राणTनी केल5 आहे. � यासाठ/ � यानंी �व�वध त~ांचा तसाच 

िज> हाFधका-यां� या अहवालांचा दाखला 3दला आहे. यवतमाळ िज> �ातील शतेक-यां� या 

आ� मह� यांपैकZ 20 ट] के या दा�मुळे झा> यात असेह5 KकाCशत झाले आहे.      

शेतक-यां� या आ� मह� यांचे Kमुख कारण आFथ+क असले तर5 दा� ह5 देखील एक 

मह� वाचे पूरक कारण आहे. 

दा�� या या नवीन महापुरामुळे शेतक-यांचे 3दवाळे व आ� मह� या खFचतच वाढणार 

आहेत. आ� मह� या वाढ5चा हा शासकZय परवाना ठरेल. 
 

15151515))))     दा�चा हा पूण+ धंदा एकूण Lकती रकमेचा असावा दा�चा हा पूण+ धंदा एकूण Lकती रकमेचा असावा दा�चा हा पूण+ धंदा एकूण Lकती रकमेचा असावा दा�चा हा पूण+ धंदा एकूण Lकती रकमेचा असावा ? 

‘Iनमा+ण’ या युवा चळवळीतील Sी. सFचन 3टवले या त�ण इंिजIनअरने मा3हती� या 

अFधकाराअंतग+त Cमळावले> या मा3हतीनुसार परवाना Cमळाले> या या 36 कारखा� यांची 

दरवषW प� नास कोट5 Cलटर म�ाक+  Iनमा+ण कर- याची @मता आहे. यापैकZ काह5 भागच दा� 

IनCम+तीसाठ/ वापरला जाईल. उ� पादन शु> क �वभागाने मा3हती 3दले> या कारखा� यात 30 

ट] के म�ाक+  दा�साठ/ वापरला आहे. एक Cलटर म�ाका+पासून 2.2 Cलटर दा� Iनमा+ण होते. 

या 3हशोबाने या 36 कारखा� यामंधून 30 ट] के� या 3हशोबाने 15 कोट5 Cलटर म�ाका+पासून 
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33 कोट5 Cलटर दा� दरवषW Iनघेल. या Kकार� या दा�� या Lकमान 750 �. Cलटर भावाने 

ह5 25,000 कोट5 �पयांची दा� होईल. Cशवाय उरले> या 70 ट] के म�ाका+पासून औ�ोFगक 

अ> कोहल आहेच. V हणजे हा Lकमान वा�ष+क 30,000 कोट5 �पयांचा मामला आहे. 

   महारा) * शासन आXण l यां� या मुला-मुल5ंना गु� तपणे हे कारखाने 3दले गेले आहेत ते 

राजकZय नेते का इरेवर येऊन आXण Kसंगी दांड] याची भाषा बोलून �वरोध दडपून टाकू 

इि�छतात हे ल@ात आले का ? 

आज महारा) *ात मळीपासून IनCम+त 18 कोट5 Cलटर म�ाक+  दा�साठ/ वापरला जातो. 

आता व�न 15 कोट5 Cलटर (30 ट] के) धा� यIनCम+त म�ाक+  दा�साठ/ वापरला जाईल, 

V हणजे दा� जवळपास द�ु पट होईल. Cशवाय इंडY*5अल अ> कोहोलची स� या अपूण+ गरज ह5 

केवळ पाच कोट5 Cलटरची अस> याने धा� यापासून IनCम+त 30% हून अFधक म�ाक+  दा�कड े

वळ�वला जाऊ शकतो. तसे झा> यास महारा) *ात एकूण (मळी व धा� य या पासून) वा�ष+क 

दा� 50 हजार कोट5ंची IनCम+त होईल. महारा) *ात माणशी पाच हजार �पयांची दा� ! हा 

महारा) * कZ म�रा) * ? 

कृ) ण-बलरामाची सो� याची �ारका व यादव कुळ दा� �पऊन धंुद अवY थेत परY परांना 

मा�न न) ट झाले हा इIतहास आहे. महाश] ती असले> या सो�वयत युIनयनची अथ+q यवY था 

व उ� पादकता q होडकाने पोखरल5 असे त� काल5न रा) *Kमुख गोबा+चेq ह यांचे Iनदान होते. 

(रCशयाने आता पु� हा महाश] ती हो- यासाठ/ नुकतेच दा� Iनयंkणाचे धोरण जाह5र केले 

आहे.) हे कारखाने महारा) *ातील जनते� या �ववेकाची, �वकासाची आXण लोकशाह5ची 

म�ृ युघंटा ठरतील. 
 

या पा\ व+भूमीवर मी शासनास खाल5ल �वनंती करतो. 
 

1. या सव+ 36 कारखा� यांचे परवाने uबनाभरपाई त� काळ र� कराव.े 

2. या कारखा� यांना दे- यात येणार5 संपूण+ शासकZय सबCसडी सरळ शेतक-यांना �ावी. 

3. शेतक-यांकडून l वार5 �वकत घेऊन साव+जIनक �वतरण q यवY थे�ारे महारा) *ात l वार5 

�वतर5त करावी. 

4. हे कारखाने व अनुदान तीन Kमुख राजकZय प@ां� या मोठमोyया ने� यां� या कुटंुuबयांना 

Lकंवा जवळ� या q य] तींना पड�ाआड कसे दे- यात आले याची � यायालयीन चौकशी 

करावी. 

5. महारा) *ा� या एकूणच दा�नीतीची सखोल तपासणी क�न � याबाबत पुन�व+चार करावा. 
 

----xxxx---- 
 


