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य मु यमं ी महोदय, 

मी आप याला या प ा वारे शतेकर , मजूर आ ण महारा ा या सव जनतेसाठ  अ तशय घातक ठरतील अशा दोन 
घडामोडीं वषयी एक कळकळीचे नवेदन करत आहे आ ण तेह  ब यापैक  चं तत होऊन. 

माझी तु हाला वनंती आहे क  संसदेत नुकतीच जी तीन वधेयके रेटून पा रत कर यात आल  – कृषी हा रा याचा वषय 
असूनह  – यांना आपण वरोध करावा. कारण या वधेयकां वारे देशा या संघरा य णाल लाच धोका नमाण झाला आहे. ह  
वधेयके महारा ातील शेतक यां या मुळावर उठणार आहेत. गेल  दोन दशके ते तसेह  शेतीवर या अ र टान ेगांजलेल ेआहेत. 
याचा प रणाम हणजे कजबाजार पणाचे संकट ग हरे होईल, शतेक यां या मालाला भाव मळणार नाह  आ ण मजुर देखील 
घटणार आहे. 

माझी एक सूचना आहे. रा य सरकारन ेपा ठंबा देऊन ती अंमलात आणावीः पतं धान मोद ंनी वारंवार आ ण जोरकसपणे 
पुढ ल गो ट  मांड या आहेत. अ) कमान हमीभावाला ध का लागणार नाह  आ ण ब) २०२२ पयत शतेक यांचे उ प न दु पट 
होईल याकडे ते जातीन ेल  देतील. 

अस ेअसले तर मग या दो ह ची शा वती देणारे साध े सरळ पाच प र छेदांच े एक वधेयक संसदेत का मांडू नये? अस े
वधेयक येक प  आ ण खासदार नि चतच उचलून धरेल. 

आपण एक अस े वधयेक आणाव,े यात नमूद असेल क  कमान हमीभाव ( वामीनाथन यां या सू ा माणे – जो लागू 
कर याचे वचन भाजपने २०१४ साल  दल ेहोते) मळ याची हमी असेल – आ ण कोणताह  बडा यापार , कंपनी कंवा इतर 
‘नव ाहक’ हमीभावाहू न कमी कंमतीत शेतक याचा माल घेऊ शकणार नाह त. दसुरा मु ाः शतेमाला या खरेद ची हमी 
जेणेक न हमीभाव हणजे केवळ थ ा असणार नाह . अखेर सः शेतकर  आ ण शतेमजुरां या डो यावरच ेकज र  करा. 
शतेकर  जोपयत कजा या बोजाखाल  दबललेे असतील तोपयत यांचे उ प न – २०२२ सोडा, २०३२ आले तर  – दु पट होणे 
श य नाह .  

अशा मोज या, प ट मु यांम ये मांडले या वधयेकाला कोणता प  वरोध करेल? अस े वधेयक एकमताने मंजूर होईल. 
आ ण पंत धानांनाह  संसदेतल  ट का- ट पणी चरडून टाकावी लागणार नाह  – कारण वरोधच नसले.  

रा य सरकारला माझ ेआणखी एक नवदेन आहेः क  सरकार बँक ऑफ महारा चे खाजगीकरण कर याचा घाट घालत 
अस या या अफवा दवस दवस जा तच ऐकू यायला लाग या आहेत. न यात चालत असलले  ह  बँक लोकांच ेसं चत आहे 
अस े हटल े तर वावगे ठरणार नाह . बँ कंग े ात अ णी असणार  ह  बँक शतेकर , क टकर , नवृ त कमचार , 
पे शनधारक, श क-नसससारखे सरकार  कमचार  या सग यांना सवेा पुरवते. खाजगीकरण झाल ेतर अथातच हे सगळेच 
यां या वतः या बँके या सेवांचा लाभ घेऊ शकणार नाह त. वजय म यासार या धनदांड यानंी लुट यानंतरह  ह  बँक 
परत एकदा न यात आल  आहे. 

मु यमं ी महोदय, मी तु हाला वनंती करतो क  व वध कारे महारा ा या जनते या मालक या या बँकेला ध का 
लाव या या य नांनाह  आपण वरोध करावा. 

सव तम शभेु छांसह, 

 

 

 

पी. साईनाथ 


