महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिार, विनांक १ ऑगस्ट, २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तरे .

िोन

:

लोकलेखा सवमतीचा बाविसािा अहिाल सभागृहास सािर करणे.

तीन

:

औवचत्याचे मुद्दे.

चार

:

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(सोमिार, विनांक ३१ जुलै, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्शविण्यात आलेली परं त ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्र.१)
(१)

श्री. विजय काळे , वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मुख्य
मं त्र्याचे लक्ष िेधतील:"पुणे महानगरपालिकेच्या ३८ बाह्य रुग्ण लिभाग ि १९ रूग्णाियामार्फत
नागलरकाांना िैद्यकीय सुलिधा उपिब्ध करुन लिल्या जात असणे, पुणे शहराची िाढती
िोकसांख्या िक्षात घेता नागलरकाांसाठी अांशिायी िैद्यकीय साहाय्य योजनेअांतगफत आरोग्य
लिभागाने औषध खरे िीच्या प्रलियेत ठरालिक ठे केिाराांना िाभ होण्यासाठी त्यामध्ये अटी
टाकून तीन पुरिठािाराांना कोट्यिधी रुपयाचा र्ायिा लमळिून लिल्याचे मालहतीच्या
अलधकारात लनिशफनास येणे, औषध खरे िीच्या प्रलियेमध्ये केंद्र ि राज्य शासनाच्या
लनिे शानुसार ९०% जेनेलरक तर १०% ब्रँडेड औषधे असणे आिश्यक असताांना पुणे
महानगरपालिकेच्या आरोग्य लिभागाने िधफ मान,िक्ष्मी ि प्रकाश मेलडकि याांच्या मार्फत
खरे िीच्या रक्कमेिर ककिा औषधाच्या एम.आर.पी. च्या रकमेिर औषधे खरे िी करणे,
बाजारात ५० ते ९०% स्िस्त िराने औषधे लमळत असताांना महानगरपालिकेने १९ ते २०%
स्िस्त िराने औषधे खरे िी केल्याने महानगरपालिकेिा िर िषी कोटयिधी रुपयाांचे होत
असिेिे नुकसान, तसेच महापालिकेच्या सोनोग्रार्ी केंद्रासाठी खरे िी करण्यात आिेल्या
मशीनची बाजारमूल्य लकमत १३ िाख रुपये असताांना २३ िाख ८५ हजार रुपयाांची खरे िी
करणे तसेच इतर ३२ िाखाांची मशीन सुमारे ५९ िाख रुपयाांना खरे िी केल्याने त्यामध्ये
झािेल्या गैरव्यिहाराची लनिृत्त न्यायाधीश याांच्या मार्फत चौकशी करण्याची नागलरकाांची
होत असिेिी मागणी, पुणे महानगरपालिकेच्या िैद्यकीय लिभागामधीि शेड्युल्ड मान्य
१६६४ पिाांपैकी ५१४ पिे लरक्त असून कमिा ने हरू रुग्णाियात कोट्यिधी रुपयाांची
नूतनीकरणाची कामे करूनही अद्यापही ५ िषात आय.सी.यु. लिभाग ि कॅथन िॅब लिभाग
सुरु करण्यात न आल्याने नागलरकाांमध्ये पसरिेिा असांतोष, शहराच्या आरोग्याचा
कारभार माहे नोव्हें बर २०११ पासून प्रभारी आरोग्य प्रमुखाांच्या मार्फत सुरु असल्याने
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शहरातीि नागलरकाांना आिश्यक त्या िैद्यलकय सुलिधा उपिब्ध करुन िे ण्यासाठी गत ७
िषापासून लरक्त असिेल्या आरोग्य प्रमुख पिािर उपसांचािक िजाच्या िैद्यकीय
अलधकाऱ्याची लनयुक्ती करण्याची स्थालनक िोकप्रलतलनधी ि नागलरकाांनी शासनाकडे
केिेिी मागणी, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि प्रलतलिया."
श्री. र्ंभरू ाज िे साई, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मित
ि पुनिशसन मं त्र्याचे लक्ष िेधतील:"मौजे म्हारिांड ि मौजे लजमनिाडी (ता.पाटण, लज.सातारा) ही गािे डोंगरी भागात
िसिेिी असणे , या िोन्ही गािाांमध्ये प्रत्येकी ६८ कुटुां बे असणे , िोन्ही गािाांच्या िर िरड
असणे , माहे जुिै, २०१७ पासून सुरु असिेल्या अलतिृष्टीमुळे या िोन्ही गािाांच्या िरीि
भागातीि जमीनी मोठ्या प्रमाणात खचून मोठे िगडही लनसटण्यास सुरुिात होणे , म्हारिांड
ि लजमनिाडी या गािाांचीही पलरस्स्थती माळीण (लज.पुणे) या गािाप्रमाणेच असल्यामुळे या
िोन्ही गािाांतीि ग्रामस्थाांमध्ये पसरिेिे लभतीचे िातािरण, िोकप्रलतलनधी, तािुकास्तरीय,
लजल्हास्तरीय अलधका-याांकडू न या िोन्ही गािाांचे सिेक्षण करण्यात येिून या गािाांच्या
पुनिफसनाचा अहिािही तयार करण्यात येणे, िरडी कोसळण्यास प्रलतबांध व्हािा यासाठी
शासनामार्फत ठोस उपाययोजना राबलिणे गरजे चे असणे , सिर िोन्ही गािाांच्या
पुनिफसनाच्या कामाांस शासनाकडू न होत असिेल्या लिरां गाईमुळे नागलरकाांमध्ये पसरिेिा
असांतोष, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि प्रलतलिया."
सिशश्री. विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुवनल केिार, अमर काळे ,
अस्लम र्ेख, अॅड. यर्ोमती ठाकू र, डॉ. संतोष टारफे, सिशश्री. समीर कुणािार,
राजु तोडसाम, अॅड. िारीस पठाण, सिशश्री. योगेर् सागर, अतुल भातखळकर, अबु
आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण
मं त्र्याचे लक्ष िेधतील:"राज्यातीि शासकीय ि खासगी अनुिालनत प्राथलमक, माध्यलमक आलण उच्च
माध्यलमक शाळाांमध्ये लशक्षक भरतीिा पूणफपणे बांिी असताना लशक्षण अलधका-याांच्या
सांगनमताने तब्बि ७ हजार २२८ लशक्षकाांची बेकायिा नेमणुक करण्यात येऊन
लशक्षकाांच्या िेतनािर ९७ कोटी रुपयाांचा खचफ करण्यात आल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये
लनिशफनास येणे, या प्रकरणी राज्यातीि ६२ लशक्षण अलधका-याांना नोलटसा बजािूनही
अद्यापपयंत त्याांच्यािर कोणतीच कारिाई न होणे , कलनष्ठ महालिद्याियातीि लशक्षकाांच्या
िैयस्क्तक मान्यता िे त असताना आयुक्त, लशक्षण याांचे नाहरकत प्रमाणपत्र असणे
आिश्यक असताांना उपसांचािक, लशक्षण याांनी आयुक्ताांचे नाहरकत प्रमाणपत्र न घेताच
मान्यता प्रिान केल्याचे लनिशफनास येणे, मान्यता आिे श िे ण्यास पळिाट म्हणून
आयुक्ताांच्या ना हरकतीस अलधन राहून असा उल्िेख करण्यात आिेिा असणे , लशक्षक
भरती सांिभात १२६३ प्रकरणाांत अलनयलमतता झाल्याप्रकरणी गुन्हे िाखि करण्याचा
लनणफय घे ण्यात येऊन तो नां तर थाांबलिण्यात येणे, उक्त प्रकरणाची चौकशी करून सांबांधीत
लशक्षणालधकारी ि लिभागीय लशक्षण उपसांचािक याांच्यािर गुन्हे िाखि करुन बेकायिे शीर
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झािेिी भरती प्रलिया तात्काळ रद्द करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची
कायफिाही ि प्रलतलिया."
सिशश्री. हनुमंत डोळस, अवजत पिार, र्वर्कांत शर्िे , जयं त पाटील, विलीप िळसेपाटील, वजतेंद्र आव्हाड, संिीप नाईक, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. विपक
चव्हाण, मकरं ि पाटील, भास्कर जाधि, विलीप सोपल, ित्तात्रय भरणे, सुरेर् गोरे ,
वकर्ोर पाटील, पंकज भुजबळ, सुवनल प्रभू, अबु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि
सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मं त्र्याचे लक्ष िेधतील:"राज्यातीि ३६ लजल्ह्याांमधीि जातपडताळणीच्या कामाांसाठी केिळ चार अध्यक्ष
कायफरत असल्याने राज्यातीि सुमारे तीन िाखाांहून अलधक प्रकरणे प्रिांबीत असल्याचे
नुकतेच लनिशफनास येणे, जातपडताळणी प्रमाणपत्राअभािी हजारो लिद्यार्थ्यांना ऐन प्रिेश
प्रलियेच्या िेळी मनस्ताप सहन करािा िागणे , सध्या िहािी, अकरािी, बारािीच्या
लिद्यार्थ्यांचे जातपडताळणीचे अजफ लिभागाकडे सतत येत असणे , याचबरोबर शासकीय
नोकरीत रुजू होणाऱ्या उमे ििाराांनासुध्िा जात िैधतेच्या प्रमाणपत्राची आिश्यकता असणे ,
परां तू प्रिांलबत प्रकरणाांची यािी मोठी असताना त्यात आणखी िाढ होत असणे , सांपूणफ
राज्यातीि ३६ सलमत्याांसाठी शासनाकडू न केिळ सहा अध्यक्षाांची लनयुक्ती करण्यात
आिेिी असल्यामुळे जातपडताळणीची हजारो प्रकरणे प्रिांलबत असल्याने लिद्याथी ि
पािकाांमध्ये पसरिेिा असांतोष, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि प्रलतलिया."

सन २०१७-२०१८ च्या पुरिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (िुसरा ि र्ेिटचा).
(१)

महसूि ि िन विभाग.

(२)

ग्रामलिकास ि जिसांधारण विभाग.

(३)

अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण विभाग.

(४) सािफजलनक आरोग्य लिभाग.
(५) आलििासी लिकास लिभाग.
(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सूची स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे)
[चचारोध (वगलोटीन) सायां काळी ०५.३० वाजता]

सहा

:

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

सन २०१७ चे लिधानसभा लिधेयक िमाांक ४४ – महाराष्र मोटार िाहन कर
(सुधारणा) लिधेयक, २०१७.

(२)

सन २०१७ चे लिधानसभा लिधेयक िमाांक ४७ – महाराष्र जमीन महसूि
सांलहता आलण महाराष्र जमीन महसूि (जलमनीच्या िापराचे रुपाांतर ि अकृलषक
आकारणी) लनयम (सुधारणा) लिधेयक, २०१७.

-----------------------------------------------------------------------------------------------(ब)

विचार, खं डर्: विचार ि संमत करणे :-

(१)

(क)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिफश्री शलशकाांत कशिे , अलजत पिार, भास्कर जाधि,
लजतेंद्र आव्हाड, सांजय किम, लििीप िळसे -पाटीि, हसन मुश्रीर्, अबु आजमी,
डॉ.सतीश पाटीि, सिफश्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू , सुरेश िाड, राहुि मोटे ,
लिपक चव्हाण, सांिीप नाईक, श्रीमती लिपीका चव्हाण, सिफश्री जयित्त क्षीरसागर,
राजेश टोपे, पाांडुरांग बरोरा, हनुमांत डोळस, िैभि लपचड, बाळासाहे ब पाटीि, जयांत
पाटीि, राणाजगलजतकसह पाटीि, लि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक १२ – श्री साईबाबा
सांस्थान लिश्िस्तव्यिस्था (लशडी) (सुधारणा) अध्यादे श, २०१७ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ४० – श्री साईबाबा संस्थान
विश्िस्तव्यिस्था (वर्डी) (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ग) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत सववश्री अस्लम र्ेख, सुनील
केिार, अमर काळे , विजय िडे ट्टीिार, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४० – श्री साईबाबा
सांस्थान लिश्िस्तव्यिस्था (लशडी) (सुधारणा) लिधे यक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."

1-Aug-17

10:37

5

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ

(घ) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.सुभाष उफश पंवडतर्ेठ
पाटील, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ४० – श्री साईबाबा
सांस्थान लिश्िस्तव्यिस्था (लशडी) (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(२)

(क)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिफश्री लिजय िडे ट्टीिार, अलमन पटे ि, हषफिधफन सपकाळ,
प्रा.िीरें द्र जगताप, सिफश्री शलशकाांत कशिे , अलजत पिार, भास्कर जाधि, लजतेंद्र
आव्हाड, सांजय किम, लििीप िळसे -पाटीि, हसन मुश्रीर्, अबु आजमी,
डॉ.सतीश पाटीि, सिफश्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू , सुरेश िाड, राहुि मोटे ,
लिपक चव्हाण, श्रीमती लिपीका चव्हाण, सिफश्री जयित्त क्षीरसागर, राजेश टोपे,
पाांडुरांग बरोरा, हनुमांत डोळस, िैभि लपचड, बाळासाहे ब पाटीि, जयांत पाटीि,
सुनीि केिार, राणाजगलजतकसह पाटीि, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक ९ – महाराष्र कृलष
उत्पन्न पणन (लिकास ि लिलनयमन) (सुधारणा) अध्यादे श, २०१७ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृ वष उत्पन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ग) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.अस्लम र्ेख, वव.स.स.
याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्र कृलष
उत्पन्न पणन (लिकास ि लिलनयमन) (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
(घ) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.विजय िडे ट्टीिार, वव.स.स.
याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्र कृलष
उत्पन्न पणन (लिकास ि लिलनयमन) (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची
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सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
(ङ) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्र कृलष
उत्पन्न पणन (लिकास ि लिलनयमन) (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
(च) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.सुभाष उफश पंवडतर्ेट
पाटील, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्र कृलष
उत्पन्न पणन (लिकास ि लिलनयमन) (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
(छ) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.िीरें द्र
जगताप, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्र कृलष
उत्पन्न पणन (लिकास ि लिलनयमन) (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(३)

(क)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये श्री. हषफिधफन सपकाळ, प्रा.िीरें द्र जगताप, सिफश्री
शलशकाांत कशिे , अलजत पिार, भास्कर जाधि, लजतेंद्र आव्हाड, सांजय किम,
लििीप िळसे -पाटीि, हसन मुश्रीर्, अबु आजमी, डॉ.सतीश पाटीि, सिफश्री
ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू , सुरेश िाड, राहुि मोटे , लिपक चव्हाण, सांिीप नाईक,
श्रीमती लिपीका चव्हाण, सिफश्री जयित्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, पाांडुरांग बरोरा,
हनुमांत डोळस, िैभि लपचड, बाळासाहे ब पाटीि, जयांत पाटीि, राणाजगलजतकसह
पाटीि, लि.स.स. यांचा प्रस्ताि :1-Aug-17
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"ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक १५ – महाराष्र
िारुबांिी (सुधारणा) अध्यादे श, २०१७ नापसंत करते."
(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ४२ – महाराष्ट्र िारुबं िी
(सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(ग) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.अस्लम र्ेख, वव.स.स.
याांचा प्रस्ताव :-

"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्र
िारुबांिी (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(घ) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.विजय िडे ट्टीिार, वव.स.स.
याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्र
िारुबांिी (सुधारणा) लिधे यक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृ त्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(ङ) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्र
िारुबांिी (सुधारणा) लिधे यक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(च) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.सुभाष उफश पंवडतर्ेट
पाटील, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्र
िारुबांिी (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(छ) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.िीरें द्र
जगताप, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्र
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िारुबांिी (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(४)

(क)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सािशजवनक
विश्िस्तव्यिस्था (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ख) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत सिशश्री अस्लम र्ेख, सुनील
केिार, अमर काळे , विजय िडे ट्टीिार, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ३९ – महाराष्र
सािफजलनक लिश्िस्तव्यिस्था (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे. "
(ग) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत सिशश्री राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयं त पाटील, जयित्त क्षीरसागर,
र्वर्कांत शर्िे , भास्कर जाधि, वजतेंद्र आव्हाड, हसन मुश्रीफ, श्रीमती
विपीका चव्हाण, सिशश्री सुरेर् लाड, राणाजगवजतशसह पाटील, बाळासाहे ब
पाटील, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ३९ – महाराष्र
सािफजलनक लिश्िस्तव्यिस्था (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे. "
(घ) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत श्री.सुभाष उफश पंवडतर्ेठ
पाटील, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ३९ – महाराष्र
सािफजलनक लिश्िस्तव्यिस्था (सुधारणा) लिधे यक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
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(ङ) ववधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठववणयाबाबत प्रा.िीरें द्र जगताप, श्री.हषश िधश न
सपकाळ, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ३९ – महाराष्र
सािफजलनक लिश्िस्तव्यिस्था (सुधारणा) लिधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे. "
(क) ववधानसभेने सांमत केलेले ववधे यके महाराष्ट्र ववधानसभा वनयमातील वनयम
१४१(१) अन्वये पुन्हा सांमत करणे :-

सात

:

(१)

सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमाांक २ – मुांबई महानगरपालिका
आलण महाराष्र महानगरपालिका (सुधारणा) लिधेयक, २०१७.

(२)

सन २०१७ चे लिधानसभा लिधेयक िमाांक ४ – मुांबई महानगरपालिका, महाराष्र
महानगरपालिका आलण महाराष्र नगर पलरषिा, नगर पांचायती ि औद्योलगक नगरी
(सुधारणा) लिधे यक, २०१७.

(३)

सन २०१७ चे लिधानसभा लिधेयक िमाांक १० – भारतीय भागीिारी (महाराष्र
सुधारणा) लिधेयक, २०१७.

सिशश्री र्ं भरु ाज िे साई, बाबुराि पाचणे, राजाभाऊ िाजे , समीर कुणािार, सत्यवजत
पाटील, उन्मे र् पाटील, वकर्ोर पाटील, संतोष िानिे, डॉ.जयप्रकार् मुंिडा, श्रीमती
संवगता ठोंबरे , डॉ.संजय रायमुलकर, सिशश्री प्रर्ांत ठाकू र, अवनल बाबर, सुरेर्
हाळिणकर, प्रकार् आवबटकर, वर्िाजीराि नाईक, सुभाष साबणे, वर्िाजीराि कर्डडले,
चंद्रविप नरके, वकसन कथोरे , ज्ञानराज चौगुले, डॉ.पंकज भोयर, श्री उल्हास पाटील,
डॉ.सुवनल िे र्मुख, सिशश्री अवनल किम, हवरष शपपळे , िैभि नाईक, राजू तोडसाम,
राजन साळिी, डी. मल्ल्लकाजुशन रे ड्डी, सिानंि चव्हाण, सुवनल प्रभू, सुधाकर भालेराि,
राजेंद्र नजरधने, ॲङ आकार् फं ु डकर, सिशश्री चरण िाघमारे , सुधीर पारिे, डॉ.तुषार
राठोड, श्री अतुल सािे, डॉ. सुरेर् खाडे , सिशश्री अमल महाडीक, वकतीकुमार भांगडीया,
महे र् लांडगे, रिी राणा, विनायकराि जाधि-पाटील, वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम
२९३ अन्िये प्रस्ताि :"मुख्यमांत्री ग्रामसडक योजनेअांतगफत िाड्या, िस्त्या ि ग्रामीण भागातीि ७२००
लकमी रस्त्याच्या िाांबीचे सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ कलरता उद्दीष्ट ठरलििेिे असणे , त्या
व्यलतलरक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात, डोंगरी लिभागात तसेच छोट्या िस्त्या, िाड्या याांना
जोडणारे गािपोहच रस्ते, मागफ ि छोटे पूि, मोरी, पाांिण रस्ते याांच्या बाांधकामाची ि
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िुरूस्तीची अपूणफ कामे पूणफ करण्याची आिश्यकता, राज्यातल्या ग्रामीण भागातीि रस्त्याांच्या
िजािाढीचे प्रस्ताि, माहे एलप्रि, २००९ पासून राबलिण्यात येत असिेल्या केंद्र शासनाच्या
राष्रीय ग्रामीण पेयजि योजनेकलरता सन २०१५ पासून निीन कामाांना लनधी उपिब्ध नसणे ,
सन २०१६-१७ पासून राबलिण्यात येत असिेल्या राज्य शासनाच्या मुख्यमां त्री ग्रामीण पाणी
पुरिठा योजनेच्या लनकषात न बसणाऱ्या ि लपण्याच्या पाण्याची सोय नसणाऱ्या राज्यातीि
गािे, िाडे , िस्त्या याांच्या लपण्याच्या पाण्याची सोय करणे , ग्रामीण भागातीि सिफ िाडया,
िस्त्या ि डोंगरी भागातीि सिफ गािाचे लिद्युतीकरण करण्याची आिश्यकता, शेती पाणी
पुरिठा योजनेच्या िीज िरामध्ये झािेिी िरिाढ, िीज लबिाची िसुिी थाांबलिण्याची
आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही."
आठ

:

अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये ) :(मं गळिार, विनांक ७ माचश , २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िाखविण्यात आलेली तथावप, पुढे ढकलण्यात आलेली अधा-तास चचेची सूचना)
(क्रमांक १ )
(१)

श्री. विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स.
"र्ासनाने क्रीडा स्पधा सरािासाठी खे ळाडूं ना सिलत िे ण्याचा घे तलेला
वनणशय" या लिषयािरीि श्री. लिजय िडे ट्टीिार, लि.स.स याांचा लिनाांक ५ ऑगस्ट, २०१६
रोजी सभागृहाच्या पटिािर ठे िण्यात आिेल्या अताराांलकत प्रश्नोत्तराची यािी िमाांक
१७७ मधीि प्रश्न िमाांक ३४६८१ िा लििेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा
उपस्स्थत करतीि.
(मं गळिार, विनांक २५ जुलै, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िाखविण्यात आलेल्या तथावप, पुढे ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या
सूचना) (क्रमांक २ ि ३ )

(२)

श्री. हषशिधश न सपकाळ, वि.स.स.
"वचखली (वज.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील असुविधांबाबत"
या लिषयािरीि श्री. राहुि बोंद्रे , लि.स.स याांचा लिनाांक ६ एलप्रि, २०१७ रोजी सभागृहाच्या
पटिािर ठे िण्यात आिेल्या अताराांलकत प्रश्नोत्तराची यािी िमाांक २७० मधीि प्रश्न
िमाांक ५५३४४ िा लििेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा उपस्स्थत करतीि.
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श्री. मनोहर भोईर, वि.स.स.
"पनिेल (वज.रायगड) ये थील रसायनी पवरसरातील भाडे पट्टा कराराने
घे तलेल्या जवमनीपैकी िापरात नसलेली र्ेतजवमन मूळ मालकास परत
करण्याबाबत" या लिषयािरीि श्री. मनोहर भोईर ि इतर लि.स.स याांचा ताराांलकत प्रश्न
िमाांक ७९३८५ िा लिनाांक १७ माचफ, २०१७ रोजी लििेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास
चचा उपस्स्थत करतीि.
(मं गळिार, विनांक ३१ जुलै, २०१७ रोजीच्या बॅलेटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या अधातास चचेच्या सूचना) (क्रमांक ४ ि ५ )

(४)

श्री.प्रकार् फातपेकर, वि.स.स.
"माझगांि (मुंबई) ये थील र्ासनाच्या मालकीच्या भूखंडाची कच्छी लोहाना
वनिासी रस्टने बे कायिा विक्री केल्याबाबत" या लिषयािरीि श्री.प्रकाश र्ातपेकर ि
इतर लि.स.स याांचा ताराांलकत प्रश्न िमाांक ७७१६० िा लिनाांक ५ एलप्रि, २०१७ रोजी
लििेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा उपस्स्थत करतीि.

(५)

श्री.अजय चौधरी, वि.स.स.
"मुंबईतील वर्िडी ये थील बारा बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्डिकास
करण्याबाबत" या लिषयािरीि श्री.जयित्त क्षीरसागर ि इतर लि.स.स याांचा ताराांलकत
प्रश्न िमाांक ८६६९९ िा लिनाांक २५ जुिै, २०१७ रोजी लििेल्या उत्तराच्या सांिभात अधातास चचा उपस्स्थत करतीि.

विधान भिन,
मुांबई,
लिनाांक : ३१ जुिै, २०१७.

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सलचि,
महाराष्र लिधानसभा.
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