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महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

बुधिार, वदनाांक ५ एविल, २०१७
(दुपारी १२.०० िाजता)
एक
दोन

तीन
चार

: िश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे.
(१) साांस्कृ वतक कायय मांत्री

: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकास मं डळे आदे श, २०११
मधील खंड ८ अन्िये पयभटन ि
सांस्कृवतक कायभ विर्ागाचा सन २०११२०१२ ि सन २०१२-२०१३ या वित्तीय
िर्षातील योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक
विकास
मं डळवनहाय
(अविर्ाज्य
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपवशल
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(२) मवहला ि बाल विकास मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षि
आयोगाचा सन २०१४-२०१५ या िर्षाचा
िार्षर्षक
अहिाल"
सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने – (असल्यास).
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(१)

(शुक्रिार, वदनाांक ३१ माचय, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशय विण्यात आलेला लक्षिेधी सूचना) –
श्रीमती विद्या चव्हाण, सिभश्री. हे मंत टकले, वकरि पािसकर, धनंजय मं डे,
अॅड. जयदे ि गायकिाड, अॅड. वनरं जन डािखरे , सिभश्री. नरें द्र पाटील, रामराि
िडकते, ख्िाजा बेग, जयिंतराि जाधि, प्रा. जोगेन्द्र किाडे , सिभश्री. शरद
रिवपसे, संजय दत्त, अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप, रामहरी रुपनिर, आर्षक. अनंत
गाडगीळ, सिभश्री. अमरनाथ राजूरकर, सवनल तटकरे , अमरससह पंवडत, सवतश
चव्हाि, अॅड. राहल नािेकर, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक
महत्त्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-

"अंधश्रध्दा वनमभलन सवमतीचे कायाध्यक्ष डॉ. नरें द्र दार्ोलकर यांची

हत्या साडे तीन िर्षापूिी तर कॉम्रेड गोंविद पानसरे यांची हत्या दोन िर्षापिी
करिारी सनातन संघटना आवि या दोघाांच्या खनाचे आरोपी असिारे एकच

1

असध
ु ारित प्रत
असिे, परं त आजपयंत खनाच्या कटासाठी िापरण्यात आलेली मोटर सायकल
आवि वपस्तल तपास यंत्रिे ला न सापडिे , सी.बी.आय. ने आरोपींनी
वपस्तलातन झाडलेल्या गोळ्या/पंगळया स्कॉटलँड याडभ च्या न्यायिैधक शाळे त
पाठिन दहा मवहन्यानंतरही त्यांनी अहिाल न देिे, कनाटकातील विचारिंत डॉ.
एम.एम.कलबगी यांच्यासह दार्ोलकर, पानसरे यांच्या हत्येचा कट एकाच
उद्दे शाने करण्यात येिे, तरी सध्दा तीनही हत्यांचा तपास तीन िेगिेगळ्या तपास
यंत्रिानी करिे, एक आरोपी समीर गायकिाड याच्यािर आरोप वनश्चचती होिे
तर डॉ. विरें द्रससह तािडे या आरोपीिर अद्याप आरोप वनश्चचत न होिे , र्रार
आरोपी आकोलकर आवि पिार यांचा तपास यंत्रिांना सगािा न लागिे ,
यामळे जनतेमध्ये िाढत असलेला असंतोर्ष आवि वचडीची र्ािना, याबाबत
शासनाने कराियाची कायभिाही आवि शासनाची प्रवतविया."
(शवनिार, वदनाांक १ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशय विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – [अनुक्रमाांक – (२) ते (५)] –
(२) सियश्री. विजय ऊर्य भाई वगरकर, सवजतससह ठाकूर, वि.प.स. पढील
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"महाराष्ट्र शासनाने बृहन्मं बई महापावलका क्षेत्रातील सर्ाई कामगारांच्या
घरांबाबत धोरि ठरिून समारे २८ हजार कामगारांना मालकी हक्काची घरे
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत आदे श वनगभवमत केले असिे, मात्र िरळी येथील
सव्हे ि.१७/४७ िरील १२,१३०.०७ चौ.मी. क्षेत्रर्ळाच्या र्खंडािरील सर्ाई
कामगारांच्या ५ बैठ्याचाळी वनयमीत करण्याच्या दृष्ट्टीने तेथील कामगारांची
वनयोवजत गृहवनमाि संस्था स्थापन करण्याकवरता महानगरपावलकेच्या सधार
सवमतीने माहे नोव्हें बर २००९ मध्ये मान्यता वदल्यानंतरही तेथून मे रो रेन प्रकल्प
होिार असल्याने तेथील ६१ र्ाडे करुंच्या पनिभसनाची योजना तयार करण्यात
आली असिे, परं त त्याच वठकािी असलेल्या महानगरपावलकेच्या घनकचरा
विर्ागाच्या अवधपत्याखाली कायभरत असलेल्या ११८ सर्ाई कामगारांना
वदनांक ३१ माचभ, २०१७ पयंत घरे वरकामी करण्याकवरता महापावलकेकडू न
नोटीस दे ण्यात आली असिे , सदर सर्ाई कामगार महानगरपावलकेच्या
मालमत्ता विर्ागाकडू न बांधण्यात आलेल्या चाळींमध्ये राहत असल्याने त्यांना
महाराष्ट्र शासनाच्या डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर श्रमसार्ल्य योजनेमध्ये
समाविष्ट्ट करण्यात न येिे, त्याचप्रमािे त्यांना पनिभसनाच्या योजनेमध्येही
समाविष्ट्ट न करिे, पवरिामी या चाळींमध्ये िर्षानिर्षे राहिाऱ्या महापावलकेच्या
सर्ाई कामगारांना रस्त्यािर येण्याची आलेली पाळी, यामळे तेथील
कामगारांमध्ये वनमाि झालेला असंतोर्ष, तेथील अन्य इमारती प्रमािे १३
चाळीतील सर्ाई कामगार र्ाडे करुंना न्याय दे ण्याच्या दृष्ट्टीने गृहवनमाि संस्था
स्थापन करण्याची परिानगी दे ण्याची ि मे रो रेनच्या प्रकल्पामळे त्यांचे होिारे
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(३)

(४)

नकसान टाळण्याच्या दृष्ट्टीने त्यांचे पनिभसन करण्याची योजना आखण्याची
आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना."
श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"आकृती वनमाि वलवमटे ड, (हबटाउन,) एम.आय.डी.सी. अंधेरी (पूिभ)
यांना सन १९९५ मध्ये आंबेडकर नगर, अष्ट्टविनायक अशा एकि नऊ
विर्ागांमधील ३००० झोपड्ांना झोपडपट्टी पनिभसन योजनेअंतगभत मं जूरी दे िे,
या योजनेला २०
िर्षभ पूिभ झालेली असून, सन १९९५ च्या मं जरी
आराखडयामध्ये ३००० झोपडीधारकांचे आता ५००० झोपडीधारक होऊनही ही
योजना अद्यापपयंत पूिभ न होिे , ही सिभ जागा एम.आय.डी.सी.च्या मालकीची
असिे, यामध्ये पात्र लोकांना ताबा न दे ता ३८० अपात्र, व्यापारी ि ज्यांना निीन
इमारतीमध्ये ताबा वदलेला असतानाही त्यांच लोकांची जन्या जागेिरील दकाने
चालू ठे ििे, तसेच योजने अंतगभत अॅनेक्् (विस्तारीत) इमारतीमध्ये शासनाने
मं जरी वदलेल्या बालिाडी, सोसायटी कायालय, समाजकल्याि केंद्र इत्यादींना
मं जूरी असतानाही त्या जागेिर हॉटे ल, वजमखाना चालू करिे , आकृती स्टार
वबल्डींगच्या बाजूला असिाऱ्या व्ही मॉल मध्ये िाटप केलेल्या गाळाधारकांच्या
झोपडया इथे नसतानाही त्यांना गाळयांचे िाटप केलेले असिे , पनिभसीत
इमारती, सेल इमारतींना परिानगी दे ण्यात आलेल्या ि त्यांच्या क्षेत्रर्ळामध्ये
तसेच पूिभ ि अपूिभ बांधकामामध्ये प्रचंड तर्ाित असिे , आंबेडकरनगर ि
अष्ट्टविनायक या निीन इमारतीमधील रवहिाशांना सदवनकेची लॉटरी न
काढता १२५ सदवनकांचे िाटप करण्यात येिे, या योजनेअंतगभत विकासकाने
प्रचंड भ्रष्ट्टाचार केल्याचे उघडकीस येिे, यामळे विकासक, प्रशासन ि
शासनाबददल पसरलेला तीव्र असंतोर्ष याबाबत शासनाने कराियाची
कायभिाही ि शासनाची प्रवतविया."
सियश्री. जगन्नाथ शशदे , हे मंत टकले, श्रीमती विद्या चव्हाि, वि.प.स. पढील
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे साियजवनक आरोग्य आवण
कुटुां ब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"थॅ लेसेवमया रोगाचा सामना करिाऱ्या रुगिांच्या संखेत वदिसेंवदिस
िाढ होत असून, यामध्ये बालरुगिांचे प्रमाि सिावधक असिे , ठराविक
कालािधीत ब्लड रान्सवमशन, चाचण्या अशी उपचार पध्दती असिाऱ्या या
रुगिांच्या और्षधांच्या कोसभमध्ये खंड पडल्यास या रुगिांच्या यकृताला सूज
येण्याची र्ीती असल्याने त्यांना डे विजेट आवि डे वसरॉक्स ही और्षधे वनयवमत
दे िे गरजेचे असिे , मात्र ही और्षधे सिभसामान्य दकानात न वमळता र्क्त
सरकारी रुगिालयातच वमळत असिे , दोन मवहन्यांपिी ठािे येथील वसव्हील
रुगिालयातील और्षधांचा साठा संपल्याने रुगिांच्या पालकांना अन्य सें टसभचा
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(५)

आधार घ्यािा लागत असताना आरोगय र्िनातून त्यािेळी हा साठा स्थावनक
रुगिालयांना अल्प प्रमािात पोहोचविण्यात आलेला असल्याने तो लगेच संपून
गेल्याने आता पन्हा मागील एक मवहन्यापासून या और्षधांचा साठा संपष्ट्टात
आलेला असिे , आरोगय विर्ागाकडे िारं िार चौकशी केली असता टें डर न
वनघाल्याने साठा पोहोचविण्यात आला नसल्याचे कारिे दे ण्यात आलेले
असिे, यामळे याप्रकरिातील आरोगय विर्ागाच्या प्रशासकीय कारर्ाराचा
र्ोंगळपिा यातून स्पष्ट्ट होत असून, साधारिपिे ज्या अत्यािचयक गोष्ट्टी
आहे त त्याची पूिभ तजिीज करून ठे ििे गरजेचे असिे सकिा त्याबाबत काही
धोरिात्मक वनिभ य घेऊन रुगिांना कोित्याही पवरश्स्थतीत अत्यािचयक और्षधे
वमळण्यात खंड पडिार नाही याची काळजी घेिे गरजेचे असताना याबाबीकडे
संबंवधतांनी जािीिपूिभक दलभक्ष करिे, त्यामळे ठािे वजल्यातील ६०० रुगिांना
ि त्यांच्या नातेिाईकांना मागील दोन ते तीन मवहन्यांपासून अनेक अडचिी ि
संकटांचा सामना करािा लागिे, थॅ लेसेवमयाग्रस्त रुगिांना रोजचा और्षधाचा
डोस न वमळाल्यास त्यांना होिारा त्रास ि त्याचा त्यांच्या शरीरािर होिारा
पवरिाम याची जािीि असतानाही त्याबाबत योगय ती उपायायोजना करण्यात
अपयशी ठरलेल्या ठािे वसव्हील रुगिालय ि आरोगय विर्ागातील संबंवधत
दोर्षींची सखोल चौकशी होऊन त्यांच्यािर कठोर कारिाई करण्याबरोबरच
थॅ लेसेवमया रुगिांना लागिारा और्षधसाठा मबलक प्रमािात उपलब्ध करून
दे ऊन रुगिांना आिचयक त्यािेळी उपलब्ध करून दे ण्यासाठी सरकारने ठोस
कायभिाही करण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने केलेली िा कराियाची
कायभिाही ि शासनाची र्ूवमका."
श्री. अशोक ऊर्य भाई जगताप, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक
महत्त्िाच्या बाबीकडे साियजवनक आरोग्य आवण कुटुां ब कल्याण मांत्रयाांचे
लक्ष िेधतील :"मं बईसह रायगड वकनारपट्टीच्या र्ागात राहिाऱ्या नागवरकांना
उपचारासाठी अनेकदा मंबईत यािे लागते हे लक्षात घेऊन त्यांचा िेळ िाचािा
या हे तूने प्रायोवगक तत्िािर सागरी रुगििावहका सरु करण्याचा महाराष्ट्र सागरी
मं डळाचा प्रस्ताि असल्याचे वदनांक २३ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्या समारास
वनदशभनास आलेले असिे , या प्रस्तािानसार िांद्रे ि मांडिा येथे या रुगििावहका
तैनात करण्यात येिार असून त्यामध्ये अद्ययाित तंत्रज्ञान असलेली उपकरिे ,
सावहत्ये तसेच तज्ञ डॉक्टरही असतील अशी तरतूद असिे , काही िर्षापूिी
सािभजवनक आरोगय विर्ागाने दगभम र्ागातील खाडी वकनाऱ्यािरील
नागवरकांसाठी बोट रुगििावहका सरु केली असिे , डॉक्टर त्या बोटीतून त्या
र्ागात जाऊन नागवरकांिर उपचार करीत असिे , त्याला चांगला प्रवतसादही
वमळालेला असिे त्याच धतीिर सागरी रुगििावहका सरु करण्याचा प्रस्ताि
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सागरी मं डळाने तयार केलेला असिे , परं त या प्रस्तािास मं जूरी दे ण्याबाबत
शासन करीत असलेले अक्षम्य दलभक्ष, पवरिामी येथील जनमानसांत शासनाप्रती
वनमाि झालेला तीव्र असंतोर्ष ि वचडीची र्ािना, त्यामळे शासनाने जनहित
लक्षात घेऊन सदर प्रस्तािाला तातडीने मं जूरी दे ण्याबाबत कराियाची तातडीची
कायभिाही ि शासनाची प्रवतविया."
श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"िसई-विरार शहर महानगरपावलका क्षेत्रातील १. मौजे विरार सव्हे
ि.६२ वहस्सा ि.१० मेससभ साई स्मृती कंस्रक्शन, २. मौजे विरार सव्हे ि.६१,
वहस्सा ि.१०,११, सव्हे ि.६२ वहस्सा ि.३, सव्हे ि.६३, वहस्सा ि.१३,१४
मे ससभ साई स्मृती कंस्रक्शन, ३. मौजे वनळे मोरे सव्हे ि.३४, वहस्सा ि. ३ र्ाग
ि ४ र्ाग, र्ागीदार प्रवदप रामचंद्र गप्ता या वतनही वठकािी नगरविकास
विर्ागाने मान्य केलेल्या नकाशा व्यवतवरक्त मोठ्या प्रमािात अनवधकृत
बांधकाम केलेले असिे , तसेच उपरोक्त वतनही प्रकरिात विकासकांनी
शासकीय बनािट कागदपत्र तयार करुन सामान्य जनतेची र्सििक केलेली
असिे, याबाबत पोलीस खात्यामध्ये िारं िार तिार करुन देखील विकासकािर
र्ा.दं .वि.स कलम ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ ि ३४ अन्िये गन्हा
दाखल करण्यात न येिे, त्यामळे नागवरकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, उपरोक्त
प्रकरिी गृह विर्ागाने प्रकरिांची शहावनशा करुन याबाबत वनयमांची ि
कायद्याची काटे कोरपिे अंमलबजाििी करण्याबाबत शासनाने कराियाची
कायभिाही ि शासनाची प्रवतविया."
सियश्री. सांजय दत्त, शरद रिवपसे, हे मंत टकले, सवनल तटकरे , नारायि रािे,
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.धनंजय मं डे, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि
सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"निी मंबई मधील खारघर येथे वदनांक ३१ माचभ, २०१७ रोजी डीएनए
िृत्तपत्राचे पत्रकार सधीर सूयभिंशी यांच्यािर अज्ञान व्यक्तींकडू न हॉकी ि
लोखंडी रॉडने हल्ला करुन गंर्ीर जखमी केल्याची घडना घडिे, गेल्या काही
वदिसात पत्रकार आवि श्व्हडीओ जनभवलस्ट यांच्यािर हल्ले आवि धमक्या
दे ण्याच्या घटना मोठ्या प्रमािािर िाढल्या असिे , झी चोिीस तासचे संपादक
डॉ.उदय वनरगडकर, साप्तावहक राजसत्ताचे संपादक िसंत माने, पत्रकार संजय
वगरी, विनोद यादि, संवदप र्ारती, स्िाती नाईक, सधीर सयभिंशी यांच्या
बाबतीत या घटना घडल्या असिे, सयभिंशी, नाईक, र्रती आवि वगरी
यांच्यािर तर जीिघेिा हल्ला करण्यात येिे, वट.व्ही. जनभवलस्ट असोवसएशन या
सिभ घटनांचा तीव्र शब्दात वनर्षेध व्यक्त करिे, संबंवधतांिर कठोर कारिाई
करािी अशी मागिीही सरकारकडे करण्यात येिे, माध्यमांचा प्रर्ाि िाढत
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असताना पत्रकारांना त्यांच्या अवर्व्यश्क्त स्िातंत्र्यानसार काम करुन न दे िे हे
लोकशाहीला घातक ठरिार असिे, लोकशाही अवधक सक्षमपिे राबिली
जािी याची जबाबदारी सरकारची असिे, म्हिूनच पत्रकारांना सरं क्षि दे िारा
कायदा लिकरात लिकर आिून लोकशाहीचा चौथा स्तंर् अवधक मजबूत
करािी अशी अपेक्षा सरकारकडू न करण्यात यािी अशी पत्रकारांची मागिी
असिे, पत्रकारांिर िारं िार हल्ले होत आहे त हे गंर्ीर बाब असिे,
पत्रकारांिरील हल्ल्यांच्या पाचिभर्ूमीिर त्यांना विशेर्ष संरक्षि वमळािे आवि
त्याकवरता कायदा करण्याची खूप िर्षापासूनची मागिी असिे, सन २०१६ या
वहिाळी अवधिेशनामध्ये पत्रकारांना सरं क्षि देिे, पेन्शन दे िे, घरांचा प्रचन
सोडविण्याबाबत प्रचन उपश्स्थत केला असता मा.मख्यमंत्री महोदयांनी
पत्रकांरािरील होिारे हल्ले रोखण्याबाबत कायद्यात तरतूद करण्यात येईल,
पेन्शन आवि घरांचा प्रचन तातडीने सोडविण्यात येईल असे आचिासन वदले
होते, परं तू वदलेल्या आचिासनाची अंमलबजाििी करण्यात न येिे, पत्रकारांना
हक्कांचे घर वमळािे, संरक्षि वमळािे, पेन्शन सरु करािी असा अनेक मागण्या
प्रलंवबत असिे, पत्रकारांिर हल्ले करण्याच्या घटनेत िाढ होत आहे परं तू
त्यांच्या सरवक्षतेबाबत शासनाकडू न कोितीच कायभिाही करण्यात येत नसिे,
राज्यातील पत्रकारांच्या विविध प्रचन सोडविण्यासाठी शासनाकडू न अक्षम्य
दलभक्ष करीत असल्याने शासनाबाबत तीव्र असंतोर्ष ि वचडीची र्ािना वनमाि
होिे, पत्रकार हे लोकशाहीचा चौथा स्तंर् असल्यामळे सरकारने िेळोिेळी
पत्रकारांसाठी कायदा आिू असे वदलेल्या आचिासनाची तातडीने
अंमलबजाििी करण्यासाठी कराियाची कायभिाही ि याबाबत राज्य शासनाची
प्रवतविया."
अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मौजे दवहसर, ता.बोरीिली येथील सव्हे नं. २०९ हा समारे १४ एकर र्खंड
महसूल अवधकाऱ्यांच्या संगनमताने खाजगी व्यक्तीमार्भत हडपण्याची
धक्कादायक बाब माहे माचभ, २०१७ च्या दरम्यान वनदशभनास येिे, सदर
र्ूखंडािर हाजी अली महं मद यांचे नाि खोत म्हिून सातबारा पदरी असिे ,
तसेच त्यापैकी १२ एकर शेतजमीन श्री. जगदेि बचई अवहर यांच्या कब्जे
िवहिाटीस असून त्यािर चाळ ि इतर बांधकाम असतांना देखील हायकोटभ सट
ि.३४१५/१९४७ अन्िये नेमलेल्या कोटभ वरवसव्हर मार्भत सन २००७ मध्ये
वललािाद्वारे श्रीमती सवनता वखमल यांनी परस्पर स्ित:च्या मालकी हक्काच्या
कंपनीस वििी करिे , शासनाच्या पिभपरिानगी वशिाय सदर वििीस मान्यता
नसतानाही बेकायदे शीरवरत्या झालेल्या वििीमळे कब्जेदारांच्या िारसांचा
डािलण्यात आलेला हक्क, विकत घेिारा पक्षकार शेतकरी नसतांनाही सदर
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वििीची नोंद गैरमागाने महसूल दफ्तरी करण्यात येिे, वििी दस्तऐिज
नोंदिीकृत करत असतांना कब्जेदारांच्या िारसांचे कोितेही संमतीपत्र न घेता
परस्पर झालेले बेकायदेशीर खरे दीखत, त्यातच विकत घेिाऱ्या पक्षकारांनी
सदर र्ूखंडािर झोपडपट्टी पनिभसन योजना राबविण्यासाठी प्रावधकरिास सादर
केलेला अजभ, त्यािर कब्जेदारांनी केलेल्या तिारीच्या अनर्षंगाने वजल्हा
अवधक्षक, र्मी अवर्लेख, झो.प.पा ि तहवसलदार, बोरीिली यांनी नोंदविलेले
अस्पष्ट्ट अवर्प्राय, त्यानर्षंगाने विधी सल्लागाराचे मत मागविण्यास झालेला
विलंब, ८० िर्षांपासून कसिाऱ्या कब्जेदारास र्ूवमहीन करण्याचा होत
असलेला प्रयत्न, पवरिामी झोपडपट्टी पनिभसन योजनेअंतगभत झोपडपट्टी
धारकांची होत असलेली र्सििूक या सिभ प्रवियेकडे महसूल विर्ागाने
जािीिपूिभक केलेले दलभक्ष, त्यामळे स्थावनकांत पसरलेले सचतेचे िातािरि,
याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतविया."
श्री. िविण दरे कर, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मं बई उपनगरातील मागाठािे गाि बोरीिली पिभ येथे वदनांक २० जून,
२००४ रोजी दे िीपाडयात वस.टी. सव्हे ि. २०९ ते २१३ येथील जवमनीिर
एसआरए प्रकल्प राबविण्यासाठी दे िीपाडा िेल्र्ेअर असोवसएशनच्या पवहल्या
सर्ेत मे . वनओ. मॉडभ न आर्षकटे क्ट ि विकासक एमआर कन्स्रक्शन यांची
वनयक्ती करण्यात येिे, सदर जवमन ही पश्चचम द्रतगती महामागभ याला लागून
असल्याकारिाने ि या जवमनीिर प्रिेश करण्यासाठी वनयमानूसार माचभ, २००१
नंतरच्या कायद्याने सािभजवनक बांधकाम विर्ाग, अंधेरी (प.), मं बई यांचे
नाहरकत प्रमािपत्र न घेता सन २००१ पूिीचा वनयम सादर करुन सदर
एसआरए प्रकल्पाला कोित्याही कागदपत्रांची पतभतेअर्ािी केिळ तीन
वदिसात परिानगी दे ण्यात येिे, खोटे सिेक्षि करुन स्ितःच्या (विकासकाच्या)
र्ायद्यासाठी पवरवशष्ट्ट - २ मध्ये बनािट आवि नकली झोपडपट्टी धारकांची
नािे सामील करिे , सदर घोटाळा मावहतीच्या अवधकारात उघड होिे, सदर
एसआरए प्रकल्पाची स्थापना २००४ मध्ये झाली असताना आपल्या बाजूने
असलेल्या कवमटीला सोबत घेऊन वदनांक ९ जानेिारी, २००१ रोजी खोटया
कागदपत्राच्या आधारे पश्चचम द्रतगती महामागाकडू न पनर्षिकास प्रकल्पात
प्रिेश करण्यासाठी परिानगी वमळवििे , सदर विकासकाने आपल्या कटं बातील
व्यक्ती, नातलग ि कामगार यांची नािे समाविष्ट्ट करुन बोगस
झोपडपट्टीधारकांना एसआरए योजनेचा लार् देण्यात येिे, म्हाडातील िवरष्ट्ठ
अवधकाऱ्यांना हाताशी धरुन त्यांच्या संगमनमताने बेकायदे शीरवरत्या जागेिर
कब्जा करुन त्यािर बांधकाम करण्यात येिे, सदर प्रकल्पात असलेली मं वदरे
५०० चौ.र्ट ऐिजी २०० र्टांची मं वदरे बनिून दे ण्यात येिे, सदर विकासकाने
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एसआरए प्रकल्पाच्या नजीकची जिळजिळ २० हजार चौ.र्ट जागा
अनवधकृतपिे ताब्यात घेिून त्यािर खाजगी बांधकाम करण्यात येिे, सन
२००८ साली संपूिभ सोयी-सविधे अर्ािी इमारतीचा ताबा दे ण्यात येिे, याबाबत
स्थावनक पात्र झोपडपट्टी धारकांनी तिारी करुनही शासनाकडू न अद्याप
विकासकािर कारिाई करण्यात आलेली नसिे , त्यामळे शासनाविरुध्द
असंतोर्षाचे िातािरि पसरिे , सदर एसआरए धारकांना न्याय वमळिून
दे ण्याबाबत शासनाने कराियाची तातडीची कायभिाही ि उपाययोजना."
(१०) सियश्री. धनांजय मुांडे, प्रविि दरे कर, सवनल तटकरे , ॲड.वनरं जन डािखरे ,
वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे
लक्ष िेधतील :"रायगड वजल्यातील मािगांि तालक्यातील विळे र्ागाड
एमआयडीसीत मे. पॉस्को महाराष्ट्र स्टील वल. कंपनी कायान्िीत असिे , या
एमआयडीसीसाठी मािगांि तालक्यातील तासगांि, र्ागाड, येलािडे , विळे ,
सिसिाडी आदी र्ागातील गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमीनी अत्यल्प
मोबदल्यात संपादीत केलेल्या असिे, जमीनी संपादीत करतांना स्थावनक
र्ूवमपत्रांना नोकऱ्यामध्ये तसेच रोजगारामध्ये प्राधान्य दे ण्याचे बंधन असिे ,
त्याचबरोबर या कंपन्यांमार्भत शाळा, कॉलेज, प्राथवमक आरोगय केंद्रे तसेच
अंतगभत रस्ते ि ग्रामपंचायतीच्या सक्षमीकरिाच्या सोई परवििे बंधनकारक
असिे, मे . पॉस्को महाराष्ट्र स्टील कंपनी कायान्िीत झाल्यानंतर सदर कंपनीने
स्थावनक नागरीकांना रोजगारापासून हे तपरस्सर डािलेले असिे , िेगिेगळ्या
प्रकारचे कंत्राट जािीिपिभक वजल्हाबाहे रील कंत्राटदारांना दे ण्यात येिे,
कंपनीमध्ये उच्च पदािर कायभरत असलेल्या अवधकाऱ्यांनी आपापल्या
वजल्यातील कामगारांची मोठ्या प्रमािात र्रती केलेली असिे , मािगांि
तालक्यातच डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ असतांना या
विद्यापीठातील पदिीप्राप्त विद्यार्थ्यांना कोित्याही प्रकारची रोजगाराची संधी
उपलब्ध केलेली नसिे , कंपनी ॲक्ट नसार सामावजक दावयत्िाची २ टक्के
रक्कम सामावजक कायासाठी खचभ करिे बंधनकारक असतांना या र्ंडाचा
गैरिापर करिे, आरोगयाच्या दृष्ट्टीने सोईसविधा दे िे बंधनकारक असताना या
कंपनीने काळ नदीमध्ये ॲसीड वमश्रीत पािी सोडल्याने प्रदर्षि होत असिे ,
त्यामळे या र्ागातील समारे १५ हजार लोकांच्या आरोगयाचा गंर्ीर प्रचन
वनमाि झालेला असिे , या कंपनीच्या ॲसीड वमश्रीत बाहे र सोडलेल्या
पाण्यामळे या र्ागातील अनेक बोअरिेल ि नद्यांचे पािी वपण्यायोगय
नसल्याचा अहिाल प्रयोगशाळे ने वदलेला असिे , या सिभ गोष्ट्टीमळे स्थावनक
प्रकल्पग्रस्त तरुिांमध्ये पसरलेली नैराचयाची र्ािना, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या
मागण्यांकडे कंपनीने केलेले हे तपरस्सर दलभक्ष, वजल्याबाहे रील कामगारांची
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केलेली नोकर र्रती, या सिभ पाचिभर्ूमीिर कंपनीविरुध्द कडक कारिाई
करण्याची स्थावनकांमधून होत असलेली मागिी, याबाबत शासनाने त्िरीत
कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतविया."
(११) सियश्री. अमरशसह पांवडत, सवतश चव्हाि, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि
सािभजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे कृ वष मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"शेतकऱ्यांच्या कृवर्ष उत्पादन क्षमतेिर विपरीत पवरिाम होिू नये म्हिून
आंतरराष्ट्रीय पयािरि वनयम ि कायद्यानसार प्रत्येक बीटी कॉटन वबयािांच्या
४५० ग्रॅम वपशिी सोबत १२० ग्रॅम नॉन बीटी वबयािे वििी करिे बंधनकारक
असिे, कायदा आवि वनयम धाब्यािर बसिन राज्यात बीटी वबयािांसोबत नॉन
बीटी ऐिजी १२० ग्रॅम बीटी वबयािांची वििी करण्यात येिे, यामळे राज्यातील
कापस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्षथक नकसान होिे , बीटी वबयािांसोबत
वदल्या जािाऱ्या १२० ग्रॅम नॉन बीटी वबयािांची तपासिी नकतीच नंदरू बार येथे
शेतकऱ्यांच्या तिारीनंतर करण्यात येिे, तपासिीमध्ये हे वबयािे बीटी वबयािे
असल्याचे वसध्द होिे, या संदर्ात दाखल तिारीिरुन राज्यात कृर्षी
अवधकाऱ्यांनी वबयािे वििी करिाऱ्या कंपन्यांविरुध्द कोितीही कारिाई न
करिे, या बाबतच्या तिारी आवि त्यािरील अपीले मोठया प्रमािािर प्रलंवबत
ठे िून अवधकारी आवि कंपनी यांच्या आर्षथक संगनमताने शेतकऱ्यांचे मोठया
प्रमािािर आर्षथक नकसान होिे , अनेक वठकािी वबयािांप्रमािे बोगस
रासायवनक खते वििीचेही प्रकार उघडकीस येिे, नकतीच सहगोली येथे
शेतकऱ्यांच्या दबािापोटी खताचा नमना प्रयोगशाळे त तपासला असता त्यामध्ये
माती असल्याचे वसध्द होिे , अवधकाऱ्यांकडू न या बाबत कारिाई होत
नसल्यामळे बोगस आवि बनािट खत वििीला चालना वमळिे , बायो
पेस्टीसाईड्सच्या नािाखाली शेतकऱ्यांची मोठया प्रमािािर र्सििूक करुन
चायनामे ड बोगस और्षधांची वििी मोठया प्रमािािर होत असिे , जैविक
और्षधांच्या नािाखाली रासायवनक वकटकनाशकांची वििी मोठया प्रमािािर
राज्यर्र होत असिे, बटीिार वज.नागपूर येथे याबाबत नकताच गन्हा दाखल
होिे, प्रकरिातील दोर्षींविरुध्द कडक कारिाई करण्याची मागिी शेतकऱ्यांनी
करिे, वबयािे, खते आवि वकटकनाशके यांच्या वििीिर वनबंध आिन
यासंदर्ात कडक कायदा करण्याची मागिी शेतकऱ्यांमधन करण्यात येिे,
याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि शासन प्रवतविया."
(१२) श्री. वकरण पािसकर, वि.प.स. पढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"जेट एअरिेज एम्प्लॉईज को. ऑप. िेडीट सोसायटीमध्ये मोठया प्रमािात
गैरकारर्ार सरु असून संचालक मं डळाच्या संगनमताने संशयास्पद वनिभय
घेतले जात असल्याची माचभ, २०१६ च्या पवहल्या आठिडयात गंर्ीर मावहती
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पाच

उघडकीस आलेली असिे , सदर को.ऑप.सोसायटी राज्य शासनाच्या उप
वनबंधक कायालय, के.पूिभ विर्ाग यांच्या अवधपत्याखाली येत असिे ,
सोसायटीचे कायभकारी मं डळ हे उपविधीतील तरतदी ि कायद्यातील
तरतदीनसार कामकाज करीत असिे , सर्ासदांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था
अवधवनयम, १९६० मधील कलम ३२ मधील तरतदीनसार मावगतलेली मावहती
उपलब्ध करुन वदली जात नसिे , मागील चार िर्षाच्या लेखापवरक्षि अहिाल
दे ण्यास टाळाटाळ केली जात असिे , कायभकारी मं डळातील सदस्यांनी
कायद्यातील तरतूदीचे तसेच उपविधीचे उल्लंघन करुन कजे घेतलेली असिे ,
संस्थे च्या कायद्यामध्ये वनयम, करार याबाबत पारदशभकता नसल्याने संस्थे च्या
प्रशासकीय खचात िाढ झालेली असिे , लेखापवरक्षकाच्या संगनमताने आर्षथक
र्गिटा दाखविला जात असिे, संस्थे ने िाटप केलेल्या ग्राहक कजभ िाटपामध्ये
आर्षथक गैरव्यिहार केलेला असून प्रत्यक्ष िस्तंच्या बाजारर्ाि तसेच घाऊक
बाजारर्ाि यामध्ये मोठ्या प्रमािात तर्ाित असिे , खरे दी-वििी व्यिहारामध्ये
संगनमताने भ्रष्ट्टाचार झालेला असिे , त्यास िवरष्ट्ठांचे वमळत असलेले संरक्षि,
सदर संशयास्पद प्रकरिी उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करुन कारिाई
करण्याची लोकप्रवतवनधी, सर्ासदांनी मा.मख्यमं त्री, मा. सहकार मं त्री,
मा.सहकार राज्यमंत्री तसेच वजल्हा उपवनबंधक, बांद्रा, मं बई यांचेकडे वदनांक ९
माचभ, २०१७ रोजी तसेच अवलकडील काळात िारं िार मागिी केलेली
असतानाही सदर गंर्ीर प्रकरिी कारिाई करण्यास होत असलेली वदरं गाई,
टाळाटाळ याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलभक्ष, पवरिामी
सोसायटीच्या सर्ासदांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, संताप तसेच वचडीची
र्ािना, सदर संशयास्पद प्रकरिी सखोल चौकशी करण्याची वनतांत
आिचयकता, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि प्रवतविया."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

सहा

: सभागृह नेतयाांचा प्रस्ताव "सन्माननीय

पदमविर्र्षि

"र्ारताच्या

माजी

पंतप्रधान

श्री.शरदचंद्रजी पिार, खासदार, माजी

र्ारतरत्न स्िगीय श्रीमती इंवदराजी

मख्यमं त्री ि माजी केंवद्रय मं त्री" यांच्या

गांधी"

संसदीय

िर्षावनवमत्त.

कारवकदीस

५०

िर्षभ

यांच्या

झाल्याबद्दल.
"महाराष्ट्र विधानसर्ेतील ज्येष्ट्ठ सन्माननीय सदस्य
माजी मं त्री ि माजी विरोधी पक्ष नेता श्री.गिपतराि
दे शमख"

यांच्या

झाल्याबद्दल.
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संसदीय

कारवकदीस

५५

िर्षभ

जन्मशताब्दी
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तयाांच्या कायाचा गौरि करण्याबद्दलच्या िस्तािािर चचा.

सात

: शासकीय विधे यके (क)

(ख)

- मध्यां तर -

विधानसभे ने सांमत केल्यािमाणे – विधे यक विचारात घे णे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १८ – महाराष्ट्र करविषयक
कायदे (कर बसविणे, सुधारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधे यक,
२०१७"
----------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने सांमत केल्यािमाणे - विचार, खां डश: विचार ि सांमत
करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री. शरद
रणपिसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक २ – मं बई महानगरपावलका
आवि महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधारिा) विधेयक, २०१७ खालील
सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) मख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मं डे, विरोधी पक्ष
नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(५) ॲड.वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाि,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्भ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
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नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री. जयां त पाटील,
बाळाराम पाटील, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक ४ - मं बई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवि महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपंचायती
ि औद्योवगक नगरी (सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या
प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) मख्यमंत्री
(२) श्री.जयंत पाटील, वि.प.स.
(३) श्री.धनंजय मं डे,
(४) श्री.सवनल तटकरे , वि.प.स.
मा.विरोधी पक्षनेता,
विधानपवरर्षद
(५) श्री.हे मंत टकले, वि.प.स. (६) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(७) श्री.शरद रिवपसे,
(८) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) ॲड.अवनल परब,
(१०) श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन
(जमीनधारिे ची कमाल मयादा) (सधारिा) विधेयक, २०१७ खालील
सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) महसूल मंत्री
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरर्षद
(३) श्री.नारायि रािे , वि.प.स. (४) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(५) ॲड. वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाि,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्भ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.

12

असध
ु ारित प्रत
----------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगय
आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक ७ - महाराष्ट्र राज्य
मागासिगभ आयोग (सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या
प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) सामावजक न्याय ि विशेर्ष (२) श्री.धनंजय मं डे, मा.विरोधी
सहाय्य मंत्री
पक्षनेता, विधानपवरर्षद
(३) श्री.नारायि रािे , वि.प.स. (४) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(५) ॲड. वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाि,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्भ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र परािैद्यक पवरषद
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक ९ – महाराष्ट्र परािैद्यक
पवरर्षद (सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) िैद्यकीय वशक्षि मंत्री
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरर्षद
(३) श्री.नारायि रािे , वि.प.स. (४) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(५) ॲड. वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाि,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्भ र्ाई वगरकर,
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वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय भागीदारी
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक १० – र्ारतीय र्ागीदारी
(महाराष्ट्र सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) मख्यमंत्री
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरर्षद
(३) श्री.नारायि रािे , वि.प.स. (४) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(५) ॲड. वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाि,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्भ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(८) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सववश्री. धनांजय मुांडे,
शरद रणपिसे, वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक १२ – वशकाऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) कौशल्य विकास ि
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.विरोधी
उद्योजकता मं त्री
पक्षनेता, विधानपवरर्षद
(३) श्री.नारायि रािे , वि.प.स. (४) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(५) ॲड. वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाि,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
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(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्भ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(९) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी
संस्था (सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) सहकार मंत्री
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरर्षद
(३) श्री.नारायि रािे , वि.प.स. (४) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(५) ॲड. वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाि,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्भ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(१०) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी
संस्था (दसरी सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) सिकार मंत्री
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरर्षद
(३) श्री.नारायि रािे , वि.प.स. (४) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(५) ॲड. वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाि,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
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वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्भ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(११) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १७ – महाराष्ट्र जमीन महसूल
सांवहता (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. िमांक १७ – महाराष्ट्र जमीन
महसूल संवहता (सधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) महसूल मं त्री
(२) श्री.धनंजय मं डे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरर्षद
(३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(५) ॲड. वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाि,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्भ र्ाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(१२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १९ – महाराष्ट्र जमीन महसूल
सांवहता (दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(१३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २० – भारतीय दां ड सांवहता
आवण र्ौजदारी िवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक,
२०१७"
आठ

----------------------------------------------------------------------------: (शवनिार, वदनाांक १ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशय विण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि) – [अनुक्रमाांक –
(क) ते (ङ)] –
(क) श्री.सुवजतशसह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , डॉ.अपूिभ वहरे , श्री.तानाजी
सािंत, प्रा.अवनल सोले, सर्वश्री.गोपीवकसन बाजोवरया, प्रविि दरे कर,
ॲड.अवनल परब, श्री.रसिद्र र्ाटक, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये िस्ताि – (चचा पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे उत्तर) -
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"राज्यात जनसहर्ागातून ि विविध कायभकारी संस्थांच्या सहकायाने
जलयक्त वशिार योजना यशस्िी होिे , सदर योजना तळागाळातील
शेतकऱ्यांपयंत पोहोचविण्यासाठी अवधक वनधी उपलब्ध करण्याची
आिचयकता, जलसंपदा विर्ागाकडू न मोठ्या प्रमािािर जन्या प्रस्तािांना
प्रशासकीय मान्यता दे ऊन कामांना गती दे ण्याचा होत असलेला प्रयत्न, मोठ्या
प्रमािात र्ूसंपादनाची कामे हाती घेिे, निीन प्रस्तािांना मोठ्या प्रमािािर वनधी
उपलब्ध होण्याची आिचयकता, राज्य सरकारने वलर् (LIIF) इवरगेशनच्या
माध्यमातून नाबाडभ कडू न रक्कम रुपये १२,७७३ कोटी रुपयांचे कजभ घेिे,
जलसंपदा विर्ागामार्भत मोठ्या प्रमािािर सरू असलेले प्रकल्प ि अपऱ्या
श्स्थतीत असलेले प्रकल्प लिकरात लिकर पूिभ करण्याची आिचयकता,
कवनष्ट्ठ अवर्यंत्यांची मोठ्या प्रमािािर र्रती करिे ि वरक्त पदे तात्काळ
र्रण्याची आिचयकता, शेतकऱ्यांच्या कृर्षीपंपांच्या जोडिीचे प्रस्ताि जलद
गतीने कायाश्न्ित केल्याने मागील ५ िर्षांपासूनची कृर्षीपंपांची प्रवतक्षा यादी १ ते
२ िर्षांिर येिे, प्रवतक्षा यादीमधील शेतकऱ्यांना तातडीने िीजपरिठा करण्याची
आिचयकता, जलयक्त वशिार ि ससचन योजना मोठ्या प्रमािािर अंमलात
आिल्याने रब्बी वपकात झालेली िाढ, कृर्षी मालािर प्रविया उद्योग उर्े
करण्याची कायभिाही अवधक िेगाने करण्याची आिचयकता, पीक विमा योजनेत
राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमािात घेतलेला सहर्ाग, शेतकऱ्यांच्या
उत्पन्निाढीस चालना वमळािी, त्यांना मबलक पािी वमळािे ि अविरत
िीजपरिठा व्हािा या दृष्ट्टीने शासनाने केलेल्या विविध योजनांमळे राज्यातील
शेतकरी आर्षथकदृष्ट्या सक्षम होत असल्याचे वनदशभनास येिे, राज्य सजलाम्सर्लाम् होण्याच्या दृष्ट्टीने शेतकरी हा केंद्रसबदू मानून त्याला स्िबळािर उर्े
करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने अिलंवबलेले धोरि अवधक प्रर्ािी करण्याची
आिचयकता ि शासनाने त्याबाबतीत कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात
यािी."
(ख) सियश्री.धनांजय मुांडे, शरद रिवपसे, सवनल तटकरे , नारायि रािे , हे मंत टकले,
संजय दत्त, अमरससह पंवडत, जयंत पाटील, अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप, सवतश
चव्हाि, कवपल पाटील, वकरि पािसकर, जनादभन चांदरकर, जयिंतराि जाधि,
रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्रीमती हस्नबानू खवलर्े, श्री.ख्िाजा
बेग, आर्षक. अनंत गाडगीळ, ॲड.वनरं जन डािखरे , सिभश्री.अमरनाथ राजरकर,
आनंद ठाकूर, सर्ार्ष झांबड, अब्दल्लाखान दरािी, प्रा. जोगेंद्र किाडे ,
सिभश्री.वििम काळे , चंद्रकांत रघिंशी, नरें द्र पाटील, प्रकाश गजवर्ये, अवनल
तटकरे , आनंदराि पाटील, रामराि िडकते, जगन्नाथ सशदे , ॲड.राहल नािेकर,
ॲड.जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
िस्ताि -
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(ग)

"केंद्र शासनाच्या नोटाबंदीच्या वनिभ यामळे शेतीमालाच्या दरात मोठी
घसरि होिे , मागील िर्षीच्या तलनेत यािर्षी उत्पावदत मालाला बाजारपेठेत र्ाि
नसिे, यामळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमािात लक्षिीय िाढ
होिे , राज्यात मागील तीन िर्षात ९ हजाराहून अवधक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या
करिे , सन २०१६ या एकाच िर्षात समारे तीन हजाराहून अवधक शेतकऱ्यांनी
आत्महत्या करिे , चालू िर्षाच्या पवहल्या दोन मवहन्यात केिळ मराठिाड्ात
११७ शेतकऱ्यांनी कजभबाजारी ि नावपकीला कंटाळू न आत्महत्या करिे ,
सततच्या दष्ट्काळ आवि नावपकीमळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे प्रमाि
वदिसेंवदिस िाढतच असिे , दष्ट्काळ वनिारिाथभ शासनाकडू न कोित्याही ठोस
उपाययोजना होत नसिे, मागील िर्षी डाळीचे र्ाि मोठ्या प्रमािात िाढल्यामळे
शासनाने डाळ िगीय वपकांच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दे ण्याचे धोरि
स्िीकारले, यािर्षी तूरीचे वििमी उत्पादन होिे , शासनाच्या चकीच्या धोरिामळे
बाजारपेठेतील तूरीचे र्ाि मोठ्या प्रमािािर कोसळिे , शासनाने आधारर्ूत
सकमतीने तूर खरे दी करण्याचा वनिभ य घेिे, मात्र तूर खरे दीबाबत कोितेही
वनयोजन नसल्यामळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करािा लागिे ,
राज्यात लाखो क्क्िटल तूर खरे दी केंद्रािर खरे दीच्या प्रवतक्षेत असिे , तूर
उत्पादक शेतकरी आठ ते दहा वदिस रांगेत तूर खरे दीच्या प्रवतक्षेत असिे , तूर
उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे वमळण्यासाठी १५ वदिसांपेक्षा जास्त कालािधीची
िाट पाहण्याची िेळ येिे, कमभ चारी आवि व्यापारी यांच्या संगनमतामळे
शेतकऱ्यांना कमी र्ािाने स्थावनक व्यापाऱ्यांना तूर वििी करण्याची िेळ येिे,
कांदा, हरर्रा, कापूस आवि सोयाबीन उत्पादक शेतकरीसध्दा मोठ्या प्रमािािर
अडचिीत असिे, शासनाने शेती मालाचे र्ाि श्स्थर ठे िण्यासाठी कोितीही
ठोस उपाययोजना केली नसल्यामळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनविरोधी संतापाची
र्ािना असिे , शेजारील कनाटक सारख्या राज्याने शेतीमालाला बोनस देण्याचे
धोरि स्िीकारिे, मात्र महाराष्ट्रासारख्या कृवर्षप्रधान राज्यात शेतीमालाला बोनस
दे ण्याचे कोितेही धोरि नसिे , आर्षथक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना
वदलासा दे ण्यासाठी कजभमार्ी करण्याची मागिी मोठ्या प्रमािािर होत असिे ,
उत्तर प्रदे शात सत्तेिर आल्यास कजभमार्ी करु अशी घोर्षिा करण्यात येिे, मात्र
याच धतीिर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कजभमार्ी आवि वबनव्याजी कजभ
दे ण्यासाठी कोितीही उपाययोजना होत नसिे , आर्षथकदृष्ट्या ग्रासलेल्या
राज्यातील शेतकऱ्यांना वदलासा दे ण्यासाठी शासनाने कजभमार्ी करुन वबनव्याजी
कजभ उपलब्ध करुन देण्यासाठी कराियाची तातडीची उपाययोजना विचारात
घेण्यात यािी."
सियश्री शरद रणवपसे, धनंजय मं डे, नारायि रािे , सवनल तटकरे , संजय दत्त,
हे मंत टकले, अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप, अमरससह पंवडत, जनादभ न चांदरू कर,
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सतीश चव्हाि, आर्षक. अनंत गाडगीळ, सिभश्री.वकरि पािसकर, सर्ार्ष झांबड,
जयिंतराि जाधि, श्रीमती हस्नबानू खवलर्े, श्रीमती विद्या चव्हाि, डॉ.सधीर
तांबे, ॲड.वनरं जन डािखरे , सिभश्री.चंद्रकांत रघिंशी, आनंद ठाकूर, सतेज ऊर्भ
बंटी पाटील, अब्दल्लाखान दरािी, आनंदराि पाटील, ख्िाजा बेग प्रा.जोगेंद्र
किाडे , सिभश्री.वििम काळे , रामहरी रुपनिर, नरें द्र पाटील, अमरनाथ राजूरकर,
प्रकाश गजवर्ये, हवरससग राठोड, अवनल तटकरे , मोहनराि कदम, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि "राज्यात झपायाने िाढत असलेले शहरीकरि, शहरीकरि िाढत
असताना त्यांना सोयीसविधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत महानगरपावलका,
नगरपवरर्षदा ि नगरपावलका यांच्यािर पडत असलेला ताि, नविन शहरीकरि
होत असल्यामळे त्यावठकािी रस्ते, सांडपािी, घनकचरा ि पािीपरिठा
करिेबाबत स्थावनक स्िराज्य संस्था असमथभ असिे , शहरीकरि िाढत असले
तरी महानगरपावलकांना राज्य शासन परे सा वनधी दे त नसिे , त्यातच एलबीटी रद्द
केल्यामळे महानगरपावलका ि राज्य शासन आर्षथक अडचिीत असिे , यापूिी
केंद्रातील यपीए शासनाने शहरी विकासासाठी अनेक आिलेल्या योजना
राज्यशासनाने बंद करिे, जिाहरलाल नेहरु नागरी पनरोत्थान योजना बंद करुन
स्माटभ वसटी योजना आििे , परं त त्यासाठी वनधींची र्रीि तरतूद नसिे , तसेच
अद्यापही स्माटभ वसटीबाबतचे प्रकल्प अहिाल तयार नसिे, नागरी क्षेत्रात पािी
टं चाईची समस्या वदिसेंवदिस उग्ररुप धारि करीत असिे , मं बईतील ४ लाख
झोपडपट्टीिावसयांना झोपडपट्टी पनर्षिकास योजनेअंतगभत स्ित:च्या मालकीची
घरे दे ण्याची घोर्षिा शासनाने करिे , परं त अद्यापही याबाबत झोपडपट्टीधारकांना
घरे उपलब्ध करुन न देिे, मं बईतील एसआरए योजनेखाली बांधलेल्या ३५ हजार
सदवनकांना र्ोगिटा प्रमािपत्र न वमळिे , झोपडपट्टी पनिभसन योजनेचा केिळ
िाढीि चटई क्षेत्र वमळविण्यासाठी विकासक या योजनेचा िापर करुन घेत
असिे , ठािे , वजल्यातील ७ महानगरपावलका क्षेत्रामध्ये वनमाि झालेली र्ीर्षि
पािीटं चाई, नागपूर शहरातील वसव्हील लाईनचा पवरसर िगळता अन्य र्ागात
असलेले खराब रस्ते ि पायार्ूत सविधांचा अर्ाि, पिे शहरात िाहतकीची
प्रचंड कोंडी, पाकींगची समस्या, मे रो सरू करण्याची केलेली घोर्षिा, काही
प्रमख र्ागात जनतेच्या मागिीनसार रस्ता रुंदी रद्द न करिे, जन्या िाड्ांचा
पनर्षिकासाचा प्रलंवबत असलेला प्रचन, राज्य शासनाने पिे शहरातील मेरोलगत
जावहर केलेल्या िाढीि चटई क्षेत्राचे होिारे दरगामी दष्ट्पवरिाम, डं श्म्पग ग्राऊंड ि
कचऱ्याची समस्या, औरं गाबाद शहरासाठी कराियाची समान्तर जलिावहनी
योजना कायाश्न्ित न होिे , नारे गाि कचरा डे पोचा प्रलंवबत प्रचन, औरं गाबाद
शहरातील अंतगभत रस्त्यांची दरिस्था ि महापावलकेत नव्याने समाविष्ट्ठ केलेल्या
गािांचा वनधीअर्ािी विकास न होिे , राज्यातील पयभटन क्षेत्रात साईन बोडभ
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(घ)

नसल्यामळे पयभटकांना होिारा त्रास, एकूिच राज्यातील नागरी क्षेत्रात सिभच
पायार्ूत सविधांचा अर्ाि असताना राज्य शासनाचे त्याकडे होत असलेले
दलभक्ष, शहराच्या विकासासाठी र्रीि वनधीची तरतूद करण्यास होत असलेली
वदरं गाई, त्यामळे नागरीर्ागात विकासाचा उडालेला बोजिारा, यासाठी शासनाने
कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."
सियश्री.धनांजय मुांडे, शरद रिवपसे, सवनल तटकरे , नारायि रािे , हे मंत टकले,
संजय दत्त, अमरससह पंवडत, जयंत पाटील, अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप, सवतश
चव्हाि, कवपल पाटील, वकरि पािसकर, ॲड. जनादभ न चांदरू कर,
सिभश्री.जयिंतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्रीमती
हस्नबानू खवलर्े, श्री.ख्िाजा बेग, आर्षक. अनंत गाडगीळ, ॲड.वनरं जन डािखरे ,
सिभश्री.अमरनाथ राजरकर, आनंद ठाकूर, सर्ार्ष झांबड, अब्दल्लाखान दरािी,
प्रा.जोगेंद्र किाडे , सिभश्री.वििम काळे , चंद्रकांत रघिंशी, नरें द्र पाटील, प्रकाश
गजवर्ये, आनंदराि पाटील, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
िस्ताि "सिभसामान्यांना मंबईत म्हाडाच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध होण्यासाठी
म्हाडा िसाहतीच्या पनर्षिकासाच्या बदल्यात विकासकाने म्हाडाला
अवधमल्याऐिजी गृहसाठा द्यािा अशी दरुस्ती करण्यात आलेली असिे , परं त
शासनाच्या नविन गृहवनमाि धोरिात विकासकाकडू न गृहसाठ्याऐिजी पैसे
घेण्याची तरतूद करण्यात येिे, शासकीय जवमनीिरील झोपड्ांना एस.आर.ए.
अंतगभत र्ाडे पट्टा उपलब्ध करुन जागा मालकी तत्िािर दे िे, संिमि वशवबरात
अनवधकृत घसखोरी केलेल्या घसखोरांिर कारिाई करण्याऐिजी त्यांना रे डी
रे कनर दरानसार सकिा पंतप्रधान आिास योजनेतून घरे उपलब्ध करुन दे ण्याची
घोर्षिा करण्यात येिे, एर्.एस.आय.ची खैरात िाटू न पायार्ूत सविधे िरील ताि
िाढिे , विकासकाकडू न विनामल्य प्राप्त होिाऱ्या पाच हजार सदवनका अद्याप
म्हाडाला प्राप्त झालेल्या नसिे , शासनाचे गृहवनमाि धोरि वबल्डरांच्या सर्ेत
विर्ागाला थांगपत्ता लागू न दे ता जाहीर करण्यात येिे, स्थािर मालमत्ता
कायद्याच्या अंमलबजाििी करीता होत असलेला विलंब, तसेच राज्यातील
वनिासी डॉक्टरांिर सातत्याने हल्ले होिे, त्यात डॉक्टरांना गंर्ीर इजा पोहचिे,
िाढत्या हल्यांमळे डॉक्टरांमध्ये असरवक्षततेचे िातािरि पसरिे , सरक्षेच्या
मागण्यांसाठी राज्यातील वनिासी डॉक्टरांनी रजा आंदोलनाच्या माध्यमातून संप
सरू करिे, संपामळे राज्यातील रुगिसेिा ठप्प होिे , उपचाराअर्ािी रुगिांचे
अतोनात हाल होिे , गंर्ीर आजारी रुगिांना प्राि गमिािे लागिे , मा. उच्च
न्यायालयानेही संपाची गंर्ीर दखल घेऊन रुजू न होिाऱ्या डॉक्टरांना बडतर्भ
करण्याचा इशारा देिे, मा.न्यायालयाच्या कारिाईच्या इशाऱ्यानंतर "माडभ " ने
संपापासून स्ित:ला िेगळे करिे , न्यायालयाच्या आदे शानंतर, तसेच प्रशासनाने
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नोटीस बजािूनही डॉक्टर रुजू न होिे , यामळे राज्यातील रुगिांच्या वजविताला
धोका वनमाि होिे , वनिासी डॉक्टरांच्या संपािर तातडीने तोडगा काढू न
कायमस्िरुपी, पवरिामकारक तोडगा शोधिे आिचयक असिे , तसेच म्है साळ
(वज.सांगली) येथेही डॉ.वखद्रापरे यांच्या श्क्लवनकमध्ये अनेक गर्भपात केलेले
असिे , गर्भसलग वनदान करुन स्त्री-भ्रूिाची हत्या करिे , गर्भपातासाठी
वमसोप्राससारख्या गोळ्या िापरलेल्या असिे , ही और्षधे मं बईतून अिैधवरत्या
दलालाकडू न खरे दी केलेली असिे , या गर्भपाताच्या रॅ केटमध्ये अनेकजिांचा
सहर्ाग असल्याचे उघडकीस येिे, याप्रकरिी जलदगतीने तपास करिे
आिचयक असिे , या सिभ गोष्ट्टींचा विचार करता राज्यातील डॉक्टरांना
संरक्षिाबरोबरच रुगिांनाही रुगिसेिा देिे गरजेचे असिे, स्त्री-भ्रूि हत्या
रोखण्यासाठी कठोर वनिभ य घेिे आिचयक असिे , आर्षथकदृष्ट्या ग्रासलेल्या
राज्यातील झोपडी धारकांना वदलासा दे ण्यासाठी शासनाने कराियाची तातडीची
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."
(ङ) डॉ.सुधीर ताांबे, सिभश्री.धनंजय मं डे, शरद रिवपसे, सनील तटकरे , नारायि
रािे , हे मंत टकले, संजय दत्त, अमरससह पंवडत, अशोक ऊर्भ र्ाई जगताप,
सतीश चव्हाि, आर्षक. अनंतराि गाडगीळ, सिभश्री.वकरि पािसकर, सर्ार्ष
झांबड, जयिंतराि जाधि, श्रीमती हस्नबानू खवलर्े, श्रीमती विद्या चव्हाि,
श्री.जनादभन चांदरू कर, ॲड.वनरं जन डािखरे , सिभश्री.चंद्रकांत रघिंशी, आनंद
ठाकूर, सतेज ऊर्भ बंटी पाटील, अब्दल्लाखान दरािी, आनंदराि पाटील, ख्िाजा
बेग, प्रा.जोगेंद्र किाडे , सिभश्री.वििम काळे , रामहरी रुपनिर, नरें द्र पाटील,
अमरनाथ राजूरकर, प्रकाश गजवर्ये, हवरससग राठोड, अवनल तटकरे , मोहनराि
कदम, रामराि िडकते, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि
"राज्य शासनाने मोठा गाजािाजा करुन मे क ईन इंवडया ि मे क इन
महाराष्ट्राची घोर्षिा केलेली असली तरीही सद्य:श्स्थतीत राज्यात उद्योग क्षेत्रात
मोठ्या प्रमािात आलेली मं दी, मं बई, ठािे, पिे , नावशक, औरं गाबाद, जळगांि,
नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर इत्यादी वजल्यासह सिभ औद्योवगक शहरातील बंद
पडलेले उद्योग, उद्योग विर्ागाच्या सामवहक प्रोत्साहन योजनेंतगभत पूिी आर्षथक
र्ायदे घेतलेले असिे, परं त आज त्या जागेिर िर्षानिर्षे बंद असलेले उद्योग, या
हजारो बंद उद्योगांकडे राष्ट्रीयकृत ि सहकारी बँकांचे कोयािधी रुपयांचे थकीत
असलेले कजभ, कजभ दे िाऱ्या बँकांना अशा बंद उद्योगांच्या प्लॉटिर शासनाच्या
वनयमामळे कारिाई करिे शक्य नसल्यामळे निीन उद्योगासाठी प्लॉट उपलब्ध
करता न येिे, त्यामळे उद्योगधं द्यांची िाढ थांबिे , पवरिामी अनेक उद्योग
राज्याबाहे र स्थलांतरीत होिे , निीन उद्योग वनमाि न झाल्यामळे ओढिलेली
बेरोजगारी, सेस खाली २ हजार एक जमीन घेण्यात येिे, परं त त्यािर उद्योग
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नऊ

वनर्षमती करण्यास शासनाची असलेली उदावसनता, महाराष्ट्र राज्य औद्योवगक
विकास महामं डळाने जमीन मं जूर केल्यानंतर उद्योग घटकास देकार पत्र दे ण्यास
अिाजिी कालािधी लागिे , त्यामळे शासकीय धोरिाबद्दल संभ्रम ि वनराशेचे
िातािरि पसरिे , गंतििूकदारांना एकाच वठकािी संपकभ साधून सिभ मंजूऱ्या
वमळिून दे ण्यासाठी मै त्री कक्ष स्थापन करिे , सदर कक्षांकडू न कोितेही
सकारात्मक काम न होिे , र्क्त आलेल्या तिारीचे वनरसन करण्यात येत
असिे , त्यामळे मै त्री कक्ष स्थापनेमागील हे तू वनष्ट्र्ळ ठरिे , विविध
परिानगयासाठी उद्योजकांचा छळ होिे , अशा परिानगया घेत असताना मोठ्या
प्रमािात लाचखोरी होत असल्याचे उघड होिे , उद्योगासाठी िीजेच्या दरात
सिलतीमध्ये िेगिेगळ्या विर्ागामध्ये दजार्ाि करण्यात येिे, तसेच सातत्याने
िाढिारे विजेचे दर उद्योग क्षेत्रातील मं दीमळे ि नोटाबंदीमळे अनेक छोयामोठ्या उद्योगांिर पवरिाम झाल्यामळे त्यात काम करिाऱ्या कामगारांची
रोजंदारी कमी केली जात असिे , सकिा त्यांना कामांिरुन कमी केले जात
असल्याने या कामगारांिर बेरोजगारीमळे आलेली उपासमारीची पाळी, कामगार
कायद्यातील त्रटींमळे कंत्राटी कामगारांचा प्रचनही अनेक िर्षे प्रलंवबत असिे ,
शासनाच्या उद्योग क्षेत्राच्या उदावसन धोरिामळे राज्यात वबकट पवरश्स्थती वनमाि
झाली असून अनेक उद्योग राज्यांबाहे र जात असताना याकडे राज्यशासन करीत
असलेले अक्षम्य दलभक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या शे िटी) (१) श्री.वगरीशचां द्र व्यास, वि.प.स. पुढील साियजवनक महततिाच्या बाबींिर
चचा उपस्स्थत करतील.
"राज्य ग्रंथालय संघाने त्यांच्या नोंदिीकृत वनयमािलीनसार दर
तीन िर्षांनी वनिडिूक घेिून प्रत्येक सर्ेत जमा खचभ मं जूर करुन घेिे
आिचयक असताना त्यांची अंमलबजाििी केलेली नसिे, राज्य
ग्रंथालय संघांचे पदावधकारी सर्ेत वनिडण्यात आलेले नसून मागील
िर्षापासून स्ियंघोवर्षत पदावधकारी कायभरत असिे, ग्रंथालय संघाच्या
पदावधकाऱ्यांनी अिैधवरत्या संघािर ताबा घेतला असिे, ग्रंथालय
संघाचे अनेक प्रलंवबत प्रचन धमादाय आयक्त स्तरािर वनिभयाथभ प्रलंवबत
असिे, राज्यातील ग्रंथालय कमभ चाऱ्यांचे नकसान होत असिे, साई
िाचनालय, पारवशिनी, नागपूर येथे र्रिाऱ्या ५० व्या ग्रंथालय संघ
अवधिेशनाकवरता ठे िण्यात आलेले प्रवतवनधी शल्क अनवधकृत असून
त्यामळे संघाच्या पदावधकाऱ्यांकडू न गैरव्यिहार झाल्याचे वनदशभनास
येिे, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना."
(२) ॲड.जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. पुढील साियजवनक महततिाच्या बाबींिर
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चचा उपस्स्थत करतील.
"राज्यात राज्य गन्हे अन्िेर्षि विर्ागाने (सीआयडी) तयार
केलेल्या महाराष्ट्र गन्हे २०१५ च्या अहिालानसार सायबर गन्हे ,
वस्त्रयांिरील अत्याचार, बालकांचे लैंवगक शोर्षि तसेच अनसूवचत जाती
ि जमातीच्या संदर्ातील गन्हयांमध्ये सन २०१४ च्या तलनेत १०.२३
टक्क्यांनी झालेली िाढ, गृह विर्ाग गन्यांमध्ये होिारी िाढ रोखण्यास
हतबल झालेला वदसिे, मागासिगीय अनसूवचत जाती ि जमाती तसेच
आवदिासींिर होिारे हल्ले रोखण्यासही शासन अपयशी ठरिे,
राज्यातील उक्त पवरश्स्थती पाहता गन्यांचे प्रमाि कमी करण्याची
आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना."

विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : ३ एविल, २०१७.

उत्तमशसग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.
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