महाराष्ट्र विधानसभा
वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिार, वदनाांक ३१ माचच , २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)

एक

:

प्रश्नोत्तरे .

दोन

:

शासकीय विधे यक :
पुर:स्थापनाथच , विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे :सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र विवनयोजन
विधे यक, २०१७.

तीन

:

कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१)

िस्त्रोद्योग मांत्री

:

महाराष्ट्र राज्य िस्त्रोद्योग महामां डळ मयावदत
याांचा सन २०१५-२०१६ या िर्षाचा
पन्नासािा िार्षर्षक अहिाल सभागृहासमोर
ठे ितील.

(२)

मत्सस्यविकास मां त्री

:

महाराष्ट्र मत्सस्योद्योग विकास महामां डळ
मयावदत याांचा सन २०११-२०१२ ि २०१२२०१३ या िर्षांचा अनुक्रमे चाळीसािा ि
एकेचाळीसािा िार्षर्षक अहिाल सभागृहासमोर
ठे ितील.

चार

:

विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती कल्याण सवमतीचा अकरािा अहिाल सादर करणे.

पाच

:

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

सहा

:

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(१)

श्री

, डॉ सुवजत वमणचेकर, सिचश्री चांद्रदीप नरके, प्रकाश
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आविटकर, सुरेश हाळिणकर, उल्हास पाटील, राजन साळिी, सत्सयवजत पाटील,
अमल महावडक, सुवनल शशदे वि.स.स.तातडीच्या ि सािचजवनक महत्सत्सिाच्या
िािीकडे मुख्य मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :-

२
मध्ये
िवकलाांनी
दूलचक्ष

री

च्या
२

जास्त

प्रलांवित
धीना

शासनामार्चत अद्याप

प्रवतवक्रया ’’
(२)

सिचश्री. अतुल भातखळकर, विजय औटी, वकशोर पाटील, सुवनल शशदे , राजन
साळिी, प्रशाांत िां ि, ॲड. राहु ल कुल, श्री. सांतोर्ष दानिे, वि.स.स. तातडीच्या ि
सािचजवनक महत्सत्सिाच्या िािीकडे महसुल मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील िाांधकाम ि इतर व्यािसायीकाांनी

शासनाचे हजारो कोटी

रुपयाांचे मुद्राांक शुल्क िुडविले असल्याचे माहे र्ेब्रुिारी, २०१७ मध्ये वनदशचनास
ये णे, सदर प्रकरणी नोंदणी ि मुद्राांक शुल्क विभागाकडू न राज्यभरातील दोन हजार
प्रकरणाांची तपासणी सुरु असून त्सयामध्ये

नव्िद टक्के प्रकरणे िाांधकाम

व्यािसायीकाांशी सांिांवधत असल्याचे वनदशच नास ये णे, मुांिईतील एका िड्या
िाांधकाम व्यािसायीकाने सुमारे सहाशे कोटी रुपयाांचे शुल्क िुडविले असल्याचेही
वनदशच नास ये णे, त्सयामुळे हजारो कोटी मुद्राांक शुल्क िुडिणाऱ्या िाांधकाम ि इतर
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व्यािसावयकाांिर कारिाई करुन िुडीत मुद्राांक शुल्क िसुल करण्यािाित शासनाने
कराियाची कारिाई ि शासनाची प्रवतवक्रया."

(३)

सिचश्री. चांद्रदीप नरके, सत्सयजीत पाटील, अॅड. भीमराि धोंडे , वि.स.स. तातडीच्या
ि सािचजवनक महत्सत्सिाच्या िािीकडे पयािरण मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"महाराष्ट्र राज्य प्रदुर्षण वनयां त्रण मां डळाने मां जरु ीपेक्षा जादा गाळप करणा-या
साखर कारखाना सुरु ठे िणेची मांजरू ी रद्द करुन र्ौजदारी गुन्हे दाखल केले असणे,
यावशिाय सुमारे २५ ते ५० लाखाांची िँक हमी घे णे, साखर कारखाना उभारताांना
गाळप क्षमतेप्रमाणे प्रदुर्षण वनयां त्रण मां डळाची वनयमानुसार मां जरू ी घेऊन भौगोवलक
पवरस्स्थती, कामगार यां त्रणा इत्सयादी घटकाांचा विचार करुन क्षमता िापर कमी
जास्त १० टक्के गृहीत धरुन सांपण
ू च यां त्रसामुग्री िसविण्यात ये णे, साखर कारखाना
सुरु झाल्यानांतर प्रवतवदन गाळप क्षमता पूणच होण्याच्या उद्दे शाने यां त्रसामुग्रीची
दे खभाल पाहू न १० टक्के जादाने क्रशींग दर लािला जात असणे, प्रदुर्षण वनयां त्रण
मां डळाच्या वनयमानुसार जादा गाळप झाल्यास सदर वदिशी प्रदुर्षणाचे प्रमाण जादा
होणे, तथावप, साखर कारखाना उभारताांना ज्याप्रमाणे कमी जास्तीची १० टक्के
प्रमाणे यां त्रसामुग्री िसविली जाते त्सयाचा विचार करुन प्रदुर्षण वनयां त्रणासाठी
िसविण्यात आलेली यां त्रसामुग्री दे खील

ते २० टक्के जादाची िसिली असणे,

यामुळे कमी जास्त प्रमाणात १० ते २० टक्के प्रदुर्षण जादा झाले तरी वनयमानुसार
प्रदुर्षण वनयां वत्रत केले जात असणे, प्रदुर्षण वनयां त्रण मां डळाच्या वनयमानुसार िाढीि
गाळपासाठी निीन मांजरू ी घेणेसाठी कमीत कमी दोन िर्षाचा कालािधी लागत
असल्यामुळे सध्या जे साखर कारखाने सद्यस्स्थती सुरु असून त्सयाांना गाळप क्षमता
िाढिाियाची आहे अशा साखर कारखान्याांना प्रदुर्षण वनयां त्रण मां डळाच्या विविध
मां जरु ीसाठी लागणारा कालािधी कमी करण्याची आिश्यकता, यािाित शासनाने
कराियाची कायच िाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
सात

:

शासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथच :(१)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १९ – महाराष्ट्र जमीन महसूल
सांवहता (दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(२)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक २० – भारतीय दां ड सांवहता
आवण र्ौजदारी प्रवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७.
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(३)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक २३ - महाराष्ट्र प्रादे वशक
वनयोजन ि नगररचना (सुधारणा) विधे यक, २०१७.
----------------------------------------------------------------------------------------(ि) विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे :सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १८ – महाराष्ट्र करविर्षयक
कायदे (कर िसविणे, सुधारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधे यक, २०१७.

२ /२
आठ

:

यके :(अ)
सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २२

- महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (वतसरी

सुधारणा) विधे यक, २०१७ - ॲड. आवशर्ष शे लार, वि.स.स. याांचे.

(ि) विचाराथच :
(शुक्रिार, वदनाांक १७ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच विण्यात आलेली परां त,ु पुढे ढकलण्यात आलेली विधे यके - क्रमाांक १ ते ४)
(१)

सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३३ - मुांिई महानगरपावलका (सुधारणा)
विधे यक, २०१६ - श्री.मां गलप्रभात लोढा, वि.स.स. याांचे.

(२)

सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४५ - महाराष्ट्र प्रकल्पिावधत व्यक्तींचे
पुनिचसन (दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१६ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स.
याांचे.

(३)

सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ - महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा,
वनमूचलन ि पुनर्षिकास) विधे यक, २०१६ - श्री.सुवनल प्रभु, वि.स.स. याांचे.

(४) सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५२ - महाराष्ट्र प्रकल्पिावधत व्यक्तींचे
पुनिचसन (चौथी सुधारणा) विधे यक, २०१६- श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स.

याांचे.
विधान भिन,
मुांिई,
वदनाांक : ३० माचच, २०१७
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डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

