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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक ४ ऑगस्ट, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 
 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 
 

  (ब) अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी क्रमाांि ३१३ ते ३२५ सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
 

 
 

िोन : कागिपत्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   आवििासी विकास  
मांत्री 

:  कवदभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आदेश, २०११ मधील कनयम ८ 
अन्वये आवििासी विकास विभागाचा सन 
२०१५-२०१६ या कवत्तीय वर्षातील योजनेत्तर व 
योजनाांतगभत योजनाांवरील वैधाकनि कविास 
मांडळकनहाय (अकवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभागृहासमोर ठेवतील. 

       
 

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

चार : औवचत्याचे मदेु्द. 
 
 

पाच : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

 
 
 

 

   (विनाांक ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 

 

  (१) सिशश्री. जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, सरेुश लाड, विलीप िळसे-पाटील, अवजत 
पिार, शवशकाांत शशिे, 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. सतीश 
पाटील, सिशश्री. हनमुांत डोळस, ित्तात्रय भरणे, राहुल जगताप, राजेश टोपे, राहुल 
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मोटे, ॲड.राहुल कुल, बाळासाहेब पाटील, सवुनल शशिे, अॅड. भीमराि धोंडे,      
श्री. सांतोष िानिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
सािशजवनक आरोग्य मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "राज्यातील कजल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व प्राथकमि आरोग्य िें द्रात आरोग्य 
कवभागाने सन २०१६-२०१७ मध्ये िें द्रीय स्तरावर श्वान दांशावरील लसीची खरेदी न 
िेल्यामेळे या लसीचा मोठया प्रमाणात तेटवडा कनमाण झाला असल्याचे नेितेच 
कनदशभनास येणे, राज्यात सेमारे अडीच लाख श्वानदांशाच्या घटना घडत असून त्यासाठी 
सेमारे १२ लाख वायलची खरेदी िरण्यात येणे, शासनािडून स्थाकनि पातळीवर ही लस 
१३७ प्रकतवायल या दराने खरेदी िरणे, भारत बायोटेि िां पनी हीच लस १२६ रुपये 
प्रकतवायल दराने उपलब्ध िरुन देण्यास तयार असताांनासेध्दा ही लस त्या िां पनीिडून 
खरेदी िरण्यात न येणे, त्यामेळे शासनाचे लाखो रुपयाांचे होत असलेले नेिसान, 
पकरणामी कनकवदा मागवून श्वानदांशावरील लसीची खरेदी िरण्याबाबत शासनाने 
िरावयाची िायभवाही व प्रकतकक्रया."  

 

  (२) सिशश्री.राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आवबटकर, डॉ. सवुजत वमणचेकर, सिशश्री. चांद्रिीप 
नरके, सत्यजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
          "िोल्हापूर कजल्यातील श्री अांबाबाईला घागरा-चोलीचा वेश पकरधान िरण्यात 
आल्यामेळे भाकवि आकण श्रीपूजि याांच्यात कनमाण झालेला सांघर्षभ, श्री अांबाबाई मांकदर 
पेजारी हटाव सांघर्षभ सकमतीने कजल्हाकधिारी, िोल्हापूर याांना पांढरपूर, कशडी, तेळजापूर 
येथील मांकदराप्रमाणे श्री अांबाबाई मांकदरातील हक्िदार पेजारी याांना िाढून बहेजन 
समाजातील सेकशकक्षत पेजा-याांची मेलाखत व लेखी पकरके्षद्वारे वेतनावर कनयेक्ती िरुन 
आकण कवद्यमान पेजा-याांना १५ कदवसाांत मांकदर प्रवेश बांद िरावा अशी कनवेदनाद्वारे िेलेली 
मागणी, यासांदभात पांढरपूर देवस्थानच्या धतीवर िरवीर कनवाकसनी श्री अांबाबाई मांकदरात 
वेतनावर पेजारी नेमण्याबाबत कजल्हाकधिा-याांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने माहे जून, 
२०१७ मध्ये सकमती स्थापन िरुन तीन मकहन्यात अहवाल सादर िरण्याचे कदलेले आदेश, 
श्री अांबाबाई देवास्थाांनामध्ये िोटयवधी रुपयाांचा गैरव्यवहार होत असताांनाही यािडे 
शासनाचे होत असलेले दलेभक्ष, पश्श्चम महाराष्ट्रातील िोल्हापूर, साांगली, व ससधेदगेभ 
कजल्हयातील देवस्थाांनामध्ये िोटयवधी रिमेचा गैरव्यवहार झाल्याप्रिरणी सीआयडी 
मार्भ त चौिशी िरण्याचे शासनाने एि वर्षापूवी आश्वासन देऊनही िोणतीच िायभवाही 
िरण्यात न येणे, पकरणामी भाकविाांमध्ये कनमाण झालेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने 
िरावयाची िायभवाही व प्रकतकक्रया." 

  (३) कु.प्रवणती शशिे, ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षण मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :- 
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      "सोलापूर येथील शासिीय तांत्रकनिेतन पदकविा अभ्यासक्रम हा टप्या-टप्प्याने  बांद 
िरण्याचा घेण्यात आलेला कनणभय, शासिीय तांत्रकनिेतन बांद न िरता त्याच कठिाणी 
उपलब्ध असलेल्या ३२ एिर जागेत शासिीय अकभयाांकत्रिी महाकवदयालय सेरु िरण्याची 
नागकरिाांची होत असलेली मागणी, या भागातील कवदयार्थ्यावर शासनाने घेतलेल्या 
कनणभयामेळे अन्याय होत असल्याने नागकरिाांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, शासिीय 
तांत्रकनिेतन पदकविा अभ्यासक्रम बांद होऊ नये यासाठी शासनाने िरावयाची िायभवाही व 
प्रकतकक्रया." 
 

  (४) श्री.मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
    "मेांबई व मेांबई उपनगर के्षत्रात चार ते पाच कपढयाांपासून अनेि िेटेांबे पागडी तत्वावर 
(भाडे तत्वावर) राहत असणे, सदरची घरे साधारणपणे ६० ते ७० वर्षापूवीची असून 
सद्यःश्स्थतीत त्या घराांची झालेली दरूवस्था, तेथे राहत असलेल्या नागकरिाांचा घरावर  
मालिी हक्ि नसल्याने व घरमालि दरेुस्तीसाठी परवानगी देत नसल्याने रकहवाशाांना 
जीव मेठीत धरुन रहावे लागत असणे, भाडेिरुां ना घर मालिी हक्ि देण्याबाबत महाराष्ट्र 
भाडे कनयांत्रण अकधकनयम, १९९९ (सन २०००  चा महाराष्ट्र अकधकनयम क्रमाांि १८) मध्ये 
तरतूद नसल्याने शासनाने भाडेिरु देत असलेल्या भाडयाच्या १०० पट रक्िम शासन 
दरबारी जमा िरुन िायदेशीकरत्या त्याांना मालिी हक्ि देण्याची आवश्यिता, याबाबत 
शासनाने िरावयाची िायभवाही व प्रकतकक्रया.’’ 
 

 

सहा : शासकीय विधेयके : 
 
 

 

 
 

 

  (अ) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

 

 
 

 

  (१) (ि) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 
कनयम १५९ (२) अन्िये सवभश्री कवजय वडेट्टीवार, अकमन पटेल, हर्षभवधभन सपिाळ, 
प्रा.वीरेंद्र जगताप, सवभश्री शकशिाांत सशदे, अकजत पवार, भास्िर जाधव, कजतेंद्र 
आव्हाड, सांजय िदम, कदलीप वळसे-पाटील, हसन मेश्रीर्, अबे आजमी, 
डॉ.सतीश पाटील, सवभश्री ओमप्रिाश उर्भ  बच्चू िडू, सेरेश लाड, राहेल मोटे, 
कदपि चव्हाण, श्रीमती कदपीिा चव्हाण, सवभश्री जयदत्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, 
पाांडेरांग बरोरा, हनेमांत डोळस, वैभव कपचड, बाळासाहेब पाटील, जयांत पाटील, 
सेनील िेदार, राणाजगकजतससह पाटील, कि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

       "ही किधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि ९ – महाराष्ट्र 
िृकर्ष उत्पन्न पणन (कविास व कवकनयमन) (सेधारणा) अध्यादेश, २०१७ नापसांत 
िरते." 
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   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

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

 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – महाराष्ट्र िृकर्ष 
उत्पन्न पणन (कविास व कवकनयमन) (सेधारणा) कवधेयि, २०१७ किधानपकरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील 
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन किचारार्थ 
पाठकिण्यात यािे." 
 
 

 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – महाराष्ट्र िृकर्ष 
उत्पन्न पणन (कविास व कवकनयमन) (सेधारणा) कवधेयि, २०१७ किधानपकरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील 
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन किचारार्थ 
पाठकिण्यात यािे." 

 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – महाराष्ट्र िृकर्ष 
उत्पन्न पणन (कविास व कवकनयमन) (सेधारणा) कवधेयि, २०१७ किधानपकरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील 
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन किचारार्थ 
पाठकिण्यात यािे." 
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   (च) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफश  पांवडतशेठ 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – महाराष्ट्र िृकर्ष 
उत्पन्न पणन (कविास व कवकनयमन) (सेधारणा) कवधेयि, २०१७ किधानपकरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील 
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन किचारार्थ 
पाठकिण्यात यािे." 

 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – महाराष्ट्र िृकर्ष 
उत्पन्न पणन (कविास व कवकनयमन) (सेधारणा) कवधेयि, २०१७ किधानपकरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील 
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन किचारार्थ 
पाठकिण्यात यािे." 

 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (२)  सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४९ - महाराष्ट्र मदु्राांक (िसुरी 

सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

     
   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (३) (ि) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांवहता (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

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

 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ५० – महाराष्ट्र जमीन 
महसूल सांकहता (कतसरी सेधारणा) कवधेयि, २०१७ किधानपकरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे." 
 
 

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

 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ५० – महाराष्ट्र जमीन 
महसूल सांकहता (कतसरी सेधारणा) कवधेयि, २०१७ किधानपकरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ११ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतिृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे." 
 

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

 

 
 

 
 

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

 

    सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि २० – भारतीय दांड सांकहता 
आकण र्ौजदारी प्रकक्रया सांकहता (महाराष्ट्र सेधारणा) कवधेयि, २०१७. 

 

    
 

 

सात : सभागहृ नेते याांचा प्रस्ताि :-       
          "महाराष्ट्राचे माजी मेख्यमांत्री व माजी िें द्रीय मांत्री, सन्माननीय खासदार, पद्मकवभूर्षण 
श्री.शरदचांद्रजी पवार याांच्या सांसदीय िारकिदीस ५० वरे्ष पूणभ झाल्याबद्दल तसेच महाराष्ट्र 
कवधानसभेचे जेष्ट्ठ सन्माननीय सदस्य, माजी मांत्री व माजी कवरोधी पक्ष नेते श्री.गणपतराव 
देशमेख याांच्या सांसदीय िारकिदीला ५५ वरे्ष पूणभ झाल्याबद्दल त्याांच्या िायाचा गौरव 
िरण्याबद्दलचा प्रस्ताव." 

   
 

 

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

 
 

   (गरुुिार, विनाांक २७ जलुै, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशशविण्यात आलेली परांत ु पढेु ढकलण्यात आलेली अधा-तास चचेची सचूना) 
(सचूना क्र. १) 
 

  (१) श्री. कुणाल पाटील, वि.स.स पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
      "उत्तर महाराष्ट्र कवद्यापीठ, जळगाव या कवद्यापीठाचे िायभके्षत्र धेळे, नांदरेबार व 
जळगाव या कतन् ही कजल्हयाांसाठी असणे, त्यामेळे धेळे व नांदरेबार कजल्हयातील कवद्यार्थ्यांना 
ते गैरसोयीचे ठरत असणे, उत्तर महाराष्ट्रासाठी धेळे हे मध्यवती कठिाण असून कवद्यार्थ्यांचा 
व पालिाांच्या सोयी-सेकवधाांच्या दृष्ट्टीने धेळे येथे उत्तर महाराष्ट्र कवद्यापीठाचे उपिें द्र 
स्थापन होणे अत्यावश्यि असणे, याबाबत शासनाने िेलेली िायभवाही व प्रकतकक्रया." 

   (गरुुिार, विनाांक ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िाखविण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) 
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(क्रमाांक २ ि ३ )  
 

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

     "िल्याण डोंकबवली महापाकलिा के्षत्रातील आधारवाडी येथील िचरा के्षपणभूमीची 
क्षमता सांपल्याने ती शास्त्रोक्त पध्दतीने बांद िरण्याचे आदेश दोन वर्षापूवी मा. उच्च 
न्यायालयाने देऊनही अद्याप िोणतीच िायभवाही न होणे, सेवणभ जयांती नगरोत्थान 
योजनेंतगभत तब्बल ४४ िोटी रुपयाांचे अनेदान देऊन त्यामध्ये महानगरपाकलिेने अधा 
कहस्सा भरुन सेमारे १७ िोटी रुपये खचभ िरुन िचरा सांिलन व वाहतेिीसाठी १२५ 
वाहने खरेदी िरणे, तसेच उांबडे येथील २७ िोटी रुपये खचभ िरुनही िचरा कवघटन 
प्रिल्प सेरु िरण्यात न आल्याने खचभ वाया जाणे, महापाकलिेने उांबडे येथे पेन्हा हाच 
प्रिल्प राबकवण्यासाठी ६० िोटी रुपयाांच्या कविास आराखडयास सवभसाधारण सभेने 
मांजेरी देऊन शासनािडे पाठकवणे, याबाबत शासनाने िरावयाची िायभवाही व प्रकतकक्रया." 
 
 

  (३) डॉ.िेिराि होळी, वि.स.स पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 

      "गडकचरोली कजल्यात मामा तलावाांची सांख्या मोठया प्रमाणावर असणे, कजल्यात 
पावसाचे प्रमाण देखील मोठया प्रमाणावर असणे, मात्र या पाण्याचा व तलावाांचा शेती व 
ससचनािकरता बारमाही उपयोग होत नसल्याचे कनदशभनास येणे,  शेतिऱयाांच्या कहतासाठी 
व कजल्याच्या कविासासाठी  छत्तीसगडच्या धतीवर मामा तलावाांमध्ये बारमाही पाण्याची 
सोय िरण्याची आवश्यिता, मामा तलावाांचे खोलीिरण, गावाांतील नाल्याांचे पाणी 
तलावाांमध्ये सोडणे यासारखी िामे झाल्यास ससचन क्षमता वाढण्यास मदत कमळणे 
आवश्यि असणे, शासनाने या सवभ मामा तलावाांवर बारमाही पाण्याची सोय उपलब्ध 
िरून देण्यासांदभात तातडीने कनणभय घेण्याची आवश्यिता, याबाबत शासनाने िरावयाची 
िायभवाही व उपाययोजना." 

    
 

 
 

 
 

विधान भिन, 
मेांबई, 
कदनाांि : ३ ऑगस्ट, २०१७. 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सकचव, 

 महाराष्ट्र कवधानसभा. 
 


