
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

शकु्रिार, विनाांक ३० नोव्हेंबर, २०१८ 
 

( सकाळी १०.०० िाजता ) 
 
 
 
 

 

 
एक : प्रश्नोत्तरे- 

 
 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 
 

  (ब) अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी क्रमाांि ४७१ ते ५१२ सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
 

    
 

( सकाळी ११.३० ते िपुारी १.०० िाजेपयंत ) 
 

उपाध्यक्ाांची वनिडणकू 
 
 

( िपुारी १.३० िाजता ) 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

 
 

  (१) मखु्यमांत्री : (ि) महाराष्ट्र लोि आयुक्त आकण उप लोि आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य याांचे मा. राज्यपाल महोदयाांना सादर 
िेलेले सन २०११ चा १, सन २०१३ चा १, सन 
२०१४ चे १०, सन २०१५ चे ४ आकण सन २०१६ 
चे २ असे एिूण १८ कवशेष अहवाल त्यावरील 
शासनाच्या स्पष्ट्टीिरणात्मि ज्ञापनासह  
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र अबबन इन्फ्रास्रक्चर फां ड रस्टी िां पनी 
कलकमटेड याांचा सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ 
या वषांचा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
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     (ग) महाराष्ट्र अबबन इन्फ्रास्रक्चर डेव्हलपमेंट िां पनी 

कलकमटेड याांचा सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ 
या वषांचा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (घ) राजीव गाांधी  कवज्ञान व तांत्रज्ञान आयोग याांचा सन 
२०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या वषांचा अहवाल 
आकण आयोगाच्या वार्षषि लेखयाांवरील 
महालेखापरीक्षिाांचा लेखा परीक्षण अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) वित्त मांत्री : (ि) महाराष्ट्र राजिोषीय उत्तरदाकयत्व व अर्बसिां ल्पीय 
व्यवस्र्ापन अकधकनयम, २००५ च्या िलम ६ (१) 
नुसार सन २०१८-२०१९ च्या अर्बसांिल्पाच्या 
सांदभात जमा व खचाच्या अधबवार्षषि आढाव्याचे 
कनष्ट्िषब दशबकवणारे कववरणपत्र सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 
 

     (ख) सन २००१-२००२ च्या आठव्या अहवालातील 
पकरच्छेद १.२८ नुसार मांत्रालयीन सवब कवभागाांनी 
िेलेल्या सन २०१७-२०१८ या आर्षर्ि वषातील 
पुनर्षवकनयोजनाबाबतचे माकहती पुस्ति 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) उच्च ि तांत्र वशक्ण 
मांत्री 

: (ि) सांत गाडगे बाबा अमरावती कवद्यापीठ याांचा सन 
२०१६-२०१७ या वषाचा तेहतीसावा वार्षषि 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) गोंडवाना कवद्यापीठ, गडकचरोली याांचा सन २०१६-
२०१७ या वषाचा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

  (४) मवहला ि बाल 
विकास मांत्री 

: (ि) महाराष्ट्र राज्य मकहला आयोग याांचा सन २०१४-
२०१५ या वषाचा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ख) मकहला आर्षर्ि कविास महामांडळ याांचा सन 
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२०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या वषांचा अनुक्रमे 
एिेचाळीसावा व बेचाळीसावा वार्षषि अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (५) जलसांपिा मांत्री : (ि) गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे कविास महामांडळ, 
औरांगाबाद याांचा सन २०१३-२०१४ या वषाचा 
वार्षषि अलग लेखापरीक्षा अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ख) तापी पाटबांधारे कविास महामांडळ, जळगाांव याांचा 
सन २०१५-२०१६ या वषाचा अलग लेखा अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) िोंिण पाटबांधारे कविास महामांडळ, ठाणे याांचा 
सन २०१५-२०१६ या िालावधीच्या लेखयावरील 
भारताचे कनयांत्रि व महालेखापाल याांचा अलग 
लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) महाराष्ट्र जलसांपत्ती कनयमन प्राकधिरण, मुांबई 
याांचा सन २०१६-२०१७ या वषाचा वार्षषि 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील.  
 

     (ङ) तापी पाटबांधारे कविास महामांडळ, जळगाांव याांचा 
सन २०१६-२०१७ या वषाचा एिोणीसावा वार्षषि 
कवत्तीय अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (६) पवरिहन मांत्री :  िोिण रेल्वे महामांडळ मयाकदत याांचा सन २०१७-
२०१८ या वषाचा वार्षषि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

  (७) पयािरण मांत्री :  महाराष्ट्र प्रदषूण कनयांत्रण मांडळ याांचा सन २०१५-
२०१६ व २०१६-२०१७ या वषांचा वार्षषि 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 
 

  (८) कामगार मांत्री :  महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधिाम िामगार 
िल्याणिारी मांडळ, मुांबई याांचा सन २०१२-२०१३ 
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व सन २०१३-२०१४ या  वषांचा वार्षषि अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

 
तीन : लोकलेखा सवमतीचा सते्तचाळीसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 

 
चार : सािवजवनक उपक्रम सवमतीचा एकोवणसािा अहिाल सािर करणे. 

 
पाच : अनसुवूचत जमाती कल्याण सवमतीचा सातिा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 

 
सहा : इतर मागासिगव कल्याण सवमतीचा िसुरा अनपुालन अहिाल सािर करणे. 

 
सात : विधानसभा आश्िासन सवमतीचा िहािा अहिाल सािर करणे. 

 
आठ : मवहला ि बालकाांचे हक्क आवण कल्याण सवमतीचा नििा ि िहािा अहिाल सािर 

करणे. 
 

नऊ : मा.सवमती प्रमखु, विधानसभा विशेषावधकार सवमती याांचा प्रस्ताि - 
 

 

   कवधानसभा कवशेषाकधिार सकमतीिडे कवचारार्ब प्रलांकबत असलेल्या, 
 

   (१)        सन्फ्माननीय कवधानसभा सदस्य श्री.छगन भुजबळ व डॉ.कजतेंद्र आव्हाड 
याांनी श्री.महावीर जाधव, पोलीस उपकनरीक्षि, श्रीगोंदा, कजल्हा अहमदनगर 
याांचेकवरुध्द कदनाांि १७ जुलै, २०१८ रोजी उपस्स्र्त िेलेले कवशेषाकधिार भांगाचे 
व अवमानाचे प्रिरण. 
 

   (२)      महाराष्ट्र कवधानमांडळाच्या अांदाज सकमतीचे मा.सकमती प्रमुख श्री.अकनल 
िदम व सकमतीच्या सन्फ्माननीय सदस्याांनी तत्िालीन व्यवस्र्ापिीय सांचालि 
(कसडिो), सहव्यवस्र्ापिीय सांचालि (१) (कसडिो), सहव्यवस्र्ापिीय 
सांचालि (२) (कसडिो) याांच्याकवरुध्द कदनाांि २३ माचब, २०१८ रोजी उपस्स्र्त 
िेलेले कवशेषाकधिार भांग व अवमानाचे प्रिरण. 
 

           या दोन प्रिरणाांवरील कवशेषाकधिार सकमतीचा अहवाल सादर 
िरण्यािकरता महाराष्ट्र कवधानसभा कनयम १८३(१) च्या परांतुिान्फ्वये पुढील 
अकधवेशनाच्या शेवटच्या कदवसापयंत मुदत वाढवून देण्यात यावी. 

     
 

िहा : विनांती अजव सभागहृास सािर करणे :- 
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 श्रीमती विवपका चव्हाण, 
वि.स.स. 

: "मौजे मलु्हेर, ता.बागलाण, वज.नावशक येथील 
ग्रामीण रुग्णालय सरुु करणेबाबत" या 
कवषयावरील कवनांती अजब सभागृहास सादर िरतील. 

    
 

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

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

 

   (विनाांक २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशवविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्िेधी सचूना क्र. १) 
 

  (१) डॉ. राहुल पाटील, सिवश्री. सवुनल प्रभ,ू अवमत िेशमखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
बाळासाहेब थोरात, अवमन पटेल, अस्लम शेख, मो. आवरफ नसीम खान, डॉ. 
सांतोष टारफे, प्रा. िषा गायकिाड, अॅड. यशोमती ठाकूर, सिवश्री. त्र्यांबकराि 
वभसे, कुणाल पाटील, मांगेश कुडाळकर, सवुनल शशिे, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
सिवश्री. पांकज  भजुबळ,  छगन भजुबळ, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, 
वजतेंद्र आव्हाड, अवनल किम, प्रताप सरनाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पणन मांत्र्याचे लक् िेधतील :-   
 

     "राज्यात यावषी पाऊसमान िमी राकहल्याने पोळ िाांद्याच्या उत्पादनास मोठा फटिा 
बसणे, पावसाचे आगमन लाांबल्याने उन्फ्हाळी िाांद्याचे दर मोठया प्रमाणात वाढणे, प्रती 
क्क्वटल सरासरी २१०० रुपयाांचा टप्पा गाठणारा िाांदा सध्या प्रती क्क्वटल १६०० 
रुपयावर असताांना नवीन िाांदा बाजारात न आल्याने साठकवलेल्या उन्फ्हाळी िाांद्यावर 
अवलांबून राहावे लागणे, परांतू िाांदा साठवणूिीमुळे वजनात घट, कनिृष्ट्ट दजाचा माल 
यामुळे शेतिऱ याांना नुिसान सहन िरावे लागणे, असे सांिट असताांनाही िें द्र शासनाने 
िाांद्याचे भाव स्स्र्करिरण कनधी अांतगबत खरेदी िेलेल्या िाांद्यासमोर पेच कनमाण होणे,  
बाजारातील िाांद्याची घसरण रोखणे व दरवाढ कनयांकत्रत ठेवण्यासाठी महानगरात िाांदा 
पुरकवण्याच्या उदे्दशाने नाफेडच्या मदतीने िें द्र शासनाने नाकशि, नगर, सोलापूर या 
भागातून माहे एकप्रल ते माहे जून या िालावधीत उन्फ्हाळी िाांद्याची िेलेली खरेदी, २५ 
हजार मेरीि टन िाांदा साठवणूिीसाठी पुरेशा चाळी न कमळाल्याने नाफेडला ११ मेरीि 
टन खरेदीवर समाधान मानावे लागणे, पकरणामी िाांद्याचे दर आवाक्याबाहेर वाढल्याने 
व हजारो टन िाांदा खराब झाल्याने जनतेला चढ्या दराने िाांदा घ्यावा लागत असल्याने 
त्याांच्यात वाढता असांतोष, शासनाने िाांद्याचे वाढते दर आटोक्यात आणून स्वस्त दरात 
िाांदा उपलब्ध िरुन देण्यािकरता िरावयाची उपाययोजना व प्रकतकक्रया.’’ 
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  (२) सिवश्री. बच्च ू कडू, वशरीष चौधरी, विनायकराि-जाधि-पाटील, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक् िेधतील :-   

 

          "िरांजे (ता. खानापूर, कज. साांगली) येर्ील एिा अल्पवयीन मुलीवर बलात्िार 
झाल्याची कदनाांि ५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी घडलेली घटना, सदर घटनेतील आरोपी 
राहुल दत्तात्रय माने यानेच दोन वषांपूवी याच मुलीवर बलात्िार िेल्याच्या प्रिरणात 
त्याांच्यावर खटला सुरु असणे, दोन वषांपुवी याच गावातील एि कशक्षि व राहुल 
दत्तात्रय माने याने याच मुलीवर बलात्िार िेल्यानांतर पोकलसाांनी योग्यरीत्या प्रिरण न 
हाताळणे, सदर पीकडत मुलगी सावरण्याचा प्रयत्न िरीत असताना पुन्फ्हा त्याच 
आरोपींनी या मुलीवर बलात्िार िेल्याने सदर मुलीचे जीवन उध्वस्त होणे, सदर 
प्रिरणी कदनाांि ५ नोव्हेंबरला गुन्फ्हा घडूनही कदनाांि ९ नोव्हेंबरपयंत कवटा पोकलसाांनी 
गुन्फ्हा दाखल िरून न घेणे, याप्रिरणी कवटा पोलीस सातत्याने गुन्फ्हेगाराांना सहिायब 
िरीत असल्याचे स्पष्ट्ट होणे, गावातील नागकरिाांसमोर गुन्फ्हेगार कफरत असतानाही 
पोकलसाांनी अटि न िरणे, बलात्िारासारखया गुन्फ्यात कवटा पोलीस, पोलीस उप 
अकधक्षि आदींनी असांवेदनशीलतेने िायबवाही िरून गुन्फ्हेगाराांना सांरक्षण कदल्याने 
जनसामान्फ्याांमध्ये पसरलेला सांताप, शासनाने याप्रिरणी तातडीने पोलीस 
अकधिाऱयाांवर िारवाई िरण्याची व गुन्फ्हेगाराांना िठोर कशक्षा व्हावी यासाठी िायबवाही 
िरण्याची आवश्यिता व शासनाची प्रकतकक्रया." 
 

  (३) सिवश्री. चरण िाघमारे, राजेश काशीिार, अॅड. रामचांद्र अिसरे, सिवश्री नानाजी  
शामकुळे, विजय रहाांगडाले, डॉ. िेिराि होळी, श्री कृष्ट्णा गजबे, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू मांत्र्याचे लक् िेधतील :- 
       
        "भांडारा कजल्यातील मोहाडी तालुक्यात सवाकधि रेती घाट असणे, या रेती 
घाटातून श्री.सुयबिाांत पाटील या महसूल अकधिाऱयाच्या सांगनमताने अवैध रेती उपसा 
सुरु असणे, रेती माकफयािडून या अकधिाऱयाांच्या मदतीने बांद असलेल्या रेती घाटातून 
रात्रीला जेसीबीने नदीपात्राच्या बाहेर रेती गोळा िरून ठेवणे, िायबवाही िरीत 
असल्याचे भासवून उपकवभागीय अकधिाऱयाांनी आदेश िरूनही मुदतीत जप्त िेलेल्या 
रेतीची उचल न िरणाऱया रेती माकफयाांना उलट मदत िरून िोणताही दांड न 
आिारता कदनाांि ०४/०८/२०१८ च्या कललावाचे २८८ ब्रास, कदनाांि ०६/०८/२०१८ 
च्या कललावाचे १२९ ब्रास, कदनाांि २१/०६/२०१८ ला मौजा पाचगाव येरे् अवैध रेती 
वाहतूि िरणाऱया रि क्र. एम.एच.४० एन ७२१७ मधील ३ ब्रास रेती, तसेच कद. 
१४/१०/२०१८ ला रीठी गाव मौजे डोिेपार, पाचगाव येरे् अांदाजे ३५० ब्रास मुरूम 
पोिलेन मशीनने उत्खनन िेल्याचे जप्ती पांचनामा तयार िरणे, परांतु आर्षर्ि 
देवाणघेवाण झाल्याने िोणतीही िारवाई न िरता शासनाचा अांदाजे ९ लक्ष रुपयाचा 
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महसूल बुडकवणे, कदनाांि ३/११/२०१८ रोजी मौजा दहेगाव (ता.मोहाडी) येरे् एम.एच. 
३४ एल ७९४२, एम.एच. ३६ एल १४२६१ या रक्टरने अवैधरीत्या २ ब्रास मुरुमचे 
वाहतूि िरणाऱया रक्टरला पिडून कवना िारवाई सोडणे, यामुळे अांदाजे २,५४,००० 
रुपयाांचा शासनाचा महसूल बुडणे, कदनाांि २३/१०/२०१८ ला रि क्र. एम.एच. ३६ – 
एफ ५३३२ परीकवक्षाकधन पोलीस उपअकधक्षि याांनी अवैधकरत्या पिडणे, त्याची तक्रार 
होऊ नये म्हणून मोक्यावर उपस्स्र्त नसलेल्या नायब तहसीलदारला धाि दाखवून 
जबरदस्तीने पांचनाम्यावर सया िरून पैसे कदले नसल्याने वैध िागदपते्र बाळगून 
वाहतूि िरणाऱया रेती रिवर िारवाई िरणे, मौजा वरठी (ता.मोहाडी) येर्ील 
मग्रारोहयोच्या मजुराांनी नमुना ४ भरल्यानांतरही १८ कदवसानांतरही िाम न देणे, मौजा 
िान्फ्हळगाव (ता.मोहाडी) येर्ील गट क्रमाांि ३१९/१/२ आराजी ०.८५ हे.आर. जागेची 
अिृषि परवानगी ९० कदवसात देताांना गट क्र. २१९ चे परवानगी जोडून ३१९/१/२ ला 
अिृषिची अवैध परवानगी देण्यात येणे, मावा व तुडतुडा नुिसानीचे नुिसान 
मोबदला हेतुपुरस्सरपणे शेतिऱयाांना िमी दराने मांजूर िरून, उकशराने वाटप िरणे, 
यावर शासनाने िरावयाची िायबवाही." 
 

  (४) श्री. सत्तयजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्ण मांत्र्याचे लक् िेधतील :-     
 

      "िोल्हापूर कजल्यातील शाहूवाडी तालुक्यात प्रार्कमि कशक्षिाांची १४१ पदे तसेच 
पन्फ्हाळा तालुक्यात १०१ पदे करक्त असणे, दोन्फ्ही तालुक्यात अनेि कठिाणी एिही 
कशक्षि नसल्याने ग्रामस्र्ाांनी शाळा बांद िरणे, दोन्फ्ही तालुिे डोंगरी व दगुबम असल्याने 
कशक्षिाांची इरे् िाम िरण्यास इच्छा नसणे, अनेि कशक्षि नेमणूि झाल्यानांतरही 
शाळेत हजर नसणे, शासनाच्या आांतर कजल्हा बदलीत िोल्हापूर कजल्यात ८३ नवीन 
कशक्षिाांची झालेली नेमणूि, सदर कशक्षिाांना तालुिे देत असताना शाहुवाडी व 
पन्फ्हाळा तालुक्यामध्ये कशक्षणाची कनयुक्ती न होणे, नवीन कशक्षिाांची नेमणूि होत 
असताना कजल्हा पकरषदेने करक्त पदाांच्या अनुशेषाचा कवचार न िरणे, नवीन प्रार्कमि 
कशक्षि भरती अजूनही शासनाच्या कवचाराधीन नसणे, कजल्हा पकरषद स्तरावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात कशक्षिाांचे समायोजन िरूनसुद्धा तसेच मुखय िायबिारी अकधिारी 
याांनी तात्पुरत्या स्वरूपाचे लेखी आदेश िाढूनसुद्धा सदर कशक्षि नेमून कदलेल्या 
शाळाांत हजर न होणे, कशक्षिाांना शाळा देत असताना मोठ्या प्रमाणावर कजल्हा पकरषद 
सदस्याांचा होणारा हस्तके्षप, त्यामुळे अजूनही शाहूवाडी-पन्फ्हाळा तालुक्यात कशक्षिाांची 
पदे इतर तालुक्याांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर करक्त असणे, कजल्यातील माध्यकमि 
शाळेतील अकतकरक्त ठरलेल्या २९ कशक्षिाांना प्रार्कमि शाळेत समायोजन िरण्याची 
प्रकक्रया सुरु असणे, यामध्ये सुद्धा शाहुवाडी तालुक्यामध्ये ३ कशक्षि तसेच पन्फ्हाळा 
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तालुक्यामध्ये िेवळ २ कशक्षि नेमलेले असणे, ज्या तालुक्यात कशक्षिाांची करक्त पदे 
तुलनेने िमी आहेत त्या तालुक्याला कशक्षिाांची नेमणूि िरणे, त्यामुळे शाहुवाडी-
पन्फ्हाळा तालुक्यातील प्रार्कमि शाळाांमध्ये कशक्षणाचा दजा घसरणे, सांपूणब कजल्यातील 
कशक्षिाांच्या करक्त पदाांचा आढावा घेवून शाहुवाडी व पन्फ्हाळा तालुक्यातील करक्त 
पदाांचा अनुशेष भरून िाढण्यासाठी कशक्षिाांचे फेर समायोजन िरण्याची असलेली 
गरज, कजल्यात नव्याने आलेल्या ८३ प्रार्कमि कशक्षि व माध्यकमि शाळाांत 
अकतकरक्त ठरलेले २९ कशक्षि याांच्या कनयुक्त्या तात्िाळ रद्द िरून शाहुवाडी व 
पन्फ्हाळा तालुक्यातील करक्त पदाांचा अनुशेष भरून िाढण्यासाठी कशक्षिाांच्या फेर 
कनयुक्त्या िरणे गरजेचे असणे, त्याचबरोबर तात्पुरत्या स्वरूपावर ज्या कशक्षिाांना 
समायोकजत िेलेले आहे त्याांना सदर शाळाांमध्ये हजर होण्याची सक्ती िरणे आवश्यि 
असणे, याबाबत शासनाची प्रकतकक्रया व िरावयाची िायबवाही.”  
 

  (५) श्री.अब ु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
पयािरण मांत्र्याचे लक् िेधतील :-   

         “साांगली व िोल्हापूर शहरातील साांडपाणी नाल्यातून नकदमध्ये सोडताना दकुषत 
पाणी स्वच्छ िरून सोडण्याच्या दृष्ट्टीने महानगरपाकलिा प्रत्येि वषी रु. १२ ते १५ 
िोटी खचब िरत असणे, याबाबत पयावरण कवभागाने सदरचे दकुषत पाणी स्वच्छ िरून 
नदीत सोडण्यािकरता योजना राबकवण्याच्या दृष्ट्टीने िोणतीही िायबवाही न िरणे, 
पकरणामी रोज साांगली व िोल्हापूर शहरातील लाखो कलटर दकुषत पाणी प्रकक्रया न िरता 
नदीत सोडल्याने नदीशेजारील ३ – ४ तालुक्यातील लाखो लोिाांना िॅन्फ्सर व अन्फ्य 
आजाराांची झालेली लागण, दकुषत पाण्यामुळे शेती कवषमय झाल्यामुळे लोिाांना िॅन्फ् सर 
व कवकवध आजार होणे, साांगली व िोल्हापूर शहरातील नाल्यातील दकुषत पाणी रे्ट 
नदीमध्ये सोडत असल्यामुळे व पयावरण कवभागाचे िोणतेही कनयांत्रण नसल्यामुळे 
लोिाांच्या जीकवतास व आरोग्यास कनमाण झालेला धोिा लक्षात घेता लोिप्रकतकनधींनी 
माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर, २०१८ या िालावधीत पयावरण कवभागाच्या अकधिाऱयाांसह 
प्रत्यक्ष या नाल्याांना भेट देवून व पाहणी िरून यामध्ये असलेल्या तु्रटी त्याांच्या 
कनदशबनास आणूनही पयावरण कवभागाच्या अकधिाऱयाांनी जाणूनबुजून त्यािडे िेलेले 
दलुबक्ष, पकरणामी जनतेमध्ये पसरलेला असांतोष, सदर प्रिरणाची चौिशी िरून 
िरावयाची िायबवाही व शासनाची भूकमिा.” 

 
 

  (६) सिवश्री. सवुनल केिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
अस्लम शेख, अॅड. यशोमती ठाकूर,  डॉ. सांतोष टारफे, सिवश्री. डी. पी. सािांत, 
अब् िलु सत्तार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
सािवजवनक आरोग्य मांत्र्याचे लक् िेधतील :- 
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 "गोंकदया येर्ील िे.कट.एस. सामान्फ्य रुग्णालयामध्ये सन २०१२-१३ ते २०१६-१७ 
या आर्षर्ि वषात मोठया प्रमाणात िरण्यात आलेली औषधी खरेदी, ही खरेदी 
िागदोपत्री दाखवून सन २०१२-१३ ते २०१६-१७ या िालावधीमध्ये िायबरत असलेल्या 
कजल्हा शल्य कचकित् सि याांनी बनावट देयिाव्दारे लाखो रूपये मांजूर िरून िेलेला 
अपहार, या गांभीर प्रिरणाची तक्रार वकरष्ट्ठ अकधिाऱयािडे प्राप्त होताच त्याांनी 
उपसांचालि, आरोग्य कवभाग, नागपूर याांना चौिशी िरण्याचे कदलेले आदेश, प्रत्यक्ष 
चौिशीमध्ये मोठया प्रमाणात अकनयकमतता व गैरव्यवहार उघडिीस येणे, उपसांचालि 
याांनी कदनाांि ३० कडसेंबर, २०१७ आकण कदनाांि ४ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी चौिशी 
अहवाल आयुक्त, आरोग्य सेवा, तर्ा अकभयान सांचालि, राष्ट्रीय अकभयान, मुांबई 
याांना सादर िरणे, या अहवालामध्ये तत्िालीन कजल्हा शल्य कचकित् सि डॉ. रकवशेखर 
धिाते, डॉ.कमललद सोनोने, डॉ. देवेंद्र पातुरिर याांच्यासह प्रशासिीय अकधिारी, औषध 
कनमाण अकधिारी इत्यादी १३ अकधिाऱयाांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा अांतगबत प्रशासिीय 
िारवाई िरण्याची कशफारस िरणे, तर्ाकप अद्यापही िोणतीच िायबवाही न होणे, 
कजल्हा शल्य कचकित् सि डॉ. रकवशेखर धिाते हे भांडारा येरे् कजल्हा शल्य कचकित् सि 
पदावर िायबरत असताांना फक्त २० सेंटर मांजूर असताांना व वरीष्ट्ठ अकधिाऱयाांची तसेच 
शासनाची िोणतीही परवानगी न घेता ४८ सेंटरवर िमबचाऱयाांची कनयुक्ती िरून त्याांना 
शासन कतजोरीतून वेतन देणे, या प्रिरणाची तक्रार होताच भांडारा कजल्हाकधिाऱयाांनी 
तातडीने चौिशी िरून सदर सेंटर रद्द िरणे, मात्र शासनाच्या कतजोरीतून कनयमबाहय 
लाखो रूपयाांची उधळपट्टी िरण्यात आली असताांनासुध्दा डॉ. धिातेवर िोणतीही 
िारवाई िरण्यात आलेली नसणे, त्यामूळे नागकरिाांत पसरत असलेला असांतोष, या 
गांभीर प्रिरणी तातडीने िारवाई होण्यासाठी शासनाने िरावयाची िायबवाही व 
प्रकतकक्रया.." 
 

  (७) श्री. शवशकाांत शशिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
कामगार मांत्र्याचे लक् िेधतील :-   

     "रायगड कजल्यातील माणगाांव तालुक्यातील एमआयडीसी कवळे-भागाड येर्ील 
मेससब पोस्िो स्स्टल महाराष्ट्र प्रा.कल. िां पन्फ्याांमध्ये स्स्टल मालाची लोडींग, अनलोडींग, 
र्ापी व त्याअनुषांगीि मार्ाडी स्वरुपाची िामे होत असणे, राज्यातील िां पन्फ्याांमध्ये 
महाराष्ट्र मार्ाडी हमाल व इतर श्रमजीवी िामगार (नोिरीचे कनयमन व िल्याण) 
अकधकनयम, १९६९ अन्फ्वये स्र्ापन झालेल्या शासनाच्या मुांबई लोखांड व पोलाद 
िामगार मांडळाची योजना लागू असून िां पनीत चालणारी िामे मांडळाच्या नोंदीत 
असलेल्या मार्ाडी िामगाराांिडूनच िरुन घेणे बांधनिारि असताना या िां पनीने 
बाहेरील अनोंदीत िामगाराांची कनयुक्ती िरुन त्याांच्यािडून िामे िरुन घेणे, या 
िां पनीत बाहेरील ३०० िामागाराांिडून मार्ाडी िामगाराांची िामे िरुन घेण्यात येत 
असल्यामुळे िां पनीने िेलेला कनयमभांग, या िां पनीत एिूण १९०० िां त्राटी िामगार 
असून पेरोलवर फक्त ५०० िामगाराांची नोंद िरणे, त्यामुळे मार्ाडी िामगाराांवर होत 
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असलेला अन्फ्याय, या िां पनीतून लझि रसायन कमश्रीत पाणी त्यावर प्रकक्रया न िरता 
नदीत सोडत असल्यामुळे शेतिऱयाांच्या जकमनीचा पोत बदलला असून शेतिऱयाांच्या 
कपिावर होत असलेला कवपरीत पकरणाम व कपण्याचे पाणी सूध्दा दषुीत झालेले असणे, 
यासांदभात मुांबई लोखांड व पोलाद िामगार मांडळ, िळांबोली याांनी िां पनीच्या मॅनेजींग 
डायरेक्टर तसेच वकरष्ट्ठ पोकलस कनकरक्षि, मानगाांव याांना कदनाांि १५ नोव्हेंबर, २०१८ 
रोजी पत्र देऊनसूध्दा त्यावर िोणतीही िायबवाही िरण्यात न येणे, त्यामुळे तेर्ील 
शेतिऱयाांत, नागरीिाांत व मार्ाडी िामगाराांत पसरलेले लचतेचे वातावरण, या 
िां पनीकवरुध्द िारवाई िरण्याबाबत होत असलेली मागणी, यावर शासनाने िेलेली वा 
िरावयाची उपाययोजना." 
 

  (८) सिवश्री. प्रशाांत ठाकूर, अवमत साटम, अतलु भातखळकर, अॅड. आवशष शेलार, 
श्री. समीर कुणािार, श्रीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कामगार मांत्र्याचे लक् िेधतील :- 

 

  “एपीएम टर्षमनल (द्रोणाकगरी, ता.उरण, कज.रायगड) व्यवस्र्ापनाने िोणतीही 
पूवबसूचना न देता बेिायदेशीरकरत्या ९९ प्रिल्पग्रस्त िामगाराांना िामावरून िमी िेले 
असणे, २७ वषापूवी शेतिऱ याांच्या जकमनी सांपाकदत िरून सदर जकमनीमध्ये िां पनीची 
झालेली उभारणी, सदर िां पनीमुळे शेतिऱ याांचे उपकजवीिेचे शेती हे एिमेव साधन 
नष्ट्ट झाल्यामुळे प्रिल्पग्रस्ताांना िां पनीमध्ये सामावून घेतले असणे, परांतू िामगाराांना 
िामावरून िाढून टािल्यामुळे त्याांच्या िुटूां कबयाांवर उपासमारीची आलेली वेळ, 
िामगाराांना पूवबवत िामावर घेण्यासाठी वारांवार बैठिा व पत्रव्यवहार िरून सुध्दा 
िां पनीच्या व्यवस्र्ापनािडून सातत्याने िेली जाणारी टाळाटाळ, उक्त िारणास्तव 
प्रिल्पग्रस्त िामगाराांमाफब त िां पनी व्यवस्र्ापनाकवरोधात कदनाांि १९ नोव्हेंबर, २०१८ 
पासून बेमूदत आमरण उपोषण सुरू असणे, आमरण उपोषणातील चार िामगाराांची 
तब्येत खालावली असून एमजीएम हॉस्स्पटल, वाशी येरे् दाखल िेलेल्या एिा 
िामगाराची प्रिृती अकतशय लचताजनि असणे, उपोषण सुरू होवून अनेि कदवस 
होवूनसुध्दा िामगाराांना न्फ्याय कमळण्यासाठी िां पनी व्यवस्र्ापन तसेच शासनािडून 
िोणतीच िायबवाही झाली नसणे, त्यामुळे िामगाराांमध्ये पसरलेला असांतोष, शासनाने 
तातडीने लक्ष घालून ९९ प्रिल्पग्रस्त िामगाराांना तातडीने पूवबवत िामावर घेण्याबाबत 
िरावयाची िायबवाही व शासनाची प्रकतकक्रया.” 

    
 

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

 

  

            (या लक्षवेधी सूचनाांची सूची जोडपत्राद्वारे वेगळी कवतरीत िरण्यात येईल.) 
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तेरा : शासकीय विधेयके : 
 

 
 
 
 
 
 

  (१) परु:स्थापनाथव :- 
 

    सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ८० - कदवाणी प्रकक्रया सांकहता (महाराष्ट्र 
सुधारणा) (सुधारणा) कवधेयि, २०१८. 

     

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

  (२) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 

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

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

  (अ) (ि) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमवला गािीत, डॉ.सांतोष टारफे, सिवश्री िसांतराि चव्हाण, कुणाल पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७७ - महाराष्ट्र सहिारी सांस्र्ा 
(चौर्ी सुधारणा) कवधेयि, २०१८ कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्फ्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७७ - महाराष्ट्र सहिारी सांस्र्ा 
(चौर्ी सुधारणा) कवधेयि, २०१८ कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्फ्याांच्या 
आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 
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   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिवश्री 
अवमत झनक, हषविधवन सपकाळ, जयकुमार गोरे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७७ - महाराष्ट्र सहिारी सांस्र्ा 
(चौर्ी सुधारणा) कवधेयि, २०१८ कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्फ्याांच्या  
आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (ब) (ि) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७९ - विजयभमूी विद्यापीठ, 

रायगड विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमवला गािीत, डॉ.सांतोष टारफे, सिवश्री िसांतराि चव्हाण, कुणाल पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७९ - कवजयभूमी कवद्यापीठ, 
रायगड कवधेयि, २०१८ कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही सभागृहाांच्या ४३ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्फ्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनुदेश देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७९ - कवजयभूमी कवद्यापीठ, 
रायगड कवधेयि, २०१८ कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्फ्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनुदेश देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 
 

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

  (४) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

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

 
  (५) विचार खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 

 

  (अ) (ि) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकसेिकाांची) विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत 
विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. अस्लम शेख, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २९ – महाराष्ट्र (लोिसेविाांची) 
कवसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरिारजमा िरण्याबाबत कवधेयि, २०१८ 
कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्फ्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश 
देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २९ – महाराष्ट्र (लोिसेविाांची) 
कवसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरिारजमा िरण्याबाबत कवधेयि, २०१८ 
कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्फ्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश 
देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुाष उफव  पांवडतशेट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २९ – महाराष्ट्र (लोिसेविाांची) 
कवसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरिारजमा िरण्याबाबत कवधेयि, २०१८ 
कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्फ्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश 
देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.जयकुमार गोरे, सांग्राम 
थोपटे, अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २९ – महाराष्ट्र (लोिसेविाांची) 
कवसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरिारजमा िरण्याबाबत कवधेयि, २०१८ 
कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्फ्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश 
देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २९ – महाराष्ट्र (लोिसेविाांची) 
कवसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरिारजमा िरण्याबाबत कवधेयि, २०१८ 
कवधानपकरषदेची सहमती घेऊन दोन्फ्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्फ्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश 
देऊन कवचारार्ब पाठकवण्यात यावे." 

   ------------------------------------------------------------------------------- 
  (ब)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ८० - वििाणी प्रवक्रया सांवहता 

(महाराष्ट्र सधुारणा) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
     
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

  (गरुुिार, विनाांक २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

चौिा : श्री. सवुनल प्रभ,ू ॲड. आवशष शेलार, श्री. अजय चौधरी, ॲड पराग अळिणी, सिवश्री 
सिा सरिणकर, अतलु भातखळकर, प्रताप सरनाईक, ॲड राज परुोवहत, सिवश्री. सवुनल 
शशिे, अवमत साटम, प्रकाश फातपेकर, कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, सिवश्री. मांगेश 
कुडाळकर, सवुनल राऊत, मांगलप्रभात लोढा, रमेश लटके, सांजय केळकर, तकुाराम काते, 
योगेश सागर, सभुाष भोईर, सिवश्रीमती मवनषा चौधरी, तपृ्ती सािांत, डॉ.भारती 
लव्हेकर, सिवश्री रूपेश म्हाते्र, सरिार ताराशसह, प्रकाश सिेु, अशोक पाटील, डॉ.बालाजी 
वकणीकर, सिवश्री. सांजय पोतनीस, शाांताराम मोरे, अवमत घोडा, वि.स.स याांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

     "मुांबई शहर व उपनगराांचा सन २०१४ ते २०३४ या वीस वषाचा कविास आराखडा व 
कविास कनयांत्रण कनयमावली तयार िरुन मुांबई महापाकलिेने राज्य शासनािडे पाठकवणे, 
मुांबईतील ठप्प झालेली कविास िामे सुरु होण्यासाठी कविास आराखडयास त्वकरत मान्फ्यता 
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देण्याची आवश्यिता, शासनाच्या प्रस्ताकवत गृहकनमाण धोरणाांतगबत म्हाडा वसाहतींना चार 
चटई के्षत्रफळ (एफएसआय) अनुजे्ञय िरण्यात येणे, जुन्फ्या गाळेधारिाांना पुनर्षविासात 
किमान ३५.०० चौरस मीटर चटई के्षत्रफळ (फां कजबल कशवाय) अनुजे्ञय िरण्यात येणे, फक्त 
भाडेिरु राहत असलेल्या इमारतीतील भाडेिरुां ना ५० टक्िे अकधि प्रोत्साहनात्मि चटईके्षत्र 
अनुजे्ञय िरणे, आकशया खांडातील सवात मोठया धारावी (मुांबई) येर्ील झोपडपट्टीच्या कविास 
िायबक्रमाांची अांमलबजावणी, मुांबईतील िें द्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या तसेच 
कनमशासिीय व खाजगी जकमनीवरील झोपडपट्टीचा व धोिादायि इमारतीचा कविास, 
मुांबईतील बी.डी.डी. चाळीचा पुनर्षविास, मुांबईतील झोपडपट्टीवाकसयाांना २६९ चौ. फूट ऐवजी 
३०० चौ. फूट के्षत्रफळाची घरे देण्याची घोषणा, मुांबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा 
पुनर्षविास व या वसाहतीमधील ५० वषापूवीच्या मल:कनसारण वाकहन्फ्या त्वकरत दरुुस्त 
िरण्याची आवश्यिता, पुनर्षविास प्रिल्पाांमधून कविासिाांनी भाडेिरुां ना देण्यात येत 
असलेले धनादेश न वटणे, पुनर्षविासाची अनेि िामे सुरु न होणे अर्वा अनेि वषापासून 
अधबवट स्स्र्तीत पुनर्षविास पडून असणे, महानगरपाकलिा के्षत्रातील ५०० चौ. फूटापयंच्या 
घराांना मालमत्ता िर माफ िरण्याचा व ५०० ते ७०० चौ. फूटाांच्या घराांना मालमत्ता िरामध्ये 
सवलत देण्याबाबतचा ठराव मुांबई महानगरपाकलिेने व ठाणे महानगरपाकलिेने मांजूर िरुन 
महापौराांच्या स्वाक्षरीने मा. मुखयमांत्री महोदयाांना पाठकवणे, तर्ाकप आयुक्ताांनी या सांदभात 
नगरकविास कवभागािडे आपले अकभप्राय न िळकवणे, मुांबईतील िाही लोिप्रकतकनधीनी 
नगरकविास कवभागाच्या सकचवाांना कदनाांि ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी लेखी कनवेदन देऊन 
महानगरपाकलिा प्रशासनाने राज्य शासनाला तातडीने अहवाल सादर िरण्याबाबत कनदेश 
देण्याची मागणी िरणे, वाांदे्र-पूवब येर्ील शासिीय अकधिारी-िमबचारी याांना कदलेल्या 
कनवासस्र्ानाांच्या जागेवर मालिी हक्िाने कनवासस्र्ाने बाांधून देण्याची मागणी, राज्य 
शासिीय अकधिारी िमबचाऱयाांना सातव्या वेतन आयोगाची कदवाळीपूवी लागू िरण्याबाबत 
शासनाने िेलेली घोषणा, सातव्या वेतन आयोगाच्या कशफारशी त्वरेने लागू िरण्याची 
आवश्यिता, याबाबत शासनाने िेलेली व िरावयाची िायबवाही कवचारात घेण्यात यावी.'' 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (गरुुिार, विनाांक २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि)  
 

पांधरा : अंतिम आठवडा प्रस्िाव :- 
 

  सिवश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, 
गणपतराि िेशमखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, छगन भजुबळ,  बाळासाहेब 
थोरात, शवशकाांत शशिे, प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिवश्री जयित्त क्ीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, 
प्रा.िषा गायकिाड, सिवश्री अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, मो. आरीफ नसीम 
खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, ॲड यशोमती ठाकूर, डॉ. 
सतीश पाटील, सिवश्री अवमन पटेल, डी.एस.अवहरे, राहुल मोटे, हसन मशु्रीफ, बसिराज 
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पाटील, वशिेंद्रशसहराजे भोसले, राजेश टोपे, ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब 
पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, रणवजत काांबळे, डॉ.सांतोष टारफे, सिवश्री 
विपक चव्हाण, प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, काशीराम पािरा, 
हषविधवन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत झनक, 
सभुाष उफव  पांवडतशेठ पाटील, कु.प्रवणती शशिे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिवश्री 
भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री अस्लम 
शेख, ॲड. त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, वनतेश राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, 
कावलिास कोळांबकर, विश्िवजत किम, सांविप नाईक, डॉ. मधसुिून कें दे्र, सिवश्री राहुल 
जगताप, नरहरी वझरिाळ, पांकज भजुबळ, सरेुश लाड, श्रीमती समुन पाटील, सिवश्री 
मकरांि पाटील, बबनराि शशिे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिवश्री. डी.पी. सािांत, 
बसिराज पाटील, अवमत िेशमखु, ॲङ के.सी. पाडिी, श्री. सरुुपशसह नाईक, वि.स.स. 
याांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :  
 

 "मागील चार वषाच्या िाळात सुमारे २.५० लाख िोटीपेक्षा अकधिचे िजब घेऊन 
देखील कवकवध योजना राबकवण्यात शासनाला आलेले अपयश, मेि इन इांकडया व मॅग्नेकटि 
महाराष्ट्रच्या माध्यमातून २० लाख िोटीची गुांतवणूि आकण ५० लाख नोिऱया या 
घोषणेनुसार किती बेरोजगाराांना रोजगार कमळाला यासांबांधीची अकधिृत माकहती उपलब्ध नसणे, 
पकरणामी गरीब व गरजू व्यक्तींना िोणताही फायदा न होणे, प्रत्यक्षात कविास िामे न िरता 
१२ हजार िोटीचा अनाठायी िेलेला खचब, बुलेट रेनचा राज्याला फायदा कमळण्याची शक्यता 
नसताना त्याच्यासाठी सुरु असलेला आटाकपटा, समृध्दी महामागब, बुलेट रेन, मेरो सारखे 
प्रिल्प सामान्फ्य माणसाच्या मार्ी मारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे िॅग तसेच कवत्त 
आयोगाच्या अहवालात नमूद िरणे, समृध्दी महामागाच्या माध्यमातून शासनाच्या कतजोरीवर 
टािलेला बोजा व त्यातून िां त्राटदार, शासिीय अकधिारी व मूठभर व्यावसाकयिाांचे होणारे 
िल्याण, पकरणामी इतर कवभागाच्या अत्यावश्यि योजनाांना लावलेली िात्री, मागासवगीय 
कवद्यार्थ्यांना कशष्ट्यवृत्तीची रक्िम न कमळाल्याने पैशाअभावी अध्यावर कशक्षण सोडण्याची 
आलेली वेळ, सौर ऊजेसाठी मोठया प्रमाणात खचब होऊन देखील राज्यावर महागडी वीज 
खरेदी िरण्याची आलेली वेळ, मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून बनावट िागदपत्राांच्या आधारे २२ 
हजार िोटीचे िजबवाटप िेल्याचे उघडिीस येणे, तर्ाकप िजाची वसुली िरण्यासाठी 
कजल्हाकधिारी आकण बँिा याांचे िोणतेही कनयांत्रण नसणे, त्यामुळे मुद्रा योजनेतून वाटप 
िेलेल्या िजाबाबतची एसआयटी माफब त चौिशी िरण्याची होत असलेली मागणी, ठाणे 
महानगरपाकलिेिडून कविासिाांच्या कहतासाठी दसुरे ठाणे कनमाण िरण्याचा सुरु असलेला 
प्रयत्न, त्यातच घनिचरा कवभागात सुरु असलेले गैरप्रिार, ठाणे शहरातील रतनशी 
पे्रमजीसारखया धमादाय सांस्र्ाांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी शासिीय अकधिाऱयाांच्या सांगनमताने 
ठाणे शहरातील १२०० एिर जकमनीची अत्यल्प दराने िेलेली कवक्री, आकदवासी भागात 
िुपोषणाचा प्रश्न कदवसेंकदवस गांभीर होत असून ते रोखण्यास शासनास आलेले अपयश, सन 
२०२२ पयंत सवांसाठी घरे ही योजना अमलात आणून १९ लाख घरे उभारण्याची िेलेली 
घोषणा, तर्ाकप प्रत्यक्षात िेवळ १८७२ घरे उभारण्यात आल्यामुळे प्रशासनाच्या सांर् गतीने 



 

30-Nov-18 9:09:57 AM 

17 

योजना पूणबत्वास येण्यास २०५० साल उजाडण्याची कनमाण झालेली स्स्र्ती, मुांबईतील ७ मेरो 
प्रिल्प, मोनो प्रिल्प, नागपूर व पुणे मेरोच्या िामाच्या सांर् गतीमुळे पुढील १० वषातही हे 
िाम पूणब होण्याची शक्यता नसणे, अनुसूकचत जाती व नवबौध्द भूकमकहनाांसाठी असलेल्या 
दादासाहेब गायिवाड योजनेच्या अांमलबजावणीत होत असलेला कवलांब, एस.टी. 
महामांडळािडून मोठ्या प्रमाणावर झालेली भाडेवाढ, राज्यावरील िजाचा डोलारा वाढणे, 
दरडोई ३५ हजाराचे िजब असणे, शासनातील कवकवध कवभागाची भ्रष्ट्टाचाराची प्रिरणे 
पुराव्यासह उघडिीस आणूनही िारवाई िरण्यात जाणीवपूवबि होत असलेला कवलांब, 
पोलीसाांवर होणारे वाढते हल्ले तसेच अनुसूकचत जाती/जमातींवरील अत्याचारात कदवसेंकदवस 
होत असलेली वाढ, अशा सवबच के्षत्रात शासन अपयशी ठरल्यामुळे राज्याची पत घसरली 
असून, राज्य कदवाळखोरीत जात असल्याची कनमाण झालेली स्स्र्ती, याबाबत शासनाने 
तातडीने िरावयाची उपाययोजना कवचारात घेण्यात यावी." 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  अशासकीय कामकाज 

( बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ िास ) 
 

सोळा : अशासकीय तवधेयके :- 
 

  परु:स्थापनाथथ : 

   (१) सन २०१७ चे कव.स.कव. क्रमाांि ८१ – महाराष्ट्र शैक्षकणि सांस्र्ा (शुल्ि 
कवकनयमन) (सुधारणा) कवधेयि, २०१७ – श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. 
याांचे. 
 

   (२) सन २०१७ चे कव.स.कव. क्रमाांि ८२ – महाराष्ट्र देवता, सांत, राष्ट्रपुरुष, धमबग्रांर् 
याांचे कवडांबनावर कनयांत्रण कवधेयि, २०१७ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि १९- महाराष्ट्र अनुसूकचत जाती उप-योजना 
(कवत्तीय साधनसांपत्तीचे कनयोजन, कनयतवाटप आकण वापर) कवधेयि, २०१८- 
ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे. 
 

   (४) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि २०- महाराष्ट्र कचकित्सालयीन आस्र्ापना (नोंदणी 
व कवकनयमन) (सुधारणा) कवधेयि, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. 
याांचे. 
 

   (५) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि २१- महाराष्ट्र दारुबांदी (सुधारणा) कवधेयि, 
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२०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे. 
 

   (६) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि २२- महाराष्ट्र जमीन महसूलाच्या माफीबाबत 
(क्रमाांि १) (सुधारणा) कवधेयि, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. 
याांचे. 
 

   (७) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि २३- नोंदणी (महाराष्ट्र सुधारणा) कवधेयि, २०१८ 
- श्री.अवमत साटम, वि.स.स. याांचे. 
 

   (८) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि २४- महाराष्ट्र जनजाती उप-योजना (कवत्तीय 
साधनसांपत्तीचे कनयोजन, कनयतवाटप आकण वापर) कवधेयि, २०१८- 
ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे. 

   (९) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि २५ - महाराष्ट्र (नागरी के्षत्र) झाडाांचे सांरक्षण व 
जतन (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ - श्री.सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. याांचे. 
 

   (१०) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि ५२ - मुांबई महानगरपाकलिा, महाराष्ट्र 
महानगरपाकलिा आकण महाराष्ट्र नगरपकरषदा, नगर पांचायती व औद्योकगि नगरी 
(चौर्ी सुधारणा) कवधेयि, २०१८ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. 
 

   (११) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि ५३ - महाराष्ट्र िमबचाऱयाांची माताकपत्याप्रती 
जबाबदारी आकण उत्तरदाकयत्व व देखभाल यासांबांधीच्या मानिाांबाबत कवधेयि, 
२०१८ - श्री.अमीत साटम, वि.स.स. 
 
 

   (१२) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि ५४ - महाराष्ट्र अल्पभूधारि शेतिरी कनवृत्ती 
वेतन देण्याबाबत कवधेयि, २०१८ - श्री.जयांत पाटील, वि.स.स. 
 

   (१३) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि ८१ - महाराष्ट्र स्वयांसेवी सांस्र्ा कविास व 
व्यवस्र्ापन महामांडळ कवधेयि, २०१८ - श्री.डी.एस.अवहरे, वि.स.स. 
 

   (१४) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि ८२ - महाराष्ट्र वेश्म मालिी (दसुरी सुधारणा) 
कवधेयि, २०१८ - श्री.राहुल कुल, वि.स.स. 
 

   (१५) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि ८३ - महाराष्ट्र अल्पभूधारि शेतिरी कनवृत्ती 
वेतन देण्याबाबत कवधेयि, २०१८ - श्री.प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. 
 

   (१६) सन २०१८ चे कव.स.कव.क्रमाांि ८४ - महाराष्ट्र राज्यातील सुकशकक्षत बेरोजगार 
युवि-युवतींना बेरोजगारी भत्ता कवधेयि, २०१८ - श्री.प्रकाश आवबटकर, 
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वि.स.स. 
     

 

सतरा : अशासकीय ठराव (म.तव.स. तनयम १०६ अन्वये) :- 
 
 

    (विनाांक २० जलैु, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेले परांत ु पढेु ढकलण्यात आलेले अशासकीय ठराि)  
(क्रमाांक १ ते ४)  
 

   (१) श्री. गणपतराि िेशमखु, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २५९ 
 

          "राज्यामध्ये िोटयवधी रुपये खचब िरुन ग्रामीण भागामध्ये शासनाने तयार 
िेलेल्या अनेि प्रादेकशि नळ पाणी पुरवठा योजना वषानुवषे बांद असल्याने त्या 
योजना चालू िरण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाला उपाययोजना सुचकवण्यासाठी दोन्फ्ही 
सभागृहाच्या १५ सदस्याांची सकमती स्र्ापन िरावी, अशी कशफारस ही कवधानसभा 
शासनास िरीत आहे." 
 

   (२) प्रा.राहुल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २४५ 
 

      "शेति-याांना शेती व्यवसायासाठी लागणारी रासायकनि खते, अवजारे, 
किटिनाशिे याांच्या लिमतीमध्ये सतत होणारी वाढ तसेच शेति-याांना शेतीमालाचे न 
परवडणारे भाव कवचारात घेता, उत्पादन खचावर आधाकरत शेतीमालाचे भाव 
शेतिऱयाांना कमळण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य शासनाने िें द्र शासनािडे आग्रही भूकमिा 
घ्यावी, अशी कशफारस ही कवधानसभा शासनास िरीत आहे." 
 
 
 
 

   (३) श्री. िैभि नाईक, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ४१ 
 

          "िोिणातील ठाणे, रायगड, रत्नाकगरी व लसधुदगुब कजल्यातील वरिस जकमनी 
पाण्याखाली आणण्यासाठी तसेच मुांबईच्या वाढत्या लोिसांखयेमुळे पाण्याची कनमाण 
होत असलेली समस्या सोडकवण्यासाठी वीज कनर्षमतीनांतर वकशष्ट्ठ नदीच्या 
(ता.कचपळूण, कज.रत्नाकगरी) पात्रातून िोयना धरणाचे वाया जाणारे पाणी िोिणातील 
कजल्याांना तसेच मुांबईसह ठाणे व नवी मुांबई या महानगरपाकलिाांना पुरकवण्यात येवून 
पाण्याची समस्या/ दषु्ट्िाळ दरू िरण्याच्या दृष्ट्टीने त्याचप्रमाणे वकशष्ट्ठ नदीतील पाणी 
परशुराम घाटाच्या पायर्थ्यातून उचलून (कलक्टटग) गुरुत्वािषबण शक्तीने पूणब िोिण 
कवभागाला पुरकवण्यािकरता शासनाने एि िालबध्द िायबक्रम आखून त्याची 
युध्दपातळीवर अांमलबजावणी िरावी, अशी कशफारस ही कवधानसभा शासनास िरीत 
आहे.”  
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   (४) श्री. मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २ 
 

          "राज्यातील किल् ल्याांचे ऐकतहाकसि महत्व लक्षात घेता या किल्ल्याांचे पकरसर 
पयबटन िें द्र म्हणून कविकसत िरण्यासाठी तसेच त्या कठिाणी मागबदशबि नेमण्याबाबत 
व पयबटिाांसाठी अन्फ्य आवश्यि त्या सोयीसुकवधा उपलब्ध िरून देऊन या सवब 
किल् ल्याांचे ऐकतहाकसि महत्व िायम राखण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने खास उपाययोजना 
िरावी, अशी कशफारस ही कवधानसभा शासनास िरीत आहे.”   

 
 

 

  " राष्ट्रगीत " 
 
 
 
 

 
विधान भिन, 
मुांबई, 
कदनाांि : २९ नोव्हेंबर, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सकचव, 

 महाराष्ट्र कवधानसभा. 
 


