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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

सोमसोमिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११८८  विसेंबरविसेंबर,,  २०१२०१७७  

((दपुारीदपुारी  ११२२..००००  िाजतािाजता))  
  
  

एक : प्रश्नोत्तरे – 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) सोमिार, वदनाांक ११ विसेंबर, २०१७ रोजीची ताराांवकत प्रश्नोत्तराची 

यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे – 
  (क) मखु्यमांत्री : "श्री साईबाबा संस्थान विश्िस्व्यविस्था, विर्डी यवांचा 

सन २०१६-२०१७ यवा िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल"
सभागृहासमोरठेिवील. 

  (ख) उच्च ि तांत्र विक्षण 
मांत्री 

: (१) "र्डॉ.बाबासाहेब आंबेर्डकर मराठिार्डा 
विद्यापीठ, औरंगाबाद यवांचासन २०१५-२०१६ 
यवा िर्षाचा एकोणसाठािा िार्षर्षक अहिाल"
सभागृहासमोरठेिवील. 

     (२) "संव गार्डगेबाबा अमरािवी विद्यापीठ,
अमरािवीयवांचासन२०१५-२०१६यवािर्षाचा
वेहेवीसािा िार्षर्षक अहिाल" सभागृहासमोर
ठेिवील. 

     (३) "र्डॉ.बाबासाहेब आंबेर्डकर मराठिार्डा 
विद्यापीठ, औरंगाबाद यवांचेसन २०१६-२०१७ 
यवा िर्षाचे िार्षर्षक लेखे" सभागृहासमोर
ठेिवील. 

     (४) "सावित्रीबाईफुलेपुणेविद्यापीठ,पुणेयवांचेसन
२०१६-२०१७ यवा िर्षाचे िार्षर्षक लेखेआवण
संविधावनक लेखा परीक्षकांचा लेखापवरक्षण
अहिाल" सभागृहासमोरठेिवील. 

     (५) "उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांि यवांचा सन 
२०१६-२०१७ यवा िर्षाचा लेखा पवरक्षण 
अहिाल"सभागृहासमोरठेिवील. 
 

  (ग) खवनकमम मांत्री : "मॉईल वलवमटेर्ड यवांचा सन २०१६-२०१७ यवा िर्षाचा 
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पंचािन्नािा िार्षर्षक अहिाल" सभागृहासमोर
ठेिवील. 

  (घ) िस्त्त्रोद्योग मांत्री : (१) "महाराष्ट्र राज्यव यंवत्रमाग महामंर्डळ मयवावदव, 
नवी म ुंबईयवांचासन२०१५-२०१६यवािर्षाचा
च्िेचाळीसािा िार्षर्षक अहिाल"
सभागृहासमोरठेिवील. 

     (२) "महाराष्ट्र राज्यव हावमाग महामंर्डळ मयवावदव, 
नागपूर यवांचा सन २०१६-२०१७ यवा िर्षाचा 
सेहेचाळीसािा िार्षर्षक अहिालआवणवित्तीयव
पत्रके" सभागृहासमोर ठेिवील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा एकोणतीसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (१) (मांगळवार, दिनाांक १२, बधुिार, वदनाांक १३, गरुुिार, वदनाांक १४ ि 
िकु्रिार, वदनाांक १५ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दिमविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  

   सिमश्री. जयांत पाटील, बाळारामपाटील,सुवनलवटकरे,हेमंवटकले,श्रीमवी
विद्याच्हाण, श्री.आनंद ठाकूर,अॅर्ड. राहुल नािेकर, सिवश्री.अिोकऊफव 
भाई जगवाप, संजयव दत्त, श्रीमवी हुस्नबानू खवलफे, श्री.जयविंवराि जाधि
वि.प.स. पुढील वावर्डीच्यवा ि सािवजवनक महत्िाच्यवा बाबीकरे्ड मदत ि 
पनुिमसन मांत्रयाांचेलक्षिेधवील:- 

   "अरबीसमुद्रावउसळलेले ओखी चक्रीिादळरायवगर्डसमुद्रवकनाऱ्यवािर
येवऊनधर्डकल्यवानेराज्यवावीलरायवगर्ड,रत्नावगरी,ससधुदगुवयवावजल्याववदनांक४
वर्डसेंबर २०१७ रोजी अिकाळी पािसाच्यवा जोरदार सरी कोसळणे, वििेर्षव:
रायवगर्डवजल्यावआबंा, काजूचेउत्पादनमोठ्याप्रमाणावहोणे, परंवुअिकाळी
पर्डलेल्यवा पािसामुळे आंबा वसेच काजूिरील मोहर गळून पर्डल्यवाने यवािर्षी
आंबा िकाजू उत्पादनाव घट होणारअसल्यवाने बागायववदारांचे मोठे नुकसान
होणे, वसेच सुपारीची साठिणूक करणाऱ्यवा सहकारी संस्थांची सुपारी
वभजल्यवामुळे त्यवांनाही आर्षथक फटका बसणे, अवलबाग वालुक्यवावील
(वज.रायवगर्ड) खंर्डाळे, िार्डगाि, सहाण, उसर, िािे वसेच िाघ्रण, परहूरपार्डा
आदी वठकाणी पांढऱ्यवाकांद्याचे मोठयवा प्रमाणावउत्पादन घेण्यवाव येववअसून, 
अिकाळी पर्डलेल्यवा पािसामुळे येवथील कांद्याची रोपे मोरू्डन पर्डणे ि िेवाव
पाणीसाचलेअसल्यवानेत्यवाचापवरणामकांदाउत्पादनािरहोणे, पािटा, वूरि
इवरकर्डधान्यवपीकांचेबऱ्यवाचप्रमाणाव नुकसानहोणे, वसेचअनेक वठकाणी
मळणीची कामे अजूनही प्रलंवबव असल्यवामुळे पािसामुळे भाव वभजल्यवाने
िेवकऱ्यवांचे नुकसान होणे, पािसामुळे पेंढयवांचेही मोठ्या प्रमाणाव नुकसान
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झाल्यवाने िेवकऱ्यवांसमोर गुरांच्यवा चाऱ्यवाचा प्रश्न वनमाण होणे, देिगर्ड
वालुक्यवावील पर्डिणे, वमळबाि, सांबळरे्डग येवथील रापण कंपनीच्यवा जाळीचे
झालेले नुकसान, वर नाविकसह वनफार्ड, सदर्डोरी, चांदिर्ड, सटाणा यवा
वालुक्यवावील अनेक भागाव मुसळधार पािसामुळे द्राक्षबागा, कांदा, र्डाळींब
आवण गहू वपकाचे झालेले मोठ्या प्रमाणाव नुकसान वसेच पुणे वजल्यावील
अनेकभागांव मुसळधार पाऊसपर्डल्यवाने त्यवामुळे रब्बी हंगामाव िेवकऱ्यवानंी
पेरलेल्यवा वपकांचे झालेले प्रचंर्ड नुकसान, रायवगर्ड वजल्हयवाव काही वठकाणी
मच्च्िमारांच्यवा बोटी बुर्डणे ि बोटींचे नुकसानही होणे िासनाकरू्डन यवा
नुकसानग्रस्वांना नुकसान भरपाइव देण्यवासाठी उपायवयवोजना करण्यवाची
आिश्यवकवा, यवाबाबव िासनाने वावर्डीने कराियवाची कायवविाही ि िासनाची
प्रवववक्रयवा." 

  (२) (िकु्रिार, वदनाांक १५ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दिमविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  

   सिमश्री. िरद रणवपसे, संजयव दत्त, अिोक ऊफव  भाई जगवाप, रामहरी
रुपनिर,आनंदराि पाटील, श्रीमवी हुस्नबानूखवलफे, सिवश्री. सुभार्षझांबर्ड,
हवरससग राठोर्ड, प्रा. जोगेन्द्र किारे्ड, सिवश्री. जनादवन चांदरूकर, अमरनाथ
राजूरकर,र्डॉ.सुधीरवांबे,आर्षक.अनंवगार्डगीळ, श्री.जगन्नाथ शिंदे, ॲड.राह ल 
नावेकर, श्री.नरेंद्रपाटील,ॲर्ड.वनरंजनर्डािखरे,श्रीमवीविद्याच्हाण,सिवश्री.
हेमंव टकले, सुवनलवटकरे,धनंजयव मंुरे्ड, वकरणपािसकर, वि.प.स. पुढील
वावर्डीच्यवािसािवजवनकमहत्िाच्यवाबाबीकरे्डमखु्यमांत्रयाांचेलक्षिेधवील:- 

   "सन२००९मध्येवमा.सिोच्चन्यवायवालयवानेफेरीिाल्यवांच्यवापुनिवसनासाठी
ि नागरीकानंा त्रास होऊ नयेव यवासाठी महानगरांना फेरीिाला धोरण वयवार
करण्यवाचे वदलेले आदेि, त्यवानुसार सन २०१४ मध्येव फेरीिाला धोरण मा.
राष्ट्रपवींच्यवामान्यववेसाठीसादरकेलेलेअसणे, त्यवािरपुढीलकायवविाहीझालेली
नसणे, वदनंवरसन२०१४मध्येवच राज्यविासनाने फेरीिालाधोरणाचामसुदा
जावहर केलेला असणे, त्यवानंवर राज्यव िासनाने फेरीिाला धोरण फेबु्रिारी, 
२०१७च्यवासुमाराससंमवकेलेलेअसणे, मात्रत्यवाच्यवाअंमलबजािणीसंदभाव
पुढील कायवविाही प्रलंवबव असणे, मंुबईव सुमारे वीन लाख फेरीिाल्यवांचा
असलेलाप्रश्न, मंुबईवीलएच्ल्फन्स्टनरोर्ड रेल्िे स्टेिनिरीलदघुवटनेनंवरमाहे
सप्टेंबर, २०१७ पासून फेरीिाल्यवांचा ऐरणीिर आलेला प्रश्न, विविध पक्ष, 
संघटनायवांचेकरू्डनहोवअसलेलीआंदोलनेयवाचाविपवरवपवरणामहोऊनमंुबई
लगवच्यवािसई,कजवव,कसाराइ.भागावूनमंुबईमध्येवयेवऊनआपलािेवीमाल
विकणाऱ्यवा िेवकऱ्यवाचंा बंद पर्डलेला ्यविसायव, त्यवाव सुयवोग्यव वोर्डगा
काढण्यवाची िआंदोलनाव नागरीकांना त्रास होऊ नयेव यवासाठी लक्ष देण्यवाची
गरज, फेरीिालाधोरणाबाबववावर्डीनेलक्षनवदल्यवासगंभीरपवरच्स्थवीवनमाण
होण्यवाची वनमाण झालेली च्स्थवी, यवाबाबव िासनाने कराियवाचीकायवविाही ि
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िासनाचीप्रवववक्रयवा." 
  (३) सिमश्री. वकरण पािसकर, हेमंव टकले, सुवनल वटकरे, धनंजयव मंुरे्ड, नरेंद्र

पाटील, श्रीमवी विद्या च्हाण, सिवश्री. अमरससह पंवर्डव, जयविंवराि जाधि,
अॅर्ड. वनरंजन र्डािखरे,सववश्री. सुंजय दत्त,  िरद रणवपसे, रामहरी रुपनिर,
अिोक ऊफव  भाई जगवाप, वि.प.स. पुढील वावर्डीच्यवा ि सािवजवनक
महत्िाच्यवाबाबीकरे्ड मखु्यमांत्रयाांचेलक्षिेधवील:- 

   "मंुबई महानगरपाललकेची संस्थांना वदलेली २१६ मैदाने, उद्याने, 
क्रीडाुंगणे, खाजगीसंस्थांकरू्डनवाब्यवावघेण्यवाचेआदेिमा.मुख्यवमंत्रीयवांनीमंुबई
महानगरपावलकेच्यवा आयुवक्वांना देणे, त्यवानुसार वब्बल १२८ भूखंर्ड वाब्यवाव
घेण्यवावयेविूनकंत्राटदाराचंी वनयुवक्वीकरण्यवावयेणे,परंवुआवाआयुवक्वांकरू्डन
पुन्हाहीमैदानेखाजगीसंस्थांना११मवहनेदेखभालीसाठीदेण्यवाचावनणवयवघेण्यवाव
येवणे, त्यवािर पावलकासभागृहावसत्ताधारी पक्षाकरू्डन विक्कामोववब होणे, सन
२००७ मध्येव महानगरपावलकेने मोकळ्यवा जागांची दत्तक यवोजना आणली
त्यवानुसारमोकळ्यवाजागांिरील२५टक्केभागावक्लब,उपाहारगृहसकिाबार
बांधायवला परिानगी द्यािी आवण त्यवा मोबदल्यवाव उरलेल्यवा जागेचा विकास
आवणदेखभालकरुनवीसामान्यवलोकांनामोकळीठेिण्यवाचीप्रस्वािकरण्यवाव
येवणे, मंुबई महापावलका सािवजवनक मोकळ्यवा जागा सांभाळण्यवाबाबवच्यवा
धोरणाबाबवकायवम उदावसनअसणे, अथवसंकल्पाव मैदानासाठी भरीि वरवूद
करुनही वनधी ५० टक्के िापरला जाव नसणे, महानगरपावलकेकरे्ड स्िव:ची
यंवत्रणा असूनही यवा जागा खाजगी संस्थांच्यवा वाब्यवाव देिून त्यवांच्यवा घिाव
घालण्यवाचा र्डाि रचलाजावअसणे, महानगरपावलकेच्यवा २१६जागापैंकी २९
संसथाुंकरू्डनपावलकेलामोकळयवाजागा वमळिवाआलेल्यवानसणे, यवाजागांिर
अनवधकृवपणेबांधकामेउभीअसणे, पावलकेचीआर्षथकच्स्थवीउत्तमअसूनही
महानगरपावलकेकरू्डनजागाखाजगीसंस्थांच्यवाघिावघालण्यवाचाकटआयुवक्व
आवण सत्ताधारी यवाचं्यवा संगनमवाने होव असणे, यवाबाबव िासनाच्या होव
असलेल्या अक्षम्यव दलुवक्षाबाबव जनवेवअसलेला प्रचंर्ड संवाप ि नाराजीची
भािना, यवाबाबव िासनाने वावर्डीने कराियवाची कायवविाही ि िासनाची
प्रवववक्रयवा." 

  (४) श्रीमती विद्या चव्हाण, सिवश्री. हेमंव टकले, सुवनल वटकरे, धनंजयव मंुरे्ड,
वकरण पािसकर, नरेंद्र पाटील, वि.प.स. पुढील वावर्डीच्यवा ि सािवजवनक
महत्िाच्यवाबाबीकरे्डगहृवनमाण मांत्रयाांचेलक्षिेधवील:- 

   "मंुबईवीलझोपर्डपट्टी पुनिवसनाच्यवा गंभीरपाश्िवभूमीिर७वे११लाख
घरे बांधण्यवाचे सरकारने घोवर्षव करणे, मात्र त्यवासाठी पुरेिी जमीन उपलब्ध
नसणे, मंुबईव वगरणी कामगार, असंघटीव कामगार, कमी उत्पन्न गटावील
गरजंूना वनिारा देण्यवाचीगरज वनमाणहोणे, मात्रउविष्ट्ट पूवीसाठीसरकारकरे्ड
आपल्यवाचजवमनींचार्डोळ्यवादेखव्यवापारपाहवबघण्यवासारखी च्स्थवी वनमाण
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होणे, कमाल जमीन धारणा कायवदा, १९७६ अन्ियेव त्यवािेळी उद्योग विस्वार
आवण विकासआवण कामगार वहवाकवरवा उद्योगांना सरकारी जवमनी लीज
वत्िािर नाममात्र भारे्ड वत्िाने देण्यात येणे, उपनगराव ४५०० एकर जमीन
लीजिरअसणे, १,४५,२२३ चौ.मी.जमीनलीजिरअसणे, यवाजवमनीिरउद्योग
विस्वारांच्यवा नािाखाली वनिासी िावणच्ज्यवक टोलेजंग इमारवी उभ्यवाकरण्यात 
येणे, त्यवावील सदवनका चढ्या भािाने लवकण्यात येणे, गवरबानंा, कामगारांना
आवणमध्यवमिगीयवांनाघरे नाकारण्यात येणे, एल ॲन्र्ड टीसारख्यवाजागववक
स्वरािरील नामांवकव कंपनीने कारखाना विस्वार करण्यवाकवरवा आवण
कामगाराचं्यवाघरांकवरवासरकारीजमीनींचागैरिापरकरणे, सदरजमीनींची सन 
२००९ मध्येव च्स्मथ प्रॉपटी यवांचेकरू्डन बोगस करारनाम्यवाद्वारे अनेक िेळा
बेकायवदेिीर वरत्यवा खरेदी विक्री करण्यात येणे, पिईवील वहरानंदानी
घोटाळ्यवाप्रमाणे पुनरािृत्ती होणे, यवा घोटाळ्यवाची गुन्हा अन्िेर्षण विभागाकरू्डन
चौकिी करण्यवाची मागणी होणे, त्यवामुळे सरकारी जवमन खाजगी नफेखोर
कंपन्यवाचं्यवावाब्यवावअसल्यवामुळेआवणमंुबईआवणआजूबाजूच्यवापवरसरावील
िेकर्डो एकर जवमनी सरकारकरू्डन लीजिर वर काही वठकाणी त्यवा
खरेदीखवाद्वारे विकवघेिूनयवाजवमनींिरमोठमोठे७०वे८०मजल्यवांचेटॉिर
बांधकाम करुन प्रवी चौरस फूट ३० वे ५०,००० आवण रुपयेव १,००,०००/- 
इवक्यवा चढ्यादराने बरे्ड भांर्डिलदार, आवण गभवश्रीमंव, ्यविसावयवक यवांना
विकणे, आवणत्यवामुळेविकासकआवणवबल्र्डरयवांचीनफेखोरीबेसुमारिाढणे, 
वह घरे विकव घेवल्यवानंवर त्यवा घराचा मालमत्ता कर, देखभाल दरुुस्वी खचव
सूध्दा वववकाचचढाअसल्यवाने मावसकलाखोरुपयवांचे मेन्टनन्समध्यवमिगीयव
ग्राहकाला कजवबाजारी करीव असल्यवामुळे यवा उच्च दजाच्यवा सुविधाजनक
घरांचा लाभ वमळू न िकणे त्यवावच वकत्येवक इमारवींमध्येवआर्षथक मंदीमुळे
मोठ्या प्रमाणाव घरे उपलब्ध असूनही त्यवांची विक्री न होण्यवामुळे लाखो घरे
वरक्व रहाणे आवण मंुबईकर नागरीकांची घराचंी गरज पाहवा िासनाने यवा
घरांच्यवाजवमनींचामालकीहक्क, लीजकरारनामे, जवमनींचाझालेला्यविहार, 
वपासून आवण पुनर्षिलोकन करुन सध्यवाचा बाजारभाि आवण विकासक
वबल्र्डरांची गंुविणूकआवण नफ्यवाचे पवरणाम ठरिूनिासनाचा महसूली नफा
ठरिून मध्यवमिगीयव नागरीकांचे घरांचे स्िप्न पूणव करवाना जवमनीचे
बाजारभािाचे दर वनच्श्चवीकरुनसरकारचे प्रत्येवकाला घर हेआश्िासन पूणव
करण्यवाबाबव वावर्डीने कराियवाची कायवविाही, उपायवयवोजना आवण िासनाची
प्रवववक्रयवा." 

  (५) प्रा. अवनल सोले, सिवश्री.वगरीिचंद्र्यवास,नागोरािगाणार, वि.प.स. पुढील
वावर्डीच्यवा ि सािवजवनक महत्िाच्यवा बाबीकरे्ड ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष
िेधवील:- 

   "गर्डवचरोली वजल्हा पलरषद अंवगवव सन २०१३ मध्येव २२० विक्षकांचे
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बोगस बदली प्रकरण उघर्डवकस येवणे, सदर बोगस बदली प्रकरणावील ७३
विक्षकांच्यवा बदली विर्षयवक नस्त्यवा गहाळ असल्यवाबाबव वज.प. गर्डवचरोली
यवांनीवनयवमबाहयवबदल्यवारिकरण्यवाबाबवचौकिीअहिालावमु.का.अ.वज.प.
गर्डवचरोली यवांनीआयुवकताुंकरे्ड विफारस करणे, सदर बदली प्रकरणाव दोर्षी
असलेलेजबाबदारअवधकारीिकमवचारीवत्कालीनमु.का.अ.यवांचेअवधनस्व
असल्यवाचेवदसूनयेवणे, सदरप्रकरणावीलदोर्षींिरकायवविाहीकरण्यवाचीमहाराष्ट्र
राज्यव विक्षक पवरर्षद, नागपूर विभाग यवांचेकरू्डन होव असलेली मागणी, 
िासनाचेयवाकरे्डहोवअसलेलेदलुवक्ष, िासनानेयवाबाबववावर्डीनेकराियवाची
कायवविाहीिउपायवयवोजना." 

  (६) श्री. रविद्र फाटक, वि.प.स. पुढील वावर्डीच्यवा ि सािवजवनक महत्िाच्यवा
बाबीकरे्डआवदिासी विकास मांत्रयाांचेलक्षिेधवील:- 

   "र्डहाणूवालुक्यवावील(वज.पालघर)दाभार्डीयेवथीलिासकीयवआवदिासी
आश्रमिाळेवील सुमारे ७६ विद्यार्थ्यवांना वदनाकं ८ नो्हेंबर, २०१७ रोजी िा
त्यवासुमारासअन्नपदाथावूनविर्षबाधाझाल्यवाचेउघर्डकीसयेवणे, आश्रमिाळेवील
दवुर्षव पाणी ि वनकृष्ट्ट आहार यवामुळे विर्षबाधा झाल्यवाचा संियव असणे, 
विर्षबाधा झालेल्यवा सिव विद्यार्थ्यवांना िासकीयव रुग्णालयवाव दाखल करण्यवाव
येवणे, पालघरवजल्हामुख्यवालयवाच्यवाइमारवीच्यवाभूवमपुजनाचाकायववक्रमहोईपयंवव
यवा घटनेची गुप्ववा प्रिासनाद्वारे पाळण्यवाव येवणे, या पार्शववभूमीवर आश्रम
िाळेवील दवुर्षव पाण्यवाची िा अन्नपदाथांची प्रयवोगिाळेव वपासणी करण्यवाची
आिश्यवकवा, यवाबाबविासनानेकेलेलीिाकराियवाचीकायवविाहीििासनाची
प्रवववक्रयवा." 

  (७) सिमश्री. धनांजय मुांिे, जयविंवराि जाधि, सुवनल वटकरे, हेमंव टकले,
अमरससह पंवर्डव, सववि च्हाण, अॅर्ड. वनरंजन र्डािखरे, वि.प.स. पुढील
वावर्डीच्यवा ि सािवजवनक महत्िाच्यवा बाबीकरे्ड अन् न ि षषध प्रिासन
मांत्रयाांचेलक्षिेधवील:- 

   "राज्यवावअन्नसुरक्षा ि मानके कायवद्याची अंमलबजािणी झाल्यवापासून
नागपूरच्स्थवहल्दीरामयवाकंपनीनेउत्पावदवकेलेलेकाहीअन्ननमुनेअप्रमावणव
(Substandard) आलेले असूनसुध्दा कायवद्यावील वरवुदींनुसार दंर्डात्मक
कारिाई न करवा सदर प्रकरणी वनदोर्ष सुटका केली असल्यवाची गंभीर बाब
वनदिवनास येवणे,  हल्दीरामउत्पादकसंस्थेचीकायवद्यावीलवरवुदींनुसारसखोल
वपासणी न करवा उत्पादक असूनसुध्दा थावूरमावूर वपासणी केल्यवामुळे
वपासणीअहिलानुसारकोणवीहीकायवविाहीकेलीजावनसणे,  हल्दीरामयवानंी
उत्पादीवकेलेलेअन्ननमुनेविश्लेर्षणास्विघेिूनसदरअन्ननमुनेवकटकनािके
ि बॅक्टेरीयवल चाचणीची सुविधाच नसलेल्यवा अन्नचाचणी प्रयवोगिाळेव
विश्लेर्षणास पाठिून सिव नमुन्यवाव सालमोनेला बॅक्टेवरयवाची चाचणी वसेच
वकटकनािकाबाबवचाचणीनकरवा वकटकनािकाचाअंििसालमोनेला
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बॅक्टेवरयवाआढळूनआला नाही असे उत्तर सदनाव देऊन सदनाची वदिाभूल
करणे, अिागंभीरबाबीपािसाळीअवधिेिनसन२०१५दरम्यवानउघर्डहोणे,  
यवामुळे हल्दीराम यवा उत्पादकाला सरकारी यंवत्रणेवील सिव स्वरािर संरक्षण
वमळवअसल्यवाची बाब वनदिवनास येवणे, यवाव मोठा भ्रष्ट्टाचार सुरुअसणे, यवा  
प्रकरणी चौकिी करुन भ्रष्ट्ट अवधकारी  हल्दीरामिर कारिाई करण्यवाऐिजी
अन्न िऔर्षध प्रिासन यवा भ्रष्ट्टअवधकाऱ्यवानंा ि हल्दीराम कंपनीस पाठीिी
घालव असणे, यवा घोटाळ्यवाची सखोल चौकिी होऊन यवाव सामील
अवधकाऱ्यवांिर ि हल्दीराम यवा उत्पादकािर कारिाई होणे आिश्यवक
असणे, हल्दीराम यवा उत्पादकाच्यवा सिव उत्पादन संस्थेची मुख्यवालयव गुप्विावा
विभागामाफव व सखोलवपासणीकरुनअन्न नमुने विश्लेर्षणास्वि घेिून त्यवाव
सालमोनेला ि इवर बॅक्टेवरयवा वसेच वकटकनािकाच्यवा चाचणीची सुविधा
असलेल्यवा प्रयवोगिाळेव पाठविण्यवाची कायवविाही करणे आिश्यवक
असणे, यवाबाबव जनवेव पसरलेले वभवीचे ि संभ्रमाचे िावािरण, यवा प्रकरणी
िासनानेकराियवाचीकायवविाही, उपायवयवोजनाििासनाचीप्रवववक्रयवा." 

  (८) श्री. अिोक ऊफम  भाई जगताप, वि.प.स. पुढीलवावर्डीच्यवािसािवजवनक
महत्िाच्यवाबाबीकरे्डकामगारमांत्रयाांचेलक्षिेधवील:- 

   "िासनाद्वारे वदनांक ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी महाराष्ट्र दकुाने ि
आस्थापना (नोकरीचे ि सेिािवीचे विवनयवमन) हे लवधेयक पावरव करण्यवाव
येवणे, यवा अवधवनयवमान सार आधुवनक मावहवी ि वंत्रज्ञान याुंच्या आधारावर
्यवापारकरण्यवाच्यवाहेवूअसूनिासनाचेउद्योग्यविसायव सुलभीकरणधोरणयवा
धवीिर १० पेक्षा कमी असलेल्यवा अवव लहान ि लहान आस्थापनांना
अवधवनयवमावीलनोंदणीवूनिगळूनसिवसेिाऑनलाईनदेण्यवाचीगरज असणे, 
या अवधवनयवमात पुिीच्यवा अवधवनयवमावील कामगारांच्यवा वहवकारक वरवुदी
बाजुला ठेऊन केिळमालकधार्षजण्यातरत दी असणे, यवाकायवद्याव १० पेक्षा
कमी असलेल्यवाआस्थापनांनामहाराष्ट्र दकुानेिआस्थापना (नोकरीि सेिा
िवीचे विवनयवमन)अवधवनयवम, २०१७ नूसार, यवाअवधवनयवमावीलकलमक्रमांक
१ (३) नुसार कोणत्यवाही वरवूदी लागू होणार नसणे, प्रस्वुव अवधवनयवमांवगवव
असंघटीव के्षत्रावील म्हणजेच १० पेक्षा कमी असलेल्यवा आस्थापनांवील
कामगारांिरअन्यवायव झाल्यवास सकिा तयाुंच्यवा मुलभूवहककाुंिरगदाआल्यवास
त्यवांचेसंरक्षण करण्यवासाठीकोणवीहीवरवूदकरण्यवावआलेलीनसल्यवाचेवदसून
येवणे, बृहन्मंुबईमध्येव सद्य:च्स्थवीव ८ लाख इवक्यवा ्यवापारी आस्थापना
नोंदणीकृव असून त्यवापैकी १० पेक्षा कमी असलेल्यवा अंदाजे ७,५०,००० 
आस्थापनाुंमध्येव१५ वे २० लाखकमवचारीअसूनसदरकमवचाऱ्यवानंाकोणवेही
अभयव देण्यवावआलेले नसणे, मंुबई िहर ि मंुबई उपनगराुंमध्येव अच्स्वत्िाव
असलेल्यवा१० पेक्षाकमीकमवचारी असलेल्यालहानआस्थापनाुंमध्येवबहुवांिी
मराठी भावर्षक असंघटीव कामगारांची संख्यवा मोठ्या प्रमाणाव असल्यवामुळे
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मुलभूव हक्काद्वारे वमळणारे वकमान िेवन, कामाचे वास, साप्वाहीक सुट्टयवा, 
भरपगारी रजा, आरोग्यवाच्यवा सेिा ि सुविधा इत्यवादीबाबव त्यवांच्यवािर
मालकांकरू्डन अन्यवायव ि वपळिूणक होणार असल्यवाने अिा असंघटीव
कामगारांिर अन्यवायव होणार असून राज्यव िासनाच्यवा यवा मालक धार्षजण्यवा
धोरणामुळे कामगारांमध्येव पसरलेली वीव्र असंवोर्षाची ि नाराजीची भािना, 
यवबाबाव िासनाने सदरच्यवा अवधवनयवमाव लहानआस्थापनांवील कामगारांना
सरंक्षणदेण्यवाचीवनवांवआिश्यवकवाियवाबाबविासनाचीप्रवववक्रयवा." 

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

- मध्यांतर - 
सात : सन २०१७-२०१८ च्या परुिणी मागण्याांिर चचा (पवहला वदिस.) 

  खालीलमंत्रयवांच्यवामागण्यवांिरचचाहोईल. 

  १. िालेयव विक्षण, क्रीर्डा ि युविक कल्यवाण, उच्च ि वंत्र विक्षण, मराठी भार्षा,
सांस्कृववक कायवव,अल्पसंख्यवाक विकास ि िक्फ मंत्री. 

  २. ग्रामविकास, मवहला ि बाल विकास मंत्री. 

  ३. अन्निनागरी पुरिठा,ग्राहक संरक्षण,अन्निऔर्षधप्रिासन, संसदीयवकायवव
मंत्री. 

  ४. िैद्यकीयव विक्षण, जलसंपदा ि लाभके्षत्र विकास मंत्री. 

  ५. पवरिहन,खारभूमीविकास मंत्री. 

  ६. ऊजा, निीन ि निीकरणीयव ऊजा,राज्यवउत्पादनिुल्क मंत्री. 

  ७. पाणीपुरिठा आवण स्िच्िवा मंत्री. 

  ८. जलसंधारण, राजविष्ट्टाचार,विमुक्वजावी,भटक्यवाजमावी,इवरमागासिगवि
वििेर्षमागास प्रिगवकल्यवाण मंत्री. 

  ९. सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योगमंत्री. 

आठ : िासकीय विधेयके - 
  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिि: विचार ि सांमत करणे. 
  (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६० - महाराष्ट्र सािमजवनक 

विश् िस्त्तव्यिस्त्था (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिमश्री. िरद रणवपसे, धनांजय 
मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :- 
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   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ६० - महाराष्ट्र सािवजवनक विश्िस्व्यविस्था 
(ववसरी सुधारणा) विधेयवक, २०१७ खालील सदस्यवांच्यवा प्रिर सवमवीकरे्ड
त्यवािरील प्रवविृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्यवाचा अनुदेि देऊन
विचाराथवपाठविण्यवावयवािे." 

   (१)मुख्यवमंत्री (२)श्री.धनंजयवमंुरे्ड,विरोधीपक्षनेवावथा
वि.प.स. 

   (३)श्री.िरदरणवपसे,
वि.प.स. 

(४)श्री.संजयवदत्त,वि.प.स. 

   (५)ॲर्ड.वनरंजनर्डािखरे,
वि.प.स. 

(६)श्री.अिोक ऊफव भाईजगवाप,वि.प.स. 

   (७)श्री.सवविच्हाण,
वि.प.स. 

(८)र्डॉ.नीलमगोऱ्हे,वि.प.स. 

   (९)श्री.कवपलपाटील,
वि.प.स. 

(१०)श्री.विजयवऊफव भाईवगरकर,वि.प.स. 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६१ -  पांढरपरू मांवदर (सधुारणा) विधेयक, 

२०१७" 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६२ – महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगर 

पांचायती ि षद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिमश्री. िरद रणवपसे, धनांजय 
मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :- 

   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ६२ – महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगर पंचायववी 
ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधेयवक, २०१७ खालील सदस्यवांच्यवा प्रिर
सवमवीकरे्डत्यवािरीलप्रवविृत्तदोन मवहन्याांच्या आतसादरकरण्यवाचाअनुदेि
देऊनविचाराथवपाठविण्यवावयवािे." 

   (१)मुख्यवमंत्री (२)श्री.धनंजयवमंुरे्ड,विरोधीपक्षनेवावथा
वि.प.स. 

   (३)श्री.िरदरणवपसे,
वि.प.स. 

(४)श्री.संजयवदत्त,वि.प.स. 

   (५)ॲर्ड.वनरंजनर्डािखरे,
वि.प.स. 

(६)श्री.अिोक ऊफव भाईजगवाप,वि.प.स. 

   (७)श्री.सवविच्हाण,
वि.प.स. 

(८)र्डॉ.नीलमगोऱ्हे,वि.प.स. 

   (९)श्री.कवपलपाटील,
वि.प.स. 

(१०)श्री.विजयवऊफव भाईवगरकर,वि.प.स. 
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  -------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास सांरक्षण ि 

सरुक्षा देण्याबाबत विधेयक, २०१७" 
   विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिमश्री. िरद रणवपसे, धनांजय 

मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्त्ताि :- 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास संरक्षण 

ि सुरक्षा देण्यवाबाबव विधेयवक, २०१७खालील सदस्यवाचं्यवा प्रिर सवमवीकरे्ड
त्यवािरील प्रवविृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्यवाचा अनुदेि देऊन
विचाराथवपाठविण्यवावयवािे." 

   (१)मुख्यवमंत्री (२)श्री.धनंजयवमंुरे्ड,विरोधीपक्षनेवावथा
वि.प.स. 

   (३)श्री.िरदरणवपसे,
वि.प.स. 

(४)श्री.संजयवदत्त,वि.प.स. 

   (५)ॲर्ड.वनरंजनर्डािखरे,
वि.प.स. 

(६)श्री.अिोक ऊफव भाईजगवाप,वि.प.स. 

   (७)श्री.सवविच्हाण,
वि.प.स. 

(८)र्डॉ.नीलमगोऱ्हे,वि.प.स. 

   (९)श्री.कवपलपाटील,
वि.प.स. 

(१०)श्री.विजयवऊफव भाईवगरकर,वि.प.स. 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 
नऊ : (िकु्रिार, वदनाांक १५ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दिमविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि) – 
(अनकु्रमाांक (क) ि (ख)) – 

  (क) सिमश्री.धनांजय मुांिे, िरद रणवपसे, सुवनलवटकरे, संजयवदत्त, हेमंव टकले,
जयंवव पाटील, अिोक ऊफव  भाई जगवाप, कवपल पाटील, प्रा.जोगेंद्र किारे्ड,
सिवश्री.अमरससह पंवर्डव, सववि च्हाण, र्डॉ.सुधीर वांबे, सिवश्री.जयविंवराि
जाधि, चंद्रकांव रघुिंिी, दत्तात्रयव सािंव, विक्रम काळे, वकरण पािसकर,
ॲर्ड.जनादवन चांदरुकर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमवी विद्या च्हाण, श्रीमवी
हुस्नबानू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्षक. अनंव गार्डगीळ, सिवश्री.बाळाराम
पाटील,अमरनाथराजुरकर,सुभार्षझाबंर्ड,अब्दलु्लाखानदरुाणी,नरेंद्रपाटील,
प्रकािगजवभयेव,ॲर्ड.राहुलनािेकर,सिवश्री.सवेजऊफव बंटीपाटील,हवरससग
राठोर्ड,आनंदरािपाटील,जयवदेिगायवकिार्ड,रामराििर्डकुवे,जगन्नाथ सिदे,
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि –(चचा पढेु सरुू ि 
मांत्रयाांचे उत्तर) – 

   "राज्यवाव िासनाने कजवमाफी यवोजना जाहीर करणे, कजवमाफी जाहीर
होऊनसहामवहन्यवापेक्षाहीजास्वकालािधीहोऊनसुध्दाअद्यापहीिेवकऱ्यवाचं्यवा 
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बँकखात्यवािरकजवमाफीची रक्कमजमाझालेलीनसणे,कजवमाफीचीघोर्षणा
झालेली असली वरी सुध्दा कजव िाटपाचे वनयवोजन ्यविच्स्थव न झाल्यवाने
कजवमाफी जाहीर झाल्यवानंवर राज्यवाव अद्याप सुमारे १५०० हून अवधक
िेवकऱ्यवांनी आत्महत्यवा केलेल्यवा असणे, इनो्हेि यवा कंपनीचे आर्षथक
वहवसंबंधजोपासण्यवासाठीयवायवोजनेवऑनलॉईनपध्दवीनेअजवमागिूननंवरच
कजवमाफी रक्कम देण्यवाचा घाट घावलेला असणे, ऑनलाईन पध्दवीने अजव
भरवेिेळी िेवकऱ्यवांना अनंव अर्डचणीचा सामना करािा लागव असणे,
िेवकऱ्यवांच्यवा खात्यवािर जमा होणाऱ्यवा रकमांची सरकारच्यवा िवीने िारंिार
खोटीआकरे्डिारी जाहीर करण्यवाव येवणे, मात्र िेवकऱ्यवांच्यवा खात्यवािर वकवी
रक्कम जमा झाली यवाची वजल्हावनहायव ि वालुका वनहायवआकरे्डिारी जाहीर
करण्यवाचे मात्र सोईस्करवरत्यवा टाळणे, राज्यवाव ९० टक्के पेक्षा जास्व
बी.टी.कॉटनकापसािरबोंर्डअळीचे संकट येवणे, िेवकऱ्यवाचं्यवाकापसाचे ९०
टक्केपेक्षाजास्वनुकसानहोणे,हेनुकसानटाळण्यवासाठीिेवकऱ्यवांनीकेलेल्यवा
फिारणीमुळे राज्यवावील ३० पेक्षा जास्व िेवकऱ्यवांचा मृत्युव झालेला असणे,
कॉटनवरसचवइन्स्टीट्युटयवांनीवर्डसेंबर,२०१५मध्येवचबोंर्डअळीबाबवअहिाल
वदल्यवानंवरयवायेवऊघावलेलयवासंकटाकरे्डजाणीिकरुनवदलेलीअसणे,बोगस
कंपन्यवांिी संबंवधव आर्षथक ्यविहारामुळे हे संकट आलेले असणे, यवाव
कोट्यािधीरुपयवांचाकॉटनवसर्डस्कॅमअसणे,राज्यवाववूर,सोयवाबीन,कापूस,
उर्डीद, मुग यवांचीखरेदी होव नसणे, धानाचेकें द्रअद्याप सुरूझालेली नसणे,
िेवकऱ्यवांकरू्डनसक्वीने संजीिनीयवोजनेच्यवा नािाखालीिीज वबलाचीिसुली
करण्यवाव येवणे, राज्यवावील मंुबईसहकोकणावओखी िादळामुळे मच्च्िमार ि
आंब्यवासह सिव फळ वपकांचे खुप मोठ्या प्रमाणाव नुकसान झालेले असणे,
वकनारपट्टीिरीलिेवकऱ्यवांच्यवावपकांबरोबरचघरांचेहीनुकसानझालेलेअसणे,
अनेक मच्च्िमारांचे संसार उध्िस्व झालेले असणे, बोटींचे मोठ्या प्रमाणाव
नुकसान झालेले असणे, त्यवामुळे कोकणावील िेवकरी सुध्दा हिालदील
झालेलाअसणे,यवाबरोबरचउत्तरमहाराष्ट्र,पच्श्चममहाराष्ट्रिमराठिाड्याच्यवा
काहीभागावओखीिादळामुळेहिामानावबदलहोऊनवपकांिरवकर्डरोगाचा
प्रादभुाििाढूननुकसानझालेलेअसणे,धानाच्यवावपकािरमािा,वुर्डवुरे्डरोगाचा
मोठाप्रादभुािझालेलाअसणे,त्यवामुळेउत्पादनावघटहोणे,सिवचिेवमालाला
भािनवमळणे,कृर्षीवपकविमायवोजनेवखरीपिरब्बीहंमागावीलवपकविमा
नुकसान भरपाईसाठीचा हप्वा हजारो िेवकऱ्यवांनी बँकेव भरणे, बँकांच्यवा
हलगजीपणामुळे लाखो िेवकऱ्यवानंा वपक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम
वमळालेलीनसणे,अनेकबँकांनीमंजूरविम्यवाचीरक्कमइवरत्रगंुविणूककरुन
त्यवािरकोट्यािधीरुपयवांचीनफेखोरीकरणे,त्यवावचकजवमाफीनवमळणे,बोंर्ड
अळीमुळे आलेले संकट, यवामुळे संकटाव सापर्डलेल्यवा िेवकऱ्यवांमध्येव
िैफल्यवग्रस्ववा िाढून आत्महत्यवांचे िाढव जाणारे सत्र, िेवकऱ्यवानंा वदलासा
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देण्यवासाठी वावर्डीने त्यवांना कजवमुक्व करणे, बोंर्ड अळीमुळे झालेल्यवा
नुकसानीबिल एकरी २५ हजार रुपयेव मदव देण्यवाची आिश्यवकवा, सक्वीने
होणाऱ्यवािीजवबलिसुलीलास्थवगवीदेणे,हमीभािखरेदीकें द्रसुरूकरण्यवाची
आिश्यवकवा, ओखी िादळामुळे नुकसान झालेल्यवा िेवकऱ्यवांना त्िरीव
मदवीची गरज, यवा सिव बाबवीव िासनाने त्िरीव कराियवाची कायवविाही ि
उपायवयवोजनाविचारावघेण्यवावयवािी." 

  (ख) प्रा.अवनल सोले, ॲर्ड. अवनल परब, श्री.वगरीि ्यवास, र्डॉ.(श्रीमवी) नीलम
गोऱ्हे,सिवश्री.पवरणयवफुके,रसिद्रफाटक,श्रीमवीच्स्मवािाघ,सिवश्री.वानाजी
सािंव, वमवेिभांगवर्डयवा,गोपीवकसनबाजोवरयवा,प्रविणदरेकर, विनायवक मेटे,
विजयवऊफव भाईवगरकर,सुवजवससहठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्त्ताि – 

   "राज्यवावविदभावीलसिववजल्हेिमराठिाड्यावपर्डलेलाकमीपाऊस,
त्यवामुळे वनमाण झालेली पवरच्स्थवी विचाराव घेण्यवाची आिश्यवकवा, यवा
भागावील ससचनाचा अनुिेर्ष िेगाने पूणव करण्यवाची गरज, विदभावील अपुरे
ससचन प्रकल्प पूणवकरण्यवाकवरवाकें द्राच्यवासहाय्यवाने वयवार केलेली बळीराजा
जलसंजीिनी यवोजना वावर्डीने कायवाच्न्िव करण्यवाची आिश्यवकवा, बेंबळा
प्रकल्पाच्यवा कामाला देण्यवावआलेली गवी, माजी पंवप्रधान स्ि.राजीि गांधी
यवांनी भूमीपुजन केलेल्यवा गोसीखुदव प्रकल्पाच्यवा सिव परिानग्यवा प्राप्व करुन
प्रकल्पाची सकमव कें द्र िासनाने वनच्श्चव करण्यवासाठी झालेली कायवविाही,
अपुऱ्यवा पािसामुळे मूग, उर्डीद, सोयवाबीन, कापुस, वूर ि हरभरा इ.वपकांचे
उत्पादन३०वे४०टक्क्यवांिरयेवणे,रु्डक्कर,हत्तीइ.जनािारांमुळेहोणारेिेवीचे
नुकसान रोखण्यवाच्यवा दृष्ट्टीने प्रववबंधात्मककायवविाहीकरण्यवाचीआिश्यवकवा,
पाणंदरस्त्यवांचेबांधकामिमजबुवीकरणप्राधान्यवानेकरणे,िेवकऱ्यवांचेउत्पन्न
दपु्पटकरण्यवाच्यवा उिेिाने उत्पादनखचवकमीकरणे, नैसर्षगकिसेंवद्रयव िेवी
आवण फळबागाचं्यवा लागिर्डीस प्रोत्साहन देणे, संत्राउद्योग, दगु्ध्यविसायव,
कुकुटपालन,मत्स्यव्यविसायवइ.िेवीच्यवाजोर्डधंद्यांनाप्रोत्साहनदेणाऱ्यवायवोजना
कायवाच्न्िवकरणे, िेवमालाला वकमानहमीभािाप्रमाणे दर वमळण्यवाचीि जेथे
कमी भाि असेल वेथे अनुदान देण्यवाची गरज, जलयुवक्व वििार यवोजनेमुळे
िाश्िव ससचनाच्यवा सुविधा उभारण्यवासाठी मोठ्या प्रमाणावआलेली गवी, ही
यवोजना अवधक प्रभािी करण्यवाकवरवा यवा यवोजनेच्यवा अटी ि वनकर्ष विवथल
करण्यवाचीआिश्यवकवा,कृर्षीपंपांनावदिसा१२वासिीजउपलब्धकरण्यवाच्यवा
दृष्ट्टीनेसोलरवफर्डरचीयवोजनाकायवाच्न्िवकरणेििीजपंपजोर्डणीच्यवाप्रलंवबव
अजांचा वर्डसेंबर, २०१७ पयंवव िीघ्रगवीने वनपटारा करण्यवाची आिश्यवकवा,
राज्यवावीलिीज विवरण ्यविस्थाअवधकमजबुवकरण्यवासाठीनविनउपकें द्र,
रोवहत्रिपायवाभूवसुविधाउपलब्धकरण्यवाचीआिश्यवकवा,ससचनअनुिेर्षाच्यवा
भागाव अवधक अनुदान देण्यवाची गरज, नानाजी देिमुख कृर्षी संजीिनी
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यवोजनेमध्येव िासनाने ४ हजार ५००कोटी रुपयेव उपलब्धकरुन वदलेअसणे,
त्यवामुहे५हजारगािांमध्येविेवीउत्पादनिाढूनिेवकऱ्यवांचेजीिनमानउंचािणे
ििेवमालालाबाजारपेठउपलब्धझालीअसणे,आत्महत्यवाग्रस्व६वजल्यांपेक्षा
एकट्या मंुबईलाअवधककजवमाफी देण्यवाचे पूिीच्यवािासनानेधोरणअसवाना
अिघ्यवा५मवहन्यवाव संपूणव राज्यवभरावकजवमाफीचीप्रवक्रयवागवीने पूणवत्िाकरे्ड
येवणे, कृर्षीखात्यवावील वरक्वपदेवावर्डीनेभरणेिआिाच्यवाधवीिर िेवकरी
वमत्रनेमण्यवाचीआिश्यवकवा,कें द्रिासनानेनदीजोर्डप्रकल्पराज्यवावकायवाच्न्िव
करण्यवाचीआिश्यवकवा, एमआरईजीएसमध्येव मोठ्या प्रमाणाव ससचन विवहरी
करण्यवाचीआिश्यवकवा, कृर्षीमालािरआधावरव प्रवक्रयवा उद्योग उभारणीसाठी
वििेर्षआर्षथकके्षत्रउभेकरण्यवाचीआिश्यवकवा, विदभाच्यवासमग्रविकासाला
िेग देण्यवाचीआिश्यवकवा,अमरािवीभागावउभारण्यवाव येवणाऱ्यवा टेक्सटाईल
पाकव लाअवधकगवी देण्यवाचीआिश्यवकवा,मोिीव संत्रा प्रवक्रयवा प्रकल्प सुरू
करणे ि संत्रा धोरण जावहर करणे, वमहानमध्येव मोठ्या संख्येवने येवव असलेली
गंुविणूक, ित्रपवी वििाजी महाराज िेवकरी सन्मान यवोजना यविस्िीपणे ि
पारदिवकवरत्यवा राबविल्यवामुळे िेवकरी पुन्हा कजव घेण्यवाकवरवा पात्र होणे,
मागील३िर्षाविासनानेिेवीमधीलगंुविणूकिाढविल्यवामुळेिेवीचाविकास
दरसववनकारात्मकराहवअसवानाहादरप्रथमच+१२.५टक्क्यवांिरनेण्यवास
िासनासआलेलेयवि,राज्यवावीलिेवकरीकायवमस्िरुपीस्िबळािरउभाराहू
िकेलि त्यवालाभविष्ट्यवावकजव घेण्यवाचीपाळी येवणारनाहीयवादृष्ट्टीनेयवोजना
आखून त्यवा वावर्डीने कायवाच्न्िव करण्यवाची आिश्यवकवा, यवाबाबव िासनाने
कराियवाचीकायवविाहीिउपायवयवोजनाविचारावघेण्यवावयवािी." 

दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या िेिटी) - 
  (१) श्री. अवनल भोसले, वि.प.स. पढुील सािमजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा 

उपस्स्त्थत करतील. 
   "पुणे येवथील मुळा-मुठा नदीपात्राव अववक्रमणांची संख्यवा िाढलेली

असणे, नदीपात्राव मंगल कायवालयेव, हॉटेल पूर रेरे्षव बाधंलेली असणे वसेच
नदीपात्राव सांर्डपाणी टाकण्यवाव आल्यवाने पूरसदृश्यवच्स्थवी वनमाण झालेली
असणे, नदीपात्रावील अववक्रमणािर कारिाई होण्यवाची आिश्यवकवा
असवानाही प्रिासनाचे यवाकरे्ड दलुवक्ष झालेले असणे, पुणे येवथील मुळा-मुठा
नदीपात्रावील अववक्रमणे वनष्ट्कावसव करण्यवाची आिश्यवकवा असल्यवाने
िासनानेकराियवाचीकायवविाहीिाउपायवयवोजना." 

  (२) श्री. जगन्नाथ विदे, वि.प.स. पढुील सािमजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्त्थत करतील. 

   "ठाणे वजल्याच्यवा ग्रामीणभागावीलआरोग्यव विभागाव र्डॉक्टर नसणे, 
ग्रामीण ि दगुवम भागावील रुग्णानंा चांगली सेिा उपलब्ध ्हािी यवासाठी 
िासनाच्यवा आरोग्यव-सेिा कुटंुब कल्यवाण, मावा-बाल संगोपन आवण िालेयव
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आरोग्यव कुटंुबकल्यवाण विभागाच्यवािवीने ठाणे वजल्यावील प्राथवमकआरोग्यव 
कें द्रांसाठीकंत्राटीपद्धवीिरमानसेिी िैद्यकीयवअवधकाऱ्यवांची वनयुवक्वी केलेली
असणे, हे मानसेिी अवधकारी िासनाच्यवा वनयवमाप्रमाणे वनयुवक्वीच्यवा वठकाणी
िास्व्यवकरून त्यवा पवरसरावील रुग्णानंा वात्काळ सेिा उपलब्धकरून देणे
गरजेचेअसवानावेवनयुवक्वीच्यवाजागीिास्व्यवकरवनसणे, यवा अवधकाऱ्यवांना
ग्रामीणआवणदगुवमभागावीलरुग्णांनासुिणवकाळावसेिा पुरविवा येवण्यवासाठी
देण्यवावआलेलीिाहनेिासनाच्यवाकाहीअटींमुळेमाहे ऑक्टोबर, २०१७मध्येव
िा त्यवादरम्यवान बंद असणे, यवाप्रकरणी िासनाने कराियवाची कायवविाही ि 
उपायवयवोजना." 
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