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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शवनशवनिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११  एविल,एविल,  २०१२०१७७  

((सकाळीसकाळी  ११००.००.००  ते ते ११.४५ ११.४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  
      
  (गरुुिार, वदनाांक ३० माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि) –  
   श्री.सवुजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, डॉ.अपिूच वहरे, 

श्री.तानाजी सािांत, िा.अवनल सोले,       गोपीवकसन बाजोवरया, 
िविण दरेकर, ॲड.अवनल परब,    रसिद्र फाटक, वि.प.स. याांचा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे 
उत्तर) - 

   "राज्यात जनसहभागातून ि विविध कायचकारी सांस्थाांच्या 
सहकायाने जलयकु्त वशिार योजना यशस्िी होणे, सदर योजना 
तळागाळातील शेतकऱ्याांपयंत पोहोचविण्यासाठी अवधक वनधी 
उपलब्ध करण्याची आिश्यकता, जलसांपदा विभागाकडून मोठ्या 
िमाणािर जनु्या िस्तािाांना िशासकीय मान्यता देऊन कामाांना गती 
देण्याचा होत असलेला ियत्न, मोठ्या िमाणात भसूांपादनाची कामे 
हाती घेणे, निीन िस्तािाांना मोठ्या िमाणािर वनधी उपलब्ध 
होण्याची आिश्यकता, राज्य सरकारने वलफ (LIIF) इवरगेशनच्या 
माध्यमातून नाबाडचकडून  रक्कम रुपये १२,७७३ कोटी रुपयाांचे कजच 
घेणे, जलसांपदा विभागामाफच त मोठ्या िमाणािर सरुू असलेले िकल्प 
ि अपऱु्या स्स्थतीत असलेले िकल्प लिकरात लिकर पणूच करण्याची 
आिश्यकता, कवनष्ट्ठ अवभयांत्याांची मोठ्या िमाणािर भरती करणे ि 
वरक्त पदे तात्काळ भरण्याची आिश्यकता, शेतकऱ्याांच्या 
कृषीपांपाांच्या जोडणीचे िस्ताि जलद गतीने कायास्न्ित केल्याने 
मागील ५ िषांपासनूची कृषीपांपाांची िवतक्षा यादी १ ते २ िषांिर 
येणे, िवतक्षा यादीमधील शेतकऱ्याांना तातडीने िीजपरुिठा करण्याची 
आिश्यकता, जलयकु्त वशिार ि ससचन योजना मोठ्या िमाणािर 
अांमलात आणल्याने रब्बी वपकात झालेली िाढ, कृषी मालािर िवक्रया 
उद्योग उभे करण्याची कायचिाही अवधक िेगाने करण्याची 
आिश्यकता, पीक विमा योजनेत राज्यातील शेतकऱ्याांनी मोठ्या 
िमाणात घेतलेला सहभाग, शेतकऱ्याांच्या उत्पन्निाढीस चालना 
वमळािी, त्याांना मबुलक पाणी वमळािे ि अविरत िीजपरुिठा व्हािा 
या दृष्ट्टीने शासनाने केलेल्या विविध योजनाांमळेु राज्यातील शेतकरी 
आर्थथकदृष्ट्या सक्षम होत असल्याचे वनदशचनास येणे, राज्य सजुलाम्-
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सफुलाम् होण्याच्या दृष्ट्टीने शेतकरी हा कें द्रसबद ू माननू त्याला 
स्िबळािर उभे करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने अिलांवबलेले धोरण 
अवधक िभािी करण्याची आिश्यकता ि शासनाने त्याबाबतीत 
कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता))  
  

एक : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (१) िने मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य जैिविविधता मांडळ 

याांचा सन २०१५-२०१६ या िषाचा 
िार्थषक अहिाल ि लेखा" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (२) गहृवनमाण मांत्री : महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सधुारणा, 
वनमूचलन आवण पनुर्थिकास) (तक्रार 
वनिारण सवमत्या) वनयम, २०१५ 
िवसध्द करणारी अवधसचूना क्रमाांक 
झोपस.ु १००८/ि.क्र.१४३(१)/झोपस-ु
१, वदनाांवकत २३ फेब्रिुारी, २०१७ 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (३) आवदिासी विकास मांत्री : विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
आवदिासी विकास विभागाचा सन 
२०१०-२०११ या वित्तीय िषातील 
योजनेत्तर आवण सन २०१०-२०११ ि 
२०११-२०१२ या वित्तीय िषातील 
योजनाांतगचत योजनाांिरील िैधावनक 
विकास मांडळवनहाय (अविभाज्य 
भागासह) ित्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (४) उद्योग मांत्री : "महाराष्ट्र औद्योवगक विकास 
महामांडळ याांचा सन २०१५-२०१६ या 
िषाचे अथचवििरण पत्रक ि कामाचा 
कायचक्रम आवण सन २०१४-२०१५ 
या िषाचे सधुावरत अांदाज पत्रक" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

दोन : "लोकलेखा सवमतीचा सतरािा ि अठरािा अहिाल सादर करणे." 
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तीन : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – (असल्यास). 

चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (बधुिार, वदनाांक २९ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचविण्यात       लक्षिेधी सचूना) –  
   श्री. िकाश गजवभये, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक 

महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "नागपरूात १५ िषापिूी वमहान िकल्प सरुू करण्यात आला याचे 

माकेसटग देश विदेशात करण्यात ये  , यािकल्पामळेु राज्यातील 
बेरोजगारीचा मोठा िश्न सटुणार असल्याने सिांचे लक्ष याकडे लागलेले 
असणे, वमहानमध्ये इ   वसस, टी.सी.एस., सत्यम, बोईांग, हाल, 
शापरुजी-पालोनजी, वििो, डी.एल.एफ., अांबजुा, वरयल्टी, ताजसेट 
इांडस्रीज, मकॅ्सस्पेस अशा कां पन्याांनी आपल्या गरजेनसुार जवमनी 
घेतल्या पण १० िषापयंत त्याांनी  जवमनीचा कोणताही उपयोग न करणे, 
फक्त १५ कां पन्याांनी काम सरुू करणे, इांटरनशॅनल कालबरेटीव्ह 
एअरोस्पेस डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून ननॅोसटेॅलाईट वनर्थमती वमहानमध्ये 
सरुू करण्यास उत्सकू     , त्यासाठी कां पनीने एम.आय.डी.सी. सोबत 
सामांजस्य करार करणे, ५० एकर जागेिर ३०० कोटी रूपयाांच्या 
गुांतिणकुीचा िकल्प बारगळला जाणे, करारानांतर कां पनी ि 
अवधकाऱ्याांशी कुठलाही ताळमेळ न झाल्याने जिळपास ५०० चा 
रोजगार पणुचपणे बारगळणे, सनटेक वरअॅवलटी कां पनीने वमहानमध्ये १०८ 
एकरसाठी एम.आय.डी.सी. सोबत करार करणे, १५०० कोटी रूपयाांच्या 
गुांतिणकुीची कां पनीची योजना असणे परांत ु१०८ एकर जागा घेण्यासाठी 
हप्तत्याची सोय, एम.आय.डी.सी. वनयमामध्ये टप्तयाटप्तयाने जागा देण्याची 
कुठलीही तरतदु नसल्यानेही गुांतिणकु जिळपास बारगळली असणे, 
यामळेु देखील २००० लोकाांना रोजगार न वमळणे, वमहानमध्ये अमेवरका, 
वब्रटन, ऑस्रेवलया, ससगापरू, चीन, इांडोनेवशया, बेलारुस,  डेन्माकच च्या 
िवतवनधींनी                भेटी देणे, परांत ु वमहानमध्ये 
गुांतिणकूीसांदभात कोणीही सकारात्मक भवूमका स्पष्ट्ट केली नसल्यामळेु 
स्थावनक बेरोजगाराांमध्ये शासना    िती वनमाण झालेला असांतोष, 
याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची िवतवक्रया." 

  (शकु्रिार, वदनाांक ३१ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचविण्यात आलले्या लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक – (२)   (३)] – 

  (२) सिचश्री. आनांदराि पाटील, रामहरी रुपनिर, सांजय दत्त, अशोक ऊफच  
भाई जगताप, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
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   "ताांबिे (ता.कराड, वज.सातारा) येथे वदनाांक २० फेब्रिुारी, २०१७ 
रोजी दपुारी २.३० च्या समुारास गािाच्या बाहेर साधारण १ वक.मी. च्या 
अांतरािर पिारमळा स्मशानभमूीच्या जिळ कराडकडे परत येत असताना 
स्थावनक विधानपवरषद सदस्य याांना ताांबिे वजल्हा पवरषद गटातील 
उमेदिार श्री. िवदप जासलदर पाटील ि त्याांच्या सोबत असणाऱ्या २५ ते 
३० लोकाांच्या जमािाने पिुचवनयोवजत कटाने दचुाकीिरुन पाठलाग करुन 
रस्त्यामध्ये गाडी अडिनू सोबत असणाऱ्या अांगरक्षकाला धक्काबकु्की 
करणे, अिाच भाषेत वशिीगाळ करणे, सदरचा िकार पिुचवनयोवजत 
कटानसूार व्हॉटसॲपव्दारे ि हाताशी धरलेल्या न्यजु चनेॅलव्दारे तात्काळ 
सांपणूच महाराष्ट्रात िसावरत करण्यात येणे, त्यामळेु स्थावनक 
विधानपवरषद सदस्याांची बदनामी करण्यात येणे, पिुचवनयोवजत कट 
असल्याने विरोधी उमेदिाराांने सहानभतूीचे िातािरण वनमाण करुन 
वनिडणकुीमध्ये यश वमळविणे, अशा िकारचा गांभीर गनु्हा त्या वदिशी 
कराड तालकुा पोलीस स्टेशन गनु्हा रवजस्टर ७८/२०१७ नसुार दाखल 
झालेला असणे, या गांभीर िकरणाची स्थावनक पोलीस िशासनाकडून 
कोणतीच तात्काळ कायचिाही न होणे, त्यामळेु स्थावनक जनतेत 
पसरलेली तीव्र असांतोषाची भािना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने 
चौकशी करुन सांबांधीत िकरणी दोषींिर कठोर स्िरुपाची कारिाई 
करण्याची आिश्यकता ि याबाबत शासनाची िवतवक्रया." 

  (३) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :- 

   "िाांदे्र (पिूच ) येथील शासकीय िसाहतीची झालेली दयनीय 
अिस्था, माहे २०१६ मध्ये दोन िेळा छताचे प्तलास्टर कोसळण्याच्या 
घडलेल्या घटना, तसेच इमारत क्रमाांक एक मधील धोकदायक घराची 
दरुुस्ती सरुु असताांना स्ियांपाक घरातील छत कोसळले, शासकीय 
िसाहतीमध्ये एकूण ३७० इमारती असनू त्याांचे सरासरी आयुचमान ४५ 
ते ५० िषाचे असणे, या शासकीय िसाहतीमधील ३७० पैकी ३६ 
इमारतीचे पनुचबाांधणीचे काम सन २०१४-१५ या अथचसांकल्पात समाविष्ट्ट 
असनू त्याची अांदावजत सकमत रु. १००.८४ कोटी इतकी असनू तसेच 
उिचवरत ३३४ इमारतींची अांतगचत ि बाहय सांरचनात्मक ि 
नतुनीकरणाच्या दृस्ष्ट्टने कामे हाती घेण्यात येणार असनू त्याकवरता सन 
२०१३-१४ या वित्तीय िषात रु. ३४.०४ कोटीची कामे करण्यात 
आल्याचे माहे जनू, २०१४ मध्ये विधानपवरषदेत उपस्स्थत केलेल्या 
लक्षिेधी सचूनेला उत्तर देताांना मा.सािचजवनक बाांधकाम मांत्रीमहोंदयानी 
वदलेल्या लेखी उत्तरािरुन स्पष्ट्ट होणे, परांत ु ित्यक्षात २५ इमारतींची 
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कामे सरुू असनू अत्यांत वधम्मम्मयागतीने होत असल्याचे िथमदशचनी 
वनदशचनास येणे, तर काही इमारतीची कामे अधचिट अिस्थेत असणे,  
मा.सािचजवनक बाांधकाम मांत्रयाांनी ित्यक्षात सदर िसाहतीची पाहणी 
करुनही अद्यापी कोणतीच ठोस कायचिाही झालेली वदसत नसणे, 
ठेकेदाराांना िेळेत देयके वमळत नसल्याने इमारतीच्या उिचवरत कामाांकवरता 
सावहत्य आणण्यास होत असलेला विलांब, िसाहतीची दयनीय अिस्था 
असतानाही इमारतीच्या  दरुुस्तीकडे सबांवधत अवधकाऱ्याांकडून 
जाणीिपिूचक दलुचक्ष होणे,  िसाहतीतील इमारतीचे टप्तप्तयाने दरुुस्तीचे 
काम हाती घेण्यात येत असण,े दरिषी हीच िवक्रया शासनाकडून 
करण्यात येत असणे, त्यामळेु या इमारती अवतशय जीणच अिस्थेत 
झालेल्या असल्यामळेु त्या पाडून पनुचबाांधणीचे काम हाती घेण्याची 
वनताांत आिश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्मय दलुचक्ष, 
पवरणामी शासकीय कमचचाऱ्याांमध्ये पसरलेले असांतोषाचे ि सांतापाचे 
िातािरण, याबाबत शासनाने गाांभीयाने लक्ष घालनू वनणचय घेण्याची 
वनताांत आिश्यकता, याबाबत शासनाची िवतवक्रया ि भवूमका." 

  (४) सिचश्री. विजय ऊफच  भाई वगरकर, सवुजतससह ठाकूर, वि.प.स. पढुील 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "महाराष्ट्र शासनाने बहृन्मुांबई महापावलका के्षत्रातील सफाई 
कामगाराांच्या घराांबाबत धोरण ठरिनू समुारे २८ हजार कामगाराांना 
मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करुन देण्याबाबत आदेश वनगर्थमत केले 
असणे, मात्र िरळी येथील सव्हे क्र.१७/४७ िरील १२,१३०.०७ चौ.मी. 
के्षत्रफळाच्या भखुांडािरील सफाई कामगाराांच्या ५ बैठ्याचाळी वनयमीत 
करण्याच्या दृष्ट्टीने तेथील कामगाराांची वनयोवजत गहृवनमाण सांस्था 
स्थापन करण्याकवरता महानगरपावलकेच्या सधुार सवमतीने माहे नोव्हेंबर 
२००९ मध्ये मान्यता वदल्यानांतरही तेथनू मेरो रेन िकल्प होणार 
असल्याने तेथील ६१ भाडेकरुां च्या पनुिचसनाची योजना तयार करण्यात 
आली असणे, परांत ु त्याच वठकाणी असलेल्या महानगरपावलकेच्या 
घनकचरा विभागाच्या अवधपत्याखाली कायचरत असलेल्या ११८ सफाई 
कामगाराांना वदनाांक ३१ माचच, २०१७ पयंत घरे वरकामी करण्याकवरता 
महापावलकेकडून नोटीस देण्यात आली असणे, सदर सफाई कामगार 
महानगरपावलकेच्या मालमत्ता विभागाकडून बाांधण्यात आलेल्या 
चाळींमध्ये राहत असल्याने त्याांना महाराष्ट्र शासनाच्या डॉ.बाबासाहेब 
आांबेडकर श्रमसाफल्य योजनेमध्ये समाविष्ट्ट करण्यात न येणे, 
त्याचिमाणे त्याांना पनुिचसनाच्या योजनेमध्येही समाविष्ट्ट न करणे, 
पवरणामी या चाळींमध्ये िषानिुषे राहणाऱ्या महापावलकेच्या सफाई 
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कामगाराांना रस्त्यािर येण्याची पाळी येणे, यामळेु तेथील कामगाराांमध्ये 
वनमाण झालेला असांतोष, तेथील अन्य इमारती िमाणे १३ चाळीतील 
सफाई कामगार भाडेकरुां ना न्याय देण्याच्या दृष्ट्टीने गहृवनमाण सांस्था 
स्थापन करण्याची परिानगी देण्याची ि मेरो रेनच्या िकल्पामळेु त्याांचे 
होणारे नकुसान टाळण्याच्या दृष्ट्टीने त्याांचे पनुिचसन करण्याची योजना 
आखण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि 
उपाययोजना." 

  (५) श्री. जयिांतराि जाधि, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "झपायाने विकवसत होणाऱ्या आवण िीस लाख लोकसांख्या 
असलेल्या शहराांमध्ये मेरो सरुु करण्याचे कें द्र शासनाच्या विचारधीन 
असनू नावशकसाठी मेरो सरुु करण्याची मागणी िलांवबत असणे, 
देशातील महत्िाच्या स्माटच वसटीमध्ये नावशकचा समािेश झालेला 
असल्यामळेु नावशकमध्ये मेरोचे सिेक्षण होणे आिश्यक असणे, नावशक 
शहर आवण िस्तावित नावशक महानगर िावधकरणाची २६ लाख ८३ 
हजार लोकसांख्या आवण २५९ चौ.वक.मी. विस्तार असणे, नावशकमध्ये 
आता सिेक्षण सरुु केले तर ८ ते १० िषांनी मेरो साकारली जाऊ 
शकणार असणे, शहराचा झपायाने होणारा विकास तसेच आगामी 
काही िषातील िाढणारी लोकसांख्या याचा विचार केला तर 
दळणिळणाची साधने अपरुी पडणार असणे, त्यामळेु नावशक मेरोसाठी 
सविस्तर िकल्प अहिाल बनविण्यासाठी शासनामाफच त तातडीने 
कायचिाही करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची 
उपाययोजना ि शासनाची िवतवक्रया." 

  (६) सिचश्री.विक्रम काळे, श्रीकाांत देशपाांडे, दत्तात्रय सािांत वि.प.स. पढुील 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे वित्त मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "राज्यातील वदनाांक १ नोव्हेंबर, २००५ नांतर सेिेत आलेल्या 
वशक्षक ि कमचचाऱ्याांना निीन अांशदायी पेन्शन योजना लाग ूकरण्याचा 
वनणचय घेणे, वदनाांक १ नोव्हेंबर, २००५ पिूी सेिेत आलेल्या ि वदनाांक 
१ नोव्हेंबर, २००५ नांतर कायम िेतनश्रेणीत आलले्या वशक्षक सेिकाांना 
जनुी पेन्शन योजना लाग ू करण्याचा वनणचय घेणे, परांत ु वदनाांक १ 
नोव्हेंबर, २००५ पिूी सेिेत आलेल्या परांत ुत्या शाळाांना अनदुान नसणे, 
टप्तपा अनदुान असणे ि १ नोव्हेंबर, २००५ नांतर त्या शाळा १०० टक्के 
अनदुानािर येणे, म्महणनू त्या शाळेतील वशक्षक कमचचाऱ्याांना जनु्याऐिजी 
नविन पेन्शन योजना लाग ू करण्याचा अन्यायकारक वनणचय घेणे, या 
विरोधात वशक्षक कमचचाऱ्याांनी न्यायालयात दाद मागणे, मा.उच्च 
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न्यायालयाने अनेक वशक्षक कमचचाऱ्याांच्या िकरणात जनुी पेन्शन योजना 
लाग ूकरण्याबाबत वनणचय देणे, परांत ुतरीही शासनाने अद्यापपयंत जनुी 
पेन्शन योजना लाग ू करण्याबाबत अद्याप कोणताच वनणचय न घेणे, 
त्यामळेु वशक्षक-कमचचाऱ्याांमध्ये असांतोषाची भािना वनमाण होणे, 
याबाबत शासनाने केलेली िा कराियाची कायचिाही ि शासनाची 
िवतवक्रया." 

  (७) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "आकृती वनमाण वलवमटेड, (हबटाउन,) एम.आय.डी.सी. अांधेरी 
(पिूच) याांना सन १९९५ मध्ये आांबेडकर नगर, अष्ट्टविनायक अशा एकुण 
नऊ विभागाांमधील ३००० झोपड्ाांना झोपडपट्टी पनुिचसन योजनेअांतगचत 
मांजरूी देणे, या योजनेला २०  िषच पणूच झालेली असनू, सन १९९५ च्या 
मांजरुी आराखडयामध्ये ३००० झोपडीधारकाांचे आता ५००० 
झोपडीधारक होऊनही ही योजना अद्यापपयंत पणूच न होणे, ही सिच जागा 
एम.आय.डी.सी.च्या मालकीची असणे, यामध्ये पात्र लोकाांना ताबा न 
देता ३८० अपात्र, व्यापारी ि ज्याांना निीन इमारतीमध्ये ताबा वदलेला 
असतानाही त्याांच लोकाांची जनु्या जागेिरील दकुाने चाल ू ठेिणे, तसेच 
योजने अांतगचत अॅनेक्् (विस्तारीत) इमारतीमध्ये शासनाने मांजरुी 
वदलेल्या बालिाडी, सोसायटी कायालय, समाजकल्याण कें द्र इत्यादींना 
मांजरूी असतानाही त्या जागेिर हॉटेल, वजमखाना चाल ूकरणे, आकृती 
स्टार वबल्डींगच्या बाजलूा असणाऱ्या व्ही मॉल मध्ये िाटप केलेल्या 
गाळाधारकाांच्या झोपडया इथे नसतानाही त्याांना गाळयाांचे िाटप केलेले 
असणे, पनुिचसीत इमारती, सेल इमारतींना परिानगी देण्यात आलले्या ि 
त्याांच्या के्षत्रफळामध्ये तसेच पणूच ि अपणूच बाांधकामामध्ये िचांड तफाित 
असणे, आांबेडकरनगर ि अष्ट्टविनायक या निीन इमारतीमधील  
रवहिाशाांना सदवनकेची लॉटरी न काढता १२५ सदवनकाांचे िाटप 
करण्यात येणे, या योजनेअांतगचत विकासकाने िचांड भ्रष्ट्टाचार केल्याचे 
उघडकीस येणे, यामळेु विकासक, िशासन ि शासनाबददल पसरलेला 
तीव्र असांतोष याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची 
िवतवक्रया." 

  (८) सिचश्री. जगन्नाथ सशदे, हेमांत टकले, श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. 
पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सािचजवनक 
आरोग्य आवण कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "थलेॅसेवमया रोगाचा सामना करणा    रुग्णाांच्या सांखेत 
वदिसेंवदिस िाढ होत असनू, यामध्ये बालरुग्णाांचे िमाण सिावधक 
असणे, ठराविक कालािधीत ब्लड रान्सवमशन, चाचण्या अशी उपचार 
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पध्दती असणा    या रुग्णाांच्या औषधाांच्या कोसचमध्ये खांड पडल्यास या 
रुग्णाांच्या यकृताला सजू येण्याची भीती असल्याने त्याांना डेविजेट आवण 
डेवसरॉक्स ही  औषधे वनयवमत देणे  गरजेचे असणे, मात्र ही औषधे 
सिचसामान्य दकुानात न वमळता फक्त सरकारी रुग्णालयातच वमळत 
असणे, दोन मवहन्याांपिुी ठाणे येथील वसव्हील रुग्णालयातील औषधाांचा 
साठा सांपल्याने रुग्णाांच्या पालकाांना अन्य सेंटसचचा आधार घ्यािा लागत 
असताना आरोग्य भिनातून  त्यािेळी हा साठा स्थावनक रुग्णालयाांना 
अल्प िमाणात पोहोचविण्यात आलेला असल्याने तो लगेच सांपनू 
गेल्याने आता पनु्हा मागील एक मवहन्यापासनू या औषधाांचा साठा 
सांपषु्ट्टात आलेला असणे, आरोग्य विभागाकडे िारांिार  चौकशी केली 
असता टेंडर न वनघाल्याने साठा पोहोचविण्यात आला नसल्याचे कारणे 
देण्यात आलेले असणे, यामळेु यािकरणातील आरोग्य विभागाच्या 
िशासकीय कारभाराचा भोंगळपणा यातून स्पष्ट्ट होत असनू, 
साधारणपणे ज्या अत्यािश्यक गोष्ट्टी आहेत त्याची पिूच तजिीज करून 
ठेिणे गरजेचे असणे सकिा त्याबाबत काही धोरणात्मक वनणचय घेऊन 
रुग्णाांना कोणत्याही पवरस्स्थतीत अत्यािश्यक औषधे वमळण्यात खांड 
पडणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे असताना याबाबीकडे 
सांबांवधताांनी जाणीिपिूचक दलुचक्ष करणे, त्यामळेु ठाणे वजल्यातील ६०० 
रुग्णाांना ि त्याांच्या नातेिाईकाांना मागील दोन ते तीन मवहन्याांपासनू 
अनेक अडचणी ि सांकटाांचा सामना करािा लागणे, थलेॅसेवमयाग्रस्त 
रुग्णाांना रोजचा औषधाचा डोस न वमळाल्यास त्याांना होणारा त्रास ि 
त्याचा त्याांच्या शरीरािर होणारा पवरणाम याची जाणीि असतानाही 
त्याबाबत योग्य ती उपायायोजना करण्यात अपयशी ठरलले्या ठाण े
वसव्हील रुग्णालय ि आरोग्य विभागातील सांबांवधत दोषींची सखोल 
चौकशी होऊन त्याांच्यािर कठोर कारिाई करण्याबरोबरच थलेॅसेवमया 
रुग्णाांना लागणारा औषधसाठा मबुलक िमाणात उपलब्ध करून देऊन 
रुग्णाांना आिश्यक त्यािेळी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ठोस 
कायचिाही करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली िा 
कराियाची कायचिाही ि शासनाची भवूमका." 

  (९) श्री. अशोक ऊफच  भाई जगताप, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य आवण कुटुांब 
कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मुांबईसह रायगड वकनारपट्टीच्या भागात राहणा    नागवरकाांना 
उपचारासाठी अनेकदा मुांबईत यािे लागते हे लक्षात घेऊन त्याांचा िेळ 
िाचािा या हेतूने िायोवगक तत्िािर सागरी रुग्णिावहका सरुु करण्याचा 
महाराष्ट्र सागरी मांडळाचा िस्ताि असल्याचे वदनाांक २३ जानेिारी, 
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२०१७ रोजी िा त्या समुारास वनदशचनास आलेले असणे, या 
िस्तािानसुार िाांदे्र ि माांडिा येथे या रुग्णिावहका तैनात करण्यात 
येणार असनू त्यामध्ये अदययाित तांत्रज्ञान असलेली उपकरणे, सावहत्ये 
तसेच तज्ञ डॉक्टरही असतील अशी तरतूद असणे, काही िषापिूी 
सािचजवनक आरोग्य विभागाने दगुचम भागातील खाडी वकना   िरील 
नागवरकाांसाठी बोट रुग्णिावहका सरुु केली असणे, डॉक्टर  त्या बोटीतून 
त्या भागात जाऊन नागवरकाांिर उपचार करीत असणे, त्याला चाांगला 
िवतसादही वमळालेला असणे त्याच धतीिर सागरी रुग्णिावहका सरुु 
करण्याचा िस्ताि सागरी मांडळाने तयार केलेला असणे, परांत ु या 
िस्तािास मांजरूी देण्याबाबत शासन करीत असलेले अक्षम्मय दलुचक्ष, 
पवरणामी येथील जनमानसाांत शासनािती वनमाण झालेला तीव्र असांतोष 
ि वचडीची भािना, त्यामळेु शासनाने जन  त लक्षात घेऊन सदर 
िस्तािाला तातडीने मांजरूी देण्याबाबत कराियाची तातडीची कायचिाही 
ि शासनाची िवतवक्रया." 

  (१०) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य आवण कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :- 

   "कें द्रीय मांवत्रमांडळाने नकुताच व्यािसावयक सरोगसी िर बांदी 
आणणारा कायदयाचा मसदुा मांजरू करण्यात येणे, सदरहू कायदयामळेु 
सरोगसीचा बाजार काही अांशी कमी होईल, परांत ु या सरोगसीमध्ये 
व्यिहावरक बाबींसोबत काही नैवतकतेचे बांधन असणेही आिश्यक 
असणे, राज्यातही सरोगसीसाठी गभाशय भाडयाने देणाऱ्या मवहला या 
विशेषत: मुांबईतील मानखदुच, मालिणी, धारािी, निी मुांबई, पनिेल 
येथील कानाकोपऱ्यात असणे, नऊ मवहन्यासाठी हा भाडोत्री गभच 
िाढिला की त्यातून दोन ते तीन लाख रुपयाांचा मोबदला वमळतो परांत ु
या िवक्रयेमध्ये बीजाचे फलनीकरण करताना जळुां सकिा वतळां झालां तरी 
पैसे एका बाळाचेच वमळणे, मात्र गभच रुजिण्यापिूी तीन ते चार मवहने 
िैद्यवकय उपचार सरुु होऊन त्या उपचारादरम्मयान या मवहलेला पौस्ष्ट्टक 
आहाराची गरज असणे, परांत ु आधीच आर्थथक चणचण असलेल्या 
स्ित:ची तीन चार बाळांतपण झालेल्या या मवहलाांना पौष्ट्टीक आहार 
वमळत नसणे, अशा मवहलाांचा दलालही टक्केिारी िाढिनू वतला 
वमळालेल्या पैशातही वहस्सा घेणे, मग त्या तटुपुांज्या मोबदल्यातून या 
िवक्रयेतून जाणाऱ्या मवहलाांना होणारे साईड इफेक्ट तसेच विविध 
शावररीक ि मानवसक आजाराांना सामोरे जािे लागणे, याकवरता 
शासनाने अशा सरोगसी मवहलाांची पढुील शावररीक ि मानवसक काळजी 
घेण्याकवरता टास्क फोसच नेमण्याची आिश्यकता, शासनाने योग्य ते 
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बदल करण्याची वनताांत गरज, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही 
ि शासनाची िवतवक्रया." 

पाच : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख - (असल्यास). 
 

- मध्यांतर - 
सहा : शासकीय विधेयके - 

 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्यािमाणे – विधेयक विचारात घेणे. 
    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १८ – महाराष्ट्र करविषयक 

कायदे (कर बसविणे, सधुारणा ि विवधग्रायीकरण) विधेयक, 
२०१७" 

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

  (ख) विधानसभेने सांमत केल्यािमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.     
      , धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या ििर सवमतीकडे त्यािरील 
िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन 
विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) मखु्यमांत्री (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी 
पक्ष नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सवतश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. 
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    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 
 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. जयांत 
पाटील, बाळाराम पाटील, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा िस्ताि 
:- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या ििर 
सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) ग्रामविकास मांत्री (२) श्री.जयांत पाटील, वि.प.स. 
    (३) श्री.धनांजय मुांडे, 

मा.विरोधी पक्षनेता, 
विधानपवरषद 

(४) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. 

    (५) श्री.हेमांत टकल,े 
वि.प.स. 

(६) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 

    (७) श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(८) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (९) ॲड.अवनल परब, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.बाळाराम पाटील, 
वि.प.स. 

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

   (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, 
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. जयांत 
पाटील, बाळाराम पाटील, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा िस्ताि 
:- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई 
महानगरपावलका, महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) 
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विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या ििर सवमतीकडे त्यािरील 
िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन 
विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) मखु्यमांत्री (२) श्री.जयांत पाटील, वि.प.स. 
    (३) श्री.धनांजय मुांडे, 

मा.विरोधी पक्षनेता, 
विधानपवरषद 

(४) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. 

    (५) श्री.हेमांत टकल,े 
वि.प.स. 

(६) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 

    (७) श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(८) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (९) ॲड.अवनल परब, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.बाळाराम पाटील, 
वि.प.स. 

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

   (५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१७ 
खालील सदस्याांच्या ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच 
पाठविण्यात यािे." 

    (१) महसलू मांत्री (२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

   -----------------------------------------------------------------------
------ 
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   (६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगच 
आयोग (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य 
मागासिगच आयोग (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

    (१) सामावजक न्याय ि 
विशेष सहाय्य मांत्री 

(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

   (७) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ - डॉ.विश् िनाथ कराड 
एमआयटी विश् िशाांती विद्यापीठ विधेयक, २०१६" 

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

   (८) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र परािैद्यक पवरषद 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र 
परािैद्यक पवरषद (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

    (१) िैद्यकीय वशक्षण मांत्री (२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 
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    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

   (९) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय भागीदारी 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय 
भागीदारी (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

    (१) मखु्यमांत्री (२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

   (१०) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ उमेदिार 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत    श्री. धनांजय मुांडे, 
            वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ 
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उमेदिार (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

    (१) कौशल्य विकास ि 
उद्योजकता मांत्री 

(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

   (११) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या 
ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) सहकार मांत्री (२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

   -----------------------------------------------------------------------
------ 
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   (१२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १५ – वसम्मबॉयोवसस कौशल्य ि 
मकु्त विद्यापीठ विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १५ – वसम्मबॉयोवसस 
कौशल्य ि मकु्त विद्यापीठ विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या 
ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) उच्च ि तांत्र वशक्षण 
मांत्री 

(२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

   (१३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

    (१)       मांत्री (२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, (८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
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वि.प.स. वि.प.स. 
    (९) श्री.कवपल पाटील, 

वि.प.स. 
(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 

वगरकर, वि.प.स. 
   -----------------------------------------------------------------------

------ 
   (१४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १७ – महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांवहता (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा िस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १७ – महाराष्ट्र जमीन 
महसलू सांवहता (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या 
ििर सवमतीकडे त्यािरील िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) महसलू मांत्री (२) श्री.धनांजय मुांडे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

  (ग) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १९ – महाराष्ट्र जमीन 

महसलू सांवहता (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २० – भारतीय दांड सांवहता 

आवण फौजदारी िवक्रया सांवहता  (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, 
२०१७" 

   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २३ – महाराष्ट्र िादेवशक 
वनयोजन ि नगररचना (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   -----------------------------------------------------------------------
------ 
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सात : (गरुुिार, वदनाांक ३० माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि) – [अनकु्रमाांक – 
(क) ते (घ)] – 

  (क) सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सवुनल तटकरे, नारायण राणे, हेमांत 
टकले, सांजय दत्त, अमरससह पांवडत, जयांत पाटील, अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, सवतश चव्हाण, कवपल पाटील, वकरण पािसकर, जनादचन 
चाांदरुकर, जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्रीमती हुस्नबान ू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्थक. अनांत गाडगीळ, 
ॲड.वनरांजन डािखरे, सिचश्री.अमरनाथ राजरुकर, आनांद ठाकूर, सभुाष 
झाांबड, अब्दलु्लाखान दरुाणी, िा. जोगेंद्र किाडे, सिचश्री.विक्रम काळे, 
चांद्रकाांत रघिुांशी, नरेंद्र पाटील, िकाश गजवभये, अवनल तटकरे, 
आनांदराि पाटील, रामराि िडकुते, जगन्नाथ सशदे, ॲड.राहुल नािेकर, 
ॲड.जयदेि गायकिाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
िस्ताि - 

   "कें द्र शासनाच्या नोटाबांदीच्या वनणचयामळेु शेतीमालाच्या दरात 
मोठी घसरण होणे, मागील िषीच्या तलुनेत यािषी उत्पावदत मालाला 
बाजारपेठेत भाि नसणे, यामळेु राज्यातील शेतकऱ्याांच्या आत्महत्याांच्या 
िमाणात लक्षणीय िाढ होणे, राज्यात मागील तीन िषात ९ हजाराहून 
अवधक शेतकऱ्याांनी आत्महत्या करणे, सन २०१६ या एकाच िषात 
समुारे तीन हजाराहून अवधक शेतकऱ्याांनी आत्महत्या करणे, चाल ू
िषाच्या पवहल्या दोन मवहन्यात केिळ मराठिाड्ात ११७ शेतकऱ्याांनी 
कजचबाजारी ि नावपकीला कां टाळून आत्महत्या करणे, सततच्या दषु्ट्काळ 
आवण नावपकीमळेु शेतकऱ्याांच्या आत्महत्याचे िमाण वदिसेंवदिस 
िाढतच असणे, दषु्ट्काळ वनिारणाथच शासनाकडून कोणत्याही ठोस 
उपाययोजना होत नसणे, मागील िषी डाळीचे भाि मोठ्या िमाणात 
िाढल्यामळेु शासनाने डाळ िगीय वपकाांच्या उत्पादनासाठी िोत्साहन 
देण्याचे धोरण स्िीकारले, यािषी तूरीचे विक्रमी उत्पादन होणे, 
शासनाच्या चकुीच्या धोरणामळेु बाजारपेठेतील तूरीचे भाि मोठ्या 
िमाणािर कोसळणे, शासनाने आधारभतू सकमतीने तूर खरेदी करण्याचा 
वनणचय घेणे, मात्र तरू खरेदीबाबत कोणतेही वनयोजन नसल्यामळेु तूर 
उत्पादक शेतकऱ्याांना मोठा त्रास सहन करािा लागणे, राज्यात लाखो 
क्क्िटल तूर खरेदी कें द्रािर खरेदीच्या िवतके्षत असणे, तूर उत्पादक 
शेतकरी आठ ते दहा वदिस राांगेत तरू खरेदीच्या िवतके्षत असणे, तूर 
उत्पादक शेतकऱ्याांना पैसे वमळण्यासाठी १५ वदिसाांपेक्षा जास्त 
कालािधीची िाट पाहण्याची िेळ येणे, कमचचारी आवण व्यापारी याांच्या 
सांगनमतामळेु शेतकऱ्याांना कमी भािाने स्थावनक व्यापाऱ्याांना तरू विक्री 
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करण्याची िेळ येणे, काांदा, हरभरा, कापसू आवण सोयाबीन उत्पादक 
शेतकरीसधु्दा मोठ्या िमाणािर अडचणीत असणे, शासनाने शेती 
मालाचे भाि स्स्थर ठेिण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली 
नसल्यामळेु शेतकऱ्याांमध्ये शासनविरोधी सांतापाची भािना असणे, 
शेजारील कनाटक सारख्या राज्याने शेतीमालाला बोनस देण्याचे धोरण 
स्िीकारणे, मात्र महाराष्ट्रासारख्या कृवषिधान राज्यात शेतीमालाला बोनस 
देण्याचे कोणतेही धोरण नसणे, आर्थथक सांकटात सापडलेल्या 
शेतकऱ्याांना वदलासा देण्यासाठी कजचमाफी करण्याची मागणी मोठ्या 
िमाणािर होत असणे, उत्तर िदेशात सते्तिर आल्यास कजचमाफी करु 
अशी घोषणा करण्यात येणे, मात्र याच धतीिर महाराष्ट्रातील 
शेतकऱ्याांना कजचमाफी आवण वबनव्याजी कजच देण्यासाठी कोणतीही 
उपाययोजना होत नसणे, आर्थथकदृष्ट्या ग्रासलेल्या राज्यातील 
शेतकऱ्याांना वदलासा देण्यासाठी शासनाने कजचमाफी करुन वबनव्याजी 
कजच उपलब्ध करुन देण्यासाठी कराियाची तातडीची उपाययोजना 
विचारात घेण्यात यािी." 

  (ख) सिचश्री शरद रणवपसे, धनांजय मुांडे, नारायण राणे, सवुनल तटकरे, सांजय 
दत्त, हेमांत टकले, अशोक ऊफच  भाई जगताप, अमरससह पांवडत, जनादचन 
चाांदरूकर, सतीश चव्हाण, आर्थक. अनांत गाडगीळ, सिचश्री.वकरण 
पािसकर, सभुाष झाांबड, जयिांतराि जाधि, श्रीमती हुस्नबान ूखवलफे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, ॲड.वनरांजन डािखरे, 
सिचश्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, आनांद ठाकूर, सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
अब्दलु्लाखान दरुाणी, आनांदराि पाटील, ख्िाजा बेग िा.जोगेंद्र किाडे, 
सिचश्री.विक्रम काळे, रामहरी रुपनिर, नरेंद्र पाटील, अमरनाथ राजरूकर, 
िकाश गजवभये, हवरससग राठोड, अवनल तटकरे, मोहनराि कदम, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि - 

   "राज्यात झपायाने िाढत असलेले शहरीकरण, शहरीकरण 
िाढत असताना त्याांना सोयीसवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
महानगरपावलका, नगरपवरषदा ि नगरपावलका याांच्यािर पडत असलेला 
ताण, नविन शहरीकरण होत असल्यामळेु त्यावठकाणी रस्ते, साांडपाणी, 
घनकचरा ि पाणीपरुिठा करणेबाबत स्थावनक स्िराज्य सांस्था असमथच 
असणे, शहरीकरण िाढत असले तरी महानगरपावलकाांना राज्य शासन 
परेुसा वनधी देत नसणे, त्यातच एलबीटी रद्द केल्यामळेु महानगरपावलका 
ि राज्य शासन आर्थथक अडचणीत असणे, यापिूी कें द्रातील यपुीए 
शासनाने शहरी विकासासाठी अनेक आणलेल्या योजना राज्यशासनाने 
बांद करणे, जिाहरलाल नेहरु नागरी पनुरोत्थान योजना बांद करुन स्माटच 
वसटी योजना आणणे, परांत ुत्यासाठी वनधींची भरीि तरतूद नसणे, तसेच 
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अद्यापही स्माटच वसटीबाबतचे िकल्प अहिाल तयार नसणे, नागरी के्षत्रात 
पाणी टांचाईची समस्या वदिसेंवदिस उग्ररुप धारण करीत असणे, 
मुांबईतील ४ लाख झोपडपट्टीिावसयाांना झोपडपट्टी पनुर्थिकास 
योजनेअांतगचत स्ित:च्या मालकीची घरे देण्याची घोषणा शासनाने करणे, 
परांत ुअद्यापही याबाबत झोपडपट्टीधारकाांना घरे उपलब्ध करुन न देणे, 
मुांबईतील एसआरए योजनेखाली बाांधलेल्या ३५ हजार सदवनकाांना 
भोगिटा िमाणपत्र न वमळणे, झोपडपट्टी पनुिचसन योजनेचा केिळ 
िाढीि चटई के्षत्र वमळविण्यासाठी विकासक या योजनेचा िापर करुन 
घेत असणे, ठाणे, वजल्यातील ७ महानगरपावलका के्षत्रामध्ये वनमाण 
झालेली भीषण पाणीटांचाई, नागपरू शहरातील वसव्हील लाईनचा पवरसर 
िगळता अन्य भागात असलेले खराब रस्ते ि पायाभतू सवुिधाांचा अभाि, 
पणेु शहरात िाहतकुीची िचांड कोंडी, पाकींगची समस्या, मेरो सरुू 
करण्याची केलेली घोषणा, काही िमखु भागात जनतेच्या मागणीनसुार 
रस्ता रुां दी रद्द न करणे, जनु्या िाड्ाांचा पनुर्थिकासाचा िलांवबत असलेला 
िश्न, राज्य शासनाने पणेु शहरातील मेरोलगत जावहर केलेल्या िाढीि 
चटई के्षत्राचे होणारे दरुगामी दषु्ट्पवरणाम, डां स्म्मपग ग्राऊां ड ि कचऱ्याची 
समस्या, औरांगाबाद शहरासाठी कराियाची समान्तर जलिावहनी योजना 
कायास्न्ित न होणे, नारेगाि कचरा डेपोचा िलांवबत िश्न, औरांगाबाद 
शहरातील अांतगचत रस्त्याांची दरुिस्था ि महापावलकेत नव्याने समाविष्ट्ठ 
केलेल् या गािाांचा वनधीअभािी विकास न होणे, राज्यातील पयचटन के्षत्रात 
साईन बोडच नसल्यामळेु पयचटकाांना होणारा त्रास, एकूणच राज्यातील 
नागरी के्षत्रात सिचच पायाभतू सवुिधाांचा अभाि असताना राज्य शासनाचे 
त्याकडे होत असलेले दलुचक्ष, शहराच्या विकासासाठी भरीि वनधीची 
तरतूद करण्यास होत असलेली वदरांगाई, त्यामळेु नागरीभागात विकासाचा 
उडालेला बोजिारा, यासाठी शासनाने कराियाची कायचिाही ि 
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (ग) सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सवुनल तटकरे, नारायण राणे, हेमांत 
टकले, सांजय दत्त, अमरससह पांवडत, जयांत पाटील, अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, सवतश चव्हाण, कवपल पाटील, वकरण पािसकर, ॲड. जनादचन 
चाांदरूकर, सिचश्री.जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्रीमती हुस्नबान ू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्थक. अनांत 
गाडगीळ, ॲड.वनरांजन डािखरे, सिचश्री.अमरनाथ राजरुकर, आनांद ठाकूर, 
सभुाष झाांबड, अब्दलु्लाखान दरुाणी, िा.जोगेंद्र किाडे, सिचश्री.विक्रम 
काळे, चांद्रकाांत रघिुांशी, नरेंद्र पाटील, िकाश गजवभये, आनांदराि पाटील, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि - 

   "सिचसामान्याांना मुांबईत म्महाडाच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध 
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होण्यासाठी म्महाडा िसाहतीच्या पनुर्थिकासाच्या बदल्यात विकासकाने 
म्महाडाला अवधमलु्याऐिजी गहृसाठा द्यािा अशी दरुुस्ती करण्यात आलेली 
असणे, परांत ु शासनाच्या नविन गहृवनमाण धोरणात विकासकाकडून 
गहृसाठ्याऐिजी पैसे घेण्याची तरतूद करण्यात येणे, शासकीय 
जवमनीिरील झोपड्ाांना एस.आर.ए. अांतगचत भाडेपट्टा उपलब्ध करुन 
जागा मालकी तत्िािर देणे, सांक्रमण वशवबरात अनवधकृत घसुखोरी 
केलेल्या घसुखोराांिर कारिाई करण्याऐिजी त्याांना रेडी रेकनर दरानसुार 
सकिा पांतिधान आिास योजनेतून घरे उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा 
करण्यात येणे, एफ.एस.आय.ची खैरात िाटून पायाभतू सवुिधेिरील ताण 
िाढणे, विकासकाकडून विनामलु्य िाप्तत होणाऱ्या पाच हजार सदवनका 
अद्याप म्महाडाला िाप्तत झालेल्या नसणे, शासनाचे गहृवनमाण धोरण 
वबल्डराांच्या सभेत विभागाला थाांगपत्ता लाग ून देता जाहीर करण्यात येणे, 
स्थािर मालमत्ता कायद्याच्या अांमलबजािणी करीता होत असलेला विलांब, 
तसेच राज्यातील वनिासी डॉक्टराांिर सातत्याने हल्ले होणे, त्यात 
डॉक्टराांना गांभीर इजा पोहचणे, िाढत्या हल्याांमळेु डॉक्टराांमध्ये 
असरुवक्षततेचे िातािरण पसरणे, सरुके्षच्या मागण्याांसाठी राज्यातील 
वनिासी डॉक्टराांनी रजा आांदोलनाच्या माध्यमातून सांप सरुू करणे, 
सांपामळेु राज्यातील रुग्णसेिा ठप्तप होणे, उपचाराअभािी रुग्णाांचे 
अतोनात हाल होणे, गांभीर आजारी रुग्णाांना िाण गमिािे लागणे, मा. 
उच्च न्यायालयानेही सांपाची गांभीर दखल घेऊन रुज ू न होणाऱ्या 
डॉक्टराांना बडतफच  करण्याचा इशारा देणे, मा.न्यायालयाच्या कारिाईच्या 
इशाऱ्यानांतर "माडच" ने सांपापासनू स्ित:ला िेगळे करणे, न्यायालयाच्या 
आदेशानांतर, तसेच िशासनाने नोटीस बजािनूही डॉक्टर रुज ू न होणे, 
यामळेु राज्यातील रुग्णाांच्या वजविताला धोका वनमाण होणे, वनिासी 
डॉक्टराांच्या सांपािर तातडीने तोडगा काढून कायमस्िरुपी, पवरणामकारक 
तोडगा शोधणे आिश्यक असणे, तसेच म्महैसाळ (वज.साांगली) येथेही 
डॉ.वखद्रापरेु याांच्या स्क्लवनकमध्ये अनेक गभचपात केलेले असणे, गभचसलग 
वनदान करुन स्त्री-भ्रणूाची हत्या करणे, गभचपातासाठी वमसोिाससारख्या 
गोळ्या िापरलेल्या असणे, ही औषधे मुांबईतून अिैधवरत्या दलालाकडून 
खरेदी केलेली असणे, या गभचपाताच्या रकेॅटमध्ये अनेकजणाांचा सहभाग 
असल्याचे उघडकीस येणे, यािकरणी जलदगतीने तपास करणे आिश्यक 
असणे, या सिच गोष्ट्टींचा विचार करता राज्यातील डॉक्टराांना 
सांरक्षणाबरोबरच रुग्णाांनाही रुग्णसेिा देणे गरजेचे असणे, स्त्री-भ्रणू हत्या 
रोखण्यासाठी कठोर वनणचय घेणे आिश्यक असणे, आर्थथकदृष्ट्या 
ग्रासलले्या राज्यातील झोपडी धारकाांना वदलासा देण्यासाठी शासनाने 
कराियाची तातडीची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 
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  (घ) डॉ.सधुीर ताांबे, सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सनुील तटकरे, 
नारायण राणे, हेमांत टकले, सांजय दत्त, अमरससह पांवडत, अशोक ऊफच  
भाई जगताप, सतीश चव्हाण, आर्थक. अनांतराि गाडगीळ, सिचश्री.वकरण 
पािसकर, सभुाष झाांबड, जयिांतराि जाधि, श्रीमती हुस्नबान ूखवलफे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जनादचन चाांदरूकर, ॲड.वनरांजन डािखरे, 
सिचश्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, आनांद ठाकूर, सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
अब्दलु्लाखान दरुाणी, आनांदराि पाटील, ख्िाजा बेग, िा.जोगेंद्र किाडे, 
सिचश्री.विक्रम काळे, रामहरी रुपनिर, नरेंद्र पाटील, अमरनाथ राजरूकर, 
िकाश गजवभये, हवरससग राठोड, अवनल तटकरे, मोहनराि कदम, 
रामराि िडकुते, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ताि - 

   "राज्य शासनाने मोठा गाजािाजा करुन मेक ईन इांवडया ि मेक 
इन महाराष्ट्राची घोषणा केलेली असली तरीही सद्य:स्स्थतीत राज्यात 
उद्योग के्षत्रात मोठ्या िमाणात आलेली मांदी, मुांबई, ठाणे, पणेु, नावशक, 
औरांगाबाद, जळगाांि, नागपरू, कोल्हापरू, सोलापरू इत्यादी वजल्यासह सिच 
औद्योवगक शहरातील बांद पडलेले उद्योग, उद्योग विभागाच्या सामवुहक 
िोत्साहन योजनेंतगचत पिूी आर्थथक फायदे घेतलेले असणे, परांत ुआज त्या 
जागेिर िषानिुषे बांद असलेले उद्योग, या हजारो बांद उद्योगाांकडे 
राष्ट्रीयकृत ि सहकारी बकँाांचे कोयािधी रुपयाांचे थकीत असलेले कजच, 
कजच देणाऱ्या बकँाांना अशा बांद उद्योगाांच्या प्तलॉटिर शासनाच्या 
वनयमामळेु कारिाई करणे शक्य नसल्यामळेु निीन उद्योगासाठी प्तलॉट 
उपलब्ध करता न येणे, त्यामळेु उद्योगधांद्याांची िाढ थाांबणे, पवरणामी 
अनेक उद्योग राज्याबाहेर स्थलाांतरीत होणे, निीन उद्योग वनमाण न 
झाल्यामळेु ओढिलेली बेरोजगारी, सेस खाली २ हजार एक जमीन 
घेण्यात येणे, परांत ु त्यािर उद्योग वनर्थमती करण्यास शासनाची असलेली 
उदावसनता, महाराष्ट्र राज्य औद्योवगक विकास महामांडळाने जमीन मांजरू 
केल्यानांतर उद्योग घटकास देकार पत्र देण्यास अिाजिी कालािधी 
लागणे, त्यामळेु शासकीय धोरणाबद्दल सांभ्रम ि वनराशेचे िातािरण 
पसरणे, गुांतिणकूदाराांना एकाच वठकाणी सांपकच  साधनू सिच मांजऱू्या 
वमळिनू देण्यासाठी मैत्री कक्ष स्थापन करणे, सदर कक्षाांकडून कोणतेही 
सकारात्मक काम न होणे, फक्त आलेल्या तक्रारीचे वनरसन करण्यात येत 
असणे, त्यामळेु मैत्री कक्ष स्थापनेमागील हेतू वनष्ट्फळ ठरणे, विविध 
परिानग्यासाठी उद्योजकाां   छळ होणे, अशा परिानग्या घेत असताना 
मोठ्या िमाणात लाचखोरी होत असल्याचे उघड होणे, उद्योगासाठी 
िीजेच्या दरात सिलतीमध्ये िेगिेगळ्या विभागामध्ये दजुाभाि करण्यात 
येणे, तसेच सातत्याने िाढणारे विजेचे दर उद्योग के्षत्रातील मांदीमळेु ि 
नोटाबांदीमळेु अनेक छोया-मोठ्या उद्योगाांिर पवरणाम झाल्यामळेु त्यात 
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काम करणाऱ्या कामगाराांची रोजांदारी कमी केली जात असणे, सकिा 
त्याांना कामाांिरुन कमी केले जात असल्याने या कामगाराांिर 
बेरोजगारीमळेु आलेली उपासमारीची पाळी, कामगार कायद्यातील त्रटुींमळेु 
कां त्राटी कामगाराांचा िश्नही अनेक िषे िलांवबत असणे, शासनाच्या उद्योग 
के्षत्राच्या उदावसन धोरणामळेु राज्यात वबकट पवरस्स्थती वनमाण झाली 
असनू अनेक उद्योग राज्याांबाहेर जात असताना याकडे राज्यशासन करीत 
असलेले अक्षम्मय दलुचक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायचिाही 
ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 
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