महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिार, विनाांक १७ माचच, २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तरे .

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील खंड ८ अन्िये गृह
विभागाचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनातंर्भत आवि योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक
विकास मंडळवनहाय (अविर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष
खर्चार्चा तपशील सर्ार्ृहासमोर ठे ितील.

(२) महसूल, मित ि

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील खंड ८ अन्िये
महसूल ि िन विभागाचा सन २०१५-२०१६ या
वित्तीय िर्षातील योजनातंर्भत आवि योजने त्तर
योजनांिरील िैधावनक विकास मंडळवनहाय (अविर्ाज्य
र्ार्ासह) प्रत्यक्ष खर्चार्चा तपशील सर्ार्ृहासमोर
ठे ितील.

:

महाराष्ट्रार्ची
आर्थिक
सर्ार्ृहासमोर ठे ितील.

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील खंड ८ अन्िये
शालेय वशक्षण ि क्रीडा आवण मराठी भाषा या
विभागाचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनातंर्भत आवि योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक
विकास मंडळवनहाय (अविर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष
खर्चार्चा तपशील सर्ार्ृहासमोर ठे ितील.

:

विधानसर्ेच्या सन २०१६ च्या चौथ्या (वहिाळी)

पुनिचसन मां त्री

(३) वित्त ि वनयोजन

मां त्री
(४) शालेय वशक्षण,

क्रीडा ि युिक
कल्याण आवण
मराठी भाषा मां त्री

(५) सांसिीय कायच मां त्री

पहािी

२०१६-२०१७
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अवधिेशनात विनाांक ५ वडसेंबर, २०१६ ते विनाांक
१७ वडसेंबर, २०१६ या कालािधीत मा.मंत्री/
मा.राज्यमंत्री महोदयांनी विधानसर्ा सर्ार्ृहात वदलेल्या
एकू ण १९३ आश्िासनांर्ची यादी तसेर्च सन २०१६ चे
चौथे (वहिाळी) अवधिेशन संस्िवर्त झाल्यानंतर
आतापयंत पूतभता करण्यात आलेल्या एकू ण १५३
आश्िासनांच्या वििरिपत्रांर्ची यादी सर्ार्ृहासमोर
ठे ितील.

(६) पाणी पुरिठा ि
स्िच्छता मां त्री

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील खंड ८ अन्िये
पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभागाचा सन २०१०२०११, २०११-२०१२ ि २०१२-२०१३ या वित्तीय
िर्षातील योजनेत्तर आवि सन २०१५-२०१६ या वित्तीय
िर्षातील योजनांतर्भत आवि योजने त्तर योजनांिरील
िैधावनक विकास मंडळवनहाय (अविर्ाज्य र्ार्ासह)
प्रत्यक्ष खर्चार्चा तपशील सर्ार्ृहासमोर ठे ितील.

(७) िुग्धविकास मां त्री

:

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मयावदत, मंबई
(महानंद दग्धशाळा) यांर्चा सन २०१५-२०१६ या िर्षार्चा
िैधावनक लेखा पवरक्षि अहिाल सर्ार्ृहासमोर
ठे ितील.

तीन

:

लोकलेखा सवमतीचा सोळािा अहिाल सभागृहास सािर करणे.

चार

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना - (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).

पाच

:

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(विनाांक १६ माचच , २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशचविण्यात
आलेल्या परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना क्र.१ ते ३)
(१)

सिचश्री. विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुवनल केिार, अमर काळे ,
अस्लम शेख, अमीन पटे ल, डॉ. सांतोष टारफे, सिचश्री. राहुल बोंद्रे, हषच िधच न
सपकाळ, श्रीमती वनमच ला गावित, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री. वनतेश राणे, शरि
सोनािणे, कालीिास कोळां बकर, सरिार ताराससह, वकसन कथोरे , सांिीप नाईक,

3

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ

वजतेंद्र आव्हाड, बळीराम वसरसकर, सांजय केळकर, शवशकाांत सशिे , जयां त पाटील,
पृथ्िीराज चव्हाण, मो.आवरफ (नसीम) खान, अब्िुल सत्तार, शेख आवसफ शेख
रशीि, अॅड. यशोमती ठाकू र, डॉ. पतांगराि किम, श्री. सांग्राम थोपटे ,
श्रीमती विवपका चव्हाण, सिचश्री. िैभि वपचड, सुवनल प्रभु, डॉ. राहू ल पाटील,
सिचश्री. हसन मुश्रीफ, विलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरां ग बरोरा, सुवनल
सशिे , राजन साळिी, सांिीपानराि भुमरे , बाळासाहे ब मुरकुटे , ित्तात्रय भरणे,
राणाजगजीतससह पाटील, विनायकराि जाधि-पाटील, अॅड. भीमराि धोंडे ,
ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे राज्य
उत्तपािन शुल्क मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"अहमदनर्र वजल्हा सामान्य रूग्िालयाच्या कॅन्टीनमध्ये बनािट दारू वनर्थमतीर्चा
व्यिसाय सरु असल्यार्चे वदनांक १५ फेब्रिारी, २०१७ रोजी वनदशभनास येिे, वजल्हा
सामान्य रुग्िालयाच्या कॅन्टीनमधील बनािट दारु सेिन केल्यामळे पांर्रमल येिील दहा
लोकांर्चा झालेला मृत्य, सदर वठकािी पोलीसांनी टाकलेल्या छाप्यात विविध कंपन्यांर्चे
बर्च, प्लास्स्टक कव्हर, वरकाम्या बाटल्या, विनर, र्चॉकलेटी फड कलर असे बनािट दारु
तयार करण्यार्चे सावहत्य जप्त करिे , र्त अने क िर्षापासून वजल्हा रुग्िालयाच्या
कॅन्टीनमध्ये िैद्यकीय अवधकारी ि पोवलसांच्या संर्नमताने सदर बनािट दारु तयार
करण्यार्चा व्यिसाय सरु असल्यामळे नार्वरकांमध्ये पसरले ली वर्ती, पवरिामी यार्ची
उच्र्चस्तरीय अवधकाऱयांमाफभत र्चौकशी करुन संबंवधतांिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवरियया."
(२)

डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री. वनतेश राणे, शरि सोनािणे, कालीिास कोळां बकर,
सरिार ताराससह, अमीन पटे ल, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, पृथ्िीराज चव्हाण, अस्लम
शेख, मो. आवरफ (नसीम) खान, प्रा. िषा गायकिाड, डॉ. सांतोष टारफे,
सिचश्री. विजय िडे ट्टीिार, बाळासाहे ब थोरात, सांग्राम थोपटे , डॉ. पतांगराि किम,
श्रीमती वनमच ला गावित, सिचश्री. सुवनल केिार, विजय औटी, सुवनल प्रभु, जयां त
पाटील, शवशकाांत सशिे , हसन मुश्रीफ, राजन साळिी, सांजय पोतनीस, अजय
चौधरी, अवजत पिार, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिचश्री. िैभि वपचड,
राणाजगजीतससह पाटील, अबु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"र्चेंबूर (मंबई) येिील सामावजक न्याय विर्ार्ामाफभत र्चालविण्यात येिा-या संत
एकनाि मलांच्या िसवतर्ृहात विद्यार्थ्यांना दे ण्यात येिा-या आहारात पाल सापडल्यार्चे
वदनांक १२ फेब्रिारी, २०१७ रोजी वनदशभनास येिे, िसवतर्ृहात परविण्यात येिा-या
जेििात यापूिीही कार्चेर्चे तकडे ि र्ोर्लर्ाय आढळल्यामळे िसवतर्ृहातील १५०
विद्यार्थ्यांनी िसवतर्ृह अधीक्षकांकडे अन्न धान्यार्चा परिठा करिाऱया कंत्राटदाराविरुध्द
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तरियारी करुनही संबंवधतांनी कोितीर्च दखल न घेिे, सामावजक न्याय विर्ार्ाद्वारे
कंत्राटदारांना आलटू न पालटू न कंत्राटे दे ण्यात येत असल्यार्चा र्ंर्ीर आरोप र्चेंबूर येिील
विद्यार्थ्यांनी करिे , झरळ, उं दराच्या लेंड्या, कार्चेर्चे तकडे ि खडे जेििात सापडत
असल्याने विद्यार्थ्यांनी शासनाकडे तरियार करुनही कंत्राटदाराविरुध्द कोितीर्च कारिाई न
होिे , अजूनही िसवतर्ृहांना र्ेसळयक्त अन्नधान्यार्चा परिठा होिे , पवरिामी
िसवतर्ृहातील विद्यार्थ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियार्ची कायभिाही
ि प्रवतवरियया."
(३)

सिचश्री. हषच िधच न सपकाळ, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय िडे ट्टीिार, अमीन
पटे ल, सुवनल केिार, अवमत िे शमुख, अब्िुल सत्तार, अमर काळे , मो.आवरफ
(नसीम) खान, कुमारी प्रवणती सशिे , श्रीमती वनमच ला गावित, प्रा. िषा गायकिाड,
अॅड. यशोमती ठाकू र, श्री.राहुल बोंद्रे, प्रा. विरें द्र जगताप, डॉ. सांतोष टारफे,
सिचश्री. जयां त पाटील, राजेश टोपे , शवशकाांत सशिे , श्रीमती विवपका चव्हाण,
सिचश्री. प्रिीप जाधि-नाईक, िैभि वपचड, डॉ. सतीश पाटील, सिचश्री. सुवनल
प्रभु, वकशोर पाटील, डॉ. राहू ल पाटील, सिचश्री. हनुमांत डोळस, हसन मुश्रीफ,
विलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरां ग बरोरा, सुवनल सशिे , एकनाथराि
खडसे-पाटील, ित्तात्रय भरणे, ज्ञानराज चौगुले, अॅड. भीमराि धोंडे , सिचश्री. राजन
साळिी, राणाजगजीतससह पाटील, तान्हाजी मुटकुळे , अस्लम शेख, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे पणन मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"राज्यात यंदा तरीर्चे विरियमी उत्पादन झाल्याने तरीर्ची आिक सरु होतार्च बाजारपेठेत
तरीर्चे दर घसरण्यार्ची झालेली सरुिात, शेतक-यांना आधारर्ूत ककमतीनसार र्ाि
वमळािा यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून सरु केलेली तरीर्ची खरे दी, एकीकडे तरीर्ची आिक
असतांना प्रशासनाने पिभ तयारी म्हिून पोत्यार्ची व्यिस्िा न केल्याने िांबविण्यात आलेली
खरे दी, खरे दी केंद्रािर पडलेले तरीर्चे ढीर्, शासनाने खरे दी केलेल्या तरीच्या र्चकाऱयार्ची
ककमत २२ कोटी ४५ लाख रुपये असून आतापयंत केिळ साडे आठ कोटीर्चे र्चकारे अदा
करण्यात येिे, तरीर्चा हमीर्ाि ५ हजार ५० रुपये असतांना शेतकऱयांना ४ हजार १००
रुपये प्रवत क्क्िटल दराने तर विकािी लार्त असल्याने शेतकऱयांर्चे होत असलेले आर्थिक
नकसान, तरीर्ची आिक िाढत असतांना शेतकऱयांना दोन-दोन वदिस खरे दी केंद्रािर
िांबून सध्दा शेतकऱयांकडू न तर खरे दी करण्याऐिजी खाजर्ी व्यापाऱयांकडू न तर खरे दी
करण्यात येत असल्यार्चे वदनांक ७ फेब्रिारी, २०१७ रोजी वनदशभनास येिे, अद्यापही तूर
संपूिभ प्रमािात विरियी झालेली नसल्यामळे नाईलाजास्ति कमी दरात व्यापाऱयांना तर
विकण्यार्ची शेतकऱयांिर आलेली िेळ ि त्याकडे शासनार्चे झालेले दलभक्ष, त्यामळे
शेतकऱयांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, त्यामळे हमी र्ािानसार शेतकऱयांकडू न तूर खरे दी
करण्याबाबत शासनाने कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवरियया."
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शासकीय विधे यके :
(अ) उच्च ि तांत्र वशक्षण मां त्र्याांचा प्रस्ताि (म.वि.स. वनयम १५४ अन्िये ) :"सन २०१६ र्चे विधानसर्ा विधेयक रियमांक ४४ – महाराष्ट्र विद्यापीठ
(वनिडिका तात्परत्या पढे ढकलिे आवि विद्यापीठ प्रावधकरिे ि इतर मं डळे
तदिभ घवटत करिे) विधे यक, २०१६ मार्े घेण्यास सर्ार्ृहार्ची अनमती वमळािी."
-----------------------------------------------------------------------------------------------(ब) विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे :(क)

सन २०१६ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्िनाथ कराड
एमआयटी विश्िशाांती विद्यापीठ विधे यक, २०१६.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्िनाि
कराड एमआयटी विश्िशांती विद्यापीठ विधे यक, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे. "
(र्) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत प्रा. विरें द्र जगताप, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्िनाि
कराड एमआयटी विश्िशांती विद्यापीठ विधे यक, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे. "
(घ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषच िधच न सपकाळ, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्िनाि
कराड एमआयटी विश्िशांती विद्यापीठ विधे यक, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ११ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे. "
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अशासकीय कािकाज
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
सात

:

अशासकीय विधे यके :(अ) पुर:स्थापनाथथ :
सन २०१७ र्चे वि.स.वि. रियमांक ५ - महाराष्ट्र अनसूवर्चत जाती, अनसूवर्चत
जमाती, विमक्त जाती, र्टक्या जमाती, इतर मार्ासिर्भ ि विशेर्ष मार्ासिर्भ
जातीर्चे प्रमािपत्र दे ण्यार्चे ि त्याच्या पडताळिीर्चे विवनयमन (सधारिा) विधे यक,
२०१७ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.
(ब) विचाराथच :
(मागील सत्रातील प्रलांवबत) :(१)

सन २०१६ र्चे वि.स.वि. रियमांक ३३ - मंबई महानर्रपावलका (सधारिा) विधेयक,
२०१६ - श्री.मां गलप्रभात लोढा, वि.स.स. याांचे.

(सिरहू विधे यके बॅलेटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या प्राथययक्रमानुसार िाखविण्यात
आली आहे त - क्रमाांक २ ते ५)
(२)

सन २०१६ र्चे वि.स.वि. रियमांक ४५ - महाराष्ट्र प्रकल्पबावधत व्यक्तींर्चे पनिभसन
(दसरी सधारिा) विधेयक, २०१६ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

(३)

सन २०१५ र्चे वि.स.वि. रियमांक ६६ - अल्पसंख्याक समाज (अत्यार्चारास प्रवतबंध)
विधेयक, २०१५ - श्री.अमीन पटे ल, वि.स.स. याांचे.

(४)

सन २०१६ र्चे वि.स.वि. रियमांक १२ - महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सधारिा, वनमूभलन ि
पनर्थिकास) विधेयक, २०१६ - श्री.सुवनल प्रभु, वि.स.स. याांचे.

(५)

सन २०१६ र्चे वि.स.वि. रियमांक ५२ - महाराष्ट्र प्रकल्पबावधत व्यक्तींर्चे पनिभसन
(र्चौिी सधारिा) विधेयक, २०१६- श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

विधान भिन,
मंबई,
वदनांक : १६ मार्चभ, २०१७

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सवर्चि,
महाराष्ट्र विधानसर्ा.

