महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिार, वदनाांक १२ जुलै, २०१८
(सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.१५ िाजेपयं त)
(बुधिार, वदनाांक ११ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेली म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) – (चचा
पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे उत्तर) –
सिशश्री.कवपल पाटील, धनंजय मं डे, दत्तात्रय सावंत, रामहरी रुपनवर, ववक्रम काळे ,
हे मंत टकले, हवरससग राठोड, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, चंद्रकांत रघवंशी, शरद
रणवपसे, संजय दत्त, श्रीमती हस्नबानू खवलर्े, सवफश्री.वकरण पावसकर, सवनल तटकरे ,
जयंत पाटील, सभाष झांबड, अमरनाथ राजूरकर, आनंदराव पाटील, ॲड.जयदेव
गायकवाड, श्री.नरें द्र पाटील, ॲड. राहल नावेकर, श्री.जगन्नाथ सशदे , आर्कक. अनंत
गाडगीळ, श्री.ख्वाजा बेग, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन
चचा – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह १ तास ४५ वमवनटे ) –
"धळे वजल्ह्यातील साक्री तालक्यातील राईनपाडा येथे मले पळवणारी टोळी
असल्ह्याच्या संशयातून वभक्षकी मागणाऱ्या नाथ पंथी डवरी समाजातील पाच जणांचा
ग्रामस्थांनी केलेल्ह्या मारहाणीत हत्या होणे , अशा घटना राज्यभरात वारं वार घडणे ,
समाज आवण पोलीसांकडू न नेहमीच वमळणारी अपमानजनक वागणूक आवण
संशयावरुन गन्हे गार ठरववण्याची जातीय वृत्ती, त्यातून राज्यातील भटक्या ववमक्त
समाजातील सवफ जमातींमध्ये प्रचंड घबराटीचे, अवहे लनेचे, असरवक्षतेचे वातावरण
वनमाण होणे, जात-पंचायत, अंधश्रध्दा आवण जातीय मानवसकता यातून भरडलेला
राज्यातील भटका ववमक्त समाज धळे वजल्ह्यातील घटनेमळे कमालीचा भयभीत होणे ,
अठराववश्वे दावरद्रय, वशक्षणाचा अभाव, नावावर जमीन नाही, घर नाही, वशकलं तरी
नोकरी नाही, जमातीच्या परं परे ने लादलेले गन्हे गारी स्वरुपाचे आवण वभक्षकीचे
व्यवसाय यातून या समाजाला बाहे र काढू न त्याचे शैक्षवणक, सामावजक आवण आर्कथक
पनवफसन करण्याची आवश्यकता, पारं पावरक कलाकारी, बहरुपी, वभक्षकी
व्यवसायातील भटक्या समाजाची गणना करुन त्यांना पोलीस सरवक्षततेचे ओळखपत्र
दे ण्याची आवश्यकता, या व्यवसायातून त्यांना कायमस्वरुपी बाहे र काढू न, नागवरक
म्हणून त्यांना सन्मान वमळवून दे ण्यासाठी बाळकृष्ण रे णके अहवाल अंमलात
आणण्याची आवश्यकता, मात्र याबाबत पोलीसांकडू न ना संरक्षण, ना शासनाकडू न
पनवफसन यामळे वनमाण झालेली गंभीर पवरस्स्थती, याबाबत शासनाने करावयाची
कायफवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी."
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(दुपारी १२.३० िाजता)
एक

दोन

: प्रश्नोत्तरे –
(क) गरुवार, वदनांक ५ जलै, २०१८ रोजी उत्तरीत झालेल्ह्या तारांवकत प्रश्नोत्तराच्या
यादीतील पढे ढकलण्यात आलेला श्री. धनंजय मं डे व इतर वव.प.स यांचा
"हाफवकन इन्सन्टटट्युटमाफशत औषध खरे दीस होणाऱ्या विलांबाबाबत" या
ववषयावरील तारांवकत प्रश्न क्रमांक ४१४८८.
(ख) गरुवार, वदनांक ५ जलै, २०१८ रोजी उत्तरीत झालेल्ह्या तारांवकत प्रश्नोत्तराच्या
यादीतील पढे ढकलण्यात आलेला श्री.जनादफ न चांदरू कर व इतर वव.प.स. यांचा
"मधुमेह, हृदयरोग
ि ककशरोगाच्या औषधाांिरील जीएसटी रद्द
करण्याबाबत" या ववषयावरील तारांवकत प्रश्न क्रमांक ४१९८५.
(ग) ताराांवकत प्रश्न.
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे –
(१) उच्च ि तांत्र
: (क) "स्वामी रामानंद तीथफ मराठवाडा ववद्यापीठ,
वर्क्षण मांत्री
नांदेड यांचा १ एवप्रल, २०१६ ते ३१ माचफ,
२०१७ या कालावधीचा वार्कषक अंकेक्षण
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) "उत्तर महाराष्र ववद्यापीठ, जळगांव यांचा सन
२०१६-२०१७ या वषाचा सत्तावीसावा वार्कषक
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
(२) खवनकमश मांत्री
: "महाराष्र राज्य खवनकमफ महामं डळ मयावदत, नागपूर
यांचा सन २०१५-२०१६ या वषाचा बेचाळीसावा
वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.

तीन

: "अर्ासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करणे."

चार

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

पाच

: र्ासकीय विधे यक –
विधानसभे ने सांमत केल्यास – विधे यक विचारात घे णे "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४८ – महाराष्ट्र विवनयोजन
(अवधक खचश ) विधे यक, २०१८"

सहा
सात

----------------------------------------------------------------------------: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(अ) (र्ुक्रिार, वदनाांक ६ जुलै, सोमिार, वदनाांक ९ जुलै ि मांगळिार, वदनाांक
१० जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात
आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक - (१) ि (२)) –
(१) सिशश्री. धनांजय मुांडे, सवनल तटकरे , अमरससह पंवडत, हे मंत टकले,
सवतश चव्हाण, सवजतससह ठाकूर, वि.प.स. पढील तातडीच्या व
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सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे अन्न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक
सांरक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्याच्या ववववध महानगर, शहरांमध्ये असलेल्ह्या मस्ल्ह्टप्लेक्स
वचत्रपट गृहात, महागामावरील र्डमॉल, ववववध मॉल्ह्स यामध्ये
खाद्यपदाथांची ज्यादा दराने ववक्री करून जनतेची लूट करण्यात येत
असल्ह्याची बाब माहे जून २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशफनास येणे,
प्रे क्षकांना मस्ल्ह्टप्लेक्स वचत्रपट गृहांमध्ये घरचे सकवा बाहे रचे खाद्यपदाथफ
घेऊन जाण्यास बंदी असणे , सरक्षेच्या नावाखाली बॅगा तपासन त्या
बाहे रच ठे वण्यात येणे, वपण्याच्या पाण्याची सोयही मस्ल्ह्टप्लेक्स वचत्रपट
चालक आवण खाद्यपदाथफ ववक्रेत्यांकडन केली जात नसणे ,
खाद्यपदाथांचे दर अव्वाच्या सव्वा लावण्यात येत असणे, १० रूपयांचे
पॉपकॉनफ २५०/- रूपयांना आवण १५ रूपयांची पाण्याची बॉटल ५०
रूपयांना ववकणे, छापील सकमत असलेल्ह्या वस्त त्याच दरात ववकणे
बंधनकारक असताना त्याचे उल्ह्लंघन केले जात असणे , कायद्याने
वचत्रपटगृह चालकांना खाद्यपदाथांबाबत सक्ती करण्याचा कोणताही
अवधकार नसताना ते मनमानी करत असणे, ज्येष्ठ नागवरक, मधमे ह
वगैरेसारख्या आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना तसेच लहान मलांना ठराववक
काळानंतर कायम अन्नप्राशन करावे लागत असणे , वचत्रपट गृहामधील
खाद्यपदाथफ त्यांच्या प्रकृतीला मानवणारे नसले तरी त्यांना बळजबरीने
आवण तेही चढ्या दराने ववकत घ्यावे लागत असणे, मा.मं बई उच्च
न्यायालयाने एका यावचकेदरम्याने महागड्या पदाथांवर शासनाचे
वनयंत्रण का नाही असा सवाल उपस्स्थत करून राज्य शासनाला
र्टकारले असणे, सामान्य जनतेची मल्ह्टीप्लेक्स मध्ये होणारी लूट,
मल्ह्टीप्लेक्स, मॉल्ह्स, र्डमॉल्ह्स मधील खाद्यपदाथांच्या वकमतीवर
वनयंत्रण ठे वण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य
दलफक्ष, याप्रकरणी शासनाने करावयाची कायफवाही व भवमका."
(२) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अवनल सोले, सवफश्री. वगरीशचंद्र व्यास,
पवरणय र्के, वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या
बाबीकडे सामावजक न्याय मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यातील बहचर्कचत वशष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये
राज्य शासनाचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी सीबीआय मार्फत चौकशी
करण्यात यावी या मागणी संदभात दृष्टीत बह. वशक्षण पयफटन व
पयावरण ववकास संस्थेने उच्च न्यायालयात यावचका दाखल केलेली
असणे, या दाखल यावचकेनसार मा. न्यायालयाने राज्य शासन, ववशेष
तपास पथक आवण संबंवधत प्रवतवादींना नोटीसा बजावून १४ र्ेब्रवारी
पयंत उत्तर सादर करण्याचे आदे श वदलेले असणे , त्यानसार राज्य
शासनाने ९७७.२४ कोटी रुपयांचा घोटाळा आढळू न आल्ह्याचे व
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(ब)

पडताळणी प्रवक्रया अद्यापही सरू असल्ह्याचे तसेच अनवधकृत
वशष्यवृत्ती उचलणाऱ्या वशक्षण संस्थांवर वसलीच्या नोटीस जारी केल्ह्या
असल्ह्याचे प्रवतज्ञापत्र मा. उच्च न्यायालयात सादर केलेले असणे , या
प्रकरणी नागपूर ववभागाच्या जनप्रवतवनधींनी वदनांक ३ र्ेब्रवारी, २०१८
रोजी शासनास वनवेदन पाठवून सदरहू गैरव्यवहाराची चौकशी
सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी केलेली असणे , याबाबत शासनाने
करावयाची कायफवाही व प्रवतवक्रया."
(मांगळिार, वदनाांक १० जुलै ि बुधिार, वदनाांक ११ जुलै, २०१८
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेल्या प्रलांवबत
लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (१) ते (५)) –
(१) श्री. प्रविण दरे कर, वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजवनक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मं बई उपनगरातील कांवदवली (पूवफ) क्रांतीनगर भागात
पाण्याची तीव्र टं चाई असून या भागात पाणीमावर्या पाणी चोरुन मोठया
टाक्या तयार करुन त्यात पाणी साठवून ते पाणी परप्रांतीयांना जादा दराने
ववकण्याच्या प्रकारात झालेली वाढ, तसेच बोवरवली (पूवफ) येथील
दौलतनगर रोड क्र.३ जैन मं वदरा जवळील जलवावहनीतून गेल्ह्या काही
वदवसांपासून दूवषत पाणीपरवठा होत असल्ह्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या
समारास वनदशफनास येणे, त्यामळे या भागातील सवफसामान्य नागवरकांना
वपण्याचे पाणी ववकत घ्यावे लागणे , याबाबत महानगरपावलकेकडे
वारं वार तक्रार करुन कोणतीच कारवाई होत नसल्ह्याने सवफसामान्य
नागवरकांमध्ये वनमाण झालेले असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण,
याकवरता शासनाने तातडीने या पाणी मावर्यांवर कारवाई करण्याची
वनतांत आवश्यकता, तसेच तातडीने शध्द पाण्याचा परवठा करण्याची
आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही व
शासनाची प्रवतवक्रया."
(२) श्री. नरें द्र दराडे , वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"नावशकमधील माध्यवमक शाळे तील वशक्षकांचे व वशक्षकेत्तर
कमफ चाऱ्यांचे वेतन वजल्ह्हा बमकेमार्फत अदा करण्यात येणे, वजल्ह्हा
बमकांना यासाठी शेकडा २० पैसे कवमशन वमळणे , गेल्ह्या १६ वषापासून
वजल्ह्हा बमकांना कवमशन, सर्कवस टॅ क्स व जीएसटी पोटी एकूण
१३,१५,६४,६७४/- रुपयांची रक्कम येणे बाकी असणे , वजल्ह्हा बमकेने
वशक्षणावधकारी, माध्यवमक ववभाग, नावशक, वशक्षण सवचव, महाराष्र
राज्य, मं त्रालय तसेच संचालक, वशक्षण संचालनालय (माध्यवमक),
महाराष्र राज्य, पणे यांना आवण शालेय वशक्षण मंत्री या सवांना
जा.क्र.३७९४, वद.१९/०१/२०१६ व जा.क्र.अकौन्टस्/वबगरवनधी
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व्यवसाय/वद.२६१०/२०१७-१८/८६६, वदनांक १९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी
लेखी वनवेदने देऊन व त्यानंतर वारं वार वनवेदने दे ऊनही अद्याप वजल्ह्हा
बमकेला देय असलेली रक्कम वमळण्यास वशक्षण ववभागाकडू न
कोणतीच कायफवाही न होणे , पवरणामी वजल्ह्हा बमकेला वशक्षण
ववभागाकडू न देय असलेली १३,१५,६४,६७४/- रुपये सेवाकर,
जीएसटीसह संपूणफ रक्कम न वमळाल्ह्याने बमकेची आर्कथक स्स्थती
डबघाईस येणे, याचा ववपरीत पवरणाम बमकेचा दै नंवदन व्यवहार व
आर्कथक गंतवणूक यांच्यावर होणे , मा.वशक्षणमं त्री यांनी याप्रकरणी
तात्काळ वनणफ यात्मक कायफवाही करण्याचे आदे श वशक्षणावधकारी,
माध्यवमक ववभाग, नावशक व वशक्षण संचालक, वशक्षण संचालनालय
(माध्यवमक), महाराष्र राज्य, पणे यांना दे ण्याची आवश्यकता, याबाबत
शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया."
(३) सिशश्री. अमरससह पांवडत, धनंजय मं डे, सवतश चव्हाण, ववक्रम काळे ,
अवनकेत तटकरे , नरें द्र पाटील, सवनल तटकरे , हे मंत टकले, वकरण
पावसकर, अॅड. राहल नावेकर, श्री. सवजतससह ठाकूर, वि.प.स. पढील
तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आवण प्रवगफ आरक्षण
असतानाही पन्हा प्रादे वशक आरक्षण लादल्ह्यामळे मराठवाडा आवण
ववदभफ ववभागातील ववद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत असणे , वैद्यकीय
प्रवेशातील वनयमबाय ७०:३० धोरणामळे मराठवाडा व ववदभातील
गणवत्ताधारक ववद्यार्थ्यांवर होत असलेल्ह्या अन्याया ववरोधात ववववध
संघटना, सामावजक संस्था व लोकप्रवतवनधी यांनी आंदोलनाचा इशारा
दे णे, मराठवाडा, ववदभफ व उवफरीत महाराष्रातील वैद्यकीय
महाववद्यालयांच्या संख्येमध्ये प्रचंड तर्ावत असणे ,
वैद्यकीय
महाववद्यालयात एमबीबीएस प्रवेशासाठी संपणफ महाराष्रासाठी एकच
गणवत्ता यादी तयार करण्याची आवश्यकता, नीट परीक्षेत गणवत्ता
यादीत येऊन सध्दा केवळ कोट्याच्या प्रादे वशक ववभाजनामळे गणवंत
ववद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय, वैद्यकीय महाववद्यालयांची संख्या
उवफरीत महाराष्रात २५, ववदभात ९ तर मराठवाड्यात र्क्त ६
असल्ह्याने जागांमध्ये सध्दा मोठ्या प्रमाणात तर्ावत असणे , सन २०१५
पासूनच्या नीट परीक्षेत उत्तीणफ झालेल्ह्या ववद्याथी आवण प्रवेवशत जागा
यांचे गणोत्तर पावहले तर मराठवाडा आवण ववदभफ ववभागातील
ववद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्ह्याचे स्पष्ट होणे , वैद्यकीय प्रवेशाच्या
मराठवाड्यात ७५०, पस्श्चम महाराष्रात ३३३० व ववदभात ११५० जागा
असून मराठवाड्यातील ७५० जागांपैकी १५ टक्के जागा केंद्रासाठी
राखीव व ३० टक्के जागा मराठवाड्याबाहे रील राज्यातील ववद्यार्थ्यांसाठी
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राखीव असून मराठवाड्याच्या वाट्याला ७५० पैकी केवळ ४४६ जागा
येणे, हा ववषय मं वत्रमं डळाच्या बैठकीत घेण्यात येऊनसध्दा शासनाने
याबाबत कोणताही वनणफ य न घेणे, मा. न्यायालयाने सद्धा कोटा
पद्धतीबाबत तीव्र आक्षेप नोंदववणे , याप्रमाणे सतत अन्याय होत
असल्ह्याने ववद्याथी व पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, याकडे
शासनाचे झालेले अक्षम्य दलफक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची
कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया."
(४) अॅड. राहु ल नािेकर, सवफश्री. ख्वाजा बेग, आनंद ठाकूर, हे मंत टकले,
वि.प.स. पढील 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 , त्यामळे मोठी दघफटना होण्याची वनमाण झालेली
शक्यता, या जागेच्या मालकाला वेळोवेळी लेखी पत्राने दरुस्तीबाबत
ववचारणा करुनही मालकाने याबाबत कोणतीही डागडू जी केलेली
नसणे, पवरणामी भववष्यात तेथील अवधकारी व कमफ चारी 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 दे ऊनही मल्ह्होत्रा पवरसरात अद्यापही जागेचा शोध न लागणे ,
वदनांक ९ जून, २०१८ रोजी शेजारील कोठारी में शन नावाची इमारत
कोसल्ह्यामळे हया इमारतीस जबर धोका वनमाण झालेला असणे , या
इमारतीतील उदवाहक बंद असून नागरीकांना व कमफ चाऱ्यांना
जीवमठीत धरुन काम करावे लागत असणे , याबाबत शासनाने
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया."
(५) सिशश्री. रामहरी रुपनिर, संजय दत्त, वि.प.स. पढील तातडीच्या व
सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मांत्रयाांचे लक्ष
वेधतील :"वजल्ह्हा पवरषद समाजकल्ह्याण ववभागामार्फत दवलतवस्ती
सधारणा योजनेसाठी शासनामार्फत वनधी येत असणे , पण आलेला वनधी
ववकास कामांवर खचफ करण्यात सोलापूर वजल्ह्हा पवरषद यांच्या
अवधकारी व पदावधकाऱ्यांमध्ये ताळमे ळ नसल्ह्यामळे सन २०१६-२०१७
या वषातील दवलत वस्ती ववकास योजनेचा तब्बल १८ कोटी रुपये वनधी
परत जाणे , त्यामळे वजल्ह्यातील दवलत वस्ती ववकास योजनेतंगफत येणारी
अनेक ववकास कामे करता न येणे, समाजकल्ह्याण ववभागामार्फत दवलत
वस्ती योजने अंतगफत स्वच्छता ववषयक सोयी सववधा, अंतगफत रस्ते,
गटारी व्यवस्थापन, समाज मं वदर बांधकाम, हायमास्ट वदवे बसववणे
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(क)

इत्यादी कामे करता येत असूनही अवधकाऱ्यांच्या हलगजीपणामळे हा
वनधी परत गेला असल्ह्यामळे 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."
वनयवमत कामकाजातील लक्षिेधी सूचना – (अनुक्रमाांक (१) ते (३) –
(१) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजवनक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"ज्येष्ठ मवहना, अवधक मासाच्या पाश्वफभूमीवर वदनांक १६ मे,
२०१८ पासून पंढरपूर येथे ववठ्ठलच्या दशफनाकवरता व चंद्रभागेत स्नान
करण्याकवरता भाववकांची अलोट गदी झालेली असतांना चंद्रभागेत
दगंधीयक्त, प्रदूवषत पाणी असल्ह्याचे वनदशफनास येणे, तसेच पात्रात पाणी
कमी असल्ह्याने पाण्यात टाकलेले वनमाल्ह्य, वशळे अन्न, प्रासावदक वस्तू,
र्ाटके कपडे , शेवाळयाचा थर यामळे नदीपात्र प्रदवषत होणे, या
नदीपात्रात उजनीतून तातडीने पाणी सोडू न गोपाळपूर बंधाऱ्यात या
पाण्याचा साठा करण्यात यावा, अशी मागणी होत असताना याबाबत
प्रशासनाकडू न कोणतीच कायफवाही न होणे , पवरणामी अशा दगंधीयक्त
व दूवषत पाण्यामळे भाववकांच्या आरोग्यास वनमाण झालेला धोका,
याबाबत मं वदर सवमती व नगरपावलका प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची
कायफवाही, याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया व भूवमका."
(२) सिशश्री. विनायक मेटे, अमरससह पंवडत, सवतश चव्हाण, ववक्रम
काळे , वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे
ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"बीड वजल्ह्हा पवरषदे त सदोष सबदू नामावलीमळे एस.सी., एस.टी.
सह खल्ह्या प्रवगातील वशक्षक व कमफ चाऱ्यावर मोठा अन्याय होत
असल्ह्यामळे कास्राईब कमफ चारी संघटना व खला प्रवगफ कमफ चारी
महासंघ यांनी वेळोवेळी तीव्र आंदोलनाचा पववत्र घेणे, उप आयक्त
(अस्थापना) ववभागीय आयक्त कायालय, औरं गाबाद यांच्या
अध्यक्षतेखाली सबदू नामावलीची चौकशी करण्यासाठी सवमती गठीत
केल्ह्याचे आवण ही सवमती तीन मवहन्यात आपला अहवाल दे णार
असल्ह्याचे लेखी पत्र खला प्रवगफ कमफ चारी महासंघाला वदनांक २७ माचफ,
२०१८ रोजी वशक्षणावधकारी (प्राथवमक) यांनी लेखी कळववणे , जात
प्रमाणपत्राची पडताळणी नसलेल्ह्या १३३ हून अवधक वशक्षकांना
बेकायदे शीररीतीने खल्ह्या प्रवगात पदस्थापना दे ण्यात येणे, वजल्ह्हा
पवरषदे तील ववमक्त जाती अ, भटक्या जमाती क, भ.ज.ड. या प्रवगात
अवतवरक्त कमफ चारी असतानाही वशक्षकांच्या आंतरवजल्ह्हा बदली (टप्पा
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२) मध्ये समारे १६ हून अवधक त्याच प्रवगातील वशक्षकांना वजल्ह्हा
पवरषदे ने पदस्थापना दे णे, वजल्ह्हा पवरषदेकडे कमफ चाऱ्यांची वनवड सूची
नसल्ह्याची बाब मावहती अवधकारात उघड होणे , मागासवगफ कक्षाकडू न
अद्यावत सबदू नामावली होत नसल्ह्याने आवण सध्याच्या सबदू
नामावलीची चौकशी होत नसल्ह्याने, कमफ चारी संघटनांमध्ये शासन
ववरोधी तीव्र असंतोष वनमाण होणे , खल्ह्या प्रवगातील शेकडो मवहला
वशक्षक व इतर आंतरवजल्ह्हा बदलीने बीड वजल्ह्यात येण्यास अडथळा
वनमाण होणे, आर्कथक संगनमताने अवतवरक्त वशक्षकांची पदस्थापना
करण्यासाठी लाखोंचा गैरव्यवहार झालेला असणे , प्रकरणाची सखोल
चौकशीची मागणी होऊनही याकडे शासनाने अक्षम्य दलफक्ष करणे ,
यामळे कमफ चाऱ्यांमध्ये पसरलेली संतापाची लाट, याबाबत शासनाने
करावयाची तातडीची कायफवाही व शासन प्रवतवक्रया."
(३) श्री. सतेज ऊफश बांटी पाटील, वि.प.स. पढील तातडीच्या व
सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे दुग्धविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"कोल्ह्हापूर वजल्ह्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातील (गोकळ)
नोकरभरतीस मा.दग्धववकास मंत्री यांनी वदनांक २० जून, २०१८ रोजी
वदलेली स्थवगती डावलून संघाने माहे जलै, २०१८ पासून ४२९ पदांच्या
मे गा भरतीची प्रवक्रया सरु केली असल्ह्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस
येणे, संघाच्या व्यवस्थापनाद्वारे १९३८ कमफ चाऱ्यांचा आकृतीबंध
वनस्श्चत करण्यात आला असल्ह्यामळे एवढी कमफ चारी संख्या आजही
परे शी असणे, यामळे ही भरती संघाची गरज नसतानाही करण्यात येत
असल्ह्याचे आढळू न येणे, ही भरती दूध उत्पादकांच्याही वहताची नसणे,
या भरतीमळे स्पधेच्या काळात संघाचे अथफ कारण डळमळीत होण्याचा
धोका मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असणे , ही भरती वनयमाला डावलून
करण्यात येत असल्ह्यामळे एका-एका पदासाठी मोठी आर्कथक मागणी
होत असणे, या प्रकरणांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्ह्याचे वनदशफनास
येणे, यामळे गरीब, बेरोजगार तरुण या नोकरीपासून वंवचत राहत
असणे , त्यामळे त्यांच्यात वनमाण होत असलेला तीव्र असंतोष व
संतापाची भावना ही नोकरभरती त्वरीत थांबववण्याबाबत तसेच स्थवगती
असतानाही नोकर भरती करणाऱ्या संबंवधत दोषीवर कारवाई करण्याची
आवश्यकता व याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कायफवाही व
शासनाची प्रवतवक्रया."
आठ

नऊ

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

: र्ासकीय विधे यके –
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(क) महसूल मांत्री याांचा प्रटताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये ) –
"महाराष्र ववधानसभेने संमत केलेले "सन २०१८ चे वि.स.वि.
क्रमाांक

८

-

महाराष्ट्र

भूवमगत

नळमागश

ि

भूवमगत

िावहन्या

(जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपादन) विधे यक, २०१८" मागे घेण्यास
अनमती द्यावी."
(ख)

----------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - महाराष्ट्र जमीन महसूल
सांवहता (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र जमीन महसूल (वििवक्षत
भूवमधारींचा भोगिटादार-िगश एक मध्ये अांतभाि करण्यासाठी
परिानगी दे ण्याबाबत) वनयम (वनरसन) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.र्रद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रटताि :"सन २०१८ चे वव.स.वव. क्रमांक ४० - महाराष्र जमीन महसूल संवहता
(सधारणा) आवण महाराष्र जमीन महसूल (ववववक्षत भूवमधारींचा
भोगवटादार-वगफ एक मध्ये अंतभाव करण्यासाठी परवानगी दे ण्याबाबत)
वनयम (वनरसन) ववधे यक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सवमतीकडे
त्यावरील प्रवतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श
दे ऊन ववचाराथफ पाठववण्यात यावे."
(१) महसूल मंत्री
(२) श्री. धनंजय मं डे, ववरोधी पक्ष
नेता तथा वव.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे, वव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, वव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, वव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
वव.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण, वव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वव.प.स.
(९) ॲड.अवनल परब, वव.प.स.
(१०) श्री.ववजय ऊर्फ भाई वगरकर,
वव.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र अनुसवू चत
जाती, अनुसवू चत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर
मागासिगश ि विर्े ष मागासप्रिगश (जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे ि
त्याच्या पडताळणीचे विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.र्रद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रटताि :"सन २०१८ चे वव.स.वव. क्रमांक ४१ - महाराष्र अनसूवचत जाती,
अनसूवचत जमाती, ववमक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगफ व
ववशेष मागासप्रवगफ (जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे
9

दहा

वववनयमन) (सधारणा) ववधे यक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर
सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन ववचाराथफ पाठववण्यात यावे."
(१) आवदवासी ववकास मं त्री
(२) श्री. धनंजय मं डे, ववरोधी पक्ष
नेता तथा वव.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे, वव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, वव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, वव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
वव.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण, वव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वव.प.स.
(९) ॲड.अवनल परब, वव.प.स.
(१०) श्री.ववजय ऊर्फ भाई वगरकर,
वव.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(ग) विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४२ - वदिाणी प्रवक्रया सांवहता
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८"
----------------------------------------------------------------------------: (क) (गुरुिार, वदनाांक ५ जुलै, र्ुक्रिार, वदनाांक ६ जुलै, सोमिार, वदनाांक ९
जुलै, २०१८, मांगळिार, वदनाांक १० जुलै ि बुधिार, वदनाांक ११ जुलै,
२०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रटताि) –
सिशश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सवनल तटकरे , संजय दत्त, हे मंत टकले,
जयंत पाटील, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, कवपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे ,
सवफश्री.सवतश चव्हाण, ववक्रम काळे , रामहरी रुपनवर, चंद्रकांत रघवंशी,
दत्तात्रय सावंत, अमरससह पंवडत, वकरण पावसकर, ॲड. जनादफ न चांदरकर,
डॉ. सधीर तांबे, श्रीमती.ववद्या चव्हाण, श्रीमती. हस्नबानू खवलर्े,
सवफश्री.अवनकेत तटकरे , ख्वाजा बेग, आर्कक.अनंत गाडगीळ, सवफश्री.बाळाराम
पाटील, अमरनाथ राजरकर, सभाष झांबड, प्रकाश गजवभये, ॲड.राहल
नावेकर, सवफश्री.सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, हवरससग राठोड, आनंदराव पाटील,
जयदे व गायकवाड, रामराव वडकते, जगन्नाथ सशदे , अमवरशभाई पटे ल,
मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रटताि – (चचा पुढे सुरू ि मंत्र्ांचे उत्तर) –
"राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्ह्या छत्रपती वशवाजी
महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा होऊन एक वषफ
उलटल्ह्यानंतरही अद्यापपयंत शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ वमळालेला
नसणे, वन टाईम सेटलमें टअंतगफत शेतकऱ्यांनी रक्कम भरुनही त्यांच्या
खात्यात कजफमार्ीची रक्कम जमा न होणे , कजफमार्ी योजना
र्सल्ह्यामळे त्याचा पवरणाम शेतकऱ्यांना नव्याने वमळणाऱ्या पीक
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कजावर होणे, पीककजासाठी कागदपत्रांची संख्या वाढववल्ह्यामळे व
पीक कजफ वमळत नसल्ह्यामळे शेतकरी त्रस्त असणे , पीक कजासाठी
बमकांकडू न शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात असणे ,
बमकांकडू न पीककजफ वमळत नसल्ह्यामळे शेतकऱ्यांवर सावकाराच्या
दारात जाण्याची वेळ येणे, पीक कजासाठी शेतकऱ्यांच्या पत्नीकडे
शरीरसखाची मागणी करण्यापयंत बमक अवधकाऱ्यांची मजल जाणे ,
त्यामळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र भावना वनमाण झालेली असणे ,
पीक ववमा नकसानभरपाई रक्कम आवण इतर शासन अनदान रकमा
शेतकऱ्यांना वाटप न करता बमकांनी नर्ेखोरी करणे , गतवषी कापसावर
आलेल्ह्या बोंडअळीच्या संकटामळे शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ३७
हजार ५०० रुपये प्रवत हे क्टरी मदत अद्याप वमळालेली नसणे , पढील
हं गामासाठी बोंडअळीचा संभाव्य धोका वतफववला जाणे , बोगस
बी.टी.वबयाणांची सरास ववक्री होणे , यामळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीची
भावना वनमाण झालेली असणे , धानाची नकसानभरपाई, तडतड्या
रोगामळे झालेल्ह्या नकसानीची भरपाई वमळालेली नसणे , सन २०१६
च्या अवतवृष्टीमळे बावधत झालेल्ह्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत
वमळालेली नसणे, मागील वषीच्या तूर, हरभरा ववक्रीचे चकारे
शेतकऱ्यांना अद्याप वमळालेले नसणे , खरे दीअभावी लाखो क्क्वटल तूर,
हरभरा शेतकऱ्यांकडे पडू न असणे , शासकीय खरे दी केंद्र बंद झाल्ह्याने
तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना बेभावाने ववक्री करावी लागत
असणे, त्यामळे प्रवत क्क्वटल त्यांना एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा
सहन करावा लागत असणे , ववक्रीसाठी नोंदणी केलेल्ह्या शेतकऱ्यांना
अनदान दे ण्याची घोषणा करुनही अद्याप सदर अनदान वमळालेले
नसणे, उत्पन्नावर अवधक ५० टक्के हमीभाव दे ण्याची घोषणा करुनही
तो हमीभाव वमळत नसणे , चारही बाजूने आलेल्ह्या या सरकारवनर्कमत
संकटांमळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ येणे, कजफमार्ीची घोषणा
झाल्ह्यानंतरही एका वषात समारे १ हजारहन अवधक आत्महत्या
झालेल्ह्या असणे , धमा पाटील यांच्या मलाला वदलेल्ह्या आश्वासनाची
अंमलबजावणी न करणे , आवदवासी व शेतकरी संघटनांच्या ववववध
मागण्यांबाबत मख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहात वदलेल्ह्या आश्वासनांची
अंमलबजावणी न होणे , माचफ, २०१७ पयंतच्या पेड पेंसडग ग्राहकांना
अद्याप कनेक्शन न वमळणे , संकटात सापडलेल्ह्या शेतकऱ्यांना वदलासा
दे ण्याची आवश्यकता असणे , सरसकट कजफमार्ी दे ऊन सध्याच्या
कजफमार्ी योजनेत झालेल्ह्या अवनयवमततेची चौकशी करण्यासाठी
सवफपक्षीय आमदारांची सवमती नेमणे , बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५०
हजार रुपये हे क्टरी मदत दे ण्याची आवश्यकता, पढील हं गामासाठी
बोंडअळीचा संभाव्य धोका वतफववला गेला असल्ह्यामळे बोंडअळी
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प्रवतबंधक उपाययोजना व बोगस बी.टी. वबयाणांच्या ववक्रीवर वनयंत्रण
आणण्याची आवश्यकता, पीक कजफ न दे णाऱ्या बमकांवर तातडीने
कारवाई करण्याची गरज, तूर, हरभरा ववक्रीचे चकारे 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."
सिशश्री. र्रद रणवपसे, धनंजय मं डे, आर्कक.अनंत गाडगीळ, सवफश्री.सवनल
तटकरे , अशोक ऊर्फ भाई जगताप, हे मंत टकले, संजय दत्त, जयंत पाटील,
जनादफ न चांदरू कर, वकरण पावसकर, प्रा.जोगेंद्र कवाडे , श्रीमती ववद्या चव्हाण,
सभाष झांबड, ॲड. राहल नावेकर, सवफश्री.चंद्रकांत रघवंशी, ववक्रम काळे ,
डॉ.सधीर तांबे, सवफश्री. ख्वाजा बेग, हवरससग राठोड, अवनकेत तटकरे , सतेज
पाटील, अमरससह पंवडत, अमरनाथ राजूरकर, प्रकाश गजवभये, रामहरी
रुपनवर, जयदे व गायकवाड, श्रीमती हस्नबानू खवलर्े, आनंद ठाकूर,
आनंदराव पाटील, रामराव वडकते, अमवरशभाई पटे ल, मोहनराव कदम,
जगन्नाथ सशदे, सवतश चव्हाण, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रटताि –
"सन २०१४ ते २०३४ या वीस वषासाठी मं बईचा वतसरा आराखडा
बनववण्यात येणे, शासनाने सदरील मंबई ववकास वनयंत्रण आवण प्रवतफन
वववनयमावली (डीसीपीआर) दस्तावेज मराठी भाषेत जी महाराष्राची राजभाषा
आहे त्या भाषेत प्रवसध्द न करता इंग्रजीत प्रवसध्द करण्यात येणे, सदरील नव्या
तयार करण्यात आलेला आराखडा वबल्ह्डरांचा र्ायदा असल्ह्याचे चचेत असणे ,
परवडणाऱ्या घरांबाबत कोणती स्पष्टता करण्यात आलेले नसणे , गावठाण,
कोळीवाडे आवण आवदवासी पाडे यांच्यासाठी तरतूद न करता स्वतंत्र ववकास
वनयमावलीचे आश्वासन दे णे, प्रचंड ववरोध असताना मे रो कारशेडची जागा न
बदलणे, मं बईतील कांदळवनाच्या जवमनी ववकासकांसाठी खल्ह्या करणे ,
वमठागरांच्या जागांबाबत अभ्यास न करता ववकासासाठी खल्ह्या करणे, वांद्रेकला संकलातील वजओ गाडफ न हा भूखंड वनववदे तील अटींचा भंग करुन
भाडे पट्टयावर देणे, बोरीवली पस्श्चम येथील प्लॉट क्र.३९६ वर प्रकल्ह्पबावधतांना
सदवनका बांधून दे ण्याच्या प्रकल्ह्पात वनववदे तील अटी व शतींचा भंग करुन
वनववदा मं जूर झाल्ह्यावर ववकासकाकरता अटींमध्ये बदल करण्यात येणे,
वभवंडी पवरसरातील अवैध गोदामावर आश्वासना प्रमाणे कारवाई करण्यात न
येणे, मं बई, ठाणे , पणे , नवी मंबई पवरसरात प्रशासनाच्या आवशवादाने
ववकासकांनी अवैध कामे करणे , पयावरणाच्या संरक्षण दृष्टीकोनातून
अत्यावश्यक असलेल्ह्या प्लास्टीक बंदी प्रकरणी वनयोजनाचा अभाव व भ्रष्ट
हे तूमळे सवफसामान्य जनता, व्यापारी, कामगार व उद्योजक यांना झळ बसणे ,
पयायी व्यवस्था न केल्ह्यामळे सामावजक व पयावरणासाठी अत्यावश्यक
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असलेली प्लास्टीक बंदी अस्स्तत्वहीन होणे , याकडे दलफक्ष करण्यात येणे,
परातन वारसा वववनयमावली कमकवत करणे , राज्य शासनाने सहा वषात २२
लाख घरांची वनर्कमती करण्याचे प्रस्ताववत केले असले तरी परवडणाऱ्या घराची
एकही वीट उभारण्यात आली नसणे , राज्यात दीड कोटीपेक्षा अवधक झोपडया
असून महाराष्र राज्य हे पवहल्ह्या क्रमांकावर असणे परं तू झोपडपट्टी पनवफसनाचा
वेग कूमफगतीपेक्षा कमी असणे , त्यातून परवडणाऱ्या घरांची वनर्कमती झालेली
नसणे, मं बई-अहमदाबाद बलेट रेन प्रकल्ह्प उभारण्यासाठी शासनाने घेतलेला
वनणफ य, बलेट रेन प्रकल्ह्पात होणारी वृक्षतोड, खारर्टीची कत्तल,
जैवववववधतेची हानी या पयावरणावर होणारा ववपरीत पवरणाम, मं बईअहमदाबाद बलेट रेनच्या मागात येणाऱ्या तब्ब्ल ४० हजार झाडांवर कऱ्हाड
वर्रवण्यात येणार असून त्यापैकी ४३८१ वृक्ष हे केवळ ठाणे वजल्ह्यातील
असणे, महाराष्र राज्यातील ८३ हे क्टरहून अवधक वनक्षेत्र प्रकल्ह्पाकवरता
वापरले जाणार असणे , जलचर व परदेशी पाहणे फ्लेसमगो पक्षांच्या
अस्स्तत्वाला धोका वनमाण होणार असणे , या प्रकल्ह्पासाठी बावधत होणाऱ्या
शेतकऱ्यांना दे ण्यात येणार मोबदला महाराष्रापेक्षा गजरातमधील शेतकऱ्यांना
पाच पट दे ण्यात येणार असणे , या महत्वाकांक्षी बलेट रेन प्रकल्ह्पात राज्यात
बलेट रेनचे क्षेत्र ३३ टक्के असून ६७ टक्के गजरातमध्ये असल्ह्याने गजरात
राज्याला सवावधक लाभ होणार असल्ह्याने समान खचफ उभारण्याबाबत
राज्यातून होत असलेला ववरोध, त्याचप्रमाणे नागपूर-मं बई समृध्दी
महामागातील बावधत होणाऱ्या सवफच स्तरांतन
ू होत असलेला ववरोध या
मागासाठी जमीन दे ण्यास बावधत शेतकऱ्यांचा ववरोध मोडू न काढण्यासाठी
शासनाने केलेली दडपशाही, मं बई-नागपूर समृध्दी महामागासाठी जवमनी
दे ण्यास शेतक-यांनी ववरोध केल्ह्यामळे या प्रकल्ह्पासाठी ९० टक्के जमीन
ताब्यात घेण्याची आवश्यकता असताना केवळ साडे सहा टक्केच जमीन
ताब्यात येणे, या प्रकल्ह्पासाठी आवश्यक असणारी भसंपादन जमीन ताब्यात
घेण्याबाबत शासनाला येत असलेले अपयश, कोकणातील राजापूर मध्ये
नाणार (वज.रत्नावगरी) येथील स्थावनक नागवरकांचा ववरोधाकडे दलफक्ष करुन
सौदी अरे बीया येथील अराम्को या कंपनीशी पेरोकेवमकल ग्रीन वरर्ायनरी
प्रकल्ह्पाचा केंद्र सरकारने केलेला करार, राजापूर तालक्यातील वज.रत्नावगरी
नाणार येथे पेरोकेवमकल वरर्ायनरी प्रकल्ह्प प्रस्ताववत असणे , या प्रकल्ह्पामळे
७ हजार ४७६ घरे ६३ देवदे वतांची मं वदरे १५ ते २० पाणवटे नेस्तानाबूत होणार
असणे तर हजारो झांडाची लागवड असलेल्ह्या आंबा व काजूच्या बागा नष्ट
होणार असणे, भूसंपादनापूवी जवमनीची व्यापाऱ्यांकडू न मोबदल्ह्याच्या
हव्यासापायी खरे दी होणे , या भागातील जनतेकडू न होणारा तीव्र ववरोध,
प्रस्ताववत प्रस्ताव रद्द करण्याची आवश्यकता शासनाने सदरील प्रकल्ह्पाबाबत
आपली भवमका स्पष्ट करणे , स्माटफ वसटी योजनेतील भ्रष्टाचार व योजनाचा
झालेला बट्टयाबोळ, मे रो रे ल्ह्वेसाठी सरु असलेल्ह्या खोदकामातून मोठ्या
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प्रमाणात बाहे र पडणारे दगडमातीचे रॅ वबट समद्रात ओतले जात असणे , कर्
परे ड ते नवरमन पॉईट दरम्यानच्या समद्रात हा भराव टाकला जात असल्ह्याने
समद्र धोकादायक पातळी ओलांडून मं बई शहराला समद्रापासून धोका वनमाण
होण्याची पयावरण तज्ज्ञांनाकडू न शासनाला दे ण्यात आलेला इशारा, समद्रात
भराव टाकल्ह्यास पाण्याचा समतोल वबघडू न पयावरणाची होणारी हानी, राज्यात
दररोज हजारो मे वरक टन कचरा वनमाण होणे , घनकचरा व्यवस्थापन करण्यास
शासनास अक्षम्य दलफक्ष होत असल्ह्याने नागवरकांचे आरोग्य धोक्यात येऊन
कायदा व सव्यवस्था धोक्यात येणे, या ववषयांमळे नागवरकांमध्ये पसरलेली
तीव्र असंतोषाची व नाराजीची भावना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने
करावयाची कायफवाही ववचारात घेण्यात यावी."
(मांगळिार, वदनाांक १० जुलै ि बुधिार, वदनाांक ११ जुलै, २०१८ रोजीच्या
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये प्रटताि) –
श्री.सुवजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.रामदास आंबटकर,
ॲड.अवनल परब, सवफश्री.नागोराव गाणार, गोपीवकसन बाजोवरया, डॉ.पवरणय
र्के, सवफश्री.रसवद्र र्ाटक, ववनायक मे टे, तानाजी सावंत, श्रीमती स्स्मता वाघ,
श्री.नरें द्र दराडे , प्रा.अवनल सोले, सवफश्री.ववप्लव बाजोवरया, वगरीशचंद्र व्यास,
ववलास पोतनीस, चंदभ
ू ाई पटे ल, प्रववण दरे कर, प्रसाद लाड, ववजय ऊर्फ भाई
वगरकर, रामवनवास ससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रटताि –
"राज्यात केंद्र शासनाच्या वशर्ारशीनसार १४ प्रमख वपकांकवरता
उत्पादन खचाच्या दीडपट हमीभाव जावहर केल्ह्याने शेतकऱ्यांच्या मनात
शासनाबद्दल ववश्वास वनमाण झाला असणे, शेतकऱ्यांची जमीन ससवचत
करण्याकवरता पंतप्रधान ससचन योजनेबरोबरच बळीराजा जलसंजीवनी
योजना राज्यात प्रभावीपणे कायास्न्वत करण्यात येणे, शेतकऱ्यांना
यवरया, वमश्र खते, सेंद्रीय खते, वबयाणे यांचा योग्य दरात वनयवमत परवठा
होत असणे , अल्ह्पभूधारक शेतकऱ्यांना मनरे गा अंतगफत र्ळबाग
लागवडी योजनेसोबतच बहभूधारक शेतकऱ्यांकवरता भाऊसाहे ब
र्ं डकर र्ळबाग लागवड योजना कायास्न्वत करण्यात येणे, सदरहू
योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना १००% सठबक ससचनासह व अनदानासह रोपे,
कलम इ. परवठा करण्यात येणे, व्याघ्र प्रकल्ह्पालगत असलेल्ह्या शेतीला
लागू करण्यात आलेल्ह्या अनदावनत कं पन योजनेच्या धतीवर अन्य
वनालगतच्या शेतीलाही वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणाकवरता अनदावनत
कं पन योजनेच्या धतीवर अन्य वनालगतच्या शेतीलाही वन्य
प्राण्यांपासून संरक्षणाकवरता अनदावनत कं पन योजना लागू करण्याची
आवश्यकता असणे , धडक ससचन वववहरी, मागेल त्याला शेततळे ,
मनरे गा अंतगफत वववहरी, सठबक ससचन योजना, कृषी यांवत्रकीकरण,
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अकरा

प्रात्यवक्षक वबयाणे परवठा योजना यांची अवधक प्रभावी अंमलबजावणी
करण्याची आवश्यकता, गट शेतीला दे ण्यात आलेल्ह्या प्रोत्साहनामळे
शेतकऱ्यांची पणन व ववक्री प्रवक्रया गट कंपनीद्वारे यशस्वीपणे
राबववण्यात येणे, तूर, चना, ज्वारी, मका इ. शेतमालाची हमीभावाने
खरे दी करण्यात येणे, भूमीधारी शेतकऱ्यांची वगफ -२ ची जमीन वगफ -१
मध्ये रुपांतरीत करण्याचा व त्यायोगे राज्यातील गोर-गरीब शेतकऱ्यांना
वदलासा दे ण्याचा शासनाने घेतलेला क्रांतीकारी वनणफय, कृषीपंप
जोडणीच्या २०१७ पयंतच्या अजांचा वनपटारा करण्यात येणे,
शेतकऱ्यांचे कृषीपंपाचे ववज वबल प्रलंवबत असतांना सध्दा त्यांचा ववज
परवठा खंडीत न करण्याचा धाडसी वनणफय घेऊन शेतकऱ्यांना दे ण्यात
आलेला वदलासा, बमकांकडू न शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कटं वबयांना
सौजन्य व सहकायाची वागणूक वमळण्याबाबत करावयाच्या आवश्यक
उपाययोजना, यवतमाळ वजल्ह्यात वकटकनाशकांचा प्रादभाव होऊन
झालेल्ह्या शेतकऱ्यांच्या बळींची पनरावृत्ती होऊ नये म्हणून करावयाची
उपाययोजना,
गारपीटीमळे
नकसान
झालेल्ह्या
शेतकऱ्यांना
अल्ह्पकालावधीमध्ये देण्यात आलेली मदत, बोंडअळी, धान,
तडतडे ग्रस्त शेतकऱ्यांना दे ण्यात आलेली मदत इ.बाबीं ववचारात घेऊन
राज्यातील शेतकऱ्यांना अवधक सक्षम करण्यासाठी करावयाची
कायफवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) (१) श्री.प्रविण दरे कर, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपन्सटित करतील.
"महाराष्र औद्योवगक ववकास महामं डळाच्यावतीने महाड औद्योवगक
वसाहतीच्या ववस्तावरत क्षेत्रासाठी धामणे , सवाणे , वजते, शेलटोली या चार
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील ३२५ हे क्टर म्हणजे ८१२ एकर जमीन संपावदत
करण्यात येणे, पंरत, वपकाखाली असलेली जमीन दे ण्यास शेतकऱ्यांनी ववरोध
करणे, वपकाखाली असलेली जमीन देण्याकवरता महाड महसूल
ववभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना पाठववण्यात आलेल्ह्या नोटीसा, उक्त
भूसंपादनामळे पवरसरातील पाच हजार शेतकरी भवमहीन होणे , आम्हाला
गोळ्या घाला नाहीतर र्ाशी द्या, "एक इंचही जागा दे णार नाही" अशी आक्रमक
भवमका शेतकऱ्यांनी घेणे, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलफक्ष, उक्त
प्रकरणी शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना."
(२) श्री.दत्तात्रय सािांत, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपन्सटित करतील.
"वदनांक १९ सप्टें बर, २०१६ रोजीच्या शासन आदे शाने अनदान घेत
असलेल्ह्या शाळे तील वशक्षक व वशक्षकेतर कमफ चाऱ्यांच्या शाळांचे मल्ह्यांकन
होऊन शाळा अनदानास पात्र झालेल्ह्या असणे , सदर शाळांना शासनाकडू न ६०
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टक्के, ८० टक्के अनदानाची पत्र प्राप्त झालेली असून शासनाच्या वनधीच्या
अभावी सदर शाळा सरसकट २० टक्के अनदान घेत असणे , या शाळे तील
कमफ चा-यांचे वय ३५ व त्यापेक्षा अवधक असल्ह्याने कमफ चाऱ्यांना अनेक
आरोग्याच्या समस्या जाणवत असणे , वशक्षक व वशक्षकेतर कमफ चाऱ्यांचे आई
वडील वृद्ध असल्ह्याने त्यांना दवाखान्याचा खचफ करावा लागत असणे परं तू २०
टक्के प्रमाणे वमळणारे वेतन तटपंजे असल्ह्याने बहतेक कमफ चाऱ्यांचे वेतन हे
वैद्यकीय उपचारासाठी खचफ होत असणे , त्यामळे वशक्षकांना २० टक्के वेतन
वमळत असले तरी २० टक्के अनदान घेत असलेल्ह्या कमफ चाऱ्यांना वैद्यकीय
प्रवतपूती योजना लाग करण्याबाबत शासनाकडे मागणी केली जात असणे ,
उक्त वशक्षक व वशक्षकेतर कमफ चाऱ्यांना वैद्यकीय प्रवतपूतीची योजना लागू
करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही वा उपाययोजना."

विधान भिन,
नागपूर,
वदनांक : ११ जलै, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधान सवचव,
महाराष्र ववधानपवरषद.
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