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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

सोमसोमिारिार,,  वदनाांक वदनाांक १ १ ऑगस्ट,ऑगस्ट,  २०१६२०१६  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता))  
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) मंगळवार, दिनांक १९ जुलै, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांदकत 

प्रश्नोत्तरांच्या यािीतील राखून ठेवण्यात आलेला श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 
जगताप व इतर दव.प.स यांचा "सांग्रामपरू (वज.बलुढाणा) ि तेल्हारा 
(वज.अकोला) तालकु्यातील शेतकरी ससचनाच्या लाभापासनू िांवचत 
असल्याबाबत" या दवषयावरील तारांदकत प्रश्न क्रमांक २०५९१. 

  (ख) ताराांवकत प्रश्न. 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (क) उच्च ि तांत्र 

वशक्षण मांत्री 
: (१) "महाराष्ट्र दवना अनुिादनत खाजगी 

व्यावसादयक शैक्षदिक संस्था (प्रवेश व 
शुल्क यांचे दवदनयमन) अदिदनयम, २०१५ 
मिील कलम २ च्या खंड (ि) व कलम ३ 
च्या पोट-कलम (१) व (२) अन्वये 
अदिसूचना क्रमाकं एमआयएससी-
२०१५/प्र.क्र. २५२/तांदश-४, दिनांक १६ 
जून, २०१५ अनुसार अनुसूचीच्या स्तंभ (२) 
व (३) मध्ये व्यावसादयक शैक्षदिक 
अभ्यासक्रम तसेच त्यासाठीच्या प्रवेशासाठी 
व पात्रतेसाठीच्या अटी व शती प्रदसध्ि 
केलेली अदिसूचना क्रमांक बीएड 
४६१५/प्र.क्र.२१०/मदश-२, दिनांदकत २१ 
जानेवारी, २०१६ तसेच महाराष्ट्र 
दवनाअनुिादनत खाजगी व्यावसादयक 
शैक्षदिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे 
दवदनयमन) (पुढील अडचिी िरू करिे) 
आिेश, २०१६ या दवषयावरील आिेश 
क्रमांक शुल्क-२०१२/प्र.क्र. १८३/१२/मदश-
२, दिनांदकत २१ जानेवारी, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (२) "महाराष्ट्र दवनाअनुिादनत खाजगी 
व्यावसादयक शैक्षदिक संस्था (पूिफवेळ 
व्यावसादयक दविी पिवी पाठ्यक्रमांना 
द्यावयाच्या प्रवेशाचे दवदनयमन), दनयम, 
२०१६ प्रदसध्ि करिारी अदिसूचना क्रमांक 
सीईटी.२०१६/प्र.क्र.२४३ /मदश-२, दिनांदकत 
२ एदप्रल, २०१६" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (३) "महाराष्ट्र दवना अनुिादनत खाजगी 
व्यावसादयक शैक्षदिक संस्था (व्यावसादयक 
पिवी व पिव्युत्तर दशक्षक प्रदशक्षि 
अध्ययनक्रमानंा (बी.एड., बी.पी.एड., 
एम.एड., एम.पी.एड.) द्यावयाच्या प्रवेशाचे 
दवदनयमन), दनयम, २०१६ प्रदसध्ि करिारी 
अदिसूचना क्रमाकं बी.एड.-
४६१६/प्र.क्र.१/मदश-२, दिनांदकत ६ मे, 
२०१६" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) आवदिासी 
विकास मांत्री 

: "महाराष्ट्र अनुसूदचत जमातीचे प्रमािपत्र (िेण्याचे व 
त्याच्या पडताळिीचे दवदनयमन) (सुिारिा) दनयम, 
२०१६ प्रदसध्ि करिारी अदिसूचना क्रमाकं एसटीसी 
२०१६/प्र.क्र.१०५/का.१०, दिनांदकत ३० जून, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) उद्योग मांत्री : "महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामंडळाचा सन 
२०११-२०१२ या वषाचा वार्षषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री 

: "महाराष्ट्र जीवन प्रादिकरिाचा सन २०१२-२०१३  
या वषाचा वार्षषक अहवाल, वार्षषक लेखे आदि 
लेखापदरक्षि अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (५) मत्सस्यव्यिसाय 
विकास मांत्री 

: "महाराष्ट्र मत्स्योद्योग दवकास महामंडळ मयादितचा 
सन २०१०-२०११ या वषाचा एकोिचाळीसावा 
वार्षषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – असल्यास. 
चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (१) (बधुिार, वदनाांक २७ जलैु, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
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क्रमात दशशविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  
   श्री. सांजय दत्त, अदनल भोसले, नरेंद्र पाटील, संदिप बाजोदरया, अॅड. 

जयिेव गायकवाड, सवफश्री. िनंजय मंुडे, अमरससह पंदडत, सुदनल तटकरे, 
हेमंत टकले, सदतश चव्हाि, जयवंतराव जािव, वि.प.स. पुढील तातडीच्या 
व सावफजदनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेितील :- 

   "राज्यशासनाने जसलोक, ब्रीच कॅन्डी, बॉम्बे हॉस्स्पटल, दललावती, 
हरदकसनिास, नानावटी, सहिजुा अशा अनेक खाजगी िमािाय रुग्िालयानंा 
मार्क िरात जागा दिलेली असिे, त्याबिल्यात त्याचं्यावर घालण्यात 
आलेल्या अटीनुसार गरीब रुग्िांना सवलतीच्या िरात आरोग्य सुदविा 
पुरदवण्याची त्याचं्यावर जबाबिारी असिे, सिरील िमािाय रुग्िालयांबाबत 
 वारंवार तक्रारी येऊ  लागल्याने शासनाने  शासनदनिफय जारी करुन त्याद्वारे 
२३ आरोग्यसेवकांची  दनयुक्ती  करुन गदरबानंा पुरेश्या आरोग्यसुदविा 
अटीनुसार  पुरदवल्या जातात  दक नाही हे पाहण्याचे काम दिलेले असिे, 
दनयमानुसार  सिर रुग्िालयांना एकूि खाटाचं्या (बेडसच्या) २० टक्के बेड 
गदरब रुग्िासंाठी आरदक्षत ठेविे बंिनकारक  असिे, परंतु सिर रुग्िालये 
दनयम तोडून कागिोपत्री  पुरावे न ठेवून आरदक्षत बेडची सुदविा इतर रुग्िांना 
पुरदवत असिे, यामध्ये कागिोपत्री  खोटा दरपोटफ करत असल्याचे आढळून 
येिे. मा. मुख्यमंत्रयानंी अशा प्रकारचा गैरव्यवहार रोखण्याच्या दृस्ष्ट्टने रुग्िांचे 
रेशन काडफ तसेच िादरद्ररेषेखाली  असल्याचा पुरावा ऑनलाईन तपासण्याचे 
सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या संबंदितांना सूचना दिलेल्या असिे, सिर 
रुग्िालयांत चाललेल्या अनागोंिी कारभारावर वचक ठेवण्याच्यादृस्ष्ट्टने 
दनयुक्त केल्या गेलेल्या  या आरोग्य सेवकाचं्या कामामध्ये संदिग्िता 
आढळून आल्याने या आरोग्यसेवकानंा मे-२०१६ िरम्यान रुग्िालयात 
मादहती पुरदवण्यास नकार िेण्यात आलेला असिे, यामुळे शासन दनिफय 
जारी करुन िेखील सिर रुग्िालये शासनास िाि िेत नसल्याचे आढळून 
आल्याने  राज्यातील रुग्िांमध्ये व जनमानसात पसरलेली दचडीची व 
असंतोषाची भावना, याकदरता िमािाय रुग्िालयांकडून गदरब रुग्िांची होत 
असलेली र्सविूक रोखण्याबाबत व सिरील रुग्िालयांच्या 
गैरव्यवहाराबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायफवाही  व याबाबत 
शासनाची प्रदतदक्रया." 

  (शकु्रिार, वदनाांक २९ जलैु, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (२) ते (७)) - 

  (२) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड. राहुल नावेकर, सवफश्री. दकरि पावसकर, 
आनंि ठाकूर, ख्वाजा बेग, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजदनक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेितील :- 
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   "नुकतेच माहे जून, २०१६ मध्ये राज्य शासनाने आषाढी याते्रसाठी 
पाच कोटीचे यात्रा अनुिान िेण्याची घोषिा करिे,  संपूिफ महाराष्ट्राचे 
श्रध्िास्थान असलेल्या पंढरपूरला दवठ्ठलाच्या िशफनाला महाराष्ट्रातून लाखो 
वारकरी येत असून वारकरी संप्रिायामध्ये आषाढी आदि कार्षतकी वारीचे 
महत्व असिे, आषाढी एकािशीच्या यात्रा काळात पंढरपूर पदरसरात 
लाखोंच्या घरात भादवक येत असणे, परंतु त्यादठकािी वारकऱ यासंाठी 
राहण्याची, भोजनाची व्यवस्था नसिे, आंघोळीसाठी, शौचालयासाठी जागा 
नसल्याने दमळेल त्या दठकािी आपला प्रात:दविी व आंघोळी करुन घेत 
असल्यामुळे पदरसरात सवफत्र अस्वच्छता पसरिे, अस्वच्छतेमुळे शहरात 
रोगराईचे प्रमाि वाढून साथीचे आजार पसरत असिे, याकदरता चंद्रभागा 
निीवर आंघोळीकदरता/कपडे बिलण्याकदरता  मदहला भादवकानंा बंदिस्त 
जागा उपलब्ि करुन िेिे, त्याकदरता र्ायबर खोल्या तयार करणे, तसेच 
वीज खंदडत होउन गोंिळ होऊ नये म्हिून वारकरी पालखी तळावर हाय 
मास्ट दिवे बसवणे, बसस्थानक आदि रेल्वे स्टेशनच्या पदरसरात शौचालये 
बांििे, त्याचप्रमािे पंढरपुरकडे येिारे बहुतांश रस्ते हे अत्यंत खराब 
अवस्थेत असल्यामुळे त्यांची तात्काळ डागडुजी करणे, वारकऱ यासंाठी सवफ 
सोयी-सुदविायुक्त इमारत बाांधणे, या समस्याकंडे शासनाचे जािीवपूवफक 
होत असलेले अक्षम्य िलुफक्ष, पदरिामी भादवकाचंी होत असलेली गैरसोय, 
उपरोक्त सवफ सोयी-सुदविा देण्याकदरता "यात्रा अनुिाना’’ तून दनिी उपलब्ि 
करुन सत्वर कायफवाही करण्याची दनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाची 
प्रदतदकया व भूदमका."  

  (३) श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजदनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेितील :- 

   "कोकिातील रायगड दजल्हा एक प्रमुख र्लोत्पािन दजल्हा असिे, 
रायगड दजल्यात आबंा, काजु, दचकू, नारळ व रु्लशेतीची मोठ्या प्रमािात 
लागवड झाली असल्याने दजल्यात शेतकऱयांना शेती हे एक उिरदनवाहचे 
प्रमुख सािन असिे, रायगड दजल्यात र्ळबाग लागवडी योग्य जमीनी 
मोठ्या प्रमािात असिे, त्यामुळे जमीनीचे भाव मोठ्या प्रमािात वाढलेले 
असिे, जमीनीच्या वाढलेल्या भावामुळे मोकळ्या व ओसाड असिाऱया 
जदमनीवर स्थादनक भू-मार्ीयांनी िलालांच्या संमतीने मोठ्या प्रमािावर 
जमीनीची दवक्री केलेली असिे, तळा, दज.रायगड येथील हजारो एकर 
सरकारी जमीन शासकीय अदिकारी व स्थादनक भू-मार्ीया िलालाचं्या 
संमतीने दवक्री केलेली असिे, मौजे.पढवि, ता.तळा येथील बऱयाचशा 
सातबारा उताऱयावरील सरकारी आकारी पड या नोंिी कमी करून िरसाल 
कबुलायतिार होत या नोंिी िलालाचं्या संगनमताने घेतल्या गेलेल्या असिे, 
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१९५६ पासूनच्या सरकारी आकारी पड असिाऱया या जमीनींची 
बेकायिेशीरदरत्या दवक्री करून शासनाची र्सविूक केलेली असिे, यामुळे 
शासनाचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असिे, या गैरव्यवहाराची 
चौकशी करण्यासाठी मादहती अदिकारांतगफत मादहती मागवली असताना 
सुद्धा अनेक आिेशाचं्या नस्ती तहदसल कायालयातून गायब होऊन २१ 
आिेशांपैकी र्क्त ६ आिेशांच्याच नोंिी  िप्तरी दिसून येत असिे, पढवि 
गावाप्रमािेच तालुक्यातील इतर गावांमध्ये िेखील शासकीय जमीनीची 
दवल्हेवाट लावल्याच्या अनेक तक्रारी िाखल झालेल्या असिे, या प्रकरिात 
गंुतलेले भूमादर्या हे सत्तािारी पक्षाचे स्थादनक पिादिकारी असल्याने 
कागिपते्र गहाळ होिे, प्रकरिांची चौकशी न होिे, यामुळे  स्थादनक 
नागदरकामंध्ये पसरलेला प्रचंड असंतोष, शेतकऱयांच्या जदमनी 
बेकायिेशीरदरत्या दवकून शेतकऱयानंा िेशोिडीला लाविाऱया भूमादर्यांवर 
व अदिकाऱयांवर कडक कारवाई करण्याबरोबरच सी. बी. आय. द्वारे 
चौकशी करण्याची होत असलेली मागिी व यावर शासनाची भूदमका." 

  (४) श्रीमती विद्या चव्हाण, सवफश्री. िनंजय मंुडे, हेमंत टकले, नरेंद्र पाटील, 
दकरि पावसकर, आनंि ठाकूर, ख्वाजा बेग, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
सावफजदनक महत्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेितील :- 

   "मंुबई मालाड खोत डोंगरी गृहदनमाि संस्था, इंदिरानगर (जोगेश्वरी) 
एसआरए गृहदनमाि सोसायटी (मजास), मौजे मोगरा दशवशाही अिेंरी (पूवफ) 
अपना घर सहकारी गृहदनमाि संस्था अंिेरी, छाया गृहदनमाि संस्था, अिेंरी 
(पूवफ) कामगारनगर नं. १ नागरी जनदहत वेलरे्अर  सोसायटी, न्यू प्रभािेवी 
रोड प्रभािेवी सवफ झोपडपट्टी पुनवफसन प्रकल्प, ओमकार दरएलटर ॲन्ड 
डेव्हलपर जानुभोई नगर मालाड झोपडपट्टी पुनवसफन प्रादिकरि, पदरवार 
सार्ल्य न्यु परेल दशवडी लेबर कॅम्प, परेल मजासवाडी सहकारी गृहदनमाि 
संस्था सयोिय गृहदनमाि सोसायटी मजास वाडी जोगेश्वरी (पूवफ) या 
प्रकल्ाांमध्ये बहुतांश संस्था नोंििीकृत नसिे, भूखंडाचे दसमाकंन न करिे, 
भूखंडात घरे नसताना संस्थेच्या कायफकादरिीवर सभासि म्हिून घेिे, पात्र घरे 
असिाऱयानंा अपात्र ठरदविे, दनयमाप्रमािे सभा न घेिे, तसेच झोपडपट्टी 
पुनवफसन योजनेचा LOI रद्द असिे, दनष्ट्कादसतांना भाडे न िेिे, पुनवफसना 
अगोिर दवक्रीची इमारत बांििे, वैयस्क्तक करारनाम्याची नोंििी न करिे, 
मंजूर नकाशे न िाखदवता बांिकाम करिे, सवफसािारि सभेला मृत 
मािसाची नावे िाखदवण्यात येिे, नैसर्षगक नाला अरंुि करुन गटार बािंिे, 
७०० झोपडपट्टीिारकानंा अन्यायाने अपात्र करिे, अशाप्रकारे उपरोक्त 
गृहदनमाि सोसायट्ाांमध्ये भ्रष्ट्टाचार, गैरव्यवहार होत असलयाने गृहदनमाि 
सोसायट्यात राहिाऱया नागरीकांच्या हककाांवर गिा येत असिे, याबाबत 
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सिर सोसायटयाचं्या संस्थांची तसेच दवकासकाांची चौकशी करुन कारवाई 
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही 
व शासनाची प्रदतक्रीया." 

  (५) श्री. जयांत पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजदनक महत्वाच्या 
बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष वेितील :- 

   "राज्यातील साखर कारखान्यांना मूलभूत सुदविा संमती (इन्रास्रक्चर 
क्लीअरन्स) प्रलंदबत असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य दवतरि कंपनी 
(एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर वीज खरेिी करार (पॉवर परे्चस ॲदिमेंट) 
करण्यास अडचि येिे, पॉवर परे्चस ॲदिमेंट दकमान २ हजार मेगा वॉटसाठी 
 संमती दमळिे आवश्यक असिे, ज्या कारखान्यांकडे सहवीज दनर्षमती 
प्रकल्प आहेत त्या कारखान्यानंा शेतकऱयांना एर्.आर.पी.िेिे सोइफस्कर 
होिे, परंतु ज्या कारखान्यांकडे सहवीज दनर्षमती प्रकल्प नाही आहेत अशा 
कारखान्यांना शेतकऱयानंा  एर्.आर.पी. िेण्यास अडचिी दनमाि होत 
असल्यामुळे  ते साखर कारखाने आर्षथक संकटात सापडिे, ज्या 
कारखान्यांकडे सहवीज दनर्षमती प्रकल्प नाहीत, त्यांना सहवीज दनर्षमती 
प्रकल्पात समादवष्ट्ट करून घेतल्यास त्याचं्यावर येिारे आर्षथक संकट िरू 
होऊन त्या साखर कारखान्यांना शेतकऱयांना एर्.आर.पी.िेिे सोइफस्कर होिे, 
या अडचिीत असलेल्या साखर कारखान्यांना व शेतकऱयांना न्याय 
दमळिेसाठी शासनाने करावयाची उपाययोजना व केलेली कायफवाही." 

  (६) श्री.प्रकाश गजवभये, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजदनक महत्वाच्या 
बाबीकडे राज् य उत्स पादन शलु् क मांत्रयाांचे लक्ष वेितील :- 

   "संपूिफ महाराष्ट्र राज्यात अनेक वषांपासून दवदवि संघटना, पक्षाच्या 
कायफकत्यांनी तसेच मदहला संघटनांनी वेळोवेळी राज्यभर िारुबंिीसाठी 
आंिोलन करण्यात येिे व मदहलांचा िारुबंिीसाठी आिह असिे, िेशातील 
गुजरात, केरळ, आंध्रप्रिेश, हदरयािा, दबहार, तादमळनाडू, दमझोरम, 
नागालँड, मदिपूर राज्यात िारुबंिी झाल्याने महाराष्ट्र राज्यातही िारुबंिी 
करण्याची मागिी वारंवार होिे, महाराष्ट्र राज्यात विा दजल्यात पूिफपिे 
िारुबंिी असताना गडदचरोली व चंद्रपूर दजल्यातही िारुबंिी झाल्याने अनेक 
कुटंुब िारुमुळे उद्धध्वस्त होण्यापासून वाचली तर तरुि दपढी िारुसारख्या 
मोठ्या नशेच्या आहारी जाण्यापासून वाचल्याने तेथील जनतेत आनंिाचे 
वातावरि दनमाि होिे, राज्यातील विा, चंद्रपूर व गडदचरोली मागोमाग 
संपूिफ राज्य िारुमुक्त करुन राज्यातील करोडो कुटंुब व तरुिांना 
िारुसारख्या भयंकर नशेपासून िरू करण्याची मागिी राज्यातील जनतेतून 
होिे, तरीही िारुबंिीकडे सरकारने िलुफक्ष करिे, त्यामुळे वेळप्रसंगी 
समाजामध्ये तसेच मािसा-मािसांमध्ये होत असलेले कलह, िारुच्या 
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नशेमुळे होिारी हािामारी तसेच तरुि दपढी, शालेय दवद्याथी याचं्यामध्ये 
िारुचे व्यसनात होिारी प्रचंड वाढ, िारुच्या अदतसेवनाने जीवन उध्िवस्त 
होिे, तर सैराट सारख्या व अनेक दचत्रपटांमध्ये िाखदवण्यात आलेल्या 
अस्श्लल दृश्यांमुळे दवद्यार्थ्यांमध्ये होिारे बिल व त्यातुन होिारे 
ऑनरदकसलग, खून, बलात्कार, िरोडे, दवनयभंग, मदहलांवर कू्रर अत्याचार, 
आत्महत्या, दवषारी िारुमुळे होिारे मृत्यू, दवष दपऊन आत्महत्या करिे, 
राज्यात र्क्त २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, ३० जानेवारी, शदहिदिन, १ मे, 
महाराष्ट्र दिन, २ ऑक्टोबर, आषाढी व कार्षतकी-एकािशी दनदमत्त 
शासनातरे् संपूिफ दिवस िारुबंिी ठेवण्यात येिे, तरीसुध्िा गैरमागाने िारुची 
मोठ्या प्रमािात दवक्री होिे, सवफसामान्यांकडून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती, बुध्िजयंती, ईि दमलािनुब्बी, महावीर जयंती, रामनवमी, दिसमस, 
गुरुनानक जयंती, अण्िाभाऊ साठे जयंती या दिवशी ड्रायडे ठेवण्याची 
मागिी होत असिे, राज्यात उत्पािन शुल्क अदिकारी यांच्याकडे वरील 
दिवशी ड्रायडे  ठेवण्याबाबत दनवेिन िेिे, त्यांच्या माध्यमातून, 
दजल्हादिकाऱयांच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे या मागिीचा प्रस्ताव 
पाठदविे व महाराष्ट्र प्रोस्व्हदबशन ॲक्ट, १९४९ मिील कलम ९ ए (२) (बी) 
व कलम २६ (बी) मध्ये सुिारिा करिे, याबाबत शासनाने केलेली वा 
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रदतदक्रया." 

  (७) अॅड. जयदेि गायकिाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजदनक 
महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्रयाांचे लक्ष 
वेितील :- 

   "दवश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या हयातीत दपपल्स 
एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करुन संपूिफ राज्यभर दवदवि शैक्षदिक 
संस्थांची उभारिी केलेली असिे, समाजातील गरीब, मागासवगीय 
दवद्यार्थ्यांना दशक्षिासाठी हक्काच्या शैक्षदिक वास्तू दनमाि केलेल्या असिे, 
या संस्थांपैकी मंुबईतील दसध्िाथफ महादवद्यालय व डॉ.आंबेडकर महादवद्यालय 
ही िेखील महादवद्यालये असिे, राज्याच्या खेड्यापाड्यातून गरीब 
मागासवगीय समाजातील उच्च दशक्षिासाठी शहरात येिाऱया दवद्यार्थ्यांसाठी 
दनवासाची व्यवस्था असावी या उदे्दशाने डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यांनी स्वत: 
ज्याचे वास्तूदवशारि केले अशी मंुबईतील वडाळा येथील दसध्िाथफ दवहार ही 
वास्तू काही वषापूवी मोडकळीस आल्याने जमीनिोस्त करण्यात येणे, ही 
वास्तू जमीनिोस्त झाल्याने उच्च दशक्षिासाठी मंुबईत येिाऱया मागासवगीय 
दवद्यार्थ्यांना मंुबईत दनवासासाठी अनेक अडचिी येत असिे, समाजात 
आजही दपढ्यानदपढ्या दशक्षिापासून वंदचत रादहलेला मागासवगीय समाज 
मोठ्या प्रमािात असिे व तो आर्षथकदृष्ट्ट्याही मागास असिे, त्याच्या 
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उत्कषासाठी त्याला उच्च दशक्षिाच्या सांधी उपलब्ि होण्यासाठी मंुबईत 
जमीनिोस्त करण्यात आलेल्या दसध्िाथफ दवहार येथे पुन्हा नव्याने अत्यािुदनक 
असे दनवासी दवद्याथी वसदतगृह दनमाि करण्यार्ची होत असलेली 
मागासवगीय व िबुफल घटकातील समाजाची मागिी, या मागिीच्या 
अनुषंगाने शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही व शासनाची 
प्रदतदक्रया." 

  (८) सिशश्री. विनायकराि मेटे, िनंजय मंुडे, सुदनल तटकरे, अमरससह पंदडत, 
सदतश चव्हाि, संजय ित्त, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, हदरससग राठोड, प्रा. 
जोगेन्द्र कवाडे, सवफश्री. आनंिराव पाटील, रामहरी रुपनवर, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व सावफजदनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेितील :- 

   "महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला दिनांक ९ जुलै, २०१४ रोजी 
मागिीप्रमािे शासनाने ईएसबीसी या प्रवगामध्ये १६ टक्के आरक्षि िेिे, 
तसा अध्यािेश शासनाने काढिे, सिरील अध्यािेशाला दिनांक १४ नोव्हेंबर, 
२०१४ रोजी मा.उच्च न्यायालय, मंुबई यांनी स्थदगती िेिे, त्यानंतर शासनाने 
दडसेंबर, २०१४ च्या नागपूर अदिवेशनामध्ये मराठा आरक्षि कायिा करिे, 
परंतु या कायद्याला सुध्िा दिनांक ७ एदप्रल, २०१५ रोजी मा.उच्च न्यायालय, 
मंुबई यांनी स्थदगती िेिे, त्यानंतर आजतागायत मा.उच्च न्यायालयामध्ये 
मराठा आरक्षि खटल्यावर सुनाविी सुरु होऊ शकलेली नसिे, याप्रकरिी 
शासन काय प्रयत्न करीत आहे याबाबत समाजामध्ये संभ्रम दनमाि होिे 
आदि त्यामुळे संतापाची भावना व्यक्त होिे, दिनांक ९ जुलै, २०१४ ते १४ 
नोव्हेंबर, २०१४  या िरम्यानच्या आरक्षि कालाविीमध्ये ज्या दवद्यार्थ्यांना 
दशक्षिामध्ये प्रवेश व शैक्षदिक सवलती आदि िरम्यानच्या काळामध्ये 
याआिारे नोकरीकरीता जादहराती आल्या, मुलाखती झाल्या, दनवड झाली 
पि दनयुक्त्या मात्र झाल्या नसिे, याबाबत अनेक वेळा बैठका घेऊन चचा 
होिे परंतु काही दनष्ट्पन्न झालेले नसिे, त्यामुळे मराठा समाजामध्ये दनमाि 
झालेला संताप व यावर शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची 
प्रदतदक्रया." 

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

- मध्यांतर - 
 

सहा : शासकीय विधेयके – 
  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
  (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २७ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 

(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 



असुधारित प्रत 

 

   (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे दव.स.दव. क्रमांक २७ - महाराष्ट्र 

महानगरपादलका (सुिारिा) दविेयक, २०१६ दविानपदरषिेची 
सहमती घेऊन दविानपदरषिेच्या १२ सिस्याचं्या प्रवर सदमतीकडे 
त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथफ पाठदवण्यात यावे." 

   (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.प्रकाश 
गजभिये, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे दव.स.दव. क्रमांक २७ - महाराष्ट्र 

महानगरपादलका (सुिारिा) दविेयक, २०१६ दविानपदरषिेची 
सहमती घेऊन दविानपदरषिेच्या १० सिस्याचं्या प्रवर सदमतीकडे 
त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथफ पाठदवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------- 
  (२) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण 

महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) 
विधेयक, २०१६" 

   (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे दव.स.दव. क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 

महानगरपादलका आदि महाराष्ट्र नगरपदरषिा, नगरपंचायती व 

औद्योदगक नगरी (सुिारिा) दविेयक, २०१६ दविानपदरषिेची 
सहमती घेऊन दविानपदरषिेच्या १२ सिस्याचं्या प्रवर सदमतीकडे 
त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथफ पाठदवण्यात यावे." 

   (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.प्रकाश 
गजभिये, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे दव.स.दव. क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 

महानगरपादलका आदि महाराष्ट्र नगरपदरषिा, नगरपंचायती व 

औद्योदगक नगरी (सुिारिा) दविेयक, २०१६ दविानपदरषिेची 
सहमती घेऊन दविानपदरषिेच्या १० सिस्याचं्या प्रवर सदमतीकडे 
त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथफ पाठदवण्यात यावे." 

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



असुधारित प्रत 

 

  (३) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र जलसांपत्ती वनयमन 

प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
   (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 

वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१६ चे दव.स.दव. क्रमांक २५ - महाराष्ट्र जलसंपत्ती 

दनयमन प्रादिकरि (सुिारिा) दविेयक, २०१६ दविानपदरषिेची 
सहमती घेऊन दविानपदरषिेच्या १२ सिस्याचं्या प्रवर सदमतीकडे 
त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथफ पाठदवण्यात यावे." 

   (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे दव.स.दव. क्रमांक २५ - महाराष्ट्र जलसंपत्ती 
दनयमन प्रादिकरि (सुिारिा) दविेयक, २०१६ दविानपदरषिेची 
सहमती घेऊन दविानपदरषिेच्या १० सिस्याचं्या प्रवर सदमतीकडे 
त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथफ पाठदवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------- 
  (४) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३२ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास 

प्रावधकरण विधेयक, २०१६" 

   (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे दव.स.दव. क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र महानगर 
प्रिेश दवकास प्रादिकरि दविेयक, २०१६ दविानपदरषिेची सहमती 
घेऊन दविानपदरषिेच्या १२ सिस्यांच्या प्रवर सदमतीकडे त्यावरील 
प्रदतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन 
दवचाराथफ पाठदवण्यात यावे." 

   (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे दव.स.दव. क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र महानगर 
प्रिेश दवकास प्रादिकरि दविेयक, २०१६ दविानपदरषिेची सहमती 
घेऊन दविानपदरषिेच्या १० सिस्यांच्या प्रवर सदमतीकडे त्यावरील 
प्रदतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन 
दवचाराथफ पाठदवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------- 
सात : (शकु्रिार, वदनाांक २९ जलैु २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 



असुधारित प्रत 

 

दशशविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (अनकु्रमाांक (क) 
ि (ख)) - 

  (क) सिशश्री. मावणकराि ठाकरे, िनंजय मंुडे, शरि रिदपसे, सुदनल तटकरे, 
नारायि रािे, हेमंत टकले, संजय ित्त, जयंत पाटील, सुभाष झांबड, सदतश 
चव्हाि, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, रामराव वडकुते, ॲड.रामहरी रुपनवर, 
सवफश्री. प्रकाश गजदभये, चंद्रकांत रघुवंशी, जयवंतराव जािव, प्रा.जोगेन् द्र 
कवाडे, सवफश्री.संदिप बाजोदरया, अब्िलु्लाखान िरुािी, आनंिराव पाटील, 
दवक्रम काळे, अमरनाथ राजूरकर, अदनल भोसले, सतेज ऊर्फ  बंटी पाटील, 
ॲड.दनरंजन डावखरे, श्रीमती हुस्नबानू खदलरे्, श्री.नरेंद्र पाटील, डॉ.सुिीर 
तांबे, सवफश्री. अदनल तटकरे, हदरससग राठोड, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ सशिे, 
भि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - (चचा पढेु सरुू 
ि मांत्रयाांचे उत्तर) - 

   "राज्यात ३ ते ४ वषापासून अदनयदमत पावसामुळे महाराष्ट्रातील 
दवशेषत: दविभफ, मराठवाडा व महाराष्ट्रातील अन्य िषु्ट्काळी भागात होत 
असलेली सततची नापीकी, तसेच शेतमालाला भाव न दमळिे, यामुळे 
शेतकऱयांची खालावलेली आर्षथक स्स्थती, पदरिामी मोठ्या प्रमािात होत 
असलेल्या शेतकऱयांच्या आत्महत्या, यावषी खरीप हंगामात आर्षथक दृष्ट्ट्या 
शेतकरी प्रचंड अडचिीत सापडिे, या पदरस्स्थतीत बँकांना पुनगफठनाचे 
शासनाने सूदचत करुनही शेतकऱयानंा कजफ न दमळिे, मोठ्या प्रमािात 
शेतकरी कजापासून वंदचत असिे, शेतकऱयांनी काढलेल्या दवम्याचा पुरेसा 
लाभ न होिे, ५० टककयापेक्षा कमी आिेवारी असलेल्या गावांना शासनाने 
मित जादहर करुनही आर्षथक मित न दमळिे, त्यातच दवमा कंपन्यानी 
दप्रदमयमचे वाढदवलेले िर, दवम्याच्या दप्रदमयममिून अल्पभूिारकांना सवलती 
पासून वंदचत ठेविे, चालू वषी खरीप हंगामाकदरता दबयािांचा तुटवडा, 
वाढलेले िर त्यातच अनेक कंपन्यानी दनकृष्ट्ट िजाच्या दबयािांची केलेली 
दवक्री, चालू हंगामात दवम्याची रक्कम भरण्याची अंदतम मुित ३१ जुलै पयंत 
असल्याने ती वाढदवण्याची असलेली गरज, या सवफ पदरस्स्थतीमुळे 
शेतकऱयांची खालावलेली आर्षथक पदरस्स्थती पाहता व शेतकऱयाचं्या 
आत्महत्येचे वाढलेले प्रमाि लक्षात घेता राज्यातील शेतकऱयांना संपूिफ कजफ 
मार्ी याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना दवचारात घेण्यात यावी." 

  (ख) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री. दवजय ऊर्फ  भाई दगरकर, ॲड. अदनल 
परब, प्रा.अदनल सोले, सवफश्री.गोपीदकसन बाजोदरया, प्रदवि िरेकर, रसवद्र 
र्ाटक, दगरीशचंद्र व्यास, सुदजतससह ठाकूर, दवनायक मेटे, श्रीमती स्स्मता 
वाघ, डॉ.अपूवफ दहरे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि 
– (चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्तर) - 



असुधारित प्रत 

 

   "राज्यात शासकीय रुग्िालयाचे श्रेिीविफन करिे, गुिवत्तापूिफ 
रुग्िसेवा पुरदविे, याबाबत दवदवि योजना राबदवण्यात येिे, राज्यातील 
कोकि व डोंगराळ प्रिेशात तसेच आत्महत्यािस्त दजल्यांमध्ये वॉक इन 
इंटरव्यूद्वारे वैद्यकीय अदिकाऱयांची पिे भरिे सुरू करिे, गरोिर मातांना घर ते 
रुग्िालय व रुग्िालय ते घर जाण्यासाठी "वात्सल्य रुग्ि वादहका" योजना 
कायास्न्वत करिे, दिनाकं २ ऑक्टोबर, २०१६ पासून महात्मा ज्योदतबा रु्ले 
जीवनिायी योजना कायास्न्वत करण्यात येिार असिे, त्याअंतगफत आजारांची 
संख्या २७६ वरुन ११०० पयंत आदि खचाची दिड लाखांची मयािा िोन 
लाखांपयंत वाढदवण्याचे प्रस्तादवत असिे, दिनाकं २ ऑक्टोबर, २०१६ पासून 
बाळासाहेब ठाकरे अपघात दवमा योजना कायास्न्वत करण्यात येिार असिे, 
कॉलेज ऑर् दर्दजदशयन ॲड सजफन अंतगफत राज्यातील सवफ दजल्हा 
रुग्िालयामध्ये पिव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करिे, ककफ रोग टाळण्यासाठी 
तंबाखू सेवन दनयंत्रि उपक्रम राबदवण्यात येिे, राज्यभर जलयुक्त दशवार 
योजना राबदवण्याचे शासनाचे िोरि पूिफत्वाने र्लद्रपु होिे, सद्य:स्स्थतीत 
दशवारे भरभरुन वाहत असल्याचे दचत्र गावोगाव दिसून येिे, याबाबत 
शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही दवचारात घेण्यात यावी." 

आठ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) - 
  (१) श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्सत्सिाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्ित करतील. 
       "राज्यातील शेतकऱयांच्या दृष्ट्टीने अन्न, र्ळे व भाजीपाला प्रदक्रया 

उद्योग राज्यात प्रभावीपिे राबदविे आवश्यक असिे, त्यामुळे िामीि भागात 
उद्योगांची दनर्षमती होऊन शेतकऱयाचं्या मालाला चांगला भाव दमळिे,  
दिनांक ५ जानेवारी, २०१३ च्या शासन दनिफयानुसार अन्न प्रदक्रया उद्योग 
अंमलबजाविीसाठी दजल्हास्तरावर अन्न प्रदक्रया अदभयान सदमती गठीत 
करण्याचे दनिेश दिलेले असूनही त्याची अमंलबजाविी न होिे, या 
अदभयानातील गोल्ड चेन, क्ल्स्टर, रू्डपाकफ  इत्यािी योजनासंाठी कें द्र 
शासनाचे अनुिान असतानाही या उद्योगाचा दवकास न होिे,  भरडिान्य 
योजना (ज्वारी, बाजरी, राई) प्रदक्रया मदशनरीचा पुरवठा राज्यात झाला पि 
यात ९० टक्के मदशनरी बंि असिे, त्यामुळे सिर अदभयानाचे योग्य दनयोजन 
होण्यासाठी शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना." 

  (२) श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्सत्सिाच्या बाबींिर 
चचा उपस्स्ित करतील. 

   "राज्यात अन्न, ििु, र्ळे, भाज्या, खाद्यतेल व तत्सम खाद्यपिाथांमध्ये 



असुधारित प्रत 

 

होिारी भेसळ रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करिे, अन्न पिाथांमध्ये 
वापरण्यात येिारे रंग दनकृष्ट्ट िजाचे असल्याने अनेक रोगांचा होिारा 
प्रािभुाव, अन्न व औषि प्रशासनात कमफचाऱयांची व प्रयोगशाळा व तत्सम 
सािनांचा अभाव, मंुबईसह प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्या प्रमािात होिारी ििु 
भेसळ, अन्न भेसळ करिाऱयाचं्या बाबतीत कायद्यात असिाऱया तरतुिी जशा 
दशक्षा, िंड अदिक प्रभावी करिे, याबाबत करावयाची कायफवाही व 
उपाययोजना." 

   

 
 
 

विधान भिन, 
मुांबई, 
वदनाांक : ३० जलैु, २०१६. 
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