महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिार, विनांक २७ फेब्रुिारी, २०१८
(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

विधानसभा अध्यक्ष यांचा ठराि :"कवििर्य श्री. वि. िा. विरिाडकर ऊर्य कुसुमाग्रज र्ाांनी महाराष्ट्राच्र्ा साांस्कृविक ि
सावहत्यर्क क्षेत्रामध्र्े विलेले मोलाचे र्ोगिान, मराठी ही ज्ञानभाषा होण्र्ासाठी घेिलेले अथक
पवरश्रम, यर्ाांच्र्ा स्मृिीस अवभिािन म्हणून कुसुमाग्रज र्ाांचा २७ र्ेब्रुिारी हा जन्मवििस "मराठी
भाषा गौरि विन" म्हणून िासनाने साजरा करण्र्ाचा घेिलेला स्िुयर् वनणयर्, महाराष्ट्र राज्र्ाच्र्ा
स्थापनेनांिर मराठी भाषेला राजभाषेचा िजा िे ण्र्ाि र्ेऊन यर्ानांिरच्र्ा काळाि मराठी भाषा
आवण मराठी सांस्कृिीच्र्ा विकासाला चालना िे ण्र्ासाठी भाषा सांचालनालर्, विद्यापीठ ग्रांथ
वनर्ममिी मांडळ, सावहयर् आवण साांस्कृविक मांडळ, मराठी विश्िकोष वनर्ममिी मांडळ आवण राज्र्
मराठी विकास सांस्था र्ा सांस्थाांची राज्र् िासनाकडू न वनर्ममिी करण्र्ाि र्ेणे, मराठी भाषेचे
धोरण ठरविण्र्ाकवरिा भाषा सल्लागार सवमिी नेमणे , यर्ाचप्रमाणे मराठी मधील विविध
मान्र्िर सावहत्यर्काांनी िसेच नाट्य ि वचत्रपट क्षेत्रािील विविध मान्र्िराांनी मराठी भाषा समृध्ि
करण्र्ासाठी आपापल्र्ा स्िरािर प्रर्यन करुन मराठी भाषेच्र्ा सांिधयनासाठी अविरिपणे
र्ोगिान िे णाऱ्र्ा सिय सावहत्यर्काांचे मी मन:पुियक अवभनांिन करिो.
अि: मराठी भाषा ही जास्िीि जास्ि लोकावभमुख होऊन िी ज्ञानभाषा व्हािी र्ाकवरिा
िासनाने मराठी भाषेच्र्ा विकास प्रविर्ेस अवधक चालना द्यािी अिी विर्ारस मराठी भाषा
गौरि विनावनवमत्त ही विधानसभा िासनास करीि आहे ."

िोन

:

प्रश्नोत्तरे .

तीन

:

अध्यक्ष, सभाध्यक्षांची ताविका नामवनिे वित करतीि.

चार

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).

पाच

:

िक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(१)

सिवश्री. अतुि भातखळकर, सरिार ताराससह, िरि सोनािणे, राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटीि, विजय िडे ट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िे िमुख, अमीन पटे ि,
त्र्यंबक वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिवश्री. सुवनि केिार, अमर काळे , अस्िम
िेख, हर्षव िधव न सपकाळ, डॉ. संतोर्ष टारफे, सिवश्री. अब्िुि सत्तार, संग्राम थोपटे ,
राहुि बोंद्रे, भारत भािके, अिोक पाटीि, पृथ्िीराज चव्हाण, श्रीमती वनमव िा
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गावित, अॅड. यिोमती ठाकू र, प्रा. विरें द्र जगताप, सिवश्री. कुणाि पाटीि, डी.पी.
सािंत, डॉ. राहुि पाटीि, अॅड. पराग अळिणी, कॅ प्टन आर.तवमि सेल्िन, अॅड.
आविर्ष िेिार, सिवश्री. नरें द्र पिार, नरें द्र महे ता, अबु आझमी, िैभि नाईक, सुरेि
धानोरकर, मं गेि कुडाळकर, कािीिास कोळं बकर, श्रीमती अवमता चव्हाण, श्री.
जयकुमार गोरे , डॉ. पतंगराि किम, सिवश्री. िे ख आवसफ िेख रिीि, बाळासाहे ब
थोरात, अवमत झनक, भाऊसाहे ब कांबळे , सुवनि सििे , संतोर्ष िानिे, अॅड.
भीमराि धोंडे , सिवश्री संजय केळकर, वकसन कथोरे , प्रिांत ठाकू र, श्रीमती तृप्ती
सािंत, सिवश्री वनतेि राणे, अवजत पिार, वििीप िळसे-पाटीि, जयं त पाटीि,
िविकांत सििे , वजतेंद्र आव्हाड, राजेि टोपे , भास्कर जाधि, जयित्त क्षीरसागर,
प्रिीप जाधि-नाईक, संिीप नाईक, राणाजगजीतससह पाटीि, राहुि जगताप,
पांडुरं ग बरोरा, ित्तात्रय भरणे, िैभि वपचड, हनुमंत डोळस, हसन मुश्रीफ, विजय
भांबळे , मकरं ि जाधि-पाटीि, सिवश्रीमती सुमन पाटीि, विवपका चव्हाण, डॉ.
सतीि पाटीि, श्री पंकज भुजबळ, श्रीमती ज्योती किानी, सिवश्री सुरेि िाड,
राहुि मोटे , विपक चव्हाण, बाळासाहे ब पाटीि, संजय किम, श्रीमती संध्यािे िी
िे साई-कुपेकर, ॲड. राहु ि कुि, श्री. सुरेि गोरे , वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमं त्र्याचे िक्ष िेधतीि :"मुांबईिील लोअर परे ल भागािील कमला मील मधील ’िन अबव्ह’ ’मोझोज ब्रीस्टो’
र्ा रे स्टोपबला विनाांक २८ वडसेंबर, २०१७ रोजी लागलेल्र्ा आगीि १४ जणाांचा मृयर्ु
होऊन ५० हून अवधक व्र्क्िी गांभीर जखमी होणे , रे स्टोपबच्र्ा मालकाांनी रे स्टोपबमधील
स्िर्ांपाकगृह, आसनव्र्िस्था, स्िच्छिागृह ि प्रिेिद्वारामध्र्े अत्ननिमन िल ि
महापावलकेच्र्ा सांबांवधि विभागाची कोणिीही परिानगी न घेिा केलेले अनवधकृि
बाांधकाम, कमला वमलमधील विकास कामाांना परिानगी िे िाांना एक िृिीर्ाांि जागा
महापावलकेला ि एक िृिीर्ाांि जागा म्हाडाला िे णे बांधनकारक असिाांना वमल मालकाांनी
वमलच्र्ा जागेचे काल्पवनक िोन भाग करुन विकास वनर्ांत्रण वनर्मािलीचे उल्लांघन केले
असिाांनाही माहे जानेिारी, २०१७ मध्र्े महापावलकेने विलेली परिानगी, िसेच मोकळ्र्ा
जागेची अट विथील करण्र्ास व्र्ािसावर्क ि मालक र्ाांना केलेली मिि, सिर घटनेनांिर
मुांबईिील सियच उपहारगृहाांच्र्ा केलेल्र्ा िपासणीि अनेक उपहारगृह मालकाांनी
महापावलकेच्र्ा वनर्माांचे केलेले उल्लांघन, माहे जानेिारी २०१७ िे जानेिारी २०१८ र्ा
कालािधीि मुांबई िहर ि उपनगरािील ४७९० आगी लागण्र्ाच्र्ा घटनाांची झालेली नोंि,
िथावप, यर्ािर उपार्र्ोजना होि नसणे , मुांबई, ठाणे, पुणे र्ा िहराि मोठ्या प्रमाणाि हुक्का
पालयर, पब सुरु असून प्रयर्ेक व्र्िसार् ि उद्योगाला अत्ननसुरक्षेचे प्रमाणपत्र घेणे ि िर
सहा मवहन्र्ाांनी अत्ननसुरक्षेची िपासणी करणे अवनिार्य असिाांना यर्ाकडे प्रिासनाचे
झालेले िुलयक्ष, र्ा सिय प्रकरणाची सीबीआर् मार्यि चौकिी करुन सांबांवधि िोषींविरुध्ि
गुन्हा िाखल करणे , मृिाांच्र्ा नािेिाईकाांना आर्मथक मिि िे ण्र्ाबाबि िसेच िाढयर्ा
आगीच्र्ा घटनाांना आळा घालण्र्ासाठी िासनाने करािर्ाची कार्यिाही ि प्रविविर्ा."
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(२) सिवश्री. सुवनि प्रभु, विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटीि, सुवनि केिार, अमर
काळे , हर्षविधव न सपकाळ, अॅड. यिोमती ठाकू र, सिवश्री. डी.पी.सािंत, अस्िम िेख,
डॉ.संतोर्ष टारफे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िािेय
विक्षण मं त्र्याचे िक्ष िेधतीि :‘‘राज्र्ािील इर्त्ता िहािीचे बालभारिीचे सांपूणय पुस्िक प्रकािनापुिीच व्हॉट्सअॅपिर
व्हार्रल झाल्र्ाचे वि. २९ जानेिारी, २०१८ रोजी वनिियनास र्ेणे, र्ांिाच्र्ा िैक्षवणक िषाि
िहािीचा अभ्र्ासिम बिलणार असल्र्ाने बालभारिी पुस्िक वनर्ममिीची जबाबिारी
सोपविलेल्र्ा राज्र् विक्षण मांडळाकडू न छपाई होण्र्ाअगोिरच विज्ञान िांत्रज्ञान भाग-१
आवण भाग-२ ची पुस्िके व्हॉट्सअॅपिर व्हार्रल झालेली असणे , बालभारिी प्रिासनाने
सुरक्षेबाबि र्ोनर् िी खबरिारी न घे िल्र्ामुळे सिर घटना घडणे , र्ामुळे बालभारिीच्र्ा
सुरक्षा व्र्िस्थे बाबि वनमाण झालेला सांिर्, प्रिासनाच्र्ा हलगजीपणामुळे छपाईच्र्ा
अगोिरच पुस्िक व्हार्रल झाल्र्ामुळे र्ा पुस्िकाच्र्ा आधारे गाईडची वनर्ममिी करणा-र्ा
कांपन्र्ाांना िेळेआधीच गाईड छापून बालभारिी पुस्िकाबरोबरच वििी करुन नर्ेखोरी
करण्र्ास प्रिासनाने उपलब्ध करुन विलेली सांधी, सिरहू प्रकरणाची चौकिी करुन िोषी
अवधकारी र्ाांचे विरुध्ि कठोर कारिाई करण्र्ाबाबि िासनाने करािर्ाची कार्यिाही ि
प्रविविर्ा.’’

सहा

:

िासकीय विधे यके :
पुर:स्थापनाथव :-

सात

:

(१)

सन २०१८ चे विधानसभा विधेर्क िमाांक १ – पांढरपूर मांविरे (सुधारणा)
विधेर्क, २०१८.

(२)

सन २०१८ चे विधानसभा विधेर्क िमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषिा,
नगरपांचार्िी ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधेर्क, २०१८.

(३)

सन २०१८ चे विधानसभा विधेर्क िमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचार्ि (सुधारणा)
विधेर्क, २०१८.

डॉ. अवनि बोंडे , सिवश्री सुवनि प्रभु, राजेंद्र पाटणी, सुरेि धानोरकर, संजय सािकारे ,
डॉ. संजय रायमुिकर, श्री संतोर्ष िानिे, डॉ.िविकांत खे डेकर, सिवश्री सुधीर पारिे,
सुभार्ष साबणे, विकास कंु भारे , डॉ. जयप्रकाि मुंिडा, सिवश्री सुधाकर कोहळे , संिीपान
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भुमरे , कृ ष्ट्णा गजबे , राजाभाऊ िाजे , विजय रहांगडािे, अवनि किम, चरण िाघमारे ,
योगेि घोिप, उन्मे ि पाटीि, डॉ. बािाजी वकणीकर, सिवश्री. आर.टी.िे िमुख, सुरेि
गोरे , ॲङ गौतम चाबुकस्िार, प्रा. संवगता ठोंबरे , सिवश्री नारायण पाटीि, सुधाकर
भािेराि, प्रकाि आवबटकर, वकतीकुमार भांगवडया, अवनि बाबर, रणधीर सािरकर,
राजेि क्षीरसागर, गोिधव न िमा, डॉ.वमसिि माने , सिवश्री मं गेि कुडाळकर, वभमराि
धोंडे , समीर कुणािार, वििाजीराि कर्डडिे, बाळासाहे ब मुरकुटे , डॉ.आविर्ष िे िमुख,
सिवश्री बाळासाहे ब सानप, संजय केळकर, डॉ. राहुि आहे र, वि.स.स याांचा म.वि.स.
वियम २९३ अन्िये प्रस्ताि :"राज्र्ाि जालना, परभणी, बुलढाणा, बीडसह मराठिाडा, उत्तर महाराष्ट्र ि वििभािील
अनेक िालुक्र्ाांमध्र्े विनाांक ११ र्ेब्रुिारी, २०१८ रोजी िा यर्ासुमारास गारपीटीचा प्रचांड
िडाखा बसणे िसेच वििभािील काही भागाि िीज कोसळू न ७ जणाांचा बळी गेल्र्ाचे ि १६
जण जखमी झाल्र्ाचे वनिियनास र्ेणे, िूर, हरभरा, गहू, ज्िारी ही काढणीला आलेली वपके
आकत्स्मकवरयर्ा गाराांच्र्ा िडाख्र्ाि सापडल्र्ाने भुईसपाट होणे, सांत्रा आवण द्राक्ष बागाांचे
प्रचांड नुकसान झाल्र्ाचे वनिियनास र्ेणे, र्ा भागािील िेिकऱ्र्ाांनी मेहनि करून उभी केलेली
वपके मािीमोल होणे, वििेषि: वििभािील बोंडअळीमुळे कापूस वपक गमािलेल्र्ा
िेिकऱ्र्ाांचा गारपीटीमुळे हािािोंडािी आलेला वपकाांचा घास गेला असल्र्ाचे ि िेिकऱ्र्ाांची
लाखो रुपर्ाांची पीकहानी झाली असल्र्ाचे आढळू न र्ेणे, नुकसानग्रस्ि िेिकऱ्र्ाांच्र्ा हानी
झालेल्र्ा वपकाांचे पांचनामे करण्र्ाचे आवण विमा कांपन्र्ाांना आकडे िारी सािर करण्र्ाचे आिे ि
राज्र् िासनाने विले असणे, र्ाबाबि िासनाने कार्यिाही करून गारपीटग्रस्िाांना िािडीने
नुकसान भरपाई िे ण्र्ाची आिश्र्किा, र्ाबाबि िासनाने करािर्ाची कार्यिाही ि
उपार्र्ोजना."
आठ

:

अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये ) :(१)

श्री. मनोहर भोईर, वि.स.स.
"रायगड वजल्यातीि भोम आवण टाकीगाि िरम्यानच्या भागातीि
बांधबं विस्ती फुटल्याने भात िेतीचे झािेिे नुकसान" र्ा विषर्ािरील श्री. मनोहर
भोईर, वि.स.स र्ाांचा विनाांक २२ वडसेंबर, २०१७ रोजी सभागृहाच्र्ा पटलािर ठे िण्र्ाि
आलेल्र्ा अिाराांवकि प्रश्नोत्तराची र्ािी िमाांक ३७५ मधील प्रश्न िमाांक ७५५९८ ला
विलेल्र्ा उत्तराच्र्ा सांिभाि अधा-िास चचा उपत्स्थि करिील.

(२)

श्री. हर्षविधव न सपकाळ, वि.स.स.
"मौजे राजुर (ता.मोताळा, वज.बुिढाणा) ये थीि रस्त्तयाच्या रंिीकरणासह
पुिाचे नुतनीकरण करण्याबाबत" र्ा विषर्ािरील श्री. हषयिधयन सपकाळ ि इिर
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वि.स.स र्ाांचा िाराांवकि प्रश्न िमाांक ९६०४९ ला विनाांक १४ वडसेंबर, २०१७ रोजी
विलेल्र्ा उत्तराच्र्ा सांिभाि अधा-िास चचा उपत्स्थि करिील.

विधान भिन,
मुांबई,
विनाांक : २६ र्ेब्रुिारी, २०१८

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.
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