
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शवनिार, विनाांक १८ माचच, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 
 
 

 

एक : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये सामान्य प्रशासन विभागाची सि २०१५-
२०१६ या वित्तीय िर्षातील योजिातंर्भत आवि 
योजिेत्तर योजिांिरील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय (अविर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष खर्चार्चा 
तपशील सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) महसलू, मित ि 
पनुिचसन मांत्री 

:  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये महसलू ि िन विभागाचा सि २०१५-
२०१६ या वित्तीय िर्षातील योजिातंर्भत आवि 
योजिेत्तर योजिांिरील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय (अविर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष खर्चार्चा 
तपशील सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) कृवि मांत्री :  डॉ.बाळासाहेब सािंत कोकि कृवर्ष विद्यापीठ, 
दापोली यारं्चा सि २०११-२०१२ ि २०१२-२०१३ या 
िर्षांरे्च लेखा परीक्षि अहिाल ि िार्षर्षक लेखे 
सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 

       

 

िोन : औचित्यािे मदेु्द. 
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तीन : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :  
 

 

 

   (विनाांक १५ माचच २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशचविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र.१)  
 

  (१) सिचश्री. मनोहर भोईर, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमीन पटेल, 
अवमत िेशमखु, अब् िलु सतार, अमर काळे, मो. आवरफ (नसीम) खान, सवुनल 
केिार, अब ु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
पयािरण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "तळोजा औद्योवर्क पवरसरातील कारखािे विघातक ि विर्षारी पािी सोडूि जलिायू 
प्रदरू्षि करीत असल्यािे या पवरसरातील िार्वरकांच्या आरोग्यास धोका विमाि झाल्यारे्च 
माहे फेबु्रिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्याि विदशभिास येिे, वसध्दीवििायक या मच्छी 
कारखान्यातील विर्षारी पािी घोट ि कासाडी िदीच्या पात्रात सोडल्यािे या कंपिीच्या 
पवरसरातील घोट, घोटर्चाल, र्ोईपाडा, देिीर्चा पाडा, तोंडरे, पेंधर, िािडे कॉलिी, तळोजा 
फेज १ ि तोंडरे इ. २५ र्ािातील िार्वरकांिा आजारार्ची झालेली लार्ि, तसेर्च विवहरी ि 
बोअरिेलरे्च पािी प्रदवूर्षत होिे, िदीतील मासळी िष्ट्ट होऊि शेतीरे्च होत असलेले 
िुकसाि, पवरिामी तेथील पारंपावरक मच्च्छमार ि शेतकरी यांच्यािर आलेली 
उपासमारीर्ची िेळ, याबाबत मा.विरोधी पक्षिेता, विधािसर्ा यांिी वदिांक २० फेबु्रिारी, 
२०१७ रोजी संबंवधत कंपिीिर कारिाई करण्यार्ची पत्राद्वारे मार्िी करुिही याकडे 
शासिािे केलेले दलुभक्ष, तसेर्च सदर औद्योवर्क िसाहतीमधील प्रदवुर्षत पािी िािडा 
खाडीत सोडल्यामुळे िािडा ते खारघर कोपरा खाडीमधील खारफुटी िष्ट्ट होिे, मंुबई िेस्ट 
मॅिेजमेंट कंपिी रासायविक प्रविया करुि घातक जैविक कर्चऱ्यारे्च विघटि करीत 
असल्यािे होिाऱ्या िायू दरंु्धीमुळे िार्रीकांिा काि, िाक, घसा ि डोळे यांच्या 
आजारांर्ची झालेली लार्ि, यासंदर्ात िार्रीकांिी तिार करुिही संबंधीत कंपन्यांिर 
शासिािे कोितीही कारिाई ि करिे, पवरिामी िार्रीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, 
याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतविया." 
 

   (विनाांक १७ माचच २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशचविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्र.२ ते ४) 
 

  (२) सिचश्री. विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, 
अस्लम शेख, अमीन पटेल, डॉ. सांतोि टारफे, सिचश्री. राहुल बोंदे्र, हिचिधचन 
सपकाळ, श्रीमती वनमचला गावित, प्रा. ििा गायकिाड, सिचश्री. वनतेश राणे, शरि 
सोनािणे, कालीिास कोळांबकर, सरिार ताराससह, वकसन कथोरे, सांिीप नाईक, 
वजतेंद्र आव्हाड, बळीराम  वसरसकर, सांजय केळकर, शवशकाांत सशिे, जयांत पाटील, 
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पथृ् िीराज  चव्हाण, मो.आवरफ (नसीम) खान, अब् िलु सतार, शेख आवसफ शेख 
रशीि, अॅड. यशोमती ठाकूर, डॉ. पतांगराि किम, श्री. सांग्राम थोपटे,        
श्रीमती विवपका चव्हाण, सिचश्री. िैभि वपचड, सवुनल प्रभ,ु डॉ. राहुल पाटील, 
सिचश्री. हसन मशु्रीफ, विलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरांग बरोरा, सवुनल 
सशिे, राजन  साळिी, सांिीपानराि भमुरे, बाळासाहेब मरुकुटे, ितात्रय भरणे, 
राणाजगजीतससह पाटील, विनायकराि जाधि-पाटील, अॅड. भीमराि धोंडे,      
ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे राज्य 
उत्तपािन शलु्क मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

     "अहमदिर्र वजल्हा सामान्य रूग्िालयाच्या कॅन्टीिमध्ये बिािट दारू विर्षमतीर्चा 
व्यिसाय सुरु असल्यारे्च वदिांक १५ फेबु्रिारी, २०१७ रोजी विदशभिास येिे, वजल्हा 
सामान्य रुग्िालयाच्या कॅन्टीिमधील बिािट दारु सेिि केल्यामुळे पांर्रमल येथील दहा 
लोकांर्चा झालेला मृत्यु, सदर वठकािी पोलीसांिी टाकलेल्या छाप्यात विविध कंपन्यांरे्च 
बुर्च, प्लाच्स्टक कव्हर, वरकाम्या बाटल्या, वथिर, र्चॉकलेटी फुड कलर असे बिािट दारु 
तयार करण्यारे्च सावहत्य जप्त करिे, र्त अिेक िर्षापासूि वजल्हा रुग्िालयाच्या 
कॅन्टीिमध्ये िैद्यकीय अवधकारी ि पोवलसांच्या संर्िमतािे सदर बिािट दारु तयार 
करण्यार्चा व्यिसाय सुरु असल्यामुळे िार्वरकांमध्ये पसरलेली वर्ती, पवरिामी यार्ची 
उच्र्चस्तरीय अवधकाऱ्यांमाफभ त र्चौकशी करुि संबंवधतांिर कारिाई करण्याबाबत शासिािे 
कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतविया." 
 

  (३) डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री. वनतेश राणे, शरि सोनािणे, कालीिास कोळांबकर, 
सरिार ताराससह, अमीन पटेल, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, पथृ् िीराज चव्हाण, अस्लम 
शेख, मो. आवरफ (नसीम) खान, प्रा. ििा गायकिाड, डॉ. सांतोि टारफे,     
सिचश्री. विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, सांग्राम थोपटे, डॉ. पतांगराि किम, 
श्रीमती वनमचला गावित, सिचश्री. सवुनल केिार, विजय औटी, सवुनल प्रभ,ु जयांत 
पाटील, शवशकाांत सशिे, हसन मशु्रीफ, राजन साळिी, सांजय पोतनीस, अजय 
चौधरी, अवजत पिार, श्रीमती मवनिा चौधरी, सिचश्री. िैभि वपचड, 
राणाजगजीतससह पाटील, अब ु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

      "र्चेंबूर (मंुबई) येथील सामावजक न्याय विर्ार्ामाफभ त र्चालविण्यात येिा-या संत 
एकिाथ मुलांच्या िसवतर्ृहात विद्यार्थ्यांिा देण्यात येिा-या आहारात पाल सापडल्यारे्च 
वदिांक १२ फेबु्रिारी, २०१७ रोजी विदशभिास येिे, िसवतर्ृहात पुरविण्यात येिा-या 
जेििात यापूिीही कारे्चरे्च तुकडे ि र्ोर्लर्ाय आढळल्यामुळे िसवतरृ्हातील १५० 
विद्यार्थ्यांिी िसवतर्ृह अधीक्षकांकडे अन्न धान्यार्चा पुरिठा करिाऱ्या कंत्राटदाराविरुध्द 
तिारी करुिही संबंवधतांिी कोितीर्च दखल ि घेिे, सामावजक न्याय विर्ार्ाद्वारे 
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कंत्राटदारांिा आलटूि पालटूि कंत्राटे देण्यात येत असल्यार्चा रं्र्ीर आरोप र्चेंबूर येथील 
विद्यार्थ्यांिी करिे, झुरळ, उंदराच्या लेंड्या, कारे्चरे्च तुकडे ि खडे जेििात सापडत 
असल्यािे विद्यार्थ्यांिी शासिाकडे तिार करुिही कंत्राटदाराविरुध्द कोितीर्च कारिाई ि 
होिे, अजूिही िसवतर्ृहांिा रे्सळयुक्त अन्नधान्यार्चा पुरिठा होिे, पवरिामी 
िसवतर्ृहातील विद्यार्थ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही 
ि प्रवतविया." 
 
 

  (४) सिचश्री. हिचिधचन सपकाळ, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमीन पटेल, 
सवुनल केिार, अवमत िेशमखु, अब् िलु सतार, अमर काळे, मो.आवरफ (नसीम) 
खान, कुमारी प्रवणती सशिे, श्रीमती वनमचला गावित, प्रा. ििा गायकिाड,        
अॅड. यशोमती ठाकूर, श्री. राहुल बोंदे्र, प्रा. विरेंद्र जगताप, डॉ. सांतोि टारफे,   
सिचश्री. जयांत पाटील, राजेश टोपे, शवशकाांत सशिे, श्रीमती विवपका चव्हाण,  
सिचश्री. प्रिीप जाधि-नाईक, िैभि वपचड, डॉ. सतीश पाटील, सिचश्री. सवुनल प्रभ,ु 
वकशोर पाटील, डॉ. राहुल पाटील, सिचश्री. हनमुांत डोळस, हसन मशु्रीफ, विलीप 
िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरांग बरोरा, सवुनल सशिे, एकनाथराि खडसे-
पाटील, ितात्रय भरणे, ज्ञानराज िौगलुे अॅड. भीमराि धोंडे, सिचश्री. राजन  
साळिी, राणाजगजीतससह पाटील, तान्हाजी  मटुकुळे, अस्लम शेख, त्र्यांबक वभसे, 
प्रतापराि पाटील-वचखलीकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तिाच्या 
बाबीकडे पणन मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :- 
  

      "राज्यात यंदा तुरीरे्च वििमी उत्पादि झाल्यािे तुरीर्ची आिक सुरु होतार्च बाजारपेठेत 
तुरीरे्च दर घसरण्यार्ची झालेली सुरुिात, शेतक-यांिा आधाररू्त ककमतीिुसार र्ाि 
वमळािा यासाठी िाफेडच्या माध्यमातूि सुरु केलेली तुरीर्ची खरेदी, एकीकडे तुरीर्ची आिक 
असतांिा प्रशासिािे पुिभ तयारी म्हिूि पोत्यार्ची व्यिस्था ि केल्यािे थांबविण्यात आलेली 
खरेदी, खरेदी कें द्रािर पडलेले तुरीरे्च ढीर्, शासिािे खरेदी केलेल्या तुरीच्या रु्चकाऱ्यार्ची 
ककमत २२ कोटी ४५ लाख रुपये असूि आतापयंत केिळ साडेआठ कोटीरे्च रु्चकारे अदा 
करण्यात येिे, तुरीर्चा हमीर्ाि ५ हजार ५० रुपये असतांिा शेतकऱ्यांिा ४ हजार १०० 
रुपये प्रवत क्क्िटल दरािे तुर विकािी लार्त असल्यािे शेतकऱ्यांरे्च होत असलेले आर्षथक 
िुकसाि, तुरीर्ची आिक िाढत असतांिा शेतकऱ्यांिा दोि-दोि वदिस खरेदी कें द्रािर 
थांबूि सुध्दा शेतकऱ्यांकडूि तुर खरेदी करण्याऐिजी खाजर्ी व्यापाऱ्यांकडूि तुर खरेदी 
करण्यात येत असल्यारे्च वदिांक ७ फेबु्रिारी, २०१७ रोजी विदशभिास येिे, अद्यापही तूर 
संपूिभ प्रमािात वििी झालेली िसल्यामुळे िाईलाजास्ति कमी दरात व्यापाऱ्यांिा तुर 
विकण्यार्ची शेतकऱ्यांिर आलेली िेळ ि त्याकडे शासिारे्च झालेले दलुभक्ष, त्यामुळे 
शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, त्यामुळे हमी र्ािािुसार शेतकऱ्यांकडूि तूर खरेदी 
करण्याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतविया." 
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चार : शासकीय विधेयक : 
 

 

   विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

   (क) सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्िनाथ कराड 

एमआयटी विश्िशाांती विद्यापीठ विधेयक, २०१६. 
 

   (ख) चिधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचिण्याबाबत श्री.अवमत झनक, चि.स.स. 
यांिा प्रस्ताि :- 
 

   "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्ििाथ 

कराड एमआयटी विश्िशांती विद्यापीठ विधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (र्) चिधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचिण्याबाबत प्रा. विरेंद्र जगताप, चि.स.स. 

यांिा प्रस्ताि :- 
 

   "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्ििाथ 

कराड एमआयटी विश्िशांती विद्यापीठ विधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) चिधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचिण्याबाबत श्री.हिचिधचन सपकाळ, चि.स.स. 

यांिा प्रस्ताि :- 
 

   "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्ििाथ 

कराड एमआयटी विश्िशांती विद्यापीठ विधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ११ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

     
 
 

 

 
 

 
 

  (दपुारी २-०० िाजता) 
 

 
 

 
 

 
 

पाच :  चित्त मंत्री  :  सन २०१७-२०१८ िा अर्थसंकल्प सादर करतील. 

       
 
 
 
 

 

 

विधान भिन,  
मंुबई,  
वदिांक : १७ मार्चभ, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
प्रधाि सवर्चि,  

 महाराष्ट्र विधािसर्ा. 
  


