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शुक्रशुक्रिारिार,,  ददनाांकददनाांक  ११६६  डिसेंबर,डिसेंबर,  २०१६२०१६  
((सकाळी सकाळी ९९.०० .०० त ेत ेसकाळी सकाळी ११००..३३००  िाजेपयतं)िाजेपयतं)  

  
  

  (क) (गुरुिार, ददनाांक १५ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या ददिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेली म.वि.प.ननयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचाश) 
–  

   सिशश्री. कवपल पाटील, हेमंत टकले, सतजे ऊर्फ  बंटी पाटील, दत्तात्रय 
सावंत, ॲड.निरंजि डावखरे, वि.प.स. याांची म.वि.प. ननयम ९७ अन्िये 
अल्पकालीन चचाश - 

   "रु्ले, शाहू, आंबेडकर, सािे गुरुजी आणि गांधी व यशवंतराव 
चव्हाि यांच्या ववचारािे कमफवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमखु, 
डॉ.बापजूी साळंुखे आणि खेड्यापाड्यातील परुोगामी ववचारांच्या 
कायफकत्याांिी सरुू केलेल्या शशक्षि संस्था आणि गरीबांच्या रात्रशाळा 
मोडूि काढण्यासाठी शासिािे आखलेली योजिा, शोषि, ताि, अपमाि 
आणि वविावेति यामळेु शशक्षकाचं् या वाढत्या आत्महत्या तर गिवेश 
आणि पसु्तके िाहीत म्हिूि ववद्यार्थयाफची आत्महत्या, शशक्षक व 
कमफचाऱयांच े िाकारलेले पेन्शि यामळेु शशक्षिके्षत्रात निमाफि झालेली 
कमालीची अस्वस्थता, मुंबई हायकोटाफच्या आदेशािे २ मे, २०१२ ितंर 
नियकु्त करण्यात आलेल् या शशक्षकांिा िाकारण्यात आलेल्या मान्यता, 
प्लॅिमधील शशक्षकाचं्या पगारासाठी ि झालेली तरतूद, अिकंुपा 
शशक्षक/शशक्षकेतरांच्या प्रलंबबत मान्यता, शलव्ह व्हेकेन्सीवरील ररक्त 
असलेल्या जागा, २८ ऑगस्टच्या शासि नििफयाि े बदललेली संच 
मान्यता, भाषा शशक्षकाची त्यात करण्यात आलेली परवड, कमी करण्यात 
आलेली शशक्षक संख्या, कला, क्रीडा, संगीत शशक्षकांच्या िेमिकूा वविा 
मािधि ककंवा िाममात्र मािधिावर करिारा ७ ऑक्टोबरचा शासि 
नििफय, माध्यशमक स्तरावर भाषा ववषयांिा ददलेला व्यवसाय शशक्षिाचा 
पयाफय, मागासवगीय आणि ववकलागं मलुाचं्या सवलती काढूि घेण्याची 
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शशर्ारस, ९वी, १०वीसाठी दरुस्थ शशक्षिाचा पयाफय देण्याचा प्रयत्ि, 
पाचवीपयांत ववद्यार्थयाांिा इंग्रजी शशक्षिापासिू कॉलेजांिा देण्यात आलेला 
िकार, सत्ताधारी पक्षांशी संबंधधत शशक्षि संस्थांिा मलू्याकंिाशशवाय 
देण्यात आलेली मान्यता आणि अिदुाि, गरीब, मागासवगीय, 
अल्पसंख्याक आणि बहुजि वगाफच्या मलुांमलुींच े माध्यशमक, उच्च 
माध्यशमक शशक्षिातिू उच्चाटि करण्याचा घातलेला घाट, शशक्षि 
ववभागात आणि अभ्यासक्रमात वाढलेला शासिबाह्य हस्तके्षप, खुद्द 
मखु्यमंत्रयांिा शकै्षणिक अहवालाचा मसदुा स्कॅ्रप करावा लागिे, 
शासिाच्या शशक्षि व्यवस्थेवरुि जितेचा ववश्वास उडूि जािे, यामळेु 
निमाफि झालेली अभतूपवूफ धचतंेची पररस्स्थती, त्यावर शासिाची प्रनतकक्रया 
आणि उपाययोजिा." 

  (ख) प्रा.अननल सोले, डॉ.पररिय रु्के, श्री.धगरीशचंद्र व्यास वि.प.स. याांची 
म.वि.प. ननयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचाश - 

   "वधाफ शहरालगत बोरगांव (मेघे) येथील महापारेषि कंपिीच्या २२० 
केव्ही उपकेन् द्रातील  ान्सर्ॉमफरला ददिाकं १९ सप्टेंबर, २०१६ ला दपुारी 
३.३० वाजताच्या समुारास अचािक आग लागली जािे, सदर आगीमळेु 
 ान्सर्ॉमफर पिूफ जळूि खाक होिे, त्यामळेु जवळपास २ कोटी रुपयाच े
िकुसाि होिे, आगीमळेु ११ केव्ही वादहिीवरील वीज परुवठा बंद होिे, 
गेल्यास १५ वषाफत आंतररक दोषामळेु आग लागूि स्र्ोट झाल्यामळेु 
त्यात काम करिाऱया कमफचारी व बाहेरील व्यक्तींच ेअपघात व स्जववत 
हािी, त्यांिा ि शमळालेली िकुसाि भरपाई, अशा प्रकारे वारंवार 
 ान्सर्ॉमफरला आगी लागण्याच्या प्रकारात वाढ होिे, परंत ु आग 
प्रनतबंधक उपाययोजिा कोितीही केली ि जािे, परंत ुसदर बसववण्यातं 
आलेल्या  ान्सर्ॉमफर व ववज उपकरिात मोठ्या प्रमािात दोष असिूही 
याची कोितीही चौकशी ि होता महाववतरिकडूि दलुफक्ष केले जािे, 
त्यातच आग ि लागण्याकररता जे सादहत्य खरेदी केले जात े ते त्या 
वेळेस काम करिार की िाही, यांची कोितीही गॅरेटी ि राहिे, 
त्याकररता सदर वस्तुची Live test & Type test करण्याची 
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आवश्यकता, सदर आगी कशामळेु लागल्या जात आहेत याचंी चौकशी 
करण्याबाबत ददिाकं ४ ऑक्टोबर, २०१६ व ११ िोव्हेंबर, २०१६ ला ऊजाफ 
मंत्री यांिा लेखी पत्र देविुही व मंत्रीमहोदयांिी १५ ददवसात शासिास 
ररपोटफ सादर करण्याच े निदेश देविुही यावर अद्याप चौकशी व दोषीवर 
कायफवाही ि होिे, त्यामळेु मोठ्या प्रमािात होिारे िकुसाि, शासिािे 
यावर तातडीिे करावयाची कायफवाही." 

  
((सकाळी सकाळी ११००..३३००  ते ते सकाळीसकाळी  ११११.४५ .४५ िाजेपयतं)िाजेपयतं) 

  
(क) : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. ननयम १०१ अन्िये) - 
  (गुरुिार, ददनाांक १५ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या ददिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशशविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ि (२)) - 
  (१) श्री. विनायकराि मेटे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या व सावफजनिक 

महत्त्वाच्या बाबीकड ेमखु्यमांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 
   "पिेु येथील मे.गोयलगंगा डवे्हलपसफ प्रा.शल. सव्हे िं. ३५ त े ४० 

वडगाव (ब.ु) येथील गहृप्रकल्पामध्ये कायद्याच े उल्लंघि करुि 
बेकायदेशीर बाबी व पयाफवरिाची हािी होिे, या गहृप्रकल्पामध्ये 
सांस्कृनतक सभागहृ, आरक्षिात रे्रर्ार, वाढीव एर्.एस.आय. (F.S.I.) 
कर चकुवेगीरी डी.सी. (D.C.) नियमांच ेउल्लंघि, एम आर ॲन्ड टी.पी. 
कायद्याच े उल्लंघि, मोर्ा कायद्याच े उल्लंघि, पयाफवरि कायदा व 
प्रदषुि नियंत्रि कायद्याच े उल्लंघि या सवफ तक्रारीबाबत मा.मखु्यमंत्री, 
पयाफवरिमंत्री, िगरववकास राज्यमंत्री, आयकु्त पिेु मिपा, सधचव 
पयाफवरि, शहर अशभयंता पिेु मिपा याचं्याकड े वेळोवेळी तक्रारी देिे, 
ददिाकं ७ एवप्रल, २०१५ अथफसंकल्पीय अधधवेशिात िगरववकास राज्यमंत्री 
यांिी ददलेले उत्तर व सदर बांधकामाची प्रत्यक्ष स्स्थती यामध्ये तर्ावत 
असल्याकारिािे िगरववकास राज्यमंत्रयांिी ददिाकं २६ मे, २०१५ रोजी 
मंत्रालय येथे सिुाविी घेविू संबंधीत भ्रष्ट अधधकाऱयांवर कायफवाही 
करण्याच ेआदेश देिे, सदरील आदेश देविूही संबंधधत भ्रष्ट अधधकाऱयांवर 
कोितीही कारवाई ि होिे, त् यामळेु तक्रारदारािे मा.हरीत लवाद, पिेु 



   असधुारित प्रत 
 

यांच्याकड ेतक्रार करिे, या तक्रारीची लवादांिी संपिूफ चौकशी करुि सदर 
प्रकल्पामध्ये पयाफवरिाच े मोठ्या प्रमािात गंभीर स्वरुपाच े िकुसाि 
केल्याच े ताशरेे ओढल्यािे सदरील ववकासकाला जबाबदार धरुि रु.१०५ 
कोटी दंड ठोठाविे, सदरील प्रकल्पाला बकेायदेशीरपिे मदत करिाऱया 
अनतररक्त मखु्य सधचव, पयाफवरि ववभाग महाराष्  राज्य व मिपाच्या 
दोषी अधधकाऱयांवर कारवाईच ेआदेश देऊि पयाफवरि ववभागाला २ लाख 
रुपये व पिेु मिपाला ६ लाख रुपये दंड ठोठाविे, या सवफ प्रकल्पात २६ 
प्रकारच्या बकेायदेशीर बाबी असल्याच े तक्रारदाराि े वळेोवळेी शासिाच्या 
निदशफिास आििे, परंत ूमिपाच ेअधधकारी यांच ेअिचुीत पाठबळ शमळत 
असल्यािे मे.गोयलगंगा पिेु या ववकासकािे पिेु आणि वपपंरी धचचंवड 
मिपा हद्दीतील अिेक बेकायदा प्रकल्प उभे करिे सरुुच ठेवलेले असिे, 
शासिाच्या वतीिे या प्रकल्पावर कोितीही कारवाई होत िसल्यािे मळु 
तक्रारदाराि े मा.हरीत लवाद यांच्याकड े तक्रारी दाखल करिे, याबाबत 
सदरील ववकासकाला व भ्रष्ट अधधकाऱयांिा शासिाच े व पिेु मिपाच े
शमळत असलेले पाठबळ, शासिाबाबत लोकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष 
व शासिाची प्रनतकक्रया." 

  (२) सिशश्री. धनांजय मुांि,े जयवंतराव जाधव, वि.प.स. पढुील तातडीच्या व 
सावफजनिक महत्त्वाच्या बाबीकड ेमहसलू मांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 

   "मौजे कोलशते, स्ज.ठािे, येथील सव्हे िं. ११४/४, ११५/२ या 
शतेजशमिीवर संरक्षक्षत कुळ असिे, तसेच मौजे कोलशते येथील सव्हे ि ं
९९(२) ही जमीि औद्योधगक प्रयोजिासाठी कंपिीकरीता भसंूपादीत 
केलेली असतािा सदर दठकािी रदहवासी प्रयोजिासाठी वापरात बदल 
अिजु्ञेय िसतािा या संदभाफतील मे. ओररएंटल इंडस् ीजच्या भसंूपादीत 
जमीिीच े हस्तांतरि व वापरात बदला संदभाफतील वविंती अिजु्ञये 
िसल्यामळेु त्यांच्या वविंतीची संधचका महसलू ववभागािे बंद केल्याच े
ववकासकांिा मादहत असतािा या सवफ बाबी दलुफक्षक्षत करुि उपरोक्त 
११४/४, ११५/२ व ९९ (२) या जमीिीवर एकबत्रतपिे ववकास परवािगी 
ठािे मिपा यांिी ददली असिे, आददवासी कुळांची बाब लक्षात 
आल्यािंतर कुळ कायद्यातील तरतूदीिसुार अधधकार िसतािा व 
अवपलाचा ववषय िसतािा अपील क्र.८४/२०१५ अन्वये अपर स्जल्हाधधकारी 



   असधुारित प्रत 
 

ठािे यांिी उच्च पदस्थांच्या दबावावरूि संरक्षक्षत कुळाच े िाव 
बेकायदेशीरररत्या कमी करिे, सव्हे िं. ९९ (२) औद्योधगक प्रयोजिासाठी 
संपादीत केल्याितंर कंपिीला ददलेल्या सिदीतील तरतूदीिसुार या 
जमीिीपकैी अंशत: / पिुफत: सावफजनिक प्रयोजिासाठी लागिारी जमीि 
िाममात्र रकमेस मिपा, ठािे यांिी घेिे शक्य असतािा त्यांिी 
त्याबदल्यात टी डी आर देिे, त् यामळेु ववकासकास ककमाि ६० कोटी 
रुपयांचा र्ायदा होिे, सव्हे िं. ९९ (२) या संपादीत जमीिी संदभाफत 
शासिाची कोितीही परवािगी िसतािा सदर जमीिीचा ताबा हस्तांतरीत 
होविु प्रत्येक गहृप्रकल्पाच ेकाम सरुु होिे, सव्हे िं. ११४/४, ११५/२ या 
जमीिीस आददवासींच े हक्क असिे, असे असतािा सव्हे िं. ९९ (२), 
११४/४  व ११५/२ या जशमिीवर मिपाि े एकबत्रतपिे ववकास परवािगी 
ददल्यामळेु व प्रत्यक्ष गहृ प्रकल्पाच े काम सरुू झाल्यामळेु ववकास 
परवािगी त्वरीत रद्द करिे, भसंूपादीत जमीिी संदभाफतील शतफ भंग 
झाल्याि ेती सरकार जमा करिे व आददवासी कुळाच्या दहताच े संरक्षि 
करिे तसेच सवफसामान्य गुंतविकुदाराचंी र्सविकु ि होण्याच्या 
दृष्टीकोिातुि शासिािे करावयाची कारवाई व शासिाची भशूमका." 

  (३) सिशश्री. सांजय दत्त, जगन्िाथ शशदें, सनुिल तटकरे, अॅड. निरंजि 
डावखरे, सवफश्री. िरेंद्र पाटील, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, शरद रिवपसे, 
वि.प.स. पढुील तातडीच्या व सावफजनिक महत्वाच्या बाबीकड ेमखु्यमांत्रयाांच े
लक्ष वेधतील :- 

   "डोंबबवलीलगत असलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र िगर पररषद 
करण्यात येईल असे आश्वासि निवडिकूीच्या काळात मा.मखु्यमंत्री 
महोदयांिी २७ गावातंील रदहवाशांिा देण्यात येिे, या आश्वासिाला एक 
वषफ पिूफ होत असिू अद्याप याववषयी कोितीही ठोस पावले उचलली 
गेली िसल्याि े२७ गावांतील िागररक शासिावर िाराज असिे, कल्याि 
डोंबबवली महापाशलकेत २७ गावांचा समावेश करुि आठ मदहिे उलटले 
तरी या गावांमधील दैिंददि कामकाजाची घडी महापाशलकेस िीट बसवता 
आलेली िसिे, मालमत्ता कराच्या बबलावरुि रदहवाशांमध्ये संभ्रम असिे, 
मालमत्ता कराचा बबलांचा भरिा करण्यास ग्रामीि भागातील रदहवाशी 
तयार िसिे, डोंबबवली-कल्याि महापाशलकेत समावेश केलेल्या २७ 



   असधुारित प्रत 
 

गावांिा आवश्यक ती सोयीसवुवधा महापाशलकेकडूि शमळत िसल्यािे 
स्वतंत्र िगर पररषद करण्याची मागिी जोर पकडत असिे, शासिाकडूि 
आश्वासि शमळूि त्यांची अंमलबजाविी करण्यास ववलंब लावीत 
असल्यािे राज्य शासिाच्या ववरोधात २७ गावातील रदहवांशांिी 
आक्रमकतेचा पववत्रा घेऊि रस्ता रोको व उपोषिाचा घेतलेला नििफय, 
राज्य शासिािे डोंबबवली लगत असलेल्या २७ गावांिा स्वतंत्र 
िगरपररषदेचा दजाफ देण्याबाबत तातडीि ेकायफवाही करण्याची आवश्यकता 
व याबाबत राज्य शासिाची प्रनतक्रीया." 

  (४) श्री. सतजे ऊर्श  बांटी पाटील, वि.प.स. पढुील तातडीच्या व सावफजनिक 
महत्वाच्या बाबीकड ेमखु्यमांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 

   "कोल्हापरू स्जल्हयात पल्सफ या कंपिीिे केलेली र्सविकू लक्षात 
घेविू सेबीिे पाऊिे दोि वषाफपवूी देवघेवीच े व्यवहार बंद केल्यािे समुारे 
५५ हजार गुंतविकूदारांच ेअंदाजे ६०० कोटी रुपये अडकले असल्याच ेमाहे 
सप्टेबर २०१६ दरम्याि निदशफिास येिे, दामदपु्पट रक्कम देण्यासाठी 
टाळाटाळ करिा-या पल्सफवर सेबीि े कायदेशीर कारवाई केली असिे, 
सेबीिे पल्सफमधील गुंतविूकदारांची र्सिूक लक्षात घेविू व्यवहार बंद 
करण्याच े आदेश ददले असिे, पल्सफ मध्ये देशभरातील ५ ते ६ कोटी 
गुंतविूकदार असिे, सेबीकडूि कोिाताही परवािा ि घेता सामहुीक 
गुंतविूक योजिा राबविु तब्बल ४९ हजार कोटी रुपये गुंतविकूदाराकंडूि 
जमा केले असिे, कोल्हापरू स्जल्हयात अंदाजे ५५ हजार गुंतविुकदारांची 
शकेडो कोटीची गुंतविुक केली असिे, मदुतपिुफ झालेल्या ठेवीचंी रक्कम 
६०० कोटी इतकी असिे, या ठेवी सदर कंपिीकडूि शमळूवि देण्याबाबत 
ठेवीदारांिी शासिाकड े केलेली मागिी परंतु शासिािे केलेले अक्षम्य 
दलुफक्ष, पररिामी या ठेवीदारांत निमाफि झालेला तीव्र असंतोष व धचडीची 
भाविा, त्यामळेु शासिािे सदर कंपिीची मालमत्ता जप्त करुि त्याचा 
शललाव करुि या ठेवीदारांच्या ठेवी परत शमळविू देण्याबाबत करावयाची 
कायफवाही व शासिाची प्रनतकक्रया." 

  (५) श्री. अननल भोसले, वि.प.स. पढुील तातडीच्या व सावफजनिक महत्वाच्या 
बाबीकड ेमखु्यमांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 

   "पिेु महािगरपाशलकेिे वतृ्तपत्रात ददलेल्या जादहरात क्र.३/१०४ 



   असधुारित प्रत 
 

अन्वये पािीपरुवठा ववभागाकडूि पिेु शहरासाठी पाण्याच्या टाक्या 
बसववण्याच्या कामासाठी ददिाकं २४ मे, २०१६ रोजी टेंडर क्र.१२०-२०१६, 
१२१-२०१६, १२२-२०१६, १२३-२०१६, १२४-२०१६, १२५-२०१६, १२६-२०१६ व 
१२७-२०१६ िसुार (डडझायनिगं, प्रोव्हायडडगं अँड कंन्स् क्टींग आरसीसी, 
इएसआर अँड जीएसआर ऑर् व्हेररअस कॅपॅशसटीज अँड ररलेटेड वक्सफ) या 
कामांसाठी आठ वेगवगेळ्या निववदा काढण्यास येिे, या निववदा प्रकक्रयेत 
या कामाच े अिभुवी व म.ि.पा. मान्यताप्राप्त / शासि मान्यताप्राप्त 
ठेकेदाराकंडूि अजफ मागववण्यात येिे, त्यािसुार यातील ४ कामांसाठी ३ 
ठेकेदारांिी अजफ भरुि काम करण्यासाठी इच्छुकता दाखववली असता 
त्यांची निववदा ि उघडता रद्द केली जािे व त्याितंर सातत्यािे या 
निववदेला पिेु महािगरपाशलकेमार्फ त वेळोवेळी मदुतवाढ ददली जािे, 
त्यािंतर पिेु म.ि.पा. पािी परुवठा ववभागािे या आठ वेगवेगळ्या 
निववदा एकत्र करूि ददिाकं ८ जुल,ै २०१६ रोजी वतृ्तपत्रात जादहरात 
क्र.३/२१८ िसुार अंदाजे २३५ कोटी खचफ असलेली जादहरात प्रशसध्द करिे, 
या आधी ददलेल्या जादहरातीला त्यांिी प्रनतसाद ददला त्यांच्या निववदा बाद 
करूि िव्यािे ददलेल्या या जादहरातीमळेु या सवफ निववदा प्रकक्रयेत काही 
तरी गैरप्रकार असल्याचा व कोित्या तरी एका ठरववलेल्या कंपिीस 
निववदा देण्यात येत असल्याचा संशय व संभ्रम िागरीकांच्या मिात 
उत्पन्ि होिे, तसेच ज्या पाण्याच्या टाक्यांसाठी ही निववदा काढण्यात  
आली त्या पाण्याच्या टाक्यांसाठी आवश्यक जागा देखील पिेु म.ि. 
पाशलकेकडिे अधधग्रहीत ि करता ही निववदा प्रकक्रया राबववण्यात येिे, या 
ददिाकं ८ जुल,ै २०१६ च्या निववदेला लासफि व टुबे्र, आर.बी. कृष्िािी व 
एिसीसी शलशमटेड कंपिीिे प्रनतसाद देिे व त्यात लासफि व टुबे्र, या 
कंपिीला या कामाच ेकंत्राट शमळिे, ही संपिूफ निववदा प्रकक्रया संशयास्पद 
असिू त्यात लासफि व टुबे्र कंपिीच्या दहताच्या दृष्टीिे म.ि.पा 
पािीपरुवठा ववभागाच े अधधकारी काम करत असल्याचा व या कामात 
मोठ्या प्रमािात भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता, पणु्यातील पाण्याच्या 
टाक्या बसववण्याच्या निववदा व निवड प्रकक्रयेची सखोल चौकशी करूि 
दोषींवर कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिाि े तातडीि े
करावयाची कायफवाही व शासिाची प्रनतकक्रया." 
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  (६) श्री. गोवपककशन बाजोरीया, वि.प.स. पढुील तातडीच्या व सावफजनिक 
महत्वाच्या बाबीकड ेमखु्यमांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 

   "अकोला महािगरपाशलकेच्या ववववध के्षत्रामध्ये ववकास कामाकंररता 
मािधि तत्वावर कमफचाऱयांची करण्यात आलेली नियकु्ती, सदर नियकु्ती 
मािधि तत्वावर ६ मदहिे ककंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीकररता तात्परुत्या 
स्वरुपात देण्यात येत असिे, अशा प्रकारे तात्परुत्या स्वरुपात मािधि 
तत्वावर १२३ कमफचारी कायफरत असिू त्यांची जवळजवळ २० वष े
महािगरपाशलकेत सेवा झालेली असिे, उक्त कमफचाऱयांिा तुटपतु्या 
मािधिावर काम करावे लागत आहे त्यातच केवळ ६ मदहन्याच्या 
कालावधीिंतर त्यांिा सेवामकु्त करण्यात येिे, पररिामी कमफचाऱयांिा 
रोजगारापासिू वंधचत राहावे लागिे, आधीच ववदभाफत दषु्काळी पररस्स्थती 
त्यात बरेोजगारी पररस्स्थती, या दहेुरी पररस्स्थतीमळेु बहुतांश कमफचारी 
आत्महत्येच्या वाटेवर असिे, त्यांच्यामध्ये उदाशसितेची निमाफि झालेली 
भाविा, महािगरपाशलका या सेवामकु्त झालेले कमफचारी कमी मािधिात 
शमळत असल्यािे पिु:श्च त्याच कमफचाऱयािंा गेली २० वष ेएक ददवसाची 
सेवा खंडीत करुि परत परत बोलववत असिे, गेली २० वष ेमहापाशलकेत 
सेवा कररत असल्यािे त्याची वयोमयाफदादेखील वाढ झाल्यामळेु दसुरे 
कुठेही रोजगार शमळण्यास अडचिी निमाफि होत असिे, उक्त 
कमफचाऱयांच्या भववष्याच्या दृष्टीिे व त्यांची वयोमयाफदा, कामाचा अिभुव 
लक्षात घेऊि त्यांिा महापाशलकेमध्येच कायमस्वरुपी िोकरीत सामाविू 
घेण्याबाबत शासि स्तरावर कायफवाही करण्याची नितांत आवश्यकता, 
सध्यस्स्थती अकोला महािगरपाशलकेमध्ये अिेक पदे ररक्त असिे, सदर 
पदे भरण्याकररता हया कमफचाऱयांचा प्राधान्याि े ववचार करुि त्यांिा 
पवूफलक्षीप्रभावािे िोकरीत सामाविू घेण्याबाबत शासि स्तरावर करावयाची 
कायफवाही, व याबाबत शासिाची प्रनतकक्रया व भशूमका." 

  (७) सिशश्री. जयिांतराि जाधि, संजय दत्त, हेमंत टकले, धिंजय मुंड,े िरेंद्र 
पाटील, अॅड. निरंजि डावखरे, श्री. ककरि पावसकर, श्रीमती ववद्या 
चव्हाि, सवफश्री. रामराव वडकुत,े िारायि रािे, अॅड. जयदेव गायकवाड, 
सवफश्री. अनिल भोसले, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, शरद रिवपसे वि.प.स. 
पढुील तातडीच्या व सावफजनिक महत्वाच्या बाबीकड ेसािशजननक बाांधकाम 
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(सािशजननक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 
   "शासिाि े मुंबई-िागपरू समधृ्दी महामागाफच्या कामास िकुतीच 

मंजुरी देिे, यामध्ये िागपरू, वधाफ, अमरावती, वाशशम, बलुढािा, जालिा, 
औरंगाबाद, िाशशक, अहमदिगर आणि ठािे या दहा स्जल्हयातंिू 
जािाऱया एक्सप्रेसवेसाठी शतेकऱयांच्या परंपरागत जशमिीचं े संपादि 
करण्याच ेकाम सरुु करण्यात येिे, मात्र या समधृ्दी महामागाफकरीता काही 
स्जल्हयातील शतेकऱयांिी जमीि देण्यास िकार देिे, यामध्ये शासिाि े
प्रस्ताववत केलेल्या लॅन्ड पशुलगं योजिेला शतेकऱयांिी कडाडुि तीव्र ववरोध 
करिे, शासिाच्या आग्रही भमुीकेमळेु स्जल्हाधधकारी यांच्यासह 
प्रशासिातील वररष्ठ अधधकाऱयाकंडूि भ-ूसंपादिासाठी शतेकऱयावंर दबाव 
टाकण्यात येिे, यामध्ये ववस्थावपत झालेल्या शतेकऱयांिा कोिताही 
मोबदला शमळत िसिे, अधधकाऱयाकंडूि संबंधधत शतेकऱयांचा मािशसक 
छळ झाल्याच्या तक्रारी वधाफ स्जल्ह्यातील शतेकऱयांसह राज्यातील अिके 
शतेकऱयांिी करिे, लॅन्ड पशुलगं योजिलेा कोिताही कायदेशशर आधार 
िसतांिा त्यांच्या अंमलबजाविीसाठी प्रशासिाकडूि दबाव वाढत असिे, 
अिेक दठकािी शतेकऱयांिी भ-ूसंपादिाला ववरोध करण्यासाठी तीव्र 
आंदोलि छेडिे, राज्यात ववशषेत: ठािे स्जल्ह्यात अिके आजी-माजी 
सिदी अधधकाऱयांिी व त्यांच्या िातेवाईकांिी प्रस्ताववत महामागाफच्या 
दठकािी शकेडो एकर जमीि खरेदी करिे, प्रस्ताववत मेगा शसटी जवळ 
असे जमीि खरेदीच े व्यवहार संशयास्पदररतीि े होिे, बेकायदेशशरररतीि े
आणि खोटी अशमष ेव दबाव टाकूि करण्यात येिारे भ-ूसंपादि तात्काळ 
स्थधगत करण्याची मागिी ववववध संघटिा आणि लोकप्रनतनिधी यांिी 
करिे, शासिािे संबंधधत शतेक-यांच्या मागिीकड ेकेलेले अक्षम्य दलुफक्ष, 
यामळेु संबधंधत शतेकऱयांमध्ये पसरलेला शासि ववरोधी नतव्र असंतोष, 
याबाबत शासिाि ेकरावयाची उपाययोजिा व शासिाची प्रनतकक्रया." 

  (८) सिशश्री. सनतश चव्हाण, अमरशसहं पंडडत, धिंजय मुंड,े वि.प.स. पढुील 
तातडीच्या व सावफजनिक महत्वाच्या बाबीकड े उच् च ि तां्र  िशक्षण  
मांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 

        "आधथफकदृष््या दबुफल घटकातील ववद्यार्थयाांिा उच्च शशक्षि शमळावे 
यासाठी राजषी छत्रपती शाहु महाराज शशक्षि शलु्क प्रनतपतुी 
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योजिअंेतगफत उच्च शशक्षि/वदै्यकीय/अशभयांबत्रकी/तंत्रनिकेति सह 
व्यावसानयक अभ्यासक्रमाच े शशक्षि घेिाऱया ववद्यार्थयाांिा शकै्षणिक 
शलु्काच्या ५० टक्के प्रनतपतूी जादहर केलेली असिे, पारंपाररक उच्च 
शशक्षि घेिाऱया ववद्यार्थयाांसाठी उत्पन्ि मयाफदा रु.२.५० लक्ष तर 
व्यवसाईक शशक्षि घेिाऱया ववद्यार्थयाांसाठी उत्पन्ि मयाफदा रु. ६.०० लक्ष 
ठरवलेली असिे, ददिांक १३ ऑक्टोबर, २०१६ च्या मंत्रीमंडळ बठैकीच्या 
नििफयािसुार ववद्यार्थयाांस १२ वी च्या पररक्षेत ६० टक्के गिुाची अट 
असिे, व्यवस्थापक कोटयातूि व अशभमत ववद्यापीठातूि व स्वयंअथफ 
सहाय्य ववद्यापीठात वदै्यकीय/अशभयाबंत्रकी शशक्षि घेिाऱया ववद्यार्थयाांिा 
ही योजिा लागू िसल्यािे काही ववद्यार्थयाांवर अन्याय होिार असिे, 
डॉ.पंजाबराव देशमखु वसतीगहृ निवाफह भत्ता योजिेअंतगफत शहरात 
शशक्षि घेिाऱया अल्पभधुारक अथवा मजुरांच्या मलुांस प्रनतमहा रु. 
३,०००/- निवाफह भत्ता जादहर केलेला असिे, तर पंडीत ददिदयाळ 
उपाध्याय स्वयंम योजिअंेतगफत शहरात शशक्षि घेिाऱया अिसुधूचत 
जमातीच्या मलुास प्रनतमहा रु. ६,०००/- निवाफह भत्ता जादहर केलेला 
असिे, यामध्ये आधथफक भेदभाव केलेला असल्याि े ववद्यार्थयाांमध्ये 
असंतोष निमाफि झालेला असिे, ई.बी.सी. धारक ववद्यार्थयाांिा १२ वी च्या 
पररक्षेत ६० टक्के गिुाची अट रद्द करिे व व्यवस्थापि कोटा/अशभमत 
ववद्यापीठात शशक्षि घेिारी ववद्याथी व स्वयंअथफ सहाय्य ववद्यापीठात 
शशक्षि घेिाऱया ई.बी.सी.धारक ववद्यार्थयाांिा ही ई.बी.सी.ची सवलत 
शमळिेसाठी व दोन्ही संवगाफतील ववद्यार्थयाांिा निवाफह भत्ता समाि 
शमळिेबाबत होत असलेली मागिी यावर शासिािे केलेली वा करावयाची 
कायफवाही व शासिाची प्रनतकक्रया.” 

  (९) अॅि. जयदेि गायकिाि, सवफश्री. अनिल भोसले, ककरि पावसकर वि.प.स. 
पढुील तातडीच्या व सावफजनिक महत्वाच्या बाबीकड ेगहृननमाशण मांत्रयाांच े
लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात झोपडपट्टयाचं े उच्चाटि व्हाव े यादृष्टीिे झोपडपट्टी 
पिुवफसि प्राधधकरिाची (एसआरए) स्थापिा दहा वषाफपवूी करण्यांत येिे, 
परंतु अद्यापपयांत राज्यातील अिेक एसआरए प्रकल्प कायाफन्वीत ि होिे, 
पिेु शहरात ४८६ झोपडपट्टया असिू त्यामध्ये १ लाख ६५ हजार कुटंुबे 
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वास्तव्य करीत असिे, अंदाजे ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहत 
असिे, त्यापैंकी ११० झोपडपट्टी पिेु महािगरपाशलका, सरकारी व 
निमसरकारी मालकीच्या जागेवर वसलेल्या असिे, यात महापाशलकेच्या 
जागेवर १०, राज्य सरकारच्या जागेववर ५१, (महसलू, सावफजनिक 
बांधकाम ववभाग) रेल्वेच्या जागेवर २८, म्हाडाच्या जागेवर ३ व कें द्र 
सरकारच्या जागेवर ५ आणि शमश्र निमसरकारी, सरकारी जागेवर १३ 
झोपडपट्टया वसलेल्या असिे, एसआरए ि ेआतापयांत २३८ प्रकल्प सादर 
केलेले असिे, परंत ुपिेु शहराचा भौगोशलक ववस्तार, सदनिकाचं ेके्षत्रर्ळ, 
ववकास हस्तातंरि हक्काच्या (टीडीआर) सवलतीचा अभाव, प्रचंड गोंधळ, 
गैरप्रकार, ववकासक व अधधकाऱयांच्या अभद्र यतुी, अपारदशफकता, चकुीच े
राजकीय हस्तके्षप, तसेच एसआरए प्रकल्प योग्यररतीिे कायाफन्वीत व्हाव े
यासाठी पाशलका आयकु्तांिी पाठववलेल्या अहवालाकड े राज्य सरकारिे व 
ववरोधी पक्षांिी केलेले दलुफक्ष, यासवफ बाबीमंळेु एसआरएच ेप्रकल्प यशस्वी 
होत िसिे, पररिामी पिेु शहरातील व राज्यातील झोपडपट्टयांमधील 
राहिाऱया करोडो लोकांच े जीविमाि ि उंचाविे, यासवफ समस्या व 
अडथळयांवर मात करुि एसआरए प्रकल्प योग्यररतीि े राबववण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासिाची भशूमका व प्रनतकक्रया." 

  (१०) श्री. गगरीशचांद्र व्यास, प्रा. अनिल सोले, श्री. शमतेश भांगडडया, वि.प.स. 
पढुील तातडीच्या व सावफजनिक महत्वाच्या बाबीकड े िदै्यकीय िशक्षण 
मांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 

   "िागपरूच्या वदै्यकीय महाववद्यालयात कॅन्सर इन्स्टी्यटू चाल ू
करण्यासंदभाफत मा. आरोग्य मंत्रयांिी घोषिा करुिही अद्याप कॅन्सर 
इन्स्टी्यटू चाल ू ि होिे, राज्याच्या तलुिात्मक अहवालािसुार जास्त 
कॅन्सर रुग्ि िागपरू येथे असल्याच े प्रकाशशत होिे, िागपरू हे शहर 
मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगिा या राज्याच्या शसमेवरील असल्याि े
येथील राज्यातुि रुग्ि मोठ्या प्रमािात िागपरू शहराकड े उपचारासाठी 
येत असिे, सदर इन्स्टी्यटू एम.सी.आय. ची मान्यता िसलेल्या 
दठकािी िेण्याचा प्रयत्ि होत असिे, यामळेु िागपरु आणि पररसरातील व 
शजेारील राज्यातुि येिाऱया रुग्िांची मोठ्या प्रमािात गैरसोय होिार 
असिे, याकड े शासिाच े अक्षम्य दलुफक्ष होत असल्यािे यावर शासिाि े
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करावयाची कायफवाही व उपाययोजिा." 
  (११) अॅि. राहुल नािेकर, सवफश्री. िरेंद्र पाटील, हेमंत टकले, आिंद ठाकूर, 

ख्वाजा बगे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या व सावफजनिक महत्वाच्या बाबीकड े
मत््यविकास मांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील मस्च्छमारांिा मस्च्छमार बोटीसाठी शासिाकडूि रे्ब्रवुारी 
त े माचफ २० टक्के, एवप्रल त े मे २० टक्के, ऑगस्ट त े ऑक्टोबर ३० 
टक्के, िोव्हेंबर त ेजािेवारी ३० टक्के आणि जूि- जुल ैवगळूि एकूि  
३५,७०० शलटर इतका डडझले कोटा परुववण्यात येिे, सदर डडझले कोटा 
वेळेतच ि शमळिे, त्यामळेु मस्च्छमारांच ेहोत असलेले आधथफक िकुसाि, 
मस्च्छमार बोटींिा डडझले वावषफक कोटा एकत्र शमळण्यासाठी मस्च्छमार 
बांधवाकंडूि शासिाकड े वारंवार होत असलेली मागिी, याकड े शासिाि े
केलेले अक्षम्य दलुफक्ष, तसेच राज्यातील मस्च्छमार बांधवांिा सागरी 
ककिाऱयापासिू समदु्रात १२ िॉटीकल माईल्स पयांत मस्च्छमार करण्यास 
राज्यशासिाकडूि अटी व शतीिसुार परवािगी देण्यात येिे, १२ िॉदटकल 
माईल्स च्या बाहेर कें द्र शासिाच्या अखत्याररत असिाऱया हदद्दत मासेमारी 
करिाऱया मस्च्छमारांवर राज्य शासिाच्या संबधंधत ववभागाच्या 
अधधकाऱयाकंडूि होत असलेली दंडात्मक कारवाई, मस्च्छमार व्यवसाय 
आधथफक संकटात असल्यािे मस्च्छमाराचं् या कुटंुबबयांची होत असलेली 
आधथफक ओढाताि, मलुांच्या शशक्षिाचा निमाफि झालेला प्रश्ि, पररिामी 
मस्च्छमार बांधवांमध्ये शासिाबद्दल निमाफि झालेली तीव्र धचड, संतापाची 
भाविा, मस्च्छमारांवर अयोग्य व बकेायदेशीर कारवाई करिाऱया 
अधधकाऱयांची बरीच वषाांपासिू एकाच दठकािाहूि बदली ि झाल्यामळेु 
वाढलेला भ्रष्टाचार, याबाबत चौकशी करुि त्यांच्याववरुध्द कारवाई 
करण्याची आवश्यकता, यावर शासिािे केलेली वा करावयाची कायफवाही व 
शासिाची प्रनतकक्रया.” 

(ख)  म.वि.प. ननयम १०१ - अ अन्िये विशषे उल्लेख - (असल्यास). 
  

((दपुारी दपुारी ११२२.००.००  िाजिाजताता)) 
  
  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
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  (क) ताराांककत प्रश्न. 
  (ख) ताराांककत प्रश्नाची अगधक मादहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
  (१) मखु्यमां्र ी    : "राज्यातील सिशच महानगरपािलकाांनी 

मलनन:्सारणाची व्यि्था योग्यप्रकारे 
राबविण्याबाबत कराियाची उपाययोजना" या 
ववषयावरील श्री.प्रकाश बबिसाळे, माजी 
वव.प.स. यांचा तारांककत प्रश्ि क्रमांक ९५४१ 
ला ददिांक ८ डडसेंबर, २०१० रोजी अिपुरूक 
प्रश्िोत्तराच्या वेळी ददलेल्या आश्वासिािसुार 
अधधक मादहती सभागहृाच्या पटलावर 
ठेवतील. 
 

  (२) ग्रामविकास मां्र ी       : "राज्यातील प्रधानमां्र ी ग्रामसिक योजनेस 
ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबत" या 
ववषयावरील डॉ. अपवूफ दहरे व इतर वव.प.स. 
यांचा ताराकंकत प्रश्ि क्रमाकं १९५४९ ला 
ददिाकं २५ जुल,ै २०१६ रोजी अिपुरूक 
प्रश्िोत्तराच्या वेळी ददलेल्या आश्वासिािसुार 
अधधक मादहती सभागहृाच्या पटलावर 
ठेवतील. 

  (ग) अताराांककत प्रश्नोत्तराांची सातिी यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे.  

दोन : अिभनांदनपर प्र्ताि - 

   "महाराष्  केसरी स्पधेत कुस्तीगीरपटु्ट श्री.ववजय िथ ू चौथरी 

यांिी सलग नतसऱयादंा 'महाराष्  केसरी' ककताब प्राप्त केल्याबद्दल 

त्यांच ेअशभिंदि." 

तीन : मखु्यमां्र ी याांच ेम.वि.प. ननयम १०६ अन्िये शासकीय ठराि :- 
  (अ) "छत्रपती शशवाजी आंतरराष् ीय ववमाितळ, मुंबई" याचा 

िामववस्तार "छत्रपती शशवाजी महाराज आंतरराष् ीय ववमाितळ, 
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मुंबई" असा करण्यात यावा, अशी शशर्ारस, महाराष्  ववधािपररषद, 
याद्वारे कें द्र शासिास करीत आहे." 

  (ब) "छत्रपती शशवाजी टशमफिल" या रेल्वे स्थािकाचा िामववस्तार 
"छत्रपती शशवाजी महाराज टशमफिल" असा करण्यात यावा, अशी 
शशर्ारस, महाराष्  ववधािपररषद, याद्वारे कें द्र शासिास करीत 
आहे." 

  (क) "एल्र्ीन्स्टि रोड" या रेल्वे स्थािकाच ेिाव बदलिू "प्रभादेवी" 
असे करण्यात यावे, अशी शशर्ारस, महाराष्  ववधािपररषद, याद्वारे 
कें द्र शासिास करीत आहे." 

चार : कागदप्र  ेसभागहृासमोर ठेिणे. 
  (१) मखु्यमां्र ी 

 
: (क) "वपपंरी-धचचंवड िविगर ववकास 

प्राधधकरि यांचा सि २०११-२०१२ व 
२०१२-२०१३ या वषाांचा लेखापरीक्षि 
अहवाल" सभागहृासमोर ठेवतील. 

     (ख) "शहर व औद्योधगक ववकास 
महामंडळ महाराष्  मयाफददत, िवी 
मुंबई यांचा सि २०१४-२०१५ या 
वषाफचा पंचचेाळीसावा वावषफक अहवाल" 
सभागहृासमोर ठेवतील. 

     (ग) "महाराष्  लोकसेवा आयोगाचा सि 
२०१५-२०१६ या वषाफचा वावषफक 
अहवाल" सभागहृासमोर ठेवतील. 

     (घ) "मुंबई महािगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरि यांचा सि २०१५-२०१६ या 
वषाफचा वावषफक अहवाल" सभागहृासमोर 
ठेवतील. 

  (२) वित्त ि ननयोजन 
मां्र ी 

: (क) "ववदभफ ववकास मंडळ, िागपरू, 
मराठवाडा ववकास मंडळ, औरंगाबाद 
आणि उवफररत महाराष्  ववकास मंडळ, 
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मुंबई यांचा सि २०१५-२०१६ या 
वषाफचा वावषफक अहवाल" सभागहृासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "लोकलेखा सशमतीच्या सि २००१-
२००२ या वषाफच्या आठव्या 
अहवालातील पररच्छेद क्र.१.२८ मध्ये 
सशमतीिे केलेल्या शशर्ारशीिसुार 
मंत्रालयीि सवफ ववभागांिी सि २०१५-
२०१६ या वषाफत केलेल्या 
पिुववफनियोजिाबाबतच्या मादहतीच े
एकबत्रत वववरिपत्र" सभागहृासमोर 
ठेवतील. 

     (ग) "भारताच े नियंत्रक व महालखेापरीक्षक 
यांच े सि २०१५-२०१६ या आधथफक 
वषाफच े (१) ववनियोजि लेखा अहवाल 
(२) ववत्तीय लेखा खंड एक व खंड 
दोि अहवाल (इंग्रजी प्रती)" 
सभागहृासमोर ठेवतील. 

     (घ) "महाराष्  राजकोषीय उत्तरदानयत्व व 
अथफसंकल्पीय व्यवस्थापि अधधनियम, 
२००५ च्या कलम-६ (१) िसुार सि 
२०१६-२०१७ च्या अथफसंकल्पाच्या 
संदभाफत जमा व खचाफच्या अधफवावषफक 
आढाव्याच े निष्कषफ दशफवविारे 
वववरिपत्र" सभागहृासमोर ठेवतील. 

  (३) उच्च ि तां्र  िशक्षण 
मां्र ी  
 

 (क) "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
ववद्यापीठ, औरंगाबाद यांच े सि 
२००८-२००९, २००९-२०१०, २०१०-
२०११, २०११-२०१२, २०१२-२०१३, 
२०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वषाांच े
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अिकु्रमे बावन्िावा, त्रपेन्िावा, 
चौपन्िावा, पंचावन्िावा, छप्पन्िावा, 
सत्तावन्िावा व अठ्ठावन्िावा वावषफक 
अहवाल" सभागहृासमोर ठेवतील. 

     (ख) "कवव कुलगुरु काशलदास संस्कृत 
ववद्यापीठ, रामटेक िागपरू यांचा सि 
२०१५-२०१६ या वषाफचा वावषफक 
अहवाल" सभागहृासमोर ठेवतील. 

  (४) गहृननमाशण मां्र ी 
 

: "झोपडपट्टी पिुवफसि प्राधधकरि, मुंबई याचं े
सि २०१४-२०१५ या वषाफच े वावषफक लेखे" 
सभागहृासमोर ठेवतील. 

  (५) पररिहन मां्र ी : "महाराष्  राज्य मागफ पररवहि महामंडळ, 
मुंबई यांचा सि २०१४-२०१५ या वषाफचा 
दहशबे व दहशबे तपासिी अहवाल" 
सभागहृासमोर ठेवतील. 

  (६) उजाश, निीन ि 
निीकरणीय ऊजाश 
मां्र ी 
 

: "महाराष्  राज्य ववद्यतु ववतरि कंपिी 
मयाफददत यांचा सि २०१४-२०१५ या वषाफचा 
दहावा वावषफक अहवाल" सभागहृासमोर 
ठेवतील. 

  (७) पयशटन मां्र ी 
 

: "महाराष्  पयफटि ववकास महामंडळ मयाफददत 
यांचा सि २०१२-२०१३ या वषाफचा अडतीसावा 
वावषफक अहवाल" सभागहृासमोर ठेवतील. 

  (८) कामगार  मां्र ी 
 

: "दद खोका मेकींग अँण्ड दटबंर माकेट लेबर 
बोडफ, मुंबई यांचा सि २०१२-२०१३ व २०१३-
२०१४ या वषाांचा अिकु्रमे चाळीसावा व 
एकेचाळीसावा वावषफक अहवाल" 
सभागहृासमोर ठेवतील. 

पाच : लक्षिेधी सचूनेसांदभांतील अगधक मादहती सभागहृासमोर ठेिणे - 

  (क) मखु्यमां्र ी : "राज्यात प्र काराांिरील हल्ल्यात झालेली 
प्रचांि िाढ" या ववषयावरील श्री.धिंजय मुंड े
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व इतर वव.प.स. यांिी उपस्स्थत केलेल्या 
नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी सचूिेबाबत 
ददिाकं २४ जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या 
आश्वासिािसुार अधधक मादहती" 
सभागहृासमोर ठेवतील. 

  (ख) सािशजननक 
बाांधकाम 
(सािशजननक उपक्रम 
िगळून) मां्र ी 

: "रायगि जजल््यातील श्रीिधशन तालकु्यातील 
ददघी पोटश ्र्ट त े मुांबई या र्त्यािर 
अिजि िाहनाांची िदशळ रा्र ांददिस असल्याने 
अपघाताांची सांख्या िाढून अनेक व्यक्ती 
मतृ्यमुखुी पिणे" या ववषयावरील श्री.सनुिल 
तटकरे, वव.प.स. यािंी उपस्स्थत केलेल्या 
नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी सचूिेबाबत 
ददिाकं १५ डडसेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या 
आश्वासिािसुार अधधक मादहती" 
सभागहृासमोर ठेवतील. 

सहा : "पांचायती राज सिमतीचा "सहािा" ि "सातिा" अहिाल सादर करणे." 
सात : विधानपररषद सभागहृाच्या तदथश सिमतीचा अहिाल सादर करण्यासाठी 

मदुतिाढ िमळण्याबाबतचा म.वि.प. ननयम १७८ (१) अन्िये प्र्ताि :- 
  "सावफजनिक उपक्रम / महामंडळािी त्यांच्याकडील रक्कम बँकेत 

डडपॉणझट करावयाची ककंवा शासिाच्या कोषागारामध्ये जमा करावयाची 
याबाबत पररनिरीक्षि करुि सभागहृात अहवाल सादर करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या ववधािपररषद सभागहृाच्या तदथफ सशमतीचा अहवाल" 
सभागहृास सादर करण्याची मदुत आगामी अथफसंकल्पीय अधधवेशिाच्या 
शवेटच्या आठवड्यापयांत वाढविू देण्यात यावी." 

आठ : मदहला सांयकु्त तदथश सिमतीचा अहिाल सादर करण्यासाठी ननजश्चत केलेला 
कालािधी िाढविण्यासांबांधी मा.सिमती प्रमखु तथा मदहला ि बालविकास 
राज्यमां्र ी याांचा विधानपररषद १७८ (१) अन्िये प्र्ताि :- 

  "पांढुिाफ (स्ज.वधाफ) व रायगड येथील शासकीय आश्रमशाळेसह 
राज्यातील अन्य आश्रमशाळा व वसतीगहृातील मलुींवर झालेल्या अत्याचार 
प्रकरिाची सखोल चौकशी करिे" याबाबत पररनिरीक्षि करुि सभागहृात 
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अहवाल सादर करण्यासाठी गठीत केलेल्या मदहला संयकु्त तदथफ सशमतीचा 
अहवाल सभागहृास सादर करण्याची मदुत आगामी अथफसंकल्पीय 
अधधवेशिाच्या शवेटच्या आठवड्यापयांत वाढविू देण्यात यावी. 

नऊ : विनंती अर्ज सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (१) श्रीमती विद्या 

चव्हाण, वि.प.स. 
: "रॉबटफ मिी टेस्क्िकल हायस्कूल आणि 
ज्यनुिअर कॉलेजच्या अनतररक्त कमफचाऱयांच े
महाराष्  खाजगी शाळातंील कमफचारी (सेवचे्या 
शती) नियमावली, १९८१ मधील नियम २६ च े
तरतुदीिसुार थकीत वेति आणि निवतृ्तीवेति 
शमळण्याबाबत" या ववषयावरील वविंती अजफ 
सभागहृासमोर ठेवतील. 

  (२) श्री.आनांदराि 
पाटील, वि.प.स. 

: "ववजयिगर व मुंढे, ता.कराड, स्ज.सातारा 
येथील कोयिा प्रकल्पग्रस्त व महाराष्  राज्य 
ववद्यतु मंडळ (महापारेषि कंपिी) व 
शासिाच्या वतीि े सातारा स्जल्हाधधकारी 
यांच्या करारािसुार प्रकल्पग्रस्तांिा ववशषे बाब 
म्हिूि कायमस्वरुपी महापारेषि कंपिीच्या 
सेवेमध्ये िोकरी देण्याबाबत" या ववषयावरील 
वविंती अजफ सभागहृासमोर ठेवतील. 

दहा : म.वि.प.ननयम ९३ अन्िये सचूनाांची ननिेदने – असल्यास. 
अकरा : शासकीय विधेयके - 

   विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे - 
   (१) "सन २०१६ च े वि.स.वि क्रमाांक ६० - महाराष्ट्र विननयोजन 

(अगधक खचश) विधेयक, २०१६" 
   (२) "सन २०१६ च े वि.स.वि क्रमाांक ६१ - महाराष्ट्र विननयोजन 

(द्वितीय अगधक खचश) विधेयक, २०१६" 
   (३) "सन २०१६ च े वि.स.वि क्रमाांक ६२ - महाराष्ट्र विननयोजन 

(ततृीय अगधक खचश) विधेयक, २०१६" 
   --------------------------------------------------------------------------- 
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- मध्यांतर - 
बारा : शासकीय विधेयके - 
  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिश: विचार ि सांमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१६ च े वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र खननज 

विकास (ननिमशती ि उपयोजन) ननधी (ननरसन) विधेयक, 
२०१६" 

    विधेयक प्रिर सिमतीकि े पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनांजय 
मुांि,े शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सि २०१६ चे वव.स.वव. क्रमाकं ४७ - महाराष्  
खनिज ववकास (निशमफती व उपयोजि) निधी (निरसि) 
ववधेयक, २०१६ खालील सदस्यांच्या प्रवर सशमतीकड े
त्यावरील प्रनतवतृ्त दोन मदहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अिदेुश देऊि ववचाराथफ पाठववण्यात यावे." 

    (१) उद्योग मंत्री. (२) श्री. धिंजय मुंड,े ववरोधी 
पक्ष िेता तथा वव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिवपसे, 
वव.प.स. 

(४) श्री.चंद्रकातं रघवंुशी, 
वव.प.स. 

    (५) श्रीमती हुस्िबाि ू
खशलरे्, वव.प.स. 

(६) ॲड.निरंजि डावखरे, 
वव.प.स. 

    (७) श्री.अमरशसहं पडंडत, 
वव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱहे, वव.प.स. 

    (९) श्री.जयंत पाटील, 
वव.प.स. 

(१०) श्री.ववजय ऊर्फ  भाई 
धगरकर, वव.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१६ च े वि.स.वि. क्रमाांक ४८ - महाराष्ट्र जमीन 

महसलू सांदहता (पाचिी सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
    विधेयक प्रिर सिमतीकि े पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनांजय 

मुांि,े शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
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    "सि २०१६ च ेवव.स.वव. क्रमांक ४८ - महाराष्  जमीि 
महसलू संदहता (पाचवी सधुारिा) ववधेयक, २०१६ खालील 
सदस्यांच्या प्रवर सशमतीकड े त्यावरील प्रनतवतृ्त दोन 
मदहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिदेुश देऊि ववचाराथफ 
पाठववण्यात याव.े" 

    (१) महसलू मंत्री. (२) श्री. धिंजय मुंड,े ववरोधी 
पक्ष िेता तथा वव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिवपसे, 
वव.प.स. 

(४) ॲड.राहुल िावेकर, 
वव.प.स. 

    (५) श्री.सजंय दत्त, वव.प.स. (६) श्रीमती ववद्या चव्हाि, 
वव.प.स. 

    (७) श्री.जयंत पाटील, 
वव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱहे, वव.प.स. 

    (९) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 
जगताप, वव.प.स. 

(१०) श्री.ववजय ऊर्फ  भाई 
धगरकर, वव.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (३) "सन २०१६ च े वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र 

विनाअनदुाननत खाजगी व्यािसानयक शकै्षणणक सां्था (प्रिेश 
ि शलु्क याांच ेविननयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    विधेयक प्रिर सिमतीकि ेपाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सि २०१६ च े वव.स.वव.क्रमाकं ५४ – महाराष्  
वविाअिदुानित खाजगी व्यावसानयक शकै्षणिक संस्था (प्रवेश 
व शलु्क यांच ेववनियमि)(सधुारिा) ववधेयक, २०१६ खालील 
सदस्यांच्या प्रवर सशमतीकड े त्यावरील प्रनतवतृ्त दोन 
मदहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिदेुश देऊि ववचाराथफ 
पाठववण्यात याव.े" 

    (१) उच्च व तंत्र शशक्षि 
मंत्री. 

(२) श्री. धिंजय मुंड,े ववरोधी 
पक्ष िेता तथा वव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिवपसे, (४) श्री.िारायि रािे, वव.प.स. 
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वव.प.स. 
    (५) ॲड.निरंजि डावखरे, 

वव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 

जगताप, वव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाि, 

वव.प.स. 
(८) डॉ.िीलम गोऱहे, वव.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वव.प.स. 

(१०) श्री.ववजय ऊर्फ  भाई 
धगरकर, वव.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (४) "सन २०१६ च े वि.स.वि. क्रमाांक ५५ – महाराष्ट्र दारुबांदी 

(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
   ------------------------------------------------------------------------------ 

   (५) "सन २०१६ च ेवि.स.वि. क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र (नागरी के्ष्र )े 
झािाांच ेसांरक्षण ि जतन (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
  (ख) विधानसभेने सधुारणाांसह दसुऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, 

खांिश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१६ च े वि.स.वि. क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र 

महानगरपािलका आणण महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगरपांचायती 
ि औद्योगगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

   (२) "सन २०१६ च े वि.स.वि. क्रमाांक २७ - महाराष्ट्र 
महानगरपािलका (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

   (३) "सन २०१६ च े वि.स.वि. क्रमाांक ३२ - महाराष्ट्र महानगर 
प्रदेश विकास प्रागधकरण विधेयक, २०१६" 

   (४) "सन २०१६ च े वि.स.वि. क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र जलसांपत्ती 
ननयमन प्रागधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

   (५) "सन २०१६ च ेवि.स.वि. क्रमाांक २८ - मुांबई महानगरपािलका 
(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

   (६) "सन २०१६ च ेवि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विननयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
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तेरा : सिशश्री. धनांजय मुांि,े शरद रिवपसे, सनुिल तटकरे, िारायि रािे, जयंत 
पाटील, हेमंत टकले, संजय दत्त, अमरशसहं पडंडत, अशोक ऊर्फ  भाई 
जगताप, कवपल पाटील, सतीश चव्हाि, अनिल भोसले, जिादफि चांदरूकर, 
ॲड.निरंजि डावखरे, आककफ .अिंत गाडगीळ, िरेंद्र पाटील, रामहरी रुपिवर, 
ख्वाजा बेग, सतेज ऊर्फ  बंटी पाटील, श्रीमती हुस्िबाि ूखशलरे्, जगन्िाथ 
शशदें, प्रा. जोगेन्द्र कवाड,े प्रकाश गजशभये, रामराव वडकुते, अब्दलु्लाखाि 
दरुाफिी, आिंद ठाकूर, ॲड.राहुल िावेकर, ॲड. जयदेव गायकवाड, श्रीमती 
ववद्या चव्हाि, अमरिाथ राजूरकर, मोहिराव कदम, अमररशभाई पटेल, 
चंद्रकातं रघवंुशी, सभुाष झांबड, हररशसगं राठोड, आिंदराव पाटील, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प.ननयम २५९ अन्िये अांनतम आठििा प्र्ताि - 

   "महाराष् ाची उपराजधािी असलेल्या िागपरू, ववदभाफसह संपिुफ 
राज्यात कायदा व सवु्यवस्थेची गंभीर पररस्स्थती निमाफि झालेली 
असिे, मदहला, अल्पवयीि मलुी व आददवासी मलुींवर बलात्कार, 
अत्याचाराच्या घटिा वाढिे, यामळेु मदहला आणि ववद्याथीिीमध्ये 
असरुक्षक्षतता आणि दहशतीच े वातावरि पसरिे, मदहला 
अत्याचाराच्या घटिाचं्या तपासामध्ये पोलीसांवर राजकीय दबाव 
वाढत असल्यामळेु पोलीस तपासाबाबत जितेत संशयाच े वातावरि 
पसरिे, खुिांच्या घटिात वाढ झालेली असिे, िागपरू शहरातील 
बबघडलेल्या कायदा व सवु्यवस्थेच्या वाढत्या घटिांमळेु या शहराची 
क्राईम कॅपीटल अशी ओळख निमाफि होिे, राष् ीय गुन्हे िोंदिी 
ववभागाि े सि २०१५ चा गुन्हा िोंदिी अहवाल िकुताच प्रशसध्द 
करिे, राज्यात मदहला ववियभंग व त्यांच्या सरुक्षक्षततेबाबत या 
अहवालात धचतंा व्यक्त करिे, मंबत्रमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री जाहीरपिे 
गुंडधगरी, दहशतीच े समथफि करुि राजकीय दबावापोटी हद्दपार 
करण्याच्या धमक्या देिे, अिेक आमदार आणि त्यांच े िातेवाईक 
त्यांच्याकडूि वररष्ठ पोलीस अधधकाऱयांिा मारहाि आणि 
धमकावण्याच े प्रकार खुलेआम होिे, जालिा स्जल्ह्यातील बदिापरू 
पोलीस ठाण्याच े वररष्ठ पोलीस निरीक्षक ववद्यािंद काळे यांिी 
सत्ताधारी आमदारांच्या दबावामळेु आत्महत्येचा प्रयत्ि करिे, 
यामळेु पोलीस दलातील वररष्ठ अधधकाऱयांच े मिोधयफ खचिे, 
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पोलीसांवरील हल्ल्यामंध्ये लक्षिीय वाढ झाल्यामळेु त्याचा कायदा 
सवु्यवस्थेवर मोठा पररिाम होिे, राज्यात सायबर गुन्हे, बलात्कार, 
चोऱया, ववियभंग, खिू आदी गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ होिे, अंमली 
पदाथाांच्या तस्करी आणि व्यापारामध्ये मोठ्याप्रमािावर वाढ होिे, 
अंमली पदाथाांच्या व्यापारासंदभाफत प्रनतबंध व सनियंत्रिाची 
जबाबदारी असलेल्या यंत्रिांची अंमली पदाथाांचा व्यापार करिाऱयांशी 
संगिमत असिे, यापवूी अंमली पदाथाफच्या तस्करीत स्वत: पोलीस 
यंत्रिा कायफरत असल्याच्या बाबी उघडकीस आलेल्या असिे, 
यापवूीच्या अंमली पदाथाफच्या तपासात जािीवपवूफक त्रटुी ठेवल्यािे 
आरोपी मोकाट सटुल्याची उदाहरिे असिे, ठािे पोलीसांिी 
पकडलेल्या एका प्रकरिाच्या तपासावरुि एव्हॉि लाईर् सायन्सेस 
या कंपिीवर छापा टाकिे, आंतरराष् ीय बाजारात २ हजार कोटी 
रुपये इतकी ककंमत असलेला अंमली पदाथाांचा साठा पकडण्यात येिे, 
याप्रकरिी देखील संबंधधत अधधकाऱयांवर कारवाई करण्यास चाल-
ढकल करण्यात येिे, गुन्हेगारांवर जरब बसववण्यासाठी पोलीस 
प्रशासिाला आलेले अपयश, राज्यात पोलीस प्रशासिात मोठ्या 
प्रमािावर ररक्त जागा असिे, वररष्ठ पोलीस अधधकाऱयांसह इतर 
अधधकाऱयाचं्या सातत्यािे होिाऱया अनियशमत बदल्यांमळेु कमफचारी 
व अधधकारी त्रस्त असिे, यामळेु पोलीस प्रशासिात बेबंदशाही 
पसरिे, िोटाबंदीच्या नििफयािंतर राज्यातील सवफ बँका, एटीएमच्या 
बाहेर लागिाऱया रागंामध्ये उभे रादहलेल्या िागररकांच ेहोिारे मतृ्य,ू 
त्यामळेु कायदा व सवु्यवस्थेचा निमाफि होऊ शकिारा गंभीर प्रश्ि, 
यामळेु राज्यातील सवफसामान्य जितेमध्ये असरुक्षक्षततेची भाविा 
वाढत असिे, याबाबत शासिािे तातडीि े करावयाची कायफवाही व 
उपाययोजिा ववचारात घेण्यात यावी." 

चौदा : (गुरुिार, ददनाांक १५ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या ददिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेले म.वि.प. ननयम २६० अन्िये प्र्ताि) – 
(अनकु्रमाांक (क) त े(घ)) - 

  (क) सिशश्री.धनांजय मुांि,े शरद रिवपसे, सनुिल तटकरे, िारायि रािे, 
जयंत पाटील, हेमंत टकल,े संजय दत्त, अमरशसहं पडंडत, अशोक 
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ऊर्फ  भाई जगताप, कवपल पाटील, सनतश चव्हाि, अनिल भोसले, 
ॲड.जिादफि चांदरुकर, ॲड.निरंजि डावखरे, आककफ .अिंत गाडगीळ, 
सवफश्री. िरेंद्र पाटील, रामहरी रुपिवर, ख्वाजा बगे, जयवंतराव 
जाधव, श्रीमती हुस्िबाि ु खशलरे्, श्री.जगन्िाथ शशदें, प्रा.जोगेंद्र 
कवाड,े सवफश्री.प्रकाश गजशभये, रामराव वडकुत,े अब्दलु्लाखाि दरुाफिी, 
आिंद ठाकुर ॲड.राहुल िावेकर, श्री.जयदेव गायकवाड, श्रीमती 
ववद्या चव्हाि, सवफश्री. रामहरी रुपिवर, अमरिाथ राजरूकर, 
मोहिराव कदम, अमररशभाई पटेल, चंद्रकातं रघवंुशी, सभुाष झाबंड, 
हररशसगं राठोड, आिदंराव पाटील, वि.प.स. याांचा म.वि.प. ननयम 
२६० अन्िये प्र्ताि – (चचाश पढेु सरुू ि मांत्रयाांच ेउत्तर) - 

   "राज्यात प्रामखु्यािे बहुसंख्येिे आणि शतेीवर अवलंबिू 
असलेल्या मराठा समाजाची शकै्षणिक व आधथफक स्स्थती कमालीची 
खालावलेली असिे, राज्यात सातत्यािे पडत असलेल्या दषु्काळामळेु 
प्रामखु्यािे शतेीवर अवलंबिू असलेला हा समाज स्स्थत्यंतराच्या 
प्रकक्रयेतूि जात असिे, समाजातील यवुकांिा उच्च शशक्षि तसेच 
िोकरीची संधी उपलब्ध ि होिे, आरक्षि िसल्यामळेु अिेक 
ववद्यार्थयाांिा शकै्षणिक संधी गमाववण्याची वेळ येिे, त्यामळेु त्यांच्या 
बेरोजगारीच्या प्रश्िाि े गंभीर स्वरुप धारि केलेले असिे, यामळेु 
मराठा समाजाच्या यवुकांमध्ये िरैाश्य व संतापाची भाविा निमाफि 
होिे, या पाश्वफभमूीवर राज्याच्या स्जल्ह्यास्जल्ह्यात मराठा समाजाच े
आरक्षिासह ववववध मागण्यांसाठी अनतशय शशस्तबध्द पध्दतीि े
लाखोंच्या संख्येिे मकू मोच े निघत असिे, मोचाफत यवुक, यवुती, 
मदहला व ज्येष्ठ िागररकांची संख्या लक्षिीय असिे, मोचाफच्या 
प्रनतनिधीकंडूि स्जल्हाधधकाऱयांमार्फ त शासिाकड े मागण्यांच े
स्वयंस्पष्ट निवेदि सादर होऊि त्यावर शासिाकडूि तातडीची 
कायफवाही ि होिे, राज्यातील सवाफत मोठा समाज घटक स्वत:च्या 
न्यायहक्कासाठी शातंतेच्या मागाफिे आंदोलिे करीत असतािा 
सरकारकडूि त्याची कोितीही दखल घेण्यात ि येिे, त्याचबरोबर 
मसु्स्लम, धिगर, शलगंायत समाजाि े आरक्षिाच्या मागिीसाठी 
राज्यभर तीव्र आंदोलि छेडिे, त्यामळेु या सवफ समाजात निमाफि 
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झालेला तीव्र असंतोष, राज्यातील मराठा व मसु्स्लम समाजाला 
यापवूीच्या आघाडी शासिािे लागू केलेले आरक्षि पवुफवत लाग ू
करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजिकेड े शासिाि े केलेले अक्षम्य 
दलुफक्ष व हलगजीपिा, मराठा, मसु्स्लम व धिगर समाजाला 
शकै्षणिक आरक्षिासह त्यांच्या इतर मागण्यांबाबतही नििफय 
घेण्यासाठी करावयाची कायफवाही." 

  (ख) श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.िीलम गोऱहे, वविायक मेटे, श्रीमती स्स्मता 
वाघ, सवफश्री.गोपीककसि बाजोररया, ससु्जतशसहं ठाकूर, रववदं्र र्ाटक, 
प्रा.अनिल सोले, सवफश्री.धगरीश व्यास, प्रशांत पररचारक, डॉ.अपवूफ 
दहरे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. ननयम २६० अन्िये प्र्ताि – (चचाश 
पढेु सरुू ि मांत्रयाांच ेउत्तर) - 

   "महाराष् ामध्ये बहुसंख्येिे असिाऱया मराठा समाजाची अिेक 
वषाफपासिू आरक्षिाची मागिी असिे, परंतु या मागिीकड ेसातत्यािे 
दलुफक्ष होिे, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षि देण्याच्या 
नििफयाला उच्च न्यायालयात स्थधगती शमळिे, उच्च न्यायालयात 
मराठा आरक्षिाची बाजू भक्कमपिे मांडण्यासाठी परुावे व सांस्ख्यकी 
मादहती गोळा करण्यासाठी मराठा आरक्षि सशमती गठीत करिे, 
महाराष् भर स्जल्ह्या-स्जल्ह्यात मराठा समाजाच े प्रचंड शातंतापिूफ, 
शशस्तबध्द, मकू क्रातंी मोच े निघिे, प्रस्थावपत मराठा िेततृ्वाकडूि 
झालेल् या अन्यायाववरोधातील आपल्या भाविा ह्या मोच्याफतूि व्यक्त 
होिे, राज्य शासिाि ेआधथफकदृष््या मागास वगाफची उत्पन्ि मयाफदा 
६ लाखापयांत वाढववली असिे, तसेच सवफ आधथफक दबुफल घटकासंाठी 
छत्रपती शाहू महाराज शशक्षि शलु्क प्रनतपतूी योजिा व डॉ.पंजाबराव 
देशमखु वसतीगहृ निवाफह भत्ता योजिा सरुू करिे, याशशवाय 
अण्िासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातूि स्वयंरोजगाराच्या 
संधी निमाफि करिे, कोपडी प्रकरिातील अत्याचार लक्षात घेता सदर 
प्रकरि जलदगतीिे न्यायालयात चालविू वपडीत मदहलेला न्याय 
देण्याचा प्रयत्ि करिे, मराठा समाजाच्या भाविा लक्षात घेऊि 
शासिािे सरुू केलेल्या योजिा व त्यावरील जितेची असिारी 
प्रनतकक्रया ववचारात घेण्यात यावी." 
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  (ग) िॉ.नीलम गोऱहे, प्रा.अनिल सोले, सवफश्री.गोवपककसि बाजोररया, 
धगरीशचंद्र व्यास, ॲड.अनिल परब, शमतेश भांगडडया, रववदं्र र्ाटक, 
डॉ.पररिय रु्के, ववजय ऊर्फ  भाई धगरकर, प्रववि दरेकर, तािाजी 
सावंत, वि.प.स. याांचा म.वि.प. ननयम २६० अन्िये प्र्ताि - 

   "ववदभाफतील जलसंपदाच ेअपिूफ प्रकल्प, अिशुषेातंगफत प्रकल्प, 
झडुपी जंगलामळेु अडलेले प्रकल्प कायाफस्न्वत करण्यासाठी 
पयाफवरिदृष््या असलेले अडसर दरू करिे,भसंूपादि व पिुवफसिाच्या 
कामाची गती वाढविू परेुसा निधी उपलब्ध करिे, जलववतरि व 
लाभके्षत्र ववकास अंतगफत प्रत्येक महामंडळात स्वतंत्र यंत्रिा निमाफि 
करिे, कालव्याऐवजी पाईपलाईििे शसचंि करिे, सवफ प्रकल्पांिा 
सपु्रमा घेिे, पािी वापर संस्था, उपसा शसचंि संस्था बळकट करुि 
शतेकऱयांिा जलसक्षम करिे, वपण्याच े पािी, औद्योधगक व कृषी 
वापराच े पािी यांच े नियोजि करिे, गोदावरी व तापी खोरे 
जलनियोजि आराखडा तयार करिे, विैगंगा व िळगंगा जोडप्रकल्प 
आणि कन्हाि-वधाफ बोगद्याद्वारे िदीजोड प्रकल्पाचा अभ्यास करुि 
ते तातडीि े कायाफस्न्वत करिे, िागपरूातील मे ो रेल्वे व शमहाि 
प्रकल्पाच्या कामातील प्रगती, ववदभाफतील िगरपाशलकांिा 
हगिदारीमकु्त करिे, भयुारी गटार योजिा, भपूषृ्ठावरील पेयजल 
व्यवस्थापि, अंतगफत रस्त े ववकास, खलु्या जागा व ववकास 
के्षत्रामधील जागा संरक्षक्षत करिे, उद्याि निशमफती व िदी पररसर 
यांचा ववकास करुि स्माटफ शहर करण्याकड ेशासिाचा असलेला रोख, 
पंतप्रधाि आवास योजिा 'ब' व 'क' वगफ िगरपाशलका के्षत्रामध्ये 
कायाफस्न्वत करिे, वि पयफटि उद्याि, जंगल सर्ारी, वि संशोधि, 
बांब ु व वि उत्पादिामधिू रोजगार निशमफती करण्यात शासिािे 
अगे्रसर राहिे, मुंबईतील उपकरप्राप्त व मोडकळीस आलेल्या 
इमारतींचा पिुववफकास जलद गतीिे करण्याच्या दृष्टीिे प्रशासनिक व 
ताबंत्रक मंजुरीच े निकष सलुभ व शशधथल करण्याची आवश्यकता, 
संजय गांधी राष् ीय उद्याि पररसरातील झोपडपट्टीधारकांच ेस्थलांतर 
करुि तेथील जशमिीच े भसंूपादि व तेथील सव्हे िं. २३९ वरील 
जशमिीची पिुमोजिी करण्याबाबत लोकप्रनतनिधी व स्वयंसेवी 
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संस्थांकडूि होत असलेली मागिी, आरे वसाहतीतील आददवासी व 
पात्र झोपडपट्टीधारकाचंी समस्या व त्यांच े पिुवफसि, याबाबत 
शासिािे केलेली व करावयाची कायफवाही ववचारात घेण्यात यावी." 

  (घ) सिशश्री. सतेज ऊर्श  बांटी पाटील, धिजंय मुंड,े ॲड. रामहरी रुपिवर, 
सवफश्री. सिुील तटकरे, सनतश चव्हाि, श्रीमती हुस्िबाि ू खशलरे्, 
सवफश्री. जयतं पाटील, आिंदराव पाटील, हेमंत टकले, चंद्रकातं 
रघवंुशी, अमरशसहं पंडडत, प्रा. जोगेन्द्र कवाड,े सवफश्री. कवपल पाटील, 
हररशसगं राठोड, सनतश चव्हाि, सभुाष झांबड, अनिल भोसले, 
अब्दलु्लाखाि दरुाफिी, ख्वाजा बेग, प्रकाश गजशभये, जयवंतराव 
जाधव, ॲड. निरंजि डावखरे, सवफश्री. रामराव वडकुत,े िरेंद्र पाटील, 
ॲड. राहुल िावेकर, श्रीमती ववद्या चव्हाि, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
ननयम २६० अन्िये प्र्ताि - 

   "राज्यातील पस्श्चम महाराष् , ववदभफ, मराठवाडा, कोकि व 
खान्देश या ववभागात केळकर सशमतीिे सचुववलेल्या शशर्ारशीिसुार 
मागील दोि वषाफपासिू निधीअभावी ववकासाची कामे करण्यात 
आलेली िसल्यािे निमाफि झालेला प्रादेशशक असमतोल, ववकासाच्या 
कामांिा बसलेली खीळ, कें द्र शासिाच्या िोट बंदीच्या नििफयामळेु 
राज्यात मोठ्याप्रमािात वाढलेली महागाई, त्यातच राज्य शासिाच्या 
अिेक मंत्रयांवर झाललेे भ्रष्टाचाराच ेआरोप, त्यामळेु शासकीय कामात 
व धोरिात्मक नििफयात होत असलेली ददरंगाई, शासिािे घेतलेल्या 
अन्यायी वीज दरवाढीच्या नििफयामळेु मोठयाप्रमािात उद्योग 
अडचिीत येऊि औद्योधगक के्षत्रात होत असलेली पीछेहाट, त्यामळेु 
वाढलेले बकेारीच े प्रमाि, तसेच कृषी पंपाच्या वीज जोडिीच ेअिेक 
प्रस्ताव प्रलंबबत असल्याि े पाण्याची उपलब्धता असतािाही 
शतेकऱयांिा शतेीसाठी पािी ि शमळिे, राज्यात अनतवषृ्टीमळेु खरीप 
वपकांच े मोठयाप्रमािात िकुसाि होऊिही िकुसािग्रस्त शतेकऱयांिा 
अद्याप कोितीही मदत ि शमळिे, सि २०१५ मध्ये खरीप वपकांच्या 
झालेल्या िकुसािामळेु कापसू व सोयाबीि वपकांच्या िकुसािीबाबतही 
शासिािे अद्याप शतेकऱयांिा आधथफक मदत ि करिे, औरंगाबाद येथे 
झालेल्या मंत्रीमंडळ बठैकीिंतर मोठ्या पॅकेजची घोषिा होऊिही 
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अद्याप यावर कोितीही अंमलबजाविी शासिाकडूि करण्यात ि 
येिे, उच्च न्यायालयाच े खंडपीठ पस्श्चम महाराष् ात अद्यापही 
स्थापि करण्यात ि आल्याि े न्यायालयीि कामांसाठी जितेला 
होिारा मि:स्ताप, पस्श्चम महाराष् ातील टेंभ,ू ताकारी व म्हैसाळ 
इत्यादीसह राज्यातील अिके जलशसचंि प्रकल्प निधीअभावी बंद 
पडिे, मागील दोि वषाफत शासिािे घेतलेल्या चकुीच्या नििफयामळेु व 
निस्ष्क्रय प्रशासिामळेु राज्य ववववध के्षत्रामध्ये वपछाडीवर गेल्यािे 
राज्यातील सवफसामान्य जितते पसरलेली तीव्र असंतोषाची भाविा, 
याबाबत शासिाि ेसखोल ववचार करुि करावयाची कायफवाही ववचारात 
घेण्यात यावी." 

  – अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

पांधरा : अशासकीय विधेयके –  
  विचाराथश - 
  (१) सन २०१५ च े वि.प.वि. क्रमाांक १ - महाराष्ट्र दकुाने ि आ्थापना 

(सधुारणा) विधेयक, २०१५ - श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याांच.े 
  (२) सन २०१४ चे वि.प.वि. क्रमाांक २२ - र्ौजदारी प्रकक्रया सांदहता 

(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१४ - श्री. अमरिसांह पांडित, वि.प.स. 
याांच.े 

  (३) सन २०१५ च े वि.प.वि. क्रमाांक १५ - महाराष्ट्र राज्य लोकसेिा 
(अनसुगूचत जाती, अनसुगूचत जमाती, ननरगधसगूचत जमाती (विमकु्त 
जाती), भटक्या जमाती, विशषे मागासप्रिगश आणण इतर मागासिगश 
याांच्यासाठी आरक्षण) (सधुारणा) विधेयक, २०१५ - श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांच े

  (४) सन २०१४ च े वि.प.वि. क्रमाांक १५ - कारागहेृ (महाराष्ट्र सधुारणा) 
विधेयक, २०१४ - श्री. अमरिसांह पांडित, वि.प.स. याांच.े 

 
विधान भिन, 
नागपरू, 
ददनाांक : १५ डिसेंबर, २०१६. 

उत्तमिसांग चव्हाण, 
सगचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 
 


