महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
बुधिार, विनाांक २१ माचच, २०१८
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(सोमिार, विनाांक १९ माचच २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेली परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्रमाांक १)
(१) श्री. र्ांभरू ाज िे साई, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मित
ि पुनिचसन मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"कोयना धरण प्रकल्पामुळे तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या जिभागातील अनेक गािे
पुनिवजसत होणे , या प्रकल्पातील स्तर १ ि २ मुळे बाजधत झालेल्या गािठाणाांना सन १९७६
पूिीच्या प्रकल्पाअांतगवत पुनिवजसत १८ गािाांना मुलभूत नागरी सुजिधा अद्यापही उपलब्ध
करुन न दे णे, या मुलभूत सुजिधाांकजरता लागणारा जनधी जमळणेबाबत मा.मदत ि पुनिवसन
मांत्री याांच्याकडे जदनाांक २१ िुलै, २०१७ रोिीच्या पत्रान्िये मागणी करणे , तसेच तयाांच्या
समिेत बैठक घेऊन सदर बैठकीत मांत्री महोदयाांनी सूचना करुनही सांबांजधत जिभागाकडू न
अद्यापही या कामाकजरता १.२७ ि ३.२९ कोटी रुपये असे एकूण ४.५६ कोटी रुपयाांचा
जनधी अद्यापही उपलब्ध न होणे , कोयना प्रकल्पाबरोबरच या जिभागातील प्रकल्पग्रस्ताांना
या जिभागात साकारण्यात येत असलेल्या सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्प जिभागाच्या पुनिवसनात
सहभागी व्हािे लागणे , पजरणामी येथील प्रकल्पग्रस्ताांच्या सांख्येमध्ये जदिसेंजदिस होत
असलेली िाढ तयाचबरोबर या जिभागामध्ये आतापयंत १ लाखाांहून अजधक कमी िास्त
क्षमतेचे भूकांपाचे धक्के बसले असल्यामुळे पुनिवजसत गािठाणामध्ये पसरलेले भीतीचे
िातािरण, या प्रकल्पग्रस्ताांकजरता ४.५६ कोटी रुपयाांचा जनधी तातकाळ उपलब्ध करुन
दे ण्याची आिश्यकता, तसेच प्रकल्पाचे काम अद्यापही जिल्लक असल्यामुळे या
प्रकल्पाकजरता सांपाजदत करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्ताांच्या िमीनी परत करण्याची
कोयना प्रकल्पग्रस्ताांची होत असलेली मागणी, याकडे िासनाचे होत असलेले दुलवक्ष,
पजरणामी िनतेमध्ये पसरलेला असांतोष याबाबत िासनाने कराियाची कायविाही ि
उपाययोिना."

(२) सिचश्री. वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, जयां त पाटील, विलीप िळसे-पाटील,
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र्वर्काांत शर्िे , सांिीप नाईक, हसन मुश्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह
पाटील, नरहरी विरिाळ, पाांडुरां ग बरोरा, िैभि वपचड, वकसन कथोरे , सुरेर् लाड,
विपक चव्हाण, श्रीमती सुमन पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :“कळिा (जि.ठाणे) येथून निी मुांबई, ठाणे, जभिांडी, नाजिक, जिरार, अहमदाबाद इ.
जठकाणी दररोि हिारो हलकी ि अििड िाहनाांच्या िाहतुकीमुळे होत असलेली िाहतूक
कोंडी, िाहतूक कोंडी सोडजिण्यासाठी ठाणे -बेलापूर मागािरील जिटािा ते कोपरी दरम्यान
खाडीपुलाची उभारणी करणे तसेच कळिा नाका ते आतमाराम पाटील चौक रे तीबांदर
दरम्यानच्या रस्तयाचे रुांदीकरण ि सव्हीस रोड हे प्रकल्प मागी लािण्यासांदभात आिश्यक
उपाययोिना करण्यासाठी लोकप्रजतजनधी ि एमएमआरडीए तसेच िासनस्तरािर अनेक
बैठका होिूनही कोणतीही कायविाही झालेली नसणे , ५ ते १० जमनीटाांच्या प्रिासासाठी
सुमारे ३० ते ४५ जमनीटाांचा कालािधी लागत असल्याने होणारा िेळेचा अपव्य ि आर्थथक
नुकसान, बेिीस्त िाहतुकीमुळे अपघाताांचे प्रमाणही िाढलेले असल्याने रजहिािाांच्या
सुरजक्षततेचा जनमाण झालेला गांभीर प्रश्न, िासनाने याप्रकरणी िेळीच हस्तक्षेप करुन
सुरळीत दळिणिळण ि नागरीकाांच्या सुरजक्षततेसाठी तिरीत उपाययोिना करण्याची
आिश्यकता, याबाबत िासनाने कराियाची कायविाही ि उपाययोिना.”
(३)

सिचश्री. सुवनल केिार, अवमन पटे ल, अस्लम र्ेख, वि.स.स. तातडीच्या ि
सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :" मािी मुख्यमांत्री स्िगीय िसांतराििी नाईक याांच्या िन्मिताब्दी िषाच्या जनजमत्त
िासनाने सजमती स्थापन करुन १०० कोटी रुपयाांची तरतूद करुन नागपूर येथे सिव
सोयींनीयुक्त दोन हिार आसनाचे आांतरराष्ट्रीय दिाचे सभागृह बाांधण्याचे केलेले
जनयोिन, तयासाठी २० कोटी रुपयाांचा जनधी नागपूर सुधार प्रन्यासला िगव केलेला असणे ,
या सभागृहासाठी जिभागीय आयुक्त ि जिल्हाजधकारी, नागपूर याांनी सजिस्तर अभ्यास
करुन अजतक्रमण मुक्त ि न्यायालयीन प्रकरणापासून मुक्त असलेल्या रािभिनाच्या
मालकीची खसरा क्र. ९७/१ ि १०२/१ मौिा िजरपटका येथील िागेची केलेली जिफारस,
या प्रस्तािाला िासन ि मा. राज्यपाल याांनी मां िूरी जदलेली असतानाही हे सभागृह
उभारण्याबाबत जनजिदा काढण्याबाबत िासन करीत असलेले दुलवक्ष, पजरणामी राज्यातील
िनमानसाांत पसरलेला असांतोष, तयामुळे िासनाने उक्त आांतरराष्ट्रीय दिाच्या सभागृहाचे
काम तातडीने सुरु करण्याबाबत कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रजतजक्रया."

(४)

श्री. िैभि नाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मित
ि पुनिचसन मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :21-Mar-18
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"ससधुदग
ु व जिल्यातील खाांबाळे , गाांगोचामाळ, गळये, कोकीसरे , नारकरिाडी (ता.
िैभििाडी) सगगणे , धनगरिाडी (ता.बाांदा), नाटळ, हुमलेटेंभिाडी (ता.कणकिली) तसेच
तारकली (ता.मालिण), कुणकिण (ता.दे िगड) या गािाांमध्ये जदनाांक १७ िानेिारी ते २९
िानेिारी, २०१८ या कालािधीत लागलेल्या आगीमध्ये ऊस, कािू, आांबा या बागायती
जपकाांचे तसेच माांगरासह घराांचे झालेले नुकसान, किव काढू न घेतलेल्या बागायती ि
िेतीच्या उतपन्नाचे नुकसान झाल्याने तयाांच्यात जनमाण झालेली असुरजक्षतेची भािना,
स्थाजनक लोकप्रजतजनधी याांनी नुकसानीचे पांचनामे करण्याबाबत मागणी करुनही िासनाने
तयाकडे केलेले दुलवक्ष, तयामुळे िेतकऱयाांमध्ये पसरलेला असांतोष, याबाबत िासनाने
कराियाची कायविाही ि प्रजतजक्रया."
(५)

अॅड. आवर्ष र्ेलार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
गृहवनमाण मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"न.भू.क्र. १०६ खोतिाडी, जभमिाडा, साांताक्रूझ (पश्श्चम) या मुांबई महानगर
पाजलकेच्या जमळकतीिर खोतिाडी, जभमिाडा सहकारी गृहजनमाण सांस्था या नािाने सुरु
असलेली झोपडपट्टी पुनिवसन योिना, सन २००३ साली करण्यात आलेल्या प्लेन टे बल
सव्हे नुसार या जठकाणी २६१० झोपड्या असून १८७२ झोपडीधारकाांचा समािेि असलेले
पजरजिष्ट्ट दोन पाजरत करण्यात आलेले असणे , परां तु सध्या या जठकाणी अांदािे ३००० पेक्षा
अजधक झोपडीधारक असणे , सदर योिना जिकासक मे. ऑर्थबट कॉपोरे िन याांच्या
माध्यमातून राबिण्यात येत असणे , ही योिना राबिताना जिकासकाने तेथील
झोपडीधारकाांना जिश्िासात न घेता मे . एलआयसी कॉपोरे िन, अहमदाबाद याांच्याकडू न
अांदािे रुपये २८० कोटी किव घेतलेले असणे , यासाठी जिकासकाने या योिने तील जिक्री
भागातील ७,३४,८४१ चौ. फुट िागा एलआयसी कॉपोरे िनकडे तारण म्हणून ठे िलेली
असणे , परां तु सदर रक्कमे ची िेळेत परतफेड न केल्यामुळे डे ब्ट जरकव्हरी जरब्यूनल (Debt
Recovery Tribunal) च्या जदनाांक ६ फेब्रुिारी, २०१८ च्या आदे िानुसार तारण ठे िलेली
जिक्री भागातील ७,३४,८४१ चौ. फुट िागा िप्त करण्याचे आदे ि दे ण्यात आलेले
असणे , जिकासकाने केलेल्या गैरव्यिहारामुळे येथील झोपडीधारकाांना नाहक त्रास सहन
करािा लागत असणे , तयामुळे या जठकाणी झोपडपट्टी योिना राबजिताना अने क अडचणी
येत असणे , तयामुळे अिाप्रकारे मुांबईतील अन्य झोपडपट्टी पुनिवसन योिनेच्या िागा तारण
ठे ऊन जिकासकाांनी मूळ झोपडीधारकाांना जिचारात न घे ता परस्पर किव घेतले आहे की
नाही याबाबत तसेच जिकासकाने केलेल्या गैरव्यिहाराची एसआयटी च्या माध्यमातून
चौकिी करण्यासाठी ि ही झोपडपट्टी पुनिवसन योिना लिकरात लिकर मागी
लािण्यासाठी िासनाने कराियाची कायविाही ि उपाययोिना."

(सकाळी ११.०० िाजता)
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एक

:

प्रश्नोत्तरे

िोन

:

र्ोक प्रस्ताि डॉ. कृष्ट्णचांद्र रघुनाथराि भोईटे , मािी जि.स.स. याांच्या दु:खद जनधनाबद्दल िोक प्रस्ताि.

तीन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) अन्न, नागरी पुरिठा :
ि ग्राहक सांरक्षण
मां त्री

जिदभव, मराठिाडा आजण उिव जरत महाराष्ट्र यासाठी
जिकासमांडळे आदे ि, २०११ मधील जनयम ८
अन्िये अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण
विभागाचा सन २०१६-२०१७ या जित्तीय िषातील
योिनाांतगवत आजण योिनेत्तर योिनाांिरील
िैधाजनक जिकास मां डळजनहाय (अजिभाज्य
भागासह) प्रतयक्ष खचाचा तपिील सभागृहासमोर
ठे ितील.

(२) पवरिहन मां त्री

:

कोकण रे ल्िे महामांडळ मयाजदत याांचा सन २०१६२०१७ या िषाचा सत्ताजिसािा िार्थषक अहिाल
लेखा अहिालासह सभागृहासमोर ठे ितील.

(३) पयािरण मां त्री

:

महाराष्ट्र प्रदूषण जनयांत्रण मांडळ याांचा सन २००५२००६ ते २००९-२०१० या िषांचा लेखापरीक्षण
अहिाल सभागृहासमोर ठे ितील.

चार

:

अनुसवू चत जाती कल्याण सवमतीचा नििा अहिाल सभागृहास सािर करणे.

पाच

:

वनयम सवमतीचा अहिाल सभागृहास सािर करणे.

सहा

:

सिस्य-वनयम सवमती याांचा प्रस्ताि :जिधानसभा जनयमातील जनयम ५७ अन्िये जनयम सजमतीच्या अहिालातील
जिफारिीमध्ये सुधारणा करण्याची नोटीस दे ण्यासांबांधातील जनयम २२५ (१) ि २२५ (३)
मधील दहा जदिसाांच्या कालािधीबाबतची िी तरतूद आहे ती स्थजगत करण्यात येऊन सदरहू
मुदत पाच जदिसाांची करण्यात यािी.

सात

:

सन २०१८-२०१९ च्या अथचसांकल्पातील अनुिानाच्या मागण्याांिर चचा ि मतिान.
(पाचिा वििस)
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(१)

िलसांपदा विभाग.

(२)

अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण जिभाग.

(३)

सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग जिभाग.

(४) पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग.
(५) कौिल्य जिकास ि उद्योिकता जिभाग.
(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सूची स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे)
आठ

:

र्ासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथच :(१)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १५ – महाराष्ट्र करविषयक
कायिे (कर बसविणे ि सुधारणा) विधे यक, २०१८.

(२)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि ि
पांचायत सवमती (सुधारणा) विधे यक, २०१८.

----------------------------------------------------------------------------------------(ब) विचार, खां डर्: विचार ि सांमत करणे :(१)

(क)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अबु आझमी, भारत भालके, अस्लम िेख, जििय
िडे ट्टीिार, हषविधवन सपकाळ, राधाकृष्ट्ण जिखे-पाटील, जि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक ७ – महाराष्ट्र
पायाभूत सुजिधा जिकास सक्षम प्राजधकरण अध्यादे श, २०१८ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत
सुविधा विकास सक्षम प्रावधकरण विधे यक, २०१८.

(ग)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधेयक क्रमाांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत
सुजिधा जिकास सक्षम प्राजधकरण जिधे यक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा
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मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
(२)

----------------------------------------------------------------------------------------(क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ७ – भूवमसांपािन, पुनिचसन ि
पुनिचसाहत करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारिर्च कतेचा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(ख) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम र्ेख, अमर
काळे , सुवनल केिार, अवमन पटे ल, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमच ला गािीत,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधेयक क्रमाांक ७ – भूजमसांपादन, पुनिवसन
ि पुनिवसाहत करताना उजचत भरपाई जमळण्याचा आजण पारदिवकतेचा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधेयक क्रमाांक ७ – भूजमसांपादन, पुनिवसन
ि पुनिवसाहत करताना उजचत भरपाई जमळण्याचा आजण पारदिवकतेचा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री हषच िधच न सपकाळ,
अवमत िनक, प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधेयक क्रमाांक ७ – भूजमसांपादन, पुनिवसन
ि पुनिवसाहत करताना उजचत भरपाई जमळण्याचा आजण पारदिवकतेचा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधेयक क्रमाांक ७ – भूजमसांपादन, पुनिवसन
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ि पुनिवसाहत करताना उजचत भरपाई जमळण्याचा आजण पारदिवकतेचा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------------(३) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र पवरचावरका
(सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(ख) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम र्ेख, विजय
िडे ट्टीिार, अमर काळे , सुवनल केिार, डी.पी.सािांत, बाळासाहे ब थोरात,
अवमन पटे ल, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र पजरचाजरका
(सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र पजरचाजरका
(सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या
३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषच िधच न सपकाळ, प्रा.विरें द्र
जगताप, श्री.अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र पजरचाजरका
(सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या
२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र पजरचाजरका
(सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१
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सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------------(४) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृ वष उत्तपन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (िुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(ख)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम र्ेख, हषच िधच न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे जिधानसभा जिधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृजष उतपन्न
पणन (जिकास ि जिजनयमन) (दुसरी सुधारणा) जिधेयक, २०१७ जिधानपजरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील
प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव
पाठजिण्यात यािे."

(ग)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे जिधानसभा जिधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृजष उतपन्न
पणन (जिकास ि जिजनयमन) (दुसरी सुधारणा) जिधेयक, २०१७ जिधानपजरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील
प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव
पाठजिण्यात यािे."

(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे जिधानसभा जिधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृजष उतपन्न
पणन (जिकास ि जिजनयमन) (दुसरी सुधारणा) जिधेयक, २०१७ जिधानपजरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील
प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव
पाठजिण्यात यािे."

---------------------------------------------------------------------------------(५) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १३ – जी.एच.रायसोनी
विद्यापीठ, अमरािती, विधे यक, २०१८.
(ख)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम र्ेख, कुणाल
पाटील, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, डी.पी.सािांत, अवमन पटे ल,
र्ेख आवसफ र्ेख रर्ीि, सांग्राम थोपटे , अमर काळे , वि.स.स. याांचा
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प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक १३ – िी.एच.रायसोनी
जिद्यापीठ, अमरािती, जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
(ग)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सुभाष उफच पांवडतर्ेट
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक १३ – िी.एच.रायसोनी
जिद्यापीठ, अमरािती, जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."

(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अवमत िनक, सांग्राम
थोपटे , हषचिधच न सपकाळ, जयकुमार गोरे , प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक १३ – िी.एच.रायसोनी
जिद्यापीठ, अमरािती, जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."

----------------------------------------------------------------------------------------(६) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र जलसांधारण
महामां डळ (सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(ख)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम र्ेख, कुणाल
पाटील, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, डी.पी.सािांत, अवमन पटे ल,
र्े ख आवसफ र्ेख रर्ीि, सांग्राम थोपटे , अमर काळे , वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र िलसांधारण
महामांडळ (सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."

(ग)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सुभाष उफच पांवडतर्ेट
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :-
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"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र िलसांधारण
महामांडळ (सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."
(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अवमत िनक, सांग्राम
थोपटे , हषचिधच न सपकाळ, जयकुमार गोरे , प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जिधानसभा जिधे यक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र िलसांधारण
महामांडळ (सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे तयािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन जिचाराथव पाठजिण्यात यािे."

----------------------------------------------------------------------------------------(७)
सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि ि
पांचायत सवमती (सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(मां गळिार, विनाांक २० माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
नऊ

:

सववश्री. राधाकृ ष्ण ववखे -पाटील, अवित पवार, पृथ्वीराि चहाणाण, वीलीप वेसेपाटील, गणपतराि िे र्मुख, जयां त पाटील, विजय िडे ट्टीिार, बाेासाणे ब थोरात,
र्वर्काांत शर्िे , प्रा. विरें द्र जगताप, सिचश्री ियीत्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड,
प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री भास्कर जाधि, अब्िुल सत्तार, गोपालिास अग्रिाल,
मो. आरीफ नसीम खान, सुवनल केिार, विलीप सोपल, मधुकरराि चव्हाण,
ॲङ यर्ोमती ठाकू र, डॉ. सवतर् पाटील, सिचश्री. अवमन पटे ल, वड. एस. अवहरे ,
राहुल मोटे , डी. पी. सािांत, हसन मुश्रीफ, बसिराज पाटील, राजेर् टोपे, ित्तात्रय
भरणे, वनतेर् राणे, बाळासाहे ब पाटील, िसांतराि चव्हाण, रणवजत काांबळे , डॉ. सांतोष
टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनुमांत डोळस, कावर्राम
पािरा, हषच िधच न सपकाळ, विजय भाांबळे , राहु ल बोंद्रे, िैभि वपचड, सुभाष उफच
पांवडतर्ेठ पाटील, अमर काळे , अवमत िनक, कु. प्रवणती शर्िे , श्रीमती अवमता
चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहे ब काांबळे , र्ेख आवसफ र्ेख रर्ीि, श्रीमती वनमच ला गावित,
सिचश्री अस्लम र्ेख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे , भारत भालके, वसध्िाराम म्हे त्रे,
पाांडुरां ग बरोरा, कावलिास कोळां बकर, राहु ल जगताप, नरहवर विरिाळ, अवमत िे र्मुख,
प्रविप जाधि-नाईक, धै यचवर्ल पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, वव.स.स. याांचा म.वव.स.
वियम २९३ अन्वये प्रस्ताव :
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"राज्यातील कायदा ि सुव्यिस्था जनयांत्रणाबाहे र गेल्यामुळे गुन्हे गाराांना कायद्याचा ि
पोजलसाांचाही धाक नसणे , पोजलसाांिर िारां िार होणारे हल्ले , मोकाट सुटलेले सायबर गुन्हे गार,
आर्थथक अडचणीमुळे पोजलसाांच्या घराचा प्रश्न अधाांतरी असणे , उपनगरीय गाड्याांमध्ये मजहला
प्रिािाांिर होणारे हल्ले ि जिनयभांगाचे िाढते प्रमाण, पेरोल चोरीचे आधुजनक तांत्र, पोलीस
दलातच मजहला पोजलसाांिर तयाांच्या िजरष्ट्ठाांकडू न होणारे अतयाचार, उच्चभ्रू िगात अांमली
पदाथांचा िाढता िापर, लोकप्रजतजनधींच्या पत्राांना उत्तर अथिा माजहती अजधकार
कायदयानुसारही माजहती न जमळणे , तयातून सामान्याांची होणारी उपेक्षा तसेच माजहती अजधकार
कायवकतयांिर पोजलसाांचे हल्ले ि माजहती दे ण्यास नकार, अनजधकृतपणे राज्यात सुरु असलेल्या
सुरक्षा एिन्सीि, अल्पियीन मुली ि मुले याांच्यािर होणाऱया अतयाचारात झालेली िाढ,
दरोड्याचे िाढते प्रमाण, िारां िार होणाऱया घरफोडी, रस्तयािरील िाहन अपघाताांचे िाढते
प्रमाण, तयात होणारी जििीत ि जित्तहानी, िातपांचायतीचा िाढता प्रभाि, भीमाकोरे गािसारख्या घटनाांमुळे दजलताांमध्ये जनमाण झालेली दहित ि भीतीचे िातािरण, प्रादे जिक
पजरिहन अजधकाऱयाांच्या मनमानी कारभारामुळे िागेिर बसूनच िाहने प्रमाजणत करण्यात येणे ,
िाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात होणारी कोंडी, जनयम डािलून िाहनयोग्यता प्रमाणपत्राचे जितरण,
भारतरतन डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर (अनुसूजचत िाती/िमाती) उद्योगासाठी जििेष सामूजहक
प्रोतसाहन भत्ता योिने ची प्रभािी अांमलबिािणी न होणे , िारां िार तोट्यात चालणारे एस.टी.
महामांडळ, मोडकळीस आलेल्या बसेस, पजरणामी प्रिािाांची सुरजक्षतता धोक्यात येणे,
अनािश्यक बुलेट रेन ि हायपरलुप सारख्या जदिास्िप्नाांनी िनतेला घातलेली भुरळ, सागरी
सुरक्षा व्यिस्थे कडे झालेले दुलवक्ष, सागरी आयुक्तालयाची प्रलांजबत मागणी, कोकणातील
बांदराांचा जिकास करण्याकडे झालेले दुलवक्ष, पजरणामी कोकणिासीय िनतेत िासनाप्रती
जनमाण झालेला असांतोष, राज्यात आयोजित केलेल्या मॅग्नेजटक महाराष्ट्र पजरषदे च्या
माध्यमातून १२ लाख १० हिार ४६४ कोटी रुपये गुांतिणुकीचे ४ हिार १०६ सामांिस्य करार
झाले असल्याचा िासनामाफवत करण्यात आलेला दािा, तथाजप, प्रतयक्षात हे सिव करार म्हणिे
जदखाऊपणा असल्याचे जनदिवनास येणे, "मेक इन इांजडया" च्या धतीिर महाराष्ट्रात स्थापन
करण्यात आले ली "मेक इन महाराष्ट्र" पजरषद, तथाजप, राज्यात गुांतिणूक िाढण्याऐििी
उद्योिकाांनी आपली गुांतिणूक काढू न घेणे, यािरुन मेक इन महाराष्ट्र ते मॅग्नेजटक महाराष्ट्र हा
एक प्रकारे आभास जनमाण केला असल्याचे जनदिवनास येणे , महाराष्ट्रात सन २०२५ पयंत एक
लाख कोटी डॉलरची अथव व्यिस्था बनजिण्याचे स्िप्नजचत्र िासन बघत असताना
कारखानदारीकडे दुलवक्ष झाल्याची खांत मसहद्रा अँड मसहद्राच्या व्यिस्थापकाांनी व्यक्त करणे ,
जिजिध प्रकारच्या िाचक अटींमुळे राज्यातील उद्योग बांद पडू न बेरोिगाराांच्या सांख्येत झालेली
िाढ."
(मां गळिार, विनाांक २० माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
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िहा

:

सिचश्री र्ांभरु ाज िे साई, प्रर्ाांत बां ब, डॉ. सांजय रायमुलकर, डॉ. अवनल बोंडे , सिचश्री.
राजाभाऊ िाजे , राजेंद्र पाटणी, डॉ. र्वर्काांत खे डेकर, सिचश्री. बाबुराि पाचणे,
वर्िाजीराि नाईक, डॉ. जयप्रकार् मुांिडा, सिचश्री सुरेर् हाळिणकर, प्रकार् आवबटकर,
सांतोष िानिे , अवनल बाबर, वर्िाजीराि कर्डडले, उल्हास पाटील, सुधाकर िे र्मुख,
सुभाष साबणे, उन्मे र् पाटील, ज्ञानराज चौगुले, रणधीर सािरकर, वकर्ोर पाटील,
श्रीमती िे ियानी फराांिे, प्रा. चांद्रकाांत सोनािणे, प्रा. मे धा कुलकणी, श्री. हषच िधच न
जाधि, ॲड. राहुल कुल, सिचश्री. सुरेर् धानोरकर, समीर कुणािार, अवनल किम, डॉ.
सुवनल िे र्मुख, सिचश्री. र्ाांताराम मोरे , रमे र् बुांविले, सुभाष भोईर, अवनल गोटे , सुरेर्
गोरे , प्रा. सांवगता ठोंबरे , सिचश्री विजय औटी, चरण िाघमारे , नारायण पाटील, डॉ.
विजयकुमार गािीत, सिचश्री. भरतर्ेठ गोगािले, विनायकराि जाधि-पाटील, सिानांि
चव्हाण, डॉ. सुरेर् खाडे , श्री. राजन साळिी, ॲड. लक्ष्मण पिार, सिचश्री. राजे र्
क्षीरसागर, हवरभाऊ जािळे , चांद्रविप नरके, सुधाकर भालेराि, सत्तयवजत पाटीलसरुडकर, डॉ. पां कज भोयर, डॉ. सुवजत वमणचेकर, सिचश्री सांजय सािकारे , सांजय
वर्रसाट, सुरेर् भोळे , योगेर् घोलप, राजेंद्र नजरधने , अवमत घोडा, ॲड. वभमराि धोंडे ,
सिचश्री िैभि नाईक, उिे शसग पाडिी, उिय सामां त, डॉ. आवर्ष िे र्मुख, ॲड. गौतम
चाबुकस्िार, सिचश्री. वकतीकुमार भाांगवडया, मनोहर भोईर, तान्हाजी मुटकुळे , रुपेर्
म्हात्रे, बाळासाहे ब मुरकुटे , डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री वड. मल्लीकाजुचन रे ड्डी,
सांविपान भुमरे , कृ ष्ट्णा गजबे , डॉ. िे िराि होळी, डॉ. सांजय कुटे , सिचश्री सांजय केळकर,
सिचश्रीमती सीमा वहरे , स्नेहलता कोल्हे , श्री हवरष शपपळे , डॉ. तुषार राठोड, सिचश्री महे र्
लाांडगे, मोहन फड, अमल महावडक, अतुल सािे, वव.स.स याांचा म.वव.स. वियम २९३
अन्वये प्रस्ताव :"राज्यात जिदभव, मराठिाडा ि पश्श्चम महाराष्ट्रातील ससचनाच्या अपूणव असलेल्या
प्रकल्पाांना पुरेसा जनधी उपलब्ध करणे , अनुिेषाांतगवत प्रकल्प, झुडपी िां गलाांमुळे अडलेले
प्रकल्प कायाश्न्ित करण्यासाठी पयािरणदृष्ट्टया असलेले अडसर दूर करणे , भूसांपादन ि
पुनिवसनाच्या कामाची गती िाढिून प्रकल्पग्रस्ताांचे पजरपूणव पुनिवसन करण्याकजरता कालबध्द
कायवक्रम राबजिणे, िलजितरण ि लाभक्षे त्र जिकास अांतगव त प्रतयेक ससचन महामांडळात स्ितांत्र
यांत्रणा जनमाण करणे , महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे जिकास महामांडळाांतगवत कराियाची कामे , कृष्ट्णा
खोऱयातून मराठिाडयासाठी २८ टीएमसी पाणी जमळण्यासाठी पाऊल उचलण्याची गरि,
जपण्याचे पाणी, औद्योजगक ि कृषी िापराचे पाणी याांचे जनयोिन करणे , कालव्याऐििी पाईप
लाईनने ससचन करणे, सिव प्रकल्पाांना सुधाजरत प्रिासकीय मान्यता घेणे, कालव्याची ि उपसा
ससचन योिनाांची कामे करुन िेतकऱयाांना िलसक्षम करणे , उपसा ससचन येािनेिर
सौरऊिापांप बसजिणे , लाभक्षेत्राबाहे र होणारी पाण्याची चोरी रोखणे, गोदािरी ि तापी खोरे
िलजनयोिन आराखडा तयार करणे, िैनगां गा ि नळगां गा िोड प्रकल्प ि कन्हान-िधा
बोगद्याद्वारे नदीिोड प्रकल्पाचा तातडीने अभ्यास करुन हा प्रकल्प कायाश्न्ित करणे ,
पेणटाकळी, खडकपूणा, जिगाि ि गोसीखुदव इ. प्रकल्प पूणव करण्याबाबत कालबध्द कायवक्र म
आखणे , राज्यातील बहुताांि पाझर तलाि सन १९७२ ते १९८० च्या दुष्ट्काळादरम्यान तयार
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केलेले असल्याने तयाची ससचन क्षमता तपासून पुनबांधणी करण्याची आिश्यकता,
जििकालीन बारि, पायजिजहर, चौकोनी जिजहर अिा प्राचीन िलस्त्रोताांचे ितन ि सांिधवन
करण्याची आिश्यकता, सहगोली जिल्हयातील पूणा नदीिरील उच्च पातळी बांधाऱयासाठी ि
ज्या प्रकल्पाांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र जमळालेले आहे तया प्रकल्पाांसाठी प्रिासकीय
मान्यता दे ऊन काम सुरु करण्याची आिश्यकता, िलयुक्त जििार योिना अजधक गतीने
कायाश्न्ित करण्याची आिश्यकता, राज्यातील िलदगतीने पूणव होणाऱया प्रकल्पाांचा पांतप्रधान
ससचन प्रकल्प योिने त समािेि केला असणे , सन २००८ मध्ये किव माफी न झालेल्या
िेतकऱयाांची किव माफी करण्याचा ि दीड लाखाांपयंतचे किव माफ करण्यासाठी सजमती गठीत
करण्याबाबत िासनाने केलेल्या घोषणेच्या अनुषांगाने तसेच आजदिासी िनिजमनींचे सिव दािे
६ मजहन्याांत जनकाली काढण्याच्या अनुषांगाने िासनाने कराियाची कायविाही ि उपाययोिना
जिचारात घेण्यात यािी.''

विधान भिन,
मुांबई,
जदनाांक : २० माचव, २०१८

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सजचि,
महाराष्ट्र जिधानसभा.
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