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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिारिार,,  वदनाांकवदनाांक  ७ ७ विसेंबर,विसेंबर,  २०१६२०१६  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता)) 

  

एक : निवनिावचत सदसयाांचा परिचय. 
दोन : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) सोमिार, वदनाांक ५ विसेंबर, २०१६ व मंगळवाि, रिनांक ६ रिसेंबि, 

२०१६ रोजीच्या ताराांवकत प्रश्नोत्तराांच्या याद्या सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिणे. 

तीन : (अ) अध्यादेश सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
   (१) मखु्यमांत्री : (क) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १६ - 

महाराष्ट्र महानगरपालिका आलि 
महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगरपांचायती व 
औद्योलगक नगरी (सुधारिा व पुढे चािू 
ठेविे) अध्यादेश, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

      (ख) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १७ - 
महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारिा व 
पुढे चािू ठेविे) अध्यादेश, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

      (ग) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २२ - 
महाराष्ट्र महानगर प्रदेश लवकास 
प्रालधकरि (पुढे चािू ठेविे) अध्यादेश, 
२०१६" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

      (घ) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २६ - 
मुांबई महानगरपालिका (सुधारिा) 
अध्यादेश, २०१६" सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 
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   (२) वित्त मांत्री : (क) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २३ - 
महाराष्ट्र लववादीत थकबाकी तडजोड 
(सुधारिा) अध्यादेश, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

      (ख) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २४ 
- महाराष्ट्र लववालदत थकबाकी तडजोड 
(दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

      (ग) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २७ 
- महाराष्ट्र लववादीत थकबाकी तडजोड 
(लतसरी सुधारिा) अध्यादेश, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

   (३) उच्च ि तांत्र 
वशक्षण मांत्री 

: "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २५ - 
महाराष्ट्र लवद्यापीठ (लनवडिुका तात्पुरत्या पुढे 
ढकििे आलि लवद्यापीठ प्रालधकरिे व इतर 
मांडळे तदथथ घलित करिे) अध्यादेश, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

   (४) जलसांपदा 
मांत्री 

: "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र 
जिसांपत्ती लनयमन प्रालधकरि (सुधारिा व पुढे 
चािू ठेविे) अध्यादेश, २०१६" सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

   (५) सहकार ि  
पणन मांत्री 

: (क) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १८ - 
महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (लतसरी 
सुधारिा) अध्यादेश, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

      (ख) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १९ - 
महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (चौथी 
सुधारिा) अध्यादेश, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

      (ग) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक २० - 
महाराष्ट्र कृलष उत्पन्न पिन (लवकास व 
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लवलनयमन) (दसुरी सुधारिा व पुढे 
चािू ठेविे) अध्यादेश, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (ब) अध्यादेश मागे घेतल्याबाबतचे मा.राज्यपालाांचे आदेश सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिणे. 

   सहकार मांत्री : (क) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १८ - 
महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (लतसरी 
सुधारिा) अध्यादेश, २०१६" मागे 
घेतल्याबाबत मा. राज्यपािाांचे आदेश 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

     (ख) "सन २०१६ चा अध्यादेश क्रमाांक १९ - 
महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (चौथी 
सुधारिा) अध्यादेश, २०१६" मागे 
घेतल्याबाबत मा. राज्यपािाांचे आदेश 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 
 

चार : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  सांसदीय कायय मांत्री : "लवधानपलरषदेचे लदनाांक ८ जुिै, २०१६ रोजीचे 

एक लदवसाचे दसुरे अलधवेशन व लदनाांक १८ 
जुिै, २०१६ ते ५ ऑगस्ि, २०१६ रोजीचे लतसरे 
(पावसाळी) अलधवेशन तसेच लदनाांक २९ 
ऑगस्ि, २०१६ रोजीचे एक लदवसाचे चौथे 
(लवशेष) अलधवेशन या कािावधीत 
मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री महोदयाांनी लवधानपलरषद 
सभागृहात लदिेल्या एकूि २८७ आश्वासनाांची 
यादी, तसेच सन २०१६ चे चौथे (लवशेष) 
अलधवेशन सांस्थलगत झाल्यानांतर, पूतथता 
करण्यात आिेल्या एकूि ३९१ आश्वासनाांच्या 
पूतथतेच्या लववरिपत्राांची यादी" सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

पाच : दोन्ही सभागहृाांनी सांमत केलेल्या विधेयकाांना राष्ट्रपती/राज्यपालाांची 
अवधसांमती वमळाल्याचे जावहर करण्यात येईल. 
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सहा : रवनंती अजज सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (१) श्री.िामहिी रुपनवि, 

रव.प.स. 
: (क) "बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा 

तालुक्यातील रोजिणखेड व कोथळी येथे 
असलेल्ह्या अपुऱ्या प्राथजमक 
आरोग्यकें द्राबाबत" या लवषयावरीि 
लवनांती अजथ सभागृहासमोर ठेवतीि. 

     (ख) "बुलढाणा शिराला सदोष पाणी जवतरण 
व्यवस्थेमुळे जियजमत पाणीपुरवठा िोत 
िसल्ह्याबाबत" या लवषयावरीि लवनांती 
अजथ सभागृहासमोर ठेवतीि. 

     (ग) "पैिगंगा िदीवर बॅरेिेस 
उभारण्याबाबत" या लवषयावरीि लवनांती 
अजथ सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (२) श्री.प्रकाश गजरिये, 
वि.प.स. 

: "मंुबई येथील दादर चैत्यभूमी येथे डॉ.बाबासािेब 
आंबेडकरांचे भव्य स्मारकाची िागा अिूििी 
िस्तांतरीत ि झाल्ह्यािे िितेमधील असंतोष 
शमजवण्याबाबत" या लवषयावरीि लवनांती अजथ 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

सात : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – असल्यास. 
आठ : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 

  (मंगळिार, वदनाांक ६ रिसेंबि, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशयविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते (३)) - 

  (१) सवजश्री. सांजय दत्त, हेमांत िकिे, धनांजय मुांडे, नरेंद्र पािीि, अॅड. लनरांजन 
डावखरे, श्री. लकरि पावसकर, श्रीमती लवद्या चव्हाि, सववश्री. रामराव 
वडकुते, अशोक ऊर्थ  भाई जगताप, शरद रिलपसे, वि.प.स. पुढीि 
तातडीच्या व सावथजलनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि 
:- 

   "मुांबईतीि र्ोिथ येथीि बााँम्बे हाऊसमध्ये िािा समुहाच्या 
सुरक्षारक्षकाांनी ‘लमडे डे’ चे ज्येष्ट्ठ र्ोिोग्रार्र अतिु काांबळे, ‘िाइम्स ऑर् 
इांलडया’ चे शाांतकुमार आलि ‘लहदसु्थान िाइम्स’ चे हरलजत ससह या 
वृत्तपत्रकार छायालचत्राकाराांना मारहाि केल्याचा प्रकार लदिांक ४ नोव्हेंबर, 
२०१६ च्यासुमारास उजेडात येिे राज्यातीि पत्रकाराांवरीि वाढते हल्िे, 
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पत्रकाराांवर खोिे गुन्हे दाखि करुन लहतसांबांलधयाांकडून त्याांची मुस्किदाबी 
करण्याचा सातत्याने होत असिेिा प्रयत्न आलि ज्येष्ट्ठ पत्रकाराांना पेन्शन 
देण्यास शासनाकडून होत असिेिी िाळािाळ यामुळे लदनाांक २ 
ऑक्िोबर, २०१६ रोजी पत्रकाराांतरे् राज्यभर मूक मोचा काढण्यात येिे, 
राज्यात पत्रकाराांवर हल्िा व धक्काबुकी करण्याचे प्रकार वाढत असून 
मागीि काही अलधवेशनात यासांदभात प्रश्न उपस्स्थत केिा असता 
पत्रकाराांवर होिारे हल्िे व त्याांच्या इतर लवलवध मागण्या तातडीने 
सोडलवण्यात येतीि असे आश्वासन शासनाने लदिेिे असिे, परांतु सदर 
आश्वासनाची अांमिबजाविी करण्यात शासनािा येत असिेिे अपयश, 
पत्रकाराांना हक्काचे घर लमळावे, सांरक्षि लमळावे, लवमा योजना िागू करावी 
अशा लवलवध मागण्या प्रिांलबत असिे, पत्रकार राज्यात जनजागृतीची 
महत्वाची भूलमका बजावत असताना जीव धोक्यात घाित असिे, त्याांच्या 
सांरक्षिाकडे शासनाचे होत असिेिे अक्षम्य दिुथक्ष, त्यामुळे पत्रकाराांमध्ये 
शासिाबाबत तीव्र असांतोष लनमाि होिे, शासनाने महाराष्ट्रातीि 
पत्रकाराांना हक्काांचे घर लमळावे, सांरक्षि लमळावे, लवमा योजना िागू करावी 
याबाबत तातडीने लनिथय घेऊन पत्रकाराांच्या समस्या सोडलवण्यासाठी 
करावयाची कायथवाही व शासनाची प्रलतलक्रया." 

  (२) सवजश्री. सवुजतससह ठाकूर, रसवद्र र्ािक, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, डॉ. नीिम 
गोऱ्हे, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावथजलनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

        "नवी मुांबई, खारघर सेक्िर १० मधीि “पुवा डे-केअर अाँड प्िे स्कूि” 
या पाळिाघरात, मुिाांची लनगा राखण्यासाठी ठेविेल्या, अर्साना शेख या 
आयाने, १० मलहन्याांच्या बाळािा अमानुषपिे मारहाि केल्याचा 
धक्कादायक प्रकार लदनाांक २१ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी उघडकीस येिे, आई-
वडीि दोघेही नोकरी करीत असल्यामुळे, सदर बाळािा पाळिाघरात 
ठेवण्यात येत असिे, सदर प्रकरि सीसीिीव्हीद्वारे लनदशथनास आल्यावर, 
बाळाच्या आईने लदनाांक २३ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी खारघर पोिीस ठाण्यात 
तक्रार दाखि करण्यात येऊनही पोिीसाांनी आरोपी लवरुध्द ठोस कारवाई न 
करिे, लपलडत बाळास उपचारासाठी, नवी मुांबईतीि लहरानांदानी र्ोिीस 
रुग्िाियात दाखि केिे असता फॅ्रक्चर असल्याचे आढळून येिे, सदर 
पाळिाघरात इतर बाळाांबरोबर  देखीि असाच प्रकार घडण्याची शक्यता 
असिे, यामुळे पाळिाघरात बाळाांच्या सुरलक्षततेबाबत लनमाि झािेिे 
प्रश्नलचन्ह, यामुळे मुांबईसह राज्यातीि, पाळिाघराांमध्ये मुिाांच्या 
सांगोपनाबाबत लनमाि झािेिी अलवश्वासाची भावना, पलरिामी मुिाांना 
पाळिाघरात ठेऊन नोकरी करिा-या पािकाांमध्ये लनमाि झािेिे सचतेचे 
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वातावरि, राज्यातीि सवथ पाळिाघराांमध्ये बाळाची लनगा, सांगोपन व 
सुरक्षा उपिब्ध करुन देण्याबाबत राज्य शासनाने प्िे स्कूिबाबत, धोरि 
बनवून त्याची त्वलरत अांमिबजाविी करण्याची आवश्यकता, 
पाळिाघराांची नोंदिी करण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे झािेिे 
अक्षम्य दिुथक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायथवाही, 
उपाययोजना व प्रलतलक्रया." 

  (३) सवजश्री. धनांजय मुांिे, जयवांतराव जाधव, हेमांत िकिे, सुलनि तिकरे, 
अमरससह पांलडत, सलतश चव्हाि, अॅड. लनरांजन डावखरे, सववश्री. नरेंद्र 
पािीि, लकरि पावसकर, श्रीमती लवद्या चव्हाि, सववश्री. रामराव वडकुते, 
आनांद ठाकूर, प्रकाश गजलभये, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावथजलनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे पणन मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "गेल्या आठ मलहन्याांपासून घाऊक बाजारात काांदा कमाि आठ ते 
लकमान तीन रुपये लकिोपयंत घसरुनही शासनाने कोितीही उपाययोजना 
न करिे, दोन मलहन्याांपूवी शासनाने जालहर केिेिे प्रलतलकिोिा अवघे एक 
रुपयाांचे अनुदानही अद्याप शेतकऱ्याांच्या हाती पडिेिे नसिे, उन्हाळी 
काांदा लवक्रीतून उत्पादन खचथही न लनघाल्याने िागवडीसाठी अनेकाांकडे 
पैसे नसिे, सिािा बाजार (लज.नालशक) सलमतीत दयु्यम प्रतीच्या काांद्यािा 
२५ रुपये क्क्विि अथात २५ पैसे लकिो भाव जाहीर झाल्यामुळे सांतप्त 
शेतकऱ्याांनी सिािा-मािेगाव रस्त्यावर काांदा रे्कून नुकतेच केिेिे तीव्र 
आांदोिन, मातीमोि भावात खरेदी करताांना काही काांदा व्यापाऱ्याांनी 
खरेदीिा नकार देिे, व्यापाऱ्याांच्या मनमानी कारभाराचा शेतकऱ्याांनी 
केिेिा लनषेध, काांद्याचे भाव गडगडण्याची मालिका अद्यापही कायम 
असून मागीि चार ते पाच मलहन्यात ८०० ते १००० रुपयाांच्या दरम्यान 
असिारे काांद्याचे भाव मागीि काही लदवसात प्रलत क्क्वटििा ४०० 
रुपयाांपयंत घसरिेिे असिे, त्यातच व्यापाऱ्याांच्या सांपामुळे मलहनाभर 
काांद्याचे लििाव बांद असिे,  त्यातच यावषी काांद्याचे झािेिे जादा 
उत्पादन,  सरकारच्या अनास्थेमुळे शेतकऱ्याांना उत्पादन खचापेक्षाही कमी 
भाव लमळत असिे, शेतकऱ्याांचे काांदे हमी भावाने खरेदी करिे आवश्यक 
असिे, ज्या काळात लनयात करावयाची त्या काळात लनयात न केल्याने ही 
पलरस्स्थती ओढविेिी असिे, लजल्हा बाँक व सोसायिी कजथ देण्यास तयार 
नसिे, ही लवलचत्र स्स्थती आलि गडगडिेिे भाव, यामुळे लवलहरीचे पािी 
असूनही नव्याने िागवड करताना अनेक शेतकऱ्याांची दमछाक होिे,  
याचा पलरिाम नव्याने येिारे उत्पादन आलि बाजार भावावर होिे, पाच ते 
सहा मलहन्याांपासून काांद्याचे उत्पादन घेिारा शेतकरी भरडिा जात असूनही 
शासनाची त्याांना मदत देण्याची मानलसकता नसिे, याबाबत काांदा उत्पादन 
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शेतकऱ्याांमध्ये पसरिेिा कमािीचा सांताप, याबाबत शासनाची भूलमका व 
शासनाने तातडीने करावयाची कायथवाही." 

  (४) श्री. शरद रणवपसे, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावथजलनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "नागपूर येथीि लमहान सेझ प्रकल्पाची सुमारे २३० एकर जलमन 
रामदेव बाबा याांच्या पतांजिी समूहािा २५ िाख रुपये प्रती हेक्िर या 
नाममात्र दराने देण्याचा घेण्यात आिेिा लनिथय, लमहानमधीि जलमनी 
उद्योजकाांना देण्याच्या सध्याच्या लनकषातीि काही लनकष बदिून सदर 
जमीन देण्यात आिेिी असिे, लमहान मधीि रामदेव बाबाांच्या पतांजिी 
रू्ड व हबथि पाकथ चे सदर जागेवर मा.कें द्रीय भूपृष्ट्ठ मांत्री याांच्या उपस्स्थतीत 
व मा.मुख्यमांत्री याांच्या हस्ते लदनाांक १० सप्िेंबर, २०१६ रोजी अथवा त्या 
सुमारास सांपन्न झािेिे भूलमपुजन, लमहान मधीि जलमनींची सकमत सुमारे 
एक कोिी रुपये प्रती हेक्िर असताांना रामदेव बाबा याांच्या पतांजिी 
समुहािा सवितीच्या दराने म्हिजेच २५ िाख रुपये प्रती हेक्िर दराने 
देण्यात आल्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयाांचे झािेिे नुकसान, सदर 
नुकसान कसे भरुन काढण्यात येिार याचा लवचार झािेिा नसिे, यात 
राज्याचे लहत कशा प्रकारे अपेलक्षत आहे व ते लकती कािावधीत पूिथ 
करण्यात येिार आहे हे स्पष्ट्ि झािेिे नसिे, यात राज्याचे अलहत 
असल्याचे लदसून येत असिे, त्यामुळे शासनाने या सवथ बाबी स्पष्ट्ि 
करण्याची लनताांत गरज व यावर शासनाची प्रलतलक्रया." 

  (५) सियश्री. श्रीकाांत देशपाांिे, दत्तात्रय सावांत, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व 
सावथजलनक महत्त्वाच्या बाबीकडे उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्रयाांचे िक्ष 
वेधतीि :- 

   ”राज्यामध्ये लदनाांक ०४ रे्बु्रवारी ते १० मे, २०१३ या कािावधीत 
वलरष्ट्ठ महालवद्याियीन व लवद्यापीठीय प्राध्यापकाांनी / अलधव्याख्यात्याांनी 
आपल्या प्रिांलबत मागण्याांकलरता परीक्षा व शैक्षलिक कामावर बलहष्ट्कार 
आांदोिन सुरु करिे, मा. मुांबई उच्च न्यायाियासमोर लदनाांक १० मे, २०१३ 
रोजी सन २०१२ च्या यालचका क्रमाांक (L) १३२६ मधीि घडामोडीनांतर / 
कायथवाहीनांतर आांदोिन मागे घेण्यात येिे, परीक्षा बलहष्ट्कारामुळे देण्यात 
आिेल्या कारिे दाखवा नोिीसेस मागे घेण्याचे मा. उच्च न्यायाियाने 
राज्यातीि सवथ लवद्यापीठाांना आदेश देण्यात येिे, त्यानुसार राज्यातीि सवथ 
प्राध्यापकाांनी परीके्षमध्ये सांपूिथ सहभाग घेवून त्या परीक्षा यशस्वी करण्यात 
येिे, अशी महालवद्याियीन कामे करून सुद्धा त्या प्राध्यापकाांना कोितीही 
कारिे दाखवा नोिीस न देता, प्राध्यापकाांचे म्हििे ऐकून न घेता राज्यातीि 
सवथ प्राध्यापकाांचे ७२ लदवसाांचे पगार / वेतन रोखून शासनाने एकतर्ी 
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कारवाई करिे, वास्तलवक राज्यातीि सवथ प्राध्यापकाांनी ७२ लदवस सेवा 
लदल्या असल्याबाबत त्या त्या लवद्यापीठाच्या मा. कुिगुरू व उपकुिसलचव 
याांनी शासनािा प्राध्यापकाांनी / अलधव्याख्यात्याांनी परीक्षा व शैक्षलिक कामे 
केिी असल्याबाबत कळवूनसुद्धा शासनाद्वारे त्याांना वेतन न देण्यात 
आल्यामुळे राज्यातीि सवथ प्राध्यापकाांमध्ये शैक्षलिक कामे करूनसुद्धा 
वेतन न लमळाल्याने शासनाप्रती पसरिेिा प्रचांड असांतोष त्यावर शासनाने 
तात्काळ करावयाची कायथवाही व शासनाची प्रलतलक्रया.” 

  (६) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावथजलनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे मवहला ि बाल विकास मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "कें द्रीय मांत्रीमांडळाद्वारे नुकताच व्यावसालयक “सरोगसी” वर बांदी 
आििारा कायद्याचा मसुदा मांजुर करण्यात येिे, सदरहू कायदयामुळे 
सरोगसीचा बाजार काही अांश कमी होईि, परांतु या सरोगसीमध्ये 
व्यवहालरक बाबीसोबत काही नैलतकतेचे बांधन असिेही आवश्यक असिे, 
राज्यातही सरोगसीसाठी गभाशय भाडयाने देिाऱ्या मलहिा या लवशेषत: 
मुांबईतीि मानखुदथ, मािविी, धारावी, नवी मुांबई, पनवेि येथीि 
कानाकोपऱ्यात असिे, नऊ मलहन्याांसाठी हा भाडोत्री गभथ वाढविा की 
त्यातून दोन ते तीन िाख रुपयाांचा मोबदिा लमळिे परांतु या प्रलक्रयेमध्ये 
बीजाचे र्िनीकरि करताना जुळ सकवा लतळ झािां तरी पैसे एकाच 
बाळाचे लमळिे, मात्र गभथ रुजवण्यापूवी तीन-चार मलहने वैद्यलकय उपचार 
सुरु होऊन त्या उपचारा दरम्यान या मलहिेिा पौस्ष्ट्िक आहाराची गरज 
असिे, परांतु आधीच आर्थथक चिचि असिेल्या, स्वत:ची तीन-चार 
बाळांतपि झािेल्या या मलहिाांना पौस्ष्ट्िक आहार लमळत नसिे, या 
व्यवसायातीि मध्यस्थाांनी िक्केवारी वाढवून लतिा लमळािेल्या पैशातही 
लहस्सा घेिे, मग त्या तुिपुांज्या मोबदल्यातून या प्रलक्रयेतून जािाऱ्या 
मलहिाांच्या शरीरावर होिारे प्रलतकुि पलरिाम तसेच त्याांचे वजन वाढिे, 
हातापायातून मुांग्या येिे, थायरॉइडसारख्या व्याधी, तसेच सतत मूड जािे, 
लनराश वाििे, असे शालररीक-मानलसक आजाराांना समोरे जावे िागिे, 
याकलरता शासनाने अशा सरोगसी मलहिाांची पुढीि शारीरीक व मानलसक 
काळजी घेण्याकलरता िास्क र्ोसथ नेमण्याची आवश्यकता, याबाबत 
शासनाने कें द्र सरकारशी सलवस्तर चचा करुन या कायद्यात योग्य ते बदि 
करण्याची लनताांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने केिेिी व करावयाची 
कायथवाही, याबाबत शासनाची प्रलतलक्रया व भूलमका." 

नऊ : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख - (असल्यास). 
 

 

- मध्यांतर - 
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दहा : (मांगळिार, वदनाांक ६ रिसेंबि, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशयविण्यात आलेला सिागहृ नेते यांचा प्रस्ताव) –  

  "महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमांत्री स्व. वसांतदादा बांडुजी पािीि याांच्या जन्मशताब्दी 
वषाचे औजचत्यसाधूि त्याांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी लदिेल्ह्या योगदािाबद्दल िी 
जवधािपजरषद कृतज्ञता व्यक्त करीत आहे." 

 
अकरा : (मांगळिार, वदनाांक ६ रिसेंबि, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशयविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि) –  
  श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.नीिम गोऱ्हे, लवनायक मेिे, श्रीमती स्स्मता वाघ, 

सवथश्री.गोपीलकसन बाजोलरया, सुलजतससह ठाकूर, रसवद्र र्ािक, प्रा.अलनि सोिे, 
सवथश्री.लगरीश व्यास, प्रशाांत पलरचारक, डॉ.अपूवथ लहरे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रसताि - 

   "महाराष्ट्रामध्ये बहुसांख्येने असिाऱ्या मराठा समाजाची अनेक 
वषापासून आरक्षिाची मागिी असिे, परांतु या मागिीकडे सातत्याने दिुथक्ष 
होिे, मराठा समाजािा १६ िक्के आरक्षि देण्याच्या लनिथयािा उच्च 
न्यायाियात स्थलगती लमळिे, उच्च न्यायाियात मराठा आरक्षिाची बाजू 
भक्कमपिे माांडण्यासाठी पुरावे व साांस्ख्यकी मालहती गोळा करण्यासाठी 
मराठा आरक्षि सलमती गठीत करिे, महाराष्ट्रभर लजल्या-लजल्यात मराठा 
समाजाचे प्रचांड शाांततापूिथ, लशस्तबध्द, मूक क्राांती मोचे लनघिे, प्रस्थालपत 
मराठा नेतृत्वाकडून झािेल् या अन्यायालवरोधातीि आपल्या भावना या 
मोच्यातून व्यक्त होिे, राज्य शासनाने आर्थथकदृष्ट्ट्या मागास वगाची उत्पन्न 
मयादा ६ िाखापयंत वाढलविी असिे, तसेच सवथ आर्थथक दबुथि 
घिकाांसाठी छत्रपती शाहू महाराज लशक्षि शुल्क प्रलतपूती योजना व 
डॉ.पांजाबराव देशमुख वसतीगृह लनवाह भत्ता योजना सुरू करिे, यालशवाय 
अण्िासाहेब पािीि महामांडळाच्या माध्यमातून स्वयांरोजगाराच्या सांधी 
लनमाि करिे, कोपडी प्रकरिातीि अत्याचार िक्षात घेता सदर प्रकरि 
जिदगतीने न्यायाियात चािवून लपडीत मलहिेिा न्याय देण्याचा प्रयत्न 
करिे, मराठा समाजाच्या भावना िक्षात घेऊन शासनाने सुरू केिेल्या 
योजना व त्यावरीि जनतेची असिारी प्रलतलक्रया लवचारात घेण्यात यावी." 

 
बारा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) - 

  (१) श्री.आनांदराि पाटील, वि.प.स. पढुील साियजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबींिर चचा उपस्सित करतील. 

   "लवदभातीि वधा, अकोिा, अमरावती, यवतमाळ व बुिडािा या 



असुधारित प्रत 

 

लजल्यातीि कापूस उत्पादक शेतकऱ्याच्या उत्पादनात दषु्ट्काळी 
पलरस्स्थतीमुळे मोठ्या प्रमािावर घि झािेिी असिे, कें द्र शासनाने 
केआरएममार्थ त कापूस उत्पादकाांना मदत नाकारिेिी असिे, राज्य 
शासनाकडून सादर झािेल्या प्रस्तावात उलिवा असल्यामुळे कें द्र शासनाकडे 
अहवाि सादर करताना शासनाच्या लवलवध यांत्रिामध्ये समन्वयाचा अभाव 
असल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी मदतीपासून वांलचत राहिे, दषु्ट्काळी 
मदत व पीक लवमा या दोन्ही वेगवेगळ्या लनकषाच्या वेगळ्या बाबी 
असताना शासनाने दोन्ही लवषय एकत्र करून शेतकऱ्याांची केिेिी 
र्सविूक, त्यामुळे शेतकऱ्याांमध्ये लनमाि झािेिी असांतोषाची भावना, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायथवाही व उपाययोजना." 

  (२) श्री.अवनल भोसले, वि.प.स. पढुील साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर 
चचा उपस्सित करतील. 

   "देशात युडीएस या सांस्थेने लदिेल्या अहवािानूसार राज्यातीि 
शासकीय शाळेत राज्यातीि एकूि लवद्याथी सांख्येपैकी र्क्त ०.०५ िक्के 
लवद्याथीच लशकत असिे, राज्यातीि खाजगी अनुदालनत व लवनाअनुदालनत 
शाळेत मोठ्या प्रमािात लवद्याथी लशक्षि घेत असिे, शासनाची शासकीय 
शाळाांबाबत असिेिी अनास्था यातून लदसून येिे, शासकीय शाळेचा 
खािाविेिा शैक्षलिक दजा, मुिभूत सोयीसुलवधा व लनधीची कमतरता, 
लनयोजन शून्यता व प्रशासनाची उदालसनता या बाबी कारिीभूत असिे, 
शासकीय शाळेत अलधकालधक लवद्याथी आकर्थषत होण्याच्या दृष्ट्िीने 
शासनाने करावयाची कायथवाही व उपाययोजना." 
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