
 

1 
 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक २२००  नोव्हेंबर,नोव्हेंबर,  २०१८२०१८  
((दपुारी दपुारी १२१२.००.००  िाजतािाजता))  

 
 

एक : प्रश्नोत्तरे -  
  (क) तारांवकत प्रश्न. 
  (ख) सोमिार, वदनांक १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीची तारांवकत प्रश्नोत्तरांची 

यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : "लोकलेखा सवमतीचा ते्रचाळीसािा अहिाल सभागहृास सादर करणे" 
तीन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिवश्री. हेमंत टकले, धनंजय म ंडे, किरण पावसिर, आनंद ठािूर, अॅड. 

राह ल नावेिर, सववश्री. कवरम म िा े, सकिश चव्हाण, श्रीमिी कवद्या चव्हाण, 
सववश्री. अकनिेि िटिरे, प्रिाश गजकिये, रामराव वडि िे, अरुणिािा 
जगिाप, ख्वाजा बेग, अब्द ल्लाखान द राणी, अकनल िोसले, कवलास पोिनीस, 
जयंि पाटील, अशोि ऊर्व  िाई जगिाप, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व 
साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधिील :- 

   "म ंबईिील वांदे्र पश्चचम येथे नर्गगसदत्त नगर येथील झोपडपट्टीि कदनांि 
३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी िीषण आग लागून या द र्वटनेि िेथील ८० 
झोपड्या ज ून खाि झालेल्या असणे, या द र्वटनेि िेथील नागरीिांना ध राची 
बाधा झाली असून त्यांच्यावर रुग्णालयाि स रु असलेले उपचार, त्यांच्या 
र्रािील संसारोपयोगी वस्ि  ज ाल्याम  े त्यांच्या खाण्याकपण्याचा कनमाण 
झालेला गंिीर प्रचन, नर्गगसदत्त नगरमध्ये आगीची  चौिशी िरुन िेथील बेर्र 
झालेल्या ि ट ं कबयांना मदि िरण्याि यावी अशी मागणी िेथील 
लोिप्रकिकनधींनी शासनािडे िरणे, या आगीमध्ये एिापाठोपाठ एि अशा 
िब्बल ७ कसललडरचा झालेला स्र्ोट, त्याम  े आजूबाजूचा पकरसरही हादरुन 
नागरीिांच्या कजकविास कनमाण झालेला धोिा, आग लागलेल्या झोपडपट्टी 
पकरसराि आग कवझकवण्यासाठी अश्ग्नशमन दलाच्या गाड्यांना जाण्यास रस्िे 
नसल्याने आगीवर कनयंत्रण कम कवण्यास त्यांना आलेल्या अडचणी, या 
आगीि िरोडो रुपयांची मालमत्त्ता ज ून खाि होणे व अनेि झोपडपट्टीधारि 
बेर्र होणे, िसेच या झोपडपट्टीि बेिायदा व कवनापरवाना बांगलादेशीय 
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नागरीिांची असलेली र् सखोरी, ही बेिायदा झोपडपट्टी कनष्िासीि िरण्यास 
कविागीय महानगरपाकलिा अकधिारी व म्हाडाचे संबंकधि अकधिारी यांचे 
िारवाई िरण्याि झालेले अक्षम्य द लवक्ष, याबाबि शासनाने िरावयाची 
िायववाही व उपाययोजना." 

  (२) सिवश्री. अशोक ऊर्व  भाई जगताप, शरद रणकपसे, अॅड. ह स्नबानू खकलरे्, 
वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे अन्न ि 
औषध प्रशासन मंत्रयांचे लक्ष वेधिील :- 

   "राज्याि दधू उत्पादि िंपन्या जव पासच्या खेड्यांमधील 
शेििऱ यांिडून दररोज दधू गो ा िरिाि मात्र िे िाज दधू ग्राहिांिडे 
पोहचेपयंि त्याचं कवषाि रुपांिर झालेले असणे, दधूाि कडटजंट पावडर, य करया, 
स्िीम्ड दधू पावडर, िॉस्टीि सोडा, ग्ल िोज, पांढरा रंग, करर्ाइंड िेल, मीठ, 
स्टाचव असे कवकवध र्टि समाकवष्ट िरुन अनेि समाजिंटि थेट लोिांच्या 
जीवाशी खे  खे ीि असणे, कडटजंट पावडर, मीठ व ग्ल िोजसारख्या 
र्टिांम  े दधूाि दाटपणा येिो िर स्टाचवम  े दधू नासण्यास प्रकिबंध होिो 
त्याम  े सववसामान्य ग्राहिांना िेस य क्ि दधू िेव  बरू्न ओ खिा येि 
नसणे, पोलीस, अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथिाने वे ोवे ी छापे र्ािल्याने 
आिापयंि दधू िेस ीचे असे अनेि प्रिार उर्डिीस आणलेले असणे, परंि  
िरीही या प्रचनी सरिारिडून ठोस िारवाई होि नसणे, दधू िेस ीचे प्रिार 
राज्याि व छोटया शहरांमध्ये सरास स रु असणे, िेस य क्ि दधू प रवणे म्हणजे 
ग्राहिांवर ह ूह ू कवषप्रयोग िेल्यासारखा प्रिार असणे, दधूाि िेस  िरुन 
िाही टो यांचे समाजिंटि नागकरिांच्या कजवाशी खे ि असल्याने दधूाि 
िेस  िरणाऱया समाजिंटिांवर िठोर िारवाई िरण्याबाबि शासनाने 
िरावयाची िायववाही व शासनाची प्रकिकरम या." 

  (३) सिवश्री. प्रकाश गजवभये, कवलास पोिनीस, शरद रणकपसे, रामहरी रुपनवर, 
अशोि ऊर्व  िाई जगिाप, जनादवन चांदरूिर, प्रा. जोगेन्द्र िवाडे, श्री. 
आनंदराव पाटील, अॅड. ह स्नबानू खकलरे्, श्रीमिी कवद्या चव्हाण, सववश्री. 
किरण पावसिर, हेमंि टिले, धनंजय म ंडे, अॅड. राह ल नावेिर, सववश्री. जयंि 
पाटील, अकनिेि िटिरे, जगन्नाथ लशदे, सकिश चव्हाण, कवरम म िा े, ख्वाजा 
बेग, अब्द ल्लाखान द राणी, डॉ. स धीर िांबे, सववश्री. दत्तात्रय सावंि, बा ाराम 
पाटील, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे 
िैद्यकीय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधिील :- 

   राज्यािील शासिीय रुग्णालयांना औषध प रवठा िरणाऱया औषध 



 

3 
 

कवरेम त्यांची गि ४ वषांपासूनची देयिे थिल्याम  े राज्यािील कवकवध 
रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर औषधांचा ि टवडा कनमाण झाला असल्याची 
धक्िादायि बाब कदनांि ८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा त्यास मारास कनदशवनास 
येणे, नागपूराि मेयो रूग्णालय व शासिीय मेकडिल रूग्णालयामध्ये चवान 
चावल्याम  े त्यावर उपाय म्हणून देण्याि येणारी अॅन्टीरेकबज लस व इिर 
औषधे गेल्या िाही मकहन्यांपासून उपलब्ध नसणे, िसेच ग्रामीण िागािील 
रुग्णालयाि कहमोकर्कलया रुग्णांसाठी लाईर् सेव्व्हग ठरणारी रॅ्क्टर आठ, नऊ, 
साि व कथबासाठीची इंजेक्शन व औषधांची खरेदी प्रकरम या रखडल्याम  े 
कहमोकर्कलया रुग्णांसमोर जीवनमरणाचा प्रचन कनमाण झालेला असून त् याचा 
र्टिा राज्यािील ४२५७ रुग्णांना बसणे, दाकरद्रय रेषेखालील रूग्णांसह इिरही 
रूग्णांना त्याम  े करिामे परिावे लागणे, राज्यािील सवव वैद्यिीय महाकवद्यालय 
आकण रुग्णालयांिडून खरेदी िरण्याि आलेल्या औषध आकण उपिरण यांची 
देयिे राज्य शासनािडे पाठकवण्याि येणे, अशा सवव महाकवद्यालये आकण 
रुग्णालयांची देयिे एिकत्रि िरून राज्य शासनािडून रक्िम मंजूर िरण्याि 
येणे, परंि  गि ४ वषांपासून राज्यािील शासिीय महाकवद्यालये आकण 
रुग्णालये यांनी खरेदी िेलेल्या औषधे आकण उपिरणांची देयिे पाठकवली 
असिानाही राज्य शासनािडून अद्यापपयंि थिबािी प्राप्ि झालेली नसणे, 
पकरणामी अनेि औषध िंपन्या व कवरेम त्यांनी शासनाला नेमून कदलेल्या 
औषधांचा प रवठा िरणे बंद िेलेले असणे, त्याम  े सद्य:श्स्थिीि राज्याच्या 
ग्रामीण िागासह शहरी िागािील शासिीय रुग्णालयांि मोठ्या प्रमाणावर 
औषधांची िमिरिा कनमाण झाली असल्याने त्याचा ि दंड राज्यािील लाखो 
गोर-गरीब रुग्ण आकण त्यांच्या नािेवाईिांना सहन िरावा लागणे, हार्किन 
औषध खरेदी महामंड ािील सावळ्या गोंध ाम  े राज्यािील सववच सरिारी 
दवाखान्यामध्ये औषधांचा िीव्र ि टवडा कनमाण होणे, औषध खरेदीची 
जबाबदारी हार्िीनच्या व्यवस्थापिीय संचाकलिा यांच्यािडे असून त्यांना 
प रेसा अकधिारी वगव आकण औषध खरेदीसाठी ५७९ िोटी रुपये देण्याि येणे, 
मात्र कनयोजनाअिावी हार्िीन महामंड ाने  र्क्ि १७० िोटींचीच औषधे 
खरेदी िरणे, पकरणामी, रुग्णांना अिोनाि हाल सहन िरावा लागि असणे, 
रुग्णांच्या जीकविाशी कनगकडि औषधांसारख्या कवषयािील अशाप्रिारची 
शासिीय कदरंगाई होण्यामागे अवास्िव कहिसंबंध असल्याच्याही िरम ारी शासन 
स्िरावर प्राप्ि झालेल्या असणे, त्याम  े या प्रिरणी रुग्णांच्या जीकविाशी 
खे णारी अक्षम्य कदरंगाई होण्यामागील नेमक्या िारणांचा शोध रे्ण्यासाठी 
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िािडीने चौिशी िरण्याि यावी व संबंकधिाकवरुध्द िारवाई िरावी, अशी 
मागणी लोिप्रकिकनधींनी माहे ऑक्टोबर, २०१८ वा त्या स मारास शासनाला 
िेलेली असणे, प रवठादार व औषध िंपन्यांची थकिि देयिे िािडीने अदा 
िरण्याची होि असलेली मागणी, या पाचवविूमीवर रुग्णांमध्ये व त्यांच्या 
नािेवाईिांमध्ये  पसरलेला असंिोष, त्यािडे शासनाचे होणारे अक्षम्य द लवक्ष, 
याबाबि शासनाने िािडीने िरावयाची िायववाही व उपाययोजना." 

  (४) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड. अकनल परब, सववश्री. रलवद्र र्ाटि, कवलास 
पोिनीस, कवप्लव बाजोकरया, गोपीकिसन बाजोकरया, शरद रणकपसे, अमरनाथ 
राजूरिर, प्रा. जोगेन्द्र िवाडे, सववश्री. रामहरी रुपनवर, अशोि ऊर्व  िाई 
जगिाप, स िाष झांबड, अॅड. ह स्नबानू खकलरे्, डॉ. वजाहि कमझा, श्री. जनादवन 
चांदरूिर, आर्गि. अनंि गाडगी , सववश्री. जगन्नाथ लशदे, अकनल िोसले, 
धनंजय म ंडे, हेमंि टिले, अकनिेि िटिरे, सकिश चव्हाण, कवरम म िा े, 
ख्वाजा बेग, अब्द ल्लाखान द राणी, किरण पावसिर, आनंद ठािूर, अॅड. राह ल 
नावेिर, श्रीमिी कवद्या चव्हाण, सववश्री. प्रिाश गजकिये, रामराव वडि िे, 
अरुणिािा जगिाप, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या 
बाबीिडे जलसंपदा मंत्रयांचे लक्ष वेधिील :- 

   "प ण्यािील म ठा उजव्या िालव्याची लिि कदनांि २७ सप्टेंबर, २०१८ 
रोजीच्या स मारास र् टल्याने लसहगड रस्त्यावर पूरसदृचय पकरश्स्थिी कनमाण 
होऊन दांडेिर पूल, जनिा वसाहि आकण दत्तवाडी, िागािील झोपड्यांमध्ये 
प्रचंड प्रमाणाि िालव्याचे पाणी कशरल्याम  े िेथील झोपड्या व र्रे िोस ून 
िेथील रकहवाचयांचे उद्सस्थ झालेले संसार, मोठ्या प्रमाणाि उडालेला हाहािार, 
याि स मारे ९८० जण पूणवपणे बेर्र झालेले असणे, अनेि र्रांमध्ये पाणी 
कशरुन त्यांचे अिोनाि न िसान होणे, कवद्यार्थ्यांची िसेच नागकरिांची महत्वाची 
िागदपते्र, संसार वाहून जाणे, खडिवासला िालवा अनेि कठिाणी 
धोिादायि असल्याची नोंद प्रत्येि मकहन्याि िरण्याि येणाऱ या िपासणी 
अहवालाि होि असिांना अशा धोिादायि िामाच्या द रुस्िीसाठी पाटबंधारे 
कविागािडून गेल्या पाच वषाि एि दमडीचाही खचव न झाल्याची धक्िादायि 
बाब समोर येणे, त्याचबरोबर सदरचा िालवा रू्टून धोिा कनमाण होण्याची 
शक्यिा असल्याचे कनवेदन माहे रे्ब्र वारी, २०१८ च्या स मारास कशवसेना 
पदाकधिाऱयानी संबंकधि अकधिाऱयांिडे देणे, सदरच्या िालव्याची लिि ही 
उंदीर, र् शी व खेिडयांम  े र् टल्याचे सांगण्याि येऊन संबकधि दोषी 
अकधिाऱ यांना वाचकवण्याचा प्रयत्न असणे, िसेच वीज कविरण कविाग, 
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महानगरपाकलिा आकण खाजगी िेबल िंपन्या यांनी िेलेली बांधिामे 
याबाबि टीओआर चौिशीचे म दे्द अंििाव िरुन एि मकहन्याि चौिशी 
िरण्याचे आदेश देण्याि आले असून या सकमिीची र्ोषणा व िा ाची 
मयादाही स्पष्ट िरण्याि न येणे, प न्हा त्याच िालव्याची लिि िोस ण्याची 
र्टना माहे ऑक्टोबर, २०१८ च्या किसऱया आठवड्याि र्डणे, पकरणामी नांदेड 
र्ाटा िालवा, लगडम ा, आंबेडिरनगर, लसहगड रस्िा, साकवत्रीबाई र् ले 
वसाहि, डायस प्लॉट, शंिरशेठ रस्िा, गो ीबार मैदान येथील िालवा, पूलगेट 
येथील िालवा, िैरोबा नाला या िालव्याच्या पकरसरािील नागकरिांमध्येही 
कनमाण झालेले कििीचे वािावरण, म ठा िालव्याम  े बाकधि झालेल्या 
नागकरिांच्या प नववसनाचा स मारे ३ िोटीचा प्रस्िाव शासनािडे सादर िेलेला 
असूनही त्यावर अद्यापही िोणिीच िायववाही िरण्याि न येणे,  या िालवा 
र् टीची कविागीय चौिशी िरण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने माहे 
ऑक्टोबर, २०१८ च्या स मारास शासनास देणे, पकरणामी पूरबाकधि 
नागकरिांमध्ये कनमाण झालेले असंिोषाचे व संिापाचे वािावरण, यािकरिा 
शासनाने िािडीने या पूरबाकधिांचे प नववसन िसेच नागकरिांची महत्वाची 
िागदपते्र कम ण्यािकरिा समाधान कशकबराचे आयोजन िरण्याची मागणी 
लोिप्रकिकनधींनीद्वारे मा. कजल्हाकधिारी यांच्यािडे माहे ऑक्टोबर, २०१८ च्या 
स मारास िरण्याि येणे, या मागणीन सार िािडीने िायववाही िरण्याची 
आवचयििा, याबाबि शासनाने िेलेली व िरावयाची िारवाई, याबाबि 
शासनाची प्रकिकरम या व िूकमिा." 

  (५) प्रा. अवनल सोले, सववश्री. नागोराव गाणार, रामदास आंबटिर, वि.प.स. 
प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे विमकु्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव कल्याण मंत्रयांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   "महाराष्र राज्य व इिर मागासवगीय कवत्त आकण कविास 
महामंड ािील अकधिारी/िमवचारी यांना स धारीि सेवा अंिगवि आचवाकसि  
प्रगिी योजनेचा लाि कम ण्याबाबि िमवचाऱ यांनी मागणी िरूनही सदर 
िायवरि िमवचाऱ यांना व अकधिाऱ यांना सदर पदावर सलग सेवा १२ वषांपेक्षा 
अकधि िा  लोटूनही अद्याप लाि न कम णे, त्याम  े  सदर अन्यायग्रस्ि 
िमवचाऱ यांना आचवाकसि योजनेचा लाि कम ण्याबाबि लोिप्रकिकनधी या 
नात्याने मा.म ख्यमंत्री यांना कदनांि ७ मे, २०१८ ला लेखी पत्र देण्याि आले 
असिा कदनांि २३ मे, २०१८ ला िात्िा  िायववाहीचे कनदेश देण्याि येणे, 
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त्यािच कवम क्ि जािी, िटक्या जमािी, इिर मागासवगव व कवशेष मागास प्रवगव 
िल्याण मंत्री यांना कदनांि १९ सप्टेंबर, २०१७, २३ नोव्हेंबर, २०१७ व २१ 
माचव, २०१८ ला लेखी पत्र कदले असिा िायववाहीचे कनदेश महामंड ाला 
देऊनही अद्याप िमवचाऱ यांना लाि न कदला जाणे, त्यािच कवत्त व कनयोजन मंत्री 
यांना पत्र कदले असिा त्यावर िािडीने िायववाही कनदेश कदल्यानंिर सदर र्ाईल 
कवत्त कविागािडे सादर िेली जाणे, परंि  अद्यापही आचवाकसि योजनेचा लाि 
सदर िमवचाऱ यांना लागू न होणे, वास्िकवि पहािा कदनांि १ एकप्रल, २०१० व १ 
ज लै, २०१४ च्या शासन कनणवयाप्रमाणे एिाच पदावर सलग सेवा १२ वषं पूणव 
झालेल्या अकधिारी व िमवचारी यांना सदर योजनेचा लाि रे्ण्याचा अकधिार 
असिांना स ध्दा जाणून ब जून द लवक्ष िरून वंकचि ठेवले जाणे, त्याम  े सदर 
मंड ािील ४० िमवचारी आचवाकसि योजनेपासून वंकचि असणे, त्याम  े 
मंड ािील िमवचाऱ यांना िािडीने आचवाकसि योजनेचा लाि लागू िरण्याची 
आवचयििा, याप्रिरणी शासनाने िािडीने िरावयाची िायववाही व 
उपाययोजना." 

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

 

- मध्यंतर - 
सहा : शासकीय विधेयके :- 

 

  (क) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडश: विचार ि संमत 
करणे. 

   "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ३६ - महाराष्ट्र कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.शरद रणवपसे, 
धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे कव.स.कव. रम मांि ३६ - महाराष्र िृकष उत्पन्न पणन 
(कविास व कवकनयमन) (स धारणा) कवधेयि, २०१८ खालील 
सदस्यांच्या प्रवर सकमिीिडे त्यावरील प्रकिवृत्त दोन मवहन्यांच्या 
आत सादर िरण्याचा अन देश देऊन कवचाराथव पाठकवण्याि यावे." 

    (१) पणन मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, कवरोधी पक्ष 
नेिा िथा कव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणकपसे, कव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, कव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टिले, कव.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  िाई 
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जगिाप, कव.प.स. 
    (७) श्री.सकिश चव्हाण, कव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱहे, कव.प.स. 
    (९) ॲड.अकनल परब, कव.प.स. (१०) श्री.कवजय ऊर्व  िाई कगरिर, 

कव.प.स. 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
  (ख) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार पढेु सरुू, खंडश: विचार ि 

संमत करणे.  
   "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
सात : श्री. सरेुश धस, ॲड. अकनल परब, श्री. प्रकवण दरेिर, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, 

सववश्री.कनलय नाईि, गोपीकिसन बाजोकरया, प्रा.अकनल सोले, श्री.रलवद्र र्ाटि, श्रीमिी 
श्स्मिा वार्, प्रा.डॉ.िानाजी सावंि, सववश्री. रामराव पाटील, नरेंद्र दराडे, प्रसाद लाड, 
कवप्लव बाजोकरया, स कजिलसह ठािूर, कवलास पोिनीस, अरुणिाऊ अडसड, 
डॉ.मकनषा िायंदे,  डॉ.पकरणय र् िे, सववश्री. रामदास आंबटिर, चंद िाई पटेल, 
ॲड.कनरंजन डावखरे, सववश्री. रमेश पाटील, कवजय ऊर्व  िाई कगरिर, कगरीशचंद्र 
व्यास, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   ''सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यािील २६ कजल्हयांमध्ये गंिीर 
द ष्िा  व ११२ िाल क्यांमध्ये मध्यम द ष्िा  कदनांि ३१ ऑक्टोबर, २०१८ 
पासून राज्य शासनाने र्ोकषि िेला असणे, द ष्िा ाचे नैसर्गगि संिट द र 
िरण्याच्या दृष्टीने व द ष्िा ग्रस्ि िागािील नागकरिांना सोयी-स कवधा 
उपलब्ध िरण्याच्या दृष्टीने कनयोजन िरण्यािकरिा राज्य शासनािडून 
मंत्रीमंड  उपसकमिी नेमण्याि आली असणे, मा. म ख्यमंत्री व मंत्रीमंड ािील 
त्यांच्या अनेि सहिारी मंत्रयांनी द ष्िा ी िागाचा दौरा िरुन व स्थाकनि 
प्रशासनािडून िेथील नागकरिांना प रकवण्याि येणाऱ या सोयी-स कवधांची प्रत्यक्ष 
पाहणी िरुन द ष्िा ाचा सामना य ध्दपाि ीवर िरण्याच्या दृष्टीने प्रशासनास 
द ष्िा  कनवारण्याची िामे प्राधान्याने पूणव िरण्यािकरिा आदेश देण्याि आले 
असणे, द ष्िा  कनवारण्यािकरिा िें द्रािडून आर्गथि मदि कम कवण्याचे 
शासनाचे प्रयत्न असणे, िें द्राच्या 'नॅशनल सेंटर र्ॉर रम ॉप र्ोरिास्टींग' या 
संस्थेिडून राज्यािील सवव गावांिील पाण्याची सद्यःश्स्थिी, पाण्याची पाि ी, 
कपिांची पकरश्स्थिी इत्यादी सवव बाबींचे उपगृहाच्या माध्यमािून सवेक्षण िरुन 
त्याप्रमाणे द ष्िा  कनवारण्याचे िायव िायाश्न्वि िरण्याि आले असणे, 
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राज्यािील २० हजार गावांमध्ये कपिांची आणेवारी सरासरी ५० पैशांपेक्षा िमी 
असून स मारे २०० िाल क्यांवर द ष्िा चे सावट असणे, कवशेषिः 
मराठवाडयाि अत्यल्प पाऊस झाल्याने मराठवाडयािील ८ हजार ५२५ 
गावांपैिी ३ हजार ५७७ म्हणजे ४२ टक् िे गावांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा 
िमी असणे, कवद्यमान शासन सते्ति आल्यानंिर मराठवाड्यािील द ष्िा ी 
पट्टयासाठी स मारे ८ हजार िोटी रुपये खचव िरण्याि येणे, मराठवाडयाि 
जलय क्ि कशवाराची िामे मोठया प्रमाणावर होऊनही त्या िागाि पाऊस न 
झाल्याने व त्याम  े जलय क्ि कशवारामध्ये पाणी जमा होऊ न शिल्याने त्या 
िागाि पाण्याची िीषण समस्या कनमाण होणे, राज्याच्या कवकवध िागािील 
पजवन्यमान, पीि पकरश्स्थिी, िूजल पाि ी आदींची माकहिी एिकत्रि िरुन 
त्यांचे कवचलेषण िरण्यासाठी व त्याला आध कनि िंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी 
शासनाच्या मदि व प नववसन कविागािडून 'महामदि' या संिेिस्थ ाची 
कनर्गमिी िरण्याि येणे, राज्यािील आत्महत्याग्रस्ि द ष्िा ी कजल्हयांिकरिा 
नानाजी देशम ख िृषी संजीवनी योजनेंिगवि ३०० िोटींच्या वार्गषि िृिी 
आराखडयास प्रशासिीय मंज री देण्याि येऊन िो िायाश्न्वि िेला असणे, या 
प्रिल्पांिगवि मराठवाडा व कवदिािील क्षारय क्ि जमीन असणाऱ या गावांमध्ये 
शेििऱ यांचे िृषी उत्पन्न वाढकवण्यासाठी आकण गावािील जमीनीचे मृद संवधवन 
िरण्यासाठी कनयोजन िरण्याि येणे, द ष्िा  जाहीर झालेल्या िाल क्यांमध्ये 
जमीन महस लािून स ट, सहिारी िजाचे प नगवठन, शेिी कनगकडि िजाच्या 
वस लीस स्थकगिी, िृषीपंपाच्या चाल  कबलामध्ये ३३.५ टक् िे स ट, शालेय, 
महाकवद्यालयीन कवद्यार्थ्यांच्या पकरक्षा श ल्िाि मार्ी, एसटी प्रवास सवलि, 
रोहयो अंिगवि िामाच्या कनिषाि िाही प्रमाणाि कशकथलिा, आवचयि िेथे 
कपण्याचे पाणी प रकवण्यासाठी टँिरचा वापर व टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये 
शेिि-यांच्या शेिपंपाची वीज जोडणी खंकडि न िरणे इत्यादी बाबीं राज्य 
शासनािडून जाहीर झाल्या असणे, नैसर्गगि असमिोलपणाम  े राज्याि 
कनमाण होणाऱ या द ष्िा ावर िायमस्वरुपी उपाययोजना िरण्यासाठी व 
शेिि-यांना िजव रे्ण्याची आवचयििा न पडिा त्यांना स्वावलंबी 
बनकवण्यासाठी शासनािडून द रगामी धोरण आखण्याि येणे, जलय क्ि 
कशवाराची संिल्पना अंमलाि आणून राज्यािील बह िांश िागािील पाण्याचे 
द र्गिक्ष िमी िरण्याचा शासनाचा प्रयत्न, द ष्िा ग्रस्ि िागािील नागकरिांना 
अकधिाकधि सोयी-स कवधा देण्याच्या दृष्टीने िरावयाची उपाययोजना कवचाराि 
रे्ण्याि यावी." 
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आठ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) डॉ. (श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. 
   "राज्यात बोंडअळीमळेु बावधत नकुसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत 

देण्याबाबत" या कवषयावरील डॉ. (श्रीमिी) नीलम गोऱहे व इिर कव.प.स. 
यांचा िारांकिि प्रचन रम मांि ४२८६७ ला कदनांि ६ ज लै, २०१८ रोजी कदलेल्या 
उत्तरािून उद्सिवणाऱया बाबींवर चचा उपश्स्थि िरिील. 

  (२) श्री. नागोराि गाणार, वि.प.स. 
   "राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक 

शाळांमधील कायवरत वशक्षकांच्या सेिाज्येष्ट्ठतेबाबत" या कवषयावरील 
श्री.नागोराव गाणार व इिर कव.प.स. यांचा िारांकिि प्रचन रम मांि ४२३७० ला 
कदनांि ९ ज लै, २०१८ रोजी कदलेल्या उत्तरािून उद्सिवणाऱया बाबींवर चचा 
उपश्स्थि िरिील. 

 
 

विधान भिन, 
म ंबई, 
कदनांि : १९ नोव्हेंबर, २०१८. 

डॉ.अनंत कळसे, 
प्रधान सकचव, 

महाराष्र कवधानपकरषद. 
 


