असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
बुधिाि, रिनाांक १४ रिसेंबि, २०१६
(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तिे .
(अ)

ताराांकित प्रश्न.

(ब)

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी क्रमाांि २०१ ते २२० सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे.

(ि)

ताराांकित प्रश्नाांबाबतची अकिि माकहती सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे.
पाणीपुििठा ि
स्िच्छता मां त्री

िोन

:

:

(१)

"ठाणे किल्हृयातील अांबरनाथ, मुरबाड व
शहापूर तालुक्यातील पाणी टां चाईबाबत" या
कवषयावरील श्री. किसन िथोरे व इतर कव.स.स.
याांच्या ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२९२ ला
कदनाांि १७ कडसेंबर, २०१५ रोिी कदलेल्हया
उत्तराच्या अनुषांगाने अनुपूरि प्रश्नोत्तराांच्या
वेळी कदलेल्हया आश्वासनानुसार अकिि माकहती
सभागृहाच्या पटलावर ठे वतील.

(२)

"खारे पाट (ता.पेण, कि.रायगड) कवभागातील
गावे व वाडीवस्तयाांवरील पाणी टां चाईबाबत" या
कवषयावरील श्री. मनोहर भोईर व इतर कव.स.स.
याांच्या ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०३४६ ला
कदनाांि ११ माचच , २०१६ रोिी कदलेल्हया उत्तराच्या
अनुषांगाने अनुपूरि प्रश्नोत्तराांच्या वेळी कदलेल्हया
आश्वासनानुसार अकिि माकहती सभागृहाच्या
पटलावर ठे वतील.

शोक प्रस्ताि डॉ. रमेश यशवांत प्रभु, सवचश्री रािाराम िेशव शशदे , चांदनशसह बाबनशसह सद्दीवाल,
मािी कव.स.स. याांच्या दु:खद कनिनाबद्दल शोि प्रस्ताव.
11:50 PM
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कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

(२) रित्त

ि
िने मां त्री

:

रनयोजन,

(३) उद्योग मां त्री

(४) िस्त्रोद्योग मां त्री

:

:

:

श्री साईबाबा सांस्थान कवश्वस्तव्यवस्था, कशडी याांचा
सन २०१५-२०१६ या वषाचा वार्षषि अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ि)

कवदभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी
कविासमांडळे आदे श, २०११ मिील कनयम ८
अन्वये रित्त रिभागाची सन २०१०-२०११ या
कवत्तीय वषाची योिने त्तर योिनाांवरील वैिाकनि
कविास मांडळकनहाय तरतूद व प्रतयक्ष खचाचा
तपशील सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

महाराष्ट्र िैकवि कवकविता (सुिारणा) कनयम,
२०१६ प्रकसध्द िरणारी अकिसूचना क्रमाांि
डब्लूएलपी.१००४/प्र.क्र.२२६/फ-१ कदनाांकित २०
ऑक्टोबर, २०१६ सभागृहासमोर ठे वतील.

(ि)

मराठवाडा कविास महामां डळ मयाकदत, औरां गाबाद
याांचा सन २०१४-२०१५ या वषाचा अठ्ठेचाळीसावा
वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

कवदभच कविास महामांडळ मयाकदत, नागपूर याांचा
सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या वषांचा
अनुक्रमे चव्वेचाळीसावा व पांचेचाळीसावा वार्षषि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ मयाकदत नागपूर
याांचा सन २०१५-२०१६ या वषाचा पांचेचाळीसावा
वार्षषि
अहवाल
आकण
कवत्तीय
पत्रिे
सभागृहासमोर ठे वतील.

चाि

:

सािवजरनक उपक्रम सरमतीचा अकिािा अहिाल सािि किणे.

पाच

:

औचित्यािे मुद्दे.
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लक्षिेधी सूचना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये ) :
(१)

सिवश्री.सुरनल प्रभु, अतुल भातखळकि, प्रशाांत ठाकू ि, रिलासिाि जगताप,
िॉ. रमललि माने , सिवश्री. सांजय पुिाम, िाजू तोिसाम, िी. मल्ललकाजूवन िे ड्डी,
िॉ. िे ििाि होळी, िॉ. अशोक उईके, सिवश्री. शिि सोनिणे, सििाि तािालसह,
रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे आरििासी रिकास
मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"िळगाव किल्हहयातील िाही अनुदाकनत कनवासी आश्रम शाळाांनी हिेरीपटावर सुमारे
८ हिार बनावट कवद्याथी िागदोपत्री दाखवून िोटयविी रुपयाचा आर्षथि गैरव्यवहार
िेल्हयाचे नुितेच उघडिीस येणे, आिार िाडच च्या नोंदणीसाठी राबकवलेल्हया मोकहमेद्वारे
सदर बाब उघड होणे , हिेरीपटावर दाखकवण्यात आलेले अनेि कवद्याथी परराज्यातील
असणे , शासिीय अनुदान प्राप्त ५५९ शाळाांमिील २.४ लाख कवद्याथांपैिी ४० टक्िे
कवद्याथांची नावे बनावट असल्हयाचे प्राथकमि सवेक्षणाच्या कनष्ट्िषातून स्पष्ट्ट होणे , यामुळे
सुमारे ६८ िोटीहून अकिि रक्िमेचे शासनाचे ाालेले नुिसान, तसा अहवाल
किल्हहाकििारी, िळगाव याांनी सादर िरुनही शासनाने अद्याप सांबांिीत अकििारी व
सांस्थाचालि याांच्याकवरुध्द िोणतीही िारवाई न िरणे, तसेच उमरी (कि.वाकशम) येथील
आश्रमशाळे मध्येही िेवळ १५ ते २० मुले व १२ मुली असताांना आश्रमशाळे ची कवद्याथी
पटसांख्या अनुक्रमे १७७ व १४० अशी बनावट असल्हयाचे कनदशचनास येणे, शासन दरवषी
अनुदाकनत कनवासी आश्रमशाळाांवर ३२५ िोटीहून अकिि रक्िम खचच िरीत असूनही
तयाचा कवद्याथांना लाभ न होणे , सदर प्रिरणाची शासनाने उच्च स्तरावरुन चौिशी िरुन
दोषींकवरुध्द तातिाळ िारवाई िरण्याची कनताांत आवश्यिता, यािडे शासनाचे ाालेले
दुलचक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने िरावयाची िायचवाही व प्रकतकक्रया."

(२)

श्री.तान्हाजी मुटकुळे , रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे जलसांपिा मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"शहगोली किल्हयाचा शसचन अनुशेष वेगळा िरण्याबाबत मा.राज्यपाल महोदयाांनी
बैठि घेतली असणे, सदर बैठिीमध्ये मा.राज्यपाल महोदयाांनी परभणी किल्हयातून वेगळा
ाालेल्हया शहगोली किल्हयाचा शसचन अनुशेष वेगळा िरण्याचे कदलेले कनदे श, याच
कवषयासांदभात शासनाने कदनाांि १८ िुलै, २०१६ व कदनाांि ७ नोव्हें बर, २०१६ रोिी
घेतलेल्हया बैठिीमध्ये सवच सांबांिीत कवभागामाफचत तातडीने अहवाल मागकवणे, परभणी
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किल्हयातून शहगोली किल्हयाचा शसचन अनुशेष वेगळा िरण्याबाबत सवच शहगोली
किल्हयातील िनतेची असलेली मागणी, सन १९९१ मध्ये परभणी किल्हयाचे कवभािन होऊन
नवीन शहगोली किल्हयाला १६ वषे ाालेली असून अद्याप शहगोली किल्हयाचा शसचन अनुशेष
मांिूर ाालेला नसणे , सदर शसचन अनुशेष वेगळा िरण्याबाबतचा पकरपुणच प्रस्ताव
मांिूरीसाठी शासन स्तरावर प्रलांकबत असणे, हा अनुशेष तातडीने वेगळा िरण्याची कनताांत
गरि असून यािरीता शासनाने तातडीने िरावयाची िायचवाही व शासनाची प्रकतकक्रया."
(३)

सिवश्री.िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, रिजय ििे ट्टीिाि, अब्िुल सत्ताि, अरमत िे शमुख,
अमि काळे , सुरनल केिाि, ॲि. िाहुल कुल, रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि
सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे कृ षी मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :“पांतप्रिान पीि कवमा योिनेच्या माध्यमातून नुिसान भरपाई कमळण्यास शेतिऱयाांना
अनेि अडचणींना सामोरे िावे लागत असल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा तया
दरम्यान कनदशचनास येणे, नुिसान ााल्हयानांतर ४८ तासाांच्या आत कवमा िांपनीला
तयाबाबतची माकहती दे ण्याचे टािलेले बांिन, टोल फ्री नांबरवर कदली िाणारी अपूणच माकहती
व िरण्यात येणारी कदशाभूल, िाही कठिाणी तर पांचनामे वेळेत न ााल्हयाच्या िारणास्तव
नािारण्यात आलेली नुिसान भरपाई, प्रतयक्षात ाालेले नुिसान उपग्रहाद्वारे मॅशपग व ड्रोन
वापरुन कनश्श्चत िरण्याचे कदलेले आश्वासन, योिनेची अांमलबिावणी होण्याअगोदर
कनिीचा होत असलेला अपहार, शासन व कवमा िांपनी याांनी िोणतयाही सबबी न साांगता
शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई दे ण्याची आवश्यिता याबाबत शासनाने तातडीने
िरावयाची िायचवाही व प्रकतकक्रया.”

(४)

सिवश्री. जयां त पाटील, अरजत पिाि, रिलीप िळसे-पाटील, भास्कि जाधि,
शरशकाांत लशिे , सुिेश लाि, रजतेंद्र आव्हाि, िैभि रपचि, जयित्त क्षीिसागि,
श्रीमती रिपीका चव्हाण, रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे िोजगाि हमी योजना मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"खडीमाला (ता. कचखलदरा, कि. अमरावती) या गावातील सुमारे ४५० आकदवासींचे
वेतन तेथील ग्रामसेविाने हडप िेल्हयाची गांभीर बाब उघडिीस येणे , रोिगार हमी
योिनेच्या िामावर आकदवासी लोिाांना शेतातील खोदिामाचे िाम दे ण्यात येणे , सुमारे ८
मकहने िाम िरुनसुध्दा ग्रामसेविाने तयाांच्या मिुराांची रक्िम तयाांना न दे ता स्वत: हडप
िेलेली असणे , याकशवाय इतर गावातील १५० मिूराांची दे खील मिूरी याच ग्रामसेविाने
हडप िेलेली असणे , उप कवभागीय अकििारी याांनी यासांदभात चौिशी िरुनसूध्दा
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सांबांकिताांकवरुध्द िोणतीही िारवाई न होणे , आकदवासींना तयाांच्या मिूरीचे पैसे अद्यापही
दे ण्यात न येणे, तयामुळे तयाांच्यात पसरलेला तीव्र असांतोष, आठ मकहन्याांची मिूरी न
कमळाल्हयामुळे आकदवासी मिूराांवर ओढावलेली उपासमारीची पकरस्थीती, यासांदभात
सांबांकित आकदवासींना किल्हहाकििारी, अमरावती याांच्यािडे तक्रारी िरुनसूध्दा तयावर
िोणताही कनणचय घेण्यात न येणे, आकदवासी मिूराांना तयाांच्या मिूरीची रक्िम तवरीत
कमळणे बाबत शासनाने िरावयाची िायचवाही व उपाययोिना."

सात

:

सन २०१६-२०१७ च्या पुििणी मागणयाांवर ििा व मतदान (िुसिा ि शे िटचा
चदवस).
(१)

िृकष, पशुसांविचन, दुग्िव्यवसाय कविास व मतस्यव्यवसाय विभाग.

(२)

सावचिकनि बाांििाम विभाग.

(३)

ग्रामकविास व िलसांिारण विभाग.

(४) पयावरण विभाग.
(५) सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग.
(मतास टाकावयाच्या मागणयाांिी सूिी स्वतांत्रपणे चवतरीत केल्याप्रमाणे)
[ ििारोध (चगलोटीन) सायां काळी ०५.३० वाजता ]
आठ

:

शासकीय रिधे यके :
(१)

पुि:स्थापनाथव :(ि)

सन २०१६ चे कविानसभा कविेयि क्रमाांि ५५ – महाराष्ट्र दारुबांदी (सुिारणा)
कविेयि, २०१६.

(ख)

सन २०१६ चे कविानसभा कविेयि क्रमाांि ५६ – महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) ााडाांचे
सांरक्षण व ितन (सुिारणा) कविे यि, २०१६.

-----------------------------------------------------------------------------------------

6
(२)

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ

चवधानसभेने सांमत केलेले चवधे यक महाराष्ट्र चवधानसभा चनयमातील चनयम
१४१(१) अन्वये सभागृहाने पुन्हा सांमत करणे :-

सन २०१६ चे कविानसभा कविेयि क्रमाांि २४ - महाराष्ट्र िृकष उतपन्न पणन
(कविास व कवकनयमन) (सुिारणा) कविेयि, २०१६.
----------------------------------------------------------------------------------------(३) रिचाि, खां िश: रिचाि ि सांमत किणे :(ि)

सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ५४ – महािाष्ट्र
रिनाअनुिारनत खाजगी व्यािसारयक शैक्षरणक सांस्था (प्रिेश ि शुलक याांचे
रिरनयमन) (सुधािणा) रिधे यक, २०१६.

(ख) चवधे यक सांयक्
ु त सचमतीकडे पाठचवणयाबाबत प्रा.िीिें द्र जगताप, श्री.हषव िधव न
सपकाळ, चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र
कवनाअनुदाकनत खािगी व्यावसाकयि शैक्षकणि सांस्था (प्रवेश व शुल्हि याांचे
कवकनयमन) (सुिारणा) कविेयि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."

(मां गळिाि, चदनाांक १३ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशवरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
नऊ

:

श्री. सुरनल प्रभु, िॉ. अरनल बोंिे , श्री. सिा सििणकि, िॉ. आरशष िे शमुख,
श्री. सुरनल लशिे , िॉ. सांजय कुटे , िॉ. सांजय िायमुलकि, श्री. समीि मे घे,
िॉ. शरशकाांत खे िेकि, सिवश्री. िाज पुिोरहत, सुिेश धानोिकि, अतुल भातखळकि,
िमे श लटके, योगेश सागि, मां गेश कुिाळकि, सिवश्रीमती मरनषा चौधिी, तृप्ती सािांत,
ॲि. पिाग अळिणी, सिवश्री. अशोक पाटील, सुधाकि िे शमुख, तुकािाम काते,
रिकास कांु भािे , सुरनल िाऊत, िाजेंद्र पाटणी, प्रकाश फातपे कि, समीि कुणािाि,
प्रकाश सुिे, ॲि. आरशष शेलाि, सिवश्री. सांजय पोतनीस, मां गलप्रभात लोढा,
िॉ. सुरनल िे शमुख, िॉ. रमललि माने, सिवश्री. कृ ष्ट्णा खोपिे , सुधाकि कोहळे ,
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कॅ . आि. तरमल सेलिन, सिवश्री. अमीत साटम, मल्ललकाजुवन िे ड्डी, िॉ. पांकज भोयि,
सिवश्री. सुधीि पाििे, चैनसुख सांचेती, चव.स.स याांिा म.चव.स. चनयम २९३ अन्वये
प्रस्ताव :"कवदभातील िलसांपदाचे अपूणच प्रिल्हप, अनुशेषाांतगचत प्रिल्हप, ाुडपी िां गलामुळे
अडलेले प्रिल्हप िायाश्न्वत िरण्यातील पयावरणदृष्ट्टया असलेले अडसर दूर िरणे, भूसांपादन
व पुनवचसनाच्या िामाची गती वाढवून पुरेसा कनिी उपलब्ि िरणे , िलकवतरण व लाभक्षेत्र
कविास अांतगचत प्रतयेि महामांडळात स्वतांत्र यांत्र णा कनमाण िरणे , िालव्यावविी पाईपलाईनने
शसचन िरणे , सवच प्रिल्हपाांना सुिाकरत प्रशासिीय मान्यता घेणे, पाणी वापर सांस्था, उपसा
शसचन सांस्था बळिट िरुन शेतिऱयाांना िलसक्षम िरणे, कपण्याचे पाणी, औद्योकगि व िृषी
वापराचे पाणी याांचे कनयोिन िरणे, गोदावरी व तापी खोरे िलकनयोिन आराखडा तयार
िरणे, वैणगां गा व नळगां गा िोडप्रिल्हप आकण िन्हान-विा बोगद्याव्दारे नदीिोड प्रिल्हपाचा
अभ्यास िरुन ते तातडीने िायाश्न्वत िरणे , नागपुरातील मेरो रे ल्हवे व कमहान प्रिल्हपाच्या
िामातील प्रगती, कवदभातील नगरपाकलिाांना हगणदारीमुक्त िरणे, भुयारी गटार योिना,
भूपृष्ट्ठावरील पेयिल व्यवस्थापन, अांतगचत रस्ते कविास, खुल्हया िागा व कविास क्षेत्रामिील
िागा सांरकक्षत िरणे , उद्यान कनर्षमती व नदी पकरसर याांचा कविास िरुन स्माटच शहर िरण्यािडे
शासनाचा असलेला रोख, पांतप्रिान आवास योिना "ब" व "ि" वगच नगरपाकलिा क्षेत्रामध्ये
िायाश्न्वत िरणे, वन पयचटन उद्यान, िां गल सफारी, वन सांशोिन, बाांबू व वन उतपादनामिून
रोिगार कनर्षमती िरण्यात शासनाने अग्रेसर राहणे, मुांबईतील उपिरप्राप्त व मोडिळीस
आलेल्हया इमारतींचा पुनर्षविास िलद गतीने िरण्याच्या दृष्ट्टीने प्रशासकनि व ताांकत्रि मांिुरीचे
कनिष सुलभ व कशकथल िरण्याची आवश्यिता, सांिय गाांिी राष्ट्रीय उद्यान पकरसरातील
ाोपडपट्टीिारिाांचे स्थलाांतर िरुन तेथील िकमनीचे भूसांपादन व तेथील सव्हे नां. २३९ वरील
िकमनीची पुनमोिणी िरण्याबाबत लोिप्रकतकनिी व स्वयांसेवी सांस्थाांिडू न होत असलेली
मागणी, आरे वसाहतीतील आकदवासी व पात्र ाोपडपट्टीिारिाांची समस्या व तयाांचे पुनवचसन,
याबाबत शासनाने िेलेली व िरावयाची िायचवाही कवचारात घेण्यात यावी."

रिधान भिन,
नागपूर,
कदनाांि : १३ कडसेंबर, २०१६

िॉ. अनांत कळसे,
प्रिान सकचव,
महाराष्ट्र कविानसभा.

