
  

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक ६६  माचचमाचच, २०१८, २०१८  
((दपुारीदपुारी  १२१२..००००  वाजवाजताता)) 

  
  

  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 

  (क) मराठी भाषा मंत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्िये मराठी र्ाषा विर्ागाचा सन 
२०१६-२०१७ या वित्तीय िषातील 
योजनांतगभत आवि योजनेत्तर योजनांिरील 
िैधावनक विकास मंडळवनहाय (अविर्ाज्य 
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (ख) सहकार, पणन व 
वस्त्त्रोद्योग मंत्री 

: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्िये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विर्ागाचा सन २०१६-२०१७ या वित्तीय 
िषातील योजनांतगभत आवि योजनेत्तर 
योजनांिरील िैधावनक विकास मंडळवनहाय 
(अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा बवत्तसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने – 
   (सोमिार, वदनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्चविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची 
वनिेदने) (अनकु्रमांक (१) ते (५)) – 

   (१) सिचश्री.जयंत पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. याचं्या पुढील 
वनकडीच्या सािभजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक २ 
िर मखु्यमंत्री वनिेदन करतील:- 

    "निी मंुबई विमानतळासाठी जवमनींसह खाडीिर र्राि 
टाकून खाडीच्या पाण्याचा मूळ प्रिाह बंद केल्याने पािी शहरात 
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घुसून पूरजन्यस्थिती वनमाि होण्याची    झालेली शक्यता." 
   (२) श्री.सतीर् चव्हाण, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या 

सािभजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ५ िर 
मखु्यमंत्री वनिेदन करतील:- 

    "मौजे मथसाजोग (ता.केज, वज.बीड) येिील पवरसरात 
चोऱ्या, मुलींची छेडछाड, तसेच शेतकऱ्याचं्या शेतातील शेतमाल 
माल जाळून टाकण्याचे प्रमाि िाढले असल्यामुळे सदर 
पवरसरातील गुन्हेगारांचा बंदोबथत करून गुन्हेगारांसोबत लागेबंधे 
असिाऱ्या पोलीसांची तेिून बदली करण्याची होत असलेली 
मागिी." 

   (३) श्री.विक्रम काळे, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या सािभजवनक 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ४ िर र्ालेय वर्क्षण 
मंत्री वनिेदन करतील:- 

    "मराठिाडा कवनष्ट्ठ महाविद्यालयीन वशक्षकांनी विविध 
मागण्यासंाठी वदनांक २ फेबु्रिारी, २०१८ रोजी केलेले कामबंद 
अंदोलन." 

   (४) श्री.जयिंतराि जाधि, वि.प.स. याचं्या पुढील वनकडीच्या 
सािभजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ३ िर 
आवदिासी विकास मंत्री वनिेदन करतील:- 

    "इगतपुरी (वज.नावशक) येिे दळििळिाची साधने ि तज्ञ 
क्रीडा प्रवशक्षकांची उपलब्धता नसल्याचे कारि देिून येिील क्रीडा 
प्रबोवधनी काबंळगांि (वज.पालघर) येिे सुरू करण्याचा प्रथताि 
विचाराधीन असिे." 

   (५) श्री.अमरससह पंवित, वि.प.स. याचं्या पुढील वनकडीच्या 
सािभजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक १ िर विमकु्त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विरे्ष मागास 
प्रिगच कल्याण मंत्री वनिेदन करतील:- 

    "सन २०१७-१८ या शैक्षविक िषात प्रिेवशत मागासिगीय 
विद्यार्थ्यांचे र्ारत सरकार वशष्ट्यिृत्ती, वशक्षि शुल्क, पवरक्षा शुल्क 
ि इतर वशष्ट्यिृत्ती योजनांच्या अंमलबजाििीमध्ये संभ्रम वनमाि 
होिे." 

पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (१) (मंगळिार, वदनांक २७ फेब्रिुारी, बधुिार, वदनांक २८ फेब्रिुारी,   

गरुुिार, वदनांक १ माचच ि सोमिार, वदनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेली लक्षिेधी 
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सचूना) –  
   श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे गहृवनमाण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 
   "मंुबई उपनगरातील गोरेगांि येिील वसध्दािभ नगरमधील पत्रा 

चाळीचा पुनर्विकास प्रकल्प २००६ मध्ये एका विकासकाने हाती घेिे, परंतु 
वदलेल्या मुदतीत सदर प्रकल्प पूिभ न होिे, ६६८ रवहिाशांना िाऱ् यािर सोडत 
म्हाडासाठीचे अवतवरक्त गाळेही न देिे, सन २०११ मध्ये या प्रकल्पात मोठा 
गैरव्यिहार झाल्याचे उघड झाल्याचे म्हाडाच्या मंुबई मंडळाने कोटयिधीची 
फसििूक करिाऱ् या विकासकाला नोटीस बजािण्यात आल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशभनास येिे, सदर नोटीसीला उत्तर 
न वमळाल्यास प्रकल्पाची ४७ एकर जागा ताब्यात घेण्याचा घेतलेला वनिभय, 
त्याचबरोबर या विकासकांविरोधात गुन्हा दाखल करुन विकासकाला 
काळया यादीत टाकण्यात यािे, असे वनदेश गृहवनमाि राज्यमंत्री यांनी म्हाडा 
अवधकाऱ् यांना देिे, या वनिभयानुसार म्हाडाने सदरच्या जवमनीचा ताबा घेऊन 
तातडीने हा प्रकल्प पूिभत्िास नेण्याची आिश्यकता, तसेच संबवधत 
विकासकािर गुन्हा दाखल करुन काळ्या यादीत टाकण्याची कारिाई 
करण्याची वनतांत गरज, याबाबत शासनाने केलेली ि कराियाची कायभिाही 
ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (२) (मंगळिार, वदनांक २७ फेब्रिुारी, गरुुिार, वदनांक १ माचच ि सोमिार, 
वदनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  

   सिचश्री. जयिंतराि जाधि, अमरससह पंवडत, नरेंद्र पाटील, धनंजय मंुडे, 
आर्वक अनंत गाडगीळ, सिभश्री. शरद रिवपसे, संजय दत्त, अशोक ऊफभ  र्ाई 
जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
अन्न ि औषध प्रर्ासन मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मंुबईतील मुलंुड येिील फोर्वटस ि िाशी येिील वहरानंदानी खाजगी 
रुग्िालयात अॅन्जीओप्लाथटीसारख्या हृदयरोग उपचारातील महत्िाच्या 
प्रवक्रयेमध्ये यापूिी िापरलेल्या सामुग्रीचा िापर करून रुग्िांची फसििूक 
करीत असल्याचे अन्न ि औषध प्रशासनाच्या तपासिीअंती सदरील प्रकार 
उजेडात येिे, या गंर्ीर प्रकाराची दखल घेऊन शासनाने राज्यर्रातील सिभच 
रुग्िालयांची चौकशी करण्याबाबत घेतलेला वनिभय, तसेच मंुबईतील िांदे्र 
येिील वललािती, मुलंुड येिील फोर्वटस, अंधेरीचे कोवकलाबेन अंबानी, 
परळचे ग्लोबल, पिईमधील वहरानंदानी आवि वगरगािातील सर 
एन.एच.रुग्िालयाकडून िैद्यकीय उपकरिांिरील छापील  वकमतीपेक्षा 
अवधक सकमत रुग्िाकंडून िसूल करण्यात येऊन रुग्िांची वपळििूक करीत 
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असल्याची बाब उजेडात येिे, त्याचप्रमािे बीएसईएस ब्रम्हकुमारी 
रुग्िालयानेही रुग्िांकडून शुल्क न घेता कॅिेटरचा पुनिापर केल्याचे उघड 
होिे, हे कॅिेटर रुग्िालयांना ७ ते ९ हजार रुपयांना घाऊक सकमतीत वमळिे, 
पवहल्या रुग्िासंाठी २२ ते २५ हजार एमआरपीने विकिे, मात्र त्याचा 
पुनिापर करतानाही ११ ते २० हजार रुपये इतकी सकमत लािण्यात येिे,  
राज्यशासनाने जसलोक, ब्रीच कॅण्डी, बॉम्बे हॉस्थपटल, वललािती, 
हरवकसनदास, सहदजुा अशा अनेक खाजगी धमादाय रुग्िालयांना माफक 
दरात जागा वदलेली असिे, त्याबदल्यात त्यांच्यािर घालण्यात आलेल्या 
अटीनुसार गरीब रुग्िानंा सिलतीच्या दरात आरोग्य सुविधा पुरविण्याची 
त्यांच्यािर जबाबदारी असिे, सदरील धमादाय रुग्िालयांबद्दल िारंिार 
तक्रारी येऊनही कोितीच कारिाई करण्यात न येिे, वनयमानुसार सदर 
रुग्िालयांना एकूि खाटांच्या २० टक्के खाटा गरीब रुग्िांसाठी आरवक्षत 
ठेििे, थिथत दरात औषधे उपलब्ध करिे बंधनकारक असिे, परंतु सदर 
रुग्िालये वनयम तोडून कागदोपत्री पुरािे न ठेिून आरवक्षत खाटांची सुविधा 
इतर रुग्िांना पुरवित असिे, यामध्ये कागदोपत्री खोटा वरपोटभ करत 
असल्याचे आढळून येिे, मा.मुख्यमंत्री यांनी अशा प्रकारचा गैरव्यिहार 
रोखण्याच्या दृष्ट्टीने रुग्िांचा रेशनकाडभ तसेच दावरद्रयरेषेखालील असल्याचा 
पुरािा ऑनलाईन तपासण्याचे सॉफ्टिेअर तयार करण्याचे संबवधताना 
सूचना देिे, त्यांच्याकडेही सदर रुग्िालये  कानाडोळा करीत असिे, यामुळे 
शासन वनिभय जारी करून देखील सदर रुग्िालये  शासनास दाद देत 
नसल्याचे आढळून आल्याने राज्यातील रुग्िांमध्ये ि जनमानसात पसरलेली 
वचडीची ि असंतोषाची र्ािना, याकवरता राज्यशासनाने खाजगी ि धमादाय 
रूग्िालयाकडून गरीब रुग्िांची होत असलेली फसििूक रोखण्याबाबत ि 
सदरील रुग्िालयाच्या गैरव्यिहाराबाबत तातडीने कराियाची कारिाई ि 
याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (३) (बधुिार, वदनांक २८ फेब्रिुारी ि सोमिार, वदनांक ५ माचच, २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेली 
लक्षिेधी सचूना) –  

   सिचश्री. जयंत पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "उरि तालुक्यातील (वज.रायगड) जेएनपीटी, ससगापूर पोटभ आवि 
येिे असलेल्या इतर बंदरांमध्ये नोकरी र्रतीमध्ये प्रकल्पग्रथत आवि 
थिावनकांिर नेहमी होत असलेल्या अन्यायाच्या वनषेधािभ नोकरी ि व्यिसाय 
बचाि सवमती, उरि (वज.रायगड) यानंी वदनाकं २ फेबु्रिारी, २०१८ रोजी 
ससगापूर पोटभ िर महामोचा काढण्यात येिे, जेएनपीटी बंदराच्या उर्ारिीसाठी 
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उरि तालुक्यातील प्रकल्पग्रथतांनी आपल्या जवमनी किडीमोल सकमतीत 
वदलेल्या असून आज त्याच प्रकल्पग्रथतांना नोकरीपासून िंवचत ठेिण्यात 
येिून रू्वमपुत्रािर अन्याय करण्यात येिे,  ससगापूर पोटभ मधील परप्रांतीयांना 
नोकरीिरून त्िरीत काढिे, वसगांपूर पोटभ मध्ये १८ गाि प्रकल्पग्रथत ि 
तालुक्यातील नोकर र्रती करािी, मेवडकल झालेल्या ८० ि ७०० 
प्रकल्पग्रथतांना त्िरीत नोकरी देिे, कथटम खात्यानंी जारी केलेली 
डी.पी.डी.धोरिाची अवधसूचना रद्द करािी, ससगापूर पोटभने नविन शेिा, 
हनुमान कोळीिाडा, पािजे, जसखार या गािांना दत्तक घ्यािे, 
प्रकल्पग्रथतांसाठी ियाची अट ३४ िषभ ि वशक्षिाची अट दहािी करािी, 
जेएनपीटी ि ससगापूर पोटभ बावधत मच्छीमारानंा नुकसान र्रपाई देण्यात 
यािी, एन.एस.आय.जी.टी. (३३० वमटर) बंदरात (वड.पी.िल्डभ) र्रती 
केलेल्या ४०० परप्रांवतय कामगारानंा त्िरीत काढून टाकिे ि प्रकल्पग्रथत ि 
थिावनकांची र्रती करािी, जेएनपीटी बंदराच्या अंतगभत येिाऱ्या  इतर 
बंदराने सी.एस.आर. फंडाचा िापर प्रकल्पग्रथत गािांच्या विकासासाठी 
करािा इत्यादी मागण्या करण्यात येिे, डी.पी.डी. धोरिामुळे हजारो थिावनक 
बेरोजगार होिार असल्याने त्याचं्यािर उपासमारीची िेळ आली असिे, 
सबब सदर प्रकल्पग्रथत ि थिावनकांना न्याय देण्यासाठी शासनाने कराियाची 
कायभिाही ि उपाययोजना." 

  (४) (बधुिार, वदनांक २८ फेब्रिुारी, गरुुिार, वदनांक १ माचच ि सोमिार, 
वदनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  

   सिचश्री. धनंजय मुंिे, जयिंतराि जाधि, सुवनल तटकरे, हेमंत टकले, 
अमरससह पंवडत, सवतश चव्हाि, अॅड. वनरंजन डािखरे, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे अन्न ि औषध प्रर्ासन  
मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्य शासनाने महसुली उत्पन्नाचा विचार न करता जन आरोग्याचे 
वहत लक्षात घेऊन गुटखा ि पानमसाला याबरोबरच सुगंवधत सुपारी, सुगंवधत 
तंबाखू ि खरा यािरही बंदी घातलेली असिे, एकीकडे तंबाखूजन्य 
पदािांच्या र्यंकर दषु्ट्पवरिामांचा विचार करुन राज्य शासनाकडून विविध 
उपाययोजना केल्या जात असताना या बंदी आदेशाची प्रर्ािी 
अंमलबजाििी होत नसल्याचे सचताजनक वनरीक्षि तज्ञांकडून नोंदविले 
जािे, बंदी असतानाही गुटखा ि तत्सम अन्नपदािांच्या विक्रीत वदिसेंवदिस 
िाढ होत असिे, अन्न ि औषध प्रशासनाने सन २०१२-२०१३ ि सन २०१६-
२०१७ मध्ये अनुक्रमे २०.७४ कोटी ि २२.९८ कोटी रुपयांचा गुटखा ि 
तत्सम प्रवतबंवधत पदािांचा साठा जप्त केल्याच्या कायभिाहीिरुन तज्ज्ञांनी 
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नोंदविलेल्या वनरीक्षिाला पुराव्यासह दजुोरा वमळाला असिे, अन्न ि औषध 
प्रशासनातील भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्याचं्या आवशिादाने दररोज शेकडो रक गुटखा 
राज्यात दाखल होत असिे, गुटखा तथकर आवि अन्न ि औषध 
प्रशासनातील काही भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्याचं्या संगनमताने गुटखा तथकरी ि विक्री 
राज्यात अिैधपिे सुरु असल्याचे लोकप्रवतवनधींनी उदाहरिासह त्याचं्या 
वदनांक २७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी ि वदनांक १० वडसेंबर, २०१७ रोजीच्या 
पत्रान्िये शासनाच्या वनदशभनास आिून तथकर आवि यात सामील 
असलेल्या भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्यांची गुन्हे अन्िेषि विर्ाग ि लाचलुचपत 
प्रवतबंधक विर्ागामाफभ त चौकशी करण्याची मागिी केलेली असिे, परंतु, 
भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी त्याच खात्यामाफभ त म्हिजे अन्न ि 
औषध प्रशासनामाफभ त चौकशी सुरु करण्यात येिे, त्यामुळे लोकप्रवतवनधी 
यांनी वदनांक ७ फेबु्रिारी, २०१८ रोजी या वनिभयाचा फेरविचार करुन ही 
चौकशी गुन्हे अन्िेषि विर्ाग ि लाचलुचपत प्रवतबंधक विर्ागामाफभ त 
करण्याची मागिी केलेली असिे, शासन पातळीिरुन या सिांना पाठीशी 
घालण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त केला जािे, विशेषत: ठािे 
वजल्यातील वर्िंडी, वमरा-र्ाईंदर या र्ागात तथकर मोठ्या प्रमािात सक्रीय 
असिे, एकूिच राजकीय इच्छाशक्तीचा अर्ाि, पोलीस आवि अन्न ि 
औषध प्रशासनातील भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्यांिर कारिाई करण्यास शासन 
पातळीिरुन होिारी टाळाटाळ, यामुळे गुटखा ि तंबाखूजन्य पदािभ बंदी 
आदेशाची अमंलबजाििी प्रर्ािीपिे राज्यात होत नसल्यामुळे सिेक्षिातून 
नोंदविलेल्या आकडेिारीपेक्षा वकतीतरी प्रचंड प्रमािात कॅन्सर रुग्िसंख्येत 
िाढ होण्याची व्यक्त केली जात असलेली र्ीती, यामुळे राज्यात वनमाि 
झालेला असंतोष, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कारिाई ि 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (५) (गरुुिार, वदनांक १ माचच ि सोमिार, वदनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेल्या लक्षिेधी 
सचूना) – (अनकु्रमे (५) ते (७)) – 

   श्री. जगन्नाथ सर्दे, अॅड. वनरंजन डािखरे, सिभश्री. आनंद ठाकूर, नरेंद्र 
पाटील, धनंजय मंुडे, जयिंतराि जाधि, सुवनल तटकरे, हेमंत टकले, 
अमरससह पंवडत, सवतश चव्हाि, रसिद्र फाटक, संजय दत्त, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.वकरि पािसकर, ॲड. राहुल नािेकर, सिभश्री.जयदेि 
गायकिाड, ख्िाजा बेग, रामराि िडकुते, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "वर्िंडी (वज.ठािे) येिील नागाि-गायत्रीनगर पवरसरातील सरदार 
कंपाउंडमध्ये प्लास्थटक रं्गाराची गोदामे असून, त् यापैकी एका गोदामाला 
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वदनांक ३१ जानेिारी, २०१८ च्या पहाटे लागलेल्या आगीने र्ीषि रूप धारि 
केल्याने आसपासची अन्य गोदामे ि सहा झोपड्या आगीच्या र्क्ष्यथिानी 
पडल्यािर वदिसर्र आग धुमसत असताना कोितीही जीवित हानी झालेली 
नसली तरीही सुरवक्षततेसाठी आसपासच्या रवहिाश्यांचे थिलांतरि करािे 
लागलेले असिे, मनोर-िाडा-वर्िंडी या राष्ट्रीय महामागािर िाडा 
तालुक्यातील पाली येिे रं्गाराची अनेक गोदामे असिे, सदर गोदामे ही 
रथत्यािरच रं्गारमाफीयांनी िाटलेली असल्याने या गोदामांमुळे र्विष्ट्यात 
मोठा अपघात होण्याची शक्यता असिे, तसेच पाली हे रहदारीचे मध्यिती 
वठकाि असून येिे मोठया प्रमािात रं्गार गोळा करिारी िथती 
महामागानजीक वनमाि झालेली असिे, त्यामुळे यावठकािी िाथतव्य 
करिाऱ् या नागवरकाचं्या जीिाला धोका वनमाि झालेला असिे, वदनांक १३ 
फेबु्रिारी, २०१८ रोजीच्या मध्यरात्री ठाण्याजिळील मंुब्रा, वशळ पवरसरातील 
खान कंपाऊंड मधील प्लास्थटक गोदामाला आग लागलेली असताना या 
वठकािी असलेल्या वसलेंडरचा थफोट झाल्याने या आगीने रौद्र रूप धारि 
करिे, या आगीतही मोठ्या प्रमािात वित्तहानी झालेली असिे, वशळफाटा 
पवरसरात खाजगी मालकीच्या जागेिर अशी अनेक गोदामे एकमेकांना खेटून 
असताना सुरवक्षततेच्या दृष्ट्टीने येिे कोितीही उपाययोजना करण्यात 
आलेली नसिे, याच वदिशी डोंवबिली जिळील संदप-बेतिडे येिील 
रुििाल ग्रुपच्या गोदामालाही आगी लागल्याने त्यावठकािी काम करिाऱ् या 
कामगारांची पळापळ झालेली असिे, आजवमतीस ठािे वजल्यात वर्िंडी हे 
सिात मोठे गोदामाचे आगर असून इतरत्र असलेली गोदामे ि विशेषतः 
रं्गाराची, प्लास्थटकची गोदामे आग लागण्यास कारिीरू्त ठरत असताना, 
अशा गोदामांची अवधकृतता िा सुरक्षा याबाबींकडे थिावनक प्रशासनाने 
दलुभक्ष केल्याने या गोदामांचा नागरी िथतीला धोका वनमाि झालेला असिे, 
ठािे वजल्याच्या सिभच शहर ि पवरसरातील अशा अवधकृत, अनवधकृत 
गोदामांची तपासिी करून त्यापैंकी सुरक्षा ि सुरवक्षतता यासंदर्ात ज्यांनी 
शासकीय वनयमांचे उल्लंघन केलेले असेल अशा गोदामांिर ि त्यांना 
पाठीशी घालिाऱ् या  सिभ संबंवधतांिर तातडीने कठोर कायदेशीर  कारिाई 
करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (६) श्री. रसिद्र फाटक, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या 
ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "वदनांक १३ जानेिारी, २०१८ रोजी पारनाका (ता.डहािू वज.पालघर) 
येिील समुद्रात कॉलेज सुटल्यानंतर बोटीमधून वफरण्याकवरता गेलेल्या 
के.एल.पोंदा हायथकूलच्या ४० विद्यार्थ्यांची बोट उलटल्याची दघुभटना घडिे, 
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सदर दघुभटनेत ३ विद्यािी मृत्यूमूखी पडिे, सदर विद्यािी बोटीच्या टपािर 
चढून सेल्फी घेताना बोट एकाच बाजूला झुकल्याने बोट बुडाल्याची घटना 
घडिे, सदरहू बोट बेकायदेशीरपिे सुरु असल्याचे तसेच सदर बोटीमध्ये 
कोित्याही प्रकारच्या सुरवक्षततेच्या उपाययोजना नसल्याचे वनदशभनास येिे, 
तसेच २६/११ नंतर सागरी सुरके्षबाबत शासन आजही उदासीन असल्याचे या 
दघुभटनेमुळे थपष्ट्ट होिे, डहािूचा वकनारा नेहमीच पयभटकांना आकर्वषत करीत 
असल्याने ि िषभर्रात पयभटनाचे चार ते पाच हंगाम येत असल्याने येिे 
पयभटकांची गदी होत असतानाही पयभटकाचं्या सुरवक्षततेबरोबरच त्यांना 
सोयीसुविधा पुरविण्याकडे प्रशासनाचे दलुभक्ष होत असिे, विविध वठकािी 
अशाप्रकारे बोट उलटून पयभटकांचा मृत्यू होण्याच्या घटना घडिे, जलपयभटन 
करिाऱ्या ि समुद्र वकनारी वफरण्याकवरता येिाऱ्या पयभटकांची सुरक्षा 
िाऱ्यािर असिे, प्रत्येक सागरी पोवलस ठाण्याकडे एका थपीड बोटीसह, 
अद्याित सामुग्री, एक हेवलकॉप्टर आवद सुविधा देण्याचे गृहविर्ागाने 
पवरपत्रकाद्वारे जाहीर करुनही अद्यापही त्याची प्रत्यक्षात पूतभता झालेली नसिे, 
याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुभक्ष, पवरिामी पयभटकांमध्ये 
पसरलेले वर्तीचे ि घबराटीचे िातािरि, याबाबत शासनाने गांर्ीयाने लक्ष 
घालून समुद्र वकनाऱ्यावर सुरवक्षततेच्या दृष्ट्टीने उपाययोजना करण्याची 
वनतांत आिश्यकता तसेच सदर दघुभटनेप्रकरिी बोट मालकांिर सदोष 
मुनष्ट्यिधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येऊन दघुभटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या 
विद्यार्थ्यांच्या पालकानंा आर्विक मदत देण्याबाबत शासनाने कराियाची 
कायभिाही, याबाबत शासनाची प्रवतवकया ि रू्वमका." 

  (७) सिचश्री. रामहरी रुपनिर, शरद रिवपसे, अशोक ऊफभ  र्ाई जगताप, संजय 
दत्त, श्रीमती हुथनबानू खवलफे, सिभश्री. आनंदराि पाटील, हवरससग राठोड, 
आर्वक. अनंत गाडगीळ, प्रा. जोगेन्द्र किाडे, सिभश्री. जनादभन चांदरूकर, 
अमरनाि राजूरकर, सुर्ाष झाबंड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे दगु्धविकास मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील दधू पािडर आवि बटरवनर्वमती करिाऱ् या बहुतांश 
कंपन्यांनी गाईच्या दधुाची खरेदी िांबविल्याने राज्यात हजारो वलटर दधू 
अवतवरक्त होत असल्याची धक्कादायक मावहती माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये 
िा त्या दरम्यान वनदशभनास येिे, ग्रामीि र्ागातून संकवलत झालेले दधू 
खाजगी  आवि सहकारी संघानी स्थिकारण्यास असमिभता दशभविण्यास सुरु 
केलेली असिे तसेच प्रवतवलटर दधूदरात चार रुपयांची कपातही केल्याने 
सहकारी दधू संघ आर्विक कोंडीत सापडलेले असिे, शेजारील कनाटक 
राज्यामध्ये दधुाचे प्रवतवलटर पाच रुपये अनुदान राज्य शासन देत असिे, 
त्यामुळे वलटरला २५ ते २७ रुपये दर देिे शक्य होत नसिे, मात्र महाराष्ट्र 



9 

 

 

राज्यशासनाने दधूाचे दर िाढिून वदल्यािर कोितीही जबाबदारी घेतलेली 
नसिे त्यामुळे शासनाने अनुदान देण्याची सकिा दराविषयीचे धोरि 
बदलण्याची आिश्यकता, ज्याप्रमािे राज्यात तूर ि अन्य डाळी अवतवरक्त 
झाल्यािर सरकार खरेदी करते त्याचप्रमािे अवतवरक्त दधूही सरकारने खरेदी 
करािे अशी मागिी दधू संघाने केलेली असूनही शासन याबाबत आिश्यक 
कायभिाही करीत नसल्याने त्यांच् यामध्ये वनमाि झालेली उदे्रकाची र्ािना, 
याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (८) (सोमिार, वदनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्चविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) – 

   श्री. संजय दत्त, श्रीमती हुथनबानू खवलफे, सिभश्री.शरद रिवपसे, अशोक 
ऊफभ  र्ाई जगताप, रामहरी रुपनिर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे उद्योग मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राजापूर तालुक्यातील नािारसह पंचिीस गािांमध्ये राज्य आवि 
कें द्र सरकारद्वारे प्रथतावित वरफायनरी प्रकल्प आिण्याचा घाट घालण्यात 
येिे, नािारसह अन्य सिभच गािांतून या प्रकल्पाविरोधात मोठ्या प्रमािात 
जनमत तयार होिे, आंबा बागायती के्षत्र असलेल्या या वनयोवजत 
प्रकल्पथिळी जनतेने सातत्याने आदंोलनाच्या माध्यमातून विरोध दशभविलेला 
असिे, राज्य सरकारने यासंदर्ातील रू्संपादनाचे काम हाती घेतल्यािर हा 
विरोध अवधकच तीव्र होिे, नािार पवरसरातील प्रत्येक कुटंूबातनू या 
प्रकल्पाला विरोध होत असिे, जमीन खरेदीच्या माध्यमातून वरफायनरी 
प्रकल्पातील दकुानदारी मोठ्या प्रमािात सुरू असिे, या र्ागातील 
जनतेकडून होिारा तीव्र विरोध लक्षात घेता शासनाने सदरील प्रकल्पाबाबत 
आपली रू्वमका थपष्ट्ट करुन तातडीने याबाबत कराियाची कायभिाही ि 
याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया." 

सहा : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विरे्ष उल्लेख - (असल्यास). 
 

 

- मध्यंतर - 
सात : राज्यपालांच्या अवभभाषणािर चचा व उत्तर (रे्िटचा वदिस). 
आठ : सन २०१७-२०१८ च्या परुिणी मागण्यांिर चचा (पवहला ि रे्िटचा वदिस.) 

  खालील मंत्रयांच्या मागण्यांिर चचा होईल. 

  १. मुख्यमंत्री. 

  २. महसूल, मदत ि पुनिभसन, सािभजवनक बाधंकाम (सािभजवनक उपक्रम 
िगळून) मंत्री. 
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  ३. वित्त ि वनयोजन, िने मंत्री. 

  ४. शालेय वशक्षि, क्रीडा ि युिक कल्याि, उच्च ि तंत्र वशक्षि, मराठी र्ाषा, 
सांथकृवतक कायभ, अल्पसंख्याक विकास ि िक्फ मंत्री. 

  ५. ग्रामविकास, मवहला ि बाल विकास मंत्री. 

  ६. आवदिासी विकास मंत्री. 

  ७. अन्न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक संरक्षि, अन्न ि औषध प्रशासन, संसदीय कायभ 
मंत्री. 

  ८. पवरिहन, खाररू्मी विकास मंत्री. 

  ९. कृषी, फलोत्पादन मंत्री. 

  १०. पािीपुरिठा ि थिच्छता मंत्री. 

  ११ सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मंत्री. 

  १२. पशुसंिधभन, दगु्धविकास ि मत्थयविकास मंत्री. 

नऊ : र्ासकीय विधेयके :- 
  (१) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंिर्: विचार ि संमत 

करणे. 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ७१ - महाराष्ट्र स्ियंअथचसहाय्ययत 

र्ाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे, 

वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ७१ - महाराष्ट्र 

थियंअिभसहास्य्यत शाळा (थिापना ि विवनयमन) (सुधारिा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदथयाचं्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन 
विचारािभ पाठविण्यात यािे." 

    (१) शालेय वशक्षि मंत्री (२) श्री. धनंजय मंुडे, विरोधी पक्ष 
नेता तिा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरंजन डािखरे, (६) श्री.अशोक ऊफभ  र्ाई जगताप, 
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वि.प.स. वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाि, 

वि.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफभ  र्ाई वगरकर, 
वि.प.स. 

   (ब) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. धनंजय मुंिे, 
वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ७१ - महाराष्ट्र 
थियंअिभसहास्य्यत शाळा (थिापना ि विवनयमन) (सुधारिा) 
विधेयक, २०१७ विधानसरे्ची सहमती घेऊन दोन्ही सर्ागृहाच्या २१ 
सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारािभ पाठविण्यात यािे." 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (२) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार पढेु सरुू, खंिर्: विचार ि 

संमत करणे. 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ६८ - महाराष्ट्र सािचजवनक विद्यापीठ 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे, 
वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ६८ - महाराष्ट्र सािभजवनक 

विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१७ खालील सदथयांच्या प्रिर 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारािभ पाठविण्यात यािे." 

    (१) उच्च ि तंत्र वशक्षि मंत्री (२) श्री. धनंजय मंुडे, विरोधी पक्ष 
नेता तिा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरंजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफभ  र्ाई जगताप, 
वि.प.स. 

    (७) श्री.सवतश चव्हाि, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफभ  र्ाई वगरकर, 
वि.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
दहा : (क) ॲि. अवनल परब, सिभश्री.प्रसाद लाड, विजय ऊफभ  र्ाई वगरकर, प्रविि 
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दरेकर, गोपीवकसन बाजोवरया, प्रा.डॉ.अवनल सोले, सिभश्री.रसिद्र फाटक, 
सुवजतससह ठाकूर, प्रा.डॉ.तानाजी सािंत, श्री.वगरीशचंद्र व्यास, वि.प.स. 
यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "मंुबई शहर ि उपनगरांचा सन २०१४ ते २०३४ या २० िषाचा 
शासनाकडे प्रलंवबत असलेला विकास आराखडा, विकास आराखड्यास  
मंजूरी न वदल्यामुळे ठप्प झालेली विकास कामे, विकास आराखड्यास त्िरीत 
मान्यता देण्याची आिश्यकता, गृहवनमाि धोरिास मान्यता देण्यास होत 
असलेला विलंब, ५०० चौ.फूटापयंतच्या मंुबईतील घरांना मालमत्ता करामध्ये 
सिलत देण्याबाबतच्या वनिभयास शासनाने त्िरीत मान्यता देण्याची 
आिश्यकता, मंुबईतील वशिडी, गोराई (बोवरिली), मावहम र्ागातील 
जैिविविधतेमुळे पानिळीने व्यापलेले के्षत्र पयभटन के्षत्र, म्हिून जावहर 
करण्याच्या वजल्यावधकाऱ्यांना वदलेल्या सूचना, तिावप वजल्हावधकाऱ्यानंी 
कोितीच कायभिाही न केल्यामुळे पानिळ के्षत्रांिर वदिसेंवदिस िाढत 
जािारी अनवधकृत बाधंकामे, मंुबई शहर ि उपनगरातील विकासक, 
मोठमोठ्या कंपन्या, मॉल्स यानंी महापावलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी 
रुपयांचा िकिलेला कर, विविध शासकीय कायालयांनी ३२० कोटी 
रुपयांपेक्षा अवधक रक्कमेची िकविलेली पािी देयके, म्हाडा िसाहतीमधील 
सदवनकांचे रुपये १५५ िरुन रु.१०२७ पयंत एवप्रल, १९९८ पासून पूिभलक्षी 
प्रर्ािाने िाढविण्यात आलेले सेिाशुल्क, म्हाडाच्या ५६ िसाहतींचा 
रखडलेला पुनर्विकास ि या िसाहतीमधील ५० िषापूिीच्या मल:वनसारि 
िावहन्या दरुुथत न केल्यामुळे पािी तंुबुन त्या वठकािी रोगराई पसरण्याचा 
वनमाि झालेला धोका, मंुबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त ि वबगर 
उपकरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पंतप्रधान आिास योजना इमारत ि 
पुनरभचना मंडळाच्या ि झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतंगभत बांधलेल्या 
इमारतीची दरुुथती, बीपीटी ि बीआयटी च्या जागेिरील धोकादायक इमारती, 
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर असल्याचे वनष्ट्पन्न होिे, 
मंुबईतील सात रथता (आिभर रोड) येिील मध्यिती कारागृहाच्या 
सुरवक्षततेसाठी कारागृहापासून ५०० वमटर पवरघातील इमारतींचा ि 
झोपडपट्टयांचा १० िषापासून खंुटलेला पुनर्विकास, िरळी येिील पे्रमनगर, 
व्ही.पी.नगर, वसध्दािभ नगर, वजजामाता नगर, मवरअम्मा नगर, इत्यासदचा 
गेल्या अनेक िषापासून रखडलेला पुनर्विकास, मंुबईतील कोळीिाड्याचें 
सीमांकन न झाल्यामुळे त्या पवरसराच्या विकासासाठी सिभसामान्य योजना 
आखण्याची आिश्यकता, मंुबईतील ॲनी बेझंट रोडिरील अटावरया मॉल 
येिे िाढत्या दहशतीमुळे त्या वठकािी तातडीने रु्यारी मागभ तयार करण्याची 
थिावनक लोकप्रवतवनधींची मागिी, र्ांडूप (प) ि इतर र्ागात डोंगर, 
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टेकड्यांच्या पायर्थ्याशी असलेल्या झोपड्यांिर दरिषी पािसाळ्यात दरडी 
कोसळून होिारे अपघात ि त्यांचेसाठी एसआरए योजना राबविण्याची 
आिश्यकता, माहे फेबु्रिारी, २०१८ च्या दरम्यान मंुबई शहरात अनेक 
वठकािी लागलेल्या आगींची चौकशी करण्याची आिश्यकता, सुर्ाषनगर 
चेंबूर येिे म्हाडा िसाहतीमध्ये विकासकानंी मागील १०-१५ िषापासून 
रवहिाश्यासंोबत करारनामे करुनही अद्यापी पुनभविकास न करता रवहिाश्याचंी 
केलेली फसििूक, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना 
विचारात घेण्यात यािी." 

  (ख) (मंगळिार, वदनांक २७ फेब्रिुारी, बधुिार, वदनांक २८ फेब्रिुारी, 
गरुुिार, वदनांक १ माचच ि सोमिार, वदनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   श्री.सवुजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, प्रा.अवनल सोले, ॲड. 
अवनल परब, सिभश्री.वगरीशचंद्र व्यास, गोपीवकसन बाजोवरया, डॉ.पवरिय 
फुके, सिभश्री.रसिद्र फाटक, वमतेश र्ांगवडया, प्रा.डॉ.तानाजी सािंत, 
श्री.विनायक मेटे, श्रीमती स्थमता िाघ, सिभश्री.नागोराि गािार, चंदरु्ाई 
पटेल, डॉ. अपूिभ वहरे, सिभश्री.प्रविि दरेकर, प्रसाद लाड, वि.प.स. यांचा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्यात जालना, परर्िी, बुलढािा, बीडसह मराठिाडा, उत्तर 
महाराष्ट्र ि विदर्ातील अनेक तालुक्यांमध्ये वदनांक ११ फेबु्रिारी, २०१८ 
रोजी िा त्यासुमारास गारपीटीचा प्रचंड तडाखा बसिे, तसेच विदर्ातील 
काही र्ागात िीज कोसळून ७ जिांचा बळी गेल्याचे ि १६ जि जखमी 
झाल्याचे वनदशभनास येिे, तूर, हरर्रा, गहू, ज्िारी ही काढिीला आलेली 
वपके आकस्थमकवरत्या गारांच् या तडाख्यात सापडल्याने रू्ईसपाट होिे, संत्रा 
आवि द्राक्ष बागांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे वनदशभनास येिे, या र्ागातील 
शेतकऱ्यांनी मेहनत करुन उर्ी केलेली वपके मातीमोल होिे, विशेषत: 
विदर्ातील बोंडअळीमुळे कापूस वपक गमािलेल्या शेतकऱ्यांचा 
गारपीटीमुळे हातातोंडाशी आलेला वपकांचा घास गेला असल्याचे ि 
शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची पीकहानी झाली असल्याचे आढळून येिे, 
नुकसानग्रथत शेतकऱ्यांच्या हानी झालेल्या वपकाचें पंचनामे करण्याचे आवि 
विमा कंपन्यानंा आकडेिारी सादर करण्याचे आदेश राज्यशासनाने वदले 
असिे, याबाबत शासनाने कायभिाही करुन गारपीटग्रथतांना तातडीने नुकसान 
र्रपाई देण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि 
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (ग) (गरुुिार, वदनांक १ माचच ि सोमिार, वदनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या 
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वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री.धनंजय मुंिे, शरद रिवपसे, सुवनल तटकरे, संजय दत्त, हेमंत टकले, 
जयंत पाटील, अशोक ऊफभ  र्ाई जगताप, कवपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र किाडे, 
सिभश्री.अमरससह पंवडत, सवतश चव्हाि, रामहरी रुपनिर, जयिंतराि 
जाधि, चंद्रकांत रघुिंशी, दत्तात्रय सािंत, विक्रम काळे, वकरि पािसकर, 
ॲड.जनादभन चांदरुकर, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्रीमती 
हुथनबानू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्वक.अनंत गाडगीळ, सिभश्री.बाळाराम 
पाटील, अमरनाि राजुरकर, सुर्ाष झाबंड, अब्दलु्लाखान दरुािी, नरेंद्र 
पाटील, प्रकाश गजवर्ये, ॲड.राहुल नािेकर, सिभश्री.सतेज ऊफभ  बंटी 
पाटील, हवरससग राठोड, आनंदराि पाटील, जयदेि गायकिाड, रामराि 
िडकुते, जगन्नाि सशदे, अमवरशर्ाई पटेल, अवनल तटकरे, मोहनराि कदम, 
आनंद ठाकूर, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्यातील शेतकरी नावपकी कजभबाजारीपिासह विविध नैसर्वगक 
आपत्तीमुळे संकटात सापडल्यामुळे  संकटात सापडलेल्या या शेतकऱ्यानंा 
वदलासा देण्यासाठी सरसकट कजभमाफीची होिारी मागिी, सरकारने 
साडेतीन िषानंतर सरसकट कजभमाफीचा वनिभय न घेता विविध अटी घालून 
केिळ दीड लाख रुपयापंयंतच्या कजभमाफीची केलेली घोषिा, ९ मवहन्यानंतर 
६० टक्के शेतकऱ्यानंाही कजभमाफीचा न झालेला लार्, ऑनलाईन 
घोटाळ्यामुळे योजनेपासून िंवचत रावहलेले पात्र शेतकरी, शासनाच्या 
कजभमाफीनंतरही राज्यात िाढत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विविध 
कारिांमुळे बाधंापासून मंत्रालयापयंत शेतकऱ्यांचे सुरु असलेले 
आत्महत्यांचे सत्र,  धमा पाटील या ८४ िषीय शेतकऱ्यािर मंत्रालयात विष 
वपऊन आत्महत्या करण्याची आलेली िेळ, आत्महत्येनंतरही त्याचं्या 
कुटंुबीयानंा शासनाकडून न वमळालेला न्याय, विदर्भ, मराठिाड्यातील हजारो 
शेतकरी कापसािर आलेल्या बोंडअळी आवि धानािरील मािा, तुडतुड्या 
रोगामुळे उद्धध्िथत होिे, या शेतकऱ्यासंाठी शासनाने जाहीर केलेले तुटपंुजे 
मदतीचे फसिे पॅकेज, पवरिामी ६ मवहन्यानंतरही शेतकऱ्यांना न वमळालेली 
मदत, वकटकनाशक फिारिी करतेिेळी विषबाधा होऊन शेतकऱ्यांचे 
झालेले मृत्यु, त्याबाबतही शासनाने दाखविलेली उदावसनता, ओखी 
िादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही शासनाकडून अद्याप न 
वमळालेली नुकसानर्रपाई, मराठिाडा, विदर्भ खानदेशातील शेतकऱ्यािंर 
गारपीट आवि िादळी िाऱ्यामुळे आलेले मोठे संकट, यामुळे त्यांची 
उद्धध्िथत झालेली वपके ि फळबागा, या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देऊन 
वदलासा देण्याऐिजी घोड्यािरुन सुरु असलेले पंचनामे, शेतकऱ्याचं्या 
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गळ्यात चोरापं्रमािे पाट्या अडकिून करण्यात आलेले पंचनामे, यामुळे 
अपमावनत झालेला राज्यातील शेतकरी, चारही बाजूने येत असलेल्या 
अथमानी संकटासोबतच सरकार सुलतानी संकट लादत असल्याची 
शेतकऱ्यांमध्ये वनमाि झालेली र्ािना, त्यांच्यात पसरलेला तीव्र असंतोष 
आवि नाराजीची र्ािना, लाळ्या-खुरकत रोगापासून बचाि करण्यासाठी 
दरिषी करण्यात येिाऱ्या लसीकरिात १४ मवहन्यांचा खंड पडल्यामुळे ६ 
िषात लसीकरिासाठी केलेला सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा खचभ िाया गेला 
असल्याची गंर्ीर बाब कें द्र सरकारच्या सवचिांनी वनदशभनास आिून वदलेली 
असिे, तसेच त्यामुळे शेतकऱ्यांचे २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान 
होण्याची कें द्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केलेली वर्ती, कजभमाफीच्या 
वनिभयाचा फेरविचार करुन सरसकट कजभमाफी, बोंडअळीग्रथत शेतकऱ्यांना 
एकरी ५० हजार रुपयांची मदत, विदर्भ, मराठिाडा ि खान्देशमध्ये गारपीटीने 
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या मदतीबरोबरच 
कोरडिाहुसाठी हेक्टरी २५ हजार, बागायतीसाठी ४० हजार ि फळबागासंाठी 
५० हजार रुपयांचे विशेष पॅकेज, त्यांना िीज वबलाची माफी, शेतीकजािरील 
व्याजमाफी ि वपककजाच्या िसुलीस थिवगती, देण्याची आिश्यकता, 
राज्यात शेतमालाला जाहीर झालेला हमीर्ाि अपुऱ्या असिे, पुरेशी खरेदी 
कें द्र सुरु न होिे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना किडीमोल दराने शेतमाल विकािा 
लागिे, राज्यातील संकटात सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्याचं्या या प्रश्नाकंडे 
शासनाचे झालेले दलुभक्ष, याबाबत शासनाने कराियाची उपाययोजना 
विचारात घेण्यात यािी." 

अकरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (१) श्री. जयिंतराि जाधि, वि.प.स. 
   "नावर्क वजल्यामध्ये १३२/३३ केव्ही अवत उच्चदाब उपकें द्राची 

स्थापना करण्याबाबत" या विषयािरील श्री.जयिंतराि जाधि ि इतर 
वि.प.स. यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमाकं २८२०६ ला वदनांक १४ वडसेंबर, 
२०१७ रोजी वदलेल्या उत्तरातून उद्धर्ििाऱ्या बाबींिर चचा उपस्थित 
करतील. 

  (२) श्री. हवरससग राठोि, वि.प.स. 
   "र्ासकीय सेिांमधील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या 

मा.उच्च न्यायालयाने वदलेल्या वनणचयाबाबत" या विषयािरील श्री.शरद 
रिवपसे ि इतर वि.प.स. यांचा तारासकत प्रश्न क्रमांक ३४९१७ ला वदनांक 
१३ वडसेंबर, २०१७ रोजी वदलेल्या उत्तरातून उद्धर्ििाऱ्या बाबींिर चचा 
उपस्थित करतील. 
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िॉ.अनंत कळसे, 
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