
 

1 

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ६६  एविल,एविल,  २०१२०१७७  

((सकाळीसकाळी  ११००.००.००  ते ते ११.४५११.४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (शकु्रिार, वदनाांक ३१ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  
   सिचश्री. धनांजय मुांडे, सवुनल तटकरे, अमरससह पांवडत, वि.प.स. पढुील 

तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "शासनाने कां पनी करीता कां पनी कायद्ाांतगचत सांपावदत केलेला 
मौजे कोलशेत वज.ठाणे येथील स.न ९९(२) हा भखुांड औद्ौवगक 
ियोजनाथच मे.ओरीएांटल इांडस्ट्रीज ने विकत घेणे, सदर भखुांडाचा 
औद्ौवगक ियोजनाथच िापर न करता तो विकासकास विक्रीचा ियत्तन 
करणे, सदर ियत्तनास यश न आल्याने त्तयाचे हक्क विकासकास देणे, 
सदर अवधकाराच्या आधारे मे मनॅ इन्रा याांनी मौजे कोलशेत येथील 
११४(४) ि ११५(२) या के्षत्रा समिेत स.न ९९(२) सह एकत्रीत विकास 
परिानगी सांदभात अजच करणे, स.न ११४(४) ि ११५(२) मध्ये 
आवदिासी कुळ असताांना ि स.न. ९९(२) ही जमीनीच्या ७/१२ िर 
भोगिटदार िगच २ चा उल्लेख असताांना महानगरपावलका, ठाणे याांनी 
वतन  ही सर्व्हे नां. च्या एकत्रीत  आराखयातात विकास परिानगी देणे, 
यातील आरवक्षत के्षत्रात विकासहक्क देणे, महाराष्ट्र जमीन महसलु 
कायदा, १९६६ चे कलम ४२ अ ि भसुांपादन अवधवनयम ि भसुांपादन 
(कां पन्या बाबतचे) वनयम, १९६३ मधील तरतदुीचे उल्लांघन करणे, सदर 
विकास परिानगीचे आधारे विकासकाने सदर िकल्पाचे काम सरुु 
करणे, सदर िकल्पाची जाहीरात सरुु करणे, िदशचनास स्ट्टॉल लािनु 
सदवनका विक्री करुन या मालमते्तत त्रयस्ट्त वहतसांबांध  वनमाण करणे, 
पयायाने सिचसामान्य गुांतिणकुदाराची गुांतिणकु ि शासनाच्या 
वहतसांबांधाांना बाधा आणणे, या सिच बाबी िधान सवचि(महसलु) तसेच 
िधान सवचि (िने, भसुांपादन), मांत्री, महसलु याांना वदनाांक २५ 
जानेिारी, २०१७ चे पत्रान्िये वनदशचनास आणणे, त्तयाची दखल न 
घेतल्याने वदनाांक १७ फेब्रिुारी, २०१७, वदनाांक २२ फेब्रिुारी, २०१७ 
रोजी यासांदभात पनु्हा पत्र देिनु देवखल त्तयाची दखल न घेणे, याबाबत 
शासनाने कराियाची कारिाई ि िवतवक्रया." 
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  (बधुिार, वदनाांक ५ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) –  

  (२) श्रीमती विद्ा चर्व्हाण, सिचश्री. हेमांत टकले, वकरण पािसकर, धनांजय 
मुांडे, अॅड. जयदेि गायकिाड, अॅड. वनरांजन डािखरे, सिचश्री. नरेंद्र 
पाटील, रामराि िडकुते, ख्िाजा बेग, जयिांतराि जाधि, िा. जोगेन्द्र 
किाडे, सिचश्री. शरद रणवपसे, सांजय दत्त, अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
रामहरी रुपनिर, आर्कक. अनांत गाडगीळ, सिचश्री. अमरनाथ राजरूकर, 
सवुनल तटकरे, अमरससह पांवडत, सवतश चर्व्हाण, अॅड. राहुल नािेकर, 
वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "अांधश्रध्दा वनमुचलन सवमतीचे कायाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र   भोलकर 
याांची हत्तया साडेतीन िषा  िी तर कॉमे्रड गोंविद पानसरे याांची हत्तया 
दोन िषापिुी करणारी सनातन सांघटना आवण या          खनुाचे 
आरोपी असणारे एकच असणे, परांत ु आजपयंत खनुाच्या कटासाठी 
िापरण्यात आलेली मोटर सायकल आवण वपस्ट्तलु तपास यांत्रणेला न 
सापडणे, सी.बी.आय. ने आरोपींनी वपस्ट्तलुातनु झाडलेल्या 
गोळ्या/पुांगळया स्ट्कॉटलडँ याडचच्या न्यायिकधक शाळेत पाठिनु दहा 
मवहन्यानांतरही त्तयाांनी अहिाल न देणे, कनाटकातील विचारिांत डॉ. 
एम.एम.कुलबगुी याांच्यासह दाभोलकर, पानसरे याांच्या हत्तयेचा कट 
एकाच उदे्दशाने करण्यात येणे, तरी सधु्दा तीनही हत्तयाांचा तपास तीन 
िेगिेगळ्या तपास यांत्रणानी करणे, एक आरोपी समीर गायकिाड 
याच्यािर आरोप वनश्चचती होणे तर डॉ. विरेंद्रससह तािडे या आरोपीिर 
अद्ाप आरोप वनश्चचत न होणे, फरार आरोपी आकोलकर आवण पिार 
याांचा तपास यांत्रणाांना सगुािा न लागणे, यामळेु जनतेमध्ये िाढत 
असलेला असांतोष आवण वचडीची भािना, याबाबत शासनाने 
कराियाची कायचिाही आवण शासनाची िवतवक्रया." 

  (३) सिचश्री. विजय ऊफच  भाई वगरकर, सवुजतससह ठाकूर, वि.प.स. पढुील 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 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 वनगचवमत केले 
असणे, मात्र िरळी येथील सर्व्हे क्र.१७/४७ िरील १२,१३०.०७ चौ.मी. 
के्षत्रफळाच्या भखुांडािरील सफाई कामगाराांच्या ५ बकठ्याचाळी वनयमीत 
करण्याच्या दृष्ट्टीने तेथील कामगाराांची वनयोवजत गहृवनमाण सांस्ट्था 
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स्ट्थापन करण्याकवरता महानगरपावलकेच्या सधुार सवमतीने माहे नोर्व्हेंबर 
२००९ मध्ये मान्यता वदल्यानांतरही तेथनू मेरो रेन िकल्प होणार 
असल्याने तेथील ६१ भाडेकरुां च्या पनुिचसनाची योजना तयार करण्यात 
आली असणे, परांत ु त्तयाच वठकाणी असलेल्या महानगरपावलकेच्या 
घनकचरा विभागाच्या अवधपत्तयाखाली 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 त्तयाांना महाराष्ट्र शासनाच्या डॉ.बाबासाहेब 
आांबेडकर श्रमसाफल्य योजनेमध्ये समाविष्ट्ट करण्यात न येणे, 
त्तयाचिमाणे त्तयाांना पनुिचसनाच्या योजनेमध्येही समाविष्ट्ट न करणे, 
पवरणामी या चाळींमध्ये िषानिुषे राहणाऱ्या महापावलकेच्या सफाई 
कामगाराांना रस्ट्त्तयािर येण्याची आलेली पाळी, यामळेु तेथील 
कामगाराांमध्ये वनमाण झालेला असांतोष, तेथील अन्य इमारती िमाणे 
१३ चाळीतील सफाई कामगार भाडेकरुां ना न्याय देण्याच्या दृष्ट्टीने 
गहृवनमाण सांस्ट्था स्ट्थापन करण्याची परिानगी देण्याची ि मेरो रेनच्या 
िकल्पामळेु त्तयाांचे होणारे नकुसान टाळण्याच्या दृष्ट्टीने त्तयाांचे पनुिचसन 
करण्याची योजना आखण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने 
कराियाची कायचिाही ि उपाययोजना." 

  (४) श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "िसई-विरार शहर महानगरपावलका के्षत्रातील १. मौजे विरार 
सर्व्हे क्र.६२ वहस्ट्सा क्र.१० मेससच साई स्ट्मतृी कां स्ट्रक्शन, २.  मौजे विरार 
सर्व्हे क्र.६१, वहस्ट्सा क्र.१०,११, सर्व्हे क्र.६२ वहस्ट्सा क्र.३, सर्व्हे क्र.६३, 
वहस्ट्सा क्र.१३,१४ मेससच साई स्ट्मतृी कां स्ट्रक्शन, ३. मौजे वनळेमोरे सर्व्हे 
क्र.३४, वहस्ट्सा क्र. ३ भाग ि ४ भाग, भागीदार िवदप रामचांद्र गपु्ता  
या वतनही वठकाणी नगरविकास विभागाने मान्य केलेल्या नकाशा 
र्व्यवतवरक्त मोठ्या िमाणात अनवधकृत बाांधकाम केलेले असणे, तसेच 
उपरोक्त वतनही िकरणात विकासकाांनी शासकीय बनािट कागदपत्र 
तयार करुन सामान्य जनतेची फसिणकु केलेली असणे, याबाबत 
पोलीस खात्तयामध्ये िारांिार तक्रार करुन देखील विकासकािर 
भा.दां.वि.स कलम ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ ि ३४ 
अन्िये गनु्हा दाखल करण्यात न येणे, त्तयामळेु नागवरकाांमध्ये पसरलेला 
असांतोष, उपरोक्त िकरणी गहृ विभागाने िकरणाांची शहावनशा करुन 
याबाबत वनयमाांची ि कायद्ाची काटेकोरपणे अांमलबजािणी 
करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची िवतवक्रया." 
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  (५) सिचश्री. सांजय दत्त, शरद रणवपसे, हेमांत टकले, सवुनल तटकरे, नारायण 
राणे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. पढुील 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "निी मुांबई मधील खारघर येथे वदनाांक ३१ माचच, २०१७ रोजी 
डीएनए ितृ्तपत्राचे पत्रकार सधुीर सयूचिांशी याांच्यािर अज्ञान 
र्व्यक्तींकडून हॉकी ि लोखांडी रॉडने हल्ला करुन गांभीर जखमी केल्याची 
घडना घडणे, गेल्या काही वदिसात पत्रकार आवण श्र्व्हडीओ जनचवलस्ट्ट 
याांच्यािर हल्ले आवण धमक्या देण्याच्या घटना मोठ्या िमाणािर 
िाढल्या असणे, झी चोिीस तासचे सांपादक डॉ.उदय वनरगडुकर, 
साप्तावहक राजसत्ताचे सांपादक िसांत माने, पत्रकार सांजय वगरी, विनोद 
यादि, सांवदप भारती, स्ट्िाती नाईक, सधुीर सयुचिांशी याांच्या बाबतीत या 
घटना घडल्या असणे, सयुचिांशी, नाईक, भारती आवण वगरी याांच्यािर 
तर जीिघेणा हल्ला करण्यात येणे, वट.र्व्ही. जनचवलस्ट्ट असोवसएशन या 
सिच घटनाांचा तीव्र शब्दात वनषेध र्व्यक्त करणे, सांबांवधताांिर कठोर 
कारिाई करािी अशी मागणीही सरकारकडे करण्यात येणे, माध्यमाांचा 
िभाि िाढत असताना पत्रकाराांना त्तयाांच्या अवभर्व्यश्क्त स्ट्िातांत्रयानसुार 
काम करुन न देणे हे लोकशाहीला घातक ठरणार असणे, लोकशाही 
अवधक सक्षमपणे राबिली जािी याची जबाबदारी सरकारची असणे, 
म्हणनूच पत्रकाराांना सरांक्षण देणारा कायदा लिकरात लिकर आणनू 
लोकशाहीचा चौथा स्ट्तांभ अवधक मजबतू करािी अशी अपेक्षा 
सरकारकडून करण्यात यािी अशी पत्रकाराांची मागणी असणे, 
पत्रकाराांिर िारांिार हल्ले होत आहेत हे गांभीर बाब असणे, 
पत्रकाराांिरील हल्ल्याांच्या पाचिचभमूीिर त्तयाांना विशेष सांरक्षण वमळािे 
आवण त्तयाकवरता कायदा करण्याची खपू िषापासनूची मागणी असणे, 
सन २०१६ या वहिाळी अवधिेशनामध्ये पत्रकाराांना सांरक्षण देणे, पेन्शन 
देणे, घराांचा िचन सोडविण्याबाबत िचन उपश्स्ट्थत केला असता 
मा.मखु्यमांत्री महोदयाांनी पत्रकाांरािरील होणारे हल्ले रोखण्याबाबत 
कायद्ात तरतूद करण्यात येईल, पेन्शन आवण घराांचा िचन तातडीने 
सोडविण्यात येईल असे आचिासन वदले होते, परांतू वदलेल्या 
आचिासनाची अांमलबजािणी करण्यात न येणे, पत्रकाराांना हक्काांचे घर 
वमळािे, सांरक्षण वमळािे, पेन्शन सरुु करािी अशा अनेक मागण्या 
िलांवबत असणे, पत्रकाराांिर हल्ले करण्याच्या घटनेत िाढ होत असताना 
त्तयाांच्या सरुवक्षतेबाबत शासनाकडून कोणतीच कायचिाही करण्यात येत 
नसणे, राज्यातील पत्रकाराांचे विविध िचन सोडविण्यासाठी शासन 
अक्षम्य दलुचक्ष करीत असल्याने शासनाबाबत तीव्र असांतोष ि वचडीची 
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भािना वनमाण होणे, पत्रकार हे लोकशाहीचा चौथा स्ट्तांभ असल्यामळेु 
सरकारने िेळोिेळी पत्रकाराांसाठी कायदा आण ू असे वदलेल्या 
आचिासनाची तातडीने अांमलबजािणी करण्यासाठी कराियाची 
कायचिाही ि याबाबत राज्य शासनाची िवतवक्रया." 

  (६) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

         "मौजे दवहसर, ता.बोरीिली येथील सर्व्हे नां. २०९ हा समुारे १४ 
एकर भखुांड महसलू अवधकाऱ्याांच्या सांगनमताने खाजगी र्व्यक्तीमाफच त 
हडपण्याची धक्कादायक बाब माहे माचच, २०१७ च्या दरम्यान 
वनदशचनास येणे, सदर भखूांडािर हाजी अली महांमद याांचे नाि खोत 
म्हणनू सातबारा पदरी असणे, तसेच त्तयापककी १२ एकर शेतजमीन श्री. 
जगदेि बचई अवहर याांच्या कब्जे िवहिाटीस असनू त्तयािर चाळ ि इतर 
बाांधकाम असताांना देखील हायकोटच सटु क्र.३४१५/१९४७ अन्िये 
नेमलेल्या कोटच वरवसर्व्हर माफच त सन २००७ मध्ये वललािाद्वारे श्रीमती 
सवुनता वखमल याांनी परस्ट्पर स्ट्ित:च्या मालकी हक्काच्या कां पनीस 
विक्री करणे, शासनाच्या पिुचपरिानगी वशिाय सदर विक्रीस मान्यता 
नसतानाही बेकायदेशीरवरत्तया झालेल्या विक्रीमळेु कब्जेदाराांच्या िारसाांचा 
डािलण्यात आलेला हक्क, विकत घेणारा पक्षकार शेतकरी नसताांनाही 
सदर विक्रीची नोंद गकरमागाने महसलू दफ्तरी करण्यात येणे, विक्री 
दस्ट्तऐिज नोंदणीकृत करत असताांना कब्जेदाराांच्या िारसाांचे कोणतेही 
सांमतीपत्र न घेता परस्ट्पर झालेले बेकायदेशीर खरेदीखत, त्तयातच विकत 
घेणाऱ्या पक्षकाराांनी सदर भखूांडािर झोपडपट्टी पनुिचसन योजना 
राबविण्यासाठी िावधकरणास सादर केलेला अजच, त्तयािर कब्जेदाराांनी 
केलेल्या तक्रारीच्या अनषुांगाने वजल्हा अवधक्षक, भमुी अवभलेख, 
झो.प.ुपा ि तहवसलदार, बोरीिली याांनी नोंदविलेले अस्ट्पष्ट्ट अवभिाय, 
त्तयानषुांगाने विधी सल्लागाराचे मत मागविण्यास झालेला विलांब, ८० 
िषांपासनू कसणाऱ्या कब्जेदारास भवूमहीन करण्याचा होत असलेला 
ियत्तन, पवरणामी झोपडपट्टी पनुिचसन योजनेअांतगचत झोपडपट्टी 
धारकाांची होत असलेली फसिणकू, या सिच िवक्रयेकडे महसलू 
विभागाने जाणीिपिूचक केलेले दलुचक्ष, त्तयामळेु स्ट्थावनकाांत पसरलेले 
सचतेचे िातािरण, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि 
शासनाची िवतवक्रया." 

  (७) श्री. िविण दरेकर, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मुांबई उपनगरातील मागाठाणे गाि बोरीिली पिुच येथे वदनाांक 
२० जनू, २००४ रोजी देिीपाडयात वस.टी. सर्व्हे क्र. २०९ ते २१३ 
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येथील जवमनीिर एसआरए िकल् प राबविण्यासाठी देिीपाडा िेल्फेअर 
असोवसएशनच्या पवहल्या सभेत मे. वनओ मॉडचन आर्ककटेक्ट ि 
विकासक एमआर कन्स्ट्रक्शन याांची वनयकु्ती करण्यात येणे, सदर 
जवमन ही पश्चचम द्रतुगती महामागच याला लागनू असल्याकारणाने ि या 
जवमनीिर ििेश करण्यासाठी वनयमानसूार माचच, २००१ नांतरच्या 
कायद्ाने सािचजवनक बाांधकाम विभाग, अांधेरी (प.), मुांबई याांचे ना 
हरकत िमाणपत्र न घेता सन २००१ पिूीचा वनयम सादर करुन सदर 
एसआरए िकल्पाला कोणत्तयाही कागदपत्राांची पतुचतेअभािी केिळ तीन 
वदिसात परिानगी देण्यात येणे, खोटे सिेक्षण करुन स्ट्ितःच्या 
(विकासकाच्या) फायद्ासाठी पवरवशष्ट्ट - २ मध्ये बनािट आवण नकली 
झोपडपट्टी धारकाांची नािे सामील करणे, सदर घोटाळा मावहतीच्या 
अवधकारात उघड होणे, सदर एसआरए िकल्पाची स्ट्थापना २००४ 
मध्ये झाली असताना आपल्या बाजनेू असलेल्या कवमटीला सोबत घेऊन 
वदनाांक ९ जानेिारी, २००१ रोजी खोटया कागदपत्राच्या आधारे पश्चचम 
द्रतुगती महामागाकडून पनुर्किकास िकल्पात ििेश करण्यासाठी 
परिानगी वमळविणे, सदर विकासकाने आपल्या कुटुांबातील र्व्यक्ती, 
नातलग ि कामगार याांची नािे समाविष्ट्ट करुन बोगस 
झोपडपट्टीधारकाांना एसआरए योजनेचा लाभ देण्यात येणे, म्हाडातील 
िवरष्ट्ठ अवधकाऱ्याांना हाताशी धरुन त्तयाांच्या सांगमनमताने 
बेकायदेशीरवरत्तया जागेिर कब्जा करुन त्तयािर बाांधकाम करण्यात येणे, 
सदर िकल्पात असलेली मांवदरे ५०० चौ.फुट ऐिजी २०० फुटाांची मांवदरे 
बनिनू देण्यात येणे, सदर विकासकाने एसआरए िकल्पाच्या नजीकची 
जिळजिळ २० हजार चौ.फुट जागा अनवधकृतपणे ताब्यात घेिनू 
त्तयािर खाजगी बाांधकाम करण्यात येणे, सन २००८ साली सांपणूच 
सोयी-सवुिधेअभािी इमारतीचा ताबा देण्यात येणे, याबाबत स्ट्थावनक 
पात्र झोपडपट्टी धारकाांनी तक्रारी करुनही शासनाकडून अद्ाप 
विकासकािर कारिाई करण्यात आलेली नसणे, त्तयामळेु शासनाविरुध्द 
असांतोषाचे िातािरण पसरणे, सदर एसआरए धारकाांना न्याय वमळिनू 
देण्याबाबत शासनाने कराियाची तातडीची कायचिाही ि उपाययोजना." 

  (८) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे उद्ोग 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 झोपयाताांना झोपडपट्टी पनुिचसन 
योजनेअांतगचत मांजरूी देणे, या योजनेला २०  िषच पणूच झालेली असनू, 
सन १९९५ च्या मांजरुी आराखडयामध्ये ३००० झोपडीधारकाांचे आता 
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५००० झोपडीधारक होऊनही ही योजना अद्ापपयंत पणूच न होणे, ही 
सिच जागा एम.आय.डी.सी.च्या मालकीची असणे, यामध्ये पात्र लोकाांना 
ताबा न देता ३८० अपात्र, र्व्यापारी ि ज्याांना निीन इमारतीमध्ये ताबा 
वदलेला असतानाही त्तयाच लोकाांची जनु्या जागेिरील दकुाने चाल ूठेिणे, 
तसेच योजने अांतगचत अॅनेक्् (विस्ट्तारीत) इमारतीमध्ये शासनाने मांजरुी 
वदलेल्या बालिाडी, सोसायटी कायालय, समाजकल्याण कें द्र इत्तयादींना 
मांजरूी असतानाही त्तया जागेिर हॉटेल, वजमखाना चाल ूकरणे, आकृती 
स्ट्टार वबल्डींगच्या बाजलूा असणाऱ्या र्व्ही मॉल मध्ये िाटप केलेल्या 
गाळाधारकाांच्या झोपडया इथे नसतानाही त्तयाांना गाळयाांचे िाटप केलेले 
असणे, पनुिचसीत इमारती, सेल इमारतींना परिानगी देण्यात आलेल्या 
ि त्तयाांच्या 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." 

  (९) सिचश्री. धनांजय मुांडे, िविण दरेकर, सवुनल तटकरे, ॲड.वनरांजन 
डािखरे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
उद्ोग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "रायगड वजल्यातील माणगाांि तालकु्यातील विळे भागाड 
एमआयडीसीत मे. पॉस्ट्को महाराष्ट्र स्ट्टील वल. कां पनी कायान्िीत असणे, 
या एमआयडीसीसाठी माणगाांि तालकु्यातील तासगाांि, भागाड, 
येलािडे, विळे, सणसिाडी आदी भागातील गोरगरीब शेतकऱ्याांच्या 
जमीनी अत्तयल्प मोबदल्यात सांपादीत केलेल्या असणे, जमीनी सांपादीत 
करताांना स्ट्थावनक भवूमपतु्राांना नोकऱ्यामध्ये तसेच रोजगारामध्ये िाधान्य 
देण्याचे बांधन असणे, त्तयाचबरोबर या कां पन्याांमाफच त शाळा, कॉलेज, 
िाथवमक आरोग्य कें दे्र तसेच अांतगचत रस्ट्ते ि ग्रामपांचायतीच्या 
सक्षमीकरणाच्या सोई परुविणे बांधनकारक असणे,  मे. पॉस्ट्को महाराष्ट्र 
स्ट्टील कां पनी कायान्िीत झाल्यानांतर सदर कां पनीने स्ट्थावनक नागरीकाांना 
रोजगारापासनू हेतपुरुस्ट्सर डािलेले असणे, िेगिेगळ्या िकारचे कां त्राट 
जाणीिपिुचक वजल्हाबाहेरील कां त्राटदाराांना देण्यात येणे, कां पनीमध्ये उच्च 
पदािर कायचरत असलेल्या अवधकाऱ्याांनी आपापल्या वजल्यातील 
कामगाराांची मोठ्या िमाणात भरती केलेली असणे, माणगाांि 
तालकु्यातच डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर तांत्रज्ञान विद्ापीठ असताांना या 
विद्ापीठातील पदिीिाप्त विद्ार्थ्यांना कोणत्तयाही िकारची रोजगाराची 
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सांधी उपलब्ध केलेली नसणे,  कां पनी ॲक्ट नसुार सामावजक दावयत्तिाची 
२ टक्के रक्कम सामावजक कायासाठी खचच करणे बांधनकारक असताांना 
या फां डाचा गकरिापर करणे, आरोग्याच्या दृष्ट्टीने सोईसवुिधा देणे 
बांधनकारक असताना या कां पनीने काळ नदीमध्ये ॲसीड वमश्रीत पाणी 
सोडल्याने िदषुण होत असणे,  त्तयामळेु या भागातील समुारे १५ हजार 
लोकाांच्या आरोग्याचा गांभीर िचन वनमाण झालेला असणे, या 
कां पनीच्या ॲसीड वमश्रीत बाहेर सोडलेल्या पाण्यामळेु या भागातील 
अनेक बोअरिेल ि नद्ाांचे पाणी वपण्यायोग्य नसल्याचा अहिाल 
ियोगशाळेने वदलेला असणे, या सिच गोष्ट्टीमळेु स्ट्थावनक िकल्पग्रस्ट्त 
तरुणाांमध्ये पसरलेली नकराचयाची भािना, िकल्पग्रस्ट्त शेतकऱ्याांच्या 
मागण्याांकडे कां पनीने केलेले हेतपुरुस्ट्सर दलुचक्ष, वजल्याबाहेरील 
कामगाराांची केलेली नोकर भरती, या सिच पाचिचभमूीिर कां पनीविरुध्द 
कडक कारिाई करण्याची स्ट्थावनकाांमधनू होत असलेली मागणी, 
याबाबत शासनाने त्तिरीत कराियाची कायचिाही ि शासनाची 
िवतवक्रया." 

  (१०) सिचश्री. अमरससह पांवडत, सवतश चर्व्हाण, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कृवष मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "शेतकऱ्याांच्या कृवष उत्तपादन क्षमतेिर विपरीत पवरणाम होि ूनये 
म्हणनू आांतरराष्ट्रीय पयािरण वनयम ि कायद्ानसुार ित्तयेक बीटी 
कॉटन वबयाणाांच्या ४५० ग्रमॅ वपशिी सोबत १२० ग्रमॅ नॉन बीटी 
वबयाणे विक्री करणे बांधनकारक असणे, कायदा आवण वनयम धाब्यािर 
बसिनु राज्यात बीटी वबयाणाांसोबत नॉन बीटी ऐिजी १२० ग्रमॅ बीटी 
वबयाणाांची विक्री करण्यात येणे, यामळेु राज्यातील कापसु उत्तपादक 
शेतकऱ्याांचे मोठे आर्कथक नकुसान होणे, बीटी वबयाणाांसोबत वदल्या 
जाणाऱ्या १२० ग्रमॅ नॉन बीटी वबयाणाांची तपासणी नकुतीच नांदरूबार 
येथे शेतकऱ्याांच्या तक्रारीनांतर करण्यात येणे, तपासणीमध्ये हे वबयाणे 
बीटी वबयाणे असल्याचे वसध्द होणे, या सांदभात दाखल तक्रारीिरुन 
राज्यात कृषी अवधकाऱ्याांनी वबयाणे विक्री करणाऱ्या कां पन्याांविरुध्द 
कोणतीही कारिाई न करणे, या बाबतच्या तक्रारी आवण त्तयािरील 
अपीले मोठया िमाणािर िलांवबत ठेिनू अवधकारी आवण कां पनी याांच्या 
आर्कथक सांगनमताने शेतकऱ्याांचे मोठया िमाणािर आर्कथक नकुसान 
होणे, अनेक वठकाणी वबयाणाांिमाणे बोगस रासायवनक खते विक्रीचेही 
िकार उघडकीस येणे, नकुतीच सहगोली येथे शेतकऱ्याांच्या दबािापोटी 
खताचा नमनुा ियोगशाळेत तपासला असता त्तयामध्ये माती असल्याचे 
वसध्द होणे, अवधकाऱ्याांकडून या बाबत कारिाई होत नसल्यामळेु बोगस 
आवण बनािट खत विक्रीला चालना वमळणे, बायो पेस्ट्टीसाईड्सच्या 
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नािाखाली शेतकऱ्याांची मोठया िमाणािर फसिणकू करुन चायनामेड 
बोगस औषधाांची विक्री मोठया िमाणािर होत असणे, जकविक 
औषधाांच्या नािाखाली रासायवनक वकटकनाशकाांची विक्री मोठया 
िमाणािर राज्यभर होत असणे, बटुीिार वज.नागपरू येथे याबाबत 
नकुताच गनु्हा दाखल होणे, िकरणातील दोषींविरुध्द कडक कारिाई 
करण्याची मागणी शेतकऱ्याांनी करणे, वबयाणे, खते आवण 
वकटकनाशके याांच्या विक्रीिर वनबंध आणनु यासांदभात कडक कायदा 
करण्याची मागणी शेतकऱ्याांमधनु करण्यात येणे, याबाबत शासनाने 
कराियाची कायचिाही ि शासन िवतवक्रया." 

  (११) सिचश्री. जगन्नाथ सशदे, हेमांत टकले, श्रीमती विद्ा चर्व्हाण, वि.प.स. 
पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजवनक 
आरोग्य आवण कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "थलेॅसेवमया रोगाचा सामना करणा    रुग्णाांच्या सांख्येत 
वदिसेंवदिस िाढ होत असनू, यामध्ये बालरुग्णाांचे िमाण सिावधक 
असणे, ठराविक कालािधीत ब्लड रान्सवमशन, चाचण्या अशी उपचार 
पध्दती असणा    या रुग्णाांच्या औषधाांच्या कोसचमध्ये खांड पडल्यास या 
रुग्णाांच्या यकृताला सजू येण्याची भीती असल्याने त्तयाांना डेवरजेट 
आवण डेवसरॉक्स ही  औषधे वनयवमत देणे  गरजेचे असणे, मात्र ही 
औषधे सिचसामान्य दकुानात न वमळता फक्त सरकारी रुग्णालयातच 
वमळत असणे, दोन मवहन्याांपिुी ठाणे येथील वसर्व्हील रुग्णालयातील 
औषधाांचा साठा सांपल्याने रुग्णाांच्या पालकाांना अन्य सेंटसचचा आधार 
घ्यािा लागत असताना आरोग्य भिनातून  त्तयािेळी हा साठा स्ट्थावनक 
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 स्ट्पष्ट्ट होत 
असनू, साधारणपणे ज्या अत्तयािचयक गोष्ट्टी आहेत त्तयाची पिूच तजिीज 
करून ठेिणे गरजेचे असणे सकिा त्तयाबाबत काही धोरणात्तमक वनणचय 
घेऊन रुग्णाांना कोणत्तयाही पवरश्स्ट्थतीत अत्तयािचयक औषधे वमळण्यात 
खांड पडणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे असताना याबाबीकडे 
सांबांवधताांनी जाणीिपिूचक दलुचक्ष करणे, त्तयामळेु ठाणे वजल्यातील ६०० 
रुग्णाांना ि त्तयाांच्या नातेिाईकाांना मागील दोन ते तीन मवहन्याांपासनू 
अनेक अडचणी ि सांकटाांचा सामना करािा लागणे, थलेॅसेवमयाग्रस्ट्त 
रुग्णाांना रोजचा औषधाचा डोस न वमळाल्यास त्तयाांना होणारा त्रास ि 
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त्तयाचा त्तयाांच्या शरीरािर होणारा पवरणाम याची जाणीि असतानाही 
त्तयाबाबत योग्य ती उपायायोजना करण्यात अपयशी ठरलेल्या ठाणे 
वसर्व्हील रुग्णालय ि आरोग्य विभागातील सांबांवधत दोषींची सखोल 
चौकशी होऊन त्तयाांच्यािर कठोर कारिाई करण्याबरोबरच थलेॅसेवमया 
रुग्णाांना लागणारा औषधसाठा मबुलक िमाणात उपलब्ध करून देऊन 
रुग्णाांना आिचयक त्तयािेळी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ठोस 
कायचिाही करण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने केलेली िा 
कराियाची कायचिाही ि शासनाची भवूमका." 

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

   "मुांबईसह रायगड वकनारपट्टीच्या भागात राहणा    नागवरकाांना 
उपचारासाठी अनेकदा मुांबईत यािे लागते हे लक्षात घेऊन त्तयाांचा िेळ 
िाचािा या हेतूने िायोवगक तत्तिािर सागरी रुग्णिावहका सरुु करण्याचा 
महाराष्ट्र सागरी मांडळाचा िस्ट्ताि असल्याचे वदनाांक २३ जानेिारी, 
२०१७ रोजी िा त्तया समुारास वनदशचनास आलेले असणे, या 
िस्ट्तािानसुार िाांदे्र ि माांडिा येथे या रुग्णिावहका तकनात करण्यात 
येणार असनू त्तयामध्ये अद्याित तांत्रज्ञान असलेली उपकरणे, सावहत्तये 
तसेच तज्ञ डॉक्टरही असतील अशी तरतूद असणे, काही िषापिूी 
सािचजवनक आरोग्य विभागाने दगुचम भागातील खाडी वकना   िरील 
नागवरकाांसाठी बोट रुग्णिावहका सरुु केली असणे, डॉक्टर  त्तया 
बोटीतून त्तया भागात जाऊन नागवरकाांिर उपचार करीत असणे, त्तयाला 
चाांगला िवतसादही वमळालेला असणे त्तयाच धतीिर सागरी रुग्णिावहका 
सरुु करण्याचा िस्ट्ताि सागरी मांडळाने तयार केलेला असणे, परांत ुया 
िस्ट्तािास मांजरूी देण्याबाबत शासन करीत असलेले अक्षम्य दलुचक्ष, 
पवरणामी येथील जनमानसाांत शासनािती वनमाण झालेला तीव्र 
असांतोष ि वचडीची भािना, त्तयामळेु शासनाने जन  त लक्षात घेऊन 
सदर िस्ट्तािाला तातडीने मांजरूी देण्याबाबत कराियाची तातडीची 
कायचिाही ि शासनाची िवतवक्रया." 

   (१३) श्री. वकरण पािसकर, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

         "जेट एअरिेज एम्प्लॉईज को. ऑप. के्रडीट सोसायटीमध्ये मोठया 
िमाणात गकरकारभार सरुु असनू सांचालक मांडळाच्या सांगनमताने 
सांशयास्ट्पद वनणचय घेतले जात असल्याची माचच, २०१६ च्या पवहल्या 
आठिडयात गांभीर मावहती उघडकीस आलेली असणे, सदर 
को.ऑप.सोसायटी राज्य शासनाच्या उप वनबांधक कायालय, के.पिूच 
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विभाग याांच्या अवधपत्तयाखाली येत असणे, सोसायटीचे कायचकारी मांडळ 
हे उपविधीतील तरतदुी ि कायद्ातील तरतदुीनसुार कामकाज करीत 
असणे, सभासदाांनी महाराष्ट्र सहकारी सांस्ट्था अवधवनयम, १९६० मधील 
कलम ३२ मधील तरतदुीनसुार मावगतलेली मावहती उपलब्ध करुन वदली 
जात नसणे, मागील चार िषाच्या लेखापवरक्षण अहिाल देण्यास 
टाळाटाळ केली जात असणे, कायचकारी मांडळातील सदस्ट्याांनी 
कायद्ातील तरतूदीचे तसेच उपविधीचे उल्लांघन करुन कजे घेतलेली 
असणे, सांस्ट्थेच्या कायद्ामध्ये वनयम, करार याबाबत पारदशचकता 
नसल्याने सांस्ट्थेच्या िशासकीय खचात िाढ झालेली असणे, 
लेखापवरक्षकाच्या सांगनमताने आर्कथक फुगिटा दाखविला जात असणे, 
सांस्ट्थेने िाटप केलेल्या ग्राहक कजच िाटपामध्ये आर्कथक गकरर्व्यिहार 
केलेला असनू ित्तयक्ष िस्ट्तुांच्या बाजारभाि तसेच घाऊक बाजारभाि 
यामध्ये मोठ्या िमाणात तफाित असणे, खरेदी-विक्री र्व्यिहारामध्ये 
सांगनमताने भ्रष्ट्टाचार झालेला असणे, त्तयास िवरष्ट्ठाांचे वमळत असलेले 
सांरक्षण, सदर सांशयास्ट्पद िकरणी उच्चस्ट्तरीय सखोल चौकशी करुन 
कारिाई करण्याची लोकिवतवनधी, सभासदाांनी मा.मखु्यमांत्री, मा. 
सहकार मांत्री, मा.सहकार राज्यमांत्री तसेच वजल्हा उपवनबांधक, बाांद्रा, 
मुांबई याांचेकडे वदनाांक ९ माचच, २०१७ रोजी तसेच अवलकडील काळात 
िारांिार मागणी केलेली  असतानाही सदर गांभीर िकरणी कारिाई 
करण्यास होत असलेली वदरांगाई, टाळाटाळ याकडे शासनाचे होत 
असलेले अक्षम्य दलुचक्ष, पवरणामी सोसायटीच्या सभासदाांमध्ये पसरलेला 
तीव्र असांतोष, सांताप तसेच वचडीची भािना, सदर सांशयास्ट्पद िकरणी 
सखोल चौकशी करण्याची वनताांत आिचयकता, याबाबत शासनाने 
तातडीने कराियाची कायचिाही ि िवतवक्रया." 

  
((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता))  

    

एक : िचनोत्तरे – 
  (क) ताराांवकत िचन. 
  (ख) शवनिार, वदनाांक १ एविल, २०१७ रोजीची ताराांवकत िचनोत्तराांची यादी 

सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
  (ग) अताराांवकत िचनोत्तराांची सातिी यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 

दोन : शोक िस्ट्ताि :- 
  "श्री.मकुुां द त्रयांबक कुलकणी, माजी वि.प.स. याांच्या द:ुखद वनधनाबद्दल 

शोक िस्ट्ताि." 
तीन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
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  (१) मखु्यमांत्री : (क) मावहतीचा अवधवनयम, २००५ 
च्या कलम २४ च्या पोट-
कलम (४) द्वारे महाराष्ट्र 
शासन अवधसचूना, सामान्य 
िशासन विभाग, क्रमाांक 
सीआरटीआय- २००५ / ि.क्र. 
२६५/०५/५, वदनाांक ११ 
ऑक्टोबर, २००५ मध्ये 
केलेली सधुारणा िवसध्द 
करणारी अवधसचूना क्रमाांक 
आरटीआय. २०१६ / ि.क्र.६८ 
/ सहा., वदनाांवकत ७ सप्टेंबर, 
२०१६ सभागहृासमोर ठेितील. 
 

     (ख) "लोक आयकु्त आवण उप 
लोक आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य 
याांचे सन २०१३ या िषाचा  
एकेचाळीसािा ि सन २०१४ 
या िषाचा बेचाळीसािा 
िार्कषक अहिाल तसेच वदनाांक 
९ वडसेंबर, २०११, वदनाांक ९ 
ऑक्टोबर, २०१२, वदनाांक १३ 
फेब्रिुारी, २०१३, वदनाांक १६ 
एविल, २०१३, वदनाांक २२ मे, 
२०१३, वदनाांक ३० जलुक, 
२०१३, वदनाांक १ ऑगस्ट्ट, 
२०१३, वदनाांक ६ ऑगस्ट्ट, 
२०१३, वदनाांक २१ ऑगस्ट्ट, 
२०१३, वदनाांक ७ सप्टेंबर, 
२०१३, वदनाांक २६ नोर्व्हेंबर, 
२०१३, वदनाांक २६ नोर्व्हेंबर, 
२०१३, वदनाांक २६ नोर्व्हेंबर, 
२०१३, वदनाांक २६ नोर्व्हेंबर, 
२०१३, वदनाांक १० वडसेंबर, 
२०१३, वदनाांक १९ वडसेंबर, 
२०१३, वदनाांक १९ वडसेंबर, 
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२०१३,  वदनाांक १ फेब्रिुारी, 
२०१४, वदनाांक १४ फेब्रिुारी, 
२०१४, वदनाांक २९ एविल, 
२०१४, वदनाांक ९ मे, २०१४, 
वदनाांक २९ मे, २०१४, वदनाांक 
२३ जनू, २०१४, वदनाांक २४ 
जनू, २०१४ आवण वदनाांक 
३० जनू, २०१४ रोजीचे 
विशेष अहिाल त्तयािरील 
स्ट्पष्ट्टीकरणात्तमक ज्ञापनासह" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (२) उच्च ि तांत्र वशक्षण आवण 
अल्पसांख्याक विकास मांत्री 

: (क) "मौलाना आझाद 
अल्पसांख्याांक आर्कथक विकास 
महामांडळ मयावदत, मुांबई 
याांचा सन २००९-२०१० या 
िषाचा दहािा िार्कषक 
अहिाल" सभागहृासमोर 
ठेितील. 

     (ख) "गोंडिाना विद्ापीठ, 
गडवचरोली याांचा सन २०१२-
२०१३ या िषाचा िार्कषक 
अहिाल" सभागहृासमोर 
ठेितील. 

     (ग) "वशिाजी विद्ापीठ, कोल्हापरू 
याांचा सन २०१४-२०१५ या 
िषाचा बािन्नािा िार्कषक 
अहिाल" सभागहृासमोर 
ठेितील. 

   (३) कृवष मांत्री : "डॉ.पांजाबराि देशमखु कृवष 
विद्ापीठ, अकोला याांचा सन 
२००६-२००७ ते २००९-२०१० या 
िषांचे लेखा पवरक्षण अहिाल ि 
िार्कषक लेखे" सभागहृासमोर ठेितील. 
 

चार : "रोजगार हमी योजना सवमतीचा चौथा अहिाल सादर करणे." 
पाच : "अनसुवूचत जमाती कल्याण सवमतीचा पाचिा अहिाल सादर करणे." 
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सहा : "उप विधान सवमतीचा चौथा अहिाल सादर करणे." 
सात : "मवहलाांचे हक्क ि कल्याण सवमतीचा सहािा अहिाल सादर करणे." 
आठ : "पाांढुणा (वज.िधा) येथील शासकीय आश्रमशाळेसह राज्यातील अन्य 

आश्रमशाळा ि िसतीगहृातील मलुींिर झालेल्या अत्तयाचार िकरणाची सखोल 
चौकशी करणे" या विषयािरील मवहला सांयकु्त तर्दथच सवमतीचा अहिाल सादर 
करणे. 

नऊ :     त      सभागहृासमोर ठेिणे. 
   श्री.गोपीवकसन बाजोवरया  

        
: "अकोला वशिणी विमानतळाच्या 

धािपट्टीच्या विस्ट्तारीकरणासांदभात" 
या विषयािरील विनांती अजच 
सभागहृासमोर ठेितील. 
 

दहा : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – (असल्यास). 
अकरा : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 

- मध्यांतर - 
बारा : शासकीय विधेयके - 

 

  (क) 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 िस्ट्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील 
ि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. 



 

15 

 

    (५) ॲड.वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सवतश चर्व्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

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

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

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

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई 
महानगरपावलका, महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्ोवगक नगरी (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील 
ि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 टकले, 
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 ७ - महाराष्ट्र राज्य 
मागासिगच आयोग (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :- 
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    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य 
मागासिगच आयोग (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील ि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 चर्व्हाण, 
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. 

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

   (५) "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 िस्ट्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १७ – महाराष्ट्र जमीन 
महसलू सांवहता (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या 
ििर सवमतीकडे त्तयािरील ि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 चर्व्हाण, 
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 ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 

वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :- 
    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र 

शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील 
ि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 चर्व्हाण, 
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 २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र परािकद्क पवरषद 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

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

    (१) िकद्कीय 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, (६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 
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वि.प.स. जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सतीश चर्व्हाण, 

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. 
   ----------------------------------------------------------------------

------- 
   (८) "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 िस्ट्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय 
भागीदारी (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील ि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 चर्व्हाण, 
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 १२ – वशकाऊ उमेदिार 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

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

उद्ोजकता 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 चर्व्हाण, 
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 १३ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्ट्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय मुांडे, 
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्ट्था (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील ि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 चर्व्हाण, 
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 १६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्ट्था 
(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 



 

20 

 

    विधेयक ििर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय मुांडे,  
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा िस्ट्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्ट्था (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील ि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 चर्व्हाण, 
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. 

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

   (१२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १९ – महाराष्ट्र जमीन 
महसलू सांवहता (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

   (१३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २० – भारतीय दांड सांवहता 
आवण फौजदारी िवक्रया सांवहता  (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, 
२०१७" 

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

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २० – भारतीय दांड 
सांवहता आवण फौजदारी िवक्रया सांवहता  (महाराष्ट्र सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्ट्याांच्या ििर सवमतीकडे त्तयािरील 
िवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन 
विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

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

    (३) श्री.शरद रणवपसे, (४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 
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वि.प.स. 
    (५) ॲड. वनरांजन डािखरे, 

वि.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई 

जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सतीश चर्व्हाण, 

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. 
   ----------------------------------------------------------------------

------- 
   (१४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ – महाराष्ट्र विधानमांडळ 

सदस्ट्य (वनरहचता दरू करणे) (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (१५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २५ – विचिकमा विद्ापीठ 

विधेयक, २०१७" 
   (१६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २६ – डीएसके िल्डच 

विद्ापीठ विधेयक, २०१७" 
   ----------------------------------------------------------------------

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

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २९ – िाण्याांना कू्ररतेने 
िागिण्यास िवतबांध करण्याबाबत (महाराष्ट्र सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 

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

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

    "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र 
विनाअनदुावनत खाजगी र्व्यािसावयक शकक्षवणक सांस्ट्था (ििेश ि 
शलु्क याांचे विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

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

तेरा : सिचश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सवुनल तटकरे, नारायण राणे, हेमांत टकले, 
सतेज ऊफच  बांटी पाटील, सांजय दत्त, जयांत पाटील, अमरससह पांवडत, अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, कवपल पाटील, सवतश चर्व्हाण, वकरण पािसकर, 
ॲड.जनादचन चाांदरूकर, सिचश्री. जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
विद्ा चर्व्हाण, श्रीमती हुस्ट्नबान ू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्कक. अनांत 
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गाडगीळ, ॲड.वनरांजन डािखरे, सिचश्री. अमरनाथ राजरूकर, आनांद ठाकूर, 
सभुाष झाांबड, अब्दलु्लाखान दरुानी, िा.जोगेंद्र किाडे, सिचश्री. विक्रम काळे, 
चांद्रकाांत रघिुांशी, नरेंद्र पाटील, िकाश गजवभये, आनांदराि पाटील, राहुल 
नािेकर, हवरससग राठोड, रामराि िडकुते, डॉ.सधुीर ताांबे, सिचश्री. जगन्नाथ 
सशदे, जयदेि गायकिाड, अवनल तटकरे, वि.प.स. याांचा म.वि.प.वनयम २५९ 
अन्िये अांवतम आठिडा िस्ट्ताि - 

   "कजचबाजारीपणा, नावपकी, शेतमालाला वमळत नसलेले भाि, 
अस्ट् मानी सांकटे, शेतीविषयक बदलणारी नेहमीची धोरणे, 
र्व्यापाऱ्याांकडून होणारी फसिणकू यामळेु राज्यातील शेतकरी त्रस्ट्त 
असणे, नोटाबांदीच्या वनणचयामळेु कृषी मालाचे भाि कोसळून 
शेतकऱ्याांचे झालेले अतोनात नकुसान, या सातत्तयाने येणाऱ्या 
सांकटामळेु राज्यातील शेतकऱ्याांच्या आत्तमहत्तयाांमध्ये मोठ्या िमाणािर 
िाढ होत असणे, मागील ३ िषात ९ हजारापेक्षा अवधक शेतकऱ्याांनी 
आत्तमहत्तया करणे, आत्तमहत्तयाांचे हे सत्र अद्ापही सरुूच असणे, वजल्हा 
बकँाांिर लादलेल्या वनबंधामळेु ग्रामीण अथचर्व्यिस्ट्थेला सरुुां ग लागणे, 
डॉ.स्ट्िामीनाथन आयोगाच्या वशफारशी लाग ू करण्याकडे दलुचक्ष होणे, 
घसरलेल्या दरामळेु ऊस, कापसू, तूर, धान, काांदा, टोमटॅो, सोयावबन, 
भाजीपाला तसेच सांत्रा, केळी उत्तपादक शेतकरी कोलमडणे, 
कडधान्याच्या उत्तपादनात विक्रमी िाढ होऊनही गेल्या पाच िषातील 
वनच्चाांकी भाि शेतकऱ्याांना वमळणे, शासनाने जाहीर केलेल्या वकमान 
आधारभतू सकमतीपेक्षा कमी दराने र्व्यापाऱ्याांकडून सरुू असलेली 
खरेदी, वनयात बांदीसारखे हत्तयार उपसनू काांदा उत्तपादकाची केलेली 
कोंडी, हिामान आधारीत फळ वपक विम्याचा हप्ता शासनाने न 
भरल्याने हजारो शेतकरी वपक विम्याच्या लाभापासनू िांवचत राहणे, 
कोरडिाहू शेती अवभयानाांच्या आर्कथक तरतूदीत ८० टक्क्याांिरुन 
अवधक करण्यात आलेली कपात, अपघात योजनेची ५० टक्के 
रक्कमही शेतकऱ्याांना न वमळणे, कृवष विभागात हजारो वरक्त पदाांचा 
असलेला बकॅलॉग पवरणामी योजनाांची अांमलबजािणी होण्यात 
येणाऱ्या अडचणी, खरेदी कें द्रािरील आिक िाढल्याने नाफेड करुन 
उडीद, तूर खरेदी बांद करण्यात आल्यामळेु खाजगी र्व्यापाऱ्याांनी दर 
पाडणे, माचच मवहन्याांतील अिकाळी पािसामळेु मराठिायातासह अनेक 
वजल्यात झालेल्या नकुसानीचे पांचनामे ि नकुसान भरपाई अद्ाप 
वमळालेली नसणे, चारही बाजनेू कोंडी होत असल्याने शेतकऱ्याांनी 
आत्तमहत्तयेचा मागच अांिलबविलेला असणे, शेतकऱ्याांना या कठीण 
िसांगात आधार देण्यासाठी कजचमाफीचा उपाय असताांना सरकारकडून 
सातत्तयाने कजचमाफीस नकार देण्यात येत असणे, महाराष्ट्र शेजारील 
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आांध्रिदेश या राज्याने ७ हजार ९०० कोटी रुपयाांचे, तेलांगणा राज्याने 
१७ हजार कोटींचे, तावमळनाडू राज्याने ५ हजार ७८० कोटी रुपयाांचे 
तर उत्तर िदेश राज्याने ३६ हजार कोटी रुपयाांचे शेतकऱ्याांकडील कजच 
माफ करणे, याच पाचिचभमूीिर राज्यातही कजचमाफीची सातत्तयाने 
होणारी मागणी, याच मागणीकरीता सिच विरोधी पक्षाांच्याितीने वदनाांक 
२९ माचच ते ४ एविल, २०१७ या कालािधीत चाांदा ते बाांदा दरम्यान 
काढण्यात आलेली सांघषच यात्रा सदरच्या सांघषच याते्रत शेतकऱ्याांनी 
सहभागी होऊन सांपणूच कजचमाफीची केलेली मागणी, याकडे शासनाने 
झालेले अक्षम्य दलुचक्ष, आर्कथकदृष्ट्ट्या सांकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याांना 
वदलासा देण्यासाठी शासनाने कजचमाफी करण्याची आिचयकता, यािर 
शासनाने तातडीने कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

 
चौदा : (बधुिार, वदनाांक ५ एविल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशचविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये िस्ट्ताि) – [अनकु्रमाांक – 
(क) ते (ङ)] – 

  (क) 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 िस्ट्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्तर) 
- 

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

 
  (ख) सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सवुनल तटकरे, नारायण राणे, हेमांत 

टकले, सांजय दत्त, अमरससह पांवडत, जयांत पाटील, अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, सवतश चर्व्हाण, कवपल पाटील, वकरण पािसकर, जनादचन 
चाांदरुकर, जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्ा चर्व्हाण, 
श्रीमती हुस्ट्नबान ू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्कक. 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 
िस्ट्ताि - 

   "कें द्र शासनाच्या नोटाबांदीच्या वनणचयामळेु शेतीमालाच्या दरात 
मोठी घसरण होणे, मागील िषीच्या तलुनेत यािषी उत्तपावदत मालाला 
बाजारपेठेत भाि नसणे, यामळेु राज्यातील शेतकऱ्याांच्या आत्तमहत्तयाांच्या 
िमाणात लक्षणीय िाढ होणे, राज्यात मागील तीन िषात ९ हजाराहून 
अवधक शेतकऱ्याांनी आत्तमहत्तया करणे, सन २०१६ या एकाच िषात 
समुारे तीन हजाराहून अवधक शेतकऱ्याांनी आत्तमहत्तया करणे, चाल ू
िषाच्या पवहल्या दोन मवहन्यात केिळ मराठिायातात ११७ शेतकऱ्याांनी 
कजचबाजारी ि नावपकीला कां टाळून आत्तमहत्तया करणे, सततच्या दषु्ट्काळ 
आवण नावपकीमळेु शेतकऱ्याांच्या आत्तमहत्तयाचे िमाण वदिसेंवदिस 
िाढतच असणे, दषु्ट्काळ वनिारणाथच शासनाकडून कोणत्तयाही ठोस 
उपाययोजना होत नसणे, मागील िषी डाळीचे भाि मोठ्या िमाणात 
िाढल्यामळेु शासनाने डाळ िगीय वपकाांच्या उत्तपादनासाठी िोत्तसाहन 
देण्याचे धोरण स्ट्िीकारले, यािषी तूरीचे विक्रमी उत्तपादन होणे, 
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शासनाच्या चकुीच्या धोरणामळेु बाजारपेठेतील तूरीचे भाि मोठ्या 
िमाणािर कोसळणे, शासनाने आधारभतू सकमतीने तूर खरेदी करण्याचा 
वनणचय घेणे, मात्र तूर खरेदीबाबत कोणतेही वनयोजन नसल्यामळेु तूर 
उत्तपादक शेतकऱ्याांना मोठा त्रास सहन करािा लागणे, राज्यात लाखो 
क्क्िटल तूर खरेदी कें द्रािर खरेदीच्या िवतके्षत असणे, तूर उत्तपादक 
शेतकरी आठ ते दहा वदिस राांगेत तूर खरेदीच्या िवतके्षत असणे, तूर 
उत्तपादक शेतकऱ्याांना पकसे वमळण्यासाठी १५ वदिसाांपेक्षा जास्ट्त 
कालािधीची िाट पाहण्याची िेळ येणे, कमचचारी आवण र्व्यापारी याांच्या 
सांगनमतामळेु शेतकऱ्याांना कमी भािाने स्ट्थावनक र्व्यापाऱ्याांना तूर विक्री 
करण्याची िेळ येणे, काांदा, हरभरा, कापसू आवण सोयाबीन उत्तपादक 
शेतकरीसधु्दा मोठ्या िमाणािर अडचणीत असणे, शासनाने शेती 
मालाचे भाि श्स्ट्थर ठेिण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली 
नसल्यामळेु शेतकऱ्याांमध्ये शासनविरोधी सांतापाची भािना असणे, 
शेजारील कनाटक सारख्या राज्याने शेतीमालाला बोनस देण्याचे धोरण 
स्ट्िीकारणे, मात्र महाराष्ट्रासारख्या कृवषिधान राज्यात शेतीमालाला 
बोनस देण्याचे कोणतेही धोरण नसणे, आर्कथक 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 वबनर्व्याजी कजच देण्यासाठी कोणतीही 
उपाययोजना होत नसणे, आर्कथकदृष्ट्ट्या ग्रासलेल्या राज्यातील 
शेतकऱ्याांना वदलासा देण्यासाठी शासनाने कजचमाफी करुन वबनर्व्याजी 
कजच उपलब्ध करुन देण्यासाठी कराियाची तातडीची उपाययोजना 
विचारात घेण्यात यािी." 

  (ग) सिचश्री शरद रणवपसे, धनांजय मुांडे, नारायण राणे, सवुनल तटकरे, सांजय 
दत्त, हेमांत टकले, अशोक ऊफच  भाई जगताप, अमरससह पांवडत, जनादचन 
चाांदरूकर, सतीश चर्व्हाण, आर्कक. अनांत गाडगीळ, सिचश्री.वकरण 
पािसकर, सभुाष झाांबड, जयिांतराि जाधि, श्रीमती हुस्ट्नबान ूखवलफे, 
श्रीमती विद्ा चर्व्हाण, 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 िस्ट्ताि - 

   "राज्यात झपाट्याने िाढत असलेले शहरीकरण, शहरीकरण 
िाढत असताना त्तयाांना सोयीसवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 



 

26 

 

महानगरपावलका, नगरपवरषदा ि नगरपावलका याांच्यािर पडत असलेला 
ताण, नविन शहरीकरण होत असल्यामळेु त्तयावठकाणी रस्ट्ते, साांडपाणी, 
घनकचरा ि पाणीपरुिठा करणेबाबत स्ट्थावनक स्ट्िराज्य सांस्ट्था असमथच 
असणे, शहरीकरण िाढत असले तरी महानगरपावलकाांना राज्य शासन 
परेुसा वनधी देत नसणे, त्तयातच एलबीटी रद्द केल्यामळेु महानगरपावलका 
ि राज्य शासन आर्कथक अडचणीत असणे, यापिूी कें द्रातील यपुीए 
शासनाने शहरी विकासासाठी अनेक आणलेल्या योजना राज्यशासनाने 
बांद करणे, जिाहरलाल नेहरु नागरी पनुरोत्तथान योजना बांद करुन स्ट्माटच 
वसटी योजना आणणे, परांत ुत्तयासाठी वनधींची भरीि तरतूद नसणे, तसेच 
अद्ापही स्ट्माटच वसटीबाबतचे िकल्प अहिाल तयार नसणे, नागरी के्षत्रात 
पाणी टांचाईची समस्ट्या वदिसेंवदिस उग्ररुप धारण करीत असणे, 
मुांबईतील ४ लाख झोपडपट्टीिावसयाांना झोपडपट्टी पनुर्किकास 
योजनेअांतगचत स्ट्ित:च्या मालकीची घरे देण्याची घोषणा शासनाने करणे, 
परांत ुअद्ापही 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 वसर्व्हील लाईनचा पवरसर 
िगळता अन्य भागात असलेले खराब रस्ट्ते ि पायाभतू सवुिधाांचा अभाि, 
पणेु शहरात िाहतकुीची िचांड कोंडी, पाकींगची समस्ट्या, मेरो सरुू 
करण्याची केलेली घोषणा, काही िमखु भागात जनतेच्या मागणीनसुार 
रस्ट्ता रुां दी रद्द न करणे, जनु्या िायाताांचा पनुर्किकासाचा िलांवबत असलेला 
िचन, राज्य शासनाने पणेु शहरातील मेरोलगत जावहर केलेल्या िाढीि 
चटई के्षत्राचे होणारे दरुगामी दषु्ट्पवरणाम, डां श्म्पग ग्राऊां ड ि कचऱ्याची 
समस्ट्या, औरांगाबाद शहरासाठी कराियाची समान्तर जलिावहनी योजना 
कायाश्न्ित न होणे, नारेगाि कचरा डेपोचा िलांवबत िचन, औरांगाबाद 
शहरातील अांतगचत रस्ट्त्तयाांची दरुिस्ट्था ि महापावलकेत नर्व्याने 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 त्तयाकडे होत असलेले दलुचक्ष, शहराच्या विकासासाठी भरीि 
वनधीची तरतूद करण्यास होत असलेली वदरांगाई, त्तयामळेु नागरीभागात 
विकासाचा उडालेला बोजिारा, यासाठी शासनाने कराियाची कायचिाही 
ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (घ) सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सवुनल तटकरे, नारायण राणे, हेमांत 
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टकले, सांजय दत्त, अमरससह पांवडत, जयांत पाटील, अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, सवतश चर्व्हाण, कवपल पाटील, वकरण पािसकर, ॲड. जनादचन 
चाांदरूकर, सिचश्री.जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्ा 
चर्व्हाण, श्रीमती हुस्ट्नबान ू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्कक. 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 िस्ट्ताि - 

   "सिचसामान्याांना मुांबईत म्हाडाच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध 
होण्यासाठी म्हाडा िसाहतीच्या पनुर्किकासाच्या बदल्यात विकासकाने 
म्हाडाला अवधमलु्याऐिजी गहृसाठा द्ािा अशी दरुुस्ट्ती करण्यात आलेली 
असणे, परांत ु शासनाच्या नविन गहृवनमाण धोरणात विकासकाकडून 
गहृसाठ्याऐिजी पकसे घेण्याची तरतूद करण्यात येणे, शासकीय 
जवमनीिरील झोपयाताांना एस.आर.ए. अांतगचत भाडेपट्टा उपलब्ध करुन 
जागा मालकी तत्तिािर देणे, सांक्रमण वशवबरात अनवधकृत घसुखोरी 
केलेल्या घसुखोराांिर कारिाई करण्याऐिजी त्तयाांना रेडी रेकनर दरानसुार 
सकिा पांतिधान आिास योजनेतून घरे उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा 
करण्यात येणे, एफ.एस.आय.ची खकरात िाटून पायाभतू सवुिधेिरील 
ताण िाढणे, विकासकाकडून विनामलु्य िाप्त होणाऱ्या पाच हजार 
सदवनका अद्ाप म्हाडाला िाप्त झालेल्या नसणे, शासनाचे गहृवनमाण 
धोरण वबल्डराांच्या सभेत विभागाला थाांगपत्ता लाग ू न देता जाहीर 
करण्यात येणे, स्ट्थािर मालमत्ता कायद्ाच्या अांमलबजािणी करीता होत 
असलेला विलांब, तसेच राज्यातील वनिासी डॉक्टराांिर सातत्तयाने हल्ले 
होणे, त्तयात डॉक्टराांना गांभीर इजा पोहचणे, िाढत्तया हल्याांमळेु 
डॉक्टराांमध्ये असरुवक्षततेचे िातािरण पसरणे, सरुके्षच्या मागण्याांसाठी 
राज्यातील वनिासी डॉक्टराांनी रजा आांदोलनाच्या माध्यमातून सांप सरुू 
करणे, सांपामळेु राज्यातील रुग्णसेिा ठप्प 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 स्ट्ित: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 कायमस्ट्िरुपी, 
पवरणामकारक तोडगा शोधणे आिचयक असणे, तसेच म्हकसाळ 
(वज.साांगली) येथेही डॉ.वखद्रापरेु याांच्या श्क्लवनकमध्ये अनेक गभचपात 
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केलेले असणे, गभचसलग वनदान करुन स्ट्त्री-भ्रणूाची हत्तया करणे, 
गभचपातासाठी वमसोिाससारख्या गोळ्या िापरलेल्या असणे, ही औषधे 
मुांबईतून अिकधवरत्तया दलालाकडून खरेदी केलेली असणे, या गभचपाताच्या 
रकेॅटमध्ये अनेकजणाांचा सहभाग असल्याचे उघडकीस येणे, यािकरणी 
जलदगतीने तपास करणे आिचयक असणे, या सिच गोष्ट्टींचा विचार 
करता राज्यातील डॉक्टराांना सांरक्षणाबरोबरच रुग्णाांनाही रुग्णसेिा देणे 
गरजेचे असणे, स्ट्त्री-भ्रणू हत्तया रोखण्यासाठी कठोर वनणचय घेणे 
आिचयक असणे, आर्कथकदृष्ट्ट्या ग्रासलेल्या राज्यातील झोपडी धारकाांना 
वदलासा देण्यासाठी शासनाने कराियाची तातडीची उपाययोजना 
विचारात घेण्यात यािी." 

  (ङ) डॉ.सधुीर ताांबे, सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सनुील तटकरे, 
नारायण राणे, हेमांत टकले, सांजय दत्त, अमरससह पांवडत, अशोक ऊफच  
भाई जगताप, सतीश चर्व्हाण, आर्कक. अनांतराि गाडगीळ, सिचश्री.वकरण 
पािसकर, सभुाष झाांबड, जयिांतराि जाधि, श्रीमती हुस्ट्नबान ूखवलफे, 
श्रीमती विद्ा चर्व्हाण, 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 िस्ट्ताि - 

   "राज्य शासनाने मोठा गाजािाजा करुन मेक ईन इांवडया ि मेक 
इन महाराष्ट्राची घोषणा केलेली असली तरीही सद्:श्स्ट्थतीत राज्यात 
उद्ोग के्षत्रात मोठ्या िमाणात आलेली मांदी, मुांबई, ठाणे, पणेु, नावशक, 
औरांगाबाद, जळगाांि, नागपरू, कोल्हापरू, सोलापरू इत्तयादी वजल्यासह सिच 
औद्ोवगक शहरातील बांद पडलेले उद्ोग, उद्ोग विभागाच्या सामवुहक 
िोत्तसाहन योजनेंतगचत पिूी आर्कथक फायदे घेतलेले असणे, परांत ुआज 
त्तया जागेिर िषानिुषे बांद असलेले उद्ोग, या हजारो बांद उद्ोगाांकडे 
राष्ट्रीयकृत ि सहकारी बकँाांचे कोट्यािधी रुपयाांचे थकीत असलेले कजच, 
कजच देणाऱ्या बकँाांना अशा बांद उद्ोगाांच्या प्लॉटिर शासनाच्या 
वनयमामळेु कारिाई करणे शक्य नसल्यामळेु निीन उद्ोगासाठी प्लॉट 
उपलब्ध करता न येणे, त्तयामळेु उद्ोगधांद्ाांची िाढ थाांबणे, पवरणामी 
अनेक उद्ोग राज्याबाहेर स्ट्थलाांतरीत होणे, निीन उद्ोग वनमाण न 
झाल्यामळेु ओढिलेली बेरोजगारी, सेस खाली २ हजार एक जमीन 
घेण्यात येणे, परांत ुत्तयािर उद्ोग वनर्कमती करण्यास शासनाची असलेली 
उदावसनता, महाराष्ट्र राज्य औद्ोवगक विकास महामांडळाने जमीन मांजरू 
केल्यानांतर उद्ोग घटकास देकार पत्र देण्यास अिाजिी कालािधी 
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लागणे, त्तयामळेु शासकीय धोरणाबद्दल सांभ्रम ि वनराशेचे िातािरण 
पसरणे, गुांतिणकूदाराांना एकाच वठकाणी सांपकच  साधनू सिच मांजऱू्या 
वमळिनू देण्यासाठी मकत्री कक्ष स्ट्थापन करणे, सदर कक्षाांकडून कोणतेही 
सकारात्तमक काम न होणे, फक्त आलेल्या तक्रारीचे वनरसन करण्यात 
येत असणे, त्तयामळेु मकत्री कक्ष स्ट्थापनेमागील हेतू वनष्ट्फळ ठरणे, विविध 
परिानग्यासाठी उद्ोजकाां   छळ होणे, अशा परिानग्या घेत असताना 
मोठ्या िमाणात लाचखोरी होत असल्याचे उघड होणे, उद्ोगासाठी 
िीजेच्या दरात सिलतीमध्ये िेगिेगळ्या विभागामध्ये दजुाभाि करण्यात 
येणे, तसेच सातत्तयाने िाढणारे विजेचे दर उद्ोग के्षत्रातील मांदीमळेु ि 
नोटाबांदीमळेु अनेक छोट्या-मोठ्या उद्ोगाांिर पवरणाम झाल्यामळेु त्तयात 
काम करणाऱ्या कामगाराांची रोजांदारी कमी केली जात असणे, सकिा 
त्तयाांना कामाांिरुन कमी केले जात असल्याने या कामगाराांिर 
बेरोजगारीमळेु आलेली उपासमारीची पाळी, कामगार कायद्ातील 
त्रटुींमळेु कां त्राटी कामगाराांचा िचनही अनेक िषे िलांवबत असणे, 
शासनाच्या उद्ोग के्षत्राच्या उदावसन धोरणामळेु राज्यात वबकट 
पवरश्स्ट्थती वनमाण झाली असनू अनेक उद्ोग राज्याांबाहेर जात असताना 
याकडे राज्यशासन करीत असलेले अक्षम्य दलुचक्ष, याबाबत शासनाने 
तातडीने कराियाची कायचिाही ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

पांधरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बकठकीच्या शेिटी) - 
  (१) िा.अवनल सोले, वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर चचा 

उपश्स्ट्थत करतील. 
    "महाराष्ट्रात तांत्रवनकेतन ि अवभयाांवत्रकी 

महाविद्ालयातील सिच ताांवत्रक अभ्यासक्रम (A.I.C.T.E.) 
अवखल भारतीय तांत्रवशक्षण पवरषद, निी वदल्ली याांच्या 
वनयमान्िये ि वनकषानसुार राबविले जात असनू ित्तयेक सांस्ट्थेत 
आिचयक पदे, विद्ाथी सांख्या, कायचभार इ. बाबींची पतूचता न 
केल्यास सांस्ट्थेची मान्यता रद्द होणे, ताांवत्रक कमचचारी याांनी 
िेतनिाढीची मागणी न करता कमचशाळा वनदेशक/ियोगशाळा 
वनदेशक पदनामाची मागणी करणे, वदनाांक १५ वडसेंबर, २००९ 
रोजी तत्तकालीन उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्री, तत्तकालीन तांत्रवशक्षण 
सवचि याांच्या उपश्स्ट्थतीत झालेल्या बकठकीत वनदेशक पदनाम 
देण्याचे मान् य करुन िेतनिाढ देण्यात येणार नाही असे शासन 
वनणचय वनगचवमत करण्याचे आदेश देणे, वदनाांक ३ ऑगस्ट्ट, २०१६ 
रोजी मा.मखु्यमांत्री याांनी सांबांवधत मांत्रयाांना वनणचय घेण्याचे आदेश 
वदले असणे,  वदनाांक ४ ऑगस्ट्ट, २०१६ रोजी मा.वित्त मांत्री तथा 
मा.उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्री याांच्या दालनात झालेल्या बकठकीला 
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मा.मांत्री उपश्स्ट्थतीत असताांनाही त्तयाांच्या खात्तयाचे अवधकारी 
गकरहजर असल्याने वनणचय घेणे शक्य झालेले नसणे, सदर 
िकरणाच्या नस्ट्तीिर सांबांवधत विभागाकडून नकारात्तमक वटपणी 
सादर करुन िकरण दप्तरदाखल करण्याचा ियत्तन करणे, सदर 
िकरण २० िषापासनू िलांवबत असल्याने वनदेशक पदनामाचा 
शासन वनणचय वनगचवमत करण्याबाबत शासनाने कराियाची 
कायचिाही ि उपाययोजना." 

  (२) श्री. जयांत पाटील, वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर चचा 
उपश्स्ट्थत करतील. 

    "राज्यात २१२६ िाथवमक आरोग्य कें द्र असनू १५५८ 
आरोग्य कें द्रात २ िकद्कीय अवधकारी असणे, ६८७ कें द्र २४ 
तास सरुु असणे, १०५७ कें द्र िसतुीसाठी रुग्णआल्यास चाल ू
करणे ि नांतर बांद केली जाणे, राज्यातील ८४ आरोग्य कें द्रात ि 
३४१८ उपकें द्रात िीज परुिठा नसणे, १४ ग्रामीण रुग्णालये ि 
५४८ िाथवमक आरोग्य कें द्रात िसवुतगहृ नसणे, ६३ ग्रामीण ि 
५३० आरोग्य कें द्रात शस्ट्त्रवक्रया कक्ष नसणे, १७५ ग्रामीण, 
५८० आरोग्य कें द्र ि ४३९३ उपकें द्रात काम करणाऱ्या 
कमचचाऱ्याांना राहण्यासाठी वनिासस्ट्थान नसणे, २१२६ आरोग्य 
कें द्र ि १५० ग्रामीण रुग्णालयात क्ष-वकरण यांत्राची सवुिधा नसणे 
आवण राज्यातील १३६३७ उपकें द्राांपककी ५०५१ उपकें द्रात शधु्द 
पाण्याची सोय नसणे, कें द्र शासनातफे १२ एविल, २००५ पासनू 
देशभर सरुु असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अवभयानाचे 
पाहणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या इश्न्स्ट्टट्यूट ऑफ पश्ब्लक 
ऑवडटसच ऑफ इांवडया या सांस्ट्थेने राज्यात केलेल्या पाहणीतून ही 
िस्ट्तशु्स्ट्थती समोर येणे, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही 
ि उपाययोजना." 
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