महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

मंगळिार, वदनांक २७ नोव्हें बर, २०१८
(सकाळी १०-०० ते १०-४५ िाजेपयं त)
(क)

: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये –
(मं गळिार, वदनांक २० नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या परं त ु प्रलंवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सूचना) –
[अनुक्रमांक (१) ि (२)] –
(१)

डॉ. (श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
"राज्यात

बोंडअळीमुळे

बावधत

नुकसानग्रस्त

र्े तकऱ्यांना

मदत

दे ण्याबाबत" या विषयािरील डॉ. (श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ि इतर वि.प.स. याांचा
ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ४२८६७ ला विनाांि ६ जुलै, २०१८ रोजी विलेल्या उत्तरातून
उद्भिणाऱ्या बाबींिर चचा उपस्थित िरतील.
(२)

श्री. नागोराि गाणार, वि.प.स.
"राज्यातील

मान्यताप्राप्त

खाजगी

माध्यवमक

ि

उच्च

माध्यवमक

र्ाळांमधील कायश रत वर्क्षकांच्या सेिाज्ये ष्ट्ेतेबाबत" या विषयािरील श्री.नागोराि
गाणार ि इतर वि.प.स. याांचा ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ४२३७० ला विनाांि ९ जुलै,
२०१८ रोजी विलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱ्या बाबींिर चचा उपस्थित िरतील.
(गुरुिार, वदनांक २२ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या परं त ु प्रलंवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सूचना) –
[अनुक्रमांक (३) ि (४)] –
(३)

श्री. प्रविण दरे कर, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्ित करतील.
"मुांबईतील िोळीिाड्ाांचा अांतभाि मुांबईच्या निीन वििास आराखड्ात
िरण्यात आलेला नसताना येिे अनेि वििाणी झोपडपट्टी घोवषत िरुन त्या जवमनी
बाांधिाम व्यिसावयिाांना वमळिून िे ण्यात येणे, मस्च्िमाराांच्या मासे सुिविण्याच्या
जागा अवधवनयमाद्वारे झोपडपट्टी म्हणून घोवषत िरण्यात येणे, यामुळे मुांबईचा मूळ
रवहिाशी असलेल्या िोळी बाांधिाांिर अन्याय होत असणे , पवरणामी िोळी बाांधिाांमध्ये
वनमाण झालेले असांतोषाचे िातािरण, त्यामुळे मुांबईच्या मूळ नागवरिाांना आपल्या
उिरवनिाहाचा परां परागत व्यिसाय िरण्यािवरता जागा उपलब्ध िरुन िे ण्याची
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आिश्यिता, याबाबत शासनाने िराियाची िाययिाही ि उपायायोजना."
(४) डॉ. िजाहत वमर्झा, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्ित करतील.
"राज्यात विशेषत: यितमाळ वजल्यातील सिय तालुक्यात यािषी सरासरीपेक्षा
िमी पाऊस झाला असल्यामुळे सियत्र िुष्िाळ पवरस्थिती वनमाण झाली असणे,
शासनाने यितमाळ वजल्यातील फक्त ९ तालुक्यात िुष्िाळ जावहर िेले असून उियवरत
सात तालुक्याांना िुष्िाळी पवरस्थितीतून िगळलेले असणे , अशी पवरस्थिती पूणय राज्यभर
असणे , यितमाळ वजल्यासह सांपूणय राज्यात िुष्िाळ जावहर िरण्याच्या मागणीसािी
वजल्यात तालुिाथतरािर विविध वििाणी शेतिरी आांिोलन िरीत असणे , सिरहू
आांिोलनाची शासनाने िोणतीही िखल घेतली नसणे , पवरणामी राज्यातील
शेतिऱ्याांमध्ये पसरलेली असांतोषाची भािना, याबाबत शासनाने वनणयय घेऊन
यितमाळ वजल्यासह राज्यात िुष्िाळ जावहर िरुन िुष्िाळग्रथताांना मित िरण्याबाबत
िराियाची िाययिाही ि उपाययोजना."
(सोमिार, वदनांक २६ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या परं त ु प्रलंवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सूचना) –
[अनुक्रमांक (५) ि (६)] –
(५)

श्री. सवतर् चव्हाण, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्ित करतील.
"सन २००६ मध्ये शासनाने िेंद्र पुरथिृत योजनेंतगयत ३१९ िेंद्रीय आश्रमशाळाांना
मान्यता विलेली असणे , सिर शाळा अनुिान पात्र िरण्यासािी ९ िषापासून तपासणी
िरत असून सन २०१५ मध्ये १०७ शाळा अनुिानास पात्र झालेल्या असणे , शाळाांना
िोणत्याही प्रिारचे अनुिान विले नसल्याने आर्थिि सांिटाचा सामना िरािा लागत
असणे, त्यामुळे अनुिानास पात्र झालेल्या शाळाांना त्िरीत अनुिान मान्य िरुन उियवरत
शाळानाांही अनुिान पात्र िरण्याबाबत शासनाने िराियाची िाययिाही ि उपाययोजना."

(६)

श्री. अवनल भोसले, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्ित करतील.
"पुणे शहरातील जुना बाजाराजिळील शाहीर अमर शेख चौिातील वसग्नलला
िाहनाांची ि पािचाऱ्याांची गिी असताांना विनाांि ५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी िुपारी
ििय ळीच्या िेळी वसग्नलच्या लगत असलेला होवडिं ग िोसळू न अपघात होणे, सिर
अपघातात ७ व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून १० ते १५ व्यस्क्त गांभीरवरत्या जखमी झाले
तसेच अनेि वरक्षा ि िुचािी िाहनाांची हानी झाली असणे, सिर होवडिं गचा साांगाडा ४०
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बाय ४० फूट असून तो िाढताांना िोणत्याही प्रिारच्या सुरक्षात्मि उपाययोजना
िरण्यात आल्या नसणे, या प्रिरणी शासनाने पारिशयि चौिशी िरुन बेजबाबिार
सांबांवधत अवधिारी ि िमयचाऱ्याांिर मनुष्यिधाचा गुन्हा िाखल िरुन अपघातात
मृत्यूमुखी पडलेल्याांच्या िुटुां वबयाांना ि जखमी असलेल्या व्यक्क्तना तसेच िाहनाांचे
नुिसान झालेल्या िाहनधारिाांना आर्थिि मित िे ण्याची आिश्यिता, याबाबत
शासनाने िराियाची िार्यिाहीि उपाययोजना."

(सकाळी १०-४५ ते ११-४५ िाजेपयं त)
(ख)

: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(१)

(गुरुिार, वदनांक २२ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्श विण्यात आलेली प्रलंवबत लक्षिेधी सूचना) –
सिशश्री प्रकार् गजवभये , धनांजय मुांडे, विलास पोतनीस, शरि रणवपसे, रामहरी
रुपनिर, अशोि ऊफय भाई जगताप, जनािय न चाांिरू िर, प्रा. जोगेन्द्र ििाडे , श्री.
आनांिराि पाटील, अॅड. हुथनबानू खवलफे, श्रीमती विद्या चव्हाण, सियश्री विरण
पािसिर, हे मांत टिले , अॅड. राहुल नािेिर, सियश्री आनांि िािूर, जयांत पाटील,
अवनिेत तटिरे , जगन्नाि शशिे , सवतश चव्हाण, विक्रम िाळे , ख्िाजा बेग, अब्िुल्लाह
खान िुराणी, डॉ. सुधीर ताांबे, सियश्री ित्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे िैद्यकीय वर्क्षण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील
:"राज्यातील शासिीय रुग्णालयाांना औषध पुरििा िरणाऱ्या औषध
विक्रेत्याांची गत ४ िषांपासूनची िे यिे ििल्यामुळे राज्यातील विविध रुग्णालयाांमध्ये
मोठ्या प्रमाणािर औषधाांचा तुटिडा वनमाण झाला असल्याची धक्िािायि बाब
विनाांि ८ नोव्हें बर, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास वनिशयनास येणे, नागपूरात मेयो
रूग्णालय ि शासिीय मेवडिल रूग्णालयामध्ये श्िान चािल्यामुळे त्यािर उपाय
म्हणून िे ण्यात येणारी अॅन्टीरे वबज लस ि इतर औषधे गेल्या िाही मवहन्याांपासून
उपलब्ध नसणे , तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णालयात वहमोवफवलया रुग्णाांसािी लाईफ
सेक्व्हग िरणारी फॅक्टर आि, नऊ, सात ि विबासािीची इांजेक्शन ि औषधाांची खरे िी
प्रवक्रया रखडल्यामुळे वहमोवफवलया रुग्णाांसमोर जीिनमरणाचा प्रश्न वनमाण झालेला
असून त्याचा फटिा राज्यातील ४२५७ रुग्णाांना बसणे , िावरद्रय रे षेखालील रूग्णाांसह
इतरही रूग्णाांना त्यामुळे वरिामे परतािे लागणे , राज्यातील सिय िैद्यिीय महाविद्यालय
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आवण रुग्णालयाांिडू न खरे िी िरण्यात आलेल्या औषध आवण उपिरण याांची िे यिे
राज्य शासनािडे पािविण्यात येणे, अशा सिय महाविद्यालये आवण रुग्णालयाांची िे यिे
एिवत्रत िरून राज्य शासनािडू न रक्िम मां जूर िरण्यात येणे, परां तु गत ४ िषांपासून
राज्यातील शासिीय महाविद्यालये आवण रुग्णालये याांनी खरे िी िेलेल्या औषधे आवण
उपिरणाांची िे यिे पािविली असतानाही राज्य शासनािडू न अद्यापपयिंत ििबािी
प्राप्त झालेली नसणे , पवरणामी अनेि औषध िांपन्या ि विक्रेत्याांनी शासनाला नेमून
विलेल्या औषधाांचा पुरििा िरणे बांि िेलेले असणे , त्यामुळे सद्य:स्थितीत राज्याच्या
ग्रामीण भागासह शहरी भागातील शासिीय रुग्णालयाांत मोठ्या प्रमाणािर औषधाांची
िमतरता वनमाण झाली असल्याने त्याचा भुििंड राज्यातील लाखो गोर-गरीब रुग्ण
आवण त्याांच्या नातेिाईिाांना सहन िरािा लागणे , हाफविन औषध खरे िी
महामांडळातील सािळ्या गोंधळामुळे राज्यातील सियच सरिारी ििाखान्यामध्ये
औषधाांचा तीव्र तुटिडा वनमाण होणे , औषध खरे िीची जबाबिारी हाफिीनच्या
व्यिथिापिीय सांचावलिा याांच्यािडे असून त्याांना पुरेसा अवधिारी िगय आवण औषध
खरे िीसािी ५७९ िोटी रुपये िे ण्यात येणे, मात्र वनयोजनाअभािी हाफिीन महामां डळाने
फक्त १७० िोटींचीच औषधे खरे िी िरणे , पवरणामी, रुग्णाांना अतोनात हाल सहन
िरािा लागत असणे , रुग्णाांच्या जीविताशी वनगवडत औषधाांसारख्या विषयातील
अशाप्रिारची शासिीय विरां गाई होण्यामागे अिाथति वहतसांबांध असल्याच्याही तक्रारी
शासन थतरािर प्राप्त झालेल्या असणे , त्यामुळे या प्रिरणी रुग्णाांच्या जीविताशी
खेळणारी अक्षम्य विरां गाई होण्यामागील नेमक्या िारणाांचा शोध घेण्यासािी तातडीने
चौिशी िरण्यात यािी ि सांबांवधताविरुध्ि िारिाई िरािी, अशी मागणी
लोिप्रवतवनधींनी माहे ऑक्टोबर, २०१८ िा त्या सुमारास शासनाला िेलेली असणे ,
पुरििािार ि औषध िांपन्याांची िवित िे यिे तातडीने अिा िरण्याची होत असलेली
मागणी, या पाश्ियभूमीिर रुग्णाांमध्ये ि त्याांच्या नातेिाईिाांमध्ये पसरलेला असांतोष,
त्यािडे शासनाचे होणारे अक्षम्य िुलयक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने िराियाची
िाययिाही ि उपाययोजना."
(सोमिार, वदनांक २६ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या प्रलंवबत लक्षिेधी सूचना) – [अनुक्रमांक (२) ते (५)] –
(२)

आर्कक. अनंत गाडगीळ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या
बाबीिडे सािशजवनक बांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे लक्ष
िेधतील :"राज्यात ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये निीन सरिार अस्थतत्िात येऊन वडसेंबर4

२०१४ मध्ये मांत्री सांख्येत िाढ होणे , यामुळे मां त्रयाांच्या अवधि िालनाांची आिश्यिता
वनमाण होणे , या सबबीखाली मांत्रालयात अांतगयत नूतनीिरण न िरताच ते िेल्याचे
िागिोपत्री िाखविण्यात येणे, या िामाांमुळे वनमाण झालेल्या डे ब्रीजची फेब्रुिारी, २०१५
ते ऑगथट, २०१५ या िालािधीत विल्हे िाट लािण्यात येणे, यासािी अांिाजे ६५०
ट्रक्सच्या फेऱ्या झाल्याचे िाखविण्यात येणे, यािर शासनाने अांिाजे ६७ लाख रु. खचय
िरणे , मांत्रालयाची गच्ची (टे रेस) साफ िरण्यासािी सुमारे रु. ३ लाखाांचा खचय िरणे ,
ऑक्टोबर, २०१७ मध्ये या सांपूणय प्रिरणाच्या चौिशीचे गोपनीय आिे श वनघूनही
अहिाल न येणे, यामुळे सिर प्रिरणी िोणतीही िारिाई िरण्यात न येणे, त्यामुळे
जनतेत वनमाण झालेला तीव्र असांतोष ि सांतापाची भािना, शासनाने याप्रिरणी
तातडीने चौिशी िरुन िराियाची िाययिाही ि याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया."
(३)

सिशश्री वकरण पािसकर, हे मांत टिले , अॅड. राहुल नािेिर, श्री. आनांि िािूर,
श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे
गृहवनमाण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"थियांभू िोिण गृहवनमाण मागासिगीय सहिारी सांथिा (वनयोवजत) या सांथिे स

विवनयम १३(२) अांतगयत प्रवतक्षानगर, सायन येिे ८४ सिवनिाांसािी योजना
राबविण्याची मांजूरी प्रावधिरणाने िराि क्र.६०२८ विनाांि १३ जुलै, २००४ अन्िये
मांजूरी घेण्याबाबत िरािात नमूि िरण्यात येणे, सन २००९ मध्ये िाही सोसायट्ाांना
८८६ सिवनिा िाटप िरण्यात येणे, मात्र यामधून मागासिगीय सोसायटीला सामािून
घेण्यात न आल्याने तत्िालीन मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषि याांनी विनाांि १६
वडसेंबर, २००९ मधील वहिाळी अवधिेशनामध्ये वनिे श िे णे, तद्नुषांगाने आश्िासन क्र.
४८३ बाबत २ मवहन्यामध्ये पूतयता िरुन िे िू असे आश्िासन तत्िालीन मा.गृहवनमाण
राज्यमांत्री याांनी िे ऊनही सन २०११ पयिंत पूतयता न िरणे , म्हाडािडू न उपलब्ध
सिवनिाांची मावहती ि प्रथताि शासनाच्या मान्यतेसािी मा.राज्यमांत्री, मा.मुख्यमां त्री
याांच्या िायालयात पािविण्यात आला असता विनाांि २१ जून, २०१२ रोजी मांत्रालयाला
लागलेल्या आगीत सिरहू नथती नष्ट होणे , सिर नथतीची पुनयबाांधणी िरणे िरीता
म्हाडा िायालयाने विनाांि २६ ऑगथट, २०११ रोजीच्या पत्रान्िये पािविलेल्या
अहिालाची प्रत शासनाला पािविण्याबाबत िळविले त्यानुसार िायालयािडू न पत्र
क्र. ८१४० विनाांि ९ नोव्हें बर, २०१२ अन्िये सिर अहिाल शासनाला पािविण्यात
येणे, मात्र शासनािडू न िोणतेही वनिे श प्राप्त न होणे , सिर सांथिे ने मा.उच्च
न्यायालयात यावचिा िाखल िेलेली असणे, मा.न्यायालयाने वरटवपटीशन क्र.
१४८०/२०१५ मध्ये शासनास म्हाडा प्रावधिरण िराि क्र. ६०२८ विनाांि १३ जुलै,
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२००४ नुसार म्हाडा िायिा ि विवनयम याांच्या तरतूिीस अनुसरुन १३(२) अांतगयत तीन
मवहन्यात वनणयय घेऊन सिवनिा वितरीत िरण्याचे वनिे श िे ण्यात येणे, मा.सभापती,
महाराष्ट्र विधानपवरषि याांनी मा.मांत्री, गृहवनमाण, अप्पर मुख्य सवचि, गृहवनमाण मुख्य
अवधिारी मुांबई मांडळ म्हाडा ि सांबांवधत अवधिारी याांच्या उपस्थितीत विनाांि १३ माचय,
२०१८ रोजी झालेल्या बैििीत सिर सांथिे ची बऱ्याच िषाची मागणी लक्षात घे ऊन
सांथिे ला सद्य:स्थितीत भूखांड घेऊन सिवनिा बाांधण्यास खूप िषे लागतील त्यामुळे
सांथिे ला भूखांडाऐिजी म्हाडाच्या तयार ि अनेि िषे जावहरातीतून िगळण्यात
आलेल्या सिवनिा वितरीत िरण्याची सांथिे ची मागणी मान्य िरण्यात येणे, त्यानुसार
वनयोवजत सांथिे स पिई वहरानांिानी येिील २२ बी, ३०३, १४०४, १३०२, २३ ई, ८०१ या
वरक्त इमारत क्र. रामबाग िसोिा येिील राजयोग सोसायटी मधील ए.बी.सी. ि डी.
शिग मधील वरक्त सिवनिा, प्रवतक्षानगर वबक्ल्डग ६ एम ि िुला, नेहरुनगर वबक्ल्डग नां.
५० ि िरीरोड थटे शन जिळील म्हाडाच्या इमारत िुरुथती मांडळाच्या टॉिरमधील
इत्यािी वरक्त सिवनिा अशा एिूण ८४ सिवनिा वितरीत िरुन सांथिे ला िे ण्यात
याव्यात अशी सांथिे िडू न विनांती िरण्यात येणे, मात्र शासन व्यिथिाांच्या
समन्ियाअभािी शासनाचा अवभप्राय ि वनिे श असूनही िोणतीही िाययिाही न होणे ि
जाणीिपूियि या मागासिगीय सांथिे िर अन्याय होणे , या सांपूणय प्रिरणी गृहवनमाण
विभागािडू न िारिाई होत नसल्याबाबत तीव्र नाराजीची ि सांतापाची भािना, याबाबत
शासनाने िेलेली िा िराियाची िाययिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
(४) सिशश्री धनंजय मुंडे, जगन्नाि शशिे , अॅड. राहुल नािेिर, सियश्री विरण पािसिर,
हे मांत टिले , विलास पोतनीस, आनांि िािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, सियश्री ख्िाजा
बेग, विक्रम िाळे , सवतश चव्हाण, अवनिेत तटिरे , प्रिाश गजवभये, रामराि िडिुते,
अरुणिािा जगताप, अब्िुल्लाह खान िुराणी, अवनल भोसले, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे पवरिहन मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"राज्याच्या पवरिहन विभागामध्ये सहाय्यि मोटार िाहन वनवरक्षि पिाची भरती
िरण्यासािी महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामाफयत सन २०१७ मध्ये परीक्षा घेण्यात येणे,
सिर परीक्षेचा वनिाल माचय, २०१८ मध्ये जाहीर होऊन ८३३ उमेििाराांची वशफारस
आयोगाने शासनाला िेलेली असणे , मात्र सिर पिाच्या प्रिेश वनयमातील वनयम ३
(III) (IV) मधील तरतुिींना मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खांडपीिात आव्हान
िे ण्यात येणे, सिर यावचिेचा वनिाल िे ताना न्यायालयाने सिर वनयमातील अहय ता
परीक्षेपुिी धारण िरणाऱ्या उमे ििाराांना या पिािर वनयुक्ती िे ण्यात यािी ि त्या
उमेििाराांना सिरची अहय ता परीक्षाधीन िालािधीत प्राप्त िरुन घ्याियाची आहे अशा
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उमेििाराांना वरक्त पिािर वनयुक्ती िे ण्यात येऊ नये असे आिे श िे णे, न्यायालयाने
नमूि िेलेली अहय ता ८३३ पैंिी िेिळ २५ उमेििाराांिडे च उपलब्ध असणे , त्यामुळे
८०० उमे ििाराांना नोिरीस मुिािे लागण्याची वभती वनमाण होणे , या पाश्ियभूमीिर
सांबांवधत उमे ििाराांनी विनाांि ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी मुांबईतील आझाि मै िानािर
िेलेले आांिोलन, या प्रिरणाच्या वनणययामध्ये न्यायालयाने नमूि िेलेली अहय ता ही
िेिळ ताांवत्रितेशी सांलग्न असणे , त्याचा उमे ििाराांच्या गुणित्तेशी िोणताही िे ट सांबांध
येत नसणे , वनिडीनांतरच्या वनयवमत वनयुक्तीपयिंतच्या िालािधी िरम्यानसुध्िा असा
िाखला प्राप्त िरुन घेता येणे शक्य असणे , मात्र न्यायालयात सरिारतफे योग्य बाजू न
माांडल्याने ८०० विद्यार्थ्यांिर अन्याय होणे , सिर प्रिरणी तात्िाळ सिोच्च न्यायालयात
अपील िाखल िरुन िवरष्ि विधीज्ञाची नेमणूि िरण्याची आिश्यिता,
लोिप्रवतवनधींनी िेलेली अशाप्रिारची मागणी, सिर प्रिरणी अांवतम वनिाल
लागेपयिंत िागिपत्राांच्या िाननी ि त्या आधारे उमे ििाराांची पात्रता शििा अपात्रता
िरविण्यात येऊ नये तसेच यासांिभात चौिशी िरुन सिर उमेििाराांना न्याय िे ण्याची
ि सेिेत सामािून घेण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने िराियाची
िाययिाही ि भुवमिा."
(५) सिशश्री बाळाराम पाटील, धनांजय मुांडे, विलास पोतनीस, प्रसाि लाड, विरण
पािसिर, हे मांत टिले, आनांि िािूर, अॅड. राहुल नािेिर, श्री. ख्िाजा बेग, श्रीमती
विद्या चव्हाण, सियश्री जगन्नाि शशिे , अवनिेत तटिरे , विक्रम िाळे , सवतश चव्हाण,
प्रिाश गजवभये, रामराि िडिुते , अरुणिािा जगताप, अब्िुल्लाह खान िुराणी,
अवनल भोसले, प्रविण िरे िर, विजय ऊफय भाई वगरिर, नागोराि गाणार, वगरीशचांद्र
व्यास, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे पयािरण
मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"तळोजा येिील एम.आय.डी.सी. तील मुांबई िेथट मॅ नेजमेंट या रासायवनि
घनिचरा विघटन िरणाऱ्या िांपनीत विनाांि २९ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी सिाळी
८.१५ िा. च्या सुमारास झालेला भीषण थफोट, या भीषण थफोटामुळे सभोितालच्या
सुमारे १५ वि.मी. पवरसर हािरला असून या अपघातात एि जण गांभीर झाल्याची,
तसेच पवरसरातील १४ गािातील अनेि घराांना तडे गेल्याची आवण अन्य मालमत्तेचे
मोठ्या प्रमाणािर नुिसान झाले असल्याची बाब वनिशयनास आलेली असणे , या
िांपनीत झालेल्या थफोटाचे पवरणाम घोटगाांि, भोईरपाडा, गोंधळीपाडा, तळोजा
मजिूर, वसध्िीिरिले, तुभे, नागझरी, घोटिँम्प, तळोजा फेज-१ ि २ इत्यािी गािाांना
बसला असून या गािातील घराांची हानी झालेली असणे , तहवसलिार पनिेल याांनी
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नुिसान झालेल्या घराांची पाहणी िरुन त्याबाबतचा अहिाल रायगड वजल्हावधिारी
िायालयाला सािर िेलेला असणे या औद्योवगि िसाहतीतील रासायवनि प्रिूषणामुळे
पवरसरातील रवहिासी त्रथत असून याबाबत िारां िार तक्रारी, वनिशयने आवण आांिोलने
िरूनही शासनािडू न िखल घेण्यात आलेली नसणे , त्यामुळे सिरहू थफोटाच्या
घटनेची तात्िाळ चौिशी िरून एम.आय.डी.सी. तील िांपन्यामध्ये िारां िार होत
असलेल्या थफोटाच्या घटनाांना आळा घालण्यासािी शासनाने िराियाची िाययिाही ि
शासनाची प्रवतवक्रया."
(६)

श्री. विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांिे, अॅड. अवनल परब, वि.प.स.
पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे र्ालेय वर्क्षण मंत्रयांचे लक्ष
िेधतील :"िवहसर, मुांबई उपनगरातील “रुथतमजी टू पसय ” इांग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुिावनत

शाळे ने वनयमबाहय शुल्ि आिारणी िेली असून जे पालि िेळेत शुल्ि भरणार
नाहीत त्याांच्यािडू न मवहन्याला रुपये १०० िां ड िसूल िेला जात असल्याची, तसेच
पालिाांिडू न ५० हजार रुपयाांचे डोनेशनही घेतले जात असल्याची बाब वनिशयनास
येणे, त्यामुळे या शाळे तील विद्यार्थ्यांचे पालि त्रथत झालेले असणे , उक्त शाळे ने इयत्ता
१ लीच्या शुल्िामध्ये १० टक्िे िाढ िरण्याची परिानगी पालि ि वशक्षि सांघटनेच्या
बैििीत घेतली असतानाही प्रत्यक्षात ही िाढ ४० टक्िे िरण्यात आल्याचे समोर येणे,
या अन्यायिारि शुल्ििाढीच्या वनषेधािय थिावनि लोिप्रवतवनधी याांच्या नेतृत्िाखाली
विद्यार्थ्यांच्या पालिाांनी ि थिावनि जनतेने विनाांि २६ सप्टें बर, २०१८ रोजी िा
त्यासुमारास शाळा प्रशासनाविरुध्ि िेलेले आांिोलन, सिर प्रिरणी वशक्षण
अवधिाऱ्याांनी सािर िेलेल्या चौिशी अहिालानुसार शाळा व्यिथिापनाने १५
टक्क्यापेक्षा अवधि शुल्ििाढ िेलेली असून, सिर शुल्ििाढ िरताना वनयामि
सवमतीिडे प्रथताि सािर िेला नसल्याची, तसेच शुल्ि वनयांत्रण िायद्याचे उल्लांघन
िरुन इयत्ता १ ली ची शुल्ििाढ एिा िषात ४० टक्क्याांपेक्षा जाथत िेली असल्याचे
वनिशयनास आलेले असणे , पवरणामी सिर प्रिारामुळे या शाळे तील विद्यार्थ्यांच्या
पालिाांत पसरलेली तीव्र असांतोष ि नाराजीची भािना, याथति सिरहू शाळे ने शुल्ि
वनयमन िायद्यातील तरतुिीचे उल्लांघन िेले असल्याने या शाळे िर शासनाने
िराियाची िारिाई ि शासनाची उपाययोजना."
(७) सिशश्री सवतर् चव्हाण, धनांजय मुांडे, अवनिेत तटिरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे जलसंपदा मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"मराििाडा

विभागाच्या हक्िाचे पाणी जायििाडी प्रिल्पात सोडताना
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शासनािडू न सातत्याने अन्याय होत असल्याने मराििाड्ातील िुष्िाळग्रथत जनतेत
सांतापाची लाट पसरलेली असणे , महाराष्ट्र जलसांपत्ती वनयमन प्रावधिरण आवण
मा.उच्च न्यायालय, मुांबई याांच्या आिे शाने ज्या-ज्यािषी जायििाडी प्रिल्पात तुटीचा
पाणीसािा असेल त्या-त्यािषी समन्यायी पध्ितीने पाणी िाटपाची िाययिाही िरण्याची
जबाबिारी

गोिािरी

मराििाडा पाटबांधारे

वििास

महामांडळाच्या

िाययिारी

सांचालिािर असणे , सन २०१८-१९ यािषी जायििाडी धरणात ८.९९ टीएमसी
पाण्याची तुट असल्याने तेिढे पाणी उध्िय गोिािरी खोऱ्यातील धरण समुहातून
सोडण्याचे आिे श विनाांि २३ ऑक्टोबर रोजी वनगयवमत िरण्यात येणे, मा.उच्च
न्यायालय ि मा.सिोच्च न्यायालयाने सुध्िा हे पाणी सोडण्यास सहमती िशयविणे ,
अवधक्षि अवभयांता ि प्रशासि लाभक्षेत्र वििास प्रावधिरण, नावशि याांच्या विनाांि १
नोव्हें बर रोजीच्या आिे शान्िये गांगापूर ि पालखेड धरण समुहातून सुमारे १.२० टीएमसी
पाणी जायििाडीमध्ये सोडण्यास प्रवतबांध िरणे , याांसह विविध पध्ितीने अडसर
वनमाण िेल्यामुळे जायििाडी प्रिल्पातील पाण्याची तुट अद्याप भरून न वनघणे ,
त्यामुळे मा.उच्च न्यायालय ि प्रावधिरणाच्या आिे शाचा अिमान होणे , िुष्िाळग्रथत
मराििाड्ातील शेतिरी आवण ग्रामथि याांच्यािरही या माध्यमातून मोिा अन्याय होणे ,
टां चाई िाळात एिमेि जलस्त्रोत असलेल्या जायििाडी धरणातील पाणी साठ्यािर
त्याचा गांभीर पवरणाम होणे , जायििाडी धरणातील पाणी िापराच्या फेरवनयोजन ि
ताळे बांधामध्ये औद्योवगि आवण घरगुती पाणीिापरासह उपसा शसचन योजनाांसािी
पाण्याचे आरक्षण ि तरतुि िाढविल्यामुळे माजलगाि धरण, पैिण उजिा आवण डािा
िालिा याांच्या पाणी िापराची तरतुि िमी िेली जाणे , यामुळे शसचन क्षेत्रािर याचा
मोिा अवनष्ट पवरणाम होत असणे , धरणाच्या मुळ प्रिल्पीय अहिालानुसार हे धरण
िेिळ शसचनािरीता मां जुर असतानाही त्याच्या पाण्यािर औद्योवगि पाणी िापराचा
अवधि भार विल्याने लाभक्षेत्रातील शसचन क्षेत्र िमी होत असणे , माजलगाि धरणािर
बीड शहरासह माजलगाि आवण सुमारे २०० हून अवधि गािाांचा पाणीपुरििा
अिलांबून असताना फेरवनयोजनात ताळे बांधात माजलगाि धरणातील पाणी िापराची
तरतुि ५६० िलघमीिरून २९९.४२ िलघमी इतिी िमी िेल्याने बीडसारख्या
टां चाईग्रथत वजल्यािर त्याचा गांभीर पवरणाम होणे , जायििाडी धरणात उध्िय गोिािरी
खोऱ्यातून पाणी सोडताना होणारा अन्याय आवण धरणातील पाणी िापराचे फेरवनयोजन
िरताना झालेला अन्याय यामुळे लाभक्षेत्रातील िुष्िाळग्रथत शेतिऱ्यामध्ये शासन
विरोधी सांतापाची लाट वनमाण होणे , लोिप्रवतवनधींनी याबाबत िाययिारी सांचालि,
गोिािरी मराििाडा पाटबांधारे वििास महामांडळ याांना लेखी पत्रव्यिहार िरूनही या
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बाबत िोणतीही िाययिाही न होणे , मराििाड्ािर होणारा अन्याय िूर िरण्यासािी
शासनाने िराियाची िाययिाही ि शासन प्रवतवक्रया."
(८)

श्री. अर्ोक ऊर्श भाई जगताप, अॅड. हुथनबानू खवलफे, सियश्री शरि रणवपसे,
चांद्रिाांत रघुिांशी, रशिद्र फाटि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या
बाबीिडे उद्योग मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"िोिणातील राजापूर मध्ये नाणार (वज.रत्नावगरी) येिील थिावनि नागवरिाांच्या
विरोधािडे िुलयक्ष िरुन सौिी अरे बीया येिील अराम्िो या िांपनीशी पेट्रोिेवमिल ग्रीन
वरफायनरी प्रिल्पाचा िेंद्र सरिारद्वारे िरार िरण्यात येणे, नाणार प्रिल्पाला थिावनि
जनतेने विरोध िशयविलेला असणे , नाणार प्रिल्पाला थिावनि जनतेचा असलेला
विरोध िेंद्राला िळिून वरफायनरी प्रिल्प रद्द िरुन घेतो असे आश्िासन मा.मुख्यमांत्री
महोियाांनी विलेले असणे , उद्योग मांत्री महोियाांनी या प्रिल्पाच्या भूसांपािनाची
अवधसूचना रद्द िरण्याची घोषणा िेलेली असणे , उद्योग मांत्रयाांनी अध्यािे श रद्द
िरण्यािरीता (हाय पॉिर िवमटी) उच्चवधिार सवमतीिडे पािविण्यात येऊनही
मागील सहा मवहने त्यािर िाहीही वनणयय न होणे , तज्ज्ञ लोिाांची सुखटणिर सवमती
वरफायनरी िांपनीिडू न नेमण्यात येणे, परां तु मा.मुख्यमांत्री महोियाांनी सिरील
अवधसूचना रद्द िेल्याने नाणार प्रिल्पाबाबत सांभ्रमाचे िातािरण वनमाण होणे , राजापूर
तालुक्यातील नाणारसह पांचिीस गािाांमध्ये राज्य आवण िेंद्र सरिारने प्रथतावित
वरफायनरी प्रिल्प आणण्याचा घाट घालण्यात येणे, राजापूर तालुक्यातील वज.रत्नावगरी
नाणार येिे पेट्रोिेवमिल वरफायनरी प्रिल्प मां जूर आहे या प्रिल्पातील १४ गािाांतील
थिावनिाांचा िाम विरोध असून येिील प्राताांनी िोणत्याही िायद्याचा आधार न घेता
जवमनी िे ण्याबाबत सहमती िशयविण्यासािी नोटीसा बजािल्या त्यास िोणीही प्रवतसाि
विला नसून ९७ टक्िे लोिाांनी असहमती पत्रे शासनािडे ि मुख्यमां त्रयािडे सािर
िेली असणे , या प्रिल्पामुळे ४५ िाहळ, १० हजार घरे , १०३ िे ििे िताांची मांविरे , ७
मशीि, १५ ते २० पाणििे नेथतानाबून होणार असणे तर िहा लाख झाांडाची लागिड
असलेल्या आांबा ि िाजूच्या बागा नष्ट होणार असणे , नाणारसह अन्य सियच गािाांतून
या प्रिल्पाविरोधात मोिया प्रमाणािर जनमत तयार होणे , आांबा बागायती क्षेत्र
असलेल्या या वनयोवजत प्रिल्पथिळी जनतेने सातत्याने आांिोलनाच्या माध्यमातून
विरोध िशयविला असणे , राज्य सरिारने भूसांपािनाचे िाम हाती घेतले असणे तेव्हा हा
विरोध अवधि तीव्र होणे , नाणार पवरसरातील प्रत्येि िुटुां बातून या प्रिल्पला विरोध
होत असणे , जमीन खरे िीच्या माध्यमातून वरफायनरी प्रिल्पातील िुिानिारी मोठ्या
प्रमाणात सुरु असणे , या भागातील जनतेिडू न होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेता
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शासनाने सिरील प्रिल्पाबाबत आपली भूवमिा थपष्ट िरुन या प्रिुषणिारी प्रवक्रयेला
होणारा थिावनिाांचा विरोध लक्षात घेता शासनाने हा प्रथतावित प्रथताि रिि िरण्याची
आिश्यिता याबाबत शासनाने िराियाची िाययिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
(९)

श्री. रमेर् पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे
मत्स्यविकास मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"राज्य शासनाने नुितीच राज्यातील प्लॅस्थटि ि िमािोल बांिीची अवधसूचना

जावहर िेली असणे , हा वनणयय पयािरण सांिधय नाच्या दृष्टीने चाांगला असणे , परां तु याांचा
विपवरत पवरणाम मस्च्िमारी समाजािर होणे , मासे हा नाशिांत पिािय असून त्याला
िीघयिाळ वटिविण्यासािी मत्थय विक्रेते पारां पावरि पध्ितीने िमािोलच्या शीतपेटयाांचा
िापर िरणे , मात्र आता िमािोल बांिीने मासे साििणुिीची गांभीर समथया वनमाण
होणे , िमािोलला पयायी व्यिथिा म्हणजे फायबरच्या शीत पेट्ा हा चाांगला पयाय
असल्याने या एिा शीत पेटीमध्ये ५० विलो मासे सुस्थितीत राहू शिणे , त्यामुळे
मस्च्िमार विक्रेत्याांनी अशा िहा हजार फायबरच्या शीतपेटया शासिीय खचातून
पुरविल्या जाव्यात अशी मागणी िरणे , सिर मागणीनुसार राज्य शासनािडू न
अद्यापपयिंत िोणतीच िाययिाही न होणे , यामुळे मासे विक्रेत्याांमध्ये शासनाप्रती वनमाण
झालेला असांतोष, महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्थटि ि िमािोल बांिी अवधवनयमानुसार
मुांबईतील ि विनारपट्टीतील सिय मासे विक्रेत्या मवहला ि पुरुषाांना फायबरच्या शीत
पेटया उपलब्ध िरुन िे ण्याची वनताांत आिश्यिता, याबाबत शासनाने िराियाची
िाययिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तरे .

दोन

: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे –
(१) मुख्यमं त्री
: "महाराष्ट्र सागरी मांडळ याांचे सन २०१५-२०१६ या
िषांचे िार्थषि लेखे आवण थितांत्र लेखा पवरक्षा
अहिाल" सभागृहासमोर िे ितील.
(२) कृ षी मंत्री
: "महात्मा फुले िृवष विद्यापीि, राहूरी याांचा सन
२०१६-२०१७ या िषाचा िार्थषि अहिाल"
सभागृहासमोर िे ितील.
(३) गृहवनमाण मंत्री
: "महाराष्ट्र गृहवनमाण ि क्षेत्रवििास प्रावधिरण, िाांद्रे,
मुांबई याांचा सन २०१६-२०१७ या िषाचा िार्थषि
लेखा आवण लेखा वििरण पत्र" सभागृहासमोर
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तीन

:

चार

:

पाच

:

सहा

:

िे ितील.
"ववधानपवरषद आश्वासन सवमतीचा एकशे शहाण्णववा अहवाल सभागृहास सादर
करणे."
"विधानपवरषद सदस्य अनुपस्स्िती सवमती (२०१७-२०१८) चा सातिा अहिाल
सादर करणे ि त्यािर विचार करणे."
ववनंती अजश सभागृहासमोर ेे िणे –
(१) श्री. रामहरी रुपनवर,
: "रायगड जिल्हातीय ग्रामपंचायत वडखळ हद्दीतील
वव.प.स.
मौिे वावे, ता.पेण येथे सर्व्हे नं. ११६/३ अ ही िमीन
जमळकत िजमनीचे िे.एस.डब्लल्यू. कंपनीमुळे
होणाऱ्या नुकसानाबाबत"
(२) श्री. रामहरी रुपनवर,
: "महाराष्ट्र
पययटन
वििास महामां डळामाफयत
वव.प.स.
महाराष्ट्रात विविध वििाणी चालविण्यात येणारी
हॉटे ल्स खाजगी व्यािसावयिाांना वलजिर विलेली
असून त्याांची मुित सांपूनही हॉटे ल चालू
राहण्याबाबत"
(३) ॲड. हु स्नबानू खवलर्े,
: "राजापूर शहराला पाणी पुरििा िरणाऱ्या "सायबाचे
वि.प.स.
धरण चे जागी निीन धरण बाांधणेबाबत"
(४) श्री. सुधीर तांबे, वि.प.स. : "नार-पार ि िमणगांगा निीजोड प्रिल्पाांतगयत नावशि
वजल्यातील अत्यल्प पजयन्यमान असलेल्या
तालुक्याांचा समािेश होण्याबाबत" या चार
विषयािरील विनांती अजय सभागृहासमोर िे ितील.
(क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनांची वनिेदने –
(सोमिार, वदनांक २६ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्श विण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना) –
(अनुक्रमांक – (१) ते (५)
(१) सिशश्री जगन्नाि शर्दे , हे मांत टिले, विरण पािसिर वि.प.स. याांच्या
पुढील वनिडीच्या साियजवनि महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमांक ३ िर
मुख्यमं त्री वनिेिन िरतील :"विनाांि १ जून २०१५ रोजी िल्याण-डोंवबिली महानगरपावलिा क्षेत्रात
समाविष्ट िरण्यात आलेली २७ गािे िगळू न त्याांची थितांत्र नगरपवरषि
थिापन िरण्यास शासनािडू न जाणीिपूियि विलांब होत असल्याबाबत."
(२)

श्री. विक्रम काळे , वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या साियजवनि
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमांक १ िर र्ालेय वर्क्षण मंत्री वनिेिन
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िरतील :"राज्यात वजल्हा पवरषिे च्या माध्यवमि शाळा मराििाडा विभागात
जाथत असून या शाळात मुख्याध्यापिाांची २५४ पिे वरक्त असल्यामुळे तेिे
वशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वशक्षणािर होत असलेला विपरीत पवरणाम."
(३)

श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या साियजवनि
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमांक २ िर र्ालेय वर्क्षण मंत्री वनिेिन
िरतील :"माध्यवमि ि उच्च माध्यवमि परीक्षेिवरता पूिी विद्यार्थ्यांच्या बवहगयत
मूल्यमापनासािी ८० गुण आवण अांतगयत मूल्यमापनासािी २० गुण असे
थिरूप होते. निीन अभ्यासक्रम बिलानुसार िरील सुविधा माचय २०१९ च्या
बोडाच्या परीक्षेपासून बांि िरण्यात आले असणे."

(४)

श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या साियजवनि
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमांक ५ िर गृहवनमाण मंत्री वनिेिन
िरतील :"मुांबईतील घाटिोपर पांतनगर येिील वशिसाई हौशसग सोसायटी या
िेंद्रीय अन्िेषण विभाग (CBI) च्या िमयचाऱ्याांिवरता विवनमयन १३ (२)
अांतगयत १९ सभासिाांना इमारत बाांधून घरे िे ण्याच्या दृष्टीने म्हाडामाफयत सन
२००९ रोजी वनवििा मागिून श्री. िीरे न िोरा (एक्सेल एांटरप्राइजेस) ची
वनयुक्ती िरण्यात आलेली असणे."

(५)

सिशश्री अवनकेत तटकरे , धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या
साियजवनि महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमांक ४ िर ऊजा मंत्री
वनिेिन िरतील :"िोयना जलविद्युत प्रिल्प टप्पा १ ते ४ पोफळी सांिुल येिे
प्रिल्पग्रथताांना प्रवशक्षणािी म्हणून सामािून घेणेबाबत."

(६)

श्री.दत्तात्रय सािंत, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या साियजवनि
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमांक १० िर मुख्यमं त्री वनिेिन िरतील
:"बी.एल.ओ. िाम न घेणाऱ्या वशक्षिाांिर िाखल झालेले गुन्हे मागे
घेणेबाबत."

(७)

श्री.धनंजय मुंडे, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या साियजवनि महत्िाच्या
विषयािरील सूचना क्रमांक ८ िर महसूल मंत्री वनिेिन िरतील :13

"उल्हासनगर,

अांबरनाि

ि

िल्याण

पवरसरातील

हाजीमलांग

विभागामधील शेतिऱ्याांच्या जवमनी मध्यथिामाफयत ि फसिणूिीने लोढा
डे व्हलपसय प्रा.वल. हे शासिीय यांत्रणेस हाताशी धरुन बळिाित असल्याचे
वनिशयनास येणे."
(८)

श्री.रामराि िडकुते, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या साियजवनि
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमांक ९ िर कृ षी मंत्री वनिेिन िरतील
:"मौजे िान्होबाची िाडी ि मौजे वचखलबीड, ता. िडिणी (वज.बीड)
येिील िामाांमध्ये तालुिा िडिणी िृषी िायालयाांतगयत अनेि योजनाांमध्ये
झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत."

(९)

श्री.जयं त पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या साियजवनि
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमांक ६ िर मवहला ि बालविकास मंत्री
वनिेिन िरतील :"रायगड वजल्यातील िुपोवषत बालिाांसािी थितांत्र रुग्णालय
उभारणेबाबत."

(१०) श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या साियजवनि
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमांक ७ िर सािशजवनक आरोग्य मंत्री
वनिेिन िरतील :"मुांबईतील सरिारी ि पावलिा रुग्णालयात सियसामान्य जनतेची
सोयीसुविधा अभािी होणारी परिड."
सात

: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(१)

सिशश्री धनंजय मुंडे, अवनिेत तटिरे , सवतश चव्हाण, विक्रम िाळे , हे मांत टिले ,
ख्िाजा बेग, जगन्नाि शशिे , अब्िुल्लाह खान िुराणी, विरण पािसिर, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"शासनाच्या ितीने चालविल्या जाणाऱ्या आपले सरिार सेिा िेंद्रात मागील
सात िषापासून िाययरत असणाऱ्या २२ हजार ५०० सांगणि पवरचालिाांना महाराष्ट्र
मावहती तांत्रज्ञान महामां डळािडू न वनयुक्ती िे ण्याची मागणी िारां िार िरण्यात येत
असणे , मागील सहा ते बारा मवहन्याांपासून या सांगणि पवरचालिाांना मानधन वमळाले
नसल्याची गांभीर बाब माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये िा त्या िरम्यान उघडिीस येणे,
आपले सरिार सेिा िेंद्राांतगयत ऑनलाईन िजय , वपि विमा योजनेचे अजय , यावशिाय
३३ प्रिारचे गािपातळीिरील िाखले िे ण्यात येणे, ग्रामपांचायतीच्या जमा खचाच्या
नोंिी

िे िण्यात

येत

असणे ,

पुिीच्या
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सांग्राम

प्रिल्पातील

सिय

सांगणि

पवरचालिाांमाफयत ही िामे िरुन घेण्यात येत असणे , मात्र पुिीच्या प्रिल्पात िाम
िरणाऱ्या जिळपास ३ हजार ५०० सांगणि पवरचालिाांना मांत्रयाांनी आश्िासने
िे ऊनही निीन प्रिल्पात सामािून न घेतल्याने मागील तीन िषापासून हे सांगणि
पवरचालि विनािेतन िाम िरीत असणे , त्यामुळे त्याांच्या िुटुां बािर उपासमारीची
िेळ आलेली असणे , सिर प्रिल्पात CSC-PV वल. विल्ली या मुळ िांपनीच्या
नािाखाली िाम िरणाऱ्या S2 इन्फोटे ि इांटरनॅशनल वलवमटे ड ि ई-गव्हनयन्स
सोल्युशन प्रा.वल. या उपिांपन्या िेळेिर मानधन िे त नसणे , विनािारण मानधनात
िपात िरणे , मानधनात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार िरणे इत्यािी अनेि तक्रारी
असणे , आपले सरिार सेिा िेंद्रासािी आिश्यि वनधी ग्रामपांचायतीच्या १४ व्या
वित्त आयोगातून िे ण्याची तरतूि असतानाही अनेि ग्रामपांचायती तो वनधी िे त
नसल्याने सांगणि पवरचालिाांना िेतनापासून िांवचत राहािे लागत असणे , िेंद्र
चालविण्यासािी लागणारी थटे शनरी वमळत नसणे , या थटे शनरीमध्ये मोठ्या प्रमाणािर
गैरव्यिहार होत असणे , वडजीटल इांडीया, वडजीटल महाराष्ट्र जावहरात िरणारे हे
सरिार प्रत्यक्षात हे िाम िरणाऱ्या सांगणि पवरचालिाांिर मात्र सातत्याने अन्याय
िरत असणे , सांगणि पवरचालिाांनी िारां िार िेलेल्या आांिोलनानांतर त्याांना खोटी
आश्िासने

िे ऊन

फसिणूि

िरण्यात

येणे,

राज्यातील

हजारो

सांगणि

पवरचालिाांच्या दृष्टीने महत्िाच्या या प्रश्नािडे शासनाचे होणारे िुलयक्ष, या सांगणि
पवरचालिाांना रुपये १५ हजार िरमहा िेळेिर मानधन िे ण्याची आिश्यिता, पुिीच्या
प्रिल्पातील सांगणि पवरचालिाांना महाराष्ट्र मावहती तांत्रज्ञान महामां डळात सामािून
घेण्याची गरज, यािडे शासनाचे झालेले अक्षम्य िुलयक्ष, यािर शासनाने िराियाची
िाययिाही ि उपाययोजना."
(२) श्रीमती विद्या चव्हाण, सियश्री धनांजय मुांडे, विरण पािसिर, हे मांत टिले, अॅड.
हुथनबानू खवलफे, अॅड. राहुल नािेिर, सियश्री शरि रणवपसे, जयांत पाटील, अशोि
ऊफय भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे
मुख्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"वशिडी, मुांबई येिील क्षयरोग रुग्णालयातील पवरचारीिा, िॉडय बॉय याांनी

उपचारािवरता िाखल असलेल्या ७ बालरुग्णाांना विनाांि २६ सप्टें बर, २०१८ च्या
मध्यरात्री बाहे र िाढण्याबाबत पालिाांसोबत िाि घालत रुग्णालयाबाहे र िाढणे , सिर
पवरचारीिाांची डॉक्टराांिडे तक्रार िेली असता रुग्णाांना रुग्णालयातफे वमळत
असलेला आहार बांि िरणे , रुग्णाांची सेिा िरण्याऐिजी त्याांच्याशी अरे रािी ितयन
िरुन त्याांना नाहि त्रास िे णे, विषजन्य इांजेक्शन िे ण्याची धमिी िे णे, पवरचारीिाांची
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तसेच त्याांच्या युवनयनची आवण युवनयन लीडर रचना अग्रिाल याांची डॉक्टर तसेच
रुग्णाांमध्ये िहशत असणे , सेिाभािी िाययतत्पर डॉक्टर अमर पिार याांच्यािर खोटे
आरोप िरणे , त्याांच्याविरुध्ि आांिोलन िरणे , रुग्णाांना आिश्यि सोयी सुविधा न
पुरविता त्याांच्याशी अरे रािीने िागणे , मुांबई महानगरपावलिा अवतवरक्त आयुक्त
श्रीमती. िांु िन याांनी रुग्णालयाला अनपेवक्षत भेट विली असता पवरचारीिाांनी
त्याांच्याशी गैरितयणूि िरणे तसेच रुग्णालयातील पवरचारीिा, िॉडय बॉय याांचा बेवशथत
अनागोंिी िारभार उघडिीस येणे, िरील प्रिरणी शासन थतरािरुन िोणतीही सक्षम
िारिाई होत नसल्याने रुग्ण आवण नागवरिाांमध्ये वनमाण झालेले सांतापाचे िातािरण,
याप्रिरणी विनाांि ११ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी नागवरिाांनी रुग्णालयाबाहे र िेलेले
आांिोलन ि पुढील तीव्र आांिोलनाचा विलेला इशारा लक्षात घेता शासनाने मुजोर
पवरचारीिा ि िॉडय बॉय याांचेविरुध्ि िेलेली िा िराियाची तातडीची िारिाई ि
शासनाची प्रवतवक्रया."
(३) सिशश्री र्रद रणवपसे, अशोि ऊफय भाई जगताप, आनांिराि पाटील, रामहरी
रुपनिर, अॅड. हुथनबानू खवलफे, डॉ. सुधीर ताांबे, सियश्री अमरनाि राजूरिर, हवरशसग
रािोड, सुभाष झाांबड, आर्थि. अनांत गाडगीळ, श्री. मोहनराि ििम, प्रा. जोगेन्द्र
ििाडे , सियश्री. जनािय न चाांिरू िर, सतेज ऊफय बांटी पाटील, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"पुणे शहरातील िोंढिा पवरसरातील उद्योजिाांिडू न खांडणी मागण्याचे नुितेच

घडलेले अनेि प्रिार, त्यािडे होत असलेले िुलयक्ष, िोंढिा येिील बऱ्हाटे एरां डिणे
भागातील इ-स्व्हजन टे ली इन्रा प्रा.वल. या िांपनीिडू न ऑप्टीिल फायबर िेबल
टािण्याचे होत असलेले िाम, विविध मावहती तांत्रज्ञान िांपन्याांना या िांपनीिडू न सेिा
पुरविली जात असणे , विनाांि ७ सप्टें बर, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास िात्रज, िोंढिा
भागात िांपनीने सुरु िेलेली िामे , ही िामे बांि िरण्यासािी िाही समाजिांटिाांनी
विलेल्या धमक्या, िामे सुरु िरण्यासािी खांडणीच्या विलेल्या धमक्या, िांपनीिडे ५०
लाख रुपयाांची मावगतलेली खांडणी, त्याविरुध्ि िोंढिा पोलीस िाण्यात अनेि
व्यक्तींविरुध्ि माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये िा वतसऱ्या आििडयाच्या सुमारास
िाखल िरण्यात आलेली तक्रार, यात लोिप्रवतवनधींचाही समािेश असल्याचे
उघडिीस आलेले असणे , अशा प्रिारच्या तक्रारी िाखल होऊ नयेत यासािी पोवलस
प्रशासनािर टािण्यात आलेला िबाि, त्याांना धमिाविण्याच्या घडलेल्या अनेि
घटना, यातील ितयव्यिक्ष पोवलसाांच्या िरण्यात आलेल्या तडिाफडिी बिल्या, या
प्रिाराांमुळे पुणे पवरसरातील जनतेत पसरलेली सांतापाची भािना, याबाबत अनेि
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भागात मोचे िाढू न िरण्यात आलेली वनिशयने, या प्रिरणाांमध्ये त्िरीत लक्ष घालून
िारिाई िरण्याची गरज, त्यािडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य िुलयक्ष, पवरणामी
िोषींना वमळत असलेले सांरक्षण, असे प्रिार आणखी घडण्याची वनमाण झालेली
वभती, याप्रिरणी शासनाची प्रवतवक्रया ि िराियाची िारिाई."
(४) डॉ. िजाहत वमर्झा, सियश्री. धनांजय मुांडे, शरि रणवपसे, अशोि ऊफय भाई जगताप,
अॅड. हुथनबानू खवलफे, सियश्री रामहरी रुपनिर, चांद्रिाांत रघुिांशी, अमरनाि
राजूरिर, विक्रम िाळे , ख्िाजा बेग, हे मांत टिले, विरण पािसिर, आनांि िािूर,
ॲड. राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साियजवनि
महत्िाच्या बाबीिडे कृ षी मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"यितमाळ वजल्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये िोट्ािधींची बनािट िीटिनाशिे

ि सावहत्याांची विक्री होत असल्याची बाब माहे सप्टें बर, २०१८ च्यािरम्यान उघडिीस
आलेली असणे , राज्यातील िृषी विभागाने यासांिभात िापे टािून िळां ब
तालुक्यातील जय गुरुिे ि वजशनग-प्रे शसग मध्ये बनािट िीटिनाशिे ि खते वनमाण
िेल्याप्रिरणी यातील मुख्य आरोपीला अटि िेलेली असणे , अशाच प्रिारे सांपूणय
वजल्हाभर बनािट िीटिनाशिे ि सावहत्याांची विक्री होत असल्याची िाट शक्यता
वनमाण झालेली असणे , मागील िषी २०१७ मध्ये िीटिनाशिाांच्या फिारणीने
वििभातील ५२ शेतिऱ्याांचा िुिैिी मृत्यू झालेला असणे , बनािट िीटिनाशिाांच्या
िापरामुळे शेतिऱ्याांना विषबाधा होत असल्याची बाब शेतिरी सातत्याने साांगत
असूनही त्यािडे शासन गाांभीयाने पहात नसणे , वजल्यातील िळां ब ि इतर वििाणी
टािलेल्या िाप्या िरम्यान िोट्िधी रुपयाांची बनािट िीटिनाशिे ि सावहत्य
आढळू न आल्याने वजल्यामध्ये अशाच प्रिारे अनेि वििाणी असलेल्या बनािट
िीटिनाशिे ि सावहत्याांचा िसोशीने शोध घेऊन यामधील सांबांवधत िोषींिर
ििोरात ििोर िाययिाही िरण्याची वनताांत आिश्यिता, याबाबत शासनाने
िराियाची िाययिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
(५) श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे
पवरिहन मं त्रयांचे लक्ष िेधतील :"महाराष्ट्र राज्यातील मोटार िाहन पवरिहन विभागातील सहाय्यि प्रािे वशि

पवरिहन अवधिारी पिाच्या सन १९९१ पासून िेळोिेळी जारी िरण्यात आलेल्या
सेिाज्येष्िता यािीत अवनस्श्चतता असणे , सन २००४ आवण २००९ पासून िाही
विवशष्ि अवधिाऱ्याांना मानीि विनाांिाचा घोटाळा िरत वनयमबाहय पिोन्नती िे ण्यात
येणे, सेिा ज्येष्ितेच्या यािीत सुधारणा िरुन त्या पिािरील अवधिाऱ्याांची पिािनती
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िरािी असे आिे श महाराष्ट्र प्रशासिीय न्यायावधिारणाने िे ऊनही ३ िषापासून
अांमलबजािणी झालेली नसणे , सेिाज्येष्ितेत चुिीची िाययिाही िरणाऱ्या
अवधिाऱ्याांिर िोणतीही िारिाई न होणे , सेिाज्येष्िता यािी ि मानीि विनाांि यात
घोटाळा िेल्याबद्दल न्यायावधिरणाने तीव्र ताशेरे ओढू नही अवनयवमतता िरणारे आर.
आर. जाधि याांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अवधिारी आवण
िमयचाऱ्याांच्या सेिावनिृत्तीनांतरही विभागाने सेिाज्येष्िता यािी तयार िरण्यािवरता
वनयुक्तीमध्ये पूणयतः सिय वनयम प्रवक्रयेचे पालन न िरणे , मानीि विनाांि िे ण्याच्या
प्रवक्रयेत वनयमाांचे पालन न िरता चुिीचा मानीि विनाांि िे णे ि चुिीची पिोन्नती
िरणे , महाराष्ट्र प्रशासिीय न्यायावधिरणाचा अिमान िरणे , त्यामुळे अनेि पात्र
आवण प्रामावणि अवधिारी पिोन्नतीपासून िांवचत राहणे , त्यामुळे अवधिाऱ्याांमध्ये
पसरलेला असांतोष आवण सांताप, याची िखल घेऊन मानीि विनाांि ि सेिाज्येष्िता
यािीतील घोटाळ्याची ि ती बनिणाऱ्या अवधिाऱ्याांची ि िमयचाऱ्याांची अवनयवमतता
िेल्याबद्दलची आवण भ्रष्टाचाराची चौिशी िरण्याची आिश्यिता ि शासनाने
िराियाची िाययिाही."
(६) अॅड. अवनल परब, सियश्री धनांजय मुांडे, अवनिेत तटिरे , विक्रम िाळे , सवतश
चव्हाण, हे मांत टिले , ख्िाजा बेग, जगन्नाि शशिे , अब्िुल्लाह खान िुराणी, विरण
पािसिर, शरि रणवपसे, रामहरी रुपनिर, ॲड. हुथनबानू खवलफे, सियश्री अशोि
ऊफय भाई जगताप, सुभाष झाांबड, डॉ. िजाहत वमझा, श्री.आनांि िािूर, अॅड. राहुल
नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, सियश्री अवनल भोसले , प्रिाश गजवभये, रामराि
िडिुते, अरुणिािा जगताप, आनांिराि पाटील, सतेज ऊफय बांटी पाटील, वि.प.स.
पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे उजा, निीन ि निीकरणीय
उजा मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"राज्यात िोळशाच्या वनमाण झालेल्या टां चाईमुळे बहुताांश िीज प्रिल्प बांि
पडणे , ऐन सणासुिीच्या वििसात महावितरणने भारवनयमनाचा विलेला झटिा,
िोळशाच्या टां चाईमुळे राज्यात िीड ते िोन हजार मेगािॅट विजेचा वनमाण झालेला
तुटिडा, पवरणामी महावितरणने राज्यातील तमाम जनतेला िु प्या आवण भरमसाट
िरिाढीचा जबरिथत विलेला धक्िा, िोणतीही पूियिल्पना न िे ता िेलेल्या
िरिाढीमुळे राज्यातील सियसामान्य िीज ग्राहि, िोटे -मोिे उद्योजि आवण शेतिरी
हिालविल होणे , “िीज वनयामि आयोगाने माहे सप्टें बर, २०१८ िा त्या सुमारास सन
२०१८-१९ ि २०१९-२० या िालािधीसािी महावितरण िांपनीला ८२६८ िोटी
रुपयाांची िरिाढ मांजूर िरुन सुमारे १२ हजार ३८२ िोटी रुपयाांची िरिाढ प्रलांवबत
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िे िलेली असणे , आयोगाने िरिाढ प्रलांवबत िे िल्याच्या पवरणामी प्रलांवबत
िरिाढीिरील व्याजाचा सुमारे १२०० िोटी रुपयाांचा बोजा भविष्यात िीज ग्राहिाांिर
पडण्याची भीतीिे खील तज्ज्ञाांनी व्यक्त िेली असणे , त्याचप्रमाणे माहे नोव्हें बर, २०१६
मध्ये िीज आयोगाने नामांजूर िेलेला िृषीपांपाचा िीजिापर आयोगाने मांजूर िेला
असून तोही शेतिऱ्याांिर अन्याय िरणारा असणे , आयोगाने िरिाढीस मांजुरी
विल्यामुळे विनाांि १ सप्टें बर, २०१८ रोजी पासून िृषी क्षेत्राचे िीजिर प्रवतयुवनट २०
पैशाांनी िाढलेले असणे , यामुळे अगोिरच िुष्िाळाच्या िचाट्ात सापडलेला शेतिरी
िीज िरिाढीच्याही िचाट्ात सापडलेला असणे , राज्यात लोडशेशडग नसल्याचा िािा
महावितरण िांपनीिडू न िेला जात असला तरी रवहिासी ि िृषीपांपाांसािीचे अघोवषत
लोडशेशडग राज्यात सियत्र सुरु असणे , वनयामि आयोगाने िीज वनर्थमतीसािी विलेल्या
उवद्दष्टाची पूतयता िरण्यात महावनर्थमती िांपनी अयशथिी िरल्याची, एिूण उवद्दष्टाच्या
तुलनेत ३३ टक्िे िमी िीजवनर्थमती िेल्याची बाबही उघड झाली असणे , त्यामुळे
राज्याला महागडी िीज खरे िी िरािी लागून त्याचा बोजा िीज ग्राहिाांिर बसलेला
असणे , िीज िर िमी िरुन िीज धोरणात िुरुथती िरण्याची मागणी जनतेिडू न ि
िीजतज्ज्ञाांिडू न होत असणे , िीज वनर्थमतीचे उवद्दष्ट साध्य न िरु शिल्यामुळे
शासनाने जाहीर िेलेल्या मुख्यमांत्री सौर िृषी िावहनी योजना ि एचव्हीडीएस योजनाांचे
भवितव्य िे खील धोक्यात आलेले असणे शेतीपांपाच्या आवण ३३ िेव्ही उच्चिाब
ग्राहिाांच्या वबलातही सहा टक्क्याांहून अवधि िरिाढ झालेली असली तरीही प्रत्यक्षात
ती िहा टक्क्याांच्या आसपास असणे , िोळशाची टां चाई लक्षात घेऊन मुांबई
उपनगरातील िीज व्यिसाय अिानी इलेस्क्ट्रवसटी, मुांबई या िांपनीने वरलायन्स
इन्राथटट्रक्चरने महागडया िराने िोळसा खरे िी िरणे , सिर महागडया िोळशामुळे
उपनगरातील ३० लाख िीज ग्राहिाांिर सुमारे िोन हजार िोटी रुपयाांची िरिाढीची
िोसळलेली िीज, िीज ग्राहिाांिर पडलेल्या भुििंडामुळे त्याांच्यात पसरलेला तीव्र
असांतोष ि नाराजीची भािना, यािडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य िुलयक्ष, राज्यात
सुरु असलेल्या भारवनयमनाबाबत तात्िाळ तोडगा िाढण्याची आिश्यिता, याबाबत
शासनाने िराियाची िाययिाही ि शासनाची प्रवतक्रीया.”
(७) सिशश्री अब्दुल्लाह खान दुराणी, धनांजय मुांडे, सवतश चव्हाण, विक्रम िाळे ,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साियजवनि महत्िाच्या बाबीिडे सामावजक न्याय
मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"परभणी वजल्यात जात पडताळणी विभागातील अवधिारी, िमय चारी, िलाल
याांनी सांगनमताने चालविलेल्या लुटमारीमुळे, विद्यािी, नोिरिार, लोिप्रवतवनधी याांची
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वपळिणूि होणे , अवधिाऱ्याांनी गरजूांना जात प्रमाणपत्रे िे ण्याऐिजी त्याांच्या विरूध्ि
खोटया तक्रारी वलहून घेणे, बनािट जात प्रमाणपत्रे जोडू न गरजू लाभार्थ्यांना
चौिशीच्या फेऱ्यात अडिविणे ि तीन ते पाच लाख रूपयाांची आर्थिि तडजोड
होताच सुनािणी घेतल्याचे नाटि िरून प्रिरणे वनिाली िाढणे , वजल्हयातील
तहसील िायालयातील िमयचारी, अवधिारी, जात पडताळणी विभागातील
हरपाळिर, िांिना िोचुरे, िुलिणी ि िलाल याांच्या टोळीने आर्थिि िसुली िरून
अडिणूि िेल्या प्रिरणी अनेिाांनी आत्मिहन तक्रारी आांिोलने िरूनही िारिाई न
होणे , जात पडताळणी विभाग, महसूल ि िलाल याांच्यातील सांगनमताने सुरू
असलेल्या लुटमार प्रिरणी लोिप्रवतवनधी याांनी वजल्हावधिारी, परभणी ि सवचि
सामावजि न्याय विभाग याांचेिडे माहे ऑक्टोबर-नोव्हें बर, २०१८ मध्ये ि त्या
िरम्यान लेखी तक्रार नोंििणे , सिरील प्रिरणी िलालाांना अटि होणे मात्र, जात
पडताळणी विभागाचे ि महसूल विभागाचे अवधिारी याांना अटि न होणे तसेच
त्याांच्या मालमत्तेची चौिशी ि त्याांचे वनलांबन बाबत िोणताही सक्षम िारिाई न होणे
याबाबत शासनाने िराियाची िारिाई ि शासनाची प्रवतवक्रया."
आे

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

- मध्यं तर नऊ

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

मुख्यमांत्री.

२.

महसूल, मित ि पुनियसन, साियजवनि बाांधिाम (साियजवनि उपक्रम िगळू न), िृवष
ि फलोत्पािन मांत्री.

३.

वित्त ि वनयोजन, िने मां त्री.

४.

शालेय वशक्षण, क्रीडा ि युिि िल्याण, उच्च ि तांत्र वशक्षण, मरािी भाषा, साांथिृवति
िायय, अल्पसांख्याांि वििास ि िक्फ मांत्री.

५.

गृहवनमाण मांत्री.

६.

ग्रामवििास, मवहला ि बाल वििास मांत्री.

७.

आवििासी वििास मांत्री.

८.

अन्न ि नागरी पुरििा, ग्राहि सांरक्षण, अन्न ि औषध प्रशासन, सांसिीय िायय मांत्री.

९.

िैद्यिीय वशक्षण, जलसांपिा ि लाभक्षेत्र वििास मांत्री.

१०. पवरिहन, खारभूमी वििास मांत्री.
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११. उद्योग, खवनिमय मांत्री.
१२. पयािरण मां त्री.
१३. ऊजा, निीन ि निीिरणीय ऊजा, राज्य उत्पािन शुल्ि मांत्री.
१४. पाणीपुरििा ि थिच्िता मांत्री.
१५. साियजवनि आरोग्य ि िुटुां ब िल्याण मांत्री.
१६. सामावजि न्याय ि विशेष सहाय्य मां त्री.
१७. जलसांधारण, राजवशष्टाचार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगय ि विशेष
मागासप्रिगय िल्याण मां त्री.
१८. रोजगार हमी, पययटन मांत्री.
१९. सहिार, पणन ि िस्त्रोद्योग मांत्री.
२०. पशुसांिधयन, िुग्धवििास ि मत्थयवििास मांत्री.
२१. िामगार, भूिांप पुनियसन, िौशल्य वििास, माजी सैवनिाांचे िल्याण मांत्री.
दहा

: र्ासकीय विधे यके :(क) विधानसभे ने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खं डर्: विचार ि संमत करणे.
(१)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ६० - महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्चर वचवकत्सा
पद्धती (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाेविण्याबाबत सिशश्री. र्रद रणवपसे,
धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांि ६० - महाराष्ट्र ॲक्यूपांक्चर वचवित्सा पद्धती
(सुधारणा) विधेयि, २०१८ खालील सिथयाांच्या प्रिर सवमतीिडे त्यािरील
प्रवतिृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सािर िरण्याचा अनुिेश िे ऊन विचारािय
पािविण्यात यािे."
(१) िैद्यिीय वशक्षण मां त्री.

(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष नेता
तिा वि.प.स.

(३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स.

(४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स.

(५) श्री.हे मांत टिले, वि.प.स.

(६) श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप,
वि.प.स.

(७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स.

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.

(९) ॲड.अवनल परब, वि.प.स.

(१०) श्री.विजय ऊफय भाई वगरिर,
वि.प.स.
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---------------------------------------------------------------------------(२)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ६३ - मुंबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगर पंचायती
ि औद्योवगक नगरी (वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाेविण्याबाबत सिशश्री. धनंजय मुंडे, र्रद
रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांि ६३ - मुांबई महानगरपावलिा, महाराष्ट्र
महानगरपावलिा आवण महाराष्ट्र नगरपवरषिा, नगर पांचायती ि औद्योवगि
नगरी (वतसरी सुधारणा) विधेयि, २०१८ खालील सिथयाांच्या प्रिर
सवमतीिडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सािर िरण्याचा
अनुिेश िे ऊन विचारािय पािविण्यात यािे."
(१) मुख्यमां त्री.

(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष नेता
तिा वि.प.स.

(३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स.

(४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स.

(५) श्री.हे मांत टिले, वि.प.स.

(६) श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप,
वि.प.स.

(७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स.

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.

(९) ॲड.अवनल परब, वि.प.स.

(१०) श्री.विजय ऊफय भाई वगरिर,
वि.प.स.

---------------------------------------------------------------------------(३)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ६७ - भारतीय दं ड संवहता आवण
र्ौजदारी प्रवक्रया संवहता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाेविण्याबाबत श्री. धनंजय मुंडे, वि.प.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांि ६७ - भारतीय िां ड सांवहता आवण फौजिारी
प्रवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयि, २०१८ खालील सिथयाांच्या
प्रिर सवमतीिडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सािर िरण्याचा
अनुिेश िे ऊन विचारािय पािविण्यात यािे."
(१) मुख्यमां त्री.

(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष नेता
तिा वि.प.स.

(३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स.
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(४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स.

(५) श्री.हे मांत टिले, वि.प.स.

(६) श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप,
वि.प.स.

(७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स.

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.

(९) ॲड.अवनल परब, वि.प.स.

(१०) श्री.विजय ऊफय भाई वगरिर,
वि.प.स.

---------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सुधारणेसह संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खं डर्: विचार ि संमत
करणे.
(१)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ६१ - महाराष्ट्र र्ै क्षवणक संस्िा
(र्ुल्क विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाेविण्याबाबत सिशश्री. र्रद रणवपसे,
धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांि ६१ - महाराष्ट्र शैक्षवणि सांथिा (शुल्ि
विवनयमन) (सुधारणा) विधेयि, २०१८ खालील सिथयाांच्या प्रिर सवमतीिडे
त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सािर िरण्याचा अनुिेश िे ऊन
विचारािय पािविण्यात यािे."
(१) शालेय वशक्षण मांत्री.

(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष नेता
तिा वि.प.स.

(३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स.

(४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स.

(५) श्री.हे मांत टिले, वि.प.स.

(६) श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप,
वि.प.स.

(७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स.

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.

(९) ॲड.अवनल परब, वि.प.स.

(१०) श्री.विजय ऊफय भाई वगरिर,
वि.प.स.

---------------------------------------------------------------------------(२)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ६६ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आवण
महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सुधारणा) विधे यक,
२०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाेविण्याबाबत सिशश्री. धनंजय मुंडे, र्रद
रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांि ६६ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र
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वजल्हा पवरषि ि पांचायत सवमती (सुधारणा) विधेयि, २०१८ खालील
सिथयाांच्या प्रिर सवमतीिडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सािर
िरण्याचा अनुिेश िे ऊन विचारािय पािविण्यात यािे."
(१) ग्रामवििास मांत्री.

(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष नेता
तिा वि.प.स.

(३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स.

(४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स.

(५) श्री.हे मांत टिले, वि.प.स.

(६) श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप,
वि.प.स.

(७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स.

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.

(९) ॲड.अवनल परब, वि.प.स.

(१०) श्री.विजय ऊफय भाई वगरिर,
वि.प.स.

---------------------------------------------------------------------------(ग) विधानसभे ने संमत केल्यास – विधे यक विचारात घे णे.
(१)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ६८ - महाराष्ट्र मूल्यिर्कधत कर
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"

(२)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ६९ - महाराष्ट्र मूल्यिर्कधत कर
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१८"
----------------------------------------------------------------------------

अकरा : (क) ॲड.अवनल परब, श्री.प्रविण िरे िर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , सियश्री प्रसाि लाड,
गोपीविसन बाजोवरया, विजय ऊफय भाई वगरिर, रशिद्र फाटि, अवनल सोले, प्रा.डॉ.
तानाजी सािांत, सियश्री वगरीशचांद्र व्यास, नरें द्र िराडे , विप्लि बाजोवरया, विलास
पोतनीस, डॉ.मवनषा िायांिे, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि
–
"मांबई शहर ि उपनगराांचा २०१४ ते २०३४ या िीस िषाचा वििास आराखडा
ि वििास वनयांत्रण वनयमािली तयार िरुन मुांबई महापावलिेने राज्य शासनािडे
पािविणे , मुांबईतील िप्प झालेली वििास िामे सुरू होण्यासािी वििास आराखड्ास
त्िरीत मान्यता िे ण्याची आिश्यिता, राज्यातील शासनाच्या प्रथतावित गृहवनमाण
धोरणाांतगयत म्हाडा िसाहतींना चार चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) अनुज्ञेय िरण्यात
येणे, जुन्या गाळे धारिाांना पुनर्थििासात विमान ३५.०० चौरस मीटर चटई क्षेत्रफळ
(फांवजबल वशिाय) अनुज्ञेय िरण्यात येणे, ज्या इमारतीमध्ये फक्त भाडे िरु रहात
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आहे त, अशा इमारतीतील भाडे िरुांना ५० टक्िे अवधि प्रोत्साहनात्मि चटईक्षेत्र
अनुज्ञेय िरणे, आवशया खांडातील सिात मोठ्या मुांबई शहरातील धारािी येिील
झोपडपट्टी वििास िाययक्रमाांची अांमलबजािणी, मुांबईतील िेंद्र शासनाच्या ि राज्य
शासनाच्या तसेच वनमशासिीय ि खाजगी जवमनीिरील झोपडपट्टींचा ि धोिािायि
इमारतींचा वििास, मुांबईतील बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्थििास, मुांबईतील झोपडपट्टी
िावसयाांना २६९ चौ.फूट ऐिजी ३०० चौ.फूट क्षेत्रफळाांची घरे िे ण्याची िेलेली घोषणा,
मुांबईतील म्हाडाच्या ५६ िसाहतींचा पुनर्थििास ि या िसाहतीमधील ५० िषापूिीच्या
मल:वनसारण िावहन्या त्िरीत िुरुथत िरण्याची आिश्यिता, पुनर्थििास प्रिल्पाांमधून
वििासिाांनी भाडे िरुांना िे ण्यात येत असलेले धनािे श न िटणे, पुनर्थििासाची अनेि
िामे सुरू न होणे अििा अनेि िषांपासून अधय िट स्थितीत पुनर्थििास पडू न असणे ,
महानगरपावलिा क्षेत्रातील ५०० चौ.फूटापयिंतच्या घराांना मालमत्ता िर माफ
िरण्याचा ि ५०० ते ७०० चौ. फूटाांच्या घराांना मालमत्ता िरामध्ये सिलत
िे ण्याबाबतचा िराि मुांबई महानगरपावलिेने ि िाणे महानगरपावलिेने मांजूर िरुन
महापौराांच्या थिाक्षरीने मा.मुख्यमां त्री महोियाांना पािविणे , तिावप, आयुक्ताांनी या
सांिभात नगरवििास विभागािडे आपले अवभप्राय न िळविणे, मुांबईतील िाही
लोिप्रवतवनधींनी नगरवििास विभागाच्या सवचिाांना विनाांि ३० ऑक्टोबर, २०१८
रोजी लेखी वनिेिन िे ऊन महानगरपावलिा प्रशासनाने राज्य शासनाला तातडीने
अहिाल सािर िरण्याबाबत वनिे श िे ण्याची मागणी िरणे, िाांद्रे-पूिय येिील शासिीय
अवधिारी-िमयचारी याांना विलेल्या वनिासथिानाांच्या जागेिर मालिी हक्िाने
वनिासथिाने बाांधून िे ण्याची मागणी, राज्य शासिीय अवधिारी-िमयचाऱ्याांना सातव्या
िेतन आयोगाची वििाळीपूिी लागू िरण्याबाबत शासनाने िेलेली घोषणा, सातव्या
िेतन आयोगाच्या वशफारशी त्िरे ने लागू िरण्याची आिश्यिता, याबाबत शासनाने
िेलेली ि िराियाची िाययिाही ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."
(ख) (मं गळिार, वदनांक २० नोव्हें बर, गुरुिार, वदनांक २२ नोव्हें बर ि सोमिार,
वदनांक २६ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
श्री. सुरेर् धस, ॲड. अवनल परब, श्री. प्रविण िरे िर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
सियश्री वनलय नाईि, गोपीविसन बाजोवरया, प्रा.अवनल सोले, श्री.रशिद्र फाटि,
श्रीमती स्थमता िाघ, प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, सियश्री रामराि पाटील, नरें द्र िराडे , प्रसाि
लाड, विप्लि बाजोवरया, सुवजतशसह िािूर, विलास पोतनीस, अरुणभाऊ अडसड,
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डॉ.मवनषा िायांिे, डॉ.पवरणय फुिे, सियश्री रामिास आांबटिर, चांिभ
ु ाई पटे ल,
ॲड.वनरां जन डािखरे , सियश्री रमे श पाटील, विजय ऊफय भाई वगरिर, वगरीशचांद्र
व्यास, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
''सन २०१८ च्या खरीप हां गामामध्ये राज्यातील २६ वजल्हयाांमध्ये
गांभीर िुष्िाळ ि ११२ तालुक्याांमध्ये मध्यम िुष्िाळ विनाांि ३१ ऑक्टोबर,
२०१८ पासून राज्य शासनाने घोवषत िेला असणे , िुष्िाळाचे नैसर्थगि
सांिट िुर िरण्याच्या दृष्टीने ि िुष्िाळग्रथत भागातील नागवरिाांना सोयीसुविधा उपलब्ध िरण्याच्या दृष्टीने वनयोजन िरण्यािवरता राज्य
शासनािडू न मांत्रीमांडळ उपसवमती नेमण्यात आली असणे , मा. मुख्यमांत्री ि
मांत्रीमां डळातील त्याांच्या अनेि सहिारी मांत्रयाांनी िुष्िाळी भागाचा िौरा
िरुन ि थिावनि प्रशासनािडू न तेिील नागवरिाांना पुरविण्यात येणाऱ्या
सोयी-सुविधाांची प्रत्यक्ष पाहणी िरुन िुष्िाळाचा सामना युध्िपातळीिर
िरण्याच्या दृष्टीने प्रशासनास िुष्िाळ वनिारण्याची िामे प्राधान्याने पूणय
िरण्यािवरता आिे श िे ण्यात आले असणे , िुष्िाळ वनिारण्यािवरता
िेंद्रािडू न आर्थिि मित वमळविण्याचे शासनाचे प्रयत्न असणे , िेंद्राच्या
'नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरिाथटींग' या सांथिे िडू न राज्यातील सिय
गािाांतील पाण्याची सद्यःस्थिती, पाण्याची पातळी, वपिाांची पवरस्थिती
इत्यािी सिय बाबींचे उपगृहाच्या माध्यमातून सिेक्षण िरुन त्याप्रमाणे
िुष्िाळ वनिारण्याचे िायय िायास्न्ित िरण्यात आले असणे , राज्यातील
२० हजार गािाांमध्ये वपिाांची आणे िारी सरासरी ५० पैशाांपेक्षा िमी असून
सुमारे २०० तालुक्याांिर िुष्िाळचे सािट असणे , विशेषतः मराििाडयात
अत्यल्प पाऊस झाल्याने मराििाडयातील ८ हजार ५२५ गािाांपैिी ३
हजार ५७७ म्हणजे ४२ टक्िे गािाांची आणेिारी ५० पैशाांपेक्षा िमी
असणे , विद्यमान शासन सत्तेत आल्यानांतर मराििाड्ातील िुष्िाळी
पट्टयासािी सुमारे ८ हजार िोटी रुपये खचय िरण्यात येणे, मराििाडयात
जलयुक्त वशिाराची िामे मोिया प्रमाणािर होऊनही त्या भागात पाऊस न
झाल्याने ि त्यामुळे जलयुक्त वशिारामध्ये पाणी जमा होऊ न शिल्याने त्या
भागात पाण्याची भीषण समथया वनमाण होणे , राज्याच्या विविध भागातील
पजयन्यमान, पीि पवरस्थिती, भूजल पातळी आिींची मावहती एिवत्रत िरुन
त्याांचे विश्लेषण िरण्यासािी ि त्याला आधुवनि तांत्रज्ञानाची जोड
िे ण्यासािी शासनाच्या मित ि पुनियसन विभागािडू न 'महामित' या
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सांिेतथिळाची वनर्थमती िरण्यात येणे, राज्यातील आत्महत्याग्रथत िुष्िाळी
वजल्हयाांिवरता नानाजी िे शमुख िृषी सांजीिनी योजनेंतगयत ३०० िोटींच्या
िार्थषि िृती आराखडयास प्रशासिीय मांजुरी िे ण्यात येऊन तो िायास्न्ित
िेला असणे , या प्रिल्पाांतगयत मराििाडा ि वििभातील क्षारयुक्त जमीन
असणाऱ्या गािाांमध्ये शेतिऱ्याांचे िृषी उत्पन्न िाढविण्यासािी आवण
गािातील जमीनीचे मृि सांिधय न िरण्यासािी वनयोजन िरण्यात येणे,
िुष्िाळ जाहीर झालेल्या तालुक्याांमध्ये जमीन महसुलातून सुट, सहिारी
िजाचे पुनगयिन, शेती वनगवडत िजाच्या िसुलीस थिवगती, िृषीपांपाच्या
चालु वबलामध्ये ३३.५ टक्िे सुट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या
पवरक्षा शुल्िात माफी, एसटी प्रिास सिलत, रोहयो अांतगयत िामाच्या
वनिषात िाही प्रमाणात वशविलता, आिश्यि तेिे वपण्याचे पाणी
पुरविण्यासािी टँ िरचा िापर ि टां चाई जाहीर झालेल्या गािाांमध्ये शेतियाांच्या शेतपांपाची िीज जोडणी खांवडत न िरणे इत्यािी बाबीं राज्य
शासनािडू न जाहीर झाल्या असणे , नैसर्थगि असमतोलपणामुळे राज्यात
वनमाण होणाऱ्या िुष्िाळािर िायमथिरुपी उपाययोजना िरण्यासािी ि
शेतिऱ्याांना िजय घेण्याची आिश्यिता न पडता त्याांना थिािलांबी
बनविण्यासािी शासनािडू न िुरगामी धोरण आखण्यात येणे, जलयुक्त
वशिाराची सांिल्पना अांमलात आणून राज्यातील बहुताांश भागातील
पाण्याचे िुर्थभक्ष िमी िरण्याचा शासनाचा प्रयत्न, िुष्िाळग्रथत भागातील
नागवरिाांना अवधिावधि सोयी-सुविधा िे ण्याच्या दृष्टीने िराियाची
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."
(ग) (गुरुिार, वदनांक २२ नोव्हें बर ि सोमिार, वदनांक २६ नोव्हें बर, २०१८
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिशश्री धनंजय मुंडे, शरि रणवपसे, हे मांत टिले, अशोि ऊफय भाई जगताप, जयांत
पाटील, आर्थि.अनांत गाडगीळ, श्री.िवपल पाटील, प्रा.जोगेंद्र ििाडे , सियश्री विरण
पािसिर, जनािय न चाांिरू िर, विक्रम िाळे , सतेज ऊफय बांटी पाटील, सवतश चव्हाण,
चांद्रिाांत रघुिांशी, श्रीमती विद्या चव्हाण, सियश्री अमरीशभाई पटे ल, अब्िुल्लाह खान
िुराणी, डॉ.सुधीर ताांबे, सियश्री आनांि िािुर, अमरनाि राजुरिर, प्रिाश गजवभये,
सुभाष झाांबड, ॲड. राहुल नािेिर, सियश्री हवरशसग रािोड, ख्िाजा बेग, आनांिराि
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पाटील, रामराि िडिुते, ॲड. हुथनबानू खवलफे, सियश्री जगन्नाि शशिे , मोहनराि
ििम, अवनिेत तटिरे , डॉ.िजाहात वमझा, सियश्री.बाळाराम पाटील, अवनल भोसले,
वि.प.स. यांचा 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 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
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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, 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.
बारा

: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ेकीच्या र्े िटी) –
(१)

श्री. जगन्नाि शर्दे , वि.प.स.
"मौजे जांभळ
ु
(ता.कल्याण, वज.ेाणे) ये िील जमीन डॉ.बी.आर.
आंबेडकर प्रवतष्ट्ेान संस्िे स दे ण्याबाबत" या विषयािरील श्री.जगन्नाि शशिे ि इतर
वि.प.स. याांचा ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ३८०१६ ला विनाांि २० माचय, २०१८ रोजी
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विलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱ्या बाबींिर चचा उपस्थित िरतील.
(२) श्री.हवरशसग राेोड, वि.प.स.
"राज्यातील ओबीसी समाजाच्या जातवनहाय जनगणना ि इतर
मागण्याबाबत" या विषयािरील श्री.हवरशसग रािोड, वि.प.स. याांचा ताराांवित प्रश्न
क्रमाांि ४१४४५ ला विनाांि १९ जुलै, २०१८ रोजी विलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱ्या
बाबींिर चचा उपस्थित िरतील.
विधान भिन,
मुांबई,
विनाांि : २६ नोव्हें बर, २०१८.

डॉ.अनंत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषि.
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