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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

सोमसोमिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११६६  जलुै, जलुै, २०१८२०१८  

((दपुारी दपुारी १२१२..००००  िाजतािाजता))  
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे – 

  (१) उच्च ि तांत्र विक्षण 
मांत्री 

: (क) "सावित्रीबाईाफु ले पु णे पु वियापाणी ,ु णे पु
याांचाु सनु २०१६-२०१७ु याु िर्षाचाु
िार्षर्षकुअहिा "ुसभागृहासमोरु पिती . 

     (ख) "राष्ट्रसांतु तेकडोजीु महाराजु नागणूरु
वियापाणी , नागणूरुयाांचपुसनु२०१६-२०१७ु
याु िर्षाचपु िार्षर्षकु  पखपु (अांकप क्ष ु
अहिा ासह)"ुसभागृहासमोरु पिती . 

     (ग) "सांतुगाडगपबाईाबाईाुअमराितीुवियापाणी ुयाांचपु
सनु२०१६-२०१७ुयाुिर्षाचपुिार्षर्षकु पखप" 
सभागृहासमोरु पिती . 

  (२) ग्रामविकास मांत्री : "सनु२०१६-२०१७ुचपु ा पु/ुरायगडु/ुरत्नावगरीु/ु
ससधेदगेगु /ु णा घरु /ु नाविकु /ु धेळप ु /ु नांदरेबाईारु /ु
जळगाांिु/ुअहमदनगरु/ुणे पु/ुसाताराु/ुसाांग ीु/ु
सो ाणूरु /ु कोल्हाणूरु /ु औरांगाबाईादु /ु जा नाु /ु
णरभ ीु/ु सहगो ीु/ुबाईीडु/ुनाांदपडु/ुउस्मानाबाईादु/ु
 ातूरु /ु अमराितीु /ु अको ाु /ु िाविमु /ु
बेाई ढा ाु/ुयितमाळु/ुनागणूरु/ुिधाु/ुभांडाराु/ु
गोंवदयाु /ु चांद्रणूरु िु गडवचरो ीु याु ३४ु वजल्हाु
णवरर्षदाांचपु िार्षर्षकु प्रिासनु अहिा "ु
सभागृहासमोरु पिती . 

  (३) पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री 

 "महाराष्ट्रु जीिनु प्रावधकर ाचाु सनु २०१४-
२०१५ुयाुिर्षाचाुिार्षर्षकुअहिा , िार्षर्षकु पखपु
आव ु  पखाणवरक्ष ु अहिा "ु सभागृहासमोरु
 पिती . 
 

तीन : "मराठी भाषा सवमतीचा पवहला अहिाल सादर करणे." 
चार : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
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   (१) श्री.आनांद ठाकूर, वि.प.स. याांच्या णेढी  वनकडीच्या सािगजवनक 
महत्िाच्या विर्षयािरी  सचूना क्रमाांक २ िर ग्रामविकास मांत्री  
वनिपदन करती  :- 

    "मोखाडाु (वज.णा घर)ु यपथी ु वजल्हाु णवरर्षदपच्याु ३८ 
िाळाांच्याु इमारतीु धोकादायकु स्स्थतीतु असूनु सदरु इमारतीु
कप व्हाहीुढासळण्याच्याुमागािरुअस प." 

   (२) सिवश्री जयांत पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांच्या 
णेढी  वनकडीच्या सािगजवनक महत्िाच्या विर्षयािरी  सचूना 
क्रमाांक १ िर पवरिहन मांत्री  वनिपदन करती  :- 

    "राज्यातु विििाहीु बाईसु चा काांच्याु मनमानीुकारभारामेळप ु
गांभीरु अणघातु होतु असूनु प्रिािाांमध्यपु वनमा ु झा प पु वभतीचपु
िातािर ." 

   (३) श्री.जगन्नाथ शिदे, वि.प.स. याांच्या णेढी  वनकडीच्या 
सािगजवनक महत्िाच्या विर्षयािरी  सचूना क्रमाांक ३ िर 
पयािरण मांत्री  वनिपदन करती  :- 

    "अांबाईरनाथुआव ु बाईद ाणूरु (वज. ा प)ु यपथी ुऔयापोवगकु
विभागाती ुसाांडणा ीुप्रवियाुकें द्रुसदोर्षुअसल्याचपु जून, २०१८ 
च्याुिपिटच्याुसप्ताहातुउघडकीसुयप प." 

   (४) श्री.विक्रम काळे, वि.प.स. याांच्या णेढी  वनकडीच्या सािगजवनक 
महत्िाच्या विर्षयािरी  सचूना क्रमाांक ४ िर पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्रीुवनिपदन करती  :- 

    "यािर्षीु जायकिाडीु धर ातु समाधानकारकु णा ीसा ाु
अस ाु तरीु अमयादु हो ाराु िाळूु उणसा, णा ीणेरि ाु
योजनाांमधी ु वनयोजनाचाुअभािु िुखांडीतु िीजणेरि ाु याु तीनु
कार ाांमेळप ु गोंदीसहु णवरसराती ु गािाांतु णाण्यासा ीु नागवरकाांनाु
णायणीटुकरािीु ागतुअस प." 

   (५) श्री.सतीि चव्हाण, वि.प.स. याांच्या णेढी  वनकडीच्या 
सािगजवनक महत्िाच्या विर्षयािरी  सचूना क्रमाांक ५ िर 
सािवजवनक आरोग्य मांत्री वनिपदन करती  :- 

    "औरांगाबाईादु वजल्याती ुनाचनिप , सािळदबाईारा, वििना, 
सचचो ीु स बाईाजीरािु याु प्राथवमकु आरोग्यु कें द्राांतु और्षधाांचाु
तेटिडाु जा ितु असूनु और्षधाअभािीु रूग् ाांचपु होतु अस प पु
हा ." 

 
पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) –  
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   (अ) (मांगळिार, वदनाांक १० जलैु, बधुिार, वदनाांक ११ जलैु, गरुुिार, वदनाांक 
१२ जलैु ि िकु्रिार, वदनाांक १३ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दिवविण्यात आलले्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) 
– (अनकु्रमाांक (१ – अ)  ि (२ – अ) –  

   (१-अ) श्री. नरेंद्र दराडे, वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु सािगजवनकु
महत्िाच्याुबाईाबाईीकडपुिालेय विक्षण मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:- 

    "नाविकमधी ु माध्यवमकु िाळपती ु विक्षकाांचपु िु
विक्षकप त्तरु कमगचाऱयुाांचपु िपतनु वजल्हाु बँाईकप मालग तु अदाु करण्यातु
यप प, वजल्हाु बँाईकाांनाु यासा ीु िपकडाु २०ु णैसपु कवमिनु वमळ प, 
गपल्याु १६ु िर्षाणासूनु वजल्हाु बँाईकाांनाु कवमिन, सर्षिसु टॅक्सु िु
जीएसटीु णोटीु एकू ु १३,१५,६४,६७४/-ु रुणयाांचीु रक्कमु यप पु
बाईाकीु अस प, वजल्हाु बँाईकप नपु विक्ष ावधकारी, माध्यवमकु विभाग, 
नाविक, विक्ष ुसवचि, महाराष्ट्रुराज्य, मांत्रा युतसपचुसांचा क, 
विक्ष ुसांचा ना यु(माध्यवमक), महाराष्ट्रुराज्य, णे पुयाांनाुआव ु
िा पयु विक्ष ुमांत्रीुयाुसिांनाुजा.ि.३७९४, वद.१९/०१/२०१६ुिु
जा.ि.अकौन्टस्/वबाईगरवनधीुव्यिसायु/ुवद.२६१०/२०१७-१८/८६६, 
वदनाांकु१९ुऑगस्ट, २०१७ुरोजीु पखीु वनिपदनपु दपऊनुिु त्यानांतरु
िारांिारु वनिपदनपु दपऊनहीु अयापाणु वजल्हाु बँाईकप  ाु दपयु अस प ीु
रक्कमु वमळण्यासु विक्ष ु विभागाकडूनु को तीचु कायगिाहीु नु
हो प, णवर ामीु वजल्हाु बँाईकप  ाु विक्ष ुविभागाकडूनुदपयुअस प ीु
१३,१५,६४,६७४/-ु रुणयपु सपिाकर, जीएसटीसहु सांणू गु रक्कमु नु
वमळाल्यानपु बँाईकप चीुआर्षथकु स्स्थतीु डबाईघाफसु यप प, याचाु विणरीतु
णवर ामु बँाईकप चाु दैनांवदनु व्यिहारु िुआर्षथकु गेांति ूकु याांच्यािरु
हो प, मा.विक्ष मांत्रीु याांनीु याप्रकर ीु तात्काळु वन गयात्मकु
कायगिाहीु करण्याचपु आदपिु विक्ष ावधकारी, माध्यवमकु विभाग, 
नाविकु िु विक्ष ु सांचा क, विक्ष ु सांचा ना यु (माध्यवमक), 
महाराष्ट्रुराज्य, णे पुयाांनाुदपण्याचीुआिश्यकता,ुयाबाईाबाईतुिासनानपु
कराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुप्रवतविया." 

   (२-अ) सिवश्री. अमरशसह पांवडत, धनांजयु मेांडप,ुसवतिुचव्हा ,ु ु वििमु
काळप ,ुअवनकप तुतटकरप,ुनरेंद्रुणाटी ,ुसेवन ुतटकरप,ुहपमांतुटक प,ु
वकर ु णािसकर,ु अॅड.ु राहे ु नािेकर,ु श्री.ु सेवजतससहु  ाकूर, 
वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडपु
िैद्यकीय विक्षण मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:- 

    "राज्यातु िैयापकीयु प्रिपिासा ीु जातुआव ु प्रिगगुआरक्ष ु
असतानाहीुणेन्हाुप्रादपविकुआरक्ष ु ादल्यामेळप ुमरा िाडाुआव ु
विदभगु विभागाती ु वियापार्थ्यांिरु ु मो ाु अन्यायु होतु अस प, 
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िैयापकीयु प्रिपिाती ु वनयमबाईायु ७०:३०ु धोर ामेळप ु मरा िाडाु िु
विदभाती ु गे ित्ताधारकु वियापार्थ्यांिरु होतु अस पल्याु अन्यायाु
विरोधातुविविधुसांघटना, सामावजकुसांस्थाुिु ोकप्रवतवनधीुयाांनीु
आांदो नाचाु इिाराु दप प, मरा िाडा, विदभगु िु उिगरीतु
महाराष्ट्राती ुिैयापकीयुमहावियापा याांच्याुसांख्यपमध्यपुप्रचांडुतलाितु
अस प, िैयापकीयु महावियापा यातु एमबाईीबाईीएसु प्रिपिासा ीु सांणे गु
महाराष्ट्रासा ीुएकचुगे ित्ताुयादीुतयारुकरण्याचीुआिश्यकता, 
नीटु णरीक्षपतु गे ित्ताु यादीतु यपऊनु सेध्दाु कप िळु कोट्याच्याु
प्रादपविकु विभाजनामेळप ु गे िांतु वियापार्थ्यांिरु होतु अस प ाु
अन्याय, िैयापकीयुमहावियापा याांचीुसांख्याुउिगरीतुमहाराष्ट्रातु२५, 
विदभातु९ुतरुमरा िाड्यातुलक्तु६ुअसल्यानपुजागाांमध्यपु सेध्दाु
मोठ्याुप्रमा ातुतलाितुअस प,ुसनु२०१५ुणासूनच्याुनीटुणरीक्षपतु
उत्ती गुझा पल्याुवियापाथीुआव ुप्रिपवितुजागाुयाांचपुगे ोत्तरुणावह पु
तरु मरा िाडाु आव ु विदभगु विभागाती ु वियापार्थ्यांिरु अन्यायु
झाल्याचपु स्णष्ट्टु हो प, िैयापकीयु प्रिपिाच्याु मरा िाड्यातु ७५०,ु
णस्श्चमु महाराष्ट्रातु ३३३०ु िु विदभातु ११५०ु जागाु असूनु
मरा िाड्याती ु७५०ुजागाांणैकीु१५ुटक्कप ुजागाुकें द्रासा ीुराखीिु
िु ३०ु टक्कप ु जागाु मरा िाड्याबाईाहपरी ु राज्याती ु वियापार्थ्यांसा ीु
राखीिुअसूनुमरा िाड्याच्याुिाट्या ाु७५०ु णैकीुकप िळु४४६ु
जागाु यप प,ु हाु विर्षयु मांवत्रमांडळाच्याु बैाई कीतु घपण्यातु यपऊनसेध्दाु
िासनानपुयाबाईाबाईतुको ताहीुवन गयुनुघप प, मा.ुन्याया यानपुसेद्धाु
कोटाुणद्धतीबाईाबाईतुुतीव्रुुआक्षपणुनोंदवि प, याप्रमा पुसततुअन्यायु
होतुअसल्यानपु वियापाथीु िु णा काांमध्यपु णसर प ाु तीव्रुअसांतोर्ष,  
याकडपु िासनाचपु झा प पु अक्षम्यु द ेगक्ष,ु याबाईाबाईतु िासनानपु
कराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुप्रवतविया." 

  (ब) (िकु्रिार, वदनाांक १३ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दिवविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक 
(१-ब) ते (३-ब) – 

   (१-ब) सिवश्री. वगरीिचांद्र व्यास, नागोरािु गा ार,ु प्रा.ु अवन ु सो प,ु
सिगश्री.ु विजयुऊलग ुभाफु वगरकर,ुप्रवि ुदरपकर, वि.प.स.ु णेढी ु
तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडपुमखु्यमांत्रयाांचेु  क्षु
िपधती ु:- 

    "नागणूरु सेधारु प्रन्यासु अांतगगतु सनु २०१२-१३ु मध्यपु
नागणूरुिहराती ुणूिग, णस्श्चम, उत्तर, दवक्ष ुयाुसिगुभागातु िृक्षु
रोण ाचाुकायगिमुहातीुघपण्यातुयप प, याुकायगिमाकरीताुयप ाराु
खचगु १९ु कोटीु णपक्षाु जास्तु रकमपचाु असल्यामेळप ु याबाईाबाईतु टेंडरु
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मागविण्यातुयप प, याबाईाबाईतुअनपकुकां णन्याांनीुटेंडरुभर पुअसतानाु
इतरु कां णन्याांनाु डाि ूनु णे पु यपथी ु बाईी.व्ही.जी.ु कां णनी ाु चढ्याु
दरानपु टेंडरु दपण्यातु यप प,ु यािरूनचु याु कां त्राटामध्यपु ना.से.प्र.ु
अवधका-याांचपुहातुगेांत प पुअसल्याचपुवदसूनुयप प, १ु क्षु६०ुहजारु
झाडपु  ािण्याचाु उणिमु जरु ना.से.प्र.नपु णू गु कप  ाु तरु नागणूरु
भौगोव कुक्षपत्रलळाचाुविचारुकरताुनागणूरुिहरुसांणू गुवहरिपुगारु
होऊुिकतुअस प,ुप्रत्यक्षातुमात्रु१ु क्षु६०ुहजारुझाडपुनागणूरु
िहरातु  ािण्यातचुआ प ीु नसल्याचपु वदसूनु यप प, कां णनी ाु हपु
िृक्षु चारु मवहन्याांच्याु का िधीतु  ाियाचीु अणपवक्षतु अस प,ु
त्याप्रमा पुदरुवदििीुसाधार त:ु१३३०ुिृक्षु ागिडुकर पुगरजपचपु
अस प, णरांतेुतपुझा प पुवदसतुनस प, सिगुिृक्षाांच्याुसांरक्ष ासा ीुरीु
गाडगु ाि पुगरजपचपुअसल्याचपुकां त्राटामध्यपुनमूदुअस प, णरांतेुके पु
रीुगाडगु ाि प ाुनुवदस प, कां त्राटाप्रमा पुजरुरीुगाडगुचोरी ाुगप पु
अथिाु तोडलोडु होऊनु नेकसानु झा पु तरु तपु सातु वदिसाांतु
स्िखचानपु बाईद ूनु दप पु गरजपचपुअस प, णरांतेुआजवमतीसु बाईहेताांिु
झाडाांनाु रीु गाडगचु नस प, म्ह जपचु रीु गाडगु बाईसि प पु नसूनु
याबाईाबाईतचीु रक्कमु कामु नु करताचु उच ु करण्यातु यप प, सदरु
कां त्राटामध्यपु जरु उणरोक्तु प्रमा पु कायगिाहीु करण्यातुआ ीु नाहीु
तरु त्याबाईाबाईतुकां त्राटदारा ाुदररोजुप्रत्यपकुझाडामागपु ३०००ुरुणयपु
दांडु  ो ािण्याचीु तरतूदुअस प, असपहीु ना.से.प्र.नपुकप  प पु नस प, 
सदरु वनविदाांचीु दपयकप ु अवधकारु नसतानाु ना.से.प्र.च्याु सांबाईांधीतु
अवधकाऱयुाांनीु मांजूरु कर पु िु त्याचीु रक्कमु कां त्राटदारा ाु अदाु
करण्यातु यप प, मूळातु ना.से.प्र.नपु कां त्राटु वद पल्याु बाईी.व्ही.जी.ु
कां णनीनपु१,६०,०००ुिृक्षाांचीुरोण पुकप  प ीचुनस प, जरुअसपुकप  पु
असतपु िु झाडपु जरीु मृतु झा ीु असतीु तरीु १,६०,०००ु िृक्षाांणैकीु
अनपकुिृक्षाांचीुरीुगाडगुमात्रुजागपिरुउभीुवदसूुिकतुअस प, णरांतेु
असपहीु प्रत्यक्षण पु वदसतु नस प, एकां दरीतु ना.से.प्र.ु नपु
िृक्षारोण ासा ीु काढ प पु १९ु कोटीु रुणयाांचपु टेंडरु िु त्यानांतरु
िृक्षारोण ुिुत्याती ु५०ुटक्कप ुझाडपुमृतुझा ीुआहपुअसपुदाखि पु
हाु बाईनािटीचाु प्रकारु असूनु ना.से.प्र.ु िु बाईी.व्ही.जी.ु कां णनी, णे पु
याांनीु सांगनमतानपु लसि ूकु कप  प ीु असूनु १९ु कोटीु रुणयाांचाु
गैरव्यिहारु कप  ाु अस प, त्यामेळप ु सदरु प्रकर ीु ना.से.प्र.चपु
अवधकारीुिुसांबाईांधीतुकां णनीिरुलसिपवगरीचाु गेन्हाुदाख ुकरूनु
िुचौकिीुकरूनुसांबाईांधीताांनाु वन ांवबाईतुकरूनुबाईडतलग ुकरण्याचीु
गरजु अस प, त्याु अनेर्षांगानपु िासनानपु तातडीनपु कराियाचीु
कायगिाहीुिुप्रवतविया." 
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   (२-ब) श्री. सांजय दत्त, डॉ.(श्रीमती)ु नी मु गोऱहप,ु ॲड.ु अवन ु णरबाई,ु
सिगश्री.ु रसिद्रु लाटक,ु गोवणवकसनु बाईाजोवरया,ु विप् िु बाईाजोवरया,ु
िरदु र वणसप,ु अिोकु ऊलग ु भाफु जगताण,ु जनादगनु चाांदरूकर,ु
रामहरीु रुणनिर,ु श्रीमतीु हेस्नबाईानूु खव लप ,ु सिगश्री.धनांजयु मेांडप,ु
अवनकप तु तटकरप,ु हपमांतु टक प,ुअमरससहु णांवडत,ु सवतिुचव्हा ,ु
वकर ु णािसकर,ु अॅड.ु राहे ु नािेकर, सिगश्री.आनांदु  ाकूर,ु
ख्िाजाु बाईपग,ु जगन्नाथु सिदप,ु नरेंद्रु णाटी , वि.प.स.ु णेढी ु
तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडपु पवरिहन मांत्रयाांचेु
 क्षुिपधती ु:- 

    "मेांबाईफ-अहमदाबाईादु बेाई पटु रपनु प्रकल्णु उभारण्यासा ीु
िासनानपु घपत प ाु वन गय,ु याु वन गयाच्याु अनेर्षांगानपु मेांबाईफ-
अहमदाबाईादु द्रतेगतीु रपल्िपमागाच्याु (बेाई पटु रपन)ु प्रकल्णातु हो ारीु
िृक्षतोड, खारलेटीचीुकत्त , जैिविविधतपचीुहानीुयाुणयािर ािरु
हो ाऱयुाु विणरीतु णवर ामाांबाईाबाईतचाुअहिा ु प्रिासनाद्वारपु वदनाांकु
२९ुमप, २०१८ुरोजीुजनतपसमोरुमाांडण्यातुयप प, हाुअहिा ुत्रोटकु
आव ुअणू गुअसल्याचीु वटकाुणयािर प्रपमीुकरीतुअस प,ु बेाई पटु
रपनु णयािर  आव ु स्थावनकु िपतकऱयुाांकवरताु घातकुअसल्यानपु
को त्याहीु णवरस्स्थतीतु  ा पु वजल्यातूनु जाऊु दप ारु नसल्याचाु
वनधारु िपतकऱयुाांनीु बेाई पटु रपनच्याु णयािर ीयु जनसल् ामस तु
बैाई कीतु व्यक्तुकर प, मेांबाईफ-अहमदाबाईादु बेाई पटु रपनु प्रकल्णाबाईाबाईतु
जवमनुअवधग्रह ुकरण्यासा ीु ा पुवजल्याती ुवदिा-विळुभागातु
बेाई पटु रपनसा ीु भूसांणादनाच्याु सिेक्ष ासा ीु आ पल्याु
अवधकाऱयुाांनाुवणटाळूनु ािल्याचीुबाईाबाईुउजपडातुयप प, तसपचुमेांबाईफ-
अहमदाबाईादु बेाई पटु रपनु प्रकल्णासा ीु णा घरु वजल्याती ु णा घर, 
डहा ू, िसफुआव ुत ासरीुयाुचारुता ेक्याती ु८०ुगािाांमधी ु
जमीनुअवधग्रह ाबाईाबाईतु वजल्हावधकारीुकाया यासमोरु बेाई पटु रपनु
विरुध्दु णा घराती ु िपतकऱयुाांनीु जोरदारु विरोधु दिगविल्याचाु
प्रकारु घड प, मेांबाईफ-अहमदाबाईादु बेाई पटु रपनच्याु मागातु यप ाऱयुाु
तब्बब्ब ु ४०ु हजारु झाडाांिरु केऱहुाडु वलरविण्यातु यप ारु असूनु
त्याणैकीु४३८१ु िृक्षु हपुकप िळु ा पु वजल्याती ुअस प, महाराष्ट्रु
राज्याती ु ८३ु हपक्टरहूनु अवधकु िनक्षपत्रु प्रकल्णाकवरताु िाणर पु
जा ारुअस प, तरु गेजरातमधी ुकप िळु १८ु हपक्टरुजवमनीिरी ु
काांदळिनु नष्ट्टुकप  पु जा ारुअस प, याु रपनच्याु मागाती ुसिातु
 ाांबाईीचाुबाईोगदाु ाण्यातनूुजा ारुअस प, तोुणाण्याखा ीु३०ुमीटरु
खो ु असूनु त्याचपु अांतरु तब्बबाई ु २०.७१ु वकमीु अस पु त्यामेळप ु
ज चरुिुणरदपिीुणाहे पुअस पल्याुफ् पवमगोंुणक्षाांच्याुअस्स्तत्िा ाु
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धोकाु वनमा ु हो ारु अस प,ु तसपचु  ा पु वजल्याती ु एकू ु २९ु
गािपु याु प्रकल्णामेळप ु बाईावधतु हो ारुअस प, ७६ु टक्कप ु िपतजमीनु
बाईावधतु हो ारु अस प, याु प्रकल्णासा ीु बाईावधतु हो ाऱयुाु
िपतकऱयुाांनाुदपण्यातुयप ाराुमोबाईद ाुमहाराष्ट्राणपक्षाुगेजरातुमधी ु
िपतकऱयुाांनाुणाचुणटुदपण्यातुयप ारुअस प,ुयाुमहत्िाकाांक्षीुबेाई पटु
रपनुप्रकल्णातुराज्यातुबेाई पटुरपनचपुक्षपत्रु३३ुटक्कप ुअसूनु६७ुटक्कप ु
गेजरातमध्यपु असल्यानपु गेजरातु राज्या ाु सिावधकु  ाभु हो ारु
असल्यानपु ु समानु खचगु उभारण्याबाईाबाईतु राज्यातूनु होतु अस प ाु
विरोध, राज्याचीु आर्षथकु णवरस्स्थतीु नाजूकु असताना याु
सरकारच्याुकाळातु राज्युकमा ीच्याुआर्षथकुसांकटातुसाणड प.ु
राज्यातुकेणोर्ष , िपतकऱयुाांच्याुआत्महत्या, िपतमा ा ाुहमीुभािु
दपण्यासु णैश्याअभािीु अणयिीु  रतु असतानाु मे भरु  ोकाांच्याु
लायदयासा ीु ९८ु हजारु कोटीच्याु खचाचाु प्रकल्णु राबाईविण्यातु
यप ारुअसल्यानपुजनमानसातुतीव्रुअसांतोर्षुअस प,ुराज्युसरकारु
आर्षथकदृष्ट्टयाुकजगबाईाजारीुअसतानाुुजनमानसातुसदरी ुप्रकल्णु
सेरुु हो ारु कीु नाहीु याबाईाबाईतु प्रश्नु वनमा ु हो प, त्यामेळप ु
राज्यिासनानपु मेांबाईफ-अहमदाबाईादु बेाई पटु रपनु प्रकल्णाबाईाबाईतुआण ीु
भूवमकाु स्णष्ट्टु करुनु याबाईाबाईतु िासनानपु कराियाचीु कायगिाहीु िु
िासनाचीुप्रवतविया." 

   (३-ब) श्री. गोवपवकसन बाजोवरया, वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु
सािगजवनकुमहत्िाच्याुबाईाबाईीकडपुपयािरण मांत्रयाांचेु क्षुिपधती :- 

    "राज्युिुकें द्रुिासनानपुस्िच्छुभारतुअवभयानुराबाईवि प, 
याचु अवभयानाच्याु धतीिरु राज्यु िासनानपु राज्याती ु प्रत्यपकु
वजल्याती ुनदयाुस्िच्छुकरण्याचीुमोवहमुराबाईवि प, सदरुमोवहमु
राबाईविताांनाुबाईहेताांिुनदयाांमध्यपु वनयमाांचपुउल् ांघनुकरूनुकरण्यातु
आ प पु अनवधकृतु बाईाांधकाम, सदरहूु अनवधकृतु बाईाांधकामामेळप ु
नदयाांचपुस्त्रोतुनष्ट्टुहोऊनुणयािर ाचाुझा प ाुऱहुास, णयािर ाचाु
वनयमुधाब्बयािरुबाईसिूनु रपडुझोन,ु ब्ब ेुझोन,ु ग्रीनुझोनु ाु बाईग ु
दपऊनुनदयाांमध्यपुबाईपकायदपिीरुबाईगीचाुवनमा ुकर प, भेवमगतुगटारपु
योजनाु राबाईवि प, आवदु बाईाांधकामपु कप ल्यामेळप ु प्रदरे्ष ातु झा प ीु
िाढ,ु अको ाु वजल्याती ु नदयाांना, सयाप:स्स्थतीमध्यपु अको ाु
वजल्याती ु नदयाांमध्यपु मोठ्याु प्रमा ातु अनवधकृतु बाईाांधकाम, 
भूवमगतु गटारु योजनपतांगगतु णयािर ाचपु वनयमाचपु उल् ांघनु करुनु
सरासण पु कामपु सेरूु अस प, हवरतु  िादाचीु नाु हरकतु नस प, 
णवर ामीु नदयाांनाु आ प पु विद्रणेु स्िरूण, णयािर ाचाु होतु
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अस प ाु ऱहुास, नदयाती ु ज चरु प्रा ी, ज ण ीु नष्ट्टु
झाल्यामेळप ुिातािर ातुबाईद ुहोऊनुयाचाुणवर ामुनागवरकाांच्याु
आरोग्यािरु होतु अस प, याकडपु िासनाचपु होतु अस प पु अक्षम्यु
द ेगक्ष, नदयाांच्याुसरांक्ष ाचीुसांणू गुजबाईाबाईदारीुिासनाचीुअसल्यानपु
याकडपु िासनानपु गाांभीयानपु  क्षु घा ूनु नदयाांनाु विद्रणेु स्िरूणु
आ  ारीुअनवधकृतु बाईाांधकामपु तात्काळु वनष्ट्कावसतुकरूनुसदरु
अनवधकृतुबाईाांधकामपुकर ाऱयाांिरुक ोरुकारिाफुकरूनुनदयाांनाु
वजवितु स्िरूणातु आ ण्याचीु वनताांतु आिश्यकता, याबाईाबाईतु
िासनानपु तातडीनपु कायगिाहीु करण्याचीु वनताांतु आिश्यकता, 
याबाईाबाईतुिासनाचीुप्रवतवियाुिुभूवमका." 

  (क) वनयवमत कामकाजातील लक्षिेधी सचूना – (अनकु्रमाांक (१-क) ते 
(६-क) – 

   (१-क) श्री. प्रविण दरेकर, श्रीमतीु वियापाु चव्हा ,ु सिगश्री.हपमांतु टक प,ु
वकर ु णािसकर,ु ॲड.जयदपिु गायकिाड, वि.प.स.ु णेढी ु
तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडपुमखु्यमांत्रयाांचेु  क्षु
िपधती ु:- 

    "मौजपुसिणो ी,  ता.ुबाईोवरि ीुुयपथी ुस.ुनां.ु१९,२०/१ुअु
िु २०/२ु हीु िासकीयु वमळकतु मेांबाईफ सबाईबाईगनु वडस्रीकु स्व्ह पजु
इांडस्स्रजुअसोवसएिनु(ुकोराुकें द्रु )ुयाांनाुअटीुिुितीसुअधीनु
राहूनुप्रदानुकरण्यातुयप प,ुसदरुजमीनुहीुकोराुकें द्राच्याु रस्टीनपु
केख्यातु गेांडु नायडूु याांनाु १०ु कोटीु रुणयासु विक प ीु अस प, 
तसपचुिासनानपु सदरुजवमनीचाु िाणरु विवहतु मेदतीतुकरण्याच्याु
अटीु िु ितीिरु िपगिपगळयाुआदपिाांन्ियपु सदरचीु जवमनु दपण्यातु
यप प, णरांतेुउणरोक्तुवमळकतुवद पल्याुप्रयोजनासा ीुनुिाणरताुहीु
जवमनु व्यािसावयकु  ग्नु समारांभ, निरात्रोत्सिु तसपचु इतरु
साांस्कृवतकु कायगिमाांसा ीु मोठ्याु प्रमा ािरु भाडपु घपऊनु दपण्यातु
यप प,ु गेांड हीुबाईाबाईु क्षातुआल्यािरु वजल्हावधकारी,ु मेांबाईफुउणनगरु
याांनीु वदनाांकु२७ु वडसेंबाईर,ु२०१७ुरोजीच्याुकाया-७६/कािी-कोराु
कें द्र/१७ुअन्ियपुसदरु वमळकतुजमाुकरण्याचपु वद प पुआदपि, याु
आदपिानांतरु खादीु ग्रामोयापोगु कें द्र, बाईोवरि ीु मेांबाईफु याांनीु मा.ु
आयेक्तुयाांच्याकडपुअवण ुकप  पुअसताुत्याांनीु"जैसपुथप"ुचपुआदपिु
वद प पुअसताांनाहीुसयापःस्स्थतीतुयाुभूखांडािरुमोठ्याुप्रमा ातुणत्रपु
मारुनु अवतिम ु करण्यातु यप प, सदरु व का ीु नैसर्षगकु श्रोतु
अस प ाु ना ाु महानगरणाव काु अवधकारीु िु एस.डब्ब ेडी.डी.ु
खात्यानपु स्थावनकु गेांडाच्याु लाययापासा ीु नैसर्षगकु प्रिाहु िाहतु
अस पल्याु नाल्याु विरोधातु उ ट-से टु वलरवि प,ु सदरहूु जागपचपु
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 ीजु २०१२ु  ाु सांण प पु असूनु मा.वजल्हावधकारीु याांनीु सदरहूु
भूखांडुताब्बयातुघपण्याचपुआदपिुणावरतुकप  प पुअस प, असपुअसताांनाु
अयापाणहीु याु भूखांडाचाु िाणरु  ग्नु समारांभु ि अन्युकायगिमाांनाु
भाड्यानपु दपण्यातु यपतु असूनु भाडपहीु िसू ु करण्यातु यप प, तसपचु
वदनाांकु५ुलप बे्रिारी,ु २०१८ु च्याु सेमारासुयाुिासकीयु भूखांडािरु
अवतिमासु विरोधु कप ल्यामेळप ु मारहा ु झाल्याचीु घटनाु घड प, 
कोक ुआयेक्तु याांचीु स्थवगतीु असूनहीु कोराु कें द्राचपु सांस्थाणकु
याांनीु वदिाभू ु करुनु न्याया याच्याु आदपिाचाु अिमानु कर प, 
णवर ामीुसिगसामान्युनागवरकाांमध्यपु वनमा ुझा प पुअसांतोर्षाचपुिु
सांताणाचपु िातािर , याबाईाबाईतु िासनानपु तातडीनपु चौकिीु करुनु
सांबाईवधतािरु कडकु कारिाफु करण्याचीु आिश्यकता, याबाईाबाईतु
िासनानपुकराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुप्रवतविया." 

   (२-क) श्री. आनांदराि पाटील, वि.प.स.ुणेढी ुतातडीच्याुिुसािगजवनकु
महत्िाच्याुबाईाबाईीकडपुमखु्यमांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:- 

    "िासनाच्याुनगरविकासुविभागाकडपुसनुएवप्र , २०१४ुतपु
मप,ु२०१८ुयाुदरम्यानुनगरणांचायतीसुनगरणवरर्षदपचाुदजाुदप पबाईाबाईतु
तसपचु निीनु नगरणांचायतु नगरणवरर्षदु स्थाणनपचाु प्राप्तु झा प ाु
प्रस्ताि, मात्रुप्राप्तुप्रस्तािाांनाुमांजूरीुदपताांनाुम काणूर, ता.कऱहुाड, 
वज.साताराु याु नगरणांचायतीसु नगरणवरर्षदपचाु दजाु दप पबाईाबाईतु नु
वद प ीु मांजूरी, म काणूरु नगरणांचायतीच्याु (क)ु िगगु
नगरणवरर्षदपच्याु प्रस्तािाबाईाबाईतु मा.उच्चु न्याया यानपु वदनाांकु १८ु
जून,ु २०१८ु रोजीु वद प पुकाहीु वनदेिुतसपचुयाु नगरणांचायतीच्याु
प्रस्तािाबाईाबाईतु वदनाांकु २ु जे ै,ु २०१८ु रोजीु मा.उच्चु न्याया यानपु
चारुआ िडयाांमध्यपु वन गयु घपण्याचपु वद प पुआदपि,ु णरांतूु िासनु
करीतुअस प पुअक्षम्युद ेगक्षुणवर ामीुयपथी ुजनमानसातुवनमा ु
झा प पु असांतोर्षाचपु िातािर ु िु नाराजीचीु भािनाु त्यामेळप ु
िासनानपु वन गयु घपऊनु म काणूरु नगरणांचायतीसु (क)ु िगगु
नगरणवरर्षदपचाुदजाुदपण्याबाईाबाईतुकराियाचीुतातडीचीुकायगिाहीुिु
िासनाचीुप्रवतविया." 

   (३-क) अॅड. अवनल परब, वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु सािगजवनकु
महत्िाच्याुबाईाबाईीकडपुसािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम 
िगळून) मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:- 

    "मेांबाईफती ुिाांद्रपु(णूिग)ुयपथी ुिासकीयुिसाहतीचीुझा प ीु
दयनीयुअिस्थाु क्षातुघपऊनुिासकीयुिसाहतीचीु णेनगबाईाांध ीचाु
प्रस्तािु मांजूरुकर प, सदरहूु िसाहतीच्याु णेनबाईांध ीचीुकामपु सेरूु
करण्याणूिीु इमारतीतु िास्तव्यासु अस ाऱयुाु िासकीयु
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कमगचाऱयुाांनाु अन्यत्रु स्थ ाांतरु करण्याचीु कायगिाहीु सेरूु कर प, 
िासकीयु कमगचाऱयुाांनाु माहे ु (चेंबूाईर)ु यपथी ु इमारतीमध्यपु
स्थ ाांतरु करण्यातु यपतु अस प, सदरु स्थ ाांतरु करण्यातु यपतु
अस पल्याु इमारतीमध्यपु को त्याहीु प्रकारच्याु मे भूतु सोयी-
सेविधाु नसल्यामेळप ु कमगचाऱयुाांमध्यपु वनमा ु झा प ीु नाराजी,ु
णवर ामीु िासकीयु कमगचारीु अन्यत्रु स्थ ाांतरु होण्यासु तयारु
नस प, िासकीयु कमगचाऱयुाांनाु नोटीसु दपऊनु तातडीनपु स्थ ाांतरु
करण्यासा ीुत्याांचपिरुहोतुअस प ीुबाईळजबाईरी,ुिासनानपुसरकारीु
कमगचाऱयुाांनाु अल्णु दरातु िासकीयु िसाहतीमध्यपु घरु दपण्याचपु
आश्िासनु णू गु नु कर प,ु िासकीयु कमगचाऱयुाांमध्यपु णसर प ाु
असांतोर्ष,ु िासकीयु कमगचाऱयुाांचपु स्थ ाांतरु करण्यातु यप ाऱयुाु
इमारतीमध्यपु सोयी-सेविधाु तातडीनपु णेरविण्याचीु वनताांतु
आिश्यकताुयाबाईाबाईतुिासनानपुकराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीु
प्रवतविया." 

   (४-क) सिवश्री. दत्तात्रय सािांत, बाईाळारामु णाटी ,ु श्रीकाांतु दपिणाांडप, 
वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडपु
िालेय विक्षण मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:- 

    "भौगोव कु स्स्थतीनेसारु विविधु प्रकारचपु राह ीमानु
अस पल्याु महाराष्ट्रु राज्यातु बाईा काांनाु मोलतु सक्तीचपु विक्ष ु
काययापाचीु अांम बाईजाि ीु करण्यातु यप प, त्यानेसारु दगेगमु
भागाती ु वियापार्थ्यांनाु प्रिाहातु आ ण्याकरीताु सांचु वनस्श्चतीु
करण्यातु यप प, णांरतूु सदरु वनस्श्चतीु करीताु असतानाु राज्याती ु
सिगु भागाांसा ीु एकचु वनकर्षु  ािण्यातु यप प,  ोकसांख्याु सिगु
भागातु एकसारखीु नसतानाु एकचु वनकर्षािरु सांचु वनस्श्चतीु
झाल्यानपु डोंगराळु िु दगेगमु भागाती ु कमीु वियापार्थ्यांमेळप ु तपथी ु
विक्षकुअवतवरक्तुुहोण्याचीुआ प ीुिपळ, त्याणेढपुसनु२००९ुच्याु
"डोंगराळु भागाती ु १५ु वियापार्थ्यांनाु एकु विक्षकुअिीु अट" याु
िासनु वन गयाचीु अांम बाईजाि ीु करण्याबाईाबाईतु सिगु स्तरािरूनु
होतुअस प ीुमाग ीुयािरुिासनानपुकराियाचीुउणाययोजनाुिु
िासनाचीुप्रवतविया." 

   (५-क) सिवश्री. वकरण पािसकर, हपमांतुटक प,ुनरेंद्रुणाटी ,ुअॅड.ुराहे ु
नािेकर,ुश्रीमतीुवियापाुचव्हा ,ुश्री.ुआनांदु ाकूर, वि.प.स.ुणेढी ु
तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडपु सािवजवनक 
बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम) मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:- 

    "मे ेांड, ए बाईीएसुमागग, ऐरो ी, िािीुआव ुदवहसरुयाु
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मेांबाईफच्याु णाचु प्रिपिद्वारािरी ु टो प् ाझािरु टो ु दपण्यासा ीु
िाहनाांच्याु ाग ाऱयाु ाांबाईचु ाांबाईुराांगा, त्यामेळप ुहो ारीुिाहतूकु
कोंडी, प्रदरे्ष ुआव ु याु सिांमेळप ु िाहनचा काांचाु िायाु जा ाराु
बाईहेमेल्यु िपळ, यािरु उणायु म्ह ूनु मरा ीु तरु ु उयापोजकानपु
विकवसतुकप  प पु"व्हीुटो ुक पक्िनुॲण", सदरचीुप्र ा ीुआांध्रु
प्रदपिुिुइतरुराज्याांतूनुप्रभािीण पुराबाईवि ीुजातुअसतानाुतसपचु
महाराष्ट्रु राज्यु रस्तपु विकासु महामांडळानपु सदरचपु ॲणु मेांबाईफच्याु
प्रिपिद्वारािरी ुणाचुटो नाक्यािरुिाणरण्यासुमान्यताुदपऊनहीुिु
सािगजवनकु बाईाांधकामु मांत्रीु (सािगजवनकु उणिम)ु याांचपकडपु तसपचु
महाराष्ट्रु राज्यु रस्तपु विकासु महामांडळाकडपु सातत्यानपु णा णेरािाु
करुनदपखी ुटो ुकां णनीच्याुआडमे पण ामेळप ु"व्हीुटो ुक पक्िनु
प्र ा ी"ु अयापाणीु कायास्न्ितु नु हो प, णवर ामीु िाहनचा कु िु
सिगचु स्तरािरी ु नागरीकाांमध्यपु व्यक्तु होतु अस प ाु तीव्रु
असांतोर्षु िु नाराजीचीु भािना, याबाईाबाईतु िासनानपु कराियाचीु
तातडीचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुप्रवतविया." 

   (६-क) श्री. सवुनल तटकरे, धनांजयु मेांडप, वि.प.स.ु णेढी ुतातडीच्याुिु
सािगजवनकुमहत्िाच्याुबाईाबाईीकडपुसहकार मांत्रयाांचेु क्षुिपधती :- 

    "रायगडु वजल्याती ु वदु गोरपगाांिुको.ुऑ.ुअबाईगनु बँाईकु हीु
अिसायनातु वनघा प ीु अस प,ु याु बँाईकप िरु अिसायकु
(व क्िीडपटर)ुम्ह ूनुसहाय्यकुवनबाईांधक,ुणनिप ,ुश्री.ुचपतनुचौधरीु
याांचीु वनयेक्तीु करण्यातु आ प ीु अस प, सहाय्यकु वनबाईांधकु
णनिप ु यपथी ु काया याच्याु कायगबाईाहेल्यामेळप ु श्री.ु चौधरीु हपु
बँाईकप च्याुअिसायनुकामकाजातुप्रभािीण पु क्षुदपऊुिकतुनस प, 
त्यामेळप ुअिसायनुकामकाजाचीुगतीुमांदाि प ीुअस प, ओटीएसु
अांतगगतुकजगुिसे ी,  पिीदाराांच्याुविल् कु पिीुकजामध्यपुिळत्याु
करुनुनुघपतल्यानपु पिीदारु सेध्दाुत्रस्तुझा प पुअस प, कजगदाराांनाु
सेध्दाुिपळोिपळीु त्याांचीुभपटुिक्युहोतुनस प, त्यामेळप ुकजगदाराांनीु
सेध्दाुतिारीुकप  पल्याुअस प,  एकां दरीतुबँाईकप चीुकजगुिसे ीुचा ूु
आर्षथकु िर्षातु सततु कमीु झा प ीु अस प, याु अगोदरच्याु
अिसायकाांनीु ओटीएसु अांतगगतु कजगदाराांच्याु कप  पल्याु सपट मेंटु
श्री.ु चौधरीु ग्रायु धरतु नस प, त्यामेळप ु तपु कजगदारु कजगु िसे ीु
दपण्यासुनाखेिुअस प, कजगुिसे ीचपुप्रमा ातुइतरुखचगुिाढ प ाु
असूनुबँाईकप चाुतोटाुअवधकचुिाढ प ाुअस प, त्यामेळप ु पिीदारुिु
कजगदारु याांचपमध्यपु वनमा ुझा प पु सचतपचपु िातािर ु िु णसर प ाु
असांतोर्ष, याु बँाईकप सा ीु निीनु दसेराुअिसायकुनपमण्याचीु त्याांचीु
माग ी, याकडपुिासनाचपुझा प पुअक्षम्युद ेगक्ष, याबाईाबाईतुिासनानपु
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कराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुभेवमका." 
 

सहा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये वििेष उल्लेख – (असल्यास). 
  - मध्यांतर - 

सात : िासकीय विधेयके – 
  (क) महसलू मांत्री याांचा प्रस्ताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये) – 

   "महाराष्ट्रु विधानसभपनपु सांमतु कप  प पु "सन २०१८ चे वि.स.वि. 
क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र भवूमगत नळमागव ि भवूमगत िावहन्या 
(जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपादन) विधेयक, २०१८"ुमागपुघपण्यासु
अनेमतीुयापािी." 

   -------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडि: विचार ि सांमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३५ - महाराष्ट्र महामागव 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.िरद 

रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सनु २०१८ु चपु वि.स.वि.ु िमाांकु ३५ु -ु महाराष्ट्रु महामागगु

(सेधार ा)ु विधपयक, २०१८ुखा ी ुसदस्याांच्याुप्रिरुसवमतीकडपु
त्यािरी ु प्रवतिृत्तु दोन मवहन्याांच्या आतु सादरु करण्याचाु
अनेदपिुदपऊनुविचाराथगुणा विण्यातुयािप." 

    (१)ुसािगजवनकुबाईाांधकामु
(सािगजवनकुउणिमु
िगळून)ुमांत्री. 

(२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स. 

    (३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स. (४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स. 
    (५)ुश्री.हपमांतुटक प,ुवि.ण.स. (६)ुश्री.अिोक ऊलग ुभाफु

जगताण,ुवि.ण.स. 
    (७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप,ुवि.ण.स. 
    (९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स. (१०)ुश्री.विजयुऊलग ुभाफु

वगरकर,ुवि.ण.स. 
   -------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी 

सांस्था (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िरद रणवपसे, 

वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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    "सनु २०१८ुचपु वि.स.वि.ुिमाांकु ३८ु -ु महाराष्ट्रुसहकारीुसांस्थाु
(सेधार ा)ु विधपयक, २०१८ुखा ी ुसदस्याांच्याुप्रिरुसवमतीकडपु
त्यािरी ु प्रवतिृत्तु दोन मवहन्याांच्या आतु सादरु करण्याचाु
अनेदपिुदपऊनुविचाराथगुणा विण्यातुयािप." 

    (१)ुसहकारुमांत्री. (२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स. 

    (३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स. (४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स. 
    (५)ुश्री.हपमांतुटक प,ुवि.ण.स. (६)ुश्री.अिोक ऊलग ुभाफु

जगताण,ुवि.ण.स. 
    (७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप,ुवि.ण.स. 
    (९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स. (१०)ुश्री.विजयुऊलग ुभाफु

वगरकर,ुवि.ण.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - महाराष्ट्र जमीन 

महसलू सांवहता (सधुारणा) आवण महाराष्ट्र जमीन महसलू 
(वििवक्षत भवूमधारींचा भोगिटादार-िगव एक मध्ये अांतभाि 
करण्यासाठी परिानगी देण्याबाबत) वनयम (वनरसन) 
विधेयक, २०१८" 
 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

    "सनु २०१८ुचपु वि.स.वि.ुिमाांकु ४०ु -ु महाराष्ट्रु जमीनु महसू ु
सांवहताु (सेधार ा)ु आव ु महाराष्ट्रु जमीनु महसू ु (वििवक्षतु
भूवमधारींचाु भोगिटादार-िगगु एकु मध्यपु अांतभािु करण्यासा ीु
णरिानगीु दपण्याबाईाबाईत)ु वनयमु (वनरसन)ु विधपयक, २०१८ुखा ी ु
सदस्याांच्याु प्रिरुसवमतीकडपु त्यािरी ु प्रवतिृत्तुदोन मवहन्याांच्या 
आतुसादरुकरण्याचाुअनेदपिुदपऊनुविचाराथगुणा विण्यातुयािप." 

    (१)ुमहसू ुमांत्री. (२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स. 

    (३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स. (४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स. 
    (५)ुश्री.हपमांतुटक प,ुवि.ण.स. (६)ुश्री.अिोक ऊलग ुभाफु

जगताण,ुवि.ण.स. 
    (७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप,ुवि.ण.स. 
    (९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स. (१०)ुश्री.विजयुऊलग ुभाफु

वगरकर,ुवि.ण.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
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   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र अनसुवूचत 
जाती, अनसुवूचत जमाती, विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, 
इतर मागासिगव ि वििेष मागासप्रिगव (जातीचे प्रमाणपत्र 
देण्याचे ि त्याच्या पडताळणीचे विवनयमन) (सधुारणा) 
विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सनु२०१८ुचपुवि.स.वि.ुिमाांकु४१ु-ुमहाराष्ट्रुअनेसूवचतुजाती, 
अनेसूवचतुजमाती, विमेक्तुजाती, भटक्याुजमाती, इतरुमागासिगगु
िु वििपर्षु मागासप्रिगगु (जातीचपु प्रमा णत्रु दपण्याचपु िु त्याच्याु
णडताळ ीचपु विवनयमन)ु (सेधार ा)ु विधपयक, २०१८ु खा ी ु
सदस्याांच्याु प्रिरुसवमतीकडपु त्यािरी ु प्रवतिृत्तुदोन मवहन्याांच्या 
आतुसादरुकरण्याचाुअनेदपिुदपऊनुविचाराथगुणा विण्यातुयािप." 

    (१)ुआवदिासीुविकासुमांत्री. (२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स. 

    (३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स. (४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स. 
    (५)ुश्री.हपमांतुटक प,ुवि.ण.स. (६)ुश्री.अिोक ऊलग ुभाफु

जगताण,ुवि.ण.स. 
    (७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप,ुवि.ण.स. 
    (९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स. (१०)ुश्री.विजयुऊलग ुभाफु

वगरकर,ुवि.ण.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४२ - वदिाणी प्रवक्रया 

सांवहता (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.धनांजय 

मुांडे, िरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सनु २०१८ु चपु वि.स.वि.ु िमाांकु ४२ु -ु वदिा ीु प्रवियाु सांवहताु

(महाराष्ट्रु सेधार ा)ु विधपयक, २०१८ु खा ी ु सदस्याांच्याु प्रिरु
सवमतीकडपु त्यािरी ु प्रवतिृत्तु दोन मवहन्याांच्या आतु सादरु
करण्याचाुअनेदपिुदपऊनुविचाराथगुणा विण्यातुयािप." 

    (१)ुमेख्यमांत्री. (२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स. 

    (३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स. (४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स. 
    (५)ुश्री.हपमांतुटक प,ुवि.ण.स. (६)ुश्री.अिोक ऊलग ुभाफु

जगताण,ुवि.ण.स. 
    (७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप,ुवि.ण.स. 
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    (९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स. (१०)ुश्री.विजयुऊलग ुभाफु
वगरकर,ुवि.ण.स. 

   -------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसभेने दसुऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडि: विचार ि 

सांमत करणे. 
    "सन २०१७ चे वि.स.वि क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र 

ग्रामपांचायत (सधुारणा) विधेयक, २०१७ 
   --------------------------------------------------------------------------- 
  (घ) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे. 
    "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र 

सािवजवनक विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
   --------------------------------------------------------------------------- 
आठ : (क) (गरुुिार, वदनाांक ५ जलैु, िकु्रिार, वदनाांक ६ जलैु, सोमिार, वदनाांक ९ 

जलैु, २०१८, मांगळिार, वदनाांक १० जलैु, बधुिार, वदनाांक ११ जलैु ि 
गरुुिार, वदनाांक १२ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दिवविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिवश्री. धनांजय मुांडे, िरदुर वणसप,ुसेवन ुतटकरप,ुसांजयुदत्त,ुहपमांतुटक प,ु
जयांतुणाटी ,ुअिोकुऊलग ुभाफुजगताण,ुकवण ुणाटी ,ुप्रा.ुजोगेंद्रुकिाडप,ु
सिगश्री.सवतिु चव्हा ,ु वििमु काळप ,ु रामहरीु रुणनिर,ु चांद्रकाांतु रघेिांिी,ु
दत्तात्रयुसािांत,ुअमरससहुणांवडत,ु वकर ुणािसकर,ुॲड.ुजनादगनुचाांदरेकर,ु
डॉ.ु सेधीरु ताांबाईप,ु श्रीमती.ु वियापाु चव्हा ,ु श्रीमती.ु हेस्नबाईानूु खव लप ,ु
सिगश्री.अवनकप तु तटकरप,ु ख्िाजाु बाईपग,ु आर्षक.अनांतु गाडगीळ,ु
सिगश्री.बाईाळारामुणाटी ,ुअमरनाथुराजेरकर,ुसेभार्षुझाांबाईड,ुप्रकािुगजवभयप,ु
ॲड.राहे ु नािेकर,ु सिगश्री.सतपजु ऊलग ु बाईांटीु णाटी ,ु हवरससगु रा ोड,ु
आनांदरािु णाटी ,ु जयदपिु गायकिाड,ु रामरािु िडकेतप,ु जगन्नाथु सिदप,ु
अमवरिभाफुणटप ,ुमोहनरािुकदम,ुआनांदु ाकूर,ुवि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू व मंत्र्ांचे उत्तर) – 

   "राज्याती ु िपतकऱयाांसा ीु जाहीरु झा पल्याु छत्रणतीु वििाजीु
महाराजुिपतकरीुसन्मानुयोजनपचीुघोर्ष ाुहोऊनुएकुिर्षगु उ टल्यानांतरहीु
अयापाणणयंतु िपतकऱयाांनाु त्याचाु  ाभु वमळा प ाु नस प, िनु टाफमु
सपट मेंटअांतगगतुिपतकऱयाांनीु रक्कमुभरुनहीु त्याांच्याुखात्यातुकजगमालीचीु
रक्कमु जमाु नु हो प, कजगमालीु योजनाु लसल्यामेळप ु त्याचाु णवर ामु
िपतकऱयाांनाु नव्यानपु वमळ ाऱयाु णीकु कजािरु हो प, णीककजासा ीु
कागदणत्राांचीुसांख्याुिाढविल्यामेळप ुिुणीकुकजगुवमळतुनसल्यामेळप ुिपतकरीु
त्रस्तु अस प, णीकु कजासा ीु बँाईकाांकडूनु िपतकऱयाांचीु मोठ्याु प्रमा ािरु
अडि ूकु कप  ीु जातु अस प, बँाईकाांकडूनु णीककजगु वमळतु नसल्यामेळप ु
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िपतकऱयाांिरु सािकाराच्याु दारातु जाण्याचीु िपळु यप प, णीकु कजासा ीु
िपतकऱयाांच्याु णत्नीकडपु िरीरसेखाचीु माग ीु करण्याणयंतु बँाईकु
अवधकाऱयाांचीु मज ु जा प, त्यामेळप ु िपतकऱयाांमध्यपु सांताणाचीु तीव्रु भािनाु
वनमा ुझा प ीुअस प, णीकुविमाुनेकसानभरणाफुरक्कमुआव ुइतरुिासनु
अनेदानुरकमाुिपतकऱयाांनाुिाटणुनुकरताुबँाईकाांनीुनलप खोरीुकर प, गतिर्षीु
काणसािरुआ पल्याु बाईोंडअळीच्याु सांकटामेळप ु िपतकऱयाांनाु जाहीरु कप  प ीु
३७ हजारु ५०० रुणयपु प्रवतु हपक्टरीु मदतु अयापाणु वमळा प ीु नस प, णेढी ु
हांगामासा ीु बाईोंडअळीचाु सांभाव्यु धोकाु ितगवि ाु जा प, बाईोगसु
बाईी.टी.वबाईया ाांचीु सरासु वििीु हो प, यामेळप ु िपतकऱयाांमध्यपु भीतीचीु भािनाु
वनमा ुझा प ीुअस प, धानाचीुनेकसानभरणाफ, तेडतेड्याुरोगामेळप ुझा पल्याु
नेकसानीचीुभरणाफुवमळा प ीुनस प, सनु२०१६ च्याुअवतिृष्ट्टीमेळप ुबाईावधतु
झा पल्याु िपतकऱयाांनाु जाहीरु कप  प ीु मदतु वमळा प ीु नस प, मागी ु
िर्षीच्याु तूर, हरभराु वििीचपु चेकारपु िपतकऱयाांनाु अयापाणु वमळा प पु नस प, 
खरपदीअभािीु  ाखोु क्क्िट ु तूर, हरभराु िपतकऱयाांकडपु णडूनु अस प, 
िासकीयु खरपदीु कें द्रु बाईांदु झाल्यानपु तूरु िु हरभराु उत्णादकु िपतकऱयाांनाु
बाईपभािानपुवििीुकरािीु ागतुअस प, त्यामेळप ुप्रवतुक्क्िट ुत्याांनाुएकुतपुदीडु
हजारुरुणयाांचा तोटाुसहनुकरािाु ागतुअस प, वििीसा ीुनोंद ीुकप  पल्याु
िपतकऱयाांनाु अनेदानु दपण्याचीु घोर्ष ाु करुनहीु अयापाणु सदरु अनेदानु
वमळा प पु नस प, उत्णन्नािरु अवधकु ५० टक्कप ु हमीभािु दपण्याचीु घोर्ष ाु
करुनहीुतोुहमीभािुवमळतुनस प, चारहीुबाईाजूनपुआ पल्याुयाुसरकारवनर्षमतु
सांकटाांमेळप ु िपतकऱयाांिरु आत्महत्याांचीु िपळु यप प, कजगमालीचीु घोर्ष ाु
झाल्यानांतरहीु एकाु िर्षातु सेमारपु १ हजारहेनु अवधकुआत्महत्याु झा पल्याु
अस प, धमाुणाटी ुयाांच्याुमे ा ाुवद पल्याुआश्िासनाचीुअांम बाईजाि ीुनु
कर प, आवदिासीु िु िपतकरीु सांघटनाांच्याु विविधु मागण्याांबाईाबाईतु मेख्यमांत्रीु
महोदयाांनीुसभागृहातु वद पल्याुआश्िासनाांचीुअांम बाईजाि ीुनुहो प, माचग, 
२०१७ णयंतच्याु णपडु णेंसडगु ग्राहकाांनाुअयापाणुकनपक्िनुनु वमळ प, सांकटातु
साणड पल्याु िपतकऱयाांनाु वद ासाु दपण्याचीुआिश्यकताु अस प, सरसकटु
कजगमालीु दपऊनु सध्याच्याु कजगमालीु योजनपतु झा पल्याु अवनयवमततपचीु
चौकिीु करण्यासा ीु सिगणक्षीयुआमदाराांचीु सवमतीु नपम प, बाईोंडअळीग्रस्तु
िपतकऱयाांनाु ५० हजारु रुणयपु हपक्टरीु मदतु दपण्याचीु आिश्यकता, णेढी ु
हांगामासा ीुबाईोंडअळीचाुसांभाव्युधोकाुितगवि ाुगप ाुअसल्यामेळप ुबाईोंडअळीु
प्रवतबाईांधकु उणाययोजनाु िु बाईोगसु बाईी.टी.ु वबाईया ाांच्याु वििीिरु वनयांत्र ु
आ ण्याचीुआिश्यकता,  णीकुकजगुनुदप ाऱयाु बँाईकाांिरुतातडीनपुकारिाफु
करण्याचीु गरज, तूर, हरभराु वििीचपु चेकारपु दपऊनु भािाांतरु योजनपप्रमा पु
िपतकऱयाांनाु बाईाजारभािु िु हमीभािाती ु लरकाचीु रक्कमु त्याांच्याु बँाईकु
खात्यातु जमाु करण्याचीु होतु अस प ीु माग ी, राज्याती ु िपतकऱयाांच्याु
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दृष्ट्टीनपु अिाु अनपकु अवतियु महत्िाच्याु विर्षयाांिरु िासनानपु कराियाचीु
कायगिाहीुिुउणाययोजनाुविचारातुघपण्यातुयािी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक १० जलैु, बधुिार, वदनाांक ११ जलैु ि गरुुिार, 
वदनाांक १२ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दिवविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   श्री.सवुजतशसह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती)ु नी मु गोऱहप,ु श्री.रामदासुआांबाईटकर,ु
ॲड.अवन ुणरबाई,ुसिगश्री.नागोरािुगा ार,ुगोणीवकसनुबाईाजोवरया,ुडॉ.णवर यु
लेकप ,ु सिगश्री.रसिद्रु लाटक,ु विनायकु मपटप,ु तानाजीु सािांत,ु श्रीमतीु स्स्मताु
िाघ,ुश्री.नरेंद्रु दराडप,ु प्रा.अवन ुसो प,ुसिगश्री.विप् िुबाईाजोवरया,ु वगरीिचांद्रु
व्यास,ु वि ासु णोतनीस,ुचांदभूाफु णटप ,ु प्रवि ु दरपकर,ु प्रसादु ाड,ु विजयु
ऊलग ुभाफुवगरकर,ुरामवनिासुससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यातु कें द्रु िासनाच्याु विलारिीनेसारु १४ु प्रमेखु वणकाांकवरताु उत्णादनु
खचाच्याुदीडणटुहमीभािुजावहरुकप ल्यानपुिपतकऱयाांच्याुमनातुिासनाबाईद्द ु
विश्िासु वनमा ु झा ाु अस प,ु िपतकऱयाांचीु जमीनु ससवचतु करण्याकवरताु
णांतप्रधानु ससचनु योजनपबाईरोबाईरचु बाईळीराजाु ज सांजीिनीु योजनाु राज्यातु
प्रभािीण पुकायास्न्ितुकरण्यातुयप प,ुिपतकऱयाांनाु येवरया,ु वमश्रुखतप,ुसेंद्रीयु
खतप,ु वबाईया पु याांचाु योग्यु दरातु वनयवमतु णेरि ाु होतुअस प,ुअल्णभूधारकु
िपतकऱयाांनाु मनरपगाु अांतगगतु लळबाईागु  ागिडीु योजनपसोबाईतचु बाईहेभूधारकु
िपतकऱयाांकवरताु भाऊसाहपबाईु लेां डकरु लळबाईागु  ागिडु योजनाु कायास्न्ितु
करण्यातुयप प,ुसदरहूुयोजनपमध्यपुिपतकऱयाांनाु १००% स बाईकु ससचनासहुिु
अनेदानासहु रोणप,ु क मु इ.ु णेरि ाु करण्यातु यप प,ु व्याघ्रु प्रकल्णा गतु
अस पल्याु िपती ाु  ागूु करण्यातु आ पल्याु अनेदावनतु केां णनु योजनपच्याु
धतीिरु अन्यु िना गतच्याु िपती ाहीु िन्यु प्राण्याांणासूनु सांरक्ष ाकवरताु
अनेदावनतु केां णनु योजनपच्याु धतीिरु अन्यु िना गतच्याु िपती ाहीु िन्यु
प्राण्याांणासूनु सांरक्ष ाकवरताु अनेदावनतु केां णनु योजनाु  ागूु करण्याचीु
आिश्यकताुअस प,ु धडकु ससचनु विवहरी,ु मागप ु त्या ाुिपततळप ,ु मनरपगाु
अांतगगतुविवहरी,ुस बाईकुससचनुयोजना,ुकृर्षीुयाांवत्रकीकर ,ुप्रात्यवक्षकुवबाईया पु
णेरि ाुयोजनाुयाांचीुअवधकुप्रभािीुअांम बाईजाि ीुकरण्याचीुआिश्यकता,ु
गटु िपती ाु दपण्यातु आ पल्याु प्रोत्साहनामेळप ु िपतकऱयाांचीु ण नु िु वििीु
प्रवियाुगटुकां णनीद्वारपुयिस्िीण पुराबाईविण्यातुयप प,ुतूर,ुचना,ुज्िारी,ुमकाुइ.ु
िपतमा ाचीुहमीभािानपुखरपदीुकरण्यातुयप प,ु भूमीधारीुिपतकऱयाांचीुिगग-२ु
चीुजमीनुिगग-१ुमध्यपुरुणाांतरीतुकरण्याचाुिुत्यायोगपुराज्याती ुगोर-गरीबाईु
िपतकऱयाांनाु वद ासाुदपण्याचाुिासनानपुघपत प ाुिाांतीकारीु वन गय,ुकृर्षीणांणु
जोड ीच्याु २०१७ु णयंतच्याु अजांचाु वनणटाराु करण्यातु यप प,ु िपतकऱयाांचपु
कृर्षीणांणाचपु विजुवबाई ुप्र ांवबाईतुअसताांनाुसेध्दाुत्याांचाुविजुणेरि ाुखांडीतुनु
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करण्याचाु धाडसीु वन गयु घपऊनु िपतकऱयाांनाु दपण्यातु आ प ाु वद ासा,ु
बँाईकाांकडूनु िपतकऱयाांनाु िु त्याांच्याु केटेांवबाईयाांनाु सौजन्यु िु सहकायाचीु
िाग ूकु वमळण्याबाईाबाईतु कराियाच्याु आिश्यकु उणाययोजना,ु यितमाळु
वजल्यातु वकटकनािकाांचाु प्रादभेािु होऊनुझा पल्याु िपतकऱयाांच्याु बाईळींचीु
णेनरािृत्तीु होऊु नयपु म्ह ूनुकराियाचीु उणाययोजना,ु गारणीटीमेळप ु नेकसानु
झा पल्याुिपतकऱयाांनाुअल्णका ािधीमध्यपुदपण्यातुआ प ीुमदत,ुबाईोंडअळी,ु
धान,ुतेडतेडपग्रस्तुिपतकऱयाांनाुदपण्यातुआ प ीुमदतुइ.बाईाबाईींुविचारातुघपऊनु
राज्याती ुिपतकऱयाांनाुअवधकुसक्षमुकरण्यासा ीुकराियाचीुकायगिाहीुिु
उणाययोजनाुविचारातुघपण्यातुयािी." 

  (ग) (गरुुिार, वदनाांक १२ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दिवविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिवश्री. िरद रणवपसे, धनांजयुमेांडप, आर्षक.अनांतुगाडगीळ, सिगश्री.सेवन ु
तटकरप, अिोकुऊलग ुभाफुजगताण, हपमांतुटक प, सांजयुदत्त, जयांतुणाटी , 
जनादगनुचाांदरूकर, वकर ुणािसकर, प्रा.जोगेंद्रुकिाडप, श्रीमतीुवियापाुचव्हा , 
सेभार्षुझाांबाईड,ुॲड. राहे ुनािेकर, सिगश्री.चांद्रकाांतु रघेिांिी, वििमुकाळप , 
डॉ.सेधीरुताांबाईप, सिगश्री.ुख्िाजाुबाईपग, हवरससगुरा ोड, अवनकप तुतटकरप, सतपजु
णाटी , अमरससहु णांवडत, अमरनाथु राजूरकर, प्रकािु गजवभयप, रामहरीु
रुणनिर, जयदपिु गायकिाड, श्रीमतीु हेस्नबाईानूु खव लप , आनांदु  ाकूर, 
आनांदरािु णाटी , रामरािु िडकेतप, अमवरिभाफु णटप , मोहनरािु कदम, 
जगन्नाथु सिदप, सवतिु चव्हा , वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि – 

   "सनु२०१४ तपु२०३४ याुिीसुिर्षासा ीु मेांबाईफचाु वतसराुआराखडाु
बाईनविण्यातु यप प, िासनानपु सदरी ु मेांबाईफु विकासु वनयांत्र ु आव ु प्रितगनु
विवनयमाि ीु (डीसीणीआर)ु दस्तािपजु मरा ीु भार्षपतु जीु महाराष्ट्राचीु
राजभार्षाुआहपु त्याुभार्षपतु प्रवसध्दु नुकरताु इांग्रजीतु प्रवसध्दुकरण्यातुयप प, 
सदरी ु नव्याु तयारु करण्यातु आ प ाु आराखडाु वबाईल्डराांचाु लायदाु
असल्याचपुचचेतुअस प, णरिड ाऱयुाुघराांबाईाबाईतुको तीुस्णष्ट्टताुकरण्यातु
आ प पु नस प, गाि ा , कोळीिाडपु आव ु आवदिासीु णाडपु याांच्यासा ीुु
तरतूदुनुकरताु स्ितांत्रु विकासु वनयमाि ीचपुआश्िासनुदप प, प्रचांडु विरोधु
असतानाुमपरोुकारिपडचीुजागाुनुबाईद  प, मेांबाईफती ुकाांदळिनाच्याुजवमनीु
विकासकाांसा ीु खेल्याु कर प, वम ागराांच्याु जागाांबाईाबाईतु अभ्यासु नु करताु
विकासासा ीु खेल्याुकर प, िाांद्रप-के ाुसांके ाती ु वजओुगाडगनु हाु भूखांडु
वनविदपती ुअटींचाुभांगुकरुनुभाडपणट्टयािरु दप प, बाईोरीि ीु णस्श्चमुयपथी ु
प् ॉटु ि.३९६ु िरु प्रकल्णबाईावधताांनाु सदवनकाु बाईाांधूनु दपण्याच्याु प्रकल्णातु
वनविदपती ु अटीु िु ितींचाु भांगु करुनु वनविदाु मांजूरु झाल्यािरु
विकासकाकरताुअटींमध्यपुबाईद ुकरण्यातुयप प, वभिांडीुणवरसराती ुअिैधु
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गोदामािरुआश्िासनाु प्रमा पु कारिाफुकरण्यातु नु यप प, मेांबाईफ,  ा प, णे प, 
निीु मेांबाईफु णवरसरातु प्रिासनाच्याु आवििादानपु विकासकाांनीु अिैधु कामपु
कर प, णयािर ाच्याु सांरक्ष ु दृष्ट्टीकोनातूनु अत्यािश्यकु अस पल्याु
प् ास्टीकु बाईांदीु प्रकर ीु वनयोजनाचाु अभािु िु भ्रष्ट्टु हपतूमेळप ु सिगसामान्यु
जनता, व्याणारी, कामगारुिुउयापोजकुयाांनाुझळुबाईस प, णयायीु व्यिस्थाुनु
कप ल्यामेळप ु सामावजकु िु णयािर ासा ीु अत्यािश्यकु अस प ीु प् ास्टीकु
बाईांदीु अस्स्तत्िहीनु हो प, याकडपु द ेगक्षु करण्यातु यप प, णेरातनु िारसाु
विवनयमाि ीुकमकेितुकर प, राज्युिासनानपुसहाुिर्षातु२२  ाखुघराांचीु
वनर्षमतीु करण्याचपु प्रस्तावितुकप  पु अस पु तरीु ु णरिड ाऱयुाु घराचीु एकहीु
िीटुउभारण्यातुआ ीुनस प, राज्यातुदीडुकोटीणपक्षाुअवधकुझोणडयाुअसूनु
महाराष्ट्रुराज्युहपुणवहल्याुिमाांकािरुअस पुणरांतूुझोणडणट्टीुणेनिगसनाचाुिपगु
कूमगगतीणपक्षाु कमीु अस प, त्यातूनु णरिड ाऱयुाु घराांचीु वनर्षमतीु झा प ीु
नस प,ुमेांबाईफ-अहमदाबाईादुबेाई पटुरपनुप्रकल्णुउभारण्यासा ीुिासनानपुघपत प ाु
वन गय, बेाई पटु रपनु प्रकल्णातु हो ारीु िृक्षतोड, खारलेटीचीु कत्त , 
जैिविविधतपचीु हानीु याु णयािर ािरु हो ाराु विणरीतु णवर ाम, मेांबाईफ-
अहमदाबाईादुबेाई पटुरपनच्याुमागातुयप ाऱयुाुतब्बब्ब ु४०ुहजारुझाडाांिरुकेऱहुाडु
वलरिण्यातु यप ारु असूनु त्याणैकीु ४३८१ु िृक्षु हपु कप िळु  ा पु वजल्याती ु
अस प, महाराष्ट्रु राज्याती ु ८३ु हपक्टरहूनु अवधकु िनक्षपत्रु प्रकल्णाकवरताु
िाणर पु जा ारु अस प, ज चरु िु णरदपिीु णाहे पु फ् पसमगोु णक्षाांच्याु
अस्स्तत्िा ाुधोकाुवनमा ुहो ारुअस प,ुयाुप्रकल्णासा ीुबाईावधतुुहो ाऱयुाु
िपतकऱयुाांनाु दपण्यातु यप ारु मोबाईद ाु महाराष्ट्राणपक्षाु गेजरातमधी ु
िपतकऱयुाांनाु णाचु णटु दपण्यातु यप ारु अस प, याु महत्िाकाांक्षीु बेाई पटु रपनु
प्रकल्णातुराज्यातु बेाई पटुरपनचपुक्षपत्रु३३ुटक्कप ुअसूनु६७ुटक्कप ु गेजरातमध्यपु
असल्यानपु गेजरातु राज्या ाु सिावधकु  ाभु हो ारु असल्यानपु समानु खचगु
उभारण्याबाईाबाईतु राज्यातूनु होतु अस प ाु विरोध, त्याचप्रमा पु नागणूर-मेांबाईफु
समृध्दीुमहामागाती ुबाईावधतुहो ाऱयुाुसिगचुस्तराांतूनुहोतुअस प ाुविरोधु
याुमागासा ीुजमीनुदपण्यासुबाईावधतुिपतकऱयुाांचाुविरोधुमोडूनुकाढण्यासा ीु
िासनानपु कप  प ीु दडणिाही, मेांबाईफ-नागणूरु समृध्दीु महामागासा ीु जवमनीु
दपण्यासु िपतक-याांनीु विरोधु कप ल्यामेळप ु याु प्रकल्णासा ीु ९०ु टक्कप ु जमीनु
ताब्बयातु घपण्याचीु आिश्यकताु असतानाु कप िळु साडपसहाु टक्कप चु जमीनु
ताब्बयातुयप प, याुप्रकल्णासा ीुआिश्यकुअस ारीुभेसांणादनुजमीनुताब्बयातु
घपण्याबाईाबाईतु िासना ाु यपतु अस प पु अणयि, कोक ाती ु राजाणूरु मध्यपु
ना ारु (वज.रत्नावगरी)ुयपथी ुस्थावनकुनागवरकाांचाु विरोधाकडपुद ेगक्षुकरुनु
सौदीु अरपबाईीयाु यपथी ुअराम्कोु याु कां णनीिीु णपरोकप वमक ु ग्रीनु वरलायनरीु
प्रकल्णाचाुकें द्रुसरकारनपुकप  प ाुकरार, राजाणूरुता ेक्याती ु वज.रत्नावगरीु
ना ारुयपथपुणपरोकप वमक ुवरलायनरीुप्रकल्णुप्रस्तावितुअस प, याुप्रकल्णामेळप ु
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७ु हजारु ४७६ु घरपु ६३ु दपिदपिताांचीु मांवदरपु १५ु तपु २०ु णा िटपु नपस्तानाबूाईतु
हो ारुअस पुतरुहजारोुझाांडाचीु ागिडुअस पल्याुआांबाईाुिुकाजूच्याुबाईागाु
नष्ट्टु हो ारुअस प, भूसांणादनाणूिीु जवमनीचीु व्याणाऱयुाांकडूनु मोबाईदल्याच्याु
हव्यासाणायीु खरपदीु हो प, याु भागाती ु जनतपकडूनु हो ाराु तीव्रु विरोध, 
प्रस्तावितुप्रस्तािुरद्दुकरण्याचीुआिश्यकताुिासनानपुसदरी ुप्रकल्णाबाईाबाईतु
आण ीु भेवमकाु स्णष्ट्टुकर प, स्माटगवसटीुयोजनपती ुभ्रष्ट्टाचारुिुयोजनाचाु
झा प ाु बाईट्टयाबाईोळ,ु मपरोु रपल्िपसा ीु सेरुु अस पल्याु खोदकामातूनु मोठ्याु
प्रमा ातुबाईाहपरुणड ारपुदगडमातीचपुरॅवबाईटुसमेद्रातुओत पुजातुअस प, कलु
णरपडुतपुुनवरमनुणॉफटुदरम्यानच्याुसमेद्रातुहाुभरािुटाक ाुजातुअसल्यानपु
समेद्रुधोकादायकुणातळीुओ ाांडूनुमेांबाईफुिहरा ाुसमेद्राणासूनुधोकाुवनमा ु
होण्याचीुणयािर ुतज््ाांनाकडूनुुिासना ाुदपण्यातुआ प ाुइिारा,ुसमेद्रातु
भरािु टाकल्यासु णाण्याचाु समतो ु वबाईघडूनु णयािर ाचीु हो ारीु हानी, 
राज्यातुदररोजुहजारोुमपवरकुटनुकचराुवनमा ुहो प, घनकचराुव्यिस्थाणनु
करण्यासु िासनासु अक्षम्यु द ेगक्षु होतु असल्यानपु नागवरकाांचपु आरोग्यु
धोक्यातु यपऊनु कायदाु िु सेव्यिस्थाु धोक्यातु यप प, याु विर्षयाांमेळप ु
नागवरकाांमध्यपु णसर प ीु तीव्रु असांतोर्षाचीु िु नाराजीचीु भािना, याबाईाबाईतु
राज्युिासनानपुतातडीनपुकराियाचीुकायगिाहीुविचारातुघपण्यातुयािी." 

 
नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या िेिटी) - 
  (१) श्री.सवति चव्हाण, वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्थत करतील. 
   "राज्यातुअनेकां णाुतत्िािरु वनयेक्त्याबाईाबाईतुिासनानपु वदनाांकु१ुमाचग, 

२०१४ुरोजीुआदपिुणावरतुकप  ाुअस प, सदरच्याुआदपिान्ियपुगटुकुिुडु
मध्यपुप्रवतिर्षीु वरक्तुहो ाऱयाुणदाच्याु १०ुटक्कप ुएिढीुतरतेदुकप  ीुअस प, 
सदरु१०ुटक्कप ुणदपुभरण्यासा ीुवदनाांकु३ुमप, २०१७ुच्याुआदपिान्ियपुवदनाांकु
२८ु लप बे्रिारी, २०१९ु णयंतु मेदतिाढु वद प ीु अस प, माहपु माचग, २०१७ु
अखपरणयंतु१९३१७ुणाल्याांनीुअनेकां णाुतत्िािरुवनयेक्तीुवमळ पसा ीुनोंद ीु
कप  ीु असूनु त्याणैकीु लक्तु ७२५६ु णाल्याांनाु अनेकां णाु तत्िािरु वनयेक्त्याु
वमळाल्याुअस पु िु १०८२२ु णाल्यु वनयेक्त्याु वमळण्याणासूनु िांवचतुअस प, 
अिाु णाल्याांनाु तातडीनपु अनेकां णाु तत्िािरु वनयेक्त्याु दपण्याबाईाबाईतु िासनानपु
कराियाचीुकायगिाहीुिुउणाययोजना." 

 
  (२) डॉ.सधुीर ताांबे, वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा 

उपस्स्थत करतील. 
   "िासनानपुमागी ुिर्षीुखरपदीुकप  प ीु२५ु ाखु२५ुहजारु क्क्िट ु

तूरडाळु स्िस्तु धान्यु दकेानातूनु रुणयपु ५५ु प्रवतवक ोु विकण्याचाु वन गयु
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घपत ाु असूनु त्याचीु अांम बाईजाि ीु नु हो प, हीचु तूरडाळु खाजगीु
बाईाजारणप पतु िु मॉ मध्यपु विकण्यातु यप ारु अस प, यावििायु मवह ाु िु
बाईा विकासुविभाग, िैयापकीयुविक्ष ुिुऔर्षधीुद्रव्यपुविभाग, िा पयुविक्ष ु
विभागुयाांनाुतूरडाळुप्रवतवक ोु८०ुरुणयाांनीुविकण्याचाुवन गयुघपण्यातुयप प, 
खेल्याु बाईाजाराती ु डाळीच्याु सकमतीु आव ु स्िस्तु धान्यु दकेानािरी ु
डाळीच्याु सकमतीु याचाु विचारुकरुनुिु वििीु दरातु रास्तुबाईद ुकरुनु हीु
डाळु सिगसामान्याांनाु स्िस्तु धान्युु दकेानािरु उण ब्बधु करुनु दपण्याबाईाबाईतु
िासनानपुकराियाचीुकायगिाहीुिाुउणाययोजना." 

 
 
 
 
 

विधान भिन, 
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वदनाांक : १३ुजे ै,ु२०१८. 

डॉ.अनांत कळसे, 
प्रधानुसवचि, 

महाराष्ट्र विधानणवरर्षद. 
 


