असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानपरिषद
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम
बुधिाि, रदनाांक १० माचच, २०२१
(सकाळी १०-०० ते ११-४५ िाजेपयं त)
(गुरुवार, दिनाांक ४ माचच , शुक्रिाि, रदनाांक ५ माचच, ि मांगळिाि, रदनाांक ९
माचच , २०२१ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशच रिण्यात आलेला
म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (चचा पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे उत्ति) सिचश्री प्ररिण दिे कि, विजय ऊर्फ भाई विरकर, प्रसाद लाड, ॲड. विरं जि डािखरे ,
सिफश्री वििायक मे टे, सदाविि खोत, महादे ि जािकर, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम
२६० अन्िये प्रस्ताि –
"राज्यातील ढासळलेली कायदा ि सुव्यिस्था, हत्या, अपहरण, दरोडे , घरर्ोड्या
यासारख्या िुन्ह्ांिा आळा घालण्यात आलेले अपयि, अंमली पदाथफ , िुटखा व्यापार,
जुिार, मटका या अिैध धं द्यात झालेली िाढ, अल्पियीि मुले, मुली ि मवहलांिरील
अत्याचाराच्या घटिांमध्ये झालेली िाढ, पुणे येथे पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी
संिवयत मं त्रयांचा राजीिामा घेतला असला तरी तो राज्यपालांकडे पाठविलेला
िसल्यामुळे जितेच्या मिात विमाण झालेला संभ्रम, या प्रकरणी २४ वदिसांचा
कालािधी होऊिही िुन्हहा दाखल झालेला िसूि तपासाबाबत राज्यातील जितेला
अंधारात ठे िले असणे, पारदिफक पध्दतीिे तपास होण्यासाठी स्ितंत्र यंत्रणेकडे तपास
दे ण्याची आिश्यकता, ज्येष्ठ िािवरकांसंबंधीच्या िुन्ह्ात झालेली िाढ, डान्हसबारला
आळा घालण्यात आलेले अपयि, सायबर िुन्ह्ांचे िाढते प्रमाण, पोवलसांिर पडणारा
ताण, पुणे, िािपूर, िाविक या सारख्या िहरात संघवटत िुन्हहे िारीत झालेली िाढ,
िाळू मावर्यांकडू ि, अिवधकृत बांधकाम करणाऱयांकडू ि िासकीय अवधकाऱयांिर
होणारे हल्ले ि जीिे मारण्याच्या धमक्या, करोिा काळात पोवलसांिर झालेले हल्ले,
सामावजक तेढ विमाण करणाऱयांिा वमळालेले मोकळे राि, सामावजक अत्याचारात
झालेली िाढ, महाि कलाकारांची िुप्तहे रांमार्फत चौकिी करण्याचा सरकारिे घेतलेला
घृणास्पद विणफय, िुंडाराजचं होत असलेले उदात्तीकरण, राज्यािर घातपाती कारिायांचं
असलेलं िंभीर सािट, जातीय हहसाचारात झालेली िाढ, जातपंचायतीच्या अत्याचाराच्या
समोर आलेल्या घटिा, तसेच, मुंबईतील अिेक मोठ्या ि जिउपयोिी प्रकल्पांचे
रखडलेले काम, िाहतुकीचा विमाण झालेला िंभीर प्रश्ि, मुंबई महाििरपावलकेतील
भ्रष्टाचार ि अवियवमततेची प्रकरणे , पुिर्विकास प्रकल्पांची रखडलेली कामे , मुंबईच्या
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विविध समस्यांिी धारण केलेले उग्र स्िरुप, मुंबईतील रखडलेली विकास कामे,
महाििरपावलकेिे िेल्या १० िर्षात केलेला खचफ, याबाबत श्िेतपवत्रका जाहीर करण्याची
होत असलेली मािणी, तसेच, करोिा प्रादुभाि ि मृत्युची संख्या दे िपातळीिर
महाराष्रात सिावधक, करोिा उपाययोजिेत झालेला भ्रष्टाचार, टाळे बंदीमुळे अडचणीत
आलेल्यांिा सरकारिे पॅकेजेस दे ण्यात केलेली कुचराई, सत्तारुढ पक्षाच्या िेत्यांकडू ि
करोिा वियमांचे झालेले उल्लंघि, करोिा हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयि,
तसेच राज्यातील विविध विभािांचा संतुवलत विकास करण्यात ि टाळे बंदी
विवथलीकरणािंतर या विभािांचे अथफ चक्र सुरळीत करण्यात सरकारला आलेले
अपयि, राज्यातील अिुसूवचत जाती, अिुसूवचत जमाती, इतर मािास ििफ, मराठा,
धििर, आर्वथकदृष्टया मािास यांच्यासाठीच्या योजिा राबिण्यात, त्याचा लाभ दे ण्यात
सरकारला आलेले अपयि, याबाबत िासिािे कराियाची उपाययोजिा विचारात
घेण्यात यािी."

(दुपािी १२.०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तिे (क)

मं िळिार, वदिांक ९ माचफ, २०२१ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांवकत प्रश्िोत्तरांच्या
यादीतील राखूि ठे िण्यात आलेला श्री. गोरपचांद पडळकि ि इति रि.प.स.
यांचा "पेठ (ता.िाळिा, रज.साांगली) ये थे कृ षी अन्नतांत्रज्ञान महारिद्यालय
सुरू किण्याबाबत" या विर्षयािरील तारांवकत प्रश्ि क्रमांक ६५७२.

(ख)

मं िळिार, वदिांक ९ माचफ, २०२१ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांवकत प्रश्िोत्तरांच्या
यादीतील राखूि ठे िण्यात आलेला श्री. अरूण लाड, रि.प.स. यांचा "पलूस
(रज.साांगली) तालुक्यातील शे तकऱयाांचे रठबक ससचनाचे अनुदान प्रलांरबत
असल्याबाबात" या विर्षयािरील तारांवकत प्रश्ि क्रमांक ७४३६.

(ग)

मं िळिार, वदिांक ९ माचफ, २०२१ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांवकत प्रश्िोत्तरांच्या
यादीतील राखूि ठे िण्यात आलेला श्री. िणरजतससह मोरहते-पाटील, रि.प.स.
यांचा "अमिािती ि नागपूि कृ षी रिभागातील आरदिासी उमेदिािाांची
रिक्त पदे भिण्याबाबत" या विर्षयािरील तारांवकत प्रश्ि क्रमांक ७४३९.

(घ)

तािाांरकत प्रश्न.
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दोन

: कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे –
(१)

कामगाि मांत्री

: (क)

"कोल्हापूर वजल्हा सुरक्षा रक्षक मं डळ,
कोल्हापूर यांचे सि २०१३-२०१४ ते सि
२०१७-२०१८ या िर्षांचे िार्वर्षक अहिाल"
सभािृहासमोर ठे ितील.

(ख)

"रायिड वजल्हा सुरक्षा रक्षक मं डळ, रायिड
यांचे सि २०१७-२०१८ ि सि २०१८२०१९ या िर्षांचे अिुक्रमे सोळािा ि
सतरािा िार्वर्षक अहिाल" सभािृहासमोर
ठे ितील.

(ग)

"कोल्हापूर वजल्हा माथाडी ि असंरवक्षत
कामिार मं डळ, कोल्हापूर यांचे सि २०१३२०१४ ते सि २०१६-२०१७ या िर्षांचे
िार्वर्षक अहिाल" सभािृहासमोर ठे ितील.

(घ)

"अकोला-िाविम-बुलडाणा वजल्हा माथाडी
ि असंरवक्षत कामिार मंडळ, अकोला यांचे
सि २०१२-२०१३ ि सि २०१३-२०१४ या
िर्षांचे िार्वर्षक अहिाल" सभािृहासमोर
ठे ितील.

(ङ)

"वकराणा बाजार ि दुकािे मं डळ (बृहन्हमुंबई,
ठाणे आवण रायिड वजल््ांकरीता) यांचे सि
२०१५-२०१६ ते सि २०१८-२०१९ या
िर्षांचे

अिुक्रमे

सेहेचाळीसािा,

सत्तेचाळीसािा,

अठ्ठेचाळीसािा

एकोणपन्नासािा

िार्वर्षक

ि

अहिाल"

सभािृहासमोर ठे ितील.
(च)

"हपपरी हचचिड माथाडी ि असंरवक्षत
कामिार मं डळ यांचे सि २०१४-२०१५ ते
सि २०१७-२०१८ या िर्षांचे अिुक्रमे
तेविसािा,

चोविसािा,

पंचविसािा

ि
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सव्व्िसािा िार्वर्षक अहिाल" सभािृहासमोर
ठे ितील.
(२)

जलसांपदा मांत्री

: (क)

"िोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास
महामं डळ, औरं िाबाद यांचा सि २०१७२०१८ या िर्षाचा िार्वर्षक लेखा अहिाल"
सभािृहासमोर ठे ितील.

(ख)

"तापी

पाटबंधारे

विकास

महामं डळ,

जळिाि यांचा सि २०१७-२०१८ या िर्षाचा
स्ितंत्र लेखापरीक्षा ि त्यािरील अिुपालि
अहिाल" सभािृहासमोर ठे ितील.
(३)

गृहमांत्री

: "विदभफ, मराठिाडा आवण उिफवरत महाराष्र यासाठी
विकासमं डळे आदे ि, २०११ मधील खंड ८ अन्हिये िृह विभािाचे सि २०१९-२०२० या आर्वथक
िर्षातील विकास मं डळविहाय कायफक्रमांतिफत ि
अवििायफ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविभाज्य
भािासह) वििरणपत्र" सभािृहासमोर ठे ितील.

(४)

कृ रष मांत्री

: (क)

"डॉ.पंजाबराि दे िमुख कृवर्ष विद्यापीठ,
अकोला यांचे सि २०१०-२०११ ि २०११२०१२ या िर्षांचे िार्वर्षक लेखे ि लेखा
पवरक्षण अहिाल" सभािृहासमोर ठे ितील.

(ख)

"िसंतराि िाईक मराठिाडा कृवर्ष विद्यापीठ,
परभणी यांचे सि २०१३-२०१४ या वर्षाचे
वार्षर्षक लेखे व लेखा परिक्षण अहवाल"
सभािृहासमोर ठे ितील.

(ग)

"डॉ. बाळासाहे ब सािंत कोकण कृवर्ष
विद्यापीठ, दापोली यांचे सि २०१५-२०१६
या िर्षाचे िार्वर्षक लेखे ि लेखा पवरक्षण
अहिाल" सभािृहासमोर ठे ितील.

(घ)

"िसंतराि िाईक मराठिाडा कृर्षी विद्यापीठ,
परभणी यांचे सि २०१५-२०१६ ते २०१९-
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२०२० या िर्षांचे अिुक्रमे चव्िेचाळीसािा,
पंचेचाळीसािा,

सेहेचाळीसािा,

सत्तेचाळीसािा ि अठ्ठेचाळीसािा िार्वर्षक
अहिाल" सभािृहासमोर ठे ितील.
तीन

: पांचायती िाज सरमतीचा परहला, दुसिा, रतसिा, चौथा, पाचिा, सहािा, सातिा ि
आठिा अहिाल सभागृहास सादि किणे.

चाि

: रि.स.पागे

सांसदीय

प्ररशक्षण

केंद्राचा

सातिा

अहिाल

(२०१८-२०१९)

सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे.
पाच

सहा

: रिनांती अजच सादि किणे –
(१)

डॉ.मरनषा
रि.प.स.

कायां दे, : "अकोला, िाविम, बुलडाणा ि यितमाळ या
वजल््ांतील हायब्रीड एन्हयुईटी मोड योजिेंतिफत मं जूर
कामांमध्ये झालेल्या िैरकारभाराबाबत"
(२) श्री.अांबादास दानिे, : "वद िाविम अबफि को-ऑप बँकेिे पी.एम.पॅकेज
रि.प.स.
अंतिफत केलेल्या आर्वथक अपहाराची चौकिी
करणेबाबत" या दोि विर्षयािरील वििंती अजफ
सभािृहाला सादर करतील.
: म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सूचनाांची रनिेदने –
(क)

(मांगळवार, दिनाांक ९ मार्च, २०२१ रोजीच्या दिवसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात िर्च दवण्यात आलेले म.दव.प. दनयम ९३ अन्वये सूर्नेर्े दनवेिन)
डॉ. पदरणय फुके, श्री. प्रदवण िरे कर, अॅड. दनरां जन डावखरे ,
दव.प.स. याांच्या पुढील रिकडीच्या साववजरिक महत्वाच्या रवर्षयाविील
सूर्ना क्रमाांक ४ वि अन्न व नागरी पुरवठा मांत्री रिवेदि
कितील:"राज्यात घरिुती िापराच्या िॅस पुरिठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात
िैरव्यिहार होत असूि याबाबत ३६ वजल््ांतील विरीक्षक आवण
कारिाईक्षम वजल्हा यंत्रणे कडे तक्रार करण्यात येऊिही कोणतीही
कारिाई होत िसल्याबाबत."

(ख)

(म.दव.प. दनयम ९३ अन्वये सूर्नाांर्ी दनयदमत दनवेिने) (१)

श्री. दवनायक मेटे, दव.प.स. याांच्या पुढील रिकडीच्या साववजरिक
महत्वाच्या रवर्षयाविील सूर्ना क्रमाांक १० वि अन्न व नागरी
पुरवठा मांत्री रिवेदि कितील :-
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"बोिफडी ता.रज.बीड येथील स्वस्त धान्य दुकािदािाकडू ि
धान्य रवतरित केले जात िसलेबाबत."
(२)

सिचश्री प्ररिण दिे कि, प्रसाद लाड, अॅड. रनिां जन डािखिे , डॉ.
परिणय फुके, श्री. रिजय ऊफच भाई रगिकि, रि.प.स. यांच्या पुढील
विकडीच्या सािफजविक महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक ११ िर
महसूल मांत्री वििेदि करतील :"खामगाांव – बुलढाणा - अजजठा या िाजमागासाठी
७०२९.२५ ब्रास मुरुमाचे अवैद्य उत्खिि झाल्याबाबत."

(३)

श्री. सदारशि खोत, रि.प.स. यांच्या पुढील विकडीच्या सािफजविक
महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक ८ िर ग्रामरिकास मांत्री
वििेदि करतील :"औांध येथील केदाि चौकालगत असणाऱ्या ओढयामध्ये
रसमें ट बांधाऱ्यातील पाणी साठ्यामुळे अिेक समस्या रिमाण होणे , या
रठकाणी परिसिातील येणािे साांडपाणी, गावातील गटािातील पाणी,
शौचालयाांचे पाणी यामुळे िागरिकाांच्या रपण्याच्या पाण्याचा रिमाण
झालेली समस्या."

(४)

अॅड.

रनिां जन

डािखिे ,

रि.प.स.

सािफजविक महत्िाच्या विर्षयािरील

यांच्या पुढील विकडीच्या
सूचना

क्रमाांक

७

िर

नगिरिकास मांत्री वििेदि करतील :"कळिा येथील िाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी खाडीिर पूल
उभारण्याचे काम मािील ४ िर्षांपासूि रखडले असल्याबाबत."
(५)

डॉ. परिणय फुके, श्री. प्ररिण दिे कि, रि.प.स. यांच्या पुढील
विकडीच्या सािफजविक महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक १३
िर नगिरिकास मांत्री वििेदि करतील :"िाविम ििर पवरर्षदे मार्फत सुरु असलेल्या डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर पुतळयाच्या सौंदयफकरण कामामध्ये असलेल्या त्रृटीबाबत."

(६)

श्री. प्रसाद लाड, अॅड. रनिां जन डािखिे , रि.प.स. यांच्या पुढील
विकडीच्या सािफजविक महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक ९ िर
साांस्कृ रतक कायच मांत्री वििेदि करतील :"मा. राज्यपाल महोदयांिी मं जूर केलेले सहाय्यक संचालक, िट
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ब (राजपवत्रत), उप संचालक, िट अ (राजपवत्रत) या पदाचे सेिा प्रिेि
वियम तात्काळ प्रवसध्द करणेबाबत."
(७)

सिचश्री प्ररिण दटके, प्ररिण दिे कि, डॉ. परिणय फुके, रि.प.स.
यांच्या पुढील विकडीच्या सािफजविक महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना
क्रमाांक १२ िर सामारजक न्याय मांत्री वििेदि करतील :"वजल्हा

जात

पडताळणी

सवमती

परभणी

येथील

िैरव्यिहाराबाबत."
सात

: म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिशेष उल्लेख – (असल्यास).

- मध्यां ति आठ

: सन २०२१-२०२२ च्या अथच सांकल्पािि सिचसाधािण चचा (दुसिा ि शे िटचा

रदिस).
नऊ

: शासकीय रिधे यके –
(१)

रिधानसभे ने सांमत केल्यास – रिधे यक रिचािात घे णे "सि २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ६ - महाराष्र विवियोजि विधे यक, २०२१"

(२)

रिधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे – रिचाि, खां डश: रिचाि ि सांमत
किणे.
"सि २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ५ - महाराष्र राज्य कौिल्य विद्यापीठ
विधे यक, २०२१"

(३)

रिधानसभे ने सांमत केल्यास – रिचाि, खां डश: रिचाि ि सांमत किणे.
"सि २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ७ - महाराष्र पवरचावरका (सुधारणा) विधे यक,
२०२१"
------------------------------------------------------------------------

दहा

: (मांगळिाि, रदनाांक ९ माचच, २०२१ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच रिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम २५९ अन्िये अांरतम आठिडा प्रस्ताि) –
सिचश्री प्ररिण दिे कि, विजय ऊर्फ भाई विरकर, प्रसाद लाड, महादे ि जािकर, सुरेि
धस, पवरणय र्ुके, सदाविि खोत, वििायक मे टे, डॉ.रणवजत पाटील, सिफश्री प्रविण पोटे
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पाटील, अमरीिभाई पटे ल, रणवजतहसह मोवहते पाटील, विरीिचंद्र व्यास, विलय िाईक,
चंदभ
ु ाई पटे ल, िोवपचंद पडळकर, रमे िदादा पाटील, रामराि पाटील, प्रविण दटके,
रामदास आंबटकर, रमेि कराड, ॲंड. विरं जि डािखरे , श्री. रामवििास हसह रि.प.स.
यांचा म.रि.प. रनयम २५९ अन्िये अांरतम आठिडा प्रस्ताि –
" कोरडिाहू वपकांसाठी हे क्टरी रुपये २५,००० ि बािायती वपकांसाठी
हे क्टरी रुपये ५०,००० मदत दे ण्याच्या घोर्षणा वििडणुकीपूिी िेतकऱयांच्या
बांधािर जाऊि वदल्यािंतर प्रत्यक्षात मात्र महाविकास आघाडी सरकारिे
िेतकऱयांचा पूणफपणे भ्रमविरास केलेला असणे, महात्मा र्ुले कजफमार्ी
योजिेमध्ये दे ण्यात आलेल्या कजफमार्ीपासूि राज्यातील अिेक पात्र िेतकरी
अद्यापही िंवचत असणे, वियवमत कजफर्ेड करणाऱया िेतकऱयांिा प्रोत्साहिपर
अिुदाि दे ण्याची सरकारची घोर्षणा हिेतच विरलेली असणे, करोिा संकटाचा
र्टका समाजातील अन्हय घटकांबरोबरच िेतकऱयांिाही बसलेला असणे,
अिातच अिकाळी पाऊस ि िारपीटीिे िेतकऱयांच्या वपकांचे िुकसाि झालेले
असणे, माहे र्ेब्रुिारी ते मे २०२० या कालािधीतील िारपीटीसाठी वदलेली
िुकसाि भरपाई अत्यंत विलंबािे ि तुटपुंजी असणे, िेतकऱयांचा मािील
िर्षाचा खरीप हं िाम ऐि भरात असतािा अवतिृष्टी ि त्यािंतर मािा, तुडतुडा या
रोिांिी वपकािर आक्रमण केलेले असणे, बोंडअळी ि बोंडसडीमुळे
िेतकऱयांच्या वपकांचे आत्यंवतक िुकसाि झालेले असणे, याची कोणतीच
िुकसाि भरपाई िेतकऱयांिा अद्यापही वमळालेली िसणे, िेतमालाला भाि
वमळत िसणे, कापूस, तूर खरे दी केंद्रे सुरू करण्यात होत असलेला विलंब,
पीक कजे दे ण्यास बँका टाळाटाळ करत असणे , प्रथम बोिस वबयाणांमुळे
करािी लािलेली दुबार पेरणी िंतर अवतिृष्टी ि वपकािर पडलेले रोि यामुळे
िेतकऱयांचा खरीप हं िाम हातचा जाणे, खवरपाची तूट रब्बी हं िामात भरूि
काढण्याच्या बेतात िेतकरी असणे, त्यामुळे िेतकऱयांिी रब्बी हं िामात िहू,
हरभरा, तूर, िाटाणा, ज्िारी, लाखोरी, जिस यासारख्या कडधान्हययुक्त वपकांची
लाििड केली असणे, त्यावििाय र्ळवपके ि भाजीपाला वपकांचीही लाििड
केली असणे, मात्र अचािक िातािरणात बदल घडू ि येऊि अिकाळी पाऊस
झाल्यािे ही वपके धोक्यात आली असणे, वदिांक १६ र्ेब्रुिारी, २०२१ रोजीपासूि
तीि

ते

चार

वदिस

राज्यात

अिकाळी

पाऊस

बरसलेला

असणे,

मराठिाड्यातील औरं िाबाद, जालिा, बीड, उस्मािाबाद, लातूर या वजल््ाच्या
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अिेक भािात सलि दोि वदिस िारपीटीसह पाऊस बरसलेला असणे, मध्य ि
पव्श्चम महाराष्रातील िाविक, अहमदििर, सातारा, सांिली, कोल्हापूर,
सोलापूर, पुणे या वजल््ात काही वठकाणी िादळी पािसासह िारांचा पाऊस
पडणे , विदभातील िािपूर,अमरािती, बुलढाणा या वजल््ातही अिकाळी
पािसािे चांिलीच हजेरी लािणे, कोकणातही पािसाच्या सरी पडणे , या
पािसामुळे िेतकऱयांच्या िहू, हरभरा, ज्िारी, मका, कांदा या वपकांचे चांिलेच
िुकसाि झाले असणे, अिेक वठकाणी पािसामुळे वपके आडिी पडल्याचे वदसूि
येत असणे, आंब्याचा मोहरही िळू ि पडलेला असणे, द्राक्षे, टरबूज, खरबूज या
वपकांचेही िुकसाि झालेले असणे, मािील िर्षी झालेल्या िुकसािभरपाईचे पैसे
अद्यापही हाती येण्यास अिकाि असणे, अिा पवरव्स्थतीत पुन्हहा उद्भिलेल्या
या अस्मािी संकटामुळे िेतकरी पुरता हिालवदल झालेला असणे, िुकसाि
भरपाईचे पंचिामे तातडीिे करण्याबाबत िेतकऱयांकडू ि मािणी होत असणे,
वकमाि यािेळी तरी िेतकऱयाला प्रवत हे क्टर त्िवरत भरीि अथफ सहाय्य
करण्याची िरज असणे, राज्यातील िेतकऱयाला न्हयाय वमळिूि दे ण्याची ि
भरीि आर्वथक मदतीचा हात सरकारिे पुढे करण्याची आिश्यकता, भूसंपादि
िेळेत ि झाल्यािे काही िेतकऱयांिी आत्महत्या केली असणे, तसेच िुकत्याच
झालेल्या ग्राम पंचायत वििडणुकीत सरकारच्या दुलफक्षामुळे ग्रामीण भािात
सलोख्याचे िातािरण िष्ट होऊि मारहाणीच्या ि हत्येपयंतच्या घटिा घडल्या
असणे, राज्यात वित्त आयोिाचा पैसा मोठ्या प्रमाणािर अखर्वचत रावहला असूि
झालेल्या कामांमध्ये मोठ्याप्रमाणािर भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले
असणे, तसेच महाविकास आघाडी सरकार सत्तेिर आल्यािंतर ३०० युविटपयंत
मोर्त विजेची घोर्षणा केली असली तरी त्याची अंमलबजािणी केलेली िसणे,
करोिा काळात आलेल्या िाढीि वबलात सिलत दे ण्याची घोर्षणा ऊजामंत्रयांिी
केली परं त,ु अंमलबजािणी झाली िाही, संकटात सापडलेल्या िेतकऱयांच्या
कृवर्ष पंपांिा मोर्त िीज, थकबाकी मार् करणे,अिा मािण्या सरकारकडे
िारं िार केल्या िेल्या असल्या तरी सरकारिे त्याकडे अक्षम्य दुलफक्ष केले असणे,
िेती पंपांसाठी पैसे भरुि लाखो िेतकऱयांिा विद्युत जोडणी वमळालेली िसणे,
मािील काळात अचािकपणे िीज खंवडत झाल्यामुळे संपूणफ महाराष्र ठप्प झाला
असणे, यामुळे कोट्यिधीचे िुकसाि झाले असणे , घातपाती कारिाई असािी,
असा संिय व्यक्त केला जाणे , िेतकऱयांिा वदिसा िीज दे ण्याबाबत आश्िासि
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सरकारिे वदले असले तरी त्याबाबत कोणतीही उपाययोजिा सरकारिे केलेली
िसणे, सोलर एिजी ि हिड एिजी बाबत राज्याचे धोरण असले तरी या
धोरणाची अंमलबजािणी झालेली िसणे, राज्यातील िीज क्षेत्रातील विविध
प्रश्ि, राज्य सरकारिे याबाबत तातडीिे विणफय घेण्याची आिश्यकता विचारात
घेण्यात यािी."

"िाष्ट्रगीत"

रिधान भिन,
मुंबई,
वदिांक : ९ माचफ, २०२१.

िाजेन्द्र भागित
सवचि,
महाराष्र विधािपवरर्षद

