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एक : नो रे. 
 

दोन : थगन तावाच्या सचूना – (अस यास) (म.िव.स. िनयम ९७ अन्वये). 
 

तीन : औिचत्याचे मु े. 
 

 
 

चार : शासकीय िवधेयक : 
 

   परु: थापनाथर्, िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे :-
 
 

 

    सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक ३५ - महारा टर् (ि तीय परुवणी) 
िविनयोजन िवधेयक, २०१६. 
[ 

    
 

 

पाच : लक्षवेधी सचूना (म.िव.स. िनयम १०५ अन्वये) : 
 

  (१) सवर् ी बाळासाहेब मरुकुटे, िजतदर् आ हाड, जयंत पाटील, शिशकांत िंशदे, हसन मु ीफ,
भारत भालके, िव.स.स. तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्याचे लक्ष 
वेधतील :-  
 
 

       "दरवषीर् पंढरपूर येथे भरणारी आषाढी एकादशी यातर्ा, मातर् यावषीर्च्या यातेर्त शासकीय 
यंतर्णेत चंड माणात िदसून आलेली अिनयिमतता, पंढरपूर नगरपािलकेतफ या यातेर्साठी राखून 
ठेवलेली ६५ एकर जागा, तरी देखील या जागेमध्ये शासकीय यंतर्णे ारा योग्य त्या सोयीसुिवधा 
पुरिवण्यात आले या नसणे, राज्याचीच न हे तर संपूणर् देशाची अि मता असणाऱ्या या 
देव थानाच्या यातेर्स भािवकांच्या मनात असलेले अनन्यसाधारण महत्व, राज्याचे मुख्यमंतर्ी यांच्या 
ह ते पंढरपुरच्या िव लाची महापुजा होत असताना सुध्दा यंतर्णेकडून होणाऱ्या अक्ष य चुका, लोक 
ितिनधी, लोकसभा सद य, िवधानसभा सद य महत्वाच्या यक्तींसाठी वेशपतर् तयार असून 
सुध्दा लोक ितिनधींना पुजेच्या वेळी वेश न िमळणे, तसेच सदर वेशपतर् बाजारात काही िविश ट 
रक्कम देऊन िमळत अस याने सदर वेशपतर्ांमध्ये गैर यवहार झाला अस याची शक्यता, 
एकंदरीतच संपूणर् यातेर्ची पूवर् क पना असून देखील चंदर्भागेच्या पिरसरात िदसून आलेली 
अ वच्छता, यामुळे राज्य शासनाची ितमा मिलन होणे, याबाबत थािनक जनता, वारकरी 
सं दाय व भािवकांमध्ये चंड माणात असलेली नाराजी याबाबत शासनाने तातडीने िनणर्य घेऊन 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितकर्ीया." 
 
 



  
 

  (२) सवर् ी संगर्ाम थोपटे, िवजय वडे ीवार, हषर्वधर्न सपकाळ, अिमन पटेल, अ लम शेख  
मो.आिरफ नसीम खान, ा.वीरदर् जगताप, ी. एकनाथराव खडसे-पाटील, िव.स.स. 
पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे उ ोग मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
 

 

       "राज्यातील िंपपरी-िंचचवड, धुळे व जळगांव येथील औ ोिगक िवकास महामंडळाच्या 
(एमआयडीसी) १२०० हेक्टर जिमनीपैकी १०% खुले के्षतर् हणून मोकळी जागा आिण ५% जागा 
सुिवधा के्षतर्ासाठी आरिक्षत ठेवणे बंधनकारक असून या आरिक्षत के्षतर्ावर उ ाने, खेळाचे मैदाने व 
सां कृतीक भवन आदी सुिवधा उपल ध करुन देणे आव यक असतानाही या सवर् बाबींकडे िंपपरी 
िंचचवड औ ोिगक िवकास महामंडळाकडून पूणर्पणे करण्यात आलेले दलूर्क्ष, ही आरक्षणे 
िवकसीत करण्यासाठी ६४ भूखंड िंपपरी-िंचचवड महानगरपािलकेकडे ह तातंरीत करण्यात 
आलेली असणे, या ६४ भूखंडापैकी ७०% भूखंडावर अितकर्मण करुन बळकवण्यात आलेले 
भूखंड, सुिवधा के्षतर्ांसाठी राखीव १५० एकर जिमनीचे ४०४ भूखंड तयार करुन त्याची पर पर 
अनिधकृतिरत्या केलेली िवकर्ी, त्या जिमनीच्या एकूण के्षतर्ापैकी केवळ ४ लाख ४८ हजार ७६ 
चौरस िमटर इतक्या के्षतर्ाचीच मािहती (रेकॉडर्) औ ोिगक िवकास महामंडळाकडे उपल ध असून 
११२ भूखंडाची कोणत्याही कारची मािहती उपल ध नसणे, िंचचवड येथील मोहननगर भागातील 
उ ानासाठी आरिक्षत भूखंडावर बांधले गेलेले बहूमजली हॉटेल, एका भूखंडावर कारखाण्याचे 
आरक्षण असतांनाही तेथे सुरु केलेले आंतररा टर्ीय महािव ालय, क  पगर् ताचं्या नावाखाली 
भूखंड नावावर करुन को वधी रुपयाचंा करण्यात आलेला गैर यवहार, या सवर् बेकायदेशीरपणे 
केले या करणांची सखोल चौकशी करुन त्यात सहभागी असले या महापािलका व औ ोिगक 
िवकास महामंडळाच्या अिधकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मा. मुख्यमंत्र्यांकडे िद. २३ जून, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास सामािजक कायर्कत्यार्ंनी केलेली मागणी, तसेच अहमदनगर येथील 
महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळाच्या सुिवधा के्षतर्ासाठीच्या १०४ भूखंडाची अनिधकृतपणे 
पर पर िवकर्ी केलेले भुखंड, िद. १५ जून, २०१६ रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा महारा टर् 
औ ोिगक िवकास महामंडळाच्या ता यात घेत याच्या धतीर्वर िंपपरी-िंचचवड येथील भूखंड पुन्हा 
महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळाकडून ता यात घेण्याची होत असलेली मागणी, राज्यामध्ये 
अशा कारे िनयमबा  वापरात असलेले भूखंड परत घेण्याची आव यकता याबाबत शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची उपाययोजना." 
 
 
 

  (३) सवर् ी सभुाष भोईर, सिुनल भ,ू डॉ. िमिंलद माने, सवर् ी सधुाकर कोहळे, सधुाकर 
देशमखु, कृ णा खोपडे, अतलु भातखळकर, संजय पोतनीस, िकसन कथोरे, नरदर् पवार, 
संदीप नाईक, मंगेश कुडाळकर, अमीन पटेल, डॉ बालाजी िकणीकर, सवर् ी पथृ्वीराज 
च हाण, िवजय वडे ीवार, अ लम शेख, मो.आिरफ नसीम खान, ा.वीरदर् जगताप, 
सवर् ी कािलदास कोळंबकर, िजतदर् आ हाड, जयंत पाटील, हसन मु ीफ, शिशकांत 
िंशदे, सरदार तारािंसह, काश आिबटकर, सिुनल िंशदे, ॲड िभमराव ध डे, सवर् ी िहतदर् 
ठाकूर, िक्षतीज ठाकूर, िवलास तरे, अब ू आजमी, िव.स.स. पढुील तातडीच्या व 
सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे उ ोग मंत्र्याचे लक्ष वेधतील :-  
 



  
 

       "िद. २६ मे, २०१६ रोजी ड िबवली औ ोिगक िवकास महामंडळातील (िज.ठाणे) ोबेस 
कंपनीमध्ये बॉयलरचा फोट होऊन त्यामध्ये १३ जणांचा मृत्यू व १८३ जण गंभीर जखमी झाले 
असून जवळपास ३ हजार घरांचे झालेले नुकसान, ३ ते ४ िकलोमीटर पिरसराला बसलेले धक्के, 
यामध्ये मो ा माणावर जीिवत तसेच िव  हानी होणे, जखमी यक्तींच्या उपचारांवरील खचर् 
शासन करेल असे घोषीत करुन देखील शासनाने िपडीतांना मदत न देणे, अनेक इमारतींच्या 
पायाला धक्के बस याने टर्क्चरल ऑिडट करण्याची होत असलेली मागणी, ड िबवली 
एमआयडीसी िनवासी िवभागामध्ये असले या अनेक कंपन्या मो ा माणावर रासायिनक वायू 
तसेच कंपनीतील पाण्यावर कोणतीही िकर्या न करता ना यामध्ये सोडत अस यामुळे ड िबवली 
पिरसरामध्ये मो ा माणावर वायू तसेच जल दषूण होणे, याकडे दषूण िनयंतर्ण मंडळाचे होत 
असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, ोबेस कंपनीतील फोटानंतर शासनाने सदर रासायिनक कंपन्यांवर 
कारवाई करण्याचे तसेच कंपन्या हटवण्याबाबत कायर्वाही करण्याचे िदलेले आ वासन, परंतु 
त्याबाबत अ ापपयत कोणतीही कायर्वाही न होणे, सदर फोटासाठी एमआयडीसी दषूण 
िनयंतर्ण मंडळ आिण औ ोिगक सुरक्षा िवभागाची हलगजीर् देखील सदर घटनेस कारणीभूत 
अस याने संबंिधत िवभागाच्या दोषी अिधकाऱ्यांिवरुध्द सदोष मनु यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची 
होत असलेली मागणी, सदर एमआयडीसीतील रासायिनक कंपन्या हटवण्याबाबत थािनक 
लोक ितिनधींनी मागणी करूनही मो ा माणावर रासायिनक कंपन्या चालू अस याचे 
िनदशर्नास येणे, त्यामुळे या रासायिनक कंपन्या बंद करून इतरतर् हलवण्याबाबत शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितकर्ीया." 

    
 

 
 

  (मंगळवार, िदनांक २६ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात दशर्िवण्यात 
आलेला म.िव.स. िनयम २९३ अन्वये ताव) 
 

सहा : सवर् ी सिुनल भ,ू राजदर् पाटणी, अिनल कदम, डॉ.िमिंलद माने, ी. राजेश क्षीरसागर, डॉ. 
िवजयकुमार गािवत,  ी. सभुाष साबणे, डॉ. सिुनल देशमखु, डॉ.जय काश मुंदडा, सवर् ी. 
संजय केळकर, शंभरुाज देसाई, डॉ.राहुल आहेर, ी. राजाभाऊ वाजे, डॉ. संजय कुटे, ी. 
राजन साळवी, डॉ. अिनल ब डे, डॉ. शिशकांत खेडेकर, डॉ.देवराव होळी, ी. अिनल बाबर, 
डॉ.तषुार राठोड, सवर् ी. अजय चौधरी, उन्मेश पाटील, उ हास पाटील, सधुाकर भालेराव, 
काश आिबटकर, ा. राज ूतोडसाम, डॉ. संजय रायमलूकर, ी. अतलु भातखळकर, ॲङ. 
आिशष शेलार, ी. अिमत साटम, िव.स.स.  यांचा म.िव.स. िनयम २९३ अन्वये ताव :- 
 
       “राज्यात शासकीय रुग्णालय ेणीवधर्न करणे, गुणव ापुणर् रुग्णसेवा पुरिवण्याबाबत िविवध 
योजना राबिवण्यात येणे, राज्यातील कोकण व ड गराळ देशात तसेच आत्महत्यागर् त िज ांमध्ये 
वॉक इन इंटर यू ारे वै कीय अिधकाऱ्याचंी पद भरती सुरु असणे, गरोदर मातांना घर ते रुग्णालय व 
रुग्णालय ते घर जाण्यासाठी " वात्स  य रुग्ण वािहका" योजना कायार्िन्वत करणे, िद. ०२ 
ऑक्टोबर,२०१६ पासून महात्मा ज्योितबा फुले जीवनदायी योजना कायार्िन्वत करण्यात येणार असणे, 
त्याअंतगर्त आजारांची संख्या २७६ वरुन ११०० पयत आिण खचार्ची मयार्दा दीड लाखांवरुन दोन 
लाख रुपयापंयत वाढिवण्याचे तािवत असणे, िद. ०२ ऑक्टोबर,२०१६ पासून बाळासाहेब ठाकरे 
अपघात िवमा योजना कायार्िन्वत करण्यात येणार असणे, कॉलेज ऑफ िफिजिशयन ॲण्ड सजर्न 



  
अंतगर्त राज्यातील सवर् िज हा रुग्णालयांमध्ये पद यु र अ यासकर्म सुरु करणे, ककर् रोग 
टाळण्यासाठी तंबाखू सेवन िनयंतर्ण उपकर्म राबिवण्यात येणे, राज्यभर जलयुक्त िशवार योजना 
राबिवण्याचे शासनाचे धोरण पुणर्त्वाने फलदर्पु होणे, स ि थतीत िशवारे भरभरुन वाहत अस याचे 
िचतर् गावोगाव िदसून येणे, याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कायर्वाही िवचारात घेण्यात 
यावी." 
 

   
सात : शासकीय िवधेयके : 

 
 
 
 

  (अ) िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे :-
 

   (क) भारताच्या संिवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आिण महारा टर् िवधानसभा िनयम  
१५९ (२) अन्वये सवर् ी राहुल मोटे, हसन मु ीफ, िवजय वडे ीवार, सुरेश लाड, अ लम 

शेख, अमीन पटेल, जयंत पाटील, अिजत पवार, िदलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब 

पाटील,  डॉ.सतीश पाटील, ी.वैभव िपचड, ीमती िदपीका च हाण, सवर् ी भा कर 
जाधव, िदपक च हाण, संजय कदम, राणाजगिजतिंसह पाटील, डॉ.िजतदर् आ हाड, हनुमंत 

डोळस, जयद  क्षीरसागर, राहुल जगताप, शिशकांत िंशदे, राजेश टोपे, िव.स.स. यांचा 
ताव :- 

 
 

     "ही िवधानसभा सन २०१६ चा महारा टर् अध्यादेश कर्मांक १५ – महारा टर् कृिष 

उत्प  पणन (िवकास व िविनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 
 
[ 

   (ख) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २४ - महारा टर् कृिष उत्पन्न पणन 

(िवकास व िविनयमन) (सधुारणा) िवधेयक, २०१६. 
 

   (ग) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स. 
यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २४ - महारा टर् कृिष उत्प  

पणन (िवकास व िविनयमन) (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ४० सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 
 

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



  
 

  (ब) िवधानसभेने संमत केलेले िवधेयक महारा टर् िवधानसभा िनयमातील िनयम १४१(१)  
अन्वये सभागहृाने पनु्हा संमत करणे :- 
 
 

  (१) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक ४ - महारा टर् कृिष उत्पन्न पणन (िवकास व 

िविनयमन) (सधुारणा व पढेु चाल ूठेवणे) िवधेयक, २०१६ 
 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------
    
  (२) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक ७ - महारा टर् सहकारी सं था (दसुरी सधुारणा) 

िवधेयक, २०१६ 
     

 

 
िवधान भवन, 
मंुबई, 
िदनांक : २६ जुलै, २०१६ 

डॉ. अनंत कळसे, 
धान सिचव, 

 महारा टर् िवधानसभा. 
 


