महाराष्ट्र विधानसभा

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिार, विनाांक १५ विसेंबर, २०१७
(सकाळी १०.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तरे .

िोन

:

कागिपत्र सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे िने मां त्री

तीन

:

:

महाराष्ट्र वन ववकास महामंडळ मर्यावित र्यांचा सन
२०१५-२०१६ र्या वर्षाचा त्रेचाळीसावा वार्षर्षक
अहवाल आवि वहशेब सभागृहासमोर ठे वतील.

लोकलेखा सवमतीचा अठ्ठाविसािा अहिाल सािर करणे.
स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).

चार
पाच

:

औवचत्याचे मुद्दे.

सहा

:

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(विनाांक १४ विसेंबर २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशविण्यात
आलेल्या परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना क्रमाांक १ ि २)
(१)

सिशश्री विजय ििे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुवनल केिार, अमर काळे ,
अस्लम शेख, अॅि. यशोमती ठाकू र, िॉ. सांतोष टारफे, श्री. िी.पी. सािांत,
िॉ.शवशकाांत खे िेकर, सिशश्री. मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िे शमुख, अमीन
पटे ल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िषा गायकिाि, सिशश्री. हषश िधश न सपकाळ, अब्िुल सत्तार,
शवशकाांत शशिे , जयित्त क्षीरसागर, राजेश टोपे , सुरेश लाि, राहु ल मोटे , ित्तात्रय
भरणे, िॉ. राहुल पाटील, सिशश्री. अजय चौधरी, अवजत पिार, विलीप िळसेपाटील, जयां त पाटील, वजतेंद्र आव्हाि, भास्कर जाधि, सांिीप नाईक, पाांिुरां ग
बरोरा, िैभि वपचि, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. नरहरी विरिाळ, हसन
मुश्रीफ, राणाजगजीतशसह पाटील, मकरां ि जाधि-पाटील, विपक चव्हाण, प्रकाश
फातपेकर, सुरेश धानोरकर, वकसन कथोरे , श्रीमती सुमन पाटील, श्री.राहुल
जगताप, श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री. वकशोर पाटील, श्रीमती ज्योती
कलानी, सिशश्री. पां कज भुजबळ, राजु तोिसाम, िॉ. सुवजत वमणचेकर, श्री.उल्हास
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पाटील, िॉ. सांजय रायमुलकर, िॉ. सतीश पाटील, सिशश्री. योगेश घोलप, सुवनल
प्रभू, हनुमांत िोळस, श्रीमती िे ियानी फराांिे, सिशश्री.वशरीष चौधरी, गणपत
गायकिाि, बच्चु किू , रवि राणा, सुवनल शशिे , ॲि.वभमराि धोंिे ,
सिशश्री.विनायकराि जाधि-पाटील, मोहन फि, ॲि.राहुल कू ल, श्री.अबु आिमी,
वि.स.स. तातिीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकिे कृ वष मां त्र्याचे लक्ष
िेधतील:"राज्र्यातील वविभभ , मराठवाडा व खान्िे शमधील १५ विल्ह्यातील तब्बल ४० लाख
हे क्टर वरील कापसाच्र्या बनावट वबर्यािांमुळे बोंड आळीच्र्या प्रािुभावाने शेतकऱर्यांचे
कोट्यवधी रुपर्यांचे नुकसान झाल्ह्र्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्र्ये वनिशभनास र्येिे,
राज्र्यातील पाच नामांवकत बीटी कॉटन वबर्यािांमध्र्ये पर्यावरि संरक्षि तरतुिीनुसार घातक
असिारे "हर्षबसाईड टॉलरन्ट विन्स" आढळू न आल्ह्र्याचे नागपूरच्र्या केंद्रीर्य कापूस
संशोधन संस्थे ने माहे वडसेंबर, २०१५ मध्र्ये शासनास अहवाल विलेला असतांनाही शासनाने
त्र्याकडे केलेले िुलभक्ष, बंिी असतांनाही बनावट वबर्यांिाची कृर्षी अवधकाऱर्यांच्र्या
संगनमताने कृर्षी केंद्राच्र्या माध्र्यमातून मोठर्या प्रमािात ववक्री करण्र्यात र्येिे , कापसाचे
सिोर्ष वबर्यािे ववकले गे ल्ह्र्याने शेतकऱर्यांवर नगिी पीक गमवण्र्याची आलेली वेळ,
अगोिरच किाच्र्या खाईत अडकलेल्ह्र्या शेतकऱर्यांना पुन्हा लाखो रूपर्यां चे आर्षथक
नुकसान सहन करावे लागल्ह्र्याने त्र्यांच्र्यावर आलेली उपासमारीची वेळ, त्र्यामुळे
शेतकऱर्यांना झालेल्ह्र्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करुन प्रवत हे क्टरी ५० हिार रूपर्ये
नुकसान भरपाई िे ण्र्याची होत असलेली मागिी, शेतकऱर्यांचे नुकसान करिाऱर्या र्या
कंपन्र्याच्र्या ववरोधात अद्याप कोितीच कारवाई करण्र्यात न आल्ह्र्याने शेतकऱर्यांमध्र्ये
पसरलेला असंतोर्ष, र्याबाबत शासनाने करावर्याची कार्यभवाही व प्रवतवक्रर्या."
(२)

सिशश्री. हषश िधश न जाधि, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय ििे ट्टीिार, मो. आवरफ
नसीम खान, अवमत िे शमुख, अमीन पटे ल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िषा गायकिाि,
सिशश्री. सुवनल केिार, अमर काळे , अस्लम शे ख, हषश िधश न सपकाळ, िॉ. सांतोष
टारफे, सिशश्री. अब्िुल सत्तार, सुवनल प्रभू, मां गेश कुिाळकर, अॅि. यशोमती ठाकू र,
श्री.डी.पी. सािांत, िॉ. राहू ल पाटील, अॅि. भीमराि धोंिे , श्री.सांतोष िानिे,
वि.स.स. तातिीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकिे सहकार मां त्र्याचे लक्ष
िेधतील :"राज्र्यात नोव्हें बर २०१७ मध्र्ये साखर कारखान्र्यांच्र्या गळीत हं गामासाठी सुरु
असलेली ऊस तोडिी, राज्र्यातील सवभ साखर कारखान्र्यांनी एफआरपी िे िे बंधनकारक
असिे , काही शेतकऱर्यांनी व संघटनांनी ३४०० रुपर्ये प्रवत टन केलेली मागिी, तथावप र्या
रक्कमेमधूनच तोडिी व वाहतुक खचभ विा करण्र्याचे धोरि असिे , त्र्याचबरोबर साखर
उतारा ९.५ गृहीत धरुन २५५० रुपर्ये हा एफआरपी ठरववण्र्यात र्येिे, उतारा वाढिे म्हििे
एफआरपी वाढिे असे असल्ह्र्याने हा उतारा प्रत्र्यक्षात वकती आहे हे पाहण्र्यासाठी शासनाने
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कारखान्र्यांवर कार्यिे शीर वनर्यंत्रि ठे विे गरिेचे असिे , तोडिी व वाहतुक खचभ आवि
ऊसाचा उतारा हे साखर कारखान्र्यांच्र्या कक्षेतील ववर्षर्य केल्ह्र्यामुळे िािुनबुिून वसूली
कमी िाखविे , तसेच िास्तीची तोडिी व वाहतुक िाखवून ऊस बीलात िास्तीची कपात
करिे र्या प्रकरिांव्िारे साखर कारखान्र्यांकडू न होत असलेली शेतक-र्यांची वपळविुक,
कन्नड तालुक्र्यातील बारामती ऍग्रो र्या खािगी साखर कारखान्र्याने केवळ २१०० रुपर्ये प्रती
टन ऊसाचे भाव िाहीर केलेले असिे , त्र्यामुळे ऊस तोडिी व वाहतुकीचा खचभही
शेतकऱर्यांच्र्या ऊस बीलातून कपात केला असल्ह्र्याचे वनिशभनास र्येिे,गंगामाई साखर
कारखान्र्याने २५०० रुपर्ये भाव िाहीर केल्ह्र्यामुळे तेथील शेतकऱर्यांनी सुरु केलेले
आंिोलन, पवरिामी शेतक-र्यांचे मोठर्या प्रमािात होत असलेले आर्षथक नुकसान, मुळातच
आर्षथकदृष्ट्टर्या अडचिीत असलेला शेतकरी, अशा स्स्थतीत कारखान्र्यांकडू न शेतक-र्यांना
एफआरपी प्रमािे ऊस िर न िे ता होत असलेली कपात, त्र्यामूळे शेतक-र्यांमध्र्ये पसरलेला
असंतोर्ष लक्षात घे ता हे सवभ प्रकार रोखण्र्यासाठी व शेतक-र्यांना र्योग्र्य ऊस िर िे ण्र्यासाठी
शासनाने करावयाची कार्यभवाही व प्रवतवक्रर्या."
(गुरुिार, विनाांक १४ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशशविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.)
सात

:

सर्वश्री. राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटील, अवजत पिार, पृथ्र्ीराज चव्हाण, विलीप िळसे पाटील,
जयां त पाटील, विजय ििे ट्टीिार, िॉ. पतांगराि किम, सिशश्री बाळासाहे ब थोरात,
शवशकाांत शशिे , प्रा. विरें द्र जगताप, सिशश्री. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाि,
प्रा.िषा गायकिाि, सिशश्री. भास्कर जाधि, अब्िुल सत्तार, अबु आिमी, अवमन पटे ल,
सुवनल केिार, विलीप सोपल, गोपालिास अग्रिाल, ॲङ यशोमती ठाकू र, सिशश्री. मो.
आवरफ नसीम खान, िी. एस. अवहरे , राहु ल मोटे , वि. पी. सािांत, हसन मुश्रीफ,
मधुकरराि चव्हाण, राजे श टोपे, बसिराज पाटील, िसांतराि चव्हाण, रणवजत काांबळे ,
िॉ. सांतोष टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिशश्री. कुणाल पाटील, कावशराम पािरा,
हषशिधश न सपकाळ, विजय भाांबळे , राहु ल बोंद्रे, अमर काळे , अवमत िनक, कु. प्रवणती
शशिे , श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री भाऊसाहे ब काांबळे , शेख आवसफ शेख रशीि,
श्रीमती वनमश ला गावित, सिशश्री अस्लम शेख, त्र्यांबक वभसे, सांग्राम थोपटे , जयकुमार
गोरे , भारत भालके, वसध्िाराम म्हे त्रे, मनोहर नाईक, नरहरी विरिाळ, अवमत िे शमुख,
सांविप नाईक, वर्.स.स. याांचा म.वर्.स. वियम २९३ अन्र्ये प्रस्तार् : (चचा पुढे सुरु ि
मां त्र्याांचे उत्तर)
"विनांक २४ िून, २०१७ रोिी राज्र्यातील ८९ लाख शेतकऱर्यांचे ३४ हिार ३३ कोटी
रुपर्यांचे किभ माफ करण्र्याच्र्या शासनाने िाहीर केलेल्ह्र्या वनिभर्यानुसार किभमाफी करण्र्यासाठी
२२ सप्टें बर, २०१७ अखेर ५७ लाख शेतकऱर्यांनी अिभ िाखल केल्ह्र्याची मावहती सहकार
ववभागाने िे िे, त्र्यापैकी २ लाख ४१ हिार शेतकऱर्यांचे आधार क्रमांक नसल्ह्र्याने त्र्यांना
किभमाफी िे ण्र्याबाबत झालेली अडचि, किभमाफीची सवलत घे ऊ इस्च्ििाऱर्यांमध्र्ये ८६ लाख
पात्र तर १० लाख बनावट शेतकरी असल्ह्र्याचा शासनाने केलेला िावा, माहे ऑक्टोबर, २०१७
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अखेर किभ माफीची रक्कम शेतकऱर्यांच्र्या बँक खात्र्यावर िमा करण्र्याचे आश्वासन िे ऊनही
त्र्याची अंमलबिाविी न होिे , मावहती व तंत्रज्ञान ववभागाच्र्या हाती किभ माफी र्योिनेचा
असलेला सुकािू, र्या फसव्र्या किभ माफीमुळे राज्र्यातील शेतकऱर्यांच्र्या आत्महत्र्या कमी न
होता वाढत िािे , मावा व तुडतुडा र्या सारख्र्या वकडींमुळे धान वपकाचे मोठ्या प्रमािात झालेले
नुकसान, गुलाबी बोंड अळीमुळे ३० लाख हे क्टरवरील कापसाचे क्षेत्र बावधत होिे , सिर
नुकसानीचे सवेक्षि करण्र्यात विरं गाई केल्ह्र्यामुळे बावधत क्षेत्राचे पंचनामे करण्र्यात र्येिाऱर्या
अडचिी, राज्र्यात आविवासींवर सातत्र्याने होिारे अन्र्यार्य, कोटर्यवधीचा खचभ होऊनही
ववकास न होिे , आश्रमशाळा, वसतीगृहातील समस्र्या र्या प्रकरिी अनेकिा आंिोलने करुनही
त्र्याकडे झालेले िुलभक्ष, वन हक्क िाव्र्याची हिारो प्रलंवबत प्रकरिे , कुपोर्षिामुळे हिारो
बालमृत्र्यू होऊनही त्र्याची िखल न घे िे, आश्रमशाळातील वशक्षकांची वरक्त पिे , वसतीगृहाची
िूरवस्था, धोकािार्यक इमारतीत भरिा-र्या शाळा, प्रवतवर्षी १८०० कोटी रुपर्यांची तरतुि
करुनही ८० टक्के ववद्यार्थ्र्यांची होिारी गळती, आरोग्र्याचा वनमाि झालेला प्रश्न,
आविवासींच्र्या शाळे तील ववद्यार्थ्र्यांचे होिारे मृत्र्यू रोखण्र्यास वनर्युक्त केलेल्ह्र्या डॉ. सुभार्ष
सांळुखे सवमतीच्र्या अहवालाची अंमलबिाविी न होिे , बहुसंख्र्य आविवासी, वशक्षि हक्क,
घरकुल र्योिना, रे शननग सुववधा, वीि र्यापासून वंवचत असिे , ओबीसी समािाच्र्या
वक्रमीलेर्यरची वार्षर्षक उत्पन्नमर्यािा केंद्र शासनाप्रमािे आठ लाख करण्र्याची होत असलेली
मागिी, राज्र्यातील ग्रामीि रुग्िालर्ये व प्राथवमक आरोग्र्य केंद्रांमधील वरक्त पिांमुळे
कोलमडलेली आरोग्र्य व्र्यवस्था, प्राथवमक आरोग्र्य केंद्रांच्र्या तर्यार इमारती ववनावापर राहिे ,
सामाविक न्र्यार्य ववभागांतगभत मागासवगीर्य सहकारी उद्योग संस्थांच्र्या अनुिानामध्र्ये होत
असलेला गैरप्रकार, पारधी वस्ती िोड रस्त्र्यांना वनधी िे िे बंि करिे , ग्रामीि भागातील
रस्त्र्यांसाठी लांबीनुसार वनधी न वमळाल्ह्र्यामुळे तालुकावनहार्य वनमाि झालेला रस्त्र्यां चा
अनुशेर्ष, राज्र्यातील बहुसंख्र्य पात्र व गरिू इतर मागासवगीर्य बांधव घरकुलांपासून वंवचत
राहिे , ओखी वािळामुळे मुंबईसह कोकि वकनारपट्टीवर मस्च्िमारांच्र्या बोटी, मासेमारी
सावहत्र्य व त्र्यांच्र्या घरांचे मोठ्या प्रमािावर नुकसान होिे , सुकववण्र्यासाठी ठे वलेले
मत्स्र्योत्पािन वाहून िािे , वािळामुळे मस्च्िमार वस्तीत पािी वशरल्ह्र्याने घरांची मोठ्या
प्रमािात पडझड होऊन आंबा, कािू, नारळी, पोफळी, मसाल्ह्र्याची वपके व इतर फलोत्पािक
शेतकऱर्यांचे मोठ्या प्रमािात नुकसान होिे , पाण्र्यापासून संरक्षि करण्र्यासाठी बांधण्र्यात
आलेले बंधारे ही वािळामुळे वाहून िािे , पवरिामी स्थावनक वस्त्र्यांना धोका वनमाि होिे , र्या
सवभ बाबतीत सवेक्षि करुन िुरुस्तीची कामे करण्र्याची वनमाि झालेली गरि, ऑनलाईन
व्र्यवस्थे त वनमाि झालेल्ह्र्या अडचिींमुळे वर्षभ संपत आले तरी मागासवगीर्यांना फ्री शीप व
वशष्ट्र्यवृत्तीची रक्कम न वमळिे , ज्र्येष्ट्ठ नागवरकांना वमळिारी अपमानास्पि वागिूक, ववववध
सेवा पुरववण्र्याच्र्या नावाखाली काढण्र्यात आलेल्ह्र्या वनवविांमध्र्ये ३५० कोटींचा झालेला
घोटाळा, समृध्िी महामागासाठी शेतकऱर्यांचा ववरोध डावलून सक्तीने िवमनी संपािनाची
करण्र्यात र्येिारी कार्यभवाही, शेतकऱर्यांमध्र्ये शासनाप्रती वनमाि झालेला प्रचंड असंतोर्ष,
र्याप्रकरिी शासनाचे झालेले िुलभक्ष, र्याबाबत शासनाने करावर्याची उपार्यर्योिना ववचारात
घेण्र्यात र्यावी."
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अशासकीय कामकाज
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
आठ

:

अशासकीय वर्धे यके :पुर:स्थापिाथव :

नऊ

:

(१)

सन २०१७ चे वव.स.वव. क्रमांक ६९ – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क (सुधारिा)
ववधेर्यक, २०१७ – श्री.अतुल भातखळकर, वि.स.स. याांचे.

(२)

सन २०१७ चे वव.स.वव. क्रमांक ७० – वसगारे ट आवि इतर तंबाखू उत्पािने
(िावहरातीस प्रवतबंध आवि व्र्यापार व वाविज्र्य व्र्यवहार आवि उत्पािन, पुरवठा व
ववतरि र्यांचे वववनर्यमन) (महाराष्ट्र सुधारिा) ववधेर्यक, २०१७ – श्री.मां गलप्रभात
लोढा, वि.स.स. याांचे.

अशासकीय ठरार् (म.वर्.स. वियम १०६ अन्र्ये ) :(विनाांक ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशशविण्यात आलेले परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेले अशासकीय ठराि) (क्रमाांक
१ ते ३)
(१)

श्रीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ३३५
"राज्र्यातील वेगवेगळर्या प्रकल्ह्पांमुळे ववस्थावपत झालेल्ह्र्या प्रकल्ह्पग्रस्तांच्र्या
पुनवभसनाचे काम अद्यापही पूिभ झालेले नसल्ह्र्याने ववस्थावपतांचे होत असलेले हाल,
त्र्यामुळे शासनाच्र्या ववचाराधीन प्रकल्ह्पांसाठी िवमनी िे ण्र्याच्र्या कामाला शेतकऱर्यांचा
होत असलेला ववरोध, त्र्याबाबत वनमाि केल्ह्र्या िािाऱर्या कार्यिे शीर अडचिी इत्र्यािी
बाबी ववचारात घेता प्रकल्ह्पग्रस्तांच्र्या पुनवभसनाचे रखडलेले काम तात्काळ पूिभ
करण्र्यासाठी कालबध्ि कार्यभक्रम राबववण्र्यात र्यावा, अशी वशफारस ही ववधानसभा
शासनास करीत आहे ."

(२) श्री. गणपतराि िे शमुख, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २५९
"राज्र्यामध्र्ये कोटर्यवधी रुपर्ये खचभ करुन ग्रामीि भागामध्र्ये शासनाने तर्यार
केलेल्ह्र्या अनेक प्रािे वशक नळ पािी पुरवठा र्योिना वर्षानुवर्षे बंि असल्ह्र्याने त्र्या
र्योिना चालू करण्र्याच्र्या दृष्ट्टीने शासनाला उपार्यर्योिना सुचववण्र्यासाठी िोन्ही
सभागृहाच्र्या १५ सिस्र्यांची सवमती स्थापन करावी, अशी वशफारस ही ववधानसभा
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शासनास करीत आहे . "
(३) श्री. राहु ल मोटे , वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २२८
"राज्र्यातील सुवशवक्षत बेरोिगारांचे वाढते प्रमाि व त्र्यांच्र्यात रोिगाराअभावी
वनमाि झालेले वैफल्ह्र्य लक्षात घे ता बेरोिगारांची समस्र्या पवरिामकारक पध्ितीने
सोडववण्र्यासाठी सेवार्योिन आवि रोिगार व स्वर्यंरोिगार कार्यालर्ये अवधक कार्यभक्षम
करण्र्यासाठी तसेच संबंवधत प्रश्नांवर उपार्यर्योिना सुचववण्र्यासाठी ववधीमं डळाच्र्या
िोन्ही सभागृहातील सिस्र्यांची एक संर्युक्त सवमती स्थापन करण्र्यात र्यावी, अशी
वशफारस ही ववधानसभा शासनास करीत आहे ."

विधान भिन,
नागपूर,
विनांक : १४ वडसेंबर, २०१७

िॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सवचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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