महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम
गुरुिार, वदनाांक १ माचच , २०१८
(दुपारी १२.०० वाजता)
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: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दुसरी, वतसरी ि चौथी यादी
सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे सहकार, पणन व
: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
वस्त्त्रोद्योग मंत्री
विकासमं डळे आदे श, २०११ मधील खंड ८ अन्िये
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विर्ागाचा सन २०१६२०१७ या वित्तीय िर्षातील योजनातंगभत आवि
योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक विकास मं डळवनहाय
(अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील"
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) (मांगळिार, वदनाांक २७ फेब्रुिारी ि बुधिार, वदनाांक २८ फेब्रुिारी,
२०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेली
लक्षिेधी सूचना) –
श्री. प्रविण दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या
बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबई उपनगरातील गोरे गांि येथील वसध्दाथभ नगरमधील पत्रा
चाळीचा पुनर्विकास प्रकल्प २००६ मध्ये एका विकासकाने हाती घेिे, परं तु
वदलेल्या मुदतीत सदर प्रकल्प पूिभ न होिे , ६६८ रवहिाशांना िाऱ्यािर सोडत
म्हाडासाठीचे अवतवरक्त गाळे ही न देिे, सन २०११ मध्ये या प्रकल्पात मोठा
गैरव्यिहार झाल्याचे उघड झाल्याचे म्हाडाच्या मुंबई मं डळाने कोटयिधीची
फसििूक करिाऱ्या विकासकाला नोटीस बजाियायात आल्याचे माहे
जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशभनास येिे, सदर नोटीसीला उत्तर
न वमळाल्यास प्रकल्पाची ४७ एकर जागा ताब्यात घेयायाचा घेतलेला वनिभ य,
त्याचबरोबर या विकासकांविरोधात गुन्हा दाखल करुन विकासकाला
काळया यादीत टाकयायात यािे, असे वनदे श गृहवनमाि राज्यमं त्री यांनी म्हाडा
अवधकाऱ्यांना देिे, या वनिभ यानुसार म्हाडाने सदरच्या जवमनीचा ताबा घेऊन
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तातडीने हा प्रकल्प पूिभत्िास नेयायाची आिश्यकता, तसेच संबवधत
विकासकािर गुन्हा दाखल करुन काळ्या यादीत टाकयायाची कारिाई
करयायाची वनतांत गरज, याबाबत शासनाने केलेली ि कराियाची कायभिाही
ि शासनाची प्रवतविया."
(मांगळिार, वदनाांक २७ फेब्रुिारी, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्च विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
(२) सिचश्री. जयिांतराि जाधि, अमरससह पंवडत, नरें द्र पाटील, धनंजय मुंडे,
आर्वक अनंत गाडगीळ, सिभश्री. शरद रिवपसे, संजय दत्त, अशोक ऊफभ र्ाई
जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे
अन्न ि औषध प्रर्ासन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबईतील मुलुंड येथील फोर्वटस ि िाशी येथील वहरानंदानी खाजगी
रुग्िालयात अॅन्जीओप्लास्टीसारख्या हृदयरोग उपचारातील महत्िाच्या
प्रवियेमध्ये यापूिी िापरलेल्या सामुग्रीचा िापर करून रुग्िांची फसििूक
करीत असल्याचे अन्न ि और्षध प्रशासनाच्या तपासिीअंती सदरील प्रकार
उजेडात येिे, या गंर्ीर प्रकाराची दखल घेऊन शासनाने राज्यर्रातील सिभच
रुग्िालयांची चौकशी करयायाबाबत घेतलेला वनिभ य, तसेच मुंबईतील िांद्रे
येथील वललािती, मुलुंड येथील फोर्वटस, अंधेरीचे कोवकलाबेन अंबानी,
परळचे ग्लोबल, पिईमधील वहरानंदानी आवि वगरगािातील सर
एन.एच.रुग्िालयाकडू न िैद्यकीय उपकरिांिरील छापील वकमतीपेक्षा
अवधक सकमत रुग्िांकडू न िसूल करयायात येऊन रुग्िांची वपळििूक करीत
असल्याची बाब उजेडात येिे, त्याचप्रमािे बीएसईएस ब्रम्हकुमारी
रुग्िालयानेही रुग्िांकडू न शुल्क न घेता कॅथे टरचा पुनिापर केल्याचे उघड
होिे , हे कॅथे टर रुग्िालयांना ७ ते ९ हजार रुपयांना घाऊक सकमतीत वमळिे ,
पवहल्या रुग्िांसाठी २२ ते २५ हजार एमआरपीने विकिे , मात्र त्याचा
पुनिापर करतानाही ११ ते २० हजार रुपये इतकी सकमत लाियायात येिे,
राज्यशासनाने जसलोक, ब्रीच कॅयाडी, बॉम्बे हॉस्स्पटल, वललािती,
हरवकसनदास, सहदुजा अशा अनेक खाजगी धमादाय रुग्िालयांना माफक
दरात जागा वदलेली असिे , त्याबदल्यात त्यांच्यािर घालयायात आलेल्या
अटीनुसार गरीब रुग्िांना सिलतीच्या दरात आरोग्य सुविधा पुरवियायाची
त्यांच्यािर जबाबदारी असिे , सदरील धमादाय रुग्िालयांबद्दल िारं िार
तिारी येऊनही कोितीच कारिाई करयायात न येिे, वनयमानुसार सदर
रुग्िालयांना एकूि खाटांच्या २० टक्के खाटा गरीब रुग्िांसाठी आरवक्षत
ठे ििे , स्िस्त दरात और्षधे उपलब्ध करिे बंधनकारक असिे , परं तु सदर
रुग्िालये वनयम तोडू न कागदोपत्री पुरािे न ठे िून आरवक्षत खाटांची सुविधा
इतर रुग्िांना पुरवित असिे, यामध्ये कागदोपत्री खोटा वरपोटभ करत
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असल्याचे आढळू न येिे, मा.मुख्यमंत्री यांनी अशा प्रकारचा गैरव्यिहार
रोखयायाच्या दृष्ट्टीने रुग्िांचा रे शनकाडभ तसेच दावरद्रयरे र्षेखालील असल्याचा
पुरािा ऑनलाईन तपासयायाचे सॉफ्टिेअर तयार करयायाचे संबवधताना
सूचना देिे, त्यांच्याकडे ही सदर रुग्िालये कानाडोळा करीत असिे , यामुळे
शासन वनिभय जारी करून दे खील सदर रुग्िालये शासनास दाद दे त
नसल्याचे आढळू न आल्याने राज्यातील रुग्िांमध्ये ि जनमानसात पसरलेली
वचडीची ि असंतोर्षाची र्ािना, याकवरता राज्यशासनाने खाजगी ि धमादाय
रूग्िालयाकडू न गरीब रुग्िांची होत असलेली फसििूक रोखयायाबाबत ि
सदरील रुग्िालयाच्या गैरव्यिहाराबाबत तातडीने कराियाची कारिाई ि
याबाबत शासनाची प्रवतविया."
(बुधिार, वदनाांक २८ फेब्रुिारी, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्च विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
(३) सिचश्री. धनांजय मुांडे, जयिंतराि जाधि, सुवनल तटकरे , हे मंत टकले,
अमरससह पंवडत, सवतश चव्हाि, अॅड. वनरं जन डािखरे , वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे अन्न ि औषध प्रर्ासन
मांत्रयाांचे 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
पदाथांच्या र्यंकर दुष्ट्पवरिामांचा विचार करुन राज्य शासनाकडू न विविध
उपाययोजना केल्या जात असताना या बंदी आदे शाची प्रर्ािी
अंमलबजाििी होत नसल्याचे सचताजनक वनरीक्षि तज्ांकडू न नोंदविले
जािे , बंदी असतानाही गुटखा ि तत्सम अन्नपदाथांच्या वििीत वदिसेंवदिस
िाढ होत असिे, अन्न ि और्षध प्रशासनाने सन २०१२-२०१३ ि सन २०१६२०१७ मध्ये अनुिमे २०.७४ कोटी ि २२.९८ कोटी रुपयांचा गुटखा ि
तत्सम प्रवतबंवधत पदाथांचा साठा जप्त केल्याच्या कायभिाहीिरुन तज्ज्ांनी
नोंदविलेल्या वनरीक्षिाला पुराव्यासह दुजोरा वमळाला असिे, अन्न ि और्षध
प्रशासनातील भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्यांच्या आवशिादाने दररोज शेकडो रक गुटखा
राज्यात दाखल होत असिे, गुटखा तस्कर आवि अन्न ि और्षध
प्रशासनातील काही भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्यांच्या संगनमताने गुटखा तस्करी ि वििी
राज्यात अिैधपिे सुरु असल्याचे लोकप्रवतवनधींनी उदाहरिासह त्यांच्या
वदनांक २७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी ि वदनांक १० वडसेंबर, २०१७ रोजीच्या
पत्रान्िये शासनाच्या वनदशभनास आिून तस्कर आवि यात सामील
असलेल्या भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्यांची गुन्हे अन्िेर्षि विर्ाग ि लाचलुचपत
प्रवतबंधक विर्ागामाफभत चौकशी करयायाची मागिी केलेली असिे, परं तु,
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भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्यांना पाठीशी घालयायासाठी त्याच खात्यामाफभत म्हिजे अन्न ि
और्षध प्रशासनामाफभत चौकशी सुरु करयायात येिे, त्यामुळे लोकप्रवतवनधी
यांनी वदनांक ७ फेब्रुिारी, २०१८ रोजी या वनिभ याचा फेरविचार करुन ही
चौकशी गुन्हे अन्िेर्षि विर्ाग ि लाचलुचपत प्रवतबंधक विर्ागामाफभत
करयायाची मागिी केलेली असिे, शासन पातळीिरुन या सिांना पाठीशी
घालयायात येत असल्याचा संशय व्यक्त केला जािे, विशेर्षत: ठािे
वजल्यातील वर्िंडी, वमरा-र्ाईंदर या र्ागात तस्कर मोठ्या प्रमािात सिीय
असिे, एकूिच राजकीय इच्छाशक्तीचा अर्ाि, पोलीस आवि अन्न ि
और्षध प्रशासनातील भ्रष्ट्ट अवधकाऱ्यांिर कारिाई करयायास शासन
पातळीिरुन होिारी टाळाटाळ, यामुळे गुटखा ि तंबाखूजन्य पदाथभ बंदी
आदे शाची अंमलबजाििी प्रर्ािीपिे राज्यात होत नसल्यामुळे सिेक्षिातून
नोंदविलेल्या आकडे िारीपेक्षा वकतीतरी प्रचंड प्रमािात कॅन्सर रुग्िसंख्येत
िाढ होयायाची व्यक्त केली जात असलेली र्ीती, यामुळे राज्यात वनमाि
झालेला असंतोर्ष, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कारिाई ि
शासनाची प्रवतविया."
(४) श्री. जगन्नाथ शर्दे , अॅड. वनरं जन डािखरे , सिभश्री. आनंद ठाकूर, नरें द्र
पाटील, धनंजय मुंडे, जयिंतराि जाधि, सुवनल तटकरे , हे मंत टकले,
अमरससह पंवडत, सवतश चव्हाि, रसिद्र फाटक, संजय दत्त, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"वर्िंडी (वज.ठािे ) येथील नागाि-गायत्रीनगर पवरसरातील सरदार

कंपाउं डमध्ये प्लास्स्टक र्ंगाराची गोदामे असून, त्यापैकी एका गोदामाला
वदनांक ३१ जानेिारी, २०१८ च्या पहाटे लागलेल्या आगीने र्ीर्षि रूप धारि
केल्याने आसपासची अन्य गोदामे ि सहा झोपड्या आगीच्या र्क्ष्यस्थानी
पडल्यािर वदिसर्र आग धुमसत असताना कोितीही जीवित हानी झालेली
नसली तरीही सुरवक्षततेसाठी आसपासच्या रवहिाश्यांचे स्थलांतरि करािे
लागलेले असिे, मनोर-िाडा-वर्िंडी या राष्ट्रीय महामागािर िाडा
तालुक्यातील पाली येथे र्ंगाराची अनेक गोदामे असिे, सदर गोदामे ही
रस्त्यािरच र्ंगारमाफीयांनी थाटलेली असल्याने या गोदामांमुळे र्विष्ट्यात
मोठा अपघात होयायाची शक्यता असिे, तसेच पाली हे रहदारीचे मध्यिती
वठकाि असून येथे मोठया प्रमािात र्ंगार गोळा करिारी िस्ती
महामागानजीक वनमाि झालेली असिे, त्यामुळे यावठकािी िास्तव्य
करिाऱ्या नागवरकांच्या जीिाला धोका वनमाि झालेला असिे, वदनांक १३
फेब्रुिारी, २०१८ रोजीच्या मध्यरात्री ठायायाजिळील मुंब्रा, वशळ पवरसरातील
खान कंपाऊंड मधील प्लास्स्टक गोदामाला आग लागलेली असताना या
वठकािी असलेल्या वसलेंडरचा स्फोट झाल्याने या आगीने रौद्र रूप धारि
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करिे , या आगीतही मोठ्या प्रमािात वित्तहानी झालेली असिे , वशळफाटा
पवरसरात खाजगी मालकीच्या जागेिर अशी अनेक गोदामे एकमे कांना खेटून
असताना सुरवक्षततेच्या दृष्ट्टीने येथे कोितीही उपाययोजना करयायात
आलेली नसिे , याच वदिशी डोंवबिली जिळील संदप-बेतिडे येथील
रुििाल ग्रुपच्या गोदामालाही आगी लागल्याने त्यावठकािी काम करिाऱ्या
कामगारांची पळापळ झालेली असिे, आजवमतीस ठािे वजल्यात वर्िंडी हे
सिात मोठे गोदामाचे आगर असून इतरत्र असलेली गोदामे ि विशेर्षतः
र्ंगाराची, प्लास्स्टकची गोदामे आग लागयायास कारिीर्ूत ठरत असताना,
अशा गोदामांची अवधकृतता िा सुरक्षा याबाबींकडे स्थावनक प्रशासनाने
दुलभक्ष केल्याने या गोदामांचा नागरी िस्तीला धोका वनमाि झालेला असिे,
ठािे वजल्याच्या सिभच शहर ि पवरसरातील अशा अवधकृत, अनवधकृत
गोदामांची तपासिी करून त्यांपैकी सुरक्षा ि सुरवक्षतता यासंदर्ात ज्यांनी
शासकीय वनयमांचे उल्लंघन केलेले असेल अशा गोदामांिर ि त्यांना
पाठीशी घालिाऱ्या सिभ संबंवधतांिर तातडीने कठोर कायदे शीर कारिाई
करयायाची आिश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि
शासनाची प्रवतविया."
(५) श्री. रशिद्र फाटक, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या
ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"वदनांक १३ जानेिारी, २०१८ रोजी पारनाका (ता.डहािू वज.पालघर)
येथील समुद्रात कॉलेज सुटल्यानंतर बोटीमधून वफरयायाकवरता गेलेल्या
के.एल.पोंदा हायस्कूलच्या ४० विद्यार्थ्यांची बोट उलटल्याची दुघभटना घडिे ,
सदर दुघभटनेत ३ विद्याथी मृत्यूमूखी पडिे , सदर विद्याथी बोटीच्या टपािर
चढू न सेल्फी घेताना बोट एकाच बाजूला झुकल्याने बोट बुडाल्याची घटना
घडिे , सदरहू बोट बेकायदे शीरपिे सुरु असल्याचे तसेच सदर बोटीमध्ये
कोित्याही प्रकारच्या सुरवक्षततेच्या उपाययोजना नसल्याचे वनदशभनास येिे,
तसेच २६/११ नंतर सागरी सुरक्षेबाबत शासन आजही उदासीन असल्याचे या
दुघभटनेिरुन स्पष्ट्ट होिे, डहािूचा वकनारा नेहमीच पयभटकांना आकर्वर्षत
करीत असल्याने ि िर्षभर्रात पयभटनाचे चार ते पाच हं गाम येत असल्याने येथे
पयभटकांची गदी होत असतानाही पयभटकांच्या सुरवक्षततेबरोबरच त्यांना
सोयीसुविधा पुरवियायाकडे प्रशासनाचे दुलभक्ष होत असिे , विविध वठकािी
अशाप्रकारे बोट उलटू न पयभटकांचा मृत्यू होयायाच्या घटना घडिे , जलपयभटन
करिाऱ्या ि समुद्र वकनारी वफरयायाकवरता येिाऱ्या पयभटकांची सुरक्षा
िाऱ्यािर असिे, प्रत्येक सागरी पोवलस ठायायाकडे एक स्पीड बोटीसह,
अद्याित सामुग्री, एक हे वलकॉप्टर आवद सुविधा दे यायाचे गृहविर्ागाने
पवरपत्रकाद्वारे जाहीर करुनही अद्यापही त्याची प्रत्यक्षात पूतभता झालेली नसिे,
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(६)

पाच

याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलभक्ष, पवरिामी पयभटकांमध्ये
पसरलेले वर्तीचे ि घबराटीचे िातािरि, याबाबत शासनाने गांर्ीयाने लक्ष
घालून समुद्र वकनाऱ्यावर सुरवक्षततेच्या दृष्ट्टीने उपाययोजना करयायाची
वनतांत आिश्यकता तसेच सदर दुघभटनेप्रकरिी बोट मालकांिर सदोर्ष
मुनष्ट्यिधाचा गुन्हा दाखल करयायात येऊन दुघभटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या
विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आर्वथक मदत दे यायाबाबत शासनाने कराियाची
कायभिाही, याबाबत शासनाची प्रवतवकया ि र्ूवमका."
सिचश्री. रामहरी रुपनिर, शरद रिवपसे, अशोक ऊफभ र्ाई जगताप, संजय
दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खवलफे, सिभश्री. आनंदराि पाटील, हवरससग राठोड,
आर्वक. अनंत गाडगीळ, प्रा. जोगेन्द्र किाडे , सिभश्री. जनादभन चांदरू कर,
अमरनाथ राजूरकर, सुर्ार्ष झांबड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे दुग्धविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील दूध पािडर आवि बटरवनर्वमती करिाऱ्या बहुतांश
कंपन्यांनी गाईच्या दुधाची खरे दी थांबविल्याने राज्यात हजारो वलटर दूध
अवतवरक्त होत असल्याची धक्कादायक मावहती माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये
िा त्या दरम्यान वनदशभनास येिे, ग्रामीि र्ागातून संकवलत झालेले दूध
खाजगी आवि सहकारी संघानी स्स्िकारयायास असमथभ ता दशभवियायास सुरु
केलेली असिे तसेच प्रवतवलटर दूधदरात चार रुपयांची कपातही केल्याने
सहकारी दूध संघ आर्वथक कोंडीत सापडलेले असिे, शेजारील कनाटक
राज्यामध्ये दुधाचे प्रवतवलटर पाच रुपये अनुदान राज्य शासन दे त असिे,
त्यामुळे वलटरला २५ ते २७ रुपये दर देिे शक्य होत नसिे , मात्र महाराष्ट्र
राज्यशासनाने दूधाचे दर िाढिून वदल्यािर कोितीही जबाबदारी घेतलेली
नसिे त्यामुळे शासनाने अनुदान दे यायाची सकिा दराविर्षयीचे धोरि
बदलयायाची आिश्यकता, ज्याप्रमािे राज्यात तूर ि अन्य डाळी अवतवरक्त
झाल्यािर सरकार खरे दी करते त्याचप्रमािे अवतवरक्त दूधही सरकारने खरे दी
करािे अशी मागिी दूध संघाने केलेली असूनही शासन याबाबत आिश्यक
कायभिाही करीत नसल्याने त्यांच्यामध्ये वनमाि झालेली उद्रे काची र्ािना,
याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतविया."

: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विर्े ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यां तर -

सहा

: राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (पवहला ि र्े िटचा वदिस).

सात

: र्ासकीय विधे यके :-
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आठ

विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र स्ियां अथचसहाय्ययत
र्ाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक ७१ - महाराष्ट्र स्ियंअथभ सहास्ययत
शाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सुधारिा) विधे यक, २०१७ विधानसर्ेची
सहमती घेऊन दोन्ही सर्ागृहाच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे
त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करयायाचा अनुदेश दे ऊन
विचाराथभ पाठवियायात यािे."
---------------------------------------------------------------------------: (क) सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रिवपसे, सुवनल तटकरे , संजय दत्त, हे मंत 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, वििम काळे , वकरि पािसकर,
ॲड.जनादभन चांदरु कर, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्रीमती
हुस्नबानू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्वक.अनंत गाडगीळ, सिभश्री.बाळाराम
पाटील, अमरनाथ राजुरकर, सुर्ार्ष झांबड, अब्दुल्लाखान दुरािी, नरें द्र
पाटील, प्रकाश गजवर्ये, ॲड.राहुल नािेकर, सिभश्री.सतेज ऊफभ बंटी
पाटील, हवरससग राठोड, आनंदराि पाटील, जयदे ि गायकिाड, रामराि
िडकुते, जगन्नाथ सशदे , अमवरशर्ाई पटे ल, अवनल तटकरे , मोहनराि कदम,
आनंद ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "राज्यातील शेतकरी नावपकी कजभबाजारीपिासह विविध नैसर्वगक
आपत्तीमुळे संकटात सापडल्यामुळे संकटात सापडलेल्या या शेतकऱ्यांना
वदलासा दे यायासाठी सरसकट कजभमाफीची होिारी मागिी, सरकारने
साडे तीन िर्षानंतर सरसकट कजभमाफीचा वनिभ य न घेता विविध अटी घालून
केिळ दीड लाख रुपयांपयंतच्या कजभमाफीची केलेली घोर्षिा, ९
मवहन्यानंतर ६० टक्के शेतकऱ्यांनाही कजभमाफीचा न झालेला लार्,
ऑनलाईन घोटाळ्यामुळे योजनेपासून िंवचत रावहलेले पात्र शेतकरी,
शासनाच्या कजभमाफीनंतरही राज्यात िाढत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या
आत्महत्या, विविध कारिांमुळे बांधापासून मं त्रालयापयंत शेतकऱ्यांचे सुरु
असलेले आत्महत्यांचे सत्र, धमा पाटील या ८४ िर्षीय शेतकऱ्यािर
मं त्रालयात विर्ष वपऊन आत्महत्या करयायाची आलेली िेळ,
आत्महत्येनंतरही त्यांच्या कुटुं बीयांना शासनाकडू न न वमळालेला न्याय,
विदर्भ, मराठिाड्यातील हजारो शेतकरी कापसािर आलेल्या बोंडअळी
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आवि धानािरील मािा, तुडतुड्या रोगामुळे उद्धध्िस्त होिे, या
शेतकऱ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेले तुटपुंजे मदतीचे फसिे पॅकेज,
पवरिामी ६ मवहन्यानंतरही शेतकऱ्यांना न वमळालेली मदत, वकटकनाशक
फिारिी करतेिेळी विर्षबाधा होऊन शेतकऱ्यांचे झालेले मृत्यु, त्याबाबतही
शासनाने दाखविलेली उदावसनता, ओखी िादळामुळे नुकसान झालेल्या
शेतकऱ्यांनाही शासनाकडू न अद्याप न वमळालेली नुकसानर्रपाई,
मराठिाडा, विदर्भ खानदे शातील शेतकऱ्यांिर गारपीट आवि िादळी
िाऱ्यामुळे आलेले मोठे संकट, यामुळे त्यांची उद्धध्िस्त झालेली वपके ि
फळबागा, या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दे ऊन वदलासा दे यायाऐिजी
घोड्यािरुन सुरु असलेले पंचनामे, शेतकऱ्यांच्या गळ्यात चोरांप्रमािे पाट्या
अडकिून करयायात आलेले पंचनामे, यामुळे अपमावनत झालेला राज्यातील
शेतकरी, चारही बाजूने येत असलेल्या अस्मानी संकटासोबतच सरकार
सुलतानी संकट लादत असल्याची शेतकऱ्यांमध्ये वनमाि झालेली र्ािना,
त्यांच्यात पसरलेला तीव्र असंतोर्ष आवि नाराजीची र्ािना, लाळ्या-खुरकत
रोगापासून बचाि करयायासाठी दरिर्षी करयायात येिाऱ्या लसीकरिात १४
मवहन्यांचा खंड पडल्यामुळे ६ िर्षात लसीकरिासाठी केलेला सुमारे १५००
कोटी रुपयांचा खचभ िाया गेला असल्याची गंर्ीर बाब केंद्र सरकारच्या
सवचिांनी वनदशभनास आिून वदलेली असिे, तसेच त्यामुळे शेतकऱ्यांचे २०
हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होयायाची केंद्रीय कृर्षी मं त्रालयाने व्यक्त
केलेली वर्ती, कजभमाफीच्या वनिभयाचा फेरविचार करुन सरसकट कजभमाफी,
बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपयांची मदत, विदर्भ,
मराठिाडा ि खान्दे शमध्ये गारपीटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना
एनडीआरएफच्या मदतीबरोबरच कोरडिाहुसाठी हे क्टरी २५ हजार,
बागायतीसाठी ४० हजार ि फळबागांसाठी ५० हजार रुपयांचे विशेर्ष पॅकेज,
त्यांना िीज वबलाची माफी, शेतीकजािरील व्याजमाफी ि वपककजाच्या
िसुलीस स्थवगती, दे यायाची आिश्यकता, राज्यात शेतमालाला जाहीर
झालेला हमीर्ाि अपुरे असिे, पुरेसे खरे दी केंद्र सुरु न होिे, त्यामुळे
शेतकऱ्यांना किडीमोल दराने शेतमाल विकािा लागिे, राज्यातील संकटात
सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांकडे शासनाचे झालेले दुलभक्ष,
याबाबत शासनाने कराियाची उपाययोजना विचारात घेयायात यािी."
(ख) (मांगळिार, वदनाांक २७ फेब्रुिारी, ि बुधिार, वदनाांक २८ फेब्रुिारी,
२०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेला
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
श्री.सुवजतशसह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , प्रा.अवनल सोले, ॲड.
अवनल परब, सिभश्री.वगरीशचंद्र व्यास, गोपीवकसन बाजोवरया, डॉ.पवरिय
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फुके, सिभश्री.रसिद्र फाटक, वमतेश र्ांगवडया, प्रा.डॉ.तानाजी सािंत,
श्री.विनायक मे टे, श्रीमती स्स्मता िाघ, सिभश्री.नागोराि गािार, चंदर्
ु ाई
पटे ल, डॉ. अपूिभ वहरे , सिभश्री.प्रविि दरे कर, प्रसाद लाड, वि.प.स. याांचा
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "राज्यात जालना, परर्िी, बुलढािा, बीडसह मराठिाडा, उत्तर
महाराष्ट्र ि विदर्ातील अनेक तालुक्यांमध्ये वदनांक ११ फेब्रुिारी, २०१८
रोजी िा त्यासुमारास गारपीटीचा प्रचंड तडाखा बसिे, तसेच विदर्ातील
काही र्ागात िीज कोसळू न ७ जिांचा बळी गेल्याचे ि १६ जि जखमी
झाल्याचे वनदशभनास येिे, तूर, हरर्रा, गहू, ज्िारी ही काढिीला आलेली
वपके आकस्स्मकवरत्या गारांच्या तडाख्यात सापडल्याने र्ूईसपाट होिे , संत्रा
आवि द्राक्ष बागांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे वनदशभनास येिे, या र्ागातील
शेतकऱ्यांनी मे हनत करुन उर्ी केलेली वपके मातीमोल होिे , विशेर्षत:
विदर्ातील बोंडअळीमुळे कापूस वपक गमािलेल्या शेतकऱ्यांचा
गारपीटीमुळे हातातोंडाशी आलेला वपकांचा घास गेला असल्याचे ि
शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची पीकहानी झाली असल्याचे आढळू न येिे,
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हानी झालेल्या वपकांचे पंचनामे करयायाचे आवि
विमा कंपन्यांना आकडे िारी सादर करयायाचे आदे श राज्यशासनाने वदले
असिे , याबाबत शासनाने कायभिाही करुन गारपीटग्रस्तांना तातडीने नुकसान
र्रपाई दे यायाची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि
उपाययोजना विचारात घेयायात यािी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) (१) श्री. रामहरी रुपनिर, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपय्स्थत करतील.
"शासकीय आश्रमशाळांना शासनाच्या अन्न ि नागरी पुरिठा
विर्ागाकडू न होिारा स्िस्त धान्य दुकानातील धान्य पुरिठा माहे एवप्रल,
२०१७ पासून बंद करयायात येिे, धान्य पुरिठा बंद करयायात आल्यामुळे
शाळा व्यिस्थापनाला धान्य खुल्या बाजारातून रुपये ३ ते ४ हजार क्क्िटल
दराने विकत घ्यािे लागत असल्यामुळे त्यांची आर्वथक अडचि होिे ,
आवदिासी विकास विर्ागाकडू न वमळिाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानातून वनिासी
विद्यार्थ्यांसाठी र्ोजन, वनिास, आरोग्य ि इतर सुविधा िाढत्या महागाईमुळे
पुरवििे शक्य होत नसताना स्िस्त धान्य दुकानाचा वमळिारा धान्य पुरिठा
दे खील बंद झाल्याने आश्रमशाळा व्यिस्थापन सचतेत असिे, स्िस्त धान्य
दुकानाचा धान्य पुरिठा पूिभित सुरु करयायाच्या दृष्ट्टीने शासनाने कराियाची
कायभिाही ि उपाययोजना."
(२) श्री. जयिांतराि जाधि, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या
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बाबींिर चचा उपय्स्थत करतील.
"सन २०११ च्या जनगिनेिर आधावरत बृहत आराखड्यात जळगाि
नेऊर (ता.येिला, वज. नावशक) ि सिचूर (ता.वनफाड, वज. नावशक) येथे निीन
प्राथवमक आरोग्य केंद्राचा समािेश करयायाची स्थावनक लोकप्रवतवनधींनी
वदनांक ५ आक्टोबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास शासनाकडे मागिी
केलेली असिे, तसेच येिला ि वनफाड तालुक्यात सन २०११ च्या
जनगिनेिर आधावरत १५ उपकेंद्रांचा जोड बृहत आराखड्यात समािेश
करयायाची मागिी प्रलंवबत असिे, जळगाि नेऊर (ता.येिला, वज.नावशक)
ि सिचूर (ता.वनफाड, वज.नावशक) या दोन वठकािी लोकसंख्या, दोन आरोग्य
संस्थांमधील अंतर ि र्ौगोवलक पवरस्स्थती या सिभ बाबी विचारात घेऊन
निीन प्राथवमक आरोग्य केंद्र वनमाि करयायासाठी नावशक वजल्हा पवरर्षदे ने
वजल्हा वनयोजन सवमतीची मान्यता घेऊन आरोग्य सेिा संचालनालयास
विवहत नमुन्यातील प्रस्ताि सादर केलेले असिे, येिला ि वनफाड
तालुक्यातील सन २०११ च्या जनगिनेिर आधावरत १५ उपकेंद्रांचा जोड
बृहत आराखड्यात समािेश करयायासाठी शासनाने कराियाची कायभिाही ि
उपाययोजना."

विधान भिन,
मुंबई,
वदनांक : २८ फेब्रुिारी, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरर्षद.

