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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक ३ ऑगस्ट, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) महसलू मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मयादित, पुणे यांचा 
सन २०१५-२०१६ या वर्षाचा ते्रपन्नावा वार्षर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उच्च ि तांत्र विक्षण 
मांत्री 

:  सादवत्रीबाई फुले पुणे दवद्यापीठ, पुणे यांचा सन 
२०१५-२०१६ या वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) जलसांपिा मांत्री :  महाराष्ट्र कृष्ट्ण खोरे दवकास महामंडळ, पुणे यांचा 
सन २०१५-२०१६ या वर्षाचा वार्षर्षक लेखे व 
त्यावरील महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१) महाराष्ट्र 
यांचा अलग लेखापरीक्षण अहवाल व अनुपालन 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

       
 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा तेविसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 
 

चार : अशासकीय सिस्याांची विधेयके ि ठराि याबाबत सवितीचे प्रवतितृ्त सादर करणे. 
 

पाच : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

सहा : औवचत्याचे मदेु्द. 
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सात : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 
 

 

 

 

   (विनाांक २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात ििशविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 
 

  (१) सिशश्री. वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, 
िविकाांत शििे, सांिीप नाईक, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, नरहरी 
विरिाळ, पाांडुरांग  बरोरा, िैभि वपचड, सरेुि लाड, वकसन कथोरे, कालीिास 
कोळांबकर, अमीन पटेल, अस्लम िेख, मो. आवरफ नसीम खान, प्रा.िर्षा 
गायकिाड, श्री अब ु आिमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

        “मंुबईला जोडणा-या पूवव ्तुगती महामागावरील ठाणे व मुलंुड िर्यान रे्वे ुळळावर 
उभारण्यात आले्या पुलाच्या स्लॅबचे दसमेंट दनखळलेले असून सिरचा पूल धोकािायक 
स्स्ितीत अस्याचे माहे जुलै, २०१७ मध्ये दनिशवनास येणे, मंुबई आदण ठाणे शहरासह 
राज्यातील इतर भाग आदण गुजरात, मध्यप्रिेश व इतर परराज्यांना जोडणारा कोपरी पुल 
अत्यंत महत्वाचा असून वाहनसंख्येचा दवचार के्यास या पदरसरात वाहतुकीची दनमाण 
झालेली गंभीर समस्या, मंुबईहून येणारा व जाणारा पूवव ्तुगती महामागव ८ पिरी असतांना 
कोपरी पुल मात्र चारच पिरी असणे, या पुलावुळन िररोज दकमान एक लाख वाहने ये-जा 
करत असुन पुलाच्या खालून लाखो प्रवाशांना घेऊन रे्वे लोकलची वाहतुक सुुळ असणे, 
महाड येिील सादवत्री निीवरील पुल कोसळून झाले्या अपघाताचा दवचार करता कोपरी 
येिील पुल रे्वे ुळळावर कोसळ्यास गंभीर पदरस्स्िती दनमाण होण्याची शक्यता 
असतांना प्रशासनाचे त्याकडे होत असलेले िलुवक्ष, सिर पुलाचे ुंळिीकरण व पुनबांधणी 
तातडीने करण्याबाबत लोकप्रदतदनधी, सामादजक संघटनांनी शासनाकडे केले्या मागण्या, 
शासनाचे त्याकडे होत असलेले िलुवक्ष, पदरणामी लाखो वाहनचालकांबरोबरच 
नागरीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, सिर प्रकरणी शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही 
आदण शासनाची प्रदतदिया.” 
 

  (२) श्री.भाऊसाहेब काांबळे, ॲङ त्रयांबक वभसे, सिशश्री. अवमत िेिमखु, विनायकराि 
जाधि-पाटील, बसिराज पाटील, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, ज्ञानराज चौगलुे, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मित ि पनुिशसन मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :-  
 

       "लातुर दज्हयात माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर, २०१६ मध्ये झाले्या अदतवृष्ट्टीमुळे, 
मांजरा, रेणा, तेरणा, आदि नियांना तसेच ओढे ना्यांना आले्या पुरामुळे शेतीचे व 
साववजदनक मालमत्तचे झालेले नुकसान, श्रीरामपूर (ता.राहुरी,दज.अहमिनगर) येिील 



 

3-Aug-17    10:57 

3 

शेतकऱयांनी सन २०१६ च्या खरीप हंगामातील दपक दवमा हप्ता भरलेला असतांना 
अदतवृष्ट्टीमुळे व इतर कारणांमुळे नुकसान झाले्या दपकांचे कृर्षी व महसुल दवभागामाफव त 
पंचनामे कुळन दनयमानुसार ४० दिवसांत शेतक-यांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय दपक दवमा 
योजनेअंतगवत नुकसान भरपाई िेण्याची तरतूि असतांना कंपनीने अद्यापही नुकसान भरपाई 
न िेणे, शेतक-यांचे १०० टक्के नुकसान ग्राहय धुळन सरसकट नुकसान भरपाई िेण्याचे व 
ज्या शेतक-यांनी दपक दवमा भरला नाही त्यांनाही दपक दवमा रक्कमेत ५० टक्के रक्कम 
नुकसान भरपाई ्हणून िेण्याचे शासनाने आश्वासन िेऊनही त्याची अंमलबजावणी न 
होणे, दवमा कंपनीने ड्रोनद्वारे  दनयमबाहय पंचनामे करणे, NDRF अंतगवत मित दमळत 
नस्यामुळे शेतकऱयांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, परिणामी महसुल व कृर्षी दवभागाने 
केले्या पंचना्याच्या आधारे सन २०१६ च्या खरीप हंगामातील दपक दवमा नुकसान 
भरपाई व नैसदगक आपत्ती अंतगवत मित िेण्याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व 
प्रदतदिया." 
 

  (३) सिशश्री. जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, सरेुि लाड, विलीप िळसे-पाटील, अवजत 
पिार, िविकाांत शििे, पाांडुरांग बरोरा, िैभि  वपचड, श्रीमती विवपका चव्हाण, 
सिशश्री. वकसन कथोरे, सांजय केळकर, सांिीप नाईक, बळीराम वसरसकार, 
राणाजगजीतशसह पाटील, विपक  चव्हाण, अब् िलु सत्तार, हसन मशु्रीफ, डॉ. सतीि 
पाटील, सिशश्री. हनमुांत डोळस, ित्तात्रय भरणे, राहुल जगताप, राजेि टोपे, राहुल 
मोटे, राहुल कुल, बाळासाहेब पाटील, सवुनल शििे, अॅड. भीमराि धोंडे, श्री. सांतोर्ष 
िानिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सािशजवनक 
आरोग्य मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "राज्यातील दज्हा ुळग्णालय, ग्रामीण ुळग्णालय व प्रािदमक आरोग्य कें ्ात आरोग्य 
दवभागाने सन २०१६-२०१७ मध्ये कें ्ीय स्तरावर श्वान िंशावरील लसीची खरेिी न 
के्यामुळे या लसीचा मोठया प्रमाणात तुटवडा दनमाण झाला अस्याचे नुकतेच 
दनिशवनास येणे, राज्यात सुमारे अडीच लाख श्वानिंशाच्या घटना घडत असून त्यासाठी 
सुमारे १२ लाख वायलची खरेिी करण्यात येणे, शासनाकडून स्िादनक पातळीवर ही लस 
१३७ प्रदतवायल या िराने खरेिी करणे, भारत बायोटेक कंपनी हीच लस १२६ ुळपये 
प्रदतवायल िराने उपलब्ध कुळन िेण्यास तयार असतांनासुध्िा ही लस त्या कंपनीकडून 
खरेिी करण्यात न येणे, त्यामुळे शासनाचे लाखो ुळपयांचे होत असलेले नुकसान, 
पदरणामी दनदविा मागवून श्वानिंशावरील लसीची खरेिी करण्याबाबत शासनाने 
करावयाची कायववाही व प्रदतदिया."  
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आठ : िासकीय विधेयके : 
 
 

 

 

 
 

  (अ) परु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१७ चे दवधानसभा दवधेयक िमांक ४९ - महाराष्ट्र मु्ांक (िसुरी 
सुधारणा) दवधेयक, २०१७. 
 

   (२) सन २०१७ चे दवधानसभा दवधेयक िमांक ५० - महाराष्ट्र जमीन महसूल संदहता 
(दतसरी सुधारणा) दवधेयक, २०१७. 
 

 

 
 

 

  (ब) विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

 

 
 

 

  (१) (क) भािताच्या संरिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आरण महािाष्ट्र रिधानसभा 
रनयम १५९ (२) अन्िये सववश्री दवजय वडेट्टीवार, अदमन पटेल, हर्षववधवन सपकाळ, 
प्रा.वीरें् जगताप, सववश्री शदशकांत शशिे, अदजत पवार, भास्कर जाधव, दजतें् 
आव्हाड, संजय किम, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ, अबु आजमी, 
डॉ.सतीश पाटील, सववश्री ओमप्रकाश उफव  बच्चू कडू, सुरेश लाड, राहुल मोटे, 
दिपक चव्हाण, श्रीमती दिपीका चव्हाण, सववश्री जयित्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, 
पांडुरंग बरोरा, हनुमंत डोळस, वैभव दपचड, बाळासाहेब पाटील, जयंत पाटील, 
सुनील केिार, राणाजगदजतशसह पाटील, रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

     "ही रिधानसभा सन २०१७ चा महािाष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ – महाराष्ट्र कृदर्ष 
उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ नापसंत किते." 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम िेख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृदर्ष 
उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील 
प्ररतिृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ 
पाठरिण्यात यािे." 
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   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृदर्ष 
उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील 
प्ररतिृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ 
पाठरिण्यात यािे." 

 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृदर्ष 
उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील 
प्ररतिृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ 
पाठरिण्यात यािे." 

 

   (च) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार्ष उफश  पांवडतिेठ 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृदर्ष 
उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील 
प्ररतिृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ 
पाठरिण्यात यािे." 

 

    (छ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृदर्ष 
उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील 
प्ररतिृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ 
पाठरिण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  (२) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – महाराष्ट्र धारण जवमनींचे 
तकुडे पाडण्यास प्रवतबांध करण्याबाबत ि त्याांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम िेख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र धारण 
जदमनींचे तुकडे पाडण्यास प्रदतबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण 
करण्याबाबत (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील प्ररतिृत्त सहा 
मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ पाठरिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र धारण 
जदमनींचे तुकडे पाडण्यास प्रदतबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण 
करण्याबाबत (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील प्ररतिृत्त सहा 
मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ पाठरिण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार्ष उफश  पांवडतिेठ 

पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र धारण 
जदमनींचे तुकडे पाडण्यास प्रदतबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण 
करण्याबाबत (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील प्ररतिृत्त सहा मरहन्यांच्या 
आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ पाठरिण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 

जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र धारण 
जदमनींचे तुकडे पाडण्यास प्रदतबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण 
करण्याबाबत (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ११ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील प्ररतिृत्त सहा मरहन्यांच्या 
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आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ पाठरिण्यात यािे." 
 

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

  (३) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४७ – महाराष्ट्र जमीन महसलू 
सांवहता आवण महाराष्ट्र जमीन महसलू (जवमनीच्या िापराचे रुपाांतर ि 
अकृवर्षक आकारणी) वनयम (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम िेख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४७ – महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संदहता आदण महाराष्ट्र जमीन महसूल (जदमनीच्या वापराचे ुळपांतर व 
अकृदर्षक आकारणी) दनयम (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील प्ररतिृत्त 
सहा मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ पाठरिण्यात यािे." 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४७ – महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संदहता आदण महाराष्ट्र जमीन महसूल (जदमनीच्या वापराचे ुळपांतर व 
अकृदर्षक आकारणी) दनयम (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील प्ररतिृत्त 
सहा मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ पाठरिण्यात यािे." 
 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४७ – महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संदहता आदण महाराष्ट्र जमीन महसूल (जदमनीच्या वापराचे ुळपांतर व 
अकृदर्षक आकारणी) दनयम (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ रिधानपरिषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ११ सदस्यांच्या संयुक्त सरमतीकडे त्याििील प्ररतिृत्त 
सहा मरहन्यांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन रिचािार्थ पाठरिण्यात यािे." 

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

 

 
 

 

 
 

  (क) विधानसभेने संित केलेले विधेयके िहाराष्ट्र विधानसभा वनयिातील वनयि 
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१४१(१) अन्िये पनु्हा संित करणे :- 
 

   (१) सन २०१७ चे महािाष्ट्र रिधानसभा रिधेयक िमांक २ – मंुबई महानगरपादलका 
आदण महाराष्ट्र महानगरपादलका (सुधारणा) दवधेयक, २०१७. 
 
 

   (२) सन २०१७ चे दवधानसभा दवधेयक िमांक ४ – मंुबई महानगरपादलका, महाराष्ट्र 
महानगरपादलका आदण महाराष्ट्र नगर पदरर्षिा, नगर पंचायती व औद्योदगक नगरी 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१७. 
 
 

   (३) सन २०१७ चे दवधानसभा दवधेयक िमांक १० – भारतीय भागीिारी (महाराष्ट्र 
सुधारणा) दवधेयक, २०१७. 
 

    
नऊ : सिशश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप 

िळसे-पाटील, डॉ. पतांगराि किम, िविकाांत शििे, विजय िडेट्टीिार,  वजतेंद्र आव्हाड, 
बाळासाहेब थोरात, अब्िलु सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री हसन 
मशु्रीफ, सवुनल केिार, सांिीप नाईक,  गोपालिास अग्रिाल, मो.आवरफ नसीम खान, 
सरेुि लाड, अवमत िेिमखु, विलीप सोपल, वङ एस. अवहरे, राणाजगवजतशसह पाटील, 
ॲड. यिोमती ठाकूर, सिशश्री बबनराि शििे, मधकुरराि चव्हाण, राहुल मोटे, 
डी.पी.सािांत, कावलिास कोळांबकर, वििेंद्रशसह भोसले, बसिराज पाटील, राजेि टोपे, 
िसांतराि चव्हाण, ित्तात्रय भरणे, अवमन पटेल, बाळासाहेब पाटील, के.सी.पाडिी, 
कुणाल पाटील, सांग्राम जगताप, कािीराम पािरा, श्रीमती विवपका चव्हाण, 
सिशश्री.हर्षशिधशन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, वनतेि राणे, विजय भाांबळे, िैभि वपचड, अमर 
काळे, पाांडुरांग बरोरा, अवमत िनक, रणवजत काांबळे, श्रीमती अवमता चव्हाण, डॉ सांतोर्ष 
टारफे, सिशश्री िेख अवसफ िेख रविि, श्रीमती वनमशला गािीत, श्री.अस्लम िेख,       
प्रा. िर्षा गायकिाड, सिशश्री सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, त्रयांबक वभसे, कु. प्रवणती 
शििे, सिशश्री वसध्िाराम म्हेते्र, भारत भालके, जयकुमार गोरे, पांकज भजुबळ, प्रविप 
जाधि-नाईक, विपक चव्हाण, वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :  
     
      "राज्यात मंत्रालयीन दवभागामध्ये १२०० योजना कायवरत असणे, कें ् शासनाच्या 
धतीवर राज्य शासनाने आर्षिक काटकसरीच्या नावाखाली व दनती आयोगाने िोन वर्षापूवी 
केले्या दशफारशीनुसार कें ् शासनाने राज्याला दि्या जाणाऱया १०० टक्के अनुिानाच्या ६६ 
योजना कमी कुळन त्या २८ वर आणणे, यावर्षी पशुसंवधवन, िगु्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, 
गृह, उजा, कामगार व नगरदवकास इत्यािी दवभागाच्या ७६ योजना वगळण्यात येणे, 
राज्याच्या दनयोजन दवभागाने काही योजना बंि करणे अिवा त्यांचे एकदत्रकरण करून यािी 
तयार करणे, कृर्षी आदण उजा दवभागाने योजना बंि करण्यात घेतलेला पुढाकार, राज्यातील 
शेतकऱयांना जाहीर केलेली कजवमाफी व शासकीय कमवचाऱयांना द्याव्या लागणाऱया सातव्या 
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वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी या पाश्ववभुमीवर राज्याच्या महसुलात घट होणार अस्याने 
शासकीय खचात ३० टक्के कपात कुळन शासनाने एकप्रकारे काटकसरीची आणीबाणी जाहीर 
के्याने राज्याच्या दवकास कामांना/योजनांना बसलेली खीळ, अिवसंक्पात केलेली 
दवकासदनधीची ५० टक्के रक्कमिेखील माचवअखेर खचव न झा्याची बाब दनिशवनास येणे, 
पदरणामी राज्य प्रगतीपिावर जाण्याऐवजी अधोगतीकडे वाटचाल करीत अस्याची दनमाण 
झालेली दभती, दवदवध दवभागाच्या योजना बंि करण्याचा शासनाने लावलेला सपाटा, यामुळे 
राज्यातील शेतकऱयांच्या मनात दनमाण झालेला असंतोर्ष, शासनाने याप्रकरणी करावयाची 
कायववाही व उपाययोजना." 

 

िहा : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :-  
 

 

 

   (मांगळिार, विनाांक १ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या बलॅटव्िारे ठरविण्यात आलेल्या ि 
प्राथम्यक्रमानसुार ििशविण्यात आलेल्या सचूना) (सचूना क्र. १ ि २) 
 
 

  (१) श्री.नरेंद्र पिार, वि.स.स पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 

     "क्याण डोंदबवली महापादलका के्षत्रातील आधारवाडी येिील कचरा के्षपणभूमीची 
क्षमता संप्याने ती शास्त्रोक्त पध्ितीने बंि करण्याचे आिेश िोन वर्षापूवी मा. उच्च 
न्यायालयाने िेऊनही अद्याप कोणतीच कायववाही न होणे, सुवणव जयंती नगरोत्िान 
योजनेंतगवत तब्बल ४४ कोटी ुळपयांचे अनुिान िेऊन त्यामध्ये महानगरपादलकेने अधा 
दहस्सा भुळन सुमारे १७ कोटी ुळपये खचव कुळन कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी १२५ 
वाहने खरेिी करणे, तसेच उंबडे येिील २७ कोटी ुळपये खचव कुळनही कचरा दवघटन 
प्रक्प सुुळ करण्यात न आ्याने खचव वाया जाणे, महापादलकेने उंबडे येिे पुन्हा हाच 
प्रक्प राबदवण्यासाठी ६० कोटी ुळपयांच्या दवकास आराखडयास सववसाधारण सभेने 
मंजुरी िेऊन शासनाकडे पाठदवणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व प्रदतदिया." 
 

 

  (२) डॉ.िेिराि होळी, वि.स.स पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 
      "गडदचरोली दज्यात मामा तलावांची संख्या मोठया प्रमाणावर असणे, दज्यात 
पावसाचे प्रमाण िेखील मोठया प्रमाणावर असणे, मात्र या पाण्याचा व तलावांचा शेती व 
शसचनाकदरता बारमाही उपयोग होत नस्याचे दनिशवनास येणे,  शेतकऱयांच्या दहतासाठी 
व दज्याच्या दवकासासाठी  छत्तीसगडच्या धतीवर मामा तलावांमध्ये बारमाही पाण्याची 
सोय करण्याची आवश्यकता, मामा तलावांचे खोलीकरण, गावांतील ना्यांचे पाणी 
तलावांमध्ये सोडणे यासारखी कामे झा्यास शसचन क्षमता वाढण्यास मित दमळणे 
आवश्यक असणे, शासनाने या सवव मामा तलावांवर बारमाही पाण्याची सोय उपलब्ध 
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करून िेण्यासंिभात तातडीने दनणवय घेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायववाही व उपाययोजना." 

    
 

 

 
 

विधान भिन, 
मंुबई, 
दिनांक : २ ऑगस्ट, २०१७. 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सदचव, 

 महाराष्ट्र दवधानसभा. 
 


