
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

गरुुिार, विनाांक  १४ विसेंबर, २०१७ 
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 

 
 

 
 

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

 

 

   (विनाांक १२ विसेंबर २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ते ४)  
 

  (१) सिशश्री. अतलु भातखळकर, सवुनल शर्िे, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय ििेट्टीिार, 
मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िेर्मखु, अमीन पटेल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िर्षा 
गायकिाि, सिशश्री. सवुनल केिार, अमर काळे, अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन सपकाळ, 
िॉ. सांतोर्ष टारफे, सिशश्री. अब् िलु सतार,  अजय चौधरी, अॅि. यर्ोमती ठाकूर, 
श्री. िी. पी. सािांत, िॉ. राहूल पाटील, सिशश्री. सांजय सािकारे, उिेशसग पाििी,  
पास्कल धनारे, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, सिशश्री. चरण िाघमारे, सरेुर् भोळे, 
पथृ् िीराज चव्हाण, कालीिास कोळांबकर, िॉ. पतांगराि किम, श्रीमती वनमशला 
गावित, सिशश्री. कुणाल पाटील, जयकुमार गोरे,  भाऊसाहेब काांबळे, प्रकार् 
फातपेकर, प्रकार् सिेु, िॉ सांजय रायमलुकर, श्री.सांजय पोतनीस वि.स.स. 
तातिीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे उच्च ि तांत्र वर्क्षण मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-  
 

    "मुुंबई विद्यापीठाच्या ऑनलाईन मूलयाुंकनामुळे अनेक पदविकाुंचे वनकाल प्रलुंवबत 
राविलयामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षविक नुकसान, अनेक विद्यार्थांच्या उत्तरपविका ि 
पुरिण्या गिाळ झालयामुळे पुनमुुलयाुंकनामध्ये देखील विद्यार्थ्यांिर झालेला अन्याय, 
उत्तरपविका मूलयाुंकनासाठी विद्यापीठामारु्त नेमलेली कुं िाटदार कुं पनी सक्षम नसलयामुळे 
उत्तरपविका मुलयाुंकन प्रवियेसाठी उशीर झाला असलयाचे विद्यापीठाकडून कुं पनीिर 
करण्यात आलेला आरोप, परुंतु मुलयाुंकनाकवरता नेमलेलया मेरीट ट्रॅक कुं पनीने माि 
विद्यापीठाने मनुष्य बळ पुरिले नसून तसेच सुंिादाच्या अभािामुळे वनकालाचा अभूतपूिु 
गोंधळ झाला असलयाचे विद्यापीठािर आरोप करिे, त्यामुळे एकीकडे विद्यार्थ्यांचे िरु् 
िाया गेले असताना विद्यापीठ ि कुं पनी परस्पर विरोधी आरोप करत असलयाचे वनदशुनास 
येिे, उपस्थित विद्यार्थ्यांना अनुपस्थित दाखिणे, पदव्युत्तर अभ्यासिम प्रिेशाचा उडालेला 
बोजिारा, वनकाला अगोदरच पदव्युत्तर प्रिेश देण्यास करण्यात आलेली सुरुिात, 
वनकालास िोिाऱ्या विलुंबामुळे विद्यार्थ्यांचा विदेश वशक्षिाचा झालेला स्िप्नभुंग, 
गुिपविका तयार असून सिीमुळे झालेला विलुंब, अधुिट वनकालाची ओढिलेली नामुष्की 
इत्यादी अनेक कारिाुंमुळे विद्यार्थी सुंघटनेने वद.१८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी कवलना 
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संकुलमध्ये केलेले आुंदोलन, मुलयाुंकनासाठी विद्यापीठ ि मेवरट ट्रॅक कुं पनी यांच्यामध्ये 
करार न करता ि तयांना देण्यात आलेले कंत्राट, त्यामुळे सुंपूिु प्रवियेची सखोल चौकशी 
करून दोर्ी कुं पनी ि विद्यापीठ प्रशासन याुंच्यािर कडक कारिाई करण्याची िोत 
असलेली मागिी, तसेच भविष्यात असा गोंधळ िोऊ नये याकवरता प्रशासनाने कराियाची 
कायुिािी ि प्रवतविया." 
 

  (२) सिशश्री. राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, विजय ििेट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत 
िेर्मखु, अमीन पटेल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाि, सिशश्री. सवुनल केिार, 
अमर काळे, अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन सपकाळ, िॉ. सांतोर्ष टारफे,          
श्री.अब् िलु सतार, िॉ. भारती लव्हेकर, ॲड.राहूल कुल, वि.स.स. तातिीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे सािशजवनक आरोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

         "राज्यातील गरजू रुगिाुंना शासकीय शुलकामध्ये इच्च्ित स्र्थळी रक्त उपलब् ध व्िािे 
या उदे्दशाने शासनाने मािे जानेिारी, २०१४ मध्ये "जीिन अमृत सेिा"(Blood on a call)  
सुरु करिे, तसेच तासाभराच्या आत रे्थट रुगिालयात रक्त पुरविण्याची सुविधा वमळािी 
म्ििून १०४ या िमाुंकाची दरूध्िनी सेिा सुरु करण्यात येिे, या योजनेच्या विस्तारासाठी 
मुुंबईत आठ रुगिालयाच्या वठकािी रक्त साठििूक कें दे्र स्र्थापन करण्याचा वनिुय देखील 
त्याचिेळी घेण्यात येिे, तर्थावप, सदर योजना सुरु िोऊन ४ िर्ांचा कालािधी उलटून 
अद्याप एकिी रक्त कें द्र उभारले गेले नसलयाचे मािे नोव्िेंबर, २०१७ मध्ये वनदशुनास येिे, 
पवरिामी शासकीय रक्त पेढ्ाुंमध्ये ८५० रुपयाुंना वमळिाऱ्या रक्त वपशिीसाठी खासगी 
रक्तपेढ्ाुंतून १४५० रुपयाुंना रक्त वपशिी विकत घ्यािी लागिे, त्यातच मुुंबई शिर ि 
उपनगरातील शासकीय आवि मिापावलकेच्या रक्तपेढ्ाुंमधील तब्बल १ िजार ९२ 
युवनट्स म्ििजे जिळपास ३८२ वलटर रक्त रक्तपेढ्ाुंमधील अपुऱ्या व्यिस्र्थापनामुळे ि 
वनयोजनाअभािी िाया गेलयाचे वद.२० सप्टेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास वनदशुनास 
येिे, शिर-उपनगरात केिळ वििमांच्या नािाखाली रक्तदान वशवबरे आयोवजत करुन 
सुंकवलत केलेलया रक्ताची िैधता सुंपलयामुळे बऱ्याचदा िे रक्त िाया जािे, मुुंबईमधील 
सेंट जॉजेस, नायर, कामा आवि व्िी.एन.देसाई या रक्तपेढ्ाुंच्या परिान्याुंची िैधता मािे 
वडसेंबर, २०१७ अखेरीस सुंपिे तर परिाने नुतनीकरिाच्या प्रवियेत असिाऱ्या सर 
जे.जे.रुगिालय, िाुंदे्र येर्थील भाभा रुगिालय ि टाटा रुगिालयाुंच्या रक्तपेढ्ाुंचे िेळेत 
नुतनीकरि न झालयास, या रक्तपेढ्ाुंचा परिाना रद्द िोण्याची वनमाि झालेली शक्यता, 
एकीकडे रक्तपेढ्ाुंमध्ये रक्त सुंिमि अवधकाऱ्याुंची असलेली कमतरता तर दसुरीकडे 
खासगी रक्तपेढ्ाुंिर शासनाचे वनयुंिि नसलयामुळे रुगिाुंच्या नातेिाईकाुंना जास्त दराने 
रक्त घ्यािे लागत असून त्याकडे शासनाचे झालेले दलुुक्ष, याबाबत शासनाने अवधक 
चौकशी करुन रक्तपेढ्ाुंमधील िा आयोवजत केलेलया रक्तदान वशबीराुंमधील गोळा 
झालेलया रक्तसुंकलनाबाबत ि रक्तदर वनच्चचत करण्याबाबत धोरिात्मक कायुिािी 
करण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायुिािी ि प्रवतविया." 
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  (३) सिशश्री. भास्कर जाधि, मनोहर भोईर, जयांत पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसे-

पाटील, र्वर्काांत शर्िे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. वजतेंद्र आव्हाि, कुणाल 
पाटील, िी. एस. अवहरे, श्रीमती वनमशला गावित, अॅि. यर्ोमती ठाकूर, सिशश्री. िी. 
पी. सािांत, भारत भालके, िॉ. सांतोर्ष टारफे, सिशश्री. विजय ििेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन सपकाळ, सांिीप 
नाईक, पाांिुरांग बरोरा, िैभि वपचि, नरहरी विरिाळ, हसन मशु्रीफ, 
राणाजगजीतशसह पाटील, सरेुर् लाि, मकरांि जाधि-पाटील, विपक चव्हाण, अवमत 
िेर्मखु, िॉ. पतांगराि किम, सिशश्री. बाळासाहेब थोरात, अमीन पटेल, त्र्यांबक 
वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाि, सिशश्री. मो. आवरफ नसीम खान, पथृ् िीराज चव्हाण, 
कालीिास कोळांबकर, सांग्राम थोपटे, जयकुमार गोरे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री. 
भाऊसाहेब काांबळे, अब् िलु सतार, िॉ. सतीर् पाटील,श्री. ितात्रय भरणे, िॉ.भारती 
लव्हेकर, सिशश्री. हनमुांत िोळस, गणपत गायकिाि, वकसन कथोरे, सांजय केळकर, 
पांकज भजुबळ,ॲि. राहूल कुल, सिशश्री.अब ूआिमी,  छगन भजुबळ, बाळासाहेब 
पाटील, वि.स.स. तातिीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे सािशजवनक 
आरोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

       "राज्यात गत िरु्भरात तब्बल १४,३६८ बालमृत्यु झाले असून त्यापैकी ३०१३ 
बालमृत्यु िे अिघ्या एका मविन्याच्या आतील निजात बालकाुंचा झालेला असिे, नावशक 
येर्थील वजलिा रुगिालयात इनक्यूबेटरसि अन्य अपूऱ्या सुविधाुंमुळे मािे सप्टेंबर, २०१७ 
मध्ये ५५ अभुकाुंचा झालेला मृत्यू, रुगिालयातील विशेर् निजात वशशु दक्षता विभागात 
१८ इनक्यूबेटर ठेिण्याची क्षमता असून एका इनक्यूबेटरमध्ये एकच निजात बाळ ठेििे 
बुंधनकारक असताना चार-चार बालके ठेिण्यात आलयामुळे निजात बालकाुंना 
एकमेकाुंपासून सुंसगाचा वनमाि झालेला धोका, मािे ऑगस्ट, २०१७ मध्ये उपचारासाठी 
दाखल झालेलया ३५० अभुकाुंपैकी ५५ बालकाुंचा व्िेंवटलेटरअभािी झालेला मृत्यू, 
रुगिालयात टशुरी केअर सेंटर नसलयामुळे ऑक्सीजनची गरज भासिाऱ्या निजात 
वशशुुंचा व्िेंवटलेटरसि तज्ञ डॉक्टराुंच्या अभािामुळे ऑक्सीजनअभािी झालेला मृत्यू, ठािे 
सामान्य रुगिालयातही युंिसामुग्रीच्या अभािामुळे गत सिा मविन्याुंपासून व्िेंवटलेटर 
अभािी ४७ निजात बालकाुंचा झालेला मृत्यु, सुंपूिु राज्यात एकािी वजलिा रुगिालयात 
व्िेंवटलेटरचा एकिी सुंच उपलब्ध नसिे, पवरणामी गंभीर स्थिती असलेल्या बालकांना मंुबई 
येिे पाठिािे लागणे, तयामुळे आधीच नाजुक प्रकृती असलेली बालके दगािणे, 
पवरचारीकाुंची तसेच न्यूओनॅटलॉवजस्ट याुंची अपुरी सुंख्या, कृविम चिसन युंििा नसिे, 
मूदतपूिु प्रसूती झालेली अवतशय कमी िजनाची ि चिसनाचा िास िोिाऱ्या बालकाुंिर 
उपचारासाठी तृतीय पातळीिर अवत विशेर् िैद्यकीय सुविधेची व्यिस्र्था केिळ शासकीय 
िैद्यकीय मिाविद्यालयातील रुगिालयात परिानगी असताना िी व्यिस्र्था नावशक 
वजलयातील एका खाजगी िैद्यकीय मिाविद्यालयात िोटक स्िरुपात असिे, आरोगय 
विभागातील अनेक पदे वरक्त असिे, नावशक वजलिा रुगिालयात ठािे, पालघर, नुंदरूबार 
येरू्थन आवदिासी भागातील बालके उपचाराुंसाठी येत असून त्यातील बिुतेक बालके कमी 
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िजनाची असिे, या सुंपूिु प्रकरिाची चौकशी करुन बालमृत्युचे प्रमाि र्थाुंबविण्यासाठी 
उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायुिािी ि प्रवतविया."  

 
  (४) सिशश्री. हर्षशिधशन जाधि, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय ििेट्टीिार, मो. आवरफ 

नसीम खान, अवमत िेर्मखु, अमीन पटेल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाि, 
सिशश्री. सवुनल केिार, अमर काळे, अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन सपकाळ, िॉ. सांतोर्ष 
टारफे, सिशश्री. अब् िलु सतार, सवुनल प्रभ,ू मांगेर् कुिाळकर, अॅि. यर्ोमती ठाकूर, 
श्री.डी.पी. सािांत, िॉ. राहूल पाटील, अॅि. भीमराि धोंिे, श्री.सांतोर्ष िानिे, 
वि.स.स. तातिीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे सहकार मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-  
 

       "राज्यात नोव्िेंबर २०१७ मध्ये साखर कारखान्याुंच्या गळीत िुंगामासाठी सुरु 
असलेली ऊस तोडिी, राज्यातील सिु साखर कारखान्याुंनी एर्आरपी देिे बुंधनकारक 
असिे, कािी शेतकऱ्याुंनी ि सुंघटनाुंनी ३४०० रुपये प्रवत टन केलेली मागिी, तर्थावप या 
रक्कमेमधूनच तोडिी ि िाितुक खचु िजा करण्याचे धोरि असिे, त्याचबरोबर साखर 
उतारा ९.५ गृिीत धरुन २५५० रुपये िा एर्आरपी ठरविण्यात येिे, उतारा िाढिे म्ििजे 
एर्आरपी िाढिे असे असलयाने िा उतारा प्रत्यक्षात वकती आिे िे पािण्यासाठी शासनाने 
कारखान्याुंिर कायदेशीर वनयुंिि ठेििे गरजेचे असिे, तोडिी ि िाितुक खचु आवि 
ऊसाचा उतारा िे साखर कारखान्याुंच्या कके्षतील विर्य केलयामुळे जािुनबूजुन िसूली 
कमी दाखििे, तसेच जास्तीची तोडिी ि िाितुक दाखिून ऊस बीलात जास्तीची कपात 
करिे या प्रकरिाुंव्दारे  साखर कारखान्याुंकडून िोत असलेली शेतक-याुंची वपळििुक, 
कन्नड तालुक्यातील बारामती ऍग्रो या खाजगी साखर कारखान्याने केिळ २१०० रुपये प्रती 
टन ऊसाचे भाि जािीर केलेले असिे, त्यामुळे ऊस तोडिी ि िाितुकीचा खचुिी 
शेतकऱ्याुंच्या ऊस बीलातून कपात केला असलयाचे वनदशुनास येिे,गुंगामाई साखर 
कारखान्याने २५०० रुपये भाि जािीर केलयामुळे तेर्थील शेतकऱ्याुंनी सुरु केलेले 
आुंदोलन, पवरिामी शेतक-याुंचे मोठया प्रमािात िोत असलेले आर्थर्थक नुकसान, मूळातच 
आर्थर्थकदृष्टया अडचिीत असलेला शेतकरी, अशा च्स्र्थतीत कारखान्याुंकडून शेतक-याुंना 
एर्आरपी प्रमािे ऊस दर न देता िोत असलेली कपात, त्यामूळे शेतक-याुंमध्ये पसरलेला 
असुंतोर् लक्षात घेता िे सिु प्रकार रोखण्यासाठी ि शेतक-याुंना योगय ऊस दर देण्यासाठी 
शासनाने कराियाची कायुिािी ि प्रवतविया." 

    

 
 

   (विनाांक १३ विसेंबर २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक ५) 
 

 

  (५) सिशश्री विजय ििेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केिार, अमर  काळे, 
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अस्लम रे्ख, अॅि. यर्ोमती ठाकूर, िॉ. सांतोर्ष टारफे, श्री. िी.पी. सािांत, 
िॉ.र्वर्काांत खेिेकर, सिशश्री. मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िेर्मखु, अमीन 
पटेल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाि, सिशश्री. हर्षशिधशन सपकाळ, अब् िलु सतार, 
र्वर्काांत शर्िे, जयित क्षीरसागर, राजेर् टोपे, सरेुर् लाि, राहुल मोटे, ितात्रय 
भरणे, िॉ. राहुल पाटील, सिशश्री. अजय चौधरी, अवजत पिार, विलीप िळसे-
पाटील, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाि, भास्कर जाधि, सांिीप नाईक, पाांिुरांग 
बरोरा, िैभि वपचि, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. नरहरी विरिाळ, हसन 
मशु्रीफ, राणाजगजीतशसह पाटील, मकरांि जाधि-पाटील, विपक चव्हाण, प्रकार् 
फातपेकर, सरेुर् धानोरकर, वकसन कथोरे, श्रीमती समुन पाटील, श्री.राहुल 
जगताप, श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री. वकर्ोर पाटील, श्रीमती ज्योती 
कलानी, सिशश्री. पांकज भजुबळ, राज ुतोिसाम,  िॉ. सवुजत वमणचेकर, श्री.उल्हास 
पाटील, िॉ. सांजय रायमलुकर, िॉ. सतीर् पाटील, सिशश्री. योगेर् घोलप, सवुनल 
प्रभ,ू हनमुांत िोळस, श्रीमती िेियानी फराांिे, सिशश्री.वर्रीर्ष चौधरी, गणपत 
गायकिाि, बच्च ु किू, रवि राणा, सवुनल शर्िे, ॲि.वभमराि धोंिे, 
सिशश्री.विनायकराि जाधि-पाटील, मोहन फि, ॲि.राहुल कूल, श्री.अब ुआिमी, 
वि.स.स. तातिीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे कृवर्ष मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील:- 
 

      "राज्यातील विदभु, मराठिाडा ि खान्देशमधील १५ वजलयातील तब्बल ४० लाख 
िेक्टर िरील कापसाच्या बनािट वबयािाुंमुळे बोंड आळीच्या प्रादभुािाने शेतकऱ्याुंचे 
कोट्यिधी रुपयाुंचे नुकसान झालयाचे मािे नोव्िेंबर, २०१७ मध्ये वनदशुनास येिे, 
राज्यातील पाच नामाुंवकत बीटी कॉटन वबयािाुंमध्ये पयािरि सुंरक्षि तरतुदीनुसार घातक 
असिारे "िर्थबसाईड टॉलरन्ट वजन्स" आढळून आलयाचे  नागपूरच्या कें द्रीय कापूस 
सुंशोधन सुंस्रे्थने मािे वडसेंबर, २०१५ मध्ये शासनास अििाल वदलेला असताुंनािी 
शासनाने त्याकडे केलेले दलुुक्ष, बुंदी असताुंनािी बनािट वबयाुंिाची कृर्ी अवधकाऱ्याुंच्या 
सुंगनमताने कृर्ी कें द्राच्या माध्यमातून मोठया प्रमािात वििी करण्यात येिे, कापसाचे 
सदोर् वबयािे विकले गेलयाने शेतकऱ्याुंिर नगदी पीक गमिण्याची आलेली िेळ, 
अगोदरच कजाच्या खाईत अडकलेलया शेतकऱ्याुंना पुन्िा लाखो रूपयाुंचे आर्थर्थक 
नुकसान सिन करािे लागल याने त्याुंच्यािर आलेली उपासमारीची िेळ, त्यामुळे 
शेतकऱ्याुंना झालेलया नुकसानीचे तातडीने पुंचनामे करुन प्रवत िेक्टरी ५० िजार रूपये 
नुकसान भरपाई देण्याची िोत असलेली मागिी, शेतकऱ्याुंचे नुकसान करिाऱ्या या 
कुं पन्याच्या विरोधात अद्याप कोितीच कारिाई करण्यात न आलयाने शेतकऱ्याुंमध्ये 
पसरलेला असुंतोर्, याबाबत शासनाने कराियाची कायुिािी ि प्रवतविया." 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

एक : प्रश्नोतरे. 
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िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) सांसिीय कायश मांत्री :  विधानसभेच्या सन २०१७ च्या वतसऱ्या 
(पािसाळी) अवधिेशनात वदनाुंक २४ जुलै, २०१७ 
ते ११ ऑगस्ट, २०१७ या कालािधीत मा.मुंिी/ 
मा.राज्यमुंिी मिोदयाुंनी विधानसभा सभागृिात 
वदलेलया एकूि ४५१ आचिासनाुंची यादी, तसेच 
सन २०१७ चे वतसरे (पािसाळी) अवधिेशन 
सुंस्र्थवगत झालयानुंतर, पूतुता करण्यात आलेलया 
एकूि ४२३ आचिासनाुंच्या पूतुतेच्या 
वििरिपिाुंची यादी विधानसभेच्या सभागृिाच्या 
पटलािर ठेितील. 
 

  (२) पणन मांत्री :  मिाराष्ट्र राज्य िखार मिामुंडळ याुंचा सन २०१६-
२०१७ या िर्ाचा एकोिसाठािा िार्थर्क लेखा 
अििाल ि मिालेखापाल याुंचा सन २०१५-२०१६ 
या िर्ाचा स्ितुंि लेखा पवरक्षि अििाल  
(S.A.R.) सभागृिासमोर ठेितील. 

 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा सताविसािा अहिाल सािर करणे. 

चार : विनांती अजश सभागहृास सािर करणे :- 
 

(१) श्री.भरतरे्ठ गोगािले, वि.स.स. : "रायगि वजल्यात भरतीच्या िेळी अनेक 
बांधारे फुटून समदु्राचे खारे पाणी रे्तामध्ये 
ि गािाांमध्ये वर्रल्याने रे्तकऱयाांचे 
नकुसान िाल्याबाबत" या विर्यािरील 
विनुंती अजु सभागृिास सादर करतील. 

    
(२) श्री.राजाभाऊ िाजे, वि.स.स.    : "वसन्नर तालकु्यातील (वजल्हा नावर्क) 

गोिािरी सहकारी उपसा जलशसचन 
योजनेस कजशमाफी वमळणेबाबत" या 
विर्यािरील विनुंती अजु सभागृिास सादर 
करतील. 
 

(३) ॲि.राहुल कुल, वि.स.स.    : "िीर बाजी पासलकर (खिकिासला) 
(वजल्हा पणेु) प्रकल्पाच्या विविध 
समस्याांबाबत" या विर्यािरील विनुंती अजु 
सभागृिास सादर करतील. 
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पाच : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

सहा : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

 

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

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवण महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सिुश्री अमीन पटेल, िरु्िधुन सपकाळ, विजय 
िडेट्टीिार, पृर्थ्िीराज चव्िाि, अस्लम शेख, अमर काळे, सुवनल केदार, राधाकृष्ि 
विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील, जयुंत पाटील, भास्कर जाधि, 
शवशकाुंत शशदे, वजतेंद्र आव्िाड, अबू आझमी, डॉ.सतीश पाटील, सुंदीप नाईक, 
बाळासािेब पाटील, सुंग्राम जगताप, राजेश टोपे,  दत्तािय भरिे, सुंजय कदम, 
िैभि वपचड, रािाजगवजतशसि पाटील, िसन मुश्रीर्, िनुमुंत डोळस, विजय 
भाुंबळे, वदलीप सोपल, श्रीमती वदपीका चव्िाि, सिुश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक 
चव्िाि, सुरेश लाड, प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रथताि :- 

 

 

       "ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५ - मिाराष्ट्र 
नगरपवरर्दा, नगरपुंचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारिा) अध्यादेश, २०१७ 
नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६२ - महाराष्ट्र नगरपवरर्षिा, 
नगर पांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकार् उफश  बच्च ूकिू, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६२ - मिाराष्ट्र 
नगरपवरर्दा, नगर पुंचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारिा) विधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदथयांच्या संयुतत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन विचारािथ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६२ - मिाराष्ट्र 
नगरपवरर्दा, नगर पुंचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारिा) विधेयक, २०१७ 
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विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदथयांच्या संयुतत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन विचारािथ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६२ - मिाराष्ट्र 
नगरपवरर्दा, नगर पुंचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारिा) विधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदथयांच्या संयुतत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन विचारािथ पाठविण्यात यािे." 
 
 
 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६२ - मिाराष्ट्र 
नगरपवरर्दा, नगर पुंचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारिा) विधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदथयांच्या संयुतत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन विचारािथ पाठविण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवण महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिुश्री अमीन पटेल, िरु्िधुन सपकाळ, विजय 
िडेट्टीिार, पृर्थ्िीराज चव्िाि, अस्लम शेख, अमर काळे, सुवनल केदार, राधाकृष्ि 
विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील, जयुंत पाटील, भास्कर जाधि, 
शवशकाुंत शशदे, वजतेंद्र आव्िाड, अबू आझमी, डॉ.सतीश पाटील, सुंदीप नाईक, 
बाळासािेब पाटील, सुंग्राम जगताप, राजेश टोपे, दत्तािय भरिे, सुंजय कदम, िैभि 
वपचड, रािाजगवजतशसि पाटील, िसन मुश्रीर्, िनुमुंत डोळस, विजय भाुंबळे, 
वदलीप सोपल, श्रीमती वदपीका चव्िाि, सिुश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक चव्िाि, 
सुरेश लाड, प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रथताि :- 

 

 

       "ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३ - मिाराष्ट्र 
मिानगरपावलका (दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, २०१७ नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६३ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 
(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
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   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकार् उफश  बच्च ूकिू,  
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६३ - मिाराष्ट्र 
मिानगरपावलका (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदथयांच्या संयुतत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारािथ पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६३ - मिाराष्ट्र 
मिानगरपावलका (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदथयांच्या संयुतत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारािथ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६३ - मिाराष्ट्र 
मिानगरपावलका (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदथयांच्या संयुतत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारािथ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६३ - मिाराष्ट्र 
मिानगरपावलका (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदथयांच्या संयुतत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारािथ पाठविण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
  (३) (क) भारताच्या सुंविधानाच्या अनुच्िेद २१३ (२) (अ) आवि मिाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिुश्री अमीन पटेल, िरु्िधुन सपकाळ, विजय 
िडेट्टीिार, पृर्थ्िीराज चव्िाि, अस्लम शेख, अमर काळे, सुवनल केदार, राधाकृष्ि 
विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील, जयुंत पाटील, भास्कर जाधि, 
शवशकाुंत शशदे, वजतेंद्र आव्िाड, अबू आझमी, डॉ.सतीश पाटील, सुंदीप नाईक, 
बाळासािेब पाटील, सुंग्राम जगताप, राजेश टोपे, दत्तािय भरिे, सुंजय कदम, िैभि 
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वपचड, रािाजगवजतशसि पाटील, िसन मुश्रीर्, िनुमुंत डोळस, विजय भाुंबळे, 
वदलीप सोपल, श्रीमती वदपीका चव्िाि, सिुश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक चव्िाि, 
सुरेश लाड, प्रा.िीरेंद्र जगताप,  वि.स.स. याुंचा प्रस्ताि :- 

 

 

       "िी विधानसभा सन २०१७ चा मिाराष्ट्र अध्यादेश िमाुंक २७ – मिाराष्ट्र 
जमीन मिसूल सुंविता (दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, २०१७ नापसुंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 
सांवहता (चौथी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 

 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकार् उफश  बच्च ूकिू,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मिाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ६५ - मिाराष्ट्र जमीन 
मिसूल सुंविता (चौर्थी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्देची सिमती घेऊन 
दोन्िी सभागृिाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारारु्थ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मिाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ६५ - मिाराष्ट्र जमीन 
मिसूल सुंविता (चौर्थी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्देची सिमती घेऊन 
दोन्िी सभागृिाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारारु्थ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मिाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ६५ - मिाराष्ट्र जमीन 
मिसूल सुंविता (चौर्थी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्देची सिमती घेऊन 
दोन्िी सभागृिाुंच्या ३५ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारारु्थ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मिाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ६५ - मिाराष्ट्र जमीन 
मिसूल सुंविता (चौर्थी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्देची सिमती घेऊन 



 

14-Dec-17 10:05:07 AM 

11 

दोन्िी सभागृिाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारारु्थ पाठविण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (४) (क) भारताच्या सुंविधानाच्या अनुच्िेद २१३ (२) (अ) आवि मिाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिुश्री अमीन पटेल, िरु्िधुन सपकाळ, विजय 
िडेट्टीिार, पृर्थ्िीराज चव्िाि, अस्लम शेख, अमर काळे, सुवनल केदार, अवजत 
पिार, वदलीप िळसे पाटील, जयुंत पाटील, भास्कर जाधि, शवशकाुंत शशदे, वजतेंद्र 
आव्िाड, अब ू आझमी, डॉ.सतीश पाटील, सुंदीप नाईक, बाळासािेब पाटील, 
सुंग्राम जगताप, राजेश टोपे,  दत्तािय भरिे, सुंजय कदम, िैभि वपचड, 
रािाजगवजतशसि पाटील, िसन मुश्रीर्, िनुमुंत डोळस, विजय भाुंबळे, वदलीप 
सोपल, श्रीमती वदपीका चव्िाि, सिुश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक चव्िाि, सुरेश 
लाड, प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. याुंचा प्रस्ताि :- 

 

 

       "िी विधानसभा सन २०१७ चा मिाराष्ट्र अध्यादेश िमाुंक २६ - मिाराष्ट्र 
मुद्राुंक (सुधारिा ि विवधग्रायीकरि) अध्यादेश, २०१७ नापसुंत करते." 
 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६६ - महाराष्ट्र मदु्राांक 
(सधुारणा ि विवधग्रायीकरण) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकार् उफश  बच्च ूकिू, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मिाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ६६ - मिाराष्ट्र मुद्राुंक 
(सुधारिा ि विवधग्रायीकरि) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्देची सिमती घेऊन 
दोन्िी सभागृिाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारारु्थ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मिाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ६६ - मिाराष्ट्र मुद्राुंक 
(सुधारिा ि विवधग्रायीकरि) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्देची सिमती घेऊन 
दोन्िी सभागृिाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारारु्थ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१७ चे मिाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ६६ - मिाराष्ट्र मुद्राुंक 
(सुधारिा ि विवधग्रायीकरि) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्देची सिमती घेऊन 
दोन्िी सभागृिाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारारु्थ पाठविण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (५) (क) भारताच्या सुंविधानाच्या अनुच्िेद २१३ (२) (अ) आवि मिाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिुश्री विजय िडेट्टीिार, अस्लम शेख, अमर काळे, 
सुवनल केदार, राधाकृष्ि विखे-पाटील, अबू आझमी, प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याुंचा प्रस्ताि :- 

 

 
       "िी विधानसभा सन २०१७ चा मिाराष्ट्र अध्यादेश िमाुंक २८ – मिाराष्ट्र 
सािुजवनक विद्यापीठ (सुधारिा) अध्यादेश, २०१७ नापसुंत करते." 

 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािशजवनक 
विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिशश्री विजय ििेट्टीिार,  
अस्लम रे्ख, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मिाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ६८ - मिाराष्ट्र 
सािुजवनक विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्देची सिमती घेऊन 
दोन्िी सभागृिाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारारु्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, श्री.हर्षशिधशन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मिाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ६८ - मिाराष्ट्र 
सािुजवनक विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्देची सिमती घेऊन 
दोन्िी सभागृिाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारारु्थ पाठविण्यात यािे." 
 

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

 

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

    सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमाुंक ४१ – मिाराष्ट्र कृर्ी उत्पन्न 
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पिन (विकास ि विवनयमन) विधेयक, २०१७. 
     

 

 

  (बधुिार, विनाांक १३ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.) 
 

सात : िॉ.अवनल बोंिे, सिशश्री. सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, हर्षशिधशन जाधि, रणधीर सािरकर, 
राजेर् क्षीरसागर, सधुाकर िेर्मखु, िॉ. राहुल पाटील, सिशश्री. सधुाकर कोहळे, वकर्ोर 
पाटील, चरण िाघमारे, ज्ञानराज चौगलुे, प्रर्ाांत बांब, िॉ. र्वर्काांत खेिेकर, सिशश्री. 
समीर कुणािार, मांगेर् कुिाळकर, िॉ.पांकज भोयर, सिशश्री. अवनल किम, विकास 
कुां भारे, िॉ. सवुजत वमणचेकर, सिशश्री. सधुीर पारिे, नारायण पाटील, िॉ.िेिराि होळी, 
सिशश्री.सभुार्ष साबणे, नागेर् पाटील-आष्ष्ट्टकर, श्रीमती वसमा वहरे, सिशश्री.राजाभाऊ 
िाजे, सांतोर्ष िानिे, राज ू तोिसाम, र्ांभरुाज िेसाई, चांद्रविप नरके, उल्हास पाटील, 
िॉ.जयप्रकार् मुांििा, सिशश्री. अवनल बाबर, हेमांत पाटील, चांद्रकाांत सोनािणे, सरेुर् 
धानोरकर, हवरर्ष शपपळे, िी. मष्ल्लकाजुशन रेड्डी, सधुाकर भालेराि, तान्हाजी मटुकुळे, 
वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (मांत्र्याांचे उतर)  
 

 

"राज्यात विदभातील सिु वजलिे ि मराठिाडयात पडलेला कमी पाऊस ि त्यामुळे 
वनमाि झालेली पवरच्स्र्थती, या भागातील शसचनाचा अनुशेर् िेगाने पूिु करण्याची गरज, 
विदभातील अपुरे शसचन प्रकलप पूिु करण्याकवरता कें द्राच्या सिाय्याने तयार केलेली 
'बळीराजा जलसुंजीिनी योजना' तातडीने कायाच्न्ित करण्याची आिचयकता, बेंबळा 
प्रकलपाच्या कामाला देण्यात आलेली गती, माजी पुंतप्रधान स्ि. राजीि गाुंधी याुंनी भूमीपुजन 
केलेलया गोसीखुदु प्रकलपाच्या सिु परिानगया प्राप्त करुन प्रकलपाची शकमत कें द्र शासनाने 
वनचचत करण्यासाठी झालेली कायुिािी, अपुऱ्या पािसामुळे मूग, उडीद, सोयाबीन, कापुस, 
तूर ि िरभरा इ. वपकाुंचे उत्पादन ३० ते ४० टक्क्याुंिर येिे, डुक्कर, ित्ती, इ. जनािराुंमुळे 
िोिारे शेतीचे नुकसान रोखण्याच्या दृष्टीने प्रवतबुंधात्मक कायुिािी करण्याची आिचयकता, 
पािुंद रस्त्याुंचे बाुंधकाम ि मजबुतीकरि प्राधान्याने करिे, शेतकऱ्याुंचे उत्पन्न दपु्पट 
करण्याच्या उदे्दशाने उत्पादन खचु कमी करिे, नैसर्थगक ि सेंद्रीय शेती आवि र्ळबागाुंच्या 
लागिडीस प्रोत्सािन देिे, सुंिाउद्योग, दगुधव्यिसाय, कुक् कुटपालन, मत्सव्यिसाय इ. 
शेतीच्या जोडधुंद्याुंना प्रोत्सािन देिाऱ्या योजना कायाच्न्ित करिे, शेतमालाला वकमान 
िमीभािाप्रमािे दर वमळण्याची ि जेरे्थ कमी भाि असेल तेरे्थ अनुदान देण्याची गरज, 
जलयुक्त वशिार योजनेमुळे शाचित शसचनाच्या सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमािात 
आलेली गती, िी योजना अवधक प्रभािी करण्याकवरता या योजनेच्या अटी ि वनकर् वशवर्थल 
करण्याची आिचयकता, कृर्ीपुंपाुंना वदिसा १२ तास िीज उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने 'सोलर 
वर्डरची योजना' कायाच्न्ित करिे ि िीजपुंप जोडिीच्या प्रलुंवबत अजांचा मािे वडसेंबर, 
२०१७ पयंत शीघ्रगतीने वनपटारा करण्याची आिचयकता, राज्यातील िीज वितरि व्यिस्र्था 
अवधक मजबुत करण्यासाठी नविन उपकें द्र, रोविि ि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची 
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आिचयकता, शसचन अनुशेर्ाच्या भागात अवधक अनुदान देण्याची गरज, नानाजी देशमुख 
कृर्ी सुंजीिनी योजनेमध्ये शासनाने ४ िजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन वदले असिे, 
त्यामुळे ५ िजार गािाुंमध्ये शेती उत्पादन िाढून शेतकऱ्याुंचे जीिनमान उुंचाििे ि 
शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली असिे, आत्मित्याग्रस्त ६ वजलियाुंपेक्षा एकटया 
मुुंबईला अवधक कजुमार्ी देण्याचे पूिीच्या शासनाचे धोरि असताना अिघ्या ५ मविन्यात 
सुंपूिु राज्यभरात कजुमार्ीची प्रविया गतीने पूिुत्िाकडे येिे, कृर्ी विभागातील वरक्त पदे 
तातडीने भरिे ि आशाच्या धतीिर शेतकरी वमि नेमण्याची आिचयकता, कें द्र शासनाचे 
नदीजोड प्रकलप राज्यात कायाच्न्ित करण्याची आिचयकता, एमआरईजीएस मध्ये मोठ्या 
प्रमािात शसचन विविरी करण्याची आिचयकता, कृर्ीमालािर आधारीत प्रविया उद्योग 
उभारिीसाठी विशेर् आर्थर्थक के्षि उभे करण्याची आिचयकता, विदभाच्या समग्र विकासाला 
िेग देण्याची आिचयकता, अमरािती भागात उभारण्यात येिाऱ्या टेक्सटाईल पाकुला अवधक 
गती देण्याची आिचयकता, मोशीत सुंिा प्रविया प्रकलप सुरु करिे ि सुंिा धोरि जािीर 
करिे, वमिानमध्ये मोठ्या सुंख्येने येत असलेली गुुंतििूक, ििपती वशिाजी मिाराज शेतकरी 
सन्मान योजना यशस्िीपिे ि पारदशुकवरत्या राबविलयामुळे शेतकरी पुन्िा कजु घेण्याकवरता 
पाि िोिे, मागील ३ िर्ात शासनाने शेतीमधील गुुंतििूक िाढविलयामुळे शेतीचा विकास दर 
सतत नकारात्मक राित असताना िा दर प्रर्थमच + १२.५ टक्क्याुंिर नेण्यास शासनास 
आलेले यश, राज्यातील शेतकरी कायमस्िरुपी स्िबळािर उभा रािू शकेल ि त्याला 
भविष्यात कजु घेण्याची पाळी येिार नािी या दृष्टीने योजना आखून त्या तातडीने कायाच्न्ित 
करण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायुिािी ि उपाययोजना." 
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आठ : सिवश्री. राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप िळसे पाटील, 
जयांत पाटील, विजय ििेट्टीिार, िॉ. पतांगराि किम, सिशश्री बाळासाहेब थोरात, 
र्वर्काांत शर्िे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री. जयित क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाि, 
प्रा.िर्षा गायकिाि, सिशश्री. भास्कर जाधि, अब्िलु सतार, अब ुआिमी, अवमन पटेल, 
सवुनल केिार, विलीप सोपल, गोपालिास अग्रिाल, ॲङ यर्ोमती ठाकूर, सिशश्री. मो. 
आवरफ नसीम खान, िी. एस. अवहरे, राहुल मोटे, वि. पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, 
मधकुरराि चव्हाण, राजेर् टोपे, बसिराज पाटील, िसांतराि चव्हाण, रणवजत काांबळे, 
िॉ. सांतोर्ष टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिशश्री. कुणाल पाटील, कावर्राम पािरा, 
हर्षशिधशन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, अमर काळे, अवमत िनक, कु. प्रवणती 
शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री भाऊसाहेब काांबळे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
श्रीमती वनमशला गावित, सिशश्री अस्लम रे्ख, त्र्यांबक वभसे, सांग्राम थोपटे, जयकुमार 
गोरे, भारत भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, मनोहर नाईक, नरहरी विरिाळ, अवमत िेर्मखु, 
सांविप नाईक, वि.स.स. यांचा ि.वि.स. वनयि २९३ अन्िये प्रस्ताि : 

 

        "वदनाुंक २४ जून, २०१७ रोजी राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्याुंचे ३४ िजार ३३ कोटी 
रुपयाुंचे कजु मार् करण्याच्या शासनाने जािीर केलेलया वनिुयानुसार कजुमार्ी करण्यासाठी 
२२ सप्टेंबर, २०१७ अखेर ५७ लाख शेतकऱ्याुंनी अजु दाखल केलयाची माविती सिकार 
विभागाने देिे, त्यापैकी २ लाख ४१ िजार शेतकऱ्याुंचे आधार िमाुंक नसलयाने त्याुंना 
कजुमार्ी देण्याबाबत झालेली अडचि, कजुमार्ीची सिलत घेऊ इच्च्ििाऱ्याुंमध्ये ८६ लाख 
पाि तर १० लाख बनािट शेतकरी असलयाचा शासनाने केलेला दािा, मािे ऑक्टोबर, २०१७ 
अखेर कजुमार्ीची रक्कम शेतकऱ्याुंच्या बँक खात्यािर जमा करण्याचे आचिासन देऊनिी 
त्याची अुंमलबजाििी न िोिे, माविती ि तुंिज्ञान विभागाच्या िाती कजुमार्ी योजनेचा 
असलेला सुकािू, या र्सव्या कजुमार्ीमुळे राज्यातील शेतकऱ्याुंच्या आत्मित्या कमी न 
िोता िाढत जािे, मािा ि तुडतुडा या सारख्या वकडींमुळे धान वपकाचे मोठ्या प्रमािात झालेले 
नुकसान, गुलाबी बोंड अळीमुळे ३० लाख िेक्टरिरील कापसाचे के्षि बावधत िोिे, सदर 
नुकसानीचे सिेक्षि करण्यात वदरुंगाई केलयामुळे बावधत के्षिाचे पुंचनामे करण्यात येिाऱ्या 
अडचिी, राज्यात आवदिासींिर सातत्याने िोिारे अन्याय, कोटयिधीचा खचु िोऊनिी 
विकास न िोिे, आश्रमशाळा, िसतीगृिातील समस्या या प्रकरिी अनेकदा आुंदोलने करुनिी 
त्याकडे झालेले दलुुक्ष, िन िक्क दाव्याची िजारो प्रलुंवबत प्रकरिे, कुपोर्िामुळे िजारो 
बालमृत्यू िोऊनिी त्याची दखल न घेिे, आश्रमशाळातील वशक्षकाुंची वरक्त पदे, िसतीगृिाची 
दरूिस्र्था, धोकादायक इमारतीत भरिा-या शाळा, प्रवतिर्ी १८०० कोटी रुपयाुंची तरतुद 
करुनिी ८० टक्के विद्यार्थ्यांची िोिारी गळती, आरोगयाचा वनमाि झालेला प्रचन, 
आवदिासींच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे िोिारे मृत्यू रोखण्यास वनयुक्त केलेलया डॉ. सुभार् 
साुंळुखे सवमतीच्या अििालाची अुंमलबजाििी न िोिे, बिुसुंख्य आवदिासी, वशक्षि िक्क, 
घरकुल योजना, रेशशनग सुविधा, िीज यापासून िुंवचत असिे, ओबीसी समाजाच्या 
विमीलेयरची िार्थर्क उत्पन्नमयादा कें द्र शासनाप्रमािे आठ लाख करण्याची िोत असलेली 
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मागिी, राज्यातील ग्रामीि रुगिालये ि प्रार्थवमक आरोगय कें द्राुंमधील वरक्त पदाुंमुळे 
कोलमडलेली आरोगय व्यिस्र्था, प्रार्थवमक आरोगय कें द्राुंच्या तयार इमारती विनािापर राििे, 
सामावजक न्याय विभागाुंतगुत मागासिगीय सिकारी उद्योग सुंस्र्थाुंच्या अनुदानामध्ये िोत 
असलेला गैरप्रकार, पारधी िस्ती जोड रस्त्याुंना वनधी देिे बुंद करिे, ग्रामीि भागातील 
रस्त्याुंसाठी लाुंबीनुसार वनधी न वमळालयामुळे तालुकावनिाय वनमाि झालेला रस्त्याुंचा 
अनुशेर्, राज्यातील बिुसुंख्य पाि ि गरजू इतर मागासिगीय बाुंधि घरकुलाुंपासून िुंवचत 
राििे, ओखी िादळामुळे मुुंबईसि कोकि वकनारपट्टीिर मच्च्िमाराुंच्या बोटी, मासेमारी 
सावित्य ि त्याुंच्या घराुंचे मोठ्या प्रमािािर नुकसान िोिे, सुकविण्यासाठी ठेिलेले 
मत्स्योत्पादन िािून जािे, िादळामुळे मच्च्िमार िस्तीत पािी वशरलयाने घराुंची मोठ्या 
प्रमािात पडझड िोऊन आुंबा, काजू, नारळी, पोर्ळी, मसालयाची वपके ि इतर र्लोत्पादक 
शेतकऱ्याुंचे मोठ्या प्रमािात नुकसान िोिे, पाण्यापासून सुंरक्षि करण्यासाठी बाुंधण्यात 
आलेले बुंधारेिी िादळामुळे िािून जािे, पवरिामी स्र्थावनक िस्त्याुंना धोका वनमाि िोिे, या 
सिु बाबतीत सिेक्षि करुन दरुुस्तीची कामे करण्याची वनमाि झालेली गरज, ऑनलाईन 
व्यिस्रे्थत वनमाि झालेलया अडचिींमुळे िरु् सुंपत आले तरी मागासिगीयाुंना ्ी शीप ि 
वशष्यिृत्तीची रक्कम न वमळिे, ज्येष्ठ नागवरकाुंना वमळिारी अपमानास्पद िागिूक, विविध 
सेिा पुरविण्याच्या नािाखाली काढण्यात आलेलया वनविदाुंमध्ये ३५० कोटींचा झालेला 
घोटाळा, समृध्दी मिामागासाठी शेतकऱ्याुंचा विरोध डािलून सक्तीने जवमनी सुंपादनाची 
करण्यात येिारी कायुिािी, शेतकऱ्याुंमध्ये शासनाप्रती वनमाि झालेला प्रचुंड असुंतोर्, 
याप्रकरिी शासनाचे झालेले दलुुक्ष, याबाबत शासनाने कराियाची उपाययोजना विचारात 
घेण्यात यािी." 

   
 
 

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

 

   (विनाांक १२ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न िालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना (सचूना   
क्र. १ ि २) 
 

  (१) श्री. राहुल कुल, वि.स.स. 
 

      "राज्यातील अनेक ग्रामपांचायतींचे पाणीपरुिठा योजनेचे प्रस्ताि प्रलांवबत 
असल्याबाबत" या विर्यािरील श्री. राहुल कुल, वि.स.स. याुंचा वदनाुंक १० ऑगस्ट, 
२०१७ रोजी सभागृिाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेलया अताराुंवकत प्रचनोत्तराुंच्या यादी 
िमाुंक ३४२ मधील प्रचन िमाुंक ८०१३६ ला वदलेलया उत्तराच्या सुंदभात अधा-तास चचा 
उपच्स्र्थत करतील.  
 

  (२) श्री. हर्षशिधशन सपकाळ, वि.स.स. 
 

      "बलुढाणा र्हरातील रस्त्तयाांची िरूिस्था िाल्याबाबत" या विर्यािरील        
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श्री. हर्षशिधशन सपकाळ, वि.स.स याुंचा ताराुंवकत प्रचन िमाुंक ८५८६२ ला वदनाुंक २५ 
जुलै, २०१७ रोजी वदलेलया उत्तराच्या सुंदभात अधा-तास चचा उपच्स्र्थत करतील.  
 

   (विनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेली तथावप, चचा न िालेली अधा-तास चचेची सचूना (सचूना   
क्र. ३) 
 

  (३) श्री. विजय ििेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपष्स्थत करतील. 
 

     "चुंद्रपूर वजलियातील ब्रम्िपूरी तालूक्याची सन १८७४ मध्ये तसेच सािली तालुक्याची 
सन १९९२ मध्ये वनर्थमती िोऊनिी अद्यावप मिाराष्ट्र औद्योवगक विकास मिामुंडळ स्र्थापन न 
िोिे, ब्रम्िपूरी ि सािली िे दोन्िी तालुके धान उत्पादक म्ििून राज्यात प्रवसध्द असून या 
वठकािी एकिी उद्योजक उद्योग सुरू करण्यास तयार नसलयामुळे बेरोजगाराुंचे 
रोजगारासाठी शिराकडे िोत असलेले स्र्थलाुंतर, प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या वठकािी 
मिाराष्ट्र औद्योवगक विकास मिामुंडळ स्र्थापन करािे असा शासनाचा वनिुय असताुंनािी 
या दोन्िी वठकािी मिाराष्ट्र औद्योवगक विकास मिामुंडळ स्र्थापन न केलयामुळे 
नागरीकाुंमध्ये पसरलेला असुंतोर्, पवरिामी ब्रम्िपूरी आवि सािली येरे्थ मिाराष्ट्र 
औद्योवगक विकास मिामुंडळ स्र्थापन करण्यासाठी शासनाने कराियाची कायुिािी ि 
प्रवतविया." 
 

   (मांगळिार, विनाांक १२ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या बलॅटव्िारे ठरविण्यात आलेल्या ि 
प्राथम्यक्रमानसुार िर्शविण्यात आलेल्या सचूना) (सचूना क्र. ४ ि ५) 
 

  (४) श्रीमती ज्योती कलानी, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपष्स्थत करतील. 
 

      "एम.आय.डी.सी. उलिासनगर मधील उद्योगाुंचे ि वजन्स उद्योगाचे विर्ारी रसायन 
वमश्रीत पािी िालधुनी नदीत सोडण्यात येत असलयामुळे सिुदरू दगंुधी पसरिे, 
उलिासनगरमधील उद्योगाुंना शुध्दीकरिाची व्यिस्र्था परिडिारी नसलयामुळे 
जलशुध्दीकरिासाठी C.E.P.T. प्लाुंट उभारण्यासाठी वनधी उपलब्ध करुन देण्याची िोत 
असलेली मागिी, कलयाि, अुंबरनार्थ, उलिासनगर, बदलापूर शिरातील साुंडपािी 
S.P.T. शुध्दीकरिाच्या प्रकलपामधून नदीत सोडण्याची आिचयकता, उलिासनगर 
शिरामधील भूमीगत गटार योजनेसाठी ४५० कोटी रुपये मुंजूर िोऊनिी कामास अद्याप 
सुरुिात न झालयामुळे नागरीकाुंमध्ये पसरलेले असुंतोर्ाचे िातािरि, याबाबत शासनाने 
कराियाची कायुिािी ि प्रवतवकया." 
 

  (५) श्री. विजय ििेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपष्स्थत करतील. 
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     "शसदेिािी (वज. चुंद्रपूर) येर्थील तिवसल इमारत जुनी असून िाढत्या कामकाजाच्या 
व्यापामुळे सदर इमारत अपुरी पडिे, तालुका स्तरािरील सिु शासकीय ि वनमशासकीय 
कायालये एकाच इमारतीमध्ये सुरू करण्याकवरता शसदेिािी येरे्थ मध्यिती प्रशासकीय 
इमारतीचे बाुंधकाम करण्यासाठी १२ कोटी ३५ लाख  रुपयाुंचा प्रस्ताि सािुजवनक 
बाुंधकाम विभाग, चुंद्रपूर याुंनी शासनास सादर करुन सुमारे दीड िर्ाचा कालािधी 
िोऊनिी त्यािर कोितीच कायुिािी करण्यात न येिे, पवरिामी नागवरकाुंमध्ये पसरलेला 
असुंतोर्, शसदेिािी येरे्थ मध्यिती प्रशासकीय इमारतीच्या बाुंधकामाच्या प्रस्तािास मान्यता 
देऊन वनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कराियाची कायुिािी ि प्रवतविया." 

    
 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
वदनाुंक : १३ वडसेंबर, २०१७ 

िॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सवचि, 

 मिाराष्ट्र विधानसभा. 
 


