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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शुक्रशुक्रिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११११  ऑगस्टऑगस्ट,,  २०१२०१७७  
((सकाळीसकाळी  ९९..३३००  ते ते सकाळीसकाळी  १०१०..३०३०  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
  (क) (गरुुिार, वदनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेली म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये 
अल्पकालीन चचा) –  

   सिशश्री. अमरससह पांवित, सतिश चव्हाण, तिक्रम काळे, वि.प.स. याांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (३० वमवनटे) – 

   "ससचनाच्या अपुऱ्या सुतिधा, शेिीमालाचे पडलेले भाि आतण दरिर्षी 
पडणाऱ्या दषु्काळामुळे मराठिाडयािील शेिकरी हिालतदल होणे, सििच्या 
नापीकी आतण कर्जबार्ारीपणामुळे मराठिाडयाि शेिकरी आत्महत्येचे प्रमाण 
लक्षतणयतरत्या िाढणे, मागील दोन िर्षाि २१८३ शेिकऱ्याांनी आत्महत्या 
करणे, यामध्ये िरुणाांचे प्रमाण २५ टक्कक्कयाहून अतधकचे असणे, 
मराठिाडयाच्या हक्ककाच्या पाण्याच्या िापरासाठी शासन कोणिीही 
उपाययोर्ना करि नसल्यामुळे मध्य गोदािरी खोऱ्यािील १८.३३ टीएमसी 
पाणी आांध्रप्रदेशाि िाहून र्ाि असणे, कायद्याची पायमल्ली करुन उध्िज 
गोदािरी खोऱ्याि गोदािरी नदीपात्रािील पाणी अडतिण्याि आल्याने 
मराठिाडयािील शेिकऱ्याांिर मोठा अन्याय होणे, नतिन ससचन प्रकल्प आतण 
रु्न्या प्रकल्पाांच्या सुप्रमाांची कामे रेंगाळल्यामुळे मागील िीन िर्षाि 
मराठिाडयाि एकही मोठया ससचन प्रकल्पाचे काम सुरु नसणे, सक्षम र्ल 
आयुक्किालय स्थापन करण्याच्या तनणजयासह औरांगाबाद येथील मांत्रीमांडळाच्या 
बैठकीि झालेल्या तनणजयाची प्रत्यक्ष अांमलबर्ािणी होि नसणे, कृर्षीपांपाच्या 
तिदु्यिीकरणाचा िाढलेला अनुशेर्ष आतण सििच्या खांतडि िीर् पुरिठयामुळे 
शेिकरी अडचणीि सापडणे, तपक तिमा योर्नेचा हप्िा भरुन घेिाना 
घािलेल्या र्ाचक अटींमुळे लाखो शेिकरी योर्नेच्या लाभापासून िांतचि 
राहण्याचा धोका तनमाण होणे, िुर खरेदी, दहा हर्ार रुपये िािडीचे कर्ज आतण 
कर्जमाफीच्या अांमलबर्ािणीसाठी शासनाला आलेले अपयश, यामुळे 
मराठिाडयािील शेिकऱ्याांमध्ये पसरलेला शासन तिरोधी तिव्र असांिोर्ष आतण 
सांिापाची भािना, शेिकऱ्याांना धीर देण्यासाठी शाश्िि शेिीच्या सांदभाि 
शासनाने धोरणात्मक तनणजय घेिून कराियाची िािडीची कायजिाही ि 
उपाययोर्ना तिचाराि घेण्याि यािी." 

 
  (ख) सिशश्री.सांजय दत्त, शरद रणतपसे, अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, वि.प.स. याांची 
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म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (३० वमवनटे) – 
   "मुांबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे भुतमपूर्न सप्टेंबर, २०१७ ला 

करण्याचे शासनाने ठरतिले असून याकतरिा र्पानचे पांिप्रधान सशर्ी आबे 
आतण भारिाचे पांिप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हस्िे सदरील बुलेट ट्रनेच्या कामाचे 
भुतमपूर्न ि तशलान्यास करण्याि येणार आहे, ५०८ तकलोमीटर लाांब, एकूण 
१२ स्टेशन्स असून त्यािील चार महाराष्ट्र राज्य आतण ८ स्टेशन्स गुर्राि 
राज्याि असणे, या मुांबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रनेसाठी सुमारे ९८ हर्ार कोटी 
रुपयाांचा खचज येणार असून राज्याला २४ हर्ार कोटी रुपयाांचा भार उचलािा 
लागणार असणे, मुांबई-अहमदाबाद महत्िाकाांक्षी बुलेट ट्रेनसाठी मुख्य स्थानक 
म्हणून िाांदे्र कुला सांकुलािील ४० हर्ार चौरस मीटर र्ागा देण्याचे 
राज्यशासनाने तनश्श्चि केल्याने सदरील व्यापारी सांकुलन बुलेट ट्रनेच्या  
प्रकल्पामुळे बातधि होणार असणे, सदरील महत्िाकाांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाि 
राज्याि बुलेट ट्रेनचे के्षत्र ३३ टक्कके असून ६७ टक्कके गुर्रािमध्ये असल्याने 
गुर्राि राज्याला सिातधक लाभ होणार असल्याने समान खचज उभारण्याबाबि 
राज्यािनू होि असलेला तिरोध, राज्याची आर्थथक पतरश्स्थिी नारू्क असिाना 
सरकार शेिकऱ्याांना सरसकट कर्ज माफीसाठी हर्ारो कोटींची घोर्षणा केली 
असून एकीकडे घोर्षणाांचा डोंगर दसुरीकडे तिकास योर्नाांना कात्री अशी 
पतरस्थिी आहे, या सरकारच्या काळाि राज्य कमालीच्या आर्थथक सांकटाि 
सापडले आहे, राज्याि कुपोर्षण, शेिकऱ्याांच्या आत्महत्या, शेिमालाला हमी 
भाि देण्यास पैश्याांअभािी सरकार अपयशी ठरि असिाना मुठभर लोकाांच्या 
फायदयासाठी ९८ हर्ार कोटींच्या खचाचा प्रकल्प राबतिण्याि येणार 
असल्याने र्नमानसाि िीव्र असांिोर्ष असणे, तदिसेंतदिस होि असलेले रेल्िे 
अपघाि रोखण्यास शासनाला अपयश येि असणे, राज्य सरकार 
आर्थथकदृष्टया कर्जबार्ारी असिाना र्नमानसाि सदरील प्रकल्प सुरु होणार 
की नाही याबाबि प्रश्न तनमाण होणे, त्यामुळे राज्यशासनाने मुांबई-अहमदाबाद 
बुलेट ट्रने प्रकल्पाबाबि आपली भूतमका स्पष्ट करुन याबाबि िािडीने 
कायजिाही करािी ि याबाबि शासनाची प्रतितक्रया ि उपाययोर्ना तिचाराि 
घेण्याि यािी." 

  

((सकाळीसकाळी  ११००..३०३०  ते सकाळी ते सकाळी ११.४५ ११.४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (१) (मांगळिार, वदनाांक १, बधुिार, वदनाांक ९ ि गरुुिार, वदनाांक १० 

ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात 
आलेली लक्षिेधी सचूना) – 

   सिशश्री. सांजय दत्त, शरद रणतपसे, रामहरी रुपनिर, अशोक ऊफज  भाई 
र्गिाप, आनांदराि पाटील, श्रीमिी हुस्नबानू खतलफे, सिजश्री. धनांर्य मुांडे, 
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र्यिांिराि र्ाधि, सुतनल िटकरे, हेमांि टकले, अमरससह पांतडि, सतिश 
चव्हाण, अॅड. तनरांर्न डािखरे, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री. आनांद 
ठाकूर,अॅड. राहुल नािेकर, सिजश्री. तकरण पािसकर, ख्िार्ा बेग, वि.प.स. 
पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम 
(सािशजवनक उपक्रम) मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील :- 

   "राज्यशासना्ारे राबतिण्याि येणाऱ्या मुांबई-नागपूर या ७१० तक.मी. 
लाांबीच्या समृध्दी महामागासाठी शेिकऱ्याांच्या शेिर्मीनी, फळबागायिी याांचे 
अतधग्रहण करण्याि येणार असून उक्कि  समृध्दी महामागासाठी  बागायिी, 
फळबागायिी र्तमनी देण्यास होणारा शेिकऱ्याांचा प्रचांड तिरोध मोडून 
काढण्यासाठी राज्यशासन पोलीस बळाचा िापर करीि असणे, कल्याण 
िालुक्कयािील फळेगाि येथे समृध्दी महामागासाठी तिरोध करणाऱ्या १६ 
शेिकऱ्याांिर गुन्हे दाखल करण्याि येणे, राज्याि ठाणे, नातशक, अहमदनगर, 
औरांगाबादसह १० तर्ल्हयािील ५० पेक्षा अतधक गािाांमधून समृध्दी 
महामागासाठी र्मीनी देण्यास शेिकऱ्याांकडून होि असलेला िीव्र तिरोध 
लक्षाि घेिा या मागाबाबि राज्य शासनाने दडपशाहीने र्तमनी घेणार नाही 
अशी आपली भुतमका र्ातहर केलेली असिाना िी भुतमका डािलून 
शेिकऱ्याांच्या र्तमनी दडपशाहीने  िाब्याि घेण्याचा प्रकार सुरु असणे, मुांबई-
नागपूर या समृध्दी महामागामध्ये २७ गािाांिील हर्ारो हेक्कटर र्मीन लॅण्ड 
पुसलग अांिगजि सांपातदि केली र्ाणार असणे, समृध्दी महामागाला होणारा 
शेिकऱ्याांचा तिरोध मोडून काढण्यासाठी आांदोलनकत्या शेिकऱ्याांमध्ये फुट 
पाडण्याचा डाि सुरु असणे,  त्यासाठी काही भागािील शेिकऱ्याांना प्रति 
हेक्कटरी ८४ लाख रुपयाांपयंि मोबदला देण्याचे अमीर्ष दाखतिण्याि येि 
असणे,  मुांबई-नागपूर समृध्दी महामागािरील रस्िे आतण मेगा तसटीसाठी 
शेर्ारी बड्या आर्ी-मार्ी सनदी अतधकाऱ्याांनी शेकडो हेक्कटर र्मीनीची 
खरेदी केलेली असणे, समृध्दी महामागाला शहापूर, तभिांडी, नातशक 
तर्ल्हयािील िसेच या मागािरील इिर िालुक्कयािील अनेक शेिकऱ्याांनी 
िीव्र तिरोध केला असून  या तिरोधाि स्थापन झालेल्या सांघर्षज सतमिीिर 
िनखात्याच्या र्मीन मोर्णीच्या कामाि मज्र्ाि केल्याप्रकरणी पोतलसाां्ारे 
गुन्हा दाखल करण्याि येणे, त्यािच तर्ल्हातधकारी नातशक याांनी तदनाांक ७ 
रु्लै, २०१७ रोर्ी पतरपत्रक काढून शेिकऱ्याांना मोठी आतमरे्ष दाखिून 
शेिकऱ्याांची तदशाभूल करण्याचा केलेला प्रयत्न, एकटया नातशक 
तर्ल्हयािील इगिपूरी ि तसन्नर िालुक्कयािील एकूण ८२११२  हेक्कटर के्षत्रापैकी 
५६१४४ हेक्कटर र्तमन प्रकल्पाि र्ाणार असल्याने या िालुक्कयािील 
शेिकऱ्याांकडे २६०६८ हेक्कटर इिके कमी के्षत्र तशल्लक राहणार असल्याने 
आपल्या र्तमनी प्रकल्पासाठी देण्यास तशिडे गािासह ४९ गािािील 
शेिकऱ्याांनी केलेला िीव्र तिरोध, मुांबई ि औरांगाबाद येथे झालेल्या कृिी 
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सतमिीच्या बैठकीि आांदोलनाची रुपरेर्षा तनश्श्चि करुन समृध्दी महामागाच्या 
तिरोधाि ४९ गािाांिील शेिकऱ्याांनी सामुतहकतरत्या आत्महत्या करण्याचा 
शासनाला तदलेला इशारा, समृध्दी महामागास शेिकऱ्याांचा तिरोध लक्षाि 
घेिा सांघर्षज सतमिीबरोबर मा.मुख्यमांत्री याांच्या  झालेल्या बैठकीि शेिकऱ्याांना 
तिश्िासाि घेऊनच या महामागाची तनर्थमिी केली र्ाणार असल्याच्या 
महाराष्ट्र रस्िे तिकास महामांडळाच्या अतधकाऱ्याांना सूचना असुनही या 
सूचनाांना सांबांतधि अतधकारी बगल देि असणे, सदर महामागज ज्या तर्ल्यािून 
र्ाणार आहे त्या तर्ल्याि पेट्रोल आतण तडझेलच्या तिक्रीिर अतधभार 
लािण्याचा तनणजय घेण्याची सुरू असलेली कायजिाही, त्यास र्निेचा तिरोध 
होणार असणे, मुांबई-नागपूर या समृध्दी महामागासांदभाि बळाचा िापर करुन 
पोतलस शेिकऱ्याांिर खोटे गुन्हे दाखल करीि असणे, मुांबई-नागपूर समृध्दी 
महामागासाठी एकूण तकिी र्तमनींचे भूसांपादन करण्याि येणार आहे, त्यामुळे 
तकिी गािकरी/शेिकरी बातधि होणार आहेि ि त्याांना कशाप्रकारे मोबदला 
देण्याि येणार आहे ि त्याांचे कशा प्रकारे पुनिजसन करण्याि येणार आहे,  
याबाबि शासनाची  भुतमका स्पष्ट न होणे, त्यामुळे शेिकऱ्याांमध्ये 
शासनाबाबि िीव्र असांिोर्ष ि सांिापाची भािना तनमाण होणे, या समृध्दी 
महामागाच्या प्रकल्पामध्ये  शेिकऱ्याांिर होि असलेल्या अन्यायबाबि 
शासनाने िािडीने कराियाची कायजिाही ि  याबाबि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (शकु्रिार, वदनाांक ४, बधुिार, वदनाांक ९ ि गरुुिार, विनाांक १० ऑगस्ट, 
२०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या 
लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (२) ते (८) – 

  (२) सिशश्री. अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, हरिसिंग िाठोड, शिद िणरििें, िंंजय 
दत्त, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

         "मंुबईतील चेंबुि मधील एम (पश्श्चम) िॉडातील चटई तलाव िंफाई 
कामात लाखोंचा भ्रष्टाचाि झाला अिंल्याचे माहे जून, २०१७ दिम्यान 
रनदशशनािं येणे, या तलावाच्या कामामध्ये भ्रष्टाचाि िुंरुच अिूंन दिवर्षी या 
तलावाच्या िंफाईिंाठी िारलकेकडून १५ ते २० लाखांचा रनधी मंजूि केला 
जाणे,  तथातप दिवर्षी ही िंफाई अधशवटच केली जात अिंल्याने तलावातील 
घाण तशीच िडून िाहून येथील नागरिकांच्या आिोग्याला गंभीि धोका होत 
अिंतानाही शािंन याकडे किीत अिंलेले अक्षम्य दलुशक्ष, िरिणामी येथील 
जनतेत ििंिलेले अिंंतोर्षाचे वाताविण, त्यामुळे शािंनाने गेल्या १० 
वर्षातील या तलावाच्या सफाईसाठी झालेल्या खचाची तिािंणी करुन 
िारलकेच्या दोर्षी अरधकाऱ्याांवि कठोि कािवाई करण्याची आिश्यकिा व 
शािंनाची प्ररततक्रया." 

  (३) श्री. वगरीशचांद्र व्यास, प्रा. अतनल सोले, श्री. नागोराि गाणार, वि.प.स. 
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पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
िेधिील:- 

   "नागपूर शहराला तहरिेगार करण्याकरीिा सन २०१२-१३ िे २०१५-
१६ या ५ िर्षाि नागपूर सुधार प्रन्यास माफज ि १९ कोटी रूपये खचज करून १ 
लाख ६० हर्ार झाडे लािण्याचा प्रकल्प हािी घेण्याि येणे, या 
कायजक्रमाकरीिा येणारा खचज १९ कोटी पेक्षा र्ास्ि रकमेचा असल्यामुळे सदर 
झाडे लािण्याचे टेंडर पुणे येथील बी.व्ही.र्ी. कां पनीला अतधक दराने देण्याि 
येणे, यािरूनच या कां त्राटामध्ये ना.सु.प्र. मधील अतधकाऱ्याांचे हाि गुांिलेले 
असल्याचे तदसून येणे, १ लक्ष ६० हर्ार झाडे लािण्याचा उपक्रम र्र 
ना.सु.प्र.ने पूणज केला िर नागपूरच्या भौगोतलक के्षत्रफळाचा तिचार करिा 
नागपूर शहर पुणजपणे तहरिेगार झाले असिे, मात्र प्रत्यक्षाि १ लक्ष ६० हर्ार 
झाडे नागपूर शहराि लािण्यािच आलेली नसल्याचे तदसून येणे, कां पनीला हे 
िृक्षारोपण चार मतहन्याांच्या कालिधीि कराियाचे असणे, त्याप्रमाणे दर 
तदिशी साधारण १३३० िृक्ष लागिड करणे गररे्चे असणे, परांिु िे झालेले 
तदसि नसणे, सिज िृक्षाांच्या सांरक्षणासाठी ट्री गाडज लािणे गररे्चे असल्याचे 
कां त्राटामध्ये नमूद असणे, परांिु कुठेही ट्री गाडज लािलेले न तदसणे, 
कां त्राटाप्रमाणे र्र ट्री गाडज चोरीला गेले अथिा िोडफोड होऊन नुकसान झाले 
िर िे साि तदिसाांि स्िखचाने बदलून देणे गररे्चे असणे, परांिु आर्तमिीस 
बहुिाांश झाडाांना ट्री गाडजच नसणे, म्हणरे्च ट्री गाडज बसिलेले नसिाना 
याबाबिची रक्ककम काम न करिाच उचल करण्याि येणे, सदर कां त्राटामध्ये 
र्र उपरोक्कि प्रमाणे कायजिाही करण्याि आली नाही िर त्याबाबि 
कां त्राटदाराला दररोर् प्रत्येक झाडामागे ३००० रुपये दांड ठोठािण्याची िरिूद 
असणे, मात्र असेही ना.सु.प्र.ने केलेले नसणे, सदर तनतिदेची देयके अतधकार 
नसिाना ना.सु.प्र.च्या सांबांधीि अतधकाऱ्याांनी मांरू्र करणे ि त्याची रक्ककम 
कां त्राटदाराला अदा करण्याि येणे, मूळाि ना.सु.प्र.ने कां त्राट तदलेल्या 
बी.व्ही.र्ी. कां पनीने १,६०,००० िृक्षाांची रोपणे केलेलीच नसणे, र्र असे केले 
असिे ि झाडे र्री मृि झाली असिी िरी मात्र १,६०,००० िृक्षाांपैकी अनेक 
िृक्षाांची ट्री गाडज र्ागेिर उभी राहीली असिी; परांिु असेही प्रत्यक्षपणे तदसि 
नसणे, एकां दरीि ना.सु.प्र. ने िृक्षारोपणासाठी काढलेले १९ कोटी रुपयाांचे 
टेंडर ि त्यानांिर िृक्षारोपण ि त्यािील ५० टक्कके झाडे मृि झाली आहे असे 
दाखिणे हा बनािटीचा प्रकार असून ना.सु.प्र. ि बी.व्ही.र्ी. कां पनी, पुणे याांनी 
सांगनमिाने फसिणूक केलेली असून १९ कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचार केलेला 
असणे, त्यामुळे सदर प्रकरणी ना.सु.प्र.चे अतधकारी ि सांबांधीि कां पनीिर 
फसिेतगरीचा गुन्हा दाखल करून सदर प्रकरणाची सी.बी.आय कडून चौकशी 
करण्याची होि असलेली मागणी, िसेच याला र्बाबदार कां त्राटदार ि 
सांबधीि अतधकाऱ्याांिर कारिाई करण्याची आिश्यकिा, याबाबि शासनाने 
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िािडीने कराियाची कायजिाही ि उपाययोर्ना." 
  (४) सिशश्री. धनांजय मुांिे, र्यिांिराि र्ाधि, सुतनल िटकरे, हेमांि टकले, 

अमरससह पांतडि, सतिश चव्हाण, अॅड. तनरांर्न डािखरे, श्री. तकरण 
पािसकर, अॅड. राहुल नािेकर, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

   "मौरे् आांतबिली िा.अांधेरी येथील र्मीन सव्हे नां. १४२ अ नभूक्र. 
८३३ पै. मालिी िसांि हाटे ट्रस्ट याांना नाममात्र १ रुपया िार्थर्षक भुईभाडे 
आकारुन शासनामाफज ि तदलेली असणे, सदर सांस्थाचालकाांनी मूळ एक 
अतधक अतितरक्कि चार असे एकूण पाच चटई के्षत्र तनदेशाांक िापरुन 
रुग्णालयाच्या इमारिीचे बाांधकाम केलेले असणे, सदर सांस्थेस अनर्थर्ि 
रक्ककम १७४.८७ कोटी रुपये भरण्यास तर्ल्हातधकारी मुांबई उपनगर याांनी 
आदेश पारीि केलेले असणे, सदर अनर्थर्ि रक्ककम िसूल करण्यास 
शासनाकडून तदरांगाई केली र्ाि असणे, सदर रुग्णालयाचे बाांधकाम करिाना 
महानगरपातलकेने मांरू्र केलेल्या नकाशा व्यतितरक्कि मोठ्या प्रमाणाि 
अनतधकृि बाांधकाम केलेले असणे, यामुळे नागरीकाांमध्ये तनमाण झालेला 
िीव्र असांिोर्ष, मात्र त्याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य दलुजक्ष, याबाबि 
शासनाने कराियाची कारिाई ि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (५) सिशश्री. धनांजय मुांिे, र्यिांिराि र्ाधि, सुतनल िटकरे, हेमांि टकले, 
अमरससह पांतडि, सतिश चव्हाण, अॅड. तनरांर्न डािखरे, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे, श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील :- 

   "मुांबईिील सायन - पनिेल महामागाच्या देखभाल दरुुस्िीच्या 
कामाची र्बाबदारी सायन - पनिेल टोल्िेर् या कां पनीकडे असिानाही सदर 
कां पनीने दरुुस्िीचे काम योग्य प्रकारे न केल्याने या महामागािर झालेल्या एका 
अपघािाि दोघाांचा मृत्यु होण्याची घटना माहे रू्न, २०१७ मध्ये िा त्या 
सुमारास घडणे,  सदर महामागािरील टोलमधून लहान िाहनाांना सूट तदल्याने 
शासनाने कां पनीला १०३ कोटी रुपयाांची नुकसान भरपाई तिलांबापोटी तिलांब 
शुल्क देि असिानाही कां पनीने देखभाल दरुुस्िीचे काम योग्य पध्दिीने न 
करणे,  त्यामुळे शासनाने स्ििांत्र तनतिदा काढून रस्त्याच्या देखभालीसाठी 
मागील ३ िर्षाि ६ कोटी ि या िर्षी पुन्हा ३ कोटी रुपयाांचा खचज करणे,  या 
कां पनीने दरुुस्िीची अनेक कामे ज्यामध्ये पादचारी पूल, भूयारी मागज, तनदेशक 
पटे्ट, खड्डयाांची दरुुस्िी िसेच पथतदव्याांची दरुुस्िी योग्य प्रकारे न केल्याने 
होणारे अपघाि ि त्यािून नागरीकाांचे होणारे मृत्यू, या मृत्यूस र्बाबदार धरुन 
कां पनीच्या सांचालकाांतिरुध्द कारिाई करण्याची आिश्यकिा, सदर 
रस्त्यािरील अिर्ड िाहनाांची तिशेर्ष पथक ि िांत्रज्ञानाव्दारे मोर्णी करुन 
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कां पनीस देण्याि येि असलेल्या भरपाईचा फेर आढािा घेिून सदर रस्त्यािर 
मागील ३ िर्षाि देखभाल दरुुस्िीसाठी झालेल्या खचाची कां पनीच्या नुकसान 
भरपाईिून िसूली करण्याची लोकप्रतितनधींनी केलेली मागणी, देखभाल 
दरुुस्िीस हलगर्ीपणा केल्यामुळे कराराचा भांग होि असल्याने कां पनीचा 
करार रद्द करण्याची आिश्यकिा,  कां पनीच्या धोरणामुळे शासनाचे मोठ्या 
प्रमाणाि होणारे नुकसान, र्निेची होणारी तर्तिि ि तित्त हानी टाळण्यासाठी 
कां पनीिर िात्काळ कारिाई करण्याची आिश्यकिा,  याबाबि शासनाने 
िािडीने कराियाची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (६) सिशश्री. वकरण पािसकर, धनांर्य मुांडे, हेमांि टकले, सुतनल िटकरे, नरेंद्र 
पाटील, अॅड. तनरांर्न डािखरे, सिजश्री. अतनल भोसले, आनांद ठाकूर, अॅड. 
राहुल नािेकर, प्रा.र्ोगेन्द्र किाडे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- (चचा अपणूश) - 

   "मुांबईिील बोरीिली येथील देिीपाडा येथे झोपडपट्टी पुनर्ववकास 
प्रातधकरणाने  मेससज सद्गुरु एन्टरप्रायरे्सच्या तिकासकाांला ९ इमारिी 
बाांधण्याची मांरु्री देण्याि येऊन ९ इमारिीपैंकी तिकासकाने ८ इमारिी बाांधून 
पूणज करणे, त्यापैकी इमारि क्र. १ िे ४ या इमारिी झोपडपट्टीधारकाांसाठी 
असून इमारि क्र. ५ िे ८ खुल्या तिक्रीसाठी तिकासकाने बाांधलेल्या असणे, 
इमारि क्र.७ ससधुदगूज एस.आर.ए सह.गृहतनमाण सांस्था ही तिकासकाने 
असहकार ित्िािर नोंदणीकृि केलेली असून या सांस्थेि १५० मध्यमिगीय 
सभासद िास्िव्यास असणे, या इमारिीस भोगिटा प्रमाणपत्र प्राप्ि झालेले 
असून इमारि क्र. ८ सद्गुरु तमलेतनयम टॉिर सहकारी गृहतनमाण सांस्था या 
सांस्थेला तिकासकाांच्या असहकायामुळे भोगिटा प्रमाणपत्र अद्यापही देण्याि 
न येणे, इमारि क्र. ७ ि ८ यामध्ये असणारी र्ागा उद्यानासाठी आरतक्षि 
ठेिण्याि आलेली असून अद्यापही तिकासकाने र्ाणुनबुरू्न यातठकाणी 
उद्यान बाांधलेले नसणे, तिेंच या इमाितींच्या मलकंुडावरुन (Septic Tank) 
तिकासकाकडून अनतधकृितरत्या खोदकाम िसेच रस्िा करण्याि ियार 
करण्याि येणे, त्यामुळे मल कुां डाची नासधूस होऊन त्यािून घाणीचे उत्सर्जन 
होऊन पतरसरािील सािजर्तनक आरोग्य धोक्कयाि येण्याची भीिी, या 
मोकळया ि राखीि असलेल्या तठकाणी तिकासक प्रकल्पबातधिाांसाठी 
महानगरपातलकेस देय असलेल्या र्ागेिर स्ििांत्र इमारि बाांधण्याचा प्रयत्न 
करीि असल्याची बाब नुकिीच उघडकीस येणे, त्यामुळे िेथील रतहिाश्याांि 
पसरलेला िीव्र असांिोर्ष,  या सिज प्रकरणाची चौकशी करण्याची होि 
असलेली मागणी, याबाबि शासनाने केलेली कायजिाही, कराियाची 
उपाययोर्ना ि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (७) श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 
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   "खोटे प्रतिज्ञापत्र ि कागदपत्राा्ं ारे गृहतनमाण सोसायटीची स्थापना 
करुन शासन ि म्हाडाची सुमारे ४० कोटींची फसिणूक केल्याप्रकरणी चेंबूर 
येथील तटळकनगर पोतलस ठाण्याि सोसायटीच्या मार्ी पदातधका-यासह सहा 
र्णाांतिरुध्द गुन्हे दाखल होणे, यामध्ये एक पोतलस आयुक्कि, मार्ी पोलीस 
तनतरक्षक, आतण प्रत्येकी दोन हिालदार ि बाांधकाम व्यािसातयकाांचा 
समािेश असणे, यामध्ये शासन ि म्हाडाच्या २० टक्कके घराांची परस्पर तिक्री 
करुन अपहार करण्याि येणे, खोटी कागदपत्र ियार करुन शासन ि म्हाडाची 
फसिणूक करण्याच्या प्रकरणाांमध्ये तदिसेंतदिस होि असलेली िाढ, 
उपरोक्कि प्रकरणी दोर्षी असणाऱ्याांिर कडक कारिाई होण्याची तनिाांि 
आिश्यकिा, याकडे शासनाचे होि असलेले अक्षम्य दलुजक्ष, याबाबि 
शासनाने िािडीने सखोल चौकशी करुन शासन स्िरािर कराियाची 
कायजिाही, शासनाची प्रतितक्रया ि भूतमका." 

  (८) सिशश्री. विनायकराि मेटे, आनांद ठाकूर, हेमांि टकले, र्गन्नाथ सशदे, सुतनल 
िटकरे, गोिीरकिंन बाजोरिया, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे उजा, निीन ि निीकरणीय उजा मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधिील:- 

   "अकोला तर्ल्यािील बाळािुि येथील िाििं औश्ष्णक वीज प्रकल्ि 
१२०० मेगावॅट वीज रनर्थमती प्रकल्पाि टप्याटप्याने िुंरू किण्याचे रनयोजन 
तत्कालीन िंिकारने किणे, यासांदभाि िाज्य व कें द्र िंिकाि्ारे 
शािंनस्तिाविच रनयोजनबध्द िध्दतीने आखणी किण्यात येऊन आवश्यक 
त्या बाबींची तििूदही करणे, अिें अिंतानाही िंद्यःस्स्थतीत 
िाज्यशािंनाकडून वीज प्रकल्िाच्या रवस्तािीकिणािंाठी होत अिंलेला 
रवलंब व रविोध, या प्रकल्िात ६६० मेगावॅट ऐवजी केवळ २५ मेगावॅट या 
िंौि उजा प्रकल्ि िाबरवण्याचा िाज्यशािंनाने घेतलेला रनणशय, िरिणामी 
स्थारनक प्रकल्िग्रस्त, शेतकिी तिेंच बेिोजगाि याचं्यामध्ये शािंनाबद्दल 
रनमाण झालेला तीव्र सांिाप, मरहला िंंस्था तिेंच स्थारनक 
लोकप्ररतरनधींकडून या िंौि ऊजा प्रकल्िािं होत अिंलेला रविोध, या 
रविोधात ग्रामस्थांनी मोठया िंंख्येने आंदोलन छेडण्याचा रदलेला इशािा, िंदि 
प्रकल्ि िाबरवताना फक्त १२०० मेगावॅटचा वीज रनर्वमती प्रकल्ि िाबरवण्याची 
गिज, यावि शािंनाने तातडीने केलेली कायशवाही, किावयाची उिाययोजना व 
शािंनाची प्ररततक्रया." 

  (मांगळिार, वदनाांक ८, बधुिार, वदनाांक ९ ि गरुुिार, विनाांक १० ऑगस्ट, 
२०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या 
लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (९) ते (१३) – 

  (९) श्री. सवुनल तटकरे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 
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   "रायगड तर्ल्हयािील मुरुड-र्ांतर्रा नगरपतरर्षदेि सन २०११ पासून 
अनेक गैरप्रकार ि शासकीय तनधीचा होि असलेला अपहार िसेच न 
केलेल्या कामाांची बीले अदा करण्याि आल्याची बाब नुकिीच उघडकीस 
येणे, रस्त्याांच्या कामाांमध्ये तनयमाप्रमाणे खोदाई न करिा ९०० िे ९५० ट्रक 
खडी-मािी काढल्याचे दाखिून त् यािर एकां दर २८ लाखाांपेक्षा र्ास्ि रक्ककम 
काम न करिा उचलण्याि येणे, एम.बी. िर मुख्यातधकारी याांची स्िाक्षरी 
नसिाना देखील तबले अदा करण्याि आलेली असणे, िसेच एम.बी. 
पुश्स्िकेमधील मापाांमध्ये अतनयतमििा झाल्याचे स्पष्ट तदसि असणे, 
नळपाईप लाईनचे काम र्ीिन प्रातधकरण याांचेमाफज ि झालेले असिाना ि 
त्या कामाचे पैसे र्ीिन प्रातधकरणाने तदलेले असिानाही, नगरपतरर्षदेमाफज ि 
१७ लाखाांचे बील काढण्याि आलेले असणे, साडेिीन तक.मी. पाईपलाईन ि 
तडझेलपांप सुश्स्थिीि असिानाही िे भांगाराि तिकण्याि येणे, त्यामुळे 
शासकीय तनधीचा करोडो रुपयाांचा अपहार होणे, याबाबि िेथील 
नगरसेिकाांनी शासनस्िरािर िक्रारी करुनसुध्दा अद्यापही कोणिीच कारिाई 
न होणे, त्यामुळे र्नमानसाि पसरलेले कमालीचे सांिापाचे िािािरण, 
याबाबि शासनाने कराियाची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (१०) िॉ. सधुीर ताांबे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधिील:- 

   "अहमदनगर शहराि कायम बहुचर्थचि रातहलेल्या उड्डाणपुलाचे काम 
रखडलेले असल्याने शहराचा तिकास रखडलेला असणे, त्यामुळे शहरािील 
नागतरकाांचे र्ीिन धोक्कयाि आले असून शहरामधून र्ाणाऱ्या औरांगाबाद 
राज्य महामागाच्या कामाि उड्डाणपुलाच्या कामाचा देखील समािेश असणे, 
परांिु सांबांतधि कां पनी पुलाचे काम करण्यास ियार नसल्यामुळे अधजिट 
श्स्थिीि असलेला रस्िा ि उड्डाणपुलाचे कामही पूणज न झाल्याने शहराच्या 
तिकासास येि असलेली बाधा, या कामाांबाबि िारांिार सांबतधि प्रशासनाकडे 
िक्रार ि तनिेदने देऊनही प्रशासनाचे याकडे होि असलेले अक्षम्य दलुजक्ष, 
त्यामुळे अहमदनगर शहरािील नागतरकाांमध्ये पसरलेली िीव्र असांिोर्षाची ि 
नारार्ीची भािना, याबाबि शासनाने िािडीने चौकशी करुन अनेक 
िर्षापासून रखडलेल्या या पुलाचे बाांधकाम पूणज करण्याची आिश्यकिा, 
याबाबि शासनाने कराियाची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (११) सिफश्री. ख्िाजा बेग, रकिण िाविंकि, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि 
सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

   "मुांबईिील बाांद्रा-खार पतरसराि मोठ्या प्रमाणािर खार्गी 
तिकासकाांकडून इमारिींचा होि असणारा पुनर्थिकास, सदर पतरसराि (१.) 
मे. के. मुरदानी तरयातलटी, सी.टी.एस.नां.ई/१४४, व्हीलेर्, बाांद्रा-खार (प) 
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मुांबई  (२.) मे. के. मुरदानी तरयातलटी, र्ी/६१०, व्हीलेर्, बाांद्रा-खार (प) मुांबई 
(३.) एम.एन.के.तबल्डसज प्रा.तल. सी.टी.एस.नां.ई/ १७०, १६ िा रस्िा खार (प) 
मुांबई.  (४.) मे. मुरदानी तरयातलटी, सी.टी.एस.नां.ई/३८८, व्हीलेर्, बाांद्रा-खार 
(प) मुांबई  (५.) परमिीर कन्स्ट्रक्कशन, एल.एल.पी. व्हीलेर्, बाांद्रा-खार (प) 
मुांबई  (६.) माकज  कन्स्ट्रक्कशन, एल.एल.पी. व्हीलेर्, बाांद्रा-खार (प) मुांबई. 
(७.) स्कायलाईन व्हेंचर, एल.एल.पी. व्हीलेर्, बाांद्रा-खार (प) मुांबई. (८.) 
स्कायलाईन हॉश्स्पटॅतलटी, एल.एल.पी. व्हीलेर्, बाांद्रा-खार (प) मुांबई. या 
कां पन्याांनी मुांबईिील तिकासक तनयांत्रण तनयमािली डी.सी.आर. ३३ (१४) 
च्या अांिगजि झोपडपट्टी तिकास प्रातधकरणाकडे प्रस्िाि सादर करणे, 
तिसी.आर. ३३ (१४) च्या अनुर्षांगाने तिकासकाने तिनामूल्य सांक्रमण 
तशतबरािील गाळे ( ट्राांन्झीट टेनामेंट )  बाांधून तदले िर त्याबदल्याि 
तिकासकाला अतधक के्षत्रफळ तमळू शकेल, या करारानुसार या कां पन्याांनी ३३ 
(१४) च्या अनुर्षांगाने बाांद्रा-खार पतरसरािील बहुमर्ली इमारिींचे केलेले 
बाांधकाम त्याि ३३ (१४) अांिगजि शासनाच्या अटी शिींचे पालन न करणे, 
तनयमाप्रमाणे अद्यापी ट्राांन्झीट टेनामेंट बाांधून न देणे, तिकासकाांनी या 
बहुमर्ली इमारिीमधील सिज फ्लॅट तिकले असून त्याांना पाणी पुरिठा ि 
िीर् पुरिठा देण्याि येणे, िर नमूद केलेल्या तिकासकाांनी तनयमाप्रमाणे 
एस.आर.ए. ला सुमारे २१० पेक्षा अतधक गाळे उपलब्ध करुन एस.आर.ए.च्या 
िाब्याि देणे बांधनकारक असिानाही गाळे अद्यापी िाब्याि न देणे, पतरणामी 
शासनाचे सुमारे ५०० िे ७०० कोटींचे झालेले नुकसान, तिकासकाांकडून 
झालेल्या फसिणुकीबाबि खार पोलीस ठाणे येथे तिकासकाांतिरुध्द गुन्हा 
नोंदिूनही अद्यापी कोणिीही कारिाई न होणे, पतरणामी र्नमानसाि 
पसरलेला िीव्र असांिोर्ष, शासनाबद्दल तनमाण झालेली सांिापाची भािना, 
सदर गुन्हा आर्थथक गैरव्यिहाराचा ि शासनाच्या फसिणूकीचा असल्याने 
शासनाने सदर गुन्हा आर्थथक गुन्हे शाखेकडे पाठिून (ई.ओ.डब्ल्यु माफज ि) 
सखोल चौकशी करुन िरील कां पन्याांना काळया यादीि समातिष्ट करुन 
कठोर कारिाई करण्याची तनिाांि आिश्यकिा, याबाबि शासनाने केलेली िा 
कराियाची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (१२) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

   "रायगड तर्ल्याि तदल्ली मुांबई औद्योतगक कॉतरडॉरअांिगजि होऊ 
घािलेल्या तदघी पोटज इांडश्स्ट्रयल एतरया या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने 
शेिकऱ् याांकडून गेल्या चार िर्षापूिी र्तमन सांपातदि करणे, या सांपादनातिरुध्द 
कायजकत्यांनी आतण स्ियांसेिी सांस्थाांनी आांदोलन केल्यानांिर सांपादनािील 
के्षत्र ६७,५०० एकरािरुन कमी करुन सुमारे १५८६५ एकर पयंि करण्याि 
येणे, सन २०१३ मध्ये कॉतरडॉरच्या कें द्रीय महामांडळाने सदर सांपूणज के्षत्र 
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सांपादनािूनच िगळण्याचा आदेश लेखी पत्रा्ारे महाराष्ट्र औद्योतगक तिकास 
महामांडळाने देणे, असे असिाांनाही ित्कातलन उद्योग मांत्री याांनी या तनणजयाला 
न रु्मानिा सांपादन सुरु ठेिणे, म.औ.िी.अ.तनयम, १९६१ अन्िये ही प्रतक्रया 
सुरतक्षि असून कोणिीही सक्किी शेिकऱ् याांिर करणार नसल्याचे साांगूनही या 
पतरसरािील १० गािाांच्या भािशेिी ि ससतचि र्तमनी र्बरदस्िीने घेण्याची 
प्रतक्रया शासनाने सुरु ठेिणे, शासकीय अतधकाऱ्या्ारे शेिकऱ् याांिर 
दलालाांमाफज ि दबाि आणण्याि येऊन शेिकऱ्याांना धमकिण्याि येणे, िसेच 
भूसांपादन अतधकाऱ् याां्ारे सांयुक्कि र्तमन मोर्णी न करिाच रक्ककम िाटण्याि 
येणे, त्याचबरोबर शेिकऱ् याांकडून सांमिीपत्राि सदर नुकसान भरपाई बाबि 
कोणत्याही न्यायालयाि मी दाद मागणार नाही, आके्षप घेणार नाही आतण घर 
बाांधकाम, झाडे, तितहर याांची कोणिीही नुकसान भरपाई मागणार नाही ि  
शासकीय नोकरीसाठी आम्ही अनुजे्ञय नाही असे तलहून घेण्याि येणे, 
त्याचबरोबर या सांपादनाची कलम ३२/२ ची नोटीस अनेकाांना न पोचणे, 
अनेक मयिाांच्या नािाने नोटीसा काढण्याि आल्याने िारसापयंि नोटीसा न 
पोहोचणे, यामुळे प्रत्यक्षाि फक्कि १६ टक्कके र्तमनधारकाांनी सांमिी तदलेली 
असणे, ३५ टक्कके शेिकऱ्याांनी हरकि घेणे मात्र ४७ टक्कके शेिकरी हरकि 
घेऊ न शकणे िरीही त्याांनी सांमिी तदल्याचे गृतहि धरुन बळर्बरीचे धोरण 
अिलांबतिण्याि येणे, सद्यःश्स्थिीि फक्कि १० गािाांची सुमारे ३२०० हे. र्तमन 
सांपातदि करणार असे साांगून या दहा गािाि ६८ टक्कके र्तमनीची सांमिी 
तमळाल्याचा दािा शासन करीि असणे, पतरणामी येथील शेिकऱ् याांमध्ये 
शासनाच्या या उदातसनिेबाबि तनमाण झालेले असांिोर्ष ि सांिापाचे 
िािािरण, याकतरिा शासनाने िािडीने सक्किीचे सांपादन थाांबिून, आधी 
सांमिी तदलेल्या शेिकऱ् याांची बेकायदेशीर सांमिीपते्र रद्द करुन त्याांना सन 
२०१३ च्या र्तमन सांपादन कायद्यानुसार भरपाई ि पुनिजसन देण्याची 
आिश्यकिा, सांमिी तमळालेल्या र्तमनीि असणारे कुळाचे, खांडकरी 
शेिकरी, शेिमरू्र याांचे अतधकार नोंदतिण्याची आिश्यकिा िसेच त्यामध्ये 
झालेले फसिणूकीचे व्यिहार रदद करण्यासाठी तिशेर्ष सतमिी नेमण्याची 
गरर्, उिजतरि ६८ गािाांिील शेिकऱ् याांचा सािबारा िरील सांपादनाचे तशक्कके 
काढून िे के्षत्र तिनाअतधसूतचि करण्याची आिश्यकिा, नुकसानभरपाईच्या 
िाटपाि सुरु असलेल्या भ्रष्टाचाराची महसूल खात्याकडून चौकशी करुन 
दोर्षींिर कायजिाही करण्याची तनिाांि आिश्यकिा,  याबाबि शासनाने 
कराियाची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (१३) सिशश्री. श्रीकाांत देशपाांिे, धनांर्य मुांडे, दत्तात्रय सािांि, बाळाराम पाटील, 
डॉ.सुधीर िाांबे, सिजश्री.तिक्रम काळे, सिीश चव्हाण, कतपल पाटील, नागोराि 
गाणार, र्यिांिराि र्ाधि, प्रा.र्ोगेन्द्र किाडे, प्रा.अतनल सोले, सिजश्री.सुतनल 
िटकरे, हेमांि टकले, अमरससह पांतडि, ॲड.तनरांर्न डािखरे, श्री.प्रतिण 
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दरेकर, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

   "राज्यािील आर्थथक दृष्टया दबुजल सामातर्क आरतक्षि सांिगािील 
तिद्यार्थ्यांना शैक्षतणक सांस्थेचे शुल्क कुणाला १००%, कुणाला ५०% प्रतिपूिी 
करण्याचे शासनाचे धोरण असणे, शैक्षतणक िर्षज २०१६-१७ या आर्थथक 
िर्षािील प्रतिपूिी आर्पयंि न होणे, २०१७-१८ मधील तिद्यार्थ्यांनी अर्ज 
करण्यासाठी असलेले पोटजल गेल्या िीन मतहन्याांपासून बांद असणे, यामुळे 
२०१६-१७ ि २०१७-१८ मधील हर्ारो तिद्यार्थ्यांची प्रतिपूिी न होणे, 
मागासप्रिगािील तिद्यार्थ्यांना तमळणारी तशष्यिृत्ती शैक्षतणक िर्षज २०१५-१६ 
सांपले िरी अद्याप तमळालेली नसणे, औरांगाबाद तिभागािील ४८०३९ एिढे 
तिद्याथी तशष्यिृत्तीच्या प्रतिके्षि असणे, तशष्यिृत्तीसाठी सांस्था ि तिद्यार्थ्यांनी 
सांबांतधि तिभागाकडे चकरा मारुनही त्याांना तितिध कारणे साांगून तशष्यिृत्ती 
तदली र्ाि नसणे, फक्कि औरांगाबाद तर्ल्हयािील तिद्यार्थ्यांना तशष्यिृत्तीसाठी 
६५ कोटी रुपयाांची गरर् असणे, शैक्षतणक िर्षाि तशष्यिृिी तमळि नसल्याने 
तिद्यार्थ्यांना शैक्षतणक सातहत्य घेण्यास अडचणी येि असणे, यामुळे खार्गी 
तिनाअनुदातनि तशक्षक तशक्षकेिर ि व्यिस्थापन याांच्यािर आर्थथक सांकट 
ओढतिणे, पतरणामी तिद्यार्थ्यांकडून सक्किीची िसुली होणे, यामुळे पालक, 
तिद्याथी, व्यिस्थापन, तशक्षक, तशक्षकेिर याांच्यामध्ये पसरलेला िीव्र 
असांिोर्ष, या प्रकरणी २०१५-१६, २०१६-१७ ि २०१७-१८ या शैक्षतणक 
िर्षांची तशष्यिृत्ती लिकराि लिकर तिद्यार्थ्यांना देण्याबाबि होि असलेली 
मागणी, याबाबि शासनाने िािडीने कराियाची कायजिाही ि प्रतितक्रया." 

  (गरुुिार, विनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१४) ि (१५)) 
– 

  (१४) श्री. प्रकाश गजविये, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

   "नागपूर येथे अांदारे् ९००० कोटी रुपये खचज करुन उभारण्याि येि 
असलेला मेट्रो रेल्िे प्रकल्प, या प्रकल्पािरील सिज खचज चीन, फ्ाांस ि अन्य 
देशाांकडून कर्ज काढून करण्याि येि असणे, प्रत्यक्षाि मात्र मेट्रो प्रकल्पाची 
आिश्यकिाच नागपूर शहराला नसणे, र्यपूर येथे देखील मेट्रोचा प्रकल्प 
सुरू असणे, मात्र हा प्रकल्प लाखो रुपयाांच्या िोट्याि असणे, र्यपूर 
शहरािील लोकाांचे या मेट्रो प्रकल्पाकडे दलुजक्ष असून मेट्रो प्रिासाकडे 
लोकाांनी पाठ तफरिणे, नागपूरमध्ये मेट्रोची अनेक तठकाणी मेट्रो स्टेशन 
असणे, त्यापैकी अांबाझरी िलािाच्या बारू्ने मेट्रोचे खाांब उभे करण्याि येणे, 
या िलािाचे बाांधकाम मािीगोटयाचे असणे यामुळे िलािाच्या बाांधाला धोका 
तनमाण होऊन बाांध फुटण्याची शक्कयिा नाकारिा येि नसणे, त्यामुळे िेथील 
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अनेक िस्त्या िाहून र्ाण्याची ि प्राणहानी होण्याची सुध्दा दाट शक्कयिा 
असणे, मेट्रोचे खाांब उभे करण्यास डॅम सेफ्टी ऑरगनायझेशनची परिानगी 
नसणे, िसेच त्यातठकाणी बाांधकामाला नागपूर महानगरपातलकेची सुध्दा 
परिानगी नसणे, अांबाझरी िलाि अथजन िलाि असणे, डॅम सेफ्टी 
ऑरगनायझेशन तनयमानुसार ३०० तमटर पयंि बाांधकाम न करण्याचा कें द्र 
सरकार ि राज्य शासनाचा तनयम असणे, हे मेट्रो स्टेशन झाल्यास तनयमभांग 
होण्याची शक्कयिा असणे, अांबाझरी िलािाच्या समोर के्रझी केसल नािाचा 
पयजटन प्रकल्प सुरू असणे, हा प्रकल्प नागपूर शहराकरीिा अत्यांि उपयुक्कि ि 
पयजटनाच्या दृष्टीने अत्यांि महत्िाचा असणे, त्या तठकाणी हर्ारो कामगाराांना 
रोर्गार प्राप्ि झालेला असणे, त्याांच्या कुटूांबाांचा उदरतनिाह के्रझी केसल हया 
प्रकल्पािर अिलांबून असणे, त्या तठकाणी मेट्रो स्टेशन आल्यास हर्ारो 
नागतरक बेरोर्गार होण्याची शक्कयिा असणे, यामुळे अत्यांि दहशिीचे 
िािािरण तनमाण होणे, मेट्रो स्टेशन अांबाझरी िलािाच्या बारू्ला झाल्यास 
त्यातठकाणी अत्यांि अपुरी र्ागा असल्यामुळे शेकडो अपघाि होण्याची 
शक्कयिा असणे, यािर उपाय कराियाचा असल्यास मेट्रो स्टेशन अांबाझरी 
िलािाच्या बारू्ला न बाांधिा व्ही.एन.आय.टी. कॉलेर् नागपूर येथील र्मीन 
अतधग्रतहि करून िसेच अन्य उपलब्ध र्ागा अतधग्रतहि करून त्या तठकाणी 
मेट्रो स्टेशन ियार केल्यास, डॅम सेफ्टी ऑरगनायझेशनच्या तनयमानुसार 
प्रकल्प पूणज होण्याची ि के्रझी केसल हा प्रकल्प सुरतक्षि राहुन हर्ारो नागतरक 
बेरेार्गार होण्यापासून िाचणार असणे, याची शासनाने गांभीर दखल घेिून 
मेट्रो रेल स्टेशन अांबाझरी िलािाच्या बारू्ला न बाांधिा व्हीएनआयटी कॉलेर् 
नागपूर येथे बाांधणे, सांयुश्क्किक ि तनयमानुसार असणे, याबाबि शासनाने 
केलेली िा कराियाची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (१५) अॅि. वनरांजन िािखरे, सिजश्री. धनांर्य मुांडे, र्यिांिराि र्ाधि, सुतनल 
िटकरे, हेमांि टकले, अमरससह पांतडि, सतिश चव्हाण, सिजश्री. नरेंद्र पाटील, 
तकरण पािसकर, आनांद ठाकूर, अॅड. राहुल नािेकर, श्रीमिी तिद्या चव्हाण, 
वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे पवरिहन 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

   "राज्यािील तितिध महामांडळाांच्या कमजचाऱ्याांच्या िेिनाचा प्रश्न 
नेहमी ऐरणीिर येणे, िसेच सदर महामांडळािील कमजचाऱ्याांना तमळणारे िेिन 
अत्यल्प असणे, महामांडळािील कमजचाऱ्याांच्या तितिध सांघटना या 
मा.मुख्यमांत्री महोदय याांना भेटून कमजचाऱ्याांना िेिन िाढिून देण्याबाबि 
िसेच तितिध महामांडळािील कमजचाऱ्याांना ७ िा िेिन आयोग लागू 
करण्याबाबि िारांिार करि असलेली आग्रही मागणी, अशाच 
महामांडळाांपैकी एक असलेले राज्य पतरिहन महामांडळ (एस.टी.) यािील 
कायजरि असलेल्या काही सांघटनाांनी राज्य पतरिहन महामांडळ शासनामध्ये 
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तितलन करुन सदर महामांडळािील कमजचाऱ्याांना सरकारी कमजचाऱ्याांप्रमाणे 
िेिन ि भते्त लागू करण्याची केलेली मागणी, िसेच राज्य सरकारी 
कमजचाऱ्याांना  ज्याप्रमाणे ७ िा िेिन आयोग लागू करण्याि येणार आहे, 
त्याचधिीिर राज्य पतरिहन महामांडळािील कमजचाऱ्याांना ७ िा िेिन आयोग 
लागू करण्याबाबि राज्य पतरिहन महामांडळािील सांघटनाांची असेलेली 
आग्रही भुतमका, एस.टी. कामगाराांच्या िेिन िाढीचा करार करण्याची मुदि 
सांपूनही अद्याप निीन करार ि िेिन िाढ झालेली नसणे,  िेिन िाढ, 
कमजचाऱ्याांच्या भत्त्याांमध्ये िाढ करण्यासांबांधी नेमलेल्या िेिन सुधारणा 
सतमिीने आपला अहिाल महामांडळास सादर करुनही त्यािर तनणजय न होणे,  
मा. पतरिहन मांत्री याांनी तदनाांक ३० एतप्रल, २०१७ रोर्ीपयंि िेिन िाढीचा 
तनणजय घेण्याचे तनदेश महामांडळास देऊनही त्याबाबि अद्याप तनणजय न होणे, 
त्याकतरिा सदर सांघटनाांनी मुांबई येथील आझाद मैदानािर केलेली आांदोलने, 
िसेच अिलांतबि असलेला उपोर्षणाचा मागज, परांिु त्याांच्या मागणीकडे 
शासनाचे होि असलेले अक्षम्य दलुजक्ष, त्यामुळे शासनाप्रिी राज्य पतरिहन 
कमजचाऱ्याांमध्ये तनमाण झालेला िीव्र असांिोर्ष, त्यामुळे राज्य पतरिहन 
महामांडळ शासनामध्ये तिलीन करुन सदर महामांडळािील कमजचाऱ्याांना 
सरकारी कमजचाऱ्याांप्रमाणे ७ िा िेिन आयोग लागू करण्याबाबि शासनाने 
िािडीने कराियाची कायजिाही ि शासनाची भुतमका." 

  

((दपुारी दपुारी १२.०० १२.०० िाजतािाजता))  
  

  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) गुरुिार, तदनाांक २७ रु्लै, २०१७ रोर्ी उत्तरीि झालेल्या िाराांतकि 

प्रश्नोत्तराच्या यादीिील राखून ठेिण्याि आलेला श्री. सुतनल िटकरे ि इिर 
ति.प.स. याांचा "राज्यातील आवदिासी विकास वििागात झालेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत या तिर्षयािरील िाराांतकि प्रश्न क्रमाांक ३१७४०. 

  (ख) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ग) मखु्यमांत्री : "जहूु तारा रोि मुांबई येथील इस्टेला मद्यपान 

गहृामळेु नागवरकाांना त्रास होत असल्याबाबत" या 
तिर्षयािरील श्री.नारायण राणे, ति.प.स. याांचा तदनाांक 
२६ रु्लै, २०१७ रोर्ीच्या प्रश्नोत्तराांच्या यादीिील 
िाराांतकि प्रश्न क्रमाांक ३०९१३ चे सधुावरत उत्तर 
सभागृहाच्या पटलािर ठेििील. 

  (घ) ग्रामविकास 
मांत्री   

 "मखु्य कायशकारी अवधकारी, परिणी याांनी 
पनुशपिताळणी वशफारसपात्र वशक्षकाांना पदस्थापना 
देण्यासाठी विलांबाचे धोरण राबविल्याबाबत" या 
तिर्षयािरील श्री. अब्दलु्लाखान दरुाणी, ति.प.स. याांचा 
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िाराांतकि प्रश्न क्रमाांक ३३८३५ ला तदनाांक २८ रु्लै, 
२०१७ रोर्ी अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या िेळी तदलेल्या 
आश्िासनानुसार अतधक मातहिी सभागृहाच्या पटलािर 
ठेििील. 

दोन : कागदपते्र सिागहृासमोर ठेिणे - 
  (क) वित्त मांत्री : "भारिाचे तनयांत्रक ि महालेखापरीक्षक याांच्या सन 

२०१५-२०१६ या आर्थथक िर्षाच्या (१) महसुली के्षत्रािर 
अहिाल (२) सामान्य आतण सामातर्क के्षत्र अहिाल 
(३) स्थातनक सांस्था अहिाल" सभागृहासमोर ठेििील. 

  (ख) शालेय वशक्षण 
ि क्रीिा मांत्री 

: "महाराष्ट्र खार्गी शाळाांिील कमजचारी (सेिेच्या शिी) 
(सुधारणा) तनयम, २०१७ प्रतसध्द करणारी अतधसूचना 
क्रमाांक सीईटी. २०१५ / (प्र.क्र.१४९) / टीएनटी-१, 
तदनाांतकि २२ रू्न, २०१७" सभागृहासमोर ठेििील. 

  (ग) गहृवनमाण मांत्री : "महाराष्ट्र गृहतनमाण ि के्षत्रतिकास प्रातधकरण िाांदे्र, 
मुांबई याांचा सन २०१५-२०१६ या िर्षाचा िार्थर्षक लेखा 
आतण लेखा तििरण पत्र" सभागृहासमोर ठेििील. 

  (घ) आवदिासी 
मांत्री 

: "शबरी आतदिासी तित्त ि तिकास महामांडळ मयातदि, 
नातशक याांचा सन २०१०-२०११ या िर्षाचा बारािा 
िार्थर्षक अहिाल" सभागृहासमोर ठेििील. 

  (ङ) सािशजवनक 
बाांधकाम 
(सािशजवनक 
उपक्रम) मांत्री 

: "महाराष्ट्र राज्य रस्िे तिकास महामांडळ मयातदि याांचा 
सन २०१२-२०१३ ि सन २०१३-२०१४ या िर्षांचे 
अनुक्रमे सिरािा ि अठरािा िार्थर्षक अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेििील. 

  (च) सामावजक 
न्याय ि विशेष 
सहाय्य मांत्री  

: "अपांग कल्याण आयुक्किालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचा 
सन २०११-२०१२ िे सन २०१५-२०१६ या िर्षांचे िार्थर्षक 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेििील. 

  (छ) कामगार मांत्री : (१) "नागपूर ि िधा तर्ल्हा माथाडी ि असरांतक्षि 
कामगार मांडळ,  नागपूर याांचा सन २००७-
२००८, सन २००८-२००९ ि सन २००९-२०१० 
या िर्षांचे अनुक्रमे चौिीसािा, पस् िीसािा ि 
छत्तीसािा िार्थर्षक अहिाल" सभागृहासमोर 
ठेििील. 

     (२) "महाराष्ट्र इमारि ि इिर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळ, मुांबई याांचा सन २००७-
२००८ िे सन २०११-२०१२ या िर्षांचा िार्थर्षक 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेििील. 
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तीन : "लोकलेखा सवमतीचा सव्िीसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने –  
  (क) वनयवमत वनिेदने – 
   (१) श्री.नरेंद्र पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 

महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ५५ िर सािशजवनक 
बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "तदनाांक २३ रु्लै, २०१७ रोर्ी मुांबईिील िाांदे्र येथे राहणाऱ्या 
र्ागृिी होगळे या मतहला बाईक रायडरचा डहाणू-र्व्हार रस्त्यािरील 
खड्डयाांमुळे झालेला मृत्यू." 

   (२) िॉ.सधुीर ताांबे, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ५० िर उच्च ि तांत्रवशक्षण 
मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "सन २०१७-२०१८ मध्ये टेश्क्कनकल ि प्रोफेशनल एज्युकेशन 
घेि असलेल्या मुलाांसाठी असलेल्या मायनॉतरटी स्कॉलरतशप-नॅशनल 
स्कॉलरतशपच्या मुदििाढीचा कालािधी िाढिून तमळण्याबाबि." 

   (३) श्री.धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ५२ िर सािशजवनक 
बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम) मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "तरलायन्स ि आयडी.टी. कां पनीने पाचिड उड्डाण पुलाचे ि 
रस्त्याचे तनकृष्ट दर्ाचे केलेले काम." 

   (४) श्री.प्रकाश गजविये, वि.प.स.याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ५१ िर ऊजा मांत्री तनिेदन 
करिील:- 

    "दाभोळ िीर् प्रकल्प अनेक अडचणींचा सामना करीि असून 
दाभोळ िीर् प्रकल्पािर ियार होि असलेल्या िीरे्ला २०१४ नांिर 
खरेदीदार नसल्याने हा प्रकल्प काही काळ बांद असणे." 

   (५) श्री.अशोक ऊफश  िाई जगताप, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या 
सािजर्तनक महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ५४ िर 
सािशजवनक आरोग्य मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "सांगमेश्िर (तर्.रत्नातगरी) िालुक्कयािील मु.पो.कोंड/उमरे या 
गािाांना उपचाराच्या अद्ययािि सोयीसुतिधा पुरिून गािामध्ये असलेले 
सरकारी हॉस्पीटल २४ िास सुरु ठेिण्याबाबि." 

   (६) श्री.सनुील तटकरे, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ५३ िर रोजगार हमी 
योजना मांत्री तनिेदन करिील :- 

    "महाड (तर्.रायगड) िालुक्कयाि महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
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योर्ने अांिगजि झाडाांची रोपे लािण्याचे काम केलेल्या मरु्राांना त्याांचा 
पगार तमळालेला नसणे." 

  (ख) शकु्रिार, वदनाांक ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजीसाठी प्राप्त झालेली वनिेदने - 
   (१) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 

महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ९ िर मखु्यमांत्री  तनिेदन 
करिील :- 

    "राज्याि मधूर भाांडारकर तदग्दर्थशि इांद ू सरकार तचत्रपटाि 
िादग्रस्ि तिर्षय हािळल्याने या तचत्रपटाच्या प्रदशजनाबाबि राज्याि होि 
असलेला तिरोध." 

   (२) सिशश्री जयांत पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील 
तनकडीच्या सािजर्तनक महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ३९ 
िर पाणी परुिठा मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "पैठण िालुक्कयािील पाणी पुरिठा योर्नेमध्ये कोट्यािधी 
रुपयाांचा झालेला भ्रष्टाचार." 

   (३) श्री.सतीश चव्हाण, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ५७ िर जलसांपदा मांत्री  
तनिेदन करिील :- 

    "मौरे् पद्माििी (िा.भोकरदन, तर्.र्ालना) येथील धरणाचा 
तिस्िार ि उांची िाढतिण्याचा तनणजय घेिल्यामुळे शेिकऱ्याांच्या र्तमनी 
बुडीि के्षत्राि येि असून र्तमनीचा मािेर्ा न तदल्याने शेिकरी 
अडचणीि येणे." 

   (४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ५८ िर िने मांत्री  तनिेदन 
करिील :- 

    "राज्याि गेल्या सहा मतहन्याांि १६ िाघाांचा मृत्यू झाल्याची बाब 
राष्ट्रीय व्याघ्र सांिधजन प्रकल्पाच्या अहिालाि तदनाांक २ ऑगस्ट, 
२०१७ रोर्ी उघडकीस येणे." 

   (५) श्री.सनुील तटकरे, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ५९ िर सािशजवनक 
बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "रायगड तर्ल्याि मुांबई-गोिा महामागजिर १० तिटीशकालीन 
पूल धोकादायक झाले असून सदर पुलाांिर दघुजटना होण्याची शक्कयिा." 

   (६) आर्कक.अनांत गािगीळ, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या 
सािजर्तनक महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ६२ िर मवहला 
ि बालविकास मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "पुण्यािील मुलाांच्या ऑब्झिेशन कें द्राि मुलाांना अश्श्लल 
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श्व्हडीओ पहायला, सांडास साफ करायला ि त्याहून भयानक म्हणरे् 
लैंतगक चाळे करायला भाग पाडल्याचे उघडकीस येणे." 

   (७) श्री.धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ६७ िर सािशजवनक 
बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "पुणे येथील ससून रुग्णालयािील निीन इमारिीमध्ये सुरक्षा ि 
आग तनयांत्रणासाठी फायर अलामज स्मोक तडटेक्कशन बसतिण्याच्या 
तनतिदा प्रतक्रयेि अटी ि शिींचा भांग  झाला असणे." 

   (८) श्री.अशोक ऊफश  िाई जगताप, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या 
सािजर्तनक महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ६८ िर पाणी 
परुिठा मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "सांगमेश्िर (तर्.रत्नातगरी) िालुक्कयािील मु.पो.कोंड/उमरे 
गािािील नळपाणी पुरिठा करणारी पाईपलाईन २५ िरे्ष रु्नी असून 
नादरुुस्ि असल्याचे आढळून येणे." 

   (९) श्री.प्रकाश गजविये, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ६९ िर सामावजक न्याय 
मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "राज्याि गेल्या १४ िर्षांि आश्रमशाळाांमधील ८७७ 
तिद्यार्थ्यांचा सपजदांशाने झालेला मृत्यू." 

   (१०) श्री.सतीश चव्हाण, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ७३ िर सामावजक न्याय 
मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "राज्यािील १५० आश्रमशाळाांच्या िपासण्या करुन 
अनुदानासाठी तनकर्ष पात्र करण्यासाठीची होि असलेली मागणी." 

   (११) श्री.सनुील तटकरे, वि.प.स. याांच्या पुढील तनकडीच्या सािजर्तनक 
महत्िाच्या तिर्षयािरील सचूना क्रमाांक ७४ िर सािशजवनक 
बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री  तनिेदन करिील :- 

    "पनिेल (तर्.रायगड) येथील औद्योतगक प्रतशक्षण सांस्थेच्या 
पतरसरािील सिज इमारिी धोकादायक अिस्थेि असणे." 

पाच : (क) लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
   (१) सिशश्री. धनांजय मुांिे, र्यिांिराि र्ाधि, सुतनल िटकरे, हेमांि 

टकले, अमरससह पांतडि, सतिश चव्हाण, अडॅ. तनरांर्न डािखरे, 
सिजश्री.र्यांि पाटील, तिनायक मेटे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि 
सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "चांदिू िेल्वे तालुका, रजल्हा अमिावती येथे रदनाकं १७ जून, 
२०१७ िोजी एका मुलीने केलेल्या आत्महत्येच्या घटनेचे वातांकन 
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किण्यािं गेलेल्या तीन ित्रकािानंा िोलीिंानंी बेदम मािहाण किणे,  
िाज्य िुिस्कािप्राप्त ित्रकाि श्री. प्रशांत काबंळे, श्री. अरभरजत रतवािी 
ि श्री. गुडु्ड शमा या तिन्ही ित्रकािांरवरुध्द भा.दं.रव. कलम ३५३, 
१४३, १४७, १४९, ३२३, ४२७ अन्वये गंभीि स्वरुिाचे खोटे गुन्हे 
िोलीिंांनी दाखल किणे, या रतघाही ित्रकािांना १०० िोलीिंांनी 
गिाडा घालून िंिाईत गुन्हेगािापं्रमाणे बेदम मािहाण किणे,  अट्टल 
गुन्हेगािापं्रमाणे वागणूक देणे, रशवीगाळ किणे, आवश्यकता 
निंताना मा. न्यायालयाकडून वािंवाि िोलीिं कोठडीची मागणी 
करुन िुन्हा िुन्हा मािहाण किणे,  रजल्हा िोलीिं अरधक्षक अरवनाश 
कुमाि, चादंिू िेल्वे िोलीिं स्टेशनचे ठाणेदाि ब्रम्हदेव शेळके हे 
स्वत:ही या मािहाणीत िंहभागी होणे,  रतविंा िोलीिं ठाण्याचे 
िोलीिं उिरनरिक्षक श्री. बोिकि यांचे कायशके्षत्र निंतानािुंध्दा त्यानंा 
िोलीिं स्टेशनमध्ये येण्यास साांगून त्याचं्याकडून ित्रकािांना मािहाण 
किण्यात येणे, ित्रकािांनी िोलीिंांचे अवैध धंदे उघड केल्याने हा िाग 
काढल्याचा आिोि अिंणे, िाज्यात ित्रकाि िंंिक्षण कायदा लागू 
झालेला अिंतांनाही ित्रकािानंाच खोट्या गुन्यात अडकवून 
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभामध्ये रभतीचे ि दडिशाहीचे वाताविण 
रनमाण किणे,  या मािहाणीमुळे िाज्यभिातील ित्रकािांमध्ये तीव्र 
अिंंतोर्ष रनमाण होणे, या रिडीत ित्रकािांना न्याय देण्यािंाठी 
त्यांच्याविील खोटे गुन्हे मागे घेण्याची िाज्यातील िंमस्त ित्रकाि 
िंंघटनांची मागणी अिंणे, या प्रकिणातील दोर्षी िोलीिं 
अरधकाऱयांची चौकशी किणे,  तोियंत त्यांचे रवरुध्द रनलंबनाची 
कािवाई किण्याची ित्रकािांची मागणी अिंणे, गुन्हेगाि िंोडून 
ित्रकािांवि िोलीिंानंी केलेल्या बेकायदा कािवाई व मािहाणीमुळे 
िोलीिंांबद्दल जनतेतही िंंताि व्यक्त होणे, या प्रकिणी ित्रकािांविील 
गुन्हे मागे घेऊन दोर्षी िोलीिंांवि कािवाई किण्याची तनिाांि 
आवश्यकता,  याबाबत शािंनाने किावयाची कािवाई व शािंनाची 
प्ररतरिया." 

   (२) श्री. सिुाष झाांबि, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "औरांगाबाद येथील तसडको-हडको भागािील मालमत्ता 
धारकाांना पी.आर.काडज देण्याची ि मालमत्ता धारकाांना त्याांची 
मालमत्ता तलर् होल्ड िरुन फ्ी होल्ड करण्याची मागणी गेल्या अनेक 
िर्षापासून प्रलांतबि असल्याचे माहे मे, २०१७ दरम्यान तनदशजनास 
येणे, याअनुर्षांगाने सदरचे प्रकरण ित्कालीन मा.मुख्यमांत्री याांनी 
तदनाांक ३० माचज, २०११ रोर्ी सांबांतधि तिभागाकडे पाठतिलेले असणे, 
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एकां दरीि सदर मागणी शासनाच्या तिचाराधीन असिानाही तसडकोचे 
कायजकारी सांचालक याांनी त्याांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या दौ-याि 
तसडकोिातसयाांना मालकी हक्कक देिा येणार नाही, हे तिधान करणे, हे 
तिधान तदशाभूल करणारे असणे, येथील नागरीकाांनी र्ागेची मालकी 
द्यािी यासाठी शासनाकडे िारांिार मागणी करुनही शासन करीि 
असलेले अक्षम्य दलुजक्ष, पतरणामी येथील नागतरकाांि पसरलेले िीव्र 
असांिोर्षाचे िािािरण, यामुळे शासनाने तसडको-हडको 
मालमत्ताधारकाांना मालकी हक्कक प्रदान करुन मालमत्ताधारकाांना 
पी.आर.काडज देण्याबाबि शासनाने कराियाची कायजिाही ि 
शासनाची प्रतितक्रया." 

   (३) श्री. अवनल िोसल,े वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "महाराष्ट्र र्ीिन प्रातधकरणाकडे नोंद करण्याि आलेले 
मे.आर.ए.घुले या कां त्राटदाराांनी बोगस कागदपत्राांच्या आधारे त्याांच्या 
कां त्राटाची नोंद केल्याचे उघडकीस येणे, महाराष्ट्र र्ीिन प्रातधकरण 
तिभागाच्या गुणित्ता पतरक्षण ि दक्षिा पथक,ठाणे याांनी तदनाांक ५ 
एतप्रल, २०१६ रोर्ी मुख्य अतभयांिा, महाराष्ट्र र्ीिन प्रातधकरण 
प्रादेतशक तिभाग, नातशक याांना पाठतिलेल्या अहिालामध्ये या 
कां त्राटदार कां पनीच्या तिरोधाि ३१ आके्षपाहज नोंदी घेऊन याि 
श्री.आर.ए.घुले, पालघर, ठेकेदार आतण मे.प्रायमुव्ह इन्फ्ास्ट्रक्कचर 
डेव्हलपमेंट कन्सल्टांट प्रा.तल.पुणे याांच्याबाबि धुळे म.न.पा.अांिगजि 
येणाऱ्या पाणीपुरिठा योर्नेिील कामाि अनेक अतनयतमििा, गांभीर 
स्िरुपाच्या ि अक्षम्य तु्रटी असल्याची नोंद र्ीिन प्रातधकरण 
तिभागाच्या गुणित्ता ि दक्षिा पथक याांनी नोंद केलेली असणे, धुळे 
म.न.पा.ने या दोन्ही कां पन्याांच्या गुणित्तातहन कायजक्षमिेिर आके्षप 
घेिलेले असून त् याांची नािे काळया यादीि टाकण्याबाबिचा अहिाल 
त्याांच्या रतर्स्ट्रेशन प्रातधकाऱ्याांकडे सादर करण्यास साांतगिलेले 
असणे, मे.आर.ए.घुले या कां त्राटदाराची राज्याि साि 
महानगरपातलकाांमध्ये कामे चालू असणे, या कां त्राटदाराबाबि 
लोकप्रतितनधींनी साित्याने िक्रार सांबांतधि शासकीय सांस्थाांना केलेली 
असणे, परांिु सांबांतधि धुळे महानगरपातलकेच्या भ्रष्ट अतधकाऱ्याांमुळे 
या कां त्राटदारािर अद्याप कोणिीच कारिाई करण्याि आलेली नसणे, 
यामुळे शासनाचे खूप मोठे आर्थथक नुकसान होि असणे, शासनाचे 
आर्थथक नुकसान करणाऱ्या या कां त्राटदाराचा परिाना रद्द करुन ि 
त्याला पाठीशी घालून सहकायज करणाऱ्या नगरतिकास तिभागाच्या 
अतधकाऱ्याांिर िािडीने कारिाई करण्याची आिश्यकिा, याबाबि 
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शासनाने कराियाची कारिाई ि शासनाची प्रतितक्रया." 
   (४) श्री. रसिद्र फाटक, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 

महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 
    "उल्हासनगर महानगरपातलकेस (तर्.ठाणे) र्िाहरलाल 

नेहरू नागरी पुनर्थनमाण अतभयानाांिगजि पाणीपुरिठा योर्ना 
राबतिण्याकतरिा १२७.६५ कोटी रुपये तनधी उपलब्ध होणे, सदर 
काम िेळेि पूणज न झाल्याने कां त्राटदाराला िाढीि दरानुसार उक्कि 
प्रकल्पाकतरिा अांदातर्ि २५८.२५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देणे, 
मुख्य पाईप लाईन िे घरापयंि नळर्ोडणी देण्याकतरिा 
बेकायदेशीरतरत्या नागतरकाांकडून रुपये १० िे १५ हर्ार घेणे, 
कां त्राटदाराकडून फक्कि ४ िे ५ पाण्याच्या टाकीचे ि मुख्य पाईप 
लाईनचे बाांधकाम करण्याि आलेले असिानाही प्रकल्पािील 
२५६.५४ कोटींची कामे पूणज झाल्याचे दाखिून रु. २४३.५४ कोटी 
तनधी कां त्राटदारास िगज करणे, उल्हासनगर पाणीपुरिठा योर्ना पूणज 
झालेली असिानाही अद्याप कायाश्न्िि नसणे, सदर प्रकल्पािून 
अद्यापही नागतरकाांना पाणीपुरिठा करण्याि येि नसल्याने, शासनाचे 
मोठे आर्थथक नुकसान होणे, सदर पाणीपुरिठा प्रकल्पाची गुणित्ता ि 
फलतनष्पत्तीची चौकशी करण्याचे आदेश सदस्य सतचि-महाराष्ट्र 
र्ीिन प्रातधकरण याांना देण्याि येणे, सदर प्रकल्पाि मोठ्या प्रमाणाि 
गैरव्यिहार झाल्याने तिशेर्ष चौकशी सतमिी नेमण्याची असलेली 
आिश्यकिा, याबाबि शासनाने कराियाची कायजिाही ि शासनाची 
प्रतितक्रया." 

   (५) ॲि. राहूल नािेकर, सिजश्री. रामहरी रुपनिर, हतरससग राठोड, 
अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, सांर्य दत्त, आनांदराि पाटील, ख्िार्ा 
बेग, आनांद ठाकूर, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "मौरे् भोसा, दहीसािळी गािठान, लोनबेहळ, सुकळी, 
देऊरिाडी, कोळिण, आणी, र्िळा तर्. यििमाळ या शेिर्तमनीिून 
राष्ट्रीय महामागज क्र. ३६१ चे चौपदरीकरणाकरीिा शेिर्मीन सांपादीि 
करण्याि येि असणे, त्यानुसार शेिीची सांयुक्कि मोर्णी झाली असणे 
ि शेिर्मीन अतधग्रहीि होि असणे,  सदर शेिर्मीन सांपादीि 
करण्याचे काम सक्षम प्रातधकारी याांचेकडे असणे,  िार्थर्षक मुल्यदर 
िक्कत्यामध्ये शेिर्मीनीचे स्िरुप बघिा िेगिेगळे दर स्ििांत्रपणे नमूद 
केलेला असणे,  याच िार्थर्षक मुल्यदर िक्कत्यामध्ये हायिेिरील 
र्मीनीसाठी तिभागतनहाय प्रतिचौरस तमटरचा दर स्ििांत्रपणे नमूद 
केलेला असणे,  ि याच िार्थर्षक मुल्यदर िक्कत्यामध्ये हायिेिरील 
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र्मीनीसाठी नमूद असलेल्या प्राांि चौरस तमटरचा दर राष्ट्रीय महामागज 
क्र. ३६१ चौपदरी करण्यासाठी सांपादीि होि असलेल्या हायिेिरील 
शेिर्मीनीसाठी तनश्श्चि करण्याबाबि स्थातनक नागतरकाांची मागणी 
असणे, हायिे लगिच्या ५०० मीटरपयंि सांपादीि के्षत्राचे दर 
देण्याबाबि महाराष्ट्र नगर रचना ि मुल्य तनधारण कायालयाच्या 
पतरपत्रकानुसार त्याची अांमलबर्ािणी होि नसणे,  याबाबि शासनाने 
कराियाची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

   (६) श्री.अमरससह पांवित, डॉ. अपूिज तहरे, श्री. नागोराि गाणार, प्रा. 
अतनल सोले, सिजश्री.धनांर्य मुांडे, सतिश चव्हाण, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "राज्याच्या शैक्षतणक प्रणालीमध्ये खार्गी कोसचग क्कलासेसने 
पयायी व्यिस्था तनमाण करणे, करोडो रुपयाांच्या र्ातहरािींमुळे 
खार्गी कोसचग क्कलासेसकडे सिजसामान्य तिद्याथी आकर्थर्षला 
र्ाणे,खार्गी क्कलासेसमुळे अनुदातनि महातिद्यालयामध्ये दैनांतदन 
क्कलासेस बांद पडण्याची िेळ येणे, तिद्यार्थ्यांना चाांगल्या गुणाांचे अतमर्ष 
दाखिून खार्गी क्कलासेस चालकाांकडून अिार्िी फी िसुल केली 
र्ाि असणे, खार्गी क्कलासेसचे फॅड तदिसेंतदिस िाढिच चालल्याचे 
तनदशजनास येणे, पालकाांकडून लाखो रुपयाांची िसुली करणाऱ्याांकडून 
तशकिण्याचे काम उरकून घेिले र्ाि असल्याचे तनदशजनास येणे, 
सिजसामान्य पालकाांची मात्र पाल्याचे भतिष्य घडतििाांना आर्थथक 
लुटमार होि असल्याचे तनदशजनास येणे, मात्र, त्यातिरोधाि 
कुणाकडेही दाद मागिा येि नसणे, शहराि गल्लीबोळाांपासून िे 
हायफाय कॉम्प्लेक्कसमध्ये खार्गी क्कलासेसची दकुाने थाटामाटाि सुरु 
असणे, शाळाांपेक्षाही भरमसाट शुल्क आकारणाऱ्या खार्गी 
क्कलासेसमधील तशक्षकाांची गुणित्ता िपासण्याचे अतधकार राज्यािच 
नव्हे, िर देशभराि कोणालाच नसणे, खार्गी क्कलासेसिाल्याांना 
तशक्षण तिभागाकडे कोणत्याही स्िरुपाच्या परिानगीसाठी र्ािे 
लागि नसल्याने त्याांचेमाफज ि तशक्षणाचे बार्ारीकरण सुरु असणे, 
व्यािसातयकिेिूनच ही खार्गी क्कलासेस चालतिली र्ाणे, 
क्कलासेसमध्ये आिश्यक शैक्षतणक तनकर्ष, गुणित्ता ि अहजिेबरहुकूम 
तशक्षणाचा दर्ा नसिाांनाही पालक ि तिद्यार्थ्यांची तदशाभूल केली 
र्ाणे, अनेक तठकाणी तिशेर्षि: मराठिाड्यािील बीड सारख्या 
तर्ल्याि खार्गी कोसचग क्कलासेसिाल्याांनी स्ियां अथजसहाय्यीि 
महातिद्यालये सुरु करणे, प्रत्यक्षाि महातिद्यालयाि प्रिेश घेिलेल्या 
तिद्यार्थ्यां्ारे क्कलासेस मध्ये अध्यापन केले र्ाणे, लाखो रुपये शुल्क 
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आकारणी करुनही तशक्षण घेणाऱ्या तिद्यार्थ्यांना कोणत्याही पायाभूि 
सुतिधा (प्रयोगशाळा सह इिर) खार्गी कोसचग क्कलासेसकडून 
देण्याि येि नसणे,शासनाच्या प्रादेतशक कोटा पद्धिीमुळे 
मराठिाड्यािील लाखो तिद्यार्थ्यांनी मेडीकल प्रिेशासाठी पश्श् चम 
महाराष्ट्रािील महातिद्यालयाि प्रिेश घेणे, खार्गी कोसचग 
क्कलासेसकडून असे बेनामी महातिद्यालये सुरु करुन प्रिेश देण्याि 
येणे, कोट्यािधी रुपयाांचा आर्थथक व्यिहार होि असिाांनाही खार्गी 
कोसचग क्कलासेसकडून उत्पन्नाच्या प्रमाणाि शासनाचे शुल्क भरण्याि 
न येणे, यामुळे शासनाचे लाखो रुपयाांचे नुकसान होि असणे, 
अनुदातनि महातिद्यालये बांद पडल्यामुळे अनेक तशक्षकाांच्या 
बेरोर्गारीचा प्रश्न गांभीर होणे, याबाबि राज्याि अनतधकृितरत्या 
चालतिण्याि येणाऱ्या खार्गी क्कलासेसिर शालेय तशक्षण 
तिभागाचेििीने तनयांत्रण ठेिण्याबाबि तिधेयक ियार करण्याची बाब 
अद्यापी शासनाच्या तिचाराधीन असून तिधी ि न्याय तिभागाने 
तिधेयकािील िरिूदी ि मा.उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या श्री.अशोक 
प्रधान सतमिीच्या तशफारशी तिचाराि घेऊन निीन तिधेयकाचे प्रारुप 
ियार करिा येऊ शकेल असे अतभप्राय मा.शालेय तशक्षण मांत्री 
महोदयाांनी माहे तडसेंबर, २०१६ मध्ये तदलेले असणे, उक्कि कायजिाही 
ि नतिन तिधेयकाचे प्रारुप सत्िर ियार होऊन त्यास अांिीम मांरु्री 
तमळण्याची ि तिद्यार्थ्यांचे शैक्षतणक तहि िसेच गुणित्ता तिचाराि 
घेिा िे सत्िर अांमलाि येण्याची आिश्यकिा िसेच तिद्यार्थ्यांची होि 
असलेली आर्थथक लूट थाांबिून अशा फसिणूकीसांदभाि शासनाने 
कराियाची ठोस कायजिाही, उपाययोर्ना ि शासन प्रतितक्रया." 

   (७) सिशश्री. दत्तात्रय सािांत, श्रीकाांि देशपाांडे, बाळाराम पाटील, 
वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "राज्यािील खार्गी मान्यिा प्राप्ि अनुदातनि उच्च माध्यतमक 
शाळािील २००३-०४ िे २०१०-११ िर्षािील िाढीि तशक्षकाांच्या 
९२६ पदाांना तदनाांक २१ मे, २०१४ च्या शासन आदेशाने मान्यिा 
देण्याि येणे, सदर पदाांच्या मान्यिेस अधीन राहून तिभागीय 
उपसांचालकाांनी सबद ू नामािली प्रमाणे सांबांतधि तशक्षण सांस्थेिील 
प्राध्यापकाांना िैयश्क्किक मान्यिा देणे,पदव्युिर तशक्षण घेऊन १४ िे 
१५ िरे्ष अध्यापनाचे कायज तिना िेिन करण्याची िेळ सांबांतधिािर 
येणे, सदर िाढीि पदाांपैकी राज्यािील १७१ पदाांना आर्पािेिो 
आिश्यक असणा-या तनधीची िरिूद न करणे, िेिनासाठी लागणारा 
तनधी शासनाकडून मांरू्र करण्याि न येणे, त्यामुळे उच्च तिद्या 
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तिभूतर्षि िरुणाांचा तशक्षणाच्या के्षत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे, 
पूणजिेळ काम आतण शून्य दाम यामुळे आर्थथक समस्येला िोंड द्यािे 
लागणे,िसेच सन २०११-१२ पासून अनुदातनि कायजभारािून तनमाण 
झालेली पदे राज्यािून तिभागीय उपसांचालक कायालाकडून मांरू्र 
होऊन िी पदे मांरु्रीसाठी गेली अनेक तदिस मांत्रालय स्िरािर 
प्रलांतबि असणे, सदर पदे घोतर्षि करून िात्काळ अनुदान  तमळािे 
म्हणून सांबांतधिानी अर्ज तिनांत्या आांदोलने करणे, याबाबि 
लोकप्रतितनधींकडून िारांिार मागणी करण्याि येणे, िरी सदर पदाांना 
चालू अतधिेशनाि आिश्यक असणाऱ् या तनधीची िरिूद करून तिना 
िेिन कायजरि असणाऱ् या तशक्षकाांना न्याय देण्याबाबि शासनाने 
कराियाचे प्रयत्न ि शासनाची भूतमका." 

   (८) सिशश्री. विक्रम काळे, श्रीकाांि  देशपाांडे, दत्तात्रय  सािांि, अॅड. 
र्यदेि गायकिाड, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "राज्यािील शासन मान्य अनुदातनि प्राथतमक, माध्यतमक ि 
उच्च माध्यतमक शाळाांमध्ये तिद्याथी सांख्येनुसार सांच मान्यिा 
करण्याि येणे, सांच मान्यिेनुसार तशक्षकाांची तरक्कि पदे असणे, परांिु 
तदनाांक २ मे, २०१२ नांिर तशक्षक भरिी बांद असणे, परांिु तिद्यार्थ्यांचे 
शैक्षतणक नुकसान होऊ नये गतणि, इांग्रर्ी, तिज्ञान इत्यादी महत्िाच्या 
तिर्षयाच्या तशक्षकाांची तनयमानुसार तनयुक्किी करण्याि येणे, त्या 
तनयुक्किीस सांबांतधि तर्ल्याच्या तशक्षणातधकाऱ्याांनी तनयमाप्रमाणे 
मान्यिा देण्याि येणे, परांिु या तनयुक्कत्या बोगस आहेि असा भास 
तनमाण करुन नाहकपणे तशक्षकाांना ि शाळाांना त्रास देण्याच्या हेिूने 
गेले ५ िरे्ष ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या तशक्षकाांच्या मान्यिा रद्द 
करण्याचा तशक्षण तिभागाने तनणजय घेणे, तशक्षकाांचा याि कसलाही 
दोर्ष नसणे, या तनणजयामुळे तशक्षकाांचे कुटुांब उघडयािर येणे, पतरणामी 
त्याांच्यािर उपासमारीची िेळ येणे, सांच मान्यिेप्रमाणे ि रोस्टरप्रमाणे 
तदलेल्या तनयुक्कत्या तनयतमि कराव्याि यासाठी तशक्षकाांनी शासनाकडे 
िारांिार मागणी करणे, िरीही शासनाने त्याची दखल न घेणे, याबाबि 
शासनाने कराियाची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

   (९) सिशश्री. रामवनिास ससह, तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे उच् च ि तांत्र वशक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    ”राज्याि डॉ.राममनोहर तत्रपाठी सहदी भार्षा भिन स्थापन 
करण्याचा राज्य शासनाने तनणजय घेऊन याकरीिा मुांबईिील कालीना 
कॅम्पस येथे सहदी भार्षा भिनाकतरिा भुतमपूर्न होणे. सदर 
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डॉ.राममनोहर तत्रपाठी सहदी भार्षा भिनाकतरिा तर्ल्हातधका-याांमाफज ि 
दोन कोटी रुपयाांचा तनधी मांरू्र होऊन मुांबई तिश्ितिद्यालयाच्या 
खात्याि र्मा देखील झालेले असणे, परांिु अदयापी सहदी भार्षा भिन 
स्थापन करण्याचा प्रस्िाि धुळखाि शासनाकडे पडून असणे, या 
सहदी भार्षा भिनाकतरिा मांरू्र झालेला तनधी शासनाकडे परि 
र्ाण्याची शक्कयिा, तर्ल्हातधकारी कायालयाकडून तदनाांक १३ 
फेिुिारी, २०१७ रोर्ी मुांबई तिश्ितिद्यालयाच्या रतर्स्ट्रार याांना पत्र 
तलहून "सहदी भार्षा भिन" कतरिा मांरू्र झालेल्या तनधीपैकी झालेल्या 
खचाचा तहशोब देण्याि यािा ि उिजतरि तनधी परि करण्याबाबि 
सूचना करण्याि आलेल्या असणे, उक्कि सहदी भार्षा भिन होण्याबाबि 
लोकप्रतितनसधनी साित्याने तितिध आयुधाां्ारे शासनाचे लक्ष िेधूनही 
अदयापही कोणिीच कायजिाही न होणे, मुांबई शहराि सहदी भातर्षकाांची 
िाढलेली सांख्या लक्षाि घेिा सहदी भार्षा भिन िािडीने होणे गररे्चे 
असणे, याकडे शासनाचे होि असलेले अक्षम्य दलुजक्ष, पतरणामी सहदी 
भातर्षकाांमध्ये पसरलेली प्रचांड नारार्ी, सदर प्रकरणी सखोल चौकशी 
करून शासनाने िात्काळ तनणजय घेऊन "सहदी भार्षा भिन" मांरू्र 
झालेल्या र्ागेिच बाांधण्याबाबि शासन स्िरािर कराियाची 
कायजिाही ि याबाबि शासनाची प्रतितक्रया.” 

   (१०) अॅि. जयदेि गायकिाि, श्री. नरेंद्र पाटील, श्रीमिी तिद्या चव्हाण, 
श्री. तकरण पािसकर, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "कें द्र शासनाच्या महत्िाकाांक्षी स्माटजतसटी योर्नेि पुणे 
शहराचा समािेश झालेला असणे, त्याि एतरया डेव्हलपमेंटसाठी 
औांध-बाणेर भागाची तनिड करण्याि आलेली असणे, त्यानुसार 
योर्नेअांिगजि शहराि आतण औांध-बाणेर भागासाठी राबतिण्याि 
येणाऱ्या प्रकल्पाचा तदनाांक २५ रू्न, २०१६ रोर्ी मा.पांिप्रधान याांच्या 
हस्िे शुभाांरभ करण्याि आलेला असणे, याि स्माटज तसटीिील एतरया 
डेव्हल्पमेंटमध्ये येि असलेल्या औांधमधील सिे नां. १५८/१५९ येथील 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर िसाहि झोपडपट्टी पुनिजसन योर्नेअांिगजि 
(एसआरए) पुनर्थिकातसि करण्याच्या कामाचा समािेश असणे, मात्र 
अद्यापपयंि या चारशे िे साडेचारशे झोपडया असलेल्या िसाहिीचा 
पुनजतिकास झालेला नसणे, येथे पुनर्थिकास करीि असलेल्या सम्यक 
गृहतनमाण सांस्थेकडून या तठकाणी तिकासकाकडे केिळ सिे नां.१५९ 
ची मालकी असणे, या तठकाणच्या पात्र ि अपात्र झोपडपट्टीधारकाांची 
यादीही तिकासकाकडून तनश्श्चि केलेली नसणे, िसेच या योर्नेचा 
प्रस्िािही एसआरए प्रातधकरणाकडे मांरू्रीसाठी िर्षजभराि दाखल 
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झालेला नसणे, त्यामुळे ही पुनर्थिकासाची योर्ना केिळ कागदािरच 
रातहलेली असणे, मा.पांिप्रधान याांच्या हस्िे उद्घाटन होऊनही ही 
योर्ना अद्याप कायाश्न्िि न झाल्याने औांध-बाणेर येथील ि पुणे 
शहरािील झोपडपट्टी रतहिाश्याांच्या मनाि ही योर्ना पूणज होईल की 
नाही अशी शांका तनमाण होणे, सिे क्र. १५८/१५९ येथील पुनर्थिकास 
योर्ना िािडीने पूणज करण्याबाबि शासनाने कराियाची कायजिाही  ि 
शासनाची प्रतितक्रया." 

   (११) प्रा. जोगेन्द्र किािे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "चेंबूर, मुांबई येथील अमर महल पतरसराि एसआरए 
योर्नेंिगजि बाांधण्याि आलेल्या इमारिीचे िीर् तबल तिकासकाने न 
भरल्याने िीर् कां पनीने या इमारिीची िीर् र्ोडणी िोडली 
असल्याची बाब माहे रु्लै, २०१७ मध्ये उघडकीस आलेली असणे, 
अतरहांि नािाच्या तिकासकाने पांचशील नगर, अमर महल येथे 
एसआरए योर्ना राबिून १७ मर्ल्याांची इमारि उभी केलेली असणे, 
तिकासकाने प्रकल्प राबतिण्याअगोदर तदलेल्या अनेक आश्िासनाांची 
पूिजिा न केल्याने या रतहिाशाांना नरकयािना सहन कराव्या लागि 
असणे, तिकासकाने १० िरे्ष मेटेनन्स फ्ी करणार असल्याचे 
आश्िासनही तदलेले असणे, मेटेनन्स फ्ी करणार असे आश्िासन 
देऊनही इमारिीिील पॅसेर्मध्ये असलेल्या िीरे्च्या तदव्याांचे िसेच 
तलफ्टचे आलेले तबल भरण्यास नकार देणे, िीरे्चे तबल न 
भरल्यामुळे तरलायन्स कां पनीने िीर् बांद केलेली असणे, इमारिीच्या 
तलफ्ट तिरे्अभािी बांद असल्याने शाळकरी मुले, आबाल-िृध्दाांना 
१७ मर्ले चढून र्ाण्याची िेळ येणे, िसेच िीरे्अभािी पाण्याची 
मोटरदेखील सुरु होि नसल्याने पाण्याअभािी रतहिाशाांचे हाल होि 
असणे, पतरणामी तिकासकाच्या या मुर्ोरीमुळे स्थातनक रतहिाशाांमध्ये 
पसरलेला िीव्र स्िरुपाचा असांिोर्ष ि सांिापाची भािना, अतरहांि 
तबल्डसज या तिकासकाने रतहिाशाांच्या केलेल्या फसिणूकीबाबि 
िािडीने फौर्दारी कारिाई करुन त्याचे मुांबई शहर अथिा उपनगराि 
सुरु असलेले अनेक प्रकल्प िािडीने बांद करुन सील करण्याबाबि 
शासनाने कराियाची कायजिाही ि याबाबिची शासनाची भूतमका." 

   (१२) सिशश्री. रामहरी रुपनिर, शरद रणतपसे, सांर्य दत्त, श्रीमिी 
हुस्नबानू खतलफे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "यििमाळ तर्ल्हा पतरर्षद अांिगजि अपांग तशक्षक/कमजचाऱ्याांचे 
अपांग प्रमाणपत्राची दसुऱ्या मेडीकल बोडा माफज ि इन कॅमेरा िपासणी 



 

27 

 

करण्याबाबि तनिेदन प्राप्ि होणे,  त्या तनिेदनामध्ये बोगस अपांग 
कमजचारी हे बदलीस पात्र असिाांना अपांग प्रमाणपत्राच्या आधारे 
अनेक िर्षांपासून एकाच तठकाणी कायजरि असणे, त्यामुळे 
त्यातठकाणच्या कतनष्ठ कमजचाऱ्याांिर अन्याय होणे, अशा बोगस 
अपांग प्रमाणपत्राच्या आधारे बदली समायोर्न प्रतक्रयेमध्ये सुट घेणे 
िसेच बस/रेल्िे प्रिास सिलि घेणे, आयकर मध्ये सुट घेणे, भत्ता, 
पदोन्निी इत्यादी सिलिीचा फायदा घेऊन शासनाचे आर्थथक नुकसान 
करणे,  िसेच ित्कालीन मु.आ.अ.तर्.प. यििमाळ याांनी बोगस 
अपांग कमजचाऱ्याांचा शोध घेऊन िो प्रस्िाि कायजिाहीसाठी शासनास 
पाठतिणे, मागील िर्षी आयुक्कि, अमराििी तिभाग, अमराििी याांनी 
तशक्षक बदली ि समायोर्न प्रतक्रयेमध्ये अतनयतमििा झाल्याबाबिचा 
ठपका ठेिून असे असिाांना प्रशासनाने सांबांतधिािर कोणिीही 
कायजिाही न करणे, यििमाळ पां.स.अांिगजि चालू िर्षाि बदली ि 
समायोर्न प्रतक्रयेमध्ये तशक्षकाांचे अपांग, बोगस प्रमाणपत्र आढळून 
येणे, गट तशक्षणातधकारी याांनी बदलीस पात्र तशक्षकाांची यादी उतशरा 
लािणे ि दोनदा यादी बदलून नव्याने प्रतसध्द करणे,  पुन:श्च त्याच 
यादीमध्ये अपांग कमजचाऱ्याांना सिलि नाकारणे, त्यामुळे 
प्रशासनामध्ये होणारा सािळा गोंधळ त्यािर िरीष्ठ अतधकाऱ्याांनी 
दलुजक्ष करुन पडदा पाडणे, यासांदभाि दोर्षी असणाऱ्या सांबांधीि 
अतधकाऱ्याांिर शासनाने कराियाची िािडीची कायजिाही ि 
शासनाची प्रतितक्रया." 

   (१३) सिशश्री. अब्दलु्लाखान दरुाणी, धनांर्य मुांडे, अमरससह पांतडि, 
सतिश चव्हाण, र्यिांिराि र्ाधि, सुतनल िटकरे, हेमांि टकले, अॅड. 
तनरांर्न डािखरे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "परभणी तर्ल्हा पतरर्षदेचे मुख्य कायजकारी अतधकारी याांनी 
तनयमभांग करीि र्िळपास ८ िे १० कोटी रूपयाांचा गैरप्रकार करणे, 
स्िच्छ भारि अतभयान कायजक्रमाि लाभार्थ्यांच्या सातहत्य खरेदी 
साठीची रक्ककम खात्याि (DBT) र्मा न करणे, लाभार्थ्यांकडून 
तनयमबाय प्रॉतमसरी नोट तलहून घेि तहि सांबांधािील व्यिसातयकाांना 
चार कोटी रुपये अडव्हान्स देयकाव्दारे अदा करणे ि लाभार्थ्यांचा 
हक्कक, अतधकार डािलणे, िर शौचालयाच्या लाभार्थ्यांना द्याियाच्या 
अतग्रमाची रक्ककमही तर्.प.उपमुख्यकायजकारी याांच्या स्िाक्षरी तिनाच 
परस्परच आपल्या पदाचा दरुूपयोग करीि साडेिीन कोटीची रक्ककम 
एरांडेश्िर ि दडुी येथील सांस्थाांच्या खात्याि RTGS व्दारे र्मा करणे, 
तित्तीय मयादा डािलीि ि ितरष्ठ अतधकाऱ्याांची पुिज परिानागी न 
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घेिाच स्िि:च्या केतबनसाठी ि तनिासस्थानासाठी सुमारे ३१ लाख 
रूपयाांची दरुूस्िी दाखिीि, उधळपट्टी करणे, ितरष्ठ स्िरािरुन 
आदेश नसल्याचे साांगि लाल तदव्याचा िापर करून शासन 
आदेशाची पायमल्ली करणे, तर्.प िील मतहला अतधकारी, कमजचारी 
याांच्याशी अश्लील ि अिमानकारक िक्किव्ये अशी कृिी केल्या 
बाबि मतहलाांनी सन २०१६-२०१७ दरम्यान थेट मुख्यमांत्री 
महोदयाांकडे लेखी िक्रार नोंदिूनही त्या तपडीि मतहलाांना न्याय न 
तमळणे, िरील सिज प्रकरणी परभणी-सहगोलीचे स्थातनक 
लोकप्रतितनधी याांनी सन २०१७ दरम्यान मुख्य सतचि याांच्याकडे 
लेखी िक्रार नोंदिूनही मांत्रालय स्िरािरून त् याांच्या तिरूध्द  कायजिाही 
न होणे, िसेच त्याांचे गैरव्यिहार दडपण्याचा प्रकार करण्याि येणे, 
पैशाांची उधळपट्टी ि अपहार होि असिानाही मुख्य कायजकारी 
अतधकारी याांचेतिरुध्द कारिाई ि तनलांबन न करिा शासन 
स्िरािरून त्याांना पाठीशी घालण्याि येणे, त्यामुळे तर्ल्हाभरािील 
र्निेि तनमाण झालेले सांशयाचे ि सांिापाचे िािािरण, या बाबि 
शासनाने कराियाची कारिाई ि शासनाची प्रतितक्रया." 

   (१४) सिशश्री. सवुनल तटकरे, धनांर्य मुांडे, अॅड. तनरांर्न डािखरे, सिजश्री. 
तकरण पािसकर, र्यांि पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधिील:- 

    "हरीहरेश्िर हे महाराष्ट्रािील प्रमुख तिथजके्षत्र असणे, दतक्षण 
काशी म्हणून ओळखल्या र्ाणाऱ्या हरीहरेश्िर मध्ये लाखो 
भातिकाांची ये र्ा असणे,  त्या पाश्िजभूमीिर तिथजके्षत्रासाठी पयजटन 
तिकास योर्नेअांिगजि मौरे्. मारळ, िा.श्रीिधजन, तर्.रायगड येथील 
हतरहरेश्िर-मारळ पाणी पुरिठा योर्ना र्लसांपदा तिभाग (लघुपाट 
बांधारे स्थातनक स्िर) माफज ि सन २०१० मध्ये मांरु्र होणे, या योर्नेि 
बागमाांडला, दाांडा, हरेश्िर (देिघर), काळींरे् ि मारळ या पाच 
ग्रामपांचायिींना पाणीपुरिठा करणे अपेतक्षि असणे, यासाठी हरेश्िर 
येथील रतहिासी असणाऱ्या मारळ हद्दीिील र्िळपास २२ 
शेिकऱ्याांच्या र्तमनी शासनामाफज ि सािजर्तनक प्रयोर्नासाठी या 
बाबीखाली सांपातदि होणे, पाच ग्रामपांचायिींना पाणी पुरिठा होणार 
असल्याने शेिकऱ्याांनी भूसांपादनािेळी तिना अट र्तमनी देणे, पयजटन 
तिभागामाफज ि या योर्नेसाठी सुमारे २७ कोटी रुपये मांरु्र होणे, परांिू 
भूसांपादन प्रतक्रया अपुणज असल्याने सदरची योर्ना अद्यापही 
कायाश्न्िि न होणे, भूसांपादनाच्या ९ (१) पयंिच्या नोटीस शेिकऱ्याांना 
देण्याि आलेल्या असणे, सद्यश्स्थिीि सािबारािर इिर हक्ककाि 
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योर्नेसाठी र्तमन भूसांपादन झाल्याचे नमूद असणे, मात्र सुरूिािीचे 
१४५ तदिस ि  फक्कि एक िर्षाचे भूभाडे काही शेिकऱ्याांना अदा 
करण्याि येणे, िद्नांिर मात्र भूभाडे अथिा मुल्याांकनाप्रमाणे सकमिी 
अदा न झाल्याने शेिकऱ्याांमध्ये या योर्नेतिर्षयी िीव्र असांिोर्ष 
तनमाण होऊन सांभ्रम ियार होणे, तिशेर्ष भूसांपादन अतधकारी याांच्या 
माफज ि अद्याप भूसांपादनाची कायजिाही पुणज न होणे, तनधी अभािी 
भूभाडे देिा येि नसल्याचे रायगड पाटबांधारे तिभाग, कोलाड याांचे 
माफज ि कळतिण्याि येणे, प्रत्यक्षाि र्तमन सांपातदि होऊन चार 
िर्षांचा अिधी उलटुनही नुकसान भरपाईसाठीचा अांतिम तनिाडा 
र्ाहीर झालेला नसणे, तदनाांक १ मे, २०१७ रोर्ी ही योर्ना हेटिणे 
प्रकल्प, तिभाग, पेण याांच्याकडे हस्िाांिरीि झालेली असणे, त्यामुळे 
ही योर्ना प्रलांतबि राहण्याची शक्कयिा तनमाण होणे, स्थातनक 
शेिकऱ्याांनी सािजर्तनक प्रयोर्नासाठी सांपातदि केलेल्या 
र्तमनीबाबि भूसांपादन कायदा १९८४ चे कलम ११ प्रमाणे अांतिम 
तनिाडा ि सुधातरि भूसांपादन कायदा २०१३ (The Right to Fair 

Compensation and Transparency in Land Acquisition, 

Rehabilitation and Resettlement Act. 2013 ) चे कलम २४ 
प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यातिर्षयीची आग्रही मागणी करणे, याकडे 
शासनाने अक्षम्य दलुजक्ष करणे, स्थातनक शेिकऱ्याांमध्ये त्यामुळे 
पसरलेला िीव्र असांिोर्ष, याबाबि शासनाने कराियाची कायजिाही ि 
शासनाची प्रतितक्रया." 

   (१५) सिशश्री. सवतश चव्हाण, अमरससह पांतडि, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधिील:- 

    "राज्याि यािर्षी बीटी कपाशी तबयाणाांची मोठ्या प्रमाणािर 
लागिड होणे, सुमारे १ कोटी ७५ लाख बीटी कपाशी बॅगची राज्याि 
तिक्री झालेली असणे, बीटी कपाशी तबयाणे उत्पादन करणाऱ्या 
कां पन्याांनी हे तबयाणे तबर्ी-२ िांत्रज्ञानािर आधातरि असल्याचा दािा 
करणे, तबर्ी-२ हे िांत्रज्ञान बोंड आळीला प्रतिकारक असल्याचा दािा 
करणे, तबयाणे उत्पादक कां पन्याांनी िसे तिक्री पातकटािर नमूद केलेले 
असणे, िसेच तिक्री पातकटािर बोलगाडज - २ िांत्रज्ञानाचा ि 
तबयाणाांमध्ये ट्रान्सरे्तनक र्ीन असल्याचा उल्लेख करणे, बोलगाडज-
२ िांत्रज्ञान पुरतिणाऱ्या कां पनीने हे िांत्रज्ञान शेंदरी बोंड आळीस 
प्रतिकारक असल्याचे नमूद करणे, असे असिाांनाही राज्यािील लाखों 
शेिकऱ्याच्या शेिािील कपाशीिर ४० िे ४५ तदिसाि शेंदरी बोंड 
आळीसह इिर रोगाांचा प्रादभुाि मोठ्या प्रमाणािर होणे, तबयाणे 
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उत्पादक कां पन्याांनी शेिकऱ् याांची करोडो रुपयाांची फसिणूक करणे, 
यामुळे लाखो शेिकऱ्याांचे सुमारे १४ हर्ार कोटी रुपयाांचे नुकसान 
होणे, मागील िर्षी परिाना तनलांतबि केलेल्या १७ पैकी १४ कां पन्याांना 
सांशयास्पद पुन्हा परिाना तदल्याने मागील प्रतिबांतधि िाण बार्ाराि 
तिक्री केल्याचा सांशय तनमाण होणे, त्यामुळे कोट्यािधी रुपयाांची 
फसिणूक या कां पन्याांनी केल्याचे उघडकीस येणे, तबर्ी-२  िांत्रज्ञान 
आतण असे तबयाणे उत्पादन करणाऱ्या कां पन्याांकडून होणाऱ्या 
फसिणूकीबाबि राज्य शासनाने कें द्र सरकारला अहिाल सादर 
करणे, बीर्ी - २ हे तनरूपयोगी िाण बीटी कपाशी श्रणेी मधून 
िगळण्याची मागणी करणे, सी.आय.सी.आर. मधील  शास्त्रज्ञाांनी 
तबर्ी-२ ची शेंदरी आळी बाबिीि प्रतिकारक क्षमिा कमी होि 
असल्याचे सांशोधन करून त्यास तबयाणे उत्पादक कां पन्या र्बाबदार 
असल्याचे नमूद केलेले असणे, शेिकऱ्याांची फसिणूक झाल्या 
प्रकरणी शेिकऱ्याांच्या िक्रारी दाखल करून न घेणे, िक्रारी दाखल 
करण्यास आडकाठी आणल्यामुळे अनेक शेिकरी नुकसान भरपाई 
पासून िांतचि राहणे, बायो पेस्टीसाईड परिाने देिानाही मोठा आर्थथक 
गैरव्यिहार झालेला आसणे, परिाना धारक कां पन्याांनी एकसारखाच 
ट्रायल तरपोटज आतण डेटा दाखल करून परिाने घेणे, बीटी िाण 
असल्याचे भासिून नॉन बीटी िाण तिक्री करणाऱ्या कां पन्याचे परिाने 
तनलांतबि करून त्याांचे तिरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होि 
असणे, शेिकऱ्याांचे कोट्यािधी रुपयाांचे झालेले नुकसान, नुकसान 
ग्रस्ि शेिकऱ्याांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासनाने कराियाची 
िािडीची कायजिाही ि प्रतितक्रया." 

   (१६) श्री. सतेज ऊफश  बांटी पाटील, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि 
सािजर्तनक महत्त्िाच्या बाबीकडे उजा, निीन ि निीकरणीय उजा 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील:- 

    "कोल्हापूर तिभागीय महातििरण कायालयाकडील कृर्षी 
पांपासाठीची प्रतिक्षा यादी तदिसेंतदिस िाढि असून त्याचा फटका 
शेिकऱ् याांना बसि असल्याचे माहे रु्लै, २०१७ रोर्ी िा त्यासुमारास 
तनदशजनास येणे, कोल्हापूर ि साांगली या दोन तर्ल्हयािील २२ 
हर्ाराांहून अतधक शेिकरी गेल्या ३ िर्षापासून िीर् र्ोडणी 
तमळण्याच्या प्रतिके्षि असिाना केिळ ८ हर्ार शेिकऱ् याांना िीर् 
र्ोडणी तमळाली असणे, िसेच िािडीने र्ोडणी तमळण्यासाठी 
शेिकऱ् याांना स्िखचाचा भूदंड सोसािा लागि असणे, शेिकऱ् याांना 
गररे्नुसार िीर् र्ोडणी तमळि नसल्यामुळे शेिकऱ् याांचे उभे पीक 
करपि असून शेिकऱ् याांचे अिोनाि हाल होि असणे, याप्रकरणाकडे 
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शासनाचे दलुजक्ष होि असल्याने शेिक-याांची प्रतिक्षा िाढि असणे, 
त्यामुळे हिबल झालेला शेिकरी िगज, पतरणामी त्याांच्याि पसरलेली 
िीव्र असांिोर्षाची ि सांिापाची भािना, याबाबि शासनस्िरािरुन 
तिशेर्ष मोतहम राबिून प्रतिक्षा यादीिील सिज शेिकऱ् याांना लिकराि 
लिकर िीर् र्ोडणी देण्याची तनिाांि आिश्यकिा, याबाबि 
शासनाने कराियाची िािडीची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

   (१७) सिशश्री. जयिांतराि जाधि, धनांर्य मुांडे, नरेंद्र पाटील, अमरससह 
पांतडि, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािजर्तनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधिील:- 

    "नातशक सांदभज सेिा रुग्णालयािील मूत्रसपड प्रत्यारोपण 
तिभाग कागदोपत्रीच चालू असणे, मुत्रसपड प्रत्यारोपणासाठी मान्यिा 
तमळालेली असूनही यासाठी आिश्यक नेफ्ॉलॉतर्स्ट, िांत्रज्ञ, 
आिश्यक मनुष्यबळ आतण यांत्रसामुग्रीची पूिजिा झालेली नसणे, 
डायलीसीससाठी दरतदिशी २० रुपयाांची प्रिीक्षा यादी असणे, िीन 
सत्राि डायलीसीस करण्यासाठी रुग्णालयास १० डायलीसीस यांत्र ि 
डायलीसीस खुच्यांची िसेच आिश्यक मनुष्यबळाची तनकड असणे, 
देखभाल दरुुस्िीसाठी तनधीची िरिदू नसल्यामुळे रुग्णालयािील 
िािानुकुतलि यांत्रणा ि तलफ्ट िर्षजभरापासून बांद असल्यामुळे सदर 
रुग्णालय मृत्यूशय्येिर असणे, अमराििीच्या सांदभजसेिा 
रूग्णालयाप्रमाणे  नातशक सांदभज सेिा रुग्णालयामध्ये प्लास्टीक 
सर्जरी, न्युरोलॉर्ी आतण पेतडयातट्रकसह इ. तिकाराांिरील तिभाग सुरु 
करण्यासाठी येथे दोन मर्ले िाढिून २०० बेडचा प्रस्िाि शासनाकडे 
प्रलांतबि असणे, रुग्णालयािील यांत्रणा ि देखभाल दरुुस्िीच्या 
समस्येबरोबरच मांरु्र आकृिीबांधाप्रमाणे ३६७ पदाांपैकी ९२ पदे तरक्कि 
असल्यामुळे रुग्णाांचे प्रचांड हाल सुरु असणे, असाध्य ि दधुजर 
आर्ाराांच्या तनदान ि उपचाराांसाठी सिजसामान्याांच्या दृष्टीने सांर्ीिनी 
ठरलेल्या नातशकच्या तिभागीय सांदभजसेिा रुग्णालयाि महात्मा फुले 
र्ीिनदायी आरोग्य िीमा योर्नेअांिगजि उपचारासाठी रुग्णाांना िीन - 
िीन मतहन्याांची प्रतिक्षा करािी लागि असल्याचे तनदशजनास येणे, या 
रुग्णालयािील अतितिशेर्षोपचार िज्ञ, िैद्यकीय अतधकारी ि 
पतरचातरका इत्यादी शेकडो पदे तरक्कि असणे, िसेच सुधातरि 
आकृिीबांधाचा प्रस्िाि शासनस्िरािर प्रलांतबि असणे, येथील 
कामाचा व्याप लक्षाि घेिा आकृिीबांधाव्यतितरक्कि अतितरक्कि 
स्िरुपाि िैद्यकीय ि शुश्रुर्षा सांिगािील पतरचातरकाांची पदे नव्याने 
तनमाण करून सदर पदे भरण्याबाबि तिभागीय उपसांचालकाांनी 
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शासनाकडे पाठतिलेला प्रस्िाि प्रलांतबि असणे,िाढत्या 
रुग्णसांख्येमुळे या रुग्णालयाचे २०० बेडमध्ये रुपाांिर करण्याचा 
प्रस्िाि असणे, सदर तिभागीय सांदभजसेिा रुग्णालयामध्ये शासकीय 
िैद्यकीय पदव्युत्तर महातिद्यालय सुरु करण्याचा प्रस्िाि शासनाच्या 
लालतफिीि अडकलेला असणे, त्यामुळे सिजसामान्य नागतरकाांमध्ये 
तनमाण झालेले असांिोर्षाचे िािािरण ि सांिापाची भािना, याबाबि 
शासनाने कराियाची कायजिाही ि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (ख) लक्षिेधी सचूनेिरील वनिेदने सिागहृाच्या पटलािर ठेिणे - (जोिपत्र 
पहािे.) 

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

 

– मध्यांतर – 
सात : शासकीय विधेयके - 

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

   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र 
महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

    "सन २०१७ चे ति.स.ति. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र 
महानगरपातलका (सुधारणा) तिधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या 
प्रिर सतमिीकडे त्यािरील प्रतििृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन तिचाराथज पाठतिण्याि यािे." 

    (१) मुख्यमांत्री (२) श्री. धनांर्य मुांडे, तिरोधी पक्ष 
नेिा िथा ति.प.स. 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
ति.प.स. 

(४) श्री.शरद रणतपसे, ति.प.स. 

    (५) ॲड.तनरांर्न डािखरे, 
ति.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, 
ति.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
ति.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, ति.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, 
ति.प.स. 

(१०) श्री.तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, 
ति.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक 

प्रावधकरण सदस्य अनहशता (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
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    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिशश्री. शरद 
रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे ति.स.ति. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र स्थातनक 

प्रातधकरण सदस्य अनहजिा (सुधारणा) तिधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सतमिीकडे त्यािरील प्रतििृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन तिचाराथज पाठतिण्याि यािे." 

    (१) ग्रामतिकास मांत्री (२) श्री. धनांर्य मुांडे, तिरोधी पक्ष 
नेिा िथा ति.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, 
ति.प.स. 

(४) श्री.सांर्य दत्त, ति.प.स. 

    (५) ॲड.तनरांर्न डािखरे, 
ति.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, 
ति.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
ति.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, ति.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, 
ति.प.स. 

(१०) श्री.तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, 
ति.प.स. 

 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४३ - महाराष्ट्र धारण जवमनींचे 

तकुिे पािण्यास प्रवतबांध करण्याबाबत ि तयाांचे एकत्रीकरण 

करण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

    "सन २०१७ चे ति.स.ति. क्रमाांक ४३ - महाराष्ट्र धारण 

र्तमनींचे िुकडे पाडण्यास प्रतिबांध करण्याबाबि ि त्याांचे 

एकत्रीकरण करण्याबाबि (सुधारणा) तिधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सतमिीकडे त्यािरील प्रतििृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन तिचाराथज पाठतिण्याि यािे." 

    (१) महसूल मांत्री (२) श्री. धनांर्य मुांडे, तिरोधी पक्ष 
नेिा िथा ति.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, 
ति.प.स. 

(४) श्री.सांर्य दत्त, ति.प.स. 

    (५) ॲड.तनरांर्न डािखरे, 
ति.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, 
ति.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
ति.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, ति.प.स. 
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    (९) श्री.कतपल पाटील, 
ति.प.स. 

(१०) श्री.तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, 
ति.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांवहता आवण महाराष्ट्र जमीन महसलू (जवमनीच्या िापराचे 

रुपाांतर ि अकृवषक आकारणी)  वनयम (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७" 

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

    "सन २०१७ चे ति.स.ति. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र र्मीन 
महसूल सांतहिा आतण महाराष्ट्र र्मीन महसूल (र्तमनीच्या िापराचे 
रुपाांिर ि अकृतर्षक आकारणी)  तनयम (सुधारणा) तिधेयक, २०१७ 
खालील सदस्याांच्या प्रिर सतमिीकडे त्यािरील प्रतििृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन तिचाराथज 
पाठतिण्याि यािे." 

    (१) महसूल मांत्री (२) श्री. धनांर्य मुांडे, तिरोधी पक्ष 
नेिा िथा ति.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, 
ति.प.स. 

(४) श्री.सांर्य दत्त, ति.प.स. 

    (५) ॲड.तनरांर्न डािखरे, 
ति.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, 
ति.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
ति.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, ति.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, 
ति.प.स. 

(१०) श्री.तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, 
ति.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र कृवष उतपन्न 

पणन (विकास ि विवनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिशश्री. शरद 

रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१७ चे ति.स.ति. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र कृतर्ष उत्पन्न 

पणन (तिकास ि तितनयमन)(सुधारणा) तिधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सतमिीकडे त्यािरील प्रतििृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन तिचाराथज पाठतिण्याि यािे." 

    (१) पणन मांत्री (२) श्री. धनांर्य मुांडे, तिरोधी पक्ष 
नेिा िथा ति.प.स. 
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    (३) श्री.शरद रणतपसे, 
ति.प.स. 

(४) श्री.सांर्य दत्त, ति.प.स. 

    (५) ॲड.तनरांर्न डािखरे, 
ति.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, 
ति.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
ति.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, ति.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, 
ति.प.स. 

(१०) श्री.तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, 
ति.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५४ - महाराष्ट्र दकुाने ि 

आस्थापना (नोकरीचे ि सेिाशतींचे विवनयमन) विधेयक, 
२०१७" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५० - महाराष्ट्र जमीन 

महसलू सांवहता (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, 

वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१७ चे ति.स.ति. क्रमाांक ५० - महाराष्ट्र र्मीन 

महसूल सांतहिा (तिसरी सुधारणा) तिधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सतमिीकडे त्यािरील प्रतििृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन तिचाराथज पाठतिण्याि यािे." 

    (१) महसूल मांत्री (२) श्री. धनांर्य मुांडे, तिरोधी पक्ष 
नेिा िथा ति.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, 
ति.प.स. 

(४) श्री.सांर्य दत्त, ति.प.स. 

    (५) ॲड.तनरांर्न डािखरे, 
ति.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, 
ति.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
ति.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, ति.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, 
ति.प.स. 

(१०) श्री.तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, 
ति.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (८) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ - महाराष्ट्र अतयािश्यक 

सेिा पवररक्षण विधेयक, २०१७" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, 

वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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    "सन २०१७ चे ति.स.ति. क्रमाांक ५३ - महाराष्ट्र अत्यािश्यक 
सेिा पतररक्षण तिधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर सतमिीकडे 
त्यािरील प्रतििृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन तिचाराथज पाठतिण्याि यािे." 

    (१) मुख्यमांत्री (२) श्री. धनांर्य मुांडे, तिरोधी पक्ष 
नेिा िथा ति.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणतपसे, 
ति.प.स. 

(४) श्री.सांर्य दत्त, ति.प.स. 

    (५) ॲड.तनरांर्न डािखरे, 
ति.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, 
ति.प.स. 

    (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
ति.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, ति.प.स. 

    (९) श्री.कतपल पाटील, 
ति.प.स. 

(१०) श्री.तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, 
ति.प.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसिेने सांमत केल्याप्रमाणे – विधेयक विचारात घेणे - 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४९ - महाराष्ट्र मदु्राांक (दसुरी 

सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसिेने सांमत केल्यास - विचार, खांिश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५५ - महाराष्ट्र वजल्हा 

पवरषद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास 

सांरक्षण ि सरुक्षा देण्याबाबत विधेयक, २०१७" 
   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५९ - महाराष्ट्र सािशजवनक 

विश् िस्तव्यिस्था (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   --------------------------------------------------------------------------- 
  (घ) विधानसिेने सधुारणाांसह दसुऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, 

खांिश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ - मुांबई महानगरपावलका 

आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका, 

महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, 
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ङ) विधानसिेने दसुऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिश: विचार ि 
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सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० - िारतीय िागीदारी 

(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ - वशकाऊ उमेदिार 

(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ - महाराष्ट्र सहकारी 

सांस्था (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र विधानमांिळ 

सदस्य (वनरहशता दरू करणे) (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   --------------------------------------------------------------------------- 

आठ : (गरुुिार, वदनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठििा 
प्रस्ताि) – 

  सिशश्री. धनांजय मुांिे, शरद रणतपसे, सुतनल िटकरे, नारायण राणे, हेमांि टकले, 
र्यांि पाटील, कतपल पाटील, अमरससह पांतडि, सांर्य दत्त, सतिश चव्हाण, अशोक 
ऊफज  भाई र्गिाप, र्यिांिराि र्ाधि, डॉ. सुधीर िाांबे, सिजश्री.दत्तात्रय सािांि, तिक्रम 
काळे, श्रीकाांि देशपाांडे, बाळाराम पाटील, तकरण पािसकर, ॲड. र्नादजन चाांदरुकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी तिद्या चव्हाण, ॲड. तनरांर्न डािखरे, श्रीमिी हुस्नबानू 
खतलफे, श्री.ख्िार्ा बेग, आर्थक.अनांि गाडगीळ, सिजश्री.अमरनाथ रारु्रकर, आनांद 
ठाकूर, सुभार्ष झाांबड, अब्दलु्लाखान दरुाणी, प्रा. र्ोगेन्द्र किाडे, सिजश्री.चांद्रकाांि 
रघुिांशी, नरेंद्र पाटील, प्रकाश गर्तभये, ॲड. राहुल नािेकर, सिजश्री.सिेर् ऊफज  बांटी 
पाटील, हतरससग राठोड, आनांदराि पाटील, र्यदेि गायकिाड, रामराि िडकुिे, 
र्गन्नाथ सशदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प.वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठििा 
प्रस्ताि - 

   "राज्याि ढासळलेली कायदा ि सुव्यिस्था, तितिध खात्यांमध्ये 
उघडकीस येि असलेले िेगिेगळ्या प्रकारचे घोटाळे, मराठिाड्यासह सांपुणज 
महाराष्ट्राि समाधानकारक पाऊस न झाल्याने खरीप तपकाला धोका तनमाण 
होऊन उद्भिलेली दषु्काळी पतरश्स्थिी, राज्याच्या गृहतनमाण मांत्रयाांनी 
स्िि:च्या पदाचा गैरिापर करुन तिकासकाच्या फायद्यासाठी घेिलेली 
भूतमका, एस.आर.ए. प्रकल्पािील अनागोंदी कारभार, म्हाडा इमारिीच्या 
पुनर्थिकासाि झालेला प्रचांड गैरव्यिहार, ितरष्ठ सनदी अतधकाऱ्याांच्या 
व्हायरल झालेल्या ऑडीओमुळे करोडोंच्या भ्रष्टाचाराची उघडपणे सुरु 
असलेली चचा, एम.आय.डी.सी. मध्ये र्तमनी तिनाअतधसूतचि करण्याच्या ि 
भूखांड िाटपाच्या प्रतक्रयेि झालेला घोटाळा, अशाप्रकािचे अनेक घोटाळे 
िंमोि येऊनही िंंबंरधतांवि कािवाई न होणे, याचप्रमाणे शािंनात व 
प्रशािंनात मोठ्या प्रमाणात दलालांची झालेली घुिंखोिी, यामुळे सामान्य 
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र्निेि प्रशासनातिर्षयी तनमाण झालेला िीव्र असांिोर्ष, मांरु्ळा शेटे 
प्रकरणानांिर रे्लमधील सुरके्षबाबि तनमाण झालेले प्रश्नतचन्ह, रे्ल 
प्रशासनामध्ये िाढिा भ्रष्टाचार, पोलीस दलािील बदल्याांचे रॅकेट उघडकीस 
येणे, मतहलाांिर िाढलेले अत्याचार, एकूणच राज्याची ढासळलेली कायदा ि 
सुव्यिस्था, िी राखण्यामध्ये अपयश आल्याने मा. न्यायालयाकडून राज्य 
सरकारिर ओढण्याि आलेले िाशेरे, पािसाने रू्नमध्ये सुरुिाि केल्यानांिर 
रु्लै-ऑगस्टमध्ये दडी मारल्याने सांपूणज महाराष्ट्राि दबुार पेरणीही िाया 
र्ाऊन तिबार पेरणी करण्याची आलेली पतरश्स्थिी, कर्जमाफीची रक्ककम 
अद्यापही शेिकऱ्याांपयंि न पोहचल्याने िाढीि तबयाणे घेण्यासाठी 
शेिकऱ्याांची होि असलेली आर्थथक तपळिणूक, पीक तिम्याचा गोंधळ,  
शेिमालाला भाि तमळि नसल्याने ि चालू खरीप हांगामही िाया गेल्याने 
शेिकऱ्याांच्या आत्महत्येचे प्रमाण िाढण्याची तभिी,  त्यामुळे दषु्काळ र्ाहीर 
करण्याची होि असलेली मागणी, एकूणच सिजसामान्य नागरीक, मतहला, 
शेिकरी, कमजचारी या सिांमध्ये राज्य शासनाप्रिी पसरलेला िीव्र असांिोर्ष, 
तितिध घोटाळे उघडकीस येऊनही त्याबाबि कोणिीही कारिाई न झाल्याने हे 
शासन भ्रष्टाचाराला खिपाणी घालि असल्याची तनमाण झालेली भािना,  या 
सिज बाबिीि शासनाने त्िरीि कराियाची कायजिाही ि उपाययोर्ना तिचाराि 
घेण्याि यािी." 

नऊ : (गरुुिार, वदनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 
(अनकु्रमाांक (क) ि (घ)) – 

  (क) सिशश्री. शरद रणवपसे, धनांर्य मुांडे, नारायण राणे, सुतनल िटकरे, सांर्य 
दत्त, हेमांि टकले, अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, र्यांि पाटील, प्रा. र्ोगेन्द्र 
किाडे, श्री.कतपल पाटील, ॲड. र्नादजन चाांदरुकर, आर्थक.अनांि गाडगीळ, 
सिजश्री.अमरससह पांतडि, सुभार्ष झाांबड, तकरण पािसकर, चांद्रकाांि रघुिांशी, 
र्यिांिराि र्ाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमिी तिद्या चव्हाण, श्रीमिी हुस्नबानू 
खतलफे, सिजश्री.सतिश चव्हाण, अमरनाथ रारु्रकर, ॲड.तनरांर्न डािखरे, 
सिजश्री. सिेर् ऊफज  बांटी पाटील, ख्िार्ा बेग, डॉ. सुधीर िाांबे, सिजश्री.आनांद 
ठाकूर, हतरससग राठोड, अब्दलु्ला खान दरुाणी, आनांदराि पाटील, तिक्रम 
काळे, नरेंद्र पाटील, ॲड.र्यदेि गायकिाड, ॲड.राहुल नािेकर, सिजश्री. 
प्रकाश गर्तभये, रामराि िडकुिे, र्गन्नाथ सशदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा ि मांत्रयाांचे उत्तर) – 

   "मुांबईसह राज्यािील महानगरपातलका, नगरपातलका ि नगरपांचायिी 
याांची डबघाईला आलेली आर्थथक पतरश्स्थिी, नितनर्थमि नगरपांचायिींमध्ये 
असलेले अतधकारी ि कमजचाऱ्याांची तरक्कि पदे, त्यामुळे तिकासकामाि होि 
असलेले अडथळे, सिज महानगरपातलकाांमध्ये पायाभूि सुतिधाांचा उडालेला 
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बोर्िारा ि तपण्याच्या पाण्याची तनमाण झालेली समस्या, मालमत्ता कराच्या 
सांकलनाि मोठ्या प्रमाणाि गैरव्यिहार होि असणे, र्ी.एस.टी. मुळे 
महानगरपातलकाांना एलबीटीची प्रतिपूिी करण्याि न आल्यामुळे 
महानगरपातलका ि नगरपातलका याांची अथजव्यिस्था कोलमडून र्ाणे, मुांबई 
महानगरपातलकेिील रस्िे, नालेसफाई ि डांसपगच्या सांदभािील 
गैरकारभाराच्या चौकशीचे आदेश मा.मुख्यमांत्रयाांनी देऊन त्यािर पुढे 
कोणिीच कायजिाही न होणे, रे्एनएनयूआरएम योर्ना बांद केल्यामुळे अपूणज 
रातहलेल्या प्रकल्पासांबांधी शासनाची भूतमका, कें द्र शासनाच्या स्िच्छ भारि 
अतभयानाचा उडालेला बोर्िारा, बहुिाांशी नगरपतरर्षदाांि चटईके्षत्र, टीडीआर 
ि ऑटो डीसीआर घोटाळे शासनाच्या तनदशजनास आणून अद्यापही कोणिीच 
कारिाई न होणे, राज्य शासनाने तरयल इस्टेट कायदा मांरू्र करणे, कें द्र 
शासनाच्या धिीिर राज्याने तरयल इस्टेट कायदा मांरू्र केल्यानांिर बाांधकाम 
व्यािसातयकाांमध्ये तनमाण झालेली सचिेची पतरश्स्थिी, या कायद्याच्या 
अांमलबर्ािणीमुळे  शासनाकडूनच तनमाण  होि  असलेले अडथळे, 
मुांबईिील मैदानाांचा तललाि, गृहतनमाण धोरण अतनश्श्चििेमुळे रखडलेले 
गृहतनमाण प्रकल्प, एसआरए अांिगजि रखडलेले प्रकल्प ि धारािी पुनर्थिकास 
प्रकल्प, म्हाडा िसाहिी, बीडीडी, बीआयटी चाळी ि उपकरप्राप्ि इमारिींचा 
रखडलेला पुनर्थिकास, सांक्रमण तशबीरािील घुसखोरीचा प्रलांतबि प्रश्न, मुांबई  
शहरासह अन्य  महानगराांमध्ये तनमाण झालेली िाहिुकीची समस्या, बेस्ट 
प्रशासन ि मुांबई महापातलका आयुक्कि याांच्यािील  सांघर्षज  तिकोपाला र्ाणे,  
मुांबई  महापातलका, एमएमआरडीए, म्हाडा आतण तसडको याांच्याि असलेला 
समन्ियाचा अभाि, तसडकोकडून  देण्याि  आलेल्या  भूखांडाचा  होणारा 
दरुुपयोग, तितिध  स्थातनक स्िराज्य  सांस्थािील  सफाई  कामगाराांच्या  
समस्याांकडे  झालेले  दलुजक्ष िसेच राज्यािील र्निेची अश्स्मिा असलेले 
मुांबईिील आांबेडकर भिन  महानगरपातलकेने िोडण्यास परिानगी देणे, 
त्यामुळे राज्यािील  सिज  महानगरपातलकाांच्या तनयोर्नाि राज्य शासन 
अपयशी ठरुन स्थातनक स्िराज्य सांस्थाांची आर्थथक कोंडी होऊन तिकासाला 
बसलेला खीळ, त्यामुळे र्निेि पसरलेला िीव्र असांिोर्ष, याबाबि शासनाने 
कराियाची कायजिाही ि उपाययोर्ना तिचाराि घेण्याि यािी." 

  (ख) सिशश्री. धनांजय मुांिे, शरद रणतपसे, सुतनल िटकरे, नारायण राणे, हेमांि 
टकले, कतपल पाटील, तिक्रम काळे, सांर्य दत्त, अमरससह पांतडि, र्यांि 
पाटील, अशोक ऊफज  भाई र्गिाप, सतिश चव्हाण, ॲड.तनरांर्न डािखरे, 
डॉ.सुधीर िाांबे, सिजश्री. दत्तात्रय सािांि, श्रीकाांि देशपाांडे, बाळाराम पाटील, 
तकरण पािसकर, ॲड.र्नादजन चाांदरुकर, सिजश्री.र्यिांिराि र्ाधि, रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी तिद्या चव्हाण, श्रीमिी हुस्नबानू खतलफे, श्री.ख्िार्ा बेग, 
आर्थक.अनांि गाडगीळ, सिजश्री.अमरनाथ रारु्रकर, आनांद ठाकूर, सुभार्ष 
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झाांबड, अब्दलु्लाखान दरुाणी, प्रा.र्ोगेन्द्र किाडे, सिजश्री. चांद्रकाांि रघुिांशी, 
नरेंद्र पाटील, प्रकाश गर्तभये, राहुल नािेकर, सिेर् ऊफज  बांटी पाटील, 
हतरससग राठोड, आनांदराि पाटील, र्यदेि गायकिाड, रामराि िडकुिे, 
र्गन्नाथ सशदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "प्राथतमक तशक्षणापासून िे उच्च तशक्षण, िैद्यकीय तशक्षणाची 
र्बाबदारी असणाऱ्या शालेय तशक्षण, उच्च ि िांत्रतशक्षण, िैद्यकीय तशक्षण 
या तिभागाांना आपापल्या शैक्षतणक र्बाबदाऱ्या योग्य पध्दिीने पार पाडण्याि 
अपयश आल्याने राज्यािील लाखो तिद्याथी, पालक, तशक्षक, कमजचारी 
आतण प्राध्यापकाांची फरफट होि असणे, शाळाबाय मुलाांच्या सिेक्षणाचा 
प्रश्न कायम असणे, तिनाअनुदानीि ि स्ियां अथजसहाय्यीि मराठी ि इांग्रर्ी 
शाळाांना आिश्यकिा नसिाना मोठ्या प्रमाणाि मान्यिा देण्याि येणे, खार्गी 
इांग्रर्ी माध्यमाांच्या शाळा, महातिद्यालयाांिर सरकारचा कोणिाही अांकुश 
नसणे, पटपडिाळणीनांिर ऑनलाईन सांच मान्यिेि अनेक तु्रटी असणे, 
त्यामुळे अतितरक्कि तशक्षकाांचा िेिनाचा ि समायोर्नाचा प्रश्न तनमाण होणे, 
पतरणामी माहे मे, २०१२ पासून तशक्षकाांची भरिी न होणे, तशक्षकाांच्या या 
तनयुक्कत्या चुकीच्या आहेि म्हणून कायजरि ८००० तशक्षकाांच्या तनयुक्कत्या रद्द 
करण्याचा चुकीचा तनणजय घेणे, तशक्षकेत्तर कमजचाऱ्याांचा आकृिीबांधाचा 
अहिाल मान्य न करणे, मुांबई बँकेिून तशक्षकाांचा तिरोध असिाना पगार 
देण्याि येणे, रात्र शाळा, रात्र कॉलेरे्स बांद करण्याचा तनणजय घेिल्याने िेथील 
तशक्षकाांच्या नोकऱ्या सांपुष्टाि येणे, तिना अनुदानीि शाळाांना २० टक्कक्कयाच्या 
पतलकडे अनुदानाची िरिूद न करणे, तदनाांक १ ि २ रु्लै, २०१६ रोर्ी घोतर्षि 
केलेल्या अनुदानास पात्र शाळाांना िेिनाची िरिूद न करणे, अनुदानास पात्र 
शाळा, िगज िुकड्या ि कतनष्ठ महातिद्यालयाांच्या याद्या घोतर्षि न करणे, 
उिजतरि सन २०१२ च्या िगज िुकड्या ि उिजरीि शाळा ि कतनष्ठ महातिद्यालय 
याांचे मुल्याांकन सुरू करणे, १ हर्ार तिद्याथी सांख्या असलेल्या शाळेिील 
अधजिेळ ग्रांथपालाांना न्यायालयीन तनणजयाप्रमाणे पुणजिेळ करणे, कला ि क्रीडा 
तशक्षकाांच्या िातसका कमी करणे, तदनाांक १ नोव्हेंबर, २००५ पुिीच्या ि 
नांिरच्या तशक्षकाांना रु्नी पेन्शन योर्ना लागू करणे, ऑनलाईन िेिन 
प्रणालीि सुधारणा करुन िेिन मतहन्याच्या एक िारखेला करणे, तर्ल्हा 
पतरर्षद शाळाांकडे सरकारचे दलुजक्ष असणे, मराठिाड्यािील तर्ल्हा पतरर्षद 
शाळाांमध्ये मोठ्या प्रमाणाि मुख्याध्यापकाांचे ि तशक्षकाांची तरक्कि पदे असणे, 
िगज-२ मुख्याध्यापकाांना पदािनि करणे, सदरहू शाळाांच्या इमारिी 
मोडकळीस येणे, तर्ल्हा पतरर्षद प्राथतमक शाळेिील तशक्षकाांच्या 
बदल्यासांदभाि काढलेला चुकीचा शासन तनणजय रद्द करण्याची होि असलेली 
मागणी, इयत्ता १० िी च्या तिद्यार्थ्यांचे भार्षा तिर्षयाचे िोंडी गुण रद्द करणे, 
तिना अनुदातनि शाळेिील तिद्यार्थ्यांना शालेय पोर्षण आहार ि पुस्िके न 
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तमळणे, गणिेश देण्याच्या ऐिर्ी रोख रक्ककम तिद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याि 
र्मा करण्याचा चुकीचा तनणजय  घेणे, अल्पसांख्याांक तिद्यार्थ्यांची मॅट्रीक ि 
मॅट्रीकोत्तर तशष्यिृत्ती देण्यास सरकारला अपयश येणे, मुांबई तिद्यापीठाकडून 
घेण्याि आलेल्या बहुिाांश अभ्यासक्रमाांचे तनकाल िेळेि न लागणे, 
तिद्यापीठाचे आर्थथक तनयेार्न कोलमडणे, तिद्यापीठाच्या शैक्षतणक, 
प्रशासकीय ि आर्थथक बाबींचा कारभार ढासळल्याने कुलगुरुां ना हटतिण्याची 
मागणी होि असणे, शासकीय िांत्रतनकेिन ि अतभयाांतत्रकी अभ्यासक्रमाच्या 
हर्ारो र्ागा तरक्कि राहि असणे, िांत्रतनकेिन मधील कां त्राटी अतधव्याख्यािाांना 
तनयतमि करण्याची मागणी, िैद्यकीय प्रिेशाच्या प्रतक्रयेि बोगस डोतमतसयल 
प्रमाणपत्राचा घोटाळा उघडकीस येणे, िैद्यकीय तशक्षण तिभागाि झालेल्या 
सातहत्य खरेदीि मोठा घोटाळा उघडकीस येणे, मतहला ि बालकल्याण 
तिभागाच्या खरेदीि घोळ असणे, सामान्य प्रशासन तिभागाच्या िस्िु ि सेिा 
खरेदी ि तनयुक्किीिील झालेले घोळ, िरील सिज तिभागामध्ये सुरू असलेला 
गोंधळ, त्यामुळे र्निेि पसरलेला िीव्र असांिोर्ष, याबाबि शासनाने 
कराियाची कायजिाही ि उपाययोर्ना तिचाराि घेण्याि यािी." 

  (ग) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.प्रतिण दरेकर, ॲड.अतनल परब, 
श्री.गोपीतकसन बार्ोतरया, श्रीमिी श्स्मिा िाघ, सिजश्री.रसिद्र फाटक, िानार्ी 
सािांि, सुतर्िससह ठाकूर, प्रा.अतनल सोले, सिजश्री.तमिेश भाांगतडया, 
डॉ.पतरणय फुके, श्री.तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "मुख्यमांत्री ग्रामसडक योर्नेअांिगजि िाड्या, िस्त्या ि ग्रामीण 
भागािील ७२०० तकमी रस्त्याच्या लाांबीचे सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ 
कतरिा उद्दीष्ट ठरतिलेले असणे, त्या व्यतितरक्कि राज्याच्या ग्रामीण भागाि, 
डोंगरी तिभागाि िसेच छोट्या िस्त्या, िाड्या याांना र्ोडणारे गािपोहोच 
रस्िे, मागज ि छोटे पुल, मोरी, पाांदण रस्िे याांच्या बाांधकामाची ि याांच्या 
दरुुस्िीची अपूणज कामे पूणज करण्याची आिश्यकिा, राज्यािल्या ग्रामीण 
भागािील रस्त्याांच्या दर्ािाढीचे प्रस्िाि, एतप्रल, २००९ पासून राबतिण्याि 
येि असलेल्या कें द्र शासनाची राष्ट्रीय ग्रामीण पेयर्ल योर्नाकतरिा सन 
२०१५ पासून नतिन कामाांना तनधी नसणे, ि सन २०१६-१७ पासून 
राबतिण्याि येि असलेल्या राज्य शासनाच्या मुख्यमांत्री ग्रामीण पाणी पुरिठा 
योर्ना याांच्या तनकर्षाि न बसणाऱ्या ि तपण्याच्या पाण्याची सोय नसणाऱ्या 
राज्यािील गािे, िाडे, िस्त्या याांच्या तपण्याच्या िाण्याची सोय करणे, ग्रामीण 
भागािील सिज िाड्या, िस्त्या ि डोंगरी भागािील सिज गािाचे तिदु्यिीकरण 
करण्याची आिश्यकिा, शेिी पाणी पुरिठा योर्नेच्या िीर् दरामध्ये झालेली 
दरिाढ, िीर् तबलाची िसुली थाांबतिण्याची आिश्यकिा, याबाबि शासनाने 
कराियाची कायजिाही ि उपाययोर्ना तिचाराि घेण्याि यािी." 
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  (घ) श्री.विनायक मेटे, ॲड.अतनल परब, सिजश्री. प्रतिण दरेकर, तगरीशचांद्र 
व्यास, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, प्रा.अतनल सोले, डॉ.पतरणय फुके, 
सिजश्री.गोपीतकसन बार्ोतरया, सुतर्िससह ठाकूर, रसिद्र फाटक, श्रीमिी 
श्स्मिा िाघ, श्री.िानार्ी सािांि, डॉ.अपूिज तहरे, श्री.तिर्य ऊफज  भाई तगरकर, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्याि मोठ्या सांख्येने मराठा समार्ाची अनेक िर्षांपासून 
आरक्षणाची मागणी असणे, राणे सतमिीच्या तशफारशींना अनुसरुन मराठा 
समार्ाला तशक्षण ि नोकरीि १६% आरक्षण देण्याचा तनणजय शासनाकडून 
घेण्याि येणे, परांिु, त्या तनणजयाला मा.उच्च न्यायालयाि आव्हान देण्याि 
आल्याने मा.न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाच्या तनणजयास स्थतगिी तमळणे, 
ही स्थतगिी उठतिण्यासाठी शासन स्िरािर प्रयत्न सुरू असणे, गेल्या दोन 
दशकाि शेिीची झालेली दरुिस्था, त्यामुळे केिळ शेिीिर अिलांबून 
असलेल्या राज्याच्या ग्रामीण भागािील मराठा समार्ाची आर्थथक पतरश्स्थिी 
तदिसेंतदिस खालािि र्ाणे, पतरणामी त्याांच्या मुलाांची शैक्षतणक प्रगिी न 
होणे, त्यामुळे इिर समार् गटाांच्या िुलनेि आपण मागे पडिो याची खांि 
मराठा समार्ाला अस्िस्थ कतरि असणे, त्याचे पडसाद राज्यािील तर्ल्या-
तर्ल्यािून तनघणाऱ्या मराठा समार्ाच्या तिराट मोचािून प्रतितबसबि होणे, 
राज्य शासनाकडून त्याची त्िरीि दखल घेण्याि येऊन राज्यािील िरुणाांना 
शैक्षतणक ि स्ियांरोर्गार के्षत्राि स्िािलांबी बनतिण्याच्या दृष्टीने कौशल्य 
तिकासाचे तशक्षण देण्याकतरिा "स्कील इांतडया" योर्ना राबतिण्याि येणे, 
आतदिासी भागािील मुलाांसाठी शैक्षतणक सातहत्य पुरतिण्याकतरिा पांतडि 
दीनदयाळ उपाध्याय आतदिासी तिकास योर्ना राबतिण्याि येणे, 
शासनाकडून आर्थथकदृष्ट्या दबुजल घटकािील तिद्यार्थ्यांना देण्याि येणारी 
शैक्षतणक शुल्कािील सिलि ६ लाख रुपयाांपयंि िाढतिण्याकतरिा रार्र्षी 
शाहू महारार् शैक्षतणक शुल्क प्रतिपुिी योर्ना राबतिण्याि येणे, मागास 
आयोगाची तनर्थमिी करण्याि येणे, डॉ.पांर्ाबराि देशमुख िसिीगृह तनिाह 
िेिन योर्ना राबतिण्याि येणे, िसिीगृहाि राहणाऱ्या मुलाांना सुतिधा 
पुरतिण्याकतरिा अण्णासाहेब पाटील आर्थथक मागास तिकास महामांडळाची 
तनर्थमिी करुन या मांडळाकतरिा भरघोस आर्थथक िरिुद करण्याि येणे, कें द्र 
ि राज्य शासनाच्या तितिध योर्नाांची मातहिी तमळण्याकतरिा कें द्र शासनाची 
सारथी योर्ना राज्याि राबतिण्याि येणे, या ि इिर अनेक माध्यमािून 
राज्यािील आर्थथक दृष्ट्या दबुजल घटक शैक्षतणकदृष्ट्या प्रगि होऊन ि 
त्याला कौशल्य तिकासािर आधातरि स्ियांरोर्गार तमळून िो स्िािलांबी होऊ 
शकेल अशी शासनाची भूतमका असणे, याखेरीर् मराठा समार्ाकडून 
साित्याने मराठा आरक्षणाची मागणी होि असल्याने हा तिर्षय शासनाने 
मागासिगज आयोगाकडे सोपतिला असणे, मागासिगज आयोगाने या तिर्षयाचा 
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सखोल अभ्यास करुन लिकराि लिकर अहिाल देण्याची आिश्यकिा, 
याबाबि शासनाने िािडीने कराियाची कायजिाही ि उपाययोर्ना तिचाराि 
घेण्याि यािी." 

   

– अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

 

दहा : (क) अशासकीय विधेयक :- 
   परु:स्थापनाथश - 
   सन २०१७ चे ति.प.ति. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र सािजर्तनक सुरक्षा 

(उपाययोर्ना) अांमलबर्ािणी तिधेयक, २०१७ - श्री.सिेर् ऊफज  बांटी 
पाटील, ति.प.स. याांचे 

  (ख) अशासकीय ठराि :- 
   (शकु्रिार, वदनाांक २८ जलैु, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशशविण्यात आलेले प्रलांवबत अशासकीय ठराि) – (अनकु्रमाांक 
-  (१) ते (४))- 

   (१) श्री.धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे 
उत्तर)- 

    "राज् यािील सुतशतक्षि बेरोर्गाराांचे िाढिे प्रमाण, नोकरी ि 
रोर्गाराअभािी त् याांच् याि तनमाण झालेले िैफल् य, शासनाने बांद 
केलेला सुतशतक्षि बेरोर्गार भत् िा, रोर्गाराच् या भाग भाांडिलासाठी 
बँकाांसारख् या आर्थथक सांस् थाकडून येणाऱ् या अडचणी, या बाबी 
तिचाराि घेिा बेरोर्गाराांच् या समस् या पतरणामकारकपणे 
सोडतिण् यासाठी ि गरीब कुटुांबािील व् यश्क्किला रोर्गार 
तमळतिण् याच् यादृष् टीने एक सक्षम ि स् ििांत्र यांत्रणा स् थापन करण् याि 
यािी ि सुतशतक्षि बेरोर्गाराांना पुन् हा भत् िा सुरू करािा, रोर्गारासाठी 
भागभाांडिलाची सोय करािी ि बांदी घालण् याि आलेली नोकर भरिी 
पुन्हा सुरू करािी, अशी तशफारस ही तिधानपतरर्षद शासनास करीि 
आहे." 

   (२) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ७६ – 
    "राज्याि मतहला ि िरुण मुलींिर होणारे अत्याचार ि त्याांचे 

होणारे मृत्यू तिचाराि घेिा मतहलाांिरील अत्याचाराांबाबिचे खटले 
तिनातिलांब तनकालाि काढण्यासाठी प्रत्येक तर्ल्याच्या तठकाणी  
स्ििांत्र फास्ट  ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याि यािीि, अशी तशफारस 
ही तिधानपतरर्षद शासनास करीि आहे." 

   (३) श्री.रामराि ििकुते, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ४४ – 
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    "राज्यािील िेगिेगळ्या प्रकल्पाांमुळे तिस्थातपि झालेल्या 
प्रकल्पग्रस्िाांच्या पुनिजसनाचे काम अद्यापही पूणज झालेले नसल्याने 
तिस्थातपिाांचे होि असलेले हाल, त्यामुळे शासनाच्या तिचाराधीन 
प्रकल्पाांसाठी र्तमनी देण्याच्या कामाला शेिकऱ्याांचा होि असलेला 
तिरोध, त्याबाबि तनमाण केल्या र्ाणाऱ्या कायदेशीर अडचणी 
इत्यादी बाबी तिचाराि घेिा, प्रकल्पग्रस्िाांच्या पुनिजसनाचे रखडलेले 
काम िात्काळ पूणज करण्यासाठी कालबध्द धडक कायजक्रम 
राबतिण्याि यािा, अशी तशफारस ही तिधानपतरर्षद शासनास करीि 
आहे." 

   (४) श्री.अवनल िोसले, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक १५२ – 
             "राज्याि राष्ट्रीय महामागज ि राज्य महामागािर मोठ्या प्रमाणाि 

अपघाि होि असणे, अपघािस्थळी अपघािग्रस्िाांिर उपचार 
करण्यासाठी शासकीय रुग्णालय नसणे, या अपघािग्रस्िाांिर उपचार 
करण्यासाठी राज्यमागज, राष्ट्रीय महामागज येथे सािजर्तनक आरोग्य 
तिभागाच्या माध्यमािून लहान लहान उपचार कें द्र सुरु झाल्यास येथे 
िैद्यकीय अतधकारी, स्टाफ, नसेस ि इिर कमजचारी नेमणूक केली 
गेली िर सुतशतक्षि बेरोर्गाराांना रोर्गार तमळून राज्यािील बेरोर्गारी 
दरू होण्यास मदि होईल िसेच अपघािग्रस्िाांना िेळीच उपचार होिील 
म्हणून राज्यमागज ि राष्ट्रीय महामागािर ५० तक.मी. अांिरािर प्रत्येक 
तठकाणी एक-एक आपिकालीन उपचार कें द्र उघडण्याि यािे, अशी 
तशफारस ही तिधानपतरर्षद शासनास करीि आहे." 
 

   राष्ट्रगीत. 
 

 

विधान ििन, 
मुांबई, 
तदनाांक : १० ऑगस्ट, २०१७. 

उत्तमससग चव्हाण, 
सतचि, 

महाराष्ट्र तिधानपतरर्षद. 
 


