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महािाष्ट्रमहािाष्ट्र  रिधानपरिषदरिधानपरिषद  

  रदिसाच्यारदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम    

बधुबधुिाििाि,,  रदनाांकरदनाांक  ११४४  रिसेंबि,रिसेंबि,  २०१६२०१६  

((सकाळी सकाळी १०१०..०० ०० ते ते सकाळी सकाळी ११.११.३०३०  िाजेपयंत)िाजेपयंत)  
  

 (क) (मांगळिाि, रदनाांक १३ डिसेंबर, २०१६ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शरिण्यात आलेल्या म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (अनकु्रमाांक (क) 
ि (ख)) - 

  सिशश्री.धनांजय मुांिे, शरद रणपिसे, सुपिल तटकरे, िारायण राणे, जयंत िाटील, हेमंत 
टकले, संजय दत्त, अमरससह िंपित, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, कपिल िाटील, सपतश 
चव्हाण, अपिल भोसले, ॲि.जिादफि चांदरुकर, ॲि.पिरंजि िावखरे, आर्कि.अिंत 
गािगीळ, सर्वश्री.. िरेंद्र िाटील, रामहरी रुििवर, ख्वाजा बेग, जयवंतराव जाधव, श्रीमती 
हुस्िबािु खपलरे्, श्री..जगन्नाथ सशदे, प्रा.जोगेंद्र कवािे, सर्वश्री..प्रकाश गजपभये, रामराव 
विकुते, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, आिंद ठाकुर ॲि.राहुल िावेकर, श्री.जयदेव गायकवाि, 
श्रीमती पवद्या चव्हाण, सर्वश्री.. रामहरी रुििवर, अमरिाथ राजूरकर, मोहिराव कदम, 
अमपरशभाई िटेल, चंद्रकांत रघुवंशी, सुभाष झाबंि, हरिससग राठोि, आिंदराव िाटील,  
रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे 
उत्ति) - 

  "राज्यात प्रामुख्यािे बहुसंख्येिे आपण शेतीवर अवलंबूि असलेल्या मराठा 
समाजाची शैक्षपणक व आर्थथक स्स्थती कमालीची खालावलेली असणे, राज्यात 
सातत्यािे िित असलेल्या दषु्काळामुळे प्रामुख्यािे शेतीवर अवलंबूि असलेला हा 
समाज स्स्थत्यंतराच्या प्रपियेतूि जात असणे, समाजातील युवकांिा उच्च पशक्षण तसेच 
िोकरीची संधी उिलब्ध ि होणे, आरक्षण िसल्यामुळे अिेक पवद्यार्थ्यांिा शैक्षपणक संधी 
गमापवण्याची वेळ येणे, त्यामुळे त्याचं्या बेरोजगारीच्या प्रश्िािे गंभीर स्वरुि धारण 
केलेले असणे, यामुळे मराठा समाजाच्या युवकांमध्ये िैराश्य व संतािाची भाविा पिमाण 
होणे, या िाश्वफभूमीवर राज्याच्या पजल्यापजल्यात मराठा समाजाचे आरक्षणासह पवपवध 
मागण्यासंाठी अपतशय पशस्तबध्द िध्दतीिे लाखोंच्या संख्येिे मूक मोचे पिघत असणे, 
मोचात युवक, युवती, मपहला व ज्येष्ठ िागपरकांची संख्या लक्षणीय असणे, मोचाच्या 
प्रपतपिधींकिूि पजल्हापधकायायांमार्फ त शासिाकिे मागण्यांचे स्वयंस्िष्ट पिवेदि सादर 
होऊि त्यावर शासिाकिूि तातिीची कायफवाही ि होणे, राज्यातील सवात मोठा समाज 
घटक स्वत:च्या न्यायहक्कासाठी शांततेच्या मागािे आंदोलिे करीत असतािा 
सरकारकिूि त्याची कोणतीही दखल घेण्यात ि येणे, त्याचबरोबर मुस्स्लम, धिगर, 
सलगायत समाजािे आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर तीव्र आदंोलि छेिणे, त्यामुळे या 
सवफ समाजात पिमाण झालेला तीव्र असंतोष, राज्यातील मराठा व मुस्स्लम समाजाला 
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यािूवीच्या आघािी शासिािे लागू केलेले आरक्षण िुवफवत लागू करण्यासाठी 
करावयाच्या उिाययोजिेकिे शासिािे केलेले अक्षम्य दलुफक्ष व हलगजीिणा, मराठा, 
मुस्स्लम व धिगर समाजाला शैक्षपणक आरक्षणासह त्यांच्या इतर मागण्यांबाबतही पिणफय 
घेण्यासाठी करावयाची कायफवाही." 

 (ख) श्री.प्ररिण दिेकि, िॉ.िीलम गोयाहे, पविायक मेटे, श्रीमती स्स्मता वाघ, 
सवफश्री.गोिीपकसि बाजोपरया, सुपजतससह ठाकूर, रसवद्र र्ाटक, प्रा.अपिल सोले, 
सवफश्री.पगरीश व्यास, प्रशांत िपरचारक, िॉ.अिूवफ पहरे, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्ति) - 

  "महाराष्रामध्ये बहुसंख्येिे असणायाया मराठा समाजाची अिेक वषािासूि 
आरक्षणाची मागणी असणे, िरंतु या मागणीकिे सातत्यािे दलुफक्ष होणे, मराठा समाजाला 
१६ टक्के आरक्षण देण्याच्या पिणफयाला उच्च न्यायालयात स्थपगती पमळणे, उच्च 
न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कमिणे मांिण्यासाठी िुरावे व सांस्ख्यकी 
मापहती गोळा करण्यासाठी मराठा आरक्षण सपमती गठीत करणे, महाराष्रभर पजल्या-
पजल्यात मराठा समाजाचे प्रचंि शांततािूणफ, पशस्तबध्द, मूक िांती मोचे पिघणे, 
प्रस्थापित मराठा िेतृत्वाकिूि झालेल् या अन्यायापवरोधातील आिल्या भाविा या 
मोच्यातूि व्यक्त होणे, राज्य शासिािे आर्थथकृषष्ट्या मागास वगाची उत्िन्न मयादा ६ 
लाखाियंत वाढपवली असणे, तसेच सवफ आर्थथक दबुफल घटकांसाठी छत्रिती शाहू 
महाराज पशक्षण शुल्क प्रपतिूती योजिा व िॉ.िंजाबराव देशमुख वसतीगृह पिवाह भत्ता 
योजिा सुरू करणे, यापशवाय अण्णासाहेब िाटील महामंिळाच्या माध्यमातूि 
स्वयंरोजगाराच्या संधी पिमाण करणे, कोििी प्रकरणातील अत्याचार लक्षात घेता सदर 
प्रकरण जलदगतीिे न्यायालयात चालवूि पििीत मपहलेला न्याय देण्याचा प्रयत्ि करणे, 
मराठा समाजाच्या भाविा लक्षात घेऊि शासिािे सुरू केलेल्या योजिा व त्यावरील 
जितेची असणारी प्रपतपिया पवचारात घेण्यात यावी." 

 

((सकाळी सकाळी ११११..३० ३० ते दपुािी ते दपुािी १२.४५ १२.४५ िाजेपयंत)िाजेपयंत) 

 

 लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) - 
 (मांगळिाि, रदनाांक १३ डिसेंबर, २०१६ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्शरिण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) –  
 (१) सिशश्री. सांजय दत्त, हेमंत टकले, धिंजय मंुिे, िरेंद्र िाटील, अॅि. पिरंजि िावखरे, श्री. 

पकरण िावसकर, श्रीमती पवद्या चव्हाण, सर्वश्री. रामराव विकुते, अशोक ऊर्फ  भाई 
जगताि, शरद रणपिसे, रि.प.स. िुढील तातिीच्या व सावफजपिक महत्त्वाच्या बाबीकिे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

  "मंुबईतील र्ोटफ येथील बााँम्बे हाऊसमध्ये टाटा समुहाच्या सुरक्षारक्षकािंी ‘पमिे 
िे’ चे ज्येष्ठ र्ोटोग्रार्र अतुल कांबळे, ‘टाइम्स ऑर् इंपिया’ चे शांतकुमार आपण 
‘पहदसु्थाि टाइम्स’ चे हरपजत ससह या वृत्तित्रकार छायापचत्राकारांिा मारहाण केल्याचा 
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प्रकार पदन ांि ४ िोव्हेंबर, २०१६ च्यासुमारास उजेिात येणे राज्यातील ित्रकारांवरील 
वाढते हल्ले, ित्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करुि पहतसंबंपधयांकिूि त्यांची मुस्कटदाबी 
करण्याचा सातत्यािे होत असलेला प्रयत्ि आपण ज्येष्ठ ित्रकारांिा िेन्शि देण्यास 
शासिाकिूि होत असलेली टाळाटाळ यामुळे पदिांक २ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी 
ित्रकारांतरे् राज्यभर मूक मोचा काढण्यात येणे, राज्यात ित्रकारांवर हल्ला व धक्काबुकी 
करण्याचे प्रकार वाढत असूि मागील काही अपधवेशिात यासंदभात प्रश्ि उिस्स्थत केला 
असता ित्रकारांवर होणारे हल्ले व त्यांच्या इतर पवपवध मागण्या तातिीिे सोिपवण्यात 
येतील असे आश्वासि शासिािे पदलेले असणे, िरंतु सदर आश्वासिाची 
अंमलबजावणी करण्यात शासिाला येत असलेले अियश, ित्रकारािंा हक्काचे घर 
पमळावे, संरक्षण पमळावे, पवमा योजिा लागू करावी अशा पवपवध मागण्या प्रलंपबत 
असणे, ित्रकार राज्यात जिजागृतीची महत्वाची भूपमका बजावत असतािा जीव धोक्यात 
घालत असणे, त्यांच्या संरक्षणाकिे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुफक्ष, त्यामुळे 
ित्रकारामंध्ये शासन बाबत तीव्र असंतोष पिमाण होणे, शासिािे महाराष्रातील 
ित्रकारािंा हक्कांचे घर पमळावे, संरक्षण पमळावे, पवमा योजिा लागू करावी याबाबत 
तातिीिे पिणफय घेऊि ित्रकाराचं्या समस्या सोिपवण्यासाठी करावयाची कायफवाही व 
शासिाची प्रपतपिया." 

 (२) सिशश्री. नािायण िाणे, संजय दत्त, हेमंत टकले, धिंजय मंुिे, िरेंद्र िाटील, अॅि. 
पिरंजि िावखरे, श्री. पकरण िावसकर, श्रीमती पवद्या चव्हाण, सवफश्री. रामराव विकुते, 
अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, शरद रणपिसे, रामहरी रुििवर, प्रा. जोगेन्द्र कवािे, श्री. 
जिादफि चांदरूकर रि.प.स. िुढील तातिीच्या व सावफजपिक महत्त्वाच्या बाबीकिे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

  अहमदिगर पजल्यातील कोििी येथील बलात्काराच्या घटिेचे ििसाद संिूणफ 
महाराष्रात िसरले असतािाच िगर तालुक्यात (पज.अहमदिगर) येथे िुन्हा एकदा 
वाकोिी गावात पदिाकं ३० सप्टेंबर, २०१६ रोजी दिुारी शेळ्या चारण्यास जाणायाया 
मुलीवर लखि कांबळे व त्याचा साथीदार यांिी शेतात िेऊि बलात्कार केल्याची 
उघिकीस आलेली भयंकर घटिा, याबाबत िोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात 
येऊिही कारवाई ि होणे, पजल्यात गेल्या दोि मपहन्यात तब्बल ५ बलात्काराच्या घटिा 
घिलेल्या असणे, यामुळे या पजल्यातील कायदा व सुव्यवस्था पदवसेंपदवस ढासळत 
असल्याचे पिदशफिास येऊिही गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास िोलीसाचें होत असलेले 
दलुफक्ष, तसेच मंुबईतील अधेंरी भागातील आबंोली िपरसरात एका पववापहत मपहलेवर 
पदिांक १ िोव्हेंबर, २०१६ रोजी सामूपहक बलात्कार केल्याची घटिा घिणे, सदरील 
घटिा ताजी असतािाच एका गपतमंद मुलीचे अिहरण करुि बलात्कार करण्यात 
आल्याची खळबळजिक घटिा मालाि मावे िपरसरात पदिांक ३ िोव्हेंबर, २०१६ रोजी 
घिणे, मावे िपरसरातील अिेक लॉज आपण कॉटेजमध्ये अश्लील चाळे चालत 
असल्याची स्थापिकांद्वारे तिार करण्यात येणे, या तिारीवरुि  या मुलीला कॉटेजमध्ये 
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आठ पदवस कोंिल्याची बाब उघि होणे, तसेच पविोळी येथील िाकफ साईट िपरसरात दोि 
वषीय मुलीवर पवकृत िराधमािे बलात्कार केल्याचा प्रकार समोर आलेला असणे, तसेच 
िागिूर येथे पिरी संस्थेतील एका सेवापिवृत्त वैज्ञापिकािे दत्तक घेतलेल्या तीि अल्िवयीि 
मुलीचे एका व्यक्तीिे लैंपगक शोषण केले असल्याचे माहे ऑगस्ट, २०१६ दरम्याि 
पिदशफिास येणे, यापशवाय िागिूरमधील कोंढाळी येथील एका अल्िसंख्याक समाजातील 
एका मुलीला एका पववाहीत व्यक्तीिे रू्स लावूि िळपवले व तीि पदवस िांबूि ठेऊि 
लैंपगक शोषण केल्याचे उघि होणे, तसेच वधा पजल्यातील गोिुरी येथील शासकीय 
पिरीक्षणगृह व बालसुधारगृहातील दोि अल्िवयीि मुलांचे काळजीवाहकािे लैंपगक 
शोषण केल्याचा संतािजिक व पवकृत प्रकार उघिकीस आला असणे, असे गुन्हे िोलीस 
ठाण्यात गुन्हा दाखल करुिही गुन्हेगारांवर कोणतीच किक कारवाई होत िसणे, राज्यात 
दररोज मपहला व अल्िवयीि मुलींवर लैंपगक अत्याचार होत असतािाही याकिे 
शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुफक्ष, िपरणामी जिमािसात पिमाण झालेला तीव्र 
असंतोष व संतािाची भाविा, त्यामुळे शासिािे मपहला व बालकांवरील लैंपगक 
अत्याचार रोखण्याबाबत करावयाची तातिीची कायफवाही व शासिाची प्रपतपिया. 

 (३) श्री. िविद्र फाटक, रि.प.स. िुढील तातिीच्या व सावफजपिक महत्त्वाच्या बाबीकिे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

  "ठाणे महािगरिापलका के्षत्रातील कोिरी ३६, कळवा १७५, लोकमान्यिगर-
सावरकरिगर ७८, मापजविा ७६, प्रभाग ि.६३, ६४ व ६५ मध्ये ८१० मंुब्रा ५२०, 
िौिािा २६९, उथळसर ११२, वतफकिगर ११२ व वागळे १३९ या प्रमाणे प्रभागािुसार सव्हे 
करूि एकूण २५४३ धोकादायक व अपतधोकादायक इमारती असल्याचा अहवाल ठाणे 
महािगरिापलकेमारं्त शासिास सादर करण्यात येणे, ठाणे महािगरिापलकेतरे् सदर 
जीणफ इमारतीत राहणायाया रपहवाश्यांिा इमारती खाली करण्याच्या िोटीसा देण्यात येणे, 
अन्य पठकाणी राहण्याची सोय िसल्यािे सदर जीणफ इमारतीत राहणारे लाखो लोक जीव 
मुठीत धरूि पदवस काढत असणे, जीणफ झालेल्या काही इमारती िावसाळ्यात कोसळूि 
जीपवत हािी होणे, धोकादायक इमारतीमधील रपहवाश्यांचे िुिवफसि सुरपक्षत पठकाणी 
करण्याची रपहवाश्यांची मागणी असणे, ठाणे शहरात क्लस्टर योजिा शासिािे मंजूर 
करणे, सदर योजिेची ठाणे शहरात अद्यािही अमंलबजावणी ि होणे, अंमलबजावणीस 
पवलंब होत असल्यािे जितेत िसरलेला असंतोष, क्लस्टर योजिा त्वरीत अंमलात 
आणण्याची आवश्यकता, शासिािे यासंदभात करावयाची कायफवाही शासिाची भूपमका 
व प्रपतपिया." 

 (४) सिशश्री. हेमांत टकले, धिंजय मंुिे, िरेंद्र िाटील, अॅि. पिरंजि िावखरे,श्री. पकरण 
िावसकर, श्रीमती पवद्या चव्हाण, सवफश्री. रामराव विकुते, सुपिल तटकरे, सपतश 
चव्हाण, प्रकाश गजपभये, ख्वाजा बेग, आिंद ठाकूर, ॲि.राहुल िावेकर, रि.प.स. 
िुढील तातिीच्या व सावफजपिक महत्त्वाच्या बाबीकिे मदत ि पनुिशसन मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 



   असधुारित प्रत 
 

  "राज्यात पवशेषत: पवदभात कािूस, सोयाबीि िंतर पवदभातले दसुरे िीक ज्वारी, 
ही पिके काढणीच्या हंगामात माहे सप्टेंबर दरम्याि आलेल्या िरतीच्या िावसामुळे ज्वारी 
पिकांवर पविपरत िपरणाम होऊि ती काळी ििणे, तसेच सोयाबीि आपण ज्वारी पिकांचा 
दर पित्यािे घसरत चालल्यािे शेतकयायांची होत असलेली आर्थथक हािी, ज्वारीचा रंग 
काळा ििल्यामुळे तसेच सोयाबीिचा रंग पहरवा तांबिा झाल्यामुळे शेतकयायांिा कमी 
भावात पवकावे लागणे, शेतकयायािंा उत्िादिा एवढा खचफ सुध्दा ि पमळणे, त्यामुळे 
त्यांच्यात िसरलेले सचतेचे वातावरण, याबाबत सव्हे करुि मदत देण्याची आवश्यकता, 
याबाबत शासिािे केलेली वा करण्यात येत असलेली कायफवाही व शासिाची प्रपतपिया." 

 (५) श्री. सरुनल तटकिे, रि.प.स. िुढील तातिीच्या व सावफजपिक महत्त्वाच्या बाबीकिे 
सािशजरनक बाांधकाम (सािशजरनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

  "रोहा हे रायगि पजल्यातील एक प्रमुख शहर असणे, औद्योपगकीकरण व 
िागरीकरणामुळे शहरामध्ये पदवसेंपदवस लोकसंख्या वाढत असणे, रोहा-अष्टमी 
िगरिपरषदेस पदिशे वषफ िूणफ झालेली असणे, वाढीव शहरीकरणामुळे रोहा व अष्टमी 
दरम्याि कंुिपलका िदीवर सावफजपिक बाधंकाम पवभागामार्फ त िूलाचे बाधंकाम सुरु 
असणे, सदरचा िूल हा राज्य मागफ ि. ९३ वरील महत्वाचा िूल असणे, सद्य:स्स्थतीत रोहा 
व अष्टमी यािंा जोिणायाया जुन्या िूलावरुि वाहतूक सुरु असणे, सदरचा जुिा िूलही 
पजणावस्थेत असणे, महाि सारख्या दघुफटिेिंतर सुध्दा शासिािे या िूलाच्या दरुुस्तीकिे 
लक्ष ि देणे व िवीि िूलाचे बांधकाम अधफवट ठेवणे, िवीि िूलाच्या दोन्ही बाजूच्या 
जोिणी राहील्यािे सदरचा िूल वाहतुकीसाठी उियोगात ि येणे, संबंपधत कंत्राटदारािे या 
बाबतीत अक्षम्य दलुफक्ष केल्यािेच सदरचा िूल वाहतुकीसाठी उिलब्ध होत िसणे, जुलै-
ऑगस्ट २०१६ दरम्याि झालेल्या अपतवृष्टीचा अवेळी िावसािे रोहा व अष्टमीचा 
तुटलेला संिकफ , या िाश्वफभूमीवर स्थापिक िागरीकािंी िवीि िूल त्वरीत सुरु 
होण्यापवषयी वेळोवेळी केलेली मागणी या किे शासिािे केलेले अक्षम्य दलुफक्ष, त्यामुळे 
स्थापिकांमध्ये िसरलेला प्रचंि असंतोष, या गंभीर बाबीकिे शासिािे केलेले अक्षम्य 
दलुफक्ष, याबाबत शासिािे करावयाची त्वरीत कायफवाही व उिाययोजिा." 

 (६) सर्वश्री. अमिवसह पांरित, धिंजय मंुिे, सुपिल तटकरे, सपतश चव्हाण, जयवंतराव 
जाधव, रि.प.स. िुढील तातिीच्या व सावफजपिक महत्त्वाच्या बाबीकिे कृषी मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

  "रासायपिक कीि िाशकाप्रती प्रपतकार शक्ती पवकपसत होण्याच्या पकिीमधील 
िैसर्थगक गुणधमामुळे बी.टी.किाशी मध्ये बोंि अळी आपण इतर रोगांचा मोठ्या 
प्रमाणावर प्रादभुाव होणे, बी.टी. किाशीच्या पबयाण्यामधील िेल्टा इंिो टोक्झीि या 
पवषाबद्दल पकिीमध्ये प्रपतकार क्षमता वाढल्यामुळे त्यावर अिेक रोगांचा प्रादभुाव होणे, 
बी.टी.पबयाणे खरेदी करतािा या पिकावर रोग ििणार िाहीत असे गृहीत धरूि शेतकरी 
अपधकची सकमत मोजूि महागिे पबयाणे खरेदी करीत असणे, संबपधत संशोधिाच्या 
िेटेंटसाठी शेतकयायाचं्या पखशातूि िैसा जाणे, अशा पिकांवर रोगांचा प्रादभुाव 



   असधुारित प्रत 
 

वाढल्यामुळे शेतकयायांचे कोट्यवधी रुियांचे आर्थथक िुकसाि होणे, यामुळे दषु्काळग्रस्त 
शेतकरी अपधकच आर्थथक संकटात साििणे, राज्यात बी.टी. पबयाणाचं्या सुधापरत वाण 
पिर्थमतीसाठी संशोधिाची गरज पिमाण होणे, कृषी पवद्यािीठ आपण कृषी संशोधि 
कें द्राकिूि अशा पबयाण्याचं्या संशोधिासाठी कोणतीही कायफवाही ि होणे, यामुळे 
शेतकयायांचे आर्थथक िुकसाि होत असणे, शेतकयायांिा वाजवी दारात अत्याधुपिक 
संशोपधत वाण उिलब्ध करण्याची मागणी लोकप्रतीपिसधिी शासिाकिे करणे, या 
मागणीकिे शासिािे केलेले अक्षम्य दलुफक्ष, यामुळे शेतकयायांमध्ये िसरलेला शासि 
पवरोधी तीव्र असंतोष, याबाबत शासिािे करावयाची तातिीची कायफवाही आपण शासि 
प्रपतपिया." 

 (७) प्रा. अरनल सोले, सर्वश्री. पमतेश भागंपिया, पगरीशचंद्र व्यास, रि.प.स. िुढील 
तातिीच्या व सावफजपिक महत्त्वाच्या बाबीकिे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

  "िागिूर शहराला वीज िुरवठा करण्याकरीता म.रा.पव.पव. कंििीिे (स्िॅन्को) 
एस.एि.िी.एल. सोबत करार करूि सि २०११ िासूि शहराला वीज िुरवठा करण्यात 
येणे, सदर एस.एि.िी.एल कंििीबाबत मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांच्या तिारी प्राप्त होणे, 
सदर कंििीिे २६६ कोटीची गंुतवणूक केल्याचा दावा केला जाणे, िरंतु प्रत्यक्षात मात्र 
६० कोटींची गंुतवणूक असल्याचे उघि होणे, त्यातच एस.एि.िी.एल किूि िागरीकािंा 
पिकृष्ठ सेवा पदली जात असूि वीज पमटर वेगािे पर्रत असल्यािे ग्राहकांच्या मोठ्या 
प्रमाणात तिारी दाखल होणे, सप्टेंबर, २०१५ च्या अहवालात एस.एि.िी.एल. ला दोशी 
ठरपवण्यात येणे, याबाबत मा. िालकमंत्री यांिी १२ पर्िरवरील मीटरची तिासणी करूि 
योग्य िध्दतीचे पमटर लावण्याची तंबी देऊिही त्यात कोणतीही सुधारणा ि होणे, त्यामुळे 
िागिूर शहरात वीज ग्राहकांिा आर्थथक भुदंि सोसावा लागत असणे, िरंतु सदर 
एस.एि.िी.एल कंििीवर कोणतीही कारवाई केली ि जाणे, त्यामुळे शहरातील 
िागरीकामंध्ये पिमाण झालेला असंतोष, शासिाचे याकिे होत असलेले दलुफक्ष, शासिािे 
यावर तातिीिे करावयाची कायफवाही व उिाययोजिा." 

 (८) सिशश्री. दत्तात्रय सािांत, श्रीकांत देशिांिे, रि.प.स. िुढील तातिीच्या व सावफजपिक 
महत्त्वाच्या बाबीकिे सामारजक न् याय मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

  "राज्यातील सामापजक न्याय पवभागामार्फ त भटक्या पवमुक्त जमाती मध्ये आश्रम 
शाळा चालपवण्यात येणे, या आश्रम शाळांमधूि पवद्याथी संख्येअभावी पशक्षक अपतपरक्त 
ठरणे, या अपतपरक्त पशक्षकांिा काम िाही, तर वेति िाही अशा शासि आदेश पिगफपमत 
करण्यात आलेल्या, आदेश पवरोधात आश्रम शाळा संघटिांिी उच्च न्यायालयाकिे धाव 
घेणे, पवपवध आंदोलिे, मोचा यांचे आयोजि करणे, मा उच्च न्यायालयािे या अपतपरक्त 
पशक्षकांिा तात्काळ वेति देण्याचे आदेश शासिास देणे,या आदेशान्वये शासिािे पदिांक 
१७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी या अपतपरक्त पशक्षकांचे वेति अदा करण्याचे आदेश देणे व 
त्यासाठी पिधीची उिलब्धता करणे, त्या अन्वये राज्यातील भटक्या जमाती आश्रम 
शाळामधील पशक्षकांचे थकीत वेति सुरु करणे, िरंतु सोलािूर पजल्यातील 
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समाजकल्याण अपधकारी यांच्या उदासीितेमुळे सोलािूर पजल्यातील आश्रम शाळेतील 
अपतपरक्त पशक्षकांचे वेति ि होणे, लोकप्रपतसिधीिी व पशक्षक संघटिांिी संबंपधतांचे 
वेति होण्यासाठी मागणी करणे, पिधी खचफ ि झाल्यािे शासिाकिूि उिलब्ध झालेला 
पिधी दसुरीकिे वािरण्यात येणे, यामुळे पशक्षकांिा आर्थथक समस्यािंा सामोरे जावे 
लागणे, यावर शासिािे करावयाची कायफवाही व शासिाची प्रपतपिया." 

  
((दपुािी दपुािी ११..००००  िाजिाजताता)) 

  
  

एक : प्रश्नोत्तिे - 
  (क) तािाांरकत प्रश्न. 
  (ख) तािाांरकत प्रश्नाची अरधक मारहती सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
   रित्त मांत्री : "िाज्य र्ासनाची रिरिध महामांिळे, देना 

बकेँतील ि इति िाष्ट्रीयकृत बकेँतील मदुत 
ठेिींििील िकमेचा अपहाि झाल्याबाबत" या 
पवषयावरील श्री..रितेश भ ांगरिय  र् इति 
रर्.प.स. तसेच श्रीमती शोभाताई र्िणवीस, 
माजी पव.ि.स. यांचा तारांपकत प्रश्ि िमांक 
१५२८७ ला पदिांक ११ माचफ, २०१६ रोजी 
अिुिूरक प्रश्िोत्तराच्या वेळी पदलेल्या 
आश्वासिािुसार अपधक मापहती सभागृहाच्या 
िटलावर ठेवतील. 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोि ठेिणे. 
  (१) मखु्यमांत्री : "श्री साईबाबा संस्थाि पवश् वस्तव्यवस्था, पशिी 

यांचा सि २०१५-२०१६ या वषाचा वार्थषक 

अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 
  (२) रित्त र् डियोजि, 

र्िे मांत्री 
: (क) "पवदभफ, मराठवािा आपण उवफपरत 

महाराष्र यासाठी पवकासमंिळे आदेश, 
२०११ मधील खंि ८ अन्वये पवत्त 
रर्भागाची सन २०१०-२०११ य  रर्त्त.य 
वषाच. योजनेत्ति योजन ांर्ि.ल रै्ध रनि 
पवकास मंिळपिहाय तितूद र् प्रत्यक्ष 
र्ख्चाच  तपश.ल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्र जैपवक पवपवधता (सुधारणा) 
पियम, २०१६ प्रपसध्द करणारी 
अपधसूचिा िमांक िब्लूएलिी. 
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१००४/प्र.ि.२२६/र्-१, पदिांपकत २० 
ऑक्टोबर, २०१६" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (३) उद्योग मांत्री : (क) "पवदभफ पवकास महामंिळ मयापदत, 
िागिूर यांचा सि २०१४-२०१५ व 
२०१५-२०१६ या वषांचा अिुिमे 
चव्वेचाळीसावा व िंचेचाळीसावा  वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "मराठवािा पवकास महामंिळ मयापदत, 
औरंगाबाद यांचा सि २०१४-२०१५ या 
वषाचा अठे्ठचाळीसावा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (४) िस्त्रोद्योग मांत्री 

 

: "महाराष्र राज्य हातमाग महामंिळ मयापदत, 
िागिूर यांचा सि २०१५-२०१६ या वषाचा 
िंचेचाळीसावा वार्थषक अहवाल आपण पवत्तीय 
ित्रके"  सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : लक्षिेधी सचूने सांदभांतील अरधक मारहती सभागहृासमोि ठेिणे - 

  मखु्यमांत्री : "रदनाांक २५ फेब्रिुािी, २०१३ िोजी निी 
मुांबईतील खािघिमधील ओिे गािात 

बाांगलादेर्ीयाांना पकिण्यासाठी गेलेल्या 
सी.आय.िी. पथकािि जमािाचा हल्ला" या 
पवषयावरील श्रीमती अलका देसाई, माजी 
पव.ि.स. यांिी उिस्स्थत केलेल्या पियम १०१ 
अन्वये लक्षवेधी सूचिेबाबत पदिांक १५ माचफ, 
२०१३ रोजी पदलेल्या आश्वासिािुसार अपधक 

मापहती" सभागृहासमोर ठेवतील. 
चाि : "सािशजरनक उपक्रम सरमतीचा अकिािा अहिाल सादि किणे." 
पाच : (क) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – असल्यास. 

  (ख) म.रि.प.रनयम ९३ अन्िये सचूनाांची रनिेदने – असल्यास. 
सहा : म.रि.प. रनयम १०१ - अ अन्िये रिरे्ष उल्लेख - (असल्यास). 
सात : सन २०१६-२०१७ च्या पिुिणी मागण्याांिि चचा (परहला ि रे्िटचा रदिस.) 

  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिि चचा होईल. 

  १. मुख्यमंत्री. 
  २. महसूल, मदत व िुिवफसि कायफ, सावफजपिक बाधंकाम (सावफजपिक उििम 
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वगळूि) मंत्री. 
  ३. पवत्त व पियोजि, विे मंत्री. 
  ४. शालेय पशक्षण, िीिा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्र पशक्षण, मराठी भाषा, 

सांस्कृपतक कायफ, अल्िसंख्याक पवकास व वक्र् मंत्री. 
  ५. गृहपिमाण मंत्री. 
  ६. ग्रामपवकास, मपहला व बाल पवकास मंत्री. 
  ७. आपदवासी पवकास मंत्री. 
  ८. अन्न व िागरी िुरवठा, ग्राहक सरंक्षण, अन्न व औषध प्रशासि, संसदीय कायफ 

मंत्री. 
  ९. वैद्यकीय पशक्षण, जलसंिदा व लाभके्षत्र पवकास मंत्री. 
  १०. िपरवहि, खारभूमी पवकास मंत्री. 
  ११. उद्योग, खपिकमफ मंत्री. 
  १२. कृषी, र्लोत्िादि मंत्री. 
  १३. ियावरण मंत्री. 
  १४. ऊजा, िवीि व िवीकरणीय ऊजा, राज्य उत्िादि शुल्क मंत्री. 
  १५. िाणीिुरवठा आपण स्वच्छता मंत्री. 
  १६. सावफजपिक आरोग्य व कुटंूब कल्याण मंत्री. 
  १७. सामापजक न्याय व पवशेष सहाय्य मंत्री. 
  १८. जलसंधारण, राजपशष्टाचार मंत्री. 
  १९. रोजगार हमी योजिा, ियफटि मंत्री. 
  २०. सहकार, िणि व वस्त्रोद्योग मंत्री. 
  २१. िशुसंवधफि, दगु्धपवकास व मत्स्यपवकास मंत्री. 
  २२. कामगार, भूकंि िुिवफसि, कौशल्य पवकास, माजी सैपिकांचे कल्याण मंत्री. 
 

- मध्यांति - 
आठ : र्ासकीय रिधेयके - 

  (क) रिधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - रिचाि, खांिर्: रिचाि ि सांमत 
किणे. 

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

    रिधेयक प्रिि सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री. शरद रणडिसे, 
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रि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सि २०१६ चे पव.स.पव. िमांक ४७ - महाराष्र खपिज 

पवकास (पिर्थमती व उियोजि) पिधी (पिरसि) पवधेयक, २०१६ 
पवधाििपरषदेच्या १० सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकिे त्यावरील प्रपतवृत्त 
सहा मरहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक ४८ - महािाष्ट्र जमीन 

महसलू सांरहता (पाचिी सधुािणा) रिधेयक, २०१६" 
   (अ) रिधेयक प्रिि सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री. शरद रणडिसे, 

रि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सि २०१६ चे पव.स.पव. िमांक ४८ - महाराष्र जमीि 

महसूल संपहता (िाचवी सुधारणा) पवधेयक, २०१६ 
पवधाििपरषदेच्या १० सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकिे त्यावरील प्रपतवृत्त 
सहा मरहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

   (ब) रिधेयक प्रिि सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री. धिंजय मुंिे, 
रि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१६ चे पव.स.पव. िमांक ४८ - महाराष्र जमीि 
महसूल संपहता (िाचवी सुधारणा) पवधेयक, २०१६ 
पवधाििपरषदेच्या १० सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकिे त्यावरील प्रपतवृत्त 
दोि मरहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) रिधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – डर्धेयक डर्चारात घेणे - 
    "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक ५० – महािाष्ट्र आधाि 

(रित्तीय र् इतर अर्वसहाय्य, लाभ आडण सेिा याांचे लडययत 
रितिण) रिधेयक, २०१६" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) रिधानसभेने सधुािणाांसह दसुऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाणे - रिचाि, 

खांिर्: रिचाि ि सांमत किणे. 
   (१) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक २६ - महािाष्ट्र 

महानगिपारलका आरण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगिपांचायती ि 

औद्योरगक नगिी (सधुािणा) रिधेयक, २०१६" 
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   (२) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक २७ - महािाष्ट्र 

महानगिपारलका (सधुािणा) रिधेयक, २०१६" 

   (३) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक ३२ - महािाष्ट्र महानगि प्रदेर् 

रिकास प्रारधकिण रिधेयक, २०१६" 

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

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

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (घ) रिधानसभेने दसुऱयाांदा सांमत केल्यास - रिचाि, खांिर्: रिचाि ि 

सांमत किणे. 
    "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक २४ - महािाष्ट्र कृरष उत्पन्न 

पणन (रिकास ि रिरनयमन)(सधुािणा) रिधेयक, २०१६" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ङ) "सन २०१६ चे रि.प.रि.क्रमाांक ४ – महािाष्ट्र स्थारनक सदस्य 

प्रारधकिण अनहशता (सधुािणा) रिधेयक, २०१६ यास रिधानसभेने 

सांमत केलेल्या सधुािणाांस  रिधानपरिषदेने सहमती देणे." 
   --------------------------------------------------------------------------- 
  (च) रिधानसभेने सांमत केल्यास - रिचाि, खांिर्: रिचाि ि सांमत किणे. 
   "सन २०१६ चे रि.स.रि.क्रमाांक ५४ – महािाष्ट्र रिनाअनदुारनत 

खाजगी व्यािसारयक रै्क्षरणक सांस्था (प्रिेर् ि र्लु्क याांचे 
रिरनयमन)(सधुािणा) रिधेयक, २०१६" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
नऊ : (मांगळिाि, रदनाांक १३ डिसेंबर, २०१६ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शरिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  
  िॉ.नीलम गोऱहे, प्रा.अपिल सोले, सवफश्री.गोपिपकसि बाजोपरया, पगरीशचंद्र व्यास, 

ॲि.अपिल िरब, पमतेश भांगपिया, रसवद्र र्ाटक, िॉ.िपरणय रु्के, पवजय ऊर्फ  भाई 
पगरकर, प्रपवण दरेकर, तािाजी सावंत, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि - 

  "पवदभातील जलसंिदाचे अिूणफ प्रकल्ि, अिुशेषांतगफत प्रकल्ि, झुििी 
जंगलामुळे अिलेले प्रकल्ि कायास्न्वत करण्यासाठी ियावरणृषष्ट्या असलेले 
अिसर दरू करणे,भूसंिादि व िुिफवसिाच्या कामाची गती वाढवूि िुरेसा पिधी 
उिलब्ध करणे, जलपवतरण व लाभके्षत्र पवकास अंतगफत प्रत्येक महामंिळात स्वतंत्र 
यंत्रणा पिमाण करणे, कालव्याऐवजी िाईिलाईििे ससचि करणे, सवफ प्रकल्िांिा 
सुप्रमा घेणे, िाणी वािर संस्था, उिसा ससचि संस्था बळकट करुि शेतकयायांिा 
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जलसक्षम करणे, पिण्याचे िाणी, औद्योपगक व कृषी वािराचे िाणी याचें पियोजि 
करणे, गोदावरी व तािी खोरे जलपियोजि आराखिा तयार करणे, वैणगंगा व 
िळगंगा जोिप्रकल्ि आपण कन्हाि-वधा बोगद्याद्वारे िदीजोि प्रकल्िाचा अभ्यास 
करुि ते तातिीिे कायास्न्वत करणे, िागिूरातील मेरो रेल्वे व पमहाि प्रकल्िाच्या 
कामातील प्रगती, पवदभातील िगरिापलकांिा हगणदारीमुक्त करणे, भुयारी गटार 
योजिा, भूिृष्ठावरील िेयजल व्यवस्थािि, अंतगफत रस्ते पवकास, खुल्या जागा व 
पवकास के्षत्रामधील जागा संरपक्षत करणे, उद्याि पिर्थमती व िदी िपरसर याचंा पवकास 
करुि स्माटफ शहर करण्याकिे शासिाचा असलेला रोख, िंतप्रधाि आवास योजिा ब 
व क वगफ िगरिापलका के्षत्रामध्ये कायास्न्वत करणे, वि ियफटि उद्याि, जंगल सर्ारी, 
वि संशोधि, बाबुं व वि उत्िादिामधूि रोजगार पिर्थमती करण्यात शासिािे अगे्रसर 
राहणे, मंुबईतील उिकरप्राप्त व मोिकळीस आलेल्य  इमारतींचा िुिफपवकास जलद 
गतीिे करण्याच्या ृषष्टीिे प्रशासपिक व तांपत्रक मंजुरीचे पिकष सुलभ व पशपथल 
करण्याची आवश्यकता, संजय गाधंी राष्रीय उद्याि िपरसरातील झोिििट्टीधारकांचे 
स्थलांतर करुि तेथील जपमिीचे भूसंिादि व तेथील सव्हे िं. २३९ वरील जपमिीची 
िुिमोजणी करण्याबाबत लोकप्रपतपिधी व स्वयंसेवी संस्थांकिूि होत असलेली 
मागणी, आरे वसाहतीतील आपदवासी व िात्र झोिििट्टीधारकांची समस्या व त्यांचे 
िुिवफसि, याबाबत शासिािे केलेली व करावयाची कायफवाही पवचारात घेण्यात 
यावी." 

दहा : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (१) िॉ.नीलम गोऱहे, रि.प.स. पढुील सािशजरनक महत्त्िाच्या बाबींिि चचा 

उपस्स्थत कितील. 
   "राज्याची उिराजधािी िागिूर शहरात गेल्या दोि वषािासुि गंुिांचे 

अपधराज्य सध्या सुरु असणे, मा.मुख्यमंत्री यांचे घरािासूि हाकेच्या अंतरावर 
असलेल्या एका बारमध्ये तरुणीच्या छेिखािीवरुि माया गाँगिे केलेला 
गोळीबार, धरमिेठ भागात माहे ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्याि 
कुख्यात सपचि सोमकुवराला तब्बल १० गोळया झािूि मारण्यात येणे, 
कुख्यात अपभषेक ससगच्या टोळीिे मण्णिुरम गोल्िच्या शाखेत दरोिा टाकूि 
सुमारे दोि कोटीचे सोिे लुटण्यात येणे, सक्करदरा िोलीस  ठाण्याच्या समोर 
वृध्देचा खूि, भूखंिाच्या वादात अग्रसेि चौकात झालेली हत्या, तसेच माहे 
िोव्हेंबर, मध्ये वा त्यादरम्याि  बारमध्ये झालेल्या भांिणात एका पिष्िाि 
युवकाची हत्या करण्यात येणे, संघ मुख्यालयाला खेटूि असलेल्या मंपदरात 
केलेली चोरी, अशा अिेक घटिा या शहरात घिल्या असूि आताियंत  या 
प्रकरणातील एकही गुन्हेगार साििलेला िसणे, िपरणामी िागिूर शहरातील 
सवफसामान्य िागपरकांिा िेहमीच दहशतीखाली जगावे लागणे, राज्याचे 
मुख्यमंत्री या शहराचे प्रपतपिधीत्व करीत असूिही येथील कायदा व सुव्यवस्था 
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ढासळल्यािे सवफसामान्य जितेत पिमाण झालेले असंतोषाचे व संतािाचे 
वातावरण, याबाबत शासिािे करावयाची कायफवाही व उिाययोजिा." 

  (२) श्रीमती रिद्या चव्हाण, रि.प.स. पढुील सािशजरनक महत्त्िाच्या बाबींिि 
चचा उपस्स्थत कितील. 

   "मौजे िाचल (ता.राजािूर, पज.रत्िापगरी) येथील पदवाळवािी धरणाचे 
व कालव्याचे दरुुस्ती काम पवस्तार व सुधारणा लेखापशर्षांतगवत करण्याबाबत 
शासिाकिे अंदाजित्रक िाठवूि अद्याि मान्यता ि पमळणे, अंदाजित्रकास 
मान्यता ि पमळाल्यािे धरणाचे व कालवा दरुुस्तीचे काम २ ते ३ वषािासूि 
प्रलंपबत राहणे, सदर काम प्रलंपबत रापहल्यािे धरणाच्या कालव्यावर अिेक 
पठकाणी अिपधकृतिणे बांधकामे झालेली असणे, अिपधकृत बाधंकामे 
पिष्कापषत करुि कालव्याचे दरुुस्तीचे काम होण्यासाठी शासिािे करावयाची 
कायफवाही व उिाययोजिा." 
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