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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक २६ माचच, २०१८ 

 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
 

 
 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे- 
 
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) सािचजवनक 
बाांधकाम 
(सािचजवनक उपक्रम 
िगळून) मांत्री 

:  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवर  माारा्ट्र  ााााठ  
विकाामंडळे आदेश, २०११ मध ल विाम ८ 
अन्िाे सािचजवनक बाांधकाम विभागाचा ाि 
२०१६-२०१७ ाा वित्त ा िर्षा  ल ाोजिां र्भ  
आवि ाोजिेत्तर ाोजिांिर ल िैधाविक विकाा 
मंडळविााा (अविर्ाज्ा र्ार्ााा) प्रत्ाक्ष खर्चार्चा 
 पश ल ार्ार्ृााामोर ठेि  ल. 
 

  (२) मवहला ि 
बालविकास मांत्री 

:  माारा्ट्र  राज्ा बाल न्ााा (मुलांर्च  काळज  ि 
ांरक्षि) विाम, २०१८ प्रवाध्द करिार  
अवधाूर्चिा क्रमांक प आाएल २०१६/ प्र.क्र. १३१/ 
का-०३, वदिांवक  १३ मार्चभ, २०१८ ार्ार्ृााामोर 
ठेि  ल. 
 

  (३) ऊजा मांत्री :  माारा्ट्र  राज्ा विद्यु  मंडळ ाूत्रधार  कंपि  
माावद  ाांर्चा ाि २०१६-२०१७  ाा िर्षार्चा 
बारािा िार्षर्षक अािाल ार्ार्ृााामोर ठेि  . 
  

  (४) पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री 

:  "पाि  टंर्चाईिर काामस्िरुप  उपाााोजिा 
करण्ााबाब " ाा विर्षाािर ल वदिांक २३ जुलै, 
२०१५ रोज  झालेल्ाा म.वि.ा. विाम २९३ अन्िाे 
प्रस् ािािर ल र्चरे्च दरम्ााि वदलेल्ाा 
आश्िाािाबाब र्च  अवधक मावा   ार्ार्ृााामोर 
ठेि  ल. 
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  (५) सामावजक न्याय 

मांत्री 
:  ां  रोवादाा र्चमोद्योर् ि र्चमभकार विकाा 

माामंडळ माावद , मंुबई ाांर्चा ाि २०१३-२०१४, 
२०१४-२०१५ ि २०१५-२०१६ ाा िर्षांर्चा अिुक्रमे 
र्चाळ ाािा, एकेर्चाळ ाािा ि बेर्चाळ ाािा िार्षर्षक 
अािाल ार्ार्ृााामोर ठेि  ल. 
 

  (६) िस्त्रोद्योग मांत्री :  माारा्ट्र  राज्ा ांत्रमार् माामंडळ माावद , िि  
मंुबई ाांर्चा ाि २०१६-२०१७  ाा िर्षार्चा 
पंरे्चर्चाळ ाािा िार्षर्षक अािाल ार्ार्ृााामोर 
ठेि  ल. 
 

  (७) मत्सस्यविकास मांत्री :  माारा्ट्र  मत्स्ाोद्योर् विकाा माामंडळ माावद  
ाांर्चा ाि २०१४-२०१५  ाा िर्षार्चा ते्रर्चाळ ाािा 
िार्षर्षक अािाल ार्ार्ृााामोर ठेि  ल. 
 

 

 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा छत्तीसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

चार : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

पाच : मखु्यमंत्री य चंा म.वि.स वियम ११० अन्िये श सकीय ठर ि :- 
 

 

   ज्याअथी, िार्र  विमाि र्चालि ांर्चालिाला, िार्र  विमािर्चालि मंत्राला, 
र्ार  ारकार, िि  वदल्ल  ाांि  िााुााि अवधविाम, १९३४ (१९३४ र्चा २२) ाार्च  
कलमे ५ ि ७ आवि कलम ८ रे्च पोट-कलम (२) ाांअन्िाे प्रदाि केलेल्ाा अवधकारांर्चा 
िापर करुि करण्ाा  आलेले िााुााि विाम, १९३७ ााच्ाा र्ार् अकरा मध्ाे अं रू्भ  
अालेल्ाा विामांा अिुारुि माारा्ट्र ा  "कोल्ाापूर विमाि ळ, कोल्ाापूर" ााकवर ा 
र्ार  ा विमाि ळ प्रावधकरिाा 'विमाि ळ लाााि-ाािभजविक िापरार्भ' वदले आाे;  
 आवण ज्याअथी, कोल्ाापूर ाेर् ल उक्  विमाि ळारे्च, "छत्रप   राजाराम 
मााराज विमाि ळ, कोल्ाापूर" अाे पुििामकरि करिे आवि त्ाा प्राोजिाााठ , अाा 
प्रस् ाि िार्र  विमािर्चालि मंत्राला, र्ार  ारकार ाांच्ााकडे पाठविण्ाापूिी, त्ााा 
राज्ा विधािमंडळाच्ाा दोन्ा  ार्ार्ृाांर्च  मान्ा ा वमळविल्ाािं र, िार्र  विमािर्चालि, 
मंत्राला, र्ार  ारकार ाांर्च  मान्ा ा वमळवििे इ्ट िाट े; 
 त्सयाअथी, आ ा, माारा्ट्र  विधािार्ा विाम ाांच्ाा विाम ११० अिुाार, माारा्ट्र  
विधािार्ा, ााद्वारे, कोल्ाापूर ाेर् ल उक्  विमाि ळारे्च "छत्रप   राजाराम मााराज 
विमाि ळ, कोल्ाापूर" अाे पुििामकरि करण्ाार्च  वशफारा कें द्र ारकारला कर   
आाे. 

 

सहा : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
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   (गरुुिार, विनाांक २२ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेली परांत,ु पढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 
 

  (१) सिचश्री. सांग्राम थोपटे, अमीन पटेल, अस्लम रे्ख, भारत भालके, जयकुमार गोरे, 
अवमत झनक, कुणाल पाटील, श्रीमती वनमचला गावित, प्रा. िर्षा गायकिाड, 
ॲड.राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे मित ि 
पनुिचसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
  

      "पुिे वजल्ााा  ल र्ाटघर, ि र ि मुळश  धरिां र्भ  पुिभ : ि  अंश : पुििभवा  
र्ािांिा िार्र  ाुविधा पुरविण्ााााठ  विर्ार् ा आाुक् , पुिे ाांि  विध  उपलब्ध करुि 
देण्ााच्ाा प्रस् ािाा अद्यापा  शाािािे मान्ा ा ि देिे, र्ाटघर प्रकल्पां र्भ  पुििभवा  
र्ािांिा पोाोर्च रस् े, स्मशािरू्म , बा र्ांबे, प्रााधि र्ृाे, ग्रामपंर्चाा  इमार  इत्ााद  
िार्र  ाुविधांााठ  ाि २०१३-१४ ाा कालािध   कोटािध र्चा विध  शाािािे उपलब्ध 
करुि वदलेला अा ांिाा  प्रशाािाच्ाा वदरंर्ाईमुळे ाा विध  अखर्षर्च  रावाल्ाामुळे ाेर् ल 
िार्र  ाुविधांर्च  अपूिभ अालेल  कामे, ाा प्रकल्पां र्भ  माळिाड -ािभा-रु् ोंडे ाा 
रस्त्ााााठ  रु. ९ कोट  ६९ लाखार्चा प्रस् ाि प्रलंवब  अाल्ाामुळे ादर रस् ा िाा ुक ा 
अत्ां  धोकादााक झाल्ाामुळे ाेर् ल प्रकल्पाााठ  घरे, जवमि  देऊि विस्र्ावप  झालेल्ाा 
बावध ांिा अिेक रै्राोा र्चा ाामिा करािा लार्िे, प्रकल्पबावध ांिा उिभवर  िार्र  
ाुविधा उपलब्ध करुि देण्ााााठ  रु.१२९ कोटींच्ाा विध र्चा प्रस् ाि र्  दोि िर्षापााूि 
मंजूर अर्ाि  शाािाकडे प्रलंवब  अािे, त्ाार्चप्रमािे ि र प्रकल्पां र्भ  २३ र्ािांााठ  
५१ कोट  रुपाे रक्कमेच्ाा िार्र  ाुविधांच्ाा कामार्चा प्रस् ािा  शाािस् रािर प्रलंवब  
अािे, ाा प्रकल्पां र्भ  ाारोळा-न्ााि -र्ुिंद ाा ििविर्षम   झालेल्ाा राज्ामार्ाााठ  रु. 
५ कोट  ५१ लाखार्चा विध  अद्यापा  उपलब्ध करुि ि देिे, र्ाटघर, ि र ि मुळश  ाेर् ल 
िार्र  ाुविधांर्च  कामे विध  अर्ाि  प्रलंवब  अाल्ाामुळे िार्वरकांमध्ाे पारलेला 
अां ोर्ष, त्ाामुळे ाि १९७६ पूिीच्ाा प्रकल्पा  ल पुििभवा  र्ािांिा िार्र  ाुविधा 
पुरविण्ााााठ  विध  उपलब्ध करुि देऊि प्रलंवब  कामे  ा ड िे पुिभ करण्ााााठ  
शाािािे करािाार्च  कााभिाा  ि उपाााोजिा." 
 

   (र्ुक्रिार, विनाांक २३ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेली परांत,ु राखनू ठेिण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक २) 
 

  (२) अॅड. राहुल कुल, श्री. ित्तात्रय भरणे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्सत्सिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
      "पुिे वजल्या  ल दौंड  ालुक्ाा  ल र्ामा आाखेड प्रकल्पाााठ  शाािािे जवमि  
ांपादि करिे, प्रकल्पारे्च काम पूिभ ाो  अा ािार्च प्रकल्पाच्ाा लार्के्षत्रामधूि दौंड 
 ालुक्ाा  ल र्ािांिा िर्ळूि पुिे शाराच्ाा वपण्ााच्ाा पाण्ााााठ  ादर पाि  आरवक्ष  
करण्ाार्चा शाािािे घे लेला वििभा, माारा्ट्र  जलांपत्त  विामि प्रावधकरिािे पुिे 
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माािर्रपावलकेर्चा पाि  िापर ८.५ ट एमा  पां  माावद  ठेिण्ाार्चा वदलेला वििभा, पुिे 
माािर्र पावलकेकडे प्रत्ाक्षा  ११.५ ट एमा  पाि  िापरार्चा शाािार्चा परिािा अाल्ाािे 
र्ामा आाखेडच्ाा पाण्ाार्च  आिश्ाक ा िािे ककिा काादेश रवरत्ाा ादर पाि  
आरवक्ष  करिे शक्ा िािे, मा.लोकप्रव विध  ाांि  दौंड  ालुक्ाा  ल र्ािे िर्ळू िाे 
ााााठ  िांरिार मार्ि  करुिा  कोि  र्च कााभिाा  ि ाोिे, र्ामा आाखेड प्रकल्पाााठ  
ांपावद  केलेल्ाा काा  जवमिींरे्च र्ुंजिि  प्रकल्पग्रस् ांााठ  बेकााेश रपिे िाटप 
करिाऱ्ाा अवधकाऱ्ाांिर कोि  ा  कारिाई ि ाोिे, ादर िाटप रद्द करण्ााााठ  
शाािस् रािर २ िेळा बैठका घेऊिा  कुठलाा  वििभा ि ाोिे, त्ाामुळे जलांपदा 
विर्ार्ािे दौंड  ालुक्ाा  ल र्ािे र्ामा आाखेड प्रकल्पा ुि िर्ळण्ाार्चा वििभा रद्द 
करिे, र्ुंजिि  प्रकल्पाच्ाा प्रकल्पग्रस् ांिा िाटप केलेल्ाा जवमिींरे्च िाटप रद्द करूि 
बेकाादेश रवरत्ाा िाटप करिाऱ्ाा अवधकाऱ्ाांिर कारिाई करण्ाार्च  आिश्ाक ा, 
ााबाब  शाािािे करािाार्च  कााभिाा  ि प्रव वक्राा." 
 

   (र्ुक्रिार, विनाांक २३ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेली परांत,ु चचा न झालेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक ३) 
 

  (३) श्री. राजेर् क्षीरसागर, वि.स.स तातडीच्या ि सािचजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे 
िैद्यकीय वर्क्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-     
 
      "कोल्ाापूर ाेर् ल प्राईम रुग्िालााकडूि रुग्िांरे्च आर्षर्क शोर्षि  ाेर्च रुग्िांच्ाा 
मृत्ाु प्रकरि  रुग्िालाा  ल डॉ.कौस् ुर् िाईकर ाांच्ाा विरोधा  पार्च  े ााा रुग्िांि  
वजल्ाा पोवला प्रमुख, कोल्ाापूर ाांरे्चकडे  क्रार केल्ाारे्च मााे फेबु्रिार , २०१८ मध्ाे 
विदशभिाा ाेिे, डॉ.कौस् ुर् िाईकर ाांरे्चकडे ड .एि.ब . न्ाुरो पदि  िा ांिा न्ाुरो 
शस्त्रवक्राा करूि रुग्िांर्चा मृत्ाु झाल्ााप्रकरि  मेवडकल विग्ग्लजन्ा ि प्रोफेशि 
वमाकन्डक्ट ाा खाल  र्ुन्ाा दाखल करूि त्ाांर्च  पदि  रद्द करण्ाार्च  केलेल  मार्ि , 
ााप्रकरि  आरोग्ा अवधकार , कोल्ाापूर माािर्रपावलका ाांिा अवध्ठा ा कोल्ाापूर 
ाांि  र्चौकश  करण्ाारे्च वदलेले आदेश, आरोग्ा अवधकार , कोल्ाापूर माािर्रपावलका 
ाांि  डॉ.कौस् ुर् िाईकर ाांि  कोल्ाापूर माािर्रपावलकेअं र्भ  न्ाुरो ाजभि अश  
बिािट िोंदि  केल्ााप्रकरि  मेवडकल विग्ग्लजन्ा ि प्रोफशि वमाकन्डक्ट ाा खाल  
कारिाई करण्ाार्चा अवध्ठा ा, कोल्ाापूर ाांिा अािाल ाादर करिे, अवध्ठा ा, 
कोल्ाापूर ाांि  वजल्ाा पोवला प्रमुख, कोल्ाापूर ाांिा ाा अािाल ाादर करुिा  त्ाांि  
कोि  र्च कारिाई ि करिे,  ाेर्च िडूज (वज.ाा ारा) ाेर् ल र्चारुवशला रुग्िालाा  ल 
डॉ.वििेकािंद मािे ाे ऑरर्ो वडप्लोमा अा ांिा ि त्ाांिा शस्त्रवक्राा करण्ाारे्च अवधकार 
िा ांिाा  रु्चक च्ाा पद्ध  िे उपर्चार केल्ााप्रकरि  रर्चिा देशमुख, शवशकला र्ुरि, 
राजेश ाु ार ाा रुग्िांि  त्ाांच्ााविरुद्ध दाखल केलेले र्ुन्ाे, राज्ाा  ल पदि  िालेल्ाा 
डॉक्टरांर्च  र्चौकश  करूि त्ाांरे्चविरुध्द कारिाई करण्ााबाब  शाािािे करािाार्च  
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कााभिाा  ि प्रव वक्राा." 
 

  (४) सिचश्री. सरिार ताराससह, र्रि सोनािणे, सवुनल प्रभ,ु अमीन पटेल, राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, पथृ् िीराज चव्हाण, अस्लम रे्ख, कालीिास कोळांबकर, प्रा. िर्षा 
गायकिाड, सिचश्री. मो. आवरफ नसीम खान, विजय िडेट्टीिार, अवमत िेर्मखु, 
श्रीमती अवमता चव्हाण, श्री. जयकुमार गोरे, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री. कुणाल 
पाटील, सांग्राम थोपटे, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, सिचश्री. भारत भालके, अब् िलु सत्तार, 
बाळासाहेब थोरात, हर्षचिधचन सपकाळ, सवुनल केिार, प्रा. विरेंद्र  जगताप, सिचश्री. 
राहुल बोंदे्र, अवमत झनक, डी.पी.सािांत, भाऊसाहेब काांबळे, श्रीमती वनमचला 
गावित, सिचश्री. अमर काळे, नरेंद्र मेहता, सरेुर् भोळे, अॅड. िारीस पठाण, ॲड. 
राहुल कुल, सिचश्री. अब ूआझमी, योगेर् सागर, सवुनल सर्िे, वि.स.स. तातडीच्या 
ि सािचजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-     
 
      "कािपूरग्स्र्  एम.के.ाु. कंपि िे माारा्ट्र  पोल ाांिा विकृ्ट दजार्च  जॅकेट्ा 
पुरविण्ाारे्च मााे फेबु्रिार , २०१८ मध्ाे विदशभिाा ाेिे, शाािािे १७ कोट  रुपाे मंजूर 
केल्ाािं र ा मा शुल्क करा  ाूट ि वमळाल्ाािे राज्ा पोल ाांिा ५००० ऐिज  ४६३४ 
बुलेटपु्रफ जॅकेट्ा वमळिे, त्ाापैक  १४३४ जॅकेट रं्चवदर्ढ ाेर् ल फॉरेग्न्ाक ााान्ा लॅब 
ाेरे् केलेल्ाा र्ुिित्ता  पााि   उत्त िभ ि झाल्ाािे    पर  पाठविण्ाा  ाेिे, रॅण्डम 
पध्द  िे करण्ाा  आलेल्ाा  पााि मधूि ा  जॅकेट्ा पर  करण्ाा  आल्ाारे्च अव वरक्  
पोल ा मााांर्चालक, खरेद  आवि ामन्िा ाांि  वदलेल  मावा  ,  पााि  बाब रे्च 
विग्श्र्च  विकर्ष ाे २६/११ च्ाा अव रेक  ाल्ल्ाािं र पोल ा दलािे िा र्ृा विर्ार्ाच्ाा 
िवर्ठ अवधकाऱ्ाांि  ांरक्षि दलाश  र्चर्चा करुि विग्श्र्च  करिे आिश्ाक अा ािाा  
अाे विकर्ष विग्श्र्च  ि करिे, बुलेटपु्रफ जॅकेट्ा खरेद च्ाा मूळ ाे ुकडे दलुभक्ष करिाऱ्ाा 
ांबंध  ािर कोि  र्च कारिाई करण्ाा  ि ाेिे, ादर बुलेटपु्रफ जॅकेट्ा प्रामुख्ाािे 
िक्षलिाद  कारिााा, फोाभ िि कमांडो ि श घ्र कृ  दल कमांडो मध ल व्ाक् ींिा देण्ाा  
ाेिार अाूि  पााि  ि झालेल्ाा अन्ा जॅकेट्ाबद्दल पोल ा दला  ल विमाि झालेला 
ांशा, एम.के.ाु. कंपि िे पुरिठा केलेल्ाा बुलेटपु्रफ जॅकेट्ार्च  र्ुिित्ता ांशाास्पद 
अाूि ाे प्रमाि ३०  े ३५ टक्क्ाांपेक्षा जास्  आढळल्ाािे जॅकेट्ाच्ाा दजाबद्दल विमाि 
झालेले प्रश्िवर्चन्ा, ादर प्रकरि  र्चौकश  करुि दोर्षींिर कडक कारिाई करण्ाार्च  ि 
र्चांर्ल्ाा दजार्च  बुलेटपू्रफ जॅकेट्ा उपलब्ध करुि देण्ाार्च  आिश्ाक ा, ााबाब  
शाािािे करािाार्च  कााभिाा  ि प्रव वक्राा.'' 
 
 

  (५) सिचश्री. उल्हास पाटील, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, मो.आवरफ 
नसीम खान, अवमत  िेर्मखु, अवमन पटेल, त्र्यांबकराि वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाड, 
सिचश्री. सवुनल केिार, अमर काळे, अस्लम रे्ख, हर्षचिधचन सपकाळ, डॉ. सांतोर्ष 
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टारफे, सिचश्री. अब् िलु सत्तार, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, भारत भालके, योगेर् 
सागर, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, सिचश्री. मांगलप्रभात लोढा, प्रकार् आवबटकर, 
सत्सयवजत पाटील-सरुडकर, डॉ.सवुजत वमणचेकर, प्रा. चांद्रकाांत सोनािणे, सिचश्री. 
प्रताप सरनाईक, राजाभाऊ िाजे, सरेुर् गोरे, र्ांभरुाज िेसाई, सरेुर् धानोरकर, 
ॲड. राहुल कुल, अॅड. सांजय धोटे, श्री. अब ु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-   
      
      "राज्ाामध्ाे ककभ रुग्िांरे्च वदिाेंवदिा िाढ  जािारे प्रमाि, देशा  दरिर्षी ाराार  
१५ लाख रुग्िांर्च  िोंद ाोऊि त्ाापैक  ८  े ९ लाख रुग्िांर्चा ककभ रोर्ामुळे मृत्ाु ाो  
अाल्ाारे्च विदशभिाा ाेिे, प्रदरू्षि, दवूर्ष  पाण्ाािर वपकिलेला र्ाज पाला, विर्षार  
वकटकिाशकांर्च  फिारि , ख े, रे्ाळाुक्  अन्न - धान्ा, दधु, धुम्रपाि, मद्यपाि 
 ंबाखूजन्ा पदार्थ्ाांच्ाा ाेििामुळे ककभ रोर्ारे्च िाढ े प्रमाि, ाव्ाााकल कॅन्ारमुळे 
दरिर्षी ाराार  २ लाख ६५ ाजार मवालांर्चा ाो  अालेला मृत्ाु, ाव्ाााकल कॅन्ारिर 
प्रव बंध आिण्ााााठ  ११  े २० िर्षभ ाा िाोर्टा  ल मुलींिा देण्ाा  ाेिार  ला र्च  
ककम  रु.३ ाजार अाूि ठराविक कालािध     ि ला द्याव्ाा लार्  अाल्ाािे त्ाार्चा 
खर्चभ ािभाामान्ा िार्वरकांिा परिडिारा िािे, राज्ाामध्ाे २२  े ३९ िाोर्टा  ल मुल  
ि वस्त्राांमध्ाे स् िांर्चा ककभ रोर् मोठ्या प्रमािािर आढळूि ाेिे, वशरोळ (वज.कोल्ाापूर) 
ाेरे् कॅन्ार पूिभ लक्षिे ि कॅन्ार रुग्ि शोध मोवाम अं र्भ  केलेल्ाा पााि   ाुमारे १८ 
ाजार ७२२ रुग्िांर्चा ककभ रोर्ामुळे मृत्ाु झाल्ाारे्च विदशभिाा ाेिे,  ालुक्ाा  ल 
िार्वरकांिा प्रबोधि करुि ा कभ  रााण्ााााठ  शाािािे २८ लाख रुपाांर्चा विध  मंजूर 
करुिा   ो अद्यापा  उपलब्ध करुि देण्ाा  ि ाेिे, ककभ रोर्ािर आळा घालण्ााााठ  
शाािािे जिजार्ृ   करण्ााबरोबरर्च राज्ाा  ल प्रत्ाेक शााक ा रुग्िालाा  कॅन्ाररे्च 
विदाि करण्ााकवर ा मोफ  विदाि कक्ष (फ्र  वडटेक्शि ाुविट) स्र्ापि करण्ाार्च    ाेर्च 
स् िाच्ाा ककभ रोर्ािर ल ला ािल  च्ाा दरा  उपलब्ध करुि देण्ाार्च  आिश्ाक ा, 
त्ाार्चप्रमािे  रुि मुलींिा ककभ रोर्ापााूि िार्चविण्ााााठ  मोफ  ककभ रोर् प्रव बंधक ला 
देण्ाार्च  आिश्ाक ा, ाािर शाािािे करािाार्च  कााभिाा  ि प्रव वक्राा." 

    
 

 
 

 

 

सात : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथच :- 
 

   (१) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (२) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २७ – छत्रपती वर्िाजी महाराज 
विद्यापीठ, पनिेल, विधेयक, २०१८. 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

26-Mar-18    09:23 

7 

  (ब) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

  (१) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १३ – जी.एच.रायसोनी 
विद्यापीठ, अमरािती, विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम रे्ख, कुणाल 
पाटील, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, 
रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, सांग्राम थोपटे, अमर काळे, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "ाि २०१८ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक १३ – ज .एर्च.राााोि  
विद्याप ठ, अमराि  , विधेाक, २०१८ विधािपवरर्षदेर्च  ााम   घेऊि दोन्ा  
ार्ार्ृाांच्ाा ४३ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल प्रव िृत्त ााा 
मवान्ाांच्ाा आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ पाठविण्ाा  ाािे." 
 
 

   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार्ष उफच  पांवडतरे्ट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :-       

       "ाि २०१८ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक १३ – ज .एर्च.राााोि  
विद्याप ठ, अमराि  , विधेाक, २०१८ विधािपवरर्षदेर्च  ााम   घेऊि दोन्ा  
ार्ार्ृाांच्ाा ३२ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल प्रव िृत्त ााा मवान्ाांच्ाा 
आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ पाठविण्ाा  ाािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अवमत झनक, सांग्राम 
थोपटे, हर्षचिधचन सपकाळ, जयकुमार गोरे, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "ाि २०१८ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक १३ – ज .एर्च.राााोि  
विद्याप ठ, अमराि  , विधेाक, २०१८ विधािपवरर्षदेर्च  ााम   घेऊि दोन्ा  
ार्ार्ृाांच्ाा २१ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल प्रव िृत्त ााा मवान्ाांच्ाा 
आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ पाठविण्ाा  ाािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र जलसांधारण 

महामांडळ (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम रे्ख, कुणाल 
पाटील, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, 
रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, सांग्राम थोपटे, अमर काळे, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
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      "ाि २०१८ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक १४ – माारा्ट्र  जलांधारि 
माामंडळ (ाुधारिा) विधेाक, २०१८ विधािपवरर्षदेर्च  ााम   घेऊि दोन्ा  
ार्ार्ृाांच्ाा ४३ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल प्रव िृत्त ााा 
मवान्ाांच्ाा आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ पाठविण्ाा  ाािे." 
 

   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार्ष उफच  पांवडतरे्ट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "ाि २०१८ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक १४ – माारा्ट्र  जलांधारि 
माामंडळ (ाुधारिा) विधेाक, २०१८ विधािपवरर्षदेर्च  ााम   घेऊि दोन्ा  
ार्ार्ृाांच्ाा ३२ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल प्रव िृत्त ााा मवान्ाांच्ाा 
आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ पाठविण्ाा  ाािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "ाि २०१८ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक १४ – माारा्ट्र  जलांधारि 
माामंडळ (ाुधारिा) विधेाक, २०१८ विधािपवरर्षदेर्च  ााम   घेऊि दोन्ा  
ार्ार्ृाांच्ाा ३१ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल प्रव िृत्त ााा मवान्ाांच्ाा 
आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ पाठविण्ाा  ाािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अवमत झनक, सांग्राम 
थोपटे, हर्षचिधचन सपकाळ, जयकुमार गोरे, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "ाि २०१८ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक १४ – माारा्ट्र  जलांधारि 
माामंडळ (ाुधारिा) विधेाक, २०१८ विधािपवरर्षदेर्च  ााम   घेऊि दोन्ा  
ार्ार्ृाांच्ाा २१ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल प्रव िृत्त ााा मवान्ाांच्ाा 
आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ पाठविण्ाा  ाािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 
  (क) विध िसभेिे संमत केलेले विधेयक मह र ष्ट्र विध िसभ  वियम तील वियम 

१४१(१) अन्िये पनु्ह  संमत करणे :- 
 

    सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ७१ – माारा्ट्र  
स्िांअर्भाााग्या  शाळा (स्र्ापिा ि विविामि) (ाुधारिा) विधेाक, २०१७. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (ड) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

   (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्सपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम रे्ख, हर्षचिधचन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "ाि २०१७ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक ६४ – माारा्ट्र  कृवर्ष उत्पन्न 
पिि (विकाा ि विविामि) (दाुर  ाुधारिा) विधेाक, २०१७ विधािपवरर्षदेर्च  
ााम   घेऊि दोन्ा  ार्ार्ृाांच्ाा ४३ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल 
प्रव िृत्त ााा मवान्ाांच्ाा आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ 
पाठविण्ाा  ाािे." 
 

   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "ाि २०१७ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक ६४ – माारा्ट्र  कृवर्ष उत्पन्न 
पिि (विकाा ि विविामि) (दाुर  ाुधारिा) विधेाक, २०१७ विधािपवरर्षदेर्च  
ााम   घेऊि दोन्ा  ार्ार्ृाांच्ाा ३५ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल 
प्रव िृत्त ााा मवान्ाांच्ाा आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ 
पाठविण्ाा  ाािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "ाि २०१७ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक ६४ – माारा्ट्र  कृवर्ष उत्पन्न 
पिि (विकाा ि विविामि) (दाुर  ाुधारिा) विधेाक, २०१७ विधािपवरर्षदेर्च  
ााम   घेऊि दोन्ा  ार्ार्ृाांच्ाा ३१ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल 
प्रव िृत्त ााा मवान्ाांच्ाा आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ 
पाठविण्ाा  ाािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :-   

      "ाि २०१७ रे्च विधािार्ा विधेाक क्रमांक ६४ – माारा्ट्र  कृवर्ष उत्पन्न 
पिि (विकाा ि विविामि) (दाुर  ाुधारिा) विधेाक, २०१७ विधािपवरर्षदेर्च  
ााम   घेऊि दोन्ा  ार्ार्ृाांच्ाा २१ ादस्ाांच्ाा ांाुक्  ावम  कडे त्ाािर ल 
प्रव िृत्त ााा मवान्ाांच्ाा आ  ाादर करण्ाार्चा अिुदेश देऊि विर्चारार्भ 
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पाठविण्ाा  ाािे." 
 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

आठ : (र्ुक्रिार, विनाांक २३ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
  
 

  सिवश्री. र ध कृष्ट्ण विखे-प टील, अवित पि र, पथृ्िीर ि चव्ह ण, विलीप िळसे-
प टील, गणपतराि िेर्मखु, जयांत पाटील, विजय िडेट्टीिार, ब ळ स हेब थोर त, 
र्वर्काांत सर्िे, प्रा. विरेंद्र जगताप,  सिचश्री ियित्त क्षीरस गर, वजतेंद्र आव्हाड,  
प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री  भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल,  
मो. आरीफ नसीम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण,  
ॲङ  यर्ोमती ठाकूर, डॉ. सवतर् पाटील, सिचश्री. अवमन पटेल, वड. एस. अवहरे, 
राहुल मोटे, डी. पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, राजेर् टोपे, ित्तात्रय 
भरणे, वनतेर् राणे, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, रणवजत काांबळे, डॉ. सांतोर्ष 
टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, कावर्राम 
पािरा, हर्षचिधचन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुार्ष उफच  
पांवडतरे्ठ पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती सर्िे, श्रीमती अवमता 
चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहेब काांबळे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमचला गावित, 
सिचश्री अस्लम रे्ख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, भारत भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, 
पाांडुरांग बरोरा, कावलिास कोळांबकर, राहुल जगताप, नरहरी वझरिाळ, अवमत िेर्मखु, 
प्रविप जाधि-नाईक, धैयचर्ील पाटील, श्रीमती समुन पाटील, वि.स.स. य ंच  म.वि.स. 
वियम २९३ अन्िये प्रस्त ि : (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 

         "राज्ाा  ल काादा ि ाुव्ािस्र्ा विांत्रिाबााेर रे्ल्ाामुळे र्ुन्ाेर्ारांिा कााद्यार्चा ि 
पोवलाांर्चाा  धाक िािे, पोवलाांिर िारंिार ाोिारे ाल्ले, मोकाट ाुटलेले ाााबर र्ुन्ाेर्ार, 
आर्षर्क अडर्चि मुळे पोवलाांच्ाा घरार्चा प्रश्ि अधां र  अािे, उपिर्र ा र्ाड्ांमध्ाे मवाला 
प्रिाशांिर ाोिारे ाल्ले ि वििारं्र्ारे्च िाढ े प्रमाि, पेट्र ोल र्चोर रे्च आधुविक  ंत्र, पोल ा 
दला र्च मवाला पोवलाांिर त्ाांच्ाा िवर्ठांकडूि ाोिारे अत्ाार्चार,  उच्र्चभू्र िर्ा  अंमल  
पदार्ांर्चा िाढ ा िापर, लोकप्रव विधींच्ाा पत्रांिा उत्तर अर्िा मावा   अवधकार 
काादाािुाारा   मावा   ि वमळिे, त्ाा ूि ाामान्ाांर्च  ाोिार  उपेक्षा  ाेर्च मावा   अवधकार 
कााभकत्ाांिर पोवलाांरे्च ाल्ले ि मावा   देण्ााा िकार, अिवधकृ पिे राज्ाा  ाुरु अालेल्ाा 
ाुरक्षा एजन्ा ज, अल्पिा ि मुल  ि मुले ाांच्ाािर ाोिाऱ्ाा अत्ाार्चारा  झालेल  िाढ, 
दरोड्ारे्च िाढ े प्रमाि, िारंिार ाोिाऱ्ाा घरफोड , रस्त्ाािर ल िााि अपघा ांरे्च िाढ े 
प्रमाि, त्ाा  ाोिार  वजि   ि वित्तााि , जा पंर्चाा  र्चा िाढ ा प्रर्ाि, र् मा-
कोरेर्ािाारख्ाा घटिांमुळे दवल ांमध्ाे विमाि झालेल  दाश  ि र्   रे्च िा ािरि, प्रादेवशक 
पवरिाि अवधकाऱ्ाांच्ाा मिमाि  कारर्ारामुळे जारे्िर बाूिर्च िाािे प्रमावि  करण्ाा  ाेिे, 
िाा ुक र्च  मोठ्या प्रमािा  ाोिार  कोंड , विाम डािलूि िाािाोग्ा ा प्रमािपत्रारे्च वि रि, 
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र्ार रत्ि डॉ. बाबााााेब आंबेडकर (अिुाूवर्च  जा  /जमा  ) उद्योर्ाााठ  विशेर्ष ाामूवाक 
प्रोत्ाााि र्त्ता ाोजिेर्च  प्रर्ाि  अंमलबजािि  ि ाोिे, िारंिार  ोट्या  र्चालिारे एा.ट . 
माामंडळ, मोडकळ ा आलेल्ाा बाेा, पवरिाम  प्रिाशांर्च  ाुरवक्ष  ा धोक्ाा  ाेिे, 
अिािश्ाक बुलेट ट्र ेि ि ााापरलुप ाारख्ाा वदिास्िप्िांि  जि ेला घा लेल  रु्रळ, ाार्र  
ाुरक्षा व्ािस्रे्कडे झालेले दलुभक्ष, ाार्र  आाुक् ालाार्च  प्रलंवब  मार्ि , कोकिा  ल 
बंदरांर्चा विकाा करण्ााकडे झालेले दलुभक्ष, पवरिाम  कोकििाा ा जि े  शाािाप्र   
विमाि झालेला अां ोर्ष, राज्ाा  आाोवज  केलेल्ाा मॅग्िेवटक माारा्ट्र  पवरर्षदेच्ाा 
माध्ामा ूि १२ लाख १० ाजार ४६४ कोट  रुपाे र्ुं ििुक रे्च ४ ाजार १०६ ाामंजस्ा करार 
झाले अाल्ाार्चा शाािामाफभ   करण्ाा  आलेला दािा,  र्ावप, प्रत्ाक्षा  ाे ािभ  करार म्ािजे 
वदखाऊपिा अाल्ाारे्च विदशभिाा ाेिे, "मेक इि इंवडाा" च्ाा ध ीिर माारा्ट्र ा  स्र्ापि 
करण्ाा  आलेल  "मेक इि माारा्ट्र " पवरर्षद,  र्ावप, राज्ाा  र्ुं ििूक िाढण्ााऐिज  
उद्योजकांि  आपल  र्ुं ििूक काढूि घेिे, ाािरुि मेक इि माारा्ट्र   े मॅग्िेवटक माारा्ट्र  ाा 
एक प्रकारे आर्ाा विमाि केला अाल्ाारे्च विदशभिाा ाेिे, माारा्ट्र ा  ाि २०२५ पां  एक 
लाख कोट  डॉलरर्च  अर्भव्ािस्र्ा बिविण्ाारे्च स्िप्िवर्चत्र शााि बघ  अा ािा 
कारखािदार कडे दलुभक्ष झाल्ाार्च  खं  मकाद्रा अँड मकाद्राच्ाा व्ािस्र्ापकांि  व्ाक्  करिे, 
विविध प्रकारच्ाा जार्चक अटींमुळे राज्ाा  ल उद्योर् बंद पडूि बेरोजर्ारांच्ाा ांख्ाे  झालेल  
िाढ." 
 

 

नऊ : (र्ुक्रिार, विनाांक २३ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

  सिचश्री र्ांभरुाज िेसाई, प्रर्ाांत बांब, डॉ. सांजय रायमलुकर, डॉ. अवनल बोंडे, सिचश्री. 
राजाभाऊ िाजे, राजेंद्र पाटणी, डॉ. र्वर्काांत खेडेकर, सिचश्री. बाबरुाि पाचणे, 
वर्िाजीराि नाईक, डॉ. जयप्रकार् मुांिडा, सिचश्री सरेुर् हाळिणकर, प्रकार् आवबटकर, 
सांतोर्ष िानिे, अवनल बाबर, वर्िाजीराि कर्डडले, उल्हास पाटील, सधुाकर िेर्मखु, 
सभुार्ष साबणे, उन्मेर् पाटील, ज्ञानराज चौगलुे, रणधीर सािरकर, वकर्ोर पाटील, 
श्रीमती िेियानी फराांिे, प्रा. चांद्रकाांत सोनािणे, प्रा. मेधा कुलकणी, श्री. हर्षचिधचन 
जाधि, ॲड. राहुल कुल, सिचश्री. सरेुर् धानोरकर, समीर कुणािार, अवनल किम, डॉ. 
सवुनल िेर्मखु, सिचश्री. र्ाांताराम मोरे, रमेर् बुांविले, सभुार्ष भोईर, अवनल गोटे, सरेुर् 
गोरे, प्रा. सांवगता ठोंबरे, सिचश्री विजय औटी, चरण िाघमारे, नारायण पाटील, डॉ. 
विजयकुमार गािीत, सिचश्री. भरतरे्ठ गोगािले, विनायकराि जाधि-पाटील, सिानांि 
चव्हाण, डॉ. सरेुर् खाडे, श्री. राजन साळिी, ॲड. लक्ष्मण पिार, सिचश्री. राजेर् 
क्षीरसागर, हवरभाऊ जािळे, चांद्रविप नरके, सधुाकर भालेराि, सत्सयवजत पाटील-
सरुडकर, डॉ. पांकज भोयर, डॉ. सवुजत वमणचेकर, सिचश्री सांजय सािकारे, सांजय 
वर्रसाट, सरेुर् भोळे, योगेर् घोलप, राजेंद्र नजरधने, अवमत घोडा, ॲड. वभमराि धोंडे, 
सिचश्री िैभि नाईक, उिेससग पाडिी, उिय सामांत, डॉ. आवर्र्ष िेर्मखु, ॲड. गौतम 
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चाबकुस् िार, सिचश्री. वकतीकुमार भाांगवडया, मनोहर भोईर, तान्हाजी मटुकुळे, रुपेर् 
म्हाते्र, बाळासाहेब मरुकुटे, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री वड. मल्लीकाजुचन रेड्डी, 
सांविपान भमुरे, कृष्ट्णा गजबे, डॉ. िेिराि होळी, डॉ. सांजय कुटे, सिचश्री सांजय केळकर, 
सिचश्रीमती सीमा वहरे, स्नेहलता कोल्हे, श्री हवरर्ष सपपळे, डॉ. तरु्षार राठोड, सिचश्री महेर् 
लाांडगे, मोहन फड, अमल महावडक, अतलु सािे, वि.स.स य ंच  म.वि.स. वियम २९३ 
अन्िये प्रस्त ि :- 
         
         "राज्ाा  विदर्भ, मराठिाडा ि पग्श्र्चम माारा्ट्र ा  ल कार्चिाच्ाा अपूिभ अालेल्ाा 
प्रकल्पांिा पुरेाा विध  उपलब्ध करिे, अिुशेर्षां र्भ  प्रकल्प, झुडप  जंर्लांमुळे अडलेले 
प्रकल्प काााग्न्ि  करण्ााााठ  पाािरिदृ्टाा अालेले अडार दरू करिे, रू्ांपादि ि 
पुििभािाच्ाा कामार्च  र्   िाढिूि प्रकल्पग्रस् ांरे्च पवरपूिभ पुििभाि करण्ााकवर ा कालबध्द 
कााभक्रम राबवििे, जलवि रि ि लार्के्षत्र विकाा अं र्भ  प्रत्ाेक कार्चि माामंडळा  स्ि ंत्र 
ांत्रिा विमाि करिे, माारा्ट्र  कृ्िा खोरे विकाा माामंडळां र्भ  करािाार्च  कामे, कृ्िा 
खोऱ्ाा ूि मराठिाडााााठ  २८ ट एमा  पाि  वमळण्ााााठ   पाऊल उर्चलण्ाार्च  र्रज, 
वपण्ाारे्च पाि , औद्योवर्क ि कृर्ष  िापरारे्च पाि  ाांरे्च विाोजि करिे, कालव्ााऐिज  पाईप 
लाईििे कार्चि करिे, ािभ प्रकल्पांिा ाुधावर  प्रशााक ा मान्ा ा घेिे, कालव्ाार्च  ि उपाा 
कार्चि ाोजिांर्च  कामे करुि शे कऱ्ाांिा जलाक्षम करिे, उपाा कार्चि ाेाजिेिर 
ाौरऊजापंप बावििे, लार्के्षत्राबााेर ाोिार  पाण्ाार्च  र्चोर  रोखिे, र्ोदािर  ि  ाप  खोरे 
जलविाोजि आराखडा  ाार करिे, िैिरं्र्ा ि िळरं्र्ा जोड प्रकल्प ि कन्ााि-िधा 
बोर्द्याद्वारे िद जोड प्रकल्पार्चा  ा ड िे अभ्ााा करुि ाा प्रकल्प काााग्न्ि  करिे, 
पेिटाकळ , खडकपूिा, वजर्ाि ि र्ोा खुदभ इ. प्रकल्प पूिभ करण्ााबाब  कालबध्द कााभक्रम 
आखिे, राज्ाा  ल बाु ांश पाझर  लाि ाि १९७२  े १९८० च्ाा दु् काळादरम्ााि  ाार 
केलेले अाल्ाािे त्ाार्च  कार्चि क्षम ा  पााूि पुिबांधि  करण्ाार्च  आिश्ाक ा, 
वशिकाल ि बारि, पााविवार, र्चौकोि  विवार अशा प्रार्च ि जलस्त्रो ांरे्च ज ि ि ांिधभि 
करण्ाार्च  आिश्ाक ा, कार्ोल  वजल्ााा  ल पूिा िद िर ल उच्र्च पा ळ  बंधाऱ्ााााठ  ि 
ज्ाा प्रकल्पांिा पाि  उपलब्ध ा प्रमािपत्र वमळालेले आाे त्ाा प्रकल्पांााठ  प्रशााक ा 
मान्ा ा देऊि काम ाुरु करण्ाार्च  आिश्ाक ा, जलाुक्  वशिार ाोजिा अवधक र्  िे 
काााग्न्ि  करण्ाार्च  आिश्ाक ा, राज्ाा  ल जलदर्  िे पूिभ ाोिाऱ्ाा प्रकल्पांर्चा पं प्रधाि 
कार्चि प्रकल्प ाोजिे  ामािेश केला अािे, ाि २००८ मध्ाे कजभमाफ  ि झालेल्ाा 
शे कऱ्ाांर्च  कजभमाफ  करण्ाार्चा ि द ड लाखांपां रे्च कजभ माफ करण्ााााठ  ावम   र्ठ   
करण्ााबाब  शाािािे केलेल्ाा घोर्षिेच्ाा अिुरं्षर्ािे  ाेर्च आवदिाा  ििजवमिींरे्च ािभ दािे 
६ मवान्ाां  विकाल  काढण्ााच्ाा अिुरं्षर्ािे शाािािे करािाार्च  कााभिाा  ि उपाााोजिा 
विर्चारा  घेण्ाा  ााि .'' 

 

 

िहा : (र्ुक्रिार, विनाांक २३ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
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  सिचश्री. अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप 
िळसे-पाटील, र्वर्काांत सर्िे, विजय िडेट्टीिार, वजतेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात, 
जयित्त क्षीरसागर, अब ु आझमी, अब्िलु सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा. विरेंद्र जगताप, 
सिचश्री. हसन मशु्रीफ, सवुनल केिार, सांिीप नाईक, गोपालिास अग्रिाल, डॉ. सवतर् 
पाटील, सिचश्री. मो. आरीफ नसीम खान, राजेर् टोपे, अवमत िेर्मखु, विलीप सोपल, 
वड. एस. अवहरे, राणाजगवजतससह पाटील, ॲड. यर्ोमती ठाकूर, सिचश्री. बबनिराि 
सर्िे, मधकुरराि चव्हाण, राहुल मोटे, डी. पी. सािांत, मकरांि जाधि-पाटील, कावलिास 
कोळांबकर, सरेुर् लाड, बसिराज पाटील, वर्िेंद्रवसह भोसले, िसांतराि चव्हाण, ित्तात्रय 
भरणे, अवमन पटेल, बाळासाहेब पाटील, ॲड. के.सी.पाडिी, सिचश्री. कुणाल पाटील, 
सांग्राम जगताप, कावर्राम पािरा, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री. हर्षचिधचन सपकाळ, 
हनमुांत डोळस, अिधतू तटकरे, वनतेर् राणे, विजय भाांबळे, िैभि वपचड, अमर काळे, 
पाांडुरांग बरोरा, अवमत झनक, विपक चव्हाण, रणवजत काांबळे, सिचश्रीमती समुन पाटील, 
अवमता चव्हाण, श्री. प्रविप जाधि-नाईक, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री. रे्ख आवसफ रे्ख 
रर्ीि, राहुल जगताप, श्रीमती वनमचला गावित, श्री. अस्लम रे्ख, प्रा. िर्षा गायकिाड, 
सिचश्री. सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, त्र्यांबकराि वभसे, कु. प्रवणती सर्िे, सिचश्री. 
वसध्िाराम म्हेते्र, भारत भालके, जयकुमार गोरे, पांकज भजुबळ, वि.स.स य ंच  म.वि.स. 
वियम २९३ अन्िये प्रस्त ि :-          

        
        "राज्ाा  ल उद्योर्ाला र्चालिा वमळूि उद्योर्ार्च  र्रर्राट व्ााि   ाेर्च शार  ि ग्राम ि 
र्ार्ा  ल अल्पवशवक्ष , ाुवशवक्ष  लोकांिा रोजर्ार उपलब्ध व्ाािा ाा उदे्दशािे शाािािे ाि 
१९६४ मध्ाे उद्योर् ांर्चालिालाार्च  स्र्ापिा करिे, माारा्ट्र  कारखािा कामर्ार अवधविाम, 
१९४८ िुाार विविध उद्योर्ामध्ाे राज्ाा  ल उमेदिारांिा िोकर  वमळण्ााााठ  ि त्ाांरे्च िे ि 
र्ते्त, रजा ि इ र ाुविधांबाब च्ाा  र ूद  करिे, अवलकडच्ाा काळा  झालेल्ाा  ांवत्रक 
 ाेर्च ांर्िक ा वशक्षि पध्द  मुळे टाळेबंद , कारखािा वदिाळखोर   काढिे, कारखान्ाारे्च 
स्र्लां र आद  कारिामुळे कामर्ार कपा  करण्ाार्च  कारखािदारांर्च  प्रिृत्त , राज्ाा  ल 
अंर्ििाड  ाेविका मद ि ा ि आशा ाई म्ािूि काम करिाऱ्ाा मवाला कमभर्चाऱ्ाांि  
आपल्ाा प्रलंवब  मार्ण्ााााठ  केलेला बेमुद  ांप, शाािािे ाा मार्ण्ााबाब  ााािुरू्  िे 
विर्चार करण्ाारे्च आश्िााि देऊि देख ल त्ााप्रमािे अद्याप कााभिाा  ि करिे, राज्ाा  ल 
वशक्षकांि  ि कवि्ठ मााविद्यालाा  ल वशक्षकांि  केलेला बेमुद  ांप, शााक ा 
कमभर्चाऱ्ाांि  ाा िा िे ि आाोर् ि वििृत्त र्च  िाोमाादा िाढविण्ााबाब  पुकारलेला ांप, 
एा. ट . माामंडळाच्ाा कमभर्चाऱ्ाांि  िे ििाढ ि इ र मार्ण्ाांााठ  केलेला ांप, शाािाच्ाा 
विविध विर्ार्ा  ल अ  े ड श्रेि   ल अवधकार  ि कमभर्चाऱ्ाांर्च  जिळजिळ २ लाख पदे 
वरक्  अा ांिा ांर्िक करि, आऊट ाोवांर् ि विशेर्षज्ञ ाा िािाखाल  ३० टक्के ााप्रमािे 
जिळजिळ ५.५० लाख पदे रद्द करण्ाार्चा वििभा शाािािे घेिे, एक कडे उद्योर्धंदा 
िाढविण्ााबाब र्च  घोर्षिा करुि रत्िावर्र  वजल्ााा  ाोऊ घा लेल्ाा िािार औग््िक 
प्रकल्पार्च  घोर्षिा करुि लरे्र्च ादर प्रकल्प बंद करण्ाार्च  घोर्षिा करिे, कामर्ार खा े ि 
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अवधकाऱ्ाांिर शाािार्चा िाढ ा दबाि, मार्ाड  मंडळे मोड   काढूि  ेरे् एक माामंडळ 
िेमण्ाारे्च शाािारे्च धोरि, त्ााविरुध्द कामर्ारांर्चा विरोध, शाािाच्ाा प्रत्ाेक विर्ार्ा  
ाेिावििृत्त झालेल्ाा अवधकाऱ्ाांिा एक रकम  िे ि करार पध्द  िे िोकऱ्ाा देिे, िविि र्र   
ि करिे, पवरिाम  ाुवशवक्ष  बेरोजर्ारांर्च  ांख्ाा िाढिे, माारा्ट्र ाला एक िंबररे्च राज्ा 
करण्ााच्ाा अट्टााााापोट  मेक इि इंवडााच्ाा िािाखाल  मेक इि माारा्ट्र , स्टाटभ अप, 
अमृ वाट , स्माटभ वाट , ामृध्द  माामार्भ ाााारखे खर्षर्चक प्रकल्प काााग्न्ि  करण्ाार्चा 
केलेला अट्टाााा, माारा्ट्र  िं. १, मॅग्िेट क माारा्ट्र  अशा केिळ प्रवाध्द ााठ  केलेल्ाा ादर 
प्रकल्पामुळे राज्ाा  ३८.८३ लाख िोकऱ्ाा, ५० लाख  रुि- रुिींिा कौशल्ा प्रवशक्षि देिे, 
मॅग्िेट क माारा्ट्र ामधूि ३६ लाख ७७ ाजार िोकऱ्ाा उपलब्ध ाो  ल अाे वदशारू्ल करिारे 
आश्िााि  रुिांिा देिे, कें द्र ा कामर्ार मंत्रालाािे िुकत्ाार्च केलेल्ाा ािेक्षिािुाार 
कारखािदार च्ाा के्षत्रा  ५४ ाजार कंत्राट  ि ७२ ाजार ांर्ाम  िोकऱ्ाांिर आलेले रं्डां र, 
माारा्ट्र  खाजर्  ाुरक्षा रक्षक (िोकर रे्च विामि ि कल्ााि) ाोजिा, २००२ मध्ाे कामर्ार 
धोरिाविरुध्द ाुधारिा करण्ााा ाुरक्षा रक्षक ांघटिांि  केलेला विरोध, शाािािे 
आ  ाा पिे वििभा घे ल्ााा ाुरक्षा रक्षक ांघटिांकडूि   व्र आंदोलि करण्ाार्चा वदलेला 
इशारा, कामर्ार आाुक् ालाा  उपााुक्  िा  त्ाम दजार्च  अिेक पदे वरक्  अाल्ाािे 
कामाच्ाा वठकाि  मवाला कमभर्चाऱ्ाांर्च  िवर्ठांकडूि ाोिार  छळििूक ि अत्ाार्चाराला 
आळा घालण्ााााठ  करािाार्च  उपाााोजिा, राज्ाा  आजघड ला ाुवशवक्ष  बेरोजर्ार 
 रुिांर्च  ६० लाखापां  पोार्चलेल  ांख्ाा, त्ाापैक  केिळ १ टक्का बेरोजर्ार  रुिांिा 
रोजर्ार उपलब्ध करुि वदले जा  अािे, माारा्ट्र  लोकाेिा आाोर्ािे मध्ा ंर  ामाल 
(कुल ) ाा पदाााठ  इात्ता ४ र्  अश  शैक्षविक पात्र ा अा ािाा  ाा पदाााठ  उच्र्च 
विद्याविरू्वर्ष  ाुवशवक्ष  बेरोजर्ारांरे्च २४२४ इ के आलेले अजभ, उच्र्चवशक्षि घेऊिा  िोकर  
वमळ  िाल्ाािे ामाज विघा क कृत्ा करिाऱ्ाा टोळाांमध्ाे ााम ल ाोण्ााकडे  रुिांर्चा 
िाढ  अालेला कल, मंुबई  ल कामर्ार न्ाााालाा  ८१४२ पेक्षा जास्  खटले प्रलंवब  
अाूि त्ाापैक  १२२ खटले  र रे्ल्ाा दाा िर्षापााूि वििभााअर्ाि  प्रलंवब  अािे, राज्ाा  
राज्ास् रािर कामर्ारांांदर्ा  अालेल्ाा ७ कााद्यांर्च  अंमलबजािि  पवरिामकारक करुि 
कामर्ारांिा न्ााा ि देण्ाारे्च आडमुठे धोरि शाािािे अिलंवबिे, शाािाच्ाा उद्योर् ि 
कामर्ार विर्ार्ामध्ाे परस्पर ामन्िा िािे ा  बाब विर्चारा  घे ा शाािािे ाा प्रकरि  
 ा ड िे करािाार्च  उपाााोजिा.'' 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
वदिांक : २३ मार्चभ, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधाि ावर्चि, 

 माारा्ट्र  विधािार्ा. 
 


