महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिार, वदनाांक २२ नोव्हें बर, २०१८
(सकाळी १०-०० ते ११-४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(मां गळिार, वदनाांक २० नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक – (१) ते (४)) –
(१)

सिशश्री अर्ोक ऊर्श भाई जगताप, शरद रणपिसे , अॅड. हुस्नबानू खपिफे, वि.प.स.
िुढीि तातडीच्या व साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे अन्न ि औषध प्रर्ासन
मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :"राज्यात दूध उत्िादक कंिन्या जवळिासच्या खेड्ांमधीि शेतकऱयांकडू न
दररोज दूध गोळा करतात मात्र ते ताज दूध ग्राहकांकडे िोहचेियंत त्याचं पवषात
रुिांतर झािेिे असणे , दूधात पडटजंट िावडर, युपरया, स्कीम्ड दूध िावडर, कॉस्टीक
सोडा, ग्िुकोज, िांढरा रं ग, परफाइंड तेि, मीठ, स्टाचव असे पवपवध घटक समापवष्ट
करुन अनेक समाजकंटक थे ट िोकांच्या जीवाशी खेळ खेळीत असणे , पडटजंट
िावडर, मीठ व ग्िुकोजसारख्या घटकांमुळे दूधात दाटिणा येतो तर स्टाचवमुळे दूध
नासण्यास प्रपतबंध होतो त्यामुळे सववसामान्य ग्राहकांना भेसळयुक्त दूध केवळ बघून
ओळखता येत नसणे , िोिीस, अन्न व औषध प्रशासनाच्या िथकाने वेळोवेळी छािे
घातल्याने आताियंत दूध भेसळीचे असे अनेक प्रकार उघडकीस आणिे िे असणे,
िरं तु तरीही या प्रश्नी सरकारकडू न ठोस कारवाई होत नसणे , दूध भेसळीचे प्रकार
राज्यात व छोटया शहरांमध्ये सरास सुरु असणे , भेसळयुक्त दूध िुरवणे म्हणजे
ग्राहकांवर हळू हळू पवषप्रयोग केल्यासारखा प्रकार असणे , दूधात भेसळ करुन काही
टोळयांचे समाजकंटक नागपरकांच्या पजवाशी खेळत असल्याने दूधात भेसळ
करणाऱया समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत शासनाने करावयाची
कायववाही व शासनाची प्रपतपिया."

(२)

सिशश्री प्रकार् गजवभये , धनंजय मुंडे, पविास िोतनीस, शरद रणपिसे, रामहरी
रुिनवर, अशोक ऊफव भाई जगताि, जनादव न चांदरू कर, प्रा. जोगेन्र कवाडे , श्री.
आनंदराव िाटीि, अॅड. हुस्नबानू खपिफे, श्रीमती पवद्या चव्हाण, सववश्री पकरण
िावसकर, हे मंत टकिे, अॅड. राहुि नावेकर, सववश्री आनंद ठाकूर, जयंत िाटीि,
अपनकेत तटकरे , जगन्नाथ शशदे , सपतश चव्हाण, पविम काळे , ख्वाजा बेग,
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अब्दुल्िाह खान दुराणी, डॉ. सुधीर तांबे, सववश्री दत्तात्रय सावंत, बाळाराम िाटीि,
वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण
मां त्रयाांचे िक्ष वेधतीि :"राज्यातीि शासकीय रुग्णाियांना औषध िुरवठा करणाऱया औषध
पविेत्यांची गत ४ वषांिासूनची दे यके थकल्यामुळे राज्यातीि पवपवध रुग्णाियांमध्ये
मोठ्या प्रमाणावर औषधांचा तुटवडा पनमाण झािा असल्याची धक्कादायक बाब
पदनांक ८ नोव्हें बर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास पनदशवनास येणे, नागिूरात मे यो
रूग्णािय व शासकीय मेपडकि रूग्णाियामध्ये श्वान चावल्यामुळे त्यावर उिाय
म्हणून दे ण्यात येणारी अॅन्टीरे पबज िस व इतर औषधे गेल्या काही मपहन्यांिासून
उििब्ध नसणे , तसेच ग्रामीण भागातीि रुग्णाियात पहमोपफपिया रुग्णांसाठी िाईफ
सेव्व्हग ठरणारी फॅक्टर आठ, नऊ, सात व पथबासाठीची इंजेक्शन व औषधांची खरे दी
प्रपिया रखडल्यामुळे पहमोपफपिया रुग्णांसमोर जीवनमरणाचा प्रश्न पनमाण झािेिा
असून त्याचा फटका राज्यातीि ४२५७ रुग्णांना बसणे , दापररय रे षेखािीि
रूग्णांसह इतरही रूग्णांना त्यामुळे परकामे िरतावे िागणे , राज्यातीि सवव वैद्यकीय
महापवद्यािय आपण रुग्णाियांकडू न खरे दी करण्यात आिेल्या औषध आपण
उिकरण यांची दे यके राज्य शासनाकडे िाठपवण्यात येणे, अशा सवव महापवद्यािये
आपण रुग्णाियांची दे यके एकपत्रत करून राज्य शासनाकडू न रक्कम मं जूर करण्यात
येणे, िरं तु गत ४ वषांिासून राज्यातीि शासकीय महापवद्यािये आपण रुग्णािये यांनी
खरे दी केिेल्या औषधे आपण उिकरणांची दे यके िाठपविी असतानाही राज्य
शासनाकडू न अद्यािियंत थकबाकी प्राप्त झािेिी नसणे , िपरणामी अनेक औषध
कंिन्या व पविेत्यांनी शासनािा नेमून पदिेल्या औषधांचा िुरवठा करणे बंद केिेिे
असणे , त्यामुळे सद्य:स्स्थतीत राज्याच्या ग्रामीण भागासह शहरी भागातीि शासकीय
रुग्णाियांत मोठ्या प्रमाणावर औषधांची कमतरता पनमाण झािी असल्याने त्याचा
भुदंड राज्यातीि िाखो गोर-गरीब रुग्ण आपण त्यांच्या नातेवाईकांना सहन करावा
िागणे , हाफपकन औषध खरे दी महामंडळातीि सावळ्या गोंधळामुळे राज्यातीि
सववच सरकारी दवाखान्यामध्ये औषधांचा तीव्र तुटवडा पनमाण होणे , औषध खरे दीची
जबाबदारी हाफकीनच्या व्यवस्थािकीय संचापिका यांच्याकडे असून त्यांना िुरेसा
अपधकारी वगव आपण औषध खरे दीसाठी ५७९ कोटी रुिये दे ण्यात येणे, मात्र
पनयोजनाअभावी हाफकीन महामं डळाने फक्त १७० कोटींचीच औषधे खरे दी करणे ,
िपरणामी, रुग्णांना अतोनात हाि सहन करावा िागत असणे , रुग्णांच्या जीपवताशी
पनगपडत औषधांसारख्या पवषयातीि अशाप्रकारची शासकीय पदरं गाई होण्यामागे
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अवास्तव पहतसंबंध असल्याच्याही तिारी शासन स्तरावर प्राप्त झािेल्या असणे ,
त्यामुळे या प्रकरणी रुग्णांच्या जीपवताशी खेळणारी अक्षम्य पदरं गाई होण्यामागीि
नेमक्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तातडीने चौकशी करण्यात यावी व
संबंपधतापवरुध्द कारवाई करावी, अशी मागणी िोकप्रपतपनधींनी माहे ऑक्टोबर,
२०१८ वा त्या सुमारास शासनािा केिेिी असणे , िुरवठादार व औषध कंिन्यांची
थपकत दे यके तातडीने अदा करण्याची होत असिेिी मागणी, या िाश्ववभूमीवर
रुग्णांमध्ये व त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये िसरिेिा असंतोष, त्याकडे शासनाचे होणारे
अक्षम्य दुिवक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व उिाययोजना."
(३)

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री. धनंजय मुंडे, अॅड. अपनि िरब, सववश्री रशवर
फाटक, पविास िोतनीस, पवप्िव बाजोपरया, गोिीपकसन बाजोपरया, शरद रणपिसे,
अमरनाथ राजूरकर, प्रा. जोगेन्र कवाडे , सववश्री रामहरी रुिनवर, अशोक ऊफव भाई
जगताि, सुभाष झांबड, अॅड. हुस्नबानू खपिफे, डॉ. वजाहत पमझा, श्री. जनादव न
चांदरू कर, आर्कक. अनंत गाडगीळ, सववश्री जगन्नाथ शशदे , अपनि भोसिे, हे मंत टकिे,
अपनकेत तटकरे , सपतश चव्हाण, पविम काळे , ख्वाजा बेग, अब्दुल्िाह खान दुराणी,
पकरण िावसकर, आनंद ठाकूर, अॅड. राहुि नावेकर, श्रीमती पवद्या चव्हाण, सववश्री
प्रकाश गजपभये, रामराव वडकुते , अरुणकाका जगताि, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या
व साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :"िुण्यातीि मुठा उजव्या कािव्याची शभत पदनांक २७ सप्टें बर, २०१८ रोजीच्या
सुमारास फुटल्याने शसहगड रस्त्यावर िूरसदृश्य िपरस्स्थती पनमाण होऊन दांडेकर िूि,
जनता वसाहत आपण दत्तवाडी, भागातीि झोिड्ांमध्ये प्रचंड प्रमाणात कािव्याचे
िाणी पशरल्यामुळे तेथीि झोिड्ा व घरे कोसळू न तेथीि रपहवाश्यांचे उध्वस्त
झािेिे संसार, मोठ्या प्रमाणात उडािेिा हाहाकार, यात सुमारे ९८० जण िूणविणे
बेघर झािेिे असणे , अनेक घरांमध्ये िाणी पशरुन त्यांचे अतोनात नुकसान होणे ,
पवद्यार्थ्यांची तसेच नागपरकांची महत्वाची कागदित्रे, संसार वाहून जाणे , खडकवासिा
कािवा अनेक पठकाणी धोकादायक असल्याची नोंद प्रत्येक मपहन्यात करण्यात
येणाऱया तिासणी अहवािात होत असतांना अशा धोकादायक कामाच्या दुरुस्तीसाठी
िाटबंधारे पवभागाकडू न गेल्या िाच वषात एक दमडीचाही खचव न झाल्याची
धक्कादायक बाब समोर येणे, त्याचबरोबर सदरचा कािवा फुटू न धोका पनमाण
होण्याची शक्यता असल्याचे पनवेदन माहे फेब्रुवारी, २०१८ च्या सुमारास पशवसेना
िदापधकाऱयानी संबंपधत अपधकाऱयांकडे दे णे, सदरच्या कािव्याची शभत ही उं दीर,
घुशी व खेकडयांमुळे फुटल्याचे सांगण्यात येऊन संबपधत दोषी अपधकाऱयांना
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वाचपवण्याचा प्रयत्न असणे , तसेच वीज पवतरण पवभाग, महानगरिापिका आपण
खाजगी केबि कंिन्या यांनी केिेिी बांधकामे याबाबत टीओआर चौकशीचे मुद्दे
अंतभाव करुन एक मपहन्यात चौकशी करण्याचे आदे श दे ण्यात आिे असून या
सपमतीची घोषणा व काळाची मयादाही स्िष्ट करण्यात न येणे, िुन्हा त्याच
कािव्याची शभत कोसळण्याची घटना माहे ऑक्टोबर, २०१८ च्या पतसऱया
आठवड्ात घडणे , िपरणामी नांदेड फाटा कािवा, िगडमळा, आंबेडकरनगर,
शसहगड रस्ता, सापवत्रीबाई फुिे वसाहत, डायस प्िॉट, शंकरशेठ रस्ता, गोळीबार
मैदान येथीि कािवा, िूिगेट येथीि कािवा, भैरोबा नािा या कािव्याच्या
िपरसरातीि नागपरकांमध्येही पनमाण झािेिे पभतीचे वातावरण, मुठा कािव्यामुळे
बापधत झािेल्या नागपरकांच्या िुनववसनाचा सुमारे ३ कोटीचा प्रस्ताव शासनाकडे
सादर केिेिा असूनही त्यावर अद्यािही कोणतीच कायववाही करण्यात न येणे, या
कािवा फुटीची पवभागीय चौकशी करण्याचे आदे श मा. उच्च न्यायाियाने माहे
ऑक्टोबर, २०१८ च्या सुमारास शासनास दे णे, िपरणामी िूरबापधत नागपरकांमध्ये
पनमाण झािेिे असंतोषाचे व संतािाचे वातावरण, याकपरता शासनाने तातडीने या
िूरबापधतांचे िुनववसन तसेच नागपरकांची महत्वाची कागदित्रे पमळण्याकपरता
समाधान पशपबराचे आयोजन करण्याची मागणी िोकप्रपतपनधींनीद्वारे पजल्हापधकारी
यांच्याकडे माहे ऑक्टोबर, २०१८ च्या सुमारास करण्यात येणे, या मागणीनुसार
तातडीने कायववाही करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केिेिी व करावयाची
कारवाई, याबाबत शासनाची प्रपतपिया व भूपमका."
(४) प्रा. अवनल सोले, सववश्री नागोराव गाणार, रामदास आंबटकर, वि.प.स. िुढीि
तातडीच्या व साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,
इतर मागासिगश ि विर्े ष मागास प्रिगश कल्याण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :"महाराष्र राज्य व इतर मागासवगीय पवत्त आपण पवकास महामं डळातीि
अपधकारी/कमवचारी यांना सुधारीत सेवा अंतगवत आश्वापसत प्रगती योजनेचा िाभ
पमळण्याबाबत कमवचाऱयांनी मागणी करूनही सदर कायवरत कमवचाऱयांना व
अपधकाऱयांना सदर िदावर सिग सेवा १२ वषांिेक्षा अपधक काळ िोटू नही अद्याि
िाभ न पमळणे , त्यामुळे सदर अन्यायग्रस्त कमवचाऱयांना आश्वापसत योजनेचा िाभ
पमळण्याबाबत िोकप्रपतपनधी या नात्याने मा.मुख्यमंत्री यांना पदनांक ७ मे, २०१८ िा
िेखी ित्र दे ण्यात आिे असता पदनांक २३ मे , २०१८ िा तात्काळ कायववाहीचे पनदे श
दे ण्यात येणे, त्यातच पवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगव व पवशेष मागास
प्रवगव कल्याण मंत्री यांना पदनांक १९ सप्टें बर, २०१७, २३ नोव्हें बर, २०१७ व २१ माचव,
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२०१८ िा िेखी ित्र पदिे असता कायववाहीचे पनदे श महामंडळािा दे ऊनही अद्याि
कमवचाऱयांना िाभ न पदिा जाणे , त्यातच पवत्त व पनयोजन मंत्री यांना ित्र पदिे असता
त्यावर तातडीने कायववाही पनदे श पदल्यानंतर सदर फाईि पवत्त पवभागाकडे सादर
केिी जाणे , िरं तु अद्यािही आश्वापसत योजनेचा िाभ सदर कमवचाऱयांना िागू न
होणे , वास्तपवक िहाता पदनांक १ एपप्रि, २०१० व १ जुिै, २०१४ च्या शासन
पनणवयाप्रमाणे एकाच िदावर सिग सेवा १२ वषं िूणव झािेल्या अपधकारी व कमवचारी
यांना सदर योजनेचा िाभ घेण्याचा अपधकार असतांना सुध्दा जाणून बुजून दुिवक्ष
करून वंपचत ठे विे जाणे , त्यामुळे सदर मं डळातीि ४० कमवचारी आश्वापसत
योजनेिासून वंपचत असणे , त्यामुळे मंडळातीि कमवचाऱयांना तातडीने आश्वापसत
योजनेचा िाभ िागू करण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी शासनाने तातडीने
करावयाची कायववाही व उिाययोजना."
(५) सिशश्री जगन्नाथ शर्दे , धनंजय मुंडे, अॅड. राहुि नावेकर, श्रीमती पवद्या चव्हाण,
सववश्री पकरण िावसकर, हे मंत टकिे , आनंद ठाकूर, पविम काळे , सपतश चव्हाण,
अपनकेत तटकरे , प्रकाश गजपभये, रामराव वडकुते , अरुणकाका जगताि, ख्वाजा
बेग, अब्दुल्िाह खान दुराणी, अपनि भोसिे , वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व
साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :"राज्यातीि तरुणींना िरदे शातीि हॉटे िमध्ये चांगल्या नोकरीचे आमीष
दाखवून त्यांना िरदे शात िाठवून त्यांना जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करायिा
िावणाऱया मानवी तस्करांना मुंबई िोपिसांनी पदनांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास केिेिी अटक, या तस्करांनी ३० हून अपधक तरुणींना फसवून बहरीन व
अन्य आखाती दे शात िाठपवण्यात येणे, आखाती दे शात गेल्यानंतर या तरुणींकडू न
जबरदस्तीने वेश्या व्यवसाय करुन घेण्यात येत असणे , याबाबत आणखी पकती
तरुणींना या व्यवसायात ओढण्यात आिे याबाबत चौकशी करण्याची व त्या
तरुणींना िरदे शातून िरत आणण्याची होत असिेिी मागणी, यावर शासनाने केिेिी
वा करावयाची उिाययोजना व शासनाची प्रपतपिया."
(६)

सिशश्री विक्रम काळे , धनंजय मुंडे, हे मंत टकिे , डॉ. सुधीर तांबे, सववश्री सपतश
चव्हाण, दत्तात्रय सावंत, बाळाराम िाटीि, श्रीकांत दे शिांडे, कपिि िाटीि, नागोराव
गाणार, पकशोर दराडे , वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे
र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :"राज्यातीि प्राथपमक, माध्यपमक व उच्च माध्यपमक शाळांचा ‘कायम’ शब्द
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काढण्यात येणे, या सवव शाळांना अनुदान दे ण्यासाठी तत्कािीन शासनाने प्रथम वषव
२०%, ४०%, ६०%, ८०%, व िाचव्या वषी १००% अनुदान सुत्र ठरपवणे , त्यानुसार
अनुदानास िात्र ५८ शाळांना अनुदान पमळत असणे , सध्याच्या शासनाने हे सूत्र रद्द
करणे , सन २०१४ िासून सरसकट २०% अनुदान दे ण्यास सुरुवात करणे , त्यािा ४
वषांचा कािावधी िूणव होणे , तरीसुध्दा या शाळांना िुढीि १००% ने वेतन अनुदान
दे ण्याचा पनणवय न घेणे, अनुदानास िात्र म्हणून शासन पनणव य पनगवपमत केिेल्या
कपनष्ठ महापवद्याियांना वेतन अनुदानाची तरतूद न करणे , मुल्यांकन करुन
अनुदानास िात्र ठरिेल्या प्राथपमक, माध्यपमक व उच्च माध्यपमक पवद्याियाच्या याद्या
अनुदानासाठी िात्र म्हणून घोपषत न करणे , सन २०१२-१३ मध्ये भौपतक सुपवधा व
पवद्याथी संख्येचे पनकष िूणव करणाऱया शाळांना नैसर्कगक वाढीने वगव तुकड्ा दे ण्यात
येणे, त्यांना आता ६ वषांचा कािावधी िूणव होणे , तरीही त्यांना वेतन अनुदान
दे ण्याबाबत कोणतीही कायववाही न होणे , यासाठी पवपवध पशक्षक संघटनांनी वेळोवेळी
आंदोिने करणे , पशक्षक िोकप्रपतपनधींनी वेळोवेळी शासनाकडे िाठिुरावा करणे ,
याबाबत शासनाने केिेिी वा करावयाची कायववाही व शासनाची प्रपतपिया."
(७) श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे
र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :"राज्यातीि सरकारी-पनमसरकारी आपण खाजगी अनुदापनत प्राथपमक,
माध्यपमक शाळा आपण ज्युपनयर व सीपनयर कॉिेजातीि पशक्षक व पशक्षकेतर
कमवचाऱयांची हजारो िदे परक्त असणे , परक्त िदांची मापहती दडवून ठे वण्यात येणे,
शािेय पशक्षण पवभागातीि मंजूर िदांना ३० टक्के किात िावणे , किा-िीडा
पशक्षकांची िदे संिुष्टात आणणे , संचमान्यतेचे पनकष बदिून भाषा व गपणतपवज्ञानाचे पवषयपनहाय पशक्षकांची िध्दत संिुष्टात आणणे , समाजशास्त्र पवषयाची िदे
संिुष्टात आणणे , आरटीईनुसार प्राथपमक पवभागासाठी मुख्याध्यािक िदांची पनर्कमती
न करणे , अपतथी पनदे शक आपण कंत्राटी पशक्षक नावाने पशक्षकांचे शोषण करणे ,
आयसीटी-आयटी पशक्षकांना अनुदापनत मं जूर िदांना मान्यता न दे णे, आयसीटीआयटी पशक्षकांना नाममात्र वेतन दे णे, १ िाख ९२ हजार डी.एड./बी.एड./टीईटी
धारक उमे दवार नोकरीच्या प्रपतक्षेत असणे , दीड िाख पशक्षक/पशक्षकेतर परक्त
िदांची भरती प्रपिया बंद असणे , यामुळे महाराष्राच्या शैक्षपणक दजावर िपरणाम
होणे , बेरोजगार डी.एड./बी.एड. धारकांमध्ये प्रचंड असंतोष असणे , काही खाजगी
संस्थांमध्ये दहा ते िंधरा िाखांचे डोनेशन पनयुक्तीसाठी मापगतिे जाणे , नेमणूक
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प्रपियेतीि भ्रष्टाचार मोडू न काढण्यासाठी िोकसेवा आयोगामाफवत थे ट नेमणूक
करण्याची आवश्यकता असणे , परक्त िदांची पवभागपनहाय मापहती जाहीर करण्याची
आवश्यकता असणे , भरती प्रपिया सुरु नसल्यामुळे िसरिेिा तीव्र असंतोष, व
याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रपतपिया."
(८)

सिशश्री अमरनाथ राजूरकर, अशोक ऊफव भाई जगताि, रामहरी रुिनवर, आनंदराव
िाटीि, अॅड. हुस्नबानू खपिफे, सववश्री हपरशसग राठोड, सुभाष झांबड, जनादव न
चांदरू कर, डॉ. सुधीर तांबे, श्री. शरद रणपिसे , प्रा. जोगेन्र कवाडे , वि.प.स. िुढीि
तातडीच्या व साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मां त्रयाांचे
िक्ष वेधतीि :"नायगाव बाजार (पज.नांदेड) तािुक्यातीि वाडी-तांडयावर पिण्याच्या
िाण्याची टं चाई पनमाण झािी असल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
उघडकीस येणे, येथीि नागपरकांना बऱयाच अंतरावरुन िाण्यासाठी िायिीट करावे
िागत असणे , यावषी िाऊस कमी प्रमाणात िडल्याने वाडी-तांडयावर िाण्याची
समस्या तीव्र झािी असणे , िपरणामी येथीि नागपरकांमध्ये िसरिेिे तीव्र असंतोषाचे
वातावरण, येथीि नागपरकांकडू न प्रशासनाने टँ करद्वारे िाणी उििब्ध करुन दे ण्याची
होत असिेिी मागणी, याबाबत शासनाने वाडी तांडयांवरीि नागपरकांना टँ करद्वारे
िाणी िुरवठा करण्याबाबत तातडीने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रपतपिया."

(९)

श्री. रशिद्र र्ाटक, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे
पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :"िािघर पजल्यातीि आपदवासी भागामध्ये भीषण िाणी टं चाई भेडसावत
असल्याचे नुकतेच माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान पनदशवनास येणे,
राज्यामध्ये िाणी टं चाईवर मात करण्याकपरता शासनाने कोटयवधी रुियांचा पनधी
जापहर करुनही आपदवासी भागात िाणी टं चाईचा गंभीर प्रश्न पनमाण होणे , याबाबत
शासनाचे होत असिेिे अक्षम्य दुिवक्ष, िाणी टं चाईवर मात करुन आपदवासी
भागातीि िाणी टं चाई दूर करण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर तातडीने उिाययोजना
आखण्याची पनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही
व शासनाची प्रपतपिया."

(१०) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व साववजपनक महत्वाच्या बाबीकडे
सहकार मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :"राज्यामध्ये ऊसतोड कामगार, वाहतूकदार व मुकादम यांची एकूण संख्या
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२० िाखाच्या आसिास असणे , दे शामध्ये महाराष्र राज्य साखर उत्िादनामध्ये वरचा
िमांक असल्याने महाराष्र राज्य, दे शािा आपण िरदे शािाही साखर िुरवत असणे ,
हा िौपकक वाढपवण्याकपरता ऊसतोड मजूर, वाहतूकदार व मुकादम पदवस-रात्र
काबाडकष्ट करत असणे , याबाबत त्यांच्या मागण्या शासनाकडे बऱयाच वषांिासून
प्रिंपबत असणे , त्यामध्ये प्रामुख्याने पदनांक २४ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी झािेल्या
बैठकीत ५ वषाचा िवाद रद्द करणे , अपधकृत शासन मान्य िवाद पनमाण करून
त्यामध्ये शासनाचे प्रपतपनधी, साखरसंघ प्रपतपनधी, ऊसतोड कामगार प्रपतपनधी,
ऊसतोड वाहतूकदार प्रपतपनधी, या सवांना पवश्वासात घेऊन नावे पनस्श्चत करणे , सवव
कामगार, वाहतूकदार आपण मुकादम यांना महाराष्रामध्ये सवव कारखान्यांवर समान
दर असावा, ऊसतोडणी दर कामगारांना ४०० रुिये प्रती टन दे ण्यात यावा, ऊसतोड
मुकादम यांना ३५% दरवाढ करून कपमशन दे णे, ऊसतोड, वाहतूकदार यांना दरवाढ
करून माथाडी बोडाप्रमाणे नोंदणी करून ओळखित्र दे ण्यात यावे , साखर कारखाना
व मुकादम आपण मुकादम व ऊसतोड कामगार यांच्यातीि आर्कथक व्यवहार (उचि)
हा कायदे शीर करार दोन्ही बाजूने करणे सध्या फक्त कारखानदारांच्या बाजूने
मुकादमाचे मािमत्तेचे कागदित्र घेतिे जात असणे , कामगार, वाहतूकदार, मुकादम,
बैिगाडी, रक, रॅक्टर इत्यादींचा त्या त्या प्रमाणे पवमा शासन व कारखानदार यांनी
एकपत्रतिणे उतरवून त्याचा प्रीपमयम दोघांनी पमळू न भरावा, त्यांच्या मुिा-मुिींना
पशक्षण घेता यावे याकपरता सामापजक न्याय पवभाग शकवा आपदवासी पवभागाच्या
आश्रमशाळे सारख्या पनवासी

आश्रमशाळांची कायमस्वरुिी

उभारणी

करून

पशक्षणाची सोय करणे , स्व.गोिीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ तात्काळ
कायास्न्वत करून महामंडळावर सवांना प्रपतपनधी म्हणून घेण्यात यावे , याबाबत
शासनाने तात्काळ करावयाची उिाययोजना व शासनाची प्रपतपिया."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तरे –
(क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) सोमिार, वदनाांक १९ नोव्हें बर, २०१८ रोजीची ताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यादी
सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
(ग) अताराांवकत प्रश्नोत्तराची पवहली, दुसरी, वतसरी ि चौथी यादी सभागृहाच्या
पटलािर ठे िणे.
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दोन

तीन

: कागदपत्र सभागृहासमोर ठे वणे –
सांसदीय कायश मांत्री
: "पवधानिपरषदे च्या सन २०१८ च्या दुसऱया (िावसाळी)
अपधवेशनात पदनांक ०४ जुिै, २०१८ ते २० जुिै, २०१८ या
कािावधीत मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री महोदयांनी पवधानिपरषद
सभागृहात पदिेल्या एकूण १०० आश्वासनांची यादी, तसेच
सन २०१८ चे दुसरे (िावसाळी) अपधवेशन संस्थपगत
झाल्यानंतर, िूतवता करण्यात आिेल्या एकूण ५०७
आश्वासनांच्या िूतवतेची पववरणित्रे यादीसह" सभागृहासमोर
ठे वतीि.
: "लोकलेखा सवमतीचा त्रेचाळीसािा ि चव्िेचाळीसािा अहिाल सभागृहास सादर
करणे"

चार

: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).

पाच

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

- मध्यां तर सहा

: र्ासकीय विधे यके :(क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र कृ वष उत्पन्न पणन (विकास ि
विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री र्रद रणवपसे, धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे पव.स.पव. िमांक ३६ - महाराष्र कृपष उत्िन्न िणन (पवकास व
पवपनयमन) (सुधारणा) पवधेयक, २०१८ खािीि सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरीि
प्रपतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन पवचाराथव िाठपवण्यात
यावे."
(१) िणन मं त्री.

(२) श्री. धनंजय मुंडे, पवरोधी िक्ष नेता तथा
पव.ि.स.

(३) श्री.शरद रणपिसे, पव.ि.स.

(४) श्री.प्रसाद िाड, पव.ि.स.

(५) श्री.हे मंत टकिे, पव.ि.स.

(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताि, पव.ि.स.

(७) श्री.सपतश चव्हाण, पव.ि.स.

(८) डॉ.नीिम गोऱहे , पव.ि.स.

(९) ॲड.अपनि िरब, पव.ि.स.

(१०) श्री.पवजय ऊफव भाई पगरकर, पव.ि.स.
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(ख) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पुढे सुरू, खां डर्: विचार ि सांमत
करणे.
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (सुधारणा)
विधे यक, २०१८"
-----------------------------------------------------------------------------------सात

: (क) सिशश्री धनांजय मुांडे, शरद रणपिसे, हे मंत टकिे, अशोक ऊफव भाई जगताि, जयंत
िाटीि, आर्कक.अनंत गाडगीळ, श्री.कपिि िाटीि, प्रा.जोगेंर कवाडे , सववश्री पकरण
िावसकर, जनादव न चांदरू कर, पविम काळे , सतेज ऊफव बंटी िाटीि, सपतश चव्हाण,
चंरकांत रघुवंशी, श्रीमती पवद्या चव्हाण, सववश्री अमरीशभाई िटे ि, अब्दुल्िाह खान
दुराणी, डॉ.सुधीर तांबे, सववश्री आनंद ठाकुर, अमरनाथ राजुरकर, प्रकाश गजपभये,
सुभाष झांबड, ॲड. राहुि नावेकर, सववश्री हपरशसग राठोड, ख्वाजा बेग, आनंदराव
िाटीि, रामराव वडकुते, ॲड. हुस्नबानू खपिफे, सववश्री जगन्नाथ शशदे , मोहनराव कदम,
अपनकेत तटकरे , डॉ.वजाहात पमझा, सववश्री.बाळाराम िाटीि, अपनि भोसिे, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
राज्यात, मराठवाड्यासह ववदर्भ , पश्चिम महाराष्ट्र, खान्दे श व
कोकणासह अन्य र्ागात 1972 च्या दुष्ट्काळापेक्षाही र्ीषण दुष्ट्काळािी विमाण
झालेली पवरश्थिती, राज्यात सरासरीपेक्षा कमी झालेले पर्भन्यमाि, पावसात
पडलेला खंड आवण परतीच्या पावसािे वदलेली हु लकावणी, या पाचवभर्म
ू ीवर
राज्य शासिािे 151 तालुक्यात केंद्र शासिाच्या दुष्ट्काळ संवहता, 2016 िुसार
र्ाहीर केलेला दुष्ट्काळ, त्यािंतर पुन्हा राज्य शासिािे केंद्राच्या विकषात ि
बसणाऱ्या मात्र पवरश्थितीिुसार दुष्ट्काळी असलेल्या 200 मंडळात र्ाहीर
केलेला दुष्ट्काळ, तिावप, दुष्ट्काळ र्ाहीर करण्याच्या या दोन्ही विणभयात
राज्यातील अिेक दुष्ट्काळी, अवषभणप्रवण तालुके, मंडळ व गावांिा ि झालेला
समावेश,

यामुळे

दुष्ट्काळी

र्ाग

असतािाही

वगळलेल्या

गावातील

शेतकऱ्यांकडू ि त्यांच्या र्ागात दुष्ट्काळ र्ाहीर करण्यािी होत असलेली
आग्रही मागणी, दुष्ट्काळ र्ाहीर झाल्यािंतर सुमारे 21 वदवसांिा कालावधी
होऊिही दुष्ट्काळी र्ागात दुष्ट्काळी उपाययोर्िांिी प्रत्यक्षात सुरु ि झालेली
अंमलबर्ावणी, त्यामुळे दुष्ट्काळी र्ागातूि शहरी र्ागाकडे शेतकरी व
शेतमर्ुरांिे मोठ्या प्रमाणात सुरु झालेले थिलांतर, राज्यातील बहु तांश महसूल
ववर्ागातील र्लाशयातील पाणी साठ्यािे गाठलेली विच्िांकी पातळी,
वपण्याच्या पाण्यािी विमाण झालेली र्ीषण टं िाई, त्यामुळे राज्यातील बंद
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पडलेल्या, विधी अर्ावी रखडलेल्या िळ पाणी पुरवठा योर्िांिी कामे तातडीिे
सुरु करण्यािी विमाण झालेली वितांत आवचयकता, र्िावरांच्या िाऱ्यािे
सरकारकडू ि कोणतेही पूवभवियोर्ि ि झाल्यामुळे र्िावरांच्या िाऱ्यािा विमाण
झालेला तुटवडा, शेतकऱ्यांिा दावणीिा िारा दे ण्यािी व िारा छावणीिी
व्यवथिा तातडीिे करण्यािी गरर्, राष्ट्रीय पेयर्ल योर्िेच्या मंर्रू
आराखड्यातील िळ पाणी पुरवठा योर्िांिी कामे त्वरे िे सुरु करण्यािी होत
असलेली मागणी, दुष्ट्काळी र्ागातूि तीव्र गतीिे सुरु झालेले थिलांतर
िांबववण्यासाठी रोर्गार हमी योर्िेिी काटोकोर अंमलबर्ावणी करण्यािी
आवचयकता, पैसे र्रुिही वीर् र्ोडणीिी प्रलंवबत कृ षीपंपांिी संख्या सुमारे
सव्वादोि लाखांवर पोहोिलेली असणे , र्लयुक्त वशवार अवर्यािावर गेल्या 4
वषात साडे सात हर्ार कोटी रुपये खिभ झालेले असतािा िुकत्याि राज्य
शासिाच्या र्ूर्ल सवेक्षण व ववकास यंत्रणेिे प्रवसध्द केलेल्या अहवालातूि
राज्यातील र्ूर्ल पातळीत 1 ते 3 मी.पेक्षा अवधकिी घट झाल्यािे उघडकीस
आलेले असणे, र्लयुक्त वशवार अवर्यािाच्या कामातील भ्रष्ट्टािार,
अवियवमतता व अशाथत्रीय पध्दतीिे केलेले कामािे वियोर्ि यासंदर्ात
मोठ्याप्रमाणावर घोटाळे उघडकीस आले असल्यामुळे र्लयुक्त वशवार
अवर्यािािे त्रयथि संथिेतर्फे ऑवडट करण्यािी मागणी होत असणे ,
त्याबरोबरि र्लसंधारण, मृदसंधारणांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला
भ्रष्ट्टािार, पावसाळ्यापासूिि टँकरिी होत असलेली मागणी, छत्रपती वशवार्ी
महारार् शेतकरी सन्माि योर्िेत अिेक शेतकरी कर्भमार्फीपासूि वंवित
रावहलेले असणे , मागील हं गामात 42 ते 45 टक्क्यांपयंत कमी झालेले पीक
कर्भवाटप, पीक ववमा योर्िेति
ू शेतकऱ्यांिी झालेली वपळवणूक, या योर्िेत
झालेला प्रिं ड मोठा घोटाळा, वषभर्रापुवीि र्ाहीर झालेली बोंडअळीिी मदत
अद्याप

वमळालेली

िसणे,

र्ाहीर

केलेला

हमीर्ाव

शेतकऱ्यांिा

ि

वमळाल्यामुळे, मागील तूर व हरर्ऱ्यािे िुकारे अद्याप शेतकऱ्यांिा ि
वमळाल्यामुळे व्यापाऱ्यांकडू ि शेतकऱ्यांिी होत असलेली लूट, दुधाला हमीर्ाव
दे ण्याच्या शासिाच्या घोषणेिा उडालेला बोर्वारा, राज्यात 16 हर्ार पेक्षा
र्ाथत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्या, या आत्महत्या रोखण्यात सरकारला
आलेले अपयश, शासिाच्या वियोर्िशून्य कारर्ारामुळे एकूण राज्यािे कृ षी व
पतधोरण र्फसल्यािी शेतकऱ्यांिी झालेली र्ाविा, खरीपािे वाया गेलेले पीक
व रब्बीिीही मावळलेली आशा, शेतकऱ्यांिा सरसकट हे क्टरी 50 हर्ार रुपये,
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ऊस, केळी व इतर बागायती शेतकऱ्यांिा हे क्टरी 1 लाख रुपये मदत तातडीिे
दे ण्यािी तसेि वीर् वबल मार्फ करण्यािी होत असलेली मागणी, शेतकऱ्यांिा
वदलासा दे ण्यासाठी शासिािे तातडीिे करावयािी उपाययोर्िा वविारात
घे ण्यात यावी.
(ख) (मां गळिार, वदनाांक २० नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
श्री. सुरेर् धस, ॲड. अपनि िरब, श्री. प्रपवण दरे कर, डॉ.(श्रीमती) नीिम गोऱहे ,
सववश्री पनिय नाईक, गोिीपकसन बाजोपरया, प्रा.अपनि सोिे, श्री.रशवर फाटक, श्रीमती
स्स्मता वाघ, प्रा.डॉ.तानाजी सावंत, सववश्री रामराव िाटीि, नरें र दराडे , प्रसाद िाड,
पवप्िव बाजोपरया, सुपजतशसह ठाकूर, पविास िोतनीस, अरुणभाऊ अडसड, डॉ.मपनषा
कायंदे, डॉ.िपरणय फुके, सववश्री रामदास आंबटकर, चंदभ
ु ाई िटे ि, ॲड.पनरं जन
डावखरे , सववश्री रमेश िाटीि, पवजय ऊफव भाई पगरकर, पगरीशचंर व्यास, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
''सन २०१८ च्या खरीि हं गामामध्ये राज्यातीि २६ पजल्हयांमध्ये गंभीर
दुष्काळ व ११२ तािुक्यांमध्ये मध्यम दुष्काळ पदनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८
िासून राज्य शासनाने घोपषत केिा असणे , दुष्काळाचे नैसर्कगक संकट दुर
करण्याच्या दृष्टीने व दुष्काळग्रस्त भागातीि नागपरकांना सोयी-सुपवधा उििब्ध
करण्याच्या दृष्टीने पनयोजन करण्याकपरता राज्य शासनाकडू न मंत्रीमं डळ
उिसपमती नेमण्यात आिी असणे , मा. मुख्यमंत्री व मं त्रीमंडळातीि त्यांच्या
अनेक सहकारी मंत्रयांनी दुष्काळी भागाचा दौरा करुन व स्थापनक
प्रशासनाकडू न तेथीि नागपरकांना िुरपवण्यात येणाऱया सोयी-सुपवधांची प्रत्यक्ष
िाहणी करुन दुष्काळाचा सामना युध्दिातळीवर करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनास
दुष्काळ पनवारण्याची कामे प्राधान्याने िूणव करण्याकपरता आदे श दे ण्यात आिे
असणे , दुष्काळ पनवारण्याकपरता केंराकडू न आर्कथक मदत पमळपवण्याचे
शासनाचे प्रयत्न असणे , केंराच्या 'नॅशनि सेंटर फॉर िॉि फोरकास्टींग' या
संस्थे कडू न राज्यातीि सवव गावांतीि िाण्याची सद्यःस्स्थती, िाण्याची िातळी,
पिकांची िपरस्स्थती इत्यादी सवव बाबींचे उिगृहाच्या माध्यमातून सवेक्षण करुन
त्याप्रमाणे दुष्काळ पनवारण्याचे कायव कायास्न्वत करण्यात आिे असणे ,
राज्यातीि २० हजार गावांमध्ये पिकांची आणे वारी सरासरी ५० िैशांिेक्षा कमी
असून सुमारे २०० तािुक्यांवर दुष्काळचे सावट असणे , पवशेषतः मराठवाडयात
अत्यल्ि िाऊस झाल्याने मराठवाडयातीि ८ हजार ५२५ गावांिैकी ३ हजार
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५७७ म्हणजे ४२ टक्के गावांची आणेवारी ५० िैशांिेक्षा कमी असणे , पवद्यमान
शासन सत्तेत आल्यानंतर मराठवाड्ातीि दुष्काळी िट्टयासाठी सुमारे ८ हजार
कोटी रुिये खचव करण्यात येणे, मराठवाडयात जियुक्त पशवाराची कामे मोठया
प्रमाणावर होऊनही त्या भागात िाऊस न झाल्याने व त्यामुळे जियुक्त
पशवारामध्ये िाणी जमा होऊ न शकल्याने त्या भागात िाण्याची भीषण समस्या
पनमाण होणे , राज्याच्या पवपवध भागातीि िजव न्यमान, िीक िपरस्स्थती, भूजि
िातळी आदींची मापहती एकपत्रत करुन त्यांचे पवश्िेषण करण्यासाठी व त्यािा
आधुपनक तंत्रज्ञानाची जोड दे ण्यासाठी शासनाच्या मदत व िुनववसन
पवभागाकडू न 'महामदत' या संकेतस्थळाची पनर्कमती करण्यात येणे, राज्यातीि
आत्महत्याग्रस्त दुष्काळी पजल्हयांकपरता नानाजी दे शमुख कृषी संजीवनी
योजनेंतगवत ३०० कोटींच्या वार्कषक कृती आराखडयास प्रशासकीय मंजुरी
दे ण्यात येऊन तो कायास्न्वत केिा असणे , या प्रकल्िांतगवत मराठवाडा व
पवदभातीि क्षारयुक्त जमीन असणाऱया गावांमध्ये शेतकऱयांचे कृषी उत्िन्न
वाढपवण्यासाठी आपण गावातीि जमीनीचे मृद संवधवन करण्यासाठी पनयोजन
करण्यात येणे, दुष्काळ जाहीर झािेल्या तािुक्यांमध्ये जमीन महसुिातून सुट,
सहकारी कजाचे िुनगवठन, शेती पनगपडत कजाच्या वसुिीस स्थपगती,
कृषीिंिाच्या चािु पबिामध्ये ३३.५ टक्के सुट, शािेय, महापवद्याियीन
पवद्यार्थ्यांच्या िपरक्षा शुल्कात माफी, एसटी प्रवास सवित, रोहयो अंतगव त
कामाच्या पनकषात काही प्रमाणात पशपथिता, आवश्यक तेथे पिण्याचे िाणी
िुरपवण्यासाठी टँ करचा वािर व टं चाई जाहीर झािेल्या गावांमध्ये शेतक-यांच्या
शेतिंिाची वीज जोडणी खंपडत न करणे इत्यादी बाबीं राज्य शासनाकडू न जाहीर
झाल्या असणे , नैसर्कगक असमतोििणामुळे राज्यात पनमाण होणाऱया
दुष्काळावर कायमस्वरुिी उिाययोजना करण्यासाठी व शेतकऱयांना कजव
घेण्याची आवश्यकता न िडता त्यांना स्वाविंबी बनपवण्यासाठी शासनाकडू न
दुरगामी धोरण आखण्यात येणे, जियुक्त पशवाराची संकल्िना अंमिात आणून
राज्यातीि बहुतांश भागातीि िाण्याचे दुर्कभक्ष कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न,
दुष्काळग्रस्त भागातीि नागपरकांना अपधकापधक सोयी-सुपवधा दे ण्याच्या दृष्टीने
करावयाची उिाययोजना पवचारात घेण्यात यावी."
आठ

: 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 उपस्स्थत
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करतील.
"मुंबईतीि कोळीवाड्ांचा अंतभाव मुंबईच्या नवीन पवकास आराखड्ात
करण्यात आिेिा नसतांना येथे अनेक पठकाणी झोिडिट्टी घोपषत करुन त्या जपमनी
बांधकाम व्यवसापयकांना पमळवून दे ण्यात येणे, मस्च्छमारांच्या मासे सुकपवण्याच्या
जागा अपधपनयमाद्वारे झोिडिट्टी म्हणून घोपषत करण्यात येणे, यामुळे मुंबईचा मूळ
रपहवाशी असिेल्या कोळी बांधवांवर अन्याय होत असणे , िपरणामी कोळी बांधवांमध्ये
पनमाण झािेिे असंतोषाचे वातावरण, त्यामुळे मुंबईच्या मूळ नागपरकांना आिल्या
उदरपनवाहाचा िरं िरागत व्यवसाय करण्याकपरता जागा उििब्ध करुन दे ण्याची
आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व उिायायोजना."
(२) डॉ.िजाहत वमर्झा, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"राज्यात पवशेषत: यवतमाळ पजल्यातीि सवव तािुक्यात यावषी सरासरीिेक्षा
कमी िाऊस झािा असल्यामुळे सववत्र दुष्काळ िपरस्स्थती पनमाण झािी असणे,
शासनाने यवतमाळ पजल्यातीि फक्त ९ तािुक्यात दुष्काळ जापहर केिे असून उववपरत
सात तािुक्यांना दुष्काळी िपरस्स्थतीतून वगळिेिे असणे , अशी िपरस्स्थती िूणव
राज्यभर असणे , यवतमाळ पजल्यासह संिूणव राज्यात दुष्काळ जापहर करण्याच्या
मागणीसाठी पजल्यात तािुकास्तरावर पवपवध पठकाणी शेतकरी आंदोिन करीत
असणे , सदरहू आंदोिनाची शासनाने कोणतीही दखि घेतिी नसणे , िपरणामी
राज्यातीि शेतकऱयांमध्ये िसरिेिी असंतोषाची भावना, याबाबत शासनाने पनणव य
घेऊन यवतमाळ पजल्यासह राज्यात दुष्काळ जापहर करुन दुष्काळग्रस्तांना मदत
करण्याबाबत करावयाची कायववाही व उिाययोजना."

विधान भिन,
मुंबई,
पदनांक : २० नोव्हें बर, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधान सपचव,
महाराष्र पवधानिपरषद.
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