महाराष्ट्र विधानसभा
वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम
गुरुिार, वदनाांक १६ माचच, २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)

एक

:

प्रश्नोत्तरे .

दोन

:

कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) उच्च ि तांत्र विक्षण

:

विदभच , मराठिाडा आवण उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमां डळे आदे ि, २०११ मधील खां ड ८ अन्िये
उच्च ि तांत्र विक्षण विभागाचा सन २०१०-२०११,
२०११-२०१२ ि २०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील
योजनातांगचत आवण सन २०१०-२०११ ि २०१५२०१६ या वित्तीय िर्षातील योजनेत्तर योजनाांिरील
िैधावनक
विकास
मां डळवनहाय
(अविभाज्य
भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपिील सभागृहासमोर
ठे ितील.

:

विदभच , मराठिाडा आवण उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमां डळे आदे ि, २०११ मधील खां ड ८ अन्िये
सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग विभागाचा सन
२०१५-२०१६ या वित्तीय िर्षातील योजनातांगचत
आवण योजनेत्तर योजनाांिरील िैधावनक विकास
मां डळवनहाय (अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा
तपिील सभागृहासमोर ठे ितील.

मां त्री

(२) सहकार, पणन ि

िस्त्त्रोद्योग मां त्री

तीन

:

चार

:

पाच

:

अांदाज सवमतीचा दुसरा अहिाल सादर करणे.

स्त्थगन प्रस्त्तािाच्या सूचना - (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).
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िासकीय विधे यक :
पुर:स्त्थापनाथच, विचार, खां डि: विचार ि सांमत करणे :सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र (पुरिणी)
विवनयोजन विधे यक, २०१७.

सात

:

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(वदनाांक १५ माचच , २०१७ रोजी वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दिचविण्यात
आलेल्या परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना क्र.१ ते ३)
(१)

सिचश्री. विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुवनल केदार, अमर काळे ,
अस्त्लम िेख, अमीन पटे ल, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री. राहुल बोंद्रे, हर्षच िधच न
सपकाळ, श्रीमती वनमच ला गावित, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री. वनतेि राणे, िरद
सोनािणे, कालीदास कोळां बकर, सरदार ताराससह, वकसन कथोरे , सांदीप नाईक,
वजतेंद्र आव्हाड, बळीराम वसरसकर, सांजय केळकर, िविकाांत सिदे , जयां त पाटील,
पृथ्िीराज चव्हाण, मो.आवरफ (नसीम) खान, अब्दुल सत्तार, िेख आवसफ िेख
रिीद, अॅड. यिोमती ठाकू र, डॉ. पतांगराि कदम, श्री. सांग्राम थोपटे ,
श्रीमती वदवपका चव्हाण, सिचश्री. िैभि वपचड, सुवनल प्रभु, डॉ. राहू ल पाटील,
सिचश्री. हसन मुश्रीफ, वदलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरां ग बरोरा, सुवनल
सिदे , राजन साळिी, सांदीपानराि भुमरे , बाळासाहे ब मुरकुटे , दत्तात्रय भरणे,
राणाजगजीतससह पाटील, विनायकराि जाधि-पाटील, अॅड. भीमराि धोंडे ,
ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे राज्य
उत्पादन िुल्क मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"अहमदनगर वजल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या कॅ न्टीनमध्ये बनािट दारू
वनर्ममतीचा व्यिसाय सुरु असल्याचे वदनाांक १५ फेब्रुिारी, २०१७ रोजी वनदिचनास
ये णे, वजल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कॅ न्टीनमधील बनािट दारु सेिन केल्यामुळे
पाांगरमल ये थील दहा लोकाांचा झालेला मृत्यु, सदर वठकाणी पोलीसाांनी टाकलेल्या
छाप्यात विविध कांपन्याांचे बुच, प्लास्स्त्टक कव्हर, वरकाम्या बाटल्या, वथनर,
चॉकलेटी फुड कलर असे बनािट दारु तयार करण्याचे सावहत्य जप्त करणे, गत
अनेक िर्षापासून वजल्हा रुग्णालयाच्या कॅ न्टीनमध्ये िैद्यकीय अवधकारी ि
पोवलसाांच्या सांगनमताने सदर बनािट दारु तयार करण्याचा व्यिसाय सुरु
असल्यामुळे नागवरकाांमध्ये पसरलेली वभती, पवरणामी याची उच्चस्त्तरीय
अवधकाऱयाांमाफचत चौकिी करुन सांबांवधताांिर कारिाई करण्याबाबत िासनाने
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कराियाची कायच िाही ि प्रवतवक्रया."
(२)

डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री. वनतेि राणे, िरद सोनािणे, कालीदास कोळां बकर,
सरदार ताराससह, अमीन पटे ल, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, पृथ्िीराज चव्हाण, अस्त्लम
िेख, मो. आवरफ (नसीम) खान, प्रा. िर्षा गायकिाड, डॉ. सांतोर्ष टारफे,
सिचश्री. विजय िडे ट्टीिार, बाळासाहे ब थोरात, सांग्राम थोपटे , डॉ. पतांगराि कदम,
श्रीमती वनमच ला गावित, सिचश्री. सुवनल केदार, विजय औटी, सुवनल प्रभु, जयां त
पाटील, िविकाांत सिदे , हसन मुश्रीफ, राजन साळिी, सांजय पोतनीस, अजय
चौधरी, अवजत पिार, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, सिचश्री. िैभि वपचड,
राणाजगजीतससह पाटील, अबु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्त्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"चेंबरू (मुांबई) ये थील सामावजक न्याय विभागामाफचत चालविण्यात ये णा-या
सांत एकनाथ मुलाांच्या िसवतगृहात विद्याथ्यांना दे ण्यात ये णा-या आहारात पाल
सापडल्याचे वदनाांक १२ फेब्रुिारी, २०१७ रोजी वनदिचनास ये णे, िसवतगृहात
पुरविण्यात ये णा-या जे िणात यापूिीही काचेचे तुकडे ि गोगलगाय आढळल्यामुळे
िसवतगृहातील १५० विद्याथ्यांनी िसवतगृह अधीक्षकाांकडे अन्न धान्याचा पुरिठा
करणाऱया कांत्राटदाराविरुध्द तक्रारी करुनही सांबांवधताांनी कोणतीच दखल न घे णे,
सामावजक न्याय विभागाद्वारे कांत्राटदाराांना आलटू न पालटू न कांत्राटे दे ण्यात ये त
असल्याचा गांभीर आरोप चेंबरू ये थील विद्याथ्यांनी करणे, झुरळ, उां दराच्या लेंड्या,
काचेचे तुकडे ि खडे जेिणात सापडत असल्याने विद्याथ्यांनी िासनाकडे तक्रार
करुनही कांत्राटदाराविरुध्द कोणतीच कारिाई न होणे, अजूनही िसवतगृहाांना
भेसळयुक्त अन्नधान्याचा पुरिठा होणे , पवरणामी िसवतगृहातील विद्याथ्यांमध्ये
पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत िासनाने कराियाची कायच िाही ि प्रवतवक्रया."

(३)

सिचश्री. हर्षच िधच न सपकाळ, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय िडे ट्टीिार, अमीन
पटे ल, सुवनल केदार, अवमत दे िमुख, अब्दुल सत्तार, अमर काळे , मो.आवरफ
(नसीम) खान, कुमारी प्रवणती सिदे , श्रीमती वनमच ला गावित, प्रा. िर्षा गायकिाड,
अॅड. यिोमती ठाकू र, श्री.राहुल बोंद्रे, प्रा. विरें द्र जगताप, डॉ. सांतोर्ष टारफे,
सिचश्री. जयां त पाटील, राजेि टोपे , िविकाांत सिदे , श्रीमती वदवपका चव्हाण,
सिचश्री. प्रदीप जाधि-नाईक, िैभि वपचड, डॉ. सतीि पाटील, श्री. सुवनल प्रभु,
डॉ. राहू ल पाटील, सिचश्री. हनुमांत डोळस, हसन मुश्रीफ, वदलीप िळसे-पाटील,
अवजत पिार, पाांडुरां ग बरोरा, सुवनल सिदे , एकनाथराि खडसे-पाटील, दत्तात्रय
भरणे, ज्ञानराज चौगुले, अॅड. भीमराि धोंडे , सिचश्री. राजन साळिी,
राणाजगजीतससह पाटील, तान्हाजी मुटकुळे , अस्त्लम िेख, वि.स.स. तातडीच्या ि
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सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे पणन मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"राज्यात यां दा तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने तुरीची आिक सुरु होताच
बाजारपेठेत तुरीचे दर घसरण्याची झालेली सुरुिात, िेतक-याांना आधारभूत
सकमतीनुसार भाि वमळािा यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून सुरु केलेली तुरीची
खरे दी, एकीकडे तुरीची आिक असताांना प्रिासनाने पुिच तयारी म्हणून पोत्याची
व्यिस्त्था न केल्याने थाांबविण्यात आलेली खरे दी, खरे दी केंद्रािर पडलेले तुरीचे
ढीग, िासनाने खरे दी केलेल्या तुरीच्या चुकाऱयाची सकमत २२ कोटी ४५ लाख
रुपये असून आतापयं त केिळ साडे आठ कोटीचे चुकारे अदा करण्यात ये णे, तुरीचा
हमीभाि ५ हजार ५० रुपये असताांना िे तकऱयाांना ४ हजार १०० रुपये प्रवत
क्क्िटल दराने तुर विकािी लागत असल्याने िेतकऱयाांचे होत असलेले आर्मथक
नुकसान, तुरीची आिक िाढत असताांना िे तकऱयाांना दोन-दोन वदिस खरे दी
केंद्रािर थाांबन
ू
सुध्दा िेतकऱयाांकडू न तुर खरे दी करण्याऐिजी खाजगी
व्यापाऱयाांकडू न तुर खरे दी करण्यात ये त असल्याचे वदनाांक ७ फेब्रुिारी, २०१७
रोजी वनदिचनास ये णे, अद्यापही तूर सांपण
ू च प्रमाणात विक्री झालेली नसल्यामुळे
नाईलाजास्त्ति कमी दरात व्यापाऱयाांना तुर विकण्याची िेतकऱयाांिर आलेली िेळ ि
त्याकडे िासनाचे झालेले दुलचक्ष, त्यामुळे िे तकऱयाांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, त्यामुळे
हमी भािानुसार िेतकऱयाांकडू न तूर खरे दी करण्याबाबत िासनाने कराियाची
कायच िाही ि प्रवतवक्रया."

आठ

:

सिचश्री.

,

-

,
सिचश्री. िविकाांत सिदे ,
वजतेंद्र आव्हाड,
अब्दुल सत्तार, भास्त्कर जाधि,
रें द्र
सिचश्री. सांदीप नाईक, सुवनल केदार, मकरां द पाटील, गोपालदास
अग्रिाल, डॉ. सवति पाटील, मो.आवरफ नसीम खान, सिचश्री. सुरेि लाड, अवमत
दे िमुख, वदलीप सोपल, डी.
राणा जगवजतससह पाटील, ॲड.यिोमती
ठाकू र, सिचश्री. बबनराि सिदे , मधुकरराि चव्हाण, राहुल मोटे , डी.पी.सािांत, हसन
मुश्रीफ, कावलदास कोळां बकर, वििेंद्रससह भोसले, बसिराज पाटील, राजेि टोपे,
िसांतराि चव्हाण, दत्तात्रय भरणे, अवमन पटे ल, बाळासाहे ब पाटील, के.सी. पाडिी,
कुणाल पाटील,
काविराम पािरा, श्रीमती वदवपका चव्हाण,
सिचश्री. हर्षच िधच न सपकाळ, हनुमांत डोळस, राहु ल बोंद्रे, अिधुत तटकरे , वनतेि राणे,
विजय भाांबळे , िैभि वपचड, अमर काळे , पाांडुरां ग बरोरा, अवमत झनक, रणवजत
काांबळे , श्रीमती अवमता चव्हाण, डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्री. िेख आवसफ िेख रविद,
श्रीमती वनमच ला गावित, श्री. अस्त्लम िेख, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री. सांग्राम थोपटे ,
भाऊसाहे ब काांबळे , त्र्यांबक वभसे, कु. प्रवणती सिदे , सिचश्री. वसध्दाराम म्हे त्रे, भारत
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भालके, जयकुमार गोरे , सांजय कदम, नरहरी वझरिाळ,
२९३
राज्यात झपाटयाने िाढत असलेले िहरीकरण, पवरणामी रस्त्ते, साांडपाणी,
घनकचरा ि पाणी पुरिठा इ. सोयीसुविधा उपलब्ध करून दे ण्यास महानगरपावलका,
नगरपावलका, ग्रामपांचायती याांच्यािर पडत असलेला ताण, १० हजारपेक्षा जास्त्त
लोकिस्त्ती असलेल्या ग्रामपांचायतींना त्याांच्या समस्त्या सोडविण्यासाठी नगरोत्थानाची
योजना राबविण्यात यािी अिी होत असलेली मागणी, औरां गाबाद वजल्हयात २२
टक्के ग्रामपांचायतींना स्त्ित:चे कायालय नसणे, सुमारे १९२ ग्रामपांचायती या खाजगी
जागेत सकिा भाडयाच्या जागेत कायच रत असणे, या ि अन्य ग्रामपांचायतीच्या
इमारतीचा प्रश्न मागी लािण्याची वनताांत आिश्यकता, आतापासूनच ठाणे वजल्हयात
तीव्र पाणी टां चाई वनमाण झालेली असणे, पालघर वजल्हयात दोन िर्षात एकही विवहर
बाांधण्यात आलेली नसणे, मराठिाडयात पाणी साठे झपाटयाने कमी होत असणे,
सांपण
ू च राज्यात पाणी टां चाई तीव्र होण्याची वनमाण झालेली वभती, यािर िासनाने
तातडीने उपाययोजना करुन ि टँकरने ि रे ल्िेने पाणीपुरिठा करण्याबाबत
आतापासूनच उपाययोजना करण्याची आिश्यकता, मुांबईतील चार लाख
झोपडपट्टीिावसयाांना झोपडपट्टी पुनर्मिकास योजनेअांतगचत स्त्ित:च्या मालकीची घरे
दे ण्याची घोर्षणा िासनाने करणे, परां त ु अद्यापही घराचे िाटप करण्यात आलेले
नसणे, महानगरपावलका ि एमएमआरडीए हद्दीतील ८६ हजार ४२९ एसआरए
योजनेंतगचत असलेल्या घराांचे सिेक्षण करण्यात ये णे, या सिेक्षणात १२ हजार ४६०
मुळ लाभाथी राहत नसल्याचे उघड होणे, त्याांच्याविरुद्ध कारिाई करुन त्याांना
वनष्ट्कावसत करण्याची आिश्यकता, मुांबईतील एसआरए योजनेखाली बाांधण्यात
आलेल्या इमारती ि ३५ हजार सदवनकाांना अद्यापही भोगिटा प्रमाणपत्र दे ण्यात न
ये णे, भोगिटा प्रमाणपत्र न दे ण्याची कारणे स्त्पष्ट्ट करण्यात न ये णे, या सदवनकाांना
भोगिटा प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत िासनाने त्िरीत उपाययोजना करण्याची
आिश्यकता, झोपडपट्टी पुनिचसन योजनेचा केिळ िाढीि चटईक्षे त्र वमळविण्यासाठी
विकासक िापर करुन घे त असणे, मुांबईतील खार वजमखान्याजिळ असलेल्या
मोरदानी वसग्नेचर या साडे पाचिे चौरस वमटर जागेिर २० मजली टॉिर विकासकाने
बाांधणे, प्रकल्पग्रस्त्ताांसाठी असलेल्या १७ सदवनका, बालिाडी, कल्याणकेंद्र
इत्यादीसाठी राखीि असलेल्या चटईक्षे त्र डयुप्लेक्स सदवनका उभारण्यासाठी या
कांपनीने िापरल्याचे स्त्पष्ट्ट होणे, झोपडपट्टी पुनिचसन योजनेला लागू असलेल्या
विकास वनयां त्रण वनयमािली ३३ (१४) ड नुसार महानगरपावलकेकडू न परिाने
वमळिून केलेल्या भ्रष्ट्टाचाराची चौकिी करण्याची ि सांबांवधताविरुध्द कारिाई
करण्याची होत असलेली मागणी, मुांबईतील ५० टक्क्याहू न अवधक खासगी म्हाडा
िसाहती, चाळी ि इत्यादी इमारतींना पुनर्मिकासावििाय पयाय नसणे, तथावप, या
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सांबांधातील केंद्र िासनाच्या कायद्यात पुनर्मिकासाच्या मुद्दयाला सांवदग्ध स्त्थान दे ण्यात
ये णे, या कायदयाला अनुसरुन राज्य िासनाने केलेल्या वनयमाांच्या मसुद्यातही
पुनर्मिकासातील रवहिािाांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात ये णे, या सिच प्रकरणाची
चौकिी करुन सांबांवधताविरुध्द कारिाई करण्याची ि कायदयात बदल करण्याची
वनताांत आिश्यकता, याबाबत िासनाने कराियाची कायच िाही ि िासनाची
प्रवतवक्रया.
नऊ

:

िासकीय विधे यके :
विचार, खां डि: विचार ि सांमत करणे :(१)

(क)

२१३ (२) ( )
१५९ (२)
सिचश्री. अमीन पटे ल, हर्षच िधच न
सपकाळ, राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील,
जयां त पाटील, भास्त्कर जाधि, सांजय कदम, डॉ.सतीि पाटील, सिचश्री.
वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहे ब पाटील, सांवदप नाईक, अबू
आझमी, जयदत्त क्षीरसागर, राजेि टोपे, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिचश्री.
विजय िडे ट्टीिार, राणाजगवजतससह पाटील, हनुमांत डोळस, राहुल मोटे ,
हसन मुश्रीफ, सुरेि लाड, पाांडुरां ग बरोरा, वजतेंद्र आव्हाड,
२०१७
मुांबई महानगरपावलका, महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण
नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा)
२०१७

६ –
महाराष्ट्र
,

( ) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती ि
औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(ग)

श्री.हर्षच िधच न सपकाळ,
:२०१७
४ – मुांबई
महानगरपावलका, महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७
३६
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(घ)

श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटील,
:२०१७
४ – मुांबई
महानगरपावलका, महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७
३५

"
----------------------------------------------------------------------------------(२)

(क) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र िेतजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७.
( )

श्री.अवमत झनक,
:२०१७
६ - महाराष्ट्र
िेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७
५१
"

(ग)

श्री.हर्षच िधच न सपकाळ,
:२०१७
६ - महाराष्ट्र
िेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७
३६
"

(घ)

श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटील,
:२०१७

६ - महाराष्ट्र
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िेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७
३५
"
----------------------------------------------------------------------------------(३) (क)
२१३ (२) ( )
१५९ (२)
सिचश्री. अमीन पटे ल, हर्षच िधच न
सपकाळ, राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील,
जयां त पाटील, भास्त्कर जाधि, सांजय कदम, डॉ.सतीि पाटील, सिचश्री.
वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहे ब पाटील, सांवदप नाईक, अबू
आझमी, जयदत्त क्षीरसागर, राजेि टोपे, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिचश्री.
विजय िडे ट्टीिार, राणाजगवजतससह पाटील, हनुमांत डोळस, राहुल मोटे ,
हसन मुश्रीफ, सुरेि लाड, पाांडुरां ग बरोरा, वजतेंद्र आव्हाड,
२०१७
४ –
महाराष्ट्र राज्य मागासिगच आयोग (सुधारणा) अध्यादे ि, २०१७

( ) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगच
आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(ग)

श्री.हर्षच िधच न सपकाळ,
:२०१७
राज्य मागासिगच आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७
३६

७ – महाराष्ट्र

"
(ग)

श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे पाटील,
:२०१७
राज्य मागासिगच आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७
३५

७ – महाराष्ट्र
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दहा

:

अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये ) :(बुधिार, वदनाांक १५ माचच, २०१७ रोजीच्या बॅलटव्दारे ठरविण्यात आलेल्या
प्राथम्यक्रमानुसार दिचविण्यात आलेल्या सूचना) (सूचना क्र. १ ि २)
(१)

डॉ.दे िराि होळी, वि.स.स पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा उपस्स्त्थत
करतील.
"गडवचरोली वजल्हा हा ७०% िन व्याप्त वजल्हा असून जांगलामध्ये , तेंद,ू
बाांब,ू मोहफुल, वहरडा, बे हळा, आिळा, इत्यादी प्रकारचे गौण िनोपज मोठ्या
प्रमाणािर असणे, या वजल्यात एकही मोठा उद्योग वनमाण न झाल्याने ये थे गौण
िनोपजािर आधावरत उद्योग वनमाण झाल्यास स्त्थावनक आवदिासी, गैर आवदिासी
ि तरुणाांना रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध होणे, ये थील िनात मोठया प्रमाणािर
िनौर्षधी असूनही त्या आधावरत उद्योग नसणे, सबब गडवचरोली वजल्याच्या
विकासासाठी गौण िनोपजािर आधावरत उद्योग वनमाण करण्यासाठी िासनाने
कराियाची कायच िाही ि प्रवतवक्रया.”

(२)

श्री.राजाभाऊ िाजे, वि.स.स पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा उपस्स्त्थत
करतील.
"वसन्नर तालुक्यातील गोदािरी उपसा जलससचन सहकारी सांस्त्था मयावदत
बारागाि सपप्री, पाटसपप्री, सुळेिाडी योजना सन १९८३ साली स्त्थापन होणे, सदर
योजना ३ िर्षात पूणच होणे अपेवक्षत असताना वितरण व्यिस्त्थेची कामे अद्यापही
अपूणच असल्याने उक्त तीनही गािाांतील िेतीला एकदाही पाणी पुरिठा न होणे ,
योजना प्रलांवबत रावहल्याने िेतकऱयाांिरील कजच ९ कोटी रुपयाांिरून ३७ कोटी
रुपयाांिर पोहोचणे, सदर कजामुळे नाविक वजल्हा मध्यिती बँक दे खील अडचणीत
ये णे, सन २००९ साली विभागीय कायालय, नाविक ये थे झालेल्या मां वत्रमां डळाच्या
बै ठकीत जळगाि वजल्यातील २१ आवण धुळे वजल्यातील ३५ सांस्त्थाांना कजचमाफी
दे णे, तथावप, नाविक वजल्यातील खास करून वसन्नर तालुक्यातील उक्त योजनेस
िेतकऱयाांची मागणी असून दे खील कजचमाफी न वमळणे , िेतकऱयाांना एकदाही
पाणी पुरिठा न झाल्याने तसेच थकीत कजच वदिसागवणक िाढत असल्याने बावधत
िेतकऱयाांचे होणारे हाल, त्रास ि आत्महत्या टाळण्यासाठी या सांपण
ू च कजाला कजच
माफी दे ण्याकवरता िासनाने कराियाची कायच िाही ि उपाययोजना."

(३)

श्री.भास्त्कर जाधि, वि.स.स.
"खे ड, दापोली, मां डणगड ि वचपळूण (वज.रत्नावगरी) या चार तालुक्याांना
जोडणाऱया िाविष्ट्ठ खाडीिर पूल बाांधण्याबाबत" या विर्षयािरील
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श्री. भास्त्कर जाधि, वि.स.स. याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ७३८३६ ला वदनाांक
८ माचच, २०१७ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपस्स्त्थत
करतील.
(४)

श्री. राहू ल कुल, वि.स.स.
"पुणे महानगरपावलकेच्याितीने पाणी िुध्द करुन कालव्यात सोडण्याबाबत"
या विर्षयािरील श्री.बाबुराि पाचणे, वि.स.स. याांचा वदनाांक १७ वडसेंबर, २०१६
रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांवकत प्रश्नोत्तराच्या यादी क्र.
२४७ मधील प्रश्न क्रमाांक ४२८४५ ला वदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास
चचा उपस्स्त्थत करतील.
विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : १५ माचच , २०१७

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

