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महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिार, वदनाांक ३० माचच , २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(१)

(गुरुिार, वदनाांक १६ माचच , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्च विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
सिचश्री. सांजय दत्त, नरें द्र पाटील, धनंजय मं डे, सननल तटकरे , हे मंत टकले,
नकरण पावसकर, जयवंतराव जाधव, अॅड. ननरं जन डावखरे , श्री.प्रकाश
गजनिये, प्रा. अननल सोले, श्री.नारायण राणे, डॉ. अपूवव नहरे , श्री. चंदि
ू ाई
पटे ल, श्रीमती स्ममता वाघ, सर्वश्री. अशोक ऊर्व िाई जगताप, ख्वाजा बेग,
श्रीमती नवद्या चव्हाण, सववश्री. आनंद ठाकूर, जगन्नाथ शशदे , सनतश चव्हाण,
नवजय ऊर्व िाई नगरकर, नवक्रम काळे , अमरशसह पंनडत, अॅड. जयदे व
गायकवाड, सववश्री.अननल िोसले, नागोराव गाणार, रशवद्र र्ाटक, वि.प.स.
पढील तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे अन्न ि नागरी पुरिठा
आवि ग्राहक सांरक्षि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"ह्दयशस्त्रनक्रयांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या मटें ट, कॅथे टर, बलून्ससारख्या
वैद्यकीय सामग्रीसाठी रुगणांकडू न उत्तपादन शकमतीपेक्षा दहापट अनधक शकमत
आकारली जात असणे , वैधमापन शास्त्र नविागाने मं बईतील नललावती
हॉस्मपटल, बांद्रे, एनशयन हाटव इस्न्मटट्यट, मलंडमधील र्ोर्टटस हॉस्मपटल,
अंधेरीतील कोकीळाबेन नधरुिाई अंबानी हॉस्मपटल, परळ येथील गलोबल
हॉस्मपटल, पवई येथील नहरानंदानी हॉस्मपटल, व सर एच.एन.हॉस्मपटल
(नरलायन्स र्ॉऊंडे शन) या ८ रुगणालयांवर टाकलेल्या छाप्यातून धक्कादायक
वामतव माहे र्ेब्रवारी, २०१७ मध्ये वा त्तया दरम्यान उघडकीस येणे, दप्पट
एमआरपी शकमती आकारलेले मटें ट, कॅथे टर, बलून नडव्हाइस या
ह्दयशस्त्रनक्रयांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सामग्रीचा रुगणालयांकडू न तसेच
उत्तपादक साखळीकडू न ही लूट सरु असणे , वैधमापन शास्त्र नविागाच्या २०११
च्या ननयमानसार या उत्तपादनांची नवक्री, नवतरण करण्यापूवी तसेच त्तयांना
कमटम नविागाकडू न आयातीसाठी परवानगी नमळवतानाही मूळ नबलावर व
उत्तपादनावर सारख्या शकमतीची नोंद असायला हवी, प्रत्तयक्षात मा्र  आयात
करण्यात आलेल्या व रुगणालयांना नवकण्यात आलेल्या शकमतीमध्ये तर्ावत
नदसून येणे, अँन्जीओप्लामटी शस्त्रनक्रयेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मटें टची शकमत
समारे १ ते १.५ लाख रुपये असणे , राज्यात मं बईसह हजारोंनी अँन्जीओप्लामटी
शस्त्रनक्रया करण्यात येणे, गरीब रुगणांना १ ते १.५ लाख रुपये खचव करणे शक्य
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नसल्यामळे केंद्र शासनाने नदनांक १५ र्ेब्रवारी, २०१७ रोजी वा त्तयासूमारास
मटें ट ची शकमत ३० हजार रुपये करुन याच दराने मटें ट नवकण्याच्या सूचना
नवतरकांना दे ण्यात येणे, परं तू राज्यातील मटें ट नवतरकांनी यास नदलेला नकार,
शासनाने आदे श दे वून सूध्दा मटें ट नवक्रेत्तयांनी ३० हजार रुपयांत मटें ट देण्यास
नकार नदल्यामळे राज्यातील हृदयनवकाराने ्र मत असलेल्या रुगणांत पसरलेला
तीव्र असंतोष व नितीचे वातावरण, सदरील प्रकार राज्यातील इतर
रुगणालयांकडू न सरु असणे , असहाय्य रुगणांची बेसमार लूट थांबनवण्याबाबत
शासनाकडू न होत असलेले अक्षम्य दलवक्ष, ह्दयशस्त्रनक्रयेच्या सामग्रीच्या
माध्यमातून गोरगरीब रुगणांची लूट करणाऱ्या संबंधीत रुगणालयांवर तातडीने
कारवाई करुन ह्दयशस्त्रनक्रयेची साधनसामग्री रुगणांना रामत िावात उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत करावयाची कायववाही व याबाबत शासनाची प्रनतनक्रया."
(बुधिार, वदनाांक २९ माचच , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – [अनुक्रमाांक (२) ि (३)] –
(२) सिचश्री. जयां त पाटील, धनंजय मं डे, जयवंतराव जाधव, सननल तटकरे , हे मंत
टकले, अमरशसह पंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. ननरं जन डावखरे , श्री.प्रनवण
दरे कर, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे ऊजा
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यातील साखर कारखान्यांना मूलिूत सनवधा संमती (इन्रामरक्चर
क्लीअरन्स) प्रलंनबत असल्यामळे महाराष्ट्र राज्य नवतरण कंपनी
(एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर वीज खरे दी करार (पॉवर परचेस् ॲनग्रमें ट)
करण्यास अडचण येणे, पॉवर परचेस् ॲनग्रमें ट नकमान २ हजार मे गा वॅटसाठी
संमती नमळणे आवश्यक असणे, ज्या कारखान्याकडे सहवीज ननर्टमती प्रकल्प
आहे त त्तया कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एर्.आर.पी. दे णे सोइवमकर होणे , परं त
ज्या कारखान्यांकडे सहवीज ननर्टमती प्रकल्प नाहीत अशा कारखान्यांना,
शेतकऱ्यांना एर्.आर.पी. दे ण्यास अडचणी ननमाण होत असल्यामळे ते
साखर कारखाने आर्टथक संकटात सापडणे, ज्या कारखान्यांकडे सहवीज
ननर्टमती प्रकल्प नाहीत त्तयांना सहवीज ननर्टमती प्रकल्पात समानवष्ट्ट करून
घेतल्यास त्तयांच्यावर येणारे आर्टथक संकट दूर होऊन त्तया साखर कारखान्यांना,
शेतकऱ्यांना एर्.आर.पी. दे णे सोइवमकर होणे , यासाठी अडचणीत असलेल्या
साखर कारखान्यांना व शेतकऱ्यांना न्याय नमळण्यासाठी शासनाने करावयाची
उपाययोजना वा केलेली कायववाही."
(३) श्री. नारायि रािे, श्रीमती हुमनबानू खनलर्े, वि.प.स. पढील तातडीच्या व
साववजननक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य आवि कुटुां ब कल्याि
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"शसधदगव नजल्यात दोडामागव, सावंतवाडी िागात माकडतापाचा मोठ्या
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(४)

(५)

प्रमाणात प्रादिाव होऊन माहे र्ेब्रवारी, २०१७ मध्ये या तापाने दोघांचा झालेला
मृत्तयू व आतापयंत नजल्यात ५० पेक्षा जामत रुगण माकडतापाने ग्रमत
असल्याचे आढळू न येणे, या तापाच्या ननयं्र णासाठी प्रशासनाकडू न होत
असलेले अक्षम्य दलवक्ष, त्तयामळे मथाननक नागनरकांमध्ये व पयवटकांमध्ये
पसरलेले तीव्र िीतीचे व शचतेचे वातावरण, शासनाने तातडीने या आजारावर
ननयं्र ण नमळनवण्यासाठी करावयाची उपाययोजना, याबाबत शासनाने
करावयाची कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया."
श्री. प्रविि दरे कर, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"बोरीवली पूवव मधील काजूपाडा टे कडी या क्षे्र ात पाण्याची सममया
ननमाण झाल्याने उदं चन केंद्र व मवतं्र  पाणीपरवठा योजना राबनवण्याबाबत
येथील रनहवाश्यांची मागणी असणे, येथील वमती उं चावर असल्याने
पाणीपरवठा सरळीत होत नसून पनरसरात मोठ्या प्रमाणात नपण्याच्या पाण्याची
सममया ननमाण होणे, उदं चन केंद्र व मवतं्र  पाणीपरवठा योजना या पनरसरात
राबनवणे अत्तयंत गरजेचे असणे, याबाबत नागनरकांकडू न मथाननक
लोकप्रनतननधीकडे वारं वार मागणी होणे, या पनरसरातील पाण्याच्या सममयांकडे
संबंनधत नविागाकडू न दलवक्ष होत असणे, यामळे सामान्य जनतेत शासनानवरुद्ध
तीव्र असंतोष ननमाण होणे , याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व
उपाययोजना."
श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या
बाबीकडे वित्त मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"केंद्र शासनाने कमव चाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर

राज्यात नकत्तयाच सादर झालेल्या अथव संकल्पामध्ये सातव्या वेतन
आयोगासंदिात कोणतीही तरतूद नसल्यामळे राज्य शासकीय कमव चाऱ्यांना
वषविर वेतन आयोग लागू न होण्याची धक्कादायक बाब उघडकीस येणे,
राज्यातील जवळपास २० लाख शासकीय व ननमशासकीय कमव चारी व नशक्षक
केंद्र शासनाच्या घोषणेनंतर गेल्या वषविरापासून वेतन आयोगाच्या प्रनतक्षेत
असणे, त्तयाचप्रमाणे वेतन आयोग लागू करण्याकनरता नेमलेल्या राज्यवेतन
आयोग सधारणा सनमतीस अद्यापयंत कायालय दे खील न नमळणे, त्तयामळे सदर
सनमती नेमून बराच काळ उलटू नही प्रत्तयक्ष कामास सरुवात न होणे, नवनवध
शासकीय अनधकारी कमव चारी संघटना यांनी मा. मख्यमं्र ी व मा.नवत्त मं्र ी यांना
ननवेदन दे ऊन वाढती महागाई व तटपंजे वेतन या नवरोधात वेतन आयोग
तात्तकाळ लागू करण्यासंदिात व पाच नदवसांचा आठवडा तसेच ननवृत्त
होण्याची मयादा ५८ वरुन ६० वषे आनण ज्या अनधकारी / कमव चाऱ्यांना
सद्य:स्मथतीत ६० वषे ननवृत्त होण्याची मयादा लागू आहे अशांना ६२ वषे पयंत
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वाढनवण्याकनरता आंदोलन करुन राज्यव्यापी संप पकारण्याचा नदलेला इशारा,
अद्याप पयंत सदर ननवेदनाबाबत शासनाकडू न कोणतीही ठोस पाऊले न
उचलल्यामळे राज्यातील शासकीय नोकरवगांत पसरलेला असंतोष, वेतन
आयोगाबाबत शासनाची नदसून आलेली उदासीनता, पनरणामी शासकीय
अनधकारी व कमव चारी महासंघाने नदलेल्या संपाच्या इशाऱ्यामळे राज्यातील
जनमानसांत पसरलेले शचतेचे वातावरण, त्तयामळे शासनाने या गंिीर नवषयावर
तात्तकाळ ननणव य घेऊन वेतन आयोग लागू करण्याबाबतची करावयाची घोषणा,
तसेच सरकारी, ननमसरकारी कायालय व शाळा आनण महानवद्यालये यांना पाच
नदवसांचा आठवडा व ननवृत्तीच्या मयादेबाबत घ्यावयाचा ननणवयावर शासनाने
करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रनतनक्रया."
(६)

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , सर्वश्री. किरण पार्सिर, धनंजय मुंडे, ॲड.
कनरं जन डार्खरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती कर्द्या चव्हाण, सववश्री.आनंद ठािूर,
हे मंत टिले, सुकनल तटिरे , नवक्रम काळे , ॲड. जयदे व गायकवाड,
सववश्री.अननल िोसले, जगन्नाथ शशदे, रशवद्र र्ाटक, वि.प.स. पढील
तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे आवदिासी विकास मांत्रयाांचे
लक्ष वेधतील:"पणे नजल्यातील र्लवडे आनण मावळमधील वडे श्वर येथील मलींच्या
आश्रमशाळांमधील नवद्याथीनींशी असभ्य वतववणूक तर जन्नर मधील
कोळे वाडीतील आश्रमशाळे त मली धोकादायक इमारतीत राहत असल्याचे
नजल्हा प्रशासनाने नेमलेल्या तपासणी पथकाच्या माहे जानेवारी, २०१७ च्या
समारास केलेल्या तपासणी अहवालात आढळू न येणे, सदरचा अहवाल
आनदवासी नवकास नविागाकडे सादर करण्यात येणे, राज्यिरातील अनेक
आश्रमशाळांमध्ये नवद्याथांचे शोषण होत असल्याच्या घटना वारं वार घडत
असणे, तसेच आश्रमशाळांतील नवद्याथांसाठीचे ११ कोटींचे टथपेमट कं्र ाट
खरे दी सनमतीने ननयम धाब्यावर बसवत परमपर अपा्र  ठरवलेल्या कंपनीला
नदल्या प्रकरणी मा. मख्यमं ्र ी यांना नदनांक ११ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या
समारास लोकप्रनतननधीनी लेखी ननवेदन दे ण्यात येणे, याबाबत शासनाने
अद्यापही चौकशी न केल्यामळे सववसामान्य जनतेत ननमाण झालेले असंतोषाचे
व संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कायववाही, व
शासनाची प्रनतनक्रया."

(७)

श्री. नरें द्र पाटील, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक महत्तत्तवाच्या
बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:-

"सातारा नजल्हयातील ढे बेवाडी (ता.पाटण) येथील दनक्षणवांग नदीवरील

वांग मराठवाडी धरणाचे काम १९९७ साली सरु झाले असून अद्यापयंत ते काम
अपूणावमथे त असल्याचे माहे माचव, २०१७ च्या पनहल्या सप्ताहात उघडकीस

4

असध
ु ारित प्रत

(८)

येणे, सदर धरणाची पाणी साठवण क्षमता २.७३ टी.एम.सी. असून धरणाचे
काम अधव वट असल्याने व धरणात गाळ साचल्याने सध्या र्क्त ०.६०
टी.एम.सी .पाणी साठा होत असणे, या धरणाच्या लािक्षे्र ामध्ये ढे बेवाडी
नविागातील उत्तरवांग नदीकाठच्या जानगडे वाडी, नशतपवाडी, मं द्रळकोळे या
गावांचा समावेश केला असन अनक्रमे २-१६ हे क्टर, २-६२ हे क्टर, ४-६३
हे क्टर जनमनी शासनाने संपानदत केल्या असणे, मा्र  िौगोनलकदृष्ट्टया सदर
गावांना या धरणाचे पाणी नमळत नसल्याने तेथील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत
असणे, तसेच में ढ व केकतवाडी ता. पाटण या गावातील प्रकल्पग्रमतांचे
सांगली नजल्यात पनववसन करण्याचे शासनाचे ननयोजन असणे, मा्र  सातारा
नजल्हयातच पनववसन करावे अशी प्रकल्पग्रमतांची मागणी असणे, तसेच तेथील
प्रकल्पग्रमतांचे पनववसन व संपूणव पायािूत सनवधा दे ण्यापूवीच शासनाने
धरणाच्या घळिरणीचे काम हाती घेणे व घळिरणीच्या कामासाठी
नजल्हानधकारी व दं डानधकारी यांची पूवव परवानगी दे खील घेतली नसणे,
अशाप्रकारे जबाबदारी पूणव करण्यात शासनाचे झालेले अक्षम्य दलवक्ष, यामळे
तेथील प्रकल्पग्रमत व शेतकऱ्यांमध्ये ननमाण झालेला असंतोष व नचडीची
िावना आनण आत्तमदहन करण्याची वृत्ती, याबाबत शासनाने करावयाची
कायववाही व शासनाची प्रनतनक्रया."
अॅड. जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. पढील तातडीच्या व साववजननक
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"डॉ. कमतरीरं गन सनमतीने नदलेल्या अहवालानसार केंद्र शासनाने

ननगवनमत केलेल्या अनधसचनेन्वये पस्श्चम घाटातील बहतांश िाग संवेदनशील
क्षे्र  (Eco Sensative Zone) म्हणून अनधसूनचत झाल्यामळे त्तयामध्ये
महाराष्ट्रातील नवशेषत: रोहा, नागोठाणे तसेच इतर १३ औद्योनगक
वसाहतीमधील शेकडो उद्योगधं दे धोक्यात आल्याची धक्कादायक मानहती माहे
र्ेब्रवारी, २०१७ मध्ये उघडकीस येणे, या औद्योनगक वसाहतीची एकूण
गंतवणक समारे २०००० कोटी रुपयांपेक्षा जामत असून वार्टषक उत्तपन्न दे खील
हजारो कोटीमध्ये असणे, सदर िाग अनधसनचत झाल्यामळे जवळपास सववच
उद्योगधं दे बंद होण्याची शक्यता, त्तयामळे हजारो कोटीपेक्षा जामत रुपयांचे
उत्तपादन शल्क बडीत जाऊन शासनाच्या महसलीत होणारी प्रचंड घट,
लाखांपेक्षा जामत कामगारांना रोजगार नमळत असलेल्या कंपन्यांचेच िनवष्ट्य
धोक्यात आल्याने कामगारांच्या िनवष्ट्यातील रोजगारांवर प्रश्ननचन्ह ननमाण
होणे, पनरणामी हे सवव उद्योगधं दे राज्याबाहे र जाण्याची ननमाण झालेली
पनरस्मथती, सदर अहवाल अंनतम होत असताना केरळ राज्याने औद्योनगक
वसाहतीचे संरक्षण करण्याकरीता हरकती घेऊन मपष्ट्टपणे सदर अनधसूचनेस
नवरोध करणे, याधतीवर राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या पयावरण व वने

5

असध
ु ारित प्रत
नविागास याबाबत मपष्ट्टपणे नवरोधदशवक हरकती व सूचना देण्याची
आवश्यकता, तसेच त्तयाचा पाठपरावा करुन योगय ती कायववाही करणे अपेनक्षत
असणे, रोहा व नागोठाणे इंडमरीज असोनसएशन यांनी राज्य शासनास ननवेदन
दे ऊनही अद्यापपयंत कोणतीही ठोस पाऊले न उचलल्याने तेथील जनतेमध्ये
ननमाण झालेले संतापाचे वातावरण, त्तयामळे या गंिीर प्रश्नांवर शासनाने
तातडीने करावयाची कायववाही, उपाययोजना व शासनाची प्रनतनक्रया."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

दोन

तीन
चार
पाच
सहा

: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) मांगळिार, वदनाांक ७ माचच, बुधिार, वदनाांक ८ माचच, गुरुिार, वदनाांक ९
माचच, र्ुक्रिार, वदनाांक १० माचच, मांगळिार, वदनाांक १४ माचच, सोमिार,
वदनाांक २० माचच , मांगळिार, वदनाांक २१ माचच, गुरुिार, वदनाांक २३
माचच , ि र्ुक्रिार, वदनाांक २४ माचच, २०१७ रोजीच्या ताराांवकत
प्रश्नोत्तराांच्या याद्या सभागृहाच्या पटलािर ठे ििे.
(ग) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दुसरी, वतसरी, चौथी, पाचिी ि सहािी
यादी सभागृहाच्या पटलािर ठे ििे.
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे ििे.
(१) उद्योग मांत्री
: "पस्श्चम महाराष्ट्र नवकास महामं डळ
मयानदत, पणे यांचा सन २०१५-२०१६ या
वषाचा पंचेचाळीसावा वार्टषक अहवाल"
सिागृहासमोर ठे वतील.
(२) िस्त्त्रोद्योग मांत्री
: "महाराष्ट्र राज्य यं्र माग महामं डळ
मयानदत, नर्ी मुंबई यांचा सन २०१४२०१५ या वषाचा ्र ेचाळीसावा वार्टषक
अहवाल" सिागृहासमोर ठे वतील.
: "सािचजवनक उपक्रम सवमतीचा बारािा ि तेरािा अहिाल सादर करिे."
: "अनुसवू चत जाती कल्याि सवमतीचा सातिा अहिाल सादर करिे."
: "अर्ासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करिे."
: विधानपवरषद सभागृहाच्या तदथच सवमतीचा अहिाल सादर करण्यासाठी
मुदतिाढ वमळण्याबाबतचा म.वि.प. वनयम १७८ (१) अन्िये प्रस्त्ताि :"साववजननक उपक्रम/महामं डळांनी त्तयांच्याकडील रक्कम बँकेत नडपॉनझट
करावयाची शकवा शासनाच्या कोषागारामध्ये जमा करावयाची याबाबत पनरननरीक्षण
करुन सिागृहात अहवाल सादर करण्यासाठी घनटत करण्यात आलेल्या नवधानपनरषद
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सात

आठ
नऊ

दहा

सिागृहाच्या तदथव सनमतीचा अहवाल" सिागृहास सादर करण्याची मदत आगामी
(पावसाळी) अनधवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यापयंत वाढवून दे ण्यात यावी.
: विनंती अर्ज सभागृहासमोर ठे ििे.
श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
: "कल्याि डोंवबिली महानगरपावलका
क्षे त्रातील
२७
गािाांची
स्त्ितांत्र
नगरपवरषद
होण्याबाबत"
या
नवषयावरील नवनंती अजव सिागृहासमोर
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 विर्े ष उल्लेख - (असल्यास).

: र्ासकीय विधे यके -

- मध्यां तर -

विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमािे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करिे.
(१) "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनुदावनत
खाजगी व्यािसावयक र्ै क्षविक सांस्त्था (प्रिेर् ि र्ुल्क याांचे
विवनयमन)(सुधारिा) विधे यक, २०१६"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद रणविसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१६ चे नव.स.नव.क्रमांक ५४ – महाराष्ट्र नवनाअनदाननत
खाजगी व्यावसानयक शैक्षनणक संमथा (प्रवेश व शल्क यांचे
नवननयमन)(सधारणा) नवधे यक, २०१६ खालील सदमयांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) उच्च व तं्र  नशक्षण मं ्र ी.
(२) श्री. धनंजय मं डे, नवरोधी पक्ष नेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.नारायण राणे , नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्व िाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------

7

असध
ु ारित प्रत
(२)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका
(सुधारिा) विधे यक, २०१७"

-----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका
आवि महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारिा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद रणविसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक २ – मं बई महानगरपानलका
आनण महाराष्ट्र महानगरपानलका (सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील
सदमयांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) मख्यमं्र ी
(२) श्री. धनंजय मं डे, नवरोधी पक्ष नेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्व िाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
आवि महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सुधारिा)
विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. जयां त पाटील,
बाळाराम पाटील, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत
आनण महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व पंचायत सनमती (सधारणा) नवधेयक,
२०१७ खालील सदमयांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श देऊन नवचाराथव
पाठनवण्यात यावे."
(१) ग्रामनवकास मं ्र ी
(२) श्री.जयंत पाटील, नव.प.स.
(३) श्री.धनंजय मं डे,
(४) श्री.सननल तटकरे , नव.प.स.
मा.नवरोधी पक्षनेता,
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नवधानपनरषद
(५) श्री.हे मंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.संजय दत्त, नव.प.स.
(७) श्री.शरद रणनपसे,
(८) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) ॲड.अननल परब,
(१०) श्री.बाळाराम पाटील, नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(५)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवि महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारिा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. जयां त पाटील,
बाळाराम पाटील, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ४ - मं बई महानगरपानलका,
महाराष्ट्र महानगरपानलका आनण महाराष्ट्र नगरपनरषदा, नगरपंचायती व
औद्योनगक नगरी (सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदमयांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) मख्यमं्र ी
(२) श्री.जयंत पाटील, नव.प.स.
(३) श्री.धनंजय मं डे,
(४) श्री.सननल तटकरे , नव.प.स.
मा.नवरोधी पक्षनेता,
नवधानपनरषद
(५) श्री.हे मंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.संजय दत्त, नव.प.स.
(७) श्री.शरद रणनपसे,
(८) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) ॲड.अननल परब,
(१०) श्री.बाळाराम पाटील, नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(६)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र र्े तजमीन
(जमीनधारिेची कमाल मयादा) (सुधारिा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन
(जमीनधारणे ची कमाल मयादा) (सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील
सदमयांच्या प्रवर सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
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(१) महसूल मं्र ी

(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.नवरोधी
पक्षनेता, नवधानपनरषद
(३) श्री.नारायण राणे , नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(५) ॲड. ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्व िाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(७)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगच
आयोग (सुधारिा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासवगव
आयोग (सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदमयांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) सामानजक न्याय व नवशेष (२) श्री.धनंजय मं डे, मा.नवरोधी
सहाय्य मं्र ी
पक्षनेता, नवधानपनरषद
(३) श्री.नारायण राणे , नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(५) ॲड. ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्व िाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(८)

"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ - डॉ.विश्िनाथ कराड
एमआयटी विश्िर्ाांती विद्यापीठ विधे यक, २०१६"
------------------------------------------------------------------------------------(९)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र परािैद्यक पवरषद
(सुधारिा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :-
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"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ९ – महाराष्ट्र परावैद्यक
पनरषद (सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदमयांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) वैद्यकीय नशक्षण मं्र ी
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.नवरोधी
पक्षनेता, नवधानपनरषद
(३) श्री.नारायण राणे , नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(५) ॲड. ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्व िाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(१०) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय भागीदारी
(महाराष्ट्र सुधारिा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक १० – िारतीय िागीदारी
(महाराष्ट्र सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदमयांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) मख्यमं्र ी
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.नवरोधी
पक्षनेता, नवधानपनरषद
(३) श्री.नारायण राणे , नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(५) ॲड. ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्व िाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(११) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वर्काऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारिा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
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वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक १२ – नशकाऊ उमेदवार
(महाराष्ट्र सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदमयांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) कौशल्य नवकास व
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.नवरोधी
उद्योजकता मं ्र ी
पक्षनेता, नवधानपनरषद
(३) श्री.नारायण राणे , नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(५) ॲड. ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्व िाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(१२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था
(सुधारिा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी संमथा
(सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदमयांच्या प्रवर सनमतीकडे
त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श
दे ऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) सहकार मं्र ी
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.नवरोधी
पक्षनेता, नवधानपनरषद
(३) श्री.नारायण राणे , नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(५) ॲड. ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्व िाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(१३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १५ – वसम्बॉयोवसस कौर्ल्य ि
मुक्त विद्यापीठ विधे यक, २०१७"
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विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक १५ – नसम्बॉयोनसस कौशल्य
व मक्त नवद्यापीठ नवधे यक, २०१७ खालील सदमयांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्तयावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन नवचाराथव पाठनवण्यात यावे."
(१) उच्च व तं्र  नशक्षण मं ्र ी
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.नवरोधी
पक्षनेता, नवधानपनरषद
(३) श्री.नारायण राणे , नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(५) ॲड. ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्व िाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
------------------------------------------------------------------------------------(१४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्त्था
(दुसरी सुधारिा) विधे यक, २०१७"
------------------------------------------------------------------------------------अकरा : (क) (बुधिार, वदनाांक २९ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्च विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि) –
श्री.सुवजतससह ठाकू र, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , डॉ.अपूवव नहरे , श्री.तानाजी
सावंत, प्रा.अननल सोले, सर्वश्री.गोपीनकसन बाजोनरया, प्रनवण दरे कर,
ॲड.अननल परब, श्री.रशवद्र र्ाटक, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्रस्त्ताि – (चचा पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे उत्तर) "राज्यात जनसहिागातून व नवनवध कायवकारी संमथांच्या
सहकायाने जलयक्त नशवार योजना यशमवी होणे , सदर योजना
तळागाळातील शेतकऱ्यांपयंत पोहोचनवण्यासाठी अनधक ननधी उपलब्ध
करण्याची आवश्यकता, जलसंपदा नविागाकडू न मोठ्या प्रमाणावर
जन्या प्रमतावांना प्रशासकीय मान्यता देऊन कामांना गती दे ण्याचा होत
असलेला प्रयत्तन, मोठ्या प्रमाणात िूसंपादनाची कामे हाती घेणे, नवीन
प्रमतावांना मोठ्या प्रमाणावर ननधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता, राज्य
सरकारने नलर् (LIIF) इनरगेशनच्या माध्यमातून नाबाडव कडू न रक्कम
रुपये १२,७७३ कोटी रुपयांचे कजव घेणे, जलसंपदा नविागामार्वत
मोठ्या प्रमाणावर सरू असलेले प्रकल्प व अपऱ्या स्मथतीत असलेले
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प्रकल्प लवकरात लवकर पूणव करण्याची आवश्यकता, कननष्ट्ठ
अनियंत्तयांची मोठ्या प्रमाणावर िरती करणे व नरक्त पदे तात्तकाळ
िरण्याची आवश्यकता, शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांच्या जोडणीचे प्रमताव
जलद गतीने कायास्न्वत केल्याने मागील ५ वषांपासूनची कृषीपंपांची
प्रनतक्षा यादी १ ते २ वषांवर येणे, प्रनतक्षा यादीमधील शेतकऱ्यांना
तातडीने वीजपरवठा करण्याची आवश्यकता, जलयक्त नशवार व
शसचन योजना मोठ्या प्रमाणावर अंमलात आणल्याने रब्बी नपकात
झालेली वाढ, कृषी मालावर प्रनक्रया उद्योग उिे करण्याची कायववाही
अनधक वेगाने करण्याची आवश्यकता, पीक नवमा योजनेत राज्यातील
शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात घेतलेला सहिाग, शेतकऱ्यांच्या
उत्तपन्नवाढीस चालना नमळावी, त्तयांना मबलक पाणी नमळावे व अनवरत
वीजपरवठा व्हावा या दृष्ट्टीने शासनाने केलेल्या नवनवध योजनांमळे
राज्यातील शेतकरी आर्टथकदृष्ट्ट्या सक्षम होत असल्याचे ननदशवनास
येणे, राज्य सजलाम्-सर्लाम् होण्याच्या दृष्ट्टीने शेतकरी हा केंद्रशबदू
मानून त्तयाला मवबळावर उिे करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने अवलंनबलेले
धोरण अनधक प्रिावी करण्याची आवश्यकता व शासनाने त्तयाबाबतीत
करावयाची उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी."
(ख) डॉ.सुधीर ताांबे, सववश्री.धनंजय मं डे, शरद रणनपसे, सनील तटकरे , नारायण
राणे , हे मंत टकले, संजय दत्त, अमरशसह पंनडत, अशोक ऊर्व िाई जगताप,
सतीश चव्हाण, आर्टक. अनंतराव गाडगीळ, सववश्री.नकरण पावसकर, सिाष
झांबड, जयवंतराव जाधव, श्रीमती हमनबानू खनलर्े, श्रीमती नवद्या चव्हाण,
श्री.जनादवन चांदरू कर, ॲड.ननरं जन डावखरे , सववश्री.चंद्रकांत रघवंशी, आनंद
ठाकूर, सतेज ऊर्व बंटी पाटील, अब्दल्लाखान दराणी, आनंदराव पाटील, ख्वाजा
बेग, प्रा.जोगेंद्र कवाडे , सववश्री.नवक्रम काळे , रामहरी रुपनवर, नरें द्र पाटील,
अमरनाथ राजूरकर, प्रकाश गजनिये, हनरशसग राठोड, अननल तटकरे , मोहनराव
कदम, रामराव वडकते, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्त्ताि "राज्य शासनाने मोठा गाजावाजा करुन मे क ईन इंनडया व मे क इन
महाराष्ट्राची घोषणा केलेली असली तरीही सद्य:स्मथतीत राज्यात उद्योग क्षे्र ात
मोठ्या प्रमाणात आलेली मं दी, मंबई, ठाणे , पणे, नानशक, औरं गाबाद, जळगांव,
नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर इत्तयादी नजल्यासह सवव औद्योनगक शहरातील बंद
पडलेले उद्योग, उद्योग नविागाच्या सामनहक प्रोत्तसाहन योजनेंतगवत पूवी आर्टथक
र्ायदे घेतलेले असणे, परं त आज त्तया जागेवर वषानवषे बंद असलेले उद्योग, या
हजारो बंद उद्योगांकडे राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांचे कोट्यावधी रुपयांचे थकीत
असलेले कजव, कजव देणाऱ्या बँकांना अशा बंद उद्योगांच्या प्लॉटवर शासनाच्या
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ननयमामळे कारवाई करणे शक्य नसल्यामळे नवीन उद्योगासाठी प्लॉट उपलब्ध
करता न येणे, त्तयामळे उद्योगधं द्यांची वाढ थांबणे , पनरणामी अनेक उद्योग
राज्याबाहे र मथलांतरीत होणे , नवीन उद्योग ननमाण न झाल्यामळे ओढवलेली
बेरोजगारी, सेस खाली २ हजार एक जमीन घेण्यात येणे, परं त त्तयावर उद्योग
ननर्टमती करण्यास शासनाची असलेली उदानसनता, महाराष्ट्र राज्य औद्योनगक
नवकास महामं डळाने जमीन मं जूर केल्यानंतर उद्योग घटकास दे कार प्र  दे ण्यास
अवाजवी कालावधी लागणे , त्तयामळे शासकीय धोरणाबद्दल संभ्रम व ननराशेचे
वातावरण पसरणे , गंतवणूकदारांना एकाच नठकाणी संपकव साधून सवव मंजूऱ्या
नमळवून दे ण्यासाठी मै्र ी कक्ष मथापन करणे , सदर कक्षांकडू न कोणतेही
सकारात्तमक काम न होणे , र्क्त आलेल्या तक्रारीचे ननरसन करण्यात येत
असणे , त्तयामळे मै्र ी कक्ष मथापनेमागील हे तू ननष्ट्र्ळ ठरणे , नवनवध
परवानगयासाठी उद्योजकांचा छळ होणे , अशा परवानगया घेत असताना मोठ्या
प्रमाणात लाचखोरी होत असल्याचे उघड होणे , उद्योगासाठी वीजेच्या दरात
सवलतीमध्ये वेगवेगळ्या नविागामध्ये दजािाव करण्यात येणे, तसेच सातत्तयाने
वाढणारे नवजेचे दर उद्योग क्षे्र ातील मं दीमळे व नोटाबंदीमळे अनेक छोट्यामोठ्या उद्योगांवर पनरणाम झाल्यामळे त्तयात काम करणाऱ्या कामगारांची
रोजंदारी कमी केली जात असणे , शकवा त्तयांना कामांवरुन कमी केले जात
असल्याने या कामगारांवर बेरोजगारीमळे आलेली उपासमारीची पाळी, कामगार
कायद्यातील ्र टींमळे कं्र ाटी कामगारांचा प्रश्नही अनेक वषे प्रलंनबत असणे ,
शासनाच्या उद्योग क्षे्र ाच्या उदानसन धोरणामळे राज्यात नबकट पनरस्मथती ननमाण
झाली असून अनेक उद्योग राज्यांबाहे र जात असताना याकडे राज्यशासन करीत
असलेले अक्षम्य दलवक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व
उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी."
(बुधिार, वदनाांक २९ माचच , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि) – [अनुक्रमाांक –
(ग) ते (ङ)] –
(ग) सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, सननल तटकरे , नारायण राणे, हे मंत टकले,
संजय दत्त, अमरशसह पंनडत, जयंत पाटील, अशोक ऊर्व िाई जगताप, सनतश
चव्हाण, कनपल पाटील, नकरण पावसकर, जनादव न चांदरकर, जयवंतराव जाधव,
रामहरी रुपनवर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती हमनबानू खनलर्े, श्री.ख्वाजा
बेग, आर्टक. अनंत गाडगीळ, ॲड.ननरं जन डावखरे , सववश्री.अमरनाथ राजरकर,
आनंद ठाकूर, सिाष झांबड, अब्दल्लाखान दराणी, प्रा. जोगेंद्र कवाडे ,
सववश्री.नवक्रम काळे , चंद्रकांत रघवंशी, नरें द्र पाटील, प्रकाश गजनिये, अननल
तटकरे , आनंदराव पाटील, रामराव वडकते, जगन्नाथ शशदे , ॲड.राहल नावेकर,
ॲड.जयदे व गायकवाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
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प्रस्त्ताि -

"केंद्र शासनाच्या नोटाबंदीच्या ननणव यामळे शेतीमालाच्या दरात
मोठी घसरण होणे , मागील वषीच्या तलनेत यावषी उत्तपानदत मालाला
बाजारपेठेत िाव नसणे , यामळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्तमहत्तयांच्या
प्रमाणात लक्षणीय वाढ होणे , राज्यात मागील तीन वषात ९ हजाराहून
अनधक शेतकऱ्यांनी आत्तमहत्तया करणे, सन २०१६ या एकाच वषात
समारे तीन हजाराहून अनधक शेतकऱ्यांनी आत्तमहत्तया करणे, चालू
वषाच्या पनहल्या दोन मनहन्यात केवळ मराठवाड्यात ११७ शेतकऱ्यांनी
कजवबाजारी व नानपकीला कंटाळू न आत्तमहत्तया करणे , सततच्या दष्ट्काळ
आनण नानपकीमळे शेतकऱ्यांच्या आत्तमहत्तयाचे प्रमाण नदवसेंनदवस
वाढतच असणे , दष्ट्काळ ननवारणाथव शासनाकडू न कोणत्तयाही ठोस
उपाययोजना होत नसणे, मागील वषी डाळीचे िाव मोठ्या प्रमाणात
वाढल्यामळे शासनाने डाळ वगीय नपकांच्या उत्तपादनासाठी प्रोत्तसाहन
दे ण्याचे धोरण मवीकारले, यावषी तूरीचे नवक्रमी उत्तपादन होणे,
शासनाच्या चकीच्या धोरणामळे बाजारपेठेतील तूरीचे िाव मोठ्या
प्रमाणावर कोसळणे , शासनाने आधारिूत शकमतीने तूर खरे दी
करण्याचा ननणवय घेणे, मा्र  तूर खरे दीबाबत कोणतेही ननयोजन
नसल्यामळे तूर उत्तपादक शेतकऱ्यांना मोठा ्र ास सहन करावा लागणे ,
राज्यात लाखो क्क्वटल तूर खरे दी केंद्रावर खरे दीच्या प्रनतक्षेत असणे , तूर
उत्तपादक शेतकरी आठ ते दहा नदवस रांगेत तूर खरे दीच्या प्रनतक्षेत
असणे , तूर उत्तपादक शेतकऱ्यांना पैसे नमळण्यासाठी १५ नदवसांपेक्षा
जामत कालावधीची वाट पाहण्याची वेळ येणे, कमव चारी आनण व्यापारी
यांच्या संगनमतामळे शेतकऱ्यांना कमी िावाने मथाननक व्यापाऱ्यांना
तूर नवक्री करण्याची वेळ येणे, कांदा, हरिरा, कापूस आनण सोयाबीन
उत्तपादक शेतकरीसध्दा मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत असणे, शासनाने
शेती मालाचे िाव स्मथर ठे वण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली
नसल्यामळे शेतकऱ्यांमध्ये शासननवरोधी संतापाची िावना असणे,
शेजारील कनाटक सारख्या राज्याने शेतीमालाला बोनस दे ण्याचे धोरण
मवीकारणे , मा्र  महाराष्ट्रासारख्या कृनषप्रधान राज्यात शेतीमालाला
बोनस दे ण्याचे कोणतेही धोरण नसणे , आर्टथक संकटात सापडलेल्या
शेतकऱ्यांना नदलासा देण्यासाठी कजवमार्ी करण्याची मागणी मोठ्या
प्रमाणावर होत असणे , उत्तर प्रदे शात सत्तेवर आल्यास कजवमार्ी करु
अशी घोषणा करण्यात येणे, मा्र  याच धतीवर महाराष्ट्रातील
शेतकऱ्यांना कजवमार्ी आनण नबनव्याजी कजव दे ण्यासाठी कोणतीही
उपाययोजना होत नसणे , आर्टथकदृष्ट्ट्या ग्रासलेल्या राज्यातील
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(घ)

शेतकऱ्यांना नदलासा देण्यासाठी शासनाने कजवमार्ी करुन नबनव्याजी
कजव उपलब्ध करुन देण्यासाठी करावयाची तातडीची उपाययोजना
नवचारात घेण्यात यावी."
सिचश्री र्रद रिवपसे, धनंजय मं डे, नारायण राणे , सननल तटकरे , संजय दत्त,
हे मंत टकले, अशोक ऊर्व िाई जगताप, अमरशसह पंनडत, जनादव न चांदरू कर,
सतीश चव्हाण, आर्टक. अनंत गाडगीळ, सववश्री.नकरण पावसकर, सिाष झांबड,
जयवंतराव जाधव, श्रीमती हमनबानू खनलर्े, श्रीमती नवद्या चव्हाण, डॉ.सधीर
तांबे, ॲड.ननरं जन डावखरे , सववश्री.चंद्रकांत रघवंशी, आनंद ठाकूर, सतेज ऊर्व
बंटी पाटील, अब्दल्लाखान दराणी, आनंदराव पाटील, ख्वाजा बेग प्रा.जोगेंद्र
कवाडे , सववश्री.नवक्रम काळे , रामहरी रुपनवर, नरें द्र पाटील, अमरनाथ राजूरकर,
प्रकाश गजनिये, हनरशसग राठोड, अननल तटकरे , मोहनराव कदम, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि "राज्यात झपाट्याने वाढत असलेले शहरीकरण, शहरीकरण वाढत
असताना त्तयांना सोयीसनवधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत महानगरपानलका,
नगरपनरषदा व नगरपानलका यांच्यावर पडत असलेला ताण, ननवन शहरीकरण
होत असल्यामळे त्तयानठकाणी रमते, सांडपाणी, घनकचरा व पाणीपरवठा
करणेबाबत मथाननक मवराज्य संमथा असमथव असणे , शहरीकरण वाढत असले
तरी महानगरपानलकांना राज्य शासन परे सा ननधी दे त नसणे , त्तयातच एलबीटी रद्द
केल्यामळे महानगरपानलका व राज्य शासन आर्टथक अडचणीत असणे , यापूवी
केंद्रातील यपीए शासनाने शहरी नवकासासाठी अनेक आणलेल्या योजना
राज्यशासनाने बंद करणे, जवाहरलाल ने हरु नागरी पनरोत्तथान योजना बंद करुन
ममाटव नसटी योजना आणणे , परं त त्तयासाठी ननधींची िरीव तरतूद नसणे , तसेच
अद्यापही ममाटव नसटीबाबतचे प्रकल्प अहवाल तयार नसणे, नागरी क्षे्र ात पाणी
टं चाईची सममया नदवसेंनदवस उग्ररुप धारण करीत असणे , मंबईतील ४ लाख
झोपडपट्टीवानसयांना झोपडपट्टी पनर्टवकास योजनेअंतगवत मवत:च्या मालकीची
घरे दे ण्याची घोषणा शासनाने करणे , परं त अद्यापही याबाबत झोपडपट्टीधारकांना
घरे उपलब्ध करुन न दे णे, मं बईतील एसआरए योजनेखाली बांधलेल्या ३५
हजार सदननकांना िोगवटा प्रमाणप्र  न नमळणे , झोपडपट्टी पनववसन योजनेचा
केवळ वाढीव चटई क्षे्र  नमळनवण्यासाठी नवकासक या योजनेचा वापर करुन
घेत असणे , ठाणे , नजल्यातील ७ महानगरपानलका क्षे्र ामध्ये ननमाण झालेली
िीषण पाणीटं चाई, नागपूर शहरातील नसव्हील लाईनचा पनरसर वगळता अन्य
िागात असलेले खराब रमते व पायािूत सनवधांचा अिाव, पणे शहरात
वाहतकीची प्रचंड कोंडी, पाकींगची सममया, मे रो सरू करण्याची केलेली
घोषणा, काही प्रमख िागात जनतेच्या मागणीनसार रमता रुंदी रद्द न करणे , जन्या
वाड्यांचा पनर्टवकासाचा प्रलंनबत असलेला प्रश्न, राज्य शासनाने पणे शहरातील
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मे रोलगत जानहर केलेल्या वाढीव चटई क्षे्र ाचे होणारे दरगामी दष्ट्पनरणाम,
डं स्म्पग ग्राऊंड व कचऱ्याची सममया, औरं गाबाद शहरासाठी करावयाची
समान्तर जलवानहनी योजना कायास्न्वत न होणे, नारे गाव कचरा डे पोचा प्रलंनबत
प्रश्न, औरं गाबाद शहरातील अंतगवत रमत्तयांची दरवमथा व महापानलकेत नव्याने
समानवष्ट्ठ केलेल्या गावांचा ननधीअिावी नवकास न होणे, राज्यातील पयवटन
क्षे्र ात साईन बोडव नसल्यामळे पयवटकांना होणारा ्र ास, एकूणच राज्यातील
नागरी क्षे्र ात सववच पायािूत सनवधांचा अिाव असताना राज्य शासनाचे त्तयाकडे
होत असलेले दलवक्ष, शहराच्या नवकासासाठी िरीव ननधीची तरतूद करण्यास
होत असलेली नदरं गाई, त्तयामळे नागरीिागात नवकासाचा उडालेला बोजवारा,
यासाठी शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी."
(ङ) सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, सननल तटकरे , नारायण राणे , हे मंत टकले,
संजय दत्त, अमरशसह पंनडत, जयंत पाटील, अशोक ऊर्व िाई जगताप, सनतश
चव्हाण, कनपल पाटील, नकरण पावसकर, ॲड. जनादवन चांदरू कर,
सववश्री.जयवंतराव जाधव, रामहरी रुपनवर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती
हमनबानू खनलर्े, श्री.ख्वाजा बेग, आर्टक. अनंत गाडगीळ, ॲड.ननरं जन डावखरे ,
सववश्री.अमरनाथ राजरकर, आनंद ठाकूर, सिाष झांबड, अब्दल्लाखान दराणी,
प्रा.जोगेंद्र कवाडे , सववश्री.नवक्रम काळे , चंद्रकांत रघवंशी, नरें द्र पाटील, प्रकाश
गजनिये, आनंदराव पाटील, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्त्ताि "सववसामान्यांना मंबईत म्हाडाच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध होण्यासाठी
म्हाडा वसाहतीच्या पनर्टवकासाच्या बदल्यात नवकासकाने म्हाडाला
अनधमल्याऐवजी गृहसाठा द्यावा अशी दरुमती करण्यात आलेली असणे , परं त
शासनाच्या ननवन गृहननमाण धोरणात नवकासकाकडू न गृहसाठ्याऐवजी पैसे
घेण्याची तरतूद करण्यात येणे, शासकीय जनमनीवरील झोपड्यांना एस.आर.ए.
अंतगवत िाडे पट्टा उपलब्ध करुन जागा मालकी तत्तवावर दे णे, संक्रमण नशनबरात
अननधकृत घसखोरी केलेल्या घसखोरांवर कारवाई करण्याऐवजी त्तयांना रे डी
रे कनर दरानसार शकवा पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे उपलब्ध करुन दे ण्याची
घोषणा करण्यात येणे, एर्.एस.आय.ची खैरात वाटू न पायािूत सनवधे वरील ताण
वाढणे , नवकासकाकडू न नवनामल्य प्राप्त होणाऱ्या पाच हजार सदननका अद्याप
म्हाडाला प्राप्त झालेल्या नसणे , शासनाचे गृहननमाण धोरण नबल्डरांच्या सिेत
नविागाला थांगपत्ता लागू न दे ता जाहीर करण्यात येणे, मथावर मालमत्ता
कायद्याच्या अंमलबजावणी करीता होत असलेला नवलंब, तसेच राज्यातील
ननवासी डॉक्टरांवर सातत्तयाने हल्ले होणे , त्तयात डॉक्टरांना गंिीर इजा पोहचणे ,
वाढत्तया हल्यांमळे डॉक्टरांमध्ये असरनक्षततेचे वातावरण पसरणे , सरक्षेच्या
मागण्यांसाठी राज्यातील ननवासी डॉक्टरांनी रजा आंदोलनाच्या माध्यमातून संप
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बारा

सरू करणे , संपामळे राज्यातील रुगणसेवा ठप्प होणे , उपचाराअिावी रुगणांचे
अतोनात हाल होणे , गंिीर आजारी रुगणांना प्राण गमवावे लागणे , मा. उच्च
न्यायालयानेही संपाची गंिीर दखल घेऊन रुजू न होणाऱ्या डॉक्टरांना बडतर्व
करण्याचा इशारा दे णे, मा.न्यायालयाच्या कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर "माडव " ने
संपापासून मवत:ला वेगळे करणे , न्यायालयाच्या आदे शानंतर, तसेच प्रशासनाने
नोटीस बजावूनही डॉक्टर रुजू न होणे , यामळे राज्यातील रुगणांच्या नजनवताला
धोका ननमाण होणे, ननवासी डॉक्टरांच्या संपावर तातडीने तोडगा काढू न
कायममवरुपी, पनरणामकारक तोडगा शोधणे आवश्यक असणे, तसेच म्है साळ
(नज.सांगली) येथेही डॉ.नखद्रापरे यांच्या स्क्लननकमध्ये अनेक गिवपात केलेले
असणे , गिवशलग ननदान करुन स्त्री-भ्रूणाची हत्तया करणे, गिवपातासाठी
नमसोप्राससारख्या गोळ्या वापरलेल्या असणे , ही औषधे मं बईतून अवैधनरत्तया
दलालाकडू न खरे दी केलेली असणे , या गिवपाताच्या रॅ केटमध्ये अनेकजणांचा
सहिाग असल्याचे उघडकीस येणे, याप्रकरणी जलदगतीने तपास करणे
आवश्यक असणे, या सवव गोष्ट्टींचा नवचार करता राज्यातील डॉक्टरांना
संरक्षणाबरोबरच रुगणांनाही रुगणसेवा दे णे गरजेचे असणे, स्त्री-भ्रूण हत्तया
रोखण्यासाठी कठोर ननणव य घेणे आवश्यक असणे , आर्टथकदृष्ट्ट्या ग्रासलेल्या
राज्यातील झोपडी धारकांना नदलासा दे ण्यासाठी शासनाने करावयाची तातडीची
उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) (१) श्रीमती विद्या चव्हाि, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर
चचा उपस्स्त्थत करतील.
"मौजे पाचल (ता.राजापूर,नज.रत्तनानगरी) येथील नदवाळवाडी
धरण व कालवा यांची दरुमती कामे नवमतार व सधारणा
लेखानशषाअंतगवत करण्याबाबतचे अंदाजप्र क शासनाकडे पाठवून
मान्यता न नमळणे, अंदाजप्र कास मान्यता न नमळाल्याने धरण व
कालवा दरुमतीचे काम २ ते ३ वषापासून प्रलंनबत राहणे, सदर काम
प्रलंनबत रानहल्याने धरणाच्या कालव्यावर अनेक नठकाणी अननधकृतपणे
बांधकामे झालेली असणे, अननधकृत बांधकामे ननष्ट्कानषत करुन
कालव्याचे दरुमतीचे काम करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायववाही
व उपाययोजना."
(२) श्री.नागोराि गािार, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर
चचा उपस्स्त्थत करतील.
"राज्यातील शासकीय व खाजगी प्राथनमक, माध्यनमक व उच्च
माध्यनमक शाळे तील नशक्षक व नशक्षकेतर कमव चाऱ्यांना वैद्यकीय
खचाच्या प्रनतपतीचा व रजा प्रवास सवलतीचा लाि दे ण्याबाबत नदनांक
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१२ मे , १९८९ रोजी शालेय नशक्षण नविागातर्े शासन ननणव य ननगवनमत
करणे, सदर शासन ननणव य राज्यातील नगर पनरषदांच्या शाळांमधील
नशक्षक व नशक्षकेतर कमव चाऱ्यांना अद्याप लागू करण्यात न येणे, नगर
पनरषदे चे नशक्षक व कमव चाऱ्यांनी मा.उच्च न्यायालयात नरट नपटीशन
दाखल करणे, नरट नपटीशनवर नदनांक ३० ऑगमट, २०१६ रोजी मा.उच्च
न्यायालयाने नदनांक १२ मे , १९८९ रोजीच्या शासन ननणवयाचा लाि नगर
पनरषदे तील कमव चाऱ्यांना दे ण्याचे आदे श शासनास दे णे, याबाबत
शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोजना."

विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : २९ माचच, २०१७.

उत्तमससग चव्हाि,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.

20

