
 

   

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, वदनांक ७ माचच, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

दोन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

तीन : अध्यक्ष, सभाध्यक्षांची ताविका नामवनदेवित करतीि  
 

चार : िक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

 

  (१) श्री. सवुनि प्रभ,ू वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्याचे िक्ष िेधतीि :-  
"तािब चौक, कोंढिा बदु्रकु (         येथीि अॅव्हेन्य ु गहृसंकल्प इमारतीमधीि 
‘बेक्स-एन-केक्स’ या बेकरीस वद. ३० वडसेंबर, २०१६ रोजी िागिेल्या भीषण 
आगीत सहा कामगारांचा गदुमरुन झािेिा मतृ्तय,ू बेकरी मािकाच्या 
वनष्ट्काळजीपणामळेु सदरहू घटना घडणे, बेकरीसाठी आिश्यक असिेिा अन्न ि 
औषध प्रिासन विभागाचा परिाना बेकरीकडे नसल्याचे वनदिचनास येणे, सदर 
प्रकरणी कोंढिा पोिीसांनी तीन भागीदार मािकांिर गनु्हा दाखि करण्यात 
येिनूही अद्याप त्तयांच्या विरुध्द पढुीि कोणतीच कारिाई न करता प्रकरण 
दडपविण्याचा घडिेिा प्रकार, मतृ कामगारांच्या कुटंुवबयांना देखीि अद्याप 
कोणतीही आर्थथक मदत देण्यात न आल्याने मतृ कामगारांच्या कुटंुवबयांमध्ये 
पसरिेिा असंतोष, याकडे िासनाचे झािेिे दिुचक्ष, याबाबत िासनाने तातडीने 
कराियाची कायचिाही ि प्रवतवक्रया.’’ 

 
  (२)                                                   -             

                                                                 
                                                            
                                                                  
                                                              
                                                                  
                                                                    
                    -                                       
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                                                                -
                                                                        
                                                   -       अब ु
आजमी,        तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजवनक 
आरोग्य मंत्र्याचे िक्ष िेधतीि :-    
  
      "रुग्णांच्या उपचारासाठी िापरण्यात येणाऱ्या िस्तूंची विक्री छापीि दरापेक्षा 
िाढीि दराने केल्याबद्दि मुंबईतीि िीिािती, फोटीज, कोवकिाबेन अंबानी, 
एवियन हाटच , ग्िोबि, वहरानंदानी ि सर एच. एन. हॉस्स्पटि या नामांकीत खाजगी 
रुग्णाियांिर िासनाच्या िैध मापनिास्र विभागाकडून माहे फेब्रिुारी, २०१७ मध्ये 
िा त्तयादरम्यान करण्यात आिेिी कारिाई, िैध मापनिास्र अवधवनयमातीि 
तरतदुीनसुार िस्तूंिर आयातदाराचे नाि, मवहना ि िषच, ग्राहक सेिा क्रमांक, विक्री 
ककमत, उत्तपादन मवहना यासारख्या गोष्ट्टींची मावहती छापीि स्िरुपात असणे 
बंधनकारक असतानाही त्तयाची अंमिबजािणी न होणे, तसेच रुग्णाियात 
उपचारासाठी िापरण्यात येणा-या बिनू वडव्हाईस, एंवजओग्राफीक कॅथे्रटर, यरेुटीक 
यरुोिल्डच , आयिी कॅथे्रटर, गाइड िायर, बे्रवथक सर्थकट, हनॅसनॅ ग्िोव्हज, ब्िड 
किेक्टर, स्टेंट अिा िस्तू िाढीि दराने विकल्यामळेु रुग्णांची केिी जात असिेिी 
िटु, त्तयामळेु या रुग्णाियांिर कारिाई करण्याबाबत िासनाने तातडीने कराियाची 
कायचिाही ि प्रवतवक्रया." 

 
  (३)                     -                                                

                                                   
                                                                        
                                                                   
                                                                  
                                                                     
                                                                     ब ु
      वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कामगार मंत्र्याचे 
िक्ष िेधतीि :-  
  

       "दापोडा (ता.वभिंडी, वज.ठाणे) येथीि हवरहर कंम्पाऊंड मधीि प्िास्टीकच्या 
दाण्यांपासनू मोती बनविणाऱ्या देढीया प्िास्टीक या कारखान्यातीि रसायनांच्या 
साठ्यास वदनांक १९ फेब्रिुारी,२०१७ रोजी िॉटचसकीटमळेु िागिेल्या आगीत ४ 
कामगारांचा होरपळून झािेिा मतृ्तय ुि अन्य दोन कामगार गंभीरवरत्तया जखमी होणे, 
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                 कारखान्यास िागिेल्या आगीत िाखो रुपयांचे झािेिे 
नकुसान,तसेच अहमदनगर येथीि एम.आय.डी.सी पवरसरातीि सनफामा कंपनीत 
स्फोट होऊन िागिेल्या आगीत दोन कामगारांचा झािेिा मतृ्तय,ु सदर कारखान्यांनी 
कामगारांच्या सरुवक्षततेबाबत कोणतीही उपाययोजना केिी नसल्यामळेु कामगारांचा 
झािेिा मतृ्तय,ु याबाबत कामगार आयकु्तांनी िेळोिेळी पाहणी करुन कामगारांच्या 
सरुके्षबाबत कंपनीच्या व्यिस्थापनेिा कळविणे आिश्यक असतानाही त्तयाकडे 
केिेिे दिुचक्ष                                                            
                                                                 
                                               कराियाची कायचिाही ि 
िासनाची प्रवतवक्रया." 

    
 

पाच : डॉ. अवनि बोंडे, सभुाष साळिे, डॉ.सवुनि देिमखु, डॉ. जयप्रकाि मुंदडा, श्री.राजेंद्र 
नजरधने, डॉ.राहूि पाटीि, सिचश्री राजेंद्र पाटणी, मनोहर भोईर, हवरभाऊ जािळे, 
िंभरुाज देसाई, सरेुि हळिणकर, हेमंत पाटीि, प्रा.अिोक उईके, श्री.संजय 
रायमिुकर, प्रा.राज ु तोडसाम, सिचश्री चंद्रकांत सोनािणे, उन्मेि पाटीि, वकिोर 
पाटीि, समीर कुणािार, ज्ञानराज चौगुिे, वकसन कथोरे, डॉ. िविकांत खेडेकर, 
सिचश्री बाळासाहेब मरुकुटे, राजाभाऊ िाजे, वि.स.स. यांचा                  
             -  

 

"राज्यात जनसहभागातून ि विविध कायचकारी संस्थांच्या सहकायाने जियकु्त 
वििार योजना यिस्िी होणे, सदर योजना तळागाळातीि िेतकऱ्यांपयंत 
पोहचविण्यासाठी अवधक वनधी उपिब्ध करण्याची आिश्यकता, जिसंपदा 
विभागाकडून मोठया प्रमाणािर जनु्या प्रस्तािांना प्रिासकीय मान्यता देऊन कामांना 
गती देण्याचा होत असिेिा प्रयत्तन, मोठया प्रमाणात भसूंपादनाची कामे हाती घेणे, 
निीन प्रस्तािांना मोठया प्रमाणािर वनधी उपिब्ध होण्याची आिश्यकता, राज्य 
िासनाने विफ (LTIF) इवरगेिनच्या माध्यमातून नाबाडच कडून रक्कम रूपये 
१२,७७३ कोटी रूपयांचे कजच घेणे, जिसंपदा विभागामाफच त मोठया प्रमाणािर सरुू 
असिेिे प्रकल्प ि अपऱु्या स्स्थतीत असिेिे प्रकल्प ििकरात ििकर पणूच करण्याची 
आिश्यकता, कवनष्ट्ठ अवभयंत्तयांची मोठया प्रमाणािर भरती करणे ि वरक्त पदे 
तात्तकाळ भरण्याची आिश्यकता, िेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांच्या जोडणीचे प्रस्ताि जिद 
गतीने कायास्न्ित केल्याने मागीि पाच िषांपासनूची कृषीपंपांची प्रवतक्षा यादी १ ते २ 
िषािर येणे, प्रवतक्षा यादीमधीि िेतकऱ्यांना तातडीने िीज परुिठा करण्याची 
आिश्यकता, जियकु्त वििार ि कसचन योजना मोठया प्रमाणािर अंमिात आणल्याने 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

   

4 

रब्बी वपकात झािेिी िाढ, कृषी मािािर प्रवक्रया उद्योग उभे करण्याची कायचिाही 
अवधक िेगाने करण्याची आिश्यकता, वपक विमा योजनेत राज्यातीि िेतकऱ्यांनी 
मोठया प्रमाणात घेतिेिा सहभाग, िेतकऱ्यांच्या उत्तपन्निाढीस चािना वमळािी, त्तयांना 
मबुिक पाणी वमळािे ि अविरत िीज परुिठा व्हािा या दृस्ष्ट्टने िासनाने केिेल्या 
विविध योजनांमळेु राज्यातीि िेतकरी आर्थथकदृष्ट्टया सक्षम होत असल्याचे वनदिचनास 
येणे, राज्य सजुिाम्-सफुिाम् होण्याच्या दृस्ष्ट्टने िेतकरी हा कें द्रकबद ु माननु त्तयािा 
स्िबळािर उभे करण्याच्या दृस्ष्ट्टने िासनाने अििंवबिेिे धोरण अवधक प्रभािी 
करण्याची आिश्यकता ि िासनाने त्तयाबाबतीत कराियाची उपाययोजना." 

   
 

सहा : िासकीय विधेयके : 
 

 

   विचार, खंडि: विचार ि संमत करणे :- 
 

  (१) (क)                                                      
                                  अवजत पिार, वदिीप िळसे 
पाटीि, जयंत पाटीि, भास्कर जाधि, संजय कदम, डॉ.सतीि पाटीि, 
सिचश्री वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहेब पाटीि, संवदप नाईक, अब ू
आजमी, जयदत्त क्षीरसागर, राजेि टोपे, श्रीमती वदपीका चव्हाण      
राणाजगवजतकसह पाटीि,                         - 

 

                     २०१७                          १ – मुंबई 
महानगरपाविका (सधुारणा)           ० ७               
 

       सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १ - मुंबई महानगरपाविका 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग)                                     श्री.ओमप्रकाि उफच  बच्च ूकडू 
                    :- 
 
           ० ७                                  १ – मुंबई 
महानगरपाविका (सधुारणा) विधेयक, २०१७                     
                       ५१                                   
                                                           
               " 
 

  -----------------------------------------------------------------------------------------
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-------- 
  (२) (क)                                                      

                                     अमीन पटेि, हषचिधचन 
सपकाळ, राधाकृष्ट्ण विखे पाटीि, अवजत पिार, वदिीप िळसे पाटीि, 
जयंत पाटीि, भास्कर जाधि, संजय कदम, डॉ.सतीि पाटीि, सिचश्री 
वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहेब पाटीि, संवदप नाईक, अब ू
आजमी, जयदत्त क्षीरसागर, राजेि टोपे, श्रीमती वदपीका चव्हाण        
विजय िडेट्टीिार,  राणाजगवजतकसह पाटीि,                      - 

 

                     २०१७                          ३ – मुंबई 
महानगरपाविका आवण महाराष्ट्र महानगरपाविका (सधुारणा)          
 ० ७               
 

       सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २ - मुंबई महानगरपाविका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपाविका (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग)                                     श्री.ओमप्रकाि उफच  बच्च ूकडू, 
                    :- 
 

           ० ७                                  २ – मुंबई 
महानगरपाविका आवण महाराष्ट्र महानगरपाविका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७                                            ५१           
                                                      
                                            " 

 
   (घ)                                     सिचश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटीि, 

विजय िडेट्टीिार,                     :- 
 

           ० ७                                  २ – मुंबई 
महानगरपाविका आवण महाराष्ट्र महानगरपाविका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७                                            ३५           
                                                      
                                            " 
 

   (ङ)                                     श्री.हषचिधचन सपकाळ,         
            :- 
 

           ० ७                                  २ – मुंबई 
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महानगरपाविका आवण महाराष्ट्र महानगरपाविका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७                                            १५           
                                                      
                                            " 
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सात : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :-  
 

 

   (गत सरात गरुुिार, वदनांक १५ वडसेंबर, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दाखविण्यात आिेिी परंत ु प्रिंवबत असिेिी  अधा-तास 
चचेची सचूना) (क्रमांक १ )  
 

  (१) श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
 

       "िासनाने क्रीडा स्पधासरािासाठी खेळाडंूना सिित देण्याचा घेतिेिा 
वनणचय" या विषयािरीि श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स यांचा वदनांक ५ ऑगस्ट, 
२०१६ रोजी सभागहृाच्या पटिािर ठेिण्यात आिेल्या अतारांवकत प्रश्नोत्तराची 
यादी क्रमांक १७७ मधीि प्रश्न क्रमांक ३४६८१ िा वदिेल्या उत्तराच्या संदभात 
अधा-तास चचा उपस्स्थत करतीि. 
 

   (सोमिार, वदनांक ६ माचच, २०१७ रोजीच्या बिॅटद्वारे ठरविण्यात आिेल्या      
अधा-तास चचेच्या सचूना) ( क्रमांक २ ि ३ ) 
 

  (२) श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. 
 

      "उरण तािकु्यातीि हुतात्तम्यांच्या स्मतृीप्रीत्तयथच उभारण्यात आिेल्या 
स्मारकांच्या दरुािस्थेबाबत" या विषयािरीि श्री. मनोहर भोईर, वि.स.स  यांचा 
वदनांक १७ वडसेंबर, २०१६ रोजी सभागहृाच्या पटिािर ठेिण्यात आिेल्या 
अतारांवकत प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक २५६ मधीि प्रश्न क्रमांक ५३७३६ िा 
वदिेल्या उत्तराच्या संदभात अधा-तास चचा उपस्स्थत करतीि.  
 

  (३) श्री. हषचिधचन सपकाळ, वि.स.स. 
       

      "पिढग धरणािरीि एक्सपे्रस कॅनािच्या कामासाठी वनधी देण्याबाबत" या 
विषयािरीि श्री.हषचिधचन सपकाळ, वि.स.स यांचा वदनांक १९ जिुै, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटिािर ठेिण्यात आिेल्या अतारांवकत प्रश्नोत्तरांची यादी क्रमांक 
११३ मधीि प्रश्न क्रमांक २१०९३ िा वदिेल्या उत्तराच्या संदभात अधा-तास चचा 
उपस्स्थत करतीि. 

 

 

विधान भिन, 
मुंबई, 
वदनांक : ६ माचच, २०१७ 

डॉ. अनंत कळसे, 
प्रधान सवचि, 

 महाराष्ट्र विधानसभा. 
  

 


