महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

मं गळिार, वदनांक ७ माचच , २०१७
(दुपारी १२.०० िाजता)
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निवनिावचत सदसयांचा पवरचय.
प्रश्नोत्तरे .
म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – असल्यास.
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१)

(२)

श्री. शरद रणवपसे, संजय दत्त, अशोक ऊर्च भाई जगताप, रामहरी
रुपनिर, आर्कक. अनंत गाडगीळ, सिचश्री. आनंदराि पाटील, अमरनाथ
राजूरकर, चं द्रकांत रघुिंशी, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"पुणे शहर ि वजल्याचा िेगाने होणारा विकास विचारात घे ता पुणे
वजल्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची असलेली वनतांत
आिश्यकता, यासाठी गेल्या सुमारे दहा िषापूिीपासून राज्य
शासनाकडू न सुरु असलेली कायच िाही, पुणे वजल्यात उद्योग व्यापारव्यिसायाची मोठ्या प्रमाणात असलेली उलाढाल, निनिीन
आंतरराष्ट्रीय कंपन्या पुणे वजल्यात प्रचं ड प्रमाणात करीत असलेली
गुंतिणूक, मात्र विसतार विकासात आंतरराष्ट्रीय गुंतिणूकीसाठी
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाअभािी वनमाण झालेली मोठी अडचण,
विकासािर होत असलेला मोठया प्रमाणातील विपरीत पवरणाम, पुणे
वजल्हयात जासतीत जासत आंतरराष्ट्रीय गुंतिणूक व्हािी, वजल्हयातील ि
जिळपासच्या भागातील विकास साधता यािा, यासाठी आंतरराष्ट्रीय
विमानतळ तातडीने उभारण्याची गरज, यासाठी राज्य शासनाने पुणे
वजल्यातील पुरंदर ये थे माहे सप्टें बर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान
अठराशे हे क्टर जागा उपलब्ध करण्याचा घे तलेला वनणचय, मात्र पुढील
कायच िाहीस होत असलेला विलंब, याप्रकरणी शासनाने तातडीने
कायच िाही करण्याची आिश्यकता ि शासनाची प्रवतवक्रया."
अॅड. वनरं जन डािखरे , सिचश्री. नरें द्र पाटील, वकरण पािसकर, हे मंत
टकले, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"ठाणे मनपा सेिेअत
ं गचत महानगरपावलकेस जिळपास एक हजार
बसेसची आिश्यकता असणे, तथावप सद्यस्सथतीत ४७० बसेस असून
केिळ १३० बसेसच सुस्सथतीत असून उिचवरत बसेस दुरुसतीअभािी बं द
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(३)

असल्याचे वदनांक २३ वडसेंबर, २०१६ रोजी वनदशच नास ये णे, बं द
पडलेल्या बसेससाठी लागणाऱ्या साधन सामुग्री खरे दी प्रवक्रये त होणारे
आर्कथक घोटाळे , अिाजिी खचच ि जिाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी
पुनर्कनमाण योजना (JNNURM) अंतगचत प्राप्त झालेल्या बसेस जुन्या
मॉडे लचे असल्याचे वनदशच नास ये णे, तसेच सदर बसेसमध्ये िापरलेले
टायसच ि बॅटऱ्या या एक ते दोन िषे जुन्या असून त्यािर सन २०१५ हे
िषच नमूद करण्यात आल्याचे पवरिहन सवमती सदसयांनी केलेल्या
तपासअंती वदनांक १५ र्ेब्रुिारी, २०१७ रोजी वनदशच नास ये णे, निी
मुंबई महानगरपावलकेसाठी पवरिहन सेिेचा ठे का घे णाऱ्या ठे केदाराने
वमडी बसेसकवरता रुपये ३७/- प्रवत वकमी तर सटँडडच बसेसचा दर रुपये
४७/- प्रवत वकमी आहे परं त ु ठाणे मनपातील पवरिहन सेिेच्या
ठे केदाराने वमडी बसेसकवरता रुपये ५२/- ि सटँडडच बसकवरता ६६/प्रवत वकमी असा दर वदल्याचे आढळून ये णे, त्यामुळे ठाणे मनपा प्रवत
वदन रुपये ५.४७ लाख सदर ठे केदारास अवधक द्यािे लागून सदर
कामाचा ठे का १० िषाचा असल्याने १० िषात रुपये २०० कोटी
अवधक सदर ठे केदारास द्यािे लागणार असल्याने तरी सकृ तदशच नी
याप्रकरणी गैरव्यिहार झाल्याचे माहे र्ेब्रुिारी, २०१७ मध्ये वनदशच नास
ये णे, यावशिाय पवरिहन सेिेतील कमचचाऱ्यांची थवकत दे णी दे खील
प्रलंवबत असणे, त्यामुळे
यासंदभात लाचलुचपत प्रवतबं धक
विभागामार्चत चौकशी करण्याबाबत महाराष्ट्र लेबर एकता
युवनयनकडू न तसेच ठाणे ये थील सामावजक कायच कते ि प्रिासी
संघटनांकडू न गेल्या अनेक िषापासून ते आजतागायत िारं िार मागणी
करण्यात ये णे, तथावप त्याकडे शासनाकडू न जावणिपूिचक करण्यात
ये णारे दुलचक्ष, पवरणामी ठाणेिासीय ि सिचसामान्य प्रिासी जनतेमध्ये
वनमाण झालेले असंतोषाचे िातािरण, सबब, याप्रकरणी शासनाने
चौकशी करुन संबंवधत दोषींिर कारिाई करण्याची आिश्यकता, ि
त्याबाबत शासनाने कराियाची कायच िाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , सिचश्री. हे मंत टकले, सुवनल तटकरे , विक्रम
काळे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :"वदनांक ७ जानेिारी, २०१७ रोजी वज.सांगली .ता. पलूस
माळिाडी ये थील अल्पियीन मुलीिर सामूवहक अत्याचार करुन खून
केल्याची घडलेली घटना, तसेच वदनांक २९ जानेिारी, २०१७ रोजी
हहजिडीच्या इन्र्ोवसस आयटी कंपनीत सॉफ्टिेअर अवभयं ता म्हणून
काम करणाऱ्या रवसला राजू ओपी (िय २५, रा.हहजिडी) या तरुणीचा
कंपनीमध्ये च गळा आिळून खून झाल्याची घटना, तर पुणे शहरात
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हडपसर ये थील वशिपाकच ये थे वदनांक १८ जानेिारी, २०१७ रोजी रात्री
घरगुती समसया पत्नीने र्ेसबुकािर टाकल्यामुळे संतप्त पतीने पत्नीची
हत्या केल्याची घटना, वदनांक २३ वडसेंबर, २०१६ मध्ये अंतरा दास या
संगणक अवभयं ता तरुणीचा हल्लेखोराने भोसकू न खून झाल्याची घटना,
राज्यभरात कोपडी (वज.अहमदनगर) प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले
असतांनाच, उपरोक्त घटना घडत गेल्यामुळे सिचत्र संतापाचे पसरलेले
िातािरण, राज्यात उपरोक्त घटनेचे उमटलेले तीव्र पडसाद लक्षात
घे ऊन सत्री आधार केंद्र संसथे च्या अध्यक्षा, यांनी वदनांक २७ वडसेंबर,
२०१६, वदनांक ८ जानेिारी, २०१७ ि वदनांक १६ जानेिारी, २०१७
रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांना पत्रव्यिहार करुन उपरोक्त खून,
बलात्कार प्रकरणातील आरोपींिर पोसको कायद्याअंतगचत कडक कारिाई
करण्याची तसेच सदर घटनेची चौकशी संिेदनशील पध्दतीने
होण्यासाठी िवरष्ट्ठ मवहला पोलीस अवधका-यांची नेमणूक करण्याची
केलेली मागणी, पुणे शहरात हहजिडी, खराडी, हा पवरसर तसेच
तळिडे हा पुण्यातील ग्रामीण भागात मावहती–तंत्रज्ञान क्षे त्रातील
कंपन्यांची संख्या मोठी असल्याने नोकरीवनवमत्त परप्रांतीय मवहला, मुली
मोठया संख्ये ने पुण्यातील िेगिेगळया भागामध्ये सथावयक होणे, सदरहू
कंपन्यामध्ये रात्री उवशरापयच त काम करणा-या मवहलांिर होणारे
अत्याचार, खून यांचे प्रमाणात झालेली िाढ, त्यामुळे आय.टी. क्षे त्रात
काम करणाऱ्या मवहलांच्या सुरवक्षतेचा प्रश्न ऐरणीिर असणे,
यासंदभात दे खील सत्री आधार केंद्र संसथे च्या अध्यक्षा यांनी वदनांक ३०
जानेिारी, २०१७ रोजी पुणे पोलीस आयुक्त, पुणे, यांच्याकडे
पत्रव्यिहार करुनही अद्यापी कोणतीच ठोस कायच िाही न होणे, उपरोक्त
सिचच घटनांची सखोल चौकशी करुन आरोपीिर कडक कारिाई
करण्याची वनतांत आिश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य
दुलचक्ष, याबाबत शासनाने कराियाची कायच िाही ि शासनाची
प्रवतवक्रया."
प्रा. अवनल सोले, श्री. नागो
गाणार, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील
:"नागपूर ये थील सुपर सपेशावलटी हॉस्सपटलची वनमाण झालेली
दयनीय अिसथा, सदर हॉस्सपटल करीता सुरक्षा चौकी असून ती बं द
स्सथतीत असून त्याचे वखडक्या ि दरिाजे तुटलेले असणे, त्यातच
हॉस्सपटल आिारात ि समोर मोठया प्रमाणात कचऱ्यांचे वढगारे वदसून
ये णे, रूगणांकरीता िापरलेली कालबाहय वसरींज ि औषधे ही त्यांची
योगय प्रकारे विल्हे िाट न लािता वनष्ट्काळजीपणे हॉस्सपटल ि त्या
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पाच

सहा

सात

पवरसरात टाकण्यात ये णे, सुरक्षे च्या दृष्ट्टीने िापरण्यात ये णारी
अस्गनशामक उपकरणे कालबाहय स्सथतीत असणे, रूगणालयाच्या
आजूबाजूचा पवरसर झुडपी कचऱ्याने व्याप्त असणे, त्यामुळे
रूगणालयात असिच्छता वनमाण झाल्याने त्याचा पवरणाम रूगणांिर
होणे, त्यामुळे सदर पवरसर कचरामुक्त ि सिच्छ ठे िण्याची असलेली
आिश्यकता, शासनाचे याकडे होत असलेले अक्षम्य दुलचक्ष, शासनाने
याबाबत त्िरीत कराियाची कारिाई ि उपाययोजना."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यं तर -

: शासकीय विधे यक विधानसभे ने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे.
"सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनुदावनत
खाजगी व्यािसावयक शै क्षवणक संसथा (प्रिेश ि शुल्क यांचे
विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१६"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.
,
वि.प.स. यांचा प्रसताि :"सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमांक ५४ – महाराष्ट्र
विनाअनुदावनत खाजगी व्यािसावयक शै क्षवणक संसथा (प्रिे श ि
शुल्क यांचे विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१६ खालील
सदसयांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्यांच्या आत
सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे."
(१) उच्च ि तंत्र वशक्षण
(२) श्री. धनंजय मुंडे, विरोधी पक्ष
मंत्री.
नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.नारायण राणे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड.वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्च भाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊर्च भाई वगरकर,
वि.प.स.
वि.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------: श्री.सुवजतहसह ठाकूर, डॉ.नीलम गोऱ्हे , डॉ.अपूिच वहरे , श्री.तानाजी सािंत,
प्रा.अवनल सोले,
गोवपवकसन बाजोवरया, प्रविण दरे कर, ॲड.अवनल परब,
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आठ

रहिद्र र्ाटक, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि "राज्यात जनसहभागातून ि विविध कायच कारी संसथांच्या
सहकायाने जलयुक्त वशिार योजना यशसिी होणे, सदर योजना
तळागाळातील शे तकऱ्यांपयं त पोहचविण्यासाठी अवधक वनधी उपलब्ध
करण्याची आिश्यकता, जलसंपदा विभागाकडू न मोठ्या प्रमाणािर
जुन्या प्रसतािांना प्रशासकीय मान्यता दे ऊन कामांना गती दे ण्याचा होत
असलेला प्रयत्न, मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची कामे हाती घेणे, निीन
प्रसतािांना मोठ्या प्रमाणािर वनधी उपलब्ध होण्याची आिश्यकता, राज्य
सरकारने वलर् (LIIF) इवरगेशनच्या माध्यमातून नाबाडच कडू न रक्कम
रुपये १२,७७३ कोटी रुपयांचे कजच घेणे, जलसंपदा विभागामार्चत
मोठ्या प्रमाणािर सुरू असलेले प्रकल्प ि अपुऱ्या स्सथतीत असलेले
प्रकल्प लिकरात लिकर पूणच करण्याची आिश्यकता, कवनष्ट्ठ
अवभयं त्यांची मोठ्या प्रमाणािर भरती करणे ि वरक्त पदे तात्काळ
भरण्याची आिश्यकता, शेतकऱ्यांच्या कृ षीपंपांच्या जोडणीचे प्रसताि
जलद गतीने कायास्न्ित केल्याने मागील ५ िषांपासूनची कृ षीपंपांची
प्रवतक्षा यादी १ ते २ ि िर ये णे, प्रवतक्षा यादीमधील शे तकऱ्यांना
तातडीने िीजपुरिठा करण्याची आिश्यकता, जलयुक्त वशिार ि हसचन
योजना मोठ्या प्रमाणािर अंमलात आणल्याने रब्बी वपकात झालेली
िाढ, कृ षी मालािर प्रवक्रया उद्योग उभे करण्याची कायच िाही अवधक
िेगाने करण्याची आिश्यकता, वपक विमा योजनेत राज्यातील
शे तकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात घे तलेला सहभाग, शेतकऱ्यांच्या
उत्पन्निाढीस चालना वमळािी, त्यांना मुबलक पाणी वमळािे ि अविरत
िीजपुरिठा व्हािा या दृष्ट्टीने शासनाने केलेल्या विविध योजनांमळ
ु े
राज्यातील शे तकरी आर्कथकदृष्ट्या सक्षम होत असल्याचे वनदशच नास
ये णे, राज्य सुजलाम्-सुर्लाम् होण्याच्या दृष्ट्टीने शे तकरी हा केंद्रहबदू
मानून त्याला सिबळािर उभे करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने अिलंवबलेले
धोरण अवधक प्रभािी करण्याची आिश्यकता ि शासनाने त्याबाबतीत
कराियाची उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या शे िटी) (१) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
"राज्यातील पयच टन सथळांच्या विकासाबाबत" या विषयािरील
डॉ.अपूिच वहरे , वि.प.स. यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक २३६७९ ला
वदनांक १३ वडसेंबर २०१६ रोजी वदलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱ्या बाबींिर
चचा उपस्सथत करतील.
(२)

श्री. आनंद ठाकूर, वि.प.स.
"पतंगशाह कुटीर रुगणालय (ता.जव्हार, वज.पालघर) २००
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खाटांचे करण्याबाबत" या विषयािरील श्री.आनंद ठाकूर, वि.प.स.
यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक २५३१६ ला वदनांक ६ वडसेंबर, २०१६
रोजी वदलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱ्या बाबींिर चचा उपस्सथत करतील.

विधान भिन,
मुंबई,
वदनांक : ६ माचच, २०१७.

उत्तमहसग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.
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