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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शुक्रशुक्रिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११५५  विसेंबरविसेंबर,,  २०१२०१७७  

((सकाळीसकाळी  १०१०..३३००  ते ते ११.११.१५१५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

(क) : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (मांगळवार, दिनाांक १२, बधुिार, वदनाांक १३ ि गरुुिार, वदनाांक १४ विसेंबर, 

२०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या 
लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते (३)) – 

  (१) श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "उल्हासिगर पानलकेतील मागासवगीय भरतीत मोठा घोटाळा झाल्याचे 
माहे िोव्हेंबर, २०१७ च्या सुमारास निदर्विास येणे, या भरतीत मनहला 
अनधकाऱ याांिी बोगस माणमाणपेे  सादर क नि िोकरी नमळनवल्याचा 
धक्कादायक माणकार उघडकीस येणे, तर कनिष्ठ नलनपक पदावरुि थेट सहायक 
आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्यात येणे, त्याांच्याच काळात मोठ्या माणमाणावर 
बेकायदा बाांधकामे झाल्याचेही नदसूि येणे, या माणकरणी र्ासिािे तातडीिे 
चौकर्ी करुि सांबनधत अनधकाऱ याांवर कारवार करण्याची आवकयकता, 
यासांदभात र्ासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही, र्ासिाची भूनमका व 
माणनतनिया." 

  (२) सिशश्री. जयांत पाटील, बाळाराम पाटील, सुनिल तटकरे, हेमांत टकले, 
श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्री. आिांद ठाकूर, अॅड. राहुल िावेकर, सववश्री. अर्ोक 
ऊर्व  भार जगताप, सांजय दत्त, श्रीमती हुस्िबािू खनलरे्, जयवांतराव जाधव 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मदत ि 
पनुशिसन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:- 

   "अरबी समुद्रात उसळलेले ओखी चिीवादळ रायगड समुद्र 
नकिाऱयावर येऊि धडकल्यािे राज्यातील रायगड, रत्िानगरी, ससधुदगुव या 
नजल्यात नदिाांक ४ नडसेंबर २०१७ रोजी अवकाळी पावसाच्या जोरदार सरी 
कोसळणे, नवरे्षत: रायगड नजल्यात आांबा, काजूचे उत्पादि मोठ्या माणमाणात 
होणे, परांतु अवकाळी पडलेल्या पावसामुळे आांबा तसेच काजूवरील मोहर 
गळूि पडल्यािे यावषी आांबा व काजू उत्पादिात घट होणार असल्यािे 
बागायतदाराांचे मोठे िुकसाि होणे, तसेच सुपारीची साठवणूक करणाऱया 
सहकारी सांस्थाांची सुपारी नभजल्यामुळे त्याांिाही आर्थथक र्टका बसणे, 
अनलबाग तालुक्यातील (नज.रायगड) खांडाळे, वाडगाव, सहाण, उसर, वावे 
तसेच वाघ्रण, परहूरपाडा आदी नठकाणी पाांढऱया काांद्याचे मोठया माणमाणात 
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उत्पादि घेण्यात येत असूि, अवकाळी पडलेल्या पावसामुळे येथील काांद्याची 
रोपे मोडूि पडणे व रे्तात पाणी साचले असल्यािे त्याचा पनरणाम काांदा 
उत्पादिावर होणे, पावटा, तूर व इतर कडधान्य पीकाांचे बऱयाच माणमाणात 
िुकसाि होणे, तसेच अिेक नठकाणी मळणीची कामे अजूिही माणलांनबत 
असल्यामुळे पावसामुळे भात नभजल्यािे रे्तकऱयाांचे िुकसाि होणे, 
पावसामुळे पेंढयाांचेही मोठ्या माणमाणात िुकसाि झाल्यािे रे्तकऱयाांसमोर 
गुराांच्या चाऱयाचा माणकि निमाण होणे, देवगड तालुक्यातील पडवणे, नमळबाव, 
साांबळडेग येथील रापण कां पिीच्या जाळीचे झालेले िुकसाि, तर िानर्कसह 
निर्ाड, सदडोरी, चाांदवड, सटाणा या तालुक्यातील अिेक भागात मुसळधार 
पावसामुळे द्राक्षबागा, काांदा, डाळींब आनण गहू नपकाचे झालेले मोठ्या 
माणमाणात िुकसाि तसेच पुणे नजल्यातील अिेक भागाांत मुसळधार पाऊस 
पडल्यािे त्यामुळे रब्बी हांगामात रे्तकऱयाांिी पेरलेल्या नपकाांचे झालेले माणचांड 
िुकसाि, रायगड नजल्हयात काही नठकाणी मच्च्िमाराांच्या बोटी बुडणे व 
बोटींचे िुकसािही होणे र्ासिाकडूि या िुकसािग्रस्ताांिा िुकसाि भरपाइव 
देण्यासाठी उपाययोजिा करण्याची आवकयकता, याबाबत र्ासिािे तातडीिे 
करावयाची कायववाही व र्ासिाची माणनतनिया." 

  (३) सिशश्री. अमरससह पांवित, सनतर् चव्हाण, धिांजय मुांडे, सुनिल तटकरे, 
जयवांतराव जाधव, हेमांत टकले, अॅड. निरांजि डावखरे, श्री. जगन्नाथ सर्दे, 
श्रीमती नवद्या चव्हाण, सववश्री. रामराव वडकुते, नकरण पावसकर, िरेंद्र 
पाटील, आिांद ठाकूर, अॅड. जयदेव गायकवाड, अॅड. राहुल िावेकर, सववश्री. 
ख्वाजा बेग, नविम काळे, माणकार् गजनभये, नविायक मेटे, माणा.जोगेन्द्र कवाडे, 
सववश्री. हनरससग राठोड, सांजय दत्त, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात सुमारे ४० लाख हेक्टर के्षे ात कपार्ीची लागवड करण्यात 
येणे, या पैकी मराठवाडा नवभागात १५.९२ लाख हेक्टर के्षे ात 
बी.टी.कपार्ीची लागवड होणे, बी.टी. नबयाणे नविी करणाऱया कां पन्यापैकी 
सुमारे १८ कां पन्याांिी बोगस, बिावट नबयाणे नविी केल्यामुळे राज्यभरात 
कपार्ीवर र्ेंदरी बोंड आळीसह इतर रोगाांचा मोठा माणादभुाव होणे, त्यामुळे 
राज्यात नवरे्षतः मराठवाडा आनण नवदभात कपार्ीच्या उत्पन्नात कमालीची 
घट होणे, नबयाणे उत्पादक कां पन्याांिी बी.टी. नबयाणाांमध्ये बी.जी.-२ तांे ज्ञाि 
असल्यामुळे ११० नदवस व त्यापेक्षा अनधक कालावधीसाठी हे नबयाणे र्ेंदरी 
बोंड आळी आनण इतर रोगाांपासूि नपकाांचे सांरक्षण करणार असल्याचा दावा 
करणे, कां पिीच्या या दाव्यामुळे रे्तकऱयाांिी अनधकचे पैसे देऊि ही नबयाणे 
खरेदी करणे,माे  नबयाणे उत्पादक कां पन्याांिी रे्तकऱयाांची मोठी र्सवणूक 
करणे, कापूस नबयाणे कायदा, २००९ मध्ये िुकसाि भरपारची तरतूद 
असतािाही रे्तकऱयाांिा अद्याप कोणतीही भरपार ि नमळणे, कें द्रीय कापूस 



 

3 

 

सांर्ोधि कें द्र, िागपूर येथील र्ास्त्रज्ञ याांिी बी.टी. तांे ज्ञाि आता बोंड आळी व 
इतर रोगाांिा माणनतकार  करत िसल्यािे हे नबयाणे सांकरीत म्हणूि नविी करावे 
असे र्ासिास कळनवलेले असणे, माे  तरीही र्ासिािे या बाबत कोणतीही 
कायववाही मुदतीत ि केल्यािे रे्तकऱयाांचे करोडो रुपयाांचे आर्थथक िुकसाि 
होणे, बोंड आळीच्या सांकटािे कापूस उत्पादक रे्तकरी उध्वस्त होणे, 
िुकसािग्रस्त काही रे्तकऱयाांिी कृषी कायालयासमोर अांगावर रॉकेल ओतूि 
आत्महत्येचा माणयत्ि करणे, अिेक रे्तकऱयाांिी आर्थथक िुकसािीमुळे 
िैराकयापोटी आत्महत्या करणे, िुकसािग्रस्त रे्तकऱयाांिा र्ासिािे सरसकट 
िुकसाि भरपार देण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर तीव्र आांदोलिे होणे, माे  
अद्याप कोणतीही आर्थथक मदत ि केल्यािे रे्तकऱयाांमध्ये तीव्र असांतोष 
पसरणे, या गांभीर माणकरणात नबयाणे उत्पादक कां पिी नवरोधात कायववाही 
क नि रे्तकऱयाांिा मदत देण्यासाठी र्ासिािे तातडीिे कायववाही करण्याची 
आवकयकता व र्ासिाची माणनतनिया." 

  (४) सिशश्री. शरद रणवपसे, सांजय दत्त, अर्ोक ऊर्व  भार जगताप, रामहरी 
रुपिवर, आिांदराव पाटील, श्रीमती हुस्िबािू खनलरे्, सववश्री. सुभाष झाांबड, 
हनरससग राठोड, माणा. जोगेन्द्र कवाडे, सववश्री. जिादवि चाांदरूकर, अमरिाथ 
राजूरकर, डॉ. सुधीर ताांबे, आर्थक. अिांत गाडगीळ, श्री.जगन्नाथ शिंदे, 
ॲड.राहुल नारे्वकर, श्री.नरेंद्र पाटील, ॲड. निरांजि डावखरे, श्रीमती नवद्या 
चव्हाण, सववश्री. हेमांत टकले, सुनिल तटकरे, धिांजय मुांडे, नकरण पावसकर, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "सि २००९ मध्ये मा.सवोच्च न्यायालयािे रे्रीवाल्याांच्या 
पुिववसिासाठी व िागरीकाांिा े ास होऊ िये यासाठी महािगराांिा रे्रीवाला 
धोरण तयार करण्याचे नदलेले आदेर्, त्यािुसार सि २०१४ मध्ये रे्रीवाला 
धोरण मा. राष्रपतींच्या मान्यतेसाठी सादर केलेले असणे, त्यावर पुढील 
कायववाही झालेली िसणे, तदिांतर सि २०१४ मध्येच राज्य र्ासिािे 
रे्रीवाला धोरणाचा मसुदा जानहर केलेला असणे, त्यािांतर राज्य र्ासिािे 
रे्रीवाला धोरण रे्बु्रवारी, २०१७ च्या सुमारास सांमत केलेले असणे, माे  
त्याच्या अांमलबजावणी सांदभात पुढील कायववाही माणलांनबत असणे, मुांबरत 
सुमारे तीि लाख रे्रीवाल्याांचा असलेला माणकि, मुांबरतील एच्ल्र्न्स्टि रोड 
रेल्वे स्टेर्िवरील दघुवटिेिांतर माहे सप्टेंबर, २०१७ पासूि रे्रीवाल्याांचा 
ऐरणीवर आलेला माणकि, नवनवध पक्ष, सांघटिा याांचेकडूि होत असलेली 
आांदोलिे याचा नवपनरत पनरणाम होऊि मुांबर लगतच्या वसर, कजवत, कसारा 
इ. भागातूि मुांबरमध्ये येऊि आपला रे्तीमाल नवकणाऱया रे्तकऱयाांचा बांद 
पडलेला व्यवसाय, त्यात सुयोग्य तोडगा काढण्याची व आांदोलिात 
िागरीकाांिा े ास होऊ िये यासाठी लक्ष देण्याची गरज, रे्रीवाला धोरणाबाबत 
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तातडीिे लक्ष ि नदल्यास गांभीर पनरच्स्थती निमाण होण्याची निमाण झालेली 
च्स्थती, याबाबत र्ासिािे करावयाची कायववाही व र्ासिाची माणनतनिया." 

  (५) अॅि. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "महाराष्र िागरी सेवा (वतवणूक) नियम, १९७९ मधील कलम १६ 
अन्वये कोणत्याही र्ासकीय कमवचाऱयाांिे र्ासिाची पूववमांजूरी 
नमळाल्यानर्वाय माणत्यक्षपणे सकवा अमाणत्यक्षपणे कोणत्याही व्यापारात सकवा 
धांदयात गुांतता कामा िये सकवा दसुरी कोणतीही िोकरी स्वीकारता कामा िये, 
असा नियम असताांिा कल्याण डोंनबवली महािगरपानलकेच्या कर निधारक व 
सांकलक या पदावर कायवरत असलेले अनिल लाड हे Maha talent IT 

Solution Private Limited व Kasturi Nivara Creators Private 

Limited या दोन्ही कां पिीच्या सांचालक या पदावर कायवरत असणे, उक्त 
कां पिीच्या नद कां पिी अ ॅक्ट १९५६, आनटकल्सव ऑर् असोनसएर्ि, मेमोरांडम 
ऑर् असोनसएर्ि, Maha talent IT Solution Private Limited मधील 
मुद्दा िमाांक २० मध्ये श्री अनिल हनरभाऊ लाड हे तहहयात (कायमस्वरुपी) 
सांचालकपदी असल्याचे नमनिस्री ऑर् कां पिी अरे्असविे महापानलकेला 
पाठनवलेल्या पे व्यवहारािुसार आनण चौकर्ीअांती दोषी असल्याचा 
स्वयांस्पष्ट अहवाल असताांिाही आजनमतीपयवत दोषी श्री लाड याांच्यावर माणथम 
निलांबि व महापानलकेतूि बडतर्व  करण्याची कोणतीही कायववाही 
माणर्ासिाकडूि झालेली िसणे, यापूवीही महापानलकेचे कमवचारी श्री.राजेंद 
देवचांद काांबळे, सर्ार कामगार तसेच श्री.नकरण माणभाकर बाबडे, नर्पार 
याांच्यावर देखील महाराष्र िागरी सेवा (वतवणूक) नियम, १९७९ मधील कलम 
१६ अन्वये याांच्यावर कायववाही केलेली असताांिा श्री.लाड याांच्याबाबत माे  
आयुक्ताांकडूि जाणीवपूववक कारवार करण्यास होत असलेली नदरांगार, दोषी 
श्री लाड याांच्यावर कोणतीच कारवार होत िसल्यािे लोकमाणनतनिधीिी 
यासांदभात मा.सभापती, महाराष्र नवधािपनरषद याांचेकडे लेखी पे व्यवहार 
करुि सदर बाब निदर्विास आणली असता मा.सभापती याांिी तात्काळ 
नदिाांक ११ जुलै, २०१७ रोजी आपल्या दालिात लोकमाणनतनिधी, आयुक्त, 
कल्याण-डोंनबवली महािगरपानलका, उपआयुक्त, सामान्य माणर्ासि नवभाग, 
कल्याण-डोंनबवली महािगरपानलका याांच्यासमवेत घेतलेल्या बैठकीत 
मा.आयुक्ताांिा सदर माणकरणी निणवय घेण्याकनरता महापानलकेच्या सववसाधारण 
सभेत सदर नवषयावर निणवय घेऊि सदर निणवयाचा अहवाल सादर 
करण्याबाबत मा.सभापती याांिी नदलेले आदेर्, सदर आदेर्ाचे उल्लांघि 
करुि मा.आयुक्ताांिी सदर माणकरणी र्ासिाच्या माणधाि सनचव-२, व सनचव, 
िगरनवकास याांच्याकडे पे व्यवहार करुि नवधी व न्याय नवभागाचे अनभमाणाय / 
मागवदर्वि घेण्याबाबत केलेल्या सूचिा, वास्तनवक उपरोक्त सांपूणव माणकरण हे 
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महािगरपानलकेच्या अखत्यानरत येत असताांिा व याबाबतचा कोणताही 
अनधकार र्ासिाकडे िसताांिाही आयुक्ताांिी सदर माणकरणी र्ासिाकडे 
अनभमाणाय मागवूि दोषी श्री लाड याांिा पानठर्ी घालण्याचा केलेला माणयत्ि, 
मा.सभापती, महाराष्र नवधािपनरषद याांच्या आदेर्ाांचा अर्ामाणकारे केलेला 
अवमाि, याकडे र्ासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत र्ासिािे 
सखोल चौकर्ी करुि दोषी श्री लाड याांिा तात्काळ निलांनबत / बडतर्व  
करण्याची कायववाही करण्याची निताांत आवकयकता, याबाबत र्ासिािे 
तातडीिे करावयाची कायववाही व र्ासिाची माणनतनिया." 

  

((सकाळीसकाळी  ११.१५ ११.१५ ते ते ११.४५ ११.४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  
 

 

(ख) : िॉ. (श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्िबािू खनलरे्, श्रीमती 
च्स्मता वाघ, वि.प.स. याांची म.दव.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
(३० वमवनटे) – 

   "राज्याच्या सववच भागात मनहला, अल्पवयीि मुलीवरील अत्याचार, 
हल्ल्याांच्या घटिामध्ये झालेली वाढ, अल्पवयीि मुलीिा लग्ि, िोकरीची 
आनमषे दाखवूि, धमकावूि त्याांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटिा, 
त्याचबरोबर मुांबरत रेल्वेतूि माणवास करणाऱया एकट्या मनहला / अल्पवयीि 
मुलींवर भर नदवसा होत असलेले अत्याचाराची घटिा नदिाांक ३ नडसेंबर, 
२०१७ रोजी जुरिगर येथे नवद्याथीिीला े ास नदल्यािे रेल्वेतूि मारलेली उडी, 
नदिाांक २४ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी मुांबरत सीएसटी ते मच्स्जद बांदर 
स्थािकादरम्याि नवद्याथीिीला रेल्वेच्या डब्यात नदलेल्या े ासाची घटिा, सि 
२०१६ च्या गुन्हे नवषयक अहवालातील माणनसध्द झालेल् या मानहतीिुसार ४३ 
टक्के पेक्षाही अनधक अल्पवयीि मुलीवर रे्जारी, लग्िाचे अनमष, कुटुांनबय / 
िातलग, सहकमवचारी, जोडीदार व भाऊ, वडील आजोबासारख्या िाते 
असलेल्या व्यक्तींिी अत्याचार केल्याचे उघड होणे, ग्रामीण भागात नदिाांक २ 
नडसेंबर, २०१७ रोजी अहमदिगर नजल्यात कजवत तालुक्यात रुरगव्हाण येथे 
अल्पवयीि मुलीवर झालेला अत्याचाराची घटिा, नदिाांक १० नडसेंबर, २०१७ 
रोजी बीड नजल्यातील वडवणी तालुक्यात ढोरवाडी, जळगाव मध्ये भुसावळ 
तालुक्यात बोहडी  बुद्रकु येथील र्ाळेतील मुख्याध्यापकािे चार नवद्याथीिीिा 
मोबारलवर अकलील िायानचे  दाखवण्याची घटिा, नदिाांक ९ नडसेंबर, २०१७ 
रोजी अमरावतीमध्ये मुलीवर अत्याचार करुि नतची अकलील िायानचे  
काढण्याची धमकी देण्याची घटिा, िागपूरमध्ये ही एका मुलीवर िुकतीच 
झालेली ॲनसड रे्कीची घटिा, कोल्हापूरमध्ये तरुणाच्या िळाला कां टाळूि 
तरुणीिे केलेली आत्महत्या, ग्रामीण भागात पडणारे दरोडे व मनहलाांवर 
पार्वी अत्याचाराच्या घटिा, ग्रामीण भागात चोरीचे सोिे घेणारे सरार् व 
त्याांिा मदत करणारे दलाल याांच्यावर कारवार करण्याची असलेली निताांत 



 

6 

 

गरज, मनहलाांमध्ये असुरनक्षततेची भाविा निमाण होत असूि, िोकरदार, 
नवद्याथीिी व गृनहणी आनण अल् पवयीि मुलींचे मिोबल वाढनवण्याकनरता व 
ही असुरनक्षततेची भाविा मिातूि काढूि टाकण्याकनरता मनहलाांिा सक्षम 
होण्याच्या उदे्दर्ािे र्ासिािे ठोस पावले उचलूि धोरणात्मक उपाययोजिा, 
नकर्ोरी मुलींसाठी व नकर्ोरवयीि मुलाांकनरताही आत्मनवकवास / व्यच्क्तमत्व 
नवकास माणनर्क्षणासारखे कायविम घेण्याची गरज, राज्य र्ासिािे कें द्राकडे 
पे व्यवहार व त्याचा पाठपुरावा करुि मुांबरतील उपिगरीय रेल्वेच्या मध्य, 
पच्कचम व हाबवर अर्ा तीिही रेल् वे मागावरील स्थािके, रेिमधील डब्याांमध्ये 
मनहला डब्याांत राे ीच्या वेळी आवकयक त्या नठकाणी पुरेसे पोलीस कमवचारी 
िेमण्याकनरता करावयाची मागणी, िोव्हेंबर, २०१७ या मनहन्यात मध्ये माणदेर् 
राज्यािे घेतलेल्या निणवयाच्या धतीवर मनहला अत्याचार व बलात्कार 
करणाऱया दोषींिा र्ार्ीची नर्क्षा करण्यासाठी महाराष् रातही कायद्यात 
आवकयक त्या सुधारणा करवूि घेणे, याकडे र्ासिािे लक्ष देण्याची गरज 
याबाबत र्ासिािे गाांभीयािे उपरोक्त सवव बाबींवर र्ासिािे त्वरीत 
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता)) 
  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपत्र सभागहृासमोर ठेिणे - 
  िने मांत्री : "महाराष्र वि नवकास महामांडळ मयानदत याांचा 

सि २०१५-२०१६ या वषाचा ेे चाळीसावा वार्थषक 

अहवाल आनण नहरे्ब" सभागृहासमोर ठेवतील. 
तीन : "लोकलेखा सवमतीचा अठ्ठाविसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : "विधानपवरषद आश्िासन सवमतीचा एकशेचौऱ्याण्णिा अहिाल सादर करणे." 
पाच : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
सहा : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख - (असल्यास). 

 

- मध्यांतर - 
सात : शासकीय विधेयके - 

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

विश् िस्तत्यिस्तथा (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, वि.प.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 

   "सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ६० - महाराष्र साववजनिक नवक वस्तव्यवस्था 
(नतसरी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या माणवर सनमतीकडे 
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त्यावरील माणनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेर् देऊि 
नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

   (१) मुख्यमांे ी (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष िेता तथा 
नव.प.स. 

   (३) श्री.र्रद रणनपसे, 
नव.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नव.प.स. 

   (५) ॲड.निरांजि डावखरे, 
नव.प.स. 

(६) श्री.अर्ोक ऊर्व  भार जगताप, नव.प.स. 

   (७) श्री.सनतर् चव्हाण, 
नव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱहे, नव.प.स. 

   (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

(१०) श्री.नवजय ऊर्व  भार नगरकर, नव.प.स. 

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

२०१७" 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६२ – महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगर 

पांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, वि.प.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 

   "सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ६२ – महाराष्र िगरपनरषदा, िगर पांचायती 
व औद्योनगक िगरी (सुधारणा) नवधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या माणवर 
सनमतीकडे त्यावरील माणनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेर् 
देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

   (१) मुख्यमांे ी (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष िेता तथा 
नव.प.स. 

   (३) श्री.र्रद रणनपसे, 
नव.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नव.प.स. 

   (५) ॲड.निरांजि डावखरे, 
नव.प.स. 

(६) श्री.अर्ोक ऊर्व  भार जगताप, नव.प.स. 

   (७) श्री.सनतर् चव्हाण, 
नव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱहे, नव.प.स. 

   (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

(१०) श्री.नवजय ऊर्व  भार नगरकर, नव.प.स. 

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

मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्तताि :- 
   "सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ५७ - महाराष्र साक्षीदारास सांरक्षण 

व सुरक्षा देण्याबाबत नवधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या माणवर सनमतीकडे 
त्यावरील माणनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेर् देऊि 
नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

   (१) मुख्यमांे ी (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष िेता तथा 
नव.प.स. 

   (३) श्री.र्रद रणनपसे, 
नव.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नव.प.स. 

   (५) ॲड.निरांजि डावखरे, 
नव.प.स. 

(६) श्री.अर्ोक ऊर्व  भार जगताप, नव.प.स. 

   (७) श्री.सनतर् चव्हाण, 
नव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱहे, नव.प.स. 

   (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

(१०) श्री.नवजय ऊर्व  भार नगरकर, नव.प.स. 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 
आठ : (गरुुिार, वदनाांक १४ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशशविण्यात आलले्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्तताि) – (अनकु्रमाांक (क) 
ि (ख)) – 

  (क) सिशश्री.धनांजय मुांिे, र्रद रणनपसे, सुनिल तटकरे, सांजय दत्त, हेमांत टकले, 
जयांत पाटील, अर्ोक ऊर्व  भार जगताप, कनपल पाटील, माणा.जोगेंद्र कवाडे, 
सववश्री.अमरससह पांनडत, सनतर् चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, सववश्री.जयवांतराव 
जाधव, चांद्रकाांत रघुवांर्ी, दत्ताे य सावांत, नविम काळे, नकरण पावसकर, 
ॲड.जिादवि चाांदरुकर, श्री.रामहरी रुपिवर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्िबािू खनलरे्, श्री.ख्वाजा बेग, आर्थक. अिांत गाडगीळ, सववश्री.बाळाराम 
पाटील, अमरिाथ राजुरकर, सुभाष झाांबड, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, िरेंद्र पाटील, 
माणकार् गजनभये, ॲड. राहुल िावेकर, सववश्री. सतेज ऊर्व  बांटी पाटील, हनरससग 
राठोड, आिांदराव पाटील, जयदेव गायकवाड, रामराव वडकुते, जगन्नाथ सर्दे, 
नकरण पावसकर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्तताि –
(चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्तर) – 

   "राज्यात र्ासिािे कजवमार्ी योजिा जाहीर करणे, कजवमार्ी जाहीर 
होऊि सहा मनहन्यापेक्षाही जास्त कालावधी होऊिसुध्दा अद्यापही रे्तकऱयाांच्या 
बँक खात्यावर कजवमार्ीची रक्कम जमा झालेली िसणे, कजवमार्ीची घोषणा 
झालेली असली तरी सुध्दा कजव वाटपाचे नियोजि व्यवच्स्थत ि झाल्यािे 
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कजवमार्ी जाहीर झाल्यािांतर राज्यात अद्याप सुमारे १५०० हूि अनधक 
रे्तकऱयाांिी आत्महत्या केलेल्या असणे, इिोव्हेव या कां पिीचे आर्थथक 
नहतसांबांध जोपासण्यासाठी या योजिेत ऑिलॉरि पध्दतीिे अजव मागवूि िांतरच 
कजवमार्ी रक्कम देण्याचा घाट घातलेला असणे, ऑिलारि पध्दतीिे अजव 
भरतेवेळी रे्तकऱयाांिा अिांत अडचणीचा सामिा करावा लागत असणे, 
रे्तकऱयाांच्या खात्यावर जमा होणाऱया रकमाांची सरकारच्या वतीिे वारांवार 
खोटी आकडेवारी जाहीर करण्यात येणे, माे  रे्तकऱयाांच्या खात्यावर नकती 
रक्कम जमा झाली याची नजल् हानिहाय व तालुका निहाय आकडेवारी जाहीर 
करण्याचे माे  सोरस्करनरत्या टाळणे, राज्यात ९० टक्के पेक्षा जास्त 
बी.टी.कॉटि कापसावर बोंड अळीचे सांकट येणे, रे्तकऱयाांच्या कापसाचे ९० 
टक्के पेक्षा जास्त िुकसाि होणे, हे िुकसाि टाळण्यासाठी रे्तकऱयाांिी केलेल्या 
र्वारणीमुळे राज्यातील ३० पेक्षा जास्त रे्तकऱयाांचा मृत्यु झालेला असणे, 
कॉटि नरसचव इन्स्टीट्युट याांिी नडसेंबर, २०१५ मध्येच बोंड अळीबाबत अहवाल 
नदल्यािांतर या येऊ घातलेलया सांकटाकडे जाणीव करुि नदलेली असणे, बोगस 
कां पन्याांर्ी सांबांनधत आर्थथक व्यवहारामुळे हे सांकट आलेले असणे, यात 
कोट्यावधी रुपयाांचा कॉटि नसड स्कॅम असणे, राज्यात तूर, सोयाबीि, कापूस, 
उडीद, मुग याांची खरेदी होत िसणे, धािाचे कें द्र अद्याप सु न झालेली िसणे, 
रे्तकऱयाांकडूि सक्तीिे सांजीविी योजिेच्या िावाखाली वीज नबलाची वसुली 
करण्यात येणे, राज्यातील मुांबरसह कोकणात ओखी वादळामुळे मच्च्िमार व 
आांब्यासह सवव र्ळ नपकाांचे खुप मोठ्या माणमाणात िुकसाि झालेले असणे, 
नकिारपट्टीवरील रे्तकऱयाांच्या नपकाांबरोबरच घराांचेही िुकसाि झालेले असणे, 
अिेक मच्च्िमाराांचे सांसार उध्वस्त झालेले असणे, बोटींचे मोठ्या माणमाणात 
िुकसाि झालेले असणे, त्यामुळे कोकणातील रे्तकरी सुध्दा हवालदील 
झालेला असणे, याबरोबरच उत्तर महाराष्र, पच्कचम महाराष्र व मराठवाड्याच्या 
काही भागात ओखी वादळामुळे हवामािात बदल होऊि नपकाांवर नकड रोगाचा 
माणादभुाव वाढूि िुकसाि झालेले असणे, धािाच्या नपकावर मावा, तुडतुडे रोगाचा 
मोठा माणादभुाव झालेला असणे, त्यामुळे उत्पादिात घट होणे, सववच रे्तमालाला 
भाव ि नमळणे, कृषी नपक नवमा योजिेत खरीप व रब्बी हांमागातील नपक नवमा 
िुकसाि भरपारसाठीचा हप्ता हजारो रे्तकऱयाांिी बँकेत भरणे, बँकाांच्या 
हलगजीपणामुळे लाखो रे्तकऱयाांिा नपक नवमा िुकसाि भरपारची रक्कम 
नमळालेली िसणे, अिेक बँकाांिी मांजूर नवम्याची रक्कम इतरे  गुांतवणूक करुि 
त्यावर कोट्यावधी रुपयाांची िरे्खोरी करणे, त्यातच कजवमार्ी ि नमळणे, बोंड 
अळीमुळे आलेले सांकट, यामुळे सांकटात सापडलेल्या रे्तकऱयाांमध्ये 
वैर्ल्यग्रस्तता वाढूि आत्महत्याांचे वाढत जाणारे से , रे्तकऱयाांिा नदलासा 
देण्यासाठी तातडीिे त्याांिा कजवमुक्त करणे, बोंड अळीमुळे झालेल् या 
िुकसािीबद्दल एकरी २५ हजार रुपये मदत देण्याची आवकयकता, सक्तीिे 
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होणाऱया वीजनबल वसुलीला स्थनगती देणे, हमीभाव खरेदी कें द्र सु न करण्याची 
आवकयकता, ओखी वादळामुळे िुकसाि झालेल्या रे्तकऱयाांिा त्वरीत 
मदतीची गरज, या सवव बाबतीत र्ासिािे त्वरीत करावयाची कायववाही व 
उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

  (ख) प्रा.अवनल सोले, ॲड. अनिल परब, श्री.नगरीर् व्यास, डॉ.(श्रीमती) िीलम 
गोऱहे, सववश्री. पनरणय रु्के, रसवद्र र्ाटक, श्रीमती च्स्मता वाघ, सववश्री. तािाजी 
सावांत, नमतेर् भाांगनडया, गोपीनकसि बाजोनरया, माणनवण दरेकर, नविायक मेटे, 
नवजय ऊर्व  भार नगरकर, सुनजतससह ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्तताि – 

   "राज्यात नवदभातील सवव नजल्हे व मराठवाड्यात पडलेला कमी पाऊस, 
त्यामुळे निमाण झालेली पनरच्स्थती नवचारात घेण्याची आवकयकता, या 
भागातील ससचिाचा अिुरे्ष वेगािे पूणव करण्याची गरज, नवदभातील अपुरे 
ससचि माणकल्प पूणव करण्याकनरता कें द्राच्या सहाय्यािे तयार केलेली बळीराजा 
जलसांजीविी योजिा तातडीिे कायाच्न्वत करण्याची आवकयकता, बेंबळा 
माणकल्पाच्या कामाला देण्यात आलेली गती, माजी पांतमाणधाि स्व.राजीव गाांधी 
याांिी भूमीपुजि केलेल्या गोसीखुदव माणकल्पाच्या सवव परवािग्या माणाप्त करुि 
माणकल्पाची सकमत कें द्र र्ासिािे निच्कचत करण्यासाठी झालेली कायववाही, 
अपुऱया पावसामुळे मूग, उडीद, सोयाबीि, कापुस, तूर व हरभरा इ.नपकाांचे 
उत्पादि ३० ते ४० टक्क्याांवर येणे, डुक्कर, हत्ती इ. जिावाराांमुळे होणारे रे्तीचे 
िुकसाि रोखण्याच्या दृष्टीिे माणनतबांधात्मक कायववाही करण्याची आवकयकता, 
पाणांद रस्त्याांचे बाांधकाम व मजबुतीकरण माणाधान्यािे करणे, रे्तकऱयाांचे उत्पन्न 
दपु्पट करण्याच्या उदे्दर्ािे उत्पादि खचव कमी करणे, िैसर्थगक व सेंनद्रय रे्ती 
आनण र्ळबागाांच्या लागवडीस माणोत्साहि देणे, सांे ाउद्योग, दगु्धव्यवसाय, 
कुकुटपालि, मत्स्यव्यवसाय इ. रे्तीच्या जोडधांद्याांिा माणोत्साहि देणाऱया योजिा 
कायाच्न्वत करणे, रे्तमालाला नकमाि हमीभावामाणमाणे दर नमळण्याची व जेथे 
कमी भाव असेल तेथे अिुदाि देण्याची गरज, जलयुक्त नर्वार योजिेमुळे 
र्ाकवत ससचिाच्या सुनवधा उभारण्यासाठी मोठ्या माणमाणात आलेली गती, ही 
योजिा अनधक माणभावी करण्याकनरता या योजिेच्या अटी व निकष नर्नथल 
करण्याची आवकयकता, कृषीपांपाांिा नदवसा १२ तास वीज उपलब्ध करण्याच्या 
दृष्टीिे सोलर नर्डरची योजिा कायाच्न्वत करणे व वीजपांप जोडणीच्या माणलांनबत 
अजांचा नडसेंबर, २०१७ पयंत र्ीघ्रगतीिे निपटारा करण्याची आवकयकता, 
राज्यातील वीज नवतरण व्यवस्था अनधक मजबुत करण्यासाठी िनवि उपकें द्र, 
रोनहे  व पायाभूत सुनवधा उपलब्ध करण्याची आवकयकता, ससचि अिुरे्षाच्या 
भागात अनधक अिुदाि देण्याची गरज, िािाजी देर्मुख कृषी सांजीविी 
योजिेमध्ये र्ासिािे ४ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुि नदले असणे, 
त्यामुहे ५ हजार गावाांमध्ये रे्ती उत्पादि वाढूि रे्तकऱयाांचे जीविमाि उांचावणे 
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व रे्तमालाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली असणे, आत्महत्याग्रस्त ६ नजल्याांपेक्षा 
एकट्या मुांबरला अनधक कजवमार्ी देण्याचे पूवीच्या र्ासिािे धोरण असतािा 
अवघ्या ५ मनहन्यात सांपूणव राज्यभरात कजवमार्ीची माणनिया गतीिे पूणवत्वाकडे 
येणे, कृषी खात्यातील नरक्त पदे तातडीिे भरणे व आर्ाच्या धतीवर रे्तकरी 
नमे  िेमण्याची आवकयकता, कें द्र र्ासिािे िदीजोड माणकल्प राज्यात कायाच्न्वत 
करण्याची आवकयकता, एमआररजीएस मध्ये मोठ्या माणमाणात ससचि नवनहरी 
करण्याची आवकयकता, कृषीमालावर आधानरत माणनिया उद्योग उभारणीसाठी 
नवरे्ष आर्थथक के्षे  उभे करण्याची आवकयकता, नवदभाच्या समग्र नवकासाला 
वेग देण्याची आवकयकता, अमरावती भागात उभारण्यात येणाऱया टेक्सटारल 
पाकव ला अनधक गती देण्याची आवकयकता, मोर्ीत सांे ा माणनिया माणकल्प सु न 
करणे व सांे ा धोरण जानहर करणे, नमहािमध्ये मोठ्या सांख्येिे येत असलेली 
गुांतवणूक, िे पती नर्वाजी महाराज रे्तकरी सन्माि योजिा यर्स्वीपणे व 
पारदर्वकनरत्या राबनवल् यामुळे रे्तकरी पुन्हा कजव घेण्याकनरता पाे  होणे, 
मागील ३ वषात र्ासिािे रे्तीमधील गुांतवणूक वाढनवल्यामुळे रे्तीचा नवकास 
दर सतत िकारात्मक राहत असतािा हा दर माणथमच + १२.५ टक्क्याांवर िेण्यास 
र्ासिास आलेले यर्, राज्यातील रे्तकरी कायमस्वरुपी स्वबळावर उभा राहू 
र्केल व त्याला भनवष्यात कजव घेण्याची पाळी येणार िाही या दृष्टीिे योजिा 
आखूि त्या तातडीिे कायाच्न्वत करण्याची आवकयकता, याबाबत र्ासिािे 
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

   

– अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

 

नऊ : अशासकीय ठराि :- 
  (१) (शकु्रिार, वदनाांक ११ ऑगस्तट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आललेा प्रलांवबत अशासकीय 
ठराि)– 

   श्री.धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे उत्तर)- 
    "राज् यातील सुनर्नक्षत बेरोजगाराांचे वाढते माणमाण, िोकरी व 

रोजगाराअभावी त् याांच् यात निमाण झालेले वैर्ल् य, र्ासिािे बांद 
केलेला सुनर्नक्षत बेरोजगार भत् ता, रोजगाराच् या भाग भाांडवलासाठी 
बँकाांसारख् या आर्थथक सांस् थाकडूि येणाऱ या अडचणी, या बाबी 
नवचारात घेता बेरोजगाराांच् या समस् या पनरणामकारकपणे 
सोडनवण् यासाठी व गरीब कुटुांबातील व् यच्क्तला रोजगार 
नमळनवण् याच् यादृष् टीिे एक सक्षम व स् वतांे  यांे णा स् थापि करण् यात 
यावी व सुनर्नक्षत बेरोजगाराांिा पुन् हा भत् ता सु न करावा, रोजगारासाठी 
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भागभाांडवलाची सोय करावी व बांदी घालण् यात आलेली िोकर भरती 
पुन्हा सु न करावी, अर्ी नर्र्ारस ही नवधािपनरषद र्ासिास करीत 
आहे." 

  (मांगळिार वदनाांक १२ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या  बलेॅटद्वारा ठरविलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार खालील ठराि दाखविण्यात आले आहेत) - 

  (२) िॉ. सधुीर ताांबे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक १५३ - 
   "राज्यातील पूवव माणाथनमक नर्क्षणासाठी सुमारे एक लाख 

अांगणवाड्याची सांख्या समाधािकारक जरी असली तरी या अांगणवाड्याद्वारे 
दजेदार पूवव माणाथनमक नर्क्षण नमळत िसणे,  वैद्यकीय र्ास्त्रािुसार लहाि 
मुलाांच्या मेंदचूी ९० टक्के वाढ ही सहा वषापयंत होत असणे,  नवद्यार्थ्यांमध्ये 
रै्क्षनणक आवड निमाण होणे, ज्ञािेनद्रयाांचा योग्य नवकास होणे, तसेच बौच्ध्दक 
नवकासाच्या दृष्टीिे हा कालावधी अत्यांत महत्वाचा असल्यािे यासाठी नर्क्षण 
देण्यासाठी तज्ञाांची सनमती गठीत करुि नवरे्ष कायविम आखावा, अर्ी 
नर्र्ारस ही नवधािपनरषद र्ासिास करीत आहे." 

  (३) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक १८ - 
   "कोकणातील आांबा, काजू इत्यादी नपकाांचे िैसर्थगक आपत्तीमुळे र्ार 

मोठ्या माणमाणात होणारे िुकसाि लक्षात घेता अन्नधान्य, गळीतधान्य, तेलनबया 
इत्यादी नपकाांसाठी कें द्र र्ासिामार्व त पुरस्कृत करण्यात आलेली सवंकष नपक 
नबया योजिा ठाणे, रायगड, रत्िानगरी व ससधुदगूव या नजल्याांतील आांबा, काजू 
इत्यादी र्ळनपकाांिा लागू करण्याच्यादृष्टीिे राज्य र्ासिािे कें द्र र्ासिाकडे 
आग्रह धरावा, अर्ी नर्र्ारस ही नवधािपनरषद र्ासिास करीत आहे." 

  (४) श्री. प्रकाश गजवभये वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ९३ - 
   "दादर, मुांबर येथे भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर याांचे चैत्यभूमी 

येथे स्मारक असणे, तसेच  डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर याांचे वास्त्यव्य दादर येथे 
सहद ूकॉलिीत राजगृह येथे होते, आताही राजगृहात डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर 
याांच्या वस्तु ठेवण्यात आल्या असणे, नदिाांक १४ एनमाणल व ६ नडसेंबर या 
नदवर्ी या महामािवाला िाव नचरांतर स्मरणात रहावे यासाठी दादर 
रेल्वेस्थािकाला  डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर रेल्वेस्थािक असे िाव द्यावे अर्ी 
राज्यातील सवव अिुयायी याांची र्ार पूवीपासूि मागणी असणे,  ही अद्यापही 
मान्य ि झाल्यामुळे त्याांच्यात तीव्र असांतोष निमाण झाला असणे, अत: दादर 
रेल्वेस्थािकाला "डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर" रेल्वे स्थािक असे िाव द्यावे, 
अर्ी नर्र्ारस कें द्र र्ासिाला करावी, अर्ी नर्र्ारस ही नवधािपनरषद 
र्ासिास करीत आहे." 
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