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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक १०१०  जलुै, जलुै, २०१८२०१८  

((सकाळी सकाळी ११.०० ११.०० ते ते दपुारीदपुारी  १२.१२.४५४५  िािाजेपयंतजेपयंत))  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (अ) (गरुुिार, वदनांक ५ जलैु, शकु्रिार, वदनांक ६ जलैु ि सोमिार, वदनांक 

९ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात 
आलेल्या प्रलंवित लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमांक (१) ते (५)) – 

   (१) सिशश्री. हेमंत टकले, धनंजय म ंडे, स ननल तटकरे, अमरससह पंनडत, 
नरेंद्र पाटील, नकरण पावसकर, आनंद ठाकूर, अॅड. राह ल नावेकर, 
श्री. नवक्रम काळे, अॅड. जयदेव गायकवाड, श्रीमती नवद्या चव्हाण, 
सववश्री. सनतश चव्हाण, प्रकाश गजनिये, जगन्नाथ सशदे, अरुणकाका 
जगताप, ख्वाजा बेग, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 

    "ग ंतवण कदारानंा दरमहा नबटकॉईनच्या स्वरुपात १५ टक्के 
लािांश देण्याच्या आनमषाने कोल्हापूर, सांगलीसह पश्चचम महाराष्ट्र व 
उत्तर कनाटकातील बड्या उद्योग व्यावसायकांसह अनेक नोकरदारांना 
कोट्यवधी रुपयाचा गंडा घालण्याऱ्या निपकॉईन नक्रप्टो या कनथत 
कंपनीच्या तीन मोठ्या िागीदारांकडून सववसामान्य लोकांची ३५ ते ४० 
कोटी रुपयांची केलेली फसवणूक, इंटरनॅशनल नडनजटल कंपनी 
असल्याचे िासनवल्याने िटपट पैसे कमावण्याच्या मोहाला बळी 
पडलेल्या अनेक व्यावसायकांनी केवळ नवचवास व नमळणाऱ्या 
लािांशाला बळी पडून स्वत:ची फसवणूक करुन घेणे, आतापयंत या 
कंपनीच्या तीन िागीदारांना अटक करण्यात पोनलसांना आलेले यश, 
चौकशीत या कंपनीची व्याप्ती १५ देशात असल्याचे व निपकॉईन 
नक्रप्टो कंपनीने ८००० लोकांची फसवणूक करुन ६५ कोटी रुपयांचा 
गंडा घातल्याचे ननदशवनास येणे, गेन नबटकॉईन्स या कंपनीने 
नागनरकांची २ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण 
उघडकीस आल्यानंतर माहे मे, २०१८ मध्ये प न्हा श्ललनस्टोन कंपनीने 
मनीरेड कॉईन्सच्या माध्यमातून राज्यातील नागनरकांची आर्थथक 
फसवणूक केल्याचे प्रकरण समोर आलेले असणे, ठाणे व म ल ंड 
िागात मनी रेड कॉईन्स या कंपनीने ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक 
केल्याच्या तक्रारी स्थाननक नागनरकांनी पोनलसाकंडे केलेल्या असणे, 
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तथानप, या प्रकरणी अद्याप ग न्हेगारांचा शोध घेऊन पोनलसांनी त्यांना 
अटक केलेली नसणे, त्याचा फायदा घेऊन कंपनीचा मालक द बईत 
पळून गेल्याची मानहती उघड होणे, अनेक ग ंतवण कदारांनी तर पोटाला 
नचमटा देवून व आपल्याकडे असलेल्या सेवाननवृत्ती अथवा थोड्याफार 
प्रमाणात साठवून ठेवलेल्या रक्कमेपैकी काही रक्कम अथवा सववच 
रक्कम या कंपनीमध्ये लािाशाचं्या रक्कमेच्या अनिलाषेने 
ग ंतनवलेल्या रक्कमा अशाप्रकारे ब डल्याने त्यांच्या मनात ननमाण 
िालेले सचतेचे व नितीचे वातावरण लक्षात घेता शासनाने या 
कंपनीच्या अनेक गैरकारिाराबद्दल चौकशी करण्याची ननतांत गरज 
असल्याने शासनाने याबाबत तातडीने करावयाची कारवाई वा 
उपाययोजना व शासनाची प्रनतनक्रया." 

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

    "उरण ताल क्यातील (नज.रायगड) जेएनपीटी, ससगापूर पोटव 
आनण येथे असलेल्या इतर बंदरांमध्ये नोकर िरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्त 
आनण स्थाननकांवर नेहमी होत असलेल्या अन्यायाच्या ननषेधाथव नोकरी 
व व्यवसाय बचाव सनमती, उरण (नज.रायगड) यांनी नदनाकं २ 
फेब्र वारी, २०१८ रोजी ससगापूर पोटव वर महामोचा काढण्यात येणे, 
जेएनपीटी बंदराच्या उिारणीसाठी उरण ताल क्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी 
आपल्या जनमनी कवडीमोल सकमतीत नदलेल्या असून आज त्याच 
प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीपासून वंनचत ठेवण्यात येवून िूनमप त्ांवर 
अन्याय करण्यात येणे,  सिंगापूर पोटव मधील कॅप्टन मृतययंजय धवन 
सहीत ११३ परप्रानतयांना नोकरी वरून त्वरीत काढणे, सिंगापूर पोटव 
मध्ये १८ गाव प्रकल्पग्रस्त व ताल क्यातील नोकर िरती करावी, 
मेनडकल िालेल्या ८० व ७०० प्रकल्पग्रस्तांना त्वरीत नोकरी देणे, 
कस्टम खात्यानंी जारी केलेली डी.पी.डी.धोरणाची अनधसूचना रद्द 
करावी, सिंगापूर पोटवने ननवन शेवा, हन मान कोळीवाडा, पाणजे, 
जसखार या गावांना दत्तक घ्यावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी वयाची अट ३४ 
वषव व नशक्षणाची अट दहावी करावी, जेएनपीटी व ससगापूर पोटव बानधत 
मच्छीमारांना न कसान िरपाई देण्यात यावी, एन.एस.आय.जी.टी. 
(३३० नमटर) बंदरात (नड.पी.वल्डव) िरती केलेल्या ४०० परप्रांतीय 
कामगारानंा त्वरीत काढून टाकणे व प्रकल्पग्रस्त व स्थाननकांची िरती 
करावी, जेएनपीटी बंदराच्या अंतगवत येणाऱ्या इतर बंदराने 
सी.एस.आर. फंडाचा वापर प्रकल्पग्रस्त गावांच्या नवकासासाठी करावा 
इत्यादी मागण्या करण्यात येणे, डी.पी.डी. धोरणाम ळे हजारो स्थाननक 
बेरोजगार होणार असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली 
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असणे, सबब सदर प्रकल्पग्रस्त व स्थाननकानंा न्याय देण्यासाठी 
शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया." 

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

    "नागपूर शासकीय वैद्यकीय महानवद्यालय व रूग्णालयात 
(मेडीकल) येथे सन २००३ मध्ये गिवजल पनरक्षण कें द्र स रू करण्यात 
येणे, पूवव नवदिात मोठ्या प्रमाणात नसकलसेलचे रूग्ण आढळून येणे, 
परंत  नागपूर शासकीय वैद्यकीय महानवद्यालय व रूग्णालय येथील 
मनहला नसकलसेल रूग्णासाठी स रू िालेले गिवजल पनरक्षण कें द्र 
गेल्या ५ वषापासून बंद असणे, त्याम ळे मनहलेच्या गिातील बाळाला 
नसकलसेल आहे सकवा नाही हे तपासण्यास कोणतीही उपाययोजना 
नसणे, त्याम ळे शेकडो रूग्ण पनरक्षणापासून वंनचत होणे, शासनाने 
लाखो रूपयाचं्या मशीन खरेदी करूनही त्या धूळखात पडल्या असणे, 
त्यातच टेश्क्ननशयन व तज्ञ डॉक्टरांची असलेली नरक्त पदे, आरोग्य 
नविागाकडून शासनास नसकलसेल अन संधान कें द्राचा प्रस्ताव 
मंजूरीकरीता पाठवूनही त्यास अद्यापही न नमळालेली मंजूरी, त्यामूळे 
पूवव नवदिातील नसकलसेल रूग्णाचे पनरक्षणाचा ननमाण होणारा 
अिाव, शासनाचे याकडे होत असलेले द लवक्ष, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायववाही व शासनाची उपाययोजना." 

   (४) श्री. रविद्र फाटक, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक 
महत्वाच्या बाबीकडे जलसंपदा मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "पालघर नजल्यातील सूया धरणाचे पाणी असंख्य गावाचा नवरोध 
असतांनाही अन्यत् वळनवण्याचा घाट राज्य शासनाने घातल्याचे 
न कतेच माहे एनप्रल, २०१८ मध्ये उघडकीस येणे, सूया धरणाचे पाणी 
पालघर नजल्याबाहेर नेण्यासाठी पाईपलाईनचे सवेक्षण आनण निसलगचे 
काम  मेढवण आनण सोमटा या गावांच्या हददीत स रु करण्यात येणे, 
पालघर नजल्यातील शेती आनण बागायतीला प रेसे पाणी नमळत 
नसल्याने येथे कायमची द ष्ट्काळी पनरश्स्थती असतांना सूया धरणाचे 
पाणी इतरत् वळनवण्यास पालघरवानसयांचा तीव्र आंदोलन करण्याचा 
नदलेला इशारा, वेळोवेळी आंदोलने करुनही याकडे शासनाचे होत 
असलेले अक्षम्य द लवक्ष, पनरणामी सूया पाणी बचाव संघषव सनमतीने 
नदनांक ३ एनप्रल, २०१८ रोजी वा त्या स मारास मा.म ख्यमंत्ी 
महोदयांकडे सादर केलेले  ननवेदन, सदर प्रकरणी अद्यापी कोणतीच 
कायववाही न होणे, पनरणामी ग्रामस्थांमध्ये पसरलेले तीव्र असंतोषाचे व 
संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने ननणवय घेण्याची 



 

4 
 

आवचयकता, याबाबत शासनाची प्रनतनक्रया व िूनमका." 
   (५) सिशश्री. संजय दत्त, शरद रणनपसे, अशोक ऊफव  िाई जगताप, 

अमरनाथ राजूरकर, रामहरी रुपनवर, श्रीमती ह स्नबानू खनलफे, 
सववश्री. धनंजय म ंडे, अननकेत तटकरे, स ननल तटकरे, हेमंत टकले, 
अमरससह पंनडत, सनतश चव्हाण, नकरण पावसकर, अॅड. राह ल 
नावेकर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या 
बाबीकडे उद्योग मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "कोकणातील नाणार राजापूर येथील (नज.रत्नानगरी) येथील 
स्थाननक नागनरकांच्या नवरोधाकडे द लवक्ष करुन सौदी अरेनबया येथील 
अरामको या कंपनीशी पेरोकेनमकल ग्रीन नरफायनरी प्रकल्पाचा कें द्र 
सरकारने करार केल्याचे नदनांक १३ एनप्रल, २०१८ रोजी वा त्या 
स मारास ननदशवनास येणे, नाणार प्रकल्पाला स्थाननक जनतेने नवरोध 
दशवनवला असणे, नाणार प्रकल्पाला स्थाननक जनतेचा असलेला नवरोध 
कें द्राला कळवून नरफायनरी प्रकल्प रद्द करुन घेतो असे आचवासन 
मा.म ख्यमंत्ी महोदयानंी नदले होते, मा.उदयोग मंत्ी महोदयांनी या 
प्रकल्पाच्या िूसंपादनाची अनधसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली होती 
परंत  मा.म ख्यमंत्ी महोदयांनी सदरील अनधसूचना रद्द केल्याने  नाणार 
प्रकल्पाबाबत संभ्रमाचे वातावरण ननमाण होणे,राजापूर ताल क्यातील 
नाणारसह पंचवीस गावांमध्ये राज्य आनण कें द्र सरकारने प्रस्तानवत 
नरफायनरी प्रकल्प आणण्याचा घाट घालण्यात येणे, राजापूर 
ताल क्यातील नज.रत्नानगरी नाणार येथे पेरोकेनमकल नरफायनरी प्रकल्प 
प्रस्तानवत असून या प्रकल्पातील १४ गावांतील  स्थाननकांचा ठाम 
नवरोध असून येथील प्रातांनी कोणत्याही कायद्याचा आधार न घेता 
जनमनी देण्याबाबत सहमती दशवनवण्यासाठी नोटीसा बजावल्या त्याला 
कोणीही प्रनतसाद नदला नसून ९७ टक्के लोकांनी असहमती पते् 
शासनाकडे व म ख्यमंत्ी यांचेकडे सादर केली असणे, या प्रकल्पाम ळे 
७ हजार ४७६ घरे ६३ देवदेवतांची मंनदरे १५ ते २० पाणवठे 
नेस्तनाबूत होणार असणे तर हजारो िाडांची लागवड असलेल्या आंबा 
व काजूच्या बागा नष्ट्ट होणार असणे, नाणारसह अन्य सववच गावांतून 
या प्रकल्पानवरोधात मोठ्या प्रमाणावर जनमत तयार होणे, आंबा 
बागायती के्षत् असलेल्या या ननयोनजत प्रकल्पस्थळी जनतेने सातत्याने 
आंदोलनाच्या माध्यमातनू नवरोध दशवनवला असणे, राज्य सरकारने 
िूसंपादनाचे काम हाती घेतले असणे तेव्हा हा नवरोध अनधक तीव्र 
होणे, नाणार पनरसरातील प्रत्येक क टंूबातून या प्रकल्पाला नवरोध होत 
असणे, जमीन खरेदीच्या माध्यमातून नरफायनरी प्रकल्पातील 
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द कानदारी मोठया प्रमाणात स रु असणे, या िागातील जनतेकडून 
होणारा तीव्र नवरोध लक्षात घेता शासनाने सदरील प्रकल्पाबाबत 
आपली िूनमका स्पष्ट्ट करुन या प्रदषूणकारी प्रनक्रयेला होणारा 
स्थाननकांचा नवरोध लक्षात घेता शासनाने हा प्रस्तानवत प्रस्ताव रद्द 
करण्याची आवचयकता, शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची 
प्रनतनक्रया." 

  (ि) (शकु्रिार, वदनांक ६ जलैु ि सोमिार, वदनांक ९ जलैु, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलंवित लक्षिेधी 
सचूना) – (अनकु्रमांक (१) ते (४)) – 

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

    "अहमदनगर महानगरपानलकेच्या प्रिाग क्र. ३२ चे नगरसेवक 
यांचेवर खूनाचा आरोप नसध्द िाल्याने व त्याचें नगरसेवक पद रद्द 
िाल्याने पोट-ननवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान नदनाकं ७ एनप्रल, २०१८ 
रोजी संजय कोतकर व वसंत ठ बे यांची गोळया घालून हत्या करण्यात 
येणे, सदरील घटनास्थळी नशवसैननक व नातेवाईक जमा िाल्यावर 
सदरील नठकाणांची लाईट बंद करण्यात येणे, तसेच त्यांचे ग ंड 
कायवकते जमा होऊन दगडफेक करुन दहशत ननमाण करण्याचा प्रयत्न 
करुन घटनास्थळावरुन जाण्याची धमकी देण्यात येणे, जेणेकरुन 
पे्रतांची नवल्हेवाट लावून प रावा नष्ट्ट करण्याचा प्रयत्न करणे, या 
ग न्यातील आरोपी स्थाननक लोकप्रनतननधी यांची जानमनावर म क्तता 
िाल्याने राजकीय दबाव आणून सदरील प्रकरण दडपण्याचा होत 
असलेला प्रयत्न, पनरणामी अहमदनगर नजल्हयातील सववसामान्य 
नागनरकामंध्ये ननमाण िालेले नितीचे व दहशतीचे वातावरण, तसेच 
नजल्यात साववजननक नठकाणी, बसेस यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
लावण्याची आवचयकता, त्याचबरोबर शासनाने सदरील प्रकरणी 
ननिःपक्षपातीपणे कारवाई करण्याकनरता सरकारी वकील म्हणून 
श्री.उज्वल ननकम यांची ननय क्ती करण्याची आवचयकता, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया." 

   (२) सिशश्री. धनंजय मुंडे, स ननल तटकरे, अमरससह पंनडत, हेमंत टकले, 
सनतश चव्हाण, स नजतससह ठाकूर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे अन्न ि नागरी परुिठा, ग्राहक 
संरक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

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

   (३) आर्कक. अनंत गाडगीळ, सववश्री. आनंदराव पाटील, अशोक ऊफव  
िाई जगताप, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या 
बाबीकडे पयािरण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "प णे शहरात सध्या वाढलेले वाय  प्रद षण, वाढत्या प्रद षण 
पातळीम ळे वाढलेले चवसनाचे नवकार, प्राथनमक लक्षणामंध्ये सदी, 
खोकला व दम लागत असणे, यानशवाय क्रॉननक ऑब्स्टस्रक्टीव्ह 
पल्मोनरी नडसीजचे वाढलेले प्रमाण, लहान म लामंध्ये न्य मोननया आनण 
फ लफ साच्या ककव रोगाचे वाढत असलेले वाढते प्रमाण, गेल्या पाच 
वषात येथील लहान म लांची चवास घेण्याची कमी िालेली क्षमता व 
चवसन नवकारामध्ये दहा टक्क्यानंी िालेली वाढ, याकडे शासन करीत 
असलेले अक्षम्य द लवक्ष पनरणामी येथील जनतेत पसरलेले असंतोषाचे 
वातावरण व नाराजीची िावना त्यावर शासनाने येथील वाय  प्रद षण 
ननयंत्णात आणण्यासाठी तातडीने करावयाची कायववाही व 
उपाययोजना." 
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   (४) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अननल सोले, सववश्री. नगरीशचंद्र व्यास, 
पनरणय फ के, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या 
बाबीकडे सामावजक न्याय मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्यातील बह चर्थचत नशष्ट्यवृत्ती घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये 
राज्य शासनाचा हस्तके्षप टाळण्यासाठी सीबीआय माफव त चौकशी 
करण्यात यावी या मागणी संदिात दृष्ट्टीत बह . नशक्षण पयवटन व 
पयावरण नवकास संस्थेने उच्च न्यायालयात यानचका दाखल केलेली 
असणे, या दाखल यानचकेन सार मा. न्यायालयाने राज्य शासन, नवशेष 
तपास पथक आनण संबंनधत प्रनतवादींना नोटीसा बजावून १४ फेब्र वारी 
पयंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश नदलेले असणे, त्यान सार राज्य 
शासनाने ९७७.२४ कोटी रुपयांचा घोटाळा आढळून आल्याचे व 
पडताळणी प्रनक्रया अद्यापही स रू असल्याचे तसेच अननधकृत 
नशष्ट्यवृत्ती उचलणाऱ्या नशक्षण संस्थांवर वस लीच्या नोटीस जारी 
केल्या असल्याचे प्रनतञापत् मा. उच्च न्यायालयात सादर केलेले 
असणे, या प्रकरणी नागपूर नविागाच्या जनप्रनतननधींनी नदनांक ३ 
फेब्र वारी, २०१८ रोजी शासनास ननवेदन पाठवून सदरहू गैरव्यवहाराची 
चौकशी सीबीआयमाफव त करण्याची मागणी केलेली असणे, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायववाही व प्रनतनक्रया." 

  

((दपुारीदपुारी  १.००१.००  िािाजताजता)) 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 

  (१) िने मंत्री : "महाराष्ट्र राज्य जैवनवनवधता मंडळ यांचा  सन २०१६-
२०१७ या वषाचा वार्थषक अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (२) संसदीय कायश 
मंत्री 

: नवधानपनरषदेच्या सन २०१८ च्या पनहल्या 
(अथवसंकल्पीय) अनधवेशनात नदनांक २६ फेब्र वारी, 
२०१८ ते नदनांक २८ माचव, २०१८ या कालावधीत 
मा.मंत्ी / मा.राज्यमंत्ी महोदयांनी नवधानपनरषद 
सिागृहात नदलेल्या एकूण ५१९ आचवासनांची यादी, 
तसेच सन २०१८ चे पनहले (अथवसंकल्पीय) अनधवेशन 
संस्थनगत िाल्यानंतर, पूतवता करण्यात आलेल्या 
एकूण १९१ आचवासनांच्या पूतवतेची नववरणपते् 
यादीसह, सिागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) जलसंपदा मंत्री : (क) "कोंकण पाटबंधारे नवकास महामंडळ, ठाणे 
यांचे सन २०१३-२०१४, २०१४-२०१५ व 
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२०१५-२०१६ या वषांचे वार्थषक नवत्तीय 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे नवकास 
महामंडळ, औरंगाबाद यांचा सन २०१५-२०१६ 
या वषाचा वार्थषक लेखा अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा एकोणचाळीसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (१) श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबई उपनगरातील कांनदवली (पूवव) क्रांतीनगर िागात पाण्याची तीव्र 
टंचाई असून या िागात पाणीमानफया पाणी चोरुन मोठया टाक्या तयार करुन 
त्यात पाणी साठवून ते पाणी परप्रांतीयानंा जादा दराने नवकण्याच्या प्रकारात 
िालेली वाढ, तसेच बोनरवली (पूवव) येथील दौलतनगर रोड क्र.३ जैन मंनदरा 
जवळील जलवानहनीतून गेल्या काही नदवसापंासून दनूषत पाणीप रवठा होत 
असल्याचे माहे एनप्रल, २०१८ च्या स मारास ननदशवनास येणे, त् याम ळे या 
िागातील सववसामान्य नागनरकांना नपण्याचे पाणी नवकत घ्यावे लागणे, 
याबाबत महानगरपानलकेकडे वारंवार तक्रार करुन कोणतीच कारवाई होत 
नसल्याने सववसामान्य नागनरकामंध्ये ननमाण िालेले असंतोषाचे व संतापाचे 
वातावरण, याकनरता शासनाने तातडीने या पाणी मानफयांवर कारवाई 
करण्याची ननतांत आवचयकता, तसेच तातडीने श ध्द पाण्याचा प रवठा 
करण्याची आवचयकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायववाही व 
शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (२) श्री. नरेंद्र दराडे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नानशकमधील माध्यनमक शाळेतील नशक्षकांचे व नशक्षकेत्तर 
कमवचाऱ् यांचे वेतन नजल्हा ब केमाफव त अदा करण्यात येणे, नजल्हा ब कांना 
यासाठी शेकडा २० पैसे कनमशन नमळणे, गेल्या १६ वषापासून नजल्हा ब कांना 
कनमशन, सर्थवस टॅक्स व जीएसटी पोटी एकूण १३,१५,६४,६७४/- रुपयांची 
रक्कम येणे बाकी असणे, नजल्हा ब केने नशक्षणानधकारी, माध्यनमक नविाग, 
नानशक, नशक्षण सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्ालय तसेच संचालक, नशक्षण 
संचालनालय (माध्यनमक), महाराष्ट्र राज्य, प णे यांना आनण शालेय नशक्षण मंत्ी 
या सवांना जा.क्र.३७९४, नद.१९/०१/२०१६ व जा.क्र.अकौन्टस्/नबगरननधी 
व्यवसाय/नद.२६१०/२०१७-१८/८६६, नदनांक १९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी लेखी 
ननवेदने देऊन व त्यानंतर वारंवार ननवेदने देऊनही अद्याप नजल्हा ब केला देय 
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असलेली रक्कम नमळण्यास नशक्षण नविागाकडून कोणतीच कायववाही न होणे, 
पनरणामी नजल्हा ब केला नशक्षण नविागाकडून देय असलेली 
१३,१५,६४,६७४/- रुपये सेवाकर, जीएसटीसह संपूणव रक्कम न नमळाल्याने 
ब केची आर्थथक श्स्थती डबघाईस येणे, याचा नवपरीत पनरणाम ब केचा दैनंनदन 
व्यवहार व आर्थथक ग ंतवणूक यांच्यावर होणे, मा.नशक्षणमंत्ी यांनी याप्रकरणी 
तात्काळ ननणवयात्मक कायववाही करण्याचे आदेश नशक्षणानधकारी, माध्यनमक 
नविाग, नानशक व नशक्षण संचालक, नशक्षण संचालनालय (माध्यनमक), 
महाराष्ट्र राज्य, प णे यांना देण्याची आवचयकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (३) सिशश्री. अमरवसह पंवडत, धनंजय म ंडे, सनतश चव्हाण,  नवक्रम काळे, 
अननकेत तटकरे, नरेंद्र पाटील, स ननल तटकरे, हेमंत टकले, नकरण पावसकर, 
अॅड. राह ल नावेकर, श्री. स नजतससह ठाकूर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आनण प्रवगव आरक्षण असतानाही 
प न्हा प्रादेनशक आरक्षण लादल्याम ळे मराठवाडा आनण नवदिव नविागातील 
नवद्यार्थ्यांवर  मोठा अन्याय होत असणे, वैद्यकीय प्रवेशातील ननयमबाय ७०:३० 
धोरणाम ळे मराठवाडा व नवदिातील ग णवत्ताधारक नवद्यार्थ्यांवर होत 
असलेल्या अन्याया नवरोधात नवनवध संघटना, सामानजक संस्था व 
लोकप्रनतननधी यांनी आदंोलनाचा इशारा देणे, मराठवाडा, नवदिव व उववरीत 
महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महानवद्यालयांच्या संख्येमध्ये प्रचंड तफावत असणे,  
वैद्यकीय महानवद्यालयात एमबीबीएस प्रवेशासाठी संप णव महाराष्ट्रासाठी एकच 
ग णवत्ता यादी तयार करण्याची आवचयकता, नीट परीके्षत ग णवत्ता यादीत 
येऊन स ध्दा केवळ कोट्याच्या प्रादेनशक नविाजनाम ळे ग णवंत नवद्यार्थ्यांवर 
होत असलेला अन्याय, वैद्यकीय महानवद्यालयांची संख्या उववरीत महाराष्ट्रात 
२५, नवदिात ९ तर मराठवाड्यात फक्त ६ असल्याने जागांमध्ये स ध्दा मोठ्या 
प्रमाणात तफावत असणे, सन २०१५ पासूनच्या नीट परीके्षत उत्तीणव िालेल्या 
नवद्याथी आनण प्रवेनशत जागा यांचे ग णोत्तर पानहले तर मराठवाडा आनण नवदिव 
नविागातील नवद्यार्थ्यांवर अन्याय िाल्याचे स्पष्ट्ट होणे, वैद्यकीय प्रवेशाच्या 
मराठवाड्यात ७५०, पश्चचम महाराष्ट्रात ३३३० व नवदिात ११५० जागा असनू 
मराठवाड्यातील ७५० जागांपैकी १५ टक्के जागा कें द्रासाठी राखीव व ३० 
टक्के जागा मराठवाड्याबाहेरील राज्यातील नवद्यार्थ्यांसाठी राखीव असून 
मराठवाड्याच्या वाट्याला ७५० पैकी केवळ ४४६ जागा येणे, हा नवषय 
मंनत्मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येऊनस ध्दा शासनाने याबाबत कोणताही ननणवय 
न घेणे, मा. न्यायालयाने स द्धा कोटा पद्धतीबाबत  तीव्र  आके्षप नोंदनवणे, 
याप्रमाणे सतत अन्याय होत असल्याने नवद्याथी व पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र 
असंतोष,  याकडे शासनाचे िालेले अक्षम्य द लवक्ष, याबाबत शासनाने 
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करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया." 
  (४) अॅड. राहुल नािेकर, सववश्री. ख्वाजा बेग, आनंद ठाकूर, हेमंत टकले, 

वि.प.स. प ढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे सहकार 
मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नजल्हा उपननबंधक, सहकारी संस्था, मल्होत्ा हाऊस येथील 
मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील सहाव्या मजल्यावरील कायालयाची पडिड 
िालेली असणे, त्याम ळे मोठी द घवटना होण्याची ननमाण िालेली शक्यता, या 
जागेच्या मालकाला वेळोवेळी लेखी पत्ाने द रुस्तीबाबत नवचारणा करुनही 
मालकाने याबाबत कोणतीही डागडूजी केलेली नसणे, पनरणामी िनवष्ट्यात 
तेथील अनधकारी व कमवचारी तसेच या कायालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या 
नजवीतास धोका उदिवण्याची शक्यता शासनाने सदर जागेत कायवरत 
असलेल्या इतर पाच कायालयांच्या कॅम्प करीता एकनत्त जागा घेण्याकरीता 
वतवमान पत्ात जानहरात देऊनही मल्होत्ा पनरसरात अद्यापही जागेचा शोध न 
लागणे, नदनांक ९ जून, २०१८ रोजी शेजारील कोठारी मेंशन नावाची इमारत 
कोसल्याम ळे हया  इमारतीस जबर धोका ननमाण िालेला असणे, या 
इमारतीतील उदवाहक बंद असून नागरीकांना व कमवचाऱ् यानंा जीवम ठीत धरुन 
काम करावे लागत असणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व 
शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (५) सिशश्री. रामहरी रुपनिर, संजय दत्त, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न् याय मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नजल्हा पनरषद समाजकल्याण नविागामाफव त दनलतवस्ती स धारणा 
योजनेसाठी शासनामाफव त ननधी येत असणे, पण आलेला ननधी नवकास 
कामांवर खचव करण्यात सोलापूर नजल्हा पनरषद यांच्या अनधकारी व 
पदानधकाऱ् यांमध्ये ताळमेळ नसल्याम ळे सन २०१६-२०१७ या वषातील दनलत 
वस्ती नवकास योजनेचा तब्स्टबल १८ कोटी रुपये ननधी परत जाणे, त्याम ळे 
नजल्यातील दनलत वस्ती नवकास योजनेतंगवत येणारी अनेक नवकास कामे 
करता न येणे, समाजकल्याण नविागामाफव त दनलत वस्ती योजने अंतगवत 
स्वच्छता नवषयक सोयी स नवधा, अंतगवत रस्ते, गटारी व्यवस्थापन, समाज मंनदर 
बांधकाम, हायमास्ट नदवे बसनवणे इत्यादी कामे करता येत असूनही 
अनधकाऱ् याचं्या हलगजीपणाम ळे हा ननधी परत गेला असल्याम ळे ही नवकास 
कामे न होणे, याला जबाबदार असणाऱ्या अनधकाऱ्यांवर कडक कारवाई 
होण्याची आवचयकता, याबाबत जनतेमध्ये असलेले प्रचंड असंतोषाचे 
वातावरण, यावर शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया." 

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

 

- मध्यंतर - 
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सात : सन २०१८-२०१९ च्या परुिणी मागण्यांिर चचा (पवहला ि शेिटचा वदिस.) 
  खालील मंत्रयांच्या मागण्यांिर चचा होईल. 

  १. म ख्यमंत्ी. 
  २. महसूल, मदत व प नववसन, साववजननक बांधकाम (साववजननक उपक्रम वगळून), 

कृनष व फलोत्पादन मंत्ी. 
  ३. नवत्त व ननयोजन, वने मंत्ी. 
  ४. शालेय नशक्षण, क्रीडा व य वक कल्याण, उच्च व तंत् नशक्षण, मराठी िाषा, 

सांस्कृनतक कायव, अल्पसंख्याक नवकास व वक्फ मंत्ी. 
  ५. गृहननमाण मंत्ी. 
  ६. ग्रामनवकास, मनहला व बाल नवकास मंत्ी. 
  ७. आनदवासी नवकास मंत्ी. 
  ८. अन्न व नागरी प रवठा, ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, संसदीय कायव 

मंत्ी. 
  ९. वैद्यकीय नशक्षण, जलसंपदा व लािके्षत् नवकास मंत्ी. 
  १०. पनरवहन, खारिूमी नवकास मंत्ी. 
  ११. ऊजा, नवीन व नवीकरणीय ऊजा, राज्य उत्पादन श ल्क मंत्ी. 
  १२. साववजननक आरोग्य व क ट ंब कल्याण मंत्ी. 
  १३. सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य मंत्ी. 
  १४. जलसंधारण, राजनशष्ट्टाचार, नवम क्त जाती, िटक्या जमाती, इतर मागासवगव व 

नवशेष मागासप्रवगव कल्याण मंत्ी. 
  १५. रोजगार हमी, पयवटन मंत्ी. 
  १६. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्ी. 
  १७. पश संवधवन, द ग्धनवकास व मत्स्यनवकास मंत्ी. 
  १८. कामगार, िूकंप प नववसन, कौशल्य नवकास, माजी सैननकांचे कल्याण मंत्ी. 
आठ : शासकीय विधेयक – 

  महसलू मंत्री यांचा प्रस्ताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये) – 
   "महाराष्ट्र नवधानसिेने संमत केलेले "सन २०१८ चे वि.स.वि. 

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

   ----------------------------------------------------------------------------- 



 

12 
 

नऊ : (क) श्री.सवुजतवसह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रामदास आबंटकर, 
ॲड.अननल परब, सववश्री.नागोराव गाणार, गोपीनकसन बाजोनरया, डॉ.पनरणय 
फ के, सववश्री.रसवद्र फाटक, नवनायक मेटे, तानाजी सावंत, श्रीमती श्स्मता वाघ, 
श्री.नरेंद्र दराडे, प्रा.अननल सोले, सववश्री.नवप्लव बाजोनरया, नगरीशचंद्र व्यास, 
नवलास पोतनीस, चंदिूाई पटेल, प्रनवण दरेकर, प्रसाद लाड, नवजय ऊफव  िाई 
नगरकर, रामननवास ससह, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – 

    "राज्यात कें द्र शासनाच्या नशफारशीन सार १४ प्रम ख नपकाकंनरता 
उत्पादन खचाच्या दीडपट हमीिाव जानहर केल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात 
शासनाबद्दल नवचवास ननमाण िाला असणे, शेतकऱ्यांची जमीन ससनचत 
करण्याकनरता पंतप्रधान ससचन योजनेबरोबरच बळीराजा जलसंजीवनी 
योजना राज्यात प्रिावीपणे कायाश्न्वत करण्यात येणे, शेतकऱ्यानंा 
य नरया, नमश्र खते, सेंद्रीय खते, नबयाणे यांचा योग्य दरात ननयनमत 
प रवठा होत असणे, अल्पिूधारक शेतकऱ्यांना मनरेगा अंतगवत 
फळबाग लागवडी योजनेसोबतच बह िूधारक शेतकऱ्यांकनरता 
िाऊसाहेब फ ं डकर फळबाग लागवड योजना कायाश्न्वत करण्यात येणे, 
सदरहू योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना १००% सठबक ससचनासह व 
अन दानासह रोपे, कलम इ. प रवठा करण्यात येणे, व्याघ्र प्रकल्पालगत 
असलेल्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्या अन दाननत क ं पन 
योजनेच्या धतीवर अन्य वनालगतच्या शेतीलाही वन्य प्राण्यांपासून 
संरक्षणाकनरता अन दाननत क ं पन योजनेच्या धतीवर अन्य वनालगतच्या 
शेतीलाही वन्य प्राण्यापंासून संरक्षणाकनरता अन दाननत क ं पन योजना 
लागू करण्याची आवचयकता असणे, धडक ससचन नवनहरी, मागेल 
त्याला शेततळे, मनरेगा अंतगवत नवनहरी, सठबक ससचन योजना, कृषी 
यांनत्कीकरण, प्रात्यनक्षक नबयाणे प रवठा योजना यांची अनधक प्रिावी 
अंमलबजावणी करण्याची आवचयकता, गट शेतीला देण्यात आलेल्या 
प्रोत्साहनाम ळे शेतकऱ्यांची पणन व नवक्री प्रनक्रया गट कंपनीद्वारे 
यशस्वीपणे राबनवण्यात येणे, तूर, चना, ज्वारी, मका इ. शेतमालाची 
हमीिावाने खरेदी करण्यात येणे, िूमीधारी शेतकऱ्यांची वगव-२ ची 
जमीन वगव-१ मध्ये रुपातंरीत करण्याचा व त्यायोगे राज्यातील गोर-
गरीब शेतकऱ्यांना नदलासा देण्याचा शासनाने घेतलेला क्रांतीकारी 
ननणवय, कृषीपंप जोडणीच्या २०१७ पयंतच्या अजांचा ननपटारा करण्यात 
येणे, शेतकऱ्यांचे कृषीपंपाचे नवज नबल प्रलंनबत असतांना स ध्दा त्यांचा 
नवज प रवठा खंडीत न करण्याचा धाडसी ननणवय घेऊन शेतकऱ्यांना 
देण्यात आलेला नदलासा, ब कांकडून शेतकऱ्यानंा व त्यांच्या 
क ट ं नबयानंा सौजन्य व सहकायाची वागणूक नमळण्याबाबत करावयाच्या 



 

13 
 

आवचयक उपाययोजना, यवतमाळ नजल्यात नकटकनाशकांचा प्राद िाव 
होऊन िालेल्या शेतकऱ्यांच्या बळींची प नरावृत्ती होऊ नये म्हणून 
करावयाची उपाययोजना, गारपीटीम ळे न कसान िालेल्या शेतकऱ्यांना 
अल्पकालावधीमध्ये देण्यात आलेली मदत, बोंडअळी, धान, 
त डत डेग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली मदत इ.बाबीं नवचारात घेऊन 
राज्यातील शेतकऱ्यांना अनधक सक्षम करण्यासाठी करावयाची 
कायववाही व उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी." 

  (ख) (गरुुिार, वदनांक ५ जलैु, शकु्रिार, वदनांक ६ जलैु ि सोमिार, वदनांक 
९ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात 
आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिशश्री. धनंजय मुंडे, शरद रणनपसे, स ननल तटकरे, संजय दत्त, हेमंत टकले, 
जयंत पाटील, अशोक ऊफव  िाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, 
सववश्री.सनतश चव्हाण, नवक्रम काळे, रामहरी रुपनवर, चंद्रकांत रघ वंशी, 
दत्तात्य सावंत, अमरससह पंनडत, नकरण पावसकर, ॲड. जनादवन चांद रकर, 
डॉ. स धीर ताबें, श्रीमती.नवद्या चव्हाण, श्रीमती. ह स्नबानू खनलफे, 
सववश्री.अननकेत तटकरे, ख्वाजा बेग, आर्थक.अनंत गाडगीळ, सववश्री.बाळाराम 
पाटील, अमरनाथ राज रकर, स िाष िाबंड, प्रकाश गजनिये, ॲड.राह ल 
नावेकर, सववश्री.सतेज ऊफव  बंटी पाटील, हनरससग राठोड, आनंदराव पाटील, 
जयदेव गायकवाड, रामराव वडक ते, जगन्नाथ सशदे, अमनरशिाई पटेल, 
मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – 

    "राज्यातील शेतकऱ्यासंाठी जाहीर िालेल्या छत्पती नशवाजी 
महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा होऊन एक वषव 
उलटल्यानंतरही अद्यापपयंत शेतकऱ्यांना त्याचा लाि नमळालेला 
नसणे, वन टाईम सेटलमेंटअंतगवत शेतकऱ्यानंी रक्कम िरुनही त्याचं्या 
खात्यात कजवमाफीची रक्कम जमा न होणे, कजवमाफी योजना 
फसल्याम ळे त्याचा पनरणाम शेतकऱ्यांना नव्याने नमळणाऱ्या पीक 
कजावर होणे, पीककजासाठी कागदपत्ांची संख्या वाढनवल्याम ळे व 
पीक कजव नमळत नसल्याम ळे शेतकरी त्स्त असणे, पीक कजासाठी 
ब कांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात 
असणे, ब कांकडून पीककजव नमळत नसल्याम ळे शेतकऱ्यांवर 
सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ येणे, पीक कजासाठी शेतकऱ्यांच्या 
पत्नीकडे शरीरस खाची मागणी करण्यापयंत ब क अनधकाऱ्यांची मजल 
जाणे, त्याम ळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र िावना ननमाण िालेली 
असणे, पीक नवमा न कसानिरपाई रक्कम आनण इतर शासन अन दान 
रकमा शेतकऱ्यांना वाटप न करता ब कानंी नफेखोरी करणे, गतवषी 
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कापसावर आलेल्या बोंडअळीच्या संकटाम ळे शेतकऱ्यांना जाहीर 
केलेली ३७ हजार ५०० रुपये प्रनत हेक्टरी मदत अद्याप नमळालेली 
नसणे, प ढील हंगामासाठी बोंडअळीचा संिाव्य धोका वतवनवला जाणे, 
बोगस बी.टी.नबयाणांची सरास नवक्री होणे, याम ळे शेतकऱ्यांमध्ये 
िीतीची िावना ननमाण िालेली असणे, धानाची न कसानिरपाई, 
त डत ड्या रोगाम ळे िालेल्या न कसानीची िरपाई नमळालेली नसणे, सन 
२०१६ च्या अनतवृष्ट्टीम ळे बानधत िालेल्या शेतकऱ्यानंा जाहीर केलेली 
मदत नमळालेली नसणे, मागील वषीच्या तूर, हरिरा नवक्रीचे च कारे 
शेतकऱ्यांना अद्याप नमळालेले नसणे, खरेदीअिावी लाखो क्क्वटल तूर, 
हरिरा शेतकऱ्यांकडे पडून असणे, शासकीय खरेदी कें द्र बंद िाल्याने 
तूर व हरिरा उत्पादक शेतकऱ्यानंा बेिावाने नवक्री करावी लागत 
असणे, त्याम ळे प्रनत क्क्वटल त्यांना एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा 
सहन करावा लागत असणे, नवक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना 
अन दान देण्याची घोषणा करुनही अद्याप सदर अन दान नमळालेले 
नसणे, उत्पन्नावर अनधक ५० टक्के हमीिाव देण्याची घोषणा करुनही 
तो हमीिाव नमळत नसणे, चारही बाजूने आलेल्या या सरकारननर्थमत 
संकटांम ळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ येणे, कजवमाफीची घोषणा 
िाल्यानंतरही एका वषात स मारे १ हजारह न अनधक आत्महत्या 
िालेल्या असणे, धमा पाटील याचं्या म लाला नदलेल्या आचवासनाची 
अंमलबजावणी न करणे, आनदवासी व शेतकरी संघटनांच्या नवनवध 
मागण्यांबाबत म ख्यमंत्ी महोदयांनी सिागृहात नदलेल्या आचवासनांची 
अंमलबजावणी न होणे, माचव, २०१७ पयंतच्या पेड पेंसडग ग्राहकानंा 
अद्याप कनेक्शन न नमळणे, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नदलासा 
देण्याची आवचयकता असणे, सरसकट कजवमाफी देऊन सध्याच्या 
कजवमाफी योजनेत िालेल्या अननयनमततेची चौकशी करण्यासाठी 
सववपक्षीय आमदारांची सनमती नेमणे, बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० 
हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्याची आवचयकता, प ढील हंगामासाठी 
बोंडअळीचा संिाव्य धोका वतवनवला गेला असल्याम ळे बोंडअळी 
प्रनतबंधक उपाययोजना व बोगस बी.टी. नबयाणाचं्या नवक्रीवर ननयंत्ण 
आणण्याची आवचयकता,  पीक कजव न देणाऱ्या ब कांवर तातडीने 
कारवाई करण्याची गरज, तूर, हरिरा नवक्रीचे च कारे देऊन िावांतर 
योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना बाजारिाव व हमीिावातील फरकाची रक्कम 
त्यांच्या ब क खात्यात जमा करण्याची होत असलेली मागणी, राज्यातील 
शेतकऱ्यांच्या दृष्ट्टीने अशा अनेक अनतशय महत्वाच्या नवषयांवर 
शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोजना नवचारात घेण्यात 
यावी." 
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दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (िैठकीच्या शेिटी) - 
  (१) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स. 
   "अशासकीय तंत्र विद्यालयातील १२ िषे सेिा पणूश झालले्या 

वनदेशकांना िवरष्ट्ठ िेतनश्रणेी लाग ू करण्यािाित" या नवषयावरील श्री. 
नवक्रम काळे व इतर नव.प.स. यांचा नदनाकं २३ माचव, २०१८ रोजी सिागृहाच्या 
पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अतारांनकत प्रचनोत्तराची यादी क्रमांक ६ मधील 
प्रचन क्रमांक ३५१२७ ला नदलेल्या उत्तरातून उद्िवणाऱ्या बाबींवर चचा 
उपश्स्थत करतील. 

  (२) श्री. नागोराि गाणार, वि.प.स. 
   "आवदिासी आश्रमशाळेतील सरुक्षारक्षकांच्या मानधनात िाढ 

करण्यािाित" या नवषयावरील श्री.धनंजय म ंडे, नव.प.स. यांचा तारांनकत प्रचन 
क्रमांक ४०८८० ला नदनांक २६ माचव, २०१८ रोजी नदलेल्या उत्तरातून 
उद्िवणाऱ्या बाबींवर चचा उपश्स्थत करतील. 

 
 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
नदनांक : ९ ज लै, २०१८. 

डॉ.अनंत कळसे, 
प्रधान सनचव, 

महाराष्ट्र नवधानपनरषद. 
 


