महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

मं गळिार, वदनांक १० जुलै, २०१८
(सकाळी ११.०० ते दुपारी १२.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(अ) (गुरुिार, वदनांक ५ जुलै, शुक्रिार, वदनांक ६ जुलै ि सोमिार, वदनांक
९ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशश विण्यात
आलेल्या प्रलंवित लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमांक (१) ते (५)) –
(१) सिशश्री. हे मंत टकले, धनंजय मं डे, सननल तटकरे , अमरससह पंनडत,
नरें द्र पाटील, नकरण पावसकर, आनंद ठाकूर, अॅड. राहल नावेकर,
श्री. नवक्रम काळे , अॅड. जयदे व गायकवाड, श्रीमती नवद्या चव्हाण,
सववश्री. सनतश चव्हाण, प्रकाश गजनिये, जगन्नाथ सशदे , अरुणकाका
जगताप, ख्वाजा बेग, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पढील
तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष
वेधतील :"गंतवणकदारांना दरमहा नबटकॉईनच्या स्वरुपात १५ टक्के
लािांश दे ण्याच्या आनमषाने कोल्हापूर, सांगलीसह पश्चचम महाराष्ट्र व
उत्तर कनाटकातील बड्या उद्योग व्यावसायकांसह अनेक नोकरदारांना
कोट्यवधी रुपयाचा गंडा घालण्याऱ्या निपकॉईन नक्रप्टो या कनथत
कंपनीच्या तीन मोठ्या िागीदारांकडू न 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 पडू न स्वत:ची फसवणूक करुन घेणे, आतापयंत या
कंपनीच्या तीन िागीदारांना अटक करण्यात पोनलसांना आलेले यश,
चौकशीत या कंपनीची व्याप्ती १५ दे शात 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 पन्हा श्ललनस्टोन कंपनीने
मनीरेड कॉईन्सच्या माध्यमातून राज्यातील नागनरकांची आर्थथक
फसवणूक केल्याचे प्रकरण समोर आलेले असणे, ठाणे व मलंड
िागात मनी रेड कॉईन्स या कंपनीने ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक
केल्याच्या तक्रारी स्थाननक नागनरकांनी पोनलसांकडे केलेल्या असणे,
1
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तथानप, या प्रकरणी अद्याप गन्हे गारांचा शोध घेऊन पोनलसांनी त्यांना
अटक केलेली नसणे, त्याचा फायदा घेऊन कंपनीचा मालक दबईत
पळू न गेल्याची मानहती उघड होणे, अनेक गंतवणकदारांनी तर पोटाला
नचमटा दे वून व आपल्याकडे असलेल्या सेवाननवृत्ती अथवा थोड्याफार
प्रमाणात साठवून ठे वलेल्या रक्कमे पैकी काही रक्कम अथवा सववच
रक्कम या कंपनीमध्ये लािाशांच्या रक्कमे च्या अनिलाषेने
गंतनवलेल्या रक्कमा अशाप्रकारे बडल्याने 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."
सिशश्री. िाळाराम पाटील, जयंत पाटील, वि.प.स. पढील तातडीच्या
व साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"उरण तालक्यातील (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 नदनांक २
फेब्रवारी, २०१८ रोजी ससगापूर पोटव वर महामोचा काढण्यात येणे,
जेएनपीटी बंदराच्या उिारणीसाठी उरण तालक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी
आपल्या जनमनी कवडीमोल सकमतीत नदलेल्या असून आज त्याच
प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीपासून वंनचत ठे वण्यात येवून िूनमपत्ांवर
अन्याय करण्यात येणे, सिंगापूर पोटव मधील कॅप्टन मृतययंजय धवन
सहीत ११३ परप्रानतयांना नोकरी वरून त्वरीत काढणे , सिंगापूर पोटव
मध्ये १८ गाव प्रकल्पग्रस्त व तालक्यातील नोकर िरती करावी,
मे नडकल िालेल्या ८० व ७०० प्रकल्पग्रस्तांना त्वरीत नोकरी दे णे,
कस्टम खात्यांनी जारी केलेली डी.पी.डी.धोरणाची अनधसूचना रद्द
करावी, सिंगापूर पोटव ने ननवन शेवा, हनमान कोळीवाडा, पाणजे,
जसखार या गावांना दत्तक घ्यावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी वयाची अट ३४
वषव व नशक्षणाची अट दहावी करावी, जेएनपीटी व ससगापूर पोटव बानधत
मच्छीमारांना नकसान िरपाई दे ण्यात यावी, एन.एस.आय.जी.टी.
(३३० नमटर) बंदरात (नड.पी.वल्डव ) िरती केलेल्या ४०० परप्रांतीय
कामगारांना त्वरीत काढू न 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. धोरणामळे हजारो स्थाननक
बेरोजगार होणार असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली
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असणे, सबब सदर प्रकल्पग्रस्त व स्थाननकांना न्याय दे ण्यासाठी
शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया."
प्रा. अवनल सोले, सववश्री. नागोराव गाणार, नगरीशचंद्र व्यास,
वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे
िैद्यकीय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"नागपूर शासकीय वैद्यकीय महानवद्यालय व रूग्णालयात
(मे डीकल) येथे सन २००३ मध्ये गिवजल पनरक्षण केंद्र सरू करण्यात
येणे, पूवव नवदिात मोठ्या प्रमाणात नसकलसेलचे रूग्ण आढळू न येणे,
परं त नागपूर शासकीय वैद्यकीय महानवद्यालय व रूग्णालय येथील
मनहला नसकलसेल रूग्णासाठी सरू िालेले गिवजल पनरक्षण केंद्र
गेल्या ५ वषापासून बंद असणे , त्यामळे मनहलेच्या गिातील बाळाला
नसकलसेल आहे सकवा नाही हे तपासण्यास कोणतीही उपाययोजना
नसणे, त्यामळे शेकडो रूग्ण पनरक्षणापासून वंनचत होणे , शासनाने
लाखो रूपयांच्या मशीन खरे दी करूनही त्या धूळखात पडल्या असणे ,
त्यातच टे श्क्ननशयन व तज्ञ डॉक्टरांची असलेली नरक्त पदे, आरोग्य
नविागाकडू न शासनास नसकलसेल अनसंधान केंद्राचा प्रस्ताव
मं जूरीकरीता पाठवूनही त्यास अद्यापही न नमळालेली मं जूरी, त्यामूळे
पूवव नवदिातील नसकलसेल रूग्णाचे पनरक्षणाचा ननमाण होणारा
अिाव, शासनाचे याकडे होत असलेले दलवक्ष, याबाबत शासनाने
करावयाची कायववाही व शासनाची उपाययोजना."
श्री. रविद्र फाटक, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक
महत्वाच्या बाबीकडे जलसंपदा मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"पालघर नजल्यातील सूया धरणाचे पाणी असंख्य गावाचा नवरोध
असतांनाही अन्यत् वळनवण्याचा घाट राज्य शासनाने घातल्याचे
नकतेच माहे एनप्रल, २०१८ मध्ये उघडकीस येणे, सूया धरणाचे पाणी
पालघर नजल्याबाहे र नेण्यासाठी पाईपलाईनचे सवेक्षण आनण निसलगचे
काम मे ढवण आनण सोमटा या गावांच्या हददीत सरु करण्यात येणे,
पालघर नजल्यातील शेती आनण बागायतीला परे से पाणी नमळत
नसल्याने येथे कायमची दष्ट्काळी पनरश्स्थती असतांना सूया धरणाचे
पाणी इतरत् वळनवण्यास पालघरवानसयांचा तीव्र आंदोलन करण्याचा
नदलेला इशारा, वेळोवेळी आंदोलने करुनही याकडे शासनाचे होत
असलेले अक्षम्य दलवक्ष, पनरणामी सूया पाणी बचाव संघषव सनमतीने
नदनांक ३ एनप्रल, २०१८ रोजी वा त्या समारास मा.मख्यमं त्ी
महोदयांकडे सादर केलेले ननवेदन, सदर प्रकरणी अद्यापी कोणतीच
कायववाही न होणे, पनरणामी ग्रामस्थांमध्ये पसरलेले तीव्र असंतोषाचे व
संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने ननणव य घेण्याची
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आवचयकता, याबाबत शासनाची प्रनतनक्रया व िूनमका."
(५)

सिशश्री. संजय दत्त, शरद रणनपसे, अशोक ऊफव िाई जगताप,
अमरनाथ राजूरकर, रामहरी रुपनवर, श्रीमती हस्नबानू खनलफे,
सववश्री. धनंजय मं डे, अननकेत तटकरे , सननल तटकरे , हे मंत टकले,
अमरससह पंनडत, सनतश चव्हाण, नकरण पावसकर, अॅड. राहल
नावेकर, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या
बाबीकडे उद्योग मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"कोकणातील नाणार राजापूर येथील (नज.रत्नानगरी) येथील
स्थाननक नागनरकांच्या नवरोधाकडे दलवक्ष करुन सौदी अरे नबया येथील
अरामको या कंपनीशी पेरोकेनमकल ग्रीन नरफायनरी प्रकल्पाचा केंद्र
सरकारने करार केल्याचे नदनांक १३ एनप्रल, २०१८ रोजी वा त्या
समारास ननदशवनास येणे, नाणार प्रकल्पाला स्थाननक जनतेने नवरोध
दशवनवला असणे, नाणार प्रकल्पाला स्थाननक जनतेचा असलेला नवरोध
केंद्राला कळवून नरफायनरी प्रकल्प रद्द करुन घेतो असे आचवासन
मा.मख्यमंत्ी महोदयांनी नदले होते, मा.उदयोग मं त्ी महोदयांनी या
प्रकल्पाच्या िूसंपादनाची अनधसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली होती
परं त मा.मख्यमंत्ी महोदयांनी सदरील अनधसूचना रद्द केल्याने नाणार
प्रकल्पाबाबत संभ्रमाचे वातावरण ननमाण होणे ,राजापूर तालक्यातील
नाणारसह पंचवीस गावांमध्ये राज्य आनण केंद्र सरकारने प्रस्तानवत
नरफायनरी प्रकल्प आणण्याचा घाट घालण्यात येणे, राजापूर
तालक्यातील 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 दे ण्याबाबत सहमती दशवनवण्यासाठी नोटीसा बजावल्या त्याला
कोणीही प्रनतसाद नदला नसून ९७ टक्के लोकांनी असहमती पत्े
शासनाकडे व मख्यमं त्ी यांचेकडे सादर केली असणे , या प्रकल्पामळे
७ हजार ४७६ घरे ६३ दे वदे वतांची मं नदरे १५ ते २० पाणवठे
नेस्तनाबूत होणार असणे तर हजारो िाडांची लागवड असलेल्या आंबा
व काजूच्या बागा नष्ट्ट होणार असणे , नाणारसह अन्य सववच गावांतन
ू
या प्रकल्पानवरोधात मोठ्या प्रमाणावर जनमत तयार होणे, आंबा
बागायती क्षेत् असलेल्या या ननयोनजत प्रकल्पस्थळी जनतेने सातत्याने
आंदोलनाच्या माध्यमातून नवरोध दशवनवला असणे , राज्य सरकारने
िूसंपादनाचे काम हाती घेतले असणे तेव्हा हा नवरोध अनधक तीव्र
होणे, नाणार पनरसरातील प्रत्येक कटूं बातून या प्रकल्पाला नवरोध होत
असणे, जमीन खरे दीच्या माध्यमातून नरफायनरी प्रकल्पातील
4

(ि)

दकानदारी मोठया प्रमाणात सरु असणे , या िागातील जनतेकडू न
होणारा तीव्र नवरोध लक्षात घेता शासनाने सदरील प्रकल्पाबाबत
आपली िूनमका स्पष्ट्ट करुन या प्रदूषणकारी प्रनक्रयेला होणारा
स्थाननकांचा नवरोध लक्षात घेता शासनाने हा प्रस्तानवत प्रस्ताव रद्द
करण्याची आवचयकता, शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची
प्रनतनक्रया."
(शुक्रिार, वदनांक ६ जुलै ि सोमिार, वदनांक ९ जुलै, २०१८ रोजीच्या
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशश विण्यात आलेल्या प्रलंवित लक्षिेधी
सूचना) – (अनुक्रमांक (१) ते (४)) –
(१) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पढील तातडीच्या व
साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"अहमदनगर महानगरपानलकेच्या प्रिाग क्र. ३२ चे नगरसेवक
यांचेवर खूनाचा आरोप नसध्द िाल्याने व त्यांचे नगरसेवक पद रद्द
िाल्याने पोट-ननवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान नदनांक ७ एनप्रल, २०१८
रोजी संजय कोतकर व वसंत ठबे यांची गोळया घालून हत्या करण्यात
येणे, सदरील घटनास्थळी नशवसैननक व नातेवाईक जमा िाल्यावर
सदरील नठकाणांची लाईट बंद करण्यात येणे, तसेच त्यांचे गंड
कायवकते जमा होऊन दगडफेक करुन दहशत ननमाण करण्याचा प्रयत्न
करुन घटनास्थळावरुन जाण्याची धमकी दे ण्यात येणे, जेणेकरुन
प्रे तांची नवल्हे वाट लावून परावा नष्ट्ट करण्याचा प्रयत्न करणे , या
गन्यातील आरोपी स्थाननक लोकप्रनतननधी यांची जानमनावर मक्तता
िाल्याने राजकीय दबाव आणून सदरील प्रकरण दडपण्याचा होत
असलेला प्रयत्न, पनरणामी अहमदनगर नजल्हयातील सववसामान्य
नागनरकांमध्ये 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 ननयक्ती करण्याची आवचयकता, याबाबत
शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया."
(२) सिशश्री. धनंजय मुंडे, सननल तटकरे , अमरससह पंनडत, हे मंत टकले,
सनतश चव्हाण, सनजतससह ठाकूर, वि.प.स. पढील तातडीच्या व
साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे अन्न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक
संरक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"राज्याच्या नवनवध महानगर, शहरांमध्ये असलेल्या मश्ल्टप्लेक्स
नचत्पट गृहात, महागामावरील फडमॉल, नवनवध मॉल्स यामध्ये
खाद्यपदाथांची ज्यादा दराने नवक्री करून जनतेची लूट करण्यात येत
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(३)

असल्याची बाब माहे जून २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास येणे,
प्रे क्षकांना मश्ल्टप्लेक्स नचत्पट गृहांमध्ये घरचे सकवा बाहे रचे खाद्यपदाथव
घेऊन जाण्यास बंदी असणे , सरक्षेच्या नावाखाली बॅगा तपासन त्या
बाहे रच ठे वण्यात येणे, नपण्याच्या पाण्याची सोयही मश्ल्टप्लेक्स नचत्पट
चालक आनण खाद्यपदाथव नवक्रेत्यांकडन केली जात नसणे ,
खाद्यपदाथांचे दर अव्वाच्या सव्वा लावण्यात येत असणे , १० रूपयांचे
पॉपकॉनव २५०/- रूपयांना आनण १५ रूपयांची पाण्याची बॉटल ५०
रूपयांना नवकणे, छापील सकमत असलेल्या वस्त त्याच दरात नवकणे
बंधनकारक असताना त्याचे उल्लंघन केले जात असणे , कायद्याने
नचत्पटगृह चालकांना खाद्यपदाथांबाबत सक्ती करण्याचा कोणताही
अनधकार नसताना ते मनमानी करत असणे , ज्येष्ट्ठ नागनरक, मधमे ह
वगैरेसारख्या आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना तसेच लहान मलांना ठरानवक
काळानंतर कायम अन्नप्राशन करावे लागत असणे , नचत्पट गृहामधील
खाद्यपदाथव त्यांच्या प्रकृतीला मानवणारे नसले तरी त्यांना बळजबरीने
आनण तेही चढ्या दराने नवकत घ्यावे लागत असणे , मा.मं 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, फडमॉल्स मधील खाद्यपदाथांच्या नकमतीवर
ननयंत्ण ठे वण्याची आवचयकता, याकडे शासनाचे होत असलेले
अक्षम्य दलवक्ष, याप्रकरणी शासनाने करावयाची कायववाही व िनमका."
आर्कक. अनंत गाडगीळ, सववश्री. आनंदराव पाटील, अशोक ऊफव
िाई जगताप, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या
बाबीकडे पयािरण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"पणे शहरात सध्या वाढलेले वाय प्रदषण, वाढत्या प्रदषण
पातळीमळे वाढलेले चवसनाचे नवकार, प्राथनमक लक्षणांमध्ये सदी,
खोकला व दम लागत असणे , यानशवाय क्रॉननक ऑब्स्टस्रक्टीव्ह
पल्मोनरी नडसीजचे वाढलेले प्रमाण, लहान मलांमध्ये न्यमोननया आनण
फलफसाच्या ककवरोगाचे वाढत असलेले वाढते प्रमाण, गेल्या पाच
वषात येथील लहान मलांची चवास घेण्याची कमी िालेली क्षमता व
चवसन नवकारामध्ये दहा टक्क्यांनी िालेली वाढ, याकडे शासन करीत
असलेले अक्षम्य दलवक्ष पनरणामी येथील जनतेत पसरलेले असंतोषाचे
वातावरण व नाराजीची िावना त्यावर शासनाने येथील वाय प्रदषण
ननयंत्णात आणण्यासाठी तातडीने करावयाची कायववाही व
उपाययोजना."
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(४)

श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अननल सोले, सववश्री. नगरीशचंद्र व्यास,
पनरणय फके, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या
बाबीकडे सामावजक न्याय मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"राज्यातील बहचर्थचत नशष्ट्यवृत्ती घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये
राज्य शासनाचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी सीबीआय माफवत चौकशी
करण्यात यावी या मागणी संदिात दृष्ट्टीत बह. नशक्षण पयवटन व
पयावरण नवकास संस्थेने उच्च न्यायालयात यानचका दाखल केलेली
असणे, या दाखल यानचकेनसार मा. न्यायालयाने राज्य शासन, नवशेष
तपास पथक आनण संबंनधत प्रनतवादींना नोटीसा बजावून १४ फेब्रवारी
पयंत उत्तर सादर करण्याचे आदे श नदलेले असणे , त्यानसार राज्य
शासनाने ९७७.२४ कोटी रुपयांचा घोटाळा आढळू न आल्याचे व
पडताळणी प्रनक्रया अद्यापही सरू असल्याचे तसेच अननधकृत
नशष्ट्यवृत्ती उचलणाऱ्या नशक्षण संस्थांवर वसलीच्या नोटीस जारी
केल्या असल्याचे प्रनतञापत् मा. उच्च न्यायालयात सादर केलेले
असणे, या प्रकरणी नागपूर नविागाच्या जनप्रनतननधींनी नदनांक ३
फेब्रवारी, २०१८ रोजी शासनास ननवेदन पाठवून सदरहू गैरव्यवहाराची
चौकशी सीबीआयमाफवत करण्याची मागणी केलेली असणे, याबाबत
शासनाने करावयाची कायववाही व प्रनतनक्रया."

(दुपारी १.०० िाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे (१) िने मंत्री
: "महाराष्ट्र राज्य जैवनवनवधता मं डळ यांचा सन २०१६२०१७ या वषाचा वार्थषक अहवाल" सिागृहासमोर
ठे वतील.
(२) संसदीय कायश
: नवधानपनरषदेच्या सन २०१८ च्या पनहल्या
मंत्री
(अथव संकल्पीय) अनधवेशनात नदनांक २६ फेब्रवारी,
२०१८ ते नदनांक २८ माचव, २०१८ या कालावधीत
मा.मं त्ी / मा.राज्यमंत्ी महोदयांनी नवधानपनरषद
सिागृहात नदलेल्या एकूण ५१९ आचवासनांची यादी,
तसेच सन २०१८ चे पनहले (अथव संकल्पीय) अनधवेशन
संस्थनगत िाल्यानंतर, पूतवता करण्यात आलेल्या
एकूण १९१ आचवासनांच्या पूतवतेची नववरणपत्े
यादीसह, सिागृहासमोर ठे वतील.
(३) जलसंपदा मंत्री
: (क) "कोंकण पाटबंधारे नवकास महामं डळ, ठाणे
यांचे सन २०१३-२०१४, २०१४-२०१५ व
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तीन
चार
पाच

२०१५-२०१६ या वषांचे वार्थषक नवत्तीय
अहवाल" सिागृहासमोर ठे वतील.
(ख) "गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे नवकास
महामं डळ, औरं गाबाद यांचा सन २०१५-२०१६
या वषाचा वार्थषक लेखा अहवाल"
सिागृहासमोर ठे वतील.
: "लोकलेखा सवमतीचा एकोणचाळीसािा अहिाल सादर करणे."
: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(१) श्री. प्रविण दरे कर, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"मं बई उपनगरातील कांनदवली (पूवव) क्रांतीनगर िागात पाण्याची तीव्र
टं चाई असून या िागात पाणीमानफया पाणी चोरुन मोठया टाक्या तयार करुन
त्यात पाणी साठवून ते पाणी परप्रांतीयांना जादा दराने नवकण्याच्या प्रकारात
िालेली वाढ, तसेच बोनरवली (पूवव) येथील दौलतनगर रोड क्र.३ जैन मं नदरा
जवळील जलवानहनीतून गेल्या काही नदवसांपासून दूनषत पाणीपरवठा होत
असल्याचे माहे एनप्रल, २०१८ च्या समारास ननदशवनास येणे, त्यामळे या
िागातील सववसामान्य नागनरकांना नपण्याचे पाणी नवकत घ्यावे लागणे ,
याबाबत महानगरपानलकेकडे वारं वार तक्रार करुन कोणतीच कारवाई होत
नसल्याने सववसामान्य नागनरकांमध्ये ननमाण िालेले असंतोषाचे व संतापाचे
वातावरण, याकनरता शासनाने तातडीने या पाणी मानफयांवर कारवाई
करण्याची ननतांत आवचयकता, तसेच तातडीने शध्द पाण्याचा परवठा
करण्याची आवचयकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायववाही व
शासनाची प्रनतनक्रया."
(२) श्री. नरें द्र दराडे , वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्वाच्या
बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"नानशकमधील माध्यनमक शाळे तील नशक्षकांचे व नशक्षकेत्तर
कमव चाऱ्यांचे वेतन नजल्हा बकेमाफवत अदा करण्यात येणे, नजल्हा बकांना
यासाठी शेकडा २० पैसे कनमशन नमळणे , गेल्या १६ वषापासून नजल्हा बकांना
कनमशन, सर्थवस टॅ क्स व जीएसटी पोटी एकूण १३,१५,६४,६७४/- रुपयांची
रक्कम येणे बाकी असणे , नजल्हा बकेने नशक्षणानधकारी, माध्यनमक नविाग,
नानशक, नशक्षण सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मं त्ालय तसेच संचालक, नशक्षण
संचालनालय (माध्यनमक), महाराष्ट्र राज्य, पणे यांना आनण शालेय नशक्षण मं त्ी
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 वारं वार ननवेदने देऊनही अद्याप नजल्हा बकेला देय
8

(३)

असलेली रक्कम नमळण्यास नशक्षण नविागाकडू न कोणतीच कायववाही न होणे ,
पनरणामी नजल्हा बकेला नशक्षण नविागाकडू न देय असलेली
१३,१५,६४,६७४/- रुपये सेवाकर, जीएसटीसह संपूणव रक्कम न नमळाल्याने
बकेची आर्थथक श्स्थती डबघाईस येणे, याचा नवपरीत पनरणाम बकेचा दैनंनदन
व्यवहार व आर्थथक गंतवणूक यांच्यावर होणे , मा.नशक्षणमंत्ी यांनी याप्रकरणी
तात्काळ ननणव यात्मक कायववाही करण्याचे आदे श नशक्षणानधकारी, माध्यनमक
नविाग, नानशक व नशक्षण संचालक, नशक्षण संचालनालय (माध्यनमक),
महाराष्ट्र राज्य, पणे यांना दे ण्याची आवचयकता, याबाबत शासनाने करावयाची
कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया."
सिशश्री. अमरवसह पंवडत, धनंजय मं डे, सनतश चव्हाण, नवक्रम काळे ,
अननकेत तटकरे , नरें द्र पाटील, सननल तटकरे , हे मंत टकले, नकरण पावसकर,
अॅड. राहल नावेकर, श्री. सनजतससह ठाकूर, वि.प.स. पढील तातडीच्या व
साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आनण प्रवगव आरक्षण असतानाही
पन्हा प्रादे नशक आरक्षण लादल्यामळे मराठवाडा आनण नवदिव नविागातील
नवद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत असणे, वैद्यकीय प्रवेशातील ननयमबाय ७०:३०
धोरणामळे मराठवाडा व नवदिातील गणवत्ताधारक नवद्यार्थ्यांवर होत
असलेल्या अन्याया नवरोधात नवनवध संघटना, सामानजक संस्था व
लोकप्रनतननधी यांनी आंदोलनाचा इशारा दे णे, मराठवाडा, नवदिव व उववरीत
महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महानवद्यालयांच्या संख्येमध्ये प्रचंड तफावत असणे ,
वैद्यकीय महानवद्यालयात एमबीबीएस प्रवेशासाठी संपणव महाराष्ट्रासाठी एकच
गणवत्ता यादी तयार करण्याची आवचयकता, नीट परीक्षेत गणवत्ता यादीत
येऊन सध्दा केवळ कोट्याच्या प्रादे नशक नविाजनामळे गणवंत नवद्यार्थ्यांवर
होत असलेला अन्याय, वैद्यकीय महानवद्यालयांची संख्या उववरीत महाराष्ट्रात
२५, नवदिात ९ तर मराठवाड्यात फक्त ६ असल्याने जागांमध्ये सध्दा मोठ्या
प्रमाणात तफावत असणे , सन २०१५ पासूनच्या नीट परीक्षे त उत्तीणव िालेल्या
नवद्याथी आनण प्रवेनशत जागा यांचे गणोत्तर पानहले तर मराठवाडा आनण नवदिव
नविागातील नवद्यार्थ्यांवर अन्याय िाल्याचे स्पष्ट्ट होणे , वैद्यकीय प्रवेशाच्या
मराठवाड्यात ७५०, पश्चचम महाराष्ट्रात ३३३० व नवदिात ११५० जागा असून
मराठवाड्यातील ७५० जागांपैकी १५ टक्के जागा केंद्रासाठी राखीव व ३०
टक्के जागा मराठवाड्याबाहे रील राज्यातील नवद्यार्थ्यांसाठी राखीव असून
मराठवाड्याच्या वाट्याला ७५० पैकी केवळ ४४६ जागा येणे, हा नवषय
मं नत्मं डळाच्या बैठकीत घेण्यात येऊनसध्दा शासनाने याबाबत कोणताही ननणवय
न घेणे, मा. न्यायालयाने सद्धा कोटा पद्धतीबाबत तीव्र आक्षेप नोंदनवणे ,
याप्रमाणे सतत अन्याय होत असल्याने नवद्याथी व पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र
असंतोष, याकडे शासनाचे िालेले अक्षम्य दलवक्ष, याबाबत शासनाने
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करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया."

सहा

(४) अॅड. राहु ल नािेकर, सववश्री. ख्वाजा बेग, आनंद ठाकूर, हे मंत टकले,
वि.प.स. पढील 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 , त्यामळे मोठी दघवटना होण्याची ननमाण िालेली शक्यता, या
जागेच्या मालकाला वेळोवेळी लेखी पत्ाने दरुस्तीबाबत नवचारणा करुनही
मालकाने याबाबत कोणतीही डागडू जी केलेली नसणे, पनरणामी िनवष्ट्यात
तेथील अनधकारी व कमव चारी 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 दे ऊनही मल्होत्ा पनरसरात अद्यापही जागेचा शोध न
लागणे, नदनांक ९ जून, २०१८ रोजी शेजारील कोठारी में शन नावाची इमारत
कोसल्यामळे हया इमारतीस जबर धोका ननमाण िालेला असणे , या
इमारतीतील उदवाहक बंद असून नागरीकांना व कमव चाऱ्यांना जीवमठीत धरुन
काम करावे लागत असणे , याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व
शासनाची प्रनतनक्रया."
(५) सिशश्री. रामहरी रुपनिर, संजय दत्त, वि.प.स. पढील तातडीच्या व
साववजननक महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :"नजल्हा पनरषद समाजकल्याण नविागामाफवत दनलतवस्ती सधारणा
योजनेसाठी शासनामाफवत ननधी येत असणे, पण आलेला ननधी नवकास
कामांवर खचव करण्यात सोलापूर नजल्हा पनरषद यांच्या अनधकारी व
पदानधकाऱ्यांमध्ये ताळमेळ नसल्यामळे सन २०१६-२०१७ या वषातील दनलत
वस्ती नवकास योजनेचा तब्स्टबल १८ कोटी रुपये ननधी परत जाणे , त्यामळे
नजल्यातील दनलत वस्ती नवकास योजनेतंगवत येणारी अनेक नवकास कामे
करता न येणे, समाजकल्याण नविागामाफवत दनलत वस्ती योजने अंतगवत
स्वच्छता नवषयक सोयी सनवधा, अंतगवत रस्ते, गटारी व्यवस्थापन, समाज मं नदर
बांधकाम, हायमास्ट नदवे बसनवणे इत्यादी कामे करता येत असूनही
अनधकाऱ्यांच्या हलगजीपणामळे हा ननधी परत गेला असल्यामळे 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."
: म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास).
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सात

: सन २०१८-२०१९ च्या पुरिणी मागण्यांिर चचा (पवहला ि शे िटचा वदिस.)
खालील मंत्रयांच्या मागण्यांिर चचा होईल.
१.

मख्यमं त्ी.

२.

महसूल, मदत व पनववसन, साववजननक बांधकाम (साववजननक उपक्रम वगळू न),
कृनष व फलोत्पादन मं त्ी.

३.

नवत्त व ननयोजन, वने मंत्ी.

४.

शालेय नशक्षण, क्रीडा व यवक कल्याण, उच्च व तंत् नशक्षण, मराठी िाषा,
सांस्कृनतक कायव, अल्पसंख्याक नवकास व वक्फ मं त्ी.

५.

गृहननमाण मं त्ी.

६.

ग्रामनवकास, मनहला व बाल नवकास मं त्ी.

७.

आनदवासी नवकास मं त्ी.

८.

अन्न व नागरी परवठा, ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, संसदीय कायव
मं त्ी.

९.

वैद्यकीय नशक्षण, जलसंपदा व लािक्षेत् नवकास मं त्ी.

१०. पनरवहन, खारिूमी नवकास मं त्ी.
११.

ऊजा, नवीन व नवीकरणीय ऊजा, राज्य उत्पादन शल्क मं त्ी.

१२. साववजननक आरोग्य व कटं ब कल्याण मंत्ी.
१३. सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य मं त्ी.
१४. जलसंधारण, राजनशष्ट्टाचार, नवमक्त जाती, िटक्या जमाती, इतर मागासवगव व
नवशेष मागासप्रवगव कल्याण मंत्ी.
१५. रोजगार हमी, पयवटन मं त्ी.
१६. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मं त्ी.
१७. पशसंवधव न, दग्धनवकास व मत्स्यनवकास मं त्ी.
१८. कामगार, िूकंप पनववसन, कौशल्य नवकास, माजी सैननकांचे कल्याण मंत्ी.
आठ

: शासकीय विधे यक –
महसूल मंत्री यांचा प्रस्ताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये ) –
"महाराष्ट्र नवधानसिेने संमत केलेले "सन २०१८ चे वि.स.वि.
क्रमांक

८

-

महाराष्ट्र

भूवमगत

नळमागश

ि

भूवमगत

िावहन्या

(जवमनीमधील िापर हक्काचे संपादन) विधे यक, २०१८" मागे घेण्यास
अनमती द्यावी."
----------------------------------------------------------------------------11

नऊ

: (क)

श्री.सुवजतवसह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.रामदास आंबटकर,
ॲड.अननल परब, सववश्री.नागोराव गाणार, गोपीनकसन बाजोनरया, डॉ.पनरणय
फके, सववश्री.रसवद्र फाटक, नवनायक मे टे, तानाजी सावंत, श्रीमती श्स्मता वाघ,
श्री.नरें द्र दराडे , प्रा.अननल सोले, सववश्री.नवप्लव बाजोनरया, नगरीशचंद्र व्यास,
नवलास पोतनीस, चंदि
ू ाई पटे ल, प्रनवण दरे कर, प्रसाद लाड, नवजय ऊफव िाई
नगरकर, रामननवास ससह, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्ताि –
"राज्यात केंद्र शासनाच्या नशफारशीनसार १४ प्रमख नपकांकनरता
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, शेतकऱ्यांना
यनरया, नमश्र खते, सेंद्रीय खते, नबयाणे यांचा योग्य दरात ननयनमत
परवठा होत असणे , अल्पिूधारक शेतकऱ्यांना मनरे गा अंतगवत
फळबाग लागवडी योजनेसोबतच बहिूधारक शेतकऱ्यांकनरता
िाऊसाहे ब फं डकर फळबाग लागवड योजना कायाश्न्वत करण्यात येणे,
सदरहू योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना १००% सठबक ससचनासह व
अनदानासह रोपे, कलम इ. परवठा करण्यात येणे, व्याघ्र प्रकल्पालगत
असलेल्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्या अनदाननत कं पन
योजनेच्या धतीवर अन्य वनालगतच्या शेतीलाही वन्य प्राण्यांपासून
संरक्षणाकनरता अनदाननत कं पन योजनेच्या धतीवर अन्य वनालगतच्या
शेतीलाही वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणाकनरता अनदाननत कं पन योजना
लागू करण्याची आवचयकता असणे, धडक ससचन नवनहरी, मागेल
त्याला शेततळे , मनरे गा अंतगवत नवनहरी, सठबक ससचन योजना, कृषी
यांनत्कीकरण, प्रात्यनक्षक नबयाणे परवठा योजना यांची अनधक प्रिावी
अंमलबजावणी करण्याची आवचयकता, गट शेतीला दे ण्यात आलेल्या
प्रोत्साहनामळे शेतकऱ्यांची पणन व नवक्री प्रनक्रया गट कंपनीद्वारे
यशस्वीपणे राबनवण्यात येणे, तूर, चना, ज्वारी, मका इ. शेतमालाची
हमीिावाने खरे दी करण्यात येणे, िूमीधारी शेतकऱ्यांची वगव -२ ची
जमीन वगव-१ मध्ये रुपांतरीत करण्याचा व त्यायोगे राज्यातील गोरगरीब शेतकऱ्यांना नदलासा दे ण्याचा शासनाने घेतलेला क्रांतीकारी
ननणव य, कृषीपंप जोडणीच्या २०१७ पयंतच्या अजांचा ननपटारा करण्यात
येणे, शेतकऱ्यांचे कृषीपंपाचे नवज नबल प्रलंनबत असतांना सध्दा त्यांचा
नवज परवठा खंडीत न करण्याचा धाडसी ननणवय घेऊन शेतकऱ्यांना
दे ण्यात आलेला नदलासा, बकांकडू न शेतकऱ्यांना व त्यांच्या
कटं नबयांना सौजन्य व सहकायाची वागणूक नमळण्याबाबत करावयाच्या
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(ख)

आवचयक उपाययोजना, यवतमाळ नजल्यात नकटकनाशकांचा प्रादिाव
होऊन िालेल्या शेतकऱ्यांच्या बळींची पनरावृत्ती होऊ नये म्हणून
करावयाची उपाययोजना, गारपीटीमळे नकसान िालेल्या शेतकऱ्यांना
अल्पकालावधीमध्ये देण्यात आलेली मदत, बोंडअळी, धान,
तडतडे ग्रस्त शेतकऱ्यांना दे ण्यात आलेली मदत इ.बाबीं नवचारात घेऊन
राज्यातील शेतकऱ्यांना अनधक सक्षम करण्यासाठी करावयाची
कायववाही व उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी."
(गुरुिार, वदनांक ५ जुलै, शुक्रिार, वदनांक ६ जुलै ि सोमिार, वदनांक
९ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशश विण्यात
आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिशश्री. धनंजय मुंडे, शरद रणनपसे, सननल तटकरे , संजय दत्त, हे मंत टकले,
जयंत पाटील, अशोक ऊफव िाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे ,
सववश्री.सनतश चव्हाण, नवक्रम काळे , रामहरी रुपनवर, चंद्रकांत रघवंशी,
दत्तात्य सावंत, अमरससह पंनडत, नकरण पावसकर, ॲड. जनादव न चांदरकर,
डॉ. सधीर तांबे, श्रीमती.नवद्या चव्हाण, श्रीमती. हस्नबानू खनलफे,
सववश्री.अननकेत तटकरे , ख्वाजा बेग, आर्थक.अनंत गाडगीळ, सववश्री.बाळाराम
पाटील, अमरनाथ राजरकर, सिाष िांबड, प्रकाश गजनिये, ॲड.राहल
नावेकर, सववश्री.सतेज ऊफव बंटी पाटील, हनरससग राठोड, आनंदराव पाटील,
जयदे व गायकवाड, रामराव वडकते, जगन्नाथ सशदे , अमनरशिाई पटे ल,
मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्ताि –
"राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर िालेल्या छत्पती नशवाजी
महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा होऊन एक वषव
उलटल्यानंतरही अद्यापपयंत शेतकऱ्यांना त्याचा लाि नमळालेला
नसणे, वन टाईम सेटलमें टअंतगवत शेतकऱ्यांनी रक्कम िरुनही त्यांच्या
खात्यात कजवमाफीची रक्कम जमा न होणे , कजवमाफी योजना
फसल्यामळे त्याचा पनरणाम शेतकऱ्यांना नव्याने नमळणाऱ्या पीक
कजावर होणे, पीककजासाठी कागदपत्ांची संख्या वाढनवल्यामळे व
पीक कजव नमळत नसल्यामळे शेतकरी त्स्त असणे, पीक कजासाठी
बकांकडू न शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात
असणे, बकांकडू न पीककजव नमळत नसल्यामळे शेतकऱ्यांवर
सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ येणे, पीक कजासाठी शेतकऱ्यांच्या
पत्नीकडे शरीरसखाची मागणी करण्यापयंत बक अनधकाऱ्यांची मजल
जाणे , त्यामळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र िावना ननमाण िालेली
असणे, पीक नवमा नकसानिरपाई रक्कम आनण इतर शासन अनदान
रकमा शेतकऱ्यांना वाटप न करता बकांनी नफेखोरी करणे, गतवषी
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कापसावर आलेल्या बोंडअळीच्या संकटामळे शेतकऱ्यांना जाहीर
केलेली ३७ हजार ५०० रुपये प्रनत हे क्टरी मदत अद्याप नमळालेली
नसणे, पढील हं गामासाठी बोंडअळीचा संिाव्य धोका वतवनवला जाणे,
बोगस बी.टी.नबयाणांची सरास नवक्री होणे, यामळे शेतकऱ्यांमध्ये
िीतीची िावना ननमाण िालेली असणे, धानाची नकसानिरपाई,
तडतड्या रोगामळे िालेल्या नकसानीची िरपाई नमळालेली नसणे, सन
२०१६ च्या अनतवृष्ट्टीमळे बानधत िालेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली
मदत नमळालेली नसणे, मागील वषीच्या तूर, हरिरा नवक्रीचे चकारे
शेतकऱ्यांना अद्याप नमळालेले नसणे, खरे दीअिावी लाखो क्क्वटल तूर,
हरिरा शेतकऱ्यांकडे पडू न असणे, शासकीय खरे दी केंद्र बंद िाल्याने
तूर व हरिरा उत्पादक शेतकऱ्यांना बेिावाने नवक्री करावी लागत
असणे, त्यामळे प्रनत क्क्वटल त्यांना एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा
सहन करावा लागत असणे, नवक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना
अनदान दे ण्याची घोषणा करुनही अद्याप सदर अनदान नमळालेले
नसणे, उत्पन्नावर अनधक ५० टक्के हमीिाव दे ण्याची घोषणा करुनही
तो हमीिाव नमळत नसणे , चारही बाजूने आलेल्या या सरकारननर्थमत
संकटांमळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ येणे, कजवमाफीची घोषणा
िाल्यानंतरही एका वषात समारे १ हजारहन अनधक आत्महत्या
िालेल्या असणे, धमा पाटील यांच्या मलाला नदलेल्या आचवासनाची
अंमलबजावणी न करणे , आनदवासी व शेतकरी संघटनांच्या नवनवध
मागण्यांबाबत मख्यमंत्ी महोदयांनी सिागृहात नदलेल्या आचवासनांची
अंमलबजावणी न होणे, माचव, २०१७ पयंतच्या पेड पेंसडग ग्राहकांना
अद्याप कनेक्शन न नमळणे , संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नदलासा
दे ण्याची आवचयकता असणे, सरसकट कजवमाफी दे ऊन सध्याच्या
कजवमाफी योजनेत िालेल्या अननयनमततेची चौकशी करण्यासाठी
सववपक्षीय आमदारांची सनमती नेमणे, बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५०
हजार रुपये हे क्टरी मदत दे ण्याची आवचयकता, पढील हं गामासाठी
बोंडअळीचा संिाव्य धोका वतवनवला गेला असल्यामळे बोंडअळी
प्रनतबंधक उपाययोजना व बोगस बी.टी. नबयाणांच्या नवक्रीवर ननयंत्ण
आणण्याची आवचयकता, पीक कजव न दे णाऱ्या बकांवर तातडीने
कारवाई करण्याची गरज, तूर, हरिरा नवक्रीचे चकारे देऊन िावांतर
योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना बाजारिाव व हमीिावातील फरकाची रक्कम
त्यांच्या बक 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 शे िटी) (१) श्री. विक्रम काळे , वि.प.स.
"अशासकीय तंत्र विद्यालयातील १२ िषे सेिा पूणश झालेल्या
वनदे शकांना िवरष्ट्ठ िेतनश्रेणी लागू करण्यािाित" या नवषयावरील श्री.
नवक्रम काळे व इतर नव.प.स. यांचा नदनांक २३ माचव, २०१८ रोजी सिागृहाच्या
पटलावर ठे वण्यात 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 आश्रमशाळे तील सुरक्षारक्षकांच्या मानधनात िाढ
करण्यािाित" या नवषयावरील श्री.धनंजय मं 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 जलै, २०१८.

डॉ.अनंत कळसे,
प्रधान सनचव,
महाराष्ट्र नवधानपनरषद.
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