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शेतमजुराांच्या समस्या व अपेक्षा
कु.सुलभा सुभाषचंद्र तांबडे, डॉ.पतंगराव कदम,महा.सांगली.
सार

शेतमजूर हा भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्र्ेच्या आणि खेडे ववभागातील आर्र्थक व
सामाजजक जीवनाचा एक महत्वपूिथ घटक आहे . पि या महत्वपूिथ घटकाला गेलाय कांही
वषाथपासून आपल्या कुटुंबाच्या मुलभूत गरजा दे खील पूिथ करता येईनात. हा शेतमजूर आपल्या
कुटुंबाचा उदरननवाथह मजुरीवर करत असतो. पि सध्याच्या दष्ु काळग्रस्त पररजस्र्तीत मजुरी
म्हटल की मजुरांच्य डोळ्यात अश्रू गळू लागतात. कारि दष्ु काल्सादृष्य पररजस्र्तीमुळे हाताला
काम नाही आणि काम नसल्यामुळे खायला पोटभर अन्न ममळत नाही. अशी ववर्चत्र अवस्र्ा
ननमाथि झाली आहे . याला शेतमजूर, नैसर्गथक पयाथवरि, यांत्रत्रकीकरि, क्षारपड जममनी,
औद्योर्गकरि व शेतमजुराच्या वाढत्या अपेक्षा या सवथच गोष्टी जबाबदार आहे त.

कठीण शब्द: शेतमजूर, दष्ु काळग्रस्त, मजुरी, क्षारपड जमीन इ .
उद्दे श:

कृषी अर्थव्यव्स्र्ेचा आधारस्तंभ शेतकरी व ज्याच्यावाचून शेतकरी कोितेच काम करू शकत

नाही असा त्याचा कायमस्वरूपी मदतनीस म्हिजे शेतमजूर, असे हे दोनही कृषी अर्थव्यवस्र्ेतील
म््हत्त्वाचे घटक असन
ू हह एकीकडे शेतकऱयांच्या आत्म्हत्तेचा गंभीर प्रश्न तर दस
ु रीकडे शेतमजुरांच्या
असिाऱया समस्या. या समस्या कांही प्रमािात शासनाने प्रयन्त केलेला आहे . पि नततके यश

आल्यचे हदसत नाही. तसेच या शेतमजुरांच्या अपेक्षांकडे दल
ु क्षथ करून चालिार नाही.तें व्हा या
शेतमजुरांच्या सोडवविे व त्यांच्या अपेक्षा काय आहे त त्या समजून घेिे हह सवाथचीच जबाबदारी आहे .
अभ्यास पद्धती:

क्षेत्रकाम पद्धती, ननरीक्षि,संदभथ ग्रंर्, वतथमान पत्र, इंटरनेट, वेबसाईट.

प्रस्तावना:

शेतमजरू कोणाला म्हणावे ?

उपजीववकेचे साधन म्हिन
दस
ू
ु ऱयाच्या शेतजममनीवर राबिाऱया मजुराला शेतमजूर असे

म्हितात. ननयोजन मंडळाच्या मते, “शेतमजरु ाचा प्रश्न म्हिजे एक नन:संहदग्ध आव्हानच आहे आणि
्या प्रश्नाची सोडविूक करण्याचे उत्तरदायीत्व संपि
ू थ समाजावर आहे .” शेतमजूर कोिाला म्हिावे
१
्याबाबतीत पढ
ु ील काही अटी सांगता येतील.

१) शेतमजूर दस
ु ऱयाच्या शेतजममनीवर उपजीववकेचे साधन ममळववण्याच्या उद्दे शाने काम करतो .
२) तो जजर्े काम करतो त्या जममनीवर त्याचा मालकी अर्धकार मळ
ु ीच नसतो.
३) शेतीमध्ये तो जी कामे करतो त्या कामासंबध
ं ीचे ननिथय तो स्वत: घेत नाही.

४) पररश्रमातन
त्याला ममळिारा मोबदला हा फक्तं मजुरीच्याच स्वरुपात असतो, लाभाच्या
ू
स्वरुपात नाही.

हदवसेंहदवस कृषी क्षेत्रातील शेतीच्या समस्या वाढतच आहे त. बेभरवशाची नैसर्गथक शेती,

कजथबाजारीपिाची समस्या, शेतमालास उत्पादन खचाथशी ननगडीत भव न ममळि, तंत्रज्ञान व ववस्तार

याचा अभाव यामळ
ु े आहे ती शेती दरवषी वहीती खाली ठे विे शेतकयाांना अवघड ठरत आहे . कांही
नगदी वपके घेिारा (ऊस, केळी, फळे ) शेतकरी वगथ व पररसर सोडल्यास ननव्वळ कोरडवाहू पावसाच्या
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पाण्यावर सवथस्वी अवलंबन
ू असिारी शेती कसण्यासाठी फारशी आर्र्थक ताकद लावू शकत नाही हह
वस्तजु स्र्ती महाराष्रतील काही भागात हदसन
ू येत.े कारि हा भाग आवषथिप्रवि येतो. या आवषथप्रवि

भागात शेतकरी व शेतमजरु यांची अवस्र्ा तर अर्धकचं त्रबकट आहे . पावसाळ्यात कांही प्रमािात
काम ममळाले तरी इतर काळात हं गामी रोजगारासाठी भटकावे लागते.अशा दष्ु काळी भागातन
ू अनेक

वषे ऊस तोडिी कामगार हं गामी स्र्लांतर करत असतात. अशा मजूर वगाथतील नवी वपढी
जगण्यासाठी वेगळे मागथ अवलंबते. शेतमजरू आता शेतीकामामशवाय इतर कामाकडे वळत असल्याचे
हदसते. आगामी काळात तर शेतमजूर उपलब्ध होिेही अवघड होईल कक काय, अशीच आजची जस्र्ती
आहे .

पावसाचे अननजश्चत प्रमाि, हमखास मसचनाची अत्यंत कमतरता यामळ
ु े शेतीमध्ये भाडवल

गत
ु विूक शेतमालकाना परवडत नाही. पव
ू ी उत्तम शेती, मध्यम आरोग्य, कननष्ठ नोकरी असे सत्र
ू
होते, परं तू वरील समस्येमळ
ु े अलीकडे शेतकरी अनेक समस्यांमध्ये अडकला आहे . त्यामळ
ु े वरील सत्र
ू
उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार, कननष्ठ शेती असे उलटे झाले आहे . कारि आजपयांत शालेय

मशकक्षिापासन
ू पदवीपयांत ‘’माझी शेती’’ककं वा ‘’शेतीबद्दल आस्र्ा’’ हा संस्कारच झाला नाही. शेती

मशक्षि फक्त नोकरी ममळववण्यापरु ते मयाथहदत राहहले आहे .राबिे, कष्ट करिेहह भावना लोप पावली
आहे . आज ग्रामीि भागात प्रत्यक्ष शेती करिारी ठरववक सख्या सोडली तर शेतमालक बाधावरूनच

शेती करताना हदसतात.शहरी औद्योर्गकरि व शासनाच्या कांही योजनांमळ
ु े शेतीकामाब्द्द्ल शेतमजूर

अनास्र्ा ननमाथि झाली आहे . महाराष्राचा ववचार करता शेती उत्पनात ववववध प्रकारे चढ उतार हदसन
ू
येतात. कांही हठकािी भाजीपाला, फळे याची परदे शात ननयाथत करण्यापयांत शेतीमध्ये नवतंत्र वापरले
जाते. तर दस
ु रीकडे खचाथशी सबाधीत उत्पन्नही ममळत नाही. शेत मालाला वाजवी

भाव न

ममळाल्यास शेतीचा उत्पादन खचथ परवडत नाही, त्यातच शेतमजुरी वाढल्याने त्या उत्पादन खचथ वाढला
आहे .

शेतकऱयापढ
ु े नैसर्गथक व अनैसर्गथक अशा दोन प्रकारच्या समस्या नेहमी असतात. नैसर्गथक

समस्यांवर कांही अंशी मात करि शक्य आहे . परं तु अनैसर्गथक समस्या उदा.शेतमजुरांची, भांडवल व
तत्रज्ञान, आधनु नकतेची समस्या सोडवविे शक्य आहे . शेतमजरु ाच्य समस्या सोडववण्यासाठी सशोधनाने

शेतकरी यात्रत्रक पद्धतीने शेती करण्याच्या प्रयतत्नात आहे .शेती मधील बरीचशी कामे यात्रत्रक
पद्धतीने होत असल्याने ननव्वळ शेतमजुरावर अवलबन
राहण्याची जमीन धारिा क्षेत्र जास्त
ू

असिाऱया व भाडवलदार शेतकयाथना फारशी गरज पडत नाही, परं तु अल्प भध
ू ारक शेतकयाांना सपि
ू थ
शेती यांत्रत्रकीकरि करिे शक्य नाही. कारि आर्र्थक क्षमता कमी असते. गावाच्या, शहराच्या लगत

औद्योर्गक ववकास महामंडळ वसाहती स्र्ापन झाल्यामळ
ु े कुशल-अकुशल कामगारांना या कारखान्यात
तल
ु नेने जास्ती वेतन ममळू लागले. शेतीत कष्ट करूनही कमी मजुरी ममळत असल्याने शेतमजूर शहरी

भागाकडे आकवषथत झाल्याने त्याने शेतीकडे पाठ कफरववली.मशवाय स्वस्त धान्य दक
ु ानात दर महा
ममळिारे कमी दरातील धान्य यामळ
ु े शेतमजरु ाला कामाची गरज वाटे ना.
शेतमजरु ाची सख्या :

प्रत्येक दे शात शेतमजुराचा एक स्वतंत्र वगथ असन
ू इतर मजुरापेक्षा ्या वगाथची वैमशष््ये

मभन्न असतात. उद्योग प्रधान दे शाच्या तल
ु नेत भारतासारख्या कृवषप्रधान अर्थव्यवस्र्ा असिाऱया

दे शात शेतमजुराचा वगथ मोठा असिे स्वभाववक आहे . शेतमजुराची सख्या हह त्या दे शाची लोकसंख्या,

शेतीवर अवलबन
ू असिाऱया लोकसंख्येचा भाग, शेतीची जस्र्ती, यत्राचा वापर, ग्रामीि भागात उपलब्ध
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असिाऱया रोजगाराच्य सधी व नागरीकरिाची प्रकिया अशा अने गोष्टीवर अवलबन
ू असते. ववववध
सममत्याच्या अहवालानस
ु ार ,१९६० सालच्या दस
ु ऱया कृषी मजूर चौकशी नस
ु ार ८५ % ग्रामीि मजूर हे

आकजस्मक स्वरूपाचा असन
ू ते ज्या शेतकऱयाकडे काम ममळे ल त्याच्याकडे काम करायला तयार

असतात.फक्त १५ % शेतमजूर ववमशष्ट जमीन माल्कासाठीच काम करतात. अध्याथ मजुरा जवळ काम
नसते. इतर शेतमजुराची जमीनही अनतशय र्ोडी असते. शेतमजुरापैकी अनस
ु र्ू चत जाती-जमातीचे
असतात.१९९१ च्या राष्रीय आयोगानस
ु ार १९८७-८८ साली १०८.४ दश लक्ष ग्रामीि कुटुंब,४३ दश लक्ष

कुटुंब,ग्रामीि मजुराची म्हिजेच सीमात शेतकरी हदवसेंहदवस भमू महीन होत आहे . योजनाकाळात
मसचन, ्यब
ू ववहहरी,खते यावर करण्यात आलेले करोडो रुपये खचाथचा फायदा मोठ्या शेतकऱयांचा
ममळाला. लहान शेतकरी कोरडवाहूच राहहला.
शेतमजरु ाच्या सख्येत वाढ का होत आहे ?
१) लोकसंख्येत होिरी वाढ.

२) औद्योर्गकरिच्या मद गतीमळ
ु े शेतीवर अवलबन
ू असिाऱया व्यक्तीच्या सख्येत झालेली वाढ.
३) ग्रामीि उद्योगाचे अध;पतन व पयाथयी रोजगार सधीचा अभाव.
४) शेतीचे तक
ु डीकरि .

५) गरीब शेतकयाथचा कजथबाजारीपना

डॉ.राधाकमल मख
ु जी याच्यामते ,’’लहान शेतकऱयाच्या आर्र्थक पररजस्र्तीवर

प्रनतकूल पररिाम

करिारी प्रत्येक बाब शेतमजुराच्या सख्येत वाढ करण्यासाठी कारिीभत
ू ठरली आहे .’’४

शेतमजरू प्रकार

शेतमजरु ाजवळ जमीन आहे ककवा नाही हह बाब ववचारात घेऊन शेतमजरु ाचे भमू मधारी

शेतमजूर व भमू महीन असे दोन प्रकार पडतात.


भूममधारी शेतमजरू

: ज्या शेतमजुराजवळ स्वत:च्या मालकीची जमीन असते,अशा शेतमजुरांना

भमू मधारी शेतमजूर असे म्हितात. भमू मधारी शेतमजुराजवळ जमीन असली तरी टी अगदी नगण्य
असल्यामळ
ु े

त्या

जममनीवर

खचथ

करिे

ककं वा

संपि
ू थ

लागवडीखाली

आििे

शेतकऱयाला

आर्र्थकदृष््या परवडत नसल्यामळ
ु े पयाथयाने अशा शेतमजरु ांना दस
ु ऱया शेतावर घाम गाळावा
लागतो.


भूममहीन शेतमजरू : जममनीवर मळ
ु ीच मालकी नसलेल्या उपजीववकीसाठी इतरांच्या जममनीवर
पररश्रम करिाऱया शेतमजरु ांना भमू महीन शेतमजरू असे म्हितात.भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्र्ेत या
व्यक्तींचे स्र्ान सवाथत खालचे असते.

शेतमजुरांच्या भमू ममालकांशी कामाच्या दृष्टीने जो करार होतो त्यानस
ु ार शेतमजुरांचे प्रकार पढ
ु ीलप्रमािे
:-



सबधधत शेतमजरू

शेतमजूर शेतमालकाकडे महहन्याच्या ककं वा वषाथचा करार करून कामाला

राहतात तें व्हा अशा मजरु ांना संबध
ं ीत शेतमजरू असे म्हितात.


रोजंदारी करणारे शेतमजरू : असे शेतमजूर रोजमजुरीवर ननरननराळया शेतकऱयांच्या शेतामधे काम
करतात.शेतकऱयाला शेतीमधील एखादे काम उदा.नांगरिे,पालापाचोळा गोळा करिे,अशा ककरकोळ

कामासाठी असे मजरू उपयोगी पडतात.काम करून झाले की त्यांना ठरलेल्या दराने मजरु ी हदली
जाते.
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मलंगभेदानस
ु ार परु
ु ष मजूर व स्त्री मजूर अशी ववभागिी केली जाते. अर्धक अगंमेज्नतीची कामे
परु
ु षंमजूर व कमी पररश्रमाची कामे स्त्री मजुरांकडून करवन
ू घेतली जातात.

शेतमजरु ांचे शोषण-

भारतात

सध
ु ारिा

कायथिम

स्वांतत्र्य

प्राप्तीनंतरआमंलात

आला.तत्पव
ु ी

भारतात

जमीनदारी.महालवारी,रयतवारी अशा भध
ू ािथ पध्दती अजस्तत्वात होत्या.स्वातंत्र्यानंतर मध्यास्थयांचे

उच्चाटन करण्यासाठी काही प्रयन्त झाले असले तरी आजही भम
ू ीच्या बऱयाच भागावर जमीनादारांचा
अर्धकार असल्याचे हदसते त्यामळ
ु े शेती करिाऱया मजरु ांच्रे मोठ्या प्रमािावर शोषि होत आहे .
१)

महाजनांचे भांडवल व ग्रामीि भागातील कजथबाजारीपिा भारतीय शेतीवर महाजनी भांडवलाची

जबरदस्त पकड असन
ू कजथबाजारीपिा हा बहुंताशी छो्या शेतकऱयांचे लक्षि आढळते स्वातंत्र्यापव
ू ी
इतर आर्र्थक ववकास संस्र्ांचा ववकास न झाल्याने शेतकऱयांना मोठ्या प्रमािावर महाजनांवर अवलंबन
ू
राहावे लागत असल्यामळ
ु े त्यांच्या कडून शेतकऱयांचे शोषि झाले. स्वातंत्र्यानंतर सरकारातफे सहकारी
ववत्तसंस्र्ा ,कृषी ववत्तबाबत अर्धकोषांची महत्वाची भमू मका असले तरी लहान शेतकरी,शेतमजूर हे

कजाथसाठी महाजनांवर (सावकार) अवलंबन
असल्याने कजाथबाजारात अडकलेला शेतकऱयांचे सहसा
ू
सट
ु का होत नाही.
२)

श्रमबाजाराचा दहु े रीपिा शेतमजूर आणि औद्योर्गक मजूर यांना ममळिाऱया मजुरीमध्ये

तफावत आढळते कारि शेतमजूर असंघटीत आहे तर ओधोर्गक मजूर संघहटत असल्याने श्रमाच्या

बाजारात दहु े रीपिा आढळतो शेतमजुरांना मजूरी कमी ममळत असल्यामळ
ु े दरडोई उत्पन्न कमी असते
त्यामळ
ु े राहिीमानाचा दजाथ ननम्न असतो.
३)

शेतीची अवजारे जन
ु ी बहुतेक शेतकरी अजन
ु ही जन्
ु या अवजारांचा व पारं पाररक पध्दतीचा वापर
करत असल्याने उत्पादनाचे प्रमाि कमी आढळते.
४)

उत्पादनातील अननजश्चतता व अजस्र्रता भारतीय शेती ही मख्
ु यत्वे मान्सन
ू वर अवलंबन
ू

असल्याने आणि गेल्या काही वषाथपासन
हवामानातील बदलाचा फटका शेतकरी कुटुंबाना बसत
ू
आहे .पावसातील अननजश्चतता वाढल्यास उत्पादनातील वाढ ननजश्चत व जस्र्र असतो.

अशा कारिाने शेतमजरु ांचे शोषि वाढतेच आहे या वाढत्या शोषिामळ
ु े शेतमजरु ांच्या समस्याही वाढत
आहे त.शेतमजुरांच्या समस्या पढ
ु ीलप्रमािे
१)

सामाजजक दजाथ बहुतांशी शेतमजूर हे दमलत समाजाचे असन
थ
ू त्यांचेकडे वपढ्यानवपढ्या दल
ु क्ष
झालेले आसल्याने हे लोक सामाजजकदृष््या अपंग असन
ू त्यांना स्वतः चे स्र्ान समाजात ननमाथि
करण्याचे धैयथ झाले नाही.
२)

असंघहटत वगथ-शेतमजूर अमशक्षक्षत अज्ञानी असन
ू ते अनेक खेडयांमध्ये ववस्कटलेले आहेत

त्यामळ
ु े त्यांची संघटना बांधिे कठीि आहे शहरी भागात कामगारांची संघटना उभारिे सोपे जाते
आणि राजकीय पक्षानाही कामगार संघटनांच्या कारभारात लक्ष घालिे सोयीचे आणि फायद्याचे वाटते
यामळ
ु े असंघहटत शेतमजरु ांना जमीन मालकांशी चचाथ करून योग्य वेतन ममळवविे कहठि झाले आहे .
३)

हं गामी रोजगार सरासरी शेतमजुराला वषाथकाठी फक्त २०० हदवस काम ममळते आणि बाकीचे

दै व्स तो बेकार असतो अधथ बेकारी आणि बेकारी यामळ
ु े भारतातील शेतमजुरांना अत्यंत कमी उत्पन्न
ममळत असल्याने आर्र्थक जस्र्ती लाखाची आढळते.
४)

मजुरीची अल्प दर काम करण्याची पररजस्र्ती,कामाचा अवधी व कामाचे स्वरूप ्या सवाांचा

ववचार करता शेतमजुरांना त्यांच्या कामाचा मोबदला म्हिून ममळिारी मजुरी अल्प असते.
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५)

ग्रामीि उद्योगांचा नाश ग्रामीि उद्योगांचा ऱहास झाल्यामळ
ु े आणि सरकारकडून ग्रामीि

भागात सरु
ु करण्यात येिारी सवथ कामे हं गामी असल्यामळ
ु े शेतमजुरांना त्रबगर शेती व्यवसायात परु े सा
रोजगार ममळू शकत नाही.
६)

शेतीवर

अवलंबन
ू

असिाऱया

व्यजक्तंच्या

संख्येत

वाढ

ग्रामीि

ववभागात

राहिाऱया

लोकसंख्येमध्ये वेगाने वाढ होत असल्याने शेतीवर अवलंबन
ू असिाऱया लोकसंख्येमध्ये वाढ झाली

आहे .त्यामळ
ु े शेतमजरु ांच्या मागिीपेक्षा मजरु ांचा परु वठा इतका जास्त झाला आहे की,मजरु ीचा दर
अल्प असन
ू ही एखादे काम करण्याकररता अनेक मजुर तयार होतात.
७)

ननरक्षरता अज्ञान अलीकडील काही वगाथत मशक्षिाचा प्रसार झाला असला तर ते मशक्षि

बऱयाचदा अधथवट ककं बहुना कारकुन कीशी संबर्ं धत हदसते पि पव
ू ी तर शेतमजुरांचा मशक्षिाशी संबध
म्हिजे जवळ जवळ दरु ापास्तच.आजही शेतमजुर मध्ये ननरक्षरतेचे प्रमाि अर्धक आढळते. त्यामळ
ु े
प्राप्त पररजस्र्ती मध्ये समाधान मानिे ही दै ववादी वत्त
ृ ी मोठ्या प्रमािात आढळून येत.े
८)

शेतमजुरांच्या प्रश्नाकडे ननयोजन मंडळाने केलेले दल
थ दोन शेतमजुर चौकशी सममतीनी सदर
ु क्ष

केलेल्या अहवालामळ
ु े भारतातील शेतमजुरांची जगिे ककती दयनीय आहे हे गोष्ट प्रकाशात आला
असन
ू ही ननयोजन मंडळाने आजवर कोित्याही योजनेत ्या प्रश्नांचा गांभीयाथने ववचार केलेला नाही

ग्रामीि जीवनात शेतमजुराचे स्र्ान सवाथत खालचे असल्यामळ
ु े सामद
ु ानयक ववकास योजनांचा फायदा
झीरापाण्याच्या पप्रकियेनस
ु ार शेतमाजुरापयांत कधीच पोहचत नाही मशवाय शेतमजूर ही संघहटत व

जागरूक नसल्यामळ
ु े ककं वा त्यांचा असंतोष ववस्फोताच्या त्रबंद ू पयांत अजुनही पोहचलेला नसल्यामळ
ु े
ननयोजन मंडळाने शेतमजुरांच्या आर्र्थक जस्र्तीकडे लक्ष हदलेलं हदसत नाही.

९ ) मोठ्या शेतकऱयांनी केलेला ववरोध : मजरु ाला ममळिायाथ मजरु ीत वाढ झाल्यास आपला लाभ कमी
होईल या भीतीने शेतकऱयानन ववरोध केला.

शेतमजुरांची मजुरी :कामगार आणि कारखानदार याच्यांत झालेल्या करारानस
ु ार कामगारांना ममळिारे
मौद्रीक शोधन म्हिजे मजुरी होय.४ अशी सवथसाधारि मजुरीची व्याख्या केली

जाते. बऱयाच

उद्योगामध्ये कामगारांना ममळिाऱया मजुरीत मल
ु भत
ू गरजा दे खील भागत नसल्याने स्वभाववकच

कामगारांची कायथक्षमता ननन्म दजाथची,दाररद्र्य व असंतोषामधन
ु ननरननराळे तिाव होऊन औद्योर्गक
शांतीचा भंग होिे हे आलेच.हे दष्ु पररिाम टाळण्यासाठी न्यन
ू तम मजुरीचा ववचार पढ
ु े आला.
‘न्यन
ू तम मजुरी म्हिजे कामगारांना हदल्या जािाऱया मजुरीची ककमान मयाथदा होय.’६

न्यन
ं र
ू तम ककं वा ककमान मजरु ीचा कायदा शेतकऱयांना लागू करावा कक नाही या चचेनत

ककमान मजुरी कायदा शेतीमध्ये सरु वातीला काही ववमशष्ट क्षेत्रात आणि तेही ववमशष्टे मयाथदेपक्ष
े ा

जास्त क्षेत्रफळ असिाऱया शेतकऱयांनालागू करण्यात आला.या ननिथयानस
ु ार केंद्रसरकारने केंद्रशामसत
प्रदे शात आणि राज्यसरकारने आपापल्या राज्यात ककमान मजुरी दर ठरवला.

शेतमजुरांसाठी शासनाने केलेल्याउपायोजना; भारतातील शेतमजुरांना आर्र्थक व सामाजजक न्याय
ममळवन
ू दे ण्याकरीताव त्यांच्या जीवनात सध
ु रिा घडवन
ू आििे यासाठी सरकारी पातळीवरूनकेले
जािारे प्रयन्त पढ
ु ीलप्रमािे

१ भारतीय घटना- भारतीय घटनेनस
ु ार गल
ु ामर्गरीची प्रर्ा राबवविे हा गन्ु हा आहे .घटनेनस
ु ार
वेठत्रबगारी नष्ट करण्यात आली.आहे .

२ ग्रामीि उद्योगांचा ववकास – ग्रामीि भारतीय शेतमजुरांची आर्र्थक जस्र्तीत सध
ु ारिा घडवन
ू
आिण्यासाठी ग्रामीि उद्योगांची घडवन
ू आििे.
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३ मजुरांच्या सहकारी संस्र्ा – या संस्र्े माफथत रस्ते बाधिी ,कालवे,तलाव,वनीकरि अशा सरकारी
ठे के दे ण्यात येतात . यामळ
ु े मजुरांना हं गामाव्यनतररक्त काम ममळते
शेतमजरु ांच्या मुलभूत अपेक्षा

१ शेती,मसचन, वीज, ववज्ञान या पायाभत
ू सवु वधा यावर सरकारची सावथजननक गत
ु विूक लक्षिीय
प्रमािात वाढवन
ू शेतीतील उत्पादन व उत्पादकतेत मोठी वाढ करावी.शेतीवरील अनद
ु ाने वाढवावीत.

२ सवथ शेतमालाला उत्पादन खचाथवर आधाररत ककफायतशीर भाव द्यावा .आणि या भावाने शेतमालाची
खरे दी करिारी यत्रिा उभारावी.

३ पतपरु वठा सवु वधात मोठी वाढ रवी.शेतमजरु ांना ४%व्याज दराने कजथ द्यावीत.नैसर्गथक आपत्तीत
शेतकऱयांना कजथ माफ करावे.

४ वपक ववमा योजनेचा मोठा ववस्तार करून ती सपि
ू थ दे शतील सवथ वपकांना लागू करावी.

५ परदे शी शेतमालावर पन्ु हा सख्यात्म्क ननबांधघालण्यासाठी जागनतक व्यापार सघटनेतील इतर
ववकसनशील दे शांना सघटीत करून आपले राष्रीय हहत सघटीत ठे ऊन परदे शी शेतमालावरील आयात
कराचे प्रमाि ननजश्चत असावे.
समारोप :

ववकासाबरोबर ववकृती येतच
े .कारि रासायननक खते आणि जलसंपदा आली तशी क्षारपड जमीन क्षेत्र
वाढले.हा प्रश्न सोडवविे आवश्यक आहे .

ककमान वेतन कायदा शेतमजुरा पयथत पोहचविे.

शेतीच्या तक
ु डीकरनाचे तोटे समजाविे.
आधनु नक शेती तंत्र समजाविे.
संदभभ सूची :
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