
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शवनिार, वदनाांक २५ माचच, २०१७ 

(सकाळी १०.०० िाजता) 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 
 

  (१) जलसांपदा मांत्री :  मा.राज्यपाल महोदयाांनी पाटबांधारे विकास 
के्षत्रासांदभात वदलेल्या वनदेशाांच्या अनषुांगाने सन 
२०१७-२०१८ च्या िार्षषक आखणीच्या 
वनयोजनाबाबतचा तपशील सभागहृाच्या 
पटलािर ठेितील. 
 

  (२) सािचजवनक आरोग्य 
ि कुटुांब कल्याण 
मांत्री 

:  विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमांडळे आदेश, २०११ मधील 
वनयम ८ अन्िये सािचजवनक आरोग्य विभागाचा 
सन २०१५-२०१६ या वित्तीय िषातील 
योजनाांतगचत आवण योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय (अविभाज्य 
भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

       
 
 
 

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

 

 

  (१) सिचश्री.वदलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, जयांत पाटील, पाांडुरांग बरोरा, शवशकाांत 
शशदे, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, अमीन पटेल, सवुनल केदार, मो. आवरफ (नसीम) 
खान, अजय चौधरी, जयदत्त  क्षीरसागर, राजेश टोपे, श्रीमती वदवपका चव्हाण, 
सिचश्री. सरेुश लाड, हसन मशु्रीफ. वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
      "महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मांडळाकडून वद. २८  
फेब्रिुारी, २०१७ पासनू सरुु करण्यात आलेल्या बारािीच्या पवरके्षची प्रश्नपवत्रका 
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पवरक्षा सरुु होण्या अगोदर तब्बल २५ वमवनटाांपिूी म्हणजेच १०.४० वमनीटाांनी 
प्रश्नपवत्रका व्हॉटसॲपिर उपलब्ध झाल्याचे वनदशचनास येणे, विद्यार्थ्यांना 
प्रश्नपवत्रका िाचण्यासाठी देण्यात आली असतानाच ही घटना घडल्याचे पनु्हा 
एकदा समोर येणे, इांग्रजी, गवणत, एसपी आवण मराठी या विषयाांच्या प्रश्नपवत्रका 
मुांबई पवरसरात व्हॉटसॲप या सामावजक माध्यमािर उपलब्ध झाल्याचे समोर येणे, 
याबाबत मांडळाच्या मुांबई विभागीय कायालयाकडून तसेच शासनाकडून कोणतीच 
दखल घेतली न जाणे, त्यामळेु विद्याथी ि पालकाांमध्ये पसरलेला असांतोष, 
याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया". 
 

  (२) ॲड. यशोमती ठाकूर, सिचश्री.सवुनल केदार, अस्लम शेख, डॉ. सांतोष टारफे 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
     "अमरािती वजल्हा येथील स्त्री रुग्णालयात गत नऊ मवहन्यात ६ हजार १४४ 
अभचकाांचा जन्म झाला असनु त  यापैकी १३१ बालकाांचा प्रसतुी दरम्यान मतृ्य ू
झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये वनदशचनास येणे, वजल्हयातील बहुताांश गरीब 
मवहला प्रसतूीकवरता वजल्हा स्त्री रुग्णालयात येत असनु विविध कारणाांनी 
प्रसतूीदरम्यान बालकाांचा मतृ्य ूहोत असणे, अमरािती वजल्हा रुग्णालयात गभचिती 
मवहलाांना दगुचम भागातील उपवजल्हा रुग्णालये ि प्राथवमक आरोग्य कें द्रामधनू 
पाठविण्यात येत असल्यामळेु डफरीन रुग्णालयात आणण्यात येईपयंत गभचिती 
मवहलाांची प्रकृती खालाित असणे, वजल्हा स्त्री रुग्णालयात िॉडामध्ये २०० 
खाटाांची सांख्या असनु दररोज वकमान ३५० मवहला रुग्ण विविध िाडात उपचार 
घेत असणे, अपरूा कमचचारीिगच ि अद्ययाित साधनसामगु्रीअभािी या बालमतृ्यचेु 
प्रमाण अवधक असल्याने निजात मलुाांच्या पालकाांमध्ये पसरलेला असांतोष 
याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."  
 

  (३) सिचश्री.सरेुश हाळिणकर, सवुनल शशदे, सांतोष दानिे वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे कामगार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
     "राज्यातील सिचच के्षत्रातील कामगाराांसाठी स्ितांत्र कल्याणकारी योजना 
राबविणारे मांडळ स्थापन करण्याऐिजी सिचच असांघटीत के्षत्रातील कामगाराांसाठी 
एकच कल्याणकारी मांडळ स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असणे, 
त्यामध्ये यांत्रमाग कामगार, शेतमजरू, पत्रकार ि ितृ्तपत्र विके्रते, वरक्षाचालक, 
रकचालक, िाहनचालक आदी घटकाांचा समािेश असणे, या सिच घटकाांच्या 
उत्पन्नािर सेस लािनू उत्पन्नाचे साधन वनमाण करणे सधु्दा शासनाच्या 
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विचाराधीन असणे, सदर घटकाांचे उत्पन्न कमी असल्यामळेु त्याांना वनितृ्तीिेतन, 
भविष्ट्यवनिाह वनधी, आरोग्य सवुिधा, विमा यासारख्या कोणत्याही कल्याणकारी 
योजनाांचा लाभ वमळत नसणे, पवरणामी हे घटक आर्षथकदृष्ट्टया अप्रगत राहून 
सामावजक विषमता वनमाण होणे, याबाबत मा. अथचमांत्री याांच्या समिेत झालेल्या 
बैठकीत राज्यातील सिचच के्षत्रातील कामगाांरासाठी एकच कल्याणकारी मांडळ 
स्थापन करण्याचा वनणचय घेण्यात येऊनही अद्याप कोणतीच कायचिाही करण्यात न 
येणे, त्यामळेु सदरचे कल्याणकारी मांडळ स्थापन करण्याबाबत शासनाने 
कराियाची कायचिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 
 

    
 

चार : सन २०१७-२०१८        स          न   न                         न  
(दसुरा    स   
 

 

   (१  महसलू ि िन        

   (२  शालेय वशक्षण ि क्रीडा        

   (३  सािचजवनक बाांधकाम        

   (४  आवदिासी विकास        

   (५) मवहला बालविकास        

 
 

 
          

       (   स                      स                                                   
 
 

पाच : शासकीय विधेयके : 
 

 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथच :- 
 

    सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 

     

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

    
 
 

 
 

 
 

 

 

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

  (१) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १२ - वशकाऊ उमेदिार 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
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   (ख)        स      स                     श्री.ओमप्रकाश उफच  बच्च ूकडू, 
   स स              :- 
 

     "सन २०१७                नस                १२ – वशकाऊ 
उमेदिार (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७     न         स     
   न       स           ५१ स         स      स                
       स                 स             न        न          
               " 

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

------- 
  (२) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख)        स      स                     श्री.ओमप्रकाश उफच  बच्च ूकडू, 
   स स              :- 
 

     "सन २०१७                नस                १३ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (सधुारणा) विधेयक, २०१७     न         स        न 
      स           ५१ स         स      स                       
स                 स             न        न          
               " 

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

------- 
  (३) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १५ – वसम्बॉयोवसस कौशल्य ि 

मकु्त विद्यापीठ विधेयक, २०१७. 
 
 

   (ख)        स      स                     श्री.ओमप्रकाश उफच  बच्च ूकडू, 
   स स              :- 
 
 

     "सन २०१७                नस                १५ – 
वसम्बॉयोवसस कौशल्य ि मकु्त विद्यापीठ विधेयक, २०१७     न         
स        न       स           ५१ स         स      स        
               स                 स             न        न 
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                        " 
     

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

विधान भिन,  
मुांबई,  
वदनाांक : २४ माचच, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
प्रधान सवचि,  

 महाराष्ट्र विधानसभा. 
  


