
असधुारित प्रत 

 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिाि, रिनाांक ७ एरप्रल, २०१७ 

(सकाळी १०.०० िाजता) 
 
 
 
 
 
 

 
 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

 

  (क) अल्पसचूना प्रश्न 
 

        "दौंड (जि.पुणे) येथील जिरोिाचीवाडी येथे िेकायदेशीरजरत्या गर्भललग जिदाि होत 
असल्यािाित" या जवषयावरील श्री.राहुल कुल, जव.स.स. याांचा अल्पसूचिा प्रश्ि 
क्रमाांक ८४७२७. 
 

  (ख) तािाांरकत प्रश्न. 
 

  (ग) तािाांरकत प्रश्नाबाबतची अरधक मारहती सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 
 

  (१) आरििासी 
रिकास मांत्री 

: "अकोले (जि.अहमदिगर) या आजदवासी तालुक्यात 
रस्तत्याची कामे व जवद्युतीकरण झालेले िसल्यािाित" या 
जवषयावरील श्री.वैर्व जपचड, जव.स.स. याांचा ताराांजकत 
प्रश्ि क्रमाांक ६२३७१ ला जदिाांक २७ िुलै, २०१६ रोिी 
जदलेल्या आश्वासिािुसार अजिक माजहती सर्ागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील.                                
 

  (२) ऊजा मांत्री : "सावडे (ता.जचपळूण, जि.रत्िाजगरी) येथे महाजवतरणची 
तार गळ्यात अडकूि एका दचुाकीस्तवाराचा झालेला 
मृत्यू" या जवषयावरील श्री.सदािांद चव्हाण, जव.स.स. 
याांचा ताराांजकत प्रश्ि क्रमाांक ८३३७० ला जदिाांक २४ 
माचभ, २०१७ रोिी जदलेल्या आश्वासिािुसार अजिक 
माजहती सर्ागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

       
 

  (घ) रिनाांक १४ माचच, २०१७, २० माचच, २०१७, २१ माचच, २०१७ ि ३ एरप्रल, 
२०१७ िोजीच्या तािाांरकत प्रश्नोत्तिाांच्या याद्या सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 
 

  (ङ) अतािाांरकत प्रश्नोत्तिाांची यािी क्रमाांक २८६ ते २९२ सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 
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िोन : शोक प्रस्ताि - 
 

       डॉ.पाांडुरांग जवठुसा ढोले, मािी जव.स.स. याांच्या द:ुखद जिििािद्दल शोक प्रस्तताव. 
 

 
 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 
 
 

 

  (१) रित्त आरण 
रनयोजन मांत्री 

: (क) र्ारताचे जियांत्रक व महालेखापरीक्षक याांचे सि 
२०१५-२०१६ या आर्थथक वषाचे (१) राज्य जवत्त 
व्यवस्तथेवरील अहवाल, व (२) आर्थथक के्षत्रावरील 
अहवाल सर्ागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) र्ारताचे जियांत्रक व महालेखापरीक्षक याांचा जदिाांक 
३१ माचभ, २०१६ रोिी सांपलेल्या वषाचा सावभिजिक 
उपक्रम अहवाल सर्ागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) शालेय रशक्षण ि 
रक्रडा आरण  
अल्पसांख्याक 
रिकास मांत्री 

: (क) महाराष्ट्र खािगी शाळाांतील कमभचारी (सेवेच्या 
शती) (दसुरी सुिारणा) जियमावली, २०१७ 
अजिसूचिा क्रमाांक एमईपी, २०१५/ प्र.क्र.३२५/ 
टीएिटी-१. जदिाांजकत १५ माचभ, २०१७ 
सर्ागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) मौलािा आझाद अल्पसांख्याक आर्थथक जवकास 
महामांडळ मयाजदत, मुांिई याांचा सि २०१०-२०११  
या वषाचा अकरावा वार्थषक अहवाल सर्ागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

  (३) जलसांपिा मांत्री :  महाराष्ट्र िलसांपत्ती जियमि प्राजिकरण, मुांिई याांचा 
सि २०१५-२०१६  या वषाचा वार्थषक लेखा 
अहवाल आजण अलग लेखापरीक्षा अहवाल 
सर्ागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) उद्योग मांत्री :  महाराष्ट्र लघु उद्योग जवकास महामांडळ मयाजदत 
याांचा सि २०१३-२०१४ या वषाचा िावन्नावा 
वार्थषक अहवाल सर्ागृहासमोर ठेवतील.  
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  (५) ऊजा, निीन ि 
निीकिणीय ऊजा 
मांत्री 

: (क) महाराष्ट्र राज्य जवद्युत जवतरण कां पिी मयाजदत याांचा 
सि २०१५-२०१६ या वषाचा अकरावा वार्थषक 
अहवाल सर्ागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र राज्य जवद्युत पारेषण कां पिी याांचा सि 
२०१५-२०१६ या वषाचा अकरावा वार्थषक अहवाल 
सर्ागृहासमोर ठेवतील. 
 

       
 
 

 

चाि : लक्षिेधी सचूनेििील अरधक मारहती सभागहृासमोि ठेिणे - 
 

 

 ग्रामरिकास मांत्री      : "राज्यात जिल्हा पजरषदाांमार्फ त राबजिलेल्या 
शासनाच्या अनेक योिनाांमधील कोटयिधी रुपये 
अडकून असणे" या जवषयावरील सवभश्री. जवरेंद्र 
िगताप व इतर जव.स.स. याांच्या जदिाांक २२ 
माचभ,२०१६ रोिी उत्तरीत झालेल्या लक्षवेिी 
सूचिेवरील अजिक माजहती सर्ागृहासमोर ठेवतील. 

    
 

पाच : लोकलेखा सरमतीचा एकोरणसािा ि रिसािा अहिाल सभागहृास सािि किणे. 
 

सहा : रिनांती अजच सभागहृास सािि किणे :- 
 

 

 श्री.िाहुल बोंदे्र, रि.स.स.    : "मौजे िैिागड, ता.रचखली रजल्हा बलुढाणा 
येथील सांग्राहक तलािाचे काम सरुु होण्याबाबत" 
या जवषयावरील जविांती अिभ सर्ागृहास सादर 
करतील. 

    
 

सात : रिधानसभेने सांमत केलेल्या रिधेयकाांना रिधानपरिषिेची सांमती जाहीि किणे. 
 

आठ : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 
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नऊ : (अ) लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) :  
 

 

 
 

  (१) श्री.अतलु भातखळकि, रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "ठाकूर सांकुल, लोखांडवाला सांकुल, ठाकूर गाव व आिूिािूच्या परीसरातूि 
काांजदवली पूवभ स्तथािकाकडे येण्यासाठी केवळ आकुली रोड हा एकच रस्तता असणे, 
िाणडोंगरी मिूि जिघणारा डी.पी. रोड, काांजदवली स्तथािकालगत असलेला महादेव देसाई 
डी.पी. रोड, ठाकूर गाव ते लोखांडवाला सांकुल मिील डी.पी. रोड इ. प्रस्तताजवत रोड मुांिई 
महािगरपाजलकेच्या ताब्यात िसणे व काही रस्तत्याांवर अजतक्रमण असणे, त्यामुळे दररोि 
वाहतुकीची मोठी समस्तया स्तथाजिक रजहवाशाांिा सहि करावी लागत असणे, त्यामुळे गत 
५ वषात २ िागजरकाांचा वाहतूक कोंडीमुळे रुग्णालयात िात असतािाच हृद्यजवकाराच्या 
झटक्यािे झालेला मृत्यू, त्यामुळे स्तथाजिक िागजरक व रजहवाशाांमध्ये पसरलेला असांतोष, 
त्यामुळे सदरच्या पजरसरातूि स्तथािकाकडे येण्यासाठी काही रस्तत्याांचे रुां दीकरण करण्याची 
तसेच अिजिकृत अजतक्रमण हटजवण्याची व जवकास जियोिि (डी.पी.) मध्ये असलेले 
प्रस्तताजवत रस्तते ताब्यात घेऊि ििजवण्याची आवश्यकता, यािाित शासिािे तातडीिे 
करावयाची कायभवाही व शासिाची प्रजतजक्रया." 
 

  (२) सिचश्रीमती मांिा म्हाते्र, मनीषा चौधिी, स्नेहलता कोल्हे, सिचश्री प्रशाांत ठाकूि, 
रशिीष चौधिी, तान्हाजी मटुकुळे, ॲड. सांजय  धोटे, ॲड. भीमिाि धोंडे, 
रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्य मांत्र्याचे 
लक्षिेधतील :-  
 
     "वाशी येथील िवी मुांिई महािगरपाजलका जदव्याांग प्रजशक्षण कें द्रामध्ये (ETC) मोठ्या 
प्रमाणात झालेला आर्थथक गैरव्यवहार, सदर गैरव्यवहाराच्या तक्रारीची चौकशी 
करण्याची लेखी मागणी आयुक्त, िवी मुांिई महािगरपाजलका याांिा स्तथाजिक 
लोकप्रजतजििी याांिी करणे, जदव्याांग प्रजशक्षण कें द्रासाठी आितागायत खरेदी करण्यात 
आलेल्या साजहत्याची महापाजलकेला माजहती िसणे, कें द्रातील फर्थिचर, जवद्यार्थ्यांचे 
कपडे, खाऊ तसेच इतर साजहत्य खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यवहार, कें द्रामध्ये प्रवेश 
घेतलेल्या जवद्यार्थ्यांच्या सांख्येत तफावत असणे, ई.टी.सी. कें द्रातील सांचालकाांिा 
कोणताही अजिकार िसतािा केलेली खरेदी व त्याांत झालेला मोठा गैरव्यवहार, कें द्रातील 
'सांचालक' हे पदच अस्स्ततत्वात िसतािा सांचालक पदावर झालेली जियमिाह्य जियुक्ती, 
िवी मुांिई महापाजलकेमाफभ तही शासिाला जदलेला चुकीचा अहवाल, भ्रष्ट्टाचारामुळे 
िागजरकाांत व अजिकारी-कमभचारी वगात पसरलेला असांतोष, कें द्रातील जशक्षकाांचा 
होणारा मािजसक छळ तसेच ई.टी.सी. कें द्रासांदर्ात महापाजलका मुख्य लेखा परीक्षक 
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याांिी उपस्स्तथत केलेले लेखा आके्षप या सवभ गैरव्यवहाराची जिवृत्त न्यायािीशाांमाफभ त 
सखोल चौकशी करण्याची लोकप्रजतजििीिी केलेली मागणी, यावर शासिािे करावयाची 
कायभवाही व उपाययोििा."    

 
  (३) डॉ अरनल बोंडे, डॉ सरुनल िेशमखु, श्री िमेश बुांरिले, रि.स.स. तातडीच्या ि 

सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 

 

     "वरुड (जि.अमरावती) येथील आजदवासी र्ागात जिश्चि िमभ प्रचारकाांकडूि 
राष्ट्रसांत तुकडोिी महाराि व ग्राम गीताचायभ श्री तुकारामदादा याांचे छायाजचत्र वापरूि 
िागजरकाांिा िमभपजरवतभि करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात येत असल्याचे जिदशभिास येणे, 
ग्रामीण र्ागातील िागजरकाांिा येशू जिस्तत व िायिल मिील जवचार हे राष्ट्रसांत तुकडोिी 
महराि व गीताचायभ श्री.तुकारामदादा याांचे जवचार असल्याचे र्ासवूि जिश्चि िमभ 
प्रचारकािे जिस्तत र्क्त मांडळी, गुरुदेव सेवा मांडळ, सत्यशोिक समाि अशा िावािे 
प्राथभिा पुस्स्ततका प्रकाजशत करूि जवतरीत करणे, जिस्तती िमभप्रचारक लहद ू देवदेवताांची 
लिदा करूि लहदचु्या मूतीपूिेजवषयी अत्यांत अश्लील र्ाषेचा वापर करीत असल्यामुळे या 
िमभ प्रचारकाांजवषयी सवभसामान्य िितेमध्ये जिमाण झालेला असांतोष, जिस्तती िमाच्या 
प्रचाराच्या िावाखाली देशामध्ये लहद ू िमाच्या लोकाांिा जवजवि प्रलोर्िे दाखवूि तसेच 
लहद ू सांताांच्या जवचाराांिा येशूचे जवचार असल्याचे दाखवूि गरीि िितेला फसवण्याचा 
व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरु असणे, राज्य शासिािे तातडीिे या प्राथभिा पुस्स्ततकेचे 
जवतरण करणा-या िमाप्रचारकाांवर तसेच िमांतराचे काम करणा-या सांस्तथाांवर तातडीिे 
करावयाची कायभवाही व शासिाची प्रजतक्रीया." 
 

  (४) श्री. शिि सोनािणे, रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
महसलू मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
      ''िॉली अजिल इांजडया जल., ऑलांजपया सेंरल एव्हेन्यु, जहरािांदािी जिझिेस पाकभ , पवई 
(मुांिई) याांिा जिल्हाजिकारी, मुांिई उपिगर याांिी पाठजवलेल्या िोटीशीवर सांिांिीत 
कां पिीिे कोणताही जिणभय ि घेतल्यािे गेली ३० वषे रु.१,०२२,५३ प्रतीवषी िुसार होणारी 
रक्कम व्यािासह वसूल का करु िये तसेच आतापयंत र्ाडेपट्टयाचे सुमारे १४ ते १५ 
कोटी रुपये शासिाला र्रणेिाित तातडीिे अांमलििावणी करण्यात यावी अशी िोटीस 
जदल्याचे माहे फेबु्रवारी २०१७ मध्ये जिदशभिास येणे, करारातील अटी व शतीप्रमाणे 
िजमिीचा मूळ प्रयोििासाठी आत् तापयंत वापर ि केल्यािे सदर िमीि शासििमा का 
करण्यात येऊ िये असाही िोटीशीत केलेला उल्लेख, सांिांिीत कां पिीिे शासिाच्या 
परवािगीजशवाय ओएििीसी कां पिीस ७ एकर ३४ गुांठे िमीि वेअर हाऊलसग करीता 
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प्रती मजहिा १,३६,३३७/- रुपये पोट र्ाडयािे देणे, पोट र्ाडयावरील ७५ टक्के रक्कम 
शासिाला अदा ि करणे, जिल्हाजिकारी, मुांिई उपिगर याांिी वारांवार िागा जमळणेिाित 
व र्ाडेपट्ट्ाांची रक्कम थजकत असल्याचे जिदशभिास आणूि देऊिही त्याकडे 
कां पिीच्या मालकाांिी व सांचालकाांिी हेतुत: केलेले दलुभक्ष, सदर कां पिीकडूि 
पोटर्ाड्याची ७५ टक्के रकमेची तसेच करारािुसार होणाऱ्या वार्थषक र्ाडेपट्ाच्या 
रक्कमेची गेली २५ ते ३० वषे वसूल करण्यास जिल्हाजिकारी व महसुल जवर्ागातील 
सांिांिीत अजिकारी याांचे कां पिीिे व्यवस्तथापकाांशी असलेल्या आर्थथक जहतसांिांिामुळे 
त्याांिी केलेले दलुभक्ष, यािाित शासिािे तातडीिे करावयाची कायभवाही व प्रजतजक्रया.''  
 

  (५) श्री प्रकाश आरबटकि रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
शालेय रशक्षण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "राज्यातील शालेय पोषण आहाराचे साजहत्य जवतरणाचे काम गत अिेक वषापासूि 
महाराष्ट्र राज्य माकेलटग फेडरेशि व महाराष्ट्र राज्य कन्झुमर फेडरेशि याांचेमाफभ त सुरु 
असणे, या कामामध्ये पारदशभकता आणण्याच्या दृष्ट्टीिे शासिािे गत २ वषापासूि 
शालेय पोषण आहार जवतरणाचे काम जिल्हास्ततरीय करण्यािाितचे आदेश देणे, शालेय 
पोषण आहाराचे काम जिल्हस्ततरावरील ठराजवक कां त्राटदाराला देण्यासाठी जशक्षण 
जवर्ागाच्या अजिकाऱ्याांिी जकचकट जियम व अटीचा समावेश करूि लहाि ठेकेदाराांिा 
या स्तपिेमिूि कमी करण्याचे जियोिििध्द केलेले काम, गत अिेक वषापासूि पोषण 
आहार जवतरणाचे काम महाराष्ट्र राज्य माकेलटग फेडरेशि व महाराष्ट्र राज्य कन्झुमर 
फेडरेशि माफभ त सुरु असल्यािे या कामामध्ये अजियजमतता असल्याचे जिदशभिास येणे, 
या जशखर सांस्तथाच्या माध्यमातूि सहकरी सांस्तथामाफभ त काम करणे अपेजक्षत असतािा ते 
ि करता खािगी कां त्राटदारामाफभ त काम करीत असल्यािे सहकार अजिजियमाांचा होत 
असलेला र्ांग, पजरणामी या जशखर सांस्तथाांची चौकशी करूि दोषी अजिकाऱ्याांजवरुद्ध 
फौिदारी गुन्हे दाखल करण्याची आवश्यकता, यािाित शासिािे करावयाची कारवाई व 
प्रजतजक्रया." 
 

  (६) सिचश्री.सभुाष भोईि, निेंद्र पिाि, गणपत गायकिाड, रि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "कल्याण-डोंजिवली महािगरपाजलका हद्दीतील २७ गावाांिा गत दोि वषांपासूि 
पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ि ि होणे, शहरातील पाणी समस्तया सोडजवण्यासाठी शासिािे 
कल्याण डोंजिवली शहराकजरता १४० एमएलडी, िारवी िरणातील अजतजरक्त पाणी 
तसेच मोरिे िरणातूि कल्याण-डोंजिवली महािगरपाजलका के्षत्राकरीता एमआयडीसीच्या 
माध्यमातूि पाणी उपलब्ि करूि देण्याचे आश्वासि देऊिही त्याची अांमलििावणी ि 
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होणे, २७ गावाांिा पुरेसा पाणीपुरवठा करुि देण्यासाठी िलसांपदा जवर्ागािे माहे जडसेंिर, 
२०१६ मध्ये दहा टक्के अजतजरक्त पाणीपुरवठा मांिूर करणे, परांतु लघु पाटिांिारे जवर्ागािे 
एमआयडीसीच्या पाणी उचलण्यावर जििंि घातल्यािे ग्रामीण र्ागात जिमाण झालेली 
पाणी टांचाई, एमआयडीसीला उल्हास िदीतूि केवळ ६४० एम.एल.डी. पाणी जमळत 
असल्यािे एमआयडीसीच्या पाण्यावर अवलांिूि असलेल्या िागजरकाांिा पुरेसा 
पाणीपुरवठा ि होणे, यािाित िागजरक, स्तथाजिक लोकप्रजतजििी याांिी वारांवार मागणी 
करूिही २७ गावाांच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ ि होणे, ग्रामीण र्ागात एमआयडीसीकडूि 
कमी दािािे पाणीपुरवठा होत असतािा तब्िल १३० एम.एल.डी. पाणी पुरवठा कमी 
केल्यािे िागजरकाांची मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली गैरसोय, या गावाांतील 
िागरीकाांसाठी स्तथाजिक लोकप्रजतजििींिी ५० एम.एल.डी. वाढीव पाणीपुरवठा आरजक्षत 
करण्याची केलेली मागणी, कल्याण डोंजिवली महािगरपाजलका हद्दीतील २७ 
गावाांमिील पाणी समस्तया सोडजवण्यासाठी शासिाची तातडीची रू्जमका व उपाययोििा." 
 

  (७) श्री.शांभिूाज िेसाई, ॲड.िाहुल कुल, रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "पाटण जि.सातारा मिील कृष्ट्णा खोरे जवकास महामांडळाअांतगभत मोरणा-गुरेघर 
मध्यम िरण प्रकल्पाचे काम सध्या पूणभत्वाकडे गेले असूि सदर िरणामध्ये पुणभ क्षमतेिे 
पाणीसाठा करण्यात येणे, या िरण प्रकल्पाअांतगभत या जवर्ागातील शेतीकरीता 
कालव्याच्या माध्यमातूि पाणी देण्याकरीता िरणाच्या डाव्या व उिव्या अशा दोन्ही 
िािूचे सवेक्षण करुि िरण प्रकल्पाचे डाव्या व उिव्या तीरावरुि कालव्याच्या कामास 
सुरुवात करण्यात येणे, तथाजप, िरणाच्या दोन्ही कालव्याांच्या कामाांचे सवेक्षण हे चुकीचे 
झाले असल्यािे कालव्यातील पाणी डोंगरकडेला वसलेल्या अिेक गावातील 
शेतकऱ् याांच्या शेतीला जमळत िसणे, पजरणामी दोन्ही तीराांवरील कालव्याांच्या कामाांिा 
स्तथजगती देऊि या जवर्ागातील शेतक-याांच्या शेतीला इजरगेशिच्या (उपसा लसचि 
योििा) माध्यमातूि पाणी देण्याच्या कामाांिा मांिूरी देण्यािाित शासिाकडे मागणी केली 
असता शासिािे या कामाांचे फेर सवेक्षण करण्याचे आदेश कायभकारी सांचालक कृष्ट्णा 
खोरे जवकास महामांडळ याांिा देऊिही त्याकडे केलेले दलुभक्ष, पजरणामी शेतकऱ्याांमध्ये 
पसरलेला असांतोष, यािाित शासिािे करावयाची कायभवाही व शासिाची प्रजतजक्रया." 
 

  (८) सिचश्री. सधुाकि िेशमखु, सधुाकि कोहळे, डॉ. रमललि माने, सिचश्री रिकास 
कुां भािे, कृष्ट्णा खोपडे, उन्मेश पाटील, सांजय सािकािे, श्रीमती सांगीता ठोंबिे, 
सिचश्री. िाधाकृष्ट् ण रिखे-पाटील, सरुनल लशिे, िाजन साळिी, अॅड. भीमिाि धोंडे, 
डॉ.अरनल बोंडे, रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उजा 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
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       "महाजवतरण कां पिीिे महसुली तुट र्रुि काढण्यासाठी राज्य वीि जियामक 
आयोगाकडे वीि दरवाढीचा प्रस्तताव दाखल केल्याचे माहे माचभ, २०१७ मध्ये जिदशभिास 
येणे, महाजवतरण कां पिीचे औद्योगीक दर इतर राज्याांच्या तुलिेिे जकमाि ३५ ते ५० 
टक्के िास्तत असूि ३०० युजिटच्या वरील घरगुती वीि ग्राहकाांचे दर दपु्पट ते अडीच पट 
असणे, शेतकऱ्याांिा आकारण्यात येण्यारे दर इतर राज्याच्या तुलिेत अजिक असताांिा 
देिील महजवतरण कां पिीिे सरासरी १९ ते २७ टक्के दरवाढीचा प्रस्तताव दाखल करणे, 
सदर प्रस्ततावात तीि वषात २४ हिार कोटी रुपयाांची मागणी करण्यात येऊि ती मान्य 
झाल्यास ग्राहकाांिा सरासरी १२ % वीि दरवाढीचे सांकट येणे, सदर २४ हिार कोटीमध्ये 
सवात मोठा वाटा रु. १० हिार कोटी हा प्रशासकीय देखर्ाल दरुुस्तती खचाचा असणे, 
महाजवतरणािे सद्यस्स्तथतीत प्रशासकीय देखर्ाल दरुुस्ततीच्या खचापोटी ६५ पैसे प्रजत 
युजिटची मागणी केलेली असणे, महाजिर्थमती कां पिीचा प्रचांड उत्पादि खचभ, मोठ्या 
प्रमाणावरील वीि गळती, प्रशासकीय खचभ व भ्रष्ट्टाचार ही कारणे वीि दरवाढीस 
ििािदार असणे, वीि गळतीकडे महाजवतरणिे दलुभक्ष केल्यािे दरवषी ग्राहकाांची 
सरासरी आठ हिार कोटीची होत असलेली लुट, उक्त िुकसािकारक िािीकडे लक्ष ि 
देता वीि दरवाढ प्रस्तताजवत करणे, पजरणामी वीि ग्राहक तसेच, औद्योजगक वीि ग्राहक 
व शेतकरी वगभ िाहक र्रडला िाणे, याप्रकरणी वीि ग्राहकात जिमाण झालेला असांतोष, 
त्यामुळे महाजवतरणिे प्रस्तताजवत केलेली वीि दरवाढ तातडीिे रद्द करण्यासाठी शासिािे 
करावयाची कायभवाही व शासिाची प्रजतजक्रया. " 
 

  (९) सिचश्री. रकसन कथोिे, सांिीप नाईक, सांजय केळकि, बळीिाम रसिसकि, 
शरशकाांत लशिे, जयांत पाटील, श्रीमती रिरपका चव्हाण, सिचश्री. िैभि रपचड, 
प्रिीप जाधि-नाईक, पाांडुिांग  बिोिा, सरुनल प्रभ,ू  हसन मशु्रीफ, रिलीप िळसे-
पाटील, अरजत  पिाि, हनमुांत डोळस, सधुाकि िेशमखु, रिकास कुां भािे, सधुाकि  
कोहळे, रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजरनक 
आिोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
          "ठाणे व िागपूर शहरातील प्रादेजशक मिोरुग्णालयात िागपूर जिल्ह्यासह जवदर्भ, 
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ राज्यातूि हिारोंच्यावर मिोरुग्ण जियजमत उपचाराकजरता येत 
असणे, या मिोरुग्णालयात जदवसेंजदवस वाढत असलेली मिोरुग्णाांची सांख्या लक्षात घेता 
त्याकजरता कायभरत असलेले वैद्यकीय अजिकारी, मािसोपचार तज् ञ, डॉक्टर, 
पजरचाजरका, अटेन्डांट, तांत्रञ, रुम िॉय व चतुथभ श्रेणी कमभचाऱ्याांच्या अपुऱ्या सांख्येमुळे 
कायभरत कमभचाऱ्याांवर कामाचा अजतजरक्त ताण पडत असणे, रुग्णालयातील मांिुर जरक्त 
पदाांिा अद्यापपयंत मांिुरी जमळाली िसणे, तसेच मिोरुग्णालयाच्या कामाकरीता 
शासिाचा जििी अपुरा पडत असणे, अिेकदा ओलोन्झापीि व हॉलो पेरोडॉल या 
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सारख्या आवश्यक औषिाांच्या साठ्यात तुटवडा जिमाण झाल्याचे जदसूि येत असणे, या 
मिोरुग्णालयात उपचाराकजरता र्रती असलेल्या रुग्णाांिा कमभचारी व अजिकारी असभ्य 
वागणूक देत असणे, मागील सात माजहन्यात २१ मिोरुग्ण रुग्णालयात उपचारादरम्याि 
गळफास लावूि, गळा दािूि, इ. कारणाांिी मृत्यु पावल्याच्या घटिा उघडकीस येणे, 
त्यामुळे  वैद्यकीय अजिकारी, पजरचाजरका, अटेंन्डांट तसेच अन्य कमभचाऱ् यािद्दल जिमाण 
झालेला सांशय, अशा दोषी कमभचाऱ्याांच्या कामाची चौकशी करुि त्याांच्याजवरुध्द कडक 
कारवाई करण्याची तसेच वैद्यकीय अजिकाऱ्याांिा त्वरीत जिलांजित करण्याची गरि, 
मिोरुग्णालयाच्या प्रशासि व शासिाद्वारे मिोरुग्णालयातील अिेक वषापासूिची 
आवश्यक मांिूर जरक्त पदे तातडीिे र्रण्याची गरि, याकडे शासिाचे झालेले दलुभक्ष, 
यािाित शासिािे करावयाची कायभवाही व शासिाची प्रजतजक्रया." 
 

 

 

 

  (ब) लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) सांबांरधत रनिेिने सभागहृासमोि     
     ठेिणे  :-  
 

            (या लक्षवेिी सूचिाांची सूची िोडपत्राद्वारे वेगळी जवतरीत करण्यात येईल.) 
 

िहा : (१) श्री.सधुाकि िेशमखु,मा.सरमती प्रमखु, रिधानसभा रिशेषारधकाि सरमती याांचा  
     प्रस्ताि :- 
 

श्री.चांद्रकाांत गुडेवार, तत्कालीि आयुक्त, अमरावती महािगरपाजलका याांिी 
"अमरावती महािगरपाजलका के्षत्राकजरता प्रिािमांत्री आवास योििेअांतगभत शासिाच्या 
राज्यस्ततरीय मांिुरी व सजियांत्रण सजमतीकडे ७०१८ घरकुलाांचा प्रस्तताव सादर करतािा या 
योििे सांदर्ातील कें द्र शासिाच्या मागभदशभक सूचिा क्र. ८.६ िुसार स्तथाजिक जविािसर्ा 
सदस्तय डॉ.सुजिल देशमुख याांच्याशी जवचारजवजिमय करुि या योििेच्या लार्ार्थ्यांची यादी 
घोषीत करणे आवश्यक असतािा त्याप्रमाणे सन्माििीय सदस्तय याांचे मत जवचारात ि 
घेतल्यािे, या प्रजक्रयेमध्ये सन्माििीय सदस्तय याांिा सहर्ागी करुि ि घेतल्यािे व त्यासांदर्ात 
सन्माििीय सदस्तय लोकाांिा देत असलेली माजहती चुकीची असूि व योििेला अांजतम मांिुरी 
देण्याचे अजिकार राज्य शासिाचेच असल्याचे वृत्तपत्रात िाहीर करुि सन्माििीय सदस्तयाांच्या 
रु्जमकेचे खांडि करीत सन्माििीय सदस्तयाांची प्रजतमा ििमािसात मजलि केल्यािे उद्र्वलेल्या 
सन्माििीय सदस्तय व महाराष्ट्र जविािसरे्च्या जवशेषाजिकार र्ांग व अवमािाच्या 
प्रकरणासांिांिातील जवशेषाजिकार सजमतीचा अहवाल जवचारात घेण्यात यावा." 
 

  (२) मा.मखु्यमांत्री याांचा प्रस्ताि :- 
 

सन्माििीय जविािसर्ा सदस्तय डॉ.सुजिल देशमुख याांिी श्री.चांद्रकाांत गुडेवार, 
तत्कालीि आयुक्त, अमरावती महािगरपाजलका याांचेजवरुध्द उपस्स्तथत केलेल्या जवशेषाजिकार 
र्ांग व अवमािाच्या प्रकरणासांिांिातील जविािसर्ा जवशेषाजिकार सजमतीचा अहवाल 
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जवचारात घेतल्यािांतर हे सर्ागृह सदर अहवालातील जिष्ट्कषांशी सहमत असूि असा ठराव 
करीत आहे की, श्री.चांद्रकाांत गुडेवार, तत्कालीि आयुक्त, अमरावती महािगरपाजलका याांिा 
सन्माििीय जविािसर्ा सदस्तयाांचा पयायािे सर्ागृहाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे अवमाि 
केल्यािद्दल वा अवमाि घडूि येईल अशी पजरस्स्तथती उद्र्वेल अशी कृती वा अकृती 
केल्यािद्दल सर्ागृहाचे न्यायासिासमोर िोलावूि समि देण्यात यावी. 

   
 

अकिा : शासकीय रिधेयके : 
 

 

 
 

 
 

 

 

  (अ) पिु:स्थापनाथच :- 
 

   (१) सि २०१७ चे जविािसर्ा जविेयक क्रमाांक ३१ – महाराष्ट् र शेतिमीि पट ् ािे 
देण्यािाित जविेयक, २०१७. 
 

   (२) सि २०१७ चे जविािसर्ा जविेयक क्रमाांक ३२ – महाराष्ट् र प्रसारमाध्यमातील 
व्यक्ती आजण प्रसारमाध्यम सांस्तथा (लहसक कृत्ये व मालमते्तचे िुकसाि लकवा हािी 
याांिा प्रजतिांि) जविेयक, २०१७. 

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

  (ब) रिचाि, खांडश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 
 
 

  (१)  सन २०१७ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ३१ – महािाष्ट् र शेतजमीन 
पट ट्याने िेण्याबाबत रिधेयक, २०१७. 

   ------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (२)  सन २०१७ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ३२ – महािाष्ट् र 

प्रसािमाध्यमातील व्यक्ती आरण प्रसािमाध्यम सांस्था (लहसक कृत्तये ि 
मालमते्तचे नकुसान लकिा हानी याांना प्ररतबांध) रिधेयक, २०१७. 

     
  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (क) सन २०१७ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक १ – मुांबई महानगिपारलका 

(सधुािणा) रिधेयक, २०१७ यात रिधानपरिषिेने केलेल्या सधुािणाांना सहमती 
िेणे. 
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  अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 

बािा : अशासकीय विधेयके :- 
 

 (अ) परु:स्थापनाथथ : 

    सि २०१७ चे जव.स.जव. क्रमाांक ३०  - महाराष्ट्र प्रकल्पिाजित व्यक्तींचे पुिवभसि 
(सुिारणा) जविेयक, २०१७ -  श्री.मनोहि भोईि, रि.स.स. याांचे. 

     
 

 (ब) रिचािाथच  : 

  (शरनिाि, रिनाांक १ एरप्रल, २०१७ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचरिण्यात आलेले पिांत,ु पढेु ढकलण्यात आलेले रिधेयक -  
 

    सि २०१६ चे जव.स.जव. क्रमाांक ३३ - मुांिई महािगरपाजलका (सुिारणा) जविेयक, 
२०१६ - श्री.मांगलप्रभात लोढा, रि.स.स. याांचे. 

     
 

तेिा : अशासकीय ठराि (म.वि.स. वनयम १०६ अन्िये) :- 
 

 

    (रिनाांक २४ माचच, २०१७ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचरिण्यात आलेले तथारप, चचा न झालेला अशासकीय ठिाि) (क्रमाांक १) 
 

   (१) डॉ. भारती लव्हेकर, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २०० 
 

       "राज्यात शहरी तसेच  ग्रामीण भागात मजहलाांकजरता स्ितांत्र स्िच्छतागृहाची सोय 
उपलब्ध होण्याच्या ष्टीटीने गािात मजहलाांसा ी स्ितांत्र सािफिजनक मजहला स्िच्छतागृहे 
बाांधण्यात यािीत, अशी जशर्ारस ही जिधानसभा शासनास करीत आहे." 
 

    (सििहू ठिाि बलॅटद्वािा ठिरिण्यात आलेल्या प्राथम्यक्रमानसुाि िशचरिण्यात 
आले आहेत.) (क्रमाांक २ ते ४) 
 

   (२) श्री. रकसन कथोिे, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २८७ 
 

       "दाजरद्रयरेषेखालील कुटुांिाांची यादी तयार करतािा राज्यात अिेक कुटुांिाांचे 
सवेक्षण ि होणे, त्यामुळे खरोखरच दाजरद्रय रेषेखाली असणाऱ् या कुटुांिाांिा जपवळ्या 
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रांगाच्या जशिापजत्रकाांपासूि वांजचत रहावे लागत असणे, शासिाच्या वतीिे रुपये 
१५,०००/- उत्पन्न मयादा ठरजवणे, मात्र वाढती महागाई आजण रुपयाचे झालेले 
अवमूल्यि यामुळे वार्थषक उत्पन्न मयादा रुपये ५०,०००/- इतकी वाढजवण्याची गरि 
जिमाण होणे, त्यामुळे राज्यातील आर्थथकदृष्ट््ा दिुभल िितेला दाजरद्र्य रेषेखालील 
योििाांचा लार् जमळवूि देण्यासाठी राज्य शासिािे कें द्र शासिाकडे इष्ट्टाांक वाढवूि 
घेण्याची मागणी करावी, अशी जशफारस ही जविािसर्ा शासिास करीत आहे.” 
 

   (३) श्री. िाजन साळिी, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २३८ 
 

      "कोकणासाठी स्तवतांत्र जवद्यापीठ स्तथापि करण्याची होत असलेली मागणी लक्षात 
घेता, मुांिई जवद्यापीठाचे जवर्ािि करुि रायगड, रत्िाजगरी व लसिुदगूभ या तीि 
जिल्हयातील सुमारे १३० महाजवद्यालयाांकजरता एक स्तवतांत्र जवद्यापीठ जिमाण 
करावे"अशी जशफारस ही जविािसर्ा शासिास करीत आहे."  
 

   (४) श्री. सांजय किम, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २५५ 
 

       "कोकणातील सवभ पयभटि स्तथळाांचा व तीथभके्षत्राांचा जवकास करण्यासाठी 
त्याचप्रमाणे पयभटकाांसाठी व र्ाजवकाांसाठी आवश्यक सोयी सुजविा उपलब्ि करुि 
देऊि त्या जठकाणी मागभदशभक िेमणे, स्तथाजिक युवकाांिा रोिगाराच्या सांिी उपलब्ि 
होण्यासाठी तसेच या सवभ पयभटि व तीथभके्षत्राचे महत्व कायम राखण्याच्या दृष्ट्टीिे राज्य 
शासिािे खास उपाययोििा करावी, अशी जशफारस ही जविािसर्ा शासिास करीत 
आहे." 

     
 
 

  " िाष्ट्रगीत " 
 

 
 

 

 

 
 

 

रिधान भिन,  
मुांिई,  
जदिाांक : ६ एजप्रल, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
प्रिाि सजचव,  

 महाराष्ट्र जविािसर्ा. 
  


