महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
सोमिार, विनाांक ५ माचच , २०१८
(सकाळी ११.०० िाजता)

एक

िोन

:

:

प्रश्नोत्तरे .
(अ)

ताराांकित प्रश्न.

(ब)

गुरुवार, दिनाांक १ मार्च, २०१८ रोजीर्ी ताराांदकत प्रश्नोत्तराांर्ी यािी सभागृहाच्या
पटलावर ठे वणे.

कागिपत्र सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे मराठी भाषा मां त्री

तीन

:

:

दविभच, मराठवाडा आदण उवचदरत महाराष्ट्र यासाठी
दवकासमांडळे आिे श, २०११ मधील दनयम ८
अन्वये मराठी भाषा विभागाचा सन २०१६२०१७ या दवत्तीय वर्षातील योजनाांतगचत आदण
योजनेत्तर योजनाांवरील वैधादनक दवकास
मांडळदनहाय (अदवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खर्ार्ा
तपशील सभागृहासमोर ठे वतील.

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(मां गळिार, विनाांक २७ फेब्रुिारी, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेली परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्रमाांक १)
(१)

सिचश्री. सुवनल प्रभू, विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुवनल केिार,
अमर काळे , हषच िधच न सपकाळ, अॅड. यर्ोमती ठाकू र, सिचश्री. डी.पी.सािांत,
अस्लम र्ेख, डॉ.सांतोष टारफे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :‘‘राज्यातील इयत्ता िहावीर्े बालभारतीर्े सांपूणच पुस्तक प्रकाशनापुवीर् व्हॉट्सअॅपवर
व्हायरल झाल्यार्े दि. २९ जानेवारी, २०१८ रोजी दनिशचनास येणे, यांिाच्या शैक्षदणक वर्षात
िहावीर्ा अभ्यासक्रम बिलणार असल्याने बालभारती पुस्तक दनर्ममतीर्ी जबाबिारी
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सोपदवलेल्या राज्य दशक्षण मांडळाकडू न छपाई होण्याअगोिरर् दवज्ञान तांत्रज्ञान भाग-१
आदण भाग-२ र्ी पुस्तके व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल झालेली असणे , बालभारती प्रशासनाने
सुरक्षेबाबत योग्य ती खबरिारी न घे तल्यामुळे सिर घटना घडणे , यामुळे बालभारतीच्या
सुरक्षा व्यवस्थे बाबत दनमाण झालेला सांशय, प्रशासनाच्या हलगजीपणामुळे छपाईच्या
अगोिरर् पुस्तक व्हायरल झाल्यामुळे या पुस्तकाच्या आधारे गाईडर्ी दनर्ममती करणा-या
कांपन्याांना वेळेआधीर् गाईड छापून बालभारती पुस्तकाबरोबरर् दवक्री करुन नफेखोरी
करण्यास प्रशासनाने उपलब्ध करुन दिलेली सांधी, सिरहू प्रकरणार्ी र्ौकशी करुन िोर्षी
अदधकारी याांर्े दवरुध्ि कठोर कारवाई करण्याबाबत शासनाने करावयार्ी कायचवाही व
प्रदतदक्रया.’’
(बुधिार, विनाांक २८ फेब्रुिारी, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेली परां त ु राखून ठे िण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्रमाांक २)
(२)

सिचश्री. राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, अतुल भातखळकर, विजय िडे ट्टीिार, मो. आवरफ
नसीम खान, अवमत िे र्मुख, अवमन पटे ल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िषा गायकिाड,
सिचश्री. सुवनल केिार, अमर काळे , अस्लम र्े ख, हषच िधच न सपकाळ, डॉ. सांतोष
टारफे, सिचश्री. सांग्राम थोपटे , राहुल बोंद्रे, सुवनल प्रभु, भारत भालके, वजतेंद्र
आव्हाड, अवजत पिार, जयां त पाटील, विलीप िळसे-पाटील, र्वर्काांत शर्िे , सांिीप
नाईक, हसन मुश्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, नरहरी विरिाळ,
पाांडुरां ग बरोरा, िैभि वपचड, वकसन कथोरे , सुरेर् लाड, विपक चव्हाण, श्रीमती
सुमन पाटील, डॉ. सांजय रायमुलकर, सिचश्री. योगेर् सागर, प्रकार् फातपेकर,
राजेर् टोपे , जयित्त क्षीरसागर, राहुल जगताप, ित्तात्रय भरणे, प्रिीप जाधि-नाईक,
हनुमांत डोळस, विजय भाांबळे , मकरां ि जाधि-पाटील, श्रीमती विवपका चव्हाण, डॉ.
सतीर् पाटील, श्री. पांकज भुजबळ, श्रीमती ज्योती कलानी, सिचश्री. राहुल मोटे ,
बाळासाहे ब पाटील, सांजय किम, श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, अॅड. यर्ोमती
ठाकू र, श्री. डी.पी. सािांत, डॉ. राहुल पाटील, सिचश्री. अबु आिमी, सांग्राम
जगताप, र्ाांताराम मोरे , डॉ.सुवजत वमणचे कर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पर्ुसांिधच न मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यात असलेली सुमारे िोन कोटी १० लाख जनावराांना लाळ-खुरकूत रोगार्ी
लागण होऊ नये यासाठी राबदवण्यात येणारी लसीकरण मोदहम गत वर्षचभरामध्ये
राबदवण्यात आली नसल्यार्े माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये दनिशचनास येणे, या रोगासाठी
िे ण्यात येणाऱ्या लस पुरवठािार कांपनीने दनदविे तील अटी व शतीर्ा भांग करुन शासनार्ी
केलेली फसवणूक, लसीकरण न झालेल्या प्रािुभावग्रस्त भागात दनमाण झालेली गांभीर
पदरस्स्थती, और्षधाांर्ा सुरु असलेला काळाबाजार, उपर्ारासाठी प्रदत जनावर िीड ते िोन
हजार रुपये खर्च येत असल्यामुळे त्रस्त झालेले पशुपालक शेतकरी, आतापयंत सहा वेळा
लशीच्या खरे िीसाठी दनदविा काढू नही दनदविा अांदतम करण्यात अपयश आल्यामुळे आता
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सातव्याांिा दनदविा काढण्यार्ी आलेली वेळ, पदरणामी एफएमडी (फूट अँड माऊथ
दडसीझ) लस िे ण्यास लावलेली दिरां गाई, लाळ-खुरकूत रोगावर लस दिली नाही तर २०
दलटर िूध िे णारी गाय अथवा म्है स िोन दलटरवर येणे, िुग्धजन्य पिाथच व कृर्षी
उत्पािनाांच्या दनयातीमध्ये िे शार्े २० हजार कोटीर्े नुकसान होत असल्यार्े केंद्र शासनाने
राज्य शासनास कळदवलेले असणे , सिर प्रकरणी आवश्यक कायचवाही करण्यार्ी
लोकप्रदतदनधी व शेतकरी सांघटनाांनी शासनाकडे दिनाांक ९ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी केलेली
मागणी, त्यावर अद्याप कोणतीही कायचवाही करण्यात न आल्याने पशुपालक
शेतकऱ्याांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने करावयार्ी कायचवाही व
उपाययोजना."
(३)

सिचश्री. राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय िडे ट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान,
अवमत िे र्मुख, अवमन पटे ल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री. सुवनल
केिार, अमर काळे , अस्लम र्ेख, हषच िधच न सपकाळ, डॉ. सांतोष टारफे, सिचश्री.
अब्िुल सत्तार, सांग्राम थोपटे , राहु ल बोंद्रे, भारत भालके, अॅड. यर्ोमती ठाकू र,
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पणन मां त्र्याचे लक्ष
िेधतील :"गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी द्राक्षाांर्े िर कमी असून बिलत्या हवामानामुळे एकरी
केवळ तीन ते र्ार टन द्राक्षाांर्े होणारे उत्पािन, त्यातर् द्राक्ष दनयातीसाठी गेल्या वर्षीच्या
१७ रु. अबकारी करात वाढ करुन ते ७० रुपये करण्यात आल्याने व्यापाऱ्याांर्े खरे िीर्े
प्रमाण घटल्याने द्राक्षाांर्े बाजारभाव सरासरीपेक्षाही कमी होणे , पदरणामी उत्पािन खर्च न
दमळण्यार्ी दनमाण झालेली शक्यता, त्यामुळे चर्ताग्रस्त झालेला शेतकरी, अबकारी करात
करण्यात आलेल्या भरमसाठ वाढीमुळे द्राक्ष परिे शात पाठदवण्यास दनमाण झालेली
अडर्ण, गेल्या वर्षीच्या तुलने त दकलोमागे ५३ रुपयाांर्ी अबकारी करात करण्यात
आलेली वाढ, परिे शात दनयात न झाल्याने िे शातांगचत द्राक्षाला फारसा नसलेला उठाव,
पदरणामी द्राक्ष बाजारभाव कमी झाल्याने आर्मथक अडर्णीत सापडलेला राज्यातील
शेतकरी, वाढीव अबकारी कर रद्द करण्यार्ी शेतकऱ्याांनी केलेली मागणी, याबाबत
शासनाने तात्काळ करावयार्ी कायचवाही व प्रदतदक्रया."

चार

:

राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (र्ेिटचा वििस).
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पाच

:

सन २०१७-२०१८ च्या पुरिणी मागण्ाांवर चचा व मतदान (पहिला हदवस).
(१)

गृह दवभाग.

(२)

महसूल व वन किभाग.

(३)

कृदर्ष, पशुसांवधचन, िुग्धव्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय किभाग.

(४) सावचजदनक बाांधकाम दवभाग.
(५) ग्रामदवकास व जलसांधारण दवभाग.
(मतास टाकाव्ाच््ा मागण्ाांची सूची स्वतांत्रपणे हवतरीत केल््ाप्रमाणे)
सहा

:

र्ासकीय विधे यके :
(अ) विचार पुढे सुरु, खां डर्: विचार ि सांमत करणे :सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १ – पांढरपूर मां विरे (सुधारणा)
विधे यक, २०१८.
----------------------------------------------------------------------------------------(ब) विचार, खां डर्: विचार ि सांमत करणे :(१)

(क)

भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये प्रा.दवरें द्र जगताप, सवचश्री.हर्षचवधचन सपकाळ, दवजय
वडे ट्टीवार, अस्लम शेख,अदजत पवार, दजतेंद्र आव्हाड,शदशकाांत चशिे , भास्कर
जाधव, जयांत पाटील, सांिीप नाईक, अबु आझमी, दिलीप वळसे-पाटील, भारत
भालके, श्रीमती सांध्यािे वी िे साई-कुपेकर, सवचश्री. सांजय किम, हसन मुश्रीफ,
राहुल जगताप, सांग्राम जगताप, सुरेश लाड, दिलीप सोपल, वैभव दपर्ड, आदसफ
शेख, डॉ.सतीश पाटील, सवचश्री. राणाजगदजतचसह पाटील, हनुमांत डोळस,
बाळासाहे ब पाटील, श्रीमती सुमनताई पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, दव.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि ४ – महाराष्ट्र
नगरपदरर्षिा, नगरपांर्ायती व औद्योदगक नगरी (सुधारणा) अध्यादे श, २०१८
नापसांत िरते."

(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषिा,
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नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१८.

(ग) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत श्री.ओमप्रकार् उफच बच्चू कडू ,
हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपदरर्षिा,
नगरपांर्ायती व औद्योदगक नगरी (सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ
पाठकिण्यात यािे."
(घ) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत सिचश्री अस्लम र्ेख, विजय
िडे ट्टीिार, सुवनल केिार, अमर काळे , डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमच ला
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपदरर्षिा,
नगरपांर्ायती व औद्योदगक नगरी (सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ
पाठकिण्यात यािे."
(ङ) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत सिचश्री अवमत िनक, भारत
भालके, हषच िधच न सपकाळ, प्रा.विरें द्र जगताप, हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपदरर्षिा,
नगरपांर्ायती व औद्योदगक नगरी (सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ
पाठकिण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------(२)

(क)

भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये प्रा.दवरें द्र जगताप, सवचश्री. अस्लम शेख, हर्षचवधचन
सपकाळ, दवजय वडे ट्टीवार, अदजत पवार, दजतेंद्र आव्हाड, शदशकाांत चशिे ,
भास्कर जाधव, जयांत पाटील, सांिीप नाईक, अबु आझमी, भारत भालके, श्रीमती
सांध्यािे वी िे साई-कुपेकर, सवचश्री. सांजय किम, हसन मुश्रीफ, राहुल जगताप,
सांग्राम जगताप, सुरेश लाड, दिलीप सोपल, वैभव दपर्ड, आदसफ शेख, डॉ.सतीश
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पाटील, सवचश्री. राणाजगदजतचसह पाटील, हनुमांत डोळस, बाळासाहे ब पाटील,
श्रीमती सुमनताई पाटील, सवचश्री.पांकज भुजबळ, राधाकृष्ट्ण दवखे -पाटील,
दव.स.स. याांचा प्रस्ताि :"ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि ५ – महाराष्ट्र
ग्रामपांर्ायत (सुधारणा) अध्यादे श, २०१८ नापसांत िरते."
(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
(सुधारणा) विधे यक, २०१८.

(ग) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत श्री.ओमप्रकार् उफच बच्चू कडू ,
हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांर्ायत
(सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे."
(घ) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत सिचश्री अस्लम र्ेख, विजय
िडे ट्टीिार, सुवनल केिार, अमर काळे , डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमच ला
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांर्ायत
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ किधानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे."
(ङ) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत सिचश्री अवमत िनक, भारत
भालके, हषच िधच न सपकाळ, प्रा.विरें द्र जगताप, हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांर्ायत
(सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------(३)

(क)

भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये सवचश्री अदजत पवार, दजतेंद्र आव्हाड, शदशकाांत चशिे ,
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भास्कर जाधव, जयांत पाटील, सांिीप नाईक, अबु आझमी, भारत भालके,
श्रीमती सांध्यािे वी िे साई-कुपेकर, सवचश्री सांजय किम, हसन मुश्रीफ, राहुल
जगताप, सांग्राम जगताप, सुरेश लाड, दिलीप सोपल, वैभव दपर्ड, अस्लम शेख,
दवजय वडे ट्टीवार, डॉ.सतीश पाटील, सवचश्री हर्षचवधच न सपकाळ, राणाजगदजतचसह
पाटील, हनुमांत डोळस, बाळासाहे ब पाटील, श्रीमती सुमनताई पाटील, श्री.पांकज
भुजबळ दव.स.स. याांचा प्रस्ताि :"ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि ६ – है िराबाि
अदतयात र्ौकशी (सुधारणा) अध्यादे श, २०१८ नापसांत िरते."
(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ४ – है िराबाि अवतयात
चौकर्ी (सुधारणा) विधे यक, २०१८.

(ग) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत सिचश्री अस्लम र्ेख, विजय
िडे ट्टीिार, अवमन पटे ल, सुवनल केिार, अमर काळे , डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती
वनमच ला गािीत, श्री.कुणाल पाटील, हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४ – है िराबाि अदतयात
र्ौकशी (सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे."
(घ) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४ – है िराबाि अदतयात
र्ौकशी (सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे."
(ङ) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत श्री.भारत भालके, हव.स.स.
्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४ – है िराबाि अदतयात
र्ौकशी (सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या
आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------(४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र िेश्म मालकी
(सुधारणा) विधे यक, २०१८.
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(ख) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत सिचश्री अस्लम र्ेख, विजय
िडे ट्टीिार, अवमन पटे ल, सुवनल केिार, अमर काळे , डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती
वनमच ला गािीत, श्री.कुणाल पाटील, हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी
(सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे."
(ग) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
हव.स.स. ्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी
(सुधारणा) दवधे यक, २०१८ किधानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या
३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे."
(घ) हवधे ्क सां्क्
ु त सहमतीकडे पाठहवण्ाबाबत श्री.भारत भालके, हव.स.स.
्ाांचा प्रस्ताव :"सन २०१८ र्े दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ किधानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे."

(गुरुिार, विनाांक १ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सात

:

डॉ. अवनल बोंडे , सिचश्री सुवनल प्रभु, राजेंद्र पाटणी, सुरेर् धानोरकर, सांजय सािकारे ,
डॉ. सांजय रायमुलकर, श्री सांतोष िानिे, डॉ.र्वर्काांत खे डेकर, सिचश्री सुधीर पारिे,
सुभाष साबणे, विकास कांु भारे , डॉ. जयप्रकार् मुांिडा, सिचश्री सुधाकर कोहळे , सांिीपान
भुमरे , कृ ष्ट्णा गजबे , राजाभाऊ िाजे , विजय रहाांगडाले, अवनल किम, चरण िाघमारे ,
योगेर् घोलप, उन्मे र् पाटील, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री. आर.टी.िे र्मुख, सुरेर्
गोरे , ॲङ गौतम चाबुकस्िार, प्रा. सांवगता ठोंबरे , सिचश्री नारायण पाटील, सुधाकर
भालेराि, प्रकार् आवबटकर, वकतीकुमार भाांगवडया, अवनल बाबर, रणधीर सािरकर,
राजेर् क्षीरसागर, गोिधच न र्मा, डॉ.वमशलि माने , सिचश्री मां गेर् कुडाळकर, वभमराि
धोंडे , समीर कुणािार, वर्िाजीराि कर्डडले, बाळासाहे ब मुरकुटे , डॉ.आवर्ष िे र्मुख,
सिचश्री बाळासाहे ब सानप, सांजय केळकर, डॉ. राहुल आहे र, हव.स.स ्ाांचा म.हव.स.
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हन्म २९३ अन्व्े प्रस्ताव : (चचा पुढे सुरु ि मां त्र्याांचे उत्तर)
"राज्यात जालना, परभणी, बुलढाणा, बीडसह मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व दविभातील
अनेक तालुक्याांमध्ये दिनाांक ११ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास गारपीटीर्ा प्रर्ांड
तडाखा बसणे तसेर् दविभातील काही भागात वीज कोसळू न ७ जणाांर्ा बळी गेल्यार्े व १६
जण जखमी झाल्यार्े दनिशचनास येणे, तूर, हरभरा, गहू, ज्वारी ही काढणीला आलेली दपके
आकस्स्मकदरत्या गाराांच्या तडाख्यात सापडल्याने भुईसपाट होणे, सांत्रा आदण द्राक्ष बागाांर्े
प्रर्ांड नुकसान झाल्यार्े दनिशचनास येणे, या भागातील शेतकऱ्याांनी मेहनत करून उभी केलेली
दपके मातीमोल होणे, दवशेर्षत: दविभातील बोंडअळीमुळे कापूस दपक गमावलेल्या
शेतकऱ्याांर्ा गारपीटीमुळे हातातोंडाशी आलेला दपकाांर्ा घास गेला असल्यार्े व शेतकऱ्याांर्ी
लाखो रुपयाांर्ी दपकहानी झाली असल्यार्े आढळू न येणे, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याांच्या हानी
झालेल्या दपकाांर्े पांर्नामे करण्यार्े आदण दवमा कांपन्याांना आकडे वारी सािर करण्यार्े आिे श
राज्य शासनाने दिले असणे, याबाबत शासनाने कायच वाही करून गारपीटग्रस्ताांना तातडीने
नुकसान भरपाई िे ण्यार्ी आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयार्ी कायचवाही व
उपाययोजना."

(गुरुिार, विनाांक १ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
आठ

:

सववश्री राधाक् ण ण हव े -पाटील, अहित पवार, प्थ्वीराि चव्िाण, हदलीप वळसे-पाटील,
गणपतराि िे र्मुख, जयां त पाटील, विजय िडे ट्टीिार, डॉ. पतांगराव कदम, सिचश्री
बाळासािे ब थोरात, र्वर्काांत शर्िे , प्रा. हवरें द्र िगताप, सिचश्री ि्दत्त क्षीरसागर,
वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री भास्कर जाधि, अब्िुल सत्तार, अबु
आिमी, अवमन पटे ल, सुवनल केिार, विलीप सोपल, गोपालिास अग्रिाल, ॲड.
यर्ोमती ठाकू र, डॉ. सवतर् पाटील, सिचश्री मो. आवरफ नवसम खान, डी. एस. अवहरे ,
राहुल मोटे , डी. पी. सािांत, हसन मुश्रीफ, मधुकरराि चव्हाण, राजे र् टोपे, बसिराज
पाटील, बाळासाहे ब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम जगताप, रणवजत काांबळे , डॉ.
सांतोष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, कार्ीराम पािरा,
हषचिधच न सपकाळ, राहु ल बोंद्रे, िैभि वपचड, सुभाष उफच पांवडतर्ेठ पाटील, अमर
काळे , अवमत िनक, कु. प्रवणती शर्िे , श्रीमती अवमता चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहे ब
काांबळे , र्ेख आसीफ र्े ख रर्ीि, श्रीमती वनमच ला गािीत, सिचश्री अस्लम र्ेख, त्र्यांबक
वभसे, जयकुमार गोरे , भारत भालके, वसध्िाराम म्हे त्रे, विपक चव्हाण, पांकज भुजबळ,
श्रीमती सुमनताई पाटील, हव.स.स. ्ाांचा म.हव.स. हन्म २९३ अन्व्े प्रस्ताव
"फसवी कजचमाफी व कजचमाफीच्या अांमलबजावणीत झालेल्या घोटाळयामुळे राज्यातील
हतबल झालेला शेतकरी, पदरणामी आत्महत्या कमी न होता त्या वाढत जाणे , मावा व तुडतुडा
5-Mar-18

09:09

10
यासारख्या दकडींमुळे धान दपकार्े मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान, गुलाबी बोंड अळीमुळे
३० लाख हे क्टरवरील बादधत झालेले कापसार्े क्षेत्र, सिर नुकसानीर्े सवेक्षण होऊन अद्यापही
शेतकरी मितीपासून वांदर्त राहणे , यवतमाळ दजल्यासह सांपूणच राज्यात दकटकनाशक
फवारणीमुळे ५६ शेतकरी मृत होऊनही दबयाणे कांपन्याांवर शासनाकडू न कोणतीही कारवाई न
होणे, दिनाांक १० ते १३ फेब्रुवारी, २०१८ या काळात दविभच, मराठवाडा व खान्िे शात झालेल्या
गारदपटीमुळे िोन लाख हे क्टरवरील रब्बी दपकाच्या नुकसानीबरोबर मोठ्या प्रमाणात झालेली
दजवीतहानी व पशुधनार्े झालेले नुकसान, पीक दवमा ऑनलाईन भरण्यार्ी करण्यात आलेली
सक्ती, तथादप, दवमा कांपनीकडू न िावे मांजूर होत नसल्यामुळे ग्रामीण भागात असांख्य शेतकरी
पीक दवम्याच्या लाभापासून वांदर्त राहणे, जलयुक्त दशवार योजनेतील घोटाळयाांमुळे ठरदवलेले
जलसाठ्याांर्े उदद्दष्ट्ट अद्यापही पूणच न होणे, चसर्न क्षमतेत वाढ झाल्यार्ी दिशाभूल करणारी
आकडे वारी, गेल्या तीन वर्षात ३०७ चसर्न प्रकल्पाांसाठी ४० हजार कोटी रुपयाांच्या िे ण्यात
आलेल्या सुधादरत प्रशासकीय मान्यता, राज्यातील रस्त्याांर्ी झालेली िूरवस्था, घोर्षणा करुनही
अद्यापपावेतो रस्ते खड्डे मुक्त न होणे , सांपूणच राज्य व ग्रामीण भागात रस्त्याांर्ी िूरवस्था झालेली
असताना िुरुस्तीच्या नावाने एएमसी करुन मोठ्या प्रमाणात अिा करण्यात येणारी िे यके,
त्याकडे शासनार्े होत असलेले िुलचक्ष, समृध्िी महामागासाठी शेतकऱ्याांर्ा दवरोध डावलून
सक्तीने जदमन सांपािनार्ी कायचवाही करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्याांमध्ये शासनाप्रती
दनमाण झालेला असांतोर्ष, सांपादित जदमनीर्ा दमळणारा अल्प मोबिला, याबाबत गावापासून
मांत्रालयापयंत हे लपाटे मारुनही न्याय न दमळाल्याने ८४ वर्षीय धमा पाटीलसारख्या शेतकऱ्याने
मांत्रालयात येऊन केलेली आत्महत्या, धानाला २००/- रुपये प्रदत क्क्वटल बोनस आदण नापेर
क्षेत्रातील रोपवाटीकेला एनडीआरएफ र्े १३,५००/- रुपये िे ण्यार्ी दिनाांक २२ दडसेंबर, २०१७
रोजी नागपूर दहवाळी अदधवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केलेली घोर्षणा, याबाबत अद्याप
कोणताही आिे श न दनघाल्याने त्यार्ी अांमलबजावणी न होणे , याबाबत शासनाने करावयार्ी
उपाययोजना दवर्ारात घेण्यात यावी."

विधान भिन,
मुांबई,
दिनाांक : ३ मार्च, २०१८

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सदर्व,
महाराष्ट्र दवधानसभा.
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