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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११९९  विसेंबरविसेंबर  २०१९२०१९    

(सकाळी (सकाळी ०९०९--०० ०० ते ते ११११--३०३०  िाजेपयंत)िाजेपयंत)  
  
  

  राज्यपालाांच्या अवििाषणािर चचा पढेु सरुू ि मखु्यमांत्री याांचे उत्तर 

  
((दपुारी दपुारी १२१२--०० ०० िाजता)िाजता)  

 

एक : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 
  (१) मखु्यमांत्री : "महाराष्ट्र राज्य माहहती आयोगाचा हिनाांक १ 

जानेवारी ते ३१ हिसेंबर, २०१७ या कालावधीतील 
बारावा वार्षिक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) वनयोजन ि 
जलसांपदा मांत्री 

: (क) "हविभभ हवकास मांिळ, नागपूर, मराठवािा 
हवकास मांिळ, औरांगाबाि आहि उवभहरत 
महाराष्ट्र हवकास मांिळ, म ांबई याांचा सन 
२०१८-२०१९ या विाचा वार्षिक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "गोिावरी मराठवािा पाटबांधारे हवकास 

महामांिळ, औरांगाबाि याांचा सन २०१४-
२०१५ व सन २०१५-२०१६ या विांचे 

स्वतांत्र लेखापरीक्षा व सन २०१६-२०१७ या 
विाचा वार्षिक लेखा अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) "कोंकि पाटबांधारे हवकास महामांिळ, ठािे 
याांचा सन २०१६-२०१७ या कालावधीच्या 
लेख्यावरील भारताचे हनयांत्रि व 
महालेखापाल याांचा स्वतांत्र लेखापहरक्षा 
अहवाल" व "सन २०१६-२०१७ या विाचा 
हवत्तीय अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "तापी पाटबांधारे हवकास महामांिळ, जळगाव 
याांचा सन २०१६-२०१७ या विाचा स्वतांत्र 
लेखापरीक्षा अहवाल व सन २०१७-२०१८ 
या विाचा वीसावा वार्षिक हवत्तीय अहवाल" 
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सभागृहासमोर ठेवतील. 
     (ङ) "महाराष्ट्र कृष्ट्िा खोरे हवकास महामांिळ, 

प िे याांचा सन २०१७-२०१८ या विाचे े
वार्षिक लेखे व त्यावरील महालेखापाल 
(लेखापहरक्षा-१) महाराष्ट्र याांचा स्वतांत्र 
लेखापरीक्षि अहवाल व अन पालन 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) िस्त्त्रोद्योग मांत्री  "महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामांिळ मयाहित याांचा 
सन २०१७-२०१८ या विाचा बावन्नावा वार्षिक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

दोन : "अशासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
तीन : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 

  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
  (१) श्री.वनरांजन िािखरे, वव.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 

महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक १ र्र नगरविकास मांत्री निरे्दि 
करतील :- 

         "म ांबईमधील छत्रपती हिवाजी महाराज आांतरराष्ट्रीय हवमानतळाला 
लागून असलेल्या हमठी निीच्या हकनारी धावपट्टीला लागून असलेल्या सांरक्षि 
भभतीचे काम अधभवट स्वरूपात असल्याम ळे ि र्भटना र्िण्याची िक्यता हनमाि 
होिे." 

  (२) श्री.बाळाराम पाटील, वव.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक २ र्र शालेय वशक्षण मांत्री निरे्दि 
करतील :- 

   "१९ सप्टेंबर, २०१६ च्या िासन हनिभयान सार अन िान रे्त असलेल्या 
िाळाांना प्रचहलत हनयमान सार अन िान िेण्यात यावे अिी होत असलेली 
मागिी." 

  (३) सिवश्री दत्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, श्रीकाांत िेिपाांिे, हकिोर िरािे, 
वव.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना 
क्रमाांक ४ र्र शालेय वशक्षण मांत्री निरे्दि करतील :- 

          "राज्यातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी साठी हनय क्त हिक्षकाांना पिवीधर वेतन 
श्रेिी िेिेबाबत." 

  (४) श्री.नागोराि गाणार, वव.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 



 

3 
 

महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक ३ र्र वित्त मांत्री निरे्दि करतील :- 
         "राज्यातील सवभ खाजगी अन िाहनत, हवना अन िाहनत, अांित: अन िाहनत 

त कियाांवर १ नोव्हेंबर २००५ व नांतर हनय क्त झालेल्या हिक्षक व हिक्षकेत्तर 
कमभचाऱयाांना ज नी पेंिन योजना लागू करण्याबाबत." 

चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) आर्कक.अनांत गािगीळ, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक महत्वाच्या 

बाबीकिे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
        "म ांबई-प िे यासारख्या प्रम ख िहराांमधून नोकरिार तरुि व 

हवद्यार्थ्यांमध्ये अांमली पिार्थांचे व्यसन वाढिे, सांर्हटत ग न्हेगाराांद्वारे 
महाहवद्यालयातील तरुि-तरुिींना या महाजलात ओढण्यात येिे, या विामध्ये 
प िे पोहलसाांकिून २ कोटी रुपयाांची ब्राऊन ि गर, कोकेन, गाांजा, हेरॉइन जप्त 
करण्यात येिे, मेफेड्रोन सारखे पिार्थभ औिधाांच्या नावाखाली सहजगत्या 
उपलब्ध होिे, वाढहिवस अर्थवा न्य  इयर यासारख्याचे हनहमत्त करुन तरुिाांना 
नकळत पेयातून द्रव्य िेत त्याची चटक लावण्यात येिे, प ण्यातील कोंढवा, 
कोरेगाव पाकभ पासून म ांबईतील िहहसर-क लाबा यासारख्या पहरसरात नायजेरीन 
नागरीकाांकिून मोठया प्रमािात ड्रग्सचा व्यवहार होिे, याप्रकरिी एका 
ऑस्रहेलयन नागरीकाला अटक करताच कोटयवधी रुपयाांच्या एल.सी.िी. 
च्या १५०० हून अहधक पट्टया हमळिे, त्याच्या उलटतपासिीमध्ये 
उिवाउिवीची उत्तर हमळिे, ड्रग्सच्या व्यवहारात मोठया प्रमािात परिेिी 
नागरीक असल्याने पोहलसाांना कारवाई करताना अिचिी येिे, िाखल 
होिाऱ या प्रकरिाांच्या सांख्येत हिवसेंहिवस वाढ होिे, ही बाब अत्यांत गांभीर 
असल्याने याप्रकरिी िासनाने तातिीने कारवाई करण्याची आवश्यकता व 
याबाबत िासनाची प्रहतहिया." 

  (२) सिवश्री वगरीशचांद्र व्यास, नागोराव गािार, प्रा. अहनल सोले, श्री. रामिास 
आांबटकर, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक महत्वाच्या बाबीकिे 
नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नागपूर स धार प्रन्यास अांतगभत सन २०१२-२०१३ मध्ये नागपूर 
िहरातील पूवभ पश्श्चम, उत्तर, िहक्षि या सवभ भागात वृक्ष रोपिाचा कायभिम 
हाती रे्ण्यात आलेला असिे, या कायभिमाकरीता येिारा खचभ १९ कोटी पेक्षा 
जास्त रकमेचा असल्याम ळे याबाबत टेंिर मागहवण्यात येिे, याबाबत अनेक 
कां पन्याांनी टेंिर भरले असताना इतर कां पन्याांना िावलून प िे येर्थील 
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बी.व्ही.जी. कां पनीला वाढीव िराने टेंिर िेण्यात येिे, यावरूनच या 
कां त्राटामध्ये ना.स .प्र. अहधकाऱ याांचे हात ग ांतलेले असल्याचे हिसून येिे, १ लक्ष 
६० हजार झािे लावण्याचा उपिम जर ना.स .प्र. ने पूिभ केला असता तर 
नागपूरच्या भौगोहलक के्षत्रफळाचा हवचार करता नागपूर िहर सांपूिभ हहरवे गार 
झाले असते, परांत  प्रत्यक्षात १ लक्ष ६० हजार झािे नागपूर िहरात 
लावण्यातच आलेली नसल्याचे हिसून येिे, कां पनीला हे वृक्ष चार महहन्याांच्या 
कालावधीत लावावयाचे अपेहक्षत असिे, त्याप्रमािे िर हिविी साधारि 
१३३० वृक्ष लागवि करिे गरजेचे असिे, मात्र ते झालेले हिसत नसिे, सवभ 
वृक्षाांच्या सांरक्षिासाठी री गािभ लाविे गरजेचे होते व ते कां त्राटामध्ये नमूि 
असिे, परांत  क ठेही री गािभ लावलेला नसिे, कां त्राटा प्रमािे जर री गािभ 
चोरीला गेले अर्थवा तोिफोि होऊन न कसान झाले तर ते सात हिवसाांत 
स्वखचाने बिलून िेिे गरजेचे असिे, परांत  आजहमतीस रोवलेल्या बह ताांि 
झािाांना री गािभच नसिे, म्हिजेच री गािभ बसवलेले नसून याबाबतची 
रक्कम काम न करताच उचल करण्यात येिे, सिर कां त्राटामध्ये जर उपरोक्त 
प्रमािे कायभवाही करण्यात आली नाही तर त्याबाबत कां त्राटिाराला िररोज 
प्रत्येक झािामागे ३००० रुपये िांि ठोठावण्याची तरतूि असिे, असेही नास प्रने 
केलेले नसिे, सिर हनहविेची िेयके अहधकार नसताना नास प्रच्या सांबांहधत 
अहधकाऱ याांनी मांजूर करिे व काम झाले नसताना ही रक्कम कां त्राटिाराला 
अिा करण्यात येिे मूळात नास प्रने कां त्राट हिलेल्या बी.व्ही.जी. कां पनीने 
१,६०,००० वृक्षाांची रोपिे केलेलीच नसिे, जर असे केले असते व झािे जरी 
मृत झाली असती तरी १,६०,००० वृक्षाांपैकी अनेक वृक्षाांची री गािभ जागेवर 
उभी राहहली असती परांत  असेही प्रत्यक्षपिे हिसत नसिे, एकां िरीत नास प्र ने 
वृक्षारोपिासाठी काढलेले १९ कोटी रुपयाांचे टेंिर व त्यानांतर वृक्षारोपि व 
त्यातील ५० टक्के झािे मृत झाली आहे असे िाखविे, हा बनावटीचा प्रकार 
असून नास प्र व बी.व्ही.जी. कां पनी, प िे याांनी सांगनमताने फसविूक केलेली 
असून १९ कोटी रुपयाांचा भ्रष्ट्टाचार केला असिे, त्याम ळे सिर प्रकरिी 
नास प्रचे अहधकारी व सांबांधीत कां पनीवर फसवेहगरीचा ग न्हा िाखल करून व 
चौकिी करून सांबांधीताांना हनलांहबत करून बितफभ  करण्याची गरज असिे, 
त्या अन िांगाने िासनाने तातिीने करावयाची कायभवाही व प्रहतहिया." 

  (३) सिवश्री विजय ऊर्व  िाई वगरकर, प्रहवि िरेकर, रामहनवास भसह, रमेििािा 
पाटील, श्रीमती श्स्मता वार्, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक 
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महत्वाच्या बाबीकिे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
   "म ांबईतील वरळी स्मिानभूमी येरे्थ भारतरत्न िॉ. बाबासाहेब 

आांबेिकर याांच्या पत्नी माता रमाई याांचे हिनाांक २७ मे, १९३५ रोजी 
अांत्यसांस्कार करण्यात आलेले असिे, यावेळी स्वत: िॉ. बाबासाहेब 
आांबेिकर उपश्स्र्थत असल्याची बाब हनििभनास येिे, ही बाब लक्षात रे्ता 
महाराष्ट्र िासनाकिून भारतरत्न िॉ. बाबासाहेब आांबेिकर याांच्या १२५ व्या 
जयांतीहनहमत्त सिर हठकािी माता रमाई स्मारक उभारण्यासाठी रु. १.०० कोटी 
इतका हनधी मांजूर करण्यात येिे, याबाबत हवहधमांिळ अहधवेिन २०१८ 
िरम्यान हिनाांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी मा. तत्कालीन म ख्यमांत्री 
याांच्यासोबत हवधानभवनात झालेल्या बैठकीमध्ये सिर स्मारक उभारण्यासाठी 
म ांबई महानगरपाहलकेने सवभ परवानग्या द्याव्यात असे मा. तत्कालीन म ख्यमांत्री 
याांच्याकिून  हनिेिीत करण्यात येिे, यानांतर उपरोक्त हवियाबाबत हिनाांक 
१८ जानेवारी, २०१९ रोजी मा. तत्कालीन महापाहलका आय क्त याांच्या सोबत 
झालेल्या बैठकीमध्ये हे स्मारक उभारण्याबाबत महापाहलका लवकरात 
लवकर सवभ परवानग्या िेईल असे आश्वासन िेण्यात येिे, परांत  अद्यापपयंत 
याबाबत क ठल्याच प्रकारची कायभवाही महापाहलकेमाफभ त करण्यात न येिे, 
याम ळे तेर्थील नागहरकाांमध्ये िासनाप्रती पसरलेला तीव्र असांतोि, सिर 
हठकािी माता रमाई स्मारक उभारण्यासाठी महापाहलकेने सवभ परवानग्या 
लवकरात लवकर द्याव्यात असे िासनाने महापाहलकेला हनिेि िेण्याची 
आवश्यकता, याबाबत िासनाने केलेली व करावयाची उपाययोजना, याबाबत 
िासनाची प्रहतहिया व भूहमका." 

  (४) िॉ. सधुीर ताांबे, सवभश्री िरि रिहपसे, अिोक ऊफभ  भाई जगताप, रामहरी 
रुपनवर, अॅि. ह स्नबानू खहलफे, िॉ. वजाहत हमझा, सवभश्री हविम काळे, श्री 
ित्तात्रय सावांत, श्री बाळाराम पाटील, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व 
सावभजहनक महत्वाच्या बाबीकिे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   “राज्य मांत्रीमांिळाने हिनाांक २९ मे, २०१८ रोजी राज्यातील 
नगरपहरििा, नगरपांचायत के्षत्रातील अनहधकृत बाांधकामाची िास्ती 
कळहवण्याबाबत हनिभय रे्ण्यात येिे, त्यान सार महाराष्ट्र नगरपहरििा, 
नगरपांचायती व औद्योहगक नगरी अहधहनयम १९६५ मध्ये कलम १८९-अ, या 
कलमामध्ये स धारिा करण्यात येऊन अनहधकृत बाांधकामाची िास्ती 
ठरहवताना ६०० चौ.फूटापयंत हनवासी बाांधकामावर प्रहतविी कोितीही िास्ती 
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आकारण्यात येिार नसून ६०१ ते १००० चौ.फू.पयंतच्या हनवासी बाांधकामाांना 
प्रहतविी मालमत्ता कराचे ५० टक्के िराने िास्ती आकारण्यात येईल तसेच 
१००१ चौ.फूटाप ढील हनवासी बाांधकामावर सध्याच्या िरान सार म्हिजेच 
मालमत्ता कराचे ि प्पट िराने िास्ती आकारण्यात येईल, असा हनिभय रे्ण्यात 
येिे, या हनिभयाम ळे अनहधकृत बाांधकामाच्या िास्तीबाबतच्या स धारिा पाहता 
यामध्ये स सूत्रता व स स्पष्ट्टता नसिे तसेच याम ळे िास्ती लागू असिाऱया 
अनहधकृत मालमत्ता धारकाांना हिलासा न हमळिे, या िासनाच्या हनिभयाम ळे 
सवभसामान्य जनतेमध्ये पसरलेली तीव्र असांतोिाची भावना, याबाबत िासनाने 
प नर्षवचार करुन म ांबई महानगरपाहलका अहधहनयम, महाराष्ट्र 
महानगरपाहलका अहधहनयम व महाराष्ट्र महानगरपहरििा, नगरपांचायती व 
औद्योहगक नगरी या अहधहनयमाांमध्ये स सूत्रता आिण्याची गरज, तसेच म ांबई 
सावभजहनक हवश्वस्त सांस्र्था अहधहनयम अांतगभत नोंििीकृत असिाऱया 
िैक्षहिक सांस्र्था, वैद्यकीय सेवा, धमािाय सांस्र्था, चॅहरटेबल रस्ट, धार्षमक 
स्र्थळे इत्यािींच्या बाांधकामाबाबत िेव्हलपमेंट कां रोल व प्रमोिन अहधहनयम, 
२०१३ न सार योग्य असेल परांत  काही अपहरहायभ कारिास्तव हवकास 
प्राहधकरिाची बाांधकाम परवानगी रे्तलेली नसेल अिा हनयमान सार 
असिाऱया परांत  परवानगी न रे्तलेल्या बाांधकामाांबाबत िास्ती पूिभपिे माफ 
करण्याची व १ ते १००० चौ.फूटापयंत हनवासी अहधकृत बाांधकामावरील 
िास्ती पूिभपिे माफ करण्याबाबत व १००० चौ.फ टाप ढील बाांधकामावर 
हवकासकराच्या ठराहवक रक्कम िांि स्वरुपात आकारुन सिर बाांधकाम 
कायमस्वरुपी हनयहमत करण्याबाबत अहधहनयमात स धारिा करण्याची हनताांत 
आवश्यकता व याबाबत िासनाची प्रहतहिया." 

 
  (५) श्री. प्रकाश गजविये, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक महत्वाच्या 

बाबीकिे सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्यय्यय मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
   "धम्मचि प्रवतभन हिनाच्या म ख्य सोहळयात लाखो लोकाांच्या समोर 

हिक्षाभूमीच्या हवकासासाठी ४० कोटी रूपयाांचा धनािेि नागपूर स धार 
प्रन्यासला प्रिान करण्यात आलेला असिे, परांत  या हनधीला प्रिासकीय 
मांज रीच प्रिान करण्यात आलेली नसिे, सामाहजक न्याय हवभागातफे िेण्यात 
आलेला हा हनधी अनेक महहन्याांपासून प्रिासकीय मांज रीसाठी अिकून 
पिलेली असिे, हिक्षाभूमीचा जागहतक स्तरावर हवकास करण्यासाठी ३२५ 
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कोटी रूपयाांची हवकास योजना तयार करण्यात आलेली असिे, त्यातील ४० 
कोटी रूपयाचा हा धनािेि असिे, िासनाने हिलेला धनािेि परत आला 
अिी माहहती असिे, माजी म ख्यमांत्री याांनी ४० कोटी रुपयाचा हनधी 
हिक्षाभूमीला िेण्याबाबतचे आिेि करिे व म ख्य सहचवाांच्या अध्यक्षतेखाली 
उच्चाहधकार सहमती नेमलेली असिे, परांत  अजूनही हनधी िेण्याबाबतचा 
हनिभय सहमतीने प्रलांहबत ठेविे हा अन्याय झालेला असिे, हिक्षाभूमीिी 
सांबांहधत प्रत्येक काम रेंगाळत असल्याने राज्यातील समस्त आांबेिकरी 
जनतेमध्ये तीव्र असांतोि व हचिीची भावना हनमाि झालेली असिे, याबाबत 
िासनाने केलेली वा करावयाची कायभवाही व िासनाची प्रहतहिया." 

  (६) श्री. बाळाराम पाटील, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक महत्वाच्या 
बाबीकिे अन् न ि नागरी परुिठा आवण ग्राहक सांरक्षण मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "रायगि हजल्हयासाठी लक्ष हनधारीत सावभजहनक हवतरि व्यवस्रे्थ 
अांतगभत हजल्याहधकारी तर्था अध्यक्ष हजल्हास्तरीय सहमती, रायगि 
याांच्याकिून सन २०१७ ते २०२० या कालावधीकरीता अन्न धान्य वाहतूकीचे 
कां त्राट हनश्श्चत करण्याकरीता हिनाांक १९ जून, २०१७ रोजी हनहविा सूचना 
जाहीरात प्रहसद्ध करण्यात येिे व हनहविा सािर करण्याचे अांहतम हिनाांक २९ 
जून, २०१७ असिे, सिर वाहतूक कां त्राट हनश्श्चत करण्याकरीता तीन हनहविा 
आवश्यक असिे, परांत  उक्त कालावधीमध्ये तीन हनहविा न आल्याम ळे प्रर्थम 
िोन वेळा म ितवाढ िेण्यात येिे, िोन म ितीनांतरही तीन पेक्षा कमी मात्र 
हकमान एक हनहविा प्राप्त झाल्यास हलफाफा उर्िण्याची प ढील कायभवाही 
हनहविा मागहवण्याऱया अहधकाऱ याांनी करून पात्र हनहविाधारक याांच्या हनहविा 
मांजूरीचे हनिभय रे्ऊन तसे िासनास अवगत करण्याची आवश्यकता 
असतानाही सिर कामाच्या पाच वेळा हनहविा काढून िासनाच्या हनयमाांचे 
उल्लर्ांन करून मे. मारूती कन््य मसभ को.ऑप.होलसेल अॅण्ि हरटेल स्टोअसभ 
हल. अांधेरी याांची हनहविा मांजूर करण्यात येिे, परांत  मांजूर करण्यात आलेल्या 
सिर सांस्रे्थचे कायभके्षत्र केवळ बृहन्म ांबई व उपनगर असून बृहन्म ांबई व्यहतहरक्त 
इतर हजल्यामध्ये काम करण्यासाठी हनयमावलीमध्ये बिल केल्याचे भकवा 
स धारीत हनयमावली तयार केल्याचे आढळून न आल्याम ळे मा. हजल्हा 
उपहनबांधक, रायगि याांचेद्वारे सिर सांस्र्था ही रायगि हजल्यातील वाहतूक 
हनहविेसाठी अपात्र ठरत असल्याचे साांगण्यात येिे, सिर सांस्रे्थने हनहविेत 
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सािर केलेल्या वाहनाांचे मालक हे सांस्रे्थचे रहजस्टर सभासि असल्याबाबत 
सभासिाांच्या यािीची म ळ प्रत रहजस्टर सक्षम अहधकारी याांचेकिून प्रमाहित 
करण्यात न येिे, वार्षिक ताळमेळ पत्रकाांमध्ये वाहतूकीच्या उत्पन्नाबाबत मे. 
मारूती कन््य मसभ को.ऑप.होलसेल अॅण्ि हरटेल स्टोअसभ हल. अांधेरी याांनी 
च कीचे हहिोब सािर केलेले असिे, त्याांनी सांस्रे्थच्या उत्पन्नाबाबत आयकर 
भरल्याचे भकवा आयकर परताव्याचे कागिपत्र सािर न करिे, परांत  मे. 
मारूती कन्झ मसभ को. ऑप. होलसेल अॅण्ि हरटेल स्टोअसभ हल. अांधेरी याांच्या 
असलेल्या तू्रटी प्रमािेच हिएटीव्ह कन््य मसभ को.ऑफ.सोसा. या सांस्रे्थनेही 
कागिपत्राांची पूतभता न केल्याम ळे त्याांची हनहविा रद्द करण्यात येिे, परांत  मे. 
मारूती कन््य मसभ को.ऑप.होलसेल अॅण्ि हरटेल स्टोअसभ हल. अांधेरी याांची 
हनहविा मांजूर करण्यात येवून ओमकार रान्सपोटभ या सांस्रे्थवर अन्याय होिे 
ओमकार रान्सपोटभ या सांस्रे्थने सन २०११ व सन २०१४-१५ या कालावधीमध्ये 
िासनाकिून वाटप होिाऱ या अन्नधान्य वाहतूकीचे काम प्रामाहिकपिे करिे, 
याम ळे पात्र नसलेल्या मे. मारूती कन््य मसभ को.ऑप.होलसेल अॅण्ि हरटेल 
स्टोअसभ हल. अांधेरी या सांस्रे्थच्या मांजूर करण्यात आलेल्या हनहविेसांिभात 
तात्काळ चौकिी करून सांबांहधत सांस्रे्थला न्याय िेण्याची आवश्यकता, 
यासाठी िासनाने करावयाची कायभवाही व ठोस उपाययोजना." 

  (७) सिवश्री दत्तात्रय सािांत, श्रीकाांत िेिपाांिे, बाळाराम पाटील, हकिोर िरािे, 
वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक महत्वाच्या बाबीकिे शालेय 
वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "हिक्षक हा िेिाची भावी हपढी, स जाि व स सांस्कृत नागहरक  
बनहवण्याचा प्रयत्न करीत असिे,हिक्षकाांच्या ज्ञानिानाच्या प्रहियेत अिर्थळे 
हनमाि होऊ नये यासाठी राज्य सरकारमाफभ त हिक्षकाांना हवहवध सेवा उपलब्ध 
करुन िेण्यात येत असिे, उिा.महागाई भते्त, र्रभािे, पेन्िन योजना, वैद्यकीय 
प्रहतपूती यासारखे लाभ िेण्यात येत असिे,हिक्षक व त्याांचे आई, विील पत्नी 
म ले याांच्या उपचारासाठी राज्य सरकार माफभ त वैद्यकीय स हवधा उपलब्ध करुन 
िेण्यात येत असिे, सिर िेण्यात येत असिारी वैद्यकीय िेयक प्रहतप ती 
योजना ही अत्यांत वेळखाऊ व तापिायक असिे, हिक्षकाांनी सािर केलेली 
वैद्यकीय िेयक गेल्या तीन ते चार विापासून प्रलांहबत असिे, वैद्यकीय िेयके 
मांजूर करुन रे्िेसाठी प्रत्येक टेबलावरील सांबांहधताकिून हिक्षकाांची आर्षर्थक 
हपळविूक करण्यात येत असिे, हिक्षकाांना वैद्यहकय िेयक मांजूर करुन 
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रे्ण्यासाठी वारांवार सरकारी कायालयाकिे जावे लागत असिे, यातून त्याांना 
प्रचांि अिा मानहसक व आर्षर्थक त्रासाला सामोरे जावे लागिे, हिक्षकाांना 
कॅिलेस मेहिकल योजना हमळिेबाबत हिक्षक सांर्टनाकिून वारांवार मागिी 
करण्यात येिे, यासाठी हवहवध हठकािी मोचे, आांिोलने करिे तसेच मा. 
हिक्षि मांत्री याांनी कॅिलेस योजना चालू करिे बाबत अहभवचन िेिे, 
त्यान सार सवभ के्षहत्रय अहधकाऱ याांकि न माहहती एकहत्रत करण्यात येिे, 
राज्यात पोहलस कमभचाऱ याांना हिली जािारी वैद्यकीय प्रहतपूती स हवधा ही 
कॅिलेसच्या स्वरुपात उपलब्ध असिे, त्याप्रमािे हिक्षकाांना िेखील तात्काळ 
कॅिलेस वैद्यकीय स हवधा उपलब्ध करिे, याबाबत िासनाने करावयाची 
कायभवाही व िासनाची भूहमका." 

  (८) सिवश्री हेमांत टकल,े हकरि पावसकर, ख्वाजा बेग, श्रीमती हवद्या चव्हाि, 
सवभश्री आनांि ठाकूर, हविम काळे, सहति चव्हाि, अब्ि ल्लाखान ि रािी, 
प्रकाि गजहभये, जगन्नार्थ भििे, अरुिकाका जगताप, वि.प.स. प ढील 
तातिीच्या व सावभजहनक महत्वाच्या बाबीकिे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील:- 

   "भििखेिा ताल क्यातील िोंिाई ते हनमग ळ (हज. नांि रबार) 
औरांगाबािहून िहराकिे हनर्ालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागभ पहरवहन 
महामांिळाची बस व कां टेनरच्या झालेल्या अपर्ातात १५ प्रवासी जागीच ठार 
होऊन अन्य २४ प्रवासी गांभीरहरत्या जखमी झाल्याची ि र्भटना हिनाांक २० 
ऑगस्ट, २०१९ रोजी वा त्यास मारास र्ििे, सिर ि र्भटनेत मृत्यूमूखी 
पिलेल्याांच्या वारसाांना प्रत्येकी िहा लाख रुपये मित िेण्यात येईल असे 
नांि रबार हजल्याचे तत्कालीन पालकमांत्री तसेच अन्न व औिधे प्रिासन मांत्री 
याांचेद्वारे जाहीर करण्यात येिे, तर्थाहप या वारसाांना अद्यापही िासनामाफभ त 
मित िेण्यात न येिे, त्याम ळे या पहरसरातील जनतेमध्ये िासनाप्रती हनमाि 
झालेले असांतोिाचे वातावरि, महाराष्ट्र राज्य मागभ पहरवहन महामांिळाने या 
बस अपर्ातामध्ये मृत्यूम खी पिलेल्याांच्या वारसाांना तातिीने अर्थभसहाय्य 
करण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने करावयाची कायभवाही व 
िासनाची प्रहतहिया." 

  (९) सिवश्री वकरण पािसकर, हेमांत टकले, आनांि ठाकूर, ख्वाजा बेग, श्रीमती 
हवद्या चव्हाि, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक महत्वाच्या बाबीकिे 
गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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   "म ांबई िहर, उपनगरात झोपिपट्टी प नर्षवकासाचे धोरि राबवले जात 
असिे, मात्र गेल्या ४ ते ५ विामध्ये एस.आर.ए. र्ोहित करिे, जहमन सांपािन 
करिे, एस.आर.ए र्ोहित झाल्यानांतर इतर परवानग्याांसांिभात मनपा व 
झोपिपट्टी प नर्षवकास अहधकारी याांच्याकिून हवलांब होत असल्याचे 
हनििभनास येिे, त्याम ळे आज असांख्य प्रकल्प व या प्रकल्पामधील असांख्य 
झोपिीधारक वेठीस धरले जात असिे, हवकासकाांकिून झोपिपट्टीधारकाांना 
भािे िेण्यात येत असिे, मात्र प्रकल्पाच्या परवानग्याांना हवलांब होत असल्याने 
प्रकल्प रखिले जात असिे व पहरिामी भािे हमळिे बांि होत असल्याने 
गेल्या १० ते १५ विांपासून झोपिपट्टीधारक र्राांपासून वांहचत राहीलेले असिे, 
यापूवी एस.आर.ए प्रकरिी माजी सनिी अहधकारी याांनी तातिीने १३७ फाईल 
हनकाली लावल्याचे प्रकरि उर्िकीस आलेले असिे, यामधील ३३ 
फाईल्समध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट्ट होिे, याची चौकिी अद्याप चालू 
असिे, तसेच भहि एकता, नवकरि वेलफेअर, साऊ एकता अिा प्रकारे 
असांख्य सोसायट्ाांचे प्रस्ताव २०१५ पासून आजतागायत प्रलांबीत असल्याने 
प नर्षवकास रखिलेला असल्याचे हिसेंबर, २०१९ च्या पहहल्या सप्ताहात 
हनििभनास येिे, मात्र यामध्ये असिारे असांख्य झोपिीधारक आजही र्रे व 
भािे हमळण्यापासून वांहचत असिे, झोपिपट्टी प नवभसन योजनाांना गती 
िेण्यासाठी राबहवण्यात येिारे एस.आर.ए. चे धोरि मनपा अहधकारी व 
झोपिपट्टी प नवभसन अहधकारी याांच्या उिाहसन धोरिाम ळे विान विे योजना 
रखिल्या जात असल्याने झोपिपट्टीमध्ये राहिाऱया असांख्य लोकाांना “नको ते 
र्र, आपले झोपिेच बरे” असे म्हिण्याची वेळ येिे, याबाबत धोरिात्मक 
हनिभय रे्ऊन असांख्य झोपिीधारकाांना हक्काचे व वेळेत र्र हमळावे, याकहरता 
हनश्श्चत धोरि ठरवून हनिभय रे्ण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने 
केलेली वा करावयाची कायभवाही व िासनाची प्रहतहिया." 

  (१०) श्री. सदावशि खोत, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक महत्वाच्या 
बाबीकिे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "महाराष्ट्रातील ऊस हपकाला हमीभाव िेिारा हा एक रकमी 
एफ.आर.पी. िेण्याचा एकमेव कायिा असतानाही साखर कारखानिाराांकिून 
त कड्याने एफ.आर.पी. िेण्यात  येत असल्याची बाब हनििभनास येिे, त्याम ळे 
कारखानिार या कायद्याची पायमल्ली करत असिे, त्याचप्रमािे १४ हिवसात 
ऊस उत्पािकाांना एफ.आर.पी. िेिे बांधनकारक असिे, परांत  तसे न करता 
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कारखानिाराांकिून िोन-िोन विभ िेतकऱयाांचे ऊस हबलाांचे िेय िेण्यात न येिे, 
त्याम ळे उत्पािक िेतकरी प्रचांि अिचिीत सापिलेला असिे, िेतकऱयाांना 
एफ.आर.पी. िेण्यास हवलांब झाल्यास साखर कारखानिाराांनी १५% प्रमािे 
व्याज िेिेही बांधनकारक असिे, याबाबत साखर आय क्ताांनी गाळप परवाना 
िेतानाही अटी टाकलेल्या असिे, परांत  साखर आय क्ताांनी या अटींचे उल्लांर्न 
करिाऱया अनेक साखर कारखान्यावर अद्याप कारवाईच केलेली नसिे, 
त्याम ळे ऊसउत्पािक िेतकऱयाांमध्ये िासनाप्रती सांताप हनमाि होिे, 
महाराष्ट्रातील ऊस उत्पािकाांच्या अिचिीत हिवसेंहिवस वाढ होत असून 
याहवियी िासनाने सकारात्मक पाऊल उचलून िेतकऱयाांना न्याय िेण्याची 
हनताांत आवश्यकता असिे, जे साखर कारखानिार ऊस उत्पािकाांचे  
एफ.आर.पी. िेण्यास टाळाटाळ करतात त्याांचे गाळप परवाने रद्द करण्याची 
हनताांत आवश्यकता, याबाबत िासनाने तातिीने करावयाची कायभवाही व 
िासनाची प्रहतहिया." 

  (११) श्री. रविद्र र्ाटक, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक महत्वाच्या 
बाबीकिे आवदिासी विकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "आहिवासी हवद्यार्थ्यांना हिक्षि हमळावे यासाठी नवनवीन योजना 
राबहवल्या जात असतानाही पालर्रमधील आहिवासी म लाांची गेल्या सहा 
महहन्याांपासून वसहतगृहाकहरता फरफट होत असल्याचे न कतेच माहे हिसेंबर, 
२०१९ मध्ये उर्िकीस येिे, हनवासाची व्यवस्र्था नसल्याने हिक्षिाकहरता 
प्रवास करताांना आर्षर्थक भ िंि सोसावा लागिे, वसहतगृहामध्ये प्रवेि हमळत 
नसल्याने हवद्यार्थ्यानी एकाश्त्मक आहिवासी हवकास प्रकल्प हवभागाच्या 
कायालयावर काढलेला धिक मोचा, सावरे, एम्ब र, ि वेस, सातीवली, िहािू, 
ताल क्यातील वनागाव, रानिेत, कासा, चारोटी, अिा अनेक गावाांतून मोठया 
प्रमािात आहिवासी हवियार्थी हिक्षि रे्ण्याकहरता पालर्र येर्थील 
महाहवद्यालयात येत असिे, महाहवद्यालयात प्रवेि रे्ऊन सहा महहन्याांचा 
कालावधी लोटला तरी पालर्र व िहािू ताल क्यातील ७९ हवद्यार्थ्यांना 
वसहतगृहात प्रवेि हमळालेला नसिे, याकिे िासनाचे होत असलेले अक्षम्य 
ि लभक्ष, पहरिामी हवद्यार्थ्यांमध्ये पसरलेले असांतोिाचे व सांतापाचे वातावरि, 
याबाबत िासनाची प्रहतहिया व भूहमका." 

  (१२) सिवश्री नरेंद्र दरािे, हकिोर िरािे, वि.प.स. प ढील तातिीच्या व सावभजहनक 
महत्वाच्या बाबीकिे इतर मागासिगव, सामावजक ि शैक्षवणक मागास 
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प्रिगव, विमकु्त जाती, िटक्या जमाती आवण विशेष मागास प्रिगव 
कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील वांजारी जातीचा समावेि एनटी - ि प्रवगात झाल्याने 
वांजारी समाजास ११ टक्क्यापैकी फक्त २ टक्के आरक्षि िेण्यात येिे, सिरहू 
२२ टक्के आरक्षि हिले असले तरीही लोकसांख्येन सार वांजारी समाजाला 
प्रत्यक्ष आरक्षि हमळत नसल्याचे उर्िकीस येिे, त्याम ळे या समाजास 
आरक्षिापासून वांहचत रहावे लागत असिे, वांजारी समाज आरक्षिापासून 
वांहचत असल्याम ळे िाांतीवीर वसांतराव नारायिराव नाईक आरक्षि कृती 
सहमतीच्या पिाहधकाऱ याांनी अिाप्रकारे मागण्या केलेल्या असिे, त्याकिे 
िासनाचे झालेले ि लभक्ष, पहरिामी त्याांनी आांिोलन करण्याचा रे्तलेला हनिभय, 
त्याम ळे या सांिभात िासनाने वांजारी समाजाच्या मागण्या मांजूर करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत िासनाने केलेली वा करावयाची कायभवाही व 
यासांिभात िासनाची भूहमका व प्रहतहिया." 

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

- मध्यांतर - 
सहा : वित्त मांत्रयाांचा प्रस्त्ताि :- 

  "महाराष्ट्र हवधानपहरिि हनयमाांतील हनयम २८९ अन्वये प रविी मागण्याांवरील 
चचेच्या सांिभात, हवधानपहरिि हनयमाांतील हनयम २३०(२) मधील तीन हिवसाांच्या 
कालावधीची जी तरतूि आहे ती स्र्थहगत करण्यात यावी" 

सात : सन २०१९-२०२० च्या परुिणी मागणयाांिर चचा (पवहला वदिस) 
  खालील मांत्रयाांच्या मागणयाांिर चचा होईल. 
  १. म ख्यमांत्री. 
  २. हवत्त आहि हनयोजन, गृहहनमाि, सावभजहनक आरोग्य, सहकार व पिन, 

कामगार, जलसांपिा व लाभके्षत्र हवकास मांत्री. 
  ३. सावभजहनक बाांधकाम (सावभजहनक उपिम वगळून), आहिवासी हवकास, 

महहला व बाल हवकास, वस्त्रोद्योग, मित व प नवभसन, इतर मागासवगभ, 
सामाहजक व िैक्षहिक मागास प्रवगभ, हवम क्त जाती, भटक्या जमाती आहि 
हविेि मागास प्रवगभ कल्याि मांत्री. 

आठ : (क) (मांगळिार, वदनाांक १७ विसेंबर ि बधुिार, वदनाांक १८ विसेंबर, २०१९ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशवविणयात आलेला 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि) – (चचा पढेु सरुू) – 
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   ॲि. अवनल परब, सवभश्री हेमांत टकले, िरि रिहपसे, रामिास किम, 
हविम काळे, रामहरी रुपनवर, गोपीहकसन बाजोहरया, हकरि पावसकर, 
अिोक ऊफभ  भाई जगताप, रभवद्र फाटक, सहति चव्हाि, सतेज ऊफभ  बांटी 
पाटील, नरेंद्र िरािे, श्रीमती हवद्या चव्हाि, प्रा.जोगेन्द्र कवािे, सवभश्री हवप्लव 
बाजोहरया, आनांि ठाकूर, अँि.ह स्नबानू खहलफे, सवभश्री हवलास पोतनीस, 
अहनकेत तटकरे, िॉ.स धीर ताांबे, िॉ.(श्रीमती) महनिा कायांिे, सवभश्री जगन्नार्थ 
भििे, अमरनार्थ राजूरकर, अांबािास िानवे, प्रकाि गजहभये, िॉ.वजाहत 
हमझा, सवभश्री अब्ि ल्लाखान ि रािी, ख्वाजा बेग, हहरभसग राठोि, आनांिराव 
पाटील, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि – 

   "हविभातील हमहान येरे्थ िीि लाख नोकऱया िेण्याची योजना 
असताना गेल्या पाच विात नोकऱया व रोजगाराचे प्रमाि अत्यल्प असिे, 
हविभाच्या महत्वाकाांक्षी हमहान प्रकल्पाला चालना िेण्यासाठी सवोतोपरी 
गरज, हविभातील हवद्यापीठाांमधून िरविी लाखो पिवीधर हनमाि होिे, 
बेरोजगार य वकाांची वाढती सांख्या लक्षात रे्ता हमहानमध्ये रोजगार वाढीसाठी 
जि उद्योग, कृिी प्रहिया उद्योग, ऑटोमोबाईल प्रकल्प स रू करण्याची 
आवश्यकता असिे, हविभातील हवद्याहपठाांनी रोजगाराहभम ख अभ्यासिम 
तयार करिे, त्याद्वारे रोजगार हनर्षमती करण्याची आवश्यकता असिे, 
जलय क्त हिवार योजनेने मोजक्याच िेतकऱयाांच्या िेतात पािी पोहोचलेले 
असिे, हविभातील भसचनाचा अन िेि मोठ्या प्रमािात असल्याने तो भरुन 
काढण्याची गरज असिे, हविभातील प्रलांहबत १३४ भसचन प्रकल्पाांना चालना 
िेण्याची गरज असिे, त्याकहरता राज्य सरकारने हविभातील भसचन 
प्रकल्पाांना अहधकाहधक हनधी िेऊन हनश्श्चत कालमयािेत भसचन प्रकल्प पूिभ 
करिे आवश्यक असिे, जल हनयामक प्राहधकरिाने आगामी पाच विात 
भसचन अन िेि िरू करण्याची माननीय राज्यपालाांना सािर केलेल्या पाच 
विीय योजनेला गाांभीयभपूवभक पूिभ करण्याचे हनश्श्चत धोरि आखण्याची गरज 
असिे, गोसेख िभ राष्ट्रीय प्रकल् प सन २०२४ पयंत पूिभ करण्याचे फेरहनधाहरत 
करण्याच्या धोरिाचा तातिीने फेरआढावा रे्ण्याची गरज असिे, गोसेख िभ 
प्रकल्प २४ महहन्यात पूिभ करण्यासाठी राज्य सरकारकिून हनश्श्चत धोरि 
आखण्याची व हनधी प रवठा करण्याची तातिीची गरज असिे, हविभातील 
कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, मका इत्यािी उत्पािनावर आधाहरत कृिी प्रहिया 
प्रकल्प भांिारा, गोंहिया, गिहचरोली, ब लिािा व अकोला या हजल्याांमध्ये 
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हनमाि करिे, सांत्रा प्रहिया प्रकल्पाला नवीन चालना िेण्याची गरज असिे, 
हविभातील औश्ष्ट्िक वीज प्रकल्पाांच्या अत्याध हनकीकरिासाठी राज्य 
सरकारने तातिीने पावले उचलण्याची गरज असिे, या प्रकल्पाांना हनयहमत 
कोळसा प रवठा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करिे, हविभासह 
राज्यातील पयावरिाला धोका हनमाि झाला असून मागील सरकारने र्ोहित 
३३ कोटी वृक्षलागवि योजनेत मोठा गैरप्रकार झाला असिे, िॉ.बाबासाहेब 
आांबेिकर रुग्िालय आहि अन सांधान सांस्र्थानला आर्ािी सरकारच्या 
कायभकाळात सन २०१४ मध्ये मांजूरी िेिे, सिर मांजूरी िेण्यात आल्यानांतरही 
रुग्िालयाचे काम अद्याप स रू न होिे, अमरावतीत वस्त्रोद्योग पाकभ ला 
िासनाकिून प्रोत्साहन हमळण्याची तेर्थील उत्पािकाांची अपेक्षा असिे, 
हविभात राष्ट्रसांत त किोजी महाराज नागपूर हवद्यापीठ, सांत गािगेबाबा 
अमरावती हवद्यापीठ, गोंिवाना हवद्यापीठ, तसेच कवी क लग रु काहलिास 
सांस्कृत हवद्यापीठ तसेच महाहवद्यालयामध्ये मोठ्या प्रमािात हरक्त जागा 
असिे, त्याम ळे उच्च हिक्षिाच्या ग िवते्तवर पहरिाम होिे व त्याचा पहरिाम 
हविभातील रोजगार हनर्षमतीवर होिे, नागपूरातील िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर 
रुग्िालयातले अपगे्रिेिनचे काम रखििे, िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर 
आांतरराष्ट्रीय हवमानतळाच्या हवस्तारीकरिाचे काम जहमनी अभावी रखििे 
व याकिे िासनाने लक्ष िेण्याची गरज असिे, मागील ५ विात हविभासाठी 
मोठमोठ्या र्ोििा करिे परांत  त्या प िभ न होिे, हविभात वन वन्यजीव पयभटन 
हवकासाकहरता उपलब्ध असिारी हवपूल साधनसांपत्ती व सांधी याांचा उपयोग 
करुन आांतरराष्ट्रीय िजाच्या सांसाधनासहीत हवकास करिे, पयभटकाांना 
आकर्षित करुन अनेक बेरोजगाराांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, राज्याच्या 
आर्षर्थक क्षमतेत वाढ व्हावी व पयभटन तसेच सेवा उद्योग वाढावा, राष्ट्रीय 
वन्यजीव पयभटन स्र्थळाप्रमािे वन्यजीव सर्षकट तयार करुन तािोबा, पेंच, 
नागहझरा इत्यािी वन पयभटन स्र्थळे हवकहसत करिे, हविभातील हतर्थभके्षत्र व 
पयभटन स्र्थळाांचे सर्षकट तयार करुन रोजगार हनर्षमती वाढहविे, हविभातील 
रस्ते हवकासाचा बॅकलॉग लक्षात रे्ता राज्य महामागाचे चौपिरीकरि 
करण्याची आवश्यकता असिे, नागपूर येर्थील इांहिरा गाांधी वैद्यकीय 
महाहवद्यालय व इश्स्पतळाला आांतरराष्ट्रीय स्वरुपाचा िजा प्राप्त करुन 
िेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असिे, हविभातील िेतकऱयाांसाठी 
ि य्यम स्वरुपाचा महत्वपूिभ ि ग्धव्यवसाय वाढीसाठी एन.िी.िी.बी. च्या 
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सहकायाने मराठवािा व हविभात पि सांवधभन व ि ग्धव्यवसायाच्या 
कायभिमाला चालना िेऊन िेतकऱयाांना स्र्थायी उत्पन्न हनमाि करण्याची 
आवश्यकता असिे, हमहानमध्ये योगग रु रामिेव बाबाांच्या पतांजली फ िपाकभ ने 
गािा ग ांिाळल्याने तेर्थील कमभचाऱयाांवर बेरोजगारीची क ऱहाि कोसळिे व 
पहरिामी हजारो कमभचाऱयाांच्या पहरवारावर उपासमारीची वेळ येिे, 
हविभातील रस्त्याांची कामे अपूिावस्रे्थत राहिे, त्याम ळे रस्ते अपर्ाताांचे कें द्र 
बनिे, हविभात मोठ्या प्रमािात रस्त्याांचा अन िेि असिे, मेळर्ाट 
व्याघ्रप्रकल्पातील गावाांचे तसेच पेढी प्रकल्पाच्या प नवभसनाचे काम गेल्या ५ 
विापासून रखििे, हविभातील कापूस उत्पािनावर आधाहरत स तहगरण्या व 
कापूस उद्योगाला चालना िेण्याची गरज असिे, हविभाच्या हवकासासाठी 
धोरिात्मक हनिभय रे्ऊन उपाययोजना करण्याची हनताांत आवश्यकता व 
करावयाची कायभवाही हवचारात रे्ण्यात यावी." 

  (ख) सिवश्री प्रविण दरेकर, स हजतभसह ठाकूर, हवजय ऊफभ  भाई हगरकर, 
प्रा.अहनल सोले, सिाहिव खोत, रमेििािा पाटील, श्रीमती श्स्मता वार्, 
िॉ.रिहजत पाटील, सवभश्री रामिास आांबटकर, महािेव जानकर, हवनायक 
मेटे, प्रसाि लाि, अरुिभाऊ अिसि, हगरीिचांद्र व् यास, चांिभूाई पटेल, 
रामहनवास भसह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि – 

   "राज्यात हविभभ, मराठवािा, खान् िेि व पश्श्चम महाराष्ट्रासह 
कोकिामध् ये अवकाळी पावसाने ध माकूळ र्ातल्याने िेतकऱ याांच् या हातीतोंिी 
आलेला र्ास हहरावला जािे, सवाहधक प्रािहानी व मोठ्या प्रमािावर जनावरे 
मृत्यूम खी पिल्याची बाब हनििभनास आली असिे, अनेक र्रे र्रातील 
सामानासह वाहून गेल्याने अनेक क ट ांबे उद्धध्वस्त होऊन त्याांच्यावर अस्मानी 
सांकट उद्धभवले असिे, द्राक्षबागा, भाजीपाला, फ ले, फळबागा, जनावराांचा 
चारा इ. हपकाांची हानी होऊन सोयाबीन,कापूस, तूर, ज् वारी, बाजरी इ. 
उत्पािकाांचे व भात िेतीचे ९४ लाख हेक् टरवर न कसान झाले असिे, िेतकरी 
अिचिीत असताना कापूस खरेिी कें द्र, तूर खरेिी कें द्र अद्यापही स रु न होिे, 
कोकिातील ठािे, पालर्र, रायगि, रत्नाहगरी, भसधूिगूभ हजल्यात झालेल् या 
क् यार चिीवािळाम ळे हजारो हेक्टर के्षत्रावरील भातहपकाचे व मश्च्छमाराांचे 
प्रचांि न कसान होिे, बाहधत िेतकऱयाांपैकी मोजक्याच िेतकऱयाांकिे पीक 
हवमा असिे, उवभरीत िेतकरी िासनाच्या मितीवर अवलांबून असिे, पालर्र 
हजल्यातील हमरची व भोपळा याांच्या लागविीवर अहतपावसाम ळे रोगाांचा 
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प्राि भाव झाल्याने उत्पािनावर पहरिाम होिे, कोकिपट्टीतील आांबा 
उत्पािकाांसह फळबागायतिाराांचे प्रचांि न कसान झाले असून 
मत्स्यव्यवसाहयकाांनाही  मत्स्य ि ष्ट्काळ जािवत असिे, उर्ड्यावर 
स कहवण्यात येिाऱया मासळीचे िेखील अतोनात न कसान होिे, राज्यात 
ओला ि ष्ट्काळ असल्याने िेतकऱयाांना कोरिवाहू हपकाांसाठी एकरी 
रु.२५,०००/- भरपाई िेण्याची व बागायती हपकाांसाठी एकरी रु. ५०,०००/- 
िेण् याची हवद्यमान म ख् यमांत्री महोियाांनी सत् तेत येण् यापूवी केलेली मागिी, 
मा.म ख् यमांत्री महोियाांच् या तत् कालीन मागिीची हवद्यमान िासनाने तात् काळ 
प तभता करण् याची व आपत्ती व्यवस्र्थापनाची व्यापकता वाढहवण्याची त्रस् त 
िेतकऱ याांकिून होत असलेली मागिी मा.म ख्यमांत्री महोियाांनी मांत्रीमांिळाच्या 
पहहल्या बैठकीत सिर मागिी तसेच िेतकऱ याांची सांपूिभ कजभम क्ती करुन 
सातबारा कोरा करण्याची मागिी पूिभ करिार असल्याची केलेली र्ोििा, 
तर्थाहप, सरकारचा िपर्थहवधी झाल्यानांतर १५ हिवसाांचा कालावधी 
उलटल् यानांतरही िेतकऱ याांच्या दृष्ट्टीने सवात हजव्हाळ्याच्या असलेल्या या 
हवियावर कोिताही हनिभय अद्याप झाला नसिे, पहरिामी िेतकऱ याांमध् ये 
पसरलेला तीव्र असांतोि, ग्रामीि भागातील म लभूत स हवधा व 
नागरीकरिाच् या कामाांकहरता मागील िासनाने मांजूर केलेल् या हनधीच् या 
वापरास हवद्यमान िासनाने हिलेली स् र्थहगती, त् याम ळे राज् यातील हवकास 
प्रहिया मांिाविे, राज् यातील मश्च्छमाराांना हिझेलचा परतावा अद्यापही न 
हमळिे, तसेच चिीवािळाम ळे न कसान झालेल् या मश्च्छमाराांना िासनाकिून 
कोितीही मित न हमळिे, चिीवािळाम ळे व अहतवृष्ट् टीम ळे हभजलेले धान 
वाया जाऊ न िेता त् या धानाला कें द्राकिून खरेिीचे पैसे प्राप् त होत असल् याम ळे 
धान खरेिी करण् याची आवश् यकता, राज् यातील िेतकऱ याांना कजभम क् त 
करण् याकहरता, िेतकऱ याांचा सात/बारा कोरा करण् याकहरता आहि मश्च्छमार 
व धान उत् पािकाांच् या समस् याांवर मात करण् यासाठी तातिीने हनिभय रे्ण् याची व 
राज् यातील िेतकरी आहि मश्च्छमार बाांधवाांना हिलासा िेण् याची आवश् यकता, 
याबाबत करावयाची कायभवाही व उपाययोजना हवचारात रे्ण् यात यावी." 

 
 
 
 
 

विधान ििन, 
नागपूर 

राजेन्द्र िागित 
सहचव (कायभभार), 
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