
   

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

सोमसोमिारिार,,  वदनाांकवदनाांक  २२६६  माचचमाचच, २०१८, २०१८  
((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० तेते  १०१०..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
(क) : म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

  (शकु्रिार, वदनाांक २३ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशचविण्यात आलेली म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन 
चचा)– 

  सिचश्री. अमरससह पांवित, धनंजय म ंडे, सतिश चव्हाण, जयवंिराव जाधव, स तनल 
िटकरे, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  

   "राज्यािील सहकारी साखर कारखानयांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर 
कमी झाल्याची बाब आर्थिक पाहणी अहवालाि उघडकीस येणे, यावर्षी 
राज्यभर मोठया प्रमाणावर ऊसाची लागवड झाल्याम ळे प ढीलवर्षी अतितरक्ि 
ऊसाचा गंभीर प्रश्न तनमाण होण्याची शक्यिा, यावर्षी साखर कारखाने स रु 
होिाना साखरेचे दर रु.३६०० प्रति क्क्वटल असणे, सद्य:स्थििीि 
कारखानदारांकडून ठोक दराने साखर खरेदी करिाना स मारे २८०० रु.प्रति 
क्क्वटल साखरेचा दर असणे, साखरेसह स्थपरीट व इिर उपपदािांचेही दर 
अचानक कमी झाल्याने शेिकऱयाचं्या ऊसाला एफ.आर.पी.प्रमाणे दर 
देण्यास कारखाना प्रशासनाला अडचणी येणे, सववसामानय नागतरकांना 
बाजाराि स मारे ३७ रु.प्रति तकलो घाऊक दराने साखर तमळि असिाना 
साखरेच्या ठोक बाजाराि मात्र तहच साखर २८ रु.प्रति तकलो प्रमाणे 
व्यापाऱयांकडून खरेदी करण्यांि येणे, कमी दराने साखर तवक्री करिानंाही 
बह िांश वेळा साखरेची उचल होि नसणे, एफ.आर.पी.प्रमाणे ऊसाला भाव 
देण्याचे शासनाचे कडक धोरण असणे, मात्र साखर व इिर उपपदािव याचं्या 
ककमिीवर शासनाचे कोणिेही तनयंत्रण नसणे, याम ळे राज्यािील साखर 
उद्योग अडचणीि येणे, साखरेच्या भावािील चढ-उिाराम ळे ऊस उत्पादक 
शेिकऱयांना भाव तमळि नसल्याने िो आर्थिक संकटाि सापडण्याची वेळ 
येणे, राज्यािील साखर उद्योग तटकतवण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना 
करुन ऊसाच्या एफ.आर.पी. प्रमाणे साखरेची एम.एस.पी. तनस्श्चि 
करण्यासाठी कायववाही करण्याची मागणी होणे, साखरेचा औद्योतगक आतण 
घरग िी वापर अशी तभन्निा करुन वापरान सार त्यांचे भाव तनस्श्चि करण्याची 
वेळ येणे, राज्यािील साखर उद्योग अडचणीि असल्याने कारखाना 
प्रतितनधींनी मा.म ख्यमंत्री यांना याबाबि लक्ष घालण्याची तवनंिी करणे, 
राज्यािील साखर उद्योग तटकतवण्यासाठी शासनाने करावयाचे ठोस प्रयत्न व 
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उपाययोजना, याबाबि शासनाने दखल घेऊन करावयाची उपाययोजना 
तवचाराि घेण्याि यावी." 

  
((सकाळी सकाळी १०.४५ १०.४५ ते दपुाते दपुारी री ११?? ..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
(ख) : (गरुुिार, वदनाांक १५ माचच, सोमिार, वदनाांक १९ माचच, मांगळिार, वदनाांक 

२० माचच, बधुिार, वदनाांक २१ माचच ि गरुुिार, वदनाांक २२ माचच,  २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

  सिचश्री धनांजय मुांिे, शरद रणतपसे, स तनल िटकरे, संजय दत्त, हेमंि टकले, जयंि 
पाटील, अशोक ऊफव  भाई जगिाप, कतपल पाटील, प्रा.जोगेनर कवाडे, सववश्री. 
सतिश चव्हाण, तवक्रम काळे, रामहरी रुपनवर, जयवंिराव जाधव, चंरकािं 
रघ वंशी, दत्तात्रय सावंि, अमरकसह पंतडि, तकरण पावसकर, ॲड.जनादवन चांदरूकर, 
डॉ.स धीर िांबे, श्रीमिी तवद्या चव्हाण, श्रीमिी ह थनबानू खतलफे, सववश्री.ख्वाजा बेग, 
आर्थक. अनंि गाडगीळ, सववश्री बाळाराम पाटील, अमरनाि राजूरकर, स भार्ष 
झांबड, अब्द ल्लाखान द राणी, नरेंर पाटील, प्रकाश गजतभये, ॲड. राह ल नावेकर, 
सववश्री सिेज ऊफव  बंटी पाटील, हतरकसग राठोड, आनंदराव पाटील, जयदेव 
गायकवाड, रामराव वडक िे, जगन्नाि कशदे, अमतरशभाई पटेल, अतनल िटकरे, 
मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्तर ) – 

   "महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक के्षत्रामध्ये अगे्रसर राहावे म्हिनू राज्य 
शासनाने फक्त वेगवेगळ्या उपाययोजना हाती घेिे,  णवद्यार्थ्यांच्या गिुवत्ता 
पिुण णशक्षिासाठी णनिणय घेिे अपेणक्षत असिे, णशक्षि णवभागाने शासन 
णनिणय करण्याचा णवक्रमच करिे, इयत्ता 1 ली ते 8 वी पयंत मोफत व 
सक्तीचे णशक्षि देण्यासाठी णशक्षि हक्क कायद्याची अंमलबजाविी 
करण्याचा णनिणय घेिे,  त्यानसुार संच मान्यतेच्या णनकषात बदल करिे,  
ऑनलाईन संच मान्यतेत अनेक त्रटु्या असिे, त्याचा फटका णशक्षकांना 
बसनू राज्यात साधारिपिे 13 हजार णशक्षक अणतणरक्त होिे, त्यांचा 
समायोजनाचा प्रश्न णनमाि होिे,  पणरिामी त्यांचे वेतन रखडिे, णशक्षक 
समायोजनामळेु राज्यात णशक्षक व णशक्षकेत्तर कमणचाऱयांची भरती बंद 
असिे,  कणनष्ट्ठ व वणरष्ट्ठ महाणवद्यालयातही प्राचायण व णशक्षकांची भरती बंद 
असिे, पणरिामी त्याचा पणरिाम णवद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गिुवते्तवर व 
शालेय/महाणवद्यालयाच्या व्यवस्थापनावर होिे, राज्यात दरवषीच्या 11 वी 
च्या प्रवेशाची समस्या णनमाि होत असनू राज्य बोडाच्या हजारो णवद्यार्थ्यांवर 
प्रवेशाच्या वेळी अन्याय होत असिे, राज्यामध्ये सरुु असलेल्या 
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सीबीएसई/आयसीएसई शाळांवर राज्य शासनाची कोितेही णनयंत्रि नसिे,  
सदर शाळा णवद्यार्थ्यांकडून वारेमान फी आकारिी करिे,  णवद्याथी पालक 
त्याचबरोबर शासकीय अणधकाऱयांशी अरेरावी तथा उमणटपिाची केली जात 
असलेली वागिकू,  इयत्ता बालवाडी ते 12 वी पयंतच्या सवण माध्यमांची 
तसेच सीबीएसई/आयसीएसई णशक्षि शालेय णशक्षि णवभागाच्या 
णनयंत्रिाखाली आििे,  णजल्हा पणरषदेमध्ये  णशक्षि णवभागात अणधकारी / 
कमणचारी यांची हजारो पदे णरक्त असिे, त्याचा पणरिाम शैक्षणिक गिुवते्तवर 
होिे, 20 टक्के अनदुान सरुु झालेल्या शाळांना पढुील टप्पा प्रचणलत दराने 
देण्याबाबत णनिणय घेण्यास णवलंब होिे, णदनांक 1 व 2 जलैु, 2016 रोजी 
अनदुानास पात्र म्हिनू शासन आदेश णनगणणमत केलेल्या शाळांना वेतन 
अनदुान तरतदू उपलब्ध न करिे, मलु्यांकनास पात्र ठरवनू त्याची 
अनेकवेळा फेरपडताळिी करुन पात्र ठरलेल्या प्राथणमक, माध्यणमक व 
कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयाच्या, शाळा तसेच वगणतकुड्ांच्या अनदुानास पात्र 
याद्या घोणषत न करिे,  सन 2012-13 मध्ये शाळांना णदलेल्या वगणतकुड्ांना 
अनदुानास पात्र ठरणविे, सन 2005 पवूी सेवेत आलेल्या परंत ूटप्पा अनदुान 
व णवनाअनदुान शाळांमध्ये काम करिाऱया णशक्षकांना जनुी पेन्शन योजना  
लाग ू करण्याची  सतत  मागिी  होिे, णदनांक 1 नोव्हेंबर, 2005 नंतर सेवेत 
आलेल्या सवण णशक्षक-कमणचाऱयांना जनुी पेन्शन योजना लाग ू करण्याची 
सतत मागिी होिे,  णशक्षक कमणचाऱयांच्या णहताच्या असलेली कॅशलेश 
वैद्यकीय सेवा लाग ूकरण्याचा णनिणयास णवलंब होिे,  णवद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे 
ओझे कमी करण्यासाठी मळू अभ्यासक्रमात अमलुाग्र बदल करिे गरजेचे 
असिे, प्रत्येक शाळांमध्ये णपण्याच्या पाण्यासाठी व्यवस्था करिे गरजेचे 
असिे, णडजीटल शाळांची णनर्ममती करिे व त्याचा अध्यापनात 
पणरिामकारक उपयोग करण्यासाठी सवण मराठी व उदुण माध्यमाच्या शाळांना 
मोफत णवजपरुवठा करिे, सवण शासनमान्य मराठी व उदुण माध्यमांच्या 
शाळांना मोफत पाठ्यपसु्तके गिवेश, मध्यान्ह भोजन व आयसीटी लबॅ 
उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता असिे, णवद्यार्थ्याच्या सवांणगि 
णवकासासाठी णचत्रकला व क्रीडा णवषयासाठी स्वतंत्र णशक्षकाची गरज 
असिे,  सैणनकी शाळा, के.जी.बी.व्ही. (कस्तरुबा गांधी बाणलका णवद्यालय) 
आदशण शाळा योजना यांसारख्या पवुी सरुु असलेल्या उपक्रमांत असलेल्या 
अडचिी व प्रश्नांच्या सोडविकुीसाठी शासन दरबारी अनेक वेळा प्रयत्न 
होऊन देखील त्यात काहीच सधुारिा न होिे, उच्च व तंत्रणशक्षि 
णवभागाकडील EBC/OBC/S.C/ST/SBC या प्रवगातील जवळपास 17 
लाख णवद्यार्थ्यांची उच्च व तंत्रणशक्षि णवभागाकडील शैक्षणिक फी व इतर 
अनदुानाची असलेली प्रचंड थकबाकी त्यामळेु वैद्यकीय, औषध णनमाि, 
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व्यवस्थापन, अणभयांणत्रकी महाणवद्यालये आर्मथक अडचिीत सापडलेली 
असिे,  शालेय, माध्यणमक व णवद्यापीठीय णशक्षिाचा घसरत चाललेला 
दजा, राज्यात सणुशणक्षत बेरोजगार तरुिांची वाढत चाललेली संख्या, 
सणुशणक्षत बेरोजगार तरुिांना नोकऱयांचे आणमष दाखवनू मगॅ्नेटीक महाराष्ट्र, 
मेक इन महाराष्ट्र, स्टाटण अप महाराष्ट्र आदी फसव्या घोषिा करुन सणुशणक्षत 
बेरोजगार तरुिांच्या समोर नोकऱयांचे मगृजळ दाखणवण्याचा केलेला प्रयत्न,  
राज्य शासनाच्या अनेक कायालयांमध्ये अ ते ड श्रेिीतील पदे णरक्त असनूही 
त्यावर नवीन उमेदवारांच्या णनयकु्त्या न करिे, पोलीस णशपाई भरतीत 
देखील मोठ्या प्रमािावर पदांची संख्या गेल्या दोन वषात कमी केलेली 
असिे, खाजगी व असंघणटत के्षत्रात, अत्यल्प वेतन, नोकरीतील अस्थैयण, 
कामांचे तास, मणहलांची सरुणक्षतता यामध्ये तरुि/तरुिींचे होिारे शोषि, 
यामळेु बेरोजगार तरूिांमध्ये नैराश्याचे वातावरि णनमाि होिे, शासनाने 
जाहीर केलेल्या एकूि प्रकल्पांपैकी केवळ 40 ते 45 प्रकल्पच कायणरत 
होऊन अपेके्षएवढा रोजगार णनमाि झालेला नसिे, यामळेु बेरोजगार 
तरुिांमध्ये शासनाप्रती णनमाि झालेले अणवश्वासपिूण वातावरि, 
नैराश्यग्रस्त बेरोजगार यवुकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला असिे, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या पणरक्षा उत्तीिण झालेल्या उमेदवारांना णनयकु्तीपत्र न 
देिे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने णरक्त पदांची जाणहरात तात्काळ 
काढण्याची मागिी होत असिे, वेगवेगळ्या पदासाठी एकाच वेळी जाणहरात 
काढल्यामळेु स्पधा परीके्षची तयारी करिाऱया णवद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होिे, 
यासाठी पद भरती जाणहरातीचे योग्य णनयोजन करण्याची मागिी होत असिे, 
तसेच नोकर भरतीवर घातलेल्या बंदीमळेु महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
स्पधा पणरके्षची तयारी करिाऱया पणरक्षाथींमध्ये पसरलेला असंतोष व त्यांनी 
काढलेले मोचे,  णवदभण व मराठवाड्ात छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय सरुु 
करुन बेरोजगार तरुिांना रोजीरोटी उपलब्ध करुन देण्याची संधी असतानाही 
शासन त्या दषृ्ट्टीने णनयोजन नसिे, देश पातळीवरील कें द्रीय लोकसेवा 
आयोगाच्या पणरक्षांमध्ये मराठी टक्का वाढणवण्यासाठी पणरक्षाथींना आवश्यक 
त्या मलुभतू सणुवधा उपलब्ध करुन देण्यात शासनाकडून होत असलेली 
चालढकल,  डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर णवद्यापीठात होत असलेला भ्रष्ट्टाचार, 
कुलगरंुुचा मनमानी कारभार, कायद्याला बगल देऊन णवद्यापीठाच्या 
णनवडिकुात केलेला गैरवाजवी हस्तके्षप, प्राध्यापक णनयकु्तीत होिारी 
अणनयणमतता, यामळेु णवद्याथी, प्राध्यापकांमध्ये णनमाि झालेला असंतोष, 
मुंबई णवद्यापीठांच्या णवणवध पणरक्षांचे णनकालाचे पनुणमलु्यांकनाचे रेंगाळलेले 
काम, कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयीन णशक्षकांच्या णदघणकालीन प्रलंणबत असलेल्या 
मागण्या, इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या पणरक्षांचे प्रश्नपणत्रका फुटण्याचे घडत 
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असलेले प्रकार, मराठी भाषेला अणभजात भाषेचा दजा प्राप्त करुन देण्याच्या 
दषृ्ट्टीने शासनाला येत असलेले अपयश, राज्य सरकारच्या तसेच कें द्र 
सरकारच्या णवणवध कायालयामध्ये मराठी भाषेचा कायालयीन वापरात 
उपयोग करण्यासंदभात पणरपत्रके काढण्याणशवाय ठोस उपाययोजना न 
करिे, शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना तवचाराि घेण्याि 
यावी." 

  
((दपुारीदपुारी  ११..००००  िाजिाजताता))  

 

  
  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
   महसलू मांत्री : "परभणी येथील वरलायन्स कां पनीच्या अिैध 

गौण खवनज उत्खननाबाबत" या तवर्षयावरील 
श्री.अब्द ल्लाखान द राणी व इिर तव.प.स. याचं्या 
िारांतकि प्रश्न क्रमांक ३८४६९ ला तदनाकं १५ 
माचव, २०१८ रोजी अन पूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी 
तदलेल्या आश्वासनान सार अतधक मातहिी  
सभागृहाच्या पटलावर ठेविील. 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे - 
  (क) सािचजवनक बाांधकाम 

(सािचजवनक उपक्रम 
िगळून) मांत्री 

: "तवदभव, मराठवाडा आतण उववतरि महाराष्ट्र 
यासाठी तवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अनवये साववजतनक बांधकाम तवभागाचा सन 
२०१६-२०१७ या तवत्तीय वर्षािील योजनांिगवि 
आतण योजनेत्तर योजनावंरील वैधातनक तवकास 
मंडळतनहाय (अतवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा िपशील" सभागृहासमोर ठेविील. 

  (ख) मवहला ि बाल 
विकास मांत्री 

: "महाराष्ट्र राज्य बाल नयाय (म लांची काळजी व 
संरक्षण) तनयम, २०१८ प्रतसध्द करणारी 
अतधसूचना क्रमांक पीआयएल २०१६/ 
प्र.क्र.१३१/का-०३, तदनातंकि १३ माचव, २०१८" 
सभागृहासमोर ठेविील. 

  (ग) ऊजा मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य तवद्य ि मंडळ सूत्रधारी कंपनी 
मयातदि यांचा सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा 
बारावा वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेविील. 



6 

 

 

  (घ) सामावजक न्याय 
मांत्री 

: "संि रोतहदास चमोद्योग व चमवकार तवकास 
महामंडळ मयातदि, म ंबई यांचा सन २०१३-
२०१४, सन २०१४-२०१५ व सन २०१५-२०१६ 
या वर्षांचा अन क्रमे चाळीसावा, एक्केचाळीसावा 
व बेचाळीसावा वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेविील. 

  (ङ) िस्त्रोद्योग मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मयातदि, नवी 
म ंबई यांचा सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा 
पंचेचाळीसावा वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेविील. 

  (च) मत्स्यविकास मांत्री : "महाराष्ट्र मत्थयोद्योग तवकास महामंडळ मयातदि 
यांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा ते्रचाळीसावा 
वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेविील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा छत्तीसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 

  (१) प्रा.जोगेंद्र किािे, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या साववजतनक महत्वाच्या 
तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ८३ वर मखु्यमांत्री  तनवेदन करिील :- 

   "नागपूर शहरािील भांडेवाडी येिील कचराभूमी पतरसराि सडलेल्या 
कचऱयािील गाळ तझरपून तवहीरी व कवधन तवहीरींचे पाणी दतूर्षि झालेले 
असणे." 

  (२) श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. याचं्या प ढील तनकडीच्या साववजतनक 
महत्वाच्या तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ८८ वर मखु्यमांत्री तनवेदन 
करिील:- 

   "केमीकल कंपनयांवर छापा घालणे, माईन केमीकल जप्ि करणे, 
प्लाथटीक बॅगा जमा करणे हे अन ज्ञापन खात्याचे असलेले काम कोणत्याही 
सक्षम प्रातधकरणाकडून लेखी आदेश न देिा मौतखक आदेशावरून बंद 
केलेले असणे." 

  (३) श्री.अब्दलु्लाखान दरुाणी, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या साववजतनक 
महत्वाच्या तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ८० वर महसलू मांत्री  तनवेदन 
करिील :- 

   "कहद ूएकत्र क ट ंब मालकीच्या तमळकिींचे वाटप होऊन सहधारकाला 
तमळि प्राप्ि व्हावी यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संतहिा १९६६ च्या कलम 
८५ प्रमाणे िरिूद असून परभणी तजल्यासह मराठवाड्यािील िलाठी, मंडळ 
अतधकारी, िहतसलदार वरील तनयमाबाबि अनतभज्ञ असल्याने सदर 
तनयमाप्रमाणे कौट ं तबक वाटणी पत्रके करण्याि आलेली नसणे." 
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  (४) श्री.जयिांतराि जाधि, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या साववजतनक 
महत्वाच्या तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ८७ वर महसलू मांत्री  तनवेदन 
करिील :- 

   "येवला (तज.नातशक) िाल क्यािील ३० गावांमध्ये िसेच तनफाड 
(तज.नातशक) िाल क्यािील १९ गावांमध्ये िलाठी व मंडळ अतधकाऱयांना 
कायालये व तनवासथिाने नसल्याम ळे िात्प रत्या जागेि काम करावे लागि 
असून सदर कमवचाऱयानंा म ख्यालयाच्या गावी राहण्यासाठी गैरसोय होि 
असल्याम ळे नागतरकांना वेळेि स तवधा तमळि नसणे." 

  (५) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या साववजतनक 
महत्वाच्या तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ७६ वर शालेय वशक्षण मांत्री  
तनवेदन करिील :- 

   "राज्यािील तवनाअन दातनि शाळांना टप्पा अन दानाप्रमाणे १०० टक्के 
अन दान तमळण्याची आवश्यकिा असिांना केवळ २० टक्के अन दान जातहर 
केलेले असणे." 

  (६) श्री.विक्रम काळे, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या साववजतनक 
महत्वाच्या तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ७९ वर शालेय वशक्षण मांत्री  
तनवेदन करिील :- 

   "खोपोलीच्या जनिा तवद्यालय कें राि एस.एस.सी. बोडाच्या 
हलगजीपणाम ळे दोनशे पेपर परथपर द सऱया कें रावर पाठतवल्याने तवद्यार्थ्यांना 
प्रश्नपतत्रका तमळालेली नसणे." 

  (७) श्री.अमरससह पांवित, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या साववजतनक 
महत्वाच्या तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ५५ वर ग्रामविकास मांत्री तनवेदन 
करिील :- 

   "गेवराई (तज.बीड) िाल क्यािील तजल्हा पतरर्षद व पंचायि सतमिी 
तनवडणूक २०१७ मध्ये ित्कालीन िहतसलदार ििा सहाय्यक तनवडणूक 
तनणवय अतधकारी यांनी वाहनभाडे व इंधनाची बनावटे देयके ियार करून 
केलेला आर्थिक गैरव्यवहार." 

  (८) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. याचं्या प ढील तनकडीच्या साववजतनक 
महत्वाच्या तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ७७ वर सामावजक न्याय मांत्री  
तनवेदन करिील :- 

   "मालग ंड एज्य केशन सोसायटी, मालग ंड (िा.तज.रत्नातगरी) माफव ि 
कवी केशवस ि समाजकल्याण तवभागामाफव ि स रू असलेल्या वसिीगृहाचे 
सन २०१६-२०१७ चे पतरपोर्षण अन दान रोखलेले असणे." 

  (९) श्री.हवरससग राठोि, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या साववजतनक 
महत्वाच्या तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ७५ वर सहकार मांत्री  तनवेदन 
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करिील :- 
   "शासनाच्या ऑनलाईन कजवमाफी यादीि नाव नसल्याने दारव्हा 

(तज.यविमाळ) िाल क्यािील हािगाव येिील शेिकरी श्री.लंकेश्वर 
भाथकरराव राऊि यांनी तवर्ष प्राशन करून केलेली आत्महत्या." 

  (१०) सिचश्री धनांजय मुांिे, अमरकसह पंतडि, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या 
साववजतनक महत्वाच्या तवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ८२ वर कामगार मांत्री  
तनवेदन करिील :- 

   "मे.नय मॅक्स इंडथरीज तलतमटेड, गट नं.६०८ चाकण-िळेगांव रोड, 
म्हाळ ं गे (िा.चाकण, तज.प णे) या कंपनीि कायमथवरूपी असलेल्या १०५ 
कामगारानंा कामावरून काढण्याि आलेले असणे." 

पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) -  
  (१) सिचश्री. धनांजय मुांिे, जयवंिराव जाधव, स तनल िटकरे, हेमंि टकले, 

अमरकसह पंतडि, सतिश चव्हाण, अॅड. तनरंजन डावखरे, वि.प.स. प ढील 
िािडीच्या व साववजतनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "मौजे कशेळी, ग ंदवली, दापोडे, तदवे (अंजूर) िा.तभवंडी तज.ठाणे या 
गावाच्या हद्दीलगि असलेल्या नाल्यांच्या द िफा ५० मीटरचे अंिर न सोडिा 
अनतधकृि गोडाऊनचे बांधकाम तवकासक श्री.रुर प्रिाप तत्रपाठी यांच्याकडून 
केलेले असणे, िसेच मौजे ग ंदवली िा.तभवंडी सव्हे नं.७,८,९,१०,३०, 
३१,३२,३४,३५ व मौजे तदवे (अंजूर) सव्हे नं. ३४,३५,२९ पै. ४१,४२,४३, 
४४,४५ या जागेि कादंळवनाची कत्तल करुन, भराव टाकून अनतधकृि 
गोडाऊनचे बाधंकाम केलेले असणे, तवकासकाकडून मा. म ंबई उच्च 
नयायालयाने जनतहि यातचका क्र.३२४६/२००४ मध्ये तदनांक ०६ ऑक्टोबर, 
२००५ रोजी तदलेल्या तनणवयािील तनदेशाचा अवमान केलेला असणे, 
उपरोक्ि तठकाणी १०० एकरवर केलेल्या आर.सी.सी. पध्दिीचे गोदामाचे 
काम एम.एम.आर.डी.ए. ने अनतधकृि घोर्षीि केलेले असणे, सदर 
गोदामामध्ये मोठ्या प्रमाणाि धोकादायक केतमकलचा साठा अनतधकृि 
पध्दिीने केलेला असणे, म ंबई महानगरपातलका के्षत्राि कमला तमलला आग 
लागून १४ तनष्ट्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला असणे, िशाच 
प्रकारे मोठे अग्नीिांडव तभवंडी येिील अनतधकृि गोदामांमध्ये होण्याची दाट 
शक्यिा असणे, िसेच या गोदामांवर कारवाई करण्याकरीिा संबंतधि 
अतधकाऱयांकडून जाणीवपूववक तदरंगाई केली जाि असणे, याम ळे त्या 
पतरसराि तनमाण झालेले तभिीचे वािावरण व िीव्र असंिोर्ष, याकडे 
शासनाचे झालेले अक्षम्य द लवक्ष, याबाबि शासनाने िािडीने करावयाची 
कारवाई व प्रतितक्रया." 

  (२) सिचश्री. कवपल पाटील, तवक्रम काळे, संजय दत्त, जयवंिराव जाधव, 
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डॉ.स धीर िांबे, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजतनक महत्वाच्या 
बाबीकडे वित्त मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "सािव्या वेिन आयोगान सार सरकारी कमवचाऱयांचे तकमान वेिन 
रुपये २१००० इिके कें र सरकारने तनस्श्चि करणे, बेतसक पे मध्ये वाढ करणे,  
गॅ्रच्य एटी अमेंडमेंट तबल पास करणे, टॅक्स फ्री गॅ्रच्य एटी आतण मॅटर्थनटी तलव्ह 
आतण पॅटर्थनटी तलव्ह यासाठी िरिूद करणे, सािवा वेिन आयोग आतण या 
अनय िरि दी सवव कें रीय शाळेिील तशक्षकांना लागू करण्याि येणे, 
तशक्षकांच्या पगाराि तकमान १६% वाढ करण्याि येणे, तशक्षकांचा पगार 
तकमान २९,०००-१,०४,४०० (BASIC) आतण गे्रड पे १३,८०० करणे, 
माध्यतमक तशक्षकानंा Annual Pay Scale १,१२,९३७ करणे, सन २००५ 
पूवीच्या सवव नेमण कांना (सरकारी कमवचारी िसेच अन दातनि / 
तवनाअन दातनि तशक्षक यांना) तवनाअट ज नी पेनशन योजना लागू करणे, सन 
२००५ नंिरच्या नेमण का झालेल्या परंि  अकाली मृत्यू पावलेल्याचं्या 
क ट ं तबयानंा कें र सरकारच्या तवतवध मदिीचा लाभ तमळणे, कें र सरकारच्या 
या सवव तनणवयांची महाराष्ट्राि सवव सरकारी, तनमसरकारी कमवचारी िसेच 
प्राितमक, माध्यतमक व उच्च माध्यतमक तशक्षकासंाठी िात्काळ 
अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकिा असणे, याबाबिचे वेळापत्रक जातहर 
करण्याची गरज असणे, सन २००५ नंिरच्या सवव नेमण कांना ज नया पेनशनच्या 
धिीवर पेनशन तमळण्याची आवश्यकिा असणे, तशक्षण तवभागािील 
पतरतवक्षाधीन तशक्षकांना (पूवीचे नाव तशक्षण सेवक) िसेच तवनाअन दातनि 
शाळांमधील ककवा टप्पा अन दातनि शाळांमधील सवव तशक्षकांना कें र 
सरकारच्या तकमान वेिन धोरणाचा लाभ तमळण्याची आवश्यकिा असणे, 
टप्पा अन दानाच्या नावाखाली होणारे शोर्षण िािडीने िांबवण्याची 
आवश्यकिा असणे, सरकारी तरक्ि जागांवर नोकर भरिी स रु करण्याची 
आवश्यकिा असणे, डी.एड्., बी. एड्. तशक्षकांच्या १५०००० तरक्ि जागा 
िािडीने भरण्याची आवश्यकिा असणे, याबाबि शासनाने दखल घेऊन 
िािडीने करावयाची उपाययोजना, केलेली कायववाही व शासनाची 
प्रतितक्रया." 

  (३) सिचश्री. जयिांतराि जाधि, धनंजय म ंडे, सतिश चव्हाण, वि.प.स. प ढील 
िािडीच्या व साववजतनक महत्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   लोअर परळ तवभागािील भ खंड क्र.१०९ (पै), ११० (पै), १३६ (पै) १३९ 
(पै) या भ भागावरील परेल तशवसंदेश, परेल सयारी व परेल तशवनेरी 
को.ऑ.हौ.सोसायटी याचंा झोपटपट्टी प नववसन योजनेअंिगवि मे.तरलायनस 
कनथरक्शन कंपनी या तवकासकाकडून प नर्थवकास योजना राबतवण्याि येि 
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असणे, सन १९९३ पासून चालू असलेली ही योजना अद्यापपयंि पूणव झालेली 
नसणे, मंजूर आराखड्यान सार बाधंकाम न करिा तवकासकाने त्याच्या 
सोयीप्रमाणे काम करुन रतहवाश्यानंा वेठीस धरलेले असणे, योजनेि पात्र 
ठरलेल्या तशवशंकर मंतदराचे प नववसन करण्याि न येणे, तशव गणेश या 
इमारिीस ६ मजल्यांची परवानगी असिाना साि मजल्यांचे बांधकाम 
करण्याि येणे, "अमर थक्वेअर" या इमारिीि नऊ व्यापारी व नऊ रतहवाशी 
गाळयाचंी िरिूद असिांना रतहवाशी गाळयांची अनतधकृि तवक्री करण्याि 
येणे, एस.आर.ए.कडून तवक्री इमारिीच्या कामास काम िांबवण्याचे (Stop 

Work) आदेश तदलेले असिानाही काम चालू ठेवण्याि येणे, अमर या 
इमारिीसाठी अनतधकृि एफ.एस.आय. वापरण्याि येणे, तशवसयारी 
सोसायटीच्या प नववसन इमारिीि २२ खोल्यांचे अतितरक्ि बाधंकाम करुन 
तवक्री करण्याि येणे, िीन सोसायट्ांचे एकत्रीकरण झालेले नसिांना स ध्दा 
फेडरेशन दाखवून फायदा घेिलेला असणे, तशवसंदेश इमारि क्रमाकं १ व २ 
मधील मोकळी जागा मंजूर आराखड्यानूसार देण्याि आलेली नसणे, 
अस्ग्नशमन तवभागाचे नाहरकि प्रमाणपत्र न घेणे, तनकृष्ट्ट बाधंकाम करणे, 
खेळांचे मैदान व ज्येष्ट्ठ नागरीकासंाठी जागेची िरिूद करण्याि न येणे, तवक्री 
इमारिीची जागा वाचतवण्यासाठी तशवसंदेश सोसायटीच्या जागेि मैदानाच्या 
तठकाणी बेथट सबथटेशनचे बांधकाम करण्याि येणे, या योजनेि रतहवाशी 
िसेच शासनाची फसवणूक करण्याि आलेली असल्याने सक्षम यंत्रणेमाफव ि 
योजनेच्या चौकशीची आवश्यकिा, तवकासकास सदतनकांची तवक्री करण्यास 
प्रतिबंध करण्याची गरज, याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य द लवक्ष, याबाबि 
शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची उपाययोजना." 

  (४) अॅि. अवनल परब, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजतनक महत्वाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "मौजे बांरा िा.अंधेरी तजल्हा म ंबई उपनगर येिील सांिाक्र झ येिील 
सव्हे नंबर ३८९,२५९/३८१,३८७ ,३८९ सीटीएस  नंबर १,२,३,४,१२,१३ या 
भूखंडावर गेल्या ५० वर्षाहून अतधक काळ वाथिव्याि असलेल्या ५० 
हजारांहून अतधक झोपडपट्टीधारकांना तदनांक २५ एतप्रल,२०१६, तदनांक २२ 
ऑगथट,२०१६ ला भूखंडावरील झोपड्याखाली करण्याबाबि, मालमत्त्ता 
अतधकारी, वाय  सेना, म ंबई यांच्याकडून पाठतवण्याि आलेल्या नोटीसा, वाय  
सेना, म ंबई याचं्याकतरिा १९६० च्या पूवीपासून आरतक्षि असलेली जागा 
१९६४ साली संरक्षण दलाकतरिा आरतक्षि करण्याि येणे, सदर भूखंड 
संरक्षण दलाकतरिा आरतक्षि असिानंा सीटीएस नंबर १,२,३,४,१२,१३ या 
भूखंडावर ५० हजारांहून अतधक झोपड्या, गाळे, कारखाने गेल्या ५० 
वर्षापूवीपासून वाथिव्यास असणे, राज्य शासनाने सदर पतरसर १९७६ साली 
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गतलच्छ वथिी स धारणािंगवि (थलम) जातहर करुन त्यातठकाणी उभ्या 
असलेल्या झोपड्यांचे झोपडपट्टी प नववसन योजनेिंगवि (एसआरए) 
राबतवण्याकतरिा झोपड्यांची करण्याि आलेली बायोमॅतरक नोंदणी, सदर 
झोपड्यानंा महानगरपातलका, महााातविरण,िसेच शासनाकडून प रतवण्याि 
येणाऱ या म लभूि स तवधा, असे असिांनाही झोपडीधारकांना पाठतवण्याि 
आलेल्या नोतटसा, शासनाच्या धोरणान सार झोपडपट्टी प नर्थवकास 
योजनेअंिगवि तजल्हातधकारी, म्हाडा, खाजगी जागा व कें र सरकारच्या 
अखत्यातरिील असलेल्या जागेवर झोपडपट्टयाचें प नर्थवकास करण्यास मंजूरी 
देण्याि येि त्याच धिीवर कें राच्या संरक्षण दलाच्या जागेवर असलेल्या 
झोपडयांचे प नववसन व्हावे याकतरिा थिातनक, लोकप्रतितनधींनी राज्य शासन 
िसेच कें र शासनाकडे साित्याने केलेला पाठप रावा,त्याचप्रमाणे संरक्षणदल 
भूभाग झोपडपटटी प नर्थवकास व स धार सतमिी, सांिाक्र झ िे खार (पूवव ) यांनी 
देखील वारंवार राज्य शासनाकडे सीटीएस  नंबर १,२,३,४,१२,१३ याच 
भूखंडावर प नववसन करण्याची केलेली मागणी, वायू सेना,म ंबई  याचं्याकडून 
झोपडीधारकांना अचानक पाठतवण्याि आलेल्या नोतटसामं ळे गेल्या ५० 
वर्षापासून वाथिव्यास असलेल्या ५० हजारांहून अतधक झोपडीधारकांवर 
बेघर होण्याची आलेली पाळी, उपरोक्ि भूखंड थलम जातहर करिांना राज्य 
शासनाने सदर भूखंडाची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकिा असिानंाही 
सदर आरक्षणाबाबि कानाडोळा करुन राजकीय भांडवल करुन  
झोपडीधारकांना दाखतवलेले प नववसनाचे थवप्न, पतरणामी झोपडीधारकामंध्ये 
पसरलेले असंिोर्षाचे व संिापाचे वािावरण, याबाबि राज्य शासनाने 
गांभीयाने लक्ष घालून उपरोक्ि सीटीएस नंबर वरील झोपडीधारकांचे त्याच 
तठकाणी प नववसन व्हावे याकतरिा कें र शासनाकडून िात्काळ ना हरकि 
प्रमाणपत्र घेऊन उक्ि भूखंडावरील आरक्षण बदलण्याची तनिांि 
आवश्यकिा, याबाबि शासनाची प्रतितक्रया व भूतमका." 

  (५) सिचश्री. धनांजय मुांिे, स तनल िटकरे, जयंि पाटील, वि.प.स. प ढील 
िािडीच्या व साववजतनक महत्वाच्या बाबीकडे ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   "सावरोली ग्रामपंचायि (िा. खालापूर, तज. रायगड) चे सन २०१५-
२०१६ चे लेखापतरक्षण थिातनक तनधी लेखा पतरक्षा, रायगड यांचेमाफव ि 
करण्याि येणे,  लेखा पतरक्षणाि अपहार झाल्याचा अहवाल त्यांनी तदनाकं ६ 
ज लै, २०१७ रोजीच्या गोपनीय पत्राव्दारे म ख्य कायवकारी अतधकारी, तजल्हा 
पतरर्षद रायगड यांना सादर करणे, या अहवालाि ग्रामतनधीिील तवकास 
कामािील अतनयतमििेबाबि उहापोह केलेला असणे, यामध्ये रॉयल्टी 
रक्कम, शासकीय भरणा रक्कम, म रांक श ल्काची रक्कम,  सातहत्य खरेदीची 
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रक्कम, तदवाबत्ती सातहत्य खरेदीची रक्कम, जाहीराि व इंधनाचे तनयमबाय 
तबल, कॅशब कािील िफाविी, प्रमाणकातशवाय केलेला खचव, दरपत्रकापेक्षा 
जादा दराने अदा केलेली रक्कम, िेरावा तवत्त आयोग खचव करिांना झालेली 
अतनयतमििा, पयावरण ग्रामसमृध्दी योजनेिील अतनयतमििा असे १ िे १७ 
म दे्द अंिभूवि असणे, संशयीि अपहार रक्कम रुपये ४०,१०,५२७/- व 
कायमथवरुपी अपहार रक्कम रुपये ५९,४८,९६५/- असे एकूण 
९९,५९,४९२/- रुपयाचा अपहार केल्याने तवभागीय आय क्ि, कोकण भवन, 
नवी म ंबई यानंी महाराष्ट्र ग्रामपंचायि अतधतनयम (१९५९ चा म ंबई अतधतनयम 
क्रमांक ३) कलम ३९(१) अनवये ग्रामपंचायि सावरोली येिील सरपंच व 
उपसरपंच यांना त्याचं्या अतधकार पदावरुन व ग्रामपंचायिीमधूनही काढून 
टाकण्यातवर्षयी तदनांक ९ जानेवारी, २०१८ रोजी आदेतशि करणे, या 
आदेशावर १५ तदवसाच्या आि राज्यशासनाकडे अपील दाखल करण्याचे व 
िद्नंिर एका मतहनयाि तनणवय देण्याची िरिूद अतधतनयमाि असणे,  
ग्रामतवकास तवभागाचे शासन पतरपत्रक क्रमांक व्हीपीएम 
२०१६/प्र.क्र.२५३/पंरा-०३, बांधकाम भवन, म ंबई, तदनांक ४ जानेवारी, 
२०१७ न सार ज् या प्रकरणामध्ये अपहाराची रक्कम तनस्श्चि करण्याि आलेली 
असणे, त्याबाबिीि फौजदारी ग नहा दाखल करण्याबरोबरच अपहाराची 
रक्कमही तवनातवलंब प्रचतलि तनयमान सार वस ल करण्याची कायववाही 
करण्याचे स चीि केलेले असणे, संबंतधि गट तवकास अतधकाऱयाने एका 
मतहनयाच्या आि चौकशी प णव केली नाही अिवा चौकशीि टाळाटाळ केली 
िर संबंतधि गट तवकास अतधकाऱयावर तशथिभंगाची कारवाई करण्याचा 
उल्लेख असणे,  तवभागीय आय क्ि, कोकण भवन, नवी म ंबई यांचे तनणवयावर 
१५ तदवसाि अतपल करण्याचे बंधन असिांना स ध्दा मतहनयाभरानंिर सरपंच 
श्रीमिी सतरिा अतवनाश म गणे व इिर ८ सदथय यांनी अतपल करुन तदनाकं २ 
फेब्र वारी, २०१८ रोजी सदर प्रकरणी शासनामाफव ि तवभागीय आय क्ि, 
कोकण, नवी म ंबई यांच्या आदेशाला गैरप्रकारे थितगिी आदेश घेणे, स मारे 
९९,५९,४९२/- रुपयाचा अपहार असिांनाही शासनाने थितगिी आदेश देऊन 
गैरव्यवहाराला एकप्रकारे खिपाणी घािल्याने थिातनक नागरीकांमध्ये िीव्र 
असंिोर्ष पसरणे, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोर्षी व्यक्िींवर कडक 
कारवाई करण्याची थिातनकांची मागणी, याकडे शासनाने सोईथकरतरत्या 
केलेले अक्षम्य द लवक्ष, याबाबि शासनाने त्वरीि करावयाची कायववाही व 
शासनाची उपाययोजना." 

  (६) सिचश्री. ख्िाजा बेग, आनंद ठाकूर, अॅड. राह ल नावेकर, प्रा.जोगेनर कवाडे, 
वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजतनक महत्वाच्या बाबीकडे पवरिहन 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 
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   "वधा-यविमाळ-नांदेड रेल्वे मागव मंजूर असून याकतरिा काही कामे 
स रु असणे, जमीन संपादनाची कामे स ध्दा स रु असणे, हा मागव दारव्हा (मोिी 
बाग) तज.यविमाळ येिून जाणे व त्यातठकाणी ज ने रेल्वे थटेशन असणे, हे 
मूळ थटेशन दारव्हाच्या दाट वथिीिून जाि असणे व शहराच्या एका बाजूलाच 
असणे, या थटेशनला म ख्य कोणिाही रथिा जोडलेला नसणे, प्रथिातवि रेल्वे 
जंक्शनसाठी सदरील ज नया रेल्वे थटेशनची जागा अप री असल्याम ळे या 
जागेऐवजी प्रथिातवि रेल्वे जंक्शन जवळच असलेल्या देवतगरी-कचिामणी 
मंतदराजवळ (दारव्हा) लागून िेवढयाच अंिरावर, हाय-वे लगि िसेच 
एम.आय.डी.सी.पासून जवळच असणे, भतवष्ट्याच्या दृष्ट्टीने आिाच थटेशनची 
जागा बदल करण्याची पतरसरािील व शहरािील जनिेने केलेली मागणी, 
यासंदभाि रेल्वेच्या अतधकाऱयांशी चचा केली असिा त्यांनी लेखी उत्तर 
तदल्याप्रमाणे राज्य शासनाचा वाटा ५० टक्के असल्याने याबाबि राज्य 
शासनाने िशी तशफारस कें राकडे करावी असे त्यांनी लेखी व िोंडी 
कळतवलेले असणे, त्याम ळे राज्य शासनाने त्वतरि कें राला तशफारस करुन हा 
बदल करण्याची तवनंिी करणे गरजेचे असणे, यावर शासनाने िािडीने 
करावयाची कारवाई, उपाययोजना व शासनाची प्रतितक्रया." 

  (७) सिचश्री. प्रविण दरेकर, स तनल िटकरे, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व 
साववजतनक महत्वाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "रायगड तजल्यािील माणगांव िाल क्यािील तवळे-भागाड 
एमआयडीसी मध्ये असलेल्या मे.पॉथको महाराष्ट्र थटील प्रा.तल.कंपनीद्वारे 
थिातनक प्रकल्पग्रथि भूतमप त्रानंा नोकरी, व्यवसायाची संधी डावलून 
साित्याने अपमानाथपद वागणूक देण्याि येणे, िसेच या कंपनीमध्ये स मारे 
४५०० कामगार काम करीि असून त्यापैकी बह संख्य कामगार ३० लक्झरी 
बसेसमधून तिनही तशफ्टमध्ये तनजामपूर तवभागाच्या बाहेरुन आणण्याि येणे, 
त्यापैकी बह संख्य कामगार हे परराज्यािून व परतजल्यािील आलेले असणे, 
सदर कंपनीने एमआयडीसी सोबि केलेल्या करारान सार ग्रामीण भागािील 
थिातनक क शल व अधव-क शल कामगारांना प्राधानयाने कायमथवरुपी रोजगार 
देण्याचे िसेच सीएसआर फंडािून आजूबाजूच्या पतरसराि मूलभूि सोयी-
स तवधा देण्याचे मानय केलेले असिांनाही सदर कंपनीकडून त्यांची 
अंमलबजावणी अद्यापपयवि न होणे, याबाबि सतवथिर चचा करण्याकतरिा 
बैठक आयोतजि करण्याबाबि लोकप्रतितनधींनी मा. कामगार मंत्री यांना 
तदनांक ४ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी लेखी तनवेदन देण्याि येणे, परंि  
अद्यापपयंि कोणिीच कायववाही न होणे, पतरणामी थिातनक प्रकल्पग्रथि 
भूतमप त्रांमध्ये तनमाण झालेले असंिोर्षाचे व संिापाचे वािावरण, याबाबि 
शासनाने िािडीने तनणवय घेण्याची आवश्यकिा, याबाबि शासनाने केलेली व 
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करावयाची कायववाही व शासनाची प्रतितक्रया." 

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

सात : मखु्यमांत्री याांचा म.वि.प. वनयम १०६ अन्िये शासकीय ठराि :- 
  ज्याअथी, नागरी तवमान चालन संचालनालय, नागरी तवमानचालन मंत्रालय, 

भारि सरकार, नवी तदल्ली यांनी वाय यान अतधतनयम, १९३४ (१९३४ चा २२) याची 
कलमे ५ व ७ आतण कलम ८ चे पोट-कलम (२) याअंनवये प्रदान केलेल्या 
अतधकारांचा वापर करुन करण्याि आलेले वाय यान तनयम, १९३७ याच्या भाग 
अकरामध्ये अंिभूवि असलेल्या तनयमासं अन सरुन महाराष्ट्राि "कोल्हापूर 
तवमानिळ, कोल्हापूर" याकतरिा भारिीय तवमानिळ प्रातधकरणास "तवमानिळ 
लायसन-साववजतनक वापरािव" तदले आहे; 

आवण ज्याअथी, कोल्हापूर येिील उक्ि तवमानिळाचे, "छत्रपिी राजाराम 
महाराज तवमानिळ, कोल्हापूर" असे प ननामकरण करणे आतण त्या प्रयोजनासाठी, 
असा प्रथिाव नागरी तवमानचालन मंत्रालय, भारि सरकार याचं्याकडे पाठतवण्यापूवी, 
त्यास राज्य तवधानमंडळाच्या दोनही सभागृहाचंी मानयिा तमळतवल्यानंिर, नागरी 
तवमानचालन मंत्रालय, भारि सरकार यांची मानयिा तमळवणे इष्ट्ट वाटिे; 

त्याअथी, आता, महाराष्ट्र तवधानपतरर्षद तनयम यांच्या तनयम १०६ अन सार, 
महाराष्ट्र तवधानपतरर्षद, याद्वारे, कोल्हापूर येिील उक्ि तवमानिळाचे "छत्रपिी 
राजाराम महाराज तवमानिळ, कोल्हापूर" असे प ननामकरण करण्याची तशफारस कें र 
सरकारला करीि आहे. 

 

- मध्यांतर - 
आठ : शासकीय विधेयके :- 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिश: विचार ि सांमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ८ – महाराष्ट्र भवूमगत नळमागच 
ि भवूमगत िावहन्या (जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपादन) 
विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिचश्री.शरद 
रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे तव.स.तव. क्रमांक ८ – महाराष्ट्र भूतमगि नळमागव व 
भूतमगि वातहनया (जतमनीमधील वापर हक्काचे संपादन) तवधेयक, 
२०१८ खालील सदथयाचं्या प्रवर सतमिीकडे त्यावरील प्रतिवृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन तवचारािव 
पाठतवण्याि यावे." 

    (१) महसूल मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, तवरोधी पक्ष 
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नेिा ििा तव.प.स. 
    (३) श्री.शरद रणतपसे, तव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 
    (५) ॲड.तनरंजन डावखरे, 

तव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगिाप, तव.प.स. 
    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 

तव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, तव.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, तव.प.स. (१०) श्री.तवजय ऊफव  भाई तगरकर, 
तव.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र पवरचावरका 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद 
रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे तव.स.तव. क्रमांक ९ – महाराष्ट्र पतरचातरका 
(स धारणा) तवधेयक, २०१८ खालील सदथयांच्या प्रवर सतमिीकडे 
त्यावरील प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन तवचारािव पाठतवण्याि यावे." 

    (१) वैद्यकीय तशक्षण मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, तवरोधी पक्ष 
नेिा ििा तव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, तव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 
    (५) ॲड.तनरंजन डावखरे, 

तव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगिाप, तव.प.स. 
    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 

तव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, तव.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, तव.प.स. (१०) श्री.तवजय ऊफव  भाई तगरकर, 
तव.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – महाराष्ट्र पायाभतू 

सवुिधा विकास सक्षम प्रावधकरण विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय मुांिे, 
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे तव.स.तव. क्रमांक १० – महाराष्ट्र पायाभूि स तवधा 
तवकास सक्षम प्रातधकरण तवधेयक, २०१८ खालील सदथयांच्या प्रवर 
सतमिीकडे त्यावरील प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन तवचारािव पाठतवण्याि यावे." 
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    (१) साववजतनक बाधंकाम मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, तवरोधी पक्ष 
नेिा ििा तव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, तव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 
    (५) ॲड.तनरंजन डावखरे, 

तव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगिाप, तव.प.स. 
    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 

तव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, तव.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, तव.प.स. (१०) श्री.तवजय ऊफव  भाई तगरकर, 
तव.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानपवरषदेने केलेल्या सधुारणेस सहमती देऊन विधानसभेने 

आणखी सधुारणाांसह सांमत केल्याप्रमाणे – विचार ि सांमत करणे. 
   "सन २०१७ चे तव.स.तव. क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायि (स धारणा) 

तवधेयक, २०१७" 
   --------------------------------------------------------------------------- 

  (ग) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांिश: विचार ि सांमत करणे. 
    "सन २०१८ चे तव.स.तव. क्रमांक १३ – जी.एच.रायसोनी तवद्यापीठ, 

अमराविी, तवधेयक, २०१८" 
    --------------------------------------------------------------------------- 

नऊ : (क) (मांगळिार, वदनाांक १३ माचच, बधुिार वदनाांक १४ माचच, गरुुिार, 
वदनाांक १५ माचच, सोमिार, वदनाांक १९ माचच, मांगळिार, वदनाांक २० 
माचच, बधुिार, वदनाांक २१ माचच ि गरुुिार, वदनाांक २२ माचच, २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   श्री. विजय ऊर्च  भाई वगरकर, ॲड. अतनल परब, प्रा.अतनल सोले, 
सववश्री.गोपीतकसन बाजोतरया, प्रतवण दरेकर, रकवर फाटक, तगरीशचंर व्यास, 
प्रा.डॉ.िानाजी सावंि, सववश्री.स तजिकसह ठाकूर, प्रसाद लाड, चंद भाई पटेल, 
डॉ.पतरणय फ के, श्रीमिी स्थमिा वाघ, डॉ.अपूवव तहरे, श्री.तमिेश भांगतडया, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्याि म ंबई, कोकण भागाि लाभलेला लाबं व तनसगवरम्य सम र 
तकनारा, परश रामाची भूमी म्हणून प्रतसध्द आतण सम र व डोंगर कपारीने 
समृध्द कोकण, सम राच्या सातनध्यािील रॉक गाडवन, सम राखालील प्रवाळे व 
जीवसृष्ट्टीचा आनंद ल टण्यासाठी असलेले थकूबा ड्रायक्व्हग व थनाकव कलग, 
छत्रपिी श्री तशवाजी महाराजांची प्रतवत्र थमृिी व शूर वीरांचा पारंपातरक 
इतिहास असलेले तशवनेरी, रायगड, कसध द गव, िोरणा, म रूड-जंजीरा, लोहगड, 
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तवजयद गव, द गाडी इत्यादी प रािन व ऐतिहातसक तकल्ले व जयगड, कसहगड, 
प्रिापगड, माऊली इ.गड यांचे संवधवन करण्याची आवश्यकिा, तब्रटीश व 
पोि वगीज राजवटीि त्याचं्या जहाजांवर प्रखर हल्ले चढवून त्यांना सळो-की-
पळो करुन सोडणारे व तवदेशी सत्तांना सागरी तकनाऱयावर मोठे आव्हान 
तनमाण करणाऱया श्री छत्रपिी तशवाजी महाराजांच्या आरमारािील मराठा 
आरमाराचे प्रम ख दयासारंग, सरखेल श्री. कानहोजी आंगे्र यांच्या पतवत्र थमृिी 
जपण्याची आवश्यकिा, औरंगाबादमधील जगप्रतसध्द अकजठा व वेरुळ लेणी 
व ग ंफा अत्यंि ज नया झाल्या असल्याने त्यांचे संवधवन व पयवटकांना आकर्थर्षि 
करण्याच्या दृष्ट्टीने िेिे अत्याध तनक योजना राबतवण्याची आवश्यकिा, 
महाराष्ट्र ही संि व ऋर्षीम नींची भूमी असल्याने येिे असलेली सवव जािी-
धमाची प्रतसध्द धार्थमक थिळे उदा. पंढरप रचे तवठ्ठल-रख माई मंतदर, 
कोल्हाप रचे महालक्ष्मी मंतदर, ि ळजाप रचे भवानीमािा मंतदर, तशडीचे 
साईबाबा मंतदर, अष्ट्टतवनायक, शतनतशगनापूर, भारिािल्या १२ 
ज्योतितलंगापैकी महाराष्ट्रािील चार ज्योतितलंगे, नातशकमध्ये होणारा 
क ं भमेळा, आर्षाढी एकादशी तनतमत्त राज्यािून तवतवध तठकाणांहून पंढरपूरच्या 
वारीकतरिा पायी तनघणारे व तदवसेंतदवस प्रवास करणारे वारकरी यांना 
वारीच्या मागाि स तवधा प रतवण्याकतरिा तनयोजन करण्याची  आवश्यकिा, 
तवदभािील िाडोबा, नवेगाव, बोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय अभयारण्य व िेिील 
राष्ट्रीय प्राणी, समृध्द वनसंपदा, भारिरत्न डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनी 
घेिलेल्या बौध्द धमाच्या दीके्षच्या माध्यमािून प नीि झालेली व देशािील बौध्द 
धर्थमयांचे पतवत्र श्रध्दाथिान असलेली नागपूरािील दीक्षाभूमी, देशाची 
औद्योतगक राजधानी म्हणून ख्यािी पावलेले म ंबई शहर, म ंबईिील प रािन 
कोळी संथकृिी, िसेच तफल्म जगिाि बॉलीवूड म्हणून प्रतसध्द असलेली 
म ंबईची तफल्म नगरी, म ंबई शहराि असलेले जागतिक व्यापार कें र, म ंबईिील 
श्री म ंबादेवी, श्री महालक्ष्मी, श्री तसध्दीतवनायक इत्यादी कहद ची प्रतसध्द 
दैविे,तिश्चन धमाची प्रतसध्द देवी माऊंट मेरी, हाजीअलीचा दगा, पारशी 
समाजाची मंतदरे, जैन समाजाचे श्री गोडीजी व श्री शांिीनाि मंतदर, तशवाजी 
पाकव वरील चैत्यभूमी इत्यादी राज्यािील नव्हे िर देशभरािील तवतवध धमाच्या 
भातवकांची श्रध्दाथिाने, िसेच गेट वे ऑफ इंतडया, मतरन ड्राईव्ह, नतरमन 
पॉईंट, बॅलाडव तपअर, ससून डॉक, छत्रपिी तशवाजी महाराज रेल्वे थिानक, 
म ंबई महापातलका इमारि, ह िात्मा चौक, काळाघोडा, तप्रनस ऑफ वेल्स 
म्य तझयम, तवज्ञान भवन, एतशयातटक लायब्ररी, म ंबई तवद्यापीठ, हॉनीमन 
सकव ल या हेतरटेज वगाि असलेल्या ऐतिहातसक वाथिू इत्यादींचे संवधवन व 
जिन करण्याच्या दृष्ट्टीने तवचार होण्याची आवश्यकिा, तदल्ली बोट क्लब 
येिून २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक तदनातदवशी तनघणाऱया परेडच्या धिीवर 
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म ंबईिील मरीन ड्राईव्ह िे नरीमन पााँईट पयंि प्रतिवर्षी २६ जानेवारी रोजी 
काढण्याि येणारी भव्यतदव्य व नेत्रस खद परेड, महाराष्ट्राची सांथकृतिक 
राजधानी व शैक्षतणक नगरी म्हणून प्रसस्ध्द असलेले प णे शहर, प णे शहरािील 
प रािन व नावाजलेल्या तशक्षण संथिा, पस्श्चम महाराष्ट्रािील सयारीच्या 
नयनरम्य पवविरागंा, महाराष्ट्र राज्य पयवटन के्षत्राि देशभरािील प्रिम 
क्रमांकाचे राज्य बनतवण्याच्या दृष्ट्टीने व महाराष्ट्राची सांथकृतिक परंपरा 
वृध्दींगि करण्याकतरिा तनयोजनबध्द व कालबध्द कायवक्रम आखण्याची 
आवश्यकिा ज्यायोगे देशभरािील व जागतिक थिरावरील पयवटक महाराष्ट्र 
राज्याि आकर्थर्षि होऊ शकिील व राज्यािील हॉटेल्स उद्योग, वाहिूक उद्योग 
यामध्ये वृध्दी होऊन लाखो बेरोजगार िरुणानंा रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल 
व राज्याच्या महसूलाि वाढ होईल या दृष्ट्टीने राज्य शासनाचे पयवटन धोरण 
बनतवण्याची आवश्यकिा, कृष्ट्णा खोरे महामंडळािील जलकसचन प्रकल्प, 
कालवे व प नववसनाच्या कामांना गिी देण्याची आवश्यकिा, मत्थय उत्पादन 
तदवसेंतदवस कमी होि असल्याम ळे लहान आतण पारंपातरक मस्च्छमार 
करणाऱयांवर आर्थिक संकट, कोकणािील व सम र तकनार पट्टीिील 
मस्च्छमारांना आर्थिक दृष्ट्ट्ा सक्षम करण्याकतरिा मत्थय शेिी 
वाढतवण्यासाठी शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोजना तवचाराि 
घेण्याि यावी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक २० माचच, बधुिार, वदनाांक २१ माचच ि गरुुिार, 
वदनाांक २२ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   प्रा.िॉ.तानाजी सािांत, श्री.स तजिकसह ठाकूर, ॲड.अतनल परब, 
सववश्री.प्रतवण दरेकर, गोपीतकसन बाजोतरया, पतरणय फ के, रकवर फाटक, 
तमिेश भांगतडया, तवजय ऊफव  भाई तगरकर, श्रीमिी स्थमिा वाघ, 
सववश्री.तवनायक मेटे, तगरीशचंर व्यास, प्रा.अतनल सोले, सववश्री.प्रसाद लाड, 
चंद भाई पटेल, रामतनवास कसह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि - 

   ''राज्याि तवदभव, मराठवाडा व पस्श्चम महाराष्ट्रािील कसचनाच्या 
अपूणव असलेल्या प्रकल्पांना प रेसा तनधी उपलब्ध करणे, अन शेर्षािंगवि 
प्रकल्प, झ डपी जंगलांम ळे अडलेले प्रकल्प कायास्नवि करण्यािील 
पयावरणदृष्ट्टया असलेले अडसर दरू करणे, भूसंपादन व प नववसनाच्या 
कामाची गिी वाढवून प्रकल्पग्रथिांचे पतरपूणव प नववसन करण्याकतरिा 
कालबध्द कायवक्रम राबतवणे, जलतविरण व लाभके्षत्र तवकास अंिगवि प्रत्येक 
कसचन महामंडळाि थविंत्र यंत्रणा तनमाण करणे, महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे तवकास 
महामंडळांिगवि करावयाची कामे, कृष्ट्णा खोऱ यािून मराठवाडयासाठी २८ 
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टीएमसी पाणी तमळण्यासाठी िात्काळ पाऊले उचलण्याची गरज, तपण्याचे 
पाणी व औद्योतगक व कृर्षी वापराचे पाणी यांचे तनयोजन करणे, 
कालव्याऐवजी पाईप लाईनने कसचन करणे, सवव प्रकल्पांना स प्रमा घेणे, 
कालव्याची व उपसा कसचन योजनांची कामे करुन शेिकऱ यांना जलसक्षम 
करणे, उपसा कसचन योजनेवर सौर ऊजा पंप बसतवणे, लाभके्षत्राबाहेर होणारी 
पाण्याची चोरी रोखणे, गोदावरी व िापी खोरे जलतनयोजन आराखडा ियार 
करणे, वैनगंगा व नळगंगा जोड प्रकल्प व कनहान-वधा बोगद्याद्वारे नदीजोड 
प्रकल्पाचा िािडीने अभ्यास करुन िे कायास्नवि करणे, पेणटाकळी, 
खडकपूणा, तजगाव व गोसीख दव इ. प्रकल्प पूणव करण्याबाबि कालबध्द 
कायवक्रम आखून कायास्नवि करणे, राज्यािील बह िांश पाझर िलाव सन 
१९७२ िे १९८० च्या द ष्ट्काळ दरम्यान झालेले असल्याने त्याची कसचन क्षमिा 
िपासून त्यांची प नबांधणी करण्याची आवश्यकिा, तशवकालीन बारव, 
पायतवतहर, चौकोनी तवतहर अशा प्रचीन जलस्त्रोिांचे जिन व संवधवन 
करण्याची आवश्यकिा, कहगोली तजल्हयािील पूणा नदीवरील उच्च पािळी 
बंधाऱ यासाठी व ज्या-ज्या प्रकल्पांना पाणी उपलब्धिा प्रमाणपत्र तमळालेले 
आहे त्या-त्या प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मानयिा िात्काळ देऊन काम स रु 
करण्याची आवश्यकिा, जलय क्ि तशवार योजना अतधक गिीने कायास्नवि 
करण्याची आवश्यकिा, राज्यािील जलदगिीने पूणव होणाऱ या प्रकल्पांचा 
पंिप्रधान कसचन प्रकल्प योजनेि समावेश केला असणे, २००८ मध्ये 
कजवमाफी न झालेल्या शेिकऱ यांची कजवमाफी करण्याचा व दीड लाखांपयंिचे 
कजव माफ करण्यासाठी सतमिी गठीि करण्याबाबि शासनाने केलेल्या 
घोर्षणेच्या अन रं्षगाने िसेच, आतदवासी वनजतमनींचे सवव दावे ६ मतहनयांि 
तनकाली काढण्याच्या अन रं्षगाने शासनाने करावयाची कायववाही व 
उपाययोजना तवचाराि घेण्याि यावी.'' 

  (ग) (गरुुिार, वदनाांक २२ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   आर्कक. अनांत गािगीळ, सववश्री. धनंजय म ंडे, शरद रणतपसे, स तनल िटकरे, 
संजय दत्त, हेमंि टकले, ॲड.ह थनबानू खतलफे, सववश्री.जयंि पाटील, अशोक 
ऊफव  भाई जगिाप, कतपल पाटील, प्रा.जोगेनर कवाडे,  सववश्री.सतिश चव्हाण, 
रामहरी रुपनवर, तवक्रम काळे, चंरकांि रघ वंशी, जयवंिराव जाधव, 
डॉ.स धीर िांबे, सववश्री.अमरकसह पंतडि, अमरनाि राज रकर, तकरण 
पावसकर, स भार्ष झांबड, सिेज ऊफव  बंटी पाटील, श्रीमिी तवद्या चव्हाण, 
सववश्री.हतरकसग राठोड, ख्वाजा बेग, आनंदराव पाटील, बाळाराम पाटील, 
जनादवन चादंरूकर, ॲड.राह ल नावेकर, सववश्री. अमतरशभाई पटेल, प्रकाश 
गजतभये, मोहनराव कदम, ॲड.जयदेव गायकवाड, सववश्री.रामराव वडक िे, 
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अब्द ल्लाखान द राणी, नरेंर पाटील, अतनल िटकरे, आनंद ठाक र, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्याि झपाट्ाने वाढि असलेले शहरीकरण व तवथिारीकरण, 
त्याम ळे शहरानंा पायाभूि स तवधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
महानगरपातलका, नगरपतरर्षदा व नगरपातलका या थिातनक थवराज्य संथिांवर 
पडि असलेला असहय िाण, शहरी भागािील गृहतनमाण, रथिे, सांडपाणी व 
घनकचरा व्यवथिापन, पाणीप रवठा इत्यादी म लभूि गरजा प णव करण्यासाठी 
थिातनक थवराज् य संथिा हिबल असणे, राज्याकडून शासनाकडून प रेसा तनधी 
उपलब्ध करुन देि नसल्याम ळे त्याम ळे थिातनक थवराज्य संथिा आर्थिक 
अडचणीि असणे, शहरी भागाि झोपडपट्टयांमध्ये गतलच्छ वथिीसाठी स तवधा 
प रतवण्याि न येणे, झोपडपट्टी प नववसन योजना राबतविाना येणाऱया अडचणी, 
उपकरप्राप्ि इमारिी, धोकादायक मोडकळीस आलेल्या इमारिींच्या द रुथिी व 
प नवतवकासासाठी धोरण तनस्श्चि न करणे, पंिप्रधान आवास योजनेच्या 
अंमलबजावणीची संिगिी, परवडणाऱया घरांची उपलब्धिा वाढतवण्याबाबि 
शासनाची उदातसनिा, म्हाडा वसाहिीमधील इमारिींची प नवबांधणी होि 
असलेला तवलंब, एलबीटी व जकाि याद्वारे तमळणारे उत्पन्न जीएसटीम ळे बंद 
झाल्याने नगरपतरर्षदानंा तमळणाऱया अत्यल्प अन दानाम ळे नगरपतरर्षदा 
के्षत्रािील नागरी स तवधांची कामे रखडणे, महानगरपातलका के्षत्रािील 
पतरवहनासाठी कें र शासनाकडून तमळणारे अन दान अप रे असल्याने कायवक्षम 
पतरवहन सेवा प रतवण्यास आलेले अपयश, वाहनांच्या वाढत्या संख्येम ळे 
रथिा वाहि कीवर पडलेला िाण व त्याम ळे होणारे अपघाि, वाहि की 
कोंडीम ळे प्रद र्षणाि पडलेली भर, म ंबई, प णे व नागपूर या महानगरामंध्ये मेरो 
रेल्वे प्रकल्पाचे कामाला स रूवाि झाली असून िे लवकराि लवकर प णव 
करण्याची गरज, शहर तवकास आराखड्यामध्ये तवतवध नागरी स तवधासंाठी 
आरतक्षि ठेवलेले भूखंड, िाब्याि घेऊन त्यावर होणारी अतिक्रमणे 
रोखण्याची गरज, म ंबईमध्ये लोकल रेल्वे ने प्रवास करणाऱया स मारे ७५ 
लाख प्रवासांसाठी अनेक प्रकल्प म ंबई रेल्वे तवकास मंडळाने प्रथिातवि केले 
असून सदर प्रकल्प अग्रक्रमाने प णव करण्याची आवश्यकिा, मोनोरेल 
प्रकल्पाचे काम प णव करणे गरजेचे असिाना त्याबाबि तदरंगाई होि असल्याने 
न कसानीमध्ये अडकलेला मोनोरेल प्रकल्प, थमाटव तसटी योजनेचा मोठा 
गाजावाजा करण्याि आलेला असला िरी या योजनेसाठी देण्याि येणारे 
अत्यंि अप रे अन दान, शहरी भागािील आरोग्य सेवेसाठी असलेली रुग्णालये 
लोकसंख्येच्या प्रमाणाि अप री असून त्यामध्ये ग्रामीण भागािून उपचारासाठी 
शहराि येणाऱया रुग्णाचंा मोठा लोंढा, त्याम ळे रुग्णालयावर पडणारा िाण, 
शहरी आरोग्यावर होि असलेले पतरणाम, औरंगाबाद व कल्याण डोंतबवली 
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शहरामध्ये कचऱयाच्या प्रश्नाने उग्रथवरुप धारण केले असून त्याम ळे कायदा 
व स व्यवथिा धोक्याि आली असिाना राज्याि सववच शहरांमध्ये कचऱयाची 
तवल्हेवाट लावण्यासाठी तनयोजनबध्द योजना कायानवीि करणे, शहरी 
भागािील हॉटेल व रेथटोरेंट यामधील असलेली अग्नीशमन यंत्रणा ि टप ंजी 
असल्याने महानगर पातलकांनी प्रभावी अग्नीशमन यंत्रणा राबतवण्याची गरज, 
महानगरपातलकांमध्ये होि असलेला मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्ट्टाचार, 
महानगरपातलका व नगरपतरर्षदांमध्ये अनेक पदे तरक्ि असून कंत्राटी 
कमवचाऱयाचं्या भरवशावर कामे अकायवक्षमपणे केली जाि असल्याने तरक्ि 
पदे त्वरीि भरण्याची गरज, याबाबि शासनाने िािडीने करावयाची कायववाही 
व उपाययोजना तवचाराि घेण्याि यावी." 

दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) - 
  (१) श्री.अवनल भोसल,े वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्थत करतील. 
   "प णे शहराि झोपडपट्टयांची संख्या ५४४ असून याि जवळपास १५ 

लाख नागतरक राहि असणे, ही संख्या प णे शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या 
स मारे ५० टक्के असणे, राज्य शासनाने थिापन केलेल्या झोपडपट्टी प नववसन 
प्रातधकरणाला (एस.आर.ए.) दहा वरे्ष होऊनही प णे शहरािील झोपडपट्टयांचे 
प नववसन अल्प प्रमाणाि झालेले असणे, झोपडपट्टीि राहणाऱया नागतरकांचे िे 
राहि असलेल्या तठकाणीच प नववसन करण्याची आवश्यकिा असणे, 
झोपडीधारकांचे प नववसन करण्यासाठी शासनाने एस.आर.ए. योजनासंाठी 
एफ.एस.आय. वाढतवण्याची िसेच झोपडपट्टीिील पात्र व अपात्र 
झोपडीधारकांबाबि तनणवय घेऊन प णे शहरािील झोपडपट्टयांचे तनमूवलन करुन 
झोपडीधारकांचे प नववसन करण्याची आवश्यकिा असणे, याबाबि शासनाने 
करावयाची कायववाही व उपाययोजना." 

  (२) श्री. सांजय दत्त, वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 

   "राज्याि द ध उत्पादक कंपनया खेडयांमधील शेिकऱ यांकडून दररोज 
दधू गोळा करीि असून िे िाजे द ध ग्राहकांकडे पोहचेपयंि त्याचे तवर्षाि 
रुपांिर झालेले असणे, द धाि तडटजंट पावडर, य तरया, थकीम्ड दधू पावडर, 
कॉथटीक सोडा, ग्ल कोज, पांढरा रंग, तरफाइंड िेल, मीठ, थटाचव असे तवतवध 
घटक समातवष्ट्ट करुन अनेक समाजकंटक लोकांच्या जीवाशी खेळि असणे, 
तडटजंट पावडर, मीठ व ग्ल कोजसारख्या घटकांम ळे द धाि दाटपणा येवून 
थटाचवम ळे दधू नासण्यास प्रतिबंध होणे, सववसामानय ग्राहकानंा भेसळय क्ि दधू 
ओळखिा न येणे, पोलीस व अन्न व और्षध प्रशासनाच्या पिकाने वेळोवेळी 
छापे घालून द ध भेसळीचे अनेक प्रकार तनदशवनास आणले असूनही याबाबि 
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शासनाकडून कारवाई होि नसणे, द ध भेसळीचे प्रकार म ंबई व छोटया 
शहरांमध्ये स रु असल्याने भेसळय क्ि द ध प रतवणे म्हणजे ग्राहकांवर 
तवर्षप्रयोग केल्यासारखे होणे, त्याम ळे द धाि भेसळ करणाऱयांवर कारवाई 
करणे आवश्यक असणे, याबाबि शासनाने करावयाची कायववाही व 
उपाययोजना." 

 
 
 
 

विधान भिन, 
म ंबई, 
तदनांक : २३ माचव, २०१८. 

िॉ.अनांत कळसे, 
प्रधान सतचव, 

महाराष्ट्र तवधानपतरर्षद. 
 


