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  (बधुिाि, रिनाांक २० जलैु, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात 
आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

  सिशश्री िाज पुिोरहत, सुरनल प्रभ,ू ॲड. आरर्ष रे्लाि, सिशश्री प्रताप सिनाईक, सांजय 
केळकि, सुरनल शर्िे, िाजेंद्र पाटणी, प्रकार् आरबटकि, ॲड. पिाग अळिणी, डॉ.िाहुल 
पाटील, प्रा.मेधा कुलकणी, सिशश्री अजय चौधिी, प्रर्ाांत बांब, सुरनल िाऊत, प्रा. िेियानी 
फिाांिे, डॉ. रमशलि माने, डॉ. अर्ोक उईके, सिशश्री मांगेर् कुडाळकि, उन्मेर् पाटील, उल्हास 
पाटील, समीि कुणािाि, रकर्ोि पाटील, डॉ.आरर्ष िेर्मखु, डॉ.बालाजी रकणीकि, श्री निेंद्र 
पिाि, प्रा. चांद्रकाांत सोनिणे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वियम २९३ अन्िये प्रस्ताि (चचा पुढे 
सुरु ि मांत्रयाांचे उत्तर) : 

 

“शैक्षणिक के्षत्रामध्ये राज्य अगे्रसर रहावे म्हिून शासनाने राबणवलेल्या प्रगत शैक्षणिक 
काययक्रम व त्याला णमळिारे यश, ग्रामीि भागामध्ये णवनामुल्य णशक्षि देिाऱ्या णिल्हा पणरषद शाळा 
प्रगत करण्यासाठी शासन करीत असलेले प्रयत्न, त्याकणरता भरणवण्यात येिारी शैक्षणिक चचा सते्र, 
णशक्षकाांचे प्रणशक्षि इत्यादीमुळे इांग्रिी माध्यमाच्या शाळा सोडून णिल्हा पणरषद मराठी शाळाांमध्ये प्रवेश 
घेिाऱ्या णवद्यार्थ्यांची वाढती सांख्या, शासनाच्या चाांगल्या शैक्षणिक धोरिाांचा पणरिाम म्हिून इ. १० 
वीच्या पणरके्षचा वाढता णनकाल व त्यामुळे इयत्ता ११ वीच्या प्रवेशासाठी णनमाि झालेली वाढती चुरस, 
त्या अडचिीत भर म्हििे प्रवेश प्रणक्रयेसाठी आवश्यक असिारा अणधवास दाखला, उत्पन्नाचा 
दाखला व िातीचा दाखला णमळणवण्यासाठी णवद्यार्थ्यांना तहणसलदार कायालयात मारावे लागिारे 
हेलपाटे, कें द्र शासनाच्या धोरिानुसार सांबांणधत दाखले णवद्यार्थ्यांना शाळेत णनकालासोबत देण्याची 
आवश्यकता, इयत्ता ११ वी व १२ वी ची फेरपणरक्षा घेऊन णवद्यार्थ्यांचे वाचलेले वषय, इयत्ता १० वी 
उत्तीिय न झालेल्या णवद्यार्थ्यांना कौशल्य णवकासासाठी प्रवेश देण्याबाबत घेतलेल्या णनिययाने लाखो 
णवद्यार्थी व पालकाांमध्ये आनांदाचे वातावरि असिे परांतु, त्याचवेळेस खािगी सांस्र्था चालक ऑफ 
लाईन प्रवेश देऊन लाखो रुपयाांचा गैरव्यवहार करीत असल्याची बाब णनदशयनास येिे, अनुदानास पात्र 
ठरलेल्या शाळाांना अनुदान देण्याची बाब तातडीने णवचारात घेण्याची आवश्यकता, नवीन 
शाळा/महाणवद्यालयाांना मान्यता देण्याबाबत तातडीने सकारात्मक णनियय घेण्याची आवश्यकता, 
अणभयाांणत्रकी, व्यवस्र्थापन महाणवद्यालयात णशक्षक व णशक्षकेतर कमयचाऱ्याांच्या िागा णरकाम्या असिे, 
नवीन णवद्यापीठ कायदा त्वणरत अांमलात येिे या व इतर मागण्या तातडीने सोडणवण्याची आवश्यकता 
व याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही व उपाययोिना."  
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(सकाळी ११.०० िाजता) 

 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 
 
 
 
 

िोन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 

तीन : औवचत्याचे मदेु्द. 

चाि : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) : 
 

  (१) सिशश्री रिजय औटी, कुणाल पाटील, डी.एस.अरहिे, रे्ख अरसफ रे्ख िर्ीि, अरमत 
झनक, िाहुल बोंदे्र, अरमन पटेल, रिजय िडेट्टीिाि, अस्लम रे्ख, गणपतिाि िेर्मखु, 
अब ूआजमी, रि.स.स. पुढील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे िस्रोद्योग 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
        "राज्यातील सहकारी के्षत्रातील एकूि १४९ सहकारी सूत णगरण्याांपैकी केवळ ६६ सूत 
णगरण्या काययरत असिे,  तोट्यामध्ये असिाऱ्या सूत णगरण्याांची सांख्या ५४ असून णवणवध 
कारिाांमुळे १६ णगरण्या बांद अवस्रे्थत असिे, यामुळे शासनाला तब्बल ३२३ कोटी रुपयाांचा तोटा 
होत असल्याची माणहती णदनाांक ७ माचय, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास उघडकीस येिे, तसेच 
राज्यात अस्स्तत्वात असलेल्या पॉवरलुम उद्योगाची पणरस्स्र्थती अत्यांत णबकट असिे, याचे कारि 
असे िेवढे पॉवरलुम राज्यात आहेत त्या णनकषानुसार राज्यात सुतणगरण्या नसिे ज्यामुळे येर्थील 
पॉवरलुमधारकाांना दसुऱ्या राज्यातून सुत आयात करावे लागत असिे, मांिूर प्रकल्प 
अहवालानुसार स्वभाग भाांडवल व णवत्तीय सांस्र्थाांकडून किय उभारिी न केल्याने ६ सुत णगरण्या 
बांद असून िुनी यांत्रसामग्री वापरल्यामुळे वधयन क्षमता कमी होऊन ७ णगरण्याांना टाळे लागिे, 
किाची वसूली होऊ न शकल्याने बँकाांनी दोन णगरण्याना ताब्यात घेिे, तसेच २६ सूतणगरण्या 
अवसायनात काढण्यात येिे, सहकारी सूत णगरण्याांचा तोटा कमी करण्यासाठी खचावर णनयांत्रि 
आििे, तसेच सौर ऊिेसाठी शासनाने अनुदान णदल्यास सूत णगरण्याांचा खचय आटोक्यात येण्याची 
शक्यता वतयणवण्यात येिे, णगरण्याांसाठी लागिारे सूत व्यापाऱ्याांकडून खरेदी न करता रे्थट 
सीसीआयकडून केल्यास आर्थर्थक बािू भक्कम होऊन आधुणनकीकरिातूनही खचय कमी होण्याची 
शक्यता असिे, सहकारी सूत णगरण्याांना णवदभय-मराठवाड्याच्या धतीवर वीि दरात प्रणत युणनट 
तीन रुपये प्रमािे सवलत अनुदान प्रणत चाती ३००० रुपये प्रमािे णबनव्यािी किय देिे, शॉटय मार्थिन 
अदा करिे, याणशवाय यासहकारी सुत णगरण्या आर्थर्थक अडचिीतून बाहेर पडत नाही तो पयंत 
त्याांच्यावरील किाची परतफेड करु नये, टफच्या अनुषांगाने कॅपीटल सबणसडी १० टक्क्याहून ३० 
टक्के करिे राज्यातील ५० टक्के पॉवरलुम असलेल्या नाणशक णिल्यातील मालेगाव शहरात 
प्रोसेस हॉऊस आणि णफनीशशग सांबणधत सांपूिय  यांत्रिा व उद्योगाची स्र्थापना करून णविकराांना 
णवशेष अनुदान देण्यासाठी णदलेल्या आश्वासनाांची पूतयता करण्याबाबत शासन करीत असलेली 
टाळाटाळ, णगरण्याांची आर्थर्थक पणरस्स्र्थती सुस्स्र्थतीत आििे तसेच कामगाराांच्या णहताच्या दृष्टीने 
प्रभावी उपाययोिना राबणवण्याची णनताांत आवश्यकता व याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही 
व शासनाची प्रणतणक्रया." 
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  (२) सिशश्री सुभाष पाटील, सांरिप नाईक, आरजत पिाि, रिलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, 

रजतेंद्र आव्हाड, रकसन कथोिे, िाधाकृष्ट्ण रिखे पाटील, रिजय िडेट्टीिाि, अब्िलु सत्ताि 
अब्िलु नबी, रनतेर् िाणे, अतलु भातखळकि, सांजय पोतनीस, ित्तारय भिणे, अरमन 
पटेल, कालीिास कोळांबकि, अस्लम रे्ख, प्रा.िीिेंद्र जगताप, मो.आरिफ नसीम खान, 
श्रीमती रिपीका चव्हाण, सिशश्री सुिेर् लाड, भास्कि जाधि, हनमुांत डोळस, बाळासाहेब 
पाटील, हसन मशु्रीफ, र्रर्काांत शर्िे, पाडुिांग बिोिा, सांग्राम थोपटे, सििाि तािाशसह, 
अजय चौधिी, प्रकार् आरबटकि, सुरनल प्रभु, ॲङ.िारिस पठाण, सिशश्री अरमत िेर्मखु, 
सय्यि इम्ततयाज जलील, रभमिाि तापकीि, प्रताप सिनाईक, सुरनल शर्िे, ॲड रभमिाि 
धोंडे, श्री.अब ू आजमी, प्रा.मेधा कुलकणी, रि.स.स पुढील तातडीच्या ि सािशजरनक 
महत्िाच्या बाबीकडे सािशजरनक उपक्रम मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "म ुंबई-प णे यशवुंतराव चव्हाण द्र तगती महामागावर पनवेल जवळ दि. 5 जनू, 2016 रोजी 
खाजगी बस, इनोव्हा व स्ववफ्ट कारच्या लालेयाया षी ण घपतातात 1ज जणाुंचा म्यूयू तर  5 जण 
जखमी लायायाचे तडलेली ि िेवी तटना, गत 15 व ात या मागावर लालेयाया एकूण 1299 
घपतातात 321 जणाुंचा म्यूयू व 1 25 जण गुंषीरदरयूया जखमी होणे, 9  दक.मी. लाुंबीच्या या 
मागावर प्रती ताशी 80 दक.मी. पेक्षा जावत वेग नसावा घसे बुंधन घसताना यूयाचे होणारे उयालुंतन, 
तसेच म ुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामागावर सन 2011 व एदप्रल, 2016 या कालावदधत 622 जणाुंचा 
म्यूयू व 2,1 2 जण गुंषीर जखमी होणे, रवयूयाचे ठरावीक कालावधीनुंतर स रक्षा ऑदडट करणे 
गरजेचे घसताुंना ठेकेिार व कुं पनीकडून यूयाची घुंमलबजावणी न होणे, वेगावर दनयुंत्रण 
आणणारी युंत्रणा महामागग पोदलसाुंकडे नस न िरडी कोसळ  नयेत यासाठी करावयाच्या 
उपाययोजना घद्यापही घपूणग घसणे, एम.एस.आर.डी.सी. तरे्फ तळेगाुंव येथे बाुंधण्यात आलेले 
रामा सेंटर   व ापासनू बुंि घसयायाम ळे यूया रवयूयावर रामा सेंटर स रु करण्याची आवश्यकता 
यूयासाठी िोन्ही बाजसूाठी रामा ॲम्ब्यूलन्सची तसेच महामागावर ज्या वळणावर वारुंवार घपतात 
होतात ते दठकाण घदतधोकािायक म्बहणून तोद त करण्याची आवश्यकता, महामागाच्या स रके्षसाठी 
इुंदजदनघरींग, एज्यूकेशन, एनर्फोसगमेंट आदण इमजगन्सी या  E वर षर िेण्याची आवश्यकता 
बाुंधकामात नवेनवे तुंत्रज्ञान येत घसतानाही या महामागावर होणारे घपतात टाळण्यास शासनास 
आलेले घपयश, यूयाम ळे सामान्य नागदरकाुंत पसरलेले घसुंतो ाचे वातावरण, उपरोक्त 
घपताताची तातडीने चौकशी करुन म्त पावलेयाया व जखमी लालेयाया व्यक्तींच्या वारसाुंना 
आर्थथक मित िेण्याची तसेच या महामागावर वारुंवार होत घसलेले घपतात रोखण्यासाठी 
तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता, यासुंिषात शासनाने करावयाची कायगवाही, 
याबाबत शासनाची षूदमका व प्रदतदिया." 
 

  (३) श्री.राधाकृष्ण विखे-पाटील, ॲड राहूल कुल, वि.स.स.पुढील  तातडीच्या ि सािवजविक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सािवजविक आरोग्य मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :-  

       "1  जनू हा जागदतक 'रक्तिाता दिना' दनदमत्त आयोदजत करण्यात येणारी रक्तिान दशबीरे, 
हजारो बाटयाया सुंकदलत करण्यात येणारे रक्त, तथादप रक्त सुंिमणातनू एचआयव्हीची बाधा 
होण्यात महाराष्ट्राचा घसलेला दतसरा िमाुंक, ऑक्टोबर, 201  ते माचग, 2016 या कालावधीत 
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राज्यात 2ज6 जणाुंना लालेली एचआयव्हीची बाधा, रक्त सुंिमणातनू हेपेटायटीस बी व सी, 
मलेदरया याुंची लागण होणे, रक्तिायूयाला दियाया जाणाऱ्या र्फॉमगवर रक्तिायूयाने षरलेली च कीची 
मादहती, पदरणामी रक्तसुंिमणाचा दनमाण लालेला धोका, रक्तिायूयाला एचआयव्हीची बाधा 
होऊन िोन ते तीन मदहन्यापयंतचा काळात रक्त चाचणी केली तरी यूयातनू काही दनष्ट्पन्न न होणे , 
र्फोथग जनरेशन एलायला टेवटम ळे तीन आठवड्यात चाचणीत बाधा लायायाचे दनष्ट्पन्न होणे, तथादप 
न्यूस्क्लक ॲदसक टेवटींग (नटॅ) मध्ये एका आठवड्यात एचआयव्हीच्या सुंसगाचे दनिान करता 
येणे, नटॅ चाचणीम ळे एचआयव्ही, हेपेटायटीस बी व सी या तीन सुंसगाचे लवकरच होणारे दनिान, 
तथादप, नटॅ चाचणीम ळे रक्ताची ककमत सरासरी एक हजार रुपयाुंनी वाढणे, चाचणीचे दकट महाग 
घसयायाम ळे श  द्ध रक्तासाठी नटॅची चाचणी घयापिरात उपल्ध करुन िेण्यासाठी शासनाने 
करावयाची कायगवाही व शासनाची प्रदतदिया." 

    
 
 

पाच : र्ासकीय रिधेयके : 
 

  (अ) पुि:स्थापनाथश :- 
    सन २०१६ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक ३१ - महाराष्र िमीन महसूल सांणहता (णतसरी 

सुधारिा) णवधेयक, २०१६. 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
     

 

  (ब) रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा वनयम    
१५९ (२) अन्िये सिवश्री पृर्थ्वीराि चव्हाि, अमीन पटेल, राधाकृष्ि णवखे पाटील, राहुल 
मोटे, हसन मुश्रीफ, णविय वडेट्टीवार, सुरेश लाड, अस्लम शेख, अबू आझमी, हषयवधयन 
सपकाळ, ियांत पाटील, अणित पवार, णदलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब पाटील,  
डॉ.सतीश पाटील, श्री.वैभव मधुकर णपचड, श्रीमती णदपीका चव्हाि, सवयश्री भास्कर 
िाधव, णदपक चव्हाि, सांिय कदम,  रािािगणितशसह पाटील, डॉ.णितेंद्र आव्हाड, 
हनुमांत डोळस, ियदत्त क्षीरसागर, राहुल िगताप, शणशकाांत शशदे, वि.स.स. यांचा    
प्रस्ताि :- 

 

       "ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ – महाराष्ट्र 
महानगरपाणलका आणि महाराष्र नगरपणरषदा, नगरपांचायती व औद्योणगक नगरी 
(सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 
 
[ 

   (ख) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक २६ - महािाष्ट्र महानगिपारलका आरण 
महािाष्ट्र नगिपरिषिा, नगिपांचायती ि औद्योरगक नगिी (सुधािणा) रिधेयक, 
२०१६. 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. ओमप्रकार् ऊफश  बच्चू कडू, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 

महानगरपाणलका आणि महाराष्र नगरपणरषदा, नगरपांचायती व औद्योणगक नगरी 
(सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. हषशिधशन सपकाळ, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 

महानगरपाणलका आणि महाराष्र नगरपणरषदा, नगरपांचायती व औद्योणगक नगरी 
(सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४० 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अरजत पिाि, जयांत पाटील, 
रिलीप िळसे पाटील, र्रर्काांत शर्िे, जयित्त क्षीिसागि, रजतेंद्र आव्हाड, भास्कि 

जाधि, िाणाजगरजतशसह पाटील, हसन मशु्रीफ, श्रीमती रिरपका चव्हाण, सिशश्री 
बाळासाहेब पाटील, रिपक चव्हाण, पाांडुिांग बिोिा, िाहुल जगताप, िैभि रपचड, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक २६ - महाराष्ट््र 
महानगरपाणलका आणि महाराष्र नगरपणरषदा, नगरपांचायती व औद्योणगक नगरी 
(सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
 

    ----------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा वनयम    

१५९ (२) अन्िये सिवश्री राधाकृष्ि णवखे पाटील, राहुल मोटे, हसन मुश्रीफ, णविय 

वडेट्टीवार, सुरेश लाड, अस्लम शेख, अमीन पटेल, ियांत पाटील, अणित पवार, णदलीप 

वळसे-पाटील, बाळासाहेब पाटील, डॉ.सतीश पाटील, श्री.वैभव मधुकर णपचड, श्रीमती 
णदपीका चव्हाि, सवयश्री भास्कर िाधव, णदपक चव्हाि, सांिय कदम, रािािगणितशसह 

पाटील, डॉ.िीतेंद्र आव्हाड, हनुमांत डोळस, ियदत्त क्षीरसागर, राहुल िगताप, शणशकाांत 

शशदे, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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     "ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४ – महाराष्ट्र णवद्यापीठ 
(सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 
 
 
[ 

   (ख) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ३० - महािाष्ट्र रिद्यापीठ (सुधािणा) 
रिधेयक, २०१६. 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. ओमप्रकार् ऊफश  बच्चू कडू, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३० - महाराष्ट्र णवद्यापीठ 
(सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३० - महाराष्ट्र णवद्यापीठ 
(सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सुभाष ऊफ पांरडतरे्ट पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३० - महाराष्ट्र णवद्यापीठ 
(सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. हषशिधशन सपकाळ, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३० - महाराष्ट्र णवद्यापीठ 
(सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २५ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
 

    ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा वनयम    
१५९ (२) अन्िये सिवश्री अमीन पटेल, राधाकृष्ि णवखे पाटील, राहुल मोटे, हसन मुश्रीफ, 
णविय वडेट्टीवार, सुरेश लाड, अस्लम शेख, अबू आझमी, हषयवधयन सपकाळ, ियांत 
पाटील, अणित पवार, णदलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब पाटील,  डॉ.सतीश पाटील, 
श्री.वैभव मधुकर णपचड, श्रीमती णदपीका चव्हाि, सवयश्री भास्कर िाधव, णदपक चव्हाि, 
सांिय कदम, रािािगणितशसह पाटील, डॉ.िीतेंद्र आव्हाड, हनुमांत डोळस, ियदत्त 
क्षीरसागर, राहुल िगताप, शणशकाांत शशदे, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

     "ही विधानसभा सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ – महाराष्ट्र िलसांपत्ती 
णनयमन प्राणधकरि (सुधारिा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 

 
[ 

   (ख) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक २५ - महािाष्ट्र जलसांपत्ती रनयमन 

प्रारधकिण (सुधािणा) रिधेयक, २०१६. 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. ओमप्रकार् ऊफश  बच्चू कडू, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक २५ - महाराष्ट्र िलसांपत्ती 
णनयमन प्राणधकरि (सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. हषशिधशन सपकाळ, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक २५ - महाराष्ट्र िलसांपत्ती 
णनयमन प्राणधकरि (सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४० सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अरजत पिाि, रिलीप िळसे 

पाटील, जयांत पाटील, र्रर्काांत शर्िे, भास्कि जाधि, हनमुांत डोळस, पाांडुिांग बिोिा, 
रजतेंद्र आव्हाड, श्रीमती रिरपका चव्हाण, सिशश्री. हसन मशु्रीफ, िैभि रपचड, िाहुल 

जगताप, िाणाजगरजतशसह पाटील, रि.स.स. वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक २५ - महाराष्ट्र िलसांपत्ती 
णनयमन प्राणधकरि (सुधारिा) णवधेयक, २०१६ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्व पाठविण्यात यािे." 
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सहा : सिशश्री िाधाकृष्ट्ण रिखे पाटील, अरजत पिाि, पृथ्िीिाज चव्हाण, रिलीप िळसे-पाटील, जयांत 
पाटील, रिजय िडेट्टीिाि, डॉ.पतांगिाि किम, सिशश्री र्रर्काांत शर्िे, जयित्त क्षीिसागि, 
गोपालिास अग्रिाल, डॉ.रजतेंद्र आव्हाड, प्रा.रििेंद्र जगताप, सिशश्री के.सी.पाडिी, अब्िलु 
सत्ताि, अब ूआजमी, प्रा. िषा गायकिाड, सिशश्री अमीन पटेल, सुभाष उफश  पांरडतरे्ट पाटील, 
अस्लम रे्ख, भाित भालके, हषशिधशन सपकाळ, सुिेर् लाड, सांग्राम थोपटे, वि.स.स. याांचा 
म.वि.स. वियम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

       "गेल्या दोन वषांमध्ये0 राज्याच्या मांणत्रमांडळात वाढत असलेल्या भ्रष्टाचाराची उघडकीस आलेली 
प्रकरिे, त्यातून मांत्रयाांना रािीनामा द्यावा लागिे, उवयणरत भ्रष्टाचाराची प्रकरिे उघडकीस येऊनही 
सांबांणधत मांत्रयाांवर अद्याप कोितीच कारवाई न होिे, अनेक मांत्रयाांवर सुरु असलेली न्यायालयीन 
प्रकरिे, भरीस भर पुन्हा णवस्तारात समाणवष्ट केलेल्या मांत्रयाांकडे गृहणनमाि (राज्य), रोिगार हमी 
योिना, कौशल्य णवकास, कामगार बांदरे (राज्य) अशी णवणवध महत्वाची खाती सुपूदय करिे, मणहला व 
बालणवकास णवभागामाफय त पुरणवण्यात येत असलेल्या शालेय पोषि आहार णनणवदा प्रणक्रयेत झालेल्या 
गैरप्रकारावरुन न्यायालयाने फटकारिे व सदर णनणवदा रद्द करावी लागिे, पणरवहन णवभागातील 
रायमॅक्स घोटाळा, नवीन मांत्रयाांपैकी अनेक मांत्रयाांवर कागदपत्राांमध्ये खाडाखोड करुन बँकाांची 
फसविूक करिे, असुरणक्षत किाचे वाटप करुन बँक बुडणविे, अशा अनेक प्रकरिाांबाबत सांबांणधत 
मांत्रयाांवर एसआयटी, सीबीआय व सीआयडीमाफय त चौकशी सुरु असिे, अशा भ्रष्ट आणि गांभीर 
आरोप असलेल्या मांत्रयाांचा समावेश मांणत्रमांडळात केल्यामुळे तसेच अगोदरच्या मांत्रयाांना क्लीन चीट 
णदल्यामुळे िनतेच्या मनात या शासनाबद्दल अणवश्वास णनमाि होिे, राज्याचे मांत्रीच भ्रष्टाचारी 
असल्याने प्रशासनावरही पकड न राहिे, पणरिामी अणधकाऱ्याांसह सांपूिय व्यवस्र्थाच भ्रष्टाचाराने 
पोखरली िाण्याची णनमाि झालेली शक्यता, अशा सवय प्रकरिाांची सणवस्तर चौकशी होऊन कठोर 
कारवाई करण्याची आवश्यकता व शासनाची भूणमका." 

   
सात : अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये) :- 

 
 

   (मांगळिार, वििाांक १९ जलैु, २०१६ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िाखविण्यात आलेल्या तथावप, प्रलांवबत असलेल्या अधा तास चचेच्या सचूिा – क्रमाांक १ 
ि २) 
 

  (१) श्री. हर्विधवि सपकाळ, वि.स.स. 
 

      "बलुढाणा वजल्ह्यातील मागासिगीय विद्यार्थी गणिेश ि लेखि सावहत्य 
योजिेपासिू िंवचत असल्ह्याबाबत" या दव यावर श्री.  ह गवधगन सपकाळ, दव.स.स.  याुंचा  
ताराुंदकत  प्रश्न  िमाुंक 47799 ला  दिनाुंक 18 माचग, 2016  रोजी  दिलेयाया  उत्तराच्या  
सुंिषात  घधा-तास चचा उपस्वथत करतील. 
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  (२) श्रीमती ज्योती कलािी, वि.स.स. 

      "उल्ह्हासिगर पाणी वितरण व्यिस्रे्थची चौकशी करण्याबाबत" या दव यावर श्रीमती 
ज्योती कलानी, दव.स.स. याुंचा ताराुंदकत प्रश्न िमाुंक 50167 ला दिनाुंक 12 एदप्रल, 2016 
रोजी  दिलेयाया  उत्तराच्या  सुंिषात  घधा-तास चचा उपस्वथत करतील. 
 

  (३) श्री. रकर्ोि पाटील, रि.स.स. पुढील सावयिणनक महत्वाच्या बाबीवर चचा उपस्स्र्थत करतील. 
 

        “ राज्यातील काही णिल्हा पणरषद शाळाांमध्ये णशक्षकाांअभावी णवद्यार्थी सांख्या कमी होिे , 
समायोिन समुपदेशन पद्धतीमुळे अणतदगुयम भागातील णशक्षकाांच्या िागा नेहमी णरक्त असिे , 
समुपदेशन पद्धतीमुळे णशक्षक प्रर्थम शहरी भागातील शकवा शहरी भागालगतच्या शाळाांना प्राधान्य 
देत असल्यामुळे अणतदगुयम भागातील णवद्यार्थ्याच्या णशक्षिावर होत असलेला पणरिाम, याकणरता 
शासनाने प्रर्थम णनयुक्ती णमळिाऱ्या णशक्षकाचे समुदेशन बांद केल्यास अणतदगुयम भागातील 
शाळाांना णशक्षक णमळण्याची शक्यता असल्याने याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व 
प्रणतणक्रया.” 
 

  (४) श्री. डी. मम्ल्लकाजुशन िेड्डी, रि.स.स पुढील सािशजरनक महत्िाच्या बाबीबि चचा उपम्स्थत 
कितील. 
 

     " नागपूर णिल्यातील बावनर्थडी प्रकल्पबाधीत मौिा पुसदा, णचखिापूर, शपडकापार या 
गावातील नागणरकाांची पुनवयसन प्रणक्रया सन २०१२ पासून सुरु असून अद्यापही तेर्थील नागणरकाांचे 
पुनवयसन न होिे, प्रकल्पबाधीत नागणरकाांना िमीन, शासकीय सेवेत नोकरी तसेच १८ सुणवधा 
देण्यात न येिे, पणरिामी प्रकल्पबाधीत नागणरकाांमध्ये पसरलेले असांतोषाचे वातावरि, याबाबत 
शासनाने करावयाची काययवाही व प्रणतणक्रया." 

    
 

रिधान भिन, 
मुांबई, 
णदनाांक : २० िुलै, २०१६ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सणचव, 

 महाराष्र णवधानसभा. 
 


