महाराष् िवधानसभा

िदवसाच्य कामकाजाचा �म
गु�वार, िदनांक २७ जुलै, २०१७
(सकाळी ११.०० वाजता)
एक

:

�श्नो�र .

दोन

:

अ ासकी् िवधर्कर व ठराव सिमतीचर �ितवृो सादर करणर .

तीन

:

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

चार

:

लक्षवेधी सूचन(म.िव.स. िनयम १०५ अन्वय) :
(िदनांक २५ जुलै , २०१७ रोजी िदवसाच्या कामकाजाच्या �मात दशर्िवण्
आलेल्य परं त ु पुढे ढकलण्यात आलल्य लक्षवेधी सूचना.१ व २)
(१)

सवर्�. जयं त पाटील , िजतें� आव्ह , सुरेश लाड , अॅड. आिशष शेलार ,
अॅड. पराग अळवणी , �ी. अिमत साटम , कॅ प्टन आ.तिमल सेल्व ,
सवद�ी. सुिनल केदार , िवजय वडे�ीवार , अमर काळे , िदलीप वळसे-पाटील ,
अिजत पवार , शिशकांत िंशद , पांडुरं ग बरोरा , �ीमती िदिपका चव्हा , सवद�ी.
वैभव िपचड , राधाकृ ष्णा िवख-पाटील, अस्लम शे , अॅड. यशोमती ठाकूर ,डॉ.
संतोष टारफे , सवद�ी. िकसन कथोरे , संजय केळकर , संदीप नाईक , िदपक
चव्हा, डॉ. िमिंलद मान , सवद�ी. सुधाकर कोहळे , िवकास कंु भारे , कृ ष्णा
खोपडे, सुधाकर देशमुख , सुधीर पारवे , हसन मु�ीफ , सुरेश धानोरकर, द�ा�य
भरणे, राहुल जगताप , अबू आजमी,
िव.स.स. तातडीच्या व सावर्जिन
महत्त्वाच्या बाबीकडे मुख्यमं�यांचे लक्ष  :"नागपूर िजल्�ातील८ मुलांचा कळमेश्वर जवळील वेणा जलाशयात बुडून मृत्य
झाल्याची ि. ९ जुलै, २०१७ रोजी घडलेली घटना , मुीांनत ना्ेमधशे माजमसात ााे च
ाेलफत ् �्हुत ाुटनग करता अााांना ना्ेचे ांाुीन ि घुलशाने जीााशाचे पाेत
ना्ेमधशे िा�न ना् ुुेे , ााेच मुं बाती जूहू , गोराब, ्रळत, िािर, िगरगा् चापाटत,
तकाा, मढ, मिरन ीाबना ृशाित िाकाेत ामु � िकनााशा्र पा्ााळशाा ामु�ानशा
ीाटांचत मजा ीुटणशा ााात पशरटकांचत गि� ामु� िकनााशा्र ्ाढा अाेे , ि्ीेपाी�
शेथती िोन ि्िा�शथचा जुहू शेथती ामु� िकनारत ीाटेचा अंिाज न तलशामुळे झाीेीा
ममृशु, मिरन ीाबना शेथे ाेलफत घेााना नका ि्िशािथ�नतचा ुुून झाीेीा ममृशु , मुं बाती
ामु� िकनारे ,चापाटशां्र नो ाेलफत झोन हेून घोषता क�न ााेच पोीता ्
जत्रलकांकुून पशरटकांना ्ारं्ार ंोकशानशा ाूचना िेानहत ृशाकुे पशरटकांनत केीेीे
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िुीरल, ृशामुळे अाा �कारनशा घटना रोखणशाााात ााानाने करा्शाचत काशर्ाहत ्
�िाि�शा."
(२)

सवर्�. राधाकृ ष्णअ िवख-पाटील
, िवजय वडे�ीवार, अमीन पटेल , मो. आिरफ नसीम
खान, अिमत देशमुख , सुिनल केदार , अमर काळे , हषर्वधर्न  सपक , अब्दुोल
स�ार, अस्लम शे , अॅड. यशोमती ठाकू र , सवर्�. अिजत पवार , जयं त पाटील ,
िदलीप वळसे-पाटील, वैभव िपचड, पांडुरं ग बरोरा, िजतें� आव्ह, शिशकांत िंशद ,
अॅड.राहू ल कुल, िव.स.स. तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे श
िशक्षण मं�यांचे लक्ष वेध:"अकरावी �वेश�ि�या राबिवण्याऱ्या नाएसा कंपनीच्या िनष्काळजीपणाम
�वेशाची यादी पाहण्यासाठी मुंबईसह राज्यातील अनेक िठकाणी िव�ाथ्य�ना. १० जुलै ,
२०१७ रोजीची रा� जागून काढावी लागणे , सायंकाळी पाच वाजता जाहीर होणारी यादी
मध्रा�ी एक वाजता जाहीर झाल्यानंतर मंगळवारी ि. ११ जुलै
, २०१७ रोजी
सकाळपासूनच िव�ाथ्य�नी महािव�ालयात जाऊन �वे
घेण्यासाठी लावलेल्या रां ,
अकरावी ऑनलाईन �वेश �ि�येतील गोंधळ टाळण्यासा, यावष� राज्य शासनान नोएडा
येथील नाएसा या कंपनीची केलेली िनयुक्त , सदर कंपनीकडे मुंबईसह राज्यातील इतर
िजल्�ांची अकरावी �वेशांची सोपिवण्यात आलेली जबाबदा
, तथािप नोंदणी
�ि�येपासूनच अकरावी �वेश �ि�येचा सु� असलेला गोंध , त्यामुळे पिहल्या गुणव�
यादीकडे सवर पालकांचे व िव�ाथ्य�चे लागलेले ल , तथािप कंपनीने यादी अपलोड
करण्यास वेळीच सु�वात न केल्याने संध्याकाळी पाच वा
जाहीर होणारी यादी ,
मध्यरा�ी जाहीर होऊनही त्याबाबतच संदेश िव�ाथ्य�ना न िमळण , अनेक तांि�क
अडचणीमुळे मुंबईतील �वेश �ि�या एका िदवसासाठी खंडीत करावी लागणे , पिरणामी
�वेशाचे वेळाप�क कोलमडणे , िद.१० जुलै , २०१७ रोजी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून
संकेतस्थळ बंद असल्याने जागा वाटप यादी पाहण्यास
िव�ाथ� व पालकांना �ितक्ष
करावी लागणे , पिरणामी पालकांमध्ये िनम�ण झालेला ती� असंतो , �वेश �ि�या
राबिवणाऱ्या कंपनीच्या अनागोंदी कारभाराम िव�ाथ� व पालकांना झालेला नाहक �ास,
याकडे शासनाचे झालेले दुलर् , याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व �िति�य."

पाच

:

शासकीय िवधेयके :
(अ) पुर:स्थापनाथर:(१)
(२)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३९ – महाराष्� सावर्जिन
िवश्वस्तव्यव (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.
सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ४० – �ी साईबाबा संस्थान
िवश्वस्तव्यवस(िशड�) (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.
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(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.

(५)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ४३ – महाराष्� धारण जिमनींच
तुकडे पाडण्यास �ितबंध करण्याबाबत व त्यांचे एक�ीकरण करण्याब
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(ब) िवधानसभरनर संमत करलरलर िवधर् के महाराष् िवधानसभा िन्मातील िन्म
१४१(१) अनव्र पुनहा संमत करणर :(१)

ान २०१७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक २४ – महाराष् िवधानमंडळ
सदस्य(िनरहर ्ता दूर करण) (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(२)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक १६ – महाराष्� सहकारी संस्थ(दुसरी
सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(३)

सन २०१ ७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक १२ - िशकाऊ उमेदवार (महाराष्�
सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

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

(क) सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३६ - महाराष्� मु�ां (सुधारणा)
िवधेयक, २०१७.
(ख) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत �ी.ओम�काश उफर् बच्चू क ,
िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ५१
ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर
करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ."
(ग) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवर्�ी अस्लम श, सुनील
केदार, अमर काळे, िवजय वडे�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३६ - महाराष्� मु�ांक
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(सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा
४३ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा् रती �िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर
करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ."
(घ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवर्�ी अिजत पवा, िदलीप
वळसे-पाटील, जयं त पाटील, जयद� क्षीरसा, शिशकांत िंशद, भास्कर
जाधव, िजतें� आव्ह, हसन मु�ीफ, �ीमती िदपीका चव्ह,ण, सवर्�ी सुर ेश
लाड, राणाजगिजतिंसह पाटी, बाळासाहेब पाटील,
िव.स.स. ्ांचा
�सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ३५
ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर
करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ."
(ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत �ी.हषर्वधर्न सपक, �ा.वीरे ं�
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा २१
ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर
करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(२)

(क) काराानशा ांि्ंानानशा अनुन ेि २१३ (२) ( अ) तिे महारा ् ि्ंानाका
िनशम १५९ (२) अन्शे 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, पांडुरंग बरोरा, हनुमंत डोळस, वैभव िपचड, बाळासाहे ब पाटील, जयंत
पाटील, सुनील केदार, राणाजगिजतिंसह पाटी, ि्.ा.ा. शांचा �साा् :"हत ि्ंानाका ान २०१७ चा महारा ् अधशािेा �मां क १० – महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) अधशािेा, २०१७ नापांा कराे."
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सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३७ - महाराष्� महानगरपािलका
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(ग) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत �ी.ओम�काश उफर् बच्चू क ,
िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक
३७ - महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान
िोनहत ाकागमहांनशा ५१ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण
ाहा
मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ."
(घ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवद्ी अस्लम शे , सुनील
केदार, अमर काळे, िवजय वडे�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक
३७ - महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान
िोनहत ाकागमहांनशा ४३ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण ाहा
मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ."
(ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवर्�ी अिजत पवा, िदलीप
वळसे-पाटील, जयं त पाटील, जयद� क्षीरसा, शिशकांत िंशद, भास्कर
जाधव, िजतें� आव्ह, हसन मु�ीफ, �ीमती िदपीका चव्हाश, सवर्�ी सुर ेश
लाड, राणाजगिजतिंसह पाटी, बाळासाहेब पाटील,
िव.स.स. ्ांचा
�सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंा नाका ि्ंेशक �मांक ३७ - महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान
िोनहत ाकागमहांनशा ३५ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण
ाहा
मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ."
(च) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत �ी.हषर्वधर्न सपक, �ा.वीरे ं�
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक
३७ - महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान
िोनहत ाकागमहांनशा २१ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण
ाहा
मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ."
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(क) काराानशा ांि्ंानानशा अनुन ेि २१३ (२) ( अ) तिे महारा ् ि्ंानाका
िनशम १५९ (२) अन्शे 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, पांडुरंग
बरोरा, हनुमंत डोळस, वैभव िपचड, बाळासाहे ब पाटील, जयंत पाटील,
राणाजगिजतिंसह पाटी, ि्.ा.ा. शांचा �साा् :"हत ि्ंानाका ान २०१७ चा महारा ् अधशािेा �मांक ११ – महाराष्
स्थािन �ािधकरण सदस् अनहर ्त (सुधारणा) अधशािेा, २०१७ नापांा कराे."
(ख)

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

(ग) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत �ी.ओम�काश उफर् बच्चू क ,
िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत
ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ५१ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती
�िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर
पााि्णशाा शा्े."
(घ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवद्ी अस्लम शे , सुनील
केदार, अमर काळे, िवजय वडे�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत
ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ४३ ािसशांनशा ांशुका ािमात कुे ृशा्रती
�िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर
पााि्णशाा शा्े."
(ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवर्�ी अिजत पवा, िदलीप
वळसे-पाटील, जयं त पाटील, जयद� क्षीरसा, शिशकांत िंशद, भास्कर
जाधव, िजतें� आव्ह, हसन मु�ीफ, �ीमती िदपीका चव्हा◌े, सवर्�ी सुर ेश
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लाड, राणाजगिजतिंसह पाटी, बाळासाहेब पाटील,
�सताव :-

िव.स.स.

्ांचा

"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत
ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ३५ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती
�िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर
पााि्णशाा शा्े."
(च) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत �ी.हषर्वधर्न सपक, �ा.वीरे ं�
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत
ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा २१ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती
�िा्मण ाहा म िहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर
पााि्णशाा शा्े."

(बुधवार, िदनांक २६ 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
देशमुख, 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 ,
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 ( मं््ांचर 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
शासनाकडू न शेतकऱ्यांना िदलासा िमळण, दीड लाख �पयांपयर्तचे  कीत कजर् असलेल्य३६
लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण, सन २००९ नंतर कजर् घेतलेल्या परंतु .३० जून,
२०१६ पय�त थ कीत रािहलेल्या सवर् शेतकऱ्यांना कजर्माफीचा लाभ ि, अल्पभूधारक व
बहुभूधारक अशी कोणतीही अट न ठे वता सवर्च शेतकऱ्यांना कजर्माफीचा लाभ िम,
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ि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� थ कीत 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
�ारं िभक 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 सिनयं�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 त्याजबाबत शास
करावयाची कायर्वाह."
सात

:

सवद्ी राधाकृषण िववर -पाटील, अिजत पवार, पृथ्वीराज चआहाण, िदलीप वळसर -पाटील,
गणपतराव देशमुख , ज्ंत पाटील , हॉ. पतंगराव कदम , सवद्ी शिशकांत िंशद,
बाळासाहरब ्नरात , ज्दो कीरसागर , िवज् वहर�ीवार , िजतें� आव्ह, अब्दुल
स�ार, िदलीप सोपल, अिमन पटे ल, गोपालदास अ�वाल, ॲड. यशोमती ठाकूर,
�ी. हसन मु�ीफ, डॉ. सितश पाटील, सवर्�ी म.आिरफ नसीम खान, राहुल मोटे ,
सुिनल केदार, िङ एस . अिहरर, राजेश टोपे, डी.पी.सावंत, मधुकरराव चव्हा,
िशवें�िंसह भोस, कािलदास कोळं बकर, द�ा�य भरणे, बसवराज पाटील, बाळासाहेब
पाटील, वसंतराव चव्हा, हनुमंत डोळस, रणिजत कांबळे, �ीमती िदिपका चव्हा,
�ा. िवरे ं� जगता, �ा. वष� गायकवाड, सवर्�ी हषर्वधर्न सप,
अिमत देशमुख,
काशीराम पावरा, अवधुत तटकरे , िवजय भांबळे, राहुल बों�, सुभाष उफर् पंिडतशेठ
पाटील, वैभव िपचड, िनतेश राणे, अिमत झनक, �ीमती अिमता चव्हा, डॉ संतोष
टारफे, शेख अिसफ शेख रिशद, �ीमती िनमर्ला गावी, सवर्�. अस्लम शे, भारत
भालके, सं�ाम थोपटे , भाऊसाहेब कांबळे, कुणाल पाटील, �यं बक िभस,े कु. �िणती
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िंशद, सवर्�. िसध्दाराम म्हे, भास्कर जाध, राहुल मोटे, भाऊसाहेब िचकटगावकर,
नरहरी िझरवळ, बबनराव िंशद, िदपक चव्हा, सुरेश लाड, िव.स.स ्ांचा म .िव.स.
िन्म २९३ अनव्र �सताव :
"मुंबईसह राज्यातील महानगरपािलक, नगरपािलका व नगरपंचायती यांची डबघाईला
आलेली आ�थक पिर�स्थत, नविन�मत नगरपंचायतींमध्ये असलेली अिधकारी
कमर्चाऱ्यांची िरक्त , त्यामुळे िवकासकामात िनम�ण होत असलेले अडथळ , सवर्
महानगरपािलकांमध्ये पायाभूत सुिवधांचा उडालेला बोजवारा व िपण्याच्या पाण्याची िन
झालेली समस्य, मालम�ा कराच्या संकलनात मो�ा �माणात गैरव्यवहार अस,
जी.एस.टी.मुळे महानगरपािलकांना एलबीटीची �ितपूत� करण्यात न आल्यामुळ
महानगरपािलका व नगरपािलका यांची अथर ्व्यवस्था कोलमडून ज, जेएनएनयूआरएम
योजना बंद केल्यामुळे अपूणर् रािहलेले �क, मुंबई महानगरपािलकेतील रस्त, नालेसफाई व
डं िंपगच्या संदभ�तील गैरकारभाराच्या चौकशीचे आदेश शासनाने  देऊन देखील त्यावर प
कोणतीच कायर्वाही न होण, कें� शासनाच्या स्वच्छ भारत अिभयानाचा उडालेला बोज,
बहुतांशी नगरपिरषदांमधील चटईक्ष, टीडीआर व ऑटो डीसीआर घोटाळे शासनाच्या
िनदशर्नास आणून अ�ापही कोणतीच कारवाई न होण, मुंबईतील मैदानांचा िललाव,
गृहिनम�ण धोरण अिन�श्चततेमुळे रखडलेले गृहिनम�ण �कल, एसआरए अंतगर्त रखडलेले
�कल्प व धारावी पुन�वकास म्हाडा वसाह, बीडीडी, बीआयटी चाळी व उपकर �ाप्त
इमारतींचा रखडलेला प न�वकास, सं�मण िशबीरातील घुसखोरीचा �लंिबत �श्, कें�
शासनाच्या धत�वर राज्याने िरयल इस्टेट कायदा मंजूर केल्यानंतर बांधकाम व्यावसाियकां
िनम�ण झालेली िंचत, या काय�ाच्या अंमलबजावणीत शासनाकडूनच िनम�ण होत असलेले
अडथळे , मुंबई शहरासह अन्य महानगरांमध्ये िनम�ण झालेली वाहतुकीची समस, बेस्ट
�शासन व मुंबई महापािलका आयुक्त यांच्यातील संघषर् िवकोपाला ज, मुंबई महापािलका,
एमएमआरडीए, म्हाडा आिण िसडको यांच्यात असलेला समन्वयाचा अ, िसडकोकडू न
दे ण्यात आलेल्या भूखंडाचा होणारा दु�पय, िविवध स्थािनक स्वराज्य संस्थातील स
कामगारांच्या समस्यांकडे झालेले दुलर्क्ष तसेच मुंबईतील आंबेडकर भवन महानगरपािल
तोडण्यास परवानगी देण, त्यामुळे राज्यातील सवर् महानगरपािलकांच्या िनयोजनात र
शासन अपयशी ठ�न स्थािनक स्वराज्य संस्थांशी आ�थक कोंडी होऊन िवकासाला बस
खीळ, त्यामुळे जनतेत पसरलेला ती� असंतो, याबाबत करावयाची कायर्वाही िवचारात
घेण्यात याव."
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अध�-तास चच� (म.िव.स. िनयम ९४ अन्वय) :(मं गळवार, िदनांक २५ जुलै, २०१७ रोजीच्य बॅलटव्दार ठरिवण्या आलेल्य व
�ाथम्य�मानुसा दशर्िवण्य आलेल्य सूचना) (सूचना �. १ व २)
(१)

�ी. कुणाल पाटील, िव.स.स पुढील सावर्जिन महत्वाच् बाबीवर चच� उप�स्थ
करतील.
"उ�र महाराष् िव�ापीठ, जळगाव या िव�ापीठाचे कायर्क् धुळे, नंदरु बार व
जळगाव या ितन्ही◌
िजल्हयांसाठ असणे , त्यामुळ धुळे व नंदरु बार िजल्हयाती िव�ाथ्य�न
ते गैरसोयीचे ठरत असणे , उ�र महाराष्�ासाठ धुळे हे मध्यवत िठकाण असून िव�ाथ्य�च
व पालकांच्य सोयी-सुिवधांच्य �ष्टीन धुळे येथे उ�र महाराष् िव�ापीठाचे उपकें
स्थाप होणे अत्यावश् असणे , याबाबत शासनाने केलेली कायर्वाह व �िति�या."

(२)

ॲङ आिशष शेलार, िव.स.स पुढील सावर्जिन महत्वाच् बाबीवर चच� उप�स्थ
करतील.
"मुंबई शहर व उपनगरात वारं वार होत असलेली वाहतूक कोंड, वाहनांचे ककर्
हॉनर, मोठया �माणात वाजिवण्या येणारे डी.जे इत्याद गोष्टींमु ध्वन �दुषणात होत
असलेली वाढ, त्यामुळ �वण यं�णेवर पिरणाम होणे , तसेच प�श्च �ुतगती महामागर ,
चेंबू, वां�े इत्याद िठकाणी वाढत असलेल्य ध्वन �दूषणावर आळा घालण्याकिरत
शासनाने करावयाची कायर्वाह व उपाययोजना."

िवधान भवन,
मुंबई,
िदनांक : २६ जुलै, २०१७

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