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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक १ माचच, २०१८ 

 
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 

 
 

  लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   

 

  (१) श्रीमती मवनषा चौधरी, अॅड. आविष िेलार, अॅड. पराग अळिणी, कॅप्टन 
आर.तवमल सेल्िन, सिचश्री प्रिाांत ठाकूर, वकसन कथोरे, सांजय केळकर, योगेि 
सागर, अवमत साटम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

      "नेहरुनगर (साांताकु्रझ-वाकोला, मुांबई) पररसरातील फेरीवाल्ाांनी मुांबई 
महापारलकेच््ा पथकाची कारवाई टाळण््ासाठी भाज्ाांच््ा गोण््ा नाल्ात लपवल्ाचे 
माहे फेबु्रवारी, २०१८ मध््े वा त््ादरम््ान रनदर्शनास ्ेणे, गटारात लपवलेला भाजीपाला 
नागररकाांच््ा आरोग््ास घातक ठरु र्कत असल्ामुळे पारलकेने त््ाांच््ावर गुन्हा 
नोंदरवण््ाचा रनणश् घेऊन १५ रदवस उलटूनही कोणतीच कारवाई करण््ात न ्ेणे, 
मुबांईतील भाजीपाले रवके्रते भाजीपाला गटारात ठेवून ग्राहकाांना रवक्री करत असल्ाने 
नागररकाांचे आरोग्् धोक््ात ्ेवून मोठ्या प्रमाणात रनमाण होत असलेले आजार, 
्ाप्रकरणी फेरीवाले व अरधकारी, कमशचारी ्ाांचे सांगनमत असल्ाच््ा रनमाण झालेला 
सांर््, पररणामी नागररकाांमध््े पसरलेला असांतोष लक्षात घेता मुांबई र्हर व पररसरातील 
नागररकाांचे आरोग्् सुदृढ राखण््ासाठी स्वच्छ भाजीपाला पुररवण््ाबाबत र्ासनाने 
तात्काळ कराव्ाची का श्वाही व प्ररतरक्र्ा." 

  (२) सिचश्री. सवुनल प्रभ,ु अवमत िेिमखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, डॉ. पतांगराि किम, 
श्री. बाळासाहेब थोरात, प्रा. िषा गायकिाड, अॅड. यिोमती ठाकूर, कु. प्रवणती 
शििे, सिचश्री. मो. आवरफ नसीम खान, अवमन पटेल, अस्लम िेख, कुणाल पाटील, 
विजय िडेट्टीिार, डॉ. सांतोष टारफे, सिचश्री. त्र्यांबक वभसे, गणपत गायकिाड, 
पथृ् िीराज चव्हाण, कालीिास कोळांबकर, प्रा. मेधा कुलकणी, सिचश्री. योगेि सागर, 
सांजय केळकर, ॲड. आविष िेलार, श्री. वकसन कथोरे, ॲड. राहुल कुल, सिचश्री. 
विपक चव्हाण, बाळासाहेब पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे िालेय विक्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-     
 
      ‘‘मुांबईसह राज्ातील खासगी रवना अनुदारनत र्ाळाांमध््े सन २०१२ पासून रर्क्षण 
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हक्क का्द्ानुसार २५ टक्के राखीव कोट्ातून राबरवण््ात ्ेत असलेल्ा ऑनलाईन 
प्रवेर् प्ररक्र्ेमध््े केवळ २४-२५ टक्केच दबुशल व वांरचत घटकातील रवद्यार्थ््ांना प्रवेर् 
देण््ात आल्ाचे रनदर्शनास ्ेणे, गतवषी मुांबईतील ३३४ र्ाळाांमधील सुमारे ८,५९३ 
जागा रर्ललक राहणे, खासगी र्ाळाांचे रु्लक, जास्त असून ती भरणे सवशसामान्् 
पालकाांच््ा आवाक््ाबाहेर असल्ाने रवद्यार्थ््ांना सवलतीच््ा प्रवेर्ापासून वांरचत रहावे 
लागणे, काही र्ाळा कोट्ातील उपलब्ध जागा जाहीर करीत नसणे, राखीव कोट्ातून 
प्रवेर् घेतल्ास कें द्र र्ासन ६० टक्के तर राज् र्ासन ४० टक्के प्रमाणे रवद्यार्थ््ांच््ा 
रु्लकाची रक्कम र्ाळाांना देत असल्ाची मारहती अद्यापही सामान्् पालकाांप्ंत 
पोहोचली नसणे, र्ाळाांनी राखीव कोट्ातून प्रवेर् देण््ासाठी र्ासनाकडे नोंदणी केली 
नसल्ामुळे त््ाांची चौकर्ी करुन त््ाांची मान््ता रद्द करण््ाबाबत र्ासनाने कोणतीच 
का श्वाही न करणे, त््ातच ऑनलाइन प्रवेर् प्ररक्र्ेतील तु्रटी दरु करण््ाकडे र्ासनाचे 
होत असलेले दलुशक्ष, राखीव कोट्ातून प्रवेर् रदलेल्ा रवद्यार्थ््ांच््ा रु्लक प्ररतपुतीची गत 
५ वषापासूनची सुमारे ८०० कोटीहून अरधक रुप्ाांची थकबाकी अदा करण््ाबाबत 
र्ासनाकडे वारांवार पत्रव््वहार करुनही कोणतीच का श्वाही न केल्ाने थरकत रक्कम 
र्ासनाकडून रमळेप्ंत फेडरेर्न ऑफ स्कूल असोरसएर्न ऑफ महाराष्ट्र  ्ा सांघटनेने 
२५ टक्के राखीव कोट्ातून प्रवेर् न देण््ाचा रदनाांक २५ जानेवारी, २०१८ रोजी 
र्ासनास रदलेला इर्ारा, पररणामी राज्ातील दबुशल व वांरचत घटकातील लाखो 
रवद्यार्थ््ांना खाजगी रवना अनुदारनत र्ाळामधील प्रवेर्ापासून वांरचत रहावे लागणे, 
्ाबाबत र्ासनाने तातडीने कराव्ाची का श्वाही व प्ररतरक्र्ा.’’ 
 

  (३) सिचश्री. अस्लम िेख, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अवमन पटेल, 
अब् िलु सत्तार, श्रीमती वनमचला गावित, डॉ. सांतोष टारफे, श्री. मो. आवरफ नसीम 
खान, प्रा. िषा गायकिाड, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्री. कालीिास कोळांबकर, श्रीमती 
अवमता चव्हाण, सिचश्री. िेख आवसफ िेख रिीि, अमर काळे, सवुनल केिार, अॅड. 
यिोमती ठाकूर, श्री. बाळासाहेब थोरात, डॉ. पतांगराि किम, सिचश्री. पथृ् िीराज 
चव्हाण, अवमत िेिमखु, भारत भालके, कुणाल पाटील, हषचिधचन सपकाळ, डी.पी. 
सािांत, योगेि सागर, विजय काळे, उल्हास पाटील, अजय चौधरी, सवुनल प्रभ,ु राजन 
साळिी, प्रकाि फातपेकर, सांजय पोतनीस, सवुनल राऊत, डॉ. सवुजत वमणचेकर, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मवहला ि बाल विकास 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
      
      "राज्ातील ९७ हजार अांगणवाड्ाांमधील सुमारे ७३ लाख बालकाांना आरण तीन 
लाख गभशवती मरहलाांना पोषण आहार रदला जात असणे, सुमारे ३० हजार बचतगटाांच््ा 
माध््माांतून ्ासाठी अांगणवाड्ाांना डाळ, ताांदळू, रवा, तेल, आदी रर्धापुरवठा केला 
जात असणे, र्ासनाने गेले आठ मरहने बचतगटाांचे पोषण आहाराचे सुमारे ८०० कोटी 
रुप्े न रदल्ामुळे राज्ातील अांगणवाड्ाांमधील लाखो बालकाांचा रखचडी, उपमा आदी 
पोषण आहार बांद पडण््ाची वेळ आल्ाचे माहे फेबु्रवारी, २०१८ च््ा सुमारास रनदर्शनास 
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्ेणे, गडरचरोलीसह काही आरदवासी रजलह्ाांमधील अांगणवाड्ाांमध््े गत काही 
रदवसाांपासून पोषण आहार देणे बांद करण््ात आल्ामुळे लाखो बालकाांवर आलेली 
उपासमारीची वेळ, रर्धापुरवठा बांद केल्ामुळे अांगणवाड्ामधील रू्न्् ते सहा 
व्ोगटाची बालके उपार्ी राहू लागली असणे, पोषण आहारासाठी ४०० कोटी रुप्ाांच््ा 
पुरवणी मागण््ा मांजूर होऊनही त््ा रवतरीत करण््ात न आल्ाने पालकाांमध््े व गभशवती 
मरहलाांमध््े पसरलेला असांतोष, ्ाबाबत र्ासनाने कराव्ाची का श्वाही व प्ररतरक्र्ा.” 

    
 

(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
एक  : प्रश्नोत्तरे. 

 
 

िोन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

 

तीन : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (िसुरा ि िेिटचा वििस). 
 

चार : िासकीय विधेयके : 
 

 

 

  (अ) विचार पढेु सरुु, खांडि: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १ – पांढरपरू मांविरे (सधुारणा) 
विधेयक, २०१८. 

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

 

  (ब) विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे :- 
 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये प्रा.रवरेंद्र जगताप, सवशश्री.हषशवधशन सपकाळ, रवज् 
वडेट्टीवार, अस्लम रे्ख,अरजत पवार, रजतेंद्र आव्हाड,र्रर्काांत शर्दे, भास्कर 
जाधव, ज ा्ंत पाटील, सांदीप नाईक, अबु आझमी, रदलीप वळसे-पाटील, भारत 
भालके, श्रीमती सांध््ादेवी देसाई-कुपेकर, सवशश्री. सांज् कदम, हसन मुश्रीफ, 
राहुल जगताप, सांग्राम जगताप, सुरेर् लाड, रदलीप सोपल, वैभव रपचड, आरसफ 
रे्ख, डॉ.सतीर् पाटील, सवशश्री. राणाजगरजतशसह पाटील, हनुमांत डोळस, 
बाळासाहेब पाटील, श्रीमती सुमनताई पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, रव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ – महाराष्ट्र 
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नगरपररषदा, नगरपांचा्ती व औद्योरगक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ 
नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषिा, 
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाि उफच  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे्क क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपररषदा, 
नगरपांचा्ती व औद्योरगक नगरी (सुधारणा) रवधे्क, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम िेख, विजय 
िडेट्टीिार, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमचला 
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे्क क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपररषदा, 
नगरपांचा्ती व औद्योरगक नगरी (सुधारणा) रवधे्क, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अवमत झनक, भारत 
भालके, हषचिधचन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे्क क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपररषदा, 
नगरपांचा्ती व औद्योरगक नगरी (सुधारणा) रवधे्क, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

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

  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये प्रा.रवरेंद्र जगताप, सवशश्री. रवज् वडेट्टीवार, अस्लम रे्ख, 
हषशवधशन सपकाळ, अरजत पवार, रजतेंद्र आव्हाड, र्रर्काांत शर्दे, भास्कर जाधव, 
ज ा्ंत पाटील, सांदीप नाईक, अबु आझमी, भारत भालके, श्रीमती सांध््ादेवी देसाई-
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कुपेकर, सवशश्री. सांज् कदम, हसन मुश्रीफ, राहुल जगताप, सांग्राम जगताप, सुरेर् 
लाड, रदलीप सोपल, वैभव रपचड, आरसफ रे्ख, डॉ.सतीर् पाटील, सवशश्री. 
राणाजगरजतशसह पाटील, हनुमांत डोळस, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती सुमनताई 
पाटील, सवशश्री.पांकज भुजबळ, राधाकृष्ट्ण रवखे-पाटील, रव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ – महाराष्ट्र 
ग्रामपांचा्त (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाि उफच  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे्क क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचा्त 
(सुधारणा) रवधे्क, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम िेख, विजय 
िडेट्टीिार, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमचला 
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वि.स.स. याचंा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे्क क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचा्त 
(सुधारणा) रवधे्क, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अवमत झनक, भारत 
भालके, हषचिधचन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे्क क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचा्त 
(सुधारणा) रवधे्क, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

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

  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 



 

1-Mar-18    10:52 

6 

वनयम  १५९ (२) अन्िये सवशश्री अरजत पवार, रजतेंद्र आव्हाड, र्रर्काांत शर्दे, 
भास्कर जाधव, ज ा्ंत पाटील, सांदीप नाईक, अबु आझमी, भारत भालके,     
श्रीमती सांध््ादेवी देसाई-कुपेकर, सवशश्री सांज् कदम, हसन मुश्रीफ, राहुल 
जगताप, सांग्राम जगताप, सुरेर् लाड, रदलीप सोपल, वैभव रपचड, अस्लम रे्ख, 
रवज् वडेट्टीवार, डॉ.सतीर् पाटील, सवशश्री हषशवधशन सपकाळ, राणाजगरजतशसह 
पाटील, हनुमांत डोळस, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती सुमनताई पाटील, श्री.पांकज 
भुजबळ रव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ – हैदराबाद 
अरत्ात चौकर्ी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४ – हैिराबाि अवतयात चौकिी 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम िेख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती 
वनमचला गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे्क क्रमाांक ४ – हैदराबाद अरत्ात 
चौकर्ी (सुधारणा) रवधे्क, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे्क क्रमाांक ४ – हैदराबाद अरत्ात 
चौकर्ी (सुधारणा) रवधे्क, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे्क क्रमाांक ४ – हैदराबाद अरत्ात 
चौकर्ी (सुधारणा) रवधे्क, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
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  (बधुिार, विनाांक २८ फेब्रिुारी, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

पाच : डॉ. अवनल बोंडे, सिचश्री सवुनल प्रभ,ु राजेंद्र पाटणी, सरेुि धानोरकर, सांजय सािकारे, 
डॉ. सांजय रायमलुकर, श्री सांतोष िानिे, डॉ.िविकाांत खेडेकर, सिचश्री सधुीर पारिे, 
सभुाष साबणे, विकास कुां भारे, डॉ. जयप्रकाि मुांिडा, सिचश्री सधुाकर कोहळे, सांिीपान 
भमुरे, कृष्ट्णा गजबे, राजाभाऊ िाजे, विजय रहाांगडाले, अवनल किम, चरण िाघमारे, 
योगेि घोलप, उन्मेि पाटील, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री. आर.टी.िेिमखु, सरेुि 
गोरे, ॲङ गौतम चाबकुस्िार, प्रा. सांवगता ठोंबरे, सिचश्री नारायण पाटील, सधुाकर 
भालेराि, प्रकाि आवबटकर, वकतीकुमार भाांगवडया, अवनल बाबर, रणधीर सािरकर, 
राजेि क्षीरसागर, गोिधचन िमा, डॉ.वमशलि माने, सिचश्री मांगेि कुडाळकर, वभमराि 
धोंडे, समीर कुणािार, वििाजीराि कर्डडले, बाळासाहेब मरुकुटे, डॉ.आविष िेिमखु, 
सिचश्री बाळासाहेब सानप, सांजय केळकर, डॉ. राहुल आहेर, वि.स.स यांचा ि.वि.स. 
वियि २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 

 

        "राज्ात जालना, परभणी, बुलढाणा, बीडसह मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व रवदभातील 
अनेक तालुक््ाांमध््े रदनाांक ११ फेबु्रवारी, २०१८ रोजी वा त््ासुमारास गारपीटीचा प्रचांड 
तडाखा बसणे तसेच रवदभातील काही भागात वीज कोसळून ७ जणाांचा बळी गेल्ाचे व १६ 
जण जखमी झाल्ाचे रनदर्शनास ्ेणे, तूर, हरभरा, गहू, जवारी ही काढणीला आलेली रपके 
आकस्स्मकररत््ा गाराांच््ा तडाख््ात सापडल्ाने भुईसपाट होणे, सांत्रा आरण द्राक्ष बागाांचे 
प्रचांड नुकसान झाल्ाचे रनदर्शनास ्ेणे, ्ा भागातील रे्तकऱ्ाांनी मेहनत करून उभी केलेली 
रपके मातीमोल होणे, रवरे्षत: रवदभातील बोंडअळीमुळे कापूस रपक गमावलेल्ा 
रे्तकऱ्ाांचा गारपीटीमुळे हातातोंडार्ी आलेला रपकाांचा घास गेला असल्ाचे व रे्तकऱ्ाांची 
लाखो रुप्ाांची पीकहानी झाली असल्ाचे आढळून ्ेणे, नुकसानग्रस्त रे्तकऱ्ाांच््ा हानी 
झालेल्ा रपकाांचे पांचनामे करण््ाचे आरण रवमा कां पन््ाांना आकडेवारी सादर करण््ाचे आदेर् 
राज् र्ासनाने रदले असणे, ्ाबाबत र्ासनाने का श्वाही करून गारपीटग्रस्ताांना तातडीने 
नुकसान भरपाई देण््ाची आवश््कता, ्ाबाबत र्ासनाने कराव्ाची का श्वाही व 
उपा््ोजना." 

   
 

सहा : सिवश्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, अवित पिार, पथृ्िीराि चव्हाण, विलीप िळसे-पाटील, 
गणपतराि िेिमखु, जयांत पाटील, विजय िडेट्टीिार, डॉ. पतंगराि किि, सिचश्री 
बाळासाहेब थोरात, िविकाांत शििे, प्रा. विरेंद्र िगताप, सिचश्री ियित्त क्षीरसागर, 
वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, अब ु
आझमी, अवमन पटेल, सवुनल केिार, विलीप सोपल, गोपालिास अग्रिाल, ॲड. 
यिोमती ठाकूर, डॉ. सवति पाटील, सिचश्री मो. आवरफ नवसम खान, डी. एस. अवहरे, 
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राहुल मोटे, डी. पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, मधकुरराि चव्हाण, राजेि टोपे, बसिराज 
पाटील, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम जगताप, रणवजत काांबळे, डॉ. 
सांतोष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, कािीराम पािरा, 
हषचिधचन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुाष उफच  पांवडतिेठ पाटील, अमर 
काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती शििे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहेब 
काांबळे, िेख आसीफ िेख रिीि, श्रीमती वनमचला गािीत, सिचश्री अस्लम िेख, त्र्यांबक 
वभसे, जयकुमार गोरे, भारत भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, विपक चव्हाण, पांकज भजुबळ, 
श्रीमती समुनताई पाटील, वि.स.स. यांचा ि.वि.स. वियि २९३ अन्िये प्रस्ताि :    
 
      "फसवी कजशमाफी व कजशमाफीच््ा अांमलबजावणीत झालेल्ा घोटाळ्ामुळे राज्ातील 
हतबल झालेला रे्तकरी, पररणामी आत्महत््ा कमी न होता त््ा वाढत जाणे, मावा व तुडतुडा 
्ासारख््ा रकडींमुळे धान रपकाचे मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान, गुलाबी बोंड अळीमुळे 
३० लाख हेक्टरवरील बारधत झालेले कापसाचे के्षत्र, सदर नुकसानीचे सवेक्षण होऊन अद्यापही 
रे्तकरी मदतीपासून वांरचत राहणे, ्वतमाळ रजलयासह सांपूणश राज्ात रकटकनार्क 
फवारणीमुळे ५६ रे्तकरी मृत होऊनही रब्ाणे कां पन््ाांवर र्ासनाकडून कोणतीही कारवाई न 
होणे, रदनाांक १० ते १३ फेबु्रवारी, २०१८ ्ा काळात रवदभश, मराठवाडा व खान्देर्ात झालेल्ा 
गाररपटीमुळे दोन लाख हेक्टरवरील रब्बी रपकाच््ा नुकसानीबरोबर मोठ्या प्रमाणात झालेली 
रजवीतहानी व परु्धनाचे झालेले नुकसान, पीक रवमा ऑनलाईन भरण््ाची करण््ात आलेली 
सक्ती, तथारप, रवमा कां पनीकडून दावे मांजूर होत नसल्ामुळे ग्रामीण भागात असांख्् रे्तकरी 
पीक रवम््ाच््ा लाभापासून वांरचत राहणे, जल्ुक्त रर्वार ्ोजनेतील घोटाळ्ाांमुळे ठररवलेले 
जलसाठ्याांचे उरद्दष्ट्ट अद्यापही न पूणश होणे, शसचन क्षमतेत वाढ झाल्ाची रदर्ाभूल करणारी 
आकडेवारी, गेल्ा तीन वषात ३०७ शसचन प्रकलपाांसाठी ४० हजार कोटी रुप्ाांच््ा देण््ात 
आलेल्ा सुधाररत प्रर्ासकी् मान््ता, राज्ातील रस्त््ाांची झालेली दरूवस्था, घोषणा करुनही 
अद्यापपावेतो रस्ते खडे्डमुक्त न होणे, सांपूणश राज् व ग्रामीण भागात रस्त््ाांची दरूवस्था झालेली 
असताना दरुुस्तीच््ा नावाने एएमसी करुन मोठ्या प्रमाणात अदा करण््ात ्ेणारी दे्के, 
त््ाकडे र्ासनाचे होत असलेले दलुशक्ष, समृध्दी महामागासाठी रे्तकऱ्ाांचा रवरोध डावलून 
सक्तीने जरमन सांपादनाची का श्वाही करण््ात ्ेत असल्ाने रे्तकऱ ् ाांमध््े र्ासनाप्रती 
रनमाण झालेला असांतोष, सांपारदत जरमनीचा रमळणारा अलप मोबदला, ्ाबाबत गावापासून 
मांत्राल्ाप्ंत हेलपाटे मारुनही न््ा् न रमळाल्ाने ८४ वषी् धमा पाटीलसारख््ा रे्तकऱ्ाने 
मांत्राल्ात ्ेऊन केलेली आत्महत््ा, धानाला २००/- रुप्े प्ररत क्क्वटल बोनस आरण नापेर 
के्षत्रातील रोपवाटीकेला एनडीआरएफ चे १३,५००/- रुप्े देण््ाची रदनाांक २२ रडसेंबर, २०१७ 
रोजी नागपूर रहवाळी अरधवेर्नाच््ा रे्वटच््ा रदवर्ी केलेली घोषणा, ्ाबाबत अद्याप 
कोणताही आदेर् न रनघाल्ाने त््ाची अांमलबजावणी न होणे, ्ाबाबत र्ासनाने कराव्ाची 
उपा््ोजना रवचारात घेण््ात ्ावी." 

   
सात : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :-  
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   (मांगळिार, विनाांक १ माचच, २०१८ रोजीच्या बलॅटव्िारे ठरविण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार ििचविण्यात आलेल्या सचूना) (सचूना क्र. १ ि २) 
 

  (१) श्री. सवुनल प्रभ,ू वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 

        "कें द्र र्ासनाने मुांबई र्हरास स्माटश रसटी म्हणून घोरषत करणे, स्माटश रसटी अांतगशत 
देण््ात ्ेत असलेल्ा सुरवधाांमध््े पररवहन सुरवधा महत्वाची असून गत १५ वषात 
२७६६.७० कोटी रुप्े इतका तोटा झाला असून बेस्ट उपक्रमावर तेवढेच कजश असणे, 
सदर कजाची परतफेड वेळेत न झाल्ास हा उपक्रम बांद होण््ाची रभती, बेस्ट उपक्रम बांद 
झाल्ास ४६ हजार कमशचारी व त््ाांच््ा कुटूां रब्ाांवर उपासमारीचे सांकट रनमाण होण््ाची 
र्क््ता, सबब, रदलली व कनाटक राज्ाच््ा धतीवर बेस्ट उपक्रमास सहाय््रनधी देऊन 
नव सांरजवनी देण््ासाठी कराव्ाची का श्वाही व उपा््ोजना." 
 

  (२) डॉ. वमशलि माने, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 

       "नागपूर महानगरपारलकेने कामगारनगर, नारी शसग रोड, नागपूर ्ेथे आ्सोलेर्न 
रुग्णाल्ासाठी जागा रनस्श्चत करणे, नागपूर ्ेथील रुग्णाल्ात गॅस्रो व इतर रुग्ण 
मोठ्ा प्रमाणात आढळून ्ेत असून इमामवाडा ्ेथे एकमेव रुग्णाल् असून त््ाची 
रुग्णक्षमता अलप प्रमाणात असल्ामुळे अनेक रुग्णाांचा उपचाराअभावी झालेला मृत््ू, 
त््ामुळे नागपूर र्हरात आ्सोलेर्न रुग्णाल्ाची रनर्ममती करण््ाबाबत र्ासनाने 
कराव्ाची का श्वाही व प्ररतरक्र्ा." 

    
 
 

विधान भिन, 
मुांबई, 
रदनाांक : २८ फेबु्रवारी, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सरचव, 

 महाराष्ट्र रवधानसभा. 
 


