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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक १६ माचच, २०१८ 

 
( सकाळी १०.०० िाजता ) 

 
 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे. 
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये नगरविकास विभागाचा सि २०१६-
२०१७ या वित्तीय िर्षातील योजिांतर्भत आवि 
योजिेत्तर योजिांिरील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय (अविर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष खर्चार्चा 
तपशील सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) महसलू मांत्री : (क) महाराष्ट्र जमीि महसूल (र्ौि खविजांरे्च उत्खिि 
ि ती काढिे) (सुधारिा) वियम, २०१७ प्रवसध्द 
करिारी अवधसूर्चिा क्रमांक र्ौखवि-१०/०२१५/ 
प्र.क्र.९२/ख, वदिांवकत १२ जािेिारी, २०१८ 
सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र र्ौि खविज उत्खिि (विकास ि 
विवियमि) (सुधारिा) वियम, २०१७ प्रवसध्द 
करिारी अवधसूर्चिा क्रमांक र्ौखवि-
१०/०३१६/प्र.क्र.४७२/ख, वदिांवकत १२ जािेिारी, 
२०१८ सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) जलसांपिा मांत्री : (क) राज्यपाल महोदयांिी पाटबंधारे विकास 
के्षत्रासंदर्ात वदलेल्या विदेशांच्या अिुरं्षर्ािे सि 
२०१८-२०१९ च्या िार्षर्षक आखिीच्या 
वियोजिाबाबतर्चा तपशील सर्ार्ृहाच्या पटलािर 
ठेितील. 
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     (ख) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 

विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये जलसांपिा विभागाचा सि २०१६-२०१७ 
या वित्तीय िर्षातील योजिांतर्भत आवि योजिेत्तर 
योजिांिरील िैधाविक विकास मंडळविहाय 
(अविर्ाज्य र्ार्ासह) प्रत्यक्ष खर्चार्चा तपशील 
सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) िस्त्त्रोद्योग मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य िस्त्रोद्योर् महामंडळ ि महामंडळार्ची 
उपकंपिी वद प्रताप स्पपनिर्, विव्हींर् ि 
मॅन्युफॅक्र्चनरर् कंपिी मयावदत, अमळिेर यांर्चा सि 
२०१६-२०१७ या िर्षार्चा अिुक्रमे एकािन्नािा ि 
एकशे सोळािा िार्षर्षक अहिाल सर्ार्ृहासमोर 
ठेितील. 

       
 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा चौवतसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

चार : विनांती अजच सवमतीचा अहिाल सािर करणे :- 
 

       "वसन्नर तालकु्यातील (वज.नावशक) गोिािरी सहकारी उपसा जलससचन योजनेस 
कजचमाफी वमळणेबाबत" या विर्षयािरील श्री.राजाभाऊ िाजे, वि.स.स. यांच्या वििंती-
अजािरील विधािसर्ा वििंती-अजभ सवमतीर्चा अहिाल मा.कायभकारी सवमती प्रमुख सर्ार्ृहात 
सादर करतील. 

   
 

 
 
 

पाच : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

 

 

 

   (गरुुिार, विनाांक १५ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ते ३) 
 

  (१) सिचश्री. राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत 
िेशमखु, अवमन पटेल, त्र्यांबकराि वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री. सवुनल 
केिार, अमर काळे, अस्त्लम शेख, हर्षचिधचन सपकाळ, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री. 
अब् िलु सत्तार, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, ॲड. राहुल कुल, श्री. भारत भालके, 
अॅड. यशोमती ठाकूर, सिचश्री. सांजय वशरसाट, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, 
जयांत पाटील, शवशकाांत सशिे, वजतेंद्र आव्हाड, सांिीप नाईक, राजेश टोपे, जयित्त 
क्षीरसागर, हसन मशु्रीफ, भास्त्कर जाधि, राणाजगजीतससह पाटील, राहुल जगताप, 
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श्रीमती समुन पाटील, सिचश्री. प्रिीप जाधि-नाईक, पाांडुरांग बरोरा, िैभि वपचड, 
ित्तात्रय भरणे, मकरांि जाधि-पाटील, विजय भाांबळे, भाऊसाहेब पाटील-
वचकटगाांिकर, सांग्राम जगताप, सरेुश लाड, राहुल मोटे, सांजय किम, हनमुांत 
डोळस, विपक चव्हाण, पांकज भजुबळ, डॉ. सतीश पाटील, श्री. बाळासाहेब 
पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :- 
 
         "औरंर्ाबाद शहरातील तब्बल अडीर्च हजार टि सार्चलेला कर्चरा, शहरातील 
कर्चरा डेपो, कर्चरा कंुड्याही र्रुि िाहू लार्िे, िारेर्ाि, मांडकी, पळशी यासह १५ ते २० 
र्ािातील िार्वरकांिी कर्चरा डेपोच्या विरोधात वदिांक २३ फेबु्रिारी, २०१८ रोजीपासूि 
सुरु केलेले आंदोलि, कर्चरा डेपो हटिण्यार्ची होत असलेली मार्िी, शहरातील कर्चरा 
डेपोिर साठूि रावहलेला ५ वदिसांर्चा कर्चरा, शहरात दरंु्धी पसरण्यार्चा विमाि झालेला 
धोका, झोपडपट्टी र्ार्ात दोि लाख मापक िाटिे, महािर्र पावलकेतील डॉक्टरांच्या सुट्टया 
रद्द करिे, यासारखी खबरदारीर्ची करण्यात आलेली उपाययोजिा, र्ािकऱयांिी वदलेल्या 
इशाऱयाकडे प्रशासिािे केलेले दलुभक्ष, औरंर्ाबाद महािर्रपावलकेर्चा विष्ट्काळजीपिा, 
पयायी जार्ा शोधण्यास पावलकेला आलेले अपयश, सदर रं्र्ीर पवरस्पितीकडे शासिारे्च 
झालेले दलुभक्ष, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (२) डॉ. राहुल पाटील, वि.स.स तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-     
 

         "परर्िी शहरातील एकूि १४९ सव्हे िंबर मधील १४७६-२४ एकर जवमिीिर 
विजामकाळात अिेक बांधकामे झालेली असिे, या बांधकामारे्च हपतांतर िोंदिीकृत 
झालेले असिे, सदर जवमिीिर िविि बांधकामे अििा दरुुपती करण्यार्ची मार्िी 
िार्वरकांिी परर्िी महािर्रपावलका यांरे्चकडे केलेली असिे, वजल्हावधकारी, परर्िी 
यांच्या कायालयात महसूल, महापावलका, िर्ररर्चिा या विर्ार्ाच्या अवधका-यांच्या 
बैठकीत उक्त सव्हे िंबरमधील बांधकामे/ दरुुपत्या याबाबत कोितीही र्चर्चा अििा वििभय 
ि होिे, असे असतांिाही परर्िी महािर्रपावलकेतफे िरील बैठकीत परर्िी 
वजल्हावधका-यांिी तोंडी आदेश वदले आहेत असे कारि दशभिूि बांधकाम ि दरुुपत्यांिा 
परिािर्ी देण्यारे्च काम बंद करण्यात येिे, जवमिी िार्वरकांच्या िािािर असल्याबाबत 
पुरािे असूिही ते ग्राहय ि धरिे, यामुळे रे्ल्या तीि िर्षात तेिील खरेदी विक्री र्चालू असली 
तरी िार्वरकांिा िविि बांधकामांिा, फेरफारांिा ि महािर्रपावलकेर्ची परिािर्ी ि वमळिे, 
पवरिामी बँकातफे रवहिाशांिा कजभ ि वमळिे, रे्ल्या तीि िर्षात या संदर्ात पिाविक 
िार्वरकांिी विर्ार्ीय आयुक्त, औरंर्ाबाद, वजल्हावधकारी/ महािर्रपावलका आयुक्त, 
परर्िी; उपविर्ार्ीय अवधकारी, तहवसलदार, वजल्हा रू्वम अवर्लेख इत्यादी 
कायालयांकडे लेखी वििदेिाद्वारे करण्यात आलेली मार्िी, याबाबत पिाविक 
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लोकप्रवतविधींिी देखील वजल्हावधकारी ि महािर्रपावलका आयुक्त यांरे्चशी केलेला 
पत्रव्यिहार, तिावप, यािर अद्याप कोितीर्च कायभिाही झाली िसिे, पवरिामी 
िार्वरकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, जवमिीरे्च सिभ व्यिहार ठप्प होऊि परर्िी शहरार्चा 
खंुटलेला विकास, त्यामुळे या संदर्ात िविि बांधकामांिा परर्िी महािर्रपावलकेतफे 
परिािर्ी देण्यार्ची आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया.'' 
 

  (३) श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, सिचश्री. हसन मशु्रीफ, जयांत पाटील, श्रीमती 
समुन पाटील, श्री. प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   

     "कोल्हापूर वजल्हयातील आजरा, रू्दरर्ड, राधािर्री, र्र्िबािडा, रं्चदर्ड ि 
शाहूिाडी तालुक्यामध्ये र्िारेडे ि हत्तींमुळे शेतीरे्च मोठया प्रमािात झालेले िुकसाि, 
आजरा तालुक्यामध्ये विशेर्षत: आजरा, पेरेिोली, र्िसे, देिडे, वकटिडे पवरसरामध्ये 
किाटक ि नसधुदरु्भ वजल्हयातूि ४ ते ५ जंर्ली हत्ती र्त िर्षभ ते दीड िरे्ष िापतव्यास असूि 
या हत्तींमुळे विपकळीत झालेले जिजीिि, हत्ती ि र्िारेडे यांच्याकडूि र्ात, ऊस, केळी, 
काजू बार्, िार्चिी, रु्ईमुर्, ििा ि हरर्रा यासह अन्य वपकांरे्च िुकसाि टाळण्याकरीता 
शेतकऱयांिी शेतामध्ये मार्चा (खोप) तसेर्च वसमेंटरे्च पोल उर्ारुि तारेरे्च कंपाऊंड करुि 
शेतीरे्च केलेले संरक्षि, हत्ती ि र्िारेडे यांच्या हल्ल्यामुळे र्त १० िर्षामध्ये ३० हूि अवधक 
शेतकऱयांर्चा तसेर्च िर्षभर्रापूिीर्च आकुडे (ता.रू्दरर्ड) येिील पिाविक पत्रकार 
श्री.रघुर्ाई नशदे ि शेतकरी अविल पोिास यांर्चा र्व्याच्या हल्ल्यामध्ये झालेला मृत्यु, िि 
विर्ार्ाकडूि वमळिाऱया िुकसाि र्रपाईच्या रक्कमेमध्ये राधािर्री, रू्दरर्ड ि आजरा 
तालुक्यात असिारी तफाित, िुकसाि र्रपाई देण्याच्या संदर्ातील शासि वििभयामध्ये 
केळी, हरर्रा ि ििा (पािटा) या वपकांर्चा तसेर्च शेतातील िांर्र, बैलर्ाडी, पाण्यार्चा 
पाईप, शेतातील प्लॅपटीकर्ची पाण्यार्ची टाकी, वसमेंट खांब इत्यादींर्चा िसलेला समािेश, 
शासिाकडूि वमळिारी तुटपंुजी रक्कम तसेर्च कार्दपते्र सादर करुिही िुकसाि र्रपाई ि 
वमळिे, हत्ती पकडण्यासाठी सािंतिाडीच्या धतीिर "हत्ती पकड मोवहम" राबविण्यार्ची 
पिाविक लोकप्रवतविधी यांिी केलेल्या मार्िीिुसार िन्यजीि विर्ार्ाकडूि ६२ लाख 
रुपये मंजूर होऊिही अद्याप किाटकातील हत्ती पकडिारे प्रवशवक्षत मिुष्ट्यबळ उपलब्ध ि 
होिे, याबाबत शासिाकडे िारंिार पाठपुरािा करुिही कोितीही कायभिाही ि होिे, 
राधािर्री, रू्दरर्ड ि आजरा हे वतन्ही तालूके अर्यारण्याशेजारी असल्यामुळे 
िन्यप्राण्यांद्वारे केल्या जािाऱया िुकसािीरे्च प्रमाि अवधक असूि िुकसाि र्रपाईर्ची 
प्रकरिे िेळेत मंजूर होत िसल्यामुळे िार्रीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, िन्यप्राण्यांकडूि 
होिारे िुकसाि टाळण्याकरीता सौर उजेिरील अििा विजेिरील सौर कंुपिाकरीता 
शेतकऱयांिा शासिािे अिुदाि देऊि र्िारेडे ि हत्तींिा मारण्यार्ची परिािर्ी द्यािी अििा 
र्िारेड्यांच्या प्रजिि क्षमतेिर (कंुटुब वियोजि) मयादा आिण्यार्ची होत असलेली 
मार्िी, राधािर्री, रू्दरर्ड ि आजरा तालुक्यातील ३५ हजार हूि अवधक कुटंुवबयांिा 
िि विर्ार्ाकडूि देण्यात येिारे रॅ्स किेक्शि विधी अर्ािी प्रलंवबत असिे, याबाबत 
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शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

सहा : सन २०१८-२०१९ च्या अथचसांकल्पातील अनिुानाच्या मागण्याांिर चचा ि मतिान. 
(िसुरा वििस) 
 

 

   (१) पयभटि ि सांपकृवतक कायभ विभाग. 

   (२) अल्पसंख्याक विकास विर्ार्. 

   (३) मराठी र्ार्षा विर्ार्. 

   (४) विमुक्त जाती, र्टक्या जमाती, इतर मार्ास िर्भ ि विशेर्ष मार्ास प्रिर्भ कल्याि विभाग. 

   (५) मृद ि जलसंधारि विर्ार्. 

 
 

 
          

       (मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे)                    
 
 

  (गरुुिार, विनाांक १५ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि)   
 

सात : ॲड राज परुोवहत, श्री शांभरुाज िेसाई, ॲङ पराग अळिणी, श्री. ज्ञानराज चौगलुे, 
श्रीमती मवनर्षा चौधरी, डॉ. जयप्रकाश मुांिडा, श्रीमती मांिा म्हाते्र, श्री. सभुार्ष साबणे, 
डॉ. भारती लव्हेकर, सिचश्री. अवनल किम, पास्त्कल धनारे, वकशोर पाटील, सांजय 
केळकर, राजाभाऊ िाजे, उन्मेश पाटील, िैभि नाईक, डी. मल्ल्लकाजूचन रेड्डी, अवनल 
बाबर, डॉ. राहुल आहेर, प्रा.चांद्रकाांत सोनिणे, सिचश्री महेश चौघलुे, राजन साळिी, 
प्रा. मेधा कुलकणी, सिचश्री. सवुनल प्रभ,ु बाबरुाि पाचणे, उिय सामांत, राजेंद्र पाटणी, 
चांद्रिीप नरके, ॲड. आकाश फुां डकर, सिचश्री भरतशेठ गोगािले, समीर कुणािार, 
मनोहर भोईर, विकास कुां भारे, अजय चौधरी, डॉ. िेिराि होळी, सिचश्री. सवुनल सशिे, 
राज ूतोडसाम, मांगेश कुडाळकर, श्रीमती िेियानी फराांिे, सिचश्री सभुार्ष भोईर, वकसन 
कथोरे, प्रकाश आवबटकर, सरेुश भोळे, प्रकाश फातपेकर, प्रशाांत बांब, उल्हास पाटील, 
नरेंद्र पिार, नारायण पाटील, बाळासाहेब मरुकुटे, अशोक पाटील, सधुाकर भालेराि, 
हेमांत पाटील, अवमत साटम, शाांताराम मोरे, वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ 
अन्िये प्रस्त्ताि :- 
 

          ''राज्यात मंुबई, कोकि र्ार्ात लार्लेला लांब ि विसर्भरम्य समुद्र वकिारा, समुद्राच्या 
सावन्नध्यातील रॉक र्ाडभि, समुद्राखालील प्रिाळे ि जीिसृष्ट्टीर्चा आिंद लुटण्यासाठी असलेले 
पकूबा डायव्व्हर् ि पिाकभ नलर्, छत्रपती श्री वशिाजी महाराजांर्ची पवित्र पमृती ि शूर िीरांर्चा 
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पारंपावरक इवतहास असलेले वशििेरी, रायर्ड, नसधुदरु्भ, तोरिा, मुरूड-जंजीरा, लोहर्ड, 
विजयदरु्भ, दरु्ाडी इत्यादी पुराति ि ऐवतहावसक वकल्ले ि जयर्ड, नसहर्ड, प्रतापर्ड, माऊली 
इ. र्ड यांरे्च संिधभि करण्यार्ची आिश्यकता, दयासारंर् सरखेल श्री. कान्होजी आंगे्र यांच्या 
पवित्र पमृती जपण्यार्ची आिश्यकता, औरंर्ाबादमधील जर्प्रवसद्ध अनजठा ि िेरूळ लेिी ि 
र्ुंफा अत्यंत जुन्या झाल्या असल्यािे त्यांरे्च संिधभि ि पयभटकांिा आकर्षर्षत करण्याच्या दृष्ट्टीिे 
तेिे अत्याधुविक योजिा राबविण्यार्ची आिश्यकता, संतरू्मी महाराष्ट्रातील पंढरपुररे्च विठ्ठल-
रखुमाई मंवदर, कोल्हापुररे्च महालक्ष्मी मंवदर, तुळजापुररे्च र्िािीमाता मंवदर, वशडीरे्च साईबाबा 
मंवदर, अष्ट्टवििायक, शविनशर्िापूर, र्ारतातल्या १२ ज्योवतवलंर्ापैकी महाराष्ट्रातील र्चार 
ज्योवतवलंरे्, िावशकमध्ये होिारा कंुर्मेळा, आर्षाढी एकादशी विवमत्त राज्यातूि विविध 
वठकािांहूि पंढरपूरच्या िारीकवरता पायी विघिारे ि वदिसेंवदिस प्रिास करिारे िारकरी यांिा 
िारीच्या मार्ात सुविधा पुरविण्याकवरता वियोजि करण्यार्ची आिश्यकता, विदर्ातील 
ताडोबा, ििेर्ाि, बोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय अर्यारण्य ि तेिील राष्ट्रीय प्रािी ि समृद्ध 
ििसंपदा, िार्पूरमधील दीक्षारू्मी, देशार्ची औद्योवर्क राजधािी म्हिूि ख्याती पािलेले मंुबई 
शहर, मंुबईतील पुराति कोळी संपकृती तसेर्च वफल्म जर्तात बॉलीिूड म्हिूि प्रवसद्ध 
असलेली मंुबईर्ची वफल्म िर्री, मंुबई शहरात असलेले जार्वतक व्यापार कें द्र, श्री मंुबादेिी, श्री 
महालक्ष्मी, श्री वसद्धीवििायक इत्यादी प्रवसद्ध दैिते, देिी माऊंट मेरी, हाजीअलीर्चा दर्ा, पारशी 
समाजार्ची मंवदरे, श्री र्ोडीजी ि श्री शांतीिाि मंवदर, रै्चत्यरू्मी इत्यादी विविध धमाच्या 
र्ाविकांर्ची श्रद्धापिािे, तसेर्च रे्ट िे ऑफ इंवडया, मवरि ड्राईव्ह, िवरमि पॉईंट, बॅलाडभ वपअर, 
ससूि डॉक, छत्रपती वशिाजी महाराज रेल्िे पिािक, मंुबई महापावलका इमारत, हुतात्मा र्चौक, 
काळाघोडा, छत्रपती वशिाजी महाराज िपतुसंग्रहालय, विज्ञाि र्िि, एवशयावटक लायब्ररी, 
मंुबई विद्यापीठ, हॉिीमि सकभ ल या ऐवतहावसक िापतू इत्यादींरे्च संिधभि ि जति करण्यार्ची 
आिश्यकता, वदल्ली बोट क्लब येिूि २६ जािेिारी या प्रजासत्ताक वदिावदिशी विघिा-या 
परेडच्या धतीिर मंुबईतील मरीि ड्राईव्ह ते िरीमि पॉईंटपयभत प्रवतिर्षी २६ जािेिारी रोजी 
काढण्यात येिारी र्व्यवदव्य ि िेत्रसुखद परेड, शैक्षविक िर्री पुिे शहरातील पुराति ि 
िािाजलेल्या वशक्षिसंपिा, पस्श्र्चम महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या ियिरम्य पिभतरांर्ा, महाराष्ट्र 
राज्य पयभटि के्षत्रात देशर्रातील प्रिम क्रमांकारे्च राज्य बिविण्याच्या दृष्ट्टीिे ि महाराष्ट्रार्ची 
सांपकृवतक परंपरा िृध्दींर्त करण्याकवरता वियोजिबद्ध ि कालबद्ध कायभक्रम आखण्यार्ची 
आिश्यकता ज्यायोरे् देशर्रातील ि जार्वतक पतरािरील पयभटक महाराष्ट्र राज्यात आकर्षर्षत 
होऊि राज्यातील हॉटेल्स उद्योर्, िाहतूक उद्योर् यामध्ये िृद्धी होऊि लाखो बेरोजर्ार तरुिांिा 
रोजर्ार उपलब्ध होऊ शकेल त्यार्चप्रमािे राज्याच्या महसूलात िाढ होईल या दृष्ट्टीिे राज्य 
शासिारे्च पयभटि धोरि बिविण्यार्ची आिश्यकता, मत्पय उत्पादि वदिसेंवदिस कमी होत 
असल्यामुळे लहाि आवि पारंपावरक  मस्च्छमारी करिा-यांिर आर्षिक संकट, कोकिातील ि 
समुद्र वकिारपट्टीतील मस्च्छमारांिा आर्षिकदृष्ट्टया सक्षम करण्याकवरता मत्पय शेती 
िाढविण्यासाठी शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि उपाययोजिा.'' 
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  (गरुुिार, विनाांक १५ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि)   
 

आठ : सववश्री. राधाकृष्ण ववखे-पाटील, अवित पवार, पथृ्वीराि चव्हाण, विलीप वळसे-
पाटील, गणपतराि िेशमखु, जयांत पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
शवशकाांत सशिे, प्रा. विरेंद्र जगताप,  सिचश्री ियित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड,  
प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री  भास्त्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल,  
मो. आरीफ नसीम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण,  
ॲङ  यशोमती ठाकूर, डॉ. सवतश पाटील, सिचश्री. अवमन पटेल, वड. एस. अवहरे, 
राहुल मोटे, डी. पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, राजेश टोपे, ित्तात्रय 
भरणे, वनतेश राणे, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, रणवजत काांबळे, डॉ. सांतोर्ष 
टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, कावशराम 
पािरा, हर्षचिधचन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुार्ष उफच  
पांवडतशेठ पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती सशिे, श्रीमती अवमता 
चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमचला गावित, 
सिचश्री अस्त्लम शेख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, भारत भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, 
पाांडुरांग बरोरा, कावलिास कोळांबकर, राहुल जगताप, नरहवर वझरिाळ, अवमत िेशमखु, 
प्रविप जाधि-नाईक, धैयचवशल पाटील, श्रीमती समुन पाटील, वव.स.स. याांचा म.वव.स. 
वियम २९३ अन्वये प्रस्ताव : 
 

         "राज्यातील कायदा ि सुव्यिपिा वियंत्रिाबाहेर रे्ल्यामुळे र्ुन्हेर्ारांिा कायद्यार्चा ि 
पोवलसांर्चाही धाक िसिे, पोवलसांिर िारंिार होिारे हल्ले, मोकाट सुटलेले सायबर र्ुन्हेर्ार, 
आर्षिक अडर्चिीमुळे पोवलसांच्या घरार्चा प्रश्ि अधांतरी असिे, उपिर्रीय र्ाड्यांमध्ये मवहला 
प्रिाशांिर होिारे हल्ले ि विियरं्र्ारे्च िाढते प्रमाि, पेरोल र्चोरीरे्च आधुविक तंत्र, पोलीस 
दलातर्च मवहला पोवलसांिर त्यांच्या िवरष्ट्ठांकडूि होिारे अत्यार्चार,  उच्र्चभू्र िर्ात अंमली 
पदािांर्चा िाढता िापर, लोकप्रवतविधींच्या पत्रांिा उत्तर अििा मावहती अवधकार 
कायदयािुसारही मावहती ि वमळिे,  त्यातूि सामान्यांर्ची होिारी उपेक्षा तसेर्च मावहती अवधकार 
कायभकत्यांिर पोवलसांरे्च हल्ले ि मावहती देण्यास िकार, अिवधकृतपिे राज्यात सुरु असलेल्या 
सुरक्षा एजन्सीज, अल्पियीि मुली ि मुले यांच्यािर होिाऱया अत्यार्चारात झालेली िाढ, 
दरोड्यारे्च िाढते प्रमाि,  िारंिार होिाऱया घरफोडी,  रपत्यािरील िाहि अपघातांरे्च िाढते 
प्रमाि, त्यात होिारी वजिीत ि वित्तहािी, जातपंर्चायतीर्चा िाढता प्रर्ाि, र्ीमा-
कोरेर्ािसारख्या घटिांमुळे दवलतांमध्ये विमाि झालेली दहशत ि र्ीतीरे्च िातािरि, प्रादेवशक 
पवरिहि अवधकाऱयांच्या मिमािी कारर्ारामुळे जारे्िर बसूिर्च िाहिे प्रमावित करण्यात येिे, 
िाहतुकीर्ची मोठ्या प्रमािात होिारी कोंडी, वियम डािलूि िाहियोग्यता प्रमािपत्रारे्च वितरि, 
र्ारतरत्ि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अिुसूवर्चत जाती/जमाती) उद्योर्ासाठी विशेर्ष सामूवहक 
प्रोत्साहि र्त्ता योजिेर्ची प्रर्ािी अंमलबजाििी ि होिे, िारंिार तोट्यात र्चालिारे एस.टी. 
महामंडळ, मोडकळीस आलेल्या बसेस, पवरिामी प्रिाशांर्ची सुरवक्षतता धोक्यात येिे, 
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अिािश्यक बुलेट रेि ि हायपरलुप सारख्या वदिापिप्िांिी जितेला घातलेली रु्रळ, सार्री 
सुरक्षा व्यिपिेकडे झालेले दलुभक्ष, सार्री आयुक्तालयार्ची प्रलंवबत मार्िी, कोकिातील 
बंदरांर्चा विकास करण्याकडे झालेले दलुभक्ष, पवरिामी कोकििासीय जितेत शासिाप्रती 
विमाि झालेला असंतोर्ष, राज्यात आयोवजत केलेल्या मॅग्िेवटक महाराष्ट्र पवरर्षदेच्या 
माध्यमातूि १२ लाख १० हजार ४६४ कोटी रुपये र्ुंतििुकीरे्च ४ हजार १०६ सामंजपय करार 
झाले असल्यार्चा शासिामाफभ त करण्यात आलेला दािा, तिावप, प्रत्यक्षात हे सिभ  करार म्हिजे 
वदखाऊपिा असल्यारे्च विदशभिास येिे, "मेक इि इंवडया" च्या धतीिर महाराष्ट्रात पिापि 
करण्यात आलेली "मेक इि महाराष्ट्र" पवरर्षद, तिावप, राज्यात र्ुंतििूक िाढण्याऐिजी 
उद्योजकांिी आपली र्ुंतििूक काढूि घेिे, यािरुि मेक इि महाराष्ट्र ते मॅग्िेवटक महाराष्ट्र हा 
एक प्रकारे आर्ास विमाि केला असल्यारे्च विदशभिास येिे, महाराष्ट्रात सि २०२५ पयंत एक 
लाख कोटी डॉलरर्ची अिभव्यिपिा बिविण्यारे्च पिप्िवर्चत्र शासि बघत असतािा 
कारखािदारीकडे दलुभक्ष झाल्यार्ची खंत मनहद्रा अँड मनहद्राच्या व्यिपिापकांिी व्यक्त करिे, 
विविध प्रकारच्या जार्चक अटींमुळे राज्यातील उद्योर् बंद पडूि बेरोजर्ारांच्या संख्येत झालेली 
िाढ." 

   
 

 

  अशासकीय कामकाि 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 

 

नऊ  : अशासकीय ठराव (म.वव.स. वियम १०६ अन्वये) :- 
 
 

    (विनाांक १५ वडसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेले परांत ु पढेु ढकलण्यात आलेले अशासकीय ठराि) (क्रमाांक  
१ ते ३) 
 

   (१) श्रीमती मवनर्षा चौधरी, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ३३५ 
 

      "राज्यातील िेर्िेर्ळया प्रकल्पांमुळे विपिावपत झालेल्या प्रकल्पग्रपतांच्या 
पुििभसिारे्च काम अद्यापही पूिभ झालेले िसल्यािे विपिावपतांरे्च होत असलेले हाल, 
त्यामुळे शासिाच्या विर्चाराधीि प्रकल्पांसाठी जवमिी देण्याच्या कामाला शेतकऱयांर्चा 
होत असलेला विरोध, त्याबाबत विमाि केल्या जािाऱया कायदेशीर अडर्चिी इत्यादी 
बाबी विर्चारात घेता प्रकल्पग्रपतांच्या पुििभसिारे्च रखडलेले काम तात्काळ पूिभ 
करण्यासाठी कालबध्द कायभक्रम राबविण्यात यािा, अशी वशफारस ही विधािसर्ा 
शासिास करीत आहे." 
 

   (२) श्री. गणपतराि िेशमखु, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २५९ 
 

       "राज्यामध्ये कोटयिधी रुपये खर्चभ करुि ग्रामीि र्ार्ामध्ये शासिािे तयार 
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केलेल्या अिेक प्रादेवशक िळ पािी पुरिठा योजिा िर्षािुिरे्ष बंद असल्यािे त्या 
योजिा र्चालू करण्याच्या दृष्ट्टीिे शासिाला उपाययोजिा सुर्चविण्यासाठी दोन्ही 
सर्ार्ृहाच्या १५ सदपयांर्ची सवमती पिापि करािी, अशी वशफारस ही विधािसर्ा 
शासिास करीत आहे." 
 

   (३) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २२८ 
 

      "राज्यातील सुवशवक्षत बेरोजर्ारांरे्च िाढते प्रमाि ि त्यांच्यात रोजर्ाराअर्ािी 
विमाि झालेले िैफल्य लक्षात घेता बेरोजर्ारांर्ची समपया पवरिामकारक पध्दतीिे 
सोडविण्यासाठी सेिायोजि आवि रोजर्ार ि पियंरोजर्ार कायालये अवधक कायभक्षम 
करण्यासाठी तसेर्च संबंवधत प्रश्िांिर उपाययोजिा सुर्चविण्यासाठी विधीमंडळाच्या 
दोन्ही सर्ार्ृहातील सदपयांर्ची एक संयुक्त सवमती पिापि करण्यात यािी, अशी 
वशफारस ही विधािसर्ा शासिास करीत आहे." 

     
 

 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
वदिांक : १५ मार्चभ, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधाि सवर्चि, 

 महाराष्ट्र विधािसर्ा. 
 


