
  

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ८८  माचचमाचच, २०१८, २०१८  
((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० ते ते ११११..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत)) 

  
(क) : सिचश्री. अमरससह पांवित, सतिश चव्हाण, सुतिल िटकरे, धिंजय मंुडे, वि.प.स. 

याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (सकाळी १०.०० ते 
१०.३० िाजेपयंत) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ३० वमवनटे) – 

  "शासकीय वैद्यकीय महातवद्यालय व ककक रोग रुग्णालय, औरंगाबाद हे 
मराठवाड्यािील एकमेव शासकीय ककक रोग रुग्णालय असणे, या रुग्णालयाि 
मराठवाड्यासह खान्देश, तवदर्क आतण उत्तर महाराष्ट्रािूि मोठ्या प्रमाणावर ककक रोग 
रुग्ण उपचार घेि असणे, या रुग्णालयािील अपुरा कमकचारी वगक, रोज तिदािासाठी 
आवश्यक असलेल्या यंत्रणेचा अर्ाव यामुळे रुग्णसेवेवर होणारा गंर्ीर पतरणाम, 
रुग्णालयाि वगक-१, २ व ३ संवगािील १२८ पदे तरक्ि असणे, कतिष्ट्ठ तिवासी 
डॉक्टरांची मंजुर ७२ पदे रुग्णालयाच्या स्थापिेपासूि तरक्ि असणे, तरसचक फेलोची 
२४ पदे तरक्ि असणे, मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठािे तरक्ि पदे 
िात्काळ र्रण्याचे आदेश देऊिही याबाबि अद्याप कायकवाही ि होणे, कतिष्ट्ठ 
तिवासीसह इिर तरक्ि पदांमुळे प्राध्यापक आतण सहयोगी प्राध्यापक यांच्यावर 
कामाचा अतितरक्ि िाण पडणे, रेतडएशि उपचारासाठी ककक रोग रुग्णािंा सुमारे िीि 
मतहिे प्रतिक्षा करावी लागि असणे, रोग तिदािासाठी आवश्यक असलेल्या 
महागड्या चाचण्या रुग्णालयाि उपलब्ध िसल्यािे गोर-गरीब रुग्णािंा हजारो रुपये 
खचक करुि अशा चाचण्या खाजगी रुग्णालयाि करण्याची वेळ येणे, रुग्णालयाि 
जुिाट, मुळगामी आतण कालबाह्य औषधींचा शासिाकडूि पुरवठा होि असल्यािे 
ककक रोग रुग्णाचं्या उपचारावर त्याचा गंर्ीर पतरणाम होि असणे, अद्यावि व प्रर्ावी 
औषधांची यादी िज्ांच्या तशफारसीसह शासिास सादर केलेली असिांिाही त्या 
औषधींचा पुरवठा शासिाकडूि होि िसणे, यामुळे गरजु रुग्णांिा महागडी औषधी 
खाजगी दकुािािूि खरेदी करण्याची वेळ येणे, रुग्णालय पतरसराि धमकशाळा ककवा 
रुग्णांच्या िािेवाईकांिा तिवासाची व्यवस्था िसल्यािे त्यांचे अिोिाि हाल होणे, 
रुग्णालयाला राज्य ककक रोग संस्थेचा दजा प्राप्ि असिांिाही त्यासाठी आवश्यक 
यंत्रसामुग्री, र्ार्ारॉि युतिटची अद्याप उर्ारणी झालेली िसणे, आवश्यक साधि 
तवतहि मुदिीि उपलब्ध करुि देण्यासाठी शासिाकडूि अक्षम्य तदरंगाई होि असणे, 
ककक रोग रुग्णालयाि संशोधि प्रकल्प व पदव्युत्तर तशक्षण प्रणाली सुरू करण्याची 
मागणी होि असिांिाही याबाबि अक्षम्य तदरंगाई होणे, शासकीय ककक रोग 
रुग्णालयािील िज् डॉक्टर यांची वैद्यकीय तशबीरे ग्रामीण र्ागाि घेण्याची मोठी 
आवश्यकिा असणे, रुग्णालयािील असुतवधांमुळे रुग्ण आतण िािेवाईकांिा मोठा 
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त्रास सहि करावा लागणे, मराठवाड्यािील सवाि मोठ्या रुग्णालयािील 
अडचणीबाबि िािडीिे कायकवाही करण्याची मागणी लोकप्रतितिधींिी करुिही 
शासिािे या मागणीकडे अक्षम्य दलुकक्ष करणे, यामुळे सवकसामान्य जििेसह रुग्ण व 
त्यांच्या िािेवाईकांमध्ये पसरलेला िीव्र असंिोष, याबाबि शासिािे करावयाची 
कायकवाही व उपाययोजिा तवचाराि घेण्याि यावी." 

(ख) : सिचश्री. शरद रणवपसे, धिंजय मंुडे, ॲड. जयदेव गायकवाड, प्रा. जिादकि 
चांदरूकर, श्री.संजय दत्त, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, श्री.प्रकाश गजतर्ये, श्रीमिी तवद्या 
चव्हाण, सवकश्री. हेमंि टकले, अशोक ऊफक  र्ाई जगिाप, रामहरी रुपिवर, सिेज 
ऊफक  बंटी पाटील, डॉ.सुधीर िाबें, सवकश्री अमरिाथ राजूरकर, सुर्ाष झाबंड, चंद्रकांि 
रघुवंशी, आिंदराव पाटील, आर्कक.अिंि गाडगीळ, श्रीमिी हुस्िबािू खतलफे, 
श्री.मोहिराव कदम, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन 
चचा – (सकाळी १०.३० ते ११.४५ िाजेपयंत) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह १ 
तास १५ वमवनटे) – 

  "पुणे तजल्ह्यािील पुणे, िगररोडवर असलेल्या तर्मा-कोरेगाव येथे सि 
१८१८ मध्ये तिटीशसैन्य व पेशवे यांच्याि झालेल्या लढाईि तिटीशांच्या बाजूिे र्ाग 
घेिलेल्या व धारािीथक पडलेल्या महार रेतजमेटंच्या सैतिकांच्या स्मरणाथक तिटीश 
सरकारिे तवजयस्िंर् बांधणे, सदर तवजयस्िंर्ाला यावषी २०० वषे पूणक होणे, १ 
जािेवारी, १९२७ रोजी र्ारिरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांिी स्वि: 
तवजयस्िंर्ाला रे्ट देऊि तदलेली मािवंदिा िेव्हापासूि प्रत्येकवषी मोठ्या संख्येिे 
शाहू, फुले, आंबेडकरी पे्रमी जििा त्यातठकाणी १ जािेवारी या तदवशी रे्ट देऊि 
तवजयस्िंर्ाला मािवंदिा देि असणे, त्यािुसार तदिाकं १ जािेवारी, २०१८ रोजी 
मािवंदिा करण्यास पुणे व राज्यर्रािूि मोठ्या संख्येिे अिुयायी उपस्स्थि असणे, 
या सवक गोष्ट्टींची पूवक कल्पिा असूिही पोतलसांिी वेळीच दखल ि घेणे, सदर 
कायकक्रमापूवी दोि तदवस अगोदर तर्मा-कोरेगाव पतरसरािील गावािील दकुािे बंद 
असणे, तर्मा-कोरेगाव जवळच असलेल्या छत्रपिी संर्ाजी महाराज यांच्या वळूज 
येथील छत्रपिी संर्ाजी महाराजांच्या समाधी स्थळाजवळ सवकश्री तमकलद एकबोटे व 
मिोहर ऊफक  संर्ाजी तर्डे यांिी केलेली पुजा, एकबोटे प्रतणि संघटिेच्या 
समाजकंटक व तवघ्िसंिोषी व्यक्िींिी तर्मा-कोरेगाव येथील पंचक्रोशीिील गावांिा 
तदिांक १ जािेवारी काळा तदवस पाळा असा आदेश देणे, िसेच तशक्रापूर, पेरणे, 
सणसवाडी इत्यादी गावाि घुसूि गावे बंद पाडूि तशक्रापूर महामागावर येऊि 
वाहिांिा अडतवण्यास सुरुवाि करणे हा प्रकार होि असिािा लोकांवर लाठीहल्ला 
करण्याि येऊि अश्रुधुराचे िळकाडं्या फोडण्याि येणे, तदिांक १ जािेवारी, २०१८ 
रोजी सकाळी एकत्र जमूि तर्मा-कोरेगाव येथे मािवंदिेसाठी संपूणक राज्यािूि व 
राज्याबाहेरुि आलेल्या लोकांवर कोणिेही कारण िसिािा अचािकपणे हल्ला 
करुि अिेक वयोवृद्ध स्त्री-पुरुष यांच्यासह तस्त्रया, मुले व िरुणांिा मारहाण करणे 
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त्यामध्ये एका महातवद्यालयीि िरुणाचा मृत्यू होणे, मारहाणीि अिेक लोक गंर्ीर 
जखमी होणे, पुणे-िगर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस पातकिं ग केलेल्या दचूाकी वाहिे, रक, 
गाड्या, खाजगी बसेस, आराम बसेस, एस.टी.बसेस अशा वाहिांची मोडिोड, 
जाळपोळ करणे, दगडफेक करणे, त्यामध्ये २५ हजार वाहिांची मोडिोड  झाल्यािे 
जवळजवळ ५० कोटी रुपयांचे झालेले िुकसाि, सदर कायकक्रमाचे वेळी िेहमीप्रमाणे 
कडक सुरक्षा व्यवस्था िसेच पुरेसे पोलीस बळ देखील शासिािे उपलब्ध ि करणे, 
पोतलसांिी बघ्याची रू्तमका घेणे, त्याचा समाजकंटकांिी फायदा घेणे, एकबोटे प्रतणि 
संघटिेिे पूवक तियोतजि कट करुि हे कृत्य करणे, त्यािच सदरच्या घटिेमध्ये 
बाहेरच्या शक्िीचा हाि असल्याची मा.मुख्यमंत्रयांिी व्यक्ि केलेली शंका, या 
घटिेिंिर तदिांक २ जािेवारी, २०१८ रोजी सवक पक्षांिी एकमिािे संपूणक राज्याि 
पुकारलेला संप व सांगली, सािारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदिगर, िातशक, 
िागपूर इत्यादी सवक तजल्ह्याि पुकारलेला बंद, या सवक बाबी तवचाराि घेिा संपूणक 
प्रकरणाची न्यायालयीि चौकशी मा.उच्च न्यायालयािील तवद्यमाि न्यायातधशांमाफक ि 
समाजकंटकांिा तशक्षा करण्याची होि असलेली मागणी, याबाबि शासिािे 
करावयाची कायकवाही व उपाययोजिा तवचाराि घेण्याि यावी." 

  
((दपुारीदपुारी  १२१२..००००  िाजिाजताता))  

  
  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे - 

  (क) मखु्यमांत्री : "तवदर्क, मराठवाडा आतण उवकतरि महाराष्ट्र 
यासाठी तवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्वये सामान्य प्रशासि तवर्ागाचा 
सि २०१६-२०१७ या तवत्तीय वषािील 
योजिांिगकि आतण योजिेत्तर योजिांवरील 
वैधातिक तवकास मंडळतिहाय (अतवर्ाज्य 
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा िपशील" 
सर्ागृहासमोर ठेविील. 

  (ख) वित्त ि वनयोजन मांत्री : (१) "महाराष्ट्राची आर्कथक पाहणी सि 
२०१७-२०१८" सर्ागृहासमोर 
ठेविील. 

     (२) "तवदर्क, मराठवाडा आतण उवकतरि 
महाराष्ट्र यासाठी तवकासमंडळे 
आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये 
तियोजि तवर्ागाचा सि २०१६-२०१७ 
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या तवत्तीय वषािील योजिांिगकि आतण 
योजिेत्तर योजिांवरील वैधातिक 
तवकास मंडळतिहाय (अतवर्ाज्य 
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा िपशील" 
सर्ागृहासमोर ठेविील. 

  (ग) शालेय वशक्षण, क्रीिा 
ि यिुक कल्याण मांत्री 

: "तवदर्क, मराठवाडा आतण उवकतरि महाराष्ट्र 
यासाठी तवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्वये शालेय तशक्षण व तक्रडा 
तवर्ागाचा सि २०१६-२०१७ या तवत्तीय 
वषािील योजिांिगकि आतण योजिेत्तर 
योजिांवरील वैधातिक तवकास मंडळतिहाय 
(अतवर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
िपशील" सर्ागृहासमोर ठेविील. 

  (घ) ग्रामविकास, मवहला ि 
बाल विकास मांत्री 

: "तवदर्क, मराठवाडा आतण उवकतरि महाराष्ट्र 
यासाठी तवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्वये ग्रामतवकास व जलसंधारण 
तवर्ाग आतण मतहला व बाल तवकास 
तवर्ागाचा सि २०१६-२०१७ या तवत्तीय 
वषािील योजिांिगकि आतण योजिेत्तर 
योजिांवरील वैधातिक तवकास मंडळतिहाय 
(अतवर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
िपशील" सर्ागृहासमोर ठेविील. 

  (ङ) पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री 

: "तवदर्क, मराठवाडा आतण उवकतरि महाराष्ट्र 
यासाठी तवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्वये पाणीपुरवठा व स्वच्छिा 
तवर्ागाचा सि २०१६-२०१७ या तवत्तीय 
वषािील योजिांिगकि आतण योजिेत्तर 
योजिांवरील वैधातिक तवकास मंडळतिहाय 
(अतवर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
िपशील" सर्ागृहासमोर ठेविील. 

तीन : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (१) (बधुिार, वदनाांक ७ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेली म.वि.प.वनयम ९३ 
अन्िये सचूना) – 
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    श्री.जयिांतराि जाधि, वि.प.स. यांच्या पुढील तिकडीच्या 
सावकजतिक महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक ९ वर पणन 
मांत्री तिवेदि करिील:- 

    "िातशक कृषी उत्पन्न बाजार सतमिीच्या संचालकाकडे 
सतमिीकडूि घेिलेल्या जागेच्या र्ाड्यापोटी कोट्यवधी रूपयांची 
थकबाकी असणे." 

   (२) श्री.धनांजय मुांिे, वि.प.स. यांच्या पुढील तिकडीच्या सावकजतिक 

महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक ११ वर मखु्यमांत्री  तिवेदि 

करिील :- 
    "पाथडी (तज.अहमदिगर) िालुक्यािील तमरी येथे तदिांक 

२४ जुलै, २०१७ रोजी पोकलेि खरेदीसाठी आलेल्या श्री.तवकास 

इंगळे यांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यािील 

जप्ि केलेल्या मुदे्दमालाच्या संदर्ाि िफावि असल्याचे तिदशकिास 

येणे." 
   (३) श्री.अमरससह पांवित, वि.प.स. यांच्या पुढील तिकडीच्या 

सावकजतिक महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक १५ वर उच्च 

ि तांत्रवशक्षण मांत्री  तिवेदि करिील :- 
    "अबंाजोगाई (तज.बीड) येथे मराठी र्ाषा तवद्यापीठाची 

स्थापिा करण्याची मागणी." 
   (४) श्री.प्रकाश गजविये, वि.प.स. यांच्या पुढील तिकडीच्या 

सावकजतिक महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक १३ वर 
आवदिासी विकास मांत्री  तिवेदि करिील :- 

    "राज्यािील एकास्त्मक आतदवासी तवकास योजिेखालील 

सुरू असलेल्या आतदवासी आश्रमशाळांमधील बहुिांश शाळा बंद 

केल्याबाबि." 
   (५) श्री.ख्िाजा बेग, वि.प.स. यांच्या पुढील तिकडीच्या सावकजतिक 

महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक १४ वर जलसांपदा मांत्री  
तिवेदि करिील :- 

    "मौजे फुलसावंगी, िा.महागांव, तज.यविमाळ येथील 

पैिगंगा िदीवर बांधलेल्या बंधाऱ्यामुळे िदीच्या पाण्याचा 
फुलसावंगी िे कहगणी पांदण रस्त्याच्या िाल्यावर मोठ्या प्रमाणाि 

पाण्याचा दाब वाढलेला असणे." 
   (६) श्री.जयांत पाटील, वि.प.स. यांच्या पुढील तिकडीच्या सावकजतिक 

महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक १२ वर जलसांधारण मांत्री  
तिवेदि करिील :- 
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    "तवर्ागीय कृषी संचालक, कोकण तवर्ाग ठाणे यांिी 
त्याचेंकडील पत्र तदिाकं १२ जािेवारी, २०१८ िुसार मृद व 

जलसंधारणाची कामे गावतिहाय िसेच उपचार तिहाय गट ियार 
करूि सदर कामे ३ लाखापेक्षा जास्ि रक्कमेची होिील अशा 
प्रकारे तियोजि करावे अशा तदलेल्या आदेशामुळे गोरगरीब मजूर 
सर्ासदांवर व संस्थावर होि असलेला अन्याय." 

चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (१) श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री. तकरण पावसकर, अॅड. तिरंजि डावखरे, 

श्रीमिी हुस्िबािू खतलफे, सवकश्री. हेमंि टकले, धिंजय मंुडे, अॅड. जयदेव 
गायकवाड, सवकश्री. तवजय ऊफक  र्ाई तगरकर, प्रतवण दरेकर, वि.प.स. 
पुढील िािडीच्या व सावकजतिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   "मंुबई महािगरपातलकेच्या ६६०० कंत्राटी सफाई कामगारंािा 
कंत्राटदाराकंडूि कोणत्याही प्रकारे स्वच्छिा आतण सफाईची साधिे 
पुरतवण्याि ि येणे, या कामगारािंा तकमाि वेिि कायद्यािुसार वेिि अदा 
करण्याि ि येणे, िसेच कामगाराचं्या र्तवष्ट्यतिवाह तिधीची रक्कम र्रण्याि 
ि येणे, स्वच्छिेचे काम करणाऱ्या या कामगारांची तियतमि वैद्यकीय 
िपासणी ि करणे, त्यामुळे शेकडो सफाई कामगारांचा क्षय रोगाची लागण 
झाल्यािे ददेुवी मृत्यु होणे, मृत्युपश्चाि या कामगारांच्या कुटंुतबयांिा 
कंत्राटदाराकडूि कोणिीही िुकसाि र्रपाई अथवा अतिरीक्ि प्रदािे 
करण्याि ि येणे, मागील दोि िे िीि वषाच्या काळाि िब्बल १४० मृि 
झालेल्या कामगाराचं्या कुटंुतबयािंा अद्यातप त्याचंी देणी अदा करण्याि ि 
येणे, कामावर असिािा र्तवष्ट्यतिवाह तिधीची रुपये ४५४ इिकी कपाि 
करुिही िी र्तवष्ट्यतिवाहतिधी कायालयाकडे ि र्रल्यामुळे मृि 
कामगाराचं्या कुटंुतबयािंा अदा करण्याि ि येणे, या सवक रकमेचा 
कंत्राटदारािंी महापातलकेची तदशारू्ल करुि अपहार करणे, पंिप्रधािांच्या 
स्वच्छ  र्ारि  अतर्यािा अंिगकि शहरांची स्वच्छिा ठेवण्याच्या  कामाि 
अग्रसेर असलेल्या कामगारांिा कायम उपेतक्षि राहुि जगण्याच्या हक्कासाठी 
झगडावे लागणे, अशा पतरस्स्थिीि तदिांक ९ फेिुवारी, २०१८ रोजी राज्याच्या 
सामान्य प्रशासि तवर्ागािे कंत्राटी कामगारांच्या सेवा तियतमि ि 
करण्याबाबि शासि तिणकय प्रतसध्द करणे, यामुळे राज्यािील स्थातिक 
स्वराज्य संस्थांमध्ये  काम करणाऱ्या लाखो  असंघटीि सफाई  कामगारांच्या 
आतण त्यांच्या कुटंुतबयाचं्या र्तविव्याबाबि गंर्ीर कचिा तिमाण झाल्यािे  
राज्यािील सवक सफाई कामगारांमध्ये िीव्र अंसिोष पसरणे, याबाबि 
शासिािे िािडीिे करावयाची कायकवाही व शासिाची प्रतितक्रया." 
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  (२) सिचश्री. अशोक ऊर्च  िाई जगताप, शरद रणतपसे, संजय दत्त, आिंदराव 
पाटील, रामहरी रुपिवर, हतरकसग राठोड, श्रीमिी हुस्िबािू खतलफे, वि.प.स. 
पुढील िािडीच्या व सावकजतिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   "राज्यािील पोलीस पाटलांच्या मािधिाि रुपये १५ हजारापयिंि वाढ 
करावी, हंगामी पोलीस पाटलांिा कायम करावे, सेवातिवृत्तीिंिर वारसास 
सेवेि सामावूि घ्यावे, तिवृत्तीवेिि देण्याि यावे, सेवेची कालमयादा ६० 
वरुि ७० वषे करावी व राज्य शासकीय कमकचाऱ्यांप्रमाणे सोयी-सुतवधा 
तमळाव्याि इ. मागण्या महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील असोतसएशििफे 
शासिाकडे साित्यािे करण्याि येि असणे, त्यािुसार पोलीस पाटील, 
कोिवाल, अंगणवाडी सेतवका इ. मािसेवी कमकचाऱ्यांिा सामातजक सुरक्षा 
प्रदाि करण्याकतरिा “एकछत्र योजिा” ियार करण्यासाठी अपर मुख्य सतचव 
(तवत्त) यांच्या अध्यक्षिेखाली तदिांक १८ माचक, २०१७ रोजीच्या शासि 
तिणकयान्वये एक अभ्यासगट िेमण्याि आलेला असणे व सदर 
अभ्यासगटाच्या तशफारशी शासिास प्राप्ि झाल्यािंिर पोलीस पाटीलाचं्या 
मािधि व अन्य सोयीसवलिींबाबि पुढील कायकवाही करण्याि येईल, असे 
गि अतधवेशिाि तदिांक १३ तडसेंबर, २०१७ रोजी शासिािफे सांगण्याि 
येणे, वषकर्राचा होि असलेला सतमिीचा कालावधी लक्षाि घेिा, सदर 
अभ्यास गटाचा अहवाल सध्या शासिास प्राप्ि झालेला िसणे, त्यामुळे 
राज्यािील पोलीस पाटील यांच्याि तिमाण झालेली िीव्र असंिोषाची र्ाविा, 
याबाबि शासिािे  िािडीिे  करावयाची कायकवाही व शासिाची प्रतितक्रया." 

  (३) श्री. सिुाष झाांबि, वि.प.स. पुढील िािडीच्या व सावकजतिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "लासुर स्टेशि िा.गंगापूर, तज.औरंगाबाद येथे गुन्हेगारीच्या 
घटिांमध्ये मोठया प्रमाणाि वाढ झालेली असणे, येथील महामागावर 
ईश्वरचंद माणकचंद मुथा यांची गाडी लुटण्याि येणे, राजूलबाई मातणकचंद 
पाटणी यांच्या घरावर दरोडा टाकूि त्यांचा खूि करण्याि येणे िसेच 
केशरचंद उत्तमंचंद जाजु यांच्याही घरावर दरोडा टाकूि त्यांची तिघुकण हत्या 
करण्याि येणे, िसेच तविोदकुमार गुलाबचंद जाजु यांिाही चोरी करुि जीवे 
मारण्याचा प्रयत्ि केला जाणे, चंपालाल स्वरुपचंद लोढा याचं्या घरीही चोरी 
होणे, याप्रमाणे गुन्हे घडि असूि िागतरकांमध्ये घबराटीचे वािावरण तिमाण 
होणे, मात्र स्थातिक पोलीस प्रशासि या गुन्ह्यांचा िपास करण्याबाबि 
कोणिीही  कायकवाही करीि िसणे, पतरणामी गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक ि 
राहणे, त्यामुळे येथे कायदा आतण सुव्यवस्थेची स्स्थिी ढासळि असिािाही 
शासि त्याकडे करीि असलेले अक्षम्य दलुकक्ष, पतरणामी येथील 



8 

 

 

िागतरकामंध्ये पसरलेले असंिोषाचे वािावरण व तचडीची र्ाविा, त्यामुळे 
शासिािे येथील गुन्ह्यांचा िािडीिे िपास करुि संबंतधि गुन्हेगारांिा अटक 
करण्याची आवश्यकिा िसेच येथील घडणाऱ् या गुन्ह्यांिा प्रतिबंध करण्यास 
दलुकक्ष करणाऱ् या अतधकाऱ् यांवर शासिािे िािडीिे कायकवाही करण्याची 
आवश्यकिा व शासिाची प्रतितक्रया." 

  (४) सिचश्री. सवुनल तटकरे, धिंजय मंुडे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या व 
सावकजतिक महत्वाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "रायगड तजल्ह्यािील पाथरे िा. म्हसळा येथे रायगड पाटबंधारे 
तवर्ाग, कोलाड माफक ि छोटे धरण बांधण्याि आलेले असणे,  गेल्या दोि 
वषापासूि या धरणाला गळिी लागल्याची बाब स्थातिकांिी संबंतधि 
प्रशासिाला वेळोवेळी कळतवणे, सद्य:स्स्थिीि धरणाची जॅकवेल ढासळलेली 
असणे,  रेजगा गेटवर जमा होऊि गेटवॉल बंद झालेली असणे, मागील दोि 
वषापासूि र्ाजीपाला लागवडीि व बागायिी के्षत्राि मोठ्या प्रमाणाि घट 
झालेली असणे,  शासि अद्यापही ५० टक्के पाणीपट्टी वसूल करीि असणे, 
यामुळे स्थातिकांमध्ये पसरलेले कचिेचे वािावरण, त्याचप्रमाणे  मौजे 
हरीहरेश्वर, मारळ पाणी पुरवठा योजिा मंजूर झाल्यािंिर या योजिेमाफक ि 
बागमांडला, दांडा, हरेश्वर (देवघर), काळींजे व मारळ या ग्रामपंचायिींिा 
पाणी पुरवठा करणेचे प्रस्िातवि असणे, याबाबि सि २०१७ च्या पावसाळी 
अतधवेशिाि लक्षवेधी तवचारण्याि येणे, त्यािुषंगािे मा. सर्ापिी यांचे 
अध्यक्षिेखाली तदिाकं २२ िोव्हेबर, २०१७ रोजी बैठक होणे,  यामध्ये सदर 
प्रकल्पास पयकटि व सांस्कृतिक तवर्ागािे प्रशासकीय मान्यिा तदल्याचे 
सांगण्याि येणे,  धरणाचे काम ५० टक्के पूणक झाल्याचेही सांगण्याि येणे,  
सदर प्रकल्पांसाठी खाजगी जमीि १४.३९ हेक्टर शेिकऱ्यांकडूि िाब्याि 
घेिलेली असूि संबंतधि शेिकऱ्यांिा रु्ईर्ाडे व रु्संपादिाची रक्कम देणे 
बाकी असल्याचेही मान्य होणे, या सवक मुद्यांवर १५ तदवसाि िे १ मतहन्याि 
कायकवाही करण्याचे आश्वातसि करण्याि येणे, िसे इतिवृत्ताि िमूद असणे, 
या बैठकीस जवळ-जवळ िीि मतहन्यांचा कालावधी होऊिही त्याबाबिीि 
अद्याप कोणिीच कायकवाही झालेली िसणे, त्याचप्रमाणे पेण िालुक्यािील 
बाळगंगा धरणाच्या कामासाठी वापरण्याि आलेल्या मािी र्रावाची रॉयल्टी 
(स्वामीत्वधि) ि र्रल्यािे रायगड पाटबंधारे तवर्ाग, कोलाड या 
कायालयावर जप्िीची कायकवाही होणे,  यामध्ये महसूल तवर्ागािे िहतसलदार 
पेण यांचेमाफक ि कायालयाची गाडी, १३ संगणक संच, कायालय प्रमुखाची 
खुची व एकंदरीि सवक कायालच सील करण्याि येणे,  कायालयाचे बँक खािे 
सुध्दा तसल करण्याि येणे,  पाटबंधारे तवर्ागािे आजिागायि आठ कोटी 
रुपयांचे स्वामीत्वधि (रॉयल्टी) र्रलेली असणे, िवीि प्रचतलि दरािुसार 
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तशल्लक रकमेि वाढ होऊि िी ५ कोटी ८७ लाख इिकी र्रणे प्रलंतबि 
असणे,  महालेखाकार कायालय, िागपूर यािंी महसूल तवर्ागास ही रक्कम 
रायगड पाटबंधारे तवर्ागाकडूि वसूल करण्यातवषयी कळतवण्याि येणे,  
वास्ितवक महसूल तवर्ाग व जलसंपदा तवर्ाग हे एकाच राज्य शासिाचे दोि 
वेगवेगळे प्रमुख तवर्ाग असिांिा अशी कायकवाही होणे स्थातिकांिा उतचि 
वाटि िसणे, रायगड तजल्ह्याि महसूल तवर्ागािे उरण, पिवेल, खालापूर या 
तठकाणी अशा स्वामीत्वधि र्रण्यातवषयीच्या िोटीसा काढलेल्या असणे, 
त्यािुषंगािे अिेक मोठमोठ्या कंपन्यांिी अद्यापही प्रलंतबि रक्कमा जमा 
केलेल्या िसणे, शासकीय कायालयाकडील प्रलंतबि रकमाबंाबि मात्र 
ित्परिा दाखतवण्याि येणे, यामुळे स्थातिक िागरीकांमध्ये पसरलेला िीव्र 
असंिोष, वरील सवक बाबींकडे शासिाचे झालेले अक्षम्य दलुकक्ष, याबाबि 
शासिािे करावयाची कायकवाही व शासिाची प्रतितक्रया." 

  (५) सिचश्री. रसिद्र र्ाटक, जगन्नाथ कशदे, ॲड.तिरंजि डावखरे, सवकश्री.िरेंद्र 
पाटील, आिंद ठाकूर, तकरण पावसकर, वि.प.स. पुढील िािडीच्या व 
सावकजतिक महत्वाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "ठाणे तजल्ह्याचे एकमेव तजल्हा रुग्णालय असूि या तसस्व्हल 
रुग्णालयाि अिेक गैरसोयी असूि या रुग्णालयाि येणाऱ् या गोरगतरब 
जििेला सोयी-सुतवधासंह अत्याधुतिक यंत्रणांद्वारे उपचार पुरतवण्याबाबि 
िसेच या तसस्व्हल हॉस्स्पटलची ितवि इमारि बाधंण्याबाबि लोकप्रतितिधींिी 
साित्यािे शासिाकडे पाठपुरावा करीि असणे, उक्ि तसस्व्हल हॉस्स्पटलची 
ितवि इमारि बांधण्याबाबिचा प्रस्िाव शासिाकडे सादर करण्याि येणे, या 
संदर्ाि तदिांक १ माचक, २०१७ रोजी झालेल्या  संयुक्ि बैठकीि सि २०१८-
१९ च्या अथकसंकल्पाि तसस्व्हल हॉस्स्पटलच्या ितवि इमारिीकतरिा र्रीव 
तिधीची िरिुद करण्याबाबिचे सावकजतिक आरोग्य मंत्री महोदयांिी  तदलेले 
आश्वासि, िसेच उक्ि हॉस्स्पटलमध्ये ५७५ खाटांचे सुपरस्पेशातलटी 
हॉस्स्पटल बाधंण्याबाबि साित्यािे तवतवध आयुधांद्वारे िसेच शासिाकडे 
मागणी करुिही शासि स्िरावर अदयाप कोणिीच कायकवाही ि होणे, अिेक 
रुग्णांचे तवर्ाग असिािा िसेच हजारो िागरीक मोठ्या संख्येिे उपचारासाठी 
येि असल्यािे अिेक वेळा डॉक्टरांिा रुग्णांच्या िािेवाईकांच्या रोषचा 
सामिा करावा लागि असणे, त्यािच तदिांक १४ जािेवारी, २०१८ रोजी 
रुग्णालयाि िवजाि अर्ककाची चोरी झालेली असणे, त्यामुळे रुग्णालयाि 
योग्य िी सुरक्षा व्यवस्था पुरतवण्याची आवश्यकिा, या पाश्वकरू्तमवर गोरगरब 
रुग् ण सोयी-सुतवधांपासूि वंतचि असणे, याकडे शासिाचे होि असलेले 
अक्षम्य दलुकक्ष, याबाबि शासिािे िािडीिे लक्ष घालूि तसव्हील रुग्णालयास 
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र्रीव तिधी उपलब्ध करुि ितवि इमारि बांधण्याबाबिची कायकवाही 
करण्याची तििांि आवश्यकिा, याबाबि शासिािे करावयाची कायकवाही व 
शासिाची प्रतितक्रया." 

  (६) िॉ. अपिूच वहरे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या व सावकजतिक महत्वाच्या 
बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "िातशक तजल्हा मध्यविी सहकारी बँक तल. िातशक ह्या बँकेची 
आर्कथक पतरस्स्थिी अत्यंि हलाखीची असणे, खािेदार सर्ासदांिा त्यांच्या 
खात्याि पैसे जमा असूिही िे त्यांिा ि तमळणे, स्क्लअरींगचा परवािा रद्द 
होण्याची िामुष्ट्की बँकेवर ओढवणे, खािेदार-सर्ासदांची प्रचंड अडवणूक 
होणे, अशी पाश्वकरू्मी असिािाही बँकेिे पुिःश्च अिावश्यक व 
बेकायदेतशरतरत्या िोकर र्रिी करणे, िाबाडकच्या सि २०१५-२०१६ या 
आर्कथक वषाच्या तितरक्षण अहवालाच्या अिुषंगािे बँकेिे आके्षपांची पूिकिा ि 
करणे, या कारणास्िव तरझवक बँक ऑफ इंतडयािे तदिांक ३० तडसेंबर, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्ि करूि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अतधतियम, १९६० चे कलम ११० A (१) (III) अन्वये 
बँकेवर प्रशासकाची तियुक्िी करणे, बँकेि सद्यस्स्थिीिही तिधीची कमिरिा 
असणे, फक्ि तिवडक खािेदारांिा प्रधाि कायालयाद्वारे आर.टी.जी.एस.द्वारे 
पैसे तमळणे, अन्य खािेदारांिा पैसे ि तमळणे, खािेदारांची मोठी गैरसोय होणे, 
बँकेिे रोजंदारीवर तियुक्ि केलेल्या १६ सेवकांिा बँकेच्या सेवेिूि िात्काळ 
कमी करणेसंदर्ाि तवर्ागीय सहतिबंधक, सहकारी संस्था, िातशक यांिी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अतधतियम, १९६० चे कलम ७९(१) अन्वये तिदेश 
देणे, त्यावर बँकेिे पुिर्कवचार करण्याची तविंिी करणे, मात्र, तवर्ागीय 
सहतिबंधक, सहकारी संस्था, िातशक यािंी बँकेची तविंिी अमान्य करणे, 
दरम्याि िातशक तजल्हा बँक संचालक मंडळ बरखास्िीला तदिाकं ६ 
फेिुवारी, २०१८ रोजी मा.मंुबई उच्च न्यायालयािे तदिांक २७ माचक, २०१८ 
पयिंि स्थतगिी देणे, तजल्हा बँकेिील िोकर र्रिी िसेच तिधीचा दरुूपयोग व 
आर्कथक िुकसािीस कारणीरू्ि ठरल्याबाबिच्या तवतवध आरोपांची िात्काळ 
चौकशी करण्याची सर्ासद, ठेवीदारांिी मागणी करणे, मात्र त्यासाठी तवलंब 
होणे, त्यामुळे सर्ासदामंध्ये िीव्र िाराजी व्यक्ि केली जाणे, बँकेची आर्कथक 
स्स्थिी अत्यंि अडचणीची असिािा व खािेदारांिा त्यांचे पैसे तमळि 
िसिािा अिावश्यक िोकरर्रिी केली जाणे, फक्ि व्यवस्थापि खचक िसेच 
वेििावर प्रचंड तिधी खचक होणे, त्यामुळे खािेदारांमध्ये संिाप व्यक्ि केला 
जाणे, बँकेिील ह्या कामकाजाची िात्काळ चौकशी करण्याची मागणी केली 
जाणे, याबाबि शासिािे केलेली वा करावयाची कायकवाही व शासिाची 
प्रतितक्रया." 



11 

 

 

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

 

- मध्यांतर - 
सहा : शासकीय विधेयके :- 

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

   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र 
स्ियांअर्चसहाय्ययत शाळा (स्र्ापना ि विवनयमन) (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 

   (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१७ चे तव.स.तव. क्रमांक ७१ - महाराष्ट्र 
स्वयंअथकसहास्ययि शाळा (स्थापिा व तवतियमि) (सुधारणा) 
तवधेयक, २०१७ खालील सदस्याचं्या प्रवर सतमिीकडे त्यावरील 
प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि 
तवचाराथक पाठतवण्याि यावे." 

    (१) शालेय तशक्षण मंत्री (२) श्री. धिंजय मंुडे, तवरोधी पक्ष 
िेिा िथा तव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, 
तव.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 

    (५) ॲड.तिरंजि डावखरे, 
तव.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफक  र्ाई जगिाप, 
तव.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
तव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, तव.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, 
तव.प.स. 

(१०) श्री.तवजय ऊफक  र्ाई तगरकर, 
तव.प.स. 

   (ब) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१७ चे तव.स.तव. क्रमांक ७१ - महाराष्ट्र 
स्वयंअथकसहास्ययि शाळा (स्थापिा व तवतियमि) (सुधारणा) 
तवधेयक, २०१७ तवधािसरे्ची सहमिी घेऊि दोन्ही सर्ागृहाच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्ि सतमिीकडे त्यावरील प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि तवचाराथक पाठतवण्याि यावे." 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – पांढरपरू मांवदरे (सधुारणा) 
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विधेयक, २०१८" 

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

    "सि २०१८ चे तव.स.तव. क्रमांक १ – पंढरपूर मंतदरे (सुधारणा) 
तवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सतमिीकडे त्यावरील 
प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि 
तवचाराथक पाठतवण्याि यावे." 

    (१) मुख्यमंत्री (२) श्री. धिंजय मंुडे, तवरोधी पक्ष 
िेिा िथा तव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, 
तव.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 

    (५) ॲड.तिरंजि डावखरे, 
तव.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफक  र्ाई जगिाप, 
तव.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
तव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, तव.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, 
तव.प.स. 

(१०) श्री.तवजय ऊफक  र्ाई तगरकर, 
तव.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसिेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पढेु सरुू, खांिश: विचार ि 

सांमत करणे. 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािचजवनक विद्यापीठ 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

    "सि २०१७ चे तव.स.तव. क्रमांक ६८ - महाराष्ट्र सावकजतिक 

तवद्यापीठ (सुधारणा) तवधेयक, २०१७ खालील सदस्याचं्या प्रवर 
सतमिीकडे त्यावरील प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि तवचाराथक पाठतवण्याि यावे." 

    (१) उच्च व िंत्र तशक्षण मंत्री (२) श्री. धिंजय मंुडे, तवरोधी पक्ष 
िेिा िथा तव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, 
तव.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 

    (५) ॲड.तिरंजि डावखरे, 
तव.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफक  र्ाई जगिाप, 
तव.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, (८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, तव.प.स. 
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तव.प.स. 
    (९) श्री.कतपल पाटील, 

तव.प.स. 
(१०) श्री.तवजय ऊफक  र्ाई तगरकर, 

तव.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
सात : (क) सिचश्री.अशोक ऊर्च  िाई जगताप, धिंजय मंुडे, शरद रणतपसे, सुतिल 

िटकरे, संजय दत्त, हेमंि टकले, आर्कक. अिंि गाडगीळ, सवकश्री.अमरकसह 
पंतडि, जयंि पाटील, रामहरी रुपिवर, सतिश चव्हाण, कतपल पाटील, 
डॉ.सुधीर िांबे, श्री.जयवंिराव जाधव, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, सवकश्री.सुर्ाष 
झांबड, तवक्रम काळे, अमरिाथ राजूरकर, तकरण पावसकर, सिेज ऊफक  बंटी 
पाटील, श्रीमिी तवद्या चव्हाण, श्रीमिी हुस्िबािू खतलफे, सवकश्री.ख्वाजा बेग, 
जिादकि चांदरूकर, बाळाराम पाटील, हतरकसग राठोड, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, 
आिंदराव पाटील, िरेंद्र पाटील, चंद्रकांि रघुवंशी, प्रकाश गजतर्ये, 
अमतरशर्ाई पटेल, ॲड. राहुल िावेकर, सवकश्री.मोहिराव कदम, जयदेव 
गायकवाड, रामराव वडकुिे, जगन्नाथ कशदे, अतिल िटकरे, आिंद ठाकूर 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "मागील ३ वषापासूि राज्याची आर्कथक स्स्थिी खालावि असूि 
राज्यावर कजाचा सुमारे ७.५० लाख कोटी रुपयांपयिंि बोजा पडण्यासारखी 
तिमाण झालेली स्स्थिी, राज्याची आर्कथक स्स्थिी अडचणीि आलेली 
असिािा देखील कोट्यवधी रुपयाचं्या खचाच्या प्रकल्पांच्या करण्याि येि 
असलेल्या घोषणा, दोि वषापुवी मेक इि महाराष्ट्राच्या माध्यमािूि राज्याि 
मोठी गंुिवणूक येईल, अशी घोषणा करुि त्यासाठी ३०१८ सामंजस्य करार 
करुि सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांची गंुिवणूक करण्याचे अपेतक्षि असणे, 
प्रत्यक्षाि त्यािुसार फक्ि १ लाख ९० कोटी रुपयांची गंुिवणूक झाल्याचे 
शासिािे जाहीर करणे, त्यािील कोणिेही प्रकल्प कायान्वीि झालेले िसणे, 
मेक इि महाराष्ट्राचा प्रयोग फसलेला असिािा पुन्हा तदिाकं १८ फेिुवारी, 
२०१८ रोजी कोट्यवधी रुपये खचक करुि मॅग्िेटीक महाराष्ट्रमध्ये 
महागंुिवणूक करणार असल्याचे दाखतवलेले स्वप्ि, मॅग्िेटीक महाराष्ट्राचे 
काही तवतशष्ट्ट उद्योग समुहांिा लार् तमळण्यासाठी केलेले प्रयोजि, मेक इि 
महाराष्ट्र प्रमाणेच मॅग्िेटीक महाराष्ट्रािील कराराची अंमलबजावणी ि 
होण्यासारखी स्स्थिी, उद्योगके्षत्राि सरासरी तवकास दराि घट झालेली असूि 
गुजराि, तबहार, छत्तीसगड, हतरयाणा याचं्या िुलिेि राज्याची झालेली 
तपछेहाट, पुरेश्या पायारू्ि सुतवधा व तवजेचे वाढलेले दर यामुळे राज्यािील 
उद्योग मोठ्या प्रमाणाि अन्य राज्याि स्थलांिरीि होि असणे, कामगार 
तवरोधी धोरणामुळे कामगारांवर होि असलेला अन्याय, माथाडी मंडळाची 
पुिरकरचिा करुि माथाडी कामगारांसाठी महामंडळ व सुरक्षारक्षक मंडळाचे 
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महामंडळ करण्याची होि असलेली मागणी, कामगारांिा घािक असलेल्या 
तवतवध कामगार कायद्यामंध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकिा, बेरोजगारीचा 
तदवसेंतदवस तचघळि असलेला प्रश्ि, शासिाचे त्याकडे झालेले दलुकक्ष, 
उद्योगासंदर्ाि व कामगारासंंदर्ाि शासिाच्या चुकीच्या धोरणामुळे 
औद्योतगक के्षत्र डबघाईला आल्यािे पतरणामी, उद्योगांवर अवलंबूि 
असलेल्या व्यक्िी, व्यापारी, कामगार वगक व सवकसामान्य जििेि पसरलेला 
िीव्र असंिोष व िाराजीची र्ाविा, याबाबि शासिािे करावयाची कायकवाही 
व उपाययोजिा तवचाराि घेण्याि यावी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक ६ माचच ि बधुिार, वदनाांक ७ माचच, २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   ॲि. अवनल परब, सवकश्री.प्रसाद लाड, तवजय ऊफक  र्ाई तगरकर, प्रतवण 
दरेकर, गोपीतकसि बाजोतरया, प्रा.अतिल सोले, सवकश्री.रकवद्र फाटक, 
सुतजिकसह ठाकूर, प्रा.डॉ.िािाजी सावंि, श्री.तगरीशचंद्र व्यास, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "मंुबई शहर व उपिगरांचा सि २०१४ िे २०३४ या २० वषाचा 
शासिाकडे प्रलंतबि असलेला तवकास आराखडा, तवकास आराखड्यास  
मंजूरी ि तदल्यामुळे ठप्प झालेली तवकास कामे, तवकास आराखड्यास त्वरीि 
मान्यिा देण्याची आवश्यकिा, गृहतिमाण धोरणास मान्यिा देण्यास होि 
असलेला तवलंब, ५०० चौ.फूटापयिंिच्या मंुबईिील घरांिा मालमत्ता करामध्ये 
सवलि देण्याबाबिच्या तिणकयास शासिािे त्वरीि मान्यिा देण्याची 
आवश्यकिा, मंुबईिील तशवडी, गोराई (बोतरवली), मातहम र्ागािील 
जैवतवतवधिेमुळे पाणथळीिे व्यापलेले के्षत्र पयकटि के्षत्र, म्हणूि जातहर 
करण्याच्या तजल्ह्यातधकाऱ्यांिा तदलेल्या सूचिा, िथातप तजल्हातधकाऱ्यािंी 
कोणिीच कायकवाही ि केल्यामुळे पाणथळ के्षत्रांवर तदवसेंतदवस वाढि 
जाणारी अितधकृि बाधंकामे, मंुबई शहर व उपिगरािील तवकासक, 
मोठमोठ्या कंपन्या, मॉल्स यािंी महापातलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी 
रुपयांचा थकवलेला कर, तवतवध शासकीय कायालयांिी ३२० कोटी 
रुपयांपेक्षा अतधक रक्कमेची थकतवलेली पाणी देयके, म्हाडा वसाहिीमधील 
सदतिकांचे रुपये १५५ वरुि रु.१०२७ पयिंि एतप्रल, १९९८ पासूि पूवकलक्षी 
प्रर्ावािे वाढतवण्याि आलेले सेवाशुल्क, म्हाडाच्या ५६ वसाहिींचा 
रखडलेला पुिर्कवकास व या वसाहिीमधील ५० वषापूवीच्या मल:तिसारण 
वातहन्या दरुुस्ि ि केल्यामुळे पाणी िंुबुि त्या तठकाणी रोगराई पसरण्याचा 
तिमाण झालेला धोका, मंुबईिील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्ि व तबगर 
उपकरप्राप्ि सुमारे १४ हजार इमारिी, पंिप्रधाि आवास योजिा इमारि व 
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पुिरकचिा मंडळाच्या व झोपडपट्टी पुिर्कवकास योजिेिंगकि बांधलेल्या 
इमारिीची दरुुस्िी, बीपीटी व बीआयटी च्या जागेवरील धोकादायक इमारिी, 
म्हाडाच्या इमारिींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर असल्याचे तिष्ट्पन्न होणे, 
मंुबईिील साि रस्िा (आथकर रोड) येथील मध्यविी कारागृहाच्या 
सुरतक्षििेसाठी कारागृहापासूि ५०० तमटर पतरघािील इमारिींचा व 
झोपडपट्टयांचा १० वषापासूि खंुटलेला पुिर्कवकास, वरळी येथील पे्रमिगर, 
व्ही.पी.िगर, तसध्दाथक िगर, तजजामािा िगर, मतरअम्मा िगर, इत्याकदचा 
गेल्या अिेक वषापासूि रखडलेला पुिर्कवकास, मंुबईिील कोळीवाड्याचें 
सीमांकि ि झाल्यामुळे त्या पतरसराच्या तवकासासाठी सवकसामान्य योजिा 
आखण्याची आवश्यकिा, मंुबईिील ॲिी बेझंट रोडवरील अटातरया मॉल 
येथे वाढत्या दहशिीमुळे त्या तठकाणी िािडीिे रु्यारी मागक ियार करण्याची 
स्थातिक लोकप्रतितिधींची मागणी, र्ांडूप (प) व इिर र्ागाि डोंगर, 
टेकड्यांच्या पायथ्याशी असलेल्या झोपड्यांवर दरवषी पावसाळ्याि दरडी 
कोसळूि होणारे अपघाि व त्यांचेसाठी एसआरए योजिा राबतवण्याची 
आवश्यकिा, माहे फेिुवारी, २०१८ च्या दरम्याि मंुबई शहराि अिेक 
तठकाणी लागलेल्या आगींची चौकशी करण्याची आवश्यकिा, सुर्ाषिगर 
चेंबूर येथे म्हाडा वसाहिीमध्ये तवकासकािंी मागील १०-१५ वषापासूि 
रतहवाश्यासंोबि करारिामे करुिही अद्यापी पुिकतवकास ि करिा रतहवाश्याचंी 
केलेली फसवणूक, याबाबि शासिािे करावयाची कायकवाही व उपाययोजिा 
तवचाराि घेण्याि यावी." 

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

चचा उपय्स्र्त करतील. 
   "राज्य शासिािे झोपडपट्टी पुिवकसि प्रातधकरण (एसआरए) कतरिा 

िव्यािे प्रोत्साहिपर तियमावली लागू करणे, उक्ि तियमावलीिुसार 
झोपडपट्टी पुिवकसि योजिेला गिी तमळण्याऐवजी तखळ बसण्याची शक्यिा 
तिमाण झालेली असणे, पतहल्या टप्प्याि झोििुसार मान्य एफएसआय 
व्यतितरक्ि दोि, अडीच व  िीि असा देण्याि आलेला एफएसआयमध्ये 
कपाि करुि दीड, पावणेदोि व दोिपयिंिच करण्याि येणे, एफएसआय कमी 
झाल्यािे अिेक तवकासकांिी या योजिेकडे पाठ तफरवणे, पतरणामी मंुबई 
शहरािील अिेक एसआरए योजिा बंद पडूि सवकसामान्य िागतरकांमध्ये 
कचिेचे वािावरण तिमाण झालेले असणे, याबाबि शासिािे उक्ि  
तियमावलीि फेरबदल करण्याची आवश्यकिा असणे, याबाबि शासिािे 
करावयाची कायकवाही व उपाययोजिा." 

  (२) श्री. हेमांत टकले, वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा 
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उपय्स्र्त करतील. 
   "म्हाडा प्रातधकरणाच्या मालकीच्या पुिरकतचि इमारिीिील ३१४ 

घरांमध्ये रतहवाशांिी घुसखोरी केल्याचे तिदशकिास येणे, घुसखोरांिी िाबा 
घेिलेली घरे १६०, १८० आतण २७० चौ. फूटांची असणे, सि १९९६ पासूि 
घुसखोरी होऊिही म्हाडािे त्याचं्या तवरोधाि कोणिीही कारवाई ि करणे, 
तदिांक ७ तडसेंबर, २०११ रोजी मा.तवधािसर्ा अध्यक्ष यांिी आपल्या 
दालिाि घेिलेल्या बैठकीचा िपशीलही गहाळ होणे, संक्रमण तशतबरािील 
घुसखोरी झालेले गाळेही मालकी हक्कािे िावावर  करिा येणार िाहीि असे 
मा.न्यायालयाचे आदेश असिािाही िो डावलूि गाळे िावावर करण्याि येणे, 
३१४ घरांमध्ये घुसखोरी झाल्यािे म्हाडाचे कोटयवधी रुपयांचे  िुकसाि 
झालेले असणे, घुसखोरांिा काढूि टाकण्याची जबाबदारी म्हाडा 
प्रातधकरणाची असिािा कोणिीही कारवाई करण्याि ि येणे, पतरणामी 
जििेि असंिोष पसरलेला असणे, याबाबि शासिािे करावयाची कायकवाही 
व उपाययोजिा." 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

विधान ििन, 
मंुबई, 
तदिांक : ७ माचक, २०१८. 

िॉ.अनांत कळसे, 
प्रधाि सतचव, 

महाराष्ट्र तवधािपतरषद. 
 


