महाराष्ट्र विधानसभा

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिार, विनांक २० नोव्हें बर, २०१८
(सकाळी ११.०० िाजता)

एक

:

प्रश्नोत्तरे (अ)

ताराांकित प्रश्न.

(ब)

अताराांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांि ४५७ ते ४७० सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे.

िोन

:

लोकलेखा सवमतीचा त्रेचाळीसािा अहिाल सभागृहास सािर करणे.

तीन

:

अध्यक्ांनी सभाध्यक्ांची तावलका नामवनिे वित करणे.

चार

:

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

पाच

:

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

सिवश्री. अतुल भातखळकर, अबू आझमी, विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटील, सुवनल केिार, अमर काळे , अस्लम िे ख, हर्व िधव न सपकाळ, अॅड.
यिोमती ठाकूर, श्री डी.पी सािंत, डॉ. संतोर् टारफे, सिवश्री. बाळासाहे ब थोरात,
कुणाल पाटील, अब्िुल सत्तार, श्रीमती वनमव ला गावित, सिवश्री. अवमत िे िमुख,
अवमन पटे ल, मो.आवरफ नसीम खान, त्र्यंबकराि वभसे, जयं त पाटील, अवजत
पिार, विलीप िळसे-पाटील, छगन भुजबळ, िविकांत शििे , वजतेंद्र आव्हाड,
राजेि टोपे, जयित्त क्ीरसागर, राणाजगजीतशसह पाटील, हनुमंत डोळस,
राहु ल मोटे , श्रीमती विवपका चव्हाण, सिवश्री संिीप नाईक, हसन मुश्रीफ, भास्कर
जाधि, िैभि वपचड, पांडुरं ग बरोरा, राहु ल जगताप, ित्तात्रय भरणे, विपक
चव्हाण, डॉ. सतीि पाटील, सिवश्री. पंकज भुजबळ, नरहरी वझरिाळ, सुरेि लाड,
विजय भांबळे , संजय किम, बाळासाहे ब
पाटील, मकरं ि जाधि-पाटील,
भाऊसाहे ब पाटील -वचकटगांिकर, डॉ मधुसि
ू न केंद्रे, सिवश्री. बबनराि शििे ,
विलीप सोपल, वििेंद्रशसहराजे भोसले, मनोहरराि नाईक, संग्राम जगताप,
सिवश्रीमती सुमन पाटील, ज्योती कलानी, सिवश्री अिधूत तटकरे , प्रिीप जाधिनाईक, श्रीमती संध्यािे िी िे साई-कुपेकर, डॉ. राहु ल पाटील, श्री अजय चौधरी,
श्रीमती तृप्ती सािंत, सिवश्री. सुरेि धानोरकर, रणधीर सािरकर, मं गेि
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कुडाळकर, सुवनल शििे वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
िनमं त्र्याचे लक् िेधतील :"यवतमाळ किल्ह्यातील नरभक्षि अवनी (टी-१) वाकिणीला िेरबांद िरण्याचा
अथवा इतर मागाने पिडण्याचे प्रयत्न न िरता बांदि
ु ीने गोळी झाडू न ठार मारल्ह्याची
िटना कदनाांि २ नोव्हें बर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास कनदर्शनास येणे, पर्ुवैद्यिीय
तज्ाांनी अवनीचे र्वकवच्छे दन िेल्ह्यानांतर त्याांनी कदलेल्ह्या अहवालात अवनीच्या र्रीरात
िुसलेल्ह्या गोळयाांची कदर्ा पाहता ती िीव वाचकवण्यासाठी दूर पळू न िात असताांना
कतच्यावर गोळया झाडल्ह्यात आल्ह्याचे नमूद िेलेले असणे , अवनी वाकिणीला बेर्ुद्ध
िरण्याची पद्धत चुिली असून बेर्ुद्धीसाठी कदलेले इांिेक्र्न कतच्या स्नायूत गेले
नसल्ह्याचेही र्वकवच्छे दनाच्या अहवालातून कनदर्शनास येणे, कर्िारी असगर अलीने व्याघ्र
सांवर्श न प्राकर्िरणाचा कनयम मोडल्ह्याचे कनदर्शनास येणे, सदर कवषयी सांबांकर्त िमशचारी व
अकर्िारी याांच्यावर िारवाई िरण्यात यावी यासाठी होत असलेली मागणी, चांद्रपूर
किल्ह्हयातील चाांदाफोटश -गोंकदया रे ल्ह्वेमागावर रे ल्ह्वेच्या र्डिेत एिाच वेळी वािाच्या तीन
बछडयाांचा मुत्यू झाला असल्ह्याची िटना कदनाांि १५ नोव्हें बर, २०१८ रोिी वा त्या
सुमारास कनदर्शनास येणे, ही िटना वनकविास महामांडळाच्या हद्दीतील लोहारा ते
कचचपल्ह्ली दरम्यान मामला वन पकरक्षेत्रातील िक्ष क्रमाांि ४१० मध्ये िडल्ह्याचे उिडिीस
येणे, या बछडयासोबत असलेली वािीण ती पुढे रे ल्ह्वे रुळ ओलाांडून कनिून गेल्ह्याने
बचावली असणे, यवतमाळ किल्ह्हयातील कट-१ अवनी वािीण आकण कतच्या दोन
बछडयाचे प्रिरण गाित असताांनाच चांद्रपूर किल्ह्हयात तीन बछडयाांचा झालेल्ह्या मृत्यूमूळे
वनकवभागात खळबळ मािणे , राज्यात गेल्ह्या िाही वषात वािाांचा होत असलेला मृत्यू,
वन्य प्राण्याांचे सांरक्षण व सांवर्श न िरण्यावविी अवनी या वाकिणीची हत्या झाल्ह्याने
िनमानसात पसरलेले वाढते सांर्याचे वातावरण, र्ासनाने या सांपूणश िटनेची पारदर्शि
चौिर्ी िरण्याची आवश्यिता, याबाबत र्ासनाची प्रकतकक्रया.”

(२)

सिवश्री. सुवनल शििे , अवमत िे िमुख, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, बाळासाहे ब थोरात,
अवमन पटे ल, अस्लम िे ख, त्र्यंबकराि वभसे, प्रा. िर्ा गायकिाड, श्री. मो.
आवरफ नसीम खान, डॉ. संतोर् टारफे, श्री कुणाल पाटील, अॅड. यिोमती ठाकूर,
सिवश्री. अबू आझमी, राजन साळिी, हर्विधव न सपकाळ, विजय िडे ट्टीिार, प्रा.
विरें द्र जगताप, सिवश्री अवमत झनक, राहु ल बोंद्रे, सुवनल केिार, अमर काळे ,
अब्िुल सत्तार, डी.पी.सािंत, पृथ्िीराज चव्हाण, श्रीमती अवमता चव्हाण, श्री.
िसंतराि चव्हाण, श्रीमती वनमव ला गावित, सिवश्री. वजतेंद्र आव्हाड, जयकुमार गोरे ,
सुधाकर कोहळे , सुधाकर िे िमुख, डॉ. वमशलि माने, सिवश्री. विकास कंु भारे ,
कृ ष्ट्णा खोपडे , छगन भुजबळ, जयं त पाटील, विलीप िळसे-पाटील, कालीिास
20-Nov-18 9:07:42 AM
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कोळं बकर, वि.स.स तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उच्च ि
तंत्रविक्ण मं त्र्याचे लक् िेधतील :"राज्यातील व्यावसाकयि अभ्यासक्रमाांसाठी प्रवेर् िेणाऱ्या आर्थथि दुबशल
िटिाांतील कवद्यार्थ्यांसाठी रािषी छत्रपती र्ाहू महाराि कर्ष्यवृत्ती योिना राबकवण्यात
येणे, या योिनेंतगशत ज्या कवद्यार्थ्यांच्या पालिाांचे वार्थषि िौटुां कबि उत्पन्न आठ लाख
रुपयाांपेक्षा िमी आहे , अर्ा कवद्यार्थ्याना कर्क्षण र्ुल्ह्ि व परीक्षा र्ुल्ह्ि कमळू न ५० टक्िे
रक्िम राज्य र्ासनािडू न दे ण्यात येणे, अकभयाांकत्रिी महाकवद्यालयामध्ये कवद्यार्थ्यांनी
प्रवेर् िेतल्ह्यावर पकहल्ह्या र्ैक्षकणि वषी ठरलेले र्ुल्ह्िच पुढील सवश र्ैक्षकणि वषात
िायम राहत असल्ह्याने या योिनेंतगशत होणारी प्रकतपूतीची रक्िम प्रत्येि र्ैक्षकणि वषात
समान असणे, या योिनेच्या राज्यातील लाभाथी कवद्यार्थ्याना पकहल्ह्या दोन वषी व्यवस्स्थत
कर्ष्यवृत्ती रिमेची प्रतीपुती झालेली असणे , परां तु सन २०१७ – २०१८ या र्ैक्षकणि
वषांत कवद्यार्थ्यांना कमळालेली रक्िम आकण अपेकक्षत रक्िम याांच्यात तफावत आढळू न
आलेली असणे , या योिनेच्या प्रत्येि लाभाथी कवद्यार्थ्याला अपेकक्षत रक्िमेपेक्षा दोन ते
तीन हिार रुपयाांची रक्िम िमी प्राप्त झाल्ह्याचे माहे नोव्हें बर, २०१८ मध्ये उिडिीस
येणे, पकरणामी याचा फटिा राज्यातील हिारो लाभाथी कवद्यार्थ्याना बसलेला असणे , सदर
प्रिरणी वारां वार दाद मागूनही त्याची दखल महाकवद्यालय आकण तांत्र कर्क्षण
सांचालनालयाने िेतलेली नसणे , पकरणामी या योिनेच्या लाभाथी कवद्यार्थ्यांत पसरलेले
चचतेचे वातावरण, त्यामुळे सदर प्रिरणाची तातडीने चौिर्ी िरून या योिनेच्या
लाभाथी कवद्यार्थ्यांना तफावतीची रक्िम अदा िरण्याबाबत र्ासनाने िरावयाची
िायशवाही, उपाययोिना आकण र्ासनाची प्रकतकक्रया.”
(३) सिवश्री. हर्व िधव न सपकाळ, अवमन पटे ल, अस्लम िे ख, डॉ. संतोर् टारफे,
श्री.सुवनल शििे , डॉ. राहु ल पाटील, सिवश्री. सुवनल प्रभू, मं गेि कुडाळकर, भरतिे ठ
गोगािले, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय िडे ट्टीिार, बाळासाहे ब थोरात, प्रा. विरें द्र
जगताप, सिवश्री. राहु ल बोंद्रे, अवमत झनक, संविपानराि भुमरे , सुरेि धानोरकर,
मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िे िमुख, त्र्यंबकराि वभसे, प्रा. िर्ा गायकिाड,
सिवश्री. सुवनल केिार, अमर काळे , संग्राम थोपटे , अब्िुल सत्तार, अॅड. यिोमती
ठाकूर, सिवश्री. सुभार् उफव पंडीतिे ठ पाटील, सुरेि गोरे , जयं त पाटील, अवजत
पिार, विलीप िळसे-पाटील, छगन भुजबळ, िविकांत शििे , वजतेंद्र आव्हाड,
राजेि टोपे, जयित्त क्ीरसागर, राणाजगजीतशसह पाटील, हनुमंत डोळस, राहु ल
मोटे , श्रीमती विवपका चव्हाण, सिवश्री. संिीप नाईक, हसन मुश्रीफ, भास्कर जाधि,
िैभि वपचड, पांडुरंग बरोरा, राहु ल जगताप, ित्तात्रय भरणे, विपक चव्हाण, डॉ.
सतीि पाटील, सिवश्री. पंकज भुजबळ, नरहरी वझरिाळ, सुरेि लाड, विजय
भांबळे , संजय किम, बाळासाहे ब पाटील, मकरं ि जाधि-पाटील, भाऊसाहे ब पाटील
-वचकटगांिकर, डॉ मधुसि
ू न केंद्रे, सिवश्री. विलीप सोपल, वििेंद्रशसहराजे भोसले,
20-Nov-18 9:07:42 AM
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मनोहर नाईक, संग्राम जगताप, श्रीमती ज्योती कलानी, सिवश्री अिधूत तटकरे ,
प्रिीप जाधि-नाईक, श्रीमती संध्यािे िी िे साई-कुपेकर, वकसन कथोरे , डॉ. बालाजी
वकणीकर, सिवश्री. सुभार् भोईर, संजय पोतनीस, डॉ. संजय रायमुलकर, श्रीमती
तृप्ती सािंत, सिवश्री. पृथ्िीराज चव्हाण, कालीिास कोळं बकर, डी.पी.सािंत,
कुणाल पाटील, श्रीमती वनमव ला गावित, सिवश्री. िे ख आवसफ िे ख रिीि,
जयकुमार गोरे , अबू आझमी, विश्िवजत किम, सुधाकर कोहळे , सुधाकर िे िमुख,
डॉ. वमशलि माने, सिवश्री. कृ ष्ट्णा खोपडे , विकास कंु भारे , भारत भालके, बसिराज
पाटील, वनतेि राणे, भाऊसाहे ब कांबळे , मधुकरराि चव्हाण, योगेि सागर, डॉ.
सुवजत वमणचेकर, श्री.उल्हास पाटील, श्रीमती सीमा वहरे , सिवश्री. प्रकाि
फातपेकर, तुकाराम काते, डॉ.िविकांत खे डेकर, सिवश्री वकिोर पाटील, अवनल
किम, प्रतापराि पाटील-वचखलीकर, श्रीमती अवमता चव्हाण, कु. प्रवणती शििे ,
श्री. वसध्िाराम म्हे त्रे, ॲङ राहु ल कुल, सिवश्री िरि सोनािणे, महे ि लांडगे,
वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािवजवनक आरोग्य ि
कुटुं ब कल्याण मंत्र्याचे लक् िेधतील :‘‘राज्यभरात स्वाइन फ्लू आकण डें ग्युने मोठया प्रमाणावर थै मान िालण्याचे माहे
ऑक्टोबर, २०१८ रोिीच्या सुमारास कनदर्शनास येणे, माहे िानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान
सुमारे २०० हुन अकर्ि नागकरिाांचा स्वाइनफ्लूमुळे मृत्यू होणे तर १,५०० हुन अकर्ि
नागकरिाांना स्वाइन फ्लूची लागण होणे , यातील २०० हुन अकर्ि रूग्ण व्हें टीलेटरवर
असणे, एिटया मुांबई र्हरात २५० हुन अकर्ि डें ग्युचे रूग्ण आढळू न येणे, तर २,५००
हुन अकर्ि रूग्णाांमध्ये डें ग्युसदृश्य लक्षणे आढळू न येणे, रािभवन येथील ४२ वषीय
सुकचता चर्दे या मकहला अकर्िाऱ्याचा डें ग्युने मृत्यु होणे , मुांबईत कदनाांि १४ ऑक्टोबर,
२०१८ रोिी पयंत ८,७०० रुग्णाांना मलेकरया होणे , त्यापैिी ६ िणाांना मलेकरयामुळे प्राण
गमवावे लागणे , राज्यातही गतवषी १७,७१० िणाांना मलेकरया होऊन २० िण दगावल्ह्याची
माकहती सरिारी आिडे वारीतून उपलब्र् होणे, आगामी िाळात स्वाइन फ्लू, डें ग्यु, लेप्टो,
मलेरीया यासारख्या साथीच्या आिाराांचा मोठया प्रमाणात फैलाव होण्याची कभती आरोग्य
कवभागािडू न व्यक्त िरण्यात येणे, सदरहू डें ग्यु, मलेकरया, स्वाइन फ्लूचा वाढता प्रसार
रोखण्यासाठी राज्य र्ासन व महापाकलिा कमळू न समन्वयाने तातडीने उपाय योिना
िरण्याची गरि असणे, मुांबईसह राज्यात सततच्या पसरणाऱ्या साथीच्या रोगाांवर कनयांत्रण
आणण्यासाठी र्ासनाने कवर्ेष मोहीम राबवून रोगकनयांत्रण िरण्याची आवश्यिता,
याबाबत र्ासनाने तातडीने िरावयाची िायशवाही, उपाययोिना व प्रकतक्रीया."
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िासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथव :(१)

सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६६ - महाराष्र ग्रामपांचायत आकण
महाराष्र किल्ह्हा पकरषद व पांचायत सकमती (सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८.

(२)

सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६७ - भारतीय दां ड सांकहता आकण
फौिदारी प्रकक्रया सांकहता (महाराष्र सुर्ारणा) कवर्ेयि, २०१८.
----------------------------------------------------------------------------------------(ब) विचार, खं डि: विचार ि संमत करणे :(१)

(ि)

भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अकमन पटे ल, ियांत पाटील, छगन भुिबळ,
अकित पवार, कदलीप वळसे पाटील, र्कर्िाांत चर्दे , कितेंद्र आव्हाड, सवशश्री
हषशवर्श न सपिाळ, भारत भालिे, जयदत्त क्षीरसागर, बाळासाहे ब पाटील, हनुमांत
डोळस, किजय भाांबळे , पांिज भुजबळ, रािाजगकजतससह पाटील, श्रीमती. कदपीिा
चव्हाि, श्री. सुरेश लाड, डॉ. सतीश पाटील, सवशश्री. हसन मुश्रीफ, कदपि चव्हाि,
िैभि कपचड, कव.स.स. याांचा प्रस्ताि:"ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि २० – मुांबई
महानगरपाकलिा, महाराष्र महानगरपाकलिा आकण महाराष्र नगरपकरषदा, नगर
पांचायती व औद्योकगि नगरी (सुर्ारणा) अध्यादे र्, २०१८ नापसांत िरते."

(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ६३ - मुंबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्िा, नगर पंचायती ि
औद्योवगक नगरी (वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०१८.

(ग) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाि उफव बच्चू कडू ,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६३ - मुांबई महानगरपाकलिा,
महाराष्र महानगरपाकलिा आकण महाराष्र नगरपकरषदा, नगर पांचायती व
औद्योकगि नगरी (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची सहमती
िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त
सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश पाठकवण्यात यावे."
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(ि) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िे ख, विजय
िडे ट्टीिार, अवमन पटे ल, अमर काळे , सुवनल केिार, डी.पी.सािंत, श्रीमती
वनमव ला गािीत, डॉ. संतोर् टारफे, श्री. िसंतराि चव्हाण, वि.स.स. यांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६३ - मुांबई महानगरपाकलिा,
महाराष्र महानगरपाकलिा आकण महाराष्र नगरपकरषदा, नगर पांचायती व
औद्योकगि नगरी (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची सहमती
िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त
सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश पाठकवण्यात यावे."
(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.सुभार् उफव पंवडतिे ट
पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयं त पाटील, छगन भुजबळ,
िविकांत शििे , जयित्त क्ीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, राजेि टोपे, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६३ - मुांबई महानगरपाकलिा,
महाराष्र महानगरपाकलिा आकण महाराष्र नगरपकरषदा, नगर पांचायती व
औद्योकगि नगरी (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची सहमती
िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त
सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश पाठकवण्यात यावे."
(च) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६३ - मुांबई महानगरपाकलिा,
महाराष्र महानगरपाकलिा आकण महाराष्र नगरपकरषदा, नगर पांचायती व
औद्योकगि नगरी (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची सहमती
िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त
सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश पाठकवण्यात यावे."
(छ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, प्रा.िीरें द्र
जगताप, श्री.हर्विधव न सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६३ - मुांबई महानगरपाकलिा,
महाराष्र महानगरपाकलिा आकण महाराष्र नगरपकरषदा, नगर पांचायती व
औद्योकगि नगरी (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची सहमती
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िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त
सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश पाठकवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------(२) (ि) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अकमन पटे ल, ियांत पाटील, छगन भुिबळ,
अकित पवार, कदलीप वळसे-पाटील, र्कर्िाांत चर्दे , कितेंद्र आव्हाड, हषशवर्श न
सपिाळ, भारत भालिे, राधािृष्ट्ि किखे पाटील, बाळासाहे ब पाटील, हनुमांत
डोळस, किजय भाांबळे , पांिज भुजबळ, श्रीमती कदकपिा चव्हाि, श्री.सुरेश लाड,
डॉ.सतीश पाटील, सवशश्री.हसन मुश्रीफ, कदपि चव्हाि, िैभि कपचड, कव.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि २४ – महाराष्र
िृकष उत्पन्न पणन (कविास व कवकनयमन) (कतसरी सुर्ारणा) अध्यादे र्, २०१८
नापसांत िरते."
(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ६४ - महाराष्ट्र कृ वर् उत्तपन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०१८.

(ग) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाि उफव बच्चू कडू ,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६४ - महाराष्र िृकष उत्पन्न पणन
(कविास व कवकनयमन) (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची
सहमती िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील
प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश
पाठकवण्यात यावे."
(ि) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िे ख, विजय
िडे ट्टीिार, अवमन पटे ल, अमर काळे , सुवनल केिार, डी.पी.सािंत, श्रीमती
वनमव ला गािीत, डॉ. संतोर् टारफे, श्री. िसंतराि चव्हाण, वि.स.स. यांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६४ - महाराष्र िृकष उत्पन्न पणन
(कविास व कवकनयमन) (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची
सहमती िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील
प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश
पाठकवण्यात यावे."
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(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.सुभार् उफव पंवडतिे ट
पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयं त पाटील, छगन भुजबळ,
िविकांत शििे , जयित्त क्ीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, राजेि टोपे , वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६४ - महाराष्र िृकष उत्पन्न पणन
(कविास व कवकनयमन) (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची
सहमती िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील
प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश
पाठकवण्यात यावे."
(च) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६४ - महाराष्र िृकष उत्पन्न पणन
(कविास व कवकनयमन) (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची
सहमती िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील
प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश
पाठकवण्यात यावे."
(छ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, प्रा.िीरें द्र
जगताप, श्री.हर्विधव न सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे कवर्ानसभा कवर्े यि क्रमाांि ६४ - महाराष्र िृकष उत्पन्न पणन
(कविास व कवकनयमन) (कतसरी सुर्ारणा) कवर्े यि, २०१८ कवर्ानपकरषदे ची
सहमती िेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील
प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेर् दे ऊन कवचाराथश
पाठकवण्यात यावे."
सात

:

डॉ. अवनल बोंडे , सिवश्री सुवनल प्रभू, राजेंद्र पाटणी, सुभार् साबणे, प्रिांत बं ब, डॉ.
जयप्रकाि मुंिडा, श्री. बाबुराि पाचणे, डॉ. संजय रायमुलकर, डॉ. संजय कुटे , सिवश्री.
सुरेि धानोरकर, सुरेि खाडे , राजाभाऊ िाजे, पास्कल धनारे , वकिोर पाटील, अवनल
गोटे , राजेि क्ीरसागर, संजय सािकारे , प्रकाि आवबटकर, उिे शसग पाडिी, मनोहर
भोईर, विजयकुमार गावित, राहु ल पाटील, श्रीमती िे ियानी फरांिे, सिवश्री ज्ञानराज
चौगुले, वििाजीराि कर्डडले, योगेि घोलप, संतोर् िानिे, डॉ. िविकांत खे डेकर, सिवश्री
अतुल सािे, अवनल किम, प्रा. संवगता ठोंबरे , सिवश्री. िैभि नाईक, सुधाकर भालेराि,
उल्हास पाटील, हवरर् शपपळे , अवनल बाबर, गोिधव न िमा, िं भरु ाज िे साई, चैनसुख
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संचेती, प्रा. चंद्रकांत सोनिणे, सिवश्री.लखन मवलक, प्रतापराि पाटील-वचखलीकर,
रमे ि बुंविले, हे मंत पाटील, वकतीकुमार भांगवडया, नाना िामकुळे , सुधाकर िे िमुख, डॉ.
पंकज भोयर, सिवश्री. धनंजय उफव सुधीर गाडगीळ, उन्मे ि पाटील, बाळासाहे ब सानप,
श्रीमती सीमा वहरे , सिवश्री रणधीर सािरकर, राजू तोडसाम, प्रा. डॉ. अिोक उईके,
सिवश्री. समीर कुणािार, समीर मे घे, डॉ. िे िराि होळी, सिवश्री तान्हाजी मुटकुळे , लक्ष्मण
जगताप, ॲड. राहु ल कुल, सिवश्री. मोहन फड, विनायकराि जाधि-पाटील, डॉ. वमशलि
माने, श्री. सुरेि भोळे , श्रीमती स्नेहलता कोल्हे , ॲङ आकाि फं ु डकर, श्रीमती मोवनका
राजळे , श्री.राजेंद्र नजरधने, ॲङ लक्ष्मण पिार, श्रीमती माधुरी वमसाळ, सिवश्री संजय
भे गडे , अमल महावडक, वििाजीराि नाईक, वि.स.स यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये
प्रस्ताि :"सन २०१८ च्या खरीप हां गामामध्ये राज्यातील २६ किल्ह्हयाांमध्ये गांभीर दुष्िाळ व ११२
तालुक्यामध्ये मध्यम दुष्िाळ कदनाांि ३१ ऑक्टोबर, २०१८ पासून राज्य र्ासनाने िोकषत िेला
असणे, दुष्िाळाचे नैसर्थगि सांिट दूर िरण्याच्या दृष्टीने व दुष्िाळग्रस्त भागातील
नागकरिाांना सोयी-सुकवर्ा उपलब्र् िरण्याच्या दृष्टीने कनयोिन िरण्यािकरता राज्य
र्ासनािडू न मांत्रीमांडळ उपसकमती नेमण्यात आली असणे , मा. मुख्यमांत्री व मांत्रीमां डळातील
त्याांच्या अनेि सहिारी मांत्रयाांनी दुष्िाळी भागाचा दौरा िरुन व स्थाकनि प्रर्ासनािडू न
तेथील नागकरिाांना पुरकवण्यात येणाऱ्या सोयी-सुकवर्ाांची प्रत्यक्ष पाहणी िरुन दुष्िाळाचा
सामना युध्दपातळीवर िरण्याच्या दृष्टीने प्रर्ासनास दुष्िाळ कनवारण्याची िामे प्रार्ान्याने पूणश
िरण्यािकरता आदे र् दे ण्यात आले असणे , दुष्िाळ कनवारण्यािकरता िेंद्रािडू न आर्थथि
मदत कमळकवण्याचे र्ासनाचे प्रयत्न असणे , िेंद्राच्या 'नॅर्नल सेंटर फॉर क्रॉप फोरिास्टींग'
या सांस्थे िडू न राज्यातील सवश गावाांतील पाण्याची सद्यस्स्थती, पाण्याची पातळी, कपिाांची
पकरस्स्थती इत्यादी सवश बाबींचे उपगृहाच्या माध्यमातून सवेक्षण िरुन त्याप्रमाणे दुष्िाळ
कनवारण्याचे िायश िायास्न्वत िरण्यात आले असणे , राज्यातील २० हिार गावाांमध्ये कपिाांची
आणेवारी सरासरी ५० पैर्ाांपेक्षा िमी असून सुमारे २०० तालुक्याांवर दुष्िाळाचे सावट असणे ,
कवर्ेषत: मराठवाडयात अत्यल्ह्प पाऊस झाल्ह्याने मराठवाडयातील ८ हिार ५२५ गावाांपैिी ३
हिार ५७७ म्हणिे ४२% गावाांची आणेवारी ५० पैर्ाांपेक्षा िमी असणे , र्ासनाव्दारे
मराठवाडयातील दुष्िाळी पट्टयासाठी सुमारे ८ हिार िोटी रुपये खचश िरण्यात येणे,
मराठवाडयात िलयुक्त कर्वाराची िामे मोठया प्रमाणावर होऊनही त्या भागात पाऊस न
झाल्ह्याने व त्यामुळे िलयुक्त कर्वारामध्ये पाणी िमा होऊ न र्िल्ह्याने त्या भागात पाण्याची
भीषण समस्या कनमाण होणे , राज्याच्या कवकवर् भागातील पिशन्यमान, पीि पकरस्स्थती, भूिल
पातळी आदींची माकहती एिकत्रत िरुन त्याांचे कवश्लेषण िरण्यासाठी व त्याला आर्ुकनि
तांत्रज्ानाची िोड दे ण्यासाठी र्ासनाच्या मदत व पुनवशसन कवभागािडू न 'महामदत' या
सांिेतस्थळाची कनर्थमती िरण्यात येणे, राज्यातील आत्महत्याग्रस्त दुष्िाळी किल्ह्हयाांिकरता
नानािी दे र्मुख िृषी सांिीवनी येािनेंतगशत ३०० िोटींच्या वार्थषि िृती आराखडयास
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प्रर्ासिीय मांिुरी दे ण्यात येऊन तो िायास्न्वत िेला असणे , या प्रिल्ह्पाांतगशत मराठवाडा व
कवदभातील क्षारयुक्त िमीन असणाऱ्या गावाांमध्ये र्ेतिऱ्याांचे िृषी उत्पन्न वाढकवण्यासाठी
आकण गावातील िकमनीचे मृद सांवर्शन िरण्यासाठी कनयोिन िरण्यात येणे, दुष्िाळ िाहीर
झालेल्ह्या तालुक्यामध्ये िमीन महसुलातून सुट, सहिारी ििाचे पुनगशठन, र्ेती कनगडीत
ििाच्या वसुलीस स्थकगती, िृषीपांपाच्या चालू कबलामध्ये ३३.५% सुट, र्ालेय,
महाकवद्यालयीन कवद्यार्थ्यांच्या पकरक्षा र्ुल्ह्िात माफी, एस.टी. प्रवास सवलत, रोहयो अांतगशत
िामाच्या कनिषात िाही प्रमाणात कर्कथलता, आवश्यि तेथे कपण्याचे पाणी पुरकवण्यासाठी
टँ िरचा वापर व टां चाई िाहीर झालेल्ह्या गावाांमध्ये र्ेतिऱ्याांच्या र्ेतपांपाची कवि िोडणी
खांकडत न िरणे इ. बाबी राज्य र्ासनािडू न िाहीर झाल्ह्या असणे , नैसर्थगि
असमतोलपणामुळे राज्यात कनमाण होणाऱ्या दुष्िाळावर िायमस्वरुपी उपाययोिना
िरण्यासाठी व र्ेतिऱ्याांना ििश िेण्याची आवश्यिता न पडता त्याांना स्वावलांबी
बनकवण्यासाठी र्ासनािडू न दुरगामी र्ोरण आखण्यात येणे, िलयुक्त कर्वाराची सांिल्ह्पना
अांमलात आणून राज्यातील बहुताांर् भागातील पाण्याचे दुर्थभक्ष िमी िरण्याचा र्ासनाचा
प्रयत्न, दुष्िाळग्रस्त भागातील नागकरिाांना अकर्िाकर्ि सोयी-सुकवर्ा दे ण्याच्या दृष्टीने
िरावयाची उपाययोिना कवचारात िेण्यात यावी.''
आठ

:

अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये ) :(१) श्री. वभमराि तापकीर, वि.स.स.
"खडकिासला (ता.हिेली, वज.पुणे) वििणे ते नांिेड वसटीला जोडणारा
निीिरील पुल धोकािायक झाल्याबाबत" या कवषयावरील श्री.वभमराि तापकीर,
वि.स.स याांचा ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११६६१९ ला कदनाांि ११ िुलै, २०१८ रोिी
कदलेल्ह्या उत्तराच्या सांदभात अर्ा-तास चचा उपस्स्थत िरतील.
(२) श्री. राहु ल कुल वि.स.स.
"िौंड (वज.पुणे) तालुक्यातील अंगणिाडी बांधकामासाठी वनधी
वमळण्याबाबत" या कवषयावरील श्री.राहु ल कू ल ि इतर वि.स.स याांचा कदनाांि २०
िुलै, २०१८ रोिी सभागृहाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेल्ह्या अताराांकित प्रश्नोत्तराची
यादी क्रमाांि ४५५ मर्ील प्रश्न क्रमाांि ११५२१८ ला कदलेल्ह्या उत्तराच्या सांदभात
अर्ा-तास चचा उपस्स्थत िरतील.
विधान भिन,
मुांबई,
कदनाांि : १९ नोव्हें बर, २०१८

डॉ. अनंत कळसे,
प्रर्ान सकचव,
महाराष्र कवर्ानसभा.
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