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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक ११७७  जलुै, जलुै, २०१८२०१८  

((सकाळी सकाळी ९९..३३० ० ते ते ११११..११५५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
 
  (१) (बधुिार, वदनांक ११ जलैु ि गरुुिार, वदनांक १२ जलैु, २०१८ रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेली म.वि.प. वनयम 
९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) – (मंत्रयांचे उत्तर) – 
 

   सिशश्री.कवपल पाटील, धनंजय म ंडे, दत्तात्रय सावंत, रामहरी रुपनवर, ववक्रम 
काळे, हेमंत टकले, हवरससग राठोड, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, चंद्रकांत 
रघ वंशी, शरद रणवपसे, संजय दत्त, श्रीमती ह स्नबानू खवलरे्, सवफश्री.वकरण 
पावसकर, स वनल तटकरे, जयंत पाटील, स भाष झांबड, अमरनाथ राजूरकर, 
आनंदराव पाटील, ॲड.जयदेव गायकवाड, श्री.नरेंद्र पाटील, ॲड. राह ल 
नावेकर, श्री.जगन्नाथ सशदे, आर्कक. अनंत गाडगीळ, श्री.ख्वाजा बेग, वि.प.स. 
यांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  

   "ध ळे वजल्ह्यातील साक्री ताल तीयातील राईनपाडा येथे म ले पळवणारी 
टोळी असल्ह्याच्या संशयातून वभक्ष की मागणाऱ्या नाथ पंथी डवरी समाजातील 
पाच जणांचा ग्रामस्थांनी केलेल्ह्या मारहाणीत हत्या होणे, अशा घटना 
राज्यभरात वारंवार घडणे, समाज आवण पोलीसांकडून नेहमीच वमळणारी 
अपमानजनक वागणूक आवण संशयावरुन ग न्हेगार ठरववण्याची जातीय वृत्ती, 
त्यातून राज्यातील भटतीया ववम तीत समाजातील सवफ जमातींमध्ये प्रचंड 
घबराटीचे, अवहेलनेचे, अस रवक्षतेचे वातावरण वनमाण होणे, जात-पंचायत, 
अंधश्रध्दा आवण जातीय मानवसकता यातून भरडलेला राज्यातील भटका 
ववम तीत समाज ध ळे वजल्ह्यातील घटनेम ळे कमालीचा भयभीत होणे, 
अठराववश्वे दावरद्रय, वशक्षणाचा अभाव, नावावर जमीन नाही, घर नाही, 
वशकलं तरी नोकरी नाही, जमातीच्या परंपरेने लादलेले ग न्हेगारी स्वरुपाचे 
आवण वभक्ष कीचे व्यवसाय यातून या समाजाला बाहेर काढून त्याचे शैक्षवणक, 
सामावजक आवण आर्कथक प नवफसन करण्याची आवश्यकता, पारंपावरक 
कलाकारी, बह रुपी, वभक्ष की व्यवसायातील भटतीया समाजाची गणना करुन 
त्यांना पोलीस स रवक्षततेचे ओळखपत्र देण्याची आवश्यकता, या व्यवसायातून 
त्यांना कायमस्वरुपी बाहेर काढून, नागवरक म्हणून त्यानंा सन्मान वमळवून 
देण्यासाठी बाळकृष्ण रेणके अहवाल अंमलात आणण्याची आवश्यकता, मात्र 
याबाबत पोलीसांकडून ना संरक्षण, ना शासनाकडून प नवफसन याम ळे वनमाण 
झालेली गंभीर पवरस्स्थती, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व 
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उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 
  (२) सिशश्री. धनंजय मुंडे, स वनल तटकरे, हेमंत टकले, संजय दत्त, शरद रणवपसे, 

अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, श्रीमती ह स्नबानू खवलरे्, सवफश्री.रामहरी रुपनवर, 
जनादफन चांदरूकर, अमरससह पंवडत, आनंद ठाकूर, ॲड.राह ल नावेकर, 
सवफश्री.नरेंद्र पाटील, वकरण पावसकर, ववक्रम काळे, ॲड.जयदेव गायकवाड, 
श्री.सवतश चव्हाण, श्रीमती ववद्या चव्हाण, सवफश्री.प्रकाश गजवभये, जगन्नाथ 
सशदे, ख्वाजा बेग, स भाष झांबड, आनंदराव पाटील, अमरनाथ राजूरकर, 
रामराव वडक ते, रामहरी रुपनवर, वि.प.स. यांची म.वि.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा –  

   "राज्यातील दधू उत्पादक शेतकरी मागील दोन वषापासून द धाला 
चांगला दर वमळत नसतानाही शासनाने त्याकडे द लफक्ष केलेले असणे, मागील 
वषी मा. द ग्धववकास मंत्री यानंी द धाला २७ रुपये दर देण्याची घोषणा केलेली 
असणे, प्रत्यक्षात सध्या दधूास प्रवत वलटर रुपये १६ ते १७ इतकाही दर वमळत 
नसल्ह्याने दधू उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरलेला असणे, यावर उपाय 
काढण्यासाठी शासनाने वनयातीसाठी आखलेली अन दानाची योजना, यामध्ये 
द धाच्या भ कटीला वकलोमागे रुपये ५० तर द धासाठी प्रवत वलटर रुपये ५ 
अन दान देण्याचा वनणफय घेतलेला असणे, या वनणफयाचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकरी 
अथवा दधू संघाला होण्याची शतीयता नसणे, शासनाने द धाला प्रवत वलटर रुपये 
५ दरवाढ देण्याबाबत दधू उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन स रु केलेले असणे, 
शेतकरी संघटनेच्या कायफकत्यांनी रवववार वदनाकं १४ ज लै, २०१८ रोजी वरुड, 
वज. चंद्रपूर येथे द धाचा र्ोडलेला टँकर तसेच म ंबई-नागपूरकडे जाणारे दधू 
रोखण्यास स रुवात केलेली असणे, राज्यात दररोज २० लाख वलटर अवतवरतीत 
दधू वनमाण होत असणे, या द धाची खरेदी शासनाने रुपये २७ ते २८ प्रवत वलटर 
दराने केल्ह्यास ग्राहकांवर अवतवरतीत ताण पडणार नसणे, द धाला देण्यात येणारा 
दर हा पाण्याच्या दरापेक्षा कमी असल्ह्याने शेतकऱ्यांमध्ये वनमाण झालेला तीव्र 
असंतोष, या प्रकरणी वनणफय जाहीर करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने 
केलेली वा करावयाची कायफवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 

  (३) सिशश्री.जयंत पाटील, नरेंद्र पाटील, वि.प.स. यांची म.वि.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "अवलबाग ताल तीयातील (वज. रायगड) खानाव येथील गॅस ॲथॉवरटी 
ऑर् इंवडया वल. (गेल) या कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील कारखान्यामध्ये 
कामगारांची वपळवणूक गेली १५ वषे स रू असणे, गेल कंपनीमधील बह तेक 
सवफ कामे ही ठेकदाराकडून करून घेतली जात असून ठेकेदार हे अत्यंत कमी 
मोबदल्ह्यावर कामगाराकंडून कामे करून घेणे, गेल कंपनीच्या या कामगारांना 
स रवक्षततेची साधने, उपकरणे वदली जात नसणे, त्यांना वकमान वेतनही वदले 
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जात नसणे, तसेच त्यानंा केव्हाही कामावरून काढून टाकले जाणे, त्याम ळे 
कामगारांमध्येही असंतोष वनमाण होणे, या कंपनीमध्ये माथाडी बोडामार्फ त 
कामगारांची नेमणूक करून माथाडी कामगार कायदा लागू करण्याची 
आवश्यकता असणे, सदर कामगारानंा वकमान वेतन कायदा लागू करणेत 
येवून कामगारांना वकमान वेतन, भववष्य वनवाह वनधी, कामाची हमी देण्याची 
आवश्यकता असणे, अवलबाग ताल तीयातील (वज. रायगड) खानाव येवथल गॅस 
ॲथॉवरटी ऑर् इंवडया वल. (गेल) या कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील 
कारखान्यामध्ये कामगारांच्या होत असलेल्ह्या अन्यायाम ळे तेथील 
कामगारांमध्ये असंतोषाचे व वभतीचे वातावरण वनमाण झालेले असणे, तरी या 
कामगारानंा न्याय वमळण्यासाठी शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही व 
उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 

 
((सकाळी सकाळी ११.१५ ११.१५ ते दपुारी ते दपुारी १२१२..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

 
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

   (अ) (मंगळिार, वदनांक १० जलैु, बधुिार, वदनांक ११ जलैु, गरुुिार, वदनांक 
१२ जलैु, र्कु्रिार, वदनांक १३ जलैु ि सोमिार, वदनांक १६ जलैु, २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या प्रलंवबत 
लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमांक (१ – अ)  ि (२ – अ) – 
 

   (१-अ) श्री. नरेंद्र दराडे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक 
महत्वाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "नावशकमधील माध्यवमक शाळेतील वशक्षकांचे व वशक्षकेत्तर 
कमफचाऱ् यांचे वेतन वजल्ह्हा बँकेमार्फ त अदा करण्यात येणे, वजल्ह्हा 
बँकांना यासाठी शेकडा २० पैसे कवमशन वमळणे, गेल्ह्या १६ 
वषापासून वजल्ह्हा बँकानंा कवमशन, सर्कवस टॅतीस व जीएसटी पोटी 
एकूण १३,१५,६४,६७४/- रुपयांची रतीकम येणे बाकी असणे, 
वजल्ह्हा बँकेने वशक्षणावधकारी, माध्यवमक ववभाग, नावशक, वशक्षण 
सवचव, महाराष्र राज्य, मंत्रालय तसेच संचालक, वशक्षण 
संचालनालय (माध्यवमक), महाराष्र राज्य, प णे यांना आवण शालेय 
वशक्षण मंत्री या सवांना जा.क्र.३७९४, वद.१९/०१/२०१६ व 
जा.क्र.अकौन्टस्/वबगरवनधी व्यवसाय / वद.२६१०/२०१७-१८/८६६, 
वदनांक १९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी लेखी वनवेदने देऊन व त्यानंतर 
वारंवार वनवेदने देऊनही अद्याप वजल्ह्हा बँकेला देय असलेली रतीकम 
वमळण्यास वशक्षण ववभागाकडून कोणतीच कायफवाही न होणे, 
पवरणामी वजल्ह्हा बँकेला वशक्षण ववभागाकडून देय असलेली 
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१३,१५,६४,६७४/- रुपये सेवाकर, जीएसटीसह संपूणफ रतीकम न 
वमळाल्ह्याने बँकेची आर्कथक स्स्थती डबघाईस येणे, याचा ववपरीत 
पवरणाम बँकेचा दैनंवदन व्यवहार व आर्कथक ग ंतवणूक यांच्यावर 
होणे, मा.वशक्षणमंत्री यांनी याप्रकरणी तात्काळ वनणफयात्मक 
कायफवाही करण्याचे आदेश वशक्षणावधकारी, माध्यवमक ववभाग, 
नावशक व वशक्षण संचालक, वशक्षण संचालनालय (माध्यवमक), 
महाराष्र राज्य, प णे यानंा देण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

   (२-अ) सिशश्री. अमरससह पंवडत, धनंजय म ंडे, सवतश चव्हाण,  ववक्रम 
काळे, अवनकेत तटकरे, नरेंद्र पाटील, स वनल तटकरे, हेमंत टकले, 
वकरण पावसकर, अॅड. राह ल नावेकर, श्री. स वजतससह ठाकूर, 
वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे 
िैद्यकीय वर्क्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आवण प्रवगफ आरक्षण 
असतानाही प न्हा प्रादेवशक आरक्षण लादल्ह्याम ळे मराठवाडा आवण 
ववदभफ ववभागातील ववद्यार्थ्यांवर  मोठा अन्याय होत असणे, वैद्यकीय 
प्रवेशातील वनयमबाय ७०:३० धोरणाम ळे मराठवाडा व ववदभातील 
ग णवत्ताधारक ववद्यार्थ्यांवर होत असलेल्ह्या अन्याया ववरोधात ववववध 
संघटना, सामावजक संस्था व लोकप्रवतवनधी यांनी आदंोलनाचा 
इशारा देणे, मराठवाडा, ववदभफ व उवफरीत महाराष्रातील वैद्यकीय 
महाववद्यालयांच्या संख्येमध्ये प्रचंड तर्ावत असणे, वैद्यकीय 
महाववद्यालयात एमबीबीएस प्रवेशासाठी संप णफ महाराष्रासाठी एकच 
ग णवत्ता यादी तयार करण्याची आवश्यकता, नीट परीके्षत ग णवत्ता 
यादीत येऊन स ध्दा केवळ कोट्याच्या प्रादेवशक ववभाजनाम ळे 
ग णवंत ववद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय, वैद्यकीय 
महाववद्यालयांची संख्या उवफरीत महाराष्रात २५, ववदभात ९ तर 
मराठवाड्यात र्तीत ६ असल्ह्याने जागांमध्ये स ध्दा मोठ्या प्रमाणात 
तर्ावत असणे, सन २०१५ पासूनच्या नीट परीके्षत उत्तीणफ झालेल्ह्या 
ववद्याथी आवण प्रवेवशत जागा यांचे ग णोत्तर पावहले तर मराठवाडा 
आवण ववदभफ ववभागातील ववद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्ह्याचे स्पष्ट होणे, 
वैद्यकीय प्रवेशाच्या मराठवाड्यात ७५०, पस्श्चम महाराष्रात ३३३० 
व ववदभात ११५० जागा असून मराठवाड्यातील ७५० जागांपैकी १५ 
टतीके जागा कें द्रासाठी राखीव व ३० टतीके जागा मराठवाड्याबाहेरील 
राज्यातील ववद्यार्थ्यांसाठी राखीव असून मराठवाड्याच्या वाट्याला 
७५० पैकी केवळ ४४६ जागा येणे, हा ववषय मंवत्रमंडळाच्या 
बैठकीत घेण्यात येऊनस ध्दा शासनाने याबाबत कोणताही वनणफय न 
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घेणे, मा. न्यायालयाने स द्धा कोटा पद्धतीबाबत  तीव्र  आके्षप 
नोंदववणे, याप्रमाणे सतत अन्याय होत असल्ह्याने ववद्याथी व 
पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष,  याकडे शासनाचे झालेले 
अक्षम्य द लफक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

  (ब) (र्कु्रिार, वदनांक १३ जलैु ि सोमिार, वदनांक १६ जलैु, २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या प्रलंवबत 
लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमांक (१-ब) ते (३-ब) – 
 

   (१-ब) सिशश्री. वगरीर्चंद्र व्यास, नागोराव गाणार, प्रा. अवनल सोले, 
सवफश्री. ववजय ऊर्फ  भाई वगरकर, प्रववण दरेकर, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 

    "नागपूर स धार प्रन्यास अंतगफत सन २०१२-१३ मध्ये नागपूर 
शहरातील पूवफ, पस्श्चम, उत्तर, दवक्षण या सवफ भागात वृक्ष रोपणाचा 
कायफक्रम हाती घेण्यात येणे, या कायफक्रमाकरीता येणारा खचफ १९ 
कोटी पेक्षा जास्त रकमेचा असल्ह्याम ळे याबाबत टेंडर मागववण्यात 
येणे, याबाबत अनेक कंपन्यांनी टेंडर भरले असताना इतर कंपन्यानंा 
डावलून प णे येथील बी.व्ही.जी. कंपनीला चढ्या दराने टेंडर देण्यात 
येणे, यावरूनच या कंत्राटामध्ये ना.स .प्र. अवधका-यांचे हात ग ंतलेले 
असल्ह्याचे वदसून येणे, १ लक्ष ६० हजार झाडे लावण्याचा उपक्रम जर 
ना.स .प्र.ने पूणफ केला तर नागपूर भौगोवलक के्षत्रर्ळाचा ववचार करता 
नागपूर शहर संपूणफ वहरवे गार होऊ शकत असणे, प्रत्यक्षात मात्र १ 
लक्ष ६० हजार झाडे नागपूर शहरात लावण्यातच आलेली नसल्ह्याचे 
वदसून येणे, कंपनीला हे वृक्ष चार मवहन्याचं्या कालवधीत लावयाची 
अपेवक्षत असणे, त्याप्रमाणे दर वदवशी साधारणत: १३३० वृक्ष 
लागवड करणे गरजेचे असणे, परंत  ते झालेले वदसत नसणे, सवफ 
वृक्षांच्या संरक्षणासाठी री गाडफ लावणे गरजेचे असल्ह्याचे कंत्राटामध्ये 
नमूद असणे, परंत  क ठे री गाडफ लावलेला न वदसणे, कंत्राटाप्रमाणे 
जर री गाडफ चोरीला गेले अथवा तोडर्ोड होऊन न कसान झाले तर 
ते सात वदवसांत स्वखचाने बदलून देणे गरजेचे असणे, परंत  
आजवमतीस बह तांश झाडांना री गाडफच नसणे, म्हणजेच री गाडफ 
बसवलेले नसून याबाबतची रतीकम काम न करताच उचल करण्यात 
येणे, सदर कंत्राटामध्ये जर उपरोतीत प्रमाणे कायफवाही करण्यात 
आली नाही तर त्याबाबत कंत्राटदाराला दररोज प्रत्येक झाडामागे 
३००० रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद असणे, असेही ना.स .प्र.ने 
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केलेले नसणे, सदर वनववदांची देयके अवधकार नसताना ना.स .प्र.च्या 
संबंधीत अवधकाऱ् यांनी मंजूर करणे व त्याची रतीकम कंत्राटदाराला 
अदा करण्यात येणे, मूळात ना.स .प्र.ने कंत्राट वदलेल्ह्या बी.व्ही.जी. 
कंपनीने १,६०,००० वृक्षांची रोपणे केलेलीच नसणे, जर असे केले 
असते व झाडे जरी मृत झाली असती तरी १,६०,००० वृक्षांपैकी 
अनेक वृक्षांची री गाडफ मात्र जागेवर उभी वदसू शकत असणे, परंत  
असेही प्रत्यक्षपणे वदसत नसणे, एकंदरीत ना.स .प्र. ने 
वृक्षारोपणासाठी काढलेले १९ कोटी रुपयांचे टेंडर व त्यानंतर 
वृक्षारोपण व त्यातील ५० टतीके झाडे मृत झाली आहे असे दाखवणे 
हा बनावटीचा प्रकार असून ना.स .प्र. व बी.व्ही.जी. कंपनी, प णे यांनी 
संगनमताने र्सवणूक केलेली असून १९ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार 
केला असणे, त्याम ळे सदर प्रकरणी ना.स .प्र.चे अवधकारी व संबंधीत 
कंपनीवर र्सवेवगरीचा ग न्हा दाखल करून व चौकशी करून 
संबंधीतांना वनलंवबत करून बडतर्फ  करण्याची गरज असणे, त्या 
अन षंगाने शासनाने तातडीने करावयाची कायफवाही व प्रवतवक्रया." 

   (२-ब) श्री. संजय दत्त, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, ॲड. अवनल परब, 
सवफश्री. रसवद्र र्ाटक, गोवपवकसन बाजोवरया, ववप्लव बाजोवरया, 
शरद रणवपसे, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, जनादफन चांदरूकर, रामहरी 
रुपनवर, श्रीमती ह स्नबानू खवलरे्, सवफश्री.धनंजय म ंडे, अवनकेत 
तटकरे, हेमंत टकले, अमरससह पंवडत, सवतश चव्हाण, वकरण 
पावसकर, अॅड. राह ल नावेकर, सवफश्री.आनंद ठाकूर, ख्वाजा बेग, 
जगन्नाथ सशदे, नरेंद्र पाटील, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे पवरिहन मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "म ंबई-अहमदाबाद ब लेट रेन प्रकल्ह्प उभारण्यासाठी 
शासनाने घेतलेला वनणफय, या वनणफयाच्या अन षंगाने म ंबई-
अहमदाबाद द्र तगती रेल्ह्वेमागाच्या (ब लेट रेन) प्रकल्ह्पात होणारी 
वृक्षतोड, खारर् टीची कत्तल, जैवववववधतेची हानी या पयावरणावर 
होणाऱ्या ववपरीत पवरणामांबाबतचा अहवाल प्रशासनाद्वारे वदनाकं 
२९ मे, २०१८ रोजी जनतेसमोर मांडण्यात येणे, हा अहवाल त्रोटक 
आवण अपूणफ असल्ह्याची वटका पयावरणपे्रमी करीत असणे, ब लेट 
रेन पयावरण आवण स्थावनक शेतकऱ्यांकवरता घातक असल्ह्याने 
कोणत्याही पवरस्स्थतीत ठाणे वजल्ह्यातून जाऊ देणार नसल्ह्याचा 
वनधार शेतकऱ्यानंी ब लेट रेनच्या पयावरणीय जनसल्ह्लामसलत 
बैठकीत व्यतीत करणे, म ंबई-अहमदाबाद ब लेट रेन प्रकल्ह्पाबाबत 
जवमन अवधग्रहण करण्यासाठी ठाणे वजल्ह्यातील वदवा-वशळ भागात 
ब लेट रनेसाठी भूसंपादनाच्या सवेक्षणासाठी आलेल्ह्या अवधकाऱ्यांना 
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वपटाळून लावल्ह्याची बाब उजेडात येणे, तसेच म ंबई-अहमदाबाद 
ब लेट रेन प्रकल्ह्पासाठी पालघर वजल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वसई 
आवण तलासरी या चार ताल तीयातील ८० गावांमधील जमीन 
अवधग्रहणाबाबत वजल्ह्हावधकारी कायालयासमोर ब लेट रेन ववरुध्द 
पालघरातील शेतकऱ्यानंी जोरदार ववरोध दशफववल्ह्याचा प्रकार घडणे, 
म ंबई-अहमदाबाद ब लेट रेनच्या मागात येणाऱ्या तब्बब्बल ४० हजार 
झाडांवर क ऱ्हाड वर्रववण्यात येणार असून त्यापैकी ४३८१ वृक्ष हे 
केवळ ठाणे वजल्ह्यातील असणे, महाराष्र राज्यातील ८३ हेतीटरहून 
अवधक वनके्षत्र प्रकल्ह्पाकवरता वापरले जाणार असणे, तर 
ग जरातमधील केवळ १८ हेतीटर जवमनीवरील कांदळवन नष्ट केले 
जाणार असणे, या रेनच्या मागातील सवात लाबंीचा बोगदा ठाण्यातनू 
जाणार असणे, तो पाण्याखाली ३० मीटर खोल असून त्याचे अंतर 
तब्बबल २०.७१ वकमी असणे त्याम ळे जलचर व परदेशी पाह णे 
असलेल्ह्या फ्लेवमगों पक्षांच्या अस्स्तत्वाला धोका वनमाण होणार 
असणे, तसेच ठाणे वजल्ह्यातील एकूण २९ गावे या प्रकल्ह्पाम ळे 
बावधत होणार असणे, ७६ टतीके शेतजमीन बावधत होणार असणे, या 
प्रकल्ह्पासाठी बावधत होणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला 
महाराष्रापेक्षा ग जरात मधील शेतकऱ्यांना पाच पट देण्यात येणार 
असणे, या महत्वाकांक्षी ब लेट रेन प्रकल्ह्पात राज्यात ब लेट रेनचे के्षत्र 
३३ टतीके असून ६७ टतीके ग जरातमध्ये असल्ह्याने ग जरात राज्याला 
सवावधक लाभ होणार असल्ह्याने समान खचफ उभारण्याबाबत 
राज्यातनू होत असलेला ववरोध, राज्याची आर्कथक पवरस्स्थती नाजूक 
असताना या सरकारच्या काळात राज्य कमालीच्या आर्कथक संकटात 
सापडणे, राज्यात क पोषण, शेतकऱ् याचं्या आत्महत्या, शेतमालाला 
हमी भाव देण्यास पैश्याअभावी अपयशी ठरत असताना म ठभर 
लोकांच्या र्ायदयासाठी ९८ हजार कोटीच्या खचाचा प्रकल्ह्प 
राबववण्यात येणार असल्ह्याने जनमानसात तीव्र असंतोष असणे, 
राज्य सरकार आर्कथकदृष्टया कजफबाजारी असताना  जनमानसात 
सदरील प्रकल्ह्प स रु होणार की नाही याबाबत प्रश्न वनमाण होणे, 
त्याम ळे राज्यशासनाने म ंबई-अहमदाबाद ब लेट रेन प्रकल्ह्पाबाबत 
आपली भूवमका स्पष्ट करुन याबाबत शासनाने करावयाची 
कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

   (३-ब) श्री. गोवपवकसन बाजोवरया, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे पयािरण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील:- 

    "राज्य व कें द्र शासनाने स्वच्छ भारत अवभयान राबववणे, 
याच अवभयानाच्या धतीवर राज्य शासनाने राज्यातील प्रत्येक 
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वजल्ह्यातील नदया स्वच्छ करण्याची मोवहम राबववणे, सदर मोवहम 
राबववतांना बह तांश नदयांमध्ये वनयमांचे उल्ह्लंघन करून करण्यात 
आलेले अनवधकृत बाधंकाम, सदरहू अनवधकृत बांधकामाम ळे 
नदयांचे स्त्रोत नष्ट होऊन पयावरणाचा झालेला ऱ् हास, पयावरणाचा 
वनयम धाब्बयावर बसवून रेड झोन, ब्बल  झोन, ग्रीन झोन ला बगल 
देऊन नदयांमध्ये बेकायदेशीर बगीचा वनमाण करणे, भ वमगत गटारे 
योजना राबववणे, आवद बांधकामे केल्ह्याम ळे प्रद षणात झालेली वाढ, 
अकोला वजल्ह्यातील नदयांना, सद्य:स्स्थतीमध्ये अकोला वजल्ह्यातील 
नदयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनवधकृत बाधंकाम, भूवमगत गटार 
योजनेतंगफत पयावरणाचे वनयमाचे उल्ह्लंघन करुन सरासपणे कामे 
स रू असणे, हवरत लवादाची ना हरकत नसणे, पवरणामी नदयानंा 
आलेले ववद्र प स्वरूप, पयावरणाचा होत असलेला ऱ् हास, नदयातील 
जलचर प्राणी, जलपणी नष्ट झाल्ह्याम ळे वातावरणात बदल होऊन 
याचा पवरणाम नागवरकांच्या आरोग्यावर होत असणे, याकडे 
शासनाचे होत असलेले अक्षम्य द लफक्ष, नदयांच्या सरंक्षणाची संपूणफ 
जबाबदारी शासनाची असल्ह्याने याकडे शासनाने गांभीयाने लक्ष 
घालून नदयानंा ववद्र प स्वरूप आणणारी अनवधकृत बांधकामे 
तात्काळ वनष्कावसत करून सदर अनवधकृत बाधंकामे करणाऱ्यांवर 
कठोर कारवाई करून नदयांना वजववत स्वरूपात आणण्याची वनतांत 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने कायफवाही करण्याची 
वनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया व भूवमका." 

  (क) (सोमिार, वदनांक १६ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या प्रलंवबत लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमांक 
(१-क) ते (६-क) – 
 

   (१-क) श्री. प्रविण दरेकर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, सवफश्री.हेमंत टकले, 
वकरण पावसकर, ॲड.जयदेव गायकवाड, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 

    "मौजे सशपोली,  ता. बोवरवली  येथील स. नं. १९,२०/१ अ व 
२०/२ ही शासकीय वमळकत म ंबई सबबफन वडस्रीक स्व्हलेज इंडस्स्रज 
असोवसएशन ( कोरा कें द्र ) यांना अटी व शतीस अधीन राहून प्रदान 
करण्यात येणे, सदर जमीन ही कोरा कें द्राच्या रस्टीने क ख्यात ग ंड 
नायडू यांना १० कोटी रुपयास ववकलेली असणे, तसेच शासनाने 
सदर जवमनीचा वापर वववहत म दतीत करण्याच्या अटी व शतीवर 
वेगवेगळया आदेशांन्वये सदरची जवमन देण्यात येणे, परंत  उपरोतीत 
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वमळकत वदलेल्ह्या प्रयोजनासाठी न वापरता ही जवमन व्यावसावयक 
लग्न समारंभ, नवरात्रोत्सव तसेच इतर सांस्कृवतक कायफक्रमांसाठी 
मोठ्या प्रमाणावर भाडे घेऊन देण्यात येणे, ग ंड ही बाब लक्षात 
आल्ह्यावर वजल्ह्हावधकारी, म ंबई उपनगर यांनी वदनांक २७ वडसेंबर, 
२०१७ रोजीच्या काया-७६/कावी-कोरा कें द्र/१७ अन्वये सदर 
वमळकत जमा करण्याचे वदलेले आदेश, या आदेशानंतर खादी 
ग्रामोद्योग कें द्र, बोवरवली म ंबई यांनी मा. आय तीत यांच्याकडे अवपल 
केले असता त्यांनी "जैसे थे" चे आदेश वदलेले असतांनाही 
सद्यःस्स्थतीत या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात पते्र मारुन अवतक्रमण 
करण्यात येणे, सदर वठकाणी नैसर्कगक श्रोत असलेला नाला 
महानगरपावलका अवधकारी व एस.डब्बल डी.डी. खात्याने स्थावनक 
ग ंडाच्या र्ायद्यासाठी नैसर्कगक प्रवाह वाहत असलेल्ह्या नाल्ह्या 
ववरोधात उलट-स लट वर्रववणे, सदरहू जागेचे लीज २०१२ ला 
संपलेले असून मा.वजल्ह्हावधकारी यांनी सदरहू भूखंड ताब्बयात घेण्याचे 
आदेश पावरत केलेले असणे, असे असतांना अद्यापही या भूखंडाचा 
वापर लग्न समारंभ व अन्य कायफक्रमानंा भाड्याने देण्यात येत असून 
भाडेही वसूल करण्यात येणे, तसेच वदनांक ५ रे्ब्र वारी, २०१८ च्या 
स मारास या शासकीय भूखंडावर अवतक्रमास ववरोध केल्ह्याम ळे 
मारहाण झाल्ह्याची घटना घडणे, कोकण आय तीत यांची स्थवगती 
असूनही कोरा कें द्राचे संस्थापक यांनी वदशाभूल करुन न्यायालयाच्या 
आदेशाचा अवमान करणे, पवरणामी सवफसामान्य नागवरकांमध्ये 
वनमाण झालेले असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने 
तातडीने चौकशी करुन संबवधतावर कडक कारवाई करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

   (२-क) श्री. आनंदराि पाटील, सतेज ऊर्फ  बंटी पाटील, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 

    "शासनाच्या नगरववकास ववभागाकडे सन एवप्रल, २०१४ ते 
मे, २०१८ या दरम्यान नगरपंचायतीस नगरपवरषदेचा दजा देणेबाबत 
तसेच नवीन नगरपंचायत नगरपवरषद स्थापनेचा प्राप्त झालेला 
प्रस्ताव, मात्र प्राप्त प्रस्तावांना मंजूरी देतांना मलकापूर, ता.कऱ्हाड, 
वज.सातारा या नगरपंचायतीस तसेच कोल्ह्हापूर वजल्ह्यातील चंदगड 
ग्रामपंचायतीस व गारगोटी ग्रामपंचायतीस नगरपवरषदेचा दजा 
देणेबाबत न वदलेली मंजूरी, मलकापूर नगरपंचायतीच्या (क) वगफ 
नगरपवरषदेच्या प्रस्तावाबाबत मा.उच्च न्यायालयाने वदनांक १८ जून, 
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२०१८ रोजी वदलेले काही वनदेश तसेच या नगरपंचायतीच्या 
प्रस्तावाबाबत वदनांक २ ज लै, २०१८ रोजी मा.उच्च न्यायालयाने चार 
आठवडयांमध्ये वनणफय घेण्याचे वदलेले आदेश, परंतू शासन करीत 
असलेले अक्षम्य द लफक्ष पवरणामी येथील जनमानसात वनमाण झालेले 
असंतोषाचे वातावरण व नाराजीची भावना त्याम ळे शासनाने वनणफय 
घेऊन मलकापूर नगरपंचायतीस (क) वगफ नगरपवरषदेचा दजा 
देण्याबाबत करावयाची तातडीची कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

   (३-क) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक 
महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक बांधकाम (सािशजवनक उपक्रम 
िगळून) मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "म ंबईतील वांदे्र (पूवफ) येथील शासकीय वसाहतीची झालेली 
दयनीय अवस्था लक्षात घेऊन शासकीय वसाहतीची प नफबाधंणीचा 
प्रस्ताव मंजूर करणे, सदरहू वसाहतीच्या प नबांधणीची कामे स रू 
करण्यापूवी इमारतीत वास्तव्यास असणाऱ्या शासकीय कमफचाऱ्यानंा 
अन्यत्र स्थलांतर करण्याची कायफवाही स रू करणे, शासकीय 
कमफचाऱ्यानंा माह ल (चेंबूर) येथील इमारतीमध्ये स्थलांतर करण्यात 
येत असणे, सदर स्थलांतर करण्यात येत असलेल्ह्या इमारतीमध्ये 
कोणत्याही प्रकारच्या म लभूत सोयी-स ववधा नसल्ह्याम ळे 
कमफचाऱ्यांमध्ये वनमाण झालेली नाराजी, पवरणामी शासकीय 
कमफचारी अन्यत्र स्थलांतर होण्यास तयार नसणे, शासकीय 
कमफचाऱ् यानंा नोटीस देऊन तातडीने स्थलांतर करण्यासाठी त्यांचेवर 
होत असलेली बळजबरी, शासनाने सरकारी कमफचाऱ्यानंा अल्ह्प 
दरात शासकीय वसाहतीमध्ये घर देण्याचे आश्वासन पूणफ न करणे, 
शासकीय कमफचाऱ्यामंध्ये पसरलेला असंतोष, शासकीय 
कमफचाऱ्यांचे स्थलांतर करण्यात येणाऱ्या इमारतीमध्ये सोयी-स ववधा 
तातडीने प रववण्याची वनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

   (४-क) सिशश्री. दत्तात्रय सािंत, बाळाराम पाटील, श्रीकांत देशपांडे, 
वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे 
र्ालेय वर्क्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "भौगोवलक स्स्थतीन सार ववववध प्रकारचे राहणीमान 
असलेल्ह्या महाराष्र राज्यात बालकांना मोर्त सतीतीचे वशक्षण 
कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणे, त्यान सार द गफम भागातील 
ववद्यार्थ्यांना प्रवाहात आणण्याकरीता संच वनस्श्चती करण्यात येणे, 
पंरतू सदर वनस्श्चती करीता असताना राज्यातील सवफ भागांसाठी 
एकच वनकष लावण्यात येणे, लोकसंख्या सवफ भागात एकसारखी 
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नसताना एकच वनकषावर संच वनस्श्चती झाल्ह्याने डोंगराळ व द गफम 
भागातील कमी ववद्यार्थ्यांम ळे तेथील वशक्षक अवतवरतीत  होण्याची 
आलेली वेळ, त्याप ढे सन २००९ च्या "डोंगराळ भागातील १५ 
ववद्यार्थ्यांना एक वशक्षक अशी अट" या शासन वनणफयाची 
अंमलबजावणी करण्याबाबत सवफ स्तरावरून होत असलेली मागणी 
यावर शासनाने करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रवतवक्रया." 

   (५-क) सिशश्री. वकरण पािसकर, हेमंत टकले, नरेंद्र पाटील, अॅड. राह ल 
नावेकर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री. आनंद ठाकूर, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक 
बांधकाम (सािशजवनक उपक्रम) मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

    "म ल ंड, एलबीएस मागफ, ऐरोली, वाशी आवण दवहसर या 
म ंबईच्या पाच प्रवेशद्वारावरील टोलप्लाझावर टोल देण्यासाठी 
वाहनांच्या लागणाऱ्या लांबच लांब रागंा, त्याम ळे होणारी वाहतूक 
कोंडी, प्रद षण आवण या सवांम ळे वाहनचालकांचा वाया जाणारा 
बह म ल्ह्य वेळ, यावर उपाय म्हणून मराठी तरुण उद्योजकाने ववकवसत 
केलेले "व्ही टोल कलेतीशन ॲप" सदरची प्रणाली आंध्र प्रदेश व 
इतर राज्यांतून प्रभावीपणे राबववली जात असताना तसेच महाराष्र 
राज्य रस्ते ववकास महामंडळाने सदरचे ॲप म ंबईच्या 
प्रवेशद्वारावरील पाच टोलनातीयावर वापरण्यास मान्यता देऊनही व 
सावफजवनक बाधंकाम मंत्री (सावफजवनक उपक्रम) यांचेकडे तसेच 
महाराष्र राज्य रस्ते ववकास महामंडळाकडे सातत्याने पाठप रावा 
करुनदेखील टोल कंपनीच्या आडम ठेपणाम ळे "व्ही टोल कलेतीशन 
प्रणाली" अद्यापी कायास्न्वत न होणे, पवरणामी वाहनचालक व सवफच 
स्तरावरील नागरीकांमध्ये व्यतीत होत असलेला तीव्र असंतोष व 
नाराजीची भावना, याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची 
कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

   (६-क) श्री. सवुनल तटकरे, धनंजय म ंडे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे सहकार मंत्रयांचे लक्ष वेधतील:- 

    "रायगड वजल्ह्यातील वद गोरेगांव को. ऑ. अबफन बँक ही 
अवसायनात वनघालेली असणे, या बँकेवर अवसायक (वलतीवीडेटर) 
म्हणून सहाय्यक वनबंधक, पनवेल, श्री. चेतन चौधरी यांची वनय तीती 
करण्यात आलेली असणे, सहाय्यक वनबंधक पनवेल येथील 
कायालयाच्या कायफबाह ल्ह्याम ळे श्री. चौधरी हे बँकेच्या अवसायन 
कामकाजात प्रभावीपणे लक्ष देऊ शकत नसणे, त्याम ळे अवसायन 
कामकाजाची गती मंदावलेली असणे, ओटीएस अंतगफत कजफ 
वस ली, ठेवीदारांच्या वशल्ह्लक ठेवी कजामध्ये वळत्या करुन न 
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घेतल्ह्याने ठेवीदार स ध्दा त्रस्त झालेले असणे, कजफदारानंा स ध्दा 
वेळोवेळी त्यांची भेट शतीय होत नसणे, त्याम ळे कजफदारांनी स ध्दा 
तक्रारी केलेल्ह्या असणे,  एकंदरीत बँकेची कजफ वस ली चालू 
आर्कथक वषात सतत कमी झालेली असणे, या अगोदरच्या 
अवसायकांनी ओटीएस अंतगफत कजफदारांच्या केलेल्ह्या सेटलमेंट श्री. 
चौधरी ग्राय धरत नसणे, त्याम ळे ते कजफदार कजफ वस ली देण्यास 
नाख श असणे, कजफ वस लीचे प्रमाणात इतर खचफ वाढलेला असून 
बँकेचा तोटा अवधकच वाढलेला असणे, त्याम ळे ठेवीदार व कजफदार 
यांचेमध्ये वनमाण झालेले सचतेचे वातावरण व पसरलेला असंतोष, या 
बँकेसाठी नवीन द सरा अवसायक नेमण्याची त्यांची मागणी, याकडे 
शासनाचे झालेले अक्षम्य द लफक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायफवाही व शासनाची भ वमका." 
 

  
((दपुारी दपुारी ११..००००  िाजतािाजता)) 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे – 

  कामगार मंत्री : (क) "प णे वजल्ह्हा स रक्षा रक्षक मंडळ, प णे यांचा 
सन २००७-२००८, २००८-२००९, २००९-
२०१०, २०१०-२०११, २०११-२०१२, २०१२-
२०१३ व २०१३-२०१४ या वषांचा अन क्रमे 
पाचवा, सहावा, सातवा, आठवा, नववा, 
दहावा व अकरावा वार्कषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "सपपरी सचचवड माथाडी व असंरवक्षत 
कामगार मंडळ यांचा सन २००९-२०१०, 
२०१०-२०११, २०११-२०१२, २०१२-२०१३ 
व २०१३-२०१४ या वषांचा अन क्रमे 
अठरावा, एकोणीसावा, वीसावा, 
एकवीसावा व बावीसावा वार्कषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) "माल वाहत क कामगार मंडळ बृहन्म ंबई 
यांचा सन २०१०-२०११, २०११-२०१२, 
२०१२-२०१३, २०१३-२०१४, २०१४-२०१५  
व २०१५-२०१६ या वषांचा अन क्रमे 
चाळीसावा, एकेचाळीसावा, बेचाळीसावा, 
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ते्रचाळीसावा, चव्वेचाळीसावा व 
पंचेचाळीसावा वार्कषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "स रक्षा रक्षक मंडळ, बृहन्म ंबई व ठाणे 
वजल्ह्हा यांचा सन २०१३-२०१४ व २०१४-
२०१५ या वषांचा अन क्रमे तेहतीसावा व 
चौतीसावा वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ङ) "म ंबई भाजीपाला बाजार असंरवक्षत 
कामगार मंडळ, म ंबई यांचा सन २०१६-
२०१७ या वषाचा बत्तीसावा वार्कषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा एक्केचाळीसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : "पंचायत सवमतीचा चौदािा ि पंधरािा अहिाल सादर करणे." 
पाच : "मवहला ि बालकांचे हक्क आवण कल्याण सवमतीचा आठिा अहिाल सादर 

करणे." 
सहा : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 

  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने – 
   (१) श्री.धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांच्या प ढील वनकडीच्या सावफजवनक 

महत्वाच्या ववषयावरील सचूना क्रमांक ७ वर मखु्यमंत्री वनवेदन 
करतील :- 

    "मौजे एकसर, म ंबई येथील सीटी सव्हे नं.१२८, ८५७, ८६७ 
हे भूखंड बगीचा इस्पीतळ, प्रस तीगृह, दवाखाना व खेळाचे मैदान 
याकवरता ववकास योजनेत आरवक्षत असून या वठकाणी जनतेसाठी 
वनमाण होणाऱ्या अत्यावश्यक स ववधांची वनकड लक्षात घेता सदर 
भूखंडाची भूसंपादन प्रवक्रया पूणफ होण्याची आवश्यकता." 

   (२) श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील वनकडीच्या 
सावफजवनक महत्वाच्या ववषयावरील सचूना क्रमांक ८ वर 
मखु्यमंत्री वनवेदन करतील :- 

    "नवी म ंबई आंतरराष्रीय ववमानतळासाठी मौजे पारगांव, 
पारगांव ड ंगी (ता.पनवेल, वज.रायगड) येथील जवमनी संपावदत 
केल्ह्या असून सदर गावाच्या सवफ बाजूने होणाऱ्या भरावाम ळे हे गाव 
खोलगट भागात जाऊन गावाला प राचा वनमाण झालेला धोका." 

   (३) श्री.जगन्नाथ सर्दे, वि.प.स. यांच्या प ढील वनकडीच्या सावफजवनक 
महत्वाच्या ववषयावरील सचूना क्रमांक ९ वर मखु्यमंत्री वनवेदन 
करतील :- 
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    "कल्ह्याण-डोंवबवली महानगरपावलका अंतगफत असलेल्ह्या 
कल्ह्याण पस्श्चमेतील वबला कॉलेज पवरसरातील इंवदरानगर 
झोपडपट्टी सन २०१० साली बी.एस.य .पी. योजनेत करण्यात 
आल्ह्यानंतर या प्रकल्ह्पाम ळे ३३० क ट ंबे बावधत झालेली असणे." 

   (४) श्री.जयंत पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील वनकडीच्या सावफजवनक 
महत्वाच्या ववषयावरील सचूना क्रमांक १० वर र्ालेय वर्क्षण 
मंत्री वनवेदन करतील :- 

    "प ण्यातील वानवडी येथील सनगे्रस शाळेत म लांच्या 
वशस्तीसाठी रूपये ५००/- दंड आकारण्यात येत असल्ह्याबाबत." 

   (५) श्री.अमरससह पंवडत, वि.प.स. यांच्या प ढील वनकडीच्या 
सावफजवनक महत्वाच्या ववषयावरील सचूना क्रमांक ६ वर 
सामावजक न्याय मंत्री वनवेदन करतील :- 

    "राज्यात पांढरे कोड असलेल्ह्या व्यतीतींना वनराधाराच्या 
धतीवर प्रतीमाह अन दान आवण मोर्त बसप्रवास स ववधा उपलब्बध 
करून देण्याची होत असलेली मागणी." 

 

सात : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) श्री. अवनल भोसल,े वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या 

बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील:- 
   "प णे शहरात एलईडी प्रोजेतीट च कीच्या पद्धतीने कायास्न्वत झालेला 

असणे, प णे शहरातील महत्त्वाकांक्षी प्रोजेतीट टाटा प्रोजेतीट प्रायव्हेट वलवमटेड 
या कंपनीला देण्यात आलेला असणे, कंपनी व  प णे महानगरपावलकेच्या 
अवधकारी यांनी संगनमत करून प णे महानगरपावलकेने वदलेल्ह्या अटी व 
वनयमांचे उल्ह्लंघन केलेले असणे, यात मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरव्यवहार होऊन 
प णे महानगरपावलकेची र्सवणूक महापावलकेचे अवधकारी व टाटा कंपनीच्या 
अवधकाऱ्यांनी केलेली असणे, प णे महानगरपावलकेच्या अवधकाऱ्यानंी एलईडी 
प्रोजेतीट मध्ये केलेल्ह्या कामाचे पेमेंट ऑडफर प्रमाणे टाटा कंपनीला देणे 
आवश्यक असतानाही ते उज्वल या कंपनीस वदलेले असणे, टाटा कंपनीकडून 
या प्रोजेतीटसाठी घेण्यात आलेली २५ कोटी रुपयांची अनामत रतीकम 
वनयमाप्रमाणे महाराष्र बँकेत जमा करणे आवश्यक असतानाही ही रतीकम 
खाजगी कोटक मसहद्रा या बँकेत जमा केलेली असणे, या प्रोजेतीटमध्ये प्रत्यक्षात 
महाराष्र राज्य ववद्य त कंपनीच्या वीज वबलात बचत नसताना ९८.5 भाग 
कंपनीत वदलेला असणे,एकूण आतापयंत १३ कोटी रतीकम कंपनीस अदा 
केलेली असणे, महाराष्र ववद्य त कंपनीच्या वबलात वकती बचत झाली हे क ठेही 
वदसून येत नसणे, कंपनीने काम स रू केल्ह्यापासून आजतागायत १३ कोटी पेक्षा 
जादा रतीकम वीज वबलात बचत झाली नसतानाही कंपनीस पेमेंट अदा 
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करण्यात आलेली असणे असणे, या प्रोजेतीटमध्ये स्काडा करणे अपेवक्षत 
असतानाही व आजतागायत  स्काडा (skada) नसतानाही कंपनीस पेमेंट वदलेले 
असणे, तसेच या एलईडी प्रोजेतीटच्या टेंडर मान्यतेच्या प्रकरणात अवतवरतीत 
आय तीत, प णे महानगरपावलका यांचे कोणतेही अवभप्राय घेण्यात आलेले 
नसणे, याम ळे या संपूणफ प्रोजेतीटमध्ये अवनयवमतता व वनयमांची पायमल्ह्ली 
होऊन गैरव्यवहार झाल्ह्याचे सातत्याने वनदशफनास येणे, प णे महानगरपावलकेच्या 
या प्रोजेतीटमध्ये झालेल्ह्या र्सवण कीम ळे नागवरकांमध्ये शासनाप्रती संभ्रमाचे 
वातावरण वनमाण झालेले असणे, या संपूणफ एलईडी प्रोजेतीटच्या कामाची 
सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता व यातील दोषींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही व शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

 

  (२) श्री. सभुाष झांबड, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील:- 

   "औरंगाबाद येथील वसडको-हडको भागातील मालमत्ता धारकांना 
पी.आर.काडफ देण्याची व मालमत्ता धारकांना त्यांची मालमत्ता वलज होल्ह्ड वरुन 
फ्री होल्ह्ड करण्याची मागणी गेल्ह्या अनेक वषापासून प्रलंवबत असल्ह्याचे माहे 
ज लै,२०१८ रोजी वा दरम्यान वनदशफनास येणे, या अन षंगाने सदरचे प्रकरण 
तत्कालीन मा. म ख्यमंत्री यांनी वदनांक ३० माचफ, २०११ रोजी संबंवधत 
ववभागाकडे पाठववलेले असणे, एकंदरीत सदर मागणी शासनाच्या ववचाराधीन 
असतानाहंी वसडकोचे ववरष्ठ अवधकारी व कमफचारी यांचा व शासनाच्या 
वनणफयान सार वसडकोवावसयांना मालकी हतीक देता येणार नाही, हे ववधान करणे 
सकवा सांगणे, वदशाभूल करणारे असणे, येथील नागरीकानंी जागेची मालकी 
द्यावी यासाठी शासनाकडे वारंवार मागणी करुनही शासन करीत असलेले 
अक्षम्य द लफक्ष, पवरणामी येथील नागरीकांत पसरलेले तीव्र असंतोषाचे 
वातावरण, याम ळे शासनाने वसडको-हडको मालमत्ता धारकांना मालकी हतीक 
प्रदान करुन मालमत्ता धारकांना पी.आर.काडफ देण्याबाबत शासाने करावयाची 
कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

 

  (३) श्री. रसिद्र फाटक, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील:- 

   "नांदेड वजल्ह्हयात पोवलस वशपाई भरतीमध्ये उमेदवारांच्या लेखी पवरके्षत 
संगनमत करुन व कट रचून अथफपूणफ व्यवहार करुन १३ ववद्यार्थ्यांना ९० पेक्षा 
जास्त ग ण देऊन उत्तीण करुन भरती प्रवक्रयेत मोठया प्रमाणात घोटाळा 
केल्ह्याचे न कतेच माहे एवप्रल,२०१८ मध्ये उघडकीस येणे, सदर घोटाळयामध्ये 
सांगलीच्या कंपनीतील दोन जणांचा व प ण्याच्या एकाचा समावेश असणे, सदर 
प्रकरणी नांदेड पोवलसांनी एकूण २० जणांववरुध्द ग न्हा दाखल करणे, याबाबत 
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शासनाने सखोल चौकशी करुन यात सहभाग असलेल्ह्यांववरुध्द कठोर कारवाई 
करण्याची वनतांत आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य द लफक्ष, 
याबाबत शासनाची प्रवतवकया व भूवमका." 

 

  (४) श्री.ख्िाजा बेग, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या 
बाबीकडे महसलू मंत्रयांचे लक्ष वेधतील:- 

   "यवतमाळ वजल्ह्यातील आणी ताल तीयाच्या आज बाज च्या १२० गाव 
खेड्याचंा समावेश असलेल्ह्या ताल तीयाकरीता शासनाद्वारे वदनांक २६ ज लै, 
२०१३ रोजी वा त्यास मारास आणी म ख्यालय येथे उपववभागीय कायालयाची 
वनर्कमती करण्याचा वनणफय घेण्यात आलेला असणे, सदर वनणफय घेऊन ५ 
वषांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनही अद्याप शासनाने कोणत्याही प्रकारची 
प्रशासकीय कायफवाही केली नसल्ह्याने नागवरकांना अनेक अडचणींना सामोरे 
जावे लागत असणे, त्याम ळे जनतेला होत असलेला अतोनात त्रास, याबाबत 
जनतेमध्ये शासनाप्रती पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत शासनाने केलेली वा 
करावयाची उपाययोजना, कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

 

  (५) सिशश्री.कवपल पाटील, संजय दत्त, शरद रणवपसे, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 
रामहरी रुपनवर, धनंजय म ंडे, अवनकेत तटकरे, स वनल तटकरे, हेमंत टकले, 
अमरससह पंवडत, सवतश चव्हाण, वकरण पावसकर, अॅड. राह ल नावेकर, 
सवफश्री.ववक्रम काळे, नागोराव गाणार, प्रा.अवनल सोले, सवफश्री.वगरीशचंद्र 
व्यास, पवरणय र् के, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या 
बाबीकडे वित्त मंत्रयांचे लक्ष वेधतील:- 

   "कें द्र सरकारच्या धतीवर राज्यातील सरकारी कमफचाऱ् यानंा वदनांक १ 
जानेवारी, २०१६  पासून ७ व्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याची आवश्यकता 
असतानाही शासनाकडून टाळाटाळ केली जात असणे, सरकारी कमफचाऱ्यांद्वारे 
सरकार ववरोधात मंत्रालयावर मोचा काढण्याचा देण्यात आलेला इशारा, ७ व्या 
वेतन आयोगासाठी माजी सनदी अवधकारी के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली 
वेतन पूनरफचना सवमती नेमण्यात आलेली असणे, मात्र वतचे काम कासवगतीने 
स रु असणे, राज्य सरकारी कमफचारी संघटना, ववववध ववभागातील तत्सम 
संघटना 'वशक्षक भारती' या अन दावनत माध्यवमक व उच्च माध्यवमक 
वशक्षकांची संघटना यानंी बक्षी कवमटी प ढे आपल्ह्या मागण्या सादर करुनही 
त्यांच्या स नावण्या अद्यापी स रु करण्यात आलेल्ह्या नसणे व या संघटनांनी 
आंदोलनाचा इशारा वदलेला असणे, सरकारी कमफचाऱ्यांचे वकमान वेतन २१ 
हजार इतके वनस्श्चत केले असणे, मात्र राज्यातील सरकारी व वनमसरकारी 
सेवेतील कंत्राटी कमफचारी तसेच कंत्राटी वशक्षक (पवरववक्षाधीन वशक्षक / 
वशक्षण सेवक) तसेच ववनाअन दावनत शाळांमधील अथवा टप्पा अन दावनत 
शाळामंधील वशक्षक व कमफचारी यानंा सदर वकमान वेतन लागू करण्यात 
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आलेले नसणे, तसेच याप्रश्नी शासन वारंवार तारखा जावहर करीत असले तरी 
सरकारी कमफचाऱ् यांना ७ व्या वेतन आयोगाचे लाभ प्रत्यक्षात न देणे, त्याम ळे 
त्यांनी मोचाचे आयोजन करणे, या असंतोषाची शासनाने दखल घेणे आवश्यक 
असतानाही शासनाद्वारे जे सरकारी कमफचारी कामकाजाच्या वळेत मोचे, 
वनदशफने सभा यामध्ये भाग घेतील त्यांच्यावर वशस्तभंगाच्या कारवाईचा देण्यात 
आलेला इशारा, याम ळे सरकारी कमफचाऱ् यामंध्ये सरकार ववरोधात तीव्र 
असंतोष व वचडीची भावना वनमाण होणे, त्याम ळे तातडीने सरकारी 
कमफचाऱ् यानंा ७ व्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याबाबत शासनाने करावयाची 
कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

 
  (६) अॅड. वनरंजन डािखरे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या 

बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील:- 
   "सन २०१० पूवी वशक्षक भरतीत स्थावनकानंा आरक्षण असणे, परंत  

सन २०१० च्या भरतीत राज्यस्तरीय वशक्षक भरती करताना त्यामध्ये 
स्थावनकांसाठी आरक्षण नसल्ह्याने त्याचा ववपवरत पवरणाम कोकणातील 
तरुणांना बसणे, त्याम ळे आगामी वशक्षक भरतीत स्थावनकांसाठी ७० टतीके 
जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात या मागणीसाठी ससध दगूफ व रत्नावगरी 
वजल्ह्हयातील डीएड/बीएड धारक वशक्षक संघटनेने ससध दगूफ वजल्ह्यातील ओरोस 
येथील वजल्ह्हावधकारी कायालयावर वदनाकं ३ एवप्रल, २०१८ रोजी मोचा काढणे, 
धरणे-आंदोलन करुन शासनाचे लक्ष वेधणे, त्याम ळे दरवषी ५०० ते ६०० 
वशक्षक वजल्ह्हा बदली होत असल्ह्याने शाळा वशक्षकाववना ओस पडल्ह्याचे 
वनदशफनास येणे, वशक्षकांचा आक्रोश लक्षात घेता, स्थावनकांना वशक्षक भरतीत 
प्राधान्य वमळणे गरजेचे असणे, इतकेच नव्हेतर वशक्षक भरती करताना 
स्थावनकांना ७० टतीके आरक्षण देण्याबाबतची अनेक वदवसांपासूनची कोकण 
डीएड, बीएडधारक असोवसएशनच्या संघटनेची आग्रही मागणी असणे व 
त्याबाबतचे वनवेदन मा.शालेय वशक्षण मंत्री, महाराष्र राज्य यांना माहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये देऊनही कायफवाही न होणे, मावगल ८ वषांपासून वशक्षक भरती न 
झाल्ह्याम ळे बीएड/डी.एड धारक उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरणे, 
कोकणातील बेरोजगार वशक्षक उमेदवारांची वाढती संख्या लक्षात घेता 
शासनाने गेल्ह्या ८ वषांपासून वशक्षक भरतीवर असलेली बंदी उठववण्याबाबत 
धोरणात्मक वनणफय घेण्याची आवश्यकता, तसेच वशक्षक भरती करताना 
स्थावनक उमेदवांराना ७० टतीके आरक्षण देण्याबाबत शासनाची भूवमका व 
प्रवतवक्रया." 

 
  (७) सिशश्री. सवतर् चव्हाण, ववक्रम काळे, अमरससह पंवडत, वि.प.स. प ढील 

तातडीच्या व सावफजवनक महत्वाच्या बाबीकडे क्रीडा मंत्रयांचे लक्ष वेधतील:- 



 

18 
 

   "राज्यातील क्रीडाधोरणातंगफत राज्यातील क्रीडा संस्कृतीची जोपासणी 
करुन ती ववकवसत करण्यासाठी सवफ वयोगटातील खेळाडंूच्या ववववध खेळांच्या 
माध्यमातून य वा वपढीच्या क्रीडा ग णांची जोपासना होणे महत्त्वाचे असल्ह्याने 
शासनाने ताल का प्रवशक्षण कें दे्र चाल  करण्याचा वनणफय घेतलेला असणे. 
त्यान सार ताल का क्रीडा संक लासाठी रुपये १ कोटी तर वजल्ह्हा क्रीडा 
संक लासाठी रुपये ०८ कोटी इतकी मयादा वाढववलेली अस नही 
मराठवाड्यातील बह तांश ताल का क्रीडा संक लांना शासकीय भूखंड उपलब्बध 
झालेले नसणे, काही वठकाणच्या जागा न्यायप्रववष्ठ असणे तर काही क्रीडा 
संक लानंा आजपयंत जागाच वमळाल्ह्या नसून ज्या क्रीडा संक लाचे बाधंकाम 
स रु झाले त्या वठकाणी वनकृष्ठ दजाचे बांधकाम झालेले असणे, अधफवट 
झालेल्ह्या कामावर अंदाज पत्रकाप्रमाणे खचफ केलेला असणे, ताल का क्रीडा 
संक ले उभारण्याकडे शासनाचे होत असलेले द लफक्ष, त्याम ळे शासनामारं्त 
मराठवाड्यातील सवफ ताल का क्रीडा संक लाचे सवफ सोयी-स ववधासंह तात्काळ 
बांधकामे पूणफ करण्याकरीता होत असलेली मागणी, यावर शासनाने 
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रवतवक्रया." 

 
आठ : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 

 
  - मध्यंतर - 

 
नऊ : र्ासकीय विधेयके – 

  (क) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडर्: विचार ि संमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ४२ - वदिाणी प्रवक्रया 
संवहता (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.धनंजय मुंडे, 
र्रद रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे वव.स.वव. क्रमांक ४२ - वदवाणी प्रवक्रया संवहता 
(महाराष्र स धारणा) ववधेयक, २०१८ खालील सदस्याचं्या प्रवर 
सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथफ पाठववण्यात यावे." 

    (१) म ख्यमंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, ववरोधी 
पक्ष नेता तथा वव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, वव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, वव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 
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जगताप, वव.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वव.प.स. 
    (९) ॲड.अवनल परब, वव.प.स. (१०) श्री.ववजय ऊर्फ  भाई 

वगरकर, वव.प.स. 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.र्रद 

रणवपसे, धनंजय मुंडे वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१८ चे वव.स.वव. क्रमांक ३८ - महाराष्र सहकारी संस्था 

(स धारणा) ववधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सवमतीकडे 
त्यावरील प्रवतवृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन ववचाराथफ पाठववण्यात यावे." 

    (१) सहकार मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, ववरोधी 
पक्ष नेता तथा वव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, वव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, वव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 

जगताप, वव.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वव.प.स. 
    (९) ॲड.अवनल परब, वव.प.स. (१०) श्री.ववजय ऊर्फ  भाई 

वगरकर, वव.प.स. 
 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र 

झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीिाले, औषवधद्रव्यविषयक गनु्हेगार, 
धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरिाना 
प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्व्हडीओ पायरेट्स), िाळू तस्कर 
आवण अत्यािश्यक िस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, 
यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सधुारणा) 
विधेयक, २०१८" 
 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.र्रद रणवपसे, 
वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे वव.स.वव. क्रमांक ३२ - महाराष्र झोपडपट्टीग ंड, 
हातभट्टीवाले, औषवधद्रव्यववषयक ग न्हेगार, धोकादायक व्यतीती, 
दृकश्राव्य कलाकृतींचे ववनापरवाना प्रदशफन करणाऱ्या व्यतीती 
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(स्व्हडीओ पायरेट्स), वाळू तस्कर आवण अत्यावश्यक वस्तंूचा 
काळा बाजार करणाऱ्या व्यतीती, यांच्या ववघातक कृत्यांना आळा 
घालण्याबाबत (स धारणा) ववधेयक, २०१८ खालील सदस्याचं्या प्रवर 
सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथफ पाठववण्यात यावे." 

    (१) म ख्यमंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, ववरोधी 
पक्ष नेता तथा वव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, वव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, वव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 

जगताप, वव.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वव.प.स. 
    (९) ॲड.अवनल परब, वव.प.स. (१०) श्री.ववजय ऊर्फ  भाई 

वगरकर, वव.प.स. 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ४४ – महाराष्ट्र सािशजवनक 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
 

   (५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ४७ - मुंबई 
महानगरपावलका,  महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी (दसुरी 
सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
 

   (६) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ४९ - महाराष्ट्र 
महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
  (ख) विधानसभेने दसुऱ्यांदा संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडर्: विचार ि 

संमत करणे. 
    "सन २०१७ चे वि.स.वि क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७ 
   ------------------------------------------------------------------------------ 

दहा : (क) (गरुुिार, वदनांक ५ जलैु, र्कु्रिार, वदनांक ६ जलैु, सोमिार, वदनांक ९ 
जलैु, २०१८, मंगळिार, वदनांक १० जलैु, बधुिार, वदनांक ११ जलैु, 
गरुुिार, वदनांक १२ जलैु ि सोमिार, वदनांक १६ जलैु, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि) –  
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   सिशश्री. धनंजय मुंडे, शरद रणवपसे, स वनल तटकरे, संजय दत्त, हेमंत टकले, 
जयंत पाटील, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, कवपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, 
सवफश्री.सवतश चव्हाण, ववक्रम काळे, रामहरी रुपनवर, चंद्रकांत रघ वंशी, 
दत्तात्रय सावंत, अमरससह पंवडत, वकरण पावसकर, ॲड. जनादफन चादं रकर, 
डॉ. स धीर तांबे, श्रीमती. ववद्या चव्हाण, श्रीमती. ह स्नबानू खवलरे्, 
सवफश्री.अवनकेत तटकरे, ख्वाजा बेग, आर्कक.अनंत गाडगीळ, सवफश्री.बाळाराम 
पाटील, अमरनाथ राज रकर, स भाष झांबड, प्रकाश गजवभये, ॲड.राह ल 
नावेकर, सवफश्री.सतेज ऊर्फ  बंटी पाटील, हवरससग राठोड, आनंदराव पाटील, 
जयदेव गायकवाड, रामराव वडक ते, जगन्नाथ सशदे, अमवरशभाई पटेल, 
मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मंत्र्ांचे उत्तर) – 

   "राज्यातील शेतकऱ्यासंाठी जाहीर झालेल्ह्या छत्रपती वशवाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा होऊन एक वषफ उलटल्ह्यानंतरही अद्यापपयंत 
शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ वमळालेला नसणे, वन टाईम सेटलमेंटअतंगफत 
शेतकऱ्यांनी रतीकम भरुनही त्याचं्या खात्यात कजफमार्ीची रतीकम जमा न 
होणे, कजफमार्ी योजना र्सल्ह्याम ळे त्याचा पवरणाम शेतकऱ्यांना नव्याने 
वमळणाऱ्या पीक कजावर होणे, पीककजासाठी कागदपत्रांची संख्या 
वाढववल्ह्याम ळे व पीक कजफ वमळत नसल्ह्याम ळे शेतकरी त्रस्त असणे, पीक 
कजासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात 
असणे, बँकाकंडून पीककजफ वमळत नसल्ह्याम ळे शेतकऱ्यांवर सावकाराच्या 
दारात जाण्याची वेळ येणे, पीक कजासाठी शेतकऱ्याचं्या पत्नीकडे 
शरीरस खाची मागणी करण्यापयंत बँक अवधकाऱ्यांची मजल जाणे, त्याम ळे 
शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र भावना वनमाण झालेली असणे, पीक ववमा 
न कसानभरपाई रतीकम आवण इतर शासन अन दान रकमा शेतकऱ्यानंा वाटप 
न करता बँकांनी नरे्खोरी करणे, गतवषी कापसावर आलेल्ह्या बोंडअळीच्या 
संकटाम ळे शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ३७ हजार ५०० रुपये प्रवत हेतीटरी मदत 
अद्याप वमळालेली नसणे, प ढील हंगामासाठी बोंडअळीचा संभाव्य धोका 
वतफववला जाणे, बोगस बी.टी.वबयाणांची सरास ववक्री होणे, याम ळे 
शेतकऱ्यांमध्ये भीतीची भावना वनमाण झालेली असणे, धानाची 
न कसानभरपाई, त डत ड्या रोगाम ळे झालेल्ह्या न कसानीची भरपाई वमळालेली 
नसणे, सन २०१६ च्या अवतवृष्टीम ळे बावधत झालेल्ह्या शेतकऱ्यांना जाहीर 
केलेली मदत वमळालेली नसणे, मागील वषीच्या तूर, हरभरा ववक्रीचे च कारे 
शेतकऱ्यांना अद्याप वमळालेले नसणे, खरेदीअभावी लाखो क्तीवटल तूर, हरभरा 
शेतकऱ्यांकडे पडून असणे, शासकीय खरेदी कें द्र बंद झाल्ह्याने तूर व हरभरा 
उत्पादक शेतकऱ्यांना बेभावाने ववक्री करावी लागत असणे, त्याम ळे प्रवत 
क्तीवटल त्यांना एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असणे, 
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ववक्रीसाठी नोंदणी केलेल्ह्या शेतकऱ्यांना अन दान देण्याची घोषणा करुनही 
अद्याप सदर अन दान वमळालेले नसणे, उत्पन्नावर अवधक ५० टतीके हमीभाव 
देण्याची घोषणा करुनही तो हमीभाव वमळत नसणे, चारही बाजूने आलेल्ह्या या 
सरकारवनर्कमत संकटांम ळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ येणे, कजफमार्ीची 
घोषणा झाल्ह्यानंतरही एका वषात स मारे १ हजारह न अवधक आत्महत्या 
झालेल्ह्या असणे, धमा पाटील याचं्या म लाला वदलेल्ह्या आश्वासनाची 
अंमलबजावणी न करणे, आवदवासी व शेतकरी संघटनांच्या ववववध 
मागण्यांबाबत म ख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहात वदलेल्ह्या आश्वासनांची 
अंमलबजावणी न होणे, माचफ, २०१७ पयंतच्या पेड पेंसडग ग्राहकानंा अद्याप 
कनेतीशन न वमळणे, संकटात सापडलेल्ह्या शेतकऱ्यांना वदलासा देण्याची 
आवश्यकता असणे, सरसकट कजफमार्ी देऊन सध्याच्या कजफमार्ी योजनेत 
झालेल्ह्या अवनयवमततेची चौकशी करण्यासाठी सवफपक्षीय आमदारांची सवमती 
नेमणे, बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये हेतीटरी मदत देण्याची 
आवश्यकता, प ढील हंगामासाठी बोंडअळीचा संभाव्य धोका वतफववला गेला 
असल्ह्याम ळे बोंडअळी प्रवतबंधक उपाययोजना व बोगस बी.टी. वबयाणांच्या 
ववक्रीवर वनयंत्रण आणण्याची आवश्यकता,  पीक कजफ न देणाऱ्या बँकांवर 
तातडीने कारवाई करण्याची गरज, तूर, हरभरा ववक्रीचे च कारे देऊन भावांतर 
योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यानंा बाजारभाव व हमीभावातील र्रकाची रतीकम 
त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची होत असलेली मागणी, राज्यातील 
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अशा अनेक अवतशय महत्वाच्या ववषयांवर शासनाने 
करावयाची कायफवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 

 
  (ख) ॲड. अवनल परब, श्री.प्रववण दरेकर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, प्रा.अवनल 

सोले, सवफश्री.गोवपवकसन बाजोवरया, ववजय ऊर्फ  भाई वगरकर, रसवद्र र्ाटक, 
प्रसाद लाड, ववलास पोतनीस, वगरीशचंद्र व्यास, नरेंद्र दराडे, नागोराव गाणार, 
ववप्लव बाजोवरया, रामदास आबंटकर, स वजतससह ठाकूर, ॲड.वनरंजन 
डावखरे, सवफश्री.स रेश धस, ववनायक मेटे, डॉ.पवरणम र् के, श्री.चंदभूाई पटेल, 
श्रीमती स्स्मता वाघ, श्री.रामवनवास ससह, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "ववदभफ, मराठवाडा, खान्देश, कोकण इत्यादी ग्रामीण भागात 
राहणाऱ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतंगफत जवमनी रास्त भावात देण्याची 
योजना आखून प्रधानमंत्री आवास योजना सक्षमपणे राबववण्याची 
आवश्यकता, ववदभफ-मराठवाड्यात कृषी आधावरत प्रवक्रया उद्योगाला ववशेष 
सवलती देऊन उद्योग वनर्कमतीला चालना देण्याची आवश्यकता, नागपूर हे 
उपराजधानीचे शहर असूनही येथील नागवरकानंा ववशेष आजारात म ंबईतील 
रुग्णालयांवर अवलंबून रहावे लागणे, ही अवस्था दरू करण्याच्या दृष्टीने 
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ववदभफ, मराठवाड्यात स परस्पेशावलटी रुग्णालये वनमाण करण्याची 
आवश्यकता, ववदभफ, मराठवाड्यातील ग्रामीण य वकांना म ंबई, प णे यासारख्या 
शहरांत जाण्याचा मोह आवरण्याच्या दृष्टीने य वकांना आकर्कषत करणाऱ्या 
शैक्षवणक व रोजगाराच्या संधी उपलब्बध करुन देण्याची आवश्यकता, म ंबई व 
उपनगरातील मोडकळीस आलेल्ह्या इमारतींची द रुस्ती व प नर्कवकास, 
घरमालकांच्या आडम ठेपणाम ळे व म्हाडाच्या वनष्क्रीयतेम ळे ज न्या इमारतींचा 
प नर्कवकास करणे शतीय नसणे, पवरणामी ज न्या चाळीत वपढ्यान-वपढ्या 
राहणाऱ्या मूळ म ंबईकरांचे जीवन धोतीयात असणे, ववस्थावपत होणाऱ्या 
रवहवाशांचे त्याच वठकाणी प नवफसन करण्याची मागणी, महापावलकेच्या 
भूखंडावर लीज तत्वावर उभ्या असलेल्ह्या अनेक इमारतींचे लीज संपले 
असल्ह्याने लीजचे न तनीकरण करण्याचे धोरण महापावलकेने तातडीने 
राबववण्याकरीता शासनाने करावयाची कायफवाही, ६० वषापेक्षा जास्त 
कालावधीपासून शासनाच्या जवमनीवर वास्तव्य करीत असलेल्ह्या रवहवाशांच्या 
जवमनी वगफ २ मधून वगफ १ मध्ये नोंद करण्याची मागणी, आवशया खंडातील 
सवात मोठ्या धारावी येथील झोपडपट्टीचा व इतर झोपडपट्टयांचा प नफववकास 
करण्याचा शासनाने घेतलेला महत्वाकांक्षी वनणफय, संक्रमण वशबीरांची द रवस्था 
व यामध्ये बागं्लादेशी नागवरकांची झालेली घ सखोरी, बंद पडलेल्ह्या 
वगरण्यांमधील कामगार, बीडीडी चाळीतील रवहवाशी व मेरोम ळे बाधीत 
रवहवाशांना देण्यात येणाऱ्या ५०० चौ.र् टाच्या घरांच्या धतीवर म ंबईत ज न्या व 
सेस इमारतीमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरुनांही ५०० चौ.र् टांची घरे देण्याची 
आवश्यकता, म ंबईतील ५०० ते ७०० चौ.र् ट के्षत्रर्ळाच्या घरांना मालमत्ता 
कर मार् करण्याबाबत व त्यावरील के्षत्रर्ळाच्या घरांना मालमत्ता करात 
सवलत देण्याबाबतच्या प्रलंवबत प्रस्तावावर तात्काळ वनणफय घेण्याची 
आवश्यकता, म ंबईतील पंतप्रधान अन दान प्रकल्ह्पांतगफत ६६ इमारतींच्या 
प नबांधणीचा प्रस्ताव ववचारात घेण्याची आवश्यकता, म ंबईतील शासकीय 
कमफचारी, पोलीस कमफचारी इ.च्या वनवासस्थानांची द रवस्था तातडीने दरू 
करण्याची आवश्यकता, शासकीय वसाहतीतील घरे मालकी हतीकाने 
देण्याबाबतची कमफचाऱ्यांची प्रलंवबत मागणी, म ंबई शहरासाठी गृहवनमाण 
धोरण ठरववण्याबाबत नेमलेल्ह्या आमदाराचं्या सवमतीने वदलेल्ह्या अहवालाची 
तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली व 
करावयाची उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 

 
  (ग) (मंगळिार, वदनांक १० जलैु, बधुिार, वदनांक ११ जलैु, गरुुिार, वदनांक 

१२ जलैु ि सोमिार, वदनांक १६ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) – 
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   श्री.सवुजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रामदास आबंटकर, 

ॲड.अवनल परब, सवफश्री.नागोराव गाणार, गोपीवकसन बाजोवरया, डॉ.पवरणय 
र् के, सवफश्री.रसवद्र र्ाटक, ववनायक मेटे, तानाजी सावंत, श्रीमती स्स्मता वाघ, 
श्री.नरेंद्र दराडे, प्रा.अवनल सोले, सवफश्री.ववप्लव बाजोवरया, वगरीशचंद्र व्यास, 
ववलास पोतनीस, चंदभूाई पटेल, प्रववण दरेकर, प्रसाद लाड, ववजय ऊर्फ  भाई 
वगरकर, रामवनवास ससह, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – 

   "राज्यात कें द्र शासनाच्या वशर्ारशीन सार १४ प्रम ख वपकांकवरता उत्पादन 
खचाच्या दीडपट हमीभाव जावहर केल्ह्याने शेतकऱ्याचं्या मनात शासनाबद्दल 
ववश्वास वनमाण झाला असणे, शेतकऱ्यांची जमीन ससवचत करण्याकवरता 
पंतप्रधान ससचन योजनेबरोबरच बळीराजा जलसंजीवनी योजना राज्यात 
प्रभावीपणे कायास्न्वत करण्यात येणे, शेतकऱ्यांना य वरया, वमश्र खते, सेंद्रीय 
खते, वबयाणे यांचा योग्य दरात वनयवमत प रवठा होत असणे, अल्ह्पभूधारक 
शेतकऱ्यांना मनरेगा अतंगफत र्ळबाग लागवडी योजनेसोबतच बह भूधारक 
शेतकऱ्यांकवरता भाऊसाहेब र् ं डकर र्ळबाग लागवड योजना कायास्न्वत 
करण्यात येणे, सदरहू योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना १००% सठबक ससचनासह व 
अन दानासह रोपे, कलम इ. प रवठा करण्यात येणे, व्याघ्र प्रकल्ह्पालगत 
असलेल्ह्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्ह्या अन दावनत क ं पन योजनेच्या 
धतीवर अन्य वनालगतच्या शेतीलाही वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणाकवरता 
अन दावनत क ं पन योजनेच्या धतीवर अन्य वनालगतच्या शेतीलाही वन्य 
प्राण्यांपासून संरक्षणाकवरता अन दावनत क ं पन योजना लागू करण्याची 
आवश्यकता असणे, धडक ससचन वववहरी, मागेल त्याला शेततळे, मनरेगा 
अंतगफत वववहरी, सठबक ससचन योजना, कृषी यांवत्रकीकरण, प्रात्यवक्षक वबयाणे 
प रवठा योजना यांची अवधक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, 
गट शेतीला देण्यात आलेल्ह्या प्रोत्साहनाम ळे शेतकऱ्यांची पणन व ववक्री 
प्रवक्रया गट कंपनीद्वारे यशस्वीपणे राबववण्यात येणे, तूर, चना, ज्वारी, मका इ. 
शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करण्यात येणे, भूमीधारी शेतकऱ्यांची वगफ-२ ची 
जमीन वगफ-१ मध्ये रुपांतरीत करण्याचा व त्यायोगे राज्यातील गोर-गरीब 
शेतकऱ्यांना वदलासा देण्याचा शासनाने घेतलेला क्रांतीकारी वनणफय, कृषीपंप 
जोडणीच्या २०१७ पयंतच्या अजांचा वनपटारा करण्यात येणे, शेतकऱ्यांचे 
कृषीपंपाचे ववज वबल प्रलंवबत असतांना स ध्दा त्यांचा ववज प रवठा खंडीत न 
करण्याचा धाडसी वनणफय घेऊन शेतकऱ्यानंा देण्यात आलेला वदलासा, 
बँकांकडून शेतकऱ्यानंा व त्यांच्या क ट ं वबयांना सौजन्य व सहकायाची वागणूक 
वमळण्याबाबत करावयाच्या आवश्यक उपाययोजना, यवतमाळ वजल्ह्यात 
वकटकनाशकांचा प्राद भाव होऊन झालेल्ह्या शेतकऱ्याचं्या बळींची प नरावृत्ती 
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होऊ नये म्हणून करावयाची उपाययोजना, गारपीटीम ळे न कसान झालेल्ह्या 
शेतकऱ्यांना अल्ह्पकालावधीमध्ये देण्यात आलेली मदत, बोंडअळी, धान, 
त डत डेग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली मदत इ.बाबीं ववचारात घेऊन 
राज्यातील शेतकऱ्यानंा अवधक सक्षम करण्यासाठी करावयाची कायफवाही व 
उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 
 

  (घ) (गरुुिार, वदनांक १२ जलैु ि सोमिार, वदनांक १६ जलैु, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि) – 
 

   सिशश्री. र्रद रणवपसे, धनंजय म ंडे, आर्कक.अनंत गाडगीळ, सवफश्री.स वनल 
तटकरे, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, हेमंत टकले, संजय दत्त, जयंत पाटील, 
जनादफन चांदरूकर, वकरण पावसकर, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, श्रीमती ववद्या चव्हाण, 
स भाष झांबड, ॲड. राह ल नावेकर, सवफश्री.चंद्रकांत रघ वंशी, ववक्रम काळे, 
डॉ.स धीर तांबे, सवफश्री. ख्वाजा बेग, हवरससग राठोड, अवनकेत तटकरे, सतेज 
पाटील, अमरससह पंवडत, अमरनाथ राजूरकर, प्रकाश गजवभये, रामहरी 
रुपनवर, जयदेव गायकवाड, श्रीमती ह स्नबानू खवलरे्, आनंद ठाकूर, 
आनंदराव पाटील, रामराव वडक ते, अमवरशभाई पटेल, मोहनराव कदम, 
जगन्नाथ सशदे, सवतश चव्हाण, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – 

   "सन २०१४ ते २०३४ या वीस वषासाठी म ंबईचा वतसरा आराखडा 
बनववण्यात येणे, शासनाने सदरील म ंबई ववकास वनयंत्रण आवण प्रवतफन 
वववनयमावली (डीसीपीआर) दस्तावेज मराठी भाषेत जी महाराष्राची राजभाषा 
आहे त्या भाषेत प्रवसध्द न करता इंग्रजीत प्रवसध्द करण्यात येणे, सदरील नव्या 
तयार करण्यात आलेला आराखडा वबल्ह्डराचंा र्ायदा असल्ह्याचे चचेत 
असणे, परवडणाऱ्या घरांबाबत कोणती स्पष्टता करण्यात आलेले नसणे, 
गावठाण, कोळीवाडे आवण आवदवासी पाडे यांच्यासाठी तरतूद न करता स्वतंत्र 
ववकास वनयमावलीचे आश्वासन देणे, प्रचंड ववरोध असताना मेरो कारशेडची 
जागा न बदलणे, म ंबईतील कांदळवनाच्या जवमनी ववकासकासंाठी ख ल्ह्या 
करणे, वमठागराचं्या जागांबाबत अभ्यास न करता ववकासासाठी ख ल्ह्या करणे, 
वांदे्र-क ला संक लातील वजओ गाडफन हा भूखंड वनववदेतील अटींचा भंग करुन 
भाडेपट्टयावर देणे, बोरीवली पस्श्चम येथील प्लॉट क्र.३९६ वर 
प्रकल्ह्पबावधतांना सदवनका बांधून देण्याच्या प्रकल्ह्पात वनववदेतील अटी व 
शतींचा भंग करुन वनववदा मंजूर झाल्ह्यावर ववकासकाकरता अटींमध्ये बदल 
करण्यात येणे, वभवंडी पवरसरातील अवैध गोदामावर आश्वासना प्रमाणे 
कारवाई करण्यात न येणे, म ंबई, ठाणे, प णे, नवी म ंबई पवरसरात प्रशासनाच्या 
आवशवादाने ववकासकांनी अवैध कामे करणे, पयावरणाच्या संरक्षण 
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दृष्टीकोनातून अत्यावश्यक असलेल्ह्या प्लास्टीक बंदी प्रकरणी वनयोजनाचा 
अभाव व भ्रष्ट हेतूम ळे सवफसामान्य जनता, व्यापारी, कामगार व उद्योजक यांना 
झळ बसणे, पयायी व्यवस्था न केल्ह्याम ळे सामावजक व पयावरणासाठी 
अत्यावश्यक असलेली प्लास्टीक बंदी अस्स्तत्वहीन होणे, याकडे द लफक्ष 
करण्यात येणे, प रातन वारसा वववनयमावली कमक वत करणे, राज्य शासनाने 
सहा वषात २२ लाख घरांची वनर्कमती करण्याचे प्रस्ताववत केले असले तरी 
परवडणाऱ्या घराची एकही वीट उभारण्यात आली नसणे, राज्यात दीड 
कोटीपेक्षा अवधक झोपडया असून महाराष्र राज्य हे पवहल्ह्या क्रमाकंावर असणे 
परंतू झोपडपट्टी प नवफसनाचा वेग कूमफगतीपेक्षा कमी असणे, त्यातून 
परवडणाऱ्या घरांची वनर्कमती झालेली नसणे, म ंबई-अहमदाबाद ब लेट रेन 
प्रकल्ह्प उभारण्यासाठी शासनाने घेतलेला वनणफय, ब लेट रेन प्रकल्ह्पात होणारी 
वृक्षतोड, खारर् टीची कत्तल, जैवववववधतेची हानी या पयावरणावर होणारा 
ववपरीत पवरणाम, म ंबई-अहमदाबाद ब लेट रनेच्या मागात येणाऱ् या तब्बब्बल ४० 
हजार झाडांवर क ऱ्हाड वर्रवण्यात येणार असून त्यापैकी ४३८१ वृक्ष हे केवळ 
ठाणे वजल्ह्यातील असणे, महाराष्र राज्यातील ८३ हेतीटरहून अवधक वनके्षत्र 
प्रकल्ह्पाकवरता वापरले जाणार असणे, जलचर व परदेशी पाह णे फ्लेसमगो 
पक्षांच्या अस्स्तत्वाला धोका वनमाण होणार असणे, या प्रकल्ह्पासाठी बावधत  
होणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणार मोबदला महाराष्रापेक्षा ग जरातमधील 
शेतकऱ्यांना पाच पट देण्यात येणार असणे, या महत्वाकांक्षी ब लेट रने 
प्रकल्ह्पात राज्यात ब लेट रेनचे के्षत्र ३३ टतीके असून ६७ टतीके ग जरातमध्ये 
असल्ह्याने ग जरात राज्याला सवावधक लाभ होणार असल्ह्याने समान खचफ 
उभारण्याबाबत राज्यातनू होत असलेला ववरोध, त्याचप्रमाणे नागपूर-म ंबई 
समृध्दी महामागातील बावधत होणाऱ् या सवफच स्तरांतून होत असलेला ववरोध या 
मागासाठी जमीन देण्यास बावधत शेतकऱ्यांचा ववरोध मोडून काढण्यासाठी 
शासनाने केलेली दडपशाही, म ंबई-नागपूर समृध्दी महामागासाठी जवमनी 
देण्यास शेतकऱ्यानंी ववरोध केल्ह्याम ळे या प्रकल्ह्पासाठी ९० टतीके जमीन 
ताब्बयात घेण्याची आवश्यकता असताना केवळ साडेसहा टतीकेच जमीन 
ताब्बयात येणे, या प्रकल्ह्पासाठी आवश्यक असणारी भ संपादन जमीन ताब्बयात 
घेण्याबाबत शासनाला येत असलेले अपयश, कोकणातील राजापूर मध्ये 
नाणार (वज.रत्नावगरी) येथील स्थावनक नागवरकांचा ववरोधाकडे द लफक्ष करुन 
सौदी अरेबीया येथील अराम्को या कंपनीशी पेरोकेवमकल ग्रीन वरर्ायनरी 
प्रकल्ह्पाचा कें द्र सरकारने केलेला करार, राजापूर ताल तीयातील वज.रत्नावगरी 
नाणार येथे पेरोकेवमकल वरर्ायनरी प्रकल्ह्प प्रस्ताववत असणे, या प्रकल्ह्पाम ळे 
७ हजार ४७६ घरे ६३ देवदेवतांची मंवदरे १५ ते २० पाणवटे नेस्तानाबूत होणार 
असणे तर हजारो झांडाची लागवड असलेल्ह्या आंबा व काजूच्या बागा नष्ट 
होणार असणे, भूसंपादनापूवी जवमनीची व्यापाऱ्यांकडून मोबदल्ह्याच्या 
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हव्यासापायी खरेदी होणे, या भागातील जनतेकडून होणारा तीव्र ववरोध, 
प्रस्ताववत प्रस्ताव रद्द करण्याची आवश्यकता शासनाने सदरील प्रकल्ह्पाबाबत 
आपली भ वमका स्पष्ट करणे, स्माटफवसटी योजनेतील भ्रष्टाचार व योजनाचा 
झालेला बट्टयाबोळ, मेरो रेल्ह्वेसाठी स रु असलेल्ह्या खोदकामातून मोठ्या 
प्रमाणात बाहेर पडणारे दगडमातीचे रॅवबट सम द्रात ओतले जात असणे, कर् 
परेड ते  नवरमन पॉईट दरम्यानच्या सम द्रात हा भराव टाकला जात असल्ह्याने 
सम द्र धोकादायक पातळी ओलांडून म ंबई शहराला सम द्रापासून धोका वनमाण 
होण्याची पयावरण तज््ांनाकडून  शासनाला देण्यात आलेला इशारा, सम द्रात 
भराव टाकल्ह्यास पाण्याचा समतोल वबघडून पयावरणाची होणारी हानी, 
राज्यात दररोज हजारो मेवरक टन कचरा वनमाण होणे, घनकचरा व्यवस्थापन 
करण्यास शासनास अक्षम्य द लफक्ष होत असल्ह्याने नागवरकांचे आरोग्य धोतीयात 
येऊन कायदा व स व्यवस्था धोतीयात येणे, या ववषयांम ळे नागवरकांमध्ये 
पसरलेली तीव्र असंतोषाची व नाराजीची भावना, याबाबत राज्य शासनाने 
तातडीने करावयाची कायफवाही ववचारात घेण्यात यावी." 
 

अकरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
 

  (१) श्री.ख्िाजा बेग, वि.प.स. 
   "यितमाळ नगरपवरषदेमध्ये समाविष्ट्ट झालेल्या ग्रामपंचायत 

कमशचाऱ्यांबाबत" या ववषयावरील श्री.ख्वाजा बेग व इतर वव.प.स. यांचा 
वदनांक २१ माचफ, २०१८ रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्ह्या 
तारांवकत प्रश्नोत्तराची यादी मधील प्रश्न क्रमांक ३८२९० ला वदलेल्ह्या उत्तरातून 
उद्भवणाऱ्या बाबींवर चचा उपस्स्थत करतील. 

 
  (२) श्री.प्रविण दरेकर, वि.प.स. 
   "मुंबई उपनगरातील बोवरिली येथील संजय गांधी उद्यानातील 

आवदिासी पाडे तसेच गोराई पाडा अजनूही विजेवर्िाय अधंारातच" या 
ववषयावरील श्री.प्रववण दरेकर व इतर वव.प.स. यांचा वदनाकं १० ज लै, २०१८ 
रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्ह्या तारांवकत प्रश्नोत्तराची यादी 
मधील प्रश्न क्रमांक ४२२७५ ला वदलेल्ह्या उत्तरातून उद्भवणाऱ्या बाबींवर 
चचा उपस्स्थत करतील. 
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