
 

 

    
  

महाराष्ट्र  विधानपवरषद 
वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 

मंगळिार, वदनांक ९ माचच, २०२१ 
(सकाळी १०-०० ते ११-४५ िाजेपयंत) 

 
 
 

 (गरुुवार, दिनाांक ४ माचच, ि शुक्रिार, वदनांक ५ माचच, २०२१ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि) – (चचा पढेु सरुू ि मंत्रयांचे उत्तर) - 

  सिचश्री प्रविण दरेकर, विजय ऊर्फ  भाई विरकर, प्रसाद लाड, ॲड. विरंजि डािखरे, 
सिफश्री वििायक मेटे, सदाविि खोत, महादेि जािकर, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम 
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 धंद्यात झालेली िाढ, अल्पियीि मुले, मुली ि मवहलांिरील 
अत्याचाराच्या घटिांमध्ये झालेली िाढ, पुणे येथे पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी 
संिवयत मंत्रयांचा 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 ठेिले असणे, पारदिफक पध्दतीिे तपास होण्यासाठी स्ितंत्र यंत्रणेकडे तपास 
देण्याची 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 िुन्हहेिारीत झालेली िाढ, 
िाळूमावर्यांकडूि, अिवधकृत बांधकाम करणाऱयांकडूि िा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 िुप्तहेरांमार्फ त 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, मंुबईतील अिेक मोठ्या ि जिउपयोिी प्रकल्पांचे 
रखडलेले काम, िाहतुकीचा विमाण झालेला िंभीर प्रश्ि, मंुबई महाििरपावलकेतील 
भ्रष्टाचार ि अवियवमततेची प्रकरणे, पुिर्विकास प्रकल्पांची रखडलेली कामे, मंुबईच्या 
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विविध समस्यांिी धारण केलेले उग्र स्िरुप, मंुबईतील रखडलेली विकास कामे, 
महाििरपावलकेिे िेल्या १० िर्षात केलेला खचफ, याबाबत श्िेतपवत्रका जाहीर करण्याची 
होत असलेली मािणी, तसेच, करोिा प्रादभुाि ि मृत्युची संख्या देिपातळीिर 
महाराष्रात सिावधक, करोिा उपाययोजिेत झालेला भ्रष्टाचार, टाळेबंदीमुळे अडचणीत 
आलेल्यांिा सरकारिे पॅकेजेस देण्यात केलेली कुचराई, सत्तारुढ पक्षाच्या िेत्यांकडूि 
करोिा वियमांचे झालेले उल्लंघि, करोिा हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयि, 
तसेच राज्यातील विविध विभािांचा संतुवलत विकास करण्यात ि टाळेबंदी 
विवथलीकरणािंतर या विभािांचे अथफचक्र सुरळीत करण्यात सरकारला आलेले 
अपयि, राज्यातील अिुसूवचत जाती, अिुसूवचत जमाती, इतर मािास ििफ, मराठा, 
धििर, आर्वथकदृष्टया मािास यांच्यासाठीच्या योजिा राबिण्यात, त्याचा लाभ देण्यात 
सरकारला आलेले अपयि, याबाबत िासिािे कराियाची उपाययोजिा विचारात 
घेण्यात यािी." 

 

 
(दपुारी १२.०० िाजता) 

  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 
  (१) मखु्यमंत्री : "राजीि िांधी विज्ञाि ि तंत्रज्ञाि आयोि यांचा सि 

२०१७-२०१८ ि सि २०१८-२०१९ या िर्षांचा 
अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (२) उप मखु्यमंत्री : "विदभफ विकास मंडळ, िािपूर, मराठिाडा विकास 
मंडळ, औरंिाबाद आवण उिफवरत महाराष्र विकास 
मंडळ, मंुबई यांचा सि २०१९-२०२० या िर्षाचा 
िार्वर्षक अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (३) कामगार मंत्री  : (क) "सुरक्षा रक्षक मंडळ, बृहन्हमंुबई ि ठाणे 
वजल्हा यांचा सि २०१७-२०१८ या िर्षाचा 
सदत्तीसािा िार्वर्षक अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

     (ख) "सांिली वजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, सांिली 
यांचा सि २०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्वर्षक 
अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 
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     (ग) "िािपूर वजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, िािपूर 
यांचा सि २०१५-२०१६ ते सि २०१७-
२०१८ या िर्षांचे अिुक्रमे चौदािा, पंधरािा 
ि सोळािा िार्वर्षक अहिाल" सभािृहासमोर 
ठेितील. 

     (घ) "अहमदििर वजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, 
अहमदििर यांचे सि २०१७-२०१८ ि सि 
२०१८-२०१९ या िर्षांचे िार्वर्षक अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

     (ङ) कापूस बाजार कामिार मंडळ, बृहन्हमंुबई, 
ठाणे ि रायिड वजल््ाकवरता यांचे  सि 
२०११-२०१२ ते सि २०१८-२०१९ या िर्षांचे 
अिुक्रमे चाळीसािा, एकेचाळीसािा, 
बेचाळीसािा, ते्रचाळीसािा, 
चव्िेचाळीसािा, पंचेचाळीसािा, 
सेहेचाळीसािा ि सते्तचाळीसािा िार्वर्षक 
अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

     (च) "िािपूर ि िधा वजल्हा माथाडी ि 
असंरवक्षत कामिार मंडळ, िािपूर यांचे  
सि २०१३-२०१४ ते सि २०१७-२०१८, या 
िर्षांचे अिुक्रमे चाळीसािा, एकेचाळीसािा, 
बेचाळीसािा, ते्रचाळीसािा ि 
चव्िेचाळीसािा िार्वर्षक अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

     (छ) "अहमदििर माथाडी ि असंरवक्षत कामिार 
मंडळ, अहमदििर यांचे सि २०१३-२०१४ 
ते सि २०१७-२०१८ या िर्षांचे िार्वर्षक 
अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

     (ज) "कापड बाजार आवण दकुािे मंडळ, मंुबई 
(बृहन्हमंुबई, ठाणे आवण रायिड 
वजल््ांकवरता) यांचा सि २०१०-२०११ ते 
सि २०१५-२०१६ या िर्षांचे अिुक्रमे 
चाळीसािा, एकेचाळीसािा, बेचाळीसािा, 
ते्रचाळीसािा, चव्िेचाळीसािा ि 
पंचेचाळीसािा िार्वर्षक अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 
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     (झ) "सांिली वजल्हा माथाडी ि असंरवक्षत 
कामिार मंडळ, सांिली यांचे सि १९९५-
१९९६ ते सि २०१२-२०१३ या िर्षांचे 
अिुक्रमे बारािा, तेरािा, चौदािा, पंधरािा, 
सोळािा, सतरािा, अठरािा, एकोणीसािा, 
िीसािा, एकिीसािा, बािीसािा, तेिीसािा, 
चोिीसािा, पंचिीसािा, सव्िीसािा, 
सत्तािीसािा, अठ्ठािीसािा ि एकोणतीसािा 
िार्वर्षक अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

     (ट) "मंुबई लोखंड ि पोलाद कामिार मंडळ 
यांचे सि २००७-२००८ ते सि २०१०-
२०११ या िर्षांचे अिुक्रमे अडतीसािा, 
एकोणचाळीसािा, चाळीसािा ि 
एकेचाळीसािा िार्वर्षक अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 
 

     (ठ) "महाराष्र मच्छीमार उद्योिातील मच्छीमार 
आवण इतर श्रमजीिी कामिार मंडळ यांचा 
सि २०१४-२०१५ या िर्षाचा पवहला 
िार्वर्षक अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 
 

     (ड) "महाराष्र इमारत ि इतर बांधकाम कामिार 
कल्याणकारी  मंडळ, मंुबई  यांचा सि 
२०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्वर्षक अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 
 

  (४)  गहृमंत्री : महाराष्र राज्य पोलीस िृहविमाण ि कल्याण 
महामंडळ मयावदत, मंुबई यांचा वदिांक ३१ माचफ, 
२०१८ रोजी समाप्त होणाऱया िर्षाचा चव्िेचाळीसािा 
ि वदिांक ३१ माचफ, २०१९ रोजी समाप्त होणाऱया 
िर्षाचा पंचेचाळीसािा िार्वर्षक अहिाल 
सभािृहासमोर ठेितील. 
 

  (५) ग्रामविकास मंत्री : (क) "सि २०१७-२०१८ चे ठाणे / रायिड / 
रत्िाविरी / हसधुदिुफ / पालघर / िाविक / 
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धुळे / िंदरुबार / जळिांि / अहमदििर / 
पुणे / सातारा / सांिली / सोलापूर / 
कोल्हापूर / औरंिाबाद / जालिा / परभणी / 
हहिोली / बीड / िांदेड / उस्मािाबाद / 
लातूर / अमरािती / अकोला / िाविम / 
बुलढाणा / यितमाळ / िािपूर / िधा / 
भंडारा / िोंवदया / चंद्रपूर ि िडवचरोली या 
३४ वजल्हा पवरर्षदांचे िार्वर्षक प्रिासि 
अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) "विदभफ, मराठिाडा आवण उिफवरत महाराष्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेि, २०११ मधील 
खंड ८ अन्हिये ग्रामविकास विभािाचे सि 
२०१९-२०२० या आर्वथक िर्षातील विकास 
मंडळविहाय कायफक्रमांतिफत ि अवििायफ 
वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविभाज्य 
भािासह) वििरणपत्र" सभािृहासमोर 
ठेितील. 
 

  (६) शालेय वशक्षण मंत्री : "विदभफ, मराठिाडा आवण उिफवरत महाराष्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेि, २०११ मधील खंड ८ अन्हिये 
िालेय विक्षण ि क्रीडा विभािाचे सि २०१९-२०२० 
या आर्वथक िर्षातील विकास मंडळविहाय 
कायफक्रमांतिफत ि अवििायफ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खचाचे (अविभाज्य भािासह) वििरणपत्र" 
सभािृहासमोर ठेितील. 
 

  (७) िैद्यकीय वशक्षण ि 
सांस्कृवतक कायच 
मंत्री 

: (क) "विदभफ, मराठिाडा आवण उिफवरत महाराष्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेि, २०११ मधील 
खंड ८ अन्हिये िैद्यकीय विक्षण ि और्षधी 
द्रव्ये विभािाचे सि २०१७-२०१८, सि 
२०१८-२०१९ ि सि २०१९-२०२० या 
आर्वथक िर्षातील विकास मंडळविहाय 
कायफक्रमांतिफत ि अवििायफ वियतव्यय ि 
प्रत्यक्ष खचाचे (अविभाज्य भािासह) 
वििरणपत्र" सभािृहासमोर ठेितील. 
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     (ख) "विदभफ, मराठिाडा आवण उिफवरत महाराष्र 

यासाठी विकासमंडळे आदेि, २०११ मधील 
खंड ८ अन्हिये पयफटि ि सांस्कृवतक कायफ 
विभािाचे सि २०१९-२०२० या आर्वथक 
िर्षातील विकास मंडळविहाय 
कायफक्रमांतिफत ि अवििायफ वियतव्यय ि 
प्रत्यक्ष खचाचे (अविभाज्य भािासह) 
वििरणपत्र" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (८) आदिवासी दवकास 
मांत्री 

: "विदभफ, मराठिाडा आवण उिफवरत महाराष्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेि, २०११ मधील खंड ८ अन्हिये 
आदिवासी दवकास विभािाचे सि २०१९-२०२० या 
आर्वथक िर्षातील विकास मंडळविहाय 
कायफक्रमांतिफत ि अवििायफ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खचाचे (अविभाज्य भािासह) वििरणपत्र" 
सभािृहासमोर ठेितील. 
 

  (९) मवहला ि 
बालविकास मंत्री 

: (क) "विदभफ, मराठिाडा आवण उिफवरत महाराष्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेि, २०११ मधील 
खंड ८ अन्हिये मवहला ि बालविकास 
विभािाचे सि २०१९-२०२० या आर्वथक 
िर्षातील विकास मंडळविहाय 
कायफक्रमांतिफत ि अवििायफ वियतव्यय ि 
प्रत्यक्ष खचाचे (अविभाज्य भािासह) 
वििरणपत्र" सभािृहासमोर ठेितील. 

     (ख) "महाराष्र राज्य मवहला आयोि यांचा सि 
२०१७-२०१८ या िर्षाचा पंचिीसािा 
िार्वर्षक अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (१०) पयािरण मंत्री : "महाराष्र प्रदरू्षण वियंत्रण मंडळ यांचा सि २०१८-
२०१९ या िर्षाचा िार्वर्षक लेखा परीक्षण अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 
 

तीन : विधानपवरषद आश्िासन सवमतीचा अहिाल क्रमांक २०२ सभागहृास सादर 
करणे. 

चार : विधानपवरषद सदस्य अनपुस्स्िती सवमती (२०२१-२०२२) चा पवहला अहिाल 
सादर करणे ि त्यािर विचार करणे. 
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पाच : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने – 
  (१) डॉ. पवरणय फुके, श्री. प्रविण दरेकर, अॅड. वनरंजन डािखरे, वि.प.स. 

यांच्या पढुील वनकडीच्या सािचजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना 
क्रमांक ४ िर अन्न ि नागरी परुिठा मंत्री वनिेदन करतील :- 

   "राज्यात घरिुती िापराच्या िॅस पुरिठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात िैरव्यिहार 
होत असूि याबाबत ३६ वजल््ातील विवरक्षक आवण कारिाईक्षम वजल्हा 
यंत्रणेकडे तक्रार करण्यात येऊिही कोणतीही कारिाई होत िसल्याबाबत." 

  (२) श्री. सदावशि खोत, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािचजवनक 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक २ िर महसलू मंत्री वनिेदन 
करतील :- 

   "कििाड ता. विरोळ वज.कोल्हापूर येथील िट िंबर २६८ मध्ये 
प्रिासिातील अवधकारी ि माती मावर्यांच्या संििमतािे अिैध माती उत्खिि 
होत असूि िासिाचा कोट्यािधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याबाबत." 

  (३) श्री. नागोराि गाणार, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािचजवनक 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ६ िर शालेय वशक्षण मंत्री वनिेदन 
करतील :- 

   "मंुबई उच्च न्हयायालयाच्या आदेिािुसार टीईटी अहफता धारण ि 
करणाऱया विक्षकांचे १ जािेिारी २०२० पासूि रोखलेले िेति विक्षकांच्या 
खात्यािर ििफ करण्याबाबत." 

  (४) श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािचजवनक 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ३ िर नगरविकास मंत्री वनिेदन 
करतील :- 

   "महामेरो मंुबई, पुणे, िािपूर या वठकाणी होणाऱ या विविध पदभरती 
मौवखक पद्धतीिर ि घेता महाराष्र लोकसेिा आयोिामार्फ त घेण्याबाबत." 

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

  - मध्यंतर - 
सात : उप मखु्यमंत्री तिा वित्त मंत्रयांचा प्रस्ताि :- 

        "महाराष्र विधािपवरर्षद वियमांतील वियम २८९ अन्हिये अथफसंकल्पािरील 
सिफसाधारण चचेच्या संदभात विधािपवरर्षद वियमांतील वियम २२८ (१) मधील सात 
वदिसांच्या कालािधीबाबतची जी तरतूद आहे, ती स्थवित करण्यात यािी." 
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आठ : सन २०२१-२०२२ च्या अिचसंकल्पािर सिचसाधारण चचा (पवहला वदिस). 
 

नऊ : म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  (१) सिचश्री विक्रम काळे, शवशकांत शशदे, सतीश चव्हाण, वि.प.स. यांची 

म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –(मंत्रयांच्या उत्तरासह २० 
वमवनटे) – 

   "वदिांक १ िोव्हेंबर, २००५ पुिी सेिेत आलेल्या परंतु, ती िाळा हकिा 
ििफतुकडी वििाअिुदाि अंित: अिुदाि हकिा टप्पा अिुदािािर असणे ि 
वदिांक १ िोव्हेंबर, २००५ िंतर ती िाळा हकिा ििफतुकडी १००% अिुदािािर 
येणे, या विक्षकांची जुन्हया पेन्हिि योजिेची खाती उघडणे, त्या खात्यािर जुन्हया 
पेन्हिि योजिेप्रमाणे िेतिातूि जी.पी.एर्. हप्त्याची रक्कम कपात होणे, यामधील 
सेिावििृत्त झालेल्या काही विक्षकांिा जुन्हया पेन्हिि योजिेचा लाभ वमळणे, 
त्यािंतर काही विक्षकांची तोंडी आदेिािे जी.पी.एर्. कपात बंद करणे, परंतु 
जुन्हया पेन्हििची खाती सुरु ठेिणे, वदिांक १ िोव्हेंबर, २००५ पासूि िविि पेन्हिि 
योजिा लािू करण्याचा विणफय िासिािे घेणे असे असतािा वियमािूसार वदिांक 
१ िोव्हेंबर, २००५ पूिी सेिेत आलेल्या विक्षकांची िाळा हकिा ििफतुकडी 
वदिांक १ िोव्हेंबर, २००५ पूिी १००% अिुदािािर िाही म्हणूि त्यांिा जुिी 
पेन्हिि योजिा लािू ि करणे, हे अन्हयायकारक असणे, यासाठी विक्षक 
लोकप्रवतविधींिी िेळोिेळी िासिाकडे पाठपुरािा करणे, िासिािे यासबंधीची 
काढलेली वदिांक १० जुलै, २०२० ची अवधसूचिा रद्द करणे, यासाठी अभ्यास 
सवमतीचे िठि करणे, परंतु तरीही आजपािेतो िासिाकडूि सकारात्मक विणफय 
ि होणे, पेन्हिि हा विर्षय विक्षकांच्या जीििािी ि कुटंुबािी वििडीत 
असल्यामुळे िासिािे केलेली िा कराियाची कायफिाही ि िासिाची 
प्रवतवक्रया." 

 
  (२) सिचश्री विक्रम काळे, शवशकांत शशदे, सतीश चव्हाण, वि.प.स. यांची 

म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –(मंत्रयांच्या उत्तरासह २० 
वमवनटे) – 

   "वदिांक १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी िासि विणफय वििफवमत केलेल्या 
प्राथवमक, माध्यवमक, उच्च माध्यवमक िाळा ि ििफतुकड्यांिा २०% िेति 
अिुदाि सुरु करणे, सध्या २०% अिुदाि घेत असलेल्या िाळांिा ४०% िेति 
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अिुदाि देण्यासाठी विधी वितरणाचा िासि विणफय वििफवमत करण्यासाठी त्यांची 
राज्यस्तरािरुि तपासणी करण्यात येणे, त्यामध्ये काही िाळांिा अपात्र ठरविणे, 
तपासणीअंती याद्या जाहीर करुिही विधी वितरणाचा िासि विणफय वििफवमत ि 
होणे, विकर्षाप्रमाणे मुल्यांकि करुि िारंिार तपासणी करुि अघोवर्षत प्राथवमक, 
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक िाळा ि सि २०१२-१३ च्या ििफतुकड्या 
अिुदािास पात्र ठरिूि प्रस्ताि मंत्रालय स्तरािर दाखल होऊि बराच कालािधी 
होणे, परंतु त्या िेति अिुदािासाठी पात्र म्हणूि घोवर्षत करुि िेति अिुदाि सुरु 
ि करणे, मािील आघाडी िासिािे अिुदािासाठी विश्श्चत केलेले प्रचवलत 
धोरण प्रथम िर्षी २०%, ४०%, ६०%, ८०% ि पाचव्या िर्षी १००% धोरण 
पुन्हहा कायम करण्याचा विणफय ि होणे, यामुळे राज्यातील हजारो विक्षक बंधु-
भवििी िेल्या २९ जािेिारी, २०२१ पासूि आझाद मैदाि येथे आंदोलि करणे, 
विक्षक लोकप्रवतविधींिी िासिाकडे िारंिार पाठपुरािा करणे, तरीही िासिािे 
कोणताच विणफय ि घेणे, याबाबत िासिािे केलेली िा कराियाची कायफिाही ि 
उपाययोजिा. 

  (३) सिचश्री सरेुश धस, प्रसाद लाड, विजय ऊफच  भाई वगरकर, विनायक मेटे, 
वि.प.स. यांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
(मंत्रयांच्या उत्तरासह २० वमवनटे) – 

   "राज्यातील साखर कारखान्हयांसाठी ऊस तोडणे, साळणे ि त्यांच्या मोळ्या 
बांधूि बैलिाड्या भरुि तसेच माल रॅक्टरमध्ये भरुि तो साखर कारखान्हयांपयंत 
पाहोचविण्याची कामे करणारा मजूर ििफ मोठया प्रमाणािर असणे, हे मजूर 
मुख्यत: महाराष्राच्या वजरायती  ि दषु्काळी भािातूि साखर कारखान्हयांिर काम 
करण्यासाठी िर्षातील ८ मवहिे येत असूि या मजूरांिा साखर कारखान्हयांकडूि 
िेठवबिार पध्दतीिे राबविले जात असणे, या मजुरांिा मजुरीच्या संदभात ऊस 
तोडणीचे दर ठरविण्यासाठीची िैयश्क्तक पध्दत अत्यंत चुकीची असल्यािे 
राबविले जात असणे, या मजुरांिा मजुरीच्या  संदभात ऊस तोडणीचे दर 
ठरविण्यासाठीची िैयश्क्तक पध्दत अत्यंत चुकीची असल्यािे ती बदलणे 
आिश्यक असणे, या मजुरांिा इतर कामिारांप्रमाणे विमा संरक्षण ि त्यांच्या 
मुलांिा विक्षणाचा लाभ वमळणे िरजेचे असणे, त्यांचे राहणीमाि, त्यांिा ि 
वमळणाऱया मुलभूत सुविधा तसेच मजुरांच्या वियांिरील अत्याचार 
रोखण्यासाठी प्रभािी कायदा करण्याची आिश्यक असणे, या संदभात िासिािे 
तातडीिे कायफिाही करण्याची आिश्यकता" 
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  (४) सिचश्री विनायक मेटे, विजय ऊफच  भाई वगरकर, ॲड. वनरंजन डािखरे, 
वि.प.स. यांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
(मंत्रयांच्या उत्तरासह २० वमवनटे) – 

   "सािफजविक आरोग्य विभािामार्फ त वदिांक २८ रे्बु्रिारी, २०२१ रोजी 
घेण्यात आलेल्या पवरके्षत प्रचंड िोंधळ ि िैरव्यिहार झाले असल्याचे 
उघडकीस येणे, सदर पवरके्षकवरता अत्यंत मेहित घेऊि तयारी केलेल्या 
बऱयाचिा उमेदिारांिा हॉल वटकीट ि वमळणे, तसेच सील रु्टलेले पेपर 
उमेदिारांिा देण्यात येणे, अपेवक्षत अिी आसि व्यिस्था िसल्यािे या पवरके्षच्या 
संपूणफ वियोजिाचा बट्ट्ट्याबोळ होणे, स्टार् िसफ पदाच्या प्रश्िपवत्रकेमध्ये 
संबंवधत विर्षयास अिुसरुि प्रश्ि ि विचारणे, सदोर्ष आसि व्यिस्थेमुळे 
वकत्येक डमी उमेदिार पवरके्षला बसल्याची उपश्स्थत होत असलेली िंका, 
पुण्यातील काही कें द्रािर अधा तास उविरािे पवरक्षा सुरू होणे, मराठिाडा, 
कोकण ि विदभफ या वठकाणी एकाच बाकािर दोि पवरक्षाथी बसिूि िक्कल 
(कॉपी) करुि प्रश्िपवत्रका सोडविल्याची दाट िक्यता, सदर पवरक्षा घेतािा 
वियोजिाअभािी ही पवरक्षा पारदिफकपणे पार पडली िसल्याचे एमपीएससी 
स्टूडंड राईटसचे प्रवतविधी यांिी व्यक्त केलेली वभती, सदर पवरके्षमध्ये मोबाईल 
ि तत्सम इलेक्रॉविक साधिांचा िापर होणे, तसेच बऱयाच उत्तरपवत्रका 
कोऱयाच सोडल्या असल्याचे विदिफिास येणे, मान्हयताप्राप्त ि िामांवकत एजन्हसी 
डािलूि ब्लॅक वलस्टेड एजन्हसीमार्फ त पवरक्षा घेऊि ही अवियवमतता संघटीतपणे 
केली असल्याची िक्यता, या प्रकरणी राज्यातूि उमेदिार ि पालकांकडूि होत 
असलेला संताप, सदर पवरक्षा िव्यािे एमपीएससी मार्फ त घेण्यासंदभात होत 
असलेली मािणी यािर िासिािे कराियाची कायफिाही ि िासिाची 
प्रवतवक्रया."  

दहा : शासकीय विधेयक – 

  विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे – विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे. 
   "सि २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ४ - महाराष्र महाििरपावलका आवण महाराष्र 

ििरपवरर्षदा, ििरपंचायती ि औद्योविक ििरी (सुधारणा) विधेयक, २०२१" 
   ------------------------------------------------------------------------ 

अकरा : सिचश्री प्रविण दरेकर,  विजय ऊर्फ  भाई विरकर, प्रसाद लाड, महादेि जािकर, सुरेि 
धस, पवरणय रु्के, सदाविि खोत, वििायक मेटे, डॉ.रणवजत पाटील, सिफश्री प्रविण पोटे 
पाटील, अमरीिभाई पटेल, रणवजतहसह मोवहते पाटील, विरीिचंद्र व्यास, विलय िाईक, 
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चंदभुाई पटेल, िोवपचंद पडळकर, रमेिदादा पाटील, रामराि पाटील, प्रविण दटके, 
रामदास आंबटकर, रमेि कराड, ॲंड. विरंजि डािखरे, श्री. रामवििास हसह वि.प.स. 
यांचा म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अंवतम आठिडा प्रस्ताि – 

   " कोरडिाहू वपकांसाठी हेक्टरी रुपये २५,००० ि बािायती वपकांसाठी 
हेक्टरी रुपये ५०,००० मदत देण्याच्या घोर्षणा वििडणुकीपूिी िेतकऱयांच्या 
बांधािर जाऊि वदल्यािंतर प्रत्यक्षात मात्र महाविकास आघाडी सरकारिे 
िेतकऱयांचा पूणफपणे भ्रमविरास केलेला असणे, महात्मा रु्ले कजफमार्ी 
योजिेमध्ये देण्यात आलेल्या कजफमार्ीपासूि राज्यातील अिेक पात्र िेतकरी 
अद्यापही िंवचत असणे, वियवमत कजफरे्ड करणाऱया िेतकऱयांिा प्रोत्साहिपर 
अिुदाि देण्याची सरकारची घोर्षणा हिेतच विरलेली असणे,  करोिा संकटाचा 
र्टका समाजातील अन्हय घटकांबरोबरच िेतकऱयांिाही बसलेला असणे, 
अिातच अिकाळी पाऊस ि िारपीटीिे िेतकऱयांच्या वपकांचे िुकसाि झालेले 
असणे, माहे रे्बु्रिारी ते मे २०२० या कालािधीतील िारपीटीसाठी वदलेली 
िुकसाि भरपाई अत्यंत विलंबािे ि तुटपंुजी असणे, िेतकऱयांचा मािील 
िर्षाचा खरीप हंिाम 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 खरेदी कें दे्र सुरू करण्यात होत असलेला विलंब,  
पीक कजे देण्यास बँका टाळाटाळ करत असणे, प्रथम बोिस वबयाणांमुळे 
करािी लािलेली दबुार पेरणी िंतर अवतिृष्टी ि वपकािर पडलेले रोि यामुळे 
िेतकऱयांचा खरीप हंिाम हातचा जाणे, खवरपाची तूट रब्बी हंिामात भरूि 
काढण्याच्या बेतात िेतकरी असणे, त्यामुळे िेतकऱयांिी रब्बी हंिामात िहू, 
हरभरा, तूर, िाटाणा, ज्िारी, लाखोरी, जिस यासारख्या कडधान्हययुक्त वपकांची 
लाििड केली असणे, त्यावििाय र्ळवपके ि भाजीपाला वपकांचीही लाििड 
केली असणे, मात्र अचािक िातािरणात बदल घडूि येऊि अिकाळी पाऊस 
झाल्यािे ही वपके धोक्यात आली असणे, वदिांक १६ रे्बु्रिारी, २०२१ रोजीपासूि 
तीि ते चार वदिस राज्यात अिकाळी पाऊस बरसलेला असणे, 
मराठिाड्यातील औरंिाबाद, जालिा, बीड, उस्मािाबाद, लातूर या वजल््ाच्या 
अिेक भािात सलि दोि वदिस  िारपीटीसह पाऊस बरसलेला असणे, मध्य ि 
पश्श्चम महाराष्रातील िाविक, अहमदििर, सातारा, सांिली, कोल्हापूर, 
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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 िळूि पडलेला असणे, द्राके्ष, टरबूज, खरबूज या 
वपकांचेही िुकसाि झालेले असणे, मािील िर्षी झालेल्या िुकसािभरपाईचे पैसे 
अद्यापही हाती येण्यास अिकाि असणे, अिा पवरश्स्थतीत पुन्हहा उद्भिलेल्या 
या अस्मािी संकटामुळे िेतकरी पुरता हिालवदल झालेला असणे, िुकसाि 
भरपाईचे पंचिामे तातडीिे करण्याबाबत िेतकऱयांकडूि मािणी होत असणे, 
वकमाि यािेळी तरी िेतकऱयाला प्रवत हेक्टर त्िवरत भरीि अथफसहाय्य 
करण्याची िरज असणे, राज्यातील िेतकऱयाला न्हयाय वमळिूि देण्याची ि 
भरीि आर्वथक मदतीचा हात सरकारिे पुढे करण्याची आिश्यकता, भूसंपादि 
िेळेत ि झाल्यािे काही िेतकऱयांिी आत्महत्या केली असणे, तसेच िुकत्याच 
झालेल्या ग्राम पंचायत वििडणुकीत सरकारच्या दलुफक्षामुळे 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 सते्तिर आल्यािंतर ३०० युविटपयंत 
मोर्त विजेची घोर्षणा केली असली तरी त्याची अंमलबजािणी केलेली िसणे, 
करोिा काळात आलेल्या िाढीि वबलात सिलत देण्याची घोर्षणा ऊजामंत्रयांिी 
केली परंतु, अंमलबजािणी झाली िाही, संकटात सापडलेल्या िेतकऱयांच्या 
कृवर्ष पंपांिा मोर्त िीज, थकबाकी मार् करणे,अिा मािण्या सरकारकडे 
िारंिार केल्या िेल्या असल्या तरी सरकारिे त्याकडे अक्षम्य दलुफक्ष 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 देण्याबाबत आश्िासि 
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 के्षत्रातील विविध 
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प्रश्ि, राज्य सरकारिे याबाबत तातडीिे विणफय घेण्याची आिश्यकता विचारात 
घेण्यात यािी." 

 

 

 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
वदिांक : ८ माचफ, २०२१. 

         राजेन्र भागित 
                सवचि, 

               महाराष्र विधािपवरर्षद 
 


