
  

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२८८  फेब्रिुारी, फेब्रिुारी, २०१८२०१८  

((सकाळीसकाळी  १०.००१०.००  ते ते ११.४५ ११.४५ वाजेपरं्यतवाजेपरं्यत)) 

  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (मांगळिार, वदनाांक २७ फेब्रिुारी, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ि (२) – 
  (१) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 

महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
   "महाराष्ट्र सामानजक बनहष्ट्कारापासूि व्यक्तींचे संरक्षण (प्रनतबंध, 

बंदी व निवारण) अनधनियम, २०१६ अस्ततत्वात असतािा नतरुपती मंगल 
कायालय, टिंगरेिगर नवश्ांतवाडी, पुणे येथे नदिांक २४ नडसेंबर, २०१७ 
रोजी झालेल्या लग्िामध्ये कंजारभािं जातपंचायतीिे कंजारभािं समाजाच्या 
अनिल भारतीय संहसमल कंजारभािं समाज संघ संहसमल जात पंचायत 
कायदा कािूि घिंिा सनमती तथळ- श्ी निडी संतथाि, नदिांक १९ सप्िंेंबर ते 
२३ सप्िंेंबर, २००० च्या प्रनतसंनवधािातील कलम ३८(१,२,३,४) चा आधार 
घेऊि कौमायव तपासणीची प्रथा अिुसरतािा या कंजारभािं समाजाच्या 
प्रथांनवषयी प्रबोधि, समुपदेिि करणाऱ् या त्याच समाजातील सुनिनक्षत 
तरुणांिा जातपंचायतीच्या सदतयािंी मारहाण करणे, सदर प्रकरणी नदिांक 
१ जािेवारी, २०१७ रोजी नवश्ांतवाडी पोनलस तिेंिि, नवश्ांतवाडी, पुणे, 
सहा.पोनलस आयुक्त, िडकी नवभाग कायालय, पुणे, पोनलस उपायुक्त, 
पनरमंडळ-४ कायालय, पुणे येथे तक्रार दािल करण्यात येणे, तसेच नदिांक 
६ जािेवारी, २०१८ रोजी पोनलस आयुक्त कायालय पुणे िहर व नदिांक २५ 
जािेवारी, २०१८ रोजी नजल्हानधकारी तथा नजल्हादंडानधकारी कायालय, पुणे 
नजल्हा येथेही तक्रार करण्यात येणे, परंतु यावर अद्यापपयंत कोणतीच 
कारवाई वा चौकिी करण्यात ि येणे, उलिं त्यांिा धमक्या देण्यात येत 
असल्यामुळे समाजाच्या या अनिष्ट्िं प्रथेनवरोधात काम करणाऱ् या या 
सुनिनक्षत तरुणामंध्ये निमाण झालेले असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण, 
तसेच कंजारभािं समाजाच मूळ राजतथािमध्ये असूि राज्यात या समाजाची 
लोकसंख्या साधारणतः १८ हजारांच्या घरात असणे, या समाजातील काही 
जण सुनिनक्षत असूि कंजारभािं समाजाच्या या व अिा हणहणजेच 
सािरपुडा होतेवेळी प्रत्येकी ४००० रुपये रक्कम निवाय लग्िाची तारीि 
काढण्यासाठी प्रत्येकी ३५०० रुपये घेण्यात येऊि आर्थथक िोषणही 



 

 

करण्यात येणे, त्याचबरोबर नदिाकं ५ फेबु्रवारी, २०१८ रोजी गडनचरोली 
नजल्यातील मोहली येथील जातपंचायतीिे पाचवीत निकणाऱ् या 
नवद्याथीिीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपीला १२ हजार रुपये दंड व 
बकऱ् यांचे गावजेवण देण्याची निक्षा देण्यात येणे, अिा प्रकारच्या अिेक 
अनिष्ट्िं प्रथा आजच्या पुरोगामी हणहणवणाऱ् या महाराष्ट्र राज्यात सुरु 
असल्यािे सववसामान्य िागनरकामंध्ये निमाण होत असलेला संताप, संपूणव 
देिात एकाच संनवधािाचा आदर केला जात असतािा कंजारभािं समाजािे 
आपले वेगळे संनवधाि करणे हणहणजे देिाच्या संनवधािाचा अिादर व 
अवमाि करण्यासारिे असल्यािे या कंजारभािं समाजाच्या 
जातपंचायतीवर कठोर कारवाई करुि मुलींवर होणाऱ् या अन्यायापासूि 
त्यांिा न्याय व सुरनक्षतता देण्याची नितांत गरज, याबाबत िासिािे केलेली 
व करावयाची कारवाई व िासिाची भूनमका." 

  (२) श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मंुबई उपिगरातील गोरेगांव येथील नसध्दाथव िगरमधील पत्रा 
चाळीचा पुिर्थवकास प्रकल्प २००६ मध्ये एका नवकासकािे हाती घेणे, परंतु 
नदलेल्या मुदतीत सदर प्रकल्प पूणव ि होणे, ६६८ रनहवािांिा वाऱ् यावर 
सोडत हणहाडासाठीचे अनतनरक्त गाळेही ि देणे, सि २०११ मध्ये या प्रकल्पात 
मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाल्याचे हणहाडाच्या मंुबई मंडळािे 
कोिंयवधीची फसवणूक करणाऱ् या नवकासकाला िोिंीस बजावण्यात 
आल्याचे माहे जािेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरहणयाि निदिविास येणे, सदर 
िोिंीसीला उत्तर ि नमळाल्यास प्रकल्पाची ४७ एकर जागा ताब्यात घेण्याचा 
घेतलेला निणवय, त्याचबरोबर या नवकासकांनवरोधात गुन्हा दािल करुि 
नवकासकाला काळया यादीत िंाकण्यात यावे, असे निदेि गृहनिमाण 
राज्यमंत्री यांिी हणहाडा अनधकाऱ् यांिा देणे, या निणवयािुसार हणहाडािे सदरच्या 
जनमिीचा ताबा घेऊि तातडीिे हा प्रकल्प पूणवत्वास िेण्याची आवश्यकता, 
तसेच संबनधत नवकासकावर गुन्हा दािल करुि काळ्या यादीत िंाकण्याची 
कारवाई करण्याची नितातं गरज, याबाबत िासिािे केलेली व करावयाची 
कायववाही व िासिाची प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री. सतेज ऊफश  बांटी पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मंुबईतील प्रभादेवी येथील पॅिकाडव क्लब नलनमिेंड या कंपिीत सि 
१९९७ ते २०१४ पयंत देिभरातूि ५१ लाि तर राज्यातूि सुमारे ३५ 
लािांहूि अनधक गंुतवणूकदारांचे सुमारे ८३४४ कोिंी रुपये इतकी रक्कम 
अडकूि पडलेली असणे, सदर कंपिी नदिांक ३१ जुलै, २०१४ रोजी सेबीिे 
सी.आय.एस. (किेक्िंी व इन्वेतिंमेंिं तकीम) अतंगवत येत असल्यामुळे बंद 



 

 

करण्यात येणे, त्याबाबत एस.ए.िंी.कोिंािेही नदिांक २९ फेबु्रवारी, २०१६ 
च्या आदेिान्वये सेबीचा निणवय कायम करत कपंिीची मालमत्ता नवकूि 
गंुतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याचे नदलेले आदेि, मात्र अद्यापही कंपिीच्या 
वेगवेगळया योजिा सुरु असूि िासिािे या कंपिीच्या संचालक मंडळावर 
कायववाही करण्याबाबत केलेले अक्षहणय दलुवक्ष, पनरणामी या कंपिीच्या 
गंुतवणूकदारांत पसरलेले तीव्र असंतोषाचे वातावरण व िाराजीची भाविा, 
त्यामुळे िासिािे कें द्र सरकारच्या समन्वयािे कंपिीची मालमत्ता जप्त 
करुि गंुतवणूकदारांिा परतावा देण्याबात करावयाची कायववाही व 
िासिाची प्रनतनक्रया." 

  (४) श्री. जयांत पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "उरण तालुक्यातील (नज.रायगड) जेएिपीिंी, टसगापूर पोिंव आनण 
येथे असलेल्या इतर बंदरांमध्ये िोकरी भरतीमध्ये प्रकल्पग्रतत आनण 
तथानिकांवर िेहमी होत असलेल्या अन्यायाच्या निषेधाथव िोकरी व व्यवसाय 
बचाव सनमती, उरण (नज.रायगड) यांिी नदिाकं २ फेबु्रवारी, २०१८ रोजी 
टसगापूर पोिंव वर महामोचा काढण्यात येणे, जेएिपीिंी बंदराच्या 
उभारणीसाठी उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रततांिी आपल्या जनमिी 
कवडीमोल टकमतीत नदलेल्या असूि आज त्याच प्रकल्पग्रततांिा 
िोकरीपासूि वंनचत ठेवण्यात येवूि भूनमपुत्रावर अन्याय करण्यात येणे,  
टसगापूर पोिंव मधील कॅप्िंि मृत्युजंय धवि सहीत ११३ परप्रांतीयांिा िोकरी 
वरूि त्वरीत काढणे, नसगांपूर पोिंव मध्ये १८ गाव प्रकल्पग्रतत व 
तालुक्यातील िोकर भरती करावी, मेनडकल झालेल्या ८० व ७०० 
प्रकल्पग्रततांिा त्वरीत िोकरी देणे, कतिंम िात्यांिी जारी केलेली 
डी.पी.डी.धोरणाची अनधसूचिा रद्द करावी, टसगापूर पोिंविे िनवि िेवा, 
हिुमाि कोळीवाडा, पाणजे, जसिार या गावांिा दत्तक घ्यावे, 
प्रकल्पग्रततांसाठी वयाची अिं ३४ वषव व निक्षणाची अिं दहावी करावी, 
जेएिपीिंी व टसगापूर पोिंव बानधत मच्छीमारािंा िुकसाि भरपाई देण्यात 
यावी, एि.एस.आय.जी.िंी (३३० नमिंर) बंदरात (नड.पी.वल्डव) भरती 
केलेल्या ४०० परप्रांनतय कामगारांिा त्वरीत काढूि िंाकणे व प्रकल्पग्रतत व 
तथानिकांची भरती करावी, जेएिपीिंी बंदराच्या अंतगवत येणाऱ्या  इतर 
बंदरािे सी.एस.आर. फंडाचा वापर प्रकल्पग्रतत गावांच्या नवकासासाठी 
करावा इत्यादी मागण्या करण्यात येणे, डी.पी.डी. धोरणामुळे हजारो 
तथानिक बेरोजगार होणार असल्यािे त्याचं्यावर उपासमारीची वेळ आली 
असणे, सबब सदर प्रकल्पग्रतत व तथानिकांिा न्याय देण्यासाठी िासिािे 
कायववाही करण्याची आवश्कता याबाबत िासिािे करावयाची कायववाही व 
िासिाची प्रनतनक्रया." 



 

 

  (५) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मंुबईतील मौजे वांदे्र (पूवव ) येथील सवे िं ६३३ गांधीिगर हा भूिंड 
तत्कानलि मुख्यमंत्री कै.िंकरराव चव्हाण यांिी ११,००० तवेअर नमिंरचे 
के्षत्रफळ  १ रुपये  प्रनत तवेअर नमिंर या दरािे पोनलस तिेंिि आनण तिंाफ 
क्वॉिंरकनरता तर काही भाग हॉतिेंल आनण कहणयुनििंी सेंिंर व िैक्षनणक 
कनरता मराठवाडा नमत्र मंडळास मंजूर करणे, सदर भूिंडास मंजूरी नमळूि 
आज ३० ते ४० वषाचा कालावधी लोिूंिही अदयाप सदर भूिंडावर 
कोणतेही बाधंकाम करण्यात आलेले िसल्याचे निदिविास येणे, सदर भूिंड 
सद्यस्तथतीत मोकळा असणे, सदर भूिंडावर सि २००९ मध्ये इंनजनिअटरग 
आनण मॅिेजमेंिं कॉलेज सुरु करण्यास देण्यात आलेली परवािगी, सदर 
परवािगी नमळूिही अदयाप इंनजनिअटरग आनण मॅिेजमेंिं कॉलेज बांधण्यात 
आलेले िसणे, उक्त मंडळाचे / रतिंचे नवश्वतत यांिी मंडळाच्या सदतयांिा 
अंधारात ठेवूि परतपर नदिांक २६ सप्िंेंबर, २००९ रोजी वा त्या दरहणयाि 
एका नवकासकाबरोबर केलेला करार, सदर कराराकनरता धमादाय 
आयुक्तांची पूववमंजूरी घेणे बंधिकारक असतांिाही त्यास बगल देऊि 
केलेला करार, यासदंभात मंडळाच्या सदतयांिी िेरवाडी (वांदे्र ) पोनलस 
तिेंििमध्ये िोंदनवलेला गुन्हा, रतिंच्या नवश्वततािंी भूिंड मंजूर करतेवेळी 
घालण्यात आलेल्या अिंी व ितीचे केलेले उल्लंघि, करारािुसार मुदतीत 
भूिंडावर बांधकाम करणे गरजेचे असतांिाही मुदत संपुष्ट्िंात येऊिही 
अदयाप भूिंडावर बांधकाम करण्यात आलेले िसल्यािे सदरहू भूिंड 
िासिािे ताब्यात घेण्याची नितांत आवश्यकता, याकडे िासिाचे होत 
असलेले अक्षहणय दलुवक्ष, सदर प्रकरणी िासिािे सिोल चौकिी करुि 
उपरोक्त भूिंड तात्काळ ताब्यात घेण्याबाबत िासि ततरावर करावयाची 
कायववाही व िासिाची प्रनतनक्रया व भूनमका.” 

  (६) सिशश्री. अमरससह पांवडत, धिंजय मंुडे, सनति चव्हाण, नवक्रम काळे, िरेंद्र 
पािंील, जयवंतराव जाधव, अब्दलु्लािाि दरुाणी, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे उच् च ि तांत्रवर्क्षण मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील आर्थथकदृष्ट्या दबुवल घिंकातील नवद्यार्थ्यांिा इतर 
मागास प्रवगातील नवद्यार्थ्याप्रमाणे सवव लाभ देण्याची घोषणा मा.मुख्यमंत्री 
यांिी नदिांक ९ ऑगतिं, २०१७ रोजी नवनधमंडळात करणे, यासाठी नदिाकं 
७ ऑक्िंोबर, २०१७ रोजी राजश्ी छत्रपती िाहू महाराज निक्षण िुल्क 
योजिेचा िासि निणवय निगवनमत करणे,  या िासि निणवयात एम.बी.बी.एस. 
व बी.डी.एस. सारख्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या नवद्यार्थ्यांिा पन्नास िंक्के 
निक्षण िुल्क प्रनतपूतीपासूि वंनचत ठेवण्यात येणे, व्यावसानयक 



 

 

अभ्यासक्रमासाठी प्रवेि घेणाऱ्या आर्थथक दबुवल घिंकातील नवद्यार्थ्यांिा 
निक्षण िुल्क निष्ट्यवृत्तीचा लाभ देतािा मोठ्या प्रमाणवर जाचक अिंी, 
निकष व ितीचे पालि करण्याची सक्ती केल्यािे लािो नवद्याथी योजिेच्या 
लाभापासूि वंनचत राहणे, िासि निणवयातील अिं क्र.१४ मध्ये िमूद कुिंुंब 
उत्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध करतािा ग्रामीण नवद्यार्थ्यांिा ज्यांच्या आईच्या िावे 
कोणतीही मालमत्ता अथवा उत्पन्नाचा स्त्रोत िाही अिांिा एकनत्रत उत्पन्न 
प्रमाणपत्र नमळण्यास अडचणी येत असणे, अिं क्र.१६ मध्ये दरूतथ पद्धतीिे 
निक्षण घेणाऱ्या नवद्यार्थ्यांिा योजिेच्या लाभापासूि वगळल्यामुळे 
पी.एच.डी. व तत्सम अभ्यासक्रमासाठी निक्षण घेणाऱ्या नवद्यार्थ्यामध्ये 
िैराश्याची भाविा निमाण होणे, अिं क्र.२२ मध्ये आधार संलस्ग्ित 
बायोमेनरक पद्धतीच्या उपस्तथतीची अिं सक्तीची केल्यािे ग्रामीण भागात 
ज्या नठकाणी वीज, इंिंरिेिंसह आदी सुनवधा उपलब्ध िाहीत अिा 
नवद्यार्थ्यािा ही अिं जाचक होत असणे, अिं क्र.३० मध्ये नवद्याथी निकत 
असलेल्या संतथेच्या मुल्यांकि आनण दजा मािाकंि सक्तीचे करण्यात येणे, 
वाततनवक व्यावसानयक अभ्यासक्रम निकनवणाऱ्या ९९ िंक्के संतथा 
नविाअिुदानित असल्यािे त्यांिी असे िामांकि नमळनवलेले िसल्यािे, 
त्यामुळे या संतथामध्ये निकणारे नवद्याथी योजिेच्या लाभापासूि वंनचत 
राहणे, अिं क्र.३१ मध्ये अभ्यासक्रमासाठी प्रवेनित लाभाथी नवद्यार्थ्यापैकी 
नकमाि पन्नास िंक्के नवद्यार्थ्यांिा िोकरीची संधी संबनधत महानवद्यालयािे 
देण्याची सक्ती करण्यात येणे, िासि बेरोजगारांिा िोकऱ्या देण्यास 
असमथव असतािा अिी अिं महानवद्यालयािंा िंाकणे हणहणजे केवळ 
नवद्यार्थ्यांिा योजिेच्या रातत लाभापासूि वंनचत ठेवण्याचा प्रकार असल्याची 
भाविा लाभाथी नवद्यार्थ्यामध्ये निमाण होणे, योजिेतील िुल्क परतावा अिं 
क्र.४१ िुसार दोि िंप्प्यात देण्याचे िमूद असणे, वाततनवक िैक्षनणक वषात 
योजिेचा लाभ नवद्यार्थ्यांिा सुनवधाजिक व्हावा यासाठी निष्ट्यवृतीची रक्कम 
एकाच िंप्प्यात िैक्षनणक वषाच्या सुरुवातीला करण्याची मागणी नवद्यार्थ्यांिी 
करणे, मराठा समाजाला िैक्षनणक आनण सामानजक आरक्षण नमळावे 
हणहणूि राज्यभर काढलेल्या मराठा क्रांती मूक मोचाच्या आयोजिािंतर 
िासिािे ही योजिा लागू करण्याचा निणवय घेणे, मात्र योजिेतील जाचक 
अिंीमुळे लािो नवद्याथी निष्ट्यवृत्तीपासूि वंनचत राहत असणे, याबाबत 
लोकप्रनतनिधी व इतरािंी वारंवार मागणी करुिही िासिािे या मागणीकडे 
अक्षहणय दलुवक्ष करणे, यामुळे मराठा समाजासह आर्थथकदृष्ट्या दबुवल 
घिंकातील नवद्यार्थ्यांमध्ये िासि नवरोधी प्रचंड संतापाची भाविा व असंतोष 
निमाण होणे, योजिेच्या जाचक अिंी निनथल करूि लाभाथी नवद्यार्थ्यांिा 
निष्ट्यवृतीचा लाभ देण्यासाठी िासिािे करावयाची तातडीची उपाययोजिा, 
कायववाही व िासि प्रनतनक्रया." 



 

 

  (७) सिशश्री. धनांजय मुांडे, जयवंतराव जाधव, सुनिल तिंकरे, हेमंत िंकले, 
अमरटसह पंनडत, सनति चव्हाण, अॅड. निरंजि डाविरे, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे अन्न ि औषध प्रर्ासन  
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्य िासिािे महसुली उत्पन्नाचा नवचार ि करता जि आरोग्याचे 
नहत लक्षात घेऊि गुिंिा व पािमसाला याबरोबरच सुगंनधत सुपारी, 
सुगंनधत तंबािू व िरा यावरही बंदी घातलेली असणे, एकीकडे तंबािूजन्य 
पदाथांच्या भयंकर दषु्ट्पनरणामांचा नवचार करुि राज्य िासिाकडूि नवनवध 
उपाययोजिा केल्या जात असतािा या बंदी आदेिाची प्रभावी 
अंमलबजावणी होत िसल्याचे टचताजिक निरीक्षण तज्ांकडूि िोंदनवले 
जाणे, बंदी असतािाही गुिंिा व तत्सम अन्नपदाथांच्या नवक्रीत नदवसेंनदवस 
वाढ होत असणे, अन्न व औषध प्रिासिािे सि २०१२-२०१३ व सि २०१६-
२०१७ मध्ये अिुक्रमे २०.७४ कोिंी व २२.९८ कोिंी रुपयांचा गुिंिा व 
तत्सम प्रनतबंनधत पदाथांचा साठा जप्त केल्याच्या कायववाहीवरुि तज्ज्ांिी 
िोंदनवलेल्या निरीक्षणाला पुराव्यासह दजुोरा नमळाला असणे, अन्न व औषध 
प्रिासिातील भ्रष्ट्िं अनधकाऱ्याचं्या आनिवादािे दररोज िेकडो रक गुिंिा 
राज्यात दािल होत असणे, गुिंिा ततकर आनण अन्न व औषध 
प्रिासिातील काही भ्रष्ट्िं अनधकाऱ्याचं्या संगिमतािे गुिंिा ततकरी व 
नवक्री राज्यात अवैधपणे सुरु असल्याचे लोकप्रनतनिधींिी उदाहरणासह 
त्यांच्या नदिांक २७ ऑक्िंोबर, २०१७ रोजी व नदिांक १० नडसेंबर, २०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये िासिाच्या निदिविास आणूि ततकर आनण यात सामील 
असलेल्या भ्रष्ट्िं अनधकाऱ्यांची गुन्हे अन्वेषण नवभाग व लाचलुचपत 
प्रनतबंधक नवभागामाफव त चौकिी करण्याची मागणी केलेली असणे, परंतु, 
भ्रष्ट्िं अनधकाऱ्यांिा पाठीिी घालण्यासाठी त्याच िात्यामाफव त हणहणजे अन्न 
व औषध प्रिासिामाफव त चौकिी सुरु करण्यात येणे, त्यामुळे 
लोकप्रनतनिधी यांिी नदिांक ७ फेबु्रवारी, २०१८ रोजी या निणवयाचा 
फेरनवचार करुि ही चौकिी गुन्हे अन्वेषण नवभाग व लाचलुचपत 
प्रनतबंधक नवभागामाफव त करण्याची मागणी केलेली असणे, िासि 
पातळीवरुि या सवांिा पाठीिी घालण्यात येत असल्याचा संिय व्यक्त 
केला जाणे, नविेषत: ठाणे नजल्यातील नभवंडी, नमरा-भाईंदर या भागात 
ततकर मोठ्या प्रमाणात सक्रीय असणे, एकूणच राजकीय इच्छािक्तीचा 
अभाव, पोलीस आनण अन्न व औषध प्रिासिातील भ्रष्ट्िं अनधकाऱ्यांवर 
कारवाई करण्यास िासि पातळीवरुि होणारी िंाळािंाळ, यामुळे गुिंिा व 
तंबािूजन्य पदाथव बंदी आदेिाची अमंलबजावणी प्रभावीपणे राज्यात होत 
िसल्यामुळे सवेक्षणातूि िोंदनवलेल्या आकडेवारीपेक्षा नकतीतरी प्रचंड 
प्रमाणात कॅन्सर रुग्णसंख्येत वाढ होण्याची व्यक्त केली जात असलेली 



 

 

भीती, यामुळे राज्यात निमाण झालेला असंतोष, याबाबत िासिािे तातडीिे 
करावयाची कारवाई व िासिाची प्रनतनक्रया." 

  (८) प्रा. अवनल सोले, सववश्ी. िागोराव गाणार, नगरीिचंद्र व्यास, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िागपूर िासकीय वैद्यनकय महानवद्यालय व रूग्णालयातील 
पनरसरात मोठया प्रमाणात जैव वैद्यकीय कचऱ् यांची नवल्हेवािं लावण्यास 
होत असलेली नदरंगाई, जैव वैद्यकीय कचऱ्यात काळ्या रंगाच्या 
नपिव्यांमध्ये िस्त्रनक्रयेिंतर मृत गभव, अपघात निकामी झालेली मािवी 
अवयव राहत असूि निळया कॅनरबॅगमध्ये नसटरज, ब्लेड, काचा, इंजेक्िि 
इत्यादी प्रकारचे िंाकावू कचरा इ. रूग्णालय पनरसराच्या मागच्या बाजूला 
सरास फेकले जात असूि त्याची वेळेत उचल होत िसल्यामुळे रात्रौ सदर 
नपिव्या कुत्रा व मांजर या प्राण्यांकडूि फोडूि त्यातील मािवी अवयवाची 
अतथाव्यतथा करूि ठेवणे, त्यामूळे संसवगजन्य रोगाचा प्रादभुाव निमाण 
होण्याची नभती, परंतु याबाबत कोणतीही नियम ि पाळता बेवारस स्तथतीत 
होत असेलेली नवल्हेवािं, त्यामूळे सदर पनरसरात पसरलेली दगंुधी, 
रूग्णालयाचे याकडे होत असलेले अक्षम दलुवक्ष, िासिािे याबाबत तातडीिे 
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

  

((दपुादपुारीरी  १२.०० १२.०० वाजतावाजता))  
  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 
  सहकार, पणन व 

वस्त्त्रोद्योग मंत्री 
: "नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 

नवकासमंडळे आदेि, २०११ मधील िंड ८ अन्वये 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभागाचा सि २०१६-
२०१७ या नवत्तीय वषातील योजिातंगवत आनण 
योजिेत्तर योजिांवरील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय 
(अनवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष िचाचा तपिील" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "ववधानपवरषद उच्चावधकार सवमतीचा अहवाल सादर करणे." 
चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
पाच : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विरे्ष उल्लेख - (असल्यास). 

 
 

- मध्यांतर - 
सहा : राज्यपालाांच्या अवििाषणािर चचा (पवहला वदिस). 
सात : (मांगळिार, वदनाांक २७ फेब्रिुारी, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 



 

 

क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 
  श्री.सवुजतससह ठाकूर, डॉ.(श्ीमती) िीलम गोऱ्हे, प्रा.अनिल सोले, ॲड. अनिल 

परब, सववश्ी.नगरीिचंद्र व्यास, गोपीनकसि बाजोनरया, डॉ.पनरणय फुके, सववश्ी.रटवद्र 
फािंक, नमतेि भांगनडया, प्रा.डॉ.तािाजी सावंत, श्ी.नविायक मेिें, श्ीमती स्तमता 
वाघ, सववश्ी.िागोराव गाणार, चंदभुाई पिेंल, डॉ. अपूवव नहरे, सववश्ी.प्रनवण दरेकर, 
प्रसाद लाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

  "राज्यात जालिा, परभणी, बुलढाणा, बीडसह मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व 
नवदभातील अिेक तालुक्यांमध्ये नदिाकं ११ फेबु्रवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
गारपीिंीचा प्रचंड तडािा बसणे, तसेच नवदभातील काही भागात वीज कोसळूि ७ 
जणांचा बळी गेल्याचे व १६ जण जिमी झाल्याचे निदिविास येणे, तूर, हरभरा, गहू, 
ज्वारी ही काढणीला आलेली नपके आकस्तमकनरत्या गाराचं् या तडाख्यात सापडल्यािे 
भूईसपािं होणे, संत्रा आनण द्राक्ष बागांचे प्रचंड िुकसाि झाल्याचे निदिविास येणे, या 
भागातील िेतकऱ्यािंी मेहित करुि उभी केलेली नपके मातीमोल होणे, नविेषत: 
नवदभातील बोंडअळीमुळे कापूस नपक गमावलेल्या िेतकऱ्यांचा गारपीिंीमुळे 
हातातोंडािी आलेला नपकांचा घास गेला असल्याचे व िेतकऱ्यांची लािो रुपयांची 
पीकहािी झाली असल्याचे आढळूि येणे, िुकसािग्रतत िेतकऱ्यांच्या हािी झालेल्या 
नपकांचे पंचिामे करण्याचे आनण नवमा कंपन्यांिा आकडेवारी सादर करण्याचे 
आदेि राज्यिासिािे नदले असणे, याबाबत िासिािे कायववाही करुि 
गारपीिंग्रततांिा तातडीिे िुकसाि भरपाई देण्याची आवश्यकता, याबाबत िासिािे 
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

आठ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (१) ॲड.वनरांजन डािखरे, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्ित करतील. 
   "मंुबई नवद्यापीठाच्या प्रिासिावर ८०० महानवद्यालयांचा ताण 

असणे, मंुबई नवद्यापीठाच्या अित्यानरतील महानवद्यालये आनण 
नवद्याथीसंख्या वषािुवषव वाढत असणे, प्रिासकीयदृष्ट्िंीिे मंुबई नवद्यापीठ हे 
कोकणातील नविेषत: रत्िानगरी व टसधुदगुव नजल्यातील महानवद्यालयासंाठी 
गैरसोयीचे असणे, त्यामुळे रत्िानगरीतील ४५ महानवद्यालय, टसधुदगुवमधील 
३८ आनण रायगडमधील २० अिा एकूण १०३ महानवद्यालयासंाठी तवतंत्र 
कोकण नवद्यापीठाची आवश्यकता असणे, कोकण नवभागातील 
महानवद्यालयातील प्राध्यापक तसेच नवद्यार्थ्यांच्या सोयीच्यादृष्ट्िंीिे तसेच 
तथानिक गरजेप्रमाणे सुसंगत रोजगारक्षम अभ्यासक्रम राबनवण्याच्यादृष्ट्िंीिे 
कोकणासाठी तवतंत्र नवद्यापीठ तथापि करावे अिी कोकण  नवभागातील 
रायगड, रत्िानगरी व टसधुदगुव नजल्यातील नवद्याथी व पालकांिी तसेच 
रत्िानगरी एज्युकेिि सोसायिंीचे प्रनतनिधी, कोकण नवद्यापीठ कृती सनमतीचे 
अध्यक्ष तसेच तथानिक लोकप्रनतनिधी यांिी मागील अिेक वषांपासूि ते 



 

 

आजतागायत (माहे जािेवारी, २०१८) करण्यात येत असलेली आग्राहाची 
मागणी, कोकण नवभागातील महानवद्यालयांच्या प्रिासकीयदृष्ट्या तसेच 
नवद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी सोलापूर नवद्यापीठाप्रमाणे कोकण नवभागासाठी 
तवतंत्र नवद्यापीठ तथापि करण्याबाबत िासिािे करावयाची कायववाही व 
उपाययोजिा." 

  (२) श्री.अर्ोक ऊफश  िाई जगताप, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या 
बाबींिर चचा उपस्स्ित करतील. 

   "ठाणे महािगरपानलकेत २ हजार पदे नरक्त असूि गेल्या ८ ते १० 
वषांपासूि महापानलका सेवेत अिेक कमवचारी अतथायी कमवचारी हणहणूि 
कायवरत असणे,  गत अिेक वषांपासूि मागणी करुिही त्यांिा सेवेत कायम  
ि करता मजीतल्या व कनिष्ट्ठ असणाऱ्यांिा सेवेत कायमतवरुपी सामावूि  
घेण्यात आलेले असणे, राज्य िासिािे महापानलकेस पद भरतीची मान्यता 
देऊिही जाणीवपूववक पदभरतीस िंाळािंाळ करुि ८ ते १० वषे सेवा 
झालेल्या अतथायी कमवचाऱ्यांवर अन्याय करण्यात येत असणे, याबाबत 
िासिािे चौकिी करुि अतथायी कमवचाऱ्यािंा सेवेत कायम करण्याबाबत 
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

 

 
 

 

विधान ििन, 
मंुबई, 
नदिांक : २७ फेबु्रवारी, २०१८. 

डॉ.अनांत कळसे, 
प्रधाि सनचव, 

महाराष्ट्र नवधािपनरषद. 
 


