असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
बुधिाि, रिनाांक ५ एरप्रल, २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)

एक

:

प्रश्नोत्तिे .

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१)

साांस्कृ रतक कायय
मां त्री

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकास मंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये पयय टन ि साांस्कृ रतक कायय रिभागाचा
सि २०११-२०१२ ि २०१२-२०१३ या वित्तीय
िर्षातील योजिेत्तर योजिांिरील िैधाविक विकास
मंडळविहाय (अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खर्चार्चा
तपशील सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(२)

मरहला ि बाल
रिकास मां त्री

:

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षि आयोगार्चा
सि २०१४-२०१५ या िर्षार्चा िार्षर्षक अहिाल
सर्ागृहासमोर ठे ितील.

तीन

:

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

चाि

:

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

श्री.गोपालिास अग्रिाल, रि.स.स. तातडीच्या ि साियजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"वबरसी (वज.गोंवदया) येथील विमाितळ विस्तारीकरि ि त्या वठकािी िॅशिल
फ्लाईंग रेनिग इन्सन्स्िियूि स्थापि करण्याकवरता ४०७.४१ हे .आर. शासकीय जमीि तसेर्च
१४२.०८ हे .आर खाजगी जवमि संपावदत करुि र्ारतीय विमािपत्ति प्रावधकरिाला
हस्तांतवरत करण्यात येिे, संपादित जदिनीिधील एकूण ४४ घरे सुध्िा संपादित करण्यात
येणे, महाराष्ट्र प्रकल्पबावधत व्यक्तींर्चे पुिभिसि अवधवियमातील तरतुदीिुसार विगभवमत
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केलेल्या िविि अवधसूर्चिे प्रमािे बावधत पवरमंडळामध्ये मौजा वबरसी, विलवमली, कामठा,
परसिाडा, खावतया, मागभ रा ि र्ादुिोला या गािांर्चा समािेश करण्यात येिे , सदर
प्रकल्पासंदर्ात महाराष्ट्र पुिभिसि प्रावधकरिाच्या १५ व्या बैठकीत मंजूर िालेल्या
पुििभसि योजिेिुसार अद्यापपािेतो कोितीही कायभिाही करण्यात ि येिे, र्ारतीय
विमािपत्ति प्रावधकरि, वबरसी विमाितळ, गोंवदया यांिी मंजूर योजिेिुसार
प्रकल्पग्रस्तविहाय दे य रक्कम पवरगवित करुि पुििभसि आराखडा वजल्हावधकारी, गोंवदया
यांिी शासिास सादर करुिही सदर आराखडा शासिस्तरािर प्रलंवबत असिे , सदर
प्रकल्पग्रस्तार्चे पुििभसि ि ि प्रकल्पबावधतांिा योग्य िुकसाि र्रपाई दे ण्याबाबत शासिािे
तातडीिे कराियार्ची कायभिाही ि उपाययोजिा."
(२)

श्री.प्रताप सिनाईक, रि.स.स. तातडीच्या ि साियजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"ठािे शहर आवि वमरा र्ाईंदर या दोन्ही महािगरांर्ची शहरीकरिामुळे प्रर्चंड िाािारी
लोकसंख्या, त्यामुळे होिारी िाहतूक कोंडी, अपुरा रस्ता, अपघातांर्चे प्रमाि ि िााते
प्रदुर्षि लक्षात घे ता पयायी व्यिस्था म्हिूि जलिाहतूकीकडे पावहले जािे,ठािे
वजल्हयातील प्रमुख शहरांिा िाहतुकीच्या माध्यमातूि एकमेकांिा जोडण्यासाठी रे ल्िे ि
एसिी वशिाय दुसरे कोितेही साधि िसिे , वरक्षा,िॅ क्सी अथिा खाजगी िाहिािे प्रिास
करिे सिभसामान्यांिा परिडत िसिे , एमएमआरडीएिे मुंबई ि ठािे वजल्यात
कल्याि,िसई,िाशी असा ठािे खाडीर्चा विस्तार लक्षात घे ऊि जलिाहतूकीसाठी मागभ
सूर्चवििे , त्यामध्ये ठािे शहरातूि मुंबई,र्ाईंदर,वमरा रोड ि बोरीिलीकडे जािाऱ्या असंख्य
िागवरकांिा यार्चा फायदा व्हािा यासाठी ठािे -कोलशेत- गायमुख र्ाईंदर खाडी मागे -िसईगोराई-बोरीिली हा मागभ समाविष्ट्ि करण्यार्ची आिश्यकता, गायमुख येथे ठािे महापावलका
आवि मेरीिाईम बोडाच्या संकल्पिेिुसार ि बोडार्चे सहयोगािे जे ट्टी बांधण्यार्चे सुरु केलेले
काम, त्यार्चप्रमािे र्ाईंदर येथील ििघर खाडी वकिारी ठािे महािगरपावलका ि वमरार्ाईंदर महािगरपावलकेिे मेरीिाईम बोडाच्या सहाय्यािे जेट्टी बांधण्यार्ची तातडीिे सुरुिात
करण्यार्ची विकड, जेिेकरुि या तीिही शहरांव्यवतवरक्त घोडबंदर मागािरील तसेर्च मुंबई
ि गुजरातमधील िाहतूकीसाठी र्चांगला पयाय उपलब्ध होिे , याबाबत जितेकडू ि ि
लोकप्रवतिीधींकडू ि होत असलेली मागिी, याबाबत शासिार्चे िालेले दुलभक्ष, याबाबत
शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि शासिार्ची प्रवतविया."
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सियश्री.प्रशाांत ठाकू ि, समीि कुणािाि, अॅड. आरशष शेलाि, श्रीमती मरनषा
चौधिी, रि.स.स. तातडीच्या ि साियजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे ग्रामरिकास
मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :“मौजे कामोठे (ता.पििेल, वज.रायगड) येथील ग्रामपंर्चायतीमध्ये सि २०१३२०१४,२०१४-२०१५ या कालािधीत िालेल्या गैरव्यिहारास कामोठे ग्रामपंर्चायतीर्चे
तत्कालीि सरपंर्च आवि ग्रामविकास अवधकारी जबाबदार असल्यार्चे विर्ागीय आयुक्त
यांिा सादर केलेल्या अहिालात िमूद केलेले असिे, सदर गैरव्यिहार प्रकरिी कामोठे
ग्रामपंर्चायतीर्चे तत्कालीि सरपंर्च ि ग्रामविकास अवधकारी यांच्या विरूद्ध फौजदारी गुन्हा
दाखल करण्यार्चे आदे श मुख्य कायभकारी अवधकारी यांिी गिविकास अवधकारी, पंर्चायत
सवमती यांिा वद.१० फेब्रुवारी,२०१७ रोजी िे णे, िव्यािे स्थापि िालेल्या पििेल
महािगरपावलका हद्दीत समाविष्ट्ि असलेल्या कामोठे ग्रामपंर्चायतीमध्ये तसेर्च अिेक
ग्रामपंर्चायतीमध्ये विकास कामांच्या िािाखाली प्रत्यक्ष कामे ि करता कामे केल्यार्चे
दाखिूि आर्षथक गैरव्यिहार केल्यार्चे उघडकीस येिे, कामोठे ग्रामपंर्चायतीच्या आर्षथक
गैरव्यिहारार्ची लार्चलुर्चपत प्रवतबंधक विर्ागामाफभत सखोल र्चौकशी करण्यार्ची
आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि शासिार्ची प्रवतविया.”

(४)

सियश्री हसन मुश्रीफ, प्रकाश आरबटकि, अॅड िाहुल कुल, रि.स.स. तातडीच्या ि
साियजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पयाििण मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"केंद्रीय प्रदुर्षि वियंत्रि मंडळािे २९ राज्ये ि ६ केंद्रशासीत प्रदे शातील िद्यासंदर्ात
केलेल्या सिेक्षिात महाराष्ट्र राज्यातील िद्यांर्चे र्वितव्य धोक्यात असल्यार्चा वदलेला
इशारा, यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील ४९ िद्यांर्चा समािेश असूि यामध्ये िेिा, िैिगंगा,
गोदािरी, र्ीमा, कृष्ट्िा, उल्हास, कंु डवलका, तापी, वगरिा, पंर्चगं गा, िीरा, र्चंद्रर्ागा, वमठी,
कोयिा, अंबा, इंद्रायिी, पुिा, सावित्री, अशा अिेक िद्यांमधील असिाऱ्या प्राििायूच्या
गुिित्तेिुसार १ ते ५ या िगभिारी मध्ये समािेश करिे, ३० वमलीग्राम प्राणवायू असल्यास
िगभ १, २० ते ३० वमलीग्रॅ म प्राििायू असल्यास िगभ २ तर १० ते २० वमलीग्रॅम प्राििायू
असेल तर ३ अशा पद्धतीिे केलेली िगभिारी, राज्यातील ४६ मोठ्या शहरांपैकी ३५ शहरे
ही अगदी िदीजिळ असल्यामुळे िदीमधील प्रदुर्षिामुळे िागरीकांच्या आरोग्यार्चा विमाि
िालेला गंर्ीर प्रश्ि, यािर उपाययोजिा म्हिूि िद्या शुध्दीकरिार्चा एक कलमी कायभिम
राबविण्यासाठी शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि शासिार्ची प्रवतविया."
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(रिनाांक २९ माचय , २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशयरिण्यात आलेला
पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेला सभागृह नेते याांचा प्रस्ताि)
पाच

:

सभागृह ने ते याांचा प्रस्ताि –
र्ारताच्या माजी पंतप्रधाि र्ारतरत्ि स्िगीय श्रीमती इंवदराजी गांधी यांच्या जन्मशताब्दी
िर्षाविवमत्त, सन्माििीय पद्मविर्ूर्षि श्री.शरदर्चंद्रजी पिार, खासदार, माजी मुख्यमंत्री ि माजी
केंद्रीय मंत्री यांच्या संसदीय कारवकदीस ५० िर्षे पूिभ िाल्याबद्दल तसेर्च महाराष्ट्र विधािसर्े र्चे
जेष्ट्ठ सन्माििीय सदस्य, माजी मंत्री ि माजी विरोधी पक्ष िेते श्री.गिपतराि दे शमुख यांच्या
संसदीय कारवकदीला ५५ िर्षे पूिभ िाल्याबद्दल त्यांच्या कायार्चा गौरि करण्याबद्दलच्या
प्रस्तािािर र्चर्चा.

सहा

:

शासकीय रिधे यके :
(अ) पुि:स्थापनाथय :सि २०१७ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक २७ – संजय घोडाित विद्यापीठ,
कोल्हापूर विधे यक, २०१७.
-----------------------------------------------------------------------------------------------(ब) विधानसभेने संमत केलेले विधे यक महाराष्ट्र विधानसभा वनयमातील वनयम
१४१(१) अन्िये पुन्हा संमत करणे :-

सि २०१६ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक ५४ – महाराष्ट्र वििाअिुदावित
खाजगी व्यािसावयक शैक्षविक संस्था (प्रिेश ि शुल्क यांर्चे विवियमि) (सुधारिा)
विधेयक, २०१६.
------------------------------------------------------------------------------------------------(क) रिचाि, खां डश: रिचाि ि सांमत किणे :(१)

(क)

सन २०१७ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक २४ – महािाष्ट्र रिधानमां डळ
सिस्य (रनिहय ता िूि किणे) (सुधािणा) रिधे यक, २०१७.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे िहाराष्ट्र दवधानसभा दवधे यक िमांक २४ – महाराष्ट्र
विधािमंडळ सदस्य (विरहभ ता दूर करिे) (सुधारिा) विधेयक, २०१७
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दवधानपदरषिे ची सहिती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ४३ सिसयांच्या संयुक्त
सदितीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा िदहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िे ऊन
दवचारार्थ पाठदवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(२)

(क)

सन २०१७ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक २५ - रिश्िकमा रिद्यापीठ
रिधे यक, २०१७.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे िहाराष्ट्र दवधानसभा दवधे यक िमांक २५ - विश्िकमा
विद्यापीठ विधे यक, २०१७ दवधानपदरषिे ची सहिती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ४३
सिसयांच्या संयुक्त सदितीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा िदहन्यांच्या आत सािर
करण्याचा अनुिेश िे ऊन दवचारार्थ पाठदवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(३)

(क)

सन २०१७ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक २६ - रडएसके िल्डय रिद्यापीठ
रिधे यक, २०१७.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे िहाराष्ट्र दवधानसभा दवधेयक िमांक २६ - वडएसके िल्डभ
विद्यापीठ विधे यक, २०१७ दवधानपदरषिे ची सहिती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ४३
सिसयांच्या संयुक्त सदितीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा िदहन्यांच्या आत सािर
करण्याचा अनुिेश िे ऊन दवचारार्थ पाठदवण्यात यावे."
रिधान भिन,
मुंबई,
वदिांक : ३ एवप्रल, २०१७

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधाि सवर्चि,
महाराष्ट्र विधािसर्ा.
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