महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक २४ माचच , २०१७
(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

दोन

: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) मांगळिार, वदनाांक ७ माचच , बुधिार, वदनाांक ८ माचच, गुरुिार, वदनाांक ९
माचच , शुक्रिार, वदनाांक १० माचच, मांगळिार, वदनाांक १४ माचच , सोमिार,
वदनाांक २० माचच ि मांगळिार, वदनाांक २१ माचच , २०१७ रोजीच्या
ताराांवकत प्रश्नोत्तराांच्या याद्या सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे.
(१) मुख्यमांत्री
: (क) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अन्िये विधी ि न्याय विर्ागाचा
सन २०१०-२०११ या वित्तीय
िर्षातील योजनेत्तर ि सन २०१५२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनांतगभत आवि योजनेत्तर ि
सामान्य प्रशासन आवि गृह
विर्ागाचा सन २०१५-२०१६ या
वित्तीय िर्षातील योजनांतगभत
आवि योजनेत्तर योजनांिरील
िैधावनक विकास मंडळवनहाय
(अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष
खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
(ख) "महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहवनमाि
ि कल्याि महामं डळ मयावदत,
मं बई यांचा वदनांक ३१ माचभ,
२०१५ रोजी समाप्त होिाऱ्या
िर्षाचा एकेचाळीसािा िार्षर्षक
अहिाल" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(२) महसूल, मदत ि पुनिचसन
: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
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मांत्री

(३)

वित्त मांत्री

(४)

शालेय वशक्षण, क्रीडा ि
युिक कल्याण, उच्च ि तांत्र
वशक्षण, मराठी भाषा आवण
अल्पसांख्याक विकास मांत्री
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यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अन्िये महसूल ि िन
विर्ागाचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय
िर्षातील योजनातंगभत आवि योजनेत्तर
योजनांिरील
िैधावनक
विकास
मं डळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह)
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अन्िये वित्त विर्ागाचा
सन २०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनातंगभत
आवि
योजनेत्तर
योजनांिरील
िैधावनक
विकास
मं डळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह)
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
: (क) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अन्िये शालेय वशक्षि ि क्रीडा
आवि मराठी र्ार्षा या विर्ागाचा
सन २०१५-२०१६ या वित्तीय
िर्षातील योजनातंगभत आवि
योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक
विकास मं डळवनहाय (अविर्ाज्य
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ख) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अन्िये उच्च ि तंत्र वशक्षि
विर्ागाचा सन २०१०-२०११, सन
२०११-२०१२ ि सन २०१५-२०१६
या वित्तीय िर्षातील योजनांतगभत
आवि सन २०१०-२०११ ि सन

(५)

गृहवनमाण मांत्री

(६)

ग्रामविकास, मवहला ि बाल
विकास मांत्री
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२०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनेत्तर योजनािरील िैधावनक
विकास मं डळवनहाय (अविर्ाज्य
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ग) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अन्िये अल्पसंख्याक विकास
विर्ागाचा सन २०१०-२०११ या
वित्तीय िर्षातील योजनेत्तर ि सन
२०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनांतगभत आवि योजनेत्तर
योजनांिरील िैधावनक विकास
मं डळवनहाय
(अविर्ाज्य
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(घ) "वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
यांचे सन २०१५-२०१६ या िर्षाचे
िार्षर्षक लेखे" सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अन्िये गृहवनमाि
विर्ागाचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय
िर्षातील योजनांतगभत आवि योजनेत्तर
योजनांिरील
िैधावनक
विकास
मं डळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह)
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अन्िये ग्रामविकास ि
जलसंधारि आवि मवहला ि बाल
विकास विर्ागाचा सन २०१५-२०१६ या
वित्तीय िर्षातील योजनांतगभत आवि

(७)

(८)

योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक विकास
मं डळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह)
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
अन्न ि नागरी पुरिठा,
: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११
ग्राहक सांरक्षण ि सांसदीय
मधील खंड ८ अन्िये अन्न ि नागरी
कायच मांत्री
परिठा, ग्राहक संरक्षि विर्ागाचा सन
२०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनांतगभत आवि योजनेत्तर आवि
संसदीय कायभ विर्ागाचा सन २०१५२०१६ या वित्तीय िर्षातील योजनेत्तर
योजनांिरील
िैधावनक
विकास
मं डळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह)
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
िैद्यकीय वशक्षण, जलसांपदा : (क) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
ि लाभक्षे त्र विकास मां त्री
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अन्िये िैद्यकीय वशक्षि ि और्षधी
द्रव्ये विर्ागाचा सन २०१०-२०११
ि सन २०१५-२०१६ या वित्तीय
िर्षातील योजनांतगभत आवि
योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक
विकास मं डळवनहाय (अविर्ाज्य
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ख) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अन्िये जलसंपदा विर्ागाचा सन
२०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनांतगभत आवि योजनेत्तर
योजनांिरील िैधावनक विकास
मं डळवनहाय
(अविर्ाज्य
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील

4

(९)

उद्योग, खवनकमच मांत्री

: (क)

(ख)

(ग)

(१०) कृ वष, फलोत्पादन मांत्री

: (क)

(ख)
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सर्ागृहासमोर ठे ितील.
विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अन्िये उद्योग, ऊजा ि कामगार
विर्ागाचा सन २०१५-२०१६ या
वित्तीय िर्षातील योजनांतगभत
आवि योजनेत्तर योजनांिरील
िैधावनक विकास मंडळवनहाय
(अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष
खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
"मॉयल वलवमटे ड यांचा सन
२०१५-२०१६ या िर्षाचा चोपन्नािा
िार्षर्षक अहिाल" सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
"महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉवनक्ट्स महामं डळ
मयावदत यांचा सन २०१५-२०१६
या िर्षाचा अडतीसािा िार्षर्षक
अहिाल" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अन्िये
कृवर्ष,
फलोत्पादन
विर्ागाचा सन २०१५-२०१६ या
वित्तीय िर्षातील योजनांतगभत
आवि योजनेत्तर योजनांिरील
िैधावनक विकास मंडळवनहाय
(अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष
खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
"डॉ. बाळासाहे ब सािंत कोकि
कृवर्ष विद्यापीठ, दापोली यांचे सन
२०११-२०१२ ि २०१२-२०१३ या
िर्षांचे लेखा पवरक्षि अहिाल ि
िार्षर्षक लेखे" सर्ागृहासमोर

(११) पयािरण मांत्री

(१२) ऊजा, निीन ि निीकरणीय
ऊजा मांत्री
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ठे ितील.
(ग) "महाराष्ट्र कृवर्ष उद्योग विकास
महामं डळ मयावदत यांचा सन
२०१४-२०१५
या िर्षाचा
एकोिपन्नासािा िार्षर्षक अहिाल"
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अन्िये पयािरि
विर्ागाचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय
िर्षातील योजनांतगभत आवि योजनेत्तर
योजनांिरील
िैधावनक
विकास
मं डळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह)
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
: (क) महाराष्ट्र विद्यत वनयामक आयोग
(नूतनशील
ऊजेच्या
दर
वनश्चचतीकरिाच्या अटी ि शती)
(पवहली सधारिा) विवनयम,
२०१७
प्रवसध्द
करिारी
अवधसूचना क्रमांक मविवनआ /
वलगल / २०१७ / ०१२८९
वदनांवकत ४ जानेिारी, २०१७
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ख) महाराष्ट्र विद्यत वनयामक आयोग
(मे .वगगाप्लेक्ट्स इस्टे ट प्रा.वल. च्या
ऐरोली नॉलेज पाकभ, टीटीसी
इंडस्रीयल एवरया, ऐरोली वजल्हा
ठािे , येथील मावहती तंत्रज्ञान /
मावहती तंत्रज्ञानािर आधावरत
सेिाविर्षयक विशेर्ष आर्षथक
क्षेत्राला (आयटी / आयटीइएस
एसईझे ड) लागू असलेल्या िीज
वितरि परिान्याच्या विवशष्ट्ट
अटी) (पवहली सधारिा) विवनयम,
२०१७
प्रवसध्द
करिारी

(१३) पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री

(१४) सामावजक न्याय ि विशे ष
सहाय्य मांत्री

(१५) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग
मंत्री

7

अवधसूचना क्रमांक मविवनआ /
तांवत्रक / परिाना अटी /
जीईपीएल / २०१७ / १४२५,
वदनांवकत ३ फेब्रिारी, २०१७
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ग) "महाराष्ट्र राज्य िीज वनर्षमती
कंपनी मयावदत यांचा सन २०१५२०१६ या िर्षाचा िार्षर्षक
अहिाल" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अन्िये पािीपरिठा ि
स्िच्छता विर्ागाचा सन २०१०-२०११,
२०११-२०१२ ि २०१२-२०१३ या वित्तीय
िर्षातील योजनेत्तर आवि सन २०१५२०१६ या वित्तीय िर्षातील योजनांतगभत
आवि योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक
विकास
मं डळवनहाय
(अविर्ाज्य
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अन्िये सामावजक न्याय ि
विशेर्ष सहाय्य विर्ागाचा सन २०१५२०१६ या वित्तीय िर्षातील योजनातंगभत
आवि योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक
विकास
मं डळवनहाय
(अविर्ाज्य
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अन्िये सहकार, पिन ि
िस्त्रोद्योग विर्ागाचा सन २०१५-२०१६
या वित्तीय िर्षातील योजनातंगभत आवि
योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक विकास
मं डळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह)

तीन
चार

प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
(१६) पशुसांिधच न, दुग्धविकास ि
: (क) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
मत्स्यविकास मांत्री
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अन्िये पशसंिधभ न, दग्धविकास ि
मत्स्यविकास विर्ागाचा सन
२०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनातंगभत आवि योजनेत्तर
योजनांिरील िैधावनक विकास
मं डळवनहाय
(अविर्ाज्य
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ख) "महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध
महासंघ मयावदत, मं बई (महानंद
दग्धशाळा) यांचा सन २०१५२०१६ या िर्षाचा िैधावनक लेखा
पवरक्षि अहिाल" सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
(ग) "महाराष्ट्र पश ि मत्स्य विज्ञान
विद्यापीठ, नागपूर यांचा सन
२०१४-२०१५ या िर्षाचा िार्षर्षक
अहिाल" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
: "अशासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करणे."
: विनंती अर्ज सभागृहासमोर ठे िणे.
(१) श्रीमती हु स्नबानू खवलफे,
: (क) "राजापूर
(वज.रत्नावगरी)
वि.प.स.
तालक्ट्यातील दे िस्थान इनामाच्या
जवमनी िवहिाटदारांच्या नािािर
करण्याबाबत" या विर्षयािरील
विनंती
अजभ
सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
(ख) "ग्रामपंचायत र्ोयर पंचायत
सवमती यितमाळ येथे पाण्याची
टाकी आवि विहीर मंजूर करुन
वमळिे बाबत" या विर्षयािरील
विनंती
अजभ
सर्ागृहासमोर
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पाच
सहा

ठे ितील.
(२) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
: "कल्याि डोंवबिली महानगरपावलका
क्षेत्रातील २७ गािांची स्ितंत्र नगरपवरर्षद
होण्याबाबत" या विर्षयािरील विनंती
अजभ सर्ागृहासमोर ठे ितील.
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने – (असल्यास).
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(गुरुिार, वदनाांक २३ माचच , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – [अनुक्रमाांक (१) ते (९)] –
(१) सिचश्री. सांजय दत्त, शरद रिवपसे, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक
महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यात वदनांक २१ फेब्रिारी, २०१७ रोजी १० महानगरपावलका, ११
वजल्हा पवरर्षद आवि ११८ पंचायत सवमत्यांच्या झालेल्या वनिडिूकीत
इलेक्ट्रॉवनक मशीन (EVM मशीन) मध्ये झालेला घोळ, मतदार यादीतून नािे
गायब झाल्याचे प्रकार उजेडात येिे, नावशक, कोल्हापूर, सोलापूर मध्ये
इलेक्ट्रॉवनक मतदान यंत्रांत (EVM मशीन) वनमाि झालेल्या गोंधळामळे
अनेकांना मतदानापासून िंवचत रहािे लागल्याची बाब उजेडात येिे,
इलेक्ट्रॉवनक मतदान यंत्रांत (EVM मशीन) मोठया प्रमािात घोळ झाल्याचे सिभ
राजवकय पक्षाने आक्षेप घेऊन सोलापूर, कोल्हापूरमध्ये नागवरकांनी
वजल्हावधकारी कायालयािर मोचा नेऊन शासनाच्या विरोधात घोर्षिा देण्यात
येिे, मं बईच्या विविध र्ागातून मतदार यादीतून ११ लाख मतदारांची नािे गायब
झाल्याने समारे ११ टक्ट्के मतदारांना आपल्या मतदानाच्या हक्ट्कापासून िंवचत
रहािे लागिे, यादयांमध्ये नाि न सापडिे , नाि शोधण्यातील अडचिी आवि
नाि गायब असिे, इलेक्ट्रॉवनक मतदान यंत्रांत (EVM मशीन) मोठया प्रमािात
घोळ झाल्याने शासनाबाबत सिभसामान्य जनमानसांत तीव्र असंतोर्ष ि वचडीची
र्ािना वनमाि होिे, राज्यशासनाने याबाबत तातडीने कराियाची कायभिाही ि
याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया."
(२) श्री. प्रकाश गजवभये , वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"नागपूरात १५ िर्षापूिी वमहान प्रकल्प सरू करण्यात आला याचे
माकेटटग दे श विदे शात करण्यात येिे, याप्रकल्पामळे राज्यातील बेरोजगारीचा
मोठा प्रचन सटिार असल्याने सिांचे लक्ष याकडे लागलेले असिे , वमहान मध्ये
इन्फोवसस, टीसीएस, सत्यम, बोईंग, हाल, शापरजी-पालोनजी, विप्रो,
डीएलएफ, अंबजा, रीयल्टी, ताजसेट इंडस्रीज, मॅ क्ट्सस्पेस अशा कंपन्यांनी
आपल्या गरजेनसार जवमनी घेतल्या पि १० िर्षापयंत त्यांनी जवमनीचा
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कोिताही उपयोग न करिे , फक्ट्त १५ कंपन्यांनी काम सरू करिे , इंटरनॅशनल
कालबरे वटव्ह एअरोस्पेस डे व्हलपमें टच्या माध्यमातून नॅनोसॅटेलाईट वनर्षमती
वमहानमध्ये सरू करण्यास उत्सूक असिे, त्यासाठी कंपनीने एमआयडीसी
सोबत सामं जस्य करार करिे , ५० एकर जागेिर ३०० कोटी रूपयांच्या
गंतििूकीचा प्रकल्प बारगळला जािे,करारानंतर कंपनी ि अवधकाऱ्यांशी
कठलाही ताळमे ळ न झाल्याने जिळपास ५०० चा रोजगार पिभ पिे बारगळिे ,
सनटे क वरअॅवलटी कंपनीने वमहानमध्ये १०८ एकरसाठी एमआयडीसी सोबत
करार करिे, १५०० कोटी रूपयांच्या गंतििूकीची कंपनीची योजना असिे
परं त १०८ एकर जागा घेण्यासाठी हप्त्याची सोय, एमआयडीसी वनयमामध्ये
टप्याटप्याने जागा दे ण्याची कठलीही तरतद नसल्यानेही गंतििूक जिळपास
बारगळली असिे , यामळे देखील २००० लोकांना रोजगार न वमळिे ,
वमहानमध्ये अमे वरका, वब्रटन, ऑस्रेवलया, टसगापूर, चीन, इंडोनेवशया, बेलारुस,
डे न्माकभच्या प्रवतवनधींनी ि विष्टमं डळांनी र्ेटी देिे, परं त वमहानमध्ये
गंतििूकी संदर्ात कोिीही सकारात्मक र्वमका स्पष्ट्ट केली नसल्यामळे
स्थावनक बेरोजगारांमध्ये शासनाच्या प्रती वनमाि झालेला असंतोर्ष, याबाबत
शासनाने कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
डॉ. अपूिच वहरे , वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"नावशक येथे मं बई-आग्रा महामागािर वदनांक २२ वडसेंबर, २०१६ रोजी
िा त्यासमारास धळ्याहून येिाऱ्या तीन मोटारीमधून तब्बल १ कोटी ३५ लाख
रुपयांच्या जन्या चलनातील बनािट नोटा तसेच लाखो रुपयांच्या जन्या
चलनातील खऱ्या नोटा पोवलसांनी जप्त करिे, या बनािट नोटांचे प्रकरिी
संशवयतांमध्ये एका मोठ्या राजकीय नेत्याचे समथभ क, श्री.छब नागरे यांस अटक
करण्यांत येिे, बनािट नोटा प्रकरिामळे नावशक वजल्यात प्रचंड खळबळ
उडिे, या बनािट नोटाप्रकरिी श्री.नागरे यांचेसह ११ जिांना शहर पोवलसांनी
अटक करिे, बनािट नोटा छापिाऱ्या टोळीचा पदाफाश केल्यानंतर
याप्रकरिाचे धागेदोरे पिे , वसन्नर, मं बई, ठािे, निी मं बईपयंत व्यापक स्िरुपात
पसरलेले असल्याचे पोवलस कारिाईत समजून येिे, या टोळीविरुध्द आडगांि
पोवलस ठािे, नावशक येथे दे शद्रोहाचा गन्हा दाखल होिे, पोवलसांनी
तपासादरम्यान बनािट नोटा छापण्याचे सावहत्य हस्तगत करिे, या गंर्ीर
गन्याची पाळे मळे खोलिर रुजलेली असल्याने याप्रकरिी उच्चस्तरीय
यंत्रिेमाफभत सखोल ि कठोर चौकशी व्हािी, अशी जनतेकडू न मागिी केली
जािे , बनािट नोटा छापल्याप्रकरिी अटकेत असलेल्या श्री.नागरे यांच्या
पत्नीिर वदनांक १३ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासमारास नावशक येथील
र्द्रकाली पोवलस स्टे शन येथे खंडिीचा गन्हा दाखल केला जािे, बनािट नोटा
ि छपाईची सामग्री पोवलसांच्या हाती लागल्याने बनािटवगरीच्या टोळीचा हा
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धं दा जनाच असल्याचा संशय व्यक्ट्त केला जािे , या टोळीच्या पदाफाशनंतर
याचे लोि कठपयंत पोहोचले आहे , याचा पोवलसांनी सखोल छडा लािािा,
अशी मागिी जनतेकडू न केली जािे , बनािट नोटांचा परिठा केव्हा ि
कोिकोिास करण्यात आला, याचा शोध घेण्यात यािा, अशीही जनतेकडू न
आग्रही मागिी केली जािे , शासनाने एकंदरीत प्रकरिाचे गांर्ीयभ ि व्याप्ती
विचारात घेऊन सी.बी.आय.माफभत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा वनिभ य
तात्काळ घ्यािा, असाही सिभसामान्य जनतेत आग्रह असिे, याबाबत शासनाने
कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"शासनाच्या
वनयमाचे उल्लंघन करुन कल्याि-डोंवबिली
महानगरपावलका हद्दीतील मौजे वचकिघर येथील आरक्षि क्र. १९२, १९३,
१९४, १९५, १९६, १९७ या र्ूखडांिर बेकायदे शीरपिे केलेले अवतक्रमि
वनष्ट्कावसत न करताच वटडीआर मं जूर करुन दोर्षी कल्याि–डोंवबिली
महानगरपावलकेचे तत्कावलन आयक्ट्त, श्री रामनाथ सोनििे ि इतर यांनी
शासनाची फसििूक करुन क.डों.म.पा. मध्ये वटडीआर घोटाळा केल्यामळे या
संपूिभ प्रकरिामध्ये अवनयवमतता वसध्द झालेली असल्याने आजवमतीपयंत
मं जूर केलेला ६ लाख ७० हजार फटांचा वटडीआर विनाविलंब रद्द करुन
दोर्षींिर फौजदारी ि वनलंबनाची कारिाई करण्याची वनतांत आिचयकता,
सदर प्रकरिी महानगरपावलकेचे तत्कावलन आयक्ट्त श्री.रामनाथ सोनििे,
तत्कावलन सहायक संचालक नगररचना श्री.चं.प्र.टसह, तत्कावलन
नगररचनाकार श्री. रघिीर शेळके, कवनष्ट्ठ अवर्यंता, श्री.शशीम केदार यांची
सद्य:श्स्थतीत सरु असलेली विर्ागीय चौकशी, सदर चौकशीतील मख्य
साक्षीदार श्री. नो.र.शेंडे तत्कावलन उपसंचालक नगररचना, कोकि विर्ाग ि
विद्यमान संचालक नगररचना, पिे यांनी संपूिभ कागदपत्रांची पतभता
महानगरपावलकेकडू न करण्यात न आल्याबाबत वदलेली साक्ष, यािरुन
महानगरपावलकेकडू नच जािीिपूिभक चौकशीस विलंब करण्यात येत असिे,
सदर विलंबामळे दोर्षींना पावठशी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याबाबत
सिभसामान्यामध्ये वनमाि झालेली संभ्रमाची र्ािना, श्री.शेंडे तत्कावलन
उपसंचालक, नगररचना कोकि विर्ाग या पदािर असताना त्यांनी शासनाला
जो अहिाल वदला तो अपूिभ कागदपत्रांच्या आधारे वदलेला असिे, त्यामळे
श्री.वजतेंद्र र्ोपळे , तत्कावलन सहा.संचालक, नगररचना, ठािे वजल्हावधकारी
कायालय, ठािे ि श्री.नो.र.शेंडे तत्कावलन संचालक, नगररचना, कोकि
विर्ाग यांनी महाराष्ट्र शासनाला पाठविलेल्या अहिालािरच वनमाि झालेले
प्रचनवचन्ह, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलभक्ष, पवरिामी
सिभसामान्यांमध्ये पसरलेले असंतोर्षाचे ि संतापाचे िातािरि, सदर प्रकरिी
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(५)

(६)

संपूिभ चौकशी वनिृत्त्त न्यायाधीश यांच्यामाफभत पनःचच करण्याची
आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि शासनाची
प्रवतवक्रया."
सिचश्री. जयां त पाटील, धनंजय मं डे, जयिंतराि जाधि, सवनल तटकरे , हे मंत
टकले, अमरटसह पंवडत, सवतश चव्हाि, अॅड. वनरं जन डािखरे , श्री.प्रविि
दरे कर, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे ऊजा
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील साखर कारखान्यांना मूलर्ूत सविधा संमती (इन्रास्रक्ट्चर
क्ट्लीअरन्स) प्रलंवबत असल्यामळे महाराष्ट्र राज्य वितरि कंपनी
(एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर िीज खरे दी करार (पॉिर परचेस् ॲवग्रमें ट)
करण्यास अडचि येिे, पॉिर परचेस् ॲवग्रमें ट वकमान २ हजार मे गा िॅटसाठी
संमती वमळिे आिचयक असिे, ज्या कारखान्याकडे सहिीज वनर्षमती प्रकल्प
आहे त त्या कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी. दे िे सोइभस्कर होिे , परं त
ज्या कारखान्यांकडे सहिीज वनर्षमती प्रकल्प नाहीत अशा कारखान्यांना,
शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी. दे ण्यास अडचिी वनमाि होत असल्यामळे ते
साखर कारखाने आर्षथक संकटात सापडिे, ज्या कारखान्यांकडे सहिीज
वनर्षमती प्रकल्प नाहीत त्यांना सहिीज वनर्षमती प्रकल्पात समाविष्ट्ट करून
घेतल्यास त्यांच्यािर येिारे आर्षथक संकट दूर होऊन त्या साखर कारखान्यांना,
शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी. दे िे सोइभस्कर होिे , यासाठी अडचिीत असलेल्या
साखर कारखान्यांना ि शेतकऱ्यांना न्याय वमळण्यासाठी शासनाने कराियाची
उपाययोजना िा केलेली कायभिाही."
सिचश्री. अमरससह पांवडत, सवतश चव्हाि, जयिंतराि जाधि, धनंजय मं डे,
वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे राज्य उत्पादन
शुल्क मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यर्रात अनेक वठकािी महापरुर्ष आवि गड वकल्यांच्या नािांचा
िापर वबअरबार परमीट रुम, मांसाहारी खानािळ, लोकनाट्य कला केंद्र तसेच
दे शी दारु विक्री केंद्रांना करण्यात येिे, अनेक वठकािी दे ि-दे ितांच्या नािाचाही
िापर मोठ्या प्रमािािर होत असिे , अनेक महापरुर्षांच्या नािाचाही िापर
अशा वठकािी होत असिे , शासनाने यापिी दे ि-दे ितांच्या नािाचा गैरिापर
करण्यास प्रवतबंध करिे , तरीही अनेक वठकािी सरास महापरुर्षांसह दे िदे ितांच्या नािांचे फलक लािन त्यांचा गैरिापर मोठ्या प्रमािािर होत असिे,
दारु विक्री केंद्र ि वबअरबार सारख्या हॉटे लांना महापरुर्ष ि दे ि-दे ितांची नािे
वदल्यामळे त्यांच्या नािाची विटं बना होत असिे , समाजासाठी जे महापरुर्ष
आदशभ आहे त अशा महापरुर्षांच्या कायाचा िारसा पढच्या वपढीला दे तांना
गैरवठकािी नािाचा िापर होत असल्यामळे सिभसामान्यांच्या र्ािना मोठ्या
प्रमािािर दखाििे, व्यसनावधनतेकडे आवि गैरमागाकडे घेऊन जािाऱ्या
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(७)

(८)

व्यिसायाला आदशभ व्यक्ट्ती आवि दे ि-दे ितांची नािे दे ण्यास कायमस्िरुपी
प्रवतबंध करुन अशा नािांचे फलक तातडीने काढू न टाकण्यासाठी शासनाने
कठोर कारिाई करण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियाची
कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
श्री. नारायण राणे, श्रीमती हुस्नबानू खवलफे, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि
सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य आवण कुटुां ब कल्याण
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:"टसधदगभ वजल्यात दोडामागभ, सािंतिाडी र्ागात माकडतापाचा मोठ्या
प्रमािात प्रादर्ाि होऊन माहे फेब्रिारी, २०१७ मध्ये या तापाने दोघांचा झालेला
मृत्यू ि आतापयंत वजल्यात ५० पेक्षा जास्त रुग्ि माकडतापाने ग्रस्त
असल्याचे आढळू न येिे, या तापाच्या वनयंत्रिासाठी प्रशासनाकडू न होत
असलेले अक्षम्य दलभक्ष, त्यामळे स्थावनक नागवरकांमध्ये ि पयभटकांमध्ये
पसरलेले तीव्र र्ीतीचे ि टचतेचे िातािरि, शासनाने तातडीने या आजारािर
वनयंत्रि वमळविण्यासाठी कराियाची उपाययोजना, याबाबत शासनाने
कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
सिचश्री. रामहरी रुपनिर, संजय दत्त, अशोक ऊफभ र्ाई जगताप, अमरनाथ
राजूरकर, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे
सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:"ता.माळवशरस, वज.सोलापूर, येथील पिे-पंढरपूर हा राज्यातील
महत्त्िाचा मागभ असून सध्या हा मागभ राष्ट्रीय महामागभ म्हिून केंद्र शासनाकडे
िगभ झाला असल्याचे माहे फेब्रिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशभनास
येिे, सदर महामागापयंत पोहोचण्यासाठी ग्रामीि र्ागातील लोकांना ये-जा
करण्यासाठी रस्त्याची सविधा आिचयक असिे , परं त तालका माळवशरस,
वज.सोलापूर येथील मख्य हायिेला जोडिारे एम.डी.आर. अंतगभत तयार
करण्यात आलेले रस्ते सद्यश्स्थतीत अवतशय खराब झाले असून हे रस्ते मागील
अनेक िर्षापासून दरुस्त करण्यात आले नसल्याने नागरीकांना प्रिास करिे
अत्यंत गैरसोयीचे होत असिे, तसेच रस्त्याची दरिस्था झाल्यामळे या
रस्त्यांिर मोठया प्रमािात िाहतकीची कोंडी होऊन अनेकदा या रस्त्यांिर
लहान मोठे अपघात होऊन त्यात वजिीत ि वित्त हानी होत असल्याचे आढळू न
येिे, यामळे ग्रामस्थ ि प्रिासी यांच्यामध्ये वनमाि झालेली असंतोर्षाची ि
वचडीची र्ािना लक्षात घेता त्िरीत या रस्त्याची दरुस्ती करण्याबाबत शासनाने
कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."

(९)

श्री. वमतेश भाांगवडया, प्रा. अवनल सोले, श्री. नागोराि गािार वि.प.स.
पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षण
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:"राज्यातील ११ अकृर्षक विद्यापीठांमध्ये सिभ स्नातक ि स्नातकोत्तर
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सात

अभ्यासक्रमाकवरता सत्र पद्धत (semister pattern) सरु करण्याचा वनिभ य
घेण्यात येते, सत्र परीक्षा पद्धती अभ्यासक्रमामळे विद्यार्थ्यांिर त्याच सोबत
महाविद्यालय ि विद्यापीठांिर देखील परीक्षेचा बोजा िाढिे, सत्र परीक्षा
पद्धतीमळे महाविद्यालयांचा संपूिभ अभ्यासक्रम एका विवशष्ट्ट िेळेत पूिभ
होण्याचे बंधन असिे , मात्र अनेक महाविद्यालयांमध्ये मं जूर प्राध्यापकांची
बहतांश पदे वरक्ट्त असिे तसेच या पदािर अंशकालीन वशक्षक / प्राध्यापक
विद्यार्थ्यांना वशकित असिे , अंशकालीन वशक्षक / प्राध्यापक असल्यामळे
त्यांना अभ्यासक्रम वनश्चचत िेळेत पूिभ करण्याचे कोितेही बंधन नसिे,
पवरिामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षविक नकसान होिे , त्यांना सेल्फ स्टडी करािी
लागिे , राष्ट्रसंत तकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठातून परातन असलेली
अमल्य नािी गहाळ झाल्या प्रकरिाची अजूनही चौकशी सरूच असिे, अत्यंत
परातन ि मौल्यिान नािी विद्यापीठातून गायब झाल्यामळे विद्याथी
विद्यापीठातील अंतगभत सरक्षेबाबत साशंक असिे , विद्यार्थ्यांच्या मनात
स्ित:च्या शैक्षविक कागदपत्रांबद्दल असरवक्षतता वनमाि होिे , विद्यार्थ्यांचे
शैक्षविक वहत जपण्याची वनतांत आिचयकता, सत्र परीक्षा पद्धती त्िवरत बंद
करून एक परीक्षा घेण्याकवरता प्रर्ािी उपाययोजना राबविण्याची
आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि शासनाची
प्रवतवक्रया."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

आठ

: वित्त मांत्रयाांचा प्रस्ताि :"महाराष्ट्र विधानपवरर्षद वनयमांतील वनयम २८९ अन्िये अथभ संकल्पािरील
सिभसाधारि चचेच्या संदर्ात विधानपवरर्षद वनयमांतील वनयम २२८ (१) मधील सात
वदिसांच्या कालािधीबाबतची जी तरतूद आहे , ती स्थवगत करण्यात यािी."

नऊ

: सन २०१७-२०१८ च्या अर्च सांकल्पािर सिचसाधारण चचा (दुसरा ि शे िटचा
वदिस).

दहा

: शासकीय विधे यक विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे – विधे यक विचारात घे णे सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ११ - महाराष्ट्र विवनयोजन (लेखानदान)
विधे यक, २०१७.
----------------------------------------------------------------------------

- मध्यां तर -

अकरा : सभागृह नेत्याांचा प्रस्ताि "सन्माननीय

पदमविर्र्षि
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"र्ारताच्या

माजी

पंतप्रधान

श्री.शरदचंद्रजी पिार, खासदार, माजी

र्ारतरत्न स्िगीय श्रीमती इंवदराजी

मख्यमं त्री ि माजी केंवद्रय मं त्री" यांच्या

गांधी"

संसदीय

िर्षावनवमत्त.

कारवकदीस

५०

िर्षभ

यांच्या

जन्मशताब्दी

झाल्याबद्दल.
"महाराष्ट्र विधानसर्ेतील ज्येष्ट्ठ सन्माननीय सदस्य
माजी मं त्री ि माजी विरोधी पक्ष नेता श्री.गिपतराि
दे शमख"

यांच्या

संसदीय

कारवकदीची

५५

िर्षभ

झाल्याबद्दल.
त्याांच्या कायाचा गौरि करण्याबद्दलच्या प्रस्तािािर चचा.
बारा

: शासकीय विधे यके विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनुदावनत
खाजगी व्यािसावयक शै क्षवणक सांस्र्ा (प्रिेश ि शुल्क याांचे
विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१६"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनदावनत
खाजगी व्यािसावयक शैक्षविक संस्था (प्रिेश ि शल्क यांचे
विवनयमन)(सधारिा) विधे यक, २०१६ खालील सदस्यांच्या प्रिर
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) उच्च ि तंत्र वशक्षि मं त्री.
(२) श्री. धनंजय मं डे, विरोधी पक्ष नेता
तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स. (४) श्री.नारायि रािे , वि.प.स.
(५) ॲड.वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफभ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाि,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफभ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
------------------------------------------------------------------------------
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(३)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७"

विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक २ – मं बई महानगरपावलका
आवि महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) मख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मं डे, विरोधी पक्ष नेता
तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(५) ॲड.वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफभ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाि,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफभ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सुधारणा)
विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री जयां त पाटील,
बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत
आवि महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पंचायत सवमती (सधारिा) विधेयक,
२०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ
पाठविण्यात यािे."
(१) ग्रामविकास मं त्री
(२) श्री.जयंत पाटील, वि.प.स.
(३) श्री.धनंजय मं डे,
(४) श्री.सवनल तटकरे , वि.प.स.
मा.विरोधी पक्षनेता,
विधानपवरर्षद
(५) श्री.हे मंत टकले, वि.प.स. (६) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(७) श्री.शरद रिवपसे,
(८) श्री.अशोक ऊफभ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.अवनल परब, वि.प.स. (१०) श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स.
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------------------------------------------------------------------------------------(५)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री जयां त पाटील,
बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४ - मं बई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवि महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपंचायती ि
औद्योवगक नगरी (सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) मख्यमंत्री
(२) श्री.जयंत पाटील, वि.प.स.
(३) श्री.धनंजय मं डे,
(४) श्री.सवनल तटकरे , वि.प.स.
मा.विरोधी पक्षनेता,
विधानपवरर्षद
(५) श्री.हे मंत टकले, वि.प.स. (६) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(७) श्री.शरद रिवपसे,
(८) श्री.अशोक ऊफभ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.अवनल परब, वि.प.स. (१०) श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(६)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगच
आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(८) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ - डॉ.विश्िनार् कराड
एमआयटी विश्िशाांती विद्यापीठ विधे यक, २०१६"
(९) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र परािैद्यक पवरषद
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-------------------------------------------------------------------------------------

– अशासकीय कामकाज –
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
तेरा

: (क) अशासकीय विधे यके –
पुर:स्र्ापनार्च (१)

सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमांक १ - महाराष्ट्र ज्येष्ट्ठ नागवरक

17

ियोमयादा विधेयक, २०१७ - श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स.
यांचे.
(२) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमांक २ - मोटार िाहन (महाराष्ट्र
सधारिा) विधेयक, २०१७ - श्री.नरें द्र पाटील, वि.प.स. यांचे.
(३) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमांक ३ - महाराष्ट्र शेतकरी, कारागीर
ि र्ूवमहीन मजूर यांना वनिृत्तीिेतन दे ण्याबाबत विधे यक, २०१७
- श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांचे.
(ख) अशासकीय ठराि :(शुक्रिार, वदनाांक ९ वडसेंबर, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशच विण्यात आलेला अशासकीय ठराि) –
(१)

श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे
उत्तर)"राज्यातील सवशवक्षत बेरोजगारांचे िाढते प्रमाि, नोकरी ि
रोजगाराअर्ािी त्यांच्यात वनमाि झालेले िैफल्य, शासनाने बंद केलेला
सवशवक्षत बेरोजगार र्त्ता, रोजगाराच्या र्ाग र्ांडिलासाठी बाकांसारख्या
आर्षथक संस्थाकडू न येिाऱ्या अडचिी, या बाबी विचारात घेता
बेरोजगारांच्या समस्या पवरिामकारकपिे सोडविण्यासाठी ि गरीब
कटं बातील व्यश्क्ट्तला रोजगार वमळविण्याच्यादृष्ष्ट्टीने एक सक्षम ि स्ितंत्र
यंत्रिा स्थापन करण्यात यािी ि सवशवक्षत बेरोजगारांना पन्हा र्त्ता सरू
करािा, रोजगारासाठी र्ागर्ांडिलाची सोय करािी ि बंदी घालण्यात
आलेली नोकर र्रती पन्हा सरू करािी, अशी वशफारस ही विधानपवरर्षद
शासनास करीत आहे ."
(बॅलेटद्वारा ठरविलेल्या प्रार्म्यक्रमानुसार हे ठराि दाखविण्यात आले
आहे त) (२) श्री. हे मांत टकले, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८४
"राज्यातील मवहला ि बालविकास विर्ागामाफभत चालविण्यात
येिाऱ्या शेकडो िसतीगृहात वनिास करुन अध्ययनाचे काम करीत
असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना दजात्मक वशक्षि, सकस आहार ि
आरोग्य विर्षयक सविधा वमळत नसल्यामळे त्यांचा शावररीक ि बौश्ध्दक
विकास खंटत असल्याने या विद्यार्थ्यांना आिचयक त्या पवरपूिभ सविधा
वमळण्यासाठी शासनाने कालबध्द कायभक्रम आखािा, अशी वशफारस ही
विधानपवरर्षद शासनास करीत आहे ."
(३) श्री. ख्िाजा बे ग, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८७
"पािसाळ्यातील पाण्याची अवनयवमतता, वनसगाचा लहरीपिा,
त्यामळे वनमाि होिारी वर्र्षि पािीटं चाई पवरिामी वपण्याच्या
पाण्यासाठी सध्दा होिारी र्टकंती ही अवतशय गंर्ीर बाब झाली असून
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(४)

त्यािर जलतज्ञांच्या मागभदशभनातून िेगिेगळे उपाययोजना करिे, उदा.
रे न िॉटर हािेस्टींग, परं त याबद्दलची अंमलबजाििी होताना वदसत
नसिे, महाराष्ट्रातील सिभ शासवकय इमारतींच्या छतािर पडिाऱ्या
पािसाच्या पाण्याचे एकत्रीकरि (रे न िॉटर हािेस्टींग) करुन त्याचे
इमारतीच्या आिारातील जवमनीत पाण्याच्या स्त्रोताजिळ पनर्भरि
करण्यात यािे, यामळे जलस्त्रोत वरचाजभ होईल. पवरिामी, वपण्याच्या
पाण्याचा प्रचन मागी लागेल. यासाठी कठोर वनदेश द्यािेत, तसेच खाजगी
निीन इमारत बांधकाम करीत असताना बांधकाम परिाना दे ण्यासाठी
इतर बाबी तपासण्यात येतात त्याचप्रमािे (ग्रामपंचायत ते
महानगरपावलका) त्या इमारतीिरील छताचे पािी त्या आिारातील
जलस्त्रोतात सोडण्याचे वनयोजनाबाबत केलेली तरतूद तपासूनच
बांधकाम परिाना द्यािा, अशी वशफारस ही विधानपवरर्षद शासनास
करीत आहे ."
श्री. अशोक ऊफच भाई जगताप, वि.प.स याांचा ठराि क्रमाांक १६
"राज्यात उद्योग जगतात मोठ्या प्रमािािर स्थावनक र्ूमीपूत्रांना
रोजगार उपलब्ध न होिे, उद्योगांमध्ये र्ूमीपूत्राची संख्या नगण्य
असल्याने राज्यात बेरोजगाराची संख्या प्रचंड प्रमािात िाढिे,
राज्यातील सेिायोजन कायालयामध्ये लाखो तरुिांनी नोकरीसाठी
केलेली नोंद, उद्योगांमध्ये र्ूमीपूत्रांना नोकऱ्या दे ण्यास शासन अपयशी
ठरल्याने राज्यातील सवशवक्षत तरुिांमध्ये पसरलेले नैराचय, राज्यातील
बेरोजगार र्ूमीपूत्रांच्या हक्ट्कांचे रक्षि करण्यासाठी यापढे राज्यातील
शासकीय, वनमशासकीय तसेच खाजगी आस्थापनांिरील कायालयांमध्ये
नोकरी दे ताना र्ूमीपूत्रांना प्राधान्याने नोकरीत घेण्यासाठी शासनाने
धोरिात्मक वनिभ य घ्यािा, अशी वशफारस ही विधानपवरर्षद शासनास
करीत आहे ."

विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : २३ माचच , २०१७.
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