
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, वदनाांक १५ माचच, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 
 

दोन : शोक प्रस्ताि - 
 

    श्री.चांद्रकाांत खांडेराि देशमखु, माजी वि.स.स. याांच्या द:ुखद वनधनाबद्दल शोक 
प्रस्ताि. 
 
 

तीन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) वनयोजन मांत्री :  विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
वनयोजन विभागाचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय 
िर्षातील योजनातांगचत आवण योजनेत्तर 
योजनाांिरील िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 
 
 

  (२) सहकार, पणन ि 
िस्त्रोद्योग मांत्री 

:  विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभागाचा सन 
२०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील योजनातांगचत 
आवण योजनेत्तर योजनाांिरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभागहृासमोर ठेितील. 
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चार : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :  
 

 

   (वदनाांक १० माचच, २०१७ रोजी वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्र.१ ते ५)  
 

  (१) सिचश्री. भास्कर जाधि, अजय चौधरी, विजय औटी, सवुनल शशदे, सवुनल प्रभ,ु 
राजन साळिी, अॅड. भीमराि धोंडे, वि.स.स तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे िन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

"रत्नावगरी वजल्हयातील वचपळूण शहराच्या िेगिेगळया भागात वदनाांक ३० 
वडसेंबर, २०१६ ते ८ जानेिारी, २०१७ या कालािधीत अिैध तस्करीसाठी ३७ 
सोफासेटमध्ये कोट्यिधी रुपये शकमतीचे समुारे १४ टन रक्तचांदन लपविण्यात 
आल्याचे वनदशचनास येणे, त्यासाठी शहराजिळील वमरजोळी गािच्या हद्दीत पत्र्याची 
शेड उभारून रक्तचांदन लपिनू सोफासेट बनविण्याचा सरुु असलेला कारखाना, 
हा कारखाना गत काही िर्षांपासनू सरुू असल्याने अन्य राज्याांतून िाहनाांमधनू 
एिढया मोठया प्रमाणात रक्तचांदन आणले जात असताना एकदाही कारिाई न 
झाल्याने तपासणी नाक्याांिर होणाऱ्या तपासणीबाबत वनमाण झालेली शांका, 
दवक्षणेकडील राज्यातून आणण्यात आलेले रक्तचांदन स्थावनकाांच्या माध्यमातून 
समदु्र मागे परदेशात पाठविण्यात येणार असल्याचा व्यक्त होत असलेला सांशय, 
मखु्य सतु्रधाराचे नाि समजनूही िन विभाग तसेच पोलीस तपास यांत्रणाांना त्याचा 
शोध न लागणे, तसेच उरण,    र                       र     जेड     र 
     र                 र                                     
बनािाखाली            ण ,                      र          
र  र   ण     र                           र           र           
   र      र   ना                        ,     र           र,    
     र                                              ,     
               र    रण                                 
       र                             ण             ,      र          
   र   रण                    र     र                 र       
                     

 
  (२) सिचश्री. मनोहर भोईर, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमीन पटेल, 

अवमत देशमखु, अब् दलु सत्तार, अमर काळे, मो. आवरफ (नसीम) खान, सवुनल 
केदार, अब ु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
पयािरण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
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       "तळोजा औद्योवगक पवरसरातील कारखाने विघातक ि विर्षारी पाणी सोडून 
जलिाय ूप्रदरू्षण करीत असल्याने या पवरसरातील नागवरकाांच्या आरोग्यास धोका 
वनमाण झाल्याचे माहे फेब्रिुारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशचनास येणे, 
वसध्दीविनायक या मच्छी कारखान्यातील विर्षारी पाणी घोट ि कासाडी नदीच्या 
पात्रात सोडल्याने या कां पनीच्या पवरसरातील घोट, घोटचाल, भोईपाडा, देिीचा 
पाडा, तोंडरे, पेंधर, नािडे कॉलनी, तळोजा फेज १ ि तोंडरे इ. २५ गािातील 
नागवरकाांना आजाराची झालेली लागण, तसेच विवहरी ि बोअरिेलचे पाणी प्रदवूर्षत 
होणे, नदीतील मासळी नष्ट्ट होऊन शेतीचे होत असलेले नकुसान, पवरणामी तेथील 
पारांपावरक मच्च्छमार ि शेतकरी याांच्यािर आलेली उपासमारीची िेळ, याबाबत 
मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा याांनी वदनाांक २० फेब्रिुारी, २०१७ रोजी सांबांवधत 
कां पनीिर कारिाई करण्याची पत्राद्वारे मागणी करुनही याकडे शासनाने केलेले 
दलुचक्ष, तसेच सदर औद्योवगक िसाहतीमधील प्रदवुर्षत पाणी नािडा खाडीत 
सोडल्यामळेु नािडा ते खारघर कोपरा खाडीमधील खारफुटी नष्ट्ट होणे, मुांबई िेस्ट 
मनेॅजमेंट कां पनी रासायवनक प्रवक्रया करुन घातक जैविक कचऱ्याचे विघटन करीत 
असल्याने होणाऱ्या िाय ूदगंुधीमळेु नागरीकाांना कान, नाक, घसा ि डोळे याांच्या 
आजाराांची झालेली लागण, यासांदभात नागरीकाांनी तक्रार करुनही सांबांधीत 
कां पन्याांिर शासनाने कोणतीही कारिाई न करणे, पवरणामी नागरीकाांमध्ये 
पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि प्रवतवक्रया." 

 
  (३) सिचश्री. विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केदार, अमर काळे, 

अस्लम शेख, अमीन पटेल, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री. राहुल बोंदे्र, हर्षचिधचन 
सपकाळ, श्रीमती वनमचला गावित, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री. वनतेश राणे, शरद 
सोनािणे, कालीदास कोळांबकर, सरदार ताराशसह, वकसन कथोरे, सांदीप नाईक, 
वजतेंद्र आव्हाड, बळीराम वसरसकर, सांजय केळकर, शवशकाांत शशदे, जयांत पाटील, 
पथृ् िीराज चव्हाण, मो.आवरफ (नसीम) खान, अब् दलु सत्तार, शेख आवसफ शेख 
रशीद, अॅड. यशोमती ठाकूर, डॉ. पतांगराि कदम, श्री. सांग्राम थोपटे,        
श्रीमती वदवपका चव्हाण, सिचश्री. िैभि वपचड, सवुनल प्रभ,ु डॉ. राहूल पाटील, 
सिचश्री. हसन मशु्रीफ, वदलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरांग बरोरा, सवुनल 
शशदे, राजन साळिी, सांदीपानराि भमुरे, बाळासाहेब मरुकुटे, दत्तात्रय भरणे, 
राणाजगजीतशसह पाटील, विनायकराि जाधि-पाटील, अॅड. भीमराि धोंडे,     
ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे राज्य 
उत्पादन शलु्क मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
   "अहमदनगर वजल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या कॅन्टीनमध्ये बनािट दारू 
वनर्ममतीचा व्यिसाय सरुु असल्याचे वदनाांक १५ फेब्रिुारी, २०१७ रोजी वनदशचनास 
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येणे, वजल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कॅन्टीनमधील बनािट दारु सेिन केल्यामळेु 
पाांगरमल येथील दहा लोकाांचा झालेला मतृ्य,ु सदर वठकाणी पोलीसाांनी टाकलेल्या 
छाप्यात विविध कां पन्याांचे बचु, प्लाच्स्टक कव्हर, वरकाम्या बाटल्या, वथनर, 
चॉकलेटी फुड कलर असे बनािट दारु तयार करण्याचे सावहत्य जप्त करणे, गत 
अनेक िर्षापासनू वजल्हा रुग्णालयाच्या कॅन्टीनमध्ये िैद्यकीय अवधकारी ि 
पोवलसाांच्या सांगनमताने सदर बनािट दारु तयार करण्याचा व्यिसाय सरुु 
असल्यामळेु नागवरकाांमध्ये पसरलेली वभती, पवरणामी याची उच्चस्तरीय 
अवधकाऱ्याांमाफच त चौकशी करुन सांबांवधताांिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कराियाची कायचिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (४) डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री. वनतेश राणे, शरद सोनािणे, कालीदास कोळांबकर, 
सरदार ताराशसह, अमीन पटेल, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, पथृ् िीराज चव्हाण, अस्लम 
शेख, मो. आवरफ (नसीम) खान, प्रा. िर्षा गायकिाड, डॉ. सांतोर्ष टारफे,    
सिचश्री. विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, सांग्राम थोपटे, डॉ. पतांगराि कदम, 
श्रीमती वनमचला गावित, सिचश्री. सवुनल केदार, विजय औटी, सवुनल प्रभ,ु जयांत 
पाटील, शवशकाांत शशदे, हसन मशु्रीफ, राजन साळिी, सांजय पोतनीस, अजय 
चौधरी, अवजत पिार, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, सिचश्री. िैभि वपचड, 
राणाजगजीतशसह पाटील, अब ु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

      "चेंबरू (मुांबई) येथील सामावजक न्याय विभागामाफच त चालविण्यात येणा-या 
सांत एकनाथ मलुाांच्या िसवतगहृात विद्याथ्यांना देण्यात येणा-या आहारात पाल 
सापडल्याचे वदनाांक १२ फेब्रिुारी, २०१७ रोजी वनदशचनास येणे, िसवतगहृात 
परुविण्यात येणा-या जेिणात यापिूीही काचेचे तकुडे ि गोगलगाय आढळल्यामळेु 
िसवतगहृातील १५० विद्याथ्यांनी िसवतगहृ अधीक्षकाांकडे अन्न धान्याचा परुिठा 
करणाऱ्या कां त्राटदाराविरुध्द तक्रारी करुनही सांबांवधताांनी कोणतीच दखल न घेणे, 
सामावजक न्याय विभागाद्वारे कां त्राटदाराांना आलटून पालटून कां त्राटे देण्यात येत 
असल्याचा गांभीर आरोप चेंबरू येथील विद्याथ्यांनी करणे, झरुळ, उांदराच्या लेंड्या, 
काचेचे तकुडे ि खडे जेिणात सापडत असल्याने विद्याथ्यांनी शासनाकडे तक्रार 
करुनही कां त्राटदाराविरुध्द कोणतीच कारिाई न होणे, अजनूही िसवतगहृाांना 
भेसळयकु्त अन्नधान्याचा परुिठा होणे, पवरणामी िसवतगहृातील विद्याथ्यांमध्ये 
पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि प्रवतवक्रया." 

 
  (५) सिचश्री. हर्षचिधचन सपकाळ, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमीन 

पटेल, सवुनल केदार, अवमत देशमखु, अब् दलु सत्तार, अमर काळे, मो.आवरफ 
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(नसीम) खान, कुमारी प्रवणती शशदे, श्रीमती वनमचला गावित, प्रा. िर्षा गायकिाड,       
अॅड. यशोमती ठाकूर, श्री.राहुल बोंदे्र, प्रा. विरेंद्र जगताप, डॉ. सांतोर्ष टारफे, 
सिचश्री. जयांत पाटील, र         , शवशकाांत शशदे, श्रीमती वदवपका चव्हाण, 
सिचश्री. प्रदीप जाधि-नाईक, िैभि वपचड, डॉ. सतीश पाटील, श्री. सवुनल प्रभ,ु 
डॉ. राहूल पाटील, सिचश्री. हनमुांत डोळस, हसन मशु्रीफ, वदलीप िळसे-पाटील, 
अवजत पिार, पाांडुरांग बरोरा, सवुनल शशदे, एकनाथराि खडसे-पाटील, दत्तात्रय 
भरणे,    र         , अॅड. भीमराि धोंडे, सिचश्री. राजन साळिी, 
राणाजगजीतशसह पाटील, तान्हाजी मटुकुळे, अस्लम शेख, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे पणन मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :- 

  

      "र             र          उत्पादन           र                  
    र    त   र     र   र                   ,     -         र    
         र                                                   र    
 र   ,          र                                 र    ण           
                                   र   ,  र         र          र चे 
   ,          र              र                                   
           ता                            र       र       ण ,   र    
            र                                 र              
       र      र                                                
      ,   र                  ना               -          र    
     र                             र  र     र              
                र  र     र                                र ,      
र               ण ,          र     ण     ण                         
                र                 र                   र             
                           ,           त            र           ,         
            र                र  र     र                 र       
              वक्र  ." 

    
 

 

पाच : सन २०१६-२०१७ च्या परुिणी मागण्याांिर चचा ि मतदान (पवहला ि शेिटचा 
वदिस). 
 

 

   ( )            

   ( )                   

   (३) सािचजवनक बाांधकाम        



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

 

6 

   (४) उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग. 

   (५) ग्रामविकास ि जलसांधारण        

 
 

 (                                     ण     र           ण ) 
    र   (       )             ३         

 

सहा : शासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथच :- 
 

   (१) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती ि 
औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (२) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

 

   (३) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगच 
आयोग (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 

  (ब) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

  (१) (क)   र                            ३ ( ) ( )   ण    र    
                  ( )       सिचश्री. अमीन पटेल, हर्षचिधचन 
सपकाळ, राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील, 
जयांत पाटील, भास्कर जाधि, सांजय कदम, डॉ.सतीश पाटील, सिचश्री. 
वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहेब पाटील, सांवदप नाईक, अब ु
आझमी, जयदत्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, श्रीमती वदवपका चव्हाण, सिचश्री. 
विजय िडेट्टीिार, राणाजगवजतशसह पाटील, हनमुांत डोळस, राहुल मोटे, 
सरेुश लाड, हसन मशु्रीफ, पाांडुरांग बरोरा, वजतेंद्र आव्हाड,               
       - 

 

                   २०१७       र                  ३ – मुांबई 
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महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा)        , 
   ७         र     
 

   ( ) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
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   (ग)                                     श्री.पमप्रकाश उफच  बच्च ूकडू, 
                    :- 
 

          ७       र                          २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७        र                                   ५१           
                    र                               र 
 र                      र                   " 

 
 

   (घ)                                     श्री.अस्लम शेख,         
            :- 
 

          ७       र                          २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७        र                                   ४३           
                    र                               र 
 र                      र                   " 

 

   (ङ)                                     सिचश्री अमर काळे, सनुील 

केदार, विजय िडेट्टीिार,                     :- 
 

          ७       र                          २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७        र                                   ३६           
                    र                               र 
 र                      र                   " 

 
   (च)                                     श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

                    :- 
 

          ७       र                          २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७        र                                   ३५           
                    र                               र 
 र                      र                   " 
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   (छ)                                     श्री.हर्षचिधचन सपकाळ,         
            :- 
 

          ७       र                          २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७        र                                   १५           
                    र                               र 
 र                      र                   " 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
     

  (२) (क)   र                            ३ ( ) ( )   ण    र    
                  ( )       सिचश्री. अमीन पटेल, हर्षचिधचन 
सपकाळ, राधाकृष्ट्ण  विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील, 
जयांत पाटील, भास्कर जाधि, सांजय कदम, डॉ.सतीश पाटील, सिचश्री. 
वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहेब पाटील, सांवदप नाईक, अब ु
आझमी, जयदत्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, श्रीमती वदवपका चव्हाण, विजय 
िडेट्टीिार, राणाजगवजतशसह पाटील, हनमुांत डोळस, राहुल मोटे, सरेुश लाड, 
हसन मशु्रीफ, पाांडुरांग बरोरा, वजतेंद्र आव्हाड,                      - 

 

                    २०१७       र                  ५ – 
महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती 
(सधुारणा) अध्यादेश, २०१७         र     
 

   ( ) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आवण 
महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग)                                     श्री.पमप्रकाश उफच  बच्च ूकडू, 
                    :- 
 

          ७       र                          ३ – महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७        र                                   ५१ 
                              र                            
   र  र                      र                   " 

 
   (घ)                                     श्री.अस्लम शेख,         

            :- 
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          ७       र                          ३ – महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७        र                                   ४३ 
                              र                            
   र  र                      र                   " 

 
   (ङ)                                     सिचश्री. अमर काळे, सनुील 

केदार, विजय िडेट्टीिार, हर्षचिधचन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप,         
            :- 
 

          ७       र                          ३ – महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७        र                                   ३६ 
                              र                            
   र  र                      र                   " 

 
   (च)                                     श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

                    :- 
 

          ७       र                          ३ – महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७        र                                   ३५ 
                              र                            
   र  र                      र                   " 

    
 
 
 

 

विधान भिन,  
मुांबई,  
वदनाांक : १४ माचच, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
प्रधान सवचि,  

 महाराष्ट्र विधानसभा. 
  

 


