असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिाि, रिनाांक १६ रिसेंबि, २०१६
(सकाळी १०.०० िाजता)

एक

:

प्रश्नोत्तिे .
(अ) ताराांकित प्रश्न.
(ब) अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी क्रमाांि २२१ ते २३२ सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे .

िोन

:

अरभनांिनपि प्रस्ताि –
महाराष्ट्र िेसरी स्पर्धेत िुस्तीगीरपट्टु श्री.कवजय नथू चौर्धरी याांनी सलग कतसऱयाांदा
'महाराष्ट्र िेसरी' किताब प्राप्त िेल्याबद्दल तयाांचे अकभनांदन.

तीन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

:

(ि)

पपपरी पचचवड नवनगर कविास प्राकर्धिरण याांचा
सन २०११-२०१२ व २०१२-२०१३ या वर्षांचा
लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

शहर व औद्योकगि कविास महामांडळ महाराष्ट्र
मयाकदत, नवी मुांबई याांचा सन २०१४-२०१५ या
वर्षाचा
पांचेचाळीसावा
वार्षर्षि
अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ग)

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगाचा सन २०१५-२०१६
या वर्षाचा वार्षर्षि अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(घ)

मुांबई महानगर प्रदे श कविास प्राकर्धिरण याांचा सन
२०१५-२०१६ या वर्षाचा वार्षर्षि अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.
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(२) रित्त ि रनयोजन
मां त्री

(३) उच्च ि तांत्र रशक्षण
मां त्री

:

:
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(ि)

कवदभभ कविास मांडळ, नागपूर, मराठवाडा कविास
मांडळ, औरां गाबाद आकण उवभकरत महाराष्ट्र कविास
मांडळ, मुांबई याांचा सन २०१५-२०१६ या वर्षाचा
वार्षर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

लोकलेखा समितीच्या स
२००१-२००२ या
वर्षाच्या आठव्या अहवालातील पमिच्छे द क्र. १.२८
मध्ये सकमतीने िेलेल्या कशफारशीनुसार मांत्रालयीन
सवभ कवभागाांनी सन २०१५-२०१६ या वर्षात
िेलेल्या
पुनर्षवकनयोजनाबाबतच्या
माकहतीचे
एिकत्रत कववरणपत्र सभागृहासमोर ठे वतील.

(ग)

भारताचे कनयांत्रि व महालेखापरीक्षि याांचे सन
२०१५-२०१६ या आर्षथि वर्षाचे (१) कवकनयोजन
लेखा अहवाल (२) कवत्तीय लेखा खांड एि व खांड
दोन अहवाल (इांग्रजी प्रती) सभागृहासमोर ठे वतील.

(घ)

महाराष्ट्र राजिोर्षीय उत्तरदाकयतव व अथभ सांिल्ल्पय
व्यवस्थापन अकर्धकनयम, २००५ च्या िलम-६ (१)
नुसार सन २०१६-२०१७ च्या अथभ सांिल्पाच्या
सांदभात जमा व खचाच्या अर्धभवार्षर्षि आढाव्याचे
कनष्ट्िर्षभ दशभकवणारे कववरणपत्र सभागृहाच्या
पटलावर ठे वतील.

(ि)

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा कवद्यापीठ,
औरां गाबाद याांचे सन २००८-२००९, २००९२०१०, २०१०-२०११, २०११-२०१२, २०१२-२०१३,
२०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वर्षांचे
अनुक्रमे
बावन्नावा,
त्रेपन्नावा,
चौपन्नावा,
पांचावन्नावा, छप्पन्नावा, सत्तावन्नावा व अठ्ठावन्नावा
वार्षर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

िकविुलगुरु िाकलदास सांस्िृत कवश्वकवद्यालय,
रामटे ि याांचा सन २०१५-२०१६ या वर्षाचा वार्षर्षि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.
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चाि

:

(४) गृहरनमाण मां त्री

:

झोपडपट्टी पुनवभसन प्राकर्धिरण, मुांबई याांचे सन
२०१४-२०१५
या वर्षाचे
वार्षर्षि
लेखे
सभागृहासमोर ठे वतील.

(५) परििहन मां त्री

:

महाराष्ट्र राज्य मागभ पकरवहन महामांडळ, मुांबई
याांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा कहशेब व कहशेब
तपासणी अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(६) ऊजा, निीन ि
निीकिणीय ऊजा
मां त्री

:

महाराष्ट्र राज्य कवद्युत कवतरण िांपनी मयाकदत याांचा
सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा दहावा वार्षर्षि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(७) पयय टन मां त्री

:

महाराष्ट्र पयभटन कविास महामांडळ मयाकदत याांचा
सन २०१२-२०१३ या वर्षाचा अडोतीसावा वार्षर्षि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(८) कामगाि मां त्री

:

कद खोिा मेिींग अँण्ड पटबर मािेट लेबर बोडभ ,
मुांबई याांचा सन २०१२-२०१३ व २०१३-२०१४ या
वर्षांचा अनुक्रमे चाळीसावा व एिेचाळीसावा
वार्षर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

लक्षिेधी सूचने ििील अरधक मारहती सभागृहासमोि ठे िणे मुख्यमां त्री

पाच

:
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:

"नवी मुांबई, खारघर येथील ओवे गावात
बाांगलादे शी घुसखोराांना पिडण्यासाठी गेलेल्या गुन्हे
अन्वेर्षण कवभागाच्या पोलीस पथिावर हल्ला" या
कवर्षयावरील सवभश्री एिनाथराव खडसे (पाटील) व
इतर कव.स.स. याांच्या कदनाांि १३ माचभ, २०१३ रोजी
उत्तरीत झालेल्या लक्षवेर्धी सूचनेवरील अकर्धि
माकहती सभागृहासमोर ठे वतील.

पांचायती िाज सरमतीचा सहािा ि सातिा अहिाल सािि किणे.
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यशिांतिाि चव्हाण महािाष्ट्र मुक्त रिद्यापीठाच्या व्यिस्थापन मां िळािि रिधानसभा
सिस्याांची नामरनयुक्ती किण्याबाबत उच्च ि तांत्ररशक्षण मां त्री याांचा प्रस्ताि "यशवांतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त कवद्यापीठ अकर्धकनयम, १९८९ च्या िलम १६ अन्वये
िरण्यात आलेल्या पकरकनयमातील खांड ६(१)(जे) अन्वये उपरोक्त कवद्यापीठाच्या व्यवस्थापन
मांडळावर (१) श्री.बाळासाहे ब सानप, कव.स.स. व (२) श्रीमती दे वयानी फराांदे, कव.स.स. याांची
नामकनयुक्ती िरण्यात यावी."

सात

:

सरमती प्रमुख तथा मरहला ि बालरिकास िाज्यमां त्री याांचा म.रि.स. रनयम १८३(१)
अन्िये प्रस्ताि :"पाांढुणा (रज.िधा) ि िायगि ये थील शासकीय आश्रमशाळे सह िाज्यातील
अन्य आश्रमशाळा ि िसतीगृहातील मुलींिि झालेल्या अत्याचाि प्रकिणाची सखोल
चौकशी किणे" याबाबत पकरकनरीक्षण िरुन सभागृहात अहवाल सादर िरण्यासाठी गठीत
िेलेल्या मरहला सांयक्
ु त तिथय सरमतीचा अहिाल सभागृहास सािि किण्याची मुित
आगामी अथय सांकल्पीय अरधिेशनाच्या शेिटच्या आठिड्यापयं त िाढिून िे ण्यात यािी.

आठ

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये ).

नऊ

:

मुखमं त्री य ंचे म.वि.स वियम ११० अन्िये श सकीय ठर ि :(अ)

"छत्रपती मिवाजी आंतििाष्ट्रीय मविा तळ, िं बई" याचा

ािमवस्ताि "छत्रपती

मिवाजी िहािाज आंतििाष्ट्रीय मविा तळ, िं बई" असा किण्यात यावा, अिी
मिफािस, िहािाष्ट्र मवधा सभा, याव्दािे केंद्र िास ास किीत आहे .
(ब)

"छत्रपती कशवाजी टर्षमनस" या रे ल्वेस्थानिाचा नामाकवस्तार "छत्रपती कशवाजी
महाराज टर्षमनस" असा िरण्यात यावा, अशी कशफारस, महाराष्ट्र कवर्धानसभा,
याव्दारे िेंद्र शासनास िरीत आहे .

(ि)

"एल्फीन्स्टन रोड" या रे ल्वे स्थानिाचे नाव बदलून "प्रभादे वी" असे िरण्यात यावे,
अशी कशफारस, महाराष्ट्र कवर्धानसभा, याव्दारे िेंद्र शासनास िरीत आहे .

िहा

:

औवित्य िे मुद्दे.
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अकिा
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लक्षिेधी सूचना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये ) :
(रिनाांक १५ रिसेंबि, २०१६ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशयरिलेल्या
पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना क्रमाांक १ ते ३)
(१)

सियश्री. बबनिाि शशिे , गणपतिाि िे शमुख, रिलीप सोपल, भाित भालके,
अरनल बाबि, सुिेश खािे ,रशिाजीिाि नाईक, जयकुमाि गोिे , धनांजय गािगीळ,
रिलासिाि जगताप, िॉ.पतांगिाि किम, श्रीमती सुमन आि. आि. पाटील,
रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्त्िाच्या बाबीकिे मित ि पुनयिसन मां त्रयाांचे
लक्ष िेधतील :"सोलापूर कजल्हा हा रब्बी कपिाांचा कजल्हा असून परतीच्या पावसावर अवलांबून
असणे , या वर्षी सोलापूर कजल्यात परतीचा अकजबात पाऊस पडला नसल्याने ओढे , नाले,
पाझर तलाव, पवर्धन कवकहरी िोरडे पडलेले असणे , शेतिऱयाांनी पेरण्या िेल्यानांतर पाऊस
न पडल्यामुळे िरपून गे लेली ज्वारी व इतर कपिे, गेल्या वर्षीही कजल्यातील सवभच
गावाांमध्ये ५० पैसे िमी पैसेवारी शासनाने जाहीर िेली असणे , गेल्या दोन वर्षाच्या
सततच्या िमी पावसामुळे रब्बी कपिे हातची गेल्यामुळे कडसेंबर मकहन्यानां तर कपण्याच्या
पाण्याची टां चाई व जनावराांच्या चाऱयाचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा कनमाण होणे , याबाबत
शासनाने आतापासूनच दुष्ट्िाळी पकरल्स्थतीला तोंड दे ण्याची कनताांत आवश्यिता,
तयाचबरोबर उजनीचे पाणी माढा, पांढरपूर, माळकशरस, मोहोळ, दकक्षण सोलापूर
तालुक्याांना, िुिडीचे पाणी िरमाळा तालुक्यास, टें भू, म्है साळ प्रिल्पाचे पाणी साांगोले,
मांगळवेढा, माळकशरस तालुक्याला दे णे व कसना, कभमा, माण, िोरडा आकद नद्याांवरील
बांर्धाऱयास नवीन दरवाजे बसवुन पाणी अडवणे व उपसा पसचन योजनेच्या वीज कबलात व
पाण्याच्या दरात सवलत दे ण्याची िायभवाही िरण्याची गरज तसेच गेल्या वर्षीचे कपिाांचे
नुिसान झालेल्या शेतिऱयाांनी दुष्ट्िाळी कनर्धी वा कवम्याची रक्िम तातडीने दे ण्याची
आवश्यिता, याबाबत शासनाची भूकमिा व शासनाची प्रकतकक्रया."

(२)

प्रा.िीिें द्र जगताप, रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्त्िाच्या बाबीकिे
साियजरनक बाांधकाम मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"कवदभभ कविास मांडळाच्या अहवालानुसार मराठवाडा आकण उवभरीत महाराष्ट्राच्या
तुलनेत कवदभात रस्तयाांच्या प्रचांड अनुशेर्ष असल्याचे नुितेच उघडिीस येणे, सध्या
२००१-२०२१ या रस्ते कविास आराखड्याचे िाम सुरु असताना िेंद्राच्या रोड िाँग्रेसच्या
मागभदशभि ततवानुसार आराखड्यातील लाांबीचे उद्दीष्ट्ट प्रतयेि कजल्याच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे
सारखे असावयास पाकहजे असणे , कवदभभ कविास मांडळाने जाहीर िेलेल्या
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आिडे वारीनुसार उवभरीत महाराष्ट्र व मराठवाडा कमळू न भौगोलीि क्षेत्रफळ २ लाख ९
हजार चौरस किलोमीटर व रस्तयाचे उद्दीष्ट्ट २ लाख ४२ किलोमीटरचे म्हणजे च प्रकत चौरस
किलोमीटर क्षेत्रफळात रस्तयाची लाांबी १.१५ कि. मी. असणे , याउलट कवदभाचे भौगोलीि
क्षेत्रफळ ९७ हजार ४०४ चौ. कि. मी. असताना रस्तयाचे उद्दीष्ट्ट ९४ हजार २४१ कि. मी.
चे म्हणजेच प्रकत चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात ०.९६८ कि. मी. चे असणे , प्रकत चौरस कि.
मी. १.१५ या उद्दीष्ट्टाला पोहचवण्यासाठी कवदभासाठी अकर्धिचे १८ हजार ४५५ कि.मी.
रस्तयाांची आवश्यिता असणे , सध्याच्या उद्दीष्ट्टाच्या तुलनेत उवभरीत महाराष्ट्रात ७८
टक्िे , मराठवाड्यात ९१ टक्िे तर कवदभात ७० टक्िे रस्ते कनमीती झालेली असणे ,
यानुसार कवदभाचा सुमारे १३ हजार ६५४ कि. मी. रस्तयाच्या अनुशेर्ष असणे, कवदभात
डाांबरी रस्तयाने न जोडलेल्या खेड्याांची सांख्याही उवभरीत प्रदे शाच्या तुलनेत अकर्धि असणे ,
कवदभातील सुमारे २ हजार गावाना डाांबरी रस्तयाने जोडले गे लेले नसणे , यामुळे कवदभाच्या
सवांकगन कविासास खीळ बसलेली असणे , पसचनापाठोपाठ कवदभातील रस्तयाांच्या
अनुशेर्षही िायम असून यािडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलभक्ष, याबाबत शासनाने
तातडीने िरावयाची उपाययोजना व शासनाची भुकमिा."
(३)

सियश्री शांभिू ाज िे साई, सत्यरजत पाटील, चांद्ररिप निके, अरनल बाबि, रि.स.स.
तातिीच्या ि साियजरनक महत्त्िाच्या बाबीकिे पाणी पुििठा मां त्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"राज्यातील ग्रामीण भागात, डोंगरी भागात जलस्वराज्य तसेच शासनाच्या पाणी
पुरवठा कवभागाच्या तसेच कजल्हा कनयोजन सकमतीच्या कनर्धीतून नळपाणी पुरवठा योजनाांची
िरण्यात आलेली िामे, या योजना पूणभ होऊन अने ि वर्षाचा लोटलेला िालावर्धी, सध्या
ग्रामीण भागातील अल्स्ततवात असणाऱया सवभ योजना या िालबाय तसेच जीणभ होणे,
तयातच िेंद्र शासनाने राष्ट्रीय पेयजल योजनाांच्या माध्यमातून नळपाणी पुरवठा योजनाांना
कनर्धी दे णे बां द िरणे, तयामुळे पाटण तालुक्यातील ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा योजनाांची
मोठ्या प्रमाणात दूरवस्था होऊन ग्रामीण भागातील जनतेला पाण्यासाठी अने ि अडचणींचा
िरावा लागत असलेला सामना, शासनाने पाणी पुरवठा योजनाांच्या िामाांना अनेि कनिर्ष
लावल्याने लहान लहान गावाांच्या योजनाांचा समावेश न होणे, तयातच या योजनािरीता
िेवळ ५५० िोटी रुपयाांची तरतूद िरण्यात येणे, तयामुळे ग्रामीण भागातील जीणभ व
नादुरुस्त योजनाांची िामे तसेच नव्याने िरावयाची िामे तसेच नव्याने िरावयाच्या
योजनाांची िामे रखडणे , सदरच्या योजना तातडीने िरण्याची कनताांत आवश्यिता, परां तु
यािडे शासनाचे दुलभक्ष होत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये पसरलेला असांतोर्ष,
याबाबत राज्य शासनाची प्रकतकक्रया व भूकमिा."
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सियश्री.प्रताप सिनाईक, सुरनल शशिे , मां गेश कुिाळकि, सुभाष भोईि, रजतेंद्र
आव्हाि, अरजत पिाि, रिलीप िळसे-पाटील, जयां त पाटील, शरशकाांत शशिे ,
सांिीप नाईक, रकसन कथोिे , िाणाजगजीतशसह पाटील, हसन मुश्रीफ, पाांिुिां ग
बिोिा, िैभि रपचि, निहिी रझििाळ, रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक
महत्त्िाच्या बाबीकिे मुख्य मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"कमरा-भाईांदर शहराची लोिसांख्या कदवसेंकदवस वाढत असून शहरातील ४०-५०
वर्षांपूवीच्या र्धोिादायि तसेच अनकर्धिृत इमारती व चाळींमध्ये राहणाऱया नागकरिाांच्या
पुनभवसनाचा गांभीर बनलेला प्रश्न, तयातच गृहकनर्षमतीचे र्धोरण योग्य प्रिारे शहरात न
राबकवल्यामुळे अनकर्धिृत बाांर्धिामाांचा झालेला सुळसुळाट, शासनाने जाहीर िेलेल्या
समुह कविास योजनेमुळे र्धोिादायि व अनकर्धिृत इमारती व चाळींमध्ये राहणाऱया लाखो
नागकरिाांना कमळालेला कदलासा, परां तु कमरा-भाईांदर शहरातील अशा इमारती व
चाळींिरीता शासनाने िोणतीही योजना जाहीर न िेल्यामुळे लाखो नागकरिाांचा जीव
र्धोक्यात असणे, ठाणे शहराच्या र्धतीवर कमरा-भाईांदर महापाकलिेसह एम.एम.आर.डी.ए.
क्षेत्रातील सवभ नगरपाकलिा, महानगरपाकलिा, ग्रामपांचायत क्षेत्रामध्ये समुह कविास योजना
राबकवण्याची आवश्यिता, यासाठी शासनाने िरावयाची िायभवाही व शासनाची
प्रकतकक्रया."

(५)

श्री.प्रकाश आरबटकि, रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्त्िाच्या बाबीकिे
कृ षी मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"शासनामाफभत िृर्षीसेवि पदािरीता कदनाांि ६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी घेण्यात
आलेली लेखी परीक्षा, सदर परीक्षेचा कदनाांि ६ सप्टें बर, २०१६ रोजी जाहीर झालेला
कनिाल, या कनिालाबाबत बहूताांश उमेदवाराांमध्ये कनमाण झालेला सांशय, प्रश्न पकत्रिेतील
बरे चसे प्रश्न शांिास्पद असणे, उमे दवाराांनी या परीक्षा प्रकक्रयेमध्ये पेपर फूटीबरोबरच
बऱयाचशा त्रुटी कनदशभनास येणे, यामध्ये एिाच उमे दवाराांचा औरां गाबाद व ठाणे या दोन्ही
कठिाणी झालेली कनवड, िाही मोजक्याच उमेदवाराांना १७९ ते १८६ दरम्यान प्राप्त झालेले
गुण, वयोमयादा ओलाांडलेल्या उमे दवाराांची कनवड यादीत झालेला समावेश, माजी
सैकनिाांच्या आरक्षणातून िेवळ २४ वर्षीय एि मुलगा आकण २३ वर्षीय एिा मुलीची
झालेली कनवड, एिूण ७३० जागाांपैिी फक्त १०७ जागा करक्त ठे वण्यात येणे, सदरील
भरती प्रक्रीया ही पारदशभि न होता तयामध्ये झालेला भ्रष्ट्टाचार असल्यामुळे दोर्षींवर
िारवाई िरण्याची आवश्यिता, याबाबत शासनाने िेलेली िायभवाही व शासनाची
प्रकतकक्रया."
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शासकीय रिधे यके :
(अ) पुि:स्थापनाथय , रिचाि, खां िश: रिचाि ि सांमत किणे :(१)

सन २०१६ चे कवर्धानसभा कवर्धेयि क्रमाांि ६० – महाराष्ट्र कवकनयोजन (अकर्धि
खचभ) कवर्धेयि, २०१६.

(२)

सन २०१६ चे कवर्धानसभा कवर्धेयि क्रमाांि ६१ – महाराष्ट्र कवकनयोजन (कितीय
अकर्धि खचभ) कवर्धे यि, २०१६.

(३)

सन २०१६ चे कवर्धानसभा कवर्धेयि क्रमाांि ६२ – महाराष्ट्र कवकनयोजन (तृतीय
अकर्धि खचभ) कवर्धे यि, २०१६.

----------------------------------------------------------------------------------------(ब) रिचाि, खां िश: रिचाि ि सांमत किणे :(१)

(ि)

सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ५८ – महािाष्ट्र सहकािी सांस्था
(रतसिी सुधािणा) रिधे यक, २०१६.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे प ठविण्य ब बत श्री.िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील,
वि.स.स. य ि
ं प्रस्त ि :"स २०१६ चे िहािाष्ट्र मवधा सभा मवधे यक क्रिांक ५८ – महाराष्ट्र
सहिारी सांस्था (कतसरी सुर्धारणा) कवर्धेयि, २०१६ मवधा पमिर्षदे ची सहिती घेऊ
दोन्ही सभाहाहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयक्त समितीकडे त्याविील प्रमतवा त्त सहा
िमहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अ दे ि दे ऊ मवचािार्थ पाठमवण्यात यावे."
(ग) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे प ठविण्य ब बत श्री.अरमत झनक, वि.स.स.
य ंि प्रस्त ि :"स २०१६ चे िहािाष्ट्र मवधा सभा मवधे यक क्रिांक ५८ – महाराष्ट्र
सहिारी सांस्था (कतसरी सुर्धारणा) कवर्धेयि, २०१६ मवधा पमिर्षदे ची सहिती घेऊ
दोन्ही सभाहाहांच्या २५ सदस्यांच्या संयक्त समितीकडे त्याविील प्रमतवात्त सहा
िमहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अ दे ि दे ऊ मवचािार्थ पाठमवण्यात यावे ."
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(घ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे प ठविण्य ब बत प्रा.िीिें द्र जगताप, श्री. हषय िधय न
सपकाळ, वि.स.स. य ंि प्रस्त ि :"स २०१६ चे िहािाष्ट्र मवधा सभा मवधे यक क्रिांक ५८ – महाराष्ट्र
सहिारी सांस्था (कतसरी सुर्धारणा) कवर्धेयि, २०१६ मवधा पमिर्षदे ची सहिती घेऊ
दोन्ही सभाहाहांच्या २१ सदस्यांच्या संयक्त समितीकडे त्याविील प्रमतवात्त सहा
िमहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अ दे ि दे ऊ मवचािार्थ पाठमवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------(२)

(ि)

सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ५९ – महािाष्ट्र रनिसन
(रितीय) रिधे यक, २०१६.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे प ठविण्य ब बत श्री.िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील,
वि.स.स. य ि
ं प्रस्त ि :"स २०१६ चे िहािाष्ट्र मवधा सभा मवधे यक क्रिांक ५९ – महाराष्ट्र कनरसन
(कितीय) कवर्धे यि, २०१६ मवधा पमिर्षदे ची सहिती घेऊ दोन्ही सभाहाहांच्या ३५
सदस्यांच्या संयक्त समितीकडे त्याविील प्रमतवात्त सहा िमहन्यांच्या आत सादि
किण्याचा अ दे ि दे ऊ मवचािार्थ पाठमवण्यात यावे."

(गुरुिाि, विि ंक १५ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशयरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
तेिा

:

श्री. सुरनल प्रभु, िॉ. अरनल बोंिे , श्री. सिा सििणकि, िॉ. आरशष िे शमुख,
श्री. सुरनल शशिे , िॉ. सांजय कुटे , िॉ. सांजय िायमुलकि, श्री. समीि मे घे,
िॉ. शरशकाांत खे िेकि, सियश्री. िाज पुिोरहत, सुिेश धानोिकि, अतुल भातखळकि,
िमे श लटके, योगेश सागि, मां गेश कुिाळकि, सियश्रीमती मरनषा चौधिी, तृप्ती सािांत,
ॲि. पिाग अळिणी, सियश्री. अशोक पाटील, सुधाकि िे शमुख, तुकािाम काते,
रिकास कांु भािे , सुरनल िाऊत, िाजेंद्र पाटणी, प्रकाश फातपे कि, समीि कुणािाि,
प्रकाश सुिे, ॲि. आरशष शेलाि, सियश्री. सांजय पोतनीस, मां गलप्रभात लोढा,
िॉ. सुरनल िे शमुख, िॉ. रमशलि माने, सियश्री. कृ ष्ट्णा खोपिे , सुधाकि कोहळे ,
कॅ . आि. तरमल सेल्िन, सियश्री. अमीत साटम, मल्ल्लकाजुयन िे ड्डी, िॉ. पांकज भोयि,
सियश्री. सुधीि पाििे, चैनसुख सांचेती, वि.स.स. य ंि म.वि.स. वियम २९३ अन्िये
प्रस्त ि (चचा पुढे सुरु ि मां त्रयाांचे उत्ति) :-
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"कवदभातील जलसांपदाचे अपूणभ प्रिल्प, अनुशेर्षाांतगभ त प्रिल्प, झुडपी जां गलामुळे
अडलेले प्रिल्प िायाल्न्वत िरण्यातील पयावरणष्ष्ट्टया असलेले अडसर दूर िरणे, भूसांपादन
व पुनवभसनाच्या िामाची गती वाढवून पुरेसा कनर्धी उपलब्र्ध िरणे , जलकवतरण व लाभक्षेत्र
कविास अांतगभत प्रतयेि महामांडळात स्वतांत्र यांत्रणा कनमाण िरणे , िालव्याऐवजी पाईपलाईनने
पसचन िरणे , सवभ प्रिल्पाांना सुर्धाकरत प्रशासिीय मान्यता घेणे, पाणी वापर सांस्था, उपसा
पसचन सांस्था बळिट िरुन शेतिऱयाांना जलसक्षम िरणे, कपण्याचे पाणी, औद्योकगि व िृर्षी
वापराचे पाणी याांचे कनयोजन िरणे, गोदावरी व तापी खोरे जलकनयोजन आराखडा तयार
िरणे, वैणगां गा व नळगां गा जोडप्रिल्प आकण िन्हान-वर्धा बोगद्याव्दारे नदीजोड प्रिल्पाचा
अभ्यास िरुन ते तातडीने िायाल्न्वत िरणे , नागपुरातील मेरो रे ल्वे व कमहान प्रिल्पाच्या
िामातील प्रगती, कवदभातील नगरपाकलिाांना हगणदारीमुक्त िरणे, भुयारी गटार योजना,
भूपृष्ट्ठावरील पेयजल व्यवस्थापन, अांतगभत रस्ते कविास, खुल्या जागा व कविास क्षेत्रामर्धील
जागा सांरकक्षत िरणे , उद्यान कनर्षमती व नदी पकरसर याांचा कविास िरुन स्माटभ शहर िरण्यािडे
शासनाचा असलेला रोख, पांतप्रर्धान आवास योजना "ब" व "ि" वगभ नगरपाकलिा क्षेत्रामध्ये
िायाल्न्वत िरणे, वन पयभटन उद्यान, जां गल सफारी, वन सांशोर्धन, बाांबू व वन उतपादनामर्धून
रोजगार कनर्षमती िरण्यात शासनाने अग्रेसर राहणे, मुांबईतील उपिरप्राप्त व मोडिळीस
आलेल्या इमारतींचा पुनर्षविास जलद गतीने िरण्याच्या ष्ष्ट्टीने प्रशासकनि व ताांकत्रि मांजुरीचे
कनिर्ष सुलभ व कशकथल िरण्याची आवश्यिता, सांजय गाांर्धी राष्ट्रीय उद्यान पकरसरातील
झोपडपट्टीर्धारिाांचे स्थलाांतर िरुन तेथील जकमनीचे भूसांपादन व तेथील सव्हे नां. २३९ वरील
जकमनीची पुनमोजणी िरण्याबाबत लोिप्रकतकनर्धी व स्वयांसेवी सांस्थाांिडू न होत असलेली
मागणी, आरे वसाहतीतील आकदवासी व पात्र झोपडपट्टीर्धारिाांची समस्या व तयाांचे पुनवभसन,
याबाबत शासनाने िेलेली व िरावयाची िायभवाही कवचारात घेण्यात यावी."
(गुरुिाि, विि ंक १५ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशयरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
चौिा

:

सिवश्री. जयं त प टील, र ध कृ ष्ण विखे -प टील, अवजत पि र, गणपतर ि िे शमुख,
पृथ्िीर ज िव्ह ण, विलीप िळसे-प टील, विजय िडे ट्टीि र, शरशकाांत शशिे ,
डॉ. पतंगर ि किम, सिवश्री. जयित्त क्षीरस गर, ब ळ स हे ब थोर त, रजतेंद्र आव्हाि,
प्र . िीरें ि जगत प, सियश्री. भास्कि जाधि, गोपालिास अग्रिाल, िॉ. सरतश पाटील,
सियश्री अदुिुल सत्ताि, िाणा जगरजतशसह पाटील, प्रा. िषा गायकिाि, सियश्री रिलीप
सोपल, अरमन पटे ल, बबनिाि शशिे , सुरनल केिाि, िाहुल मोटे , मो.आरिफ नसीम
खान, हसन मुश्रीफ, ॲि. यशोमती ठाकू ि, सियश्री. ित्तात्रय भिणे, धनाजी अरहिे ,
बाळासाहे ब पाटील, िी.पी.सािांत, सांग्राम जगताप, मधुकििाि चव्हाण, िाजेश टोपे,
कालीिास कोळां बकि, श्रीमती रिरपका चव्हाण, सियश्री. िसांतिाि चव्हाण, हनुमांत
िोळस, ॲि. के.सी.पाििी, सियश्री. रिजय भाांबळे , कुणाल पाटील, िैभि रपचि,
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कारशिाम पाििा, सांजय किम, हषयिधय न सपकाळ, िाहुल बोंद्रे, सुभाष ऊफय पांरितशे ठ
पाटील, अमि काळे , अरमत झनक, िणरजत काांबळे , श्रीमती अरमता चव्हाण,
िॉ. सांतोष टािफे, श्री.शेख आरसफ शेख िरशि, श्रीमती रनमय ला गारित, सियश्री.
सांग्राम थोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्रयां बक रभसे, कु. प्ररणती शशिे , सियश्री. रसध्िािाम
म्हे त्रे, भाित भालके, जयकुमाि गोिे , वि.स.स य ंि म.वि.स. वियम २९३ अन्िये
प्रस्त ि :"कवदभभ व मराठवाडयातील शेतमालाची अतयल्प भावात होणारी कवक्री,डाळवगीय
वस्तुांची मोठया प्रमाणात आयात िेल्यामुळे तसेच नोटबांदीमुळे शेतिऱयाच्या सोयाबीन,
िापूस, मूग, उडीद व तूर कपिाला कमळणारे अतयल्प दर, याप्रिरणी शासनाने िोणतीही
उपाययोजना न िरणे , पकरणामी शेतिऱयाांची व्यापाऱयाांिडू न होणारी कपळवणूि व तयाला
शासनािडू न कमळणारे अभय, आरोग्य कवभागातील डॉक्टर व पॅरामेडीिल स्टाफच्या
अपुऱया सांख्येमुळे आरोग्य व्यवस्थे चा उडालेला बोजवारा, िायभरत डॉक्टराांना दुगभम व
ग्रामीण भागात राहण्याच्या सुकवर्धा नसणे, एिाल्तमि बालकविास सेवा योजनेच्या
माध्यमातून राबकवण्यात येणाऱया कवकवर्ध योजना कनर्धीअभावी बांद पडणे, पकरणामी
आकदवासी भागातील बाल मृतयु व मातामृतयुचे वाढते प्रमाण, गेल्या वर्षभभरात राज्यात १८
हजार बालिाांचा िेवळ िुपोर्षणामुळे मृतयु झाल्याचे शासनाने मा.न्यायालयाच्या कनदशभनास
आणणे , आयुवेकदि डॉक्टराांच्या समस्याांिडे होणारे दुलभक्ष, िुष्ट्ठरोग्याांचे वाढते प्रमाण,
तोतया डॉक्टराांचा सुळसुळाट, अवयवदानातील घोटाळे , रुग्णालयाांची अस्वच्छता, खाजगी
रुग्णालयाांमध्ये रुग्ण हक्िाांचे होणारे उल्लांघन, नागपूर-मुांबई समृध्दी महामागाच्या
कनर्षमतीसाठी शेतिऱयाांचा जकमनी दे ण्यास होत असलेला प्रचांड कवरोर्ध, शेतिरी जकमनी
दे ण्यासाठी तयार नसताना कजल्हाकर्धिारी, प्राांत, तहसीलदार याांनी शेति-याांना खोटी
आश्वासने दे ऊन कदशाभूल िरणे, अल्स्ततवात असणारा नागपूर-जालना-औरां गाबाद-कसन्नरघोटी-मुांबई महामागाचे चौपदरीिरण िेल्यास वाहतूिीची चाांगली व्यवस्था कनमाण होऊ
शिणे, मागासवगीयाांच्या कशष्ट्यवृत्ती घोटाळयाची चौिशी िरण्यासाठी कनयुक्त िेलेल्या
कवशेर्ष िृती दलाने कदनाांि २९ ऑगस्ट,२०१६ रोजी सादर िेलेल्या अहवालातील
कशफारशींची अांमलबजावणी न िरणे , अपांगाांना प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत शासनाने आदे श
दे ऊनही सामाकजि न्याय कवभागािडू न आरोग्य कवभागाच्या अकर्धिाऱयाांना सहिायभ न
कमळणे , अनुसूकचत जाती तसेच दकलत वस्ती सुर्धारणेसाठी योजना आयोगाच्या मागभ दशभि
ततवानुसार कनर्धी खचभ न होणे, याबाबत शासनाने िरावयाची उपाययोजना कवचारात घेण्यात
यावी."
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अंवतम आठिड प्रस्त ि :सियश्री. िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, जयां त पाटील, अरजत पिाि, गणपतिाि िे शमुख,
पृथ्िीिाज चव्हाण, रिलीप िळसे-पाटील, रिजय ििे ट्टीिाि, िॉ पांतगिाि किम,
सियश्री.बाळासाहे ब थोिात, शरशकाांत शशिे , जयित्त क्षीिसागि, प्रा.रििें द्र जगताप,
सियश्री. रजतेंद्र आव्हाि, गोपालिास अग्रिाल, ॲङ के.सी.पाििी, सियश्री. अदुिुल
सत्ताि, अबु आजमी, प्रा. िषा गायकिाि, सियश्री अमीन पटे ल, भास्कि जाधि, सुरनल
केिाि, िॉ. सतीश पाटील, सियश्री. नरसम खान, िाणाजगरजतशसह पाटील, रिलीप
सोपल, ॲि यशोमती ठाकू ि, सियश्री. बबनिाि शशिे , धनाजी अरहिे , िाहुल मोटे ,
िी.पी. सािांत, हसन मुश्रीफ, मधुकििाि चव्हाण, रशिेंद्रशसह भोसले, कालीिास
कोळां बकि, ित्तात्रय भिणे, बसििाज पाटील, बाळासाहे ब पाटील, िसांतिाि चव्हाण,
सांग्राम जगताप, िाजेश टोपे, श्रीमती. रिपीका चव्हाण, सियश्री. कुणाल पाटील, हनुमांत
िोळस, काशीिाम पाििा, अिधुत तटकिे , हषय िधय न सपकाळ, रिजय भाांबळे , िाहुल
बोंद्रे, िैभि रपचि, सुभाष उफय पांरितशेठ पाटील, अमि काळे , अरमत झनक, िणरजत
काांबळे , श्रीमती अरमता चव्हाण, िॉ. सांतोष टािफे, श्री. शेख आरसफ शेख िशीि,
श्रीमती रनमय ला गािीत, सियश्री. सांग्राम थोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्रांबक रभसे,
कु. प्ररणती शशिे , सियश्री. रसध्िािाम म्हे त्रे, भाित भालके, जयकुमाि गोिे , रि.स.स.
याांचा म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :
"राज्यातील कबघडलेली िायदा व सुव्यवस्था, गुन्याांना प्रकतबांर्ध िरण्यास शासनास
आलेले अपयश, कडकजटल युगात ऑनलाईन फसवणुिीच्या वाढतया प्रिारामुळे सायबर
गुन्याांचे वाढते प्रमाण, अल्पवयीन मुले, मुली व मकहलाांवर होणारे अतयाचार, रे ल्वेतील
वाढतया गुन्हे गारीमुळे प्रवाशाांमध्ये कनमाण झालेली असुरकक्षतता, ज्येष्ट्ठ नागकरिाांवरील वाढते
अतयाचार, मुांबईत वास्तव्य िरीत असलेल्या परिीय नागकरिाांमाफभत मोठ्या प्रमाणात होत
असलेली अमली पदाथांची तस्िरी, अवैर्ध दारु, मटिा, जुगार याांचे वाढते प्रमाण, पोलीस
दलातील १३ हजार पदे करक्त असल्याने िामाचा वाढता ताण, पोकलसाांवर होणारे हल्ले , तयात
मुांबईच्या वाहतूि पोकलसाांचा झालेला मृतयू, िल्याण येथे पोलीस अकर्धिाऱयाला पाण्यात
बुडवून मारण्याचा झालेला प्रयतन, पकरणामी दे शात घडणाऱया IPC अांतगभत दाखल होणाऱया
दखलपात्र एिूण गुन्यात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असणे , पोकलसाांची कनवासस्थाने व
कवकवर्ध कठिाणच्या पोलीस ठाण्याची झालेली दयनीय अवस्था, मुांबईतील वाढती गुन्हे गारी,
लैंकगि छळ व अपहरणाचे वाढते प्रमाण, सागरी व अांतगभ त सुरक्षेच्या उपाययोजना
िरण्याबाबत शासनाची उदासीनता, तीन वर्षानांतरही डॉ.नरें द्र दाभोळिर व िॉ.गोपवद
पानसरे याांच्या हतयेचा तपास पूणभ न होणे , तसेच समीर गायिवाड व कवरें द्र तावडे
याांच्यासांदभात ठोस पुरावे असूनही सनातन सांस्थे वरील बांदीबाबत िोणतीही िायभवाही न
िरणे , अवैर्ध प्रवासी वाहतूि टॅ क्सी व करक्षा चालिाांची दादाकगरी, ओला-उबेरला लोिाांची
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असलेली मागणी, वाहन चाचणीसाठी रॅि उभारणीस होणारा कवलांब, राज्यातील २३ लाख
वाहने कफटनेस प्रमाणपत्राअभावी बांद असणे , दकलताांवरील अतयाचारात झालेली वाढ,
दुबभलाांवरील हल्ले रोखण्याची गरज असल्याचे मा.राष्ट्रपतींनी िेलेले आवाहन, रे ल्वे
होमगाडभ च्या बनावट हजे रीतील मोठा घोटाळा उघडिीस येऊनही िोणतीही िारवाई न होणे ,
िाज्यातील तरंहात ियादे पेक्षा अमधक ठे वण्यात आलेले कैदी, तुरुांगातील गैरप्रिाराांना आळा
घालण्यात आलेले अपयश, तुरुांगात कनिृष्ट्ट माल पुरकवणाऱया िांपन्याांवर िारवाई िरण्यास
होणारा कवलांब, पलायन िेलेले िैदी अद्याप न कमळणे , वाढतया वाहनाांमुळे वाहतुिीची
कनमाण झालेली समस्या, पकरवहन महामांडळाचा वाढता तोटा, उतपादन शुल्ि कवभागातील
करक्त पदाांमुळे शासनाचा बुडत असलेला महसूल, यािडे शासनाचे झालेले दुलभक्ष, याबाबत
िरावयाची उपाययोजना कवचारात घेण्यात यावी."

अश सकीय क मक ज
(बै ठकीच्य अखे रिे २ १/२ त स)
सोळा

:

अश सकीय विधे यके :(अ) पुर:स्थ पि थव :
(१)

सन २०१६ चे कव.स.कव. क्रमाांि ४३ - महाराष्ट्र लैंकगि गुन्हयाांना प्रवृत्त िरणाऱया
जाकहराती व जाकहरात-फलि लावण्यास प्रकतबांर्ध िरण्याबाबत कवर्धेयि, २०१६ श्री. हषयिधय न सपकाळ, रि.स.स. याांचे.

(२)

सन २०१६ चे कव.स.कव. क्रमाांि ५१ - महाराष्ट्र प्रिल्पबाकर्धत व्यक्तींचे पुनवभसन
(कतसरी सुर्धारणा) कवर्धेयि, २०१६ - श्री. मनोहि भोईि, रि.स.स. याांचे.

(३)

सन २०१६ चे कव.स.कव. क्रमाांि ५२ - महाराष्ट्र प्रिल्पबाकर्धत व्यक्तींचे पुनवभसन
(चौथी सुर्धारणा) कवर्धेयि, २०१६ - श्री. मनोहि भोईि, रि.स.स. याांचे.

(ब) रिचािाथय :
(१)

सन २०१६ चे कव.स.कव. क्रमाांि ३६ - िांत्राटी िामगार (कनयमन व कनमुभलन)
(महाराष्ट्र सुर्धारणा) कवर्धेयि, २०१६ - ॲि. पिाग अळिणी, रि.स.स. याांचे.
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(२)

सन २०१६ चे कव.स.कव.क्रमाांि ३३ - मुांबई महानगरपाकलिा (सुर्धारणा) कवर्धेयि,
२०१६ - श्री. मां गलप्रभात लोढा, रि.स.स. याांचे.

(३)

सन २०१६ चे कव.स.कव. क्रमाांि ४२ - महाराष्ट्र प्रिल्पबाकर्धत व्यक्तींचे पुनवभसन
(सुर्धारणा) कवर्धेयि, २०१६ - श्री. मनोहि भोईि, रि.स.स. याांचे.

(४) सन २०१६ चे कव.स.कव. क्रमाांि ११ - मुांबई महानगरपाकलिा (सुर्धारणा) कवर्धेयि,
२०१६ - ॲि.पिाग अळिणी, रि.स.स. याांचे.

रिधान भिन,
नागपूर,
कदनाांि : १५ कडसेंबर, २०१६

िॉ. अनांत कळसे,
प्रर्धान सकचव,
महाराष्ट्र कवर्धानसभा.

