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स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारिी व महाराष्ट्रातील िेतकऱयाांच्या 

आत्महत्या:एक अभ्यास 
 

प्रा.सरेुि कृष्ट्ण नामदास 

अथथिास्त्र शवभाग डी. बी. जे. कॉलेज, शिपळूण. 

तालुका-शिपळूण शजल्हा रत्नाशगरी-415605 
 

प्रस्तावना: 

कें द्रात 2003 साली अटलशबहारी वाजपेयी सरकार कायथरत असताना एनडीएच्या शकमान समान कायथक्रमानसुार शद. 10फेब्रवुारी 2004 रोजी 

िासन शनणथय क्र.8-2/2003 पॉशलसी (इएस) नुसार सोमपालशसांग िास्त्री याांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय िेतकरी आयोगािी स्थापना 

करण्यात आली. त्यानांतर 2004 मध्ये कें द्रात सरकार बदलले. मनमोहनशसांग सरकारच्या काळात िरद पवार कृशिमांत्री झाले.  

 हररत क्राांतीिे जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन याांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी राष्ट्रीय कृिी 

आयोगािी स्थापना केली. िेती व िेतकऱयाांच्या शवशवध प्रश्नावर उपायोजना सिूनेसाठी आयोगािी स्थापना करण्यात आली. 

उशिष्ट े 

1)स्वामीनाथन आयोग उशिष््टये व शिफारिीिा अभ्यास करणे.  

2)महाराष्ट्रातील िेतकऱयाांच्या आत्महत्येच्या कारणाांिा अभ्यास करणे. 

3)महाराष्ट्रातील िेतकऱयाांच्या आत्महत्येच्या आकडेवारीिा अभ्यास करणे. 

4)स्वामीनाथन आयोग शिफारिी आशण िेतकऱयाांच्या आत्महत्या वरील उपाय योजना सिुशवणे राष्ट्रीय आयोगािी रिना  

अध्यक्ष - एम.एस. स्वामीनाथन 

पणूथ-वेळ सभासद - राम िेिन शसांह, श्री वाय.सी. नांदा 

अांिकाशलक सदस्य - आर.एल. शपतळे, श्री जगदीि प्रधान, िांदा शनांबकर अतलु कुमार अजन 

सदस्य सशिव - अतलु शसन्हा 

 

आयोगािी उशिष्टे 

1)अन्न आशण पोिण सरुके्षसाठी व्यहूनीती तयार करणे . 

2)िेती पद्धतींतील उत्पादकता व नफ्यािे प्रमाण वाढशवणे. 

3)ग्रामीण िेतीला होणारा पतपरुवठा वाढवणे. 

4)कोरडवाहू आशण डोंगराळ भागातील िेतीसाठी योजना करणे. 

5)आांतरराष्ट्रीय बाजारात शकमतीतील बदलामळेु होणाऱया आयातीवर कमी पररणाम होईल अिी यांत्रणा शनमाथण करणे.  

6)िेतमालािी गणुवत्ता आशण शकां मत ह्यािी जागशतक बाजारािी साांगड घालून सक्षम बनवणे. 

7)स्थाशनक स्वराज्य सांस्थाना अशधकार देऊन िेतीपरूक पयाथवरण आशण जीवसांस्थाांिे जतन आशण सांवधथन करणे. 

वरील सिूनाांच्या अधीन राहून आयोगान े१३ ऑक्टोबर २००६ पयंत आपला अहवाल व शिफारिी कें द्र सरकारला सादर कराव्यात, असे शनदेि 

देण्यात आले होते. राष्ट्रीय िेतकरी आयोगाने वेळेच्या आत आपला अहवाल कें द्र सरकारला  पढुील प्रमाणे सादर केला. 
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अ.क्र. अहवाल क्रमाांक विथ 

1 पशहला अहवाल शडसेंबर 2004 

2 दसुरा अहवाल ऑगस्ट 2005 

3 शतसरा अहवाल शडसेंबर 2005 

4 अांशतम अहवाल एशप्रल 2006 

5 अांशतम अहवाल 4ऑक्टोबर 2006 

 
स्वामीनाथन आयोगाच्या प्रमखु शिफारिी- 

जमीन सधुारणा- 

शसशलांग पेक्षा अशतररक्त आशण पडीक जशमनीि ेवाटप करणे.  

राष्ट्रीय जमीन वापर सल्लागार सेवेिी स्थापना करणे. 

आशदवासींना िराईसाठी आशण जांगल सांपत्ती हमी वापरासाठी परवानगी व िेती शवक्रीिे शनयशमत    करण्यासाठी यांत्रणा शनमाथण करणे. 

िेती व जांगलाखालील  के्षत्र कापोरेट व शबगर  िेती वापरासाठी शदले जाते त्यास आळा घालणे. 
शसांिन 

शसांिनासाठी आशथथक गुांतवणकू  िाश्वत वदृ्धी करणे. 

िेतकरी िाश्वत आशण समन्यायी पाणी शपण्यासाठी सवथ सधुारणा करणे. 

पजथन्य सांिय, जलस्त्रोताांिे पनुभथरणाच्या माध्यमातनू पाणीपरुवठा करणे. 

 
 
 
 
िेती उत्पादकता- 

िेतीच्या पायाभतू सशुवधा साठी सरकार कडून आशथथक गुांतवणकुीत िाश्वत वाढ करणे. 

माती परीक्षण आशण प्रयोगिाळाांिे नेटवकथ उभारणे  व जमीन, आरोग्य, पाण्यािी गणुवत्ता, व  प्रमाण जैव शवशवधता याांिे जतन करणाऱया सांवधथन 

िेतीला प्रोत्साहन देणे. 

 
कजथ व शपक- 

गरीब व गरज ूसाठी पतपरुवठा करून सांस्थात्मक बँशकां ग व्यवस्थेिा परीघ वाढशवणे.  

4 टक्के व्याज दराने कजथ देणे. 

सांकटातील िेतकऱयाांच्या कजथ वसलुीस स्थशगती देणे. 

व्याजमाफी व कृिी जखमाांिी उभारणी करणे. 

मशहला िेतकऱयाांना शकसान के्रशडट काडथिे वाटप करणे. 

 
अन्नसरुक्षा- 

राष्ट्रीय अन्न हमी कायद्यािी शनशमथती करणे. 

लहान व सीमाांत िेतकऱयाांच्या िेती उद्योगधांद्यािी उत्पादकता ,गणुवत्ता व शकफायतिीरपणा  वाढशवणे. 

सवथसमावेिक सावथजशनक शवतरण व्यवस्थेिी अांमलबजावणी करणे. 

 
िेतकरी आत्महत्या प्रशतबांध-  

परवडणाऱया दरात आरोग्य शवमा व प्राथशमक आरोग्य कें द्रािे ससुज्जी करण करणे. राज्यस्तरीय िेतकरी आयोगािी स्थापना करणे. 
दैनांशदन जीवन जगण्यासाठी शवशवध गोष्टीसाठी कजथ शमळवण्यासाठी सकू्ष्म शवत्त परुवठा धोरणामध्ये बदल करून योग्य दरात दजेदार शबयाणाांिा 

परुवठा करणे. 

िेतीमालासाठी हस्तके्षप योजना राबशवणे. 

जागशतक बाजारपेठेतील िढ-उताराांपासनू िेतकऱयाांना सांरक्षण शमळशवण्यासाठी आयातीवर शनबंध करणे. 

ग्राम ज्ञान कें द्र शकां वा ज्ञान िौपलिी िी स्थापना करणे. 
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िेतकऱयाांिी स्पधाथत्मक क्षमता वाढशवणे- 

िेतकऱयाांिी पीकशनहाय िेतकरी गटाांिी स्थापना करणे. 

गहू व ताांदळािा प्रमाणे सवथ शपकासाठी शकमान आधारभूत शकमतीिीअांमलबजावणी करणे. 

तणृधान्याांिा सावथजशनक शवतरण व्यवस्थेत समाशवष्ट करणे. 

िेतमालाला उत्पादन खिाथपेक्षा शकमान 50 टक्के अशधक हमीभाव देणे. 

कृिी उत्पन्न बाजार सशमतीतील कायद्यात बदल करणे. 

िेतकऱयाांच्या आत्महत्येिी कारणे- 

िेती शवियक धोरण- 

उपलब्ध उत्पादनातनू मलूभतू गरजा पतूथतेिा अभाव- 

इतर उत्पन्नाच्या स्त्रोताांिा अभाव- 

शनसगाथवर आधाररत िेती- 

हांगामी उत्पन्न-  

नफेखोर दलाल- 

खाजगी सावकाराांिा प्रभाव- 

कमी िेती अनदुानािे  प्रमाण-  

िेती शवकासाबाबत शवशवध खात्यामध्ये उदासीनता-  

पायाभतू सशुवधाांिा अभाव-  

कजथबाजारीपणा-  

व्यसनाधीनता-  

नैराश्य- 
       महाराष्ट्रातील िेतकऱयाच्या आत्महत्येिे विथशनहाय आकडेवारी 

 

अ.क्र. विथ आत्महत्येिी आकडेवारी/ सांख्या 

1 2001 3022 

2 2002 3536 

3 2003 3695 

4 2004 3836 

5 2005 4147 

6 2006 3926 

7 2007 4453 

8 2008 4248 

9 2009 3802 

10 2010 2872 

                         स्त्रोत- NCRB REPORT -2014 

महाराष्ट्रातील िेतकऱयाच्या आत्महत्येच्या आकडे वरून आकडेवारीवरून असे शदसनू येते की 2001 मध्ये आत्महत्येिे प्रमाण 3022 रस्ते 

2010 मध्ये 2872 इतके झाले आह.े यावरून असे स्पष्ट होते की महाराष्ट्रामध्ये िेतकऱयाांच्या आत्महत्येिे एकूण प्रमाण शदवसेंशदवस 

वाढति आह.े 

महत्व- 

िेतकऱयाांच्या वाढत्या आत्महत्या खपू मोठी शिांतेिी बाब असनू ते घातक स्वरूपािे आह.े  

आत्महत्या रोखण्यासाठी बहुताांि गोष्टी आयोगामध्ये समाशवशिष्ट केलेल्या आहते. त्यािा िेतकऱयाांना फार मोठा फायदा होईल. 

आयोग िेतकरी कें द्रीत  असल्यामळेु जर आयोगाच्या शिफारिींिी अमलबजावणी केली तर िेतकरी आत्महत्येिे प्रमाण कमी होईल. 

50 टक्के पेक्षा अशधक हमी भाव देणे वैिाररकदृष््टया अव्यवहायथ  असले तरी त्याला पयाथय शनमाथण करणे गरजेिे आह.ेत्यामळेु िेतकऱयाला 

हमी भावािी िाश्वती राहील. 
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शनष्ट्किथ - 

1)सवथसाधारणपणे आयोगाच्या शिफारिीिी योग्य अांमलबजावणी झाली तर िेतकरी व िेतकऱयाांना सेवा सशुवधा शनमाथण करून देणारे यांत्रणा 

शवकशसत होईल.  

2)आयोगाच्या सवथ शिफारिींिा योग्य शविार झाला तसेि त्यानसुार योग्य कृती िा कायथक्रम तयार केला तर िेतकरी राजा आत्महत्या न 

करता या देिाला उांि शिखरावर नेण्यास मदत करेल यात िांका वाटत नाही. 

3)िेतकरी आत्महत्या फार गांभीर बाब आह.े िेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने सकारात्मक धोरणाांिी अांमलबजावणी करावी. 

 
 सांदभथसिूी- 

1)िेतकरी आत्महत्या वास्तव आशण उपाय- 

  डॉक्टर सांभाजी काळे ,डॉक्टर शवलास खांदारे  

2)साप्ताशहक-  

 शित्रलेखा, साधना  

3)वतथमानपत्र 
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