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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११६६  माचचमाचच,,  २०१२०१७७  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता))  
  
  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दसुरी ि वतसरी यादी सभागहृाच्या 

पटलािर ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (१) उच्च ि तांत्र विक्षण मांत्री : विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत 

महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेि, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
उच्च ि तांत्र विक्षण       चा सन 
२०१०-२०११, सन २०११-२०१२ ि 
सन २०१५-२०१६ या वित्तीय 
िषातील योजनाांतगचत आवण सन 
२०१०-२०११ ि सन  २०१५-२०१६ 
या वित्तीय िषातील योजनेत्तर 
योजनािरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य भागासह) 
प्रत्यक्ष खचाचा तपविल 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (२) सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग 
     

:                            
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेि, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग 
विभागाचा सन २०१५-२०१६  या 
वित्तीय िषातील योजनातांगचत आवण 
योजनेत्तर योजनाांिरील िैधावनक 
विकास मांडळवनहाय (अविभाज्य 
भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपिील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

तीन : "अांदाज सवमतीचा दसुरा अहिाल सादर करणे." 
चार : "अिासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
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पाच :            सभागहृासमोर ठेिणे. 
 

  (१) श्री.गोपीवकसन बाजोवरया  
        

: "अकोला वििणी विमानतळाच्या 
धािपट्टीच्या विस्त्तारीकरणासांदभात" 
या विषयािरील विनांती अजच 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (२) श्रीमती हुस्त्नबान ूखवलफे, 
वि.प.स. 

: "राजापरू (वज.रत्नावगरी) तालकु्यातील 
देिस्त्थान इनामाच्या जवमनी 
िवहिाटदाराांच्या नािािर 
करण्याबाबत" या विषयािरील विनांती 
अजच सभागहृासमोर ठेितील. 

सहा : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
सात : सन २०१६-२०१७ च्या परुिणी मागण्याांिर चचा (पवहला ि िेिटचा वदिस.) 

  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिर चचा होईल. 

  १. महसलू, मदत ि पनुिचसन कायच, सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक 
उपक्रम िगळून) मांत्री. 

  २. वित्त ि वनयोजन, िने मांत्री. 

  ३. िालेय विक्षण, क्रीडा ि यिुक कल्याण, उच्च ि तांत्र विक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्त्कृवतक कायच, अल्पसांख्याक विकास ि िक्फ मांत्री. 

  ४. ग्रामविकास, मवहला ि बाल विकास मांत्री. 

  ५. िैद्यकीय विक्षण, जलसांपदा ि लाभके्षत्र विकास मांत्री. 

  ६. पवरिहन, खारभमूी विकास मांत्री. 

  ७. उद्योग, खवनकमच मांत्री. 

  ८. ऊजा, निीन ि निीकरणीय ऊजा, राज्य उत्पादन िलु्क मांत्री. 

  ९. पाणीपरुिठा आवण स्त्िच्छता मांत्री. 

  १०. सामावजक न्याय ि वििेष सहाय्य मांत्री. 

  ११. जलसांधारण, राजविष्ट्टाचार मांत्री. 

  १२. सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री. 
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  १३. पिसुांिधचन, दगु्धविकास ि मत्स्त्यविकास मांत्री. 

  १४. कामगार, भकूां प पनुिचसन, कौिल्य विकास, माजी सैवनकाांचे कल्याण 
मांत्री. 

आठ : िासकीय विधेयक – 
 

  विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे – 
 

   "सन २०१७ चे वि.स.वि क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र (परुिणी) विवनयोजन 
विधेयक, २०१७" 

   -----------------------------------------------------------------------
---- 

नऊ : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (बधुिार, वदनाांक १५ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दिचविण्यात आलले्या लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (६)] – 
  (१) सिचश्री. सांजय दत्त, िरद रणवपसे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि 

सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "राज्यात वदनाांक २१ फेब्रिुारी, २०१७ रोजी १० महानगरपावलका, 

११ वजल्हा पवरषद आवण ११८ पांचायत सवमत्याांच्या झालेल्या 
वनिडणकूीत इलेक्रॉवनक मिीन (EVM मिीन) मध्ये झालेला घोळ, 
मतदार यादीतून नािे गायब झाल्याचे प्रकार उजेडात येणे,  नाविक, 
कोल्हापरू, सोलापरू मध्ये इलेक्रॉवनक मतदान यांत्राांत (EVM मिीन) 
वनमाण झालेल्या गोंधळामळेु अनेकाांना मतदानापासनू िांवचत रहािे 
लागल्याची बाब उजेडात येणे, इलेक्रॉवनक मतदान यांत्राांत (EVM 
मिीन) मोठया प्रमाणात घोळ झाल्याचे सिच राजवकय पक्षाने आके्षप 
घेऊन सोलापरू, कोल्हापरू मध्ये नागवरकाांनी वजल्हावधकारी कायालयािर 
मोचा नेऊन िासनाच्या विरोधात घोषणा देण्यात येणे, मुांबईच्या विविध 
भागातून मतदार यादीतून ११ लाख मतदाराांची नािे गायब झाल्याने 
समुारे ११ टक्के मतदाराांना आपल्या मतदानाच्या हक्कापासनू िांवचत 
रहािे लागणे,  यादयाांमध्ये नाि न सापडणे, नाि िोधण्यातील अडचणी 
आवण नाि गायब असणे, इलेक्रॉवनक मतदान यांत्राांत (EVM मिीन) 
मोठया प्रमाणात घोळ झाल्याने िासनाबाबत सिचसामान्य जनमानसाांत 
तीव्र असांतोष ि वचडीची भािना वनमाण होणे, राज्यिासनाने याबाबत 
तातडीने कराियाची कायचिाही  ि याबाबत िासनाची प्रवतवक्रया.” 

  (२) श्री. प्रकाि गजवभये, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "नागपरूात १५ िषापिूम वमहान प्रकल्प स ुक करण्यात आला याचे 
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माकेटटग देि विदेिात करण्यात ये  , याप्रकल्पामळेु राज्यातील 
बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न सटुणार असल्याने सिांचे लक्ष याकडे लागलेले 
असणे, वमहान मध्ये इ   वसस, टीसीएस, सत्यम, बोईांग, हाल, िापरुजी-
पालोनजी, विप्रो, डीएलएफ, अांबजुा, रीयल्टी, ताजसेट इांडस्त्रीज, 
मकॅ्सस्त्पेस अिा कां पन्याांनी आपल्या गरजेनसुार जवमनी घेतल्या पण १० 
िषापयंत त्याांनी  जवमनीचा कोणताही उपयोग न करणे, फक्त १५ 
कां पन्याांनी काम स ुक करणे, इांटरनिॅनल कालबरेवटव्ह एअरोस्त्पेस 
डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून ननॅोसटेॅलाईट वनर्ममती वमहानमध्ये स ुक 
करण्यास उत्सकू     , त्यासाठी कां पनीने एमआयडीसी सोबत 
सामांजस्त्य करार करणे, ५० एकर जागेिर ३०० कोटी  कपयाांच्या 
गुांतिणकूीचा प्रकल्प बारगळला जाणे,करारानांतर कां पनी ि अवधकाऱयाांिी 
कुठलाही ताळमेळ न झाल्याने जिळपास ५०० चा रोजगार पणुचपणे 
बारगळणे, सनटेक वरअॅवलटी कां पनीने वमहानमध्ये १०८ एकरसाठी 
एमआयडीसी सोबत करार करणे, १५०० कोटी  कपयाांच्या गुांतिणकूची 
कां पनीची योजना असणे परांत ु १०८ एकर जागा घेण्यासाठी हप्तत्याची 
सोय, एमआयडीसी वनयमामध्ये टप्तयाटप्तयाने जागा देण्याची कुठलीही 
तरतदु नसल्यानेही गुांतिणकू जिळपास बारगळली असणे, यामळेु देखील 
२००० लोकाांना रोजगार न वमळणे, वमहानमध्ये अमेवरका, वब्रटन, 
ऑस्त्रेवलया, टसगापरू, चीन, इांडोनेविया, बेलारुस,  डेन्माकच च्या 
प्रवतवनधींनी                भेटी देणे, परांत ु वमहानमध्ये गुांतिणकूी 
सांदभात कोणीही सकारात्मक भवुमका स्त्पष्ट्ट केली नसल्यामळेु स्त्थावनक 
बेरोजगाराांमध्ये िासना    प्रती वनमाण झालेला असांतोष, याबाबत 
िासनाने कराियाची कायचिाही ि िासनाची प्रवतवक्रया." 

  (३) डॉ. अपिूच वहरे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "नाविक येथे मुांबई-आग्रा महामागािर वदनाांक २२ वडसेंबर, २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास धळु्याहून येणाऱया तीन मोटारीमधनू तब्बल १ 
कोटी ३५ लाख रुपयाांच्या जनु्या चलनातील बनािट नोटा तसेच लाखो 
रुपयाांच्या जनु्या चलनातील खऱया नोटा पोवलसाांनी जप्तत करणे, या 
बनािट नोटाांचे प्रकरणी सांिवयताांमध्ये एका मोठ्या राजकीय नेत्याचे 
समथचक, श्री.छब ु नागरे याांस अटक करण्याांत येणे, बनािट नोटा 
प्रकरणामळेु नाविक वजल्यात प्रचांड खळबळ उडणे, या बनािट 
नोटाप्रकरणी श्री.नागरे याांचेसह ११ जणाांना िहर पोवलसाांनी अटक 
करणे, बनािट नोटा छापणाऱया टोळीचा पदाफाि केल्यानांतर 
याप्रकरणाचे धागेदोरे पणेु, वसन्नर, मुांबई, ठाण,े निी मुांबईपयंत व्यापक 
स्त्िरुपात पसरलेले असल्याचे पोवलस कारिाईत समजनू येणे, या 
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टोळीविरुध्द आडगाांि पोवलस ठाणे, नाविक येथे देिद्रोहाचा गनु्हा 
दाखल होणे, पोवलसाांनी तपासादरम्यान बनािट नोटा छापण्याचे सावहत्य 
हस्त्तगत करणे, या गांभीर गनु्याची पाळेमळेु खोलिर रुजलेली असल्याने 
याप्रकरणी उच्चस्त्तरीय यांत्रणेमाफच त सखोल ि कठोर चौकिी व्हािी, 
अिी जनतेकडून मागणी केली जाणे, बनािट नोटा छापल्याप्रकरणी 
अटकेत असलेल्या श्री.नागरे याांच्या पत्नीिर वदनाांक १३ जानेिारी, 
२०१७ रोजी िा त्यासमुारास नाविक येथील भद्रकाली पोवलस स्त्टेिन 
येथे खांडणीचा गनु्हा दाखल केला जाणे, बनािट नोटा ि छपाईची 
सामग्री पोवलसाांच्या हाती लागल्याने बनािटवगरीच्या टोळीचा हा धांदा 
जनुाच असल्याचा सांिय व्यक्त केला जाणे, या टोळीच्या पदाफािनांतर 
याचे लोण कुठपयंत पोहोचले आहे, याचा पोवलसाांनी सखोल छडा 
लािािा, अिी मागणी जनतेकडून केली जाणे, बनािट नोटाांचा परुिठा 
केव्हा ि कोणकोणास करण्याांत आला, याचा िोध घेण्याांत यािा, 
अिीही जनतेकडून आग्रही मागणी केली जाणे, िासनाने एकां दरीत 
प्रकरणाचे गाांभीयच ि व्याप्तती विचारात घेऊन सी.बी.आय.माफच त 
उच्चस्त्तरीय चौकिी करण्याचा वनणचय तात्काळ घ्यािा, असाही 
सिचसामान्य जनतेत आग्रह असणे, याबाबत िासनाने कराियाची 
कायचिाही ि िासनाची प्रवतवक्रया." 

  (४)              , वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "िासनाच्या वनयमाचे उल्लांघन करुन कल्याण-डोंवबिली 
महानगरपावलका हद्दीतील मौजे वचकणघर येथील आरक्षण क्र. १९२, 
१९३, १९४, १९५, १९६, १९७ या भखूडाांिर बेकायदेिीरपणे केलेले 
अवतक्रमण वनष्ट्कावसत न करताच वटडीआर मांजरू करुन दोषी कल्याण–
डोंवबिली महानगरपावलकेचे तत्कावलन आयकु्त, श्री रामनाथ सोनिणे ि 
इतर याांनी िासनाची फसिणकू करुन क.डों.म.पा. मध्ये वटडीआर 
घोटाळा केल्यामळेु या सांपणूच प्रकरणामध्ये अवनयवम ता वसध्द झालेली 
असल्याने आजवमतीप  त मांजरू केलेला ६ लाख ७० हजार फु   चा 
वटडीआर विनाविलांब रद्द करुन दोषींिर फौजदारी ि वनलांबनाची 
कारिाई करण्याची  वनताांत आिश्यकता, सदर प्रकरणी 
महानगरपावलकेचे तत्कावलन आयकु्त श्री.रामनाथ सोनिणे, तत्कावलन 
सहायक सांचालक नगररचना श्री.चां.प्र.टसह, तत्कावलन नगररचनाकार 
श्री. रघिुीर िेळके, कवनष्ट्ठ अवभयांता, श्री.ििीम केदार याांची 
सद्य:स्स्त्थतीत सरुु असलेली विभागीय चौकिी, सदर चौकिीतील मखु्य 
साक्षीदार श्री. नो.र.िेंडे तत्कावलन उपसांचालक नगररचना, कोकण 
विभाग ि विद्यमान सांचालक नगररचना, पणेु याांनी सांपणूच कागदपत्राांची 
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पतुचता महा   पावलकेकडून करण्यात न आल्याबाबत वदलेली साक्ष, 
यािरुन महानगरपावलकेकडूनच जाणीिपिूचक चौकिीस विलांब करण्यात 
येत असणे, सदर विलांबामळेु दोषींना पावठिी घालण्याचा प्रयत्न होत 
असल्याबाबत सिचसामान्यामध्ये वनमाण झालेली सांभ्रमाची भािना, 
श्री.िेंडे  तत्कावलन उपसांचालक, नगररचना कोकण विभाग या पदािर 
असताना त्याांनी िासनाला जो अहिाल वदला तो अपणूच कागदपत्राांच्या 
आधारे वदलेला असणे, त्यामळेु श्री.वजतेंद्र भोपळे, तत्कावलन 
सहा.सांचालक, नगररचना, ठाण े वजल्हावधकारी कायालय, ठाणे ि 
श्री.नो.र.िेंडे तत्कावलन सांचालक, नगररचना, कोकण विभाग याांनी 
महाराष्ट्र िासनाला पाठविलेल्या अहिालािरच वनमाण झालेले 
प्रश्नवचन्ह,  याकडे िासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुचक्ष, पवरणामी 
सिचसामान्याांमध्ये पसरलेले असांतोषाचे ि सांतापाचे िातािरण, सदर 
प्रकरणी सांपणूच चौकिी वनितृ्त्त न्यायाधीि याांच्यामाफच त पनुःश्च 
करण्याची आिश्यकता, याबाबत िासनाने कराियाची कायचिाही ि 
िासनाची प्रवतवक्रया." 

  (५) सिचश्री. सांजय दत्त, नरेंद्र पाटील, धनांजय मुांडे, सवुनल तटकरे, हेमांत 
टकले, वकरण पािसकर, जयिांतराि जाधि, अॅड. वनरांजन डािखरे, 
श्री.प्रकाि गजवभये, प्रा. अवनल सोले, श्री.नारायण राणे, डॉ. अपिूच वहरे, 
श्री. चांदभूाई पटेल, श्रीमती स्स्त्मता िाघ,        अिोक ऊफच  भाई 
जगताप, ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, सिचश्री. आनांद ठाकूर, 
जगन्नाथ टिदे, सवति चव्हाण, विजय ऊफच  भाई वगरकर, विक्रम काळे, 
अमरटसह पांवडत, अडॅ. जयदेि गायकिाड, सिचश्री.अवनल भोसल,े 
नागोराि गाणार, रटिद्र फाटक, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे अन्न ि नागरी परुिठा आवण ग्राहक सांरक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "ह्दयिस्त्त्रवक्रयाांमध्ये िापरण्यात येणाऱया स्त्टेंट, कॅथेटर, 
बलनू्ससारख्या िैद्यकीय सामगु्रीसाठी रुग्णाांकडून उत्पादन टकमतीपेक्षा 
दहापट अवधक टकमत आकारली जात असण,े िैधमापन िास्त्त्र विभागाने 
मुांबईतील वललािती हॉस्स्त्पटल, बाांदे्र, एवियन हाटच इस्न्स्त्टटु्यट, 
मलुुांडमधील फोर्मटस हॉस्स्त्पटल,  अांधेरीतील कोकीळाबेन वधरुभाई अांबानी 
हॉस्स्त्पटल, परळ येथील ग्लोबल हॉस्स्त्पटल, पिई येथील वहरानांदानी 
हॉस्स्त्पटल, ि सर एच.एन.हॉस्स्त्पटल (वरलायन्स फॉऊां डेिन) या ८ 
रुग्णालयाांिर टाकलेल्या छाप्तयातून धक्कादायक िास्त्ति माहे फेब्रिुारी, 
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान उघडकीस येणे, दपु्तपट एमआरपी टकमती 
आकारलेले स्त्टेंट, कॅथेटर, बलनू वडव्हाइस या ह्दयिस्त्त्रवक्रयाांमध्ये 
िापरण्यात येणाऱ्  या सामगु्रीचा रुग्णालयाांकडून तसेच उत्पादक 
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साखळीकडून ही लटू सरुु असणे, िैधमापन िास्त्त्र विभागाच्या २०११ 
च्या वनयमानसुार या उत्पादनाांची विक्री, वितरण करण्यापिूम तसेच 
त्याांना कस्त्टम विभागाकडून आयातीसाठी परिानगी वमळितानाही मळू 
वबलािर ि उत्पादनािर सारख्या टकमतीची नोंद असायला हिी, प्रत्यक्षात 
मात्र आयात करण्यात आलले्या ि रुग्णालयाांना विकण्यात आलेल्या 
टकमतीमध्ये तफाित वदसनू येणे, अँन्जीओप्तलास्त्टी िस्त्त्रवक्रयेसाठी 
िापरण्यात येणाऱया स्त्टेंटची टकमत समुारे १ ते १.५ लाख रुपये असणे, 
राज्यात मुांबईसह हजारोंनी अँन्जीओप्तलास्त्टी िस्त्त्रवक्रया करण्यात येणे, 
गरीब रुग्णाांना १ ते १.५ लाख रुपये खचच करणे िक्य नसल्यामळेु कें द्र 
िासनाने वदनाांक १५ फेब्रिुारी, २०१७ रोजी िा त्यासमूारास स्त्टेंट ची 
टकमत ३० हजार रुपये करुन याच दराने स्त्टेंट विकण्याच्या सचूना 
वितरकाांना देण्यात येणे, परांतू राज्यातील स्त्टेंट वितरकाांनी यास वदलेला 
नकार, िासनाने आदेि देिनू सधू्दा स्त्टेंट विके्रत्याांनी ३० हजार रुपयाांत 
स्त्टेंट देण्यास नकार वदल्यामळेु राज्यातील हृदयविकाराने त्रस्त्त असलेल्या 
रुग्णाांत पसरलेला तीव्र असांतोष ि वभतीचे िातािरण, सदरील प्रकार 
राज्यातील इतर रुग्णालयाांकडून सरुु असणे,  असहाय्य रुग्णाांची बेसमुार 
लटू थाांबविण्याबाबत िासनाकडून होत असलेले अक्षम्य दलुचक्ष, 
ह्दयिस्त्त्रवक्रयेच्या सामगु्रीच्या माध्यमातून गोरगरीब रुग्णाांची लटू 
करणाऱया सांबांधीत रुग्णालयाांिर तातडीने कारिाई करुन 
ह्दयिस्त्त्रवक्रयेची साधनसामगु्री रुग्णाांना रास्त्त भािात उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कराियाची कायचिाही ि याबाबत िासनाची प्रवतवक्रया." 

  (६) सिचश्री. जयांत पाटील, धनांजय मुांडे, जयिांतराि जाधि, सवुनल तटकरे, 
हेमांत टकल,े अमरटसह पांवडत, सवति चव्हाण, अॅड. वनरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील साखर कारखान्याांना मलूभतू सवुिधा सांमती 
(इन्रास्त्रक्चर क्लीअरन्स) प्रलांवबत असल्यामळेु महाराष्ट्र राज्य वितरण 
कां पनी (एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर िीज खरेदी करार (पॉिर परचेस् 
ॲवग्रमेंट) करण्यास अडचण येणे, पॉिर परचेस् ॲवग्रमेंट वकमान २ हजार 
मेगा िटॅसाठी  सांमती वमळणे आिश्यक असणे, ज्या कारखान्याकडे 
सहिीज वनर्ममती प्रकल्प आहेत त्या कारखान्याांना िेतकऱयाांना 
एफ.आर.पी. देणे सोइचस्त्कर होणे, परांत ु ज्या कारखान्याांकडे सहिीज 
वनर्ममती प्रकल्प नाहीत अिा कारखान्याांना, िेतकऱयाांना  एफ.आर.पी. 
देण्यास अडचणी वनमाण होत असल्यामळेु  ते साखर कारखाने आर्मथक 
सांकटात सापडणे, ज्या कारखान्याांकडे सहिीज वनर्ममती प्रकल्प नाहीत 
त्याांना सहिीज वनर्ममती प्रकल्पात समाविष्ट्ट क कन घेतल्यास त्याांच्यािर 
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येणारे आर्मथक सांकट दरू होऊन त्या साखर कारखान्याांना, िेतकऱयाांना 
एफ.आर.पी. देणे सोइचस्त्कर होणे, यासाठी अडचणीत असलेल्या साखर 
कारखान्याांना ि िेतकऱयाांना न्याय वमळण्यासाठी िासनाने कराियाची 
उपाययोजना िा केलेली कायचिाही." 

दहा : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये वििेष उल्लेख - (असल्यास). 
 

 

- मध्यांतर - 
अकरा : िासकीय विधेयके - 

 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनदुावनत 

खाजगी व्यािसावयक िैक्षवणक सांस्त्था (प्रिेि ि िलु्क याांचे 
विवनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.           , 
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :- 

    "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र 
विनाअनदुावनत खाजगी व्यािसावयक िैक्षवणक सांस्त्था (प्रिेि ि 
िलु्क याांचे विवनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६ खालील 
सदस्त्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुि देऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) उच्च ि तांत्र विक्षण 
मांत्री. 

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

    (३) श्री.िरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.नारायण राणे, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफच  भाई जगताप, 
वि.प.स. 

    (७) श्री.सवति चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱहे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई वगरकर, 
वि.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------
------- 

   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   ------------------------------------------------------------------------
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------- 
   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका 

आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.           , 

वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :- 
    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई 

महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्त्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुि देऊन 
विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) मा.मखु्यमांत्री (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफच  भाई जगताप, 
वि.प.स. 

    (७) श्री.सवति चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱहे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई वगरकर, 
वि.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------
------- 

बारा : (क) सिचश्री िरद रणवपसे, धनांजय मुांडे, नारायण राणे, सवुनल तटकरे, सांजय 
दत्त, हेमांत टकले, अिोक ऊफच  भाई जगताप, अमरटसह पांवडत, जनादचन 
चाांदरूकर, सतीि चव्हाण, आर्मक. अनांत गाडगीळ, सिचश्री.वकरण 
पािसकर, सभुाष झाांबड, जयिांतराि जाधि, श्रीमती हुस्त्नबान ूखवलफे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, ॲड.वनरांजन डािखरे, 
सिचश्री.चांद्रकाांत रघिुांिी, आनांद ठाकूर, सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
अब्दलु्लाखान दरुाणी, आनांदराि पाटील, ख्िाजा बेग प्रा.जोगेंद्र किाडे, 
श्री.विक्रम काळे, ॲड.रामहरी रुपनिर, सिचश्री.नरेंद्र पाटील, अमरनाथ 
राजरूकर, प्रकाि गजवभये, हवरटसग राठोड, अवनल तटकरे, मोहनराि 
कदम, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि - 

   "राज्यात झपाट्याने िाढत असलेले िहरीकरण, िहरीकरण 
िाढत असताना त्याांना सोयीसवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
महानगरपावलका, नगरपवरषदा ि नगरपावलका याांच्यािर पडत असलेला 
ताण, नविन िहरीकरण होत असल्यामळेु त्यावठकाणी रस्त्ते, साांडपाणी, 
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घनकचरा ि पाणीपरुिठा करणेबाबत स्त्थावनक स्त्िराज्य सांस्त्था असमथच 
असणे, िहरीकरण िाढत असले तरी महानगरपावलकाांना राज्य िासन 
परेुसा वनधी देत नसणे, त्यातच एलबीटी रद्द केल्यामळेु महानगरपावलका 
ि राज्य िासन आर्मथक अडचणीत असणे, यापिूम कें द्रातील यपुीए 
िासनाने िहरी विकासासाठी अनेक आणलेल्या योजना राज्यिासनाने 
बांद करणे, जिाहरलाल नेहरु नागरी पनुरोत्थान योजना बांद करुन स्त्माटच 
वसटी योजना आणणे, परांत ुत्यासाठी वनधींची भरीि तरतूद नसणे, तसेच 
अद्यापही स्त्माटच वसटीबाबतचे प्रकल्प अहिाल तयार नसणे, नागरी के्षत्रात 
पाणी टांचाईची समस्त्या वदिसेंवदिस उग्ररुप धारण करीत असणे, 
मुांबईतील ४ लाख झोपडपट्टीिावसयाांना झोपडपट्टी पनुर्मिकास 
योजनेअांतगचत स्त्ित:च्या मालकीची घरे देण्याची घोषणा िासनाने करणे, 
परांत ुअद्यापही याबाबत झोपडपट्टीधारकाांना घरे उपलब्ध करुन न देणे, 
मुांबईतील एसआरए योजनेखाली बाांधलेल्या ३५ हजार सदवनकाांना 
भोगिटा प्रमाणपत्र न वमळणे, झोपडपट्टी पनुिचसन योजनेचा केिळ 
िाढीि चटई के्षत्र वमळविण्यासाठी विकासक या योजनेचा िापर करुन 
घेत असणे, ठाणे, वजल्यातील ७ महानगरपावलका के्षत्रामध्ये वनमाण 
झालेली भीषण पाणीटांचाई, नागपरू िहरातील वसव्हील लाईनचा पवरसर 
िगळता अन्य भागात असलेले खराब रस्त्ते ि पायाभतू सवुिधाांचा अभाि, 
पणेु िहरात िाहतकुीची प्रचांड कोंडी, पाकींगची समस्त्या, मेरो स ुक 
करण्याची केलेली घोषणा, काही प्रमखु भागात जनतेच्या मागणीनसुार 
रस्त्ता रुां दी रद्द न करणे, जनु्या िाड्ाांचा पनुर्मिकासाचा प्रलांवबत असलेला 
प्रश्न, राज्य िासनाने पणेु िहरातील मेरोलगत जावहर केलेल्या िाढीि 
चटई के्षत्राचे होणारे दरुगामी दषु्ट्पवरणाम, डां स्म्पग ग्राऊां ड ि कचऱयाची 
समस्त्या, औरांगाबाद िहरासाठी कराियाची समान्तर जलिावहनी योजना 
कायास्न्ित न होणे, नारेगाि कचरा डेपोचा प्रलांवबत प्रश्न, औरांगाबाद 
िहरातील अांतगचत रस्त्त्याांची दरुिस्त्था ि महापावलकेत नव्याने समाविष्ट्ठ 
केलेल  या गािाांचा वनधीअभािी विकास न होणे, राज्यातील पयचटन के्षत्रात 
साईन बोडच नसल्यामळेु पयचटकाांना होणारा त्रास, एकूणच राज्यातील 
नागरी के्षत्रात सिचच पायाभतू सवुिधाांचा अभाि असताना राज्य िासनाचे 
त्याकडे होत असलेले दलुचक्ष, िहराच्या विकासासाठी भरीि वनधीची 
तरतूद करण्यास होत असलेली वदरांगाई, त्यामळेु नागरीभागात विकासाचा 
उडालेला बोजिारा, यासाठी िासनाने कराियाची कायचिाही ि 
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (बधुिार, वदनाांक १५ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दिचविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि) – [अनकु्रमाांक – 
(ख) ि (ग)] – 
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  (ख) श्री.सवुजतटसह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, डॉ.अपिूच वहरे, 
श्री.तानाजी सािांत, प्रा.अवनल सोले,       गोपीवकसन बाजोवरया, 
प्रविण दरेकर, ॲड.अवनल परब,    रटिद्र फाटक, वि.प.स. याांचा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि - 

    "राज्यात जनसहभागातून ि विविध कायचकारी सांस्त्थाांच्या 
सहकायाने जलयकु्त वििार योजना यिस्त्िी होणे, सदर योजना 
तळागाळातील िेतकऱयाांपयंत पोहोचविण्यासाठी अवधक वनधी 
उपलब्ध करण्याची आिश्यकता, जलसांपदा विभागाकडून मोठ्या 
प्रमाणािर जनु्या प्रस्त्तािाांना प्रिासकीय मान्यता देऊन कामाांना 
गती देण्याचा होत असलेला प्रयत्न, मोठ्या प्रमाणात भसूांपादनाची 
कामे हाती घेणे, निीन प्रस्त्तािाांना मोठ्या प्रमाणािर वनधी उपलब्ध 
होण्याची आिश्यकता, राज्य सरकारने वलफ (LIIF) इवरगेिनच्या 
माध्यमातून नाबाडचकडून  रक्कम रुपये १२,७७३ कोटी रुपयाांचे 
कजच घेणे, जलसांपदा विभागामाफच त मोठ्या प्रमाणािर स ुक 
असलेले प्रकल्प ि अपऱुया स्स्त्थतीत असलेले प्रकल्प लिकरात 
लिकर पणूच करण्याची आिश्यकता, कवनष्ट्ठ अवभयांत्याांची मोठ्या 
प्रमाणािर भरती करणे ि वरक्त पदे तात्काळ भरण्याची 
आिश्यकता, िेतकऱयाांच्या कृषीपांपाांच्या जोडणीचे प्रस्त्ताि जलद 
गतीने कायास्न्ित केल्याने मागील ५ िषांपासनूची कृषीपांपाांची 
प्रवतक्षा यादी १ ते २ िषांिर येणे, प्रवतक्षा यादीमधील िेतकऱयाांना 
तातडीने िीजपरुिठा करण्याची आिश्यकता, जलयकु्त वििार ि 
टसचन योजना मोठ्या प्रमाणािर अांमलात आणल्याने रब्बी वपकात 
झालेली िाढ, कृषी मालािर प्रवक्रया उद्योग उभे करण्याची 
कायचिाही अवधक िेगाने करण्याची आिश्यकता, पीक विमा 
योजनेत राज्यातील िेतकऱयाांनी मोठ्या प्रमाणात घेतलेला 
सहभाग, िेतकऱयाांच्या उत्पन्निाढीस चालना वमळािी, त्याांना 
मबुलक पाणी वमळािे ि अविरत िीजपरुिठा व्हािा या दृष्ट्टीने 
िासनाने केलेल्या विविध योजनाांमळेु राज्यातील िेतकरी 
आर्मथकदृष्ट्ट्या सक्षम होत असल्याचे वनदिचनास येणे, राज्य 
सजुलाम्-सफुलाम् होण्याच्या दृष्ट्टीने िेतकरी हा कें द्रटबद ू माननू 
त्याला स्त्िबळािर उभे करण्याच्या दृष्ट्टीने िासनाने अिलांवबलेले 
धोरण अवधक प्रभािी करण्याची आिश्यकता ि िासनाने 
त्याबाबतीत कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (ग) सिचश्री.धनांजय मुांडे, िरद रणवपसे, सवुनल तटकरे, नारायण राणे, हेमांत 
टकले, सांजय दत्त, अमरटसह पांवडत, जयांत पाटील, अिोक ऊफच  भाई 
जगताप, सवति चव्हाण, कवपल पाटील, वकरण पािसकर, जनादचन 
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चाांदरुकर, जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्रीमती हुस्त्नबान ू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्मक. अनांत गाडगीळ, 
ॲड.वनरांजन डािखरे, सिचश्री.अमरनाथ राजरुकर, आनांद ठाकूर, सभुाष 
झाांबड, अब्दलु्लाखान दरुाणी, प्रा. जोगेंद्र किाडे, सिचश्री.विक्रम काळे, 
चांद्रकाांत रघिुांिी, नरेंद्र पाटील, प्रकाि गजवभये, अवनल तटकरे, 
आनांदराि पाटील, रामराि िडकुते, जगन्नाथ टिदे, ॲड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयदेि गायकिाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्त्ताि - 

    "कें द्र िासनाच्या नोटाबांदीच्या वनणचयामळेु िेतीमालाच्या 
दरात मोठी घसरण होणे, मागील िषमच्या तलुनेत यािषम उत्पावदत 
मालाला बाजारपेठेत भाि नसणे, यामळेु राज्यातील िेतकऱयाांच्या 
आत्महत्याांच्या प्रमाणात लक्षणीय िाढ होणे, राज्यात मागील तीन 
िषात ९ हजाराहून अवधक िेतकऱयाांनी आत्महत्या करणे, सन 
२०१६ या एकाच िषात समुारे तीन हजाराहून अवधक िेतकऱयाांनी 
आत्महत्या करणे, चाल ू िषाच्या पवहल्या दोन मवहन्यात केिळ 
मराठिाड्ात ११७ िेतकऱयाांनी कजचबाजारी ि नावपकीला 
कां टाळून आत्महत्या करणे, सततच्या दषु्ट्काळ आवण नावपकीमळेु 
िेतकऱयाांच्या आत्महत्याचे प्रमाण वदिसेंवदिस िाढतच असणे, 
दषु्ट्काळ वनिारणाथच िासनाकडून कोणत्याही ठोस उपाययोजना 
होत नसणे, मागील िषम डाळीचे भाि मोठ्या प्रमाणात 
िाढल्यामळेु िासनाने डाळ िगमय वपकाांच्या उत्पादनासाठी 
प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्त्िीकारले, यािषम तूरीचे विक्रमी उत्पादन 
होणे, िासनाच्या चकुीच्या धोरणामळेु बाजारपेठेतील तूरीचे भाि 
मोठ्या प्रमाणािर कोसळणे, िासनाने आधारभतू टकमतीने तूर 
खरेदी करण्याचा वनणचय घेणे, मात्र तूर खरेदीबाबत कोणतेही 
वनयोजन नसल्यामळेु तूर उत्पादक िेतकऱयाांना मोठा त्रास सहन 
करािा लागणे, राज्यात लाखो क्क्िटल तूर खरेदी कें द्रािर 
खरेदीच्या प्रवतके्षत असणे, तूर उत्पादक िेतकरी आठ ते दहा 
वदिस राांगेत तरु खरेदीच्या प्रवतके्षत असणे, तरु उत्पादक 
िेतकऱयाांना पैसे वमळण्यासाठी १५ वदिसाांपेक्षा जास्त्त 
कालािधीची िाट पाहण्याची िेळ येणे, कमचचारी आवण व्यापारी 
याांच्या सांगनमतामळेु िेतकऱयाांना कमी भािाने स्त्थावनक 
व्यापाऱयाांना तूर विक्री करण्याची िेळ येणे, काांदा, हरभरा, कापसू 
आवण सोयाबीन उत्पादक िेतकरीसधु्दा मोठ्या प्रमाणािर 
अडचणीत असणे, िासनाने िेती मालाचे भाि स्स्त्थर ठेिण्यासाठी 
कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नसल्यामळेु िेतकऱयाांमध्ये 
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िासनविरोधी सांतापाची भािना असणे, िेजारील कनाटक 
सारख्या राज्याने िेतीमालाला बोनस देण्याचे धोरण स्त्िीकारणे, 
मात्र महाराष्ट्रासारख्या कृवषप्रधान राज्यात िेतीमालाला बोनस 
देण्याचे कोणतेही धोरण नसणे, आर्मथक सांकटात सापडलेल्या 
िेतकऱयाांना वदलासा देण्यासाठी कजचमाफी करण्याची मागणी 
मोठ्या प्रमाणािर होत असणे, उत्तर प्रदेिात सते्तिर आल्यास 
कजचमाफी करु अिी घोषणा करण्यात येणे, मात्र याच धतमिर 
महाराष्ट्रातील िेतकऱयाांना कजचमाफी आवण वबनव्याजी कजच 
देण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना होत नसणे, आर्मथकदृष्ट्ट्या 
ग्रासलले्या राज्यातील िेतकऱयाांना वदलासा देण्यासाठी िासनाने 
कजचमाफी करुन वबनव्याजी कजच उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
कराियाची तातडीची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

तेरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या िेिटी) - 
  (१) श्री.हेमांत टकले, वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर चचा 

उपस्स्त्थत करतील. 
    "चासकमान (ता.खेड, वज.पणेु) धरणासाठी िासनाने 

िेतकऱयाांच्या जवमनी सांपादीत केलेल्या असणे, धरणग्रस्त्त 
िेतकऱयाांचे अनेक िषापासनू पनुिचसन झालेले नसणे, त्यामळेु 
धरणग्रस्त्त िेतकऱयाांनी पनुिचसन करण्याबाबत अनेकिेळा मागणी, 
मोचे ि धरणे आांदोलने क कन सधु्दा िासनाचे होत असलेले 
दलुचक्ष, पवरणामी प्रकल्पग्रस्त्त िेतकऱयाांमध्ये वनमाण झालेली 
असांतोषाची भािना, याबाबत िासनाने कराियाची कायचिाही ि 
उपाययोजना." 

  (२) श्री.हवरटसग राठोड, वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्त्थत करतील. 

    "विमकु्त जाती ि भटक्या जमाती तसेच वििेष मागास 
प्रिगातील आर्मथकदृष्ट्ट्या दबुचल व्यक्तींना कमी व्याज दराने 
अथचसहाय्य देिनू त्याांच्या आर्मथक, िैक्षवणक ि सामावजक 
उन्नतीकवरता िसांतराि नाईक विमकु्त जाती ि भटक्या जमाती 
विकास महामांडळ (मयावदत) कायच करीत असणे, यासाठी सदर 
विभागाला अवतवरक्त वनधीची आिश्यकता असताांना मागील ३ 
िषापासनू िासनाकडून अत्यल्प वनधी उपलब्ध होत असणे, 
राष्ट्रीय मागासिगच वित्तीय ि विकास महामांडळ, निी वदल्ली याांनी 
देखील महामांडळाला वनधी देण्याचे बांद करणे,  यामळेु विमकु्त 
जाती, भटक्या जमाती ि वििेष मागास प्रिगातील लोकाांमध्ये 
वनमाण झालेली असांतोषाची भािना, याबाबत िासनाने 
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कराियाची कायचिाही ि उपाययोजना." 
 
 

 
 

विधान भिन, 
मुांबई, 
वदनाांक : १५ माचच, २०१७. 
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