
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक २४ माचच, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 
 

  (१) मखु्यमांत्री :  महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिमाण व कल्याण 
महामंडळ मयानित, म ंबई यांचा नििांक ३१ माचच, 
२०१५ रोजी समाप्त होणाऱ्या वर्षाचा एकेचाळीसावा 
वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) अल्पसांख्याक 
विकास ि िक्फ 
मांत्री 

:  नविभच, मराठवाडा आनण उवचनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आिेश,  २०११ मधील नियम ८ 
अन्वये अल्पसांख्याक विकास विभागाचा सि 
२०१०-२०११ या नवत्तीय वर्षातील योजिेत्तर व सि 
२०१५-२०१६ या नवत्तीय वर्षातील योजिांतगचत 
आनण योजिेत्तर योजिांवरील वैधानिक नवकास 
मंडळनिहाय (अनवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) िैद्यकीय वशक्षण 
मांत्री 

:  नविभच, मराठवाडा आनण उवचनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आिेश,  २०११ मधील नियम ८ 
अन्वये िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये 
विभागाचा सि २०१०-२०११ व २०१५-२०१६ या 
नवत्तीय वर्षातील योजिांतगचत आनण योजिेत्तर 
योजिांवरील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय 
(अनवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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  (४) उद्योग मांत्री :  महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स महामंडळ मयानित यांचा सि 
२०१५-२०१६ या वर्षाचा अडतीसावा वार्षर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (५) कृवष मांत्री :  महाराष्ट्र कृनर्ष उद्योग नवकास महामंडळ मयानित 
यांचा सि २०१४-२०१५ या वर्षाचा एकोणपन्नासावा 
वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (६) पशसुांिधचन, 
िगु्धविकास ि 
मत्स्यविकास मांत्री 

:  महाराष्ट्र पश  व मत््य नवज्ञाि नवद्यापीठ, िागपूर 
यांचा सि २०१४-२०१५ या वर्षाचा वार्षर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

       
 
 
 

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

 

 

  (१) अॅड. राहुल कुल, वि.स.स. सािचजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष  
 िेधतील:-     
 
       "प णे शहराच्या नपण्याच्या पाणीप रवठा योजिेसाठी अल्प प्रमाणात नियोजि करण्यात 
येणे, प णे शहराच्या वाढत्या नपण्याच्या पाण्याच्या गरजेम ळे टप्याटप्यािे प णे 
महािगरपानलका व जलसंपिा नवभागामध्ये करार होत जाणे, ६.५ टीएमसी पेक्षा जा्त 
वापरले गेलेले पाणी श ध्िीकरण करुि म्हणजेच सांडपाण्यावर प्रनिया करूि म ठा उजवा 
कालव्यात सोडण्याचे बंधि प णे महािगरपानलकेवर असणे, त्यासाठी सांडपाणी प्रनिया 
कें द्र म ंढवा येथे निमाण होऊिही तो प्रकल्प पूणच क्षमतेिे कायान्न्वत झालेला िसणे, प णे 
शहराची निवसेंनिवस नपण्याच्या पाण्याची गरज वाढत असल्यािे शेतीच्या पाण्यामध्ये 
करण्यात आलेली कपात, खडकवासला कालवा ते प णे शहर पाणीप रवठा योजिा काही 
प्रमाणात बंि िळातूि करण्यात येणे, म ठा उजवा कालव्यातील पाणी या नपण्याच्या 
पाणीप रवठा योजिेसाठी घेतले जात असल्यािे या कालव्याची गेली नकत्येक वर्षच ि रु्ती 
करणे शक्ट्य झालेले िसणे, त्याम ळे या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होऊि 
आसपासच्या जनमिी मोठ्या प्रमाणात क्षारपड झाल्यािे शेतकऱ्यांचे होत असलेले 
ि कसाि, त्याम ळे प णे शहरासाठी प्र्तानवत असणाऱ्या व अपूणच असणाऱ्या ि सऱ्या बंि 
िळ पाणीप रवठा योजिेचे काम त्वरीत पूणच करण्याची आवश्यकता, खडकवासला 
जलसंपिा नवभागाच्या अनधकृत आकडेवारीि सार म ठा उजवा कालव्यातूि ७०% पाणी हे 
गळतीम ळे वाया जात असूि शेतीसाठी प्रत्यक्षात ३०% पाणी पोहचत असणे, त्याम ळे सिर 
कालव्याची व तसेच नवतरीकांची त्वनरत ि रु्ती व ि तिीकरण करण्याची आवश्यकता, 
ज िा म ठा कालवा (बेबी कॅिॉल) मधूि िेखील मोठ्या प्रमाणावर पाणी गळती होत 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

 

3 

असल्याम ळे त्याची िेखील अ्तरीकरण होणे गरजेचे असणे, तसेच िौंड ताल क्ट्यातील 
कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे िाि रु्त झाल्यािे त्याची ि रु्ती करुि िवीि बगे 
बसनवण्याबाबत ्थानिक लोकप्रनतनिधी यांिी वारंवार मागणी करुिही त्याकडे प्रशासिाचे 
झालेले ि लचक्ष,  याबाबत शासिािे करावयाची कायचवाही व प्रनतनिया." 
 

  (२) श्रीमती अवमता चव्हाण वि.स.स तातडीच्या ि सािचजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे 
सािचजवनक आरोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-  
 
      "मालेगाव (ता.अधापूर, नज.िांिेड) येथील रॉमा केअर सेंटरचे काम निधीअभावी िोि 
वर्षापासूि बंि असल्याचे माहे जािेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्याि नििशचिास येणे, 
अधापूर ताल क्ट्यातूि महामागच जात अस ि तसेच राष्ट्रीय महामागच प्र्तानवत अस ि 
अपघातांच्या घटिा वारंवार घडत असल्यािे अपघातग्र्तांिा त्वनरत उपचार नमळावा या 
कनरता रॉमा केअर सेंटर उक्ट्त नठकाणी मंजूर करण्यात येणे, या कें द्रावर आतापयंत एक 
कोटी रुपये खचच होऊिही या कें द्राच्या कामाकनरता आवश्यक निधी, १४ कमचचारी व 
अनधकारी यांची उपलब्धता ि होणे, या पैकी केवळ िोि वैियकीय अनधकारी रुजू झाले 
असणे, सद्य:न््थतीत अप रे कमचचारी, अधचवट बांधकाम, फर्षिचर, और्षधे, यंत्रसाम ग्रीचा 
अभाव इ.कारणांम ळे हे रॉमा केअर सेंटर नविावापर पडूि असल्यािे अपघातग्र्तांिा 
तातडीिे आरोग्यस नवधा नमळत िसल्यािे त्यांचा होत असलेला मृत्य , पनरणामी 
अपघातग्र्तांचे िातेवाईक व पनरसरातील िागनरकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, शासिािे 
त्वरीत सिर रॉमा केअर सेंटर तातडीिे स रु करण्याबाबत करावयाची कायचवाही व 
शासिाची प्रनतनिया " 
 

  (३) सिचश्री. शरि सोनािणे, विजय औटी, सरिार ताराससह, वकसन कथोरे, सांिीप 
नाईक, बळीराम वसरसकर, नरेंद्र पिार, सांजय केळकर, शवशकाांत सशिे, जयांत 
पाटील, राहुल मोटे, सवुनल प्रभ,ु हसन मशु्रीफ, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्सत्सिाच्या बाबीकडे कामगार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
      ''लातूर नजल्हयातील नकती ॲग्रोटेक कंपिीच्या हौिात गाळ काढण्यासाठी उतरलेले 
आठ कामगारांसह एका कंत्राटिाराचा गाळात ब डूि मृत्यू झाल्या प्रकरणी मील मालक, 
संचालक इ. नवरोधात एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात सिोर्ष मि ष्ट्यवधाचा ग न्हा िाखल 
करण्यात आल्याचे माहे फेब्र वारी २०१७ मध्ये वा त्या िरम्याि नििशचिास येणे, लातूर 
एमआयडीसीमध्ये नकती ॲग्रोटेक ही मील असूि मळी नमश्रीत टाकावू पाणी साठवले 
जाणाऱ्या टाकीची ्वच्छता करतािा सिर ि घचटिा घडणे, संबंधीत कंपिीिे कामगारांच्या 
स रनक्षतेकरीता कोणतीही उपाययोजिा केली िसल्याचे तपासात निष्ट्पन्न होऊिही त्याची 
िोंि हेत त: पोलीस पंचिाम्यात करण्यात ि येणे, वीस फ ट खोलीच्या िोि टाक्ट्यांिा 
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आवश्यक त्या पायऱ्या ठेवणे तसेच गाळ बाहेर काढण्याकरीता नवनशष्ट्ट यंत्रणेचा वापर 
करणे बंधिकारक असतािाही त्याची अंमलबजावणी करण्यात ि येणे, पयावरण तसेच 
कामगार नवभागािे कामगारांच्या स रनक्षततेबाबत संबंधीत कंपिीिे योग्य ती उपाययोजिा 
केली आहे ककवा िाही याची िरमहा पाहणी करुि तशी रनज्टर मध्ये िोंि केली 
िसल्याचेही नििशचिास येणे, त्याम ळे कामगार व मृत कामगारांच्या िातेवाईकांमध्ये 
पसरलेले असंतोर्षाचे वातावरण, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायचवाही व 
उपाययोजिा''  
 

 

चार : वित्त मंत्री यांचा म.वि.स. वियम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
       "अर्थसंकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागणयांवर चर चचव  वर च मतदानाच्या संदाव त माारा्र 
ववर चधानसाा वनयमांतील वनयम २५१(१) मधील दाा वदवर चसांच्या कालावर चधीबाबतची जी तरतूद 
आाे ती माारा्र ववर चधानसाा वनयमांतील वनयम ५७ अन्वर चये स्र्वगत करणयात यावर ची." 
 
 

पाच : सि २०१७-२०१८ च्या अर्थसंकल्पातील अिदुािाच्या मागणयांिर चचा ि मतदाि  
(पविला वदिस). 
 

 

   (१) ग्रामनवकास व जलसंधारण ववर चााग. 

   (२) जलसंपिा नवभाग. 

   (३) कृनर्ष, पश संवधचि, ि ग्धव्यवसाय नवकास व मत््यव्यवसाय नवभाग. 

   (४) अल्पसंख्याक नवकास ववर चााग. 
 

 
 

 
          

       (मतास टाकाियाच्या मागणयांची सचूी स्ितंत्रपेे वितरीत केल्याप्रमाेे)                    
 

सहा : शासकीय विधेयके : 
 

 

 

 

  (अ) परु:्थापनाथच :- 
 

   (१) सि २०१७ चे नवधािसभा नवधेयक िमांक १२ - नशकाऊ उमेिवार (महाराष्ट्र 
स धारणा) नवधेयक, २०१७. 
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   (२) सि २०१७ चे नवधािसभा नवधेयक िमांक १३ - महाराष्ट्र सहकारी सं्था 
(स धारणा) नवधेयक, २०१७. 
 
 

   (३) सि २०१७ चे नवधािसभा नवधेयक िमांक १५ – नसम्बॉयोनसस कौशल्य व म क्ट्त 
नवद्यापीठ नवधेयक, २०१७. 
 

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

    
 

 
 

 
 

 
 

 

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

    सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १० - भारतीय भागीिारी 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

     
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 

सात : अशासकीय विधेयके :- 
 

  परु:स्र्ापिार्थ : 

   (१) सि २०१७ चे नव.स.नव. िमांक ५  - महाराष्ट्र अि सूनचत जाती, अि सूनचत 

जमाती, नवम क्ट्त जाती, भटक्ट्या जमाती, इतर मागासवगच व नवशेर्ष मागासवगच 
जातीचे प्रमाणपत्र िेण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे नवनियमि (स धारणा) नवधेयक, 
२०१७ -  श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे. 
 
 
 

   (२) सि २०१७ चे नव.स.नव. िमांक १४  - महाराष्ट्र झोपडपट्टी (स धारणा, निम चलि 
आनण प िर्षवकास) (स धारणा) नवधेयक, २०१७ -  श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
वि.स.स. याांचे. 
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आठ : अशासकीय ठराि (म.वि.स. वियम १०६ अन्िये) :- 
 

 

    (विनाांक १० माचच, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेले तथावप, पढेु ढकलण्यात आलेले अशासकीय ठराि) 
(क्रमाांक १ ते ३) 
 

    

(१) श्री.वनतेश राणे, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ९४ 

       "राज्यातील वकल्ल्यांचे ऐवताावसक मात्वर च लक्षात घेता या वकल्ल्यांचे पवरसर 
पयथटन कें द्र म्ाणून ववर चकवसत करणयासाठी तसेच त्या वठकाणी मागथदर्थक नेमणयाबाबत 
वर च पयथटकांसाठी अन्य आवर चश्यक त्या सोयीसुववर चधा उपलब्ध करून देऊन या सवर चथ 
नकल्ल्यांचे ऐवताावसक मात्वर च कायम राखणयाच्या दृ् टीने र्ासनाने खास उपाययोजना 
करावर ची, अर्ी वर्फारस ाी ववर चधानसाा र्ासनास करीत आाे." 
 

   (२) डॉ. भारती लव्िेकर, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २०० 
       "राज्यात र्ारी तसेच  ग्रामीण ाागात मवालांकवरता स्वर चतंत्र स्वर चच्छतागृााची सोय 
उपलब्ध ाोणयाच्या दृ्टीने गावर चात मवालांसाठी स्वर चतंत्र सावर चथजवनक मवाला स्वर चच्छतागृाे 
बांधणयात यावर चीत, अर्ी वर्फारस ाी ववर चधानसाा र्ासनास करीत आाे." 
 

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

        "राज्यात उद्योग जगात मोठ्या प्रमाणावर चर स्र्ावनक ाूवमपुत्रांना रोजगार उपलब्ध न 
ाोणे, उद्योगामध्ये ाूमीपुत्रांची संख्या नगणय असल्याने राज्यात बेरोजगारांची संख्या 
प्रचंड प्रमाणात वर चाढणे, राज्यातील सेवर चायोजन कायव लयामध्ये लाखो तरुणांनी 
नोकरीसाठी केलेली नोंद, उद्योगांमध्ये ाूमीपुत्रांना नोकऱ्या देणयास र्ासन अपयर्ी 
ठरल्याने राज्यातील सुवर्क्षीत तरुणांमध्ये पसरलेले नैराश्य, राज्यातील बेरोजगार 
ाूमीपुत्रांच्या ाक्काचे रक्षण करणयासाठी यापुढे राज्यातील र्ासकीय, वनमर्ासकीय 
तसेच खाजगी आस्र्ापनांवर चरील कायव लयामध्ये नोकरी देताना ाूमीपुत्रांना प्राधान्याने 
नोकरीत घेणयासाठी र्ासनाने धोरणात्मक वनणथय घ्यावर चा, अर्ी वर्फारस ाी ववर चधानसाा 
र्ासनास करीत आाे." 

     
 
 
 

 

 
 

विधान भिन,  
म ंबई,  
नििांक : २३ माचच, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
प्रधाि सनचव,  

 महाराष्ट्र नवधािसभा. 
  


