असुधारित प्रत

महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक ९ विसेंबर, २०१६
(सकाळी ११.१५ ते दुपारी १२.४५ िाजता)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (गुरुिार, वदनाांक ८ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (१) ते (६)) (१) सर्वश्री. सांजय दत्त, हे मंत टकले, धनंजय मं डे, नरें द्र पाटील, अॅड. ननरं जन
डावखरे , श्री. नकरण पावसकर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, सर्वश्री. रामराव
वडकते, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, शरद रणनपसे, वि.प.स. पढील
तातडीच्या व सावफजननक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मं बईतील र्ोटफ येथील बााँम्बे हाऊसमध्ये टाटा समहाच्या
सरक्षारक्षकांनी ‘नमडे डे ’ चे ज्येष्ठ र्ोटोग्रार्र अतल कांबळे , ‘टाइम्स ऑर्
इंनडया’ चे शांतकमार आनण ‘नहदस्थान टाइम्स’ चे हरनजत ससह या वृत्तपत्रकार
छायानचत्राकारांना मारहाण केल्याचा प्रकार नदन ांक ४ नोव्हें बर, २०१६
च्यासमारास उजेडात येणे राज्यातील पत्रकारांवरील वाढते हल्ले , पत्रकारांवर
खोटे गन्हे दाखल करुन नहतसंबंनधयांकडू न त्तयांची मस्कटदाबी करण्याचा
सातत्तयाने होत असलेला प्रयत्तन आनण ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन देण्यास
शासनाकडू न होत असलेली टाळाटाळ यामळे नदनांक २ ऑक्टोबर, २०१६
रोजी पत्रकारांतर्े राज्यभर मूक मोचा काढण्यात येणे, राज्यात पत्रकारांवर
हल्ला व धक्काबकी करण्याचे प्रकार वाढत असून मागील काही अनधवेशनात
यासंदभात प्रश्न उपस्स्थत केला असता पत्रकारांवर होणारे हल्ले व त्तयांच्या
इतर नवनवध मागण्या तातडीने सोडनवण्यात येतील असे आश्वासन शासनाने
नदलेले असणे , परं त सदर आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यात शासनाला
येत असलेले अपयश, पत्रकारांना हक्काचे घर नमळावे, संरक्षण नमळावे, नवमा
योजना लागू करावी अशा नवनवध मागण्या प्रलंनबत असणे , पत्रकार राज्यात
जनजागृतीची महत्तवाची भूनमका बजावत असताना जीव धोक्यात घालत
असणे, त्तयांच्या संरक्षणाकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलफक्ष, त्तयामळे
पत्रकारांमध्ये शासन बाबत तीव्र असंतोष ननमाण होणे, शासनाने महाराष्रातील
पत्रकारांना हक्कांचे घर नमळावे, संरक्षण नमळावे, नवमा योजना लागू करावी
याबाबत तातडीने ननणफ य घेऊन पत्रकारांच्या समस्या सोडनवण्यासाठी
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रनतनिया."
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(२)

(३)

श्री. गोवपवकशन बाजोरीया, वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"अकोला नशवणी नवमानतळाच्या धावपट्टीचे नवस्तारीकरणाकनरता
नदन ांक २३ मे , २०१६ रोजी डॉ.पंजाबराव दे शमख कृषी नवद्यापीठ यांच्या
६०.६८ हे क्टर जनमनीचा ताबा नजल्हानधकाऱयांनी घेतलेला असणे , नवमानतळ
नवस्तारीकरणाकनरता संपादीत करावयाच्या ३४.०६ हे .आर खाजगी
जमीनीवरील शेती क्षेत्र,अकृषक क्षेत्रे, गंठेवारी क्षेत्र, पक्की घरे , कच्ची घरे यांचे
मल्यांकन मागनवण्यात येणे, खाजगी जनमनीचे भूसंपादनाला अंदाजे १०९
कोटी रुपयांच्या ननधीची तरतूद आवश्यक असणे , पस्श्चम नवदभाच्या व
अकोला शहराच्या जलद औद्योनगकरणाच्या दृष्टीने अकोला येथे नवमानतळ
होणे अत्तयंत गरजेचे असणे , याकनरता खाजगी जनमनीचे भूसंपादन करणे व
लागणाऱया इतर खचाकनरता अंदाजे १०९ कोटी रुपयांची असलेली
आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलफक्ष, सदर
नवमानतळाच्या धावपट्टीचे नवस्तारीकरणाचे काम तातडीने पूणात्तवास
नेण्याकनरता १०९ कोटी रुपयांचा ननधी तातडीने उपलब्ध करुन दे ण्याची
ननतांत आवश्यकता, याबाबत शासन स्तरावर करावयाची कायफवाही,
शासनाची प्रनतनिया व भूनमका."
सर्वश्री. सुवजतससह ठाकूर, रसवद्र र्ाटक, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे , डॉ. नीलम
गोऱहे , डॉ.अपवफ नहरे , वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक महत्तत्तवाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"नवी मं बई, खारघर सेक्टर १० मधील “पवा डे -केअर अाँड प्ले स्कूल” या
पाळणाघरात, मलांची ननगा राखण्यासाठी ठे वलेल्या, अर्साना शेख या
आयाने, १० मनहन्यांच्या बाळाला अमानषपणे मारहाण केल्याचा धक्कादायक
प्रकार नदनांक २१ नोव्हें बर, २०१६ रोजी उघडकीस येणे, आई-वडील दोघेही
नोकरी करीत असल्यामळे , सदर बाळाला पाळणाघरात ठे वण्यात येत असणे ,
सदर प्रकरण सीसीटीव्हीद्वारे ननदशफनास आल्यावर, बाळाच्या आईने नदनांक
२३ नोव्हें बर, २०१६ रोजी खारघर पोलीस ठाण्यात तिार दाखल करण्यात
येऊनही पोलीसांनी आरोपी नवरुध्द ठोस कारवाई न करणे , नपनडत बाळास
उपचारासाठी, नवी मंबईतील नहरानंदानी र्ोटीस रुग्णालयात दाखल केले
असता फ्रॅक्चर असल्याचे आढळू न येणे, सदर पाळणाघरात इतर बाळांबरोबर
दे खील असाच प्रकार घडण्याची शक्यता असणे , यामळे पाळणाघरात
बाळांच्या सरनक्षततेबाबत ननमाण झालेले प्रश्ननचन्ह, यामळे मं बईसह
राज्यातील, पाळणाघरांमध्ये मलांच्या संगोपनाबाबत ननमाण झालेली
अनवश्वासाची भावना, पनरणामी मलांना पाळणाघरात ठे ऊन नोकरी करणा-या
पालकांमध्ये ननमाण झालेले सचतेचे वातावरण, राज्यातील सवफ
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(४)

पाळणाघरांमध्ये बाळाची ननगा, संगोपन व सरक्षा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
राज्य शासनाने प्ले स्कूलबाबत, धोरण बनवून त्तयाची त्तवनरत अंमलबजावणी
करण्याची आवश्यकता, पाळणाघरांची नोंदणी करण्याची आवश्यकता,
याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य दलफक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने
करावयाची कायफवाही, उपाययोजना व प्रनतनिया."
श्री. शरद रणवपसे, वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक महत्तत्तवाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"नागपूर येथील नमहान सेझ प्रकल्पाची समारे २३० एकर जनमन रामदेव

बाबा यांच्या पतंजली समूहाला २५ लाख रुपये प्रती हे क्टर या नाममात्र दराने
दे ण्याचा घेण्यात आलेला ननणफय, नमहानमधील जनमनी उद्योजकांना दे ण्याच्या
सध्याच्या ननकषातील काही ननकष बदलून सदर जमीन दे ण्यात आलेली
असणे, नमहान मधील रामदे व बाबांच्या पतंजली र्ूड व हबफल पाकफचे सदर
जागेवर मा.केंद्रीय भूपृष्ठ मं त्री यांच्या उपस्स्थतीत व मा.मख्यमंत्री यांच्या हस्ते
नदनांक १० सप्टें बर, २०१६ रोजी अथवा त्तया समारास संपन्न झालेले भूनमपजन,
नमहान मधील जनमनींची सकमत समारे एक कोटी रुपये प्रती हे क्टर असतांना
रामदे व बाबा यांच्या पतंजली समहाला सवलतीच्या दराने म्हणजेच २५ लाख
रुपये प्रती हे क्टर दराने दे ण्यात आल्यामळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे
झालेले नकसान, सदर नकसान कसे भरुन काढण्यात येणार याचा नवचार
झालेला नसणे , यात राज्याचे नहत कशा प्रकारे अपेनक्षत आहे व ते नकती
कालावधीत पूणफ करण्यात येणार आहे हे स्पष्ट झालेले नसणे , यात राज्याचे
अनहत असल्याचे नदसून येत असणे , त्तयामळे शासनाने या सवफ बाबी स्पष्ट
करण्याची ननतांत गरज व यावर शासनाची प्रनतनिया."
(५)

सिशश्री. श्रीकाांत दे शपाांिे, दत्तात्रय सावंत, वि.प.स. पढील तातडीच्या व
सावफजननक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे उच्च ि तां्र  वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील
:”राज्यामध्ये नदनांक ०४ र्ेब्रवारी ते १० मे , २०१३ या कालावधीत
वनरष्ठ महानवद्यालयीन व नवद्यापीठीय प्राध्यापकांनी / अनधव्याख्यात्तयांनी
आपल्या प्रलंनबत मागण्यांकनरता परीक्षा व शैक्षनणक कामावर बनहष्कार
आंदोलन सरु करणे , मा. मं बई उच्च न्यायालयासमोर नदनांक १० मे , २०१३
रोजी सन २०१२ च्या यानचका िमांक (L) १३२६ मधील घडामोडीनंतर /
कायफवाहीनंतर आंदोलन मागे घेण्यात येणे, परीक्षा बनहष्कारामळे दे ण्यात
आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसेस मागे घेण्याचे मा. उच्च न्यायालयाने
राज्यातील सवफ नवद्यापीठांना आदे श दे ण्यात येणे, त्तयानसार राज्यातील सवफ
प्राध्यापकांनी परीक्षेमध्ये संपूणफ सहभाग घेवून त्तया परीक्षा यशस्वी करण्यात
येणे, अशी महानवद्यालयीन कामे करून सद्धा त्तया प्राध्यापकांना कोणतीही
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कारणे दाखवा नोटीस न दे ता, प्राध्यापकांचे म्हणणे ऐकून न घेता राज्यातील
सवफ प्राध्यापकांचे ७२ नदवसांचे पगार / वेतन रोखून शासनाने एकतर्ी
कारवाई करणे, वास्तनवक राज्यातील सवफ प्राध्यापकांनी ७२ नदवस सेवा
नदल्या असल्याबाबत त्तया त्तया नवद्यापीठाच्या मा. कलगरू व उपकलसनचव
यांनी शासनाला प्राध्यापकांनी / अनधव्याख्यात्तयांनी परीक्षा व शैक्षनणक कामे
केली असल्याबाबत कळवूनसद्धा शासनाद्वारे त्तयांना वेतन न देण्यात
आल्यामळे राज्यातील सवफ प्राध्यापकांमध्ये शैक्षनणक कामे करूनसद्धा वेतन
न नमळाल्याने शासनाप्रती पसरलेला प्रचंड असंतोष त्तयावर शासनाने तात्तकाळ
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रनतनिया.”
(६)

सर्वश्री. धनांजय मुांिे, जयवंतराव जाधव, हे मंत टकले, सननल तटकरे ,
अमरससह पंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. ननरं जन डावखरे , सर्वश्री. नरें द्र पाटील,
नकरण पावसकर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, सर्वश्री. रामराव वडकते, आनंद
ठाकूर, प्रकाश गजनभये, वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक महत्तत्तवाच्या
बाबीकडे पणन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"गेल्या आठ मनहन्यांपासून घाऊक बाजारात कांदा कमाल आठ ते
नकमान तीन रुपये नकलोपयंत घसरुनही शासनाने कोणतीही उपाययोजना न
करणे, दोन मनहन्यांपूवी शासनाने जानहर केलेले प्रनतनकलोला अवघे एक
रुपयांचे अनदानही अद्याप शेतकऱयांच्या हाती पडलेले नसणे , उन्हाळी कांदा
नविीतून उत्तपादन खचफही न ननघाल्याने लागवडीसाठी अनेकांकडे पैसे नसणे ,
सटाणा बाजार (नज.नानशक) सनमतीत दय्यम प्रतीच्या कांद्याला २५ रुपये
क्क्वटल अथात २५ पैसे नकलो भाव जाहीर झाल्यामळे संतप्त शेतकऱयांनी
सटाणा-मालेगाव रस्त्तयावर कांदा र्ेकून नकतेच केलेले तीव्र आंदोलन,
मातीमोल भावात खरे दी करतांना काही कांदा व्यापाऱयांनी खरे दीला नकार
दे णे, व्यापाऱयांच्या मनमानी कारभाराचा शेतकऱयांनी केलेला ननषेध, कांद्याचे
भाव गडगडण्याची मानलका अद्यापही कायम असून मागील चार ते पाच
मनहन्यात ८०० ते १००० रुपयांच्या दरम्यान असणारे कांद्याचे भाव मागील
काही नदवसात प्रनत क्क्वटलला ४०० रुपयांपयंत घसरलेले असणे , त्तयातच
व्यापाऱयांच्या संपामळे मनहनाभर कांद्याचे नललाव बंद असणे , त्तयातच यावषी
कांद्याचे झालेले जादा उत्तपादन, सरकारच्या अनास्थे मळे शेतकऱयांना उत्तपादन
खचापेक्षाही कमी भाव नमळत असणे , शेतकऱयांचे कांदे हमी भावाने खरे दी
करणे आवश्यक असणे , ज्या काळात ननयात करार्य ची त्तया काळात ननयात
न केल्याने ही पनरस्स्थती ओढवलेली असणे , नजल्हा बाँक व सोसायटी कजफ
दे ण्यास तयार नसणे , ही नवनचत्र स्स्थती आनण गडगडलेले भाव, यामळे
नवनहरीचे पाणी असूनही नव्याने लागवड करताना अनेक शेतकऱयांची
दमछाक होणे, याचा पनरणाम नव्याने येणारे उत्तपादन आनण बाजार भावावर
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होणे, पाच ते सहा मनहन्यांपासून कांद्याचे उत्तपादन घेणारा शेतकरी भरडला
जात असूनही शासनाची त्तयांना मदत दे ण्याची माननसकता नसणे , याबाबत
कांदा उत्तपादन शेतकऱयांमध्ये पसरलेला कमालीचा संताप, याबाबत
शासनाची भूनमका व शासनाने तातडीने करावयाची कायफवाही."

(दुपारी १.०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख)

अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दुसरी, वतसरी, चौथी, पाचिी ि
सहािी यादी सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.

दोन

: कागदप्र े सभागृहासमोर ठे िणे.
(१)

उच्च ि तां्र  वशक्षण
मां्र ी

: (क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

"संत गाडगेबाबा अमरावती नवद्यापीठ
यांचे सन २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५
या वषांचे वार्षषक लेखे" सभागृहासमोर
ठे वतील.
"स्वामी रामानंद तीथफ मराठवाडा
नवद्यापीठ, नांदेड यांचा नदनांक १ एनप्रल,
२०१४ ते ३१ माचफ, २०१५ या
कालावधीचा
अंकेक्षण
अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
"सोलापूर नवद्यापीठ, सोलापूर यांचा सन
२०१५-२०१६ या वषाचा वार्षषक
लेखापरीक्षण अहवाल" सभागृहासमोर
ठे वतील.
"कनवकलगरु
कानलदास
संस्कृत
नवश्वनवद्यालय, रामटे क यांचे सन २०१५२०१६ या वषाचे वार्षषक लेखे"
सभागृहासमोर ठे वतील.
"सानवत्रीबाई र्ले पणे नवद्यापीठ, पणे यांचे
सन २०१५-२०१६ या वषाचे वार्षषक लेखे
आनण संनवधाननक लेखा परीक्षकांचा
लेखापरीक्षण अहवाल" सभागृहासमोर
ठे वतील.
"गोंडवाना नवद्यापीठ, गडनचरोली यांचा
सन २०१५-२०१६ या वषाचा वार्षषक

असुधारित प्रत

तीन
चार

पाच

(२)

मवहला ि बाल
विकास मां्र ी

(३)

जलसांपदा मां्र ी

(४)

सामावजक न्याय
मां्र ी

लेखे" सभागृहासमोर ठे वतील.
"नवदभफ, मराठवाडा आनण उवफनरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११ मधील खंड
८ अन्वये महिल र् ब ल हर्क स हर्भागाची सन
२०११-२०१२ य नवत्तीय वषाची योजन ांतर्वत
योजनांवरील वैधाननक नवकास मं डळननहाय
तरतद व प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील" सभागृहासमोर
ठे वतील.
: "नवदभफ पाटबंधारे नवकास महामं डळ, नागपूर यांचा
सन २०१४-२०१५ या वषाचा अठरावा वार्षषक
नवत्तीय अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
: "महात्तमा र्ले मागासवगफ नवकास महामं डळ
मयानदत, मं बई यांचा सन २०१३-२०१४ या वषाचा
वार्षषक अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.

: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – असल्यास.
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

: शासकीय विधे यके (क)

- मध्यां तर -

विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां िश: विचार ि सांमत
करणे.
(१)

"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र खवनज
विकास (वनर्ममती ि उपयोजन) वनधी (वनरसन) विधे यक,
२०१६"

विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणडिसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे नव.स.नव. िमांक ४७ - महाराष्र खननज
नवकास (ननर्षमती व उपयोजन) ननधी (ननरसन) नवधे यक, २०१६
नवधानपनरषदेच्या १० सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेश दे ऊन नवचाराथफ
पाठनवण्यात यावे."
--------------------------------------------------------------------------(२)

"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४८ - महाराष्ट्र जमीन
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महसूल सांवहता (पाचिी सुधारणा) विधे यक, २०१६"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणडिसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे नव.स.नव. िमांक ४८ - महाराष्र जमीन
महसूल संनहता (पाचवी सधारणा) नवधे यक, २०१६ नवधानपनरषदेच्या
१० सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त सहा मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनदे श देऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे."
--------------------------------------------------------------------------सहा

: (क)

(गुरुिार, वदनाांक ८ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशश विण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
(अनुक्रमाांक (क) ि (ख)) सिशश्री.धनांजय मुांिे, शरद रणनपसे, सननल तटकरे , नारायण राणे , जयंत
पाटील, हे मंत टकले, संजय दत्त, अमरससह पंनडत, अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
कनपल पाटील, सनतश चव्हाण, अननल भोसले, ॲड.जनादफ न चांदरकर,
ॲड.ननरं जन डावखरे , आर्कक.अनंत गाडगीळ, सर्वश्री. नरें द्र पाटील, रामहरी
रुपनवर, ख्वाजा बेग, जयवंतराव जाधव, श्रीमती हस्नबान खनलर्े,
श्री.जगन्नाथ सशदे, प्रा.जोगेंद्र कवाडे , सर्वश्री.प्रकाश गजनभये, रामराव वडकते,
अब्दल्लाखान दराणी, आनंद ठाकर ॲड.राहल नावेकर, श्री.जयदे व
गायकवाड, श्रीमती नवद्या चव्हाण, सर्वश्री. रामहरी रुपनवर, अमरनाथ
राजूरकर, मोहनराव कदम, अमनरशभाई पटे ल, चंद्रकांत रघवंशी, सभाष
झाबंड, हहिससग राठोड, आनंदराव पाटील, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे उत्तर) "राज्यात प्रामख्याने बहसंख्येने आनण शेतीवर अवलंबून असलेल्या
मराठा समाजाची शैक्षनणक व आर्षथक स्स्थती कमालीची खालावलेली असणे ,
राज्यात सातत्तयाने पडत असलेल्या दष्काळामळे प्रामख्याने शेतीवर अवलंबून
असलेला हा समाज स्स्थत्तयंतराच्या प्रनियेतून जात असणे , समाजातील
यवकांना उच्च नशक्षण तसेच नोकरीची संधी उपलब्ध न होणे , आरक्षण
नसल्यामळे अनेक नवद्यार्थ्यांना शैक्षनणक संधी गमानवण्याची वेळ येणे,
त्तयामळे त्तयांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरुप धारण केलेले असणे ,
यामळे मराठा समाजाच्या यवकांमध्ये नैराश्य व संतापाची भावना ननमाण
होणे , या पाश्वफभूमीवर राज्याच्या नजल्यानजल्यात मराठा समाजाचे
आरक्षणासह नवनवध मागण्यांसाठी अनतशय नशस्तबध्द पध्दतीने लाखोंच्या
संख्येने मूक मोचे ननघत असणे , मोचात यवक, यवती, मनहला व ज्येष्ठ
नागनरकांची संख्या लक्षणीय असणे, मोचाच्या प्रनतननधींकडू न
नजल्हानधकाऱयांमार्फत शासनाकडे मागण्यांचे स्वयंस्पष्ट ननवेदन सादर होऊन
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(ख)

त्तयावर शासनाकडू न तातडीची कायफवाही न होणे , राज्यातील सवात मोठा
समाज घटक स्वत:च्या न्यायहक्कासाठी शांततेच्या मागाने आंदोलने करीत
असताना सरकारकडू न त्तयाची कोणतीही दखल घेण्यात न येणे, त्तयाचबरोबर
मस्स्लम, धनगर, सलगायत समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर तीव्र
आंदोलन छे डणे , त्तयामळे या सवफ समाजात ननमाण झालेला तीव्र असंतोष,
राज्यातील मराठा व मस्स्लम समाजाला यापूवीच्या आघाडी शासनाने लागू
केलेले आरक्षण पवफवत लागू करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनेकडे
शासनाने केलेले अक्षम्य दलफक्ष व हलगजीपणा, मराठा, मस्स्लम व धनगर
समाजाला शैक्षनणक आरक्षणासह त्तयांच्या इतर मागण्यांबाबतही ननणफय
घेण्यासाठी करावयाची कायफवाही."
श्री.प्रविण दरे कर, डॉ.नीलम गोऱहे , नवनायक मे टे, श्रीमती स्स्मता वाघ,
सवफश्री.गोपीनकसन बाजोनरया, सनजतससह ठाकूर, रसवद्र र्ाटक, प्रा.अननल
सोले, सवफश्री.नगरीश व्यास, प्रशांत पनरचारक, डॉ.अपूवफ नहरे , वि.प.स. याांचा
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "महाराष्रामध्ये बहसंख्येने असणाऱया मराठा समाजाची अनेक
वषापासून आरक्षणाची मागणी असणे , परं त या मागणीकडे सातत्तयाने दलफक्ष
होणे , मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दे ण्याच्या ननणफ याला उच्च
न्यायालयात स्थनगती नमळणे , उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू
भक्कमपणे मांडण्यासाठी परावे व सांस्ख्यकी मानहती गोळा करण्यासाठी
मराठा आरक्षण सनमती गठीत करणे , महाराष्रभर नजल्या-नजल्यात मराठा
समाजाचे प्रचंड शांततापूणफ, नशस्तबध्द, मूक िांती मोचे ननघणे , प्रस्थानपत
मराठा नेतृत्तवाकडू न झालेल्या अन्यायानवरोधातील आपल्या भावना या
मोच्यातून व्यक्त होणे , राज्य शासनाने आर्षथकदृष्ट्या मागास वगाची उत्तपन्न
मयादा ६ लाखापयंत वाढनवली असणे, तसेच सवफ आर्षथक दबफल घटकांसाठी
छत्रपती शाहू महाराज नशक्षण शल्क प्रनतपूती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमख
वसतीगृह ननवाह भत्ता योजना सरू करणे , यानशवाय अण्णासाहे ब पाटील
महामं डळाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराच्या संधी ननमाण करणे , कोपडी
प्रकरणातील अत्तयाचार लक्षात घेता सदर प्रकरण जलदगतीने न्यायालयात
चालवून नपडीत मनहलेला न्याय दे ण्याचा प्रयत्तन करणे , मराठा समाजाच्या
भावना लक्षात घेऊन शासनाने सरू केलेल्या योजना व त्तयावरील जनतेची
असणारी प्रनतनिया नवचारात घेण्यात यावी."

– अशासकीय कामकाज –
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)

असुधारित प्रत
सात

: (क)

अशासकीय विधे यके –
पुर:स्थापनाथश :(१)

सन २०१६ चे वि.प.वि. क्र. ५- मुांबई महानगरपावलका (सुधारणा)
विधे यक, २०१६- श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचे.

(२) सन २०१६ चे वि.प.वि. क्र. ६- महाराष्ट्र महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१६- श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचे.
(ख)

अशासकीय ठराि :(१)

(शुक्रिार, वदनाांक ५ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दशश विण्यात आलेला अशासकीय ठराि) –
श्री.धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे
उत्तर)"राज्यातील सनशनक्षत बेरोजगारांचे वाढते प्रमाण, नोकरी व
रोजगाराअभावी त्तयांच्यात ननमाण झालेले वैर्ल्य, शासनाने बंद केलेला
सनशनक्षत

बेरोजगार

भत्तता,

रोजगाराच्या

भाग

भांडवलासाठी

बाँकांसारख्या आर्षथक संस्थाकडू न येणाऱया अडचणी, या बाबी नवचारात
घेता बेरोजगारांच्या समस्या पनरणामकारकपणे सोडनवण्यासाठी व गरीब
कटं बातील व्यस्क्तला रोजगार नमळनवण्याच्यादृष्टीने एक सक्षम व
स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यात यावी व सनशनक्षत बेरोजगारांना पन्हा
भत्तता सरू करावा, रोजगारासाठी भागभांडवलाची सोय करावी व बंदी
घालण्यात आलेली नोकर भरती पन्हा सरू करावी, अशी नशर्ारस ही
नवधानपनरषद शासनास करीत आहे ."
(बॅलेटद्वारा ठरविलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार हे ठराि दाखविण्यात आले आहे त)
-

(२) श्री. सांजय दत्त, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ५८

"राज्यातील पोलीसांना २४ तासांहून अनधक तास काम करावे
लागत असल्यामळे त्तयांच्यावर नदवसेंनदवस कामाचा ताण वाढणे ,
तसेच परे शी शासकीय ननवासस्थाने उपलब्ध नसल्यामळे अनेक
पोलीसांना भाड्याच्याच घरात राहावे लागत असणे , शासकीय
ननवासस्थानांची अत्तयंत दरवस्था असणे, कामाचा ताण, गृहननमाणाचा
प्रश्न, यामळे पोलीसांमध्ये ननमाण होत असलेले तणावाचे व नै राश्याचे
वातावरण, पनरणामी त्तयांच्यावर माननसक ताण वाढत असून त्तयांच्यात

असुधारित प्रत
आत्तमहत्तयेचे

प्रमाण

नदवसेंनदवस

वाढत

असणे ,

पोलीसांच्या

कायफक्षमतेचा सवंकष नवचार होऊन त्तयांच्या कामाचे तास, एक
साप्तानहक

सट्टी,

ननवासस्थाने

इत्तयादी

मूलभूत

समस्यांबाबत

कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने शासनाने ठोस उपाययोजना
करावी, अशी नशर्ारस ही नवधानपनरषद शासनास करीत आहे ."
(३)

अॅि. जयदे ि गायकिाि, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ४९
"शासनातर्े राज्यातील मागासवगीय नवद्यार्थ्यांना शाळा वा
महानवद्यालयामार्फत स्कॉलरनशप व शल्क सवलत नदली जाते त्तयाच
धतीवर राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी कटूं बातील पाल्यांना शाळा व
महानवद्यालयांमार्फत स्कॉलरनशप व शल्क सवलत दे ण्यात यावी, अशी
नशर्ारस ही नवधान पनरषद शासनास करीत आहे .’’

(४)

श्री. रसिद्र फाटक, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक १२९
"राज्यातील नवशेषतः मंबई, ठाणे , नमरा-भाईदर, वसई-नवरार,
नभवंडी,

उल्हासनगर,

कल्याण-डोंनबवली

,नवी

मं बई

इत्तयानद

महानगरपानलकेच्या लोकसंख्येत नदवसेंनदवस होत असलेली प्रचंड
वाढ, पनरसराचे झपाटयाने होत असलेले नागरीकरण, त्तयामळे मोठया
प्रमाणात ननमाण होणा-या कच-याची योग्य नवल्हे वाट लावण्याची
ननमाण झालेली गंभीर समस्या, पनरसरामध्ये ननमाण होणाऱया हजारो
टन कच-यावर योग्य प्रनकया केली जात नसल्याने पनरसरातील
नागनरकांच्या आरोग्यावर होत असलेला नवपनरत पनरणाम, कच-याच्या
समस्येमळे नागनरकांकडू न केली जात असलेली तीव्र आंदोलने,
याप्रकरणी वेळीच उपाययोजना न केल्यास समाजामध्ये प्रचंड असंतोष
पसरण्याची ननमाण झालेली पनरस्स्थती इत्तयादी बाबीना आळा
घालण्यासाठी व कच-याची शास्त्रोक्त पध्दतीने नवल्हे वाट लावण्यासाठी
राज्य पातळीवर स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापन महामं डळ स्थापन करण्यात
यावे, अशी नशर्ारस ही नवधानपनरषद शासनास करीत आहे ."

विधान भिन,
नागपूर,
वदनाांक : ८ विसेंबर, २०१६.

उत्तमससग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.

