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बधुबधुवारवार,,  िदनांक िदनांक २०२०  जलुैजलैु,,  २०१६२०१६  

((सकाळी सकाळी ११००..००००  ते ते ११११..४५ ४५ वाजेपयतवाजेपयत))  
 

(मंगळवार, िदनांक १९ जलैु २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात 
दशर्िवण्यात आलेली म.िव.प.िनयम ९७ अन्वये अ पकालीन चचार्) – (चचार् पढेु सरुू 
व मंत्र्यांचे उ र) - 

  सवर् ी.धनंजय मुंडे, नारायण राणे, सुिनल तटकरे, शरद रणिपसे, हेमंत टकले, 
मािणकराव ठाकरे, ीमती िव ा च हाण, ा.जोगदर् कवाडे, सवर् ी. संिदप 
बाजोिरया, सतेज ऊफर्  बंटी पाटील, ॲड. िनरंजन डावखरे, सवर् ी.संजय द , 
अमरिंसह पंिडत, जनादर्न चांदरुकर, जयवंतराव जाधव, ीमती हु नबानू 
खिलफे, सवर् ी.अिनल भोसले, रामहरी रुपनवर, सितश च हाण, रामराव 
वडकुते, नरदर् पाटील, काश गजिभये, ख्वाजा बेग, िवकर्म काळे, जग ाथ िंशदे, 
अ दु लाखान दरुार्णी, िकरण पावसकर, आनंद ठाकूर, ॲड. राहुल नावकर, 
सवर् ी. अिनल तटकरे, भाकर घाग, जयदेव गायकवाड, अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप, िव.प.स. यांची म.िव.प.िनयम ९७ अन्वये अ पकालीन चचार् - 

  "राज्यातील मिहला व अ पवयीन मुलींवर वाढते अत्याचार, सामुिहक 
बलात्कार, िवनयभंगाच्या वाढले या घटना, बलात्कार करुन हत्या करण्याच्या 
घटनांमध्ये झालेली वाढ, कजर्त (िज हा अहमदनगर) तालुक्यातील कोपडीर् 
येथील नववीत िशकणाऱ्या तेरा वषार्च्या अ पवयीन मुलीवर अमानुषपणे 
अत्याचार करुन व ितच्या शिरराची िवटंबना करुन िनघृर्णपणे हत्या करण्यात 
येणे, या घटनेनंतर तकर्ार न दवून घेण्यास िवलंब होणे, या अमानवीय घटनेमुळे 
छतर्पती िशवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहु महाराज आिण डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकरांच्या महारा टर्ाची इ त जगाच्या वेिशवर टांगण्यात येणे, राज्याच्या 
नावलौिककाला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेमुळे संपुणर् राज्यात संतापाची लाट 
िनमार्ण होणे, राज्यात बंद, रा ता रोको आंदोलना ारे नागिरकानंी आपला रोष 
कट करणे तसेच सामािजक सलोखा व कायदा सु यव थेची पिरि थती गंभीर 
होण्याची शक्यता िनमार्ण होणे, िपडीतेच्या कुटंुबास अ ापही मदत न िमळणे, 
सवर् आरोपींना अटक करण्यात झालेली पोलीसांची िदरंगाई व त्यांना येत 
असलेले अपयश, राज्यात अनेक भागात िवशेषत: िंपपरी, मंुबई, नागपूर इत्यादी 
अनेक िठकाणी मिहला व अ पवयीन मुलींवर झाले या अत्याचाराच्या घटना 
त्यामुळे संपुणर् राज्यात िनमार्ण झालेला ती  संताप, पालकांमध्ये िनमार्ण झालेली 
दहशत व िभतीचे वातावरण, मिहला व अ पवयीन मुलींच्या सुरिक्षततेचा िनमार्ण 
झालेला न, यावर गुन्हेगांरावर जरब बसवण्यासाठी शासनाने तातडीने 
करावयाची कठोर कारवाई व शासनाची भूिमका." 

 



  ((दपुारीदपुारी  १२१२..००००  वाजतावाजता))  
 

  

एक : नो रे. 
दोन : कागदपतेर् सभागहृासमोर ठेवणे. 
  उच्च व तंतर् िशक्षण मंतर्ी : "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, 

औरंगाबाद याचें सन २०१४-२०१५ या वषार्ंचे 

वािर्षक लेखे" सभागृहासमोर ठेवतील. 
तीन : म.िव.प. िनयम ९३ अन्वये सचूना – अस यास.
चार : लक्षवेधी सचूना – (म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये) -
  (मंगळवार, िदनांक १९ जलैु २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या 

कर्मात दशर्िवण्यात आले या लक्षवेधी सचूना) –  
  (१) सवर् ी. धनंजय मुंडे, अमरिंसह पंिडत, नरदर् पाटील, सितश च हाण,

अ दु लाखान दरुार्णी, सुिनल तटकरे, हेमंत टकले, िव.प.स. पुढील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष 
वेधतील:- 

   "मंुबईतील कचरा व डंिंपग गर्ाऊंडचा गंभीर न िनमार्ण झालेला 
असणे, शहरातील कचऱ्यांची िव हेवाट लाव या जाणाऱ्या डंिंपग 
गर्ाऊंडची क्षमता संपत चालली असणे, मा.न्यायालयाच्या आदेशानंतर 
काजूंरमागर्च्या डंिंपग गर्ाऊंडचा मागर्	 खुला होणार असताना नवीन िवकास 
आराख ात डंिंपग गर्ाऊंडचे आरक्षण ठेवलेले नसणे, मुलंुड आिण 
काजूंरमागर् येथे त्यावर िनवासी आिण कमिर्शयल बांधकामाचे	 आरक्षण 
ठेव याचे िनदशर्नास येणे, मुलंुड व देवनारच्या डंिंपग गर्ाऊंडवर कचरा 
टाकण्यास जागाच िश लक नस याने मंुबई महानगरपािलकेने िनयुक्त 
केले या कंतर्ाटदारानंा २५ वषार्ंच्या कालावधीसाठी सवलतीच्या दरात 
पयार्यी जागा देण्याचा ताव मंुबई महानगरपािलकेने नगरिवकास 
िवभागाकडे िदनांक ३० जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास पाठिवणे, 
राज्यातील ४० वगर् (एक) शहरामंध्ये कचऱ्याची िव हेवाट 
लावण्याबाबतच्या नाने अितशय उगर् वरूप धारण केलेले असणे, 
डंिंपग गर्ाऊंडचा न सातत्याने भेडसावत असणे, मंुबईतील एकही भाग 
असा नाही की त्यािठकाणी नागरी व त्या नाही, त्यामुळे त्या त्या भागात 
डंिंपग गर्ाऊंडला नागिरकांचा होत असलेला िवरोध, त्याच प तीने ठाणे, 
रायगड, पुणे, नागपूर व राज्याच्या इतर शहरी भागातही कचऱ् याची 
िव हेवाट	 लावण्याचा िनमार्ण झालेला गंभीर	 न, सी.आर.झेड. च्या 
अिधिनयमामुळे समुदर्िकनाऱ्यालगत डंिंपग गर्ाऊंडचे क प उभे करणे 
शक्य होत नसणे, तसेच दषूण िनयंतर्ण मंडळाकडून कचऱ्याची 
िव हेवाट	 लावण्यासाठी योग्य ती अनुमती िदली जात नस याने 
कचऱ् याच्या नाचंी सोडवणूक होण्यास	 िविवध अडचणी िनमार्ण होणे व 



त्यामुळे दषुणात वाढ होऊन पयार्वरणाचा ऱ्हास होत असणे, तसेच डंिंपग 
गर्ाऊंडच्या नजीकच्या पिरसरातील रिहवाशाचं्या आरोग्यावर होणा-या 
दु पिरणामामुळे तेथील रिहवाशामंध्ये पसरत असलेला ती  असंतोष, 
त्यामुळे मंुबईतील कचऱ्याची िव हेवाट लाव या जाणा-या डंिंपग गर्ाऊंडचा 
न तातडीने सोडिवण्यासाठी शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही 

व ितिकर्या."  
  (२) डॉ.( ीमती) नीलम गोऱ्हे, सवर् ी. अिनल भोसले, नरदर् पाटील, अॅड. 

जयदेव गायकवाड, सवर् ी. संिदप बाजोिरया, धनंजय मंुडे, सितश च हाण, 
अमरिंसह पंिडत, सुिनल तटकरे, अ दु लाखान दरुार्णी, संजय द , िकरण 
पावसकर, हेमंत टकले, अडॅ. राहुल नावकर, ीमती िव ा च हाण, अॅड. 
िनरंजन डावखरे, सवर् ी. जनादर्न चांदरूकर, अशोक ऊफर्  भाई जगताप, 
आनंद ठाकूर, काश गजिभये, किपल पाटील, ख्वाजा बेग, िव.प.स. 
पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष 
वेधतील :-

   "डॉ. बाबासाहेब आबेंडकराचें दादर, मंुबई येथील आंबेडकर 
भवनाचे बाधंकाम पिरक्षण के यानंतर मंुबई महानगरपािलकेने या भवनाचा 
पि चमेकडील भाग कमकुवत झा याने सदरील भाग तोडण्याबाबत 
िदलेली नोटीस, सदरची नोटीस ा त झा यानंतर या भवनातील डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर याचंी ह तिलिखते, अन्य द तऐवज व त्यावेळच्या 
काही व तू या सुरिक्षत िठकाणी ठेवण्यात न येणे, या इमारतीचे वीज, पाणी 
कनेक्शन तोडण्यात येणे, तसेच या वा तूचा भाग मंुबई महानगरपािलका 
तसेच मंुबई पोिलस यांच्या उपि थतीत तोडण्याची आव यकता असतांनाही 
ही वा तू िदनांक २५ 	जून, २०१६ रोजी पहाटे द पीप स इं ु हमट टर् ट ारे 
एकाएकी पाडण्यात येणे, यामुळे या ऐितहािसक वा तूमधील डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या महत्वाच्या ह तिलिखतांची व अन्य व तंूची 
झालेली ददुर्शा, या करणी भोईवाडा पोिलस ठाण्यात गुन्हा दाखल 
करण्यात येणे, आंबेडकर भवन पाडून त्या िठकाणी १७ मजली टॉवर 
उभारण्याचा मंनसुबा असणे, आबेंडकर भवन पाडण्यात आ याच्या 
िनषेधाथर् आंबेडकर भवनपासून दादर टीटीपयर्त आंबेडकरी अनुयायांनी 
काढलेला मोचार्, या मोचार्ला िंहसक वळण लागून कायर्कत्यार्ंनी 
आजुबाजुची दकुाने बंद न करणाऱ्या दकुानांची केलेली तोडफोड, सदरची 
इमारत पाडतांना िनयमांचे उ लंघन के याबाबत त्यांच्यावर कारवाई 
करण्याची आव यकता, या करणी ी.रत्नाकर गायकवाड यांना अटक 
करणेबाबत होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने केलेली व 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या."

  (३) ी. शांत पिरचारक, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे सावर्जिनक आरोग्य आिण कुटंुब क याण 
मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 



   "राज्यातील सोलापूर िज हयात असले या पंढरपूर येथील 
महारा टर्ाच्या आराध्य दैवताकडे ितिदनी िकमान १ लाख भािवक येत 
असूनही व मुळात पंढरपूरची लोकसंख्या १ लाख असताना या िज हयात 
पुरेशी आरोग्य सेवा उपल ध नसणे, पंढरपूरला असले या कॉटेज 
रुग्णालयात मध्यंतरी २०० खाटांची घोषणा झाली असतानाच व 
त्याबाबतचा शासन िनणर्य िनघाला असतानाही अ ाप त्यावर कायर्वाही न 
होणे, सदर रुग्णालयातील फीिजिशअन व ऑथ  पेिडक डॉक्टरांची पदे 
िदघर्काळ िरक्त असणे, या िज हयालगतच्या महा मागार्वर टर्ॉमा सटर 
नस याने अपघात झा यास अपघातगर् तांना पुणे िंकवा सोलापूरला 
पाठिव यािशवाय पयार्य नसणे, या रुग्णालयातील डॉक्टरांना अिधक 
मानधन देऊन व कॉटेज रुग्णालयाचा दजार् वाढवून तेथील रुग्णांना अिधक 
चांगली आरोग्यसेवा उपल ध करुन देण्याची आव यकता, सोलापूर 
िज हयात इतर िज हा रुग्णालयां माणे आय बँकेची सुिवधा िनमार्ण 
करण्याची आव यकता व पंढरपूर तीथर्के्षतर्ी मोठया माणावर येणा-या 
भािवकानंा चागं या तीची व तात्काळ आरोग्य सेवा उपल ध करुन 
देण्याची आव यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची ितिकर्या." 

  (४) ी.नारायण राणे, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे पयर्टन मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   					"िंसधुदगुर्चा चेहरामोहरा बदलणा-या व थािनकांना मोठया माणात 
रोजगार उपल ध करुन देण्याची क्षमता असले या जागितक दजार्च्या सी - 
व डर् 	 क पाच्या उभारणीसाठी १३९० एकरचा आराखडा कमी करुन हा 
क प ३९० एकर जागेत वसिवण्याचा शासनाने घेतलेला िनणर्य, असाच 
क प शेजारील गोवा राज्यात उभारण्याचा यत्न होत असून त्यासाठी 
कदर् शासनाने गो यातील केपे येथे ९०० कोटींच्या अनुदानाला मंजूरी 
िद  याची िसध् द झालेली मािहती, 	िंसधुदगुर्मधील सी व डर् क प 
उभारणीसाठी राज्य 	शासनाकडून गोवा राज्याच्या फाय ासाठी िदरंगाई होत 
अस  याची िंसधुदगुर्वािसयांमध् ये पसरलेली भावना, 	राज्यातील 
पयर्टनदृ टया महत्वाचा क प शेजारील राज्यात जात अस याने व 
थािनकांचा रोजगार िहरावून घेतला जात अस याने सवर्सामान्य जनतेत 
पसरलेली असंतोषाची भावना, याबाबत राज्य शासनाने धोरणात्मक िनणर्य 
घेऊन राज्य शासनाचा सी-व डर् क प इतर राज्यात जाऊ नये यासाठी 
व	या क पाच्या कामाला गती देण्यासाठी करावयाची कायर्वाही व 
याबाबत शासनाची ितिकर्या." 

पाच : म.िव.प. िनयम १०१ - अ अन्वये िवशेष उ लेख -  (अस यास). 
 

 

- मध्यंतर - 



सहा : (मंगळवार, िदनांक १९ जलैु २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या 
कर्मात दशर्िवण्यात आलेला म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव) –  

  ी. रामनाथ मोते, डॉ.नीलम गोऱ्हे, ा.अिनल सोले, ॲड.अिनल परब, सवर् ी. 
िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, गोिपिकशन बाजोिरया, नागो गाणार, रिंवदर् फाटक, िवण 
दरेकर, सुिजतिंसह ठाकूर, िगरीश यास, शांत पिरचारक, ीमती ि मता वाघ, 
डॉ.अपूवर् िहरे, िव.प.स. यांचा म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव - 

   "राज्य शैक्षिणक के्षतर्ामध्ये अगेर्सर रहावे हणून शासनाने 
राबिवले या गत शैक्षिणक महारा टर्ाचा कायर्कर्म व त्याला िमळणारे यश, 
गर्ामीण भागामध्ये िवनामु य िशक्षण देणाऱ्या िज हा पिरषद शाळा गत 
करण्यासाठी शासन करीत असलेले यत्न, त्याकिरता भरिवण्यात येणारी 
शैक्षिणक चचार्सतेर्, िशक्षकाचें िशक्षण इत्यादीमुळे इंगर्जी माध्यमाच्या शाळा 
सोडून िज हा पिरषद मराठी शाळांमध्ये वेश घेणाऱ्या िव ाथ्यार्ंची वाढती 
संख्या, शासनाच्या चांग या शैक्षिणक धोरणांचा पिरणाम हणून इ.१० वीच्या 
पिरके्षचा वाढता िनकाल व त्यामुळे इय ा ११ वीच्या वेशासाठी िनमार्ण 
झालेली वाढती चुरस, त्याचंाच पिरणाम हणजे िव ाथीर् पालकामंध्ये 
असणारी अ व थता व त्या अडचणीत भर हणजे वेश िकर्येसाठी 
आव यक असणारा अिधवास दाखला, उत्प ाचा दाखला व जातीचा 
दाखला िमळिवण्यासाठी िव ाथ्यार्ंना तहिसलदार कायार्लयात मारावे 
लागणारे हेलपाटे, कदर् शासनाच्या धोरणानुसार संबंिधत दाखले िव ाथ्यार्ंना 
शाळेत िनकालासोबत देण्याची आव यकता, इय ा ११ वी व १२ वी ची 
फेरपिरक्षा घेवून िव ाथ्यार्ंचे वाचलेले वषर्, इय ा १० वी उ ीणर् न झाले या 
िव ाथ्यार्ंना कौश य िवकासासाठी वेश देण्याबाबत घेतले या िनणर्याने 
लाखो िव ाथीर् व पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असणे, परंतु त्याच 
वेळेस खाजगी सं था चालक ऑफलाईन वेश देऊन लाखो रुपयांचा 
गैर यवहार किरत अस याची बाब िनदशर्नास येणे, अनुदानास पातर् 
ठरले या शाळांना अनुदान देण्याची बाब तातडीने िवचारात घेण्याची 
आव यकता, नवीन शाळा / महािव ालयांना मान्यता देण्याबाबत तातडीने 
सकारात्मक िनणर्य घेण्याची आव यकता, अिभयांितर्की, यव थापन 
महािव ालयात िशक्षक व िशक्षके र कमर्चाऱ्याचं्या जागा िरका या असणे, 
नवीन िव ापीठ कायदा त्वरीत अंमलात येणे या व इतर मागण्या तातडीने 
सोडिवण्याची आव यकता व याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायर्वाही व उपाययोजना िवचारात घेण्यात यावी." 

सात : अधार्-तास चचार् – म.िव.प. िनयम ९२ अन्वये (बैठकीच्या शेवटी) -
  (१) ा.अिनल सोले, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबींवर

चचार् उपि थत करतील. 
   "राज्यातील अनुसूिचत जाती व जमातीतील शेतकऱ्यांचे जीवनमान

उंचिवण्यासाठी कृिष िवभागा ारे सन १९८२ पासून िवशेष घटक योजना 



राबिवण्यात येत असणे, सदर योजनेअंतगर्त शेतकऱ्यानंा १०० टक्के
अनुदानावर शेती अवजारे, बैलजोडी, इनवेल बोअरींग, पाईप लाईन, िविहर, 
पंपसंच, शेततळे, तुषार िंसचन इत्यादी शेती अवजारे व सािहत्य पुरिवण्यात 
येणे, परंतु सदर सािहत्य स ःि थतीत महागडे झाले असून उक्त योजनेच्या 
अनुदानात वाढ न झा यामुळे शेतकर् यांना अवजारे व सािहत्य िवकत घेणे 
अशक्य झाले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यानंा शेतीमध्ये काम करतानंा वखचार्ने 
काम करावे लागत असणे, त्यामुळे शेतकरी आिर्थक संकटात सापडलेला 
असणे, त्यामुळे िवशेष घटक योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याची 
शेतकऱ्याकंडून होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायर्वाही व उपाययोजना" 

  (२) ी. ख्वाजा बेग, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबींवर 
चचार् उपि थत करतील. 

   "आणीर् (िज.यवतमाळ) हे तालुक्याचे व बाजारपेठेचे गाव असून 
स :िठकाणी बस थानक सुि थतीत नसणे, सदर गावात बस थानक 
उभारण्याची मागणी वीस वषार्पासून केलेली असूनही अ ाप बस थानक 
उभारण्यात न येणे, १२० गावातील नागरीक व िव ाथीर्, शासकीय कामे, 
िशक्षण व वैयिक्तक कामाकरीता व बाजारासाठी येत असतांना मातर् 
बस थानकामध्ये कुठ याही कारची सोय नस याने नागरीकांना अनेक 
सम यांना सामोरे जावे लागत असणे, यामुळे नागिरकामंध्ये पसरलेली 
असंतोषाची भावना, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व 
उपाययोजना" 
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