असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिाि, रिनांक १३ रिसेंबि, २०१६
(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तिे .

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१) उच्च ि तंत्र रिक्षण

:

सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर याांचा सन २०१४२०१५ या िर्षाचा अकरािा िार्षर्षक अहिाल
सभागृहासमोर ठे ितील.

(२) उद्योग मं त्री

:

महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळाच्या
अग्ननशमन सेिेतील कममचाऱयाांच्या सेिा ककिा
कममचाऱयाांच्या नोकरीस महाराष्ट्र अत्यािश्यक
सेिा पवररक्षा अविवनयम, २०११ कलम (२) च्या
खांड (क) उप खांड (६) मिील तरतुदीनुसार
अत्यािश्यक सेिा म्हणून जाहीर केल्याबाबत
प्रवसध्द करण्यात आलेली अविसूचना क्र.
आयडीसी-२०१५/ प्र.क्र.२६७ (एक)/ उद्योग १४
वदनाांवकत १८ ऑक्टोबर, २०१६ सभागृहासमोर
ठे ितील.

(३) सामारजक न्याय

:

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगीय वित्त आवण
विकास महामांडळ मयावदतचा ि उपकांपनी
शामराि पेजे कोकण इतर मागासिगम आर्षिक
विकास महामांडळ याांचे सन २०१४-२०१५ या
िर्षाचे िार्षर्षक अहिाल सभागृहासमोर ठे ितील.

मं त्री

मं त्री

तीन

:

लोकलेखा सरमतीचा "चौिािा" ि "पंधिािा" अहिाल सभागृहास सािि किणे.

चाि

:

औचित्यािे मुद्दे.

9:44 PM

2
पाच

:

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ

लक्षिेधी सूचना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये ) :
(रिनांक ९ रिसेंबि, २०१६ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात ििशरिण्यात
आलेली पिं त ु चचा न झालेली लक्षिेधी सूचना क्र.१)
(१)

सिशश्री. रहतेंद्र ठाकू ि, रक्षतीज ठाकू ि, रि.स.स. तातिीच्या ि सािशजरनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे परििहन मं त्र्याचे लक्ष िेधतील :"ठाणे वजल्यासाठी स्िापन झालेल्या िसई उप प्रादे वशक पवरिहन कायालयाची
भाईांदर ते तलासरीपयंत असलेली हद्द, िाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा ि तलासरी हे
सांपुणमत: आवदिासीबहुल तालुके ठाणे पवरिहन कायालयाशी सांलनन ठे िल्याने नागवरकाांना
१५० ते २०० वक.मी. चे अांतर पार करुन ठाणे येिील पवरिहन कायालयात जाऊन
आिश्यक त्या कागदपत्ाांची पुतमता करण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जािे लागत
असून त्याांना सोसािा लागणारा आर्षिक भुदंड, विरार उप प्रादे वशक पवरिहन कायालय हे
मुांबई-अहमदाबाद महामागालगत असल्याने येिे येणे-जाणे खुप सोईचे असून िसई
उप प्रादे वशक (RTO) पवरिहन कायालय विरार पवरिहन कायालयाशी सांलनन
करण्याबाबत लोकप्रवतवनिी याांनी शासनाकडे वनिेदनाव्दारे मागणी करुनही त्याकडे
शासनाने केलेले दुलमक्ष, पवरणामी नागरीकाांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, िसई उप प्रादे वशक
पवरिहन कायालय हे विरार पवरिहन कायालयाशी सांलनन करण्याबाबत शासनाने
कराियाची कायमिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."

(२)

सिशश्री.सुधीि पाििे, रिकास कंु भािे , कृ ष्ट्णा खोपिे , रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि
सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मित ि पुनिशसन मं त्र्यांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील विशेर्षत: पूिम विदभातील नागपूर, भांडारा, चांद्रपूर ि गडवचरोली
वजल्याांना कसचनाची सोय उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी इांदीरा सागर गोवसखुदम राष्ट्रीय
प्रकल्पाचे करण्यात आलेले वनयोजन, सदर प्रकल्पाकरीता नागपूर ि भांडारा वजल्यातील
एकुण ८५ गािे प्रकल्पामुळे विस्िावपत होणे , यापैकी नागपूर वजल्यातील ५१ गािाांचे ३४
पयायी गािठाणात टप्पावनहाय पुनिमसनाची सुरु असलेली कायमिाही, पुनिमसन
गािठाणातील नागरी सुवििाांची प्रकल्पाच्या ५ टक्के वनिीच्या मयादे त पूणम करण्यात
आलेली कामे अपुणम ि दजाहीन असणे . विस्िावपत गािे विस्तावरत गािठाणात पुनिमसीत
झाल्याने अपुऱया पडणाऱया प्रादे वशक पाणी पुरिठा योजना खडीकरणाचे रस्ते पुणमपणे
उध्िस्त होणे , त्या रस्त्याांची गरजेनुसार डाांबरीकरण ककिा वसमें टीकरण करण्याची
आिश्यकता, नाल्या ि मोरींचे नव्याने कराियाचे बाांिकाम, काही इमारती वनलेखीत
करुन नव्याने बाांिणे , प्रत्येक गािठाणात थ्री-फेज विद्युत पुरिठा उपलब्ि करणे , माता
बाल सांगोपन केंद्र बाांिणे , पुनिमसन गािठाणातुन शेतीकडे जाणारे रस्ते बाांिणे , दुसऱया-
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वतसऱया टप्प्यातील गािाांना जोडणारे बारमाही रस्ते दुरुस्त करणे , गािठाणात असलेली
स्मशान भूमी गािाबाहे र हलविणे , पुनिमसन गािठाणापासून लाांब अांतरािर वशल्लक
असलेल्या शेतीचे सांपादन करण्याची होत असलेली मागणी, जुन्या गािठाणात भाड्याने ,
नातेिाईकाांच्या आश्रयाने ककिा रोजगारासाठी येिून ३० ते ३५ िर्षापासून स्िायी
िास्तव्यास असलेले प्रकल्पग्रस्त ज्याांची नािे प्रकल्पग्रस्ताांच्या यादीत नाहीत अशा
पुनिमसन गािठाणात भूखांड उपलब्ि करणे , याकरीता शासनाने कराियाची कायमिाही ि
शासनाची प्रवतवक्रया."
(३)

सिशश्री.िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, रिजय ििे ट्टीिाि, अब्िुल सत्ताि, अरमत िे िमुख,
अमि काळे , सुरनल केिाि, अस्लम िेख, सिा सििणकि, सुरनल शििे , सुरनल
प्रभु, प्रकाि सुिे, मं गेि कुिाळकि, नािायण पाटील, ॲि.िाहु ल कुल, श्री.अबु
आझमी, रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे िालेय
रिक्षण मं त्र्यांचे लक्ष िेधतील :"राज्यात इयत्ता आठिीपयंत पुढच्या िगात ढकलण्यात आलेले विद्यािी इयत्ता
नििीत गेल्यानांतर अनुत्तीणम होणे , राज्यातील शाळा, विद्यािी सांख्या, वशक्षक याांची युडाएस
या प्रणालीकडू न करण्यात आलेल्या पहाणीत माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये नििीत अडीच
लाख मुले अनुत्तीणम झाल्याची बाब उघडकीस येणे, तर दहािी नांतर लाखो विद्यािी
वशक्षणापासून दूर गेल्याचे उघडकीस येणे, उच्च वशक्षणापयंत पोहचणाऱया विद्यार्थ्यांचे
प्रमाण िाढविण्यासाठी वशक्षण विभागाकडू न होत असलेल्या प्रयत्नाांना आलेले अपयश,
वशक्षणातील िाढत चाललेल्या गळतीचे िास्तव्य यूडाएसच्या (युवनफाईड वडस्रीक्ट
इन्फॉमेशन वसस्टीम फॉर एज्यूकेशन) माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये प्रवसध्द झालेल्या
आकडे िारी िरुन स्पष्ट्ट होणे , सन २०१५-१६ या शैक्षवणक िर्षात दहािीच्या िगात
असलेल्या १७ लाख २७ हजार ५५९ विद्यार्थ्यांपैकी ११ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांनी ११
िीच्या िगात प्रिेश घेणे, ७० हजार ४०५ विद्यािी अवभयाांवत्की तर १ लाख १३ हजार
विद्यािी औद्योवगक प्रवशक्षण सांस्िे त तसेच १० हजार ६४३ शेतकी पदविका अभ्यासक्रमात
प्रिेश घेऊन वशकत असले तरी दोन लाख ३९ हजार विद्यािी हे दहािीला उत्तीणम होऊनही
त्याांनी अकरािीला कुठे ही प्रिेश घेतला नसल्याची बाब उघडकीस येणे , याप्रकरणी
शासनाने विद्यार्थ्यांची गळती िाांबविण्याकवरता विशेर्ष प्रयत्न करण्याची आिश्यकता,
याबाबत कराियाची कायमिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
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सिशश्री.नािायण पाटील, िी.एस.अरहिे , प्रा.रििें द्र जगताप, ॲङ यिोमती ठाकू ि,
श्री.अबु आझमी, रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
अन्न ि नागिी पुििठा मं त्र्यांचे लक्ष िेधतील :"राज्यात वकमान आिारभूत ककमतीत शेतकऱयाांकडू न खरे दी केलेली लाखो क्क्िटल
ज्िारी िर्षम होऊनही त्याचे वितरण न झाल्यामुळे गोदामामध्ये सडत पडलेली असणे ,
एकट्या नांदरु बार वजल्यात सुमारे २० हजार क्क्िटल ज्िारी एक िर्षाहून अविक
कालाििीपासून गोदामामध्ये पडू न असणे , ज्िारीला कीड आवण जाळी लागलेल्या असून
त्यातून पीठही पडत असणे , शासन या िान्याविर्षयी कोणताच वनणमय घेत नसल्याने हे
िान्य फेकून दे ण्याची वनमाण झालेली पवरस्िीती, राज्यात अनेक तालुक्यातील ज्िारी ही
िखार महामांडळाच्या गोदामात असल्याने या ज्िारीच्या भाड्यासाठी शासनाला लाखो रुपये
भाड्यापोटी द्यािे लागणे , गोदामात िर्षमभरापासून ठे िलेली ज्िारी आवण इतर िान्याच्या
फिारणीसाठी वनविदाही वनघत नसल्याने फिारणी न करता िान्य िाचिायचे कसे असा
प्रश्न सांबांवित तहवसलदाराांना भेडसािणे , वकमान आिारभूत ककमतीच्या िान्याबाबत
राज्यात सिमत् अशीच पवरग्स्िती असणे , यासांदभात शासनाने केलेली कायमिाही ि
शासनाची प्रवतवक्रया."

सहा

:

सन २०१६-२०१७ च्या पुििणी मागणयाांवर ििा व मतदान (पचिला चदवस).
(१)

शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग.

(२)

नगरविकास विभाग.

(३)

उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग.

(४) गृहवनमाण विभाग.
(५) उच्च ि तांत् वशक्षण विभाग
(मतास टाकावयाच्या मागणयाांिी सूिी स्वतांत्रपणे चवतरीत केल्याप्रमाणे)
सात

:

िासकीय रिधे यके :
(१)

पुि:स्थापनाथश :(क)

सन २०१६ चे वििानसभा वििेयक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्िनाि कराड
एमआयटी विश्िशाांती विद्यापीठ वििेयक, २०१६.
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सन २०१६ चे वििानसभा वििेयक क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनुदावनत
खाजगी व्यािसावयक शैक्षवणक सांस्िा (प्रिेश ि शुल्क याांचे विवनयमन) (सुिारणा)
वििेयक, २०१६.

----------------------------------------------------------------------------------------(२)

रिचाि, खं िि: रिचाि ि संमत किणे :सन २०१६ चे वििानसभा वििेयक क्रमाांक ५० – महाराष्ट्र आिार (वित्तीय ि
इतर अिम सहाय्य, लाभ आवण सेिा याांचे लवययत वितरण) वििेयक, २०१६.

----------------------------------------------------------------------------------------(३)

चवधानसभेने सांमत केलेले चवधे यक मिाराष्ट्र चवधानसभा चनयमातील चनयम
१४१(१) अन्वये सभागृिाने पुन्िा सांमत करणे :सन २०१६ चे वििानसभा वििेयक क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न पणन
(विकास ि विवनयमन) (सुिारणा) वििेयक, २०१६.

आठ

:

श्री. सुरनल प्रभु, िॉ. अरनल बोंिे , श्री. सिा सििणकि, िॉ. आरिष िे िमुख,
श्री. सुरनल शििे , िॉ. संजय कुटे , िॉ. संजय िायमुलकि, श्री. समीि मे घे,
िॉ. िरिकांत खे िेकि, सिशश्री. िाज पुिोरहत, सुिेि धानोिकि, अतुल भातखळकि,
िमे ि लटके, योगेि सागि, मं गेि कुिाळकि, सिशश्रीमती मरनषा चौधिी, तृप्ती सािंत,
ॲि. पिाग अळिणी, सिशश्री. अिोक पाटील, सुधाकि िे िमुख, तुकािाम काते,
रिकास कंु भािे , सुरनल िाऊत, िाजेंद्र पाटणी, प्रकाि फातपे कि, समीि कुणािाि,
प्रकाि सुिे, ॲि. आरिष िेलाि, सिशश्री. संजय पोतनीस, मं गलप्रभात लोढा,
िॉ. सुरनल िे िमुख, िॉ. रमशलि माने, सिशश्री. कृ ष्ट्णा खोपिे , सुधाकि कोहळे ,
कॅ . आि. तरमल सेल्िन, सिशश्री. अमीत साटम, मल्ल्लकाजुशन िे ड्डी, िॉ. पंकज भोयि,
सिशश्री. सुधीि पाििे, चैनसुख संचेती, चव.स.स याांिा म.चव.स. चनयम २९३ अन्वये
प्रस्ताव :" विदभातील जलसांपदाचे अपूणम प्रकल्प, अनुशेर्षाांतगमत प्रकल्प, झुडपी जां गलामुळे
अडलेले प्रकल्प कायाग्न्ित करण्यातील पयािरणदृष्ट्टया असलेले अडसर दूर करणे, भूसांपादन
ि पुनिमसनाच्या कामाची गती िाढिून पुरेसा वनिी उपलब्ि करणे , जलवितरण ि लाभक्षेत्
विकास अांतगमत प्रत्येक महामांडळात स्ितांत् यांत्णा वनमाण करणे , कालव्याऐिजी पाईपलाईनने
कसचन करणे , सिम प्रकल्पाांना सुिावरत प्रशासकीय मान्यता घेणे, पाणी िापर सांस्िा, उपसा
कसचन सांस्िा बळकट करुन शेतकऱयाांना जलसक्षम करणे, वपण्याचे पाणी, औद्योवगक ि कृर्षी
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िापराचे पाणी याांचे वनयोजन करणे, गोदािरी ि तापी खोरे जलवनयोजन आराखडा तयार
करणे, िैणगां गा ि नळगां गा जोडप्रकल्प आवण कन्हान-ििा बोगद्याव्दारे नदीजोड प्रकल्पाचा
अभ्यास करुन ते तातडीने कायाग्न्ित करणे , नागपुरातील मेरो रे ल्िे ि वमहान प्रकल्पाच्या
कामातील प्रगती, विदभातील नगरपावलकाांना हगणदारीमुक्त करणे, भुयारी गटार योजना,
भूपृष्ट्ठािरील पेयजल व्यिस्िापन, अांतगमत रस्ते विकास, खुल्या जागा ि विकास क्षेत्ामिील
जागा सांरवक्षत करणे , उद्यान वनर्षमती ि नदी पवरसर याांचा विकास करुन स्माटम शहर करण्याकडे
शासनाचा असलेला रोख, पांतप्रिान आिास योजना "ब" ि "क" िगम नगरपावलका क्षेत्ामध्ये
कायाग्न्ित करणे, िन पयमटन उद्यान, जां गल सफारी, िन सांशोिन, बाांबू ि िन उत्पादनामिून
रोजगार वनर्षमती करण्यात शासनाने अग्रेसर राहणे, मुांबईतील उपकरप्राप्त ि मोडकळीस
आलेल्या इमारतींचा पुनर्षिकास जलद गतीने करण्याच्या दृष्ट्टीने प्रशासवनक ि ताांवत्क मांजुरीचे
वनकर्ष सुलभ ि वशविल करण्याची आिश्यकता, सांजय गाांिी राष्ट्रीय उद्यान पवरसरातील
झोपडपट्टीिारकाांचे स्िलाांतर करुन तेिील जवमनीचे भूसांपादन ि तेिील सव्हे नां. २३९ िरील
जवमनीची पुनमोजणी करण्याबाबत लोकप्रवतवनिी ि स्ियांसेिी सांस्िाांकडू न होत असलेली
मागणी, आरे िसाहतीतील आवदिासी ि पात् झोपडपट्टीिारकाांची समस्या ि त्याांचे पुनिमसन,
याबाबत शासनाने केलेली ि कराियाची कायमिाही विचारात घेण्यात यािी. "
नऊ

:

अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये ) :(गत सत्रात गुरुिाि, रिनांक ४ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात िाखरिण्यात आलेल्या पिं त ु प्रलंरबत िारहलेल्या
अधा-तास चचेच्या
सूचना) (क्रमांक १ ि २)
(१)

श्री. सुभाष उफश पंरितिे ठ पाटील, रि.स.स.
"कोकणातील सागिी पयश टनस्थळांचा रिकास किण्याबाबत" या विर्षयािरील
श्री. िैभि नाईक, वि.स.स. याांच्या ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ५६९७२ ला वदनाांक १९
जुलै, २०१६ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास चचा उपग्स्ित करतील.

(२)

श्री. रुपेि म्हात्रे, रि.स.स.
"पालघि रजल्यातील मनोि-िािा रभिंिी या िस्त्तयाच्या चौपििीकिणाचे
काम रनकृ ष्ट्ट िजाचे असल्याबाबत" या विर्षयािरील श्री. रूपेश म्हात्े, वि.स.स. याांच्या
ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ६०३९९ ला वदनाांक २० जुलै, २०१६ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या
सांदभात अिा-तास चचा उपग्स्ित करतील.
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(गुरुिाि, रिनांक ८ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िाखरिण्यात आलेली तथारप, पुढे ढकलण्यात आलेली अधा तास चचे ची सूचना)
(क्रमांक ३ )
(३)

श्री. रिजय ििे ट्टीिाि, रि.स.स.
"िासनाने क्रीिा स्पधा सिािासाठी खे ळािूं ना सिलत िे ण्याचा घे तलेला
रनणशय" या विर्षयािरील श्री. विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स याांचा वदनाांक ५ ऑगस्ट, २०१६
रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यादी क्रमाांक
१७७ मिील प्रश्न क्रमाांक ३४६८१ ला वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास चचा
उपग्स्ित करतील.
(िुक्रिाि, रिनांक ९ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या बॅलेटद्वािे ठिरिण्यात आलेल्या
अधा-तास चचेच्या सूचना) ( क्रमांक ४ ि ५ )

(४)

श्री. रिजय काळे , रि.स.स.
"पुणे महानगिपारलकेमध्ये टीिीआि गैिव्यिहाि झाल्याबाबत" या विर्षयािरील
श्री. विजय काळे , वि.स.स याांच्या ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ७०१५५ ला वदनाांक ६
वडसेंबर, २०१६ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास चचा उपग्स्ित करतील.

(५)

श्री. सुभाष उफश पंरितिे ठ पाटील, रि.स.स.
"िाज्यात मुख्यमं त्री पेयजल योजनेची अंमलबजािणी किण्याबाबत" या
विर्षयािरील श्री. हनुमांत डोळस ि इतर वि.स.स. याांच्या ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ६५२१२
ला वदनाांक ७ वडसेंबर, २०१६ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास चचा
उपग्स्ित करतील.

रिधान भिन,
नागपूर,
वदनाांक : ९ वडसेंबर, २०१६

िॉ. अनंत कळसे,
प्रिान सवचि,
महाराष्ट्र वििानसभा.

