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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक २७ माचच, २०१८ 

 
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 

 
 

 

 

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

 
 

   (सोमिार, विनांक २६ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेली परंत,ु पढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमांक १) 
 
 

  (१) श्री. राजेर् क्षीरसागर, वि.स.स तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
िैद्यकीय वर्क्षण मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-     
 

      "कोल्हापूर येथील प्राईम रुग्णालयाकडून रुग्णाांचे आर्थथक शोषण तसेच रुग्णाांच्या 
मृत्यु प्रकरणी रुग्णालयातील डॉ.कौस्तुभ वाईकर याांच्या ववरोधात पाच ते सहा रुग्णाांनी 
विल्हा पोवलस प्रमुख, कोल्हापूर याांचेकडे तक्रार केल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०१८ मध्ये 
वनदशशनास येणे, डॉ.कौस्तुभ वाईकर याांचेकडे डी.एन.बी. न्युरो पदवी नसताांना न्युरो 
शस्त्रवक्रया करून रुग्णाांचा मृत्यु झाल्याप्रकरणी मेवडकल वनग्ग्लिन्स व प्रोफेशन 
वमसकन्डक्ट या खाली गुन्हा दाखल करून त्याांची पदवी रद्द करण्याची केलेली मागणी, 
याप्रकरणी आरोग्य अवधकारी, कोल्हापूर महानगरपावलका याांना अवधष्ठाता कोल्हापूर 
याांनी चौकशी करण्याचे वदलेले आदेश, आरोग्य अवधकारी, कोल्हापूर महानगरपावलका 
याांनी डॉ.कौस्तुभ वाईकर याांनी कोल्हापूर महानगरपावलकेअांतगशत न्युरो सिशन अशी 
बनावट नोंदणी केल्याप्रकरणी मेवडकल वनग्ग्लिन्स व प्रोफशन वमसकन्डक्ट या खाली 
कारवाई करण्याचा अवधष्ठाता, कोल्हापूर याांना अहवाल सादर करणे, अवधष्ठाता, 
कोल्हापूर याांनी विल्हा पोवलस प्रमुख, कोल्हापूर याांना हा अहवाल सादर करुनही त्याांनी 
कोणतीच कारवाई न करणे, तसेच वडूि (वि.सातारा) येथील चारुवशला रुग्णालयातील 
डॉ.वववेकानांद माने हे ऑरथो वडप्लोमा असताांना व त्याांना शस्त्रवक्रया करण्याचे अवधकार 
नसताांनाही चुकीच्या पद्धतीने उपचार केल्याप्रकरणी रचना देशमुख, शवशकला गुरव, 
रािेश सुतार या रुग्णाांनी त्याांच्याववरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे, राज्यातील पदवी नसलेल्या 
डॉक्टराांची चौकशी करून त्याांचेववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने करावयाची 
कायशवाही व प्रवतवक्रया." 
 

  (२) सिचश्री. अतलु भातखळकर, मंगेर् कुडाळकर, प्रकार् फातपेकर, संजय पोतनीस, 
सवुनल राऊत, तकुाराम काते, र्ांताराम मोरे, डॉ. सवुजत वमणचेकर, श्री. सवुनल 
शर्िे, अॅड. भीमराि धोंडे, श्री. संतोष िानिे, वि.स.स.तातडीच्या ि सािचजवनक 
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महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-     
 
      "मुांबई मधील िवळपास ३००० सहकारी गृहवनमाण सांस्थाांनी शासकीय शुल्क भरला 
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वनदशशनास येणे, त्यानुसार, मुांबई उपनगर विल्याच्या 
विल्हावधकाऱयाांनी याबाबतच्या नोटीस सहकारी गृहवनमाण सांस्थाना पाठववल्या असणे, 
तसेच यामध्ये वनबांधक कायालयाला देखील विल्हावधकारी कायालयाकडून गृहवनमाण 
सांस्थाांचे कागदपत्र नोंदणी करत असताना B१ भूखांड असे नमूद असल्यावशवाय त्याांना 
कोणत्याही प्रकारचे नाहरकत प्रमाणपत्र देऊ नये असे पवरपत्रक वदले असणे, त्यामध्ये 
सांस्थाांच्या पदावधकाऱयाांनी सदवनकेचे हस्ताांतरण, भाडेतत्वावर देणे अथवा गहाण 
ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची ना हरकत प्रमाणपते्र देऊ नये असेही आदेश वदले असणे, 
विल्हावधकारी भूखांडामध्ये "ब" मधून "अ" मध्ये बदल करण्याबाबत योग्य ते वनणशय झाले 
नसल्याने याबाबतची प्रकरणे प्रलांवबत असणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायशवाही व 
प्रवतवक्रया." 
 

  (३) सिचश्री. त्र्यंबकराि वभसे, अवमत िेर्मखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, बबनराि शर्िे, 
विलीप सोपल, बसिराज पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे सािचजवनक बांधकाम मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-     
 
      "टेंभुणी – कुडशवाडी - बाशी - लातूर येथील रा.मा. क्र.१४५ वर मोठ्या प्रमाणात 
अविड वाहनाची वाहतूक होत असल्याने रस्त्याची झालेली दरूवस्था, शासनाने रस्ते 
खडे्डमुक्त करण्याची घोषणा करुनही रस्त्याांच्या दरूवस्थेमुळे मोठ्या प्रमाणात होत असलेले 
अपघात, सदर रस्त्याांच्या दरुुस्तीकडे शासनाचे होत असलेले दलुशक्ष, पवरणामी 
नागवरकाांमध्ये पसरलेला असांतोष, टेंभूणी – कुडुशवाडी – बाशी – लातूर या रस्त्याची 
तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायशवाही व प्रवतवक्रया." 
 

  (४) सिचश्री. संजय किम, अब ूआझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-     
 

      "परेल (मुांबई) येथील ८ गृहवनमाण सांस्थाना एकत्र करुन झोपडपट्टी पुनवशसनचा 
प्रस्ताव प्रावधकरणाकडे दाखल करण्यात येणे, ववकासक मे. ओमकार डेवलपसश याांनी  सन 
२०१२-१३ साली पुनवशवसत इमारती बाांधून पूणश केल्या असणे, प्रस्तावात नमूद इतर सवश 
सहकारी सांस्थेच्या  सभासदाांना घरे देण्यात येणे मात्र वभमनगर सहकारी गृहवनमाण 
सांस्थेच्या  सभासदाांना पुनवशवसत इमारतीमध्ये घरे न वदल्याचे माहे िानेवारी, २०१८  मध्ये 
वनदशशनास येणे, प्रस्तावात नमूद सवश सांस्थाना घरे वदल्यावशवाय ववकासकाने खुल्या 
बािारातील ववक्रीच्या इमारतीचे बाांधकाम पूणश करुन त्याांची बेकायदेशीरपणे ववक्री करणे, 
वभमनगर वस्ती धोकादायक व उांच टेकडीवर वसलेली असुन तेथे पावसाळ्यात िमीन 



 

27-Mar-18    09:11 

3 

खचण्याचा धोका असणे, चाांगल्या घराच्या अपेके्षने  वभमनगरमधील  सभासदाांनी या 
प्रस्तावात सावमल होणे, मात्र अद्यापही ५  वषे होऊनही त्याांना ताबा न वमळणे, त्याांची मे. 
ओमकार डेवलपसश कडून होत असलेली फसवणूक,  याप्रकरणी मे. ओमकार डेवलपसश 
च्या अध्यक्ष व पदावधका-याांवर कारवाई करुन झोपडीधारकाांना घराांचा ताबा त्ववरत 
देण्याबाबत मुांबई एसआरए सांघषश सवमतीने लोकप्रवतवनधी व शासनास वनवेदन वदलेले 
असणे, वभमनगरमधील ३४५ सभासद व त्याांची कुटूांबे  याांना घरे देण्याची असलेली 
आवश्यकता व ववकासकावर शासनाने करावयाची कारवाई व प्रवतवक्रया." 

 
  (५) श्री. बच्च ू कडू, डॉ. अवनल बोंडे, सिचश्री. वर्रीष चौधरी, विनायकराि जाधि-

पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसंपिा मंत्र्याचे 
लक्ष िेधतील :-     
 

      "वासणी, बोडी नाला व रािुरा  प्रकल्पाांना (ता. अचलपूर, वि. अमरावती) तातडीने 
सुधावरत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे शासनाने आदेश देवूनही सुधावरत प्रशासकीय मान्यता 
न वमळाल्याने खरेदी ववक्रीचे ठप्प झालेले व्यवहार, वासणी प्रकल्पातील बोरगाव दोरी, 
बोरगाव पेठ, आवण बोरगाव तळणी या गावाांचे मागील ८ वषांपासून पुनवशसन न झाल्याने 
गावातील शेतकरी शासनाच्या अनेक योिनाांपासून वांवचत राहणे, वासणी प्रकल्पातील १३ 
भूधारकाांचे बाांधकाम मुल्याांकन रक्कम न वमळणे, रािुरा प्रकल्पाचे ५० टक्केच्यावर काम 
होवून सुद्धा सुधावरत प्रशासकीय मान्यता अभावी थाांबलेले काम, पूणा, सापन, चांद्रभागा, 
चारगड, मध्यम ससचन प्रकल्पाचे काम मागील १० वषापूवी पूणश होवूनही प्रस्ताववत ससचन 
न होता अत्यांत कमी ससचन होणे, कालव्याच्या पाटचाऱयाची पाईप लाईनची कामे अपूणश 
असणे, सापन प्रकल्पाचे काम ९ वषापूवी पूणश होऊनही ६१३४ हेक्टर पैकी केवळ ४३० 
हेक्टर ससचन होणे, पूणा मध्यम प्रकल्पाअांतगशत बेलोरा, गणोिा योिनेचा शासनाने आदेश 
वदल्यावरही सुधावरत प्रशासकीय मान्यता न देणे, त्यामुळे शेतकऱयाांची २००० हेक्टर िमीन 
ससचनाच्या लाभापासून वांवचत राहणे, शासनाचे वदनाांक २४ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या 
रािपत्रानुसार बागायत िवमनीस िास्त दर देण्याबाबत तरतूद असतानाही िवमनींचे वाढीव 
दर न वमळणे, प्रकल्प पूणश होऊनही ससचनाचे प्रमाण न वाढल्याने तोट्याची शेती आवण 
त्यातून किशबािारीपणामुळे आलेल्या नैराश्यातून राज्यातील ववववध भागात शेतकऱयाांच्या 
लक्षणीय आत्महत्या यामुळे शेतकऱयाांमध्ये पसरलेला असांतोष, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायशवाही व प्रवतवक्रया." 

    
 
 

 

 
(सकाळी ११.०० िाजता) 
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एक  : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री : (क) महाराष्र राज्य मावहती आयोगाचा वदनाांक १ 
िानेवारी ते ३१ वडसेंबर, २०१६ या कालावधीतील 
अकरावा वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्र मेरो रेल्वे महामांडळ मयावदत, नागपूर 
याांचा सन २०१६-२०१७ या वषाचा वार्थषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) मुांबई मेरो रेल्वे महामांडळ मयावदत याांचा सन 
२०१६-२०१७ या वषाचा वार्थषक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) ग्रामविकास, मवहला 
ि बाल विकास मंत्री 

: (क) सन २०१५-१६ चा महाराष्रातील पांचायती राि 
सांस्थाांच्या लेखयाांवरील पांचेचाळीसावा लेखापरीक्षा 
पुनर्थवलोकन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) मवहला आर्थथक ववकास महामांडळ याांचा सन 
२०१४-२०१५ या वषाचा चाळीसावा वार्थषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) जलसंपिा मंत्री :  महाराष्र िलसांपत्ती वनयमन प्रावधकरण, मुांबई 
याांचा सन २०१६-२०१७ या वषाचा वार्थषक लेखा 
अहवाल आवण त्यावरील भारताचे वनयांत्रक व 
महालेखापरीक्षक याांचा अलग लेखापरीक्षा 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) ऊजा मंत्री :  महाराष्र राज्य ववद्युत ववतरण कां पनी मयावदत याांचा 
सन २०१६-२०१७ या वषाचा बारावा वार्थषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (५) सामावजक न्याय 
मंत्री 

:  महात्मा फुले मागासवगश ववकास महामांडळ 
मयावदत, मुांबई याांचा सन २०१४-२०१५ व २०१५-
२०१६ या वषांचा वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
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तीन :        सवशश्री राधाकृष्ण ववखे-पाटील, अवित पवार, पृथ्वीराि चव्हाण, गणपतराव देशमुख, 
ियांत पाटील, वविय वडेट्टीवार, श्रीमती अवमता चव्हाण, श्री. शवशकाांत सशदे, प्रा. ववरेंद्र 
िगताप, सवशश्री वड. पी. सावांत, प्रवदप िाधव-नाईक, नरहरी वझरवाळ, ियकुमार गोरे, पाांडुरांग 
बरोरा, सांवदप नाईक, वितेंद्र आव्हाड, प्रा. वषा गायकवाड, सवशश्री. भास्कर िाधव, मो. आवरफ 
नसीम खान, सुवनल केदार, डॉ. सवतश पाटील, सवशश्री अवमन पटेल, वड. एस. अवहरे, रािेश 
टोपे, दत्तात्रय भरणे, हनुमांत डोळस, हषशवधशन सपकाळ, अमर काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती 
सशदे, सवशश्री शेख आवसफ शेख रवशद, अस्लम शेख, डॉ. मधुसूदन कें दे्र, श्री. राहुल िगताप, 
श्रीमती सांध्यादेवी देसाई-कुपेकर, सवशश्री राणािगवितससह पाटील, पांकि भुिबळ, सांिय 
कदम, वव.स.स. याांनी भारतीय सांववधानाच्या अनुच्छेद १७९ व म.वव.स. वनयम ११ अन्वये 
वदलेला पुढील प्रस्ताव माांडण्यास परवानगी देणे. 
        "महाराष्र ववधानसभेचे, मा. अध्यक्ष याांना अध्यक्ष पदावरुन दरू करण्यात यावे." 
 

चार : लोकलेखा सवमतीचा सिवतसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

 

पाच : सािचजवनक उपक्रम सवमतीचा सोळािा अहिाल ि सतरािा अनपुालन अहिाल 
सभागहृास सािर करणे. 
 

सहा : विधानसभा आश्िासन सवमतीचा आठिा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

 

सात : अनसुवूचत जमाती कल्याण सवमतीचा सहािा अहिाल सािर करणे. 
 

आठ : मवहला ि बालकांचे हक्क आवण कल्याण सवमतीचा सातिा अहिाल सभागहृास सािर 
करणे. 
 

नऊ : सभागहृाच्या अिमानाबदल ल ्श्री.चंरकाकांत गुडेिार, तत्तकालीन आयकु्त, अमरािती 
महानगरपावलका, अमरािती यांना सभागहृाच्या न्यायासनासमोर बोलािनू समज िेणे.् 
 

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

 

 

 

 

 
 
 

अकरा : र्ासकीय विधेयके : 
 

 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथच :- 
 

   (१) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २८ – महाराष्ट्र मोटार िाहन 
कर (सधुारणा) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 



 

27-Mar-18    09:11 

6 

   (२) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेिकांची) 
विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८. 
 

   (३) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३० – वसगारेट आवण इतर 
तंबाख ू उत्तपािने (जावहरातीस प्रवतबंध आवण व्यापार ि िावणज्य व्यवहार 
आणि उत्पादन, परुवठा व णवतरि याांचे णवणनयमन) (महाराष्ट्र सधुारणा) 
विधेयक, २०१८. 
 

   (४) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीिारांच्या 
(वित्तीय संस्थांमधील) वहतसंबंधाचे संरक्षण (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (५) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, 
हातभट्टीिाले, औषवधरकाव्यविषयक गनु्हेगार, धोकािायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरिाना प्रिर्चन करणाऱ्या व्यक्ती (व्व्हडीओ पायरेट्स), 
िाळू तस्कर आवण अत्तयािश्यक िस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, 
यांच्या विघातक कृत्तयांना आळा घालण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ब) विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 

 
 

   (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १४ – महाराष्ट्र जलसंधारण 
महामंडळ (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम रे्ख, कुणाल 
पाटील, िसंतराि चव्हाण, त्र्यंबकराि वभसे, डी.पी.सािंत, अवमन पटेल, 
रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, संग्राम थोपटे, अमर काळे, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्र िलसांधारण 
महामांडळ (सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफच  पंवडतरे्ट 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्र िलसांधारण 
महामांडळ (सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या 
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आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्र िलसांधारण 
महामांडळ (सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अवमत झनक, संग्राम 
थोपटे, हषचिधचन सपकाळ, जयकुमार गोरे, प्रा.विरेंरका जगताप, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्र िलसांधारण 
महामांडळ (सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (क) विचार पढेु सरुु, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 

 

    सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष उत्तपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ड) विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 

 

  (१) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १८ – मुंबई महानगरपावलका 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक १८ – मुांबई महानगरपावलका 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफच  पंवडतरे्ट 
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पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक १८ – मुांबई महानगरपावलका 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २६ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक २६ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक २६ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
४२ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक २६ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. जयकुमार गोरे, 
हषचिधचन सपकाळ, राहुल बोंरेका, अवमत झनक, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
प्रा.विरेंरका जगताप, श्री.कुणाल पाटील,  वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक २६ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २७ – छत्रपती वर्िाजी महाराज 

विद्यापीठ, पनिेल, विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक २७ – छत्रपती वशवािी 
महाराि ववद्यापीठ, पनवेल, ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक २७ – छत्रपती वशवािी 
महाराि ववद्यापीठ, पनवेल, ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक २७ – छत्रपती वशवािी 
महाराि ववद्यापीठ, पनवेल, ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. जयकुमार गोरे, 
हषचिधचन सपकाळ, राहुल बोंरेका, अवमत झनक, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
प्रा.विरेंरका जगताप, श्री.कुणाल पाटील,  वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाांक २७ – छत्रपती वशवािी 
महाराि ववद्यापीठ, पनवेल, ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे." 
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   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेिकांची) 

विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८. 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (५)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, 

हातभट्टीिाले, औषवधरकाव्यविषयक गनु्हेगार, धोकािायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरिाना प्रिर्चन करणाऱ्या व्यक्ती (व्व्हडीओ पायरेट्स), 
िाळू तस्कर आवण अत्तयािश्यक िस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, 
यांच्या विघातक कृत्तयांना आळा घालण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (६)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीिारांच्या 

(वित्तीय संस्थांमधील) वहतसंबंधाचे संरक्षण (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (७)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २८ – महाराष्ट्र मोटार िाहन 

कर (सधुारणा) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (८)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३० – वसगारेट आवण इतर 

तंबाख ू उत्तपािने (जावहरातीस प्रवतबंध आवण व्यापार ि िावणज्य व्यवहार 
आणि उत्पादन, परुवठा व णवतरि याांचे णवणनयमन) (महाराष्ट्र सधुारणा) 
विधेयक, २०१८. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

बारा : (सोमिार, विनांक २६ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
  
 

  सववश्री. राधाकृष्ि णवखे-पाटील, अणित पवार, पथृ्वीराि चव्हाि, णदलीप वळसे-
पाटील, गणपतराि िेर्मखु, जयंत पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
र्वर्कांत शर्िे, प्रा. विरेंरका जगताप,  सिचश्री ियदत्त क्षीरसागर, वजतेंरका आव्हाड,  
प्रा. िषा 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, 
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राहुल मोटे, डी. पी. सािंत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, राजेर् टोपे, ित्तात्रय 
भरणे, वनतेर् राणे, बाळासाहेब पाटील, िसंतराि चव्हाण, रणवजत कांबळे, डॉ. संतोष 
टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनमंुत डोळस, कावर्राम 
पािरा, हषचिधचन सपकाळ, विजय भांबळे, राहुल बोंरेका, िैभि वपचड, सभुाष उफच  
पंवडतरे्ठ पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता 
चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहेब कांबळे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमचला गावित, 
सिचश्री अस्लम रे्ख, त्र्यंबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, भारत भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, 
पांडुरंग बरोरा, कावलिास कोळंबकर, राहुल जगताप, नरहरी वझरिाळ, अवमत िेर्मखु, 
प्रविप जाधि-नाईक, धैयचर्ील पाटील, श्रीमती समुन पाटील, णव.स.स. याांचा म.णव.स. 
णनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव : (मंत्र्यांचे उत्तर) 
 

         "राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था वनयांत्रणाबाहेर गेल्यामुळे गुन्हेगाराांना कायद्याचा व 
पोवलसाांचाही धाक नसणे, पोवलसाांवर वारांवार होणारे हल्ले, मोकाट सुटलेले सायबर गुन्हेगार, 
आर्थथक अडचणीमुळे पोवलसाांच्या घराचा प्रश्न अधाांतरी असणे, उपनगरीय गाड्ाांमध्ये मवहला 
प्रवाशाांवर होणारे हल्ले व ववनयभांगाचे वाढते प्रमाण, पेरोल चोरीचे आधुवनक तांत्र, पोलीस 
दलातच मवहला पोवलसाांवर त्याांच्या ववरष्ठाांकडून होणारे अत्याचार,  उच्चभू्र वगात अांमली 
पदाथांचा वाढता वापर, लोकप्रवतवनधींच्या पत्राांना उत्तर अथवा मावहती अवधकार 
कायदयानुसारही  मावहती न वमळणे, त्यातून सामान्याांची होणारी उपेक्षा तसेच मावहती अवधकार 
कायशकत्यांवर पोवलसाांचे हल्ले व मावहती देण्यास नकार, अनवधकृतपणे राज्यात सुरु असलेल्या 
सुरक्षा एिन्सीि, अल्पवयीन मुली व मुले याांच्यावर होणाऱया अत्याचारात झालेली वाढ, 
दरोड्ाचे वाढते प्रमाण, वारांवार होणाऱया घरफोडी, रस्त्यावरील वाहन अपघाताांचे वाढते 
प्रमाण, त्यात होणारी विवीत व ववत्तहानी, िातपांचायतीचा वाढता प्रभाव, भीमा-
कोरेगावसारखया घटनाांमुळे दवलताांमध्ये वनमाण झालेली दहशत व भीतीचे वातावरण, प्रादेवशक 
पवरवहन अवधकाऱयाांच्या मनमानी कारभारामुळे िागेवर बसूनच वाहने प्रमावणत करण्यात येणे, 
वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात होणारी कोंडी, वनयम डावलून वाहनयोग्यता प्रमाणपत्राचे ववतरण, 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर (अनुसूवचत िाती/िमाती) उद्योगासाठी ववशेष सामूवहक 
प्रोत्साहन भत्ता योिनेची प्रभावी अांमलबिावणी न होणे, वारांवार तोट्यात चालणारे एस.टी. 
महामांडळ, मोडकळीस आलेल्या बसेस, पवरणामी प्रवाशाांची सुरवक्षतता धोक्यात येणे, 
अनावश्यक बुलेट रेन व हायपरलुप सारखया वदवास्वप्नाांनी िनतेला घातलेली भुरळ, सागरी 
सुरक्षा व्यवस्थेकडे झालेले दलुशक्ष, सागरी आयुक्तालयाची प्रलांवबत मागणी, कोकणातील 
बांदराांचा ववकास करण्याकडे झालेले दलुशक्ष, पवरणामी कोकणवासीय िनतेत शासनाप्रती 
वनमाण झालेला असांतोष, राज्यात आयोवित केलेल्या मॅग्नेवटक महाराष्र पवरषदेच्या 
माध्यमातून १२ लाख १० हिार ४६४ कोटी रुपये गुांतवणुकीचे ४ हिार १०६ सामांिस्य करार 
झाले असल्याचा शासनामाफश त करण्यात आलेला दावा, तथावप, प्रत्यक्षात हे सवश  करार म्हणिे 
वदखाऊपणा असल्याचे वनदशशनास येणे, "मेक इन इांवडया" च्या धतीवर महाराष्रात स्थापन 
करण्यात आलेली "मेक इन महाराष्र" पवरषद, तथावप, राज्यात गुांतवणूक वाढण्याऐविी 
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उद्योिकाांनी आपली गुांतवणूक काढून घेणे, यावरुन मेक इन महाराष्र ते मॅग्नेवटक महाराष्र हा 
एक प्रकारे आभास वनमाण केला असल्याचे वनदशशनास येणे, महाराष्रात सन २०२५ पयंत एक 
लाख कोटी डॉलरची अथशव्यवस्था बनववण्याचे स्वप्नवचत्र शासन बघत असताना 
कारखानदारीकडे दलुशक्ष झाल्याची खांत मसहद्रा अँड मसहद्राच्या व्यवस्थापकाांनी व्यक्त करणे, 
ववववध प्रकारच्या िाचक अटींमुळे राज्यातील उद्योग बांद पडून बेरोिगाराांच्या सांखयेत झालेली 
वाढ." 
 

 

तेरा : (सोमिार, विनांक २६ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

  सिचश्री रं्भरुाज िेसाई, प्रर्ांत बंब, डॉ. संजय रायमलुकर, डॉ. अवनल बोंडे, सिचश्री. 
राजाभाऊ िाजे, राजेंरका पाटणी, डॉ. र्वर्कांत खेडेकर, सिचश्री. बाबरुाि पाचणे, 
वर्िाजीराि नाईक, डॉ. जयप्रकार् मुंिडा, सिचश्री सरेुर् हाळिणकर, प्रकार् आवबटकर, 
संतोष िानिे, अवनल बाबर, वर्िाजीराि कर्डडले, उल्हास पाटील, सधुाकर िेर्मखु, 
सभुाष साबणे, उन्मेर् पाटील, ज्ञानराज चौगलुे, रणधीर सािरकर, वकर्ोर पाटील, 
श्रीमती िेियानी फरांिे, प्रा. चंरकाकांत सोनािणे, प्रा. मेधा कुलकणी, श्री. हषचिधचन 
जाधि, ॲड. राहुल कुल, सिचश्री. सरेुर् धानोरकर, समीर कुणािार, अवनल किम, डॉ. 
सवुनल िेर्मखु, सिचश्री. र्ांताराम मोरे, रमेर् बुंविले, सभुाष भोईर, अवनल गोटे, सरेुर् 
गोरे, प्रा. संवगता ठोंबरे, सिचश्री विजय औटी, चरण िाघमारे, नारायण पाटील, डॉ. 
विजयकुमार गािीत, सिचश्री. भरतरे्ठ गोगािले, विनायकराि जाधि-पाटील, सिानंि 
चव्हाण, डॉ. सरेुर् खाडे, श्री. राजन साळिी, ॲड. लक्ष्मण पिार, सिचश्री. राजेर् 
क्षीरसागर, हवरभाऊ जािळे, चंरकाविप नरके, सधुाकर भालेराि, सत्तयवजत पाटील-
सरुडकर, डॉ. पंकज भोयर, डॉ. सवुजत वमणचेकर, सिचश्री संजय सािकारे, संजय 
वर्रसाट, सरेुर् भोळे, योगेर् घोलप, राजेंरका नजरधने, अवमत घोडा, ॲड. वभमराि धोंडे, 
सिचश्री िैभि नाईक, उिेशसग पाडिी, उिय सामंत, डॉ. आवर्ष िेर्मखु, ॲड. गौतम 
चाबकुस् िार, सिचश्री. वकतीकुमार भांगवडया, मनोहर भोईर, तान्हाजी मटुकुळे, रुपेर् 
म्हाते्र, बाळासाहेब मरुकुटे, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री वड. मल्लीकाजुचन रेड्डी, 
संविपान भमुरे, कृष्ट्णा गजबे, डॉ. िेिराि होळी, डॉ. संजय कुटे, सिचश्री संजय केळकर, 
सिचश्रीमती सीमा वहरे, स्नेहलता कोल्हे, श्री हवरष शपपळे, डॉ. तषुार राठोड, सिचश्री महेर् 
लांडगे, मोहन फड, अमल महावडक, अतलु सािे, णव.स.स याांचा म.णव.स. णनयम २९३ 
अन्वये प्रस्ताव :- 
         
         "राज्यात ववदभश, मराठवाडा व पग्श्चम महाराष्रातील ससचनाच्या अपूणश असलेल्या 
प्रकल्पाांना पुरेसा वनधी उपलब्ध करणे, अनुशेषाांतगशत प्रकल्प, झुडपी िांगलाांमुळे अडलेले 
प्रकल्प कायाग्न्वत करण्यासाठी पयावरणदृष्टया असलेले अडसर दरू करणे, भूसांपादन व 
पुनवशसनाच्या कामाची गती वाढवून प्रकल्पग्रस्ताांचे पवरपूणश पुनवशसन करण्याकवरता कालबध्द 
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कायशक्रम राबववणे, िलववतरण व लाभके्षत्र ववकास अांतगशत प्रत्येक ससचन महामांडळात स्वतांत्र 
यांत्रणा वनमाण करणे, महाराष्र कृष्णा खोरे ववकास महामांडळाांतगशत करावयाची कामे, कृष्णा 
खोऱयातून मराठवाडयासाठी २८ टीएमसी पाणी वमळण्यासाठी  पाऊल उचलण्याची गरि, 
वपण्याचे पाणी, औद्योवगक व कृषी वापराचे पाणी याांचे वनयोिन करणे, कालव्याऐविी पाईप 
लाईनने ससचन करणे, सवश प्रकल्पाांना सुधावरत प्रशासकीय मान्यता घेणे, कालव्याची व उपसा 
ससचन योिनाांची कामे करुन शेतकऱयाांना िलसक्षम करणे, उपसा ससचन येािनेवर 
सौरऊिापांप बसववणे, लाभके्षत्राबाहेर होणारी पाण्याची चोरी रोखणे, गोदावरी व तापी खोरे 
िलवनयोिन आराखडा तयार करणे, वैनगांगा व नळगांगा िोड प्रकल्प व कन्हान-वधा 
बोगद्याद्वारे नदीिोड प्रकल्पाचा तातडीने अभ्यास करुन हा प्रकल्प कायाग्न्वत करणे, 
पेणटाकळी, खडकपूणा, विगाव व गोसीखुदश इ. प्रकल्प पूणश करण्याबाबत कालबध्द कायशक्रम 
आखणे, राज्यातील बहुताांश पाझर तलाव सन १९७२ ते १९८० च्या दषु्काळादरम्यान तयार 
केलेले असल्याने त्याची ससचन क्षमता तपासून पुनबांधणी करण्याची आवश्यकता, 
वशवकालीन बारव, पायवववहर, चौकोनी वववहर अशा प्राचीन िलस्त्रोताांचे ितन व सांवधशन 
करण्याची आवश्यकता, सहगोली विल्हयातील पूणा नदीवरील उच्च पातळी बांधाऱयासाठी व 
ज्या प्रकल्पाांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र वमळालेले आहे त्या प्रकल्पाांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता देऊन काम सुरु करण्याची आवश्यकता, िलयुक्त वशवार योिना अवधक गतीने 
कायाग्न्वत करण्याची आवश्यकता, राज्यातील िलदगतीने पूणश होणाऱया प्रकल्पाांचा पांतप्रधान 
ससचन प्रकल्प योिनेत समावेश केला असणे, सन २००८ मध्ये किशमाफी न झालेल्या 
शेतकऱयाांची किशमाफी करण्याचा व दीड लाखाांपयंतचे किश माफ करण्यासाठी सवमती गठीत 
करण्याबाबत शासनाने केलेल्या घोषणेच्या अनुषांगाने तसेच आवदवासी वनिवमनींचे सवश दावे 
६ मवहन्याांत वनकाली काढण्याच्या अनुषांगाने शासनाने करावयाची कायशवाही व उपाययोिना 
ववचारात घेण्यात यावी.'' 
 

 

 

 

 

 

चौिा : (सोमिार, विनांक २६ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 
 
 
 
 

  सिचश्री. अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयंत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप 
िळसे-पाटील, र्वर्कांत शर्िे, विजय िडेट्टीिार, वजतेंरका आव्हाड, बाळासाहेब थोरात, 
जयित्त क्षीरसागर, अब ु आझमी, अब्िलु सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा. विरेंरका जगताप, 
सिचश्री. हसन मशु्रीफ, सवुनल केिार, संिीप नाईक, गोपालिास अग्रिाल, डॉ. सवतर् 
पाटील, सिचश्री. मो. आरीफ नसीम खान, राजेर् टोपे, अवमत िेर्मखु, विलीप सोपल, 
वड. एस. अवहरे, राणाजगवजतशसह पाटील, ॲड. यर्ोमती ठाकूर, सिचश्री. बबनिराि 
शर्िे, मधकुरराि चव्हाण, राहुल मोटे, डी. पी. सािंत, मकरंि जाधि-पाटील, कावलिास 
कोळंबकर, सरेुर् लाड, बसिराज पाटील, वर्िेंरकावसह भोसले, िसंतराि चव्हाण, ित्तात्रय 
भरणे, अवमन पटेल, बाळासाहेब पाटील, ॲड. के.सी.पाडिी, सिचश्री. कुणाल पाटील, 
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संग्राम जगताप, कावर्राम पािरा, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री. हषचिधचन सपकाळ, 
हनमंुत डोळस, अिधतू तटकरे, वनतेर् राणे, विजय भांबळे, िैभि वपचड, अमर काळे, 
पांडुरंग बरोरा, अवमत झनक, विपक चव्हाण, रणवजत कांबळे, सिचश्रीमती समुन पाटील, 
अवमता चव्हाण, श्री. प्रविप जाधि-नाईक, डॉ. संतोष टारफे, सिचश्री. रे्ख आवसफ रे्ख 
रर्ीि, राहुल जगताप, श्रीमती वनमचला गावित, श्री. अस्लम रे्ख, प्रा. िषा गायकिाड, 
सिचश्री. संग्राम थोपटे, भाऊसाहेब कांबळे, त्र्यंबकराि वभसे, कु. प्रवणती शर्िे, सिचश्री. 
वसध्िाराम म्हेते्र, भारत भालके, जयकुमार गोरे, पंकज भजुबळ, णव.स.स याांचा म.णव.स. 
णनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव :-                  

        "राज्यातील उद्योगाला चालना वमळून उद्योगाची भरभराट व्हावी तसेच शहरी व ग्रामीण 
भागातील अल्पवशवक्षत, सुवशवक्षत लोकाांना रोिगार उपलब्ध व्हावा या उदे्दशाने शासनाने सन 
१९६४ मध्ये उद्योग सांचालनालयाची स्थापना करणे, महाराष्र कारखाना कामगार अवधवनयम, 
१९४८ नुसार ववववध उद्योगामध्ये राज्यातील उमेदवाराांना नोकरी वमळण्यासाठी व त्याांचे वेतन 
भते्त, रिा व इतर सुववधाांबाबतच्या तरतूदी करणे, अवलकडच्या काळात झालेल्या ताांवत्रक 
तसेच सांगणकीय वशक्षण पध्दतीमुळे टाळेबांदी, कारखाना वदवाळखोरीत काढणे, कारखान्याचे 
स्थलाांतर आदी कारणामुळे कामगार कपात करण्याची कारखानदाराांची प्रवृत्ती, राज्यातील 
अांगणवाडी सेववका मदतनीस व आशाताई म्हणून काम करणाऱया मवहला कमशचाऱयाांनी 
आपल्या प्रलांवबत मागण्यासाठी केलेला बेमुदत सांप, शासनाने या मागण्याबाबत सहानुभूतीने 
ववचार करण्याचे आश्वासन देऊन देखील त्याप्रमाणे अद्याप कायशवाही न करणे, राज्यातील 
वशक्षकाांनी व कवनष्ठ महाववद्यालयातील वशक्षकाांनी केलेला बेमुदत सांप, शासकीय 
कमशचाऱयाांनी सातवा वेतन आयोग व वनवृत्तीची वयोमयादा वाढववण्याबाबत पुकारलेला सांप, 
एस. टी. महामांडळाच्या कमशचाऱयाांनी वेतनवाढ व इतर मागण्याांसाठी केलेला सांप, शासनाच्या 
ववववध ववभागातील अ ते ड श्रेणीतील अवधकारी व कमशचाऱयाांची िवळिवळ २ लाख पदे 
वरक्त असताांना सांगणकीकरण, आऊट सोवसंग व ववशेषज्ञ या नावाखाली ३० टक्के याप्रमाणे 
िवळिवळ ५.५० लाख पदे रद्द करण्याचा वनणशय शासनाने घेणे, एकीकडे उद्योगधांदा 
वाढववण्याबाबतची घोषणा करुन रत्नावगरी विल्हयात होऊ घातलेल्या नाणार औग्ष्णक 
प्रकल्पाची घोषणा करुन लगेच सदर प्रकल्प बांद करण्याची घोषणा करणे, कामगार खाते व 
अवधकाऱयाांवर शासनाचा वाढता दबाव, माथाडी मांडळे मोडीत काढून तेथे एक महामांडळ 
नेमण्याचे शासनाचे धोरण, त्याववरुध्द कामगाराांचा ववरोध, शासनाच्या प्रत्येक ववभागात 
सेवावनवृत्त झालेल्या अवधकाऱयाांना एक रकमी वेतन करार पध्दतीने नोकऱया देणे, नववन भरती 
न करणे, पवरणामी सुवशवक्षत बेरोिगाराांची सांखया वाढणे, महाराष्राला एक नांबरचे राज्य 
करण्याच्या अट्टाहासापोटी मेक इन इांवडयाच्या नावाखाली मेक इन महाराष्र, स्टाटश अप, 
अमृतवसटी, स्माटश वसटी, समृध्दी महामागश यासारखे खर्थचक प्रकल्प कायाग्न्वत करण्याचा 
केलेला अट्टाहास, महाराष्र नां. १, मॅग्नेटीक महाराष्र अशा केवळ प्रवसध्दीसाठी केलेल्या सदर 
प्रकल्पामुळे राज्यात ३८.८३ लाख नोकऱया, ५० लाख तरुण-तरुणींना कौशल्य प्रवशक्षण देणे, 
मॅग्नेटीक महाराष्रामधून ३६ लाख ७७ हिार नोकऱया उपलब्ध होतील असे वदशाभूल करणारे 
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आश्वासन तरुणाांना देणे, कें द्रीय कामगार मांत्रालयाने नुकत्याच केलेल्या सवेक्षणानुसार 
कारखानदारीच्या के्षत्रात ५४ हिार कां त्राटी व ७२ हिार हांगामी नोकऱयाांवर आलेले गांडाांतर, 
महाराष्र खािगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे वनयमन व कल्याण) योिना, २००२ मध्ये कामगार 
धोरणाववरुध्द सुधारणा करण्यास सुरक्षा रक्षक सांघटनाांनी केलेला ववरोध, शासनाने 
आततायीपणे वनणशय घेतल्यास सुरक्षा रक्षक सांघटनाांकडून तीव्र आांदोलन करण्याचा वदलेला 
इशारा, कामगार आयुक्तालयात उपायुक्त वा तत्सम दिाची अनेक पदे वरक्त असल्याने 
कामाच्या वठकाणी मवहला कमशचाऱयाांची ववरष्ठाांकडून होणारी छळवणूक व अत्याचाराला 
आळा घालण्यासाठी करावयाची उपाययोिना, राज्यात आिघडीला सुवशवक्षत बेरोिगार 
तरुणाांची ६० लाखापयंत पोहचलेली सांखया, त्यापैकी केवळ १ टक्का बेरोिगार तरुणाांना 
रोिगार उपलब्ध करुन वदले िात असणे, महाराष्र लोकसेवा आयोगाने मध्यतांरी हमाल 
(कुली) या पदासाठी इयत्ता ४ थी अशी शैक्षवणक पात्रता असतानाही या पदासाठी उच्च 
ववद्याववभूवषत सुवशवक्षत बेरोिगाराांचे २४२४ इतके आलेले अिश, उच्चवशक्षण घेऊनही नोकरी 
वमळत नसल्याने समाि ववघातक कृत्य करणाऱया टोळ्याांमध्ये सामील होण्याकडे तरुणाांचा 
वाढत असलेला कल, मुांबईतील कामगार न्यायालयात ८१४२ पेक्षा िास्त खटले प्रलांवबत 
असून त्यापैकी १२२ खटले तर गेल्या दहा वषापासून वनणशयाअभावी प्रलांवबत असणे, राज्यात 
राज्यस्तरावर कामगाराांसांदभात असलेल्या ७ कायद्याांची अांमलबिावणी पवरणामकारक करुन 
कामगाराांना न्याय न देण्याचे आडमुठे धोरण शासनाने अवलांवबणे, शासनाच्या उद्योग व 
कामगार ववभागामध्ये परस्पर समन्वय नसणे ही बाब ववचारात घेता शासनाने या प्रकरणी 
तातडीने करावयाची उपाययोिना.'' 
 

पंधरा : अांणतम आठवडा प्रस्ताव :- 
 

  सिचश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप िळसे-पाटील, 
गणपतराि िेर्मखु, जयंत पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, र्वर्कांत 
शर्िे, प्रा.विरेंरका जगताप, सिचश्री जयित्त क्षीरसागर, वजतेंरका आव्हाड, प्रा.िषा गायकिाड, 
सिचश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, अब ुआझमी, मो. आरीफ 
नसीम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, ॲड यर्ोमती ठाकूर, 
डॉ. सतीर् पाटील, सिचश्री अवमन पटेल, डी.एस.अवहरे, राहुल मोटे, डी.पी.सािंत, हसन 
मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वर्िेंरकाशसह भोसले, राजेर् टोपे, ित्तात्रय भरणे, वनतेर् राणे, 
बाळासाहेब पाटील, िसंतराि चव्हाण, संग्राम थोपटे, रणवजत कांबळे, डॉ.संतोष टारफे, 
श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनमंुत डोळस, कार्ीराम पािरा, जे. 
पी. गावित, हषचिधचन सपकाळ, विजय भांबळे, राहुल बोंरेका, िैभि वपचड, सभुाष उफच  
पंवडतरे्ठ पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, कु.प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, 
सिचश्री भाऊसाहेब कांबळे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमचला गािीत, सिचश्री 
अस्लम रे्ख, त्र्यंबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, भारत भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, पांडुरंग 
बरोरा, कावलिास कोळंबकर, संग्राम जगताप, संजय किम, सरेुर् लाड, विपक चव्हाण, 
श्रीमती समुन पाटील, श्री. पंकज भजुबळ, वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये 
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प्रस्ताि : 
 
      " राज्यातील शेतकरी किशबािारीपणासह ववववध नैसर्थगक आपत्तीमुळे सांकटात असताना 
शेतमालाचे पडलेले भाव, त्यामुळे शेतकरी पूणशपणे उध्वस्त होण्याची आलेली वेळ, राज्यात तूर 
खरेदी-ववक्रीत झालेला घोटाळा, राज्यातील ववववध ववभागाांच्या प्रकल्पाांसाठी करण्यात आलेले 
भूसांपादन, समृध्दी महामागाला योग्य मोबदला न वमळाल्याने शेतकऱयाांमध्ये वनमाण झालेली 
वनराशेची भावना, चुकीच्या मुल्याांकनाच्या आधारे कोटयवधीचा मोबदला वमळवून देणारी 
टोळी कायशरत असल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटना, खांडणीचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे 
सक्तीच्या रिेवर पाठववल्यानांतर वनवृत्त झालेल्या एमएसआरडीसीच्या व्यवस्थापकीय 
सांचालकाांची चौकशी अहवाल येण्यापूवीच पुनर्थनयुक्ती करुन भ्रष्टाचाराला घातलेले खतपाणी, 
राज्यातील नागपूर, पुणे, सपपरी-सचचवड, ठाणे, कल्याण-डोंवबवली इ. महानगरपावलका, 
नगरपावलका व नगरपांचातीमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार, मुांबई महानगरपावलकेच्या रस्ते व 
नाले सफाईच्या सांदभातील गैरकारभाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येऊनही या प्रकरणी 
कोणतीच कारवाई न होणे, एमएमआरडीएचा प्रादेवशक आराखडा अांवतमत: मांिूर करताना 
वसई-ववरार भागातील सवात िास्त हरकती व सूचना येऊनही त्या ववचारात न घेता 
भ्रष्टाचाराचा अवलांब करुन टाकलेली आरक्षणे, तसेच वववशष्ट हेतूने काांदळवनाांसांबांधीच्या 
आरक्षणात केलेले बदल, सोलापूर महानगरपावलकेने हरकत घेऊनही आरवक्षत िागेवर केलेले 
अनवधकृत बाांधकाम, खाडीचे पाणी वपण्यायोग्य करण्यासाठी सुरु केलेल्या प्रकल्पात झालेला 
भ्रष्टाचार, ठाणे पवरसरात समूह ववकास योिना घोवषत करुनही त्याची प्रभावीपणे 
अांमलबिावणी होण्यात रािकीय हस्तके्षपामुळे वनमाण होत असलेले अडथळे, मीरा-भाईांदर 
महापावलकेत वभवांडी तसेच ठाणे पवरसरातील महसूल व महानगरपावलका अवधकाऱयाांच्या 
भ्रष्ट कारभारामुळे मोठया प्रमाणावर अनवधकृतपणे उभारलेली रासायवनक तसेच इतर गोदामे 
व त्याांना वारांवार लागणाऱया आगींमुळे होणारी विवीत व ववत्तहानी, गोदामामुळे नेहमीच 
होणारी वाहतुकीची कोंडी, पुरेशा वनधी अभावी ववदभश, मराठवाडा व उवशवरत महाराष्रातील 
रखडलेले ससचन प्रकल्प, कालव्याांची दरूवस्था, प्रकल्पग्रस्ताांचे रखडलेले पुनवशसन, ववववध 
स्थावनक स्वराज्य सांस्थाांतील सफाई कामगाराांच्या समस्याांकडे झालेले अक्षम्य दलुशक्ष, 
सीआरझेडमुळे ७२० वक.मी.च्या कोकण वकनाऱयावरील धूपप्रवतबांधक बांधारे व 
खारिवमनीसांदभात गेल्या ४ वषात कोणत्याही उपाययोिना न केल्यामुळे फूटणारे बांधारे व 
शेतीचे होणारे नुकसान, पवरणामी कोकणवासीय िनतेत पसरलेला तीव्र असांतोष, याबाबत 
करावयाची कायशवाही ववचारात घेण्यात यावी." 

 

 
 
 

सोळा : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
 

   

   (मंगळिार, विनांक  २० माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेल्या तथावप, पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा तास चचेच्या सचूना) 
(क्रमांक १ ते ५) 
 

  (१) श्री. सत्तयजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स. 
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      "पन्हाळा ि र्ाहुिाडी (वज.कोल्हापरू) तालकु्यांतील प्राथवमक र्ाळांच्या 
इमारतींच्या िरुुस्तीबाबत" या ववषयावरील श्री. सत्यिीत पाटील-सरुडकर व इतर, 
वव.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ९२११९ ला वदनाांक ११ ऑगस्ट, २०१७ रोिी 
वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपग्स्थत करतील. 
 
 

  (२) श्री. मनोहर भोईर, वि.स.स. 
 

      "रायगड वजल्यातील भोम आवण टाकीगाि िरम्यानच्या भागातील बांधबंविस्ती 
फुटल्याने भात रे्तीचे झालेले नकुसान" या ववषयावरील श्री. मनोहर भोईर, वव.स.स 
याांचा वदनाांक २२ वडसेंबर, २०१७ रोिी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या 
अताराांवकत प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांक ३७५ मधील प्रश्न क्रमाांक ७५५९८ ला वदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपग्स्थत करतील. 
 
 

  (३) श्री. सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. 
 

      "मध्य िैतरणा जलविद्यतु प्रकल्पास मंजरूी िेण्याबाबत् या ववषयावरील ॲड.  
आवशष शेलार व इतर वव.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ९५३५६ ला वदनाांक १४ 
वडसेंबर, २०१७ रोिी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपग्स्थत करतील. 
 

  (४) श्री. संजय सािकारे, वि.स.स. 
 

      "मुंबई महानगरपावलकेच्या भखंूडािर पनुर्डिकास आवण इमारत बांधकाम 
प्रकल्पांकवरता िेय असलेले प्रीवमयम विकासकांनी थकविल्याबाबत् या ववषयावरील 
श्री. नरेंद्र मेहता व इतर वव.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ९५५६३ ला वदनाांक १२ 
वडसेंबर, २०१७ रोिी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपग्स्थत करतील. 
 

  (५) श्री. सरेुर् गोरे, वि.स.स. 
 
      "चाकण (ता.खेड, वज.पणेु) येथील औद्योवगक के्षत्रामध्ये कामगारांसाठी सोई-
सवुिधा परुविण्याबाबत् या ववषयावरील श्री. सुरेश गोरे, वव.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न 
क्रमाांक ११४९०० ला वदनाांक १५ माचश, २०१८ रोिी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-
तास चचा उपग्स्थत करतील.  
 

   (सोमिार, विनांक  २६ माचच, २०१८ रोजीच्या बलॅटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या अधा- 
तास चचेच्या सचूना) (क्रमांक ६ ि ७) 
 

  (६) श्री. प्रकार् आवबटकर, वि.स.स. 
 

      "कोल्हापरू वजल्यातील बॉक्साईट उत्तखननाने राधानगरी अभयारण्याचे 
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अव्स्तत्ति धोक्यात आल्याबाबत् या ववषयावरील श्री. रािेश क्षीरसागर व इतर वव.स.स 
याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ११२१८८ ला वदनाांक ८ माचश, २०१८ रोिी वदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपग्स्थत करतील.  
 

  (७) श्री. अर्ोक पाटील, वि.स.स. 
 

      "मुंबईतील कांजरूमागच येथील वसनेविस्टा स्टुवडओला लागलेल्या आगीत एका 
व्यक्तीचा झालेला मतृ्तयू्  या ववषयावरील श्री. अशोक पाटील व इतर वव.स.स याांचा 
ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक १०७८६४ ला वदनाांक २७ फेबु्रवारी, २०१८ रोिी वदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपग्स्थत करतील.  

    
 
 
 
 

 

 
 
 

विधान भिन, 
मुांबई, 
वदनाांक : २६ माचश, २०१८ 

डॉ. अनंत कळसे, 
प्रधान सवचव, 

 महाराष्र ववधानसभा. 
 


