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नवीन कृषी कायदे आिण भारतीय कृषी �े�ावरील संभा�य प�रणामांचा 

अ�यास 
 

डॉ. सोमनाथ वसतंराव पाटील 

साहबेराव शंकरराव ढमढेरे कला व वािण�य महािव�ालय तळेगाव ढमढेरे 

 

  

��तावना: 

शेती हा भारतीय अथ��यव�थचेा कणा आह ेदशेातील ६५ ट�के लोकसं�या ��य� आिण अ��य�पणे 

उपजीिवकेसाठी शेतीवर अवलबंून आह े�यामुळे भारतीय अथ��यव�थेम�ये शेती�या  िवकासाला िवशेष मह�व 

�ा� झालेले आह.े दशेातील ��येक सरकार शेती�या आिथ�क िवकासासाठी िवशेष �य�न करताना िदसत े

�वातं�य�ा�ीनंतर दशेाला अ�नधा�या�या बाबतीत �वावलंबी बनव�या�या हतेनू े िवशेष �य�न स�ु झाले मा� 

ख�या अथा�न े१९७० �या दशकातील ह�रत�ांतीन ेकृषी �े�ाम�ये आमुला� बदल झाल ेआिण शेती �े� एका 

न�या जोमाने सवा�गीण �गती क� लागल.े ह�रत�ांतीचा मु�य भर हा शेतीची उ�पादकता वाढिवणे यावर होता.  

१९९१ म�ये भारतान े नवीन आिथ�क धोरण �वीकारले. नवीन आिथ�क धोरण मधील जागितक�करण 

खाजगीकरण आिण उदारीकरणाचा �भाव शेती �े�ावर देखील झाला आिण शेतीचे �व�प पणू�तः बदलनू गेल े

शेतीम�ये �पधा��मकता वाढली. शेतीची उ�पादकता वाढिव�याबरोबरच शेतमाल �ि�या उ�ोग शेतमाल पॅिकंग 

�ि�या तसेच शेतमाल साठवणकू आिण शेतमाल िनया�त �यवसायात �चंड वाढ होऊन नवीन संधी िनमा�ण 

झा�या. 

भारतीय शेती �े�ाम�ये आमलुा� बदल करणारा आणखी एक मह�वाचा ट�पा �हणजे भारत सरकारने 

कृषी �े�तील बदलासंदभा�त आणलेले नवीन कृषी कायद े होय. पंत�धान नर�� मोदी यां�या सरकारनं संसदेत 

पा�रत केले�या कृषी िवधेयकांवर रा��पती रामनाथ कोिवंद यांनी २७ स�ट�बर २०२०  रोजी �वा�री केली आिण 

द�ेयात नवीन कृषी कायद ेलाग ूझाले. भारतातील कृषी �े�ावर दरूगामी प�रणाम करणा�या या काय�ांचे सखोल 

िव�ेषण करणे आव�यक आह.े  
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सशंोधनाची उि��े: 

१. नवीन कृषी कायद ेआिण काय�ातील तरतदुी अ�यासने 

२. नवीन कृषी काय�ामधील तरतदू�चा कृषी �े�ावरील संभा�य प�रणामांचा अ�यास 

 

नवीन कृषी कायदे आिण काय�ातील तरतुदी: 

१. शेतकरी उ�पादने �यापार व वािण�य (�ो�साहन व सिुवधा) कायदा २०२०: 

हा कायदा कृषीमाला�या िव��संबंधी तरतदुी करतो  याम�ये  खालील �मखु तरतदुी काय आहते. 

१. कृषी उ�प�न बाजार सिमतीने मा�यता िदले�या बाजारांबाहरेही मालाची खरेदी-िव��. 

२. इ-�ेिडंगसाठी �यव�था उपल�ध क�न दणेे. 

२. कृषीमाला�या रा�यांतग�त आिण आंतररा�य हालचालीतील अडथळे दरू करणे. 

४. माक� िटंग आिण वाहतूक खच� कमी क�न शेतक�यांना अिधक चांगली िकंमत िमळवनू दणे.े 

  कृषी उ�पादन �यापार आिण वािण�य (�ो�साहन व सहा�य) िवधेयक  ह ेकृषी उ�प�न बाजार सिमतीला 

पया�यी �यव�था  द�ेयावर भर दते आह.े 

 

२.  शेतकरी (सश��करण आिण संर�ण) िकंमत आ�ासन आिण कृषी सेवा करार कायदा २०२०: 

हा कायदा कं�ाटी शेतीब�ल असनू शेतक�यांना ते घेत असले�या िपकासाठी आगाऊ �व�पात करार 

करता ये�याची तरतदू यात केललेी आह.े  भारतात स�याही काही �माणात अशा�कारची कं�ाटी शेती पाहायला 

िमळत.े पण याला कायदशेीर �व�प द�ेयाचा हा �य�न आह.े 

१. आप�या िपकासाठी घाऊक िव�ेते, �ोसेिसंग इडं��ी िकंवा कंप�यांशी करार करता येईल. 

२. करारानसुार िकंमतही ठरवता येईल. 

३. 5 ह�ेटरपे�ा कमी जमीन असले�या शेतक�यांना कं�ाटांचा फायदा होईल. 

४. बाजारपेठेत�या अि�थरतेचा भार शेतक�यांवर नाही �यां�या कं�ाटदारांवर राहील. 

५. म�य�थांना दरू क�न शेतकरी पणू� नफा िमळव ूशकतात. 

 



IJAAR    Vol.8 No.3   ISSN – 2347-7075 
 

डॉ. सोमनाथ वसतंराव पाटील 

                             62 

३.  अ�याव�यक व�तू (दु��ती) कायदा २०२०: 

अ�याव�यक व�त ू(द�ु�ती) िवधेयक हा ितसरा  कायदा आह े

१. सरकारने अनेक कृषी उ�पादनं अ�याव�यक व�तू�या यादीतनू वगळ�याचा िनण�य घेतला. 

२. डाळी, कडधा�य,ं तेलिबया, कांदा, बटाटे यांना अ�याव�यक व�तूं�या यादीतनू वगळले .  

३. यामळेु ओ�रय व�तूचंा साठा कर�यावर िनब�ध राहणार नाहीत.  

४. िनब�ध कमी झा�याने परक�य गुंतवणकू तसंच खासगी गुंतवणकूदारांचा ओघ वाढेल. 

५. िकमती ि�थर राह�यात मदत होईल. �ाहक-शेतकरी दोघाचंा फायदा. 

या ित�ही काय�ांची वेगवेगळी िवशेषता व वेगवेग�या तरतदुी आहते. मा� या कृषी काय�ांचे भारतीय 

कृषी �े�ावरील संभा�य प�रणाम अ�यासन ेआव�यक  या सधुारणा िवधेयकातनू शेतक�यांचे िहत जपले जाईल 

का ह े पाहन ेआव�यक आह.े 

 
कृषी �े�ावरील संभा�य प�रणाम: 

शेतकरी उ�पादने �यापार व वािण�य (�ो�साहन व सिुवधा) कायदा 2020: 

या िवधेयकानसुार कृषी उ�प�न बाजार सिमती �यित�र� पया�यी �यव�था उभी कर�याचा हते ूआह.े या 

काय�ानसुार शेतक�यांना ख�ुया बाजारात आपला शेतमाल कुठूनही (शेतातनू), कुठेही (दशेात व दशेाबाहरे) व 

कोणालाही िवक�याचा अिधकार िमळाला आह.े शेतक�यांना आप�या शेतमालाचा भाव ठरव�याचा अिधकार 

िमळाला आह.े या �यित�र� कृषी उ�प�न बाजार सिमतीचा पया�य दखेील उपल�ध असणार आह.े मा� या नवीन 

काय�ात काही बाबीत �प�ता नाही. काय�ात काही पळवाटादखेील आहते. नवीन काय�ानुसार शेतमाल 

खरेदीिव�� �यवहारात शेतक�यांची फसवणकू होणार नाही याची शा�ती िदसत नाही. बाजारात शेतमालाचे भाव 

पडले व �यापा�याने ठर�या भावान े शेतक�यांचा शेतमाल उचल�यास नकार िद�यास नवीन काय�ात �यावर 

उपयोजना िदसत नाही. मह�वाच े�हणजे या काय�ात हमीभावाचा कुठेही उ�लेख नाही. 

शेतीमालाचा भाव ठरव�याचा अिधकार शेतक�यांना आह,े पण या अिधकाराचा शेतकरी वापर कसा 

करेल  याची �प�ता या काय�ात िदसत नाही, या काय�ाने  नवीन �यव�था उभी राहणार आह.े या सोबतच कृषी 

उ�प�न बाजार सिमतीची जनुी �यव�था दखेील समांतरपण ेअि�त�वात राहणार अस�याचे सांिगतले जात आह.े 

�यामुळे शेतक�यांम�ये आणखी ग�धळ वाढ�याची श�यता नाकारत येत नाही. �यापा�यांना �या �य�थेत जा�त 
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फायदा िदसेल ितकडे ते धावतील पण शेतक�यांचे काय ? ते या दो�ही �यव�थे�या म�य ेभरडणार नाही याची 

भीती नाकारता येत नाही. 

एपीएमसी ऍ�टनसुार शेतक�यांना आपला शेतमाल कृषी उ�प�न बाजार सिमती (माक� ट �लेस) म�येच 

िवकणे बंधनकारक असते. एपीएमसी काय�ानसुार �यापारी व शेतक�यांम�ये खरेदी-िव��चा �यवहार 

झा�यानंतर जर का पढेु बाजारभाव पडले तरीदखेील या काय�ाने �या �यापा�याला शेतक�या�या मालाची उचल 

करण ेह ेबंधनकारक असत.े यामळेु या एपीएमसी ऍ�टमळेु शेतक�यांना खरेदी-िव�� �यवहार करतांना संर�ण 

�ा� होते. या िवधेयकात कृषी उ�प�न बाजार सिम�या (एपीएमसी) स�ु राहतील, असे �हटल ेआह;े परंत ुिकमान 

हमी भावान े शेतक�यांकडून शेतीमाल खरेदी कर�याचे धोरण सरकार स�ु ठेवले, असे �हटललेे नाही. हमी 

िकमतीला शेतीमाल िवकत घे�याचे �प� आ�ासन िवधेयकात नसेल, तर हमी भाव िनरथ�क ठरतात. 

 
हमी भाव करार व कृषी सेवा िवधेयक (कॉ��ॅ�ट फािम�ग): 

या काय�ा नसुार शेतकरी शेतमाल िव�� बाबत करार क� शकतो.  कॉ��ॅ�ट फािम�गम�ये कंपनी, 

उ�ोजक, �यापारी व इतर कोणीही शेतका�यांसोबत करार क�न शेती क� शकतो. कॉ��ॅ�ट हा शेतक�यां�या 

शेतीचा नसेल तर िपकाचा असणार आह.े काय�ानुसार कोण�या वाणाचे कोणते पीक �यायचे ह े कॉ��ॅ�टर 

शेतक�यांना आधी सांगणार आह.े शेतक�याला याचा िकती भाव �ायचा ह े दखेील कॉ��ॅ�टर शेतक�याला 

आधीच सांगणार आह.े एक मत झाले तर कॉ��ॅ�ट अि�त�वात येईल . कॉ��ॅ�टम�य ेशेती खचा�च ेिववरण, इतर 

खचा�च ेिववरण नमूद असेल व ठर�या�माणे कॉ��ॅ�ट अि�त�वात येईल. या कॉ��ॅ�ट फािम�गम�ये शेतक�यांसाठी 

अनेक सटू द�ेयात आ�या. 

शेतमाल िव���या वेळी कॉ��ॅ�टपे�ा बाजारभाव जा�त असला तर �याचा वाढीव िह�सा शेतक�यांना 

िमळ�याची तरतदू या काय�ात आह.े शेतक�यांना कॉ��ॅ�ट काळात कधीपण बाहरे पड�याचा अिधकार द�ेयात 

आला आह.े कॉ��ॅ�ट फािम�गम�ये काही वाद िनमा�ण झाला तर शेतक�यांना उपिवभागीय दडंािधका�यांकडे दाद 

माग�याचा पया�य असणार आह.े उपिवभागीय दडंािधका�यांना 20 िदवसां�या आत असे �करण िनकाली काढण े

बंधनकारक असणार आह े . दसुरी गो� उपिवभागीय दडंािधका�यांचा िनकाल शेतक�याचा िवरोधात गेला तर 

दसुरीकडे दाद माग�याचा अिधकार शेतक�यांना नाही. आप�याकडे िकती शेतकरी जागतृ व सिुशि�त आह,े 

�यांना काँ�ॅ�टचे बारकाव ेआिण अटी वेळेत ल�ात येतील? जगात कॉ��ॅ�ट फािम�गचे �योग फसल ेअसतांना 
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भारतासार�या अ�पभधूारक शेतक�यां�या दशेात हा �योग यश�वी होईल का? कागदोप�ी एका रा�ीत तयार 

होणा�या बोगस कंप�यांना कॉ��ॅ�ट फािम�ग पासून दरू ठेव�याची तरतदू या काय�ात नाही. कॉ��ॅ�ट फािम�गम�ये 

शेतक�यांचे पणू�ता िहत जपल े जाईल व शेतक�यांवर दबाव तं�ाचा वापर होणार नाही या बाबत शेतकरी 

(सबलीकरण व संर�ण) हमीभाव करार व कृषी सेवा िवधेयक (कॉ��ॅ�ट फािम�ग) काय�ात �प�ता नाही. 

स�या या काय�ाला जो िवरोध होत आह.े तो िवरोध हा या काय�ातील �टुीमळेु होत आह.े पंजाब , 

ह�रयाणा व पि�म उ�र�दशे या भागात शेतकरी या काय�ाला जोरदार िवरोध करत आह े कारण पंजाब व 

ह�रयाणा रा�यात भारतीय खा� िनगम मोठ्या �माणात गह� व तांदळूाची खरेदी करते. नवीन काय�ाने एपीएमसी 

अडत �यव�था कोलमडली तर भिव�यात ही ह�काची �यव�था बदं होईल अशी भीती उ�र भारतातील या 

शेतक�यांना आह.े �यामुळे ह ेशेतकरी या नवीन कृषी सधुारणा काय�ांना िवरोध करत आहते. 

 
अ�याव�यक व�त ू(सधुारणा) िवधेयक: 

ितसरे अ�याव�यक व�त(ूसधुारणा) िवधेयक ह े कृषीमाल साठवण मया�दा काय�ा संदभा�त आह.े या 

नवीन काय�ानसुार शेतमालाची साठवणूक कर�यासंदभा�त कोणतीही मया�दा नसणार आह.े �यामळेु उ�ोजकांना 

या काय�ा�या आधाराने कृषी �यवसायात थेट �वशे िमळेल. उ�ोजक व �यापारी ह े मोठा साठा क�न 

नफेखोरीसाठी या काय�ाचा द�ुपयोग क� शकतात. कमी भावात शेतक�याकडून शेतमाल खरेदी करायचा व 

भरमसाठ साठेबाजी क�न नफेखोरीसाठी बाजारात शेतमालाचा तटुवडा िनमा�ण करायचा, असे �यापा�यांनी व 

उ�ोजकांनी ठरवले तर यावर िनयं�ण कसे आणायचे याची �प�ता या नवीन अ�याव�यक व�त(ूसुधारणा) 

िवधेयक काय�ात िदसत नाही. ही मोठी उणीव या काय�ात िदसत आह.े 

या ित�ही नवीन काय�ाचे क� �िबंद ू शेतकरी, �यापारी, अडती(दलाल), �ाहक व कॉ��ॅ�टर आह.े या 

पाच घटकांवर या काय�ाचा प�रणाम होणार आह.े यापैक� �ाहक व �यापारी यां�यावर होणारा प�रणाम श�ूय 

िकंवा नाममा� असणार आह.े अडती(दलाल) या नवीन �यव�थेतील पळवाटेत �वतःला समायोिजत( ऍडज�ट) 

क�न घेईल. कॉ��ॅ�टर हा या �े�ातील नवीन वग� आह.े �यामुळे �यां�यावर काय प�रणाम होईल ह ेआज सांगता 

येणार नाही. शेवटचा घटक शेतकरी जो काय�ा�या म�यभागी आह.े तो मा� या काय�ापासून अनिभ� आह.े 

�याला या काय�ाने िकती फायदा िमळेल ह े�यालाच माहीत नाही. 
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