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 महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक ९ ऑगस्ट, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

एक : मा.अध्यक्ष याांचा प्रस्ताि - 
 

 

  (अ) "९ ऑगस्ट या क्राांती विनाला ७५ िरे्ष परू्ण झाल्याबद्दल भारताच्या स्िातांत्र्य 
आांिोलनातील हुतात्मयाांना आिराांजली अपणर् करर्ारा प्रस्ताि." 
 

  (ब) "माननीय श्री.रामनाथ कोविि याांची भारताच्या राष्ट्रपती पिी तसेच माननीय 
श्री.व्यकां य्या नायडू याांची भारताच्या उप राष्ट्रपती पिी वनिड झाल्याबद्दल 
अवभनांिनपर प्रस्ताि." 

    
 

िोन : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

तीन : शोक प्रस्ताि - 
 

 श्री.रघनुाथ शांकर सातकर, माजी वि.स.स. याांच्या ि:ुखि वनधनाबद्दल शोक 
प्रस्ताि. 
 

चार : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिरे् - 
 

 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  नागपरू मेरो रेल कापोरेशन वलवमटेड, नागपरू 
याांचा सन २०१५-२०१६ या िर्षाचा िार्षर्षक 
अहिाल सभागहृासमोर ठेितील. 
 

  (२) वित्त ि वनयोजन 
मांत्री 

: (क) महाराष्ट्र पाटबांधारे वित्तीय कां पनी मयावित 
याांचा सन २०११-२०१२ या िर्षाचा िार्षर्षक 
अहिाल सभागहृासमोर ठेितील. 
  

     (ख) मफॅको महामांडळाचा सन २०१४-२०१५ ि 
२०१५-२०१६ या िर्षांचा अनकु्रमे 
चव्िेचाळीसािा ि पांचेचाळीसािा िार्षर्षक 
अहिाल सभागहृासमोर ठेितील.    
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     (ग) शासनाच्या सहकार, पर्न ि िस्त्रोद्योग 
विभागाांतगणत सांस्थाांनी विनाांक १ एवप्रल, २०१६ 
ते ३१ माचण, २०१७ या कालािधीत घेतलेले 
कजण ि त्यािरील व्याजास िेण्यात आलेल्या 
हमी विर्षयीचे वििरर्पत्र सभागहृाच्या 
पटलािर ठेितील. 
 

  (३) उच्च ि तांत्र वशक्षर्, 
साांस्कृवतक कायण 
मांत्री 

: (क) उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाांि याांचा सन 
२०१५-२०१६ या िर्षाचा सव्िीसािा िार्षर्षक 
अहिाल सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (ख) वििभण, मराठिाडा आवर् उिणवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमांडळे आिेश, २०११ मधील 
वनयम ८ अन्िये पयणटन ि साांस्कृवतक कायण 
विभागाचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय 
िर्षातील योजनेत्तर ि योजनाांतगणत 
योजनाांिरील िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 
 

  (४) ग्रामविकास मांत्री : (क) सन २०१४-२०१५ चा महाराष्ट्रातील पांचायती 
राज सांस्थाांच्या लेख्याांिरील चव्िेचाळीसािा 
लेखापरीक्षा पनुर्षिलोकन अहिाल 
सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (ख) सन २०१५-१६ चे ठारे् / रायगड / रत्नावगरी 
/ वसधिुगुण / पालघर / नावशक / धळेु / 
नांिरुबार / जळगाांि / अहमिनगर / परेु् / 
सातारा / साांगली / सोलापरू / कोल्हापरू / 
औरांगाबाि / जालना / परभर्ी / वहगोली / 
बीड / नाांिेड / उस्मानाबाि / लातूर / 
अमरािती / अकोला / िावशम / बलुढार्ा/ 
यितमाळ / नागपरू / िधा / भांडारा / गोंविया 
/ चांद्रपरू ि गडवचरोली या ३४ वजल्हा 
पवरर्षिाांचे िार्षर्षक प्रशासन अहिाल 
सभागहृासमोर ठेितील. 
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  (५) जलसांपिा मांत्री :  कोंकर् पाटबांधारे विकास महामांडळ, ठारे् 

याांचा सन २०१४-२०१५ या कालािधीच्या 
लेख्यािरील भारताचे वनयांत्रक ि महालेखापाल 
याांचा अलग लेखा अहिाल सभागहृासमोर 
ठेितील. 
 

  (६) ऊजा, निीन ि 
निीकरर्ीय ऊजा 
मांत्री 

:  महाराष्ट्र राज्य विद्यतु मांडळ सतू्रधारी कां पनी 
मयावित याांचा सन २०१५-२०१६ या िर्षाचा 
अकरािा िार्षर्षक अहिाल सभागहृासमोर 
ठेितील. 
 

  (७) पार्ीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री                        

:  महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरर्ाचा  सन २०१३-
२०१४ या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल, िार्षर्षक  
लेखे आवर् लेखापवरक्षर् अहिाल 
सभागहृासमोर ठेितील. 

       
 

 

पाच : लोकलेखा सवमतीचा चोविसािा अहिाल सभागहृास सािर कररे्. 
 

सहा : अनसुवूचत जाती कल्यार् सवमतीचा आठिा अहिाल सािर कररे्. 
 

सात : मा.सवमती प्रमखु, विधानसभा विशेर्षावधकार सवमती याांचा प्रस्ताि - 
 

 

   विधानसभा विशेर्षावधकार सवमतीकडे विचाराथण प्रलांवबत असलेल्या, 
 

   (१) सन्माननीय विधानसभा सिस्या श्रीमती विपीका सांजय चव्हार् याांनी  
श्री.सवुनल सौंिारे्, तहवसलिार, बागलार्, वज.नावशक याांचेविरुध्ि 
उपस्स्थत केलेले  विशेर्षावधकार भांग  ि अिमानाचे प्रकरर्. 
 

   (२) सन्माननीय विधानसभा सिस्य श्री. राजेश क्षीरसागर याांनी श्रीमती 
ज्योतीवप्रया वसह, तत्कालीन अपर पोलीस अधीक्षक, कोल्हापरू ि 
विद्यमान पोलीस          उप आयकु्त, विशेर्ष शाखा २, परेु् शहर, परेु् 
आवर् श्रीमती िैशाली माने, तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक, कोल्हापरू 
ि विद्यमान सहायक पोलीस आयकु्त, परेु् याांच्याविरुध्ि उपस्स्थत केलेल े 
विशेर्षावधकार भांग  ि अिमानाचे प्रकरर्. 
 

   या िोन प्रकरर्ाांिरील विशेर्षावधकार सवमतीचे अहिाल सािर करण्याकवरता                       
महाराष्ट्र विधानसभा वनयम १८३(१) च्या परांतकुान्िये पढुील अवधिेशनाच्या 
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शेिटच्या वििसापयंत मिुत िाढिनू िेण्यात यािी. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

   (विनाांक २५ जलुै, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशणविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 
 

  (१) अॅड. आवशर्ष शेलार, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, श्री. प्रशाांत ठाकूर, अॅड. पराग 
अळिर्ी, सिणश्री. सांजय केळकर, विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् र् विखे-पाटील, सवुनल 
केिार, अस्लम शेख, अमर काळे, अॅड. यशोमती ठाकूर, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिणश्री. 
अमीन पटेल, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िेशमखु, हर्षणिधणन सपकाळ, अब् िलु 
सत्तार, शरि सोनािरे्, अशोक पाटील ,श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिणश्री. ज्ञानराज 
चौगलुे, चांद्रकाांत सोनिरे्, सरिार तारावसह, सवुनल प्रभ,ू वि.स.स तातडीच्या ि 
सािणजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "परभर्ी वजल्यातील आांध्रा बकँ, यकुो बकँ, यनुायटेड बकँ ऑफ इांवडया, 
बकँ ऑफ इांवडया, वसडीकेट बकँ या पाच राष्ट्रीयकृत बकँा ि रत्नाकर बकँ या 
खाजगी बकेँच्या अवधका-याांशी सांगनमत करून गांगाखेड शगुर अॅण्ड एनजी वल. 
कारखान्याच्या सांचालक मांडळाने हजारो शेतक-याांच्या नािािर तब्बल ३२८ 
कोटींचे कजण उचलेले असल्याचे माहे जलुै २०१७ मध्ये वनिशणनास येरे्, त्यामळेु या 
शेतक-याांना िसु-या कोर्त्याही बकँाांचे कजण वमळत नसरे्, तसेच सिर कजण िेताना 
या कजणिाराांकडून वरझिण बकेँच्या वनयमानसुार केिायसीची पतूणता केलेली नसनू 
गांगाखेड शुगरने परुिलेल्या कागिपत्राांच्या आधारेच कजण विलेले असरे्, या एकाही 
प्रकरर्ात २० टक्के मार्षजन मनी घेतली गेलेली नसनू कजणिाराांनी कोर्त्याही 
प्रकारचा कजण मागर्ी अजण विलेला नसरे्, तसेच कजण विल्यािर ते आधी खातेिार 
शेतक-याांच्या बचत खात्यात जमा करून त्यानांतर खातेिाराांची परिानगी न घेता 
गांगाखेड शगुरच्या खात्यात िळते कररे्, त्यामळेु अशाप्रकारे परभर्ी वजल्यातील 
हजारो शेतक-याांची बनािट कागिपते्र सािर करून त्याांची फसिर्कू करर्ाऱ्या 
गांगाखेड शगुर ि एनजी वल. या कारखानाच्या सांचालकाांिर तसेच सांबांवधत 
बकँाांच्या अवधका-याांिर फौजिारी कारिाई करून  फसिर्कू झालेल्या शेतक-याांना 
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न्याय वमळिनू िेण्यासाठी शासनाने कराियाची कायणिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

   (विनाांक ०२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशणविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक २) 

 

  (२) सिणश्री. सांजय सािकारे, उिेवसग पाडिी, पास्कल धनारे, वकशोर पाटील, डॉ. 
सतीश पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे शालेय 
वशक्षर् मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :-  
         "राज्यातील विशेर्षत: जळगाांि वजल्हयातील साकरी, खांडाळा, मोंढाळा, 
कुऱ्हेपार्ाचे, गोजोरा, िाांजोळा या गािातील वजल्हापवरर्षिेच्या शाळाांना वजल्हा 
पवरर्षि ि ग्रामपांचायत सिस्याांनी विनाांक ३० जनू, २०१७ रोजी भेट िेऊन पोर्षर् 
आहाराबाबत केलेली चौकशी, मखु्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षि याांनी 
सिस्याांसमिेत धरर्गाि, भसुािळ, चोपडा तालकु्यातील िहा शाळा ि 
ठेकेिाराच्या गोिामामधील मालाचीही केलेली तपासर्ी, वजल्हा पवरर्षिेच्या 
शाळामध्ये िेण्यात येर्ाऱ्या शालेय पोर्षर् आहारातील धान्याच्या मालाचे िर ि 
बाजारातील िर यात मोठया प्रमार्ात तफाित असल्याचे वनिशणनास येरे्, शालेय 
पोर्षर् आहारामध्ये शासनाचे मोठया प्रमार्ात नकुसान होत असल्याने 
परुिठािाराला मिुतिाढ िेऊ नये तसेच शाळास्तरािर मखु्याध्यापकाांनी िेयके 
सािर करािीत असे शासनाचे आिेश असताांना वजल्हा पवरर्षिेने परुिठािाराला 
वनयमबाय विलेली मिुतिाढ, सन २०१४-१५ मधील पोर्षर् आहारामध्ये झालेल्या 
आर्षथक गैरव्यिहार प्रकरर्ी परुिठािाराविरुध्ि अद्यापही गनु्हा िाखल न होरे्, या 
प्रकरर्ी स्थावनक लोकप्रवतवनधी याांनी मखु्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षि, 
जळगाांि याांना वनिेिन िेऊनही कोर्तीच कायणिाही न झाल्याने नागवरकाांमध्ये 
पसरलेला असांतोर्ष, शालेय पोर्षर् आहारातील गैरव्यिहाराची चौकशी करुन 
सांबांवधताांविरुध्ि तातडीने कारिाई करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि 
प्रवतवक्रया." 
 

   (विनाांक ०४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशणविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक ३ ि ४) 
 

  (३) सिणश्री.राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आवबटकर, डॉ. सवुजत वमर्चेकर, सिणश्री. 
चांद्रिीप नरके, सत्यजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :-  
 

           "कोल्हापरू वजल्यातील श्री अांबाबाईला घागरा-चोलीचा िेश पवरधान 
करण्यात आल्यामळेु भाविक आवर् श्रीपजूक याांच्यात वनमार् झालेला सांघर्षण, श्री 
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अांबाबाई मांविर पजुारी हटाि सांघर्षण सवमतीने वजल्हावधकारी, कोल्हापरू याांना 
पांढरपरू, वशडी, तळुजापरू येथील मांविराप्रमारे् श्री अांबाबाई मांविरातील हक्किार 
पजुारी याांना काढून बहुजन समाजातील सवुशवक्षत पजुा-याांची मलुाखत ि लेखी 
पवरके्षद्वारे िेतनािर वनयकु्ती करुन आवर् विद्यमान पजुा-याांना १५ वििसाांत मांविर 
प्रिेश बांि करािा अशी वनिेिनाद्वारे केलेली मागर्ी, यासांिभात पांढरपरू 
िेिस्थानच्या धतीिर करिीर वनिावसनी श्री अांबाबाई मांविरात िेतनािर पजुारी 
नेमण्याबाबत वजल्हावधका-याांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने माहे जनू, २०१७ मध्ये 
सवमती स्थापन करुन तीन मवहन्यात अहिाल सािर करण्याचे विलेले आिेश, श्री 
अांबाबाई िेिास्थाांनामध्ये कोटयिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार होत असताांनाही याकडे 
शासनाचे होत असलेले िलुणक्ष, पस्श्चम महाराष्ट्रातील कोल्हापरू, साांगली, ि 
वसधिुगुण वजल्हयातील िेिस्थाांनामध्ये कोटयिधी रकमेचा गैरव्यिहार झाल्याप्रकरर्ी 
सीआयडी माफण त चौकशी करण्याचे शासनाने एक िर्षापिूी आश्िासन िेऊनही 
कोर्तीच कायणिाही करण्यात न येरे्, पवरर्ामी भाविकाांमध्ये वनमार् झालेला 
असांतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (४) श्री.मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमार् मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :-    

          "मुांबई ि मुांबई उपनगर के्षत्रात चार ते पाच वपढयाांपासनू अनेक कुटुां बे 
पागडी तत्िािर (भाडे तत्िािर) राहत असरे्, सिरची घरे साधारर्परे् ६० ते ७० 
िर्षापिूीची असनू सद्यःस्स्थतीत त्या घराांची झालेली िरूिस्था, तेथे राहत असलेल्या 
नागवरकाांचा घरािर  मालकी हक्क नसल्याने ि घरमालक िरुुस्तीसाठी परिानगी 
िेत नसल्याने रवहिाशाांना जीि मठुीत धरुन रहािे लागत असरे्, भाडेकरुां ना घर 
मालकी हक्क िेण्याबाबत महाराष्ट्र भाडे वनयांत्रर् अवधवनयम, १९९९ (सन २००० 
चा महाराष्ट्र अवधवनयम क्रमाांक १८) मध्ये तरतूि नसल्याने शासनाने भाडेकरु िेत 
असलेल्या भाडयाच्या १०० पट रक्कम शासन िरबारी जमा करुन कायिेशीवरत्या 
त्याांना मालकी हक्क िेण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची 
कायणिाही ि प्रवतवक्रया.’’ 
 

   (विनाांक ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशणविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक ५ ते ७) 
 

  (५) श्री. भाऊसाहेब काांबळे, ॲङ त्र्यांबक वभसे, सिणश्री. अवमत िेशमखु, विनायकराि 
जाधि-पाटील, बसिराज पाटील, राधाकृष्ट् र् विखे-पाटील, ज्ञानराज चौगलुे, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मित ि पनुिणसन मांत्र्याांचे 
लक्ष िेधतील:-  
        "लातरु वजल्हयात माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर, २०१६ मध्ये झालेल्या 
अवतिषृ्ट्टीमळेु, माांजरा, रेर्ा, तेरर्ा, आवि नियाांना तसेच ओढे नाल्याांना आलेल्या 
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परुामळेु शेतीचे ि सािणजवनक मालमते्तचे झालेले नकुसान, श्रीरामपरू 
(ता.राहुरी,वज.अहमिनगर) येथील शेतकऱ्याांनी सन २०१६ च्या खरीप हांगामातील 
वपक विमा हप्ता भरलेला असताना अवतिषृ्ट्टीमळेु ि इतर कारर्ाांमळेु नकुसान 
झालेल्या वपकाांचे कृर्षी ि महसलु विभागामाफण त पांचनामे करुन वनयमानसुार ४० 
वििसाांत शेतक-याांना प्रधानमांत्री राष्ट्रीय वपक विमा योजनेअांतगणत नकुसान भरपाई 
िेण्याची तरतूि असताांना कां पनीने अद्यापही नकुसान भरपाई न िेरे्, शेतक-याांचे 
१०० टक्के नकुसान ग्राहय धरुन सरसकट नकुसान भरपाई िेण्याचे ि ज्या शेतक-
याांनी वपक विमा भरला नाही त्याांनाही वपक विमा रक्कमेत ५० टक्के रक्कम 
नकुसान भरपाई महर्नू िेण्याचे शासनाने आश्िासन िेऊनही त्याची 
अांमलबजािर्ी न होरे्, विमा कां पनीने ड्रोनद्वारे  वनयमबाहय पांचनामे कररे्, 
NDRF अांतगणत मित वमळत नसल्यामळेु शेतकऱ्याांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, 
पवरर्ामी महसलु ि कृर्षी विभागाने केलेल्या पांचनामयाच्या आधारे सन २०१६ च्या 
खरीप हांगामातील वपक विमा नकुसान भरपाई ि नैसवगक आपत्ती अांतगणत मित 
िेण्याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि प्रवतवक्रया." 

  (६) कु.प्रवर्ती वशिे, ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षर् मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :-    
  
       "सोलापरू येथील शासकीय तांत्रवनकेतन पिविका अभ्यासक्रम हा टप्या-
टप्प्याने  बांि करण्याचा घेण्यात आलेला वनर्णय, शासकीय तांत्रवनकेतन बांि न 
करता त्याच वठकार्ी उपलब्ध असलेल्या ३२ एकर जागेत शासकीय अवभयाांवत्रकी 
महाविियालय सरुु करण्याची नागवरकाांची होत असलेली मागर्ी, या भागातील 
विियार्थ्यािर शासनाने घेतलेल्या वनर्णयामळेु अन्याय होत असल्याने नागवरकाांमध्ये 
पसरलेला असांतोर्ष, शासकीय तांत्रवनकेतन पिविका अभ्यासक्रम बांि होऊ नये 
यासाठी शासनाने कराियाची कायणिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (७) सिणश्री. मनोहर भोईर, भास्कर जाधि, सभुार्ष पाटील, भरतशेठ गोगािले, सिानांि 
चव्हार्, राजन साळिी वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
खारभमूी विकास मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :- 
   
           "उरर् (वज.रायगड) येथील कोर्ी, केळिरे्, खोपटा, कोप्रोली तसेच 
मोठी जईु येथील समदु्रवकना-यािर बाांधण्यात आलेले बांधारे समदु्राला येर्ा-या 
उधार्ामळेु कमकुित होरे्, समदु्राच्या मोठया भरतीच्या िेळी बांधारे फुटून खारे 
पार्ी भातशेतीत वशरल्याने शेकडो हेक्टर जवमन नावपक होऊन खारे पार्ी घरात 
वशरल्याने रवहिाश्याांना अन्यत्र राहण्यास जािे लागरे्, यािर उपाय महर्नू खार 
जमीन विभागाने खोपटा ते कोप्रोली िरमयान सात वकमीच्या बांविस्तीचे काम सरुु 
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कररे्, परांत ु कां त्राटिाराला शासनाने वनधी उपलब्ध करुन न विल्याने ते 
अपरु्ािस्थेत असरे्, सिर बांधारे इतर आस्थापना स्िखचाने बाांधण्यास तयार 
असनू एमसीझेडएमए ची परिानगी न वमळाल्याने कामे अपरू्ािस्थेत असरे्, समदु्र 
वकनाऱ्यािरील भरती ि लाटामळेु जवमनीची मोठया प्रमार्ात धपू होऊन घराांची 
होत असलेली पडझड, याकरीता धपु प्रवतबांधक बांधारे बाांधण्यासाठी सन २०१६-
१७ मध्ये ४९ कामाांना मांजरूी िेऊन ४२ कामाांची वनवििा प्रवक्रया परू्ण होऊनही 
पयािरर् विभागाद्वारे वकनारपट्टी वनयमन के्षत्राची मांजरूी न वमळाल्याने कायारांभ 
आिेश प्राप्त न होरे्, कोकर् भिन, रत्नावगरी ि वसधिुगुण पतन विभागाांतगणत मुांबई 
शहर ि उपनगर, ठारे्, रायगड तसेच रत्नावगरी, वसधिुगुण वजल्हयातील धपू 
प्रवतबांधक बांधाऱ्याांच्या सांरवक्षत कराियाच्या कामाांना ना हरकत प्रमार्पत्र 
वमळण्याबाबत प्रस्ताि िेऊनही अद्याप मांजरुी न वमळरे्, त्यामळेु समदु्र 
वकनाऱ्यािरील मस्च्छमार ि नागरी िस्त्याांचे समदु्राच्या लाटाांमळेु वजवित ि 
वित्तहानी होण्याची वनमार् झालेली वभती, त्यामळेु मांजरू केलेल्या सिण कामाांना 
कायारांभ आिेश िेिनू धपूप्रवतबांधक बांधारे बाांधण्याबाबत शासनाने कराियाची 
कायणिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (८) सिणश्री. गर्पतराि िेशमखु, अवनल बाबर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:-  
      "पस्श्चम महाराष्ट्र, वििभण, मराठिाडा, उत्तर महाराष्ट्र ि कोकर् विभागामध्ये 
गत काही िर्षांमध्ये ३० ते ३२ हजार कोटी रूपये खचण करून वसचनासाठी अनेक 
उपसा जलवसचन प्रकल्पाची केलेली उभारर्ी, प्रकल्पातील साठिलेल्या पाण्यािर 
िीज तयार करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या िेखभालीच्या खचाची िसलुी 
शेतकऱ्याांकडून कररे्, पवरर्ामी पाटाने पार्ी िेर्ाऱ्या पार्ीपट्टीच्या िरापेक्षा 
उपसा जलवसचन योजनेमधील शेतीला पार्ीपरुिठा करण्यासाठी आकारण्यात 
येर्ारा िर वकत्येक पटीने महाग असरे्, सिर योजना िषु्ट्काळी ि उांचािरील 
भागात असल्यामळेु िीज परुिठयाची रक्कम िीज वितरर् मांडळाकडे न भरल्यामळेु 
बांि पडण्याच्या मागािर असल्याने महाराष्ट्र जलसांपत्ती प्रावधकरर्ाने पाटाने पार्ी 
परुिठा करर्ाऱ्या जलप्रकल्पाचे ि उपसा जलवसचन पद्धतीने पार्ी परुिठा 
करर्ाऱ्या जलप्रकल्पाचे िर एकवत्रत करून िर आकारण्याचा वनर्णय घेिनू 
शासनाकडे गत िर्षी सािर कररे्, तथावप, त्यािर अद्याप शासनामाफण त कोर्तीच 
कायणिाही करण्यात न येरे्, राज्यातील जलसांपत्ती प्रकल्पाचे िर वनस्श्चत 
करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (९) सिणश्री.राधाकृष्ट् र् विखे-पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, सवुनल  केिार, गोपालिास 
अग्रिाल, अब् िलु सत्तार, विजय िडेट्टीिार, अवमन पटेल, अस्लम शेख, अमर काळे, 
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वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे महसलू मांत्र्याांचे लक्ष 
िेधतील :- 
   

     "ठारे् शहरात रतनशी पे्रमजी चवॅरटी रस्टच्या मालकीची हजारो एकर 
असलेली जमीन, सिर जमीनीमधील शेकडो एकर जमीन रस्टने धमािाय 
आयकु्ताांची परिानगी न घेता विकासकाांना विक्री केल्याची बाब माहे जलुै २०१७ 
मध्ये वनिशणनास येरे्, सिरच्या जमीनीची एकाच वििशी िोन िेळा विक्री तसेच 
३६/ब ि ७०/ब चे आिेश काढुन त्याची रवजस्टरला झालेली नोंि, सिरची विक्री 
महसलू अवधका-याांच्या सांगनमताने झालेली असरे्, विकासकाांनी सिर जमीनीिर 
उभारलेल्या उांच इमारती, बनािट पाित्या िेऊन नोंिर्ी कररे्, २४ तासात 
फेरविक्री करुन त्यातून कोट्यिधी रुपयाांचा अपहार होरे्, या सांपरू्ण व्यिहारात 
शासनाचा कोट्यिधी रुपयाांचा महसलू बडुरे्, याकडे धमािाय आयकु्त, महसलू 
अवधकारी तसेच ठारे् महानगरपावलकेने केलेले अक्षमय िलुणक्ष, या प्रकरर्ी 
सांबांवधताांिर तातडीने कराियाची कायणिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (१०) श्री. प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
मवहला ि बाल विकास मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "मवहला ि बालविकास विभागाने टेक होम रेशनचे (THR) कां त्राट मवहला 
बचत गटाांऐिजी व्यांकटेश मवहला औद्योवगक उत्पािन सांस्था, महालक्ष्मी गहृ 
सहकार, उद्योग ि बालविकास सहकारी सांस्था ि महालक्ष्मी सहकारी गहृ उद्योग 
वल. या तीन खाजगी सांस्थाांना विल्याप्रकरर्ी त्याची चौकशी करण्याची सिोच्च 
न्यायालयाने विलेले आिेश, कें द्र शासन ि सिोच्च न्यायालयाच्या वनिेशानसुार टेक 
होम रेशन (THR) ग्रामीर् समिुाय आवर् मवहला बचत गट याांचेकडून घेण्याचे 
वनिेश असताांना एकास्त्मक बालविकास सेिा (ICDS) च्या माध्यमातनू ७७७ 
कोटी रुपयाांच्या वनवििेपैकी ८८ टक्के काम उपरोक्त तीन खाजगी सांस्थाांना 
विल्याचे वनिशणनास येरे्, िरील तीनही सांस्थाचे पते्त त्याांच्या पालक कॉपोरेट 
कां पन्याांचे असरे्, त्याचप्रमारे् स्िाक्षरी करर्ाऱ्या अवधकृत व्यक्ती हे या तीनही 
कॉपोरेट कां पन्याांचे सांचालक असरे्, या वतन्ही खाजगी कॉपोरेट सांस्था ि त्याांच्या 
सहयोगी वनलाक्षी मवहला बचत गट, वसध्िकला मवहला बचत गट, अमतृ 
स्ियांसहाय्यता मवहला बचत गट, मोरेश्िर मवहला बचत गट, रेर्कूा मवहला बचत 
गट, गौरी मवहला बचत गट, महालक्ष्मी मवहला विकास सांस्था, सािलेश्िरी मवहला 
बचत गट, साळिेश्िरी मवहला बचत गट, महालक्ष्मी मवहला विकास सांस्था, 
वहगोली, गौरी मवहला बचत गट, वहगोली, भक्ती मवहला बचत गट, वहगोली, या 
सांस्थाांनी टेक होम रेशन वनवििा प्रवक्रयेमध्ये कोटयिधी रुपयाांचा केलेला गैरव्यिहार 
त्यामळेु त्याांची चौकशी करुन त्याांना िेण्यात आलेले कां त्राट रद्द करुन निीन 
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वनवििा प्रवक्रया प्रवसध्ि करण्याची आयकु्त, एकास्त्मक बालविकास सेिा योजना, 
मुांबई याांचेकडे केलेली मागर्ी, याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि 
प्रवतवक्रया." 
 

  (११) सिणश्री. विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् र् विखे-पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री. अस्लम शेख, डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्री. रवि रार्ा, डॉ. 
अवनल बोंडे, प्रा. विरेंद्र  जगताप, सिणश्री. हर्षणिधणन सपकाळ, अवमत झनक, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािणजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षर् मांत्र्याांचे 
लक्ष िेधतील :- 
 

         "डॉ. पांजाबराि िेशमखु अमरािती िैद्यकीय महाविद्यालयाच्या 
(वज.अमरािती) रुग्र्ालयात चार निजात बालकाांचा झालेला मतृ्य,ू याप्रकरर्ी 
नेमण्यात आलेल्या शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला याांच्या चौकशी 
सवमतीने सािर केलेल्या अहिालात चारही बालकाांचा मतृ्य ूपोटवॅशयम क्लोराईडच्या 
इांजेक्शनमळेु झाला असल्याची शक्यता व्यक्त कररे्, वजल्हा शल्य वचवकत्सक, 
अमरािती याांनी विलेल्या अहिालात रुग्र् बालकाांचा वनष्ट्काळजीपर्ामळेु मतृ्य ू
झाल्याप्रकरर्ी एक वनिासी डॉक्टर ि २ स्टाफ नसण याांना अटक करण्यात येरे्, 
मात्र या प्रकरर्ी प्रमखु जबाबिारी असर्ा-या पङॅीयावरक्स विभागाचे प्रमखु ि 
महाविद्यालयाचे अवधष्ट्ठाता (डीन) याांचेविरुद्ध कोर्तीही कारिाई करण्यात 
आलेली नसल्यामळेु  आपल्या गनु्यासाठी वनिासी डॉक्टराांचा बळी घेर्ा-यानाां 
तातडीने अटक करून त्याांचेिर सिोर्ष मनषु्ट्यिधाचा गनु्हा िाखल करण्यात यािा 
अशी होत असलेली मागर्ी, महाविद्यालय अवधष्ट्ठाता (डीन) याांना स्िाक्षरीचे 
अवधकार नसताांना श्री वशिाजी वशक्षर् सांस्थेचे अध्यक्ष याांच्या सांगनमताने और्षधी 
उपचाराची उपकररे् ि इतर सावहत्य अनवधकृतपरे् खरेिी करीत असल्याबाबत 
चौकशी करण्याची होत असलेली मागर्ी, शासनाने डॉ.पांजाबराि िेशमखु 
िैद्यकीय महाविद्यालयाचे रुग्र्ालय ताब्यात घेऊन अनवधकृतपरे् कामकाज करर्ारे 
अवधष्ट्ठाता ि वशिाजी वशक्षर् सांस्थेचे अध्यक्ष याांचेिर कारिाई करण्याबाबत 
शासनाने कराियाची कायणिाही ि प्रवतवक्रया." 

 
 

 

  (मांगळिार, विनाांक ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशणविण्यात आलेली म.वि.स. वनयम १०१ अन्िये अल्पकालीन चचा)  
 

िहा : अल्पकालीन चचा : 
 

  सिणश्रीमती िेियानी फराांिे, मवनर्षा चौधरी, डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.उन्मेश पाटील, प्रा.मेधा 
कुलकर्ी, श्री.अवनल गोटे, श्रीमती.मांिा महाते्र, श्री.सांजय सािकारे, सिणश्रीमती मोवनका 
राजळे, सीमा वहरे, श्री.सधुाकर भालेराि, प्रा.सांवगता ठोंबरे, सिणश्रीमती स्नेहलता कोल्हे, 
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माधरुी वमसाळ, वि.स.स. पढुील सािणजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत       
करतील :- (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
       "लातूर शहरात ११ िर्षीय मलुीचे वतच्या आई-िडीलाांच्या अपरोक्ष साांगली 
वजल्हयात लग्न लािनू विल्याप्रकरर्ी लातूर, एमआयडीसी पोलीस स्थानकात एका 
मवहलेने विनाांक १ जलुै, २०१७ रोजी िाखल केलेला प्रथम खबरी अहिाल 
(एफ.आय.आर.), िहा व्यक्तींच्या टोळीने बनािट िध-ुिर सचुक कें द्र स्थापन करुन 
अल्पियीन मलुींचे ियोिधृ्ि परुुर्षाांबरोबर वििाह लािनू िेरे्, त्याांच्या फोटोंचा गैरिापर 
कररे्, ही टोळी अल्पियीन मलुींचा मानवसक ि लैंवगक छळ करून त्याांना आर्षथक 
आवमर्ष िाखिनू परराज्यात तसेच िेशाबाहेर िेखील विक्री करत असल्याचे वनिशणनास 
येरे्, सिर टोळीने ३०० अल्पियीन मलुींची केलेली तस्करी, याबाबत शासनाने तातडीने 
चौकशी करुन सांबांवधत िोर्षींविरुध्ि कारिाई करण्याची ि अशा प्रकाराांना प्रवतबांध 
घालण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यातील मवहलाांना सांरक्षर् िेऊन त्याांच्यात विश्िास वनमार् 
करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि उपाययोजना." 
 

 

 

अकरा : शासकीय विधेयके : 
 
 

 

 

 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथण :- 
 

    सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५५ - महाराष्ट्र वजल्हापवरर्षि ि 
पांचायत सवमती (सधुारर्ा) विधेयक, २०१७. 

 

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

 

 

  (ब) विचार, खांडश: विचार ि सांमत कररे् :- 
 
 

 
 

 

 

 

  (१)  सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४९ - महाराष्ट्र मदु्राांक (िसुरी 
सधुारर्ा) विधेयक, २०१७. 
 

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

  (२) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० - महाराष्ट्र जमीन महसलू 
सांवहता (वतसरी सधुारर्ा) विधेयक, २०१७. 

 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१७ चे िहाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रिांक ५० – 

महाराष्ट्र जमीन महसलू सांवहता (वतसरी सधुारर्ा) विधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहिती घेऊन दोन्ही सभागहृांच्या ४५ सदस्यांच्या संयकु्त 
सवितीकडे त्यािरील प्रवतितृ्त सहा िवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनदेुश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षणिधणन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१७ चे िहाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रिांक ५० – 

महाराष्ट्र जमीन महसलू सांवहता (वतसरी सधुारर्ा) विधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहिती घेऊन दोन्ही सभागहृांच्या ११ सदस्यांच्या संयकु्त 
सवितीकडे त्यािरील प्रवतितृ्त सहा िवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनदेुश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

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

 
 
 

 
 

 

 
 

  (३) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५३ - महाराष्ट्र अत्यािश्यक 
सेिा पवररक्षर् विधेयक, २०१७. 
 

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

 

      "सन २०१७ चे िहाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रिांक ५३ - महाराष्ट्र 
अत्यािश्यक सेिा पवररक्षर् विधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहिती 
घेऊन दोन्ही सभागहृांच्या ४५ सदस्यांच्या संयकु्त सवितीकडे त्यािरील 
प्रवतितृ्त सहा िवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 

 

 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षणिधणन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१७ चे िहाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रिांक ५३ - महाराष्ट्र 
अत्यािश्यक सेिा पवररक्षर् विधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहिती 
घेऊन दोन्ही सभागहृांच्या २१ सदस्यांच्या संयकु्त सवितीकडे त्यािरील 
प्रवतितृ्त सहा िवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
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   ----------------------------------------------------------------------------------
------- 

 

  (४) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५४ - महाराष्ट्र िकुाने ि 
आस्थापना (नोकरीचे ि सेिाशतीचे विवनयमन) विधेयक, २०१७. 
 
 

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

 

      "सन २०१७ चे िहाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रिांक ५४ - महाराष्ट्र 
िकुाने ि आस्थापना (नोकरीचे ि सेिाशतीचे विवनयमन) विधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहिती घेऊन दोन्ही सभागहृांच्या ४५ सदस्यांच्या संयकु्त 
सवितीकडे त्यािरील प्रवतितृ्त सहा िवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनदेुश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षणिधणन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१७ चे िहाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रिांक ५४ - महाराष्ट्र 
िकुाने ि आस्थापना (नोकरीचे ि सेिाशतीचे विवनयमन) विधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहिती घेऊन दोन्ही सभागहृांच्या २१ सदस्यांच्या संयकु्त 
सवितीकडे त्यािरील प्रवतितृ्त सहा िवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनदेुश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

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

 

बारा : सभागहृ नेते याांचा प्रस्ताि –  
       
          "भारताच्या माजी पांतप्रधान भारतरत्न स्िगीय श्रीमती इांविराजी गाांधी याांच्या 
जन्मशताब्िी िर्षावनवमत्त त्याांच्या कायाचा गौरि करण्याबद्दलचा प्रस्ताि." 
 
 
 

 

  ( मांगळिार, विनाांक ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशणविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.) 
 

तेरा : सिणश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्र् विखे-पाटील, जयांत पाटील, परृ्थ्िीराज चव्हार्, विलीप 
िळसे-पाटील, डॉ. पतांगराि किम, शवशकाांत वशिे, विजय िडेट्टीिार,  वजतेंद्र आव्हाड, 
बाळासाहेब थोरात, अब्िलु सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिणश्री हसन 
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मशु्रीफ, सवुनल केिार, सांिीप नाईक, गोपालिास अग्रिाल, मो.आवरफ नसीम खान, 
सरेुश लाड, अवमत िेशमखु, विलीप सोपल, वड.एस. अवहरे, रार्ाजगवजतवसह पाटील, 
ॲड. यशोमती ठाकूर, सिणश्री बबनराि वशिे, मधकुरराि चव्हार्, राहुल मोटे, 
डी.पी.सािांत, कावलिास कोळांबकर, वशिेंद्रवसह भोसले, बसिराज पाटील, राजेश टोपे, 
िसांतराि चव्हार्, ित्तात्रय भररे्, अवमन पटेल, बाळासाहेब पाटील, के.सी.पाडिी, 
कुर्ाल पाटील, सांग्राम जगताप, काशीराम पािरा, श्रीमती विवपका चव्हार्, 
सिणश्री.हर्षणिधणन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, वनतेश रारे्, विजय भाांबळे, िैभि वपचड, अमर 
काळे, पाांडुरांग बरोरा, अवमत झनक, रर्वजत काांबळे, श्रीमती अवमता चव्हार्,  
डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिणश्री शेख अवसफ शेख रवशि, श्रीमती वनमणला गािीत, श्री.अस्लम 
शेख, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिणश्री सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, त्र्यांबक वभसे,   
कु.प्रवर्ती वशिे, सिणश्री वसध्िाराम महेते्र, भारत भालके, जयकुमार गोरे, पांकज भजुबळ, 
प्रविप जाधि-नाईक, विपक चव्हार्, वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये 
प्रस्ताि :  
 

       "राज्यात मांत्रालयीन विभागामध्ये १२०० योजना कायणरत असरे्, कें द्र 
शासनाच्या धतीिर राज्य शासनाने आर्षथक काटकसरीच्या नािाखाली ि वनती 
आयोगाने िोन िर्षापिूी केलेल्या वशफारशीनसुार कें द्र शासनाने राज्याला विल्या 
जार्ाऱ्या १०० टक्के अनिुानाच्या ६६ योजना कमी करुन त्या २८ िर आर्रे्, 
यािर्षी पशुसांिधणन, िगु्धव्यिसाय, मत्स्यव्यिसाय, गहृ, उजा, कामगार, नगरविकास 
इत्यािी विभागाच्या ७६ योजना िगळण्यात येरे्, राज्याच्या वनयोजन विभागाने काही 
योजना बांि अथिा काही योजनाांचे एकवत्रकरर् करून त्याची यािी तयार कररे्, कृर्षी 
आवर् उजा विभागाने योजना बांि करण्यात घेतलेला पढुाकार, राज्यातील शेतकऱ्याांना 
जाहीर केलेली कजणमाफी ि शासकीय कमणचाऱ्याांना द्याव्या लागर्ाऱ्या सातव्या िेतन 
आयोगाची िेतनश्रेर्ी या पाश्िणभमूीिर राज्याच्या महसलुात घट होर्ार असल्याने 
शासकीय खचात ३० टक्के कपात करुन शासनाने एकप्रकारे काटकसरीची 
आर्ीबार्ी जाहीर केल्याने राज्याच्या विकास कामाांना/योजनाांना बसलेली खीळ, 
अथणसांकल्पात केलेली विकासवनधीची ५० टक्के रक्कमिेखील माचणअखेर खचण न 
झाल्याची बाब वनिशणनास येरे्, पवरर्ामी राज्य प्रगतीपथािर जाण्याऐिजी 
अधोगतीकडे िाटचाल करीत असल्याची वनमार् झालेली वभती, विविध विभागाच्या 
योजना बांि करण्याचा शासनाने लािलेला सपाटा, यामळेु राज्यातील शेतकऱ्याांच्या 
मनात वनमार् झालेला असांतोर्ष, शासनाने याप्रकरर्ी कराियाची कायणिाही ि 
उपाययोजना." 

 

  ( मांगळिार, विनाांक ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशणविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.) 
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चौिा : ॲङ आवशर्ष शेलार, सिणश्री सवुनल प्रभ,ु अतलु भातखळकर, डॉ.अवनल बोंडे, श्री.राम 
किम, डॉ.शवशकाांत खेडेकर, श्री.वकसन कथोरे, डॉ.सांजय कुटे, सिणश्री सांतोर्ष िानिे, 
राज परुोवहत, वकशोर पाटील, ॲड.पराग अळिर्ी, सिणश्री अवनल किम, विजय काळे, 
हेमांत पाटील, सरेुश हाळिर्कर, नारायर् पाटील, अवमत साटम, वशिाजीराि नाईक, 
उन्मेश पाटील, प्रशाांत बांब, डॉ.राहुल पाटील, डॉ.आवशर्ष िेशमखु, श्री.अजय चौधरी, 
डॉ.सवुनल िेशमखु, सिणश्री शांभरुाज िेसाई, सधुाकर िेशमखु, राजेश क्षीरसागर, नरेंद्र 
पिार, सधुाकर कोहळे, अमल महाडीक, डॉ.भारती लव्हेकर, सिणश्री अतलु सािे, 
रर्धीर सािरकर, बाबरुाि पाचरे्, चांद्रिीप नरके, सिानांि चव्हार्, अशोक पाटील, 
वि.स.स. याांचा २९३ अन्िये प्रस्ताि :  
     
 ''राज्यात मराठा समाजाची अनेक िर्षांपासनू आरक्षर्ाची मागर्ी असरे्, रारे् 
सवमतीच्या वशफारशींना अनसुरुन मराठा समाजाला वशक्षर् ि नोकरीत १६ टक् के 
आरक्षर् िेण्याचा वनर्णय शासनाकडून घेण्यात येरे्, परांत ु  त्या वनर्णयाला मा.उच्च 
न्यायालयात आव्हान िेण्यात आल्याने मा.न्यायालयाकडून मराठा आरक्षर्ाच्या 
वनर्णयास स्थवगती वमळरे्, ही स्थवगती उठविण्यासाठी शासनस्तरािर प्रयत्न सरुु 
असरे्, गेल्या िोन िशकात शेतीची झालेली िरूिस्था, त्यामळेु केिळ शेतीिर अिलांबनू 
असलेल्या ग्रामीर् भागातील मराठा समाजाची आर्षथक स्स्थती वििसेंवििस खालाित 
जारे्, पवरर्ामी त्याांच्या मलुाांची शैक्षवर्क प्रगती न होरे्, त्यामळेु इतर समाज गटाांच्या 
तलुनेत आपर् मागे पडतो याची खांत मराठा समाजाला अस्िस्थ कवरत असरे्, त्याचे 
पडसाि राज्यातील वजल्हया-वजल्हयातून वनघर्ा-या मराठा समाजाच्या विराट मोचातून 
प्रवतवबवबत होरे्, राज्य शासनाकडून त्याची त्िरीत िखल घेण्यात येऊन राज्यातील 
तरुर्ाांना शैक्षवर्क ि स्ियांरोजगार के्षत्रात स्िािलांबी बनविण्याच्या दृष्ट्टीने कौशल्य 
विकासाचे वशक्षर् िेण्याकवरता ''स्कील इांवडया'' योजना राबविण्यात येरे्, आवििासी 
भागातील मलुाांसाठी शैक्षवर्क सावहत्य परुविण्याकवरता "पांवडत िीनियाल उपाध्याय 
आवििासी विकास योजना" राबविण्यात येरे्, शासनाकडून आर्षथकदृष्ट्टया िबुणल 
घटकातील विद्यार्थ्यांना िेण्यात येर्ारी शैक्षवर्क शलु्कातील सिलत ६ लाख 
रुपयाांपयंत िाढविण्याकवरता "राजर्षी शाहू महाराज शैक्षवर्क शलु्क प्रवतपतुी योजना" 
राबविण्यात येरे्, मागास आयोगाची वनर्षमती करण्यात येरे्, डॉ.पांजाबराि िेशमखु 
िसतीगहृ वनिाह िेतन योजना राबविण्यात येरे्, िसतीगहृात राहर्ा-या मलुाांना 
सवुिधा परुविण्याकवरता अण्र्ासाहेब पाटील आर्षथक मागास विकास महामांडळाची 
वनर्षमती करुन या मांडळाकवरता भरघोस आर्षथक तरतिु करण्यात येरे्, कें द्र ि राज्य 
शासनाच्या विविध योजनाांची मावहती वमळण्याकवरता कें द्र शासनाची "सारथी योजना" 
राज्यात राबविण्यात येरे्, या ि इतर अनेक माध्यमातून राज्यातील आर्षथकदृष्ट्टया 
िबुणल घटक शैक्षवर्कदृष्ट्टया प्रगत होईल ि त्याला कौशल्य विकासािर आधावरत 
स्ियांरोजगार वमळून तो स्िािलांबी होऊ शकेल अशी शासनाची भवूमका असरे्, 
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याखेरीज मराठा समाजाकडून सातत्याने मराठा आरक्षर्ाची मागर्ी होत असल्याने हा 
विर्षय शासनाने मागासिगण आयोगाकडे सोपविला असरे्, मागासिगण आयोगाने या 
विर्षयाचा सखोल अभ्यास करुन लिकरात लिकर अहिाल िेण्याची आिश्यकता, 
याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायणिाही ि उपाययोजना.'' 

   
 

 
 

 
 

विधान भिन, 
मुांबई, 
विनाांक : ८ ऑगस्ट, २०१७. 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सवचि, 

 महाराष्ट्र विधानसभा. 
 


