
महािाष्ट्र रिधानसभा 
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

बधुिाि, रिनाांक २९ माचच, २०१७ 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

एक : प्रश्नोत्तिे. 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 

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

(२) सािचजरनक 
बाांधकाम 
(सािचजरनक उपक्रम 
िगळून) मांत्री 

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

तीन : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) : 

(रिनाांक २५ माचच, २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्चरिण्यात 
आलेल्या पिांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्र.१ ते ३)  

(१) सिचश्री. रिलीप िळसे-पाटील, अरजत पिाि, जयांत पाटील, पाांडुिांग बिोिा, 
र्रर्काांत शर्िे, िाधाकृष्ट् ण रिेे-पाटील, अमीन पटेल, सरुनल केिाि, मो. आरिफ 
(नसीम) ेान, अजय चौधिी, जयित्त क्षीिसागि, िाजेर् टोपे, श्रीमती रिरपका 
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चव्हाण, सिचश्री. सिेुर् लाड, हसन मशु्रीफ. रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे र्ालेय रर्क्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  

      "महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्र्च माध्यवमक वशक्षि मंडळाकडूि वद. २८  फेबु्रिारी, 
२०१७ पासूि सुरु करण्यात आलेल्या बारािीच्या पवरके्षर्ची प्रश्िपविका पवरक्षा सुरु होण्या 
अर्ोदर तब्बल २५ वमविटांपूिी हणहिजेर्च १०.४० वमिीटांिी प्रश्िपविका व्हॉटसॲपिर 
उपलब्ध झाल्यारे्च विदशभिास येिे, विद्यार्थ्यांिा प्रश्िपविका िार्चण्यासाठी देण्यात आली 
असतािार्च ही घटिा घडल्यारे्च पुन्हा एकदा समोर येिे, इंग्रजी, र्ावित, एसपी आवि 
मराठी या विर्षयांच्या प्रश्िपविका मंुबई पवरसरात व्हॉटसॲप या सामावजक माध्यमािर 
उपलब्ध झाल्यारे्च समोर येिे, याबाबत मंडळाच्या मंुबई विर्ार्ीय कायालयाकडूि तसेर्च 
शासिाकडूि कोितीर्च दखल घेतली ि जािे, त्यामुळे विद्यार्थी ि पालकांमध्ये पसरलेला 
असंतोर्ष, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि शासिार्ची प्रवतविया". 

(२) ॲड. यर्ोमती ठाकूि, सिचश्री. सरुनल केिाि, अस्लम रे्े, डॉ. सांतोष टािफे
रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजरनक आिोग्य 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  

     "अमरािती वजल्हा येर्थील स्त्री रुग्िालयात र्त िऊ मवहन्यात ६ हजार १४४ अर्भकांर्चा 
जन्म झाला असुि त् यापैकी १३१ बालकांर्चा प्रसुती दरहणयाि मृत्यू झाल्यारे्च माहे जािेिारी, 
२०१७ मध्ये विदशभिास येिे, वजल्हयातील बहुतांश र्रीब मवहला प्रसूतीकवरता वजल्हा स्त्री 
रुग्िालयात येत असुि विविध कारिांिी प्रसूतीदरहणयाि बालकांर्चा मृत्यू होत असिे, 
अमरािती वजल्हा रुग्िालयात र्र्भिती मवहलांिा दरु्भम र्ार्ातील उपवजल्हा रुग्िालये ि 
प्रार्थवमक आरोग्य कें द्रामधूि पाठविण्यात येत असल्यामुळे डफरीि रुग्िालयात आिण्यात 
येईपयंत र्र्भिती मवहलांर्ची प्रकृती खालाित असिे, वजल्हा स्त्री रुग्िालयात िॉडामध्ये 
२०० खाटांर्ची संख्या असुि दररोज वकमाि ३५० मवहला रुग्ि विविध िाडात उपर्चार घेत 
असिे, अपूरा कमभर्चारीिर्भ ि अदययाित साधिसामुग्री अर्ािी या बालमृत्युरे्च प्रमाि 
अवधक असल्यािे ििजात मुलांच्या पालकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष याबाबत शासिािे 
कराियार्ची कायभिाही ि शासिार्ची प्रवतविया." 

(३) सिचश्री. सिेुर् हाळिणकि, सरुनल शर्िे, सांतोष िानिे रि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कामगाि मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 

     "राज्यातील सिभर्च के्षिातील कामर्ारांसाठी स्ितंि कल्यािकारी योजिा राबवििारे 
मंडळ स्र्थापि करण्याऐिजी सिभर्च असंघटीत के्षिातील कामर्ारांसाठी एकर्च कल्यािकारी 
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मंडळ स्र्थापि करण्यार्ची बाब शासिाच्या विर्चाराधीि असिे, त्यामध्ये यंिमार् कामर्ार, 
शेतमजूर, पिकार ि िृत्तपि वििेते, वरक्षार्चालक, रकर्चालक, िाहिर्चालक आदी 
घटकांर्चा समािेश असिे, या सिभ घटकांच्या उत्पन्नािर सेस लािूि उत्पन्नारे्च साधि विमाि 
करिे सुध्दा शासिाच्या विर्चाराधीि असिे, सदर घटकांरे्च उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्यांिा 
वििृत्तीिेति, र्विष्ट्यवििाह विधी, आरोग्य सुविधा, विमा यासारख्या कोित्याही 
कल्यािकारी योजिांर्चा लार् वमळत िसिे, पवरिामी हे घटक आर्थर्थकदृष्ट्टया अप्रर्त 
राहूि सामावजक विर्षमता विमाि होिे, याबाबत मा. अर्थभमंिी यांच्या समिेत झालेल्या 
बैठकीत राज्यातील सिभर्च के्षिातील कामर्ांरासाठी एकर्च कल्यािकारी मंडळ स्र्थापि 
करण्यार्चा वििभय घेण्यात येऊिही अद्याप कोितीर्च कायभिाही करण्यात ि येिे, त्यामुळे 
सदररे्च कल्यािकारी मंडळ स्र्थापि करण्याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि 
शासिार्ची प्रवतिीया." 

चाि : सन २०१७-२०१८ च्या अर्थसंकल्पातील अनदुानाच्या मागणयांवर चचा व मतदान 
(रतसिा ददवस). 

(१) र्ृह विभाग. 

(२) िर्रविकास विभाग. 

(३) उद्योर्, ऊजा ि कामर्ार विभाग. 

(४) र्ृहविमाि विभाग. 

(५) पयािरि विभाग. 

 (मतास टाकावयाच्या मागणयांची सचूी स्वतंत्रपणे दवतरीत केल्याप्रमाणे) 

(रिनाांक २३ माचच, २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्चरिण्यात आलेला 
पिांत ुपढेु ढकलण्यात आलेला सभागहृ नेते याांचा प्रस्ताि) 

पाच : सभागहृ नेते याांचा प्रस्ताि – 

        र्ारताच्या माजी पंतप्रधाि र्ारतरत्ि स्िर्ीय श्रीमती इंवदराजी र्ांधी यांच्या जन्मशताब्दी 
िर्षाविवमत्त, सन्माििीय पद्मविरू्र्षि श्री.शरदरं्चद्रजी पिार, खासदार, माजी मुख्यमंिी ि माजी 
कें द्रीय मंिी यांच्या संसदीय कारवकदीस ५० िरे्ष पूिभ झाल्याबद्दल तसेर्च महाराष्ट्र विधािसरे्रे्च 
जेष्ट्ठ सन्माििीय सदस्य, माजी मंिी ि माजी विरोधी पक्ष िेते श्री.र्िपतराि देशमुख यांच्या 
संसदीय कारवकदीला ५५ िरे्ष पूिभ झाल्याबद्दल त्यांच्या कायार्चा र्ौरि करण्याबद्दलच्या 
प्रस्तािािर र्चर्चा. 
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सहा : सिचश्री. सरुनल प्रभ,ु िाज पिुोरहत, सिा सििणकि, ॲड. आरर्ष रे्लाि, सिचश्री अजय 
चौधिी, सरुनल शर्िे, ॲड. पिाग अळिणी, सिचश्री िमेर् लटके, योगेर् सागि, 
तकुािाम काते, मांगेर् कुडाळकि, श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिचश्री. अमीत साटम, अर्ोक 
पाटील, अतलु भातेळकि, सरुनल िाऊत, कॅ. आि. तरमल सेल्िन, सिचश्री. प्रकार् 
सिेु, मांगलप्रभात लोढा, प्रकार् फातपेकि, सििाि तािाशसह, सांजय पोतनीस, 
श्रीमती मरनषा चौधिी, श्री. सांजय केळकि, दव.स.स यांचा म.दव.स. दनयम २९३ अन्वये 
प्रस्ताव :- 

       "मंुबई शहरात असलेल्या १६ हजार जुन्या उपकर प्राप्त इमारतींमध्ये ४ लाखांपेक्षा जास्त 
कुटंुवबय राहत असिे, त्यापैकी रे्ल्या ४० िर्षाच्या कालािधीत केिळ ६७२ इमारतींर्चा 
पुिर्थिकास झालेला असिे, १५०० इमारती जवमिदोस्त करूि तेर्थील सुमारे २१ हजारांपेक्षा 
जास्त कुटंुवबय संिमि वशवबरात र्त १५ ते २० िर्षापासूि राहत असिे, विकासकांिी पयायी 
वििासारे्च मान्य केलेले र्ाडे ि अिेक िर्षापासूि र्थकविलेले र्ाडे देण्यार्ची आिश्यकता, जुन्या 
इमारतीमध्ये राहिाऱ्या लाखो रवहिाश्यांच्या वििाऱ्यार्ची व्यिस्र्था करिे, राज्य शासिारे्च 
र्ृहविमाि धोरि राबविण्यामध्ये विकासकांकडूि सहकायभ ि वमळिे, मंुबईतील बी.पी.टी., 
रेल्िे इत्यादीच्या जवमिीिरील झोपडपट्टीिावसयांसाठी राबविण्यात आलेल् या एसआरए 
र्ृहविमाि प्रकल्पांर्ची झालेली दरूिस्र्था, १०० िर्षाहूि जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या 
र्ाडेकरारारे्च िुतिीकरि ि झाल्यामुळे त्या इमारतीर्चा पुिर्थिकास खोळंबला असिे ि 
पवरिामी तेर्थील रवहिाश्यांरे्च जीि धोक्यात येिे, मंुबईतील िरळी र्ार्ातील झोपडपट्टी 
पुिर्थिकासारे्च अिेक प्रलंवबत प्रकल्प तातडीिे पूिभ करण्यार्ची आिश्यकता, मंुबईतील बंद 
पडलेल्या वर्रण्यांच्या मालकीच्या जार्ांिर वर्रिी कामर्ारांिा घरे बांधूि देण्याच्या योजिेला 
र्ती देिे, बोरीिली संजय र्ांधी राष्ट्रीय उद्यािाच्या सव्हे िं. २३९/१ या िि के्षिार्ची मोजिी 
करूि अवतिमिांरे्च त्यार्च के्षिात पुििभसि करण्याबाबत ददडोशी येर्थील लोकप्रवतविधींिी माहे 
वडसेंबर, २०१६ मध्ये मा.मुख्यमंिी, मा.ििमंिी, मा.र्ृहविमाि मंिी, मा.िि राज्यमंिी यांरे्चकडे 
लेखी वििेदिाद्वारे मार्िी करिे, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही विर्चारात घेण्यात 
यािी." 

सात : र्ासकीय रिधेयके : 

(अ) पिु:स्थापनाथच :- 

सि २०१७ रे्च विधािसर्ा विधेयक िमांक १७ – महाराष्ट्र जमीि महसूल संवहता 
(सुधारिा) विधेयक, २०१७.

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

(क) सन २०१७ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक १६ – महािाष्ट्र सहकािी सांस्था 
(िसुिी सधुािणा) रिधेयक, २०१७. 

(ख) दवधेयक संयकु्त सदमतीकडे पाठदवणयाबाबत श्री.िाधाकृष्ट्ण रिेे-पाटील, 
दव.स.स. यांचा प्रस्ताव :- 
     "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी 
संस्र्था (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

रिधान भिन,  
मंुबई,  
वदिांक : २७  मार्चभ, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
प्रधाि सवर्चि,  

 महाराष्ट्र विधािसर्ा. 




