असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
बुधिाि, रिनाांक ७ रिसेंबि, २०१६
(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

िोन

:

:

प्रश्नोत्तिे .
(अ)

ताराांकित प्रश्न.

(ब)

सोमवार, किनाांि ५ किसेंबर, २०१६ व मांगळवार, किनाांि ६ किसेंबर, २०१६ रोजीच्या
ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यािी सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे .

कागिपत्र सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे सांसिीय कायय मां त्री

तीन

:

:

कवधानसभेच्या सन २०१६ च्या िुसऱ्या
(पािसाळी) अरधिेशनात रिनाांक १८ जुलै,
२०१६ ते रिनाांक ०५ ऑगस्ट, २०१६ या
िालावधीत मा.मांत्री/ मा.राज्यमांत्री महोियाांनी
कवधानसभा सभागृहात किलेल्या एकू ण ५२०
आश्वासनाांची यािी व सन २०१६ च्या रतसऱ्या
(रिशेष) अरधिेशनात रिनाांक २९ ऑगस्ट,
२०१६ िोजी मा.मांत्री/ मा.राज्यमांत्री महोियाांनी
कवधानसभा सभागृहात किलेल्या एकू ण ०२
आश्वासनाांची यािी तसेच सन २०१६ चे िुसिे
(पािसाळी) अकधवेशन सांस्थकगत झाल्यानांतर
आतापयंत पूततता िरण्यात आलेल्या एकू ण ३६१
आश्वासनाांच्या कववरणपत्राांची यािी सभागृहाच्या
पटलावर ठे वतील.

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

2
चाि

:

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ

लक्षिेधी सूचना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये ) :
(मां गळिाि, दिन ांक ६ रिसेंबि, २०१६ रोजीच्य दिवस च्य क मक ज च्य क्रम त
िर्शदवण्य त आलेल्या परां त ु पुढे ढकलण्य त आलेल्या लक्षवेधी सूचन क्र. १ ते ३)
(१)

सियश्री. मनोहि भोईि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील, रिजय ििे ट्टीिाि, अब्िुल सत्ताि,
अरमत िे शमुख, अमि काळे , सुरनल केिाि, रजतेंद्र आव्हाि, अरजत पिाि, रिलीप
िळसे-पाटील, जयां त पाटील, शरशकाांत शशिे , सांिीप नाईक, रकसन कथोिे ,
िाणाजगजीतशसह पाटील, हसन मुश्रीफ, िैभि रपचि, निहिी रिििाळ, सुरनल
शशिे , अॅि. भीमिाि धोंिे , सियश्री. चांद्रिीप निके, शिि सोनिणे, रशिाजीिाि
नाईक, सुिेश लाि, भास्कि जाधि, सिा सििणकि, सुरनल प्रभू, प्रकाश सुिे,
सत्यरजत पाटील, कुणाल पाटील, सांग्राम थोपटे , अरमत िनक, अरमन पटे ल,
िॉ.सांतोष टािफे, सियश्री. नािायण पाटील, िाजाभाऊ िाजे, गणपत गायकिाि,
श्रीमती रिरपका चव्हाण, सियश्री. प्रकाश आरबटकि, उल्हास पाटील, रकशोि
पाटील, रि.स.स. पुढील तातिीच्या ि साियजरनक महत्त्िाच्या बाबीकिे महसूल
मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्य शासनाने ऑनलाईनद्वारे सातबारा उतारे िे ण्याची िेलेली घोषणा, परां तु
ऑनलाईन सातबारा आकण ई फेरफारसाठी आवश्यि असलेली यांत्रणा िुचिामी ठरत
असल्यामुळे गत सहा मकहन्याच्या िालावधीत कतसऱयाांिा तलाठयाांनी िेलेले आांिोलन,
हस्तकलकित सातबारा उतारा िे ण्याचे शासनाने बांि िेल्यामुळे तसेच सॉफ्टवेअर मधील
वितस्टे शन अद्ययावत नसणे , िनेक्टीवीटी नसणे , ४२ प्रिारच्या अिचणी NIC, पुणे
याांना िळवूनही त्या अद्यापही सोिकवण्यात न आल्यामुळे तलाठी, मांिळ अकधिारी व
शेतिरी अिचणीत येणे, या सांिभात तत्िालीन महसूल मांत्री याांच्यासोबत झालेल्या
बैठिीत किनाांि ३१ ऑक्टोबर, २०१६ पूवी सज्जाांची कनिमती िरण्याचे आश्वासन िे ीनही
त्याची न झालेली अांमलबजावणी, पकरणामी तलाठी, मांिळ अकधिारी व शेतिरी
याांच्यामध्ये पसरलेला असांतोष, शासनाने या ताांकत्रि त्रुटी तातिीने िूर िरण्यासाठी
िरावयाची िायतवाही व प्रकतकिया."

(२)

सियश्री. िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील, रिजय ििे ट्टीिाि, अब्िुल सत्ताि, अरमत िे शमुख,
अमि काळे , सुरनल केिाि, रि.स.स तातिीच्या ि साियजरनक महत्त्िाच्या बाबीकिे
कृ रष मां त्रयाचे लक्ष िेधतील :"राज्य शासनाने िृकष कवभागाच्या सांशोधन व कवस्तार िायाशी कनगिीत असणाऱया
२६ योजना बांि िरण्यात आल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये कनिशतनास येणे, राज्य व
कजल्हा पातळीवर समान असणाऱया योजना रद्द िरुन त्या अन्य िृकष योजनाांमध्ये
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समाकवष्ट िरुन योजना िमी िरण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट िेले असले तरी
त्याबाबतची शासनाची असलेली सांकिग्ध भूकमिा, िेंद्र शासनाने या अगोिरच राज्याला
कवकवध िृकष योजनातांगतत किल्या जाणाऱया कनधीमध्ये १३ हजार िोटी रुपयाांची िरण्यात
आलेली िपात, नॅशनल हॉटीिल्चर कमशन (एनएचएम) अांतगतत राबकवण्यात येणाऱया
वैयक्क्ति लाभासाठीच्या योजना अपुऱया कनधीअभावी बांि िरणे , त्याप्रिारे राज्य
शासनानेही िृकष कविासाच्या योजना बांि िरण्याची स्वीिारलेली भूकमिा, िृकष सांशोधन
व कवस्तार हा िृकष कविासाचा मुख्य पाया असताना, त्याद्वारे राबकवल्या जाणाऱया योजना
या िृकष कविासाला बळिटी िे णाऱया असल्याने त्याद्वारे िृकष क्षेत्रामध्ये घिू न येणाऱया
शाश्वत प्रगतीला या योजना बांि िेल्यामुळे बसणारी िीळ, पकरणामी िृकष क्षेत्राचे होणारे
नुिसान, याििे शासनाचे होणारे िुलतक्ष, याबाबत शासनाने िरावयाची िायतवाही व
शासनाची प्रकतकिया."
(३)

िॉ. रमशलि माने, सियश्री. सुधाकि कोहळे , सुधाकि िे शमुख, कृ ष्ट्णा खोपिे ,
रिकास कांु भािे , अबु आिमी, रि.स.स. तातिीच्या ि साियजरनक महत्त्िाच्या
बाबीकिे साियजरनक आिोग्य मां त्रयाचे लक्ष िेधतील :"नागपूर येथील प्रािे कशि मनोरूग्णालयात २० मनोरूग्णाांचा मृत्यू झाल्याचे नुितेच
कनिशतनास येणे, मनोरूग्णालय प्रशासनाििू न रूग्णाांना योग्य उपचार न कमळणे, रुग्णाांचे
हातपाय बाांधून सामान्य रूग्णाांच्या िक्षामध्ये मनोरूग्णाांना ठे वण्यात येणे, अत्यावश्यि
औषधाांचा असलेला तुटविा, रुग्णालयातील चतुथत श्रेणी िमतचारी रूग्णाांना िरत
असलेली मारपीट याबाबत रुग्णाांच्या नातेवाईिाांनी वैद्यिीय अधीक्षि, मनोरूग्णालय,
नागपूर याांच्याििे िेलेल्या तिारी, मनोरूग्णालयातील श्री. मनोहर आहूजा या रुग्णाचा
झालेला सांशयास्पि मृत्यू, मृतिाच्या शरीरावर जिमा असल्याचे शवकवच्छे िन अहवालात
नमूि असणे, मांगळवार किनाांि २५ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी मृत्यू झालेल्या मनोरूग्णाचा
तहकसलिार याांच्या उपक्स्थती अभावी गुरूवार किनाांि २७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी
िरण्यात आले ले शवकवच्छे िन, राज्यातील पूवत कविभात असलेले एिमेव
मनोरूग्णालयाची झालेली अांत्यत कबिट अवस्था, याििे प्रशासनाचे झालेले िुलतक्ष,
पकरणामी रुग्णाांच्या नातेवाईिाांमध्ये पसरलेला असांतोष, याबाबत शासनाने िरावयाची
िायतवाही व प्रकतकिया."

पाच

:

सभागृह ने ते याांचा प्रस्ताि :
महाराष्राचे माजी मुख्यमांत्री स्व. वसांतिािा बांिुजी पाटील याांच्या जन्मशताब्िी वषाचे
औकचत्य साधून त्याांनी महाराष्र राज्यासाठी किलेल्या योगिानाबद्दल ही कवधानसभा िृतज्ञता
व्यक्त िरीत आहे .
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शासकीय रिधे यके :
(अ) रिचाि, खां िश: रिचाि ि सांमत किणे :(१)

(ि)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सवतश्री. कवजय विे ट्टीवार, अबु आझमी, राधािृष्ण कविे
पाटील, सुनील िेिार, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक २६ – मुांबई
महानगरपाकलिा (सुधारणा) अध्यादे श, २०१६ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ४६ - मुांबई महानगिपारलका
(िुसिी सुधािणा) रिधे यक, २०१६.

(ग) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत सियश्री. ओमप्रकाश ऊफय बच्चू
किू , रिजय ििे ट्टीिाि, हषयिधय न सपकाळ, दव.स.स. य ांच प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ४६ – मुांबई
महानगरपाकलिा (िुसरी सुधारणा) कवधेयि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(घ) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत श्री. अस्लम शेख, दव.स.स.
य ांच प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ४६ – मुांबई
महानगरपाकलिा (िुसरी सुधारणा) कवधेयि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(ङ) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत श्री. िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील,
दव.स.स. य च
ां प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ४६ – मुांबई
महानगरपाकलिा (िुसरी सुधारणा) कवधेयि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
------------------------------------------------------------------------------------------
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भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सवतश्री. अकजत पवार, जयांत पाटील, शकशिाांत शशिे , राहुल
मोटे , हसन मुश्रीफ, बाळासाहे ब पाटील, सुरेश लाि, अमीन पटे ल, कजतेंद्र आव्हाि,
िॉ.सतीश पाटील, सवतश्री. भास्िर जाधव, जयित्त क्षीरसागर, किपि चव्हाण,
सांजय ििम, वैभव कपचि, राजेश टोपे, सांग्राम जगताप, हनुमांत िोळस,
राणाजगकजतशसह पाटील, श्रीमती किपीिा चव्हाण, सवतश्री. कवजय विे ट्टीवार, अबू
आझमी, किलीप वळसे पाटील, राधािृष्ण कविे पाटील, सुनील िेिार, वि.स.स.
यांचे प्रस्ताि :(१) "ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक २३ –
महाराष्र कववािीत थिबािी तिजोि (सुधारणा) अध्यादे श, २०१६ नापसंत करते."

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सवतश्री. अकजत पवार, जयांत पाटील, शकशिाांत शशिे ,
राहुल मोटे , हसन मुश्रीफ, बाळासाहे ब पाटील, सुरेश लाि, अमीन पटे ल, कजतेंद्र
आव्हाि, िॉ.सतीश पाटील, सवतश्री. भास्िर जाधव, जयित्त क्षीरसागर, किपि
चव्हाण, सांजय ििम, वैभव कपचि, राजेश टोपे , सांग्राम जगताप, हनुमांत िोळस,
राणाजगकजतशसह पाटील, श्रीमती किपीिा चव्हाण, सवतश्री. कवजय विे ट्टीवार, अबू
आझमी, किलीप वळसे पाटील, राधािृष्ण कविे पाटील, सुनील िेिार, हषतवधतन
सपिाळ, वि.स.स. यांचे प्रस्ताि :(२) "ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक २४ –
महाराष्र कववािीत थिबािी तिजोि (िुसरी सुधारणा) अध्यादे श, २०१६ नापसंत
करते."
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सवतश्री. कवजय विे ट्टीवार, राधािृष्ण कविे पाटील, सुनील
िेिार, वि.स.स. यांचे प्रस्ताि :(३) "ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक २७ –
महाराष्र कववािीत थिबािी तिजोि (कतसरी सुधारणा) अध्यादे श, २०१६ नापसंत
करते."
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सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ४९ – महािाष्ट्र रििािीत
थकबाकी तिजोि (सुधािणा) रिधे यक, २०१६.

(ग) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत सियश्री. ओमप्रकाश ऊफय बच्चू
किू , रिजय ििे ट्टीिाि, हषयिधय न सपकाळ, दव.स.स. य ांच प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९ – महाराष्र
कववािीत थिबािी तिजोि (सुधारणा) कवधेयि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(घ) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत श्री. अस्लम शेख, दव.स.स.
य ांच प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९ – महाराष्र
कववािीत थिबािी तिजोि (सुधारणा) कवधेयि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे. "
(ङ) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत श्री. िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील,
दव.स.स. य च
ां प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९ – महाराष्र
कववािीत थिबािी तिजोि (सुधारणा) कवधेयि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
------------------------------------------------------------------------------------------------(ब)

सांयक्
ु त सरमतीने सािि केल्याप्रमाणे - रिचाि, खां िश: रिचाि ि सांमत किणे :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक १६ – महाराष्र सावतजकनि
कवद्यापीठ कवधेयि, २०१६.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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(क) रिचाि, खां िश: रिचाि ि सांमत किणे :(१)

(ि)

सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ४७ – महािाष्ट्र खरनज रिकास
(रनर्ममती ि उपयोजन) रनधी (रनिसन) रिधे यक, २०१६.

(ख) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत सियश्री. ओमप्रकाश ऊफय बच्चू
किू , रिजय ििे ट्टीिाि, हषयिधय न सपकाळ, दव.स.स. य ांच प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४७ – महाराष्र िकनज
कविास (कनिमती व उपयोजन) कनधी (कनरसन) कवधे यि, २०१६ विधानपवरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
(ग) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत श्री. अस्लम शेख, दव.स.स.
य ांच प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४७ – महाराष्र िकनज
कविास (कनिमती व उपयोजन) कनधी (कनरसन) कवधे यि, २०१६ विधानपवरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
(घ) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत श्री. िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील,
दव.स.स. य च
ां प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४७ – महाराष्र िकनज
कविास (कनिमती व उपयोजन) कनधी (कनरसन) कवधे यि, २०१६ विधानपवरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
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------------------------------------------------------------------------------------------

(२)

(ि)

सन २०१६ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ४८ - महािाष्ट्र जमीन महसूल
सांरहता (पाचिी सुधािणा) रिधे यक, २०१६.

(ख) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत सियश्री. ओमप्रकाश ऊफय बच्चू
किू , रिजय ििे ट्टीिाि, हषयिधय न सपकाळ, दव.स.स. य ांच प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ४८ - महाराष्र जमीन
महसूल सांकहता (पाचवी सुधारणा) कवधे यि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(ग) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत श्री. अस्लम शेख, दव.स.स.
य ांच प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ४८ - महाराष्र जमीन
महसूल सांकहता (पाचवी सुधारणा) कवधे यि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
(घ) दवधे यक सांयक्
ु त सदमतीकडे प ठदवण्य ब बत श्री. िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील,
दव.स.स. य च
ां प्रस्त व :"सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमांक ४८ - महाराष्र जमीन
महसूल सांकहता (पाचवी सुधारणा) कवधे यि, २०१६ विधानपवरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे."
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(मां गळिाि, दिन ांक ६ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशयरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सात

:

ॲड. आदर्ष र्े ल र, श्री. सुदनल प्रभू, डॉ. सांजय कुटे , िॉ. सांजय र यमुलकर, सियश्री.
सुरेर् ह ळवणकर, सुभ ष स बणे, उन्मे ष प टील, सांदिप न भुमरे , श्रीमती मां ि म्ह त्रे,
डॉ. र्दर्क ांत खे डेकर, सियश्री. र्ांभरू ज िे स ई, सत्यरजत प टील, सुरनल शर्िे , हे मांत
प टील, डॉ. र हुल प टील, सियश्री. हषशवधश न ज धव, रकशोि पाटील, अरनल किम,
दव.स.स य ांच म.दव.स. दनयम २९३ अन्वये प्रस्त व :"राज्यामध्ये बहुसंख्येने असिाऱ्या मराठा समाजाची अनेक िषापासून आरक्षिाची
मागिी असिे, परं तु या मागिीकडे सातत्याने दुलथक्ष होिे, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षि
दे ण्याच्या वनिथयाला उच्च न्यायालयात स्थकगती वमळिे, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षिाची
बाजू भक्कमपिे मांडण्यासाठी पुरािे ि सांख्ख्यकी मावहती गोळा करण्यासाठी मराठा आरक्षि
सवमती गठीत करिे, राज्यातील अनेक वजल्हयात मराठा समाजाचे प्रचंड शांततापूिथ,
वशस्तबध्द, मूक िाांती मोचे वनघिे, प्रस्र्ावपत मराठा नेतृत्िाकडू न झालेल्या
अन्यायाविरोधातील आपल्या भािना मोच्यातून व्यक्त होिे , राज्य शासनाने आर्थर्कदृष्ट्टया
दुबथल मागास िगाची उत्पन्न मयादा ६ लाखापयंत िाढविली असिे,तसेच सिथ आर्थर्क दुबथल
घटकांसाठी छत्रपती शाहू महाराज वशक्षि शुल्क प्रवतपूतती  योजना ि डॉ. पंजाबराि दे खमुख
िसतीगृह वनिाह भत्ता योजना सुरु करिे , कोपडती  प्रकरिातील अत्याचार लक्षात घेता सदर
प्रकरि जलदगती न्यायालयात चालिून वपडीत मवहलेला न्याय दे ण्याचा प्रयत्न करिे , मराठा
समाजाच्या भािना लक्षात घेऊन शासनाने सुरु केलेल्या योजना ि त्यािरील जनतेची असिारी
प्रवतवक्रया विचारात घे ण्यात यािी."

रिधान भिन,
नागपूर,
किनाांि : ६ किसेंबर, २०१६

िॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सकचव,
महाराष्र कवधानसभा.

