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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक २८ माचच, २०१८ 

 
(सकाळी ०९.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 

 
 

 

 

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

 
 

   (विनाांक २६ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्चविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ि २) 
 

  (१) सिचश्री. सांग्राम थोपटे, अवमन 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 महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मित ि 
पनुिचसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
  

        "पुणे जिल्हयातील भाटघर, वीर व मुळशी धरणाांतर्गत पुणगत: व  अांशत: पुनवगजित 
र्ावाांना नार्री िुजवधा पुरजवण्यािाठी जवभार्ीय आयुक्त, पुणे याांनी जनधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या प्रस्तावाि अद्यापही शािनाने मान्यता न देणे, भाटघर प्रकल्पाांतर्गत पुनवगजित 
र्ावाांना पोहोच रस्ते, स्मशानभूमी, बि थाांबे, प्रिाधन र्ृहे, ग्रामपांचायत इमारत इत्यादी 
नार्री िुजवधाांिाठी िन २०१३-१४ या कालावधीत कोटयवधीचा जनधी शािनाने उपलब्ध 
करुन जदलेला अिताांनाही प्रशािनाच्या जदरांर्ाईमुळे हा जनधी अखर्चचत राजहल्यामुळे येथील 
नार्री िुजवधाांची अपूणग अिलेली कामे, या प्रकल्पाांतर्गत माळवाडी-हणगि-भुतोंडे या 
रस्त्यािाठी रु. ९ कोटी ६९ लाखाचा प्रस्ताव प्रलांजबत अिल्यामुळे िदर रस्ता वाहतुकीि 
अत्यांत धोकादायक झाल्यामुळे येथील प्रकल्पािाठी घरे, िजमनी देऊन जवस्थाजपत झालेल्या 
बाजधताांना अनेक रै्रिोयीचा िामना करावा लार्णे, प्रकल्पबाजधताांना उवगजरत नार्री 
िुजवधा उपलब्ध करुन देण्यािाठी रु.१२९ कोटींच्या जनधीचा प्रस्ताव र्त दोन वर्षापािून 
मांिूरीअभावी शािनाकडे प्रलांजबत अिणे, त्याचप्रमाणे वीर प्रकल्पाांतर्गत २३ र्ावाांिाठी 
५१ कोटी रुपये रक्कमेच्या नार्री िुजवधाांच्या कामाचा प्रस्तावही शािनस्तरावर प्रलांजबत 
अिणे, या प्रकल्पाांतर्गत िारोळा-न्हावी-र्ुणांद या नवजनर्चमती झालेल्या राज्यमार्ािाठी रु. 
५ कोटी ५१ लाखाचा जनधी अद्यापही उपलब्ध करुन न देणे, भाटघर, वीर व मुळशी येथील 
नार्री िुजवधाांची कामे जनधी अभावी प्रलांजबत अिल्यामुळे नार्जरकाांमध्ये पिरलेला 
अिांतोर्ष, त्यामुळे िन १९७६ पूवीच्या प्रकल्पातील पुनवगजित र्ावाांना नार्री िुजवधा 
पुरजवण्यािाठी जनधी उपलब्ध करुन देऊन प्रलांजबत कामे तातडीने पुणग करण्यािाठी 
शािनाने करावयाची कायगवाही व उपाययोिना." 
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  (२) अॅड. राहुल कुल, श्री. ित्तात्रय भरणे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 

महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

      "पुणे जिल्यातील दौंड तालुक्यातील भामा आिखेड प्रकल्पािाठी शािनाने िजमनी 
िांपादन करणे, प्रकल्पाचे काम पूणग होत अितानाच प्रकल्पाच्या लाभके्षत्रामधून दौंड 
तालुक्यातील र्ावाांना वर्ळून पुणे शहराच्या जपण्याच्या पाण्यािाठी िदर पाणी आरजक्षत 
करण्याचा शािनाने घेतलेला जनणगय, महाराष्ट्र िलिांपत्ती जनयमन प्राजधकरणाने पुणे 
महानर्रपाजलकेचा पाणी वापर ८.५ टीएमिी पयंत मयाजदत ठेवण्याचा जदलेला जनणगय, पुणे 
महानर्र पाजलकेकडे प्रत्यक्षात ११.५ टीएमिी पाणी वापराचा शािनाचा परवाना अिल्याने 
भामा आिखेडच्या पाण्याची आवश्यकता निणे ककवा कायदेशीरजरत्या िदर पाणी 
आरजक्षत करणे शक्य निणे, मा.लोकप्रजतजनधी याांनी दौंड तालुक्यातील र्ावे वर्ळू नये 
यािाठी वाांरवार मार्णी करुनही कोणतीच कायगवाही न होणे, भामा आिखेड प्रकल्पािाठी 
िांपाजदत केलेल्या काही िजमनींचे र्ुांिवणी प्रकल्पग्रस्ताांिाठी बेकायेशीरपणे वाटप 
करणाऱ्या अजधकाऱ्याांवर कोणतीही कारवाई न होणे, िदर वाटप रद्द करण्यािाठी 
शािनस्तरावर २ वेळा बैठका घेऊनही कुठलाही जनणगय न होणे, त्यामुळे िलिांपदा 
जवभार्ाने दौंड तालुक्यातील र्ावे भामा आिखेड प्रकल्पातुन वर्ळण्याचा जनणगय रद्द 
करणे, र्ुांिवणी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्ताांना वाटप केलेल्या िजमनींचे वाटप रद्द करून 
बेकायदेशीरजरत्या वाटप करणाऱ्या अजधकाऱ्याांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता, 
याबाबत शािनाने करावयाची कायगवाही व प्रजतजिया." 
 

   (विनाांक २७ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्चविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक ३ ि ४) 
 

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

      "कोल्हापूर येथील प्राईम रुग्णालयाकडून रुग्णाांचे आर्चथक शोर्षण तिेच रुग्णाांच्या 
मृत्यु प्रकरणी रुग्णालयातील डॉ.कौस्तुभ वाईकर याांच्या जवरोधात पाच ते िहा रुग्णाांनी 
जिल्हा पोजलि प्रमुख, कोल्हापूर याांचेकडे तिार केल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०१८ मध्ये 
जनदशगनाि येणे, डॉ.कौस्तुभ वाईकर याांचेकडे डी.एन.बी. न्युरो पदवी निताांना न्युरो 
शस्त्रजिया करून रुग्णाांचा मृत्यु झाल्याप्रकरणी मेजडकल जनग्ग्लिन्ि व प्रोफेशन 
जमिकन्डक्ट या खाली र्ुन्हा दाखल करून त्याांची पदवी रद्द करण्याची केलेली मार्णी, 
याप्रकरणी आरोग्य अजधकारी, कोल्हापूर महानर्रपाजलका याांना अजधष्ट्ठाता कोल्हापूर 
याांनी चौकशी करण्याचे जदलेले आदेश, आरोग्य अजधकारी, कोल्हापूर महानर्रपाजलका 
याांनी डॉ.कौस्तुभ वाईकर याांनी कोल्हापूर महानर्रपाजलकेअांतर्गत न्युरो ििगन अशी 
बनावट नोंदणी केल्याप्रकरणी मेजडकल जनग्ग्लिन्ि व प्रोफशन जमिकन्डक्ट या खाली 
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कारवाई करण्याचा अजधष्ट्ठाता, कोल्हापूर याांना अहवाल िादर करणे, अजधष्ट्ठाता, 
कोल्हापूर याांनी जिल्हा पोजलि प्रमुख, कोल्हापूर याांना हा अहवाल िादर करुनही त्याांनी 
कोणतीच कारवाई न करणे, तिेच वडूि (जि.िातारा) येथील चारुजशला रुग्णालयातील 
डॉ.जववेकानांद माने हे ऑरथो जडप्लोमा अिताांना व त्याांना शस्त्रजिया करण्याचे अजधकार 
निताांनाही चुकीच्या पद्धतीने उपचार केल्याप्रकरणी रचना देशमुख, शजशकला र्ुरव, 
रािेश िुतार या रुग्णाांनी त्याांच्याजवरुद्ध दाखल केलेले र्ुन्हे, राज्यातील पदवी निलेल्या 
डॉक्टराांची चौकशी करून त्याांचेजवरुध्द कारवाई करण्याबाबत शािनाने करावयाची 
कायगवाही व प्रजतजिया." 
 

  (४) सिचश्री. त्र्यांबकराि वभसे, अवमत िेर्मखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, बबनराि शर्िे, 
विलीप सोपल, बसिराज पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे सािचजवनक बाांधकाम मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-     
 
      "टेंभुणी – कुडगवाडी - बाशी - लातूर येथील रा.मा. ि.१४५ वर मोठ्या प्रमाणात 
अविड वाहनाची वाहतूक होत अिल्याने रस्त्याची झालेली दरूवस्था, शािनाने रस्ते 
खडे्डमुक्त करण्याची घोर्षणा करुनही रस्त्याांच्या दरूवस्थेमुळे मोठ्या प्रमाणात होत अिलेले 
अपघात, िदर रस्त्याांच्या दरुुस्तीकडे शािनाचे होत अिलेले दलुगक्ष, पजरणामी 
नार्जरकाांमध्ये पिरलेला अिांतोर्ष, टेंभूणी – कुडुगवाडी – बाशी – लातूर या रस्त्याची 
तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत शािनाने करावयाची कायगवाही व प्रजतजिया." 
 

  (५)  श्री. प्रताप सरनाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   

 

       "जमरा भाईांदर शहराची जवकाि योिना शािनाने भार्श: मांिूर केलेली अिणे, कलम 
२६ नुिार प्रस्ताजवत िमीन वापर नकाशा तयार करण्याची कायगवाही महापाजलकेकडे िुरु 
अिणे, िदर प्रारुप जवकाि योिना शािनाि कलम ३० अन्वये अद्याप मांिूरीिाठी िादर 
झालेला निणे, जमरा भाईांदर महानर्रपाजलकेच्या मांिूर जवकाि योिनेमध्ये िावगिजनक 
वापरािाठीची िुमारे १२३ आरक्षणे िीआरझेडने बाजधत होत अिणे, त्यापैकी फक्त ५६ 
आरक्षणे जवकजित करण्यात आलेली अिून उवगजरत आरक्षणे अद्याप जवकजित न 
करण्यात येणे, जमरा भाईांदर महापाजलका के्षत्रातील कािूपाडा, चेना, विोवा, माशाचा 
पाडा, डाचकुळ पाडा, माांडवी पाडा, राईपाडा या पजरिरातील एन.डी.झोन आरजक्षत 
िीआरझेड िारे्वर कच्च्या स्वरुपातील झोपडया, र्ोदाम, जफल्म स्टुजडओ, बेकरी, हॉटेल, 
लेडीि बार यािारखे अनजधकृत उभारण्यात आलेली बाांधकामे, महापाजलकेची कोणतीही 
पूवगपरवानर्ी न घेता भूमाफीयाांनी उभारलेली अिणे, या बाांधकामाांना महापाजलका 
अजधकाऱ्याांच्या िांर्नमताने बेकायदेशीरजरत्या नळ िोडणी, टॅक्ि आकारणी तिेच जवद्युत 
िेवाही पुरजवण्यात येणे, याबाबत स्थाजनक लोकप्रजतजनधींमाफग त िदर अजतिमणे 
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हटजवण्याबाबत वेळोवेळी तिार करुनही प्रशािनाकडून कोणतीही कायगवाही होत निणे, 
या प्रकरणी भ्रष्ट्टाचार जवरोधी पथकामाफग त िखोल चौकशी करुन िांबांजधताांवर फौिदारी 
र्ुन्हे दाखल करण्याची आवश्यकता, याबाबत शािनाने करावयाची कायगवाही व 
प्रजतजिया." 

 
  (६) सिचश्री. हर्षचिधचन सपकाळ, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, प्रा. विरेंद्र 

जगताप, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :- 
              
       "बुलडाणा शहरामध्ये िोई-िुजवधाांचा अिलेला अभाव, शहरात िातत् याने जनमाण 
होणारी कृत्रीम पाणी टांचाई, शहरातील पाणी जवतरण व् यवस् थेबाबत प्रशािनाचा 
हलर्िीपणा, ९५ टक् के शहरवािीयाांना जनयजमत व िुरळीत पाणी पुरवठा न होणे, 
कुचकामी झालेल् या िलवाजहन्या बदलण् याची आवश् यकता, शहरातील रस् त् याांची झालेली 
दरूवस् था, रस् ते बाांधकामािाठी प्राप् त होणा-या जनधीमध् ये होणारी अजनयजमतता, शहरातील 
रस् ते जवकािाचे कोणतेही जनयोिन निणे, पजरणामी वाहतुकीवर होणारा पजरणाम, मार्ील 
१०-१२ वर्षापािून जनधी अभावी रखडलेले नाट्यर्ृहाचे बाांधकाम, नाट्यर्ृह 
बाांधकामािाठीची देयके इतर प्रयोिनािाठी वापरल् याने नाट्यर्ृहाचे बाांधकाम प्रलांजबत 
अिणे, शहरातील अजतिमण हटवुन नर्र पजरर्षदेने अजतिमीत िारे्वरच अस् थाई र्ाळे 
बनवुन र्ाळे जवतरीत करताांना अजतिमण धारकाांची केलेली आर्चथक लुट, अजतिमण 
धारकाांच्या पुनवगिनाचा प्रलांबीत अिलेला प्रश् न, शहराच् या जवस् तारा िोबतच शहरातील 
भािी, धान् य बािाराचा जवस् तार करण् याची आवश् यकता, शहरात मलजनस्िारणाची 
कोणतीही िुजवधा निणे, र्टार व् यवस् थापन निणे, शहरातील कचरा व् यवस् थापनाचा 
जनमाण झालेला प्रश् न, िदर कचरा शहराबाहेर अकिठा पवगत राांरे्त टाकल् याने पयावरणावर 
होणारा दषु्ट् पजरणाम, कचऱ्यामुळे नार्जरकाांच् या िीवीताि जनमाण झालेला धोका, शहरातील 
बाांधकाम परवानर्ी ऑनलाईन देणे आवश् यक अिताांना िुन् याच पध् दतीने परवानर्ी देणे, 
बाांधकाम परवानर्ी देण् यािाठी होत अिलेले आर्चथक रै्रप्रकार, पजरणामी फोफावलेले 
अवैध बाांधकाम, मार्ील १५-१६ जदविाांपािुन शहरातील मुख् य रस् त् यावरील पथजदवे बांद 
अिणे, पजरणामी शहरातील कराचा जनयमीत भरणा करणा-या ९५ टक् के नार्जरकाांमध् ये 
शािनाप्रती जनमाण झालेला अिांतोर्ष, बुलडाणा शहरातील नार्जरकाांच् या िीवनावश् यक 
मुलभूत िोयी-िुजवधा उपलब् ध करून देणे, याबाबत शािनाने करावयाची कायगवाही व 
उपाययोिना."  
 
 

  (७) सिचश्री. अवनल गोटे, सरिार ताराशसह, र्रि सोनािणे, नरेंद्र मेहता, सवुनल केिार, 
अमर काळे, विजय िडेट्टीिार,  राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, अस्लम रे्ख, अॅड. 
यर्ोमती ठाकूर  वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू 
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मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
      
      "नवापूर ते नार्पूर महामार्ाच्या रस्त्यालर्तच्या शािकीय िमीनी भूमाजफयाांनी 
अजधकाऱ्याांच्या िांर्नमताने बनावट दस्तऐवि तयार करुन आपल्या मालकीच्या 
अिल्याचे दशगवून नुकिान भरपाईची केलेली मार्णी, याबाबत शािनाने महिूल 
आयुक्त, नाजशक जवभार् याांनी चौकशी करुन अहवाल िादर करण्याचे जदलेले आदेश, 
महिूल आयुक्त याांनी शािनाि िादर केलेल्या अहवालात  महिूल अजधकाऱ्याांचा 
िहभार् जिध्द होणे, अजधकाऱ्याांनी ७/१२ उताऱ्यावर नाव लावून १३.५० कोटी रुपयाांचे 
मांिूर केलेले जनवाडे, या िवग प्रकरणात शािनाच्या १३५ कोटी रुपयाांचे झालेले नुकिान, 
पजरणामी नार्रीकाांमध्ये पिरलेला अिांतोर्ष, याबाबत शािनाने करावयाची कायगवाही व 
प्रजतजिया." 

 

  (८) डॉ. अवनल बोंडे, सिचश्री. बच्च ू कडू, राजेंद्र पाटणी, प्रभिुास वभलािेकर, रमेर् 
बुांिीले, सिचश्रीमती माधरुी वमसाळ, िेियानी फराांिे, मांिा म्हाते्र, मोवनका राजळे, प्रा. 
सांगीता ठोंबरे, श्रीमती स्नेहलता कोल्हे, प्रा. मेधा कुलकणी, प्रा.डॉ. अर्ोक उईके, 
डॉ. भारती लव्हेकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे राज्य 
उत्तपािन र्लु्क मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

      "अमरावती जिल्यातील वरुड शहराच्या मध्यवस्तीमध्ये देशी दारू जविीची पाच 
दकुाने अिणे, िदर पजरिरात कपडा माकेट, जकराणा बािार, भािीपाला व फळ बािार 
अिणे, महात्मा ज्योजतबा फुले, महात्मा र्ाांधी, छत्रपती जशवािी महाराि याांचे पुतळे अिणे, 
या परीिरातील बािारािाठी िाणाऱ्या मजहला, कॉलेि व शाळेमध्ये िाणाऱ्या मुली याांना 
मद्यपीकडून होणारा त्राि, वारांवार भाांडणे, दहशतीची ग्स्थती जनमाण होणे, मजहलाांची पाचही 
देशी दारू दकुाने मध्यवस्ती मधून हटजवण्याची मार्णी अिणे, दारूची अनुज्ञप्ती बांद 
करण्याकजरता घेण्यात येणाऱ्या जनवडणुकीमध्ये िांपूणग प्रभार्ातील मजहला मतदार 
िांख्येच्या ५०% च्या वर मजहलाांनी आडव्या बाटलीला मतदान करणे आवश्यक अिणे, 
त्यामुळे दारू दकुानदाराला मतदान न करण्याचा मृत, आिारी, प्रभार् िोडून रे्लेल्या व 
अनुपग्स्थत मजहलाांचा लाभ जमळणे, दारू दकुानदाराद्वारे मतदान न करण्याकजरता मजहलाांना 
प्रलोभने व धाक दाखवून मतदानापािून परावृत्त करणे, त्यामुळे झालेल्या मतदानाच्या 
५०% पेक्षा िास्त मजहलाांनी आडव्या बाटलीला म्हणिेच अनुज्ञप्ती बांद करण्याि मतदान 
केल्याि अनुज्ञप्ती रद्द करण्याची मजहलाांची अिलेली मार्णी, महाराष्ट्रातील जवजवध र्ावे, 
शहरामध्ये मध्यवस्तीत अिणारी दारूची दकुाने हटजवण्यामध्ये जकचकट परांतु दारूच्या 
परवानाधारकाला िोयीच्या अिलेल्या जनयमामुळे मजहलाांना होत अिलेल्या त्रािामुळे  
जनमाण झालेला अिांतोर्ष, याबाबत शािनाची प्रजतजिया व उपाययोिना." 
 

  (९) सिचश्री अब् िलु सत्तार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
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महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 

      "राज्यामध्ये िामाजिक न्याय जवभार्ाांतर्गत २३८८ अनुदाजनत वितीर्ृह 
चालजवण्यात येणे, िदर विजतरृ्हाांमध्ये ९९२५२ जवद्याथी अिणे, जदनाांक १६ माचग, १९९८ 
च्या शािन जनणगयान्वये स्वेच्छा िांघटनाांमाफग त मार्ािवर्ीयाांची अनुदाजनत वितीर्ृहे 
चालजवण्यात येत अिणे, िदर विजतरृ्हातील अधीक्षक, स्वयांपाकी, मदतनीि व 
चौकीदार याांना देण्यात येत अिलेले तुटपुांिे मानधन व जवद्यार्थ्यांना अत्यल्प अनुदान, 
त्यामुळे िध्याचा महार्ाईचा काळ लक्षात घेता कमगचाऱ्याांचे मानधन व जवद्यार्थ्यांच्या 
अनुदानात वाढ करण्यात यावी, अशी करण्यात येत अिलेली मार्णी, त्यानुिार िदर 
प्रस्ताव जवत्त जवभार्ाकडे जदनाांक ४ िानेवारी, २०१८ रोिी मान्यतेिाठी िादर करण्यात 
येणे, जवत्त जवभार्ाने विजतरृ्हच बांद करण्याचा जदलेला अजभप्राय, तिेच विजतरृ्ह 
चालजवणाऱ्या स्वेच्छा अनुदानीत िांघटनाांनी िी.एि.आर फां डातून २५ टक्के रक्कमेची 
खािर्ी कां पन्याांकडून मार्णी करुन विजतरृ्ह चालवावे अिाही अनाहुत िल्ला देण्यात 
येणे, त्यामुळे राज्यातील अनुदाजनत विजतर्ृह बांद पडण्याची व मार्ािवर्ीय जवद्यार्थ्यावर 
जशक्षणापािून वांजचत राहण्याची आलेली पाळी, पजरणामी विजतर्ृह कमगचाऱ्याांच्या 
मानधनात व जवद्याथी अनुदानात तातडीने वाढ करण्याची आवश्यकता, याबाबत शािनाने 
करावयाची कायगवाही व प्रजतजिया." 

 
  (१०) सिचश्री. अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, सांिीप नाईक, हसन 

मशु्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, नरहरी वझरिाळ, पाांडुरांग बरोरा, 
िैभि वपचड, वकसन कथोरे, सरेुर् लाड, विपक चव्हाण, श्रीमती समुन पाटील, 
श्री. सांजय केळकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
कामगार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

     “ठाणे जिल्यातील उल्हािनर्र येथील शहाड पजरिरात अिलेल्या िेंच्युरी रेयॉन 
कां पनीमध्ये जदनाांक १६ फेबु्रवारी, २०१८ रोिी जवर्षारी रॅ्िची र्ळती होऊन एका 
कामर्ाराचा मृत्यु तर अनेक कामर्ाराांना झालेली जवर्षबाधा, िदर कां पनीतील कामर्ाराांच्या 
िुरजक्षततेिाठी आवश्यक उपाययोिना केली िात निल्याचे उघडकीि येणे, कमी 
मोबदला देऊन कामर्ाराांकडून अजतजरक्त काम करुन घेण्यात येत अिणे, बाजधत 
कामर्ाराांना िहाय्य करणे, कामर्ाराांच्या िुरके्षिाठी उपाययोिना करणे तिेच कां पनीतील 
रॅ्ि र्ळतीमुळे पजरिरातील नार्री वस्तींमधील रजहवाशाांचेही धोक्यात आलेले आरोग्य, 
िदर प्रकरणी उच्चस्तरीय िखोल चौकशी करुन तातडीने उपाययोिना करण्याची येथील 
लोकप्रजतजनधी, कामर्ार िांघटनाांनी शािन तिेच कामर्ार आयुक्त प्रशािनाकडे जद.१७ 
फेबु्रवारी, २०१८ रोिी तिेच तद्नांतर वारांवार केलेली मार्णी, िदर आवश्यक कायगवाही 
करण्याि होत अिलेली जदरांर्ाई, कां पनीतील कामर्ाराांच्या िुरके्षबरोबरच पजरिरातील 
नार्रीकाांच्याही िुरजक्षततेिांदभात आवश्यक उपाययोिना करण्याची जनताांत आवश्यकता, 
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िदर र्ांभीर प्रकरणी शािनाने तातडीने करावयाची कायगवाही व उपाययोिना.” 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(ब)  लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) सांबांवधत वनिेिने सभागहृासमोर              
ठेिणे :- 

(या लक्षवेधी िूचनाांची िूची िोडपत्राद्वारे वेर्ळी जवतरीत करण्यात येईल.) 
 

 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
 

 

 
 

 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे- 
 

 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 
 

  (ब) ताराांजकत प्रश्नाचे िुधाजरत उत्तर िभार्ृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
 

   उद्योग मांत्री :  जदनाांक १ माचग, २०१८ रोिीच्या ताराांजकत 
प्रश्नोत्तराांच्या यादीतील श्री.अतुल भातखळकर व 
इतर जव.ि.ि. याांच्या "नाणार (ता.रािापूर, 
जि.रत्नाजर्री) येथील ग्रीन जरफायनरी 
प्रकल्पाबाबत" या जवर्षयावरील ताराांजकत प्रश्न 
िमाांक १०४९६१ चे िुधाजरत उत्तर िभार्ृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 
 

  (क) अताराांजकत प्रश्नोत्तराांची यादी िमाांक ३९१ ते ४१८ िभार्ृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  महाराष्ट्र लोक आयुक्त आजण उप लोक आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य याांचे िन २०१० चा १, िन २०१२ चे 
४, िन २०१३ चे ६, िन २०१४ चे ११ आजण िन 
२०१५ चा १ अिे एकूण २३ जवशेर्ष अहवाल 
त्यावरील शािनाच्या स्पष्ट्टीकरणात्मक ज्ञापनािह 
िभार्ृहािमोर ठेवतील. 
 

  (२) वित्त मांत्री : (क) भारताचे जनयांत्रक व महालेखापरीक्षक याांच्या िन 
२०१६-१७ या आर्चथक वर्षाच्या (१) जवजनयोिन 
लेखा अहवाल (२) जवत्तीय लेखा खांड-१ व खांड-२ 



 

28-Mar-18    08:53 

8 

अहवाल (३) िामान्य आजण िामजिक के्षत्र 
अहवाल (४) आर्चथक के्षत्र अहवाल िभार्ृहािमोर 
ठेवतील. 
 
 

     (ख) महाराष्ट्र राज्य जवत्त आयोर्ाचा चौथा अहवाल 
िभार्ृहािमोर ठेवतील. 
 

  (३) गहृवनमाण मांत्री :  जशवशाही पुनवगिन प्रकल्प मयाजदत याांचा िन 
२०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वर्षांचा अनुिमे 
पांधरावा व िोळावा वार्चर्षक अहवाल 
िभार्ृहािमोर ठेवतील. 
 

  (४) उच्च ि तांत्र वर्क्षण 
मांत्री 

:  "राज्यामध्ये मराठा समाजाच्या तसेच इतर 
मागासिगातील आरक्षणाच्या सांिभात ि 
त्तयाांच्या मागण्याांसांिभात" या जवर्षयावरील 
जदनाांक ११ ऑर्स्ट, २०१७ रोिी श्री.जदलीप वळिे-
पाटील, जव.ि.ि. याांनी उपग्स्थत केलेल्या 
मुद्दयाच्या अनुर्षांर्ाने िभार्ृहामध्ये मा.मुख्यमांत्री 
महोदय याांनी जदलेल्या आश्वािनाबाबतची अजधक 
माजहती िभार्ृहािमोर ठेवतील. 
 

  (५) आवििासी विकास 
मांत्री 

:  जवदभग, मराठवाडा आजण उवगजरत महाराष्ट्र यािाठी 
जवकािमांडळे आदेश, २०११ मधील जनयम ८ 
अन्वये आवििासी विकास विभागाचा िन 
२०१६-२०१७ या जवत्तीय वर्षातील योिनाांतर्गत 
आजण योिनेत्तर योिनाांवरील वैधाजनक जवकाि 
मांडळजनहाय (अजवभाज्य भार्ािह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील िभार्ृहािमोर ठेवतील. 
 

  (६) जलसांपिा मांत्री :  महाराष्ट्र िलिांपत्ती जनयमन प्राजधकरण, मुांबई 
याांचा िन २०१५-२०१६ या वर्षाचा वार्चर्षक 
अहवाल िभार्ृहािमोर ठेवतील. 
 

  (७) उद्योग मांत्री :  "राज्यातील औद्योवगक के्षत्रातील भखूांडाच्या 
िरिाढीबाबत विनाांक ७ जानेिारी,  २०१६ 
पासनू लाग ू केलेले सधुावरत िर" या 
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जवर्षयावरील श्री.जविय औटी, जव.ि.ि. याांच्या 
जदनाांक ५ ऑर्स्ट,  २०१६ रोिी उत्तरीत झालेल्या 
लक्षवेधी िूचनेवरील अजधक माजहती 
िभार्ृहािमोर ठेवतील. 

       
 
 

 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा अडवतसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

चार : पांचायती राज सवमतीचा िहािा, अकरािा, बारािा ि तेरािा अहिाल सभागहृास सािर 
करणे. 
 

पाच : विधानसभेने सांमत केलेल्या विधेयकाांना विधानपवरर्षिेची सांमती ि िोन्ही सभागहृाांनी 
सांमत केलेल्या विधेयकाांना राष्ट्रपती/राज्यपालाांची अवधसांमती वमळाल्याचे जाहीर 
करण्यात येईल. 
 

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

 

 
 

 
 

सात : र्ासकीय विधेयके : 
 
 

 

 
 

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

   (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 :- 
 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक १४ – महाराष्ट्र िलिांधारण 
महामांडळ (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही 
िभार्ृहाांच्या ४३ िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा 
मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक १४ – महाराष्ट्र िलिांधारण 
महामांडळ (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही 
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िभार्ृहाांच्या ३२ िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या 
आत िादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक १४ – महाराष्ट्र िलिांधारण 
महामांडळ (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही 
िभार्ृहाांच्या ३१ िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या 
आत िादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक १४ – महाराष्ट्र िलिांधारण 
महामांडळ (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही 
िभार्ृहाांच्या २१ िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या 
आत िादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

 

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

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

 

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

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक २६ – महाराष्ट्र िहकारी िांस्था 
(िुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या 
४३ िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक २६ – महाराष्ट्र िहकारी िांस्था 
(िुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या 
४२ िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक २६ – महाराष्ट्र िहकारी िांस्था 
(िुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या 
३५ िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. जयकुमार गोरे, 
हर्षचिधचन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, अवमत झनक, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.कुणाल पाटील,  वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक २६ – महाराष्ट्र िहकारी िांस्था 
(िुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ३१ 
िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेिकाांची) 

विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकिेवकाांची) जविांर्त प्रमाणातील मालमत्ता िरकारिमा करण्याबाबत 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ४३ 
िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
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      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकिेवकाांची) जविांर्त प्रमाणातील मालमत्ता िरकारिमा करण्याबाबत 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ४२ 
िदस्याांच्या िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकिेवकाांची) जविांर्त प्रमाणातील मालमत्ता िरकारिमा करण्याबाबत 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ३२ िदस्याांच्या 
िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकिेवकाांची) जविांर्त प्रमाणातील मालमत्ता िरकारिमा करण्याबाबत 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ३१ िदस्याांच्या 
िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हर्षचिधचन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकिेवकाांची) जविांर्त प्रमाणातील मालमत्ता िरकारिमा करण्याबाबत 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या २१ िदस्याांच्या 
िांयुक्त िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुांड, 

हातभट्टीिाले, और्षवधद्रव्यविर्षयक गुन्हेगार, धोकािायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरिाना प्रिर्चन करणाऱ्या व्यक्ती (व्व्हडीओ पायरेट्स), 
िाळू तस्कर आवण अत्तयािश्यक िस्तूांचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, 
याांच्या विघातक कृत्तयाांना आळा घालण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
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   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीर्ुांड, 
हातभट्टीवाले, और्षजधद्रव्यजवर्षयक र्ुन्हेर्ार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे जवनापरवाना प्रदशगन करणाऱ्या व्यक्ती (ग्व्हडीओ पायरे्ि), वाळू 
तस्कर आजण अत्यावश्यक वस्तूांचा काळा बािार करणाऱ्या व्यक्ती, याांच्या 
जवघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ४३ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीर्ुांड, 
हातभट्टीवाले, और्षजधद्रव्यजवर्षयक र्ुन्हेर्ार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे जवनापरवाना प्रदशगन करणाऱ्या व्यक्ती (ग्व्हडीओ पायरे्ि), वाळू 
तस्कर आजण अत्यावश्यक वस्तूांचा काळा बािार करणाऱ्या व्यक्ती, याांच्या 
जवघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ४२ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीर्ुांड, 
हातभट्टीवाले, और्षजधद्रव्यजवर्षयक र्ुन्हेर्ार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे जवनापरवाना प्रदशगन करणाऱ्या व्यक्ती (ग्व्हडीओ पायरे्ि), वाळू 
तस्कर आजण अत्यावश्यक वस्तूांचा काळा बािार करणाऱ्या व्यक्ती, याांच्या 
जवघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ३२ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री सांग्राम थोपटे, अवमत 
झनक, जयकुमार गोरे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीर्ुांड, 
हातभट्टीवाले, और्षजधद्रव्यजवर्षयक र्ुन्हेर्ार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे जवनापरवाना प्रदशगन करणाऱ्या व्यक्ती (ग्व्हडीओ पायरे्ि), वाळू 
तस्कर आजण अत्यावश्यक वस्तूांचा काळा बािार करणाऱ्या व्यक्ती, याांच्या 
जवघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ३१ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षचिधचन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीर्ुांड, 
हातभट्टीवाले, और्षजधद्रव्यजवर्षयक र्ुन्हेर्ार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे जवनापरवाना प्रदशगन करणाऱ्या व्यक्ती (ग्व्हडीओ पायरे्ि), वाळू 
तस्कर आजण अत्यावश्यक वस्तूांचा काळा बािार करणाऱ्या व्यक्ती, याांच्या 
जवघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या २१ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीिाराांच्या 

(वित्तीय सांस्थाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम रे्ख, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेवीदाराांच्या 
(जवत्तीय िांस्थाांमधील) जहतिांबांधाचे िांरक्षण (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ४३ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
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      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेवीदाराांच्या 
(जवत्तीय िांस्थाांमधील) जहतिांबांधाचे िांरक्षण (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ४२ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेवीदाराांच्या 
(जवत्तीय िांस्थाांमधील) जहतिांबांधाचे िांरक्षण (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ३२ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेवीदाराांच्या 
(जवत्तीय िांस्थाांमधील) जहतिांबांधाचे िांरक्षण (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ३१ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षचिधचन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेवीदाराांच्या 
(जवत्तीय िांस्थाांमधील) जहतिांबांधाचे िांरक्षण (िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या २१ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (५)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २८ – महाराष्ट्र मोटार िाहन 

कर (सधुारणा) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (६) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३० – वसगारेट आवण इतर 
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तांबाख ू उत्तपािने (जावहरातीस प्रवतबांध आवण व्यापार ि िावणज्य व्यवहार 
आणि उत्पादन, परुवठा व णवतरि याांचे णवणनयमन) (महाराष्ट्र सधुारणा) 
विधेयक, २०१८. 
 

 

 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३० – जिर्ारेट आजण इतर 
तांबाखू उत्पादने (िाजहरातीि प्रजतबांध आजण व्यापार व वाजणज्य व्यवहार आकि 
उत्पादन, पुरवठा व कवतरि याांचे कवकनयमन) (महाराष्ट्र िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ४२ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३० – जिर्ारेट आजण इतर 
तांबाखू उत्पादने (िाजहरातीि प्रजतबांध आजण व्यापार व वाजणज्य व्यवहार आकि 
उत्पादन, पुरवठा व कवतरि याांचे कवकनयमन) (महाराष्ट्र िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ३२ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 
 

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

      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३० – जिर्ारेट आजण इतर 
तांबाखू उत्पादने (िाजहरातीि प्रजतबांध आजण व्यापार व वाजणज्य व्यवहार आकि 
उत्पादन, पुरवठा व कवतरि याांचे कवकनयमन) (महाराष्ट्र िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या ३१ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षचिधचन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "िन २०१८ चे जवधानिभा जवधेयक िमाांक ३० – जिर्ारेट आजण इतर 
तांबाखू उत्पादने (िाजहरातीि प्रजतबांध आजण व्यापार व वाजणज्य व्यवहार आकि 
उत्पादन, पुरवठा व कवतरि याांचे कवकनयमन) (महाराष्ट्र िुधारणा) जवधेयक, २०१८ 
जवधानपजरर्षदेची िहमती घेऊन दोन्ही िभार्ृहाांच्या २१ िदस्याांच्या िांयुक्त 
िजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त िहा मजहन्याांच्या आत िादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथग पाठजवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (७)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३३ – श्री.करिीर वनिावसनी 

महालक्ष्मी (अांबाबाई) मांविर (कोल्हापरू) विधेयक, २०१८. 
   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

आठ : (मांगळिार, विनाांक २७ 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, सत्तयवजत 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, उिेशसग पाडिी, उिय सामांत, डॉ. आवर्र्ष िेर्मखु, ॲड. गौतम 
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 शपपळे, डॉ. तरु्षार राठोड, सिचश्री महेर् 
लाांडगे, मोहन फड, अमल महावडक, अतलु सािे, णव.स.स याांचा म.णव.स. णनयम २९३ 
अन्वये प्रस्ताव :- (मांत्र्याांचे उत्तर) 
         

         "राज्यात जवदभग, मराठवाडा व पग्श्चम महाराष्ट्रातील किचनाच्या अपूणग अिलेल्या 
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प्रकल्पाांना पुरेिा जनधी उपलब्ध करणे, अनुशेर्षाांतर्गत प्रकल्प, झुडपी िांर्लाांमुळे अडलेले 
प्रकल्प कायाग्न्वत करण्यािाठी पयावरणदृष्ट्टया अिलेले अडिर दरू करणे, भूिांपादन व 
पुनवगिनाच्या कामाची र्ती वाढवून प्रकल्पग्रस्ताांचे पजरपूणग पुनवगिन करण्याकजरता कालबध्द 
कायगिम राबजवणे, िलजवतरण व लाभके्षत्र जवकाि अांतर्गत प्रत्येक किचन महामांडळात स्वतांत्र 
यांत्रणा जनमाण करणे, महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे जवकाि महामांडळाांतर्गत करावयाची कामे, कृष्ट्णा 
खोऱ्यातून मराठवाडयािाठी २८ टीएमिी पाणी जमळण्यािाठी  पाऊल उचलण्याची र्रि, 
जपण्याचे पाणी, औद्योजर्क व कृर्षी वापराचे पाणी याांचे जनयोिन करणे, कालव्याऐविी पाईप 
लाईनने किचन करणे, िवग प्रकल्पाांना िुधाजरत प्रशािकीय मान्यता घेणे, कालव्याची व उपिा 
किचन योिनाांची कामे करुन शेतकऱ्याांना िलिक्षम करणे, उपिा किचन येािनेवर 
िौरऊिापांप बिजवणे, लाभके्षत्राबाहेर होणारी पाण्याची चोरी रोखणे, र्ोदावरी व तापी खोरे 
िलजनयोिन आराखडा तयार करणे, वैनर्ांर्ा व नळर्ांर्ा िोड प्रकल्प व कन्हान-वधा 
बोर्द्याद्वारे नदीिोड प्रकल्पाचा तातडीने अभ्याि करुन हा प्रकल्प कायाग्न्वत करणे, 
पेणटाकळी, खडकपूणा, जिर्ाव व र्ोिीखुदग इ. प्रकल्प पूणग करण्याबाबत कालबध्द कायगिम 
आखणे, राज्यातील बहुताांश पाझर तलाव िन १९७२ ते १९८० च्या दषु्ट्काळादरम्यान तयार 
केलेले अिल्याने त्याची किचन क्षमता तपािून पुनबांधणी करण्याची आवश्यकता, 
जशवकालीन बारव, पायजवजहर, चौकोनी जवजहर अशा प्राचीन िलस्त्रोताांचे ितन व िांवधगन 
करण्याची आवश्यकता, कहर्ोली जिल्हयातील पूणा नदीवरील उच्च पातळी बांधाऱ्यािाठी व 
ज्या प्रकल्पाांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र जमळालेले आहे त्या प्रकल्पाांिाठी प्रशािकीय 
मान्यता देऊन काम िुरु करण्याची आवश्यकता, िलयुक्त जशवार योिना अजधक र्तीने 
कायाग्न्वत करण्याची आवश्यकता, राज्यातील िलदर्तीने पूणग होणाऱ्या प्रकल्पाांचा पांतप्रधान 
किचन प्रकल्प योिनेत िमावेश केला अिणे, िन २००८ मध्ये किगमाफी न झालेल्या 
शेतकऱ्याांची किगमाफी करण्याचा व दीड लाखाांपयंतचे किग माफ करण्यािाठी िजमती र्ठीत 
करण्याबाबत शािनाने केलेल्या घोर्षणेच्या अनुर्षांर्ाने तिेच आजदवािी वनिजमनींचे िवग दावे 
६ मजहन्याांत जनकाली काढण्याच्या अनुर्षांर्ाने शािनाने करावयाची कायगवाही व उपाययोिना 
जवचारात घेण्यात यावी.'' 

 

नऊ : (मांगळिार, विनाांक २७ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  सिचश्री. अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप 
िळसे-पाटील, र्वर्काांत शर्िे, 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, राणाजगवजतशसह पाटील, ॲड. यर्ोमती ठाकूर, सिचश्री. बबनिराि 
शर्िे, मधकुरराि चव्हाण, राहुल मोटे, डी. पी. सािांत, मकरांि जाधि-पाटील, कावलिास 
कोळांबकर, सरेुर् लाड, बसिराज पाटील, वर्िेंद्रवसह भोसले, िसांतराि चव्हाण, ित्तात्रय 
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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 शर्िे, सिचश्री. 
वसध्िाराम म्हेते्र, भारत भालके, जयकुमार गोरे, पांकज भजुबळ, णव.स.स याांचा म.णव.स. 
णनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव :- (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर)          

        
 

        "राज्यातील उद्योर्ाला चालना जमळून उद्योर्ाची भरभराट व्हावी तिेच शहरी व ग्रामीण 
भार्ातील अल्पजशजक्षत, िुजशजक्षत लोकाांना रोिर्ार उपलब्ध व्हावा या उदे्दशाने शािनाने िन 
१९६४ मध्ये उद्योर् िांचालनालयाची स्थापना करणे, महाराष्ट्र कारखाना कामर्ार अजधजनयम, 
१९४८ नुिार जवजवध उद्योर्ामध्ये राज्यातील उमेदवाराांना नोकरी जमळण्यािाठी व त्याांचे वेतन 
भते्त, रिा व इतर िुजवधाांबाबतच्या तरतूदी करणे, अजलकडच्या काळात झालेल्या ताांजत्रक 
तिेच िांर्णकीय जशक्षण पध्दतीमुळे टाळेबांदी, कारखाना जदवाळखोरीत काढणे, कारखान्याचे 
स्थलाांतर आदी कारणामुळे कामर्ार कपात करण्याची कारखानदाराांची प्रवृत्ती, राज्यातील 
अांर्णवाडी िेजवका मदतनीि व आशाताई म्हणून काम करणाऱ्या मजहला कमगचाऱ्याांनी 
आपल्या प्रलांजबत मार्ण्यािाठी केलेला बेमुदत िांप, शािनाने या मार्ण्याबाबत िहानुभूतीने 
जवचार करण्याचे आश्वािन देऊन देखील त्याप्रमाणे अद्याप कायगवाही न करणे, राज्यातील 
जशक्षकाांनी व कजनष्ट्ठ महाजवद्यालयातील जशक्षकाांनी केलेला बेमुदत िांप, शािकीय 
कमगचाऱ्याांनी िातवा वेतन आयोर् व जनवृत्तीची वयोमयादा वाढजवण्याबाबत पुकारलेला िांप, 
एि. टी. महामांडळाच्या कमगचाऱ्याांनी वेतनवाढ व इतर मार्ण्याांिाठी केलेला िांप, शािनाच्या 
जवजवध जवभार्ातील अ ते ड श्रेणीतील अजधकारी व कमगचाऱ्याांची िवळिवळ २ लाख पदे 
जरक्त अिताांना िांर्णकीकरण, आऊट िोजिंर् व जवशेर्षज्ञ या नावाखाली ३० टक्के याप्रमाणे 
िवळिवळ ५.५० लाख पदे रद्द करण्याचा जनणगय शािनाने घेणे, एकीकडे उद्योर्धांदा 
वाढजवण्याबाबतची घोर्षणा करुन रत्नाजर्री जिल्हयात होऊ घातलेल्या नाणार औग्ष्ट्णक 
प्रकल्पाची घोर्षणा करुन लरे्च िदर प्रकल्प बांद करण्याची घोर्षणा करणे, कामर्ार खाते व 
अजधकाऱ्याांवर शािनाचा वाढता दबाव, माथाडी मांडळे मोडीत काढून तेथे एक महामांडळ 
नेमण्याचे शािनाचे धोरण, त्याजवरुध्द कामर्ाराांचा जवरोध, शािनाच्या प्रत्येक जवभार्ात 
िेवाजनवृत्त झालेल्या अजधकाऱ्याांना एक रकमी वेतन करार पध्दतीने नोकऱ्या देणे, नजवन भरती 
न करणे, पजरणामी िुजशजक्षत बेरोिर्ाराांची िांख्या वाढणे, महाराष्ट्राला एक नांबरचे राज्य 
करण्याच्या अट्टाहािापोटी मेक इन इांजडयाच्या नावाखाली मेक इन महाराष्ट्र, स्टाटग अप, 
अमृतजिटी, स्माटग जिटी, िमृध्दी महामार्ग यािारखे खर्चचक प्रकल्प कायाग्न्वत करण्याचा 
केलेला अट्टाहाि, महाराष्ट्र नां. १, मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अशा केवळ प्रजिध्दीिाठी केलेल्या िदर 
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प्रकल्पामुळे राज्यात ३८.८३ लाख नोकऱ्या, ५० लाख तरुण-तरुणींना कौशल्य प्रजशक्षण देणे, 
मॅग्नेटीक महाराष्ट्रामधून ३६ लाख ७७ हिार नोकऱ्या उपलब्ध होतील अिे जदशाभूल करणारे 
आश्वािन तरुणाांना देणे, कें द्रीय कामर्ार मांत्रालयाने नुकत्याच केलेल्या िवेक्षणानुिार 
कारखानदारीच्या के्षत्रात ५४ हिार कां त्राटी व ७२ हिार हांर्ामी नोकऱ्याांवर आलेले र्ांडाांतर, 
महाराष्ट्र खािर्ी िुरक्षा रक्षक (नोकरीचे जनयमन व कल्याण) योिना, २००२ मध्ये कामर्ार 
धोरणाजवरुध्द िुधारणा करण्याि िुरक्षा रक्षक िांघटनाांनी केलेला जवरोध, शािनाने 
आततायीपणे जनणगय घेतल्याि िुरक्षा रक्षक िांघटनाांकडून तीव्र आांदोलन करण्याचा जदलेला 
इशारा, कामर्ार आयुक्तालयात उपायुक्त वा तत्िम दिाची अनेक पदे जरक्त अिल्याने 
कामाच्या जठकाणी मजहला कमगचाऱ्याांची वजरष्ट्ठाांकडून होणारी छळवणूक व अत्याचाराला 
आळा घालण्यािाठी करावयाची उपाययोिना, राज्यात आिघडीला िुजशजक्षत बेरोिर्ार 
तरुणाांची ६० लाखापयंत पोहचलेली िांख्या, त्यापैकी केवळ १ टक्का बेरोिर्ार तरुणाांना 
रोिर्ार उपलब्ध करुन जदले िात अिणे, महाराष्ट्र लोकिेवा आयोर्ाने मध्यतांरी हमाल 
(कुली) या पदािाठी इयत्ता ४ थी अशी शैक्षजणक पात्रता अितानाही या पदािाठी उच्च 
जवद्याजवभूजर्षत िुजशजक्षत बेरोिर्ाराांचे २४२४ इतके आलेले अिग, उच्चजशक्षण घेऊनही नोकरी 
जमळत निल्याने िमाि जवघातक कृत्य करणाऱ्या टोळयाांमध्ये िामील होण्याकडे तरुणाांचा 
वाढत अिलेला कल, मुांबईतील कामर्ार न्यायालयात ८१४२ पेक्षा िास्त खटले प्रलांजबत 
अिून त्यापैकी १२२ खटले तर रे्ल्या दहा वर्षापािून जनणगयाअभावी प्रलांजबत अिणे, राज्यात 
राज्यस्तरावर कामर्ाराांिांदभात अिलेल्या ७ कायद्याांची अांमलबिावणी पजरणामकारक करुन 
कामर्ाराांना न्याय न देण्याचे आडमुठे धोरण शािनाने अवलांजबणे, शािनाच्या उद्योर् व 
कामर्ार जवभार्ामध्ये परस्पर िमन्वय निणे ही बाब जवचारात घेता शािनाने या प्रकरणी 
तातडीने करावयाची उपाययोिना.'' 

िहा : (मांगळिार, विनाांक २७ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि)   
 
 
 
 
 
 
 

  अांणतम आठवडा प्रस्ताव :- 
 
 

  सिचश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप िळसे-पाटील, 
गणपतराि िेर्मखु, जयांत पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, र्वर्काांत 
शर्िे, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिचश्री जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा.िर्षा 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.सािांत, हसन 
मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वर्िेंद्रशसह भोसले, राजेर् टोपे, ित्तात्रय भरणे, वनतेर् राणे, 
बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, रणवजत काांबळे, डॉ.सांतोर्ष टारफे, 
श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, कार्ीराम पािरा, जे. 
पी. गावित, हर्षचिधचन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुार्ष उफच  
पांवडतरे्ठ पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, कु.प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, 
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सिचश्री भाऊसाहेब काांबळे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमचला गािीत, सिचश्री 
अस्लम रे्ख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, भारत भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग 
बरोरा, कावलिास कोळांबकर, सांग्राम जगताप, सांजय किम, सरेुर् लाड, विपक चव्हाण, 
श्रीमती समुन पाटील, श्री. पांकज भजुबळ, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये 
प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
      " राज्यातील शेतकरी किगबािारीपणािह जवजवध नैिर्चर्क आपत्तीमुळे िांकटात अिताना 
शेतमालाचे पडलेले भाव, त्यामुळे शेतकरी पूणगपणे उध्वस्त होण्याची आलेली वेळ, राज्यात तूर 
खरेदी-जविीत झालेला घोटाळा, राज्यातील जवजवध जवभार्ाांच्या प्रकल्पाांिाठी करण्यात आलेले 
भूिांपादन, िमृध्दी महामार्ाला योग्य मोबदला न जमळाल्याने शेतकऱ्याांमध्ये जनमाण झालेली 
जनराशेची भावना, चुकीच्या मुल्याांकनाच्या आधारे कोटयवधीचा मोबदला जमळवून देणारी 
टोळी कायगरत अिल्याच्या उघडकीि आलेल्या घटना, खांडणीचा र्ुन्हा दाखल झाल्यामुळे 
िक्तीच्या रिेवर पाठजवल्यानांतर जनवृत्त झालेल्या एमएिआरडीिीच्या व्यवस्थापकीय 
िांचालकाांची चौकशी अहवाल येण्यापूवीच पुनर्चनयुक्ती करुन भ्रष्ट्टाचाराला घातलेले खतपाणी, 
राज्यातील नार्पूर, पुणे, कपपरी-कचचवड, ठाणे, कल्याण-डोंजबवली इ. महानर्रपाजलका, 
नर्रपाजलका व नर्रपांचातीमध्ये होत अिलेला भ्रष्ट्टाचार, मुांबई महानर्रपाजलकेच्या रस्ते व 
नाले िफाईच्या िांदभातील रै्रकारभाराची अनेक प्रकरणे उघडकीि येऊनही या प्रकरणी 
कोणतीच कारवाई न होणे, एमएमआरडीएचा प्रादेजशक आराखडा अांजतमत: मांिूर करताना 
विई-जवरार भार्ातील िवात िास्त हरकती व िूचना येऊनही त्या जवचारात न घेता 
भ्रष्ट्टाचाराचा अवलांब करुन टाकलेली आरक्षणे, तिेच जवजशष्ट्ट हेतूने काांदळवनाांिांबांधीच्या 
आरक्षणात केलेले बदल, िोलापूर महानर्रपाजलकेने हरकत घेऊनही आरजक्षत िारे्वर केलेले 
अनजधकृत बाांधकाम, खाडीचे पाणी जपण्यायोग्य करण्यािाठी िुरु केलेल्या प्रकल्पात झालेला 
भ्रष्ट्टाचार, ठाणे पजरिरात िमूह जवकाि योिना घोजर्षत करुनही त्याची प्रभावीपणे 
अांमलबिावणी होण्यात रािकीय हस्तके्षपामुळे जनमाण होत अिलेले अडथळे, मीरा-भाईांदर 
महापाजलकेत जभवांडी तिेच ठाणे पजरिरातील महिूल व महानर्रपाजलका अजधकाऱ्याांच्या 
भ्रष्ट्ट कारभारामुळे मोठया प्रमाणावर अनजधकृतपणे उभारलेली रािायजनक तिेच इतर र्ोदामे 
व त्याांना वारांवार लार्णाऱ्या आर्ींमुळे होणारी जिवीत व जवत्तहानी, र्ोदामामुळे नेहमीच 
होणारी वाहतुकीची कोंडी, पुरेशा जनधी अभावी जवदभग, मराठवाडा व उवगजरत महाराष्ट्रातील 
रखडलेले किचन प्रकल्प, कालव्याांची दरूवस्था, प्रकल्पग्रस्ताांचे रखडलेले पुनवगिन, जवजवध 
स्थाजनक स्वराज्य िांस्थाांतील िफाई कामर्ाराांच्या िमस्याांकडे झालेले अक्षम्य दलुगक्ष, 
िीआरझेडमुळे ७२० जक.मी.च्या कोकण जकनाऱ्यावरील धूपप्रजतबांधक बांधारे व 
खारिजमनीिांदभात रे्ल्या ४ वर्षात कोणत्याही उपाययोिना न केल्यामुळे फूटणारे बांधारे व 
शेतीचे होणारे नुकिान, पजरणामी कोकणवािीय िनतेत पिरलेला तीव्र अिांतोर्ष, याबाबत 
करावयाची कायगवाही जवचारात घेण्यात यावी." 
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