
   

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांकवदनांक  २२७७  माचचमाचच, २०१८, २०१८  
((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० तेते  ११११..००००  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

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

  (क) सिचश्री. जगन्नाथ शिंदे, आनंद ठाकूर, ननरंजन डावखरे, वि.प.स.  यांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  

   "कल्याण-डोंनिवली महानगरपानलकेच्या आधारवाडी डंपपग 
ग्राऊंडला शननवार नदनाकं १० मार्च, २०१८ पासून भीषण लागून संपूणच शहरात 
धुरारे् जाळे पसरल्याने धुराने गुदमरलेल्या नागनरकांनी रनववारी रात्री रस्त्यावर 
उतरुन ननदशचने करणे, यापूवीही २०१६ मध्ये २,११ आनण ३१ जानेवारी, २१ 
मार्च आनण २८ मार्चला आग लागलेली असणे, तर ३१ मार्च २०१६ ला 
लागलेली आग तब्िल तीन नदवस धुमसत असताना नजीकच्या साठे नगर 
पनरसरातील नागनरकानंा सुरनित स्तथळी हलनवण्यात आलेले असणे, सन 
२०१० पासून सात्याने आगी लागण्यारे् प्रकार घडत असल्याने या आगी 
लावतात नक लावल्या जातात हा प्रशासनार्ा संशोधनार्ा नवषय ननमाण 
झालेला असताना उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला दरवषी लागत असताना 
कल्याण-डोंनिवली मनपाकडून ्यावर कोणतीही उपाययोजना न होणे, 
एकीकडे डंपपगच्या दगंुधीने पनरसरातील रनहवाशी हैराण झाले आहेत तर 
दसुरीकडे आगीमुळे होणारा कोंडमारा तेथील रनहवाशांना नकोसा झाला 
असून असह्य त्रास सहन करावा लागत असणे, शासनाच्या अमृत योजनेतून 
१०० कोटींर्ा ननधी डंपपगर्ी समस्तया सोडवण्यासाठी आलेला असताना ्यार्ा 
योग्य वेळेत नवननयोग करण्यात आलेला नसणे, मनपाने ओला आनण सुका 
कर्रा वेगळा संकनलत करण्यासाठी कर्रा पेट्ांर्ी खरेदी करुन ्या काही 
सोसायट्ानंा पुरवण्यात आलेल्या असताना या सोसायट्ातून ओला आनण 
सुका कर्रा वेगळा संकनलत केल्यानंतरही तो डंपपग ग्राऊंडवर एकत्र 
टाकण्यात येत असल्याने करदा्या नागनरकांच्या पैशार्ा अपव्यय झालेला 
असणे, आधारवाडी डंपपग ग्राऊंड र्ी कर्रा साठवण्यार्ी िमता २००७ 
सालीर् संपलेली असल्याने सदरहू डंपपग ग्राऊंड िंद करण्यारे् ननदेश 
न्यायालयाने यापूवीर् नदलेले असतानाही आजनमतीस ्यार्ी अंमलिजावणी 
झालेली नसणे, अद्यानप सदरहू आग आटोक्यात आणण्यासाठी ५ नदवस 
लागण्यार्ी शक्यता मनपा प्रशासनाने व्यक्त केलेली असणे, ्यामुळे कल्याण 
शहरातील नागनरकाचं्या आरोग्यार्ा गंभीर प्रश्न ननमाण झालेला असून, 
शहरात पसरलेल्या धुरामुळे नागनरकानंा घरािाहेर पडणे व घरात थांिणेही 
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मुश्कील झालेले असणे, ्यामुळे कल्याण शहरातील नागनरकाचं्या आरोग्यार्ी 
गंभीर समस्तया ननमाण झाल्याने, यािाित शासनाने दखल घेऊन करावयार्ी 
उपाययोजना नवर्ारात घेण्यात यावी." 

  (ख) ॲड. वनरंजन डािखरे, जयदेव गायकवाड, हेमंत टकले, वि.प.स. यांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  

   "MPSC/UPSC च्या उमेदवारांना नशकण्यासाठी खाजगी क्लास 
र्ालकांमार्च त नवद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ र्ी वसूल करीत असणे, ग्रामीण 
भागातील गरीि नवद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्यावतीने सवच नजल्ह्यांमध्ये व 
तालुक्यांमध्ये अभ्यानसकेर्ी व गं्रथालयार्ी स्तथापना करण्यार्ी अनेक 
नदवसांपासून लोकप्रनतननधी, पालकवगच तसेर् एमपीएससी स्तटुडंन्ट राईट 
संघटनेकडून शासनाकडे मागणी करुनही ्याकडे शासनारे् दलुचि होणे, 
खाजगी क्लास र्ालकावंर ननयंत्रण ठेवण्याकनरता व क्लासर्ालकांवर वर्क 
िसनवण्यारे् दृष्टी नवशेष ननयमावली तयार करण्यार्ी आवश्यकता, 
्यार्प्रमाणे महाराष्र लोकसेवा आयोगार्ा तानमळनाडू लोकसेवा आयोगाच्या 
धतीवर पॅटनच रािनवण्यार्ी असलेली गरज, समांतर आरिणार्ी मानहती 
नसल्यामुळे र्ॉमच भरण्यास अडर्ण येत असल्यामुळे परीिाथी उमेदवार व 
्यांच्या पालकांकडून समांतर आरिणािाितर्ी मानहती महाराष्र लोकसेवा 
आयोगाच्या संकेतस्तथळावर प्रनसध्द करावी, अशीही आग्रही मागणी करण्यात 
येणे, उपरोक्त मागण्या पुणच करण्याच्यादृष्टीने एमपीएससी स्तटुडन्ट राईट 
संघटनेच्या नवद्यार्थ्यांनी शासनाकडे वारंवार ननवेदने देवूनही कायचवाही होत 
नसल्याने, सदरहू मागण्यांच्या पूतचतेसाठी शासनाने दखल घेऊन करावयार्ी 
उपाययोजना नवर्ारात घेण्यात यावी." 

  (ग) सिचश्री.विक्रम काळे, िाळाराम पाटील, दतात्रय सावंत, धनंजय मंुडे, सुननल 
तटकरे, हेमंत टकले, सनतश र्व्हाण, शरद रणनपसे, संजय दत, जयंत पाटील, 
अशोक ऊर्च  भाई जगताप, अमरपसह पंनडत, रामहरी रुपनवर, अमरनाथ 
राजूरकर, सुभाष झांिड, जनादचन र्ांदरूकर, श्रीमती हुस्तनिानू खनलरे्, सवचश्री. 
रं्द्रकांत रघुवंशी, हनरपसग राठोड, आनंदराव पाटील, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, 
आर्कक.अनंत गाडगीळ, श्री.सतेज ऊर्च  िंटी पाटील, वि.प.स. यांची म.वि.प. 
वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  

   "राज्यामध्ये इयत्ता १०वी व १२वी च्या बोर्ड पररक्षा सुरु असणे, 
त्यासाठी सवड सुरवधा असलेल्या शाळाांची व करिष्ठ महारवद्यालयाांची पररक्षा 
कें द्र म्हणूि रिवर् करणे, या पररक्षा कालावधीत पुणे रिल्हयात एका पररक्षा 
कें द्रावर कॉपीच्या िावाखाली रवद्यार्थीिींची चकुीच्या पध्दतीिे तपासणी करणे, 
सोलापूर रिल्ह्यात पेपरफुटीचा प्रकार डर्णे, केि, रि  बीर् येरे्थ पररक्षार्थथींचच्या 
उत्तरपरिका िळूि खाक होणे, अांधेरी पररसरातील स्वामी मुक्तािांद 
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हायस्कूलमध्ये इांग्रिी रवषयाच्या पेपरफुटीचा प्रकार उडर्कीस येणे, 
त्याप्रकरणी रशक्षकाांसह ११ िणाांिा पोरलसाांिी अटक करणे, भांर्ारा 
रिल्हयातील गाांधी रवद्यालयात रशक्षकाांिीच प्रश्िपरिका वेळेआधीच फोरू्ि 
सामुहीक कॉपी करण्यास मदत करणे, राज्यात इतर रठकाणीही सामुहीक 
कॉपीची प्रकरणे उडर्कीस येणे, यामुळे अभ्यासू रवद्यार्थ्यांचे शैक्षरणक 
िुकसाि होणे, पररक्षार्थथींचच्या मिामध्ये रभतीचे वातावरण रिमाण होणे, यािाित 
शासनाने दखल घेऊन करावयार्ी उपाययोजना नवर्ारात घेण्यात यावी." 

  
((सकाळी सकाळी ११११..००००  ते दपुारी ते दपुारी ११११..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
(ब) : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) -  
  (१) (मंगळिार, वदनांक २७ फेब्रिुारी, गरुुिार, वदनांक १ माचच, सोमिार, 

वदनांक ५ माचच, मंगळिार, वदनांक ६ माचच ि बधुिार, वदनांक ७ माचच, 
२०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दिंचविण्यात आलेली 
लक्षिेधी सचूना)–  

   सिचश्री. जयिंतराि जाधि, अमरपसह पंनडत, नरेंद्र पाटील, धनंजय मंुडे, 
आर्कक अनंत गाडगीळ, सवचश्री. शरद रणनपसे, संजय दत, अशोक ऊर्च  भाई 
जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक मह्वाच्या िािीकडे 
अन्न ि औषध प्रिंासन मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "मंुिईतील मुलंुड येथील र्ोर्कटस व वाशी येथील नहरानंदानी खाजगी 
रुग्णालयात अॅन्जीओप्लास्तटीसारख्या हृदयरोग उपर्ारातील मह्वाच्या 
प्रनियेमध्ये यापूवी वापरलेल्या सामुग्रीर्ा वापर करून रुग्णांर्ी र्सवणूक 
करीत असल्यारे् अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासणीअंती सदरील प्रकार 
उजेडात येणे, या गंभीर प्रकारार्ी दखल घेऊन शासनाने राज्यभरातील सवचर् 
रुग्णालयांर्ी र्ौकशी करण्यािाित घेतलेला ननणचय, तसेर् मंुिईतील वांदे्र 
येथील नललावती, मुलंुड येथील र्ोर्कटस, अधेंरीरे् कोनकलािेन अिंानी, 
परळरे् ग्लोिल, पवईमधील नहरानंदानी आनण नगरगावातील सर 
एन.एर्.रुग्णालयाकडून वैद्यकीय उपकरणांवरील छापील  नकमतीपेिा 
अनधक पकमत रुग्णांकडून वसूल करण्यात येऊन रुग्णांर्ी नपळवणूक करीत 
असल्यार्ी िाि उजेडात येणे, ्यार्प्रमाणे िीएसईएस ब्रम्हकुमारी 
रुग्णालयानेही रुग्णांकडून शुल्क न घेता कॅथेटरर्ा पुनवापर केल्यारे् उघड 
होणे, हे कॅथेटर रुग्णालयांना ७ ते ९ हजार रुपयांना घाऊक पकमतीत नमळणे, 
पनहल्या रुग्णासंाठी २२ ते २५ हजार एमआरपीने नवकणे, मात्र ्यार्ा पुनवापर 
करतानाही ११ ते २० हजार रुपये इतकी पकमत लावण्यात येणे,  
राज्यशासनाने जसलोक, ब्रीर् कॅण्डी, िॉम्िे हॉस्स्तपटल, नललावती, 
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हरनकसनदास, पहदजुा अशा अनेक खाजगी धमादाय रुग्णालयांना मार्क 
दरात जागा नदलेली असणे, ्यािदल्यात ्यांच्यावर घालण्यात आलेल्या 
अटीनुसार गरीि रुग्णानंा सवलतीच्या दरात आरोग्य सुनवधा पुरनवण्यार्ी 
्यांच्यावर जिािदारी असणे, सदरील धमादाय रुग्णालयािंद्दल वारंवार 
तिारी येऊनही कोणतीर् कारवाई करण्यात न येणे, ननयमानुसार सदर 
रुग्णालयांना एकूण खाटांच्या २० टक्के खाटा गरीि रुग्णांसाठी आरनित 
ठेवणे, स्तवस्तत दरात औषधे उपलब्ध करणे िंधनकारक असणे, परंतु सदर 
रुग्णालये ननयम तोडून कागदोपत्री पुरावे न ठेवून आरनित खाटांर्ी सुनवधा 
इतर रुग्णानंा पुरनवत असणे, यामध्ये कागदोपत्री खोटा नरपोटच करत असल्यारे् 
आढळून येणे, मा.मुख्यमंत्री यांनी अशा प्रकारर्ा गैरव्यवहार रोखण्याच्या 
दृष्टीने रुग्णांर्ा रेशनकाडच तसेर् दानरद्रयरेषेखालील असल्यार्ा पुरावा 
ऑनलाईन तपासण्यारे् सॉफ्टवेअर तयार करण्यारे् संिनधताना सूर्ना देणे, 
्यांच्याकडेही सदर रुग्णालये  कानाडोळा करीत असणे, यामुळे शासन ननणचय 
जारी करून देखील सदर रुग्णालये  शासनास दाद देत नसल्यारे् आढळून 
आल्याने राज्यातील रुग्णांमध्ये व जनमानसात पसरलेली नर्डीर्ी व 
असंतोषार्ी भावना, याकनरता राज्यशासनाने खाजगी व धमादाय 
रूग्णालयाकडून गरीि रुग्णांर्ी होत असलेली र्सवणूक रोखण्यािाित व 
सदरील रुग्णालयाच्या गैरव्यवहारािाित तातडीने करावयार्ी कारवाई व 
यािाित शासनार्ी प्रनतनिया." 

  (२) (सोमिार, वदनांक २६ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दिंचविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) –  

   सिचश्री. ख्िाजा बेग, आनंद ठाकूर, अॅड. राहुल नावेकर, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक मह्वाच्या िािीकडे पवरिहन 
मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "वधा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मागच मंजूर असून याकनरता काही कामे 
सुरु असणे, जमीन संपादनार्ी कामे सुध्दा सुरु असणे, हा मागच दारव्हा (मोती 
िाग) नज.यवतमाळ येथून जाणे व ्यानठकाणी जुने रेल्वे स्तटेशन असणे, हे 
मूळ स्तटेशन दारव्हाच्या दाट वस्ततीतून जात असणे व शहराच्या एका िाजूलार् 
असणे, या स्तटेशनला मुख्य कोणताही रस्तता जोडलेला नसणे, प्रस्ततानवत रेल्वे 
जंक्शनसाठी सदरील जुन्या रेल्वे स्तटेशनर्ी जागा अपुरी असल्यामुळे या 
जागेऐवजी प्रस्ततानवत रेल्वे जंक्शन जवळर् असलेल्या देवनगरी-पर्तामणी 
मंनदराजवळ (दारव्हा) लागून तेवढयार् अंतरावर, हाय-वे लगत तसेर् 
एम.आय.डी.सी.पासून जवळर् असणे, भनवष्याच्या दृष्टीने आतार् स्तटेशनर्ी 
जागा िदल करण्यार्ी पनरसरातील व शहरातील जनतेने केलेली मागणी, 
यासंदभात रेल्वेच्या अनधकाऱयांशी र्र्ा केली असता ्यांनी लेखी उतर 
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नदल्याप्रमाणे राज्य शासनार्ा वाटा ५० टक्के असल्याने यािाित राज्य 
शासनाने तशी नशर्ारस कें द्राकडे करावी असे ्यांनी लेखी व तोंडी 
कळनवलेले असणे, ्यामुळे राज्य शासनाने ्वनरत कें द्राला नशर्ारस करुन हा 
िदल करण्यार्ी नवनंती करणे गरजेरे् असणे, यावर शासनाने तातडीने 
करावयार्ी कारवाई, उपाययोजना व शासनार्ी प्रनतनिया." 

  (३) (बधुिार, वदनांक २१ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दिंचविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  

   श्री. आनंदराि पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक 
मह्वाच्या िािीकडे मदत ि पनुिचसन मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "कराड तालुक्यातील (नज.सातारा) मौजा साजूर येथे सन १९६७ मध्ये 
वसनवण्यात आलेले पुनवचनसत गावठाण, मात्र या गावठाणाला अद्याप न 
नमळालेल्या नागरी सुनवधा, अनेक लोकानंा शासनाने घरे देण्यासाठी जागा 
देणे, मात्र या जागेच्या ७/१२  वर ्यांर्ी नोंद नसणे, अनेक लोकानंा आपल्या 
प्लॉटरे् ननस्श्र्त नठकाण माहीत नसणे, तसेर् येथे अनेक लोकांनी अनतिमण 
करुन िाधंलेली घरे, येथील रस्त्यावरही केलेले अनतिमण, अनेक कुटंूिाना 
एकापेिा अनधक देण्यात आलेले प्लॉट, अनेक प्लॉटसरे् िेकायदेशीर नविी 
व्यवहार अननधकृतपणे करुन ्यार्ी नोंद िोगस रे्रर्ार नंिर टाकून ७/१२ 
वर करण्यात येणे, अनेकांनी प्लॉटर्ी मागणी करुनही ्यानंा अद्याप प्लॉट न 
नमळणे, यामुळे येथील ग्रामपंर्ायतीने या पुनवचनसत गावठाणार्ी प्र्यि पहाणी 
करुन र्ौकशी करण्यार्ी आवश्यकता, शासनाच्या आदेशाप्रमाणे व 
नकाशाप्रमाणे येथील प्लॉटसर्ी मोजणी करुन प्लॉटधारकांना ते देण्यार्ी 
आवश्यकता, अनतिमणे दरू करणे, नागरी सुनवधा उपलब्ध करणे, अशी 
नवभागीय अनधकारी, कराड यांच्याकडे नदनांक ३० ऑक्टोिर, २०१७ रोजी वा 
्यासुमारास पत्र देऊन करण्यात आलेली मागणी, मात्र, शासनाने ्याकडे 
केलेले अिम्य दलुचि, पनरणामी येथील ग्रामस्तथांमध्ये पसरलेले तीव्र 
असंतोषारे् वातावरण व नर्डीर्ी भावना, ्यामुळे शासनाने या मागणीवर 
तातडीने करावयार्ी कायचवाही व शासनार्ी प्रनतनिया." 

  (४) (सोमिार, वदनांक २६ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दिंचविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) – 

   सिचश्री. कवपल पाटील, नविम काळे, संजय दत, जयवंतराव जाधव, 
डॉ.सुधीर तांिे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक मह्वाच्या 
िािीकडे वित्त मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कमचर्ाऱयांरे् नकमान वेतन 
रुपये २१००० इतके कें द्र सरकारने ननस्श्र्त करणे, िेनसक पे मध्ये वाढ करणे,  
गॅ्रच्युएटी अमेंडमेंट निल पास करणे, टॅक्स फ्री गॅ्रच्युएटी आनण मॅटर्कनटी नलव्ह 



6 

 

 

आनण पॅटर्कनटी नलव्ह यासाठी तरतूद करणे, सातवा वेतन आयोग आनण या 
अन्य तरतुदी सवच कें द्रीय शाळेतील नशिकांना लागू करण्यात येणे, 
नशिकांच्या पगारात नकमान १६% वाढ करण्यात येणे, नशिकांर्ा पगार 
नकमान २९,०००-१,०४,४०० (BASIC) आनण गे्रड पे १३,८०० करणे, 
माध्यनमक नशिकानंा Annual Pay Scale १,१२,९३७ करणे, सन २००५ 
पूवीच्या सवच नेमणुकांना (सरकारी कमचर्ारी तसेर् अनुदाननत / 
नवनाअनुदाननत नशिक यांना) नवनाअट जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सन 
२००५ नंतरच्या नेमणुका झालेल्या परंतु अकाली मृ्यू पावलेल्याचं्या 
कुटंुनियानंा कें द्र सरकारच्या नवनवध मदतीर्ा लाभ नमळणे, कें द्र सरकारच्या 
या सवच ननणचयांर्ी महाराष्रात सवच सरकारी, ननमसरकारी कमचर्ारी तसेर् 
प्राथनमक, माध्यनमक व उच्र् माध्यनमक नशिकासंाठी ता्काळ 
अंमलिजावणी होण्यार्ी आवश्यकता असणे, यािाितरे् वेळापत्रक जानहर 
करण्यार्ी गरज असणे, सन २००५ नंतरच्या सवच नेमणुकांना जुन्या पेन्शनच्या 
धतीवर पेन्शन नमळण्यार्ी आवश्यकता असणे, नशिण नवभागातील 
पनरनविाधीन नशिकांना (पूवीरे् नाव नशिण सेवक) तसेर् नवनाअनुदाननत 
शाळांमधील पकवा टप्पा अनुदाननत शाळांमधील सवच नशिकांना कें द्र 
सरकारच्या नकमान वेतन धोरणार्ा लाभ नमळण्यार्ी आवश्यकता असणे, 
टप्पा अनुदानाच्या नावाखाली होणारे शोषण तातडीने थांिवण्यार्ी 
आवश्यकता असणे, सरकारी नरक्त जागांवर नोकर भरती सुरु करण्यार्ी 
आवश्यकता असणे, डी.एड्., िी. एड्. नशिकांच्या १५०००० नरक्त जागा 
तातडीने भरण्यार्ी आवश्यकता असणे, यािाित शासनाने दखल घेऊन 
तातडीने करावयार्ी उपाययोजना, केलेली कायचवाही व शासनार्ी 
प्रनतनिया." 

  (५) सिचश्री. संजय दत्त, शरद रणनपसे, रामहरी रुपनवर, अशोक ऊर्च  भाई 
जगताप, आनंदराव पाटील, श्रीमती हुस्तनिानू खनलरे्, सवचश्री.हनरपसग राठोड, 
सुभाष झािंड, अमरनाथ राजूरकर, आर्कक. अनंत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र 
कवाडे, डॉ.सुधीर तांिे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक मह्वाच्या 
िािीकडे मखु्यमंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "राज्यातील १० शहरे स्तमाटच करण्यात येणार असल्यारे् शासनाने 
जानहर करणे, नदनांक १७ जून, २०१६ रोजी कल्याण-डोंनिवली 
महापानलकेतरे् आयोनजत करण्यात आलेल्या स्तमाटच नसटी नशखर पनरषदेच्या 
उद्घाटन प्रसंगी लॉस एंजनलसच्या धतीवर पायलट प्रकल्प म्हणून कल्याण-
डोंनिवलीर्ा नवकास शासन करणार असल्यार्ी घोषणा करण्यात येणे, 
कल्याण-डोंनिवली शहरात स्तमाटच नसटीच्या माध्यमातून कल्याण-
डोंनिवलीमधील मोठी संख्या असलेल्या जुन्या धोकादायक इमारतींर्ा 
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पुनर्कवकास करण्यासाठी क्लस्तटरसह एसआरए योजनाही लागू करण्यार्ी 
गरज असणे, आधारवाडी डम्म्पग ग्राऊंड िंद करण्यार्ी गरज असणे, मात्र 
स्तमाटच नसटी होऊ पाहणा-या कल्याण-डोंनिवलीला नेमके नकती कोटींरे् पॅकजे 
देण्यात येणार आहे यािाित शासनाकडून मौन िाळगण्यात येणे, मध्यंतरी 
ननवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री महोदयांनी कल्याण-डोंनिवली रेल्वे 
स्तथानकांर्ी वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा, रस्तते सुधारणा, जल-मलननस्तसारण, 
कर्रा प्रकल्प, आरोग्य, झोपडपट्टी सुधारणा, आपती, व्यवस्तथापन, प्रदषूण 
ननमूचलन यांच्यासाठी ६,५०० कोटींरे् पॅकेज स्तमाटच नसटीसाठी जानहर करणे, 
तसेर् २७ गावांर्ा नगरपानलकेत समावेश करण्यारे् आश्वासन देऊन पॅकेज 
जानहर करण्यात येणे, परंतू ननवडणूक संपतार् आश्वासनार्ा नवसर पडणे, 
पुन्हा एकदा मा.मुख्यमंत्री यानंी कल्याण-डोंनिवली स्तमाटच नसटी करण्यात 
येणार असल्यािाित केलेली घोषणा, ठाण्यातील मेरो कल्याण-डोंनिवली 
पयंत आणावी यािाितर्ी मागणी प्रलंनित असणे, कल्याण-डोंनिवली येथील 
अनेक नागनरक सुनवधापंासून वंनर्त असताना कल्याण-डोंनिवली येथे स्तमाटच 
नसटी प्रकल्प रािनवण्यारे् नदशाभुल करण्यारे आश्वासन देण्यात आल्यार्ी 
नभती नागनरकांमध्ये ननमाण झाल्याने जनमानसात शासनािाित तीव्र असंतोष 
ननमाण होणे, राज्यशासनातरे् कल्याण-डोंनिवली येथे उभारण्यात येणाऱ या 
स्तमाटच नसटी प्रकल्पाला आवश्यक तो ननधी उपलब्ध करुन शासनाने तातडीने 
कायचवाही करण्यार्ी आवश्यकता व शासनार्ी प्रनतनिया." 

  (६) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक 
मह्वाच्या िािीकडे मखु्यमंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "अकोला महानगरपानलकेमध्ये मागील काही वषापासून मालम्ता 
करामध्ये वाढ केलेली नसतांना अर्ानकपणे महानगरपानलकेने कोणतेही 
ननकष न लावता खाजगी कंपनीकडून सवे करणे, दपु्पटपेिा जास्तत कर वाढ 
व भाडेवाढ  न करण्यारे् शासनारे् ननदेष असतानंासुध्दा अकोला मनपा ने १६  
वषानंतर सरसकट १० पट वाढ करणे, तसेर् सदरहू वाढ करताना शहरातील 
४० ते ५० वषे जुन्या घरांना नवीन पध्दतीने कर आकारणे, सदरहू वाढीव 
टॅक्समध्ये  सुनावणीरे् अनधकार र्क्त आयुक्त अथवा महानगरपानलकेतील 
सिम अनधकाऱयाला असतांनाही सदर अनधकार खाजगी स्तथाप्य कंपनीच्या 
कमचर्ा-यांमार्च त वाढीव टॅक्सिाितर्ी सुनावणी केल्यार्ी िाि उघडकीस 
येणे, शासनाने २०१५ मध्ये जी.आय सी प्रणालीिाित कोण्याही खाजगी 
कंत्राटदार/यंत्रणामार्च त करार्ी आकारणी  करु नये असे शासनारे् स्तपष्ट 
धोरण असतांनाही खाजगी स्तथाप्य कंपनीला कर आकारणीरे् व सव्हे 
करण्यारे् अनधकार देण्यात येणे, तसेर् यामध्ये शैिनणक संस्तथेच्या कर 
प्रणालीिाित स्तपष्ट धोरण नसल्याने शासनाने यािाित गांभीयाने ननणचय 
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घेऊन मराठी शाळा, सेमी इंग्रजी शाळा, अनुदाननत शाळा व इंग्रजी शाळा 
(कॉन् व्हेंट ) यािाित स्तपष्ट धोरण आखण्यार्ी ननतांत आवश्यकता, याकडे 
शासनारे् जाणीवपूवचक होत असलेले अिम्य दलुचि, पनरणामी शासनाच्या 
धोरणार्ी पायमल्ली करुन कर प्रणालीिाित सनमती ननयुक्त करण्यारे् 
आश्वासन देऊनही कोण्याही सनमतीर्ी ननयुक्ती न होणे, यासंदभात २०१७ 
नहवाळी अनधवेशनात कर प्रणालीिाित सनमतीर्ी ननयुक्ती करण्यारे् 
आश्वासन देऊनही आजपावेतो कोणतीही कायचवाही झालेली नसणे, १६ 
वषानंतर झालेल्या कर वाढीमुळे नागनरकांमध्ये पसरलेले संतापारे् वातावरण, 
याकडे शासनाने गांभीयाने लि घालून सखोल र्ौकशी करुन यास जिािदार 
असणाऱ यांनवरुध्द कठोर कारवाई करुन सदर प्रकरणी रे्रननणचय घेण्यार्ी 
ननतांत आवश्यकता, यािाित शासनाने करावयार्ी कायचवाही व शासनार्ी 
प्रनतनकया." 

  (७) सिचश्री. श्रीकांत देिंपांडे, दतात्रय सावंत, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
सावचजननक मह्वाच्या िािीकडे मखु्यमंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "मनपा अमरावती िेत्रातील नवाथे मल्टीप्लेक्स प्रकरणार्ा उदे्दश 
मुलभूत सुनवधा देऊन रोजगार देणे व यातून मनापारे् उ्पन्न वाढवणे हा 
असणे, नवाथे मल्टीप्लेक्स प्रकरणी त्कालीन आयुक्त, सध्यारे् आयुक्त 
आनण ्यांरे् अनधकारी यांनी नमळून अननयनमतता केलेली असणे, नदनांक ११ 
रे्बु्रवारी, २०१६ रोजी प्रशासकीय ठराव ि.३१५ यामध्ये शहर अनभयंता यांनी 
र्ुकीर्ी मानहती देऊन ठराव करणे, मनपा स्तथायी सनमती यांनी नदनांक २७ 
ऑक्टोिर, २०१६ रोजी ठराव ि.३०० आनण ३२५ पारीत केले असून ्या 
ठरावानुसार प्रशासकानंी कायचवाही केलेली नसणे, ठराव ि.३०० आनण ३२५ 
हे ठराव आयुक्तांना मंजूर नसतील तर ्यानंी ठराव नामंजूर करण्याकनरता 
महानगरपानलकेच्या कलम ४५१ अंतगचत महाराष्र शासनाला ठराव 
पाठवलेले नसणे, आयुक्तांर्ी र्ौकशी र्ालू असताना नदनांक २७ जुलै, 
२०१७ रोजी ठराव ि.८ पानरत करण्यात येणे, मा.मुख्यमंत्री यांनी तपासून 
कायचवाही करावे असे आदेश केले असतानाही आयुक्तांना ्यावर मुद्यानुसार 
मानहती देण्यास नगरनवकास नवभागाने १५ नदवस देणे, तरीही ्या कालावधीत 
मानहती न देणे, नवभागीय आयुक्त व नजल्हानधकारी यांनी अमरावती मनपा 
आयुक्तांच्या र्ौकशीर्ा अहवाल माहे जानेवारीमध्ये मंत्रालय, मंुिई येथे 
नदलेला असणे, या अहवालामध्ये दोन्ही आयुक्तांच्या कालावधीत 
अननयनमतता झालेली असल्यारे् स्तपष्ट नमूद असणे, परंतु या प्रकरणी 
अद्यापही कोणतीर् कारवाई झालेली नसणे, ्यामुळे अमरावती मनपा 
ननधीर्ा दरुुपयोग प्रशासकीय स्ततरावरुन झाल्याने दोषी अनधकाऱयांना 
ननलंनित करणे अ्यंत आवश्यक असणे, याकरीता शासनाने तातडीने 



9 

 

 

करावयार्ी कारवाई व शासनार्ी प्रनतनिया." 
  (८) सिचश्री. प्रकािं गजविये, हनरपसग राठोड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 

सावचजननक मह्वाच्या िािीकडे मखु्यमंत्रयांचे लि वेधतील :- 
   "राज्यभरातील मागासवगीय कमचर्ाऱयांना पदोन्नतीमध्ये आरिण 

नमळत असणे, या आरिणार्ी संनवधानात तरतूद असणे, परंतु मंुिई उच्र् 
न्यायालयाने नदनांक ४ ऑगस्तट, २०१७  रोजी हे आरिण रद्द करणे, 
हायकोटाने आरिण रद्द करतार् राज्य सरकारने त्परता दाखनवत 
मागासवगीय कमचर्ाऱयांरे् आरिण रद्द करणे, एवढेर् नव्हे तर राज्य 
सरकारने नदनाकं २९ नडसेंिर, २०१७ रोजी पनरपत्रक काढून खुल्या वगातील 
कमचर्ाऱयानंा पदोन्नती देण्यार्ा सपाटा लावणे, यासाठी राज्य सरकारने जशी 
त्परता दाखनवली तशी त्परता मंुिई हायकोटाच्या ननणचयाला आव्हान 
देण्यासाठी न दाखनवणे, यामुळे मागासवगीय कमचर्ाऱयात संतापार्ी लाट 
उसळल्यानंतर राज्य सरकारने मा. मंुिई उच्र् न्यायालयाच्या ननणचयाला 
मा.सुनप्रम कोटात आव्हान देणे, मात्र अद्यापही ्या ननणचयाला स्तथनगती देण्यार्ी 
मागणी केलेली नसणे, एम.नागराजन केसमध्ये मा.सवोच्र् न्यायालयाने 
नदलेल्या ननणचयार्ा पुनर्कवर्ार करावा की नाही यासाठी हे प्रकरण घटना 
पीठाकडे पाठनवण्यात आलेले असणे, मागासवगीयाचं्या पदोन्नतीमधील 
आरिणार्ा मुद्दा प्रलंनित असताना राज्य सरकारला मात्र खुल्या प्रवगातील 
कमचर्ाऱयानंा पदोन्नती देण्यार्ी घाई झालेली असणे, मागासवगीय 
कमचर्ाऱयानंा पदोन्नतीत आरिण देण्यािाित सरकारने रािनवलेल्या वेळकाढू 
धोरणाच्या ननषेधाथच व पदोन्नती मधील आरिण ्वरीत देण्यात यावे या 
मागणीसाठी राज्यभरातील मागासवगीय कमचर्ारी  हया मोर्ार्ी दखल घेऊन 
शासनाने मा.सवोच्र् न्यायालयात ज्येष्ठ वकील श्री.हरीष साळवे यांना 
सरकारच्या िाजूनी लढण्यास नेमण्यार्ी आवश्यकता, मागासवगीय 
कमचर्ाऱयांरे् भारतीय संनवधानाच्या आटीकल १६ (४) नुसार असलेले 
आरिण आिानधत ठेवण्यास मदत करण्यात आवश्यकता, यािाित शासनाने 
तातडीने करावयार्ी कायचवाही व शासनार्ी प्रनतनिया." 

  (९) श्रीमती विद्या चव्हाण, नव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक मह्वाच्या 
िािीकडे मखु्यमंत्रयांचे लि वेधतील :- 

        "मंुिईतील नद्यांरे् रंुदीकरण करण्यारे् सुरु असलेले काम, मंुिई 
उपनगरातील पोयसर नदीमुळे आनंदनगर (मालाड), आप्पापाडा (मालाड), 
शांतीनगर (मालाड), दगुानगर (मालाड), गांधीनगर (मालाड), गोकुळनगर 
(मालाड), पनरसरात नदीपात्राच्या रंुदीकरणामुळे ५४२ झोपड्या िानधत होणे, 
या सवच झोपडीधारकांना नदनांक १६ जानेवारी, २०१६ रोजी वा ्यासुमारास 
ए.नस.नप.एन/७५७/ए.ई.एम (१६ जानेवारी, २०१६) महानगरपानलका पी-नॉथच 
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मार्च त नोनटसा देण्यात आलेल्या असणे, या संदभात सवच आजी माजी 
स्तथाननक लोकप्रनतननधी, प्रभाग सनमती अध्यि याचं्यासमवेत तेथील 
रनहवाश्याचं्या िैठका होऊनही कोणतार् मागच ननघत नसणे, पावसाळा जवळ 
येत असल्याने पाण्याच्या नभतीने लोक त्रस्तत होणे, या गंभीर नवषयावर तेथील 
स्तथाननक लोकप्रनतननधींनी उडवाउडवीर्ी उतरे देणे, आनंदनगर, पोपट 
कंपाउंड, मालाड (पूवच) येथे एम.एम.आरडी.ए. र्ी २४ मजल्यार्ी मोठी 
इमारत िाधूंन पूणच झालेली असणे, ्यामध्ये मेरो प्रकल्पिानधत व िाहेरील 
लोकांना शासनाद्वारे घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणे, परंतु, पोयसर नदी 
रंुदीकरणात िानधत होणाऱया ५४२ झोपड्यांरे् पुनवचसन करण्यास 
शासनाकडून कोणतेर् पाऊल न उर्लल्यामुळे पनरसरातील लोकांमध्ये 
पसरलेले असंतोषारे् वातावरण, मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन 
करण्यार्ा तेथील रनहवाश्यांनी नदलेला इशारा लिात घेता याप्रकरणी 
शासनाने तातडीने र्ौकशी करुन याप्रकरणी करावयार्ी कारवाई, 
उपाययोजना व शासनार्ी प्रनतनिया." 

  (१०) सिचश्री. धनंजय मुंडे, जयवंतराव जाधव, सुननल तटकरे, हेमंत टकले, 
अमरपसह पंनडत, सनतश र्व्हाण, अॅड. ननरंजन डावखरे, सवचश्री शरद 
रणनपसे, संजय दत, अशोक ऊर्च  भाई जगताप, रामहरी रुपनवर, आनंदराव 
पाटील, श्रीमती हुस्तनिानू खनलरे्, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक 
मह्वाच्या िािीकडे गहृवनमाण मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "समतानगर, कांनदवली (पस्श्र्म) येथील म्हाडा वसाहती मधील ६३ 
सोसायट्ांर्ा पुनर्कवकास करण्यास मंजूरी घेतलेली असतांना गृहननमाण 
नवभागाच्या नदनांक ६ नोव्हेंिर, २००७ च्या पत्रार्ा र्ुकीर्ा अथच काढून दहा 
वषानंतर सदर पत्रार्ा आधार घेऊन सदर म्हाडा वसाहतीमधील संपूणच ८० 
सोसायट्ाचं्या पुनर्कवकासाठी मे. एस.डी. कापोरेशन या नवकासकास 
ननयमिाह्य परवानगी देण्यात येणे, नंतर समानवष्ट करण्यात आलेल्या १७ 
सोसायट्ा ह्या कें द्र शासनाच्या सेंरल िँक तसेर् ्यांच्या कमचर्ाऱयाचं्या 
वसाहती असणे,  या नवकासकासोित पुनर्कवकास करण्यास या संस्तथांर्ा नतव्र 
नवरोध असणे, मा. उच्र् न्यायालयाने सदर सोसायट्ांना ्यांर्ा स्तवत:र्ा 
पुनर्कवकास स्तवत: करण्यार्ा संपूणच अनधकार असल्यारे् व एका ठरानवक 
नवकासकासोित पुनर्कवकास करण्यास सोसायट्ांना सक्ती करता येणार 
नाही असे ननदेश नदलेले असणे,  उवचनरत संस्तथांच्या इच्छेनवरुध्द तसेर् मा. 
उच्र् न्यायालयारे् ननदेश डावलून उपाध्यि म्हाडा या पदावर कायचरत 
असलेल्या अनधकाऱयाने यािाितर्ा प्रस्तताव स्तवत:र् शासनास सादर करुन 
गृहननमाण नवभागाच्या अप्पर मुख्य सनर्वार्ा स्तवत:कडे कायचभार असताना 
अवघ्या तीन नदवसात प्रस्तताव मंजूर करुन घेणे,  याप्रकरणी कोट्वधी 
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रुपयांर्ा गैरव्यवहार झाल्यार्ी शक्यता,  यानवषयी सन २०१७ रे् नहवाळी 
अनधवेशनात लिवेधीस उतर देतांना या प्रकरणार्ी ॲपेक्स कनमटी मार्च त 
र्ौकशी करुन प्रकरणास स्तथनगती देण्यारे् आश्वासन देण्यात येणे,  परंतु 
्याप्रमाणे कोणतीही कायचवाही करण्यात आलेली नसणे,  या नठकाणी 
संिमण नशिीर हे डी.पी. वर िांधलेले असणे, म्हाडा, सहकार तसेर् 
शासनाच्या अन्य नवभागांर्ा या गैरव्यवहारामध्ये समावेश असणे,  शासनारे् 
नदनांक १० रे्बु्रवारी, २०१७ रे् आदेशान्वये देण्यात आलेली मंजूरी ता्काळ 
रद्द करण्यार्ी आवश्यकता, आर्कथक गुन्हे शाखा तसेर् लार् लुर्पत 
प्रनतिंधक नवभागाकडून र्ौकशी करण्यार्ी व तोपयंत प्रकल्पास स्तथनगती 
देण्यार्ी गरज,  याकडे शासनारे् झालेले अिम्य दलुचि,  यािाित शासनाने 
करावयार्ी कायचवाही व शासनार्ी प्रनतनिया." 

  (११) सिचश्री. सवुनल तटकरे, धनंजय मंुडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
सावचजननक मह्वाच्या िािीकडे ग्रामविकास मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "ग्रुप ग्रामपंर्ायत कोळे (ता. म्हसळा, नज. रायगड) येथे माहे नडसेंिर, 
२०१४ मध्ये ननवडून आलेले ग्रामपंर्ायतीरे् सरपंर् यांरे्मार्च त मोठ्या 
प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला असणे, सरपंर्पदार्ा गैरवापर व मनमानी 
कारभार असल्यािाित महाराष्र ग्रामपंर्ायत अनधननयम, १९५८ रे् कलम 
३९ (१) नुसार नवभागीय आयुक्त, कोकण भवन, नवी मंुिई यांरे्कडे तिार 
दाखल झालेली असणे,  मुख्य कायचकारी अनधकारी, नजल् हा पनरषद रायगड 
यांनीही ्यांर्ा र्ौकशी अहवाल नवभागीय आयुक्तांकडे सादर केलेला 
असणे,  ्यानुसार नवभागीय आयुक्त, कोकण भवन यांनी ्यांरे् नदनाकं १४ 
रे्बु्रवारी, २०१७ रोजीरे् पत्र जा.ि. नवशा/ग्राप/काया३-१/कानव 
७९५/७३४/२०१७ अन्वये सरपंर् यानंा सदस्तय व सरपंर् पदावर राहण्यास 
अनहच ठरनवलेले असणे, महाराष्र ग्रामपंर्ायत अनधननयम कलम १४ (ग) रे् 
प्रकरणातील ननणचय घेण्यारे् अनधकार नजल्हानधकारी यानंा असल्याने सदर 
प्रकरण नजल्हानधकारी रायगड यांरे्कडे दाखल करावे असे आदेनशत करणे,  
्यानुसार नजल्हानधकारी रायगड यांरे्कडे सदर प्रकरण सादर करुन ्यावर 
सुनावणी होणे अपेनित असणे, परंतु नवभागीय आयुक्त स्ततरावर ननणचय 
होऊनही नजल्हानधकारी स्ततरावर मात्र या नवषयी कोण्याही प्रकारर्ी सुनावणी 
होत नसणे, नजल्हा प्रशासनामार्च त वेळोवेळी पुढील सुनावणीच्या तारखा 
देण्यात येणे,  यामध्ये दोषी सरपंर् व ग्रामपंर्ायत यांना पाठीशी घालण्यार्ा 
शासनार्ा प्रय्न असणे, सरपंर् हे पाणलोट सनमतीरे् अध्यिही असणे,  
पाणलोट सनमती अध्यि असतांनाही पाणलोट कामारे् ठेके स्तवत:रे् प्नीरे् 
नावे घेणे,  लग्नापुवीरे् आनण लग्नानंतरर्ी दोन्ही नावे वापरुन प्नीच्या नावे 
ठेके घेतलेले असणे,  सदर कामाच्या जमाखर्ाच्या कोण्याही प्रकारच्या 
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नोंदी ग्रामपंर्ायत स्ततरावर नसणे,  पाणीपुरवठा दरुुस्ततीर्ी कामे १३ व्या नवत 
आयोगांतगचत घेऊन काम न करता निले उर्लणे, ्यासाठी कोण्याही 
प्रकारर्ी नननवदा प्रनिया रािनवण्यात आलेली नसणे, एस.टी. िस थांिा 
िांधण्यार्ा ठेका कोणार्ीही परवानगी न घेता मंजूर करणे, एकूणर् 
ग्रामपंर्ायत स्ततरावर सवच िाितीत गैरव्यवहार झाल्याने सरपंर् यानंा महाराष्र 
ग्रामपंर्ायत अनधननयम कलम १४ (२) नुसार सरपंर् पदावर राहण्यार्ा 
कोणताही अनधकार नसणे, नजल्हा प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे मात्र 
अद्यापही ्याचं्यावर कोणतीही कायचवाही होत नसणे,  शासन ्यांना पाठीशी 
घालत असल्याने ग्रामपंर्ायती मधील ग्रामस्तथांमध्ये पसरलेले नाराजीरे् 
वातावरण,  गैरव्यवहार करणाऱया सरपंर्ानंवरुध्द कोणतीर् कारवाई होत 
नसल्याने ननमाण झालेला तीव्र असंतोष, याकडे शासनारे् झालेले अिम्य 
दलुचि,  यािाित शासनाने करावयार्ी कायचवाही व उपाययोजना." 

  (१२) श्री. रामहरी रुपनिर, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, सवचश्री. संजय दत, अशोक ऊर्च  
भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक मह्वाच्या िािीकडे 
जलसंपदा मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "नवदभातील िेंिळा प्रकल्प हा महाराष्रातील मह्वपूणच प्रकल्पापैकी 
एक असून ्यावर डेहणी उपसा पसर्न प्रकल्प नठिक पसर्नच्या 
आधारावरील राज्यातील एकमेव मह्वाकांिी व आगामी काळात राज्याच्या 
नठिक पसर्नासाठी नदशादशचक प्रकल्प असणे, या प्रकल्पार्ी यशस्तवी  
अमंलिजावणी केल्यास नवदभातील हजारो हेक्टर जनमन पसर्नाखाली येणार 
असणे, सदरर्ा डेहणी उपसा पसर्न प्रकल्प हा पूणच्वाच्या अंनतम टप्यात 
असणे, प्रकल्पार्ी यशस्तवी अमंलिजावणी, ननयमीत कायान्वयन व 
देखरेखसाठी कोण्याही एका नवभागाकडे आवश्यक तांनत्रक कमचर्ारी 
नसल्याने शासनाने काही नवभागातील तांनत्रक अनधकारी/कमचर्ारी यांरे् एक 
स्तवतंत्र  कि (युननट) तयार करुन ्या किाद्वारे या प्रकल्पारे् ननयमीत 
कायान्वयन करणे गरजेर् असणे, यासाठी पसर्न, कृषी, नवदु्यत नवतरण, 
र्लो्पादन, संगणक नवभाग (IT), पणन नवभाग इ्यादी नवभागारे् 
अनधकारी/कमचर्ारी यारें् नमळून एक स्तवतंत्र कि ननमाण करण्यार्ी गरज 
असणे, हा प्रकल्प यशस्तवीपणे रािनवल्यास राज्यातील इतर प्रकल्पांच्या 
माध्यमातून होणाऱया पसर्न िमतेत अनधक वाढ होऊन ७५% पेिा अनधक 
पसर्न िमता शक्य असणे,  ्यामुळे इस्रायली तंत्रज्ञानाच्या धर्कतवर हा प्रकल्प 
यशस्तवी करण्यासाठी व संिंनधत तांनत्रक अनधकारी/कमचर्ाऱयांर्ी  
आवश्यकता तसेर् शेतकऱयांरे् व्यापक नहत लिात घेता एक वेगळा 
‘उपनवभाग’ शासनाने ननमाण करण्यार्ी असलेली गरज यावर शासनार्ी 
प्रनतनिया व उपाययोजना." 
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  (१३) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक मह्वाच्या 
िािीकडे ऊजा मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "राधानगरी तालुक्यातील (नज.कोल्हापूर) येथील पनोरी, डवरवाडी, 
नलगार्ीवाडी, र्राळे आदी गावांमध्ये कमी दािाने वीज पुरवठा होत 
असल्यामुळे ्या पनरसरातील छोटे उद्योग, शेती तसेर् घरगुती वापरासाठी 
नवदु्यत पुरवठा हा कमी दािाने होत असणे, ्यामुळे  छोटे उद्योग, शेतकरी 
यांना कमी दािाने होत असलेल्या नवदु्यत पुरवठयामुळे ्यांरे् नुकसान होत 
असणे, परंतु या गावांसाठी योग्य ्या नवदु्यत दािाने नवदु्यत पुरवठा होण्यासाठी 
तेथे स्स्तवर् स्तटेशन व रान्सर्ॉमचर िसनवल्यास तेथील छोटया उद्योगानंा, 
शेतकऱयांना तसेर् नागरीकांनाही यार्ा र्ायदा होणार असणे,  सदर स्स्तवर् 
स्तटेशन व रान्सर्ॉमचर िसनवण्यासाठी लागणारी जमीन तेथील गावकरी मोर्त 
देण्यास तयार असणे, सिि राधानगरी तालुक्यातील (नज.कोल्हापूर) येथील 
पनोरी,  डवरवाडी, नलगार्ीवाडी, र्राळे आदी गावांमध्ये नवीन स्स्तवर् स्तटेशन 
व रान्सर्ॉमचर िसनवण्यार्ी ननमाण झालेली आवश्यकता, यािाित शासनाने 
करावयार्ी कायचवाही व केलेली उपाययोजना." 

  (१४) श्री. सतेज ऊफच  बंटी पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक 
मह्वाच्या िािीकडे दगु् धविकास मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "कोल्हापूर नजल्हा सहकारी दधू उ्पादक संघ मया. (गोकुळ) 
कोल्हापूर संघाने सन २०१५-१६ मध्ये कायचिेत्रािाहेरील गाय व म्हैस दधू 
संकलन करणे व ्यारे् रुपांतर पावडर व लोणी अशा दगु्धजन्य पदाथामध्ये 
केल्यामुळे संघाला मोठया प्रमाणात तोटा असल्यार्ा गंभीर आिेप 
लेखापनरिकांनी अहवालात नोंदनवणे, असे असतानाही संघाने 
कायचिेत्रािाहेरील दधू संकलन करुन व ्यारे् दगु्धजन्य पदाथांत रुपांतर 
केल्यामुळे संघारे् व दधु उ्पादकांरे् कोटयवधी रुपयांरे् नुकसान करणे, 
यानशवाय संघाने नजल्हा व राज्यािाहेर िसवलेल्या िल्ककुलरवर 
अनावश्यक खर्च करणे, कायचित्रािाहेर मनशनरी िसनवण्याकरीता शासनार्ी 
मंजूरी न घेणे, तसेर् िसनवलेली नजल्हयािाहेरील मनशनरीरे् नुकसान 
झाल्यास ्यािाितच्या तरतुदी िरोिरर् गंुतवणूक व कजचरे्डीसाठी 
कायदेशीर करारािाितर्ा प्रश्न लेखा पनरिकांनी सन २०१५-१६ च्या 
अहवालात उपस्स्तथत करणे, संघाला एन.डी.डी.िी.ने नदलेल्या अनुदानारे् ४५ 
िल्क कुलरसाठी सन २०१५-१६ च्या अखेरीस नशल्लक मोठया प्रमाणात 
असताना सन २०१७ मध्ये रुपये २ कोटी ७२ लाख ३ हजार ४४६ गंुतवणूक 
करणे, ्यामुळे दधु उ्पादक संघारे् गंुतवणूक व ्यावरील व्याजारे् नुकसान 
होणे, तसेर् दधु उ्पादक संघाने शासनारे् आदेश व महाराष्र सहकारी संस्तथा 
कायदा १९६० रे् उल्लंघन करुन जानहरातीवर सन २०१४-१५ मध्ये १ कोटी ६ 
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लाख ४१ हजार ८२१ रुपये खर्च करणे, सन २०१५-१६ मध्ये १ कोटी ७० 
लाख ५४ हजार ४८५ तर सन २०१६-१७ मध्ये २ कोटी खर्ाला मान्यता 
असतानाही ७ कोटी २ लाख ६५ हजार ७९६ इतका जादा खर्च करणे तसेर् 
दधु उ्पादक संघ संर्ालक व अनधकाऱ याचं्या ३१ वाहनांवर दरवषी २ कोटी 
३१ लाख ८६ हजार ४२४ इतका खर्च करणे, मात्र संर्ालक मंडळाकडील 
वाहनाचं्या कायचिेत्रािाहेरील प्रवासार्ी लॉगिुकमध्ये नोंद नसणे, कोल्हापूर ते 
मंुिई दधू वाहतूक (टँकर) खर्च हा इतर संघाच्या तुलनेने प्रनत नलटर ५५ ते ६० 
पैशाने जादा असणे, यामुळे दधु उ्पादक संघारे् होत असलेले कोटयवधीरे् 
नुकसान, याकडे शासन करीत असलेले अिम्य दलुचि, पनरणामी येथील 
सभासदांत पसरलेले तीव्र असंतोषारे् वातावरण व संतापार्ी भावना, यामुळे 
वाहतूक खर्च कमी करणे, अद्ययावत तंत्रज्ञानार्ा वापर करुन उ्पादन खर्च 
कमी करणे, मंुिई-पुणे येथे नविी व नवतरकांर्ी संख्या वाढनवणे, अनावश्यक 
जानहरातीवरील खर्च मयादीत करणे, अंतगचत लेखापनरिक व शासकीय 
लेखापनरिक वेगवेगळा असावा, यािाित कोल्हापूर नजल्हा सहकारी दधू 
उ्पादक संघा मया.(गोकुळ) कोल्हापूर संघाला ननदेश देण्यािाित करावयार्ी 
तातडीर्ी कायचवाही व शासनार्ी प्रनतनिया." 

  (१५) अॅड. राहुल नािेकर, सवचश्री. हेमंत टकले, आनंद ठाकूर, ख्वाजा िेग, नरेंद्र 
पाटील, नकरण पावसकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावचजननक 
मह्वाच्या िािीकडे मत्स्यविकास मंत्रयांचे लि वेधतील :- 

   "मासेमारी व्यवसाय यांनत्रक िोटीने करण्यासाठी सरकारच्या राष्रीय 
नवकास सहकार ननगम आनण इतर योजनांतगचत मस्च्छमारांना कजच आनण 
अनुदान नदले जाणे, ्यावर १० ते १५ टक्के व्याज आकारण्यात येणे, मात्र 
मासेमारीतून नमळणारे उ्पन्न हे तंुटपंुजे असल्याने ्यांना कजारे् हप्ते रे्डता न 
आल्याने मस्च्छमारांवरील कजार्ा िोजा वाढला असून दसुरीकडे सरकारच्या 
यांनत्रक नौका नादरुुस्तत असूनही सक्तीने होत असलेली कजच वसूली, पनरणामी 
५० मस्च्छमार नौकारं्ी झालेली गैरसोय, मस्च्छमारांवर ओढवलेली 
आ्मह्येर्ी वेळ, ्यांच्या कुटंुनियामध्ये शासनािद्दल ननमाण झालेली तीव्र 
र्ीड व संतापार्ी भावना, मासेमारी व्यवसाय यांनत्रक िोटीने करण्यासाठी 
सरकारच्या राष्रीय नवकास सहकार ननगम आनण इतर योजनेंतगचत 
मस्च्छमारांना नदलेले कजच आनण अनुदान ता्काळ मार् करण्यार्ी 
आवश्यकता, मस्च्छमार व्यवसायांवर झालेला नवपनरत पनरणाम, यार्िरोिर 
मंुिईतील कुलािा येथील मस्च्छमारासंाठी असलेले लोअर कुलािा 
(जमशेटजी िंदर) महाराष्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग र्ार, नदनाकं ६ 
ऑगस्तट, २०१५ अन्वये वगळण्यात येणे, सदर िंदर शासनाने नदनांक ४ 
ऑगस्तट १९८१ रोजी ननगचनमत केलेल्या अनधसूर्नेपूवीपासून आजनमतीस 
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अस्स्तत्वात असणे, िंदर वगळण्यात आल्याने लोअर कुलािा येथील 
मस्च्छमार नौकांर्ी झालेली गैरसोय, मस्च्छमार व्यवसायावर झालेला नवपनरत 
पनरणाम, सदर िंदर पूवचवत मासेमारीसाठी र्ालू ठेवण्यार्ी सवच 
मस्च्छमारांकडून सात्याने होत असलेली मागणी, याकडे शासनाने केलेले 
अिम्य दलुचि, मस्च्छमार कुटंुनियांमध्ये शासनािद्दल ननमाण झालेली तीव्र 
असंतोषार्ी व संतापार्ी भावना, लोअर कुलािा िंदर पूवचवत सुरु करण्यार्ी 
गरज, यावर शासनाने केलेली व करावयार्ी कायचवाही व शासनार्ी 
प्रनतनिया." 

  
  

((दपुारीदपुारी  ११२२..००००  िाजिाजताता))  
  
  

  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
  (क) तारांवकत प्रश्न. 
  (ख) तारांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सिागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
   पयचटन मंत्री : "रायगड वजल्याच्या पयचटन विकासाला 

चालना वमळण्याबाबत" या नवषयावरील श्री. 
जयंत पाटील व इतर नव.प.स. याचं्या तारांनकत 
प्रश्न िमांक ३५५८७ ला नदनांक १८ नडसेंिर, 
२०१७ रोजी अनुपूरक प्रश्नोतराच्या वेळी 
नदलेल्या आश्वासनानुसार अनधक मानहती 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे - 
  (क) मखु्यमंत्री : (१) "महाराष्र राज्य मानहती आयोगार्ा नदनाकं 

१ जानेवारी ते ३१ नडसेंिर, २०१६ या 
कालावधीतील अकरावा वार्कषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील.  

     (२) "महाराष्र मेरो रेल्वे महामंडळ मयानदत, 
नागपूर यांर्ा सन २०१६-२०१७ या वषार्ा 
वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (३) "मंुिई मेरो रेल्वे महामंडळ मयानदत यांर्ा 
सन २०१६-२०१७ या वषार्ा वार्कषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ख) ग्रामविकास, मवहला 
ि बाल विकास मंत्री  

: (१) "सन २०१५-१६ र्ा महाराष्रातील 
पंर्ायती राज संस्तथांच्या लेख्यांवरील 
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पंरे्र्ाळीसावा लेखापरीिा पुनर्कवलोकन 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "मनहला आर्कथक नवकास महामंडळ यांर्ा 
सन २०१४-२०१५ या वषार्ा र्ाळीसावा 
वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ग) जलसंपदा मंत्री : "महाराष्र जलसंपती ननयमन प्रानधकरण, मंुिई 
यांर्ा सन २०१६-२०१७ या वषार्ा वार्कषक लेखा 
अहवाल आनण ्यावरील भारतारे् ननयंत्रक व 
महालेखापरीिक यांर्ा अलग लेखापरीिा 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (घ) ऊजा मंत्री : "महाराष्र राज्य नवदु्यत नवतरण  कंपनी मयानदत 
यांर्ा सन २०१६-२०१७ या वषार्ा िारावा 
वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ङ) सामावजक न्याय 
मंत्री 

: "महा्मा रु्ले मागासवगच नवकास महामंडळ 
मयानदत, मंुिई यांर्ा सन २०१४-२०१५ व सन 
२०१५-२०१६ या वषांर्ा वार्कषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा सदतीसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : सािचजवनक उपक्रम सवमतीचा सोळािा अहिाल ि सतरािा अनपुालन अहिाल 

सादर करणे 
पाच : "अनसुवूचत जमाती कल्याण सवमतीचा सहािा अहिाल सादर करणे." 
सहा : "मवहला ि बालकांचे हक्क आवण कल्याण सवमतीचा सातिा अहिाल सादर 

करणे." 
सात : विधानपवरषद विनंती अजच सवमतीचे अहिाल सादर करणे – 

  (१) "मौजे अवकिाट (ता विंरोळ, वज.कोल्हापरू) येथील िेंतकऱयांना 
गायरान िेंतजमीन कायम वनयमानकूुल करुन देणेबाबत" या 
नवषयावरील श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांर्ा नवनंती-अजच.  

  (२) "मौजा कंुिारवकन्ही / मांगवकन्ही ता.दारव्हा, वज.यितमाळ येथील 
िेंतकऱयांना कंुिारवकन्ही प्रकल्प (१९९५) अंतगचत संपावदत 
िेंतजवमनीचा िाढीि मोबदला वमळणेबाबत" या नवषयावरील 
श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांर्ा नवनंती-अजच. 

  (३) "परजना, ता.नेर, वज.यितमाळ येथे पाझर तलाि होणेबाबत" या 
नवषयावरील श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांर्ा नवनंती-अजच. 

  (४) "िैद्यनगर शसधी कॉलनी, आर्णण रोड, यितमाळ येथील वि्थावपत 
लोकांचे पनुिचसन करताना वदलेल्या िखंूडातील सत्ता प्रकार ब-२ चे 
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िगच अ-१ मध्ये िोगिटादार म्हणनू नोंद घेण्याबाबत" "या नवषयावरील 
श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांर्ा नवनंती-अजच. 

  (५) "मुंबईमध्ये देिंिरातनू उपचारासाठी आलेल्या कॅन्सर रुग्णांच्या 
नातेिाईकांची राहण्याची सोय होण्याबाबत" या नवषयावरील श्रीमती 
हु्नबान ूखवलफे, वि.प.स. यांर्ा नवनंती-अजच. 

आठ : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने – 
  (१) (सोमिार, वदनांक १९ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दिंचविण्यात आलेली म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूना) - 
   सिचश्री जयंत पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. यांच्या पुढील 

ननकडीच्या सावचजननक मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ४९ वर 
खवनकमच मंत्री ननवेदन करतील :- 

   "वणी (नज.यवतमाळ) येथील वेकोनलच्या वणी नॉथच िेत्रातून सुरू 
असलेल्या कोळसा वाहतुकीदरम्यान लाखो टन कोळशार्ी र्ोरी होत 
असणे." 

   (मंगळिार, वदनांक २० माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दिंचविण्यात आलेली म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये 
सचूना) – (अनकु्रमांक (२) ते (४)) - 

  (२) श्री.अमरशसह पंवडत, वि.प.स. यांच्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक 
मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ४० वर सािचजवनक बांधकाम 
(सािचजवनक उपक्रम िगळून) मंत्री ननवेदन करतील :- 

   "िीड नजल्ह्यातील कळंि-केज-धारूर-तेलगांव-माजलगाव या राष्रीय 
महामागासाठी कें द्र शासनार्ा ननधी प्रस्ततानवत असतांना अनधकारी व 
कंत्राटदार यांनी संगनमत करून प्र्यिात कामे न करता ते केल्यारे् भासवून, 
खोटे व िनावट दस्ततऐवज तयार करून करोडो रूपयांर्ी िोगस निले तयार 
केलेली असणे." 

  (३) सिचश्री धनंजय मुंडे, विक्रम काळे, अमरशसह पंवडत, वि.प.स. याचं्या 
पुढील ननकडीच्या सावचजननक मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ५२ 
वर ग्रामविकास मंत्री ननवेदन करतील :- 

   "मौजे आनंदगांव (ता.नशरूर, नज.िीड) येथील ग्रामपंर्ायतीरे् सरपंर् 
व ग्रामसेवक यांनी पंतप्रधान आवास योजनेत केलेला गैरव्यवहार." 

  (४) श्री.ख्िाजा बेग, वि.प.स. याचं्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक मह्वाच्या 
नवषयावरील सचूना क्रमांक ५६ वर ऊजा मंत्री ननवेदन करतील :- 

   "कोपरा (ता.आणी, नज.यवतमाळ) येथील शेतकऱयाला नवज नवतरण 
कंपनीने वीज जोडणी न देता सदर शेतकऱयाच्या नावे २६ हजार ४० रुपयारे् 
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निल पाठवून शेतकऱयार्ी केलेली थट्टा." 
   (गरुूिार, वदनांक २२ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दिंचविण्यात आलेली म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूना – 
(अनकु्रमांक (५) ि (६)) - 

  (५) प्रा.जोगेंद्र किाडे, वि.प.स. याचं्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक 

मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ६० वर महसलू मंत्री  ननवेदन 

करतील :- 
   "कल्याण (नज.ठाणे) तालुक्यातील मुरिाड रोडवर म्हारळ गावच्या 

उतरेकडील भूभाग हा उल्हास नदीपयंत जे.सी.आर.झेड. िेत्रात येत असून 
या नठकाणी नजन्सी इन्फ्रास्तरक्र्र या कंपनीने ८४ एकर शेतजनमनीमध्ये 
अननधकृतपणे २० ते २२ रू्ट भराव टाकलेला असणे." 

  (६) श्री.जगन्नाथ शिंदे, वि.प.स. याचं्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक 

मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ५८ वर पयािरण मंत्री  ननवेदन 

करतील :- 
   "मंुिईच्या नमठी व अिंरनाथच्या वालधुनी नद्यांरे् प्रदषूण झाले असून 

सदर नद्यांरे् नाल्यात रूपांतर होण्यापूवीर् नद्यांच्या संवधचनार्ा नवषय मागी 
लावण्यार्ी गरज." 

   (सोमिार, वदनांक २६ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दिंचविण्यात आलेली म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये 
सचूना) –  (अनकु्रमांक (७) ि (८)) – 

  (७) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. यांच्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक 
मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ७६ वर िंालेय विंक्षण मंत्री  
ननवेदन करतील :- 

   "राज्यातील नवनाअनुदाननत शाळांना टप्पा अनुदानाप्रमाणे १०० टक्के 
अनुदान नमळण्यार्ी आवश्यकता असतांना केवळ २० टक्के अनुदान जानहर 
केलेले असणे." 

  (८) श्री.हवरशसग राठोड, वि.प.स. यांच्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक 
मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ७५ वर सहकार मंत्री  ननवेदन 
करतील :- 

   "शासनाच्या ऑनलाईन कजचमार्ी यादीत नाव नसल्याने दारव्हा 
(नज.यवतमाळ) तालुक्यातील हातगाव येथील शेतकरी श्री.लंकेश्वर 
भास्तकरराव राऊत यांनी नवष प्राशन करून केलेली आ्मह्या." 

  (९) श्री.अिंोक ऊफच  िाई जगताप, वि.प.स. यांच्या पुढील ननकडीच्या 
सावचजननक मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ८९ वर मखु्यमंत्री  
ननवेदन करतील :- 
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   "नदनांक ७ जुलै, २०१७ रोजी मंुिई पोलीस आयुक्त, िॉर्डच माकेट 
र्ौक, मंुिई यांरे्कडे श्रीमती शोभना नकर या मनहलेला म्हाडार्ी सदननका 
देतो असे सांगून र्सनवणाऱया व्यक्तींच्या नावासह ४० ते ५० पानी 
पुराव्यासंह लेखी तिार देऊनही संिंनधत तिारीर्ी दखल घेतली नसल्यार्ी 
िाि उघडकीस येणे." 

  (१०) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. यांच्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक मह्वाच्या 
नवषयावरील सचूना क्रमांक १२६ वर मखु्यमंत्री  ननवेदन करतील :- 

   "मंगळवार, नदनांक २० मार्च, २०१८ रोजी सकाळी ७ वाजण्याच्या 
सुमारास रेल्वे भरतीतील गोंधळा नवरोधात अप्रेंनटस नवद्यार्थ्यांनी मध्य रेल्वेर्ी 
वाहतूक ठप्प केलेली असणे, रेल्वे GM. कोट्ातून असलेली भरती सुरू 
करावी अशी सदर नवद्यार्थ्यांर्ी होत असलेली मागणी." 

  (११) श्री.अमरशसह पंवडत, वि.प.स. यांच्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक 
मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ११३ वर वनयोजन मंत्री  ननवेदन 
करतील :- 

   "मराठवाडा नवकास मंडळाच्या अध्यिासंह इतर आवश्यक ननयुक््या 
करून मंडळाला मागणी केल्याप्रमाणे ननधीर्ी तरतूद करून मराठवाड्यातील 
नवकासार्ा अनुशेष दरू करण्यासाठी ठोस कायचिम आखण्यार्ी 
आवश्यकता." 

  (१२) श्री.धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांच्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक मह्वाच्या 
नवषयावरील सचूना क्रमांक १३१ वर गहृवनमाण मंत्री  ननवेदन करतील :- 

   "कन्नमवार नगर २ (नविोळी, मंुिई) येथील रायगड 
को.ऑ.हौ.सो.नल. या इमारतीरे् िाधंकाम ८६ टक्के पूणच केले असतांना श्री. 
सनर्न काळे यानंा या कामाच्या मोिदल्यार्ी सुमारे साडे सहा कोटी रुपयारं्ी 
रक्कम मे. धनलक्ष्मी इंटरप्राईजेस यांनी नदलेली नसणे." 

  (१३) श्री.जयिंतराि जाधि, वि.प.स. यांच्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक 
मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक १०५ वर सहकार मंत्री  ननवेदन 
करतील :- 

   "पर्र्नवनहर (ता.नादंगांव, नज.नानशक) येथील सोसायटीच्या सनर्वाने 
शेतकऱयांर्ी केलेली र्सवणूक." 

  (१४) श्री.जयंत पाटील, वि.प.स. यांच्या पुढील ननकडीच्या सावचजननक 
मह्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमांक ९२ वर मत्स्यविकास मंत्री  
ननवेदन करतील :- 

   "कोकण नकनारपट्टीवर ९३ अनतसंवेदनशील मासळी उतरनवण्याच्या 
कें द्रावर सुरिेसाठी असलेल्या सुरिा रिकानंा गेल्या ६ मनहन्यांपासून 
मानधन न नमळाल्यामुळे ्यांच्यावर आलेली उपासमारीर्ी वेळ." 
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नऊ : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये वििेंष उल्लेख - (असल्यास). 
 

दहा : मा.सवमती प्रमखु, विधानपवरषद वििेंषावधकार सवमती यांचा प्र्ताि - 
  विधानपवरषद वििेंषावधकार सवमतीकडे विचाराथच प्रलंवबत असलेल्या, 
  (१) सन्माननीय नवधानपनरषद सदस्तय श्री.जयवंतराव जाधव यांनी श्री.र्नाकर गुटे्ट, 

संर्ालक, गंगाखेड शुगर अँड एनजी प्रा.नल. यांच्यानवरुध्द उपस्स्तथत केलेले 
नवशेषानधकार भंग व अवमानारे् प्रकरण. 

  (२) सन्माननीय नवधानपनरषद सदस्तय श्री.िाळाराम पाटील यानंी श्री.एस. एस. 
पाटील, अनतनरक्त मुख्य कायचकारी अनभयंता (अनतिमण नवभाग), नसडको व 
श्री.संतोष नारायण पपपळे, पोनलस उपनननरिक, कंळिोली पोलीस स्तटेशन 
यांच्यानवरुध्द उपस्स्तथत केलेले नवशेषानधकार भंग व अवमानारे् प्रकरण. 

  (३) सन्माननीय नवधानपनरषद सदस्तय श्री.हेमंत टकले यांनी "न्यूज १८-लोकमत" 
या मराठी वृतवानहनीरे् मालक, संपादक, वृतसंपादक, संिंनधत वाताहर व 
श्री.प्रमोद पुरंदरे, व्यवस्तथापकीय संर्ालक, एर्डीआयएल कंपनी याचं्यानवरुध्द 
उपस्स्तथत केलेले नवशेषानधकार भंग व अवमानारे् प्रकरण. 

   उपरोक्त नतन्ही प्रकरणावंरील नवशेषानधकार सनमतीरे् अहवाल सादर 
करण्याकनरता म.नव.प. ननयम १७८ (१) च्या परंतुकान्वये पुढील 
अनधवेशनाच्या शेवटच्या नदवसापयंत मुदत वाढवून देण्यात यावी. 

अकरा : (गरुुिार, वदनांक १५ माचच, सोमिार, वदनांक १९ माचच, मंगळिार, वदनांक २० 
माचच, बधुिार, वदनांक २१ माचच, गरुुिार, वदनांक २२ माचच ि सोमिार, 
वदनांक २६ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दिंचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) – 

  सिचश्री धनंजय मुंडे, शरद रणनपसे, सुननल तटकरे, संजय दत, हेमंत टकले, जयंत 
पाटील, अशोक ऊर्च  भाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, सवचश्री. सनतश 
र्व्हाण, नविम काळे, रामहरी रुपनवर, जयवंतराव जाधव, रं्द्रकांत रघुवंशी, दतात्रय 
सावंत, अमरपसह पंनडत, नकरण पावसकर, ॲड.जनादचन र्ांदरूकर, डॉ.सुधीर तांिे, 
श्रीमती नवद्या र्व्हाण, श्रीमती हुस्तनिानू खनलरे्, सवचश्री.ख्वाजा िेग, आर्कक. अनंत 
गाडगीळ, सवचश्री िाळाराम पाटील, अमरनाथ राजूरकर, सुभाष झािंड, अब्दलु्लाखान 
दरुाणी, नरेंद्र पाटील, प्रकाश गजनभये, ॲड. राहुल नावेकर, सवचश्री सतेज ऊर्च  िंटी 
पाटील, हनरपसग राठोड, आनंदराव पाटील, जयदेव गायकवाड, रामराव वडकुते, 
जगन्नाथ पशदे, अमनरशभाई पटेल, अननल तटकरे, मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर 
वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि – (चचा पढेु सरुू ि 
मंत्रयांचे 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 
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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 स ुअ असलेयाया सीबीईसई/सयसीईसई शाळांवर राज्य शासनाची 
कोितेही णनयंत्रि नसिे,  सदर शाळा णवद्यार्थ्यांकडून वारेमान फी सकारिी करिे,  
णवद्याथी पालक त्याचबरोबर शासकीय अणधकाऱयांशी अरेरावी तथा उमणटपिाची 
केली जात असलेली वागिकू,  इयत्ता बालवाडी ते 12 वी पयंतच्या सवण माध्यमांची 
तसेच सीबीईसई/सयसीईसई णशक्षि शालेय णशक्षि णवभागाच्या णनयंत्रिाखाली 
सििे,  णजयाहा पणरषदेमध्ये  णशक्षि णवभागात अणधकारी / कमणचारी यांची हजारो पदे 
णरक्त असिे, त्याचा पणरिाम शैक्षणिक गिुवते्तवर होिे, 20 टक्के अनदुान स ुअ 
झालेयाया शाळांना पढुील टप्पा प्रचणलत दराने देण्याबाबत णनिणय घेण्यास णवलंब होिे, 
णदनांक 1 व 2 जलैु, 2016 रोजी अनदुानास पात्र म्हिनू शासन सदेश णनगणणमत 
केलेयाया शाळांना वेतन अनदुान तरतदू उपलब्ध न करिे, मयुायांकनास पात्र ठरवनू 
त्याची अनेकवेळा फेरपडताळिी क अन पात्र ठरलेयाया प्राथणमक, माध्यणमक व 
कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयाच्या, शाळा तसेच वगणतकुड्ांच्या अनदुानास पात्र याद्या घोणषत 
न करिे,  सन 2012-13 मध्ये शाळांना णदलेयाया वगणतकुड्ांना अनदुानास पात्र 
ठरणविे, सन 2005 पवूी सेवेत सलेयाया परंत ू टप्पा अनदुान व णवनाअनदुान 
शाळांमध्ये काम करिाऱया णशक्षकांना जनुी पेन्शन योजना  लाग ू  करण्याची  सतत  
मागिी  होिे, णदनांक 1 नोव्हेंबर, 2005 नंतर सेवेत सलेयाया 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 सयसीटी लबॅ उपलब्ध 
क अन देण्याची सवश्यकता असिे, णवद्यार्थ्याच्या सवांणगि णवकासासाठी णचत्रकला 
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व क्रीडा णवषयासाठी स्वतंत्र णशक्षकाची गरज असिे,  सैणनकी शाळा, के.जी.बी.व्ही. 
(कस्तरुबा गांधी बाणलका णवद्यालय) सदशण शाळा योजना यांसारख्या पवुी स ुअ 
असलेयाया उपक्रमांत असलेयाया 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, व्यवस्थापन, 
अणभयांणत्रकी महाणवद्यालये सर्मथक अडचिीत सापडलेली असिे,  शालेय, 
माध्यणमक व णवद्यापीठीय णशक्षिाचा घसरत चाललेला दजा, राज्यात सणुशणक्षत 
बेरोजगार त अिांची वाढत चाललेली संख्या, सणुशणक्षत बेरोजगार त अिांना नोकऱयांचे 
सणमष दाखवनू मगॅ्नेटीक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्र, स्टाटण अप महाराष्ट्र सदी 
फसव्या घोषिा क अन सणुशणक्षत बेरोजगार त अिांच्या समोर नोकऱयांचे मगृजळ 
दाखणवण्याचा केलेला प्रयत्न,  राज्य शासनाच्या अनेक कायालयांमध्ये अ ते ड 
श्रेिीतील पदे णरक्त असनूही त्यावर नवीन उमदेवारांच्या णनयकु्त्या न करिे, पोलीस 
णशपाई भरतीत देखील मोठ्या प्रमािावर पदांची संख्या गेयाया दोन वषात कमी केलेली 
असिे, खाजगी व असंघणटत के्षत्रात, अत्ययाप वेतन, नोकरीतील अस्थैयण, कामांचे 
तास, मणहलांची सरुणक्षतता यामध्ये त अि/त अिींचे होिारे शोषि, यामळेु बेरोजगार 
तरूिांमध्ये नैराश्याचे वातावरि णनमाि होिे, शासनाने जाहीर केलेयाया ईकूि 
प्रकयापांपैकी केवळ 40 ते 45 प्रकयापच कायणरत होऊन अपेके्षईवढा रोजगार णनमाि 
झालेला नसिे, यामळेु बेरोजगार त अिांमध्ये शासनाप्रती णनमाि झालेले 
अणवश्वासपिूण वातावरि, नैराश्यग्रस्त बेरोजगार यवुकांनी सत्महत्येचा प्रयत्न केला 
असिे, महाराष्ट्र लोकसेवा सयोगाच्या पणरक्षा उत्तीिण झालेयाया उमेदवारांना 
णनयकु्तीपत्र न देिे, महाराष्ट्र लोकसेवा सयोगाने णरक्त पदांची जाणहरात तात्काळ 
काढण्याची मागिी होत असिे, वेगवेगळ्या पदासाठी ईकाच वेळी जाणहरात 
काढयायामळेु स्पधा परीके्षची तयारी करिाऱया णवद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होिे, यासाठी 
पद भरती जाणहरातीचे योग्य णनयोजन करण्याची मागिी होत असिे, तसेच नोकर 
भरतीवर घातलेयाया बंदीमळेु महाराष्ट्र लोकसेवा सयोगाच्या स्पधा पणरके्षची तयारी 
करिाऱया पणरक्षाथींमध्ये पसरलेला असंतोष व त्यांनी काढलेले मोचे,  णवदभण व 
मराठवाड्ात छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय स ुअ क अन बेरोजगार त अिांना रोजीरोटी 
उपलब्ध क अन देण्याची संधी असतानाही शासन त्या दषृ्ट्टीने णनयोजन नसिे, देश 
पातळीवरील कें द्रीय लोकसेवा सयोगाच्या पणरक्षांमध्ये मराठी टक्का वाढणवण्यासाठी 
पणरक्षाथींना सवश्यक त्या मलुभतू सणुवधा उपलब्ध क अन देण्यात शासनाकडून होत 
असलेली चालढकल, डॉ.बाबासाहेब संबेडकर णवद्यापीठात होत असलेला 
भ्रष्ट्टाचार, कुलग ंुअचा मनमानी कारभार, कायद्याला बगल देऊन णवद्यापीठाच्या 
णनवडिकुात केलेला गैरवाजवी हस्तके्षप, प्राध्यापक णनयकु्तीत होिारी अणनयणमतता, 
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यामळेु णवद्याथी, प्राध्यापकांमध्ये णनमाि झालेला असंतोष, मुंबई णवद्यापीठांच्या णवणवध 
पणरक्षांचे णनकालाचे पनुणमयुायांकनाचे रेंगाळलेले काम, कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयीन 
णशक्षकांच्या णदघणकालीन प्रलंणबत असलेयाया मागण्या, इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या 
पणरक्षांचे प्रश्नपणत्रका फुटण्याचे घडत असलेले प्रकार, मराठी भाषेला अणभजात 
भाषेचा दजा प्राप्त क अन 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 नवर्ारात घेण्यात यावी." 

बारा : िंासकीय विधेयके :- 
  (क) विधानसिेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडिं: विचार ि संमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ८ – महाराष्ट्र िवूमगत नळमागच 

ि िवूमगत िावहन्या (जवमनीमधील िापर हक्काचे संपादन) 
विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.िंरद 
रणवपसे, धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१८ रे् नव.स.नव. िमांक ८ – महाराष्र भूनमगत नळमागच व 
भूनमगत वानहन्या (जनमनीमधील वापर हक्कारे् संपादन) नवधेयक, 
२०१८ खालील सदस्तयाचं्या प्रवर सनमतीकडे ्यावरील प्रनतवृत दोन 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश देऊन नवर्ाराथच 
पाठनवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री (२) श्री. धनंजय मंुडे, नवरोधी पि 
नेता तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत, नव.प.स. 
    (५) ॲड.ननरंजन डावखरे, 

नव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्च  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश र्व्हाण, 

नव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, नव.प.स. (१०) श्री.नवजय ऊर्च  भाई नगरकर, 
नव.प.स. 

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

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. िंरद 
रणवपसे, धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांचा प्र्ताि :- 
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    "सन २०१८ रे् नव.स.नव. िमांक ९ – महाराष्र पनरर्ानरका 
(सुधारणा) नवधेयक, २०१८ खालील सदस्तयांच्या प्रवर सनमतीकडे 
्यावरील प्रनतवृत दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्ा अनुदेश 
देऊन नवर्ाराथच पाठनवण्यात यावे." 

    (१) वैद्यकीय नशिण मंत्री (२) श्री. धनंजय मंुडे, नवरोधी पि 
नेता तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत, नव.प.स. 
    (५) ॲड.ननरंजन डावखरे, 

नव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्च  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश र्व्हाण, 

नव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, नव.प.स. (१०) श्री.नवजय ऊर्च  भाई नगरकर, 
नव.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक १० – महाराष्ट्र पायाितू 

सवुिधा विकास सक्षम प्रावधकरण विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनंजय मुंडे, 
िंरद रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१८ रे् नव.स.नव. िमांक १० – महाराष्र पायाभूत सुनवधा 
नवकास सिम प्रानधकरण नवधेयक, २०१८ खालील सदस्तयांच्या प्रवर 
सनमतीकडे ्यावरील प्रनतवृत दोन मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्यार्ा अनुदेश देऊन नवर्ाराथच पाठनवण्यात यावे." 

    (१) सावचजननक िाधंकाम मंत्री (२) श्री. धनंजय मंुडे, नवरोधी पि 
नेता तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत, नव.प.स. 
    (५) ॲड.ननरंजन डावखरे, 

नव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्च  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश र्व्हाण, 

नव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, नव.प.स. (१०) श्री.नवजय ऊर्च  भाई नगरकर, 
नव.प.स. 

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

आणखी सधुारणांसह संमत केल्याप्रमाण े– विचार ि संमत करणे. 
   "सन २०१७ रे् नव.स.नव. िमांक ५६ – महाराष्र ग्रामपंर्ायत (सुधारणा) 
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नवधेयक, २०१७" 
   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसिेने दसुऱयांदा संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडिं: विचार ि 

संमत करणे. 
    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ७१ - महाराष्ट्र 

्ियंअथचसहाय्ययत िंाळा (्थापना ि विवनयमन) (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (घ) विधानसिेने संमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे. 

    "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक २८ – महाराष्ट्र मोटार िाहन 
कर (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ङ) विधानसिेने संमत केल्यास - विचार, खंडिं: विचार ि संमत करणे. 

   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक १८ – मुंबई महानगरपावलका 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक २६ – महाराष्ट्र सहकारी सं्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक २७ – छत्रपती विंिाजी 
महाराज विद्यापीठ, पनिेल विधेयक, २०१८" 

   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकसेिकांची) विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा 
करण्याबाबत विधेयक, २०१८" 

   (५) "सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमांक ३० – वसगारेट आवण इतर 
तंबाख ूउत्सपादने (जावहरातीस प्रवतबंध आवण व्यापार ि िावणज्य 
व्यिहार आवण उत्सपादन, परुिठा ि वितरण यांचे विवनयमन) 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

   (६) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीदारांच्या 
(वित्तीय सं्थांमधील) वहतसंबंधाचे संरक्षण (सधुारणा) विधेयक, 
२०१८" 

   (७) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ३२ – महाराष्ट्र 
झोपडपट्टीगुंड, हातिट्टीिाले, औषवधद्रव्यविषयक गनु्हेगार, 
धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरिाना प्रदिंचन 
करणाऱया व्यक्ती (य्व्हडीओ पायरेट्स), िाळू त्कर आवण 
अत्सयािश्यक ि्तूंचा काळा बाजार करणाऱया व्यक्ती, यांच्या 
विघातक कृत्सयांना आळा घालण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, 
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२०१८" 
   --------------------------------------------------------------------------- 

तेरा : सिचश्री.धनंजय मुंडे, शरद रणनपसे, सुननल तटकरे, संजय दत, हेमंत टकले, जयंत 
पाटील, अशोक ऊर्च  भाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सवचश्री.सनतश 
र्व्हाण, नविम काळे, रामहरी रुपनवर, जयवंतराव जाधव, रं्द्रकांत रघुवंशी, दतात्रय 
सावंत, अमरपसह पंनडत, नकरण पावसकर, ॲड. जनादचन र्ांदरुकर, डॉ. सुधीर तांिे, 
श्रीमती. नवद्या र्व्हाण, श्रीमती. हुस्तनिानू खनलरे्, श्री.ख्वाजा िेग, आर्कक.अनंत 
गाडगीळ, सवचश्री.िाळाराम पाटील, अमरनाथ राजुरकर, सुभाष झांिड, अब्दलु्लाखान 
दरुाणी, नरेंद्र पाटील, प्रकाश गजनभये, ॲड.राहुल नावेकर, सवचश्री.सतेज ऊर्च  िंटी 
पाटील, हनरपसग राठोड, आनंदराव पाटील, जयदेव गायकवाड, रामराव वडकुते, 
जगन्नाथ पशदे, अमरीशभाई पटेल, अननल तटकरे, मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, 
ॲड. ननरंजन डावखरे, वि.प.स. यांर्ा म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अंवतम 
आठिडा प्र्ताि – 

   "पारदशचक कारभारार्ी जानहरात करणाऱया राज्य सरकारमधील 
नवनवध  नवभागांमधील घोटाळे उघडकीस आल्यानंतरही सरकारकडून या 
घोटाळ्यार्ी गांभीयाने दखल घेतली न जाणे, र्ौकशी न करता ददैुवाने 
घोटाळे पाठीशी घालण्यात येत असणे, ्यामुळे घोटाळे करणाऱयांना प्रो्साहन 
नमळून ्यात सात्याने वाढ होत असणे, सन २०१६-२०१७ च्या खरीप 
हंगामात १४०० कोटी रुपयांरे् कजच घेऊन माकेपटग रे्डरेशनमार्च त केलेली 
तूर खरेदी, माकेपटग रे्डरेशनने तूर भरडाईसाठी रािनवलेल्या नननवदा प्रनियेत 
काही ठरानवक िोलीदारांना र्ायदा देण्यासाठी केलेली अननयनमतता व 
भ्रष्टार्ार, या संपूणच प्रनियेत सुमारे २००० कोटी रुपयांर्ा झालेला घोटाळा, 
राज्यातील शेतकरी कजचिाजारीपणासह नवनवध नैसर्कगक आपतीमुळे संकटात 
असताना सन २०१७-२०१८ च्या हंगामात सवचर्, नवशेषत: तूर, हरभरा, 
सोयािीन, कापूस, धान आनण कादंा व टोमॅटो या शेतमालांरे् गडगडलेले 
भाव, यामुळे शेतकऱयावंर पूणचपणे उद्ध्वस्तत होण्यार्ी आलेली वेळ, संपूणच 
राज्यात तुरीच्या प्रश्नाने गंभीर स्तवरुप धारण केलेले असणे, खरेदी कें द्रावर 
एक-एक मनहना शेतकऱयांर्ा नंिर न लागणे, शेतकऱयांऐवजी व्यापाऱयारं्ीर् 
कें द्रावर गदी असणे, ऑनलाईनच्या जार्क अटी, पैसे नमळनवण्यासाठी 
करावी लागणारी प्रनतिा, अनेक नठकाणर्ी तूर खरेदी कें दे्र िंद असणे, धान्य 
साठवण िमता नसल्यामुळे तूर खरेदीस होत असलेला नवलंि, यामुळे सन 
२०१७-२०१८ च्या हंगामात सोयािीन व उडीद नपकाच्या पाठोपाठ तूर आनण 
हरभऱयाच्या सरकारी खरेदीर्ा पुरता िोजवारा उडालेला असणे, दधु 
उ्पादकांरे् प्रश्न, राज्यात सुरु असलेल्या कोरडवाहू शेती अनभयानातील 
वैयस्क्तक लाभाच्या योजनेत मोठ्याप्रमाणावर झालेला भ्रष्टार्ार, शासनाच्या 
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कृनष नवभागामार्च त नजल्हा कृनष महो्सवारे् आयोजन केले जात असणे, 
परंतु, महो्सवाच्या आयोजनात मंडपव्यवस्तथा, आवश्यक सेवा-सुनवधा, 
प्रर्ार, प्रनसध्दी व संपूणच महो्सवारे् व्यवस्तथापन यासाठी रािनवण्यात 
आलेल्या काही नजल्ह्यातील नननवदा प्रनियेत झालेला भ्रष्टार्ार, यामुळे 
शेतकऱयांच्या प्रिोधनार्ा उदे्दश मागे पडून शासकीय अनधकारी व 
कंत्राटदाराचं्या र्ायद्यासाठी या योजनेर्ा वापर सुरु असणे, राज्य शासनाच्या 
नवनवध नवभागाचं्या प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेले भूसंपादन, नवशेषत: मौजे 
नवखरण (देवार्ी), ता.पसदखेडा, नजल्हा धुळे येथील महाजनकोर्ा औस्ष्णक 
नवदु्यत प्रकल्प, शेवाडे मध्यम पाटिंधारे प्रकल्प, नंदरुिार नजल्ह्यातील िह्याणे 
लघुपाटिंधारे प्रकल्प यामध्ये खोटे रेकॉडच तयार करुन शासनार्ी केलेली 
र्सवणूक, िोगस मूल्यांकनाच्या आधारे कोट्वधींर्ा मोिदला लाटून 
झालेला भ्रष्टार्ार, भूसंपादन मोिदला प्रनियेत िेकायदेशीर रॅकेट कायचरत 
असल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटना, दसुरीकडे कै.धमा पाटील 
यांच्यासारख्या गरीि शेतकऱयांना अनतशय तुटपंुजा मोिदला नमळाल्याने 
्यांच्या आ्मह्या करण्यार्ी पाळी येणे, अशाप्रकारे अनेक शेतकऱयामंध्ये 
ननमाण झालेला असंतोष व ननराशेर्ी भावना, उद्योग नवभागाच्या 
भूसंपादनातील अनागोंदी समोर येऊनही काहीही कारवाई न होणे,  नवनशष्ट 
नवकासकाला र्ायदा नमळवून देण्यासाठी म्हाडाने शासनारे् आदेश डावलून 
केलेली कृती, राज्य रस्तते नवकास महामंडळाच्या मंुिई-पुणे द्रतुगती 
महामागावरील रक टर्कमनलच्या नननवदा प्रनियेत झालेली अननयनमतता,  
राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्तथा, पोनलसांरे् नवनवध प्रश्न व अपुरे 
मनुष्यिळ, या सवच प्रश्नांकडे शासनारे् झालेले अिम्य दलुचि, यािाित 
शासनाने करावयार्ी उपाययोजना नवर्ारात घेण्यात यावी." 

 

- मध्यंतर - 
 

चौदा : "वनितृ्त होणाऱया सद्यांना वनरोप." 
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