महाराष् िवधानसभा

िदवसाच्य कामकाजाचा �म
बुधवार, िदनांक २६ जुलै, २०१७
(सकाळी ११.०० वाजता)

एक

:

�श्नो�र .

दोन

:

लनकलरखा सिमतीचा एकिवसावा अहवाल सभाथृहास सादर कर्र .

तीन

:

स्थगन �स्तावाच्या सूच– (असल्या) (म.िव.स. िनयम ९७ अन्वय) .

चार

:

लक्षवेधी सूचन(म.िव.स. िनयम १०५ अन्वय) :
(१)

�ी. जयं त पाटील , अॅड. आिशष शेलार , सवर्�. िवजय वडे�ीवार , राधाकृ ष्णस
िवखे -पाटील, सुिनल केदार , अस्लम शे , अमर काळे , अॅड. यशोमती ठाकूर ,
डॉ. संतोष टारफे , सवर्�. अतुल भातखळकर , अिमत साटम , िवलासराव जगताप ,
शिशकांत िंशद , मो. आिरफ (नसीम) खान , अब्दुसल स�ा, अिमत दे शमुख ,
हषर्वधर्न सपक , अमीन पटेल , पृथ्वी◌ीराज चव्ह
, कालीदास कोळं बकर, �ा. वष�
गायकवाड, सवर्�. िनतेश राणे , सं�ाम थोपटे , �ा. िवरे ं� जगता , �ीमती िनमर ्ला
गािवत, सवर्�ी सुिनल िंश , अजय चौधरी, �ीमती िदिपका चव्हा , सवर्�ी िजतें
आव्हा, अिजत पवार , िदलीप वळसे-पाटील , संदीप नाईक , भास्कर जाध , हसन
मु�ीफ, राणाजगजीतिंसह पाटी , नरहरी िझरवाळ , पांडुरं ग बरोरा , वैभव िपचड ,
सुरेश लाड , िकसन कथोरे , शरद सोनावणे , अशोक पाटील , डॉ. राहुल पाटील ,
�ी. सरदार तारािंस , �ीमती तृप्ती सावं , सवर्�. �काश फातप�कर , ज्ञानरा
चौगुले, बाळासाहे ब थोरात, डी. पी. सावंत , �काश सुव� , सुिनल राऊत, सुिनल �भू,
डॉ. सतीश पाटील , अॅड. पराग अळवणी , कॅ प्टन आ.तिमल सेल्व , �ी. संजय
पोतनीस, �ीमती मिनषा चौधरी , सवर्�. िदपक चव्हा , बच्चू कड , डॉ. अिनल
बोंड, सवर्�. राजेश टोपे , राहुल मोटे , डॉ. भारती लव्हेक , सवर्�. �पेश म्हा◌ू�,
मं गेश कुडाळकर , अबु आजमी, िव.स.स. तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वा
बाबीकडे मुख्यमं�याचे लक्ष वेध :" भय्खळय, ुाबईा्े्ीलाआ्रराराडागयरिम्य धीलावॉडरना ाजुळयािािवदाशे �े ्यानया
दानाअाडीावापयंापयवयांयां्शेबालयि ानाल्य ुळेागयरयिम्ा
अधीकगाआंणा ं्लया
पालीााग रंय -्यानीा यर्यणा ाेंा लैंिग अत्यंयरागेल्य ुळेाउपंयरयदर््यना
जे.जे. �णयल्य ा त्यांचा मृत् झयल्यंेा य्ेाज्न , २०१७ा ध्ेावयात्यदर््यनांनदशरनयाा
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्ेणे, मंजुळा शे�े यांच्य िळ्यभाव ीाायडींया याालयव्नाबॅरेगा� .१ा ध्नाबॅरेगा� .५ा
प्प ांववशाअवस्े ाावरागै�याा ारालया्यागया्यानीागेलेलीा यर्यण
, मध्स्थ
करण्यासाठ गय्ीा ं्लयागैदीािेलेाअा या ु ंे्ीाअाेंा्यलागरण्य ा्ेईलाअशीा
ध गीागयरयिम्ा अधीकगाआंणा ं्लयापालीााग रंय -्यानीादेणे , ्यागयरयिम्य ीलाइ रा
ं्लयागै�याा्ागय्ीा ं्लयापालीााअंधगयरीावाग रंय
-्यावर्ीावंर ाा
अंधगयऱ््यागड्ना लैंिग अत्यंयरा्ा ाअाल्यंे्ीांनदरशनयाा्ेणे
, ्याााप्णरा
�गयरय ुळे ं्लयागै�या ध्ेापारलेलेांभ ींेावय य वरण, त्य ुळेा ाजुळयाशेद्ेा्याच्या
मत्ुंीांागशीाग नाााबांध ादाषीाअंधगयऱ्यावरा य डीनेागयरवयईागरण्यबयब ा
शयानयनेागरयव्यंीागय्रवय्ीावा�ं ं�्य."
(२)

सवर्�. राधाकृ ष्णप िवख-पाटील, िवजय वडे�ीवार , अिमत देशमुख , सुिनल केदार ,
अमर काळे , हषर्वधर्न सपक , मो. आिरफ (नसीम) खान , अमीन पटे ल , अस्लम
शेख, अब्दुरल स�ा, अॅड. यशोमती ठाकू र , सवर�ी. योगेश सागर , अबु आजमी,
िव.स.स. तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मुख्यमं�या
वेधतील :“मुंबई उपनगरे , ठाणे , कल्या, डोंिबवल, अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर या
िठकाणच्या िरक्षा चालकांची
असलेली मनमानी, कापूरबावडी, ठाणे येथे
िरक्षावाल्याक केल्या जाणाऱ्य िवनयभंगापासून बचाव करण्यासाठी एका त�णीने
िरक्षातून मारलेली उ, तसेच िरक्षात बसलेल्या दोन मुलींनी िरक्षाचालकाने 
हावभाव केल्याने घाब� मारलेली उडी , जवळचे भाडे नाकारणे , �वाशासोबत उध्दट
वतर्न करण , मनमानी भाडे आकारणे , अशा�कारे वेगवेगळ्या माग�नी िरक्षाचाल च्य
सु� असले ला मनमानीचा �ास �वाशांना िवशेषत: मिहला �वाशांना  होत असून त् यावर
वाहतूक शाखा तसेच पोलीस यं�णेचे कोणतेही िनयं�ण नसणे
, पिरणामी सवर्सामान्
�वाशांमध्ये पसरलेला असंतो , याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व
�िति�या.”

(३)

सवर्�. सुिनल �भू , अतुल भातखळकर, अबु आजमी,
िव.स.स. तातडीच्या व
सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे अन्न व औषध  मं �याचे लक्ष वेधत :"राज्यातील शासकीय व खासगी �ग्णालय
मोतीिंबदू शस्तर्ि�येसाठी वाप
जाणा-या इन्�ाओक्युलर लेन्सची मुळ िंकमती२०
पट जादा  दराने िव�ी िंकमत
आका�न �ग्णांची मोठया �माणात आ�थक लूट करण्यात येत असल चे िनदशर्नास येण ,
अ� व औषध �शासन  िवभागाच्या गुप्तचर अिध-यांनी तपासणी क�न िद.०८
जून,
२०१७ रोजी शासनास सादर केलेल्या अहवाला  सदर बाब नमूद करणे , बलून, गाइिंडग
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कॅ�ेटर व तत्सम सामु�ी मुळ िंकमती पेक्षा सुम५५० टक्क्यापय�त जादा शुल्क आका
�ग्णांची आ�थक फसवणूक करण , लेन्सची िव�ी िंकमत कमी असतां
मोतीिंबदू
शस्तर्ि�येनंतर वापरलेल्या लेन्सच्या कमाल िकरकोळ िंकमतीचे लेबल लावण
,
लेन्सच्या माध्यमातून उत् , िवतरक आिण पय�याने �ग्णालयाकडून होत असलेली
आ�थक लूट रोखण्यासाठ शासनाने बलून आिण गाइिंडग क �े टर व इतर सामु�ीचा 
अत्यावश्यक औषधांच्या राष्�ीय यादीत त्वरीत समावेश करण्याची जनतेकडू
असलेली मागणी , याकडे झालेले शासनाचे अक्षम्य दु , पिरणामी राज्यातील जनतेत
िनम�ण झाले ला संताप, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व �िति�य."
पाच

:

शासकीय िवधेयके :
(अ) पुर:स्थापनाथर:(१)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३९ – महाराष्� सावर्जिन
िवश्वस्तव्यव (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(२)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ४० – �ी साईबाबा संस्थान
िवश्वस्तव्यवस(िशड�) (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(३)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ४१ – महाराष्� कृिष उत्प� पण
(िवकास व िविनयमन) (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(४)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ४२ – महाराष्� दा�बंद (सुधारणा)
िवधेयक, २०१७.

-----------------------------------------------------------------------------------------------(ब) िवचार, खं डश: िवचार व संमत करणे :(१)

(क) सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३६ - महाराष्� मु�ां (सुधारणा)
िवधेयक, २०१७.
(ख) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.ओम�काश उफर् बच्चू क ,
िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीाा् ीा ेयनादाा्ी ाभयिम्याच्या५१
ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरा
गरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ."
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(ग) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर्�ी अस्लम श, सुनील
केदार, अमर काळे, िवजय वडे�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीाा् ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या
४३ ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरा
गरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ."
(घ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर्�ी अिजत पवा, िदलीप
वळसे-पाटील, जयं त पाटील, जयद� क्षीरसा, शिशकांत िंशद, भास्कर
जाधव, िजतें� आव्ह, हसन मु�ीफ, �ीमती िदपीका चव्हा◌े, सवर्�ी सुरेश
लाड, राणाजगिजतिंसह पाटी, बाळासाहेब पाटील,
िव.स.स. ्ांचा
�सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीाा् ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या३५
ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला� ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरा
गरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ."
(ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.हषर्वधर्न सपक , �ा.वीरे ं�
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीाा् ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या २१
ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरा
गरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(२)

(क) भयर यच्यााांवधयनयच्याअनुच ेदा २१३ा (२) ( अ) आंणा ्यरय ्ांवधयनाभया
ंन् ाा १५९ा (२) अाव्ेा सवर्� िवजय वडे �ीवार, अमीन पटे ल, हषर्वधर्
सपकाळ, �ा.वीरे ं� जगता, सवर्�ी शिशकांत िंश , अिजत पवार, भास्कर जाध,
िजतें� आव्ह, संजय कदम, िदलीप वळसे-पाटील, हसन मु�ीफ , अबु आजमी,
डॉ.सतीश पाटील, सवर्�ी ओम�काश उफर् बच्चू  , सुरेश लाड, राहुल मोटे ,
िदपक चव्हा, संदीप नाईक, �ीमती िदपीका चव्हा, सवर्�ी जयद� क्षीरस,
राजेश टोपे, पांडु रंग बरोरा, हनुमंत डोळस, वैभव िपचड, बाळासाहे ब पाटील, जयंत 
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पाटील, सुनील केदार, राणाजगिजतिंसह पाटी, ंव.ा.ा. ्यांया�स यवा:"्ी ंवधयनाभय ाना २०१७ ंया ्यरय ्ाअध्यदेशा� याग १० – महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) अध्यदेश, २०१७ नयपाा गर े."
(ख)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३७ - महाराष्� महानगरपािलका
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(ग) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.ओम�काश उफर् बच्चू क ,
िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांव धयनाभयांवधे्गा� यागा ३७ - महाराष्�
महानगरपािलका  (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीाा् ीा ेयना
दाा्ीााभयिम्याच्या ५१ ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला�ं वमद
ा्या
ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ."
(घ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर�ी अस्लम शे , सुनील
केदार, अमर काळे, िवजय वडे�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा
३७ - महाराष्�
महानगरपािलका  (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीाा् ीा ेयना
दाा्ीााभयिम्याच्या ४३ ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला�ं वमद ा्या
ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ."
(ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर्�ी अिजत पवा, िदलीप
वळसे-पाटील, जयं त पाटील, जयद� क्षीरसा, शिशकांत िंशद, भास्कर
जाधव, िजतें� आव्ह, हसन मु�ीफ, �ीमती िदपीका चव्हाश, सवर्�ी सुरेश
लाड, राणाजगिजतिंसह पाटी, बाळासाहेब पाटील,
िव.स.स. ्ांचा
�सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा
३७ - महाराष्�
महानगरपािलका  (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीाा् ीा ेयना
दाा्ीााभयिम्याच्या ३५ ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला�ं वमद
ा्या
ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ."
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(च) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.हषर्वधर्न सपक , �ा.वीरे ं�
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा
३७ - महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीाा् ीा ेयना
दाा्ीााभयिम्याच्या २१ ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला�ं वम द ा्या
ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(३)

(क) भयर यच्यााांवधयनयच्याअनुच ेदा २१३ा (२) ( अ) आंण ्यरय ्ांवधयनाभया
ंन् ाा १५९ा (२) अाव्े सवर्� अमीन पटे ल, हषर्वधर्न सपक, �ा.वीरे ं�
जगताप, सवर्�ी शिशकांत िंश , अिजत पवार, भास्कर जाध, िजतें� आव्ह,
संजय कदम, िदलीप वळसे-पाटील, हसन मु�ीफ, अबु आजमी, डॉ.सतीश पाटील,
सवर्�ी ओम�काश उफर् बच्चू  , सुरेश लाड, राहुल मोटे , िदपक चव्हा, संदीप
नाईक, �ीमती िदपीका चव्हा, सवर्�ी जयद� क्षीरस, राजेश टोपे, पांडु रंग 
बरोरा, हनुमंत डोळस, वैभव िपचड, बाळासाहे ब पाटील, जयंत पाटील,
राणाजगिजतिंसह पाटी, ंव.ा.ा. ्यांया�स यवा:"्ी ंवधयनाभय ान २०१७ ंया ्यरय ्ाअध्यदेशा� याग ११ – महाराष्
स्थािन �ािधकरण सदस् अनहर ्त (सुधारणा) अध्यदेश, २०१७ नयपाा गर े."
(ख)

सन २०१ ७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३८ – महाराष्� स्थािन
�ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(ग) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.ओम�काश उफर् बच्चू क ,
िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीा
ा् ीा ेयनादाा्ीााभयिम्या च्या ५१ ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला
�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रा
पयांवण्य ा्यवे."

(घ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर�ी अस्लम शे , सुनील
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केदार, अमर काळे, िवजय वडे�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीा
ा् ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या ४३ ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला
�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ााय
दरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रा
पयांवण्य ा्यवे."
(ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर्�ी अिजत पवा, िदलीप
वळसे-पाटील, जयं त पाटील, जयद� क्षीरसा, शिशकांत िंशद, भास्कर
जाधव, िजतें� आव्ह, हसन मु�ीफ, �ीमती िदपीका चव्हाश, सवर्�ी सुरेश
लाड, राणाजगिजतिंसह पाटी, बाळासाहेब पाटील,
िव.स.स. ्ांचा
�सताव :"ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीा
ा् ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या ३५ ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला
�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रा
पयांवण्य ा्यवे."
(च) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.हषर्वधर्न सपक , �ा.वीरे ं�
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ाना२०१ ७ ंे ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ंवधयनपंरषदेंीा
ा् ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या २१ ादस्याच्यााा्ुओ ाां ीगडेात्यवरीला
�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय
्रा
पयांवण्य ा्यवे."
(मं गळवार, िदनांक २५ जुलै, २०१७
रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या �म
दशर्िवण्याआलेला म.िव.स. िनयम २९३ अन्वये �स्त)
सहा

:

डॉ.अिनल बोंड, �ी.अिनल कदम, डॉ.संजय कुटे , �ी.िवजय औटी, डॉ.आिशष
दे शमुख, सवर्�. शंभरु ाज देसाई, �शांत बं ब, सुभाष साबणे, उन्मेश पाटी, चं�िदप
नरके, �शांत ठाकू र, सुिनल �भ,ू सुरेश हाळवणकर, �काश आिबटकर, चरण
वाघमारे , उल्हास पाटी, संजय सावकारे, राजाभाऊ वाजे, हिरष िंपपळ , डॉ.सुिजत
िमणचेकर, �ीमती दे वयानी फरांदे, डॉ. संजय रायमुलकर, ॲड.िभमराव धोंड,
डॉ.राहुल पाटील, �ी.संतोष दानवे, ॲङ आकाश फं ु डकर, सवर्�ी हिरभाऊ जावळ ,
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संजय भेगडे , डॉ.दे वराव होळी, डॉ.पंकज भोयर, ॲड. संजय धोटे , डॉ.सुनील देशमुख,
डी. म�ल्लकाजुर्न रे, �ीमती मिनषा चौधरी, डॉ. भारती लव्हेक, �ी. राज पुरोिहत,
िव.स.स. यांचा म.िव.स. िन्म २९३ अनव्र �सताव ( चच� पुढर सु� व मंं्ांचर
उ�र ) :"राज्यात कज�च्या ओझ्याखाली सापडलेल्या व पिरणामी आत्महत्येस �वृ� हो
तसेच िनयिमत कजर् भरणाऱ्या अशा सुमार८९ लाख शेतकऱ्यांची३४ हजार कोटींची छ�पती
िशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना तयार क�न कजर्माफी करण्याचा िनणर्य घेऊन र
शासनाकडून शेतकऱ्यांना िदलासा िमळण, दीड लाख �पयांपयर्तचे थिकत कजर् असलेल्३६
लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण, सन २००९ नंतर कजर् घेतलेल्या परंतु .३० जून,
२०१६ पय�त थिकत रािहलेल्या सवर् शेतकऱ्यांना कजर्माफीचा लाभ ि, अल्पभूधारक व
बहुभूधारक अशी कोणतीही अट न ठे वता सवर्च शेतकऱ्यांना कजर्माफीचा लाभ िम ,
िनयिमत कज�चे हफ्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गौरव क�न त्या२५ हजार �पये िंकवा२५%
रक्कमेचे �ोत्साहनपर अनुदान देण्याचा िनणर्य घेण्यात, कजर्माफीचा लाभ झालेल्य
शेतकऱ्यांपैकी८२% शेतकऱ्यांचे संपूणर् कजर्माफ झाले अ, दुधाच्या शासकीय िव�ी दरात
३ �पयांची भाववाढ िमळाल्याने दुधउत्पादक शेतकऱ्यांना भाववाढीचा लाभ िम, कजर्मुक्
झालेल्या सवर् शेतकऱ्यांच्यावतीने राज्य शासन अिभनंदनास पा�, माहे जून, २०१६ च्या
पूव� थिकत कजर् असलेल्या परंतु स२०१४, २०१५ व २०१६ मध्ये प नगर्ठ झालेल्या दीड
लाखांपय�तच्या कजर्दार शेतकऱ्यांना संपूणर् कजर्माफी देण्याची व दीड लाखांवरील क
शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देण्याची गरज अस, िनयिमत कजर् भरणाऱ्य
शेतकऱ्यांना भिवष्यातही �ोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची योजना आखण्याची गर,
कजर्मुक्ती झाल्याने शेती व्यवसायास �ोत्साहन , शासनाच्या धोरणानुसार कजर्माफीच
�ारंिभक अि�म रक्कम �पये१० हजार दे ण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मध्यवत� सहकारी बँ
व राष्�ीयकृत बँकांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता अ, सन २००८ च्या
कजर्माफीनंतरही थिकत रािहलेल्या बहुभूधारक शेतकऱ्यांना कजर्माफीचा लाभ देण्
आवश्यकता असण, कजर्माफीसाठी८९ लाख शेतकरी एवढा आवाका असल्याने
िजल्हापातळीवर आमदारांचा सहभाग असल
ला संिनयं�ण सिमती स्थापन करण्याच
आवश्यकत, राज्यातील शेतकरी हा कें� िंबदू मानून त्याला स्वबळावर उभे करण्याच्या 
शेतीत गुंतवणूक होऊन तो भिवष्यात कजर्बाजारी होणार नाही व घेतलेले कजर् परत करण्य
त्याची पत तयार होऊन कजर्बाजारीपणाच्या फेऱ्यातुन कजर्मुक्तीकडे वाटचाल क�
या�ष्टीने कायमस्व�पी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता व त्या◌ीबाबत शास
करावयाची कायर्वाह."
िवधान भवन,
मुंबई,
िदनांक : २५ जुलै, २०१७

डॉ. अनंत कळसे,
�धान सिचव,
महाराष् िवधानसभा.
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