महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम
गुरुिार, वदनाांक ५ जुलै, २०१८
(दुपारी १२.०० िाजता)

एक

दोन
तीन
चार

: प्रश्नोत्तरे –
(क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) बुधिार, वदनाांक ४ जुलै, २०१८ रोजीची ताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यादी
सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
: "अशासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करणे."
: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(१) सिवश्री. हे मांत टकले, धनंजय मं डे, सननल तटकरे , अमरससह पंनडत, नरें द्र
पाटील, नकरण पावसकर, आनंद ठाकूर, अॅड. राहल नावेकर, श्री. नवक्रम
काळे , अॅड. जयदे व गायकवाड, श्रीमती नवद्या चव्हाण, सववश्री. सनतश चव्हाण,
प्रकाश गजनिये, जगन्नाथ सशदे , अरुणकाका जगताप, ख्वाजा बेग,
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :-

"गंतवणकदारांना दरमहा नबटकॉईनच्या स्वरुपात १५ टक्के लािांश
दे ण्याच्या आनमषाने कोल्हापूर, सांगलीसह पश्चचम महाराष्ट्र व उत्तर
कनाटकातील बड्या उद्योग व्यावसायकांसह अनेक नोकरदारांना कोट्यवधी
रुपयाचा गंडा घालण्याऱ्या निपकॉईन नक्रप्टो या कनथत कंपनीच्या तीन मोठ्या
िागीदारांकडू न सववसामान्य लोकांची ३५ ते ४० कोटी रुपयांची केलेली
फसवणूक, इंटरनॅशनल नडनजटल कंपनी असल्याचे िासनवल्याने िटपट पैसे
कमावण्याच्या मोहाला बळी पडलेल्या अनेक व्यावसायकांनी केवळ नवचवास
व नमळणाऱ्या लािांशाला बळी पडू न स्वत:ची फसवणूक करुन घेणे,
आतापयंत या कंपनीच्या तीन िागीदारांना अटक करण्यात पोनलसांना आलेले
यश, चौकशीत या कंपनीची व्याप्ती १५ दे शात असल्याचे व निपकॉईन नक्रप्टो
कंपनीने ८००० लोकांची फसवणूक करुन ६५ कोटी रुपयांचा गंडा घालण्याचे
ननदशवनास येणे, गेन नबटकॉईन्स या कंपनीने नागनरकांची २ हजार कोटी
रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर माहे मे, २०१८
मध्ये पन्हा श्ललनस्टोन कंपनीने मनीरेड कॉईन्सच्या माध्यमातून राज्यातील
नागनरकांची आर्थथक फसवणूक केल्याचे प्रकरण समोर आलेले असणे, ठाणे
व मलंड िागात मनी रेड कॉईन्स या कंपनीने ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक
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केल्याच्या तक्रारी स्थाननक नागनरकांनी पोनलसांकडे केलेल्या असणे, तथानप,
या प्रकरणी अद्याप गन्हे गारांचा शोध घेऊन पोनलसांनी त्यांना अटक केलेली
नसणे, त्याचा फायदा घेऊन कंपनीचा मालक दबईत पळू न गेल्याची मानहती
उघड होणे , अनेक गंतवणकदारांनी तर पोटाला नचमटा दे वून व आपल्याकडे
असलेल्या सेवाननवृत्ती अथवा थोड्याफार प्रमाणात साठवून ठे वलेल्या
रक्कमे पैकी काही रक्कम अथवा सववच रक्कम या कंपनीमध्ये लािाशांच्या
रक्कमेच्या अनिलाषेने गंतनवलेल्या रक्कम अशाप्रकारे बडल्याने त्यांच्या
मनात ननमाण िालेले सचतेचे व नितीचे वातावरण लक्षात घेता शासनाने या
कंपनीच्या अनेक गैरकारिाराबद्दल चौकशी करण्याची ननतांत गरज असल्याने
शासनाने याबाबत तातडीने करावयाची कारवाई वा उपाययोजना व शासनाची
(२)

प्रनतनक्रया."
सिवश्री. बाळाराम पाटील, जयंत पाटील, वि.प.स. पढील तातडीच्या व
साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"उरण तालक्यातील (नज.रायगड) जेएनपीटी, ससगापूर पोटव आनण येथे
असलेल्या इतर बंदरांमध्ये नोकरी िरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्त आनण स्थाननकांवर
नेहमी होत असलेल्या अन्यायाच्या ननषेधाथव नोकरी व व्यवसाय बचाव
सनमती, उरण (नज.रायगड) यांनी नदनांक २ फेब्रवारी, २०१८ रोजी ससगापूर पोटव
वर महामोचा काढण्यात येणे, जेएनपीटी बंदराच्या उिारणीसाठी उरण
तालक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जनमनी कवडीमोल सकमतीत नदलेल्या
असून आज त्याच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीपासून वंनचत ठे वण्यात येवून
िूनमपत्ांवर अन्याय करण्यात येणे, सिंगापूर पोटव मधील कॅप्टन मृतययंजय धवन
सहीत ११३ परप्रानतयांना नोकरी वरून त्वरीत काढणे , सिंगापूर पोटव मध्ये १८
गाव प्रकल्पग्रस्त व तालक्यातील नोकर िरती करावी, मे नडकल िालेल्या ८०
व ७०० प्रकल्पग्रस्तांना त्वरीत नोकरी दे णे, कस्टम खात्यांनी जारी केलेली
डी.पी.डी.धोरणाची अनधसूचना रद्द करावी, सिंगापूर पोटव ने ननवन शेवा, हनमान
कोळीवाडा, पाणजे, जसखार या गावांना दत्तक घ्यावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी
वयाची अट ३४ वषव व नशक्षणाची अट दहावी करावी, जेएनपीटी व ससगापूर
पोटव बानधत मच्छीमारांना नकसान िरपाई दे ण्यात यावी, एन.एस.आय.जी.टी.
(३३० नमटर) बंदरात (नड.पी.वल्डव ) िरती केलेल्या ४०० परप्रांतीय कामगारांना
त्वरीत काढू न टाकणे व प्रकल्पग्रस्त व स्थाननकांची िरती करावी, जेएनपीटी
बंदराच्या अंतगवत येणाऱ्या इतर बंदराने सी.एस.आर. फंडाचा वापर
प्रकल्पग्रस्त गावांच्या नवकासासाठी करावा इत्यादी मागण्या करण्यात येणे,
डी.पी.डी. धोरणामळे हजारो स्थाननक बेरोजगार होणार असल्याने त्यांच्यावर
उपासमारीची वेळ आली असणे , सबब सदर प्रकल्पग्रस्त व स्थाननकांना न्याय
दे ण्यासाठी शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया."
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(३)

(४)

(५)

प्रा. अवनल सोले, सववश्री. नागोराव गाणार, नगरीशचंद्र व्यास, वि.प.स.
पढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"नागपूर शासकीय वैद्यकीय महानवद्यालय व रूग्णालयात (मे डीकल)
येथे सन २००३ मध्ये गिवजल पनरक्षण केंद्र सरू करण्यात येणे, पूवव नवदिात
मोठ्या प्रमाणात नसकलसेलचे रूग्ण आढळू न येणे, परं त नागपूर शासकीय
वैद्यकीय महानवद्यालय व रूग्णालय येथील मनहला नसकलसेल रूग्णासाठी
सरू िालेले गिवजल पनरक्षण केंद्र गेल्या ५ वषापासून बंद असणे , त्यामळे
मनहलेच्या गिातील बाळाला नसकलसेल आहे सकवा नाही हे तपासण्यास
कोणतीही उपाययोजना नसणे , त्यामळे शेकडो रूग्ण पनरक्षणापासून वंनचत
होणे, शासनाने लाखो रूपयांच्या मशीन खरे दी करूनही त्या धूळखात पडल्या
असणे, त्यातच टे श्क्ननशयन व तज्ञ डॉक्टरांची असलेली नरक्त पदे, आरोग्य
नविागाकडू न शासनास नसकलसेल अनसंधान केंद्राचा प्रस्ताव मं जूरीकरीता
पाठवूनही त्यास अद्यापही न नमळालेली मं जूरी, त्यामूळे पूवव नवदिातील
नसकलसेल रूग्णाचे पनरक्षणाचा ननमाण होणारा अिाव, शासनाचे याकडे होत
असलेले दलवक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची
उपाययोजना."
श्री. रविद्र फाटक, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या
बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"पालघर नजल्यातील सूया धरणाचे पाणी असंख्य गावाचा नवरोध
असतांनाही अन्यत् वळनवण्याचा घाट राज्य शासनाने घातल्याचे नकतेच माहे
एनप्रल, २०१८ मध्ये उघडकीस येणे, सूया धरणाचे पाणी पालघर नजल्याबाहे र
नेण्यासाठी पाईपलाईनचे सवेक्षण आनण निसलगचे काम मे ढवण आनण सोमटा
या गावांच्या हददीत सरु करण्यात येणे, पालघर नजल्यातील शेती आनण
बागायतीला परे से पाणी नमळत नसल्याने येथे कायमची दष्ट्काळी पनरश्स्थती
असतांना सूया धरणाचे पाणी इतरत् वळनवण्यास पालघरवानसयांचा तीव्र
आंदोलन करण्याचा नदलेला इशारा, वेळोवेळी आंदोलने करुनही याकडे
शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलवक्ष, पनरणामी सूया पाणी बचाव संघषव
सनमतीने नदनांक ३ एनप्रल, २०१८ रोजी वा त्या समारास मा.मख्यमं त्ी
महोदयांकडे सादर केलेले ननवेदन, सदर प्रकरणी अद्यापी कोणतीच कायववाही
न होणे, पनरणामी ग्रामस्थांमध्ये पसरलेले तीव्र असंतोषाचे व संतापाचे
वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने ननणव य घेण्याची आवचयकता, याबाबत
शासनाची प्रनतनक्रया व िूनमका."
सिवश्री. सांजय दत्त, शरद रणनपसे, अशोक ऊफव िाई जगताप, अमरनाथ
राजूरकर, रामहरी रुपनवर, श्रीमती हस्नबानू खनलफे, सववश्री. धनंजय मं डे,
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पाच

अननकेत तटकरे , सननल तटकरे , हे मंत टकले, अमरससह पंनडत, सनतश
चव्हाण, नकरण पावसकर, अॅड. राहल नावेकर, वि.प.स. पढील तातडीच्या
व साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"कोकणातील नाणार राजापूर येथील (नज.रत्नानगरी) येथील स्थाननक
नागनरकांच्या नवरोधाकडे दलवक्ष करुन सौदी अरे नबया येथील अरामको या
कंपनीशी पेरोकेनमकल ग्रीन नरफायनरी प्रकल्पाचा केंद्र सरकारने करार
केल्याचे नदनांक १३ एनप्रल, २०१८ रोजी वा त्या समारास ननदशवनास येणे,
नाणार प्रकल्पाला स्थाननक जनतेने नवरोध दशवनवला असणे , नाणार प्रकल्पाला
स्थाननक जनतेचा असलेला नवरोध केंद्राला कळवून नरफायनरी प्रकल्प रद्द
करुन घेतो असे आचवासन मा.मख्यमं त्ी महोदयांनी नदले होते, मा.उदयोग मं त्ी
महोदयांनी या प्रकल्पाच्या िूसंपादनाची अनधसूचना रद्द करण्याची घोषणा
केली होती परं त मा.मख्यमं त्ी महोदयांनी सदरील अनधसूचना रद्द केल्याने
नाणार प्रकल्पाबाबत संभ्रमाचे वातावरण ननमाण होणे ,राजापूर तालक्यातील
नाणारसह पंचवीस गावांमध्ये राज्य आनण केंद्र सरकारने प्रस्तानवत नरफायनरी
प्रकल्प आणण्याचा घाट घालण्यात येणे, राजापूर तालक्यातील नज.रत्नानगरी
नाणार येथे पेरोकेनमकल नरफायनरी प्रकल्प प्रस्तानवत असून या प्रकल्पातील
१४ गावांतील स्थाननकांचा ठाम नवरोध असून येथील प्रातांनी कोणत्याही
कायद्याचा आधार न घेता जनमनी दे ण्याबाबत सहमती दशवनवण्यासाठी नोटीसा
बजावल्या त्याला कोणीही प्रनतसाद नदला नसून ९७ टक्के लोकांनी असहमती
पत्े शासनाकडे व मख्यमं त्ी यांचेकडे सादर केली असणे , या प्रकल्पामळे ७
हजार ४७६ घरे ६३ दे वदे वतांची मं नदरे १५ ते २० पाणवठे नेस्तनाबूत होणार
असणे तर हजारो िाडांची लागवड असलेल्या आंबा व काजूच्या बागा नष्ट्ट
होणार असणे, नाणारसह अन्य सववच गावांतून या प्रकल्पानवरोधात मोठ्या
प्रमाणावर जनमत तयार होणे , आंबा बागायती क्षेत् असलेल्या या ननयोनजत
प्रकल्पस्थळी जनतेने सातत्याने आंदोलनाच्या माध्यमातून नवरोध दशवनवला
असणे, राज्य सरकारने िूसंपादनाचे काम हाती घेतले असणे तेव्हा हा नवरोध
अनधक तीव्र होणे, नाणार पनरसरातील प्रत्येक कटूं बातून या प्रकल्पाला नवरोध
होत असणे , जमीन खरे दीच्या माध्यमातून नरफायनरी प्रकल्पातील दकानदारी
मोठया प्रमाणात सरु असणे , या िागातील जनतेकडू न होणारा तीव्र नवरोध
लक्षात घेता शासनाने सदरील प्रकल्पाबाबत आपली िूनमका स्पष्ट्ट करुन या
प्रदूषणकारी प्रनक्रयेला होणारा स्थाननकांचा नवरोध लक्षात घेता शासनाने हा
प्रस्तानवत प्रस्ताव रद्द करण्याची आवचयकता, शासनाने करावयाची कायववाही
व शासनाची प्रनतनक्रया."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).
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- मध्यां तर सहा

: शासकीय विधे यक महसूल मांत्री याांचा प्रस्ताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये ) "महाराष्ट्र नवधानसिेने संमत केलेले "सन २०१८ चे वि.स.वि.
क्रमाांक

८

-

महाराष्ट्र

भूवमगत

नळमागव

ि

भूवमगत

िावहन्या

(जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपादन) विधे यक, २०१८" मागे घेण्यास
अनमती द्यावी."
सात

-----------------------------------------------------------------------------: सिवश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, सननल तटकरे , संजय दत्त, हे मंत टकले, जयंत
पाटील, अशोक ऊफव िाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे , सववश्री.सनतश
चव्हाण, नवक्रम काळे , रामहरी रुपनवर, चंद्रकांत रघवंशी, दत्तात्य सावंत, अमरससह
पंनडत, नकरण पावसकर, ॲड. जनादव न चांदरकर, डॉ. सधीर तांबे, श्रीमती.नवद्या
चव्हाण, श्रीमती. हस्नबानू खनलफे, सववश्री.अननकेत तटकरे , ख्वाजा बेग, आर्थक.अनंत
गाडगीळ, सववश्री.बाळाराम पाटील, अमरनाथ राजरकर, सिाष िांबड, प्रकाश
गजनिये, ॲड.राहल नावेकर, सववश्री.सतेज ऊफव बंटी पाटील, हनरससग राठोड,
आनंदराव पाटील, जयदे व गायकवाड, रामराव वडकते, जगन्नाथ सशदे , अमनरशिाई
पटे ल, मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्ताि "राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर िालेल्या छत्पती नशवाजी महाराज
शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा होऊन एक वषव उलटल्यानंतरही अद्यापपयंत
शेतकऱ्यांना त्याचा लाि नमळालेला नसणे, वन टाईम सेटलमें टअंतगवत
शेतकऱ्यांनी रक्कम िरुनही त्यांच्या खात्यात कजवमाफीची रक्कम जमा न होणे,
कजवमाफी योजना फसल्यामळे त्याचा पनरणाम शेतकऱ्यांना नव्याने नमळणाऱ्या
पीक कजावर होणे, पीककजासाठी कागदपत्ांची संख्या वाढनवल्यामळे व पीक
कजव नमळत नसल्यामळे शेतकरी त्स्त असणे , पीक कजासाठी बँकांकडू न
शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात असणे, बँकांकडू न
पीककजव नमळत नसल्यामळे शेतकऱ्यांवर सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ
येणे, पीक कजासाठी शेतकऱ्यांच्या पत्नीकडे शरीरसखाची मागणी करण्यापयंत
बँक अनधकाऱ्यांची मजल जाणे, त्यामळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र िावना
ननमाण िालेली असणे, पीक नवमा नकसानिरपाई रक्कम आनण इतर शासन
अनदान रकमा शेतकऱ्यांना वाटप न करता बँकांनी नफेखोरी करणे, गतवषी
कापसावर आलेल्या बोंडअळीच्या संकटामळे शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ३७
हजार ५०० रुपये प्रनत हे क्टरी मदत अद्याप नमळालेली नसणे, पढील
हं गामासाठी बोंडअळीचा संिाव्य धोका वतवनवला जाणे , बोगस बी.टी.नबयाणांची
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सरास नवक्री होणे, यामळे शेतकऱ्यांमध्ये िीतीची िावना ननमाण िालेली
असणे, धानाची नकसानिरपाई, तडतड्या रोगामळे िालेल्या नकसानीची
िरपाई नमळालेली नसणे , सन २०१६ च्या अनतवृष्ट्टीमळे बानधत िालेल्या
शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत नमळालेली नसणे, मागील वषीच्या तूर,
हरिरा नवक्रीचे चकारे शेतकऱ्यांना अद्याप नमळालेले नसणे, खरे दीअिावी
लाखो क्क्वटल तूर, हरिरा शेतकऱ्यांकडे पडू न असणे, शासकीय खरे दी केंद्र
बंद िाल्याने तूर व हरिरा उत्पादक शेतकऱ्यांना बेिावाने नवक्री करावी लागत
असणे, त्यामळे प्रनत क्क्वटल त्यांना एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा सहन
करावा लागत असणे, नवक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना अनदान
दे ण्याची घोषणा करुनही अद्याप सदर अनदान नमळालेले नसणे, उत्पन्नावर
अनधक ५० टक्के हमीिाव दे ण्याची घोषणा करुनही तो हमीिाव नमळत नसणे,
चारही बाजूने आलेल्या या सरकारननर्थमत संकटांमळे शेतकऱ्यांवर
आत्महत्यांची वेळ येणे, कजवमाफीची घोषणा िाल्यानंतरही एका वषात समारे १
हजारहन अनधक आत्महत्या िालेल्या असणे, धमा पाटील यांच्या मलाला
नदलेल्या आचवासनाची अंमलबजावणी न करणे, आनदवासी व शेतकरी
संघटनांच्या नवनवध मागण्यांबाबत मख्यमं त्ी महोदयांनी सिागृहात नदलेल्या
आचवासनांची अंमलबजावणी न होणे, माचव, २०१७ पयंतच्या पेड पेंसडग
ग्राहकांना अद्याप कनेक्शन न नमळणे, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना
नदलासा दे ण्याची आवचयकता असणे, सरसकट कजवमाफी दे ऊन सध्याच्या
कजवमाफी योजनेत िालेल्या अननयनमततेची चौकशी करण्यासाठी सववपक्षीय
आमदारांची सनमती नेमणे , बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये हे क्टरी
मदत दे ण्याची आवचयकता, पढील हं गामासाठी बोंडअळीचा संिाव्य धोका
वतवनवला गेला असल्यामळे बोंडअळी प्रनतबंधक उपाययोजना व बोगस बी.टी.
नबयाणांच्या नवक्रीवर ननयंत्ण आणण्याची आवचयकता, पीक कजव न देणाऱ्या
बँकांवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज, तूर, हरिरा नवक्रीचे चकारे दे ऊन
िावांतर योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना बाजारिाव व हमीिावातील फरकाची
रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची होत असलेली मागणी, राज्यातील
शेतकऱ्यांच्या दृष्ट्टीने अशा अनेक अनतशय महत्वाच्या नवषयांवर शासनाने
करावयाची कायववाही व उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या शे िटी) (१) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. पुढील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्ित करतील.
"नागपूर येथील केंद्र शासनाच्या मालकीच्या नमहान प्रकल्पांतगवत १०००
एकर जागा अत्यल्प दराने रामदे व बाबा यांच्या पतंजली संस्थे ला दे ण्यात येणे,
गेल्या आठ मनहन्यांत पतंजली संस्थे ने अद्याप कसलाही प्रकल्प सरु केलेला
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नसणे, नमहान उद्योग प्रकल्पाशी िालेल्या करारात एक वषाच्या आत
आयवेदीक औषध उत्पादन सरु होईल असा करार करुन संस्थे ला सवव
सवलती दे ण्यात येणे, मात् उद्योग सरु होण्याची कोणतीही लक्षणे नदसन येत
नसणे, रामदे व बाबांना ही जमीन हस्तांतर करारावेळी नवदिातील ५०००
तरुणांना रोजगाराची संधी नदली जाईल असे सांगण्यात आले होते. पण आता
१००० एकर जागा पडू न असून प्रकल्पाला कसलीही सरुवात केली नसल्याने
नवदिातील बेरोजगारांची फसवणूक करण्यात आल्याने नवदिीयवासीयांमध्ये
याबाबत तीव्र नाराजी असणे, रामदे व बाबा यांना अत्यल्प िावाने दे ण्यात
आलेली १००० एकर जागा शासनाने परत घेण्याबाबत करावयाची कायववाही व
उपाययोजना."
श्री.नरें द्र पाटील, वि.प.स. पुढील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्ित करतील.
"रायगड नजल्यात शासनाच्या िात खरे दी केंद्रावर माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान शेतकऱ्यांना नवकलेल्या िाताचे पैसे नमळाले नसणे ,
त्यामळे पेण तालक्यातील शेतकरी कजवबाजारी िाले असणे , िातखरे दी
केंद्रावर रु. १५५० प्रनत क्क्वटल िाव नमळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी नवक्री
केंद्रावर िात नवक्रीस देणे, शासनाच्या ऑनलाईन पध्दतीमळे अनेक अडचणी
आल्याने व्याजासह पैसे दे ण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडू न करण्यात येणे, सदरहू
मागणी पूणव न िाल्यास शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा शासनाला
दे ण्यात येणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोजना."

विधान भिन,
नागपूर,
नदनांक : ४ जलै, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधान सनचव,
महाराष्ट्र नवधानपनरषद.
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