
असधुारित प्रत 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिाि, रिनाांक ८ रिसेंबि, २०१६ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

 

   ताराांकित प्रश्न. 
 

िोन : शोक प्रस्ताि - 
 

        सर्वश्री भास्िररार् किर्राम चालुक्य र् िैलास रामरार् पाटील-कचिटगार्िर,  माजी 
कर्.स.स. याांच्या द:ुखद कनधनाबद्दल िोि प्रस्तार्. 

   
 

 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) िने मांत्री :  महाराष्ट्र र्न कर्िास महामांडळ मयाकदत याांचा सन 
२०१४-२०१५ या र्र्षाचा बेचाळीसार्ा र्ार्षर्षि 
अहर्ाल आकि कहिेब सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (२) उच्च ि तांत्र रशक्षण 
मांत्री 

:  स्र्ामी रामानांद तीर्व मराठर्ाडा कर्द्यापीठ, नाांदेड 
याांचे कदनाांि १ जुलै, २००९ ते ३० जून, २०१० र् १ 
जुलै, २०१० ते ३० जून, २०११ या िालार्धीचे 
र्ार्षर्षि अहर्ाल सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (३) जलसांपिा मांत्री : (ि) गोदार्री मराठर्ाडा पाटबांधारे कर्िास महामांडळ, 
औरांगाबाद याांचा सन २०१२-२०१३ या र्र्षाचा 
अलग लेखा अहर्ाल सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ख) तापी पाटबांधारे कर्िास महामांडळ, जळगाांर् याांचा 
सन २०१३-२०१४ या र्र्षाचा अलग लेखा अहर्ाल 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ग) तापी पाटबांधारे कर्िास महामांडळ, जळगाांर् याांचा 
सन २०१४-२०१५ या र्र्षाचा सतरार्ा र्ार्षर्षि 
कर्त्तीय अहर्ाल सभागृहासमोर ठेर्तील. 
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  (४) पणन मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य र्खार महामांडळ याांचा सन २०१५-
२०१६ या र्र्षाचा अठ्ठार्न्नार्ा र्ार्षर्षि लेखा 
अहर्ाल र् महालेखापाल िायालयाचा सन 
२०१४-२०१५ या र्र्षाचा स्र्तांत्र लेखा पकरक्षि 
अहर्ाल (S.A.R.) सभागृहासमोर ठेर्तील. 

       
 

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

पाच : औचित्यािे मदेु्द. 
 

 

 

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

 

   (बधुिाि, चिनाांक ७ रिसेंबि, २०१६ रोजीच्या चिवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

िर्शचवण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षवेधी सिूना क्र. १ ते ३) 
 

  (१) सिवश्री मनोहि भोईि, िाधाकृष्ट् ण रिेे-पाटील, रिजय ििेट्टीिाि, अब् िलु सत्ताि, 
अरमत िेशमुे , 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, सिवश्री.चांद्रिीप निके, शिि सोनिणे, रशिाजीिाि 
नाईक, सिेुश लाि, भास्कि जाधि, सिा सििणकि, सरुनल प्रभ,ू प्रकाश सिेु, 
सत्यरजत पाटील, कुणाल पाटील, सांग्राम थोपटे, अरमत िनक, अरमन पटेल, 
िॉ.सांतोष टािफे, सिवश्री. नािायण पाटील, िाजाभाऊ िाजे, गणपत गायकिाि, 
श्रीमती रिरपका चव्हाण, सिवश्री प्रकाश आरबटकि, उल्हास पाटील, रकशोि पाटील 
रि.स.स. पढुील तातिीच्या ि सािवजरनक महत्त्िाच्या बाबीकिे महसलू मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :- 
 

       "राज्य िासनाने ऑनलाईनद्वारे सातबारा उतारे देण्याची िेलेली घोर्षिा, परांतु 
ऑनलाईन सातबारा आकि ई फेरफारसाठी आर्श्यि असलेली यांत्रिा िुचिामी ठरत 
असल्यामुळे गत सहा मकहन्याच्या िालार्धीत कतसऱ याांदा तलाठयाांनी िेलेले आांदोलन, 
हस्तकलकखत सातबारा उतारा देण्याचे िासनाने बांद िेल्यामुळे तसेच सॉफ्टरे्अर मधील 
र्िव स्टेिन अद्ययार्त नसिे, िनेक्टीर्ीटी नसिे, इत्यादी ४२ प्रिारच्या  अडचिी NIC, 
पुिे याांना िळरू्नही त्या अद्यापही सोडकर्ण्यात न आल्यामुळे तलाठी, मांडळ अकधिारी र् 
िेतिरी अडचिीत येिे, या सांदभात तत्िालीन महसूल मांत्री याांच्यासोबत झालेल्या 
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बैठिीत कदनाांि ३१ ऑक्टोबर, २०१६ पूर्ी सज् जाांची कनर्षमती िरण्याचे आश्र्ासन देीनही 
त्याची न झालेली अांमलबजार्िी, पकरिामी तलाठी, मांडळ अकधिारी र् िेतिरी 
याांच्यामध्ये पसरलेला असांतोर्ष, िासनाने या ताांकत्रि तु्रटी तातडीने दरू िरण्यासाठी 
िरार्याची िायवर्ाही र् प्रकतकिया." 
 

  (२) सिवश्री िाधाकृष्ट्ण रिेे-पाटील, रिजय ििेट्टीिाि, अब् िलु सत्ताि, अरमत िेशमुे , 
अमि काळे, सरुनल केिाि, रि.स.स तातिीच्या ि सािवजरनक महत्त्िाच्या बाबीकिे 
कृरष मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  

 

        "राज्य िासनाने िृर्षी कर्भागाच्या सांिोधन र् कर्स्तार िायािी कनगडीत असिाऱया 
२६ योजना बांद िरण्यात आल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये कनदिवनास येिे, राज्य र् 
कजल्हा पातळीर्र समान असिाऱया योजना रद्द िरुन त्या अन्य िृर्षी योजनाांमध्ये 
समाकर्ष्ट्ट िरुन योजना िमी िरण्यात आल्याचे िासनाने स्पष्ट्ट िेले असले तरी 
त्याबाबतची िासनाची असलेली सांकदग्ध भूकमिा,  िें द्र िासनाने या अगोदरच राज्याला 
कर्कर्ध िृर्षी योजनातांगवत कदल्या जािाऱया कनधीमध्ये १३ हजार िोटी रुपयाांची िरण्यात 
आलेली िपात, नॅिनल हॉटीिल्चर कमिन (एनएचएम) अांतगवत राबकर्ण्यात येिाऱया 
रै्यक्क्ति लाभासाठीच्या योजना अपुऱया कनधीअभार्ी बांद िरिे, त्याप्रिारे राज्य 
िासनानेही िृर्षी कर्िासाच्या योजना बांद िरण्याची स्र्ीिारलेली भूकमिा, िृर्षी सांिोधन 
र् कर्स्तार हा िृर्षी कर्िासाचा मुख्य पाया असताना, त्याद्वारे राबकर्ल्या जािाऱया योजना 
या िृर्षी कर्िासाला बळिटी देिाऱया असल्याने त्याद्वारे िृर्षी के्षत्रामध्ये घडून येिाऱया 
िाश्र्त प्रगतीला या योजना बांद िेल्यामुळे बसिारी खीळ, पकरिामी िृर्षी के्षत्राचे होिारे 
नुिसान, यािडे िासनाचे होिारे दलुवक्ष, याबाबत िासनाने िरार्याची िायवर्ाही र् 
िासनाची प्रकतकिया." 
 

  (३) िॉ. रमशलि माने, सिवश्री. सधुाकि कोहळे, सधुाकि  िेशमुे , कृष्ट्णा ेोपिे,    
रिकास कुां भािे, अब ु आिमी, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्त्िाच्या 
बाबीकिे सािवजरनक आिोग्य मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
              
       "नागपूर येर्ील प्रादेिीि मनोरूग्िालयात २० मनोरूग्िाांचा मृत्यू झाल्याचे नुितेच 
कनदिवनास येिे, मनोरूग्िालय प्रिासनािडून रूग्िाांना योग्य उपचार न कमळिे, रुग्िाांचे 
हातपाय बाांधून सामान्य रूग्िाांच्या िक्षामध्ये मनोरूग्िाांना ठेर्ण्यात येिे, अत्यार्श्यि 
और्षधाांचा असलेला तुटर्डा, रुग्िालयातील चतुर्व श्रेिी िमवचारी रूग्िाांना िरत 
असलेली मारपीट याबाबत रुग्िाांच्या नातेर्ाईिाांनी रै्द्यिीय अधीक्षि,  मनोरूग्िालय, 
नागपूर याांच्यािडे िेलेल्या तिारी, मनोरूग्िालयातील श्री. मनोहर आहूजा या रुग्िाचा 
झालेला सांियास्पद मृत्यू, मृतिाच्या िरीरार्र जखमा असल्याचे िर्कर्च् छेदन अहर्ालात 
नमूद असिे, मांगळर्ार, कदनाांि २५ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी मृत्यू झालेल्या मनोरूग्िाचा 
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तहकसलदार याांच्या उपक्स्र्तीअभार्ी गुरूर्ार, कदनाांि २७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी 
िरण्यात आलेले िर्कर्च्छेदन, राज्यातील पूर्व कर्दभात असलेले एिमेर् 
मनोरूग्िालयाची झालेली अत्यांत कबिट अर्स्र्ा, यािडे प्रिासनाचे झालेले दलुवक्ष, 
पकरिामी रुग्िाांच्या नातेर्ाईिाांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत िासनाने िरार्याची 
िायवर्ाही र् प्रकतकिया." 

    
 

सात : शासकीय रिधेयके : 
 

 

  (अ) रिचाि, ाेंिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

   (ि) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सर्वश्री. अकजत पर्ार, जयांत पाटील, िकििाांत शिदे, राहुल 
मोटे, हसन मुश्रीफ, बाळासाहेब पाटील, सुरेि लाड, अमीन पटेल, कजतेंद्र आव्हाड, 
डॉ.सतीि पाटील, सर्वश्री. भास्िर जाधर्, जयदत्त क्षीरसागर, कदपि चव्हाि, 
सांजय िदम, रै्भर् कपचड, राजेि टोपे, सांग्राम जगताप, हनुमांत डोळस, 
रािाजगकजतशसह पाटील, श्रीमती कदपीिा चव्हाि, सर्वश्री. कर्जय र्डेट्टीर्ार, अबू 
आझमी, कदलीप र्ळसे पाटील, राधािृष्ट्ि कर्खे पाटील, सुनील िेदार, प्रा.कर्रेंद्र 
जगताप,  वि.स.स. यांचे प्रस्ताि :- 

 
      (१) "ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३ – 
महाराष्ट्र कर्र्ादीत र्िबािी तडजोड (सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 
 
 
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सर्वश्री. अकजत पर्ार, जयांत पाटील, िकििाांत शिदे, 
राहुल मोटे, हसन मुश्रीफ, बाळासाहेब पाटील, सुरेि लाड, अमीन पटेल, कजतेंद्र 
आव्हाड, डॉ.सतीि पाटील, सर्वश्री. भास्िर जाधर्, जयदत्त क्षीरसागर, कदपि 
चव्हाि, सांजय िदम, रै्भर् कपचड, राजेि टोपे, सांग्राम जगताप, हनुमांत डोळस, 
रािाजगकजतशसह पाटील, श्रीमती कदपीिा चव्हाि, सर्वश्री. कर्जय र्डेट्टीर्ार, अबू 
आझमी, कदलीप र्ळसे पाटील, राधािृष्ट्ि कर्खे पाटील, सुनील िेदार, हर्षवर्धवन 
सपिाळ, प्रा.कर्रेंद्र जगताप,  वि.स.स. यांचे प्रस्ताि :- 
 
      (२) "ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २४ – 
महाराष्ट्र कर्र्ादीत र्िबािी तडजोड (दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत 
करते." 
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भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सर्वश्री. कर्जय र्डेट्टीर्ार, राधािृष्ट्ि कर्खे पाटील, सुनील 
िेदार, प्रा. कर्रेंद्र जगताप,  वि.स.स. यांचे प्रस्ताि :- 
 
      (३) "ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २७ – 
महाराष्ट्र कर्र्ादीत र्िबािी तडजोड (कतसरी सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत 
करते." 
 

   (ख) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ४९ – महािाष्ट्र रििािीत 
थकबाकी तिजोि (सधुािणा) रिधेयक, २०१६. 
 

   (ग) चवधेयक सांयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत सिवश्री. ओमप्रकाश ऊफव  बच्च ू
किू, रिजय ििेट्टीिाि, हषविधवन सपकाळ, चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :- 
 
      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९ – महाराष्ट्र 
कर्र्ादीत र्िबािी तडजोड (सुधारिा) कर्धेयि, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) चवधेयक सांयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेे, प्रा.रििेंद्र 

जगताप,  चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :- 
 
      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९ – महाराष्ट्र 
कर्र्ादीत र्िबािी तडजोड (सुधारिा) कर्धेयि, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) चवधेयक सांयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत श्री. िाधाकृष्ट्ण रिेे पाटील, 

चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९ – महाराष्ट्र 
कर्र्ादीत र्िबािी तडजोड (सुधारिा) कर्धेयि, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (ब) सांयकु्त सरमतीने सािि केल्याप्रमाणे- रिचाि, ाेंिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 

       

       "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ – महाराष्ट्र सार्वजकनि 
कर्द्यापीठ कर्धेयि, २०१६. 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

 

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

  (१) (ि) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ४७ – महािाष्ट्र ेरनज रिकास 
(रनर्ममती ि उपयोजन) रनधी (रनिसन) रिधेयक, २०१६. 
 

   (ख) चवधेयक सांयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत सिवश्री. ओमप्रकाश ऊफव  बच्च ू
किू, रिजय ििेट्टीिाि, हषविधवन सपकाळ, चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :- 
 
      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४७ – महाराष्ट्र खकनज 
कर्िास (कनर्षमती र् उपयोजन) कनधी (कनरसन) कर्धेयि, २०१६ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 
   (ग) चवधेयक सांयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेे, प्रा.रििेंद्र 

जगताप,  चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :- 
 
      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४७ – महाराष्ट्र खकनज 
कर्िास (कनर्षमती र् उपयोजन) कनधी (कनरसन) कर्धेयि, २०१६ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) चवधेयक सांयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत श्री. िाधाकृष्ट्ण रिेे पाटील, 

चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :- 
 
      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४७ – महाराष्ट्र खकनज 
कर्िास (कनर्षमती र् उपयोजन) कनधी (कनरसन) कर्धेयि, २०१६ विधानपवरषदेची 
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सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  (२) (ि) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ४८ - महािाष्ट्र जमीन महसलू 
सांरहता (पाचिी सधुािणा) रिधेयक, २०१६. 
 

   (ख) चवधेयक सांयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत सिवश्री. ओमप्रकाश ऊफव  बच्च ू
किू, रिजय ििेट्टीिाि, हषविधवन सपकाळ, चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :- 
 
      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४८ - महाराष्ट्र जमीन 
महसूल सांकहता (पाचर्ी सुधारिा) कर्धेयि, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
 

   (ग) चवधेयक सांयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेे, प्रा.रििेंद्र 
जगताप,  चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४८ - महाराष्ट्र जमीन 
महसूल सांकहता (पाचर्ी सुधारिा) कर्धेयि, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) चवधेयक सांयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत श्री. िाधाकृष्ट्ण रिेे पाटील, 

चव.स.स. याांिा प्रस्ताव :- 
 
      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४८ - महाराष्ट्र जमीन 
महसूल सांकहता (पाचर्ी सुधारिा) कर्धेयि, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
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  (बधुिाि, चिनाांक ७ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 
 

आठ : ॲड. आचर्ष रे्लार, श्री. सचुनल प्रभ,ू डॉ. सांजय कुटे, िॉ. सांजय रायमलुकर, सिवश्री. 
सरेुर् हाळवणकर, सभुाष साबणे, उन्मेष पाटील, सांचिपान भमुरे, श्रीमती मांिा म्हाते्र, 
डॉ. र्चर्काांत खेडेकर, सिवश्री. र्ांभरूाज िेसाई, सत्यरजत पाटील, सरुनल शर्िे, हेमांत 
पाटील, डॉ. राहुल पाटील, सिवश्री. हषशवधशन जाधव, रकशोि पाटील, अरनल किम, 
चव.स.स याांिा म.चव.स. चनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव (चचा पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्ति) :- 
 

 
 

"राज्यामध्ये बहुसंख्येने असिाऱ्या मराठा समाजाची अनेक िषापासून आरक्षिाची 
मागिी असिे, परंतु या मागिीकडे सातत्याने दलुथक्ष होिे, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षि 
देण्याच्या वनिथयाला उच्च न्यायालयात स्र्कगती 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 नेतृत्िाकडून झालेल्या 
अन्यायाविरोधातील आपल्या भािना मोच्यातून व्यक्त होिे, राज्य शासनाने आर्थर्कदृष्ट्टया 
दबुथल मागास िगाची उत्पन्न मयादा ६ लाखापयंत िाढविली असिे,तसेच सिथ आर्थर्क दबुथल 
घटकांसाठी छत्रपती शाहू महाराज वशक्षि शुल्क प्रवतपूतती  योजना ि डॉ. पंजाबराि देखमुख 
िसतीगृह वनिाह भत्ता योजना सुरु करिे, कोपडती  प्रकरिातील अत्याचार लक्षात घेता सदर 
प्रकरि जलदगती न्यायालयात चालिून वपडीत मवहलेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करिे, मराठा 
समाजाच्या भािना लक्षात घेऊन शासनाने सुरु केलेल्या योजना ि त्यािरील जनतेची असिारी 
प्रवतवक्रया विचारात घेण्यात यािी." 

 
 
 

नऊ : सवशश्री. पथृ्वीराज िव्हाण, अचजत पवार,मो.आचरफ नसीम खान,जयांत पाटील,चवजय 
वडेट्टीवार, राजेर् टोपे,डॉ.पतांगराव किम, सवशश्री.र्चर्काांत शर्िे, जयित्त क्षीरसागर, 
गोपालिास अग्रवाल,चजतेंद्र आव्हाड, ॲड.के.सी.पाडवी, श्री.अब्िलु सत्तार, प्रा.वषा 
गायकवाड, सवशश्री.अमीन पटेल, चनतेर् राणे,ॲड. यर्ोमती ठाकूर, 
सवशश्री.डी.पी.सावांत,अमर काळे,भास्कर जाधव, राहुल मोटे,चिलीप सोपल, सचुनल 
केिार,कालीिास कोळांबकर, श्रीमती चिचपका िव्हाण, श्री.बाळासाहेब पाटील, श्रीमती 
चनमशला गावीत, श्री.जयकुमार गोरे, श्रीमती अचमता िव्हाण, सवशश्री.मधकुरराव 
िव्हाण,वसांतराव िव्हाण,राणा जगचजतशसह पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, सवशश्री.सांग्राम 
थोपटे, बाळासाहेब थोरात, अचमत िेर्मखु, काचर्राम पावरा, कुणाल पाटील, राहुल 
बोंदे्र, भारत भालके, त्र्यांबक चभसे, रे्ख आचसफ रे्ख रचर्ि, श्रीमती.प्रचणती शर्िे, 
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सवशश्री.अस्लम रे्ख, हषशवधशन सपकाळ, चव.स.स याांिा म.चव.स. चनयम २९३ अन्वये 
प्रस्ताव :- 

 
" राज्यात मराठा, धनगर, मुस्लीम,शलगायत,िोळी तसेच इतर मागास प्रर्गाने नोिरी, 

िैक्षकिि आरक्षि र् इतर सुकर्धा प्राप्त व्हाव्यात म्हिून गेली र्र्षवभर राज्यभर िाढलेले मुि 
मोचे र् िाांततापूिव मागाने िेलेली आांदोलने, रािे सकमतीने मराठा समाजाला २० टक्िे 
आरक्षि देण्याची िेलेली किफारस, घटनेनुसार ५० टक्क्याच्या र्र आरक्षि देता येत नसले 
तरी ताकमळनाडू राज्याने ६९ टक्िे पयंत आरक्षिाबाबत िेलेले सव्हेक्षि सर्ोच्च न्यायालयाने 
कर्चारात घेिे, त्या अनुर्षांगाने न्यायालयात बाजू माांडण्याऐर्जी मराठा आरक्षिाबाबत 
न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यात मुदतर्ाढ मागून िासनाने िेलेली चालढिल, 
कनर्डिुिीपूर्ी िासनाने मराठा, मुस्लीम र् धनगर समाजाला कदलेले आश्र्ासन पाळण्यात न 
आल् यामुळे समाजात िासनाप्रती कनमाि झालेला तीर अ असांतोर्ष, राज्यात मुस्लीम समाजाची 
आर्षर्ि क्स्र्ती दयनीय असुन मुस्लीमाांचे िासिीय नोिऱयाांमधील िेर्ळ दीड टक्िा 
असलेले प्रमाि, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षिाबाबत याकचिा दाखल िरण्यात आली असता 
मुस्लीम मागास जातींना ५ टक्िे िैक्षकिि आरक्षि िायम ठेर्ण्याचे न्यायालयाने कदलेले 
आदेि, याबाबत त्र्रीत कनिवय घेण्याबाबतचे आश्र्ासन देीन दोन र्र्षव होीनही अद्याप 
कनिवय प्रलांकबत असिे, मराठा, मुस्लीम, धनगर इ. समाजाने िाांततेने मुि मोचे िाढून इतर 
समाजाच्या आरक्षिाला धक्िा न लार्ता िेलेली आरक्षिाची मागिी िरुन घालून कदलेला 
आदिव, यासांदभात िासनाने दाखकर्लेली उदासीनता र् रे्ळिाढूपिा, पकरिामी मराठा, धनगर, 
मुस्लीम समाजामध्ये कनमाि झालेला तीर अ असांतोर्ष, याबाबत िासनाने िरार्याची िायवर्ाही र् 
िासनाची प्रकतकिया कर्चारात घेण्यात यार्ी." 

   
 

िहा : अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये) :- 
 

 
 
 

   (मांगळिाि, रिनाांक ६ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िाेरिण्यात आलेली तथारप, प्रलांरबत असलेली अधा-तास चचेची सचूना    
क्रमाांक १) 
 
 

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

      "शासनाने क्रीिा स्पधा सिािासाठी ेेळािूांना सिलत िेण्याचा घेतलेला 
रनणवय" या कर्र्षयार्रील श्री.कर्जय र्डेट्टीर्ार, कर्.स.स.  याांचा कदनाांि ५ ऑगस्ट, २०१६ 
रोजी सभागृहाच्या पटलार्र ठेर्ण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराची यादी िमाांि 
१७७ मधील प्रश्न िमाांि ३४६८१ ला कदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा 
उपक्स्र्त िरतील. 
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   (गरुुिाि, रिनाांक ४ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवरिण्यात आलेली तथारप चचा न िालेली अधा-तास चचेची सचूना क्रमाांक २)  

 
 

  (२) श्री. सिेुश गोिे, रि.स.स. पुढील सार्वजकनि महत्र्ाच्या बाबीर्र चचा उपक्स्र्त िरतील. 
 

     "तळेगार्-चािि-कििापूर-चौफूला राज्यमागव ि. ५५ या अरुां द रस्त्यार्रुन चािि र् 
राांजिगार् औद्योकगि के्षत्रािडे मोठ्या प्रमािात अर्जड र्ाहनाांची र्ाहतूि होत 
असल्यामुळे होत असलेली र्ाहतूि िोंडी र् अपघात, सदर अरुां द मागाचे चौपदरीिरि 
िरण्याचे िाम बाांधा-र्ापरा-हस्ताांतकरत िरा तत्र्ार्र देण्यात येिे, तर्ाकप, सदर 
चौपदरीिरिासाठी भूसांपादनाचे िाम सांर् गतीने सुरु असल्याने चौपदरीिरि िरण्याचे 
िाम पूिव होण्यास होत असलेला कर्लांब, पकरिामी प्रिल्पाच्या मूळ शिमतीत र्ाढ होीन 
िासनाचे होिारे आर्षर्ि नुिसान, त्यामुळे सदर िाम तात्िाळ पूिव िरण्याबाबत 
िासनाने िरार्याची िायवर्ाही र् प्रकतकिया."  
 

   (मांगळिाि, रिनाांक ६ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या बलॅटव्िािे ठिरिण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुाि िशवरिण्यात आलेल्या सचूना क्रमाांक ३ ि ४) 
 

  (३) श्री.मांगलप्रभात लोढा, रि.स.स पढुील सािवजरनक महत्िाच्या बाबीिि चचा 
उपस्स्थत कितील. 
 

       "राज्यातील िहरी भागात मोठ्या प्रमािात अनकधिृत नळजोडण्या असून िर शिर्ा 
पािीपट्टी न भरता यातून पािी र्ापरले जािे, मुांबई िहर र् उपनगरातील िाही भागाांमध्ये 
महापाकलिेच्या पाईपलाईनमधून सरासपिे पाण्याची चोरी सुरु असून हे टँिर माकफया 
स्र्ाकनि प्रभाग अकधिाऱयाांिी अर्वपूिव व्यर्हार िरीत असिे, यामुळे स्र्ाकनि स्र्राज्य 
सांस्र्ाांचा मोठ्या प्रमािात बुडत असलेला महसूल, अनकधिृत नळजोडण्या र् पािी चोरी 
यामुळे पािीपट्टी भरिा-या नागकरिाांना पािी टांचाई सारख्या समस्येला सामोरे जारे् लागिे, 
पकरिामी सर्वसामान्य नागकरिाांमध्ये कनमाि झालेला असांतोर्ष याबाबत िासनाने 
िरार्याची िायवर्ाही र् प्रकतकिया." 
 

  (४) श्री.सांजय पोतनीस, रि.स.स पढुील सािवजरनक महत्िाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत 
कितील. 
 

       "साांतािूझ, मुांबई येरे् सन १९४० मध्ये बाांधलेल्या पोलीस र्साहतीमधील सहा 
इमारती असून त्याांची झालेली दयनीय अर्स्र्ा, या इमारती जुन्या झाल्याने जागोजागी भेगा 
पडलेल्या असून इमारती िोसळण्याच्या क्स्र्तीत असिे, जीिव झालेली पाण्याची टािी र् 
सर्वत्र घािीचे साम्राज्य पसरलेले असल्याने मोठया प्रमािात सार्ीचे आजार पसरिे, 
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इमारतीच्या अर्स्रे्बाबत सार्वजकनि बाांधिाम कर्भागािडे र्ारांर्ार तिारी िरूनही 
जािीर्पूर्वि दलुवक्ष होत असिे, पवरिामी पोकलस र् त्याांच्या िुटुां कबयाांमध्ये पसरलेले 
कभतीचे र्ातार्रि, त्यामुळे सदर इमारतींची पाहिी िरुन त्याांची तातडीने दरुुस्ती 
िरण्याबाबत िासनाने िरार्याची िायवर्ाही र् प्रकतकिया." 

    
 
 
 

 
रिधान भिन, 
नागपूर, 
कदनाांि : ७ कडसेंबर, २०१६ 

िॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सकचर्, 

 महाराष्ट्र कर्धानसभा. 
 


