महाराष्ट्र विधानसभा

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
सोमिार, विनाांक १८ विसेंबर, २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तरे .

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

(२) उच्च ि तांत्र विक्षण

:

:

श्री साईबाबा संस्थान विश्िस्तव्यिस्था, विर्डी यांचा
सन २०१६-२०१७ या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल
सभागृहासमोर ठे ितील.
(क)

र्डॉ.बाबासाहे ब आंबेर्डकर मराठिार्डा विद्यापीठ,
औरं गाबाद यांचा सन २०१५-२०१६ चा
एकोणसाठािा िार्षर्षक अहिाल सभागृहासमोर
ठे ितील.

(ख)

संत गार्डगे बाबा अमरािती विद्यापीठ यांचा सन
२०१५-२०१६ या िर्षाचा तेहतीसािा िार्षर्षक
अहिाल सभागृहासमोर ठे ितील.

(ग)

र्डॉ.बाबासाहे ब आंबेर्डकर मराठिार्डा विद्यापीठ,
औरं गाबाद यांचा सन २०१६-२०१७ या िर्षाचे
िार्षर्षक लेखे सभागृहासमोर ठे ितील.

(घ)

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचा सन
२०१६-२०१७ या िर्षाचे िार्षर्षक लेखे आवण
संविधावनक लेखा परीक्षकांचा लेखापवरक्षण
अहिाल सभागृहासमोर ठे ितील.

(ङ)

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि यांचा सन
२०१६-२०१७ या िर्षाचा लेखा पवरक्षण अहिाल
सभागृहासमोर ठे ितील.

मां त्री

2
(३) खवनकमम मां त्री

:

(४) िस्त्त्रोद्योग मां त्री

:

मॉयल वलवमटे र्ड यांचा सन २०१६-२०१७ या
िर्षाचा पंचािन्नािा िार्षर्षक अहिाल सभागृहासमोर
ठे ितील.
(क)

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंर्डळ मयावदत, निी
मुंबई यांचा सन २०१५-२०१६ या िर्षाचा
चव्िेचाळीसािा िार्षर्षक अहिाल सभागृहासमोर
ठे ितील.

(ख)

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंर्डळ मयावदत नागपूर
यांचा सन २०१६-२०१७ या िर्षाचा सेहेचाळीसािा
िार्षर्षक
अहिाल
आवण
वित्तीय
पत्रके
सभागृहासमोर ठे ितील.

तीन

:

लोकलेखा सवमतीचा एकोणतीसािा अहिाल सािर करणे.

चार

:

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

सिमश्री.िरि सोनािणे, सुवनल प्रभू, सरिार ताराससह, सुवनल केिार, ॲि. राहु ल
कुल, वि.स.स. तातिीच्या ि सािमजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे िालेय विक्षण
मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"रायगर्ड वजल्हयातील िाळांना तांदळ
ू िगळता पोर्षण आहाराचे सावहत्य ककिा
त्यासाठी लागणारा वनधी पुरविला नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वनदिशनास येणे,
वजल्हा पवरर्षदे च्या प्राथवमक िाळांमधील विक्षकांनी स्िखचातून २ कोटी १८ लाख रुपये
खचश करुन पोर्षण आहार विद्यार्थ्यांना पुरविलेला असणे , गत पाच िर्षात वनधी उपलब्ध
करुन न वदल्याने विक्षकांना आर्षथक अर्डचणींना सामोरे जािे लागणे , रायगर्ड वजल्हा
पवरर्षदे च्या प्राथवमक िाळे त १ लाख ०९ हजार विद्यार्थ्यांना िासनाच्या पोर्षण आहार
योजनेअंतगशत िाळे त वखचर्डी दे ण्यात येणे, परं तु अनेकदा हे धान्य ठे केदारामाफशत िाळांना
िेळेिर पुरविले जात नसणे , चालु िैक्षवणक िर्षापासून माहे ऑक्टोबर अखेरपयंत रायगर्ड
वजल्हा पवरर्षदे च्या एकाही िाळे ला पोर्षण आहारामध्ये तांदळ
ू िगळता अन्य कोणत्याही
बाबींचा पुरिठा करण्यात न येणे, भाज्या, कर्डधान्य खरे दीसाठी पैसे उपलब्ध न झाल्याने
विक्षकांनी खचश केलेल्या २ कोटी १८ लाख रुपये इतक्या खचाची दे यके विक्षकांनी
िासनास सादर करुनही त्याची अद्यापही न झालेली प्रवतपुती, विक्षकांना ि स्थावनक
पुरिठादारांना दे यके िेळेिर वमळत नसल्याने त्यांनीही बंद केलेला पुरिठा, यामुळे संपूणश
रायगर्ड वजल्हयातील वजल्हा पवरर्षदातील प्राथवमक िाळे त विक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना
वखचर्डी िेळेत वमळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या ि त्यांच्या पालकांच्या मनात वनमाण झालेला
असंतोर्ष, याबाबत िासनाने तातर्डीने कराियाची कायशिाही ि प्रवतविया.''
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(२)

सिमश्री. राजे ि कािीिार, विजय रहाांगिाले, कृ ष्ट्णा गजबे , सांजय पुराम, िॉ. िे िराि
होळी, सिमश्री. चरण िाघमारे , गोपालिास अग्रिाल, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुनील
केिार, मो.आवरफ नसीम खान, अब्िुल सत्तार, ॲि. यिोमती ठाकू र, वि.स.स.
तातिीच्या ि सािमजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे कृ वि मां त्रयाचे लक्ष िेधतील:"पूिश विदभातील गर्डवचरोली, भंर्डारा, चंद्रपूर ि गोंवदया वजल््ांमध्ये धान वपक
कापणीला आले असतांना बदलत्या िातािरणामुळे मािा ि तुर्डतुर्डा या वकर्डींची लागण
झाल्यामुळे िेतकऱ्यांच्या वपकांचे मोठया प्रमाणात झालेले नुकसान, गोकदया वजल््ामध्ये
यािर्षी ७० टक्केपेक्षा कमी पाऊस पर्डणे , संपुणश वजल््ामध्ये २० टक्के पेक्षा कमी
आणेिारीिर वपक असल्याचे वनदश िनास येऊन सुध्दा िासनाच्या आकर्डे िारीमध्ये त्याची
अद्यापही दखल घेण्यात न येणे, अनेक िेतकऱ्यांनी वपकविमा काढणे परं तु वदनांक २०
जून, २०१७ च्या िासन वनणशयान्िये वकर्ड ि रोगाने वपकांचे नुकसान झाले असल्यास
मंर्डळ स्तरािरील सरासरी उत्पादनानुसार वपक विम्याची तरतुद असणे , त्यामुळे अनेक
विमाधारक िेतकरी विम्याच्या लाभापासुन िं वचत असणे , कापूस, सोयाबीन या
वपकांसदं भातील वनकर्ष धान वपकास लागू करण्यात आल्यामुळे धान िेतकऱ्यांिर झालेला
अन्याय, पवरणामी िेतकऱ्यांमध्ये वनमाण झालेला असंतोर्ष लक्षात घेता वकर्ड ि रोगाने
धानाचे नुकसान झाले असल्यास मंर्डळ स्तरािरील सरासरी उत्पादनाची अट िगळू न
त्याऐिजी िैयक्तीक लाभाची अट समाविष्ट्ट करण्याची वनतांत आिश्यकता, यािर
िासनाने कराियाची कायशिाही ि प्रवतविया."

(३)

सिमश्री. िविकाांत सििे , भास्त्कर जाधि, मनोहर भोईर, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
विजय ििे ट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िे िमुख , अवमन पटे ल, त्रयां बक
वभसे, प्रा. ििा गायकिाि, सिमश्री. सुवनल केिार, अमर काळे , अस्त्लम िेख,
हिमिधम न सपकाळ, िॉ. सांतोि टारफे, सिमश्री. अब्िुल सत्तार, सुवनल प्रभू, अॅि.
यिोमती ठाकू र, सिमश्री. िी.पी.सािांत, जयां त पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसेपाटील, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिमश्री. वजतेंद्र आव्हाि, सांिीप नाईक, पाांिुरां ग
बरोरा, िैभि वपचि, नरहरी विरिाळ, हसन मुश्रीफ, राणाजगजीतससह पाटील,
सुरेि लाि, मकरां ि जाधि-पाटील, विपक चव्हाण, िॉ. पतांगराि किम, सिमश्री.
बाळासाहे ब थोरात, कुणाल पाटील, पृथ्िीराज चव्हाण, श्रीमती वनमम ला गावित, श्री.
भारत भालके, िॉ. सतीि पाटील, सिमश्री. ित्तात्रय भरणे, वकिोर पाटील, हनुमांत
िोळस, सुधाकर िे िमुख, सुधाकर कोहळे , िॉ. वमसलि माने , सिमश्री. विकास
कांु भारे , कृ ष्ट्णा खोपिे , सवमर मे घे, िॉ. आविि िे िमुख, सिमश्री. सुधीर पारिे ,
जयित्त क्षीरसागर, राहु ल मोटे , राजेि टोपे , पांकज भुजबळ, बाळासाहे ब पाटील,
ॲि. राहु ल कुल, वि.स.स. तातिीच्या ि सािमजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे उजा
मां त्रयाचे लक्ष िेधतील:"दे िातील प्रत्येक गांि ि पाड्यातील प्रत्येक घरामध्ये 'सौभाग्य अलंकार' या नािाने
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पंतप्रधानांनी विद्युत पुरिठा योजनेची घोर्षणा केली असतांनाही राज्यातील १११ गािांमध्ये
अद्याप िीज पोहचली नसल्याचे वनदिशनास येणे, केंद्र िासनाने वनमाण केलेली कोळिाची
कृवत्रम टं चाई, गत काही मवहन्यांपासून राज्याला कोल इंवर्डया कंपनीकर्डू न पुरेसा कोळसा
उपलब्ध होत नसल्यामुळे महावनर्षमतीच्या प्रकल्पांना बसलेला फटका, महावनर्षमतीकर्डू न
साधारणपणे सार्डे सहा हजार मे गािॅट िीज उपलब्ध होणे अपेवक्षत असतां ना त्यात दोन
हजार मे गािॅटहून अवधक घट झाल्याने महावितरण कंपनीला महावनर्षमती, अदानी कंपनी,
रतन इंवर्डया, केंद्रीय प्रकल्पाकर्डू न जलविद्यूत प्रकल्प, उरण प्रकल्प ि सीपीजीएल आवद
विविध कंपन्यांकर्डू न घ्यािी लागलेली िीज, परळी औष्ट्णीक विद्युत केंद्रातून ११०० मेगािॅट
पेक्षा अवधक िीज वनर्षमतीची क्षमता असतानाही केिळ ३२५ मेगािॅट िीजवनर्षमती सुरु
असणे, केंद्रातील आठ संचांपैकी ५ संच पूणशपणे बंद असणे , त्यातील संच िमांक ३
अिसायनात काढणे, पवरणामी संच ि. १ ि ४ मधून प्रत्येकी २१० मेगािॅट ि संच ि. ६ ि
७ मधून प्रत्येकी २५० मेगािॅट वनर्षमती होणे , तर संच ि. ८ निीन असुनही तो िारं िार बंद
पर्डत असणे , अिा कारणांमुळे राज्याला पुन्हा एकदा भार वनयमनाला सामोरे जाण्याची
वनमाण झालेली िक्यता, मुंबईतील मुलंुर्ड, भांर्डुप, कळिा, वदिा, मुंब्रा, कल्याण तसेच
पनिेल िहरी भाग, नाविक, नागपूर या िहरांमध्ये माहे ऑक्टोबर, २०१७ पासूनच सुरु
झालेले भार वनयमन, पवरणामी िाळांच्या सहामाही परीक्षा सुरु होत असतानाच
भारवनयमनाचे उभे ठाकलेले संकट, अनेक भागात िीज पुरिठा खंवर्डत होणार याची
अवधकृत मावहतीच ग्राहकांना उपलब्ध करुन वदली जात नसल्याने नागवरकांमध्ये पसरलेला
असंतोर्ष, त्यातच िीज टं चाई समस्या सोर्डविण्यासाठी महावितरणला प्रवत युवनट ५.२५ पैसे
इतक्या महागर्डया दराने िीज खरे दी करण्यास िीज वनयामक आयोगाने वदनांक २४
ऑक्टोबर, २०१७ रोजी मंजूरी दे ण्यात आल्याने , सदरहू िीज दरिाढीचा राज्यातील
महावितरणच्या कोटयिधी ग्राहकांना आर्षथक भुदंर्ड बसणे , अल्पकालीन करारद्वारे जादा
दराने िीज खरे दी केल्यामुळे ग्राहकांिर दरिाढीचे आर्षथक संकट कोसळणे , भारवनयमन
समस्येमुळे िालेय, महाविद्यालयीन विद्याथी यांची अभ्यासासाठी, तसेच िेतकरी, उद्योग
यांच्यािर अवनष्ट्ट पवरणाम होिून, त्यांचे होणारे नुकसान, याकर्डे झालेले िासनाचे दुलशक्ष,
अंधाराचा फायदा घे ऊन चोऱ्या, लुटमारीच्या िाढलेल्या घटना, त्यामुळे विया ि जेष्ट्ठ
नागवरकांमध्ये पसरलेली घबराट, िीज पुरिठा सुरळीत सुरु करण्यात यािा म्हणून
नागवरकांची होत असलेली मागणी, याबाबत िासनाने कराियाची कायशिाही ि प्रवतविया.''
(४)

सिमश्री. विजय ििे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुवनल केिार, अमर काळे ,
अस्त्लम िेख, अॅि. यिोमती ठाकू र, िॉ. सांतोि टारफे, सिमश्री. हिम िधम न सपकाळ,
िी. पी. सािांत, सुवनल प्रभू, ॲि. राहुल कुल, सिमश्री. सांग्राम थोपटे , िरि
सोनािणे, राजन साळिी, कुणाल पाटील, श्रीमती वनमम ला गावित, सिमश्री. िी.एस.
अवहरे , बाळासाहे ब थोरात, अवमन पटे ल, मो. आवरफ नसीम खान, अॅि. आविि
िेलार, अॅि. पराग अळिणी, कॅ प्टन आर.तवमल सेल्िन, सिमश्री. प्रिाांत ठाकू र,
सांजय केळकर, श्रीमती मवनिा चौधरी, सिमश्री. अबु आिमी, पृथ्िीराज चव्हाण,
कालीिास कोळां बकर, प्रा. ििा गायकिाि, िॉ. पतांगराि किम, श्री. अवमत
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िे िमुख, प्रा. विरें द्र जगताप, सिमश्री. भाऊसाहे ब काांबळे , जयकुमार गोरे , िसांतराि
चव्हाण, त्रयां बक वभसे, अब्िुल सत्तार, भारत भालके, प्रकाि फातपेकर, प्रकाि सुिे,
सुरेि धानोरकर, वकिोर पाटील, िॉ. सुवजत वमणचे कर, सिमश्री. सुरेि लाि,
उल्हास पाटील, िॉ. सांजय रायमुलकर, सिमश्री. योगेि घोलप, सुवनल राऊत,
सुधाकर िे िमुख, सुधाकर कोहळे , िॉ. वमसलि माने , सिमश्री. विकास कांु भारे , कृ ष्ट्णा
खोपिे , सवमर मे घे, िॉ. आविि िे िमुख, सिमश्री. सुधीर पारिे , सांजय पोतनीस, प्रा.
मे धा कुलकणी, श्री. छगन भुजबळ, वि.स.स. तातिीच्या ि सािमजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे सािमजवनक आरोग्य मां त्रयाचे लक्ष िेधतील:"विदभासह राज्यात र्डें ग्युचे ३ हजार ५०० पेक्षा जास्त रुग्ण आढळू न आलेले असून,
त्यापैकी १०० पेक्षा अवधक नागवरकांचा मृत्यू झाल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये
वनदिशनास येणे, माहे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर मवहन्यात विदभात १५००, मुंबईत ९४३१ पेक्षा
अवधक रुग्ण तापामुळे फणफणले असून त्यापैकी २५३६ जणांना र्डें ग्युसदृश्य तापाची
लक्षणे आढळू न येणे, विदभासह राज्यात ताप, लेप्टो, मलेवरया, स्िाईन फ्लुमुळे ५०
रुग्णांचा झालेला मृत्यु, चंद्रपूर, गर्डवचरोली, िधा, नागपूर या विदभातील वजल्हयासह
राज्यात दरिर्षी पािसाळ्यात विविध साथींच्या आजारांमुळे अनेकांना आपला जीि
गमिािा लागत असतांनाही िासनाला या साथीच्या आजारांना प्रवतबंध ि वनयंत्रण
वमळविण्यात आलेले अपयि, राज्यातील िासकीय आरोग्य यंत्रणेिर कोट्यिधी रूपये
खचश करण्यात येत असतांना सुध्दा आरोग्य विभागाचे झालेले दुलशक्ष, राज्यात र्डें ग्युच्या
तापामुळे िाढत चालेल्या रुग्णांच्या संख्येमुळे नागवरकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, पवरणामी
विदभासह राज्यात विविध साथींचे आजारांना प्रवतबंध ि वनयंत्रण वमळविण्यासाठी
कायमस्िरूपी उपाययोजना राबविण्यासाठी िासनाने कराियाची कायशिाही ि
उपाययोजना."
पाच

:

सन २०१७-२०१८ या ििाच्या पुरिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (पहिला हदवस).
(१)

महसूल ि िन विभाग.

(२)

कृवर्ष, पिुसंिधशन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग.

(३)

नगरविकास विभाग.

(४) सािशजवनक आरोग्य विभाग.
(५) आवदिासी विकास विभाग.
(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सूची स्वतांत्रपणे हवतरीत केल्याप्रमाणे)
सहा

:

िासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्त्थापनाथम :18-Dec-17 10:30:33 AM
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(१)

सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक िमांक ७१ - महाराष्ट्र स्ियंअथश सहाय्ययत
िाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१७.
(२) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक िमांक ७२ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि
पंचायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१७.
------------------------------------------------------------------------------------------------(ब) हवधानसभेने सांमत केलेले हवधे यके मिाराष्ट्र हवधानसभा हनयमातील हनयम
१४१(१) अन्वये पुन्िा सांमत करणे :(१)

सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमांक ४१ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(२)

सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमांक ३८ – महाराष्ट्र स्थावनक
प्रावधकरण सदस्य अनहश ता (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

------------------------------------------------------------------------------------------------(क) विचार, खां िि: विचार ि सांमत करणे :(१)

(क)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री अवमन पटे ल, हर्षशिधशन सपकाळ, विजय
िर्डे ट्टीिार, पृर्थ्िीराज चव्हाण, अस्लम िेख, अमर काळे , सुवनल केदार, राधाकृष्ट्ण
विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील, जयंत पाटील, भास्कर जाधि,
िविकांत किदे , वजतेंद्र आव्हार्ड, अबु आझमी, र्डॉ.सतीि पाटील, संदीप नाईक,
बाळासाहे ब पाटील, संग्राम जगताप, राजेि टोपे, दत्तात्रय भरणे , संजय कदम, िैभि
वपचर्ड, राणाजगवजतकसह पाटील, हसन मुश्रीफ, हनुमंत र्डोळस, विजय भांबळे ,
वदलीप सोपल, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिशश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक चव्हाण,
सुरेि लार्ड, प्रा.िीरें द्र जगताप, श्री.राहुल जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक २३ - महाराष्ट्र
महानगरपावलका (दुसरी सुधारणा) अध्यादे श, २०१७ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६३ - महाराष्ट्र महानगरपावलका
(िुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७.
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(ग) हवधे यक सांयक्
ु त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.ओमप्रकाि उफम बच्चू किू ,
हव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र
महानगरपावलका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(घ) हवधे यक सांयक्
ु त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत सिमश्री अस्त्लम िेख, हिम िधम न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय ििे ट्टीिार, हव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र
महानगरपावलका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे. "
(ङ) हवधे यक सांयक्
ु त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
हव.स.स. याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र
महानगरपावलका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 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) हवधे यक सांयक्
ु त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत प्रा.िीरें द्र जगताप, हव.स.स.
याांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र
महानगरपावलका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 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) आवण महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री अवमन पटे ल, हर्षशिधशन सपकाळ, विजय
िर्डे ट्टीिार, पृर्थ्िीराज चव्हाण, अस्लम िेख, अमर काळे , सुवनल केदार, राधाकृष्ट्ण
विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील, जयंत पाटील, भास्कर जाधि,
िविकांत किदे , वजतेंद्र आव्हार्ड, अबु आझमी, र्डॉ.सतीि पाटील, संदीप नाईक,
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बाळासाहे ब पाटील, संग्राम जगताप, राजेि टोपे, दत्तात्रय भरणे , संजय कदम, िैभि
वपचर्ड, राणाजगवजतकसह पाटील, हसन मुश्रीफ, हनुमंत र्डोळस, विजय भांबळे ,
वदलीप सोपल, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिशश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक चव्हाण,
सुरेि लार्ड, प्रा.िीरें द्र जगताप, श्री.राहुल जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे ि िमांक २७ – महाराष्ट्र
जमीन महसूल संवहता (दुसरी सुधारणा) अध्यादे ि, २०१७ नापसंत करते."
(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६५ - महाराष्ट्र जमीन महसूल
सांवहता (चौथी सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाि उफम बच्चू किू ,
हव.स.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमांक ६५ - महाराष्ट्र जमीन
महसूल संवहता (चौथी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिमश्री अस्त्लम िेख, हिम िधम न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय ििे ट्टीिार, हव.स.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमांक ६५ - महाराष्ट्र जमीन
महसूल संवहता (चौथी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
हव.स.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमांक ६५ - महाराष्ट्र जमीन
महसूल संवहता (चौथी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."

(च) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरें द्र जगताप, हव.स.स.
याांचा प्रस्त्ताि :18-Dec-17 10:30:33 AM
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"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमांक ६५ - महाराष्ट्र जमीन
महसूल संवहता (चौथी सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(३)

(क)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवण महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री अवमन पटे ल, हर्षशिधशन सपकाळ, विजय
िर्डे ट्टीिार, पृर्थ्िीराज चव्हाण, अस्लम िे ख, अमर काळे , सुवनल केदार, अवजत
पिार, वदलीप िळसे पाटील, जयंत पाटील, भास्कर जाधि, िविकांत किदे , वजतेंद्र
आव्हार्ड, अबु आझमी, र्डॉ.सतीि पाटील, संदीप नाईक, बाळासाहे ब पाटील,
संग्राम जगताप, राजेि टोपे , दत्तात्रय भरणे , संजय कदम, िैभि वपचर्ड,
राणाजगवजतकसह पाटील, हसन मुश्रीफ, हनुमंत र्डोळस, विजय भांबळे , वदलीप
सोपल, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिशश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक चव्हाण, सुरेि
लार्ड, प्रा.िीरें द्र जगताप, श्री.राहुल जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे ि िमांक २६ - महाराष्ट्र
मुद्रांक (सुधारणा ि विवधग्रा्ीकरण) अध्यादे ि, २०१७ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६६ - महाराष्ट्र मुद्राांक
(सुधारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधे यक, २०१७.

(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाि उफम बच्चू किू ,
हव.स.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमांक ६६ - महाराष्ट्र मुद्रांक
(सुधारणा ि विवधग्रा्ीकरण) विधे यक, २०१७ विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिमश्री अस्त्लम िेख, हिम िधम न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय ििे ट्टीिार, हव.स.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमांक ६६ - महाराष्ट्र मुद्रांक
(सुधारणा ि विवधग्रा्ीकरण) विधे यक, २०१७ विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
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(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरें द्र जगताप, वि.स.स.
याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमांक ६६ - महाराष्ट्र मुद्रांक
(सुधारणा ि विवधग्रा्ीकरण) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(४) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवण महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री विजय िर्डे ट्टीिार, अस्लम िेख, अमर काळे ,
सुवनल केदार, राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, अबू आझमी, प्रा.िीरें द्र जगताप, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादे ि िमांक २८ – महाराष्ट्र
सािशजवनक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादे ि, २०१७ नापसंत करते."
(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािमजवनक
विद्यापीठ (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिमश्री विजय ििे ट्टीिार,
अस्त्लम िेख, वि.स.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमांक ६८ - महाराष्ट्र
सािशजवनक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०१७ विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरें द्र जगताप, श्री.हिम िधम न
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक िमांक ६८ - महाराष्ट्र
सािशजवनक विद्यापीठ (सुधारणा) विधे यक, २०१७ विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(५) सन २०१७ चे मिाराष्ट्र हवधानसभा हवधे यक क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
(सुधारणा) विधे यक, २०१७.
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-----------------------------------------------------------------------------------------(६) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६७ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
(सुधारणा) आवण महाराष्ट्र ग्रामपांचायत (कारखान्याकिू न कराांऐिजी ठोक
रकमे च्या स्त्िरुपात अांििान िे ण्यासांबांधी) वनयम (वनरसन) विधे यक, २०१७.
(ख) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. अस्त्लम िेख, वि.स.स.
याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमांक ६७ – महाराष्ट्र
ग्रामपंचायत (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्याकर्डू न करांऐिजी
ठोक रकमेच्या स्िरुपात अंिदान दे ण्यासंबंधी) वनयम (वनरसन) विधेयक, २०१७
विधानपवरर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त
सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि
दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.विजय ििे ट्टीिार, प्रा.विरें द्र
जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमांक ६७ – महाराष्ट्र
ग्रामपंचायत (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्याकर्डू न करांऐिजी
ठोक रकमेच्या स्िरुपात अंिदान दे ण्यासंबंधी) वनयम (वनरसन) विधेयक, २०१७
विधानपवरर्षदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या २७ सदस्यांच्या संयुक्त
सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि
दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.हिम िधम न सकपाळ, वि.स.स.
याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमांक ६७ – महाराष्ट्र
ग्रामपंचायत (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्याकर्डू न करांऐिजी
ठोक रकमेच्या स्िरुपात अंिदान दे ण्यासंबंधी) वनयम (वनरसन) विधेयक, २०१७
विधानपवरर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त
सवमतीकर्डे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि
दे ऊन विचाराथश पाठविण्यात यािे."
(िुक्रिार, विनाांक १५ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
ििमविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि.)
सात

:

सिमश्री. राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटील, अवजत पिार, पृथ्िीराज चव्हाण, विलीप िळसे पाटील,
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जयां त पाटील, विजय ििे ट्टीिार, िॉ. पतांगराि किम, सिमश्री बाळासाहे ब थोरात,
िविकाांत सििे , प्रा. विरें द्र जगताप, सिमश्री. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाि, प्रा.ििा
गायकिाि, सिमश्री. भास्त्कर जाधि, अब्िुल सत्तार, अबु आिमी, अवमन पटे ल, सुवनल
केिार, विलीप सोपल, गोपालिास अग्रिाल, ॲङ यिोमती ठाकू र, सिमश्री. मो. आवरफ
नसीम खान, िी. एस. अवहरे , राहुल मोटे , वि. पी. सािांत, हसन मुश्रीफ, मधुकरराि
चव्हाण, राजेि टोपे , बसिराज पाटील, िसांतराि चव्हाण, रणवजत काांबळे , िॉ. सांतोि
टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिमश्री. कुणाल पाटील, काविराम पािरा, हिमिधम न
सपकाळ, विजय भाांबळे , राहुल बोंद्रे, अमर काळे , अवमत िनक, कु. प्रवणती सििे ,
श्रीमती अवमता चव्हाण, सिमश्री भाऊसाहे ब काांबळे , िेख आवसफ िेख रिीि, श्रीमती
वनमम ला गावित, सिमश्री अस्त्लम िेख, त्रयां बक वभसे, सांग्राम थोपटे , जयकुमार गोरे , भारत
भालके, वसध्िाराम म्हे त्रे, मनोहर नाईक, नरहरी विरिाळ, अवमत िे िमुख, सांविप नाईक,
वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि : (चचा पुढे सुरु ि मां त्रयाांचे उत्तर)
"वदनांक २४ जून, २०१७ रोजी राज्यातील ८९ लाख िेतकऱ्यांचे ३४ हजार ३३ कोटी
रुपयांचे कजश माफ करण्याच्या िासनाने जाहीर केलेल्या वनणशयानुसार कजशमाफी करण्यासाठी
२२ सप्टें बर, २०१७ अखेर ५७ लाख िेतकऱ्यांनी अजश दाखल केल्याची मावहती सहकार
विभागाने दे णे, त्यापैकी २ लाख ४१ हजार िेतकऱ्यांचे आधार िमांक नसल्याने त्यांना
कजशमाफी दे ण्याबाबत झालेली अर्डचण, कजशमाफीची सिलत घे ऊ इय्च्छणाऱ्यांमध्ये ८६ लाख
पात्र तर १० लाख बनािट िेतकरी असल्याचा िासनाने केलेला दािा, माहे ऑक्टोबर, २०१७
अखेर कजश माफीची रक्कम िेतकऱ्यांच्या बँक खात्यािर जमा करण्याचे आश्िासन दे ऊनही
त्याची अंमलबजािणी न होणे , मावहती ि तंत्रज्ञान विभागाच्या हाती कजश माफी योजनेचा
असलेला सुकाणू, या फसव्या कजश माफीमुळे राज्यातील िेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी न
होता िाढत जाणे , मािा ि तुर्डतुर्डा या सारख्या वकर्डींमुळे धान वपकाचे मोठ्या प्रमाणात झालेले
नुकसान, गुलाबी बोंर्ड अळीमुळे ३० लाख हे क्टरिरील कापसाचे क्षेत्र बावधत होणे , सदर
नुकसानीचे सिेक्षण करण्यात वदरं गाई केल्यामुळे बावधत क्षेत्राचे पंचनामे करण्यात येणाऱ्या
अर्डचणी, राज्यात आवदिासींिर सातत्याने होणारे अन्याय, कोटयिधीचा खचश होऊनही
विकास न होणे , आश्रमिाळा, िसतीगृहातील समस्या या प्रकरणी अनेकदा आंदोलने करुनही
त्याकर्डे झालेले दुलशक्ष, िन हक्क दाव्याची हजारो प्रलंवबत प्रकरणे , कुपोर्षणामुळे हजारो
बालमृत्यू होऊनही त्याची दखल न घे णे, आश्रमिाळातील विक्षकांची वरक्त पदे , िसतीगृहाची
दूरिस्था, धोकादायक इमारतीत भरणा-या िाळा, प्रवतिर्षी १८०० कोटी रुपयांची तरतुद
करुनही ८० टक्के विद्यार्थ्यांची होणारी गळती, आरोग्याचा वनमाण झालेला प्रश्न,
आवदिासींच्या िाळे तील विद्यार्थ्यांचे होणारे मृत्यू रोखण्यास वनयुक्त केलेल्या र्डॉ. सुभार्ष
सांळुखे सवमतीच्या अहिालाची अंमलबजािणी न होणे , बहुसंख्य आवदिासी, विक्षण हक्क,
घरकुल योजना, रे िकनग सुविधा, िीज यापासून िंवचत असणे , ओबीसी समाजाच्या
विमीलेयरची िार्षर्षक उत्पन्नमयादा केंद्र िासनाप्रमाणे आठ लाख करण्याची होत असलेली
मागणी, राज्यातील ग्रामीण रुग्णालये ि प्राथवमक आरोग्य केंद्रांमधील वरक्त पदांमुळे
कोलमर्डलेली आरोग्य व्यिस्था, प्राथवमक आरोग्य केंद्रांच्या तयार इमारती विनािापर राहणे ,
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सामावजक न्याय विभागांतगशत मागासिगीय सहकारी उद्योग संस्थांच्या अनुदानामध्ये होत
असलेला गैरप्रकार, पारधी िस्ती जोर्ड रस्त्यांना वनधी दे णे बंद करणे , ग्रामीण भागातील
रस्त्यांसाठी लांबीनुसार वनधी न वमळाल्यामुळे तालुकावनहाय वनमाण झालेला रस्त्यांचा
अनुिेर्ष, राज्यातील बहुसंख्य पात्र ि गरजू इतर मागासिगीय बांधि घरकुलांपासून िंवचत
राहणे , ओखी िादळामुळे मुंबईसह कोकण वकनारपट्टीिर मय्च्छमारांच्या बोटी, मासेमारी
सावहत्य ि त्यांच्या घरांचे मोठ्या प्रमाणािर नुकसान होणे , सुकविण्यासाठी ठे िलेले
मत्स्योत्पादन िाहून जाणे , िादळामुळे मय्च्छमार िस्तीत पाणी विरल्याने घरांची मोठ्या
प्रमाणात पर्डझर्ड होऊन आंबा, काजू, नारळी, पोफळी, मसाल्याची वपके ि इतर फलोत्पादक
िेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणे , पाण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी बांधण्यात
आलेले बंधारे ही िादळामुळे िाहून जाणे , पवरणामी स्थावनक िस्त्यांना धोका वनमाण होणे , या
सिश बाबतीत सिेक्षण करुन दुरुस्तीची कामे करण्याची वनमाण झालेली गरज, ऑनलाईन
व्यिस्थे त वनमाण झालेल्या अर्डचणींमुळे िर्षश संपत आले तरी मागासिगीयांना फ्री िीप ि
विष्ट्यिृत्तीची रक्कम न वमळणे , ज्येष्ट्ठ नागवरकांना वमळणारी अपमानास्पद िागणूक , विविध
सेिा पुरविण्याच्या नािाखाली काढण्यात आलेल्या वनविदांमध्ये ३५० कोटींचा झालेला
घोटाळा, समृध्दी महामागासाठी िेतकऱ्यांचा विरोध र्डािलून सक्तीने जवमनी संपादनाची
करण्यात येणारी कायशिाही, िेतकऱ्यांमध्ये िासनाप्रती वनमाण झालेला प्रचंर्ड असंतोर्ष,
याप्रकरणी िासनाचे झालेले दुलशक्ष, याबाबत िासनाने कराियाची उपाययोजना विचारात
घेण्यात यािी."
विधान भिन,
नागपूर,
वदनांक : १६ वर्डसेंबर, २०१७

िॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

18-Dec-17 10:30:33 AM

