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महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

गरुुिार, विनाांक १९ जलु,ै २०१८ 
 

(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयंत) 
 

 
 

 लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

   (विनाांक १७ जलुै, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र. १) 
 

  (१) सिशश्री प्रताप सरनाईक, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, विजय िडेट्टीिार, 
मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िेर्मखु, अमीन पटेल, त्र्यांबकराि वभसे, प्रा. िर्षा 
गायकिाड, सिशश्री. सवुनल केिार, अमर काळे, अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन सपकाळ, 
डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिशश्री. अब् िलु सत्तार, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, भारत भालके, 
अॅड. यर्ोमती ठाकूर, ॲङ राहूल कुल, सिशश्री. अवजत पिार, जयांत पाटील,  
विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, र्वर्काांत शर्िे, सांिीप नाईक, पाांडुरांग बरोरा, 
भास्कर जाधि,  नरहरी विरिाळ, हसन मशु्रीफ, िैभि वपचड, राणाजगजीतशसह 
पाटील, सरेुर् लाड, वकसन कथोरे, विपक चव्हाण, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "ठाणे महानगरपालिका के्षत्रातीि समुह लिकास योजनेच्या माध्यमातून लनश्चित 
करण्यात आिेल्या ४४ लिभागामध्ये शास्त्रीनगर, सहकारनगर,िक्ष्मीनगर, लिरागनगर, 
नळपाडा, सुभाषनगर, जय भिानी नगर या लिभागाांिा समािेश करण्यात आिेिा नसणे, 
मालजिडा गाांि, िाघबीळ गाांि, कासारिडििी ि भाईांदरपाडा या गािठाण लिभागािा 
समािेश करताना त्या पलरसरामध्ये झोपडया अथिा अनलिकृत बाांिकामे नसून जुन्या 
काळातीि आगरी ि कोळी बाांििाांिी मोठमोठी घरे असल्यािे महापालिकेच्या लनदशशनास 
आिेिे नसणे, िषानुिषे झोपडया ि अनलिकृत इमारतींमध्ये िास्तव्यास असिेल्या 
नागरीकाांना लदिासा देण्याऐिजी महापालिका प्रशासनाने दोन लिभागात लनमाण केिेिी 
तेढ, त्यानुषांगाने नागरीकाांिी मागणी िक्षात घेता जो लिभाग झोपडपट्टया म्हणून घोलषत 
करण्यात आल्या आहेत ि जयाांिे लिकास प्रस्ताि एसआरए दफ्तरी दाखि करण्यात आिे 
आहेत असे लिकास प्रस्ताि रद्द करुन त्या लिभागािा समािेश समुह लिकास योजनेत 
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करण्यात यािा असे लनिेदन स्थालनक िोकप्रलतलनिींनी राजय शासनाकडे सादर केिे 
असणे, सदर अलिसूिना प्रलसध्द झाल्यानांतर हरकती ि सूिना माांडण्याकरीता देण्यात 
आिेल्या ३० लदिसाांच्या कािाििीमध्ये शहरातीि महापालिका हद्दीतीि सरसकट सिश 
झोपडपट्टया ि अनलिकृत इमारतींिा समािेश करुन नव्याने यादी जाहीर करण्यािी लनताांत 
आिचयकता, तसेि, आगरी ि कोळी िोकाांच्या जमीनी महापालिकेने लिकास 
प्रकल्पासाठी घेतिेिी असताना त्याांना योग्य मोबदिा देिून जुन्या गािठाणाांना अलिकृत 
परिानगी देऊन मुांबई प्रमाणे िाढीि िटई लनदेशाांक देण्यािी गरज ि त्याि बरोबर लकमान 
८००० मीटरपयंतच्या झोपडया अथिा अनलिकृत इमारती एसआरए योजनेच्या माध्यमातून 
ि ८००० मीटरच्या िरच्या झोपडया ि अनलिकृत इमारतींच्या सांरक्षक समुह लिकास 
योजनेमध्ये समािेश करण्यािी आिचयकता, याप्रकरणी शासनाने तातडीने कराियािी 
कायशिाही ि प्रलतक्रीया." 
 

   (विनाांक १८ जलुै, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र. २) 
   

  (२) सिशश्री. बबनराि शर्िे, राजेर् टोपे, अवजत पिार, राहुल मोटे,  राणाजगजीतशसह 
पाटील, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, उल्हास  पाटील, राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सहकार मांत्र्याचे 
लक्ष िेधतील :- 
 
     “राजयातीि साखर उद्योग मागीि दोन िषश समािानकारक झािेल्या पािसामुळे 
अपुऱ्या ऊसाच्या समस्येमिून बाहेर आिेिा असून सन २०१८-१९ च्या गळीत हांगामात 
दरिषीपेक्षा यािषी दपु्पट िागिड झािेिी असणे, राजयात एका बाजूिा मोठया प्रमाणात 
िाढिेिे ऊसािे के्षत्र ि दसुऱ्या बाजूिा ऊस तोड मजूर सांख्या घटिेिी असणे, शासनाने 
राष्ट्रीय कृषी लिकास (KRVY) योजने अांतगशत ऊस तोडणी यांत्रास दरिषी ४० ते ५०% 
अनुदान देणे, सहकारी ि खाजगी साखर कारखान्याांनी आपिे सभासद, ऊस उत्पादक 
शेतकऱ्याांनी सदर योजनेतांगशत ऊस तोडणी यांत्र खरेदीसाठी ५०० पेक्षा अलिक ऊस 
उत्पादक शेतकऱ्याांनी सन २०१८-१९ च्या गळीत हांगामासाठी ऊस तोडणी यांत्रािे प्रत्येकी 
२५ िक्ष रुपये अगािू रक्कम देिून लिलिि कां पन्याांकडे खरेदी नोंदलििेिी  असणे, लदनाांक 
१५ जून, २०१८ रोजी सन २०१८-१९ या आर्थथक िषापासून राष्ट्रीय कृषी लिकास 
योजनेअांतगशत देण्यात येणारे अनुदान बांद करण्यात आल्यािे साखर आयुक्त, पुणे 
याांिेकडून सिश साखर कारखान्याांना कळलिणेत येणे, शासनाने अनुदान देण्यािा लनणशय 
रदद केल्यास शेतकऱ्याांिे मोठे आर्थथक नुकसान होणे, सन २०१८-१९ च्या गळीत हांगामात 
मजूराांच्या कमतरतेमुळे ि प्रत्येक कारखाना कायशके्षत्रात ३० ते ४०% ऊस यांत्राच्या 
सहाय्याने तोडणी करण्यािे योजिेिे असणे, ऊस तोड यांत्रािे अनुदान रदद केल्याने 
कारखाना के्षत्रातीि ऊस तोडणी अशक्य होणे, ऊस तोडणी अभािी ऊस तसाि रलहल्यास 
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सदरीि ऊसािा FRP नुसार अनुदान देण्यािी शेतकऱ्याांनी शासनाकडे केिेिी मागणी 
त्यामुळे ऊस तोडणी यांत्रासाठी शासनाने १०० कोटी रक्कम मांजूर करणे अत्यांत गरजेिे 
असणे, ऊस तोडणी यांत्रािे अनुदान रदद केल्याने राजयातीि ऊस उत्पादक शेतकरी  ि 
साखर उद्योगामध्ये लनमाण झािेिा असांतोष, पलरणामी ऊस तोडणी यांत्रािे अनुदान 
पूिीप्रमाणे सुरु ठेिण्यासाठी शासनाने तातडीने कराियािी कायशिाही ि शासनािी 
प्रलतक्रीया.” 
 

  (३) सिशश्री. वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, छगन 
भजुबळ, र्वर्काांत शर्िे, सांिीप नाईक, पाांडुरांग बरोरा, भास्कर जाधि, िैभि 
वपचड, राणाजगजीतशसह पाटील, सरेुर् लाड, वकसन कथोरे, विपक चव्हाण, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील:- 
 
     “ठाणे येथीि मुांब्रा प्रभाग सलमतीअांतगशत असिेल्या भागातीि पाणीटांिाईिी समस्या 
सोडलिण्यास प्रशासनास आिेिे अपयश, रात्री-अपरात्री होणा-या पाणीपुरिठ्यामुळे 
अबाििृध्दाांिी लिशेषत: मलहिाांिी होत असिेिी कुिांबणा, पलरसरातीि पाणीपुरिठा 
सुरळीत होऊन मुबिक पाणी लमळािे याकलरता येथीि नागरीकाांनी महापालिका 
कायाियाांिर माहे जुन, २०१८ मध्ये तसेि िेळोिेळी आांदोिने केिेिी असणे, येथीि 
पाणीपुरिठा सुरळीत होऊन मुबिक पाणी लमळािे यासाठी करण्यात येणा-या उपाययोजना 
प्रशासनाच्या लनश्ष्ट्क्रयतेमुळे अपुणािस्थेत असणे, आगामी काळात येथीि पाणी 
लितरणािी पलरश्स्थती अलिकि गांभीर बनणार असल्याने िोकप्रलतलनिींनी 
मा.जिसांपदामांत्री याांिेकडे १० एमएिडी पाणी अलतलरक्त देण्यािी केिेल्या मागणीनुसार 
जिसांपदा लिभागाने महापालिका प्रशासनास कायशिाही करण्यािे आदेश देऊनही याबाबत 
उपाययोजना केिेिी नसणे, यासांदभात ििकरात ििकर उपाययोजना करण्यािी 
िोकप्रलतलनिी ि सामालजक सांघटनाांनी शासनास तसेि आयुक्त, ठाणे महापालिका 
याांिेकडे िारांिार मागण्या केिेल्या असणे, सद्यश्स्थतीत पािसाळा सुरु होऊनही पाणी 
लमळत नसल्याने स्थालनक नागलरकाांनी माहे जुिै, २०१८ मध्ये तीव्र आांदोिन करण्यािा 
लदिेिा इशारा, िारांिार आांदोिने करुनही कायशिाही करण्यास प्रशासनािे हेतुपुरस्पर 
दिुशक्ष होत असल्याने सदर गांभीर प्रकरणी शासनाने तातडीने कराियािी कायशिाही ि 
प्रलतलक्रया.” 
 

  (४) ॲङ राज परुोवहत वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     ''मुांबई शहरात िाढत्या िोकसांख्येच्या पटीत पुरेशा पाण्यािी नागलरकाांना कमतरता 
असणे, प्रामुख्याने कुिाबा पलरसरातीि गीतानगर, बाबासाहेब आांबेडकर नगर, 
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गणेशमुतीनगर, महात्मा फुिे नगर, गरीब जनता नगर, मश्च्िमार कॉिनी १-२-३-४-५, 
आझाद नगरी, रान्झीस्ट कॅम्प (सांक्रमण लशबीर), िोबीघाट, लशिशक्तीनगर, सुांदर नगरी, 
सुदाम झोपडपट्टी अशा १५ हून अलिक झोपडपट्ट्ाांमध्ये लपण्याच्या पाण्यािी टांिाई, खराब 
रस्ते, िाहतुकीिी असुलििा, िीजेिा अपुरा पुरिठा, शौिाियाांिी कमतरता, आरोग्य सेिा 
कें द्र इ. मुिभूत नागरी सुलििाांिा असिेिा अभाि, या झोपडपट्ट्ाांमध्ये सुमारे ८० 
हजाराांहून अलिक नागलरक िास्तव्यास असणे, या झोपडपट्ट्ाांमध्ये गेिी अनेक िषे 
लपण्यासाठी पाण्यािी सोय नसल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी टँकर माफीयाांिे साम्राजय 
लनमाण झािे असणे, गरीब नागलरकाांना दररोज पाणी लिकत घ्यािे िागत असणे, पाणी 
माफीया ि मनपा ए लिभागाच्या पाणी खात्यािे अलिकारी, कमशिारी याांच्या सांगनमतातून 
मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्टािार होत असणे, हजारो नागलरक सामुलहक ि व्यश्क्तगतलरत्या 
जिजोडणीसाठी अजश करून सुद्धा त्याांना नळ जोडणी परिानगी न लमळणे, या पलरसरातीि 
जुन्या ि मोडकळीस आिेल्या पाण्याच्या टाक्या नादरुुस्त ि दरुिस्थेत असणे, िारांिार 
सांबांिीत लिभाग ि प्रशासनाकडे पाठपुरािा करून सुद्धा कायशिाही होत नसणे, नेव्ही 
प्रशासनाच्या असहकायामुळे लनमाण होणाऱ्या समस्या, अनलिकृत निीन झोपडपट्ट्ा 
लदिसेंलदिस िाढत असणे, स्थालनक िोकप्रलतलनिींनी याबाबत आांदोिन, लनदशशने, 
पत्रव्यिहार करून सुद्धा याबाबत ठोस उपाययोजना होत नसणे, िोकप्रलतलनिींना आयुक्त 
मुांबई महापालिका याांनी कुिाबा पलरसरातीि झोपडप्ामध्ये घर घर नळ योजना 
राबलिण्यात येणार असून सदर योजनेसाठी निीन मोठी जििालहनी  टाकणार असल्यािे 
आचिासन देणे, अद्याप जििालहनी टाकण्यािे काम सांथगतीने होत असणे, याबाबतीत 
कािबद्ध कायशक्रम आखून झोपडपट्टीतीि रलहिाशाांना मुिभूत सुलििाांसह लनिासािी हमी 
देण्यािी आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियािी कायशिाही ि प्रलतलक्रया." 
 

  (५) सिशश्री. सिानांि चव्हाण, राजन साळिी, उिय सामांत, िैभि नाईक, भरतरे्ठ 
गोगािले, सवुनल प्रभ,ू  सवुनल शर्िे, र्ांभरूाज िेसाई, प्रताप सरनाईक, रुपेर् म् हाते्र, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :- 
 
     "मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागश (रा.मा.क्र.६६) च्या िौपदरीकरणाच्या कामाकलरता 
आजुबाजुच्या शेतक-याांच्या जलमनी सांपालदत करण्यात येणे, मौजे पेढे,परशुराम 
(ता.लिपळूण लज.रत्नालगरी) येथीि जलमनी सांपालदत करण्यात आिेल्या असून जलमन 
सांपालदत करण्यात आिेल्या शेतक-याांच्या ७/१२ उता-यािर देि भागशिराम,कुळ ि खोत 
अशी नािे असल्यामुळे सदरच्या सांपालदत जलमनीिा मोबदिा अदयाप देण्यात आिेिा 
नसणे, शेतक-याांच्या ७/१२ उता-यािरीि देि भागशिराम ि खोताांिी नािे कमी करून 
कुळाांिी (मुळशेतक-याांिी) नािे मािक सदरी िािणे ि शासनाने सांपालदत केिेल्या 
जलमनीिा १०० टकके मोबदिा खास बाब म्हणून कायदयामध्ये दरुुस्ती करून 
लपढयानलपढया जमीन कसणा-या कुळाांना लमळणेबाबत स्थालनक िोकप्रलतलनधिनी 
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सातत्याने मा.मुख्यमांत्री, मा.महसूि मांत्री, मा.सामालजक न्यायमांत्री, याांना माहे ऑगस्ट, 
२०१७ मध्ये तसेि लजल्हालिकारी, रत्नालगरी, उपलिभागीय अलिकारी, लिपळूण, राष्ट्रीय 
महामागश लिभाग, रत्नालगरी याांिेकडे िारांिार पत्रव्यिहार करुनही अदयाप कोणतीि 
कायशिाही न होणे, यापूिी एमआयडीसी, कोकण रेल्िे प्रकल्प आलद प्रकल्पामध्ये शेतक-
याांच्या जलमनी सांपालदत केिेल्या असून त्या सांपालदत जलमनीिे मोबदिे अदयापलह प्रिांलबत 
असणे,  शेतक-याांिर सातत्याने अन्याय होत असून प्रकल्पग्रस्ताना  प्रकल्पग्रस्त दाखिा 
लमळण्यास अनेक अडिणी येत असणे, त्यािबरोबर घराांिी पुनशबाांिणी अथिा दरुुस्ती 
करण्याकलरता अनेक अडिणी येत असणे, शेतक-याांच्या अनेक प्रिांलबत मागण्याकडे 
शासनाकडून जाणीिपूिशक दिुशक्ष होत असल्याने त्याांच्यात पसरिेिा असांतोष, पलरणामी 
शेतकऱ्याांनी सामुलहक जिसमािी घेण्यािा लदिेिा इशारा, तसेि हजारोच्या सांख्येने 
नुकताि जनआक्रोश मोिा काढणे, तसेि शेतक-याांना १०० टक्के मोबदिा न लमळाल्यास 
शेतक-याांनी गािाांमिीि महामागश िौपदरीकरणािे काम सुरु करुन देणार नसल्यािा 
घेतिेिा पलित्रा, याबाबत शासनाने गाांभीयाने िक्ष घािून तात्काळ शेतक-याांिरीि अन्याय 
दरू करुन त्याांच्या हक्काच्या मागण्या तात्काळ मांजूर करुन देण्याबाबत कराियािी 
कायशिाही ि भूलमका." 
 

  (६) सिशश्री. अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, र्वर्काांत शर्िे, हसन 
मशु्रीफ, राजेर् टोपे, वर्रीर्ष चौधरी, प्रा. चांद्रकाांत सोनिणे, सिशश्री बच्च ु कडू, 
गणपत गायकिाड, विनायकराि जाधि-पाटील, सरेुर् भोळे, एकनाथराि खडसे-
पाटील, हरीभाऊ जािळे, उन्मेर् पाटील, वकर्ोर पाटील, डॉ. सतीर् पाटील, 
सिशश्री. सांजय सािकारे, वजतेंद्र आव्हाड, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मित ि पनुिशसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "जळगाांि लजल्हयात लदनाांक १, ५ ि ६ जुन २०१८ रोजी िक्रीिादळ ि गारपीट होिून 
रािेर, मुक्ताई नगर, यािि ि िोपडा तािुक्यातीि शेतकऱ्याांच्या केळी बागाांिे नुकसान 
होऊन ४०० ते ५०० कोटी रुपयािे झािेिे आर्थथक नुकसान, त्यालशिाय िादळामुळे 
मोठमोठे झाडे, लिजेिे खाांब उखडून पडणे, शेती लपकािे मोठया प्रमाणािर झािेिे 
नुकसान, जनािरे मृत्य झािी असल्यािे लनदशशनास येणे, या सांदभात स्थळ पहाणी ि 
पांिनामे करुन सांबांलित नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याांना भरीि नुकसान भरपाई देण्याबाबत केळी 
उत्पादक शेतकऱ्याांिे लदनाांक १९/६/२०१८ रोजी शासनाकडे लशष्ट्टमांडळ गेिे असता 
लशष्ट्टमांडळािा शासनाने केिेिा अिमान, त्यामुळे लशष्ट्टमांडळातीि शेतकऱ्याांसह 
लजल्हयातीि इतर शेतकऱ्याांच्या मनात लनमाण झािेिा असांतोष, या प्रकरणी तीव्र 
आांदोिन करण्यािा लदिेिा इशारा लििारात घेता शासनाने या प्रकरणी िौकशी करुन 
नुकसानग्रस्त  शेतकऱ्याांना भरीि स्िरुपात आर्थथक मदत करण्यािे दृष्ट्टीने कराियािी 
कायशिाही ि प्रलतलक्रया." 

  (७) सिशश्री. भारत भालके, नारायण पाटील, विलीप सोपल, बबनराि शर्िे, गणपतराि 
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िेर्मखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, डी.पी. सािांत, िसांतराि  चव्हाण, श्रीमती 
अवमता चव्हाण, सिशश्री. अमीन पटेल, मधकुरराि चव्हाण, विजय  िडेट्टीिार, 
जयकुमार गोरे, सांग्राम थोपटे, पथृ् िीराज चव्हाण, प्रा. विरेंद्र  जगताप, सिशश्री 
बसिराज पाटील, अवमत िेर्मखु, अवमत िनक, अब् िलु सत्तार, अस्लम रे्ख, 
कु.प्रवणती शर्िे, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिशश्री. विश्िवजत किम, राहुल बोंदे्र, हर्षशिधशन 
सपकाळ, कुणाल पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "सोिापूर लजल्हयातीि उजनी िरणातून भीमा उजनी प्रकल् पाच्या उन्हाळी हांगाम सन 
२०१७-१८ साठी लद. ७ मािश, २०१८ रोजी जाहीर प्रकटन केिेिे असणे, भीमा ि माण 
नदीिर पांढरपूर मांगळिेढा, साांगोिा या तािुक्यासह सांपूणश सोिापूर लजल्यातीि सुमारे १८ 
ते २० िाख िोकसांख्या याि पाण्यािर अििांबून असणे, सदर जाहीर प्रकटनामध्ये उजनी 
िरणातून सोडण्यात येणा-या पाण्याच्या लनयोजनामध्ये लभमा  नदीच्या पात्रामध्ये पाणी 
सोडण्याबाबत कोणताही उल्िेख केिा नसल्यामुळे या भागातीि शेतकरी ि नागलरकाांनी 
प्रशासना लिरोिात तीव्र आांदोिने करणे, उजनी िरणातून उन्हाळी हांगाम सन २०१७-१८ 
कलरता उजव्या ि डाव्या कािव्यामध्ये पाणी सोडण्याबरोबर  नदीिलरि सिश बांिारे पुणश 
क्षमतेने भरुन घेणेबाबत ि भलिष्ट्यात अशा िुका प्रशासनाकडून होऊ नयेत अशी मागणी 
सिश शेतकरी ि िोकप्रलतलनिी याांनी शासनाकडे केिी असणे, जयाांच्या जलमनी उजनी ि 
अन्य िरणात गेल् या त्याांना पुनिशसन कायदयाप्रमाणे या पाण्यािा िाभ लमळेि अशा 
लठकाणी जलमनी लदिेल्या असणे, परांतू प्रकल्पग्रस्त शेतक-याांना पाण्यािा िाभ लमळत 
नसणे, लभमा ि माण नदीिर सोिापूर लजल्हयातीि मांजूर असिेिे बॅरेजस तातडीने 
उभारण्यात यािेत या प्रमुख मागणीसह ४० टीएमसी हक्कािे पाणी उजनी िरणात आणून 
सोडािे त्यासाठी कृृ्ष्ट्णा लभमा श्स्थरीकरणािे काम तातडीने सुरु करािे अशी शेतकऱ्याांिी 
मागणी असणे, मुळशी िरणातीि पाणी टाटा कां पनीिा करार करुन अत्यांत कमी दराने 
देण्यात आिेिे असणे, त्यामुळे शासनाने टाटा कां पनीिा या िरणातून देण्यात येणारे पाणी 
लभमा नदीद्वारे शेतक-याांच्या शेतीिा ि लपण्याच्या प्रयोजनासाठी देण्यािी मागणी करण्यात 
येणे, शासन आिचयक कायशिाही करीत नसल्याने नागलरकाांमध्ये लनमाण झािेिी लिड 
याबाबत शासनाने कराियािी कायशिाही ि प्रलतलक्रया." 
 

  (८) श्री. एकनाथराि खडसे-पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे सामावजक न्याय मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "सन २०१८-२०१९ च्या शैक्षलणक सत्रासाठी लिद्यार्थ्यांना महालिद्याियीन प्रिेशासाठी 
जात िैिता प्रमाणपत्रािी तातडीने आिचयकता असताना सदस्य सलिि तथा उपायुक्त, 
लजल्हा जात पडताळणी सलमती, जळगाांि याांच्या मनमानी कारभारामुळे लजल्यातीि 
लिद्यार्थ्यांना जात िैिता प्रमाणपत्र लमळत नसल्याने, लिद्याथी ि पािकाांना नाहक त्रास सहन 
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करािा िागत असल्यािे माहे जुन, २०१८ च्या शेिटच्या आठिड्यात लनदशशनास येणे, 
जळगाांि लजल्यातीि अनुसूलित जाती, लिमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगश 
तसेि लिशेष मागास प्रिगातीि लिद्यार्थ्यांना जात िैिता प्रमाणपत्र देताांना सदस्य सलिि 
तथा उपायुक्त, लजल्हा जात पडताळणी सलमती, जळगाांि याांच्याकडून हेतुपुरस्सर लििांब 
िाििा जाणे, पलरणामी पलरसरातीि मागासिगीय लिद्यार्थ्यांना लशक्षण, नोकरी या सारख्या 
लमळणाऱ् या शासकीय सुलििापासून िांलित राहण्यािी आिेिी पाळी, सदस्य सलिि तथा 
उपायुक्त याांनी हे दिािाांशी सांगनमत करुन प्रकरणे लनकािी काढण्यासाठी, खुिेआम 
करत असिेिी पैशािी मागणी, शासनाने ५० िषाच्या रलहिाशी पुराव्यािी अट रद्द करुनही 
सदस्य तथा उपायुक्ताांिी मागणी मान्य न केल्यास काढण्यात येणाऱ्या तु्रटी, १९५०, १९६१, 
१९६७ च्या महसूि पुराव्यािी मागणी करुन जाणीिपूिशक प्रिांलबत ठेिण्यात येणारी 
प्रकरणे, अनेक जुनी प्रकरणे प्रिांलबत ठेिून त्यानांतर आिेल्या प्रकरणे तातडीने लनकािी 
काढण्यात येणे, राजपुत भामटा या जातीिी सुमारे १००० प्रकरणे जाणीिपूिशक प्रिांलबत 
ठेिण्यात येणे, सदस्य सलिि तथा उपायुक्त याांच्याकडे आहरण ि सांलितरणािा तसेि 
आस्थापना लिषयक असिेल्या बाबी, पलरणामी कायाियातीि कमशिाऱ्याांिर कोणतेही 
लनयांत्रण नसणे, कायाियात दिािाांिा झािेिा सुळसुळाट, कायाियातीि इतर 
अलिकारीही कायाियात हजर नसल्याने जात पडताळणी सलमतीच्या कामकाजािर 
झािेिा पलरणाम, सदस्य सलिि तथा उपायुक्त याांच्याकडून घरी बसुन करण्यात येणारे 
काम, लनिृत्त अलिकाऱ्याांकडून मागीि तारखेने लनकािी काढण्यात येणारी प्रकरणे, 
याप्रकरणी जात िैिता प्रमाणपत्र न लमळाल्याने मुिाांच्या लशक्षणािा तसेि नोकरीच्या 
अश्स्तत्िािा लनमाण झािेिा गांभीर प्रचन, िारांिार तक्रारी करुनही शासनािे याकडे झािेिे 
अक्षम्य दिुशक्ष, सदस्य सलिि तथा उपायुक्त, जात पडताळणी सलमती, जळगाांि याांिी सदर 
पदािरुन तातडीने बदिी करण्याबाबत लजल्यातीि जनतेिी होत असिेिी मागणी, तसेि 
त्याांिा कारभाराबाबत सखोि िौकशी करण्याकरीता दक्षता सलमतीिी स्थापना करुन 
सांबांिीत सदस्य सलिि तथा उपायुक्त तसेि इतर सांबांलिताांिर तातडीने कारिाई करण्यािी 
िोकप्रलतलनिी ि स्थालनक रलहिाशाांनी केिेिी मागणी, या प्रकरणी शासनाने तातडीने 
कायशिाही करण्यािी आिचयकता ि शासनािी प्रलतलक्रया." 
 

  (९) प्रा.मेधा कुलकणी, श्री. मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "राजयामध्ये जिळजिळ एक िाखापेक्षा अलिक सहकारी गृहलनमाण सांस्था 
नोंदणीकृत असणे, त्यापैकी पुणे लिभागात  १८ हजार पेक्षा जास्त सहकारी सांस्था असणे, 
बऱ्याि सांस्थाच्या इमारती या जुन्या ि िोकादायक झािेल्या असून पुणे, मुांबई, ठाणे, 
नालशक, औरांगाबाद, नागपूर या शहराांमध्ये अनेक सांस्था आपल्या इमारतींच्या 
पुनशलिकासािे काम बाांिकाम कां त्राटदाराांमाफश त करून घेत असणे, अनेक बाांिकाम 
कां त्राटदार काम अिशिट श्स्थतीत सोडत असल्यामुळे अनेक सांस्था ि सभासद अडिणी 
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सापडिे असणे, मुांबईमध्ये िीज िर लदिेल्या भुखांडािर अशा तीन हजारपेक्षा जास्त 
गृहलनमाण सांस्था असून या घराांिी लिक्री करणे, भाडे तत्िािर देणे, कजश घेण्यासाठी तारण 
ठेिणे, पुनशलिकास करणे, यासाठी िेळोिेळी शासनािी परिानगी घ्यािी िागणे, शासनाने 
लदनाांक ३ जानेिारी, २००९ रोजी महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अलिलनयम, १९६० च्या किम 
७९ ( अ ) अन्िये लनगशलमत केिेल्या शासन लनणशयाद्वारे पुनशलिकासािी लनयमाििी प्रलसद्ध 
करण्यात आिी असून ती प्रत्येक पुनशलिकास करणाऱ्या सांस्थािर बांिनकारक असणे, 
बाांिकाम अिशिट रालहल्यास तसेि दजाहीन बाांिकाम झाल्यास धकिा बाांिकामास लििांब 
झाल्यास लिकासकास जबाबदार िरण्याबाबत कोणतीही शासकीय यांत्रणा सध्या 
अश्स्तत्िात नसणे, लिकसन करार रद्द करणे, बँक हमी िसूि करून सांस्थेिा देणे, निीन 
लिकासकास मान्यता देणे, याबाबत शासन लनश्ष्ट्क्रय असणे, सभासदाांच्या तक्रारीिी दखि 
गाांभीयाने घेतिी जात नसल्यामुळे अनेक सभासद बेघर होत असणे, पुनशलिकासािी काम 
िषानुिषश रखडिी जात असल्यामुळे लदनाांक ३ जानेिारी, २००९ रोजीच्या शासन 
लनणशयामध्ये सहकारी सांस्था ि सभासदाांच्या लहतासाठी अमुिाग्र बदि करणे आिचयक 
असणे, शासनाच्या सांबांलित लिभागािे सलिि ि सहकारातीि तज्ञ व्यक्ती / िकीि याांिा 
अभ्यास गट नेमून व्यापक ि प्रभािशािी बदि करण्यािे िोरण राबलिण्याबाबत शासनाने 
कराियािी कायशिाही ि उपाययोजना." 

    
 
 

(िपुारी १२.०० िाजता) 
 
 

एक  : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) ताराांलकत प्रचन. 
 

  (ब) ताराांलकत प्रचनाबाबतिी अलिक मालहती सभागृहाच्या पटिािर ठेिणे. 
 

        "ठाणे वजल्यात वपण्याच्या पाण्याची करण्यात आलेली कपात" या 
लिषयािरीि लदनाांक १६ लडसेंबर, २०१४ रोजीिा श्री.रुपेश म्हाते्र, लि.स.स. याांच्या 
ताराांलकत प्रचन क्रमाांक ३५५१ िा लदिेल्या उत्तराच्या सांदभात अनुपूरक प्रचनोत्तराांच्या 
िेळी लदिेल्या आचिासनानुसार प्रचनािी अलिक मालहती सभागृहाच्या पटिािर 
ठेितीि. 

 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 
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  (१) उच्च ि तांत्र वर्क्षण 
मांत्री 

: (क) लशिाजी लिद्यापीठ, कोल्हापूर याांिा सन २०१५-
२०१६ या िषािा ते्रपन्नािा िार्थषक अहिाि 
सभागृहासमोर ठेितीि. 
 

     (ख) महाराष्ट्र लिनाअनुदालनत खाजगी व्यािसालयक 
शैक्षलणक सांस्था (पूणश िेळ व्यािसालयक पदलिका 
ताांलत्रक पाठ्यक्रमाांच्या प्रिेशािे लिलनयमन), 
(सुिालरत) लनयम, २०१८ प्रलसध्द करणारी 
अलिसूिना क्रमाांक टीईएम-२०१८/(प्र.क्र.१०३/ 
१८)/ताांलश-५, लदनाांलकत ५ जून, २०१८ 
सभागृहासमोर ठेितीि. 
 

     (ग) महाराष्ट्र लिनाअनुदालनत खाजगी व्यािसालयक 
शैक्षलणक सांस्था (पूणश िेळ व्यािसालयक पदव्युत्तर 
पदिी ताांलत्रक पाठ्यक्रमाांच्या प्रिेशािे लिलनयमन), 
(सुिालरत) लनयम, २०१८ प्रलसध्द करणारी 
अलिसूिना क्रमाांक टीईएम-२०१८/सी.आर.२८/ 
टीई-४, लदनाांलकत ५ जून, २०१८ सभागृहासमोर 
ठेितीि. 
 

     (घ) महाराष्ट्र लिनाअनुदालनत खाजगी व्यािसालयक 
शैक्षलणक सांस्था (पूणश िेळ व्यािसालयक पदिीपूिश 
ताांलत्रक पाठ्यक्रमाांच्या प्रिेशािे लिलनयमन) 
(सुिालरत) लनयम, २०१८ प्रलसध्द करणारी 
अलिसूिना क्रमाांक टीईएम-२०१८/सी.आर.२६/ 
टीई-४, लदनाांलकत ५ जून, २०१८ सभागृहासमोर 
ठेितीि. 
 

  (२) उद्योग मांत्री :  महाराष्ट्र औद्योलगक लिकास महामांडळ याांिा सन 
२०१२-२०१३ ि २०१३-२०१४ या िषांिा िार्थषक 
लहशेब सभागृहासमोर ठेितीि. 

 
तीन : सािशजवनक उपक्रम सवमतीचा अठरािा अहिाल सािर करणे. 

 
चार : विधानसभा आश्िासन सवमतीचा नििा अहिाल सािर करणे. 
पाच : पांचायती राज सवमतीचा सोळािा ि सतरािा अहिाल सािर करणे. 
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सहा : उपविधान सवमतीचा पाचिा अहिाल सािर करणे. 

 
सात : वि.स. पागे सांसिीय प्रवर्क्षण कें द्राचा सहािा अहिाल (२०१७-२०१८) सभागहृाच्या 

पटलािर ठेिणे. 
 

आठ : विनांती अजश सभागहृास सािर करणे :- 
 

 श्रीमती विवपका चव्हाण, 
वि.स.स. 

: "बागलाण तालकु्यातील साल्हेर १ ि २ ि 
िाघांबा िळण योजनेचे ५३.०२ ि.ल.घ.फु. 
पाणी हरणबारी िाढीि उजिा 
कालव्यासाठी २९.३६ ि.ल.घ.फू. ि 
ढोलिारे पािर तलािासाठी ९.३० 
ि.ल.घ.फु. आवण केळिर िाढीि कालिा 
क्र.८ साठी १४.३६ ि.ल.घ.फु. पाणी 
त्तिवरत आरवक्षत होणेबाबत" या 
लिषयािरीि लिनांती अजश सभागृहास सादर 
करतीि. 

    
 

नऊ : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 
 

िहा : औवचत्तयाचे मदेु्द. 
 

 

अकरा : र्ासकीय विधेयके : 
 

  (अ) परु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ५९ – मुांबई महानगरपालिका (दसुरी 
सुिारणा) लििेयक, २०१८. 
 

   (२) सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६० – महाराष्ट्र ॲक्युपांक्िर लिलकत्सा 
पध्दती (सुिारणा) लििेयक, २०१८. 
 

   (३) सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६१ – महाराष्ट्र शैक्षलणक सांस्था 
(शुल्क लिलनयमन) (सुिारणा) लििेयक, २०१८. 

   (४) सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्ट्र लजल्हा पलरषद ि 
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पांिायत सलमती (दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८. 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  (ब) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 

 

  (१) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकसेिकाांची) विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत 
विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुार्ष उफश  पांवडतरे्ट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.जयकुमार गोरे, सांग्राम 
थोपटे, अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हर्षशिधशन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.वदलीप िळसे पाटील, अवित पिार, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि चव्हाि, सुभाष उफश  पांलडतशेट पाटील,  
हषविधवन सपकाळ, सुरेश िाड, हनुमांत डोळस, भास्कर जािि, सांजय कदम, 
दत्तात्रय भरणे, पाांडुरांग बरोरा, नरहरी लझरिाळ, सांलदप नाईक, राहुि मोटे, हसन 
मुश्रीफ, शलशकाांत धशदे, राहुि जगताप, लदपक िव्हाण, डॉ.सतीश पाटीि, सिशश्री 
लजतेंद्र आव्हाड, िैभि लपिड, लिजय भाांबळे, प्रलदप जािि (नाईक), राजेश टोपे, 
जयांत पाटीि,िगन भुजबळ, श्रीमती लदपीका िव्हाण, लि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ – महाराष्ट्र 
भूलमगत नळमागश ि भूलमगत िालहन्या (जलमनीमिीि िापर हक्कािे सांपादन) 
अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३७ – महाराष्ट्र भवूमगत 
नळमागश ि भवूमगत िावहन्या (जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपािन) 
विधेयक, २०१८. 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोर्ष टारफे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
कुणाल पाटील, ॲङ त्र्यांबकराि वभसे, बाळासाहेब थोरात, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ३७ – महाराष्ट्र भूलमगत नळमागश 
ि भूलमगत िालहन्या (जलमनीमिीि िापर हक्कािे सांपादन) लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार्ष उफश  पांवडतरे्ट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ३७ – महाराष्ट्र भूलमगत नळमागश 
ि भूलमगत िालहन्या (जलमनीमिीि िापर हक्कािे सांपादन) लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ३७ – महाराष्ट्र भूलमगत नळमागश 
ि भूलमगत िालहन्या (जलमनीमिीि िापर हक्कािे सांपादन) लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.जयकुमार गोरे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ३७ – महाराष्ट्र भूलमगत नळमागश 
ि भूलमगत िालहन्या (जलमनीमिीि िापर हक्कािे सांपादन) लििेयक, २०१८ 
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लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (३) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र 

विधानमांडळाच्या सिस्याांचे िेतन ि भते्त (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोर्ष टारफे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, ॲङ त्र्यांबकराि वभसे, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, डॉ.विश्िजीत किम, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र लििानमांडळाच्या 
सदस्याांिे िेतन ि भते्त (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र लििानमांडळाच्या 
सदस्याांिे िेतन ि भते्त (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५८ – महाराष्ट्र 

महानगरपावलका (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक क्रमाांक ५८ – महाराष्ट्र 
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महानगरपालिका (दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त 
सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, सिशश्री अवमत िनक, राहुल बोंदे्र, भारत भालके, जयकुमार गोरे, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक क्रमाांक ५८ – महाराष्ट्र 
महानगरपालिका (दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त 
सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 

     
   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  (५) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्तपन्न 

पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, हर्षशिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१७ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष 
उत्पन्न पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) लििेयक, २०१७ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१७ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष 
उत्पन्न पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) लििेयक, २०१७ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
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   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१७ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष 
उत्पन्न पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) लििेयक, २०१७ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१७ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष 
उत्पन्न पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) लििेयक, २०१७ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 

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

 

  (बधुिार, विनाांक १८ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

बारा : सिशश्री सवुनल प्रभ,ु राजेंद्र पाटणी, सांजय रायमलुकर, ॲड.आवर्र्ष रे्लार, श्री.सिा 
सरिणकर, ॲड.राज परुोवहत, डॉ.र्वर्काांत खेडेकर, डॉ.अवनल बोंडे, सिशश्री अजय 
चौधरी, सरेुर् धानोरकर, डॉ.सांजय कुटे, सिशश्री सवुनल शर्िे, अतलु भातखळकर, समीर 
कुणािार, मांगेर् कुडाळकर, ॲड.पराग अळिणी, सिशश्री सधुाकर िेर्मखु, प्रकार् 
फातपेकर, डॉ.सवुनल िेर्मखु, डॉ.सधुाकर भालेराि, श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.सांतोर्ष 
िानिे, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, सिशश्री राम किम, प्रर्ाांत बांब, अवमत साटम, सवुनल 
राऊत, मांगलप्रभात लोढा, अर्ोक पाटील, रणधीर सािरकर, प्रकार् सिेु, योगेर् सागर, 
पांकज भोयर, वकर्ोर पाटील, राजन साळिी, सिानांि चव्हाण, अवनल गोटे, सांजय 
केळकर, भरतरे्ठ गोगािले, प्रताप सरनाईक, उन्मेर् पाटील, सिशश्रीमती िेियानी फराांिे, 
सीमा वहरे, श्री.बाळासाहेब सानप, डॉ.राहुल आहेर, ॲड.राहुल कुल, श्री.तानाजी मटुकुळे, 
प्रा.सांवगता ठोंबरे, सिशश्री तकुाराम काते, सधुाकर कोहळे, सभुार्ष साबणे, डॉ.जयप्रकार् 
मुांिडा, सिशश्री विकास कुां भारे, ज्ञानराज चौघलुे, अतलु सािे, राजेंद्र नजरधने, चरण 
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िाघमारे, रमेर् लटके, नरेंद्र पिार, कॅ.आर तवमल सेल्िन, सिशश्री जगिीर् मळुीक, नरेंद्र 
मेहता, आर.टी.िेर्मखु, राज ू तोडसाम, ॲड.लक्ष्मण पिार, सिशश्री हेमांत पाटील, 
हवरभाऊ जािळे, सांजय सािकारे, डॉ.िेिराि होळी, डॉ.वमशलि माने, सिशश्री सधुीर पारिे, 
कृष्ट्णा गजबे, डॉ.भारती लव्हेकर, सिशश्री मनोहर भोईर, िैभि नाईक, राजाभाऊ िाजे, 
अवनल किम, डॉ. बालाजी वकणीकर, प्रा.अर्ोक उईके, सिशश्री डी.मल्ल्लकाजुशन रेड्डी, 
सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, रमेर् बुांविले, गणपत गायकिाड, वकतीकुमार भाांगवडया, वकसन 
कथोरे, प्रभिुास वभलािेकर, राजेर् कार्ीिार, ॲड.रामचांद्र अिसरे, सिशश्री समीर मेघे, 
विजय रहाांगडाले, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वियम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- (चचा पढेु 
सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
       "लिदभश, मराठिाडा, खान्देश, कोकण लिभागातीि ग्रामीण भागात राहणा-या व्यक्तींना 
पांतप्रिान आिास योजनेतांगशत रास्त भािात जलमनी देण्यािी योजना आखून ही योजना 
सक्षमपणे राबलिण्यािी आिचयकता, लिदभश-मराठिाड्यात कृषी आिारीत प्रलक्रया उद्योगािा 
लिशेष सििती देऊन उद्योग लनर्थमतीिा िािना देण्यािी आिचयकता, नागपूर हे 
उपराजिानीिे शहर असूनही येथीि नागलरकाांना लिशेष आजारासाठी मुांबईतीि रुग्णाियाांिर 
अििांबून रहािे िागणे, ही अिस्था दरू करण्याच्या दृष्ट्टीने लिदभश, मराठिाड्यात 
सुपरस्पेशालिटी रुग्णािये लनमाण करण्यािी आिचयकता, लिदभश, मराठिाड्यातीि ग्रामीण 
युिकाांना मुांबई, पुणे यासारख्या शहराांत जाण्यापासून प्रलतबांि करण्याच्या दृष्ट्टीने शैक्षलणक ि 
रोजगाराच्या सांिी उपिब्ि करून देण्यािी आिचयकता, मुांबई ि उपनगरातीि मोडकळीस 
आिेल्या इमारतींिी दरुुस्ती ि पुनर्थिकास करणे, घरमािकाांच्या अडिणुकीमुळे ि म्हाडाच्या 
लनष्ट्क्रीयतेमुळे शक्य नसणे, पलरणामी जुन्या िाळीत लपढ्यान्-लपढ्या राहणा-या मूळ मुांबईकराांिे 
जीिन िोक्यात असणे, लिस्थालपत होणा-या रलहिाशाांिे त्याि लठकाणी पुनिशसन करण्यािी 
मागणी, महानगरपालिकेच्या भूखांडािरीि अनेक इमारतींिे िीज सांपिे असल्याने िीजिे 
नुतनीकरण करण्यािे िोरण महानगरपालिकेने तातडीने राबलिण्याकरीता शासनाने कराियािी 
कायशिाही, ६० िषापेक्षा जास्त कािाििीपासून शासनाच्या जलमनीिर िास्तव्य करीत 
असिेल्या रलहिाशाांच्या जलमनी िगश २ मिून िगश १ मध्ये नोंद करण्यािी मागणी, आलशया 
खांडातीि सिात मोठ्या िारािी येथीि झोपडपट्टीिा ि इतर झोपडपट्टयाांिा पुनर्थिकास 
करण्यािा शासनाने घेतिेिा महत्त्िाकाांक्षी लनणशय, सांक्रमण लशबीराांिी दरुिस्था ि यामध्ये 
बाांग्िादेशी नागलरकाांिी झािेिी घुसखोरी, बांद पडिेल्या लगरण्याांमिीि कामगार, बीडीडी 
िाळीतीि रलहिाशी ि मेरोमुळे बािीत रलहिाशाांना देण्यात येणा-या ५०० िौ.फुटाच्या घराांच्या 
ितीिर मुांबईत जुन्या ि सेस इमारतीमध्ये राहणा-या भाडेकरूां नाही ५०० िौ.फुटाांिी घरे 
देण्यािी आिचयकता, मुांबईतीि ५०० ते ७०० िौ.फुट के्षत्रफळाच्या घराांना मािमत्ता कर माफ 
करण्याबाबत ि त्यािरीि के्षत्रफळाच्या घराांना मािमत्ता करात सिित देण्याबाबतच्या 
प्रिांलबत प्रस्तािािर तात्काळ लनणशय घेण्यािी आिचयकता, मुांबईतीि पांतप्रिान अनुदान 
प्रकल्पाांतगशत ६६ इमारतींच्या पुनबांिणीिा प्रस्ताि लििारात घेण्यािी आिचयकता, मुांबईतीि 
शासकीय कमशिारी, पोिीस कमशिारी इ. च्या लनिासस्थानाांिी दरुिस्था तातडीने दरू करण्यािी 
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आिचयकता, शासकीय िसाहतीतीि घरे मािकी हक्काने देण्याबाबतिी कमशिा-याांिी 
प्रिांलबत मागणी, मुांबई शहरासाठी गृहलनमाण िोरण ठरलिण्याबाबत नेमिेल्या आमदाराांच्या 
सलमतीने लदिेल्या अहिािािी तातडीने अांमिबजािणी करण्यािी आिचयकता, याबाबत 
शासनाने केिेिी ि कराियािी उपाययोजना लििारात घेण्यात यािी." 

   
 

  (बधुिार, विनाांक १८ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि)  
 

तेरा : अांवतम आठिडा प्रस्ताि :- 
 

  सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेर्मखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
र्वर्काांत शर्िे, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री राजेर् टोपे, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा.िर्षा 
गायकिाड, सिशश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, मो.आरीफ 
नसीम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, ॲड.यर्ोमती ठाकूर, 
डॉ.सतीर् पाटील, सिशश्री अवमन पटेल, डी.एस.अवहरे, राहुल मोटे, डी.पी.सािांत, हसन 
मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वर्िेंद्रशसह भोसले, ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब 
पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, रणवजत काांबळे, डॉ.सांतोर्ष टारफे, श्रीमती 
विपीका चव्हाण, सिशश्री प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, कार्ीराम 
पािरा, हर्षशिधशन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत 
िनक, सभुार्ष ऊफश  पांवडतरे्ठ पाटील, कु.प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री 
भाऊसाहेब काांबळे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री अस्लम 
रे्ख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, वनतेर् राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, 
कालीिास कोळांबकर, सांग्राम जगताप, विश्िजीत किम, सांविप नाईक, राहुल जगताप, 
नरहरी विरिाळ, जे.पी.गािीत, बबनराि शर्िे, विपक चव्हाण, वि.स.स. याांचा म.वि.स. 
वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :  
 
 

 "लिदभात लिशेषत: अमरािती ि मेळघाट येथे कुपोषणामुळे बािकाांिे होत असिेिे 
मृत्यू, लिदभश-मराठिाड्यात लशक्षण ि आरोग्य व्यिस्थेिा उडािेिा बोजिारा, सिश लशक्षा 
अलभयानाांतगशत असिेिे आस्थापनेसांबांिीिे हेड (िेखाशीषश) काढून टाकल्यामुळे लजल्हापलरषद 
शाळाांमिीि लिजेिी देयके थलकत असणे, पुरेशी यांत्रसामुग्री ि पदलनर्थमती नसल्यामुळे रामा 
केअर युलनटच्या इमारती तयार असतानाही युलनट सुरु न होणे, शासकीय रुग्णाियात 
औषिाांिा असिेिा तुटिडा, िांद्रपुरात आलदिासी उपयोजनेमध्ये सािशजलनक आरोग्य 
लिभागाच्या अलिकाऱ्याांनी १३ कोटी रुपयाांिा केिेिा गैरव्यिहार, लिदभातीि खरेदी-लिक्री 
सांघाांना गेल्या तीन िषांपासून आस्थापनेिरीि खिश ि मानिनासाठी तरतूद नसणे, शासनाने 
लिदभश ि मराठिाड्यात कृषी प्रलक्रया उद्योग उभारणीकडे केिेल्या अक्षम्य दिुशक्षामुळे बेरोजगार 
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आलण आत्महत्याांमध्ये पडिेिी भर, गडलिरोिी लजल्यातीि िानोरा, कोरिी, एटापल्िी, 
भामरागड, अहेरी या ९० टक्क्यापेक्षा जास्त जांगिाने व्यापिेल्या ि नक्षिग्रस्त भागात 
रस्त्याांिा मोठ्या प्रमाणात असिेिा अनुशेष, लिदभश ि मराठिाड्यातीि धसिन, पायाभूत ि 
नैसर्थगक सािनसांपत्तीिे िाटप न झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात असिेिा अनुशेष भरुन 
काढण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाकडून लिशेष प्रयत्न न होणे, नागपूर लिभागातीि गोसीखुदश प्रकल्प,  
बािनथडी,  बेंबळा,  िोअरििा,  अप्परििा आलण लनम्नसाखळी इ. प्रकल्पाांिी कामे 
लनिीअभािी रखडल्यामुळे खिात झािेिी प्रिांड िाढ, शासनाने िािू अथशसांकल्पात अपूणश 
प्रकल्पाांसाठी केिळ ८ हजार २३३ कोटी रुपयाांिी तरतूद केल्यामुळे राजयातीि धसिन प्रकल्प 
पूणश होण्यािी शक्यता नसणे, बुिढाणा लजल्यातीि जीगाांि-टाकळीसारखा मोठा प्रकल्प 
तरतुदी अभािी रखडणे, नागपूर, पुणे, औरांगाबाद या महानगराांमध्ये घनकिरा, लपण्यािे पाणी 
ि आरोग्यासारख्या मुिभूत सोई-सुलििाांिी असिेिी िाणिा, नागपूर आलण मुांबई शहरात 
नुकत्याि पडिेल्या पािसामुळे उडािेिी दैना, त्याति मुांबई महानगरपालिका ि 
एमएमआरडीएिा लिकास आराखडा ि लिकास लनयांत्रण लनयमाििी लिकासकिार्थजणा 
असणे, शासकीय भुखांडाांिे िाटप करताना लनयमबायलरत्या लिकासकाांिर दाखलििेिी 
मेहेरनजर, शासकीय सेिा ि निलनर्थमत नगरपालिकाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लरक्त असिेिी 
पदे, औद्योलगक के्षत्रात मोठ्या प्रमाणात अनुशेष असताना शासनाच्या िोरणामुळे अनेक 
उद्योगिांद्याांिे होणारे स्थिाांतर, लिदभातीि उद्योग बांद पडण्याच्या मागािर असणे, 
अमराितीतीि नाांदगाांि-पेठ औद्योलगक िसाहतीत भारत डायनॉलमक्स लि. हा प्रकल्प रेंगाळणे, 
भांडारा लजल्यातीि बीएिईएि या सािशजलनक उद्योगाकडे कें द्र शासनािे होत असिेिे दिुशक्ष, 
नागपूर-उमरेड भागातीि कें द्र सरकारच्या नॅशनि इन्व्हेस्टमेंट ि मॅन्युफॅक्िधरग झोन या 
औद्योलगक महानगर प्रकल्पात अद्याप शासन स्तरािर कोणतीही प्रगती न होणे, मेक-इन-
महाराष्ट्र ि मॅग्नेलटक महाराष्ट्र अांतगशत उद्योग लिभागाच्या ितीने लिदभश आलण मराठिाड्यात 
लजल्हालनहाय लकती प्रकल्पाांिे सामांजस्य करार झािे ि त्यापैकी लकती प्रत्यक्षात सुरु होऊन 
लकती रोजगार लनर्थमती झािी यासांबांिीिी मालहती िारांिार मागणी करुनही न लमळणे, 
लिदभातीि उद्योगिाढीसाठी औद्योलगक िोरणानुसार करामध्ये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास 
शासनािी िािढकि, नागपूर येथीि पांिताराांलकत बुटीबोरी औद्योलगक िसाहतीत गेल्या िार 
िषात केिळ िार उद्योग सुरु होणे, लमहानसारख्या औद्योलगक हबमध्ये उद्योगािी सांथगती 
प्रगती असून जया उदे्दशाने भूखांड घेतिे त्या लठकाणी उद्योग सुरु न करता उदे्दश बदिून देण्यािी 
होत असिेिी मागणी, पलरणामी या पलरसरातीि युिकाांसाठी रोजगार लनमाण न होणे, १५० 
कोटीिा भुखांड केिळ २५ िाखात पतांजिी उद्योग समुहािा लितलरत केल्यामुळे झािेिे 
करोडोिे नुकसान, लिदभश-मराठिाड्याच्या सिांगीण प्रगतीसाठी कािबध्द कायशक्रम आखून 
त्यासाठी लिशेष अनुदानािी तरतूद करुन या दोन्ही प्रदेशाच्या आर्थथक ि सामालजक दजा 
उांिािण्यासाठी शासनाने कराियािी उपाययोजना लििारात घेण्यात यािी." 

 
 

चौिा : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
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   (गरुुिार, विनाांक १२ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न िालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना)  
(क्र. १ ते ४) 
 

  (१) श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपल्स्थत करतील. 
 

      "पुिश लिदभातीि िांद्रपूर, गडलिरोिी, गोलदया, भांडारा या लजल्हयातीि कृषी 
महालिद्याियाच्या प्रशासकीय कामकाजाकलरता अलिकारी/कमशिारी याांना िारांिार अकोिा 
येथे जािे िागणे, अकोिा येथीि पांजाबराि देशमुख कृषी लिद्यापीठािे लिभाजन करून पुिश 
लिदभाकलरता िांद्रपूर लजल्हयातीि धसदेिाही येथे नलिन कृषी लिद्यापीठािी स्थापना 
करण्याबाबत केळकर सलमतीने शासनास सादर केिेल्या अहिािात नमूद करणे, धसदेिाही 
येथे कृषी लिद्यापीठ स्थापन करण्याकलरता सोयीसुलििा उपिब्ि असतानाही त्याकडे 
शासनािे झािेल्या दिुशक्षामुळे नागलरकाांमध्ये पसरिेिा असांतोष, सबब अकोिा येथीि 
पांजाबराि देशमुख कृषी लिद्यापीठािे लिभाजन करून िांद्रपूर लजल्हयातीि धसदेिाही येथे 
नलिन कृषी लिद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत शासनाने तातडीने कराियािी कायशिाही  ि 
उपाययोजना." 
 

  (२) ॲड.राहुल कुल, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा उपल्स्थत 
करतील. 
 

      "पुणे लजल्हयातीि खडकिासिा पाटबांिारे लिभागातांगशत दौंड तािुक्यासह पूिश 
हिेिीतून िाहणाऱ्या निीन ि जुना उजिा मुठा कािव्यातून (बेबी कॅनॉि) मोठ्या 
प्रमाणािर पाणी गळती सुरू असल्यािी तक्रार नागलरकाांनी कायशकारी अलभयांता, 
खडकिासिा पाटबांिारे लिभाग याांच्याकडे लदनाांक १९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास 
करणे, निीन मुठा कािव्यातून होणाऱ्या गळतीिे प्रमाण दोन िषापासून िाढल्याने दौंड 
तािुक्यातीि बोरीऐांदी, सहजपूर, खामगाि, कासुडी, यित, खुटबाि, केडगाि तसेि हिेिी 
तािुक्यातीि िोणी काळभोर, कुां जीरिाडी, सोरतापिाडी (लज.पुणे) येथीि हजारो एकर शेती 
नालपक होण्यािे िाढिेिे प्रमाण, जुना उजिा मुठा कािव्यातून (बेबी कॅनॉि) मिून 
िाहणाऱ्या या अशुद्ध पाण्यामुळे कािव्यािगतिे असिेिे लपण्यािे पाणी दलुषत होणे, निीन 
ि जुना मुठा कािव्याच्या दरुुस्ती ि अस्तरीकरणासाठी असिेिी २% खिाच्या मयादेमुळे 
अनेक लदिसाांपासून हे काम प्रिांलबत असल्यामुळे खिािी मयादा १०% करण्यािी होत 
असिेिी मागणी, याबाबत शासनाने कराियािी कायशिाही ि प्रलतलक्रया." 
 
 

  (३) श्री.वनतेर् राणे, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपल्स्थत 
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करतील. 
 

      "नाणार (ता.राजापूर, लज.रत्नालगरी) येथीि १४ गािे ि लगये, रामेचिर (ता.देिगड, 
लज.धसिुदगुश) येथीि १६ गािाांमध्ये ग्रीन लरफायनरी प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाने लनणशय 
घेऊन त्यासाठी  लदनाांक १८ मे, २०१७ रोजी महाराष्ट्र औद्योलगक लिकास महामांडळाने १६ 
हजार एकर जलमन औद्योलगक  के्षत्र म्हणून जाहीर करणे, सदरहू प्रकल्पासाठी िागणारी 
जलमन सांपादनासाठी ३२ (२) िी नोलटस काढण्यात येणे, तेथीि शेती, बागायती, 
मत्स्यव्यिसाय आदींिर लिपलरत पलरणाम होिून त्याांच्या उदरलनिाहािा लनमाण झािेिा 
प्रचन, भूमीपुत्राांनी सदर जलमन औद्योलगक के्षत्राकलरता न देण्यािे िेखी पत्र प्रशासनाकडे 
देऊनही त्याकडे केिेिे दिुशक्ष, सदर प्रकल्प रद्द करण्यािी स्थालनक िोकप्रलतलनिी ि 
नागलरकाांनी मागणी करूनही त्याकडे शासनािे झािेिे दिुशक्ष, पलरणामी त्याांच्यामध्ये 
पसरिेिा असांतोष, याबाबत शासनाने कराियािी कायशिाही ि उपाययोजना." 
 

  (४) श्री.मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपल्स्थत करतील. 
 

     "िाढत्या शहरीकरणामुळे मुांबईसह प्रमुख शहराांमध्ये पायाभूत सुलििाांिर मोठ्या 
प्रमाणात पडत असिेिा ताण, मुांबईतीि सिात मोठी समस्या ही िाहतूक कोंडीिी असून 
िाहनाांच्या सांख्येत देखीि िाढ होणे, परांतु त्याकलरता िागणारी पालकंग व्यिस्थेबाबत 
कोणतीि उपाययोजना करण्यात न येणे, िाहनतळाकलरता मुांबई शहरात भुयारी िाहनतळ ि 
उभ्या पद्धतीने िाहनतळािी व्यिस्था करण्यािी लनताांत आिचयकता तसेि िाहनतळासाठी 
असिेल्या आरक्षणामध्ये बदि न करता ते िाहनतळासाठीि िापरण्यात यािी, याकरीता 
शासनाने कराियािी कायशिाही ि उपाययोजना." 
 

   (मांगळिार, विनाांक १७ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेल्या तथावप, प्रलांवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना)  
(क्र. ५ ते ८) 
 

  (५) श्री. अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
 

     "पालघर वजल्यातील आवििासींनी भसूांपािनाविरोधात काढलेल्या मोचाबाबत" 
या लिषयािरीि श्री. लििास तरे ि इतर लि.स.स. याांिा ताराांलकत प्रचन क्रमाांक ११३६३८ 
िा लदनाांक २६ मािश, २०१८ रोजी लदिेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास ििा उपश्स्थत 
करतीि. 
 
 

  (६) श्री. सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. 
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     "पिई (मुांबई) येथील वहरानांिानी या विकासकाने आर्थथकदृष्ट्या िबुशल 
घटकाांसाठी घरे बाांधण्याच्या अटींचे उल्लांघन करून गैरव्यिहार केल्याबाबत" या 
लिषयािरीि श्री. सुलनि प्रभु, लि.स.स याांिा ताराांलकत प्रचन क्रमाांक १०९२४४ िा लदनाांक 
२७ मािश, २०१८ रोजी लदिेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास ििा उपश्स्थत करतीि. 
 

  (७) श्री. सभुार्ष उफश  पांवडतरे्ट पाटील, वि.स.स. 
 

     "बागमळागाि (ता.िेिगड, वज.शसधिुगूश) येथील धपू प्रवतबांधक बांधाऱ्याच्या 
बाांधकामाबाबत" या लिषयािरीि श्री.लनतेश राणे, लि.स.स. याांिा ताराांलकत प्रचन क्रमाांक 
११६६७६ िा लदनाांक ११ जुिै, २०१८ रोजी लदिेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास ििा 
उपश्स्थत करतीि. 
 

  (८) श्री.विजय काळे, वि.स.स. 
 

     "नागपरू ि पणेु प्रािेवर्क मनोरूग्णालयात मनोरूग्णाांचे िालेले मतृ्तय"ू या 
लिषयािरीि डॉ.लमधिद माने ि इतर लि.स.स. याांिा ताराांलकत प्रचन क्रमाांक ११७२०० िा 
लदनाांक ०९ जुिै, २०१८ रोजी लदिेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास ििा उपश्स्थत 
करतीि. 

    
 
 
 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
लदनाांक : १८ जुिै, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रिान सलिि, 

 महाराष्ट्र लििानसभा. 
 


