महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

बुधिार, वदनाांक ८ माचच , २०१७
(दुपारी १२.०० िाजता)
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निवनिावचत सदसयाांचा पवरचय.
प्रश्नोत्तरे .
म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – असल्यास.
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (मांगळिार, वदनाांक ७ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (१) ते (४)) (१) सर्वश्री. र्रद रणवपसे, संजय दत्त, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, रामहरी
रुपनवर, आर्कक. अनंत गाडगीळ, सवफश्री. आनंदराव पाटील, अमरनाथ
राजूरकर, चंद्रकांत रघुवंशी, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजननक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"पुणे शहर व नजल्ह्याचा वेगाने होणारा नवकास नवचारात घेता पुणे नजल्ह्यात
आंतरराष्ट्रीय नवमानतळ उभारण्याची असलेली ननतांत आवश्यकता, यासाठी
गेल्ह्या सुमारे दहा वर्षापूवीपासून राज्य शासनाकडू न सुरु असलेली कायफवाही,
पुणे नजल्ह्यात उद्योग व्यापार-व्यवसायाची मोठ्या प्रमाणात असलेली उलाढाल,
नवनवीन आंतरराष्ट्रीय कंपन्या पुणे नजल्ह्यात प्रचंड प्रमाणात करीत असलेली
गुंतवणूक, मात्र नवस्तार नवकासात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीसाठी आंतरराष्ट्रीय
नवमानतळाअभावी ननमाण झालेली मोठी अडचण, नवकासावर होत असलेला
मोठया प्रमाणातील नवपरीत पनरणाम, पुणे नजल्ह्हयात जास्तीत जास्त
आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक व्हावी, नजल्ह्हयातील व जवळपासच्या भागातील नवकास
साधता यावा, यासाठी आंतरराष्ट्रीय नवमानतळ तातडीने उभारण्याची गरज,
यासाठी राज्य शासनाने पुणे नजल्ह्यातील पुरंदर येथे माहे सप्टें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान अठराशे हे क्टर जागा उपलब्ध करण्याचा घेतलेला ननणफय, मात्र
पुढील कायफवाहीस होत असलेला नवलंब, याप्रकरणी शासनाने तातडीने
कायफवाही करण्याची आवश्यकता व शासनाची प्रनतनिया."
(२) अॅड. वनरां जन डािखरे , सवफश्री. नरें द्र पाटील, नकरण पावसकर, हे मंत टकले,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजननक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे
लक्ष वेधतील :"ठाणे मनपा सेवेअंतगफत महानगरपानलकेस जवळपास एक हजार
बसेसची आवश्यकता असणे, तथानप सद्यस्स्थतीत ४७० बसेस असून केवळ
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१३० बसेसच सुस्स्थतीत असून उवफनरत बसेस दुरुस्तीअभावी बंद असल्ह्याचे
नदनांक २३ नडसेंबर, २०१६ रोजी ननदशफनास येणे, बंद पडलेल्ह्या बसेससाठी
लागणाऱ्या साधन सामुग्री खरे दी प्रनियेत होणारे आर्कथक घोटाळे , अवाजवी
खचफ व जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्कनमाण योजना (JNNURM)
अंतगफत प्राप्त झालेल्ह्या बसेस जुन्या मॉडे लचे असल्ह्याचे ननदशफनास येणे, तसेच
सदर बसेसमध्ये वापरलेले टायसफ व बॅटऱ्या या एक ते दोन वर्षे जुन्या असून
त्यावर सन २०१५ हे वर्षफ नमूद करण्यात आल्ह्याचे पनरवहन सनमती सदस्यांनी
केलेल्ह्या तपासअंती नदनांक १५ र्ेब्रुवारी, २०१७ रोजी ननदशफनास येणे, नवी
मुंबई महानगरपानलकेसाठी पनरवहन सेवेचा ठे का घेणाऱ्या ठे केदाराने नमडी
बसेसकनरता रुपये ३७/- प्रनत नकमी तर स्टँ डडफ बसेसचा दर रुपये ४७/- प्रनत
नकमी आहे परं तु ठाणे मनपातील पनरवहन सेवेच्या ठे केदाराने नमडी बसेसकनरता
रुपये ५२/- व स्टँ डडफ बसकनरता ६६/- प्रनत नकमी असा दर नदल्ह्याचे आढळू न
येणे, त्यामुळे ठाणे मनपा प्रनत नदन रुपये ५.४७ लाख सदर ठे केदारास अनधक
द्यावे लागून सदर कामाचा ठे का १० वर्षाचा असल्ह्याने १० वर्षात रुपये २००
कोटी अनधक सदर ठे केदारास द्यावे लागणार असल्ह्याने तरी सकृतदशफनी
याप्रकरणी गैरव्यवहार झाल्ह्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये ननदशफनास येणे,
यानशवाय पनरवहन सेवेतील कमफ चाऱ्यांची थनकत दे णी दे खील प्रलंनबत असणे,
त्यामुळे यासंदभात लाचलुचपत प्रनतबंधक नवभागामार्फत चौकशी करण्याबाबत
महाराष्ट्र लेबर एकता युननयनकडू न तसेच ठाणे येथील सामानजक कायफकते व
प्रवासी संघटनांकडू न गेल्ह्या अनेक वर्षापासून ते आजतागायत वारं वार मागणी
करण्यात येणे, तथानप त्याकडे शासनाकडू न जानणवपूवफक करण्यात येणारे
दुलफक्ष, पनरणामी ठाणे वासीय व सवफसामान्य प्रवासी जनतेमध्ये ननमाण झालेले
असंतोर्षाचे वातावरण, सबब, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन संबंनधत
दोर्षींवर कारवाई करण्याची आवश्यकता, व त्याबाबत शासनाने करावयाची
कायफवाही व शासनाची प्रनतनिया."
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , सवफश्री. हे मंत टकले, सुननल तटकरे , नविम काळे ,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजननक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे
लक्ष वेधतील :"नदनांक ७ जानेवारी, २०१७ रोजी नज.सांगली .ता. पलूस माळवाडी
येथील अल्ह्पवयीन मुलीवर सामूनहक अत्याचार करुन खून केल्ह्याची घडलेली
घटना, तसेच नदनांक २९ जानेवारी, २०१७ रोजी हहजवडीच्या इन्र्ोनसस आयटी
कंपनीत सॉफ्टवेअर अनभयंता म्हणून काम करणाऱ्या रनसला राजू ओपी (वय
२५, रा.हहजवडी) या तरुणीचा कंपनीमध्येच गळा आवळू न खून झाल्ह्याची
घटना, तर पुणे शहरात हडपसर येथील नशवपाकफ येथे नदनांक १८ जानेवारी,
२०१७ रोजी रात्री घरगुती समस्या पत्नीने र्ेसबुकावर टाकल्ह्यामुळे संतप्त पतीने
पत्नीची हत्या केल्ह्याची घटना, नदनांक २३ नडसेंबर, २०१६ मध्ये अंतरा दास या

2

(४)

संगणक अनभयंता तरुणीचा हल्ह्लेखोराने भोसकून खून झाल्ह्याची घटना,
राज्यभरात कोपडी (नज.अहमदनगर) प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले
असतांनाच, उपरोक्त घटना घडत गेल्ह्यामुळे सवफत्र संतापाचे पसरलेले
वातावरण, राज्यात उपरोक्त घटनेचे उमटलेले तीव्र पडसाद लक्षात घेऊन स्त्री
आधार केंद्र संस्थेच्या अध्यक्षा, यांनी नदनांक २७ नडसेंबर, २०१६, नदनांक ८
जानेवारी, २०१७ व नदनांक १६ जानेवारी, २०१७ रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांना
पत्रव्यवहार करुन उपरोक्त खून, बलात्कार प्रकरणातील आरोपींवर पोस्को
कायद्याअंतगफत कडक कारवाई करण्याची तसेच सदर घटनेची चौकशी
संवेदनशील पध्दतीने होण्यासाठी वनरष्ट्ठ मनहला पोलीस अनधका-यांची नेमणूक
करण्याची केलेली मागणी, पुणे शहरात हहजवडी, खराडी, हा पनरसर तसेच
तळवडे हा पुण्यातील ग्रामीण भागात मानहती–तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची
संख्या मोठी असल्ह्याने नोकरीनननमत्त परप्रांतीय मनहला, मुली मोठया संख्येने
पुण्यातील वेगवेगळया भागामध्ये स्थानयक होणे, सदरहू कंपन्यामध्ये रात्री
उनशरापयफत काम करणा-या मनहलांवर होणारे अत्याचार, खून यांचे प्रमाणात
झालेली वाढ, त्यामुळे आय.टी. क्षेत्रात काम करणाऱ्या मनहलांच्या सुरनक्षतेचा
प्रश्न ऐरणीवर असणे, यासंदभात दे खील स्त्री आधार केंद्र संस्थेच्या अध्यक्षा यांनी
नदनांक ३० जानेवारी, २०१७ रोजी पुणे पोलीस आयुक्त, पुणे, यांच्याकडे
पत्रव्यवहार करुनही अद्यापी कोणतीच ठोस कायफवाही न होणे , उपरोक्त सवफच
घटनांची सखोल चौकशी करुन आरोपीवर कडक कारवाई करण्याची ननतांत
आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलफक्ष, याबाबत शासनाने
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रनतनिया."
प्रा. अवनल सोले, श्री. नागोराव गाणार, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
सावफजननक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"नागपूर येथील सुपर स्पेशानलटी हॉस्स्पटलची ननमाण झालेली दयनीय
अवस्था, सदर हॉस्स्पटल करीता सुरक्षा चौकी असून ती बंद स्स्थतीत असून
त्याचे नखडक्या व दरवाजे तुटलेले असणे, त्यातच हॉस्स्पटल आवारात व समोर
मोठया प्रमाणात कचऱ्यांचे नढगारे नदसून येणे, रूगणांकरीता वापरलेली
कालबाहय नसरींज व और्षधे ही त्यांची योगय प्रकारे नवल्ह्हे वाट न लावता
ननष्ट्काळजीपणे हॉस्स्पटल व त्या पनरसरात टाकण्यात येणे, सुरक्षेच्या दृष्ट्टीने
वापरण्यात येणारी अस्गनशामक उपकरणे कालबाहय स्स्थतीत असणे,
रूगणालयाच्या आजूबाजूचा पनरसर झुडपी कचऱ्याने व्याप्त असणे, त्यामुळे
रूगणालयात अस्वच्छता ननमाण झाल्ह्याने त्याचा पनरणाम रूगणांवर होणे, त्यामुळे
सदर पनरसर कचरामुक्त व स्वच्छ ठे वण्याची असलेली आवश्यकता, शासनाचे
याकडे होत असलेले अक्षम्य दुलफक्ष, शासनाने याबाबत त्वरीत करावयाची
कारवाई व उपाययोजना."
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सिचश्री. सांजय दत्त, शरद रणनपसे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजननक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यात नदनांक २१ र्ेब्रुवारी, २०१७ रोजी १० महानगरपानलका, ११
नजल्ह्हा पनरर्षद आनण ११८ पंचायत सनमत्यांच्या झालेल्ह्या ननवडणूकीत
इलेक्रॉननक मशीन (EVM मशीन) मध्ये झालेला घोळ, मतदार यादीतून नावे
गायब झाल्ह्याचे प्रकार उजेडात येणे, नानशक, कोल्ह्हापूर, सोलापूर मध्ये
इलेक्रॉननक मतदान यंत्रांत (EVM मशीन) ननमाण झालेल्ह्या गोंधळामुळे
अनेकांना मतदानापासून वंनचत रहावे लागल्ह्याची बाब उजेडात येणे,
इलेक्रॉननक मतदान यंत्रांत (EVM मशीन) मोठया प्रमाणात घोळ झाल्ह्याचे सवफ
राजनकय पक्षाने आक्षेप घेऊन सोलापूर, कोल्ह्हापूर मध्ये नागनरकांनी
नजल्ह्हानधकारी कायालयावर मोचा नेऊन शासनाच्या नवरोधात घोर्षणा दे ण्यात
येणे, मुंबईच्या नवनवध भागातून मतदार यादीतून ११ लाख मतदारांची नावे गायब
झाल्ह्याने सुमारे ११ टक्के मतदारांना आपल्ह्या मतदानाच्या हक्कापासून वंनचत
रहावे लागणे, यादयांमध्ये नाव न सापडणे, नाव शोधण्यातील अडचणी आनण
नाव गायब असणे, इलेक्रॉननक मतदान यंत्रांत (EVM मशीन) मोठया प्रमाणात
घोळ झाल्ह्याने शासनाबाबत सवफसामान्य जनमानसांत तीव्र असंतोर्ष व नचडीची
भावना ननमाण होणे, राज्यशासनाने याबाबत तातडीने करावयाची कायफवाही व
याबाबत शासनाची प्रनतनिया.”
श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजननक महत्वाच्या
बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"सन २०१४-१५ IMSR मे डीकल कॉलेज मायणी, नज.सातारा येथे ९५
नवद्यार्थ्यांनी प्रथम वर्षफ एम.बी.बी.एस. या वैद्यकीय नशक्षणासाठी प्रवेश घेणे, या
मे डीकलमध्ये प्रवेश घेते वेळेस राज्यातील वैद्यकीय नशक्षण संचलनालय
(नड.एम.ई.आर.) व आरोगय नवज्ञान नवद्यापीठ, नानशक एम.सी.आय., नदल्ह्ली या
मे डीकल कॉलेजला मान्यता असणे, मे डीकल कॉलेजने प्रवेश दे ते वेळी या
नवद्यार्थ्यांची एम.एच.सी.ई.टी. पनरक्षा न घेता, ए.एस.एस.ओ.-सी.ई.टी. मधुन
प्रवेश नदलेला असणे, त्यामुळे नवद्यापीठ व एम.सी.आय यांनी या ९५ नवद्यार्थ्यांचे
प्रवेश अननयनमत ठरवून तसे पत्र सदर महानवद्यालयास जानेवारी २०१५ मध्ये
पाठनवणे , पत्र नमळू नसुध्दा या महानवद्यालयाने या नवद्यार्थ्यांना अंधारात ठे वून
शैक्षनणक वर्षफ सुरु ठे वणे , या ननणफयानवरुध्द मा.उच्च न्यायालय व तद्नंतर
मा.सवोच्च न्यायालयात यानचका दाखल करणे , मा.सवोच्च न्यायालयाच्या
आदे शानुसार या नवद्यार्थ्यांनी सप्टें बर, २०१५ मध्ये नवद्यापीठाची पूरवणी पनरक्षा
दे णे, परं तू नदनांक १० माचफ, २०१६ रोजी मा. सवोच्च न्यायालयाने यानचका
र्ेटाळल्ह्यामुळे या नवद्यार्थ्यांचे भनवतव्य पुन्हा अधं:कारमय होणे , या नवद्यार्थ्यांनी
प्रवेश ननयंत्रण सनमती, मुंबई यांना भेटून त्यांचे भनवतव्य वाचनवण्याची नवनंती
केली असता प्रानधकरणाने त्या नवद्यार्थ्यांचा प्रवेश ननयनमत करण्याचा ननणफ य
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(७)

(८)

घेऊन महानवद्यालयास प्रती नवद्यार्थ्यांमागे २० लाख रु.दं ड आकारुन सदरहू
रक्कम ३ मनहन्यात भरण्याचे प्रनतज्ञापत्र महानवद्यालयाने प्रानधकरणास सादर
करणे, महानवद्यालयाने उवफरीत दं ड भरण्यास टाळाटाळ केल्ह्यामुळे या
नवद्यार्थ्यांनी महानवद्यालयानवरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयात यानचका दाखल केली
असता शासनाने नवद्यार्थ्यांना पाठींबा दे ण्यास व त्यांना इतर महानवद्यालयात
सामावून घेण्यास संमती दे णे, प्रानधकरणाने आकरलेला दं ड शासनाने भरावा व
नंतर तो महानवद्यालयाकडू न वसूल करावा असे मा.सवोच्च न्यायालयाने आदे श
नदल्ह्यामुळे शासनाने २० कोटी रुपये न्यायालयात भरणे, शासनाने मा.सवोच्च
न्यायालयात नदलेल्ह्या आश्वासनानूसार या नवद्यार्थ्यांना अन्य महानवद्यालयात
अद्यापही सामावून न घेतल्ह्यामुळे नवद्याथी व त्यांच्या पालकांनी नदनांक १ माचफ,
२०१७ पासून आझाद मै दान, मुंबई येथे सुरु केलेले आमरण उपोर्षण, याबाबत
शासनाने केलेली वा करण्यात येत असलेली कायफवाही व शासनाची प्रनतनिया.”
श्रीमती स्समता िाघ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजननक महत्वाच्या
बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"दे शभरात ननमाण होणाऱ्या सुमारे ५ लाख टन ई -कचरा ननर्कमतीत
राज्याचा िमांक पनहला असणे. कॉम्प्यूटरचे मॉननटर, की -बोडफ ,
माऊस,मोबाईलचे सुटे भाग, बंद पडलेली इलेक्रॉननक्स उपकरणे, टे नलनवजन,
इलेक्रॉननक्स खेळणी, बंद पडलेले सेल ई.वस्तू व ई-कचऱ्यात समानवष्ट्ट
असणे , यातील अनेक वस्तू सामान्य भंगाराचाच भाग समजून राज्यातील
असंख्य भंगार जमा करणाऱ्या मुलांकडू न जमा होत असणे , परं तु त्यांना या
वस्तूंची नवल्ह्हे वाट लावण्याचे ज्ञान नसणे.पनरणामी अनेक वस्तू डम्म्पग ग्राउं ड
पयंत पोहोचून जनमनी खाली दाबल्ह्या जाणे , या वस्तूंमधील पारा, नशसे,
कॅडमीअम, िोनमअम, बेरीअम आनण ब्लॉक काबफन अशा धोकादायक
पदाथांपासून पयावरणाचा होणारा ऱ्हास व मानवी आरोगयावर अत्यंत घातक व
गंभीर पनरणामांची जागरुकता सामान्य जनतेला नसणे , या ई-कचऱ्यावर
पुनफप्रनिया करण्यासाठी केवळ २४ अनधकृत केंद्र असून त्यांची वार्कर्षक क्षमता
३२ हजार ६०० टन इतकीच असणे, मोठ्या शहरातील आय टी कंपन्या
बरोबरच राज्यातील अनेक शहरांमध्ये हा ई-कचरा असाच जनमनीखाली दाबला
जाणे , या अत्यंत घातक व गंभीर नवर्षयाबाबत शासनाने जनमानसांत
जागरुकता ननमाण करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची
कायफवाही व शासनाची प्रनतनिया."
सिचश्री. जयां त पाटील, धनंजय मुंडे, प्रनवण दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या
व सावफजननक महत्वाच्या बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यातील साखर कारखान्यांना मूलभूत सुनवधा संमती (इन्रास्रक्चर
क्लीअरन्स) प्रलंनबत असल्ह्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नवतरण कंपनी
(एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर वीज खरे दी करार (पॉवर परचेस ऍनग्रमें ट)
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पाच

सहा
सात

करण्यास अडचण येणे, पॉवर परचेस ऍनग्रमें ट नकमान २ हजार मे गा वॅटसाठी
संमती नमळणे आवश्यक असणे, ज्या कारखान्याकडे सहवीज ननर्कमती प्रकल्ह्प
आहे त त्या कारखान्यांना शेतकऱ्याना एर्.आर.पी. दे णे सोइफस्कर होणे , परं तु ज्या
कारखान्यांकडे सहवीज ननर्कमती प्रकल्ह्प नाहीत. अशा कारखान्यांना शेतकऱ्यांना
एर्.आर.पी. दे ण्यास अडचणी ननमाण होत असल्ह्यामुळे ते साखर कारखाने
आर्कथक संकटात सापडणे , ज्या कारखान्यांकडे सहवीज ननर्कमती प्रकल्ह्प नाहीत
त्यांना सहवीज ननर्कमती प्रकल्ह्पात समानवष्ट्ट करून घेतल्ह्यास त्यांच्यावर येणारे
आर्कथक संकट दूर होऊन त्या साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एर्.आर.पी.
दे णे सोइफस्कर होणे , यासाठी अडचणीत असलेल्ह्या साखर कारखान्यांना व
शेतकऱ्यांना न्याय नमळण्यासाठी शासनाने करावयाची उपाययोजना वा केलेली
कायफवाही."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विर्े ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यां तर -

: राज्यपालाांच्या अवििाषणािर चचा (पवहला वदिस).
: र्ासकीय विधे यक विधानसिे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनुदावनत
खाजगी व्यािसावयक र्ै क्षवणक सांसथा (प्रिेर् ि र्ुल्क याांचे
विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१६"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणपिसे, वि.प.स.
याांचा प्रसताि :"सन २०१६ चे नव.स.नव.िमांक ५४ – महाराष्ट्र नवनाअनुदाननत
खाजगी व्यावसानयक शैक्षनणक संस्था (प्रवेश व शुल्ह्क यांचे
नवननयमन)(सुधारणा) नवधे यक, २०१६ खालील सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे
त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन
नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे."
(१) उच्च व तंत्र नशक्षण मं त्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, नवरोधी पक्ष नेता तथा
नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.नारायण राणे , नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्फ भाई नगरकर, नव.प.स.
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आठ

नऊ

नव.प.स.
---------------------------------------------------------------------------------: (मांगळिार, वदनाांक ७ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि) –
श्री.सुवजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , डॉ.अपूवफ नहरे , श्री.तानाजी सावंत,
प्रा.अननल सोले, सववश्री.गोनपनकसन बाजोनरया, प्रनवण दरे कर, ॲड.अननल परब,
श्री.रहवद्र र्ाटक, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि "राज्यात जनसहभागातून व नवनवध कायफकारी संस्थांच्या सहकायाने
जलयुक्त नशवार योजना यशस्वी होणे , सदर योजना तळागाळातील
शेतकऱ्यांपयंत पोहचनवण्यासाठी अनधक ननधी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता,
जलसंपदा नवभागाकडू न मोठ्या प्रमाणावर जुन्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता
दे ऊन कामांना गती दे ण्याचा होत असलेला प्रयत्न, मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची
कामे हाती घेणे, नवीन प्रस्तावांना मोठ्या प्रमाणावर ननधी उपलब्ध होण्याची
आवश्यकता, राज्य सरकारने नलर् (LIIF) इनरगेशनच्या माध्यमातून
नाबाडफ कडू न रक्कम रुपये १२,७७३ कोटी रुपयांचे कजफ घेणे, जलसंपदा
नवभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले प्रकल्ह्प व अपुऱ्या स्स्थतीत
असलेले प्रकल्ह्प लवकरात लवकर पूणफ करण्याची आवश्यकता, कननष्ट्ठ
अनभयंत्यांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करणे व नरक्त पदे तात्काळ भरण्याची
आवश्यकता, शेतकऱ्यांच्या कृर्षीपंपांच्या जोडणीचे प्रस्ताव जलद गतीने
कायास्न्वत केल्ह्याने मागील ५ वर्षांपासूनची कृर्षीपंपांची प्रनतक्षा यादी १ ते २
वर्षांवर येणे, प्रनतक्षा यादीमधील शेतकऱ्यांना तातडीने वीजपुरवठा करण्याची
आवश्यकता, जलयुक्त नशवार व हसचन योजना मोठ्या प्रमाणावर अंमलात
आणल्ह्याने रब्बी नपकात झालेली वाढ, कृर्षी मालावर प्रनिया उद्योग उभे
करण्याची कायफवाही अनधक वेगाने करण्याची आवश्यकता, नपक नवमा योजनेत
राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात घेतलेला सहभाग, शेतकऱ्यांच्या
उत्पन्नवाढीस चालना नमळावी, त्यांना मुबलक पाणी नमळावे व अनवरत
वीजपुरवठा व्हावा या दृष्ट्टीने शासनाने केलेल्ह्या नवनवध योजनांमुळे राज्यातील
शेतकरी आर्कथकदृष्ट्या सक्षम होत असल्ह्याचे ननदशफनास येणे, राज्य सुजलाम्सुर्लाम् होण्याच्या दृष्ट्टीने शेतकरी हा केंद्रहबदू मानून त्याला स्वबळावर उभे
करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने अवलंनबलेले धोरण अनधक प्रभावी करण्याची
आवश्यकता व शासनाने त्याबाबतीत करावयाची उपाययोजना नवचारात घेण्यात
यावी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) (१) श्री. ख्िाजा बे ग, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्सथत करतील.
"आणी तालुक्यातील (नज.यवतमाळ) ग्रामीण रुगणालय हे नागपूर-
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तुळजापूर या राष्ट्रीय महामागावरील एकमे व ग्रामीण रुगणालय असून या
महामागावर अपघाताचे प्रमाण मोठया प्रमाणात असणे, सदर रुगणालयात
सोयीसुनवधांचा अभाव असल्ह्याने रुगणांना नजल्ह्हयाच्या नठकाणी जावे लागणे,
त्यामुळे आणी ग्रामीण रुगणालय येथे रामाकेअर युननट सुरु करण्यासाठी
शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना."
(२)

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्सथत करतील.
"पांगरमल (नज.अहमदनगर) येथे बनावट मद्य नपऊन चौघांचा मृत्यू होणे,
राज्यात बनावट मद्य ननर्कमतीचा व्यवसाय मोठया प्रमाणावर सुरु असल्ह्याने यापूवी
दे नखल अनेकांचे मृत्यू होणे , मद्याच्या जुन्या बाटल्ह्या, बाटल्ह्यांची झाकणे व बोगस
लेबल्ह्स नदल्ह्लीच्या बाजारात आढळू न येणे याचाच वापर करुन बनावट मद्याची
नविी होत असणे, बनावट मद्यामध्ये नमथे नॉलचे प्रमाण जास्त असल्ह्यामुळे
नपणाऱ्याचा तात्काळ मृत्यू होत असणे, त्यामुळे बनावट मद्य ननर्कमती, वाहतूक व
नविी करणाऱ्यांनवरुध्द कारवाई करण्याची आवश्यकता, परं तु याकडे शासनाचे
होत असलेले दुलफक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना."

विधान ििन,
मुांबई,
वदनाांक : ७ माचच, २०१७.

उत्तमससग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.
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