
महारा टर्महारा टर्  िवधानपिरषदिवधानपिरषद  

िदवसाच्यािदवसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  कर्मकर्म  

शुकर्शुकर्वारवार,,  िदनांक िदनांक २२९९  जलैुजलुै,,  २०१६२०१६  

((सकाळी सकाळी १०१०..०० ०० ते ते ११११..४५४५  वावाजेपयतजेपयत))  
  

 (गरुुवार, िदनांक २८ जलैु २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात दशर्िवण्यात 
आलेला म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव) –  

 डॉ.( ीमती) नीलम गोऱ्हे, ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, ॲड. अिनल परब, ा.अिनल सोले, 
सवर् ी.गोपीिकसन बाजोिरया, िवण दरेकर, रिंवदर् फाटक, िगरीशचंदर् यास, सुिजतिंसह ठाकूर, 
िवनायक मेटे, ीमती ि मता वाघ, डॉ.अपूवर् िहरे, िव.प.स. यांचा म.िव.प. िनयम २६० 
अन्वये ताव –  

  "राज्यात शासकीय रुग्णालयाचे ेणीवधर्न करणे, गुणव ापूणर् रुग्णसेवा 
पुरिवणे, याबाबत िविवध योजना राबिवण्यात येणे, राज्यातील कोकण व ड गराळ 
देशात तसेच आत्महत्यागर् त िज ामंध्ये वॉक इन इंटर यू ारे वै कीय अिधकाऱ्यांची 
पदे भरणे सुरू करणे, गरोदर मातांना घर ते रुग्णालय व रुग्णालय ते घर जाण्यासाठी 
"वात्स य रुग्ण वािहका" योजना कायार्िन्वत करणे, िदनांक २ ऑक्टोबर, २०१६ पासून 
महात्मा ज्योितबा फुले जीवनदायी योजना कायार्िन्वत करण्यात येणार असणे, त्याअंतगर्त 
आजारांची संख्या २७६ वरुन ११०० पयत आिण खचार्ची िदड लाखाचंी मयार्दा दोन 
लाखांपयत वाढिवण्याचे तािवत असणे, िदनांक २ ऑक्टोबर, २०१६ पासून 
बाळासाहेब ठाकरे अपघात िवमा योजना कायार्िन्वत करण्यात येणार असणे, कॉलेज 
ऑफ िफिजिशयन ॲड सजर्न अंतगर्त राज्यातील सवर् िज हा रुग्णालयामध्ये पद यु र 
अ यासकर्म सुरू करणे, ककर् रोग टाळण्यासाठी तंबाखू सेवन िनयंतर्ण उपकर्म 
राबिवण्यात येणे, राज्यभर जलयुक्त िशवार योजना राबिवण्याचे शासनाचे धोरण 
पूणर्त्वाने फलदर्पु होणे, स :ि थतीत िशवारे भरभरुन वाहत अस याचे िचतर् गावोगाव 
िदसून येणे, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही िवचारात घेण्यात यावी."

  
((दपुारीदपुारी  १२१२..००००  वाजतावाजता))  

 
एक : नो रे. 
दोन : कागदपतेर् सभागहृासमोर ठेवणे.
  मिहला व बाल िवकास मंतर्ी : "मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ याचंा 

सन २०१२-२०१३ या वषार्चा अडतीसावा 
वािर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : औिचत्याचे मु े -  (अस यास).
चार : (क) म.िव.प.िनयम ९३ अन्वये सचूना – अस यास. 
  (ख) म.िव.प.िनयम ९३ अन्वये सचूनांची िनवेदने – अस यास. 



पाच : लक्षवेधी सचूना – (म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये) -
  (१) (बधुवार, िदनांक २७ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या 

कर्मात दशर्िवण्यात आलेली लक्षवेधी सचूना) –  
   ी. धनंजय मुंडे, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे महसलू मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 
   "कोकणातील रायगड िज हा एक मुख फलोत्पादन िज हा असणे, 

रायगड िज ात आंबा, काजु, िचकू, नारळ व फुलशेतीची मो ा माणात 
लागवड झाली अस याने िज ात शेतकऱ्यांना शेती हे एक उदरिनवार्हचे 
मुख साधन असणे, रायगड िज ात फळबाग लागवडी योग्य जमीनी 
मो ा माणात असणे, त्यामुळे जमीनीचे भाव मो ा माणात वाढलेले 
असणे, जमीनीच्या वाढले या भावामुळे मोक या व ओसाड असणाऱ्या 
जिमनीवर थािनक भू-माफीयानंी दलालाचं्या संमतीने मो ा माणावर 
जमीनीची िवकर्ी केलेली असणे, तळा, िज.रायगड येथील हजारो एकर 
सरकारी जमीन शासकीय अिधकारी व थािनक भू-माफीया दलालांच्या 
संमतीने िवकर्ी केलेली असणे, मौजे.पढवण, ता.तळा येथील बऱ्याचशा 
सातबारा उताऱ्यावरील सरकारी आकारी पड या न दी कमी करून दरसाल 
कबुलायतदार होत या न दी दलालांच्या संगनमताने घेत या गेले या असणे, 
१९५६ पासूनच्या सरकारी आकारी पड असणाऱ्या या जमीनींची 
बेकायदेशीरिरत्या िवकर्ी करून शासनाची फसवणूक केलेली असणे, यामुळे 
शासनाचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असणे, या गैर यवहाराची 
चौकशी करण्यासाठी मािहती अिधकारांतगर्त मािहती मागवली असताना 
सु ा अनेक आदेशाचं्या न ती तहिसल कायार्लयातून गायब होऊन २१ 
आदेशांपैकी फक्त ६ आदेशाचं्याच न दी	 द तरी िदसून येत असणे, पढवण 
गावा माणेच तालुक्यातील इतर गावांमध्ये देखील शासकीय जमीनीची 
िव हेवाट लाव याच्या अनेक तकर्ारी दाखल झाले या असणे, या करणात 
गंुतलेले भूमािफया हे स ाधारी पक्षाचे थािनक पदािधकारी अस याने 
कागदपतेर् गहाळ होणे, करणांची चौकशी न होणे, यामुळे	 थािनक 
नागिरकामंध्ये पसरलेला चंड असंतोष, शेतकऱ्यांच्या जिमनी 
बेकायदेशीरिरत्या िवकून शेतकऱ्यानंा देशोधडीला लावणाऱ्या भूमािफयावंर 
व अिधकाऱ्यावंर कडक कारवाई करण्याबरोबरच सी. बी. आय. ारे 
चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी व यावर शासनाची भूिमका." 

  (२) (गरुुवार, िदनांक २८ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या 
कर्मात दशर्िवण्यात आलेली लक्षवेधी सचूना) –  

   ी. काश गजिभये, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या
बाबीकडे राज् य उत् पादन शु  क मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "संपूणर् महारा टर् राज्यात अनेक वषार्ंपासून िविवध संघटना, पक्षाच्या 
कायर्कत्यार्ंनी तसेच मिहला संघटनांनी वेळोवेळी राज्यभर दारुबंदीसाठी 
आंदोलन करण्यात येणे व मिहलांचा दारुबंदीसाठी आगर्ह असणे, देशातील 



गुजरात, केरळ, आंधर् देश, हिरयाणा, िबहार, तािमळनाडू, िमझोरम, 
नागालँड, मिणपूर राज्यात दारुबंदी झा याने महारा टर् राज्यातही दारुबंदी 
करण्याची मागणी वारंवार होणे, महारा टर् राज्यात वधार् िज ात पूणर्पणे 
दारुबंदी असताना गडिचरोली व चंदर्पूर िज ातही दारुबंदी झा याने अनेक 
कुटंुब दारुमुळे उद्ध्व त होण्यापासून वाचली तर तरुण िपढी दारुसारख्या 
मो ा नशेच्या आहारी जाण्यापासून वाच याने तेथील जनतेत आनंदाचे 
वातावरण िनमार्ण होणे, राज्यातील वधार्, चंदर्पूर व गडिचरोली मागोमाग 
संपूणर् राज्य दारुमुक्त करुन राज्यातील करोडो कुटंुब व तरुणांना 
दारुसारख्या भयंकर नशेपासून दरू करण्याची मागणी राज्यातील जनतेतून 
होणे, तरीही दारुबंदीकडे सरकारने दलुर्क्ष करणे, त्यामुळे वेळ संगी 
समाजामध्ये तसेच माणसा-माणसांमध्ये होत असलेले कलह, दारुच्या 
नशेमुळे होणारी हाणामारी तसेच तरुण िपढी, शालेय िव ाथीर् याचं्यामध्ये 
दारुचे यसनात होणारी चंड वाढ, दारुच्या अितसेवनाने जीवन उध्दव त 
होणे, तर सैराट सारख्या व अनेक िचतर्पटांमध्ये दाखिवण्यात आले या 
अि लल दृ यांमुळे िव ाथ्यार्ंमध्ये होणारे बदल व त्यातुन होणारे 
ऑनरिकिंलग, खून, बलात्कार, दरोडे, िवनयभंग, मिहलांवर कूर्र अत्याचार, 
आत्महत्या, िवषारी दारुमुळे होणारे मृत्यू, िवष िपऊन आत्महत्या करणे, 
राज्यात फक्त २६ जानेवारी, १५ ऑग ट, ३० जानेवारी, शिहदिदन, १ मे, 
महारा टर् िदन, २ ऑक्टोबर, आषाढी व कािर्तकी-एकादशी िनिम  
शासनातफ संपूणर् िदवस दारुबंदी ठेवण्यात येणे, तरीसुध्दा गैरमागार्ने दारुची 
मो ा माणात िवकर्ी होणे, सवर्सामान्याकंडून डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर 
जयंती, बुध्दजयंती, ईद िमलादनु बी, महावीर जयंती, रामनवमी, िखर्समस, 
गुरुनानक जयंती, अण्णाभाऊ साठे जयंती या िदवशी डर्ायडे ठेवण्याची 
मागणी होत असणे, राज्यात उत्पादन शु क अिधकारी याचं्याकडे वरील 
िदवशी डर्ायडे	 ठेवण्याबाबत िनवेदन देणे, त्यांच्या माध्यमातून, 
िज हािधकाऱ्याचं्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे या मागणीचा ताव 
पाठिवणे व महारा टर् ोि हिबशन ॲक्ट, १९४९ मधील कलम ९ ए (२) (बी) 
व कलम २६ (बी) मध्ये सुधारणा करणे, याबाबत शासनाने केलेली वा 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या."

  (३) डॉ.( ीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड. राहुल नावकर, सवर् ी. िकरण पावसकर, 
आनंद ठाकूर, ख्वाजा बेग, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नुकतेच माहे जून, २०१६ मध्ये राज्य शासनाने आषाढी यातेर्साठी 
पाच कोटीचे यातर्ा अनुदान देण्याची घोषणा करणे, 	संपूणर् महारा टर्ाचे 
ध्दा थान असले या पंढरपूरला िव लाच्या दशर्नाला महारा टर्ातून लाखो 

वारकरी येत असून वारकरी सं दायामध्ये आषाढी आिण कािर्तकी वारीचे 
महत्व असणे, आषाढी एकादशीच्या यातर्ा काळात पंढरपूर पिरसरात 
लाख च्या घरात भािवक येत असणे, परंतु त्यािठकाणी वारकऱ ्यासंाठी 



राहण्याची, भोजनाची यव था नसणे, आंघोळीसाठी, शौचालयासाठी जागा 
नस याने िमळेल त्या िठकाणी आपला ात:िवधी व आंघोळी करुन घेत 
अस यामुळे पिरसरात सवर्तर् अ वच्छता पसरणे, अ वच्छतेमुळे शहरात 
रोगराईचे माण वाढून साथीचे आजार पसरत असणे, याकिरता चंदर्भागा 
नदीवर आघंोळीकिरता/कपडे बदलण्याकिरता 	मिहला भािवकानंा बंिद त 
जागा उपल ध करुन देणे, त्याकिरता फायबर खो या तयार करणे, तसेच 
वीज खंिडत होउन ग धळ होऊ नये हणून वारकरी पालखी तळावर हाय 
मा ट िदवे बसवणे, बस थानक आिण रे वे टेशन च्या पिरसरात शौचालये 
बाधंणे, त्याच माणे पंढरपुरकडे येणारे बहुताशं र ते हे अत्यंत खराब 
अव थेत अस यामुळे त्यांची तत्काळ डागडुजी करणे, वारकऱ् यासंाठी सवर् 
सोयी-सुिवधायुक्त इमारत बाधंणे, या सम यांकडे शासनाचे जाणीवपूवर्क 
होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, पिरणामी भािवकाचंी होत असलेली गैरसोय, 
उपरोक्त सवर् सोयी-सुिवधा देण्याकिरता "यातर्ा अनुदाना’’ तून िनधी उपल ध 
करुन सत्वर कायर्वाही करण्याची िनतांत आव यकता, याबाबत शासनाची 
ितिकया व भूिमका."  

  (४) अॅड. जयदेव गायकवाड, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे उच्च व तंतर् िशक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िव वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी त्यांच्या हयातीत िपप स 
एज्युकेशन सोसायटीची थापना करुन संपूणर् राज्यभर िविवध शैक्षिणक 
सं थांची उभारणी केलेली असणे, समाजातील गरीब, मागासवगीर्य 
िव ाथ्यार्ंना िशक्षणासाठी हक्काच्या शैक्षिणक वा तू िनमार्ण केले या असणे, 
या सं थांपैकी मंुबईतील िसध्दाथर् महािव ालय व डॉ.आबेंडकर महािव ालय 
ही देखील महािव ालये असणे, राज्याच्या खे ापा ातून गरीब 
मागासवगीर्य समाजातील उच्च िशक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या िव ाथ्यार्ंसाठी 
िनवासाची यव था असावी या उ ेशाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी वत: 
ज्याचे वा तूिवशारद केले अशी मंुबईतील वडाळा येथील िसध्दाथर् िवहार ही 
वा तू काही वषार्पूवीर् मोडकळीस आ याने जमीनदो त करण्यात येणे, ही 
वा तू जमीनदो त झा याने उच्च िशक्षणासाठी मंुबईत येणाऱ्या मागासवगीर्य 
िव ाथ्यार्ंना मंुबईत िनवासासाठी अनेक अडचणी येत असणे, समाजात 
आजही िप ानिप ा िशक्षणापासून वंिचत रािहलेला मागासवगीर्य समाज 
मो ा माणात असणे व तो आिर्थकदृ ाही मागास असणे, त्याच्या 
उत्कषार्साठी त्याला उच्च िशक्षणाच्या संधी उपल ध होण्यासाठी मंुबईत 
जमीनदो त करण्यात आले या िसध्दाथर् िवहार येथे पुन्हा न याने अत्याधुिनक 
असे िनवासी िव ाथीर् वसितगृह िनमार्ण करण्याची होत असलेली 
मागासवगीर्य व दबुर्ल घटकातील समाजाची मागणी, या मागणीच्या 
अनुषंगाने शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व शासनाची 
ितिकर्या." 

  (५) ीमती िव ा च हाण, सवर् ी. हेमंत टकले, नरदर् पाटील, िकरण 



पावसकर, आनंद ठाकूर, धनंजय मंुडे, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व 
सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे गहृिनमार्ण मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मंुबई मालाड खोत ड गरी गृहिनमार्ण सं था इंिदरानगर (जोगे वरी) 
एसआरए गृहिनमार्ण सोसायटी (मजास) मौजे मोगरा िशवशाही अंधेरी (पूवर्) 
अपना घर सहकारी गृहिनमार्ण सं था अंधेरी, छाया गृहिनमार्ण सं था, अंधेरी 
(पूवर्) कामगारनगर नं. १ नागरी जनिहत वेलफेअर	 सोसायटी, न्यू भादेवी 
रोड भादेवी सवर् झोपडप ी पुनवर्सन क प, ओमकार िरएलटर ॲन्ड 
डे हलपर जानुभोई नगर मालाड झोपडप ी पुनवसर्न ािधकरण, पिरवार 
साफ य न्यु पेरल िशवडी लेबर कॅ प, परेल मजासवाडी सहकारी गृहिनमार्ण 
सं था सय दय गृहिनमार्ण सोसायटी मजास वाडी जोगे वरी (पूवर्) या 
क पामंध्ये बहुताशं सं था न दणीकृत नसणे, भूखंडाचे िसमांकन न करणे, 
भूखंडात घरे नसताना सं थेच्या कायर्कािरणीवर सभासद हणून घेणे, पातर् घरे 
असणाऱ्यांना अपातर् ठरिवणे, िनयमा माणे सभा न घेणे, तसेच झोपडप ी 
पुनवर्सन योजनेचा LOI र  असणे, िन कािशतांना भाडे न देणे, पुनवर्सना 
अगोदर िवकर्ीची इमारत बांधणे, वैयिक्तक करारना याची न दणी न करणे, 
मंजूर नकाशे न दाखिवता बाधंकाम करणे, सवर्साधारण सभेला मृत 
माणसाची नावे दाखिवण्यात येणे, नैसिर्गक नाला अरंुद करुन गटार बाधंणे, 
७०० झोपडप ीधारकांना अन्यायाने अपातर् करणे, अशा कारे उपरोक्त 
गृहिनमार्ण सोसाय ामंध्ये टाचार, गैर यवहार होत अस याने गृहिनमार्ण 
सोसाय ात राहणाऱ्या नागरीकाचं्या हक्कांवर गदा येत असणे, याबाबत 
सदर सोसायटयांच्या सं थाचंी तसेच िवकासकाचंी चौकशी करुन कारवाई 
करण्याची आव यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही 
व शासनाची ितकर्ीया." 

  (६) सवर् ी. संजय द , जग ाथ िंशदे, अडॅ. िनरंजन डावखरे, सवर् ी. धनंजय 
मंुडे, हेमंत टकले, सुिनल तटकरे, िकरण पावसकर, शरद रणिपसे, अशोक 
ऊफर्  भाई जगताप, िशवाजीराव देशमुख, ा. जोगेन्दर् कवाडे, सवर् ी. ख्वाजा 
बेग, आनंद ठाकूर, नरदर् पाटील, संिदप बाजोिरया, िव.प.स. पुढील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे उ ोग मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील 
:- 

   "ड िबवली (िज.ठाणे) औ ोिगक वसाहत पिरसरातील ोबेस 
एन्टर ाईसेस कंपनीत रासायिनक भ ीचा शक्तीशाली फोट होऊन १२ ठार 
तर १२९ जण जखमी झा याची घटना िदनांक २६ मे, २०१६ च्या सुमारास 
घडणे, या फोटात कंपनीतील १२ कामगार आिण पिरसरातील रिहवाशाचंा 
मृत्यू होणे, दीडशेहून अिधक नागिरक जखमी होणे, शेकडो घराचें नुकसान 
झा यामुळे या भागातील कंपन्यांच्या कायर्पध्दतीवर निचन्ह िनमार्ण होणे, 
या करणी राज्याच्या उ ोग िवभागाने या संदभार्त ठाण्याचे िज हािधकारी 
महदर् क याणकार याचं्या अध्यक्षतेखाली सात सद य चौकशी सिमतीची 
थापना करण्यात येणे, परंतू या चौकशीची कायर्कक्षाच िनधार्रीत नस याने 



चौकशी कशी करावी, असा गंभीर न उपि थत होणे, त्यामुळे ड िबवली 
फोटाची चौकशी गुलद त्यात असणे, कायर्कक्षा प ट करण्याची 
िज हािधकाऱ् यां ारे राज्य सरकारला िवनंती करण्यात येणे, ड िबवली 
फोटातील जखमींचा उपचार खचर् सरकार उचलेल या मुख्यमंत्र्यांच्या 
घोषणेनंतरही रुग्णालयाकडून िबलांसाठी रुग्णांकडे तगादा लावण्यात येत 
अस याने गिरबांना धक्का बसलेला असणे, फोटातील नुकसानीचे २,७६३ 
पंचनामे पूणर् झाले असून िज हािधकाऱ् याकंडून सरकारला अहवाल सादर 
करण्यात आलेला असणे, मातर् पिरसरातील बािधत नागिरक पंचना यांबाबत 
समाधानी नस याचे प ट होणे, शासनाकडून नुकसान भरपाईची काहीच 
मदत जािहर करण्यात न आ याने िमळवलेली मािहती काय कामाची असा 
न पडणे, बािधत नुकसानगर् तांना तातडीने शासनाकडून मदत िमळत 

नस यास त्याचा काहीच उपयोग होणार नसणे, ड िबवली ोबेस कंपनीमध्ये 
झाले या भीषण दघुर्टनेने नंतर औ ोिगक सुरके्षचा मु ा पुन्हा एकदा चचत 
येणे, ड िबवली एमआयडीसी व िनवासी िवभाग एकदम जवळ अस याने 
िनवासी िवभागातील जीवनमानाचा िवचार करता औ ोिगक िवभागातील 
रासायिनक कंपन्या सुरिक्षत िठकाणी थलांतिरत करण्याची मागणी होणे, 
ोबेस एंटर ाइजेस कंपनीतील फोटानंतर घटना थळी झाले या २० ते २५ 
फुट ख यात त बल स वा टन केिमकल होते अशी धक्कादायक मािहती 
उजेडात येणे, जर या केिमकलला आग लागली असती तर ड िबवलीचा 
भोपाळ झाला असता असे मत यक्त करण्यात येणे, ड िबवलीत रासायिनक 
कंपनीत झाले या भीषण फोटासाठी एमआयडीसी, दषूण िनयंतर्ण मंडळ 
आिण औ ोिगक सुरक्षा िवभागाचंी हलगजीर् देखील सदर घटनेस कारणीभूत 
अस याने संबंिधत िवभागांच्या दोषी अिधकाऱ् यावंर सदोष मनु यवधाचे गुन्हे 
दाखल करण्याची मागणी करण्यात येत असणे, ड िबवली ोबेस कंपनीत 
झाले या भीषण दघुर्टनेबाबत राज्यशासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही 
व याबाबत राज्यशासनाची ितिकर्या."

  (७) ी. जयंत पाटील, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या 
बाबीकडे सहकार मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील साखर कारखान्यानंा मूलभूत सुिवधा संमती (इन् ा टर्क्चर 
क्लीअरन्स) लंिबत अस यामुळे महारा टर् राज्य िवतरण कंपनी 
(एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर वीज खरेदी करार (पॉवर पचस ॲिगर्मट) 
करण्यास अडचण येणे, पॉवर पचस ॲिगर्मट िकमान २ हजार मेगा वॉटसाठी 
	संमती िमळणे आव यक असणे, ज्या कारखान्यांकडे सहवीज िनिर्मती 
क प आहेत त्या कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी.देणे सोइर् कर 
होणे, परंतु ज्या कारखान्याकंडे सहवीज िनिर्मती क प नाही आहेत अशा 
कारखान्यांना शेतकऱ्यांना 	एफ.आर.पी. देण्यास अडचणी िनमार्ण होत 
अस यामुळे 	ते साखर कारखाने आिर्थक संकटात सापडणे, ज्या 
कारखान्याकंडे सहवीज िनिर्मती क प नाहीत, त्यानंा सहवीज िनिर्मती 



क पात समािव ट करून घेत यास त्यांच्यावर येणारे आिर्थक संकट दरू 
होऊन त्या साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यानंा एफ.आर.पी.देणे सोइर् कर होणे, 
या अडचणीत असले या साखर कारखान्यानंा व शेतकऱ्यांना न्याय 
िमळणेसाठी शासनाने करावयाची उपाययोजना व केलेली कायर्वाही." 

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

- मध्यंतर -
सात : शासकीय िवधेयके – 

  िवधानसभेने संमत के या माणे - िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे. 
  (१) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् महानगरपािलका 

(सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
   (अ) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी.धनंजय मुंडे, 

िव.प.स. यांचा ताव :- 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् 

महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

   (ब) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत सवर् ी. काश 
गजिभये, शरद रणिपसे, िव.प.स. यांचा ताव :- 

    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् 
महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १० सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे."

   -----------------------------------------------------------------------
  (२) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २६ - महारा टर् महानगरपािलका आिण 

महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी (सधुारणा) 
िवधेयक, २०१६" 

   (अ) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी.धनंजय मुंडे, 
िव.प.स. यांचा ताव :- 

    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २६ - महारा टर् 
महानगरपािलका आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व 

औ ोिगक नगरी (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

   (ब) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत सवर् ी. काश 



गजिभये, शरद रणिपसे, िव.प.स. यांचा ताव :- 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २६ - महारा टर् 

महानगरपािलका आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व 

औ ोिगक नगरी (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १० सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे."

   -----------------------------------------------------------------------
  (३) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी िनयमन 

ािधकरण (सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
   (अ) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. धनंजय मुंडे, 

िव.प.स. यांचा ताव :- 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी 

िनयमन ािधकरण (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे."

   (ब) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. शरद रणिपसे, 
िव.प.स. यांचा ताव :- 

    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी 
िनयमन ािधकरण (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १० सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

   -----------------------------------------------------------------------
  (४) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ३२ - महारा टर् महानगर देश िवकास 

ािधकरण िवधेयक, २०१६" 
   (अ) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. धनंजय मुंडे, 

िव.प.स. यांचा ताव :- 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ३२ - महारा टर् महानगर 

देश िवकास ािधकरण िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती 
घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ सद यांच्या वर सिमतीकडे त्यावरील 
ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन 
िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे."

   (ब) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. शरद रणिपसे, 
िव.प.स. यांचा ताव :- 

    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ३२ - महारा टर् महानगर 
देश िवकास ािधकरण िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती 



घेऊन िवधानपिरषदेच्या १० सद यांच्या वर सिमतीकडे त्यावरील 
ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन 
िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

   -----------------------------------------------------------------------
आठ : (गरुुवार, िदनांक २८ जलैु २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात 

दशर्िवण्यात आलेला म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव) –  
   सवर् ी. मािणकराव ठाकरे, धनंजय मंुडे, शरद रणिपसे, सुिनल तटकरे, 

नारायण राणे, हेमंत टकले, संजय द , जयंत पाटील, सुभाष झांबड, सितश 
च हाण, अशोक ऊफर्  भाई जगताप, रामराव वडकुते, ॲड.रामहरी रुपनवर, 
सवर् ी. काश गजिभये, चंदर्कांत रघुवंशी, जयवंतराव जाधव, ा.जोगे  दर् 
कवाडे, सवर् ी.संिदप बाजोिरया, अ दु लाखान दरुार्णी, आनंदराव पाटील, 
िवकर्म काळे, अमरनाथ राजूरकर, अिनल भोसले, सतेज ऊफर्  बंटी पाटील, 
ॲड.िनरंजन डावखरे, ीमती हु नबानू खिलफे, ी.नरदर् पाटील, डॉ.सुधीर 
ताबें, सवर् ी. अिनल तटकरे, हिरिंसग राठोड, ख्वाजा बेग, जग ाथ िंशदे, 
िव.प.स. यांचा म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव - (चचार् पढेु सरुू 
व मंत्र्यांचे उ र) - 

   "राज्यात ३ ते ४ वषार्पासून अिनयिमत पावसामुळे महारा टर्ातील 
िवशेषत: िवदभर्, मराठवाडा व महारा टर्ातील अन्य दु काळी भागात होत 
असलेली सततची नापीकी, तसेच शेतमालाला भाव न िमळणे, यामुळे 
शेतकऱ्यांची खालावलेली आिर्थक ि थती, पिरणामी मो ा माणात होत 
असले या शेतकऱ्याचं्या आत्महत्या, यावषीर् खरीप हंगामात आिर्थक दृ ा 
शेतकरी चंड अडचणीत सापडणे, या पिरि थतीत बँकांना पुनगर्ठनाचे 
शासनाने सूिचत करुनही शेतकऱ्यांना कजर् न िमळणे, मो ा माणात 
शेतकरी कजार्पासून वंिचत असणे, शेतकऱ्यांनी काढले या िव याचा पुरेसा 
लाभ न होणे, ५० टक्क्यापेक्षा कमी आणेवारी असले या गावानंा शासनाने 
मदत जािहर करुनही आिर्थक मदत न िमळणे, त्यातच िवमा कंपन्यानी 
ि िमयमचे वाढिवलेले दर, िव याच्या ि िमयममधून अ पभूधारकानंा सवलती 
पासून वंिचत ठेवणे, चालू वषीर् खरीप हंगामाकिरता िबयाणांचा तुटवडा, 
वाढलेले दर त्यातच अनेक कंपन्यानी िनकृ ट दजार्च्या िबयाणांची केलेली 
िवकर्ी, चालू हंगामात िव याची रक्कम भरण्याची अंितम मुदत ३१ जुलै पयत 
अस याने ती वाढिवण्याची असलेली गरज, या सवर् पिरि थतीमुळे 
शेतकऱ्यांची खालावलेली आिर्थक पिरि थती पाहता व शेतकऱ्यांच्या 
आत्महत्येचे वाढलेले माण लक्षात घेता राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूणर् कजर् 
माफी याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना िवचारात घेण्यात यावी." 

  
– अशासकीय कामकाज – 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 



नऊ : अशासकीय िवधेयके –
  िवचाराथर् - 
  (१) सन २०१३ चे िव.प.िव. कर्मांक ६ - महारा टर् खाजगी शाळांतील

कमर्चारी (सेवेच्या शतीर्) िविनयमन (सधुारणा) िवधेयक, २०१३ -
ी.रामनाथ मोते, िव.प.स. यांचे. 

 

  (२) सन २०१५ चे िव.प.िव.कर्मांक २ - महारा टर् क पबािधत यक्तींचे 
पनुवर्सन (सधुारणा) िवधेयक, २०१५ - ी.संजय द , िव.प.स. यांचे. 
 

  (३) सन २०१४ चे िव.प.िव. कर्मांक २३ - बाल कामगार ( ितबंध आिण
िविनयमन) (महारा टर् सधुारणा) िवधेयक, २०१४ - ी. अमरिंसह 
पंिडत, िव.प.स. यांचे. 
 

  (४) सन २०१६ चे िव.प.िव.कर्मांक २ - महारा टर् शासकीय कमर्चाऱ्यांच्या
बद यांचे िविनयमन आिण शासकीय कतर् ये पार पाडताना होणाऱ्या 
िवलंबास ितबंध (सधुारणा) िवधेयक, २०१६ - ी. ख्वाजा बेग, 
िव.प.स. यांचे. 

 

  
 
 

िवधान भवन, 
मुंबई, 
िदनांक : २८ जलैु, २०१६. 

उ मिंसग च हाण, 
सिचव, 

महारा टर् िवधानपिरषद. 
 


