महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

बुधिार, वदनाांक २९ माचच , २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(शवनिार, वदनाांक २५ माचच , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – [अनुक्रमाांक (१) ते (८)] –
(१) श्री. प्रकाश गजविये , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"िागपूरात १५ वर्षापूवी नमहाि प्रकल्प सुरू करण्यात आला याचे
माकेटिंग दे श नवदे शात करण्यात येणे, याप्रकल्पामुळे राज्यातील बेरोजगारीचा
मोठा प्रश्ि सुिंणार असल्यािे सवांचे लक्ष याकडे लागलेले असणे , नमहाि मध्ये
इन्फोनसस, िंीसीएस, सत्तयम, बोईंग, हाल, शापुरजी-पालोिजी, नवप्रो,
डीएलएफ, अंबुजा, रीयल्िंी, ताजसेिं इंडस्ट्रीज, मॅ क्सस्ट्पेस अशा कंपनयांिी
आपल्या गरजेिुसार जनमिी घेतल्या पण १० वर्षापयंत त्तयांिी जनमिीचा
कोणताही उपयोग ि करणे , फक्त १५ कंपनयांिी काम सुरू करणे , इंिंरिॅशिल
कालबरे निंव्ह एअरोस्ट्पेस डे व्हलपमें िंच्या माध्यमातूि िॅिोसॅिंेलाईिं निर्ममती
नमहािमध्ये सुरू करण्यास उत्तसूक असणे, त्तयासाठी कंपिीिे एमआयडीसी
सोबत सामं जस्ट्य करार करणे , ५० एकर जागेवर ३०० कोिंी रूपयांच्या
गुंतवणूकीचा प्रकल्प बारगळला जाणे,करारािंतर कंपिी व अनधकाऱयांशी
कुठलाही ताळमे ळ ि झाल्यािे जवळपास ५०० चा रोजगार पुणवपणे बारगळणे ,
सििंे क नरअॅनलिंी कंपिीिे नमहािमध्ये १०८ एकरसाठी एमआयडीसी सोबत
करार करणे, १५०० कोिंी रूपयांच्या गुंतवणूकीची कंपिीची योजिा असणे
परं तु १०८ एकर जागा घेण्यासाठी हप्तत्तयाची सोय, एमआयडीसी नियमामध्ये
िंप्तयािंप्तयािे जागा दे ण्याची कुठलीही तरतुद िसल्यािेही गुंतवणूक जवळपास
बारगळली असणे , यामुळे देखील २००० लोकांिा रोजगार ि नमळणे ,
नमहािमध्ये अमे नरका, नििंि, ऑस्ट्रेनलया, टसगापूर, चीि, इंडोिेनशया, बेलारुस,
डे नमाकवच्या प्रनतनिधींिी व शिष्टमं डळ न
ं ी भेिंी देणे, परं तु नमहािमध्ये
गुंतवणूकी संदभात कोणीही सकारात्तमक भुनमका स्ट्पष्िं केली िसल्यामुळे
स्ट्थानिक बेरोजगारांमध्ये शासिाच्य प्रती निमाण झालेला असंतोर्ष, याबाबत
शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
(२) डॉ. अपूिच वहरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :-
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"िानशक येथे मुंबई-आग्रा महामागावर नदिांक २२ नडसेंबर, २०१६ रोजी
वा त्तयासुमारास धुळ्याहूि येणाऱया तीि मोिंारीमधूि तब्बल १ कोिंी ३५ लाख
रुपयांच्या जुनया चलिातील बिाविं िोिंा तसेच लाखो रुपयांच्या जुनया
चलिातील खऱया िोिंा पोनलसांिी जप्तत करणे, या बिाविं िोिंांचे प्रकरणी
संशनयतांमध्ये एका मोठ्या राजकीय िेत्तयाचे समथव क, श्री.छबु िागरे यांस अिंक
करण्यांत येणे, बिाविं िोिंा प्रकरणामुळे िानशक नजल्यात प्रचंड खळबळ
उडणे, या बिाविं िोिंाप्रकरणी श्री.िागरे यांचेसह ११ जणांिा शहर पोनलसांिी
अिंक करणे, बिाविं िोिंा छापणाऱया िंोळीचा पदाफाश केल्यािंतर
याप्रकरणाचे धागेदोरे पुणे, नसन्नर, मुंबई, ठाणे, िवी मुंबईपयंत व्यापक स्ट्वरुपात
पसरलेले असल्याचे पोनलस कारवाईत समजूि येणे, या िंोळीनवरुध्द आडगांव
पोनलस ठाणे, िानशक येथे दे शद्रोहाचा गुनहा दाखल होणे, पोनलसांिी
तपासादरम्याि बिाविं िोिंा छापण्याचे सानहत्तय हस्ट्तगत करणे, या गंभीर
गुनयाची पाळे मुळे खोलवर रुजलेली असल्यािे याप्रकरणी उच्चस्ट्तरीय
यंत्रणेमाफवत सखोल व कठोर चौकशी व्हावी, अशी जितेकडू ि मागणी केली
जाणे , बिाविं िोिंा छापल्याप्रकरणी अिंकेत असलेल्या श्री.िागरे यांच्या
पत्तिीवर नदिांक १३ जािेवारी, २०१७ रोजी वा त्तयासुमारास िानशक येथील
भद्रकाली पोनलस स्ट्िंे शि येथे खंडणीचा गुनहा दाखल केला जाणे, बिाविं िोिंा
व छपाईची सामग्री पोनलसांच्या हाती लागल्यािे बिाविंनगरीच्या िंोळीचा हा
धं दा जुिाच असल्याचा संशय व्यक्त केला जाणे , या िंोळीच्या पदाफाशिंतर
याचे लोण कुठपयंत पोहोचले आहे , याचा पोनलसांिी सखोल छडा लावावा,
अशी मागणी जितेकडू ि केली जाणे , बिाविं िोिंांचा पुरवठा केव्हा व
कोणकोणास करण्यात आला, याचा शोध घेण्यात यावा, अशीही जितेकडू ि
आग्रही मागणी केली जाणे , शासिािे एकंदरीत प्रकरणाचे गांभीयव व व्याप्तती
नवचारात घेऊि सी.बी.आय.माफवत उच्चस्ट्तरीय चौकशी करण्याचा निणव य
तात्तकाळ घ्यावा, असाही सववसामानय जितेत आग्रह असणे, याबाबत शासिािे
करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
अॅड. अनिल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"शासिाच्या
नियमाचे उल्लंघि करुि कल्याण-डोंनबवली
महािगरपानलका हद्दीतील मौजे नचकणघर येथील आरक्षण ि. १९२, १९३,
१९४, १९५, १९६, १९७ या भूखडांवर बेकायदे शीरपणे केलेले अनतिमण
निष्कानसत ि करताच निंडीआर मं जूर करुि दोर्षी कल्याण–डोंनबवली
महािगरपानलकेचे तत्तकानलि आयुक्त, श्री रामिाथ सोिवणे व इतर यांिी
शासिाची फसवणूक करुि क.डों.म.पा. मध्ये निंडीआर घोिंाळा केल्यामुळे या
संपूणव प्रकरणामध्ये अनियनमतता नसध्द झालेली असल्यािे आजनमतीपयंत
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मं जूर केलेला ६ लाख ७० हजार फुट ंचा निंडीआर नविानवलंब रद्द करुि
दोर्षींवर फौजदारी व निलंबिाची कारवाई करण्याची नितांत आवश्यकता,
सदर प्रकरणी महािगरपानलकेचे तत्तकानलि आयुक्त श्री.रामिाथ सोिवणे,
तत्तकानलि सहायक संचालक िगररचिा श्री.चं.प्र.टसह, तत्तकानलि
िगररचिाकार श्री. रघुवीर शेळके, कनिष्ठ अनभयंता, श्री.शशीम केदार यांची
सद्य:स्स्ट्थतीत सुरु असलेली नवभागीय चौकशी, सदर चौकशीतील मुख्य
साक्षीदार श्री. िो.र.शेंडे तत्तकानलि उपसंचालक िगररचिा, कोकण नवभाग व
नवद्यमाि संचालक िगररचिा, पुणे यांिी संपूणव कागदपत्रांची पुतवता
महानगरपानलकेकडू ि करण्यात ि आल्याबाबत नदलेली साक्ष, यावरुि
महािगरपानलकेकडू िच जाणीवपूववक चौकशीस नवलंब करण्यात येत असणे,
सदर नवलंबामुळे दोर्षींिा पानठशी घालण्याचा प्रयत्ति होत असल्याबाबत
सववसामानयामध्ये निमाण झालेली संभ्रमाची भाविा, श्री.शेंडे तत्तकानलि
उपसंचालक, िगररचिा कोकण नवभाग या पदावर असतािा त्तयांिी शासिाला
जो अहवाल नदला तो अपूणव कागदपत्रांच्या आधारे नदलेला असणे, त्तयामुळे
श्री.नजतेंद्र भोपळे , तत्तकानलि सहा.संचालक, िगररचिा, ठाणे नजल्हानधकारी
कायालय, ठाणे व श्री.िो.र.शेंडे तत्तकानलि संचालक, िगररचिा, कोकण
नवभाग यांिी महाराष्र शासिाला पाठनवलेल्या अहवालावरच निमाण झालेले
प्रश्िनचनह, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पनरणामी
सववसामानयांमध्ये पसरलेले असंतोर्षाचे व संतापाचे वातावरण, सदर प्रकरणी
संपूणव चौकशी निवृत्तत नयायाधीश यांच्यामाफवत पुिःश्च करण्याची
आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची
प्रनतनिया."
सिचश्री. जयां त पाटील, धिंजय मुंडे, जयवंतराव जाधव, सुनिल तिंकरे , हे मंत
िंकले, अमरटसह पंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. निरं जि डावखरे , श्री.प्रनवण
दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे ऊजा
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यातील साखर कारखानयांिा मूलभूत सुनवधा संमती (इनरास्ट्रक्चर
क्लीअरनस) प्रलंनबत असल्यामुळे महाराष्र राज्य नवतरण कंपिी
(एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर वीज खरे दी करार (पॉवर परचेस् ॲनग्रमें िं)
करण्यास अडचण येणे, पॉवर परचेस् ॲनग्रमें िं नकमाि २ हजार मे गा वॅिंसाठी
संमती नमळणे आवश्यक असणे, ज्या कारखानयाकडे सहवीज निर्ममती प्रकल्प
आहे त त्तया कारखानयांिा शेतकऱयांिा एफ.आर.पी. दे णे सोइवस्ट्कर होणे , परं तु
ज्या कारखानयांकडे सहवीज निर्ममती प्रकल्प िाहीत अशा कारखानयांिा,
शेतकऱयांिा एफ.आर.पी. दे ण्यास अडचणी निमाण होत असल्यामुळे ते
साखर कारखािे आर्मथक संकिंात सापडणे, ज्या कारखानयांकडे सहवीज
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निर्ममती प्रकल्प िाहीत त्तयांिा सहवीज निर्ममती प्रकल्पात समानवष्िं करूि
घेतल्यास त्तयांच्यावर येणारे आर्मथक संकिं दूर होऊि त्तया साखर कारखानयांिा,
शेतकऱयांिा एफ.आर.पी. दे णे सोइवस्ट्कर होणे , यासाठी अडचणीत असलेल्या
साखर कारखानयांिा व शेतकऱयांिा नयाय नमळण्यासाठी शासिािे करावयाची
उपाययोजिा वा केलेली कायववाही."
सिचश्री. अमरससह पांवडत, सनतश चव्हाण, जयवंतराव जाधव, धिंजय मुंडे,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे राज्य उत्पादन
शुल्क मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यभरात अिेक नठकाणी महापुरुर्ष आनण गड नकल्यांच्या िावांचा
वापर नबअरबार परमीिं रुम, मांसाहारी खािावळ, लोकिाट्य कला केंद्र तसेच
दे शी दारु नविी केंद्रांिा करण्यात येणे, अिेक नठकाणी दे व-दे वतांच्या िावाचाही
वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असणे , अिेक महापुरुर्षांच्या िावाचाही वापर
अशा नठकाणी होत असणे, शासिािे यापुवी दे व-दे वतांच्या िावाचा गैरवापर
करण्यास प्रनतबंध करणे , तरीही अिेक नठकाणी सरास महापुरुर्षांसह दे वदे वतांच्या िावांचे फलक लावुि त्तयांचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होत असणे,
दारु नविी केंद्र व नबअरबार सारख्या हॉिंे लांिा महापुरुर्ष व दे व-दे वतांची िावे
नदल्यामुळे त्तयांच्या िावाची नविंं बिा होत असणे , समाजासाठी जे महापुरुर्ष
आदशव आहे त अशा महापुरुर्षांच्या कायाचा वारसा पुढच्या नपढीला दे तांिा
गैरनठकाणी िावाचा वापर होत असल्यामुळे सववसामानयांच्या भाविा मोठ्या
प्रमाणावर दुखावणे, व्यसिानधितेकडे आनण गैरमागाकडे घेऊि जाणाऱया
व्यवसायाला आदशव व्यक्ती आनण दे व-दे वतांची िावे दे ण्यास कायमस्ट्वरुपी
प्रनतबंध करुि अशा िावांचे फलक तातडीिे काढू ि िंाकण्यासाठी शासिािे
कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची
कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
श्री. नारायण राणे, श्रीमती हुस्ट्िबािू खनलफे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
साववजनिक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य आवण कुटुां ब कल्याण
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"टसधुदग
ु व नजल्यात दोडामागव, सावंतवाडी भागात माकडतापाचा मोठ्या
प्रमाणात प्रादुभाव होऊि माहे फेिुवारी, २०१७ मध्ये या तापािे दोघांचा झालेला
मृत्तयू व आतापयंत नजल्यात ५० पेक्षा जास्ट्त रुग्ण माकडतापािे ग्रस्ट्त
असल्याचे आढळू ि येणे, या तापाच्या नियंत्रणासाठी प्रशासिाकडू ि होत
असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, त्तयामुळे स्ट्थानिक िागनरकांमध्ये व पयविंकांमध्ये
पसरलेले तीव्र भीतीचे व टचतेचे वातावरण, शासिािे तातडीिे या आजारावर
नियंत्रण नमळनवण्यासाठी करावयाची उपाययोजिा, याबाबत शासिािे
करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
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(७)

सिचश्री. रामहरी रुपनिर, संजय दत, अशोक ऊफव भाई जगताप, अमरिाथ
राजूरकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे
सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"ता.माळनशरस, नज.सोलापूर, येथील पुणे-पंढरपूर हा राज्यातील
महत्तत्तवाचा मागव असूि सध्या हा मागव राष्रीय महामागव म्हणूि केंद्र शासिाकडे
वगव झाला असल्याचे माहे फेिुवारी, २०१७ मध्ये वा त्तयादरम्याि निदशविास
येणे, सदर महामागापयंत पोहोचण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांिा ये-जा
करण्यासाठी रस्ट्त्तयाची सुनवधा आवश्यक असणे , परं तु तालुका माळनशरस,
नज.सोलापूर येथील मुख्य हायवेला जोडणारे एम.डी.आर. अंतगवत तयार
करण्यात आलेले रस्ट्ते सद्यस्स्ट्थतीत अनतशय खराब झाले असूि हे रस्ट्ते मागील
अिेक वर्षापासूि दुरुस्ट्त करण्यात आले िसल्यािे िागरीकांिा प्रवास करणे
अत्तयंत गैरसोयीचे होत असणे, तसेच रस्ट्त्तयाची दुरवस्ट्था झाल्यामुळे या
रस्ट्त्तयांवर मोठया प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होऊि अिेकदा या रस्ट्त्तयांवर
लहाि मोठे अपघात होऊि त्तयात नजवीत व नवत हािी होत असल्याचे आढळू ि
येणे, यामुळे ग्रामस्ट्थ व प्रवासी यांच्यामध्ये निमाण झालेली असंतोर्षाची व
नचडीची भाविा लक्षात घेता त्तवरीत या रस्ट्त्तयाची दुरुस्ट्ती करण्याबाबत शासिािे
करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."

(८)

श्री. वमतेश िाांगवडया, प्रा. अनिल सोले, श्री. िागोराव गाणार वि.प.स.
पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षण
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"राज्यातील ११ अकृर्षक नवद्यापीठांमध्ये सवव स्ट्िातक व स्ट्िातकोतर
अभ्यासिमाकनरता सत्र पद्धत (semister pattern) सुरु करण्याचा निणव य
घेण्यात येते, सत्र परीक्षा पद्धती अभ्यासिमामुळे नवद्यार्थ्यांवर त्तयाच सोबत
महानवद्यालय व नवद्यापीठांवर देखील परीक्षेचा बोजा वाढणे, सत्र परीक्षा
पद्धतीमुळे महानवद्यालयांचा संपूणव अभ्यासिम एका नवनशष्िं वेळेत पूणव
होण्याचे बंधि असणे , मात्र अिेक महानवद्यालयांमध्ये मं जूर प्राध्यापकांची
बहुतांश पदे नरक्त असणे तसेच या पदावर अंशकालीि नशक्षक / प्राध्यापक
नवद्यार्थ्यांिा नशकवत असणे , अंशकालीि नशक्षक / प्राध्यापक असल्यामुळे
त्तयांिा अभ्यासिम निस्श्चत वेळेत पूणव करण्याचे कोणतेही बंधि िसणे,
पनरणामी नवद्यार्थ्यांचे शैक्षनणक िुकसाि होणे , त्तयांिा सेल्फ स्ट्िंडी करावी
लागणे , राष्रसंत तुकडोजी महाराज, िागपूर नवद्यापीठातूि पुराति असलेली
अमुल्य िाणी गहाळ झाल्या प्रकरणाची अजूिही चौकशी सुरूच असणे, अत्तयंत
पुराति व मौल्यवाि िाणी नवद्यापीठातूि गायब झाल्यामुळे नवद्याथी
नवद्यापीठातील अंतगवत सुरक्षेबाबत साशंक असणे , नवद्यार्थ्यांच्या मिात
स्ट्वत:च्या शैक्षनणक कागदपत्रांबद्दल असुरनक्षतता निमाण होणे , नवद्यार्थ्यांचे
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(९)

शैक्षनणक नहत जपण्याची नितांत आवश्यकता, सत्र परीक्षा पद्धती त्तवनरत बंद
करूि एक परीक्षा घेण्याकनरता प्रभावी उपाययोजिा राबनवण्याची
आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची
प्रनतनिया."
सिचश्री. सांजय दत्त, धिंजय मुंडे, जयवंतराव जाधव, सुनिल तिंकरे , हे मंत
िंकले, अमरटसह पंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. निरं जि डावखरे , श्री. अनिल
भोसले, प्रा. जोगेनद्र कवाडे , श्री.शरद रणनपसे, ॲड. अनिल परब, वि.प.स.
पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे सािचजवनक बाांधकाम
(सािचजवनक उपक्रम) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वरील िंोल बंद करण्याची मागणी होत असतािा
येत्तया एनप्रल, २०१७ मनहनयापासूि एक्सप्रेस वेवर १८ िंक्के वाढ करण्यात
येऊि कारचालकांिा ३५ रुपये जास्ट्त द्यावे लागणार असल्याचे नदिांक २४
माचव, २०१७ रोजीच्या सुमारास उघडकीस येणे, द्रुतगती महामागावर हलक्या
वाहिांिा िंोलमध्ये ३५ रुपये, तर महामागावर १६ रुपयांची वाढ होणार असणे.
राज्य पनरवहि मं डळाच्या सवव बसेस तसेच नशविेरींिा िंोलमध्ये सवलत
असल्याचे उघडकीस आल्यािंतरही सदर बाब नदिांक २६ ऑगस्ट्िं, २०१६
रोजी वा त्तयासुमारास पनरवहि मं त्रयांच्या निदशविास आणूि देऊिही अद्यापी
याबाबत पनरवहि मंत्री यांिी संबंधीत आयआरबी कंपिीकडे त्तयांिी
बेकायदे शीरपणे वसुल केलेल्या २० कोिंी रुपयांच्या रकमे ची व्याजासह परत
करण्याची मागणी ि करणे, सरकारची िंोलबाबतची भूनमका बदलेली असूि
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामागावर लूिं सूरु असणे, सदर रस्ट्ता राज्य सरकारच्या
मालकीचा असूि ९१८ कोिंी रुपये अपरंिं स्ट्वीकारुि रस्ट्ते नवकास
महामं डळािे १५ वर्षे (ऑगस्ट्िं-२०१९ पयंत ) िंोल स्ट्वीकारण्याचे कंत्रािं
आयनडयल रोड नबल्डसवला (आयआरबी) नदले जाणे, िंोलपोिंी ठे केदारास
२८६९ कोिंी नमळण्याची अपेक्षा धरण्यात येणे, प्रत्तयक्षात या ठे केदारािे नदिांक
८ िोव्हें बर, २०१६ रोजीपयंत २८७६ कोिंी रुपये वसूल केलेले असणे , त्तयामुळे
सदर द्रुतगती महामागव िंोलमुक्त करावा अशी मागणी काही सामानजक
कायवकत्तयांिी मा.मुख्यमं त्री , मा.साववजनिक बांधकाम मं त्री व संबंनधत
अनधकाऱयांकडे लेखी पत्रािे केली असल्याचे नदिांक ९ माचव, २०१७ रोजी वा
त्तया सुमारास निदशविास येणे, ही रक्कम िोव्हें बरमध्येच ठे केदारास नमळाली
असूि आताही मनहनयाला सुमारे ४० कोिंी रुपये िंोलच्या माध्यमातूि सि
२०१९ पयंत नमळणार असणे, मुंबई-पुणे द्रुतगती मागावर कंत्रािंदारािे ऑगस्ट्िं,
२०१९ पयंत जमा करायच्या रक्कमेपेक्षा अनधक रक्कम नडसेंबर, २०१६ मध्येच
वसूल केली असल्याचे उजेडात येणे, राज्याचे िवनियुक्त मुख्य सनचव यांच्या
सनमतीिे नदलेल्या अहवालातही िंोलवसुली झाली असल्याचे तसेच ती रद्द
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करण्याबाबत शासिाला सुचनवण्यात येणे, िंोलवसुली मुंबई-पुणे यशवंतराव
चव्हाण
द्रुतगती
महामागावर
बेकायदेशीरपणे
सुरु
असणे,
द्रुतगतीमहामागावरील िंोलवसूलीचे लक्ष्य पूणव झाले असतािाही शासिािे
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामागावारील िंोल २३० रुपये पयंत दर वाढनवण्यात
आल्यािे िागनरकांमध्ये संतापाची लािं निमाण होणे, िंोलमधूि अपेक्षेपेक्षा
अनधक उत्तपन्न नमळत असल्यािे करारात नदलेले लक्ष मुदतीआधीच पूणव झाले
असतािाही िंोल दरात वाढ करण्याचा निणव य हा लोकांची फसवणूक
करण्याचा असणे, िंोलच्या माध्यमातूि िागनरकांची होत असलेली फसवणूक
रोखण्यासाठी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामागावरील बेकायदा होत असलेली िंोल
रद्द करण्यासाठी तसेच वाढनवण्यात असलेले िंोल दर रद्द करण्यासाठी तातडीिे
करावाची कायववाही व याबाबत शासिाची प्रनतनिया".

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सिागृहासमोर ठे िणे.
(१) मुख्यमांत्री
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: (क) नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत
महाराष्र यासाठी नवकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अनवये नवधी व नयाय नवभागाचा
सि २०१०-२०११ या नवतीय
वर्षातील योजिेतर व सि २०१५२०१६ या नवतीय वर्षातील
योजिांतगवत आनण योजिेतर व
सामानय प्रशासि, िगरनवकास
आनण गृह नवभागाचा सि २०१५२०१६ या नवतीय वर्षातील
योजिांतगवत आनण योजिेतर
योजिांवरील वैधानिक नवकास
मं डळनिहाय
(अनवभाज्य
भागासह) प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) "महाराष्र राज्य पोलीस गृहनिमाण
व कल्याण महामं डळ मयानदत,
मुंबई यांचा नदिांक ३१ माचव,

(२)

महसूल, मदत ि पुनिचसन,
सािचजवनक बाांधकाम
(सािचजवनक उपक्रम िगळून)
मांत्री

(३)

वित्त मांत्री

(४)

शालेय वशक्षण, क्रीडा ि
युिक कल्याण, उच्च ि तांत्र
वशक्षण, मराठी िाषा आवण
अल्पसांख्याक विकास मांत्री
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२०१५ रोजी समाप्तत होणाऱया
वर्षाचा एकेचाळीसावा वार्मर्षक
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अनवये महसूल व वि
आनण साववजनिक बांधकाम नवभागाचा
सि २०१५-२०१६ या नवतीय वर्षातील
योजिातंगवत
आनण
योजिेतर
योजिांवरील
वैधानिक
नवकास
मं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अनवये नवत नवभागाचा
सि २०१५-२०१६ या नवतीय वर्षातील
योजिातंगवत
आनण
योजिेतर
योजिांवरील
वैधानिक
नवकास
मं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
: (क) शवदर्भ, मर ठव ड आशण उवभशरत
महाराष्र यासाठी नवकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अनवये शालेय नशक्षण व िीडा
आनण मराठी भार्षा या नवभागाचा
सि २०१५-२०१६ या नवतीय
वर्षातील योजिातंगवत आनण
योजिेतर योजिांवरील वैधानिक
नवकास मं डळनिहाय (अनवभाज्य
भागासह) प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत
महाराष्र यासाठी नवकासमं डळे

(५)

आदे श, २०११ मधील खंड ८
अनवये उच्च व तंत्र नशक्षण
शवर् ग चा सि २०१०-२०११, सि
२०११-२०१२ व सि २०१५-२०१६
या नवतीय वर्षातील योजिांतगवत
आनण सि २०१०-२०११ व सि
२०१५-२०१६ या नवतीय वर्षातील
योजिेतर योजिावरील वैधानिक
नवकास मं डळनिहाय (अनवभाज्य
भागासह) प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ग) नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत
महाराष्र यासाठी नवकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अनवये अल्पसंख्याक नवकास
नवभागाचा सि २०१०-२०११ या
नवतीय वर्षातील योजिेतर व सि
२०१५-२०१६ या नवतीय वर्षातील
योजिांतगवत आनण योजिेतर
योजिांवरील वैधानिक नवकास
मं डळनिहाय
(अनवभाज्य
भागासह) प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.
(घ) "नशवाजी नवद्यापीठ, कोल्हापूर
यांचे सि २०१५-२०१६ या वर्षाचे
वार्मर्षक लेखे" सभागृहासमोर
ठे वतील.
: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अनवये गृहनिमाण
नवभागाचा सि २०१५-२०१६ या नवतीय
वर्षातील योजिांतगवत आनण योजिेतर
योजिांवरील
वैधानिक
नवकास
मं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर

गृहवनमाण मांत्री
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(६)

(७)

(८)

ठे वतील.
ग्रामविकास, मवहला ि बाल
: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र
विकास मांत्री
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अनवये ग्रामनवकास व
जलसंधारण आनण मनहला व बाल
नवकास नवभागाचा सि २०१५-२०१६ या
नवतीय वर्षातील योजिांतगवत आनण
योजिेतर योजिांवरील वैधानिक नवकास
मं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
अन्न ि नागरी पुरिठा,
: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
ग्राहक सांरक्षण ि सांसदीय
मधील खंड ८ अनवये अन्न व िागरी
कायच मांत्री
पुरवठा, ग्राहक संरक्षण नवभागाचा सि
२०१५-२०१६ या नवतीय वर्षातील
योजिांतगवत आनण योजिेतर आनण
संसदीय कायव नवभागाचा सि २०१५२०१६ या नवतीय वर्षातील योजिेतर
योजिांवरील
वैधानिक
नवकास
मं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
िैद्यकीय वशक्षण, जलसांपदा : (क) नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत
ि लािक्षे त्र विकास मां त्री
महाराष्र यासाठी नवकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अनवये वैद्यकीय नशक्षण व और्षधी
द्रव्ये नवभागाचा सि २०१०-२०११
व सि २०१५-२०१६ या नवतीय
वर्षातील योजिांतगवत आनण
योजिेतर योजिांवरील वैधानिक
नवकास मं डळनिहाय (अनवभाज्य
भागासह) प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत
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(ग)

(९)

उद्योग, खवनकमच मांत्री

: (क)

(ख)

(ग)

(१०) कृ वष, फलोत्पादन मांत्री
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: (क)

महाराष्र यासाठी नवकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अनवये जलसंपदा नवभागाचा सि
२०१५-२०१६ या नवतीय वर्षातील
योजिांतगवत आनण योजिेतर
योजिांवरील वैधानिक नवकास
मं डळनिहाय
(अनवभाज्य
भागासह) प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.
"मा.
राज्यपाल
महोदयांिी
पािंबंधारे नवकास क्षेत्रासंदभात
नदलेल्या निदे शांच्या अिुर्षंगािे सि
२०१७-२०१८
च्या
वार्मर्षक
आखणीच्या
नियोजिाबाबतचा
तपशील" सभागृहासमोर ठे वतील.
नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत
महाराष्र यासाठी नवकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अनवये उद्योग, ऊजा व कामगार
नवभागाचा सि २०१५-२०१६ या
नवतीय वर्षातील योजिांतगवत
आनण योजिेतर योजिांवरील
वैधानिक नवकास मंडळनिहाय
(अनवभाज्य भागासह) प्रत्तयक्ष
खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
"मॉयल नलनमिंे ड यांचा सि
२०१५-२०१६ या वर्षाचा चोपन्नावा
वार्मर्षक अहवाल" सभागृहासमोर
ठे वतील.
"महाराष्र इलेक्रॉनिक्स महामं डळ
मयानदत यांचा सि २०१५-२०१६
या वर्षाचा अडतीसावा वार्मर्षक
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत

(११) पयािरण मांत्री

(१२) ऊजा, निीन ि निीकरणीय
ऊजा मांत्री
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महाराष्र यासाठी नवकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अनवये
कृनर्ष,
फलोत्तपादि
नवभागाचा सि २०१५-२०१६ या
नवतीय वर्षातील योजिांतगवत
आनण योजिेतर योजिांवरील
वैधानिक नवकास मंडळनिहाय
(अनवभाज्य भागासह) प्रत्तयक्ष
खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
(ख) "डॉ. बाळासाहे ब सावंत कोकण
कृनर्ष नवद्यापीठ, दापोली यांचे सि
२०११-२०१२ व २०१२-२०१३ या
वर्षांचे लेखा पनरक्षण अहवाल व
वार्मर्षक लेखे" सभागृहासमोर
ठे वतील.
(ग) "महाराष्र कृनर्ष उद्योग नवकास
महामं डळ मयानदत यांचा सि
२०१४-२०१५
या वर्षाचा
एकोणपन्नासावा वार्मर्षक अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अनवये पयावरण
नवभागाचा सि २०१५-२०१६ या नवतीय
वर्षातील योजिांतगवत आनण योजिेतर
योजिांवरील
वैधानिक
नवकास
मं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
: (क) महाराष्र नवद्युत नियामक आयोग
(िूतिशील
ऊजेच्या
दर
निस्श्चतीकरणाच्या अिंी व शती)
(पनहली सुधारणा) नवनियम,
२०१७
प्रनसध्द
करणारी

(१३) पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री
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अनधसूचिा िमांक मनवनिआ /
नलगल / २०१७ / ०१२८९
नदिांनकत ४ जािेवारी, २०१७
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) महाराष्र नवद्युत नियामक आयोग
(मे .नगगाप्तलेक्स इस्ट्िंे िं प्रा.नल. च्या
ऐरोली िॉलेज पाकव, िंीिंीसी
इंडस्ट्रीयल एनरया, ऐरोली नजल्हा
ठाणे , येथील मानहती तंत्रज्ञाि /
मानहती तंत्रज्ञािावर आधानरत
सेवानवर्षयक नवशेर्ष आर्मथक
क्षेत्राला (आयिंी / आयिंीइएस
एसईझे ड) लागू असलेल्या वीज
नवतरण परवानयाच्या नवनशष्िं
अिंी) (पनहली सुधारणा) नवनियम,
२०१७
प्रनसध्द
करणारी
अनधसूचिा िमांक मनवनिआ /
तांनत्रक / परवािा अिंी /
जीईपीएल / २०१७ / १४२५,
नदिांनकत ३ फेिुवारी, २०१७
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ग) "महाराष्र राज्य वीज निर्ममती
कंपिी मयानदत यांचा सि २०१५२०१६ या वर्षाचा वार्मर्षक
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अनवये पाणीपुरवठा व
स्ट्वच्छता नवभागाचा सि २०१०-२०११,
२०११-२०१२ व २०१२-२०१३ या नवतीय
वर्षातील योजिेतर आनण सि २०१५२०१६ या नवतीय वर्षातील योजिांतगवत
आनण योजिेतर योजिांवरील वैधानिक
नवकास
मं डळनिहाय
(अनवभाज्य
भागासह) प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील

(१४) सािचजवनक आरोग्य ि कुटुां ब
कल्याण मांत्री

:

(१५) सामावजक न्याय ि विशे ष
सहाय्य मांत्री

:

(१६) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग
मंत्री

:

(१७) पशुसांिधच न, दुग्धविकास ि
मत्स्यविकास मांत्री

:

14

सभागृहासमोर ठे वतील.
शवदर्भ, मर ठव ड आशण उवभशरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अनवये साववजनिक
आरोग्य नवभागाचा सि २०१५-२०१६ या
नवतीय वर्षातील योजिातंगवत आनण
योजिेतर योजिांवरील वैधानिक नवकास
मं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
शवदर्भ, मर ठव ड आशण उवभशरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अनवये सामानजक नयाय व
नवशेर्ष सहाय्य नवभागाचा सि २०१५२०१६ या नवतीय वर्षातील योजिातंगवत
आनण योजिेतर योजिांवरील वैधानिक
नवकास
मं डळनिहाय
(अनवभाज्य
भागासह) प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.
शवदर्भ, मर ठव ड आशण उवभशरत महाराष्र
यासाठी नवकासमं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अनवये सहकार, पणि व
वस्त्रोद्योग नवभागाचा सि २०१५-२०१६
या नवतीय वर्षातील योजिातंगवत आनण
योजिेतर योजिांवरील वैधानिक नवकास
मं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
(क) नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत
महाराष्र यासाठी नवकासमं डळे
आदे श, २०११ मधील खंड ८
अनवये पशुसंवधव ि, दुग्धनवकास व
मत्तस्ट्यनवकास नवभागाचा सि
२०१५-२०१६ या नवतीय वर्षातील
योजिातंगवत आनण योजिेतर

तीन

: नििंती अर्ज सिागृहासमोर ठे िणे.
(१) श्रीमती हु स्नबानू खवलफे,
वि.प.स.

योजिांवरील वैधानिक नवकास
मं डळनिहाय
(अनवभाज्य
भागासह) प्रत्तयक्ष खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) "महाराष्र राज्य सहकारी दूध
महासंघ मयानदत, मुंबई (महािंद
दुग्धशाळा) यांचा सि २०१५२०१६ या वर्षाचा वैधानिक लेखा
पनरक्षण अहवाल" सभागृहासमोर
ठे वतील.
(ग) "महाराष्र पशु व मत्तस्ट्य नवज्ञाि
नवद्यापीठ, िागपूर यांचा सि
२०१४-२०१५ या वर्षाचा वार्मर्षक
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.

पाच

: (क) "राजापूर
(नज.रत्तिानगरी)
तालुक्यातील दे वस्ट्थाि इिामाच्या
जनमिी वनहवािंदारांच्या िावावर
करण्याबाबत" या नवर्षयावरील
नविंती
अजव
सभागृहासमोर
ठे वतील.
(ख) "ग्रामपंचायत भोयर पंचायत
सनमती यवतमाळ येथे पाण्याची
िंाकी आनण नवहीर मंजूर करुि
नमळणे बाबत" या नवर्षयावरील
नविंती
अजव
सभागृहासमोर
ठे वतील.
(२) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
: "कल्याण डोंनबवली महािगरपानलका
क्षेत्रातील २७ गावांची स्ट्वतंत्र िगरपनरर्षद
होण्याबाबत" या नवर्षयावरील नविंती
अजव सभागृहासमोर ठे वतील.
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने – (असल्यास).
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

सहा

: (गुरुिार, वदनाांक २३ माचच , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात

चार

15

दशच विण्यात आलेली म.नि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) सिचश्री.जयिांतराि जाधि, हे मंत िंकले, अब्दुल्लाखाि दुराणी, वि.प.स. याांची
म.नि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (३० वमवनटे ) –
"नदिांक १४ फेिुवारी, २०१७ रोजी िगरसूल (ता.येवला नज.िानशक)
येथे कांद्याला भाव नमळत िसल्यामुळे एका शेतकऱयािे पाच एकर उभ्या कांदा
नपकाला आग लावूि शेत पेिंवूि दे णे, कांद्याला सरासरी दोि ते तीि रुपये भाव
नमळत असल्यामुळे उत्तपादि खचवही नमळणे दुरापास्ट्त होणे, माहे जुलै व
ऑगस्ट्िं, २०१६ मध्ये नवकलेल्या कांद्याला प्रनत क्क्विंल एक रुपयाचे जाहीर
केलेले अिुदाि अद्यापही शेतकऱयांच्या हाती ि पडल्यामुळे शासिािे बाजार
हस्ट्तक्षेप योजिेद्वारे भाव स्स्ट्थरीकरण निधीतूि कांद्याची खरे दी करुि
शेतकऱयांिा नदलासा दे ण्याची आवश्यकता, नदिांक ५ जुलै, २०१६ रोजीपासूि
कांदा या नपकाचा जीविावश्यक वस्ट्तूंच्या यादीत समावेश िसल्यािे कांद्याच्या
एकूण उत्तपन्नापैकी दे शांतगवत गरज लक्षात घेवूि नियातीबाबत शीघ्र गतीिे
उपाययोजिा करण्याची तसेच नियातीला प्रोत्तसाहि आनण कांदा वाहतुकीसाठी
पुरेशा रे ल्वे वॅगनस उपलब्ध करण्याची आवश्यकता, शासिाच्या अिास्ट्थे मुळे
शेतकऱयांिा उत्तपादिखचापेक्षा कमी भाव नमळत असल्यामुळे शेतकऱयांकडू ि
हमीभावािे कांदा व इतर शेतमाल खरे दी करण्याची गरज, शासिाचे याकडे
होत असलेले दुलवक्ष, त्तयामुळे शेतकऱयांमध्ये पसरलेला कमालीचा संताप,
यावर्षी पावसािे साथ नदल्यामुळे कांदा, तूर, िंॉमेिंो इत्तयादी शेतमालाचे नविमी
उत्तपादि होणे, अिेक शासकीय खरे दी केंद्रांवर १५ नदवसांपासूि रांगा
लागल्यािे शेतकऱयांचे होणारे प्रचंड हाल, शेतकऱयांिा वेठीस धरल्यामुळे
तसेच उत्तपादि खचव आनण शेतमालाला नमळणारा भाव यातील तफावतीमुळे
शेतकरी है राण होणे, राज्यातील शेतकरी कजवबाजारी होऊिही केंद्र
शासिाकडू ि पीक कजावरील २ मनहनयाचेच व्याज माफ केल्यामुळे
शेतकऱयांमध्ये प्रचंड असंतोर्षाचे निमाण झालेले वातावरण, याबाबत शासिािे
तातडीिे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा."

सात

- मध्यां तर -

: सभागृह नेत्याांचा प्रस्ताि "सनमाििीय

पदमनवभुर्षण

श्री.शरदचंद्रजी पवार, खासदार, माजी
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"भारताच्या

माजी

पंतप्रधाि

भारतरत्ति स्ट्वगीय श्रीमती इंनदराजी

मुख्यमं त्री व माजी केंनद्रय मं त्री" यांच्या

गांधी"

संसदीय

वर्षानिनमत.

कारनकदीस

५०

वर्षव

यांच्या

जनमशताब्दी

झाल्याबद्दल.
"महाराष्र नवधािसभेतील ज्येष्ठ सनमाििीय सदस्ट्य
माजी मं त्री व माजी नवरोधी पक्ष िेता श्री.गणपतराव
दे शमुख"

यांच्या

संसदीय

कारनकदीस

५५

वर्षव

झाल्याबद्दल.
त्याांच्या कायाचा गौरि करण्याबद्दलच्या प्रस्तािािर चचा.
आठ

: शासकीय विधे यके विधानसिे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनुदावनत
खाजगी व्यािसावयक शै क्षवणक सांस्था (प्रिेश ि शुल्क याांचे
विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१६"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद रणनपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१६ चे नव.स.नव.िमांक ५४ – महाराष्र नविाअिुदानित
खाजगी व्यावसानयक शैक्षनणक संस्ट्था (प्रवेश व शुल्क यांचे
नवनियमि)(सुधारणा) नवधे यक, २०१६ खालील सदस्ट्यांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अिुदेश देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) उच्च व तंत्र नशक्षण मं त्री.
(२) श्री. धिंजय मुंडे, नवरोधी पक्ष िेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.िारायण राणे , नव.प.स.
(५) ॲड.निरं जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.िीलम गोऱहे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पािंील,
(१०) श्री.नवजय ऊफव भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
------------------------------------------------------------------------------
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(३)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७"

विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणनपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमांक २ – मुंबई महािगरपानलका
आनण महाराष्र महािगरपानलका (सुधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील
सदस्ट्यांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री
(२) श्री. धिंजय मुंडे, नवरोधी पक्ष िेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत, नव.प.स.
(५) ॲड.निरं जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.िीलम गोऱहे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पािंील,
(१०) श्री.नवजय ऊफव भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सुधारणा)
विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री जयां त पाटील,
बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमांक ३ - महाराष्र ग्रामपंचायत
आनण महाराष्र नजल्हा पनरर्षद व पंचायत सनमती (सुधारणा) नवधेयक,
२०१७ खालील सदस्ट्यांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथव
पाठनवण्यात यावे."
(१) ग्रामनवकास मं त्री
(२) श्री.जयंत पािंील, नव.प.स.
(३) श्री.धिंजय मुंडे,
(४) श्री.सुनिल तिंकरे , नव.प.स.
मा.नवरोधी पक्षिेता,
नवधािपनरर्षद
(५) श्री.हे मंत िंकले, नव.प.स. (६) श्री.संजय दत, नव.प.स.
(७) श्री.शरद रणनपसे,
(८) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
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(९) श्री.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.बाळाराम पािंील, नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(५)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री जयां त पाटील,
बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमांक ४ - मुंबई महािगरपानलका,
महाराष्र महािगरपानलका आनण महाराष्र िगरपनरर्षदा, िगरपंचायती व
औद्योनगक िगरी (सुधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदस्ट्यांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अिुदेश देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री
(२) श्री.जयंत पािंील, नव.प.स.
(३) श्री.धिंजय मुंडे,
(४) श्री.सुनिल तिंकरे , नव.प.स.
मा.नवरोधी पक्षिेता,
नवधािपनरर्षद
(५) श्री.हे मंत िंकले, नव.प.स. (६) श्री.संजय दत, नव.प.स.
(७) श्री.शरद रणनपसे,
(८) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.बाळाराम पािंील, नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(६)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शे तजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगच
आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(८) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ - डॉ.विश्िनाथ कराड
एमआयटी विश्िशाांती विद्यापीठ विधे यक, २०१६"
(९) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र परािैद्यक पवरषद
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(१०) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – िारतीय िागीदारी
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(११) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(१२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
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(१३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १५ – वसम्बॉयोवसस कौशल्य ि
मुक्त विद्यापीठ विधे यक, २०१७"
------------------------------------------------------------------------------------नऊ

: (गुरुिार, वदनाांक २३ माचच , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच विण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – [अनुक्रमाांक –
(क) ते (घ)] –
(क) श्री.सुवजतससह ठाकू र, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱहे , डॉ.अपूवव नहरे , श्री.तािाजी
सावंत, प्रा.अनिल सोले, सवभश्री.गोपीनकसि बाजोनरया, प्रनवण दरे कर,
ॲड.अनिल परब, श्री.रटवद्र फािंक, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्रस्ताि "राज्यात जिसहभागातूि व नवनवध कायवकारी संस्ट्थांच्या
सहकायािे जलयुक्त नशवार योजिा यशस्ट्वी होणे , सदर योजिा
तळागाळातील शेतकऱयांपयंत पोहोचनवण्यासाठी अनधक निधी उपलब्ध
करण्याची आवश्यकता, जलसंपदा नवभागाकडू ि मोठ्या प्रमाणावर
जुनया प्रस्ट्तावांिा प्रशासकीय मानयता देऊि कामांिा गती दे ण्याचा होत
असलेला प्रयत्ति, मोठ्या प्रमाणात भूसंपादिाची कामे हाती घेणे, िवीि
प्रस्ट्तावांिा मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता, राज्य
सरकारिे नलफ (LIIF) इनरगेशिच्या माध्यमातूि िाबाडव कडू ि रक्कम
रुपये १२,७७३ कोिंी रुपयांचे कजव घेणे, जलसंपदा नवभागामाफवत
मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले प्रकल्प व अपुऱया स्स्ट्थतीत असलेले
प्रकल्प लवकरात लवकर पूणव करण्याची आवश्यकता, कनिष्ठ
अनभयंत्तयांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करणे व नरक्त पदे तात्तकाळ
भरण्याची आवश्यकता, शेतकऱयांच्या कृर्षीपंपांच्या जोडणीचे प्रस्ट्ताव
जलद गतीिे कायास्नवत केल्यािे मागील ५ वर्षांपासूिची कृर्षीपंपांची
प्रनतक्षा यादी १ ते २ वर्षांवर येणे, प्रनतक्षा यादीमधील शेतकऱयांिा
तातडीिे वीजपुरवठा करण्याची आवश्यकता, जलयुक्त नशवार व
टसचि योजिा मोठ्या प्रमाणावर अंमलात आणल्यािे रब्बी नपकात
झालेली वाढ, कृर्षी मालावर प्रनिया उद्योग उभे करण्याची कायववाही
अनधक वेगािे करण्याची आवश्यकता, पीक नवमा योजिेत राज्यातील
शेतकऱयांिी मोठ्या प्रमाणात घेतलेला सहभाग, शेतकऱयांच्या
उत्तपन्नवाढीस चालिा नमळावी, त्तयांिा मुबलक पाणी नमळावे व अनवरत
वीजपुरवठा व्हावा या दृष्िंीिे शासिािे केलेल्या नवनवध योजिांमुळे
राज्यातील शेतकरी आर्मथकदृष्ट्या सक्षम होत असल्याचे निदशविास
येणे, राज्य सुजलाम्-सुफलाम् होण्याच्या दृष्िंीिे शेतकरी हा केंद्रटबदू
मािूि त्तयाला स्ट्वबळावर उभे करण्याच्या दृष्िंीिे शासिािे अवलंनबलेले
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धोरण अनधक प्रभावी करण्याची आवश्यकता व शासिािे त्तयाबाबतीत
करावयाची उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी."
(ख) सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, सुनिल तिंकरे , िारायण राणे, हे मंत िंकले,
संजय दत, अमरटसह पंनडत, जयंत पािंील, अशोक ऊफव भाई जगताप, सनतश
चव्हाण, कनपल पािंील, नकरण पावसकर, जिादव ि चांदरु कर, जयवंतराव जाधव,
रामहरी रुपिवर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्ट्िबािू खनलफे, श्री.ख्वाजा
बेग, आर्मक. अिंत गाडगीळ, ॲड.निरं जि डावखरे , सववश्री.अमरिाथ राजुरकर,
आिंद ठाकूर, सुभार्ष झांबड, अब्दुल्लाखाि दुराणी, प्रा. जोगेंद्र कवाडे ,
सववश्री.नविम काळे , चंद्रकांत रघुवंशी, िरें द्र पािंील, प्रकाश गजनभये, अनिल
तिंकरे , आिंदराव पािंील, रामराव वडकुते, जगन्नाथ टशदे , ॲड.राहुल िावेकर,
श्री.जयदे व गायकवाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि
"केंद्र शासिाच्या िोिंाबंदीच्या निणव यामुळे शेतीमालाच्या दरात
मोठी घसरण होणे , मागील वर्षीच्या तुलिेत यावर्षी उत्तपानदत मालाला
बाजारपेठेत भाव िसणे , यामुळे राज्यातील शेतकऱयांच्या आत्तमहत्तयांच्या
प्रमाणात लक्षणीय वाढ होणे , राज्यात मागील तीि वर्षात ९ हजाराहूि
अनधक शेतकऱयांिी आत्तमहत्तया करणे, सि २०१६ या एकाच वर्षात
सुमारे तीि हजाराहूि अनधक शेतकऱयांिी आत्तमहत्तया करणे, चालू
वर्षाच्या पनहल्या दोि मनहनयात केवळ मराठवाड्यात ११७ शेतकऱयांिी
कजवबाजारी व िानपकीला कंिंाळू ि आत्तमहत्तया करणे , सततच्या दुष्काळ
आनण िानपकीमुळे शेतकऱयांच्या आत्तमहत्तयाचे प्रमाण नदवसेंनदवस
वाढतच असणे , दुष्काळ निवारणाथव शासिाकडू ि कोणत्तयाही ठोस
उपाययोजिा होत िसणे, मागील वर्षी डाळीचे भाव मोठ्या प्रमाणात
वाढल्यामुळे शासिािे डाळ वगीय नपकांच्या उत्तपादिासाठी प्रोत्तसाहि
दे ण्याचे धोरण स्ट्वीकारले, यावर्षी तूरीचे नविमी उत्तपादि होणे,
शासिाच्या चुकीच्या धोरणामुळे बाजारपेठेतील तूरीचे भाव मोठ्या
प्रमाणावर कोसळणे , शासिािे आधारभूत टकमतीिे तूर खरे दी
करण्याचा निणवय घेणे, मात्र तूर खरे दीबाबत कोणतेही नियोजि
िसल्यामुळे तूर उत्तपादक शेतकऱयांिा मोठा त्रास सहि करावा लागणे ,
राज्यात लाखो क्क्विंल तूर खरे दी केंद्रावर खरे दीच्या प्रनतक्षेत असणे , तूर
उत्तपादक शेतकरी आठ ते दहा नदवस रांगेत तूर खरे दीच्या प्रनतक्षेत
असणे , तूर उत्तपादक शेतकऱयांिा पैसे नमळण्यासाठी १५ नदवसांपेक्षा
जास्ट्त कालावधीची वािं पाहण्याची वेळ येणे, कमव चारी आनण व्यापारी
यांच्या संगिमतामुळे शेतकऱयांिा कमी भावािे स्ट्थानिक व्यापाऱयांिा
तूर नविी करण्याची वेळ येणे, कांदा, हरभरा, कापूस आनण सोयाबीि
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(ग)

उत्तपादक शेतकरीसुध्दा मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत असणे, शासिािे
शेती मालाचे भाव स्स्ट्थर ठे वण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजिा केली
िसल्यामुळे शेतकऱयांमध्ये शासिनवरोधी संतापाची भाविा असणे,
शेजारील किािंक सारख्या राज्यािे शेतीमालाला बोिस दे ण्याचे धोरण
स्ट्वीकारणे , मात्र महाराष्रासारख्या कृनर्षप्रधाि राज्यात शेतीमालाला
बोिस दे ण्याचे कोणतेही धोरण िसणे , आर्मथक संकिंात सापडलेल्या
शेतकऱयांिा नदलासा देण्यासाठी कजवमाफी करण्याची मागणी मोठ्या
प्रमाणावर होत असणे , उतर प्रदे शात सतेवर आल्यास कजवमाफी करु
अशी घोर्षणा करण्यात येणे, मात्र याच धतीवर महाराष्रातील
शेतकऱयांिा कजवमाफी आनण नबिव्याजी कजव दे ण्यासाठी कोणतीही
उपाययोजिा होत िसणे , आर्मथकदृष्ट्या ग्रासलेल्या राज्यातील
शेतकऱयांिा नदलासा देण्यासाठी शासिािे कजवमाफी करुि नबिव्याजी
कजव उपलब्ध करुि देण्यासाठी करावयाची तातडीची उपाययोजिा
नवचारात घेण्यात यावी."
सिचश्री शरद रणवपसे, धिंजय मुंडे, िारायण राणे , सुनिल तिंकरे , संजय दत,
हे मंत िंकले, अशोक ऊफव भाई जगताप, अमरटसह पंनडत, जिादव ि चांदरू कर,
सतीश चव्हाण, आर्मक. अिंत गाडगीळ, सववश्री.नकरण पावसकर, सुभार्ष झांबड,
जयवंतराव जाधव, श्रीमती हुस्ट्िबािू खनलफे, श्रीमती नवद्या चव्हाण, डॉ.सुधीर
तांबे, ॲड.निरं जि डावखरे , सववश्री.चंद्रकांत रघुवंशी, आिंद ठाकूर, सतेज ऊफव
बंिंी पािंील, अब्दुल्लाखाि दुराणी, आिंदराव पािंील, ख्वाजा बेग प्रा.जोगेंद्र
कवाडे , श्री.नविम काळे , ॲड.रामहरी रुपिवर, सववश्री.िरें द्र पािंील, अमरिाथ
राजूरकर, प्रकाश गजनभये, हनरटसग राठोड, अनिल तिंकरे , मोहिराव कदम,
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "राज्यात झपाट्यािे वाढत असलेले शहरीकरण, शहरीकरण वाढत
असतािा त्तयांिा सोयीसुनवधा उपलब्ध करुि दे ण्याबाबत महािगरपानलका,
िगरपनरर्षदा व िगरपानलका यांच्यावर पडत असलेला ताण, िनवि शहरीकरण
होत असल्यामुळे त्तयानठकाणी रस्ट्ते, सांडपाणी, घिकचरा व पाणीपुरवठा
करणेबाबत स्ट्थानिक स्ट्वराज्य संस्ट्था असमथव असणे , शहरीकरण वाढत असले
तरी महािगरपानलकांिा राज्य शासि पुरेसा निधी दे त िसणे , त्तयातच एलबीिंी रद्द
केल्यामुळे महािगरपानलका व राज्य शासि आर्मथक अडचणीत असणे , यापूवी
केंद्रातील युपीए शासिािे शहरी नवकासासाठी अिेक आणलेल्या योजिा
राज्यशासिािे बंद करणे, जवाहरलाल िेहरु िागरी पुिरोत्तथाि योजिा बंद करुि
स्ट्मािंव नसिंी योजिा आणणे , परं तु त्तयासाठी निधींची भरीव तरतूद िसणे , तसेच
अद्यापही स्ट्मािंव नसिंीबाबतचे प्रकल्प अहवाल तयार िसणे, िागरी क्षेत्रात पाणी
िंं चाईची समस्ट्या नदवसेंनदवस उग्ररुप धारण करीत असणे , मुंबईतील ४ लाख
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(घ)

झोपडपट्टीवानसयांिा झोपडपट्टी पुिर्मवकास योजिेअंतगवत स्ट्वत:च्या मालकीची
घरे दे ण्याची घोर्षणा शासिािे करणे , परं तु अद्यापही याबाबत झोपडपट्टीधारकांिा
घरे उपलब्ध करुि ि दे णे, मुंबईतील एसआरए योजिेखाली बांधलेल्या ३५
हजार सदनिकांिा भोगविंा प्रमाणपत्र ि नमळणे , झोपडपट्टी पुिववसि योजिेचा
केवळ वाढीव चिंई क्षेत्र नमळनवण्यासाठी नवकासक या योजिेचा वापर करुि
घेत असणे , ठाणे , नजल्यातील ७ महािगरपानलका क्षेत्रामध्ये निमाण झालेली
भीर्षण पाणीिंं चाई, िागपूर शहरातील नसव्हील लाईिचा पनरसर वगळता अनय
भागात असलेले खराब रस्ट्ते व पायाभूत सुनवधांचा अभाव, पुणे शहरात
वाहतुकीची प्रचंड कोंडी, पाकींगची समस्ट्या, मे रो सुरू करण्याची केलेली
घोर्षणा, काही प्रमुख भागात जितेच्या मागणीिुसार रस्ट्ता रुंदी रद्द ि करणे , जुनया
वाड्यांचा पुिर्मवकासाचा प्रलंनबत असलेला प्रश्ि, राज्य शासिािे पुणे शहरातील
मे रोलगत जानहर केलेल्या वाढीव चिंई क्षेत्राचे होणारे दुरगामी दुष्पनरणाम,
डं स्म्पग ग्राऊंड व कचऱयाची समस्ट्या, औरं गाबाद शहरासाठी करावयाची
समानतर जलवानहिी योजिा कायास्नवत ि होणे, िारे गाव कचरा डे पोचा प्रलंनबत
प्रश्ि, औरं गाबाद शहरातील अंतगवत रस्ट्त्तयांची दुरवस्ट्था व महापानलकेत िव्यािे
समानवष्ठ केलेल्या गावांचा निधीअभावी नवकास ि होणे, राज्यातील पयविंि
क्षेत्रात साईि बोडव िसल्यामुळे पयविंकांिा होणारा त्रास, एकूणच राज्यातील
िागरी क्षेत्रात सववच पायाभूत सुनवधांचा अभाव असतािा राज्य शासिाचे त्तयाकडे
होत असलेले दुलवक्ष, शहराच्या नवकासासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यास
होत असलेली नदरं गाई, त्तयामुळे िागरीभागात नवकासाचा उडालेला बोजवारा,
यासाठी शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी."
सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, सुनिल तिंकरे , िारायण राणे , हे मंत िंकले,
संजय दत, अमरटसह पंनडत, जयंत पािंील, अशोक ऊफव भाई जगताप, सनतश
चव्हाण, कनपल पािंील, नकरण पावसकर, ॲड. जिादवि चांदरू कर,
सववश्री.जयवंतराव जाधव, रामहरी रुपिवर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती
हुस्ट्िबािू खनलफे, श्री.ख्वाजा बेग, आर्मक. अिंत गाडगीळ, ॲड.निरं जि डावखरे ,
सववश्री.अमरिाथ राजुरकर, आिंद ठाकूर, सुभार्ष झांबड, अब्दुल्लाखाि दुराणी,
प्रा.जोगेंद्र कवाडे , सववश्री.नविम काळे , चंद्रकांत रघुवंशी, िरें द्र पािंील, प्रकाश
गजनभये, आिंदराव पािंील, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्ताि "सववसामानयांिा मुंबईत म्हाडाच्या माध्यमातूि घरे उपलब्ध होण्यासाठी
म्हाडा वसाहतीच्या पुिर्मवकासाच्या बदल्यात नवकासकािे म्हाडाला
अनधमुल्याऐवजी गृहसाठा द्यावा अशी दुरुस्ट्ती करण्यात आलेली असणे , परं तु
शासिाच्या िनवि गृहनिमाण धोरणात नवकासकाकडू ि गृहसाठ्याऐवजी पैसे
घेण्याची तरतूद करण्यात येणे, शासकीय जनमिीवरील झोपड्यांिा एस.आर.ए.
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दहा

अंतगवत भाडे पट्टा उपलब्ध करुि जागा मालकी तत्तवावर दे णे, संिमण नशनबरात
अिनधकृत घुसखोरी केलेल्या घुसखोरांवर कारवाई करण्याऐवजी त्तयांिा रे डी
रे किर दरािुसार टकवा पंतप्रधाि आवास योजिेतूि घरे उपलब्ध करुि दे ण्याची
घोर्षणा करण्यात येणे, एफ.एस.आय.ची खैरात वािंू ि पायाभूत सुनवधे वरील ताण
वाढणे , नवकासकाकडू ि नविामुल्य प्राप्तत होणाऱया पाच हजार सदनिका अद्याप
म्हाडाला प्राप्तत झालेल्या िसणे , शासिाचे गृहनिमाण धोरण नबल्डरांच्या सभेत
नवभागाला थांगपता लागू ि दे ता जाहीर करण्यात येणे, स्ट्थावर मालमता
कायद्याच्या अंमलबजावणी करीता होत असलेला नवलंब, तसेच राज्यातील
निवासी डॉक्िंरांवर सातत्तयािे हल्ले होणे , त्तयात डॉक्िंरांिा गंभीर इजा पोहचणे ,
वाढत्तया हल्यांमुळे डॉक्िंरांमध्ये असुरनक्षततेचे वातावरण पसरणे , सुरक्षेच्या
मागण्यांसाठी राज्यातील निवासी डॉक्िंरांिी रजा आंदोलिाच्या माध्यमातूि संप
सुरू करणे , संपामुळे राज्यातील रुग्णसेवा ठप्तप होणे , उपचाराअभावी रुग्णांचे
अतोिात हाल होणे , गंभीर आजारी रुग्णांिा प्राण गमवावे लागणे , मा. उच्च
नयायालयािेही संपाची गंभीर दखल घेऊि रुजू ि होणाऱया डॉक्िंरांिा बडतफव
करण्याचा इशारा दे णे, मा.नयायालयाच्या कारवाईच्या इशाऱयािंतर "माडव " िे
संपापासूि स्ट्वत:ला वेगळे करणे , नयायालयाच्या आदे शािंतर, तसेच प्रशासिािे
िोिंीस बजावूिही डॉक्िंर रुजू ि होणे , यामुळे राज्यातील रुग्णांच्या नजनवताला
धोका निमाण होणे, निवासी डॉक्िंरांच्या संपावर तातडीिे तोडगा काढू ि
कायमस्ट्वरुपी, पनरणामकारक तोडगा शोधणे आवश्यक असणे, तसेच म्है साळ
(नज.सांगली) येथेही डॉ.नखद्रापुरे यांच्या स्क्लनिकमध्ये अिेक गभवपात केलेले
असणे , गभवटलग निदाि करुि स्त्री-भ्रूणाची हत्तया करणे, गभवपातासाठी
नमसोप्राससारख्या गोळ्या वापरलेल्या असणे , ही और्षधे मुंबईतूि अवैधनरत्तया
दलालाकडू ि खरे दी केलेली असणे , या गभवपाताच्या रॅ केिंमध्ये अिेकजणांचा
सहभाग असल्याचे उघडकीस येणे, याप्रकरणी जलदगतीिे तपास करणे
आवश्यक असणे, या सवव गोष्िंींचा नवचार करता राज्यातील डॉक्िंरांिा
संरक्षणाबरोबरच रुग्णांिाही रुग्णसेवा दे णे गरजेचे असणे, स्त्री-भ्रूण हत्तया
रोखण्यासाठी कठोर निणव य घेणे आवश्यक असणे , आर्मथकदृष्ट्या ग्रासलेल्या
राज्यातील झोपडी धारकांिा नदलासा दे ण्यासाठी शासिािे करावयाची तातडीची
उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या शे िटी) (१) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"पुणे शहराच्या पूवव भागासाठी पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३८०
कोिंी १६ लाख रुपये खचाची भामा-आसखेड योजिा राबनवण्याचा
शासिािे घेतलेला निणव य, उक्त योजिेच्या कामास माहे जािेवारी,
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२०१४ मध्ये सुरुवात झाली असूिही अद्यापी काम पूणव झालेले िसणे,
केंद्र शासिािे सुमारे तीि वर्षापूवी जेएिएियूआरएम योजिेंतगवत २५८
कोिंी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला असूि त्तयापैंकी रुपये १०६ कोिंी
एवढा निधी पुणे महािगरपानलकेकडे नदलेला असणे, काम लवकर पूणव
ि झाल्यास उववनरत निधी नमळण्यास अडचणी निमाण होण्याची शक्यता,
पाणी पुरवठयाचा प्रश्ि गंभीर असूि उक्त योजिा लवकरात लवकर पुणव
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व
उपाययोजिा."
(२) श्री.विक्रम काळे , वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"राज्यात मागासवगीयांकनरता शैक्षनणक प्रवेशासाठी व
शासकीय-निमशासकीय िोकऱयांसाठी आवश्यक असणारे जात
प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र नमळण्यास अिेक अडचणी येत
असणे, त्तयामुळे शासकीय कमव चाऱयांच्या पदोन्नती रोखल्या जात असणे,
जात पडताळणी सनमतीकडे लाखो अजव वर्षािुवर्षे प्रलंनबत असणे,
नियनमत अजव करुिही वेळेत प्रमाणपत्र ि नमळणे, जात पडताळणी
प्रमाणपत्र दे ण्याची कायवपध्दती सुलभ करण्याची आवश्यकता, याबाबत
शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा."

विधान ििन,
मुांबई,
वदनाांक : २७ माचच , २०१७.

उत्तमससग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.
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