असुधारित प्रत

महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिार, वदनाांक ८ विसेंबर, २०१६
(सकाळी ११.१५ ते दुपारी १२.४५ िाजेपयं
पयंत)
(बुधिार, वदनाांक ७ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेला सभागृह नेते याांचा प्रस्ताव) –
"महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमं त्री स्व. वसंतदादा बंडुजी पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे
औचचत्यसाधून तयांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी ददलेल्या योगदानाबद्दल ही चिधानपचिर्षद कृतज्ञता
व्यक्त करीत आहे ."

(दुपारी १.०० िाजता)
एक

दोन

: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) सोमिार, वदनाांक ५ विसेंबर, २०१६, मांगळवार, डिनाांक ६ डिसेंबर,
२०१६ ि बुधिार, वदनाांक ७ विसेंबर, २०१६ रोजीच्या ताराांवकत
प्रश्नोत्तराांच्या याद्या सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
: (अ) अध्यादे र् सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
(१)

मुख्यमांत्री

: (क)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक १६ महाराष्ट्र

महानगरपादलका

आदि

महाराष्ट्र नगरपदरषदा, नगरपंचायती व
औद्योदगक नगरी (सुधारिा व पुढे चालू
ठे विे ) अध्यादे श, २०१६" सभागृहासमोर
ठे वतील.
(ख)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक १७ महाराष्ट्र महानगरपादलका (सुधारिा व
पुढे चालू ठे विे ) अध्यादे श, २०१६"
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ग)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक २२ महाराष्ट्र

महानगर

प्रदे श

दवकास

असुधारित प्रत
प्रादधकरि (पुढे चालू ठे विे ) अध्यादे श,
२०१६" सभागृहासमोर ठे वतील.
(घ)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक २६ मुंबई

महानगरपादलका

अध्यादे श,

२०१६"

(सुधारिा)
सभागृहासमोर

ठे वतील.
(२)

वित्त मांत्री

: (क)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक २३ महाराष्ट्र दववादीत थकबाकी तडजोड
(सुधारिा)

अध्यादेश,

२०१६"

सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक २४ महाराष्ट्र दववाददत थकबाकी तडजोड
(दुसरी सुधारिा) अध्यादे श, २०१६"
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ग)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक २७ महाराष्ट्र दववादीत थकबाकी तडजोड
(दतसरी सुधारिा) अध्यादे श, २०१६"
सभागृहासमोर ठे वतील.

(३)

उच्च ि तांत्र : "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक २५ - महाराष्ट्र
वर्क्षण मांत्री

दवद्यापीठ (दनवडिुका तातपुरतया पुढे ढकलिे
आदि दवद्यापीठ प्रादधकरिे व इतर मं डळे तदथथ
घदटत करिे ) अध्यादे श, २०१६" सभागृहासमोर
ठे वतील.

(४)

जलसांपदा

: "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक २१ - महाराष्ट्र

मांत्री

जलसंपत्ती दनयमन प्रादधकरि (सुधारिा व पुढे
चालू ठे विे ) अध्यादे श, २०१६" सभागृहासमोर
ठे वतील.

(५)

सहकार ि
पणन मांत्री

:

(क)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक १८ महाराष्ट्र
सुधारिा)

सहकारी

संस्था

अध्यादेश,

सभागृहासमोर ठे वतील.

(दतसरी
२०१६"

असुधारित प्रत
(ख)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक १९ महाराष्ट्र
सुधारिा)

सहकारी

संस्था

अध्यादेश,

(चौथी
२०१६"

सभागृहासमोर ठे वतील.
(ग)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक २० महाराष्ट्र कृदष उतपन्न पिन (दवकास व
दवदनयमन) (दुसरी सुधारिा व पुढे चालू
ठे विे ) अध्यादे श, २०१६" सभागृहासमोर
ठे वतील.

(ब)

अध्यादे र् मागे घेतल्याबाबतचे मा.राज्यपालाांचे आदे र् सभागृहाच्या
पटलािर ठे िणे.
सहकार मांत्री

:

(क)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक १८ महाराष्ट्र

सहकारी

सुधारिा)

अध्यादे श,

संस्था
२०१६"

(दतसरी
मागे

घेतल्याबाबत मा. राज्यपालांचे आदे श
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख)

"सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमांक १९ महाराष्ट्र

सहकारी

सुधारिा)

अध्यादे श,

संस्था
२०१६"

(चौथी
मागे

घेतल्याबाबत मा. राज्यपालांचे आदे श
सभागृहासमोर ठे वतील.
तीन

: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे.
(१)

िने मांत्री

: "महाराष्ट्र वन दवकास महामं डळ मयाददत यांचा
सन २०१४-२०१५ या वषाचा बेचाळीसावा वार्षषक
अहवाल आदि दहशेब" सभागृहासमोर ठे वतील.

(२)

उच्च ि तांत्र वर्क्षण : "स्वामी रामानंद तीथथ मराठवाडा दवद्यापीठ, नांदेड
मांत्री
यांचे ददनांक १ जुलै, २००९ ते ३० जून, २०१० व
ददनांक १ जुलै, २०१० ते ३० जून, २०११ या
कालािधीचे वार्षषक अहवाल" सभागृहासमोर
ठे वतील.
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(३)

सांसदीय कायश मांत्री

(४) जलसांपदा मांत्री

: "दवधानपदरषदे चे ददनांक ८ जुलै, २०१६ रोजीचे
एक ददवसाचे दुसरे अदधवेशन व ददनांक १८ जुलै,
२०१६ ते ५ ऑगस्ट, २०१६ रोजीचे दतसरे
(पावसाळी) अदधवेशन तसेच ददनांक २९ ऑगस्ट,
२०१६ रोजीचे एक ददवसाचे चौथे (दवशेष)
अदधवेशन या कालावधीत मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री
महोदयांनी दवधानपदरषद सभागृहात ददलेल्या
एकूि २८७ आश्वासनांची यादी, तसेच सन
२०१६ चे चौथे (दवशेष) अदधवेशन संस्थदगत
झाल्यानंतर, पूतथता करण्यात आलेल्या एकूि ३९१
आश्वासनांच्या पूतथतेच्या दववरिपत्रांची यादी"
सभागृहासमोर ठे वतील.
: (क)

(ख)

चार

"गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे दवकास
महामं डळ, औरं गाबाद यांचा सन २०१२२०१३ या वषाचा अलग लेखा अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
"तापी पाटबंधारे दवकास महामं डळ,
जळगाव यांचा सन २०१३-२०१४ या

िर्षाचा
अलग
लेखा
अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ग) "तापी पाटबंधारे दवकास महामं डळ,
जळगांव यांचा सन २०१४-२०१५ या
वषाचा
सतरावा
वार्षषक
दवत्तीय
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
(५) पणन मांत्री
"महाराष्ट्र राज्य वखार महामं डळ यांचा सन
२०१५-२०१६ या वषाचा अठ्ठावन्नावा वार्षषक लेखा
अहवाल व महालेखापाल कायालयाचा सन
२०१४-२०१५ या वषाचा स्वतंत्र लेखा पदरक्षि
अहवाल (S.A.R.)" सभागृहासमोर ठे वतील.
: दोन्ही सभागृहाांनी सांमत केलेल्या विधे यकाांना राष्ट्रपती/राज्यपालाांची अवधसांमती
वमळाल्याचे जावहर करण्यात ये ईल.

पाच

: "विधानपवरषद सदस्य अनुपस्स्िती सवमती (२०१५-२०१६) चा चौिा
अहिाल सादर करणे ि त्यािर विचार करणे."
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सहा

: "अर्ासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करणे."

सात

: डवनांती अजज सभागृहासमोर ठे िणे.
(१)

श्री.रामहरी

: (क) "बुलढाणा

रुपनवर, डव.प.स.

चिल्यातील

मोताळा

तालुक्यातील िोचहणखेड ि कोथळी येथे
असलेल्या

अपुऱ्या

आिोग्यकेंद्राबाबत"

प्राथचमक

या

दवषयावरील

दवनंती अजथ सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) "बुलढाणा शहिाला सदोर्ष पाणी चितिण
व्यिस्थे मुळे चनयचमत पाणीपुििठा होत
नसल्याबाबत" या दवषयावरील दवनंती
अजथ सभागृहासमोर ठे वतील.
(ग)

"पैनगंगा नदीिि बॅिेिेस उभािण्याबाबत"
या

दवषयावरील

दवनंती

अजथ

सभागृहासमोर ठे वतील.
(२)

श्री.प्रकाश
गजडभये , वि.प.स.

: "मुंबई येथील दादि चैत्यभूमी येथे डॉ.बाबासाहे ब
आंबेडकिांचे भव्य स्मािकाची िागा अिूनही
हस्तांतिीत न झाल्याने िनतेमधील असंतोर्ष
शमचिण्याबाबत" या दवषयावरील दवनंती अजथ
सभागृहासमोर ठे वतील.

आठ
नऊ

: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – असल्यास.
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१)

(मांगळिार, वदनाांक ६ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
श्री. गोवपवकर्न बाजोरीया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
सावथजदनक महततवाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"अकोला
दशविी
दवमानतळाच्या
धावपट्टीचे
दवस्तारीकरिाकदरता ददनांक २३ मे , २०१६ रोजी डॉ.पंजाबराव
दे शमुख कृषी दवद्यापीठ यांच्या ६०.६८ हे क्टर जदमनीचा ताबा
दजल्हादधकाऱयांनी घेतलेला असिे , दवमानतळ दवस्तारीकरिाकदरता
संपादीत करावयाच्या ३४.०६ हे .आर खाजगी जमीनीवरील शेती
क्षेत्र,अकृषक क्षेत्रे, गुंठेवारी क्षेत्र, पक्की घरे , कच्ची घरे यांचे
मुल्यांकन मागदवण्यात येिे, खाजगी जदमनीचे भूसंपादनाला अंदाजे
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१०९ कोटी रुपयांच्या दनधीची तरतूद आवश्यक असिे , पश्श्चम
दवदभाच्या व अकोला शहराच्या जलद औद्योदगकरिाच्या दृष्ट्टीने
अकोला येथे दवमानतळ होिे अतयंत गरजेचे असिे , याकदरता
खाजगी जदमनीचे भूसंपादन करिे व लागिाऱया इतर खचाकदरता
अंदाजे १०९ कोटी रुपयांची असलेली आवश्यकता, याकडे शासनाचे
होत असलेले अक्षम्य दुलथक्ष, सदर दवमानतळाच्या धावपट्टीचे
दवस्तारीकरिाचे काम तातडीने पूिातवास नेण्याकदरता १०९ कोटी
रुपयांचा दनधी तातडीने उपलब्ध करुन दे ण्याची दनतांत आवश्यकता,
याबाबत शासन स्तरावर करावयाची कायथवाही, शासनाची प्रदतदक्रया
व भूदमका."
(बुधिार, वदनाांक ७ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) –
(अनुक्रमाांक (२) ते (६)) (२) सवजश्री. सांजय दत्त, हे मंत टकले, धनंजय मुंडे, नरें द्र पाटील, अॅड.
दनरं जन डावखरे , श्री. दकरि पावसकर, श्रीमती दवद्या चव्हाि,
सिवश्री. रामराव वडकुते, अशोक ऊर्थ भाई जगताप, शरद रिदपसे,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावथजदनक महततवाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मुंबईतील र्ोटथ येथील बााँम्बे हाऊसमध्ये टाटा समुहाच्या
सुरक्षारक्षकांनी ‘दमडे डे ’ चे ज्येष्ट्ठ र्ोटोग्रार्र अतुल कांबळे , ‘टाइम्स
ऑर् इंदडया’ चे शांतकुमार आदि ‘दहदुस्थान टाइम्स’ चे हरदजत ससह
या वृत्तपत्रकार छायादचत्राकारांना मारहाि केल्याचा प्रकार ददनांक ४
नोव्हें बर, २०१६ च्यासुमारास उजेडात येिे राज्यातील पत्रकारांवरील
वाढते हल्ले, पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करुन दहतसंबंदधयांकडू न
तयांची मुस्कटदाबी करण्याचा साततयाने होत असलेला प्रयतन आदि
ज्येष्ट्ठ पत्रकारांना पेन्शन दे ण्यास शासनाकडू न होत असलेली
टाळाटाळ यामुळे ददनांक २ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी पत्रकारांतर्े
राज्यभर मूक मोचा काढण्यात येिे, राज्यात पत्रकारांवर हल्ला व
धक्काबुकी करण्याचे प्रकार वाढत असून मागील काही अदधवेशनात
यासंदभात प्रश्न उपश्स्थत केला असता पत्रकारांवर होिारे हल्ले व
तयांच्या इतर दवदवध मागण्या तातडीने सोडदवण्यात येतील असे
आश्वासन शासनाने ददलेले असिे , परं तु सदर आश्वासनाची
अंमलबजाविी करण्यात शासनाला येत असलेले अपयश,
पत्रकारांना हक्काचे घर दमळावे, संरक्षि दमळावे, दवमा योजना लागू
करावी अशा दवदवध मागण्या प्रलंदबत असिे , पत्रकार राज्यात

असुधारित प्रत
जनजागृतीची महतवाची भूदमका बजावत असताना जीव धोक्यात
घालत असिे, तयांच्या संरक्षिाकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य
दुलथक्ष, तयामुळे पत्रकारांमध्ये शासनाबाबत तीव्र असंतोष दनमाि
होिे, शासनाने महाराष्ट्रातील पत्रकारांना हक्कांचे घर दमळावे,
संरक्षि दमळावे, दवमा योजना लागू करावी याबाबत तातडीने दनिथय
घेऊन पत्रकारांच्या समस्या सोडदवण्यासाठी करावयाची कायथवाही व
शासनाची प्रदतदक्रया."
(३) सवजश्री. सुवजतससह ठाकूर, रसवद्र र्ाटक, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे , डॉ.
नीलम गोऱहे , डॉ.अपुवथ दहरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
सावथजदनक महततवाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"नवी मुंबई, खारघर सेक्टर १० मधील “पुवा डे -केअर अाँड प्ले
स्कूल” या पाळिाघरात, मुलांची दनगा राखण्यासाठी ठे वलेल्या,
अर्साना शेख या आयाने, १० मदहन्यांच्या बाळाला अमानुषपिे
मारहाि केल्याचा धक्कादायक प्रकार ददनांक २१ नोव्हें बर, २०१६
रोजी उघडकीस येिे, आई-वडील दोघेही नोकरी करीत असल्यामुळे,
सदर बाळाला पाळिाघरात ठे वण्यात येत असिे , सदर प्रकरि
सीसीटीव्हीद्वारे दनदशथनास आल्यावर, बाळाच्या आईने ददनांक २३
नोव्हें बर, २०१६ रोजी खारघर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल
करण्यात येऊनही पोलीसांनी आरोपी दवरुध्द ठोस कारवाई न करिे ,
दपदडत बाळास उपचारासाठी, नवी मुंबईतील दहरानंदानी र्ोटीस
रुग्िालयात दाखल केले असता फ्रॅक्चर असल्याचे आढळू न येिे,
सदर पाळिाघरात इतर बाळांबरोबर दे खील असाच प्रकार घडण्याची
शक्यता असिे, यामुळे पाळिाघरात बाळांच्या सुरदक्षततेबाबत
दनमाि झालेले प्रश्नदचन्ह, यामुळे मुंबईसह राज्यातील,
पाळिाघरांमध्ये मुलांच्या संगोपनाबाबत दनमाि झालेली
अदवश्वासाची भावना, पदरिामी मुलांना पाळिाघरात ठे ऊन नोकरी
करिा-या पालकांमध्ये दनमाि झालेले सचतेचे वातावरि, राज्यातील
सवथ पाळिाघरांमध्ये बाळाची दनगा, संगोपन व सुरक्षा उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत राज्य शासनाने प्ले स्कूलबाबत, धोरि बनवून तयाची
तवदरत अंमलबजाविी करण्याची आवश्यकता, पाळिाघरांची
नोंदिी करण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य
दुलथक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायथवाही,
उपाययोजना व प्रदतदक्रया."
(४) श्री. र्रद रणवपसे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावथजदनक
महततवाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :-

असुधारित प्रत
"नागपूर येथील दमहान सेझ प्रकल्पाची सुमारे २३० एकर

जदमन रामदे व बाबा यांच्या पतंजली समूहाला २५ लाख रुपये प्रती
हे क्टर या नाममात्र दराने दे ण्याचा घेण्यात आलेला दनिथय,
दमहानमधील जदमनी उद्योजकांना दे ण्याच्या सध्याच्या दनकषातील
काही दनकष बदलून सदर जमीन दे ण्यात आलेली असिे , दमहान
मधील रामदे व बाबांच्या पतंजली र्ूड व हबथल पाकथचे सदर जागेवर
मा.केंद्रीय भूपृष्ट्ठ मं त्री यांच्या उपश्स्थतीत व मा.मुख्यमं त्री यांच्या हस्ते
ददनांक १० सप्टें बर, २०१६ रोजी अथवा तया सुमारास संपन्न झालेले
भूदमपुजन, दमहान मधील जदमनींची सकमत सुमारे एक कोटी रुपये
प्रती हे क्टर असतांना रामदे व बाबा यांच्या पतंजली समुहाला
सवलतीच्या दराने म्हिजेच २५ लाख रुपये प्रती हे क्टर दराने दे ण्यात
आल्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे झालेले नुकसान, सदर
नुकसान कसे भरुन काढण्यात येिार याचा दवचार झालेला नसिे,
यात राज्याचे दहत कशा प्रकारे अपेदक्षत आहे व ते दकती कालावधीत
पूिथ करण्यात येिार आहे हे स्पष्ट्ट झालेले नसिे , यात राज्याचे अदहत
असल्याचे ददसून येत असिे , तयामुळे शासनाने या सवथ बाबी स्पष्ट्ट
करण्याची दनतांत गरज व यावर शासनाची प्रदतदक्रया."
(५) सिशश्री. श्रीकाांत दे र्पाांिे, दत्तात्रय सावंत, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या व सावथजदनक महततवाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्र वर्क्षण
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :”राज्यामध्ये ददनांक ०४ र्ेब्रुवारी ते १० मे , २०१३ या
कालावधीत वदरष्ट्ठ महादवद्यालयीन व दवद्यापीठीय प्राध्यापकांनी /
अदधव्याख्यातयांनी आपल्या प्रलंदबत मागण्यांकदरता परीक्षा व
शैक्षदिक कामावर बदहष्ट्कार आंदोलन सुरु करिे , मा. मुंबई उच्च
न्यायालयासमोर ददनांक १० मे , २०१३ रोजी सन २०१२ च्या यादचका
क्रमांक (L) १३२६ मधील घडामोडीनंतर / कायथवाहीनंतर आंदोलन
मागे घेण्यात येिे, परीक्षा बदहष्ट्कारामुळे दे ण्यात आलेल्या कारिे
दाखवा नोटीसेस मागे घेण्याचे मा. उच्च न्यायालयाने राज्यातील सवथ
दवद्यापीठांना आदे श दे ण्यात येिे, तयानुसार राज्यातील सवथ
प्राध्यापकांनी परीक्षेमध्ये संपूिथ सहभाग घेवून तया परीक्षा यशस्वी
करण्यात येिे, अशी महादवद्यालयीन कामे करून सुद्धा तया
प्राध्यापकांना कोितीही कारिे दाखवा नोटीस न दे ता, प्राध्यापकांचे
म्हििे ऐकून न घेता राज्यातील सवथ प्राध्यापकांचे ७२ ददवसांचे पगार
/ वेतन रोखून शासनाने एकतर्ी कारवाई करिे , वास्तदवक

असुधारित प्रत
राज्यातील सवथ प्राध्यापकांनी ७२ ददवस सेवा ददल्या असल्याबाबत
तया तया दवद्यापीठाच्या मा. कुलगुरू व उपकुलसदचव यांनी शासनाला
प्राध्यापकांनी / अदधव्याख्यातयांनी परीक्षा व शैक्षदिक कामे केली
असल्याबाबत कळवूनसुद्धा शासनाद्वारे तयांना वेतन न दे ण्यात
आल्यामुळे राज्यातील सवथ प्राध्यापकांमध्ये शैक्षदिक कामे
करूनसुद्धा वेतन न दमळाल्याने शासनाप्रती पसरलेला प्रचंड असंतोष
तयावर शासनाने तातकाळ करावयाची कायथवाही व शासनाची
प्रदतदक्रया.”
(६) सवजश्री. धनांजय मुांिे, जयवंतराव जाधव, हे मंत टकले, सुदनल
तटकरे , अमरससह पंदडत, सदतश चव्हाि, अॅड. दनरं जन डावखरे ,
सिवश्री. नरें द्र पाटील, दकरि पावसकर, श्रीमती दवद्या चव्हाि, सिवश्री.
रामराव वडकुते, आनंद ठाकूर, प्रकाश गजदभये, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या व सावथजदनक महततवाच्या बाबीकडे पणन मांत्रयाांचे लक्ष
वेधतील :"गेल्या आठ मदहन्यांपासून घाऊक बाजारात कांदा कमाल
आठ ते दकमान तीन रुपये दकलोपयंत घसरुनही शासनाने कोितीही
उपाययोजना न करिे, दोन मदहन्यांपूवी शासनाने जादहर केलेले
प्रदतदकलोला अवघे एक रुपयांचे अनुदानही अद्याप शेतकऱयांच्या
हाती पडलेले नसिे, उन्हाळी कांदा दवक्रीतून उतपादन खचथही न
दनघाल्याने लागवडीसाठी अनेकांकडे पैसे नसिे , सटािा बाजार
(दज.नादशक) सदमतीत दुय्यम प्रतीच्या कांद्याला २५ रुपये क्क्वटल
अथात २५ पैसे दकलो भाव जाहीर झाल्यामुळे संतप्त शेतकऱयांनी
सटािा-मालेगाव रस्तयावर कांदा र्ेकून नुकतेच केलेले तीव्र
आंदोलन, मातीमोल भावात खरे दी करतांना काही कांदा व्यापाऱयांनी
खरे दीला नकार देिे, व्यापाऱयांच्या मनमानी कारभाराचा शेतकऱयांनी
केलेला दनषेध, कांद्याचे भाव गडगडण्याची मादलका अद्यापही कायम
असून मागील चार ते पाच मदहन्यात ८०० ते १००० रुपयांच्या
दरम्यान असिारे कांद्याचे भाव मागील काही ददवसात प्रदत
क्क्वटलला ४०० रुपयांपयंत घसरलेले असिे , तयातच व्यापाऱयांच्या
संपामुळे मदहनाभर कांद्याचे दललाव बंद असिे , तयातच यावषी
कांद्याचे झालेले जादा उतपादन, सरकारच्या अनास्थे मुळे शेतकऱयांना
उतपादन खचापेक्षाही कमी भाव दमळत असिे , शेतकऱयांचे कांदे हमी
भावाने खरे दी करिे आवश्यक असिे , ज्या काळात दनयात
कराियाची तया काळात दनयात न केल्याने ही पदरश्स्थती ओढवलेली

असुधारित प्रत
असिे, दजल्हा बाँक व सोसायटी कजथ दे ण्यास तयार नसिे , ही दवदचत्र
श्स्थती आदि गडगडलेले भाव, यामुळे दवदहरीचे पािी असूनही
नव्याने लागवड करताना अनेक शेतकऱयांची दमछाक होिे, याचा
पदरिाम नव्याने येिारे उतपादन आदि बाजार भावावर होिे , पाच ते
सहा मदहन्यांपासून कांद्याचे उतपादन घेिारा शेतकरी भरडला जात
असूनही शासनाची तयांना मदत दे ण्याची मानदसकता नसिे , याबाबत
कांदा उतपादन शेतकऱयांमध्ये पसरलेला कमालीचा संताप, याबाबत
शासनाची भूदमका व शासनाने तातडीने करावयाची कायथवाही."
िहा

अकरा

: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विर्े ष उल्लेख - (असल्यास).

: र्ासकीय विधे यके -

- मध्यां तर -

(क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां िर्: विचार ि सांमत
करणे.
"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४६ – मुांबई महानगरपावलका
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१६"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. शरि रणडपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे दव.स.दव. क्रमांक ४६ – मुंबई
महानगरपादलका (दुसरी सुधारिा) दवधे यक, २०१६ दवधानपदरषदे च्या
१० सदस्यांच्या प्रवर सदमतीकडे तयावरील प्रदतवृत्त सहा मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन दवचाराथथ पाठदवण्यात यावे."
--------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्यास – विधे यक विचारात घे णे.
"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४९ - महाराष्ट्र वििादीत िकबाकी
तिजोि (सुधारणा) विधे यक, २०१६"
--------------------------------------------------------------------------(ग)

विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां िर्: विचार ि सांमत करणे.
(१)

"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ - महाराष्ट्र सािशजवनक
विद्यापीठ विधे यक, २०१६"

(२)

"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र खवनज
विकास (वनर्ममती ि उपयोजन) वनधी (वनरसन) विधे यक,

असुधारित प्रत
२०१६"
(३)

"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४८ - महाराष्ट्र जमीन
महसूल सांवहता (पाचिी सुधारणा) विधे यक, २०१६"

--------------------------------------------------------------------------बारा

: (क) सिशश्री.धनांजय मुांिे, शरद रिदपसे, सुदनल तटकरे , नारायि रािे, जयंत
पाटील, हे मंत टकले, संजय दत्त, अमरससह पंदडत, अशोक ऊर्थ भाई
जगताप, कदपल पाटील, सदतश चव्हाि, अदनल भोसले, ॲड.जनादथ न
चांदरु कर, ॲड.दनरं जन डावखरे , आर्कक.अनंत गाडगीळ, सिवश्री. नरें द्र
पाटील, रामहरी रुपनवर, ख्वाजा बेग, जयवंतराव जाधव, श्रीमती हुस्नबानु
खदलर्े, श्री.जगन्नाथ सशदे , प्रा.जोगेंद्र कवाडे , सिवश्री.प्रकाश गजदभये, रामराव
वडकुते, अब्दुल्लाखान दुरािी, आनंद ठाकुर ॲड.राहुल नावेकर, श्री.जयदे व
गायकवाड, श्रीमती दवद्या चव्हाि, सिवश्री. रामहरी रुपनवर, अमरनाथ
राजूरकर, मोहनराव कदम, अमदरशभाई पटे ल, चंद्रकांत रघुवंशी, सुभाष
झाबंड, हचिससग राठोड, आनंदराव पाटील, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये प्रस्ताि "राज्यात प्रामुख्याने बहुसंख्येने आदि शेतीवर अवलंबून असलेल्या
मराठा समाजाची शैक्षदिक व आर्षथक श्स्थती कमालीची खालावलेली
असिे , राज्यात साततयाने पडत असलेल्या दुष्ट्काळामुळे प्रामुख्याने शेतीवर
अवलंबून असलेला हा समाज श्स्थतयंतराच्या प्रदक्रयेतून जात असिे ,
समाजातील युवकांना उच्च दशक्षि तसेच नोकरीची संधी उपलब्ध न होिे ,
आरक्षि नसल्यामुळे अनेक दवद्यार्थ्यांना शैक्षदिक संधी गमादवण्याची वेळ
येिे, तयामुळे तयांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरुप धारि केलेले
असिे , यामुळे मराठा समाजाच्या युवकांमध्ये नैराश्य व संतापाची भावना
दनमाि होिे , या पाश्वथभूमीवर राज्याच्या दजल्यादजल्यात मराठा समाजाचे
आरक्षिासह दवदवध मागण्यांसाठी अदतशय दशस्तबध्द पध्दतीने लाखोंच्या
संख्येने मूक मोचे दनघत असिे , मोचात युवक, युवती, मदहला व ज्येष्ट्ठ
नागदरकांची

संख्या

लक्षिीय

असिे ,

मोचाच्या

प्रदतदनधींकडू न

दजल्हादधकाऱयांमार्थत शासनाकडे मागण्यांचे स्वयंस्पष्ट्ट दनवेदन सादर
होऊन तयावर शासनाकडू न तातडीची कायथवाही न होिे , राज्यातील सवात
मोठा समाज घटक स्वत:च्या न्यायहक्कासाठी शांततेच्या मागाने आंदोलने
करीत असताना सरकारकडू न तयाची कोितीही दखल घेण्यात न येिे,

असुधारित प्रत
तयाचबरोबर मुश्स्लम, धनगर, सलगायत समाजाने आरक्षिाच्या मागिीसाठी
राज्यभर तीव्र आंदोलन छे डिे , तयामुळे या सवथ समाजात दनमाि झालेला
तीव्र असंतोष, राज्यातील मराठा व मुश्स्लम समाजाला यापूवीच्या आघाडी
शासनाने लागू केलेले आरक्षि पुवथवत लागू करण्यासाठी करावयाच्या
उपाययोजनेकडे शासनाने केलेले अक्षम्य दुलथक्ष व हलगजीपिा, मराठा,
मुश्स्लम व धनगर समाजाला शैक्षदिक आरक्षिासह तयांच्या इतर
मागण्यांबाबतही दनिथ य घेण्यासाठी करावयाची कायथवाही."
(ख) (बुधिार, वदनाांक ७ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्रस्ताि) –
श्री.प्रविण दरे कर, डॉ.नीलम गोऱहे , दवनायक मे टे, श्रीमती श्स्मता वाघ,
सवथश्री.गोपीदकसन बाजोदरया, सुदजतससह ठाकूर, रसवद्र र्ाटक, प्रा.अदनल
सोले, सवथश्री.दगरीश व्यास, प्रशांत पदरचारक, डॉ.अपूवथ दहरे , वि.प.स. याांचा
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "महाराष्ट्रामध्ये बहुसंख्येने असिाऱया मराठा समाजाची अनेक
वषापासून आरक्षिाची मागिी असिे , परं तु या मागिीकडे साततयाने दुलथक्ष
होिे , मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षि दे ण्याच्या दनिथ याला उच्च
न्यायालयात स्थदगती दमळिे , उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षिाची बाजू
भक्कमपिे मांडण्यासाठी पुरावे व सांश्ख्यकी मादहती गोळा करण्यासाठी
मराठा आरक्षि सदमती गठीत करिे , महाराष्ट्रभर दजल्या-दजल्यात मराठा
समाजाचे प्रचंड शांततापूिथ, दशस्तबध्द, मूक क्रांती मोचे दनघिे , प्रस्थादपत
मराठा नेतृतवाकडू न झालेल्या अन्यायादवरोधातील आपल्या भावना या
मोच्यातून व्यक्त होिे , राज्य शासनाने आर्षथकदृष्ट्ट्या मागास वगाची उतपन्न
मयादा ६ लाखापयंत वाढदवली असिे , तसेच सवथ आर्षथक दुबथल घटकांसाठी
छत्रपती शाहू महाराज दशक्षि शुल्क प्रदतपूती योजना व डॉ.पंजाबराव दे शमुख
वसतीगृह दनवाह भत्ता योजना सुरू करिे , यादशवाय अण्िासाहे ब पाटील
महामं डळाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराच्या संधी दनमाि करिे , कोपडी
प्रकरिातील अतयाचार लक्षात घेता सदर प्रकरि जलदगतीने न्यायालयात
चालवून दपडीत मदहलेला न्याय दे ण्याचा प्रयतन करिे , मराठा समाजाच्या
भावना लक्षात घेऊन शासनाने सुरू केलेल्या योजना व तयावरील जनतेची
असिारी प्रदतदक्रया दवचारात घेण्यात यावी."
तेरा

: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) -

असुधारित प्रत
(१)

श्री. रामहरी रुपनिर, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्स्ित करतील.
"राज्यात ददवसेंददवस बोगस डॉक्टरांची वाढत असलेली संख्या, या
बोगस डॉक्टरांकडे आरोग्य संबंधीची कोितीही पदवी नसतांना तयांनी
रुग्िांवर उपचार केल्याने रुग्िांच्या आरोग्याला धोका दनमाि होिे, या
डॉक्टरांकडू न चुकीची औषधे ददली जात असल्याने रुग्िांचा मृतयुही होण्याची
शक्यता असिे , बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी लोकप्रदतदनधी व
नागदरक यांनी वारं वार तक्रारी करुनही शासनाचे होत असलेले दुलथक्ष,
याप्रकरिी शासनाने दवशेष मोदहम राबवून वाढतया बोगस डॉक्टरांच्या
संख्येला आळा घालण्याबाबत तातडीची करावयाची कायथवाही."
(२) श्री. अमरससह पसित, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्स्ित करतील.
"महसूल प्रशासनातील तलाठी, मं डळ अदधकारी व इतर पदे दरक्त
असिे, अनेक तलाठ्ांना अदतदरक्त पदभार ददल्यामुळे प्रशासकीय
कामकाजास दवलंब होत असिे , र्ेरर्ार व इतर नोंदी वेळेवर होत नसल्याने
शेतकरी आदि नागदरकांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे वातावरि, तयामुळे
तलाठी सज्जे व मं डळाची पुनरथ चना करण्याची केलेली मागिी व तलाठी
महासंघाने केलेले आंदोलन, याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची
कायथवाही व उपाययोजना."

विधान भिन,
नागपूर,
वदनाांक : ७ विसेंबर, २०१६.

उत्तमससग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.

