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महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिाि, रिनाांक १५ रिसेंबि, २०१६ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 
 

 

िोन : शोक प्रस्ताि - 
 

        ॲड. विठ्ठलराि भैरु पाटील,  माजी वि.स.स. याांच्या द:ुखद विधिाबद्दल शोक प्रस्ताि. 
 

 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  महाराष्ट्र राज्य मावहती आयोगाचा वदिाांक १ 
जािेिारी ते ३१ वडसेंबर, २०१५ या कालािधीतील 
दहािा िार्षिक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) उच्च ि तांत्र रशक्षण 
ि साांस्कृरतक कायय 
मांत्री 

: (क) सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ याांचा सि  
२०१४-२०१५ या ििाचा बत्तीसािा िार्षिक 
अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र वचत्रपट, रांगभूमी आवि साांस्कृवतक 
विकास महामांडळ मयावदत याांचा सि २०१५-
२०१६ या ििाचा एकोिचाळीसािा िार्षिक 
अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री 

:  हाफवकि जीि - औिध विमाि महामांडळ मयावदत 
याांचा सि २०१२-२०१३ ि २०१३-२०१४ या 
ििांचा अिुक्रमे एकोिचाळीसािा ि चाळीसािा 
िार्षिक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) िैद्यकीय रशक्षण 
मांत्री 

:  महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञाि विद्यापीठ, िावशक याांचा 
सि २०१४-२०१५ या ििाचा सतरािा िार्षिक 
अहिाल ि लेखे सभागृहासमोर ठेितील. 
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  (५) उद्योग मांत्री : (क) महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळ याांचा सि 
२०१२-२०१३ ि २०१३-२०१४ या ििांचा अिुक्रमे 
एकािन्नािा ि बािन्नािा िार्षिक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मांडळ याांचा सि 
२०१३-२०१४ या ििाचा िार्षिक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (६) पशसुांिधयन, 
िगु्धरिकास ि 
मत्सस्यरिकास मांत्री 

:  पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी महाराष्ट्र मेंढी ि शेळी 
विकास महामांडळ मयावदत, पुिे याांचा सि २०१३-
२०१४ या ििाचा पस्तीसािा िार्षिक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 

       
 

 
 

चाि : िोजगाि हमी योजना सरमतीचा रतसिा अहिाल सािि किणे. 
 

पाच : अनसुरूचत जाती कल्याण सरमतीचा चौथा ि पाचिा अहिाल सािि किणे. 
 

सहा : अनसुरूचत जमाती कल्याण सरमतीचा चौथा अहिाल सािि किणे. 
 

सात : रिधानसभा आश्िासन सरमतीचा सहािा अहिाल सािि किणे. 
 

आठ : रिधानसभा रिशेषारधकाि सरमतीचा खालील प्रकिणासांिभातील अहिाल सािि  
किणे :- 
 

      सन्माििीय विधािसभा सदस्य डॉ.सुविल देशमुख याांिी श्री.चांद्रकाांत गुडेिार, तत्कालीि 
आयुक्त, अमरािती महािगरपावलका, अमरािती याांचेविरुध्द उपस्स्ित केलेले विशेिावधकार 
भांग ि अिमािाचे प्रकरि. 
 

नऊ : अशासकीय रिधेयके ि ठिाि सरमतीचे प्ररतितृ्त सािि किणे. 
 

िहा : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 
 

अकिा : औचित्यािे मदेु्द. 
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बािा : शासकीय रिधेयक : 
 

 

   पिु:स्थापनाथय, रिचाि, खांिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

    सि २०१६ चे विधािसभा विधेयक क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र (तृतीय पुरििी) 
विवियोजि विधेयक, २०१६. 

   
 

तेिा : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) : 
 

 

   (रिनाांक ०८ रिसेंबि, २०१६ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशयरिलेल्या 
पांित ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ि २) 
 

  (१) सियश्री. मनोहि भोईि, िाधाकृष्ट् ण रिखे-पाटील, रिजय ििेट्टीिाि, अब् िलु सत्ताि, 
अरमत िेशमखु, अमि काळे, सरुनल केिाि, रजतेंद्र आव् हाि, अरजत पिाि, रिलीप 
िळसे-पाटील, जयांत पाटील, शरशकाांत शशिे, सांिीप नाईक, रकसन कथोिे, 
िाणाजगजीतशसह पाटील, हसन मशु्रीफ, िैभि रपचि, निहिी रिििाळ, सरुनल 
शशिे, अॅि. भीमिाि धोंिे, सियश्री.चांद्रिीप निके, शिि सोनिणे, रशिाजीिाि 
नाईक, सिेुश लाि, भास्कि जाधि, सिा सििणकि, सरुनल प्रभ,ू प्रकाश सिेु, 
सत्सयरजत पाटील, कुणाल पाटील, सां्ाम थोपटे, अरमत िनक, अरमन पटेल, 
िॉ.सांतोष टािफे, सियश्री. नािायण पाटील, िाजाभाऊ िाजे, गणपत गायकिाि, 
श्रीमती रिरपका चव्हाण, सियश्री प्रकाश आरबटकि, उल्हास पाटील, रकशोि पाटील, 
रि.स.स. पढुील तातिीच्या ि साियजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 
 

            "राज्य शासिािे ऑिलाईिद्वारे सातबारा उतारे देण्याची केलेली घोििा, परांतु 
ऑिलाईि सातबारा आवि ई फेरफारसाठी आिश्यक असलेली यांत्रिा कुचकामी ठरत 
असल्यामुळे गत सहा मवहन्याांच्या कालािधीत वतसऱ याांदा तलाठयाांिी केलेले आांदोलि, 
हस्तवलवखत सातबारा उतारा देण्याचे शासिािे बांद केल्यामुळे तसेच सॉफ्टिेअर मधील 
िकक स्टेशि अद्ययाित िसिे, किेक्टीिीटी िसिे, इत्यादी ४२ प्रकारच्या  अडचिी NIC, 
पुिे याांिा कळिूिही त्या अद्यापही सोडविण्यात ि आल्यामुळे तलाठी, मांडळ अवधकारी ि 
शेतकरी अडचिीत येिे, या सांदभात तत्कालीि महसूल मांत्री याांच्यासोबत झालेल्या 
बैठकीत वदिाांक ३१ ऑक्टोबर, २०१६ पूिी सज् जाांची विर्षमती करण्याचे आश्िासि देीिही 
त्याची ि झालेली अांमलबजाििी, पवरिामी तलाठी, मांडळ अवधकारी ि शेतकरी 
याांच्यामध्ये पसरलेला असांतोि, शासिािे या ताांवत्रक तु्रटी तातडीिे दरू करण्यासाठी 
कराियाची कायकिाही ि प्रवतक्रीया." 
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  (२) सियश्री.िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, रिजय ििेट्टीिाि, अब् िलु सत्ताि, अरमत िेशमखु, 

अमि काळे, सरुनल केिाि, रि.स.स तातिीच्या ि साियजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे 
कृषी मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
 

      "राज्य शासिािे कृिी विभागाच्या सांशोधि ि विस्तार कायाशी विगडीत असिाऱया 
२६ योजिा बांद करण्यात आल्याचे माहे िोव्हेंबर, २०१६ मध्ये विदशकिास येिे, राज्य ि 
वजल्हा पातळीिर समाि असिाऱया योजिा रद्द करुि त्या अन्य कृिी योजिाांमध्ये 
समाविष्ट्ट करुि योजिा कमी करण्यात आल्याचे शासिािे स्पष्ट्ट केले असले तरी 
त्याबाबतची शासिाची असलेली सांवदग्ध भूवमका,  कें द्र शासिािे या अगोदरच राज्याला 
विविध कृिी योजिातांगकत वदल्या जािाऱया विधीमध्ये १३ हजार कोटी रुपयाांची करण्यात 
आलेली कपात, िॅशिल हॉटीकल्चर वमशि (एिएचएम) अांतगकत राबविण्यात येिाऱया 
िैयस्क्तक लाभासाठीच्या योजिा अपुऱया विधीअभािी बांद करिे, त्याप्रकारे राज्य 
शासिािेही कृिी विकासाच्या योजिा बांद करण्याची स्िीकारलेली भूवमका, कृिी सांशोधि 
ि विस्तार हा कृिी विकासाचा मुख्य पाया असतािा, त्याद्वारे राबविल्या जािाऱया योजिा 
या कृिी विकासाला बळकटी देिाऱया असल्यािे त्याद्वारे कृिी के्षत्रामध्ये घडूि येिाऱया 
शाश्ित प्रगतीला या योजिा बांद केल्यामुळे बसिारी खीळ, पवरिामी कृिी के्षत्राचे होिारे 
िुकसाि, याकडे शासिाचे होिारे दलुकक्ष, याबाबत शासिािे कराियाची कायकिाही ि 
शासिाची प्रवतवक्रया." 
 

   (रिनाांक ०९ रिसेंबि, २०१६ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशयरिलेल्या 
पांित ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक ३ ि ४ ) 
 

  (३) श्री.अतलु भातखळकि, प्रा.िेियानी फिाांिे, सियश्रीमती मरनषा चौधिी, स्नेहलता 
कोल्हे, अॅि. पिाग अळिणी, सियश्री निेंद्र महेता, निेंद्र पिाि, अॅि. आरशष शेलाि, 
सियश्री. िाधाकृष्ट् ण रिखे-पाटील, रिजय ििेट्टीिाि, अब् िलु सत्ताि, अरमत िेशमखु, 
सरुनल केिाि, अमि काळे, सरुनल प्रभ,ू सरुनल शशिे, िॉ. रमशलि माने, िॉ.िेििाि 
होळी, प्रा. िाज ु तोिसाम, सियश्री. सांजय पिुाम, िी. मल्लीकाजूयन िेड्डी, सधुाकि 
िेशमखु, सधुाकि कोहळे, कृष्ट्णा खोपिे, रिकास कुां भािे, रजतेंद्र आव् हाि, अरजत 
पिाि, रिलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, शरशकाांत शशिे, सांिीप नाईक, जयित्त 
रक्षिसागि, रकसन कथोिे, िाणा जगजीतशसह पाटील, हसन मशु्रीफ, पाांिुिांग बिोिा, 
िैभि रपचि, निहिी रिििाळ, सां्ाम जगताप, अजय चौधिी, रिजय िहाांगिाले, 
चिण िाघमािे, बच्च ूकिू, रशिीष चौधिी, मोहन फि, महेश लाांिगे, रिनायकिाि 
जाधि-पाटील, िॉ.अरनल बोंिे, सियश्री. िाहुल जगताप, िाहुल मोटे, चांद्रिीप निके, 
िॉ. भािती लव्हेकि, सियश्री. सांजय केळकि, बळीिाम रसिसकि, सांजय पोतनीस, 
सिा सििणकि, प्रकाश सिेु, रहतेंद्र ठाकूि, रक्षतीज ठाकूि, िॉ. िाहूल पाटील, 
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सियश्री. बाळासाहेब पाटील, सरेुश लाड, भास्कर जाधव, चिपक िव्हाण, हनमंुत 
डोळस, श्रीमती चिपीका िव्हाण, प्रा.िषा गायकिाि, श्रीमती रनमयला गारित, 
िॉ.सांतोष टािफे, सियश्री. डी.एस.अचहरे, अचमन पटेल, कुणाल पाटील, मो.आिीफ 
नरसम खान, िॉ.सतीश पाटील, सियश्री. तकुािाम काते, अरनल बाबि, अशोक 
पाटील, ॲङ गौतम चाबकुस्िाि, ॲङ िामचांद्र अिसिे, श्री.अब ू आिमी, 
सियश्रीमती तपृ्ती सािांत, अरमता चव्हाण, सियश्री.सिेुश गोिे, गणपत गायकिाि, 
रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे मरहला ि बालरिकास 
मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :- 
 

       "राज्यातील विविध भागाांमध्ये कुपोििाची असलेली गांभीर समस्या, गत ििकभरात 
कुपोििामुळे सुमारे १८ हजार बालकाांचा झालेला मृत्यु, माहे एवप्रल ते ऑगस्ट, २०१६ या 
कालािधीत सुमारे ८ हजार ििजात बालकाांचा कुपोििामुळे झालेला मृत्यु, मा.राज्यपाल 
महोदयाांिी वदिाांक १४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी आयोवजत केलेल्या बैठकीत विदेश देीिही 
त्याची शासिातफे अांमलबजाििी ि होिे, डीएचआयएस - २ च्या अहिालािरुि राज्यात 
अभकक मृत्यूदर ४० पेक्षाही जास्त असिाऱया दहा तालुक्याांमध्ये धारिी ि वचखलदरा 
तालुक्याचा असलेला समािेश, तसेच राष्ट्रीय कुटुांब कल्याि आरोग्य सिेक्षिामध्ये 
राज्यातील पाच ििाखालील ३६ टक्के मुलाांचे िजि ि उांची विवहत विदेशाांकापेक्षा कमी 
असल्याचे विदशकिास येिे, राज्यातील बालमृत्युबाबत राष्ट्रीय माििावधकार आयोगािे 
वदिाांक १४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी शासिास िोटीस बजािूि केलेली विचारिा, राज्यातील 
ििजात अभकके, एक ते सहा ियोगटातील बालके, स्तिदा माता, वकशोरियीि मुली 
इत्यादींसाठींच्या विविध योजिाांमध्ये कोटयिधी रुपयाांची तरतूद करण्यात येीिही त्याचा 
प्रत्यक्षात लाभ ि वमळिे, त्यामुळे बालकाांचे कुपोििामुळे होिारे मृत्यु रोखण्यासाठी पोिि 
आहार योजिा अवधक काटेकोर ि प्रभािीपिे राबिूि तसेच बालकाांच्या आरोग्य विियक 
तपासण्या करुि औिधोपचार पुरविण्यासाठी शासिािे कराियाची कायकिाही ि शासिाची 
भूवमका." 

 
  (४) सियश्री िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, रिजय ििेट्टीिाि, सरुनल केिाि, अमि काळे, अरमत 

िेशमखु, ॲि. िाहुल कुल, रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे 
कृषी मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :- 
   
     "कृिी विभागािे माहे जुलै-ऑगस्ट, २०१६ मध्ये राज्यात मोवहम राबिूि दयु्यम वमश्र 
खताांच्या घेतलेल्या ५४४ िमुन्यापैकी ५४१ िमुन्याांचे कृिी आयुक्तालयाला प्राप्त झालेले 
अहिाल, त्यापैकी ५०८ िमुन्याांचे अहिाल िकारात्मक असल्याचे माहे िोव्हेंबर, २०१६ 
मध्ये विदशकिास येिे, कें द्र शासिाला वमश्र खत मान्य िसतािा राज्य शासिािे दयु्यम वमश्र 
खत कारखान्याांिा वदलेले परिािे, दजाहीि खत शेतकऱयाांिा विकूि खत कां पन्याांिी केलेली 
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फसििुक याप्रकरिी जबाबदार असिाऱया कृिी आयुक्तालयाच्या गुिित्ता वियांत्रि 
विभागातील िवरष्ट्ठ अवधकाऱयाांची चौकशी करुि कारिाई करण्याची आिश्यकता, वमश्र 
खत विर्षमतीची परिािगी देण्यात येी िये, अशी कृिी तज्ञाांकडूि होत असलेली मागिी, 
याबाबत मा.विरोधी पक्षिेता, विधािसभा याांिी शासिास वदिाांक १५ िोव्हेंबर, २०१६ रोजी 
पत्राद्वारे सांबांवधताांिर कारिाई करण्याची केलेली मागिी, याबाबत शासिािे कराियाची 
कायकिाही ि शासिाची प्रवतवक्रया.” 
 

  (५) सियश्री रनतेश िाणे, रिजय ििेट्टीिाि, अब्िलु सत्ताि, सििाि तािाशसह, शिि 
सोनिणे, रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे मखु्य मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :-  
 

      "मीरा-भाईांदर महािगरपावलकेचे िगररचिाकार याांिी कमाल जमीि धारिा 
कायद्याअांतगकत जवमिी सांदभात जािीिपूिकक अवधकाराचा दरुुपयोग करूि ४४ हूि 
अवधक बिािट दाखले देीि सुमारे ८० लाख चौ. फुट के्षत्राची शासिाच्या जवमिीिर 
अिेक विकासकाांचे बाांधकामाचे आराखडे मांजूर करूि केलेला गैरव्यिहार या अिुिांगािे 
वद. १० िोव्हेंबर २०१६ रोजी ठािेिगर पोलीसठािे येिे आर्षकटेक्ट ि सांबांवधत विभागाचे 
अवधकारी / कमकचारी याांच्या विरोधात िोंदविण्यात आलेला गुन्हा, सदर िगररचिाकारािे 
 अिेक विकासकाांबरोबर सांगिमत करूि कमाल जमीि धारिा कायद्यािुसार दबुकल 
घटकाांसाठी बाांधण्यात आलेली घरे खुल्या बाजारात अपात्र लोकाांिा विकण्यासाठी केलेले 
सहकायक, सदर बाब प्रािवमक तपासिीत उघडकीस येिे, मीरा-भाईांदर महािगरपावलका , 
िसई-विरार महािगरपावलका ि ठािे वजल्यातील इतर महािगरपावलका मधेही अिेक 
प्रकरिामध्ये बिािट कागदपत्राचा िापर करूि विकासकाांिा परिािग्या वदलेल्या असिे, 
अद्यापही सदर प्रकरिी मीरा भाईांदर महापावलकेचे िगररचिाकार, सिक सांबांवधत अवधकारी/ 
कमकचारी ि दोिी विकासकाविरोधात कोितीही कारिाई ि करता शासिाकडूि 
जािीिपूिकक वमळालेले सांरक्षि या सांपूिक प्रकरिाची वििाविलांब उच्चस्तरीय सखोल 
चौकशी करुि सिक सांबांवधत दोिी विरोधात ठोस कारिाई करण्याबाबत शासिािे केलेली 
कायकिाही ि शासिाची प्रवतवक्रया." 
 

  (६) सियश्री.  बबनिाि शशिे,   गणपतिाि  िेशमखु,  रिलीप  सोपल,  भाित  भालके, 
अरनल बाबि,  सिेुश खािे, रशिाजीिाि नाईक, जयकुमाि गोिे, धनांजय गािगीळ, 
रिलासिाि जगताप, िॉ.पतांगिाि किम, श्रीमती समुन आि. आि. पाटील, 
रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे  मित ि पनुयिसन मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :-  

 

      "सोलापूर वजल्हा हा रब्बी वपकाांचा वजल्हा असूि परतीच्या पािसािर अिलांबूि 
असिे, या ििी सोलापूर वजल्यात परतीचा अवजबात पाीस पडला िसल्यािे ओढे, िाले, 
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पाझर तलाि, विधि विवहरी कोरडे पडलेले असिे, शेतकऱयाांिी पेरण्या केल्यािांतर पाीस 
ि पडल्यामुळे करपूि गेलेली ज्िारी ि इतर वपके, गेल्या ििीही वजल्यातील सिकच 
गािाांमध्ये ५० पैसे कमी पैसेिारी शासिािे जाहीर केली असिे, गेल्या दोि ििाच्या 
सततच्या कमी पािसामुळे रब्बी वपके हातची गेल्यामुळे वडसेंबर मवहन्यािांतर वपण्याच्या 
पाण्याची टांचाई ि जिािराांच्या चाऱयाचा मोठ्या प्रमािािर तुटिडा विमाि होिे, याबाबत 
शासिािे आतापासूिच दषु्ट्काळी पवरस्स्ितीला तोंड देण्याची विताांत आिश्यकता, 
त्याचबरोबर उजिीचे पािी माढा, पांढरपूर, माळवशरस, मोहोळ दवक्षि सोलापूर तालुक्याांिा, 
कुकडीचे पािी करमाळा तालुक्यास, टेंभू, म्हैसाळ प्रकल्पाचे पािी साांगोले, मांगळिेढा, 
माळवशरस तालुक्याला देिे ि वसिा, वभमा, माि, कोरडा आवद िद्याांिरील बांधाऱयास 
ििीि दरिाजे बसिुि पािी अडििे ि उपसा वसचि योजिेच्या िीज वबलात ि पाण्याच्या 
दरात सिलत देण्याची कायकिाही करण्याची गरज तसेच गेल्या ििीचे वपकाांचे िुकसाि 
झालेल्या शेतकऱयाांिी दषु्ट्काळी विधी िा विम्याची रक्कम तातडीिे देण्याची आिश्यकता, 
याबाबत शासिाची भूवमका ि शासिाची प्रवतक्रीया."  
 

  (७) प्रा.रििेंद्र जगताप, रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे 
साियजरनक बाांधकाम मांत्रयाांचे  लक्ष िेधतील :-  
 

       "विदभक विकास मांडळाच्या अहिालािुसार मराठिाडा  आवि उिकरीत महाराष्ट्राच्या 
तुलिेत विदभात रस्त्याांच्या प्रचांड अिुशेि असल्याचे िुकतेच उघडकीस येिे, सध्या 
२००१-२०२१ या रस्ते विकास आराखड्याचे काम सुरु असतािा कें द्राच्या रोड कााँगे्रसच्या 
मागकदशकक तत्िािुसार आराखड्यातील लाांबीचे उद्दीष्ट्ट प्रत्येक वजल्याच्या के्षत्रफळाप्रमािे 
सारखे असाियास पावहजे असिे, विदभक विकास मांडळािे जाहीर केलेल्या 
आकडेिारीिुसार उिकरीत महाराष्ट्र ि मराठिाडा वमळूि भौगोलीक के्षत्रफळ २ लाख ९ 
हजार चौरस वकलोमीटर ि रस्त्याचे उद्दीष्ट्ट २ लाख ४२ वकलोमीटरचे म्हिजेच प्रवत चौरस 
वकलोमीटर के्षत्रफळात रस्त्याची लाांबी १.१५ वक. मी. असिे, याउलट विदभाचे भौगोलीक 
के्षत्रफळ ९७ हजार ४०४ चौ. वक. मी. असतािा रस्त्याचे उद्दीष्ट्ट ९४ हजार २४१ वक. मी. 
चे म्हिजेच प्रवत चौरस वकलोमीटर के्षत्रफळात ०.९६८ वक. मी. चे असिे, प्रवत चौरस वक. 
मी. १.१५ या उद्दीष्ट्टाला पोहचिण्यासाठी विदभासाठी अवधकचे १८ हजार ४५५ वक.मी. 
रस्त्याांची आिश्यकता असिे, सध्याच्या उद्दीष्ट्टाच्या तुलिेत  उिकरीत महाराष्ट्रात ७८ 
टक्के , मराठिाड्यात ९१ टक्के तर विदभात ७० टक्के रस्ते विमीती झालेली असिे, 
यािुसार विदभाचा सुमारे १३ हजार ६५४ वक. मी. रस्त्याचा अिुशेि  असिे, विदभात 
डाांबरी रस्त्यािे ि जोडलेल्या खेड्याांची सांख्याही उिकरीत प्रदेशाच्या तुलिेत अवधक असिे, 
विदभातील सुमारे २ हजार गािािा डाांबरी रस्त्यािे जोडले गेलेले िसिे, यामुळे विदभाच्या 
सिांवगि विकासास वखळ बसलेली असिे, वसचिापाठोपाठ विदभातील रस्त्याांच्या 
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अिुशेिही कायम असूि याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुकक्ष, याबाबत शासिािे 
तातडीिे कराियाची उपाययोजिा ि शासिाची भुवमका." 
 

  (८) सियश्री.समीि कुणािाि, कृष्ट्णा गजबे, प्रशाांत ठाकुि, हरिष शपपळे, िाजेंद्र नजिधने, 
िाजेंद्र पाटणी, प्रा. िाजू तोिसाम, ॲि. यशोमती ठाकुि, सियश्री. भास्कि जाधि, 
सिेुश धानोिकि, रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे 
्ामरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-       
  
      "राज्यात विदभक, मराठिाडा इत्यादी ग्रामीि भागातील शेतकरी ि शेतमजूर मागील 
१०-२० ििापासूि जेिे जागा उपलब्ध होईल तेिे २०-२५ जिाांच्या गटािे झोपडीसदृश्य घरे 
बाांधूि राहत असल्याचे विदशकिास येिे, विज देयक ि जवमिीचा कर भरत असूिही त्याांिा 
वपण्याच्या पाण्याची ि रस्त्याची सुविधा िसिे, शेतकऱयाांिा वजल्हा पवरिदेकडूि घरकुल 
योजिेखाली घरकुल मांजूर असिे, तिावप भूखांड िािािर िसल्यािे भूखांडाकरीता 
रेडीरेकिरच्या दरािे पैसे भरण्याकवरता त्याांची आर्षिक क्षमता िसिे, अिवधकृत भूखांड 
वियवमत करण्याच्या विद्यमाि शासिाच्या धोरिास अिुसरूि मुळात भूखांड िसल्यािे 
घरकुलाांपासूि िांवचत असलेल्या या दावरद्ररेिेखालील जितेला वििारा देण्याची 
आिश्यकता, त्याांिा परिडिारे घरकुल उपलब्ध करुि देण्याच्या दृष्ट्टीिे सि २००५ वकिा 
त्यापुिीच्या सिक अवतक्रमीत जागेिर राहिाऱया झोपडपट्टीधारकाांिर सांबवधत भूखांड 
वियवमत करुि घेण्याकरीता रेडीरेकिरच्या दरात वकमाि ८० टक्के सिलत देण्याची 
आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियाची कायकिाही." 
 

  (९) सियश्री शांभिूाज िेसाई, सत्सयरजत पाटील, चांद्ररिप निके, अरनल बाबि, रि.स.स. 
तातिीच्या ि साियजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे पाणी पिुिठा मांत्रयाांचे लक्ष    
िेधतील :-  
 

       "राज्यातील ग्रामीि भागात, डोंगरी भागात जलस्िराज्य तसेच शासिाच्या पािी 
पुरिठा विभागाच्या तसेच वजल्हा वियोजि सवमतीच्या विधीतूि िळपािी पुरिठा योजिाांची 
करण्यात आलेली कामे, या योजिा पूिक होीि अिेक ििाचा लोटलेला कालािधी, सध्या 
ग्रामीि भागातील अस्स्तत्िात असिाऱया सिक योजिा या कालबाय तसेच जीिक होिे, 
त्यातच कें द्र शासिािे राष्ट्रीय पेयजल योजिाांच्या माध्यमातूि िळपािी पुरिठा योजिाांिा 
विधी देिे बांद करिे, त्यामुळे पाटि तालुक्यातील ग्रामीि भागात पािी पुरिठा योजिाांची 
मोठ्या प्रमािात दरूिस्िा होीि ग्रामीि भागातील जितेला पाण्यासाठी अिेक अडचिींचा 
करािा लागत असलेला सामिा, शासिािे पािी पुरिठा योजिाांच्या कामाांिा अिेक विकि 
लािल्यािे लहाि लहाि गािाांच्या योजिाांचा समािेश ि होिे, त्यातच या योजिाकरीता 
केिळ ५५० कोटी रुपयाांची तरतूद करण्यात येिे, त्यामुळे ग्रामीि भागातील जीिक ि 
िादरूुस्त योजिाांची कामे तसेच िव्यािे कराियाची कामे तसेच िव्यािे कराियाच्या 
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योजिाांची कामे रखडिे, सदरच्या योजिा तातडीिे करण्याची विताांत आिश्यकता, परांतु 
याकडे शासिाचे दलुकक्ष होत असल्यामुळे ग्रामीि भागातील जितेमध्ये पसरलेला असांतोि, 
याबाबत राज्य शासिाची प्रवतवक्रया ि भूवमका." 
 

  (१०) सियश्री सिेुश हाळिणकि, रुपेश म्हाते्र, रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक 
महत्सत्सिाच्या बाबीकिे िस्त्रोद्योग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

          "राज्यातील यांत्रमाग व्यिसाय ि त्यािर अिलांबूि असलेला सायवझग प्रोसेवसग 
उद्योग अडचिीत आलेला असिे, वसिेटीक यािकिर लािण्यात येिारी एण्री डांवपग डयूटी 
ि सुती कापडाच्या वियातीिर आकारण्यात येिाऱया अवतवरक्त दरामुळे यांत्रमाग 
व्यािसावयकाांचे मोठया प्रमािािर होत असलेले िुकसाि, इचलकरांजी येिे २ 
यांत्रमागधारकाांिी कजाच्या ओझ्यामुळे केलेली आत्महत्या, माहे ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये 
िेळोिेळी यांत्रमागधारकाांसाठी कजािरील व्याज अिुदाि योजिा राबविण्याची, तसेच 
यांत्रमागधारकाांिा विज दरापोटी प्रवत यूिीट १ रुपये यांत्रमागधारकाांच्या खात्यािर जमा 
करण्याची शासिािे केलेली घोििा, यामुळे राज्यातील इचलकरांजी, वभिांडी, मालेगाि, 
विटा, धुळे, माधििगर, मोवमिपुरा, आवद भागातील यांत्रमाग धारकाांिा सदर सिलतीची 
असलेली प्रवतक्षा, मांदीमुळे ि िीज दर, मांजुरी कच्चा मालाचे िाढते भाि यामुळे गेल्या दोि 
मवहन्याांपासूि उपरोक्त सिक कें द्रातील बांद असलेला यांत्रमाग उद्योग, त्यामुळे िरील 
घोििाांची पुतकता करुि राज्यातील िस्त्रोद्योगास ि यांत्रमागधारक याांिा वदलासा देण्याबाबत 
शासिािे कराियाची कायकिाही ि उपाययोजिा." 

    
 

चौिा : सन २००९-२०१०, २०१०-२०११ ि २०११-२०१२ या िषांच्या अरतरिक्त खचाच्या 
मागण्याांिि चचा ि मतिान. 
 

 

 

 

पांधिा : शासकीय रिधेयके : 
 
 

 

  (अ) पिु:स्थापनाथय :- 
 
 

 

   (१) सि २०१६ चे विधािसभा विधेयक क्रमाांक ५८ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्िा  
(वतसरी सुधारिा) विधेयक, २०१६. 
 
 

   (२) सि २०१६ चे विधािसभा विधेयक क्रमाांक ५९ – महाराष्ट्र विरसि (वद्वतीय) 
विधेयक, २०१६. 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (ब) रिचाि, खांिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

  (१) (क) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ५४ – महािाष्ट्र 
रिनाअनिुारनत खाजगी व्यािसारयक शैक्षरणक सांस्था (प्रिेश ि शलु्क याांचे 

रिरनयमन) (सधुािणा) रिधेयक, २०१६. 
 
 

   (ख) चवधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत श्री.अरमत िनक, चव.स.स. 
यांिा प्रस्ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र 
वििाअिुदावित खाजगी व्यािसावयक शैक्षविक सांस्िा (प्रिेश ि शुल्क याांचे 

विवियमि) (सुधारिा) विधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (ग) चवधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत प्रा.िीिेंद्र जगताप, श्री.हषयिधयन 

सपकाळ, चव.स.स. यांिा प्रस्ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र 
वििाअिुदावित खाजगी व्यािसावयक शैक्षविक सांस्िा (प्रिेश ि शुल्क याांचे 

विवियमि) (सुधारिा) विधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (२) (क) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ५५ – महािाष्ट्र िारुबांिी 

(सधुािणा) रिधेयक, २०१६. 
 
 

   (ख) चवधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत श्री.िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, 
चव.स.स. यांिा प्रस्ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५५ – महाराष्ट्र 
दारुबांदी (सुधारिा) विधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
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   (ग) चवधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत श्री.हषयिधयन सपकाळ, प्रा.िीिेंद्र 
जगताप, चव.स.स. यांिा प्रस्ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५५ – महाराष्ट्र 
दारुबांदी (सुधारिा) विधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (३) (क) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ५६ – महािाष्ट्र (नागिी के्षते्र) 

िािाांचे सांिक्षण ि जतन (सधुािणा) रिधेयक, २०१६. 
 
 

   (ख) चवधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत श्री.िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, 
चव.स.स. यांिा प्रस्ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र (िागरी 
के्षते्र) झाडाांचे सांरक्षि ि जति (सुधारिा) विधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) चवधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत श्री.हषयिधयन सपकाळ, प्रा.िीिेंद्र 
जगताप, चव.स.स. यांिा प्रस्ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र (िागरी 
के्षते्र) झाडाांचे सांरक्षि ि जति (सुधारिा) विधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

     
 

  (बधुिाि, चिनांक १४ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशयरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

सोळा : श्री. सरुनल प्रभ,ु िॉ. अरनल बोंिे, श्री. सिा सििणकि, िॉ. आरशष िेशमखु,         
श्री. सरुनल शशिे, िॉ. सांजय कुटे, िॉ. सांजय िायमलुकि, श्री. समीि मेघे,                 
िॉ. शरशकाांत खेिेकि, सियश्री. िाज पिुोरहत, सिेुश धानोिकि, अतलु भातखळकि, 
िमेश लटके, योगेश सागि, मांगेश कुिाळकि, सियश्रीमती मरनषा चौधिी, तपृ्ती सािांत, 
ॲि. पिाग अळिणी, सियश्री.  अशोक पाटील, सधुाकि िेशमखु, तकुािाम काते, 
रिकास कुां भािे, सरुनल िाऊत, िाजेंद्र पाटणी, प्रकाश फातपेकि, समीि कुणािाि, 
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प्रकाश सिेु, ॲि. आरशष शेलाि, सियश्री. सांजय पोतनीस, मांगलप्रभात लोढा,          
िॉ. सरुनल िेशमखु, िॉ. रमशलि माने, सियश्री. कृष्ट्णा खोपिे, सधुाकि कोहळे,          
कॅ. आि. तरमल सेल्िन, सियश्री. अमीत साटम, मल्ल्लकाजुयन िेड्डी, िॉ. पांकज भोयि, 
सियश्री. सधुीि पाििे, चैनसखु सांचेती, चव.स.स. यांिा म.चव.स. चनयम २९३ अन्वये 
प्रस्ताव  (चचा पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्ति) :- 
 

       "विदभातील जलसांपदाचे अपूिक प्रकल्प, अिुशेिाांतगकत प्रकल्प, झुडपी जांगलामुळे 
अडलेले प्रकल्प कायास्न्ित करण्यातील पयािरिदृष्ट्टया असलेले अडसर दरू करिे, भूसांपादि 
ि पुििकसिाच्या कामाची गती िाढिूि पुरेसा विधी उपलब्ध करिे, जलवितरि ि लाभके्षत्र 
विकास अांतगकत प्रत्येक महामांडळात स्ितांत्र यांत्रिा विमाि करिे, कालव्याऐिजी पाईपलाईििे 
वसचि करिे, सिक प्रकल्पाांिा सुधावरत प्रशासकीय मान्यता घेिे, पािी िापर सांस्िा, उपसा 
वसचि सांस्िा बळकट करुि शेतकऱयाांिा जलसक्षम करिे, वपण्याचे पािी, औद्योवगक ि कृिी 
िापराचे पािी याांचे वियोजि करिे, गोदािरी ि तापी खोरे जलवियोजि आराखडा तयार 
करिे, िैिगांगा ि िळगांगा जोडप्रकल्प आवि कन्हाि-िधा बोगद्याव्दारे िदीजोड प्रकल्पाचा 
अभ्यास करुि ते तातडीिे कायास्न्ित करिे, िागपुरातील मेरो रेल्िे ि वमहाि प्रकल्पाच्या 
कामातील प्रगती, विदभातील िगरपावलकाांिा हगिदारीमुक्त करिे, भुयारी गटार योजिा, 
भूपृष्ट्ठािरील पेयजल व्यिस्िापि, अांतगकत रस्ते विकास, खुल्या जागा ि विकास के्षत्रामधील 
जागा सांरवक्षत करिे, उद्याि विर्षमती ि िदी पवरसर याांचा विकास करुि स्माटक शहर करण्याकडे 
शासिाचा असलेला रोख, पांतप्रधाि आिास योजिा "ब" ि "क" िगक िगरपावलका के्षत्रामध्ये 
कायास्न्ित करिे, िि पयकटि उद्याि, जांगल सफारी, िि सांशोधि, बाांबू ि िि उत्पादिामधूि 
रोजगार विर्षमती करण्यात शासिािे अगे्रसर राहिे, मुांबईतील उपकरप्राप्त ि मोडकळीस 
आलेल्या इमारतींचा पुिर्षिकास जलद गतीिे करण्याच् या दृष्ट्टीिे प्रशासविक ि ताांवत्रक मांजुरीचे 
विकि सुलभ ि वशविल करण्याची आिश्यकता, सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्याि पवरसरातील 
झोपडपट्टीधारकाांचे स्िलाांतर करुि तेिील जवमिीचे भूसांपादि ि तेिील सव्हे िां. २३९ िरील 
जवमिीची पुिमोजिी करण्याबाबत लोकप्रवतविधी ि स्ियांसेिी सांस्िाांकडूि होत असलेली 
मागिी, आरे िसाहतीतील आवदिासी ि पात्र झोपडपट्टीधारकाांची समस्या ि त्याांचे पुििकसि, 
याबाबत शासिािे केलेली ि कराियाची कायकिाही विचारात घेण्यात यािी." 
 

सतिा : सववश्री. जयंत पाटील, राधाकृष्ण चवखे-पाटील, अचजत पवार, गणपतराव िेशमखु, 
पथृ्वीराज िव्हाण, चिलीप वळसे-पाटील, चवजय वडेट्टीवार, शरशकाांत शशिे,            
डॉ. पतंगराव किम, सववश्री. जयित्त क्षीरसागर, बाळासाहेब थोरात, रजतेंद्र आव्हाि,       
प्रा. िीरेंि जगताप, सियश्री. भास्कि जाधि, गोपालिास अ्िाल, िॉ. सरतश पाटील, 
सियश्री अब्िलु सत्ताि, िाणा जगरजतशसह पाटील, प्रा. िषा गायकिाि, सियश्री रिलीप 
सोपल, अरमन पटेल, बबनिाि शशिे, सरुनल केिाि, िाहुल मोटे, मो.आरिफ नसीम 
खान, हसन मशु्रीफ, ॲि. यशोमती ठाकूि, सियश्री. ित्तात्रय भिणे, धनाजी अरहिे, 
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बाळासाहेब पाटील, िी.पी.सािांत, सां्ाम जगताप, मधकुििाि चव्हाण, िाजेश टोपे, 
कालीिास कोळांबकि, श्रीमती रिरपका चव्हाण, सियश्री. िसांतिाि चव्हाण, हनमुांत 
िोळस, ॲि. के.सी.पाििी, सियश्री. रिजय भाांबळे, कुणाल पाटील, िैभि रपचि, 
कारशिाम पाििा, सांजय किम, हषयिधयन सपकाळ, िाहुल बोंदे्र, सभुाष ऊफय  पांरितशेठ 
पाटील, अमि काळे, अरमत िनक, िणरजत काांबळे, श्रीमती अरमता चव्हाण,         
िॉ. सांतोष टािफे, श्री.शेख आरसफ शेख िरशि, श्रीमती रनमयला गारित, सियश्री. 
सां्ाम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, त्रयांबक रभसे, कु. प्ररणती शशिे, सियश्री. रसध्िािाम 
म्हेते्र, भाित भालके, जयकुमाि गोिे,  चव.स.स यांिा म.चव.स. चनयम २९३ अन्वये 
प्रस्ताव :-  

 

 

       "विदभक ि मराठिाडयातील शेतमालाची अत्यल्प भािात होिारी विक्री,डाळिगीय 
िस्तुांची मोठया प्रमािात आयात केल्यामुळे तसेच िोटबांदीमुळे शेतकऱयाच्या सोयाबीि, 
कापूस, मूग, उडीद ि तूर वपकाला वमळिारे अत्यल्प दर, याप्रकरिी शासिािे कोितीही 
उपाययोजिा ि करिे, पवरिामी शेतकऱयाांची व्यापाऱयाांकडूि होिारी वपळििूक ि त्याला 
शासिाकडूि वमळिारे अभय, आरोग्य विभागातील डॉक्टर ि पॅरामेडीकल स्टाफच्या 
अपुऱया सांख्येमुळे आरोग्य व्यिस्िेचा उडालेला बोजिारा, कायकरत डॉक्टराांिा दगुकम ि 
ग्रामीि भागात राहण्याच्या सुविधा िसिे, एकास्त्मक बालविकास सेिा योजिेच्या 
माध्यमातूि राबविण्यात येिाऱया विविध योजिा विधीअभािी बांद पडिे, पवरिामी 
आवदिासी भागातील बाल मृत्यु ि मातामृत्युचे िाढते प्रमाि, गेल्या ििकभरात राज्यात १८ 
हजार बालकाांचा केिळ कुपोििामुळे मृत्यु झाल्याचे शासिािे मा.न्यायालयाच्या विदशकिास 
आििे, आयुिेवदक डॉक्टराांच्या समस्याांकडे होिारे दलुकक्ष, कुष्ट्ठरोग्याांचे िाढते प्रमाि, 
तोतया डॉक्टराांचा सुळसुळाट, अियिदािातील घोटाळे, रुग्िालयाांची अस्िच्छता, खाजगी 
रुग्िालयाांमध्ये रुग्ि हक्काांचे होिारे उल्लांघि, िागपूर-मुांबई समृध्दी महामागाच्या 
विर्षमतीसाठी शेतकऱयाांचा जवमिी देण्यास होत असलेला प्रचांड विरोध, शेतकरी जवमिी 
देण्यासाठी तयार िसतािा वजल्हावधकारी, प्राांत, तहसीलदार याांिी शेतक-याांिा खोटी 
आश्िासिे देीि वदशाभूल करिे, अस्स्तत्िात असिारा िागपूर-जालिा-औरांगाबाद-वसन्नर-
घोटी-मुांबई महामागाचे चौपदरीकरि केल्यास िाहतूकीची चाांगली व्यिस्िा विमाि होी 
शकिे, मागासिगीयाांच्या वशष्ट्यिृत्ती घोटाळयाची चौकशी करण्यासाठी वियुक्त केलेल्या 
विशेि कृती दलािे वदिाांक २९ ऑगस्ट,२०१६ रोजी सादर केलेल्या अहिालातील 
वशफारशींची अांमलबजाििी ि करिे, अपांगाांिा प्रमािपत्र देण्याबाबत शासिािे आदेश 
देीिही सामावजक न्याय विभागाकडूि आरोग्य विभागाच्या अवधकाऱयाांिा सहकायक ि 
वमळिे, अिुसूवचत जाती तसेच दवलत िस्ती सुधारिेसाठी योजिा आयोगाच्या मागकदशकक 
तत्िािुसार विधी खचक ि होिे, याबाबत शासिािे कराियाची उपाययोजिा विचारात घेण्यात 
यािी."  
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अठिा : अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये) :- 
 
 

   (मांगळिाि, रिनाांक १३ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात िाखरिण्यात आलेल्या तथारप, पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा तास 
चचेच्या सचूना) (क्रमाांक १ ते ५ ) 
 

  (१) श्री. सभुाष उफय  पांरितशेठ पाटील, रि.स.स.  
 

      "कोकणातील सागिी पययटनस्थळाांचा रिकास किण्याबाबत" या 
विियािरील  श्री.  िैभि  िाईक, वि.स.स.  याांच्या  ताराांवकत  प्रश्ि  क्रमाांक   ५६९७२ 
ला वदिाांक १९ जुलै, २०१६  रोजी  वदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास चचा 
उपस्स्ित करतील. 
 

  (२) श्री. रुपेश म्हाते्र, रि.स.स. 
 

      "पालघि रजल्यातील मनोि-िािा रभिांिी या िस्त्सयाच्या चौपििीकिणाचे 
काम रनकृष्ट्ट िजाचे असल्याबाबत" या विियािरील  श्री. रूपेश म्हाते्र, वि.स.स. 
याांच्या ताराांवकत प्रश्ि क्रमाांक ६०३९९ ला वदिाांक २० जुलै, २०१६  रोजी  वदलेल्या  
उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास चचा उपस्स्ित करतील. 
 
 

  (३) श्री. रिजय ििेट्टीिाि, रि.स.स. 
 

      "शासनाने क्रीिा स्पधा सिािासाठी खेळािूांना सिलत िेण्याचा घेतलेला 
रनणयय" या विियािरील श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स याांचा वदिाांक ५ ऑगस्ट, 
२०१६ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांवकत प्रश्िोत्तराांची यादी 
क्रमाांक १७७ मधील प्रश्ि क्रमाांक ३४६८१ ला वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास 
चचा उपस्स्ित करतील. 
 

  (४) श्री. रिजय काळे, रि.स.स. 
 

      "पणेु महानगिपारलकेमध्ये टीिीआि गैिव्यिहाि िाल्याबाबत" या 
विियािरील  श्री. विजय काळे, वि.स.स  याांच्या  ताराांवकत  प्रश्ि  क्रमाांक  ७०१५५ ला 
वदिाांक ६ वडसेंबर, २०१६ रोजी वदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास चचा उपस्स्ित 
करतील. 
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  (५) श्री. सभुाष उफय  पांरितशेठ पाटील, रि.स.स. 
 

      "िाज्यात मखु्यमांत्री पेयजल योजनेची अांमलबजािणी किण्याबाबत" या 
विियािरील श्री. हिुमांत डोळस ि इतर वि.स.स. याांच्या  ताराांवकत  प्रश्ि क्रमाांक 
६५२१२ ला वदिाांक ७ वडसेंबर, २०१६ रोजी  वदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास 
चचा उपस्स्ित करतील. 
 
 

  (६) श्री.  अजय चौधिी, रि.स.स. पुढील सािकजविक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्ित 
करतील. 
 
 

      "महाराष्ट्र गृहविमाि प्रावधकरिाच्या अांतगकत मुांबई शहर ि उपिगरातील जुन्या ि 
मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये राहिाऱया रवहिाशाांची वजिीत ि वित्त हािी  
टाळण्यासाठी म्हाडाच्या ३३ (७) अवधवियमान्िये अिेक इमारतींचा पुिकविकास प्रलांवबत 
असिे, सदर इमारतींचा पुिर्षिकास करण्यासाठी विकासकािे िा हरकत प्रमािपत्र 
प्राप्त करुि सुमारे ८ ते १० ििांचा कालािधी होीिही इमारतींच्या पुिर्षिकासाचे काम 
प्रलांवबत असिे, इमारतीमधील रवहिाशाांची पयायी व्यिस्िा सांक्रमि वशबीरात ि करता  
अन्य वठकािी सोय करुि त्याचे भाडे रवहिाशाांिा देण्यात ि येिे, पवरिामी 
रवहिाशाांमध्ये पसरलेला असांतोि, त्यामुळे शासिािे जुन्या ि मोडकळीस आलेल्या 
इमारतींच्या पुिर्षिकासाची कामे तसेच झोपडपट्टी पुिकविकास योजिेतील कामे मुदतीत 
पुिक ि करिाऱया विकासकाांिर कारिाई करण्यासाठी अस्स्तत्िात असलेल्या वियम 
३३(७) ि ३३(१०) यामध्ये बदल करण्यासाठी शासिािे कराियाची कायकिाही ि 
प्रवतवक्रया."  
 
 

  (७) श्री. रिजय ििेट्टीिाि, रि.स.स पढुील साियजरनक महत्सिाच्या बाबीबि चचा 
उपल्स्थत कितील. 
 
 

      "चांद्रपूर वजल्हयातील ्रमम्हपूरी तालुक्याची सि १८७४ मध्ये तसेच सािली 
तालुक्याची सि १९९२ मध्ये विर्षमती होिूिही अद्यावप महाराष्ट्र औद्योवगक महामांडळ 
स्िापि ि होिे,्रमम्हपूरी ि सािली हे दोन्ही तालुके धाि उत्पादक म्हिूि राज्यात प्रवसध्द 
असूि या दोन्ही तालूक्याच्या वठकािी एकही उद्योजक उद्योग सुरू करण्यास तयार 
िसल्यामुळे बेरोजगाराांचे रोजगारासाठी शहराकडे होत असलेले स्िलाांतर, प्रत्येक 
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तालुका मुख्यालयाच्या वठकािी महाराष्ट्र औद्योवगक महामांडळ स्िापि करािे असा 
शासिाचा वििकय असताांिाही या दोन्ही वठकािी महाराष्ट्र औद्योवगक महामांडळ स्िापि 
ि केल्यामुळे िागरीकाांमध्ये पसरलेला असांतोि, पवरिामी ्रमम्हपूरी आवि सािली येिे 
महाराष्ट्र औद्योवगक महामांडळ स्िापि करण्यासाठी शासिािे कराियाची कायकिाही ि 
प्रवतवक्रया." 
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