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महािाष्ट्र रिधानपरिषद

रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिाि, रदनाांक १५ रिसेंबि, २०१६
(सकाळी १०.०० ते सकाळी ११.३० िाजेपयं त)
(क)

(ख)

ॲि. रनिां जन िािखिे , ॲड.राहुल नार्वेकर, सर्ववश्री.हे मंत टकले, कपिल िाटील,
सतेज ऊर्व बंटी िाटील, रि.प.स. याांची म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये
अल्पकालीन चचा "तापमळनाडू राज्याच्या धतीर्वर लोकसेर्वा आयोगाच्या िपरक्षेचे िुढील
र्वेळाित्रक ४-५ मपहन्यािूर्वी जापहर करणे, जेणेकरुन उमेदर्वारांना अभ्यासाची
तयारी करणे सोयीचे होऊन र्वेळेची बचत होर्वू शकेल, राज्य लोकसेर्वा
आयोगामार्वत घेण्यात येणाऱ्या िपरक्षांमध्ये उत्तीणव होणाऱ्या पर्वद्यार्थ्यांिैकी १०
टक्के पर्वद्यार्थी िदार्वर हजर होत नसल्याने ती िदे मं जूर र्व गरजेची असूनही परक्त
राहत असल्याने राज्य लोकसेर्वा आयोगाने िपरक्षांमधून उत्तीणव होणाऱ्या
पर्वद्यार्थ्यांची प्रपतक्षा यादी जापहर करणे, राज्यामध्ये तलाठी हे िद भरण्यासाठी
घेण्यात येणारी िपरक्षा पजल्हािातळीर्वर न घेता, तलाठी हे िद राज्य लोकसेर्वा
आयोगामार्वत (MPSC) स्िधा िपरक्षेद्वारे घेण्यात येणे, मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी
पदलेल्या आश्र्वासनानुसार महाराष्ट्र लोकसेर्वा आयोगासाठी मुंबई पर्वद्यािीठ
कपलना, सांताक्रुझ िपरसर येर्थे अर्थर्वा र्वांद्रा-कुला कॉम्प्लेक्स िपरसरात स्र्वतंत्र
इमारत अर्थर्वा ियायी शासकीय जागा उिलब्ध करुन दे ण्यात येणे, लोकसेर्वा
आयोगामार्वत झालेल्या स्िधा िपरक्षेत उत्तीणव होर्वून पनर्वड झालेल्या उमेदर्वारांची ३
अंकी असणारी संख्या गेल्या २ र्वर्षािासून आता केर्वळ २ अंकी स्र्वरुिात झाली
असल्याचे तसेच उत्तीणव होर्वुनही २-२ र्वर्षे पनर्वड न झाल्याचेदेखील माहे ऑक्टोबर,
२०१६ मध्ये पनदशवनास येणे, महाराष्ट्र लोकसेर्वा आयोगामार्वत शासकीय
तंत्रपनकेतन अपधव्याख्याता (इंग्रजी) या िदासाठी माहे जुलै २००४ मध्ये अंपतम
पनकालामध्ये उत्तीणव झालेल्या ८७ उमे दर्वारांिैकी ६५ उमेदर्वारांना अद्यािी
शासनसेर्वेत पनयुक्ती करण्यात न येणे, िपरणामी उत्तीणव उमे दर्वारांर्वर अन्याय होणे,
त्यार्वर शासनाची प्रपतपक्रया आपण उिाययोजना."
िॉ.नीलम गोऱ्हे , श्रीमती स्स्मता र्वाघ, श्रीमती हुस्नबानू खपलर्े, रि.प.स. याांची
म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा "राज्यातील िोलीस आयुक्तालय असलेल्या मुंबई, िुणे, नागिूर, अमरार्वती,
औरं गाबाद, नापशक, नर्वी मुंबई, ठाणे , सोलािूर तसेच राज्यातील इतर ग्रामीण
भागातील गुन्हे गारीत र्वाढ होत असणे, या शहरी र्व ग्रामीण भागात नुकसान
राज्याच्या गुन्हे अन्र्वेर्षण पर्वभागाने प्रकापशत केलेल्या अहर्वालात बलात्कार,
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पर्वनयभंग, सायबर गुन्हे , खून, अत्याचार र्व हुंडाबळीच्या गुन्हात र्वाढ झाल्याचे
पनष्ट्िन्न होणे, राज्यात पिपडत मपहलांना न्याय हक्काची लढाई लढताना संरक्षण
नसल्यामुळे survivor protection program राबपर्वण्यात येण्याबाबत,
मपहलांर्वरील अत्याचाराच्या गुन्यात १६.५७ टक्क्याने र्वाढ झालेली असणे याचे
उदाहरण म्पहणजे "पदनांक २ पडसेंबर, २०१६ रोजी नागिूर मध्ये मनकािूर िोलीस
ठाण्यात FIR २००/१६ नुसार एका मपहलेर्वर आरोिी पसध्दार्थव आर्वळे यांनी चाकूने
चौकात र्वार केले असणे , िरं तु यात कलमाचा र्वािर व्यर्वस्स्र्थत न झाल्यामुळे
आरोिीस जामीन पमळण्याची दाट शक्यता असणे , सन २०१४ च्या तुलनेत २०१५
मध्ये मपहला अत्याचारात र्वाढ होणे , अमरार्वती, नागिूर, यर्वतमाळ, औरं गाबाद र्व
इतर पठकाणी सरासरी ८०:१०० एर्वढ्याप्रमाणात र्वाढ झाल्याचे समोर येणे, मौजे
िाळा, ता.खामगार्व पज.बुलढाणा येर्थील आश्रमशाळे तील अल्िर्वयीन मुलींर्वर
बलात्कार झाल्याचे नुकतेच पनष्ट्िन्न झालेले असणे, पदनांक २६ नोव्हें बर, २०१६
रोजी पििरी िोलीस स्टे शन हद्दीत एका ६ र्वर्षाच्या मुलीर्वर ४ अल्िर्वयीन मुलांनी
बलात्कार केल्याची घटना उघडकीस येणे यात कलम ३६५ र्व िॉस्को कलमा
अंतगवत गुन्हा नोंद असून सुध्दा अशा केसेसमध्ये आरोिींना जामीन पमळण्याची
शक्यता असणे, या अशा बलात्काराच्या, चोरी, अत्याचाराच्या गुन्यात महाराष्ट्रात
बालगुन्हे गारीच्या प्रमाणात मोठी र्वाढ झाल्याचे पदनांक ०५ पडसेंबर, २०१६ रोजीच्या
दै पनकात प्रपसध्द होणे, न्याय व्यर्वस्र्था मजबुती करण्याबाबत उिाययोजना
करण्यासाठी पिडीत मपहलेला पनकाल लागेियंत कोटाकडू न संरक्षण दे ण्यात यार्वे,
पदल्ली राज्यातील कोटात बलात्कार र्व अत्याचार पिडीत मपहलांना साक्ष दे ण्यासाठी
स्र्वतंत्र कक्ष असणे, या धतीर्वर महाराष्ट्रात ही अशा कक्षाची व्यर्वस्र्था करण्यासाठी
िार्वले उचलणे, िॉस्को कोटात तसेच कौटुं पबक न्यायालयातील पिडीत र्व त्यांची
छोटी मुले यांचेकरीता स्र्वच्छता र्व पर्वश्रामरुम साठी महािापलका र्व नगरिापलकेच्या
जेंडर बजेट अंतगवत तरतूद करण्यात यार्वी, मुलींर्वर र्वाढत्या बलात्कारातील
घटनेमध्ये कोटाने डॉक्टर र्व िोलीस यांना त्या पिडीतेची तिासणी ही मे पडकल
प्रोटोकॉल प्रमाणे करण्यासाठी सक्त सूचना दे ण्यासाठी कारर्वाई करणे, यात
शासनाने पर्वशेर्ष लक्ष दे ण्याची आर्वश्यकता असतानाही शासनाचे याकडे होत
असलेले अक्षम्पय दुलवक्ष, याबाबत शासनापर्वरुध्द तीव्र असंतोर्ष, यार्वर शासनाने
तातडीने करार्वयाची कायवर्वाही र्व उिाययोजना पर्वचारात घेण्यात यार्वी."
सिवश्री.अमिससह पांरित, जयर्वंतरार्व जाधर्व, सपतश चव्हाण, सुपनल तटकरे ,
धनंजय मुंडे, रि.प.स. याांची म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा "राज्यात पर्वशेर्षत: मराठर्वाडा आपण पर्वदभात भीर्षण दुष्ट्काळानंतर माहे
स्टें बर, २०१६ च्या सुमारास झालेल्या अपतर्वृष्ट्टीमुळे मराठर्वाड्यातील १९ लाख
५८ हजार ६९३ हे क्टर क्षेत्रार्वरील खरीि पिकांचे मोठ्या प्रमाणार्वर नुकसान होणे,
नुकसानग्रस्त २१ लाख १० हजार शेतकऱ्यांना नुकसान भरिाई पमळार्वी म्पहणुन
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पर्वभागीय आयुक्तांनी शासनाला प्रस्तार्व सादर करुनही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना
अद्याि कोणतीही मदत न पमळणे, अपतर्वृष्ट्टीमुळे हजारो तलार्व, बंधारे र्ुटल्यामुळे
अनेक पठकाणी शेत जमीन खरडू न र्वाहुन गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यार्वधी
रुियांचे आर्थर्थक नुकसान होणे, र्ुटलेले तलार्व, बंधारे दुरुस्त करण्यासाठी आपण
बापधत शेतकऱ्यांना मदत दे ण्यासाठी शासनाकडू न कोणतीही ठोस कायवर्वाही न
होणे, खरीि २०१५ मधील कािुस र्व सोयाबीन पिकाच्या नुकसानी बाबतची
शासनाने अद्याि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणतीही आर्थर्थक मदत न करणे,
र्ळबागधारक शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्र्वासन दे र्वुनही त्यांना अद्याि कोणतीही
मदत न पमळणे, औरं गाबाद येर्थे झालेल्या मंत्रीमं डळ बैठकीनंतर मोठ्या िॅकेजची
घोर्षणा होर्वुनही अद्याि याबाबत कोणतीही अंमलबजार्वणी शासनाकडू न करण्यात
न येणे, सततच्या दुष्ट्काळग्रस्त भागात शाश्र्वत शेती आपण पसचन सुपर्वधा उिलब्ध
करणेबाबत शासनाचे उदापसन धोरण असणे, कोरडर्वाहु शेती करणारा
मराठर्वाड्यातील शेतकरी शासकीय धोरणामुळे अडचणीत सािडणे, शेतकऱ्यांना
पदलासा दे ण्यासाठी शासनाला आलेले अियश, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये िसरलेली
शासन पर्वरोधी तीव्र संतािाची लाट, याबाबत शासनाने तातडीने करार्वयाची
कायवर्वाही, उिाययोजना र्व प्रपतपक्रया पर्वचारात घेण्यात यार्वी."
सिवश्री. करपल पाटील, हे मंत टकले, सतेज ऊर्व बंटी िाटील, दत्तात्रय सार्वंत,
ॲड.पनरं जन डार्वखरे , रि.प.स. याांची म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन
चचा "र्ुले, शाहू, आंबेडकर, साने गुरुजी आपण गांधी र्व यशर्वंतरार्व चव्हाण
यांच्या पर्वचाराने कमव र्वीर भाऊरार्व िाटील, िंजाबरार्व दे शमुख, डॉ.बािूजी साळुं खे
आपण खेड्यािाड्यातील िुरोगामी पर्वचारांच्या कायवकत्यांनी सुरू केलेल्या पशक्षण
संस्र्था आपण गरीबांच्या रात्रशाळा मोडू न काढण्यासाठी शासनाने आखलेली
योजना, शोर्षण, ताण, अिमान आपण पर्वनार्वेतन यामुळे पशक्षकांच्या र्वाढत्या
आत्महत्या तर गणर्वेश आपण िुस्तके नाहीत म्पहणून पर्वद्यार्थ्याची आत्महत्या,
पशक्षक र्व कमव चाऱ्यांचे नाकारलेले िेन्शन यामुळे पशक्षणक्षेत्रात पनमाण झालेली
कमालीची अस्र्वस्र्थता, मुंबई हायकोटाच्या आदेशाने २ मे , २०१२ नंतर पनयुक्त
करण्यात आलेल्या पशक्षकांना नाकारण्यात आलेल्या मान्यता, ्लॅनमधील
पशक्षकांच्या िगारासाठी न झालेली तरतूद, अनुकंिा पशक्षक/पशक्षकेतरांच्या प्रलंपबत
मान्यता, पलव्ह व्हे केन्सीर्वरील परक्त असलेल्या जागा, २८ ऑगस्टच्या शासन
पनणव याने बदलेली संच मान्यता, भार्षा पशक्षकाची त्यात करण्यात आलेली िरर्वड,
कमी करण्यात आलेली पशक्षक संख्या, कला, क्रीडा, संगीत पशक्षकांच्या नेमणूका
पर्वना मानधन पकर्वा नाममात्र मानधनार्वर करणारा ७ ऑक्टोबरचा शासन पनणवय,
माध्यपमक स्तरार्वर भार्षा पर्वर्षयांना पदलेला व्यर्वसाय पशक्षणाचा ियाय,
मागासर्वगीय आपण पर्वकलांग मुलांच्या सर्वलती काढू न घेण्याची पशर्ारस, ९र्वी,
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१०र्वीसाठी दुरस्र्थ पशक्षणाचा ियाय दे ण्याचा प्रयत्न, िाचर्वीियंत पर्वद्यार्थ्यांना इंग्रजी
पशक्षणािासून कॉलेजांना दे ण्यात आलेला नकार, सत्ताधारी िक्षांशी संबंपधत पशक्षण
संस्र्थांना मूल्यांकनापशर्वाय दे ण्यात आलेली मान्यता आपण अनुदान, गरीब,
मागासर्वगीय, अल्िसंख्याक आपण बहुजन र्वगाच्या मुलांमुलींचे माध्यपमक, उच्च
माध्यपमक पशक्षणातून उच्चाटन करण्याचा घातलेला घाट, पशक्षण पर्वभागात आपण
अभ्यासक्रमात र्वाढलेला शासनबाय हस्तक्षेि, खुद्द मुख्यमं त्रयांना शैक्षपणक
अहर्वालाचा मसुदा स्क्रॅि करार्वा लागणे, शासनाच्या पशक्षण व्यर्वस्र्थे र्वरुन जनतेचा
पर्वश्र्वास उडू न जाणे, यामुळे पनमाण झालेली अभूतिूर्वव पचतेची िपरस्स्र्थती, त्यार्वर
शासनाची प्रपतपक्रया आपण उिाययोजना."

(सकाळी ११.३० ते दुपािी १२.४५ िाजेपयं त)
(क) : लक्षिेधी सूचना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये ) (१)
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श्री. जगन्नाथ सिंदे , अॅड. राहुल नार्वेकर, श्री. सुपनल तटकरे , रि.प.स. िुढील
तातडीच्या र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"राज्यात पर्वशेर्षत: दपक्षण महाराष्ट्र र्व कोकणातील िाचही पजल्यांसह मुंबई
शहरात भटक्या आपण मोकाट कुत्रयांनी धुमाकूळ घातला असून, मॉपनंग र्वॉकसाठी
जाणा-या, शाळकरी पर्वद्यार्थी तसेच रात्री कामार्वरून येणा-या र्व रात्रिाळीसाठी
जाणा-या कामगारांना मोकाट कुत्रयांनी चार्वा घेण्याचे पदर्वसेंपदर्वस र्वाढीस लागलेले
प्रकार, कुत्रयांच्या चार्वण्यामुळे काही पनष्ट्िाि बालके, तसेच नागपरकांचा झालेला
मृत्यू, सदरहू मोकाट कुत्रयांच्या उिद्रर्वाबाबत संबंपधत यंत्रणे कडे तक्रारी करुनही
त्याबाबत यंत्रणांकडू न योग्य ती कायवर्वाही होत नसल्याने राज्यातील जनतेस नाहक
कुत्रयांच्या दहशतीला सामोरे जाण्याची आलेली िाळी, मोकाट कुत्रयांना आर्वर
घालण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने पर्वनापर्वलंब ठोस कालबध्द कायवक्रम आखून त्याची
युध्दिातळीर्वर अंमलबजार्वणी करण्याची आर्वश्यकता, याबाबत शासनाने
करार्वयाची कायवर्वाही र्व शासनाची प्रपतपक्रया."
श्री. अिंोक ऊर्व भाई जगताप, प्रा. जोगेन्द्र कर्वाडे , श्री. रामहरी रुिनर्वर,
रि.प.स. िुढील तातडीच्या र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष
र्वेधतील :"अमरार्वती पजल्यातील पतर्वसा मतदार संघातील भालसी, ता. भातकुली
येर्थील मूळची रपहर्वासी असलेल्या माधुरी सोळं के, िोलीस हे ड कााँन्स्टे बल, र्वरळी
िोलीस मुख्यालय येर्थे कतवव्यार्वर असताना अचानक बेिता झाल्या त्यानंतर पतच्या
बपहणीने िोपलस ठाण्यात पदनांक १५ ऑगस्ट, २०१६ रोजी र्वा त्यासुमारास बपहण
बेित्ता असल्याची तक्रार दे ण्याकरीता गेली असता संबंपधत ड्युटीर्वर असलेल्या
िोलीसांनी तक्रार घेण्यास नकार दे णे, त्यानंतर सायंकाळी ६.२० ला तक्रार दाखल
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करणे , त्यानंतर िोलीस तिासात त्यांचा मृतदेह ठाण्याअंतगवत समुद्राच्या खाडीत
आढळू न येणे, सदरील मृतदे हाच्या अर्वस्र्थे र्वरुन अपतशय पनदवयीिणे खून केल्याचे
स्िष्ट्ट होणे, पनदव यी आरोिीर्वर कठोर कारर्वाई व्हार्वी यासाठी स्र्थापनक
लोकप्रपतपनधींनी माहे , २२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पजल्हा िोलीस अपधक्षक, अमरार्वती
(ग्रामीण) तसेच िोलीस आयुक्त रे ल्र्वे, अमरार्वती (ग्रामीण) यांना लेखी पनर्वेदन पदले
असणे, तसेच सदरील हत्ये प्रकरणी सत्य शोधून काढण्यासाठी आपदर्वासी हक्क
िपरर्षद, आपदर्वासी िारधी संघटनेतर्े सी.आय.डी. चौकशीची मागणी केली असणे ,
िरं तू अद्यािियवत कोणतीच कायवर्वाही करण्यात न येणे, यामुळे येर्थील
जनसामान्यामध्ये िसरलेले तीव्र असंतोर्षाचे र्व पचडीचे र्वातार्वरण, िपरणामी िोलीस
यंत्रणे र्वरील पर्वश्र्वास उडणे , यामुळे कायदा र्व सुव्यर्वस्र्था पदर्वसेंपदर्वस ढासळत
जाऊन ती धोक्यात येणे, सबब शासनाने तातडीने संबंपधत आरोिीस िकडू न
त्याचेर्वर कडक कारर्वाई करण्याबाबत तसेच तक्रार पलहुन घेण्यास टाळाटाळ
करण्याऱ्या संबंपधत िोपलसांर्वर कारर्वाई करण्याची आर्वश्यकता, याबाबत
शासनाची प्रपतपक्रया."
श्री. प्रकािं गजरभये , रि.प.स. िुढील तातडीच्या र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"नागिूरात १४ र्वर्षािूर्वी पमहान प्रकल्ि सुरु करण्यात येऊन त्याचे
माकेटींग दे श-पर्वदे शात करण्यात येणे, या प्रकल्िामुळे राज्यातील बेरोजगारीचा मोठा
प्रश्न सुटणार असल्याने सर्वांचे लक्ष याकडे लागलेले असणे, पमहानमध्ये इन्र्ोपसस,
टीसीएस, सत्यम, बोईंग, हाल, शािुरजी िालोनजी, पर्वप्रो, डीएलएर्, अंबुजा
रीयल्टी, ताजसेट इंडस्रीज, मॅ क्सस्िेस अशा कंिन्यांनी आिल्या गरजेनुसार जमीनी
घेतल्या िण १० र्वर्षाियंत त्यांनी जमीनीचा कोणताही उियोग केलेला नसणे, र्क्त
१५ कंिन्यांनी काम सुरु केले असून, इंटरनॅशनल कोलॅबरे पटव्ह एअरोस्िेस
डे व्हलिमें ट च्या माध्यमातून नॅनोसॅटेलाईट पनर्थमती पमहानमध्ये सुरु करण्यास उत्सुक
असणे, त्यासाठी कंिनीने MIDC शी सामं जस्य करार करणे, ५० एकर जागेर्वर ३००
कोटी रुियांची गुंतर्वणूकीची त्यांची योजना असणे , मात्र आता हा प्रकल्ि बारगळला
जाणे , करारानंतर कंिनी र्व अपधकाऱ्यांशी कुठलाही ताळमे ळ न झाल्याने जर्वळिास
५०० चा रोजगार िुणविणे बारगळला असून, सनटे क परॲपलटी कंिनीने पमहानमध्ये
१०८ एकरसाठी MIDC शी करार केलेला असून, १५०० कोटी रुियांची गुंतर्वणूकही
कंिनी करणार होती िण १०८ एकर जागा घेण्यासाठी ह्त्याची सोय, MIDC
पनयमामध्ये ट््याट््याने जागा दे ण्याची कुठलीही तरतुद नसल्याने गुंतर्वणूक
जर्वळिास बारगळली असणे, यामुळे २००० रोजगार र्थं ड बस्त्यात जाणे, पमहानमध्ये
अमे परका, पिटन, ऑस्रेपलया, पसगािूर, चीन, इंडोनेपशया, बेलारुस, डे न्माकवचे
कौन्सील जनरल यांनी भेटी पदल्या असणे, अनेक दे शातील पशष्ट्टमं डळांनीही भेटी
पदल्या असून पमहानमध्ये गुंतर्वणूकीसंदभात कोणीही सकारात्मक भुपमका स्िष्ट्ट
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केली नसल्याने पमहान प्रकल्ि रसातळास गेला असणे, याप्रकरणी बेरोजगारांची क्रुर
चेष्ट्टा करण्यात येत असणे, याबाबत शासनाने केलेली र्वा करार्वयाची कायवर्वाही र्व
शासनाची प्रपतपक्रया."
सिवश्री. हे मांत टकले, पगरीशचंद्र व्यास, रि.प.स. िुढील तातडीच्या र्व सार्ववजपनक
महत्त्र्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये र्वा त्या सुमारास राज्यात मोठ्या प्रमाणात िोपलसांच्या
PSI या िदाच्या जागा परक्त असल्याची गंभीर बाब उघड होणे, राज्यात गुन्हे गारीचे
प्रमाण मोठ्या प्रमाणात र्वाढत असताना अनेकदा कायदा र्व सुव्यर्वस्र्थे चा प्रश्न
सांभाळताना अनेकदा महाराष्ट्र िोपलसांना अिुऱ्या मनुष्ट्यबळामुळे चोर्वीस तास
पकर्वा त्याहून ही जास्त र्वेळ काम करार्वे लागत असणे, िोपलस उिपनपरक्षक
पर्वभागीय मयापदत िपरक्षा, २००२ िात्र ठरलेल्या िरं तू पशर्ारस न झालेल्या
उमे दर्वारांना PSI या िदार्वर सामार्वून घेण्याबाबतचा महत्र्विुणव पनणवय मा. सर्वोच्च
न्यायालयाने दे णे, िरं तु अद्यािियंत गृह पर्वभागाकडू न या पनणव याची अंमलबजार्वणी
न होणे, अनेक उमे दर्वारांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पनकालाच्या अनुर्षंगाने
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे पदनांक १६ नोव्हें बर, २०१४ रोजी िोपलस
उिपनपरक्षक िदार्वर िदोन्नती दे ण्याबाबत अजव करणे, िरं तू सदर अजार्वर अद्यािियंत
कोणतीही कायवर्वाही न करणे, राज्यात र्वाढत असलेली गुन्हे गारी लक्षात घेता राज्य
शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेर्वून, सदर उमे दर्वारांना तातडीने PSI या
िदार्वर पनयुक्ती करण्याची आर्वश्यकता, याप्रकरणी शासनाने करार्वयाची कायवर्वाही
र्व शासनाची प्रपतपक्रया.”
सिवश्री. निें द्र पाटील, धनंजय मुंडे, सुपनल तटकरे , हे मंत टकले, पकरण िार्वसकर,
अपनल भोसले, जयर्वंतरार्व जाधर्व, अॅड. पनरं जन डार्वखरे , रि.प.स. िुढील
तातडीच्या र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"सातारा पजल्यातील कोयना जलाशयात र्वर्षानुर्वर्षे प्रकल्िग्रस्तांमार्वत
अखंडिणे सुरु असलेली जलर्वाहतूक अचानकिणे गृह पर्वभागाच्या आदे शामुळे
गेली पदड र्वर्षािासून बंद असणे , र्वन पर्वभागाने अडर्वणूक केल्यामुळे सदर पठकाणचे
सर्वव रस्ते अिूणव अर्वस्र्थेत असणे, अनेक गार्वांमध्ये रस्त्याने र्वाहतुक होत नसल्याने
या िपरसरात जलर्वाहतुकीपशर्वाय ियाय नसणे , तसेच शासकीय पर्वभागाची लााँच
सेर्वा दे खील अनेक र्वर्षव बंद केल्यामुळे अनेक लोकांच्या आजारिणात
जलर्वाहतुकीपर्वना और्षधोिचार पमळण्यास होणारा पर्वलंब, त्यामुळे आजारग्रस्तांचे
होत असलेले मृत्यू, िपरणामी, तसेच याच जलाशयामध्ये तािोळा, बामणोली या
पर्वभागामध्ये लााँचने जलर्वाहतूक सुरु असणे , मात्र केर्वळ िाटण तालुक्यातील लााँच
सेर्वा बंद केल्यामुळे ियवटक तसेच ियवटनार्वर अर्वलंबून असणारे सर्वव व्यर्वसाय बंद
झाल्यामुळे स्र्थापनकांर्वर तसेच कोयना प्रकल्िग्रस्तांर्वर उिासमारीची र्वेळ आल्यामुळे
स्र्थापनकांमध्ये िसरलेला असंतोर्ष, सदर जलर्वाहतूक िुर्ववर्वत ठे र्वून प्रकल्िग्रस्तांना
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तसेच स्र्थापनक ग्रामस्र्थांना पदलासा पमळणे करीता शासकीय स्तरार्वरुन करार्वयाची
उिाययोजना र्व शासनाची प्रपतपक्रया."
श्री. प्ररिण दिे कि, रि.प.स. िुढील तातडीच्या र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"मुंबईतील बोरीर्वली-दपहसर श्रीकृष्ट्ण नगर ते ओमकारे श्र्वर मं पदर भुयारी
रस्ता प्रस्तापर्वत असणे, बोरीर्वली (िूर्वव) येर्थील बोरकर कंिाऊंड-टाटा िॉर्वर हाऊस
ते िेरोल िंि स्कायर्वॉक प्रस्तापर्वत असणे , दपहसर केतकीिाडा ते आनंद नगर
स्कायर्वॉक प्रस्तापर्वत असणे, या प्रस्तार्वांबाबत मा.मुख्यमं त्री महोदयांनी त्र्वरीत
कायवर्वाहीचे पनदे श पदल्यानंतरही सदर प्रस्तार्व एमएमआरडीएकडे दीघवकाळ प्रलंपबत
असणे, दपहसर प्रर्वेशद्वारार्वर गुजरात मधून राज्यात येणारे अभ्यागत तसेच त्या
िपरसरातील औद्योपगक क्षेत्रातील मजूर यांच्याकपरता िुरेशा प्रसाधनगृहांची व्यर्वस्र्था
करण्याची आर्वश्यकता, श्रीकृष्ट्ण नगर ते नॅशनल िाकव येर्थे बंधारा बांधून र्व तेर्थे
बोरींगची सुपर्वधा उिलब्ध करुन नॅशनल िाकव मध्ये येणाऱ्या ियवटकांना आकर्थर्षत
करण्याची आर्वश्यकता, श्रीकृष्ट्ण नगर, अपभनर्व नगर, नॅन्सी कॉलनी, शांतीर्वन,
हनुमान टे कडी, सार्वरिाडा इ. िपरसरात पिण्याच्या िाण्याव्यपतपरक्त अन्य
कामांकपरता िाण्याची सुपर्वधा उिलब्ध करण्याची आर्वश्यकता, या सर्वव
प्रस्तार्वांकपरता शासनाने तातडीने पनधी उिलब्ध करण्याची आर्वश्यकता, याबाबत
शासनाने करार्वयाची कायवर्वाही र्व उिाययोजना."
अॅि. रनिां जन िािखिे , सर्ववश्री. पकरण िार्वसकर, नरें द्र िाटील, रि.प.स. िुढील
तातडीच्या र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"ठाणे पजल्यातील उल्हासनगर शहरातील श्री.अपनल भगर्वानदास
जयपसघानी र्व इतर गुन्हे गारी प्रर्वृत्तीच्या समाजकंटकांमार्वत प्रामापणक उद्योजकांना
अत्याचार र्व पर्वनयभंगासारख्या गुन्यांच्या धमक्या दे ऊन त्यांचे भूखंड
बेकायदे शीरपरत्या ताब्यात घेणे, त्यांचे मानपसक खच्चीकरण करणे , यासंदभातील
सन २०१६ च्या अर्थव संकल्िीय अपधर्वेशनामधील लक्षर्वेधी सूचनेर्वरील चचेला उत्तर
दे ताना, उच्च अपधकाऱ्यांमार्वतच्या चौकशीचे र्व कठोर कारर्वाईचे आश्र्वासन
दे ण्यात येणे, तर्थापि सदर आश्र्वासनानुसार अद्याि कायवर्वाही न झाल्यामुळे उक्त
गुंडांच्या टोययांचा उिद्रर्व र्व दहशत कायम असणे , त्यामुळे उल्हासनगर शहरातील
नागपरकांमध्ये र्व प्रामुख्याने बांधकाम व्यार्वसापयकांमध्ये नाराजीची, भीतीची भार्वना
र्वाढीस
लागणे,
िपरणामी
लोकप्रपतपनधींना
सभागृहामध्ये
पदलेल्या
आश्र्वासनासंदभात साशंकता पनमाण होणे , त्यामुळे साहपजकच समाजकंटकांचा
दहशतर्वाद र्वाढीस लागणे, या प्रकरणी शासनाने सदर समाजकंटकांपर्वरुध्द
अपतशीघ्रतेने कायवर्वाही करण्याची आर्वश्यकता र्व शासनाची प्रपतपक्रया."
सिवश्री. धनांजय मुांिे, जयर्वंतरार्व जाधर्व, रि.प.स. िुढील तातडीच्या र्व सार्ववजपनक
महत्त्र्वाच्या बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :-

असुधारित प्रत

(९)

"मौजे कोलशेत, पज.ठाणे , येर्थील सव्हे नं. ११४/४, ११५/२ या शेतजपमनीर्वर
संरपक्षत कुळ असणे , तसेच मौजे कोलशेत येर्थील सव्हे नं ९९(२) ही जमीन
औद्योपगक प्रयोजनासाठी कंिनीकरीता भूसंिादीत केलेली असताना सदर पठकाणी
रपहर्वासी प्रयोजनासाठी र्वािरात बदल अनुज्ञेय नसताना या सं दभातील मे . ओपरएंटल
इंडस्रीजच्या भूसंिादीत जमीनीचे हस्तांतरण र्व र्वािरात बदला संदभातील पर्वनंती
अनुज्ञेय नसल्यामुळे त्यांच्या पर्वनंतीची संपचका महसूल पर्वभागाने बंद केल्याचे
पर्वकासकांना मापहत असताना या सर्वव बाबी दुलवपक्षत करुन उिरोक्त ११४/४,
११५/२ र्व ९९ (२) या जमीनीर्वर एकपत्रतिणे पर्वकास िरर्वानगी ठाणे मनिा यांनी
पदली असणे , आपदर्वासी कुळांची बाब लक्षात आल्यानंतर कुळ कायद्यातील
तरतूदीनुसार अपधकार नसताना र्व अपिलाचा पर्वर्षय नसताना अिील क्र.८४/२०१५
अन्र्वये अिर पजल्हापधकारी ठाणे यांनी उच्च िदस्र्थांच्या दबार्वार्वरून संरपक्षत कुळाचे
नार्व बेकायदे शीरपरत्या कमी करणे , सव्हे नं. ९९ (२) औद्योपगक प्रयोजनासाठी
संिादीत केल्यानंतर कंिनीला पदलेल्या सनदीतील तरतूदीनुसार या जमीनीिैकी
अंशत: / िुणवत: सार्ववजपनक प्रयोजनासाठी लागणारी जमीन नाममात्र रकमे स मनिा
ठाणे यांनी घेणे शक्य असताना त्यांनी त्याबदल्यात टी डी आर दे णे, त्यामुळे
पर्वकासकास पकमान ६० कोटी रुियांचा र्ायदा होणे, सव्हे नं. ९९ (२) या संिादीत
जमीनी संदभात शासनाची कोणतीही िरर्वानगी नसताना सदर जमीनीचा ताबा
हस्तांतरीत होर्वुन प्रत्येक गृहप्रकल्िाचे काम सुरु होणे , सव्हे नं. ११४/४, ११५/२ या
जमीनीस आपदर्वासींचे हक्क असणे , असे असताना सव्हे नं. ९९ (२), ११४/४ र्व
११५/२ या जपमनीर्वर मनिा ने एकपत्रतिणे पर्वकास िरर्वानगी पदल्यामुळे र्व प्रत्यक्ष
गृह प्रकल्िाचे काम सुरू झाल्यामुळे पर्वकास िरर्वानगी त्र्वरीत रद्द करणे , भूसंिादीत
जमीनी संदभातील शतव भंग झाल्याने ती सरकार जमा करणे र्व आपदर्वासी कुळाच्या
पहताचे संरक्षण करणे तसेच सर्वव सामान्य गुंतर्वणुक दारांची र्सर्वणुक न होण्याच्या
दृष्ट्टीकोनातुन शासनाने करार्वयाची कारर्वाई र्व शासनाची भूपमका."
सिवश्री. िामहिी रुपनिि, अशोक ऊर्व भाई जगताि, रि.प.स. िुढील तातडीच्या
र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"सोलािूर पजल्हातील माळढोक अभयारण्यासाठी ३६६.७४ चौरस पक.मी
सीमा पनश्चीत करण्यात आली आपण माळढोक अभयारण्य जपमनीचा प्रश्न
अद्यािही सुटलेला नसल्याची बाब माहे नोव्हें बर,२०१६ च्या दरम्पयान पनदशवनास येणे,
र्वन पर्वभागाची राखीर्व असलेली १ हजार २१ हे क्टर जपमन अपधसूचीत केली असून
यात महसूल पर्वभागाच्या नोंदीनुसार ५०४ हे क्टर ३७ आर इतक्या राखीर्व र्वन
जपमनीचे पिटीश काळात म्पहणजेच सन १९१४ र्व १९४० मध्ये तर काही जपमनींचे
१९८० मध्ये नागपरकांना र्वाटि करण्यात आले असणे ,िरं तू महसूल र्व र्वन पर्वभागाने
खातरजमा न करता ही जपमन माळढोक अभयारण्यासाठी अपधसूपचत करण्याचा
प्रस्तार्व सादर केला असणे ,त्यामुळे र्वाटि केलेल्या ५०४ हे क्टर जपमनीला ियाय

असुधारित प्रत
म्पहणून इतर शेजारील गार्वातील जपमन उिलब्ध करून दे ण्यासाठी महसूल पर्वभागाने
शासकीय र्व गायरान जपमनीचा शोध सुरू करण्यात आला असल्याने अद्याि या
गार्वांच्या िुनर्ववसनासंदभात कोणतीच उिायोजना करण्यात न येणे, त्यामुळे ५०४
हे क्टर शेतकरी र्वपहर्वाटीचा र्व अभयारण्याचा गुंता सुरू नसल्याने याबाबत त्र्वरीत
चौकशी करून करार्वयाची कायवर्वाही र्व याबाबत शासनाची प्रपतपक्रया."
(१०) श्री. रिनायकिाि मेटे, रि.प.स. िुढील तातडीच्या र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या
बाबीकडे गृहरनमाण मांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"िुणे येर्थील मे.गोयलगंगा डे व्हलिसव प्रा.पल. सव्हे नं. ३५ ते ४० र्वडगार्व
(बु.) येर्थील गृहप्रकल्िामध्ये कायद्याचे उल्लंघन करुन बेकायदे शीर बाबी र्व
ियार्वरणाची हानी होणे , या गृहप्रकल्िामध्ये सांस्कृतीक सभागृह, आरक्षणात
र्ेरर्ार, र्वाढीर्व एर्.एस.आय. (F.S.I.) कर चुकर्वेगीरी डी.सी. (D.C.) पनयमांचे
उल्लंघन, एम आर ॲन्ड टी.िी. (M.R. & amp; T.P.) कायद्याचे उल्लंघन, मोर्ा
कायद्याचे उल्लंघन, ियार्वरण कायदा र्व प्रदुर्षण पनयंत्रण कायद्याचे उल्लंघन या सर्वव
तक्रारीबाबत मा.मुख्यमं त्री, मा.नगरपर्वकास राज्यमं त्री, मा.ियार्वरणमंत्री, आयुक्त िुणे
मनिा, सपचर्व ियार्वरण, शहर अपभयंता िुणे मनिा यांच्याकडे र्वेळोर्वेळी तक्रारी दे णे,
पदनांक ७ एपप्रल, २०१५ अर्थव संकल्िीय अपधर्वेशनात मा.नगरपर्वकास राज्यमं त्री यांनी
पदलेले उत्तर र्व सदर बांधकामाची प्रत्यक्ष स्स्र्थती यामध्ये तर्ार्वत असल्याकारणाने
मा.नगरपर्वकास राज्यमं त्रयांनी पदनांक २६ मे, २०१५ रोजी मं त्रालय येर्थे सुनार्वणी
घेर्वून संबंधीत भ्रष्ट्ट अपधकाऱ्यांर्वर कायवर्वाही करण्याचे आदे श देणे, सदरील आदे श
दे र्वूनही संबंपधत भ्रष्ट्ट अपधकाऱ्यांर्वर कोणतीही कारर्वाई न होणे , त्यामुळे
तक्रारदाराने मा.हरीत लर्वाद, िुणे यांच्याकडे तक्रार करणे , या तक्रारीची लर्वादांनी
संिूणव चौकशी करुन सदर प्रकल्िामध्ये ियार्वरणाचे मोठ्या प्रमाणात गंभीर स्र्वरुिाचे
नुकसान केल्याचे ताशेरे ओढल्याने सदरील पर्वकासकाला जबाबदार धरुन १०५
कोटी रु.दं ड ठोठार्वणे, सदरील प्रकल्िाला बेकायदे शीरिणे मदत करणाऱ्या
अपतपरक्त मुख्य सपचर्व, ियार्वरण पर्वभाग महाराष्ट्र राज्य र्व मनिा च्या दोर्षी
अपधकाऱ्यार्वर कारर्वाईचे आदे श दे ऊन ियार्वरण पर्वभागाला २ लाख रुिये र्व िुणे
मनिाला ६ लाख रुिये दं ड ठोठार्वणे , या सर्वव प्रकल्िात २६ प्रकारच्या बेकायदे शीर
बाबी असल्याचे तक्रारदाराने र्वेळोर्वेळी शासनाच्या पनदशवनास आणणे , िरं तू मनिाचे
अपधकारी यांचे अनुचीत िाठबळ पमळत असल्याने मे.गोयलगंगा िुणे या
पर्वकासकाने िुणे आपण पििरी पचचर्वड मनिा हद्दीतील अनेक बेकायदा प्रकल्ि उभे
करणे सुरुच ठे र्वलेले असणे , शासनाच्या र्वतीने या प्रकल्िार्वर कोणतीही कारर्वाई
होत नसल्याने मुळ तक्रारदाराने मा.हरीत लर्वाद यांच्याकडे तक्रारी दाखल करणे ,
याबाबत सदरील पर्वकासकाला र्व भ्रष्ट्ट अपधकाऱ्यांना शासनाचे र्व िुणे मनिाचे
पमळत असलेले िाठबळ शासनाबाबत लोकांमध्ये िसरलेला तीव्र असंतोर्ष र्व
शासनाची प्रपतपक्रया."

असुधारित प्रत
(११) सिवश्री. श्रीकाांत दे िंपाांिे, दत्तात्रय सार्वंत, कपिल िाटील, ॲड.पनरं जन डार्वखरे ,
रि.प.स. िुढील तातडीच्या र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या बाबीकडे िंालेय रिंक्षण
मांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"राज्यात पशक्षकांच्या र्वैद्यकीय खचाच्या प्रतीिुतीची हजारो पबलांची प्रकरणे
र्वारं र्वार मोठ्या कालार्वधीसाठी प्रलंपबत असणे, गरजर्वंतांना र्वैद्यकीय खचाची
प्रतीिुती तत्िरतेने होत नसल्याने सोसार्वा लागणारा त्रास, पठकपठकाणी संबंपधत
यंत्रणेकडू न अडर्वणूक करण्यात येत असल्याने त्यातून गैरप्रकारांना पमळणारे
उत्तेजन, अनेक पठकाणी र्वैद्यकीय खचाच्या प्रतीिुतीची पबले अर्वास्तर्व असल्याच्या
कारणाने र्वाद / तक्रारी उद्भर्वणे अशा प्रकरणांची संख्या मोठी असणे, सबब
महाराष्ट्र िोलीस कुटुं ब आरोग्य योजनेप्रमाणे राज्यातील प्रार्थपमक, माध्यपमक र्व
उच्चमाध्यपमक शाळा र्व महापर्वद्यालयीन पशक्षक, पशक्षकेतर र्व मुख्याध्यािक/
प्राचायव/ कमव चाऱ्यांना कॅशलेस काडाची योजना लागू नसणे, र्वेळेर्वर महागडे उिचार
िैशाअभार्वी उिलब्ध न होणे, त्यात कधी कधी पजर्वीत हानी होणे , त्यामुळे अशा
उिचारासाठी पशक्षक, पशक्षकेतरांना कजव काढार्वे लागणे, पशक्षक र्व पशक्षकेतर
कमव चारी यांना और्षधोिचार र्व शस्त्रक्रीया यासाठी राज्यातील अद्ययार्वत
इस्स्ितळांमध्ये कॅशलेस कौटुं पबक आरोग्य योजना लागू करण्याची आर्वश्यकता
असणे, याबाबत पशक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे , प्रमुख कायवर्वाह र्व
कायवर्वाह यांनी पशक्षकांसाठी सापर्वत्री र्ापतमा कॅशलेस कुटुं ब आरोग्य योजनेचा
प्रस्तार्व शासनास सादर करणे, याबाबत तत्कापलन पशक्षणमंत्री यांनी तर पर्वद्यमान
पशक्षणमं त्री यांनी तत्त्र्वत: मान्यता दे णे, मात्र शासनाने याबाबत अंमलबजार्वणीचा
पनणव य न घेतल्यामुळे पशक्षक र्व पशक्षकेतर कमव चारी यांना होणारी दगदग आपण त्रास
तसाच चालू राहणे, याबाबत शासनाने दखल घेऊन तातडीने करार्वयाची
उिाययोजना, केलेली कायवर्वाही र्व शासनाची प्रपतपक्रया."
(१२) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , रि.प.स. िुढील तातडीच्या र्व सार्ववजपनक महत्त्र्वाच्या
बाबीकडे मरहला ि बाल रिकास मांत्रयाांचे लक्ष र्वेधतील :"पदनांक ७ स्टें बर २०१६ रोजी येरर्वडा (पज.िुणे) येर्थील मपहला र्व
बालपर्वकास पर्वभागाच्या बालपनपरक्षण गृहामध्ये लैंपगक अत्याचार झाल्याची घटना
उघडकीस येणे, पजल्हा मपहला र्व बालकल्याण अपधकाऱ्यांना या प्रकरणाची मापहती
पिडीतांनी दे ऊनही कोणतीही कायवर्वाही न होणे, या िुर्वीदे खील अशाच प्रकारच्या
अनेक घटना सदर बालपनपरक्षक गृहामध्ये झाल्याच्या तक्रारी बालहक्क कायवकत्यांनी
संबंपधत अपधकाऱ्यांकडे तक्रारी करणे, सदर अत्याचाराबाबत िोपलसांत तक्रार
दे ऊनही िोपलसांनी तक्रारीकडे दूलवक्ष करणे, सदर गंभीर घटनेची तातडीने चौकशी
करुन संबंपधतापर्वरुध्द कडक कारर्वाई करण्याची आर्वश्यकता, त्याकडे शासनाचे
होत असलेले अक्षम्पय दूलवक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करार्वयाची कायवर्वाही र्व
याबाबत शासनाची प्रपतपक्रया र्व भूपमका."

असुधारित प्रत
(ख) : म.रि.प. रनयम १०१ - अ अन्िये रििंे ष उल्लेख - (असल्यास).

(दुपािी १.०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तिे (क) तािाांरकत प्रश्न.
(ख)

तािाांरकत प्रश्नाची अरधक मारहती सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे -

(१)

आरदिासी रिकास
मांत्री

(२)

पिंुसांिधव न,
दुग्धरिकास आरण
मत््यरिकास मांत्री

: (क)

"अरतरिक्त आयुक्त श्री.िििांटकि याांची
चौकिंी किण्याबाबत" या पर्वर्षयार्वरील
श्री. जगदीश गु्ता, माजी पर्व.ि.स. यांचा
तारांपकत प्रश्न क्रमांक १९३५८ ला पदनांक
२९ जुलै, २०११ रोजी अनुिूरक
प्रश्नोत्तराच्या
र्वेळी
पदलेल्या
आश्र्वासनानुसार
अपधक
मापहती
सभागृहाच्या िटलार्वर ठे र्वतील.
(ख) "िायगि
रजल्हयातील
आरदिासी
भागातील
रिद्यार्थ्यांना
िंै क्षरणक
प्रोत्साहन भत्ता रमळाला नसल्याबाबत"
या पर्वर्षयार्वरील ॲड. पनरं जन डार्वखरे ,
पर्व.ि.स. यांचा तारांपकत प्रश्न क्रमांक ९४०
ला पदनांक ११ पडसेंबर, २०१४ रोजी
अनुिूरक प्रश्नोत्तराच्या र्वेळी पदलेल्या
आश्र्वासनानुसार
अपधक
मापहती
सभागृहाच्या िटलार्वर ठे र्वतील.
(ग) "िाज्यात आरदिासी िंाळे त रिंकणाऱ्या
मुलींना सोयी सुरिधा पुिरिण्याबाबत"
या पर्वर्षयार्वरील श्रीमती पर्वद्या चव्हाण र्व
इतर पर्व.ि.स. यांचा तारांपकत प्रश्न क्रमांक
३९८७ ला पदनांक १० एपप्रल, २०१५ रोजी
अनुिूरक प्रश्नोत्तराच्या र्वेळी पदलेल्या
आश्र्वासनानुसार
अपधक
मापहती
सभागृहाच्या िटलार्वर ठे र्वतील.
: "मुांबईतील आिे िसाहतीत आरदिासी पाड्यात
रनमाण झालेली पाणीटां चाई" या पर्वर्षयार्वरील
श्री. पर्वजय ऊर्व भाई पगरकर, पर्व.ि.स. यांचा

असुधारित प्रत
तारांपकत प्रश्न क्रमांक ७३५२ ला पदनांक २२ जुलै,
२०१५ रोजी अनुिूरक प्रश्नोत्तराच्या र्वेळी पदलेल्या
आश्र्वासनानुसार अपधक मापहती सभागृहाच्या
िटलार्वर ठे र्वतील.
दोन

: कागदपत्रे सभागृहासमोि ठे िणे.
(१)

मुख्यमांत्री

(२)

उच्च ि तांत्र रिंक्षण
ि साां्कृ रतक कायव
मांत्री

(३)

अन्न ि औषध
प्रिंासन मांत्री

(४)

िैद्यकीय रिंक्षण
मांत्री

(५)

उद्योग मांत्री

(६)

पशुसंिर्ध न,
दुग्धरिकास ि
मत््यव्यिसाय मांत्री

: "महाराष्ट्र राज्य मापहती आयोगाचा पदनांक १
जानेर्वारी ते ३१ पडसेंबर, २०१५ या कालार्वधीतील
दहार्वा र्वार्थर्षक अहर्वाल" सभागृहासमोर ठे र्वतील.
: (क) "संत गाडगेबाबा अमरार्वती पर्वद्यािीठ यांचा
सन २०१४-२०१५ या र्वर्षाचा बत्तीसार्वा
र्वार्थर्षक अहर्वाल" सभागृहासमोर ठे र्वतील.
(ख) "महाराष्ट्र पचत्रिट, रं गभूमी आपण
सांस्कृपतक पर्वकास महामं डळ मयापदत
यांचा सन २०१५-२०१६ या र्वर्षाचा
एकोणचाळीसार्वा
र्वार्थर्षक
अहर्वाल"
सभागृहासमोर ठे र्वतील.
: "हार्पकन जीर्व-और्षध पनमाण महामं डळ मयापदत
यांचा सन २०१२-२०१३ र्व २०१३-२०१४ या र्वर्षांचा
अनुक्रमे एकोणचाळीसार्वा र्व चाळीसार्वा र्वार्थर्षक
अहर्वाल" सभागृहासमोर ठे र्वतील.
: "महाराष्ट्र आरोग्य पर्वज्ञान पर्वद्यािीठ, नापशक यांचा
सन २०१४-२०१५ या र्वर्षाचा सतरार्वा र्वार्थर्षक
अहर्वाल र्व लेखे" सभागृहासमोर ठे र्वतील.
: (क) "महाराष्ट्र औद्योपगक पर्वकास महामं डळ
यांचा सन २०१२-२०१३ र्व २०१३-२०१४ या
र्वर्षांचा अनुक्रमे एकार्वन्नार्वा र्व बार्वन्नार्वा
र्वार्थर्षक अहर्वाल" सभागृहासमोर ठे र्वतील.
(ख) "महाराष्ट्र राज्य खादी र्व ग्रामोद्योग मं डळ
यांचा सन २०१३-२०१४ या र्वर्षाचा र्वार्थर्षक
अहर्वाल" सभागृहासमोर ठे र्वतील.
: "िुण्यश्लोक अपहल्यादेर्वी महाराष्ट्र में ढी र्व शेळी
पर्वकास महामं डळ मयापदत, िुणे यांचा सन २०१३२०१४ या र्वर्षाचा िस्तीसार्वा र्वार्थर्षक अहर्वाल"
सभागृहासमोर ठे र्वतील.

असुधारित प्रत
तीन
चाि
पाच
सहा
सात

: "अनुसरू चत जाती कल्याण सरमतीचा "चौथा" ि "पाचिा" अहिाल सादि
किणे."
: "रोजगार हमी योजना सवमतीचा "वतसरा" अहिाल सादर करणे."
: "अनुसरू चत जमाती कल्याण सरमतीचा "चौथा" अहिाल सादि किणे."
: "रनयम सरमतीचा "दुसिा" अहिाल सादि किणे."
: सद्य – रनयम सरमती याांचा प्र्ताि.

आठ
नऊ
दहा

"पर्वधानिपरर्षद पनयम सपमतीच्या आज पदनांक १५ पडसेंबर, २०१६ रोजी
सभागृहास सादर करण्यात आलेल्या अहर्वालाच्या अनुर्षंगाने पनयम सपमतीच्या
अहर्वालातील पशर्ारशींमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना दे ण्यासंबंधातील पनयम २१९
(१) र्व २१९ (३) मधील दहा पदर्वसांच्या कालार्वधीबाबतची जी तरतूद आहे ती पनयम
२८९ अन्र्वये स्र्थपगत करण्यात येऊन सदरहू मुदत उक्त अहर्वालाच्या बाबतीत दोन
पदर्वसांची करण्यात यार्वी."
: "अिंासकीय रिधे यके ि ठिाि सरमतीचे प्ररतिृत्त सादि किणे."
: म.रि.प.रनयम ९३ अन्िये सूचनाांची रनिेदने – असल्यास.
: सन २०१६-२०१७ च्या पुििणी मागण्याांिि चचा (परहला ि िंे िटचा रदिस.)
खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिि चचा होईल.
१.

मुख्यमं त्री.

२.

महसूल, मदत र्व िुनर्ववसन कायव, सार्ववजपनक बांधकाम (सार्ववजपनक उिक्रम
र्वगळू न) मं त्री.
पर्वत्त र्व पनयोजन, र्वने मं त्री.

३.
४.
५.

शालेय पशक्षण, क्रीडा र्व युर्वक कल्याण, उच्च र्व तंत्र पशक्षण, मराठी भार्षा,
सांस्कृपतक कायव, अल्िसंख्याक पर्वकास र्व र्वक्र् मं त्री.
गृहपनमाण मं त्री.

६.

ग्रामपर्वकास, मपहला र्व बाल पर्वकास मं त्री.

७.

आपदर्वासी पर्वकास मं त्री.

८.
९.

अन्न र्व नागरी िुरर्वठा, ग्राहक सरं क्षण, अन्न र्व और्षध प्रशासन, संसदीय कायव
मं त्री.
र्वैद्यकीय पशक्षण, जलसंिदा र्व लाभक्षेत्र पर्वकास मं त्री.

१०.

िपरर्वहन, खारभूमी पर्वकास मं त्री.

११.

उद्योग, खपनकमव मं त्री.

१२.

कृर्षी, र्लोत्िादन मं त्री.

१३.

ियार्वरण मं त्री.

१४.

ऊजा, नर्वीन र्व नर्वीकरणीय ऊजा, राज्य उत्िादन शुल्क मं त्री.

असुधारित प्रत

अकिा

१५.

िाणीिुरर्वठा आपण स्र्वच्छता मं त्री.

१६.

सार्ववजपनक आरोग्य र्व कुटूं ब कल्याण मं त्री.

१७.

सामापजक न्याय र्व पर्वशेर्ष सहाय्य मं त्री.

१८.

जलसंधारण, राजपशष्ट्टाचार मं त्री.

१९.

रोजगार हमी योजना, ियवटन मं त्री.

२०.

सहकार, िणन र्व र्वस्त्रोद्योग मं त्री.

२१.

िशुसंर्वधव न, दुग्धपर्वकास र्व मत्स्यपर्वकास मं त्री.

२२.

कामगार, भूकंि िुनर्ववसन, कौशल्य पर्वकास, माजी सैपनकांचे कल्याण मंत्री.

: िंासकीय रिधे यक रिधानसभे ने सांमत केल्यास – रिधे यक रिचािात घे णे "सन २०१६ चे रि.स.रि क्रमाांक ५७ - महािाष्ट्र (तृतीय पुििणी)
रिरनयोजन रिधे यक, २०१६"
---------------------------------------------------------------------------

बािा

: सन २००९-२०१०, २०१०-२०११, २०११-२०१२ या िषांच्या अरतरिक्त खचाच्या
मागण्याांिि चचा.

- मध्यां ति तेिा

: िंासकीय रिधे यके (क)

रिधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - रिचाि, खां ििं: रिचाि ि सांमत
किणे.
(१)

"सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक ४७ - महािाष्ट्र खरनज
रिकास (रनर्ममती ि उपयोजन) रनधी (रनिसन) रिधे यक,
२०१६"
रिधे यक प्रिि सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत सिवश्री. धनांजय मुांिे,
शरद रणवपसे, रि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१६ चे पर्व.स.पर्व. क्रमांक ४७ - महाराष्ट्र खपनज
पर्वकास (पनर्थमती र्व उियोजन) पनधी (पनरसन) पर्वधे यक, २०१६
खालील सदस्यांच्या प्रर्वर सपमतीकडे त्यार्वरील प्रपतर्वृत्त दोन
मरहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन पर्वचारार्थव
िाठपर्वण्यात यार्वे."
(१) उद्योग मं त्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, पर्वरोधी िक्ष
नेता तर्था पर्व.ि.स.
(३) श्री.शरद रणपिसे, पर्व.ि.स. (४) श्री.चंद्रकांत रघुर्वंशी, पर्व.ि.स.
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(५) श्रीमती हुस्नबानू खपलर्े,
पर्व.ि.स.
(७) श्री.अमरपसह िंपडत,
पर्व.ि.स.
(९) श्री.जयंत िाटील, पर्व.ि.स.

(६) ॲड.पनरं जन डार्वखरे , पर्व.ि.स.
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , पर्व.ि.स.

(१०) श्री.पर्वजय ऊर्व भाई पगरकर,
पर्व.ि.स.
--------------------------------------------------------------------------(२)

"सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक ४८ - महािाष्ट्र जमीन महसूल
सांरहता (पाचिी सुधािणा) रिधे यक, २०१६"
रिधे यक प्रिि सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत सिवश्री. धनांजय मुांिे,
शरद रणवपसे, रि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१६ चे पर्व.स.पर्व. क्रमांक ४८ - महाराष्ट्र जमीन
महसूल संपहता (िाचर्वी सुधारणा) पर्वधे यक, २०१६ खालील
सदस्यांच्या प्रर्वर सपमतीकडे त्यार्वरील प्रपतर्वृत्त दोन मरहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पर्वचारार्थव िाठपर्वण्यात यार्वे."
(१) महसूल मंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, पर्वरोधी िक्ष
नेता तर्था पर्व.ि.स.
(३) श्री.शरद रणपिसे, पर्व.ि.स. (४) ॲड.राहुल नार्वेकर, पर्व.ि.स.
(५) श्री.संजय दत्त, पर्व.ि.स.

(६) श्रीमती पर्वद्या चव्हाण, पर्व.ि.स.

(७) श्री.जयंत िाटील, पर्व.ि.स.

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , पर्व.ि.स.

(९) श्री.अशोक ऊर्व भाई
(१०) श्री.पर्वजय ऊर्व भाई पगरकर,
जगताि, पर्व.ि.स.
पर्व.ि.स.
--------------------------------------------------------------------------(ख)

रिधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे – विर्े यक विचारात घे णे "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक ५० – महािाष्ट्र आधाि (रित्तीय
ि इतर अर्धसहाय्य, लाभ आवण सेिा याांचे लवययत रितिण)
रिधे यक, २०१६"
---------------------------------------------------------------------------

(ग)

रिधानसभे ने सुधािणाांसह दुसऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - रिचाि, खां ििं:
रिचाि ि सांमत किणे.
(१) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक २६ - महािाष्ट्र महानगिपारलका
आरण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगिपांचायती ि औद्योरगक नगिी
(सुधािणा) रिधे यक, २०१६"
(२) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक २७ - महािाष्ट्र महानगिपारलका
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(सुधािणा) रिधे यक, २०१६"
(३) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक ३२ - महािाष्ट्र महानगि प्रदे िं
रिकास प्रारधकिण रिधे यक, २०१६"
(४) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक २५ - महािाष्ट्र जलसांपत्ती
रनयमन प्रारधकिण (सुधािणा) रिधे यक, २०१६"
(५) "सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक २८ - मुांबई महानगिपारलका
(सुधािणा) रिधे यक, २०१६"
(६)
"सन २०१६ चे रि.स.रि. क्रमाांक २४ - महािाष्ट्र कृ रष उत्पन्न
पणन (रिकास ि रिरनयमन)(सुधािणा) रिधे यक, २०१६"
--------------------------------------------------------------------------(घ)

रिधानसभे ने सांमत केल्यास - रिचाि, खां ििं: रिचाि ि सांमत किणे.
"सन २०१६ चे रि.स.रि.क्रमाांक ५४ – महािाष्ट्र रिनाअनुदारनत
खाजगी व्यािसारयक िंै क्षरणक सां्था (प्रिेिं ि िंुल्क याांचे
रिरनयमन)(सुधािणा) रिधे यक, २०१६"
---------------------------------------------------------------------------

चौदा

: (बुधिाि, रदनाांक १४ विसेंबर, २०१६ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दिंव रिण्यात आलेल्या म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्र्ताि) – (अनुक्रमाांक (क)
ि (ख)) (क) सिवश्री.धनांजय मुांिे, शरद रणपिसे, सुपनल तटकरे , नारायण राणे, जयंत
िाटील, हे मंत टकले, संजय दत्त, अमरपसह िंपडत, अशोक ऊर्व भाई जगताि,
कपिल िाटील, सपतश चव्हाण, अपनल भोसले, ॲड.जनादव न चांदरु कर,
ॲड.पनरं जन डार्वखरे , आर्थक.अनंत गाडगीळ, सर्ववश्री. नरें द्र िाटील, रामहरी
रुिनर्वर, ख्र्वाजा बेग, जयर्वंतरार्व जाधर्व, श्रीमती हुस्नबानु खपलर्े, श्री.जगन्नार्थ
पशदे , प्रा.जोगेंद्र कर्वाडे , सर्ववश्री.प्रकाश गजपभये, रामरार्व र्वडकुते,
अब्दुल्लाखान दुराणी, आनंद ठाकुर ॲड.राहुल नार्वेकर, श्री.जयदेर्व
गायकर्वाड, श्रीमती पर्वद्या चव्हाण, सर्ववश्री. रामहरी रुिनर्वर, अमरनार्थ
राजूरकर, मोहनरार्व कदम, अमपरशभाई िटे ल, चंद्रकांत रघुर्वंशी, सुभार्ष
झाबंड, हपरपसग राठोड, आनंदरार्व िाटील, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम
२६० अन्िये प्र्ताि – (चचा पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे उत्ति) "राज्यात प्रामुख्याने बहुसंख्येने आपण शेतीर्वर अर्वलंबून असलेल्या मराठा
समाजाची शैक्षपणक र्व आर्थर्थक स्स्र्थती कमालीची खालार्वलेली असणे,
राज्यात सातत्याने िडत असलेल्या दुष्ट्काळामुळे प्रामुख्याने शेतीर्वर अर्वलंबून
असलेला हा समाज स्स्र्थत्यंतराच्या प्रपक्रयेतून जात असणे, समाजातील
युर्वकांना उच्च पशक्षण तसेच नोकरीची संधी उिलब्ध न होणे, आरक्षण
नसल्यामुळे अनेक पर्वद्यार्थ्यांना शैक्षपणक संधी गमापर्वण्याची र्वेळ येणे, त्यामुळे
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(ख)

त्यांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाने गंभीर स्र्वरुि धारण केलेले असणे, यामुळे मराठा
समाजाच्या युर्वकांमध्ये नैराश्य र्व संतािाची भार्वना पनमाण होणे, या
िाश्र्ववभूमीर्वर राज्याच्या पजल्यापजल्यात मराठा समाजाचे आरक्षणासह पर्वपर्वध
मागण्यांसाठी अपतशय पशस्तबध्द िध्दतीने लाखोंच्या संख्येने मूक मोचे पनघत
असणे, मोचात युर्वक, युर्वती, मपहला र्व ज्येष्ट्ठ नागपरकांची संख्या लक्षणीय
असणे, मोचाच्या प्रपतपनधींकडू न पजल्हापधकाऱ्यांमार्वत शासनाकडे मागण्यांचे
स्र्वयंस्िष्ट्ट पनर्वेदन सादर होऊन त्यार्वर शासनाकडू न तातडीची कायवर्वाही न
होणे, राज्यातील सर्वात मोठा समाज घटक स्र्वत:च्या न्यायहक्कासाठी
शांततेच्या मागाने आंदोलने करीत असताना सरकारकडू न त्याची कोणतीही
दखल घेण्यात न येणे, त्याचबरोबर मुस्स्लम, धनगर, पलगायत समाजाने
आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन छे डणे, त्यामुळे या सर्वव
समाजात पनमाण झालेला तीव्र असंतोर्ष, राज्यातील मराठा र्व मुस्स्लम
समाजाला यािूर्वीच्या आघाडी शासनाने लागू केलेले आरक्षण िुर्ववर्वत लागू
करण्यासाठी करार्वयाच्या उिाययोजनेकडे शासनाने केलेले अक्षम्पय दुलवक्ष र्व
हलगजीिणा, मराठा, मुस्स्लम र्व धनगर समाजाला शैक्षपणक आरक्षणासह
त्यांच्या इतर मागण्यांबाबतही पनणवय घेण्यासाठी करार्वयाची कायवर्वाही."
श्री.प्ररिण दिे कि, डॉ.नीलम गोऱ्हे , पर्वनायक मे टे, श्रीमती स्स्मता र्वाघ,
सर्ववश्री.गोिीपकसन बाजोपरया, सुपजतपसह ठाकूर, रपर्वद्र र्ाटक, प्रा.अपनल
सोले, सर्ववश्री.पगरीश व्यास, प्रशांत िपरचारक, डॉ.अिूर्वव पहरे , रि.प.स. याांचा
म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्र्ताि – (चचा पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे उत्ति)
"महाराष्ट्रामध्ये बहुसंख्येने असणाऱ्या मराठा समाजाची अनेक
र्वर्षािासून आरक्षणाची मागणी असणे, िरं तु या मागणीकडे सातत्याने दुलवक्ष
होणे, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दे ण्याच्या पनणव याला उच्च
न्यायालयात स्र्थपगती पमळणे, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू
भक्कमिणे मांडण्यासाठी िुरार्वे र्व सांस्ख्यकी मापहती गोळा करण्यासाठी मराठा
आरक्षण सपमती गठीत करणे, महाराष्ट्रभर पजल्या-पजल्यात मराठा समाजाचे
प्रचंड शांततािूणव, पशस्तबध्द, मूक क्रांती मोचे पनघणे, प्रस्र्थापित मराठा
नेतृत्र्वाकडू न झालेल्या अन्यायापर्वरोधातील आिल्या भार्वना या मोच्यातून
व्यक्त होणे, राज्य शासनाने आर्थर्थकदृष्ट्ट्या मागास र्वगाची उत्िन्न मयादा ६
लाखाियंत र्वाढपर्वली असणे, तसेच सर्वव आर्थर्थक दुबवल घटकांसाठी छत्रिती
शाहू महाराज पशक्षण शुल्क प्रपतिूती योजना र्व डॉ.िंजाबरार्व दे शमुख र्वसतीगृह
पनर्वाह भत्ता योजना सुरू करणे, यापशर्वाय अण्णासाहे ब िाटील महामं डळाच्या
माध्यमातून स्र्वयंरोजगाराच्या संधी पनमाण करणे, कोिडी प्रकरणातील
अत्याचार लक्षात घेता सदर प्रकरण जलदगतीने न्यायालयात चालर्वून पिडीत
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मपहलेला न्याय दे ण्याचा प्रयत्न करणे, मराठा समाजाच्या भार्वना लक्षात घेऊन
शासनाने सुरू केलेल्या योजना र्व त्यार्वरील जनतेची असणारी प्रपतपक्रया
पर्वचारात घेण्यात यार्वी."
(ग) सिवश्री. सतेज ऊर्व बां टी पाटील, धनजंय मुंडे, ॲड. रामहरी रुिनर्वर, सर्ववश्री.
सुनील तटकरे , सपतश चव्हाण, श्रीमती हुस्नबानू खपलर्े, सर्ववश्री. जयंत िाटील,
आनंदरार्व िाटील, हे मंत टकले, चंद्रकांत रघुर्वंशी, अमरपसह िंपडत, प्रा. जोगेन्द्र
कर्वाडे , सर्ववश्री. कपिल िाटील, हपरपसग राठोड, सपतश चव्हाण, सुभार्ष झांबड,
अपनल भोसले, अब्दुल्लाखान दुराणी, ख्र्वाजा बेग, प्रकाश गजपभये, जयर्वंतरार्व
जाधर्व, ॲड. पनरं जन डार्वखरे , सर्ववश्री. रामरार्व र्वडकुते, नरें द्र िाटील, ॲड.
राहुल नार्वेकर, श्रीमती पर्वद्या चव्हाण, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २६०
अन्िये प्र्ताि "राज्यातील िस्श्चम महाराष्ट्र, पर्वदभव, मराठर्वाडा, कोकण र्व खान्दे श या
पर्वभागात केळकर सपमतीने सुचपर्वलेल्या पशर्ारशीनुसार मागील दोन
र्वर्षािासून पनधीअभार्वी पर्वकासाची कामे करण्यात आलेली नसल्याने पनमाण
झालेला प्रादे पशक असमतोल, पर्वकासाच्या कामांना बसलेली खीळ, केंद्र
शासनाच्या नोट बंदीच्या पनणव यामुळे राज्यात मोठ्याप्रमाणात र्वाढलेली महागाई,
त्यातच राज्य शासनाच्या अनेक मं त्रयांर्वर झालेले भ्रष्ट्टाचाराचे आरोि, त्यामुळे
शासकीय कामात र्व धोरणात्मक पनणवयात होत असलेली पदरं गाई, शासनाने
घेतलेल्या अन्यायी र्वीज दरर्वाढीच्या पनणवयामुळे मोठयाप्रमाणात उद्योग
अडचणीत येऊन औद्योपगक क्षेत्रात होत असलेली िीछे हाट, त्यामुळे र्वाढलेले
बेकारीचे प्रमाण, तसेच कृर्षी िंिाच्या र्वीज जोडणीचे अनेक प्रस्तार्व प्रलंपबत
असल्याने िाण्याची उिलब्धता असतानाही शेतकऱ्यांना शेतीसाठी िाणी न
पमळणे, राज्यात अपतर्वृष्ट्टीमुळे खरीि पिकांचे मोठयाप्रमाणात नुकसान होऊनही
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याि कोणतीही मदत न पमळणे, सन २०१५ मध्ये
खरीि पिकांच्या झालेल्या नुकसानामुळे कािूस र्व सोयाबीन पिकांच्या
नुकसानीबाबतही शासनाने अद्याि शेतकऱ्यांना आर्थर्थक मदत न करणे,
औरं गाबाद येर्थे झालेल्या मं त्रीमं डळ बैठकीनंतर मोठ्या िॅकेजची घोर्षणा
होऊनही अद्याि यार्वर कोणतीही अंमलबजार्वणी शासनाकडू न करण्यात न येणे,
उच्च न्यायालयाचे खंडिीठ िस्श्चम महाराष्ट्रात अद्यािही स्र्थािन करण्यात न
आल्याने न्यायालयीन कामांसाठी जनतेला होणारा मन:स्ताि, िस्श्चम
महाराष्ट्रातील टें भू, ताकारी र्व म्पहै साळ इत्यादीसह राज्यातील अनेक जलपसचन
प्रकल्ि पनधीअभार्वी बंद िडणे , मागील दोन र्वर्षात शासनाने घेतलेल्या चुकीच्या
पनणव यामुळे र्व पनस्ष्ट्क्रय प्रशासनामुळे राज्य पर्वपर्वध क्षेत्रामध्ये पिछाडीर्वर गेल्याने
राज्यातील सर्ववसामान्य जनतेत िसरलेली तीव्र असंतोर्षाची भार्वना, याबाबत
शासनाने सखोल पर्वचार करुन करार्वयाची कायवर्वाही पर्वचारात घेण्यात यार्वी."

असुधारित प्रत
(घ)

पांधिा

(बुधिाि, रदनाांक १४ विसेंबर, २०१६ िोजीच्या रदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दिंव रिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम २६० अन्िये
प्र्ताि) –
िॉ.नीलम गोऱ्हे , प्रा.अपनल सोले, सर्ववश्री.गोपिपकसन बाजोपरया, पगरीशचंद्र
व्यास, ॲड.अपनल िरब, पमतेश भांगपडया, रपर्वद्र र्ाटक, डॉ.िपरणय र्ुके,
पर्वजय ऊर्व भाई पगरकर, प्रपर्वण दरे कर, तानाजी सार्वंत, रि.प.स. याांचा
म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्र्ताि "पर्वदभातील जलसंिदाचे अिूणव प्रकल्ि, अनुशेर्षांतगवत प्रकल्ि, झुडिी
जंगलामुळे अडलेले प्रकल्ि कायास्न्र्वत करण्यासाठी ियार्वरणदृष्ट्ट्या असलेले
अडसर दूर करणे,भूसंिादन र्व िुनर्ववसनाच्या कामाची गती र्वाढर्वून िुरेसा पनधी
उिलब्ध करणे, जलपर्वतरण र्व लाभक्षेत्र पर्वकास अंतगवत प्रत्येक महामं डळात
स्र्वतंत्र यंत्रणा पनमाण करणे, कालव्याऐर्वजी िाईिलाईनने पसचन करणे, सर्वव
प्रकल्िांना सुप्रमा घेणे, िाणी र्वािर संस्र्था, उिसा पसचन संस्र्था बळकट करुन
शेतकऱ्यांना जलसक्षम करणे, पिण्याचे िाणी, औद्योपगक र्व कृर्षी र्वािराचे
िाणी यांचे पनयोजन करणे, गोदार्वरी र्व तािी खोरे जलपनयोजन आराखडा
तयार करणे, र्वैनगंगा र्व नळगंगा जोडप्रकल्ि आपण कन्हान-र्वधा बोगद्याद्वारे
नदीजोड प्रकल्िाचा अभ्यास करुन ते तातडीने कायास्न्र्वत करणे, नागिूरातील
मे रो रे ल्र्वे र्व पमहान प्रकल्िाच्या कामातील प्रगती, पर्वदभातील नगरिापलकांना
हगणदारीमुक्त करणे, भुयारी गटार योजना, भूिृष्ट्ठार्वरील िेयजल व्यर्वस्र्थािन,
अंतगवत रस्ते पर्वकास, खुल्या जागा र्व पर्वकास क्षेत्रामधील जागा संरपक्षत करणे,
उद्यान पनर्थमती र्व नदी िपरसर यांचा पर्वकास करुन स्माटव शहर करण्याकडे
शासनाचा असलेला रोख, िंतप्रधान आर्वास योजना 'ब' र्व 'क' र्वगव
नगरिापलका क्षेत्रामध्ये कायास्न्र्वत करणे, र्वन ियवटन उद्यान, जंगल सर्ारी, र्वन
संशोधन, बांबु र्व र्वन उत्िादनामधून रोजगार पनर्थमती करण्यात शासनाने
अग्रेसर राहणे, मुंबईतील उिकरप्रा्त र्व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा
िुनर्थर्वकास जलद गतीने करण्याच्या दृष्ट्टीने प्रशासपनक र्व तांपत्रक मंजुरीचे
पनकर्ष सुलभ र्व पशपर्थल करण्याची आर्वश्यकता, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
िपरसरातील झोिडिट्टीधारकांचे स्र्थलांतर करुन तेर्थील जपमनीचे भूसंिादन र्व
तेर्थील सव्हे नं. २३९ र्वरील जपमनीची िुनमोजणी करण्याबाबत लोकप्रपतपनधी
र्व स्र्वयंसेर्वी संस्र्थांकडू न होत असलेली मागणी, आरे र्वसाहतीतील आपदर्वासी
र्व िात्र झोिडिट्टीधारकांची समस्या र्व त्यांचे िुनर्ववसन, याबाबत शासनाने
केलेली र्व करार्वयाची कायवर्वाही पर्वचारात घेण्यात यार्वी."
: अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या िंे िटी) (१)

प्रा.जोगेन्द्र किािे , रि.प.स. पुढील सािवजरनक महत्त्िाच्या बाबींिि चचा
उपस््थत कितील.

असुधारित प्रत

(२)

"बृहन्मुंबई महानगरिापलकेतील जी िदे महाराष्ट्र लोकसेर्वा आयोगाच्या
कायवकक्षेत आहे त अशा िदांर्वर बढती दे ताना लोकसेर्वा आयोगाचा सल्ला
घ्यार्वयाची तरतूद महानगरिापलका अपधपनयम १८ कलम ८० बी-१ मध्ये
स्िष्ट्टिणे नमूद कलेली असतानाही सदरची प्रकरणे आयोगाकडे न िाठपर्वता
महािापलकेने िरस्िर िदोन्नती पदलेली असणे, सरळसेर्वा भरती र्व िदोन्नतीसाठी
असणारे ५०:५० गुणोत्तराचा अर्वलंब करण्यात येऊन बढती दे ण्यात यार्वी,
अशा शासनाने र्वारं र्वार सूचना देऊनही महािापलकेने केलेले दुलवक्ष,
महािापलकेकडू न आयोगाकडे सादर करण्यात आलेले प्रस्तार्व तिासताना
आरक्षणाच्या तरतूदीचे महािापलकेने केलेले उल्लघंन, यासंदभात पनयमांचे
िालन न केल्यास प्रलंपबत प्रकरणांर्वर पनणव य घेण शक्य नाही असे
महािापलकेस आयोगाने लेखी कळर्वूनही महािापलकेने त्याकडे केलेले दुलवक्ष,
सदरच्या बेकायदे शीरिणे िदोन्नत्या देऊन महािापलकेचे झालेले करोडो रुियांचे
नुकसान तसेच प्रामापणक र्व गुणर्वंत अपधकाऱ्यांर्वर झालेला अन्याय यासंदभात
बैठक घेऊन पनणवय घेण्यात यार्वा, असे आयोगाने लेखी कळर्वूनही
महािापलकेने त्याकडे केलेले जापणर्विूर्ववक दुलवक्ष, िपरणामी महािापलकेच्या
प्रामापणक र्व ज्येष्ट्ठ असणाऱ्या अपधकाऱ्यांमध्ये िसरलेला असंतोर्ष, याप्रकरणी
शासनाने करार्वयाची कायवर्वाही र्व उिाययोजना".
श्री. जनादव न चाांदिू कि, रि.प.स. पुढील सािवजरनक महत्त्िाच्या बाबींिि
चचा उपस््थत कितील.
"राज्यात िाच ते सात पशक्षण मं डळाच्या शाळा असल्या तरी
एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई यांच्या शाळांची संख्या सर्वापधक असून या
प्रत्येक मं डळाचे र्वर्षवभराचे र्वेळाित्रक र्वेगर्वेगळे असल्यामुळे सर्वव शाळांसाठी
प्रर्वेशिपत्रकेचे एकच र्वेळाित्रक राबपर्वण्याचे शासनाचे प्रयत्न यशस्र्वी न होणे,
केंद्रीय मं डळाच्या शाळा माचव-एपप्रलिासून सुरु होत असल्यामुळे त्यांची
प्रर्वेशप्रपक्रया पडसेंबर-जानेर्वारी मपहन्यात तर राज्य मं डळाच्या शाळा जूनिासून
सुरु होत असल्यामुळे त्यांची प्रर्वेशप्रपक्रया एपप्रल-मे मपहन्यात होते, सर्वांसाठी
एकच र्वेळाित्रक शक्य नसेल तरी एकाच मंडळाच्या शाळांसाठी प्रर्वेशाचा
एकच कालार्वधी ठरर्वून दे णे, तसेच शाळासमोर लागलेल्या रांगा, अजव
घेण्यासाठी ताटकळलेले िालक, पनयमांचा सरास भंग करणाऱ्या शाळा, अनेक
शाळांमध्ये अप्रत्यक्ष शुल्क दे णगीसाठी (डोनेशन) लागणारी बोली या सर्वांर्वर
पनयोजन ठे र्वण्यासाठी अिुरी िडणारी शासकीय यंत्रणा आपण हतबल िालक,
शाळा प्रर्वेशाचे ऑनलाईन-ऑर्लाईन र्ंडे , अजव, अटी, पनयम, अपतपरक्त
शुल्क, मुलाखती चाचण्या ही प्रर्वेश प्रपक्रया पकचकट असणे, शाळे त प्रर्वेश
नाकारणे, अपधकचे शुल्क घेणे, शाळे त िालक-पशक्षक संघ नसणे,
सुरक्षेच्यादृष्ट्टीने सी.सी. कॅमे रा नसणे, प्रर्वेश पर्वभागाकडे एखाद्या शाळे ची तक्रार

असुधारित प्रत
आली तर पतची िडताळणी, शाळे ला नोटीस, सुनार्वणी, दं ड पकर्वा पशक्षा यांत
पकमान पदड ते दोन र्वर्षे लागत असल्याने शाळे चा अिव्यय होत असणे,
याबाबत शासनाने शाळे च्या व्यर्वस्र्थािनेचा कारभार र्व प्रर्वेश प्रपक्रया िारदशवक
ठे र्वणे बाबत तसेच सर्वव शाळांना एकच र्वेळाित्रक राबपर्वण्याबाबत करार्वयाची
कायवर्वाही र्व उिाययोजना."

रिधान भिन,
नागपूि,
रदनाांक : १४ रिसेंबि, २०१६.

उत्तमससग चव्हाण,
सरचि,
महािाष्ट्र रिधानपरिषद.

