महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिार, वदनाांक ६ एविल, २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(१)

(शुक्रिार, वदनाांक ३१ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशच विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
सिचश्री. धनांजय मुांडे, सुवनल तटकरे , अमरससह पांवडत, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"शासनाने कांपनी करीता कांपनी कायद्ाांतगचत सांपावदत केलेला
मौजे कोलशे त वज.ठाणे ये थील स.न ९९(२) हा भुखांड औद्ौवगक
ियोजनाथच मे.ओरीएांटल इांडस्ट्रीज ने विकत घे णे, सदर भुखांडाचा
औद्ौवगक ियोजनाथच िापर न करता तो विकासकास विक्रीचा ियत्तन
करणे, सदर ियत्तनास यश न आल्याने त्तयाचे हक्क विकासकास दे णे,
सदर अवधकाराच्या आधारे मे मॅन इन्रा याांनी मौजे कोलशे त ये थील
११४(४) ि ११५(२) या क्षे त्रा समिेत स.न ९९(२) सह एकत्रीत विकास
परिानगी सांदभात अजच करणे, स.न ११४(४) ि ११५(२) मध्ये
आवदिासी कुळ असताांना ि स.न. ९९(२) ही जमीनीच्या ७/१२ िर
भोगिटदार िगच २ चा उल्लेख असताांना महानगरपावलका, ठाणे याांनी
वतनही सर्व्हे नां. च्या एकत्रीत आराखयातात विकास परिानगी दे णे,
यातील आरवक्षत क्षे त्रात विकासहक्क दे णे, महाराष्ट्र जमीन महसुल
कायदा, १९६६ चे कलम ४२ अ ि भुसांपादन अवधवनयम ि भुसांपादन
(कांपन्या बाबतचे) वनयम, १९६३ मधील तरतुदीचे उल्लांघन करणे, सदर
विकास परिानगीचे आधारे विकासकाने सदर िकल्पाचे काम सुरु
करणे, सदर िकल्पाची जाहीरात सुरु करणे, िदशच नास स्ट्टॉल लािुन
सदवनका विक्री करुन या मालमत्तेत त्रयस्ट्त वहतसांबांध वनमाण करणे,
पयायाने सिचसामान्य गुांतिणुकदाराची गुांतिणुक ि शासनाच्या
वहतसांबांधाांना बाधा आणणे, या सिच बाबी िधान सवचि(महसुल) तसेच
िधान सवचि (िने, भुसांपादन), मांत्री, महसुल याांना वदनाांक २५
जानेिारी, २०१७ चे पत्रान्िये वनदशच नास आणणे, त्तयाची दखल न
घे तल्याने वदनाांक १७ फेब्रुिारी, २०१७, वदनाांक २२ फेब्रुिारी, २०१७
रोजी यासांदभात पुन्हा पत्र दे िन
ु दे वखल त्तयाची दखल न घे णे, याबाबत
शासनाने कराियाची कारिाई ि िवतवक्रया."
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(बुधिार, वदनाांक ५ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) –
(२) श्रीमती विद्ा चर्व्हाण, सिचश्री. हे मांत टकले, वकरण पािसकर, धनांजय
मुांडे, अॅड. जयदे ि गायकिाड, अॅड. वनरां जन डािखरे , सिचश्री. नरें द्र
पाटील, रामराि िडकुते, ख्िाजा बे ग, जयिांतराि जाधि, िा. जोगेन्द्र
किाडे , सिचश्री. शरद रणवपसे, सांजय दत्त, अशोक ऊफच भाई जगताप,
रामहरी रुपनिर, आर्कक. अनांत गाडगीळ, सिचश्री. अमरनाथ राजूरकर,
सुवनल तटकरे , अमरससह पांवडत, सवतश चर्व्हाण, अॅड. राहु ल नािेकर,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"अांधश्रध्दा वनमुचलन सवमतीचे कायाध्यक्ष डॉ. नरें द्र

भोलकर

याांची हत्तया साडे तीन िषा िी तर कॉम्रे ड गोंविद पानसरे याांची हत्तया
दोन िषापुिी करणारी सनातन सांघटना आवण या
खुनाचे
आरोपी असणारे एकच असणे, परां त ु आजपयं त खुनाच्या कटासाठी
िापरण्यात आलेली मोटर सायकल आवण वपस्ट्तुल तपास यां त्रणेला न
सापडणे, सी.बी.आय. ने आरोपींनी वपस्ट्तुलातुन झाडलेल्या
गोळ्या/पुांगळया स्ट्कॉटल ँड याडच च्या न्यायिकधक शाळे त पाठिुन दहा
मवहन्यानांतरही त्तयाांनी अहिाल न दे णे, कनाटकातील विचारिांत डॉ.
एम.एम.कुलबुगी याांच्यासह दाभोलकर, पानसरे याांच्या हत्तये चा कट
एकाच उद्दे शाने करण्यात ये णे, तरी सुध्दा तीनही हत्तयाांचा तपास तीन
िेगिेगळ्या तपास यां त्रणानी करणे, एक आरोपी समीर गायकिाड
याच्यािर आरोप वनश्चचती होणे तर डॉ. विरें द्रससह तािडे या आरोपीिर
अद्ाप आरोप वनश्चचत न होणे, फरार आरोपी आकोलकर आवण पिार
याांचा तपास यां त्रणाांना सुगािा न लागणे, यामुळे जनतेमध्ये िाढत
असलेला असांतोष आवण वचडीची भािना, याबाबत शासनाने
कराियाची कायच िाही आवण शासनाची िवतवक्रया."
(३)

सिचश्री. विजय ऊफच भाई वगरकर, सुवजतससह ठाकू र, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"महाराष्ट्र शासनाने बृहन्मुांबई महापावलका क्षे त्रातील सफाई
कामगाराांच्या घराांबाबत धोरण ठरिून सुमारे २८ हजार कामगाराांना
मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत आदे श वनगचवमत केले
असणे, मात्र िरळी ये थील सर्व्हे क्र.१७/४७ िरील १२,१३०.०७ चौ.मी.
क्षे त्रफळाच्या भुखांडािरील सफाई कामगाराांच्या ५ बक ठ्याचाळी वनयमीत
करण्याच्या दृष्ट्टीने तेथील कामगाराांची वनयोवजत गृहवनमाण सांस्ट्था
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(४)

स्ट्थापन करण्याकवरता महानगरपावलकेच्या सुधार सवमतीने माहे नोर्व्हेंबर
२००९ मध्ये मान्यता वदल्यानांतरही तेथन
ू मेरो रेन िकल्प होणार
असल्याने तेथील ६१ भाडे करुांच्या पुनिचसनाची योजना तयार करण्यात
आली असणे, परां त ु त्तयाच वठकाणी असलेल्या महानगरपावलकेच्या
घनकचरा विभागाच्या अवधपत्तयाखाली कायच रत असलेल्या ११८ सफाई
कामगाराांना वदनाांक ३१ माचच , २०१७ पयं त घरे वरकामी करण्याकवरता
महापावलकेकडू न नोटीस दे ण्यात आली असणे, सदर सफाई कामगार
महानगरपावलकेच्या मालमत्ता विभागाकडू न बाांधण्यात आलेल्या
चाळींमध्ये राहत असल्याने त्तयाांना महाराष्ट्र शासनाच्या डॉ.बाबासाहे ब
आांबेडकर श्रमसाफल्य योजनेमध्ये समाविष्ट्ट करण्यात न ये णे,
त्तयाचिमाणे त्तयाांना पुनिचसनाच्या योजनेमध्ये ही समाविष्ट्ट न करणे,
पवरणामी या चाळींमध्ये िषानुिषे राहणाऱ्या महापावलकेच्या सफाई
कामगाराांना रस्ट्त्तयािर ये ण्याची आलेली पाळी, यामुळे तेथील
कामगाराांमध्ये वनमाण झालेला असांतोष, तेथील अन्य इमारती िमाणे
१३ चाळीतील सफाई कामगार भाडे करुांना न्याय दे ण्याच्या दृष्ट्टीने
गृहवनमाण सांस्ट्था स्ट्थापन करण्याची परिानगी दे ण्याची ि मेरो रेनच्या
िकल्पामुळे त्तयाांचे होणारे नुकसान टाळण्याच्या दृष्ट्टीने त्तयाांचे पुनिचसन
करण्याची योजना आखण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने
कराियाची कायच िाही ि उपाययोजना."
श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"िसई-विरार शहर महानगरपावलका क्षे त्रातील १. मौजे विरार
सर्व्हे क्र.६२ वहस्ट्सा क्र.१० मेससच साई स्ट्मृती कांस्ट्रक्शन, २. मौजे विरार
सर्व्हे क्र.६१, वहस्ट्सा क्र.१०,११, सर्व्हे क्र.६२ वहस्ट्सा क्र.३, सर्व्हे क्र.६३,
वहस्ट्सा क्र.१३,१४ मेससच साई स्ट्मृती कांस्ट्रक्शन, ३. मौजे वनळे मोरे सर्व्हे
क्र.३४, वहस्ट्सा क्र. ३ भाग ि ४ भाग, भागीदार िवदप रामचांद्र गुप्ता
या वतनही वठकाणी नगरविकास विभागाने मान्य केलेल्या नकाशा
र्व्यवतवरक्त मोठ्या िमाणात अनवधकृ त बाांधकाम केलेले असणे, तसेच
उपरोक्त वतनही िकरणात विकासकाांनी शासकीय बनािट कागदपत्र
तयार करुन सामान्य जनतेची फसिणुक केलेली असणे, याबाबत
पोलीस खात्तयामध्ये िारां िार तक्रार करुन दे खील विकासकािर
भा.दां .वि.स कलम ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ ि ३४
अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात न ये णे, त्तयामुळे नागवरकाांमध्ये पसरलेला
असांतोष, उपरोक्त िकरणी गृह विभागाने िकरणाांची शहावनशा करुन
याबाबत वनयमाांची ि कायद्ाची काटे कोरपणे अांमलबजािणी
करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायच िाही ि शासनाची िवतवक्रया."
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(५)

सिचश्री. सांजय दत्त, शरद रणवपसे, हे मांत टकले, सुवनल तटकरे , नारायण
राणे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"निी मुांबई मधील खारघर ये थे वदनाांक ३१ माचच , २०१७ रोजी
डीएनए िृत्तपत्राचे पत्रकार सुधीर सूयचिांशी याांच्यािर अज्ञान
र्व्यक्तींकडू न हॉकी ि लोखां डी रॉडने हल्ला करुन गांभीर जखमी केल्याची
घडना घडणे, गेल्या काही वदिसात पत्रकार आवण श्र्व्हडीओ जनचवलस्ट्ट
याांच्यािर हल्ले आवण धमक्या दे ण्याच्या घटना मोठ्या िमाणािर
िाढल्या असणे, झी चोिीस तासचे सांपादक डॉ.उदय वनरगुडकर,
साप्तावहक राजसत्ताचे सांपादक िसांत माने, पत्रकार सांजय वगरी, विनोद
यादि, सांवदप भारती, स्ट्िाती नाईक, सुधीर सुयचिांशी याांच्या बाबतीत या
घटना घडल्या असणे, सुयचिांशी, नाईक, भारती आवण वगरी याांच्यािर
तर जीिघे णा हल्ला करण्यात ये णे, वट.र्व्ही. जनचवलस्ट्ट असोवसएशन या
सिच घटनाांचा तीव्र शब्दात वनषेध र्व्यक्त करणे, सांबांवधताांिर कठोर
कारिाई करािी अशी मागणीही सरकारकडे करण्यात ये णे, माध्यमाांचा
िभाि िाढत असताना पत्रकाराांना त्तयाांच्या अवभर्व्यश्क्त स्ट्िातांत्रयानुसार
काम करुन न दे णे हे लोकशाहीला घातक ठरणार असणे, लोकशाही
अवधक सक्षमपणे राबिली जािी याची जबाबदारी सरकारची असणे,
म्हणूनच पत्रकाराांना सरां क्षण दे णारा कायदा लिकरात लिकर आणून
लोकशाहीचा चौथा स्ट्तांभ अवधक मजबूत करािी अशी अपेक्षा
सरकारकडू न करण्यात यािी अशी पत्रकाराांची मागणी असणे,
पत्रकाराांिर िारां िार हल्ले होत आहे त हे गांभीर बाब असणे,
पत्रकाराांिरील हल्ल्याांच्या पाचिचभम
ू ीिर त्तयाांना विशे ष सांरक्षण वमळािे
आवण त्तयाकवरता कायदा करण्याची खूप िषापासूनची मागणी असणे,
सन २०१६ या वहिाळी अवधिेशनामध्ये पत्रकाराांना सांरक्षण दे णे, पेन्शन
दे णे, घराांचा िचन सोडविण्याबाबत िचन उपश्स्ट्थत केला असता
मा.मुख्यमां त्री महोदयाांनी पत्रकाांरािरील होणारे हल्ले रोखण्याबाबत
कायद्ात तरतूद करण्यात ये ईल, पेन्शन आवण घराांचा िचन तातडीने
सोडविण्यात ये ईल असे आचिासन वदले होते, परां तू वदलेल्या
आचिासनाची अांमलबजािणी करण्यात न ये णे, पत्रकाराांना हक्काांचे घर
वमळािे, सांरक्षण वमळािे, पेन्शन सुरु करािी अशा अनेक मागण्या
िलांवबत असणे, पत्रकाराांिर हल्ले करण्याच्या घटनेत िाढ होत असताना
त्तयाांच्या सुरवक्षतेबाबत शासनाकडू न कोणतीच कायच िाही करण्यात ये त
नसणे, राज्यातील पत्रकाराांचे विविध िचन सोडविण्यासाठी शासन
अक्षम्य दुलचक्ष करीत असल्याने शासनाबाबत तीव्र असांतोष ि वचडीची
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भािना वनमाण होणे, पत्रकार हे लोकशाहीचा चौथा स्ट्तांभ असल्यामुळे
सरकारने िेळोिेळी पत्रकाराांसाठी कायदा आणू असे वदलेल्या
आचिासनाची तातडीने अांमलबजािणी करण्यासाठी कराियाची
कायच िाही ि याबाबत राज्य शासनाची िवतवक्रया."
अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मौजे दवहसर, ता.बोरीिली ये थील सर्व्हे नां. २०९ हा सुमारे १४
एकर भुखांड महसूल अवधकाऱ्याांच्या सांगनमताने खाजगी र्व्यक्तीमाफचत
हडपण्याची धक्कादायक बाब माहे माचच , २०१७ च्या दरम्यान
वनदशच नास ये णे, सदर भूखांडािर हाजी अली महां मद याांचे नाि खोत
म्हणून सातबारा पदरी असणे, तसेच त्तयापककी १२ एकर शे तजमीन श्री.
जगदे ि बचई अवहर याांच्या कब्जे िवहिाटीस असून त्तयािर चाळ ि इतर
बाांधकाम असताांना दे खील हायकोटच सुट क्र.३४१५/१९४७ अन्िये
नेमलेल्या कोटच वरवसर्व्हर माफचत सन २००७ मध्ये वललािाद्वारे श्रीमती
सुवनता वखमल याांनी परस्ट्पर स्ट्ित:च्या मालकी हक्काच्या कांपनीस
विक्री करणे, शासनाच्या पुिचपरिानगी वशिाय सदर विक्रीस मान्यता
नसतानाही बे कायदे शीरवरत्तया झालेल्या विक्रीमुळे कब्जेदाराांच्या िारसाांचा
डािलण्यात आलेला हक्क, विकत घे णारा पक्षकार शे तकरी नसताांनाही
सदर विक्रीची नोंद गकरमागाने महसूल दफ्तरी करण्यात ये णे, विक्री
दस्ट्तऐिज नोंदणीकृ त करत असताांना कब्जेदाराांच्या िारसाांचे कोणतेही
सांमतीपत्र न घे ता परस्ट्पर झालेले बे कायदे शीर खरे दीखत, त्तयातच विकत
घे णाऱ्या पक्षकाराांनी सदर भूखांडािर झोपडपट्टी पुनिचसन योजना
राबविण्यासाठी िावधकरणास सादर केलेला अजच , त्तयािर कब्जेदाराांनी
केलेल्या तक्रारीच्या अनुषांगाने वजल्हा अवधक्षक, भुमी अवभलेख,
झो.पु.पा ि तहवसलदार, बोरीिली याांनी नोंदविलेले अस्ट्पष्ट्ट अवभिाय,
त्तयानुषांगाने विधी सल्लागाराचे मत मागविण्यास झालेला विलांब, ८०
िषांपासून कसणाऱ्या कब्जेदारास भूवमहीन करण्याचा होत असलेला
ियत्तन, पवरणामी झोपडपट्टी पुनिचसन योजनेअांतगचत झोपडपट्टी
धारकाांची होत असलेली फसिणूक, या सिच िवक्रये कडे महसूल
विभागाने जाणीिपूिचक केलेले दुलचक्ष, त्तयामुळे स्ट्थावनकाांत पसरलेले
सचतेचे िातािरण, याबाबत शासनाने कराियाची कायच िाही ि
शासनाची िवतवक्रया."
श्री. िविण दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे गृहवनमाण मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुांबई उपनगरातील मागाठाणे गाि बोरीिली पुिच ये थे वदनाांक
२० जून, २००४ रोजी दे िीपाडयात वस.टी. सर्व्हे क्र. २०९ ते २१३
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ये थील जवमनीिर एसआरए िकल्प राबविण्यासाठी दे िीपाडा िेल्फेअर
असोवसएशनच्या पवहल्या सभे त मे. वनओ मॉडच न आर्ककटे क्ट ि
विकासक एमआर कन्स्ट्रक्शन याांची वनयुक्ती करण्यात ये णे, सदर
जवमन ही पश्चचम द्रुतगती महामागच याला लागून असल्याकारणाने ि या
जवमनीिर ििेश करण्यासाठी वनयमानूसार माचच , २००१ नांतरच्या
कायद्ाने सािचजवनक बाांधकाम विभाग, अांधेरी (प.), मुांबई याांचे ना
हरकत िमाणपत्र न घे ता सन २००१ पूिीचा वनयम सादर करुन सदर
एसआरए िकल्पाला कोणत्तयाही कागदपत्राांची पुतचतेअभािी केिळ तीन
वदिसात परिानगी दे ण्यात ये णे, खोटे सिेक्षण करुन स्ट्ितःच्या
(विकासकाच्या) फायद्ासाठी पवरवशष्ट्ट - २ मध्ये बनािट आवण नकली
झोपडपट्टी धारकाांची नािे सामील करणे, सदर घोटाळा मावहतीच्या
अवधकारात उघड होणे, सदर एसआरए िकल्पाची स्ट्थापना २००४
मध्ये झाली असताना आपल्या बाजूने असलेल्या कवमटीला सोबत घे ऊन
वदनाांक ९ जानेिारी, २००१ रोजी खोटया कागदपत्राच्या आधारे पश्चचम
द्रुतगती महामागाकडू न पुनर्किकास िकल्पात ििेश करण्यासाठी
परिानगी वमळविणे, सदर विकासकाने आपल्या कुटुां बातील र्व्यक्ती,
नातलग ि कामगार याांची नािे समाविष्ट्ट करुन बोगस
झोपडपट्टीधारकाांना एसआरए योजनेचा लाभ दे ण्यात ये णे, म्हाडातील
िवरष्ट्ठ
अवधकाऱ्याांना
हाताशी
धरुन
त्तयाांच्या
सांगमनमताने
बे कायदे शीरवरत्तया जागेिर कब्जा करुन त्तयािर बाांधकाम करण्यात ये णे,
सदर िकल्पात असलेली मांवदरे ५०० चौ.फुट ऐिजी २०० फुटाांची मांवदरे
बनिून दे ण्यात ये णे, सदर विकासकाने एसआरए िकल्पाच्या नजीकची
जिळजिळ २० हजार चौ.फुट जागा अनवधकृ तपणे ताब्यात घे िन
ू
त्तयािर खाजगी बाांधकाम करण्यात ये णे, सन २००८ साली सांपण
ू च
सोयी-सुविधे अभािी इमारतीचा ताबा दे ण्यात ये णे, याबाबत स्ट्थावनक
पात्र झोपडपट्टी धारकाांनी तक्रारी करुनही शासनाकडू न अद्ाप
विकासकािर कारिाई करण्यात आलेली नसणे, त्तयामुळे शासनाविरुध्द
असांतोषाचे िातािरण पसरणे, सदर एसआरए धारकाांना न्याय वमळिून
दे ण्याबाबत शासनाने कराियाची तातडीची कायच िाही ि उपाययोजना."
श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािच जवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे उद्ोग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"आकृ ती वनमाण वलवमटे ड, (हबटाउन,) एम.आय.डी.सी. अांधेरी
(पूिच) याांना सन १९९५ मध्ये आांबेडकर नगर, अष्ट्टविनायक अशा
एकुण नऊ विभागाांमधील ३००० झोपयाताांना झोपडपट्टी पुनिचसन
योजनेअांतगचत मांजरू ी दे णे, या योजनेला २० िषच पूणच झालेली असून,
सन १९९५ च्या मांजरु ी आराखडयामध्ये ३००० झोपडीधारकाांचे आता
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५००० झोपडीधारक होऊनही ही योजना अद्ापपयं त पूणच न होणे, ही
सिच जागा एम.आय.डी.सी.च्या मालकीची असणे, यामध्ये पात्र लोकाांना
ताबा न दे ता ३८० अपात्र, र्व्यापारी ि ज्याांना निीन इमारतीमध्ये ताबा
वदलेला असतानाही त्तयाच लोकाांची जुन्या जागेिरील दुकाने चालू ठे िणे ,
तसेच योजने अांतगचत अॅनेक्् (विस्ट्तारीत) इमारतीमध्ये शासनाने मांजरु ी
वदलेल्या बालिाडी, सोसायटी कायालय, समाजकल्याण केंद्र इत्तयादींना
मांजरू ी असतानाही त्तया जागेिर हॉटे ल, वजमखाना चालू करणे, आकृ ती
स्ट्टार वबल्डींगच्या बाजूला असणाऱ्या र्व्ही मॉल मध्ये िाटप केलेल्या
गाळाधारकाांच्या झोपडया इथे नसतानाही त्तयाांना गाळयाांचे िाटप केलेले
असणे, पुनिचसीत इमारती, सेल इमारतींना परिानगी दे ण्यात आलेल्या
ि त्तयाांच्या क्षे त्रफळामध्ये तसेच पूणच ि अपूणच बाांधकामामध्ये िचां ड
तफाित असणे, आांबेडकरनगर ि अष्ट्टविनायक या निीन
इमारतीमधील
रवहिाशाांना सदवनकेची लॉटरी न काढता १२५
सदवनकाांचे िाटप करण्यात ये णे, या योजनेअांतगचत विकासकाने िचां ड
भ्रष्ट्टाचार केल्याचे उघडकीस ये णे, यामुळे विकासक, िशासन ि
शासनाबददल पसरलेला तीव्र असांतोष याबाबत शासनाने कराियाची
कायच िाही ि शासनाची िवतवक्रया."
सिचश्री. धनांजय मुांडे, िविण दरे कर, सुवनल तटकरे , ॲड.वनरां जन
डािखरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
उद्ोग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"रायगड वजल्यातील माणगाांि तालुक्यातील विळे भागाड
एमआयडीसीत मे. पॉस्ट्को महाराष्ट्र स्ट्टील वल. कांपनी कायान्िीत असणे,
या एमआयडीसीसाठी माणगाांि तालुक्यातील तासगाांि, भागाड,
ये लािडे , विळे , सणसिाडी आदी भागातील गोरगरीब शे तकऱ्याांच्या
जमीनी अत्तयल्प मोबदल्यात सांपादीत केलेल्या असणे, जमीनी सांपादीत
करताांना स्ट्थावनक भूवमपुत्राांना नोकऱ्यामध्ये तसेच रोजगारामध्ये िाधान्य
दे ण्याचे बां धन असणे, त्तयाचबरोबर या कांपन्याांमाफचत शाळा, कॉलेज,
िाथवमक आरोग्य केंद्रे तसेच अांतगचत रस्ट्ते ि ग्रामपांचायतीच्या
सक्षमीकरणाच्या सोई पुरविणे बां धनकारक असणे, मे. पॉस्ट्को महाराष्ट्र
स्ट्टील कांपनी कायान्िीत झाल्यानांतर सदर कांपनीने स्ट्थावनक नागरीकाांना
रोजगारापासून हे तप
ु रु स्ट्सर डािलेले असणे, िेगिेगळ्या िकारचे कांत्राट
जाणीिपुिचक वजल्हाबाहे रील कांत्राटदाराांना दे ण्यात ये णे, कांपनीमध्ये उच्च
पदािर कायच रत असलेल्या अवधकाऱ्याांनी आपापल्या वजल्यातील
कामगाराांची मोठ्या िमाणात भरती केलेली असणे, माणगाांि
तालुक्यातच डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर तांत्रज्ञान विद्ापीठ असताांना या
विद्ापीठातील पदिीिाप्त विद्ार्थ्यांना कोणत्तयाही िकारची रोजगाराची
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सांधी उपलब्ध केलेली नसणे, कांपनी ॲक्ट नुसार सामावजक दावयत्तिाची
२ टक्के रक्कम सामावजक कायासाठी खचच करणे बां धनकारक असताांना
या फांडाचा गकरिापर करणे, आरोग्याच्या दृष्ट्टीने सोईसुविधा दे णे
बां धनकारक असताना या कांपनीने काळ नदीमध्ये ॲसीड वमश्रीत पाणी
सोडल्याने िदुषण होत असणे, त्तयामुळे या भागातील सुमारे १५ हजार
लोकाांच्या आरोग्याचा गांभीर िचन वनमाण झालेला असणे , या
कांपनीच्या ॲसीड वमश्रीत बाहे र सोडलेल्या पाण्यामुळे या भागातील
अनेक बोअरिेल ि नद्ाांचे पाणी वपण्यायोग्य नसल्याचा अहिाल
ियोगशाळे ने वदलेला असणे, या सिच गोष्ट्टीमुळे स्ट्थावनक िकल्पग्रस्ट्त
तरुणाांमध्ये पसरलेली नकराचयाची भािना, िकल्पग्रस्ट्त शे तकऱ्याांच्या
मागण्याांकडे कांपनीने केलेले हे तप
ु रु स्ट्सर दुलचक्ष, वजल्याबाहे रील
कामगाराांची केलेली नोकर भरती, या सिच पाचिचभम
ू ीिर कांपनीविरुध्द
कडक कारिाई करण्याची स्ट्थावनकाांमधून होत असलेली मागणी,
याबाबत शासनाने त्तिरीत कराियाची कायच िाही ि शासनाची
िवतवक्रया."
(१०) सिचश्री. अमरससह पांवडत, सवतश चर्व्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कृ वष मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"शे तकऱ्याांच्या कृ वष उत्तपादन क्षमतेिर विपरीत पवरणाम होिू नये
म्हणून आांतरराष्ट्रीय पयािरण वनयम ि कायद्ानुसार ित्तये क बीटी
कॉटन वबयाणाांच्या ४५० ग्रॅम वपशिी सोबत १२० ग्रॅम नॉन बीटी
वबयाणे विक्री करणे बां धनकारक असणे, कायदा आवण वनयम धाब्यािर
बसिुन राज्यात बीटी वबयाणाांसोबत नॉन बीटी ऐिजी १२० ग्रॅम बीटी
वबयाणाांची विक्री करण्यात ये णे, यामुळे राज्यातील कापुस उत्तपादक
शे तकऱ्याांचे मोठे आर्कथक नुकसान होणे, बीटी वबयाणाांसोबत वदल्या
जाणाऱ्या १२० ग्रॅम नॉन बीटी वबयाणाांची तपासणी नुकतीच नांदरू बार
ये थे शे तकऱ्याांच्या तक्रारीनांतर करण्यात ये णे, तपासणीमध्ये हे वबयाणे
बीटी वबयाणे असल्याचे वसध्द होणे, या सांदभात दाखल तक्रारीिरुन
राज्यात कृ षी अवधकाऱ्याांनी वबयाणे विक्री करणाऱ्या कांपन्याांविरुध्द
कोणतीही कारिाई न करणे, या बाबतच्या तक्रारी आवण त्तयािरील
अपीले मोठया िमाणािर िलांवबत ठे िन
ू अवधकारी आवण कांपनी याांच्या
आर्कथक सांगनमताने शे तकऱ्याांचे मोठया िमाणािर आर्कथक नुकसान
होणे, अनेक वठकाणी वबयाणाांिमाणे बोगस रासायवनक खते विक्रीचेही
िकार उघडकीस ये णे, नुकतीच सहगोली ये थे शे तकऱ्याांच्या दबािापोटी
खताचा नमुना ियोगशाळे त तपासला असता त्तयामध्ये माती असल्याचे
वसध्द होणे, अवधकाऱ्याांकडू न या बाबत कारिाई होत नसल्यामुळे बोगस
आवण बनािट खत विक्रीला चालना वमळणे, बायो पेस्ट्टीसाईड्सच्या
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नािाखाली शे तकऱ्याांची मोठया िमाणािर फसिणूक करुन चायनामेड
बोगस औषधाांची विक्री मोठया िमाणािर होत असणे, जकविक
औषधाांच्या नािाखाली रासायवनक वकटकनाशकाांची विक्री मोठया
िमाणािर राज्यभर होत असणे, बुटीिार वज.नागपूर ये थे याबाबत
नुकताच गुन्हा दाखल होणे, िकरणातील दोषींविरुध्द कडक कारिाई
करण्याची मागणी शे तकऱ्याांनी करणे, वबयाणे, खते आवण
वकटकनाशके याांच्या विक्रीिर वनबं ध आणुन यासांदभात कडक कायदा
करण्याची मागणी शे तकऱ्याांमधुन करण्यात ये णे, याबाबत शासनाने
कराियाची कायच िाही ि शासन िवतवक्रया."
(११) सिचश्री. जगन्नाथ सशदे , हे मांत टकले, श्रीमती विद्ा चर्व्हाण, वि.प.स.
पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजवनक
आरोग्य आवण कुटुां ब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"थॅलेसेवमया रोगाचा सामना करणा
रुग्णाांच्या सांख्ये त
वदिसेंवदिस िाढ होत असून, यामध्ये बालरुग्णाांचे िमाण सिावधक
असणे, ठराविक कालािधीत ब्लड रान्सवमशन, चाचण्या अशी उपचार
पध्दती असणा
या रुग्णाांच्या औषधाांच्या कोसचमध्ये खां ड पडल्यास या
रुग्णाांच्या यकृ ताला सूज ये ण्याची भीती असल्याने त्तयाांना डे वरजेट
आवण डे वसरॉक्स ही औषधे वनयवमत दे णे गरजेचे असणे , मात्र ही
औषधे सिचसामान्य दुकानात न वमळता फक्त सरकारी रुग्णालयातच
वमळत असणे, दोन मवहन्याांपि
ु ी ठाणे ये थील वसर्व्हील रुग्णालयातील
औषधाांचा साठा सांपल्याने रुग्णाांच्या पालकाांना अन्य सेंटसचचा आधार
घ्यािा लागत असताना आरोग्य भिनातून त्तयािेळी हा साठा स्ट्थावनक
रुग्णालयाांना अल्प िमाणात पोहोचविण्यात आलेला असल्याने तो
लगेच सांपन
ू गेल्याने आता पुन्हा मागील एक मवहन्यापासून या
औषधाांचा साठा सांपष्ट्ु टात आलेला असणे, आरोग्य विभागाकडे िारां िार
चौकशी केली असता टें डर न वनघाल्याने साठा पोहोचविण्यात आला
नसल्याचे कारणे दे ण्यात आलेले असणे, यामुळे यािकरणातील आरोग्य
विभागाच्या िशासकीय कारभाराचा भोंगळपणा यातून स्ट्पष्ट्ट होत
असून, साधारणपणे ज्या अत्तयािचयक गोष्ट्टी आहे त त्तयाची पूिच तजिीज
करून ठे िणे गरजेचे असणे सकिा त्तयाबाबत काही धोरणात्तमक वनणचय
घे ऊन रुग्णाांना कोणत्तयाही पवरश्स्ट्थतीत अत्तयािचयक औषधे वमळण्यात
खां ड पडणार नाही याची काळजी घे णे गरजेचे असताना याबाबीकडे
सांबांवधताांनी जाणीिपूिचक दुलचक्ष करणे, त्तयामुळे ठाणे वजल्यातील ६००
रुग्णाांना ि त्तयाांच्या नातेिाईकाांना मागील दोन ते तीन मवहन्याांपासून
अनेक अडचणी ि सांकटाांचा सामना करािा लागणे, थॅलेसेवमयाग्रस्ट्त
रुग्णाांना रोजचा औषधाचा डोस न वमळाल्यास त्तयाांना होणारा त्रास ि
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त्तयाचा त्तयाांच्या शरीरािर होणारा पवरणाम याची जाणीि असतानाही
त्तयाबाबत योग्य ती उपायायोजना करण्यात अपयशी ठरलेल्या ठाणे
वसर्व्हील रुग्णालय ि आरोग्य विभागातील सांबांवधत दोषींची सखोल
चौकशी होऊन त्तयाांच्यािर कठोर कारिाई करण्याबरोबरच थॅलेसेवमया
रुग्णाांना लागणारा औषधसाठा मुबलक िमाणात उपलब्ध करून दे ऊन
रुग्णाांना आिचयक त्तयािेळी उपलब्ध करून दे ण्यासाठी सरकारने ठोस
कायच िाही करण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने केलेली िा
कराियाची कायच िाही ि शासनाची भूवमका."
(१२) श्री. अशोक ऊफच भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य आवण कुटुां ब
कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुांबईसह रायगड वकनारपट्टीच्या भागात राहणा
नागवरकाांना
उपचारासाठी अनेकदा मुांबईत यािे लागते हे लक्षात घे ऊन त्तयाांचा िेळ
िाचािा या हे तूने िायोवगक तत्तिािर सागरी रुग्णिावहका सुरु करण्याचा
महाराष्ट्र सागरी मांडळाचा िस्ट्ताि असल्याचे वदनाांक २३ जानेिारी,
२०१७ रोजी िा त्तया सुमारास वनदशच नास आलेले असणे, या
िस्ट्तािानुसार िाांद्रे ि माांडिा ये थे या रुग्णिावहका तक नात करण्यात
ये णार असून त्तयामध्ये अद्याित तांत्रज्ञान असलेली उपकरणे, सावहत्तये
तसेच तज्ञ डॉक्टरही असतील अशी तरतूद असणे, काही िषापूिी
सािचजवनक आरोग्य विभागाने दुगचम भागातील खाडी वकना िरील
नागवरकाांसाठी बोट रुग्णिावहका सुरु केली असणे, डॉक्टर
त्तया
बोटीतून त्तया भागात जाऊन नागवरकाांिर उपचार करीत असणे, त्तयाला
चाांगला िवतसादही वमळालेला असणे त्तयाच धतीिर सागरी रुग्णिावहका
सुरु करण्याचा िस्ट्ताि सागरी मांडळाने तयार केलेला असणे, परां त ु या
िस्ट्तािास मांजरू ी दे ण्याबाबत शासन करीत असलेले अक्षम्य दुलचक्ष,
पवरणामी ये थील जनमानसाांत शासनािती वनमाण झालेला तीव्र
असांतोष ि वचडीची भािना, त्तयामुळे शासनाने जन त लक्षात घे ऊन
सदर िस्ट्तािाला तातडीने मांजरू ी दे ण्याबाबत कराियाची तातडीची
कायच िाही ि शासनाची िवतवक्रया."
(१३) श्री. वकरण पािसकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"जेट एअरिेज एम्प्लॉईज को. ऑप. क्रेडीट सोसायटीमध्ये मोठया
िमाणात गकरकारभार सुरु असून सांचालक मांडळाच्या सांगनमताने
सांशयास्ट्पद वनणचय घे तले जात असल्याची माचच , २०१६ च्या पवहल्या
आठिडयात गांभीर मावहती उघडकीस आलेली असणे, सदर
को.ऑप.सोसायटी राज्य शासनाच्या उप वनबां धक कायालय, के.पूिच
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विभाग याांच्या अवधपत्तयाखाली ये त असणे, सोसायटीचे कायच कारी मांडळ
हे उपविधीतील तरतुदी ि कायद्ातील तरतुदीनुसार कामकाज करीत
असणे, सभासदाांनी महाराष्ट्र सहकारी सांस्ट्था अवधवनयम, १९६० मधील
कलम ३२ मधील तरतुदीनुसार मावगतलेली मावहती उपलब्ध करुन वदली
जात नसणे, मागील चार िषाच्या लेखापवरक्षण अहिाल दे ण्यास
टाळाटाळ केली जात असणे, कायच कारी मांडळातील सदस्ट्याांनी
कायद्ातील तरतूदीचे तसेच उपविधीचे उल्लांघन करुन कजे घे तलेली
असणे, सांस्ट्थे च्या कायद्ामध्ये वनयम, करार याबाबत पारदशच कता
नसल्याने सांस्ट्थे च्या िशासकीय खचात िाढ झालेली असणे,
लेखापवरक्षकाच्या सांगनमताने आर्कथक फुगिटा दाखविला जात असणे,
सांस्ट्थे ने िाटप केलेल्या ग्राहक कजच िाटपामध्ये आर्कथक गकरर्व्यिहार
केलेला असून ित्तयक्ष िस्ट्तुांच्या बाजारभाि तसेच घाऊक बाजारभाि
यामध्ये मोठ्या िमाणात तफाित असणे, खरे दी-विक्री र्व्यिहारामध्ये
सांगनमताने भ्रष्ट्टाचार झालेला असणे, त्तयास िवरष्ट्ठाांचे वमळत असलेले
सांरक्षण, सदर सांशयास्ट्पद िकरणी उच्चस्ट्तरीय सखोल चौकशी करुन
कारिाई करण्याची लोकिवतवनधी, सभासदाांनी मा.मुख्यमांत्री, मा.
सहकार मां त्री, मा.सहकार राज्यमांत्री तसेच वजल्हा उपवनबां धक, बाांद्रा,
मुांबई याांचेकडे वदनाांक ९ माचच , २०१७ रोजी तसेच अवलकडील काळात
िारां िार मागणी केलेली असतानाही सदर गांभीर िकरणी कारिाई
करण्यास होत असलेली वदरां गाई, टाळाटाळ याकडे शासनाचे होत
असलेले अक्षम्य दुलचक्ष, पवरणामी सोसायटीच्या सभासदाांमध्ये पसरलेला
तीव्र असांतोष, सांताप तसेच वचडीची भािना, सदर सांशयास्ट्पद िकरणी
सखोल चौकशी करण्याची वनताांत आिचयकता, याबाबत शासनाने
तातडीने कराियाची कायच िाही ि िवतवक्रया."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

दोन

: िचनोत्तरे –
(क) ताराांवकत िचन.
(ख) शवनिार, वदनाांक १ एविल, २०१७ रोजीची ताराांवकत िचनोत्तराांची यादी
सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
(ग) अताराांवकत िचनोत्तराांची सातिी यादी सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
: शोक िस्ट्ताि :"श्री.मुकांु द त्रयां बक कुलकणी, माजी वि.प.स. याांच्या दु:खद वनधनाबद्दल
शोक िस्ट्ताि."

तीन

: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे.
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(१)

मुख्यमां त्री

: (क)

मावहतीचा अवधवनयम, २००५
च्या कलम २४ च्या पोटकलम (४) द्वारे महाराष्ट्र
शासन अवधसूचना, सामान्य
िशासन
विभाग,
क्रमाांक
सीआरटीआय- २००५ / ि.क्र.
२६५/०५/५,
वदनाांक
११
ऑक्टोबर,
२००५
मध्ये
केलेली
सुधारणा
िवसध्द
करणारी अवधसूचना क्रमाांक
आरटीआय. २०१६ / ि.क्र.६८
/ सहा., वदनाांवकत ७ सप्टें बर,
२०१६ सभागृहासमोर ठे ितील.

(ख) "लोक आयुक्त आवण उप
लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
याांचे सन २०१३ या िषाचा
एकेचाळीसािा ि सन २०१४
या
िषाचा
बे चाळीसािा
िार्कषक अहिाल तसेच वदनाांक
९ वडसेंबर, २०११, वदनाांक ९
ऑक्टोबर, २०१२, वदनाांक १३
फेब्रुिारी, २०१३, वदनाांक १६
एविल, २०१३, वदनाांक २२ मे,
२०१३, वदनाांक ३० जुलक,
२०१३, वदनाांक १ ऑगस्ट्ट,
२०१३, वदनाांक ६ ऑगस्ट्ट,
२०१३, वदनाांक २१ ऑगस्ट्ट,
२०१३, वदनाांक ७ सप्टें बर,
२०१३, वदनाांक २६ नोर्व्हेंबर,
२०१३, वदनाांक २६ नोर्व्हेंबर,
२०१३, वदनाांक २६ नोर्व्हेंबर,
२०१३, वदनाांक २६ नोर्व्हेंबर,
२०१३, वदनाांक १० वडसेंबर,
२०१३, वदनाांक १९ वडसेंबर,
२०१३, वदनाांक १९ वडसेंबर,
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चार
पाच

(२)

उच्च ि तांत्र वशक्षण आवण
अल्पसांख्याक विकास मांत्री

(३)

कृ वष मांत्री

२०१३, वदनाांक १ फेब्रुिारी,
२०१४, वदनाांक १४ फेब्रुिारी,
२०१४, वदनाांक २९ एविल,
२०१४, वदनाांक ९ मे, २०१४,
वदनाांक २९ मे, २०१४, वदनाांक
२३ जून, २०१४, वदनाांक २४
जून, २०१४ आवण वदनाांक
३० जून, २०१४ रोजीचे
विशे ष
अहिाल
त्तयािरील
स्ट्पष्ट्टीकरणात्तमक ज्ञापनासह"
सभागृहासमोर ठे ितील.
: (क) "मौलाना
आझाद
अल्पसांख्याांक आर्कथक विकास
महामांडळ
मयावदत,
मुांबई
याांचा सन २००९-२०१० या
िषाचा
दहािा
िार्कषक
अहिाल"
सभागृहासमोर
ठे ितील.
(ख) "गोंडिाना
विद्ापीठ,
गडवचरोली याांचा सन २०१२२०१३ या िषाचा िार्कषक
अहिाल"
सभागृहासमोर
ठे ितील.
(ग) "वशिाजी विद्ापीठ, कोल्हापूर
याांचा सन २०१४-२०१५ या
िषाचा बािन्नािा िार्कषक
अहिाल"
सभागृहासमोर
ठे ितील.
: "डॉ.पांजाबराि
दे शमुख
कृ वष
विद्ापीठ, अकोला याांचा सन
२००६-२००७ ते २००९-२०१० या
िषांचे लेखा पवरक्षण अहिाल ि
िार्कषक लेखे" सभागृहासमोर ठे ितील.

: "रोजगार हमी योजना सवमतीचा चौथा अहिाल सादर करणे."
: "अनुसवू चत जमाती कल्याण सवमतीचा पाचिा अहिाल सादर करणे."
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सहा
सात
आठ

नऊ

: "उप विधान सवमतीचा चौथा अहिाल सादर करणे."
: "मवहलाांचे हक्क ि कल्याण सवमतीचा सहािा अहिाल सादर करणे."
: "पाांढुणा (वज.िधा) ये थील शासकीय आश्रमशाळे सह राज्यातील अन्य
आश्रमशाळा ि िसतीगृहातील मुलींिर झालेल्या अत्तयाचार िकरणाची सखोल
चौकशी करणे" या विषयािरील मवहला सांयक्
ु त तर्दथच सवमतीचा अहिाल सादर
करणे.
:
त
सभागृहासमोर ठे िणे.
श्री.गोपीवकसन बाजोवरया
: "अकोला वशिणी विमानतळाच्या
धािपट्टीच्या विस्ट्तारीकरणासांदभात"
या
विषयािरील
विनांती
अजच
सभागृहासमोर ठे ितील.

दहा : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने – (असल्यास).
अकरा : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख – (असल्यास).

- मध्यां तर बारा

: शासकीय विधे यके (क)

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 सिचश्री.
, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा)
विधे यक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील
िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन
विचाराथच पाठविण्यात यािे."
(१) मुख्यमां त्री
(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी
पक्ष नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.

14

(५) ॲड.वनरां जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चर्व्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्ोवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. जयां त
पाटील, बाळाराम पाटील, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि
:"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई
महानगरपावलका, महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र
नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्ोवगक नगरी (सुधारणा)
विधे यक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील
िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन
विचाराथच पाठविण्यात यािे."
(१) मुख्यमां त्री
(२) श्री.जयां त पाटील, वि.प.स.
(३) श्री.धनांजय मुांडे,
(४) श्री.सुवनल तटकरे , वि.प.स.
मा.विरोधी पक्षनेता,
विधानपवरषद
(५) श्री.हे मांत टकले,
(६) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.शरद रणवपसे,
(८) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, 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 ७ - महाराष्ट्र राज्य
मागासिगच आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :-
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"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य
मागासिगच आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पाठविण्यात
यािे."
(१) सामावजक न्याय ि
(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी
विशे ष सहाय्य मां त्री
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड. वनरां जन डािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चर्व्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(५) "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 िस्ट्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १७ – महाराष्ट्र जमीन
महसूल सांवहता (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या
ििर सवमतीकडे त्तयािरील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे."
(१) महसूल मांत्री
(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड. वनरां जन डािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चर्व्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------

16

------(६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शे तजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र
शे तजमीन (जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा)
विधे यक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील
िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन
विचाराथच पाठविण्यात यािे."
(१) महसूल मांत्री
(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड. वनरां जन डािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चर्व्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र परािकद्क पवरषद
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र
परािकद्क पवरषद (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पाठविण्यात
यािे."
(१) िकद्कीय वशक्षण मांत्री
(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड. वनरां जन डािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
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वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चर्व्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(८) "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 िस्ट्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय
भागीदारी (महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पाठविण्यात
यािे."
(१) मुख्यमां त्री
(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड. वनरां जन डािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चर्व्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(९) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत
श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ
उमेदिार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पाठविण्यात
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यािे."
(१) कौशल्य विकास ि
(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी
उद्ोजकता मांत्री
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड. वनरां जन डािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चर्व्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(१०) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्ट्था
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय मुांडे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र
सहकारी सांस्ट्था (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पाठविण्यात
यािे."
(१) सहकार मां त्री
(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड. वनरां जन डािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चर्व्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(११) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्ट्था
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
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विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय मुांडे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र
सहकारी सांस्ट्था (दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पाठविण्यात
यािे."
(१)
मां त्री
(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड. वनरां जन डािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चर्व्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, 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 फौजदारी िवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक,
२०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २० – भारतीय दां ड
सांवहता आवण फौजदारी िवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सुधारणा)
विधे यक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील
िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन
विचाराथच पाठविण्यात यािे."
(१) मुख्यमां त्री
(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
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वि.प.स.
(५) ॲड. वनरां जन डािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चर्व्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(१४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ – महाराष्ट्र विधानमांडळ
सदस्ट्य (वनरहच ता दूर करणे) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(१५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २५ – विचिकमा विद्ापीठ
विधे यक, २०१७"
(१६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २६ – डीएसके िल्डच
विद्ापीठ विधे यक, २०१७"

(ख)

---------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २९ – िाण्याांना क्रू रतेने
िागिण्यास

िवतबां ध

करण्याबाबत

(महाराष्ट्र

सुधारणा)

विधे यक, २०१७"

(ग)

---------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने दुसऱ्याांदा सांमत केल्यािमाणे - विचार, खां डश: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र
विनाअनुदावनत खाजगी र्व्यािसावयक शक क्षवणक सांस्ट्था (ििेश ि
शुल्क याांचे विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१६"

तेरा

---------------------------------------------------------------------------: सिचश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सुवनल तटकरे , नारायण राणे, हे मांत टकले,
सतेज ऊफच बां टी पाटील, सांजय दत्त, जयां त पाटील, अमरससह पांवडत, अशोक
ऊफच भाई जगताप, कवपल पाटील, सवतश चर्व्हाण, वकरण पािसकर,
ॲड.जनादच न चाांदरू कर, सिचश्री. जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती
विद्ा चर्व्हाण, श्रीमती हु स्ट्नबानू खवलफे, श्री.ख्िाजा बे ग, आर्कक. अनांत
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गाडगीळ, ॲड.वनरां जन डािखरे , सिचश्री. अमरनाथ राजूरकर, आनांद ठाकू र,
सुभाष झाांबड, अब्दुल्लाखान दुरानी, िा.जोगेंद्र किाडे , सिचश्री. विक्रम काळे ,
चां द्रकाांत रघुिांशी, नरें द्र पाटील, िकाश गजवभये , आनांदराि पाटील, राहु ल
नािेकर, हवरससग राठोड, रामराि िडकुते, डॉ.सुधीर ताांबे, सिचश्री. जगन्नाथ
सशदे , जयदे ि गायकिाड, अवनल तटकरे , वि.प.स. याांचा म.वि.प.वनयम २५९
अन्िये अांवतम आठिडा िस्ट्ताि "कजचबाजारीपणा, नावपकी, शे तमालाला वमळत नसलेले भाि,
अस्ट्मानी
सांकटे ,
शे तीविषयक
बदलणारी
नेहमीची
धोरणे,
र्व्यापाऱ्याांकडू न होणारी फसिणूक यामुळे राज्यातील शे तकरी त्रस्ट्त
असणे, नोटाबां दीच्या वनणचयामुळे कृ षी मालाचे भाि कोसळून
शे तकऱ्याांचे झालेले अतोनात नुकसान, या सातत्तयाने ये णाऱ्या
सांकटामुळे राज्यातील शे तकऱ्याांच्या आत्तमहत्तयाांमध्ये मोठ्या िमाणािर
िाढ होत असणे, मागील ३ िषात ९ हजारापेक्षा अवधक शे तकऱ्याांनी
आत्तमहत्तया करणे, आत्तमहत्तयाांचे हे सत्र अद्ापही सुरूच असणे, वजल्हा
बँकाांिर लादलेल्या वनबं धामुळे ग्रामीण अथच र्व्यिस्ट्थे ला सुरुांग लागणे,
डॉ.स्ट्िामीनाथन आयोगाच्या वशफारशी लागू करण्याकडे दुलचक्ष होणे,
घसरलेल्या दरामुळे ऊस, कापूस, तूर, धान, काांदा, टोमॅटो, सोयावबन,
भाजीपाला तसेच सांत्रा, केळी उत्तपादक शे तकरी कोलमडणे,
कडधान्याच्या उत्तपादनात विक्रमी िाढ होऊनही गेल्या पाच िषातील
वनच्चाांकी भाि शे तकऱ्याांना वमळणे, शासनाने जाहीर केलेल्या वकमान
आधारभूत सकमतीपेक्षा कमी दराने र्व्यापाऱ्याांकडू न सुरू असलेली
खरे दी, वनयात बां दीसारखे हत्तयार उपसून काांदा उत्तपादकाची केलेली
कोंडी, हिामान आधारीत फळ वपक विम्याचा हप्ता शासनाने न
भरल्याने हजारो शे तकरी वपक विम्याच्या लाभापासून िांवचत राहणे,
कोरडिाहू शे ती अवभयानाांच्या आर्कथक तरतूदीत ८० टक्क्याांिरुन
अवधक करण्यात आलेली कपात, अपघात योजनेची ५० टक्के
रक्कमही शे तकऱ्याांना न वमळणे, कृ वष विभागात हजारो वरक्त पदाांचा
असलेला बॅकलॉग पवरणामी योजनाांची अांमलबजािणी होण्यात
ये णाऱ्या अडचणी, खरे दी केंद्रािरील आिक िाढल्याने नाफेड करुन
उडीद, तूर खरे दी बां द करण्यात आल्यामुळे खाजगी र्व्यापाऱ्याांनी दर
पाडणे, माचच मवहन्याांतील अिकाळी पािसामुळे मराठिायातासह अनेक
वजल्यात झालेल्या नुकसानीचे पांचनामे ि नुकसान भरपाई अद्ाप
वमळालेली नसणे, चारही बाजूने कोंडी होत असल्याने शे तकऱ्याांनी
आत्तमहत्तये चा मागच अांिलबविलेला असणे, शे तकऱ्याांना या कठीण
िसांगात आधार दे ण्यासाठी कजचमाफीचा उपाय असताांना सरकारकडू न
सातत्तयाने कजचमाफीस नकार दे ण्यात ये त असणे, महाराष्ट्र शे जारील
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आांध्रिदे श या राज्याने ७ हजार ९०० कोटी रुपयाांचे, तेलांगणा राज्याने
१७ हजार कोटींचे, तावमळनाडू राज्याने ५ हजार ७८० कोटी रुपयाांचे
तर उत्तर िदे श राज्याने ३६ हजार कोटी रुपयाांचे शे तकऱ्याांकडील कजच
माफ करणे, याच पाचिचभम
ू ीिर राज्यातही कजचमाफीची सातत्तयाने
होणारी मागणी, याच मागणीकरीता सिच विरोधी पक्षाांच्याितीने वदनाांक
२९ माचच ते ४ एविल, २०१७ या कालािधीत चाांदा ते बाांदा दरम्यान
काढण्यात आलेली सांघषच यात्रा सदरच्या सांघषच यात्रेत शे तकऱ्याांनी
सहभागी होऊन सांपण
ू च कजचमाफीची केलेली मागणी, याकडे शासनाने
झालेले अक्षम्य दुलचक्ष, आर्कथकदृष्ट्ट्या सांकटात सापडलेल्या शे तकऱ्याांना
वदलासा दे ण्यासाठी शासनाने कजचमाफी करण्याची आिचयकता, यािर
शासनाने तातडीने कराियाची उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
चौदा

: (बुधिार, वदनाांक ५ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच विण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ट्ताि) – [अनुक्रमाांक –
(क) ते (ङ)] –
(क) श्री.सुवजतससह ठाकू र, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , डॉ.अपूिच वहरे ,
श्री.तानाजी सािांत, िा.अवनल सोले,
गोपीवकसन बाजोवरया,
िविण दरे कर, ॲड.अवनल परब,
रसिद्र फाटक, वि.प.स. याांचा
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ट्ताि – (चचा पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे उत्तर)
"राज्यात जनसहभागातून ि विविध कायच कारी सांस्ट्थाांच्या
सहकायाने जलयुक्त वशिार योजना यशस्ट्िी होणे, सदर योजना
तळागाळातील शे तकऱ्याांपयं त पोहोचविण्यासाठी अवधक वनधी उपलब्ध
करण्याची आिचयकता, जलसांपदा विभागाकडू न मोठ्या िमाणािर जुन्या
िस्ट्तािाांना िशासकीय मान्यता दे ऊन कामाांना गती दे ण्याचा होत
असलेला ियत्तन, मोठ्या िमाणात भूसांपादनाची कामे हाती घे णे, निीन
िस्ट्तािाांना मोठ्या िमाणािर वनधी उपलब्ध होण्याची आिचयकता, राज्य
सरकारने वलफ (LIIF) इवरगेशनच्या माध्यमातून नाबाडच कडू न रक्कम
रुपये १२,७७३ कोटी रुपयाांचे कजच घे णे, जलसांपदा विभागामाफचत
मोठ्या िमाणािर सुरू असलेले िकल्प ि अपुऱ्या श्स्ट्थतीत असलेले
िकल्प लिकरात लिकर पूणच करण्याची आिचयकता, कवनष्ट्ठ
अवभयां त्तयाांची मोठ्या िमाणािर भरती करणे ि वरक्त पदे तात्तकाळ
भरण्याची आिचयकता, शे तकऱ्याांच्या कृ षीपांपाांच्या जोडणीचे िस्ट्ताि
जलद गतीने कायाश्न्ित केल्याने मागील ५ िषांपासूनची कृ षीपांपाांची
िवतक्षा यादी १ ते २ िषांिर ये णे, िवतक्षा यादीमधील शे तकऱ्याांना
तातडीने िीजपुरिठा करण्याची आिचयकता, जलयुक्त वशिार ि ससचन
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योजना मोठ्या िमाणािर अांमलात आणल्याने रब्बी वपकात झालेली िाढ,
कृ षी मालािर िवक्रया उद्ोग उभे करण्याची कायच िाही अवधक िेगाने
करण्याची आिचयकता, पीक विमा योजनेत राज्यातील शे तकऱ्याांनी
मोठ्या िमाणात घे तलेला सहभाग, शे तकऱ्याांच्या उत्तपन्निाढीस चालना
वमळािी, त्तयाांना मुबलक पाणी वमळािे ि अविरत िीजपुरिठा र्व्हािा या
दृष्ट्टीने शासनाने केलेल्या विविध योजनाांमळ
ु े राज्यातील शे तकरी
आर्कथकदृष्ट्ट्या सक्षम होत असल्याचे वनदशच नास ये णे, राज्य सुजलाम्सुफलाम् होण्याच्या दृष्ट्टीने शे तकरी हा केंद्रसबदू मानून त्तयाला स्ट्िबळािर
उभे करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने अिलांवबलेले धोरण अवधक िभािी
करण्याची आिचयकता ि शासनाने त्तयाबाबतीत कराियाची
उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
(ख) सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सुवनल तटकरे , नारायण राणे, हे मांत
टकले, सांजय दत्त, अमरससह पांवडत, जयां त पाटील, अशोक ऊफच भाई
जगताप, सवतश चर्व्हाण, कवपल पाटील, वकरण पािसकर, जनादच न
चाांदरु कर, जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्ा चर्व्हाण,
श्रीमती हु स्ट्नबानू खवलफे, श्री.ख्िाजा बे ग, आर्कक. अनांत गाडगीळ,
ॲड.वनरां जन डािखरे , सिचश्री.अमरनाथ राजुरकर, आनांद ठाकू र, सुभाष
झाांबड, अब्दुल्लाखान दुराणी, िा. जोगेंद्र किाडे , सिचश्री.विक्रम काळे ,
चांद्रकाांत रघुिांशी, नरें द्र पाटील, िकाश गजवभये , अवनल तटकरे ,
आनांदराि पाटील, रामराि िडकुते, जगन्नाथ सशदे , ॲड.राहु ल नािेकर,
ॲड.जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
िस्ट्ताि "केंद्र शासनाच्या नोटाबां दीच्या वनणचयामुळे शे तीमालाच्या दरात
मोठी घसरण होणे, मागील िषीच्या तुलनेत यािषी उत्तपावदत मालाला
बाजारपेठेत भाि नसणे, यामुळे राज्यातील शे तकऱ्याांच्या आत्तमहत्तयाांच्या
िमाणात लक्षणीय िाढ होणे, राज्यात मागील तीन िषात ९ हजाराहू न
अवधक शे तकऱ्याांनी आत्तमहत्तया करणे, सन २०१६ या एकाच िषात
सुमारे तीन हजाराहू न अवधक शे तकऱ्याांनी आत्तमहत्तया करणे, चालू
िषाच्या पवहल्या दोन मवहन्यात केिळ मराठिायातात ११७ शे तकऱ्याांनी
कजचबाजारी ि नावपकीला कांटाळून आत्तमहत्तया करणे, सततच्या दुष्ट्काळ
आवण नावपकीमुळे शे तकऱ्याांच्या आत्तमहत्तयाचे िमाण वदिसेंवदिस
िाढतच असणे, दुष्ट्काळ वनिारणाथच शासनाकडू न कोणत्तयाही ठोस
उपाययोजना होत नसणे, मागील िषी डाळीचे भाि मोठ्या िमाणात
िाढल्यामुळे शासनाने डाळ िगीय वपकाांच्या उत्तपादनासाठी िोत्तसाहन
दे ण्याचे धोरण स्ट्िीकारले, यािषी तूरीचे विक्रमी उत्तपादन होणे,
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(ग)

शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे बाजारपेठेतील तूरीचे भाि मोठ्या
िमाणािर कोसळणे, शासनाने आधारभूत सकमतीने तूर खरे दी करण्याचा
वनणचय घे णे, मात्र तूर खरे दीबाबत कोणतेही वनयोजन नसल्यामुळे तूर
उत्तपादक शे तकऱ्याांना मोठा त्रास सहन करािा लागणे, राज्यात लाखो
क्क्िटल तूर खरे दी केंद्रािर खरे दीच्या िवतक्षे त असणे, तूर उत्तपादक
शे तकरी आठ ते दहा वदिस राांगेत तूर खरे दीच्या िवतक्षे त असणे, तूर
उत्तपादक शे तकऱ्याांना पकसे वमळण्यासाठी १५ वदिसाांपेक्षा जास्ट्त
कालािधीची िाट पाहण्याची िेळ ये णे, कमचचारी आवण र्व्यापारी याांच्या
सांगनमतामुळे शे तकऱ्याांना कमी भािाने स्ट्थावनक र्व्यापाऱ्याांना तूर विक्री
करण्याची िेळ ये णे, काांदा, हरभरा, कापूस आवण सोयाबीन उत्तपादक
शे तकरीसुध्दा मोठ्या िमाणािर अडचणीत असणे, शासनाने शे ती
मालाचे भाि श्स्ट्थर ठे िण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली
नसल्यामुळे शे तकऱ्याांमध्ये शासनविरोधी सांतापाची भािना असणे,
शे जारील कनाटक सारख्या राज्याने शे तीमालाला बोनस दे ण्याचे धोरण
स्ट्िीकारणे, मात्र महाराष्ट्रासारख्या कृ वषिधान राज्यात शे तीमालाला
बोनस दे ण्याचे कोणतेही धोरण नसणे, आर्कथक सांकटात सापडलेल्या
शे तकऱ्याांना वदलासा दे ण्यासाठी कजचमाफी करण्याची मागणी मोठ्या
िमाणािर होत असणे, उत्तर िदे शात सत्ते िर आल्यास कजचमाफी करु
अशी घोषणा करण्यात ये णे, मात्र याच धतीिर महाराष्ट्रातील
शे तकऱ्याांना कजचमाफी आवण वबनर्व्याजी कजच दे ण्यासाठी कोणतीही
उपाययोजना होत नसणे, आर्कथकदृष्ट्ट्या ग्रासलेल्या राज्यातील
शे तकऱ्याांना वदलासा दे ण्यासाठी शासनाने कजचमाफी करुन वबनर्व्याजी
कजच उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी कराियाची तातडीची उपाययोजना
विचारात घे ण्यात यािी."
सिचश्री शरद रणवपसे, धनांजय मुांडे, नारायण राणे, सुवनल तटकरे , सांजय
दत्त, हे मांत टकले, अशोक ऊफच भाई जगताप, अमरससह पांवडत, जनादच न
चाांदरू कर, सतीश चर्व्हाण, आर्कक. अनांत गाडगीळ, सिचश्री.वकरण
पािसकर, सुभाष झाांबड, जयिांतराि जाधि, श्रीमती हु स्ट्नबानू खवलफे,
श्रीमती विद्ा चर्व्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, ॲड.वनरां जन डािखरे ,
सिचश्री.चांद्रकाांत रघुिांशी, आनांद ठाकू र, सतेज ऊफच बां टी पाटील,
अब्दुल्लाखान दुराणी, आनांदराि पाटील, ख्िाजा बे ग िा.जोगेंद्र किाडे ,
सिचश्री.विक्रम काळे , रामहरी रुपनिर, नरें द्र पाटील, अमरनाथ राजूरकर,
िकाश गजवभये , हवरससग राठोड, अवनल तटकरे , मोहनराि कदम,
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ट्ताि "राज्यात झपाट्याने िाढत असलेले शहरीकरण, शहरीकरण
िाढत असताना त्तयाांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
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(घ)

महानगरपावलका, नगरपवरषदा ि नगरपावलका याांच्यािर पडत असलेला
ताण, नविन शहरीकरण होत असल्यामुळे त्तयावठकाणी रस्ट्ते, साांडपाणी,
घनकचरा ि पाणीपुरिठा करणेबाबत स्ट्थावनक स्ट्िराज्य सांस्ट्था असमथच
असणे, शहरीकरण िाढत असले तरी महानगरपावलकाांना राज्य शासन
पुरेसा वनधी दे त नसणे, त्तयातच एलबीटी रद्द केल्यामुळे महानगरपावलका
ि राज्य शासन आर्कथक अडचणीत असणे, यापूिी केंद्रातील युपीए
शासनाने शहरी विकासासाठी अनेक आणलेल्या योजना राज्यशासनाने
बां द करणे, जिाहरलाल नेहरु नागरी पुनरोत्तथान योजना बां द करुन स्ट्माटच
वसटी योजना आणणे, परां त ु त्तयासाठी वनधींची भरीि तरतूद नसणे, तसेच
अद्ापही स्ट्माटच वसटीबाबतचे िकल्प अहिाल तयार नसणे, नागरी क्षे त्रात
पाणी टां चाईची समस्ट्या वदिसेंवदिस उग्ररुप धारण करीत असणे,
मुांबईतील ४ लाख झोपडपट्टीिावसयाांना झोपडपट्टी पुनर्किकास
योजनेअांतगचत स्ट्ित:च्या मालकीची घरे दे ण्याची घोषणा शासनाने करणे,
परां त ु अद्ापही याबाबत झोपडपट्टीधारकाांना घरे उपलब्ध करुन न दे णे,
मुांबईतील एसआरए योजनेखाली बाांधलेल्या ३५ हजार सदवनकाांना
भोगिटा िमाणपत्र न वमळणे, झोपडपट्टी पुनिचसन योजनेचा केिळ
िाढीि चटई क्षे त्र वमळविण्यासाठी विकासक या योजनेचा िापर करुन
घे त असणे, ठाणे, वजल्यातील ७ महानगरपावलका क्षे त्रामध्ये वनमाण
झालेली भीषण पाणीटां चाई, नागपूर शहरातील वसर्व्हील लाईनचा पवरसर
िगळता अन्य भागात असलेले खराब रस्ट्ते ि पायाभूत सुविधाांचा अभाि,
पुणे शहरात िाहतुकीची िचांड कोंडी, पाकींगची समस्ट्या, मे रो सुरू
करण्याची केलेली घोषणा, काही िमुख भागात जनतेच्या मागणीनुसार
रस्ट्ता रुांदी रद्द न करणे, जुन्या िायाताांचा पुनर्किकासाचा िलांवबत असलेला
िचन, राज्य शासनाने पुणे शहरातील मे रोलगत जावहर केलेल्या िाढीि
चटई क्षे त्राचे होणारे दुरगामी दुष्ट्पवरणाम, डां श्म्पग ग्राऊांड ि कचऱ्याची
समस्ट्या, औरां गाबाद शहरासाठी कराियाची समान्तर जलिावहनी योजना
कायाश्न्ित न होणे, नारे गाि कचरा डे पोचा िलांवबत िचन, औरां गाबाद
शहरातील अांतगचत रस्ट्त्तयाांची दुरिस्ट्था ि महापावलकेत नर्व्याने समाविष्ट्ठ
केलेल्या गािाांचा वनधीअभािी विकास न होणे, राज्यातील पयच टन क्षे त्रात
साईन बोडच नसल्यामुळे पयच टकाांना होणारा त्रास, एकू णच राज्यातील
नागरी क्षे त्रात सिच च पायाभूत सुविधाांचा अभाि असताना राज्य
शासनाचे त्तयाकडे होत असलेले दुलचक्ष, शहराच्या विकासासाठी भरीि
वनधीची तरतूद करण्यास होत असलेली वदरां गाई, त्तयामुळे नागरीभागात
विकासाचा उडालेला बोजिारा, यासाठी शासनाने कराियाची कायच िाही
ि उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सुवनल तटकरे , नारायण राणे, हे मांत
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टकले, सांजय दत्त, अमरससह पांवडत, जयां त पाटील, अशोक ऊफच भाई
जगताप, सवतश चर्व्हाण, कवपल पाटील, वकरण पािसकर, ॲड. जनादच न
चाांदरू कर, सिचश्री.जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्ा
चर्व्हाण, श्रीमती हु स्ट्नबानू खवलफे, श्री.ख्िाजा बे ग, आर्कक. अनांत
गाडगीळ, ॲड.वनरां जन डािखरे , सिचश्री.अमरनाथ राजुरकर, आनांद
ठाकू र, सुभाष झाांबड, अब्दुल्लाखान दुराणी, िा.जोगेंद्र किाडे ,
सिचश्री.विक्रम काळे , चांद्रकाांत रघुिांशी, नरें द्र पाटील, िकाश गजवभये ,
आनांदराि पाटील, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ट्ताि "सिचसामान्याांना मुांबईत म्हाडाच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध
होण्यासाठी म्हाडा िसाहतीच्या पुनर्किकासाच्या बदल्यात विकासकाने
म्हाडाला अवधमुल्याऐिजी गृहसाठा द्ािा अशी दुरुस्ट्ती करण्यात आलेली
असणे, परां त ु शासनाच्या नविन गृहवनमाण धोरणात विकासकाकडू न
गृहसाठ्याऐिजी पकसे घे ण्याची तरतूद करण्यात ये णे, शासकीय
जवमनीिरील झोपयाताांना एस.आर.ए. अांतगचत भाडे पट्टा उपलब्ध करुन
जागा मालकी तत्तिािर दे णे, सांक्रमण वशवबरात अनवधकृ त घुसखोरी
केलेल्या घुसखोराांिर कारिाई करण्याऐिजी त्तयाांना रे डी रे कनर दरानुसार
सकिा पांतिधान आिास योजनेतून घरे उपलब्ध करुन दे ण्याची घोषणा
करण्यात ये णे, एफ.एस.आय.ची खक रात िाटू न पायाभूत सुविधे िरील
ताण िाढणे, विकासकाकडू न विनामुल्य िाप्त होणाऱ्या पाच हजार
सदवनका अद्ाप म्हाडाला िाप्त झालेल्या नसणे, शासनाचे गृहवनमाण
धोरण वबल्डराांच्या सभे त विभागाला थाांगपत्ता लागू न दे ता जाहीर
करण्यात ये णे, स्ट्थािर मालमत्ता कायद्ाच्या अांमलबजािणी करीता होत
असलेला विलांब, तसेच राज्यातील वनिासी डॉक्टराांिर सातत्तयाने हल्ले
होणे, त्तयात डॉक्टराांना गांभीर इजा पोहचणे, िाढत्तया हल्याांमळ
ु े
डॉक्टराांमध्ये असुरवक्षततेचे िातािरण पसरणे, सुरक्षे च्या मागण्याांसाठी
राज्यातील वनिासी डॉक्टराांनी रजा आांदोलनाच्या माध्यमातून सांप सुरू
करणे, सांपामुळे राज्यातील रुग्णसेिा ठप्प होणे, उपचाराअभािी रुग्णाांचे
अतोनात हाल होणे, गांभीर आजारी रुग्णाांना िाण गमिािे लागणे, मा.
उच्च न्यायालयानेही सांपाची गांभीर दखल घे ऊन रुजू न होणाऱ्या
डॉक्टराांना बडतफच करण्याचा इशारा दे णे, मा.न्यायालयाच्या कारिाईच्या
इशाऱ्यानांतर "माडच " ने सांपापासून स्ट्ित:ला िेगळे करणे, न्यायालयाच्या
आदे शानांतर, तसेच िशासनाने नोटीस बजािूनही डॉक्टर रुजू न होणे,
यामुळे राज्यातील रुग्णाांच्या वजविताला धोका वनमाण होणे, वनिासी
डॉक्टराांच्या
सांपािर
तातडीने
तोडगा
काढू न
कायमस्ट्िरुपी,
पवरणामकारक तोडगा शोधणे आिचयक असणे, तसेच म्हक साळ
(वज.साांगली) ये थेही डॉ.वखद्रापुरे याांच्या श्क्लवनकमध्ये अनेक गभच पात

27

केलेले असणे, गभच सलग वनदान करुन स्ट्त्री-भ्रूणाची हत्तया करणे,
गभच पातासाठी वमसोिाससारख्या गोळ्या िापरलेल्या असणे, ही औषधे
मुांबईतून अिकधवरत्तया दलालाकडू न खरे दी केलेली असणे, या गभच पाताच्या
रॅकेटमध्ये अनेकजणाांचा सहभाग असल्याचे उघडकीस ये णे, यािकरणी
जलदगतीने तपास करणे आिचयक असणे, या सिच गोष्ट्टींचा विचार
करता राज्यातील डॉक्टराांना सांरक्षणाबरोबरच रुग्णाांनाही रुग्णसेिा दे णे
गरजेचे असणे, स्ट्त्री-भ्रूण हत्तया रोखण्यासाठी कठोर वनणचय घे णे
आिचयक असणे, आर्कथकदृष्ट्ट्या ग्रासलेल्या राज्यातील झोपडी धारकाांना
वदलासा दे ण्यासाठी शासनाने कराियाची तातडीची उपाययोजना
विचारात घे ण्यात यािी."
(ङ) डॉ.सुधीर ताांबे, सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सुनील तटकरे ,
नारायण राणे, हे मांत टकले, सांजय दत्त, अमरससह पांवडत, अशोक ऊफच
भाई जगताप, सतीश चर्व्हाण, आर्कक. अनांतराि गाडगीळ, सिचश्री.वकरण
पािसकर, सुभाष झाांबड, जयिांतराि जाधि, श्रीमती हु स्ट्नबानू खवलफे,
श्रीमती विद्ा चर्व्हाण, श्री.जनादच न चाांदरू कर, ॲड.वनरां जन डािखरे ,
सिचश्री.चांद्रकाांत रघुिांशी, आनांद ठाकू र, सतेज ऊफच बां टी पाटील,
अब्दुल्लाखान दुराणी, आनांदराि पाटील, ख्िाजा बे ग, िा.जोगेंद्र किाडे ,
सिचश्री.विक्रम काळे , रामहरी रुपनिर, नरें द्र पाटील, अमरनाथ राजूरकर,
िकाश गजवभये , हवरससग राठोड, अवनल तटकरे , मोहनराि कदम,
रामराि िडकुते, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ट्ताि "राज्य शासनाने मोठा गाजािाजा करुन मेक ईन इांवडया ि मे क
इन महाराष्ट्राची घोषणा केलेली असली तरीही सद्:श्स्ट्थतीत राज्यात
उद्ोग क्षे त्रात मोठ्या िमाणात आलेली मां दी, मुांबई, ठाणे, पुणे, नावशक,
औरां गाबाद, जळगाांि, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर इत्तयादी वजल्यासह सिच
औद्ोवगक शहरातील बां द पडलेले उद्ोग, उद्ोग विभागाच्या सामुवहक
िोत्तसाहन योजनेंतगचत पूिी आर्कथक फायदे घे तलेले असणे, परां त ु आज
त्तया जागेिर िषानुिषे बां द असलेले उद्ोग, या हजारो बां द उद्ोगाांकडे
राष्ट्रीयकृ त ि सहकारी बँकाांचे कोट्यािधी रुपयाांचे थकीत असलेले कजच,
कजच दे णाऱ्या बँकाांना अशा बां द उद्ोगाांच्या प्लॉटिर शासनाच्या
वनयमामुळे कारिाई करणे शक्य नसल्यामुळे निीन उद्ोगासाठी प्लॉट
उपलब्ध करता न ये णे, त्तयामुळे उद्ोगधां द्ाांची िाढ थाांबणे, पवरणामी
अनेक उद्ोग राज्याबाहे र स्ट्थलाांतरीत होणे, निीन उद्ोग वनमाण न
झाल्यामुळे ओढिलेली बे रोजगारी, सेस खाली २ हजार एक जमीन
घे ण्यात ये णे, परां त ु त्तयािर उद्ोग वनर्कमती करण्यास शासनाची असलेली
उदावसनता, महाराष्ट्र राज्य औद्ोवगक विकास महामांडळाने जमीन मांजरू
केल्यानांतर उद्ोग घटकास दे कार पत्र दे ण्यास अिाजिी कालािधी
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लागणे, त्तयामुळे शासकीय धोरणाबद्दल सांभ्रम ि वनराशे चे िातािरण
पसरणे, गुांतिणूकदाराांना एकाच वठकाणी सांपकच साधून सिच मांजऱ्ू या
वमळिून दे ण्यासाठी मकत्री कक्ष स्ट्थापन करणे, सदर कक्षाांकडू न कोणतेही
सकारात्तमक काम न होणे, फक्त आलेल्या तक्रारीचे वनरसन करण्यात
ये त असणे, त्तयामुळे मक त्री कक्ष स्ट्थापनेमागील हे तू वनष्ट्फळ ठरणे, विविध
परिानग्यासाठी उद्ोजकाां
छळ होणे, अशा परिानग्या घे त असताना
मोठ्या िमाणात लाचखोरी होत असल्याचे उघड होणे, उद्ोगासाठी
िीजेच्या दरात सिलतीमध्ये िेगिेगळ्या विभागामध्ये दुजाभाि करण्यात
ये णे, तसेच सातत्तयाने िाढणारे विजेचे दर उद्ोग क्षे त्रातील मां दीमुळे ि
नोटाबां दीमुळे अनेक छोट्या-मोठ्या उद्ोगाांिर पवरणाम झाल्यामुळे त्तयात
काम करणाऱ्या कामगाराांची रोजांदारी कमी केली जात असणे, सकिा
त्तयाांना कामाांिरुन कमी केले जात असल्याने या कामगाराांिर
बे रोजगारीमुळे आलेली उपासमारीची पाळी, कामगार कायद्ातील
त्रुटींमुळे कांत्राटी कामगाराांचा िचनही अनेक िषे िलांवबत असणे,
शासनाच्या उद्ोग क्षे त्राच्या उदावसन धोरणामुळे राज्यात वबकट
पवरश्स्ट्थती वनमाण झाली असून अनेक उद्ोग राज्याांबाहे र जात असताना
याकडे राज्यशासन करीत असलेले अक्षम्य दुलचक्ष, याबाबत शासनाने
तातडीने कराियाची कायच िाही ि उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बक ठकीच्या शे िटी) (१) िा.अवनल सोले, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर चचा
उपश्स्ट्थत करतील.
"महाराष्ट्रात
तांत्रवनकेतन
ि
अवभयाांवत्रकी
महाविद्ालयातील सिच ताांवत्रक अभ्यासक्रम (A.I.C.T.E.)
अवखल भारतीय तांत्रवशक्षण पवरषद, निी वदल्ली याांच्या
वनयमान्िये ि वनकषानुसार राबविले जात असून ित्तये क सांस्ट्थे त
आिचयक पदे , विद्ाथी सांख्या, कायच भार इ. बाबींची पूतचता न
केल्यास सांस्ट्थे ची मान्यता रद्द होणे, ताांवत्रक कमच चारी याांनी
िेतनिाढीची मागणी न करता कमच शाळा वनदे शक/ियोगशाळा
वनदे शक पदनामाची मागणी करणे, वदनाांक १५ वडसेंबर, २००९
रोजी तत्तकालीन उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्री, तत्तकालीन तांत्रवशक्षण
सवचि याांच्या उपश्स्ट्थतीत झालेल्या बक ठकीत वनदे शक पदनाम
दे ण्याचे मान्य करुन िेतनिाढ दे ण्यात ये णार नाही असे शासन
वनणचय वनगचवमत करण्याचे आदे श दे णे, वदनाांक ३ ऑगस्ट्ट, २०१६
रोजी मा.मुख्यमांत्री याांनी सांबांवधत मांत्रयाांना वनणचय घे ण्याचे आदे श
वदले असणे, वदनाांक ४ ऑगस्ट्ट, २०१६ रोजी मा.वित्त मांत्री तथा
मा.उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्री याांच्या दालनात झालेल्या बक ठकीला
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मा.मां त्री उपश्स्ट्थतीत असताांनाही त्तयाांच्या खात्तयाचे अवधकारी
गकरहजर असल्याने वनणचय घे णे शक्य झालेले नसणे, सदर
िकरणाच्या नस्ट्तीिर सांबांवधत विभागाकडू न नकारात्तमक वटपणी
सादर करुन िकरण दप्तरदाखल करण्याचा ियत्तन करणे, सदर
िकरण २० िषापासून िलांवबत असल्याने वनदे शक पदनामाचा
शासन वनणचय वनगचवमत करण्याबाबत शासनाने कराियाची
कायच िाही ि उपाययोजना."
श्री. जयां त पाटील, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर चचा
उपश्स्ट्थत करतील.
"राज्यात २१२६ िाथवमक आरोग्य केंद्र असून १५५८
आरोग्य केंद्रात २ िकद्कीय अवधकारी असणे, ६८७ केंद्र २४
तास सुरु असणे, १०५७ केंद्र िसुतीसाठी रुग्णआल्यास चालू
करणे ि नांतर बां द केली जाणे, राज्यातील ८४ आरोग्य केंद्रात ि
३४१८ उपकेंद्रात िीज पुरिठा नसणे, १४ ग्रामीण रुग्णालये ि
५४८ िाथवमक आरोग्य केंद्रात िसुवतगृह नसणे, ६३ ग्रामीण ि
५३० आरोग्य केंद्रात शस्ट्त्रवक्रया कक्ष नसणे, १७५ ग्रामीण,
५८० आरोग्य केंद्र ि ४३९३ उपकेंद्रात काम करणाऱ्या
कमच चाऱ्याांना राहण्यासाठी वनिासस्ट्थान नसणे, २१२६ आरोग्य
केंद्र ि १५० ग्रामीण रुग्णालयात क्ष-वकरण यां त्राची सुविधा नसणे
आवण राज्यातील १३६३७ उपकेंद्राांपककी ५०५१ उपकेंद्रात शुध्द
पाण्याची सोय नसणे, केंद्र शासनातफे १२ एविल, २००५ पासून
दे शभर सुरु असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अवभयानाचे
पाहणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या इश्न्स्ट्टट्यूट ऑफ पश्ब्लक
ऑवडटसच ऑफ इांवडया या सांस्ट्थे ने राज्यात केलेल्या पाहणीतून ही
िस्ट्तुश्स्ट्थती समोर ये णे, याबाबत शासनाने कराियाची कायच िाही
ि उपाययोजना."

विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : ५ एविल, २०१७.

उत्तमससग चर्व्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.
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