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महािाष्ट्रमहािाष्ट्र  रिधानपरिषदरिधानपरिषद  

  रदिसाच्यारदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम    

मंगळमंगळिाििाि,,  रदनांकरदनांक  १३१३  रिसेंबि,रिसेंबि,  २०१६२०१६  

((दपुािी दपुािी ११२२..००००  िाजिाजताता)) 
  
  

एक : प्रश्नोत्तिे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोि ठेिणे. 

  (१) उच्च ि तंत्र रिक्षण 
मंत्री 

: "सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर याांचा सन २०१४-
२०१५ या िर्षाचा अकरािा िार्षर्षक अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेितील. 

  (२) उद्योग मंत्री : "महाराष्ट्र औद्योगिक गिकास महामंडळाच्या 
अग्निशमि सेिेतील कममचाऱयाचं्या सेिा ककिा 
कममचाऱयाचं्या िोकरीस महाराष्ट्र अत्यािश्यक 
सेिा पगररक्षा अगिगियम, २०११ कलम (२) च्या 
खंड (क) उप खंड (६) मिील तरतुदीिुसार 
अत्यािश्यक सेिा म्हणूि जागहर केल्याबाबत 
प्रगसध्द करण्यात आलेली अगिसूचिा क्र. 
आयडीसी-२०१५/प्र.क्र.२६७(एक)/उद्योि - १४ 
गदिांगकत १८ ऑक्टोबर, २०१६" सभागृहासमोर 
ठेितील. 

  (३) सामारजक न्याय मंत्री 
 

: "महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगीय वित्त आवि 

विकास महामांडळ मयावित" ि उपकां पनी 
"शामराि पेजे कोकि इतर मागासिगग आर्षिक 

विकास महामांडळ मयावित" याांचे सन २०१४-
२०१५ या िर्षाचे िार्षर्षक अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

तीन : "लोकलेखा सरमतीचा "चौदािा" ि "पंधिािा" अहिाल सादि किणे." 
चाि : (क) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – असल्यास. 
  (ख) म.रि.प.रनयम ९३ अन्िये सचूनांची रनिेदने – असल्यास. 

पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) - 
  (१) (िकु्रिाि, रदनांक ९ डिसेंबर, २०१६ िोजीच्या रदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दिशरिण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  
   सर्वश्री. संजय दत्त, हेमांत टकले, धनांजय म ांडे, नरेंद्र पाटील, अॅड. वनरांजन 



   असधुारित प्रत 
 

डािखरे, श्री. वकरि पािसकर, श्रीमती विद्या चव्हाि, सिमश्री. रामराि 
िडक ते, अशोक ऊर्ग  भाई जगताप, शरि रिवपसे, रि.प.स. प ढील 
तातडीच्या ि सािगजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "म ांबईतील र्ोटग येिील बााँम्बे हाऊसमध्ये टाटा सम हाच्या 
स रक्षारक्षकाांनी ‘वमडे डे’ चे ज्येष्ट्ठ र्ोटोग्रार्र अत ल काांबळे, ‘टाइम्स ऑर् 
इांवडया’ चे शाांतक मार आवि ‘वहि स्िान टाइम्स’ चे हरवजत ससह या 
िृत्तपत्रकार छायावचत्राकाराांना मारहाि केल्याचा प्रकार वििाकं ४ नोव्हेंबर, 
२०१६ च्यास मारास उजेडात येिे राज्यातील पत्रकाराांिरील िाढते हल्ले, 
पत्रकाराांिर खोटे ग न्हे िाखल करुन वहतसांबांवधयाांकडून त्तयाांची म स्कटिाबी 
करण्याचा सातत्तयाने होत असलेला प्रयत्तन आवि ज्येष्ट्ठ पत्रकाराांना पेन्शन 
िेण्यास शासनाकडून होत असलेली टाळाटाळ याम ळे विनाांक २ ऑक्टोबर, 
२०१६ रोजी पत्रकाराांतरे् राज्यभर मूक मोचा काढण्यात येिे, राज्यात 
पत्रकाराांिर हल्ला ि धक्काब की करण्याचे प्रकार िाढत असून मागील काही 
अवधिेशनात यासांिभात प्रश्न उपस्स्ित केला असता पत्रकाराांिर होिारे हल्ले 
ि त्तयाांच्या इतर विविध मागण्या तातडीने सोडविण्यात येतील असे आश्िासन 
शासनाने विलेले असिे, परांत  सिर आश्िासनाची अांमलबजाििी करण्यात 
शासनाला येत असलेले अपयश, पत्रकाराांना हक्काचे घर वमळािे, सांरक्षि 
वमळािे, विमा योजना लागू करािी अशा विविध मागण्या प्रलांवबत असिे, 
पत्रकार राज्यात जनजागृतीची महत्तिाची भूवमका बजाित असताना जीि 
धोक्यात घालत असिे, त्तयाांच्या सांरक्षिाकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य 
ि लगक्ष, त्तयाम ळे पत्रकाराांमध्ये शासिाबाबत तीव्र असांतोर्ष वनमाि होिे, 
शासनाने महाराष्ट्रातील पत्रकाराांना हक्काांचे घर वमळािे, सांरक्षि वमळािे, 
विमा योजना लागू करािी याबाबत तातडीने वनिगय घेऊन पत्रकाराांच्या 
समस्या सोडविण्यासाठी कराियाची कायगिाही ि शासनाची प्रवतविया." 

  (२) सिशश्री. नािायण िाणे, सांजय ित्त, हेमांत टकले, धनांजय म ांडे, नरेंद्र पाटील, 
अॅड. वनरांजन डािखरे, श्री. वकरि पािसकर, श्रीमती विद्या चव्हाि, सिगश्री. 
रामराि िडक ते, अशोक ऊर्ग  भाई जगताप, शरि रिवपसे, रामहरी रुपनिर, 
प्रा. जोगेन्द्र किाडे, श्री. जनािगन चाांिरूकर रि.प.स. प ढील तातडीच्या ि 
सािगजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   अहमिनगर वजल्यातील कोपडी येिील बलात्तकाराच्या घटनेचे पडसाि 
सांपूिग महाराष्ट्रात पसरले असतानाच नगर ताल क्यात (वज.अहमिनगर) येिे 
प न्हा एकिा िाकोडी गािात विनाांक ३० सप्टेंबर, २०१६ रोजी ि पारी शेळ्या 
चारण्यास जािाऱ्या म लीिर लखन काांबळे ि त्तयाचा सािीिार याांनी शेतात 
नेऊन बलात्तकार केल्याची उघडकीस आलेली भयांकर घटना, याबाबत 
पोलीस ठाण्यात ग न्हा िाखल करण्यात येऊनही कारिाई न होिे, वजल्यात 
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गेल्या िोन मवहन्यात तब्बल ५ बलात्तकाराच्या घटना घडलेल्या असिे, याम ळे 
या वजल्यातील कायिा ि स व्यिस्िा वििसेंवििस ढासळत असल्याचे 
वनिशगनास येऊनही ग न्हेगाराांिर कारिाई करण्यास पोलीसाांचे होत असलेले 
ि लगक्ष, तसेच म ांबईतील अांधेरी भागातील आांबोली पवरसरात एका वििावहत 
मवहलेिर विनाांक १ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी सामूवहक बलात्तकार केल्याची 
घटना घडिे, सिरील घटना ताजी असतानाच एका गवतमांि म लीचे अपहरि 
करुन बलात्तकार करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना मालाड मािे 
पवरसरात विनाांक ३ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी घडिे, मािे पवरसरातील अनेक 
लॉज आवि कॉटेजमध्ये अश्लील चाळे चालत असल्याची स्िावनकाांद्वारे 
तिार करण्यात येिे, या तिारीिरुन  या म लीला कॉटेजमध्ये आठ वििस 
कोंडल्याची बाब उघड होिे, तसेच वििोळी येिील पाकग साईट पवरसरात िोन 
िर्षीय म लीिर विकृत नराधमाने बलात्तकार केल्याचा प्रकार समोर आलेला 
असिे, तसेच नागपूर येिे वनरी सांस्िेतील एका सेिावनिृत्त िैज्ञावनकाने ित्तक 
घेतलेल्या तीन अल्पियीन म लीचे एका व्यक्तीने लैंवगक शोर्षि केले 
असल्याचे माहे ऑगस्ट, २०१६ िरम्यान वनिशगनास येिे, यावशिाय 
नागपूरमधील कोंढाळी येिील एका अल्पसांख्याक समाजातील एका म लीला 
एका वििाहीत व्यक्तीने रू्स लािून पळविले ि तीन वििस डाांबून ठेऊन 
लैंवगक शोर्षि केल्याचे उघड होिे, तसेच िधा वजल्यातील गोप री येिील 
शासकीय वनरीक्षिगृह ि बालस धारगृहातील िोन अल्पियीन म लाांचे 
काळजीिाहकाने लैंवगक शोर्षि केल्याचा सांतापजनक ि विकृत प्रकार 
उघडकीस आला असिे, असे ग न्हे पोलीस ठाण्यात ग न्हा िाखल करुनही 
ग न्हेगाराांिर कोितीच कडक कारिाई होत नसिे, राज्यात िररोज मवहला ि 
अल्पियीन म लींिर लैंवगक अत्तयाचार होत असतानाही याकडे शासनाचे होत 
असलेले अक्षम्य ि लगक्ष, पवरिामी जनमानसात वनमाि झालेला तीव्र असांतोर्ष 
ि सांतापाची भािना, त्तयाम ळे शासनाने मवहला ि बालकाांिरील लैंवगक 
अत्तयाचार रोखण्याबाबत कराियाची तातडीची कायगिाही ि शासनाची 
प्रवतविया. 

  (३) श्री. िविद्र फाटक, रि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािगजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "ठािे महानगरपावलका के्षत्रातील कोपरी ३६, कळिा १७५, 
लोकमान्यनगर-सािरकरनगर ७८, मावजिडा ७६, प्रभाग ि.६३, ६४ ि ६५ 
मध्ये ८१० म ांब्रा ५२०, नौपाडा २६९, उिळसर ११२, ितगकनगर ११२ ि 
िागळे १३९ या प्रमािे प्रभागान सार सव्हे करून एकूि २५४३ धोकािायक ि 
अवतधोकािायक इमारती असल्याचा अहिाल ठािे महानगरपावलकेमारं्त 
शासनास सािर करण्यात येिे, ठािे महानगरपावलकेतरे् सिर जीिग 
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इमारतीत राहिाऱ्या रवहिाश्याांना इमारती खाली करण्याच्या नोटीसा िेण्यात 
येिे, अन्य वठकािी राहण्याची सोय नसल्याने सिर जीिग इमारतीत राहिारे 
लाखो लोक जीि म ठीत धरून वििस काढत असिे, जीिग झालेल्या काही 
इमारती पािसाळ्यात कोसळून जीवित हानी होिे, धोकािायक इमारतीमधील 
रवहिाश्याांचे प निगसन स रवक्षत वठकािी करण्याची रवहिाश्याांची मागिी 
असिे, ठािे शहरात क्लस्टर योजना शासनाने मांजूर करिे, सिर योजनेची 
ठािे शहरात अद्यापही अांमलबजाििी न होिे, अांमलबजाििीस विलांब होत 
असल्याने जनतेत पसरलेला असांतोर्ष, क्लस्टर योजना त्तिरीत अांमलात 
आिण्याची आिश्यकता, शासनाने यासांिभात कराियाची कायगिाही 
शासनाची भूवमका ि प्रवतविया." 

  (४) सिशश्री. हेमंत टकले, धनांजय म ांडे, नरेंद्र पाटील, अॅड. वनरांजन डािखरे,श्री. 
वकरि पािसकर, श्रीमती विद्या चव्हाि, सिगश्री. रामराि िडक ते, स वनल 
तटकरे, सवतश चव्हाि, प्रकाश गजवभये, ख्िाजा बेग, आनांि ठाकूर, 
ॲड.राह ल नािेकर, रि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािगजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मदत ि पनुिशसन मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यात विशेर्षत: वििभात कापूस, सोयाबीन नांतर वििभातले ि सरे 
पीक ज्िारी, ही वपके काढिीच्या हांगामात माहे सप्टेंबर िरम्यान आलेल्या 
परतीच्या पािसाम ळे ज्िारी वपकाांिर विपवरत पवरिाम होऊन ती काळी पडिे, 
तसेच सोयाबीन आवि ज्िारी वपकाांचा िर वनत्तयाने घसरत चालल्याने 
शेतकऱ्याांची होत असलेली आर्षिक हानी, ज्िारीचा रांग काळा पडल्याम ळे 
तसेच सोयाबीनचा रांग वहरिा ताांबडा झाल्याम ळे शेतकऱ्याांना कमी भािात 
विकािे लागिे, शेतकऱ्याांना उत्तपािना एिढा खचग स ध्िा न वमळिे, त्तयाम ळे 
त्तयाांच्यात पसरलेले सचतेचे िातािरि, याबाबत सव्हे करुन मित िेण्याची 
आिश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली िा करण्यात येत असलेली 
कायगिाही ि शासनाची प्रवतविया." 

  (५) श्री. सरुनल तटकिे, रि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािगजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे सािशजरनक बांधकाम (सािशजरनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे 
लक्ष िेधतील :- 

   "रोहा हे रायगड वजल्यातील एक प्रम ख शहर असिे, 
औद्योवगकीकरि ि नागरीकरिाम ळे शहरामध्ये वििसेंवििस लोकसांख्या 
िाढत असिे, रोहा-अष्ट्टमी नगरपवरर्षिेस विडशे िर्षग पूिग झालेली असिे, 
िाढीि शहरीकरिाम ळे रोहा ि अष्ट्टमी िरम्यान क ां डवलका निीिर 
सािगजवनक बाांधकाम विभागामार्ग त पूलाचे बाांधकाम स रु असिे, सिरचा 
पूल हा राज्य मागग ि. ९३ िरील महत्तिाचा पूल असिे, सद्य:स्स्ितीत रोहा ि 
अष्ट्टमी याांना जोडिाऱ्या ज न्या पूलािरुन िाहतूक स रु असिे, सिरचा ज ना 
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पूलही वजिािस्िेत असिे, महाड सारख्या ि घगटनेनांतर स ध्िा शासनाने या 
पूलाच्या ि रुस्तीकडे लक्ष न िेिे ि निीन पूलाचे बाांधकाम अधगिट ठेििे, 
निीन पूलाच्या िोन्ही बाजूच्या जोडिी राहील्याने सिरचा पूल िाहत कीसाठी 
उपयोगात न येिे, सांबांवधत कां त्राटिाराने या बाबतीत अक्षम्य ि लगक्ष केल्यानेच 
सिरचा पूल िाहत कीसाठी उपलब्ध होत नसिे, ज लै-ऑगस्ट २०१६ िरम्यान 
झालेल्या अवतिृष्ट्टीचा अिेळी पािसाने रोहा ि अष्ट्टमीचा त टलेला सांपकग , या 
पाश्िगभूमीिर स्िावनक नागरीकाांनी निीन पूल त्तिरीत स रु होण्याविर्षयी 
िेळोिेळी केलेली मागिी या कडे शासनाने केलेले अक्षम्य ि लगक्ष, त्तयाम ळे 
स्िावनकाांमध्ये पसरलेला प्रचांड असांतोर्ष, या गांभीर बाबीकडे शासनाने केलेले 
अक्षम्य ि लगक्ष, याबाबत शासनाने कराियाची त्तिरीत कायगिाही ि 
उपाययोजना." 

  (६) सर्वश्री. अमिवसह पंरित, धनांजय म ांडे, स वनल तटकरे, सवतश चव्हाि, 
जयिांतराि जाधि, रि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािगजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे कृषी मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "रासायवनक कीड नाशकाप्रती प्रवतकार शक्ती विकवसत होण्याच्या 
वकडीमधील नैसर्षगक ग िधमाम ळे बी.टी.कपाशी मध्ये बोंड अळी आवि इतर 
रोगाांचा मोठ्या प्रमािािर प्राि भाि होिे, बी.टी. कपाशीच्या वबयाण्यामधील 
डेल्टा इांडो टोक्झीन या विर्षाबद्दल वकडीमध्ये प्रवतकार क्षमता िाढल्याम ळे 
त्तयािर अनेक रोगाांचा प्राि भाि होिे, बी.टी.वबयािे खरेिी करताना या 
वपकािर रोग पडिार नाहीत असे गृहीत धरून शेतकरी अवधकची सकमत 
मोजून महागडे वबयािे खरेिी करीत असिे, सांबवधत सांशोधनाच्या पेटेंटसाठी 
शेतकऱ्याांच्या वखशातून पैसा जािे, अशा वपकाांिर रोगाांचा प्राि भाि 
िाढल्याम ळे शेतकऱ्याांचे कोट्यिधी रुपयाांचे आर्षिक न कसान होिे, याम ळे 
ि ष्ट्काळग्रस्त शेतकरी अवधकच आर्षिक सांकटात सापडिे, राज्यात बी.टी. 
वबयािाांच्या स धावरत िाि वनर्षमतीसाठी सांशोधनाची गरज वनमाि होिे, कृर्षी 
विद्यापीठ आवि कृर्षी सांशोधन कें द्राकडून अशा वबयाण्याांच्या सांशोधनासाठी 
कोितीही कायगिाही न होिे, याम ळे शेतकऱ्याांचे आर्षिक न कसान होत 
असिे, शेतकऱ्याांना िाजिी िारात अत्तयाध वनक सांशोवधत िाि उपलब्ध 
करण्याची मागिी लोकप्रतीवनसधनी शासनाकडे करिे, या मागिीकडे 
शासनाने केलेले अक्षम्य ि लगक्ष, याम ळे शेतकऱ्याांमध्ये पसरलेला शासन 
विरोधी तीव्र असांतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची तातडीची कायगिाही 
आवि शासन प्रवतविया." 

  (७) प्रा. अरनल सोले, सिमश्री. वमतेश भाांगवडया, वगरीशचांद्र व्यास, रि.प.स. 
प ढील तातडीच्या ि सािगजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे ऊजा मंत्रयांचे लक्ष 
िेधतील :- 
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   "नागपूर शहराला िीज प रिठा करण्याकरीता म.रा.वि.वि. कां पनीने 
(स्पॅन्को) एस.एन.डी.एल. सोबत करार करून सन २०११ पासून शहराला 
िीज प रिठा करण्यात येिे, सिर एस.एन.डी.एल कां पनीबाबत मोठ्या 
प्रमािात ग्राहकाांच्या तिारी प्राप्त होिे, सिर कां पनीने २६६ कोटीची 
ग ांतििूक केल्याचा िािा केला जािे, परांत  प्रत्तयक्षात मात्र ६० कोटींची 
ग ांतििूक असल्याचे उघड होिे, त्तयातच एस.एन.डी.एल कडून नागरीकाांना 
वनकृष्ट्ठ सेिा विली जात असून िीज वमटर िेगाने वर्रत असल्याने ग्राहकाांच्या 
मोठ्या प्रमािात तिारी िाखल होिे, सप्टेंबर, २०१५ च्या अहिालात 
एस.एन.डी.एल. ला िोशी ठरविण्यात येिे, याबाबत मा. पालकमांत्री याांनी १२ 
वर्डरिरील मीटरची तपासिी करून योग्य पध्ितीचे वमटर लािण्याची तांबी 
िेऊनही त्तयात कोितीही स धारिा न होिे, त्तयाम ळे नागपूर शहरात िीज 
ग्राहकाांना आर्षिक भ िंड सोसािा लागत असिे, परांत  सिर एस.एन.डी.एल 
कां पनीिर कोितीही कारिाई केली न जािे, त्तयाम ळे शहरातील नागरीकाांमध्ये 
वनमाि झालेला असांतोर्ष, शासनाचे याकडे होत असलेले ि लगक्ष, शासनाने 
यािर तातडीने कराियाची कायगिाही ि उपाययोजना." 

  (८) सिशश्री. दत्तात्रय सािंत, श्रीकाांत िेशपाांडे, रि.प.स. प ढील तातडीच्या ि 
सािगजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सामारजक न् याय मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील सामावजक न्याय विभागामार्ग त भटक्या विम क्त जमाती 
मध्ये आश्रम शाळा चालविण्यात येिे, या आश्रम शाळाांमधून विद्यािी 
सांख्येअभािी वशक्षक अवतवरक्त ठरिे, या अवतवरक्त वशक्षकाांना काम नाही, 
तर िेतन नाही अशा शासन आिेश वनगगवमत करण्यात आलेल्या, आिेश 
विरोधात आश्रम शाळा सांघटनाांनी उच्च न्यायालयाकडे धाि घेिे, विविध 
आांिोलने, मोचा याांचे आयोजन करिे, मा उच्च न्यायालयाने या अवतवरक्त 
वशक्षकाांना तात्तकाळ िेतन िेण्याचे आिेश शासनास िेिे,या आिेशान्िये 
शासनाने विनाांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी या अवतवरक्त वशक्षकाांचे िेतन 
अिा करण्याचे आिेश िेिे ि त्तयासाठी वनधीची उपलब्धता करिे, त्तया अन्िये 
राज्यातील भटक्या जमाती आश्रम शाळामधील वशक्षकाांचे िकीत िेतन स रु 
करिे, परांत  सोलापूर वजल्यातील समाजकल्याि अवधकारी याांच्या 
उिासीनतेम ळे सोलापूर वजल्यातील आश्रम शाळेतील अवतवरक्त वशक्षकाांचे 
िेतन न होिे, लोकप्रवतसनधीनी ि वशक्षक सांघटनाांनी सांबांवधताांचे िेतन 
होण्यासाठी मागिी करिे, वनधी खचग न झाल्याने शासनाकडून उपलब्ध 
झालेला वनधी ि सरीकडे िापरण्यात येिे, याम ळे वशक्षकाांना आर्षिक 
समस्याांना सामोरे जािे लागिे, यािर शासनाने कराियाची कायगिाही ि 
शासनाची प्रवतविया." 

सहा : म.रि.प. रनयम १०१ - अ अन्िये रििेष उल्लेख - (असल्यास). 
 



   असधुारित प्रत 
 

सात : सन २०१६-२०१७ च्या पिुिणी मागण्यांिि चचा (परहला रदिस.) 
  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिर चचा होईल. 

  १. महसूल, मित ि प निगसन कायग, सािगजवनक बाांधकाम (सािगजवनक उपिम 
िगळून) मांत्री. 

  २. वित्त ि वनयोजन, िने मांत्री. 

  ३. ग्रामविकास, मवहला ि बाल विकास मांत्री. 

  ४. आवििासी विकास मांत्री. 

  ५. कृर्षी, र्लोत्तपािन मांत्री. 

  ६. पयािरि मांत्री. 

  ७. सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य मांत्री. 

  ८. जलसांधारि, राजवशष्ट्टाचार मांत्री. 

  ९. रोजगार हमी योजना, पयगटन मांत्री. 

  १०. सहकार, पिन ि िस्त्रोद्योग मांत्री. 

  ११. पश सांिधगन, ि ग्धविकास ि मत्तस्यविकास मांत्री. 
 

- मध्यंति - 
आठ : िासकीय रिधेयके - 

  (क) रिधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - रिचाि, खंिि: रिचाि ि संमत 
किणे. 

   (१) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमांक ४७ - महािाष्ट्र खरनज 
रिकास (रनर्ममती ि उपयोजन) रनधी (रनिसन) रिधेयक, 
२०१६" 

    रिधेयक प्रिि सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री. शरद रणडिसे, 
रि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे वि.स.वि. िमाांक ४७ - महाराष्ट्र खवनज 
विकास (वनर्षमती ि उपयोजन) वनधी (वनरसन) विधेयक, २०१६ 
विधानपवरर्षिेच्या १० सिस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मरहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचारािग 
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पाठविण्यात यािे." 
   --------------------------------------------------------------------------- 

   (२) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमांक ४८ - महािाष्ट्र जमीन 
महसलू संरहता (पाचिी सधुािणा) रिधेयक, २०१६" 

    रिधेयक प्रिि सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री. शरद रणडिसे, 
रि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे वि.स.वि. िमाांक ४८ - महाराष्ट्र जमीन 
महसूल सांवहता (पाचिी स धारिा) विधेयक, २०१६ 
विधानपवरर्षिेच्या १० सिस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मरहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचारािग 
पाठविण्यात यािे." 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) रिधानसभेने सधुािणांसह दसुऱयांदा संमत केल्याप्रमाणे - रिचाि, 

खंिि: रिचाि ि संमत किणे. 
   (१) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमांक २६ - महािाष्ट्र 

महानगिपारलका आरण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगिपंचायती ि 

औद्योरगक नगिी (सधुािणा) रिधेयक, २०१६"   

   (२) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमांक २७ - महािाष्ट्र 

महानगिपारलका (सधुािणा) रिधेयक, २०१६" 

   (३) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमांक ३२ - महािाष्ट्र महानगि प्रदेि 

रिकास प्रारधकिण रिधेयक, २०१६" 

   (४) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमांक २५ - महािाष्ट्र जलसंपत्ती 
रनयमन प्रारधकिण (सधुािणा) रिधेयक, २०१६" 

   (५) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमांक २८ - मुंबई महानगिपारलका 
(सधुािणा) रिधेयक, २०१६" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
नऊ : (क) (िकु्रिाि, रदनांक ९ डिसेंबर, २०१६ िोजीच्या रदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दिशरिण्यात आलेल्या म.रि.प. रनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि) – (अनकु्रमांक (क) ि (ख)) - 

   सिशश्री.धनंजय मुंिे, शरि रिवपसे, स वनल तटकरे, नारायि रािे, जयांत 
पाटील, हेमांत टकले, सांजय ित्त, अमरससह पांवडत, अशोक ऊर्ग  भाई 
जगताप, कवपल पाटील, सवतश चव्हाि, अवनल भोसले, ॲड.जनािगन 
चाांि रकर, ॲड.वनरांजन डािखरे, आर्कक.अनांत गाडगीळ, सिमश्री. नरेंद्र 
पाटील, रामहरी रुपनिर, ख्िाजा बेग, जयिांतराि जाधि, श्रीमती ह स्नबान  
खवलरे्, श्री.जगन्नाि सशिे, प्रा.जोगेंद्र किाडे, सिमश्री.प्रकाश गजवभये, रामराि 
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िडक ते, अब्ि ल्लाखान ि रािी, आनांि ठाक र ॲड.राह ल नािेकर, श्री.जयिेि 
गायकिाड, श्रीमती विद्या चव्हाि, सिमश्री. रामहरी रुपनिर, अमरनाि 
राजूरकर, मोहनराि किम, अमवरशभाई पटेल, चांद्रकाांत रघ िांशी, स भार्ष 
झाबांड, हगरससग राठोड, आनांिराि पाटील,  रि.प.स. यांचा म.रि.प. रनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मंत्रयांचे उत्ति) - 

   "राज्यात प्राम ख्याने बह सांख्येने आवि शेतीिर अिलांबून असलेल्या 
मराठा समाजाची शैक्षविक ि आर्षिक स्स्िती कमालीची खालािलेली 
असिे, राज्यात सातत्तयाने पडत असलेल्या ि ष्ट्काळाम ळे प्राम ख्याने शेतीिर 
अिलांबून असलेला हा समाज स्स्ित्तयांतराच्या प्रवियेतून जात असिे, 
समाजातील य िकाांना उच्च वशक्षि तसेच नोकरीची सांधी उपलब्ध न होिे, 
आरक्षि नसल्याम ळे अनेक विद्यार्थ्यांना शैक्षविक सांधी गमाविण्याची िेळ 
येिे, त्तयाम ळे त्तयाांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाने गांभीर स्िरुप धारि केलेले 
असिे, याम ळे मराठा समाजाच्या य िकाांमध्ये नैराश्य ि सांतापाची भािना 
वनमाि होिे, या पाश्िगभूमीिर राज्याच्या वजल्यावजल्यात मराठा समाजाचे 
आरक्षिासह विविध मागण्याांसाठी अवतशय वशस्तबध्ि पध्ितीने लाखोंच्या 
सांख्येने मूक मोचे वनघत असिे, मोचात य िक, य िती, मवहला ि ज्येष्ट्ठ 
नागवरकाांची सांख्या लक्षिीय असिे, मोचाच्या प्रवतवनधींकडून 
वजल्हावधकाऱ्याांमार्ग त शासनाकडे मागण्याांचे स्ियांस्पष्ट्ट वनिेिन सािर होऊन 
त्तयािर शासनाकडून तातडीची कायगिाही न होिे, राज्यातील सिात मोठा 
समाज घटक स्ित:च्या न्यायहक्कासाठी शाांततेच्या मागाने आांिोलने करीत 
असताना सरकारकडून त्तयाची कोितीही िखल घेण्यात न येिे, त्तयाचबरोबर 
म स्स्लम, धनगर, सलगायत समाजाने आरक्षिाच्या मागिीसाठी राज्यभर तीव्र 
आांिोलन छेडिे, त्तयाम ळे या सिग समाजात वनमाि झालेला तीव्र असांतोर्ष, 
राज्यातील मराठा ि म स्स्लम समाजाला यापूिीच्या आघाडी शासनाने लागू 
केलेले आरक्षि प िगित लागू करण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजनेकडे 
शासनाने केलेले अक्षम्य ि लगक्ष ि हलगजीपिा, मराठा, म स्स्लम ि धनगर 
समाजाला शैक्षविक आरक्षिासह त्तयाांच्या इतर मागण्याांबाबतही वनिगय 
घेण्यासाठी कराियाची कायगिाही." 

  (ख) श्री.प्ररिण दिेकि, डॉ.नीलम गोऱ्हे, विनायक मेटे, श्रीमती स्स्मता िाघ, 
सिगश्री.गोपीवकसन बाजोवरया, स वजतससह ठाकूर, रसिद्र र्ाटक, प्रा.अवनल 
सोले, सिगश्री.वगरीश व्यास, प्रशाांत पवरचारक, डॉ.अपूिग वहरे, रि.प.स. यांचा 
म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मंत्रयांचे 
उत्ति) - 

   "महाराष्ट्रामध्ये बह सांख्येने असिाऱ्या मराठा समाजाची अनेक 
िर्षापासून आरक्षिाची मागिी असिे, परांत  या मागिीकडे सातत्तयाने ि लगक्ष 
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होिे, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षि िेण्याच्या वनिगयाला उच्च 
न्यायालयात स्िवगती वमळिे, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षिाची बाजू 
भक्कमपिे माांडण्यासाठी प रािे ि साांस्ख्यकी मावहती गोळा करण्यासाठी 
मराठा आरक्षि सवमती गठीत करिे, महाराष्ट्रभर वजल्या-वजल्यात मराठा 
समाजाचे प्रचांड शाांततापूिग, वशस्तबध्ि, मूक िाांती मोचे वनघिे, प्रस्िावपत 
मराठा नेतृत्तिाकडून झालेल् या अन्यायाविरोधातील आपल्या भािना या 
मोच्यातून व्यक्त होिे, राज्य शासनाने आर्षिकदृष्ट्ट्या मागास िगाची उत्तपन्न 
मयािा ६ लाखापयंत िाढविली असिे, तसेच सिग आर्षिक ि बगल घटकाांसाठी 
छत्रपती शाहू महाराज वशक्षि श ल्क प्रवतपूती योजना ि डॉ.पांजाबराि िेशम ख 
िसतीगृह वनिाह भत्ता योजना स रू करिे, यावशिाय अण्िासाहेब पाटील 
महामांडळाच्या माध्यमातून स्ियांरोजगाराच्या सांधी वनमाि करिे, कोपडी 
प्रकरिातील अत्तयाचार लक्षात घेता सिर प्रकरि जलिगतीने न्यायालयात 
चालिून वपडीत मवहलेला न्याय िेण्याचा प्रयत्तन करिे, मराठा समाजाच्या 
भािना लक्षात घेऊन शासनाने स रू केलेल्या योजना ि त्तयािरील जनतेची 
असिारी प्रवतविया विचारात घेण्यात यािी." 

  (ग) िॉ.नीलम गोऱहे, प्रा.अवनल सोले, सिगश्री.गोवपवकसन बाजोवरया, वगरीशचांद्र 
व्यास, ॲड.अवनल परब, वमतेश भाांगवडया, रसिद्र र्ाटक, डॉ.पवरिय र् के, 
विजय ऊर्ग  भाई वगरकर, प्रविि िरेकर, तानाजी सािांत, रि.प.स. यांचा 
म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "वििभातील जलसांपिाचे अपूिग प्रकल्प, अन शेर्षाांतगगत प्रकल्प, झ डपी 
जांगलाम ळे अडलेले प्रकल्प कायास्न्ित करण्यासाठी पयािरिदृष्ट्ट्या 
असलेले अडसर िरू करिे,भूसांपािन ि प नगिसनाच्या कामाची गती िाढिून 
प रेसा वनधी उपलब्ध करिे, जलवितरि ि लाभके्षत्र विकास अांतगगत प्रत्तयेक 
महामांडळात स्ितांत्र यांत्रिा वनमाि करिे, कालव्याऐिजी पाईपलाईनने ससचन 
करिे, सिग प्रकल्पाांना स प्रमा घेिे, पािी िापर सांस्िा, उपसा ससचन सांस्िा 
बळकट करुन शेतकऱ्याांना जलसक्षम करिे, वपण्याचे पािी, औद्योवगक ि 
कृर्षी िापराचे पािी याांचे वनयोजन करिे, गोिािरी ि तापी खोरे जलवनयोजन 
आराखडा तयार करिे, िैिगांगा ि नळगांगा जोडप्रकल्प आवि कन्हान-िधा 
बोगद्याद्वारे निीजोड प्रकल्पाचा अभ्यास करुन ते तातडीने कायास्न्ित करिे, 
नागपूरातील मेरो रेल्िे ि वमहान प्रकल्पाच्या कामातील प्रगती, वििभातील 
नगरपावलकाांना हगििारीम क्त करिे, भ यारी गटार योजना, भूपृष्ट्ठािरील 
पेयजल व्यिस्िापन, अांतगगत रस्ते विकास, ख ल्या जागा ि विकास 
के्षत्रामधील जागा सांरवक्षत करिे, उद्यान वनर्षमती ि निी पवरसर याांचा विकास 
करुन स्माटग शहर करण्याकडे शासनाचा असलेला रोख, पांतप्रधान आिास 
योजना ब ि क िगग नगरपावलका के्षत्रामध्ये कायास्न्ित करिे, िन पयगटन 
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उद्यान, जांगल सर्ारी, िन सांशोधन, बाांब  ि िन उत्तपािनामधून रोजगार 
वनर्षमती करण्यात शासनाने अगे्रसर राहिे, म ांबईतील उपकरप्राप्त ि 
मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प नगविकास जलि गतीने करण्याच्या दृष्ट्टीने 
प्रशासवनक ि ताांवत्रक मांज रीचे वनकर्ष स लभ ि वशविल करण्याची 
आिश्यकता, सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान पवरसरातील झोपडपट्टीधारकाांचे 
स्िलाांतर करुन तेिील जवमनीचे भूसांपािन ि तेिील सव्हे नां. २३९ िरील 
जवमनीची प नमोजिी करण्याबाबत लोकप्रवतवनधी ि स्ियांसेिी सांस्िाांकडून 
होत असलेली मागिी, आरे िसाहतीतील आवििासी ि पात्र 
झोपडपट्टीधारकाांची समस्या ि त्तयाांचे प निगसन, याबाबत शासनाने केलेली ि 
कराियाची कायगिाही विचारात घेण्यात यािी." 

 
दहा : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या िेिटी) - 
  (१) श्री.जयिंतिाि जाधि, रि.प.स. 
   "येिल्याच्या मकु्तीभमूीला ब िगश पयशटनस्थळाचा दजा 

रमळणेबाबत" या विर्षयािरील श्री.जयिांतराि जाधि, वि.प.स. याांचा 
ताराांवकत प्रश्न िमाांक २३६१२ ला विनाांक ६ वडसेंबर, २०१६ रोजी विलेल्या 
उत्तरातून उद्भििाऱ्या बाबींिर चचा उपस्स्ित करतील. 

  (२) श्री.आनंद ठाकूि, रि.प.स. 
   "पिघा (ता.रभिंिी, रज.ठाणे) येथील रिद्यतु प्रकल्पासाठी 

जरमनी संपारदत केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकिीत सामािनू 
घेण्याबाबत" या विर्षयािरील श्री.आनांि ठाकूर ि इतर वि.प.स. याांचा 
ताराांवकत प्रश्न िमाांक २१३०९ ला विनाांक १९ ज लै, २०१६ रोजी विलेल्या 
उत्तरातून उद्भििाऱ्या बाबींिर चचा उपस्स्ित करतील. 

 
 
 
 

रिधान भिन, 
नागपिू, 
रदनांक : ९ रिसेंबि, २०१६. 

उत्तमवसग चव्हाण, 
सरचि, 

महािाष्ट्र रिधानपरिषद. 
 


