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महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक ७ एविल, २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
(गुरुिार, वदनाांक ६ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि) –
श्री.सुवजतससह ठाकू र, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , डॉ.अपूर्व हहरे , श्री.तानाजी सार्ंत,
प्रा.अहनल सोले, सर्वश्री.गोपीहिसन बाजोहरया, प्रहर्ण दरे िर, ॲड.अहनल परब,
श्री.रवर्द्र फाटि, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि – (चचा
पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे उत्तर) "राज्यात जनसहभागातून र् हर्हर्ध िायविारी संस्ांच्या सहिायाने
जलयुक्त हिर्ार योजना यिसर्ी होणे , सदर योजना तळागाळातील
िेतिऱ्यांपयंत पोहोचहर्ण्यासाठी अहधि हनधी उपलब्ध िरण्याची
आर्श्यिता, जलसंपदा हर्भागािडू न मोठ्या प्रमाणार्र जुन्या प्रसतार्ांना
प्रिासिीय मान्यता देऊन िामांना गती दे ण्याचा होत असलेला प्रयत्न, मोठ्या
प्रमाणात भूसंपादनाची िामे हाती घेणे, नर्ीन प्रसतार्ांना मोठ्या प्रमाणार्र हनधी
उपलब्ध होण्याची आर्श्यिता, राज्य सरिारने हलफ (LIIF) इहरगेिनच्या
माध्यमातून नाबाडव िडू न रक्िम रुपये १२,७७३ िोटी रुपयांचे िजव घेणे,
जलसंपदा हर्भागामाफवत मोठ्या प्रमाणार्र सुरू असलेले प्रिल्प र् अपुऱ्या
स्स्तीत असलेले प्रिल्प लर्िरात लर्िर पूणव िरण्याची आर्श्यिता,
िहनष्ठ अहभयंत्यांची मोठ्या प्रमाणार्र भरती िरणे र् हरक्त पदे तात्िाळ
भरण्याची आर्श्यिता, िेतिऱ्यांच्या िृषीपंपांच्या जोडणीचे प्रसतार् जलद
गतीने िायास्न्र्त िेल्याने मागील ५ र्षांपासूनची िृषीपंपांची प्रहतक्षा यादी १ ते
२ र्षांर्र येणे, प्रहतक्षा यादीमधील िेतिऱ्यांना तातडीने र्ीजपुरर्ठा िरण्याची
आर्श्यिता, जलयुक्त हिर्ार र् वसचन योजना मोठ्या प्रमाणार्र अंमलात
आणल्याने रब्बी हपिात झालेली र्ाढ, िृषी मालार्र प्रहिया उद्योग उभे
िरण्याची िायवर्ाही अहधि र्ेगाने िरण्याची आर्श्यिता, पीि हर्मा
योजनेत राज्यातील िेतिऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात घेतलेला सहभाग,
िेतिऱ्यांच्या उत्पन्नर्ाढीस चालना हमळार्ी, त्यांना मुबलि पाणी हमळार्े र्
अहर्रत र्ीजपुरर्ठा व्हार्ा या दृष्टीने िासनाने िेलेल्या हर्हर्ध योजनांमुळे
राज्यातील िेतिरी आर्थ्िदृष्या सक्षम होत असल्याचे हनदिवनास येणे, राज्य
सुजलाम्-सुफलाम् होण्याच्या दृष्टीने िेतिरी हा िेंद्रवबदू मानून त्याला
सर्बळार्र उभे िरण्याच्या दृष्टीने िासनाने अर्लंहबलेले धोरण अहधि प्रभार्ी
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िरण्याची आर्श्यिता र् िासनाने त्याबाबतीत िरार्याची उपाययोजना
हर्चारात घेण्यात यार्ी."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

दोन

: िश्नोत्तरे –
(क) ताराांवकत िश्न.
(ख) ताराांवकत िश्नाांची अवधक मावहती सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे –
मुख्यमांत्री
: "ठाणे
वजल्ह्यातील
उल्ह्हासनगर
महानगरपावलकेच्या आयुकताांचे स्िीय
सहायक ि बीट मुकादम याांना लाच
घे ताना केलेली अटक" या हर्षयार्रील
सर्वश्री. नागोरार् गाणार, हे मंत टिले,
सहति चव्हाण, हर्.प.स र् सर्वश्री
रामना् मोते, हर्नोद तार्डे , भगर्ान
साळुं खे, संहदप बाजोहरया र् प्रिाि
हबनसाळे , माजी हर्.प.स. यांचा तारांहित
प्रश्न िमांि ४१६७३ ला हदनांि २
ऑगसट, २०१३ रोजी अनुपूरि
प्रश्नोत्तराच्या
र्ेळी
हदलेल्या
आश्र्ासनानुसार
अहधि
माहहती
सभागृहाच्या पटलार्र ठे र्तील.
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे.
(१) वित्त ि वनयोजन मांत्री
: (क) "भारताचे
हनयंत्रि
र्
महालेखापरीक्षि यांचे
सन
२०१५-२०१६ या आर्थ्ि र्षाचे
(१) राज्य हर्त्त व्यर्स्े र्रील
अहर्ाल र् (२) आर्थ्ि
क्षेत्रार्रील
अहर्ाल"
सभागृहासमोर ठे र्तील.
(ख) "भारताचे
हनयंत्रि
र्
महालेखापरीक्षि यांचा हदनांि
३१ माचव, २०१६ रोजी संपलेल्या
र्षाचा सार्वजहनि उपिम
अहर्ाल"
सभागृहासमोर
ठे र्तील.
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(२)

(३)

(४)

(५)

तीन

शालेय वशक्षण ि वक्रडा
आवण अल्ह्पसांख्याक विकास
मांत्री

: (क)

"महाराष्र खाजगी िाळांतील
िमव चारी (सेर्ेच्या िती) (दुसरी
सुधारणा) हनयमार्ली, २०१७
अहधसूचना िमांि एमईपी.
२०१५ / प्र.ि.३२५ / टीएनटी-१.
हदनांहित १५ माचव, २०१७"
सभागृहासमोर ठे र्तील.
(ख) "मौलाना आझाद अल्पसंखयांि
आर्थ्ि हर्िास महामं डळ
मयाहदत, मुंबई यांचा सन २०१०२०११ या र्षाचा अिरार्ा
र्ार्थषि अहर्ाल" सभागृहासमोर
ठे र्तील.
जलसांपदा मांत्री
: "महाराष्र जलसंपत्ती हनयमन प्राहधिरण,
मुंबई यांचा सन २०१५-२०१६ या र्षाचा
र्ार्थषि लेखा अहर्ाल आहण अलग
लेखापरीक्षा अहर्ाल" सभागृहासमोर
ठे र्तील.
उद्योग मांत्री
: "महाराष्र लघु उद्योग हर्िास महामं डळ
मयाहदत यांचा सन २०१३-२०१४ या
र्षाचा बार्न्नार्ा र्ार्थषि अहर्ाल"
सभागृहासमोर ठे र्तील.
ऊजा, निीन ि निीकरणीय : (क) "महाराष्र राज्य हर्द्युत हर्तरण
ऊजा मांत्री
िंपनी मयाहदत यांचा सन २०१५२०१६ या र्षाचा अिरार्ा
र्ार्थषि अहर्ाल" सभागृहासमोर
ठे र्तील.
(ख) "महाराष्र राज्य हर्द्युत पारे षण
िंपनी मयाहदत यांचा सन २०१५२०१६ या र्षाचा अिरार्ा
र्ार्थषि अहर्ाल" सभागृहासमोर
ठे र्तील.

: "लोकलेखा सवमतीचा एकोवणसािा ि विसािा अहिाल सभागृहास सादर
करणे."
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चार

: विनंती अर्ज सभागृहासमोर ठे िणे –
(१) श्रीमती हु स्नबानू खवलफे,
वि.प.स.

(२)

श्री. रामहरी रूपनिर,
वि.प.स.

(३)

श्री. रामहरी रूपनिर,
वि.प.स.

(४)

श्री. रामहरी रूपनिर,
वि.प.स.

(५)

श्री. हवरससग राठोड, वि.प.स.

(६)

श्री. सांजय दत्त, वि.प.स.
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: "महाराष्ट्र जीिन िावधकरणाच्या
कमशचा-याांचे िेतन ि वनिृत्ती िेतनाचे
दावयत्ि
महाराष्ट्र
शासनाने
स्िीकारणेबाबत" या हर्षयार्रील
हर्नंती अजव सभागृहासमोर ठे र्तील.
: "परजना, ता.नेर,वज. यितमाळ ये थे
पाझर
तलाि
होणेबाबत"
या
हर्षयार्रील हर्नंती अजव सभागृहासमोर
ठे र्तील.
: "मा.नोंदणी महावनरीक्षक ि मुद्ाांक
वनयां त्रक महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी
कोटातील वदिाणी िाटपाची नोंदणी
करणेबाबत काढलेले चुकीचे आदे श
रद्द करणेबाबत" या हर्षयार्रील
हर्नंती अजव सभागृहासमोर ठे र्तील.
: "राज्यात अन्न, फळे ि भाजीपाला
िवक्रया
उद्योग
िभािीपणे
राबविण्याची
आिश्यकता
असणेबाबत" या हर्षयार्रील हर्नंती
अजव सभागृहासमोर ठे र्तील.
: "राज्यातील वजल्ह्हा पवरषद वलवपक
िगीय कमशचा-याांच्या िेतन ग्रेड-पे
दुरुस्ती ि इतर िलांवबत मागण्या
मांजरू करणेबाबत" या हर्षयार्रील
हर्नंती अजव सभागृहासमोर ठे र्तील.
: "भारतात आयात केली जाणारी
औषधे , िसाधने सकिा त्याांच्या
मालाच्या
नमुन्याांची
चाचणी
करण्यासाठी
अवधकृ त
मानल्ह्या
गेलेल्ह्या
ियोगशाळे त
पात्र
शास्त्रज्ाांच्या
अनुपस्स्थत
तोतया
शास्त्रज्ाव्दारे चाचण्या केल्ह्या जात
असल्ह्याबाबत" या हर्षयार्रील हर्नंती
अजव सभागृहासमोर ठे र्तील.
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(७)

पाच
सहा

श्री. सांजय दत्त, वि.प.स.

: "मुांबईतील िाांद्े ये थील लीलािती,
मुलांड
ु
ये थील फोटीस, अांधेरीचे
कोवकलाबे न अांबानी, परळचे ग्लोबल,
पिईमधील
वहरानांदानी
आवण
वगरगािातील सर एच. एन रूग्णालय
िैद्यकीय उपकारणाांिरील छापील
सकमतीपेक्षा
अवधक
सकमत
रूग्णाांकडू न
उकळून
रूग्णाांची
वपळिणूक करीत असल्ह्याबाबत" या
हर्षयार्रील हर्नंती अजव सभागृहासमोर
ठे र्तील.
(८) श्री. आनांदराि पाटील,
: "लातूर वजल्ह्हयातील माांजरा ि रे णा
वि.प.स.
नदीिरील बॅरेजेसच्या दे खभाल ि
दुरूस्तीसाठी आिश्यक मनुष्ट्यबळ
उपलब्ध करून दे णेबाबत" या
हर्षयार्रील हर्नंती अजव सभागृहासमोर
ठे र्तील.
: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने – (असल्ह्यास).
: (क) लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(गुरुिार, वदनाांक ६ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशश विण्यात आलेल्ह्या लक्षिेधी सूचना) – [अनुक्रमाांक – (१)
ते (३)] –
(१) सिशश्री. सांजय दत्त, िरद रणहपसे, हे मंत टिले, सुहनल तटिरे ,
नारायण राणे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.धनंजय मुंडे, वि.प.स.
पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि महत्त्र्ाच्या बाबीिडे मुख्यमांत्रयाांचे
लक्ष र्ेधतील :"नर्ी मुंबई मधील खारघर ये्े हदनांि ३१ माचव, २०१७ रोजी
डीएनए र्ृत्तपत्राचे पत्रिार सुधीर सूयवर्ंिी यांच्यार्र अज्ञान
व्यक्तींिडू न हॉिी र् लोखंडी रॉडने हल्ला िरुन गंभीर जखमी
िेल्याची घटना घडणे, गेल्या िाही हदर्सात पत्रिार आहण स्व्हडीओ
जनवहलसट यांच्यार्र हल्ले आहण धमक्या दे ण्याच्या घटना मोठ्या
प्रमाणार्र र्ाढल्या असणे, झी चोर्ीस तासचे संपादि डॉ.उदय
हनरगुडिर, साप्ताहहि राजसत्ताचे संपादि र्संत माने, पत्रिार संजय
हगरी, हर्नोद यादर्, संहदप भारती, सर्ाती नाईि, सुधीर सुयवर्ंिी
यांच्या बाबतीत या घटना घडल्या असणे, सुयवर्ंिी, नाईि, भारती
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(२)

आहण हगरी यांच्यार्र तर जीर्घेणा हल्ला िरण्यात येणे, हट.व्ही.
जनवहलसट असोहसएिन या सर्व घटनांचा तीव्र िब्दात हनषेध व्यक्त
िरणे, संबंहधतांर्र िठोर िारर्ाई िरार्ी अिी मागणीही
सरिारिडे िरण्यात येणे, माध्यमांचा प्रभार् र्ाढत असताना
पत्रिारांना त्यांच्या अहभव्यस्क्त सर्ातंत्र्यानुसार िाम िरु न दे णे हे
लोििाहीला घाति ठरणार असणे, लोििाही अहधि सक्षमपणे
राबर्ली जार्ी याची जबाबदारी सरिारची असणे, म्हणूनच
पत्रिारांना संरक्षण देणारा िायदा लर्िरात लर्िर आणून
लोििाहीचा चौ्ा सतंभ अहधि मजबूत िरार्ी अिी अपेक्षा
सरिारिडू न िरण्यात यार्ी अिी पत्रिारांची मागणी असणे,
पत्रिारांर्र र्ारं र्ार हल्ले होत आहे त ही गंभीर बाब असणे,
पत्रिारांर्रील हल्ल्यांच्या पाश्र्वभूमीर्र त्यांना हर्िेष संरक्षण हमळार्े
आहण त्यािहरता िायदा िरण्याची खूप र्षापासूनची मागणी असणे,
सन २०१६ या हहर्ाळी अहधर्ेिनामध्ये पत्रिारांना संरक्षण देणे,
पेन्िन दे णे, घरांचा प्रश्न सोडहर्ण्याबाबत प्रश्न उपस्स्त िेला असता
मा.मुखयमंत्री महोदयांनी पत्रिांरार्रील होणारे हल्ले रोखण्याबाबत
िायद्यात तरतूद िरण्यात येईल, पेन्िन आहण घरांचा प्रश्न तातडीने
सोडहर्ण्यात येईल असे आश्र्ासन दे णे, परं तू हदलेल्या आश्र्ासनाची
अंमलबजार्णी िरण्यात न येणे, पत्रिारांना हक्िांचे घर हमळार्े,
संरक्षण हमळार्े, पेन्िन सुरु िरार्ी अिा अनेि मागण्या प्रलंहबत
असणे, पत्रिारांर्र हल्ले िरण्याच्या घटनेत र्ाढ होत असताना
त्यांच्या सुरहक्षतेबाबत िासनािडू न िोणतीच िायवर्ाही िरण्यात येत
नसणे, राज्यातील पत्रिारांचे हर्हर्ध प्रश्न सोडहर्ण्यासाठी िासन
अक्षम्य दुलवक्ष िरीत असल्याने िासनाबाबत तीव्र असंतोष र्
हचडीची भार्ना हनमाण होणे, पत्रिार हे लोििाहीचा चौ्ा सतंभ
असल्यामुळे सरिारने र्ेळोर्ेळी पत्रिारांसाठी िायदा आणू असे
हदलेल्या आश्र्ासनाची तातडीने अंमलबजार्णी िरण्यासाठी
िरार्याची िायवर्ाही र् याबाबत राज्य िासनाची प्रहतहिया."
सिशश्री. अमरससह पांवडत, सहति चव्हाण, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या र् सार्वजहनि महत्त्र्ाच्या बाबीिडे कृ वष मांत्रयाांचे लक्ष
र्ेधतील :"िेतिऱ्यांच्या िृहष उत्पादन क्षमतेर्र हर्परीत पहरणाम होर्ू
नये म्हणून आंतरराष्रीय पयार्रण हनयम र् िायद्यानुसार प्रत्येि बीटी
िॉटन हबयाणांच्या ४५० ग्रॅम हपिर्ी सोबत १२० ग्रॅम नॉन बीटी
हबयाणे हर्िी िरणे बंधनिारि असणे , िायदा आहण हनयम
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(३)

धाब्यार्र बसर्ुन राज्यात बीटी हबयाणांसोबत नॉन बीटी ऐर्जी १२०
ग्रॅम बीटी हबयाणांची हर्िी िरण्यात येणे, यामुळे राज्यातील िापुस
उत्पादि िेतिऱ्यांचे मोठे आर्थ्ि नुिसान होणे , बीटी हबयाणांसोबत
हदल्या जाणाऱ्या १२० ग्रॅम नॉन बीटी हबयाणांची तपासणी नुितीच
नंदरू बार ये्े िेतिऱ्यांच्या तिारीनंतर िरण्यात येणे, तपासणीमध्ये
हे हबयाणे बीटी हबयाणे असल्याचे हसध्द होणे , या संदभात दाखल
तिारीर्रुन राज्यात िृषी अहधिाऱ्यांनी हबयाणे हर्िी िरणाऱ्या
िंपन्यांहर्रुध्द िोणतीही िारर्ाई न िरणे , या बाबतच्या तिारी
आहण त्यार्रील अपीले मोठया प्रमाणार्र प्रलंहबत ठे र्ून अहधिारी
आहण िंपनी यांच्या आर्थ्ि संगनमताने िेतिऱ्यांचे मोठया
प्रमाणार्र आर्थ्ि नुिसान होणे , अनेि हठिाणी हबयाणांप्रमाणे
बोगस रासायहनि खते हर्िीचेही प्रिार उघडिीस येणे, नुितीच
वहगोली ये्े िेतिऱ्यांच्या दबार्ापोटी खताचा नमुना प्रयोगिाळे त
तपासला असता त्यामध्ये माती असल्याचे हसध्द होणे ,
अहधिाऱ्यांिडू न या बाबत िारर्ाई होत नसल्यामुळे बोगस आहण
बनार्ट खत हर्िीला चालना हमळणे , बायो पेसटीसाईड्सच्या
नार्ाखाली िेतिऱ्यांची मोठया प्रमाणार्र फसर्णूि िरुन
चायनामे ड बोगस औषधांची हर्िी मोठया प्रमाणार्र होत असणे ,
जैहर्ि औषधांच्या नार्ाखाली रासायहनि हिटिनाििांची हर्िी
मोठया प्रमाणार्र राज्यभर होत असणे , बुटीर्ार हज.नागपूर ये्े
याबाबत नुिताच गुन्हा दाखल होणे , प्रिरणातील दोषींहर्रुध्द िडि
िारर्ाई िरण्याची मागणी िेतिऱ्यांनी िरणे , हबयाणे, खते आहण
हिटिनाििे यांच्या हर्िीर्र हनबंध आणुन यासंदभात िडि
िायदा िरण्याची मागणी िेतिऱ्यांमधुन िरण्यात येणे, याबाबत
िासनाने िरार्याची िायवर्ाही र् िासन प्रहतहिया."
श्री. अशोक ऊफश भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्
सार्वजहनि महत्त्र्ाच्या बाबीिडे सािशजवनक आरोग्य आवण कुटुां ब
कल्ह्याण मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"मुंबईसह रायगड हिनारपट्टीच्या भागात राहणाऱ्या नागहरिांना
उपचारासाठी अनेिदा मुंबईत यार्े लागते हे लक्षात घेऊन त्यांचा र्ेळ
र्ाचार्ा या हे तूने प्रायोहगि तत्र्ार्र सागरी रुग्णर्ाहहिा सुरु
िरण्याचा महाराष्र सागरी मं डळाचा प्रसतार् असल्याचे हदनांि २३
जानेर्ारी, २०१७ रोजी र्ा त्या सुमारास हनदिवनास आलेले असणे , या
प्रसतार्ानुसार र्ांद्रे र् मांडर्ा ये्े या रुग्णर्ाहहिा तै नात िरण्यात
येणार असून त्यामध्ये अद्ययार्त तंत्रज्ञान असलेली उपिरणे , साहहत्ये
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(४)

(५)

तसेच तज्ञ डॉक्टरही असतील अिी तरतूद असणे , िाही र्षापूर्ी
सार्वजहनि आरोग्य हर्भागाने दुगवम भागातील खाडी हिनाऱ्यार्रील
नागहरिांसाठी बोट रुग्णर्ाहहिा सुरु िेली असणे , डॉक्टर बोटीतून
त्या भागात जाऊन नागहरिांर्र उपचार िरीत असणे , त्याला चांगला
प्रहतसादही हमळालेला असणे त्याच धतीर्र सागरी रुग्णर्ाहहिा सुरु
िरण्याचा प्रसतार् सागरी मं डळाने तयार िेलेला असणे , परं तु या
प्रसतार्ास मं जूरी दे ण्याबाबत िासन िरीत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष,
पहरणामी ये्ील जनमानसांत िासनाप्रती हनमाण झालेला तीव्र
असंतोष र् हचडीची भार्ना, त्यामुळे िासनाने जनहित लक्षात घेऊन
सदर प्रसतार्ाला तातडीने मं जूरी दे ण्याबाबत िरार्याची तातडीची
िायवर्ाही र् िासनाची प्रहतहिया."
आर्कक. अनांत गाडगीळ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि
महत्त्र्ाच्या बाबीिडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"मुंबई िहरामध्ये नव्या इमारती उभ्या राहाणे , त्याचप्रमाणे जुन्या
मोडिळीस आलेल्या इमारतींची पुनबांधणी िेली जाणे, इमारत पूणव
होण्यापूर्ी भोगर्ाटा पत्र हर्िासिािडू न प्राप्त िरणे आर्श्यि
असणे, त्ापी बहुसंखय इमारतींमध्ये सदर हनयमांचे पालन न होणे,
यार्र गेल्या र्षी मुंबई न्यायालयाने िाही महापाहलिा अहभयंत्यार्र
एफ.आय.आर. दाखल िरण्याचे हनदे ि दे णे, यामुळे इतर र्ाडव मधील
संबंहधत मुंबई महानगरपाहलिेच्या अहधिाऱ्यांनी अिा रहहर्ािांना
जागा खाली िरण्याचे आदे ि बजार्णे , संबंहधत हर्िासिांनी
रहहर्ािांची भाडी मध्येच बंद िरणे , अिा रहहर्ािांना बेघर होण्याची
पाळी येणे, यामध्ये ना हर्िासि ना पाहलिा अहधिारी यांच्यार्र
िारर्ाई होणे, उलट रहहर्ािांना अनेि हालअपेष्टा भोगाव्या लागणे ,
मुंबईतील असंखय नव्या इमारतींमधून सदर प्रश्न उपस्स्त झाल्याने
त्यास गंभीर सर्रुप येणे, यामुळे िासनाबदल जनतेत पसरलेला रोष
र् नाराजी, याबाबत िासनाने िरार्याची तातडीची िायवर्ाही र्
यार्र िासनाची प्रहतहिया."
श्रीमती हु स्नबानू खवलफे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्
सार्वजहनि महत्त्र्ाच्या बाबीिडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"रत्नाहगरी हजल्यातील राजापूर िहराला पाणीपुरर्ठा िरणाऱ्या

हिटीि िालीन सायबाच्या धरणाची सध्या मोठया प्रमाणात
जीणार्स्ा झालेली असून या धरणातून र्ारं र्ार पाणी गळती सुरु होत
असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०१७ रोजी र्ा त्यासुमारास आढळू न येणे,
नगरपहरषदे िडू न र्ारं र्ार दुरुसती होत असून पाणी गळती ्ांबलेली
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दुरुसती िक्य नसल्याचा अहर्ाल येणे, धरणानजीि नर्ीन
धरणासाठी जागा उपलब्ध असणे, त्यामुळे अहतर्ृष्टीने पाण्याच्या
प्रर्ाहामुळे धरण फुटल्यास राजापुर िहराच्या बाजार पेठेत पुराचे पाणी
जाऊन मोठे आर्थ्ि नुिसान र् हजहर्त हानी होण्याची िक्यता
हनमाण होणे, दुघवटनेमुळे िहराला होणारा धोिा टाळण्यासाठी तसेच
राजापूर िहराला पाणी पुरर्ठा होण्यासाठी या हिटीििालीन
सायबाच्या धरणाला पयायी नहर्न धरण बांधण्याची होत असलेली
मागणी, या मागणीनुसार धरणानजीि नर्ीन धरणासाठी जागा
उपलब्ध असूनही िायवर्ाहीसाठी होत असलेला हर्लंब, िासनाने
तातडीने नहर्न धरण बांधण्याबाबत िायवर्ाही िरण्याची
आर्श्यिता र् याबाबत िासनाची प्रहतहिया."
(६)

श्री. वगरीशचां द् व्यास, प्रा. अहनल सोले, सर्वश्री. नागोरार् गाणार,
पहरणय फुिे, श्रीमती स्समता र्ाघ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्
सार्वजहनि महत्त्र्ाच्या बाबीिडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"राज्यातील "अ" र्गव महानगरपाहलिा अस्सतत्र्ात असून
त्यांचे सेर्ाितीिहरता हर्हिष्ट अहधहनयम असणे, मुंबई
महानगरपाहलिा र्गळता इतर सर्व महानगरपाहलिा एिाच
अहधहनयमाच्या िक्षेत येत असल्याने त्यात िाम िरणारे िमव चारी /
अहधिारी सेर्ेत दाखल झाल्यापासून त्या त्या महानगरपाहलिेत
हनर्ृत्त होत असणे, दोषी िमव चारी / अहधिाऱ्यांहर्रुध्द प्रिासिीय
िारर्ाई म्हणून बदली िरता येत नसल्यािारणासतर् सेर्ेतून
िाढण्याखेरीज आयुक्तांना पयाय दे खील उपलब्ध नसणे र् राजिीय
दबार्ापोटी असे प्रसतार् दे खील महासभेतच नामं जूर होत असणे,
र्षानुर्षे एिाच महानगरपाहलिेत िाम िेल्यामुळे ठराहर्ि
अहधिारी / िमव चारी यांचा प्रिासनार्र पूणवपणे ताबा होऊन
गैरिामांना गती हमळत असणे, त्यातच मोठमोठ्या उद्योजिांिी
हहतसंबंध र्ाढल्याने गैरमागाने बेहहिोबी मालमत्ता र्ाढण्यास देखील
मदत होत असून अहधिाऱ्यांची मुजोरीदेखील र्ाढत असल्याची
हनदिवनास आलेली बाब, त्यामुळे या भ्रष्टाचारास प्रहतबंध िरताना
िासनास येत असलेले अपयि, त्यामुळे
"अ" र्गव
महानगरपाहलिेतील अहधिारी / िमव चारी यांची अन्य
महानगरपाहलिांमध्ये समिक्ष पदार्र बदली िरण्याबाबतची तरतूद
िरुन ती तात्िाळ अंमलात आणण्याची आर्श्यिता, याबाबत
िासनाने िरार्याची िायवर्ाही र् िासनाची प्रहतिीया."
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(७)

(८)

श्री. रामवनिास ससह, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि
महत्त्र्ाच्या बाबीिडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"मुंबईतील पर्ई ये्ील हहरानंदानी, सर्ामीनारायण मं हदर ते
िैलाि िॉम्पलेक्स ये्ील सुरु असलेल्या रसत्यांच्या
िााँहिटीिरणाच्या िामात मोठ्या प्रमाणात अहनयहमतता, गैरप्रिार,
र् हनिृष्ट दजाचे िाम सुरु असल्याचे नुितेच माहे माचव , २०१७ मध्ये
हनदिवनास येणे, सदरहू रसत्याचे िााँहिटीिरण महापाहलिेच्या सेंरल
एजन्सीद्वारे िरण्यात येणार असून त्यािहरता सुमारे ९ िोटी ६२ लाख
१३ हजार इतिा खचव होणार असून सदर िामािहरता हदनांि २८
हडसेंबर, २०१६ रोजी मं जूरी हमळाल्यानंतर मे .प्राईम हसव्हील
इन्रासरचर प्रा.हल. यांना सदर रसत्याचे िााँहिटीिरणाचे िंत्राट
दे ण्यात येणे, त्यानुसार सदरहू रसत्याचे िाम देखील सुरु होते परं तु
रसत्याच्या पूर्व हदिेला रसत्यामध्ये अधव िााँहिटीिरण र् अधव
डांबरीिरण होत असल्याचे हनदिवनास येणे, स्ाहनि नागहरिांना
िााँहिटीिरणाचे िाम सुरु असल्याचे भासर्ून िंत्राटदार
महापाहलिा, िासन तसेच नागहरिांची िहरत असलेली फसर्णूि,
अधव िााँहिटीिरण र् अधव डांबरीिरण िेल्यामुळे रसत्याचे िाम
हनिृष्ट दजाचे होऊन येत्या पार्साळयात रसत्यार्र जागोजागी खड्डे
पडल्याची हनमाण झालेली हभती, पहरणामी या रसत्यांर्र अपघातामध्ये
र्ाढ होण्याची िक्यता, सदर प्रिरणी र्ेळीच होत असलेल्या हनिृष्ट
िामाला आळा बसार्ा यािहरता सदर िामाची तातडीने सखोल
चौििी िरार्ी र् दोषी िंत्राटदारार्र िडि िारर्ाई िरण्याची
हनतांत आर्श्यिता, याबाबत िासनाची प्रहतहिया र् भूहमिा."
िा. जोगेन्द् किाडे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि
महत्त्र्ाच्या बाबीिडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"वसधु एज्युिेिन सोसायटी, नागपूर या संस्ेद्वारा संचहलत
महात्मा गांधी िाळा जरीपटिा, नागपूरचे अध्यक्ष श्रीमती हर्णी बजाज
आहण सहचर् हदपि बजाज यांचेर्र भ्रष्टाचार प्रहतबंधि हर्भाग
नागपूरने हदनांि २४ सप्टें बर, २०१५ रोजी धाड टािून प्रचंड प्रमाणात
बेहहिोबी रक्िम जप्त िरणे, श्री. हदपि बजाज यांना नोव्हें बर, २०१५
मध्ये अटि िरुन िारागृहात ठे र्ले असणे , हर्द्यार्थ्यांच्या भहर्ष्याचा
खेळखंडोबा िेल्याचा गंभीर गुन्हा असल्याने मा.उच्च न्यायालय र्
मा.सर्ोच्च न्यायालयात र्ारं र्ार जाहमन प्राप्तीसाठी िेलेले अजव
फेटाळण्यात येणे, राज्य िासनाने या आरोपींची सं पत्ती जप्त
िरण्याची परर्ानगी भ्रष्टाचार प्रहतबंधि हर्भाग, नागपूर यांस हदली
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(९)

असूनही भ्रष्टाचार प्रहतबंधि हर्भागाने जप्तीची िारर्ाई न िरणे ,
हिक्षण हर्भागाच्या संगनमताने िेलेला भ्रष्टाचार, हर्द्यार्थ्यांच्या
मध्यान्ह भोजनाबाबत श्री. हदपि बजाज यांची मुलगी श्रीमती हदप्ती
बजाज यांचेर्र ए.सी.बी. ने पुरर्णी आरोपपत्र दाखल िरुन देखील
त्यांचेर्र िारर्ाई न िरणे , एर्ढे भ्रष्टाचार िरणाऱ्या वसधु
एज्युिेिन सोसायटी हर्रुध्द धमादाय आयुक्त नागपूरने िोणतीही
दखलपात्र िारर्ाई न िरणे , वसधु एज्युिेिन सोसायटीद्वारा िेलेला र्
िरण्यात येणाऱ्या भ्रष्टाचारास प्रहतबंध घालण्यासाठी िासनाने
प्रिासिांची हनयुक्ती न िरणे , या सर्व िारर्ाईस होत असलेला
हर्लंब, याबाबत िासनाने तातडीने िरार्याची िायवर्ाही र्
िासनाची प्रहतहिया."
सिशश्री. सुवनल तटकरे , धनंजय मुंडे, अॅड. हनरं जन डार्खरे , सर्वश्री.
बाळाराम पाटील, नरें द्र पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्
सार्वजहनि महत्त्र्ाच्या बाबीिडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"रोहा हे रायगड हजल्यातील एि प्रमुख िहर असणे , गतर्षीच
रोहा-अष्टमी नगरपहरषदेने आपला ितिोत्तर सुर्णव महोत्सर् साजरा
िेलेला असणे, रोहा-अष्टमी िहराला सांसिृतीि र् ऐहतहाहसि
र्ारसा असणे, पयवटन र् औद्योहगिदृष्टया हे िहर हर्िहसत होत
असणे, र्ाढत्या लोिसंखेला रोहा-अष्टमी नगरपहरषद योग्य सोई
सुहर्धा दे त असणे , याच बरोबर िहरात सांसिृहति र् पयवटन
र्ाढण्यासाठी नगरपहरषदे माफवत प्रयत्न िरण्यात येत असणे ,
याचधतीर्र रोहा िहरात प्राचीन असलेल्या अहहल्यादे र्ी पुष्िणी
तलार्ाचे सुिोहभिरण िरुन त्यार्र पयवटन व्यर्साय र्ाढीसाठी
नगरपहरषदे माफवत प्रयत्न सुरु असणे , यासाठी िासनािडू न
र्ैहिष्टयपूणव बाबीसाठी मं जूर असलेले अनुदान गेल्या दोन र्षापासून
उपलब्ध असणे, मात्र हजल्हा प्रिासन या प्रिल्पाच्या मं जूरी हर्षयी
उदाहसन असणे, रोहा-अष्टमी नगरपहरषदे माफवत तलार्ाचे
सुिोहभिरण, संरक्षि वभत , बाग-बगीचा िरणे , हमनी रेन, बोटींग
क्लब, हर्िेते सटॉल आदी प्रसतार् हजल्हा प्रिासनािडे सादर िेलेले
असणे, स्ाहनि लोिप्रहतहनधींनी र्ारं र्ार या प्रसतार्ास मं जुरी हमळणे
हर्षयी हर्नंती िेलेली असणे , हजल्हा प्रिासाने मात्र र्ेळोर्ेळी
त्यामध्ये त्रुटी िाढू न प्रसतार् मं जूरीमध्ये उदाहसनता दाखहर्णे, रोहाअष्टमी नगरपहरषद ितिोत्तर सुर्णव महोत्सर् साजरा िरत असताना
त्याच र्षी या प्रिल्पाची सुरुर्ात व्हार्ी अिी स्ाहनि नागरीिांची
इच्छा असणे , तद्नंतर प्रिासनाने प्रसतार्ात बदल िरुन नव्याने
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सहर्सतर प्रसतार् सादर िरण्याहर्षयी नगरपहरषदे स सुहचत िरणे ,
यामध्ये र्ेळेचा अपव्यय झालेला असणे , िासनामाफवत हनधी उपलब्ध
झालेला असताना सुध्दा िेर्ळ तांहत्रि बाबींमुळे हा प्रिल्प मं जूरी
साठी रखडलेला असणे, म्हसळा नगरपंचायतीस नगरोत््ान िायविमा
अंतगवत या र्षी एि िोटी पंच्याहत्तर लाख इतिा हनधी उपलब्ध
झालेला असणे ,सदर हनधीचा हजल्हा प्रिासनाच्या उदाहसन धोरणामुळे
अद्याप हर्हनयोग झालेला नसणे , रोहा-अष्टमी नगरपहरषदे ने नव्याने
अहहल्यादे र्ी पुष्िणी तलार्ाचा रु. एि िोटी बत्तीस लाख रिमे चा
सहर्सतर प्रसतार् हजल्हा प्रिासनािडे सादर िेलेला असणे , या
पाश्र्वभूमीर्र हजल्हा प्रिासनाने या प्रिल्पास त्र्रीत मं जूरी दे ऊन
प्रिल्प सुरु िरण्याची स्ाहनि जनतेिडू न र् लोिप्रहतहनधी िडू न
होत असलेली मागणी, गेल्या र्षवभरापासून प्रिल्प मं जूर न झाल्याने
स्ाहनि नागरीिांमध्ये पसरलेले नाराजीचे र्ातार्रण, प्रिल्पास
त्र्रीत मं जूरी दे ण्याची आर्श्यिता, याबाबत िासनाने िरार्याची
िायवर्ाही र् िासनाची प्रहतहिया."
(१०) सिशश्री. दत्तात्रय सािांत, श्रीिांत दे िपांडे, हर्िम िाळे , रामहरी
रुपनर्र, अिोि ऊफव भाई जगताप, डॉ. सुधीर तांबे, श्री. अमरना्
राजूरिर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि महत्त्र्ाच्या
बाबीिडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"राज्यात गेल्या १५ र्षापासून हर्ना अनुदाहनत तत्र्ार्र सुरु
असलेल्या िाळा र् र्गव तुिड्ांर्र सुमारे ३०,००० हिक्षि िायवरत
असणे, या िाळा र् र्गव तुिड्ा हदनांि १ जुलै, २०१६ र् हदनांि २
जुलै, २०१६ रोजी अनुदानास पात्र म्हणून घोहषत िरण्यात येणे,
राज्यात हदनांि १९ सप्टें बर, २०१६ च्या िासन आदे िाने सुमारे
१९,२४७ हिक्षि र् हिक्षिेतर िमव चारी यांच्या र्ेतनाचा प्रश्न मागी
लागणे, त्यामुळे या हिक्षिांच्या मनात िासनाहर्षयी आनंदाचे
र्ातार्रण हनमाण होणे , असे असताना सदर हिक्षिांना र्ेतन देत
असताना हदनांि १ जुलै, २०१६ र् हदनांि २ जुलै, २०१६ रोजी
अनुदानास पात्र झालेल्या िाळांचा समार्ेि न िरणे , त्यामुळे सदर
हिक्षिांना आजही हर्ना र्ेतन िाम िरार्े लागत असणे , तसेच
मं त्रालय सतरार्र हर्हर्ध क्षेत्रीय अहधिाऱ्यांिडू न आलेल्या िाळा र्
र्गव तुिड्ा अनुदानास पात्र होण्याच्या प्रतीक्षेत असणे , सदर िाळा र्
र्गव तुिड्ा घोहषत िरण्यासाठी अ्व हर्भागाच्या परर्ानगीची
प्रतीक्षा िरार्ी लागणे, सदर फाईल अ्व हर्भाग, हनयोजन हर्भाग,
हिक्षण हर्भाग अिी मंत्रालयात र्ारं र्ार हफरत असणे , त्यामुळे या
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हिक्षिांच्या मनामध्ये िासनाहर्षयी असंतोषाचे र्ातार्रण पसरणे ,
हदनांि १ जुलै, २०१६ र् हदनांि २ जुलै, २०१६ रोजी पात्र झालेल्या
िाळा सहहत हनधी मं जूर िरण्याबाबत हिक्षि संघटनािडू न र्ारं र्ार
मागणी िरण्यात येणे, गेली १५ र्षे हर्ना र्ेतन िायव िरीत
असणाऱ्या हिक्षिांना न्याय दे ण्याबाबत िासनाने िरार्याचे प्रयत्न र्
िासनाची भूहमिा."
(११) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्
सार्वजहनि महत्त्र्ाच्या बाबीिडे मवहला ि बाल विकास मांत्रयाांचे
लक्ष र्ेधतील :"मुंबई उच्च न्यायालयाने हदनांि २४ नोव्हें बर, २०१६ रोजी
हदलेल्या आदे िानुसार नव्या बाल न्याय अहधहनयमानुसार राज्य
िासनाने िाराची हनयमार्ली ग्राय मानून राज्याने दत्त्ति
हर्धानासंदभात राज्याला सुिर होतील अिी प्रहिया िरणे अपेहक्षत
असणे, त्ाहप दत्त्ति घेतली जाणारी मुले ही र्सतू नसून व्यक्ती
आहे त, त्यांचे ऑनलाईन प्रहियेद्वारा र्सतुिरण होता िामा नये, ही
दत्त्ति हर्धान क्षेत्रातील हर्हर्ध सामाहजि संस्ांची मागणी "िारा"
ने जाहीर िेलेल्या नव्या हनयमार्लीमध्ये धुडिार्ून लार्ली
असल्याचे नुितेच उघडिीस येणे, मुलाला दे िात र्ा दे िाबाहे र
दत्त्ति जाण्याची संपूणव प्रहिया पूणव झाल्यार्र हरतसर दत्त्ति नोंदणी
िरणे अपेहक्षत असणे, त्ाहप नव्या हनयमार्लीमध्ये उपरोक्त
अर्हधत सुिर सुहर्धा देण्यात न येणे, सदर महहन्यांच्या हनहरक्षणानंतर
बालिांच्या दत्त्ति हर्धानाचा स्ायी आदे ि होणे , तसेच परदे िात
मूल पाठहर्ल्यानंतर जर ते त्या र्ातार्रणात रमले नाही विर्ा
पालिांिडू न योग्य र्ागणूि हमळत नसेल तर त्याला भारतात पुन्हा
येण्याची सुिर सुहर्धा नव्या हनयमार्लीमध्ये नसणे, त्यामुळे सर्त:
च्या भार्ना व्यक्त िरण्यास असम्व असलेल्या लहान मुलांचे िाय?
हा प्रश्न अनुत्त्तरीत राहणे, मुल दत्त्ति हदल्यानंतर यासंदभात
सामाहजि संस्ांचा सहभाग नव्या हनयमार्लीतून िाढू न टािण्यात
येणे, तसेच नव्या घरात मुल रमले नाही, आजारी पडले तर मुलाला
ििाप्रिारे समजून घ्यार्े याबाबतची माहहती नव्या हनयमार्लीत
नसणे, त्यामुळे हदनांि १७ जानेर्ारी, २०१७ पासून लागू झालेल्या या
हनयमार्लीमध्ये राज्यातील मुलांच्या गरजांचा हर्चार िरून महत्र्ाचे
बदल िरण्याची आर्श्यिता, यासंदभात िासनाने तातडीने
िरार्याच्या उपाययोजना, याबाबत िासनाची भूहमिा र् प्रहतहिया."
(१२) अॅड. वनरां जन डािखरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि
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महत्त्र्ाच्या बाबीिडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"राज्यातील राज्य पहरर्हन सेर्ेतील िमव चाऱ्यांिहरता हदनांि १
एहप्रल, २०१६ पासून नर्ीन िामगार िरार लागू िरण्यात येणे,
एस.टी. िमव चाऱ्यांना ७ र्ा र्ेतन आयोग लागू िरार्ा, राज्य पहरर्हन
िमव चाऱ्यांना िासनामध्ये हर्हलनीिरण िरण्यात यार्े, सद्य:स्स्तीत
सरळ सेर्ेअंतगवत भरती झालेल्या र्गव ३ र् ४ च्या िमव चाऱ्यांना
सेर्ापूर्व प्रहिक्षण िालार्धीत रुपये १५० इतिे मानधन हदले जाते तर
अहधिाऱ्यांना मुळ र्ेतनाइतिे मानधन दे ण्यात येत असणे , त्यामुळे
सेर्ापूर्व प्रहिक्षण िालार्धीत अहधिाऱ्यांप्रमाणेच र्गव ३ र् ४ च्या
िमव चाऱ्यांना मुळ र्ेतनाइतिे मानधन दे ण्यात यार्े, इ. अन्य मागण्या
मान्य िरण्याबाबत हर्हर्ध िामगार संघटनांनी िासनािडे लेखी
हनर्ेदन माहे जानेर्ारी, २०१७ र् त्यासुमारास सादर िरणे , परं तु
त्यानुषंगाने अद्याहप िोणतीही िायवर्ाही न होणे , पहरणामी राज्य
पहरर्हन सेर्ेतील अहधिारी र् िमव चाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरणे ,
त्यामुळे संघटनांनी सादर िेलेल्या मागण्यांची अंमलबजार्णी
िरण्याची आर्श्यिता, याबाबत िासनाने तातडीने िरार्याची
िायवर्ाही र् िासनाची प्रहतहिया."
(१३) सिशश्री. धनांजय मुांडे, सहति चव्हाण, अमरवसह पंहडत, जयर्ंतरार्
जाधर्, हे मंत टिले, सुहनल तटिरे , श्रीमती हर्द्या चव्हाण, श्री.
अब्दुल्लाखान दुराणी, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि
महत्त्र्ाच्या बाबीिडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"महाराष्राच्या २२ हसमा तपासणी नाक्याचे आधुहनिीिरण र्
संगणिीिरणाचा िायविम हाती घेतलेला असणे , यात हसमा
तपासणी नाक्यांर्र हर्हीत िायदे तसेच मा.सर्ोच्च न्यायालयाच्या
हनदे िाप्रमाणे हर्हीत मयादे पेक्षा अहधि र्जनाच्या माल र्ाहतूि
िरणाऱ्या र्ाहनांची तपासणी िरणे , अहतहरक्त भाराप्रमाणे ठरर्ून
हदलेले दं ड र् िुल्ि आिारणे , अहतहरक्त र्जनाच्या मालाचे
अनलोडींग / लोडींग िरणे यासारखया बाबी अंतगवत असणे , या
संदभात लोडींग, अनलोडींग, साठर्णूि सुहर्धा उपलब्ध िरुन
दे णेसाठी एम.बी.सी.पी.एन.एल सोबत सर्लत िरारनामा िरण्यात
आलेला असणे , त्यािहरता आिारार्याचे हर्हीत िुल्ि हनधारीत
िेलेले असणे , त्ाहप पहरर्हन हर्भागाच्या अहधिाऱ्यांनी अहतहरक्त
भाराच्या र्ाहनांर्र िारर्ाई न िेल्यामुळे या प्रिरणी िंपनीचे
िुल्िापोटी गत दोन ते तीन र्षात ६४१ िोटी रुपयांचे नुिसान
झाल्याबाबत तसेच असे िुल्ि िासनास प्राप्त व्हार्याच्या दं ड
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आिरणीच्या मानाने अत्यल्प असल्याने िासनाच्या महसूलाची सुमारे
२००० ते ३००० िोटी रुपयांची हानी झालेली असल्याबाबतचा
अहर्ाल व्यर्स्ापिीय संचालि, महाराष्र राज्य रसते हर्िास
महामं डळ यांनी पहरर्हन हर्भागात सादर िेलेला असणे , या प्रिरणी
हजारो िोटी रुपये िासनाच्या हतजोरीत येण्याऐर्जी पहरर्हन
हर्भागाच्या अहधिाऱ्यांच्या हखिात जाऊन हजारो िोटी रुपयांचा
भ्रष्टाचार झालेला असल्याची िक्यता, या संपूणव प्रिरणाची
उच्चसतरीय चौििी होण्याची आर्श्यिता, याबाबत िासनाने
िरार्याची िायवर्ाही र् िासनाची प्रहतहिया."
(१४) श्री. चां दभ
ू ाई पटे ल, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि
महत्त्र्ाच्या बाबीिडे कृ वष मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"मे . पटे ल नारायणदास फटीलायझर प्रा.हल., जळगार् या
िंपनीने रासायहनि खतांची (वसगल सुपर फॉसपेट) खोटे दसतऐर्ज
र् हबल तयार िरुन अनेि र्षापासून िासनािडू न िरोडो रुपयांचे
अनुदानाची रक्िम घेर्ून िासनाची फसर्णूि िेल्याचे हनदिवनास
येणे, यासंदभात महाराष्रातील लातूर-उसमानाबाद-माजलगांर्, बीड,
िेज, पाटोदा, मं गळू रपीर, धामणगांर्रे ल्र्े, अमरार्ती, संगमनेर,
जळगार्, मालेगांर् या हनरहनराळया गार्ात र् िहरात िृषी हनहरक्षि
र् संबहधत अहधिारी यांनी गुन्हे दाखल िेलेले असणे , सर्वसामान्य
नागहरिांमध्ये संतापाची लाट पसरणे, िासनाने याप्रिरणी चौििी
िरुन या अहधिाऱ्यांर्र गुन्हे दाखल िरुन िठोर िारर्ाई िरण्याची
आर्श्यिता र् संबंहधत िंपनीिडू न िासनाच्या झालेल्या फसर्णूिी
प्रिरणी घेण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्िम र्सूल िरण्याबाबत
िासनाने तातडीने िरार्याची िायवर्ाही."
(१५) श्री.नारायण राणे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि
महत्त्र्ाच्या बाबीिडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम)
मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"मुंबई – पुणे एक्सप्रेस-र्ेच्या लगत असलेल्या महाराष्र
हर्िास रसते महामं डळाच्या मालिीच्या सुमारे आठ सुहर्धा
भूखंडांच्या र्ाटपामध्ये र् हनहर्दा प्रहियेमध्ये झालेल्या घोटाळ्यामुळे
िासनाचे २००० िोटी रुपयांपेक्षा जासत रिमेचे झालेले नुिसान,
सहा हर्हर्ध िंपन्यांनी सुहर्धा भूखंडांसाठी हदलेल्या २००० िोटी
रुपयांच्या मं डळासाठी फायदे िीर हनहर्दा २०१५ सालामध्ये साधारण
िारणाहर्ना रद्द िरण्याचा झालेला प्रिार, दुसरीिडे िेर्ळ १० िोटी
४१ लाख रुपयांमध्ये ९.५० हे क्टरचे दोन भूखंड रि टर्थमनसिरीता
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३० र्षाच्या मुदतीने हनर्ेदेच्या अटी पायदळी तुडर्ून ठे िेदाराच्या नार्े
र्गव िरण्याचा झालेला गैरप्रिार, रि टर्थमनससाठी र्ाटप िेलेल्या
क्षेत्रापेक्षा अहधि क्षेत्राचा र्ाटप ठे िेदारािडू न होत असल्याचा र्
अनामत रक्िमा मुदत संपल्यानंतरही जमा िेल्या नसल्याने
महामं डळािडू न झालेला िानाडोळा, िासनाच्या हर्हर्ध सतरांर्र
तिारी िेल्यानंतरही आहण महालेखापालांनी आक्षेप घेऊनही
याप्रिरणी ठोस िठोर िारर्ाई िरण्यािडे िासनािडू न होत
असलेले दुलवक्ष, याबाबत राज्यिासनाने िरार्याची िायवर्ाही र्
िासनाची प्रहतहिया."
(१६) सिशश्री. िकाश गजवभये , संजय दत्त, नारायण राणे, िरद रणहपसे,
अिोि ऊफव भाई जगताप, रामहरी रुपनर्र, आर्थि. अनंत गाडगीळ,
सर्वश्री. चंद्रिांत रघुर्ंिी, आनंदरार् पाटील, अमरना् राजूरिर,
अॅड. जयदे र् गायिर्ाड, श्री. जयर्ंतरार् जाधर्, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या र् सार्वजहनि महत्त्र्ाच्या बाबीिडे सामावजक न्याय
मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"मुंबईतील दादर ये्ील इंदू हमलच्या जागे र्र डॉ.बाबासाहे ब

आंबेडिर यांच्या समारिाचे भूहमपूजन होऊन दोन र्षव उलटू न गेली
तरी अजून हमलची जमीन राज्य सरिारच्या ताब्यात आली नसणे , इंदू
हमल जमीनच्या हसतांतरणचा प्रश्न प्रलंहबत असणे , सदरील जमीन
राज्य िासनाच्या ताब्यात नसल्याने या जमीनीर्र िोणतेच बांधिाम
र् इतर िामे होणार नसणे , राज्यिासनाने सदरील जागा ताब्यात न
घेता डॉ.बाबासाहे ब आंबेडिर यांच्या आंतराष्रीय समारिासाठी इंदू
हमल ये्े भुहमपजून िेल्याच्या घटनेमुळे आंबेडिर प्रे मी जनता र्
सर्वसामान्य जनतेची हदिाभूल िरणारी असल्याने राज्यिासनाबाबत
तीव्र असंतोष र् हचडीची भार्ना हनमाण होणे , राज्यिासनाने इंदू
हमलची जागा डॉ.बाबासाहे ब आंबेडिराच्या समारिासाठी ताब्यात
घेऊन प्रसताहर्त आंतरराष्रीय डॉ.बाबासाहे ब आंबेडिरांचे समारि
उभारण्यासाठी िासनाने िरार्याची िायवर्ाही र् याबाबत िासनाची
प्रहतहिया."
(१७) श्री. ख्िाजा बे ग, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजहनि
महत्त्र्ाच्या बाबीिडे पणन मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"यर्तमाळ हजल्यातील िाळ्या जहमनीत लांब पल्ल्याचा
िापूस तयार िरण्याची क्षमता असणे , त्यामुळे अनेि दे िात
हजल्याचा िापूस जात असणे , पहरणामी िापसाचे माहे रघर पांढऱ्या
हहऱ्याचा हजल्हा, िॉटनहसटी हबरुदाबली हजल्याला प्राप्त होणे , तसेच
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सात

आठ

हजल्यात सहिारी तत्र्ार्र २४ हजवनग आहण प्रेवसग सहिारी संस्ा
आहे त मात्र यातील िाही र् हठिाणी हजवनग तर िाही हठिाणी
प्रे वसगची व्यर्स्ा असणे त्याच सोबत हजल्हयात िापसाचे उत्पादन
सर्ांहधि होत असल्याने िेतिऱ्यांच्या िापसाला योग्य भार् हमळार्ा
हजवनग र् प्रे वसगची िामे एित्र व्हार्ीत म्हणून हजल्यात टे क्सटाईल
झोन उभारण्याची िेतिऱ्यांिडू न होत असलेली मागणी, सदर
मागणीच्या अनुषंगाने िासनाने िेलेली र्ा िरार्याची िायवर्ाही र्
िासनाची प्रहतहिया."
(ख) लक्षिेधी सूचनेसांदभांतील अवधक मावहती सभागृहासमोर ठे िणे –
मुख्यमांत्री
: "नागपूर
ये थील
वमहान
सेझ
िकल्ह्पातील
२३०
एकर
जवमनीबाबत" या हर्षयार्रील श्री.
िरद रणहपसे र् इतर हर्.प.स. यांनी
उपस्स्त िेलेल्या म.हर्.प. हनयम १०१
अन्र्ये लक्षर्ेधी सूचनेबाबत हदनांि ९
हडसेंबर, २०१६ रोजी उपस्स्त िेलेल्या
लक्षर्ेधी सूचनेर्रील चचेच्या र्ेळी
हदलेल्या आश्र्ासनानुसार अहधि
माहहती" सभागृहासमोर ठे र्तील.
(ग) लक्षिेधी सूचनेिरील वनिेदने सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे - (जोडपत्र
पहािे.)
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्ह्लेख – (असल्ह्यास).

: शासकीय विधे यके (क)

- मध्यां तर -

विधानसभे ने सांमत केल्ह्यािमाणे – विचार, खां डश: विचार ि सांमत
करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. शरद
रणविसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि २ – मुंबई महानगरपाहलिा
आहण महाराष्र महानगरपाहलिा (सुधारणा) हर्धे यि, २०१७
खालील सदसयांच्या प्रर्र सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेि दे ऊन हर्चारा्व
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पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) मुखयमंत्री

(२) श्री. धनंजय मुंडे, हर्रोधी पक्ष
नेता त्ा हर्.प.स.
(३) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, हर्.प.स.
(५) ॲड.हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सहति चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. जयां त
पाटील, बाळाराम पाटील, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा िस्ताि
:"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि ४ - मुंबई महानगरपाहलिा,
महाराष्र महानगरपाहलिा आहण महाराष्र नगरपहरषदा, नगरपंचायती
र् औद्योहगि नगरी (सुधारणा) हर्धेयि, २०१७ खालील सदसयांच्या
प्रर्र सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेि देऊन हर्चारा्व पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) मुखयमंत्री
(२) श्री.जयंत पाटील, हर्.प.स.
(३) श्री.धनंजय मुंडे,
(४) श्री.सुहनल तटिरे , हर्.प.स.
मा.हर्रोधी पक्षनेता,
हर्धानपहरषद
(५) श्री.हे मंत टिले, हर्.प.स. (६) श्री.संजय दत्त, हर्.प.स.
(७) श्री.िरद रणहपसे,
(८) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) ॲड.अहनल परब,
(१०) श्री.बाळाराम पाटील,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य
मागासिगश आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
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वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि ७ - महाराष्र राज्य
मागासर्गव आयोग (सुधारणा) हर्धेयि, २०१७ खालील सदसयांच्या
प्रर्र सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेि देऊन हर्चारा्व पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) सामाहजि न्याय र् हर्िेष (२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
सहाय्य मंत्री
पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.नारायण राणे , हर्.प.स. (४) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(४) "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 हर्.स.हर्. िमांि १७ – महाराष्र जमीन
महसूल संहहता (सुधारणा) हर्धे यि, २०१७ खालील सदसयांच्या प्रर्र
सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेि देऊन हर्चारा्व पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) महसूल मं त्री
(२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.ए
हर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शे तजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
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विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि ६ - महाराष्र िेतजमीन
(जमीनधारणे ची िमाल मयादा) (सुधारणा) हर्धेयि, २०१७ खालील
सदसयांच्या प्रर्र सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर िरण्याचा अनुदेि देऊन हर्चारा्व पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) महसूल मंत्री
(२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.नारायण राणे , हर्.प.स. (४) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.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 हर्.स.हर्. िमांि ९ – महाराष्र परार्ैद्यि
पहरषद (सुधारणा) हर्धे यि, २०१७ खालील सदसयांच्या प्रर्र
सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेि देऊन हर्चारा्व पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) र्ैद्यिीय हिक्षण मंत्री
(२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.नारायण राणे , हर्.प.स. (४) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय भागीदारी
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(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि १० – भारतीय भागीदारी
(महाराष्र सुधारणा) हर्धे यि, २०१७ खालील सदसयांच्या प्रर्र
सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेि देऊन हर्चारा्व पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) मुखयमंत्री
(२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.नारायण राणे , हर्.प.स. (४) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(८) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिजश्री. धनांजय मुांडे,
शरद रणविसे, वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि १२ – हििाऊ उमे दर्ार
(महाराष्र सुधारणा) हर्धे यि, २०१७ खालील सदसयांच्या प्रर्र
सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेि देऊन हर्चारा्व पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) िौिल्य हर्िास र्
(२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
उद्योजिता मं त्री
पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.नारायण राणे , हर्.प.स. (४) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------
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(९)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनांजय मुांडे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि १३ – महाराष्र सहिारी
संस्ा (सुधारणा) हर्धे यि, २०१७ खालील सदसयांच्या प्रर्र
सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेि देऊन हर्चारा्व पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) सहिार मंत्री
(२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.नारायण राणे , हर्.प.स. (४) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(१०) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनांजय मुांडे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि १६ – महाराष्र सहिारी
संस्ा (दुसरी सुधारणा) हर्धे यि, २०१७ खालील सदसयांच्या प्रर्र
सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
िरण्याचा अनुदेि देऊन हर्चारा्व पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) सिकार मंत्री
(२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.नारायण राणे , हर्.प.स. (४) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
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----------------------------------------------------------------------------(११) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १९ – महाराष्ट्र जमीन
महसूल सांवहता (दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
----------------------------------------------------------------------------(१२) "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 िस्ताि :"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि २० – भारतीय दं ड संहहता
आहण फौजदारी प्रहिया संहहता (महाराष्र सुधारणा) हर्धे यि, २०१७
खालील सदसयांच्या प्रर्र सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेि दे ऊन हर्चारा्व
पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) मुखयमंत्री
(२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(१३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ – महाराष्ट्र विधानमांडळ
सदस्य (वनरहश ता दूर करणे) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा िस्ताि :"सन २०१७ चे हर्.स.हर्. िमांि २४ – महाराष्र
हर्धानमं डळ सदसय (हनरहव ता दूर िरणे ) (सुधारणा) हर्धे यि, २०१७
खालील सदसयांच्या प्रर्र सहमतीिडे त्यार्रील प्रहतर्ृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेि दे ऊन हर्चारा्व
पाठहर्ण्यात यार्े."
(१) संसदीय िायव मं त्री
(२) श्री.धनंजय मुंडे, मा.हर्रोधी
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पक्षनेता, हर्धानपहरषद
(३) श्री.नारायण राणे , हर्.प.स. (४) श्री.िरद रणहपसे, हर्.प.स.
(५) ॲड. हनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अिोि ऊफव भाई जगताप,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(७) श्री.सतीि चव्हाण,
(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
(९) श्री.िहपल पाटील,
(१०) श्री.हर्जय ऊफव भाई हगरिर,
हर्.प.स.
हर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(१४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २७ – सांजय घोडाित
विद्यापीठ, कोल्ह्हापूर विधे यक, २०१७"
(१५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २८ – महाराष्ट्र पवरिहन ि
रस्ते सुरक्षा विधे यक, २०१७"
(ख)

----------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने सांमत केल्ह्यास – विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३१ – महाराष्ट्र शेतजमीन
पट्टयाने दे ण्याबाबत विधे यक, २०१७"
(२)

"सन

२०१७

चे

वि.स.वि.

क्रमाांक

३२

–

महाराष्ट्र

िसारमाध्यमातील व्यकती आवण िसारमाध्यम सांस्था (सहसक
कृ त्ये ि मालमत्तेचे नुकसान सकिा हानी याांना िवतबां ध)
विधे यक, २०१७"
नऊ

----------------------------------------------------------------------------: (गुरुिार, वदनाांक ६ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेला म.वि.प.वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा िस्ताि) –
सिशश्री. धनांजय मुांडे, िरद रणहपसे, सुहनल तटिरे , नारायण राणे , हे मंत टिले,
सतेज ऊफव बंटी पाटील, संजय दत्त, जयंत पाटील, अमरवसह पंहडत, अिोि ऊफव भाई
जगताप, िहपल पाटील, सहति चव्हाण, हिरण पार्सिर, ॲड.जनादव न चांदरू िर,
सर्वश्री. जयर्ंतरार् जाधर्, रामहरी रुपनर्र, श्रीमती हर्द्या चव्हाण, श्रीमती हुसनबानू
खहलफे, श्री.खर्ाजा बेग, आर्थि. अनंत गाडगीळ, ॲड.हनरं जन डार्खरे , सर्वश्री.
अमरना् राजूरिर, आनंद ठािूर, सुभाष झांबड, अब्दुल्लाखान दुरानी, प्रा.जोगेंद्र
िर्ाडे , सर्वश्री. हर्िम िाळे , चंद्रिांत रघुर्ंिी, नरें द्र पाटील, प्रिाि गजहभये,
आनंदरार् पाटील, राहुल नार्ेिर, हहरवसग राठोड, रामरार् र्डिुते, डॉ.सुधीर तांबे,
सर्वश्री. जगन्ना् विदे , जयदे र् गायिर्ाड, अहनल तटिरे , वि.प.स. याांचा
म.वि.प.वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा िस्ताि - (चचा पुढे सुरू ि
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मांत्रयाांचे उत्तर) - (म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि - "दहा (क)" सोबत
एकवत्रत चचा ) "िजवबाजारीपणा, नाहपिी, िेतमालाला हमळत नसलेले भार्,
असमानी संिटे , िेतीहर्षयि बदलणारी नेहमीची धोरणे , व्यापाऱ्यांिडू न
होणारी फसर्णूि यामुळे राज्यातील िेतिरी त्रसत असणे , नोटाबंदीच्या
हनणव यामुळे िृषी मालाचे भार् िोसळू न िेतिऱ्यांचे झालेले अतोनात
नुिसान, या सातत्याने येणाऱ्या संिटामुळे राज्यातील िेतिऱ्यांच्या
आत्महत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणार्र र्ाढ होत असणे , मागील ३ र्षात ९
हजारापेक्षा अहधि िेतिऱ्यांनी आत्महत्या िरणे , आत्महत्यांचे हे सत्र
अद्यापही सुरूच असणे , हजल्हा बाँिांर्र लादलेल्या हनबंधामुळे ग्रामीण
अ्व व्यर्स्े ला सुरुंग लागणे , डॉ.सर्ामीना्न आयोगाच्या हिफारिी लागू
िरण्यािडे दुलवक्ष होणे , घसरलेल्या दरामुळे ऊस, िापूस, तूर, धान, िांदा,
टोमॅ टो, सोयाहबन, भाजीपाला तसेच संत्रा, िेळी उत्पादि िेतिरी
िोलमडणे , िडधान्याच्या उत्पादनात हर्िमी र्ाढ होऊनही गेल्या पाच
र्षातील हनच्चांिी भार् िेतिऱ्यांना हमळणे , िासनाने जाहीर िेलेल्या
हिमान आधारभूत विमतीपेक्षा िमी दराने व्यापाऱ्यांिडू न सुरू असलेली
खरे दी, हनयात बंदीसारखे हत्यार उपसून िांदा उत्पादिाची िेलेली िोंडी,
हर्ामान आधारीत फळ हपि हर्म्याचा हप्ता िासनाने न भरल्याने हजारो
िेतिरी हपि हर्म्याच्या लाभापासून र्ंहचत राहणे , िोरडर्ाहू िेती
अहभयानांच्या आर्थ्ि तरतूदीत ८० टक्क्यांर्रुन अहधि िरण्यात आलेली
िपात, अपघात योजनेची ५० टक्िे रक्िमही िेतिऱ्यांना न हमळणे , िृहष
हर्भागात हजारो हरक्त पदांचा असलेला बॅिलॉग पहरणामी योजनांची
अंमलबजार्णी होण्यात येणाऱ्या अडचणी, खरे दी िेंद्रार्रील आर्ि
र्ाढल्याने नाफेड िरुन उडीद, तूर खरे दी बंद िरण्यात आल्यामुळे खाजगी
व्यापाऱ्यांनी दर पाडणे , माचव महहन्यांतील अर्िाळी पार्सामुळे
मराठर्ाड्ासह अनेि हजल्यात झालेल्या नुिसानीचे पंचनामे र् नुिसान
भरपाई अद्याप हमळालेली नसणे, चारही बाजूने िोंडी होत असल्याने
िेतिऱ्यांनी आत्महत्येचा मागव अंर्लबहर्लेला असणे, िेतिऱ्यांना या
िठीण प्रसंगात आधार दे ण्यासाठी िजवमाफीचा उपाय असतांना सरिारिडू न
सातत्याने िजवमाफीस निार दे ण्यात येत असणे , महाराष्र िेजारील
आंध्रप्रदे ि या राज्याने ७ हजार ९०० िोटी रुपयांचे, तेलंगणा राज्याने १७
हजार िोटींचे, ताहमळनाडू राज्याने ५ हजार ७८० िोटी रुपयांचे तर उत्तर
प्रदे ि राज्याने ३६ हजार िोटी रुपयांचे िेतिऱ्यांिडील िजव माफ िरणे ,
याच पाश्र्वभूमीर्र राज्यातही िजवमाफीची सातत्याने होणारी मागणी, याच
मागणीिरीता सर्व हर्रोधी पक्षांच्यार्तीने हदनांि २९ माचव ते ४ एहप्रल, २०१७
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दहा

या िालार्धीत चांदा ते बांदा दरम्यान िाढण्यात आलेली संघषव यात्रा
सदरच्या संघषव यात्रेत िेतिऱ्यांनी सहभागी होऊन संपूणव िजवमाफीची
िेलेली मागणी, यािडे िासनाने झालेले अक्षम्य दुलवक्ष, आर्थ्िदृष्या
संिटात सापडलेल्या िेतिऱ्यांना हदलासा देण्यासाठी िासनाने िजवमाफी
िरण्याची आर्श्यिता, यार्र िासनाने तातडीने िरार्याची उपाययोजना
हर्चारात घेण्यात यार्ी."
: (गुरुिार, वदनाांक ६ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि) – [अनुक्रमाांक –
(क) ते (घ)] –
(क) सिशश्री.धनांजय मुांडे, िरद रणहपसे, सुहनल तटिरे , नारायण राणे , हे मंत टिले,
संजय दत्त, अमरवसह पंहडत, जयंत पाटील, अिोि ऊफव भाई जगताप, सहति
चव्हाण, िहपल पाटील, हिरण पार्सिर, जनादव न चांदरु िर, जयर्ंतरार्
जाधर्, रामहरी रुपनर्र, श्रीमती हर्द्या चव्हाण, श्रीमती हुसनबानू खहलफे,
श्री.खर्ाजा बेग, आर्थि. अनंत गाडगीळ, ॲड.हनरं जन डार्खरे ,
सर्वश्री.अमरना् राजुरिर, आनंद ठािूर, सुभाष झांबड, अब्दुल्लाखान दुराणी,
प्रा. जोगेंद्र िर्ाडे , सर्वश्री.हर्िम िाळे , चंद्रिांत रघुर्ंिी, नरें द्र पाटील, प्रिाि
गजहभये, अहनल तटिरे , आनंदरार् पाटील, रामरार् र्डिुते, जगन्ना् विदे ,
ॲड.राहुल नार्ेिर, ॲड.जयदे र् गायिर्ाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये िस्ताि – (म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा
िस्तािासोबत एकवत्रत चचा ) "िेंद्र िासनाच्या नोटाबंदीच्या हनणवयामुळे िेतीमालाच्या दरात मोठी
घसरण होणे , मागील र्षीच्या तुलनेत यार्षी उत्पाहदत मालाला बाजारपेठेत
भार् नसणे , यामुळे राज्यातील िेतिऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय
र्ाढ होणे , राज्यात मागील तीन र्षात ९ हजाराहून अहधि िेतिऱ्यांनी
आत्महत्या िरणे , सन २०१६ या एिाच र्षात सुमारे तीन हजाराहून अहधि
िेतिऱ्यांनी आत्महत्या िरणे , चालू र्षाच्या पहहल्या दोन महहन्यात िेर्ळ
मराठर्ाड्ात ११७ िेतिऱ्यांनी िजवबाजारी र् नाहपिीला िंटाळू न आत्महत्या
िरणे , सततच्या दुष्िाळ आहण नाहपिीमुळे िेतिऱ्यांच्या आत्महत्याचे प्रमाण
हदर्सेंहदर्स र्ाढतच असणे , दुष्िाळ हनर्ारणा्व िासनािडू न िोणत्याही ठोस
उपाययोजना होत नसणे , मागील र्षी डाळीचे भार् मोठ्या प्रमाणात
र्ाढल्यामुळे िासनाने डाळ र्गीय हपिांच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दे ण्याचे
धोरण सर्ीिारले, यार्षी तूरीचे हर्िमी उत्पादन होणे , िासनाच्या चुिीच्या
धोरणामुळे बाजारपेठेतील तूरीचे भार् मोठ्या प्रमाणार्र िोसळणे , िासनाने
आधारभूत विमतीने तूर खरे दी िरण्याचा हनणव य घेणे, मात्र तूर खरे दीबाबत
िोणतेही हनयोजन नसल्यामुळे तूर उत्पादि िेतिऱ्यांना मोठा त्रास सहन
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िरार्ा लागणे , राज्यात लाखो क्क्र्टल तूर खरे दी िेंद्रार्र खरे दीच्या प्रहतक्षेत
असणे , तूर उत्पादि िेतिरी आठ ते दहा हदर्स रांगेत तूर खरे दीच्या प्रहतक्षेत
असणे , तूर उत्पादि िेतिऱ्यांना पैसे हमळण्यासाठी १५ हदर्सांपेक्षा जासत
िालार्धीची र्ाट पाहण्याची र्ेळ येणे, िमवचारी आहण व्यापारी यांच्या
संगनमतामुळे िेतिऱ्यांना िमी भार्ाने स्ाहनि व्यापाऱ्यांना तूर हर्िी
िरण्याची र्ेळ येणे, िांदा, हरभरा, िापूस आहण सोयाबीन उत्पादि
िेतिरीसुध्दा मोठ्या प्रमाणार्र अडचणीत असणे , िासनाने िेती मालाचे भार्
स्स्र ठे र्ण्यासाठी िोणतीही ठोस उपाययोजना िेली नसल्यामुळे
िेतिऱ्यांमध्ये िासनहर्रोधी संतापाची भार्ना असणे , िेजारील िनाटि
सारखया राज्याने िेतीमालाला बोनस दे ण्याचे धोरण सर्ीिारणे , मात्र
महाराष्रासारखया िृहषप्रधान राज्यात िेतीमालाला बोनस दे ण्याचे िोणतेही
धोरण नसणे , आर्थ्ि संिटात सापडलेल्या िेतिऱ्यांना हदलासा दे ण्यासाठी
िजवमाफी िरण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणार्र होत असणे, उत्तर प्रदे िात
सत्तेर्र आल्यास िजवमाफी िरु अिी घोषणा िरण्यात येणे, मात्र याच धतीर्र
महाराष्रातील िेतिऱ्यांना िजवमाफी आहण हबनव्याजी िजव दे ण्यासाठी
िोणतीही उपाययोजना होत नसणे , आर्थ्िदृष्या ग्रासलेल्या राज्यातील
िेतिऱ्यांना हदलासा देण्यासाठी िासनाने िजवमाफी िरुन हबनव्याजी िजव
उपलब्ध िरुन दे ण्यासाठी िरार्याची तातडीची उपाययोजना हर्चारात घेण्यात
यार्ी."
(ख) सिशश्री शरद रणवपसे, धनंजय मुंडे, नारायण राणे , सुहनल तटिरे , संजय दत्त,
हे मंत टिले, अिोि ऊफव भाई जगताप, अमरवसह पंहडत, जनादवन चांदरू िर,
सतीि चव्हाण, आर्थि. अनंत गाडगीळ, सर्वश्री.हिरण पार्सिर, सुभाष
झांबड, जयर्ंतरार् जाधर्, श्रीमती हुसनबानू खहलफे, श्रीमती हर्द्या चव्हाण,
डॉ.सुधीर तांबे, ॲड.हनरं जन डार्खरे , सर्वश्री.चंद्रिांत रघुर्ंिी, आनंद ठािूर,
सतेज ऊफव बंटी पाटील, अब्दुल्लाखान दुराणी, आनंदरार् पाटील, खर्ाजा बेग
प्रा.जोगेंद्र िर्ाडे , सर्वश्री.हर्िम िाळे , रामहरी रुपनर्र, नरें द्र पाटील, अमरना्
राजूरिर, प्रिाि गजहभये, हहरवसग राठोड, अहनल तटिरे , मोहनरार् िदम,
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि "राज्यात झपायाने र्ाढत असलेले िहरीिरण, िहरीिरण र्ाढत
असताना त्यांना सोयीसुहर्धा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत महानगरपाहलिा,
नगरपहरषदा र् नगरपाहलिा यांच्यार्र पडत असलेला ताण, नहर्न िहरीिरण
होत असल्यामुळे त्याहठिाणी रसते, सांडपाणी, घनिचरा र् पाणीपुरर्ठा
िरणेबाबत स्ाहनि सर्राज्य संस्ा असम्व असणे , िहरीिरण र्ाढत असले
तरी महानगरपाहलिांना राज्य िासन पुरेसा हनधी दे त नसणे , त्यातच एलबीटी
रद्द िेल्यामुळे महानगरपाहलिा र् राज्य िासन आर्थ्ि अडचणीत असणे ,
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(ग)

यापूर्ी िेंद्रातील युपीए िासनाने िहरी हर्िासासाठी अनेि आणलेल्या योजना
राज्यिासनाने बंद िरणे , जर्ाहरलाल नेहरु नागरी पुनरोत््ान योजना बंद िरुन
समाटव हसटी योजना आणणे , परं तु त्यासाठी हनधींची भरीर् तरतूद नसणे, तसेच
अद्यापही समाटव हसटीबाबतचे प्रिल्प अहर्ाल तयार नसणे , नागरी क्षेत्रात पाणी
टं चाईची समसया हदर्सेंहदर्स उग्ररुप धारण िरीत असणे , मुंबईतील ४ लाख
झोपडपट्टीर्ाहसयांना झोपडपट्टी पुनर्थर्िास योजनेअंतगवत सर्त:च्या मालिीची
घरे दे ण्याची घोषणा िासनाने िरणे , परं तु अद्यापही याबाबत
झोपडपट्टीधारिांना घरे उपलब्ध िरुन न देणे, मुंबईतील एसआरए योजनेखाली
बांधलेल्या ३५ हजार सदहनिांना भोगर्टा प्रमाणपत्र न हमळणे, झोपडपट्टी
पुनर्वसन योजनेचा िेर्ळ र्ाढीर् चटई क्षेत्र हमळहर्ण्यासाठी हर्िासि या
योजनेचा र्ापर िरुन घेत असणे , ठाणे , हजल्यातील ७ महानगरपाहलिा
क्षेत्रामध्ये हनमाण झालेली भीषण पाणीटं चाई, नागपूर िहरातील हसव्हील
लाईनचा पहरसर र्गळता अन्य भागात असलेले खराब रसते र् पायाभूत
सुहर्धांचा अभार्, पुणे िहरात र्ाहतुिीची प्रचंड िोंडी, पािींगची समसया,
मे रो सुरू िरण्याची िेलेली घोषणा, िाही प्रमुख भागात जनतेच्या मागणीनुसार
रसता रुंदी रद्द न िरणे , जुन्या र्ाड्ांचा पुनर्थर्िासाचा प्रलंहबत असलेला प्रश्न,
राज्य िासनाने पुणे िहरातील मे रोलगत जाहहर िेलेल्या र्ाढीर् चटई क्षेत्राचे
होणारे दुरगामी दुष्पहरणाम, डं स्म्पग ग्राऊंड र् िचऱ्याची समसया, औरं गाबाद
िहरासाठी िरार्याची समान्तर जलर्ाहहनी योजना िायास्न्र्त न होणे, नारे गार्
िचरा डे पोचा प्रलंहबत प्रश्न, औरं गाबाद िहरातील अंतगवत रसत्यांची दुरर्स्ा
र् महापाहलिेत नव्याने समाहर्ष्ट िेलेल्या गार्ांचा हनधीअभार्ी हर्िास न
होणे , राज्यातील पयवटन क्षेत्रात साईन बोडव नसल्यामुळे पयवटिांना होणारा त्रास,
एिूणच राज्यातील नागरी क्षेत्रात सर्वच पायाभूत सुहर्धांचा अभार् असताना
राज्य िासनाचे त्यािडे होत असलेले दुलवक्ष, िहराच्या हर्िासासाठी भरीर्
हनधीची तरतूद िरण्यास होत असलेली हदरं गाई, त्यामुळे नागरीभागात
हर्िासाचा उडालेला बोजर्ारा, यासाठी िासनाने िरार्याची िायवर्ाही र्
उपाययोजना हर्चारात घेण्यात यार्ी."
सिशश्री.धनांजय मुांडे, िरद रणहपसे, सुहनल तटिरे , नारायण राणे , हे मंत टिले,
संजय दत्त, अमरवसह पंहडत, जयंत पाटील, अिोि ऊफव भाई जगताप, सहति
चव्हाण, िहपल पाटील, हिरण पार्सिर, ॲड. जनादव न चांदरू िर,
सर्वश्री.जयर्ंतरार् जाधर्, रामहरी रुपनर्र, श्रीमती हर्द्या चव्हाण, श्रीमती
हुसनबानू खहलफे, श्री.खर्ाजा बेग, आर्थि. अनंत गाडगीळ, ॲड.हनरं जन
डार्खरे , सर्वश्री.अमरना् राजुरिर, आनंद ठािूर, सुभाष झांबड,
अब्दुल्लाखान दुराणी, प्रा.जोगेंद्र िर्ाडे , सर्वश्री.हर्िम िाळे , चंद्रिांत रघुर्ंिी,
नरें द्र पाटील, प्रिाि गजहभये, आनंदरार् पाटील, वि.प.स. याांचा म.वि.प.
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वनयम २६० अन्िये िस्ताि "सर्वसामान्यांना मुंबईत म्हाडाच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध होण्यासाठी
म्हाडा र्साहतीच्या पुनर्थर्िासाच्या बदल्यात हर्िासिाने म्हाडाला
अहधमुल्याऐर्जी गृहसाठा द्यार्ा अिी दुरुसती िरण्यात आलेली असणे , परं तु
िासनाच्या नहर्न गृहहनमाण धोरणात हर्िासिािडू न गृहसाठ्याऐर्जी पैसे
घेण्याची तरतूद िरण्यात येणे, िासिीय जहमनीर्रील झोपड्ांना एस.आर.ए.
अंतगवत भाडे पट्टा उपलब्ध िरुन जागा मालिी तत्र्ार्र दे णे, संिमण हिहबरात
अनहधिृत घुसखोरी िेलेल्या घुसखोरांर्र िारर्ाई िरण्याऐर्जी त्यांना रे डी
रे िनर दरानुसार विर्ा पंतप्रधान आर्ास योजनेतून घरे उपलब्ध िरुन देण्याची
घोषणा िरण्यात येणे, एफ.एस.आय.ची खैरात र्ाटू न पायाभूत सुहर्धेर्रील
ताण र्ाढणे , हर्िासिािडू न हर्नामुल्य प्राप्त होणाऱ्या पाच हजार सदहनिा
अद्याप म्हाडाला प्राप्त झालेल्या नसणे , िासनाचे गृहहनमाण धोरण हबल्डरांच्या
सभेत हर्भागाला ्ांगपत्ता लागू न दे ता जाहीर िरण्यात येणे, स्ार्र मालमत्ता
िायद्याच्या अंमलबजार्णी िरीता होत असलेला हर्लंब, तसेच राज्यातील
हनर्ासी डॉक्टरांर्र सातत्याने हल्ले होणे , त्यात डॉक्टरांना गंभीर इजा पोहचणे ,
र्ाढत्या हल्यांमुळे डॉक्टरांमध्ये असुरहक्षततेचे र्ातार्रण पसरणे , सुरक्षेच्या
मागण्यांसाठी राज्यातील हनर्ासी डॉक्टरांनी रजा आंदोलनाच्या माध्यमातून संप
सुरू िरणे , संपामुळे राज्यातील रुग्णसेर्ा ठप्प होणे , उपचाराअभार्ी रुग्णांचे
अतोनात हाल होणे , गंभीर आजारी रुग्णांना प्राण गमर्ार्े लागणे , मा. उच्च
न्यायालयानेही संपाची गंभीर दखल घेऊन रुजू न होणाऱ्या डॉक्टरांना बडतफव
िरण्याचा इिारा दे णे, मा.न्यायालयाच्या िारर्ाईच्या इिाऱ्यानंतर "माडव " ने
संपापासून सर्त:ला र्ेगळे िरणे , न्यायालयाच्या आदे िानंतर, तसेच प्रिासनाने
नोटीस बजार्ूनही डॉक्टर रुजू न होणे , यामुळे राज्यातील रुग्णांच्या हजहर्ताला
धोिा हनमाण होणे , हनर्ासी डॉक्टरांच्या संपार्र तातडीने तोडगा िाढू न
िायमसर्रुपी, पहरणामिारि तोडगा िोधणे आर्श्यि असणे, तसेच म्है साळ
(हज.सांगली) ये्ेही डॉ.हखद्रापुरे यांच्या स्क्लहनिमध्ये अनेि गभवपात िेलेले
असणे , गभववलग हनदान िरुन स्त्री-भ्रूणाची हत्या िरणे , गभवपातासाठी
हमसोप्राससारखया गोळ्या र्ापरलेल्या असणे, ही औषधे मुंबईतून अर्ैधहरत्या
दलालािडू न खरे दी िेलेली असणे , या गभवपाताच्या रॅ िेटमध्ये अनेिजणांचा
सहभाग असल्याचे उघडिीस येणे, याप्रिरणी जलदगतीने तपास िरणे
आर्श्यि असणे , या सर्व गोष्टींचा हर्चार िरता राज्यातील डॉक्टरांना
संरक्षणाबरोबरच रुग्णांनाही रुग्णसेर्ा दे णे गरजेचे असणे, स्त्री-भ्रूण हत्या
रोखण्यासाठी िठोर हनणव य घेणे आर्श्यि असणे , आर्थ्िदृष्या ग्रासलेल्या
राज्यातील झोपडी धारिांना हदलासा दे ण्यासाठी िासनाने िरार्याची तातडीची
उपाययोजना हर्चारात घेण्यात यार्ी."
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(घ) डॉ.सुधीर ताांबे, सर्वश्री.धनंजय मुंडे, िरद रणहपसे, सुनील तटिरे , नारायण
राणे , हे मंत टिले, संजय दत्त, अमरवसह पंहडत, अिोि ऊफव भाई जगताप,
सतीि चव्हाण, आर्थि. अनंतरार् गाडगीळ, सर्वश्री.हिरण पार्सिर, सुभाष
झांबड, जयर्ंतरार् जाधर्, श्रीमती हुसनबानू खहलफे, श्रीमती हर्द्या चव्हाण,
श्री.जनादवन चांदरू िर, ॲड.हनरं जन डार्खरे , सर्वश्री.चंद्रिांत रघुर्ंिी, आनंद
ठािूर, सतेज ऊफव बंटी पाटील, अब्दुल्लाखान दुराणी, आनंदरार् पाटील,
खर्ाजा बेग, प्रा.जोगेंद्र िर्ाडे , सर्वश्री.हर्िम िाळे , रामहरी रुपनर्र, नरें द्र
पाटील, अमरना् राजूरिर, प्रिाि गजहभये, हहरवसग राठोड, अहनल तटिरे ,
मोहनरार् िदम, रामरार् र्डिुते, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये िस्ताि "राज्य िासनाने मोठा गाजार्ाजा िरुन मे ि ईन इंहडया र् मे ि इन
महाराष्राची घोषणा िेलेली असली तरीही सद्य:स्स्तीत राज्यात उद्योग क्षेत्रात
मोठ्या प्रमाणात आलेली मं दी, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाहिि, औरं गाबाद, जळगांर्,
नागपूर, िोल्हापूर, सोलापूर इत्यादी हजल्यासह सर्व औद्योहगि िहरातील बंद
पडलेले उद्योग, उद्योग हर्भागाच्या सामुहहि प्रोत्साहन योजनेंतगव त पूर्ी आर्थ्ि
फायदे घेतलेले असणे , परं तु आज त्या जागेर्र र्षानुर्षे बंद असलेले उद्योग,
या हजारो बंद उद्योगांिडे राष्रीयिृत र् सहिारी बाँिांचे िोयार्धी रुपयांचे
्िीत असलेले िजव, िजव दे णाऱ्या बाँिांना अिा बंद उद्योगांच्या प्लॉटर्र
िासनाच्या हनयमामुळे िारर्ाई िरणे िक्य नसल्यामुळे नर्ीन उद्योगासाठी
प्लॉट उपलब्ध िरता न येणे, त्यामुळे उद्योगधं द्यांची र्ाढ ्ांबणे , पहरणामी
अनेि उद्योग राज्याबाहे र स्लांतरीत होणे , नर्ीन उद्योग हनमाण न झाल्यामुळे
ओढर्लेली बेरोजगारी, सेस खाली २ हजार एि जमीन घेण्यात येणे, परं तु
त्यार्र उद्योग हनर्थमती िरण्यास िासनाची असलेली उदाहसनता, महाराष्र राज्य
औद्योहगि हर्िास महामं डळाने जमीन मं जूर िेल्यानंतर उद्योग घटिास दे िार
पत्र दे ण्यास अर्ाजर्ी िालार्धी लागणे , त्यामुळे िासिीय धोरणाबद्दल संभ्रम
र् हनरािेचे र्ातार्रण पसरणे, गुंतर्णूिदारांना एिाच हठिाणी संपिव साधून
सर्व मं जूऱ्या हमळर्ून दे ण्यासाठी मै त्री िक्ष स्ापन िरणे , सदर िक्षांिडू न
िोणतेही सिारात्मि िाम न होणे, फक्त आलेल्या तिारीचे हनरसन िरण्यात
येत असणे , त्यामुळे मै त्री िक्ष स्ापनेमागील हे तू हनष्फळ ठरणे , हर्हर्ध
परर्ानग्यासाठी उद्योजिांचा छळ होणे , अिा परर्ानग्या घेत असताना मोठ्या
प्रमाणात लाचखोरी होत असल्याचे उघड होणे , उद्योगासाठी र्ीजेच्या दरात
सर्लतीमध्ये र्ेगर्ेगळ्या हर्भागामध्ये दुजाभार् िरण्यात येणे, तसेच सातत्याने
र्ाढणारे हर्जेचे दर उद्योग क्षेत्रातील मं दीमुळे र् नोटाबंदीमुळे अनेि छोयामोठ्या उद्योगांर्र पहरणाम झाल्यामुळे त्यात िाम िरणाऱ्या िामगारांची
रोजंदारी िमी िेली जात असणे , विर्ा त्यांना िामांर्रुन िमी िेले जात
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असल्याने या िामगारांर्र बेरोजगारीमुळे आलेली उपासमारीची पाळी,
िामगार िायद्यातील त्रुटींमुळे िंत्राटी िामगारांचा प्रश्नही अनेि र्षे प्रलंहबत
असणे , िासनाच्या उद्योग क्षेत्राच्या उदाहसन धोरणामुळे राज्यात हबिट
पहरस्स्ती हनमाण झाली असून अनेि उद्योग राज्यांबाहे र जात असताना यािडे
राज्यिासन िरीत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, याबाबत िासनाने तातडीने
िरार्याची िायवर्ाही र् उपाययोजना हर्चारात घेण्यात यार्ी."

– अशासकीय कामकाज –
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
अकरा : अशासकीय ठराि :(शुक्रिार, वदनाांक २४ माचश , २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशश विण्यात आलेला िलांवबत अशासकीय ठराि) –
(१)

श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे
उत्तर)"राज्यातील सुहिहक्षत बेरोजगारांचे र्ाढते प्रमाण, नोिरी र्
रोजगाराअभार्ी त्यांच्यात हनमाण झालेले र्ैफल्य, िासनाने बंद िेलेला
सुहिहक्षत बेरोजगार भत्ता, रोजगाराच्या भाग भांडर्लासाठी
बाँिांसारखया आर्थ्ि संस्ािडू न येणाऱ्या अडचणी, या बाबी हर्चारात
घेता बेरोजगारांच्या समसया पहरणामिारिपणे सोडहर्ण्यासाठी र् गरीब
िुटुं बातील व्यस्क्तला रोजगार हमळहर्ण्याच्यादृष्टीने एि सक्षम र् सर्तंत्र
यंत्रणा स्ापन िरण्यात यार्ी र् सुहिहक्षत बेरोजगारांना पुन्हा भत्ता सुरू
िरार्ा, रोजगारासाठी भागभांडर्लाची सोय िरार्ी र् बंदी घालण्यात
आलेली नोिर भरती पुन्हा सुरू िरार्ी, अिी हिफारस ही
हर्धानपहरषद िासनास िरीत आहे ."
(बॅलेटद्वारा ठरविलेल्ह्या िाथम्यक्रमानुसार शुक्रिार, वदनाांक २४ माचश ,
२०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेले
अशासकीय ठराि ) (२) श्री. हे मांत टकले, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८४
"राज्यातील महहला र् बालहर्िास हर्भागामाफवत चालहर्ण्यात
येणाऱ्या िेिडो र्सतीगृहात हनर्ास िरुन अध्ययनाचे िाम िरीत
असलेल्या हजारो हर्द्यार्थ्यांना दजात्मि हिक्षण, सिस आहार र्
आरोग्य हर्षयि सुहर्धा हमळत नसल्यामुळे त्यांचा िाहररीि र् बौस्ध्दि
हर्िास खुंटत असल्याने या हर्द्यार्थ्यांना आर्श्यि त्या पहरपूणव सुहर्धा
हमळण्यासाठी िासनाने िालबध्द िायविम आखार्ा, अिी हिफारस ही
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हर्धानपहरषद िासनास िरीत आहे ."
(३) श्री. ख्िाजा बे ग, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८७
"पार्साळ्यातील पाण्याची अहनयहमतता, हनसगाचा लहरीपणा,
त्यामुळे हनमाण होणारी हभषण पाणीटं चाई पहरणामी हपण्याच्या
पाण्यासाठी सुध्दा होणारी भटिंती ही अहतिय गंभीर बाब झाली असून
त्यार्र जलतज्ञांच्या मागवदिवनातून र्ेगर्ेगळे उपाययोजना िरणे, उदा.
रे न र्ॉटर हार्ेसटींग, परं तु याबद्दलची अंमलबजार्णी होताना हदसत
नसणे, महाराष्रातील सर्व िासहिय इमारतींच्या छतार्र पडणाऱ्या
पार्साच्या पाण्याचे एित्रीिरण (रे न र्ॉटर हार्ेसटींग) िरुन त्याचे
इमारतीच्या आर्ारातील जहमनीत पाण्याच्या स्त्रोताजर्ळ पुनभवरण
िरण्यात यार्े, यामुळे जलस्त्रोत हरचाजव होईल. पहरणामी, हपण्याच्या
पाण्याचा प्रश्न मागी लागेल. यासाठी िठोर हनदे ि द्यार्ेत, तसेच
खाजगी नर्ीन इमारत बांधिाम िरीत असताना बांधिाम परर्ाना
दे ण्यासाठी इतर बाबी तपासण्यात येतात त्याचप्रमाणे (ग्रामपंचायत ते
महानगरपाहलिा) त्या इमारतीर्रील छताचे पाणी त्या आर्ारातील
जलस्त्रोतात सोडण्याचे हनयोजनाबाबत िेलेली तरतूद तपासूनच
बांधिाम परर्ाना द्यार्ा, अिी हिफारस ही हर्धानपहरषद िासनास
िरीत आहे ."
(४) श्री. अशोक ऊफश भाई जगताप, वि.प.स याांचा ठराि क्रमाांक १६
"राज्यात उद्योग जगतात मोठ्या प्रमाणार्र स्ाहनि
भूमीपूत्रांना रोजगार उपलब्ध न होणे, उद्योगांमध्ये भूमीपूत्राची संखया
नगण्य असल्याने राज्यात बेरोजगाराची संखया प्रचंड प्रमाणात र्ाढणे,
राज्यातील सेर्ायोजन िायालयामध्ये लाखो तरुणांनी नोिरीसाठी
िेलेली नोंद, उद्योगांमध्ये भूमीपूत्रांना नोिऱ्या दे ण्यास िासन अपयिी
ठरल्याने राज्यातील सुहिहक्षत तरुणांमध्ये पसरलेले नैराश्य, राज्यातील
बेरोजगार भूमीपूत्रांच्या हक्िांचे रक्षण िरण्यासाठी यापुढे राज्यातील
िासिीय,
हनमिासिीय
तसेच
खाजगी
आस्ापनांर्रील
िायालयांमध्ये नोिरी देताना भूमीपूत्रांना प्राधान्याने नोिरीत घेण्यासाठी
िासनाने धोरणात्मि हनणव य घ्यार्ा, अिी हिफारस ही हर्धानपहरषद
िासनास िरीत आहे ."

राष्ट्रगीत.
विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : ६ एविल, २०१७.

उत्तमससग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.
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