महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
गुरुिार, विनाांक २२ माचच, २०१८
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(मां गळिार, विनाांक १३ माचच २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेली परां त ु राखून ठे िण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्रमाांक १)
(१) सिचश्री. सत्यजीत पाटील-सरुडकर, चांद्रिीप नरके, अवनल बाबर वि.स.स.
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे ऊजा मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"कोल्हापूर विद्युत पवरमंडळ अंतर्गत माहे मार्ग, २०१४ पासून कोल्हापूर विल्यात
८०५८ तसेर् सांर्ली विल्यात १२,५६९ शेतीपंप िीि िोडणी प्रलंवित असणे , कोल्हापूर
विल्यातील पायाभूत सुविधा क्र.२ या योिनें तर्गत शेतीपंपास िीि िोडणी दे ण्यास मंिुरी
दे ऊन ि शेतकऱयांनी पैसे भरुनसुद्धा पायाभूत आराखडा मंिूर नसल्याने ि त्यासाठी वनधी
उपलब्ध करून न वदल्याने िीि िोडणी प्रलंवित असणे , ३०३४ िीि मीटरर्ी मार्णी
असतांना तुटिडा असल्याने अनेक िीि मीटर िोडण्या प्रलंवित असणे , शेतकऱयांनी
शेतामध्ये िोअर, विहीर ि पाईप लाईन टाकणे , मोटार खरे दी करणे ई.कामे केली असून
केिळ शेतीपंपासाठी िीि िोडणी अभािी अनेक कामे प्रलंवित असल्यामुळे शेतकऱयांना
अनेक अडर्णींना सामोरे िािे लार्त असणे , मुख्य अवभयंता यांनी माहे ऑक्टोिर, २०१६
ि फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये शेतीपंप िीि िोडणीसाठी कोल्हापूर विल्यास सुमारे ८७ कोटी
तसेर् सांर्ली विल्यास सुमारे १५५ कोटी इतक्या वनधीर्ी केलेली मार्णी, कोल्हापूर ि
सांर्ली विल्यात शेतीपंप िीि िोडणी दे णे ि त्यासाठी आिश्यक वनधी तत्काळ उपलब्ध
करून दे णेिाित शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि प्रवतवक्रया."
(२) सिचश्री. सांग्राम थोपटे , अवमन पटे ल, अस्लम र्े ख, भारत भालके, जयकुमार गोरे ,
अवमत झनक, कुणाल पाटील, श्रीमती वनमच ला गावित, प्रा. िर्षा गायकिाड,
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मित ि पुनिचसन मां त्र्याचे
लक्ष िेधतील :"पुणे विल्हयातील भाटघर, िीर ि मुळशी धरणांतर्ग त पूणगत: ि अंशत: पुनिगवसत
र्ािांना नार्री सुविधा पुरविण्यासाठी विभार्ीय आयुक्त, पुणे यांनी वनधी उपलब्ध करुन
दे ण्याच्या प्रस्तािास अद्यापही शासनाने मान्यता न दे णे, भाटघर प्रकल्पांतर्गत पुनिगवसत
र्ािांना पोहोर् रस्ते, स्मशानभूमी, िस थांिे, प्रसाधन र्ृहे, ग्रामपंर्ायत इमारत इत्यादी
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नार्री सुविधांसाठी सन २०१३-१४ या कालािधीत कोटयिधीर्ा वनधी शासनाने उपलब्ध
करुन वदलेला असतांनाही प्रशासनाच्या वदरं र्ाईमुळे हा वनधी अखर्चर्त रावहल्यामुळे येथील
नार्री सुविधांर्ी अपूणग असलेली कामे , या प्रकल्पांतर्गत माळिाडी-हणग स-भुतोंडे या
रस्त्यासाठी रु. ९ कोटी ६९ लाखार्ा प्रस्ताि प्रलंवित असल्यामुळे सदर रस्ता िाहतुकीस
अत्यंत धोकादायक झाल्यामुळे येथील प्रकल्पासाठी घरे , िवमनी दे ऊन विस्थावपत झालेल्या
िावधतांना अनेक र्ैरसोयीर्ा सामना करािा लार्णे , प्रकल्पिावधतांना उिगवरत नार्री
सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी रु.१२९ कोटींच्या वनधीर्ा प्रस्ताि र्त दोन िर्षापासून
मंिूरीअभािी शासनाकडे प्रलंवित असणे , त्यार्प्रमाणे िीर प्रकल्पांतर्गत २३ र्ािांसाठी
५१ कोटी रुपये रक्कमेच्या नार्री सुविधांच्या कामार्ा प्रस्तािही शासनस्तरािर प्रलंवित
असणे , या प्रकल्पांतर्गत सारोळा-न्हािी-र्ुणंद या निवनर्चमती झालेल्या राज्यमार्ासाठी रु.
५ कोटी ५१ लाखार्ा वनधी अद्यापही उपलब्ध करुन न दे णे, भाटघर, िीर ि मुळशी येथील
नार्री सुविधांर्ी कामे वनधी अभािी प्रलंवित असल्यामुळे नार्वरकांमध्ये पसरलेला
असंतोर्ष, त्यामुळे सन १९७६ पूिीच्या प्रकल्पातील पुनिगवसत र्ािांना नार्री सुविधा
पुरविण्यासाठी वनधी उपलब्ध करुन दे ऊन प्रलंवित कामे तातडीने पुणग करण्यासाठी
शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि उपाययोिना."
(३)

अॅड. राहु ल कुल, श्री. ित्तात्रय भरणे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्त्िाच्या बाबीकडे जलसांपिा मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"पुणे विल्यातील दौंड तालुक्यातील भामा आसखेड प्रकल्पासाठी शासनाने िवमनी
संपादन करणे , प्रकल्पार्े काम पूणग होत असतानार् प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामधून दौंड
तालुक्यातील र्ािांना िर्ळू न पुणे शहराच्या वपण्याच्या पाण्यासाठी सदर पाणी आरवक्षत
करण्यार्ा शासनाने घे तलेला वनणगय, महाराष्ट्र िलसंपत्ती वनयमन प्रावधकरणाने पुणे
महानर्रपावलकेर्ा पाणी िापर ८.५ टीएमसी पयंत मयावदत ठे िण्यार्ा वदलेला वनणगय, पुणे
महानर्र पावलकेकडे प्रत्यक्षात ११.५ टीएमसी पाणी िापरार्ा शासनार्ा परिाना असल्याने
भामा आसखेडच्या पाण्यार्ी आिश्यकता नसणे ककिा कायदे शीरवरत्या सदर पाणी
आरवक्षत करणे शक्य नसणे , मा.लोकप्रवतवनधी यांनी दौंड तालुक्यातील र्ािे िर्ळू नये
यासाठी िांरिार मार्णी करुनही कोणतीर् कायगिाही न होणे , भामा आसखेड प्रकल्पासाठी
संपावदत केलेल्या काही िवमनींर्े र्ुंििणी प्रकल्पग्रस्तांसाठी िेकायेशीरपणे िाटप
करणाऱया अवधकाऱयांिर कोणतीही कारिाई न होणे , सदर िाटप रद्द करण्यासाठी
शासनस्तरािर २ िेळा िैठका घेऊनही कुठलाही वनणग य न होणे , त्यामुळे िलसंपदा
विभार्ाने दौंड तालुक्यातील र्ािे भामा आसखेड प्रकल्पातुन िर्ळण्यार्ा वनणगय रद्द
करणे , र्ुंििणी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना िाटप केलेल्या िवमनींर्े िाटप रद्द करून
िेकायदे शीरवरत्या िाटप करणाऱया अवधकाऱयांिर कारिाई करण्यार्ी आिश्यकता,
यािाित शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि प्रवतवक्रया."

(सकाळी ११.०० िाजता)
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एक

:

प्रश्नोत्तरे

िोन

:

कागिपत्र सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे सािचजवनक आरोग्य
ि कुटूां ब कल्याण
मां त्री

:

विदभग, मराठिाडा आवण उिगवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वनयम ८
अन्िये सािचजवनक आरोग्य विभागाचा सन
२०१६-२०१७ या वित्तीय िर्षातील योिनांतर्गत
आवण योिने त्तर योिनांिरील िैधावनक विकास
मंडळवनहाय (अविभाज्य भार्ासह) प्रत्यक्ष खर्ार्ा
तपशील सभार्ृहासमोर ठे ितील.

तीन

:

लोकलेखा सवमतीचा पस्स्तसािा अहिाल सभागृहास सािर करणे.

चार

:

विधानसभा विर्ेर्षावधकार सवमतीचा खालील प्रकरणासांिभातील अहिाल सािर
करणे :सन्माननीय विधानसभा सदस्या श्रीमती वदवपका र्व्हाण यांनी श्री.सुवनल सौंदाणे ,
तहवसलदार, िार्लाण, वि.नावशक यांर्ेविरुद्ध उपस्स्थत केलेले विशेर्षावधकार भंर् ि
अिमानार्े प्रकरण.

पाच

:

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

सामान्य प्रशासन विभाग.

(२)

र्ृह विभार्.

(३)

शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभार्.

(४) सािगिवनक िांधकाम विभाग.
(५) उच्र् ि तंत्र वशक्षण विभार्.
(मतास टाकाियाच्या मागण्याांची सूची स्ितांत्रपणे वितरीत केल्याप्रमाणे)
[ चचारोध (वगलोटीन) सायां काळी ५.३० िाजता ]

सहा

:

र्ासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथच :22-Mar-18
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(१)

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

(२)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि ि
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 सिगश्री. अिु आझमी, भारत भालके, अस्लम शेख, वििय
िडे ट्टीिार, हर्षगिधगन सपकाळ, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक ७ – महाराष्ट्र
पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्रावधकरण अध्यादे श, २०१८ नापसंत करते."

(ख)

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

(र्)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम र्ेख, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत
सुविधा विकास सक्षम प्रावधकरण विधे यक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घे ऊन
दोन्ही सभार्ृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."

(घ)

(२)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :-

"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत
सुविधा विकास सक्षम प्रावधकरण विधे यक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घे ऊन
दोन्ही सभार्ृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------------(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
22-Mar-18
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काळे , सुवनल केिार, अवमन पटे ल, डॉ.सांतोर्ष टारफे, श्रीमती वनमच ला गािीत,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक ७ – भूवमसंपादन, पुनिगसन
ि पुनिगसाहत करताना उवर्त भरपाई वमळण्यार्ा आवण पारदशगकतेर्ा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
(र्) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक ७ – भूवमसंपादन, पुनिगसन
ि पुनिगसाहत करताना उवर्त भरपाई वमळण्यार्ा आवण पारदशगकतेर्ा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री हर्षच िधच न सपकाळ,
अवमत झनक, प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक ७ – भूवमसंपादन, पुनिगसन
ि पुनिगसाहत करताना उवर्त भरपाई वमळण्यार्ा आवण पारदशगकतेर्ा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या
आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक ७ – भूवमसंपादन, पुनिगसन
ि पुनिगसाहत करताना उवर्त भरपाई वमळण्यार्ा आवण पारदशगकतेर्ा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या
आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------------(३)

(क)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र पवरचावरका
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(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 र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक ९ – महाराष्ट्र पवरर्ावरका
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही सभार्ृहांच्या
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर
करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
(र्) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक ९ – महाराष्ट्र पवरर्ावरका
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही सभार्ृहांच्या
३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर
करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षच िधच न सपकाळ, प्रा.विरें द्र
जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक ९ – महाराष्ट्र पवरर्ावरका
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही सभार्ृहांच्या
२५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर
करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक ९ – महाराष्ट्र पवरर्ावरका
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही सभार्ृहांच्या २१
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर
करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------------(४) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृ वर्ष उत्पन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (िुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(ख)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम र्ेख, हर्षच िधच न
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सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे र्ी
सहमती घे ऊन दोन्ही सभार्ृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग
पाठविण्यात यािे."
(र्)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे र्ी
सहमती घे ऊन दोन्ही सभार्ृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग
पाठविण्यात यािे."

(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे र्ी
सहमती घेऊन दोन्ही सभार्ृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग
पाठविण्यात यािे."

(ङ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे र्ी
सहमती घेऊन दोन्ही सभार्ृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग
पाठविण्यात 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
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पाटील, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, डी.पी.सािांत, अवमन पटे ल,
र्ेख आवसफ र्ेख रर्ीि, सांग्राम थोपटे , अमर काळे , वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक १३ – िी.एर्.रायसोनी
विद्यापीठ, अमरािती, विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
(र्)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सुभार्ष उफच पांवडतर्ेट
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक १३ – िी.एर्.रायसोनी
विद्यापीठ, अमरािती, विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या
आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."

(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अवमत झनक, सांग्राम
थोपटे , हर्षचिधच न सपकाळ, जयकुमार गोरे , प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक १३ – िी.एर्.रायसोनी
विद्यापीठ, अमरािती, विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृ त्त सहा मवहन्यांच्या
आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात 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,
र्ेख आवसफ र्ेख रर्ीि, सांग्राम थोपटे , अमर काळे , वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक १४ – महाराष्ट्र िलसंधारण
महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घे ऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
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(र्)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सुभार्ष उफच पांवडतर्ेट
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक १४ – महाराष्ट्र िलसंधारण
महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घे ऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या
आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."

(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक १४ – महाराष्ट्र िलसंधारण
महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घे ऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या
आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."

(ङ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अवमत झनक, सांग्राम
थोपटे , हर्षचिधच न सपकाळ, जयकुमार गोरे , प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधे यक क्रमांक १४ – महाराष्ट्र िलसंधारण
महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घे ऊन दोन्ही
सभार्ृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या
आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."

----------------------------------------------------------------------------------------(७)

(क)

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

(ख)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम र्ेख, विजय
िडे ट्टीिार, अमर काळे , सुनील केिार, श्रीमती वनमच ला गािीत, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ – महाराष्ट्र विल्हा पवरर्षद
ि पंर्ायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन
दोन्ही सभार्ृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
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मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."
(र्)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ – महाराष्ट्र विल्हा पवरर्षद
ि पंर्ायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन
दोन्ही सभार्ृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."

(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सुभार्ष उफच पांवडतर्ेट
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ – महाराष्ट्र विल्हा पवरर्षद
ि पंर्ायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन
दोन्ही सभार्ृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."

(ङ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ – महाराष्ट्र विल्हा पवरर्षद
ि पंर्ायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन
दोन्ही सभार्ृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."

(र्)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरें द्र जगताप, सिचश्री.
हर्षचिधच न सपकाळ, अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ र्े विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ – महाराष्ट्र विल्हा पवरर्षद
ि पंर्ायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदे र्ी सहमती घेऊन
दोन्ही सभार्ृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ाराथग पाठविण्यात यािे."

----------------------------------------------------------------------------------------(८)
सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १५ – महाराष्ट्र करविर्षयक
कायिे (कर बसविणे ि सुधारणा) विधे यक, २०१८.
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----------------------------------------------------------------------------------------सात

:

(बुधिार, विनाांक २१ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सर्वश्री. राधाकृ ष्ण वर्खे -पाटील, अवित पर्ार, पृथ्र्ीराि चव्हाण, वीलीप र्ेसेपाटील, गणपतराि िे र्मुख, जयां त पाटील, विजय िडे ट्टीिार, बाेासाहे ब थोरात,
र्वर्काांत शर्िे , प्रा. विरें द्र जगताप, सिचश्री ियीत्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड,
प्रा. िर्षा 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. सांतोर्ष
टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनुमांत डोळस, कावर्राम
पािरा, हर्षच िधच न सपकाळ, विजय भाांबळे , राहु ल बोंद्रे, िैभि वपचड, सुभार्ष उफच
पांवडतर्ेठ पाटील, अमर काळे , अवमत झनक, 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, नरहरी वझरिाळ, अवमत िे र्मुख,
प्रविप जाधि-नाईक, धै यचर्ील पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, वर्.स.स. याांचा म.वर्.स.
वियम २९३ अन्र्ये प्रस्तार् :
"राज्यातील कायदा ि सुव्यिस्था वनयंत्रणािाहे र र्ेल्यामुळे र्ुन्हे र्ारांना कायद्यार्ा ि
पोवलसांर्ाही धाक नसणे , पोवलसांिर िारं िार होणारे हल्ले , मोकाट सुटलेले सायिर र्ुन्हे र्ार,
आर्चथक अडर्णीमुळे पोवलसांच्या घरार्ा प्रश्न अधांतरी असणे , उपनर्रीय र्ाड्ांमध्ये मवहला
प्रिाशांिर होणारे हल्ले ि विनयभंर्ार्े िाढते प्रमाण, पेरोल र्ोरीर्े आधुवनक तंत्र, पोलीस
दलातर् मवहला पोवलसांिर त्यांच्या िवरष्ट्ठांकडू न होणारे अत्यार्ार, उच्र्भ्रू िर्ात अंमली
पदाथांर्ा िाढता िापर, लोकप्रवतवनधींच्या पत्रांना उत्तर अथिा मावहती अवधकार
कायदयानुसारही मावहती न वमळणे , त्यातून सामान्यांर्ी होणारी उपेक्षा तसेर् मावहती अवधकार
कायगकत्यांिर पोवलसांर्े हल्ले ि मावहती दे ण्यास नकार, अनवधकृतपणे राज्यात सुरु असले ल्या
सुरक्षा एिन्सीि, अल्पियीन मुली ि मुले यांच्यािर होणाऱया अत्यार्ारात झालेली िाढ,
दरोड्ार्े िाढते प्रमाण, िारं िार होणाऱया घरफोडी, रस्त्यािरील िाहन अपघातांर्े िाढते
प्रमाण, त्यात होणारी वििीत ि वित्तहानी, िातपंर्ायतीर्ा िाढता प्रभाि, भीमाकोरे र्ािसारख्या घटनांमुळे दवलतांमध्ये वनमाण झालेली दहशत ि भीतीर्े िातािरण, प्रादे वशक
पवरिहन अवधकाऱयांच्या मनमानी कारभारामुळे िार्ेिर िसूनर् िाहने प्रमावणत करण्यात येणे ,
िाहतुकीर्ी मोठ्या प्रमाणात होणारी कोंडी, वनयम डािलून िाहनयोग्यता प्रमाणपत्रार्े वितरण,
भारतरत्न डॉ. िािासाहे ि आंिेडकर (अनुसूवर्त िाती/िमाती) उद्योर्ासाठी विशेर्ष सामूवहक
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प्रोत्साहन भत्ता योिने र्ी प्रभािी अंमलििािणी न होणे , िारं िार तोट्यात र्ालणारे एस.टी.
महामंडळ, मोडकळीस आलेल्या िसेस, पवरणामी प्रिाशांर्ी सुरवक्षतता धोक्यात येणे,
अनािश्यक िुलेट रेन ि हायपरलुप सारख्या वदिास्िनानांनी िनतेला घातलेली भुरळ, सार्री
सुरक्षा व्यिस्थे कडे झालेले दुलगक्ष, सार्री आयुक्तालयार्ी प्रलंवित मार्णी, कोकणातील
िंदरांर्ा विकास करण्याकडे झालेले दुलगक्ष, पवरणामी कोकणिासीय िनतेत शासनाप्रती
वनमाण झालेला असंतोर्ष, राज्यात आयोवित केलेल्या मॅग्ने वटक महाराष्ट्र पवरर्षदे च्या
माध्यमातून १२ लाख १० हिार ४६४ कोटी रुपये र्ुंतिणुकीर्े ४ हिार १०६ सामंिस्य करार
झाले असल्यार्ा शासनामाफगत करण्यात आलेला दािा, तथावप, प्रत्यक्षात हे सिग करार म्हणिे
वदखाऊपणा असल्यार्े वनदशगनास येणे, "मेक इन इंवडया" च्या धतीिर महाराष्ट्रात स्थापन
करण्यात आलेली "मेक इन महाराष्ट्र" पवरर्षद, तथावप, राज्यात र्ुंतिणूक िाढण्याऐििी
उद्योिकांनी आपली र्ुंतिणूक काढू न घेणे, यािरुन मेक इन महाराष्ट्र ते मॅग्नेवटक महाराष्ट्र हा
एक प्रकारे आभास वनमाण केला असल्यार्े वनदशगनास येणे , महाराष्ट्रात सन २०२५ पयंत एक
लाख कोटी डॉलरर्ी अथग व्यिस्था िनविण्यार्े स्िनानवर्त्र शासन िघत असताना
कारखानदारीकडे दुलगक्ष झाल्यार्ी खंत मकहद्रा अँड मकहद्राच्या व्यिस्थापकांनी व्यक्त करणे ,
विविध प्रकारच्या िार्क अटींमुळे राज्यातील उद्योर् िंद पडू न िेरोिर्ारांच्या संख्येत झाले ली
िाढ."
आठ

:

(बुधिार, विनाांक २१ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
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,
सांतोर्ष िानिे , अवनल बाबर, वर्िाजीराि कर्डडले, उल्हास पाटील, सुधाकर िे र्मुख,
सुभार्ष साबणे, उन्मे र् पाटील, ज्ञानराज चौगुले, रणधीर सािरकर, वकर्ोर पाटील,
श्रीमती िे ियानी फराांिे, प्रा. चांद्रकाांत सोनािणे, प्रा. मे धा कुलकणी, श्री. हर्षच िधच न
जाधि, ॲड. राहुल कुल, सिचश्री. सुरेर् धानोरकर, समीर कुणािार, अवनल किम, डॉ.
सुवनल िे र्मुख, सिचश्री. र्ाांताराम मोरे , रमे र् बुांविले, सुभार्ष 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, सत्यवजत 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. आवर्र्ष िे र्मुख, ॲड. गौतम
चाबुकस्िार, सिचश्री. वकतीकुमार भाांगवडया, मनोहर भोईर, तान्हाजी मुटकुळे , रुपेर्
22-Mar-18

09:05

13
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 हवरर्ष शपपळे , डॉ. तुर्षार राठोड, सिचश्री महे र्
लाांडगे, मोहन फड, अमल महावडक, अतुल सािे, वर्.स.स याांचा म.वर्.स. वियम २९३
अन्र्ये प्रस्तार् :"राज्यात विदभग, मराठिाडा ि पस्श्र्म महाराष्ट्रातील कसर्नाच्या अपूणग असलेल्या
प्रकल्पांना पुरेसा वनधी उपलब्ध करणे , अनुशेर्षांतर्गत प्रकल्प, झुडपी िं र्लांमुळे अडलेले
प्रकल्प कायास्न्ित करण्यासाठी पयािरणदृष्ट्टया असलेले अडसर दूर करणे , भूसंपादन ि
पुनिगसनाच्या कामार्ी र्ती िाढिून प्रकल्पग्रस्तांर्े पवरपूणग पुनिगसन करण्याकवरता कालिध्द
कायगक्रम रािविणे, िलवितरण ि लाभक्षेत्र विकास अंतर्ग त प्रत्येक कसर्न महामंडळात स्ितंत्र
यंत्रणा वनमाण करणे , महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत कराियार्ी कामे , कृष्ट्णा
खोऱयातून मराठिाडयासाठी २८ टीएमसी पाणी वमळण्यासाठी पाऊल उर्लण्यार्ी र्रि,
वपण्यार्े पाणी, औद्योवर्क ि कृर्षी िापरार्े पाणी यांर्े वनयोिन करणे , कालव्याऐििी पाईप
लाईनने कसर्न करणे, सिग प्रकल्पांना सुधावरत प्रशासकीय मान्यता घेणे, कालव्यार्ी ि उपसा
कसर्न योिनांर्ी कामे करुन शेतकऱयांना िलसक्षम करणे , उपसा कसर्न येािनेिर
सौरऊिापंप िसविणे , लाभक्षेत्रािाहे र होणारी पाण्यार्ी र्ोरी रोखणे, र्ोदािरी ि तापी खोरे
िलवनयोिन आराखडा तयार करणे, िैनर्ं र्ा ि नळर्ं र्ा िोड प्रकल्प ि कन्हान-िधा
िोर्द्याद्वारे नदीिोड प्रकल्पार्ा तातडीने अभ्यास करुन हा प्रकल्प कायास्न्ित करणे ,
पेणटाकळी, खडकपूणा, विर्ाि ि र्ोसीखुदग इ. प्रकल्प पूणग करण्यािाित कालिध्द कायगक्रम
आखणे , राज्यातील िहुतांश पाझर तलाि सन १९७२ ते १९८० च्या दुष्ट्काळादरम्यान तयार
केलेले असल्याने त्यार्ी कसर्न क्षमता तपासून पुनिांधणी करण्यार्ी आिश्यकता,
वशिकालीन िारि, पायविवहर, र्ौकोनी विवहर अशा प्रार्ीन िलस्त्रोतांर्े ितन ि संिधगन
करण्यार्ी आिश्यकता, कहर्ोली विल्हयातील पूणा नदीिरील उच्र् पातळी िंधाऱयासाठी ि
ज्या प्रकल्पांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र वमळालेले आहे त्या प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय
मान्यता दे ऊन काम सुरु करण्यार्ी आिश्यकता, िलयुक्त वशिार योिना अवधक र्तीने
कायास्न्ित करण्यार्ी आिश्यकता, राज्यातील िलदर्तीने पूणग होणाऱया प्रकल्पांर्ा पंतप्रधान
कसर्न प्रकल्प योिने त समािेश केला असणे , सन २००८ मध्ये किग माफी न झालेल्या
शेतकऱयांर्ी किग माफी करण्यार्ा ि दीड लाखांपयंतर्े किग माफ करण्यासाठी सवमती र्ठीत
करण्यािाित शासनाने केलेल्या घोर्षणेच्या अनुर्षंर्ाने तसेर् आवदिासी िनिवमनींर्े सिग दािे
६ मवहन्यांत वनकाली काढण्याच्या अनुर्षंर्ाने शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि उपाययोिना
विर्ारात घेण्यात यािी.''
नऊ

:

सिचश्री. अवजत पिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, जयां त पाटील, पृथ्िीराज चव्हाण, विलीप
िळसे-पाटील, र्वर्काांत शर्िे , विजय िडे ट्टीिार, वजतेंद्र आव्हाड, बाळासाहे ब थोरात,
जयित्त क्षीरसागर, अबु आझमी, अब्िुल सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा. विरें द्र जगताप,
सिचश्री. हसन मुश्रीफ, सुवनल केिार, सांिीप नाईक, गोपालिास अग्रिाल, डॉ. सवतर्
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पाटील, सिचश्री. मो. आरीफ नसीम खान, राजेर् टोपे , अवमत िे र्मुख, विलीप सोपल,
वड. एस. अवहरे , राणाजगवजतशसह पाटील, ॲड. यर्ोमती ठाकू र, सिचश्री. बबनिराि
शर्िे , मधुकरराि चव्हाण, राहुल मोटे , डी. पी. सािांत, मकरां ि जाधि-पाटील, कावलिास
कोळां बकर, सुरेर् लाड, बसिराज पाटील, वर्िेंद्रवसह भोसले, िसांतराि चव्हाण, ित्तात्रय
भरणे, अवमन पटे ल, बाळासाहे ब पाटील, ॲड. के.सी.पाडिी, सिचश्री. कुणाल पाटील,
सांग्राम जगताप, कावर्राम पािरा, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री. हर्षच िधच न सपकाळ,
हनुमांत डोळस, अिधूत तटकरे , वनतेर् राणे, विजय भाांबळे , िैभि वपचड, अमर काळे ,
पाांडुरां ग बरोरा, अवमत झनक, विपक चव्हाण, रणवजत काांबळे , सिचश्रीमती सुमन पाटील,
अवमता चव्हाण, श्री. प्रविप जाधि-नाईक, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री. र्ेख आवसफ र्ेख
रर्ीि, राहुल जगताप, श्रीमती वनमच ला गावित, श्री. अस्लम र्ेख, प्रा. िर्षा गायकिाड,
सिचश्री. सांग्राम थोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्र्यांबकराि वभसे, कु. प्रवणती शर्िे , सिचश्री.
वसध्िाराम म्हे त्रे, भारत भालके, जयकुमार गोरे , पांकज भुजबळ, वर्.स.स याांचा म.वर्.स.
वियम २९३ अन्र्ये प्रस्तार् :" राज्यातील उद्योर्ाला र्ालना वमळू न उद्योर्ार्ी भरभराट व्हािी तसेर् शहरी ि ग्रामीण
भार्ातील अल्पवशवक्षत, सुवशवक्षत लोकांना रोिर्ार उपलब्ध व्हािा या उद्दे शाने शासनाने सन
१९६४ मध्ये उद्योर् संर्ालनालयार्ी स्थापना करणे, महाराष्ट्र कारखाना कामर्ार अवधवनयम,
१९४८ नुसार विविध उद्योर्ामध्ये राज्यातील उमेदिारांना नोकरी वमळण्यासाठी ि त्यांर्े िेतन
भत्ते, रिा ि इतर सुविधांिाितच्या तरतूदी करणे , अवलकडच्या काळात झालेल्या तांवत्रक
तसेर् संर्णकीय वशक्षण पध्दतीमुळे टाळे िंदी, कारखाना वदिाळखोरीत काढणे, कारखान्यार्े
स्थलांतर आदी कारणामुळे कामर्ार कपात करण्यार्ी कारखानदारांर्ी प्रिृत्ती, राज्यातील
अंर्णिाडी सेविका मदतनीस ि आशाताई म्हणून काम करणाऱया मवहला कमगर्ाऱयांनी
आपल्या प्रलंवित मार्ण्यासाठी केलेला िेमुदत संप, शासनाने या मार्ण्यािाित सहानुभूतीने
विर्ार करण्यार्े आश्िासन दे ऊन दे खील त्याप्रमाणे अद्याप कायगिाही न करणे, राज्यातील
वशक्षकांनी ि कवनष्ट्ठ महाविद्यालयातील वशक्षकांनी केलेला िेमुदत संप, शासकीय
कमगर्ाऱयांनी सातिा िेतन आयोर् ि वनिृत्तीर्ी ियोमयादा िाढविण्यािाित पुकारलेला संप,
एस. टी. महामंडळाच्या कमगर्ाऱयांनी िेतनिाढ ि इतर मार्ण्यांसाठी केलेला संप, शासनाच्या
विविध विभार्ातील अ ते ड श्रेणीतील अवधकारी ि कमग र्ाऱयांर्ी ििळििळ २ लाख पदे
वरक्त असतांना संर्णकीकरण, आऊट सोवसंर् ि विशेर्षज्ञ या नािाखाली ३० टक्के याप्रमाणे
ििळििळ ५.५० लाख पदे रद्द करण्यार्ा वनणगय शासनाने घेणे, एकीकडे उद्योर्धंदा
िाढविण्यािाितर्ी घोर्षणा करुन रत्नावर्री विल्हयात होऊ घातलेल्या नाणार औस्ष्ट्णक
प्रकल्पार्ी घोर्षणा करुन लर्े र् सदर प्रकल्प िंद करण्यार्ी घोर्षणा करणे, कामर्ार खाते ि
अवधकाऱयांिर शासनार्ा िाढता दिाि, माथाडी मंडळे मोडीत काढू न तेथे एक महामंडळ
नेमण्यार्े शासनार्े धोरण, त्याविरुध्द कामर्ारांर्ा विरोध, शासनाच्या प्रत्येक विभार्ात
सेिावनिृत्त झालेल्या अवधकाऱयांना एक रकमी िेतन करार पध्दतीने नोकऱया दे णे, नविन भरती
न करणे, पवरणामी सुवशवक्षत िेरोिर्ारांर्ी संख्या िाढणे, महाराष्ट्राला एक नंिरर्े राज्य
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करण्याच्या अट्टाहासापोटी मेक इन इंवडयाच्या नािाखाली मेक इन महाराष्ट्र, स्टाटग अप,
अमृतवसटी, स्माटग वसटी, समृध्दी महामार्ग यासारखे खर्चर्क प्रकल्प कायास्न्ित करण्यार्ा
केलेला अट्टाहास, महाराष्ट्र नं. १, मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अशा केिळ प्रवसध्दीसाठी केलेल्या सदर
प्रकल्पामुळे राज्यात ३८.८३ लाख नोकऱया, ५० लाख तरुण-तरुणींना कौशल्य प्रवशक्षण दे णे,
मॅग्नेटीक महाराष्ट्रामधून ३६ लाख ७७ हिार नोकऱया उपलब्ध होतील असे वदशाभूल करणारे
आश्िासन तरुणांना दे णे, केंद्रीय कामर्ार मंत्रालयाने नुकत्यार् केलेल्या सिेक्षणानुसार
कारखानदारीच्या क्षेत्रात ५४ हिार कंत्राटी ि ७२ हिार हं र्ामी नोकऱयांिर आलेले र्ंडांतर,
महाराष्ट्र खािर्ी सुरक्षा रक्षक (नोकरीर्े वनयमन ि कल्याण) योिना, २००२ मध्ये कामर्ार
धोरणाविरुध्द सुधारणा करण्यास सुरक्षा रक्षक संघटनांनी केलेला विरोध, शासनाने
आततायीपणे वनणगय घेतल्यास सुरक्षा रक्षक संघटनांकडू न तीव्र आंदोलन करण्यार्ा वदलेला
इशारा, कामर्ार आयुक्तालयात उपायुक्त िा तत्सम दिार्ी अनेक पदे वरक्त असल्याने
कामाच्या वठकाणी मवहला कमगर्ाऱयांर्ी िवरष्ट्ठांकडू न होणारी छळिणूक ि अत्यार्ाराला
आळा घालण्यासाठी कराियार्ी उपाययोिना, राज्यात आिघडीला सुवशवक्षत िेरोिर्ार
तरुणांर्ी ६० लाखापयंत पोहर्लेली संख्या, त्यापैकी केिळ १ टक्का िेरोिर्ार तरुणांना
रोिर्ार उपलब्ध करुन वदले िात असणे , महाराष्ट्र लोकसेिा आयोर्ाने मध्यतंरी हमाल
(कुली) या पदासाठी इयत्ता ४ थी अशी शैक्षवणक पात्रता असतानाही या पदासाठी उच्र्
विद्याविभूवर्षत सुवशवक्षत िेरोिर्ारांर्े २४२४ इतके आलेले अिग , उच्र्वशक्षण घेऊनही नोकरी
वमळत नसल्याने समाि विघातक कृत्य करणाऱया टोळयांमध्ये सामील होण्याकडे तरुणांर्ा
िाढत असलेला कल, मुंिईतील कामर्ार न्यायालयात ८१४२ पेक्षा िास्त खटले प्रलंवित
असून त्यापैकी १२२ खटले तर र्ेल्या दहा िर्षापासून वनणगयाअभािी प्रलंवित असणे, राज्यात
राज्यस्तरािर कामर्ारांसंदभात असलेल्या ७ कायद्यांर्ी अंमलििािणी पवरणामकारक करुन
कामर्ारांना न्याय न दे ण्यार्े आडमुठे धोरण शासनाने अिलंविणे, शासनाच्या उद्योर् ि
कामर्ार विभार्ामध्ये परस्पर समन्िय नसणे ही िाि विर्ारात घेता शासनाने या प्रकरणी
तातडीने कराियार्ी उपाययोिना.''
िहा

:

अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये ) :(गुरुिार, विनाांक १५ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्चविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सूचना (सूचना
क्र. १ ते ९)
(१)

श्री. विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"र्ंद्रपूर विल्हयातील ब्रम्हपूरी तालुक्यार्ी सन १८७४ मध्ये तसेर् सािली तालुक्यार्ी
सन १९९२ मध्ये वनर्चमती होऊनही अद्यावप महाराष्ट्र औद्योवर्क विकास महामं डळ स्थापन न
होणे, ब्रम्हपूरी ि सािली हे दोन्ही तालुके धान उत्पादक म्हणून राज्यात प्रवसध्द असून या
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वठकाणी एकही उद्योिक उद्योर् सुरू करण्यास तयार नसल्यामुळे िेरोिर्ारांर्े
रोिर्ारासाठी शहराकडे होत असलेले स्थलांतर, प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या वठकाणी
महाराष्ट्र औद्योवर्क विकास महामंडळ स्थापन करािे असा शासनार्ा वनणगय असतांनाही
या दोन्ही वठकाणी महाराष्ट्र औद्योवर्क विकास महामंडळ स्थापन न केल्यामुळे
नार्रीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, पवरणामी ब्रम्हपूरी आवण सािली येथे महाराष्ट्र
औद्योवर्क विकास महामं डळ स्थापन करण्यासाठी शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि
प्रवतवक्रया."
(२)

श्री. विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"कसदे िाही (वि. र्ंद्रपूर) येथील तहवसल इमारत िुनी असून िाढत्या कामकािाच्या
व्यापामुळे सदर इमारत अपुरी पडणे , तालुका स्तरािरील सिग शासकीय ि वनमशासकीय
कायालये एकार् इमारतीमध्ये सुरू करण्याकवरता कसदे िाही येथे मध्यिती प्रशासकीय
इमारतीर्े िांधकाम करण्यासाठी १२ कोटी ३५ लाख रुपयांर्ा प्रस्ताि सािगिवनक
िांधकाम विभार्, र्ंद्रपूर यांनी शासनास सादर करुन सुमारे दीड िर्षार्ा कालािधी
होऊनही त्यािर कोणतीर् कायगिाही करण्यात न येणे, पवरणामी नार्वरकांमध्ये पसरलेला
असंतोर्ष, कसदे िाही येथे मध्यिती प्रशासकीय इमारतीच्या िांधकामाच्या प्रस्तािास मान्यता
दे ऊन वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यािाित शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि प्रवतवक्रया."

(३)

श्री. सांजय केळकर, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत
करतील.
"ठाणे शहरात सुमारे ७० हिार भटके कुत्रे असून दरिर्षी ही संख्या दुनापटीने िाढत
असिे, महापावलका हद्दीत श्िान दं शाच्या अंदािे ३० घटना घडत असून त्यामुळे अनेक
िण िखमी होणे , दे शात रे वििमुळे ३५ हिार नार्वरकांर्ा होत असलेला मृत्यु, श्िान
दं शािरील लस अथिा और्षधे सहिासहिी उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांच्या
नातिाईकांना अनेक अडचिींना सामोरे जािे लागत असिे, पवरिामी यािर आळा
घालण्यासाठी श्िान नसिंदी मोहीम मोठ्या प्रमाणात रािविण्याबाबत शासनाने कराियाची
काययिाही ि प्रवतवक्रया."

(४)

श्री. सुवनल प्रभु, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत
करतील.
"केंद्र शासनाने मुंिई शहरास स्माटग वसटी म्हणून घोवर्षत करणे, स्माटग वसटी अंतर्ग त
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दे ण्यात येत असलेल्या सुविधांमध्ये पवरिहन सुविधा महत्िार्ी असून र्त १५ िर्षात
२७६६.७० कोटी रुपये इतका तोटा झाला असून िेस्ट उपक्रमािर तेिढे र् किग असणे,
सदर किार्ी परतफेड िेळेत न झाल्यास हा उपक्रम िंद होण्यार्ी वभती, िेस्ट उपक्रम िंद
झाल्यास ४६ हिार कमग र्ारी ि त्यांच्या कुटूं वियांिर उपासमारीर्े संकट वनमाण होण्यार्ी
शक्यता, सिि, वदल्ली ि कनाटक राज्याच्या धतीिर िेस्ट उपक्रमास सहाय्यवनधी दे ऊन
नि संवििनी दे ण्यासाठी कराियार्ी कायगिाही ि उपाययोिना."
(५)

डॉ. वमशलि माने, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत
करतील.
"नार्पूर महानर्रपावलकेने कामर्ारनर्र, नारी कसर् रोड, नार्पूर येथे आयसोलेशन
रुग्णालयासाठी िार्ा वनस्श्र्त करणे , नार्पूर येथील रुग्णालयात र्ॅस्रो ि इतर रुग्ण
मोठया प्रमाणात आढळू न येत असून इमामिाडा येथे एकमेि रुग्णालय असून त्यार्ी
रुग्णक्षमता अल्प प्रमाणात असल्यामुळे अनेक रुग्णांर्ा उपर्ाराअभािी झालेला मृत्यू,
त्यामुळे नार्पूर शहरात आयसोलेशन रुग्णालयार्ी वनर्चमती करण्यािाित शासनाने
कराियार्ी कायगिाही ि प्रवतवक्रया."

(६)

श्री. मां गलप्रभात लोढा, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"मुंिई, ठाण्यात ९० हिार पोलीस कायगरत असून त्याप्रमाणात पोलीस िसाहतींर्ी
संख्या नर्ण्य असणे , मुंिई शहरातील िुन्या पोलीस िसाहतीमधील वनिासस्थानार्ी
झालेली दूरिस्था, पुरेशी िार्ा नसल्याने कमग र्ाऱयांना पानकापड, टीनपत्रे उभारून निीन
खोली करून राहािे लार्त असणे , पािसाळयात घरे र्ळत असल्यामुळे पोलीस कमगर्ारी
ि त्यांच्या कुटुं वियांना अनेक अडर्णींना सामोरे िािे लार्त असणे, पोलीस
कमगर्ाऱयांच्या घरांर्ा प्रस्ताि मंिूरी अभािी प्रलंवित असून सदर प्रस्तािास तात्काळ
मंिूरी दे ण्यािाित शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि प्रवतक्रीया."

(७)

श्री.विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"सािली (वि. र्ंद्रपूर) येथील २७ िर्षे िुनी पाणी पुरिठा योिना नादुरुस्त
असल्यामुळे पाणी पुरिठा अनेकिेळा िंद राहत असून नार्रीकांना पाण्यापासून िंवर्त
रहािे लार्णे , २२ र्ािांच्या टे कडी प्रादे वशक पाणी पुरिठा योिनेर्ी विद्युत दे यके
ग्रामपंर्ायतीने भरली नसल्यामुळे प्रादे वशक पाणी पुरिठा योिना िारं िार िंद राहणे,
सािली नर्रपंर्ायतीने महाराष्ट्र राज्य सुिणग ियंती नर्रोत्थान योिने अंतर्गत सािली येथे
िलशुध्दीकरण केंद्रासह िाढीि स्ितंत्र पाणी पुरिठा योिना मंिूर करुन त्यास वनधी
22-Mar-18

09:05

18
उपलब्ध करुन दे ण्यार्ा पवरपूणग प्रस्ताि पाठिूनही शासनाने अद्यावप मंिूरी न वदल्यामुळे
नार्रीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, सािली येथे िलशुध्दीकरण केंद्रासह स्ितंत्र िाढीि
पाणी पुरिठा योिनेच्या प्रस्तािास तातडीने प्रशासकीय मान्यता ि वनधी उपलब्ध करुन
दे ण्यािाित शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि प्रवतवक्रया."
(८)

श्री. सांग्राम थोपटे , वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत
करतील.
"शासकीय आश्रमशाळांना अन्न ि नार्री पुरिठा विभार्ाकडू न होणारा स्िस्त धान्य
पुरिठा माहे एवप्रल, २०१७ पासून िंद करण्यात आल्यामुळे शाळा व्यिस्थापनाला खुल्या
िािारातून ३ ते ४ हिार रुपये क्क्िटल दराने धान्य विकत घ्यािे लार्णे, पवरणामी त्यांना
आर्चथक अडर्णींना सामोरे िािे लार्त असणे, शासनाकडू न वमळणाऱया तुटपुंज्या
अनुदानातून वनिासी विद्यार्थ्यांसाठी भोिन, वनिास, आरोग्य ि इतर सुविधा िाढत्या
महार्ाईमुळे पुरविणे शक्य होत नसल्याने स्िस्त धान्य पुरिठा पूिगित सुरु करण्याच्या
दृष्ट्टीने शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि उपाययोिना."

(९)

ॲड. आवर्र्ष र्ेलार, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"मुंिईसह राज्यात र्े ल्या िर्षी दोन लाख नव्या क्षयरोर् रुग्णांर्ी नोंद होऊन त्यापैकी
१ हिार रुग्णांर्ा पुरेशा उपर्ाराअभािी झालेला मृत्यू, राज्यात आढळू न आलेल्या
क्षयरोर्ाच्या रुग्णांपैकी ६६ टक्के रुग्ण हे मुंिई शहरातील असणे , मुंिईत र्दीने भरलेल्या
लोकलमधून प्रिास करणे , दाट लोकिस्ती, कोंदट घरे , प्रदूर्षण, कुपोर्षण, अपुरे उपर्ार
यांसह विविध कारणांमुळे क्षयरोर् मोठय़ा प्रमाणािर पसरणे, सन २०२५ पयंत दे शातून
क्षयरोर् हद्दपार करण्यार्े उद्दीष्ट्ट ठे िण्यात आले असून क्षयरोर् वनमूगलनासाठी शासनाने
कराियार्ी कायगिाही ि उपाययोिना."
(मां गळिार, विनाांक २० माचच, २०१८ रोजीच्या बॅलटव्िारे ठरविण्यात आलेल्या
प्राथम्यक्रमानुसार िर्चविण्यात आलेल्या सूचना क्र. १० ि ११)

(१०)

कुमारी प्रवणती शर्िे , वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा
उपस्स्थत करतील.
"राज्यातील िस्त्रोद्योर्ार्ा सिांवर्ण विकास करण्यासाठी उद्योर्ांना सोयी सिलती
दे ण्यािरोिर कापूस ते र्ारमेंट अशी उत्पादन साखळी वनमाण करण्यासाठी नेमलेल्या
सवमतीने शासनास सन २०१५ मध्ये अहिाल सादर करुनही कोणतीर् कायगिाही करण्यात
न येणे, पवरणामी िस्त्रोद्योर् व्यािसावयकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, िस्त्रोद्योर् धोरणार्ी
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तातडीने अंमलिाििणी करण्यािाित शासनाने कराियार्ी कायगिाही ि प्रवतवक्रया."
(११)

श्री. जयकुमार गोरे , वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत
करतील.
"सातारा विल्हयातील कोरे र्ाि तालुक्यातील विहे कठापूर उपसा कसर्न
योिनेसाठी १,०८५ कोटी रुपयांच्या सुधावरत प्रकल्प अहिालास मान्यता दे ऊनही केिळ
२० कोटी रुपये मं िूर केल्यामुळे प्रकल्पार्े काम संथर्तीने सुरु असणे , माण तालुक्यातील
िोर्द्यार्े कामही िंद ठे िण्यात येणे, शासनाने सन २०१५ मध्ये सदर योिना २ िर्षात पूणग
करण्यार्े आश्िासन दे ऊनही कोणतीर् कायगिाही करण्यात न येणे, पवरणामी
नार्वरकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, सदर कसर्न योिनेर्े काम लिकरात लिकर पुणग
करण्यासाठी ि त्यासाठी वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यािाित शासनाने कराियार्ी कायगिाही
ि प्रवतवक्रया."

विधान भिन,
मुंिई,
वदनांक : २१ मार्ग, २०१८

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सवर्ि,
महाराष्ट्र विधानसभा.
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