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 महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक ८ ऑगस्ट, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 
 
 

 
 

 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 
 

  (ब) सोमिार, विनांक ०७ ऑगस्ट, २०१७ रोजीची तारांवकत प्रश्नोत्तरांची यािी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 

    
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उच्च ि तंत्र विक्षण 
मंत्री 

: (क) संत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ यांचे सन 
२०१५-२०१६ या िर्षाचे िार्षर्षक लेखे 
सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (ख) राष्ट्रसंत तकुडोजी महाराज नागपरू विद्यापीठ 
यांचा सन २०१५-२०१६ या िर्षाचा िार्षर्षक 
अहिाल सभागहृासमोर ठेितील. 
 

  (२) पयािरण मंत्री :  महाराष्ट्र प्रिरू्षण वनयंत्रण मंडळ यांचा सन 
२०१४-२०१५ या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल 
सभागहृासमोर ठेितील. 
 

  (३) मत्सस्यविकास मंत्री :  महाराष्ट्र मत्सस्योद्योग विकास महामंडळ 
मयावित यांचा सन २०१३-२०१४ या िर्षाचा 
बेचाळीसािा िार्षर्षक अहिाल सभागहृासमोर 
ठेितील. 
 

  (४) कामगार ि माजी 
सैवनकांचे कल्याण 
मंत्री 

: (क) सोलापरू वजल्हा माथाडी ि असंरवक्षत कामगार 

मंडळ, सोलापरू यांचा सन २००८-२००९ या 
िर्षाचा विसािा िार्षर्षक अहिाल सभागहृासमोर 

ठेितील. 
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     (ख) कोल्हापरू वजल्हा माथाडी आवण असंरवक्षत 
कामगार मंडळ, कोल्हापरू यांचा सन २०१०-
२०११ या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल 
सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (ग) नांिेड माथाडी ि असंरवक्षत कामगार मंडळ, 
नांिेड यांचा सन २०११-२०१२ ि २०१२-
२०१३ या िर्षांचा अनकु्रमे विसािा ि 
एकविसािा िार्षर्षक अहिाल सभागहृासमोर 
ठेितील. 
 

     (घ) अहमिनगर माथाडी ि असंरवक्षत कामगार 
मंडळ, अहमिनगर यांचा सन २०११-२०१२ ि 
२०१२-२०१३ या िर्षांचा िार्षर्षक अहिाल 
सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (ङ) औरंगाबाि माथाडी ि असंरवक्षत कामगार 
मंडळ, औरंगाबाि यांचा सन २०११-२०१२, 
२०१२-२०१३ ि २०१३-२०१४ या िर्षांचा 
अनकु्रमे विसािा, एकविसािा ि बाविसािा 
िार्षर्षक अहिाल सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (च) लातूर आवण उस्मानाबाि वजल्हा माथाडी ि 
असंरवक्षत कामगार मंडळ, लातूर यांचा सन 
२०१५-२०१६ या िर्षाचा पंचविसािा िार्षर्षक 
अहिाल सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (छ) नाविक वजल्हा माथाडी ि असंरवक्षत कामगार 

मंडळ, (लासलगाि) यांचा सन २०१५-२०१६ 
या िर्षाचा सत्ताविसािा िार्षर्षक अहिाल 

सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (ज) जालना वजल्हा माथाडी ि असंरवक्षत कामगार 

मंडळ, जालना यांचा सन २०१५-२०१६ या 
िर्षाचा सत्ताविसािा िार्षर्षक अहिाल 

सभागहृासमोर ठेितील. 
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     (झ) नाविक माथाडी ि असंरवक्षत कामगार मंडळ, 
नाविक यांचा सन २०१५-२०१६ या िर्षाचा 
एकवतसािा िार्षर्षक अहिाल सभागहृासमोर 

ठेितील. 
 

     (ट) वकराणा बाजार ि िकुाने मंडळ (बहृनमुंबई, 
ठाणे आवण रायगड वजल््ांकरीता) यांचा सन 
२०१४-२०१५ या िर्षाचा पंचेचाळीसािा 
िार्षर्षक अहिाल सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (ठ) महाराष्ट्र माजी सैवनक महामंडळ मयावित, पणेु 
यांचा सन २०११-२०१२, २०१२-२०१३ ि 
२०१३-२०१४ या िर्षांचा अनकु्रमे िहािा, 
अकरािा ि बारािा िार्षर्षक अहिाल 
सभागहृासमोर ठेितील. 

       
 

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

 

चार : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अनिये) :   
 

 
 

 

 

  (विनांक ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात ििशविण्यात आलेली 
परंत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमांक १) 
 

  (१) श्री.भाऊसाहेब कांबळे, ॲङ त्र्यंबक वभसे, सिशश्री. अवमत िेिमखु, विनायकराि 
जाधि-पाटील, बसिराज पाटील, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, ज्ञानराज चौगलुे, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे मित ि पनुिशसन मंत्र्यांचे 
लक्ष िेधतील :-  
 

       "लातरु वजल्हयात माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर, २०१६ मध्ये झालेल्या अवतिषृ्ट्टीमळेु, 
मांजरा, रेणा, तेरणा, आवि नियांना तसेच ओढे नाल्यांना आलेल्या परुामळेु िेतीचे 
ि सािशजवनक मालमते्तचे झालेले नकुसान, श्रीरामपरू (ता.राहुरी,वज.अहमिनगर) 
येथील िेतकऱयांनी सन २०१६ च्या खरीप हंगामातील वपक विमा हप्ता भरलेला 
असताना अवतिषृ्ट्टीमळेु ि इतर कारणांमळेु नकुसान झालेल्या वपकांचे कृर्षी ि 
महसलु विभागामार्श त पंचनामे करुन वनयमानसुार ४० वििसांत िेतक-यांना 
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वपक विमा योजनेअंतगशत नकुसान भरपाई िेण्याची तरतूि 
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असतांना कंपनीने अद्यापही नकुसान भरपाई न िेणे, िेतक-यांचे १०० टक्के 
नकुसान ग्राहय धरुन सरसकट नकुसान भरपाई िेण्याचे ि ज्या िेतक-यांनी वपक 
विमा भरला नाही त्सयांनाही वपक विमा रक्कमेत ५० टक्के रक्कम नकुसान भरपाई 
म्हणनू िेण्याचे िासनाने आश्िासन िेऊनही त्सयाची अंमलबजािणी न होणे, विमा 
कंपनीने ड्रोनद्वारे  वनयमबाहय पंचनामे करणे, NDRF अंतगशत मित वमळत 
नसल्यामळेु िेतकऱयांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, पवरणामी महसलु ि कृर्षी विभागाने 
केलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे सन २०१६ च्या खरीप हंगामातील वपक विमा 
नकुसान भरपाई ि नैसवगक आपत्ती अंतगशत मित िेण्याबाबत िासनाने 
कराियाची कायशिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (विनांक ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात ििशविण्यात आलेली 
परंत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमांक २) 
 

  (२) कु.प्रवणती शििे, ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्सत्सिाच्या 
बाबीकडे उच्च ि तंत्रविक्षण मंत्र्यांचे लक्ष िेधतील :- 
 
      "सोलापरू येथील िासकीय तंत्रवनकेतन पिविका अभ्यासक्रम हा टप्या-
टप्प्याने  बंि करण्याचा घेण्यात आलेला वनणशय, िासकीय तंत्रवनकेतन बंि न 
करता त्सयाच वठकाणी उपलब्ध असलेल्या ३२ एकर जागेत िासकीय अवभयांवत्रकी 
महाविियालय सरुु करण्याची नागवरकांची होत असलेली मागणी, या भागातील 
विियार्थ्यािर िासनाने घेतलेल्या वनणशयामळेु अनयाय होत असल्याने नागवरकांमध्ये 
पसरलेला असंतोर्ष, िासकीय तंत्रवनकेतन पिविका अभ्यासक्रम बंि होऊ नये 
यासाठी िासनाने कराियाची कायशिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (३) श्री.अब्िलु सत्तार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे 
आवििासी विकास मंत्र्यांचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "आवििासी गटातील जमाती ि नामसदृश्याचा र्ायिा घेणा-या वबगर 
आवििासी गटातील जाती / जमाती मधील र्रक स्पष्ट्ट करणारी मावहती पनुहा 
तपासनू त्सयाबाबतचा अहिाल सािर करण्यासाठी तत्सकालीन िालेय विक्षण मंत्री 
श्री.सधुीर जोिी यांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती गठीत करणे, सिर सवमतीने आपला 
अहिाल िासनास सािर केला असणे, िासनाने या अहिालाचा अभ्यास 
करण्यासाठी आयकु्त, आवििासी संिोधन ि प्रविक्षण संस्था, पणेु यांच्या 
अध्यक्षतेखाली पनुहा सवमती गठीत करणे, परंत ू या सवमतीने सिर अहिालाचा 
सखोल अभ्यास करुन अवभप्राय िेणे संयकु्क्तक होणार नसल्याचे िासनास 
कळविणे, िासनाने श्री.सधुीर जोिी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात 
आलेल्या सवमतीचा अहिाल क्स्िकारला आहे का कसे असा प्रश्न वनमाण झाला 
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असतानाही िासनाचे याकडे झालेले िलुशक्ष, पवरणामी राज्यातील आवििासी 
जनतेत पसरलेला असंतोर्ष, िासनाने सिर अहिाल क्स्िकारुन या अहिालातील 
विर्ारिींच्या अनरंु्षगाने कराियाची कायशिाही ि िासनाची प्रवतवक्रया." 
 

  (४) सिशश्री. मनोहर भोईर, भास्कर जाधि, सभुार्ष पाटील, भरतिेठ गोगािले, सिानंि 
चव्हाण, राजन साळिी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे 
खारभमूी विकास मंत्र्यांचे लक्ष िेधतील :-   
 
      "उरण (वज.रायगड) येथील कोणी, केळिणे, खोपटा, कोप्रोली तसेच मोठी 
जईु येथील समदु्रवकना-यािर बांधण्यात आलेले बंधारे समदु्राला येणा-या 
उधाणामळेु कमकुित होणे, समदु्राच्या मोठया भरतीच्या िेळी बंधारे रु्टून खारे 
पाणी भातिेतीत विरल्याने िेकडो हेक्टर जवमन नावपक होऊन खारे पाणी घरात 
विरल्याने रवहिाश्यांना अनयत्र राहण्यास जािे लागणे, यािर उपाय म्हणनू खार 
जमीन विभागाने खोपटा ते कोप्रोली िरम्यान सात वकमीच्या बंविस्तीचे काम सरुु 
करणे, परंत ु कंत्राटिाराला िासनाने वनधी उपलब्ध करुन न विल्याने ते 
अपणुािस्थेत असणे, सिर बंधारे इतर आस्थापना स्िखचाने बांधण्यास तयार 
असनू एमसीझेडएमए ची परिानगी न वमळाल्याने कामे अपणूािस्थेत असणे, समदु्र 
वकनाऱयािरील भरती ि लाटामळेु जवमनीची मोठया प्रमाणात धपू होऊन घरांची 
होत असलेली पडझड, याकरीता धपु प्रवतबंधक बंधारे बांधण्यासाठी सन २०१६-
१७ मध्ये ४९ कामांना मंजरूी िेऊन ४२ कामांची वनवििा प्रवक्रया पणूश होऊनही 
पयािरण विभागाद्वारे वकनारपट्टी वनयमन के्षत्राची मंजरूी न वमळाल्याने कायारंभ 
आिेि प्राप्त न होणे, कोकण भिन, रत्सनावगरी ि शसधिुगुश पतन विभागांतगशत मुंबई 
िहर ि उपनगर, ठाणे, रायगड तसेच रत्सनावगरी, शसधिुगुश वजल्हयातील धपू 
प्रवतबंधक बंधाऱयांच्या संरवक्षत कराियाच्या कामांना ना हरकत प्रमाणपत्र 
वमळण्याबाबत प्रस्ताि िेऊनही अद्याप मंजरुी न वमळणे, त्सयामळेु समदु्र 
वकनाऱयािरील मक्च्छमार ि नागरी िस्त्सयांचे समदु्राच्या लाटांमळेु वजवित ि 
वित्तहानी होण्याची वनमाण झालेली वभती, त्सयामळेु मंजरू केलेल्या सिश कामांना 
कायारंभ आिेि िेिनू धपूप्रवतबंधक बंधारे बांधण्याबाबत िासनाने कराियाची 
कायशिाही ि प्रवतवक्रया." 

 

पाच : अल्पकालीन चचा (म.वि.स. वनयम १०१ अनिये) : 
 

   सिशश्रीमती िेियानी र्रांिे, मवनर्षा चौधरी, डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.उनमेि पाटील, 
प्रा.मेधा कुलकणी, श्री.अवनल गोटे, श्रीमती.मंिा म्हाते्र, श्री.संजय सािकारे, 
सिशश्रीमती मोवनका राजळे, सीमा वहरे, श्री.सधुाकर भालेराि, प्रा.संवगता ठोंबरे, 
सिशश्रीमती स्नेहलता कोल्हे, माधरुी वमसाळ, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्सिाच्या 
बाबीिर चचा उपक्स्थत करतील :- 
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       "लातूर िहरात ११ िर्षीय मलुीचे वतच्या आई-िडीलांच्या अपरोक्ष सांगली 
वजल्हयात लग्न लािनू विल्याप्रकरणी लातूर, एमआयडीसी पोलीस स्थानकात एका 
मवहलेने विनांक १ जलुै, २०१७ रोजी िाखल केलेला प्रथम खबरी अहिाल 
(एर्.आय.आर.) िहा व्यक्तींच्या टोळीने बनािट िध-ुिर सचुक कें द्र स्थापन करुन 
अल्पियीन मलुींचे ियोिधृ्ि परुुर्षांबरोबर वििाह लािनू िेणे, त्सयांच्या र्ोटोंचा 
गैरिापर करणे, ही टोळी अल्पियीन मलुींचा मानवसक ि लैंवगक छळ करून त्सयांना 
आर्षथक आवमर्ष िाखिनू परराज्यात तसेच िेिाबाहेर िेखील विक्री करत असल्याचे 
वनििशनास येणे, सिर टोळीने ३०० अल्पियीन मलुींची केलेली तस्करी, याबाबत 
िासनाने तातडीने चौकिी करुन संबंवधत िोर्षींविरुध्ि कारिाई करण्याची ि अिा 
प्रकारांना प्रवतबंध घालण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यातील मवहलांना संरक्षण िेऊन त्सयांच्यात 
विश्िास वनमाण करण्याची आिश्यकता, याबाबत िासनाने कराियाची कायशिाही 
ि उपाययोजना." 

    
 

 

 

सहा : िासकीय विधेयके : 
 
 

 

 
 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५३ - महाराष्ट्र अत्सयािश्यक 
सेिा पवररक्षण विधेयक, २०१७. 

 

 

   (२) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५४ - महाराष्ट्र िकुाने ि 
आस्थापना (नोकरीचे ि सेिाितीचे विवनयमन) विधेयक, २०१७. 

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

 

  (ब) विचार, खंडि: विचार ि संमत करणे :- 
 
 

 

 
 

 

  (१) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनचु्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र 
किधानसभा कनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री विजय िडेट्टीिार, अवमन पटेल, 
हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिशश्री िविकांत शििे, अवजत पिार, 
भास्कर जाधि, वजतेंद्र आव्हाड, संजय किम, विलीप िळसे-पाटील, हसन 
मशु्रीर्, अब ुआजमी, डॉ.सतीि पाटील, सिशश्री ओमप्रकाि उर्श  बच्च ूकडू, 
सरेुि लाड, राहुल मोटे, विपक चव्हाण, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिशश्री 
जयित्त क्षीरसागर, राजेि टोपे, पांडुरंग बरोरा, हनमंुत डोळस, िैभि वपचड, 
बाळासाहेब पाटील, जयंत पाटील, सनुील केिार, राणाजगवजतशसह पाटील, 
कि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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       "ही किधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि ९ – 
महाराष्ट्र कृवर्ष उत्सपनन पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) अध्यादेश, 
२०१७ नापसांत िरते." 
 
 

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

   (ग) किधेयि सांयकु्त सकमतीिडे पाठकिण्याबाबत श्री.अस्लम िेख, कि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – 

महाराष्ट्र कृवर्ष उत्सपनन पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७ किधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागहृाांच्या ४५ सदस्याांच्या 
सांयकु्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतितृ्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनदेुश देऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे." 
 
 

 

   (घ) किधेयि सांयकु्त सकमतीिडे पाठकिण्याबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, कि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – 

महाराष्ट्र कृवर्ष उत्सपनन पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७ किधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागहृाांच्या ४३ सदस्याांच्या 
सांयकु्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतितृ्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनदेुश देऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे." 

 
 

   (ङ) किधेयि सांयकु्त सकमतीिडे पाठकिण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
कि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – 

महाराष्ट्र कृवर्ष उत्सपनन पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७ किधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागहृाांच्या ३५ सदस्याांच्या 
सांयकु्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतितृ्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनदेुश देऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे." 

 

   (च) किधेयि सांयकु्त सकमतीिडे पाठकिण्याबाबत श्री.सभुार्ष उर्श  पंवडतिेठ 
पाटील, कि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – 

महाराष्ट्र कृवर्ष उत्सपनन पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, 
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२०१७ किधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागहृाांच्या ३२ सदस्याांच्या 
सांयकु्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतितृ्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनदेुश देऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे." 
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(छ) 

किधेयि सांयकु्त सकमतीिडे पाठकिण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, कि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ४१ – 

महाराष्ट्र कृवर्ष उत्सपनन पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७ किधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागहृाांच्या २१ सदस्याांच्या 
सांयकु्त सकमतीिडे त्यािरील प्रकतितृ्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनदेुश देऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे." 

 

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

  (२)  सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९ - महाराष्ट्र मदु्रांक (िसुरी 
सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

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

संवहता (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 
 

   (ख) किधेयि सांयकु्त सकमतीिडे पाठकिण्याबाबत श्री.अस्लम िेख, कि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ५० – 

महाराष्ट्र जमीन महसलू संवहता (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७ 
किधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागहृाांच्या ४५ सदस्याांच्या सांयकु्त 
सकमतीिडे त्यािरील प्रकतितृ्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा 
अनदेुश देऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे." 
 

   (ग) किधेयि सांयकु्त सकमतीिडे पाठकिण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, कि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ५० – 

महाराष्ट्र जमीन महसलू संवहता (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७ 
किधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागहृाांच्या ११ सदस्याांच्या सांयकु्त 
सकमतीिडे त्यािरील प्रकतितृ्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा 
अनदेुश देऊन किचारार्थ पाठकिण्यात यािे." 
 

  -----------------------------------------------------------------------------------------
------- 
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  (क) किधानसभेने सांमत िेलेले किधेयके महाराष्ट्र किधानसभा कनयमातील कनयम 
१४१(१) अन्िये पनु्हा सांमत िरिे :- 
 

    सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमांक २० – भारतीय िंड 
संवहता आवण र्ौजिारी प्रवक्रया संवहता (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, 
२०१७. 
 

 

 (गरुुिार, विनांक ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििशविण्यात आलेला परंत ुपढेु ढकलण्यात आलेला प्रस्ताि) 
 

सात : सिशश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयंत पाटील, परृ्थ्िीराज चव्हाण, विलीप 
िळसे-पाटील, डॉ. पतंगराि किम, िविकांत शििे, विजय िडेट्टीिार,  वजतेंद्र आव्हाड, 
बाळासाहेब थोरात, अब्िलु सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री हसन 
मशु्रीर्, सवुनल केिार, संिीप नाईक, गोपालिास अग्रिाल, मो.आवरर् नसीम खान, 
सरेुि लाड, अवमत िेिमखु, विलीप सोपल, वड.एस. अवहरे, राणाजगवजतशसह पाटील, 
ॲड. यिोमती ठाकूर, सिशश्री बबनराि शििे, मधकुरराि चव्हाण, राहुल मोटे, 
डी.पी.सािंत, कावलिास कोळंबकर, वििेंद्रशसह भोसले, बसिराज पाटील, राजेि टोपे, 
िसंतराि चव्हाण, ित्तात्रय भरणे, अवमन पटेल, बाळासाहेब पाटील, के.सी.पाडिी, 
कुणाल पाटील, संग्राम जगताप, कािीराम पािरा, श्रीमती विवपका चव्हाण, 
सिशश्री.हर्षशिधशन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, वनतेि राणे, विजय भांबळे, िैभि वपचड, अमर 
काळे, पांडुरंग बरोरा, अवमत झनक, रणवजत कांबळे, श्रीमती अवमता चव्हाण,  
डॉ. संतोर्ष टाररे्, सिशश्री िेख अवसर् िेख रविि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री 
अस्लम िेख, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिशश्री संग्राम थोपटे, भाऊसाहेब कांबळे, त्र्यंबक 
वभसे, कु. प्रवणती शििे, सिशश्री वसध्िाराम म्हेते्र, भारत भालके, जयकुमार गोरे, पंकज 
भजुबळ, प्रविप जाधि-नाईक, विपक चव्हाण, वि.स.स यांचा म.वि.स. वनयम २९३ 
अनिये प्रस्ताि :  
       "राज्यात मंत्रालयीन विभागामध्ये १२०० योजना कायशरत असणे, कें द्र 
िासनाच्या धतीिर राज्य िासनाने आर्षथक काटकसरीच्या नािाखाली ि वनती 
आयोगाने िोन िर्षापिूी केलेल्या विर्ारिीनसुार कें द्र िासनाने राज्याला विल्या 
जाणाऱया १०० टक्के अनिुानाच्या ६६ योजना कमी करुन त्सया २८ िर आणणे, 
यािर्षी पिुसंिधशन, िगु्धव्यिसाय, मत्सस्यव्यिसाय, गहृ, उजा, कामगार, नगरविकास 
इत्सयािी विभागाच्या ७६ योजना िगळण्यात येणे, राज्याच्या वनयोजन विभागाने काही 
योजना बंि अथिा काही योजनांचे एकवत्रकरण करून त्सयाची यािी तयार करणे, कृर्षी 
आवण उजा विभागाने योजना बंि करण्यात घेतलेला पढुाकार, राज्यातील िेतकऱयांना 
जाहीर केलेली कजशमार्ी ि िासकीय कमशचाऱयांना द्याव्या लागणाऱया सातव्या िेतन 
आयोगाची िेतनश्रेणी या पाश्िशभमूीिर राज्याच्या महसलुात घट होणार असल्याने 
िासकीय खचात ३० टक्के कपात करुन िासनाने एकप्रकारे काटकसरीची 
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आणीबाणी जाहीर केल्याने राज्याच्या विकास कामांना/योजनांना बसलेली खीळ, 
अथशसंकल्पात केलेली विकासवनधीची ५० टक्के रक्कमिेखील माचशअखेर खचश न 
झाल्याची बाब वनििशनास येणे, पवरणामी राज्य प्रगतीपथािर जाण्याऐिजी 
अधोगतीकडे िाटचाल करीत असल्याची वनमाण झालेली वभती, विविध विभागाच्या 
योजना बंि करण्याचा िासनाने लािलेला सपाटा, यामळेु राज्यातील िेतकऱयांच्या 
मनात वनमाण झालेला असंतोर्ष, िासनाने याप्रकरणी कराियाची कायशिाही ि 
उपाययोजना." 
 

आठ : ॲङ आविर्ष िेलार, सिशश्री सवुनल प्रभ,ु अतलु भातखळकर, डॉ.अवनल बोंडे, श्री.राम 
किम, डॉ.िविकांत खेडेकर, श्री.वकसन कथोरे, डॉ.संजय कुटे, सिशश्री संतोर्ष िानिे, 
राज परुोवहत, वकिोर पाटील, ॲड.पराग अळिणी, सिशश्री अवनल किम, विजय काळे, 
हेमंत पाटील, सरेुि हाळिणकर, नारायण पाटील, अवमत साटम, वििाजीराि नाईक, 
उनमेि पाटील, प्रिांत बंब, डॉ.राहुल पाटील, डॉ.आविर्ष िेिमखु, श्री.अजय चौधरी, 
डॉ.सवुनल िेिमखु, सिशश्री िंभरुाज िेसाई, सधुाकर िेिमखु, राजेि क्षीरसागर, नरेंद्र 
पिार, सधुाकर कोहळे, अमल महाडीक, डॉ.भारती लव्हेकर, सिशश्री अतलु सािे, 
रणधीर सािरकर, बाबरुाि पाचणे, चंद्रविप नरके, सिानंि चव्हाण, अिोक पाटील, 
वि.स.स. यांचा २९३ अनिये प्रस्ताि :  
     
 ''राज्यात मराठा समाजाची अनेक िर्षांपासनू आरक्षणाची मागणी असणे, राणे 
सवमतीच्या विर्ारिींना अनसुरुन मराठा समाजाला विक्षण ि नोकरीत १६ टक् के 
आरक्षण िेण्याचा वनणशय िासनाकडून घेण्यात येणे परंत ु  त्सया वनणशयाला मा.उच्च 
नयायालयात आव्हान िेण्यात आल्याने मा.नयायालयाकडून मराठा आरक्षणाच्या 
वनणशयास स्थवगती वमळणे, ही स्थवगती उठविण्यासाठी िासन स्तरािर प्रयत्सन सरुु 
असणे, गेल्या िोन ििकात िेतीची झालेली िरूिस्था, त्सयामळेु केिळ िेतीिर अिलंबनू 
असलेल्या ग्रामीण भागातील मराठा समाजाची आर्षथक क्स्थती वििसेंवििस खालाित 
जाणे, पवरणामी त्सयांच्या मलुांची िैक्षवणक प्रगती न होणे, त्सयामळेु इतर समाज गटांच्या 
तलुनेत आपण मागे पडतो याची खंत मराठा समाजाला अस्िस्थ कवरत असणे, त्सयाचे 
पडसाि राज्यातील वजल्हया-वजल्हयातून वनघणा-या मराठा समाजाच्या विराट मोचातून 
प्रवतवबशबत होणे, राज्य िासनाकडून त्सयाची त्सिरीत िखल घेण्यात येऊन राज्यातील 
तरुणांना िैक्षवणक ि स्ियंरोजगार के्षत्रात स्िािलंबी बनविण्याच्या दृष्ट्टीने कौिल्य 
विकासाचे विक्षण िेण्याकवरता ''स्कील इंवडया'' योजना राबविण्यात येणे, आवििासी 
भागातील मलुांसाठी िैक्षवणक सावहत्सय परुविण्याकवरता "पंवडत िीनियाल उपाध्याय 
आवििासी विकास योजना" राबविण्यात येणे, िासनाकडून आर्षथकदृष्ट्टया िबुशल 
घटकातील विद्यार्थ्यांना िेण्यात येणारी िैक्षवणक िलु्कातील सिलत ६ लाख 
रुपयांपयंत िाढविण्याकवरता "राजर्षी िाहू महाराज िैक्षवणक िलु्क प्रवतपतुी योजना" 
राबविण्यात येणे, मागास आयोगाची वनर्षमती करण्यात येणे, डॉ.पंजाबराि िेिमखु 
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िसतीगहृ वनिाह िेतन योजना राबविण्यात येणे, िसतीगहृात राहणा-या मलुांना 
सवुिधा परुविण्याकवरता अण्णासाहेब पाटील आर्षथक मागास विकास महामंडळाची 
वनर्षमती करुन या मंडळाकवरता भरघोस आर्षथक तरतिु करण्यात येणे, कें द्र ि राज्य 
िासनाच्या विविध योजनांची मावहती वमळण्याकवरता कें द्र िासनाची "सारथी योजना" 
राज्यात राबविण्यात येणे, या ि इतर अनेक माध्यमातून राज्यातील आर्षथकदृष्ट्टया 
िबुशल घटक िैक्षवणकदृष्ट्टया प्रगत होईल ि त्सयाला कौिल्य विकासािर आधावरत 
स्ियंरोजगार वमळून तो स्िािलंबी होऊ िकेल अिी िासनाची भवूमका असणे, 
याखेरीज मराठा समाजाकडून सातत्सयाने मराठा आरक्षणाची मागणी होत असल्याने हा 
विर्षय िासनाने मागासिगश आयोगाकडे सोपविला असणे, मागासिगश आयोगाने या 
विर्षयाचा सखोल अभ्यास करुन लिकरात लिकर अहिाल िेण्याची आिश्यकता, 
याबाबत िासनाने तातडीने कराियाची कायशिाही ि उपाययोजना.'' 

 

 

नऊ : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अनिये) :- 
 

 

   (सोमिार, विनांक ०७ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या बलॅेटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या 
अधा-तास चचेच्या सचूना) ( क्रमांक १ ि २ ) 
 

  (१) श्री. सरेुि भोळे, वि.स.स. 
 

     "जळगाि नगरपावलकेत घरकुल योजनेसह राबविलेल्या विविध योजनांमध्ये 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत" या विर्षयािरील श्री. उनमेि पाटील, वि.स.स यांचा 
तारांवकत प्रश्न क्रमांक ८९९८२ ला विनांक २५ जलुै, २०१७ रोजी विलेल्या 
उत्तराच्या संिभात अधा-तास चचा उपक्स्थत करतील. 
 
 

  (२) श्री. िैभि नाईक, वि.स.स. 
 

      "सािंतिाडी (वज.शसधिुगुश) तालकु्यातील पाणी टंचाई िरू करण्याबाबत" या 
विर्षयािरील श्री. िैभि नाईक, वि.स.स यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक ८५७३६ ला 
विनांक २८ जलुै, २०१७ रोजी विलेल्या उत्तराच्या संिभात अधा-तास चचा 
उपक्स्थत करतील. 
 
 

  (३) श्री. भास्कर जाधि, वि.स.स. 
 

      "मुंबई िहरातील िरळी, नायगांि, वडलाईल रोड येथील बीडीडी चाळींच्या 
पनुर्षिकासाबाबत" या विर्षयािरील श्री. भास्कर जाधि ि इतर वि.स.स यांचा 
तारांवकत प्रश्न क्रमांक ८४९३८ ला विनांक २५ जलुै, २०१७ रोजी विलेल्या 
उत्तराच्या संिभात अधा-तास चचा उपक्स्थत करतील. 

 
 

 
 

विधान भिन, डॉ. अनंत कळसे, 
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मुंबई, 
विनांक : ७ ऑगस्ट, २०१७. 

प्रधान सवचि, 
 महाराष्ट्र विधानसभा. 

 


