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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ३३  ऑगस्टऑगस्ट,,  २०१२०१७७  

((सकाळीसकाळी  ११००.००.००  ते ते ११११..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  (बधुिार, वदनाांक २ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिशश्री. र्रद रणवपसे, धनंजय म ंडे, नारायण राणे, स ननल तटकरे, संजय दत्त, 
हेमंत टकले, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, जयंत पाटील, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, 
श्री.कनपल पाटील, ॲड. जनादफन चांद रकर, आर्कक.अनंत गाडगीळ, 
सवफश्री.अमरससह पंनडत, स भाष झांबड, नकरण पावसकर, चंरकांत रघ वंशी, 
जयवंतराव जाधव, रामहरी रुपनवर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती ह स्नबानू 
खनलरे्, सवफश्री.सनतश चव्हाण, अमरनाथ राज रकर, ॲड.ननरंजन डावखरे, 
सवफश्री. सतेज ऊर्फ  बंटी पाटील, ख्वाजा बेग, डॉ. स धीर तांबे, सवफश्री.आनंद 
ठाकूर, हनरससग राठोड, अब्द ल्ला खान द राणी, आनंदराव पाटील, नवक्रम काळे, 
नरेंर पाटील, ॲड.जयदेव गायकवाड, ॲड.राह ल नावेकर, सवफश्री. प्रकाश 
गजनभये, रामराव वडक ते, जगन्नाथ सशदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा ि मांत्रयाांचे उत्तर) – 

   "म ंबईसह राज्यातील महानगरपानलका, नगरपानलका व नगरपंचायती 
यांची डबघाईला आलेली आर्कथक पनरस्स्थती, नवननर्कमत नगरपंचायतींमध्ये 
असलेले अनधकारी व कमफचाऱयांची नरक्त पदे, त्याम ळे नवकासकामात होत 
असलेले अडथळे, सवफ महानगरपानलकांमध्ये पायाभूत स नवधांचा उडालेला 
बोजवारा व नपण्याच्या पाण्याची ननमाण झालेली समस्या, मालमत्ता कराच्या 
संकलनात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असणे, जी.एस.टी. म ळे 
महानगरपानलकानंा एलबीटीची प्रनतपूती करण्यात न आल्याम ळे 
महानगरपानलका व नगरपानलका यांची अथफव्यवस्था कोलमडून जाणे, म ंबई 
महानगरपानलकेतील रस्ते, नालेसर्ाई व डंसपगच्या संदभातील गैरकारभाराच्या 
चौकशीचे आदेश मा.म ख्यमंत्रयांनी देऊन त्यावर प ढे कोणतीच कायफवाही न 
होणे, जेएनएनयूआरएम योजना बंद केल्याम ळे अपूणफ रानहलेल्या प्रकल्पासंबंधी 
शासनाची भूनमका, कें र शासनाच्या स्वच्छ भारत अनभयानाचा उडालेला 
बोजवारा, बह तांशी नगरपनरषदांत चटईके्षत्र, टीडीआर व ऑटो डीसीआर 
घोटाळे शासनाच्या ननदशफनास आणून अद्यापही कोणतीच कारवाई न होणे, 
राज्य शासनाने नरयल इस्टेट कायदा मंजूर करणे, कें र शासनाच्या धतीवर 
राज्याने नरयल इस्टेट कायदा मंजूर केल्यानंतर बांधकाम व्यावसानयकांमध्ये  
ननमाण झालेली सचतेची पनरस्स्थती, या कायद्याच्या अंमलबजावणीम ळे  
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शासनाकडूनच ननमाण  होत  असलेले अडथळे, म ंबईतील मैदानांचा नललाव, 
गृहननमाण धोरण अननस्चचततेम ळे रखडलेले गृहननमाण प्रकल्प, एसआरए 
अंतगफत रखडलेले प्रकल्प व धारावी प नर्कवकास प्रकल्प, म्हाडा वसाहती, 
बीडीडी, बीआयटी चाळी व उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला प नर्कवकास, 
संक्रमण नशबीरातील घ सखोरीचा प्रलंनबत प्रचन, म ंबई  शहरासह अन्द्य  
महानगरांमध्ये ननमाण झालेली वाहत कीची समस्या, बेस्ट प्रशासन व म ंबई 
महापानलका आय क्त याचं्यातील  संघषफ  नवकोपाला जाणे,  म ंबई  महापानलका, 
एमएमआरडीए, म्हाडा आनण नसडको यांच्यात असलेला समन्द्वयाचा अभाव, 
नसडकोकडून  देण्यात  आलेल्या  भूखंडाचा  होणारा द रुपयोग, नवनवध  
स्थाननक स्वराज्य  संस्थातील  सर्ाई  कामगारांच्या  समस्यांकडे  झालेले  
द लफक्ष तसेच राज्यातील जनतेची अस्स्मता असलेले म ंबईतील आंबेडकर भवन  
महानगरपानलकेने तोडण्यास परवानगी देणे, त्याम ळे राज्यातील  सवफ  
महानगरपानलकाचं्या ननयोजनात राज्य शासन अपयशी ठरुन स्थाननक स्वराज्य 
संस्थांची आर्कथक कोंडी होऊन नवकासाला बसलेला खीळ, त्याम ळे जनतेत 
पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व 
उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी." 

  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजता)िाजता) 
  
  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ग रुवार, नदनांक २७ ज लै, २०१७, रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांनकत 

प्रचनोत्तराच्या यादीतील राखून ठेवण्यात आलेला श्री. स ननल तटकरे व इतर 
नव.प.स यांचा "राज्यातील आवदिासी विकास विभागात झालेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत" या नवषयावरील तारांनकत प्रचन क्रमांक ३१७४०. 

  (ख) ताराांवकत प्रश्न. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (क) महसलू मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मयानदत, प णे यांचा सन 

२०१५-२०१६ या वषाचा ते्रपन्नावा वार्कषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ख) उच्च ि तांत्र 
वर्क्षण मांत्री 

: "सानवत्रीबाई र् ले प णे नवद्यापीठ, प णे यांचा सन २०१५-
२०१६ या वषाचा वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (ग) जलसांपदा मांत्री : "महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे नवकास महामंडळ, प णे यांचा सन 
२०१५-२०१६ या वषाचा वार्कषक लेखे व त्यावरील 
महालेखापाल (लेखापनरक्षा-१) महाराष्ट्र यांचा अलग 
लेखापरीक्षण अहवाल व अन पालन अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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तीन : "लोकलेखा समितीचा तेमिसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : "अर्ासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
पाच : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 

  (ख) म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने - 
   (१) श्री.सतीर् चव्हाण, वि.प.स. यांच्या प ढील ननकडीच्या सावफजननक 

महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक २१ वर उच्च ि तांत्रवर्क्षण 
मांत्री  ननवेदन करतील :- 

    "औरंगाबाद येथील शासकीय अनभयांनत्रकी महानवद्यालयातील 
मंजूर पदांपैकी नशक्षकांची ५६ पदे तर नशक्षकेत्तरांची ६ पदे नरक्त 
असल्याने नवद्यार्थ्यांना शैक्षनणक अडचणी ननमाण होत असणे." 

   (२) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील ननकडीच्या सावफजननक 
महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक २४ वर गहृवनमाण मांत्री  
ननवेदन करतील :- 

    "म ंबई, गोरेगांव येथील म्हाडाच्या जागेवरील नसध्दाथफनगर 
गृहननमाण सहकारी संस्था पत्रा चाळीच्या प नर्कवकासात त कडे पाडून या 
जागा परस्पर नवकासकानंा नवकण्यात आल्या असून याम ळे म्हाडाला 
हजारो कोटी रुपयांचे झालेले आर्कथक न कसान." 

   (३) आर्कक.अनांत गाडगीळ, वि.प.स. याांच्या प ढील ननकडीच्या 
सावफजननक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक २२ वर िैद्यकीय 
वर्क्षण मांत्री ननवेदन करतील :- 

    "राज्य शासनाने स गंधी स पारीवरील बंदी उठनवल्याम ळे 
ग टख्याची नवक्री स रू होण्याची ननमाण झालेली नभती." 

   (४) सिशश्री जयांत पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील 
ननकडीच्या सावफजननक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक २३ 
वर जलसांपदा मांत्री ननवेदन करतील :- 

    "अनलबाग (नज.रायगड) ताल क्यातील मौजे मानक ळे व 
बनहरीचापाडा येथे माहे ज लै, २०१७ मध्ये वा त्यास मारास अनतवृष्ट्टी व 
सम राच्या मोठ्या उधाणाम ळे ग्रामस्थांच्या घरात पाणी नशरुन लाखो 
रुपयांच्या मालमते्तचे झालेले न कसान." 

   (५) ॲड.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांच्या प ढील ननकडीच्या सावफजननक 
महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक १५ वर सािशजवनक 
बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम) मांत्री ननवेदन करतील :- 

    "प णे बेंगलोर राष्ट्रीय महामागावरील नकणी आनण तासवडे 
येथील दोन टोल नाक्यांवरील वस ली करणाऱया ठेकेदारानंी शती व 
अटीन सार काम न करता शासनाचे ५५ कोटी रुपयांचे केलेले आर्कथक 
न कसान." 
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   (६) श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स.याांच्या प ढील ननकडीच्या सावफजननक 
महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक २० वर सहकार मांत्री ननवेदन 
करतील :- 

    "जेट एअरवेज एम्पलॉईज के्रनडट सोसायटीमध्ये संचालक 
मंडळाच्या संगनमताने झालेला गैरव्यवहार." 

सहा : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (१) (बधुिार, वदनाांक २ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते 
(४) – 

   सिशश्री. धनांजय मुांडे, जयवंतराव जाधव, स ननल तटकरे, हेमंत टकले, 
अमरससह पंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. ननरंजन डावखरे, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱहे, श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजननक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबईतील सायन - पनवेल महामागाच्या देखभाल द रुस्तीच्या कामाची 
जबाबदारी सायन - पनवेल टोल्वेज या कंपनीकडे असतानाही सदर कंपनीने 
द रुस्तीचे काम योग्य प्रकारे न केल्याने या महामागावर झालेल्या एका 
अपघातात दोघांचा मृत्य  होण्याची घटना माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या स मारास 
घडणे,  सदर महामागावरील टोलमधून लहान वाहनांना सूट नदल्याने शासनाने 
कंपनीला १०३ कोटी रुपयांची न कसान भरपाई नवलंबापोटी नवलंब श ल्क देत 
असतानाही कंपनीने देखभाल द रुस्तीचे काम योग्य पध्दतीने न करणे,  त्याम ळे 
शासनाने स्वतंत्र नननवदा काढून रस्त्याच्या देखभालीसाठी मागील ३ वषात ६ 
कोटी व या वषी प न्द्हा ३ कोटी रुपयांचा खचफ करणे,  या कंपनीने द रुस्तीची 
अनेक कामे ज्यामध्ये पादचारी पूल, भूयारी मागफ, ननदेशक पटे्ट, खड्डयांची द रुस्ती 
तसेच पथनदव्यांची द रुस्ती योग्य प्रकारे न केल्याने होणारे अपघात व त्यातून 
नागरीकांचे होणारे मृत्यू, या मृत्यूस जबाबदार धरुन कंपनीच्या संचालकानंवरुध्द 
कारवाई करण्याची आवचयकता, सदर रस्त्यावरील अवजड वाहनांची नवशेष 
पथक व तंत्रज्ञानाव्दारे मोजणी करुन कंपनीस देण्यात येत असलेल्या भरपाईचा 
रे्र आढावा घेवून सदर रस्त्यावर मागील ३ वषात देखभाल द रुस्तीसाठी 
झालेल्या खचाची कंपनीच्या न कसान भरपाईतून वसूली करण्याची 
लोकप्रनतननधींनी केलेली मागणी, देखभाल द रुस्तीस हलगजीपणा केल्याम ळे 
कराराचा भंग होत असल्याने कंपनीचा करार रद्द करण्याची आवचयकता,  
कंपनीच्या धोरणाम ळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात होणारे न कसान, जनतेची 
होणारी नजनवत व नवत्त हानी टाळण्यासाठी कंपनीवर तात्काळ कारवाई 
करण्याची आवचयकता,  याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायफवाही व 
शासनाची प्रनतनक्रया." 
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  (२) सिशश्री. वकरण पािसकर, धनंजय म ंडे, हेमंत टकले, स ननल तटकरे, नरेंर 
पाटील, अॅड. ननरंजन डावखरे, सवफश्री. अननल भोसले, आनंद ठाकूर, अॅड. 
राह ल नावेकर, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, मि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजननक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:- (चचा अपणूश) - 

   "म ंबईतील बोरीवली येथील देवीपाडा येथे झोपडपट्टी प नर्विकास 
प्रानधकरणाने  मेससफ सद्ग रु एन्द्टरप्रायजेसच्या नवकासकांला ९ इमारती 
बांधण्याची मंज री देण्यात येऊन ९ इमारतीपैंकी नवकासकाने ८ इमारती बाधूंन 
पूणफ करणे, त्यापैकी इमारत क्र. १ ते ४ या इमारती झोपडपट्टीधारकासंाठी असून 
इमारत क्र. ५ ते ८ ख ल्या नवक्रीसाठी नवकासकाने बाधंलेल्या असणे, इमारत 
क्र.७ ससध दगूफ एस.आर.ए सह.गृहननमाण संस्था ही नवकासकाने असहकार 
तत्वावर नोंदणीकृत केलेली असून या संस्थेत १५० मध्यमवगीय सभासद 
वास्तव्यास असणे, या इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असून इमारत 
क्र. ८ सद्ग रु नमलेननयम टॉवर सहकारी गृहननमाण संस्था या संस्थेला 
नवकासकाचं्या असहकायाम ळे भोगवटा प्रमाणपत्र अद्यापही देण्यात न येणे, 
इमारत क्र. ७ व ८ यामध्ये असणारी जागा उद्यानासाठी आरनक्षत ठेवण्यात 
आलेली असून अद्यापही नवकासकाने जाण नब जून यानठकाणी उद्यान बांधलेले 
नसणे, तसेच या इमारतींच्या मलक ुं डािरुन (Septic Tank) नवकासकाकडून 
अननधकृतनरत्या खोदकाम तसेच रस्ता करण्यात तयार करण्यात येणे, त्याम ळे 
मल क ं डाची नासधूस होऊन त्यातून घाणीचे उत्सजफन होऊन पनरसरातील 
सावफजननक आरोग्य धोक्यात येण्याची भीती, या मोकळया व राखीव असलेल्या 
नठकाणी नवकासक प्रकल्पबानधतांसाठी महानगरपानलकेस देय असलेल्या 
जागेवर स्वतंत्र इमारत बांधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची बाब न कतीच 
उघडकीस येणे, त्याम ळे तेथील रनहवाचयांत पसरलेला तीव्र असंतोष,  या सवफ 
प्रकरणाची चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने 
केलेली कायफवाही, करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री. प्रविण दरेकर, मि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजननक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:- 

   "खोटे प्रनतज्ञापत्र व कागदपत्रांद्वारे गृहननमाण सोसायटीची स्थापना करुन 
शासन व म्हाडाची स मारे ४० कोटींची र्सवणूक केल्याप्रकरणी चेंबूर येथील 
नटळकनगर पोनलस ठाण्यात सोसायटीच्या माजी पदानधका-यासह सहा 
जणांनवरुध्द ग न्द्हे दाखल होणे, यामध्ये एक पोनलस आय क्त, माजी पोलीस 
नननरक्षक, आनण प्रत्येकी दोन हवालदार व बांधकाम व्यावसानयकांचा समावेश 
असणे, यामध्ये शासन व म्हाडाच्या २० टक्के घरांची परस्पर नवक्री करुन 
अपहार करण्यात येणे, खोटी कागदपत्र तयार करुन शासन व म्हाडाची 
र्सवणूक करण्याच्या प्रकरणांमध्ये नदवसेंनदवस होत असलेली वाढ, उपरोक्त 
प्रकरणी दोषी असणाऱयांवर कडक कारवाई होण्याची ननतांत आवचयकता, 
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याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य द लफक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने 
सखोल चौकशी करुन शासन स्तरावर करावयाची कायफवाही, शासनाची 
प्रनतनक्रया व भूनमका." 

  (४) सिशश्री. मिनायकराि िेटे, आनंद ठाकूर, हेमंत टकले, जगन्नाथ सशदे, स ननल 
तटकरे, गोपीककसन बाजोकरया वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजननक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे उर्जा, निीन ि निीकरणीय उर्जा मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील:- 

   "अकोला नजल्यातील बाळाप र येथील पारस औस्ष्ट्णक िीज प्रकल्प 
१२०० मेगािॅट िीज कनर्कमती प्रकल्पात टप्याटप्याने स रू करण्याचे कनयोजन 
तत्कालीन सरकारने करणे, यासंदभात राज्य ि कें द्र सरकारद्वारे 
शासनस्तरािरच कनयोजनबध्द पध्दतीने आखणी करण्यात येऊन आिश्यक त्या 
बाबींची तरतूदही करणे, असे असतानाही सद्यःस्स्ितीत राज्यशासनाकडून िीज 
प्रकल्पाच्या किस्तारीकरणासाठी होत असलेला किलुंब ि किरोध, या प्रकल्पात 
६६० मेगािॅट ऐिजी केिळ २५ मेगािॅट या सौर उजा प्रकल्प राबकिण्याचा 
राज्यशासनाने ेेतलेला कनणणयय, पकरणामी स्िाकनक प्रकल्प्रसस्त, शेतकरी तसेच 
बेरोजगार याुंच्यामध्ये शासनाबद्दल कनमाण झालेला तीव्र संताप, मकहला सुंस्िा 
तसेच स्िाकनक लोकप्रकतकनधींकडून या सौर ऊजा प्रकल्पास होत असलेला 
किरोध, या किरोधात ्रसामस्िाुंनी मोठया सुंख्येने आुंदोलन छेडण्याचा कदलेला 
इशारा, सदर प्रकल्प राबकिताना फक्त १२०० मेगािॅटचा िीज कनर्वमती प्रकल्प 
राबकिण्याची गरज, यािर शासनाने तातडीने केलेली कायणयिाही, कराियाची 
उपाययोजना ि शासनाची प्रकतनक्रया." 

  (५) सिशश्री. धनांजय मुांडे, जयवंतराव जाधव, स ननल तटकरे, हेमंत टकले, 
अमरससह पंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. ननरंजन डावखरे, श्री. नकरण पावसकर, 
अॅड. राह ल नावेकर वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजननक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:- 

   "मौजे आंनबवली ता.अधेंरी येथील जमीन सव्हे नं. १४२ अ नभूक्र. ८३३ 
पै. मालती वसंत हाटे रस्ट यानंा नाममात्र १ रुपया वार्कषक भ ईभाडे आकारुन 
शासनामार्फ त नदलेली असणे, सदर संस्थाचालकांनी मूळ एक अनधक 
अनतनरक्त चार असे एकूण पाच चटई के्षत्र ननदेशांक वापरुन रुग्णालयाच्या 
इमारतीचे बांधकाम केलेले असणे, सदर संस्थेस अनर्कजत रक्कम १७४.८७ 
कोटी रुपये भरण्यास नजल्हानधकारी म ंबई उपनगर यांनी आदेश पारीत केलेले 
असणे, सदर अनर्कजत रक्कम वसूल करण्यास शासनाकडून नदरंगाई केली जात 
असणे, सदर रुग्णालयाचे बांधकाम करताना महानगरपानलकेने मंजूर केलेल्या 
नकाशा व्यनतनरक्त मोठ्या प्रमाणात अननधकृत बांधकाम केलेले असणे, याम ळे 
नागरीकामंध्ये ननमाण झालेला तीव्र असंतोष, मात्र त्याकडे शासनाचे झालेले 
अक्षम्य द लफक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कारवाई व शासनाची प्रनतनक्रया." 
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  (६) सिशश्री. अशोक ऊर्फ  भाई र्जगताप, हकरससग राठोड, शरद रणकपसे, सुंजय 
दत्त, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावफजननक महत्त्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:- 

         "म ुंबईतील चेंब र मधील एम (पस्चचम) वॉडातील चटई तलाि सफाई कामात 
लाखोंचा भ्रष्ट्टाचार झाला असल्याचे माहे जून, २०१७ दरम्यान कनदशणयनास येणे, 
या तलािाच्या कामामध्ये भ्रष्ट्टाचार स रुच असून दरिर्षी या तलािाच्या 
सफाईसाठी पाकलकेकडून १५ ते २० लाखाुंचा कनधी मुंजूर केला जाणे,  तिानप 
दरिर्षी ही सफाई अधणयिटच केली जात असल्याने तलािातील ेाण तशीच पडून 
राहून येिील नागकरकाुंच्या आरोग्याला गुंभीर धोका होत असतानाही शासन 
याकडे करीत असलेले अक्षम्य द लणयक्ष, पकरणामी येिील जनतेत पसरलेले 
असुंतोर्षाचे िातािरण, त्याम ळे शासनाने गेल्या १० िर्षातील या तलािाच्या 
सर्ाईसाठी झालेल्या खचाची तपासणी करुन पाकलकेच्या दोर्षी अकधकाऱयांिर 
कठोर कारिाई करण्याची आवचयकता ि शासनाची प्रकतनक्रया." 

  (७) श्री. वगरीर्चांद्र व्यास, प्रा. अननल सोले, श्री. नागोराव गाणार, वि.प.स. 
प ढील तातडीच्या व सावफजननक महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील:- 

   "नागपूर शहराला नहरवेगार करण्याकरीता सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ 
या ५ वषात नागपूर स धार प्रन्द्यास मार्फ त १९ कोटी रूपये खचफ करून १ लाख 
६० हजार झाडे लावण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणे, या कायफक्रमाकरीता 
येणारा खचफ १९ कोटी पेक्षा जास्त रकमेचा असल्याम ळे सदर झाडे लावण्याचे 
टेंडर प णे येथील बी.व्ही.जी. कंपनीला अनधक दराने देण्यात येणे, यावरूनच या 
कंत्राटामध्ये ना.स .प्र. मधील अनधकाऱयांचे हात ग ंतलेले असल्याचे नदसून येणे, 
१ लक्ष ६० हजार झाडे लावण्याचा उपक्रम जर ना.स .प्र.ने पूणफ केला तर 
नागपूरच्या भौगोनलक के्षत्रर्ळाचा नवचार करता नागपूर शहर प णफपणे नहरवे गार 
झाले असते, मात्र प्रत्यक्षात १ लक्ष ६० हजार झाडे नागपूर शहरात लावण्यातच 
आलेली नसल्याचे नदसून येणे, कंपनीला हे वृक्षारोपण चार मनहन्द्यांच्या 
कालवधीत करावयाचे असणे, त्याप्रमाणे दर नदवशी साधारण १३३० वृक्ष 
लागवड करणे गरजेचे असणे, परंत  ते झालेले नदसत नसणे, सवफ वृक्षांच्या 
संरक्षणासाठी री गाडफ लावणे गरजेचे असल्याचे कंत्राटामध्ये नमूद असणे, परंत  
क ठेही री गाडफ लावलेले न नदसणे, कंत्राटाप्रमाणे जर री गाडफ चोरीला गेले 
अथवा तोडर्ोड होऊन न कसान झाले तर ते सात नदवसांत स्वखचाने बदलून 
देणे गरजेचे असणे, परंत  आजनमतीस बह तांश झाडांना री गाडफच नसणे, 
म्हणजेच री गाडफ बसवलेले नसताना याबाबतची रक्कम काम न करताच उचल 
करण्यात येणे, सदर कंत्राटामध्ये जर उपरोक्त प्रमाणे कायफवाही करण्यात आली 
नाही तर त्याबाबत कंत्राटदाराला दररोज प्रत्येक झाडामागे ३००० रुपये दंड 
ठोठावण्याची तरतूद असणे, मात्र असेही ना.स .प्र.ने केलेले नसणे, सदर 
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नननवदेची देयके अनधकार नसताना ना.स .प्र.च्या संबंधीत अनधकाऱयांनी मंजूर 
करणे व त्याची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करण्यात येणे, मूळात ना.स .प्र.ने 
कंत्राट नदलेल्या बी.व्ही.जी. कंपनीने १,६०,००० वृक्षांची रोपणे केलेलीच नसणे, 
जर असे केले असते व झाडे जरी मृत झाली असती तरी मात्र १,६०,००० 
वृक्षांपैकी अनेक वृक्षांची री गाडफ जागेवर उभी राहीली असती; परंत  असेही 
प्रत्यक्षपणे नदसत नसणे, एकंदरीत ना.स .प्र. ने वृक्षारोपणासाठी काढलेले १९ 
कोटी रुपयांचे टेंडर व त्यानंतर वृक्षारोपण व त्यातील ५० टक्के झाडे मृत झाली 
आहे असे दाखवणे हा बनावटीचा प्रकार असून ना.स .प्र. व बी.व्ही.जी. कंपनी, 
प णे यांनी संगनमताने र्सवणूक केलेली असून १९ कोटी रुपयांचा भ्रष्ट्टाचार 
केलेला असणे, त्याम ळे सदर प्रकरणी ना.स .प्र.चे अनधकारी व संबंधीत 
कंपनीवर र्सवेनगरीचा ग न्द्हा दाखल करून सदर प्रकरणाची सी.बी.आय कडून 
चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी, तसेच याला जबाबदार कंत्राटदार व 
संबधीत अनधकाऱयांवर कारवाई करण्याची आवचयकता, याबाबत शासनाने 
तातडीने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना." 

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

 

- मध्यांतर – 
 

आठ : र्ासकीय विधेयके - 
  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र मदु्राांक 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनांजय मुांडे, 

र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ३६ - महाराष्ट्र म रांक 

(स धारणा) नवधेयक, २०१७ खालील सदस्याचं्या प्रवर सनमतीकडे 
त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, नवरोधी पक्ष नेता 
तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.नारायण राणे, नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. 
    (५) ॲड.ननरंजन डावखरे, 

नव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, 

नव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, (१०) श्री.नवजय ऊर्फ  भाई नगरकर, 
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नव.प.स. नव.प.स. 
   ----------------------------------------------------------------------------- 

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनांजय मुांडे, 
र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ३७ - महाराष्ट्र 
महानगरपानलका (स धारणा) नवधेयक, २०१७ खालील सदस्याचं्या प्रवर 
सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अन देश देऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे." 

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

    (३) श्री.नारायण राणे, नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. 
    (५) ॲड.ननरंजन डावखरे, 

नव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, 

नव.प.स. 
 

(८) डॉ.नीलम गोऱहे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

(१०) श्री.नवजय ऊर्फ  भाई नगरकर, 
नव.प.स. 

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

सदस्य अनहशता (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. र्रद रणवपसे, 
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र स्थाननक 

प्रानधकरण सदस्य अनहफता (स धारणा) नवधेयक, २०१७ खालील 
सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अन देश देऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे." 

    (१) ग्रामनवकास मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, नवरोधी पक्ष नेता 
तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, नव.प.स. 
    (५) ॲड.ननरंजन डावखरे, 

नव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, 

नव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, नव.प.स. 
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    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

(१०) श्री.नवजय ऊर्फ  भाई नगरकर, 
नव.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - श्री साईबाबा सांस्थान 

विश् िस्तव्यिस्था (वर्डी) (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. र्रद रणवपसे, 
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ४० - श्री साईबाबा संस्थान 

नवच वस्तव्यवस्था (नशडी) (स धारणा) नवधेयक, २०१७ खालील 
सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अन देश देऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे." 

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

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, नव.प.स. 
    (५) ॲड.ननरंजन डावखरे, 

नव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, 

नव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

(१०) श्री.नवजय ऊर्फ  भाई नगरकर, 
नव.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४२ - महाराष्ट्र दारुबांदी 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे, 

वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ४२ - महाराष्ट्र दारुबंदी 

(स धारणा) नवधेयक, २०१७ खालील सदस्याचं्या प्रवर सनमतीकडे 
त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे." 

    (१) राज्य उत्पादन श ल्क मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, नवरोधी पक्ष नेता 
तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, नव.प.स. 
    (५) ॲड.ननरंजन डावखरे, 

नव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, 

नव.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, नव.प.स. 
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    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

(१०) श्री.नवजय ऊर्फ  भाई नगरकर, 
नव.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विधेयक विचारात घेणे - 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४४- महाराष्ट्र मोटार िाहन कर 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
  (ग) विधानसभेने दसुऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाण े - विचार, खांडर्: विचार ि 

सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ - वर्काऊ उमेदिार 

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

(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र विधानमांडळ 

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

नऊ : (क) सिशश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, स ननल तटकरे, नारायण राणे, हेमंत 
टकले, कनपल पाटील, नवक्रम काळे, संजय दत्त, अमरससह पंनडत, जयंत 
पाटील, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, सनतश चव्हाण, ॲड.ननरंजन डावखरे, 
डॉ.स धीर तांबे, सवफश्री. दत्तात्रय सावंत, श्रीकातं देशपांडे, बाळाराम पाटील, 
नकरण पावसकर, ॲड.जनादफन चांद रकर, सवफश्री.जयवंतराव जाधव, रामहरी 
रुपनवर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती ह स्नबानू खनलरे्, श्री.ख्वाजा बेग, 
आर्कक.अनंत गाडगीळ, सवफश्री.अमरनाथ राज रकर, आनंद ठाकूर, स भाष 
झांबड, अब्द ल्लाखान द राणी, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, सवफश्री. चंरकांत रघ वंशी, नरेंर 
पाटील, प्रकाश गजनभये, राह ल नावेकर, सतेज ऊर्फ  बंटी पाटील, हनरससग 
राठोड, आनंदराव पाटील, जयदेव गायकवाड, रामराव वडक ते, जगन्नाथ सशदे, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "प्राथनमक नशक्षणापासून ते उच्च नशक्षण, वैद्यकीय नशक्षणाची 
जबाबदारी असणाऱया शालेय नशक्षण, उच्च व तंत्रनशक्षण, वैद्यकीय नशक्षण या 
नवभागांना आपापल्या शैक्षनणक जबाबदाऱया योग्य पध्दतीने पार पाडण्यात 
अपयश आल्याने राज्यातील लाखो नवद्याथी, पालक, नशक्षक, कमफचारी आनण 
प्राध्यापकांची र्रर्ट होत असणे, शाळाबाय म लांच्या सवेक्षणाचा प्रचन कायम 
असणे, नवनाअन दानीत व स्वयं अथफसहाय्यीत मराठी व इंग्रजी शाळांना 
आवचयकता नसताना मोठ्या प्रमाणात मान्द्यता देण्यात येणे, खाजगी इंग्रजी 
माध्यमाचं्या शाळा, महानवद्यालयांवर सरकारचा कोणताही अकं श नसणे, 
पटपडताळणीनंतर ऑनलाईन संच मान्द्यतेत अनेक त्र टी असणे, त्याम ळे 
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अनतनरक्त नशक्षकांचा वेतनाचा व समायोजनाचा प्रचन ननमाण होणे, पनरणामी 
माहे मे, २०१२ पासून नशक्षकांची भरती न होणे, नशक्षकांच्या या ननय क्त्या 
च कीच्या आहेत म्हणून कायफरत ८००० नशक्षकांच्या ननय क्त्या रद्द करण्याचा 
च कीचा ननणफय घेणे, नशक्षकेत्तर कमफचाऱयांचा आकृतीबंधाचा अहवाल मान्द्य न 
करणे, म ंबई बँकेतून नशक्षकांचा नवरोध असताना पगार देण्यात येणे, रात्र शाळा, 
रात्र कॉलेजेस बंद करण्याचा ननणफय घेतल्याने तेथील नशक्षकांच्या नोकऱया 
संप ष्ट्टात येणे, नवना अन दानीत शाळांना २० टक्क्याच्या पनलकडे अन दानाची 
तरतूद न करणे, नदनांक १ व २ ज लै, २०१६ रोजी घोनषत केलेल्या अन दानास 
पात्र शाळांना वेतनाची तरतूद न करणे, अन दानास पात्र शाळा, वगफ त कड्या व 
कननष्ट्ठ महानवद्यालयांच्या याद्या घोनषत न करणे, उवफनरत सन २०१२ च्या वगफ 
त कड्या व उवफरीत शाळा व कननष्ट्ठ महानवद्यालय यांचे म ल्यांकन स रू करणे, १ 
हजार नवद्याथी संख्या असलेल्या शाळेतील अधफवेळ गं्रथपालानंा न्द्यायालयीन 
ननणफयाप्रमाणे प णफवेळ करणे, कला व क्रीडा नशक्षकांच्या तानसका कमी करणे, 
नदनांक १ नोव्हेंबर, २००५ प वीच्या व नंतरच्या नशक्षकांना ज नी पेन्द्शन योजना 
लागू करणे, ऑनलाईन वेतन प्रणालीत स धारणा करुन वेतन मनहन्द्याच्या एक 
तारखेला करणे, नजल्हा पनरषद शाळांकडे सरकारचे द लफक्ष असणे, 
मराठवाड्यातील नजल्हा पनरषद शाळामंध्ये मोठ्या प्रमाणात म ख्याध्यापकांचे व 
नशक्षकांची नरक्त पदे असणे, वगफ-२ म ख्याध्यापकांना पदावनत करणे, सदरहू 
शाळांच्या इमारती मोडकळीस येणे, नजल्हा पनरषद प्राथनमक शाळेतील 
नशक्षकांच्या बदल्यासंदभात काढलेला च कीचा शासन ननणफय रद्द करण्याची होत 
असलेली मागणी, इयत्ता १० वी च्या नवद्यार्थ्यांचे भाषा नवषयाचे तोंडी ग ण रद्द 
करणे, नवना अन दाननत शाळेतील नवद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार व प स्तके न 
नमळणे, गणवेश देण्याच्या ऐवजी रोख रक्कम नवद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा 
करण्याचा च कीचा ननणफय  घेणे, अल्पसंख्यांक नवद्यार्थ्यांची मॅरीक व मॅरीकोत्तर 
नशष्ट्यवृत्ती देण्यास सरकारला अपयश येणे, म ंबई नवद्यापीठाकडून घेण्यात 
आलेल्या बह तांश अभ्यासक्रमांचे ननकाल वेळेत न लागणे, नवद्यापीठाचे 
आर्कथक ननयेाजन कोलमडणे, नवद्यापीठाच्या शैक्षनणक, प्रशासकीय व आर्कथक 
बाबींचा कारभार ढासळल्याने क लग रंुना हटनवण्याची मागणी होत असणे, 
शासकीय तंत्रननकेतन व अनभयांनत्रकी अभ्यासक्रमाच्या हजारो जागा नरक्त राहत 
असणे, तंत्रननकेतन मधील कंत्राटी अनधव्याख्यातांना ननयनमत करण्याची 
मागणी, वैद्यकीय प्रवेशाच्या प्रनक्रयेत बोगस डोनमनसयल प्रमाणपत्राचा घोटाळा 
उघडकीस येणे, वैद्यकीय नशक्षण नवभागात झालेल्या सानहत्य खरेदीत मोठा 
घोटाळा उघडकीस येणे, मनहला व बालकल्याण नवभागाच्या खरेदीत घोळ 
असणे, सामान्द्य प्रशासन नवभागाच्या वस्त  व सेवा खरेदी व ननय क्तीतील 
झालेले घोळ, वरील सवफ नवभागामध्ये स रू असलेला गोंधळ, त्याम ळे जनतेत 
पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व 
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उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी." 
  (बधुिार, वदनाांक २ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  
  (ख) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.प्रनवण दरेकर, ॲड.अननल परब, 

श्री.गोपीनकसन बाजोनरया, श्रीमती स्स्मता वाघ, सवफश्री.रसवर र्ाटक, तानाजी 
सावंत, स नजतससह ठाकूर, प्रा.अननल सोले, सवफश्री.नमतेश भांगनडया, पनरणय 
र् के, नवजय ऊर्फ  भाई नगरकर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – 

   "म ख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतगफत वाड्या, वस्त्या व ग्रामीण 
भागातील ७२०० नकमी रस्त्याच्या लाबंीचे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ कनरता 
उद्दीष्ट्ट ठरनवलेले असणे, त्या व्यनतनरक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात, डोंगरी 
नवभागात तसेच छोट्या वस्त्या, वाड्या यांना जोडणारे गावपोहोच रस्ते, मागफ व 
छोटे प ल, मोरी, पांदण रस्ते यांच्या बांधकामाची व यांच्या द रुस्तीची अपूणफ कामे 
पूणफ करण्याची आवचयकता, राज्यातल्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या 
दजावाढीचे प्रस्ताव, एनप्रल, २००९ पासून राबनवण्यात येत असलेल्या कें र 
शासनाची राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाकनरता सन २०१५ पासून ननवन 
कामांना ननधी नसणे, व सन २०१६-१७ पासून राबनवण्यात येत असलेल्या राज्य 
शासनाच्या म ख्यमंत्री ग्रामीण पाणी प रवठा योजना यांच्या ननकषात न बसणाऱया 
व नपण्याच्या पाण्याची सोय नसणाऱया राज्यातील गावे, वाडे, वस्त्या यांच्या 
नपण्याच्या पाण्याची सोय करणे, ग्रामीण भागातील सवफ वाड्या, वस्त्या व डोंगरी 
भागातील सवफ गावाचे नवद्य तीकरण करण्याची आवचयकता, शेती पाणी प रवठा 
योजनेच्या वीज दरामध्ये झालेली दरवाढ, वीज नबलाची वस ली थांबनवण्याची 
आवचयकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना नवचारात 
घेण्यात यावी." 

दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (१) ॲड.वनरांजन डािखरे, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्थत करतील. 
   "ठाणे न्द्यायालयाची इमारत मोडकळीस आल्याने सदरहू इमारत 

द घफटनाग्रस्त झाल्यास न्द्यायमूती, वकील, न्द्यायालयीन कमफचारी, कतफव्यावरील 
पोलीस अशा सवांचाच जीव धोक्यात येण्याची स्स्थती ननमाण होणे, इमारतीची 
धोकादायक अवस्था आनण गेल्या काही मनहन्द्यात इमारतीच्या पडझडीची 
मानहती छायानचत्रांसह प्रनसध्द करण्यात येणे, इमारत धोकादायक असल्याचे 
स्रक्चरल ऑनडटमध्ये नसध्द झालेले असतानाही शासनाचे त्याकडे द लफक्ष होणे, 
सरकारी नतजोरीत न्द्यायालयाच्या इमारतीची प नबांधणी करण्यासाठी प रेशा 
ननधीची तरत द केलेली नसणे, म ख्य इमारतीतील काही न्द्यायालये अन्द्यत्र 
स्थलांतरीत करुन द रुस्तीचे काम स रु करण्यात आल्याम ळे न्द्यायालयाच्या 
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दैनंनदन कामकाजावर नवपनरत पनरणाम होत असणे, इमारतीची द रुस्ती करुन 
तात्प रती व्यवस्था करण्यापेक्षा न्द्यायालयासाठी नवीन इमारत बाधंणे गरजेचे 
असणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना." 

  (२) श्री. विजय ऊर्श  भाई वगरकर, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

   ''रत्नानगरी, ससध द गफ व रायगड नजल्यात आध ननक तंत्राचा वापर 
करण्याकनरता शेतकरी व बागायतदार, शेती अवजारे व यंत्र मोठ्या प्रमाणावर 
खरेदी करीत असणे, सदर अवजारे व यंत्र ही पेरोल व केरोसीनवर चालणारी 
असून बाजारात केरोसीनची कमतरता असल्याम ळे वाढत्या दराने केरोसीन 
खरेदी करुन शेतकऱयानंा त्यांची शेती व बागायती करावी लागत असणे, 
पनरणामी, शेतकऱयांचा कोणताही र्ायदा होत नसणे, त्याम ळे शेतकऱयांमध् ये 
पसरलेला असंतोष, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व प्रनतनक्रया.'' 

 
 
 

विधान भिन, 
म ंबई, 
नदनांक : २ ऑगस्ट, २०१७. 
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