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शेतकर्यांचा िन कषर् योग्य आहे.  यांची जमीन धोक्यात आहे. 

 

िद ली या सीमेवर िठ या मांडून आदंोलन करणारे शेतकरी एक गो  वारंवार सांगतायत : शेतीशी संबंिधत तीन कायद्यांिव द्ध 
लढताना ते आपली जमीन वाचव यासाठी लढा दते आहते. 

“ह ेलक्षात घ्या, अदानी, अबंानी, आिण इतर कोप रेट्स... यांना आमची जमीन काबीज करायची आह.े” असे एका यवुा आदंोलकाने 
हटले आह.े तो हीलचेयरवर असला तरी िद ली या आदंोलनात भाग घे यासाठी पंजाबहून आला आह.े आदंोलनक या या 
सामिुहक वयंपाकघरात मटार सोलणारा एक वदृ्ध शेतकरी हणतो : “ते हा िब्रिटशांनी आमची जमीन ता यात घतेली. आ ही 
यांना हुसकावनू लावले. आप याला आताही तेच करावे लागेल. जोपयत आ ही यांना हाकलत नाही तोपयत आ ही िव ांती 
घणेार नाही.” 

असे असतानाही सरकारी अिधकारी ह ेएकमताने जाहीर करतायत की : शेतकर्यांची िदशाभलू केली जातेय. यां या जमीनीला 
कोणताही धोका नाही. 

� पंतप्रधानांनी १ िडसबर २०२० रोजी ठामपण ेसांिगतले : “िद ली आिण जवळपास या भागातील शेतकर्यांची िदशाभलू 
कर याचे मोठे षडयंत्र सु  आह.े अशी भीती यांना घातली जात आह ेकी नवीन शेती सधुारणेनंतर शेतकर् यां या जिमनी 
इतर लोक ता यात घतेील. बंधूं आिण भिगनींनो, तमु याकडून मला ह ेजाणनू घ्यायचे आह ेकी, दधुासाठी तमु याबरोबर 
करार क न गेलेला कोणताही डेरीचा मालक तमुची जनावरे घऊेन जाईल का? फळ आिण भाजीपा याचा यापार 
करणार्यां या जिमनी कोणी बळकाव या आहते का?”  

� “नरद्र मोदी दशेाचे पंतप्रधान आहते तोवर कुठ याही शेतकर् याची जमीन कोणताही कॉप रेट बळकावणार नाही”, अशी 
घोषणा गहृमंत्री अिमत शाह यांनी २५ िडसबर २०२० रोजी केली. 

� दशेा या सर यायाधीशांनी(C.J.I. नी)  सदु्धा १२ जानेवारी २०२१ रोजी शेतकर्यांना आ ासन िदलं की : “आ ही एक 
अतंिरम आदशे पािरत क न असे सांगत आहोत की कोण याही शेतकर् याची जमीन कंत्राटी शेतीसाठी िवकली जाऊ 
शकत नाही.” सरकारची बाज ूमांडणारे ये  वकील, हरीश साळवे, यांनी कोटार्ला मािहती िदली : “अटनीर् जनरल आिण 
सॉिलिसटर जनरल ह ेआ ासन दऊे शकतात की या िचंता िनराधार आहते…. कोणतीही जमीन िवकली जाणार नाही.” 

� सरकार या सव च धोरणिनिमर्ती सं थेने, हणजे नीती आयोगाने, नो हबर २०२० म ये एक द तावेज तयार केला, 
याम ये असे घोिषत केले गेले आह ेकी, “कॉप रेट्स शेतकर् यां या जिमनी हडप करणार अशी भीती, िकंवा करारात 
काहीतरी काळबेरं क न यांची मालम ा जबरद तीने बळकावतील ही भीती, पणूर्पणे चकुीची आह.े” 

� खरोखरच वत: जमीनी हडपणार्या, िरलाय स इडं ट्रीजने, ४ जानेवारी २०२१ रोजी एका प्रिस दी-पत्रकात असे नमदू 
केले की : “िरलाय स िकंवा आम या सहा यक सं थांनी पंजाब-हिरयाणा िकंवा इतर कुठ याही प्रदशेात प्र यक्ष िकंवा 
अप्र यक्षिर या, 'कॉप रेट' िकंवा 'करार' शेती या उ शेाने, कोणतीही कृषी जमीन खरेदी केलेली नाही. आिण आमची 
अशी कोणतीही योजना नाही.” 

यापूवीर्ची, रा यक यानी अिधक प पणे केलेली िवधाने 

अथार्तच, थोडी सखोल तपासणी के यानंतर ह े प  झाले की शेतकर्यांची मांडणी खरी आह.े खरं पाहता, धोरणांचा ह ला शेवटी 
यां या जमीन-हक्कांवर आह.े तीन कृषी कायद ेह ेएका मोठ्या धोरणाचा अिवभा य भाग आहते, याचा पिरणाम शेतकर् यांना 
यां या जिमनीपासनू वेगळं हो यास भाग पाडेल.  
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खरं तर, काही मिह यांपवूीर्च रा यकतेर् वत: कॉप रेट-गुंतवणकूदारांना ही व तिु थती सांग यास उ सकु होते. “कोरोना पॅकेज” 
जाहीर करताना १२ मे २०२० या आप या भाषणात मोदी हणाले : “आ मिनभर्र भारतासाठी जमीन, कामगार, रोकड आिण 
कायद ेयांची सलुभता िसद्ध कर यासाठी या पॅकेजवर जोर दे यात आला आह.े” या भाषणात मोदी कोण या “जिमनीब ल” 
बोलत होता? 

दोन िदवसांनंतर मखु्य आिथर्क स लागार, कृ णमतूीर् सबु्रम यम, याने पंतप्रधानांना खरे काय हणायचे होते ते प  केले : “जमीन 
आिण कामगार बाबत या सधुारणा या खरं पाहता बाजारपेठेतील सधुारणा आहते (पाठ्यपु तकातील अथर्शा  ह ेजमीन, कामगार 
आिण भांडवल, यांना ‘उ पादनाचे तीन घटक मानतात.’- R.U.P.E.) कारण या घटकां या िकंमतीमळेु यवसायावर पिरणाम होतो 
आिण अलीकडेच रा य तरावर आपण यात बरेच बदल पािहले आहते. उ र प्रदशे, म य प्रदशे आिण गजुरात यांनी मलूभतू 
कामगार सधुारणांची घोषणा केली आह ेआिण इतर रा येदखेील पाठपरुावा कर यासाठी तयार आहते. कनार्टकने आणखी एक 
पाऊल पढेु टाकून यवसायासाठी जमीन ता यात घे याब ल िनयम बदलले आहते. आता रा यातील शेतकर् यांकडून जमीन थेट 
िवकत घतेा येईल आिण इतर रा येही या मॉडेलला आ मसात करतील.” 

जु या जमीन सधुार कायद्याखाली कनार्टकातील शेतकर्यांना फसवणकूीपासनू वाचव यासाठी खासगी यवसायाद्वारे सक्तीने थेट 
जमीन अिधग्रहण कर यास रोखलेले होते. मात्र, िडसबर २०२० म ये शेतकर्यांसाठी बजावलेले ह े संरक्षण [1] हटिव यासाठी 
बड्या यावसाियकांनी वरेने वागत केले. 

या अनु प, कोरोना संकटा या टोकावर, मोदी सरकारने दोन उपाय योजना सु  के या : एक हणजे ग्रामीण भागातील सवर् िनवासी 
क्षेत्राचे ड्रोन-आधािरत नकाशे (मॅिपंग); आिण ‘िनणार्यक’ जमीन मालकी-हक्क शीषर्क लाग ूकर यासाठी रा यांसाठी मॉडेल 
कायदा. या मदुद््यांवर चचार् कर यापवूीर् आ ही या लेखाचा यिुक्तवाद थोडक्यात मांडत आहोत.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

सारांश  

(१) गे या दोन दशकांपासनू आतंररा ट्रीय सं था आिण भारत सरकार प पण ेगरीब शेतकर्यां या जमीनींचे ह तांतरण कर यासाठी 
पा र्भमूी तयार करत आहते. ते असे हणतात की या शेतकर्यांना “ यां या जमीनी यांना फारच कमी पटीने उदरिनवार्ह दऊे 
शकतात” अशा शेतकर् यांसाठी “जमीन िवक्री बाजार” िनमार्ण केला जात आह.े  

(२) या उि ा या अनषंुगाने भारत सरकार दशेातील सवर् जिमनींचा ‘िनणार्यक मालकी हक्क’ (Conclusive Titles) थािपत 
करीत आह,े यायोगे सरकार इतर कोण याही दावेदारा या िवरोधात भधूारका या पट््टयाची कायमची हमी दऊे शकेल. यानसुार 
नीती आयोग ‘िनणार्यक मालकी हक्क’ िवधेयकाचा मसदुा अवलंब यासाठी रा य सरकारांवर दबाव आणत आह.े 

(३) आप या दशेात, जमीन ही उपजीिवका व उदरिनवार्हाचा एकमेव सवार्त मोठा ोत आह ेआिण हा दावा, ऐितहािसक ्या, 
अनेकदा िसद्ध झालेला आह.े हा दावा केवळ प्रशासकीयच न ह ेतर सामािजक प्रिक्रयेद्वारे िनि त करण ेआिण समाधानकारक 
असण े आव यक आह.े स या जलदतेने आिण जबरद तीने होऊ घातले या िनणार्यक शीषर्क आिण भमूी अिभलेखांचे 
िडिजटलायझेशन (digitalisation), मोठ्या संख्येने गरीब शेतकर्यांना अ यंत मह वा या ग्रामीण उ पादना या क्षेत्रातनू बाहरे 
काढ याचा धोका िनमार्ण करीत आह.े  

(४) ही प्रिक्रया (िडिजटलायझेशन) प्र यक्षात गरीब शेतकर् यां या गरजांनसुार चालिवली जात नाही, तर आतंररा ट्रीय आिण 
दशेांतगर्त कॉप रेट गुंतवणकूदारां या गरजेनसुार; यांना कुठेही बसनू मािहती िमळवता यावी आिण भारतीय जमीनी संबंधी 
गुंतवणकूीचे िनणर्य घतेा यावेत यासाठी राबिवली जात आह.े  
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(५) जागितक अथर् यव थेम ये सु  असलेले बदल आिण वाढती अिनि तता, तसेच जागितक हवामान आिण वातावरणात झालेले 
बदल, यांनी ितसर्या-दशेातील कृषी क्षेत्रासह, शेत-जमीनीवरील िनयंत्रण िमळव यासाठी आतंररा ट्रीय कृषी- यापारी व आिथर्क 
गुंतवणकूदारां या वाटचालीला चालना िदली आह.े सोबतच, नव-उदारवादी यगुात, ितसर्या जगातील अथर् यव थांनी 
अिधकािधक परदशेी गुंतवणकूीसाठी वतःची दारे उघडली आहते, आिण (या अनषंुगाने) कृषी जमीनी या कॉप रेट आिण परदशेी 
मालकीवर बंधने घाल यासाठी अि त वात असलेले कायद ेव तरतदुी यां यावर ट या-ट याने पद्धतशीरपण ेघाव घातले जात 
आहते.  

सामा यत: परदशेी गुंतवणकूीशी जोडलेली जागितक प्रवृ ी हणजे ‘िकरकोळ यवसायाचा पद्धतशीर िवकास.’ यामळेु 
“िवकसनशील दशेांची वदशेी खाद्य यव था संपणूर्पण ेदशेी व परदशेी कॉप रेटां या ता यात जाऊ शकते. [2] ही प्रिक्रया  ितसर्या 
जगातील शेतीची मखु्य पीके, ताजी फळे, भाजीपाला यांपासनू तोडून इतर उ पादनांकडे वळवते. िवकिसत आिण िवकसनशील 
दशेांतगर्त उ चभ्रूं या मागणीनसुार वदशेी अ न सरुक्षा यव था न  केली जाते आिण ितसर्या जगातील दशे िवकिसत दशेांकडून 
( यां याकडे या धा यांचे मोठ्या प्रमाणावर साठे असतात) अ नधा या या आयातीवर अवलंबनू राहतात. परदशेी आिण दशेांतगर्त 
कॉप रेट गुंतवणकूदारां या गरीब दशेातील कृषी-क्षेत्रात प्रवेशामळेु जमीनीचे “कद्रीकरण आिण िवदशेीकरण”[3] वाढीस लागते. 

(६) भारतात तीन दशकांपासनू चालत आले या शेती या नव-उदार पनुरर्चनेमळेु ती  संकट िनमार्ण झाले आह,े १९९० या 
उ राधार्पासनू ३,००,००० हून अिधक शेतकर् यां या आ मह येने ह ेसंकट आणखी ती तेने उघड झाले. अिधकृत आकडेवारीव न 
असे िदसनू येते की गरीब शेतकर् यांची िपळवणकू झाली आह ेआिण यां या शेती या उ प नातनू यांची वतःची गरजदखेील पणूर् 
होत नाही. [4] असे असले तरी ते आप या जिमनीपासनू आपली नाळ तोड यास तयार नसतात. यांचा प्रखर प्रितकार यासाठी 
आह ेकारण यांना कळले आह ेकी इतर सरुिक्षत उदरिनवार्हाची साधने उपल घ नाहीत (खरंतर, ती नाहीशी होत आहते) मात्र, 
जमीन आिण इतर सामिुहक संसाधनं गाठीशी रािहली तर िकमान यांचे पोट तरी भ  शकेल.  

तथािप, भारतीय खाद्यप्रणालीवरचे कॉप रेटचे वचर् व दशेात या शेतकरी वगार्तील िविवध घटकांवर अनेक मागार्ने दबाव आणेल. 
सरकारी धा य खरेदी थांब यामळेु धा य पीकांचे दर कमी होतील आिण उ पादकांना यां या खचार्ची पतूर्ता कर या या प्रय नात 
कॉप रेट्सकडून मागणी असले या पीकांकडे जा यास भाग पाडले जाईल. परंत ुया छोट्या उ पादकांना, संघिटत िकरकोळ िवके्रते 
आिण िनयार्तदारांकडून केलेली िविश  मागणी आिण गुंतवणकू करण ेपरवडणार नाही. दर यान, सावर्जिनक िवतरण यव था बंद 
झा याने आिदवासी भागासह इतर िवभागांतील शेतकर्यांचा उ पादनाचा खचर् वाढेल. या सवर् गो ी शेतकरी वगार्तील वेगवेग या 
गटांवरचे कजार्चे संकट अिधक ती  करेल आिण यांना यां या जिमनीपासनू बेदखल हो यास भाग पाडेल.   

शेतकरी कोण याही भ्रमात नाहीत. हा प्रितकार ते यां या दीघर्कालीन िहतासाठी करीत आहते. अ न-सरुक्षा आिण दशेा या भमूीचा 
बचाव ही दखेील रा ट्रा या िहताची बाब आह.े हा संघषर् हणजे िब्रिटशां या राजवटीत केले या शेतकर्यां या संघषार्चा वारसा 
आह.े 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आपण आता वरील गो ी िव तृतपणे पाहू.  

उ ी : “जमीन िवक्री बाजार” तयार करणे 

नव-उदारमतवादी ‘सधुार’ प्रिक्रयेचा एक प्रमखु घटक हणजे जमीनवरील िनयंत्रणाचे ह तांतरण होय. ह ेसवर् तु आह ेकी, मोदी 
सरकारने आप या पिह या कायर्काळात आप या पवूीर् या भ-ूसंपादन, पनुवर्सन व पनुिनर्वास कायदा २०१३[5] मधील िविवध 
तरतदुी शेतकर्यां या िहतािव द्ध बोथट के या आिण काही मोडीत काढ या आिण काही तरतदुी जबरद तीने जिमनीचे संपादन 
कर यासाठी के या. 
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सधुारणा कर या या प्रय नांना शेतकरी संघटना आिण इतर संसदीय पक्षांनी िवरोध केला ते हा स ाधार्यांनी या नवीन तरतदुी काढून 
टाक याची तयारी दाखवली, परंत ुआता यांनी ते परत आण याची योजना केली आहःे पंतप्रधानां या आिथर्क स लागार 
मडंळा या (पीएमईएसी) माजी सभासदां या मते, “नो हबर २०२० पासनू स ाधारी पक्षाला सोपे होईल अशी अपेक्षा अस याने 
या जागेचे िबल पु हा सादर कर याची आशा आह.े”[6] 

तथािप, शेतकर् यांना यां या जिमनीपासनू वेगळे कर याची प्रिक्रया औद्योिगक, पायाभतू सिुवधा, खाणकाम िकंवा िरयल-इ टेट 
प्रक पांसाठी जमीन अिधग्रहण करण े इतपत मयार्िदत नाही. मके्तदारी-भांडवला या िहतासाठी भारता या शेतीची पनुरर्चना 
कर याचाही हा एक भाग आह.े या प्रिक्रयेचा एक भाग हणनू, नवउदारवादी प्रथम एका यक्तीवर या जागेची मालकी िनि त क  
इि छत आहते, या यक्तीचा या जिमनीवर अिधकार आह ेकी नाही ह ेमह वाचे ठरणार नाही, जेणके न यानंतर ती जमीन इतरांना 
ह तांतिरत करता येईल. या कारणासाठी ते जमीन अिधकारां या प्र ावर प्रशासनाची कायर्क्षमता सधुार या या यव थापकीय 
प्र ाकडे अिधक लक्ष दतेात, जे स य पिरि थती या अगदी िव द्ध आह.े या गो ीचे उ ी  सांगताना यांनी नेहमीच प ता 
दाखिवली आह े: जमीनीचे ह तांतरण सलुभ कर यासाठी. (याचसोबत ते जमीन भाडेपट्टीसाठी नवीन कायदा बनव या या प्रय नात 
आहते, याचा उ शे लहान शेतकर् यां या जिमनी मोठ्या जमीनदारांना भाडेत वावर दणे ेअसा आह.े) 

मॅकिक से या आघाडी या आतंररा ट्रीय स लागार कंपनी या २००१ या अहवालात (कोण याही संदभार्चा उ लेख न करता) 
दावा केला गेला आह ेकी “अदंाजानसुार भारतातील ९० टक्के जिमनीचे मालकी हक्क ‘अ प ’ आहते.” [7] ते हणतात की या 
अ प  ि थतीमागील एक कारण हणजे, भारतातील भाडेक  अिधकारांची सशक्त तरतदू/कायदा : “वा तिवक मालक या जागेवर 
हक्क सांगनू याचा मालम ा िवक याचा अिधकार प्र थािपत कर याआधीच, आव यक वेळ वाढवनू आिण कागदपते्र बनवनू 
कायदशेीर तसेच बेकायदशेीर दो ही जागा-मालक यां या ता यात असले या मालम ेवर वा तिवक हक्क िमळवतात.”[8] 
मॅकिक से या मते, कुठ याही कायदशेीर दा यांिशवाय सवर् भाडेक  अितक्रमण करणारे आहते, केवळ “वा तिवक मालक” यांचा 
जागेवर कायदशेीर हक्क आहते. 

खरं तर, भारता या कायद्या या पु तकांम ये अि त वात असलेले असे भाडेक  हक्क हणजे िक येक दशकांहून अिधक काळ 
चालले या शेतकरी संघटनां या संघषार्तनू िमळवलेले आहते. या संघषानी, काही अशंी या सामािजक दा याची थापना केली की 
जमीनीवर प्र यक्ष काम करणार् यांना जमीन व यातनू िनघणार्या उ प नावर प्राथिमक हक्क आह;े जिमनीचे कागदोपत्री मालक 
अस यामळेु जे जिमनीचे भाडे घेतात, यांचा हक्क नाही. ह े प  आह ेकी मॅकिक से याला ‘ प तेचा अभाव’ हणतात तो 
प्र यक्षात एक सामािजक प्र  आह,े जमीन व यातनू येणार्या उ प नावर ताबा िमळव यासाठी उ चवगीर्य आिण जमीन कसणारे 
शेतकरी यां यातील संघषर्.  

२००७ या एका द तऐवजात, जागितक बँकेने असा दावा केला होता की भारतात पारंपािरक जमीन सधुारणा (म य थांचे/दलालांचे 
िनमूर्लन, भाडेक  कायद ेआिण जिमनी या मालकीवरील मयार्दा) यापढेु फायदशेीर रािहले या नाहीत; खरंतर या सधुारणा आता 
त्रासदायक होत चाल यायत.[9] भ-ूसधुार कायद्यांचा पिरणाम “ या कायर्क्षमतेने जिमनीचा वापर भ-ूसधुार लाभधारक तसेच 
लि यत जमीन मालकांद्वारे केला जातो” यां या कायर्क्षमतेवर झाला. सोपं क न सांगायचे झा यास, ‘वाढीला’ िकंवा 
’िवकासाला’ चालना दे यासाठी जमीन सधुार कायदा संपिवण ेआव यक होते. याऐवजी, जागितक बँकेने एक नवीन सनद तयार 
केली : “संगणकीकरण, एकत्रीकरण आिण संपणूर् क्षेत्रा या (जमीन) या ीची खात्री कर यासाठी मजकूर न दींचा वापर, रा य यापी 
न दीचा आधार बनवा. सवेर्क्षणात खासगी क्षेत्रा या सहभागास अनमुती दवेनू, सरकार फक्त िनयामका या भिूमकेत राहील यावर 
लक्ष किद्रत करा.” अखरेीस, जमीन भाडेपट््टयाला कायदशेीरिर या मा यता दऊेन “जमीनी या खरेदी-िवक्री वरील िनबध हटवा” 
असे हटले आह;े भाड्याची मयार्दा काढून टाकण;े िबगर-कृषीवाद्यांसह जमीन ह तांतरणावरील िनबध हटिवण;े आिण 
गुंतवणकूदारांकडून कृषी-जमीन थेट संपादनास परवानगी दणे े( हणजे सरकार या म य थीिशवाय). 
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कोलंिबया यिुन हिसर्टीचे अथर्शा ज्ञ अरिवंद पनगािरया यांनी आप या सवार्िधक िवक या जाणार्या इिंडया: द इमिजग जायंट 
(२००८) या पु तकात, “भारतातील अ यंत कायर्क्षम जमीन बाजारात उतर यासाठी” पवूर्अट हणनू “रा याने हमी िदले या 
जिमनी” (state-guaranteed titles) मािगत या. 

स या अि त वात असले या भमूी अिभलेखांचे िडिजटायझेशन कर याचा प्रय न चाल ूआह.े 
अि त वात असले या न दी कागदोपत्री आहते की नाहीत आिण जतन के या आहते िक नाहीत याची 
खात्री कर यासाठी हा एक उपयकु्त कृती आह,े परंत ुयाचा उपयोग होणार नाही जोपयत रा य हमी 
नसले या जिमनींची मलूभतू सम या सोडिवत नाही. पढेु जाऊन यावर कायदशेीर कारवाईची 

आव यकता भासेल. राजकीय ्या गुंतागुंतीचे असले तरी या सधुारणा मोठी भरपाई करतील. यामळु े
कोट्यवधी शेतकर् यांना केवळ मनशांतीच िमळले असे न ह ेतर भिव यात कोट्यावधी जिमनीसंदभार्तील 
कायदशेीर दावे टाळता येतील, यामळु ेभारतात अ यंत कायर्क्षम ग्रामीण भ-ूबाजारपेठदखेील उदयास 

येईल. (पान. क्र. ३२२) 

वा तिवक, कॉगं्रेस या नेतृ वाखालील यपूीए सरकारनेच ऑग ट २००८ म ये "रा ट्रीय भमूी अिभलेख आधिुनकीकरण कायर्क्रम" 
(एनएलआरएमपी) सु  केला, यात जमीन मालकी या िनणार्यक, रा य-हमी शीषर्कं असले या प्रणालीकडे जा याचे प  उ ी  
ठेवले गेले.[10] इथे असे िदसते की रा य सरकारांनी यांची मंजरूी िदली आिण या योजने या अमंलबजावणीसाठी यां या योजना 
पाठव या. मात्र, याबाबतची प्रगती स ाधार्यां या इ छेप्रमाण ेससुाट वेगाने झाली नाही, आिथर्क सवेर्क्षण २०१२-१३ रघरुाम राजन 
यां या नेतृ वाखाली केले गेले, याने एनएलआरएमपीला गतीमान कर यासाठी नेतृ व दवेनू "जमीनीचे नकाशे तयार कर यासाठी 
व िनणार्यक शीषर्कं दणे"े या कामास गती तसेच “जमीन यवहारात जा तीत जा त तरलता” आण याची मागणी केली गेली. 

२०१४ म ये, नवीन मोदी सरकारने पनगारीयास आप या कद्रीय धोरण सिमतीचे नीती-आयोगाचे प्रमखु बनिवले आिण पनगािरयाने 
वतः या व नांतली जमीन बाजारपेठ तयार कर याचे ठरवले. नीती आयोगा या २०१५ या द तऐवजात असे हटले आह े: 

भारतातील मालकी हक्कां या याख्या प पण ेपिरभािषत केले या नाहीत.  सवर् मालकी गहृीत धरली 
जाते आिण यायालयात आ हान कर याजोगी असते. या वैिश ्यामळु ेजमीन िवक्री बाजाराचा िवकास 
कमी झाला आह,े यामळु ेमालक या या जागेचे खरे मू य िमळव ूशकला नाही. शेतकरी जमीन 
िवक्रीस परावृ  होतात जरी यांना यां या जिमनीचा तकुडा खपूच छोटा आह ेआिण जो या या 

रोजीरोटीचा ोत होऊ शकेल असे वाटत असले तरी.[11] 

अशाप्रकारे, आंतररा ट्रीय सं था असोत िकंवा सरकारे, मग ते काँग्रसेप्रणीत यपूीए असो वा आताचे मोदी सरकार, “अिवचारी” 
शेतकर्याला, “जमीन िवक्री बाजार” मा यमातनू या या जिमनीपासनू तोड याचा आपला हते ूलपव ूशकले नाहीत.  

कोिवड संकटाचा संधीसारखा वापर  

एिप्रल २०२० म ये, भारतीय लोक जगात या सवार्त कठोर लॉकडाऊनम ये असताना – फाळणीनंतरचे दशेातील सवार्त भयंकर 
मानवतावादी संकट – यावसाियक मा यमांतील समालोचकांनी राजकीय ्या लाग ूकर यास अवघड असले या उपाय-योजना 
लाग ूकर यास या प्रसंगाचा उपयोग करावा असे सरकारला आ हान केले : “जिमनी ता यात घणेे याबाबत कधीही शंका न हती, 
कोरोना हायरस या संकटामळेु आप याला आता ते घडवनू आण याची संधी िमळाली आह.े”  पनगारीयाने सरकारला “संकट 
वाया घालव ूनका” आिण “संकटाने… सरकारला “शांतता” काळात कठीण असले या जमीन व कामगार बाजारा या क्षेत्रात 
सधुारणा कर याची संधी िदली” असे सचुवले. 
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एिप्रल २०२० म ये, लॉकडाऊन या टोकावर, पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागातील सवर् िनवासी घरांचा नकाशा तयार कर यासाठी ड्रोन-
स हेर्क्षण कर यासाठी ‘ वािम व’ (ग्रामीण क्षेत्राचे सधुािरत तंत्रज्ञानासह सवेर्क्षण) नावाचा एक नवीन प्रक प सु  केला. एकदा ह े
काम झाले की रा य सरकारद्वारे या गावातील घरांसाठी प्रॉपटीर् काडर् िदली जातील. (लक्षात घ्या की ह ेकेवळ अि त वात असले या 
घरा या मालकीचे औपचािरिककरण करते; यां याकडे घरांसाठी जागा नाहीत यांना या योजनेचा फायदा होणार नाही.) वैयिक्तक 
ग्रामीण मालम े या सीमांकना यितिरक्त इतर मालम ा जसे ग्रामपंचायत आिण सामदुाियक मालम ा जसे गावचे र ते, तलाव, 
कालवे, मोक या जागा, शाळा, अगंणवाडी, आरोग्य उपकद्र इ यादींचे सवेर्क्षण केले जाईल आिण नकाशे तयार केले जातील. 

या संकटा या काळात ही योजना राबव याची सरकारला इतकी आव यकता का वाटली? यामळेु “बाजारात जमीन यवहारांची 
तरलता वाढेल” ( हणजेच मालम ेची िवक्री सलुभ होईल) असा सरकारचा दावा आह.े िशवाय, ग्रामीण भागात ड्रोन-आधािरत 
मॅिपंग कर यासाठी भौितक पायाभतू सिुवधा आिण प्रिशिक्षत कमर्चार्यांची फळी उभी के यामळेु, अथार्तच सरकार नंतर याचा 
उपयोग शेतजिमनीं या मॅिपंगसाठी क  शकेल. 

नीती आयोगाचा जमीन शीषर्क अिधिनयम मसुदा 

२००८ म ये, यपूीए सरकारने भारतातील जिमनीचे ‘िनणार्यक शीषर्क’ थािपत कर या या उ शेाने रा ट्रीय भमूी अिभलेख 
आधिुनकीकरण कायर्क्रम (National Land Records Modernisation Programme - NLRMP) हाती घतेला. २०१४ म ये 
मोदी सरकारने “िडिजटल इिंडया लँड रेकॉड्र्स मॉडनर्यझेशन प्रोग्राम” (Digital India Land Records Modernisation 
Programme - DILRMP) हणनू यास नाव बदलनू समोर आणले.   

ह ेपढेु नेताना, नो हबर २०२० म ये, नीती आयोगाने मॉडेल ‘जमीन शीषर्क अिधिनयम’ (लँड टायटिलंग) कायदा जाहीर केला, 
जो रा य सरकारांनी वापरावा असा दबाव आणला. (जमीन हा रा य सरकार या अखा यारीतला िवषय आह,े कद्रा या न ह.े) सवर् 
रा य सरकारांनी एनएलआरएमपी वर वाक्षरी केली आह.े याचा अथर् रा य सरकारची सहमती आह ेआिण आता ते आपाप या 
रा यात असे कायद े वीकार यास बांधील राहतील.  

वरील मुद्द्यांचे मह व समज यासाठी थोडी पा र्भूमी आव यक आहे. 

ग्रामीण कुटंुबां या मालम ेपैकी 73 टक्के जमीन आह े ( या जिमनीवरील इमारती, आणखी 21 टक्के जमीन यापतात). [12] 
मालक कोण आह,े ताबा कोणाकडे आह,े कोणाचा उ पादनावर हक्क आह,े कोणाकडे िविश  वापराचे हक्क आहते आिण कोणाला 
जिमनीचे ह तांतरण करता येऊ शकते हा भारतातील जिमनीबाबत सोपा प्र  नाही; िकंवा ते केवळ तांित्रक िकंवा प्रशासकीय प्र  
नाहीत, परंत ुसामािजक प्र  आहते जे सामािजक प्रिक्रयेद्वारे िनि त केले जाण ेआव यक आह.े जमीन हक्कांबाबत अनेक तर 
आहते, या हक्कां या बाबतीत बहुतेकदा वेगवेग या यक्तीं वेगवेग या तरावर असतात. आिण ह ेप्रभािवत झाले यांसाठी जीवन 
आिण मृ यचूे प्र  अस ूशकतात. 

सद्यि थतीत, भारताकडे ‘अनमुानावर अथवा गिृहतकावर आधािरत’ जिमनी या शीषर्काची एक प्रणाली आह,े याद्वारे रा य 
जिमनी या शीषर्काची हमी दते नाही; मालकीचा परुावा िवक्री कर, कर महसलू पाव या इ यादींद्वारे प्रदान केला जातो. मालम ा 
पडताळणीची जबाबदारी मालम े या खरेदीदारावर असते, यासाठी संभा य खरेदीदार वारंवार कागदपत्रांवर असले या ‘शीषर्क 
शोध’ क न खात्री क न घतेो. 

‘िनणार्यक’ शीषर्कां या प्रणालीअंतगर्त, मालम े या शीषर्काची न दणी रा यात केली जाते आिण हमी िदली जाते. अशी यव था 
थािपत कर यासाठी, सवर् जमीनीची लेखाधारकां या दा यांसह इतर भाडेक  जसे इतर भाडेक ं या हक्कांसिहत मालकीचे 
िनधार्रण िनि त करण ेआव यक आह.े एकदा अशी िनि ती झाली की रा य इतर सवर् यक्तीं या मालका या हक्काची हमी दईेल. 
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अशी यव था आतंररा ट्रीय तरावर ‘टॉरे स िस टम’ हणनू ओळखली जाते. सवर्च िवकिसत दशेांम ये ही प्रणाली आह ेअसे 
नाही. खरेतर अमेिरके या बर् याच रा यांम ये ही प्रणाली वापरात नाही.  

कायद्याचे िवद्वान जोनाथन झॅसलोफ यांनी नमदू केले आह ेकी, जमीन न दणीची कागदपते्र नोकरशहाद्वारे वीकारली िकंवा नाकारली 
जातात, हणनू टॉरे स िस टमची स याची मोहीम नोकरशाही भ्र ाचार वाढीस लागायला बराच वाव दतेे.[13] अिधकृत न दी 
सरकारी यंत्रणतेील प्रभाव िकंवा वजन असणार्या यक्तीं या आवडीिनवडीनसुारच िनि त के या जातील.  

भारतीय इितहास याचे पुरावे देतो.  

(१) जमीनदारांची मके्तदारी मोडीत काढ यासाठी पनुिवर्तिरत जमीन सधुारणा, भारतात पणूर्पण ेअपयशी ठरली. ऑिफिशयल टा क 
फोसर् ऑन अग्रेिरयन िरलेशनिशप या ऐितहािसक अहवालात (१९७३) प पण ेकबलू केलेले आह ेकी या सधुारणा कधीच पणूर्पणे 
होऊ शक या नाहीत : “दशेातील स े या रचनेची वैिश ्य लक्षात घतेा या सधुारणा कर यासाठी आव यक राजकीय इ छाशक्ती 
नसण ेह े वाभािवकच होते.”[14] अगदी अलीकडेच, रा य कृिष-संबंध आिण जमीन सधुारणेची अपणूर् कायर् (२००९) यावरील 
अिधकृत सिमतीने “मोठे जमीनमालक [आिण] राजकीय आिण नोकरशाही संरचनेचा सखोल संबध” याकडे लक्ष वेधले. 

(२) अदंाजे २०० दशलक्ष लोकांना (अनसुिूचत जमाती आिण इतर वन-िनवासी) २००६ या वन हक्क कायद्यांतगर्त संरिक्षत केले 
जायचे होते. आतापयत फक्त ४.१ दशलक्ष वैयिक्तक शीषर्कांचे वाटप केले गेले आह,े जे समुारे २० दशलक्ष लोकांचे प्रितिनिध व 
करतात, िकंवा ठरले या अदंाजानसुार फक्त १० टक्के क हरेज केले गेले आह.े सामदुाियक वन हक्क (सीएफआर) या बाबतीत 
ही पिरि थती आणखी वाईट आह े: आजपयत या संभा य सीएफआर क्षेत्रापैकी केवळ ३ टक्के क्षेत्राची थापना केली गेली आह.े 

भाडेक ं ची न दणी व सरुिक्षतता करण ेआिण उ पादनात यांचा वाटा वाढवणे याचे साधे प्रय न केले गेले नाहीत. १९७८-८२ म ये 
पि म बंगालने मोठा कायर्क्रम (‘ऑपरेशन बगार्’) राबिवला, यादर यान अिधकार्यांनी ८००० िठकाणी तळ ठोकला आिण 
स ाधारी डा या आघाडी या शेतकरी संघटनांनी न दणी क न घे यासाठी लोकांना जमिवले. तरीही याम ये केवळ िन या 
भागातील शेती आिण िन या भागातील शेतकरी यांची न दणी झाली, हा कायर्क्रम १९८० या दशकात म यभागी थांबिव यात 
आला.[15] 

जमीन सुधारणेचा अंितम दफनिवधी  

पढेु, झ लॉफने नमदू केले आह ेकी, “जमीन मालक” यांना संरिक्षत करायचे अस यास, “जमीन कोणा या मालकीची असावी हा 
प्र  टाळता येणार नाही”: 

इतर गो ींबरोबरच, टॉरे स गैरहजर मालकां या जिमनी घसुखोरां या ता यात जा यापासनू वाचवते: 
घसुखोरांना अथार्तच प  शीषर्क न दणी प्रमाणपत्रांची कमतरता भासेल आिण यामळु ेशीषर्कं नसतील. 
तथािप, भारतातील या य जमीन िवतरण प्रणाली घसुखोरांची पाठराखण करते, यापैकी लाखो गरीब 
लोक बर् याचदा कू्रर अ याचारी इितहासाचे बळी ठरलेले असतात आिण कुठ याही पिरि थतीत बर् याच 

वषापासनू या जागेचा उ पादक वापर करत असतात. 

अशा प्रकारे टॉरे स प्रणाली ही जमीन-सधुारणे या अिंतम आिण औपचािरक दफनिवधीचे प्रितिनिध व करते;  रा य सरकार वतः 
मालका या हक्काची हमी दणेार असेल तर तेच रा य भिूमहीनांना जमीन वाटप करेल अशी आशा बाळगणे मखूर्पणाचे नाही का? 
पु हा िवतिरत कर यासारख ेबरेच भभूाग असनूही आिण (२००९ या रा य कृषी-संबंध सिमती या हण यानसुार) "ग्रामीण 
भागातील दािरद््रय िनमूर्लन जमीन सधुारणेिशवाय होण ेशक्य नाही. जमीन सधुारणेसोबतच जिमनीचे पनुिवर्तरण आिण भाडेक ं या 
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मालकीचे, जीवाचे व मालम ेचे भरमसाट याज लावणार्या सावकारांपासनू संरक्षण व प्रितबंध या गो ी न के यास दशे कधीही 
सक्षम होऊ शकणार नाही.” 

स या या काळात, ‘सधुार’ हा श द ऐितहािसक ्या परुोगामी बदलां या अथार्ने वापरला जात नाही तर सवर् प्रकारे मागे जाणारी 
नव-उदारमतवादी धोरण ेव अगदी सरसकट लटू या संदभार्त वापरला जातो. हणनूच ‘जमीन-सधुार’ हा श दसदु्धा अपहारासाठी 
वापरला गेला आह े: ह ेश द आता जमीनीची मके्तदारी मोडून काढ याचे आिण सवर् प्रकार या सरंजामदाराना धडा िशकव याचे 
ऐितहािसक ्या परुोगामी काम न ह ेतर गरीब शेतकर् यांकडून उ पादनाची साधने ह तगत कर या या धोरणास सिूचत करतात. 

खरंच, झ लोफ यांनी हट याप्रमाण,े शीषर्क िकंवा जमीनीवर कागदोपत्री मालकी िमळव यासाठीची मोहीम ही िन कासनाची 
मोहीम ठ  शकते :  

औपचािरकतेमळु ेगरीबांसमोर अनेक सम या उद्भव ूशकतात. औपचािरकता यांना यांचा दावा िसद्ध 
कर यास भाग पाडते आिण संसाधनां या अभावामळु ेते तसे क  शकत नाहीत. जमीन भाडेत वावर 

पारंपािरक आिण सामदुाियक प्रथा प्र यक्षात चालणारी असली तरी ितला औपचािरक व प दणे ेकठीण 
आह.े औपचािरकरणामळु ेमालम े या मू यातील वाढीमळु ेकदािचत सरकार मालम ा कर आका  

शकेल आिण गिरब जर ते दे यास असमथर् असतील तर यांना यां या घरातनू-जिमनीतनू पळवनू लावले 
जाईल. जमीनी या वाढले या िकमतींमळु,े यांना कायदशेीर व योग्य प्रिक्रया वापरायची नसते अशा 
यक्ती गरीब शेतकर्यांना यां या जमीनीची अशी िकंमत दऊे करतील जी यांना भरुळ पाडेल.  

परंत ुया प्रिक्रयेचे पिरणाम केवळ शेतकर् यां या एखादया गटाला िनणार्यक शीषर्कं दवेनू िन कािसत कर यापरुते मयार्िदत नाहीत. 
िनणार्यक शीषर्कं िनि त करण े हणजे िन काषण कर यासाठी एक या ी िनि त करण ेहोय. 

या लेखा या दसुर् या भागाम ये, आ ही जागितक अथर् यव थेत होणार्या बदलांिवषयी चचार् केली आह ेया बदलांनी आतंररा ट्रीय 
गुंतवणकूदारांना जिमनीवरील िनयंत्रण िमळव यास  प्रवृ  केले आह;े तसेच भारता या शेती या िनयोिजत पनुरर्चनेमळु ेशेतकर्यांना 
यां या जमीनीपासनू वेगळ ेहो यास भाग पाडले जाईल. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

अखेर या न दी :  

ितसर्या जगातील संप ीला िनणार्यक शीषर्कं देणारा तज्ञ 

िनणार्यक शीषर्क हा िसद्धांत आिण यास पाठींबा िमळ याचे मळू ह ेआपणास पे ि हयन अथर्शा ज्ञ हरनांडो डी सोटो यां या 
आतंररा ट्रीय तरावर िवक या जाणार् या पु तकात 'िम ट्री ऑफ कॅिपटल'म ये िदसते. २००० म ये ह े पु तक प्रकािशत 
झा यापासनू, ते नव-उदारवाद्यांसाठी जण ूबायबलच झाले होते. मागार्रेट थॅचर, िबल िक्लंटन, जॉजर् ड य ूबशु, दोन नोबेल परु कार 
िमळालेले अथर्शा ज्ञ, आिण इतर नामवंत यक्ती आिण अिधकारी यांनी या पु तकाची भरभ न ततुी केली. डी सोटो द्वारा थापन 
केले या आिण चालिव या जाणार्या सं थेला “आयएलओ, संयकु्त रा ट्र संघ आिण ितसर्या जगातील जवळपास तीस सरकारे 
आिण पवूीर्ची काही सोि हएत रा ये यांनी ‘जगातील दसुर् या क्रमांकाचे प्रभावी िथंक टँक’(तज्ञांचे मंडळ) हणनू घोिषत केले आह.े” 
[16] 

डी सोटो या पु तकाचा मखु्य उ ेश माक्सर् या मजीवी लोक आिण भांडवलदार यां यामधील िवकोपाला गेलेले वगर्-िहतसंबंध 
या प्रबंधांचे खडंन करण ेआह.े डी सोट ना अशी भीती आह ेकी माक्सर्वाद अजनूही सद्यि थतीवर पयार्य दऊे शकेल आिण 
माक्सर्वादी चळवळी पु हा िजवंत होतील : “आज, अशी गंभीर आकडेवारी आह ेकी भांडवलशाही या िवरोधकांना जण ूकाय 
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दा गोळाच िमळाला आह,े यांना असा यिुक्तवाद करण ेआव यक आह ेकी भांडवलशाही गरीब दशेांकडून ीमंत दशेांकडे 
मालम ा ह तांतरण करत आह ेआिण िवकसनशील दशेांमधील पा ा य खाजगी गुंतवणकूदारही यां या संसाधनांचा मोठ्या 
प्रमाणात ताबा घे याम ये मागे नाहीत. [17] 

ितसर् या जगा या ददुर्शेचे कारण जगातील भांडवलशाही आह ेअसा दावा करणार्यांचे डी सोटो खडंन करतात. यांचे हणण ेआह े
की पि मेकडील (प्रगत दशेांतील) मजबतू औपचािरक मालम ा प्रणाली सवर् लोकांना अथर् यव थेत भाग घे यास सक्षम करते, 
हणनू तेथे भांडवलशाही यश वी होते; ितसर्या जगात असे होताना िदसत नाही. अशा संशया पद प दतीचा वापर क न, डी सोटो 
यांनी जगातील सवर् गरीबांकडे बर्यापैकी संप ी आह ेअसा जावईशोधच लावलाय : "आम या िहशोबानसुार, ितसर्या जगातील 
आिण पवूीर् या क यिुन ट रा ट्रांतील गिरबां या कायदशेीरिर या मालकी या नसले या थावर मालम ेचे एकूण मू य िकमान ९.३ 
िट्रिलयन डॉलसर् आह.े" [18] यापैकी ६.७ िट्रिलयन डॉलसर् हणजे “शहरी अनौपचािरक िनवास थानां” (झोपडपट््टयां) या 
मालम ेचे मू य आिण २.6 िट्रिलयन डॉलसर् हणजेच ‘अनौपचािरक ग्रामीण भाग’ (जमीनी). पण यालाच डी सोटो ‘िनजीर्व 
भांडवल’ (डेड कॅिपटल) हणतो, कारण “गिरबांकडे कायदशेीरिर या बनवलेली मालम ा प्रणाली नाही, जी यां या माचे आिण 
बचतीचे भांडवलाम ये पांतर क  शकते.” [19] जर यां याकडे या मालम ेवर कायदशेीर शीषर्कं असतील तर ते यावर कजर् 
घऊे शकतील, यवसाय सु  क  शकतील िकंवा वाढव ूशकतील.   

आप याला येथे डी सोटो या बोगस िसद्धांतावर फार चचार् कर याची आव यकता नाही,  परंत ुआप या उपि थत चचेर्साठी एक 
मु ा संबंिधत आह.े डी सोटोने रंगिवले या िचत्रा या अगदी िवपरीत, भारतातील ग्रामीण जमीन पणूर्पण ेन दणीिवरहीत नाही. िशवाय, 
ग्रामीण भागातील पत (के्रडीट) ही सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांद्वारे िदली जाते, खासगी सं थांद्वारे नाही, िकती के्रडीट द्यायचे आिण 
तारण काय ठेवायचे याब लचे िनणर्य ह ेसरकार या धोरणानसुार ठरवले जातात. ग्रामीण भखूडंधारकांकडे यां याकडे असले या 
भखूडंाचा हक्क प  कर यासाठी िविवध प्रकारची कागदपते्र आहते. या आधारावर, यातील लाखो लोक आधीपासनूच बँक पत 
(के्रडीट) वापरतात. अिधकृत पे्रस िवज्ञि नसुार, पंतप्रधान-िकसान वेब पोटर्लवर ९७ दशलक्ष शेतकरी कुटंुबे न दणीकृत आहते, 
यापैकी जवळपास ६७ दशलक्ष शेतकर्यांकडे िकसान के्रिडट काडर् आहते. (यात काही शंका नाही की भाडेक  शेतकरी यां या 
जमीनीवर कजर् घे यास असमथर् आहते, परंत ुकायदशेीर शीषर्कं औपचािरकपण े राबिव या या प्रय नातनू यांना जमीनी या 
मालकीतनू (शीषर्कातनू) वगळले जाईल.) गरीब जमीनधारकांची सम या ही नाही की िनणार्यक शीषर्कं नस यामळेु यांना कजर् 
िमळ यास अडथळा िनमार्ण होतो, परंत ु यांना िविवध प्रकारचे शोषण आिण जोखमींचा सामना करावा लागत आह,े इतकेच काय 
तर ते कजार्चा परतावा कर यास असमथर् ठरतात आिण मग काही जणांना आपली जमीनही गमवावी लागत आह.े या अटीं-
शतीर्वर ते मेहनत करतात या अटी सधुार यािशवाय, डी सोटो या हण यानसुार नसुती शीषर्काची मोहीम राबवली आिण यांना 
अिधक कजर् घे यास सक्षम केले तर काय होईल? 

डी सोटो या िसद्धांत (जो तो थेटपण ेसांगण ेटाळतो), जोपयत गरीबांची मालम ा “कायदशेीरिर या एकित्रत केले या मालम ा 
प्रणालीचा” भाग नाही (औपचािरक, यवहार कर यायोग्य, कायदशेीर शीषर्कांसह) तोपयत खाजगी कॉप रेट क्षेत्राला गिरबां या 
मालम ेचा ताबा सहजपण ेघतेा येण ेशक्य नाही. जे हा बँक अिधकारी िकंवा खाजगी सावकार, कजर्बाजारी शेतकर् याची जमीन 
ता यात घे यास जातात ते हा यांना संतापले या शेतकरी समदुाया या रोषाला सामोरे जावे लागते. डी सोटो या श दात :  

एक चांगली मालम ा प्रणाली... मालम ेची सहज दवेाणघवेाण कर यायोग्य बन यास शक्य करते [उदा. 
चलन नोटांप्रमाणेच पर पर िविनमय कर यायोग्य] ह े यां या मनावर िबंबवनू जेणके न आपण यांना 
एकित्रत क , िवभाजन क  आिण...तयार कर यासाठी एकित्रत क . मालम ेची ही क्षमता ित या 
िविवध पैलूंचे प्रितिनिध व करणारी आह ेजी आप याला पु हा सरिमसळ कर याची परवानगी दतेे 
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जेणके न ती आिथर्क प्रगतीचा मखु्य भाग बन ूशकेल, कारण भरभराट हणजे कमी भांडवल लावनू 
जा तीत जा त नफा िमळवण.े[20] 

एक टीकाकार नमदू करतात, "डी सोटो खरंच असा यिुक्तवाद करतो की जर या मालम ा औपचािरक क्षेत्रात आण या गे या तर 
आधीपेक्षा अिधक संप ी िनमार्ण होईल."[21]; पण ती संप ी कोणासाठी असेल? 

अशाप्रकारे डी सोटोचा िसद्धांत, गिरबां या बाजनेू आह ेअसे दाखवताना, प्र यक्षात मात्र गरीबांना यां या अ प संप ीपासनू 
वेगळे कर याचा आधार तयार करतो.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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