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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

सोमसोमिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ९९  जलुै, जलुै, २०१८२०१८  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता))  
  

 
एक : निवनिावचत सदसयाांचा शपथविधी. 
दोन : प्रश्नोत्तरे. 
तीन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 

  िने मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य जैवववववधता मंडळ यांचा  सन 
२०१६-२०१७ या वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (अ) (गरुुिार, वदनाांक ५ जलैु ि शकु्रिार, वदनाांक ६ जलैु, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवित लक्षिेधी 
सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते (५)) – 

   (१) सिशश्री. हेमांत टकले, धनंजय म ंडे, स वनल तटकरे, अमरससह पंवडत, 
नरेंद्र पाटील, वकरण पावसकर, आनंद ठाकूर, अॅड. राह ल नावेकर, 
श्री. ववक्रम काळे, अॅड. जयदेव गायकवाड, श्रीमती ववद्या चव्हाण, 
सववश्री. सवतश चव्हाण, प्रकाश गजवभये, जगन्नाथ सशदे, अरुणकाका 
जगताप, ख्वाजा बेग, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व साववजवनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

    "ग ंतवण कदारांना दरमहा वबटकॉईनच्या स्वरुपात १५ टक्के 
लाभांश देण्याच्या आवमर्षाने कोल्हापूर, सांगलीसह पश्चचम महाराष्ट्र व 
उत्तर कनाटकातील बड्या उद्योग व्यावसायकांसह अनेक नोकरदारांना 
कोट्यवधी रुपयाचा गंडा घालण्याऱ्या विपकॉईन वक्रप्टो या कवथत 
कंपनीच्या तीन मोठ्या भागीदारांकडून सववसामान्य लोकांची ३५ ते ४० 
कोटी रुपयांची केलेली फसवणूक, इंटरनॅशनल वडवजटल कंपनी 
असल्याचे भासववल्याने िटपट पैसे कमावण्याच्या मोहाला बळी 
पडलेल्या अनेक व्यावसायकांनी केवळ ववचवास व वमळणाऱ्या 
लाभांशाला बळी पडून स्वत:ची फसवणूक करुन घेणे, आतापयंत या 
कंपनीच्या तीन भागीदारांना अटक करण्यात पोवलसांना आलेले यश, 
चौकशीत या कंपनीची व्याप्ती १५ देशात असल्याचे व विपकॉईन 
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वक्रप्टो कंपनीने ८००० लोकांची फसवणूक करुन ६५ कोटी रुपयांचा 
गंडा घातल्याचे वनदशवनास येणे, गेन वबटकॉईन्स या कंपनीने 
नागवरकांची २ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण 
उघडकीस आल्यानंतर माहे मे, २०१८ मध्ये प न्हा श्ललनस्टोन कंपनीने 
मनीरेड कॉईन्सच्या माध्यमातून राज्यातील नागवरकांची आर्षथक 
फसवणूक केल्याचे प्रकरण समोर आलेले असणे, ठाणे व म ल ंड 
भागात मनी रेड कॉईन्स या कंपनीने ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक 
केल्याच्या तक्रारी स्थावनक नागवरकांनी पोवलसाकंडे केलेल्या असणे, 
तथावप, या प्रकरणी अद्याप ग न्हेगारांचा शोध घेऊन पोवलसांनी त्यांना 
अटक केलेली नसणे, त्याचा फायदा घेऊन कंपनीचा मालक द बईत 
पळून गेल्याची मावहती उघड होणे, अनेक ग ंतवण कदारांनी तर पोटाला 
वचमटा देवून व आपल्याकडे असलेल्या सेवावनवृत्ती अथवा थोड्याफार 
प्रमाणात साठवून ठेवलेल्या रक्कमेपैकी काही रक्कम अथवा सववच 
रक्कम या कंपनीमध्ये लाभाशाचं्या रक्कमेच्या अवभलारे्षने 
ग ंतववलेल्या रक्कमा अशाप्रकारे ब डल्याने त्यांच्या मनात वनमाण 
िालेले सचतेचे व वभतीचे वातावरण लक्षात घेता शासनाने या 
कंपनीच्या अनेक गैरकारभाराबद्दल चौकशी करण्याची वनतांत गरज 
असल्याने शासनाने याबाबत तातडीने करावयाची कारवाई वा 
उपाययोजना व शासनाची प्रवतवक्रया." 

   (२) सिशश्री. िाळाराम पाटील, जयंत पाटील, वि.प.स. प ढील तातडीच्या 
व साववजवनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "उरण ताल क्यातील (वज.रायगड) जेएनपीटी, ससगापूर पोटव 
आवण येथे असलेल्या इतर बंदरांमध्ये नोकर भरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्त 
आवण स्थावनकांवर नेहमी होत असलेल्या अन्यायाच्या वनरे्षधाथव नोकरी 
व व्यवसाय बचाव सवमती, उरण (वज.रायगड) यांनी वदनाकं २ 
फेब्र वारी, २०१८ रोजी ससगापूर पोटव वर महामोचा काढण्यात येणे, 
जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी उरण ताल क्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी 
आपल्या जवमनी कवडीमोल सकमतीत वदलेल्या असून आज त्याच 
प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीपासून वंवचत ठेवण्यात येवून भूवमप त्ांवर 
अन्याय करण्यात येणे,  सिंगापूर पोटव मधील कॅप्टन मृतययंजय धवन 
सहीत ११३ परप्रावतयांना नोकरी वरून त्वरीत काढणे, सिंगापूर पोटव 
मध्ये १८ गाव प्रकल्पग्रस्त व ताल क्यातील नोकर भरती करावी, 
मेवडकल िालेल्या ८० व ७०० प्रकल्पग्रस्तांना त्वरीत नोकरी देणे, 
कस्टम खात्यानंी जारी केलेली डी.पी.डी.धोरणाची अवधसूचना रद्द 
करावी, सिंगापूर पोटवने नववन शेवा, हन मान कोळीवाडा, पाणजे, 
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जसखार या गावांना दत्तक घ्यावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी वयाची अट ३४ 
वर्षव व वशक्षणाची अट दहावी करावी, जेएनपीटी व ससगापूर पोटव बावधत 
मच्छीमारांना न कसान भरपाई देण्यात यावी, एन.एस.आय.जी.टी. 
(३३० वमटर) बंदरात (वड.पी.वल्डव) भरती केलेल्या ४०० परप्रांतीय 
कामगारानंा त्वरीत काढून टाकणे व प्रकल्पग्रस्त व स्थावनकांची भरती 
करावी, जेएनपीटी बंदराच्या अंतगवत येणाऱ्या इतर बंदराने 
सी.एस.आर. फंडाचा वापर प्रकल्पग्रस्त गावांच्या ववकासासाठी करावा 
इत्यादी मागण्या करण्यात येणे, डी.पी.डी. धोरणाम ळे हजारो स्थावनक 
बेरोजगार होणार असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली 
असणे, सबब सदर प्रकल्पग्रस्त व स्थावनकानंा न्याय देण्यासाठी 
शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

   (३) प्रा. अवनल सोले, सववश्री. नागोराव गाणार, वगरीशचंद्र व्यास, 
वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजवनक महत्वाच्या बाबीकडे 
िैद्यकीय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालयात 
(मेडीकल) येथे सन २००३ मध्ये गभवजल पवरक्षण कें द्र स रू करण्यात 
येणे, पूवव ववदभात मोठ्या प्रमाणात वसकलसेलचे रूग्ण आढळून येणे, 
परंत  नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालय येथील 
मवहला वसकलसेल रूग्णासाठी स रू िालेले गभवजल पवरक्षण कें द्र 
गेल्या ५ वर्षापासून बंद असणे, त्याम ळे मवहलेच्या गभातील बाळाला 
वसकलसेल आहे सकवा नाही हे तपासण्यास कोणतीही उपाययोजना 
नसणे, त्याम ळे शेकडो रूग्ण पवरक्षणापासून वंवचत होणे, शासनाने 
लाखो रूपयाचं्या मशीन खरेदी करूनही त्या धूळखात पडल्या असणे, 
त्यातच टेश्क्नवशयन व तज्ञ डॉक्टरांची असलेली वरक्त पदे, आरोग्य 
ववभागाकडून शासनास वसकलसेल अन संधान कें द्राचा प्रस्ताव 
मंजूरीकरीता पाठवूनही त्यास अद्यापही न वमळालेली मंजूरी, त्यामूळे 
पूवव ववदभातील वसकलसेल रूग्णाचे पवरक्षणाचा वनमाण होणारा 
अभाव, शासनाचे याकडे होत असलेले द लवक्ष, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायववाही व शासनाची उपाययोजना." 

   (४) श्री. रविद्र फाटक, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजवनक 
महत्वाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "पालघर वजल्यातील सूया धरणाचे पाणी असंख्य गावाचा ववरोध 
असतांनाही अन्यत् वळववण्याचा घाट राज्य शासनाने घातल्याचे 
न कतेच माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये उघडकीस येणे, सूया धरणाचे पाणी 
पालघर वजल्याबाहेर नेण्यासाठी पाईपलाईनचे सवेक्षण आवण विसलगचे 
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काम  मेढवण आवण सोमटा या गावांच्या हददीत स रु करण्यात येणे, 
पालघर वजल्यातील शेती आवण बागायतीला प रेसे पाणी वमळत 
नसल्याने येथे कायमची द ष्ट्काळी पवरश्स्थती असतांना सूया धरणाचे 
पाणी इतरत् वळववण्यास पालघरवावसयांचा तीव्र आंदोलन करण्याचा 
वदलेला इशारा, वेळोवेळी आंदोलने करुनही याकडे शासनाचे होत 
असलेले अक्षम्य द लवक्ष, पवरणामी सूया पाणी बचाव संघर्षव सवमतीने 
वदनांक ३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या स मारास मा.म ख्यमंत्ी 
महोदयांकडे सादर केलेले  वनवेदन, सदर प्रकरणी अद्यापी कोणतीच 
कायववाही न होणे, पवरणामी ग्रामस्थांमध्ये पसरलेले तीव्र असंतोर्षाचे व 
संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने वनणवय घेण्याची 
आवचयकता, याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया व भूवमका." 

   (५) सिशश्री. सांजय दत्त, शरद रणवपसे, अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
अमरनाथ राजूरकर, रामहरी रुपनवर, श्रीमती ह स्नबानू खवलफे, 
सववश्री. धनंजय म ंडे, अवनकेत तटकरे, स वनल तटकरे, हेमंत टकले, 
अमरससह पंवडत, सवतश चव्हाण, वकरण पावसकर, अॅड. राह ल 
नावेकर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजवनक महत्वाच्या 
बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "कोकणातील नाणार राजापूर येथील (वज.रत्नावगरी) येथील 
स्थावनक नागवरकांच्या ववरोधाकडे द लवक्ष करुन सौदी अरेवबया येथील 
अरामको या कंपनीशी पेरोकेवमकल ग्रीन वरफायनरी प्रकल्पाचा कें द्र 
सरकारने करार केल्याचे वदनांक १३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या 
स मारास वनदशवनास येणे, नाणार प्रकल्पाला स्थावनक जनतेने ववरोध 
दशवववला असणे, नाणार प्रकल्पाला स्थावनक जनतेचा असलेला ववरोध 
कें द्राला कळवून वरफायनरी प्रकल्प रद्द करुन घेतो असे आचवासन 
मा.म ख्यमंत्ी महोदयानंी वदले होते, मा.उदयोग मंत्ी महोदयांनी या 
प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अवधसूचना रद्द करण्याची घोर्षणा केली होती 
परंत  मा.म ख्यमंत्ी महोदयांनी सदरील अवधसूचना रद्द केल्याने  नाणार 
प्रकल्पाबाबत संभ्रमाचे वातावरण वनमाण होणे,राजापूर ताल क्यातील 
नाणारसह पंचवीस गावांमध्ये राज्य आवण कें द्र सरकारने प्रस्ताववत 
वरफायनरी प्रकल्प आणण्याचा घाट घालण्यात येणे, राजापूर 
ताल क्यातील वज.रत्नावगरी नाणार येथे पेरोकेवमकल वरफायनरी प्रकल्प 
प्रस्ताववत असून या प्रकल्पातील १४ गावांतील  स्थावनकांचा ठाम 
ववरोध असून येथील प्रातांनी कोणत्याही कायद्याचा आधार न घेता 
जवमनी देण्याबाबत सहमती दशवववण्यासाठी नोटीसा बजावल्या त्याला 
कोणीही प्रवतसाद वदला नसून ९७ टक्के लोकांनी असहमती पते् 
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शासनाकडे व म ख्यमंत्ी यांचेकडे सादर केली असणे, या प्रकल्पाम ळे 
७ हजार ४७६ घरे ६३ देवदेवतांची मंवदरे १५ ते २० पाणवठे 
नेस्तनाबूत होणार असणे तर हजारो िाडांची लागवड असलेल्या आंबा 
व काजूच्या बागा नष्ट्ट होणार असणे, नाणारसह अन्य सववच गावांतून 
या प्रकल्पाववरोधात मोठ्या प्रमाणावर जनमत तयार होणे, आंबा 
बागायती के्षत् असलेल्या या वनयोवजत प्रकल्पस्थळी जनतेने सातत्याने 
आंदोलनाच्या माध्यमातनू ववरोध दशवववला असणे, राज्य सरकारने 
भूसंपादनाचे काम हाती घेतले असणे तेव्हा हा ववरोध अवधक तीव्र 
होणे, नाणार पवरसरातील प्रत्येक क टंूबातून या प्रकल्पाला ववरोध होत 
असणे, जमीन खरेदीच्या माध्यमातून वरफायनरी प्रकल्पातील 
द कानदारी मोठया प्रमाणात स रु असणे, या भागातील जनतेकडून 
होणारा तीव्र ववरोध लक्षात घेता शासनाने सदरील प्रकल्पाबाबत 
आपली भूवमका स्पष्ट्ट करुन या प्रदरू्षणकारी प्रवक्रयेला होणारा 
स्थावनकांचा ववरोध लक्षात घेता शासनाने हा प्रस्ताववत प्रस्ताव रद्द 
करण्याची आवचयकता, शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

  (ि) (शकु्रिार, वदनाांक ६ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवित लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक 
(१) ते (४)) – 

   (१) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
साववजवनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "अहमदनगर महानगरपावलकेच्या प्रभाग क्र. ३२ चे नगरसेवक 
यांचेवर खूनाचा आरोप वसध्द िाल्याने व त्याचें नगरसेवक पद रद्द 
िाल्याने पोट-वनवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान वदनांक ७ एवप्रल, २०१८ 
रोजी संजय कोतकर व वसंत ठ बे यांची गोळया घालून हत्या करण्यात 
येणे, सदरील घटनास्थळी वशवसैवनक व नातेवाईक जमा िाल्यावर 
सदरील वठकाणांची लाईट बंद करण्यात येणे, तसेच त्यांचे ग ंड 
कायवकते जमा होऊन दगडफेक करुन दहशत वनमाण करण्याचा प्रयत्न 
करुन घटनास्थळावरुन जाण्याची धमकी देण्यात येणे, जेणेकरुन 
पे्रतांची ववल्हेवाट लावून प रावा नष्ट्ट करण्याचा प्रयत्न करणे, या 
ग न्यातील आरोपी स्थावनक लोकप्रवतवनधी यांची जावमनावर म क्तता 
िाल्याने राजकीय दबाव आणून सदरील प्रकरण दडपण्याचा होत 
असलेला प्रयत्न, पवरणामी अहमदनगर वजल्हयातील सववसामान्य 
नागवरकामंध्ये वनमाण िालेले वभतीचे व दहशतीचे वातावरण, तसेच 
वजल्यात साववजवनक वठकाणी, बसेस यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
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लावण्याची आवचयकता, त्याचबरोबर शासनाने सदरील प्रकरणी 
वनिःपक्षपातीपणे कारवाई करण्याकवरता सरकारी वकील म्हणून 
श्री.उज्वल वनकम यांची वनय क्ती करण्याची आवचयकता, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

   (२) सिशश्री. धनांजय मुांडे, स वनल तटकरे, अमरससह पंवडत, हेमंत टकले, 
सवतश चव्हाण, स वजतससह ठाकूर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
साववजवनक महत्वाच्या बाबीकडे अन्न ि औषध प्रशासन मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

    "राज्याच्या ववववध महानगर, शहरांमध्ये असलेल्या मश्ल्टप्लेक्स 
वचत्पट गृहात, महागामावरील फ डमॉल, ववववध मॉल्स यामध्ये 
खाद्यपदाथांची ज्यादा दराने ववक्री करून जनतेची लूट करण्यात येत 
असल्याची बाब माहे जून २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशवनास येणे, 
पे्रक्षकांना मश्ल्टप्लेक्स वचत्पट गृहांमध्ये घरचे सकवा बाहेरचे खाद्यपदाथव 
घेऊन जाण्यास बंदी असणे, स रके्षच्या नावाखाली बॅगा तपास न त्या 
बाहेरच ठेवण्यात येणे, वपण्याच्या पाण्याची सोयही मश्ल्टप्लेक्स वचत्पट 
चालक आवण खाद्यपदाथव ववके्रत्यांकड न केली जात नसणे, 
खाद्यपदाथांचे दर अव्वाच्या सव्वा लावण्यात येत असणे, १० रूपयांचे 
पॉपकॉनव २५०/- रूपयानंा आवण १५ रूपयांची पाण्याची बॉटल ५० 
रूपयानंा ववकणे, छापील सकमत असलेल्या वस्त  त्याच दरात ववकणे 
बंधनकारक असताना त्याचे उल्लंघन केले जात असणे, कायद्याने 
वचत्पटगृह चालकानंा खाद्यपदाथांबाबत सक्ती करण्याचा कोणताही 
अवधकार नसताना ते मनमानी करत असणे, ज्येष्ट्ठ नागवरक, मध मेह 
वगैरेसारख्या आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना तसेच लहान म लांना ठराववक 
काळानंतर कायम अन्नप्राशन करावे लागत असणे, वचत्पट गृहामधील 
खाद्यपदाथव त्याचं्या प्रकृतीला मानवणारे नसले तरी त्यांना बळजबरीने 
आवण तेही चढ्या दराने ववकत घ्यावे लागत असणे, मा.म ंबई उच्च 
न्यायालयाने एका यावचकेदरम्याने महागड्या पदाथांवर शासनाचे 
वनयंत्ण का  नाही असा सवाल उपश्स्थत करून राज्य शासनाला 
फटकारले असणे, सामान्य जनतेची मल्टीप्लेक्स मध्ये होणारी लूट,  
मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, फ डमॉल्स मधील खाद्यपदाथांच्या वकमतीवर 
वनयंत्ण ठेवण्याची आवचयकता, याकडे शासनाचे होत असलेले 
अक्षम्य द लवक्ष, याप्रकरणी शासनाने करावयाची कायववाही व भ वमका." 

   (३) आर्कक. अनांत गाडगीळ, सववश्री. आनंदराव पाटील, अशोक ऊफव  
भाई जगताप, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजवनक महत्वाच्या 
बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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    "प णे शहरात सध्या वाढलेले वाय  प्रद र्षण, वाढत्या प्रद र्षण 
पातळीम ळे वाढलेले चवसनाचे ववकार, प्राथवमक लक्षणामंध्ये सदी, 
खोकला व दम लागत असणे, यावशवाय क्रॉवनक ऑब्स्टस्रक्टीव्ह 
पल्मोनरी वडसीजचे वाढलेले प्रमाण, लहान म लामंध्ये न्य मोवनया आवण 
फ लफ साच्या ककव रोगाचे वाढत असलेले वाढते प्रमाण, गेल्या पाच 
वर्षात येथील लहान म लांची चवास घेण्याची कमी िालेली क्षमता व 
चवसन ववकारामध्ये दहा टक्क्यानंी िालेली वाढ, याकडे शासन करीत 
असलेले अक्षम्य द लवक्ष पवरणामी येथील जनतेत पसरलेले असंतोर्षाचे 
वातावरण व नाराजीची भावना त्यावर शासनाने येथील वाय  प्रद र्षण 
वनयंत्णात आणण्यासाठी तातडीने करावयाची कायववाही व 
उपाययोजना." 

   (४) सिशश्री. नागोराि गाणार, प्रा. अवनल सोले, सववश्री. वगरीशचंद्र 
व्यास, पवरणय फ के, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजवनक 
महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्यातील बह चर्षचत वशष्ट्यवृत्ती घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये 
राज्य शासनाचा हस्तके्षप टाळण्यासाठी सीबीआय माफव त चौकशी 
करण्यात यावी या मागणी संदभात दृष्ट्टीत बह . वशक्षण पयवटन व 
पयावरण ववकास संस्थेने उच्च न्यायालयात यावचका दाखल केलेली 
असणे, या दाखल यावचकेन सार मा. न्यायालयाने राज्य शासन, ववशेर्ष 
तपास पथक आवण संबंवधत प्रवतवादींना नोटीसा बजावून १४ फेब्र वारी 
पयंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश वदलेले असणे, त्यान सार राज्य 
शासनाने ९७७.२४ कोटी रुपयांचा घोटाळा आढळून आल्याचे व 
पडताळणी प्रवक्रया अद्यापही स रू असल्याचे तसेच अनवधकृत 
वशष्ट्यवृत्ती उचलणाऱ्या वशक्षण संस्थांवर वस लीच्या नोटीस जारी 
केल्या असल्याचे प्रवतञापत् मा. उच्च न्यायालयात सादर केलेले 
असणे, या प्रकरणी नागपूर ववभागाच्या जनप्रवतवनधींनी वदनांक ३ 
फेब्र वारी, २०१८ रोजी शासनास वनवेदन पाठवून सदरहू गैरव्यवहाराची 
चौकशी सीबीआयमाफव त करण्याची मागणी केलेली असणे, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायववाही व प्रवतवक्रया." 

सहा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 
 

 

- मध्यांतर - 
सात : सन २०१८-२०१९ च्या परुिणी मागण्याांिर चचा (पवहला वदिस.) 

  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिर चचा होईल. 

  १. म ख्यमंत्ी. 
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  २. गृहवनमाण मंत्ी. 
  ३. ग्रामववकास, मवहला व बाल ववकास मंत्ी. 
  ४. आवदवासी ववकास मंत्ी. 
  ५. अन्न व नागरी प रवठा, ग्राहक संरक्षण, अन्न व और्षध प्रशासन, संसदीय कायव 

मंत्ी. 
  ६. पवरवहन, खारभूमी ववकास मंत्ी. 
  ७. साववजवनक आरोग्य व क ट ंब कल्याण मंत्ी. 
  ८. सामावजक न्याय व ववशेर्ष सहाय्य मंत्ी. 
  ९. जलसंधारण, राजवशष्ट्टाचार, ववम क्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगव व 

ववशेर्ष मागासप्रवगव कल्याण मंत्ी. 
आठ : शासकीय विधेयक – 

  महसलू मांत्री याांचा प्रसताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये) – 
   "महाराष्ट्र ववधानसभेने संमत केलेले "सन २०१८ चे वि.स.वि. 

क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र भवूमगत नळमागश ि भवूमगत िावहन्या 
(जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपादन) विधेयक, २०१८" मागे घेण्यास 
अन मती द्यावी." 

   ----------------------------------------------------------------------------- 
नऊ : (गरुुिार, वदनाांक ५ जलैु, ि शकु्रिार, वदनाांक ६ जलैु, २०१८ रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रसताि) – 

  सिशश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, स वनल तटकरे, संजय दत्त, हेमंत टकले, जयंत 
पाटील, अशोक ऊफव  भाई जगताप, कवपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सववश्री.सवतश 
चव्हाण, ववक्रम काळे, रामहरी रुपनवर, चंद्रकातं रघ वंशी, दत्तात्य सावंत, अमरससह 
पंवडत, वकरण पावसकर, ॲड. जनादवन चांद रकर, डॉ. स धीर ताबें, श्रीमती.ववद्या 
चव्हाण, श्रीमती. ह स्नबानू खवलफे, सववश्री.अवनकेत तटकरे, ख्वाजा बेग, आर्षक.अनंत 
गाडगीळ, सववश्री.बाळाराम पाटील, अमरनाथ राज रकर, स भार्ष िाबंड, प्रकाश 
गजवभये, ॲड.राह ल नावेकर, सववश्री.सतेज ऊफव  बंटी पाटील, हवरससग राठोड, 
आनंदराव पाटील, जयदेव गायकवाड, रामराव वडक ते, जगन्नाथ सशदे, अमवरशभाई 
पटेल, मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रसताि – 

   "राज्यातील शेतकऱ्यासंाठी जाहीर िालेल्या छत्पती वशवाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजनेची घोर्षणा होऊन एक वर्षव उलटल्यानंतरही अद्यापपयंत 
शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ वमळालेला नसणे, वन टाईम सेटलमेंटअंतगवत 
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शेतकऱ्यांनी रक्कम भरुनही त्याचं्या खात्यात कजवमाफीची रक्कम जमा न होणे, 
कजवमाफी योजना फसल्याम ळे त्याचा पवरणाम शेतकऱ्यांना नव्याने वमळणाऱ्या 
पीक कजावर होणे, पीककजासाठी कागदपत्ांची संख्या वाढववल्याम ळे व पीक 
कजव वमळत नसल्याम ळे शेतकरी त्स्त असणे, पीक कजासाठी बँकांकडून 
शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात असणे, बँकाकंडून 
पीककजव वमळत नसल्याम ळे शेतकऱ्यांवर सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ 
येणे, पीक कजासाठी शेतकऱ्याचं्या पत्नीकडे शरीरस खाची मागणी करण्यापयंत 
बँक अवधकाऱ्यांची मजल जाणे, त्याम ळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र भावना 
वनमाण िालेली असणे, पीक ववमा न कसानभरपाई रक्कम आवण इतर शासन 
अन दान रकमा शेतकऱ्यांना वाटप न करता बँकांनी नफेखोरी करणे, गतवर्षी 
कापसावर आलेल्या बोंडअळीच्या संकटाम ळे शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ३७ 
हजार ५०० रुपये प्रवत हेक्टरी मदत अद्याप वमळालेली नसणे, प ढील 
हंगामासाठी बोंडअळीचा संभाव्य धोका वतवववला जाणे, बोगस बी.टी.वबयाणांची 
सरास ववक्री होणे, याम ळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीची भावना वनमाण िालेली 
असणे, धानाची न कसानभरपाई, त डत ड्या रोगाम ळे िालेल्या न कसानीची 
भरपाई वमळालेली नसणे, सन २०१६ च्या अवतवृष्ट्टीम ळे बावधत िालेल्या 
शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत वमळालेली नसणे, मागील वर्षीच्या तूर, 
हरभरा ववक्रीचे च कारे शेतकऱ्यांना अद्याप वमळालेले नसणे, खरेदीअभावी 
लाखो क्क्वटल तूर, हरभरा शेतकऱ्यांकडे पडून असणे, शासकीय खरेदी कें द्र 
बंद िाल्याने तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना बेभावाने ववक्री करावी लागत 
असणे, त्याम ळे प्रवत क्क्वटल त्यांना एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा सहन 
करावा लागत असणे, ववक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना अन दान 
देण्याची घोर्षणा करुनही अद्याप सदर अन दान वमळालेले नसणे, उत्पन्नावर 
अवधक ५० टक्के हमीभाव देण्याची घोर्षणा करुनही तो हमीभाव वमळत नसणे, 
चारही बाजूने आलेल्या या सरकारवनर्षमत संकटांम ळे शेतकऱ्यांवर 
आत्महत्यांची वेळ येणे, कजवमाफीची घोर्षणा िाल्यानंतरही एका वर्षात स मारे १ 
हजारह न अवधक आत्महत्या िालेल्या असणे, धमा पाटील याचं्या म लाला 
वदलेल्या आचवासनाची अंमलबजावणी न करणे, आवदवासी व शेतकरी 
संघटनांच्या ववववध मागण्यांबाबत म ख्यमंत्ी महोदयांनी सभागृहात वदलेल्या 
आचवासनांची अंमलबजावणी न होणे, माचव, २०१७ पयंतच्या पेड पेंसडग 
ग्राहकांना अद्याप कनेक्शन न वमळणे, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना 
वदलासा देण्याची आवचयकता असणे, सरसकट कजवमाफी देऊन सध्याच्या 
कजवमाफी योजनेत िालेल्या अवनयवमततेची चौकशी करण्यासाठी सववपक्षीय 
आमदारांची सवमती नेमणे, बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये हेक्टरी 
मदत देण्याची आवचयकता, प ढील हंगामासाठी बोंडअळीचा संभाव्य धोका 



 

10 
 

वतवववला गेला असल्याम ळे बोंडअळी प्रवतबंधक उपाययोजना व बोगस बी.टी. 
वबयाणाचं्या ववक्रीवर वनयंत्ण आणण्याची आवचयकता,  पीक कजव न देणाऱ्या 
बँकांवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज, तूर, हरभरा ववक्रीचे च कारे देऊन 
भावांतर योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना बाजारभाव व हमीभावातील फरकाची 
रक्कम त्याचं्या बँक खात्यात जमा करण्याची होत असलेली मागणी, राज्यातील 
शेतकऱ्यांच्या दृष्ट्टीने अशा अनेक अवतशय महत्वाच्या ववर्षयांवर शासनाने 
करावयाची कायववाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 

दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (िैठकीच्या शेिटी) - 
  (१) श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या िािींिर 

चचा उपस्सथत करतील. 
   "राज्यात म ंबईसह प्रम ख शहरांत अन्न भेसळीच्या घटना घडत असणे, 

प्राम ख्याने दधूासह अन्य खाद्य पदाथव, फळे, भाज्या, खाद्यतेल यामध्ये भेसळ 
अवधक होत असल्याचे वारंवार वनदशवनास येत असणे, याबाबत अन्न व और्षध 
प्रशासनाकडे असलेली अप री साधनसाम ग्री व कमवचारी याम ळे भेसळीच्या 
प्रकरणात वाढ होत असणे, अन्न व और्षध कायद्यांतगवत असलेली वशक्षा व दंड 
प्रभावी ठरत नसल्याने वारंवार अशी प्रकरणे घडत असणे, यामध्ये बदल 
करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही वा उपाययोजना." 

  (२) श्री.रविद्र फाटक, वि.प.स.  पढुील सािशजवनक महत्िाच्या िािींिर चचा 
उपस्सथत करतील. 

   "ठाणे वसव्हील रुग्णालयात ऑपरेशन वथएटर, सोनोग्राफी आवण इतर 
ववववध कक्षात गैरसोयी व अस्वच्छता असल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान वनदशवनास येणे, प्रशासनाच्या वनष्ट्काळजीपणाम ळे एका अल्पवयीन 
म लीवर बलात्कार िाल्याची घटना, तर बनव वॉडवमध्ये असताना स रक्षारक्षकाने 
एका मवहला रुग्णाशी केलेले असभ्य वक्तव्य, नवजात अभवकाचे अपहरण 
होणे, रुग्णालयामध्ये चोरीच्या घटना घडणे,  सद्य:श्स्थतीत स रके्षसाठी मज रांची 
रोजंदारीवर वनय क्ती करण्यात येणे, ५० स रक्षारक्षक देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाकडे प्रलंवबत असणे, रुग्णालयामधील अस रके्षम ळे गद वल्ल्यांचे प्रमाण 
वाढलेले असणे, बेकायदा पावकंगचा प्रचन वनमाण होणे, उक्त वसश्व्हल 
रुग्णालयात गोरगरीब रुग्ण नेहमीच उपचाराथव येत असून त्यांना चांगल्या 
सोयी-स ववधा वमळत नसणे, रुग्णांना म ंबईतील शासकीय रुग्णालयात नेण्याची 
सोय नसल्याने अनेकदा रुग्णांचा रस्त्यातच मृत्यू होणे, या रुग्णालयाचे स पर 
स्पेशावलटी रुग्णालय करण्याचा प्रस्ताव मंजूरी अभावी प्रलंवबत असणे, 
रुग्णालयात वैद्यवकय अवधका-यांची पदे वरक्त असून वजल्हयातील ववरष्ट्ठ 
वैद्यवकय अवधकारी सेवावनवृत्त होत असल्याने वरक्त पदाचं्या संख्येमध्ये वाढ 
िाली असणे, वरक्त पदाचंा वाढत चाललेला आलेख, रुग्णालयातील वैद्यवकय 
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अवधकारी, पवरचावरका व अन्य पदे त्याचबरोबर स रक्षा रक्षकाचंी पदे 
भरण्याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोजना." 

 
 
 
 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
वदनांक : ७ ज लै, २०१८. 

डॉ.अनांत कळसे, 
प्रधान सवचव, 

महाराष्ट्र ववधानपवरर्षद. 
 


