असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शरनिाि, रिनाांक १७ रिसेंबि, २०१६
(सकाळी १०.०० िाजता)

एक

:

अतािाांरकत प्रश्नोत्तिाांच्या यािी क्रमाांक २३३ ते २५९ सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे.

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१) परिवहन मं त्री

:

कोकण रे ल्वे महामंडळ यांचा सन २०१५-२०१६ या
वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल लेखा अहवालासह
सभागृहासमोर ठे वतील.

(२) सामारिक न्याय व
रवशे ष सहाय्य मं त्री

:

ववदर्भ, मराठवाडा आवि उवभवरत महाराष्ट्र यासाठी
ववकासमं डळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्वये सामारिक न्याय व रवशे ष सहाय्य
रवभागाची सि २०११-२०१२ या ववत्तीय वर्षातील
योजिातंर्भत योजिांसाठी वैधाविक ववकास
मं डळविहाय वियतव्यय व खर्चार्ची योजिाविहाय
सुधावरत मावहती सर्ार्ृहासमोर ठे वतील.

तीन

:

अनुसरू चत जाती कल्याण सरमतीचा सहािा अहिाल सािि किणे.

चाि

:

रिधानसभेने सांमत केलेल्या रिधे यकाांना रिधानपरिषिे ची सांमती.

पाच

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये ).

सहा

:

औरचत्याचे मुद्दे.

सात

:

(अ) लक्षिेधी सूचना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये ) :
(१)

सिवश्री. रशिीष चौधिी, निें द्र पिाि, उिे ससग पाििी, सांजय पुिाम, िाजेंद्र
नजिधने, िामचांद्र अिसिे , बाळासाहे ब मुिकुटे , श्रीमती सांगीता ठोंबिे , िॉ भािती
लव्हे कि, श्रीमती मां िा म्हात्रे, िॉ. सतीश पाटील, सिवश्री. रजतेंद्र आव्हाि, सुिेश
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लाि, हनुमांत िोळस, पाांिुिां ग बिोिा, रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि सािवजरनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"अमळनेर (जि.िळगांव) येथे जिनांक २७ नोव्हें बर, २०१६ रोिी नगरपजरर्षिे च्या
जनवडणूकीच्या मतिानाच्या जिवशी मािी लोकप्रजतजनधी तसेच तयांच्या साथीिारांनी
नगराध्यक्ष पिाचे उमे िवार तसेच तयांच्या कुटुं जबयांवर केलेला िीवघे णा हल्ला, सिर
लोकप्रजतजनधीचे कायालय, घर तसेच काययकतयांच्या वाहनांची तोडफोड करुन तयांना
आग लावण्याची घडलेली घटना, रािकीय कारणासाठी मािी आमिार तसेच तयांच्या
गुंड सहकाऱयांनी शहरात जनमाण केले ले िहशतीचे वातावरण व िं गल भडकजवण्याचा
केलेला प्रयतन, मतिारांना िीवे मारण्याची, िाळपोळ करण्याची धमकी िे ऊन
मतिानापासुन वंजचत ठे ऊन मतिान प्रजिया बंि करण्याचा करण्यात आलेला प्रयतन,
तथाजप, तयांच्या जवरुध्ि पोजलसांनी कोणतीही कारवाई न करणे, या प्रकारामुळे स्थाजनक
िनतेमध्ये पोजलस प्रशासन तसेच शासनाजवरुध्ि जनमाण झाले ला असंतोर्ष, शासनाने
तातडीने िखल घे ऊन येथील जनवडणुक रद्द करण्याची तसेच िोर्षींजवरुध्ि कारवाई
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व शासनाची
प्रजतजिया."
(२)

सिवश्री.सुरनल प्रभु, प्रशाांत ठाकू ि, अॅि. आरशष शेलाि, सिवश्री रिजय काळे ,
समीि कुणािाि, अतुल भातखळकि, श्रीमती मरनषा चौधिी, सिवश्री. िाधाकृ ष्ट्ण
रिखे -पाटील, रिजय ििे ट्टीिाि, अब्िुल सत्ताि, अमि काळे , सुरनल केिाि, अमीन
पटे ल, अस्लम शेख, प्रा.िषा गायकिाि, िॉ. भािती लव्हे कि, सिवश्री रजतेंद्र
आव्हाि, अरजत पिाि, रिलीप िळसे-पाटील, जयां त पाटील, शरशकाांत सशिे ,
सांिीप नाईक, िाणाजगजीतससह पाटील, हसन मुश्रीफ, रकसन कथोिे , पाांिुिां ग
बिोिा, िैभि रपचि, निहिी रिििाळ, रुपेश म्हात्रे, सुरनल सशिे , ॲि. रभमिाि
धोंिे , श्रीमती. रसमा रहिे , रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"नवी मुंबई खारघर सेक्टर १० मधील, 'पुवा डे -केअर प्ले स्कुल' या पाळणाघरात
मुलांशी जनगा राखण्यासाठी ठे वलेल्या अफसाना शेख या आयाने १० मजहनयांच्या
बाळाला अमानुर्षपणे मारहाण केल्याचे जिनांक २१.११.२०१६ रोिी उघडकीस येणे,
आई-वडील िोघे ही नोकरी करीत असल्यामुळे सिर बाळाला पाळणाघरात ठे वण्यात
येत असणे, सिर प्रकरण सीसीजटव्हीद्वारे जनिय शनास आल्यावर बाळाच्या आईने जिनांक
२३.११.२०१६ रोिी खारघर पोलीस ठाण्यात तिार िाखल करुनही पोलीसांनी आरोपी
जवरुद्ध कारवाई न करणे , जपडीत बाळास उपचारासाठी नवी मु बंईतील जहरानंिानी,
फोटीस रुग्णालयात िाखल केले असता फ्रॅक्चर असल्याचे आढळू न येणे, सिर
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पाळणाघरात इतर बाळांबरोबर िे खील असाच प्रकार होण्याची शक्यता असणे, यामुळे
पाळणाघरांमध्ये मुलांच्या संगोपणाबाबत जनमाण झालेली अजवश्वासाची भावना,
पजरणामी मुलांना पाळणाघरात ठे ऊन नोकरी करणाऱया पालकांमध्ये जनमाण झाले ली
चचता, राज्यातील सवय पाळणाघरांमध्ये बाळांची जनगा, संगोपन व सुरक्षा उपलब्ध करुन
िे ण्याबाबत राज्य शासनाने प्ले स्कुलबाबत धोरण बनवून तयाची तवरीत अंमलबिावणी
करण्याची आवश्यकता, पाळणाघरांची नोंिणी करण्याची आवश्यकता, याकडे
शासनाचे झालेले िुलयक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व प्रजतजिया."
(३)

िॉ. रमसलि माने , सिवश्री. चिण िाघमािे , अतुल भातखळकि, अॅि. आरशष
शेलाि, िॉ. अरनल बोंिे , श्रीमती िे ियानी फिाांिे, सिवश्री. अरजत पिाि, जयां त
पाटील, रिलीप िळसे-पाटील, शरशकाांत सशिे , जयित्त क्षीिसागि, रजतेंद्र
आव्हाि, पाांिुिां ग बिोिा, सुिेश लाि, भास्कि जाधि, श्रीमती रिपीका चव्हाण,
रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मुख्यमां त्र्याचे लक्ष
िेधतील :"जविभामध्ये मजहला व पुरुर्षाचे गट बनवून माइिो फायनानस कंपनयानी जवनातारण
जिलेले किय, या मधील काही कंपनयांनी जरझव्हय बँक ऑफ इंजडयाची परवानगी
असल्याचे भासजवणे, किाचा २४ ते ३० टक्के असलेला व्याििर, किय वसुली
करतांना तासनतास मजहलांना बसवुन ठे वणे, तयांच्यावर मानजसक िबाव आणणे, किय
वसुलीकरीता धमक्या िे णे, गुंडांद्वारे वसुलीकरीता धाक जनमाण करणे, िािा
व्याििारामुळे मजहलांचे व पुरुर्षांचे होणारे आर्षथक शोर्षण, किय वसुली न झाल्यास
मजहलांच्या घरातील वस्तुचा जललाव करणे, तयामुळे मजहलांमध्ये जभती व असुरजक्षततेची
भावना असणे, व्याििर १० टक्के पेक्षा कमी व माइिो फायनानसचे किय बँकाकडे वगय
करण्याची मजहलांची मागणी असणे , थकीत राहीलेले किय माफ करण्याची होत
असलेली मागणी, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रजतजिया."

(४) प्रा.िीिें द्र जगताप, रि.स.स पुढील तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
ग्रामरिकास मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"अमरावती जिल्यातील 'ब' वगय ग्रामीण तीथय क्षेत्र जवकास योिनेअंतयगत श्री क्षेत्र
खंडेश्वर संस्थान (ता. नांिगाव खंडेश्वर) आराखड्यातील मंिुर परं तू प्रलंबीत कामे
तातडीने पूणय करणे व उवयरीत जनधीची मागणी करणे बाबत स्थाजनक लोकप्रतीजनधी यांनी
मुख्य काययकारी अजधकारी, जि. प. अमरावती व काययकारी अजभयंता, जि. प. बांधकाम
जवभाग, अमरावती याना लेखी कळजवणे , या १३ व्या शतकातील हे माडपं थी मंिीर
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जठकाणाच्या रुपये १२२५.०० लक्ष चकमतीच्या जवकास आराखड्याला शासनाने जिले ली
मंिुरी, परं तू जवहीत मुितीत कामे पुणय करण्यात येत नसल्याने रखडलेली कामे ,
शासनामाफयत उपलब्ध जनधीची कामे पूणय करुन जनधीचे उपयोजगता प्रमाणपत्र सािर
करुन उवयरीत जनधीची मागणी करणेबाबत जनिे शीत केलेले असणे , परं तू अद्यापही मंिुर
कामे पूणय करण्यात न ये णे, यामुळे लाखो भाजवकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, तयामुळे
तातडीने जवकास आराखड्याअंतयगत कामे पूणय करण्याची व उवयरीत जनधी तवरीत
उपलब्ध करुन िे ण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य िुलयक्ष,
याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व शासनाची प्रजतजिया."

(ब) लक्षिेधी सूचना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये ) सांबांरधत रनिेिने सभागृहासमोि
ठे िणे :(या लक्षवेधी सूचनांची सूची िोडपत्राद्वारे वेगळी जवतरीत करण्यात येईल.)

आठ

:

शासकीय रिधे यके :
(अ)

रिधानपरिषिे ने सांमत केलेले सन २०१६ चे रि. प. रि. क्रमाांक ४ - महािाष्ट्र
स्थारनक प्रारधकिण सिस्य अनहव ता (सुधािणा) रिधे यक, २०१६ यात
रिधानसभेने केलेल्या सुधािणाांना रिधानपरिषिे ने रिलेल्या सहमतीचा सांिेश.

----------------------------------------------------------------------------------------(ब)

पुि:स्थापनाथव :-

(१)

सन २०१६ चे जवधानसभा जवधेयक िमांक ६३ – महाराष्ट्र जवधानपजरर्षि (सभापती व उप
सभापती) आजण महाराष्ट्र जवधानसभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते, महाराष्ट्र
मंत्रयांचे वेतन व भत्ते, महाराष्ट्र जवधानमंडळाच्या सिस्यांचे वेतन व भत्ते आजण महाराष्ट्र
जवधानमंडळातील जवरोधी पक्ष नेतयांची वेतने व भत्ते (सुधारणा) जवधेयक, २०१६.

(२)

सन २०१६ चे जवधानसभा जवधेयक िमांक ६४ – महाराष्ट्र नगरपजरर्षिा, नगर पंचायती व
औद्योजगक नगरी (सुधारणा) जवधेयक, २०१६.

-----------------------------------------------------------------------------------------
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(क) रिचाि, खां िश: रिचाि ि सांमत किणे :(१) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ६३ – महािाष्ट्र रिधानपरिषि (सभापती
ि उप सभापती) आरण महािाष्ट्र रिधानसभा (अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष) याांचे िेतन ि भत्ते,
महािाष्ट्र मां त्र्याांचे िेतन ि भत्ते , महािाष्ट्र रिधानमां िळाच्या सिस्याांचे िेतन ि भत्ते
आरण महािाष्ट्र रिधानमां िळातील रििोधी पक्ष नेत्तयाांची िेतने ि भत्ते (सुधािणा)
रिधे यक, २०१६.
----------------------------------------------------------------------------------------(२)

सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ६४ – महािाष्ट्र नगिपरिषिा, नगि
पांचायती ि औद्योरगक नगिी (सुधािणा) रिधे यक, २०१६.

----------------------------------------------------------------------------------------(३) (क) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ५३ – िॉ. रिश्िनाथ किाि
एमआयटी रिश्िशाांती रिद्यापीठ रिधे यक, २०१६.
(ख) रवधे यक संयक्
ु त सरमतीकडे पाठरवण्याबाबत श्री.अरमत िनक, रव.स.स.
यांचा प्रस्ताव :"सि २०१६ र्चे महाराष्ट्र ववधािसर्ा ववधे यक क्रमांक ५३ – डॉ. जवश्वनाथ
कराड एमआयटी जवश्वशांती जवद्यापीठ जवधेयक, २०१६ ववधािपवरर्षदे र्ची सहमती
घेऊि दोन्ही सर्ार्ृहांच्या ३२ सदसयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश दे ऊि ववर्चारार्भ पाठववण्यात यावे. "
(ग) रवधे यक संयक्
ु त सरमतीकडे पाठरवण्याबाबत प्रा.िीिें द्र जगताप, रव.स.स.
यांचा प्रस्ताव :"सि २०१६ र्चे महाराष्ट्र ववधािसर्ा ववधे यक क्रमांक ५३ – डॉ. जवश्वनाथ
कराड एमआयटी जवश्वशांती जवद्यापीठ जवधेयक, २०१६ ववधािपवरर्षदे र्ची सहमती
घेऊि दोन्ही सर्ार्ृहांच्या २१ सदसयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश दे ऊि ववर्चारार्भ पाठववण्यात यावे. "
(घ) रवधे यक संयक्
ु त सरमतीकडे
रव.स.स. यांचा प्रस्ताव :-

पाठरवण्याबाबत श्री. हषविधव न सपकाळ,

"सि २०१६ र्चे महाराष्ट्र ववधािसर्ा ववधे यक क्रमांक ५३ – डॉ. जवश्वनाथ
कराड एमआयटी जवश्वशांती जवद्यापीठ जवधेयक, २०१६ ववधािपवरर्षदे र्ची सहमती
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घेऊि दोन्ही सर्ार्ृहांच्या ११ सदसयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश दे ऊि ववर्चारार्भ पाठववण्यात यावे. "

(शुक्रिाि, रिनांक १६ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशवरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
नऊ

:

सववश्री. ियं त पाटील, िाधाकृ ष्ण रवखे -पाटील, अरित पवाि, गणपतिाव िे शमुख,
पृथ्वीिाि चव्हाण, रिलीप वळसे-पाटील, रविय वडे ट्टीवाि, शरशकाांत सशिे ,
डॉ. पतंगिाव किम, सववश्री. ियित्त क्षीिसागि, बाळासाहे ब थोिात, रजतेंद्र आव्हाि,
प्रा. िीिें द्र िगताप, सिवश्री. भास्कि जाधि, गोपालिास अग्रिाल, िॉ. सरतश पाटील,
सिवश्री अब्िुल सत्ताि, िाणा जगरजतससह पाटील, प्रा. िषा गायकिाि, सिवश्री रिलीप
सोपल, अरमन पटे ल, बबनिाि सशिे , सुरनल केिाि, िाहुल मोटे , मो.आरिफ नसीम
खान, हसन मुश्रीफ, ॲि. यशोमती ठाकू ि, सिवश्री. ित्तात्रय भिणे, धनाजी अरहिे ,
बाळासाहे ब पाटील, िी.पी.सािांत, सांग्राम जगताप, मधुकििाि चव्हाण, िाजेश टोपे,
कालीिास कोळां बकि, श्रीमती रिरपका चव्हाण, सिवश्री. िसांतिाि चव्हाण, हनुमांत
िोळस, ॲि. के.सी.पाििी, सिवश्री. रिजय भाांबळे , कुणाल पाटील, िैभि रपचि,
कारशिाम पाििा, सांजय किम, हषविधव न सपकाळ, िाहुल बोंद्रे, सुभाष ऊफव पांरितशेठ
पाटील, अमि काळे , अरमत िनक, िणरजत काांबळे , श्रीमती अरमता चव्हाण,
िॉ. सांतोष टािफे, श्री.शेख आरसफ शेख िरशि, श्रीमती रनमव ला गारित, सिवश्री.
सांग्राम थोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्र्यांबक रभसे, कु. प्ररणती सशिे , सिवश्री. रसध्िािाम
म्हे त्रे, भाित भालके, जयकुमाि गोिे , रव.स.स यांचा म.रव.स. रनयम २९३ अन्वये
प्रस्ताव (चचा पुढे सुरु ि मां त्र्याांचे उत्ति) :"जविभय व मराठवाडयातील शेतमालाची अतयल्प भावात होणारी जविी,डाळवगीय
वस्तुंची मोठया प्रमाणात आयात केल्यामुळे तसेच नोटबंिीमुळे शेतकऱयाच्या सोयाबीन,
कापूस, मूग, उडीि व तूर जपकाला जमळणारे अतयल्प िर, याप्रकरणी शासनाने कोणतीही
उपाययोिना न करणे , पजरणामी शेतकऱयांची व्यापाऱयांकडू न होणारी जपळवणूक व तयाला
शासनाकडू न जमळणारे अभय, आरोग्य जवभागातील डॉक्टर व पॅरामेडीकल स्टाफच्या अपुऱया
संख्येमुळे आरोग्य व्यवस्थे चा उडालेला बोिवारा, काययरत डॉक्टरांना िुगयम व ग्रामीण भागात
राहण्याच्या सुजवधा नसणे , एकामितमक बालजवकास सेवा योिनेच्या माध्यमातून राबजवण्यात
येणाऱया जवजवध योिना जनधीअभावी बंि पडणे, पजरणामी आजिवासी भागातील बाल मृतयु व
मातामृतयुचे वाढते प्रमाण, गेल्या वर्षयभरात राज्यात १८ हिार बालकांचा केवळ कुपोर्षणामुळे
मृतयु झाल्याचे शासनाने मा.नयायालयाच्या जनिशयनास आणणे , आयुवेजिक डॉक्टरांच्या
समस्यांकडे होणारे िुलयक्ष, कुष्ट्ठरोग्यांचे वाढते प्रमाण, तोतया डॉक्टरांचा सुळसुळाट,
अवयविानातील घोटाळे , रुग्णालयांची अस्वच्छता, खािगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हक्कांचे
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होणारे उल्लंघन, नागपूर-मुंबई समृध्िी महामागाच्या जनर्षमतीसाठी शेतकऱयांचा िजमनी िे ण्यास
होत असलेला प्रचंड जवरोध, शेतकरी िजमनी िे ण्यासाठी तयार नसताना जिल्हाजधकारी, प्रांत,
तहसीलिार यांनी शेतक-यांना खोटी आश्वासने िे ऊन जिशाभूल करणे , अमिस्ततवात असणारा
नागपूर-िालना-औरं गाबाि-जसन्नर-घोटी-मुंबई महामागाचे चौपिरीकरण केल्यास वाहतूकीची
चांगली व्यवस्था जनमाण होऊ शकणे , मागासवगीयांच्या जशष्ट्यवृत्ती घोटाळयाची चौकशी
करण्यासाठी जनयुक्त केलेल्या जवशेर्ष कृती िलाने जिनांक २९ ऑगस्ट,२०१६ रोिी सािर
केलेल्या अहवालातील जशफारशींची अंमलबिावणी न करणे, अपंगांना प्रमाणपत्र िे ण्याबाबत
शासनाने आिे श िे ऊनही सामाजिक नयाय जवभागाकडू न आरोग्य जवभागाच्या अजधकाऱयांना
सहकायय न जमळणे , अनुसूजचत िाती तसेच िजलत वस्ती सुधारणेसाठी योिना आयोगाच्या
मागयिशयक ततवानुसार जनधी खचय न होणे, याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोिना जवचारात
घेण्यात यावी."

(शुक्रिाि, रिनांक १६ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशवरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि)
िहा

:

अंरतम आठवडा प्रस्ताव :सिवश्री. िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, जयां त पाटील, अरजत पिाि, गणपतिाि िे शमुख,
पृथ्िीिाज चव्हाण, रिलीप िळसे-पाटील, रिजय ििे ट्टीिाि, िॉ पांतगिाि किम,
सिवश्री.बाळासाहे ब थोिात, शरशकाांत सशिे , जयित्त क्षीिसागि, प्रा.िीिें द्र जगताप,
सिवश्री. रजतेंद्र आव्हाि, गोपालिास अग्रिाल, ॲि. के.सी.पाििी, सिवश्री. अब्िुल
सत्ताि, अबु आिमी, प्रा. िषा गायकिाि, सिवश्री अमीन पटे ल, भास्कि जाधि, सुरनल
केिाि, िॉ. सतीश पाटील, सिवश्री. नरसम खान, िाणाजगरजतससह पाटील, रिलीप
सोपल, ॲि. यशोमती ठाकू ि, सिवश्री. बबनिाि सशिे , धनाजी अरहिे , िाहुल मोटे ,
िी.पी. सािांत, हसन मुश्रीफ, मधुकििाि चव्हाण, रशिेंद्रससह भोसले, कालीिास
कोळां बकि, ित्तात्रय भिणे, बसििाज पाटील, बाळासाहे ब पाटील, िसांतिाि चव्हाण,
सांग्राम जगताप, िाजेश टोपे, श्रीमती. रिपीका चव्हाण, सिवश्री. कुणाल पाटील, हनुमांत
िोळस, काशीिाम पाििा, अिधुत तटकिे , हषव िधव न सपकाळ, रिजय भाांबळे , िाहुल
बोंद्रे, िैभि रपचि, सुभाष उफव पांरितशेठ पाटील, अमि काळे , अरमत िनक, िणरजत
काांबळे , श्रीमती अरमता चव्हाण, िॉ. सांतोष टािफे, श्री. शेख आरसफ शेख िशीि,
श्रीमती रनमव ला गािीत, सिवश्री. सांग्राम थोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्रांबक रभसे,
कु. प्ररणती सशिे , सिवश्री. रसध्िािाम म्हे त्रे, भाित भालके, जयकुमाि गोिे , रि.स.स.
याांचा म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :
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"राज्यातील जबघडलेली कायिा व सुव्यवस्था, गुनयांना प्रजतबंध करण्यास शासनास
आलेले अपयश, जडजिटल युगात ऑनलाईन फसवणुकीच्या वाढतया प्रकारामुळे सायबर
गुनयांचे वाढते प्रमाण, अल्पवयीन मुले, मुली व मजहलांवर होणारे अतयाचार, रे ल्वेतील
वाढतया गुनहे गारीमुळे प्रवाशांमध्ये जनमाण झालेली असुरजक्षतता, ज्येष्ट्ठ नागजरकांवरील वाढते
अतयाचार, मुंबईत वास्तव्य करीत असलेल्या परकीय नागजरकांमाफयत मोठ्या प्रमाणात होत
असलेली अमली पिाथांची तस्करी, अवैध िारु, मटका, िुगार यांचे वाढते प्रमाण, पोलीस
िलातील १३ हिार पिे जरक्त असल्याने कामाचा वाढता ताण, पोजलसांवर होणारे हल्ले , तयात
मुंबईच्या वाहतूक पोजलसांचा झालेला मृतयू, कल्याण येथे पोलीस अजधकाऱयाला पाण्यात
बुडवून मारण्याचा झालेला प्रयतन, पजरणामी िे शात घडणाऱया IPC अंतगयत िाखल होणाऱया
िखलपात्र एकूण गुनयात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असणे , पोजलसांची जनवासस्थाने व
जवजवध जठकाणच्या पोलीस ठाण्याची झालेली ियनीय अवस्था, मुंबईतील वाढती गुनहे गारी,
लैंजगक छळ व अपहरणाचे वाढते प्रमाण, सागरी व अंतगय त सुरक्षेच्या उपाययोिना
करण्याबाबत शासनाची उिासीनता, तीन वर्षानंतरही डॉ.नरें द्र िाभोळकर व कॉ.गोचवि
पानसरे यांच्या हतयेचा तपास पूणय न होणे , तसेच समीर गायकवाड व जवरें द्र तावडे
यांच्यासंिभात ठोस पुरावे असूनही सनातन संस्थे वरील बंिीबाबत कोणतीही काययवाही न
करणे , अवैध प्रवासी वाहतूक टॅ क्सी व जरक्षा चालकांची िािाजगरी, ओला-उबेरला लोकांची
असलेली मागणी, वाहन चाचणीसाठी रॅक उभारणीस होणारा जवलंब, राज्यातील २३ लाख
वाहने जफटनेस प्रमाणपत्राअभावी बंि असणे , िजलतांवरील अतयाचारात झालेली वाढ,
िुबयलांवरील हल्ले रोखण्याची गरि असल्याचे मा.राष्ट्रपतींनी केलेले आवाहन, रे ल्वे
होमगाडय च्या बनावट हिे रीतील मोठा घोटाळा उघडकीस येऊनही कोणतीही कारवाई न होणे ,
राज्यातील तुरंर्ात मयादे पेक्षा अवधक ठे वण्यात आलेले कैदी, तुरुंगातील गैरप्रकारांना आळा
घालण्यात आलेले अपयश, तुरुंगात जनकृष्ट्ट माल पुरजवणाऱया कंपनयांवर कारवाई करण्यास
होणारा जवलंब, पलायन केलेले कैिी अद्याप न जमळणे , वाढतया वाहनांमुळे वाहतुकीची
जनमाण झालेली समस्या, पजरवहन महामंडळाचा वाढता तोटा, उतपािन शुल्क जवभागातील
जरक्त पिांमुळे शासनाचा बुडत असलेला महसूल, याकडे शासनाचे झालेले िुलयक्ष, याबाबत
करावयाची उपाययोिना जवचारात घेण्यात यावी."

" िाष्ट्रगीत "
रिधान भिन,
नागपूर,
जिनांक : १६ जडसेंबर, २०१६

िॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सजचव,
महाराष्ट्र जवधानसभा.

