असुधािरत त

महारा

िवधानपिरषद

िदवसा या कामकाजाचा म
शु वार, िदनांक ६ जु ल,ै २०१८
(दु पारी १२.०० वाजता)

एक
दोन
तीन

:
नो रे .
: म.िव.प. िनयम ९३ अ वये सू चना – (अस यास).
: ल वेधी सू चना – (म.िव.प. िनयम १०१ अ वये ) –
(अ) (गु वार, िदनांक ५ जु लै, २०१८ रोजी या िदवसा या कामकाजा या
मात दशिव यात आले या लंिबत ल वे धी सू चना) – (अनु मांक
(१) ते (५)) –
(१) सव ी. हे मंत टकले, धनं जय मुं डे, सुिनल तटकरे , अमर सह पं िडत,
नर पाटील, िकरण पावसकर, आनं द ठाकूर, अॅड. राहु ल नावकर,
ी. िव म काळे , अॅड. जयदे व गायकवाड, ीमती िव ा च हाण,
सव ी. सितश च हाण, काश गजिभये , जग ाथ शदे , अ णकाका
जगताप, वाजा बेग, डॉ.( ीमती) नीलम गो हे , िव.प.स. पुढील
तातडी या व सावजिनक मह वा या बाबीकडे मु यमं यांचे ल
वेधतील :"गुंतवणुकदारांना दरमहा िबटकॉईन या व पात १५ ट के
लाभांश दे या या आिमषाने को हापूर, सांगलीसह प चम महारा व
उ र कन टकातील ब ा उ ोग यावसायकांसह अने क नोकरदारांना
को वधी पयाचा गंडा घाल या या िझपकॉईन ि टो या किथत
कंपनी या तीन मो ा भागीदारांकडू न सवसामा य लोकांची ३५ ते ४०
कोटी पयांची केले ली फसवणूक, इंटरनॅ शनल िडिजटल कंपनी
अस याचे भासिव याने झटपट पै से कमाव या या मोहाला बळी
पडले या अने क यावसायकांनी केवळ िव वास व िमळणा या
लाभांशाला बळी पडू न वत:ची फसवणूक क न घेणे, आतापयत या
कंपनी या तीन भागीदारांना अटक कर यात पोिलसांना आले ले यश,
चौकशीत या कंपनीची या ती १५ दे शात अस याचे व िझपकॉईन
ि टो कंपनीने ८००० लोकांची फसवणूक क न ६५ कोटी पयांचा
गंडा घात याचे िनदशनास ये णे, गेन िबटकॉई स या कंपनीने
नागिरकांची २ हजार कोटी पयांची फसवणूक के याचे करण
उघडकीस आ यानं तर माहे मे , २०१८ म ये पु हा लन टोन कंपनीने
मनी ेड कॉई स या मा यमातून रा यातील नागिरकांची आ थक
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फसवणूक के याचे करण समोर आलेले असणे , ठाणे व मु लुंड
भागात मनी ेड कॉई स या कंपनीने ५०० कोटी पयांची फसवणूक
के या या त ारी थािनक नागिरकांनी पोिलसांकडे केले या असणे ,
तथािप, या करणी अ ाप गु हे गारांचा शोध घे ऊन पोिलसांनी यांना
अटक केलेली नसणे , याचा फायदा घे ऊन कंपनीचा मालक दु बईत
पळू न गे याची मािहती उघड होणे , अने क गुंतवणुकदारांनी तर पोटाला
िचमटा दे वून व आप याकडे असले या सेवािनवृ ी अथवा थो ाफार
माणात साठवून ठे वले या र कमे पैकी काही र कम अथवा सवच
र कम या कंपनीम ये लाभाशां या र कमे या अिभलाषेने गुं तिवले या
र कमा अशा कारे बुड याने यां या मनात िनम ण झाले ले चते चे व
िभतीचे वातावरण ल ात घे ता शासनाने या कंपनी या अने क
गैरकारभाराब ल चौकशी कर याची िनतांत गरज अस याने शासनाने
याबाबत तातडीने करावयाची कारवाई वा उपाययोजना व शासनाची
(२)

िति या."
सव ी. बाळाराम पाटील, जयंत पाटील, िव.प.स. पुढील तातडी या
व सावजिनक मह वा या बाबीकडे मु यमं यांचे ल वेधतील :"उरण तालु यातील (िज.रायगड) जे एनपीटी, सगापूर पोट
आिण येथे असले या इतर बंदरांम ये नोकर भरतीम ये क प त
आिण थािनकांवर ने हमी होत असले या अ याया या िनषेधाथ नोकरी
व यवसाय बचाव सिमती, उरण (िज.रायगड) यांनी िदनांक २
फे ुवारी, २०१८ रोजी सगापूर पोट वर महामोच काढ यात येणे,
जेएनपीटी बंदरा या उभारणीसाठी उरण तालु यातील क प तांनी
आप या जिमनी कवडीमोल कमतीत िदले या असून आज याच
क प तांना नोकरीपासून वंिचत ठे व यात येवून भूिमपु ांवर
अ याय कर यात येणे, सगापूर पोट मधील कॅ टन मृ युंजय धवन
सहीत ११३ पर ाितयांना नोकरी व न वरीत काढणे , सगापूर पोट
म ये १८ गाव क प त व तालु यातील नोकर भरती करावी,
मे िडकल झाले या ८० व ७०० क प तांना वरीत नोकरी दे णे,
क टम खा यांनी जारी केलेली डी.पी.डी.धोरणाची अिधसूचना र
करावी, सगापूर पोटने निवन शेवा, हनुमान कोळीवाडा, पाणजे ,
जसखार या गावांना द क यावे , क प तांसाठी वयाची अट ३४
वष व िश णाची अट दहावी करावी, जेएनपीटी व सगापूर पोट बािधत
म छीमारांना नुकसान भरपाई दे यात यावी, एन.एस.आय.जी.टी.
(३३० िमटर) बं दरात (िड.पी.व ड) भरती केले या ४०० पर ांतीय
कामगारांना वरीत काढू न टाकणे व क प त व थािनकांची भरती

2

असुधािरत त

(३)

(४)

करावी, जेएनपीटी बंदरा या अंतगत येणा या इतर बंदराने
सी.एस.आर. फंडाचा वापर क प त गावां या िवकासासाठी करावा
इ यादी माग या कर यात ये णे, डी.पी.डी. धोरणामुळे हजारो थािनक
बेरोजगार होणार अस याने यां यावर उपासमारीची वेळ आली
असणे , सबब सदर क प त व थािनकांना याय दे यासाठी
शासनाने करावयाची कायवाही व शासनाची िति या."
ा. अिनल सोले, सव ी. नागोराव गाणार, िगरीशचं
यास,
िव.प.स. पुढील तातडी या व सावजिनक मह वा या बाबीकडे
वै कीय िश ण मं यांचे ल वेधतील :"नागपूर शासकीय वै कीय महािव ालय व
णालयात
(मे डीकल) येथे सन २००३ म ये गभजल पिर ण क सु कर यात
येणे, पूव िवदभ त मो ा माणात िसकलसेलचे ण आढळू न ये णे,
परं तु नागपूर शासकीय वै कीय महािव ालय व
णालय येथील
मिहला िसकलसेल
णासाठी सु झालेले गभजल पिर ण क
गे या ५ वष पासून बं द असणे , यामुळे मिहले या गभ तील बाळाला
िसकलसेल आहे कवा नाही हे तपास यास कोणतीही उपाययोजना
नसणे , यामुळे शेकडो
ण पिर णापासून वं िचत होणे , शासनाने
लाखो पयां या मशीन खरे दी क नही या धूळखात पड या असणे ,
यातच टे निशयन व त डॉ टरांची असलेली िर त पदे , आरो य
िवभागाकडू न शासनास िसकलसेल अनु संधान क ाचा
ताव
मं जूरीकरीता पाठवूनही यास अ ापही न िमळालेली मं जूरी, यामूळे
पूव िवदभ तील िसकलसे ल
णाचे पिर णाचा िनम ण होणारा
अभाव, शासनाचे याकडे होत असले ले दुल , याबाबत शासनाने
करावयाची कायवाही व शासनाची उपाययोजना."
ी. र व फाटक, िव.प.स. पुढील तातडी या व सावजिनक
मह वा या बाबीकडे जलसंपदा मं यांचे ल वेधतील :"पालघर िज ातील सूय धरणाचे पाणी असं य गावाचा िवरोध
असतांनाही अ य वळिव याचा घाट रा य शासनाने घात याचे
नुकतेच माहे एि ल, २०१८ म ये उघडकीस येणे, सूय धरणाचे पाणी
पालघर िज ाबाहे र ने यासाठी पाईपलाईनचे सव ण आिण ि लगचे
काम मे ढवण आिण सोमटा या गावां या हददीत सु कर यात ये णे,
पालघर िज ातील शेती आिण बागायतीला पुरेसे पाणी िमळत
नस याने येथे कायमची दु काळी पिर थती असतांना सूय धरणाचे
पाणी इतर वळिव यास पालघरवािसयांचा ती आंदोलन कर याचा
िदले ला इशारा, वेळोवेळी आंदोलने क नही याकडे शासनाचे होत
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(५)

असलेले अ य दुल , पिरणामी सूय पाणी बचाव सं घष सिमतीने
िदनांक ३ एि ल, २०१८ रोजी वा या सुमारास मा.मु यमं ी
महोदयांकडे सादर केले ले िनवे दन, सदर करणी अ ापी कोणतीच
कायवाही न होणे , पिरणामी ाम थांम ये पसरले ले ती असं तोषाचे व
संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने िनणय घे याची
आव यकता, याबाबत शासनाची िति या व भूिमका."
सव ी. संजय द , शरद रणिपसे , अशोक ऊफ भाई जगताप,
अमरनाथ राजूरकर, रामहरी पनवर, ीमती हु नबानू खिलफे,
सव ी. धनं जय मुं डे, अिनकेत तटकरे , सुिनल तटकरे , हे मंत टकले ,
अमर सह पंिडत, सितश च हाण, िकरण पावसकर, अॅड. राहु ल
नावकर, िव.प.स. पुढील तातडी या व सावजिनक मह वा या
बाबीकडे उ ोग मं यांचे ल वेधतील :"कोकणातील नाणार राजापूर येथील (िज.र नािगरी) येथील
थािनक नागिरकां या िवरोधाकडे दुल क न सौदी अरे िबया येथील
अरामको या कंपनीशी पे ोकेिमकल ीन िरफायनरी क पाचा क
सरकारने करार के याचे िदनांक १३ एि ल, २०१८ रोजी वा या
सुमारास िनदशनास येणे, नाणार क पाला थािनक जनतेने िवरोध
दशिवला असणे , नाणार क पाला थािनक जनतेचा असलेला िवरोध
क ाला कळवून िरफायनरी क प र क न घेतो असे आ वासन
मा.मु यमं ी महोदयांनी िदले होते , मा.उदयोग मं ी महोदयांनी या
क पा या भूसंपादनाची अिधसूचना र कर याची घोषणा केली होती
परं तु मा.मु यमं ी महोदयांनी सदरील अिधसूचना र के याने नाणार
क पाबाबत सं माचे वातावरण िनम ण होणे ,राजापूर तालु यातील
नाणारसह पं चवीस गावांम ये रा य आिण क सरकारने
तािवत
िरफायनरी क प आण याचा घाट घाल यात येणे, राजापूर
तालु यातील िज.र नािगरी नाणार येथे पे ोकेिमकल िरफायनरी क प
तािवत असून या क पातील १४ गावांतील थािनकांचा ठाम
िवरोध असून येथील ातांनी कोण याही काय ाचा आधार न घे ता
जिमनी दे याबाबत सहमती दशिव यासाठी नोटीसा बजाव या याला
कोणीही ितसाद िदला नसून ९७ ट के लोकांनी असहमती प े
शासनाकडे व मु यमं ी यांचेकडे सादर केली असणे , या क पामु ळे
७ हजार ४७६ घरे ६३ दे वदे वतांची मं िदरे १५ ते २० पाणवठे
ने तनाबूत होणार असणे तर हजारो झाडांची लागवड असले या आंबा
व काजू या बागा न ट होणार असणे , नाणारसह अ य सवच गावांतून
या क पािवरोधात मो ा माणावर जनमत तयार होणे , आंबा

4

असुधािरत त

(ब)

बागायती े असले या या िनयोिजत क प थळी जनतेने सात याने
आंदोलना या मा यमातून िवरोध दशिवला असणे , रा य सरकारने
भूसंपादनाचे काम हाती घे तले असणे ते हा हा िवरोध अिधक ती
होणे , नाणार पिरसरातील येक कुटूं बातून या क पाला िवरोध होत
असणे , जमीन खरे दी या मा यमातून िरफायनरी
क पातील
दु कानदारी मोठया माणात सु असणे, या भागातील जनतेकडू न
होणारा ती िवरोध ल ात घे ता शासनाने सदरील क पाबाबत
आपली भू िमका प ट क न या दूषणकारी ि येला होणारा
थािनकांचा िवरोध ल ात घेता शासनाने हा
तािवत
ताव र
कर याची आव यकता, शासनाने करावयाची कायवाही व शासनाची
िति या."
िनयिमत कामकाजातील ल वेधी सू चना – (अनु मांक (१) ते (४) –
(१)

(२)

डॉ.( ीमती) नीलम गो हे , िव.प.स. पुढील तातडी या व
सावजिनक मह वा या बाबीकडे मु यमं यांचे ल वेधतील :"अहमदनगर महानगरपािलके या भाग . ३२ चे नगरसेवक
यांचेवर खूनाचा आरोप िस द झा याने व यांचे नगरसेवक पद र
झा याने पोट-िनवडणूकी या चारादर यान िदनांक ७ एि ल, २०१८
रोजी सं जय कोतकर व वसंत ठु बे यांची गोळया घालून ह या कर यात
येणे, सदरील घटना थळी िशवसै िनक व नातेवाईक जमा झा यावर
सदरील िठकाणांची लाईट बंद कर यात येणे, तसेच यांचे गुंड
कायकत जमा होऊन दगडफेक क न दहशत िनम ण कर याचा य न
क न घटना थळाव न जा याची धमकी दे यात ये णे, जेणेक न
े तांची िव हे वाट लावून पुरावा न ट कर याचा य न करणे , या
गु ातील आरोपी थािनक लोक ितिनधी यांची जािमनावर मु तता
झा याने राजकीय दबाव आणून सदरील करण दडप याचा होत
असलेला य न, पिरणामी अहमदनगर िज हयातील सवसामा य
नागिरकांम ये िनम ण झालेले िभतीचे व दहशतीचे वातावरण, तसेच
िज ात सावजिनक िठकाणी, बसेस याम ये सीसीटी ही कॅमे रे
लाव याची आव यकता, याचबरोबर शासनाने सदरील करणी
िनःप पातीपणे कारवाई कर याकिरता सरकारी वकील हणून
ी.उ वल िनकम यांची िनयु ती कर याची आव यकता, याबाबत
शासनाने करावयाची कायवाही व शासनाची िति या."
सव ी. नागोराव गाणार, ा. अिनल सोले , सव ी. िगरीशचं
यास, पिरणय फुके, िव.प.स. पुढील तातडी या व सावजिनक
मह वा या बाबीकडे शालेय िश ण मं यांचे ल वेधतील :-
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(३)

"रा यातील बहु च चत िश यवृ ी घोटा या या चौकशीम ये
रा य शासनाचा ह त े प टाळ यासाठी सीबीआय माफत चौकशी
कर यात यावी या मागणी संदभ त टीत बहु . िश ण पयटन व
पय वरण िवकास सं थे ने उ च यायालयात यािचका दाखल केले ली
असणे , या दाखल यािचकेनु सार मा. यायालयाने रा य शासन, िवशेष
तपास पथक आिण सं बंिधत ितवाद ना नोटीसा बजावून १४ फे ुवारी
पयत उ र सादर कर याचे आदे श िदलेले असणे , यानुसार रा य
शासनाने ९७७.२४ कोटी पयांचा घोटाळा आढळू न आ याचे व
पडताळणी ि या अ ापही सु अस याचे तसेच अनिधकृत
िश यवृ ी उचलणा या िश ण सं थांवर वसुली या नोटीस जारी
के या अस याचे ित ाप मा. उ च यायालयात सादर केले ले
असणे , या करणी नागपूर िवभागा या जन ितिनध नी िदनांक ३
फे ुवारी, २०१८ रोजी शासनास िनवे दन पाठवून सदरहू गैर यवहाराची
चौकशी सीबीआयमाफत कर याची मागणी केले ली असणे , याबाबत
शासनाने करावयाची कायवाही व िति या."
सव ी. धनंजय मु ं ड,े सुिनल तटकरे , अमर सह पंिडत, हे मंत टकले ,
सितश च हाण, सुिजत सह ठाकूर, िव.प.स. पुढील तातडी या व
सावजिनक मह वा या बाबीकडे अ न व औषध शासन मं यां चे
ल वेधतील :"रा या या िविवध महानगर, शहरांम ये असले या म ट ले स
िच पट गृहात, महागाम वरील फुडमॉल, िविवध मॉ स याम ये
खा पदाथ ची यादा दराने िव ी क न जनतेची लू ट कर यात येत
अस याची बाब माहे जून २०१८ म ये वा यादर यान िनदशनास ये णे,
े कांना म ट ले स िच पट गृहांम ये घरचे कवा बाहे रचे खा पदाथ
घेऊन जा यास बं दी असणे , सुर े या नावाखाली बॅ गा तपासुन या
बाहे रच ठे व यात ये णे, िप या या पा याची सोयही म ट ले स िच पट
चालक आिण खा पदाथ िव े यांकडु न केली जात नसणे ,
खा पदाथ चे दर अ वा या स वा लाव यात ये त असणे , १० पयांचे
पॉपकॉन २५०/- पयांना आिण १५ पयांची पा याची बॉटल ५०
पयांना िवकणे , छापील कमत असले या व तु याच दरात िवकणे
बंधनकारक असताना याचे उ लं घन केले जात असणे , काय ाने
िच पटगृह चालकांना खा पदाथ बाबत स ती कर याचा कोणताही
अिधकार नसताना ते मनमानी करत असणे , ये ठ नागिरक, मधुमेह
वगैरेसार या आजाराने त य त ना तसे च लहान मुलांना ठरािवक
काळानं तर कायम अ ाशन करावे लागत असणे , िच पट गृहामधील
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चार

खा पदाथ यां या कृतीला मानवणारे नसले तरी यांना बळजबरीने
आिण तेही च ा दराने िवकत यावे लागत असणे , मा.मुं बई उ च
यायालयाने एका यािचकेदर याने महाग ा पदाथ वर शासनाचे
िनयं ण का नाही असा सवाल उप थत क न रा य शासनाला
फटकारले असणे , सामा य जनते ची म टी ले स म ये होणारी लू ट,
म टी ले स, मॉ स, फुडमॉ स मधील खा पदाथ या िकमतीवर
िनयं ण ठे व याची आव यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले
अ य दुल , या करणी शासनाने करावयाची कायवाही व भु िमका."
(४) आ क. अनंत गाडगीळ, सव ी. आनं दराव पाटील, अशोक ऊफ
भाई जगताप, िव.प.स. पुढील तातडी या व सावजिनक मह वा या
बाबीकडे पय वरण मं यांचे ल वेधतील :"पुणे शहरात स या वाढले ले वायु दुषण, वाढ या दुषण
पातळीमुळे वाढलेले वसनाचे िवकार, ाथिमक ल णांम ये सद ,
खोकला व दम लागत असणे , यािशवाय ॉिनक ऑ
टी ह
प मोनरी िडसीजचे वाढलेले माण, लहान मुलांम ये युमोिनया आिण
फु फुसा या ककरोगाचे वाढत असलेले वाढते माण, गे या पाच
वष त येथील लहान मुलांची वास घे याची कमी झालेली मता व
वसन िवकाराम ये दहा ट यांनी झालेली वाढ, याकडे शासन करीत
असलेले अ य दु ल पिरणामी येथील जनतेत पसरलेले असं तोषाचे
वातावरण व नाराजीची भावना यावर शासनाने येथील वायु दु षण
िनयं णात आण यासाठी तातडीने करावयाची कायवाही
व
उपाययोजना."
: म.िव.प. िनयम १०१ – अ अ वये िवशे ष उ लेख – (अस यास).

- म यं तर पाच

: शासकीय िवधे यक –
महसू ल मं ी यांचा ताव (म.िव.प. िनयम १४९ अ वये ) –
"महारा
मांक

८

िवधानसभेने संमत केले ले "सन २०१८ चे िव.स.िव.
-

महारा

भू िमगत नळमाग

व

भू िमगत वािह या

(जिमनीमधील वापर ह काचे संपादन) िवधे यक, २०१८" मागे घे यास
अनुमती ावी."
सहा

----------------------------------------------------------------------------: (गु वार, िदनांक ५ जु लै, २०१८ रोजी या िदवसा या कामकाजा या मात
दशिव यात आलेला म.िव.प. िनयम २६० अ वये ताव) –
सव ी. धनंजय मु ं ड,े शरद रणिपसे , सुिनल तटकरे , संजय द , हे मंत टकले, जयं त
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पाटील, अशोक ऊफ भाई जगताप, किपल पाटील, ा. जोग कवाडे , सव ी.सितश
च हाण, िव म काळे , रामहरी पनवर, चं कांत रघुवंशी, द ा य सावं त, अमर सह
पंिडत, िकरण पावसकर, ॲड. जनादन चांदुरकर, डॉ. सुधीर तांबे, ीमती.िव ा
च हाण, ीमती. हु नबानू खिलफे, सव ी.अिनकेत तटकरे , वाजा बेग, आ क.अनं त
गाडगीळ, सव ी.बाळाराम पाटील, अमरनाथ राजुरकर, सुभाष झांबड, काश
गजिभये, ॲड.राहु ल नावकर, सव ी.सते ज ऊफ बं टी पाटील, हिर सग राठोड,
आनं दराव पाटील, जयदे व गायकवाड, रामराव वडकुते, जग ाथ शदे , अमिरशभाई
पटे ल, मोहनराव कदम, आनं द ठाकूर, िव.प.स. यांचा म.िव.प. िनयम २६० अ वये
ताव –
"रा यातील शेतक यांसाठी जाहीर झाले या छ पती िशवाजी महाराज
शेतकरी स मान योजने ची घोषणा होऊन एक वष उलट यानं तरही अ ापपयत
शेतक यांना याचा लाभ िमळाले ला नसणे , वन टाईम से टलमटअंतगत
शेतक यांनी र कम भ नही यां या खा यात कजमाफीची र कम जमा न होणे ,
कजमाफी योजना फस यामुळे याचा पिरणाम शेतक यांना न याने िमळणा या
पीक कज वर होणे , पीककज साठी कागदप ांची सं या वाढिव यामुळे व पीक
कज िमळत नस यामुळे शेतकरी
त असणे , पीक कज साठी बँकांकडू न
शेतक यांची मो ा माणावर अडवणूक केली जात असणे , बँकांकडू न
पीककज िमळत नस यामुळे शेतक यांवर सावकारा या दारात जा याची वे ळ
येणे, पीक कज साठी शेतक यां या प नीकडे शरीरसुखाची मागणी कर यापयत
बँक अिधका यांची मजल जाणे , यामुळे शेतक यांम ये संतापाची ती भावना
िनम ण झालेली असणे , पीक िवमा नुकसानभरपाई र कम आिण इतर शासन
अनुदान रकमा शेतक यांना वाटप न करता बँकांनी नफेखोरी करणे , गतवष
कापसावर आले या ब डअळी या संकटामुळे शेतक यांना जाहीर केलेली ३७
हजार ५०० पये ित हे टरी मदत अ ाप िमळाले ली नसणे , पुढील
हं गामासाठी ब डअळीचा संभा य धोका वतिवला जाणे , बोगस बी.टी.िबयाणांची
सर स िव ी होणे , यामुळे शेतक यांम ये भीतीची भावना िनम ण झाले ली
असणे , धानाची नुकसानभरपाई, तुडतु ा रोगामुळे झाले या नुकसानीची
भरपाई िमळालेली नसणे , सन २०१६ या अितवृ टीमुळे बािधत झाले या
शेतक यांना जाहीर केले ली मदत िमळालेली नसणे , मागील वष या तूर,
हरभरा िव ीचे चुकारे शेतक यांना अ ाप िमळालेले नसणे , खरे दीअभावी
लाखो वटल तूर, हरभरा शेतक यांकडे पडू न असणे , शासकीय खरे दी क
बंद झा याने तूर व हरभरा उ पादक शेतक यांना बेभावाने िव ी करावी लागत
असणे , यामुळे ित वटल यांना एक ते दीड हजार पयांचा तोटा सहन
करावा लागत असणे , िव ीसाठी न दणी केले या शेतक यांना अनुदान
दे याची घोषणा क नही अ ाप सदर अनुदान िमळालेले नसणे , उ प ावर
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अिधक ५० ट के हमीभाव दे याची घोषणा क नही तो हमीभाव िमळत नसणे ,
चारही बाजूने आले या या सरकारिन मत संकटांमुळे शेतक यांवर
आ मह यांची वेळ येणे, कजमाफीची घोषणा झा यानं तरही एका वष त सुमारे १
हजारहु न अिधक आ मह या झाले या असणे , धम पाटील यां या मु लाला
िदले या आ वासनाची अंमलबजावणी न करणे , आिदवासी व शेतकरी
संघटनां या िविवध माग यांबाबत मु यमं ी महोदयांनी सभागृहात िदले या
आ वासनांची अंमलबजावणी न होणे , माच, २०१७ पयत या पेड प डग
ाहकांना अ ाप कने शन न िमळणे , संकटात सापडले या शेतक यांना
िदलासा दे याची आव यकता असणे , सरसकट कजमाफी दे ऊन स या या
कजमाफी योजने त झाले या अिनयिमततेची चौकशी कर यासाठी सवप ीय
आमदारांची सिमती ने मणे , ब डअळी त शेतक यांना ५० हजार पये हे टरी
मदत दे याची आव यकता, पुढील हं गामासाठी ब डअळीचा संभा य धोका
वतिवला गेला अस यामुळे ब डअळी ितबंधक उपाययोजना व बोगस बी.टी.
िबयाणां या िव ीवर िनयं ण आण याची आव यकता, पीक कज न दे णा या
बँकांवर तातडीने कारवाई कर याची गरज, तूर, हरभरा िव ीचे चुकारे दे ऊन
भावांतर योजने माणे शेतक यांना बाजारभाव व हमीभावातील फरकाची
र कम यां या बँक खा यात जमा कर याची होत असलेली मागणी, रा यातील
शेतक यां या टीने अशा अने क अितशय मह वा या िवषयांवर शासनाने
करावयाची कायवाही व उपाययोजना िवचारात घे यात यावी."

– अशासकीय कामकाज –

(बैठकी या अखे रचे २ १/२ तास)
सात

: अशासकीय ठराव :(१) (शु वार, िदनांक २३ माच, २०१८ रोजी या िदवसा या कामकाजा या
मात दशिव यात आलेला लंिबत अशासकीय ठराव) –
ी.धनंजय मु ं ड,े िव.प.स. यांचा ठराव मांक ८६ – (मं यांचे उ र) –
"रा यातील सुिशि त बेरोजगारांचे वाढते माण, नोकरी व
रोजगाराअभावी यां यात िनम ण झालेले वै फ य, शासनाने बं द
केलेला सुिशि त बे रोजगार भ ता, रोजगारा या भाग भांडवलासाठी
बँकांसार या आ थक सं थाकडू न ये णा या अडचणी, या बाबी
िवचारात
घेता
बे रोजगारां या
सम या
पिरणामकारकपणे
सोडिव यासाठी व गरीब कुटुं बातील
य तला रोजगार
िमळिव या या टीने एक स म व वतं यं णा थापन कर यात
यावी व सुिशि त बे रोजगारांना पु हा भ ता सु करावा, रोजगारासाठी
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(मं गळवार

भागभांडवलाची सोय करावी व बं दी घाल यात आलेली नोकर भरती
पु हा सु करावी, अशी िशफारस ही िवधानपिरषद शासनास करीत
आहे ."
िदनांक ३ जु ल,ै २०१८ रोजी या
बॅ लेट ारा ठरिवले या

ाथ य मानु सार खालील ठराव दाखिव यात आले आहे त) –
(२)

(३)

(४)

डॉ.अपू व िहरे, िव.प.स. यांचा ठराव मांक ५९
"रा यातील अ य प व अ पभूधारक शेतक यां या शेतीतील िवहीरी
व िव ुत पं पाचा मो ा माणात रािहलेला अनुशेष, िव ुत जोडणी
िमळ याकिरता होणारा िवलंब, यामुळे पं पावर घे तले या कज चा वाढत
असलेला आ थक बोजा, शेतात राबिव या जाणा या ऊस िपकांचे
पा याअभावी होणारे नुकसान टाळ या या
टीने व उ त योजने ची
अंमलबजावणी पिरणामकारकिर या कर यासाठी शासनाने धोरणा मक
काय म राबवावा, अशी िशफारस ही िवधानपिरषद शासनास करीत आहे ."
ी.धनंजय मु ं ड,े िव.प.स. यांचा ठराव मांक ४०
"क सरकार दरवष हं गामिनहाय २२ शेतमालां या िकमान आधारभू त
िकमती जाहीर करते , बाजारभाव व आधारभूत िकमत म ये तफावत
अस यास सरकारतफ कमत समथन योजना, कमत थरता िनधी आिण
बाजार ह त े प योजना, अशा ३ मुख योजनां या मा यमातून शेतमाल खरे दी
केला जातो, शेतक यांना यो य मोबदला िमळवू न दे णे आिण खरे दी केलेला
माल ाहकांना यो य दरात िमळावा हा या योजनांचा मु य उ े श असला तरी
हे दो ही उ े श पूण होत आहे त, अशी रा यातील पिर थती नाही, क
शासनाने हमीभाव जाहीर केले तरी यापा यांकडू न हमीभावापे ा कमी दराने
खरे दी केली जाते , रा यातील यापा यांवर कोणताही कायदे शीर धाक
रािहले ला नस यामुळे शेतक यांचे नुकसान होते , म य दे श रा याने भावांतर
योजना राबवून या रा यातील शेतक यांना िदलासा िदले ला आहे ,
हमीभावापे ा कमी दर िमळा यास शासना या वतीने तेव ा फरकाची
र कम शेतक यां या खा याम ये जमा केली जाते , म य दे श रा या या
धत वर आप या रा यात दे खील भावांतर योजना सु करावी, हमीभाव व
बाजारभावातील फरक अनुदान हणून शेतक यांना दे यात यावा, अशी
िशफारस ही िवधानपिरषद शासनास करीत आहे ."
ी.अमरनाथ राजूरकर िव.प.स. यांचा ठराव मांक ५१
"रा यातील िवशेषत: मराठवा ातील सव गावे बारमाही
वाहतुकीसाठी यो य हावीत याकरीता सव ामीण भागातील र यांची पाहणी
क न आव यक असेल तेथे न ा, खा ा, नाले व मो या यांचेवर पूल
बांध याची धडक योजना शासनाने हाती यावी, अशी िशफारस ही
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िवधानपिरषद शासनास करीत आहे ."

िवधान भवन,
नागपूर,
िदनांक : ५ जुलै, २०१८.

डॉ.अनंत कळसे,
धान सिचव,
महारा िवधानपिरषद.
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