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महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिाि, रिनाांक ९ रिसेंबि, २०१६ 

(सकाळी १०.०० िाजता) 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

 

    
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) उच्च ि तांत्र रशक्षण 
मांत्री 

: (क) संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ यांचे सन 
२०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वर्षांचे वार्षर्षक 
लेखे सभागृहासमोर ठेवतील. 
  

     (ख) स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड 
यांचा वदनांक १ एविल, २०१४ ते ३१ माचथ, २०१५ 
या कालावधीचा अंकेक्षण अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
  

     (ग) सोलापूर ववद्यापीठ, सोलापूर यांचा सन २०१५-
२०१६ या वर्षाचा वार्षर्षक लेखापरीक्षण अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील.  
 

     (घ) कववकुलगुरु कावलदास संस्कृत ववश्वववद्यालय, 
रामटेक यांचे सन २०१५-२०१६ या वर्षाचे वार्षर्षक 
लेखे सभागृहासमोर ठेवतील.  
 

     (ङ) साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठ, पुणे यांचे सन 
२०१५-२०१६ या वर्षाचे वार्षर्षक लेखे आवण 
संववधावनक लेखा परीक्षकांचा लेखापवरक्षण 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील.  
 

     (च) गोंडवाना ववद्यापीठ, गडवचरोली यांचा सन २०१५-
२०१६ या वर्षाचा वार्षर्षक लेखे अहवाल 

सभागृहासमोर ठेवतील.  
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  (२) मरहला ि 
बालरिकास मांत्री 

:  ववदभथ, मराठवाडा आवण उवथवरत महाराष्ट्र यासाठी 
ववकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वनयम ८ 
अन्वये मरहला ि बालरिकास रिभागाची सन 
२०११-२०१२ या ववत्तीय वर्षाची योजनातंगथत 
योजनांवरील वैधावनक ववकास मंडळवनहाय तरतुद 
व ित्यक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) जलसांपिा मांत्री :  ववदभथ पाटबंधारे ववकास महामंडळ, नागपूर यांचा 
सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा अठरावा वार्षर्षक 
ववत्तीय अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) सामारजक न्याय 
मांत्री 

:  महात्मा फुले मागासवगथ ववकास महामंडळ 
मयावदत, मंुबई यांचा सन २०१३-२०१४ या वर्षाचा 
वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

       

 

तीन : रिधानसभा सिस्य अनपुस्स्िती सरमती (२०१५-२०१६) चा पाचिा अहिाल सािि 
किणे ि त्यािि रिचाि किणे. 
 

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

पाच : औचित्यािे मदेु्द. 
 

 
 

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

 

  (१) श्री.अतलु भातखळकि, प्रा.िेियानी फिाांिे, सिवश्रीमती मरनषा चौधिी, स्नेहलता 
कोल्हे, अॅि. पिाग अळिणी, सिवश्री निेंद्र महेता, निेंद्र पिाि, अॅि. आरशष शेलाि, 
सिवश्री. िा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, सिवश्री. सांजय पिुाम, िी. मल्लीकाजूवन िे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 किोिे, िाणा जगजीतशसह पाटील, हसन मशु्रीफ, पाांिुिांग बिोिा, 
िैभि रपचि, निहिी रिििाळ, सांग्राम जगताप, अजय चौधिी, रिजय िहाांगिाले, 
चिण िाघमािे, बच्च ूकिू, रशिीष चौधिी, मोहन फि, महेश लाांिगे, रिनायकिाि 
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जाधि-पाटील, िॉ.अरनल बोंिे, सिवश्री. िाहुल जगताप, िाहुल मोटे, चांद्रिीप निके, 
िॉ. भािती लव्हेकि, सिवश्री. सांजय केळकि, बळीिाम रसिसकि, सांजय पोतनीस, 
सिा सििणकि, प्रकाश सिेु, रहतेंद्र ठाकूि, रक्षतीज ठाकूि, िॉ. िाहूल पाटील, 
सिवश्री. बाळासाहेब पाटील, सरेुश लाड, भास्कर जाधव, चिपक िव्हाण, हनमंुत 
डोळस, श्रीमती चिपीका िव्हाण, प्रा.िषा गायकिाि, श्रीमती रनमवला गारित, 
िॉ.सांतोष टािफे, सिवश्री. डी.एस.अचहरे, अचमन पटेल, कुणाल पाटील, मो.आिीफ 
नरसम खान, िॉ.सतीश पाटील, सिवश्री. तकुािाम काते, अरनल बाबि, अशोक 
पाटील, ॲि. गौतम चाबकुस्िाि, ॲि. िामचांद्र अिसिे, श्री.अब ू आिमी, 
सिवश्रीमती तपृ्ती सािांत, अरमता चव्हाण, सिवश्री. सिेुश गोिे, गणपत गायकिाि, 
रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्त्िाच्या बाबीकिे मरहला ि बालरिकास 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
   
       "राज्यातील ववववध भागांमध्ये कुपोर्षणाची असलेली गंभीर समस्या, गत वर्षथभरात 
कुपोर्षणामुळे सुमारे १८ हजार बालकांचा झालेला मृत्यु, माहे एविल ते ऑगस्ट, २०१६ या 
कालावधीत सुमारे ८ हजार नवजात बालकांचा कुपोर्षणामुळे झालेला मृत्यु, मा.राज्यपाल 
महोदयांनी वदनांक १४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी आयोवजत केलेल्या बैठकीत वनदेश देऊनही 
त्याची शासनातफे अंमलबजावणी न होणे, डीएचआयएस - २ च्या अहवालावरुन राज्यात 
अभथक मृत्यूदर ४० पेक्षाही जास्त असणाऱ्या दहा तालुकयांमध्ये धारणी व वचखलदरा 
तालुकयाचा असलेला समावेश, तसेच राष्ट्रीय कुटंुब कल्याण आरोग्य सवेक्षणामध्ये 
राज्यातील पाच वर्षाखालील ३६ टकके मुलांचे वजन व उंची वववहत वनदेशांकापेक्षा कमी 
असल्याचे वनदशथनास येणे, राज्यातील बालमृत्युबाबत राष्ट्रीय मानवावधकार आयोगाने 
वदनांक १४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी शासनास नोटीस बजावून केलेली ववचारणा, राज्यातील 
नवजात अभथके, एक ते सहा वयोगटातील बालके, स्तनदा माता, वकशोरवयीन मुली 
इत्यादींसाठींच्या ववववध योजनांमध्ये कोटयवधी रुपयांची तरतूद करण्यात येऊनही त्याचा 
ित्यक्षात लाभ न वमळणे, त्यामुळे बालकांचे कुपोर्षणामुळे होणारे मृत्यु रोखण्यासाठी पोर्षण 
आहार योजना अवधक काटेकोर व िभावीपणे राबवून तसेच बालकांच्या आरोग्य ववर्षयक 
तपासण्या करुन और्षधोपचार पुरववण्यासाठी शासनाने करावयाची कायथवाही व शासनाची 
भूवमका." 
 

  (२) सिवश्री. रहतेंद्र ठाकूि, रक्षतीज ठाकूि, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक 
महत्त्िाच्या बाबीकिे परििहन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
       "ठाणे वजल्यासाठी स्र्ापन झालेल्या वसई उप िादेवशक पवरवहन कायालयाची 
भाईंदर ते तलासरीपयंत असलेली हद्द, वाडा, ववक्रमगड, जव्हार, मोखाडा व तलासरी हे 
संपुणथत: आवदवासीबहुल तालुके ठाणे पवरवहन कायालयाशी संलग्न ठेवल्याने नागवरकांना 
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१५० ते २०० वक.मी. चे अंतर पार करुन ठाणे येर्ील पवरवहन कायालयात जाऊन 
आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुतथता करण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत 
असून त्यांना सोसावा लागणारा आर्षर्क भुदंड, ववरार उप िादेवशक पवरवहन कायालय हे 
मंुबई-अहमदाबाद महामागालगत असल्याने येरे् येणे-जाणे खुप सोईचे असून वसई         
उप िादेवशक (RTO) पवरवहन कायालय ववरार पवरवहन कायालयाशी संलग्न 
करण्याबाबत लोकिवतवनधी यांनी शासनाकडे वनवेदनाव्दारे मागणी करुनही त्याकडे 
शासनाने केलेले दलुथक्ष, पवरणामी नागरीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, वसई उप िादेवशक 
पवरवहन कायालय हे ववरार पवरवहन कायालयाशी संलग्न करण्याबाबत शासनाने 
करावयाची कायथवाही व शासनाची िवतवक्रया." 
 

  (३) सिवश्री. िाधाकृष्ट्ण रिखे पाटील, रिजय ििेट्टीिाि, सरुनल केिाि, अमि काळे, 
अरमत िेशमखु, ॲि. िाहुल कुल, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्त्िाच्या 
बाबीकिे कृषी मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-  
 
     “कृर्षी ववभागाने माहे जुलै-ऑगस्ट, २०१६ मध्ये राज्यात मोवहम राबवून दयु्यम वमश्र 
खतांच्या घेतलेल्या ५४४ नमुन्यापैकी ५४१ नमुन्यांचे कृर्षी आयुकतालयाला िाप्त झालेले 
अहवाल, त्यापैकी ५०८ नमुन्यांचे अहवाल नकारात्मक असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ 
मध्ये वनदशथनास येणे, कें द्र शासनाला वमश्र खत मान्य नसताना राज्य शासनाने दयु्यम वमश्र 
खत कारखान्यांना वदलेले परवाने, दजाहीन खत शेतकऱ्यांना ववकून खत कंपन्यांनी केलेली 
फसवणुक यािकरणी जबाबदार असणाऱ्या कृर्षी आयुकतालयाच्या गुणवत्ता वनयंत्रण 
ववभागातील ववरष्ट्ठ अवधकाऱ्यांची चौकशी करुन कारवाई करण्याची आवश्यकता, वमश्र 
खत वनर्षमतीची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी कृर्षी तज््ांकडून होत असलेली मागणी, 
याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा यांनी शासनास वदनांक १५ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी 
पत्राद्वारे संबंवधतांवर कारवाई करण्याची केलेली मागणी, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायथवाही व शासनाची िवतवक्रया.” 

    
 

सात : शासकीय रिधेयके : 
 

 

  (अ) पिु:स्िापनािव :- 
 

 

    सन २०१६ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ५० – महाराष्ट्र आधार (ववत्तीय व 
इतर अर्थसहाय्य, लाभ आवण सेवा यांचे लवययत ववतरण) ववधेयक, २०१६. 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (ब) चवधानसभेने संमत केलेले चवधेयक महाराष्ट्र चवधानसभा चनयमातील चनयम 
१४१(१) अन्वये सभागहृाने पनु्हा संमत करणे :- 
 

   (१) सन २०१६ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक २६ - महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण 
महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपंचायती व औद्योवगक नगरी (सुधारणा) ववधेयक, 
२०१६. 
 

   (२) सन २०१६ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक २७ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१६. 
 

   (३) सन २०१६ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र महानगर िदेश ववकास 
िावधकरण ववधेयक, २०१६. 
 

   (४) सन २०१६ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक २५ - महाराष्ट्र जलसंपत्ती वनयमन 
िावधकरण (सुधारणा) ववधेयक, २०१६. 
 

   (५) सन २०१६ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक २८ – मंुबई महानगरपावलका 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१६. 

     
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (क) रिधानपरिषिेने सांमत केल्याप्रमाणे रिचाि, खांिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 

 

      सन २०१६ चे ववधानपवरर्षद ववधेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र स्र्ावनक िावधकरण 
सदस्य अनहथता (सुधारणा) ववधेयक, २०१६. 

    चवधेयक संयकु्त सचमतीकडे पाठचवण्याबाबत श्री.हषविधवन सपकाळ, प्रा.िीिेंद्र 
जगताप, चव.स.स. यांिा प्रस्ताव :- 
 
      "सन २०१६ चे ववधानपवरर्षद ववधेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र स्र्ावनक 
िावधकरण सदस्य अनहथता (सुधारणा) ववधेयक, २०१६ विधानपविषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्याििील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन विचािार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
     

 

  (गरुुिाि, चिनांक ८ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 
 

आठ : ॲड. आचशष शेलार, श्री. सचुनल प्रभ,ू डॉ. संजय कुटे, िॉ. संजय रायमलुकर, सिवश्री. 
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सरेुश हाळवणकर, सभुाष साबणे, उन्मेश पाटील, संचिपान भमुरे, श्रीमती मंिा म्हाते्र, 
डॉ. शचशकांत खेडेकर, सिवश्री. शंभरूाज िेसाई, सत्यरजत पाटील, सरुनल शशिे, हेमंत 
पाटील, डॉ. राहुल पाटील, सिवश्री. हषषवधषन जाधव, रकशोि पाटील, अरनल किम, 
चव.स.स यांिा म.चव.स. चनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्ति) :- 
 

 
 

"राज्यामध्ये बहुसांख्येने असणाऱ्या मिाठा समाजाची अनेक िषापासून आिक्षणाची 
मागणी असणे, पिांतु या मागणीकडे सातत्याने दलुथक्ष होणे, मिाठा समाजाला १६ टक्के आिक्षण 
देण्याच्या वनणथयाला उच्च न्यायालयात स्र्वगती वमळणे, उच्च न्यायालयात मिाठा आिक्षणाची 
बाजू भक्कमपणे माांडण्यासाठी पुिािे ि साांख्ख्यकी मावहती गोळा किण्यासाठी मिाठा आिक्षण 
सवमती गठीत किणे, राज्यातील अनेक वजल्हयात मिाठा समाजाचे प्रचांड शाांततापूणथ, 
वशस्तबध्द, मूक क्रातंी मोचे वनघणे, प्रसर्ावपत मिाठा नेतृत्िाकडून झालेल्या 
अन्यायावििोधातील आपल्या भािना मोच्यातून व्यक्त होणे, िाज्य शासनाने आर्थर्कदृष्टया 
दबुथल मागास िगाची उत्पन्न मयादा ६ लाखापयंत िाढविली असणे,तसेच सिथ आर्थर्क दबुथल 
घटकाांसाठी छत्रपती शाहू महािाज वशक्षण शुल्क प्रवतपूतती  योजना ि डॉ. पांजाबिाि देखमुख 
िसतीगृह वनिाह भत्ता योजना सुरु किणे, कोपडती  प्रकिणातील अत्याचाि लक्षात घेता सदि 
प्रकिण जलदगती न्यायालयात चालिून वपडीत मवहलेला न्याय देण्याचा प्रयत्न किणे, मिाठा 
समाजाच्या भािना लक्षात घेऊन शासनाने सुरु केलेल्या योजना ि त्याििील जनतेची असणािी 
प्रवतविया विचािात घेण्यात यािी." 

 
 

  (गरुुिाि, चिनांक ८ रिसेंबि, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 
 

नऊ : सवषश्री. पथृ्वीराज िव्हाण, अचजत पवार, मो.आचरफ नसीम खान, जयंत पाटील, चवजय 
वडेट्टीवार, राजेश टोपे, डॉ.पतंगराव किम, सवषश्री.शचशकांत शशिे, जयित्त क्षीरसागर, 
गोपालिास अग्रवाल, चजतेंद्र आव्हाड, प्रा. िीिेंद्र जगताप, ॲड.के.सी.पाडवी, श्री.अब्िलु 
सत्तार, प्रा.वषा गायकवाड, सवषश्री.अमीन पटेल, चनतेश राणे, ॲड. यशोमती ठाकूर, 
सवषश्री. डी.पी.सावंत, अमर काळे, भास्कर जाधव, राहुल मोटे, चिलीप सोपल, सचुनल 
केिार, कालीिास कोळंबकर, श्रीमती चिचपका िव्हाण, श्री.बाळासाहेब पाटील, श्रीमती 
चनमषला गावीत, श्री.जयकुमार गोरे, श्रीमती अचमता िव्हाण, सवषश्री.मधकुरराव िव्हाण, 
वसंतराव िव्हाण, राणा जगचजतशसह पाटील, डॉ.संतोष टारफे, सवषश्री.संग्राम थोपटे, 
बाळासाहेब थोरात, अचमत िेशमखु, काचशराम पावरा, कुणाल पाटील, राहुल बोंदे्र, 
भारत भालके, त्र्यंबक चभसे, शेख आचसफ शेख रचशि, श्रीमती.प्रचणती शशिे, 
सवषश्री.अस्लम शेख, हषषवधषन सपकाळ, चव.स.स यांिा म.चव.स. चनयम २९३ अन्वये 
प्रस्ताव (मांत्र्याांचे उत्ति) :- 
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" राज्यात मराठा, धनगर, मुस्लीम, ललगायत, कोळी तसेच इतर मागास िवगाने नोकरी, 
शैक्षवणक आरक्षण व इतर सुववधा िाप्त व्हाव्यात म्हणून गेली वर्षथभर राज्यभर काढलेले मुक 
मोचे व शांततापूणथ मागाने केलेली आंदोलने, राणे सवमतीने मराठा समाजाला २० टकके 
आरक्षण देण्याची केलेली वशफारस, घटनेनुसार ५० टककयाच्या वर आरक्षण देता येत नसले 
तरी तावमळनाडू राज्याने ६९ टकके पयंत आरक्षणाबाबत केलेले सव्हेक्षण सवोच्च न्यायालयाने 
ववचारात घेणे, त्या अनुरं्षगाने न्यायालयात बाजू मांडण्याऐवजी मराठा आरक्षणाबाबत 
न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यात मुदतवाढ मागून शासनाने केलेली चालढकल, 
वनवडणुकीपूवी शासनाने मराठा, मुस्लीम व धनगर समाजाला वदलेले आश्वासन पाळण्यात न 
आल् यामुळे समाजात शासनािती वनमाण झालेला तीर अ असंतोर्ष, राज्यात मुस्लीम समाजाची 
आर्षर्क स्स्र्ती दयनीय असुन मुस्लीमांचे शासकीय नोकऱ्यांमधील केवळ दीड टकका 
असलेले िमाण, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत यावचका दाखल करण्यात आली असता 
मुस्लीम मागास जातींना ५ टकके शैक्षवणक आरक्षण कायम ठेवण्याचे न्यायालयाने वदलेले 
आदेश, याबाबत त्वरीत वनणथय घेण्याबाबतचे आश्वासन देऊन दोन वर्षथ होऊनही अद्याप 
वनणथय िलंवबत असणे, मराठा, मुस्लीम, धनगर इ. समाजाने शांततेने मुक मोचे काढून इतर 
समाजाच्या आरक्षणाला धकका न लावता केलेली आरक्षणाची मागणी करुन घालून वदलेला 
आदशथ, यासंदभात शासनाने दाखववलेली उदासीनता व वेळकाढूपणा, पवरणामी मराठा, धनगर, 
मुस्लीम समाजामध्ये वनमाण झालेला तीर अ असंतोर्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कायथवाही व 
शासनाची िवतवक्रया ववचारात घेण्यात यावी." 

   
 

  अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेरिे २ १/२ तास) 
 

िहा : अशासकीय चवधेयके :- 
 

  परु:स्थापनाथष : 

   (१) सन २०१६ चे वव.स.वव. क्रमांक ३३ - मंुबई महानगरपावलका (सुधारणा) ववधेयक, 
२०१६ - श्री.मांगलप्रभात लोढा, रि.स.स. याांचे. 
 

   (२) सन २०१६ चे वव.स.वव. क्रमांक ३६ - कंत्राटी कामगार (वनयमन व वनमुथलन) 
(महाराष्ट्र सुधारणा) ववधेयक, २०१६ - ॲि.पिाग अळिणी, रि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०१६ चे वव.स.वव. क्रमांक ४२ - महाराष्ट्र िकल्पबावधत व्यकतींचे पुनवथसन 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१६ - श्री. मनोहि भोईि, रि.स.स. याांचे. 
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   (४) सन २०१६ चे वव.स.वव. क्रमांक ४३ - महाराष्ट्र लैंवगक गुन्हयांना िवृत्त करणा-या 
जावहराती व जावहरात-फलक लावण्यास िवतबंध करण्याबाबत ववधेयक, २०१६ - 
श्री. हषविधवन सपकाळ, रि.स.स. याांचे. 
 

   (५) सन २०१६ चे वव.स.वव. क्रमांक ४५ - महाराष्ट्र िकल्पबावधत व्यकतींचे पुनवथसन 
(दसुरी सुधारणा) ववधेयक, २०१६ - श्री. मनोहि भोईि, रि.स.स. याांचे. 

     

 

अकिा : अशासकीय ठराव (म.चव.स. चनयम १०६ अन्वये) :- 
 

 
 
 
 
 

    (रिनाांक ५ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िाखरिण्यात 
आलेले तिारप, पढेु ढकलण्यात आलेले अशासकीय ठिाि क्र १ ते ६) 
 

   (१) श्री. सिेुश भोळे, रि.स.स याांचा ठिाि क्र.३४३ 
 

         "राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय िशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत्सम ववववध 
स्पधा परीक्षांमध्ये उत्तीणथ होणाऱ्या ववद्यार्थ्यांमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यातील 
ववद्यार्थ्यांचे अत्यल्प िमाण लक्षात घेता हे िमाण वाढववण्यासाठी व उमेदवारांची अद्ययावत 
पध्दतीने व योग्य िकारे पूवथतयारी करुन घेण्यासाठी राज्यातील ित्येक वजल्हयात वकमान एक 
िवशक्षण कें द्र स्र्ापन करण्याच्या दृष्ट्टीने आवश्यक ती उपाययोजना करावी, अशी वशफारस ही 
ववधानसभा शासनास करीत आहे." 
 

   (२) श्री. मांगलप्रभात लोढा, रि.स.स याांचा ठिाि क्र.२३     
 

        "मंुबई गृहवनमाण व के्षत्रववकास मंडळाच्या अकायथक्षमतेमुळे जुन्या व मोडकळीस 
आलेल्या इमारतींची वेळीच दरुुस्ती होत नसल्याने ऐन पावसाळ्यात इमारती कोसळून वजवीत 
व ववत्तहानी होण्याचे वाढत असलेले िमाण, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची 
योग्यवरत्या पाहणी न करणे, तसेच इमारतींच्या पुनरथचनेची खोळंबलेली अनेक कामे, त्यातून 
मोठ्या िमाणात होत असलेला भ्रष्ट्टाचार, त्यामुळे रवहवाशांत पसरलेला तीर अ असंतोर्ष, या 
संदभात साकल्याने ववचार करून त्यावर पवरणामकारक उपाययोजना सुचववण्यासाठी 
ववधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची एक संयुकत सवमती नेमण्यात यावी, अशी 
वशफारस ही ववधानसभा शासनास करीत आहे."  
 

 

   (३) श्री. धनाजी अरहिे, रि.स.स याांचा ठिाि क्र.२८३ 
 

       "तालुकयातील सवथ शासकीय कायालये एकाच िशासकीय इमारतीत असावीत, 
जेणेकरुन तालुक याच् या वठकाणी येणा-या ग्रामीण भागातील जनतेला त् यांच् या कामासाठी 
वेगवेगळया कायालयात जाण् यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही तसेच आर्षर्क भुदंड 
सोसावा लागणार नाही, यासाठी शासनाने योजनाबध् द कायथक्रम आखून त् याची त् ववरत 
अंमलबजावणी करावी, अशी वशफारस ही ववधानसभा शासनास करीत आहे.''  
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   (४) श्री.मनोहि भोईि, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २ 
 

       "ठाणे, रत्नावगरी, रायगड व लसधुदगुथ या वजल्यांच्या वकनारपट्टीवरील अनेक गावांच्या 
संरक्षणासाठी बांधण्यात आलेले धूप िवतबंधक बंधारे दरवर्षी अनेक वेळा फुटल्यामुळे समुद्राचे 
खारेपाणी शेतजवमनीत वशरून मालमते्तचे, झाडांचे व शेतीचे सतत होणारे नुकसान, 
वदवसेंवदवस समुद्राच्या आक्रमणाची वाढती तीर अता व पवरणामी लोकांच्या मालमते्तचे मोठ्या 
िमाणात होत असलेले नुकसान लक्षात घेता समुद्राच्या वाढत्या अवतक्रमणाचा गंभीर 
स्वरूपाचा धोका वनमाण होवू नये यासाठी शासनाने या चारही वजल्यातील गावांच्या 
संरक्षणासाठी वनयोजनबद्ध व कालबद्ध कायथक्रम आखून त्याची त्ववरत अंमलबजावणी करावी, 
अशी वशफारस ही ववधानसभा शासनास करीत आहे." 
 

   (५) श्री.रिलीप िळसे-पाटील, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ३४४ 
 

       "शेतीची नावपकी, अवतवृष्ट्टी, जलिकोप, दबुार पेरणी, वतबार पेरणी, ओला व कोरडा 
दषु्ट्काळ असा असूनही पीक ववमा नुकसान भरपाईपासून आणेवारी व उंबरठा उत्पन्नाच्या 
जाचक वनकर्षामुळे शेतकरी वंवचत राहत असणे, याला शंभर वर्षथ जुनी विटीशकालीन 
आणेवारी उंबरठा काढण्याचे वनकर्ष कारणीभूत असल्याने त्यात बदल करुन सुधावरत 
आणेवारी व उंबरठा काढण्याचे वनकर्ष तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे 
आग्रही भूवमका घ्यावी, अशी वशफारस ही ववधानसभा शासनास करीत आहे."  
 

   (६) श्री.सभुाष पाटील, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ६ 
 

       “कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नावगरी व लसधुदगुथ वजल्हयातील वरकस जवमनी 
पाण्याखाली आणण्यासाठी तसेच मंुबइथच्या वाढत्या लोकसंयेयेच्या अनुरं्षगाने त्याचिमाणे 
शहरीकरणाच्या ववकासाच्यादृष्ट्टीने पाण्याची वनमाण होत असलेली समस्या सोडववण्यासाठी 
कोयना धरणाचे वीज वनर्षमतीनंतर ववशष्ट्ठ नदीच्या (ता.वचपळूण, वज.रत्नावगरी) पात्रातून वाया 
जाणारे पाणी कोकणातील वजल्हयांना तसेच मंुबइथसह ठाणे व नवी मंुबइथ या 
महानगरपावलकांच्या पाण्याची समस्या, दषु्ट्काळ दरू करण्याच्या दषॄ्ट्टीने शासनाने वचपळूण 
तालुकयातील ववशष्ट्ठ नदीतील पाणी परशुराम घाटाच्या पायर्थ्यापासून उचलून (वलफ्टटग) 
वनसगाच्या गुरूत्वाकर्षथणाच्या शकतीने पूणथ कोकण ववभागाला पुरववण्याकवरता शासनाने एक 
खास कालबद्ध कायथक्रम आखून त्याची त्वरेने युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करावी, अशी 
वशफारस ही ववधानसभा शासनास करीत आहे.” 

     

 
रिधान भिन, 
नागपूर, 
वदनांक : ८ वडसेंबर, २०१६ 

िॉ. अनांत कळसे, 
िधान सवचव, 

 महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 


