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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक ८ माचच, २०१८ 

 
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 

 
 

 

 

 

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

 

  (१) सिचश्री. भास्कर जाधि, सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "मौजे ऐनवली-मोहाने (ता.खेड, जज.रत्नाजिरी) येथील कु. अंजकता सुजनल जंिम जहचे 
अपहरण करुन बलात्कार व हत्या केल्या प्रकरणाची सीआयडी मार्फ त चौकशी 
करण्यासाठी अजखल भारतीय वीरशैव ललिायत महासंघ व ग्रामसथांनी प्रांत अजिकारी, खेड 
यांच्या कायालयासमोर जिनांक २६ रे्बु्रवारी, २०१८ रोजी पासून सुरु केलेले उपोषण, 
सिरहू प्रकरणी खेड पोलीसांनी सुकीवली येथील श्री ििनजिरी कात इंडसरीज या 
कारखान्यातील ६ जणांना केलेली अटक, कारखान्यात काम करणारे िणेश राज जशके, 
संिेश चव्हाण व अन्य चौघांनी कु. अंजकताचे जिनांक २८ जडसेंबर, २०१७ रोजी रात्री 
अपहरण करुन जतच्यावर अत्याचार करुन जतचा मृतिेह कुडोशी िावातील निीपात्रात 
रे्कून िेणे, सिर प्रकरण िडपण्यासाठी कात कारखान्याच्या मालकाने कु. अंजकताच्या 
आईवर आर्थथक आजमष िाखवून िबाव टाकणे, पोलीसांनी कंपनी मालकाची चौकशी न 
करता जकरकोळ िुन्हे िाखल केल्याने आरोपी जामीनावर सुटणे, कु. अंजकताची हत्या 
झाली असतानाही पोलीसांनी आत्महत्येचा िुन्हा नोंिवणे तसेच शवजवच्छेिन अहवालातही 
जवसंिती असल्यामुळे नातेवाईक व ग्रामसथांमध्ये पसरलेला असंतोष, सिरहू प्रकरणाची 
सीआयडी मार्फ त चौकशी करुन संबंजितांना तात्काळ जनलंजबत करण्याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व प्रजतजिया." 
 

  (२) सिचश्री. अजय चौधरी, एकनाथराि खडसे-पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

        "जळिांव जजल्हा पजरषिेमध्ये सन २०१७ पयंत अपंि युजनट मिुन जजल्हा पजरषिे 
अंतिफत जवशेष जशक्षक / पजरचर समायोजन करण्यासाठी शासनाने जिलेली मान्यता, 
त्यानुसार जवशेष जशक्षक / पजरचर यांना सामान्य जशक्षक या पिावर समायोजनाने सामावुन 
घेण्याची करण्यात आलेली कायफवाही, समायोजनाची कायफवाही करीत असतांना शासन 
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पत्राच्या प्रमाजणत प्रती, न्यायालयाच्या जनकालाच्या प्रती, मुळ यािी उपलब्ि नसतांना या 
प्रकरणी खात्री व पडताळणी न करता जजल्हा पजरषिेच्या प्राथजमक व माध्यजमक 
जवभािातील अजिकाऱयांनी संिनमताने िैरव्यवहार करुन समायोजनाची केलेली 
कायफवाही, या प्रकरणी मुख्य कायफकारी अजिकारी, जजल्हा पजरषि, जळिांव यांच्याकडे 
तिारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी शालेय जशक्षण जवभाि व ग्रामजवकास जवभािाकडे प्रसताव 
पाठवून मािफिशफन मािजवणे, मुख्य कायफकारी अजिकारी, जजल्हा पजरषि, जळिांव यांनी 
जशक्षणाजिकारी, माध्यजमक व प्राथजमक, जजल्हा पजरषि, जळिांव यांना सात जिवसांच्या 
आत कायान्वीत अपंि युजनटचे पडताळणी करण्याचे आिेश िेणे, त्याअनुषंिाने 
जशक्षणाजिकारी माध्यजमक व प्राथजमक, जळिांव यांच्याकडून मोघम व जिशाभुल करणारा 
जिलेला अहवाल, सिर प्रसताव िप्तर िाखल होण्याचा जनमाण झालेला संशय, अशाच 
प्रकारे राज्यातील जजल्हा पजरषिेमिील िैरव्यवहाराची जवशेष पोलीस महाजनरीक्षक िजाच्या 
अजिकाऱयाच्या अध्यक्षतेखालील जवशेष चौकशी पथक नेमून चौकशी करुन िोषींजवरुध्ि 
कारवाई करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना." 
 

  (३) सिचश्री. राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत 
िेशमखु, अवमन पटेल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री. सवुनल केिार, 
अमर काळे, अस्लम शेख, हर्षचिधचन सपकाळ, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री. अब् िलु 
सत्तार, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, भारत भालके, सरेुश गोरे, ॲड. राहुल कुल, 
सिचश्री. जगिीश मळुीक, शरि सोनािणे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
   

        "राज्यातील ४६९ नािरी, ग्रामीण, जबिर शेती सहकारी पतसंसथेत ११.२३ लाख 
ठेवीिारांच्या १,६३२ कोटी रुपयांच्या अडकून पडलेल्या ठेवी, सिरच्या ठेवी परत 
जमळजवण्याकरीता ठेवीिारांनी शासनाकडे वारंवार केलेले अजफ, िेल्या आठ वषात अनेक 
पतसंसथा ठेवीिार मयत झाले असून त्यांच्या अंत्यजविीलाही त्यांच्या हक्काच्या ठेवीची 
रक्कम त्यांना व त्यांच्या नातेवाईकांना न जमळणे, पतसंसथेच्या थकीत कजाची सवफ रक्कम 
शासनाने जमा केल्याने ठेवीिारांना िेण्यासाठी एकपैसाही पतसंसथेत जशल्लक न राहणे, 
पजरणामी ठेवीिार आपल्या हक्काच्या रक्कमेपासून वंजचत राहणे, ठेवीिारांच्या ठेवी परत 
िेण्यासाठी पतसंसथेचे पिाजिकारी यांनी शासनाकडे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये तसेच 
यापूवीही अनेकवेळा तिार करुनही कोणतीच कायफवाही करण्यात न आल्याने 
ठेवीिारांमध्ये जनमाण झालेला असंतोष, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व 
प्रजतजिया." 

    
 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
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एक  : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

 

 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री  :  जविभफ, मराठवाडा आजण उवफजरत महाराष्ट्र यासाठी 
जवकासमंडळे आिेश, २०११ मिील जनयम ८ 
अन्वये सामान्य प्रशासन विभागाचा सन २०१६-
२०१७ या जवत्तीय वषातील योजनांतिफत आजण 
योजनेत्तर योजनांवरील वैिाजनक जवकास 
मंडळजनहाय (अजवभाज्य भािासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभािृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) वित्त ि वनयोजन 
मांत्री 

: (क) महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी सन २०१७-२०१८ 
सभािृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) जविभफ, मराठवाडा आजण उवफजरत महाराष्ट्र यासाठी 
जवकासमंडळे आिेश, २०११ मिील जनयम ८ 
अन्वये  वनयोजन विभागाचा सन २०१६-२०१७ 
या जवत्तीय वषातील योजनांतिफत आजण योजनेत्तर 
योजनांवरील वैिाजनक जवकास मंडळजनहाय 
(अजवभाज्य भािासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभािृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) शालेय वशक्षण, 
क्रीडा ि यिुक 
कल्याण मांत्री  

:  जविभफ, मराठवाडा आजण उवफजरत महाराष्ट्र यासाठी 
जवकासमंडळे आिेश, २०११ मिील जनयम ८ 
अन्वये  शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभागाचा सन 
२०१६-२०१७ या जवत्तीय वषातील योजनांतिफत 
आजण योजनेत्तर योजनांवरील वैिाजनक जवकास 
मंडळजनहाय (अजवभाज्य भािासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभािृहासमोर ठेवतील. 
 
 

  (४) ग्रामविकास आवण 
मवहला ि बाल 
विकास मांत्री  

:  जविभफ, मराठवाडा आजण उवफजरत महाराष्ट्र यासाठी 
जवकासमंडळे आिेश, २०११ मिील जनयम ८ 
अन्वये  ग्रामविकास ि जलसांधारण विभाग 
आवण मवहला ि बाल विकास विभागाचा सन 
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२०१६-२०१७ या जवत्तीय वषातील योजनांतिफत 
आजण योजनेत्तर योजनांवरील वैिाजनक जवकास 
मंडळजनहाय (अजवभाज्य भािासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभािृहासमोर ठेवतील. 
 

  (५) पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री  

:  जविभफ, मराठवाडा आजण उवफजरत महाराष्ट्र यासाठी 
जवकासमंडळे आिेश, २०११ मिील जनयम ८ 
अन्वये  पाणी परुिठा ि स्िच्छता विभागाचा 
सन २०१६-२०१७ या जवत्तीय वषातील 
योजनांतिफत आजण योजनेत्तर योजनांवरील 
वैिाजनक जवकास मंडळजनहाय (अजवभाज्य 
भािासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सभािृहासमोर 
ठेवतील. 

       
 

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

 

 

चार : शासकीय विधेयके : 
 

 

 

 

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

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये प्रा.जवरेंद्र जिताप, सवफश्री. असलम शेख, हषफविफन 
सपकाळ, जवजय वडेट्टीवार, अजजत पवार, जजतेंद्र आव्हाड, शजशकांत लशिे, 
भासकर जािव, जयंत पाटील, संिीप नाईक, अबु आझमी, भारत भालके, श्रीमती 
संध्यािेवी िेसाई-कुपेकर, सवफश्री. संजय किम, हसन मुश्रीर्, राहुल जिताप, 
संग्राम जिताप, सुरेश लाड, जिलीप सोपल, वैभव जपचड, आजसर् शेख, डॉ.सतीश 
पाटील, सवफश्री. राणाजिजजतलसह पाटील, हनुमंत डोळस, बाळासाहेब पाटील, 
श्रीमती सुमनताई पाटील, सवफश्री.पंकज भुजबळ, रािाकृष्ट्ण जवखे-पाटील, श्रीमती 
जिजपका चव्हाण, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ – महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत (सुिारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
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   (ि) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाश उफच  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोर्ष टारफे, श्रीमती वनमचला 
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (च) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अवमत झनक, भारत 

भालके, हर्षचिधचन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

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

  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सवफश्री अजजत पवार, जजतेंद्र आव्हाड, शजशकांत लशिे, 
भासकर जािव, जयंत पाटील, संिीप नाईक, अबु आझमी, भारत भालके,     
श्रीमती संध्यािेवी िेसाई-कुपेकर, सवफश्री संजय किम, हसन मुश्रीर्, राहुल 
जिताप, संग्राम जिताप, सुरेश लाड, जिलीप सोपल, वैभव जपचड, असलम शेख, 
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जवजय वडेट्टीवार, डॉ.सतीश पाटील, सवफश्री हषफविफन सपकाळ, राणाजिजजतलसह 
पाटील, हनुमंत डोळस, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती सुमनताई पाटील, श्री.पंकज 
भुजबळ, श्रीमती जिजपका चव्हाण, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ – हैिराबाि 
अजतयात चौकशी (सुिारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४ – हैिराबाि अवतयात 
चौकशी (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ि) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोर्ष टारफे, श्रीमती 
वनमचला गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ४ – हैिराबाि अजतयात 
चौकशी (सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ४ – हैिराबाि अजतयात 
चौकशी (सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ४ – हैिराबाि अजतयात 
चौकशी (सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ४ – हैिराबाि अजतयात 
चौकशी (सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
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सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

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

  (३) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र िेश्म मालकी 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोर्ष टारफे, श्रीमती 
वनमचला गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (ि) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
      "सन २०१८ चे जविानसभा जविेयक िमांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुिारणा) जविेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (ब)  सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७ यात विधानपवरर्षिेने केलेल्या सधुारणाांना सहमती 
िेणे. 

     
 
 
 
 

 

  (बधुिार, विनाांक ७ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

पाच : श्री.सवुनल प्रभ,ु ॲड.आवशर्ष शेलार, सिचश्री अजय चौधरी, सांजय केळकर, सवुनल 
शशिे, ॲङ राज परुोवहत, श्री सिा सरिणकर, ॲड.पराग अळिणी, सिचश्री अशोक 
पाटील, अवमत साटम, मांगेश कुडाळकर, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, श्री.सवुनल राऊत, 
श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिचश्री प्रकाश फातपेकर, अतलु भातखळकर, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
सिचश्री योगेश सागर, सांजय पोतनीस, सरिार ताराशसह, रमेश लटके, कॅ.आर.तावमल 
सेल्िन, श्री.प्रकाश सिेु, डॉ. भारती लव्हेकर, सिचश्री तकुाराम काते, राम किम, नरेंद्र 
मेहता, मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स यांचा ि.वि.स. वियि २९३ अन्िये प्रस्ताि  
(चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) :- 
 
 

        "मंुबई शहर व उपनिरांचा सन २०१४ ते २०३४ या २० वषाचा शासनाकडे प्रलंजबत 
असलेला जवकास आराखडा, जवकास आराखडयास मंजूरी न जिल्यामुळे ठप्प झालेली जवकास 
कामे, जवकास आराखडयास त्वजरत मान्यता िेण्याची आवश्यकता, िृहजनमाण िोरणास 
मान्यता िेण्यास होत असलेला जवलंब, ५०० चौ. रु्टापयफतच्या मंुबईतील घरांना मालमत्ता 
करामध्ये सवलत िेण्याबाबतच्या जनणफयास शासनाने त्वजरत मान्यता िेण्याची आवश्यकता, 
मंुबईतील जशवडी, िोराई (बोजरवली), माजहम भािातील जैवजवजवितेमुळे पानथळीने व्यापलेले 
के्षत्र पयफटन के्षत्र हणहणून जाहीर करण्याच्या जजल्हयाजिकाऱयांना जिलेल्या सूचना, तथाजप, 
जजल्हाजिकाऱयांनी कोणतीच कायफवाही न केल्यामुळे पानथळ के्षत्रांवर जिवसेंजिवस वाढत 
जाणारी अनजिकृत बांिकामे, मंुबई शहर व उपनिरातील जवकासक, मोठमोठया कंपन्या, 
मॉल्स यांनी महापाजलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी रुपयांचा थकवलेला कर, जवजवि शासकीय 
कायालयांनी ३२० कोटी रुपयांपेक्षा अजिक रक्कमेची थकजवलेली पाणी िेयके, हणहाडा 
वसाहतीमिील सिजनकांचे रुपये १५५ वरुन रु. १०२७ पयंत माहे एजप्रल, १९९८ पासून 
पूवफलक्षी प्रभावाने वाढजवण्यात आलेले सेवाशुल्क, हणहाडाच्या ५६ वसाहतींचा रखडलेला 
पुनर्थवकास व या वसाहतीमिील ५० वषापूवीच्या मल:जनसारण वाजहन्या िरुुसत न केल्यामुळे 
पाणी तंुबून त्या जठकाणी रोिराई पसरण्याचा जनमाण झालेला िोका, मंुबईतील मोडकळीस 
आलेल्या उपकर प्राप्त व जबिर उपकरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पंतप्रिान आवास 
योजना, इमारत व पुनरफचना मंडळाच्या व झोपडपट्टी पुनर्थवकास येाजनेतंिफत बांिलेल्या 
इमारतीची िरुुसती, बीपीटी व बीआयटीच्या जािेवरील िोकािायक इमारती, हणहाडाच्या 
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इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जािा घुसखोर असल्याचे जनष्ट्पन्न होणे, मंुबईतील सात रसता (आथफर 
रोड) येथील मध्यवती कारािृहाच्या सुरजक्षततेसाठी कारािृहापासून ५०० मीटर पजरसरातील 
इमारतींचा व झोपडपट्टयांचा १० वषापासून खंुटलेला पुनर्थवकास, वरळी येथील पे्रमनिर, व्ही. 
पी निर, जसध्िाथफ निर, जजजामाता निर, मजरअहणमानिर इत्यािींचा िेल्या अनेक वषापासून 
रखडलेला पुनर्थवकास, मंुबईतील कोळीवाडयांचे सीमांकन न झाल्यामुळे त्या पजरसराच्या 
जवकासासाठी योजना आखण्याची आवश्यकता, मंुबईतील ॲनी बेझंट रोडवरील अटाजरया 
मॉल येथे वाढत्या िहशतीमुळे त्या जठकाणी तातडीने भुयारी मािफ तयार करण्याची सथाजनक 
लोकप्रजतजनिींची मािणी, भांडूप (प) व इतर भािात डोंिर, टेकडयांच्या पायथ्याशी असलेल्या 
झोपडयांवर िरवषी पावसाळयात िरडी कोसळून होणारे अपघात व त्यांचेसाठी एसआरए 
योजना राबजवण्याची आवश्यकता, माहे रे्बु्रवारी, २०१८ च्या िरहणयान मंुबई शहरात अनेक 
जठकाणी लािलेल्या आिींची चौकशी करण्याची आवश्यकता, सुभाषनिर चेंबूर येथे हणहाडा 
वसहतीमध्ये जवकासकांनी मािील १०-१५ वषापासून रजहवाश्यांसोबत करारनामे करुनही 
अद्यापी पुनर्थवकास न करता रजहवाश्यांची केलेली र्सवणूक, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायफवाही व उपाययोजना." 
 

 

सहा : सिवश्री. अवित पिार, राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराि चव्हाण, 
विलीप िळसे-पाटील, शवशकाांत शशिे, विजय िडेट्टीिार, गणपतराि िेशमखु, वजतेंद्र 
आव्हाड, बाळासाहेब थोरात, ियित्त क्षीरसागर, अब्िलु सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा. 
विरेंद्र िगताप, सिचश्री. हसन मशु्रीफ, सवुनल केिार, सांविप नाईक, गोपालिास 
अग्रिाल, डॉ. सवतश पाटील, सिचश्री. मो. आरीफ नसीम खान, राजेश टोपे, अवमत 
िेशमखु, विलीप सोपल, ॲङ  यशोमती ठाकूर, सिचश्री. राणाजगवजतशसह पाटील, वङ 
एस. अवहरे, बबनराि शशिे, मधकुरराि चव्हाण, राहुल मोटे,  डी. पी. सािांत, मकरांि 
जाधि-पाटील, कावलिास कोळांबकर, सरेुश लाड, बसिराज पाटील, वशिेंद्रशसह भोसले, 
िसांतराि चव्हाण, ित्तात्रय भरणे, अवमन पटेल, बाळासाहेब पाटील, ॲङ के.सी. 
पाडिी, सिचश्री कुणाल पाटील, सांग्राम जगताप, काशीराम पािरा, श्रीमती विवपका 
चव्हाण, सिचश्री. हर्षचिधचन सपकाळ, हनमुांत डोळस, राहुल बोंदे्र, अिधतु तटकरे, वनतेश 
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, श्री. शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमचला गावित, श्री 
अस्लम शेख, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, त्र्यांबक 
वभसे, कु. प्रवणती शशिे, सिचश्री वसध्िाराम म्हेते्र, भारत भालके, जयकुमार गोरे, राहुल 
जगताप, पांकज भजुबळ, वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :    
     
         "राज्यात मराठी माध्यमाच्या १३४६ शाळा पटसंख्येचे कारण िेऊन बंि करण्याचा 
शासनाने घेतलेला जनणफय, राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचे िोन वेळा सवेक्षण करुन िेखील जकती 
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मुले शाळाबाह्य आहेत याचा जनश्श्चत आकडा शासनाला अद्यापपयंत न जमळणे, मंुबई 
महापाजलकेने बंि असलेल्या ३५ शाळांचे खाजिीकरण करणे, सवफ जशक्षा अजभयान कायफिम 
अपयशी ठरणे, पूवफ प्राथजमक प्रवेशाच्या तसेच आरटीई प्रवेशाच्या ऑनलाईन प्रजियेसाठी 
खाजिी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून भरमसाठ प्रवेशशुल्क आकारणी करणे, त्याकडे 
शासनाचे होत असलेले िलुफक्ष, जवद्याथ्यांच्या पाठीवरील पुसतकांचे ओझे कमी करण्याबाबत 
ठाम जनणफय न घेणे, राज्य शासनाने जिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या पजरपत्रकाद्वारे जाहीर 
केलेली प्रित शैक्षजणक महाराष्ट्र योजना ही केवळ घोषणाच राहणे, राज्यात जजल्हा 
पजरषिेकडील प्राथजमक शाळांना पुरेशा विफ खोल्या नसणे, एका खोलीत िोन विफ भरजवण्यात 
येणे, शासनाने कायम जवनाअनुिाजनत शाळांचा कायम हा शब्ि काढण्याचे िोरण मान्य केले 
असताना अनेक शाळांची २-३ वेळा तपासणी करुन िेखील जवनाअनुिाजनत शाळांना अद्याप 
अनुिान सुरु न करणे, सैजनकी शाळा, के.जी.बी.व्ही (कसतुरबा िांिी बाजलका जवद्यालय) 
आिशफ शाळा योजना यांसारख्या पूवी सुरु असलेल्या उपिमांत असलेल्या अडचणी व 
प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासन िरबारी अनेक वेळा प्रयत्न होऊन िेखील त्यात काहीच 
सुिारणा न होणे, उच्च व तंत्र जशक्षण जवभािाकडील EBC/OBC/SC/ST/SBC या 
प्रविातील जवळपास १७ लाख जवद्याथ्यांची उच्च व तंत्र जशक्षण जवभािाकडील शैक्षजणक र्ी 
व इतर अनुिानाची असलेली प्रचंड थकबाकी, त्यामुळे वैद्यकीय, औषि जनमाण, व्यवसथापन, 
अजभयांजत्रकी महाजवद्यालये आर्थथक अडचणीत सापडलेली असणे, शालेय, माध्यजमक व 
जवद्यापीठीय जशक्षणाचा घसरत चाललेला िजा, राज्यात सुजशजक्षत बेरोजिार तरुणांची वाढत 
चाललेली संख्या, सुजशजक्षत बेरोजिार तरुणांना नोकऱयांचे आजमष िाखवून मॅग्नेजटक महाराष्ट्र, 
मेक इन महाराष्ट्र, सटाटफ अप महाराष्ट्र आिी र्सव्या घोषणा करुन सुजशजक्षत बेरोजिार 
तरुणांच्या समोर नोकऱयांचे मृिजळ िाखजवण्याचा केलेला प्रयत्न, राज्य शासनाच्या अनेक 
कायालयांमध्ये अ ते ड श्रेणीतील पिे जरक्त असूनही त्यावर नजवन उमेिवारांच्या जनयुक्त्या न 
करणे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोिाच्या पजरक्षा उत्तीणफ झालेल्या उमेिवारांना जनयुक्तीपत्र न िेणे, 
तसेच नोकरभरतीवर घातलेल्या बंिीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोिाच्या सपिा पजरके्षची तयारी 
करणाऱया पजरक्षाथींमध्ये पसरलेला असंतोष व त्यांनी काढलेले मोचे, जविभफ व मराठवाडयात 
छोटे मोठे उद्योि व्यवसाय सुरु करुन बेरोजिार तरुणांना रोजिार उपलब्ि करुन िेण्याची संिी 
असतानाही शासनाचे त्यादृष्ट्टीने जनयोजन नसणे, िेश पातळीवरील कें जद्रय लोकसेवा 
आयोिाच्या पजरक्षांमध्ये मराठी टक्का वाढजवण्यासाठी परीक्षाथींना आवश्यक त्या मुलभूत 
सुजविा उपलब्ि करुन िेण्यात शासनाकडून होत असलेली चालढकल, मंुबई जवद्यापीठांच्या 
जवजवि पजरक्षांच्या जनकालाचे पुनफमुल्यांकनाचे रेंिाळलेले काम, कजनष्ट्ठ महाजवद्यालयीन 
अजिव्याख्यात्यांच्या जिघफकालीन प्रलंजबत असलेल्या मािण्या, इयत्ता १० वी व १२ वी च्या 
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पजरक्षांचे प्रश्नपजत्रका रु्टण्याचे घडत असलेले प्रकार, मराठी भाषेला अजभजात भाषेचा िजा 
प्राप्त करुन िेण्याच्या दृृ्ष्ट्टीने शासनाला येत असलेले अपयश, राज् य सरकारच्या तसेच कें द्र 
सरकारच्या जवजवि कायालयामध्ये मराठी भाषेचा कायालयीन वापरात उपयोि करण्यासंिभात 
पजरपत्रके काढण्याजशवाय ठोस उपाययोजना न करणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही 
व उपाययोजना." 
 

 

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

 

   (विनाांक २१ वडसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना (सचूना 
क्र. १ ते ३) 
 

  (१) श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 

     "चंद्रपूर जजल्हयातील ब्रहणहपूरी तालुक्याची सन १८७४ मध्ये तसेच सावली तालुक्याची 
सन १९९२ मध्ये जनर्थमती होऊनही अद्याजप महाराष्ट्र औद्योजिक जवकास महामंडळ सथापन न 
होणे, ब्रहणहपूरी व सावली हे िोन्ही तालुके िान उत्पािक हणहणून राज्यात प्रजसध्ि असून या 
जठकाणी एकही उद्योजक उद्योि सुरू करण्यास तयार नसल्यामुळे बेरोजिारांचे 
रोजिारासाठी शहराकडे होत असलेले सथलांतर, प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या जठकाणी 
महाराष्ट्र औद्योजिक जवकास महामंडळ सथापन करावे असा शासनाचा जनणफय असतांनाही 
या िोन्ही जठकाणी महाराष्ट्र औद्योजिक जवकास महामंडळ सथापन न केल्यामुळे 
नािरीकांमध्ये पसरलेला असंतोष, पजरणामी ब्रहणहपूरी आजण सावली येथे महाराष्ट्र 
औद्योजिक जवकास महामंडळ सथापन करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायफवाही व 
प्रजतजिया." 
 
 

  (२) श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 

     "लसिेवाही (जज. चंद्रपूर) येथील तहजसल इमारत जुनी असून वाढत्या कामकाजाच्या 
व्यापामुळे सिर इमारत अपुरी पडणे, तालुका सतरावरील सवफ शासकीय व जनमशासकीय 
कायालये एकाच इमारतीमध्ये सुरू करण्याकजरता लसिेवाही येथे मध्यवती प्रशासकीय 
इमारतीचे बांिकाम करण्यासाठी १२ कोटी ३५ लाख  रुपयांचा प्रसताव सावफजजनक 
बांिकाम जवभाि, चंद्रपूर यांनी शासनास सािर करुन सुमारे िीड वषाचा कालाविी 
होऊनही त्यावर कोणतीच कायफवाही करण्यात न येणे, पजरणामी नािजरकांमध्ये पसरलेला 
असंतोष, लसिेवाही येथे मध्यवती प्रशासकीय इमारतीच्या बांिकामाच्या प्रसतावास मान्यता 
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िेऊन जनिी उपलब्ि करुन िेण्याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व प्रजतजिया." 
 

  (३) श्री. सांजय केळकर, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 

       "ठाणे शहरात  सुमारे ७० हजार भटके कुते्र असून िरवषी ही संख्या िपु्पटीने वाढत  
असिे, महापाजलका हद्दीत श्वान िंशाच्या अंिाजे  ३० घटना घडत असून त्यामुळे 
अनेकजण  जखमी होणे, िेशात  रेजबजमुळे ३५ हजार नािजरकांचा होत असलेला मृत्यु, 
श्वान  िंशावरील लस अथवा औषिे सहजासहजी  उपलब्ि होत नसल्याने रुग्णांच्या 
नातिाईकांना अनेक अडचिींना सामोरे जािे लागत असिे, पवरिामी यािर आळा 
घालण्यासाठी श्वान नसबंिी मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबजवण्याबाबत शासनाने कराियाची 
कायथिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

   (गरुुिार, विनाांक १ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) (सचूना 
क्र. ४ ि ५) 
 

  (४) श्री. सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 
 

        "कें द्र शासनाने मंुबई शहरास समाटफ जसटी हणहणून घोजषत करणे, समाटफ जसटी अंतिफत 
िेण्यात येत असलेल्या सुजविांमध्ये पजरवहन सुजविा महत्वाची असून ित १५ वषात 
२७६६.७० कोटी रुपये इतका तोटा झाला असून बेसट उपिमावर तेवढेच कजफ असणे, 
सिर कजाची परतरे्ड वेळेत न झाल्यास हा उपिम बंि होण्याची जभती, बेसट उपिम बंि 
झाल्यास ४६ हजार कमफचारी व त्यांच्या कुटंूजबयांवर उपासमारीचे संकट जनमाण होण्याची 
शक्यता, सबब, जिल्ली व कनाटक राज्याच्या ितीवर बेसट उपिमास सहाय्यजनिी िेऊन 
नव संजजवनी िेण्यासाठी करावयाची कायफवाही व उपाययोजना." 
 

  (५) डॉ. वमशलि माने, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 
 
 

       "नािपूर महानिरपाजलकेने कामिारनिर, नारी लसि रोड, नािपूर येथे आयसोलेशन 
रुग्णालयासाठी जािा जनश्श्चत करणे, नािपूर येथील रुग्णालयात िॅसरो व इतर रुग्ण 
मोठया प्रमाणात आढळून येत असून इमामवाडा येथे एकमेव रुग्णालय असून त्याची 
रुग्णक्षमता अल्प प्रमाणात असल्यामुळे अनेक रुग्णांचा उपचाराअभावी झालेला मृत्यू, 
त्यामुळे नािपूर शहरात आयसोलेशन रुग्णालयाची जनर्थमती करण्याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व प्रजतजिया." 
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   (मांगळिार, विनाांक ६ माचच, २०१८ रोजीच्या बलॅटव्िारे ठरविण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार िशचविण्यात आलेल्या सचूना क्र. ६ ि ७) 
 
 
 
 

  (६) श्री. मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 
 

      "मंुबई, ठाण्यात ९० हजार पोलीस कायफरत असून त्याप्रमाणात पोलीस वसाहतींची 
संख्या निण्य असणे, मंुबई शहरातील जुन्या पोलीस वसाहतीमिील जनवाससथानाची 
झालेली िरूवसथा, पुरेशी जािा नसल्याने कमफचाऱयांना पानकापड, टीनपते्र उभारून नवीन 
खोली करून राहावे लाित असणे,  पावसाळ्यात घरे िळत असल्यामुळे पोलीस कमफचारी 
व त्यांच्या कुटंुजबयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लाित असणे, पोलीस 
कमफचाऱयांच्या घरांचा प्रसताव मंजूरी अभावी प्रलंजबत असून सिर प्रसतावास तात्काळ 
मंजूरी िेण्याबाबत  शासनाने करावयाची कायफवाही व प्रजतिीया." 
 

  (७) श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 
 
 

     "सावली (जज. चंद्रपूर) येथील २७ वषे जुनी पाणी पुरवठा योजना नािरुुसत 
असल्यामुळे पाणी पुरवठा अनेकवेळा बंि राहत असून नािरीकांना पाण्यापासून वंजचत 
रहावे लािणे, २२ िावांच्या टेकडी प्रािेजशक पाणी पुरवठा योजनेची जवद्युत िेयके 
ग्रामपंचायतीने भरली नसल्यामुळे प्रािेजशक पाणी पुरवठा योजना वारंवार बंि राहणे, 
सावली निरपंचायतीने महाराष्ट्र राज्य सुवणफ जयंती निरोत्थान योजने अंतिफत सावली येथे 
जलशुध्िीकरण कें द्रासह वाढीव सवतंत्र पाणी पुरवठा योजना मंजूर करुन त्यास जनिी 
उपलब्ि करुन िेण्याचा पजरपूणफ प्रसताव पाठवूनही शासनाने अद्याजप मंजूरी न जिल्यामुळे 
नािरीकांमध्ये पसरलेला असंतोष, सावली येथे जलशुध्िीकरण कें द्रासह सवतंत्र वाढीव 
पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रसतावास तातडीने प्रशासकीय मान्यता व जनिी उपलब्ि करुन 
िेण्याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व प्रजतजिया." 

    

 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
जिनांक : ७ माचफ, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रिान सजचव, 

 महाराष्ट्र जविानसभा. 
 


