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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११४४  विसेंबरविसेंबर,,  २०१२०१७७  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता)) 

  

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

सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : मा.सभापती याांचा प्रस्ताि - 
  "भारतीय न्यायाधीश श्री.दलिीर भांिारी याांची हेग येथील सांयकु्त 

राष्ट्रसांघाच्या आांतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशपदी फेरवनिि झाल्याबद्दल 
अवभनांदनपर प्रस्ताि." 

तीन : दोन्ही सभागहृाांनी सांमत केलेल्या विधेयकाांना राष्ट्रपती/राज्यपालाांची अवधसांमती 
वमळाल्याचे जावहर करण्यात येईल. 
 

चार : अध्यादेश सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
  (१) मखु्यमांत्री : (क) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २२ - महाराष्ट्र 

सार्वजननक नर्श्र्स्तव्यर्स्था (सुधारणा) 
अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर ठेर्तील. 

     (ख) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २३ - महाराष्ट्र 
महानगरपानलका (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, 
२०१७" सभागृहासमोर ठेर्तील. 

     (ग) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २४ - पांढरपूर 
मांनदर (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७" 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 

     (घ) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र 
नगरपनरषदा, नगर पांचायती र् औद्योनगक नगरी 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर 
ठेर्तील. 

  (२) महसलू मांत्री : (क) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र 
मुद्ाांक (सुधारणा र् नर्नधग्राह्यीकरण)  अध्यादेश, 
२०१७" सभागृहासमोर ठेर्तील. 

     (ख) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २७ - महाराष्ट्र 
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जमीन महसूल सांनहता (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, 
२०१७" सभागृहासमोर ठेर्तील. 

  (३) उच्च ि तांत्र 
वशक्षण मांत्री 

: "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २८ - महाराष्ट्र 
सार्वजननक नर्द्यापीठ (सुधारणा)  अध्यादेश, २०१७" 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 
 

  (४) ग्रामविकास 
मांत्री 

: (क) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत (सुधारणा र् पुढे चालू ठेर्णे) 
अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ख) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक १९ - महाराष्ट्र 
स्थाननक प्रानधकरण सदस्य अनहवता (सुधारणा र् 
पुढे चालू ठेर्णे) अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर 
ठेर्तील. 

     (ग) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र 
नजल्हा पनरषद र् पांचायत सनमती (सुधारणा) 
अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर ठेर्तील. 

  (५) पणन मांत्री : (क) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र 
कृनष उत्पन्न पणन (नर्कास र् नर्ननयमन) 
(सुधारणा र्  पुढे चालू ठेर्णे) अध्यादेश, २०१७" 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 

     (ख) "सन २०१७ चा अध्यादेश क्रमाांक २० - महाराष्ट्र 
कृनष उत्पन्न पणन (नर्कास र् नर्ननयमन) (दसुरी 
सुधारणा) अध्यादेश, २०१७" सभागृहासमोर 
ठेर्तील. 

पाच : कागदपत्र सभागहृासमोर ठेिणे - 
  (१) सांसदीय कायय मांत्री : "नर्धानपनरषदेच्या सन २०१७ च्या नतसऱ्या 

(पार्साळी) अनधरे्शन नदनाांक २४ जुलै, २०१७ ते 
११ ऑगस्ट, २०१७ या कालार्धीत मा.मांत्री / 
मा.राज्यमांत्री महोदयाांनी नर्धानपनरषद सभागृहात 
नदलेल्या एकूण ४०७ आश्र्ासनाांची यादी, तसेच 
सन २०१७ चे नतसरे (पार्साळी) अनधरे्शन 
सांस्थनगत झाल्यानांतर, पूतवता करण्यात आलेल्या 
एकूण २४६ आश्र्ासनाांच्या पूतवतेच्या 
नर्र्रणपत्राांची यादी" सभागृहासमोर ठेर्तील. 

  (२) पणन मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य र्खार महामांडळ याांचा सन २०१६-
२०१७ या र्षाचा एकोणसाठार्ा र्ार्षषक लेखा 
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अहर्ाल र् महालेखापाल कायालयाचा सन २०१५-
२०१६ या र्षाचा स्र्तांत्र लेखा पनरक्षण अहर्ाल 

(S.A.R.)" सभागृहासमोर ठेर्तील. 
सहा : मवहलाांचे हक्क ि कल्याण सवमतीचे नामावभधान ि काययकक्षा 

सधुारण्याबाबतचा प्रस्ताि. 
सात : "लोकलेखा सवमतीचा सत्ताविसािा अहिाल सादर करणे." 
आठ : "अशासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
नऊ : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
दहा : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (मांगळवार, दिनाांक १२ ि बधुिार, वदनाांक १३ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशयविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – 
(अनकु्रमाांक (१) ते (५) – 

  (१) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, सर्वश्री.धनांजय मुांडे, जयर्ांतरार् जाधर्, सुननल 
तटकरे, हेमांत टकले, अमरससह पांनडत, सनतश चव्हाण, ॲड. ननरांजन डार्खरे, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक महत्र्ाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे 
लक्ष रे्धतील :- 

   "नागपूर येथील नमहान प्रकल्पात आतापयंत केर्ळ ३० टक्के कां पन्या 
सुरु असणे, या नठकाणी ७१ कां पन्याांकनरता जागा असून त्यातील २१ कां पन्या 
सध्या कायवरत असणे, पाच कां पन्याांचे ननमाण कायव सुरु असून ४५ कां पन्याांची 
काम सुरु करण्याची कायवर्ाही सुरु असणे, या प्रकल्पात इन्फोनसस टीसीएस, 
सत्यम, एचसीएल, बोईग, टाटा एरोनॉटीकल्स नलनमटेड, शापुरजी पालोनजी, 
नर्प्रो, डीएफएल, अांबुजा नरयल्टी, ताजसॅट इांडस्रीज, मॅक्सस्पेस, एल ॲन्ड टी, 
इांटरनॅशनल कोलॅबरेटीव्ह एअरोस्पेपडेव्ह अांतगवत कॅनस कां पनी, पतांजली 
यासारख्या कां पन्याांनी गुांतर्णूक करण्यासाठी राज्य सरकार सोबत सहयोग 
करार करणे,  सहयोग करारानुसार सुमारे १००० एकर जमीन या कां पन्याांना 
देणे, सदर प्रकल्पाकनरता दहेगार्, तेल्हारा, कलकुही, खापरी आनण 
नशर्णगार् येथील जनमनी सांपानदत करण्यात येणे, सदरच्या जनमनी सांपानदत 
करतेरे्ळी जनमनीचा योग्य मोबदला, गार्ाांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन, तसेच 
स्थाननकाांना नोकऱ् या देण्याचे आश्र्ासन देण्यात येणे, या प्रकल्पग्रस्ताांना 
अजूनही एकाही कां पनीमध्ये नोकरीत सामारू्न न घेणे, तसेच या 
प्रकल्पग्रस्ताांसाठी महाननर्षमतीतफे राबनर्ण्यात येणारी प्रनशक्षण योजना 
नमहानमध्ये राबर्ण्याचे ननदेश पालकमांत्री याांनी नमहानचे प्रबांध सांचालक याांना 
माहे मे, २०१७ मध्ये देऊनही अद्यापपयंत या सांदभात कोणतीच कायवर्ाही न 
होणे, या प्रकल्पाकनरता ४ गार्ाांपैकी ३ गार्ाांचे पुनर्वसन झालेले असणे, परांतु 
अद्यापपयंत आर्श्यक त्या मूलभूत सोयी-सुनर्धा उपलब्ध करुन न देणे, 
पुनर्वसन पनरसरात आठर्डी बाजाराची सोय नसणे, कचऱ् याची समस्या, 
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आरोग्याच्या सुनर्धा, शाळेची व्यर्स्था अशा अनेक मूलभूत सोयी नसल्याने 
तेथील रनहर्ाशी त्रस्त असणे, पुनर्वसनापूर्ी ३ ते ४ र्षे पाणीपट्टी माफ 
करण्यात येईल असे साांगण्यात येऊनही मीटर लार्ताच पाणीपट्टी र्सूल केली 
जाणे,  जी ४०० कुटुांबे शासकीय जागेर्र आहेत त्याांच्यासाठी माफक दरात 
घराची योजना तयार करण्याच्या सूचना पालकमांत्री याांनी देऊनही अद्यापपयंत 
या सांदभात कोणतीच कायवर्ाही न करणे, त्याचप्रमाणे दहेगार्, तेल्हारा, 
कलकुही या गार्ासाठी पुनर्वसनासाठी जे ननयम लार्ले ते ननयम खापरी 
गार्ाकनरता लार्ण्यात न येणे, उपरोक्त गार्ाांतील शेतकरी कुटुांबातील प्रत्येक 
प्रौढ मुलाला तसेच शेतकऱ्याांनाही ३००० चौ.फूटाचा भूखांड देण्यात येणे, 
गार्ातील झोपडपट्टीधारकाांना १५०० चौ.फूटाचा भूखांड देण्यात येणे, परांतु 
खापरी गार्ातील प्रकल्पग्रस्ताांना मात्र एका कुटुांबात र्डील र् तीन भार्ांडे 
असतील तर दोघाांनाच भूखांड देऊन नतसऱ् याला अपात्र ठरनर्णे, ननयमापेक्षा 
कमी भूखांड देणे असे प्रकार घडत असणे, आतापयवतचे पुनर्वसन राष्ट्रीय 
पुनर्वसन धोरण २००७ नुसार होत असताांना कायदयानुसार १८ र्षार्रील 
अनर्र्ानहत मुले असल्यास र् त्याांच्या नारे् असलेली रे्गळी शेतजमीन सकर्ा 
घर सांपानदत झाले असल्यास त्याांना भूखांड र् इतर पुनर्वसनाचे काम देण्यात 
यारे् असा कायदा असताांना या कायद्याकडे प्रशासनाने दलुवक्ष करुन 
खापरीर्ानसयाांर्र अन्याय करणे, प्रकल्पग्रस्त २६०० कुटुांनबयाांच्या र्ारसाांना 
नमहान प्रकल्पात नोकरी न नमळणे, आतापयंत केर्ळ १० हजार युर्काांनाच 
रोजगार नमळणे, बेरोजगार युर्काांची त्यामुळे झालेली ननराशा, प्रकल्प सुरू न 
करणाऱ्या कां पन्यार्र कारर्ाई करणे, जमीन परत घेण्याची होत असलेली 
मागणी, एकूणच नमहान प्रकल्पग्रस्ताांच्या समस्याांबाबत र्ारांर्ार मा. मुख्यमांत्री 
र् सांबनधत अनधकाऱ् याांबरोबर चचा होऊनही अद्यापही या समस्या दरू न होणे, 
पनरणामी या प्रकल्पग्रस्ताांमध्ये शासनाच्या उदानसनतेबाबत ननमाण झालेले 
असांतोषाचे र् सांतापाचे र्ातार्रण, याबाबत शासनाने केलेली र् करार्याची 
कायवर्ाही, याबाबत शासनाची प्रनतनक्रया र् भूनमका." 

  (२) सियश्री. सांजय दत्त, शरद रणनपसे, रामहरी रुपनर्र, अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक महत्र्ाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "नागपूर येथील नमहानमधील रामदेर् बाबा याांच्या फूड पाकव साठी ६०० 
कोटी रुपयाांची जमीन अल्पदरात देण्यात येणे, एक एकर जनमनीचे दर १०० 
कोटी असताना रामदेर् बाबा याांना २५ लाख रुपये प्रनत एकर या दराने जमीन 
नदली ही बाब मानहती अनधकारार्रील सुनार्णी दरम्यान मानहती देणाऱ् या, 
कागदपते्र उपलब्ध करणाऱ् या समीर गोखले आनण अतुल ठाकरे या दोन 
अनधकाऱ् याांची बदली केल्याची बाब माहे ऑक्टोबर, २०१७ च्यासुमारास 
उघडकीस येणे, मानहती अनधकार कायद्याचे पालन करत असलेल्या 
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अनधकाऱ् याांना अशाप्रकारे दांनडत केल्याप्रकरणी मानहती अनधकार 
कायवकत्यांनी नर्रोध दशवनर्ला असणे, रामदेर् बाबा याांच्या फुड पाकव साठी 
अल्पदरात नदलेल्या जनमनीर्र सदरील प्रकल्प अजूनही उभा रानहला 
नसल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ च्या सुमारास ननदशवनास येणे, नागपुर येथील 
कें द् सरकारच्या मालकीच्या नमहान प्रकल्पाअांतगवत १००० एकर जागा 
कर्डीमोल भार्ाने रामदेर् बाबाांच्या पतांजली सांस्थेला देण्यात येणे, गेल्या 
आठ मनहन्याांत रामदेर् बाबाांच्या पतांजली सांस्थेने अद्याप कसलाही प्रकल्प सुरु 
केलेला नसणे, नमहान उद्योग प्रकल्पाशी  झालेल्या करारात एक र्षाच्या आत 
प्रकल्पात आयुरे्दीक औषध उत्पादन सुरु होईल असा प्रत्यक्षात करार करुन 
रामदेर् बाबाांना सर्व सर्लती देण्यात येणे, मात्र उद्योग सुरु होण्याची कोणतीही 
लक्षणे नदसुन येत नसणे, रामदेर् बाबाांना ही जमीन हस्ताांतर करण्याच्या भव्य 
समारांभाच्या रे्ळी नर्दभातील ५००० तरुणाांना रोजगाराची सांधी नदली जाईल 
असे प्रत्यक्षात साांगण्यात येणे, पण आता १००० एकर जागा पडून असून 
प्रकल्पाला कसलीही सुरुर्ात अद्याप नसल्याने नर्दभातील बेरोजगाराांची 
फसर्णूक करण्यात आल्याने नर्दभीयर्ानसयाांमध्ये याबाबत तीव्र नाराजी 
असणे, रामदेर्बाबा याांना कर्डीमोल भार्ाने देण्यात आलेली १००० एकर 
जागा परत घेण्याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् याबाबत 
राज्यशासनाची प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक महत्र्ाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "उल्हासनगर पानलकेतील मागासर्गीय भरतीत मोठा घोटाळा झाल्याचे 
माहे नोव्हेंबर, २०१७ च्या सुमारास ननदशवनास येणे, या भरतीत मनहला 
अनधकाऱ् याांनी बोगस प्रमाणपते्र सादर करून नोकरी नमळनर्ल्याचा 
धक्कादायक प्रकार उघडकीस येणे, तर कननष्ट्ठ नलनपक पदार्रुन थेट सहायक 
आयुक्त पदार्र पदोन्नती देण्यात येणे, त्याांच्याच काळात मोठ्या प्रमाणार्र 
बेकायदा बाांधकामे झाल्याचेही नदसून येणे, या प्रकरणी शासनाने तातडीने 
चौकशी करुन सांबनधत अनधकाऱ् याांर्र कारर्ाई करण्याची आर्श्यकता, 
यासांदभात शासनाने केलेली र्ा करार्याची कायवर्ाही, शासनाची भूनमका र् 
प्रनतनक्रया." 

  (४) सियश्री. जयांत पाटील, बाळाराम पाटील, सुननल तटकरे, हेमांत टकले, 
श्रीमती नर्द्या चव्हाण, श्री. आनांद ठाकूर, अॅड. राहुल नारे्कर, सर्वश्री. अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खनलफे, जयर्ांतरार् जाधर् 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक महत्र्ाच्या बाबीकडे मदत ि 
पनुयिसन मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील:- 

   "अरबी समुद्ात उसळलेले ओखी चक्रीर्ादळ रायगड समुद् 
नकनाऱ्यार्र येऊन धडकल्याने राज्यातील रायगड, रत्नानगरी, ससधुदगुव या 
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नजल्ह्यात नदनाांक ४ नडसेंबर २०१७ रोजी अर्काळी पार्साच्या जोरदार सरी 
कोसळणे, नर्शेषत: रायगड नजल्ह्यात आांबा, काजूचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात 
होणे, परांतु अर्काळी पडलेल्या पार्सामुळे आांबा तसेच काजूर्रील मोहर 
गळून पडल्याने यार्षी आांबा र् काजू उत्पादनात घट होणार असल्याने 
बागायतदाराांचे मोठे नुकसान होणे, तसेच सुपारीची साठर्णूक करणाऱ्या 
सहकारी सांस्थाांची सुपारी नभजल्यामुळे त्याांनाही आर्षथक फटका बसणे, 
अनलबाग तालुक्यातील (नज.रायगड) खांडाळे, र्ाडगार्, सहाण, उसर, र्ारे् 
तसेच र्ाघ्रण, परहूरपाडा आदी नठकाणी पाांढऱ्या काांद्याचे मोठया प्रमाणात 
उत्पादन घेण्यात येत असून, अर्काळी पडलेल्या पार्सामुळे येथील काांद्याची 
रोपे मोडून पडणे र् शेतात पाणी साचले असल्याने त्याचा पनरणाम काांदा 
उत्पादनार्र होणे, पार्टा, तूर र् इतर कडधान्य पीकाांचे बऱ्याच प्रमाणात 
नुकसान होणे, तसेच अनेक नठकाणी मळणीची कामे अजूनही प्रलांनबत 
असल्यामुळे पार्सामुळे भात नभजल्याने शेतकऱ्याांचे नुकसान होणे, 
पार्सामुळे पेंढयाांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्याांसमोर 
गुराांच्या चाऱ्याचा प्रश्न ननमाण होणे, देर्गड तालुक्यातील पडर्णे, नमळबार्, 
साांबळडेग येथील रापण कां पनीच्या जाळीचे झालेले नुकसान, तर नानशकसह 
ननफाड, सदडोरी, चाांदर्ड, सटाणा या तालुक्यातील अनेक भागात मुसळधार 
पार्सामुळे द्ाक्षबागा, काांदा, डाळींब आनण गहू नपकाचे झालेले मोठ्या 
प्रमाणात नुकसान तसेच पुणे नजल्ह्यातील अनेक भागाांत मुसळधार पाऊस 
पडल्याने त्यामुळे रब्बी हांगामात शेतकऱ्याांनी पेरलेल्या नपकाांचे झालेले प्रचांड 
नुकसान, रायगड नजल्हयात काही नठकाणी मच्च्िमाराांच्या बोटी बुडणे र् 
बोटींचे नुकसानही होणे शासनाकडून या नुकसानग्रस्ताांना नुकसान भरपाइव 
देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आर्श्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने 
करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (५) सियश्री. अमरससह पांवित, सनतश चव्हाण, धनांजय मुांडे, सुननल तटकरे, 
जयर्ांतरार् जाधर्, हेमांत टकले, अॅड. ननरांजन डार्खरे, श्री. जगन्नाथ सशदे, 
श्रीमती नर्द्या चव्हाण, सर्वश्री. रामरार् र्डकुते, नकरण पार्सकर, नरेंद् 
पाटील, आनांद ठाकूर, अडॅ. जयदेर् गायकर्ाड, अॅड. राहुल नारे्कर, सर्वश्री. 
ख्र्ाजा बेग, नर्क्रम काळे, प्रकाश गजनभये, नर्नायक मेटे, जोगेन्द् कर्ाडे, 
हनरससग राठोड, सांजय दत्त, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक 
महत्र्ाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "राज्यात सुमारे ४० लाख हेक्टर के्षत्रात कपाशीची लागर्ड करण्यात 
येणे, या पैकी मराठर्ाडा नर्भागात १५.९२ लाख हेक्टर के्षत्रात 
बी.टी.कपाशीची लागर्ड होणे, बी.टी. नबयाणे नर्क्री करणाऱ्या कां पन्यापैकी 
सुमारे १८ कां पन्याांनी बोगस, बनार्ट नबयाणे नर्क्री केल्यामुळे राज्यभरात 
कपाशीर्र शेंदरी बोंड आळीसह इतर रोगाांचा मोठा प्रादभुार् होणे, त्यामुळे 
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राज्यात नर्शेषतः मराठर्ाडा आनण नर्दभात कपाशीच्या उत्पन्नात कमालीची 
घट होणे, नबयाणे उत्पादक कां पन्याांनी बी.टी. नबयाणाांमध्ये बी.जी.-२ तांत्रज्ञान 
असल्यामुळे ११० नदर्स र् त्यापेक्षा अनधक कालार्धीसाठी हे नबयाणे शेंदरी 
बोंड आळी आनण इतर रोगाांपासून नपकाांचे सांरक्षण करणार असल्याचा दार्ा 
करणे, कां पनीच्या या दाव्यामुळे शेतकऱ्याांनी अनधकचे पैसे देऊन ही नबयाणे 
खरेदी करणे,मात्र नबयाणे उत्पादक कां पन्याांनी शेतकऱ्याांची मोठी फसर्णूक 
करणे, कापूस नबयाणे कायदा, २००९ मध्ये नुकसान भरपाईची तरतूद 
असतानाही शेतकऱ्याांना अद्याप कोणतीही भरपाई न नमळणे, कें द्ीय कापूस 
सांशोधन कें द्, नागपूर येथील शास्त्रज्ञ याांनी बी.टी. तांत्रज्ञान आता बोंड आळी र् 
इतर रोगाांना प्रनतकार  करत नसल्याने हे नबयाणे सांकरीत म्हणून नर्क्री करारे् 
असे शासनास कळनर्लेले असणे, मात्र तरीही शासनाने या बाबत कोणतीही 
कायवर्ाही मुदतीत न केल्याने शेतकऱ्याांचे करोडो रुपयाांचे आर्षथक नुकसान 
होणे, बोंड आळीच्या सांकटाने कापूस उत्पादक शेतकरी उध्र्स्त होणे, 
नुकसानग्रस्त काही शेतकऱ्याांनी कृषी कायालयासमोर अांगार्र रॉकेल ओतून 
आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, अनेक शेतकऱ्याांनी आर्षथक नुकसानीमुळे 
नैराश्यापोटी आत्महत्या करणे, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याांना शासनाने सरसकट 
नुकसान भरपाई देण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर तीव्र आांदोलने होणे, मात्र 
अद्याप कोणतीही आर्षथक मदत न केल्याने शेतकऱ्याांमध्ये तीव्र असांतोष 
पसरणे, या गांभीर प्रकरणात नबयाणे उत्पादक कां पनी नर्रोधात कायवर्ाही 
करून शेतकऱ्याांना मदत देण्यासाठी शासनाने तातडीने कायवर्ाही करण्याची 
आर्श्यकता र् शासनाची प्रनतनक्रया." 

अकरा : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख - (असल्यास). 
 

 

- मध्यांतर - 
बारा : शासकीय विधेयके - 

  (क) ग्रामविकास मांत्री याांचा प्रस्ताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये) - 
   "महाराष्ट्र नर्धानसभेने सांमत केलेले सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक 

५५ – महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७ मागे घेण्यास अनुमती द्यार्ी." 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६० - महाराष्ट्र साियजवनक 

विश् िस्त्यिस्था (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६१ -  पांढरपरू मांवदर (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 

   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास 
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सांरक्षण ि सरुक्षा देण्याबाबत विधेयक, २०१७" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सियश्री. शरद रणवपसे, 

धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१७ चे नर्.स.नर्. क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास 

सांरक्षण र् सुरक्षा देण्याबाबत नर्धेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या 
प्रर्र सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतरृ्त्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन नर्चाराथव पाठनर्ण्यात यारे्." 

    (१) मुख्यमांत्री (२) श्री. धनांजय मुांडे, नर्रोधी पक्ष नेता 
तथा नर्.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, 
नर्.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नर्.प.स. 

    (५) ॲड.ननरांजन डार्खरे, 
नर्.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
नर्.प.स. 

    (७) श्री.सनतश चव्हाण, 
नर्.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, नर्.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नर्.प.स. 

(१०) श्री.नर्जय ऊफव  भाई नगरकर, 
नर्.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
तेरा : (क) सियश्री.धनांजय मुांिे, शरद रणनपसे, सुननल तटकरे, सांजय दत्त, हेमांत टकले, 

जयांत पाटील, अशोक ऊफव  भाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा.जोगेंद् कर्ाडे, 
सर्वश्री.अमरससह पांनडत, सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, सर्वश्री.जयर्ांतरार् 
जाधर्, चांद्काांत रघुर्ांशी, दत्तात्रय सार्ांत, नर्क्रम काळे, नकरण पार्सकर, 
ॲड.जनादवन चाांदरुकर, श्री.रामहरी रुपनर्र, श्रीमती नर्द्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्नबानू खनलफे, श्री.ख्र्ाजा बेग, आर्षक. अनांत गाडगीळ, सर्वश्री.बाळाराम 
पाटील, अमरनाथ राजुरकर, सुभाष झाांबड, अब्दलु्लाखान दरुाणी, नरेंद् पाटील, 
प्रकाश गजनभये, ॲड. राहुल नारे्कर, सर्वश्री. सतेज ऊफव  बांटी पाटील, हनरससग 
राठोड, आनांदरार् पाटील, जयदेर् गायकर्ाड, रामरार् र्डकुते, जगन्नाथ सशदे, 
नकरण पार्सकर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्यात शासनाने कजवमाफी योजना जाहीर करणे, कजवमाफी जाहीर 
होऊन सहा मनहन्यापेक्षाही जास्त कालार्धी होऊनसुध्दा अद्यापही शेतकऱ्याांच्या 
बँक खात्यार्र कजवमाफीची रक्कम जमा झालेली नसणे, कजवमाफीची घोषणा 
झालेली असली तरी सुध्दा कजव र्ाटपाचे ननयोजन व्यर्च्स्थत न झाल्याने 
कजवमाफी जाहीर झाल्यानांतर राज्यात अद्याप सुमारे १५०० हून अनधक 
शेतकऱ्याांनी आत्महत्या केलेल्या असणे, इनोव्हेर् या कां पनीचे आर्षथक 
नहतसांबांध जोपासण्यासाठी या योजनेत ऑनलॉईन पध्दतीने अजव मागरू्न नांतरच 
कजवमाफी रक्कम देण्याचा घाट घातलेला असणे, ऑनलाईन पध्दतीने अजव 
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भरतेरे्ळी शेतकऱ्याांना अनांत अडचणीचा सामना करार्ा लागत असणे, 
शेतकऱ्याांच्या खात्यार्र जमा होणाऱ्या रकमाांची सरकारच्या र्तीने र्ारांर्ार 
खोटी आकडेर्ारी जाहीर करण्यात येणे, मात्र शेतकऱ्याांच्या खात्यार्र नकती 
रक्कम जमा झाली याची नजल् हाननहाय र् तालुका ननहाय आकडेर्ारी जाहीर 
करण्याचे मात्र सोईस्करनरत्या टाळणे, राज्यात ९० टक्के पेक्षा जास्त 
बी.टी.कॉटन कापसार्र बोंड अळीचे सांकट येणे, शेतकऱ्याांच्या कापसाचे ९० 
टक्के पेक्षा जास्त नुकसान होणे, हे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्याांनी 
केलेल्या फर्ारणीमुळे राज्यातील ३० पेक्षा जास्त शेतकऱ्याांचा मृत्यु झालेला 
असणे, कॉटन नरसचव इन्स्टीट्युट याांनी नडसेंबर, २०१५ मध्येच बोंड अळीबाबत 
अहर्ाल नदल्यानांतर या येऊ घातलेलया सांकटाकडे जाणीर् करुन नदलेली 
असणे, बोगस कां पन्याांशी सांबांनधत आर्षथक व्यर्हारामुळे हे सांकट आलेले 
असणे, यात कोट्यार्धी रुपयाांचा कॉटन नसड स्कॅम असणे, राज्यात तूर, 
सोयाबीन, कापूस, उडीद, मुग याांची खरेदी होत नसणे, धानाचे कें द् अद्याप सुरू 
झालेली नसणे, शेतकऱ्याांकडून सक्तीने सांजीर्नी योजनेच्या नार्ाखाली र्ीज 
नबलाची र्सुली करण्यात येणे, राज्यातील मुांबईसह कोकणात ओखी 
र्ादळामुळे मच्च्िमार र् आांब्यासह सर्व फळ नपकाांचे खुप मोठ्या प्रमाणात 
नुकसान झालेले असणे, नकनारपट्टीर्रील शेतकऱ्याांच्या नपकाांबरोबरच घराांचेही 
नुकसान झालेले असणे, अनेक मच्च्िमाराांचे सांसार उध्र्स्त झालेले असणे, 
बोटींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असणे, त्यामुळे कोकणातील शेतकरी 
सुध्दा हर्ालदील झालेला असणे, याबरोबरच उत्तर महाराष्ट्र, पच्श्चम महाराष्ट्र 
र् मराठर्ाड्याच्या काही भागात ओखी र्ादळामुळे हर्ामानात बदल होऊन 
नपकाांर्र नकड रोगाचा प्रादभुार् र्ाढून नुकसान झालेले असणे, धानाच्या 
नपकार्र मार्ा, तुडतुडे रोगाचा मोठा प्रादभुार् झालेला असणे, त्यामुळे 
उत्पादनात घट होणे, सर्वच शेतमालाला भार् न नमळणे, कृषी नपक नर्मा 
योजनेत खरीप र् रब्बी हांमागातील नपक नर्मा नुकसान भरपाईसाठीचा हप्ता 
हजारो शेतकऱ्याांनी बँकेत भरणे, बँकाांच्या हलगजीपणामुळे लाखो शेतकऱ्याांना 
नपक नर्मा नुकसान भरपाईची रक्कम नमळालेली नसणे, अनेक बँकाांनी मांजूर 
नर्म्याची रक्कम इतरत्र गुांतर्णूक करुन त्यार्र कोट्यार्धी रुपयाांची नफेखोरी 
करणे, त्यातच कजवमाफी न नमळणे, बोंड अळीमुळे आलेले सांकट, यामुळे 
सांकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याांमध्ये रै्फल्यग्रस्तता र्ाढून आत्महत्याांचे र्ाढत 
जाणारे सत्र, शेतकऱ्याांना नदलासा देण्यासाठी तातडीने त्याांना कजवमुक्त करणे, 
बोंड अळीमुळे झालेल् या नुकसानीबदल ल एकरी २५ हजार रुपये मदत देण्याची 
आर्श्यकता, सक्तीने होणाऱ्या र्ीजनबल र्सुलीला स्थनगती देणे, हमीभार् 
खरेदी कें द् सुरू करण्याची आर्श्यकता, ओखी र्ादळामुळे नुकसान झालेल्या 
शेतकऱ्याांना त्र्रीत मदतीची गरज, या सर्व बाबतीत शासनाने त्र्रीत 
करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना नर्चारात घेण्यात यार्ी." 
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  (ख) (बधुिार, वदनाांक १३ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशयविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   प्रा.अवनल सोले, ॲड. अननल परब, श्री.नगरीश व्यास, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे, सर्वश्री. पनरणय फुके, रसर्द् फाटक, श्रीमती च्स्मता र्ाघ, सर्वश्री. तानाजी 
सार्ांत, नमतेश भाांगनडया, गोपीनकसन बाजोनरया, प्रनर्ण दरेकर, नर्नायक मेटे, 
नर्जय ऊफव  भाई नगरकर, सुनजतससह ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्यात नर्दभातील सर्व नजल्हे र् मराठर्ाड्यात पडलेला कमी 
पाऊस, त्यामुळे ननमाण झालेली पनरच्स्थती नर्चारात घेण्याची आर्श्यकता, या 
भागातील ससचनाचा अनुशेष रे्गाने पूणव करण्याची गरज, नर्दभातील अपुरे 
ससचन प्रकल्प पूणव करण्याकनरता कें द्ाच्या सहाय्याने तयार केलेली बळीराजा 
जलसांजीर्नी योजना तातडीने कायाच्न्र्त करण्याची आर्श्यकता, बेंबळा 
प्रकल्पाच्या कामाला देण्यात आलेली गती, माजी पांतप्रधान स्र्.राजीर् गाांधी 
याांनी भूमीपुजन केलेल्या गोसीखुदव प्रकल्पाच्या सर्व परर्ानग्या प्राप्त करुन 
प्रकल्पाची सकमत कें द् शासनाने ननच्श्चत करण्यासाठी झालेली कायवर्ाही, 
अपुऱ्या पार्सामुळे मूग, उडीद, सोयाबीन, कापुस, तूर र् हरभरा इ.नपकाांचे 
उत्पादन ३० ते ४० टक्क्याांर्र येणे, डुक्कर, हत्ती इ. जनार्ाराांमुळे होणारे शेतीचे 
नुकसान रोखण्याच्या दृष्ट्टीने प्रनतबांधात्मक कायवर्ाही करण्याची आर्श्यकता, 
पाणांद रस्त्याांचे बाांधकाम र् मजबुतीकरण प्राधान्याने करणे, शेतकऱ्याांचे उत्पन्न 
दपु्पट करण्याच्या उदेल शाने उत्पादन खचव कमी करणे, नैसर्षगक र् सेंनद्य शेती 
आनण फळबागाांच्या लागर्डीस प्रोत्साहन देणे, सांत्राउद्योग, दगु्धव्यर्साय, 
कुकुटपालन, मत्स्यव्यर्साय इ. शेतीच्या जोडधांद्याांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना 
कायाच्न्र्त करणे, शेतमालाला नकमान हमीभार्ाप्रमाणे दर नमळण्याची र् जेथे 
कमी भार् असेल तेथे अनुदान देण्याची गरज, जलयुक्त नशर्ार योजनेमुळे 
शाश्र्त ससचनाच्या सुनर्धा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आलेली गती, ही 
योजना अनधक प्रभार्ी करण्याकनरता या योजनेच्या अटी र् ननकष नशनथल 
करण्याची आर्श्यकता, कृषीपांपाांना नदर्सा १२ तास र्ीज उपलब्ध करण्याच्या 
दृष्ट्टीने सोलर नफडरची योजना कायाच्न्र्त करणे र् र्ीजपांप जोडणीच्या प्रलांनबत 
अजांचा नडसेंबर, २०१७ पयंत शीघ्रगतीने ननपटारा करण्याची आर्श्यकता, 
राज्यातील र्ीज नर्तरण व्यर्स्था अनधक मजबुत करण्यासाठी ननर्न उपकें द्, 
रोनहत्र र् पायाभूत सुनर्धा उपलब्ध करण्याची आर्श्यकता, ससचन अनुशेषाच्या 
भागात अनधक अनुदान देण्याची गरज, नानाजी देशमुख कृषी सांजीर्नी 
योजनेमध्ये शासनाने ४ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन नदले असणे, 
त्यामुहे ५ हजार गार्ाांमध्ये शेती उत्पादन र्ाढून शेतकऱ्याांचे जीर्नमान उांचार्णे 
र् शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली असणे, आत्महत्याग्रस्त ६ नजल्ह्याांपेक्षा 
एकट्या मुांबईला अनधक कजवमाफी देण्याचे पूर्ीच्या शासनाने धोरण असताना 
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अर्घ्या ५ मनहन्यात सांपूणव राज्यभरात कजवमाफीची प्रनक्रया गतीने पूणवत्र्ाकडे 
येणे, कृषी खात्यातील नरक्त पदे तातडीने भरणे र् आशाच्या धतीर्र शेतकरी 
नमत्र नेमण्याची आर्श्यकता, कें द् शासनाने नदीजोड प्रकल्प राज्यात 
कायाच्न्र्त करण्याची आर्श्यकता, एमआरईजीएस मध्ये मोठ्या प्रमाणात 
ससचन नर्नहरी करण्याची आर्श्यकता, कृषीमालार्र आधानरत प्रनक्रया उद्योग 
उभारणीसाठी नर्शेष आर्षथक के्षत्र उभे करण्याची आर्श्यकता, नर्दभाच्या 
समग्र नर्कासाला रे्ग देण्याची आर्श्यकता, अमरार्ती भागात उभारण्यात 
येणाऱ्या टेक्सटाईल पाकव ला अनधक गती देण्याची आर्श्यकता, मोशीत सांत्रा 
प्रनक्रया प्रकल्प सुरू करणे र् सांत्रा धोरण जानहर करणे, नमहानमध्ये मोठ्या 
सांख्येने येत असलेली गुांतर्णूक, ित्रपती नशर्ाजी महाराज शेतकरी सन्मान 
योजना यशस्र्ीपणे र् पारदशवकनरत्या राबनर्ल् यामुळे शेतकरी पुन्हा कजव 
घेण्याकनरता पात्र होणे, मागील ३ र्षात शासनाने शेतीमधील गुांतर्णूक 
र्ाढनर्ल्यामुळे शेतीचा नर्कास दर सतत नकारात्मक राहत असताना हा दर 
प्रथमच + १२.५ टक्क्याांर्र नेण्यास शासनास आलेले यश, राज्यातील शेतकरी 
कायमस्र्रुपी स्र्बळार्र उभा राहू शकेल र् त्याला भनर्ष्ट्यात कजव घेण्याची 
पाळी येणार नाही या दृष्ट्टीने योजना आखून त्या तातडीने कायाच्न्र्त करण्याची 
आर्श्यकता, याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना 
नर्चारात घेण्यात यार्ी." 

चौदा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) - 
  (१) ॲि. वनरांजन िािखरे, वि.प.स. पढुील साियजवनक महत्िाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्थत करतील. 
   "स्पधा परीके्षची तयारी करणाऱ्या नर्द्यार्थ्यांपैकी ९० टक्के उमेदर्ार 

ग्रामीण भागातील असल्यामुळे या नर्द्यार्थ्यांसाठी शासनाच्यार्तीने सर्व 
नजल्ह्याांमध्ये र् तालुक्याांमध्ये अभ्यानसका र् ग्रांथालयाची स्थापना करण्याची 
अनेक नदर्साांपासून शासनाकडे मागणी करण्यात येत असणे, MPSC/UPSC 
च्या खाजगी क्लास चालकाांमाफव त नर्द्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात फी र्सूल 
करीत असल्याने खाजगी क्लास चालकाांर्र ननयांत्रण ठेर्ण् याकनरता नर्शेष 
ननयमार्ली तयार करण्याची आर्श्यकता असणे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र 
लोकसेर्ा आयोगाने तानमळनाडू लोकसेर्ा आयोगाचा पॅटनव राबनर्ण्याची 
आर्श्यकता असणे, तसेच समाांतर आरक्षणाची मानहती नसल्यामुळे फॉमव 
भरण्यास अडचण येत असल्यामुळे परीक्षाथी उमेदर्ार र् त्याांचे पालकाांकडून 
समाांतर आरक्षणाबाबतची मानहती महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या 
सांकेतस्थळार्र प्रनसध्द करार्ी अशा मागणी करण्यात येत असल्याचे माहे 
सप्टेंबर, २०१७ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास येणे, तलाठी पदाची परीक्षा 
नजल्हा पातळीर्र घेण्यात येत असल्यामुळे पेपर फुटीचे प्रकार र्ारांर्ार घडत 
असल्यामुळे तलाठी पदाची परीक्षा MPSC माफव त घेण्यात यार्ी अशी मागणी 
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होत असणे, या मागण्या एमपीएससी स्टुडन्ट राईट सांघटनेच्या प्रनतननधींनी 
शासनाकडे र्ारांर्ार करुनही त्याकडे शासनाचे दलुवक्ष होत असणे, याबाबत 
शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना." 

  (२) श्री. नरेंद्र पाटील, वि.प.स. पढुील साियजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 

   "र्ाांगमराठर्ाडी (ता.पाटण, नज.सातारा) प्रकल्पग्रस्ताांचे सन १९९९ 
मध्ये पुनर्वसन ननयोजन आराखड्यानुसार मा.मुख्यमांत्री र् तत्कालीन आयुक्त, 
पुणे याांनी नदलेल्या मांजूरीनुसार मौजे ताईगडेर्ाडी, (ता.पाटण) या गार्ठाण्यात 
पुनर्वसनाचे ननयोजन असणे, र्ाांगमराठर्ाडी प्रकल्पग्रस्ताांच्या पुनर्वसन र् 
जनमनी र्ाटपास १७ र्षे नर्लांब झाल्याने नदनाांक २६ जानेर्ारी, २०१७ रोजी 
तेथील काही प्रकल्पग्रस्ताांनी आत्मदहन करण्याची नोटीस देऊन आत्मदहनाचा 
प्रयत्न करणे, सन १९९९ पासून र्ांनचत असलेल्या प्रकल्पग्रस्ताांचे ननयोजन 
आराखडयानुसार ताईगडेर्ाडी येथे पुनर्वसन करुन सन १९९९ पासून सांपूणव 
नुकसान भरपाई नमळण्याची प्रकल्पग्रस्ताांकडून होत असलेली मागणी, 
याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र्ा उपाययोजना." 
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