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मुंबईत आज संविधान बचाव रॅली ग्रामसभेतच शेतकऱ्यांची ई-नाम पोर्टलवर नोंदणी
मुंबई (प्रतिनिधी) ः देशात सध्याची
परिस्थिती पाहता संविधान वाचविण्यासाठी
प्रजासत्ताकदिनी (२६ जानेवारी) मुंबईत
सर्वपक्षीय संविधान बचाव रॅली काढली
जाणार आहे. या आंदोलनात माजी केंद्रीय
कृषिमंत्री शरद पवार, माजी केंद्रीय मंत्री
डॉ. फारुक अब्दुल्ला, जनता दलाचे नेते
शरद यादव, तुषार गांधी, ज्येष्ठ सामाजिक
कार्यकर्ते बाबा आढाव, खासदार अशोक
चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, हार्दिक पटेल,
अल्पेश ठाकोर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील
अनेक नेते उपस्थित राहणार आहेत.
मंत्रालयाजवळील डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर पुतळा ते गेट वे ऑफ इंडिया,
अशी ही सर्वपक्षीय रॅली निघणार आहे. गेट
वे ऑफ इंडिया येथे मूक धरणे आंदोलनही
करण्यात येणार आहे. या रॅलीत सर्वपक्षीय
राजकीय तसेच सामाजिक क्षेत्रातील विविध
मान्यवरांचा सहभाग असणार आहे. या
संदर्भात माहिती देताना स्वाभिमानी शेतकरी
संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी म्हणाले,

हरी तुगावकर

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी बाजार
मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२
(ई-नाम) योजनेअंतर्गत राज्यातील ६० कृषी जानेवारीस बैठक घेऊन सूचनाही दिल्या
भाजपकडून दररोज वेगवेगळी वक्तव्ये
लातूर : राज्यात राष्ट्रीय कृषी बाजार
उत्पन्न बाजार समित्यांची दोन टप्प्यात निवड आहेत. यातूनच आता प्रजासत्ताकदिनी (ता.
केली जात आहेत. देशातील सामाजिक
(ई-नाम) ही योजना हळूहळू प्रभावीपणे
झालेली आहे. योजनेच्या कार्यप्रणालीप्रमाणे २६) बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील
सलोखा बिघडलेला असून, अनेक ठिकाणी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून
बाजार समितीमध्ये आलेल्या सर्व
गावात होणाऱ्या ग्रामसभेत या योजनेचा
जातीय दंगली घडविल्या जात आहेत.
जास्ती जास्त शेतकरी ई-नाम पोर्टलवर
शेतमालाची ई-नाम पोर्टलवर गेट एन्ट्री, लॉट प्रचार व प्रसार करावा; तसेच गावातील
यामधूनच राजकीय पोळी भाजण्याचा
कशापद्धतीने येतील याचा प्रयत्न केला
मॅनेजमेंट, शेतमालाची गुणवत्ता तपासणी,
सर्व शेतकऱ्यांची ई-नाम पोर्टलवर नोंदणी
एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. त्यामुळे
जात आहे. यातून आता प्रजासत्ताकदिनी
ई लिलाव, शेतमालाच्या वजनाची नोंद,
करावी. याकरिता ग्रामसभेत ई-नाम डेस्क
राज्यघटनेवरील विश्वासाला कुठे तरी तडा होणाऱ्या ग्रामसभेत ई-नामची अंमलबजावणी आॅनलाईन पेमेंट, आउट गेट एन्ट्री या
तयार करावा. या पोर्टलवर ग्रामसभेतच
चाललेला आहे.
करणाऱ्या बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील प्रमाणे आॅनलाइन कामकाज होत आहे.
शेतकऱ्यांची सर्व माहिती भरून घेण्याच्या
सर्वोच्च न्यायालयातील घटनादेखील
गावांच्या ग्रामसभेत शेतकऱ्यांची ई-नामवर बाजार समित्यात येणारे शेतकरी प्रामुख्याने सूचना पणन मंडळाने दिल्या आहेत. तसेच
ताजीच आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतदेखील
नोंदणी करण्यात येणार आहे. असा उपक्रम ग्रामीण भागातून येतात. या शेतकऱ्यांना
या संबंधीचा अहवाल ३१ जानेवारीपर्यंत
राजकीय नेते हस्तक्षेप करीत असतील, तर हे संबंधीत बाजार समितींनी राबवावा, असे
ई-नाम योजना व त्याचे फायदे माहिती होणे पाठवावा, असे आदेशही मंडळाने दिले
गंभीर आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्नदेखील गंभीर आदेश पणन मंडळाने दिले आहेत.
गरजेचे आहे. या योजनेला गती देण्यासाठी
आहेत.
झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये
दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. शेतमालाचे
लातूर उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा ई-नाममध्ये समावेश आहे. प्रजासत्ताकदिनी (ता.
दर पाडले जात आहेत. कोणत्याही
२६) समितीच्या कार्यक्षेत्रातील प्रमुख वीस गावात या विषयाची जागृती करून शेतकऱ्यांची नोंदणी
पिकाला हमीभाव दिला जात नाही. त्यामुळे
करण्यात येणार आहे. याकरिता नियोजन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचादेखील प्रचंड असंतोष निर्माण
- मधुकर गुंजकर, सचिव, लातूर उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
झाले आहे. त्यामुळे हे सर्व थांबविण्यासाठी
सर्वपक्षीय अराजकीय संविधान रॅलीचे
आयोजन करण्यात आल्याचे खासदार शेट्टी
म्हणाले.

दिग्गज राजकीय नेते राहणार उपस्थित

बाजार समिती निवडणुकीत देवस्थान
प्रतिनिधीला मतदानाचा अधिकार?
पुणे (प्रतिनिधी) ः ग्रामीण महाराष्ट्रातील
महत्त्वाचे आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या
बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना
थेट मतदानाचा अधिकार देत असताना,
आता सातबारा उताऱ्यावरील देवस्थानांच्या
प्रतिनिधीबराेबरच एकत्रित सातबारा
उताऱ्यावरील ज्ष्ठये तेनसु ार मतदानाचा
अधिकार देण्याचा शासन विचार करीत आहे.
अशी माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष
देशमुख यांनी दिली. तर तुरुंगावास झालेल्यांना
निवडणूक लढविता येणार नसल्याचादेखील
नियम करण्यात येणार आहे.
राज्यातील बाजार समित्यांच्या

निवडणुकांमध्ये थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा
अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने
घेतला. यामध्ये १० गुठं े क्षेत्र असलेल्या सर्व
सातबारा उताराधारक शेतकऱ्यांना मतदानाचा
हक्क बजावता येणार आहे. तर पुढील
टप्प्यात सातबारा उताऱ्यावर नावे आणि
पाच वर्षांत किमान तीन वेळा संबधि
ं त बाजार
समितीमध्ये शेतमालाची विक्री केलले ्या
शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
मात्र या नियमांमळ
ु े मतदार
यादी करताना अनेक क्लिष्टता
येत असल्याचे समाेर आले
आहे. यामध्ये देवस्थांनांच्या

'कृषी संजीवनी'त सहभागाचे
ग्रामस्थांना आवाहन

मुबं ई (प्रतिनिधी)ः प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून नानाजी देशमुख
कृषी संजीवनी योजनेत निवडण्यात आलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील
५,१४२ गावांमध्ये योजनेतील सहभागासाठी शुक्रवारी (ता.२६) ग्रामसभेत राज्य
सरकारद्वारे आवाहन करण्यात येणार आहे.
या गावांचा सूक्ष्म नियोजन आराखडा तयार करण्यासाठी जनजागृतीद्वारे
ग्रामस्थांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवद्रें
फडणवीस आणि कृषिमंत्री पांडुरगं फुंडकर यांनी पत्राद्वारे योजनेत सक्रिय सहभाग
घेऊन गावचा विकास साधण्याचे आवाहन केल.े
राज्य शासनाने मराठवाडा आणि विदर्भ या दषु ्काळग्रस्त विभागावर विशेष
लक्ष केंद्रित केले आहे. जागतिक बँकचे ्या सहकार्याने नानाजी देशमुख कृषी
संजीवनी योजनेची सुरवात या विभागातील गावांसाठी करण्यात आली आहे.
योजनेंतर्गत दषु ्काळी मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील क्षारयुक्त जमीन
असणाऱ्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि गावातील
जमिनीचे मृद संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

तुरुंगवास भोगलेले
निवडणूक लढविण्यास
अपात्र

नावेदख
े ील सातबारा उतारे असून, त्या उताऱ्यांवर ट्रस्टींची
नावे आहेत. यामुळे या ट्रस्टींपक
ै ी एका प्रतिनिधीला अधिकार
देण्याचा सरकार विचार करीत आहे, असे मंत्री देशमुख यांनी
सांगितले.
तसेच १० गुठ
ं ्यांच्या एका सातबारा उताऱ्यावर एकत्रित
कुटुंबीयांची नावे असतात, अशा वेळी यामधील कुटुंबातील
ज्येष्ठ व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार देता येईल का, असा
देखील विचार शासन करीत आहे, असेही देशमुख यांनी
सांगितले.

