
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, वदनाांक ९ माचच, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

दोन :                                                  
 

तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

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

 

  (१) सिचश्री भास्कर जाधि, अजय चौधरी, विजय औटी, सवुनल शिंदे, सवुनल प्रभ,ू 
राजन साळिी, अॅड. भीमराि धोंडे,  वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 

"रत्तनावगरी वजल्हयातील वचपळूण िंहराच्या िेगिेगळया भागात वदनाांक. ३० 
वडसेंबर, २०१६ ते ८ जानेिारी, २०१७ या कालािधीत अिैध तस्करीसाठी ३७ 
सोफासेटमध्ये कोट्यिधी रुपये शकमतीच्या समुारे १४ टन रक्तचांदन लपविण्यात 
आल्याचे वनदिंचनास येणे, त्तयासाठी िंहराजिळील वमरजोळी गािच्या हद्दीत पत्र्याची 
िेंड उभारून रक्तचांदन लपिनू सोफासेट बनविण्याचा सरुु असलेला कारखाना, 
हा कारखाना गत काही िर्षांपासनू सरुू असल्याने अन्य राजयाांतून िाहनाांमधनू 
एिढया मोठया प्रमाणात रक्तचांदन आणले जात असताना एकदाही कारिाई न 
झाल्याने तपासणी नाक्याांिर होणाऱ्या तपासणीबाबत वनमाण झालेली िंांका, 
दवक्षणेकडील राजयातून आणण्यात आलेले रक्तचांदन स्थावनकाांच्या माध्यमातून 
समदु्र मागे परदेिंात पाठविण्यात येणार असल्याचा व्यक्त होत असलेला सांिंय, 
मखु्य सतु्रधाराचे नाि समजनूही िन विभाग तसेच पोलीस तपास यांत्रणाांना त्तयाचा 
िंोध न लागणे, तसेच उ                                     जेड       
                                                              
बनािाखाली                                                 
                                                                  
              ना                                                
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  (२) सिचश्री मनोहर भोईर, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमीन पटेल, 

अवमत देिंमखु, अब् दलु सत्तार, अमर काळे, मो. आवरफ (नसीम) खान, सवुनल 
केदार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पयािरण मांत्र्याचे 
लक्ष िेधतील :-  
 

             "तळोजा औद्योवगक पवरसरातील कारखाने विघातक ि विर्षारी पाणी 
सोडून जलिाय ूप्रदरू्षण करीत असल्याने या पवरसरातील नागवरकाांच्या आरोग्यास 
धोका वनमाण झाल्याचे माहे फेब्रिुारी, २०१७ मध्ये िा त्तयादरम्यान वनदिंचनास येणे, 
वसध्दीविनायक या मच्च्छ कारखान्यातील विर्षारी पाणी घोट ि कासाडी नदीच्या 
पात्रात सोडल्याने या कां पनीच्या पवरसरातील घोट, घोटचाल, भोईपाडा, देिीचा 
पाडा, तोंडरे, पेंधर, नािडे कॉलनी, तळोजा फेज १ ि तोंडरे इ. २५ गािातील 
नागवरकाांना आजाराची झालेली लागण, तसेच विवहरी ि बोअरिेलचे पाणी प्रदवूर्षत 
होणे, नदीतील मासळी नष्ट्ट होऊन िेंतीचे होत असलेले नकुसान, पवरणामी तेथील 
पारांपावरक मच्च्छमार ि िेंतकरी याांच्यािर आलेली उपासमारीची िेळ, याबाबत 
मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा याांनी वदनाांक २० फेब्रिुारी, २०१७ रोजी सांबांवधत 
कां पनीिर कारिाई करण्याची पत्राद्वारे मागणी करुनही याकडे िंासनाने केलेले 
दलुचक्ष, तसेच सदर औद्योवगक िसाहतीमधील प्रदवुर्षत पाणी नािडा खाडीत 
सोडल्यामळेु नािडा ते खारघर कोपरा खाडीमधील खारफुटी नष्ट्ट होणे, मुांबई िेस्ट 
मनेॅजमेंट कां पनी रासायवनक प्रवक्रया करुन घातक जैविक कचऱ्याचे विघटन करीत 
असल्याने होणाऱ्या िाय ूदगंुधीमळेु नागरीकाांना कान, नाक, घसा ि डोळे याांच्या 
आजाराांची झालेली लागण, यासांदभात नागरीकाांनी तक्रार करुनही सांबांधीत 
कां पन्याांिर िंासनाने कोणतीही कारिाई न करणे, पवरणामी नागरीकाांमध्ये 
पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत िंासनाने कराियाची कायचिाही ि प्रवतवक्रया." 

 
  (३) सिचश्री. विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केदार, अमर काळे, 

अस्लम िेंख, अमीन पटेल, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री. राहुल बोंदे्र, हर्षचिधचन 
सपकाळ, श्रीमती वनमचला गावित, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री.वनतेिं  राणे,  िंरद 
सोनािणे, कालीदास कोळांबकर, सरदार ताराशसह, वकसन कथोरे, सांदीप नाईक, 
वजतेंद्र आव्हाड, बळीराम  वसरसकर, सांजय केळकर, िंविंकाांत शिंदे, जयांत पाटील, 
पथृ् िीराज  चव्हाण, मो.आवरफ (नसीम) खान, अब् दलु सत्तार , िेंख आवसफ िेंख 
रिंीद, अॅड. यिंोमती ठाकूर,डॉ. पतांगराि कदम, श्री. सांग्राम थोपटे,श्रीमती वदवपका  
चव्हाण, सिचश्री. िैभि वपचड, सवुनल प्रभ,ू डॉ. राहूल पाटील, सिचश्री. हसन 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

 

3 

मशु्रीफ, वदलीप िळसे-पाटील, अवजत पिार, पाांडुरांग बरोरा, सवुनल शिंदे, राजन  
साळिी, सांदीपानराि भमुरे, बाळासाहेब मरुकुटे, दत्तात्रय भरणे, राणाजगजीतशसह 
पाटील, विनायकराि जाधि-पाटील, अॅड. भीमराि धोंडे, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे राजय उत्तपादन िंलु्क मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
  
            "अहमदनगर वजल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या कॅन्टीनमध्ये बनािट दारू 
वनर्ममतीचा व्यिसाय सरुु असल्याचे वदनाांक १५ फेब्रिुारी, २०१७ रोजी वनदिंचनास 
येणे, वजल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कॅन्टीनमधील बनािट दारु पाांगरमल येथील 
लोकाांनी सेिन केल्यामळेु दहा लोकाांचा झालेला मतृ्तय,ु सदर वठकाणी पोलीसाांनी 
टाकलेल्या छाप्यात विविध कां पन्याांचे बचु, प्लाच्स्टक कव्हर, वरकाम्या बाटल्या, 
वथनर, चॉकलेटी फुड कलर असे बनािट दारु तयार करण्याचे सावहत्तय जप्त करणे, 
गत अनेक िर्षापासनू वजल्हा रुग्णालयाच्या कॅन्टीनमध्ये िैद्यकीय अवधकारी ि 
पोवलसाांच्या सांगनमताने सदर बनािट दारु तयार करण्याचा व्यिसाय सरुु 
असल्यामळेु नागवरकाांमध्ये पसरलेली वभती, पवरणामी याची उच्चस्तरीय 
अवधकाऱ्याांमाफच त चौकिंी करुन सांबांवधताांिर कारिाई करण्याबाबत िंासनाने 
कराियाची कायचिाही ि प्रवतवक्रया." 

    
 

पाच : राजयपालाांच्या अवभभार्षणािर चचा (दसुरा ि िेंिटचा वदिस). 
 

सहा :                    -                                            -
     ,                                                              
                     िंविंकाांत शिंदे,                  श्री. वजतेंद्र आव्हाड, 
प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री. भास्कर जाधि, अब्दलु सत्तार, वदलीप सोपल, अवमन 
पटेल, राणा जगवजतशसह पाटील, सवुनल केदार, डॉ. सवतिं पाटील, सिचश्री. 
गोपालदास अग्रिाल, राहुल मोटे, ॲड. यिंोमती ठाकूर, सिचश्री. दत्तात्रय भरणे, 
मो.आवरफ नसीम खान, िसांतराि चव्हाण, मधकुरराि चव्हाण, राजेिं टोपे, 
डी.पी.सािांत, श्रीमती वदवपका चव्हाण, सिचश्री. हसन मशु्रीफ, हनमुांत डोळस, 
विंिेंद्रशसह भोसले, अिधतु तटकरे, कावलदास कोळांबकर,                     
       विजय भाांबळे, बसिराज पाटील, िैभि वपचड, बाळासाहेब पाटील, रणवजत 
काांबळे, वनतेिं राणे, कुणाल पाटील, पाांडुरांग बरोरा, काविंराम पािरा, हर्षचिधचन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, अमर काळे, अवमत झनक, श्रीमती अवमता चव्हाण, डॉ. सांतोर्ष 
टारफे, श्री. िेंख आवसफ िेंख रविंद, श्रीमती वनमचला गावित, सिचश्री. अस्लम िेंख, 
सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, त्र्यांबक वभसे, कु. प्रवणती शिंदे,       वसध्दाराम 
म्हेते्र, भारत भालके, जयकुमार गोरे, प्रदीप जाधि-नाईक, सांदीप नाईक, वि.स.स. 
याांचा              २ ३             :- 
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       "कधी नावपकी, तर कधी परेुसे उत्तपादन होऊनही रास्त दर वमळत नसल्याने 
                          व्यापाऱ्याांची चलाखी आवण िेंतीविर्षयक 
बदलणाऱ्या सरकारी धोर                          , त्तयात नोटाबांदीची पडलेली 
भर पवरणामी राजयातील कृर्षीमाल ि तो वपकविणारा िेंतकरी               
    , वजल्हा बकँािर लादलेल्या वनबंधामळेु ग्रामीण अथचव्यि                  
लागोपाठ तीन िर्षातील दषु्ट्काळाचा मोठा फटका राजयातील साखर उद्योगासोबत ऊस 
उत्तपादक िेंतकऱ्याांना बसणे, ऊसाच्या वपकात झालेली घट पवरणामी समुारे सहा 
हजार कोटी रुपयाांच्या उत्तपन्नाला मकुािे लागणे, त्तयाचबरोबर साखर कामगार, 
ऊसतोड कामगार, िाहतूकदार, छोटे व्यापारी याांना पो चलेली झळ, डॉ.स्िामीनाथन 
आयोगाच्या विंफारिंीकडे करण्यात आलेले दलुचक्ष, घसरलेल्या दरामळेु ऊस, कापसू, 
तूर, धान, काांदा, टोमटॅो, सोयाबीन, भाजीपाला तसेच सांत्रा ि केळी उत्तपादक िेंतकरी 
          , यािर्षी कडधान्यात झालेली िाढ, पवरणामी कडधान्य बाजारभाि गेल्या 
पाच िर्षातील वनचाांक पातळीिर जाणे, िंासनाने जाहीर केलेल्या वकमान आधारभतू 
शकमतीपेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्याांकडून सरुु असलेली खरेदी, िंासनाने वनयात बांदी 
          काांदा उत्तपादकाांची        कोंडी, हमी भािापेक्षा कमीदराने करण्यात 
आलेली तरुीची खरेदी, हिामान आधावरत फळ पीक विम्याचा हप्ता िंासनाने न 
भरल्यामळेु हजारो िेंतकरी विम्याच्या लाभापासनू िांवचत राहणे, वठबक शसचनाचे 
६२२ कोटी रुपयाचे अनदुान देण्याबाबत वदलेल्या आश्िासनाची पतुचता न होणे, 
कोरडिाहू िेंती अवभयानाच्या आर्मथक तरतदुीत ८० टक्क्याहून अवधक करण्यात 
आलेली कपात, अपघात योजनेची ५० टक्के रक्कमही िेंतकऱ्याांना न वमळणे, 
योजनेतील वनकर्षामळेु  िेंतकरी लाभापासनू िांवचत राहणे, कृर्षी विभागात हजारो 
वरक्त पदाांचा असलेला       , पवरणामी योजनाांची अांमलबजािणी होण्यास 
येणाऱ्या अडचणी, खरेदी कें द्रािरील आिक िाढल्याने वद     ५ जानेिारी  २०१७ 
पासनू नाफेडकडून उडीद खरेदी बांद करण्यात आल्यामळेु खाजगी व्यापाऱ्याांनी 
उडदाचे दर पाडणे, समुारे दोन मवहने प्रवतक्षा करुनही टोमटॅोच्या दरात िाढ न 
झाल्याने िेंतकऱ्याांनी िेंतातील टोमटॅोची उभी रोपे उखडून टाकणे, नोटाबांदीमळेु 
िेंतकऱ्याांना व्यापाऱ्याांकडून वमळणारे धनादेिं त्तयाांच्या खात्तयात जमा केले तर बकँाांनी 
कजचिसलूीसाठी त्तयाांची केलेली अडिणकू, िंासनाच्या धोरणामळेु मत्तस्यव्यिसाय 
अडचणीत आला असनू मच्च्छमार बाांधिाांिर आलेली उपासमारीची पाळी, पसचसीन 
                       मासेमारी                                 दधुाची 
भाििाढ करणे, याकवरता व्यिस्थापन सधुारणा करण्याची आिश्यकता, राजयात 
गेल्या दोन िर्षात आठ हजारहून अवधक िेंतकऱ्याांनी आत्तमहत्तया केल्याची मावहती 
कृर्षी ि िेंतकरी कल्याण विभागाच्या कें द्रीय राजयमांत्र्याांनी सांसदेत देणे, िध्यात 
राबविण्यात आलेल्या पथदिंी प्रकल्पाची राजयात अांमलबजािणी न होणे, याकवरता 
राजयातील िेंतकऱ्याांची सांपणूच कजचमाफी करण्याची वनताांत आिश्यकता, याकडे 
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िंासनाचे झालेले अक्षम्य दलुचक्ष, याप्रकरणी िंासनाने कराियाची कायचिाही विचारात 
घेण्यात यािी. 
 
 
 
 

 

सात : िंासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथच :- 
 

    सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती ि 
औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 

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

 

 

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

  (१) (क)                              २१३ (२) ( )             
               १५  (२)       सिचश्री. अमीन पटेल, हर्षचिधचन 
सपकाळ, राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील, 
जयांत पाटील, भास्कर जाधि, सांजय कदम, डॉ.सतीिं पाटील, सिचश्री. 
वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहेब पाटील, सांवदप नाईक, अब ु
आझमी, जयदत्त क्षीरसागर, राजेिं टोपे, श्रीमती वदवपका चव्हाण, सिचश्री. 
विजय िडेट्टीिार, राणाजगवजतशसह पाटील, हनमुांत डोळस, राहुल मोटे, 
सरेुिं लाड, हसन मशु्रीफ, पाांडुरांग बरोरा, वजतेंद्र आव्हाड,               
       - 

 

                     २०१७                          ३ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा)        , 
२०१७               
 
 

   ( ) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग)                                     श्री.ओमप्रकािं उफच  बच्च ूकडू, 
                    :- 
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          २०१७                                  २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७                                            ५१           
                                                      
                                            " 

 
 
 
 

   (घ)                                     श्री.अस्लम िेंख,         
            :- 
 

          २०१७                                  २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७                                            ४३           
                                                      
                                            " 

 
 

   (ङ)                                     सिचश्री. राधाकृष्ट्ण विखे-
पाटील, विजय िडेट्टीिार,                     :- 
 

          २०१७                                  २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७                                            ३५           
                                                      
                                            " 
 

   (च)                                     श्री.हर्षचिधचन सपकाळ,         
            :- 
 

          २०१७                                  २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७                                            १५           
                                                      
                                            " 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
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  (२) (क)                              २१३ (२) ( )             
               १५  (२)       सिचश्री. अमीन पटेल, हर्षचिधचन 
सपकाळ, राधाकृष्ट्ण    विखे पाटील, अवजत पिार, वदलीप िळसे पाटील, 
जयांत पाटील, भास्कर जाधि, सांजय कदम, डॉ.सतीिं पाटील, सिचश्री. 
वदपक चव्हाण, िैभि वपचड, बाळासाहेब पाटील, सांवदप नाईक, अब ु
आझमी, जयदत्त क्षीरसागर, राजेिं टोपे, श्रीमती वदवपका चव्हाण, विजय 
िडेट्टीिार, राणाजगवजतशसह पाटील, हनमुांत डोळस, राहुल मोटे, सरेुिं लाड, 
हसन मशु्रीफ, पाांडुरांग बरोरा, वजतेंद्र आव्हाड,                      - 

 

                       २०१७                          ५ – 
महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती 
(सधुारणा) अध्यादेिं, २०१७               
 

   ( ) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आवण 
महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग)                                     श्री.ओमप्रकािं उफच  बच्च ूकडू, 
                    :- 
 

          २०१७                                  ३ – महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७                                            ५१ 
                                                           
                                                 " 

 
   (घ)                                     श्री.अस्लम िेंख,         

            :- 
 

          २०१७                                  ३ – महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७                                            ४३ 
                                                           
                                                 " 

 
   (ङ)                                     सिचश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

सनुील केदार, अमर काळे,                     :- 
 

          २०१७                                  ३ – महाराष्ट्र 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

 

8 

ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७                                            ३५ 
                                                           
                                                ." 

 
   (च)                                     सिचश्री. हर्षचिधचन सपकाळ,  

विजय िडेट्टीिार,                     :- 
 

          २०१७                                  ३ – महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७                                            १५ 
                                                           
                                                 " 

    
 
 

 

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

 

 

   (गरुुिार, वदनाांक १५ वडसेंबर, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दिंचविण्यात आलेली परांत ुचचा न झाल्यामळेु पढेु ढकलण्यात आलेली अधा-तास 
चचेची सचूना) (सचूना क्र. १) 
 

  (१) श्री.  अजय चौधरी, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपच्स्थत 
करतील. 
 
     " महाराष्ट्र गहृवनमाण प्रावधकरणाच्या अांतगचत मुांबई िंहर ि उपनगरातील 
जनु्या ि मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रवहिािंाांची वजिीत ि वित्त 
हानी  टाळण्यासाठी म्हाडाच्या ३३ (७) अवधवनयमान्िये अनेक इमारतींचा 
पनुचविकास प्रलांवबत असणे, सदर इमारतींचा पनुर्मिकास करण्यासाठी विकासकाने 
ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन समुारे ८ ते १० िर्षांचा कालािधी होऊनही 
इमारतींच्या पनुर्मिकासाचे काम प्रलांवबत असणे, इमारतीमधील रवहिािंाांची पयायी 
व्यिस्था सांक्रमण विंबीरात न करता  अन्य वठकाणी सोय करुन त्तयाचे भाडे 
रवहिािंाांना देण्यात न येणे, पवरणामी रवहिािंाांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, त्तयामळेु 
िंासनाने जनु्या ि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पनुर्मिकासाची कामे  तसेच 
झोपडपट्टी पनुर्मिकास योजनेतील कामे मदुतीत पणुच न करणाऱ्या विकासकाांिर 
कारिाई करण्यासाठी अच्स्तत्तिात असलेल्या वनयम ३३(७) ि ३३(१०) यामध्ये 
बदल करण्यासाठी िंासनाने कराियाची कायचिाही ि प्रवतवक्रया." 
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   (मांगळिार, वदनाांक ७ माचच, २०१७ रोजीच्या बलॅटव्दारे ठरविण्यात आलेल्या 

प्राथम्यक्रमानसुार दिंचविण्यात आलेल्या सचूना) (सचूना क्र. २ ि ३) 
 

  (२) श्री. कुणाल पाटील, वि.स.स पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा उपच्स्थत 
करतील. 
 

     " राजयात महसलू जमाबाबत दर तीस िर्षांनी होणारी जमाबांदी सन १९३० 
पासनू न होणे, वब्रटीिं काळात डोंगर, नाले, टेकडया, िवहिाट रस्ते, नैसर्मगक 
तलाि या विविध करणाांमळेु लागिड योग्य नसलेल्या जवमनीचा पोटखराब म्हणनू 
तसेच इतर जवमनीची लागिड योग्य जमीन म्हणनू नोंद करण्यात येणे,  आजही 
राजयात लागिड योग्य असनूही महसलू दप्तरी पोटखराब म्हणनू नोंद असलेल्या 
हजारो हेक्टर जवमनीिर िंासन महसलू आकारत नसल्यामळेु खरेदी-विक्रीच्या िेळी 
िेंतकऱ् याांचे होत असलेले नकुसान, अनेक िर्षापासनू िेंतकऱ् याांच्या लागिड योग्य 
असलेल्या परांत ु पोटखराब म्हणनू नोंद असलेल्या जवमनीची नोंद लागिड योग्य 
जमीन म्हणनू करुन सन १९३० नांतर न झालेली जमाबांदी करण्याची होत असलेली 
मागणी, राजयातील िेंतकऱ् याांच्या ७/१२ उताऱ् यािर पोट खराब म्हणनू असलेली 
नोंद काढण्याबाबत, िंासनाने कराियाची कायचिाही ि उपाययोजना. 
 

  (३) श्री.नरेंद्र पिार, वि.स.स पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा उपच्स्थत 
करतील. 
 

       "अांबरनाथ (वज. ठाणे) येथील िालधनुी नदीच्या पात्रातील बेकायदेिंीर 
अवतक्रमणामळेु वदनाांक २६ जलुै, २००५ रोजी आलेल्या परुामळेु पाण्याचा वनचरा 
न होणे, तसेच स्थावनक कारखान्यातील रसायन वमश्रीत पाणी नदी पात्रात 
सोडल्यामळेु असे पाणी पवरसरातील नागरीकाांच्या घरामध्ये विंरणे, याबाबत 
स्थावनक स्िराजय सांस्था, वजल्हावधकारी कायालय आवण प्रदरु्षण वनयांत्रक 
मांडळाकडे नागवरकाांनी तक्रार करुनही त्तयाांनी कोणतीच कायचिाही न केल्याने 
नागरीकाांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत िंासनाने कराियाची कायचिाही ि 
प्रवतवक्रया." 

    
 

 
 

 

विधान भिन,  
मुांबई,  
वदनाांक : ८ माचच, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
प्रधान सवचि,  

 महाराष्ट्र विधानसभा. 
  

 


