
असधुारित प्रत 

 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिाि, रिनाांक २३ माचच, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 
 
 

िोन : शोकप्रस्ताि. 
      "श्री.अंबादास बापुरावजी साबळे, माजी वव.स.स. यांच्या द:ुखद विधिाबद्दल 
शोकप्रस्ताव." 
 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  ववदर्भ, मराठवाडा आवि उवभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
ववकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्वये रिधी ि न्याय रिभागाचा सि २०१०-
२०११ या ववत्तीय वर्षातील योजिेत्तर व सि २०१५-
२०१६ या ववत्तीय वर्षातील योजिातंर्भत आवि 
योजिेत्तर योजिांवरील वैधाविक ववकास 
मंडळविहाय (अववर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष खर्चार्चा 
तपशील सर्ार्ृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) पयाििण मांत्री :  ववदर्भ, मराठवाडा आवि उवभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
ववकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्वये पयाििण रिभागाचा सि २०१५-२०१६ या 
ववत्तीय वर्षातील योजिातंर्भत आवि योजिेत्तर 
योजिांवरील वैधाविक ववकास मंडळविहाय 
(अववर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष खर्चार्चा तपशील 
सर्ार्ृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) ऊजा मांत्री : (क) महाराष्ट्र ववद्युत वियामक आयोर् (िूतिशील 
ऊजेच्या दर विश्चर्चतीकरिाच्या अटी व शती) 
(पवहली सुधारिा) वववियम, २०१७ प्रवसध्द करिारी 
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अवधसूर्चिा क्रमांक मववविआ / वलर्ल / २०१७ / 
०१२८९ वदिांवकत ४ जािेवारी, २०१७ 
सर्ार्ृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र ववद्युत वियामक आयोर् (मे.वर्र्ाप्लेक्स 
इस्टेट प्रा.वल.च्या ऐरोली िॉलेज पाकभ , टीटीसी 
इंडस्रीयल एवरया, ऐरोली वजल्हा ठािे, येथील 
मावहती तंत्रज्ञाि/मावहती तंत्रज्ञािावर आधावरत 
सेवाववर्षयक ववशेर्ष आर्थथक के्षत्राला 
(आयटी/आयटीइएस एसईझेड) लार् ू असलेल्या 
वीज ववतरि परवान्याच्या वववशष्ट्ट अटी) (पवहली 
सुधारिा) वववियम, २०१७ प्रवसध्द करिारी 
अवधसूर्चिा क्रमांक मववविआ / तांवत्रक / परवािा 
अटी / जीईपीएल / २०१७ / १४२५, वदिांवकत ३ 
फेबु्रवारी, २०१७ सर्ार्ृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) सामारजक न्याय ि 
रिशेष सहाय्य मांत्री 

:  ववदर्भ, मराठवाडा आवि उवभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
ववकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्वये सामारजक न्याय ि रिशेष सहाय्य 
रिभागाचा सि २०१५-२०१६ या ववत्तीय वर्षातील 
योजिातंर्भत आवि योजिेत्तर योजिांवरील वैधाविक 
ववकास मंडळविहाय (अववर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष 
खर्चार्चा तपशील सर्ार्ृहासमोर ठेवतील. 

       
 

चाि : सभागहृ नेते याांचा प्रस्ताि – 
       
        र्ारताच्या माजी पंतप्रधाि र्ारतरत्ि स्वर्ीय श्रीमती इंवदराजी र्ांधी यांच्या जन्मशताब्दी 
वर्षाविवमत्त, सन्माििीय पद्मववरू्र्षि श्री.शरदरं्चद्रजी पवार, खासदार, माजी मुख्यमंत्री व माजी 
कें द्रीय मंत्री यांच्या संसदीय कारवकदीस ५० वरे्ष पूिभ झाल्याबद्दल तसेर्च महाराष्ट्र ववधािसरे्रे्च 
जेष्ट्ठ सन्माििीय सदस्य, माजी मंत्री व माजी ववरोधी पक्ष िेते श्री.र्िपतराव देशमुख यांच्या 
संसदीय कारवकदीला ५५ वरे्ष पूिभ झाल्याबद्दल त्यांच्या कायार्चा र्ौरव करण्याबद्दलच्या 
प्रस्तावावर र्चर्चा. 
 

पाच : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना - (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 
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सहा : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) :  
 

 

 

   (रिनाांक १८ माचच, २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशचरिण्यात 
आलेली पिांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 
 

  (१) डॉ. बालाजी रकणीकि, सिचश्री. रनतेश िाणे, शिि सोनािणे, कालीिास कोळांबकि, 
सििाि तािाससह, अमीन पटेल, िाधाकृष्ट् ण रिेे-पाटील, पथृ् िीिाज चहहाण, अस्लम 
शेे, मो. आरिफ (नसीम) ेान, प्रा. िषा गायकिाड, डॉ. सांतोष टािफे,       
श्री. बाळासाहेब थोिात, डॉ. पतांगिाि किम, श्रीमती रनमचला गारित,         
सिचश्री. सरुनल केिाि, रिजय औटी, सरुनल प्रभ,ु जयांत पाटील, शरशकाांत सशिे, 
हसन मशु्रीफ, िाजन साळिी, सांजय पोतनीस, अजय चौधिी, अरजत पिाि, श्रीमती 
मरनषा चौधिी, सिचश्री. िाणाजगजीतससह पाटील, अब ु आझमी, सांतोष िानिे, 
रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सामारजक न्याय मांत्र्याचे         
लक्ष िेधतील :- 
 

       "र्चेंबूर (मंुबई) येथील सामावजक न्याय ववर्ार्ामाफभ त र्चालववण्यात येिा-या संत 
एकिाथ मुलांच्या वसवतर्ृहात ववद्यार्थ्यांिा देण्यात येिा-या आहारात पाल सापडल्यारे्च 
वदिांक १२ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी विदशभिास येिे, वसवतर्ृहात पुरववण्यात येिा-या 
जेविात यापूवीही कारे्चरे्च तुकडे व र्ोर्लर्ाय आढळल्यामुळे वसवतरृ्हातील १५० 
ववद्यार्थ्यांिी वसवतर्ृह अधीक्षकांकडे अन्न धान्यार्चा पुरवठा करिाऱ्या कंत्राटदाराववरुध्द 
तक्रारी करुिही संबंवधतांिी कोितीर्च दखल ि घेिे, सामावजक न्याय ववर्ार्ाद्वारे 
कंत्राटदारांिा आलटूि पालटूि कंत्राटे देण्यात येत असल्यार्चा रं्र्ीर आरोप र्चेंबूर येथील 
ववद्यार्थ्यांिी करिे, झुरळ, उंदराच्या लेंड्या, कारे्चरे्च तुकडे व खडे जेविात सापडत 
असल्यािे ववद्यार्थ्यांिी शासिाकडे तक्रार करुिही कंत्राटदाराववरुध्द कोितीर्च कारवाई ि 
होिे, अजूिही वसवतर्ृहांिा रे्सळयुक्त अन्नधान्यार्चा पुरवठा होिे, पवरिामी 
वसवतर्ृहातील ववद्यार्थ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, याबाबत शासिािे करावयार्ची कायभवाही 
व प्रवतवक्रया." 
 

   (रिनाांक २२ माचच, २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशचरिण्यात 
आलेली पिांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक २) 

  (२) सिचश्री. अजय चौधिी, रिजय औटी, सरुनल सशिे, सरुनल प्रभ,ू िाजन साळिी,   
अॅड. भीमिाि धोंडे, रि.स.स तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िन 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

"रत्िावर्री वजल्हयातील वर्चपळूि शहराच्या वेर्वेर्ळया र्ार्ात वदिांक ३० 
वडसेंबर, २०१६ ते ८ जािेवारी, २०१७ या कालावधीत अवैध तस्करीसाठी ३७ 
सोफासेटमध्ये कोट्यवधी रुपये ककमतीरे्च सुमारे १४ टि रक्तरं्चदि लपववण्यात आल्यारे्च 
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विदशभिास येिे, त्यासाठी शहराजवळील वमरजोळी र्ावच्या हद्दीत पत्र्यार्ची शेड उर्ारूि 
रक्तरं्चदि लपवूि सोफासेट बिववण्यार्चा सुरु असलेला कारखािा, हा कारखािा र्त काही 
वर्षांपासूि सुरू असल्यािे अन्य राज्यांतूि वाहिांमधूि एवढया मोठया प्रमािात रक्तरं्चदि 
आिले जात असतािा एकदाही कारवाई ि झाल्यािे तपासिी िाक्यांवर होिाऱ्या 
तपासिीबाबत विमाि झालेली शंका, दवक्षिेकडील राज्यातूि आिण्यात आलेले 
रक्तरं्चदि स्थाविकांच्या माध्यमातूि समुद्र मारे् परदेशात पाठववण्यात येिार असल्यार्चा 
व्यक्त होत असलेला संशय, मुख्य सुत्रधारारे्च िाव समजूिही वि ववर्ार् तसेर्च पोलीस 
तपास यंत्रिांिा त्यार्चा शोध ि लार्िे, तसेर्च उरण, जि.रायगड येथील िेएनपीटी बंदरातील 
जेडब्ल्युआर कंटेनर गोदामात बेकायदा रक्तचंदनाचा साठा मुलतानी माती अस्याच्या 
बिावाखाली लपजिण्यात येणे, कोट्यिधी रुपये ककमतीच्या रक्तचंदनाची रािरोसपणे 
तस्करी होत असतांनाही पोलीस ि डीआरए जिभागाला रक्तचंदनाच्या तस्करीतील 
आरोपींिा पकडण्यात येत असलेले अपयश, नागजरकांमध्ये तस्कर, िन अजधकारी ि 
पोलीस यांचे आर्थथक संगनमत अस्याचा िाढता संशय, असे असतानाही या तस्करी 
प्रकरणाचा तपास अचानक थांबजिण्यात आ्याने गुन्हेगारांना शासनाने अभय जद्याची 
जनमाण झालेली भािना, अिैध रक्तचंदनाची तस्करी करणाऱयांजिरुध्द तात्काळ कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कराियाची काययिाही ि प्रजतजिया." 
 

  (३) श्री. प्रकाश आबिटकर, अॅड. भीमिाि धोंडे, श्री. सरुनल सशिे, रि.स.स तातडीच्या 
ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

     "कोल्हापूर, सांर्ली व सावंतवाडी या ३ संस्थािामधील ३ हजार देवस्थािाच्या 
वियंत्रिासाठी शासिािे पश्चर्चम महाराष्ट्र देवस्थाि सवमतीर्ची केलेली स्थापिा, 
देवस्थािांच्या अखत्यावरतील अंदाजे ३५ हजार एकर जवमि व साडेतीि शक्तीवपठांपैकी 
एक असलेल्या कोल्हापूर येथील सुप्रवसध्द महालक्ष्मी मंवदर (अंबाबाई) देवस्थाि या 
सवांच्या देखर्ाल व दरुुस्तीरे्च काम ही सवमती वर्षािुवरे्ष करीत असिे, या मंजदराच्या 
कामकािाचे जनयोिन हे धमादाय आयुक्त, को्हापूर यांचेकडे नोंदणी केले्या 
सावभजविक ववचवस्त कायद्याप्रमाणे सुरु असूि शासिारे्च पूिभ वियंत्रि िसल्यािे अनेक 
िरे्ष या देिस्थान सजमतीचे लेखापजरक्षण झालेले िसिे, हिारो एकर िजमनीचा खंड िसूल 
ि होिे, १०० एकरहून अजधक िजमनीची बेकायदेशीर जििी देिस्थान सवमतीिे केली 
असून ज्या उदे्दशासाठी िजमनीर्ची जििी केली आहे तो उदे्दशच सफल न होणे, देिस्थान 
सजमतीच्या अखत्याजरत असणा-या िजमनी सुरजक्षत ठेिण्याच्या दृष्टीने ि भजिष्यामध्ये 
िजमनीचे योग्य जनयोिन करण्यासाठी जशडस संस्थान, पंढरपूर देिस्थानच्या धतसिर पश्चर्चम 
महाराष्ट् र देिस्थान सजमतीसाठी स्ितंत्र कायदा तयार करण्याची आिश्यकता, देिस्थान 
सजमतीच्या ितीने जििी करण्यात आलेल्या व उद्दीष्ट साध्य झाले नाही अशा िजमनी 
शासनाने ताब्लयात घेऊि देिस्थान सजमतीच्या कामकािार्ची सीआयडी माफभ त तपास करुि 
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बेकायदेशीर ि जनयमबाहय काम करणाऱ्यांववरुध्द गुन्हे दाखल करण्याची जनतांत 
आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची काययिाही व शासनाची भूजमका." 
 

  (४) सिचश्री. अमीन पटेल, अतलु भातेळकि, अमीत साटम, िाधाकृष्ट् ण रिेे-पाटील, 
पथृ् िीिाज चहहाण, अस्लम शेे, प्रा. िषा गायकिाड, श्री. कालीिास कोळांबकि, 
डॉ. सांतोष टािफे, सिचश्री. मो. आरिफ (नसीम) ेान, सरुनल केिाि, शेे आरसफ 
शेे िशीि, श्रीमती रनमचला गारित, अॅड. यशोमती ठाकूि, डॉ. पतांगिाि किम, 
अॅड. पिाग अळिणी, सिचश्री सरुनल प्रभ,ू अरमत िेशमुे , ॲड. िाहुल कुल,      
श्री. अब ु आझमी, रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
पयाििण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "वायुप्रदरू्षिािे घातक पातळी र्ाठलेल्या देशातील ९४ शहरांत राज्यातील मंुबई, 
िवी मंुबई, उल्हासिर्र, बदलापूर, पुिे, िार्पूर, अकोला, अमरावती, औरंर्ाबाद, रं्चद्रपूर, 
जळर्ाव, जालिा, सांर्ली, कोल्हापूर, लातूर, िावशक आवि सोलापूर या १७ शहरांर्चा 
समावेश असूि महाराष्ट्र राज्य  प्रदरु्षिात अव्वल क्रमांक असल्यारे्च कें द्रीय प्रदरू्षि वियतं्रि 
मंडळािे  माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये केलेल्या सवेक्षिातूि विदशभिास येिे, राज्यातील 
सतरा शहरांमधील हवेमध्ये पार्थटक्युलेट मॅटर (पीएम१०)  या प्रदवुर्षत घटकांरे्च प्रमाि 
विश्चर्चत पातळीपेक्षा अवधक असल्यारे्च आढळूि येिे, मंुबईर्चा वायू प्रदरू्षिार्चा विदेशांक 
सुमारे ३१० या अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहोर्चिे, यावशवाय पुिे, बदलापूर आवि 
उल्हासिर्र या शहरांमध्ये पीएम १० बरोबरर्च िायरोजि डायऑक्साइड आदी प्रदरु्षक 
घटकार्ची पातळी प्रमािापेक्षा अवधक असल्यारे्चही विदशभिास येिे, या शहरातील हवा 
प्रदवुर्षत झाल्यािे िार्वरकांरे्च आरोग्य धोक्यात येिे, प्रदरु्षि रोखण्यासाठी कोटयवधी 
रुपयांच्या विधीर्ची तरतूद करुिही राज्यातील वाढत्या प्रदरु्षिाकडे शासिारे्च होत असलेले 
दलुभक्ष, त्यामुळे िार्वरकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, शासिािे शहरांतील वाढते प्रदरु्षि 
रोखण्यासाठी करावयार्ची कायभवाही व उपाययोजिा."  

    
 

सात : सन २०१७-२०१८ च्या अर्थसंकल्पावर सवथसाधारण चचा (दसुरा व शेवटचा बदवस). 
 
 

आठ : सन २०१७-२०१८ चा लेखानदुान प्रस्ताव. 
 
 

नऊ : शासकीय रिधेयक : 
 

 
 

   पिु:स्थापनाथच, रिचाि, ाेंडश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

    सन २०१७ चे महाराष्र जिधानसभा जिधेयक िमांक ११ - महाराष्र जिजनयोिन 
(लेखानुदान) ववधेयक, २०१७. 
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िहा : सिचश्री. राधाकृष्ण बवखे-पाटील, अबित पवार, पथृ्वीराि चव्हाण, बदलीप वळसे-पाटील, 
ियंत पाटील, डॉ. पतंगराव कदम, सिचश्री. िाळासाहेि र्ोरात, शरशकाांत सशिे, प्रा. बवरेंद 
िगताप, श्री. ियदत्त क्षीरसागर, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री. अब ुआझमी, अरमन पटेल, 
सरुनल केिाि, रिलीप सोपल, गोपालिास अग्रिाल, ॲड. यशोमती ठाकूि, डॉ. सरतश 
पाटील, मो.आरिफ नसीम ेान, सिचश्री. डी. एस अरहिे, िाहुल मोटे, हसन मशु्रीफ, 
मधकुििाि चहहाण, रशिेंद्रससह भोसले, कारलिास कोळांबकि, िाजेश टोपे, बसििाज 
पाटील, िसांतिाि चहहाण, िणरजत काांबळे, रनतेश िाणे, हनमुांत डोळस, श्रीमती अरमता 
चहहाण, सिचश्री. कारशिाम पाििा, रिजय भाांबळे, अस्लम शेे, श्रीमती रनमचला गारित, 
डॉ. सांतोष टािफे, श्री. शेे आरसफ शेे िरशि, कु. प्ररणती सशिे, श्री. त्र्यांबक रभसे, 
बव.स.स यांचा म.बव.स. बनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव :      

        "राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेर्चा उडालेला बोजवारा, पुरेशा वैद्यकीय उपर्चाराअर्ावी 
रुग्िांिा तसेर्च अपघातग्रस्तांिा प्राि र्मवावे लार्िे, आरोग् य ववर्ार्ातील कमभर्चारी, डॉक्टसभ 
यांर्ची अपुरी संख्या, डॉक्टरांिा रुग्िांच्या िातेवाईकांकडूि सतत होत असलेली मारहाि, 
एकाश्त्मक बालववकास सेवा योजिेच्या माध्यमातूि राबववल्या जािाऱ्या ववववध योजिा विधी 
अर्ावी बंद पडिे, पवरिामी आवदवासी र्ार्ात वदवसेंवदवस बालमृत्यूमध्ये होत असलेली वाढ, 
राज्यातील १६ आवदवासीबहूल ववशेर्षत: ठािे व पालघर वजल्यात बालमृत्यूच्या प्रमािात रे्ल्या 
वर्षापेक्षा दपु्पटीिे झालेली वाढ, प्रसुती दरम्याि मातांर्चा होिारा मृत्यू, एकाश्त्मक बाल ववकास 
(ICDS) योजिेच्या अमलबजाविीसाठी अथभसंकल्पात केलेली अपुरी तरतूद, पवरिामी विधी 
अर्ावी श्व्हलेज र्चाईल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर व र्चाईल्ड वरटमेंट सेंटर ही कें द्र शासिार्ची योजिा विधी 
अर्ावी बंद होिे, पोर्षि आहारासाठी वदला जािारा अपुरा र्त्ता, वित्कृष्ट्ट पावकट बंद आहार, 
आवदवासी र्ार्ातील वाहतुकीर्ची अपुरी साधिे, मवहला व बालववकास, सावभजविक आरोग्य, अन्न 
व िार्री पुरवठा आवि आवदवासी ववकास या ववर्ार्ांमध्ये समन्वयार्चा अर्ाव असल्यािे या 
र्ार्ात वैद्यकीय सुववधा ि वमळिे, रोजर्ाराच्या संधी िसल्यामुळे होिारे स्थलांतर, रे्ल्या 
वर्षभर्रात राज्यात हजारो आवदवासी बालकांर्चा केवळ कुपोर्षिािे मृत्यू झाल्यारे्च शासिािे 
मा.न्यायालयाच्या विदशभिास आििे, आयुवेवदक डॉक्टरांच्या समस्येकडे होिारे दलुभक्ष, 
कुष्ट्ठरोग्यांरे्च वाढते प्रमाि, बिावट डॉक्टरांर्चा सुळसुळाट, अवयवदािातील घोटाळे, रुग्िालयांर्ची 
अस्वच्छता, खाजर्ी रुग्िालयांमध्ये रुग्ि हक्कांरे्च होिारे उल्लंघि, राज्यातील बालसुधारर्ृहांर्ची 
दयिीय अवस्था, मािखुदभच्या वर्चल्रेि एड सोसायटीच्या बालर्ृहामध्ये ६ मुलांर्चा झालेला मृत्यू, 
मतीमंद मुलांर्ची होिारी फरफट, अत्यार्चार वपडीत मवहला व मुलींिा अथभसहा्य देण्यासाठी 
राज्याच्या मवहला व बालववकास ववर्ार्ािे सुरु केलेल्या मिोधैयभ योजिेस विधीर्चा अपुरा पुरवठा, 
अंर्िवाडी सेववकांच्या व मदतिीसांच्या मार्िीकडे शासिारे्च होिारे अक्षम्य दलुभक्ष, आधार 
आश्रमात केवळ विराधारांिार्च सांर्ाळण्यारे्च बालकल्याि आयुक्तांरे्च आदेश, आश्रमशाळांतील 
आवदवासी ववद्यार्थ्यांच्या पोर्षि आहारार्ची अिास्था, पंतप्रधाि योजिांपासूि ग्रामीि आवदवासी 
वंवर्चत असिे, याबाबत शासिािे करावयार्ची उपाययोजिा ववर्चारात घेण्यात यावी." 
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अकिा : शासकीय रिधेयके : 
 

 

 

 

  (अ) पिु:स्थापनाथच :- 
 

    सि २०१७ रे्च ववधािसर्ा ववधेयक क्रमांक १० - र्ारतीय र्ार्ीदारी (महाराष्ट्र 
सुधारिा) ववधेयक, २०१७. 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

  (ब) रिचाि, ाेंडश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 
 

   (क) सन २०१७ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ९ - महािाष्ट्र पिािैद्यक परिषि 

(सधुािणा) रिधेयक, २०१७. 
 

   (ख) बवधेयक संयकु्त सबमतीकडे पाठबवण्यािाित श्री.िाधाकृष्ट्ण रिेे-पाटील, 
बव.स.स. यांचा प्रस्ताव :- 
 

     "सन २०१७ चे महाराष्र जिधानसभा जिधेयक िमांक ९ – महाराष्ट्र परावैद्यक 
पवरर्षद (सुधारिा) ववधेयक, २०१७ जिधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जिचाराथय पाठजिण्यात यािे." 

     
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

बािा : अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये) :-  
 
 

 

 

   (गरुुिाि, रिनाांक ९ माचच, २०१७ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचरिण्यात आलेली पिांत ुचचा न झाल्यामळेु पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास 
चचेच्या सचूना) (सचूना क्र. १ ि २) 
 
 

  (१) श्री.  अजय चौधिी, रि.स.स. पढुील सािचजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत 
कितील. 
 
     " महाराष्ट्र र्ृहविमाि प्रावधकरिाच्या अंतर्भत मंुबई शहर व उपिर्रातील जुन्या व 
मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये राहिाऱ्या रवहवाशांर्ची वजवीत व ववत्त हािी  
टाळण्यासाठी म्हाडाच्या ३३ (७) अवधवियमान्वये अिेक इमारतींर्चा पुिर्थवकास प्रलंवबत 
असिे, सदर इमारतींर्चा पुिर्थवकास करण्यासाठी ववकासकािे िा हरकत प्रमािपत्र प्राप्त 
करुि सुमारे ८ ते १० वर्षांर्चा कालावधी होऊिही इमारतींच्या पुिर्थवकासारे्च काम प्रलंवबत 
असिे, इमारतीमधील रवहवाशांर्ची पयायी व्यवस्था संक्रमि वशबीरात ि करता  अन्य 
वठकािी सोय करुि त्यारे्च र्ाडे रवहवाशािंा देण्यात ि येिे, पवरिामी रवहवाशांमध्ये 
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पसरलेला असंतोर्ष, त्यामुळे शासिािे जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या 
पुिर्थवकासार्ची कामे तसेर्च झोपडपट्टी पुिर्थवकास योजिेतील कामे मुदतीत पुिभ ि 
करिाऱ्या ववकासकांवर कारवाई करण्यासाठी अश्स्तत्वात असलेल्या वियम ३३(७) व 
३३(१०) यामध्ये बदल करण्यासाठी शासिािे करावयार्ची कायभवाही व प्रवतवक्रया." 
 
 

  (२) श्री.निेंद्र पिाि, रि.स.स पढुील सािचजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत 
कितील. 
 
 

       "अंबरिाथ (वज. ठािे) येथील वालधुिी िदीच्या पात्रातील बेकायदेशीर 
अवतक्रमिामुळे वदिांक २६ जुलै, २००५ रोजी आलेल्या पुरामुळे पाण्यार्चा विर्चरा ि होिे, 
तसेर्च स्थाविक कारखान्यातील रसायि वमश्रीत पािी िदी पात्रात सोडल्यामुळे असे पािी 
पवरसरातील िार्रीकांच्या घरामध्ये वशरिे, याबाबत स्थाविक स्वराज्य संस्था, 
वजल्हावधकारी कायालय आवि प्रदरु्षि वियंत्रक मंडळाकडे िार्वरकांिी तक्रार करुिही 
त्यांिी कोितीर्च कायभवाही ि केल्यािे िार्रीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, याबाबत 
शासिािे करावयार्ची कायभवाही व प्रवतवक्रया." 
 

   (गरुुिाि, रिनाांक १६ माचच, २०१७ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचरिण्यात आलेल्या पिांत ुचचा न झाल्यामळेु पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास 
चचेच्या सचूना) (सचूना क्र. ३ ि ४)  
 
 

  (३) डॉ.िेििाि होळी, रि.स.स पढुील सािचजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत 
कितील. 
 
 
 

     "र्डवर्चरोली वजल्हा हा ७०% वि व्याप्त वजल्हा असूि जंर्लामध्ये, तेंद,ू बांबू, 
मोहफुल, वहरडा, बेहळा, आवळा, इत्यादी प्रकाररे्च र्ौि विोपज मोठ्या प्रमािावर असिे, 
या वजल्यात एकही मोठा उद्योर् विमाि ि झाल्यािे येथे र्ौि विोपजावर आधावरत उद्योर् 
विमाि झाल्यास स्थाविक आवदवासी, रै्र आवदवासी व तरुिांिा रोजर्ाराच्या संधी 
उपलब्ध होिे, येथील विात मोठया प्रमािावर विौर्षधी असूिही त्या आधावरत उद्योर् 
िसिे, सबब र्डवर्चरोली वजल्याच्या ववकासासाठी र्ौि विोपजावर आधावरत उद्योर् 
विमाि करण्यासाठी शासिािे करावयार्ची कायभवाही व प्रवतवक्रया.” 
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  (४) श्री.िाजाभाऊ िाजे, रि.स.स पढुील सािचजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत 
कितील. 
 

     "वसन्नर तालुक्यातील र्ोदावरी उपसा जलकसर्चि सहकारी संस्था मयावदत बारार्ाव 
कपप्री, पाटकपप्री, सुळेवाडी योजिा सि १९८३ साली स्थापि होिे, सदर योजिा ३ वर्षात पूिभ 
होिे अपेवक्षत असतािा ववतरि व्यवस्थेर्ची कामे अद्यापही अपूिभ असल्यािे उक्त तीिही 
र्ावांतील शेतीला एकदाही पािी पुरवठा ि होिे, योजिा प्रलंवबत रावहल्यािे 
शेतकऱ्यांवरील कजभ ९ कोटी रुपयांवरूि ३७ कोटी रुपयांवर पोहोर्चिे, सदर कजामुळे 
िावशक वजल्हा मध्यवती बँक देखील अडर्चिीत येिे, सि २००९ साली ववर्ार्ीय 
कायालय, िावशक येथे झालेल्या मंवत्रमंडळाच्या बैठकीत जळर्ाव वजल्यातील २१ आवि 
धुळे वजल्यातील ३५ संस्थांिा कजभमाफी देिे, तथावप, िावशक वजल्यातील खास करूि 
वसन्नर तालुक्यातील उक्त योजिेस शेतकऱ्यांर्ची मार्िी असूि देखील कजभमाफी ि वमळिे, 
शेतकऱ्यांिा एकदाही पािी पुरवठा ि झाल्यािे तसेर्च थकीत कजभ वदवसार्विक वाढत 
असल्यािे बावधत शेतकऱ्यांरे्च होिारे हाल, त्रास व आत्महत्या टाळण्यासाठी या संपूिभ 
कजाला कजभ माफी देण्याकवरता शासिािे करावयार्ची कायभवाही व उपाययोजिा." 
 

   (मांगळिाि, रिनाांक २१ माचच, २०१७ िोजीच्या बलॅटहिािे ठिरिण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुाि िशचरिण्यात आलेल्या सचूना) (सचूना क्र. ५ ि ६) 
 

  (५) श्री. पाांडुिांग बिोिा, रि.स.स पढुील सािचजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत 
कितील. 
 

      "र्चासकमाि धरिासाठी शेतकऱ्यांर्ची जवमि संपादीत करुि अिेक वर्षांर्चा कालावधी 
होऊिही शेतकऱ्यांरे्च अद्यापही पुिवभसि करण्यात ि येिे, प्रकल्पबावधत शेतकऱ्यांरे्च 
तातडीिे पुिवभसि करुि त्यांिा पयायी शेत जमीि देण्याबाबत शासिाकडे वारंवार मार्िी 
करुिही त्याकडे शासिारे्च झालेले दलुभक्ष, पवरिामी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला 
असंतोर्ष, याबाबत शासिािे करावयार्ची कायभवाही व प्रवतक्रीया." 

  (६) श्री. सांजय सािकािे, रि.स.स पढुील सािचजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत 
कितील. 
     ''महाराष्ट्र पोलीस दलार्ची स्थापिा झाल्यापासूि मंुबई वर्ळता राज्यातील इतर 
कोित्याही वठकािच्या शस्त्रशाखांमध्ये शस्त्रतज् ज्ञ पदे वरक्त असल्यािे तात्पुरत्या 
तज् ज्ञांकडूि लाखो शसे्त्र प्रमावित करण्यात येिे, पवरिामी शस्त्र हाताळतांिा पोलीस दलात 
अपघात होिे, शस्त्रतज् ज्ञांर्ची तातडीिे वियुक्ती करुि ९० टक्के मुदतबाय शसे्त्र वापरातूि 
बाहेर काढण्याबाबत होत असलेली वदरंर्ाइभ, याबाबत शासिािे करावयार्ची कायभवाही व 
प्रवतवक्रया.'' 
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   (गरुुिाि, रिनाांक १६ माचच, २०१७ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचरिण्यात आलेली पिांत ु पढेु ढकलण्यात आलेली अधा-तास चचेची सचूना) 
(सचूना क्र. ७)  
 

  (७) श्री. िाहूल कुल, रि.स.स. 
 

      "पणेु महानगिपारलकेच्याितीने पाणी शधु्ि करुन कालहयात सोडण्याबाबत" 
या ववर्षयावरील श्री.बाबुराव पार्चिे, वव.स.स. यांर्चा वदिांक १७ वडसेंबर, २०१६ रोजी 
सर्ार्ृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अतारांवकत प्रचिोत्तराच्या यादी क्र. २४७ मधील 
प्रचि क्रमांक ४२८४५ ला वदलेल्या उत्तराच्या संदर्ात अधा-तास र्चर्चा उपश्स्थत करतील. 

    
 

 

 

 
 

रिधान भिन,  
मंुबई,  
वदिांक : २२ मार्चभ, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
प्रधाि सवर्चव,  

 महाराष्ट्र ववधािसर्ा. 
  


