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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक ८ माचच, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

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

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

 

   (विनाांक ७ माचच, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्चविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ते ३) 
 

  (१) श्री. सवुनल प्रभ,ू वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
"तालब चौक, कोंढवा बुद्रकु (जि.पुणे) येथील अॅव्हेन्यु गृहसंकल्प इमारतीमधील ‘बेक्स-
एन-केक्स’ या बेकरीस दि. ३० दिसेंबर, २०१६ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत सहा 
कामगारांचा गुिमरुन झालेला मृत्यू, बेकरी मालकाच्या दनष्काळजीपणामुळे सिरहू घटना 
घिणे, बेकरीसाठी आवश्यक असलेला अन्न व औषध प्रशासन दवभागाचा परवाना 
बेकरीकिे नसल्याचे दनिशशनास येणे, सिर प्रकरणी कोंढवा पोलीसांनी तीन भागीिार 
मालकांवर गुन्हा िाखल करण्यात येवूनही अद्याप त्यांच्या दवरुध्ि कोणतीच कारवाई न 
करता प्रकरण ििपदवण्याचा घिलेला प्रकार, मृत कामगारांच्या कुटंुदबयांना िेखील अद्याप 
कोणतीही आर्थथक मित िेण्यात न आल्याने मृत कामगारांच्या कुटंुदबयांमध्ये पसरलेला 
असंतोष, याकिे शासनाचे झालेले िलुशक्ष, याबाबत शासनाने तातिीने करावयाची 
कायशवाही व प्रदतदिया.’’ 

 
  (२) सिचश्री. अतलु भातखळकर, विजय िडेट्टीिार, राधाकृष् ण विखे-पाटील, सवुिल 

केदार, अमर काळे, कु. प्रवणती शिंदे, प्रा. िर्षा गायकिाड, श्रीमती विममला गावित,      
अॅड. यिंोमती ठाकूर, सिचश्री. अस्लम िेंख, अमीि पटेल, हर्षमिधमि सपकाळ, 
राहुल बोंदे्र, डॉ. संतोर्ष टारफे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिचश्री. मो.आवरफ िसीम खाि, 
अब् दलु सतार, अवमत देिंमखु, कालीदास कोळंबकर, पथृ् िीराज ्हहाण,             
डॉ. पतंगराि कदम, सिचश्री. संग्राम जगताप, जयकुमार गोरे, बाळासाहेब थोरात, 
संग्राम थोपटे, िंविंकांत शिंदे, जयंत पाटील, श्रीमती वदवपका ्हहाण,           
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सिचश्री. िैभि वप्ड, प्रदीप जाधि-िाईक, सवुिल प्रभ,ू हिमंुत डोळस,             
अॅड. आविंर्ष िेंलार, सिचश्री. िरेंद्र पिार, संजय केळकर, प्रिंांत ठाकूर, अॅड. पराग 
अळिणी, कॅप्टि आर.तवमल सेल्िि, सिचश्री. हसि मशु्रीफ, अॅड. िारीस पठाण, 
सिचश्री. वदलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, पांडुरंग बरोरा, डॉ. भारती लहहेकर, 
सिचश्री. प्रिंांत बंब, िेंख आवसफ िेंख रिंीद, दतात्रय भरणे, भारत भालके, 
एकिाथराि खडसे-पाटील, अब ु आझमी, सय्यि इम्तीयाज जलील, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे अन्न ि नागरी परुिठा ि ग्राहक 
सांरक्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-    
  

      "रुगणांच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वसतंूची दविी छापील िरापेक्षा वाढीव 
िराने केल्याबद्दल मंुबईतील लीलावती, फोटीज, कोदकलाबेन अंबानी, एदशयन हाटश, 
गलोबल, दहरानंिानी व सर एच. एन. हॉस्सपटल या नामांकीत खाजगी रुगणालयांवर 
शासनाच्या वैध मापनशास्त्र दवभागाकिून माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
करण्यात आलेली कारवाई, वैध मापनशास्त्र अदधदनयमातील तरतुिीनुसार वसतंूवर 
आयातिाराचे नाव, मदहना व वषश, ग्राहक सेवा िमांक, दविी ककमत, उत्पािन मदहना 
यासारख्या गोष्टींची मादहती छापील सवरुपात असणे बंधनकारक असतानाही त्याची 
अंमलबजावणी न होणे, तसेच रुगणालयात उपचारासाठी वापरण्यात येणा-या बलून 
दिव्हाईस, एंदजओग्राफीक कॅथे्रटर, युरेटीक युरोवल्िश, आयवी कॅथे्रटर, गाइि वायर, बे्रदथक 
सर्थकट, हॅनसॅन गलोव्हज, ब्लि कलेक्टर, सटेंट अशा वसतू वाढीव िराने दवकल्यामुळे 
रुगणांची केली जात असलेली लुट, त्यामुळे या रुगणालयांवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने तातिीने करावयाची कायशवाही व प्रदतदिया." 

 
  (३) सिचश्री. राधाकृष् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, सवुिल केदार, अवमत देिंमखु, 

अमर काळे, अब् दलु सतार, मो.आवरफ िसीम खाि, अमीि पटेल 
वितेिं राणे, सवुिल प्रभ,ू िंरद सोिािणे, पथृ् िीराज ्हहाण, कु. प्रवणती शिंदे,      
प्रा. िर्षा गायकिाड, अॅड.यिंोमती ठाकूर, श्रीमती विममला गावित, सिचश्री. अस्लम 
िेंख, हर्षमिधमि सपकाळ, प्रा. विरेंद्र जगताप, डॉ. संतोर्ष टारफे, सिचश्री. विजय 
औटी, राहुल बोंदे्र, वकसि कथोरे, संदीप िाईक, बळीराम वसरसकर, वजतेंद्र आहहाड, 
सरदार ताराशसह, िंविंकांत शिंदे, जयंत पाटील, पांडुरंग बरोरा, हसि मशु्रीफ, अब ु
आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कामगार मांत्र्याचे 
लक्ष िेधतील :-  
  

       "िापोिा (ता.दभवंिी, दज.ठाणे) येथील हदरहर कंम्पाऊंि मधील प्लासटीकच्या 
िाण्यांपासून मोती बनदवणाऱ्या िेढीया प्लासटीक या कारखान्यातील रसायनांच्या साठ्यास 
दिनांक १९ फेबु्रवारी, २०१७ रोजी शॉटशसकीटमुळे लागलेल्या आगीत ४ कामगारांचा 
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होरपळून झालेला मृत्यु व अन्य िोन कामगार गंभीरदरत्या जखमी होणे, तसेच याच 
तालुक्यातील मु.पो.अनगाव येथील उदबत्ती व तीळापासून तेल तयार करणाऱ्या जपताांबरी 
कारखान्यास लागलेल्या आगीत लाखो रुपयांचे झालेले नुकसान, तसेच अहमिनगर 
येथील एम.आय.िी.सी. पदरसरातील सनफामा कंपनीत सफोट होऊन लागलेल्या आगीत 
िोन कामगारांचा झालेला मृत्यु, सिर कारखान्यांनी कामगारांच्या सुरदक्षततेबाबत कोणतीही 
उपाययोजना केली नसल्यामुळे कामगारांचा झालेला मृत्यु, याबाबत कामगार आयुक्तांनी 
वेळोवेळी पाहणी करुन कामगारांच्या सुरके्षबाबत कंपनीच्या व्यवसथापनेला कळदवणे 
आवश्यक असतानाही त्याकिे केलेले िलुशक्ष, मृत कामगाराांच्या सुरषेेचची काळिी न 
घेणाऱ्या कां पनीच्या मालकाांवर गुन्हा दाखल करुन मृत्युमुखी पडलेल्या कामगाराांच्या 
नातेवाईकाांना नुकसान भरपाई देण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायशवाही व शासनाची प्रदतदिया." 

    
 

चार : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (पवहला वििस). 
 

 

पाच : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथच :- 
 

    सन २०१७ चे दवधानसभा दवधेयक िमांक ४ - मंुबई महानगरपादलका, महाराष्र 
महानगरपादलका आदण महाराष्र नगरपदरषिा, नगरपंचायती व औद्योदगक नगरी 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१७. 
 

 

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

  (१) (क) भारताच्या सांजवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आजण महाराष्ट्र जवधानसभा 
जनयम    १५९ (२) अन्वये सवशश्री. अमीन पटेल, हषशवधशन सपकाळ, राधाकृष्ण 
दवखे पाटील, अदजत पवार, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, भासकर जाधव, 
संजय किम, िॉ.सतीश पाटील, सवशश्री. दिपक चव्हाण, वैभव दपचि, बाळासाहेब 
पाटील, संदिप नाईक, अबु आझमी, जयित्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, श्रीमती दिदपका 
चव्हाण, सवशश्री. दवजय विेट्टीवार, राणाजगदजतकसह पाटील, हनुमंत िोळस, राहुल 

मोटे, सुरेश लाि, हसन मुश्रीफ, पांिुरंग बरोरा, जव.स.स. याांचा प्रस्ताव :- 
 

     "ही जवधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक ३ – मंुबई 
महानगरपादलका आदण महाराष्र महानगरपादलका (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ 
नापसांत करते." 
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   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकार् उर्च  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यां्ा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक २ – मंुबई 
महानगरपादलका आदण महाराष्र महानगरपादलका (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ 
जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथथ पाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
यां्ा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक २ – मंुबई 
महानगरपादलका आदण महाराष्र महानगरपादलका (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ 
जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथथ पाठजवण्यात यावे." 

 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. राधाकृष्ट्ण विखे-
पाटील, विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. यां्ा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक २ – मंुबई 
महानगरपादलका आदण महाराष्र महानगरपादलका (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ 
जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथथ पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषचिधचन सपकाळ, वि.स.स. 
यां्ा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक २ – मंुबई 
महानगरपादलका आदण महाराष्र महानगरपादलका (सुधारणा) दवधेयक, २०१७ 
जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या १५ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथथ पाठजवण्यात यावे." 
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   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
     

 
  (२) (क) भारताच्या सांजवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आजण महाराष्ट्र जवधानसभा 

जनयम  १५९ (२) अन्वये सवशश्री. अमीन पटेल, हषशवधशन सपकाळ, राधाकृष्ण    
दवखे पाटील, अदजत पवार, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, भासकर जाधव, 
संजय किम, िॉ.सतीश पाटील, सवशश्री. दिपक चव्हाण, वैभव दपचि, बाळासाहेब 
पाटील, संदिप नाईक, अबु आझमी, जयित्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, श्रीमती दिदपका 
चव्हाण, दवजय विेट्टीवार, राणाजगदजतकसह पाटील, हनुमंत िोळस, राहुल मोटे, 
सुरेश लाि, हसन मुश्रीफ, पांिुरंग बरोरा, जव.स.स. याांचा प्रस्ताव :- 

 

       "ही जवधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक ५ – महाराष्र 

ग्रामपंचायत आदण महाराष्र दजल्हा पदरषि व पंचायत सदमती (सुधारणा) 
अध्यािेश, २०१७ नापसांत करते." 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आवण 
महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकार् उर्च  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यां्ा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्र 
ग्रामपंचायत आदण महाराष्र दजल्हा पदरषि व पंचायत सदमती (सुधारणा) दवधेयक, 
२०१७ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथथ पाठजवण्यात यावे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम रे्ख, वि.स.स. 

यां्ा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्र 
ग्रामपंचायत आदण महाराष्र दजल्हा पदरषि व पंचायत सदमती (सुधारणा) दवधेयक, 
२०१७ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथथ पाठजवण्यात यावे." 
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   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. यां्ा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्र 
ग्रामपंचायत आदण महाराष्र दजल्हा पदरषि व पंचायत सदमती (सुधारणा) दवधेयक, 
२०१७ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथथ पाठजवण्यात यावे." 

 
   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. हषचिधचन सपकाळ,  

विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. यां्ा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्र 
ग्रामपंचायत आदण महाराष्र दजल्हा पदरषि व पंचायत सदमती (सुधारणा) दवधेयक, 
२०१७ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या १५ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथथ पाठजवण्यात यावे." 

     
 
 

 

 

विधान भिन,  
मंुबई,  
दिनांक : ७ माचश, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
प्रधान सदचव,  

 महाराष्र दवधानसभा. 
  

 


