महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
बुधिार, विनाांक २८ फेब्रुिारी, २०१८
(सकाळी ११.०० िाजता)

एक

:

प्रश्नोत्तरे .

िोन

:

कागिपत्र सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे सहकार, पणन ि
िस्त्त्रोद्योग मां त्री

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग विभागाचा
सि २०१६-२०१७ या वित्तीय िर्षातील योजिांतर्भत
आवि योजिे त्तर योजिांिरील िैधाविक विकास
मंडळविहाय (अविर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष खर्चार्चा
तपशील सर्ार्ृहासमोर ठे ितील.

तीन

:

स्त्थगन प्रस्त्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).

चार

:

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

सिवश्री. भास्त्कर जाधि, वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, जयां त पाटील, विलीप
िळसे-पाटील, शवशकाांत शशिे , सांिीप नाईक, हसन मुश्रीफ, राणाजगजीतशसह
पाटील, नरहरी विरिाळ, पाांडुरां ग बरोरा, िैभि वपचड, वकसन कथोरे , सुरेश लाड,
विपक चव्हाण, श्रीमती सुमन पाटील, सिवश्री. राजेश टोपे , जयित्त क्षीरसागर,
राहुल जगताप, ित्तात्रय भरणे, प्रिीप जाधि-नाईक, हनुमांत डोळस, विजय भाांबळे ,
मकरां ि जाधि-पाटील, श्रीमती विवपका चव्हाण, डॉ. सतीश पाटील, श्री. पांकज
भुजबळ, श्रीमती ज्योती कलानी, सिवश्री. राहुल मोटे , बाळासाहे ब पाटील, सांजय
किम, श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पयािरण मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"लोटे -परशुराम (ता.खेड, वज.रत्िावर्री) येथील औदयोवर्क िसाहतीतील रासायविक
कारखान्यांर्चे सांडपािी सामुदावयक सांडपािी प्रविया (सी.ई.टी.पी.) प्रकल्पालर्त
असलेल्या र्चेंबरमधूि ओव्हरफ्लो होिूि उघडयािर िाहूि जाण्यार्चा प्रकार माहे जािेिारी,
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२०१८ मध्ये विदशभिास येिे, रासायविक सांडपािी सोडण्यात येिारे सिभ व्हॉल्व्ह बंद
असतािाही र्चेंबर र्रूि िाहत असल्यािे लर्तच्या र्ािांतील िार्वरकांच्या आरोग्यार्चा
विमाि झालेला प्रश्ि, त्यार्चबरोबर दुवर्षत रासायविक सांडपािी थे ट दार्ोळ ि जर्बुडी
तसेर्च िावशष्ट्ठी खाडीपात्रात सोडण्यात येत असल्यामुळे आंजिीजिळील कालर्चाडू ,
खिल, मांर्ि, अिु, वजताडा, कोमटा, शशर्टी आदी प्रकारर्ची मासळी मोठया प्रमािात मृत
पािल्यामुळे मच्च्िमारांच्या उदरवििाहार्चा विमाि झालेला प्रश्ि, सी.ई.टी.पी.,
एमआयडीसी तसेर्च प्रदूर्षि वियंत्रि मंडळाकडे वारं वार तक्रारी करुनही संबंधितांनी
त्याकडे जाणीवपूववक केलेले दुलवक्ष, त्याचबरोबर सी.ई.टी.पी. च्या धवस्तारीकरणाच्या
कामाचा दजा अत्यंत धनकृष्ट्ट असणे , उक्त प्रकरिार्ची र्चौकशी करुि संबंवधतांिर कारिाई
करण्याबाबत लोकप्रवतविधी ि िार्वरकांिी िारं िार मार्िी करुिही कोितीर्च कारिाई
करण्यात ि आल्यािे त्यांच्यामध्ये पसरलेला असंतोर्ष, याबाबत शासिािे कराियार्ची
कायभिाही ि प्रवतविया."
(२)

अॅड. पराग अळिणी, श्री. नरें द्र पिार, कॅ प्टन आर.तवमल सेल्िन, सिवश्री. नरें द्र
मे हता, अतुल भातखळकर, विलासराि जगताप, अॅड. आवशष शेलार, सिवश्री.
सांजय केळकर, प्रशाांत ठाकू र, वकसन कथोरे , योगेश सागर, वि.स.स. तातडीच्या ि
सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािवजवनक आरोग्य मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"मुंबईसह राज्यात र्त िर्षी दोि लाख िव्या क्षयरोर् रुग्िांर्ची िोंद होऊि त्यापैकी १
हजार रुग्िांर्चा पुरेसा उपर्चाराअर्ािी झालेला मृत्यु, राज्यात आढळू ि आलेल्या
क्षयरोर्ाच्या रुग्िांपैकी ६६ टक्के हे मुंबई शहरातील असिे, मुंबईत र्दीिे र्रलेल्या
लोकलमधूि प्रिास करिे, दाट लोकिस्ती, कोंदट घरे , प्रदूर्षि, कुपोर्षि, अपुरे उपर्चार
यांसह विविध कारिांमुळे क्षयरोर् मोठय़ा प्रमािािर पसरिे , राज्यामध्ये क्षयरोर् मुळापासूि
िष्ट्ट करण्यासाठी जिजार्ृती अवर्याि राबविण्यार्ची र्रज, सि २०२५ पयंत दे शातूि
क्षयरोर् हद्दपार करण्यार्चे लक्ष्य ठे िण्यात आले असूि, क्षयरोर् विमूभलिासाठी शासिािे
कराियार्ची कायभिाही ि उपाययोजिा."

(३)

सिवश्री. राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय िडे ट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत
िे शमुख, अवमन पटे ल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िषा गायकिाड, सिवश्री. सुवनल केिार,
अमर काळे , अस्त्लम शे ख, हषव िधव न सपकाळ, डॉ. सांतोष टारफे, सिवश्री. सांग्राम
थोपटे , राहु ल बोंद्रे, भारत भालके, वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, जयां त पाटील,
विलीप िळसे-पाटील, शवशकाांत शशिे , सांिीप नाईक, हसन मुश्रीफ, भास्त्कर जाधि,
राणाजगजीतशसह पाटील, नरहरी विरिाळ, पाांडुरां ग बरोरा, िैभि वपचड, वकसन
कथोरे , सुरेश लाड, विपक चव्हाण, श्रीमती सुमन पाटील, डॉ. सांजय रायमुलकर,
सिवश्री. योगेश सागर, प्रकाश फातपे कर, राजेश टोपे , जयित्त क्षीरसागर, राहुल
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जगताप, ित्तात्रय भरणे, प्रिीप जाधि-नाईक, हनुमांत डोळस, विजय भाांबळे ,
मकरां ि जाधि-पाटील, श्रीमती विवपका चव्हाण, डॉ. सतीश पाटील, श्री. पांकज
भुजबळ, श्रीमती ज्योती कलानी, सिवश्री. राहुल मोटे , बाळासाहे ब पाटील, सांजय
किम, श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, अॅड. यशोमती ठाकू र, श्री. डी.पी. सािांत,
डॉ. राहु ल पाटील, सिवश्री. अबु आजमी, सांग्राम जगताप, शाांताराम मोरे , वि.स.स.
तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पशुसांिधव न मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यात असलेली सुमारे दोि कोटी १० लाख जिािरांिा लाळ-खुरकूत रोर्ार्ची
लार्ि होऊ िये यासाठी राबविण्यात येिारी लसीकरि मोवहम र्त िर्षभर्रामध्ये
राबविण्यात आली िसल्यार्चे माहे फेब्रुिारी, २०१८ मध्ये विदशभिास येिे, या रोर्ासाठी
दे ण्यात येिाऱ्या लस पुरिठादार कंपिीिे विविदे तील अटी ि शतीर्चा र्ंर् करुि शासिार्ची
केलेली फसििूक, लसीकरि ि झालेल्या प्रादुर्ािग्रस्त र्ार्ात विमाि झालेली र्ंर्ीर
पवरच्स्थती, और्षधांर्चा सुरु असलेला काळाबाजार, उपर्चारासाठी प्रवत जिािर दीड ते दोि
हजार रुपये खर्चभ येत असल्यामुळे त्रस्त झालेले पशुपालक शेतकरी, आतापयंत सहा िेळा
लशीच्या खरे दीसाठी विविदा काढू िही विविदा अंवतम करण्यात अपयश आल्यामुळे आता
सातव्यांदा विविदा काढण्यार्ची आलेली िेळ, पवरिामी एफएमडी (फूट अँड माऊथ
वडसीझ) लस दे ण्यास लािलेली वदरं र्ाई, लाळ-खुरकूत रोर्ािर लस वदली िाही तर २०
वलटर दूध दे िारी र्ाय अथिा म्है स दोि वलटरिर येिे, दुग्धजन्य पदाथभ ि कृर्षी
उत्पादिांच्या वियातीमध्ये दे शार्चे २० हजार कोटीर्चे िुकसाि होत असल्यार्चे केंद्र शासिािे
राज्य शासिास कळविलेले असिे , सदर प्रकरिी आिश्यक कायभिाही करण्यार्ची
लोकप्रवतविधी ि शेतकरी संघटिांिी शासिाकडे वदिांक ९ फेब्रुिारी, २०१८ रोजी केलेली
मार्िी, त्यािर अद्याप कोितीही कायभिाही करण्यात ि आल्यािे पशुपालक
शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि
उपाययोजिा."

पाच

:

राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (पवहला वििस).

सहा

:

शासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्त्थापनाथव :(१)

सि २०१८ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक ४ – है दराबाद अवतयात र्चौकशी
(सुधारिा) विधे यक, २०१८.
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(२)

सि २०१८ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक ५ – महाराष्ट्र िेश्म मालकी
(सुधारिा) विधे यक, २०१८.

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

(क)

भारताच्या संधविानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आधण महाराष्ट्र धविानसभा
धनयम १५९ (२) अन्वये प्रा.विरें द्र जर्ताप, सिभश्री.हर्षभिधभि सपकाळ, विजय
िडे ट्टीिार, अस्लम शेख, अवजत पिार, वजतेंद्र आव्हाड, शवशकांत शशदे , र्ास्कर
जाधि, जयंत पाटील, संवदप िाईक, अबु आझमी, वदलीप िळसे-पाटील, र्ारत
र्ालके, श्रीमती संध्यादे िी दे साई-कुपेकर, सिभश्री. संजय कदम, हसि मुश्रीफ,
राहुल जर्ताप, संग्राम जर्ताप, सुरेश लाड, वदलीप सोपल, िैर्ि वपर्चड, आवसफ
शेख, डॉ.सतीश पाटील, सिभश्री. रािाजर्वजतशसह पाटील, हिुमंत डोळस,
बाळासाहे ब पाटील, श्रीमती सुमिताई पाटील, श्री.पंकज र्ुजबळ, वि.स.स. यांचा
प्रस्ताव :"ही धविानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक ३ – पंढरपूर मंवदरे
(सुधारिा) अध्यादे श, २०१८ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १ – पांढरपूर मां विरे (सुधारणा)
विधे यक, २०१८.

(र्) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाश उफव बच्चू कडू ,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक १ – पंढरपूर मंवदरे (सुधारिा)
विधेयक, २०१८ धविानपधरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या
संयुक्त सधमतीकडे त्यावरील प्रधतवृत्त सहा मधहन्यांच्या आत सादर करण्याचा
अनुदेश दे ऊन धवचारार्व पाठधवण्यात यावे."
(घ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्त्लम शेख, विजय
िडे ट्टीिार, सुनील केिार, अमर काळे , डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमव ला
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक १ – पंढरपूर मंवदरे (सुधारिा)
विधेयक, २०१८ धविानपधरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३
सदस्यांच्या संयुक्त सधमतीकडे त्यावरील प्रधतवृत्त सहा मधहन्यांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश दे ऊन धवचारार्व पाठधवण्यात यावे."
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(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवमत िनक, भारत
भालके, हषव िधव न सपकाळ, प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक १ – पंढरपूर मंवदरे (सुधारिा)
विधेयक, २०१८ धविानपधरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या
संयुक्त सधमतीकडे त्यावरील प्रधतवृत्त सहा मधहन्यांच्या आत सादर करण्याचा
अनुदेश दे ऊन धवचारार्व पाठधवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------(२)

(क)

भारताच्या संधविानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आधण महाराष्ट्र धविानसभा
धनयम १५९ (२) अन्वये प्रा.विरें द्र जर्ताप, सिभश्री.हर्षभिधभि सपकाळ, विजय
िडे ट्टीिार, अस्लम शेख,अवजत पिार, वजतेंद्र आव्हाड,शवशकांत शशदे , र्ास्कर
जाधि, जयंत पाटील, संदीप िाईक, अबु आझमी, वदलीप िळसे-पाटील, र्ारत
र्ालके, श्रीमती संध्यादे िी दे साई-कुपेकर, सिभश्री. संजय कदम, हसि मुश्रीफ,
राहुल जर्ताप, संग्राम जर्ताप, सुरेश लाड, वदलीप सोपल, िैर्ि वपर्चड, आवसफ
शेख, डॉ.सतीश पाटील, सिभश्री. रािाजर्वजतशसह पाटील, हिुमंत डोळस,
बाळासाहे ब पाटील, श्रीमती सुमिताई पाटील, श्री.पंकज र्ुजबळ, वि.स.स. यांचा
प्रस्ताव :"ही धविानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक ४ – महाराष्ट्र
िर्रपवरर्षदा, िर्रपंर्चायती ि औद्योवर्क िर्री (सुधारिा) अध्यादे श, २०१८
नापसंत करते."

(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषिा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१८.

(र्) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाश उफव बच्चू कडू ,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक २ – महाराष्ट्र िर्रपवरर्षदा,
िर्रपंर्चायती ि औद्योवर्क िर्री (सुधारिा) विधे यक, २०१८ धविानपधरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सधमतीकडे त्यावरील
प्रधतवृत्त सहा मधहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन धवचारार्व
पाठधवण्यात यावे."
(घ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्त्लम शेख, विजय
िडे ट्टीिार, सुवनल केिार, अमर काळे , डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमव ला
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गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक २ – महाराष्ट्र िर्रपवरर्षदा,
िर्रपंर्चायती ि औद्योवर्क िर्री (सुधारिा) विधे यक, २०१८ धविानपधरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सधमतीकडे त्यावरील
प्रधतवृत्त सहा मधहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन धवचारार्व
पाठधवण्यात यावे."
(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवमत िनक, भारत
भालके, हषव िधव न सपकाळ, प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ र्चे विधािसर्ा विधेयक िमांक २ – महाराष्ट्र िर्रपवरर्षदा,
िर्रपंर्चायती ि औद्योवर्क िर्री (सुधारिा) विधे यक, २०१८ धविानपधरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सधमतीकडे त्यावरील
प्रधतवृत्त सहा मधहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन धवचारार्व
पाठधवण्यात यावे."
(मां गळिार, विनाांक २७ फेब्रुिारी, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि)
सात

:

डॉ. अवनल बोंडे , सिवश्री सुवनल प्रभु, राजेंद्र पाटणी, सुरेश धानोरकर, सांजय सािकारे ,
डॉ. सांजय रायमुलकर, श्री सांतोष िानिे, डॉ.शवशकाांत खे डेकर, सिवश्री सुधीर पारिे,
सुभाष साबणे, विकास कांु भारे , डॉ. जयप्रकाश मुांिडा, सिवश्री सुधाकर कोहळे , सांिीपान
भुमरे , कृ ष्ट्णा गजबे , राजाभाऊ िाजे , विजय रहाांगडाले, अवनल किम, चरण िाघमारे ,
योगेश घोलप, उन्मे श पाटील, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिवश्री. आर.टी.िे शमुख, सुरेश
गोरे , ॲङ गौतम चाबुकस्त्िार, प्रा. सांवगता ठोंबरे , सिवश्री नारायण पाटील, सुधाकर
भालेराि, प्रकाश आवबटकर, वकतीकुमार भाांगवडया, अवनल बाबर, रणधीर सािरकर,
राजेश क्षीरसागर, गोिधव न शमा, डॉ.वमशलि माने , सिवश्री मां गेश कुडाळकर, वभमराि
धोंडे , समीर कुणािार, वशिाजीराि कर्डडले, बाळासाहे ब मुरकुटे , डॉ.आवशष िे शमुख,
सिवश्री बाळासाहे ब सानप, सांजय केळकर, डॉ. राहुल आहे र, वि.स.स यांचा ि.वि.स.
वियि २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पुढे सुरु ि मां त्र्याांचे उत्तर)
"राज्यात जालिा, परर्िी, बुलढािा, बीडसह मराठिाडा, उत्तर महाराष्ट्र ि विदर्ातील
अिेक तालुक्यांमध्ये वदिांक ११ फेब्रुिारी, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास र्ारपीटीर्चा प्रर्चंड
तडाखा बसिे तसेर्च विदर्ातील काही र्ार्ात िीज कोसळू ि ७ जिांर्चा बळी र्ेल्यार्चे ि १६
जि जखमी झाल्यार्चे विदशभिास येिे, तूर, हरर्रा, र्हू, ज्िारी ही काढिीला आलेली वपके
आकच्स्मकवरत्या र्ारांच्या तडाख्यात सापडल्यािे र्ुईसपाट होिे, संत्रा आवि द्राक्ष बार्ांर्चे
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प्रर्चंड िुकसाि झाल्यार्चे विदशभिास येिे, या र्ार्ातील शेतकऱ्यांिी मेहित करूि उर्ी केलेली
वपके मातीमोल होिे, विशेर्षत: विदर्ातील बोंडअळीमुळे कापूस वपक र्मािलेल्या
शेतकऱ्यांर्चा र्ारपीटीमुळे हातातोंडाशी आलेला वपकांर्चा घास र्ेला असल्यार्चे ि शेतकऱ्यांर्ची
लाखो रुपयांर्ची पीकहािी झाली असल्यार्चे आढळू ि येिे, िुकसािग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हािी
झालेल्या वपकांर्चे पंर्चिामे करण्यार्चे आवि विमा कंपन्यांिा आकडे िारी सादर करण्यार्चे आदे श
राज्य शासिािे वदले असिे, याबाबत शासिािे कायभिाही करूि र्ारपीटग्रस्तांिा तातडीिे
िुकसाि र्रपाई दे ण्यार्ची आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि
उपाययोजिा."

विधान भिन,
मुंबई,
वदिांक : २७ फेब्रुिारी, २०१८

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधाि सवर्चि,
महाराष्ट्र विधािसर्ा.
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