महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
बुधिार, विनाांक २२ माचच, २०१७
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयं त)

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(विनाांक १५ माचच, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्चविण्यात
आलेली परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्र. १)
(१)

सिचश्री. भास्कर जाधि, अजय चौधरी, विजय औटी, सुवनल शर्िे , सुवनल प्रभु,
राजन साळिी, अॅड. भीमराि धोंडे , वि.स.स तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे िन मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"रत्नागिरी गिल्हयातील गिपळू ण शहराच्या वेिवेिळया भािात गिनाांक ३०
गिसेंबर, २०१६ ते ८ िानेवारी, २०१७ या कालावधीत अवैध तस्करीसाठी ३७
सोफासेटमध्ये कोट्यवधी रुपये ककमतीिे सुमारे १४ टन रक्तिांिन लपगवण्यात आल्यािे
गनिशशनास येणे, त्यासाठी शहरािवळील गमरिोळी िावच्या हद्दीत पत्र्यािी शेि उभारून
रक्तिांिन लपवून सोफासेट बनगवण्यािा सुरु असले ला कारखाना, हा कारखाना ित काही
वर्षांपासून सुरू असल्याने अन्य राजयाांतून वाहनाांमधून एवढया मोठया प्रमाणात रक्तिांिन
आणले िात असताना एकिाही कारवाई न झाल्याने तपासणी नाक्याांवर होणाऱ्या
तपासणीबाबत गनमाण झालेली शांका, िगिणेकिील राजयातून आणण्यात आलेले
रक्तिांिन स्थागनकाांच्या माध्यमातून समुद्र मािे परिे शात पाठगवण्यात येणार असल्यािा
व्यक्त होत असलेला सांशय, मुख्य सुत्रधारािे नाव समिूनही वन गवभाि तसेि पोलीस
तपास यांत्रणाांना त्यािा शोध न लािणे , तसेि उरण, जि.रायगड येथील िेएनपीटी बंदरातील
िेिब्ल्युआर कंटे नर गोदामात बेकायदा रक्तचंदनाचा साठा मुलतानी माती अस्याच्या
बनावाखाली लपजिण्यात येणे, कोट्यिधी रुपये ककमतीच्या रक्तचंदनाची रािरोसपणे
तस्करी होत असतांनाही पोलीस ि डीआरए जिभागाला रक्तचंदनाच्या तस्करीतील
आरोपींना पकडण्यात येत असलेले अपयश, नागजरकांमध्ये तस्कर, िन अजधकारी ि
पोलीस यांचे आर्थथक संगनमत अस्याचा िाढता संशय, असे असतानाही या तस्करी
प्रकरणाचा तपास अचानक थांबजिण्यात आ्याने गुन्हे गारांना शासनाने अभय जद्याची
जनमाण झालेली भािना, अिैध रक्तचंदनाची तस्करी करणाऱयांजिरुध्द तात्काळ क कारिा
करण्याबाबत शासनाने कराियाची काययिाही ि प्रजतजिया."
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(विनाांक १८ माचच, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्चविण्यात
आलेल्या परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना क्र. २ ि ३)
(२)

सिचश्री. विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विेे -पाटील, सुवनल केिार, अमर काळे ,
अस्लम र्ेे, अमीन पटे ल, डॉ. सांतोष टारफे, सिचश्री. राहुल बोंद्रे, हषच िधच न
सपकाळ, श्रीमती वनमच ला गावित, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री.वनतेर् राणे, र्रि
सोनािणे, कालीिास कोळां बकर, सरिार ताराशसह, वकसन कथोरे , सांिीप नाईक,
वजतेंद्र आव्हाड, बळीराम वसरसकर, सांजय केळकर, र्वर्काांत शर्िे , जयां त पाटील,
पृथ्िीराज चव्हाण, मो.आवरफ (नसीम) ेान, अब्िुल सतार, र्ेे आवसफ र्ेे
रर्ीि, अॅड. यर्ोमती ठाकू र, डॉ. पतांगराि किम, श्री. सांग्राम थोपटे ,
श्रीमती विवपका चव्हाण, सिचश्री. िैभि वपचड, सुवनल प्रभु, डॉ. राहू ल पाटील,
सिचश्री. हसन मुश्रीफ, विलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरां ग बरोरा, सुवनल
शर्िे , राजन साळिी, सांिीपानराि भुमरे , बाळासाहे ब मुरकुटे , ितात्रय भरणे,
राणाजगजीतशसह पाटील, विनायकराि जाधि-पाटील, अॅड. भीमराि धोंडे ,
ॲड. राहुल कुल, श्री. सांतोष िानिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे राज्य उत्तपािन र्ुल्क मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"अहमिनिर गिल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या कॅन्टीनमध्ये बनावट िारू गनर्ममतीिा
व्यवसाय सुरु असल्यािे गिनाांक १५ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी गनिशशनास येणे, गिल्हा
सामान्य रुग्णालयाच्या कॅन्टीनमधील बनावट िारु सेवन केल्यामुळे पाांिरमल येथील िहा
लोकाांिा झालेला मृत्यु, सिर गठकाणी पोलीसाांनी टाकलेल्या छाप्यात गवगवध कांपन्याांिे
बुि, प्लास्स्टक कव्हर, गरकाम्या बाटल्या, गथनर, िॉकलेटी फुि कलर असे बनावट िारु
तयार करण्यािे सागहत्य िप्त करणे , ित अने क वर्षापासून गिल्हा रुग्णालयाच्या
कॅन्टीनमध्ये वैद्यकीय अगधकारी व पोगलसाांच्या सांिनमताने सिर बनावट िारु तयार
करण्यािा व्यवसाय सुरु असल्यामुळे नािगरकाांमध्ये पसरले ली गभती, पगरणामी यािी
उच्िस्तरीय अगधकाऱ्याांमाफशत िौकशी करुन सांबांगधताांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
करावयािी कायशवाही व प्रगतगिया."

(३)

सिचश्री. हषचिधच न सपकाळ, राधाकृ ष्ट्ण विेे -पाटील, विजय िडे ट्टीिार, अमीन पटे ल,
सुवनल केिार, अवमत िे र्मुे, अब्िुल सतार, अमर काळे , मो.आवरफ (नसीम)
ेान, कुमारी प्रवणती शर्िे , श्रीमती वनमच ला गावित, प्रा. िषा गायकिाड,
अॅड. यर्ोमती ठाकू र, श्री. राहुल बोंद्रे, प्रा. विरें द्र जगताप, डॉ. सांतोष टारफे,
सिचश्री. जयां त पाटील, राजेश टोपे, र्वर्काांत शर्िे , श्रीमती विवपका चव्हाण,
सिचश्री. प्रिीप जाधि-नाईक, िैभि वपचड, डॉ. सतीर् पाटील, सिचश्री. सुवनल प्रभु,
वकर्ोर पाटील, डॉ. राहू ल पाटील, सिचश्री. हनुमांत डोळस, हसन मुश्रीफ, विलीप
िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरां ग बरोरा, सुवनल शर्िे , एकनाथराि ेडसेपाटील, ितात्रय भरणे, ज्ञानराज चौगुले अॅड. भीमराि धोंडे , सिचश्री. राजन
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साळिी, राणाजगजीतशसह पाटील, तान्हाजी मुटकुळे , अस्लम र्ेे, त्र्यांबक वभसे,
प्रतापराि पाटील-वचेलीकर, वजतेंद्र आव्हाड, सांिीप नाईक, जयित क्षीरसागर,
सुरेर् लाड, भास्कर जाधि, सांतोष िानिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्तिाच्या बाबीकडे पणन मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"राजयात यांिा तुरीिे गविमी उत्पािन झाल्याने तुरीिी आवक सुरु होताि बािारपेठेत
तुरीिे िर घसरण्यािी झालेली सुरुवात, शेतक-याांना आधारभूत ककमतीनुसार भाव
गमळावा यासाठी नाफेिच्या माध्यमातून सुरु केलेली तुरीिी खरे िी, एकीकिे तुरीिी आवक
असताांना प्रशासनाने पुवश तयारी म्हणून पोत्यािी व्यवस्था न केल्याने थाांबगवण्यात आलेली
खरे िी, खरे िी केंद्रावर पिलेले तुरीिे ढीि, शासनाने खरे िी केलेल्या तुरीच्या िुकाऱ्यािी
ककमत २२ कोटी ४५ लाख रुपये असून आतापयंत केवळ सािे आठ कोटीिे िुकारे अिा
करण्यात येणे, तुरीिा हमीभाव ५ हिार ५० रुपये असताांना शेतकऱ्याांना ४ हिार १००
रुपये प्रगत क्क्वटल िराने तुर गवकावी लाित असल्याने शेतकऱ्याांिे होत असलेले आर्मथक
नुकसान, तुरीिी आवक वाढत असताांना शेतकऱ्याांना िोन-िोन गिवस खरे िी केंद्रावर
थाांबून सुध्िा शेतकऱ्याांकिू न तुर खरे िी करण्याऐविी खाििी व्यापाऱ्याांकिू न तुर खरे िी
करण्यात येत असल्यािे गिनाांक ७ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी गनिशशनास येणे, अद्यापही तूर
सांपूणश प्रमाणात गविी झालेली नसल्यामुळे नाईलािास्तव कमी िरात व्यापाऱ्याांना तुर
गवकण्यािी शेतकऱ्याांवर आलेली वेळ व त्याकिे शासनािे झालेले िुलशि, त्यामुळे
शेतकऱ्याांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, त्यामुळे हमी भावानुसार शेतकऱ्याांकिू न तूर खरे िी
करण्याबाबत शासनाने करावयािी कायशवाही व प्रगतगिया."

(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोतरे .

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) वित मां त्री

:

गविभश, मराठवािा आगण उवशगरत महाराष्ट्र यासाठी
गवकासमांिळे आिे श, २०११ मधील गनयम ८
अन्वये वित विभागाचा सन २०१५-२०१६ या
गवत्तीय वर्षातील योिनातांिशत आगण योिनेत्तर
योिनाांवरील वैधागनक गवकास मांिळगनहाय
(अगवभाजय भािासह) प्रत्यि खिािा तपशील
सभािृहासमोर ठे वतील.
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:

गशवािी गवद्यापीठ, कोल्हापूर याांिे सन २०१५२०१६ या वर्षािे वार्मर्षक लेखे सभािृहासमोर
ठे वतील.

(३) गृहवनमाण मां त्री

:

गविभश, मराठवािा आगण उवशगरत महाराष्ट्र यासाठी
गवकासमांिळे आिे श, २०११ मधील गनयम ८
अन्वये गृहवनमाण विभागाचा सन २०१५-२०१६
या गवत्तीय वर्षातील योिनातांिशत आगण योिनेत्तर
योिनाांवरील वैधागनक गवकास मांिळगनहाय
(अगवभाजय भािासह) प्रत्यि खिािा तपशील
सभािृहासमोर ठे वतील.

(४) ग्रामविकास आवण

:

गविभश, मराठवािा आगण उवशगरत महाराष्ट्र यासाठी
गवकासमांिळे आिे श, २०११ मधील गनयम ८
अन्वये ग्रामविकास ि जलसांधारण विभागाचा
सन २०१५-२०१६ आवण मवहला ि बालविकास
विभागाचा सन २०१५-२०१६ या गवत्तीय वर्षातील
योिनातांिशत आगण योिने त्तर योिनाांवरील वैधागनक
गवकास मांिळगनहाय (अगवभाजय भािासह) प्रत्यि
खिािा तपशील सभािृहासमोर ठे वतील.

:

गविभश, मराठवािा आगण उवशगरत महाराष्ट्र यासाठी
गवकासमांिळे आिे श, २०११ मधील गनयम ८
अन्वये अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण
विभागाचा सन २०१५-२०१६ या गवत्तीय वर्षातील
योिनातांिशत व योिने त्तर आवण सांसिीय कायच
विभागाचा सन २०१५-२०१६ या गवत्तीय वर्षातील
योिनेत्तर
योिनाांवरील
वैधागनक
गवकास
मांिळगनहाय (अगवभाजय भािासह) प्रत्यि खिािा
तपशील सभािृहासमोर ठे वतील.

:

गविभश, मराठवािा आगण उवशगरत महाराष्ट्र यासाठी
गवकासमांिळे आिे श, २०११ मधील गनयम ८
अन्वये जलसांपिा विभागाचा सन २०१५-२०१६
या गवत्तीय वर्षातील योिनातांिशत आगण योिनेत्तर
योिनाांवरील वैधागनक गवकास मांिळगनहाय

मां त्री

मवहला ि
बालविकास मां त्री

(५) अन्न, नागरी पुरिठा

ि ग्राहक सांरक्षण
आवण सांसिीय कायच
मां त्री

(६) जलसांपिा ि

लाभक्षे त्र विकास
मां त्री
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(अगवभाजय भािासह) प्रत्यि खिािा तपशील
सभािृहासमोर ठे वतील.

(७) उद्योग ि ेवनकमच

:

मां त्री

(क) गविभश, मराठवािा आगण उवशगरत महाराष्ट्र यासाठी
गवकासमांिळे आिे श, २०११ मधील गनयम ८
अन्वये उद्योग, ऊजा ि कामगार विभागाचा सन
२०१५-२०१६ या गवत्तीय वर्षातील योिनातांिशत
आगण योिने त्तर योिनाांवरील वैधागनक गवकास
मांिळगनहाय (अगवभाजय भािासह) प्रत्यि खिािा
तपशील सभािृहासमोर ठे वतील.
(ख) मॉयल गलगमटे ि याांिा सन २०१५-२०१६ या वर्षािा
िोपन्नावा वार्मर्षक अहवाल सभािृहासमोर ठे वतील.

(८) कृ वष ि फलोत्तपािन

:

गविभश, मराठवािा आगण उवशगरत महाराष्ट्र यासाठी
गवकासमांिळे आिे श, २०११ मधील गनयम ८
अन्वये कृ वष, पर्ुसांिधच न, िुग्धव्यिसाय विकास
ि मत्तस्यव्यिसाय विभागाचा सन २०१५-२०१६
या गवत्तीय वर्षातील योिनातांिशत आगण योिनेत्तर
योिनाांवरील वैधागनक गवकास मांिळगनहाय
(अगवभाजय भािासह) प्रत्यि खिािा तपशील
सभािृहासमोर ठे वतील.

:

महाराष्ट्र राजय वीि गनर्ममती कांपनी मयागित याांिा
सन २०१५-२०१६ या वर्षािा वार्मर्षक अहवाल
सभािृहासमोर ठे वतील.

मां त्री

(९) ऊजा, निीन ि

निीकरणीय ऊजा
मां त्री
तीन

:

सभागृह ने ते याांचा प्रस्ताि –
भारताच्या मािी पांतप्रधान भारतरत्न स्विीय श्रीमती इांगिरािी िाांधी याांच्या िन्मशताब्िी
वर्षागनगमत्त, सन्माननीय पद्मगवभूर्षण श्री.शरििांद्रिी पवार, खासिार, मािी मुख्यमांत्री व मािी
केंद्रीय मांत्री याांच्या सांसिीय कारगकिीस ५० वर्षे पूणश झाल्याबद्दल तसेि महाराष्ट्र गवधानसभे िे
िेष्ट्ठ सन्माननीय सिस्य, मािी मांत्री व मािी गवरोधी नेते श्री.िणपतराव िे शमुख याांच्या सांसिीय
कारगकिीला ५५ वर्षे पूणश झाल्याबद्दल त्याांच्या कायािा िौरव करण्याबद्दलच्या प्रस्तावावर
ििा.
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चार

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).

पाच

:

वित्त मं त्री यांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :"अथय संक्पािरील सियसाधारण चचेच्या संदभात महाराष्ट्र जिधानसभा जनयमांतील
जनयम २४६(१) मधील सात जदिसांच्या कालािधीबाबतची िी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र
जिधानसभा जनयमांतील जनयम ५७ अन्िये स्थजगत करण्यात यािी."

सहा

:

सन २०१७-२०१८ च्या अर्थ संकल्पािर सिथसाधारण चचा (पविला वििस).

सात

:

र्ासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथच :सन २०१७ िे गवधानसभा गवधेयक िमाांक ९ - महाराष्ट्र परावैद्यक पगरर्षि
(सुधारणा) गवधेयक, २०१७.
-----------------------------------------------------------------------------------------------(ब) विचार, ेां डर्: विचार ि सांमत करणे :(क)

सन २०१६ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५३ – डॉ. विश्िनाथ कराड
एमआयटी विश्िर्ाांती विद्यापीठ विधे यक, २०१६.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र जिधानसभा जिधे यक िमांक ५३ – िॉ. गवश्वनाथ
कराि एमआयटी गवश्वशाांती गवद्यापीठ गवधे यक, २०१६ जिधानपजरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जिचाराथय पाठजिण्यात यािे."
(ि) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा. विरें द्र जगताप, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र जिधानसभा जिधे यक िमांक ५३ – िॉ. गवश्वनाथ
कराि एमआयटी गवश्वशाांती गवद्यापीठ गवधे यक, २०१६ जिधानपजरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जिचाराथय पाठजिण्यात यािे. "
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(घ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषच िधच न सपकाळ, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र जिधानसभा जिधे यक िमांक ५३ – िॉ. गवश्वनाथ
कराि एमआयटी गवश्वशाांती गवद्यापीठ गवधे यक, २०१६ जिधानपजरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ११ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जिचाराथय पाठजिण्यात यािे."
विधान भिन,
मुांबई,
गिनाांक : २१ मािश, २०१७

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सगिव,
महाराष्ट्र गवधानसभा.
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