
 

 

मषाराष्ट्रमषाराष्ट्र  वळधानऩररवदवळधानऩररवद  

ददळशाच्याददळशाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मगंलमगंलळारळार,,  ददनांकददनांक  ६६  डडशेंबरडडशेंबर,,  २०१६२०१६  

((दऩुारीदऩुारी  १२१२..००००  ळाजताळाजता)) 

  
एक 

: नळननळााचचत शदसयाचंा ऴऩथवळधी. 
दोन 

: प्रश्नोत्तरे - 
  

(क
) 

तारांककत प्रश्न. 

  
(ख
) 

शोमळार, ददनांक ५ डडशेंबर, २०१६ रोजीची ताराकंकत 
प्रश्नोत्तरांची यादी शभागषृाच्या ऩटऱाळर ठेळणे. 

तीन : (अ
) 

अध्यादेऴ शभागषृाच्या ऩटऱाळर ठेळणे. 

   (१) मखु्यमंत्री : (क) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक १६ 

- भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका आणण 

भशायाष्ट्र नगयऩरयऴदा, 
नगयऩॊचामती ल औद्मोगगक नगयी 
(वधुायणा ल ऩढेु चार ू ठेलणे) 

अध्मादेळ, २०१६" वबागशृावभोय 
ठेलतीर. 

      (ख) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक १७ 

- भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका 
(वधुायणा ल ऩढेु चार ू ठेलणे) 

अध्मादेळ, २०१६" वबागशृावभोय 
ठेलतीर. 

      (ग) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक २२ 

- भशायाष्ट्र भशानगय प्रदेळ वलकाव 

प्रागधकयण (ऩढेु चार ू ठेलणे) 



 

 

अध्मादेळ, २०१६"वबागशृावभोय 
ठेलतीर. 

      (घ) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक २६ 

- भुॊफई भशानगयऩालरका (वधुायणा) 

अध्मादेळ, २०१६" वबागशृावभोय 
ठेलतीर. 

   (२) वळत्त मंत्री : (क) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक २३ 

- भशायाष्ट्र वललादीत थकफाकी 
तडजोड (वधुायणा) अध्मादेळ, 

२०१६" वबागशृावभोय ठेलतीर. 
      (ख) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक २४ 

- भशायाष्ट्र वललाददत थकफाकी 
तडजोड (दवुयी वधुायणा) अध्मादेळ, 

२०१६" वबागशृावभोय ठेलतीर. 
      (ग) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक २७ 

- भशायाष्ट्र वललादीत थकफाकी 
तडजोड (ततवयी वधुायणा) 
अध्मादेळ, २०१६" वबागशृावभोय 
ठेलतीर. 

   (३) उच्च ळ तंत्र 
शऴसण मंत्री 

: 
"वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक २५ - 

भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ (तनलडणुका तात्ऩयुत्मा 
ऩढेु ढकरणे आणण वलद्माऩीठ प्रागधकयणे ल 

इतय भॊडऱे तदथथ घदित कयणे) अध्मादेळ, 

२०१६" वबागशृावभोय ठेलतीर. 
   (४) जऱशंऩदा 

मंत्री 

: 
"वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक २१ - 

भशायाष्ट्र जरवॊऩत्ती तनमभन प्रागधकयण 

(वधुायणा ल ऩढेु चार ू ठेलणे) अध्मादेळ, 



 

 

२०१६" वबागशृावभोय ठेलतीर. 
   (५) शषकार ळ  

ऩणन मंत्री 

: (क) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक १८ 

- भशायाष्ट्र वशकायी वॊस्था (ततवयी 
वधुायणा) अध्मादेळ, २०१६" 

वबागशृावभोय ठेलतीर. 
      (ख) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक १९ 

- भशायाष्ट्र वशकायी वॊस्था (चौथी 
वधुायणा) अध्मादेळ, २०१६" 

वबागशृावभोय ठेलतीर. 
      (ग) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक २० 

- भशायाष्ट्र कृवऴ उत्ऩन्न ऩणन 

(वलकाव ल वलतनमभन) (दवुयी 
वधुायणा ल ऩढेु चार ू ठेलणे) 

अध्मादेळ, २०१६" वबागशृावभोय 
ठेलतीर. 

  (ब) अध्यादेऴ मागे घेतल्याबाबतच े मा.राज्यऩाऱांच े आदेऴ 
शभागषृाच्या ऩटऱाळर ठेळणे. 

   शषकार मंत्री : (क) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक १८ 

- भशायाष्ट्र वशकायी वॊस्था (ततवयी 
वधुायणा) अध्मादेळ, २०१६" भागे 
घेतल्माफाफत भा. याज्मऩाराॊच े
आदेळ वबागशृावभोय ठेलतीर. 

     (ख) "वन २०१६ चा अध्मादेळ क्रभाॊक १९ 

- भशायाष्ट्र वशकायी वॊस्था (चौथी 
वधुायणा) अध्मादेळ, २०१६" भागे 
घेतल्माफाफत भा. याज्मऩाराॊच े
आदेळ वबागशृावभोय ठेलतीर. 



 

 

चार : दोन्षी शभागषृांनी शंमत केऱेल्या वळधेयकांना राष्ट्रऩती/राज्यऩाऱांची 
अचधशंमती शमलाल्याच ेजादषर करण्यात येईऱ. 

ऩाच : म.वळ.ऩ. ननयम ९३ अन्ळये शचूना – अशल्याश. 
शषा : ऱसळेधी शचूना – (म.वळ.ऩ. ननयम १०१ अन्ळये) - 
  

(१)    श्री. शंजय दत्त, शेभॊत िकर,े धनॊजम भुॊड,े नयेंद्र ऩािीर, अॅड. 
तनयॊजन डालखये, श्री. ककयण ऩालवकय, श्रीभती वलद्मा चव्शाण, 

   श्री. याभयाल लडकुत,े अळोक ऊपथ  बाई जगताऩ, ळयद 
यणवऩवे, वळ.ऩ.श. ऩढुीर तातडीच्मा ल वालथजतनक भशत्त्लाच्मा 
फाफीकड े    मंत्रयांच ेरष लेधतीर :- 

   
"भुॊफईतीर पोिथ मेथीर फाॉम्फे शाऊवभध्मे िािा वभशुाच्मा 

वयुषायषकाॊनी „लभड े ड‟े च े ज्मेष्ट्ठ पोिोग्रापय अतुर काॊफऱे, 

„िाइम्व ऑप इॊडडमा‟ च ेळाॊतकुभाय आणण „दशदसु्थान िाइम्व‟ 

च े शयजजत लवॊश मा लतृ्तऩत्रकाय छामागचत्राकायाॊना भायशाण 
केल्माचा प्रकाय दद     ४ नोव्शेंफय, २०१६ च्मावभुायाव उजेडात 
मेणे याज्मातीर ऩत्रकायाॊलयीर लाढते शल्रे, ऩत्रकायाॊलय खोिे 
गुन्शे दाखर करुन दशतवॊफॊगधमाॊकडून त्माॊची भसु्किदाफी 
कयण्माचा वातत्मान े शोत अवरेरा प्रमत्न आणण ज्मेष्ट्ठ 
ऩत्रकायाॊना ऩेन्ळन देण्माव ळावनाकडून शोत अवरेरी िाऱािाऱ 
माभऱेु ददनाॊक २ ऑक्िोफय, २०१६ योजी ऩत्रकायाॊतपे याज्मबय 
भकू भोचाथ काढण्मात मेणे, याज्मात ऩत्रकायाॊलय शल्रा ल 
धक्काफकुी कयण्माच े प्रकाय लाढत अवनू भागीर काशी 
अगधलेळनात मावॊदबाथत प्रश्न उऩजस्थत केरा अवता ऩत्रकायाॊलय 
शोणाये शल्रे ल त्माॊच्मा इतय वलवलध भागण्मा तातडीन े
वोडवलण्मात मेतीर अवे आश्लावन ळावनाने ददरेरे अवणे, 
ऩयॊतु वदय आश्लावनाची अॊभरफजालणी कयण्मात ळावनारा 
मेत अवरेरे अऩमळ, ऩत्रकायाॊना शक्काच ेघय लभऱाल,े वॊयषण 
लभऱाल,े वलभा मोजना राग ू कयाली अळा वलवलध भागण्मा 
प्ररॊबफत अवणे, ऩत्रकाय याज्मात जनजागतृीची भशत्लाची बलूभका 
फजालत अवताना जील धोक्मात घारत अवणे, त्माॊच्मा 
वॊयषणाकड े ळावनाच े शोत अवरेरे अषम्म दरुथष, त्माभऱेु 
ऩत्रकायाॊभध्मे ळाव  फाफत तीव्र अवॊतोऴ तनभाथण शोणे, ळावनान े



 

 

भशायाष्ट्रातीर ऩत्रकायाॊना शक्काॊच ेघय लभऱाल,े वॊयषण लभऱाल,े 

वलभा मोजना राग ू कयाली माफाफत तातडीने तनणथम घेऊन 
ऩत्रकायाॊच्मा वभस्मा वोडवलण्मावाठी कयालमाची कामथलाशी ल 
ळावनाची प्रततकक्रमा." 

  
(२) श्री. गोवऩककऴन बाजोरीया, वळ.ऩ.श. ऩढुीर तातडीच्मा ल 

वालथजतनक भशत्त्लाच्मा फाफीकड े    मंत्रयाचं ेरष लेधतीर :- 
   

"अकोरा लळलणी वलभानतऱाच्मा धालऩट्िीच े
वलस्तायीकयणाकरयता दद     २३ भे, २०१६ योजी डॉ.ऩॊजाफयाल 
देळभखु कृऴी वलद्माऩीठ माॊच्मा ६०.६८ शेक्िय जलभनीचा ताफा 
जजल्शागधकाऱमाॊनी घेतरेरा अवणे, वलभानतऱ 
वलस्तायीकयणाकरयता वॊऩादीत कयालमाच्मा ३४.०६ शे.आय 
खाजगी जभीनीलयीर ळतेी षेत्र,अकृऴक षेत्र,े गुॊठेलायी षेत्र, ऩक्की 
घये, कच्ची घये माॊच े भलु्माॊकन भागवलण्मात मेणे, खाजगी 
जलभनीच े बवूॊऩादनारा अॊदाजे १०९ कोिी रुऩमाॊच्मा तनधीची 
तयतूद आलश्मक अवणे, ऩजश्चभ वलदबाथच्मा ल अकोरा 
ळशयाच्मा जरद औद्मोगगकयणाच्मा दृष्ट्िीने अकोरा मेथे 
वलभानतऱ शोणे अत्मॊत गयजेच े अवणे, माकरयता खाजगी 
जलभनीच े बवूॊऩादन कयणे ल रागणाऱमा इतय खचाथकरयता 
अॊदाजे १०९ कोिी रुऩमाॊची अवरेरी आलश्मकता, माकड े
ळावनाच े शोत अवरेरे अषम्म दरुथष, वदय वलभानतऱाच्मा 
धालऩट्िीच े वलस्तायीकयणाच े काभ तातडीने ऩणूाथत्लाव 
नेण्माकरयता १०९ कोिी रुऩमाॊचा तनधी तातडीने उऩरब्ध करुन 
देण्माची तनताॊत आलश्मकता, माफाफत ळावन स्तयालय 
कयालमाची कामथलाशी, ळावनाची प्रततकक्रमा ल बलूभका." 

  
(३)    श्री. शजुजतशशषं ठाकूर, यवलॊद्र पािक, प्रा. जोगेन्द्र कलाड,े डॉ. 

नीरभ गोऱशे, वळ.ऩ.श. ऩढुीर तातडीच्मा ल वालथजतनक 
भशत्त्लाच्मा फाफीकड े    मंत्रयांच ेरष लेधतीर :- 

   
     "नली भुॊफई, खायघय वेक्िय १० भधीर “ऩलुाथ ड-ेकेअय अॅंड 
प्रे स्कूर” मा ऩाऱणाघयात, भरुाॊची तनगा याखण्मावाठी 
ठेलरेल्मा, अपवाना ळखे मा आमान,े १० भदशन्माॊच्मा फाऱारा 
अभानऴुऩणे भायशाण केल्माचा धक्कादामक प्रकाय ददनाॊक २१ 



 

 

नोव्शेंफय, २०१६ योजी उघडकीव मेणे, आई-लडीर दोघेशी नोकयी 
कयीत अवल्माभऱेु, वदय फाऱारा ऩाऱणाघयात ठेलण्मात मेत 
अवणे, वदय प्रकयण वीवीिीव्शीद्लाये तनदळथनाव आल्मालय, 
फाऱाच्मा आईन े ददनाॊक २३ नोव्शेंफय, २०१६ योजी खायघय 
ऩोरीव ठाण्मात तक्राय दाखर कयण्मात मेऊनशी ऩोरीवाॊनी 
आयोऩी वलरुध्द ठोव कायलाई न कयणे, वऩडडत फाऱाव 
उऩचायावाठी, नली भुॊफईतीर दशयानॊदानी पोिीव रुग्णारमात 
दाखर केरे अवता फॅ्रक्चय अवल्माच े आढऱून मेणे, वदय 
ऩाऱणाघयात इतय फाऱाॊफयोफय  देखीर अवाच प्रकाय घडण्माची 
ळक्मता अवणे, माभऱेु ऩाऱणाघयात फाऱाॊच्मा वयुक्षषततेफाफत 

तनभाथण झारेरे प्रश्नगचन्श, माभऱेु भुॊफईवश याज्मातीर, 

ऩाऱणाघयाॊभध्मे भरुाॊच्मा वॊगोऩनाफाफत तनभाथण झारेरी 
अवलश्लावाची बालना, ऩरयणाभी भरुाॊना ऩाऱणाघयात ठेऊन 

नोकयी कयणा-मा ऩारकाॊभध्मे तनभाथण झारेरे गचॊतेच े
लातालयण, याज्मातीर वलथ ऩाऱणाघयाॊभध्मे फाऱाची तनगा, 
वॊगोऩन ल वयुषा उऩरब्ध करुन देण्माफाफत याज्म ळावनान े
प्रे स्कूरफाफत, धोयण फनलनू त्माची त्लरयत अॊभरफजालणी 
कयण्माची आलश्मकता, ऩाऱणाघयाॊची नोंदणी कयण्माची 
आलश्मकता, माकड े ळावनाच े झारेरे अषम्म दरुथष, माफाफत 
ळावनाने तातडीन े कयालमाची कामथलाशी, उऩाममोजना ल 
प्रततकक्रमा." 

  
(४)    श्री. धनंजय मुंड,े जमलॊतयाल जाधल, शेभॊत िकर,े वतुनर 

तिकये, अभयलवॊश ऩॊडडत, वततळ चव्शाण, अॅड. तनयॊजन डालखये, 
   श्री. नयेंद्र ऩािीर, ककयण ऩालवकय, श्रीभती वलद्मा चव्शाण, 

   श्री. याभयाल लडकुत,े आनॊद ठाकूय, प्रकाळ गजलबमे, 

वळ.ऩ.श. ऩढुीर तातडीच्मा ल वालथजतनक भशत्त्लाच्मा फाफीकड े
ऩणन मंत्रयांच ेरष लेधतीर :- 

   
"गेल्मा आठ भदशन्माॊऩावनू घाऊक फाजायात काॊदा कभार 

आठ त े ककभान तीन रुऩमे ककरोऩमतं घवरुनशी ळावनान े
कोणतीशी उऩाममोजना न कयणे, दोन भदशन्माॊऩलूी ळावनान े
जादशय केरेरे प्रततककरोरा अलघे एक रुऩमाॊच े अनदुानशी 



 

 

अद्माऩ ळतेकऱमाॊच्मा शाती ऩडरेरे नवणे, उन्शाऱी काॊदा 
वलक्रीतून उत्ऩादन खचथशी न तनघाल्माने रागलडीवाठी 
अनेकाॊकड ेऩवेै नवणे, विाणा फाजाय (जज.नालळक) वलभतीत 
दयु्मभ प्रतीच्मा काॊद्मारा २५ रुऩमे जक्लॊिर अथाथत २५ ऩवेै 
ककरो बाल जाशीय झाल्माभऱेु वॊतप्त ळतेकऱमाॊनी विाणा-
भारेगाल यस्त्मालय काॊदा पेकून नकुतेच केरेरे तीव्र आॊदोरन, 

भातीभोर बालात खयेदी कयताॊना काशी काॊदा व्माऩाऱमाॊनी 
खयेदीरा नकाय देणे, व्माऩाऱमाॊच्मा भनभानी कायबायाचा 
ळतेकऱमाॊनी केरेरा तनऴधे, काॊद्माच ेबाल गडगडण्माची भालरका 
अद्माऩशी कामभ अवनू भागीर चाय त ेऩाच भदशन्मात ८०० 
ते १००० रुऩमाॊच्मा दयम्मान अवणाये काॊद्माच े बाल भागीर 
काशी ददलवात प्रतत जक्लॊटररा ४०० रुऩमाॊऩमतं घवयरेरे 
अवणे, त्मातच व्माऩाऱमाॊच्मा वॊऩाभऱेु भदशनाबय काॊद्माच े
लरराल फॊद अवणे,  त्मातच मालऴी काॊद्माच े झारेरे जादा 
उत्ऩादन,  वयकायच्मा अनास्थेभऱेु ळतेकऱमाॊना उत्ऩादन 
खचाथऩेषाशी कभी बाल लभऱत अवणे, ळतेकऱमाॊच े काॊदे शभी 
बालाने खयेदी कयणे आलश्मक अवणे, ज्मा काऱात तनमाथत 
कया   ची त्मा काऱात तनमाथत न केल्माने शी ऩरयजस्थती 
ओढलरेरी अवणे, जजल्शा फॉक ल वोवामिी कजथ देण्माव तमाय 
नवणे, शी वलगचत्र जस्थती आणण गडगडरेरे बाल, माभऱेु 
वलदशयीच े ऩाणी अवनूशी नव्मान े रागलड कयताना अनके 
ळतेकऱमाॊची दभछाक शोणे,  माचा ऩरयणाभ नव्मान े मेणाये 
उत्ऩादन आणण फाजाय बालालय शोणे, ऩाच ते वशा 
भदशन्माॊऩावनू काॊद्माच ेउत्ऩादन घेणाया ळतेकयी बयडरा जात 
अवनूशी ळावनाची त्माॊना भदत देण्माची भानलवकता नवणे, 

माफाफत काॊदा उत्ऩादन ळतेकऱमाॊभध्मे ऩवयरेरा कभारीचा 
वॊताऩ, माफाफत ळावनाची बलूभका ल ळावनान े तातडीन े
कयालमाची कामथलाशी." 

शात : म.वळ.ऩ. ननयम १०१ - अ अन्ळये वळऴवे उल्ऱेख - (अशल्याश). 

 

आठ :                         - 



 

 

  
"भशायाष्ट्राच ेभाजी भखु्मभॊत्री स्ल. लवॊतदादा फॊडुजी ऩािीर माॊ    

जन्भळताब्दी ल                 त्माॊनी भशायाष्ट्र याज्मावाठी ददरे    
मोग                       कृतसता       यीत आशे." 

 

- मध्यंतर - 
नऊ 

: श्री.प्रवळण दरेकर, डॉ.नीरभ गोऱशे, वलनामक भेिे, श्रीभती जस्भता 
लाघ, वलथश्री.गोऩीककवन फाजोरयमा, वजुजतलवॊश ठाकूय, यवलॊद्र 
पािक, प्रा.अतनर वोरे, वलथश्री.गगयीळ व्माव, प्रळाॊत ऩरयचायक, 
डॉ.अऩलूथ दशये, वळ.ऩ.श. यांचा म.वळ.ऩ. ननयम २६० अन्ळये 
प्रसताळ - 

   
"भशायाष्ट्राभध्मे फशुवॊख्मेने अवणाऱमा भयाठा वभाजाची 

अनेक लऴाथऩावनू आयषणाची भागणी अवणे, ऩयॊतु मा 
भागणीकड ेवातत्मान ेदरुथष शोणे, भयाठा वभाजारा १६ िक्के 
आयषण देण्माच्मा तनणथमारा उच्च न्मामारमात स्थगगती 
लभऱणे, उच्च न्मामारमात भयाठा आयषणाची फाजू बक्कभऩणे 
भाॊडण्मावाठी ऩयुाले ल वाॊजख्मकी भादशती गोऱा कयण्मावाठी 
भयाठा आयषण वलभती गठीत कयणे, भशायाष्ट्रबय जजल््मा-
जजल््मात भयाठा वभाजाच ेप्रचॊड ळाॊतताऩणूथ, लळस्तफध्द, भकू 
क्राॊती भोच े तनघणे, प्रस्थावऩत भयाठा नेततृ्लाकडून झारेर  मा 
अन्मामावलयोधातीर आऩल्मा बालना ्मा भोच्माथतून व्मक्त 
शोणे, याज्म ळावनान े आगथथकदृष्ट्ट्मा भागाव लगाथची उत्ऩन्न 
भमाथदा ६ राखाऩमतं लाढवलरी अवणे, तवेच वलथ आगथथक दफुथर 
घिकाॊवाठी छत्रऩती ळाशू भशायाज लळषण ळलु्क प्रततऩतूी मोजना 
ल डॉ.ऩॊजाफयाल देळभखु लवतीगशृ तनलाथश बत्ता मोजना वरुू 
कयणे, मालळलाम अण्णावाशेफ ऩािीर भशाभॊडऱाच्मा भाध्मभातनू 
स्लमॊयोजगायाच्मा वॊधी तनभाथण कयणे, कोऩडी प्रकयणातीर 
अत्माचाय रषात घेता वदय प्रकयण जरदगतीने न्मामारमात 
चारलनू वऩडीत भदशरेरा न्माम देण्माचा प्रमत्न कयणे, भयाठा 
वभाजाच्मा बालना रषात घेऊन ळावनान ेवरुू केरेल्मा मोजना 
ल त्मालयीर जनतचेी अवणायी प्रततकक्रमा वलचायात घेण्मात 
माली." 



 

 

दषा : अधाा-ताश चचाा – म.वळ.ऩ. ननयम ९२ अन्ळये (बठैकीच्या ऴळेटी) 
- 

  (१) डॉ.(श्रीमती) नीऱम गोऱ्षे, वळ.ऩ.श. 
   "ऩाटणकर चौक, जरीऩटका (जज.नागऩरू) येथीऱ 

बाऱशधुारगषृातून मऱेु ऩलून गेल्याबाबत" मा वलऴमालयीर 
डॉ.(श्रीभती) नीरभ गोऱशे, वल.ऩ.व. माॊचा तायाॊककत प्रश्न 
क्रभाॊक २३०३८ रा ददनाॊक २५ जुर,ै २०१६ योजी ददरेल्मा 
उत्तयातून उद्बलणाऱमा फाफीॊलय चचाथ उऩजस्थत कयतीर. 

  (२) श्री. अमरशशषं ऩंडडत, वळ.ऩ.श. 
   "बीड जजल््यातीऱ वळद्यतु अऩघातामध्ये मतृ्यमूखुी 

ऩडऱेल्यांच्या ळारशानंा आचथाक मदत देण्याबाबत" मा 
वलऴमालयीर श्री. अभयलवॊश ऩॊडडत ल इतय वल.ऩ.व. माॊचा 
तायाॊककत प्रश्न क्रभाॊक २२४४६ रा ददनाॊक १९ जुर,ै २०१६ योजी 
ददरेल्मा उत्तयातून उद्बलणाऱमा फाफीॊलय चचाथ उऩजस्थत कयतीर. 

 

  

 

 

वळधान भळन, 

नागऩरू, 
ददनाकं : ५ डडशेंबर, २०१६. 

उत्तमशशगं चव्षाण, 

शचचळ, 

मषाराष्ट्र वळधानऩररवद. 

 


