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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, वदनाांक ६ एविल, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

 
 

एक : िश्नोत्तरे. 
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  (ब) अताराांवकत िश्नोत्तराांची यादी क्रमाांक २६० ते २८५ सभागहृाच्या पटलािर 
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 ऊ : स्थगन िस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 
 

 

दहा : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :  
 

 
 
 

   (वदनाांक २९ माचच, २०१७ रोजी वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र.१) 
 

  (१) सिचश्री. वदलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, जयांत पाटील, पाांडुरांग बरोरा, 
र्वर्काांत शर्दे, राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, अमीन पटेल, सवुनल केदार, मो. आवरफ 
(नसीम) ेान, अजय चौधरी, जयदत्त क्षीरसागर, राजेर् टोपे, श्रीमती वदवपका 
चव्हाण, सिचश्री. सरेुर् लाड, हसन मशु्रीफ. वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

      "महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वर्क्षण मांडळाकडून वद. २८  
फेब्रिुारी, २०१७ पासनू सरुु करण्यात आलेल्या बारािीच्या पवरके्षची िश्नपवत्रका 
पवरक्षा सरुु होण्या अगोदर तब्बल २५ वमवनटाांपिूी म्हणजेच १०.४० वमनीटाांनी 
िश्नपवत्रका व्हॉटसॲपिर उपलब्ध झाल्याचे वनदर्चनास येणे, विद्यार्थ्यांना 
िश्नपवत्रका िाचण्यासाठी देण्यात आली असतानाच ही घटना घडल्याचे पनु्हा 
एकदा समोर येणे, इांग्रजी, गावणत, एसपी आवण मराठी या विषयाांच्या िश्नपवत्रका 
मुांबई पवरसरात व्हॉटसॲप या सामावजक माध्यमािर उपलब्ध झाल्याचे समोर येणे, 
याबाबत मांडळाच्या मुांबई विभागीय कायालयाकडून तसेच र्ासनाकडून कोणतीच 
देल घेतली न जाणे, त्तयामळेु विद्याथी ि पालकाांमध्ये पसरललेा असांतोष, 
याबाबत र्ासनाने कराियाची कायचिाही ि र्ासनाची िवतवक्रया". 
 

   (वदनाांक १ एविल, २०१७ रोजी वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र.१) 
 

  (२) सिचश्री. चांद्रदीप नरके, सत्तयजीत पाटील, ॲड. रामचांद्र अिसरे, श्री. चरण िाघमारे, 
ॲड.राहूल कुल, ॲड. वभमराि धोंडे, श्री. सवुनल शर्दे, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "राज्यातील जिळजिळ २९ वजल्हयाांमधील सिच महाराष्ट्र राज्य कृषी ि 
ग्रामीण विकास बकँा (भवुिकास बकँा) अिसायनामध्ये काढण्यात आल्या असणे, 
सदर बकँाांची सिचच्या सिच मालमत्ता राज्य र्ासनाने आपल्या ताब्यात घेतली 
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असणे, सध्याच्या बाजारभािाने सदर मालमते्तची शकमत जिळ जिळ २००० कोटी 
रुपये इतकी असणे, बकेँच्या सिच मालमत्ता या रे्तकऱ्  याांच्या असणे, र्ासनाने बकँ 
अिसायनामध्ये काढल्यानांतर बकेँच्या कमचचाऱ्  याांची देणी, तसेच रे्तक-याांची सिच 
कजे माफ करण्याबाबतचे आश्िासन वदले असणे, राज्यातील बकेँच्या सिच 
कमचचाऱ्  याांची देणी २५० कोटी रुपये ि रे्तकऱ्  याांची कजे २५० कोटी रुपये 
असणे, सध्या कोल्हापरू वजल्हयामध्ये रे्तकऱ्  याांचे ७/१२ वललािामध्ये काढण्याची 
िवक्रया सरुु असणे, यामळेू भवुिकास बकँ कमचचारी ि कजचदार रे्तकरी याांच्यामध्ये 
पसरलेला असांतोष, याबाबत र्ासनाने कराियाची कायचिाही ि र्ासनाची 
िवतवक्रया."    
 
 

  (३) श्री. अतलु भातेळकर, अॅड. पराग अळिणी, अॅड.आवर्ष रे्लार, सिचश्री. नरेंद्र 
मेहता, िर्ाांत ठाकूर, सांजय केळकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

          "मुांबईकराांच्या रेल्िे ििास सुे कर होण्यासाठी एमयटुीपी-२ ि एमयटुीपी-
३ या िकल्पाच्या अांतगचत अनेक िकल्प हाती घेतले असनू अनेक िकल्पाांचे काम 
िगती पथािर असणे, मुांबई अबचन रान्सपोटच िोजेक्टिमाणेच (एमयटुीपी-३) िाांदे्र-
विरार उन्नत िकल्प, सीएसटी-पनिेल उन्नत िकल्प आवण िसई-विरार-पनिेल 
जोडमागच या तीन मेगा िकल्पाांसाठी रु १०,०५५ कोटीच्या वनधीची आिश्यकता 
असणे, एमयटुीपी-३ या िकल्पाांसाठी आिश्यक असलेल्या वनधीपैकी सन २०१७-
१८ च्या कें द्रीय अथचसांकल्पात रु ४११ कोटींची तरतदू केलेली असनू िकल्प 
पणूचत्तिास नेण्यासाठी कें द्रािमाणे राज्य र्ासनाने या िकल्पाांसाठी रु ४११ कोटीची 
तरतूद करणे अपेवक्षत असणे, याचबरोबर एमयटुीपी-२ मधील काही िकल्पही 
अद्याप पणूच झाले नसल्याने यासाठीही रु.२४७ कोटी वनधीची आिश्यकता 
असल्याने ि मुांबईकर जनतेचा ििास सुे कर होण्यासाठी राज्य र्ासनाने त्तिवरत 
वनधीची तरतूद करून कामे सरुु करण्यासाठी र्ासनाने कराियाची कायचिाही ि 
उपाययोजना." 
 

  (४) श्री. सवुनल िभ,ू वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "पहाडी व्व्हलेज, जय िकार् नगर गोरेगाि (पिूच) येथील, सीएसक्र. ८८२ 
मधील जागेत भागीरथ कां डोवमनीयमच्या पनुर्विकास िकल्पात आकेड डेव्हलपसच 
या कां पनीच्या विकासकाने मोठया िमाणात गैरव्यिहार आवण अवनयवमतता करुन 
मळु रवहिार्ाांची फसिणकू केल्याचे िकरण नकुतेच वनदर्चनास येणे, सदर 
पनुर्विकास िकल्पात १८ मजल्याची परिानगी असताना यामध्ये आणेी ३ 
मजल्याचे अनवधकृत बाांधकाम करुन र्ासन ि महापावलकेची केलेली फसिणकू, 
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मळु रवहिार्ाांना करारानसुार सदवनकेचे के्षत्रफळ न देता २५ टक्के के्षत्रफळ कमी 
देणे, दहा मवहने सांक्रमण वर्बीर गाळयाचे भाडे तसेच, कॉपचस फां डाची रक्कम 
अनेकिेळा मागणी करुनही अद्यापपयंत रवहिार्ाांना देण्यात न येणे, मळु 
रवहिार्ाांना बाांधकाम पणूच झालेल्या इमारतीत अद्यापही सदवनकेचा ताबा न देता 
विक्री इमारतीतील गाळे पावलकेचा अांवतम पणूचत्तिाचा दाेला न घेताच बाहेरील 
व्यक्तींना बेकायदा विक्री करुन गाळयाचा ताबा देण्यात येणे, सदर पनुर्विकास 
िकल्पात पनुिचसनाचे गाळे ताब्यात देण्याबाबत विकासक, हेतूपिूचक विलांब करीत 
असल्याने बेघर ि बेदेल होण्याची रवहिार्ाांमध्ये वनमाण झालेली वभती, या 
सांदभात रवहिार्ाांनी अनेकिेळा र्ासनाकडे लेेी तक्रार करुनही अद्याप यािर 
कोणतीच कायचिाही करण्यात न येणे, याकडे झालेले र्ासनाचे दलुचक्ष, याबाबत 
र्ासनाने तातडीने कराियाची कायचिाही ि िवतवक्रया."  
 

  (५) सिचश्री.तान्हाजी मटुकुळे, बाळासाहेब मरुकुटे, नरेंद्र पिार, आर .टी. देर्मुे , 
पास्कल धनारे, वकतीकुमार उफच  बांटी भाांगडीया, डॉ.वमशलद माने, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "मौजे बळसोंड वज. शहगोली येथील जनुा रे्त सव्हे क्र.-४ नविन गट १२ 
एकुण के्षत्रफळ ३० एकर २१ गुांठे ही पिूी र्ासनाच्या मालकीची गायरान जवमन 
असणे, ही रे्तजमीन शहगोली र्हरालगत असनू बाजारमलू्यानसुार वतची शकमत 
जास्त असणे, सदर रे्त जवमनीिर र्ासनाव्यवतवरक्त इतर कोणाचीही मालकी 
नसताना सदर जमीन भोगिटादार िगच –२ ची असताना ७/१२ उता-यािर 
भोगिटादार िगच -१ म्हणनू श्री.केर्ि गिळी (रा.पारोळा, ता.वज.शहगोली) याांच्या 
नािाची नोंद करणे, परांत ु या नािाची व्यक्ती अव्स्तत्तिात नसताांना श्री.राजेर् 
पाटील गोरेगािकर याांनी बनािट कागदपत्राांच्या आधारे रे्त जवमनीिर 
अनवधकृतवरत्तया इमारतीचे बाांधकाम करुन ती इमारत पोतदार इांटरनरॅ्नल स्कूल 
या रै्क्षवणक सांस्थेस भाड्याने वदलेली असणे, सदर िकरणी चौकर्ी करुन 
सांबांवधताांिर कठोर कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने कराियाची कायचिाही ि  
िवतवक्रया." 

 
  (६) श्री.ज्ञानराज चौगलेु,  वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 

जलसांपदा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "कृष्ट्णा मराठिाडा िकल्प हा मराठिाड्यातील अिषचणििण उस्मानाबाद ि 
बीड वजल्यातील एकमेि शसचन िकल्पाच्या काही कामाांच्या वनविदा वनव्श्चत 
करण्यात आलेल्या असणे, परांतू रे्िटच्या टप्पप्पयातील वनविदा िकल्पास पयािरण 
विभागाने मान्यता न देणे, त्तयानांतर वनविदा वनव्श्चत करण्यासाठी कां त्राटदाराच्या 
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पात्रतेविषयक अटीमध्ये र्ासनाने बदल केल्यामळेु कृष्ट्णा मराठिाडा िकल्पाांतगचत 
तळुजापरू तालकु्यातील धनेगाांि साठिण तलािाची वनविदा वनव्श्चत होऊ र्कलेली 
नसणे, या िकल्पाची कामे अप-ुया वनधीमळेु ि पयािरणाबाबत मान्यता 
नसल्यामळेु रेंगाळलेली असणे, धनेगाांि साठिण तलािाच्या वनविदा वनव्श्चतीची 
कायचिाही वनविदा अहचता बदलापिुीची असल्यामळेु ही वनविदा वनव्श्चत करुन कामे 
सरुु करण्याची आग्रही मागणी र्ासनाकडे रे्तकरी िगाकडून सातत्तयाने होत 
असणे, र्ासनाने याबाबत तात्तकाळ कायचिाही करण्याची आिश्यकता ि 
िवतवक्रया.’’ 
 

  (७) सिचश्री. राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, अमीन पटेल, अवमत देर्मुे , अब् दलु सत्तार,     
मो. आवरफ (नसीम) ेान, सवुनल केदार, अस्लम रे्े, परृ्थ्िीराज चव्हाण, िा. 
िषा गायकिाड, श्री. कालीदास कोळांबकर, डॉ. सांतोष टारफे, श्रीमती वनमचला 
गावित, सिचश्री. रे्े आवसफ रे्े रवर्द, कुणाल पाटील, सांग्राम थोपटे, डॉ. 
पांतगराि कदम, डॉ. सतीर् पाटील, डॉ राहुल पाटील, सिचश्री. सवुनल िभ,ु सवुनल 
शर्दे, पांकज भजुबळ, छगन भजुबळ, जयांत पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे-
पाटील, र्वर्काांत शर्दे, सांदीप नाईक, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिचश्री. हसन 
मशु्रीफ, जयदत्त क्षीरसागर, सरेुर् लाड, राजन साळिी, ॲड. राहूल कुल वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पणन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "दपु्पपट आिक झाल्यामळेु काांद्याचा राज्याबाहेर वनपटारा करण्यात येत 
असलेल्या अडचणी, नोटबांदीमळेु ग्रामीण भागातील रे्तकऱयाांना अनेक अडचणींना 
सामोरे जािे लागत असताांना त्तयात काांद्याचे भाि सातत्तयाने घसरत असनू उत्तपादन 
ेचचही वनघत नसल्याने रे्तकरी हिालवदल होणे, विक्री केलेल्या काांद्याचे धनादेर् 
िटत नसल्यामळेु मजरुाांची मजरुी देण्यासाठी रे्तकऱयाांकडे पैसे नसणे, पवरणामी 
नरसलू ता.येिळा, वज.नावर्क येथील रे्तकऱयाने रे्तातील काांद्याचे वपक जाळून 
टाकल्याचे वदनाांक १४ फेब्रिुारी, २०१७ रोजी वनदर्चनास येणे, सबब काांद्याचे 
घसरणारे भाि वनयांत्रणात आणण्यासाठी विविध सांघटनाांनी ि बाजार सवमतींनी 
याबाबत उपाययोजना करण्याची र्ासनाकडे मागणी करुनही त्तयाकडे र्ासनाचे 
झालेले दलुचक्ष, याबाबत र्ासनाने कराियाची कायचिाही ि िवतक्रीया." 

   
 

 

 

 

 

अकरा :                   :- 
 

  सिचश्री राधाकृष्ट्ण विेे-पाटील, अवजत पिार, परृ्थ्िीराज चव्हाण, वदलीप िळसे-पाटील, 
जयांत पाटील, डॉ.पांतगराि कदम, सिचश्री र्वर्काांत शर्दे, बाळासाहेब थोरात, जयदत्त 
क्षीरसागर, िा.विरेंद्र जगताप, िा.िषा गायकिाड, सिचश्री. अब्दलु सत्तार, वदलीप 
सोपल, अमीन पटेल, गोपालदास अग्रिाल, ॲड. यर्ोमती ठाकूर, श्री.हसन मशु्रीफ, 
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डॉ. सतीर् पाटील, सिचश्री मो. आरीफ नसीम ेान, राहुल मोटे, सवुनल केदार, 
डी.एस.अवहरे, राजेर् टोपे, डी.पी.सािांत, मधकुरराि चव्हाण, वर्िेंद्रशसह भोसले, 
कालीदास कोळांबकर, दत्तात्रय भरणे, बसिराज पाटील, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि 
चव्हाण, हनमुांत डोळस, रणवजत काांबळे, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिचश्री कार्ीराम 
पािरा, अिधतु तटकरे, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, वनतेर् राणे, अवमत 
झनक, श्रीमती अवमता चव्हाण, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.रे्े आवसफ रे्े रर्ीद, 
श्रीमती वनमचला गािीत, सिचश्री अस्लम रे्े, भारत भालके, सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब 
काांबळे, त्र्यांबकराि वभसे, कु.िवणती शर्दे, सिचश्री वसध्दाराम म्हेते्र, सरेुर् लाड, वि.स.स. 
याांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये िस्ताि :  
    
    "कधी नावपकी तर कधी परेुसे उत्तपादन होऊनही रास्त दर वमळत नसल्याने 
रे्तकरी सांकटात सापडणे, व्यापाऱयाांची चलाेी, रे्तीविषयक बदलणारी सरकारी 
धोरणे ि त्तयात नोटाबांदीच्या अनपेवक्षत वनणचयामळेु रे्तकरी अजनूच अडचणीत येणे, 
वजल्हा बकँाांिर लादलेल्या वनबंधामळेु ग्रामीण अथचव्यिस्था डबघाईला येणे, लागोपाठ 
तीन िषातील दषु्ट्काळाचा मोठा फटका राज्यातील साेर उद्योगासोबत ऊस उत्तपादक 
रे्तकऱयाांना बसनू समुारे सहा हजार कोटी रुपयाांच्या उत्तपन्नाला मकुािे लागणे, 
डॉ.स्िामीनाथन आयोगाच्या वर्फारर्ीकडे करण्यात आलेले दलुचक्ष, घसरलेल्या दरामळेु 
ऊस, कापसू, तूर, धान, काांदा, टोमटॅो, सोयाबीन, भाजीपाला तसेच सांत्रा ि केळी 
उत्तपादक रे्तकरी कोलमडणे, यािषी कडधान्य उत्तपादनात झालेली िाढ, पवरणामी 
कडधान्य बाजारभाि गेल्या पाच िषातील वनचाांक पातळीिर जाणे, र्ासनाने जाहीर 
केलेल्या वकमान आधारभतू शकमतीपेक्षा कमी दराने व्यापाऱयाांकडून सरुु असलेली  
ेरेदी, र्ासनाने वनयात बांदी करुन काांदा उत्तपादकाांची केलेली कोंडी, हिामान 
आधारीत फळ पीक विम्याचा हप्पता र्ासनाने न भरल्यामळेु हजारो रे्तकरी विम्याच्या 
लाभापासनू िांवचत राहणे, वठबक शसचनाचे ६२२ कोटी रुपयाांचे अनदुान देण्याबाबत 
वदलेल्या आश्िासनाची पतुचता न होणे, कोरडिाहू रे्ती अवभयानाच्या आर्वथक तरतदुीत 
८० टक्क्याहून अवधक करण्यात आलेली कपात, अपघात योजनेची ५० टक्के 
रक्कमही रे्तकऱयाांना न वमळणे, कृषी विभागात हजारो वरक्त पदाांचा असलेला 
अनरेु्ष, पवरणामी योजनाांची अांमलबजािणी होण्यास येणाऱया अडचणी, ेरेदी 
कें द्रािरील आिक िाढल्याने ि वदनाांक ५ जानेिारी, २०१७ पासनू नाफेडकडून उडीद 
ेरेदी बांद करण्यात आल्यामळेु ेाजगी व्यापाऱयाांनी उडदाचे दर पाडणे, आपल्या 
मागण्याच्या सांदभात राज्यातील रे्तकऱयाांनी सांपािर जाण्याचा घेतलेला वनणचय, गेल्या 
दोन िषात राज्यात आठ हजारहून अवधक रे्तकऱयाांनी आत्तमहत्तया केल्याची मावहती 
कृषी ि रे्तकरी कल्याण विभागाच्या कें द्रीय राज्यमांत्र्याांनी सांसदेत देणे, उत्तर 
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िदेर्ातील रे्तकऱयाांना करण्यात आलेली कजचमाफी तसेच तावमळनाडूतील सिच 
रे्तकऱयाांचे कजच माफ करण्याचा मा.उच्च न्यायालयाने वदलेला आदेर्, िध्यात 
राबविण्यात आलेल्या पथदर्ी िकल्पाची राज्यात अांमलबजािणी न होणे, 
कजचमाफीच्या मागणीकवरता वदनाांक २९ माचच ते ४ एविल, २०१७ या कालािधीत 
चाांदा ते बाांदा दरम्यान काढण्यात आलेली सांघषच यात्रा, सदरच्या सांघषचयाते्रत 
राज्यातील रे्तकऱयाांनी सहभागी होऊन सांपणूच कजचमाफीची केलेली मागणी, याकडे 
र्ासनाचे झालेले अक्षम्य दलुचक्ष, यािकरणी र्ासनाने कराियाची कायचिाही विचारात 
घेण्यात यािी." 
 
 

बारा : र्ासकीय विधेयके : 
 

 
 
 
 
 

 
 

  (अ) परु:स्थापनाथच :- 
 

   (१) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २८– महाराष्ट् र पवरिहन ि रस्ते 
सरुक्षा विधेयक, २०१७. 
 

   (२) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – िाण्याांना कू्ररतेने 
िागिण्यास िवतबांध करण्याबाबत (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

  -----------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 

  (ब) विचार, ाेंडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 
 

  (१) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २७ – सांजय घोडाित 
विद्यापीठ, कोल्हापरू विधेयक, २०१७. 
 

 
   (े)                                     श्री.अवमत झनक         

            :- 
 

            ७                            क्रमाांक २७ – सांजय 
घोडाित विद्यापीठ, कोल्हापरू विधेयक, २०१७                     
  ऊ                    ५२                                   
                                               ऊ           
               " 
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   (ग)                                     श्री.अस्लम रे्े,         

            :- 
 

            ७                            क्रमाांक २७ – सांजय 
घोडाित विद्यापीठ, कोल्हापरू विधेयक, २०१७                     
  ऊ                    ४३                                   
                                               ऊ           
               " 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (घ)                                     िा.विरेंद्र जगताप,         
            :- 
 

            ७                            क्रमाांक २७ – सांजय 
घोडाित विद्यापीठ, कोल्हापरू विधेयक, २०१७                     
  ऊ                    ३६                                   
                                               ऊ           
               " 

 
 

   -----------------------------------------------------------------------------------
------- 

     
  (२)  सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – िाण्याांना कू्ररतेने 

िागिण्यास िवतबांध करण्याबाबत (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
    

 
 
 

तेरा : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :-  
 

 

 

 

   (गरुुिार, वदनाांक २३ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चविण्यात आलेली परांत ुचचा न झाल्यामळेु पढेु ढकलण्यात आलेली अधा-तास 
चचेची सचूना) (सचूना क्र. १)  
 

  (१) श्री. सांजय सािकारे, वि.स.स पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपव्स्थत 
करतील. 
     ''महाराष्ट्र पोलीस दलाची स्थापना झाल्यापासनू मुांबई िगळता राज्यातील 
इतर कोणत्तयाही वठकाणच्या र्स्त्रर्ाेाांमध्ये र्स्त्रतज्ञ पदे वरक्त असल्याने 
तात्तपरुत्तया तज  ज्ञाांकडून लाेो र्स्ते्र िमावणत करण्यात येणे, पवरणामी र्स्त्र 
हाताळताांना पोलीस दलात अपघात होणे, र्स्त्रतज  ज्ञाांची तातडीने वनयकु्ती करुन 
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९० टक्के मदुतबाय र्स्ते्र िापरातून बाहेर काढण्याबाबत होत असलेली वदरांगाइच, 
याबाबत र्ासनाने कराियाची कायचिाही ि िवतवक्रया.'' 
 

   (गरुुिार, वदनाांक ३० माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चविण्यात आलेल्या परांत ुचचा न झाल्यामळेु पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास 
चचेच्या सचूना) (सचूना क्र. २ ि ३)  
 

  (२) श्री. वक्षतीज ठाकूर, वि.स.स पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपव्स्थत 
करतील. 
          "पालघर          पव्श्चम वकनारपट्टी वनसगच सौंदयाने        असनू तेथे 
शचचणी वकनारा, िाढिण वकनारा, डहाण ू समदु्रवकनारा, नरपड बीच, आगर, 
वचेला आवण बोडी बीच तसेच ऐवतहावसक डहाण ू वकल्ला या िास्तू पयचटकाांना 
आकर्वषत करीत असणे, येथील िवसध्द महालक्ष्मी मांवदर, आर्ागडचे सांतोषी माता 
मांवदर, याबरोबर बोडीचा बारडाचा गड, गांभीर गड, भीम बाांध या ऐवतहावसक 
साांस्कृवतक स्थळाांना भाविक आवण पयचट                 टी           
येथील वकनाऱ यािरील वहरिीगार िनराई, लहान मोठी झाडे आवण येथील समदु्राचे 
ि सरुुच्या िनाांचे दर्चन नयनरम्य असनू     वकनारा पयचटकाांचे लक्ष िेधनू घेत 
असताांनाही डहाण ू तालकु्यातील या पयचटन स्थ   कडे र्ासनाने दलुचक्ष केल्यामळेु 
येथील पयचटन व्यिसायाला चालना वमळत नसणे,  येथील पयचटनाला चालना वमळून 
स्थावनकाांना रोजगाराांच्या सांधी उपलब्ध होण्यासाठी र्ासनाने कराियाची कायचिाही 
ि उपाययोजना." 
 

  (३) श्री. राजेर् कार्ीिार, वि.स.स पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपव्स्थत करतील. 
       "झरी उपसा शसचन िकल्पामळेु (ता. अजुचनी मोरगाांि, वज. गोंवदया) गोंवदया 
वजल्यातील मोरगाांि अजुचनी तालकु्यातील १८ गािाांना ि भांडारा वजल्यातील 
लाेनी, लाेाांदरू तालकु्याांना त्तयाचा लाभ वमळणार असणे, या योजनेकरीता 
२२७५ हेक्टर लागिड के्षत्र आिश्यक असनू हे के्षत्र धापेिाडा टप्पपा -२ अांतगचत येत 
असल्यामळेु या योजनेचे लाभके्षत्र धापेिाडा टप्पपा-२ शकिा झरी उ         
      यापैकी कोणत्तया योजनेत समाविष्ट्ट                   अहिाल सादर 
करण्याचे वनदेर् मांडळ कायालयाकडून कायचकारी अवभयांता  उ         िकल्प 
विभाग, वतरोडा (वज. गोंवदया) याांना देण्यात             त्तयािर        कोणती 
कायचिाही करण्यात आली नसणे, सदर िकल्प वकत्तयेक िषापासनू िलांवबत 
असल्यामळेु रे्तकऱयाांमध्ये पसरलेला असांतोष, त्तयामळेु रे्तकऱयाांच्या वहतासाठी 
लागिडीयोग्य के्षत्र ओवलताेाली आणण्याच्या दृष्ट्टीने झरी िकल्प तातडीने 
पणुचत्तिास आणण्यासाठी र्ासनाने कराियाची कायचिाही ि उपाययोजना." 
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   (सोमिार, वदनाांक ३ एविल, २०१७ रोजीच्या बलॅटव्दारे ठरविण्यात आलेल्या 

िाथम्यक्रमानसुार दर्चविण्यात आलेल्या सचूना) (सचूना क्र. ४ ि ५) 
 

  (४) श्री. सवुनल िभ,ु वि.स.स पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपव्स्थत 
करतील. 
 

"राज्यात मुांबईत राष्ट्रीय फेरीिाला धोरणाांतगचत फेरीिाला ि ना-फेरीिाला 
के्षत्र वनव्श्चत न करणे, मुांबईत ५ ते ६ लाे फेरीिाले पदपथ ि रस्त्तयािर दकूान ि 
गाडया उभ्या करुन अनवधकृत व्यिसाय करीत असल्यामळेु नागवरकाांना अनेक 
अडचणींना सामोरे जािे लागत असणे, मा. सिोच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानसुार 
र्ाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, धार्वमक स्थळे, रेल्िे स्थानकाच्या १०० मीटर 
पवरसरात ेाद्यपदाथच विक्री करण्यास बांदी असताांनाही त्तयाचे होत असललेे 
उल्लांघन, याकवरता र्ासनाने फेरीिाला धोरणाची तातडीने अांमलबजािणी 
करण्याबाबत कराियाची कायचिाही ि र्ासनाची िवतवक्रया." 
 
 

  (५) श्री. मनोहर भोईर, वि.स.स पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपव्स्थत 
करतील. 
 "मुांबई ि आसपासच्या समदु्रवकनाऱयािरील वतिराांच्या झाडाांची होत 
असलेली बेसमुार तोड, कारेान्याांचे ि इतरही साांडपाणी थेट समदु्रात सोडण्यात 
येत असल्यामळेु राज्यातील समदु्रवकनारे िदवूषत होणे, कें द्र  र्ासनाच्या समदु्र 
विज्ञान सांस्था ि महाराष्ट्र िदषूण वनयांत्रण मांडळाने केलेल्या पाहणीत बहुताांर् 
समदु्रवकनारा िदवूषत झाल्याचे आढळून येणे, समदु्रात मोठया िमाणािर होणा-या 
तेलगळतीमळेु वकनारपट्टी डाांबरसदृश्य काळया वचकट गोळयाांचा थर अनेकदा 
पसरलेला वदसनू येणे, त्तयामळेु राज्यातील समदु्रवकनाऱयािरील िाढत्तया िदषुणािर 
आळा घालण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याबाबत र्ासनाने कराियाची 
कायचिाही ि िवतवक्रया. " 

    
 

 

 

 

 

 

 

विधान भिन,  
मुांबई,  
वदनाांक : ५ एविल, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
िधान सवचि,  

 महाराष्ट्र विधानसभा. 
  


