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��त�न�धक छाया�च�

महारा�� ातील शतेक�य�ची जीवघणेी दरुव�ा ��केालाच माहीत आहे. लागोपाठ तोटय़ात राहणार� शतेी ही शतेक�य��ा

आ�ह�से कारणीभतू आहे. सरकारच ेव समाजाच ेल� या �दय�ावक घटन�कड ेजात.े आ�ह��ची दखल घतेली जाण ेआव�क

आहेच. परंत ुकमी उ��ामळेु जी उपासमार, कुपोषण व मलु�ची �श�णातनू गळती तसचे इतर द�ु�रणाम शतेीवर अवलंबनू

असणा�या कुटंुब�ना भोगाव ेलागतात, �ाकड ेमा� सरकारच ेपरेुस ेल� जात नाही. हा द�ु�रणाम महारा�� ातील शतेकर� �नमटूपणे

आ�ण असहायपण ेसहन करत जगतो. सपंणू� महारा�� ात, आ�ण �वशषेत: फार मोठय़ा कोरडवाहू व कमी �सचंन असल�ेा भागात

शतेी उ��ामधील वारंवार होणारे चढउतार, यो� कृषीधोरणाचा अभाव तसचे त ेअसल�ेा उपाययोजना राब�व�ाची सरकारची

असमथ�ता हे सारेच शतेक�या�ा ग�रबीला कारणीभतू ठरतात. स���क� मा�हतीतनू शतेक�या�ा ग�रबीच ेज े��प �दसते

�ामधनूदेखील आपणास हे पाहायला �मळत.े

सन २०११�ा जनगणननेसुार महारा�� ातील जवळपास ५५ ट�े लोकस�ंा �ामीण भागात राहत.े या �ामीण लोकसं��ेा

उदर�नव�हाची चार साधन ेआहेत- शतेी, अकृषी उ�ोग/�वसाय, मजरु�-रोजंदार� आ�ण �नय�मत वतेनाधार� नोक�या. सन २०१२
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मधील पाहणीनसुार ४४ ट�े कुटंुब�चा म�ु �वसाय शतेी आहे. मा� शतेी करणा�य�च े�माण जातीनसुार �भ� आहे. हे �माण

उ� जात�म� े ४६ ट�े, इतर मागास जाती ४१ ट�े, आ�दवासी ३१ ट�े आ�ण द�लत फ� २१ ट�े. म�ुीम आ�ण बौ�

समदुायातील �ामीण लोकस�ंचे े�माण अन�ुम े२३ आ�ण १८ ट���पय�त आहे. याव�न अस े�दसत ेक�, ‘शतेी’ हा �वसाय

असणा�य�च े�माण �ामीण भागात उ� जाती इतर मागासवग�य�त सव��धक आहे. तलुनने े द�लत व बौ��म� ेशतेक�य�च े�माण

सव�त कमी आहे. परंपरेमळेु  द�लतावर शतेी कर�ास ज ेबंधन होत,े �ाचा हा प�रणाम आहे.

रा�ातील कृषी��ेा�ा दरुव�मेळेु २०१२ म� ेकमीतकमी २० ट�े शतेकर� कुटंुब ेही गर�ब आहेत. ही कुटंुब ेशतेकर� असली

तर� दा�र�य़ा�ा द�ुच�ात भरडली जात आहेत. �वशषे �णज,े हे �माण रा�ा�ा (सरासर� १७ ट�े कुटंुब ेदा�र�य़रेषखेाली, या)

�माणाप�ेा जा� आहे. याव�न शतेी�ा वाईट ��तीची जाणीव होत.े गर�ब शतेकर� हे म�ुत: अ�भधूारक (पाच एकर�प�ेा

कमी जमीन) आहेत. महारा�� ात एकूण शतेक�य�पकै� ९५ ट�े शतेकर� गर�ब आहेत. उरलले ेफ� पाच ट�े भधूारकच

ग�रबीमधनू सटुल ेआहेत. या आकडवेार�तनू हे �दसत ेक� एकंदर दहा एकर�प�ेा कमी जमीन असल�ेा शतेक�य�च ेउ�� ���ा

उदर�नव�हा�ा मलूभतू गरजा भाग�व�ा इतपतही परेुस ेनाही. याचा अथ� हा क� साधारणत: जमीनधारणा १० एकर िकंवा सहा

एकर �स�ंचत याप�ेा जा� असले तर ग�रबीतनू जमेतमे म�ुता होऊ शकत.े ९५ ट�े अ�भधूारक शतेक�य�क�रता धोरण

असनूही, ग�रबी दरू कर�ासाठ� उ��ात वाढ करण ेहे जबरद� आ�ान महारा��  शासनापढेु आजही कायम आहे.

दसुरे आ�ान आहे त ेद�लत व आ�दवासी शतेक�य��ा हलाखीच.े आ�दवासी व द�लत शतेकर� इतर�प�ेा अ�धक �माणात गर�ब

असनू ��ची प�र��ती अ�धक भयावह आहे. �व�ास बसणार नाही एवढे, �णज े५८ ट�े आ�दवासी शतेकर� गर�ब आहेत.

�ापाठोपाठ, २८ ट�े नवबौ� (ज ेसव� द�लत आहेत), १८ ट�े सव� द�लत व १८ ट�े म�ुीम गर�ब आहेत. �ा पाठोपाठ १५

ट�े ओबीसी गर�ब आहेत व तलुनने ेसव�त कमी (१३ ट�े) ग�रबी उ� जात�म� ेआहे. अथ�त उ� जातीय शतेक�य�प�ेा

आ�दवासी शतेक�य�मधील ग�रबी चार पट�नी, तर द�लत शतेक�य�मधील ग�रबी दोन पट�नी जा� आहे.

आ�दवासी व द�लत शतेकर� अ�धक गर�ब अस�ाची काही कारण ेआहेत. सन २०१३ म� ेमहारा�� ात झाल�ेा, २५९४

शतेक�य��ा �मल�ेनयम सव��णाततनू आप�ाला ���ा ग�रबीची कारण ेपाहायला �मळतात. हे शतेकर� आप�ा शतेातील

िपक�साठ� आव�क असणा�या बीज, खत,े औषध ेव �सचंन अशा साधनाचा अप�ुया �माणात वापर करतात, प�रणामत: शतेीतील

उ�� घटत ेआ�ण ��ना दा�र�य़ात ढकलत.े सन २०१३ म� ेदर हे�र� आ�दवासी शतेक�याचा खच� २६६४२ �पय,े द�लत शतेकर�

�पय े१९९०४ व या तलुनते उ�जात��ा शतेक�य�चा खच� ४३८९२ �पय ेआ�ण ओबीसी ३२१६० �पय,े तर म�ुीम शतेक�याचा

खच� �पय े३०३१४, जो द�लत व आ�दवास��ा हे�र� खच�प�ेा जा� आहे.

आ�दवासी व द�लत या शतेक�याचा खच� (िकंवा उ��ासाठ� दर वष� करावीच लागणार� गुतंवणकू- इनप�ुस िकंवा �न�व��वर�ल

खच�) कमी अस�ामळेु ��च ेदर हे�र� उ�� इतर��ा तलुनते फार कमी आहे. सन २०१३ म� ेदर हे�र� कृषी उ�� आ�दवासी

शतेकर� ४८०८६ �पय,े द�लत शतेकर� ५४६३५ �पय,े या तलुनते ओबीसी शतेक�य�च ेउ�� ८६४८४ �पय,े उ� जाती�ा

शतेक�य�च े१०७५८४ �पय,े म�ुीम शतेक�य�च े५३४९९ �पय.े या आकडवेार�व�न उ� जाती, ओबीसी व म�ुीम शतेक�य��ा

तलुनने ेआ�दवासी व द�लत शतेक�य�च े��त हे�र� उ�� कमी अस�ाच े�दसनू यते.े

द�लत आ�ण आ�दवासी शतेक�य�कडून शतेीसाठ� साधन�चा आ�ण �न�व��चा वापर कमी अस�ामाग ेकाही कारण ेआहेत.

आ�दवासी व द�लत शतेक�य��ा कज�धारणचे े�माण उ�वग�य शतेक�य��ा तलुनने ेकमी आहे, हे आकडवेार�न े�स� हो�ाजोगे
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कारण आहे. सन २०१३ म� ेउ� जातीय व ओबीसी �वग�तील ६० त े६२ ट�े शतेक�य�ना कज�चा लाभ �मळाला आहे. �ामानाने

द�लत वग�तील ५० ट�े व आ�दवासी वग�तील ३२ ट�े शतेकर� कज�च ेलाभाथ� आहेत. उ� जातीय व ओबीसी हे सहकार� /

कम�श�अल बकँ�कडूनस�ुा जा� कज� घतेात. शतेी कज� घणेा�या शतेक�य�ची सामा�जक वग�नसुार वग�वार� पढु�ल�माण ेआहे –

उ� जातीतील ७२ ट�े, ओबीसी  ५७ ट�े, आ�दवासी ५२ ट�े व द�लत शतेकर� ४६ ट�े.

द�लत शतेक�य��ा कमी उ��ाच ेआणखी एक कारण आहे. त े�णज ेबी-�बयाण,े खत,े �सचंन साधन ेअशा साधन�ची (�न�व��ची)

खरेदी कर�ात द�लत शतेक�य�चा बाजारातील जातीय भदेभावाचा अनभुव. सन २०१३�ा एका सव��णात हे आढळल ेआहे. कृषी

उ�ादन माला�ा �व�� �वहारातस�ुा जा�तभदेाचा फटका बसत अस�ास �ाचा प�रणाम कमी उ�� �मळ�ात होतो. या

��� माल�व���ा पातळ�आधीही द�लत शतेक�य�ना ���ा कृषी �वहारात जा�तभदेामळेु तीन पात��वर प�रणाम होतात :

(१) शतेी साधन�चा अपरुा परुवठा व �ामळेु साधन�चा अपरुा वापर. (२) ब�याच वळेा जादा िकमतीन ेखत,े बी-�बयाण,े �सचंन, औषधे

�वकत �ावी लागण.े (३) साधन�चा वापर कमी अस�ामळेु दर हे�र� कृषी उ�ादकता कमी व �ामळेु ओघानचे दर हे�र� उ��

कमी. अस ेहे द�लत��ा शतेीच ेगभंीर ��प आहे.

आ�दवासी शतेक�य�नास�ुा काही �वशषे अडचणीना त�ड �ाव ेलागत.े आ�दवासी शतेीत आध�ुनक कृषी तं��ानाचा मोठा अभाव

आहे व यामळेु अपवाद वगळता, शतेी अ�ापही ज�ुा पारंप�रक प�तीनचे चालत.े ���ा ज�मनी कमी उ�ादकत�ेा आहेत,

तर�देखील �ातनू आध�ुनक प�तीन ेव�ृ लागवड, रानफुल�ची व फळ�ची शतेी आ�ण दभुती जनावरे पालनातनू द�ुो�ादन

�वसाय करता यणे ेसहजश� आहे. अस े�दसत ेक� शासनान ेआ�दवास��ा शतेीचा आध�ुनक आधारावर �वकास कर�ा�ा

कामी �चंड अना�ा दाखवली आहे.

महारा��  रा� �ापन�ेा जवळपास सहा दशक�नंतरस�ुा शतेक�य��ा दा�र�य़ाची ही कम�कहाणी आहे. ही एक शोक��तकाच

आहे. देशातील �ा ९५ ट�े गर�ब शतेक�य�कड ेसरासर� दहा त ेबारा एकर�प�ेा कमी जमीन िकंवा सहा एकर�प�ेा कमी �स�ंचत

��े आहे, ��ना ‘अ�भधूारक’ या �ा�ते सामावनू घणेारे सधुा�रत कृषी धोरण सरकारन ेआखण ेगरजचे ेआहे. तसचे आ�दवासी

शतेीक�रता त�ि�क साधन तयार करण ेगरजचे ेआहे. द�लत शतेक�य�ना बाजारपठेेत जो जातीय भदेभाव सहन करावा लागतो,

�ापासनू सरं�ण देणारे धोरण राबव�ाचीही गरज आहे.

शतेीची ��ती �चतंाजनक आहेच, परंत ुयथेहेी वं�चत वग�ची ��ती तलुनने ेअ�धक गंभीर, हे या �ववचेनातनू अधोरे�खत �ाव.े

पढु�ा लखेात उ�ोगधंदा करणा�या वग�ची ��ती पाहू.
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