महाराष्ट्र विधानसभा
वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिार, वदनाांक १० माचच, २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तरे .

दोन

:

शोक प्रस्ताि श्री.चांद्रकाांत खां डेराि दे शमुख, माजी वि.स.स. याांच्या दु:खद वनधनाबद्दल शोक
प्रस्ताि.

तीन

चार

:

:

कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) वनयोजन मां त्री

:

विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमां डळे आदे श, २०११ मधील खां ड ८ अन्िये
वनयोजन विभागाचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय
िर्षातील
योजनातांगचत
आवण
योजने त्तर
योजनाांिरील िैधावनक विकास मां डळवनहाय
(अविभाज्य भागासह) प्र्य्ष  खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे ितील.

(२) सांसदीय कायच मां त्री

:

विधानसभेच्या सन २०१६ च्या चौथ्या (वहिाळी)
अवधिेशनात वदनाांक ५ वडसेंबर, २०१६ ते वदनाांक
१७ वडसेंबर, २०१६ या कालािधीत मा.मां त्री/
मा.राज्यमां त्री महोदयाांनी विधानसभा सभागृहात
वदलेल्या एकू ण १९३ आश्िासनाांची यादी तसेच
सन २०१६ चे चौथे (वहिाळी) अवधिेशन सांस्थवगत
झाल्यानांतर आतापयं त पूतचता करण्यात आलेल्या
एकू ण १५३ आश्िासनाांच्या वििरणपत्राांची यादी
सभागृहासमोर ठे ितील.

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).
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ल्ष िेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(वदनाांक ९ माचच २०१७ रोजी वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात
आलेल्या परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या ल्ष िेधी सूचना क्र.१ ते ३)
(१)

सिचश्री भास्कर जाधि, अजय चौधरी, विजय औटी, सुवनल शशदे , सुवनल प्रभू,
राजन साळिी, अॅड. भीमराि धोंडे , वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक मह््िाच्या
बाबीकडे िन मां त्र्याचे ल्ष  िेधतील :"र्नावगरी वजल्हयातील वचपळूण शहराच्या िेगिेगळया भागात वदनाांक ३०
वडसेंबर, २०१६ ते ८ जानेिारी, २०१७ या कालािधीत अिैध तस्करीसाठी ३७
सोफासेटमध्ये कोट्यिधी रुपये शकमतीचे सुमारे १४ टन रक्तचांदन लपविण्यात
आल्याचे वनदशचनास ये णे, ्यासाठी शहराजिळील वमरजोळी गािच्या हद्दीत पत्र्याची
शेड उभारून रक्तचां दन लपिून सोफासेट बनविण्याचा सुरु असले ला कारखाना,
हा कारखाना गत काही िर्षांपासून सुरू असल्याने अन्य राज्याांतून िाहनाांमधून
एिढया मोठया प्रमाणात रक्तचांदन आणले जात असताना एकदाही कारिाई न
झाल्याने तपासणी नाक्याांिर होणाऱ्या तपासणीबाबत वनमाण झालेली शांका,
दव्ष णेकडील राज्यातून आणण्यात आलेले रक्तचांदन स्थावनकाांच्या माध्यमातून
समुद्र मागे परदे शात पाठविण्यात ये णार असल्याचा व्यक्त होत असलेला सांशय,
मुख्य सुत्रधाराचे नाि समजूनही िन विभाग तसेच पोलीस तपास यां त्रणाांना ्याचा
शोध न लागणे, तसेच
जेड
बनािाखाली
ना

(२)

सिचश्री. मनोहर भोईर, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय िडे ट्टीिार, अमीन पटे ल,
अवमत दे शमुख, अब्दुल सत्तार, अमर काळे , मो. आवरफ (नसीम) खान, सुवनल
केदार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक मह््िाच्या बाबीकडे पयािरण मां त्र्याचे
ल्ष  िेधतील :-
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"तळोजा औद्योवगक पवरसरातील कारखाने विघातक ि विर्षारी पाणी
सोडू न जलिायू प्रदूर्षण करीत असल्याने या पवरसरातील नागवरकाांच्या आरोग्यास
धोका वनमाण झाल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा ्यादरम्यान वनदशचनास ये णे,
वसध्दीविनायक या मच्च्छ कारखान्यातील विर्षारी पाणी घोट ि कासाडी नदीच्या
पात्रात सोडल्याने या कांपनीच्या पवरसरातील घोट, घोटचाल, भोईपाडा, दे िीचा
पाडा, तोंडरे , पेंधर, नािडे कॉलनी, तळोजा फेज १ ि तोंडरे इ. २५ गािातील
नागवरकाांना आजाराची झालेली लागण, तसेच विवहरी ि बोअरिेलचे पाणी प्रदूवर्षत
होणे, नदीतील मासळी नष्ट्ट होऊन शेतीचे होत असलेले नुकसान, पवरणामी तेथील
पारां पावरक मच्च्छमार ि शे तकरी याांच्यािर आलेली उपासमारीची िेळ , याबाबत
मा.विरोधी प्ष नेता विधानसभा याांनी वदनाांक २० फेब्रुिारी, २०१७ रोजी सांबांवधत
कांपनीिर कारिाई करण्याची पत्राद्वारे मागणी करुनही याकडे शासनाने केलेले
दुलच्ष , तसेच सदर औद्योवगक िसाहतीमधील प्रदुवर्षत पाणी नािडा खाडीत
सोडल्यामुळे नािडा ते खारघर कोपरा खाडीमधील खारफुटी नष्ट्ट होणे, मुांबई िेस्ट
मॅनेजमें ट कांपनी रासायवनक प्रवक्रया करुन घातक जैविक कचऱ्याचे विघटन करीत
असल्याने होणाऱ्या िायू दुगंधीमुळे नागरीकाांना कान, नाक, घसा ि डोळे याांच्या
आजाराांची झालेली लागण, यासांदभात नागरीकाांनी तक्रार करुनही सांबांधीत
कांपन्याांिर शासनाने कोणतीही कारिाई न करणे, पवरणामी नागरीकाांमध्ये
पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची कायच िाही ि प्रवतवक्रया."
(३)

सिचश्री. विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुवनल केदार, अमर काळे ,
अस्लम शेख, अमीन पटे ल, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री. राहुल बोंद्रे, हर्षच िधच न
सपकाळ, श्रीमती वनमच ला गावित, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री.वनतेश राणे, शरद
सोनािणे, कालीदास कोळां बकर, सरदार ताराशसह, वकसन कथोरे , सांदीप नाईक,
वजतेंद्र आव्हाड, बळीराम वसरसकर, सांजय केळकर, शवशकाांत शशदे , जयां त पाटील,
पृथ्िीराज चव्हाण, मो.आवरफ (नसीम) खान, अब्दुल सत्तार , शेख आवसफ शेख
रशीद, अॅड. यशोमती ठाकू र, डॉ. पतांगराि कदम, श्री. सांग्राम थोपटे ,
श्रीमती वदवपका चव्हाण, सिचश्री. िैभि वपचड, सुवनल प्रभू, डॉ. राहू ल पाटील,
सिचश्री. हसन मुश्रीफ, वदलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरां ग बरोरा, सुवनल
शशदे , राजन साळिी, सांदीपानराि भुमरे , बाळासाहे ब मुरकुटे , दत्तात्रय भरणे,
राणाजगजीतशसह पाटील, विनायकराि जाधि-पाटील, अॅड. भीमराि धोंडे ,
श्री.राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक मह््िाच्या बाबीकडे राज्य
उ्पादन शुल्क मां त्र्याचे ल्ष  िेधतील :"अहमदनगर वजल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या कॅ न्टीनमध्ये बनािट दारू
वनर्ममतीचा व्यिसाय सुरु असल्याचे वदनाांक १५ फेब्रुिारी, २०१७ रोजी वनदशचनास
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ये णे, वजल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कॅ न्टीनमधील बनािट दारु सेिन केल्यामुळे
पाांगरमल ये थील दहा लोकाांचा झालेला मृ्यु, सदर वठकाणी पोलीसाांनी टाकलेल्या
छाप्यात विविध कांपन्याांचे बुच, प्लाच्स्टक कव्हर, वरकाम्या बाटल्या, वथनर,
चॉकलेटी फुड कलर असे बनािट दारु तयार करण्याचे सावह्य जप्त करणे, गत
अनेक िर्षापासून वजल्हा रुग्णालयाच्या कॅ न्टीनमध्ये िैद्यकीय अवधकारी ि
पोवलसाांच्या सांगनमताने सदर बनािट दारु तयार करण्याचा व्यिसाय सुरु
असल्यामुळे नागवरकाांमध्ये पसरलेली वभती, पवरणामी याची उच्चस्तरीय
अवधकाऱ्याांमाफचत चौकशी करुन सांबांवधताांिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
कराियाची कायच िाही ि प्रवतवक्रया."
(४)

डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री. वनतेश राणे, शरद सोनािणे, कालीदास कोळां बकर,
सरदार ताराशसह, अमीन पटे ल, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, पृथ्िीराज चव्हाण, अस्लम
शेख, मो. आवरफ (नसीम) खान, प्रा. िर्षा गायकिाड, डॉ. सांतोर्ष टारफे,
सिचश्री. विजय िडे ट्टीिार, बाळासाहे ब थोरात, सांग्राम थोपटे , डॉ. पतांगराि कदम,
श्रीमती वनमच ला गावित, सिचश्री. सुवनल केदार, विजय औटी, सुवनल प्रभू, जयां त
पाटील, शवशकाांत शशदे , हसन मुश्रीफ, राजन साळिी, सांजय पोतनीस, अजय
चौधरी, अवजत पिार, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, सिचश्री. िैभि वपचड,
राणाजगजीतशसह पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक मह््िाच्या बाबीकडे
सामावजक न्याय मां त्र्याचे ल्ष  िेधतील:"चेंबरू (मुांबई) ये थील सामावजक न्याय विभागामाफचत चालविण्यात
ये णा-या सांत एकनाथ मुलाांच्या िसवतगृहात विद्याथ्यांना दे ण्यात ये णा-या आहारात
पाल सापडल्याचे वदनाांक १२ फेब्रुिारी, २०१७ रोजी वनदशचनास ये णे, िसवतगृहात
पुरविण्यात ये णा-या जे िणात यापूिीही काचेचे तुकडे ि गोगलगाय आढळल्यामुळे
िसवतगृहातील १५० विद्याथ्यांनी िसवतगृह अधी्ष काांकडे अन्न धान्याचा पुरिठा
करणाऱ्या कांत्राटदाराविरुध्द तक्रारी करुनही सांबांवधताांनी कोणतीच दखल न घे णे,
सामावजक न्याय विभागाद्वारे कांत्राटदाराांना आलटू न पालटू न कांत्राटे दे ण्यात ये त
असल्याचा गांभीर आरोप चेंबरू ये थील विद्याथ्यांनी करणे, झुरळ, उां दराच्या लेंड्या,
काचेचे तुकडे ि खडे जेिणात सापडत असल्याने विद्याथ्यांनी शासनाकडे तक्रार
करुनही कांत्राटदाराविरुध्द कोणतीच कारिाई न होणे , अजूनही िसवतगृहाांना
भेसळयुक्त अन्नधान्याचा पुरिठा होणे , पवरणामी िसवतगृहातील विद्याथ्यांमध्ये
पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची कायच िाही ि प्रवतवक्रया."

(५)

सिचश्री. हर्षचिधच न सपकाळ, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय िडे ट्टीिार, अमीन पटे ल,
सुवनल केदार, अवमत दे शमुख, अब्दुल सत्तार, अमर काळे , मो.आवरफ (नसीम)
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खान, कुमारी प्रवणती शशदे , श्रीमती वनमच ला गावित, प्रा. िर्षा गायकिाड,
अॅड. यशोमती ठाकू र, श्री.राहुल बोंद्रे, प्रा. विरें द्र जगताप, डॉ. सांतोर्ष टारफे,
सिचश्री. जयां त पाटील,
, शवशकाांत शशदे , श्रीमती वदवपका चव्हाण,
सिचश्री. प्रदीप जाधि-नाईक, िैभि वपचड, डॉ. सतीश पाटील, श्री. सुवनल प्रभू,
डॉ. राहू ल पाटील, सिचश्री. हनुमांत डोळस, हसन मुश्रीफ, वदलीप िळसे-पाटील,
अवजत पिार, पाांडुरां ग बरोरा, सुवनल शशदे , एकनाथराि खडसे-पाटील, दत्तात्रय
भरणे, ज्ञानराज चौगुले, अॅड.भीमराि धोंडे , सिचश्री. राजन साळिी,
राणाजगजीतशसह पाटील, तान्हाजी मुटकुळे , वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
मह्िाच्या बाबीकडे पणन मां त्र्याांचे ल्ष  िेधतील :"

उ्पादन
त

,

-

,
,

चे

,
ता

,

,

ना

,

,
,

,

वक्र ."
सहा

:

राज्यपालाांच्या अवभभार्षणािर चचा (दुसरा ि शे िटचा वदिस).

सात

:

शासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथच :(१)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
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महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती ि
औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(२)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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(ब) विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे :(१)

(क)

३ ( ) ( )
( )
सिचश्री. अमीन पटे ल, हर्षचिधच न
सपकाळ, राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील,
जयां त पाटील, भास्कर जाधि, सांजय कदम, डॉ.सतीश पाटील, सिचश्री.
वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहे ब पाटील, सांवदप नाईक, अबु
आझमी, जयदत्त ्ष ीरसागर, राजेश टोपे, श्रीमती वदवपका चव्हाण, सिचश्री.
विजय िडे ट्टीिार, राणाजगवजतशसह पाटील, हनुमांत डोळस, राहुल मोटे ,
सुरेश लाड, हसन मुश्रीफ, पाांडुरां ग बरोरा, वजतेंद्र आव्हाड,
२०१७
३ – मुांबई
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा)
,
७

( ) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक २ - मुांबई महानगरपावलका
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(ग)
:-

श्री.ओमप्रकाश उफच बच्चू कडू ,

७
२ – मुांबई
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक,
२०१७
५१
"
(घ)

श्री.अस्लम शेख,
:७
२ – मुांबई
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक,
२०१७
४३
"
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सिचश्री अमर काळे , सुनील
:-

७
२ – मुांबई
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक,
२०१७
३६
"
(च)

श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
:७
२ – मुांबई
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक,
२०१७
३५
"

(छ)

श्री.हर्षच िधच न सपकाळ,
:७
२ – मुांबई
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक,
२०१७
१५

"
-----------------------------------------------------------------------------------

(२)

(क)

३ ( ) ( )
( )
सिचश्री. अमीन पटे ल, हर्षचिधच न
सपकाळ, राधाकृ ष्ट्ण
विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील,
जयां त पाटील, भास्कर जाधि, सांजय कदम, डॉ.सतीश पाटील, सिचश्री.
वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहे ब पाटील, सांवदप नाईक, अबु
आझमी, जयदत्त ्ष ीरसागर, राजेश टोपे , श्रीमती वदवपका चव्हाण, विजय
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िडे ट्टीिार, राणाजगवजतशसह पाटील, हनुमांत डोळस, राहुल मोटे , सुरेश लाड,
हसन मुश्रीफ, पाांडुरां ग बरोरा, वजतेंद्र आव्हाड,
२०१७
५ –
महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती
(सुधारणा) अध्यादे श, २०१७
( ) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आवण
महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(ग)
:-

श्री.ओमप्रकाश उफच बच्चू कडू ,

७
३ – महाराष्ट्र
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सुधारणा)
विधे यक, २०१७
५१
"
(घ)

श्री.अस्लम शेख,
:७
३ – महाराष्ट्र
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सुधारणा)
विधे यक, २०१७
४३
"

(ङ)
केदार, विजय िडे ट्टीिार,

सिचश्री अमर काळे , सुनील
:-

७
३ – महाराष्ट्र
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सुधारणा)
विधे यक, २०१७
३६
"
(च)

श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
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:७
३ – महाराष्ट्र
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सुधारणा)
विधे यक, २०१७
३५
"
(छ)

श्री. हर्षच िधच न सपकाळ,
:७
३ – महाराष्ट्र
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सुधारणा)
विधे यक, २०१७
१५
"

(
आठ

:

/

)

यक :-

सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५ - महाराष्ट्र अनुसवू चत जाती, अनुसवू चत
जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेर्ष मागासिगच
जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे ि ्याच्या पडताळणीचे विवनयमन (सुधारणा)
विधे यक, २०१७ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

नऊ

:

(

) :-

(सदरहू ठराि बॅलटद्वारा ठरविण्यात आलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार दशच विण्यात
आले आहे त.) (क्रमाांक १ ते ३)
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( ) श्री.वनतेश राणे, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ९४

वकल्ल्याांचे

(२)

, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २००
"

(३) श्री.अजय चौधरी, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २८

विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : ९ माचच, २०१७

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

