
   

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शुक्रिारशुक्रिार,,  वदनाांकवदनाांक  २२३३  माचचमाचच, २०१८, २०१८  
((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० ते ते ११११..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) -  
  (बधुिार, वदनाांक २१ माचच ि गरुुिार, वदनाांक २२ माचच २०१८ रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलले्या लक्षिेधी सचूना) – 
(अनकु्रमाांक (१) ते (५)) – 

  (१) सिचश्री. हेमांत टकल,े विक्रम काळे, नरेंद्र पाटील, वकरण पािसकर, 
आनंद ठाकूर, अॅड. राहुल नािेकर, श्री. सुवनल तटकरे, अॅड. जयदेि 
गायकिाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, सिवश्री. ख्िाजा बेग, रामराि िडकुते 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "महाराष्ट्र पोवलस दलात सहायक पोवलस वनवरक्षक म्हणून काम 
करीत असलेल्या श्रीमती अश्विनी वबदे्र-गोरे या पोवलस अवधकारी 
असलेल्या मवहलेचे वदनांक ११ एविल, २०१६ रोजी निी मंुबईतील 
कळंबोली येथून अपहरण होणे, त्यांच्या झालेल्या अपहरणाच्या संदर्भात 
गेल्या २३ मवहन्यात शोध घेण्याचा ियत्न पोवलस विर्भागाकडून करण्यात 
आला असतानाही त्यात पोवलसांना अपयश येणे, या अपहरणाचा शोध घेत 
असतानाच तपासात ठाणे ग्रामीण पोवलस मुख्यालयातील पोवलस वनवरक्षक 
श्री. अर्भय कुरंदकर याचा त्यात हात असल्याच्या संशयािरन निी मंुबई 
पोवलसांनी त्यांना वदनाकं ७ वडसेंबर, २०१७ रोजी केलेली अटक, या 
अपहरण िकरणात अर्भय कुरंदकरांचा बालवमत्र महेश फळणीकर याला 
अटक केल्यानंतर त्याने वदलेल्या जबानीत श्रीमती अश्विनी वबदे्र-गोरे या 
पोवलस वनवरक्षक मवहलेची हत्या करन वतच्या मृतदेहाचे तुकडे करन ते 
काही वदिस विजमध्ये ि त्यानंतर र्भाईंदर खाडीत फेकून देऊन पुरािा नष्ट्ट 
करण्याचा ियत्न श्री. अर्भय कुरंदकर यानंी केल्याचे आपल्या जबानीत 
सांगणे, या िकरणातील अर्भय कुरंदकर यांच्यािर गुन्हा दाखल 
झाल्यानंतर त्यांनी आपले िजन िापरन राष्ट्रपती पोवलस पदकासाठी 
आपली िणी लािल्याचे तपासात आढळून येणे, सहायक पोवलस वनवरक्षक 
श्रीमती अश्विनी वबदे्र-गोरे याचं्या झालेल्या अमानुष हत्येच्या संदर्भात 
पोवलस दलात वनमाण झालेली खळबळ, शासन सेिेत असलेल्या 
मवहलेच्या अशािकारे झालेल्या हत्येमुळे राज्यातील जनतेच्या मनात 
पसरलेले असंतोषाचे ि संतापाचे िातािरण, पोवलस यंत्रणेिरील उडालेला 
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विविास ि यािकरणी जबाबदार असलेल्या अर्भय कुरंदकर ि इतर सिव 
संबंवधतांविरध्द कडक कारिाई करण्याची होत असलेली मागणी विचारात 
घेता यािकरणी शासनाने उच्च पातळीिरन चौकशी करन संबंवधतांविरध्द 
कारिाई करण्याच्या दृष्ट्टीने कराियाची कायविाही ि शासनाची िवतवक्रया." 

  (२) श्री. सांजय दत्त, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   मंुबई-अहमदाबाद बुलेट रेनचे रु्भवमपुजन ि वशलान्यास सप्टेंबर-
२०१७ मध्ये जपानचे पंतिधान शशजी आबे आवण र्भारताचे पंतिधान नरेंद्र 
मोदी याचं्या हस्ते करण्यात येणे, या मंुबई-अहमदाबाद बुलेट रेनसाठी 
सुमारे ९८ हजार कोटी रपयांचा खचव येणार असून राज्याला २४ हजार 
कोटी रपयांचा र्भार उचलािा लागणार असणे, या महत्िाकाकं्षी बुलेट रने 
िकल्पात राज्यात बुलेट रेनचे के्षत्र ३३ टक्के असून ६७ टक्के गुजरातमध्ये 
असल्याने गुजरात राज्याला सिावधक लार्भ होणे, समान खचव 
उर्भारण्याबाबत राज्यातून होत असलेला विरोध, मंुबई-अहमदाबाद 
महत्िाकांक्षी बुलेट रनेसाठी  मुख्य स्थानक म्हणून िांदे्र-कुला संकुलातील 
४० हजार चौरस मीटर जागा देण्याचे राज्यशासनाने वनश्वचत केल्याने 
सदरील व्यापारी संकुलन बुलेट रेनच्या िकल्पामुळे बावधत होणार असणे, 
बुलेट रेनच्या रू्भवमगत स्थानकासाठी मंुबईतील िांदे्र-कुला कॉम्प्लेक्स 
मधील ०.९ हेक्टर जागा जवमनीिर आवण जवमनीखाली देण्यात येणे, 
त्याच्या बदल्यात महाराष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेिा कें द्राच्या 
(आयएफएससी) साठी इमारतीच्या पायाचे ि रू्भवमगत पावकिं गचे काम 
रेल्िेने करन देण्याची महाराष्ट्र शासनाने घातलेली अट, पवरणामी बुलेट 
रेनचे काम पूणव होईपयिंत वित्तीय सेिा कें द्राच्या इमारतीचे बांधकाम सुर 
करता येणार नसणे, पवरणामी त्यानंतरच महाराष्ट्राच्या वित्तीय सेिा 
कें द्राच्या िकल्पाला होणारी सुरिात, वित्तीय सेिा कें द्राचा िकल्प 
अगोदरच अनेक िषे रखडलेला असणे, देशाची आर्थथक राजधानी 
असलेल्या मंुबईला त्याचा मोठ्या िमाणािर बसणारा फटका, आता पुन्हा 
कें द्र शासनाने वनयमांचा वनमाण केलेला अडथळा, कें द्र सरकारच्या 
वनकषानुसार वित्तीय कें द्रासाठी आिवयक असणारी सलग जागा 
एमएमआरडीए कडे नसणे, मंुबईच्या वित्तीय सेिा कें द्राच्या मंजुरीस 
हेतूपुरस्सर करण्यात येत असलेला विलंब, गुजरातची शान 
िाढविण्यासाठी मा.मुख्यमंत्रयाचं्या स्िप्नातील आंतरराष्ट्रीय सेिा कें द्राचा 
वदला जाणारा बळी, याउलट बुलेट रनेसाठी िांदे्र-कुला कॉम्प्लेक्स येथे 
जागा देऊनही, त्याचा काहीही लार्भ महाराष्ट्राला न वमळणे, महाराष्ट्र 
राज्याबाबत कें द्र शासनाचा असलेला दजुार्भाि, या िकल्पाबाबत शासनाने 
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आपली रू्भवमका स्पष्ट्ट करन कराियाची कायविाही ि शासनाची िवतवक्रया. 
  (३) श्री.रामराि िडकुते, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजवनक 

महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "निी मंुबई मधील बांधकाम व्यिसावयक सुरेश जैन यांच्याकडे 

केतन चगू, सुनील र्भानुशाली, सन्नी लाहोवरया आवण पोलीस उपवनरीक्षक 
संजय यादि यानंी पाच कोटी रपयांची लाच मावगतली असताना, 
व्यिसावयक सुरेश जैन यांनी सदर खंडणी न वदल्यामुळे त्याचं्याविरोधात 
एमआयडीसी पोलीसांनी खोटा गुन्हा दाखल केल्याची बाब वदनाकं २९ 
जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्या सुमारास उघडकीस येणे, केतन चूग, सुनील 
र्भानुशाली, सन्नी लाहोवरया आवण पो.उपवनरीक्षक संजय यादि यांनी खंडणी 
िकरणी दबाि िाढविण्यासाठी सुरेश जैन यांचा मुलगा वहतेश जैन याला 
वदिाळीच्या रात्री मुद्दामहून तुरे्भ पो.ठाण्यात डांबून त्याला केलेली मारहाण 
ि अत्याचार, गुन्हे शाखेने याबाबत चौकशी केली असता हा गुन्हा खोटा 
असल्याचे उघडकीस येणे, यामध्ये पो.उपवनरीक्षक संजय यादि यांच्यासह 
एमआयडीसी पो.ठाण्याचे िवरष्ट्ठ वनरीक्षक रामचंद्र देशमुख आवण सहायक 
पो.आयुक्त वकरण पाटील यांचा असलेला ित्यक्ष सहर्भाग, गुन्हा 
उघडकीस येऊनही वकरण पाटील यांच्यािर केिळ बदलीची केलेली 
थातूरमातूर कारिाई, तसेच केतन चगू, सुनील र्भानुशाली, सन्नी लाहोवरया 
यांच्यािरही कारिाई करण्यास होत असलेला विलंब, मूळात कायद्याचे 
रक्षण करणारे पोलीसच खंडणीखोरांशी हातवमळिणी करन खंडणीसाठी 
सिवसामान्य नागवरक ि व्यिसावयकांना त्रास देत असल्यामुळे पोलीस 
खात्यािरील सिवसामान्यांचा उडालेला विविास, खोटया केसखाली पोलीस 
स्टेशनमध्ये डाबूंन खंडणी िसूल करण्याची निीन पध्दत पोलीस खात्यानेच 
अंमलात आणल्याने वनमाण झालेला संशय, या पोलीस स्टेशन मधील 
िवरष्ट्ठ पो.वनरीक्षक रामचंद्र देशमुख, उपवनरीक्षक संजय यादि, सहायक 
पो.आयुक्त वकरण पाटील, पोलीस उपायुक्त पवरमंडळ-१, निी मंुबई 
सुधाकर पठारे याचं्यासह तुरे्भ पो.ठाण्यातील सिवच दोषी कमवचाऱयांिर गुन्हे 
दाखल करन त्यांना ताबडतोब कायमस्िरपी वनलंवबत करन त्यांच्यािर 
कठोर कारिाई करण्याबरोबरच केतन चगू, सुनील र्भानुशाली ि सन्नी 
लाहोवरया यांच्यािरही गुन्हे दाखल करन कठोर कारिाई करण्याची 
आिवयकता ि शासनाची िवतवक्रया." 

  (४) श्री. रविद्र फाटक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "ठाणे वजल्यातील शहापूर, मुरबाड, वर्भिंडी आवण नावशक 
वजल्हयातील इगतपुरी ,खेड,काननिाडी ि इतर वठकाणच्या श्री. चंपकलाल 
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अवमचंद शहा ि इतर ४१ शहा कुटंुवबयांची शेकडो एकर जमीन ५०० तोळे 
हून अवधक सोने ि ५० वकलो हून अवधक चांदीचे िस्त/ूर्भांडी/कंुडी, 
जडजिाहीर ि इतर मालमत्त्ता हडप केल्यािकरणी मुरबाड पोवलस 
ठाण्यामध्ये श्री नथमल रेखचंद संचेती ि खेतीया यांच्याविरध्द वदनाकं १७ 
मे, २०१६ रोजी गुन्हा कमांक आय-७८ नोंदिून आज वदड िषाचा 
कालािधी लोटूनही अद्याप मुख्य आरोपीस अटक करण्यात आलेली 
नसणे,सदर िकरणातील आरोपीनी श्रीमती चंदनबाई नगीनदास शहा, याचें 
अपहरण ि खुन करन मृत्यूपूिीच बनािट मृत्यूपत्राच्या आधारे महसूल 
अवधकाऱ यांची वदशारू्भल जवमनीची अफरातफर केल्याबाबत शहा 
पवरिारानी वदनाकं ५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी मा.मुख्यमंत्रयांना वनिेदन सादर 
करनही सदर वनिेदनाच्या अनुषंगाने मा.मुख्यमंत्रयाचं्या आदेशानंतर 
आर्थथक गुन्हे शाखामाफव त गुन्हा नोंदविल्यांनतर उपरोक्त िकरणी सखोल 
तपास होणे गरजेचे असतांनाही याबाबत आजतागायत कोणतीही 
कायविाही झालेली नसणे,अदयापी आरोपी मोकाट वफरत असल्याचे 
वनदशवनास येणे, शेकडो एकर जवमनी हडप केल्यािकरणी तसेच श्रीमती 
चंदनबाई नगीनदास शहा यांचे अपहरण करन योजनाबध्द खून 
केल्यािकरणी सीआयडीमाफव त सखोल  चौकशी करण्याबाबत शासन 
स्तरािर तातडीने कायविाही करण्याची वनतांत आिवयकता, याबाबत 
शासनाने कराियाची कायविाही ि शासनाची िवतवक्रया.’’ 

  (५) सिचश्री. विक्रम काळे, दत्तात्रय सािंत, श्रीकांत देशपांडे, बाळाराम पाटील, 
ॲड.वनरंजन डािखरे, सिवश्री.नरेंद्र पाटील, धनंजय मंुडे, सुवनल तटकरे, 
सवतश चव्हाण, अमरशसह पंवडत, डॉ.सुधीर तांबे, श्री.नागोराि गाणार, 
िा.अवनल सोले, श्री.वगरीशचंद्र व्यास, डॉ.अपूिव वहरे, सिवश्री.िविण दरेकर, 
पवरणय फुके, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यामध्ये अवतवरक्त वशक्षकांच्या समायोजनामुळे वदनाकं २ मे, 
२०१२ रोजीपासून वशक्षक र्भरती बंद असणे, त्यानंतरच्या कालािधीत 
अनेक शाळांमध्ये सेिावनिृत्तीमुळे वशक्षकांची पदे मोठ्या संख्येने वरक्त 
होणे, सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ च्या संच मान्यतेत 
अनेक तु्रटी असणे, त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने मोठ्या संख्येने वशक्षक 
अवतवरक्त होणे, अवतवरक्त वशक्षकांचे समायोजन न होणे, पवरणामी त्यांचे 
िेतन बंद होणे, त्यामध्ये काही दोष नसणे ि यामुळे राज्यातील अनेक 
शाळांमध्ये वशक्षकांची हजारो पदे वरक्त असणे, पवरणामी विद्यार्थ्यांचे 
शैक्षवणक नुकसान होणे, त्यामुळे वशक्षक कमवचाऱयांमध्ये असंतोषाची 
र्भािना वनमाण होणे, याबाबत शासनाने केलेली िा करण्यात येत असलेली 
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कायविाही ि शासनाची िवतवक्रया." 
  (६) (गरुुिार, वदनाांक २२ माचच २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) – 
   सिचश्री. सवुनल तटकरे, धनंजय मंुडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 

सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "मंुबई गोिा महामागाचे काम गेली पाच िषापासून सुर असणे,  

एनएच-१७ या महामागािर इंदापूर ते पळस्पे या दरम्यान अनेक 
शेतकऱयांच्या जमीनी रस्ता रंदीकरणामध्ये ि महामागासाठी अवधग्रवहत 
केलेल्या असणे, या अवधग्रवहत जमीनीचे अद्यापही बऱयाच शेतकऱयानंा  
मोबदला वमळालेला नसणे, याबाबतीत शेतकऱयानंी एन.एच.ए.आय. 
(नॅशनल हायिे ॲथवरटी ऑफ इंडीया) यांच्याकडे वनिेदन वदलेले असणे,  
या वनिेदनािर त्यांचेकडून कोणत्याच िकारची कायविाही झालेली नसणे,  
िाढीि मदत वमळण्यासाठीचे िकरणे सद्य:श्स्थतीत वजल्हावधकारी रायगड 
यांच्याकडे िलंवबत असणे, सदरच्या मदतीची रक्कम त्िरीत 
वमळण्याविषयी शेतकऱयांची होत असलेली आग्रहाची मागणी,  
सद्य:श्स्थतीत कंत्राटदारामाफव त महामागाच्या रस्ता रंदीकरणाचे काम सुर 
असतांनाही कोणत्याही िकारची मदत वमळत नसल्याने स्थावनक 
शेतकऱयांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष,  िलंवबत मदतीची रक्कम त्िरीत 
देऊन येथील स्थावनक शेतकऱयांना वदलासा देण्याची आिवयकता,  याकडे 
शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत शासनाने कराियाची 
कायविाही ि शासनाची िवतवक्रया." 

  (७) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.वगरीशचंद्र व्यास, िा.अवनल सोले, 
सिवश्री. नागोराि गाणार, िविण दरेकर, विजय ऊफव  र्भाई वगरकर, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मागील दोन ते तीन िषात व्यिसाय ि उद्योग करण्याच्या 
वनवमत्त्ताने बनािट पासपोटव ि श्व्हसा तयार करन इंग्लंडमध्ये गेलेले 
नागपूरातील ५० हून अवधक तरण अचानक बेपत्ता झाल्याचे नुकतेच माहे 
जानेिारी,२०१८ मध्ये उघडकीस येणे, बेपत्त्ता तरणांच्या श्व्हसाची मुदत 
संपल्यानंतर विवटश सरकारने त्यांचा शोध घेतला असता हे तरण तेथे 
सापडले नसल्याने यासदंर्भात विवटश उच्चायुक्त कायालयाने नागपूर 
पोवलसांना कळविलेले असणे, बेपत्त्ता झालेले तरण हे मुश्स्लम समाजाचे 
असून त्यांना इंग्लंडमध्ये व्यिसाय ि उद्योग करण्याकवरता मुश्स्लम 
दाम्पत्यांनी पाठविलेले असणे, सदर तरणांचे पासपोटव नागपुरातील पारपत्र 
कायालयातून तयार करण्यात येणे, बेपत्त्ता तरणांचा िापर मानिी तस्करी 
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शकिा दशहतिादी संघटनांमध्ये काम करण्यासाठी झाला असल्याबाबत 
वनमाण झालेली आशंका, सदर िकरणी शासनाने सखोल चौकशी 
करण्याची वनतांत आिवयकता, सदर तरणानंा इंग्लडमध्ये पाठविणाऱ या 
दाम्पत्यांना तात्काळ अटक करन त्यांच्यािर कडक कारिाई करण्याची 
आिवयकता, याबाबत शासनाने गांर्भीयाने लक्ष घालून शासन स्तरािर 
कराियाची कायविाही ि याबाबत शासनाची िवतवकया ि रू्भवमका." 

  (८) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे सामावजक न् याय मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "सामावजक न्याय विर्भागाकडे सन २०११ पासून ४४९ औद्योवगक 
सहकारी संस्थांचे िस्ताि पडून असणे, सदरील उद्योगाकंरीता बेरोजगार 
तरणांनी मोठ्या िमाणात कजव काढून जवमनी खरेदी करणे, िस्ताि दाखल 
करण्याकरीता संस्थेचे र्भागर्भांडिल म्हणजे ५% िमाणे ३५ लाख रपये 
बँकेत जमा करणे, शासन सदरील संस्थांना मंजूरी देत नसल्यामुळे सिव 
संस्थाचालकांनी मा. मंुबई उच्च न्यायालयात दाद मागणे, याबाबत 
सामावजक न्याय विर्भागाने मा.उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करन 
त्यामध्ये वनधी उपलब्ध होताच िलंवबत संस्थांना मंजूरी देण्याची लेखी 
मावहती देणे,  या संदर्भातील लेखा वशषाखाली सन २०११ ते २०१८ पयिंत 
करोडो रपये वनधी उपलब्ध होणे, तरीही जावणिपूिवक सामावजक न्याय 
विर्भागाने िलंवबत संस्थांना मंजूरी न देणे,  सन २०१४ साली मा. उच्च 
न्यायालय, मंुबई यांचे समोर सामावजक न्याय विर्भागाचे तत्कालीन सवचि, 
आर.डी.शशदे यांनी वनधी उपलब्ध होताच िलंवबत संस्थांना मंजूरी 
देण्याबाबत ि ही योजना बंद करणार नसल्याबाबत शपथपत्र वदलेले 
असणे, त्या शपथपत्राच्या आवधन राहून शासनाने िलंवबत ४४९ 
औद्योवगक सहकारी संस्थांना तात्काळ मंजूरी देण्याचे ि सन २०१७ साली 
मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यानंी ६ मवहन्याचं्या आत संस्थांना मंजूरी 
देण्याचे आदेश देऊनही उक्त आदेशाची अंमलबजािणी शासनामाफव त न 
होणे, याबाबत शासनाने कराियाची तातडीची कायविाही ि िवतवक्रया." 

  
((दपुारीदपुारी  ११२२..००००  वाजवाजताता))  

 

  
  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पाचिी ि सहािी यादी सभागहृाच्या 

पटलािर ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 
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  (क) मखु्यमांत्री : "महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे सन २०१२-२०१३, सन 
२०१३-२०१४ ि सन २०१४-२०१५ या िषांचे 
स्ितंत्र लेखा पवरक्षा अहिाल" सर्भागृहासमोर 
ठेितील. 

  (ख) साांस्कृवतक कायच 
मंत्री 

: "विदर्भव, मराठिाडा आवण उिववरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
सांस्कृवतक कायव विर्भागाचा सन २०१६-२०१७ या 
वित्तीय िषातील योजनांतगवत आवण योजनेत्तर 
योजनांिरील िैधावनक विकास मंडळवनहाय 
(अविर्भाज्य र्भागासह) ित्यक्ष खचाचा तपशील" 
सर्भागृहासमोर ठेितील. 

  (ग) जलसांपदा मांत्री : (१) "विदर्भव पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
यांचा सन २०१३-२०१४ ि सन २०१४-२०१५ 
या िषांचा अलग लेखा अहिाल" 
सर्भागृहासमोर ठेितील. 

     (२) "महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
यांचा सन २०१६-२०१७ या िषाचा िार्थषक 
लेखे ि त्यािरील महालेखापाल (लेखापवरक्षा-
१) महाराष्ट्र यांचा अलग लेखापरीक्षण 
अहिाल ि अनुपालन अहिाल" 
सर्भागृहासमोर ठेितील. 

तीन : दोन्ही सभागहृाच्या सदस्याांचा समािेश असलेली "िातािरणीय 
बदलासांदभातील सांयकु्त तर्द च् सवमती" घवटत करण्याबाबतचा प्रस्ताि. 

चार : "विधानपवरषद आश्िासन सवमतीचा एकशे पांचाण्णििा अहिाल सादर 
करणे." 

पाच : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (१) श्री.अशोक उफच  भाई जगताप, वि.प.स. यांच्या पुढील 

वनकडीच्या सािवजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक 
६९ िर मखु्यमांत्री वनिेदन करतील :- 

    "िसई-विरार महानगरपावलकेमध्ये विविध विर्भागांसाठी 
कमवचारी पुरविण्याचा ठेका घेतलेल्या वदव्या एंटरिायजेस या 
कंपनीने कोट्यािधी रूपयांचा केलेला अपहार." 

   (२) श्री.आनांद ठाकूर, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या सािवजवनक 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक ६५ िर मदत ि 
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पनुिचसन मांत्री वनिेदन करतील :- 
    "जव्हार (वज.पालघर) येथील लेंडी धरणग्रस्तांच्या 

मागण्यांबाबत." 
   (३) श्री.प्रकाश गजवभये, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या 

सािवजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक ७० िर 
शालेय वशक्षण मांत्री वनिेदन करतील :- 

    "राज्यातील वशक्षकांचे िेतन काढण्यासाठी िापरली जाणारी 
ऑनलाईन िणाली गेल्या दीड मवहन्यांपासून बंद असल्यामुळे 
वशक्षकांचे िेतन ऑफलाईन पध्दतीने काढण्यात यािे अशी 
मागणी." 

   (४) श्री.सतीश चव्हाण, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या 
सािवजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक ६६ िर क्रीडा 
मांत्री वनिेदन करतील :- 

    "औरंगाबाद येथील विर्भागीय वक्रडा संकुलाची झालेली 
दरुिस्था." 

   (५) ॲड.जयदेि गायकिाड, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या 
सािवजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक ६४ िर 
ग्रामविकास मांत्री वनिेदन करतील :- 

    "गट ग्रामपंचायत वतखे (ता.वरसोड, वज.िावशम) येथील 
ग्रामसेिकाने बोगस सहीच्या आधारे १४ व्या वित्त आयोगातून 
लाखो रूपये काढल्याचे आढळून येणे." 

सहा : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख - (असल्यास). 
 

सात : शासकीय विधेयक :- 
  विधानसभेने सांमत केल्यास - विधेयक विचारात घेणे - 
   सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक १७ - महाराष्ट्र विवनयोजन विधेयक, २०१८. 
   --------------------------------------------------------------------------- 

 

- मध्यांतर - 
आठ : म.वव.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

  (क) सिचश्री. अमरवसह पांवडत, धनंजय मंुडे, सवतश चव्हाण, जयिंतराि जाधि, 
सुवनल तटकरे, वि.प.स. याांची म.वव.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन 
चचा –  

   "राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या मोठ्या िमाणािर 
कमी झाल्याची बाब आर्थथक पाहणी अहिालात उघडकीस येणे, यािषी 
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राज्यर्भर मोठया िमाणािर ऊसाची लागिड झाल्यामुळे पुढीलिषी 
अवतवरक्त ऊसाचा गंर्भीर िवन वनमाण होण्याची शक्यता, यािषी साखर 
कारखाने सुर होताना साखरेचे दर र.३६०० िवत क्क्िटल असणे, 
सद्य:श्स्थतीत कारखानदारांकडून ठोक दराने साखर खरेदी करताना सुमारे 
२८०० र.िवत क्क्िटल साखरेचा दर असणे, साखरेसह श्स्परीट ि इतर 
उपपदाथांचेही दर अचानक कमी झाल्याने शेतकऱयाचं्या ऊसाला 
एफ.आर.पी.िमाणे दर देण्यास कारखाना िशासनाला अडचणी येणे, 
सिवसामान्य नागवरकांना बाजारात सुमारे ३७ र.िवत वकलो घाऊक दराने 
साखर वमळत असताना साखरेच्या ठोक बाजारात मात्र वहच साखर २८ 
र.िवत वकलो िमाणे व्यापाऱयांकडून खरेदी करण्यांत येणे, कमी दराने साखर 
विक्री करतांनाही बहुतांश िेळा साखरेची उचल होत नसणे, 
एफ.आर.पी.िमाणे ऊसाला र्भाि देण्याचे शासनाचे कडक धोरण असणे, 
मात्र साखर ि इतर उपपदाथव याचं्या शकमतीिर शासनाचे कोणतेही वनयंत्रण 
नसणे, यामुळे राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत येणे, साखरेच्या र्भािातील 
चढ-उतारामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱयानंा र्भाि वमळत नसल्याने तो आर्थथक 
संकटात सापडण्याची िेळ येणे, राज्यातील साखर उद्योग वटकविण्यासाठी 
शासनाने ठोस उपाययोजना करन ऊसाच्या एफ.आर.पी. िमाणे साखरेची 
एम.एस.पी. वनश्वचत करण्यासाठी कायविाही करण्याची मागणी होणे, 
साखरेचा औद्योवगक आवण घरगुती िापर अशी वर्भन्नता करन िापरानुसार 
त्यांचे र्भाि वनश्वचत करण्याची िेळ येणे, राज्यातील साखर उद्योग 
अडचणीत असल्याने कारखाना िवतवनधींनी मा.मुख्यमंत्री यांना याबाबत लक्ष 
घालण्याची विनंती करणे, राज्यातील साखर उद्योग वटकविण्यासाठी 
शासनाने कराियाचे ठोस ियत्न ि उपाययोजना, याबाबत शासनाने दखल 
घेऊन कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (ख) सिचश्री. प्रकाश गजवभये, बाळाराम पाटील, विक्रम काळे, दत्तात्रय सािंत, 
ॲड.राहुल नािेकर, वि.प.स. याांची म.वव.प. वनयम ९७ अन्िये 
अल्पकालीन चचा – 

   "मद्यपान, धुम्रपान आवण तंबाखू यांच्यासह अंमली पदाथांच्या 
सेिनाचे िमाण वदिसेंवदिस िाढत आहे. व्यसनाधीनतेच्या विळख्यात 
तरणांसह तरणीही अडकत आहेत. व्यसनाधीनतेमुळे दरिषी साडेअठरा 
हजार कोटी रपयांची क्रयशक्ती खची पडते, व्यसनाधीनतेला रोखायचे कसे, 
याची शचता िैद्यकीय के्षत्रातील तज््ांनाही आहे. वसगारेट, वसगार, हुक्का 
आवण दार यांचे विविध िकार बाजारात मुबलक िमाणात उपलब्ध आहेत, 
वशिाय अशा पदाथाच्या जावहरातिर बंदी असूनही कायद्यातील पळिाटा 
शोधून या ना त्या मागाने जावहराती केल्या जातात, अनेक जण व्यसनाचं्या 
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आहारी गेल्याने आजारग्रस्त होत आहेत साधारणपणे आज ५६ टक्के पुरष 
वमत्रांबरोबर तर ४८ टक्के तरणी घराबाहेर वसगारेटचा झुरका घेतात, असे 
सिेक्षणातून समोर आले आहे. व्यसनमुक्ती शकिा तंबाखूमुक्तीच्या 
माध्यमातून पंधरा िषात पाच टक्के ग्रामीण तर सहा टक्के शहरी लोकांनी 
व्यसन सोडल्याचा दािा आहे. मात्र हे िमाण िाढणाऱया व्यसनाच्या 
वनम्मेदेखील नाही. त्यामुळे घरातून व्यसन सोडायला पाठबळ वमळणेच 
गरजेचे आहे असे मानसोपचार समुपदेशकांचे मत आहे, व्यसनामुळे तोंड, 
स्िादशूपड, घसा, नपंुसकत्ि, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, रक्तिावहन्यांसबंधी 
रोग, फुफ्फुसांचे रोग (सीओपीडी), हृदयविकार, अधांगिायू, स्िरयंत्राचंा 
रोग, दृश्ष्ट्टदोष, दात-वहरड्ांचे आजार होतात. वियांमध्ये हाडांची घनता कमी 
होणे, संवधिात, मोतीशबद,ू वहरड्ांचे आजार, जखम र्भरण्याच्या िवक्रयेमध्ये 
विलंब, उदावसनता, अवनयवमत मावसक पाळी, लिकर रजोवनिृत्ती, 
गर्भवधारणा न होणे, विासाचे विकार, िंध्यत्ि, गर्भवपात, अर्भवकाच्या मेंदिूर 
पवरणाम संर्भिणे असे विविध िकारचे आजार होतात. जगातील एक अब्ज 
धुम्रपान करणाऱयापैंकी दरिषी ५० लाख लोक धुम्रपानाने मृत्युमुखी पडत 
असणे, गेल्या ७ िषात मुलींमध्ये र्भांग व्यसनात झालेली १० पट िाढ तसेच 
वसगारेट, वसगार, हुक्का, दार या व्यसनापंासून दरू राहण्याबाबत शासनाने 
तातडीने कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

नऊ : शासकीय विधेयके :- 
  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ८ – महाराष्ट्र भवूमगत 

नळमागच ि भवूमगत िावहन्या (जवमनीमधील िापर हक्काचे 
सांपादन) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.शरद 
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ८ – महाराष्ट्र रू्भवमगत नळमागव ि 
रू्भवमगत िावहन्या (जवमनीमधील िापर हक्काचे संपादन) विधेयक, 
२०१८ खालील सदस्याचं्या ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतिृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथव 
पाठविण्यात यािे." 

    (१) महसूल मंत्री (२) श्री. धनंजय मंुडे, विरोधी 
पक्ष नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 
    (५) ॲड.वनरंजन डािखरे, (६) श्री.अशोक ऊफव  र्भाई 
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वि.प.स. जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱहे, वि.प.स. 
    (९) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊफव  र्भाई 

वगरकर, वि.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद 

ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.शरद 
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक १६ – महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि 
पंचायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१८ खालील सदस्याचं्या 
ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथव पाठविण्यात यािे." 

    (१) ग्रामविकास मंत्री (२) श्री. धनंजय मंुडे, विरोधी 
पक्ष नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 
    (५) ॲड.वनरंजन डािखरे, 

वि.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफव  र्भाई 

जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱहे, वि.प.स. 
    (९) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊफव  र्भाई 

वगरकर, वि.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ – भवूमसांपादन, पनुिचसन 

ि पनुिचसाहत करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण 
पारदशचकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.शरद 
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ७ – रू्भवमसंपादन, पुनिवसन ि 
पुनिवसाहत करताना उवचत र्भरपाई वमळण्याचा आवण पारदशवकतेचा 
हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०१८ खालील सदस्याचं्या 
ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथव पाठविण्यात यािे." 

    (१) महसूल मंत्री (२) श्री. धनंजय मंुडे, विरोधी 
पक्ष नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 
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    (५) ॲड.वनरंजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफव  र्भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱहे, वि.प.स. 
    (९) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊफव  र्भाई 

वगरकर, वि.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानपवरषदेने केलेल्या सधुारणेस सहमती देऊन विधानसभेने 

आणखी सधुारणाांसह सांमत केल्याप्रमाण े– विचार ि सांमत करणे. 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) 

विधेयक, २०१७" 
   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे. 
    सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक १५ – महाराष्ट्र करविषयक कायदे 

(कर बसविणे ि सुधारणा) विधेयक, २०१८" 
    --------------------------------------------------------------------------- 

  (घ) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक १० – महाराष्ट्र पायारू्भत सुविधा 

विकास सक्षम िावधकरण विधेयक, २०१८" 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक १३ – जी.एच.रायसोनी 

विद्यापीठ, अमरािती, विधेयक, २०१८" 
    --------------------------------------------------------------------------- 

   

– अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

 

दहा : अशासकीय ठराि :- 
  (शकु्रिार, वदनाांक १५ वडसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचविण्यात आलेला प्रलांवबत अशासकीय ठराि) –  
   श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे उत्तर) 

– (३० वमवनटे) – 
    "राज् यातील सुवशवक्षत बेरोजगारांचे िाढते िमाण, नोकरी ि 

रोजगाराअर्भािी त् यांच् यात वनमाण झालेले िैफल् य, शासनाने बंद 
केलेला सुवशवक्षत बेरोजगार र्भत् ता, रोजगाराच् या र्भाग र्भांडिलासाठी 
बँकांसारख् या आर्थथक संस् थाकडून येणाऱ या अडचणी, या बाबी 
विचारात घेता बेरोजगारांच् या समस् या पवरणामकारकपणे 
सोडविण् यासाठी ि गरीब कुटंुबातील व् यश्क्तला रोजगार 
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वमळविण् याच् यादृष्ट् टीने एक सक्षम ि स् ितंत्र यंत्रणा स् थापन करण् यात 
यािी ि सुवशवक्षत बेरोजगारांना पुन् हा र्भत् ता सुरू करािा, 
रोजगारासाठी र्भागर्भांडिलाची सोय करािी ि बंदी घालण् यात 
आलेली नोकर र्भरती पुन्हा सुरू करािी, अशी वशफारस ही 
विधानपवरषद शासनास करीत आहे." 

अकरा : अशासकीय विधेयके :- 
  (क) परु:स््ापना च् - 
   (१) सन २०१८ चे वि.प.वि. क्रमांक १ - महाराष्ट्र सािवजवनक 

सुरवक्षतता (उपाययोजना) अंमलबजािणी विधेयक, २०१८ - 
श्री.सतेज उफव  बंटी पाटील, वि.प.स. यांचे. 

   (२) सन २०१८ चे वि.प.वि. क्रमांक २ – महाराष्ट्र देिता, संत, 
राष्ट्रपुरष, धमवगं्रथ यांचे विडंबनािर वनयंत्रण विधेयक, २०१८ - 
श्री.नरेंद्र पाटील, वि.प.स. यांचे. 

  (ख) विचारा च् - 
   (१) सन २०१५ चे वि.प.वि.क्रमांक २ - महाराष्ट्र िकल्पबावधत व्यक्तींचे 

पुनिवसन (सुधारणा) विधेयक, २०१५ - श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 
यांचे. 

   (२) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमांक २ - मोटार िाहन (महाराष्ट्र 
सुधारणा) विधेयक, २०१७ - श्री.नरेंद्र पाटील, वि.प.स. यांचे. 

   (३) सन २०१४ चे वि.प.वि. क्रमांक २२ – फौजदारी िवक्रया संवहता 
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०१४ – श्री.अमरशसह पंवडत, 
वि.प.स. यांचे. 

   (४) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमांक १ – महाराष्ट्र ज्येष्ट्ठ नागवरक 
ियोमयादा विधेयक, २०१७ – श्री.रामहरी रपनिर, वि.प.स. यांचे. 

 
 
 

विधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : २२ माचव, २०१८. 

डॉ.अनांत कळसे, 
िधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपवरषद. 
 


