महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिार, वदनाांक ९ माचच , २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (बुधिार, वदनाांक ८ माचच , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (१) ते (७)) (१)
श्री. र्रद रणवपसे, सांजय दत्त, अर्ोक ऊर्च भाई जगताप, रामहरी
रुपनिर, आर्कक. अनांत गाडगीळ, सिचश्री. आनांदराि पाटील, अमरनाथ
राजूरकर, चां द्रकाांत रघुिांर्ी, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"पुणे र्हर ि वजल्याचा िेगाने होणारा विकास विचारात घे ता पुणे
वजल्यात आांतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची असलेली वनताांत
आिश्यकता, यासाठी गेल्या सुमारे दहा िषापूिीपासून राज्य र्ासनाकडू न
सुरु असलेली कायच िाही, पुणे वजल्यात उद्योग व्यापार-व्यिसायाची मोठ्या
प्रमाणात असलेली उलाढाल, निनिीन आांतरराष्ट्रीय कांपन्या पुणे वजल्यात
प्रचां ड प्रमाणात करीत असलेली गुांतिणूक, मात्र विस्तार विकासात
आांतरराष्ट्रीय गुांतिणूकीसाठी आांतरराष्ट्रीय विमानतळाअभािी वनमाण
झालेली मोठी अडचण, विकासािर होत असलेला मोठया प्रमाणातील
विपरीत पवरणाम, पुणे वजल्हयात जास्तीत जास्त आांतरराष्ट्रीय गुांतिणूक
व्हािी, वजल्हयातील ि जिळपासच्या भागातील विकास साधता यािा,
यासाठी आांतरराष्ट्रीय विमानतळ तातडीने उभारण्याची गरज, यासाठी
राज्य र्ासनाने पुणे वजल्यातील पुरांदर ये थे माहे सप्टें बर, २०१६ मध्ये िा
त्यादरम्यान अठरार्े हे क्टर जागा उपलब्ध करण्याचा घे तलेला वनणचय, मात्र
पुढील कायच िाहीस होत असलेला विलांब, याप्रकरणी र्ासनाने तातडीने
कायच िाही करण्याची आिश्यकता ि र्ासनाची प्रवतवक्रया."
(२) अॅड. वनरां जन डािखरे , सिचश्री. नरें द्र पाटील, वकरण पािसकर, हे मांत
टकले, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"ठाणे मनपा सेिेअत
ां गचत महानगरपावलकेस जिळपास एक हजार
बसेसची आिश्यकता असणे, तथावप सद्यस्स्थतीत ४७० बसेस असून
केिळ १३० बसेसच सुस्स्थतीत असून उिचवरत बसेस दुरुस्तीअभािी बां द
असल्याचे वदनाांक २३ वडसेंबर, २०१६ रोजी वनदर्च नास ये णे, बां द
पडलेल्या बसेससाठी लागणाऱ्या साधन सामुग्री खरे दी प्रवक्रये त होणारे
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(३)

आर्कथक घोटाळे , अिाजिी खचच ि जिाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी
पुनर्कनमाण योजना (JNNURM) अांतगचत प्राप्त झालेल्या बसेस जुन्या
मॉडे लचे असल्याचे वनदर्च नास ये णे, तसेच सदर बसेसमध्ये िापरलेले
टायसच ि बॅटऱ्या या एक ते दोन िषे जुन्या असून त्यािर सन २०१५ हे
िषच नमूद करण्यात आल्याचे पवरिहन सवमती सदस्याांनी केलेल्या
तपासअांती वदनाांक १५ र्ेब्रुिारी, २०१७ रोजी वनदर्च नास ये णे, निी मुांबई
महानगरपावलकेसाठी पवरिहन सेिेचा ठे का घे णाऱ्या ठे केदाराने वमडी
बसेसकवरता रुपये ३७/- प्रवत वकमी तर स्टँडडच बसेसचा दर रुपये ४७/प्रवत वकमी आहे परां त ु ठाणे मनपातील पवरिहन सेिेच्या ठे केदाराने वमडी
बसेसकवरता रुपये ५२/- ि स्टँडडच बसकवरता ६६/- प्रवत वकमी असा दर
वदल्याचे आढळून ये णे, त्यामुळे ठाणे मनपा प्रवत वदन रुपये ५.४७ लाख
सदर ठे केदारास अवधक द्यािे लागून सदर कामाचा ठे का १० िषाचा
असल्याने १० िषात रुपये २०० कोटी अवधक सदर ठे केदारास द्यािे
लागणार असल्याने तरी सकृ तदर्च नी याप्रकरणी गैरव्यिहार झाल्याचे माहे
र्ेब्रुिारी, २०१७ मध्ये वनदर्च नास ये णे, यावर्िाय पवरिहन सेिेतील
कमचचाऱ्याांची थवकत दे णी दे खील प्रलांवबत असणे, त्यामुळे यासांदभात
लाचलुचपत प्रवतबां धक विभागामार्चत चौकर्ी करण्याबाबत महाराष्ट्र
लेबर एकता युवनयनकडू न तसेच ठाणे ये थील सामावजक कायच कते ि
प्रिासी सांघटनाांकडू न गेल्या अनेक िषापासून ते आजतागायत िारां िार
मागणी करण्यात ये णे, तथावप त्याकडे र्ासनाकडू न जावणिपूिचक
करण्यात ये णारे दुलचक्ष, पवरणामी ठाणेिासीय ि सिचसामान्य प्रिासी
जनतेमध्ये वनमाण झालेले असांतोषाचे िातािरण, सबब, याप्रकरणी
र्ासनाने चौकर्ी करुन सांबांवधत दोषींिर कारिाई करण्याची
आिश्यकता, ि त्याबाबत र्ासनाने कराियाची कायच िाही ि र्ासनाची
प्रवतवक्रया."
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , सिचश्री. हे मांत टकले, सुवनल तटकरे , विक्रम
काळे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"वदनाांक ७ जानेिारी, २०१७ रोजी वज.साांगली .ता. पलूस
माळिाडी ये थील अल्पियीन मुलीिर सामूवहक अत्याचार करुन खून
केल्याची घडलेली घटना, तसेच वदनाांक २९ जानेिारी, २०१७ रोजी
हहजिडीच्या इन्र्ोवसस आयटी कांपनीत सॉफ्टिेअर अवभयां ता म्हणून काम
करणाऱ्या रवसला राजू ओपी (िय २५, रा.हहजिडी) या तरुणीचा
कांपनीमध्ये च गळा आिळून खून झाल्याची घटना, तर पुणे र्हरात
हडपसर ये थील वर्िपाकच ये थे वदनाांक १८ जानेिारी, २०१७ रोजी रात्री
घरगुती समस्या पत्नीने र्ेसबुकािर टाकल्यामुळे सांतप्त पतीने पत्नीची
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हत्या केल्याची घटना, वदनाांक २३ वडसेंबर, २०१६ मध्ये अांतरा दास या
सांगणक अवभयां ता तरुणीचा हल्लेखोराने भोसकू न खून झाल्याची घटना,
राज्यभरात कोपडी (वज.अहमदनगर) प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले
असताांनाच, उपरोक्त घटना घडत गेल्यामुळे सिचत्र सांतापाचे पसरलेले
िातािरण, राज्यात उपरोक्त घटनेचे उमटलेले तीव्र पडसाद लक्षात घे ऊन
स्त्री आधार केंद्र सांस्थे च्या अध्यक्षा, याांनी वदनाांक २७ वडसेंबर, २०१६,
वदनाांक ८ जानेिारी, २०१७ ि वदनाांक १६ जानेिारी, २०१७ रोजी
मा.मुख्यमांत्री महोदयाांना पत्रव्यिहार करुन उपरोक्त खून, बलात्कार
प्रकरणातील आरोपींिर पोस्को कायद्याअांतगचत कडक कारिाई करण्याची
तसेच सदर घटनेची चौकर्ी सांिेदनर्ील पध्दतीने होण्यासाठी िवरष्ट्ठ
मवहला पोलीस अवधका-याांची नेमणूक करण्याची केलेली मागणी, पुणे
र्हरात हहजिडी, खराडी, हा पवरसर तसेच तळिडे हा पुण्यातील ग्रामीण
भागात मावहती–तांत्रज्ञान क्षे त्रातील कांपन्याांची सांख्या मोठी असल्याने
नोकरीवनवमत्त परप्राांतीय मवहला, मुली मोठया सांख्ये ने पुण्यातील
िेगिेगळया भागामध्ये स्थावयक होणे, सदरहू कांपन्यामध्ये रात्री उवर्रापयच त
काम करणा-या मवहलाांिर होणारे अत्याचार, खून याांचे प्रमाणात झालेली
िाढ, त्यामुळे आय.टी. क्षे त्रात काम करणाऱ्या मवहलाांच्या सुरवक्षतेचा प्रश्न
ऐरणीिर असणे, यासांदभात दे खील स्त्री आधार केंद्र सांस्थे च्या अध्यक्षा
याांनी वदनाांक ३० जानेिारी, २०१७ रोजी पुणे पोलीस आयुक्त, पुणे,
याांच्याकडे पत्रव्यिहार करुनही अद्यापी कोणतीच ठोस कायच िाही न होणे,
उपरोक्त सिचच घटनाांची सखोल चौकर्ी करुन आरोपीिर कडक कारिाई
करण्याची वनताांत आिश्यकता, याकडे र्ासनाचे होत असलेले अक्षम्य
दुलचक्ष, याबाबत र्ासनाने कराियाची कायच िाही ि र्ासनाची प्रवतवक्रया."
(४) प्रा. अवनल सोले, श्री. नागो
गाणार, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"नागपूर ये थील सुपर स्पेर्ावलटी हॉस्स्पटलची वनमाण झालेली
दयनीय अिस्था, सदर हॉस्स्पटल करीता सुरक्षा चौकी असून ती बां द
स्स्थतीत असून त्याचे वखडक्या ि दरिाजे तुटलेले असणे, त्यातच
हॉस्स्पटल आिारात ि समोर मोठया प्रमाणात कचऱ्याांचे वढगारे वदसून
ये णे, रूगणाांकरीता िापरलेली कालबाहय वसरींज ि औषधे ही त्याांची योगय
प्रकारे विल्हे िाट न लािता वनष्ट्काळजीपणे हॉस्स्पटल ि त्या पवरसरात
टाकण्यात ये णे, सुरक्षे च्या दृष्ट्टीने िापरण्यात ये णारी अस्गनर्ामक
उपकरणे कालबाहय स्स्थतीत असणे, रूगणालयाच्या आजूबाजूचा पवरसर
झुडपी कचऱ्याने व्याप्त असणे, त्यामुळे रूगणालयात अस्िच्छता वनमाण
झाल्याने त्याचा पवरणाम रूगणाांिर होणे, त्यामुळे सदर पवरसर कचरामुक्त
ि स्िच्छ ठे िण्याची असलेली आिश्यकता, र्ासनाचे याकडे होत असलेले
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अक्षम्य दुलचक्ष, र्ासनाने याबाबत त्िरीत कराियाची कारिाई ि
उपाययोजना."
(५) सिचश्री. धनांजय मुांडे, सुवनल तटकरे , अमरहसह पांवडत, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण मांत्रयाांचे
लक्ष िेधतील :"सन २०१४-१५ IMSR मेडीकल कॉलेज मायणी, वज.सातारा ये थे
९५ विद्यार्थ्यांनी प्रथम िषच एम.बी.बी.एस. या िैद्यकीय वर्क्षणासाठी
प्रिेर् घे णे, या मेडीकलमध्ये प्रिेर् घे ते िेळेस राज्यातील िैद्यकीय वर्क्षण
सांचलनालय (वड.एम.ई.आर.) ि आरोगय विज्ञान विद्यापीठ, नावर्क
एम.सी.आय., वदल्ली या मेडीकल कॉलेजला मान्यता असणे, मेडीकल
कॉलेजने प्रिेर् दे ते िेळी या विद्यार्थ्यांची एम.एच.सी.ई.टी. पवरक्षा न घे ता,
ए.एस.एस.ओ.-सी.ई.टी. मधुन प्रिेर् वदलेला असणे, त्यामुळे विद्यापीठ ि
एम.सी.आय याांनी या ९५ विद्यार्थ्यांचे प्रिेर् अवनयवमत ठरिून तसे पत्र
सदर महाविद्यालयास जानेिारी २०१५ मध्ये पाठविणे, पत्र वमळूनसुध्दा या
महाविद्यालयाने या विद्यार्थ्यांना अांधारात ठे िन
ू र्ै क्षवणक िषच सुरु ठे िणे,
या वनणचयाविरुध्द मा.उच्च न्यायालय ि तद्नांतर मा.सिोच्च न्यायालयात
यावचका दाखल करणे, मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आदे र्ानुसार या
विद्यार्थ्यांनी सप्टें बर, २०१५ मध्ये विद्यापीठाची पूरिणी पवरक्षा दे णे, परां तू
वदनाांक १० माचच, २०१६ रोजी मा. सिोच्च न्यायालयाने यावचका
र्ेटाळल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पुन्हा अधां :कारमय होणे, या
विद्यार्थ्यांनी प्रिेर् वनयां त्रण सवमती, मुांबई याांना भे टून त्याांचे भवितव्य
िाचविण्याची विनांती केली असता प्रावधकरणाने त्या विद्यार्थ्यांचा प्रिेर्
वनयवमत करण्याचा वनणचय घे ऊन महाविद्यालयास प्रती विद्यार्थ्यांमागे २०
लाख रु.दां ड आकारुन सदरहू रक्कम ३ मवहन्यात भरण्याचे प्रवतज्ञापत्र
महाविद्यालयाने प्रावधकरणास सादर करणे, महाविद्यालयाने उिचरीत दां ड
भरण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाविरुध्द
मा.सिोच्च न्यायालयात यावचका दाखल केली असता र्ासनाने
विद्यार्थ्यांना पाठींबा दे ण्यास ि त्याांना इतर महाविद्यालयात सामािून
घे ण्यास सांमती दे णे, प्रावधकरणाने आकरलेला दां ड र्ासनाने भरािा ि
नांतर तो महाविद्यालयाकडू न िसूल करािा असे मा.सिोच्च न्यायालयाने
आदे र् वदल्यामुळे र्ासनाने २० कोटी रुपये न्यायालयात भरणे, र्ासनाने
मा.सिोच्च न्यायालयात वदलेल्या आश्िासनानूसार या विद्यार्थ्यांना अन्य
महाविद्यालयात अद्यापही सामािून न घे तल्यामुळे विद्याथी ि त्याांच्या
पालकाांनी वदनाांक १ माचच , २०१७ पासून आझाद मैदान, मुांबई ये थे सुरु
केलेले आमरण उपोषण, याबाबत र्ासनाने केलेली िा करण्यात ये त
असलेली कायच िाही ि र्ासनाची प्रवतवक्रया.”
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(६)

श्रीमती स्स्मता िाघ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या
बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"दे र्भरात वनमाण होणाऱ्या सुमारे ५ लाख टन ई -कचरा
वनर्कमतीत राज्याचा क्रमाांक पवहला असणे. कॉम्प्यूटरचे मॉवनटर, की -बोडच ,
माऊस,मोबाईलचे सुटे भाग, बां द पडलेली इलेक्रॉवनक्स उपकरणे,
टे वलविजन, इलेक्रॉवनक्स खे ळणी, बां द पडलेले सेल ई.िस्तू
ि ईकचऱ्यात समाविष्ट्ट असणे, यातील अनेक िस्तू सामान्य भां गाराचाच भाग
समजून राज्यातील असांख्य भां गार जमा करणाऱ्या मुलाांकडू न जमा होत
असणे, परां त ु त्याांना या िस्तूांची विल्हे िाट लािण्याचे ज्ञान नसणे.पवरणामी
अनेक िस्तू डम्म्पग ग्राउां ड पयं त पोहोचून जवमनी खाली दाबल्या जाणे, या
िस्तूांमधील पारा, वर्से, कॅ डमीअम, क्रोवमअम, बे रीअम आवण ब्लॉक
काबच न अर्ा धोकादायक पदाथांपासून पयािरणाचा होणारा ऱ्हास ि
मानिी आरोगयािर अत्यां त घातक ि गांभीर पवरणामाांची जागरुकता
सामान्य जनतेला नसणे, या ई-कचऱ्यािर पुनचप्रवक्रया करण्यासाठी केिळ
२४ अवधकृ त केंद्र असून त्याांची िार्कषक क्षमता ३२ हजार ६०० टन
इतकीच असणे, मोठ्या र्हरातील आय टी कांपन्या बरोबरच राज्यातील
अनेक र्हराांमध्ये हा ई-कचरा असाच जवमनीखाली दाबला जाणे, या
अत्यां त घातक ि गांभीर विषयाबाबत र्ासनाने जनमानसाांत जागरुकता
वनमाण करण्याची आिश्यकता, याबाबत र्ासनाने कराियाची कायच िाही
ि र्ासनाची प्रवतवक्रया."
(७) सिचश्री. जयां त पाटील, धनांजय मुांडे, जयिांतराि जाधि, सुवनल तटकरे ,
हे मांत टकले, अमरहसह पांवडत, सवतर् चव्हाण, अॅड. वनरां जन डािखरे ,
प्रविण दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या
बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील साखर कारखान्याांना मूलभूत सुविधा सांमती
(इन्रास्रक्चर क्लीअरन्स) प्रलांवबत असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य वितरण
कांपनी (एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर िीज खरे दी करार (पॉिर परचेस
ऍवग्रमेंट) करण्यास अडचण ये ण,े पॉिर परचे स ऍवग्रमेंट वकमान २ हजार
मेगा ि ॅटसाठी सांमती वमळणे आिश्यक असणे, ज्या कारखान्याकडे
सहिीज वनर्कमती प्रकल्प आहे त त्या कारखान्याांना र्े तकऱ्याना
एर्.आर.पी. दे णे सोइचस्कर होणे, परां त ु ज्या कारखान्याांकडे सहिीज
वनर्कमती प्रकल्प नाहीत. अर्ा कारखान्याांना र्े तकऱ्याांना एर्.आर.पी.
दे ण्यास अडचणी वनमाण होत असल्यामुळे ते साखर कारखाने आर्कथक
सांकटात सापडणे, ज्या कारखान्याांकडे सहिीज वनर्कमती प्रकल्प नाहीत
त्याांना सहिीज वनर्कमती प्रकल्पात समाविष्ट्ट करून घे तल्यास त्याांच्यािर
ये णारे आर्कथक सांकट दूर होऊन त्या साखर कारखान्याांना र्े तकऱ्याांना
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एर्.आर.पी. दे णे सोइचस्कर होणे, यासाठी अडचणीत असलेल्या साखर
कारखान्याांना ि र्े तकऱ्याांना न्याय वमळण्यासाठी र्ासनाने कराियाची
उपाययोजना िा केलेली कायच िाही."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक
दोन
तीन

: निवनिावचत सदस्याांचा पवरचय.
: प्रश्नोत्तरे .
: "अर्ासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करणे."

चार
पाच

: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विर्े ष उल्लेख - (असल्यास).

सहा
सात

- मध्यां तर -

: राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (दुसरा ि र्े िटचा वदिस).
: र्ासकीय विधे यके (क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनुदावनत
खाजगी व्यािसावयक र्ै क्षवणक सांस्था (प्रिेर् ि र्ुल्क याांचे
विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१६"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.
,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र
विनाअनुदावनत खाजगी व्यािसावयक र्ै क्षवणक सांस्था (प्रिेर् ि
र्ुल्क याांचे विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१६ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेर् दे ऊन विचाराथच पाठविण्यात
यािे."
(१) उच्च ि तांत्र वर्क्षण
(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष
मांत्री.
नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.र्रद रणवपसे,
(४) श्री.नारायण राणे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड.वनरां जन डािखरे ,
(६) श्री.अर्ोक ऊर्च भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतर् चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्च भाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
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-----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७"

आठ

-----------------------------------------------------------------------------: (क) सिचश्री.धनांजय मुांडे, र्रद रणवपसे, सुवनल तटकरे , नारायण राणे, हे मांत
टकले, सांजय दत्त, अमरहसह पांवडत, जयां त पाटील, अर्ोक ऊर्च भाई
जगताप, सवतर् चव्हाण, कवपल पाटील, वकरण पािसकर, ॲड. जनादच न
चाांदरु कर, सिचश्री.जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या
चव्हाण, श्रीमती हु स्नबानू खवलर्े, श्री.ख्िाजा बे ग, आर्कक अनांत गाडगीळ,
ॲड.वनरां जन डािखरे , सिचश्री.अमरनाथ राजुरकर, आनांद ठाकूर, सुभाष
झाांबड, अब्दुल्लाखान दुराणी, प्रा. जोगेंद्र किाडे , सिचश्री.विक्रम काळे ,
चां द्रकाांत रघुिांर्ी, नरें द्र पाटील, प्रकार् गजवभये , अवनल तटकरे , आनदराि
पाटील, रामराि िडकुते, जगन्नाथ हर्दे ॲड.राहु ल नािेकर, श्री.जयदे ि
गायकिाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "केंद्र र्ासनाच्या नोटाबां दीच्या वनणचयामुळे र्े तीमालाच्या
दरात मोठी घसरण होणे, मागील िषीच्या तुलनेत यािषी उत्पावदत
मालाला बाजारपेठेत भाि नसणे, यामुळे राज्यातील र्े तकऱ्याांच्या
आत्महत्याांच्या प्रमाणात लक्षणीय िाढ होणे, राज्यात मागील तीन
िषात ९ हजाराहू न अवधक र्ेतकऱ्याांनी आत्महत्या करणे, सन
२०१६ या एकाच िषात सुमारे तीन हजाराहू न अवधक र्ेतकऱ्याांनी
आत्महत्या करणे, चालू िषाच्या पवहल्या दोन मवहन्यात केिळ
मराठिाड्यात ११७ र्ेतकऱ्याांनी कजचबाजारी ि नापीकीला कांटाळून
आत्महत्या करणे, सततच्या दुष्ट्काळ आवण नावपकीमुळे
र्े तकऱ्याांच्या आत्महत्याचे प्रमाण वदिसेंवदिस िाढतच असणे,
दुष्ट्काळ वनिारणाथच र्ासनाकडू न कोणत्याही ठोस उपाययोजना
होत नसणे, मागील िषी डाळीचे भाि मोठ्या प्रमाणात िाढल्यामुळे
र्ासनाने डाळ िगीय वपकाांच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दे ण्याचे
धोरण स्स्िकारले, यािषी तुरीचे विक्रमी उत्पादन होणे, र्ासनाच्या
चुकीच्या धोरणामुळे बाजारपेठेतील तुरीचे भाि मोठ्या प्रमाणािर
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कोसळणे, र्ासनाने आधारभूत हकमतीने तुर खरे दी करण्याचा
वनणचय घे णे, मात्र तुर खरे दीबाबत कोणतेही वनयोजन नसल्यामुळे
तुर उत्पादक र्ेतकऱ्याांना मोठा त्रास सहन करािा लागणे, राज्यात
लाखो म्क्िटल तुर खरे दी केंद्रािर खरे दीच्या प्रवतक्षे त असणे, तुर
उत्पादक र्े तकरी आठ ते दहा वदिस राांगेत तुर खरे दीच्या प्रवतक्षे त
असणे, तुर उत्पादक र्ेतकऱ्याांना पैसे वमळण्यासाठी १५
वदिसाांपेक्षा जास्त कालािधी िाट पाहण्याची िेळ ये णे, कमचचारी
आवण व्यापारी याांच्या सांगनमतामुळे र्ेतकऱ्याांना कमी भािाने
स्थावनक व्यापाऱ्याांना तुर विक्री करण्याची िेळ ये णे, काांदा,
हरभरा, कापूस आवण सोयाबीन उत्पादक र्ेतकरीसुध्दा मोठ्या
प्रमाणािर अडचणीत असणे, र्ासनाने र्े ती मालाचे भाि स्स्थर
ठे िण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नसल्यामुळे
र्े तकऱ्याांमध्ये र्ासनविरोधी सांतापाची भािना असणे, र्े जारील
कनाटक सारख्या राज्याने र्े ती मालाला बोनस दे ण्याचे धोरण
स्स्िकारणे, मात्र महाराष्ट्रासारख्या कृ वषप्रधान राज्यात र्े तीमालाला
बोनस दे ण्याचे कोणतेही धोरण नसणे, आर्कथक सांकटात
सापडलेल्या र्ेतकऱ्याांना वदलासा दे ण्यासाठी कजचमार्ी करण्याची
मागणी मोठ्या प्रमाणािर होत असणे, उत्तर प्रदे र्ात सत्तेिर
आल्यास कजचमार्ी करु अर्ी घोषणा करण्यात ये णे, मात्र याच
धतीिर महाराष्ट्रातील र्े तकऱ्याांना कजचमार्ी आवण वबनव्याजी
कजच दे ण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना होत नसणे, आर्कथकदृष्ट्या
ग्रासलेल्या राज्यातील र्े तकऱ्याांना वदलासा दे ण्यासाठी र्ासनाने
कजचमार्ी करुन वबनव्याजी कजच उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी
कराियाची तातडीची उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
(ख) (बुधिार, वदनाांक ८ माचच , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्च विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
श्री.सुवजतहसह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , डॉ.अपूिच वहरे ,
श्री.तानाजी सािांत, प्रा.अवनल सोले,
गोवपवकसन बाजोवरया,
प्रविण दरे कर, ॲड.अवनल परब,
रहिद्र र्ाटक, वि.प.स. याांचा
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "राज्यात जनसहभागातून ि विविध कायच कारी सांस्थाांच्या
सहकायाने जलयुक्त वर्िार योजना यर्स्िी होणे, सदर योजना
तळागाळातील र्े तकऱ्याांपयं त पोहचविण्यासाठी अवधक वनधी
उपलब्ध करण्याची आिश्यकता, जलसांपदा विभागाकडू न मोठ्या
प्रमाणािर जुन्या प्रस्तािाांना प्रर्ासकीय मान्यता दे ऊन कामाांना
गती दे ण्याचा होत असलेला प्रयत्न, मोठ्या प्रमाणात भूसांपादनाची
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कामे हाती घेणे, निीन प्रस्तािाांना मोठ्या प्रमाणािर वनधी उपलब्ध
होण्याची आिश्यकता, राज्य सरकारने वलर् (LIIF) इवरगेर्नच्या
माध्यमातून नाबाडच कडू न रक्कम रुपये १२,७७३ कोटी रुपयाांचे
कजच घे णे, जलसांपदा विभागामार्चत मोठ्या प्रमाणािर सुरू
असलेले प्रकल्प ि अपुऱ्या स्स्थतीत असलेले प्रकल्प लिकरात
लिकर पूणच करण्याची आिश्यकता, कवनष्ट्ठ अवभयां त्याांची मोठ्या
प्रमाणािर भरती करणे ि वरक्त पदे तात्काळ भरण्याची
आिश्यकता, र्े तकऱ्याांच्या कृ षीपांपाांच्या जोडणीचे प्रस्ताि जलद
गतीने कायास्न्ित केल्याने मागील ५ िषांपासूनची कृ षीपांपाांची
प्रवतक्षा यादी १ ते २ िषांिर ये णे, प्रवतक्षा यादीमधील र्े तकऱ्याांना
तातडीने िीजपुरिठा करण्याची आिश्यकता, जलयुक्त वर्िार ि
हसचन योजना मोठ्या प्रमाणािर अांमलात आणल्याने रब्बी वपकात
झालेली िाढ, कृ षी मालािर प्रवक्रया उद्योग उभे करण्याची
कायच िाही अवधक िेगाने करण्याची आिश्यकता, वपक विमा
योजनेत राज्यातील र्ेतकऱ्याांनी मोठ्या प्रमाणात घे तलेला सहभाग,
र्े तकऱ्याांच्या उत्पन्निाढीस चालना वमळािी, त्याांना मुबलक पाणी
वमळािे ि अविरत िीजपुरिठा व्हािा या दृष्ट्टीने र्ासनाने केलेल्या
विविध योजनाांमळ
ु े राज्यातील र्े तकरी आर्कथकदृष्ट्या सक्षम होत
असल्याचे वनदर्च नास ये णे, राज्य सुजलाम्-सुर्लाम् होण्याच्या
दृष्ट्टीने र्े तकरी हा केंद्रहबदू मानून त्याला स्िबळािर उभे
करण्याच्या दृष्ट्टीने र्ासनाने अिलांवबलेले धोरण अवधक प्रभािी
करण्याची आिश्यकता ि र्ासनाने त्याबाबतीत कराियाची
उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) (१) श्री. वकरण पािसकर, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्स्थत करतील.
"राज्यात अन्न, दुध, र्ळे , भाज्या, खाद्यतेल ि तत्सम खाद्य
पदाथांमध्ये होणारी भे सळ रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, अन्न
पदाथांमध्ये िापरण्यात ये णारे रां ग वनकृ ष्ट्ट दजाचे असल्याने अनेक रोगाांचा
प्रादुभाि होणे, अन्न ि औषध प्रर्ासनात कमचचारी, प्रयोगर्ाळा ि तत्सम
साधनाांचा अभाि असणे, मुांबईसह प्रमुख र्हराांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुध
भे सळ होणे, अन्न भेसळ करणाऱ्याांच्या बाबतीत कायद्यात असणाऱ्या
तरतुदी वर्क्षा, दां ड अवधक प्रभािी करणे, याबाबत र्ासनाने कराियाची
कायच िाही ि उपाययोजना."
(२)

प्रा. अवनल सोले, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्थत करतील.
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"चां द्रपूर वजल्यात आरोगय सुविधे चा अभाि असणे, वजल्यात ५८
प्राथवमक आरोगय केंद्र ि ३३९ प्राथवमक आरोगय उपकेंद्र, ३ उपवजल्हा
रुगणालय ि १० ग्रामीण रुगणालय असणे, तसेच मूल, िरोरा, वचमूर या
उपवजल्हा रुगणालयातील िगच-१ ि िगच-२ ची तज्ञ डॉक्टराांची पदे वरक्त
असणे, उपवजल्हा रुगणालयातील िगच-१ ची ३ पदे मांजरू असून त्यापैकी
एकच पद भरण्यात आलेले असणे, िगच-२ ची २९ पदाांपैकी ११ पदे वरक्त
असणे ि वजल्हा सामान्य रुगणालयात १६६ पदे वरक्त असल्यामुळे
रुगणाांिर योगय उपचार न होणे, सदर डॉक्टराांची ि कमचचाऱ्याांची वरक्त
पदे तातडीने भरण्याची आिश्यकता, याबाबत र्ासनाने कराियाची
कायच िाही ि उपाययोजना."
विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : ८ माचच, २०१७.

उत्तमहसग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.
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