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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपररषदविधानपररषद  
ददिसाच्याददिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
शननशननिारिार,,  ददनाांकददनाांक  ११७७  डिसेंबर,डिसेंबर,  २०१६२०१६  

((सकाळी सकाळी १०१०.०० .०० ते ते सकाळी सकाळी ११११..३३००  िाजेपयतं)िाजेपयतं)  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. ननयम १०१ अन्िये) - 

  (बधुिार, ददनाांक १४ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या ददिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेली 
लक्षिेधी सचूना) –  

  (१) प्रा. अननल सोले, सर्वश्री. मितशे भाांगडिया, गगरीशचांद्र व्यास, वि.प.स. पढुील तातिीच्या व 
साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेऊजाश मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िागपरू शहराला वीज परुवठा करण्याकरीता ि.रा.वव.वव. कां पिीिे (स्पॅन्को) 
एस.एि.िी.एल. सोबत करार करूि सि २०११ पासिू शहराला वीज परुवठा करण्यात येणे, 
सदर एस.एि.िी.एल कां पिीबाबत िोठ्या प्रिाणात ग्राहकाांच्या तक्रारी प्राप्त होणे, सदर 
कां पिीिे २६६ कोटीची गुांतवणूक केल्याचा दावा केला जाणे, परांत ुप्रत्यक्षात िात्र ६० कोटीांची 
गुांतवणकू असल्याचे उघि होणे, त्यातच एस.एि.िी.एल किूि िागरीकाांिा निकृष्ठ सेवा ददली 
जात असिू वीज मिटर वेगािे फिरत असल्यािे ग्राहकाांच्या िोठ्या प्रिाणात तक्रारी दाखल 
होणे, सप्टेंबर, २०१५ च्या अहवालात एस.एि.िी.एल. ला दोषी ठरववण्यात येणे, याबाबत िा. 
पालकिांत्री याांिी १२ फििरवरील िीटरची तपासणी करूि योग्य पध्दतीचे मिटर लावण्याची 
तांबी देऊिही त्यात कोणतीही सधुारणा ि होणे, त्यािळेु िागपरू शहरात वीज ग्राहकाांिा 
आगथवक भदंुि सोसावा लागत असणे, परांत ुसदर एस.एि.िी.एल कां पिीवर कोणतीही कारवाई 
केली ि जाणे, त्यािळेु शहरातील िागरीकाांिध्ये नििावण झालेला असांतोष, शासिाचे याकि े
होत असलेले दलुवक्ष, शासिािे यावर तातिीिे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

  (शकु्रिार, ददनाांक १६ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या ददिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलले्या 
लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (२) त े(६)) - 

  (२) सिशश्री. जयिांतराि जाधि, सांजय दत्त, हेिांत टकल,े धिांजय िुांि,े िरेंद्र पाटील, अॅि. निरांजि 
िावखरे, श्री. फकरण पावसकर, श्रीिती ववद्या चव्हाण, सववश्री. रािराव विकुत,े िारायण राणे, 
अॅि. जयदेव गायकवाि, सववश्री. अनिल भोसल,े अशोक ऊिव  भाई जगताप, शरद रणवपसे 
वि.प.स. पढुील तातिीच्या व साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेसािशजननक बाांधकाम (सािशजननक 
उपक्रम) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "शासिािे िुांबई-िागपरू सिधृ्दी िहािागावच्या कािास िकुतीच िांजुरी देणे, यािध्ये 
िागपरू, वधाव, अिरावती, वामशि, बलुढाणा, जालिा, औरांगाबाद, िामशक, अहिदिगर आणण 
ठाणे या दहा जजल्हयाांतिू जाणाऱ्या एक्सप्रेसवसेाठी शतेकऱ्याांच्या परांपरागत जमििीांचे सांपादि 
करण्याचे काि सरुु करण्यात येणे, िात्र या सिधृ्दी िहािागावकरीता काही जजल्हयातील 
शतेकऱ्याांिी जिीि देण्यास िकार देणे, यािध्ये शासिािे प्रस्ताववत केलले्या लॅन्ि पमुल ांग 
योजिेला शतेकऱ्याांिी किािुि तीव्र ववरोध करणे, शासिाच्या आग्रही भिुीकेिळेु जजल्हागधकारी 
याांच्यासह प्रशासिातील वररष्ठ अगधकाऱ्याांकिूि भ-ूसांपादिासाठी शतेकऱ्याांवर दबाव टाकण्यात 
येणे, यािध्ये ववस्थावपत झालले्या शतेकऱ्याांिा कोणताही िोबदला मिळत िसणे, 
अगधकाऱ्याांकिूि सांबांगधत शतेकऱ्याांचा िािमसक छळ झाल्याच्या तक्रारी वधाव जजल््यातील 
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शतेकऱ्याांसह राज्यातील अिेक शतेकऱ्याांिी करणे, लॅन्ि पमुल ांग योजिेला कोणताही कायदेमशर 
आधार िसताांिा त्याांच्या अांिलबजावणीसाठी प्रशासिाकिूि दबाव वाढत असणे, अिेक 
दठकाणी शतेकऱ्याांिी भ-ूसांपादिाला ववरोध करण्यासाठी तीव्र आांदोलि छेिणे, राज्यात ववशषेत: 
ठाणे जजल््यात अिेक आजी-िाजी सिदी अगधकाऱ्याांिी व त्याांच्या िातवेाईकाांिी प्रस्ताववत 
िहािागावच्या दठकाणी शकेिो एकर जिीि खरेदी करणे, प्रस्ताववत िेगा मसटी जवळ अस े
जिीि खरेदीचे व्यवहार सांशयास्पदररतीिे होणे, बेकायदेमशरररतीिे आणण खोटी अमिष े व 
दबाव टाकूि करण्यात येणारे भ-ूसांपादि तात्काळ स्थगगत करण्याची िागणी ववववध सांघटिा 
आणण लोकप्रनतनिधी याांिी करणे, शासिािे सांबांगधत शतेक-याांच्या िागणीकि ेकेलेले अक्षम्य 
दलुवक्ष, यािळेु सांबांगधत शतेकऱ्याांिध्ये पसरलेला शासि ववरोधी नतव्र असांतोष, याबाबत 
शासिािे करावयाची उपाययोजिा व शासिाची प्रनतफक्रया." 

  (३) सिशश्री. सनतश चव्हाण, अिरमसांह पांडित, धिांजय िुांि,े वि.प.स. पढुील तातिीच्या व 
साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेउच् च ि तां्र  िशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वधेतील :- 

        "आगथवकदृष््या दबुवल घटकातील ववद्यार्थयांिा उच्च मशक्षण मिळावे यासाठी राजषी 
छत्रपती शाहु िहाराज मशक्षण शलु्क प्रनतपतुी योजिेअांतगवत उच्च 
मशक्षण/वदै्यकीय/अमभयाांत्रत्रकी/तांत्रनिकेति सह व्यावसानयक अभ्यासक्रिाचे मशक्षण घेणाऱ्या 
ववद्यार्थयांिा शकै्षणणक शलु्काच्या ५० टक्के प्रनतपतूी जादहर केलेली असणे, पारांपाररक उच्च 
मशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयासंाठी उत्पन्ि ियावदा रु.२.५० लक्ष तर व्यावसाईक मशक्षण घेणाऱ्या 
ववद्यार्थयांसाठी उत्पन्ि ियावदा रु. ६.०० लक्ष ठरवललेी असणे, ददिाांक १३ ऑक्टोबर, २०१६ 
च्या िांत्रीिांिळ बठैकीच्या निणवयािसुार ववद्यार्थयांस १२ वी च्या पररक्षेत ६० टक्के गणुाची 
अट असणे, व्यवस्थापक कोटयातिू व अमभित ववद्यापीठातिू व स्वयांअथव सहाय्य 
ववद्यापीठात वदै्यकीय/अमभयाांत्रत्रकी मशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयांिा ही योजिा लाग ूिसल्यािे 
काही ववद्यार्थयांवर अन्याय होणार असणे, िॉ.पांजाबराव देशिखु वसतीगहृ निवावह भत्ता 
योजिेअांतगवत शहरात मशक्षण घेणाऱ्या अल्पभधुारक अथवा िजुराांच्या िलुाांस प्रनतिहा रु. 
३,०००/- निवावह भत्ता जादहर केलेला असणे, तर पांिीत ददिदयाळ उपाध्याय स्वयांि 
योजिेअांतगवत शहरात मशक्षण घेणाऱ्या अिसुगूचत जिातीच्या िलुास प्रनतिहा रु. ६,०००/- 
निवावह भत्ता जादहर केलेला असणे, यािध्ये आगथवक भेदभाव केललेा असल्यािे 
ववद्यार्थयांिध्ये असांतोष नििावण झालेला असणे, ई.बी.सी. धारक ववद्यार्थयांिा १२ वी च्या 
पररक्षेत ६० टक्के गणुाची अट रद्द करणे व व्यवस्थापि कोटा/अमभित ववद्यापीठात मशक्षण 
घेणारी ववद्याथी व स्वयांअथव सहाय्य ववद्यापीठात मशक्षण घेणाऱ्या ई.बी.सी.धारक 
ववद्यार्थयांिा ही ई.बी.सी.ची सवलत मिळणेसाठी व दोन्ही सांवगावतील ववद्यार्थयांिा निवावह 
भत्ता सिाि मिळणेबाबत होत असलेली िागणी यावर शासिािे केलेली वा करावयाची 
कायववाही व शासिाची प्रनतफक्रया.” 

  (४) अॅि. जयदेि गायकिाि, सववश्री. अनिल भोसल,े फकरण पावसकर वि.प.स. पढुील तातिीच्या व 
साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेगहृननमाशण मांत्रयाांच ेलक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात झोपिपट्टयाांचे उच्चाटि व्हावे यादृष्टीिे झोपिपट्टी पिुववसि प्रागधकरणाची 
(एसआरए) स्थापिा दहा वषावपवूी करण्याांत येणे, परांत ु अद्यापपयतं राज्यातील अिेक 
एसआरए प्रकल्प कायावन्वीत ि होणे, पणेु शहरात ४८६ झोपिपट्टया असिू त्यािध्ये १ लाख 
६५ हजार कुटुांबे वास्तव्य करीत असणे, अांदाजे ४० टक्के लोकसांख्या झोपिपट्टीत राहत असणे, 
त्यापैंकी ११० झोपिपट्टी पणेु िहािगरपामलका, सरकारी व नििसरकारी िालकीच्या जागेवर 
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वसलेल्या असणे, यात िहापामलकेच्या जागेवर १०, राज्य सरकारच्या जागेववर ५१, (िहसलू, 
साववजनिक बाांधकाि ववभाग) रेल्वेच्या जागेवर २८, म्हािाच्या जागेवर ३ व कें द्र सरकारच्या 
जागेवर ५ आणण मिश्र नििसरकारी, सरकारी जागवेर १३ झोपिपट्टया वसलले्या असणे, 
एसआरए िे आतापयतं २३८ प्रकल्प सादर केलेले असणे, परांत ु पणेु शहराचा भौगोमलक 
ववस्तार, सदनिकाांच े क्षेत्रिळ, ववकास हस्ताांतरण हक्काच्या (टीिीआर) सवलतीचा अभाव, 
प्रचांि गोंधळ, गरैप्रकार, ववकासक व अगधकाऱ्याांच्या अभद्र यतुी, अपारदशवकता, चुकीच े
राजकीय हस्तक्षेप, तसेच एसआरए प्रकल्प योग्यररतीिे कायावन्वीत व्हावे यासाठी पामलका 
आयकु्ताांिी पाठववलेल्या अहवालाकि ेराज्य सरकारिे व ववरोधी पक्षाांिी केलेले दलुवक्ष, यासवव 
बाबीांिळेु एसआरएचे प्रकल्प यशस्वी होत िसणे, पररणािी पणेु शहरातील व राज्यातील 
झोपिपट्टयाांिधील राहणाऱ्या करोिो लोकाांचे जीवििाि ि उांचावणे, यासवव सिस्या व 
अिथळयाांवर िात करुि एसआरए प्रकल्प योग्यररतीिे राबववण्याची आवश्यकता, याबाबत 
शासिाची भमूिका व प्रनतफक्रया." 

  (५) श्री. गगरीशचांद्र व्यास, प्रा. अनिल सोले, श्री. मितशे भाांगडिया, वि.प.स. पढुील तातिीच्या व 
साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेिदै्यकीय िशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वधेतील :- 

   "िागपरूच्या वदै्यकीय िहाववद्यालयात कॅन्सर इन्स्टी्यटू चाल ूकरण्यासांदभावत िा. 
आरोग्य िांत्रयाांिी घोषणा करुिही अद्याप कॅन्सर इन्स्टी्यटू चाल ू ि होणे, राज्याच्या 
तलुिात्िक अहवालािसुार जास्त कॅन्सर रुग्ण िागपरू येथे असल्याचे प्रकामशत होणे, िागपरू 
हे शहर िध्यप्रदेश, छत्तीसगि, तलेांगणा या राज्याच्या मसिेवरील असल्यािे येथील राज्यातिु 
रुग्ण िोठ्या प्रिाणात िागपरू शहराकि े उपचारासाठी येत असणे, सदर इन्स्टी्यटू 
एि.सी.आय. ची िान्यता िसलेल्या दठकाणी िेण्याचा प्रयत्ि होत असणे, यािळेु िागपरु 
आणण पररसरातील व शजेारील राज्यातिु येणाऱ्या रुग्णाांची िोठ्या प्रिाणात गरैसोय होणार 
असणे, याकि ेशासिाचे अक्षम्य दलुवक्ष होत असल्यािे यावर शासिािे करावयाची कायववाही व 
उपाययोजिा." 

  (६) अॅि. राहुल नािेकर, सववश्री. िरेंद्र पाटील, हेिांत टकले, आिांद ठाकूर, ख्वाजा बेग, वि.प.स. 
पढुील तातिीच्या व साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेमत्स्यविकास मांत्रयाांचे लक्ष वधेतील :- 

   "राज्यातील िजच्छिाराांिा िजच्छिार बोटीसाठी शासिाकिूि िेब्रवुारी त े िाचव २० 
टक्के, एवप्रल त ेि े२० टक्के, ऑगस्ट त ेऑक्टोबर ३० टक्के, िोव्हेंबर त ेजािेवारी ३० टक्के 
आणण जूि- जुल ैवगळूि एकूण  ३५,७०० मलटर इतका डिझेल कोटा परुववण्यात येणे, सदर 
डिझेल कोटा वेळेतच ि मिळणे, त्यािळेु िजच्छिाराांचे होत असलेले आगथवक िकुसाि, 
िजच्छिार बोटीांिा डिझेल वावषवक कोटा एकत्र मिळण्यासाठी िजच्छिार बाांधवाांकिूि शासिाकि े
वारांवार होत असलेली िागणी, याकि े शासिािे केलेले अक्षम्य दलुवक्ष, तसेच राज्यातील 
िजच्छिार बाांधवाांिा सागरी फकिाऱ्यापासिू सिदु्रात १२ िॉटीकल िाईल्स पयतं िजच्छिार 
करण्यास राज्यशासिाकिूि अटी व शतीिसुार परवािगी देण्यात येणे, १२ िॉदटकल िाईल्स 
च्या बाहेर कें द्र शासिाच्या अखत्याररत असणाऱ्या हदद्दत िासेिारी करणाऱ्या िजच्छिाराांवर 
राज्य शासिाच्या सांबांगधत ववभागाच्या अगधकाऱ्याांकिूि होत असलेली दांिात्िक कारवाई, 
िजच्छिार व्यवसाय आगथवक सांकटात असल्यािे िजच्छिाराांच् या कुटुांत्रबयाांची होत असलेली 
आगथवक ओढाताण, िलुाांच्या मशक्षणाचा नििावण झालेला प्रश्ि, पररणािी िजच्छिार 
बाांधवाांिध्ये शासिाबद्दल नििावण झालेली तीव्र गचि, सांतापाची भाविा, िजच्छिाराांवर अयोग्य 
व बेकायदेशीर कारवाई करणाऱ्या अगधकाऱ्याांची बरीच वषांपासिू एकाच दठकाणाहूि बदली ि 
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झाल्यािळेु वाढलेला भ्रष्टाचार, याबाबत चौकशी करुि त्याांच्याववरुध्द कारवाई करण्याची 
आवश्यकता, यावर शासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतफक्रया.” 

  (७) श्री. विजय ऊर्श  भाई गगरकर, वि.प.स. पढुील तातिीच्या व साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि े
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   ”घाणीत काि करूि िुांबईकराांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या सिाई कािगाराांच्या 
घराांसाठी पामलकेिे सि २०११ िध्ये आश्रय योजिा जाहीर केलेली असणे, पामलकेत एकूण २८ 
हजार सिाई कािगार असिू ३९ कािगार वसाहती असणे, या वसाहती ६० त े७० वषव जुन्या 
असिू अिेक वसाहतीांची दरुवस्था झाल्यािे त्याांचा पिुवववकास करण्याचा निणवय घेण्यात 
आलेला असणे सिाई कािगाराांच्या वसाहतीांसाठी आश्रय योजिा सरुू करण्याची घोषणा सहा 
वषांपवूी होऊि यासाठी तब्बल १८०० कोटी रुपये खचव करण्याची तयारी प्रशासिािे दशववलेली 
असणे, िात्र, पाच वषांत केवळ दोिच वसाहतीांच्या पिुवववकासाची योजिा तयार झाली असणे, 
या योजिेतिू सिुारे ४०० त े ५०० घरे उभी राहाणार असिू उववररत सिुारे सहा हजाराांहूि 
अगधक कािगाराांचा िरकवास आणखी अिेक वषव सरुूच राहणार असणे, या योजिाांसाठी 
ववकास आराखड्यात चार एिएसआय प्रस्ताववत करण्यात आला असिू सदर योजिाांची 
वाटचाल अनतशय सांथ गतीिे सरुू असणे, एकीकि े ही योजिा अनतशय सांथगतीिे सरुु 
असतािाच दसुरीकि ेया योजिेसाठी तरतदु असलेल्या निधीतिू २० कोटी रुपये स्वच्छ भारत 
अमभयािाखाली वस्त्या आणण झोपिपट्टयाांिधील झोपिीत वयैजक्तक शौचालय बाांधणी आणण 
िलःनिस्साा्रण वादहिीच े जाळे उभे करण्याकररता हा निधी वळववण्याचा निणवय पामलका 
प्रशासिािे घेणे, पामलका प्रशासिाच्या या निणवयािळेु सिाई कािगाराांच्या ििात चीड व 
सांतापाची भाविा नििावण होणे, सिाई किवचा-याांच्या घराांसाठी तरतदू असलेल्या  निधीतिू 
स्वच्छ भारत अमभयािासाठी निधी ि घेता त्याला स्वतांत्र निधीची तरतदू करण्याची 
आवश्यकता, पामलकेिे स्वतःच्या किवचाऱ्याांची काळजी घेऊि िोकरीच्या काळातील त्याांच्या 
सरुक्षक्षत निवासाची जबाबदारी पामलकेचीच असणे, पामलकेच्या यांत्रणेत काि करणाऱ्या 
कािगाराांवर िोठी जबाबदारी असिू त्याांिी कतवव्यपतूीकि े लक्ष द्यायचे की निवाऱ्याच्या 
वववांचिेत त्रस्त राहायच ेयाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी शासिािे करावयाची कायववाही व 
शासिाची प्रनतफकया.”  

  (८) श्री. आनांद ठाकूर, अॅि. राहुल िावेकर, वि.प.स. पढुील तातिीच्या व साववजनिक िहत्वाच्या 
बाबीकि ेमहसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   ”जजल् हा पालघर, ता.वसई, गाव िौज े तळुीांज येथील सव्हे क्रिाांक १२६ हे क्षते्र 
भिूीहीि व अल्पभधूारक आददवासी लोकाांिा शतेी व आपत्ती उपजजवीका भागववण्यासाठी 
ददिाांक २२ िाचव, १९६९ साली वि ववभागाकिूि िहसलू ववभागाकि ेवगव केलेले असणे, िात्र 
सदर क्षेत्राचा वापर शतेीसाठी ि करता अिगधकृत बाांधकािे त्रबिशतेीसाठी उपयोग केलेला 
असणे, पररणािी शासकीय शतीचा भांग केल्यािळेु सदरचे क्षते्र सरकार जिा करुि ७/१२ सदरी 
िहाराष्र शासि िहसलू खात े अशी िोंद केली असणे, असे असतािाही काही भिूाफियाांिी 
सदर क्षेत्रावर असांख्य बकेायदा इिारती उभ्या केलेल् या असणे, शासकीय जमिनीींवर 
बेकायदेशीर बाांधकाि करणारे ववकासक शासिाच्या िालित्तचेी लटू करुि सववसािान्य 
िागररकाांची आगथवक िसवणूक करीत असणे, बेकायदा बाांधकामाींिळेु तथेील रदहवाश्याांिा 
िाहक त्रासाला सािोरे जावे लागत असणे, वारांवार तक्रारी करुिही स्थानिक प्रशासिाकिूि 
तसेच वि अगधकाऱ्याांकिूि अिगधकृत बाांधकािावर निष्कासना कायववाही होत िसणे, सदर 
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प्रकरणात कोट्यवधी रुपयाांचा आगथवक गरैव्यवहार झाला असणे, स्थानिक लोकप्रनतनिधी याांिी 
सदरची बाब दद.२६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी िहसलू व वि ववभागाच्या निदशविास आणूि ददली 
असणे, िात्र याकि ेशासिाचे होत असलेले जाणीवपवूवक दलुवक्ष, पररणािी याप्रकरणी शासिािे 
केलेली वा करावयाची कारवाई व शासिाची प्रनतफक्रया.” 

  (९) श्रीमती स््मता िाघ, वि.प.स. पढुील तातिीच्या व साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि े शालेय 
िशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   ”जळगाव जजल््यातील ईस्ट खान्देश एज्यकेुशि सोसायटीच्या रावसाहेब रूपचांद्र 
िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक ववद्यालयातील मशक्षक व मशक्षकेत्तर किवचा-याांचा सांबगधत 
सांस्थेच्या अध्यक्षाांकिूि िािमसक छळ होत असल्याचे निदशविास येणे, त्याांच्याकिूि 
मशक्षकाांिा जातीवाचक मशवीगाळ र् अपिािास्पद वागणकू मिळणे, शासकीय आदेशाचा 
चुकीचा अथव लाविू त्याांच े पालि ि करण्याबाबत मशक्षकाांवर दबाव टाकणे र् सवव आगथवक 
व्यवहार स्वत:च्या ताब्यात ठेवणे, शालेय समित्याांच्या सभा हेतपुरस्सर सटु्टीच्या ददवशी ठेविू 
मशक्षकेत्तर किवचा-याांिा वठेीस धरणे, सांस्थेतील ववववध कायवक्रिाांच्या वेळी मशक्षकाांिा रात्री 
उशीरापयतं थाांबविू त्याांच्या किूि बाके उचलणे, साि-सिाई करणे इत्यादी अशोभिीय काि े
दबावािे करूि घेणे, मशक्षकाांिा ड्रसे कोिची सक्ती करणे, सेवानिवतृ्त पयववेक्षक व ववद्यिाि 
उपिखु्याध्यावपका याांची वविाकारण वेतिवाढ रोखण्याची कायववाही करणे, मशक्षकाांची िहत्वाची 
कािे असतािाही त्याांिी रजा िागगतल्यास ती िाकारणे, मशक्षकाांिी हुज्जत घातल्यास त्याांिा 
दादागगरीच्या भाषते धिक्या देणे, पररणािी, बहुताांश शिक्षक रक्तदाब, िधुिेह इत्यादी 
आजारािे त्रस्त असल्याच े उघिकीस येणे, शाळेतील मशक्षक व मशक्षकेत्तर किवचा-याांिध्ये 
पसरेलेला तीव्र असांतोष,अशाप्रकारे सांस्थेचे अध्यक्ष व शाळेचे िखु्याध्यापक याांच्या िििािी 
कारभारास त्वरीत आळा घालण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व 
प्रनतफक्रया." 

  (१०) श्री. रामहरी रुपनिर वि.प.स. पढुील तातिीच्या व साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेग्रामविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष वधेतील :- 

   ”यवतिाळ जजल्हा पररषद अांतगवत मशक्षण ववभागािध्ये िखु्य कायवकारी 
अगधकाऱ् याांच्या परवािगी वविा लाखो रुपयाांची लॅपटॉपची खरेदी करणे, मशक्षणागधकारी 
यवतिाळ याांचा ववभागातील किवचाऱ् याांवर अांकुश िसणे, सदर बाब जजल्हागधकारी याांच्या 
लक्षात येताच खरेदी प्रफक्रयेवर ववरोध दशववणे व सांबांगधत अगधकाऱ्याांची चौकशी लावणे, परांत ु
अद्यापही कोणत्याही अगधकाऱ्याांवर प्रशासकीय कायववाही ि होणे, यासांदभावत सांबांगधत 
अगधकाऱ्याांचे दहतसांबांध गुांतले असण्याची शक्यता जज.प. यवतिाळच्या मशक्षणागधकारी (प्राथ.) 
याांच्या अशाच प्रकारच्या भ्रष्ट कारभारािे मशक्षक व जितिेध्ये असलेला तीव्र सांताप, सदर 
प्रकरणी सांबांगधत अगधकाऱ्याांची लाचलचुपत ववभागािािव त चौकशी करण्याची आवश्यकता 
असणे व याबाबत शासिािे करावयाची तातिीची कायववाही व यावर शासिाची प्रनतफक्रया.” 

  (११) श्रीमती विद्या चव्हाण वि.प.स. पढुील तातिीच्या व साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेमदहला ि 
बाल विकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        ”देशाची राजधािी असलेल्या िुांबई सारख्या शहरािध्ये िाताितृयूींचे प्रिाण वाढल्याची 
िादहती िुांबई िहािगरपामलकेिे सि २०१५-१६ च्या िकुत्याच प्रमसध्द झालेल्या पयाववरण 
सद्य:जस्थती अहवालातिू शासिाच्या निदशविास आणललेी असणे, िुांबई शहरातील साववजनिक 
रुग्णालयाांिध्ये वषव २०१३ िध्ये ८९ हजार ४५३, २०१४ िध्ये ९३ हजार २५४ आणण २०१५ 
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िध्ये ९४ हजार ७०६ िाताितृयूींची िोंद झालेली असणे, िाता ितृयूींचे प्रिाण िुांबई शहरात 
सि २०१३-१४ िध्ये १.५९ टक्के होत ेत्यात वाढ होऊि सि २०१५-२०१६ िध्ये १.७९ टक्के 
िाता दगावल्याची आकिवेारी पाहता हे ितृ्य ू ठाणे, मिरा-भाईदर, वसई, ववरार, पिवेल, 
कल्याण-िोंत्रबवली व मभवांिी या दठकाणच्या आरोग्य कें द्ाींिध्ये परेुशा आरोग्य सेवा उपलब्ध 
िसल्यािे तथेील गभववती िदहला शवेटच्या टप्प्यात िुांबईतील साववजनिक रुग्णालयाांकि ेधाव 
घेत असल्याने होत असणे, रुग्णसेवेचा भार वाहणाऱ्या िुांबईतील रुग्णालयाांिा आरोग्य सेवा 
देता येत िसल्यािळेु तसेच जििी सरुक्षा िाता बालक सांगोपि, गरोदर िदहलाांसाठी अितृ 
आहार योजिा आदी सारख्या योजिाांचा लाभ या िदहलाांिा मिळत िसल्याची सि २०१३-१४ 
त २०१५-१६ या काळातील आकिवेारी पाहाता ददवसेंदववस िाताितृ्यूांचे प्रिाण र्ाढत जात 
असणे, या िाताितृ्यूांिध्ये आगथवक व सािाजजकदृष्टया दबुवल घटकातील िदहलाांसह 
िध्यिवगीय िदहलाांचा सिावेश असणे, राज्यातील सांपणूव आरोग्य सेवा कोलििल्यािे 
िाताांच्या ितृ्यचू्या प्रिाणात वाढ होत जाणे, याबाबत सिथवि या सांस्थेिे ददिाांक १५ 
ऑक्टोबर, २०१६ रोजी िा.िांत्री साववजनिक आरोग्य तसेच सांचालक आरोग्य सवेा याांिा एक 
निवेदि सादर करूि ही बाब निदशविास आणूि देणे, मात्र याबाबत कोणतीही कायववाही ि 
होणे, पररणािी सववसािान्य जनता व ववशषेत: िदहला वगावच्या ििात नििावण झालेले भीतीच े
व सांतापाचे वातावरण, याबाबत शासिािे ग्रािीण भागातील तसेच िुांबईलगतच्या भागातील 
आरोग्य कें द्र अगधक सक्षि करण्याची गरज, याबाबत शासिािे तातिीिे केलेली वा करावयाची 
कायववाही व शासिाची प्रनतफक्रया.” 

  (१२) प्रा. जोगेन्द्र किाि े वि.प.स. पढुील तातिीच्या व साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेआददिासी 
विकास मांत्रयाांचे लक्ष वधेतील :- 

   ”पाळा (खािगाांव, जज.बलुढाणा) येथील आददवासी ववकास ववभागाच्या आश्रिशाळेतील 
९० ववद्यार्थयांिी त्याांच्या पालकाांसह गाव सोिल्याची धक्कादायक बाब उघिकीस येणे, सदर 
आश्रिशाळेतील ववद्याथींिीांवर अत्याचार झाल्यािे येथील शाळेची िान्यता रद्द करण्यात 
आल्याचे उघिकीस येणे, ३८८ पकैी ९० गावाांिध्ये ववद्याथी व पालक गायब असणे, 
सांरपांचाकिूि लेखी िादहती घेतली असता ववद्याथी व पालक त्याांच्या िळू गावी िसल्याची 
धक्कादायक िादहती उघिकीस येणे, याबाबत तथेील िागररकाांिध्ये पसरलेला तीव्र असांतोष व 
मभतीची भाविा, शासिािे याप्रकरणी तातिीिे तपास करुि त्यावर करावयाची कायववाही व 
उपाययोजिा.” 

  (१३) श्री. प्रशाांत पररचारक वि.प.स. पढुील तातिीच्या व साववजनिक िहत्वाच्या बाबीकि ेजलसांपदा 
मांत्रयाांचे लक्ष वधेतील :- 

   ”सातारा जजल्हयातील िहादेवाच्या िोंगरातिू िाण िदीचा उगि होणे, ही िदी 
सातारा, साांगली, सोलापरू या जजल्हयातिू वाहत ेव पांढरपरू येथील मभिा िदीला मिळत ेया 
िदीच्या दोन्ही तीराींवरती िांगळवेढा, साांगोला, िाण, आटपािी हे पजश्चि िहाराष्रातील कायि 
दषु्काळी तालकेु असणे, या िदीिध्ये २-३ वषावतिू एकदाच पावसाच े पाणी वाहत असिू 
िदीतील वाळूिध्ये क्षाराचे प्रिाण जास्त असणे, या पररसरातील बोर, ववदहरी याांिा खारे पाणी 
जास्त असणे, यािळेु िदीकाठच्या गावाांिा भीषण टांचाईला सािोरे जावे लागणे, शतेीला व 
वपण्यासाठी गोि ेपाणी उपलब्ध ि होणे, यािळेु अिेक गावाांिा भीषण पाणीटांचाईला सािोरे 
जावे लागत असल्यािे स्थलाांतराच े प्रिाण वाढणे, या िदीपात्रािध्ये बाांधलेल्या कोल्हापरूी 
पध्दतीच्या बांधा-याांिध्ये उजिी उजवा कालवा फक.िी. ९१ पांढरपरू येथूि तसेच टेंभ ू उपसा 
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मस ांचि योजिा आटपािी येथूि तालकु्याला पाणी सोिणे शक्य असणे, पररणािी, िाण 
िदीवरील बांधा-याजवळच्या िदीकाठच्या शतेक-याांिा, जिावराांिा, िागरीकाांिा पाण्याची 
उपलब्धता होऊ शकणे, पररणािी, लोकाांचे आगथवक उत्पन्िाचे स्त्रोत नििावण होण्यास िदत 
होणे, त्यािळेु िागररकाांच े स्थलाांतराचे प्रिाण किी होण्यास िदत होणे आणण टँकरद्वारे 
वपण्याच ेपाणी पोहचववण्याणसाठी शासिाचा होणारा खचव किी होण्यास िदत होणे, तसेच, या 
सवव बाबीांच्या पाणी वाटप समितीिध्ये पाणी सोडण्याचे नियोजि करणे, यासाठी पांढरपरू 
िांगळवेढा येथील शतेक-याांकिूि िाण िदीला कालव्याचा दजाव देण्याची िागणी सातत्यािे होत 
असणे, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा.” 

  
((दपुारीदपुारी  ११२२.००.००  िाजिाजताता)) 

  

एक : (क) अताराांककत प्रश्नोत्सतराांची "आठिी" ि "नििी" यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
  (ख) ताराांककत प्रश्नाची अगधक मादहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
   कृषी आणण र्लोत्सपादन 

मां्र ी    
: "राहुरी (स्ज.अहमदनगर) येथील महात्समा रु्ले कृवष 

विद्यापीठात िशक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थयांचे शकै्षणणक 
शलु्क मार् करण्याबाबत" या ववषयावरील श्रीिती ववद्या 
चव्हाण व इतर वव.प.स. याांचा ताराांफकत प्रश्ि क्रिाांक 
२१८९८ ला ददिाांक १९ जुल,ै २०१६ रोजी अिपुरूक 
प्रश्िोत्तराच्या वेळी ददलेल्या आश्वासिािसुार अगधक िादहती 
सभागहृाच्या पटलावर ठेवतील. 

दोन : कागदप्र  ेसभागहृासमोर ठेिणे. 
  (१) पररिहन मां्र ी : "कोकण रेल्व े महामींडळ याांचा सि २०१५-२०१६ या वषावचा 

वावषवक लेखा अहवालासह" सभागहृासिोर ठेवतील. 
  (२) सामास्जक न्याय व 

ववशषे सहाय्य मां्र ी 
 

: "ववदभव, िराठवािा आणण उववररत िहाराष्र यासाठी ववकासिांिळे 
आदेश, २०११ िधील खांि ८ अन्वये सािाजजक न्याय र् वर्िषे 
सहाय्य वर्भागाची सन २०१०-२०११ या वर्ततीय र्षावतील 
योजनाींतर्वत योजनाींसाठी र्धैाननक ववकास िांिळनिहाय 
ननयतव्यय र् खचावची योजनाननहाय सधुाररत माहहती" 
सभागहृासिोर ठेवतील. 

तीन : विधानपररषदेने सांमत केलेल्या विधेयकाला विधानसभेची सांमती िमळाल्याच े जाहीर करण्यात 
येईल. 

चार : "अनसुगूचत जाती कल्याण सिमतीचा "सहािा" अहिाल सादर करणे." 
पाच : ववनतंी अर्ज सभागहृासमोर ठेिणे. 

  (१) ॲि. रामहरी 
रुपनिर, वव.प.स. 

: (क) "राज्यात िािवी हक्क न्यायालय स्थापि करण्याबाबत" 
या ववषयावरील वविांती अजव सभागहृासिोर ठेवतील. 

     (ख) "लोहारा, यवतिाळ येथील राष्रीय पेयजल योजिेअांतगवत 
पाणीपरुवठा योजिेबाबत" या ववषयावरील वविांती अजव 
सभागहृासिोर ठेवतील. 
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     (ग) "वदै्यिगर मसांधी कॉलिी, आणणव रोि, यवतिाळ िधील 
ववस्थावपत लोकाांचे पिुववसि करतािा ददलेल्या भखूांिातील 
सत्ता प्रकार ब-२ चे वगव अ-१ िध्ये भोगवटादार म्हणूि 
िोंद घेण्याबाबत" या ववषयावरील वविांती अजव 
सभागहृासिोर ठेवतील. 

     (घ) "िौजा कुां भारफकन्ही/िाांगफकन्ही ता.दारव्हा, जज. यवतिाळ 
येथील शतेकऱ्याांिा कुां भारफकन्ही प्रकल्प (१९९५) अांतगवत 
सांपाददत शतेजमििीचा वाढीव िोबदला मिळणेबाबत" या 
ववषयावरील वविांती अजव सभागहृासिोर ठेवतील. 
 

     (ङ) "िौजे अफकवाट (ता.मशरोळ, जज.कोल्हापरू) येथील 
शतेकऱ्याांिा गायराि शतेजिीि कायि नियिािकूुल 
करुि देणेबाबत" या ववषयावरील वविांती अजव 
सभागहृासिोर ठेवतील. 

     (च) "अपांग गणुवत्ताधारक क्रीिापटू याांिा ५% राखीव 
िोकऱ्याांअतगवत लाभ मिळणेबाबत" या ववषयावरील 
वविांती अजव सभागहृासिोर ठेवतील. 

  (२) श्री.गोपीककसन 
बाजोररया, वव.प.स. 

: "अकोला मशवणी वविाितळाच्या धावपट्टीच्या 
ववस्तारीकरणासांदभावत" या ववषयावरील वविांती अजव सभागहृासिोर 
ठेवतील. 

  (३) श्रीमती हु्नबान ू
खिलरे्, वव.प.स. 

: "िुांबई-गोवा िहािागावच्या चौपदरीकरणासाठी िहािागावलगतच्या 
सव्हे िांबरच्या दहश्श्यापरुताच खरेदी – ववक्रीसाठी वाढीव दरािे 
िदु्राांक शलु्क आकारणेबाबत" या ववषयावरील वविांती अजव 
सभागहृासिोर ठेवतील. 

सहा : म.वि.प.ननयम ९३ अन्िये सचूनाांची ननिेदन े– असल्यास. 
सात : (क) लक्षिेधी सचूने सांदभांतील अगधक मादहती सभागहृासमोर ठेिणे - 

   मखु्यमां्र ी : "नािशक स्जल््यातील आददिासी आश्रम 
शाळाांमधील लैंगगक अत्सयाचाराच्या तक्रारीबाबत" या 
ववषयावरील श्री. िारायण राणे व इतर वव.प.स. 
याांिी हिनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी उपजस्थत 
केलेल्या नियि १०१ अन्वये लक्षवेधी सचूिेच्या 
चचेच्यावेळी श्री.जयवांतराव जाधव, वव.प.स याांिी 
िाांिलेल्या औगचत्याच्या िदु्दयाबाबतची  अगधक 
िादहती" सभागहृासिोर ठेवतील. 
 

  (ख) लक्षिेधी सचूनेिरील ननिेदन ेसभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - (जोिप्र  पहािे.) 

आठ : म.वि.प. ननयम १०१ - अ अन्िये विशषे उल्लखे - (असल्यास). 

- मध्यांतर - 
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नऊ : 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 रणवपस,े 
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सि २०१६ च ेवव.स.वव. क्रिाांक ४७ - िहाराष्र खनिज ववकास (निमिवती व 
उपयोजि) निधी (निरसि) ववधेयक, २०१६ खालील सदस्याांच्या प्रवर समितीकि े
त्यावरील प्रनतवतृ्त दोन मदहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिदेुश देऊि ववचाराथव 
पाठववण्यात यावे." 

    (१) उद्योग िांत्री. (२) श्री. धिांजय िुांि,े ववरोधी पक्ष िेता तथा 
वव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वव.प.स. (४) श्री.चांद्रकाांत रघवुांशी, वव.प.स. 
    (५) श्रीिती हुस्िबाि ूखमलिे, 

वव.प.स. 
(६) ॲि.निरांजि िावखरे, वव.प.स. 

    (७) श्री.अिरमसांह पांडित, वव.प.स. (८) िॉ.िीलि गोऱ्हे, वव.प.स. 
    (९) श्री.जयांत पाटील, वव.प.स. (१०) श्री.ववजय ऊिव  भाई गगरकर, 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 रणवपस,े 
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सि २०१६ चे वव.स.वव. क्रिाांक ४८ - िहाराष्र जिीि िहसलू सांदहता 
(पाचवी सधुारणा) ववधेयक, २०१६ खालील सदस्याांच्या प्रवर समितीकि े त्यावरील 
प्रनतवतृ्त दोन मदहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिदेुश देऊि ववचाराथव 
पाठववण्यात यावे." 

    (१) िहसलू िांत्री. (२) श्री. धिांजय िुांि,े ववरोधी पक्ष िेता तथा 
वव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वव.प.स. (४) ॲि.राहुल िावेकर, वव.प.स. 
    (५) श्री.सांजय दत्त, वव.प.स. (६) श्रीिती ववद्या चव्हाण, वव.प.स. 
    (७) श्री.जयांत पाटील, वव.प.स. (८) िॉ.िीलि गोऱ्हे, वव.प.स. 
    (९) श्री.अशोक ऊिव  भाई जगताप, 

वव.प.स. 
(१०) श्री.ववजय ऊिव  भाई गगरकर, वव.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनदुाननत खाजगी व्यािसानयक 

शकै्षणणक सा्ं था (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.क्रिाांक ५४ – िहाराष्र वविाअिदुानित खाजगी 
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व्यावसानयक शकै्षणणक सांस्था (प्रवेश व शलु्क याांचे ववनियिि)(सधुारणा) ववधेयक, 
२०१६ खालील सदस्याांच्या प्रवर समितीकि े त्यावरील प्रनतवतृ्त दोन मदहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अिदेुश देऊि ववचाराथव पाठववण्यात यावे." 

    (१) उच्च व तांत्र मशक्षण िांत्री. (२) श्री. धिांजय िुांि,े ववरोधी पक्ष िेता तथा 
वव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वव.प.स. (४) श्री.िारायण राणे, वव.प.स. 
    (५) ॲि.निरांजि िावखरे, वव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊिव  भाई जगताप, वव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, वव.प.स. (८) िॉ.िीलि गोऱ्हे, वव.प.स. 
    (९) श्री.कवपल पाटील, वव.प.स. (१०) श्री.ववजय ऊिव  भाई गगरकर, वव.प.स. 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   (४) "सन २०१६ च े वि.स.वि. क्रमाांक ५८ – महाराष्ट्र सहकारी सा्ं था (नतसरी सधुारणा) 
विधेयक, २०१६" 

   (५) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५९ – महाराष्ट्र ननरसन (द्वितीय) विधेयक, २०१६" 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (ख) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांिश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ – िॉ.विश्िनाथ कराि एमआयटी विश्िशाांती 

विद्यापीठ विधेयक, २०१६" 
   (२) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६३ – महाराष्ट्र विधानपररषद (सभापती ि उप 

सभापती) आणण महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष) याांचे िेतन ि भत्सत,े 
महाराष्ट्र मांत्रयाांचे िेतन ि भत्सत,े महाराष्ट्र विधानमांिळाच्या सद्याांचे िेतन ि भत्सत े
आणण महाराष्ट्र विधानमांिळातील विरोधी पक्ष नेत्सयाांची िेतने ि भत्सत े (सधुारणा) 
विधेयक, २०१६" 
 

   (३) "सन २०१६ च े वि.स.वि. क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र नगरपररषदा, नगर पांचायती ि 
औद्योगगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसभेने सधुारणाांसह दसुऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिश: विचार ि सांमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१६ चे 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 चे वि.स.वि. क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र जलसांपत्सती 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 उत्सपन्न पणन (विकास ि 
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विननयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
दहा : (शकु्रवार, ददनाांक १६ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या ददिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात 

आलेला म.वि.प.ननयम २५९ अन्िये अांनतम आठििा प्र्ताि) –  
  सिशश्री. धनांजय मुांि,े शरद रणवपसे, सनुिल तटकरे, िारायण राणे, जयांत पाटील, हेिांत टकले, 

सांजय दत्त, अिरमसांह पांडित, अशोक ऊिव  भाई जगताप, कवपल पाटील, सतीश चव्हाण, अनिल 
भोसले, जिादवि चाांदरूकर, ॲि.निरांजि िावखरे, आफकव .अिांत गािगीळ, सववश्री.िरेंद्र पाटील, 
रािहरी रुपिवर, ख्वाजा बेग, सतजे ऊिव  बांटी पाटील, श्रीिती हुस्िबाि ूखमलिे, श्री.जगन्िाथ 
मशांदे, प्रा. जोगेन्द्र कवाि,े सववश्री.प्रकाश गजमभये, रािराव विकुत,े अब्दलु्लाखाि दरुाविी, आिांद 
ठाकूर, ॲि.राहुल िावेकर, ॲि. जयदेव गायकवाि, श्रीिती ववद्या चव्हाण, सववश्री.अिरिाथ 
राजूरकर, िोहिराव कदि, अिररशभाई पटेल, चांद्रकाांत रघवुांशी, सभुाष झाांबि, हररमस ांग राठोि, 
आिांदराव पाटील, वि.प.स. याांचा म.वि.प.ननयम २५९ अन्िये अांनतम आठििा प्र्ताि – (मांत्रयाांच े
उत्सतर) - 

   "िहाराष्राची उपराजधािी असलेल्या िागपरू, ववदभावसह सांपणुव राज्यात कायदा व 
सवु्यवस्थचेी गांभीर पररजस्थती नििावण झालेली असणे, िदहला, अल्पवयीि िलुी व 
आददवासी िलुीांवर बलात्कार, अत्याचाराच्या घटिा वाढणे, यािळेु िदहला आणण 
ववद्याथीिीिध्ये असरुक्षक्षतता आणण दहशतीचे वातावरण पसरणे, िदहला अत्याचाराच्या 
घटिाांच्या तपासािध्ये पोलीसाांवर राजकीय दबाव वाढत असल्यािळेु पोलीस तपासाबाबत 
जितते सांशयाचे वातावरण पसरणे, खुिाांच्या घटिात वाढ झालेली असणे, िागपरू 
शहरातील त्रबघिलेल्या कायदा व सवु्यवस्थेच्या वाढत्या घटिाांिळेु या शहराची क्राईि 
कॅपीटल अशी ओळख नििावण होणे, राष्रीय गनु्हे िोंदणी ववभागािे सि २०१५ चा गनु्हा 
िोंदणी अहवाल िकुताच प्रमसध्द करणे, राज्यात िदहला ववियभांग व त्याांच्या 
सरुक्षक्षततबेाबत या अहवालात गचांता व्यक्त करणे, िांत्रत्रिांिळातील ज्येष्ठ िांत्री जाहीरपणे 
गुांिगगरी, दहशतीचे सिथवि करुि राजकीय दबावापोटी हद्दपार करण्याच्या धिक्या देणे, 
अिेक आिदार आणण त्याांचे िातवेाईक त्याांच्याकिूि वररष्ठ पोलीस अगधकाऱ्याांिा िारहाण 
आणण धिकावण्याचे प्रकार खुलेआि होणे, जालिा जजल््यातील बदिापरू पोलीस ठाण्याच े
वररष्ठ पोलीस निरीक्षक ववद्यािांद काळे याांिी सत्ताधारी आिदाराांच्या दबावािळेु 
आत्िहत्येचा प्रयत्ि करणे, यािळेु पोलीस दलातील वररष्ठ अगधकाऱ्याांचे ििोधयव खचणे, 
पोलीसाांवरील हल्ल्याांिध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यािळेु त्याचा कायदा सवु्यवस्थवेर िोठा 
पररणाि होणे, राज्यात सायबर गनु्हे, बलात्कार, चोऱ्या, ववियभांग, खूि आदी गनु््याांिध्ये 
प्रचांि वाढ होणे, अांिली पदाथांच्या तस्करी आणण व्यापारािध्ये िोठ्याप्रिाणावर वाढ होणे, 
अांिली पदाथांच्या व्यापारासांदभावत प्रनतबांध व सनियांत्रणाची जबाबदारी असलेल्या यांत्रणाांची 
अांिली पदाथांचा व्यापार करणाऱ्याांशी सांगिित असणे, यापवूी अांिली पदाथावच्या तस्करीत 
स्वत: पोलीस यांत्रणा कायवरत असल्याच्या बाबी उघिकीस आलेल्या असणे, यापवूीच्या 
अांिली पदाथावच्या तपासात जाणीवपवूवक त्रटुी ठेवल्यािे आरोपी िोकाट सटुल्याची उदाहरणे 
असणे, ठाणे पोलीसाांिी पकिलेल्या एका प्रकरणाच्या तपासावरुि एव्हॉि लाईि सायन्सेस 
या कां पिीवर छापा टाकणे, आांतरराष्रीय बाजारात २ हजार कोटी रुपये इतकी फकांित 
असलेला अांिली पदाथाचंा साठा पकिण्यात येणे, याप्रकरणी देखील सांबांगधत अगधकाऱ्याांवर 
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कारवाई करण्यास चाल-ढकल करण्यात येणे, गनु्हेगाराांवर जरब बसववण्यासाठी पोलीस 
प्रशासिाला आलेले अपयश, राज्यात पोलीस प्रशासिात िोठ्या प्रिाणावर ररक्त जागा 
असणे, वररष्ठ पोलीस अगधकाऱ्याांसह इतर अगधकाऱ्याांच्या सातत्यािे होणाऱ्या अनियमित 
बदल्याांिळेु किवचारी व अगधकारी त्रस्त असणे, यािळेु पोलीस प्रशासिात बेबांदशाही 
पसरणे, िोटाबांदीच्या निणवयािांतर राज्यातील सवव बँका, एटीएिच्या बाहेर लागणाऱ्या 
राांगािध्ये उभे रादहलेल्या िागररकाांच ेहोणारे ितृ्य,ू त्यािळेु कायदा व सवु्यवस्थेचा नििावण 
होऊ शकणारा गांभीर प्रश्ि, यािळेु राज्यातील सववसािान्य जितिेध्ये असरुक्षक्षततचेी 
भाविा वाढत असणे, याबाबत शासिािे तातिीिे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा 
ववचारात घेण्यात यावी." 

 
अकरा : (शकु्रवार, ददनाांक १६ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या ददिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात 

आलेले म.वि.प. ननयम २६० अन्िये प्र्ताि) – (अनकु्रमाांक (क) त े(घ)) - 
  (क) सिशश्री.धनांजय मुांि,े शरद रणवपसे, सनुिल तटकरे, िारायण राणे, जयांत पाटील, हेिांत 

टकल,े सांजय दत्त, अिरमसांह पांडित, अशोक ऊिव  भाई जगताप, कवपल पाटील, सनतश 
चव्हाण, अनिल भोसल,े ॲि.जिादवि चाांदरुकर, ॲि.निरांजि िावखरे, आफकव .अिांत गािगीळ, 
सववश्री. िरेंद्र पाटील, रािहरी रुपिवर, ख्वाजा बेग, जयवांतराव जाधव, श्रीिती हुस्िबाि ु
खमलिे, श्री.जगन्िाथ मशांदे, प्रा.जोगेंद्र कवाि,े सववश्री.प्रकाश गजमभये, रािराव विकुत,े 
अब्दलु्लाखाि दरुावणी, आिांद ठाकुर ॲि.राहुल िावेकर, श्री.जयदेव गायकवाि, श्रीिती 
ववद्या चव्हाण, सववश्री. रािहरी रुपिवर, अिरिाथ राजरूकर, िोहिराव कदि, अिररशभाई 
पटेल, चांद्रकाांत रघवुांशी, सभुाष झाबांि, हररमस ांग राठोि, आिांदराव पाटील, वि.प.स. याांचा 
म.वि.प. ननयम २६० अन्िये प्र्ताि – (चचाश पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्सतर) - 

   "राज्यात प्रािखु्यािे बहुसांख्येिे आणण शतेीवर अवलांबिू असलेल्या िराठा सिाजाची 
शकै्षणणक व आगथवक जस्थती किालीची खालावलेली असणे, राज्यात सातत्यािे पित 
असलेल्या दषु्काळािळेु प्रािखु्यािे शतेीवर अवलांबिू असलेला हा सिाज जस्थत्यांतराच्या 
प्रफक्रयेतिू जात असणे, सिाजातील यवुकाांिा उच्च मशक्षण तसेच िोकरीची सांधी उपलब्ध 
ि होणे, आरक्षण िसल्यािळेु अिेक ववद्यार्थयांिा शकै्षणणक सांधी गिाववण्याची वेळ येणे, 
त्यािळेु त्याांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्िािे गांभीर स्वरुप धारण केलेले असणे, यािळेु िराठा 
सिाजाच्या यवुकाांिध्ये िरैाश्य व सांतापाची भाविा नििावण होणे, या पाश्ववभिूीवर 
राज्याच्या जजल््याजजल््यात िराठा सिाजाचे आरक्षणासह ववववध िागण्याांसाठी अनतशय 
मशस्तबध्द पध्दतीिे लाखोंच्या सांख्येिे िकू िोचे निघत असणे, िोचावत यवुक, यवुती, 
िदहला व ज्येष्ठ िागररकाांची सांख्या लक्षणीय असणे, िोचावच्या प्रनतनिधीांकिूि 
जजल्हागधकाऱ्याांिािव त शासिाकि े िागण्याांचे स्वयांस्पष्ट निवेदि सादर होऊि त्यावर 
शासिाकिूि तातिीची कायववाही ि होणे, राज्यातील सवावत िोठा सिाज घटक स्वत:च्या 
न्यायहक्कासाठी शाांततचे्या िागाविे आांदोलिे करीत असतािा सरकारकिूि त्याची कोणतीही 
दखल घेण्यात ि येणे, त्याचबरोबर िजुस्लि, धिगर, मल ांगायत सिाजािे आरक्षणाच्या 
िागणीसाठी राज्यभर तीव्र आांदोलि छेिणे, त्यािळेु या सवव सिाजात नििावण झालेला 
तीव्र असांतोष, राज्यातील िराठा व िजुस्लि सिाजाला यापवूीच्या आघािी शासिािे लाग ू
केलेले आरक्षण पवुववत लाग ू करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजिेकि े शासिािे केलेले 
अक्षम्य दलुवक्ष व हलगजीपणा, िराठा, िजुस्लि व धिगर सिाजाला शकै्षणणक आरक्षणासह 



   असधुारित प्रत 
 

त्याांच्या इतर िागण्याांबाबतही निणवय घेण्यासाठी करावयाची कायववाही." 
  (ख) श्री.प्रविण दरेकर, िॉ.िीलि गोऱ्हे, वविायक िेटे, श्रीिती जस्िता वाघ, सववश्री.गोपीफकसि 

बाजोररया, सजुजतमसांह ठाकूर, रवव ांद्र िाटक, प्रा.अनिल सोले, सववश्री.गगरीश व्यास, प्रशाांत 
पररचारक, िॉ.अपवूव दहरे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. ननयम २६० अन्िये प्र्ताि – (चचाश पढेु 
सरुू ि मांत्रयाांचे उत्सतर) - 

   "िहाराष्रािध्ये बहुसांख्येिे असणाऱ्या िराठा सिाजाची अिेक वषावपासिू 
आरक्षणाची िागणी असणे, परांत ुया िागणीकि ेसातत्यािे दलुवक्ष होणे, िराठा सिाजाला 
१६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निणवयाला उच्च न्यायालयात स्थगगती मिळणे, उच्च 
न्यायालयात िराठा आरक्षणाची बाजू भक्किपणे िाांिण्यासाठी परुावे व साांजख्यकी िादहती 
गोळा करण्यासाठी िराठा आरक्षण समिती गठीत करणे, िहाराष्रभर जजल््या-जजल््यात 
िराठा सिाजाचे प्रचांि शाांततापणूव, मशस्तबध्द, िकू क्राांती िोचे निघणे, प्रस्थावपत िराठा 
िेततृ्वाकिूि झालेल् या अन्यायाववरोधातील आपल्या भाविा ्या िोच्यावतिू व्यक्त होणे, 
राज्य शासिािे आगथवकदृष््या िागास वगावची उत्पन्ि ियावदा ६ लाखापयतं वाढववली 
असणे, तसेच सवव आगथवक दबुवल घटकाांसाठी छत्रपती शाहू िहाराज मशक्षण शलु्क प्रनतपतूी 
योजिा व िॉ.पांजाबराव देशिखु वसतीगहृ निवावह भत्ता योजिा सरुू करणे, यामशवाय 
अण्णासाहेब पाटील िहािांिळाच्या िाध्यिातिू स्वयांरोजगाराच्या सांधी नििावण करणे, 
कोपिी प्रकरणातील अत्याचार लक्षात घेता सदर प्रकरण जलदगतीिे न्यायालयात चालविू 
वपिीत िदहलेला न्याय देण्याचा प्रयत्ि करणे, िराठा सिाजाच्या भाविा लक्षात घेऊि 
शासिािे सरुू केलेल्या योजिा व त्यावरील जितचेी असणारी प्रनतफक्रया ववचारात घेण्यात 
यावी." 

  (ग) िॉ.नीलम गोऱहे, प्रा.अनिल सोले, सववश्री.गोवपफकसि बाजोररया, गगरीशचांद्र व्यास, 
ॲि.अनिल परब, मितशे भाांगडिया, रवव ांद्र िाटक, िॉ.पररणय िुके, ववजय ऊिव  भाई 
गगरकर, प्रववण दरेकर, तािाजी सावांत, वि.प.स. याांचा म.वि.प. ननयम २६० अन्िये प्र्ताि 
- 

   "ववदभावतील जलसांपदाचे अपणूव प्रकल्प, अिशुषेाांतगवत प्रकल्प, झुिपी जांगलािळेु 
अिलेले प्रकल्प कायावजन्वत करण्यासाठी पयाववरणदृष््या असलेले अिसर दरू 
करणे,भसूांपादि व पिुववसिाच्या कािाची गती वाढविू परेुसा निधी उपलब्ध करणे, 
जलववतरण व लाभक्षते्र ववकास अांतगवत प्रत्येक िहािांिळात स्वतांत्र यांत्रणा नििावण करणे, 
कालव्याऐवजी पाईपलाईििे मस ांचि करणे, सवव प्रकल्पाांिा सपु्रिा घेणे, पाणी वापर सांस्था, 
उपसा मस ांचि सांस्था बळकट करुि शतेकऱ्याांिा जलसक्षि करणे, वपण्याचे पाणी, 
औद्योगगक व कृषी वापराचे पाणी याांचे नियोजि करणे, गोदावरी व तापी खोरे 
जलनियोजि आराखिा तयार करणे, विैगांगा व िळगांगा जोिप्रकल्प आणण कन्हाि-वधाव 
बोगद्याद्वारे िदीजोि प्रकल्पाचा अभ्यास करुि त ेतातिीिे कायावजन्वत करणे, िागपरूातील 
िेरो रेल्वे व मिहाि प्रकल्पाच्या कािातील प्रगती, ववदभावतील िगरपामलकाांिा 
हगणदारीिकु्त करणे, भयुारी गटार योजिा, भपूषृ्ठावरील पेयजल व्यवस्थापि, अांतगवत 
रस्त ेववकास, खुल्या जागा व ववकास क्षते्रािधील जागा सांरक्षक्षत करणे, उद्याि निमिवती व 
िदी पररसर याांचा ववकास करुि स्िाटव शहर करण्याकि े शासिाचा असललेा रोख, 
पांतप्रधाि आवास योजिा 'ब' व 'क' वगव िगरपामलका क्षेत्रािध्ये कायावजन्वत करणे, वि 
पयवटि उद्याि, जांगल सिारी, वि सांशोधि, बाांब ुव वि उत्पादिािधूि रोजगार निमिवती 



   असधुारित प्रत 
 

करण्यात शासिािे अग्रेसर राहणे, िुांबईतील उपकरप्राप्त व िोिकळीस आलेल्या इिारतीांचा 
पिुवववकास जलद गतीिे करण्याच्या दृष्टीिे प्रशासनिक व ताांत्रत्रक िांजुरीचे निकष सलुभ व 
मशगथल करण्याची आवश्यकता, सांजय गाांधी राष्रीय उद्याि पररसरातील झोपिपट्टीधारकाांच े
स्थलाांतर करुि तथेील जमििीचे भसूांपादि व तथेील सव्हे िां. २३९ वरील जमििीची 
पिुिोजणी करण्याबाबत लोकप्रनतनिधी व स्वयांसेवी सांस्थाांकिूि होत असलेली िागणी, 
आरे वसाहतीतील आददवासी व पात्र झोपिपट्टीधारकाांची सिस्या व त्याांच े पिुववसि, 
याबाबत शासिािे केलेली व करावयाची कायववाही ववचारात घेण्यात यावी." 

  (घ) सिशश्री. सतजे ऊर्श  बांटी पाटील, धिजांय िुांि,े ॲि. रािहरी रुपिवर, सववश्री. सिुील तटकरे, 
सनतश चव्हाण, श्रीिती हुस्िबाि ूखमलिे, सववश्री. जयांत पाटील, आिांदराव पाटील, हेिांत 
टकल,े चांद्रकाांत रघवुांशी, अिरमसांह पांडित, प्रा. जोगेन्द्र कवाि,े सववश्री. कवपल पाटील, 
हररमस ांग राठोि, सनतश चव्हाण, सभुाष झाांबि, अनिल भोसल,े अब्दलु्लाखाि दरुावणी, ख्वाजा 
बेग, प्रकाश गजमभये, जयवांतराव जाधव, ॲि. निरांजि िावखरे, सववश्री. रािराव विकुत,े 
िरेंद्र पाटील, ॲि. राहुल िावेकर, श्रीिती ववद्या चव्हाण, वि.प.स. याांचा म.वि.प. ननयम 
२६० अन्िये प्र्ताि - 

   "राज्यातील पजश्चि िहाराष्र, ववदभव, िराठवािा, कोकण व खान्देश या ववभागात 
केळकर समितीिे सचुववलेल्या मशिारशीिसुार िागील दोि वषावपासिू निधीअभावी 
ववकासाची कािे करण्यात आलेली िसल्यािे नििावण झालेला प्रादेमशक असितोल, 
ववकासाच्या कािाांिा बसललेी खीळ, कें द्र शासिाच्या िोट बांदीच्या निणवयािळेु राज्यात 
िोठ्याप्रिाणात वाढलेली िहागाई, त्यातच राज्य शासिाच्या अिेक िांत्रयाांवर झालेले 
भ्रष्टाचाराचे आरोप, त्यािुळे शासकीय कािात व धोरणात्िक निणवयात होत असलेली 
ददरांगाई, शासिािे घेतलेल्या अन्यायी वीज दरवाढीच्या निणवयािळेु िोठयाप्रिाणात उद्योग 
अिचणीत येऊि औद्योगगक क्षते्रात होत असलेली पीछेहाट, त्यािळेु वाढलेले बेकारीच े
प्रिाण, तसेच कृषी पांपाच्या वीज जोिणीचे अिेक प्रस्ताव प्रलांत्रबत असल्यािे पाण्याची 
उपलब्धता असतािाही शतेकऱ्याांिा शतेीसाठी पाणी ि मिळणे, राज्यात अनतवषृ्टीिळेु खरीप 
वपकाांच ेिोठयाप्रिाणात िकुसाि होऊिही िकुसािग्रस्त शतेकऱ्याांिा अद्याप कोणतीही िदत 
ि मिळणे, सि २०१५ िध्ये खरीप वपकाांच्या झालेल्या िकुसािािळेु कापसू व सोयाबीि 
वपकाांच्या िकुसािीबाबतही शासिािे अद्याप शतेकऱ्याांिा आगथवक िदत ि करणे, औरांगाबाद 
येथे झालेल्या िांत्रीिांिळ बठैकीिांतर िोठ्या पॅकेजची घोषणा होऊिही अद्याप यावर 
कोणतीही अांिलबजावणी शासिाकिूि करण्यात ि येणे, उच्च न्यायालयाचे खांिपीठ पजश्चि 
िहाराष्रात अद्यापही स्थापि करण्यात ि आल्यािे न्यायालयीि कािाांसाठी जितलेा 
होणारा िि:स्ताप, पजश्चि िहाराष्रातील टेंभ,ू ताकारी व म्हैसाळ इत्यादीसह राज्यातील 
अिेक जलमसांचि प्रकल्प निधीअभावी बांद पिणे, िागील दोि वषावत शासिािे घेतलेल्या 
चुकीच्या निणवयािळेु व निजष्क्रय प्रशासिािळेु राज्य ववववध क्षेत्रािध्ये वपछािीवर गेल्यािे 
राज्यातील सववसािान्य जितते पसरलेली तीव्र असांतोषाची भाविा, याबाबत शासिािे 
सखोल ववचार करुि करावयाची कायववाही ववचारात घेण्यात यावी." 
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