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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११११  जलुै, जलुै, २०१८२०१८  

((सकाळी सकाळी ११.११.३३० ० ते ते दपुारीदपुारी  १२.१२.१५१५  िािाजेपयंतजेपयंत))  

  
  सिवश्री.कवपल पाटील, धनंजय म ंडे, दत्तात्रय सावंत, रामहरी रुपनवर, ववक्रम काळे, 

हेमंत टकले, हवरससग राठोड, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, चंद्रकांत रघ वंशी, शरद 
रणवपसे, संजय दत्त, श्रीमती ह स्नबानू खवलरे्, सवफश्री.वकरण पावसकर, स वनल 
तटकरे, जयंत पाटील, स भाष झांबड, अमरनाथ राजूरकर, आनंदराव पाटील, 
ॲड.जयदेव गायकवाड, श्री.नरेंद्र पाटील, ॲड. राह ल नावेकर, श्री.जगन्नाथ सशदे, 
आर्कक. अनंत गाडगीळ, श्री.ख्वाजा बेग, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ४५ वमवनटे) – 

  "ध ळे वजल्ह्यातील साक्री ताल क्यातील राईनपाडा येथे म ले पळवणारी टोळी 
असल्ह्याच्या संशयातून वभक्ष की मागणाऱ्या नाथ पंथी डवरी समाजातील पाच जणांचा 
ग्रामस्थांनी केलेल्ह्या मारहाणीत हत्या होणे, अशा घटना राज्यभरात वारंवार घडणे, 
समाज आवण पोलीसाकंडून नेहमीच वमळणारी अपमानजनक वागणूक आवण 
संशयावरुन ग न्हेगार ठरववण्याची जातीय वृत्ती, त्यातून राज्यातील भटक्या ववम क्त 
समाजातील सवफ जमातींमध्ये प्रचंड घबराटीचे, अवहेलनेचे, अस रवक्षतेचे वातावरण 
वनमाण होणे, जात-पंचायत, अंधश्रध्दा आवण जातीय मानवसकता यातून भरडलेला 
राज्यातील भटका ववम क्त समाज ध ळे वजल्ह्यातील घटनेम ळे कमालीचा भयभीत 
होणे, अठराववश्वे दावरद्रय, वशक्षणाचा अभाव, नावावर जमीन नाही, घर नाही, 
वशकलं तरी नोकरी नाही, जमातीच्या परंपरेने लादलेले ग न्हेगारी स्वरुपाचे आवण 
वभक्ष कीचे व्यवसाय यातून या समाजाला बाहेर काढून त्याचे शैक्षवणक, सामावजक 
आवण आर्कथक प नवफसन करण्याची आवश्यकता, पारंपावरक कलाकारी, बह रुपी, 
वभक्ष की व्यवसायातील भटक्या समाजाची गणना करुन त्यांना पोलीस स रवक्षततेचे 
ओळखपत्र देण्याची आवश्यकता, या व्यवसायातून त्यांना कायमस्वरुपी बाहेर 
काढून, नागवरक म्हणून त्यांना सन्मान वमळवून देण्यासाठी बाळकृष्ण रेणके अहवाल 
अंमलात आणण्याची आवश्यकता, मात्र याबाबत पोलीसांकडून ना संरक्षण, ना 
शासनाकडून प नवफसन याम ळे वनमाण झालेली गंभीर पवरस्स्थती, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 
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((दपुारीदपुारी  ११२२..३३००  िािाजताजता)) 
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) बधुिार, वदनाांक ४ जलैु, २०१८ रोजीच्या ताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यादी 

सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे – 
  (१) पवरिहन मांत्री : "महाराष्र राज्य मागफ पवरवहन महामंडळ यांचा सन 

२०१६-२०१७ या वषाचा प्रशासन अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) रोजगार हमी मांत्री : "महात्मा गाधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – 
महाराष्र व राज्य रोजगार हमी योजना या योजनांचा 
सन २०१७-२०१८ या वषाचा वार्कषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : शासकीय विधेयक – 
  विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे – 
   "सन २०१८ चे वि.स.वि क्रमाांक ४५ - महाराष्ट्र (वितीय परुिणी) 

विवनयोजन विधेयक, २०१८" 
   ----------------------------------------------------------------------------- 

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

  (मांगळिार, वदनाांक १० जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशवविण्यात आलले्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते (५)) – 

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

   "म ंबई उपनगरातील कांवदवली (पूवफ) क्रांतीनगर भागात पाण्याची तीव्र 
टंचाई असून या भागात पाणीमावर्या पाणी चोरुन मोठया टाक्या तयार करुन 
त्यात पाणी साठवून ते पाणी परप्रांतीयानंा जादा दराने ववकण्याच्या प्रकारात 
झालेली वाढ, तसेच बोवरवली (पूवफ) येथील दौलतनगर रोड क्र.३ जैन मंवदरा 
जवळील जलवावहनीतून गेल्ह्या काही वदवसापंासून दवूषत पाणीप रवठा होत 
असल्ह्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या स मारास वनदशफनास येणे, त् याम ळे या 
भागातील सवफसामान्य नागवरकांना वपण्याचे पाणी ववकत घ्यावे लागणे, 
याबाबत महानगरपावलकेकडे वारंवार तक्रार करुन कोणतीच कारवाई होत 
नसल्ह्याने सवफसामान्य नागवरकामंध्ये वनमाण झालेले असंतोषाचे व संतापाचे 
वातावरण, याकवरता शासनाने तातडीने या पाणी मावर्यांवर कारवाई 
करण्याची वनतांत आवश्यकता, तसेच तातडीने श ध्द पाण्याचा प रवठा 
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करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही व 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

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

   "नावशकमधील माध्यवमक शाळेतील वशक्षकांचे व वशक्षकेत्तर 
कमफचाऱ् यांचे वेतन वजल्ह्हा बमकेमार्फ त अदा करण्यात येणे, वजल्ह्हा बमकांना 
यासाठी शेकडा २० पैसे कवमशन वमळणे, गेल्ह्या १६ वषापासून वजल्ह्हा बमकांना 
कवमशन, सर्कवस टॅक्स व जीएसटी पोटी एकूण १३,१५,६४,६७४/- रुपयांची 
रक्कम येणे बाकी असणे, वजल्ह्हा बमकेने वशक्षणावधकारी, माध्यवमक ववभाग, 
नावशक, वशक्षण सवचव, महाराष्र राज्य, मंत्रालय तसेच संचालक, वशक्षण 
संचालनालय (माध्यवमक), महाराष्र राज्य, प णे यांना आवण शालेय वशक्षण मंत्री 
या सवांना जा.क्र.३७९४, वद.१९/०१/२०१६ व जा.क्र.अकौन्टस्/वबगरवनधी 
व्यवसाय/वद.२६१०/२०१७-१८/८६६, वदनांक १९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी लेखी 
वनवेदने देऊन व त्यानंतर वारंवार वनवेदने देऊनही अद्याप वजल्ह्हा बमकेला देय 
असलेली रक्कम वमळण्यास वशक्षण ववभागाकडून कोणतीच कायफवाही न होणे, 
पवरणामी वजल्ह्हा बमकेला वशक्षण ववभागाकडून देय असलेली 
१३,१५,६४,६७४/- रुपये सेवाकर, जीएसटीसह संपूणफ रक्कम न वमळाल्ह्याने 
बमकेची आर्कथक स्स्थती डबघाईस येणे, याचा ववपरीत पवरणाम बमकेचा दैनंवदन 
व्यवहार व आर्कथक ग ंतवणूक यांच्यावर होणे, मा.वशक्षणमंत्री यांनी याप्रकरणी 
तात्काळ वनणफयात्मक कायफवाही करण्याचे आदेश वशक्षणावधकारी, माध्यवमक 
ववभाग, नावशक व वशक्षण संचालक, वशक्षण संचालनालय (माध्यवमक), 
महाराष्र राज्य, प णे यांना देण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (३) सिवश्री. अमरससह पांवडत, धनंजय म ंडे, सवतश चव्हाण,  ववक्रम काळे, 
अवनकेत तटकरे, नरेंद्र पाटील, स वनल तटकरे, हेमंत टकले, वकरण पावसकर, 
अॅड. राह ल नावेकर, श्री. स वजतससह ठाकूर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आवण प्रवगफ आरक्षण असतानाही 
प न्हा प्रादेवशक आरक्षण लादल्ह्याम ळे मराठवाडा आवण ववदभफ ववभागातील 
ववद्यार्थ्यांवर  मोठा अन्याय होत असणे, वैद्यकीय प्रवेशातील वनयमबाय ७०:३० 
धोरणाम ळे मराठवाडा व ववदभातील ग णवत्ताधारक ववद्यार्थ्यांवर होत 
असलेल्ह्या अन्याया ववरोधात ववववध संघटना, सामावजक संस्था व 
लोकप्रवतवनधी यांनी आदंोलनाचा इशारा देणे, मराठवाडा, ववदभफ व उवफरीत 
महाराष्रातील वैद्यकीय महाववद्यालयांच्या संख्येमध्ये प्रचंड तर्ावत असणे,  
वैद्यकीय महाववद्यालयात एमबीबीएस प्रवेशासाठी संप णफ महाराष्रासाठी एकच 
ग णवत्ता यादी तयार करण्याची आवश्यकता, नीट परीके्षत ग णवत्ता यादीत 
येऊन स ध्दा केवळ कोट्याच्या प्रादेवशक ववभाजनाम ळे ग णवंत ववद्यार्थ्यांवर 
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होत असलेला अन्याय, वैद्यकीय महाववद्यालयांची संख्या उवफरीत महाराष्रात 
२५, ववदभात ९ तर मराठवाड्यात र्क्त ६ असल्ह्याने जागांमध्ये स ध्दा मोठ्या 
प्रमाणात तर्ावत असणे, सन २०१५ पासूनच्या नीट परीके्षत उत्तीणफ झालेल्ह्या 
ववद्याथी आवण प्रवेवशत जागा यांचे ग णोत्तर पावहले तर मराठवाडा आवण ववदभफ 
ववभागातील ववद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्ह्याचे स्पष्ट होणे, वैद्यकीय प्रवेशाच्या 
मराठवाड्यात ७५०, पस्श्चम महाराष्रात ३३३० व ववदभात ११५० जागा असनू 
मराठवाड्यातील ७५० जागांपैकी १५ टक्के जागा कें द्रासाठी राखीव व ३० 
टक्के जागा मराठवाड्याबाहेरील राज्यातील ववद्यार्थ्यांसाठी राखीव असून 
मराठवाड्याच्या वाट्याला ७५० पैकी केवळ ४४६ जागा येणे, हा ववषय 
मंवत्रमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येऊनस ध्दा शासनाने याबाबत कोणताही वनणफय 
न घेणे, मा. न्यायालयाने स द्धा कोटा पद्धतीबाबत  तीव्र  आके्षप नोंदववणे, 
याप्रमाणे सतत अन्याय होत असल्ह्याने ववद्याथी व पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र 
असंतोष,  याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य द लफक्ष, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (४) अॅड. राहुल नािेकर, सवफश्री. ख्वाजा बेग, आनंद ठाकूर, हेमंत टकले, 
वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे सहकार 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "वजल्ह्हा उपवनबंधक, सहकारी संस्था, मल्ह्होत्रा हाऊस येथील 
मोडकळीस आलेल्ह्या इमारतीतील सहाव्या मजल्ह्यावरील कायालयाची पडझड 
झालेली असणे, त्याम ळे मोठी द घफटना होण्याची वनमाण झालेली शक्यता, या 
जागेच्या मालकाला वेळोवेळी लेखी पत्राने द रुस्तीबाबत ववचारणा करुनही 
मालकाने याबाबत कोणतीही डागडूजी केलेली नसणे, पवरणामी भववष्यात 
तेथील अवधकारी व कमफचारी तसेच या कायालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या 
वजवीतास धोका उदभवण्याची शक्यता शासनाने सदर जागेत कायफरत 
असलेल्ह्या इतर पाच कायालयांच्या कॅम्प करीता एकवत्रत जागा घेण्याकरीता 
वतफमान पत्रात जावहरात देऊनही मल्ह्होत्रा पवरसरात अद्यापही जागेचा शोध न 
लागणे, वदनांक ९ जून, २०१८ रोजी शेजारील कोठारी मेंशन नावाची इमारत 
कोसल्ह्याम ळे हया  इमारतीस जबर धोका वनमाण झालेला असणे, या 
इमारतीतील उदवाहक बंद असून नागरीकांना व कमफचाऱ् यांना जीवम ठीत धरुन 
काम करावे लागत असणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

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

   "वजल्ह्हा पवरषद समाजकल्ह्याण ववभागामार्फ त दवलतवस्ती स धारणा 
योजनेसाठी शासनामार्फ त वनधी येत असणे, पण आलेला वनधी ववकास 
कामांवर खचफ करण्यात सोलापूर वजल्ह्हा पवरषद यांच्या अवधकारी व 
पदावधकाऱ् यांमध्ये ताळमेळ नसल्ह्याम ळे सन २०१६-२०१७ या वषातील दवलत 
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वस्ती ववकास योजनेचा तब्बल १८ कोटी रुपये वनधी परत जाणे, त्याम ळे 
वजल्ह्यातील दवलत वस्ती ववकास योजनेतंगफत येणारी अनेक ववकास कामे 
करता न येणे, समाजकल्ह्याण ववभागामार्फ त दवलत वस्ती योजने अंतगफत 
स्वच्छता ववषयक सोयी स ववधा, अंतगफत रस्ते, गटारी व्यवस्थापन, समाज मंवदर 
बांधकाम, हायमास्ट वदवे बसववणे इत्यादी कामे करता येत असूनही 
अवधकाऱ् याचं्या हलगजीपणाम ळे हा वनधी परत गेला असल्ह्याम ळे ही ववकास 
कामे न होणे, याला जबाबदार असणाऱ्या अवधकाऱ्यांवर कडक कारवाई 
होण्याची आवश्यकता, याबाबत जनतेमध्ये असलेले प्रचंड असंतोषाचे 
वातावरण, यावर शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

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

 

- मध्यांतर - 
सात : सन २०१३-२०१४ या िषाच्या अवतवरक्त खचाच्या मागण्याांिर चचा. 

 

आठ : शासकीय विधेयके – 
  (क) महसलू मांत्री याांचा प्रस्ताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये) – 

   "महाराष्र ववधानसभेने संमत केलेले "सन २०१८ चे वि.स.वि. 
क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र भवूमगत नळमागव ि भवूमगत िावहन्या 
(जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपादन) विधेयक, २०१८" मागे घेण्यास 
अन मती द्यावी." 

   ----------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
   "सन २०१८ चे वव.स.वव. क्रमांक ४० - महाराष्र जमीन महसूल संवहता 

(स धारणा) आवण महाराष्र जमीन महसूल (ववववक्षत भूवमधारींचा भोगवटादार-
वगफ एक मध्ये अंतभाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) वनयम (वनरसन) 
ववधेयक, २०१८" 

   ----------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
   "सन २०१८ चे वव.स.वव. क्रमांक ४२ - वदवाणी प्रवक्रया संवहता (महाराष्र 

स धारणा) ववधेयक, २०१८" 
   ----------------------------------------------------------------------------- 

नऊ : (क) (गरुुिार, वदनाांक ५ जलैु, शकु्रिार, वदनाांक ६ जलैु, सोमिार, वदनाांक ९ 
जलैु, २०१८ ि मांगळिार, वदनाांक १० जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशवविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) – 

   सिवश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, स वनल तटकरे, संजय दत्त, हेमंत टकले, 
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जयंत पाटील, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, कवपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, 
सवफश्री.सवतश चव्हाण, ववक्रम काळे, रामहरी रुपनवर, चंद्रकांत रघ वंशी, 
दत्तात्रय सावंत, अमरससह पंवडत, वकरण पावसकर, ॲड. जनादफन चांद रकर, 
डॉ. स धीर तांबे, श्रीमती.ववद्या चव्हाण, श्रीमती. ह स्नबानू खवलरे्, 
सवफश्री.अवनकेत तटकरे, ख्वाजा बेग, आर्कक.अनंत गाडगीळ, सवफश्री.बाळाराम 
पाटील, अमरनाथ राज रकर, स भाष झांबड, प्रकाश गजवभये, ॲड.राह ल 
नावेकर, सवफश्री.सतेज ऊर्फ  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 
प्रस्ताि – 

    "राज्यातील शेतकऱ्यासंाठी जाहीर झालेल्ह्या छत्रपती वशवाजी 
महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा होऊन एक वषफ 
उलटल्ह्यानंतरही अद्यापपयंत शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ वमळालेला 
नसणे, वन टाईम सेटलमेंटअंतगफत शेतकऱ्यानंी रक्कम भरुनही त्याचं्या 
खात्यात कजफमार्ीची रक्कम जमा न होणे, कजफमार्ी योजना 
र्सल्ह्याम ळे त्याचा पवरणाम शेतकऱ्यांना नव्याने वमळणाऱ्या पीक 
कजावर होणे, पीककजासाठी कागदपत्रांची संख्या वाढववल्ह्याम ळे व 
पीक कजफ वमळत नसल्ह्याम ळे शेतकरी त्रस्त असणे, पीक कजासाठी 
बमकांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात 
असणे, बमकांकडून पीककजफ वमळत नसल्ह्याम ळे शेतकऱ्यांवर 
सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ येणे, पीक कजासाठी शेतकऱ्यांच्या 
पत्नीकडे शरीरस खाची मागणी करण्यापयंत बमक अवधकाऱ्यांची मजल 
जाणे, त्याम ळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र भावना वनमाण झालेली 
असणे, पीक ववमा न कसानभरपाई रक्कम आवण इतर शासन अन दान 
रकमा शेतकऱ्यांना वाटप न करता बमकानंी नरे्खोरी करणे, गतवषी 
कापसावर आलेल्ह्या बोंडअळीच्या संकटाम ळे शेतकऱ्यांना जाहीर 
केलेली ३७ हजार ५०० रुपये प्रवत हेक्टरी मदत अद्याप वमळालेली 
नसणे, प ढील हंगामासाठी बोंडअळीचा संभाव्य धोका वतफववला जाणे, 
बोगस बी.टी.वबयाणांची सरास ववक्री होणे, याम ळे शेतकऱ्यांमध्ये 
भीतीची भावना वनमाण झालेली असणे, धानाची न कसानभरपाई, 
त डत ड्या रोगाम ळे झालेल्ह्या न कसानीची भरपाई वमळालेली नसणे, सन 
२०१६ च्या अवतवृष्टीम ळे बावधत झालेल्ह्या शेतकऱ्यानंा जाहीर केलेली 
मदत वमळालेली नसणे, मागील वषीच्या तूर, हरभरा ववक्रीचे च कारे 
शेतकऱ्यांना अद्याप वमळालेले नसणे, खरेदीअभावी लाखो क्क्वटल तूर, 
हरभरा शेतकऱ्यांकडे पडून असणे, शासकीय खरेदी कें द्र बंद झाल्ह्याने 
तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यानंा बेभावाने ववक्री करावी लागत 
असणे, त्याम ळे प्रवत क्क्वटल त्यांना एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा 
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सहन करावा लागत असणे, ववक्रीसाठी नोंदणी केलेल्ह्या शेतकऱ्यांना 
अन दान देण्याची घोषणा करुनही अद्याप सदर अन दान वमळालेले 
नसणे, उत्पन्नावर अवधक ५० टक्के हमीभाव देण्याची घोषणा करुनही 
तो हमीभाव वमळत नसणे, चारही बाजूने आलेल्ह्या या सरकारवनर्कमत 
संकटांम ळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ येणे, कजफमार्ीची घोषणा 
झाल्ह्यानंतरही एका वषात स मारे १ हजारह न अवधक आत्महत्या 
झालेल्ह्या असणे, धमा पाटील याचं्या म लाला वदलेल्ह्या आश्वासनाची 
अंमलबजावणी न करणे, आवदवासी व शेतकरी संघटनांच्या ववववध 
मागण्यांबाबत म ख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहात वदलेल्ह्या आश्वासनांची 
अंमलबजावणी न होणे, माचफ, २०१७ पयंतच्या पेड पेंसडग ग्राहकानंा 
अद्याप कनेक्शन न वमळणे, संकटात सापडलेल्ह्या शेतकऱ्यांना वदलासा 
देण्याची आवश्यकता असणे, सरसकट कजफमार्ी देऊन सध्याच्या 
कजफमार्ी योजनेत झालेल्ह्या अवनयवमततेची चौकशी करण्यासाठी 
सवफपक्षीय आमदारांची सवमती नेमणे, बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० 
हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्याची आवश्यकता, प ढील हंगामासाठी 
बोंडअळीचा संभाव्य धोका वतफववला गेला असल्ह्याम ळे बोंडअळी 
प्रवतबंधक उपाययोजना व बोगस बी.टी. वबयाणाचं्या ववक्रीवर वनयंत्रण 
आणण्याची आवश्यकता,  पीक कजफ न देणाऱ्या बमकांवर तातडीने 
कारवाई करण्याची गरज, तूर, हरभरा ववक्रीचे च कारे देऊन भावांतर 
योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना बाजारभाव व हमीभावातील र्रकाची रक्कम 
त्यांच्या बमक खात्यात जमा करण्याची होत असलेली मागणी, राज्यातील 
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अशा अनेक अवतशय महत्वाच्या ववषयांवर 
शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात 
यावी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक १० जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशवविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   श्री.सवुजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रामदास आबंटकर, 
ॲड.अवनल परब, सवफश्री.नागोराव गाणार, गोपीवकसन बाजोवरया, डॉ.पवरणय 
र् के, सवफश्री.रसवद्र र्ाटक, ववनायक मेटे, तानाजी सावंत, श्रीमती स्स्मता वाघ, 
श्री.नरेंद्र दराडे, प्रा.अवनल सोले, सवफश्री.ववप्लव बाजोवरया, वगरीशचंद्र व्यास, 
ववलास पोतनीस, चंदभूाई पटेल, प्रववण दरेकर, प्रसाद लाड, ववजय ऊर्फ  भाई 
वगरकर, रामवनवास ससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – 

    "राज्यात कें द्र शासनाच्या वशर्ारशीन सार १४ प्रम ख वपकांकवरता 
उत्पादन खचाच्या दीडपट हमीभाव जावहर केल्ह्याने शेतकऱ्यांच्या मनात 
शासनाबद्दल ववश्वास वनमाण झाला असणे, शेतकऱ्यांची जमीन ससवचत 
करण्याकवरता पंतप्रधान ससचन योजनेबरोबरच बळीराजा जलसंजीवनी 
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योजना राज्यात प्रभावीपणे कायास्न्वत करण्यात येणे, शेतकऱ्यानंा 
य वरया, वमश्र खते, सेंद्रीय खते, वबयाणे यांचा योग्य दरात वनयवमत 
प रवठा होत असणे, अल्ह्पभूधारक शेतकऱ्यांना मनरेगा अंतगफत 
र्ळबाग लागवडी योजनेसोबतच बह भूधारक शेतकऱ्यांकवरता 
भाऊसाहेब र् ं डकर र्ळबाग लागवड योजना कायास्न्वत करण्यात येणे, 
सदरहू योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना १००% सठबक ससचनासह व 
अन दानासह रोपे, कलम इ. प रवठा करण्यात येणे, व्याघ्र प्रकल्ह्पालगत 
असलेल्ह्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्ह्या अन दावनत क ं पन 
योजनेच्या धतीवर अन्य वनालगतच्या शेतीलाही वन्य प्राण्यांपासून 
संरक्षणाकवरता अन दावनत क ं पन योजनेच्या धतीवर अन्य वनालगतच्या 
शेतीलाही वन्य प्राण्यापंासून संरक्षणाकवरता अन दावनत क ं पन योजना 
लागू करण्याची आवश्यकता असणे, धडक ससचन वववहरी, मागेल 
त्याला शेततळे, मनरेगा अंतगफत वववहरी, सठबक ससचन योजना, कृषी 
यांवत्रकीकरण, प्रात्यवक्षक वबयाणे प रवठा योजना यांची अवधक प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, गट शेतीला देण्यात आलेल्ह्या 
प्रोत्साहनाम ळे शेतकऱ्यांची पणन व ववक्री प्रवक्रया गट कंपनीद्वारे 
यशस्वीपणे राबववण्यात येणे, तूर, चना, ज्वारी, मका इ. शेतमालाची 
हमीभावाने खरेदी करण्यात येणे, भूमीधारी शेतकऱ्यांची वगफ-२ ची 
जमीन वगफ-१ मध्ये रुपातंरीत करण्याचा व त्यायोगे राज्यातील गोर-
गरीब शेतकऱ्यांना वदलासा देण्याचा शासनाने घेतलेला क्रांतीकारी 
वनणफय, कृषीपंप जोडणीच्या २०१७ पयंतच्या अजांचा वनपटारा करण्यात 
येणे, शेतकऱ्यांचे कृषीपंपाचे ववज वबल प्रलंवबत असतांना स ध्दा त्यांचा 
ववज प रवठा खंडीत न करण्याचा धाडसी वनणफय घेऊन शेतकऱ्यांना 
देण्यात आलेला वदलासा, बमकांकडून शेतकऱ्यानंा व त्यांच्या 
क ट ं वबयानंा सौजन्य व सहकायाची वागणूक वमळण्याबाबत करावयाच्या 
आवश्यक उपाययोजना, यवतमाळ वजल्ह्यात वकटकनाशकांचा प्राद भाव 
होऊन झालेल्ह्या शेतकऱ्यांच्या बळींची प नरावृत्ती होऊ नये म्हणून 
करावयाची उपाययोजना, गारपीटीम ळे न कसान झालेल्ह्या शेतकऱ्यांना 
अल्ह्पकालावधीमध्ये देण्यात आलेली मदत, बोंडअळी, धान, 
त डत डेग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली मदत इ.बाबीं ववचारात घेऊन 
राज्यातील शेतकऱ्यांना अवधक सक्षम करण्यासाठी करावयाची 
कायफवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 

दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) - 
  (१) श्री.रामराि िडकुते, वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्ित करतील. 
   "सहगोली वजल्ह्यात पाच कें द्रावरुन नारे्डने ६ हजार ३०६ शेतकऱ्यांची 

३९ कोटी २१ लाख ६८ हजार ३५० रुपयांची ७१ हजार ९६३ क्क्वटल तूर खरेदी 
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केली आहे. मात्र २६ कोटी रुपयांचे च कारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा 
झालेले असले तरीही अजून १२ कोटी रुपयाचें च कारे अद्यापी वदलेले नाही. 
नारे्ड कें द्रावर तूर ववकण्याच्या नादात अनेक शेतकऱ्यांची शेतीची कामे 
रेंगाळलेली असून पाचही कें द्रावरील हजारो शेतकरी च काऱ्यासंाठी हैराण 
झालेले आहेत. तर काही शेतकऱ्यांनी यंदाही उसनवारी करुन खते 
वबयाणासंाठी पैशाची ज ळवा-ज ळव करण्यास प्रारंभ केला आहे. बह तांशी 
बमकांकडून शेतकऱ्यांना पीक कजफ देण्यातही ववलंब होत आहे, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना." 

  (२) श्री.जगन्नाि सशदे, वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्ित करतील. 

   "एकीकडे स रु झालेला पावसाळा तर द सरीकडे हवामान आवण पाणी 
बदलल्ह्याने होणारे आजार व साथीच्या रोगांचा वाढता प्राद भाव याम ळे कल्ह्याण 
ताल क्यासह वटटवाळा पवरसरात सध्या साथीच्या आजाराने रुग्ण त्रस्त 
असतानाच या भागासाठी असलेल्ह्या एकमेव गोवेली ग्रामीण रुग्णालयात 
वपण्याचे पाणी येत नसल्ह्याने रुग्णांचे आतोनात हाल होत असतानाच मागील ८ 
जून पासून ववजेचा लपंडाव चालू असल्ह्याने रात्रीच्या वेळी रुग्ण कासावीस होत 
असणे, वपण्याचे पाणी बाहेरून आणून रुग्णांचे नातेवाईक वेळ मारून नेत 
असले तरी यात गोरगरीब रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत असणे, ववजेम ळे 
अनेक रुग्णानंा खाजगी रुग्णालयात पाठवण्यात येत असल्ह्याने ग्रामीण 
भागातील रुग्णांना आर्कथक भ दंड सोसावा लागत असल्ह्याने, रुग्णांच्या 
नातेवाईकांच्या असंतोषाला रुग्णालयातील कमफचाऱ् यांना सामोरे जावे लागत 
असल्ह्याने भववष्यात एखादी द घफटना घडण्याची वनमाण होण्याची शक्यता, 
याबाबत शासनाने ववनाववलंब तातडीने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना." 

 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
वदनांक : १० ज लै, २०१८. 

डॉ.अनांत कळसे, 
प्रधान सवचव, 
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