
महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक ४ माचच, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उप मखु्यमांत्री : (क) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा सि 
२०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाचा महसुली 
के्षत्रावरील अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा नििांक 
३१ माचच, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाचा 
"सावचजनिक उपक्रम" अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

  (२) उद्योग मांत्री : (क) नविभच नवकास महामंडळ मयानित, िागपूर यांचा 
सि २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या वर्षांचा 
अिुक्रमे सेहेचाळीसावा आनि सते्तचाळीसावा 
वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र राज्य खािी व ग्रामोद्योग मंडळ, मंुबई यांचे 
सि २०१७-२०१८ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) पशसुांिधचन मांत्री :  पुण्यश्लोक अनहल्यािेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी 
नवकास महामंडळ मयानित, पुिे यांचा सि २०१७-
२०१८ या वर्षाचा एकोिचाळीसावा वार्थर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
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तीन : शासकीय विधेयके : 
 

 

   परु:स्थापनाथच, विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 

   (१) सि २०२० चे नवधािसभा नवधेयक क्रमांक १६ – महाराष्ट्र नवनियोजि (अनधक 
खचच) नवधेयक, २०२०. 
 

   (२) सि २०२० चे नवधािसभा नवधेयक क्रमांक १७ – महाराष्ट्र नवनियोजि (नितीय 
अनधक खचच) नवधेयक, २०२०. 
 

   (३) सि २०२० चे नवधािसभा नवधेयक क्रमांक १८ – महाराष्ट्र नवनियोजि (तृतीय 
अनधक खचच) नवधेयक, २०२०. 
 

 

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

पाच : औचित्यािे मदेु्द. 
 

 

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

 

   (मांगळिार, विनाांक ०३ माचच, २०२० रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 
 

  (१) श्री. अवमन पटेल, श्रीमती सलुभा खोडके, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे बहुजन कल्याण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "राज्यातील इतर मागास प्रवगातील नवद्यार्थ्यािा नशष्ट्यवृत्तीची प्रनतक्षा असिे, 
प्रशासकीय पातळीवरील नवलंबामुळे तयांिा नशष्ट्यवृत्तीपासूि वंनचत रहावे लागिार 
असल्याचे नचत्र िुकतेच नििशचिास येिे, ऑिलाईि प्रनक्रयेतील गोंधळामुळे 
नवियार्थ्यांिा नशष्ट्यवृत्तीचे अजच भरता आले िसिे, तयामुळे इतर मागास प्रवगातील 
नवद्यार्थ्यािी नशष्ट्यवृत्तीसाठी अजच केले असिे, पंरतू अद्यापपयचत इतर मागास प्रवगातील 
नवद्यार्थ्यािा नशष्ट्यवृत्तीची रक्कम तयाचं्या खातयात जमा ि होिे, तयामुळे इतर मागास 
प्रवगातील नवद्यार्थ्यािी नशक्षिच घेऊ िये अशी पनरस्थिती निमाि होिे, नशष्ट्यवृत्ती 
वाटपात उनशर होत असल्यािे अिेक नवद्यार्थ्यािा नशक्षिापासूि वंनचत रहावे लागत 
असिे, इतर मागास प्रवगातील नवियार्थ्यािा ऑिलाईि प्रनक्रयेमध्ये सुधारिा करुि 
नशष्ट्यवृत्ती व फ्री नशप वेळेत नमळिेसाठी उपाययोजिा करुि कोिताही नवद्यािी 
नशक्षिापासूि वंनचत राहिार िाही याबाबत शासिािे करावयाची कायचवाही व 
प्रनतनक्रया." 
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  (२) श्री.अवमत साटम, श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, अॅड.आवशष शेलार, 
कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, श्री.वमहीर कोटेचा, तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
        
      "राष्ट्रीय पातळीवरील शरीरसौष्ट्ठव़ थपधेधचमध्ये अव्वव़ल क्रमांक नमळनवण्याच्या 
इरे्षपोटी वजि कमी करण्याच्या आयुवेिीक गोळयांची मात्रा घेतल्यािंतर ठािे येिील 
२२ वर्षीय तरुिीचा मृतयु झाला असिे, या प्रकरिी िौपाडा ठाण्यात गुन्हा िाखल 
करण्यात आला असिे, नििांक ३० जािेवारी २०२० रोजी मंुब्रा येिील २३ वर्षीय 
शरीरसौष्ट्ठव़पटु यांचे स्थटरॉइड्सच्या अनतसेविामुळे मृतयु झाला असिे, ॲिाबॉनलक 
स्थटरॉइड्स चा गैरवापर गंभीर होवू शकत असिे, यामुळे नकडिी खराब, उच़् रक्तिाब, 
वाढलेले हृिय, रक्तातील कोलेथटटालमध्ये बिल या सवाचा धोका वाढत असिे, राज्यात 
हजारो तरुि तरुिी शरीर बिनवण्यसाठी ककवा वजि कमी करण्यासाठी पूरक आहार 
घेत असिे, यासारख्या इतर और्षधांवर बंिी असूिही ऑिलाइि माकेटमध्ये सरास 
अशा वथतंुची होत असलेली नवक्री, तरुि पीढी लवकरात लवकर शरीर 
कमावण्यासाठी स्थटरॉइड्सचा मोठया प्रमािात वापर करीत असल्यामुळे तयांच्या 
आरोग्यावर परीिाम होवूि काकहचा मृतयु होत असल्यामुळे   स्थटरॉइड्सवर पूिचपिे बंिी 
घालण्याबाबत राज़् शासिािे करावयाची कायचवाही, उपाययोजिा व प्रनतनक्रया.” 

 
  (३) डॉ. राहूल पाटील, श्री. मांगेश कुडाळकर, डॉ. बालाजी  वकणीकर, सिचश्री. 

विश्िनाथ भोईर, ज्ञानराज चौगलेु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "राज्यात एक्युट इन्सेफलायनटस कसड्रोम (एईएस) या आजाराच्या रुग्िांचे प्रमाि 
सि २०१६ ते २०१८ या तीि वर्षाच्या तुलिेत सि २०१९ या वर्षा अखेरपयंत िपु्पटीिे 
वाढलेले असिे, या आजारात मेंितू तीव्र थवरुपाच्या तापाची लक्षिे आढळिे, या 
आजारावरती उपचार करण्यासाठी व नियंत्रि ठेवण्यासाठी नवनवध संथिांकडूि 
नमळिारे अिुिाि पूिचपिे वापरण्यात ि येिे, पनरिामी उपचार पध्ितीत असलेल्या 
नवसंगतीमुळे आतापयंत २०० पेक्षा जाथत रुग्िांचा झालेला मृतयू, या आजारावर 
उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांकडूि होिाऱ् या हलगजीपिामुळे रुग्ि व तयांच्या 
िातेवाईकात  वाढत असलेली असुरनक्षततेची भाविा, या आजारावर तातकाळ 
और्षधोपचार होण्यासाठी शासिािे तातडीिे करावयाची कायचवाही व उपाययोजिा." 

 
  (४) अॅड. अशोक पिार, सिचश्री विपक चव्हाण, बबनराि शशिे, नरहरी विरिाळ, 

श्रीमती समुन पाटील, सिचश्री. सांग्राम जगताप, यशिांत माने, सवुनल शेळके, 
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बाळासाहेब आजबे, शेखर वनकम, िौलत िरोडा, सांविप वक्षरसागर, मकरांि 
जाधि-पाटील, वनलेश लांके, सवुनल भसुारा, डॉ. वकरण लहामटे, सिचश्री. अतलु 
बेनके, विलीप मोवहते-पाटील, अवनल पाटील, भारत भालके, बाबासाहेब पाटील, 
चांद्रकाांत निघरे, रोवहत पिार, मानशसग नाईक, मनोहर चांवद्रकापरेू, धमचरािबाबा 
आत्राम, इांद्रवनल नाईक, वनतीन पिार, अॅड. मावणकराि कोकाटे, सिचश्री. अण् णा 
बनसोडे, सवुनल शटगरे, चेतन तपेु, आशतुोष काळे, राजेश पाटील, राज ूकारेमोरे, 
विलीपराि बनकर, प्रकाश सोळांके, श्रीमती सरोज आवहरे, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "मंुबई शहर व तयालगतच्या पनरसरातील रुग्िांच्या नवनवध प्रकारच्या आजारांचे 
नििाि करण्यासाठी रक्तातील सीबीसी तपासिी करण्यासाठी मंुबई 
महािगरपानलकेच्या िायर रुग्िालयासाठी जपािमधील परिेशी कंपिीकडूि सि 
२००३ व २००९ मध्ये िोि मनशन्स खरेिी करण्यात येिे, तिानप गेल्या पाच वर्षापासूि 
या मनशन्स बंि असल्याचे िुकतेच नििशचिास येिे, सध्या चालू असलेल्या नतसऱ्या 
मनशिवर एका मनहन्याभरात सुमारे एक ते िीड लाख सीबीसी चाचण्या घेण्यात येिे, 
परंतु या मनशिवर घेतलेल्या चाचण्याचें निष्ट्कर्षच अिेकिा चुकीचे निघत असल्यामुळे 
रुग्िांिा चाचण्या बाहेरुि करुि घ्या असा सल्ला तेिील डॉक्टरांकडूि िेण्यात येत 
असल्याचे नििांक २ फेब्रुवारी, २०२० रोजी वा तयासुमारास नििशचिास येिे, तसेच माहे 
िोव्वहेंबर, २००९ मध्ये खरेिी करण्यात आलेली िवीि मनशि अद्यापही कायास्न्वत 
करण्यात ि येिे, पनरिामी या सवच प्रकरिी शासिािे चौकशी करुि रुग्िािंा रुग्िसेवा 
तातडीिे उपलब्ध करुि िेण्याची आवश्यकता व शासिाची प्रनतनक्रया." 

    
 

सात : शासकीय विधेयक : 
 

 

 

   परु:स्थापनाथच :- 
 

    सि २०२० चे नवधािसभा नवधेयक क्रमांक १९ – महाराष्ट्र सहकारी संथिा 
(सुधारिा) नवधेयक, २०२०. 

 

 

  (मांगळिार, विनाांक ३ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

आठ : सिचश्री शेखर वनकम, भास्कर जाधि, अवमन पटेल, सवुनल भसुारा, सवुनल प्रभ,ू कुणाल 
पाटील, िौलत िरोडा, राजन साळिी, अवनल पाटील, बाबासाहेब पाटील, रशिद्र िायकर, 
विपक चव्हाण, योगेश किम, विशान वसविकी, सिचश्रीमती सरोज अवहरे, सलुभा खोडके, 
ॲड अशोक पिार, श्री भरतशेठ गोगािले, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिचश्री मनोहर 
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चांवद्रकापरेु, िैभि नाईक, सवुनल शेळके, विपक केसरकर, अतलु बेनके, सांजय पोतनीस, 
सवुनल शटगरे, मांगेश कुडाळकर, सभुाष धोटे, अजय चौधरी, प्रकाश फातफेकर, प्रकाश 
सिेु, रमेश कोरगाांिकर, सवुनल राऊत, रमेश लटके, सिा सरिणकर, सौ यावमनी यशिांत 
जाधि, सिचश्री विलीप लाांडे, अवमत िनक, सांग्राम थोपटे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. 
वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :  (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
          “कोकिाला ७२० नकलोमीटरचा समुद्रनकिारा लाभलेला असूि व पयचटिाची मोठी 
संधी उपलब्ध असतािासूध्िा हा भाग िलुचनक्षत असिे, वानशष्ट्ठी ििीवर कोळकेवाडी धरिावर 
कोयिा नवदु्यत प्रकल्प-४ ची निर्थमती केलेली असूि या नठकािी वर्षचभर वीजनिर्थमती सुरु 
असल्यािे वानशष्ट्ठी ििी बारमाही पूिच क्षमतेिे वाहत असिे, कोकिामध्ये पडिाऱ्या मुसळधार 
पावसामुळे ििीचे पािी बाजारपेठेत नशरुि कोट्यवधी रुपयांचे िुकसाि होत असल्यामुळे 
वानशष्ट्ठी ििीवर संवधचि प्रकल्प राबनवण्याची होत असलेली मागिी, नकिारपट्टीवर 
मतथयव्वयवसाय मोठ्या प्रमािात सुरु असूि नडझेलवर सबसीडी, मस्च्िमारांिा जाळी व अन्य 
सोयी उपलब्ध करुि िेण्याची नितांत आवश्यकता, पसचिेटची जाळी टाकूि या राज्यातील 
पारंपानरक मस्च्िमारांिा व्वयवसायापासूि वंनचत ठेवण्याचे सुरु असलेले प्रयति, वैधानिक 
नवकास मंडळामाफच त कोकिाला अतयंत अल्प प्रमािात निधी उपलब्ध होिे, कोकिाला 
थवतंत्र संवैधानिक नवकास मंडळ द्यावे असा िोन्ही सभागृहात एकमतािे नििचय होऊि सुध्िा 
तयावर अद्याप कारवाई ि होिे, रथते, आरोग्य, तांनत्रक नशक्षि, वैद्यकीय नशक्षि या नवभागात 
मोठा अिुशेर्ष असिे, राष्ट्रीय ग्रामीि पेयजल योजिा बंि होिार असल्यामुळे तयाऐवजी 
जलजीवि नमशि ही िवीि योजिा राबनवण्यात येत असिे, परंतु पूवी असलेल्या राष्ट्रीय 
पेयजल योजिेअंतगचत मंजूर होिाऱ्या िळपािी योजिांच्या निकर्षामध्ये कमी लोकसंख्येमुळे व 
कोकिातील भौगोनलक पनरस्थितीमुळे काही योजिा बसत िसिे, तरी िवीि येिाऱ्या 
जलजीवि नमशि या योजिेमध्ये कमी लोकसंख्या असिाऱ्या भागात सुध्िा िळपािी, 
पािीपुरवठा योजिा राबनवण्याच्या दृष्ट्टीिे उपाययोजिा करण्याची आवश्यकता, कोकिातील 
भनवष्ट्यकालीि योजिा शासिाकडे प्रलंनबत असिे, तयांिा तवरीत मंजूरी िेऊि कोकिात 
मोठ्या धरिािंा मंजूरी िेण्यापेक्षा लघुपाटबंधारे योजिा व पाझर तलावांिा मंजूरी निल्यास याचा 
फायिा शेतकऱ्यांिा मोठ्या प्रमािात होत असल्यािे याचा शासिािे गांनभयािे नवचार 
करण्याची आवश्यकता, मंुबईपासूि गोव्वयापयंत सागरी महामागच तयार करण्याचा राज्य 
शासिािे घेतलेला नििचय, या प्रकल्पाला अद्याप निधी उपलब्ध करुि ि निल्यामुळे या 
प्रकल्पावरील पूल, रथते यांची कामे अधचवट अवथिेत असिे, कोकिामध्ये एकही शासकीय 
वैद्यकीय महानवद्यालय िसिे, कसधुिगुच नजल्हा हा पयचटि नजल्हा म्हिूि घोनर्षत करण्यात येिे, 
परंतु पयचटिास आवश्यक पायाभूत सोई-सुनवधा होऊ शकल्या िसल्यामुळे कसधुिगुच नजल्यासह 
कोकिात व इतर नजल्यात भारत िरूसंचार निगम व भ्रमिध्विीला िेटवकच  उपलब्ध होत िसिे 
तयामुळे तेिे येिाऱ्या पयचटकांची संख्या कमी असिे, कसधुिगुच नजल्यातील नचपी येिील 
नवमाितळाचे काम पूिच होऊिही अद्याप नवमािसेवा सुरु ि होिे, रतिानगरी येिील 
नवमाितळाची क्षमता वाढनवण्याची आवश्यकता. कोकिातील मुख्य नपक असलेले भात, 
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काजु, आंबा, फिस, िारळ, सुपारी इतयािी नपके अवकाळी पावसामुळे िष्ट्ट होत असल्यामुळे 
बाधीत शेतकऱ्यांिा िुकसाि भरपाई िेण्याची आवश्यकता असिे, तसेच कोकिामध्ये फळ 
नपकांसाठी फळ प्रनक्रया उद्योगांिा चालिा िेण्यासाठी शासिािे ठोस नििचय घेण्याची 
आवश्यकता, कोकिपट्टीकडे राज्याला आर्थिक बळ िेण्याची क्षमता असतािा अपुऱ्या 
निधीमुळे आनि उत्तम नियोजिाअभावी हा भाग जािूिबुजूि िलुचनक्षत ठेवण्यात येत असल्याची 
भाविा कोकिातील जितेच्या मिात वाढीस लागिे, कोकिातील िोटे-मोठे कारखािे, 
निरनिराळ्या औद्योनगक वसाहती बंि पडल्यामुळे बेकारीचा प्रश्िही मोठ्या प्रमािावर निमाि 
होिे, कोकिाच्या नवकासासाठी व उन्नतीसाठी उपाययोजिा करण्याची नितातं आवश्यकता.” 

   
 

 
 

नऊ : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
   

   (मंगळिार, विनाांक ३ मािच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेल्या तथावप प्रलंचित असलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना – 
क्रमांक १ ते ३) 
 

  (१) श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. 
 

     "पणेु येथील क्राांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आवण महात्तमा ज्योतीराि फुले 
याांनी सरुु केलेली वभडेिाडा शाळा मोडकळीस आल्याबाबत" या नवर्षयावरील  
श्री. अवमत साटम ि इतर वि.स.स. यांचा तारांनकत प्रश्ि क्रमांक ६६२ ला नििांक 
२५ फेब्रुवारी, २०२० रोजी निलेल्या उत्तराच्या संिभात अधा तास चचा उपस्थित 
करतील. 
 

  (२) श्री.िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
 

     "पात्र अनाथ मलुाांना आरक्षणाचा फायिा वमळण्यासाठी शासनाच्या 
पवरपत्रकातील मागचिशचक सचूना ७(ब) चे पालन करण्याबाबत" या नवर्षयावरील 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस ि इतर वि.स.स. यांचा तारांनकत प्रश्ि क्रमांक ११ ला नििांक 
२८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी निलेल्या उत्तराच्या संिभात अधा तास चचा उपस्थित 
करतील. 
 
 
 

  (३) श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
 

     "मुांबई-नागपरू (समधृ्िी) महामागासाठी जवमन खरेिीत िालेला गैरव्यिहार" 
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या नवर्षयावरील श्री.पथृ्िीराज चव्हाण ि इतर वि.स.स. यांचा तारांनकत प्रश्ि क्रमांक 
१६६२ ला नििांक २५ फेब्रुवारी, २०२० रोजी निलेल्या उत्तराच्या संिभात अधा तास 
चचा उपस्थित करतील. 

    
 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई. 
नििांक : ३ माचच, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सनचव (कायचभार), 

 महाराष्ट्र नवधािसभा 
 


