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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२६६  जलुै,जलुै,  २०१२०१७७  

((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० ते ते ११००..३३००  िाजता)िाजता) 
  

  अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये - 
  (मांगळिार, वदनाांक २५ जलैु, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्शविण्यात आलेल्या परांत ुप्रलांवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना –  
  (१) ॲड.राहुल नािेकर, वि.प.स. 
   "ससधदुगुश वजल्यातील िेंगलेु समदु्रात वमनी पसशसीन नेट 

धारकाांकडून सरुु असलेल्या अनवधकृत मासेमारीबाबत सातत्याने 
कारिाईची आश्िासने वदली जात असतानाही मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही 
कारिाई केली जात नसल्याबाबत" या विषयािरील श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 
जगताप, वि.प.स. याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक २९७१८ ला विनाांक २४ माचफ, 
२०१७ रोजी विलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱ्या बाबींिर चचा उपस्थित करतील. 

 
  (२) श्री. अमरससह पांवडत, वि.प.स. 
   "बीड वजल्हा पवरषद अांतगशत प्राथवमक ि माध्यवमक र्ाळा 

इमारत बाांधकामासाठी वनधी वमळणेबाबत" या विषयािरील श्री.अमरससह 
पांवित ि इतर वि.प.स. याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक २८१६४ ला विनाांक २० 
माचफ, २०१७ रोजी विलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱ्या बाबींिर चचा उपस्थित 
करतील. 

  

((सकाळी सकाळी १०१०.३० .३० ते ते ११.४५११.४५  िाजता)िाजता)  
  

  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (मांगळिार, वदनाांक २५ जलैु, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्शविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते (३)) - 
  (१) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािफजवनक 

महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "मुांबईतील गेटिे ऑर् इांविया ि भाऊचा धक्का येिून प्रिास 

करण्यासाठी असलेल्या बोटी जुनाट ि गळक्या असल्याने  प्रिासी मेटाकुटीला 
येऊन त्तयाांच्यात िाढती असुरवक्षतता, तसेच ज्या जेटींिर बोटी िाांबतात त्तया 
जेटींिर अथिच्छता ि वििे नसल्याने प्रकाशाची व्यिथिा नसणे तसेच बोट 
मालकाांकिून िरिषी पािसाळी हांगामात जून ते सप्टेंबर या चार मवहनयाांसाठी 
गिी प्रमाणे िाढविण्यात येणारे वतकीटिर, प्रिाशाांनी िारांिार या सिफ गैरसोयी ि 
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अथिच्छता याबाबत बांिरे विभागाच्या अवधकाऱ् याांकिे तक्रारी कहीनही बांिरे 
विभाग अवधकाऱ् याांचे याकिे ेालेले अक्ष य िलुफक्ष, तसेच जेटींिर मासळी 
उतरिली जात असल्याने अथिच्छतेमुळे ि िाढत्तया िगंुधीमुळे प्रिाशाांचे होणारे 
हाल, या गैरसोयी िरू करण्याऐिजी बांिरे विभागाचे अवधकारी आवण बोटींचे 
मालक याांच्यातील सांगनमतामुळे प्रिाशाांच्या असुरवक्षतेबाबत ि िाढत्तया 
वतवकटिराबाबत आतापयंत सांबांवधताांकिून कोणतीच कायफिाही होत 
नसल्यामुळे प्रिाशाांची सुरवक्षतता ि प्रिासी बोटीची अिाजिी  शुल्किाढ 
रोखण्याथति शासनाने हथतके्षप कहीन याप्रकरणी वनणफयात्तमक कायफिाही 
करण्याची आिश्यकता िा प्रवतवक्रया." 

  (२) सिशश्री. र्रद रणवपसे, नारायण राणे, सांजय ित्त, रामहरी हीपनिर, अशोक 
ऊर्फ  भाई जगताप,श्रीमती हुथनबानू खवलरे्, श्री. आनांिराि पाटील, अॅि. 
अवनल परब, सिफश्री. धनांजय मुांिे, जयिांतराि जाधि, सुवनल तटकरे, हेमांत 
टकले, अमरससह पांवित, सवतश चव्हाण, अॅि. वनरांजन िािखरे, िॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािफजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 
उच् च ि तांत्रवर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मुांबई विद्यापीठाच्या सन २०१७ या शैक्षवणक िषात घेतलेल्या सुमारे 
४७७ पवरक्षाांच्या २२ लाख उत्तरपविकाांची तपासणी ऑनलाईन करण्याचा 
विनाांक २८ एवप्रल, २०१७ रोजी घेतलेला वनणफय, त्तयानुसार  “मेवरट ट्रॅक” या 
कां पनीची वनिि कहीन त्तयाांचेकिे सिर उत्तरपविका तपासणीचे सोपविलेले 
काम, त्तयास िोन मवहनयाांपेक्षा जाथत कालािधी लोटल्यानांतरही पििी पवरक्षाांचे 
वनकाल जावहर ेालेले नसणे, महाराष्ट्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार पवरक्षाांचे 
वनकाल पवरक्षा ेाल्यापासून ४५ वििसाांच्या आत जावहर करणे बांधनकारक 
असणे, माि ४५ वििस उलटल्यानांतरही ४७७ पवरक्षाांपैकी तब्बल ४२६ 
पवरक्षाांचे वनकाल जावहर करणे बाकी असणे, यात कला, विज्ञान ि िावणज्य 
शाखाांच्या तृतीय िषांचे तसेच विधी अशा सिफच महत्तत्तिाच्या पवरक्षाांच्या 
वनकालाांचा असलेला समािेश, िेळेिर वनकाल न लागल्याने अनेकाांच्या 
पुढील अभ्यासक्रमाांच्या प्रिेशाचे िेळापिक कोलमिलेले असणे, पवरणामी 
त्तयाांच्या आयुष्ट्यातील एक महत्तत्तिाचे िषफ िाया जाण्याची वनमाण ेालेली 
शक्यता, विद्यािी ि पालकाांमध्ये वनमाण ेालेले सचतेचे ि असांतोषाचे 
िातािरण, पवरक्षा घेणे हे विद्यापीठाांचे महत्तत्तिाचे काम असणे, त्तयात हेळसाांि 
 हणजे गुणिते्तशी प्रतारणा असणे, मुांबई विद्यापीठ याबाबत गांभीर नसल्याचे 
विसून येत असणे, या गांभीर प्रकरणाचा आढािा घेण्यासाठी मा. राज्यपाल 
महोियाांनी मुांबई विद्यापीठाचे कुलपती या नात्तयाने विनाांक ४ जुलै, २०१७ 
रोजीच्या िर यान विद्यापीठाचे कुलगुही, पवरक्षा वनयांिक इत्तयािींची बैठक 
आयोवजत कहीन या सांिभात त्तिरीत कायफिाही कहीन ३१ जुलैपयंत सिफ वनकाल 
जाहीर करण्याचे विलेले आिेश, हा गांभीर प्रकार घिलेला असताना शासनाचे 



 

3 

 

त्तयाकिे ेालेले अक्ष य िलुफक्ष, यािर शासनाने कराियाची कायफिाही ि 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (३) प्रा. अवनल सोल,े सिफश्री. नागोराि गाणार, वगरीशचांद्र व्यास, वि.प.स. पुढील 
तातिीच्या ि सािफजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे िैद्यकीय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "नागपूर येिील शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रूग्णालय 
(मेिीकल) येिील बाहय रूग्ण विभागात िेळेत िॉक्टर उपलब्ध राहत 
नसल्यामुळे रूग्णाांना राांगेत िॉक्टराांची िाट पाहण्याची येत असलेली पाळी, 
िॉक्टराांची रूग्णालयात येण्याची िेळ सकाळी ८.३० िा. असतानासुध्िा 
सकाळी १०.०० िाजूनही िॉक्टर उपलब्ध होत नसल्याने रूग्णाांमध्ये वनमाण 
ेालेला सांताप, या हीग्णालयाची ेालेली एकूणच िरुिथिा त्तयामुळे शासनाने 
िॉक्टराांिर कारिाई करण्याची हीग्णाांद्वारे होत असलेली मागणी, याबाबत 
िारांिार िवरष्ट्ठाांकिे तक्रारी िाखल करूनही त्तयािर न होणारी कायफिाही, 
त्तयामुळे रूग्णाांचे होत असलेले हाल, आरोग्य विभागाचे याकिे होत असलेले 
िलुफक्ष, त्तयामुळे रूग्णाांमध्ये वनमाण ेालेली सांतापाची लाट, शासनाने याची 
गांभीर िखल घेिून याबाबत तातिीने कराियाची कायफिाही ि शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

  
  

  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजता)िाजता) 
  
  

  
  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : "लोकलेखा सवमतीचा एकविसािा अहिाल सादर करणे." 
तीन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (१) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािफजवनक 

महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
        "अकोला महानगरपावलकेमध्ये मागील १० िषापासून मालमत्तत्ता करामध्ये 

िाढ केलेली नसताना अचानक महानगरपावलकेने कोणतेही वनकष न लािता 
खाजगी कां पनीकिून सव्हे कहीन अनेक मालमत्ताांिर ८ ते १० पटीने कर 
आकारणी करणे, सद्य:स्थितीत पावलकेची एकूण िहा व्यापारी सांकुले असून 
यामध्ये ४२६ गाळे असणे, सिर गाळेधारकाांसोबत ३० िषफ कालािधीचे 
करारनामे ेालेले असून करारना याांनुसार िर पाच िषांनी िहा टक्के भािेिाढ 
होणे, सिर भािेिाढ रेिीरेकनर िरानुसार घेण्याचा प्रथताि तयार करण्यात येणे, 
तसेच अनेक शासकीय जागाांिर अवधकार नसताांना िार्षषक भािे िाढिून ते 
१,४०,००० हीपये करण्यात येणे, तसेच अनेक गाळे भािेपट्टयािर िेण्यात 
आलेले असणे, सिर भािेपट्टयाांबाबत करारनामा ५ टक्के असताांना त्तयाांना 
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१०० टक्के िाढ करण्यात येणे, गेल्या ५० िषापूिीच्या मालमत्ताांना नव्या 
पध्ितीने भािे िाढ करणे, अनेक शैक्षवणक सांथिाांना कर मार्ी असताांनािेखील 
त्तयाांना सिलतीपासून िांवचत ठेिण्यात येणे, भािे रेिीरेकनर िरानुसार 
आकारण्यात आल्याने िार्षषक भाड्यात अनेक पट भािेिाढ ेाल्याने 
व्यािसावयकाांमध्ये पसरलेले असांतोषाचे िातािरण, याकिे शासनाने होत 
असलेले अक्ष य िलुफक्ष, याकवरता शासनाने विसिथयीय सवमती नेमून त्तयामध्ये 
वजल्हावधकारी, आयुक्त ि सहायक सांचालक, नगररचनाकार याांची नेमणूक 
कहीन योग्य तो वनणफय घेण्याबाबत शासन थतरािर कराियाची कायफिाही ि 
याबाबत शासनाची प्रवतवकया ि भूवमका." 

  (२) सिशश्री. सांजय दत्त, शरि रणवपसे, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, रामहरी 
हीपनिर, आनांिराि पाटील, श्रीमती हुथनबानू खवलरे्, सिफश्री. नारायण राणे, 
हेमांत टकले, धनांजय मुांिे, सुवनल तटकरे, वकरण पािसकर, नरेंद्र पाटील, अॅि. 
वनरांजन िािखरे, श्री. विक्रम काळे, अॅि. जयिेि गायकिाि, सिफश्री. 
जयिांतराि जाधि, अमरससह पांवित, सवतश चव्हाण, जगन्नाि सशिे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि 
सािफजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मुांबई जिळच कल्याण येिील नेिाळी विमानतळासाठी शासनाने 
नेिाळी, भाल, िािलपािा या भागातील सुमारे १७ गािातील शेतकऱ्याांच्या 
अांिाजे १६७६ एकर जमीनी जबरिथतीने सांपावित केल्याच्या विरोधात तेिील 
काटईनाका-बिलापूर पवरसरात सुमारे ७,००० शेतकऱ् याांनी उग्र आांिोलन 
कहीन शासनाने जबरिथतीने नेिाळी विमानतळासाठी जवमनी सांपावित 
केल्याच्या विरोधात िोंवबिली-बिलापूर पाईपलाईन मागािरील िाहतूक रोखून 
पोवलसाांची िाहने पेटिून िेणे, पोवलसाांनी केलेल्या गोळीबारात ११ आांिोलक ि 
५ पोलीस जखमी ेाल्याची विनाांक २१ जून, २०१७ रोजी िा त्तया सुमारास 
घटना घिणे, कल्याण येिील नेिाळीजिळील विमानतळाच्या जागेचा प्रश्न 
वचघळला असणे, िसुऱ् या महायुध्िाच्या िेळी सन १९४२ मध्ये सैवनकाांना ने-
आण करण्यासाठी आवण मालिाहू विमाने उतरविण्यासाठी विटीशाांनी नेिाळी 
येिे विमानतळ सुही केलेले असणे, या विमानतळासाठी विटीशाांनी त्तयािेळी 
शेतकऱ् याांकिून सांपावित केलेल्या जवमनी काही िषांनी त्तया शेतकऱ् याांच्या 
ताब्यात येणे, परांतू या जवमनी नौिलाकिे हथताांतरीत करण्यात आल्याने गेल्या 
िषी सिरील जवमनी नौिलाने ताब्यात घेण्यास सुहीिात करणे, आपल्याच 
मालकीच्या शेतजवमनींिर पेरणी करण्यास मज्जाि केल्याने शेतकरी सांतप्त 
होणे, त्तयामुळे शेतकऱ् याांनी उग्र हीप धारण कहीन रथता रोखून, आांिोलन करणे, 
या आांिोलकाांिर पोलीसाांद्वारे हिेत गोळीबार करण्यात येऊन पेलेट गनसद्वारे 
गोळीबार करण्यात आल्याने असांख्य आांिोलक शेतकरी तसेच मवहला 
आांिोलक गांभीरवरत्तया जखमी होणे, तसेच पवरसरात प्रचांि िहशतीचे िातािरण 
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वनमाण होणे, अनेक आांिोलक शेतकऱ्याांिर खोटे गुनहे िाखल करण्यात येणे, 
त्तयामुळे पवरसरातील कायिा ि सुव्यिथिा वबघिणे, शासनाने याप्रकरणी 
तातिीने कायफिाही कहीन नेिाळी मधील शेतकऱ् याांचा प्रश्न तातिीने 
सोिविण्याबाबत कराियाची कायफिाही ि याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (३) डॉ. अपिूश वहरे, सिफश्री. जयिांतराि जाधि, धनांजय मुांिे, अमरससह पांवित, 
नरेंद्र पाटील वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािफजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 
कृषी मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "सटाणा (वज.नावशक) तालुक्यात िाळींब वपकािर तेल्या रोगाने िैमान 
घातल्याचे विनाांक ५ जुलै, २०१७ रोजी िा त्तयासुमारास वनिशफनास येणे, हजारो 
हेक्टर िरील िाळींब बागा या रोगाच्या प्रािभुािामुळे नष्ट्ट होण्याची बागायतिार 
शेतकऱ्यात वभती व्यक्त केली जाणे, तयार वपकाांिर तेल्या रोगाचे आक्रमण 
ेाल्याने होणाऱ्या हानीचे प्रमाण खुपच मोठे असल्याची शक्यता शेतकऱ्याांनी 
व्यक्त करणे, तेल्या रोगाच्या या िैमानामुळे बागायतिार शेतकऱ्याांमध्ये 
नैराश्याचे िातािरण पसरणे, कोणत्तयाही शेत मालाला भाि वमळत नसताना 
हमीभाि िेणारे व्यापारी वपक  हणून अनेक शेतकऱ्याांनी िाळींबाची नव्याने 
लागिि केलेली असणे, तेल्या रोगाला तात्तकाळ अटकाि करण्याकवरता 
प्रवतबांधक औषधासह सत्तिर उपाययोजना करण्याची मागणी होणे, तेल्या 
रोगाच्या प्रािभुािाचा प्रसार िाळींबाबरोबरच शेिगा, पपई, आांबा आवि 
वपकाांिरही होऊ लागल्याने शेतकऱ्यामध्ये सचतेचे िातािरण वनमाण होणे, 
त्तयािर शासनाने तातिीने िखल घेऊन प्रवतबांधक उपाययोजना करण्याची 
गरज, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (४) सिशश्री. आनांद ठाकूर, हेमांत टकले, अॅि. राहुल नािेकर, सिफश्री. जगन्नाि 
सशिे, वकरण पािसकर, नरेंद्र पाटील, प्रा.जोगेंद्र किािे, वि.प.स. पुढील 
तातिीच्या ि सािफजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "तारापूर (वज.पालघर) येिील अणुऊजा कें द्रातील युवनट क्रमाांक चार मधील 
काही नळकाांिया (टयुब) नािहुीथत अििा वनकामी होिून त्तया युवनटमधील 
िीजवनर्षमती मागील िोन ते तीन मवहनयापासून बांि असणे, अणुभट्टीचे 
पुनफपरीक्षण सुही असून ते ेाल्यानांतर िीजवनर्षमती सांिभात विशा ठरविण्यात 
येणे, थििेशी तांिज्ञानािर आधावरत अणुभट्टीमध्ये ताांविक िोष वनमाण ेाल्याने 
वतच्या सांरचना आवण कायफप्रणालीबरोबर पवरसराच्या सुरवक्षततेबाबतचा 
वनमाण ेालेला प्रश्न, या अणूसांशोधन कें द्राचा पवरसर अवतसांिेिनशील के्षि 
असणे, या कें द्राच्या जिळ असलेल्या बोईसर ि आजूबाजूच्या पवरसरात 
अनेक लहान मोठया इांिस्थट्रज असून या इांिस्थट्रमध्ये परप्राांवतय कामगार काम 
करीत असून त्तयाांच्या गुनहेगारी पाश्िफभूमीबाबत पिताळणी ेालेली नसणे, 
तसेच या अवतसांिेिनशील के्षिात थमाटफ र्ोन िापरािर बांिी असूनही या 
कामगाराांद्वारे सरासपणे थमाटफ र्ोनसचा िापर होत असल्याचे विसून येणे, 
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पवरणामी अणुऊजा कें द्रामध्ये घातपात ेाल्यास अणूचे रेविऐशन नागवरकाांना 
तसेच जिळपासच्या गािाांना घातक ठरणार असल्याने, त्तयाांच्यामध्ये पसरलेले 
वभतीचे ि सचतेचे िातािरण, शासनाबद्दल वनमाण ेालेली तीव्र चीि, सांतापाची 
भािना, थिावनक नागवरकाांच्या जीिीतास होणारा धोका पाहता, अणुऊजा 
कें द्रातील (टॅप्स) अवधकाऱ् याांनी टयुबची अणुऊजा विभागाच्या तज्ञ 
सवमतीकिून तात्तकाळ पुनहा तपासणी कहीन घेण्याची आिश्यकता, यािर 
शासनाने तातिीने केलेली कायफिाही ि उपाययोजना." 

  (५) श्री. जगन्नाथ सर्दे, श्रीमती विद्या चव्हाण, सिफश्री. हेमांत टकले, सुवनल 
तटकरे, अॅि. राहुल नािेकर, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािफजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

        "िॅलेसेवमया रोगाचा सामना करणा-या हीग्णाांच्या सांखेत वििसेंवििस िाढ 
होत असून, यामध्ये बालहीग्णाांचे प्रमाण सिावधक असणे, ठराविक कालािधीत 
ब्लि ट्रानसवमशन ि इतर चाचण्या अशी उपचार पध्िती असणाऱ् या या 
हीग्णाांच्या औषधाांच्या कोसफमध्ये खांि पिल्यास या हीग्णाांच्या यकृताला सूज 
येण्याची भीती असल्याने त्तयाांना िेविजेट आवण िेवसरॉक्स ही औषधे वनयवमत 
िेणे गरजेचे असणे, माि ही औषधे सिफसामानय िकुानात अवतशय महागिी 
वमळत असल्याने गोर-गरीब हीग्णाांची होत असलेली परिि ,आठ मवहनयाांपुिी 
ठाणे येिील वसव्हील हीग्णालयातील औषधाांचा साठा सांपल्याने हीग्णाांच्या 
पालकाांना अनय सेंनटसफचा आधार घ्यािा लागत असणे माि आजवमतीस 
राज्यातील सिफच हीग्णालयात हा साठा उपलब्ध नसणे, आरोग्य विभागाकिे 
िारांिार चौकशी केली असता टेंिर प्रवक्रया पूणफ न ेाल्याने हा साठा 
पोहचविण्यात आला नसल्याचे मागील आठ  मवहनयाांपासून साांगण्यात येत 
असणे, याबाबत लोकप्रवतवनधींनी सांबांवधत मांिी ि आरोग्य सांचालकाांशी 
िारांिार सांपकफ  साधूनही त्तयास योग्य प्रवतसाि न वमळणे, यामुळे याप्रकरणातील 
आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय कारभाराचा भोंगळपणा थपष्ट्ट होत असणे, 
साधारणपणे ज्या अत्तयािश्यक गोष्ट्टी आहेत त्तयाची पूणफ तजिीज करून ठेिणे 
गरजेचे असणे सकिा त्तयाबाबत काही धोरणात्तमक वनणफय घेऊन हीग्णाांना 
कोणत्तयाही पवरस्थितीत अत्तयािश्यक औषधे वमळण्यात खांि पिणार नाही 
याची काळजी घेणे गरजेचे असताना याबाबीकिे सांबांवधताांनी जाणीिपूिफक िीघफ 
काळ केलेले िलुफक्ष, त्तयामुळे ठाणे वजल्यासह राज्यातील हजारो  हीग्णाांना ि 
त्तयाांच्या नातेिाईकाांना मागील आठ मवहनयाांपासून अनेक अिचणी ि सांकटाांचा 
सामना करािा लागणे, िॅलेसेवमयाग्रथत हीग्णाांना रोजचा औषधाचा िोस न 
वमळाल्यास त्तयाांना होणारा िास ि त्तयाचा त्तयाांच्या शरीरािर होणारा 
परीणाम याची आरोग्य विभागाला जाणीि असतानाही त्तयाबाबत योग्य ती 
उपायायोजना करण्यात अपयशी ठरल्याने विभागातील सांबांवधत िोषींची 
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सखोल चौकशी होऊन हीग्णाांच्या जीविताशी खेळणाऱ्याांिर तातिीने कठोर  
कारिाई करून िॅलेसेवमया हीग्णाांना लागणारा पुरेसा औषधसाठा तातिीने 
उपलब्ध करून िेण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने तातिीने कराियाची 
कायफिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (६) सिशश्री. हवरससग राठोड, जयिांतराि जाधि, धनांजय मुांिे, नरेंद्र पाटील, 
अमरवसहां पांवित, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािफजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकिे सामावजक न् याय मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील भटक्या विमुक्ताांना वक्रवमलेयर मधून िगळण्यात येईल 
असे आश्िासन मा.मांिी महोियाांनी सन २०१५ च्या नागपूर येिील वहिाळी 
अवधिेशनात तसेच माचफ २०१६ मधील अवधिेशनािर यान विधानपवरषिेत 
िेण्यात येणे, राज्य मागासिगफ आयोग, पुणे याांनी विनाांक २८ ऑक्टोबर, 
२०१४ रोजी थपष्ट्ट वशर्ारस करूनवह, भटक्या विमुक्ताांना वक्रवमलेयर या 
जाचक अटी मधून न िगळणे, शासनाचे याकिे होत असलेले िलुफक्ष आवण 
भटक्या विमुक्ताांच्या प्रश्नाबद्दल अनाथिा यामुळे वक्रवमलेयर सांजे्ञमध्ये भटक्या 
विमुक्ताना आणून त्तयाच्यािर सातत्तयाने अनयाय करण्यात येणे, पवरणामी 
भटक्या विमुक्ताांमध्ये पसरलेला तीव्र असांतोष, याबाबत शासनाने भटक्या 
विमुक्ताांना वक्रवमलेयर सांजे्ञमधून िगळण्याबाबत कराियाची कायफिाही तसेच 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

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

 

- मध्यांतर - 
सहा : र्ासकीय विधेयके - 

   विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र मदु्राांक 

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

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

सात : (मांगळिार, वदनाांक २५ जलैु, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

  श्री.सवुजतससह ठाकूर, ॲि.अवनल परब, िॉ.अपूिफ वहरे, िॉ. (श्रीमती) नीलम गोऱ्हे,  
सिफश्री.विनायक मेटे, गोपीवकसन बाजोवरया, श्रीमती स्थमता िाघ, श्री.रसिद्र र्ाटक, 
प्रा.अवनल सोले, सिफश्री.तानाजी सािांत, प्रविण िरेकर, वगरीशचांद्र व्यास, विजय ऊर्फ  
भाई वगरकर, नागोराि गाणार, िॉ.पवरणय रु्के, सिफश्री.वमतेश भाांगविया, चांिभुाई 
पटेल, रामवनिास ससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 
(चचा पढेु सरुू...) – 



 

8 

 

   "राज्यात कजाच्या ओझ्याखाली  सापिलेल्या ि पवरणामी आत्तमहत्तयेस 
प्रिृत्त होणाऱ्या तसेच वनयवमत कजफ भरणाऱ्या अशा सुमारे ८९ लाख 
शेतकऱ्याांची ३४ हजार कोटींची छिपती वशिाजी महाराज शेतकरी सनमान 
योजना तयार कहीन कजफमार्ी करण्याचा ऐवतहावसक ि धािसी वनणफय घेऊन 
राज्य शासनाकिून शेतकऱ्याांना विलासा वमळणे, िीि लाख हीपयाांपयफतचे 
िवकत कजफ असलेल्या ३६ लाख शेतकऱ्याांचा सातबारा कोरा होणे, सन २००९ 
नांतर कजफ घेतलेल्या परांतु, विनाांक ३० जून, २०१६ पयंत िकीत रावहलेल्या सिफ 
शेतकऱ्याांना कजफमार्ीचा लाभ वमळणे, अल्पभूधारक ि बहुभूधारक अशी 
कोणतीही अट न ठेिता सिफच शेतकऱ्याांना कजफमार्ीचा लाभ वमळणे, 
वनयवमत कजाचे हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्याांचा गौरि कहीन त्तयाांना २५ हजार 
हीपये सकिा २५% रक्कमेचे प्रोत्तसाहनपर अनुिान िेण्याचा वनणफय घेण्यात येणे, 
कजफमार्ीचा लाभ ेालेल्या शेतकऱ्याांपैकी ८२% शेतकऱ्याांचे सांपूणफ कजफमार् 
ेाले असणे, िधुाच्या शासकीय विक्री िरात ३ हीपयाांची भाििाढ वमळाल्याने 
िधुउत्तपािक शेतकऱ्याांना भाििाढीचा लाभ वमळणे, कजफमुक्त ेालेल्या सिफ 
शेतकऱ्याांच्याितीने राज्य शासन अवभनांिनास पाि असणे, माहे जून, २०१६ 
च्या पूिी िवकत कजफ असलेल्या परांतु, सन २०१४, २०१५ ि २०१६ मध्ये 
पुनगफठन ेालेल्या िीि लाखाांपयंतच्या कजफिार शेतकऱ्याांना सांपूणफ कजफमार्ी 
िेण्याची ि िीि लाखाांिरील कजफिार शेतकऱ्याांना ओटीएस योजनेचा लाभ 
िेण्याची गरज असणे, वनयवमत कजफ भरणाऱ्या शेतकऱ्याांना भविष्ट्यातही 
प्रोत्तसाहनात्तमक अनुिान िेण्याची योजना आखण्याची गरज असणे, 
कजफमार्ीमुळे सिफ गरजू शेतकऱ्याांना विलासा वमळाल्याने ि कजफमुक्ती 
ेाल्याने शेती व्यिसायास प्रोत्तसाहन वमळणे, शासनाच्या धोरणानुसार 
कजफमार्ीची प्रारांवभक अवग्रम रक्कम हीपये १० हजार िेण्यास टाळाटाळ 
करणाऱ्या मध्यिती सहकारी बँका ि राष्ट्ट्रीयीकृत बँकािर कारिाई करण्याची 
गरज असणे, सन २००८ च्या कजफमार्ीनांतरही िकीत रावहलेल्या बहुभूधारक 
शेतकऱ्याांना कजफमार्ीचा लाभ िेण्याची गरज असणे, ऐवतहावसक कजफमार्ी ि 
८९ लाख शेतकरी एिढा आिाका असल्याने वजल्हापातळीिर आमिाराांचा 
सहभाग असलेली सांवनयांिण सवमती थिापन करण्याची आिश्यकता, 
राज्यातील शेतकरी हा कें द्रसबि ू मानून त्तयाला थिबळािर उभे करण्याच्या 
दृष्ट्टीने शेतीत गुांतिणूक होऊन तो भविष्ट्यात कजफबाजारी होणार नाही ि 
घेतलेले कजफ परत करण्याची त्तयाची पत तयार होऊन कजफबाजारीपणाच्या 
रे्ऱ्यातून कजफमुक्तीकिे िाटचाल कही शकेल यादृष्ट्टीने कायमथिहीपी 
उपाययोजना करण्याची आिश्यकता ि त्तयाबाबत शासनाने कराियाची 
कायफिाही विचारात घेण्यात यािी." 

आठ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (१) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर चचा 
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उपस्स्थत करतील. 
   ''मुांबईतील वगरण्याांमध्ये काम करणाऱ्या वगरणी कामगाराांचे मुांबईत 

पुनिफसन व्हािे यासाठी सन १९९१ मध्ये शासनाने िीसीहील ५८ मध्ये खास 
तरतूि कहीन वगरणी कामगाराांचे पुनिफसन करण्यासाठी व्यिथिा कहीन ठेिणे, 
तत्तकालीन माजी मुख्यमांिी याांनी मुांबईतील वगरणी कामगाराांना आवण त्तयाांच्या 
िारसाांना घरे वमळिून िेण्यात येणे, सन १९८२ पयंतच्या सांपात उध्द्वथत 
ेालेल्या वगरणी कामगार ि त्तयाांच्या िारसाांना तत्तकालीन मा.मुख्यमांत्रयाांनी 
एम.एम.आर.िी.ए. ला त्तयाांच्या माध्यमातून बाांधण्यात आलेल्या घराांपैकी ५० 
टक्के घरे िेण्याचे आिेश िेणे, परांतु ही घरे मुांबई प्रिेशात येत नसल्यामुळे 
वजल्हयातील वगरणी कामगाराांच्या पुनिफसनासाठी जागा उपलब्ध करण्याचे 
आिेश वजल्हावधकाऱ्याांना िेण्यात येणे, यासांिभात वगरणी कामगार, िारस 
उत्तकषफ सांघ, मुांबई याांनी विनाांक २७ जुलै, २०१६ रोजी सांपूणफ जागेच्या 
प्रथतािासह वगरणी कामगाराांना ि िारसाांना परििणाऱ्या सकमतीत एकाच 
वठकाणी सांपूणफ वगरणगाि िसेल असा प्रथताि सािर करणे, यािर मा.मुख्यमांिी 
याांनी १५ वििसात यािर वनणफय घेिू असे आश्िासन िेणे, परांतु अद्यापही यािर 
कोणताही वनणफय न होणे, त्तयामुळे वगरणी कामगार ि िारसात पसरलेला तीव्र 
असांतोष, मुांबईतील वगरणीमध्ये काम करणाऱ्या वगरणी कामगार ि िारसाांचे 
मुांबईतच पुनिफसन व्हािे यासाठी सन १९९१ मध्ये िीसीहील मध्ये खास तरतूि 
केल्यानुसार वगरणी कामगाराांचे ि िारसाांचे मुांबईतच पुनिफसन करण्याच्या 
प्रथतािािर शासनाने कराियाची कायफिाही ि उपाययोजना." 

  (२) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 

   "विद्यार्थ्यांच्या िप्तराचे ओेे कमी करण्यासांिभात शासनाने विनाांक २१ 
जुलै, २०१५ रोजी शासन वनणफय वनगफवमत कहीन सिफ शाळाांना िप्तराचे ओेे 
कमी करण्याच्या उपायाांची अांमलबजािणी करण्याचे वनिेश िेणे, माि बहुताांश 
शाळाांमध्ये अवधसूचनेची अांमलबजािणी ेाली नसल्याचे माहे जुलै, २०१७ 
मध्ये िा त्तयािर यान वनिशफनास येणे, विद्यार्थ्यांच्या िप्तराचे ओेे त्तयाांच्या 
िजनापेक्षा अवधक असून त्तयाांना लहान ियातच पाठिखुी, मानिखुी ि अनय 
आजार होणे, विद्यार्थ्यांच्या पाठीिरचे िप्तराचे ओेे कमी करण्यासाठी 
िप्तराची िजन मयािा राखून त्तयासाठी उपाययोजना करणे, िर मवहनयाला 
पाहणी अहिाल सािर करणे, अशा सूचना वशक्षण विभागाने वशक्षण 
उपसांचालक याांना िेणे, त्तयानुसार  वशक्षणावधकारी याांना कायफिाहीचे आिेशही 
विले असणे, परांतू उक्त सूचनाांची अांमलबजािणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी 
अद्याप थितांि यांिणा उभारण्यात आलेली नसणे, त्तयामुळे िप्तराच्या 
ओझ्यापासून विद्यार्थ्यांची सुटका होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होणे, 
याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि उपाययोजना." 
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विधान भिन, 
मुांबई, 
विनाांक : २५ जुलै, २०१७. 

उत्तमससग चव्हाण, 
सवचि, 

महाराष्ट्ट्र विधानपवरषि. 
 


