महाराष्ट्र विधानसभा

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिार, विनांक १२ विसेंबर, २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)

एक

िोन

:

:

प्रश्नोत्तरे .
(अ)

ताराांकित प्रश्न.

(ब)

सोमवार, दिनाांक ११ दिसेंबर, २०१७ रोजीची ताराांदकत प्रश्नोत्तराांची यािी सभागृहाच्या
पटलावर ठे वणे.

(क)

अताराांदकत प्रश्नोत्तराांची यािी क्रमाांक ३४७ ते ३५७ सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे.

अवभनंिनपर प्रस्ताि :भारतीय न्यायाधीश श्री.िलवीर भांिारी याांची हे ग येथील सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या आांतरराष्ट्रीय
न्यायालयातील न्यायाधीशपिी फेरदनवि झाल्याबद्दल अदभनां िनपर प्रस्ताव.

तीन

:

मवहलांचे हक्क ि कल्याण सवमतीचे नामावभधान ि कायय कक्षा सुधारण्याबाबतचा
प्रस्ताि.

चार

:

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

पाच

:

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

सियश्री. अतुल भातखळकर, सुवनल शिंिे , राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय
ििे ट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िे िंमुख, अमीन पटे ल, त्र्यंबक वभसे,
प्रा. िर्षा गायकिाि, सियश्री. सुवनल केिार, अमर काळे , अस्लम िंेख, हर्षय िधय न
सपकाळ, िॉ. संतोर्ष टारफे, सियश्री. अब्िुल सत्तार, अजय चौधरी, अॅि. यिंोमती
ठाकू र, श्री. िी. पी. सािंत, िॉ. राहू ल पाटील, सियश्री. संजय सािकारे , उिे शसग
पाििी, पास्कल धनारे , श्रीमती मवनर्षा चौधरी, सियश्री. चरण िाघमारे , सुरेिं भोळे ,
पृथ्िीराज चहहाण, कालीिास कोळं बकर, िॉ. पतंगराि किम, श्रीमती वनमय ला
गावित, सियश्री. कुणाल पाटील, जयकुमार गोरे , भाऊसाहे ब कांबळे , प्रकािं
फातपेकर, प्रकािं सुिे, िॉ संजय रायमुलकर, श्री.संजय पोतनीस वि.स.स.
तातिीच्या ि साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे उच्च ि तंत्र विंक्षण मं त्र्याचे लक्ष
िेधतील :"मुांबई दवद्यापीठाच्या ऑनलाईन मूल्याांकनामुळे अनेक पिदवकाांचे दनकाल प्रलांदबत
रादहल्यामुळे दवद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षदणक नुकसान, अनेक दवद्याथांच्या उत्तरपदिका व
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पुरवण्या गहाळ झाल्यामुळे पुनमुुल्याांकनामध्ये िे खील दवद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय,
उत्तरपदिका मूल्याांकनासाठी दवद्यापीठामाफुत ने मले ली कांिाटिार कांपनी सक्षम नसल्यामुळे
उत्तरपदिका मुल्याांकन प्रदक्रयेसाठी उशीर झाला असल्याचे दवद्यापीठाकिू न कांपनीवर
करण्यात आलेला आरोप, परां तु मुल्याांकनाकदरता नेमलेल्या मेरीट रॅक कांपनीने माि
दवद्यापीठाने मनुष्ट्य बळ पुरवले नसून तसेच सांवािाच्या अभावामुळे दनकालाचा अभूतपूवु
गोंधळ झाला असल्याचे दवद्यापीठावर आरोप करणे , त्यामुळे एकीकिे दवद्यार्थ्यांचे वर्ु
वाया गेले असताना दवद्यापीठ व कांपनी परस्पर दवरोधी आरोप करत असल्याचे दनिशुनास
येणे, उपस्थित किद्यार्थ्यांना अनुपस्थित दाखिणे, पिव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशाचा उिालेला
बोजवारा, दनकाला अगोिरच पिव्युत्तर प्रवेश िे ण्यास करण्यात आलेली सुरुवात,
दनकालास होणाऱ्या दवलांबामुळे किद्यार्थ्यांचा दविे श दशक्षणाचा झालेला स्वप्नभांग,
गुणपदिका तयार असून सहीमुळे झालेला दवलांब, अधुवट दनकालाची ओढवलेली नामुष्ट्की
इत्यािी अनेक कारणाांमुळे दवद्याथी सांघटनेने दि.१८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी कदलना
सांिुलमध्ये केलेले आांिोलन, मुल्याांकनासाठी दवद्यापीठ व मेदरट रॅक कांपनी याांच्यामध्ये
करार न करता ि तयाांना दे ण्यात आलेले िांत्राट, त्यामुळे सांपूणु प्रदक्रयेची सखोल चौकशी
करून िोर्ी कांपनी ि दवद्यापीठ प्रशासन याांच्यावर किक कारवाई करण्याची होत
असलेली मागणी, तसेच भदवष्ट्यात असा गोंधळ होऊ नये याकदरता प्रशासनाने करावयाची
कायुवाही व प्रदतदक्रया."
(२)

सियश्री. राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय ििे ट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत
िे िंमुख, अमीन पटे ल, त्र्यंबक वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाि, सियश्री. सुवनल केिार,
अमर काळे , अस्लम िंे ख, हर्षय िधय न सपकाळ, िॉ. संतोर्ष टारफे, श्री.अब्िुल सत्तार,
िॉ.भारती लहहे कर, ॲड.राहू ल कुल, वि.स.स. तातिीच्या ि साियजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे साियजवनक आरोग्य मं त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील गरजू रुगणाांना शासकीय शुल्कामध्ये इच्च्ित स्थळी रक्त उपलब्ध व्हावे
या उद्दे शाने शासनाने माहे जानेवारी, २०१४ मध्ये "जीवन अमृत सेवा"(Blood on a call)
सुरु करणे तसेच तासाभराच्या आत थे ट रुगणालयात रक्त पुरदवण्याची सुदवधा दमळावी
म्हणून १०४ या क्रमाांकाची िूरध्वनी सेवा सुरु करण्यात येणे, या योजनेच्या दवस्तारासाठी
मुांबईत आठ रुगणालयाच्या दठकाणी रक्त साठवणूक केंद्रे स्थापन करण्याचा दनणुय िे खील
त्याचवेळी घेण्यात येणे, तथादप, सिर योजना सुरु होऊन ४ वर्ाचा कालावधी उलटू न
अद्याप एकही रक्त केंद्र उभारले गेले नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये दनिशुनास येणे,
पदरणामी शासकीय रक्त पेढ्ाांमध्ये ८५० रुपयाांना दमळणाऱ्या रक्त दपशवीसाठी खासगी
रक्तपेढ्ाांतून १४५० रुपयाांना रक्त दपशवी दवकत घ्यावी लागणे , त्यातच मुांबई शहर व
उपनगरातील शासकीय आदण महापादलकेच्या रक्तपेढ्ाांमधील तब्बल १ हजार ९२
युकनट्स म्हणजे जवळपास ३८२ दलटर रक्त रक्तपेढ्ाांमधील अपुऱ्या व्यवस्थापनामुळे व
दनयोजनाअभावी वाया गे ल्याचे दि.२० सप्टें बर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास दनिशुनास
येणे, शहर-उपनगरात केवळ किक्रमाांच्या नावाखाली रक्तिान दशदबरे आयोदजत करुन
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सांकदलत केलेल्या रक्ताची वैधता सांपल्यामुळे बऱ्याचिा हे रक्त वाया जाणे , मुांबईमधील
सेंट जॉजेस, नायर, कामा आदण व्ही.एन.िे साई या रक्तपेढ्ाांच्या परवान्याांची वैधता माहे
दिसेंबर, २०१७ अखेरीस सांपणे तर परवाने नुतनीकरणाच्या प्रदक्रयेत असणाऱ्या सर
जे.जे.रुगणालय, वाांद्रे येथील भाभा रुगणालय व टाटा रुगणालयाांच्या रक्तपेढ्ाांचे वेळेत
नुतनीकरण न झाल्यास, या रक्तपेढ्ाांचा परवाना रद्द होण्याची दनमाण झालेली शक्यता,
एकीकिे रक्तपेढ्ाांमध्ये रक्त सांक्रमण अदधकाऱ्याांची असलेली िमतरता तर िुसरीकिे
खासगी रक्तपेढ्ाांवर शासनाचे दनयांिण नसल्यामुळे रुगणाांच्या नातेवाईकाांना जास्त िराने
रक्त घ्यावे लागत असून त्याकिे शासनाचे झालेले िुलुक्ष, याबाबत शासनाने अदधक
चौकशी करुन रक्तपेढ्ाांमधील वा आयोदजत केलेल्या रक्तिान दशबीराांमधील गोळा
झालेल्या रक्तसांकलनाबाबत व रक्तदर दनच्श्चत करण्याबाबत धोरणात्मक कायुवाही
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायुवाही व प्रदतदक्रया."
(३)

सियश्री. भास्कर जाधि, मनोहर भोईर, जयं त पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसे
पाटील, िंविंकांत शिंिे , श्रीमती विवपका चहहाण, सियश्री. वजतेंद्र आहहाि, कुणाल
पाटील, िी. एस. अवहरे , श्रीमती वनमय ला गावित, अॅि. यिंोमती ठाकू र, सियश्री. िी.
पी. सािंत, भारत भालके, िॉ. संतोर्ष टारफे, सियश्री. विजय ििे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण
विखे -पाटील, सुवनल केिार, अमर काळे , अस्लम िंेख, हर्षय िधय न सपकाळ, संिीप
नाईक, पांिुरं ग बरोरा, िैभि वपचि, नरहरी विरिाळ, हसन मुश्रीफ,
राणाजगजीतशसह पाटील, सुरेिं लाि, मकरं ि जाधि-पाटील, विपक चहहाण, अवमत
िे िंमुख, िॉ. पतंगराि किम, सियश्री. बाळासाहे ब थोरात, अमीन पटे ल, त्र्यंबक
वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाि, सियश्री. मो. आवरफ नसीम खान, पृथ्िीराज चहहाण,
कालीिास कोळं बकर, संग्राम थोपटे , जयकुमार गोरे , प्रा. विरें द्र जगताप, सियश्री.
भाऊसाहे ब कांबळे , अब्िुल सत्तार, िॉ. सतीिं पाटील,श्री. ित्तात्रय भरणे, िॉ.
भारती लहहे कर, सियश्री. हनुमंत िोळस, गणपत गायकिाि, वकसन कथोरे , संजय
केळकर, पंकज भुजबळ,ॲि. राहू ल कुल, वि.स.स. तातिीच्या ि साियजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे सािय जवनक आरोग्य मं त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यात गत वर्ुभरात तब्बल १४,३६८ बालमृत्यु झाले असून त्यापैकी ३०१३
बालमृत्यु हे अवघ्या एका मदहन्याच्या आतील नवजात बालकाांचा झालेला असणे, नादशक
येथील दजल्हा रुगणालयात इनक्यूबेटरसह अन्य अपूऱ्या सुदवधाांमुळे माहे सप्टें बर, २०१७
मध्ये ५५ अभुकाांचा झालेला मृत्यू, रुगणालयातील दवशेर् नवजात दशशु िक्षता दवभागात
१८ इनक्यूबेटर ठे वण्याची क्षमता असून एका इनक्यूबेटरमध्ये एकच नवजात बाळ ठे वणे
बांधनकारक असताना चार-चार बालके ठे वण्यात आल्यामुळे नवजात बालकाांना
एकमेकाांपासून सांसगाचा दनमाण झालेला धोका, माहे ऑगस्ट, २०१७ मध्ये उपचारासाठी
िाखल झालेल्या ३५० अभुकाांपैकी ५५ बालकाांचा व्हें दटलेटरअभावी झालेला मृत्यू,
रुगणालयात टशुरी केअर सेंटर नसल्यामुळे ऑक्सीजनची गरज भासणाऱ्या नवजात
दशशुांचा व्हें दटलेटरसह तज्ञ िॉक्टराांच्या अभावामुळे ऑक्सीजनअभावी झालेला मृत्यू, ठाणे
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सामान्य रुगणालयातही यांिसामुग्रीच्या अभावामुळे गत सहा मदहन्याांपासून व्हें दटलेटर
अभावी ४७ नवजात बालकाांचा झालेला मृत्यु, सांपूणु राज्यात एकाही दजल्हा रुगणालयात
व्हें दटलेटरचा एकही सांच उपलब्ध नसणे पकरणामी गां भीर स्थिती असलेल्या बालिाांना मुांबई
येिे पाठिािे लागणे , तयामुळे आधीच नाजुि प्रिृती असलेली बालिे दगािणे,
पदरचारीकाांची तसेच न्यूओनॅटलॉदजस्ट याांची अपुरी सांख्या, कृदिम श्वसन यांिणा नसणे ,
मूितपूवु प्रसूती झालेली अदतशय कमी वजनाची व श्वसनाचा िास होणाऱ्या बालकाांवर
उपचारासाठी तृतीय पातळीवर अदत दवशेर् वैद्यकीय सुदवधेची व्यवस्था केवळ शासकीय
वैद्यकीय महादवद्यालयातील रुगणालयात परवानगी असताना ही व्यवस्था नादशक
दजल्यातील एका खाजगी वैद्यकीय महादवद्यालयात िोटक स्वरुपात असणे , आरोगय
दवभागातील अनेक पिे दरक्त असणे , नादशक दजल्हा रुगणालयात ठाणे , पालघर, नांिरू बार
येथून आदिवासी भागातील बालके उपचाराांसाठी येत असून त्यातील बहुतेक बालके कमी
वजनाची असणे, या सांपूणु प्रकरणाची चौकशी करुन बालमृ त्युचे प्रमाण थाांबदवण्यासाठी
उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायुवाही व प्रदतदक्रया."
(४)

सियश्री. हर्षय िधय न जाधि, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय ििे ट्टीिार, मो. आवरफ
नसीम खान, अवमत िे िंमुख, अमीन पटे ल, त्र्यंबक वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाि,
सियश्री. सुवनल केिार, अमर काळे , अस्लम िंे ख, हर्षय िधय न सपकाळ, िॉ. संतोर्ष
टारफे, सियश्री. अब्िुल सत्तार, सुवनल प्रभू, मं गेिं कुिाळकर, अॅि. यिंोमती ठाकू र,
श्री.डी.पी. सािंत, िॉ. राहू ल पाटील, अॅि. भीमराि धोंिे , श्री.संतोर्ष िानिे,
वि.स.स. तातिीच्या ि साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे सहकार मं त्र्याचे लक्ष
िेधतील :"राज्यात नोव्हें बर २०१७ मध्ये साखर कारखान्याांच्या गळीत हां गामासाठी सुरु
असलेली ऊस तोिणी, राज्यातील सवु साखर कारखान्याांनी एफआरपी िे णे बांधनकारक
असणे , काही शेतकऱ्याांनी व सांघटनाांनी ३४०० रुपये प्रदत टन केलेली मागणी, तथादप या
रक्कमेमधूनच तोिणी व वाहतुक खचु वजा करण्याचे धोरण असणे , त्याचबरोबर साखर
उतारा ९.५ गृहीत धरुन २५५० रुपये हा एफआरपी ठरदवण्यात येणे, उतारा वाढणे म्हणजे
एफआरपी वाढणे असे असल्याने हा उतारा प्रत्यक्षात दकती आहे हे पाहण्यासाठी शासनाने
कारखान्याांवर कायिे शीर दनयांिण ठे वणे गरजे चे असणे , तोिणी व वाहतुक खचु आदण
ऊसाचा उतारा हे साखर कारखान्याांच्या कक्षेतील दवर्य केल्यामुळे जाणुनबूजुन वसूली
कमी िाखवणे , तसेच जास्तीची तोिणी व वाहतुक िाखवून ऊस बीलात जास्तीची कपात
करणे या प्रकरणाांव्िारे साखर कारखान्याांकिू न होत असलेली शेतक-याांची दपळवणुक,
कन्नि तालुक्यातील बारामती ऍग्रो या खाजगी साखर कारखान्याने केवळ २१०० रुपये प्रती
टन ऊसाचे भाव जाहीर केलेले असणे , त्यामुळे ऊस तोिणी व वाहतुकीचा खचुही शेतकयाांच्या ऊस बीलातून कपात केला असल्याचे दनिशुनास येणे,गांगामाई साखर कारखान्याने
२५०० रुपये भाव जाहीर केल्यामुळे तेथील शेतकऱ्याांनी सुरु केलेले आांिोलन, पदरणामी
शेतक-याांचे मोठया प्रमाणात होत असलेले आर्थथक नुकसान, मूळातच आर्थथकदृष्ट्टया
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अिचणीत असलेला शेतकरी, अशा च्स्थतीत कारखान्याांकिू न शेतक-याांना एफआरपी
प्रमाणे ऊस िर न िे ता होत असलेली कपात, त्यामूळे शेतक-याांमध्ये पसरलेला असांतोर्
लक्षात घे ता हे सवु प्रकार रोखण्यासाठी व शेतक-याांना योगय ऊस िर िे ण्यासाठी शासनाने
िराियाची कायुवाही ि प्रदतदक्रया."
सहा

:

िंासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथय :(१)

सन २०१७ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ६७ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत (सुधारणा)
आदण महाराष्ट्र ग्रामपांचायत (कारखान्याकिू न कराांऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरुपात
अांशिान िे ण्यासांबांधी) दनयम (दनरसन) दवधेयक, २०१७.

(२)

सन २०१७ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सावुजदनक दवद्यापीठ
(सुधारणा) दवधेयक, २०१७.

----------------------------------------------------------------------------------------(ब) विचार, खं ििं: विचार ि संमत करणे :(१)

(क)

भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकण महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये सवुश्री दवजय विे ट्टीवार, पृर्थ्वीराज चव्हाण, अस्लम शेख,
अमर काळे , सुदनल केिार, राधाकृष्ट्ण दवखे पाटील, अदजत पवार, दिलीप वळसे
पाटील, जयांत पाटील, भास्कर जाधव, शदशकाांत शशिे , दजतेंद्र आव्हाि, अबू
आझमी, कि.स.स. याांचा प्रथताि :"ही किधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि २२ – महाराष्ट्र
सावुजदनक दवश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) अध्यादे श, २०१७ नापसांत िरते."

(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ६० - महाराष्ट्र साियजवनक
विश्िस्तहयिस्था (वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ग) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम िंेख, हर्षय िधय न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय ििे ट्टीिार, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ६० - महाराष्ट्र
सावुजदनक दवश्वस्तव्यवस्था (दतसरी सुधारणा) दवधे यक, २०१७ किधानपकरषदे ची
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सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदथयाांच्या सांयुक्त सकमतीिडे तयािरील
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारािथ
पाठकिण्यात यािे."
(घ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ६० - महाराष्ट्र
सावुजदनक दवश्वस्तव्यवस्था (दतसरी सुधारणा) दवधे यक, २०१७ किधानपकरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदथयाांच्या सांयुक्त सकमतीिडे तयािरील
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारािथ
पाठकिण्यात यािे."
(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरें द्र जगताप, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ६० - महाराष्ट्र
सावुजदनक दवश्वस्तव्यवस्था (दतसरी सुधारणा) दवधे यक, २०१७ किधानपकरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदथयाांच्या सांयुक्त सकमतीिडे तयािरील
प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारािथ
पाठकिण्यात यािे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(२) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकण महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये सवुश्री अमीन पटे ल, हर्ुवधुन सपकाळ, दवजय
विे ट्टीवार, पृर्थ्वीराज चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे , सुदनल केिार, राधाकृष्ट्ण
दवखे पाटील, अदजत पवार, दिलीप वळसे पाटील, जयांत पाटील, भास्कर जाधव,
शदशकाांत शशिे , दजतेंद्र आव्हाि, अबू आझमी, कि.स.स. याांचा प्रथताि :"ही किधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि २४ – पांढरपूर
मांदिर (सुधारणा) अध्यादे श, २०१७ नापसांत िरते."
(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ६१ - पंढरपूर मं विर (सुधारणा)
विधे यक, २०१७.

(ग) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम िंेख, हर्षय िधय न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय ििे ट्टीिार, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ६१ - पांढरपूर मां दिर
(सुधारणा) दवधेयक, २०१७ किधानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहाांच्या
12-Dec-17 9:16:04 AM

7
४३ सदथयाांच्या सांयुक्त सकमतीिडे तयािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारािथ पाठकिण्यात यािे."
(घ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधे यि क्रमाांि ६१ - पांढरपूर मां दिर
(सुधारणा) दवधेयक, २०१७ किधानपकरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५
सदथयाांच्या सांयुक्त सकमतीिडे तयािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारािथ पाठकिण्यात यािे."
(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरें द्र जगताप, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ६१ - पांढरपूर मां दिर
(सुधारणा) दवधेयक, २०१७ किधानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१
सदथयाांच्या सांयुक्त सकमतीिडे तयािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारािथ पाठकिण्यात यािे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(३) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकण महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये सवुश्री अमीन पटे ल, हर्ुवधुन सपकाळ, दवजय
विे ट्टीवार, पृर्थ्वीराज चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे , सुदनल केिार, राधाकृष्ट्ण
दवखे पाटील, अदजत पवार, दिलीप वळसे पाटील, जयांत पाटील, भास्कर जाधव,
शदशकाांत शशिे , दजतेंद्र आव्हाि, अबू आझमी, कि.स.स. याांचा प्रथताि :"ही किधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि २५ - महाराष्ट्र
नगरपदरर्िा, नगरपांचायती व औद्योदगक नगरी (सुधारणा) अध्यादे श, २०१७
नापसांत िरते."
(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ६२ - महाराष्ट्र नगरपवरर्षिा,
नगर पंचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ग) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम िंेख, हर्षय िधय न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय ििे ट्टीिार, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ६२ - महाराष्ट्र
नगरपदरर्िा, नगर पांचायती व औद्योदगक नगरी (सुधारणा) दवधे यक, २०१७
किधानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदथयाांच्या सांयुक्त
सकमतीिडे तयािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश
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दे ऊन किचारािथ पाठकिण्यात यािे."
(घ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ६२ - महाराष्ट्र
नगरपदरर्िा, नगर पांचायती व औद्योदगक नगरी (सुधारणा) दवधे यक, २०१७
किधानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदथयाांच्या सांयुक्त
सकमतीिडे तयािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश
दे ऊन किचारािथ पाठकिण्यात यािे."
(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरें द्र जगताप, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधेयि क्रमाांि ६२ - महाराष्ट्र
नगरपदरर्िा, नगर पांचायती व औद्योदगक नगरी (सुधारणा) दवधे यक, २०१७
किधानपकरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदथयाांच्या सांयुक्त
सकमतीिडे तयािरील प्रकतिृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश
दे ऊन किचारािथ पाठकिण्यात यािे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(४) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकण महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये सवुश्री अमीन पटे ल, हर्ुवधुन सपकाळ, दवजय
विे ट्टीवार, पृर्थ्वीराज चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे , सुदनल केिार, राधाकृष्ट्ण
दवखे पाटील, अदजत पवार, दिलीप वळसे पाटील, जयांत पाटील, भास्कर जाधव,
शदशकाांत शशिे , दजतेंद्र आव्हाि, अबू आझमी, कि.स.स. याांचा प्रथताि :"ही किधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि २३ - महाराष्ट्र
महानगरपादलका (िुसरी सुधारणा) अध्यादे श, २०१७ नापसांत िरते."
(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र महानगरपावलका
(िुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ग) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम िंेख, हर्षय िधय न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय ििे ट्टीिार, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधे यि क्रमाांि ६३ - महाराष्ट्र
महानगरपादलका (िुसरी सुधारणा) दवधेयक, २०१७ किधानपकरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदथयाांच्या सांयुक्त सकमतीिडे तयािरील प्रकतिृत्त
सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारािथ पाठकिण्यात यािे. "
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(घ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधे यि क्रमाांि ६३ - महाराष्ट्र
महानगरपादलका (िुसरी सुधारणा) दवधेयक, २०१७ किधानपकरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदथयाांच्या सांयुक्त सकमतीिडे तयािरील प्रकतिृत्त
सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारािथ पाठकिण्यात यािे. "
(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरें द्र जगताप, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र किधानसभा किधे यि क्रमाांि ६३ - महाराष्ट्र
महानगरपादलका (िुसरी सुधारणा) दवधेयक, २०१७ किधानपकरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदथयाांच्या सांयुक्त सकमतीिडे तयािरील प्रकतिृत्त
सहा मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश दे ऊन किचारािथ पाठकिण्यात यािे. "
सात

:

िॉ.अवनल बोंिे , सियश्री. सुवनल प्रभू, राजेंद्र पाटणी, हर्षयिधय न जाधि, रणधीर सािरकर,
राजेिं क्षीरसागर, सुधाकर िे िंमुख, िॉ. राहुल पाटील, सियश्री. सुधाकर कोहळे , वकिंोर
पाटील, चरण िाघमारे , ज्ञानराज चौगुले, प्रिंांत बं ब, िॉ. िंविंकांत खे िेकर, सियश्री.
समीर कुणािार, मं गेिं कुिाळकर, िॉ.पंकज भोयर, सियश्री. अवनल किम, विकास
कंु भारे , िॉ. सुवजत वमणचेकर, सियश्री. सुधीर पारिे, नारायण पाटील, िॉ.िे िराि होळी,
सियश्री.सुभार्ष साबणे, नागेिं पाटील-आष्ष्ट्टकर, श्रीमती वसमा वहरे , सियश्री.राजाभाऊ
िाजे , संतोर्ष िानिे, राजू तोिसाम, िंंभरु ाज िे साई, चंद्रविप नरके, उल्हास पाटील,
िॉ.जयप्रकािं मुंििा, सियश्री. अवनल बाबर, हे मंत पाटील, चंद्रकांत सोनािणे, सुरेिं
धानोरकर, हवरर्ष शपपळे , िी. मष्ल्लकाजुयन रे ड्डी, सुधाकर भालेराि, वि.स.स यांचा
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :
" राज्यात दविभातील सवु दजल्हे व मराठवाियात पिलेला कमी पाऊस व त्यामुळे
दनमाण झालेली पदरच्स्थती, या भागातील शसचनाचा अनुशेर् वेगाने पूणु करण्याची गरज,
दविभातील अपुरे शसचन प्रकल्प पूणु करण्याकदरता केंद्राच्या सहाय्याने तयार केलेली
'बळीराजा जलसांजीवनी योजना' तातिीने कायाच्न्वत करण्याची आवश्यकता, बेंबळा
प्रकल्पाच्या कामाला िे ण्यात आलेली गती, माजी पांतप्रधान स्व. राजीव गाांधी याांनी भूमीपुजन
केलेल्या गोसीखुिु प्रकल्पाच्या सवु परवानगया प्राप्त करुन प्रकल्पाची शकमत केंद्र शासनाने
दनश्चत करण्यासाठी झालेली कायुवाही, अपुऱ्या पावसामुळे मूग, उिीि, सोयाबीन, कापुस,
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तूर व हरभरा इ. दपकाांचे उत्पािन ३० ते ४० टक्क्याांवर येणे, िु क्कर, हत्ती, इ. जनावराांमुळे
होणारे शेतीचे नुकसान रोखण्याच्या दृष्ट्टीने प्रदतबांधात्मक कायुवाही करण्याची आवश्यकता,
पाणांि रस्त्याांचे बाांधकाम व मजबुतीकरण प्राधान्याने करणे , शेतकऱ्याांचे उत्पन्न िुप्पट
करण्याच्या उद्दे शाने उत्पािन खचु कमी करणे , नैसर्थगक व सेंद्रीय शेती आदण फळबागाांच्या
लागविीस प्रोत्साहन िे णे, सांिाउद्योग, िुगधव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्सव्यवसाय इ.
शेतीच्या जोिधां द्याांना प्रोत्साहन िे णाऱ्या योजना कायाच्न्वत करणे , शेतमालाला दकमान
हमीभावाप्रमाणे िर दमळण्याची व जेथे कमी भाव असेल तेथे अनुिान िे ण्याची गरज,
जलयुक्त दशवार योजनेमुळे शाश्वत शसचनाच्या सुदवधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात
आलेली गती, ही योजना अदधक प्रभावी करण्याकदरता या योजनेच्या अटी व दनकर् दशदथल
करण्याची आवश्यकता, कृर्ीपांपाांना दिवसा १२ तास वीज उपलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीने 'सोलर
दफिरची योजना' कायाच्न्वत करणे व वीजपांप जोिणीच्या प्रलांदबत अजांचा दिसेंबर, २०१७
पयंत शीरगतगतीने दनपटारा करण्याची आवश्यकता, राज्यातील वीज दवतरण व्यवस्था अदधक
मजबुत करण्यासाठी नदवन उपकेंद्र, रोदहि व पायाभूत सुदवधा उपलब्ध करण्याची
आवश्यकता, शसचन अनुशेर्ाच्या भागात अदधक अनुिान िे ण्याची गरज, नानाजी िे शमुख
कृर्ी सांजीवनी योजनेमध्ये शासनाने ४ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले असणे ,
त्यामुळे ५ हजार गावाांमध्ये शेती उत्पािन वाढू न शेतकऱ्याांचे जीवनमान उां चावणे व
शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली असणे , आत्महत्याग्रस्त ६ दजल्हयाांपेक्षा एकटया
मुांबईला अदधक कजु माफी िे ण्याचे पूवीच्या शासनाचे धोरण असताना अवघ्या ५ मदहन्यात
सांपूणु राज्यभरात कजुमाफीची प्रदक्रया गतीने पूणुत्वाकिे येणे, कृर्ी दवभागातील दरक्त पिे
तातिीने भरणे व आशाच्या धतीवर शेतकरी दमि नेमण्याची आवश्यकता, केंद्र शासनाचे
निीजोि प्रकल्प राज्यात कायाच्न्वत करण्याची आवश्यकता, एमआरईजीएस मध्ये मोठ्या
प्रमाणात शसचन दवदहरी करण्याची आवश्यकता, कृर्ीमालावर आधारीत प्रदक्रया उद्योग
उभारणीसाठी दवशेर् आर्थथक क्षेि उभे करण्याची आवश्यकता, दविभाच्या समग्र दवकासाला
वेग िे ण्याची आवश्यकता, अमरावती भागात उभारण्यात येणाऱ्या टे क्सटाईल पाकुला अदधक
गती िे ण्याची आवश्यकता, मोशीत सांिा प्रदक्रया प्रकल्प सुरु करणे व सांिा धोरण जाहीर
करणे , दमहानमध्ये मोठ्या सांख्येने येत असलेली गुांतवणूक, ििपती दशवाजी महाराज शेतकरी
सन्मान योजना यशस्वीपणे व पारिशुकदरत्या राबदवल्यामुळे शेतकरी पुन्हा कजु घेण्याकदरता
पाि होणे , मागील ३ वर्ात शासनाने शेतीमधील गुांतवणूक वाढदवल्यामुळे शेतीचा दवकास िर
सतत नकारात्मक राहत असताना हा िर प्रथमच + १२.५ टक्क्याांवर नेण्यास शासनास
आलेले यश, राज्यातील शेतकरी कायमस्वरुपी स्वबळावर उभा राहू शकेल व त्याला
भदवष्ट्यात कजु घेण्याची पाळी येणार नाही या दृष्ट्टीने योजना आखून त्या तातिीने कायाच्न्वत
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायुवाही व उपाययोजना."

आठ

:

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

श्री. राहू ल कुल, वि.स.स.
"राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचे पाणीपुरिठा योजनेचे प्रस्ताि प्रलंवबत
असल्याबाबत" या दवर्यावरील श्री. राहू ल कुल, वि.स.स. याांचा दिनाांक १० ऑगस्ट,
२०१७ रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेल्या अताराांदकत प्रश्नोत्तराांच्या यािी
क्रमाांक ३४२ मधील प्रश्न क्रमाांक ८०१३६ ला दिलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा
उपच्स्थत करतील.

(२)

श्री. हर्षयिधय न सपकाळ, वि.स.स.
"बुलढाणा िंहरातील रस्त्तयांची िुरिस्था िाल्याबाबत" या दवर्यावरील
श्री. हर्षयिधय न सपकाळ, वि.स.स याांचा ताराांदकत प्रश्न क्रमाांक ८५८६२ ला दिनाांक २५
जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा उपच्स्थत करतील.

विधान भिन,
नागपूर,
दिनाांक : ११ दिसेंबर, २०१७

िॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सदचव,
महाराष्ट्र दवधानसभा.
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