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   (रिनांक १ ऑगस्ट, २०१६ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात आलेल्या 
पिंत ुचचा न झालेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमांक १ ते ५)  
 

  (१) सिशश्री संग्राम थोपटे, रिजय िडेट्टीिाि, हर्शिधशन सपकाळ, अरमन पटेल, अस्लम रे्ख    
मो.आरिफ नसीम खान, प्रा.िीिेंद्र जगताप, श्री. एकनाथिाि खडसे-पाटील, रि.स.स. 
पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे उद्योग मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "राज्यातील पिंिंरी-पिंिंवड, धुळे व जळगाांव येथील औद्योगगक गवकास महामांडळाच्या 
(एमआयडीसी) १२०० हेक्टर जगमनीिैंकी १०% खुले के्षत्र म्हणून मोकळी जागा आगण ५% जागा 
सुगवधा के्षत्रासाठी आरगक्षत ठेवणे बांधनकारक असून या आरगक्षत के्षत्रावर उद्याने, खेळािें मैदाने व 
साांस्कृतीक भवन आदी सुगवधा उिंलब्ध करुन देणे आवश्यक असतानाही या सवव बाबींकडे पिंिंरी 
पिंिंवड औद्योगगक गवकास महामांडळाकडून िूंणविंणे करण्यात आलेले दलूवक्ष, ही आरक्षणे 
गवकसीत करण्यासाठी ६४ भूखांड पिंिंरी-पिंिंवड महानगरिंागलकेकडे हस्ताांतरीत करण्यात 
आलेली असणे, या ६४ भूखांडािैंकी ७०% भूखांडावर अगतक्रमण करुन बळकवण्यात आलेले 
भूखांड, सुगवधा के्षत्राांसाठी राखीव १५० एकर जगमनीिें ४०४ भूखांड तयार करुन त्यािंी िंरस्िंर 
अनगधकृतगरत्या केलेली गवक्री, त्या जगमनीच्या एकूण के्षत्रािैंकी केवळ ४ लाख ४८ हजार ७६ 
िंौरस गमटर इतक्या के्षत्रािंीिं मागहती (रेकॉडव) औद्योगगक गवकास महामांडळाकडे उिंलब्ध असून 
११२ भूखांडािंी कोणत्याही प्रकारिंी मागहती उिंलब्ध नसणे, पिंिंवड येथील मोहननगर भागातील 
उद्यानासाठी आरगक्षत भूखांडावर बाांधले गेलेले बहूमजली हॉटेल, एका भूखांडावर कारखाण्यािें 
आरक्षण असताांनाही तेथे सुरु केलेले आांतरराष्ट्रीय महागवद्यालय, प्रकल् िंग्रसस्ताांच्या नावाखाली 
भूखांड नावावर करुन कोट्यवधी रुिंयाांिंा करण्यात आलेला गैरव्यवहार, या सवव बेकायदेशीरिंणे 
केलेल्या प्रकरणाांिंी सखोल िंौकशी करुन त्यात सहभागी असलेल्या महािंागलका व औद्योगगक 
गवकास महामांडळाच्या अगधकाऱयाांवर गुन्हे दाखल करण्यािंी मा. मुख्यमांत्रयाांकडे गद. २३ जून, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास सामागजक कायवकत्यांनी केलेली मागणी, तसेिं अहमदनगर येथील 
महाराष्ट्र औद्योगगक गवकास महामांडळाच्या सुगवधा के्षत्रासाठीच्या १०४ भूखांडािंी अनगधकृतिंणे 
िंरस्िंर गवक्री केलेले भुखांड, गद. १५ जून, २०१६ रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशाने िुंन्हा महाराष्ट्र 
औद्योगगक गवकास महामांडळाच्या ताब्यात घेतल्याच्या धतीवर पिंिंरी-पिंिंवड येथील भूखांड िुंन्हा 
महाराष्ट्र औद्योगगक गवकास महामांडळाकडून ताब्यात घेण्यािंी होत असलेली मागणी, राज्यामध्ये 
अशा प्रकारे गनयमबाह्य वािंरात असलेले भूखांड िंरत घेण्यािंी आवश्यकता याबाबत शासनाने 
करावयािंी कायववाही व शासनािंी उिंाययोजना." 
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  (२) सिशश्री संिीप नाईक, अरजत पिाि, जयंत पाटील, रिलीप िळसे-पाटील, र्रर्कांत शर्िे, 
रजतेंद्र आव् हाड, भास्कि जाधि, पांडुिंग बिोिा, सिेुर् लाड, रकसन कथोिे, अरमन पटेल, 
प्रा.िर्ग गायकिाड, सिशश्री रिजय िडेट्टीिाि, अस्लम रे्ख, मो.आरिफ नसीम खान, 
प्रा.िीिेंद्र जगताप, श्री हसन मशु्रीफ, श्रीमती मंिा म्हाते्र श्री.अब ू आजमी, रि.स.स 
तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "नवी मुांबई येथील गदघा िंगरसरातील ९६ इमारती अनगधकृत ठरवून ती गनष्ट्कागसत 
करण्याच्या माहे, सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये गदघावागसयाांना देण्यात आलेली नोगटस, त्यामुळे 
सुमारे २५ ते ३० हजार रगहवाशाांिें सांसार उघड्यावर िंडण्यािंी गनमाण झालेली गभती, हे सवव 
नागगरक अत्यल्िं उत्िंन्न गटातील असून त्याांना सांरक्षण गमळावे म्हणून स्थागनक लोकप्रगतगनधी 
याांनी मा. राज्यिंाल, मा. मुख्यमांत्री याांना गदलेली लेखी गनवेदने, गदघ्यातील जगमनी गुरिंरण 
असल्यािें स्िंष्ट्ट करून त्या महाराष्ट्र औद्योगगक गवकास महामांडळाच्या नावे असून 
गदघावागसयाांबाबत लवकरिं मा. उच्िं न्यायालयात धोरण सादर करण्यािें शासनाने गदलेले 
आश्वासन, सदर धोरणात उणीवा असल्याने मा. उच्िं न्यायालयाने बाांधकामावरील कारवाईस 
दोन-तीन वेळा गदलेली स्थगगती व आता बाांधकाम गनष्ट्कागसत करण्यािें गदलेले आदेश, 
रगहवाशाांनी मा. सवोच्िं न्यायालयात दाद मागगतल्याने सदर आदेशागवरुध्द मा. सवोच्िं 
न्यायालयाने गद.३१ जुलै, २०१६ िंयंत कारवाईस गदलेली स्थगगती, मुांबईतील उच्िंभू्र कँम्िंाकोला 
इमारतीतील रगहवाशाांना सांरक्षण देण्याबाबत शासनाने बजावलेली ठाम भूगमका, याउलट 
गदघावागसयाांबाबत शासनािें होत असलेले दलुवक्ष, यामुळे सांतप्त गदघावागसयाांनी अनेकवेळा 
केलेली गनदशवने, गनष्ट्काषणाच्या कारवाईस अवघे दहा ते बारा गदवस उरलेले असताांना 
गदघावागसयाांना न्याय देण्यासाठी कायद्याच्या िंौकटीत बसणारे स्वयांस्िंष्ट्ट धोरण मा. सवोच्िं 
न्यायालयास सादर करून त्यास ३१ जुलै, २०१६ िूंवी मा. उच्िं न्यायालयािंी सांमती घेण्यािंी 
आवश्यकता याप्रकरणी शासनाने करावयािंी कायववाही व शासनािंी भूगमका." 
 

  (३) सिशश्री भाित भालके, जयकुमाि गोिे, संग्राम थोपटे, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक    
महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयाचे लक्ष िेधतील :- 
  
       "िंांढरिूंर (गज.सोलािूंर) नगरिंगरषदेने शहरातील मानवी गवष्ट्ठा (मैला) उिंलण्यासाठी 
गुजरातमधून आणलेल्या मैला सफाई कमविंाऱयाांना सव्हे नां. ३६४४/अ/१ या जागेवर राहण्यािंी 
केलेली व्यवस्था, हे सफाई कामगार त्याांना बाांधून गदलेल्या ५६ िंक्क्या घराांमध्ये मागील १३५ 
वषाहून अगधक काळािंासून राहत असणे, यामुळे गुजरात येथील त्याांिंी घरे व जमीनी याांच्यािंासून 
ते वांगिंत राहणे, मैला सफाई कामगाराांिंी एकूण २१३ कुटुांबे असून देशभरातून येणाऱया लाखो 
वारकरी व नागगरकाांिंी मानवी गवष्ट्ठा (मैला) उिंलण्यािें काम िंांढरिूंर नगरिंगरषद त्याांच्याकडून 
करुन घेत असणे, या सफाई कामगाराांच्या कुटूांगबयाांिैंकी काांही सेवागनवृत्त झाल्यािें आढळून येणे, 
सेवागनवृत्त झालेल्याांनी ३५ वषािंासून अगधक काळ नगरिंागलकेमध्ये सेवा करणे, तसेिं त्याांच्या 
वेतनातून घर जागा, भाडेभत्ता नगरिंागलकेकडून वेळोवेळी वसुल करण्यात येणे, मा.उच्िं 
न्यायालयाने आदेश देऊनही मेहतर समाजाला राहती घरे मालकी हक्काांनी देण्यात न येणे, यामुळे 
या समाजात गनमाण झालेला तीव्र असांतोष, िंगरणामी सांबांधीत शासन गनणवय व मा.उच्िं 
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न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सफाई कामगाराांना त्याांिंी राहती घरे मालकी हक्काांनी देण्याबाबत 
शासनाने तातडीिंी करावयािंी कायववाही व प्रगतक्रीया." 
 

  (४) सिशश्री समीि मेघे, सधुाकि िेर्मखु, डॉ.आरर्र् िेर्मखु, रि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजरनक  महत्िाच्या बाबीकडे उद्योग मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 
 

        "बुटीबोरी ता.पहगणा, गज.नागिूंर या औद्योगगक वसाहतीकरीता मौजा वटेघाट, रुईखोरी, 
गांगािूंर, माांडवा, उमरी, खािंा, सकळी, िंोही, रेंगािंार, गबडगणेशिुंर, आमगाव, टेंभरी, गणेशिुंर, 
खैरी, गकरमीटी व भास्कर या गावाांमधील शेतजगमनीिें करण्यात आलेले भुसांिंादन, या 
भुसांिंादनािंा आर्थथक मोबदला समाधानकारक नसल्यामुळे शेतकऱयाांनी वाढीव मोबदला 
गमळण्यासाठी अनुक्रमे गवशेष भु-अजवन अगधकारी, नागिुंर आगण मा. उच्िं न्यायालय, मुांबई 
नागिुंर खांडिंीठ याांिेंकडे दाखल केलेली प्रकरणे, शेतकऱयाांिंा सदर दावा मा. उच्िं न्यायालयाने 
मान्य करुन वाढीव मोबदला देण्यािें आदेश देऊनही शेतकऱयाांना देय असलेला वाढीव 
मोबदल्यासाठी लागणारा गनधी महाराष्ट्र औद्योगीक गवकास महामांडळाकडून अद्यािंी 
गजल्हास्तरावर उिंलब्ध करुन देण्यात न येणे, त्यामुळे शेतकऱयाांमध्ये िंसरलेला असांतोष, याबाबत 
शासनाने करावयािंी कायववाही व प्रगतक्रीया." 
 

  (५) श्री.रिपक चव्हाण, डॉ.रजतेंद्र आव्हाड, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या 
 बाबीकडे उजग मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "सातारा गजल्ह्यात शेतकऱयाांना वीज जोडणीसाठी महागवतरण कां िंणीकडे हेलिंाटे मारावे 
लागत असणे, सध्या गजल्ह्यात गत वषातील ८,९६२ कृषी िंांिंािंी प्रलांगबत असलेली वीज जोडणी, 
त्यामुळे िंाणी उिंलब्ध असूनही गिंकाांना देता येत नसल्याने शेतकऱयाांच्या अडिंणीत झालेली वाढ, 
गजल्ह्यात २०१५-१६ मध्ये कृषी िंांिं गवदू्यत जोडणीसाठी सुमारे १४,६३६ शेतकऱ याांनी केलेल्या 
अजािैंकी केवळ ५,६७४ शेतकऱयाांना वीज जोडणी गदलेली असणे, उववगरत शेतकरी आजही वीज 
जोडणीच्या प्रगतके्षत असणे, अनामत रक्कम भरुनही वीज जोडणी गमळत नसल्यामुळे 
शेतकऱयाांमध्ये िंसरलेले सांतािंािें वातावरण, याबाबत शासनाने करावयािंी कायववाही व 
प्रगतक्रीया." 
 

  (६) सिशश्री सिेुर् हाळिणकि, रे्ख आरसफ रे्ख िर्ीि, िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, कुणाल 
पाटील, अरमत झनक, श्रीमती प्ररणती शर्िे, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या 
बाबीकडे िस्त्रोद्योग मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :- 
       "महाराष्ट्र राज्य हे वस्त्रोद्योगात अगे्रससर राज्य असून येथे देशातील ५०% म्हणजेिं      
१२.५० लाख यांत्रमाग असणे, यांत्रमाग उद्योगाद्वारे कृषी खालोखाल सवागधक होणारी    
रोजगार गनर्थमती राज्यातील इिंलकरांजीसह गभवांडी, मालेगाव, गवटा, धुळे, माधवनगर, 
मोमीनिुंरा आदी भागात गवकें द्रीत स्वरुिंात िंालगवला जात असलेला यांत्रमाग उद्योग  असणे, या 
उद्योगावर राज्यातील लाखो कुटुांबािंा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षगरत्या अवलांबुन असलेला उदरगनवाह, 
उद्योजकाांनी मोठ्याप्रमाणात बँका तसेिं गवत्तीय सांस्थाकडून कजव घेतले असून दुु्ष्ट्काळ व मांदीमुळे 
अडिंणीत आलेला यांत्रमाग उद्योग उत्िंागदत मालाला उठाव नसल्यामुळे या लघुउद्योजकाांना 
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भरमसाठ व्याजािंा भरणा करावा लागत असणे, तसेिं गवज, मजुरी व कच्िंा मालािें भाव सतत 
वाढत असल्यामुळे यांत्रमागधारकाांना मोठा आर्थथक नुकसान सहन करावा लागत असल्यामुळे 
इिंलकरांजी येथील यांत्रमागधारकाने गदनाांक २५ जुलै, २०१६ रोजी केलेली आत्महत्या, त्यामुळे 
प्रगत यांत्रमाग ५ हजार रुिंये अनुदान, महाराष्ट्र राज्य यांत्रमाग महामांडळामाफव त वीमा देण्यािंी होत 
असलेली मागणी, याबाबत शासनाने करावयािंी कायववाही व प्रगतक्रीया."  

    
 
 

 

 
 

 
 

 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

 

  (अ) ताराांगकत प्रश्न. 
 

  (ब) सोमवार, दिनाांक १ ऑगस्ट, 2016 रोजीची ताराांदकत प्रश्नोत्तराांची यािी सभागहृाच्या पटलावर 
ठेवणे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

  (१) उच्च ि तंत्र रर्क्षण 
मंत्री 

: (क) महाराष्ट्र गवना अनुदागनत खाजगी व्यावसागयक शैक्षगणक 
सांस्था (प्रवेश व शुल्क याांिें गवगनयमन) अगधगनयम, 
२०१५ मधील कलम २ च्या खांड (द) व कलम ३ च्या 
िंोट-कलम (१) व (२) अन्वये अगधसूिंना क्रमाांक 
एमआयएससी-२०१५/प्र.क्र.२५२/ ताांगश-४, गदनाांक १६ 
जून, २०१५ अनुसार अनुसूिंीच्या स्तांभ (२) व (३) मध्ये 
व्यावसागयक शैक्षगणक अभ्यासक्रम तसेिं त्यासाठीच्या 
प्रवेशासाठी व िंात्रतेसाठीच्या अटी व शती प्रगसध्द 
केलेली अगधसूिंना क्रमाांक बीएड ४६१५/ प्र.क्र. २१०/ 
मगश-२, गदनाांगकत २१ जानेवारी, २०१६ तसेिं महाराष्ट्र 
गवनाअनुदागनत खाजगी व्यावसागयक शैक्षगणक सांस्था 
(प्रवेश व शुल्क याांिें गवगनयमन) (िुंढील अडिंणी दरू 
करणे) आदेश, २०१६ या गवषयावरील आदेश क्रमाांक 
शुल्क-२०१२/ प्र.क्र. १८३/ १२/मगश-२, गदनाांगकत २१ 
जानेवारी, २०१६ सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र गवनाअनुदागनत खाजगी व्यावसागयक शैक्षगणक 

सांस्था (िूंणववेळ व्यावसागयक गवधी िंदवी िंाठ्यक्रमाांना 
द्यावयाच्या प्रवेशािें गवगनयमन), गनयम, २०१६ प्रगसध्द 

करणारी अगधसूिंना क्रमाांक सीईटी.२०१६/प्र.क्र.२४३/ 
मगश-२, गदनाांगकत २ एगप्रल, २०१६ सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
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     (ग) महाराष्ट्र गवना अनुदागनत खाजगी व्यावसागयक 

शैक्षगणक सांस्था (व्यावसागयक िंदवी व िंदव्युत्तर 
गशक्षक प्रगशक्षण अध्ययनक्रमाांना (बी.एड.,बी.िंी.एड., 
एम.एड.,एम. िंी. एड.) द्यावयाच्या प्रवेशािें गवगनयमन), 
गनयम, २०१६ प्रगसध्द करणारी अगधसूिंना क्रमाांक 

बी.एङ-४६१६/ प्र.क्र.१/मगश-२, गदनाांगकत ६ मे, २०१६ 

सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) ग्रामरिकास मंत्री : (क) सन २०१३-१४ िंा महाराष्ट्रातील िंांिंायती राज सांस्थाांच्या 
लेख्याांवरील ते्रिंाळीसावा लेखािंरीक्षा िुंनर्थवलोकन 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) सन २०१४-२०१५ िें ठाणे/  रायगड/  रत्नागगरी/  
पसधुदगुव/ िंालघर/ नागशक/ धुळे/ नांदरुबार/ जळगाांव/ 
अहमदनगर/ िुंणे/ सातारा/ साांगली/ सोलािूंर/ कोल्हािूंर/ 
औरांगाबाद/ जालना/ िंरभणी/ पहगोली/ बीड/ नाांदेड/ 
उस्मानाबाद/ लातूर/ अमरावती/ अकोला/ वागशम/ 
बुलढाणा/ यवतमाळ/ नागिूंर/ वधा/ भांडारा/ गोंगदया/ 
िंांद्रिूंर व गडगिंरोली या ३४ गजल्हा िंगरषदाांिें वार्थषक 
प्रशासन अहवाल  सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) आरििासी रिकास 
मंत्री 

:  महाराष्ट्र अनुसूगिंत जमातीिें प्रमाणिंत्र (देण्यािें व 

त्याच्या िंडताळणीिें गवगनयमन) (सुधारणा) गनयम, 
२०१६ प्रगसध्द करणारी अगधसूिंना क्रमाांक एसटीसी 
२०१६/ प्र. क्र. १०५/ का. १०, गदनाांगकत ३० जून, २०१६ 

सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) उद्योग मंत्री 
 

: (क) मा.राज्यिंालाांच्या अगभभाषणावरील आभार प्रदशवनाच्या 
प्रस्तावावरील िंिेंदरम्यान गदनाांक १७ मािंव, २०१६ रोजी 
गदलेल्या आश्वासनानुसार “मेक इन इांगडया” सप्ताहात 
गवगवध के्षत्रातील कां िंन्याांनी शासनासमवेत केलेल्या 
सामांजस्य कराराबाबतच्या मागहतीिें गववरण 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र औद्योगगक गवकास महामांडळािंा सन २०११-
२०१२ या वषािंा वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

  (५) कृरर् मंत्री :  महात्मा फुले कृगष गवद्यािंीठ, राहुरी याांिंा २०११-२०१२, 
२०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वषांिंा 
वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
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  (६) पाणीपिुिठा ि 

स्िच्छता मंत्री                        
 

:  महाराष्ट्र जीवन प्रागधकरणािंा सन २०१२-२०१३ या 
वषािंा वार्थषक अहवाल, वार्थषक लेखे आगण 
लेखािंगरक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (७) िोजगाि हमी मंत्री :  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रसामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्ट्र व राज्य रोजगार हमी योजना याांिंा सन २०१५-
२०१६ या वषािंा वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

  (८) मत्स्यव्यिसाय मंत्री 
 

:  महाराष्ट्र मत्स्योद्योग गवकास महामांडळ मयागदतिंा  
सन २०१०-२०११ या वषािंा एकोणिंाळीसावा  वार्थषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

       
 

तीन : अनसुरूचत जमाती कल्याण सरमतीचा रतसिा अहिाल सािि किणे. 
 

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

पाच : औचचत्याचे मदेु्द. 
 

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

   (रिनांक २६ जलु,ै २०१६ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात आलेली 
पिंत ुिाखनु ठेिण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमांक १) 
 

  (१) सिशश्री प्रकार् अरबटकि, सत्यरजत पाटील, रं्भिूाज िेसाई, चंद्रिीप निके, उल्हास 
पाटील, िाजाभाऊ िाजे, िैभि नाईक, श्री.रकर्ोि पाटील, डॉ सरुजत रमणचेकि, डॉ िाहुल 
पाटील, ॲड. िाहुल कुल, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे 
ग्रामरिकास मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "राज्यात २.४३ लाख गक.मी लाांबीिें रस्ते असून त्यािैंकी ७५ टक्के रस्ते ग्रसामीण मागव व 
इतर गजल्हा मागव असणे, बहुतेक रस्त्याांिंी अवस्था दयनीय असून ते वाहतूकीस असुरगक्षत असणे, 
या रस्त्याांच्या दरुूस्तीसाठी व नुतनीकरणासाठी शासनामाफव त गदलेला अत्यल्िं गनधी, मा.मुख्यमांत्री 
सडक योजनेतून देण्यात येणाऱया गनधीसाठी मानवी गवकास गनदेशकाांिंी घालण्यात आलेली अट, 
त्यामुळे ग्रसामीण व इतर नादरुूस्त रस्त्याांसाठी मा.मुख्यमांत्री सडक योजनेतांगवत रस्त्याांसाठी 
लावण्यात आलेली मानवी गवकास गनदेशकािंी (एिंडीआय) अट रद्द करण्यािंी तसेिं रस्त्याांच्या 
एकूण लाांबीच्या प्रमाणात रस्ते डाांबरीकरणासाठी तातडीने गनधी उिंलब्ध करून देण्यािंी 
आवश्यकता, गजल्हा गनयोजन मांडळ (डीिंीडीसी) या राज्यस्तरीय रस्ते दरुूस्ती कायवक्रमाच्या 
गनधीत भरीव वाढ करण्यािंी असणारी आवश्यकता, गजल्हा गनयोजन मांडळातील रस्त्याच्या 
तात्िुंरत्या दरुूस्तीसाठी स्वतांत्र लेखा गशषव गनमाण करण्यािंी गरज, गजल्हा िंगरषदेकडील रस्त्याांिंी 
दरुूस्ती-देखभाल यासाठी केलेली अत्यांत कमी गनधीिंी तरतूद, गजल्हा िंगरषदेकडील रस्ते 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

7 

साववजगनक बाांधकाम गवभागाकडे वगव करण्यािंी अत्यांत मांद गतीने सुरु असलेली कायववाही, सदर 
हस्ताांतरणाच्या कामास गती देण्यािंी आवश्यकता, डोंगरी गवकास योजनेंतगवत गनधीमध्ये वाढ 
केलेली नसणे, सदरहू योजनेच्या गनधीत वाढ करण्याबाबत लोकप्रगतगनधीनी वारांवार शासनािें 
लक्ष वेधूनही त्याकडे शासनािें झालेले दलुवक्ष, या सवव प्रकारिंी तातडीने कायववाही करण्यािंी 
आवश्यकता, शासनाने यासांदभात करावयािंी कायववाही, याबाबत शासनािंी भूगमका व 
प्रगतगक्रया." 

    

  (२) श्रीमती ज्योती कलानी, श्री गणपत गायकिाड, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक 
महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "उल्हासनगर गज.ठाणे येथे कल्याण-अांबरनाथ महामागािें दोन वेळा रुां दीकरण होऊन सदर 
रस्ता १०० फुट रुां दीिंा करण्यािंी मागणी होवूनही योग्य सवेक्षण झालेले नसणे, सदर महामागावर 
पसधी समाजािें वास्तव्य असून सवांना अवघे १३ िंौ.गक.मी. जागेत दाटीवाटीने राहण्यास जागा 
गमळालेल्या असणे, दोन वेळा झालेल्या रुां दीकरणात व्यािंाऱयाांिंी दकुाने व घराांच्या जागा मोठ्या 
प्रमाणात सांिंादीत केल्यामुळे व्यािंाऱयाांिें व नागगरकाांिें मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान, मुांबई 
महानगर गवकास प्रागधकरणाने १०० फुट ऐवजी ८० फुट रुां दीिंा प्रस्ताव सादर करुनही १०० फुट 
रुां दीकरणाकगरता माहे गडसेंबर, २०१५ िंासून रस्त्याच्या खोदकामास व इमारती िंाडण्यास झालेली 
सुरुवात, सदर रस्ता रुां दीकरणामुळे सुमारे ८०० दकुाने अांशत: व २५५ दकुाने सांिूंणव बागधत होऊन 
सुमारे २५० कुटुांबािें गनवासस्थान रस्ता रुां दीकरणात जाणे, िंगरणामी येथील उद्योग व व्यवसाय 
सांिूंष्ट्टात येणे, रुां दीकरणामध्ये दकुाने व गनवासस्थान गेलेल्या व्यक्तींच्या िूंनववसनािंी व सांक्रमण 
गशबीरािंी अद्यािंही व्यवस्था केलेली नसणे, बागधत व्यािंाऱयाांनी िुंनववसनाकगरता इांगदरा गाांधी 
भाजी माकेट जागेिंी मागणी उल्हासनगर महानगरिंागलका, गजल्हागधकारी, ठाणे याांिेंकडून 
करुनही त्याकडे सांबांगधताांनी केलेले दलुवक्ष, गनवास व रोजगार जाण्याच्या भीतीने नागगरकाांमध्ये 
िंसरलेला असांतोष, त्यामुळे सदर रस्त्यािंी तातडीने दरुुस्ती करुन बाधीत व्यािंारी व नागगरकाांिें 
तातडीने िुंनववसन करण्याबाबत शासनाने करावयािंी कायववाही व प्रगतक्रीया." 
 

  (३) श्री.अरनल गोटे, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :-   
 

      "साक्री (गजल्हा धुळे), येथील पिंतामणी फायनान्स कॉिंोरेशन या सांस्थेने कुठलाही अगधकृत 
िंरवाना न घेता बेकायदेशीरगरत्या बँपकग व्यवसाय करुन सामान्य जनतेिंी केलेली फसवणुक, 
बँकींग व्यवसायाच्या नावाखाली जनतेकडून गोळा केलेल्या ठेवी, पिंतामणी फायनान्स कॉिंोरेशन 
या सांस्थेच्या खात्यातून सांस्थेिें िंदागधकारी, िेंअरमन इत्यादींनी कोट्यवधीच्या रक्कमा िंरस्िंर 
काढून घेणे, यामुळे ठेवींिंी मुदत िूंणव होऊन सुध्दा ठेवीदाराांनी गुांतवणुक केलेली रक्कम िंरत न 
गमळणे, यागवरुध्द पिंिंळनेर िंोलीस स्टेशन कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असणे, सांशगयत 
आरोिंी िंोलीसाांना न सािंडता मुक्तिंणे गफरत असून शासकीय सेवेत उिंस्स्थत असल्यािें 
िंोलीसाांच्या गनदशवनास आणून गदल्यानांतर सुध्दा िंोलीसाांनी त्याकडे केलेले दलुवक्ष, यामुळे शेतकरी 
व ठेवीदाराांमध्ये शासनाच्या गवरुध्द गनमाण झालेली अगवश्वासािंी भावना, त्यावर शासनाने 
करावयािंी कायववाही, उिंाययोजना व शासनािंी प्रगतक्रीया." 
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  (४) श्री. बच्च ूकडू, डॉ. अरनल बोंडे, सिशश्री रिनायकिाि जाधि-पाटील, महेर् लांडगे, मोहन 

फड, रर्िीर्िािा चौधिी, रि.स.स. पढुील  तातडीच्या ि सािशजरनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 

      "अमरावती गजल्ह्यातील ग्रसामीण भागामध्ये िंोलीस यांत्रणेकडे वगरष्ट्ठ िंोलीस अगधकाऱयाांिें 
होत असलेल्या दलुवक्षामुळे ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, अिंलिूंर आगण िंाांदरूबाजार 
तालुक्याांसह सांिूंणव गजल्ह्यात प्रगतबांगधत दारु, गुटखा, जुगार या अवैध धद्याांना असलेले िंोगलस 
सांरक्षण, िंाांदरू बाजार येथून कत्तलीकरीता भाकड जनावराांिंी खाजगी रकद्वारे मोठ्या प्रमाणात 
होत असलेली अवैध वाहतूक, गदनाांक २० जुलै, २०१६ रोजी गायींिंी अवैध वाहतूक करणाऱया 
भरधाव रकने एकािं गदवशी केलेले ३५ अिंघात त्यामध्ये एका ६ वषाच्या मुलासह त्यािंी आई 
मृत्युमुखी िंडणे, या प्रकरणास कारणीभूत असलेले िंोलीस अधीक्षक याांना शासनाकडून तर 
िंोलीस अगधक्षकाांकडून ठाणेदार, िंाांदरू बाजार याांना गमळणारे अभय यामुळे गनमाण झालेल्या 
कायदा सुव्यवस्थेकागरता त्याांच्या गनलांबनािंी केलेली मागणी, ठाणेदार याांनी आमदार व स्थागनक 
प्रगतगनधी याांिंी मा. न्यायालयाला जाणीविूंववक गदशाभूल करणारी िुंरगवलेली, मागहती अमरावती 
मध्ये अवैध धांदे, गुडाांना अभय तर सामागजक कायवकत्यांना तडीिंार करुन िंोलीस अधीक्षक 
याांिेंकडून िंालू असलेला मनमानी कारभार तातडीने थाांबगवण्यािंी असलेली गरज, गजल्ह्यातील 
अवैध धांदे, व वाहतूकीस आळा बसावा यासाठी िुंकारण्यात आलेल्या "बांद" मुळे गनमाण झालेली 
िंगरस्स्थती याबाबत िंोगलस अगधक्षक, अमरावती याांच्या गवरोधात गदनाांक २९ जुलै, २०१६ रोजी 
िंोलीस महासांिंालक मुांबई कायालयासमोर अन्नत्याग करुन आांदोलनािंा गदलेला इशारा, याबाबत 
शासनाने तातडीने करावयािंी कायववाही आगण प्रगतक्रीया." 
 

  (५) सिशश्री.गोपालिास अग्रिाल, सरुनल केिाि, अब्िलु सत्ताि अब्िलु नबी, ॲड. यर्ोमती 
ठाकूि, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्त्िाच्या बाबीकडे पनुिसशन ि मित 
कायश मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "गोंगदया गजल्ह्यामध्ये गदनाांक २१ मे, २०१६ रोजी झालेल्या िंक्रीवादळामुळे मोठया प्रमाणात 
मालमते्तिें झालेले नुकसान, िंक्रीवादळामुळे गवशेष करून मोठया प्रमाणात घराांिंी झालेली 
िंडझड नुकसानी सांदभात आढावा घेऊन प्रिंगलत धोरणाव्यगतगरक्त वाढीव मदत करण्याबाबत 
स्थागनक लोकप्रगतगनधींकडून मा.मुख्यमांत्री महोदयाांना देण्यात आलेले गनवेदन िंक्रीवादळामुळे 
झालेल्या नुकसानीिंी भरिंाई देण्याकगरता गजल्हागधकारी, गोंगदया याांच्याकडून गदनाांक १ जून, 
२०१६ रोजीच्या िंत्रान्वये प्रिंगलत गनयमानुसार अांदाजे रूिंये ३ कोटी गनधीिंी शासनास करण्यात 
आलेली मागणी, िंरांतु त्यावर कोणतीिं कायववाही न झाल्यामुळे गजल्हागधकारी गोंगदया 
याांच्याकडून माहे २३ जून, २०१६ रोजीच्या िंत्रान्वये िुंन:श्िं शासनाकडे करण्यात आलेली गनधीिंी 
मागणी, स्थागनक लोकप्रगतगनधीकडून तसेिं गजल्हागधकारी, गोंगदया याांच्याकडून िंक्रीवादळामुळे 
झालेली नुकसान भरिंाई गमळण्याबात वारांवार मागणी करूनही शासनामाफव त अद्यािंही नुकसान 
भरिंाई देण्यात न येणे, याबाबत शासनाने तातडीने करावयािंी कायववाही, उिंाययोजना व 
शासनािंी प्रगतगक्रया." 
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  (६) डॉ.सतीर् पाटील, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्त्िाच्या बाबीकडे र्ालेय 
रर्क्षण मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळाांच्या मान्यतेसाठी शासनाने गुगल सवेक्षण करणे, बृहत 
आराखड्यानुसार गदनाांक १५ जून, २०१६ शाळा सुरु करण्यासाठी सुमारे १४४ व ७८ असे एकूण 
२२२ सांस्थाांकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव, सांस्थाांकडून मागगवण्यात आलेल्या १५ लक्ष रुिंयाांच्या 
मुदत ठेवी, सदर प्रस्ताव मान्य करण्यास गवलांब होत असल्याने सांस्था िंालकाांनी न्यायालयात दाद 
मागगतली असता मा. उच्िं न्यायालयाने सदर शाळा तात्काळ सुरु करण्यािें आदेश देऊनसुध्दा 
अद्यािंही शाळाांना मान्यता देण्यात न येणे, यासांदभात शासनाने कालबध्द कायवक्रम आखून सुध्दा 
सदर शाळाांिें मांजुरीस्तव प्रस्ताव प्रलांगबत असणे, त्यामुळे सांस्था िंालकाांत िंसरलेला तीव्र 
असांतोष, तसेिं गवद्यार्थ्यांिें होत असलेले नुकसान, याबाबत सदर शाळाांना त्वगरत मान्यता 
देण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयािंी कायववाही व शासनािंी प्रगतक्रीया." 

    
 
 
 

 

सात : र्ासकीय रिधेयके : 
 

 

 

  (अ) पिु:स्थापनाथश :- 
 

    सन २०१६ िें गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्ट्र गनरसन गवधेयक, २०१६. 
 
[ 

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

 
 

 

 

  (ब) रिचाि, खंडर्: रिचाि ि संमत किणे :- 
 

  (१) (क) भारताच्या सांगवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आगण महाराष्ट्र गवधानसभा गनयम    
१५९ (२) अन्वये सववश्री राहुल मोटे, हसन मुश्रीफ, गवजय वडेट्टीवार, सुरेश लाड, अस्लम 

शेख, अमीन िंटेल, जयांत िंाटील, अगजत िंवार, गदलीिं वळसे-िंाटील, बाळासाहेब 

िंाटील,  डॉ.सतीश िंाटील, श्री.वैभव गिंिंड, श्रीमती गदिंीका िंव्हाण, सववश्री भास्कर 

जाधव, गदिंक िंव्हाण, सांजय कदम, राणाजगगजतपसह िंाटील, डॉ.गजतेंद्र आव्हाड, हनुमांत 

डोळस, जयदत्त क्षीरसागर, राहुल जगतािं, शगशकाांत पशदे, राजेश टोिें, गव.स.स. याांिंा 
प्रस्ताव :- 

 

     "ही गवधानसभा सन २०१६ िंा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक १५ – महाराष्ट्र कृगष 

उत्िंन्न िंणन (गवकास व गवगनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ नािंसांत करते." 
 
 
[ 

   (ख) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक २४ - महािाष्ट्र कृरर् उत्पन्न पणन 

(रिकास ि रिरनयमन) (सधुािणा) रिधेयक, २०१६. 
 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री. रिजय िडेट्टीिाि, रि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र कृगष उत्िंन्न 

िंणन (गवकास व गवगनयमन) (सुधारणा) गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन 
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दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या 
आत सादर करण्यािंा अनुदेश देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री. हर्शिधशन सपकाळ, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र कृगष उत्िंन्न 

िंणन (गवकास व गवगनयमन) (सुधारणा) गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ४० सदस्याांच्या सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या 
आत सादर करण्यािंा अनुदेश देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 
 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक २८ - मुंबई महानगिपारलका 

(सधुािणा) रिधेयक, २०१६. 
 

   (ख) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.ओमप्रकार् उफश  बच्च ू कडू, 
प्रा.िीिेंद्र जगताप, श्री.रिजय िडेट्टीिाि, रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक २८ - मुांबई महानगरिंागलका 
(सुधारणा) गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या आत सादर करण्यािंा 
अनुदेश देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 
 

 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ३४ - महािाष्ट्र रिद्यतु र्ुल्क रिधेयक, 

२०१६. 
 

   (ख) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री. हर्शिधशन सपकाळ, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक ३४ - महाराष्ट्र गवदु्यत शुल्क 

गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या 
सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या आत सादर करण्यािंा अनुदेश 
देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 

 
 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री िाहूल बोंदे्र, रे्ख आसरफ रे्ख 

िर्ीि, अरमत झनक, रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक ३४ - महाराष्ट्र गवदु्यत शुल्क 

गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४० सदस्याांच्या 
सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या आत सादर करण्यािंा अनुदेश 
देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 
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   (घ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.सभुार् उफश  पंरडतरे्ट पाटील, 
रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक ३४ - महाराष्ट्र गवदु्यत शुल्क 

गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या 
सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या आत सादर करण्यािंा अनुदेश 
देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 
 

   (ङ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.पथृ्िीिाज चव्हाण, रि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक ३४ - महाराष्ट्र गवदु्यत शुल्क 

गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २५ सदस्याांच्या 
सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या आत सादर करण्यािंा अनुदेश 
देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (क) चिधानसभेने संमत केलेले चिधेयक महाराष्ट्र चिधानसभा चनयमातील चनयम १४१(१) 

अन्िये सभागहृाने पनु्हा संमत करणे :- 
 
 

    सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ३ - महािाष्ट्र सहकािी संस्था (सधुािणा) 
रिधेयक, २०१६. 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ड) रिचाि, खंडर्: रिचाि ि संमत किणे :- 

 

   (क) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ३७ - महािाष्ट्र महामागग (सधुािणा) 
रिधेयक, २०१६. 
 

   (ख) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री हर्शिधशन सपकाळ, रिजय 

िडेट्टीिाि, प्रा.िीिेंद्र जगताप, रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र महामार्ग 
(सुधारणा) गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या आत सादर करण्यािंा 
अनुदेश देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 

 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री. अरमत झनक, रि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र महामार्ग 
(सुधारणा) गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४० 
सदस्याांच्या सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या आत सादर करण्यािंा 
अनुदेश देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 
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   (घ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री. िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ िें महाराष्ट्र गवधानसभा गवधेयक क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र महामार्ग 
(सुधारणा) गवधेयक, २०१६ गवधानिंगरषदेिंी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सगमतीकडे त्यावरील प्रगतवृत्त सहा मगहन्याांच्या आत सादर करण्यािंा 
अनुदेश देऊन गविंाराथव िंाठगवण्यात यावे." 

     
 
 

 

आठ : सिशश्री. प्रर्ांत बंब, िाजेर् क्षीिसागि, िाजेन्द्र पाटणी, सरुनल प्रभ,ू डॉ. अरनल बोंडे, सिशश्री. 
रं्भिुाज िेसाई, अरनल गोटे, िाजाभाऊ िाजे, संतोर् िानिे, रकर्ोि पाटील, प्रा. संरगता 
ठोंबिे, सिशश्री. मनोहि भोईि, सिेुर् हाळिणकि, डॉ. िाहुल पाटील, सिशश्री. रर्िाजीिाि 
नाईक, संजय भेगडे, डॉ.िेििाि होळी, डॉ.संजय िायमलुकि, सिशश्री.उन्मेर् पाटील, कृष्ट्णा 
खोपडे, प्रकार् आरबटकि, रिलास जगताप, िाजन साळिी, संजय केळकि, रभमिाि तापकीि, 
डॉ. र्रर्कांत खेडेकि, सिशश्री. समीि कुणािाि, प्रर्ांत ठाकूि, रकसन कथोिे, संजय सािकािे, 
अर्ोक पाटील चि.स.स. यांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

      “राज्यात सुरु असलेली रोजगार हमी योजना सांिूंणव देशात महाराष्ट्र राज्याने प्रथम स्वीकार 
केली असणे, आिंल्या राज्यात सदरहू योजना लोकागभमुख व गवकासागभमुख झाल्यानांतर अशीिं 
योजना नरेगाच्या माध्यमातून कें द्र शासनाने सवव देशभरात लागू केली असणे, सांबांगधत अगधगनयमािंा 
लाभ घेत देशातील गवगवध राज्याांनी या योजनेंतगवत मोठ्या प्रमाणात गवकास केला असल्यािें 
गनदशवनास येणे, महाराष्ट्र राज्यात मात्र ही योजना सांथ गतीने सुरु असल्यािें गनदशवनास येणे, शेतकरी 
व मजुराांच्या रोजगारािंा प्रश्न सोडगवणाऱया या योजनेस शासनािें काही उच्िं िंदस्थ अगधकारी, 
ग्रसामसेवक, ताांगत्रक अगधकारी याांच्याकडून आवश्यक ते सहकायव गमळत नसल्यािें गनदशवनास येणे, 
िंगरणामी अिेंके्षप्रमाणे या योजनेंतगवत कामे होत नसल्यािें गनदशवनास येणे, राज्याच्या महात्मा गाांधी 
रोजगार हमी योजनेस कें द्राकडून गनधी उिंलब्ध होत असूनही इतर राज्याांच्या तुलनेत तो खिंव होत 
नसल्यािें गनदशवनास येणे, सन १९९९ ते २०१० या कालावधीत राज्यात सुरु असलेल्या लॉटरीच्या 
माध्यमातून शासनास अिेंगक्षत महसूल गमळाला नसल्यािंी बाब गनदशवनास येणे, त्या कालावधीतील 
कर व इतर माध्यमातून हजारो कोटी रुिंयाांिें येणे आजही बाकी असल्यािें गनदशवनास येणे, गवद्यमान 
गवत्त व गनयोजन मांत्रयाांनी कागदगवरहीत प्रशासन िंालगवण्याच्या दृष्ट्टीने सुरु केलेली प्रगक्रया, गतीमान 
प्रशासनासाठी सदर प्रगक्रया अगधक प्रभावी करण्यािंी आवश्यकता, राज्याच्या डोंगरी भागातील 
गिंण्याच्या िंाण्यािंी टांिंाई, याबाबत शासनािंी भूगमका व करावयािंी उिंाययोजना ." 
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नऊ : अधग-तास चचग (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये) :- 
 

 

   (मंगळिाि, रिनांक २६ जलुै, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िाखरिण्यात आलेली तथारप, प्रलंरबत असलेली अधग-तास चचेची सचूना- क्रमांक १     
ि २) 
 

  (१) श्री. सभुाष पाटील, वि.स.स. 
 

      "कोकणातील सागिी पयशटनस्थळांचा रिकास किण्याबाबत" या गवषयावर श्री.  वैभव 
नाईक, गव.स.स.  याांिंा  ताराांगकत  प्रश्न  क्रमाांक ५६९७२ ला  गदनाांक १९ जुलै, २०१६  रोजी  
गदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास िंिंा उिंस्स्थत करतील. 

  (२) श्री. रुपेर् म्हाते्र, रि.स.स 

      "पालघि रजल्यातील मनोि-िाडा-रभिंडी या िस्त्याच्या चौपििीकिणाचे काम 
रनकृष्ट्ट िजगचे असल्याबाबत" या गवषयावर श्री. रूिेंश म्हाते्र, गव.स.स. याांिंा ताराांगकत प्रश्न 
क्रमाांक ६०३९९  ला  गदनाांक  २० जुलै, २०१६  रोजी  गदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास 
िंिंा उिंस्स्थत करतील. 
 

   (सोमिाि, रिनांक १ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या बलॅटद्वािे ठिरिण्यात आलेल्या अधग-तास 
चचेच्या सचूना क्रमांक ३ ि ४) 

 

  (३) डॉ. संजय िायमलुकि, रि.स.स 

      "बलुढाणा रजल्यात मरॅरकोत्ति रर्ष्ट्यितृ्ती तसेच रै्क्षरणक र्ुल्क िाटपात 
गैिव्यिहाि झाल्याबाबत" या गवषयावर डॉ.सांजय रायमुलकर व इतर गव.स.स. याांिंा ताराांगकत 
प्रश्न क्रमाांक ५४५२८ ला गदनाांक २७ जुलै, २०१६ रोजी  गदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-
तास िंिंा उिंस्स्थत करतील. 
 

  (४) श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडकि, रि.स.स 

      "महािाष्ट्र िाज्य रबयाणे महामंडळाने (महाबीज) रबयाणांच्या शकमतीमध्ये िाढ 
केल्याबाबत" या गवषयावर श्री.मुधकरराव िंव्हाण व इतर गव.स.स. याांिंा ताराांगकत प्रश्न क्रमाांक 
५६१५७  ला  गदनाांक  २२ जुलै, २०१६  रोजी  गदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास िंिंा 
उिंस्स्थत करतील. 

    
 

 

 

 

रिधान भिन, 
मुांबई, 
गदनाांक : १ ऑगस्ट, २०१६ 

डॉ. अनंत कळसे, 
प्रधान सगिंव, 

 महाराष्ट्र गवधानसभा. 
 


