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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक ११९९  विसेंबरविसेंबर,,  २०१२०१७७  

((सकाळीसकाळी  १०.३० १०.३० ते दपुारी ते दपुारी ११२२..००००  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

(क) : (सोमिार, वदनांक १८ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

  सिशश्री.धनंजय मुंिे, शरद रणपिसे, सुपिल तटकरे, संजय दत्त, हेमंत टकले, जयंत 
िाटील, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, कपिल िाटील, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, सवफश्री.अमरससह 
िंपडत, सपतश चव्हाण, डॉ.सुधीर तांबे, सवफश्री.जयवंतराव जाधव, चंद्रकांत रघुवंशी, 
दत्तात्रय सावंत, पवक्रम काळे, पकरण िावसकर, ॲड.जिादफि चांदरुकर, श्री.रामहरी 
रुििवर, श्रीमती पवद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्िबािू खपलरे्, श्री.ख्वाजा बेग, आर्कक. अिंत 
गाडगीळ, सवफश्री.बाळाराम िाटील, अमरिाथ राजुरकर, सुभाष झांबड, अब्दलु्लाखाि 
दरुाणी, िरेंद्र िाटील, प्रकाश गजपभये, ॲड. राहुल िावेकर, सवफश्री. सतेज ऊर्फ  बंटी 
िाटील, हपरससग राठोड, आिंदराव िाटील, जयदेव गायकवाड, रामराव वडकुते, 
जगन्नाथ सशदे, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –(चचा पढेु 
सरुू ि मंत्रयांचे उत्तर) – 

  "राज्यात शासिािे कजफमार्ी योजिा जाहीर करणे, कजफमार्ी जाहीर होऊि 
सहा मपहन्यािेक्षाही जास्त कालावधी होऊिसुध्दा अद्यािही शेतकऱयांच्या बँक खात्यावर 
कजफमार्ीची रक्कम जमा झालेली िसणे, कजफमार्ीची घोषणा झालेली असली तरी 
सुध्दा कजफ वाटिाचे पियोजि व्यवस्स्थत ि झाल्यािे कजफमार्ी जाहीर झाल्यािंतर 
राज्यात अद्याि सुमारे १५०० हूि अपधक शेतकऱयांिी आत्महत्या केलेल्या असणे, 
इिोव्हेव या कंििीचे आर्कथक पहतसंबंध जोिासण्यासाठी या योजिेत ऑिलॉईि 
िध्दतीिे अजफ मागवूि िंतरच कजफमार्ी रक्कम देण्याचा घाट घातलेला असणे, 
ऑिलाईि िध्दतीिे अजफ भरतेवेळी शेतकऱयािंा अिंत अडचणीचा सामिा करावा 
लागत असणे, शेतकऱयांच्या खात्यावर जमा होणाऱया रकमांची सरकारच्या वतीिे 
वारंवार खोटी आकडेवारी जाहीर करण्यात येणे, मात्र शेतकऱयाचं्या खात्यावर पकती 
रक्कम जमा झाली याची पजल् हापिहाय व तालुका पिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याचे 
मात्र सोईस्करपरत्या टाळणे, राज्यात ९० टक्के िेक्षा जास्त बी.टी.कॉटि कािसावर बोंड 
अळीचे संकट येणे, शेतकऱयाचं्या कािसाचे ९० टक्के िेक्षा जास्त िुकसाि होणे, हे 
िुकसाि टाळण्यासाठी शेतकऱयांिी केलेल्या र्वारणीमुळे राज्यातील ३० िेक्षा जास्त 
शेतकऱयांचा मृत्यु झालेला असणे, कॉटि परसचफ इन्स्टीट्युट यािंी पडसेंबर, २०१५ 
मध्येच बोंड अळीबाबत अहवाल पदल्यािंतर या येऊ घातलेल् या संकटाकडे जाणीव 
करुि पदलेली असणे, बोगस कंिन्यांशी संबंपधत आर्कथक व्यवहारामुळे हे संकट 
आलेले असणे, यात कोट्यावधी रुियांचा कॉटि पसड स्कॅम असणे, राज्यात तूर, 
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सोयाबीि, कािूस, उडीद, मुग यांची खरेदी होत िसणे, धािाचे कें द्र अद्याि सुरू झालेली 
िसणे, शेतकऱयांकडूि सक्तीिे संजीविी योजिेच्या िावाखाली वीज पबलाची वसुली 
करण्यात येणे, राज्यातील मंुबईसह कोकणात ओखी वादळामुळे मस्च्िमार व आंब्यासह 
सवफ र्ळ पिकांचे खुि मोठ्या प्रमाणात िुकसाि झालेले असणे, पकिारिट्टीवरील 
शेतकऱयांच्या पिकाबंरोबरच घरांचेही िुकसाि झालेले असणे, अिेक मस्च्िमारांचे 
संसार उध्वस्त झालेले असणे, बोटींचे मोठ्या प्रमाणात िुकसाि झालेले असणे, त्यामुळे 
कोकणातील शेतकरी सुध्दा हवालदील झालेला असणे, याबरोबरच उत्तर महाराष्ट्र, 
िस्चचम महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या काही भागात ओखी वादळामुळे हवामािात बदल 
होऊि पिकांवर पकड रोगाचा प्रादभुाव वाढूि िुकसाि झालेले असणे, धािाच्या पिकावर 
मावा, तुडतुडे रोगाचा मोठा प्रादभुाव झालेला असणे, त्यामुळे उत्िादिात घट होणे, 
सवफच शेतमालाला भाव ि पमळणे, कृषी पिक पवमा योजिेत खरीि व रब्बी हंमागातील 
पिक पवमा िुकसाि भरिाईसाठीचा हप्ता हजारो शेतकऱयांिी बँकेत भरणे, बँकांच्या 
हलगजीिणामुळे लाखो शेतकऱयांिा पिक पवमा िुकसाि भरिाईची रक्कम पमळालेली 
िसणे, अिेक बँकािंी मंजूर पवम्याची रक्कम इतरत्र गंुतवणूक करुि त्यावर कोट्यावधी 
रुियांची िरे्खोरी करणे, त्यातच कजफमार्ी ि पमळणे, बोंड अळीमुळे आलेले संकट, 
यामुळे संकटात सािडलेल्या शेतकऱयांमध्ये वैर्ल्यग्रस्तता वाढूि आत्महत्यांचे वाढत 
जाणारे सत्र, शेतकऱयािंा पदलासा देण्यासाठी तातडीिे त्यांिा कजफमुक्त करणे, बोंड 
अळीमुळे झालेल् या िुकसािीबद्दल एकरी २५ हजार रुिये मदत देण्याची आवचयकता, 
सक्तीिे होणाऱया वीजपबल वसुलीला स्थपगती देणे, हमीभाव खरेदी कें द्र सुरू करण्याची 
आवचयकता, ओखी वादळामुळे िुकसाि झालेल्या शेतकऱयािंा त्वरीत मदतीची गरज, 
या सवफ बाबतीत शासिािे त्वरीत करावयाची कायफवाही व उिाययोजिा पवचारात 
घेण्यात यावी." 

  
((दपुारी दपुारी १२.०० १२.०० ते ते १२.४५ १२.४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  

(ख) : श्री.सवुनल तटकरे, श्रीमती हुस्नबानू खलिफे, श्री.लिरण पावसिर, वि.प.स. यांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (मंत्रयांच्या उत्तरासह ४५ 
वमवनटे) – 

  "ओखी वादळामुळे मंुबईसह संिूणफ कोकणात अतोिात िुकसाि होणे, अरबी 
समुद्रातील या वादळामुळे रायगड, रत्िापगरी व ससधुदगूफ या पजल््ांतील पकिारिट्टीचे 
अतोिात िुकसाि होणे, पदिांक ४ पडसेंबर, २०१७ रोजी अवकाळी िावसाच्या जोरदार 
सरी कोसळूि पिकांसह इतर मालमते्तचेही िुकसाि होणे, कोकणात आबंा व काजूची 
मोठ्या प्रमाणात लागवड असणे, िरंतू अवकाळी िडलेल्या िावसामुळे आंबा व काजू 
पिकाचा मोहोर गळूि िडणे, काही पठकाणी मोहोर काळा िडल्यािे तसेच गळूि 
िडल्यािे यावषी आंबा व काजू र्ळ पिकाच्या उत्िादिात मोठ्या प्रमाणात घट होणे, 
यामुळे बागायत शेतीचे मोठ्या प्रमाणात आर्कथक िुकसाि होणे, तसेच सुिारीची 
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साठवणूक करणाऱया सहकारी संस्थांिाही सुिारी पभजल् यामुळे आर्कथक र्टका 
बसलेला असणे, रायगड पजल््ातील िांढरा कांदा उत्िादि करणाऱया भागातील 
मोठ्या प्रमाणात शेतीचे िुकसाि झालेले असणे, कोकणातील वाल, िावटा, तूर व इतर 
कडधान्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणात िुकसाि झालेले असणे, काही पठकाणी मळणीची 
कामे सुरू असतािा िाऊस िडल्यािे धािपिकाबरोबरच भातिेंड्याचेही िुकसाि 
झालेले असणे, त्यामुळे जिावरांच्या चाऱयाचा प्रचि पिमाण होणे, जगप्रपसध्द देवगड 
हािूस आबं्याच्या उत्िादिावर व त्याच्या दजावरही पविरीत िपरणाम होणार असणे, 
कोकणातील प्रमुख व्यवसाय असणाऱया मस्च्िमार व्यवसायाचे यामध्ये खूि मोठ्या 
प्रमाणात िुकसाि झालेले असणे, पकिारिट्टीवर असणाऱया मस्च्िमारांच्या राहत्या 
घराबरोबरच त्यांच्या बोटींचे िुकसाि झालेले असणे, काही पठकाणी मस्च्िमारांच्या 
बोटी बुडालेल्या असणे, एकंदरीतच कोकणातील शेतकऱयाचं्या उत्िादिावर पविरीत 
िपरणाम झाल्यािे तो आर्कथक संकटात सािडलेला असणे, र्ळपिकांवर आलेल्या 
संकटामुळे शेतकरी आर्कथकदृष्ट्ट्या अडचणीत आलेला असणे, कजफबाजारीिणामुळे 
आत्महत्या करणाऱया शेतकऱयांचे लोण आता र्ळपिक िुकसािीमुळे कोकणातही 
सुरू होते की काय, अशी पभती शेतकऱयाकंडूि व्यक्त करण्यात येणे, त्यामुळे 
कोकणातील िुकसािग्रस्त शेतकऱयांिा व मस्च्िमारांिा त्वरीत िुकसािभरिाई 
देण्यासाठी शासिािे करावयाची तातडीची उिाययोजिा व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  

((दपुारी दपुारी १.०० १.०० िाजतािाजता))  
  

एक : प्रश्नोत्तरे – 
  (क) तारांवकत प्रश्न. 
  (ख) अतारांवकत प्रश्नोत्तरांची सहािी ि सातिी यादी सभागहृाच्या पटलािर 

ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे – 
  (क) उच्च ि तंत्र वर्क्षण 

आवण सांस्कृवतक 
कायश मंत्री 

: (१) "सोलािूर पवद्यािीठ, सोलािूर यांचा सि 
२०१५-२०१६ या वषाचा बारावा वार्कषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) गोंडवािा पवद्यािीठ, गडपचरोली यांचे सि 

२०१६-२०१७ या वषाचे वार्कषक लेखे 

अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 
     (३) सोलािूर पवद्यािीठ, सोलािूर यांचा सि 

२०१६-२०१७ या वषाचा वार्कषक लेखािरीक्षण 

अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 
     (४) "महाराष्ट्र पचत्रिट, रंगभूमी आपण सांस्कृपतक 

पवकास महामंडळ मयापदत यांचा सि २०१६-
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२०१७ या वषाचा चाळीसावा वार्कषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ख) कृषी मंत्री : (१) "वसंतराव िाईक मराठवाडा कृपष पवद्यािीठ, 
िरभणी यांचे सि २००९-२०१० ते २०१२-
२०१३ या वर्षांचे वार्षर्षि िेखे व िेखा पलरक्षण 
अहवाि" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृपष 
पवद्यािीठ, दािोली यांचा सि २०१३-२०१४ या 
वषाचा लेखा िपरक्षण अहवाल व वार्कषक 
लेखे" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (३) "वसंतराव िाईक मराठवाडा कृषी पवद्यािीठ, 
िरभणी यांचा सि २०१४-२०१५ या वषाचा 
ते्रचाळीसावा वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

तीन : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने –  
   (१) श्री. बाळाराम पाटील, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 

महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमांक ६ वर मखु्यमंत्री पिवेदि 
करतील :- 

    "तळोजा, ता.ििवेल (पज.रायगड) येथे एम.आय.डी.सी. 
िपरसरात महािगरिापलकेचे डंसिग ग्राऊंड असल्यामुळे िागपरकांिा 
पवपवध आजाराला सामोरे जाण्याची िपरस्स्थती पिमाण होणे." 

   (२) श्री.जयिंतराि जाधि, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या 
सावफजपिक महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमांक ७ वर मखु्यमंत्री  
पिवेदि करतील :- 

    "एससी/एिटीडी च्या बोगस जात प्रमाणित्राच्या आधारे तब्बल 
२४ वषे अपधव्याख्याता ते प्राचायफ िद भूषवणारे व त्याचे सवफ लाभ 
उिभोगणारे मौलािा आझाद कला, वापणज्य व पवज्ञाि महापवद्यालयाचे 
प्राचायफ यांचा अटकिूवफ जामीि िामंजूर झाल्यामुळे सदर आरोिीला 
अटक करुि तिास करण्याची आवचयकता असतांिाही तिास 
यंत्रणाकडूि होत असलेली पदरंगाई." 

   (३) श्री.सतीर् चव्हाण, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमांक ४ वर महसलू मंत्री  पिवेदि 
करतील :- 

    "औरंगाबाद शहरात आित्कालीि कें द्रासाठी महािगरिालिकेिे 
करोडी पशवारात जागा पिस्चचत केलेली असूि शासिाकडे सादर 
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केलेल्या र्ायर स्टेशिच्या मागणीिुसार लागणारी िदे व पिधी उिलब्ध 
करूि देण्याबाबत." 

   (४) सिशश्री जयंत पाटील, बाळाराम िाटील, वि.प.स. यांच्या िुढील 
पिकडीच्या सावफजपिक महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमांक १ वर 
िने मंत्री पिवेदि करतील :- 

    "थळ, ता.अपलबाग (पज.रायगड) ग्रामिंचायत हद्दीतील 
चाळमळा-थळ डोंगरी व मयेकर डोंगरी (चाळमळा-थळ) येथील 
वास्तव्यास असलेल्या िागरीकांिा वि पवभाग त्रास देणे, दमदाटी करणे 
व खोट्या केसेस दाखल करण्याची धमकी देत असल्याबाबत." 

   (५) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमांक ५ वर र्ालेय वर्क्षण मंत्री  
पिवेदि करतील :- 

    "राज्यात राज्य शासिािे कमी गुणवते्तमुळे िटसंख्या खालावत 
असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या घेतलेल्या पिणफयामुळे ग्रामीण, 
आपदवासी गरीब आपण बहुजि पवद्यार्थ्यांच्या पशक्षणाचा पिमाण झालेला 
प्रचि." 

   (६) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमांक ३ वर िैद्यकीय विक्षण मंत्री 
पिवेदि करतील :- 

    "राज्यातील सरकारी रुग्णालयातील उिचाराचा खचफ 
सवफसामान्य व गरीब रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर गेल्यािे सवफसामान्य 
जितेमध्ये िसरलेला असंतोष." 

   (७) श्री.अमरससह पंवित, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमांक ८ वर सहकार मंत्री पिवेदि 
करतील :- 

    "मौजे उमािूर, ता.गेवराई, पज.बीड येथील शेतकऱयांिी 
प्रधािमंत्री पिक पवमा योजिेअंतगफत २०१६-२०१७ करीता स्टेट बँक 
ऑर् इंपडया, शाखा उमािूर या बँकेत पिक पवमा हप्ता पवपहत भरलेला 
असूिही बीड पजल्हा मध्यवती सह.बँकेिे पिक पवमा िुकसाि 
भरिाईच्या रकमेवर मोठ्या प्रमाणात िरे्खोरी करूि शेतकऱयांिा 
रकमेिासूि वंपचत ठेवणे." 

   (८) श्री.धनंजय मुंिे, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमांक २ वर कामगार मंत्री पिवेदि 
करतील :- 

    "पदिांक ८ पडसेंबर, २०१७ रोजी बीड पजल््ातील वैद्यिाथ 
सहकारी साखर कारखान्यातील ऊसाच्या गरम रसाचा हौद रु्टूि िाच 
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कामगारांचा मृत्यू झाल्याची  घडलेली घटिा." 
चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) प्रा. जोगेन्र किािे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या 

बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 
   "िागिूर येथील जरीिटका िपरसरात असलेल्या ससधू एज्युकेशि 

सोसायटीच्या अध्यक्ष, सपचव व मुख्याध्यािक याचं्यावर पवपवध कलमांन्वये गुन्हे 
दाखल असूि अँन्टी करप्शि ब्युरो यांच्याकडूि सहाय्यक धमादाय आयुक्त, 
िागिूर यािंा सदर एज्युकेशि सोसायटीवर कायफवाही करुि पर्क्स बॉडी 
िेमण्याकपरता ित्रव्यवहार करण्यात आलेला असणे, शासिाकडूि अँन्टी 
करप्शि ब्युरो, िागिूर यांिा ससधू एज्युकेशि सोसायटीच्या अध्यक्ष, 
मुख्याध्यािक व सपचवाचंी मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश पदलेले असूिही 
याप्रकरणी कोणतीही कायफवाही करण्यात ि येणे, पवद्यार्थ्यांकडूि बेकायदेशीर 
र्ी वसूलीस मदत करणाऱया पशक्षण पवभागाच्या अपधकारी व कमफचाऱयांवर 
कोणतीही कारवाई ि होणे, भ्रष्ट्टाचाराचे व बेपहशेबी मालमत्ता जमा करणाऱया 
ससधू एज्युकेशि सोसायटीच्या अध्यक्ष, सपचव व मुख्याध्यािक याचं्यावर 
कोणीही कारवाई होत िसल्यािे स्थापिक िागपरकामंध्ये िसरलेला तीव्र 
स्वरुिाचा असंतोष व संतािाची भाविा, ससधू एज्युकेशि सोसायटीच्या अध्यक्ष, 
सपचव व मुख्याध्यािक यांची मालमत्ता लवकरात लवकर जप्त करुि पशक्षण 
पवभागातील अपधकारी व कमफचाऱयांपवरुध्द कडक कारवाई करण्याची 
आवचयकता याबाबत शासिािे करावयाची कायफवाही व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (२) सिशश्री. सवुनल तटकरे, धिंजय मंुडे, अॅड. पिरंजि डावखरे, सवफश्री. बाळाराम 
िाटील, िरेंद्र िाटील, हेमंत टकले, जयवंतराव जाधव, पकरण िावसकर, अॅड. 
राहुल िावेकर वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे 
ग्रामविकास मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "माणगांव, महाड, व रोहा हे रायगड पजल््ातील प्रमुख तालुके असणे, 
अिेक उद्योग या तालुक्यात िव्यािे पिमाण होत असणे, माणगांव तालुक्यात 
िाटणूस ही एक प्रमुख ग्रामिंचायत असणे, या ग्रामिंचायतीमार्फ त पवपवध 
पवकास कामे सुरु असूि त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्ट्टाचार होत असणे,  घरकुल 
योजिेत समापवष्ट्ट असलेल्या लाभाथींच्या िावाांमध्ये तर्ावत असणे,  जाहीरात 
खचफ, िेरोल पडझेलवरचा खचफ यावर पियमबा् खचफ होत असणे, याबाबतीत 
सरिंच / उिसरिंच व ग्रामसेवक यांचेकडे तोंडी व लेखी तक्रारी करुिही 
ग्रामस्थांिा समाधािकारक उत्तरे पमळत िसणे, पजल्हा िपरषदेमार्फ त सुरु 
असलेल्या बाधंकामाचे पवकास कामावर ग्रामिंचायतीमार्फ त रक्कम काढण्यात 
येणे व पवकासकास पियमबा्परत्या पवतरीत करण्यात येणे, ग्रामसभा व 
ग्रामस्थ यांिा पवचारात ि घेता र्क्त सरिंच, उिसरिंच व ग्रामसेवक यांच्या 
आर्कथक पहतासाठी पवकासकामे करत असणे, पभरा धरण येथे बोटींग िरवािा 
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देऊ िये असा ग्रामसभेचा ठराव असतांिा त्याबाबतीत ग्रामिंचायतीिे कोणतीच 
कारवाई ि करणे, देवकंुड धबधब्यावर येणाऱया ियफटकांकडूि स्वच्िता कर 
वसूल होत असतांिा त्याचे कोणतेही अपभलेख ग्रामिंचायतीकडे उिलब्ध 
िसणे, अशाप्रकारे ग्रुि ग्रामिंचायत, िाटणूस मिमािी िध्दतीिे कामकाज करत 
असणे, सदरहू कामात मोठ्या प्रमाणात करोडो रुियांचा भ्रष्ट्टाचार होत 
असल्याची ग्रामस्थांची िूणफ खात्री झालेली असणे, ग्रामस्थांिी ग्रुि ग्रामिंचायत 
िाटणूस यांच्या सि २०१४ िासूि आजियंतच्या सवफ कारभारांची सखोल 
चौकशी करण्याची मागणी पजल्हा िपरषदेकडे करणे, या भ्रष्ट्टाचाराला तालुका 
स्तरावरील पवस्तार अपधकारी (ग्रामिंचायत) गट पवकास अपधकारी व इतर 
अपधकारी यांची मुक संमती असणे, पबरवाडी, ता. महाड ग्रामिंचायतमध्येही 
िळ िाणीिुरवठा योजिेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्टाचार झालेला असणे,  सरिंच, 
उिसरिंच व ग्रामसेवक यांिी संगिमतािे या योजिेत आर्कथक गैरव्यवहार 
केलेला असणे,  िळ िाणीिुरवठा योजिेच्या िुणफत्वािंतर एक वषफ ठेकेदाराकडूि 
देखभाल दरुुस्तीचा खचफ अिेपक्षत असतांिा ग्रामिंचायिेच ती पबले अदा केलेली 
असणे,  ठेकेदाराचा आर्कथक र्ायदा करुि अिेक आर्कथक गैरव्यवहार या 
ग्रामिंचायतीमध्ये झालेले असणे,  ऐिघर ता. रोहा ग्रामिंचायतमध्ये १३ व्या पवत्त 
आयोगाच्या पिधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्रातर्र केलेली असणे,  कोणत्याही 
प्रकारची िरवािगी ि घेता खरेदी केलेल्या असणे,  जुन्याच कामावर या पिधीतूि 
खचफ केलेला असणे,  अंतगफत रस्ते दरुुस्ती कामे या पिधीअंतगफत करण्यात 
येऊि त्याच त्याच ठेकेदारांिा त्याच-त्याच कामावर अिेकवेळा िैसे पदलेले 
असणे,  सरिंच, उिसरिंच, ग्रामसेवक यांची चौकशी करण्यापवषयी चौकशी 
अपधकारी / पवस्तार अपधकारी यांिीही टाळाटाळ करणे,  चौकशीचे अहवालही 
देण्यात ि येणे, यामुळे या सवफ ग्रामिंचायतीच्या ग्रामस्थांमध्ये िसरलेला तीव्र 
असंतोष व चीडीची भाविा, या ग्रामिंचायतीचे सरिंच, उिसरिंच व ग्रामसेवक 
यांचेवर शासिािे त्वरीत करावयाची कारवाई, त्यांिा िदावरुि पिलंपबत 
करण्याची आवचयकता व याबाबत शासिाची भूपमका." 

  (३) श्रीमती हुस्नबान ू खवलफे, श्री. अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, श्रीमती पवद्या 
चव्हाण, सवफश्री. सुपिल तटकरे, हेमंत टकले, अॅड. पिरंजि डावखरे, वि.प.स. 
िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे उद्योग मंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "रत्िापगरी पजल्यातील राजािूर तालुक्यातील िाणार सागवे िपरसरात 
िाणार िेरोकेपमकल परर्ायिरी प्रकल्ि करण्याचे शासिाचे धोरण असणे, 
याकरीता िाणारसह १५ गावातील १५ हजार एकर जागा, औद्योपगक के्षत्र म्हणूि 
जापहर करणे, जमीि संिापदत करण्याची शासिािे अपधसूचिा काढलेली असणे 
व ग्रामस्थांचा पवरोध डावलूि िोपलस बंदोबस्तात जोर जबरदस्तीिे जपमिी 
मोजणीचे काम हाती घेण्यात आलेले असणे, या पियोपजत प्रकल्पा शेजारी 
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जैतािूर अणू ऊजा प्रकल्ि सुरु असणे, या प्रकल्िाजवळच र्क्त ५ ते १० 
पक.मी. अंतरावर िाणार परर्ायिर प्रकल्ि उभारण्याचे शासिाचे धोरण असणे, 
वास्तपवक या दोन्ही प्रकल्पाांचा व आजूबाजूचा िपरसर इको सेंन्सेटीव्ह झोि 
म्हणूि जापहर करण्यात आलेला असणे, या िेरोकेपमकल्स प्रकल्पाांमुळे एकूण 
१,५०,००० आबंा, काजू बागायतदार आपण पवजयदगुफ खाडी आपण समुद्रात 
मासे मारणाऱया मस्च्िमारांचे िुकसाि होणार असूि मौजे िाणार, पवलये, 
डोंगरगांव, सागवे, उिळे, तारळ, कंुभवडे, म्हाळंगे,चौके साखर िडवे अशी 
एकूण १४ ग्रामिंचायतीच्या गावांमध्ये सदर ग्रीि परर्ायिरी िेरोकेपमकल्स 
प्रकल्िामुळे आंबा, काजू, तसेच मस्च्िमारांचे होणारे मोठे िुकसाि, त्यामुळे 
सदर प्रकल्ि िको असे ठराव िापरत करुि शासिाकडे िाठपवलेला असणे, ग्रीि 
परर्ायिरी िाणार प्रकल्ि, आयिीएल, बीिीएल, आयओसीएल या कें द्र 
सरकारच्या कंिन्या पमळूि करीत असूि माडबि जैतािुर येथे होत असलेला 
अणु ऊजा प्रकल्ि या संकस्ल्ित परर्ायिरी िेरोकेपमकल्स प्रकल्िािासूि र्क्त 
दहा पकलोमीटरवर असणे, या राजािूर तालुक्याला लागूि असलेल्या देवगड 
तालुक्यातील हीिडवणे, र्णसे, िालये इत्यापद गावांिा ३२/२ च्या िोटीसा 
देण्यात आलेल्या असणे, राजािूर तालुक्यातील अजुफिा िदीवर आपण 
उििद्यांवर तालुक्यातील शेतीसाठी धरण बाधंलेले असणे, िरंतु धरणाच्या 
कालव्यांचे काम िूणफ िसल्यामुळे शेतीला गेली पकत्येक वषे िाणी िसणे, या 
प्रकल्िाकपरता िाणी वािरल्यास शेतीला िाणी पमळणार िसूि या प्रकल्िाचा 
तिशीलवार अहवाल शासिािे जितेिे मागणी करुिही अद्यािी पदलेला िसणे, 
मस्च्िमारांचा शेतकऱ याचंा, बागायतदारांचा िरंिरागत व्यवसाय िष्ट्ट होऊि 
त्यांच्यावर उिासमारीची वेळ येणार असणे, यापशवाय या प्रकल्िामुळे पिमाण 
होणाऱ्या प्रदषूणामुळे येथील ग्रामस्थांिा अिेक गंभीर आजार होण्याची पभती 
पिमाण होणे, त्यामुळे ग्रामस्थांिी या प्रकल्िाला तीव्र पवरोध दशफवूि आंदोलिे 
सुरु केली असतािाही शासिािे याकडे केलेले अक्षम्य दलुफक्ष, िपरणामी येथील 
ग्रामस्थांमध्ये शासिाबाबत पिमाण झालेले असंतोषाचे वातावरण व पचडीची 
भाविा, त्यामुळे शासिािे येथील हा प्रदषूणकारी प्रकल्ि रद्द करण्याबाबत 
करावयाची तातडीची कायफवाही व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (४) श्री. विनायकराि मेटे वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या 
बाबीकडे पयािरण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मे. गोयल गंगा डेव्हलिसफ (इंपडया) प्रा. पल. यांच्या वडगाव (बु.) सव्हे िं. ३५ 
ते ४० येथील बाधंकाम प्रकल्िामध्ये अिेक पियमांचे व कायद्याचे मोठे उल्िांघि 
झालेले असल्यामुळे मा. हपरत लवाद, मा. सवोच्च न्यायालय व  मा. पजल्हा 
न्यायालय येथे अिेक खटले दाखल असणे, ियावरण आघात मुल्यांकि 
प्रापधकरण (SEIAA) चे कामकाज ऑगस्ट २०१७ िासूि बंद असणे, SEIAA 
च्या शेवटच्या (११२ व्या) बैठकीत सदर पबल्डरला ियावरण दाखला देण्याचा 
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पिणफय झालेला िसणे, असे असतािाही ियावरण सपचव यािंी बेकायदेशीरपरत्या 
व अपधकार िसतािा मे. गोयल पबल्डसफ यांिा ियावरण दाखला देणे, सदर 
पबल्डसफिे ियावरण दाखल्यासाठी केलेला अजफ पदशाभूल व बिावट मापहतीवर 
असणे, राज्यस्तरीय मुल्यमािि तज्ञ सपमती (SEAC - 3) आपण आघात 
मुल्यांकि प्रापधकरण (SEIAA) यांिी केलेले मुल्यमािि आपण आघात 
मुल्यांकि चकुीचे असणे, प्रकल्िामुळे ियावरणाची रोज मोठी हािी होत असणे, 
तरीही ियावरण सपचव यांिी पियमबाहय िध्दतीिे ियावरण दाखला देणे, याच 
प्रकल्िात पबल्डरला ियावरण हािी व पियमांच्या उल्लंघिामुळे मा. हपरत 
लवाद, िुणे यािंी तब्ब्ल १०५ कोटी रुियांचा दंड ठोठावणे, “ियावरण कायदा 
– १९८६”, “जलकायदा – १९७४” आपण “वायुकायदा – १९८१” प्रमाणे 
सदर पबल्डरवर र्ौजदारी गुन्हा दाखल करणे, आवचयक असतांिाही ियावरण 
सपचव यांिी कतफव्यात कसूर करणे व पबल्डरला िाठीशी घालणे, मा. हपरत 
लवाद, िुणे, मा. उच्च न्यायालय, मंुबई यांिी सदर प्रकल्िाला ियावरण दाखला 
देणे संबंधी कोणतेही आदेश पदलेले िसतािा ियावरण सपचव यािंी ियावरण 
दाखल्यात आपण SEIAA च्या ११२ व्या बैठकीत तसे खोटे िमुद करणे, मा. 
हपरत लवाद, िुणे यांिी मुख्य सपचव, महाराष्ट्र राज्य यांिा ियावरण सपचव 
यांच्यावर कारवाई करण्याचे स्िष्ट्ट आदेश पदलेले असणे, तरीही कोणतीही 
कारवाई ि होणे. पबल्डसफ, मंत्रालयातील उच्चिदस्थ अपधकारी, िुणे म.ि.िा. 
बांधकाम पवभागाचे अपधकारी व काही भ्रष्ट्ट राजकीय िेते यांचे मोठे रॅकेट 
कायफरत असणे, पबल्डसफला पिरपिराळे िरवािे बेकायदेशीरपरत्या देण्यासाठी 
कोटयवधी रुियांचा भ्रष्ट्टाचार होत असणे, या संदभात  सी.बी.आय. मार्फ त 
चौकशी होण्याची आवचयकता असणे, याबाबत शासिािे करावयाची कारवाई 
व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (५) सिवश्री. प्रकार् गजवभये, पकरण िावसकर, हेमंत टकले, सुपिल तटकरे, 
धिंजय मंुडे, िरेंद्र िाटील, अमरससह िंपडत, जयवंतराव जाधव, श्रीमती पवद्या 
चव्हाण, श्री. आिंद ठाकूर, अॅड. पिरंजि डावखरे, सववश्री. जगन्नाथ सशदे, संजय 
दत्त, शरद रणपिसे, रामहरी रुििवर, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, डॉ.सुधीर तांबे, 
प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, सवफश्री. हपरससग राठोड, आिंदराव िाटील, श्रीमती हुस्िबािू 
खपलरे्, सवफश्री.अमरिाथ राजूरकर, सुभाष झाबंड, जिादफि चादंरूकर ॲड. 
राहुल िावेकर,  वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे 
उजा, निीन ि निीकरणीय उजा मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "प्रत्येक गांव व िाड्यातील प्रत्येक घरामध्ये सौभाग्य अलंकार या 
िावािे िंतप्रधािांिी पवदु्यत िुरवठा करण्याची घोषणा केली असली तरी राज्यात 
१११ गावांमध्ये वीज िोहचली िाही, हे कटु सत्य असणे, कें द्रसरकारिे 
कोळशाची पिमाण केलेली कृपत्रम टंचाई, िुरवठा कंिन्यािंी राज्याला ३० वॅगन्स 
कोळसा िुरपवणे अिेपक्षत असणे, राज्याला सध्या १८ ते २०  वॅगन्स एवढाच 
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कोळसा पमळत असणे, गेल्या काही मपहन्यािंासूि राज्याला कोल इंपडया 
कंििीकडूि िुरेसा कोळसा उिलब्ध होत िसल्यामुळे महापिर्कमतीच्या प्रकल्िांिा 
मोठा र्टका बसल्यािे महापिर्कमतीकडूि साधारणिणे साडेसहा हजार मेगावॅट 
वीज उिलब्ध होणे अिेपक्षत असता त्यात दोि हजार मेगावॅटहूि अपधक 
घट झाल्यािे महापवतरण कंििीला महापिर्कमती, अदािी कंििी, रति इंपडया, 
कें द्रीय प्रकल्िाकडूि जलपवदु्यत प्रकल्ि, उरण प्रकल्ि व सीिीजीएल आपद 
पवपवध कंिन्यांकडूि वीज घ्यावी लागणे, िरळी औस्ष्ट्णक पवदु्यत कें द्रातूि १०० 
िेक्षा अपधक मेगावॅट वीज पिर्कमतीची क्षमता असतािाही आजघडीला केवळ 
३२५ मेगावॅट वीजपिर्कमती सुरु असणे, तेथील कें द्रात आठ संचांिैकी ५ संच 
िूणफिणे बंद असणे, त्यातील संच क्रमांत ३ अवसायिात काढणे, िपरणामी संच 
क्र. ३, ४ व ५ मधूि प्रत्येकी २१० मेगावॅट वीज पिर्कमती होणे तर संच क्र. ६ व 
७ मधूि प्रत्येकी २५० मेगावॅट पिर्कमती होणे तर संच क्र. ८ िवीि असूिही तो 
वारंवार बदं िडत असणे, आपद कारणांमुळे राज्याला िुन्हा एकदा भार 
पियमिाला सामोरे जाण्याची पिमाण झालेली शक्यता, तसेच राज्यात अिेक 
पठकाणी असलेले जलपवदु्यत प्रकल्ि, त्यातूि वीज पिर्कमती प्रभावीिणे होणे 
शक्य असतािाही या जलपवदु्यत प्रकल्िांकडे शासिाचे होत असलेले दलुफक्ष, 
मंुबईतील मुलंुड, भांडुि, कल्याण, िापशक, िागिूर या शहरांमध्ये ऑक्टोबर, 
२०१७ िासूिच लोडशेसडग सुरु झालेले असणे, ििवेलचा शहरी भाग, कळवा, 
पदवा, मंुब्रा व कल्याण या भागात सुरु असलेले लोडशेसडग पवचारात घेता 
शाळांच्या सहामाही िपरक्षा सुरु होत असतािाच लोडशेसडगचे उभे ठाकलेले 
संकट, अिेक भागात वीज िुरवठा खंपडत होणार याची अपधकृत मापहतीच 
ग्राहकांिा उिलब्ध करुि पदली जात िसल्यािे तसेच वीजेवर अवलंबूि 
असलेली कामे रखडत असल्यािे लोकांमध्ये तीव्र असंतोष व प्रचंड संताि 
िसरला असल्यािे या प्रकरणी शासिािे तातडीिे करावयाची कायफवाही, 
उिाययोजिा व शासिाची प्रपतपक्रया." 

 
  (६) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक 

महत्वाच्या बाबीकडे कामगार मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 
   "िुणे शहरातील ससहगड रस्त्यावर “सेया” या इमारतीचे काम सुरु 

असतांिा सेंपरगचा काही भाग कोसळूि पदिांक १७ िोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा 
त्या सुमारास झालेली दघुफटिा,  सदर अिघातात तीि कामगारांचा जागीच 
झालेला मृत्यू, तर एक कामगार गंभीर जखमी होणे, सदर दघुफटिेत मृत्यूमुखी 
िडलेल्या कामगारांची िोद िसल्याचे उघडकीस येणे, बांधकाम व्यावसापयक / 
ठेकेदारांिी मजुरांच्या सुरपक्षततेच्या दृष्ट्टीिे कोणत्याच सुपवधा उिलब्ध केल्या 
िसल्याचेही पिदशफिास येणे, सििळे सौदागर येथेही  झुलेलाल टॉवर या बांधकाम 
सुरु असलेल्या इमारतीच्या आवारात एका मजूर मपहलेच्या डोक्यात सातव्या 
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मजल्यावरूि वासा िडूि पतच्या झालेल्या मृत्युबाबतची घटिा, मात्र पतच्याकडे 
दलुफक्ष करीत पबल्डरच्या दबावामुळे िोपलसांिी वेळीच गुन्हा दाखल ि करणे, 
पतच्या िातेवाईकांिादेखील याची मापहती पमळू ि देणे, यासंदभात 
लोकप्रपतपिधीिी मा.मुख्यमंत्री आपण कामगार मंत्री यांच्याकडे पिवेदि सादर 
करूि सदर दघुफटिेत मृत्यूमूखी िडलेल्या बाधंकाम मजुराचं्या िातेवाईकािंा १० 
लाख रुिये िुकसाि भरिाई देण्यात आल्याचे समजणे, संबंपधत ठेकेदार व 
पवकासक यांच्यातील करार ऑिलाईि उिलब्ध व्हावेत, बांधकाम मजुरांची 
िोंदणी करण्यासाठी िुरेसा कमफचारी वगफ उिलब्ध करावा आपद मागण्या करणे, 
सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करुि दोषींपवरुध्द कठोर कारवाई करण्याची 
पितांत आवचयकता, तसेच मृत िावलेल्याचं्या िातेवाईकांिा आर्कथक मदत 
देण्याची गरज, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुफक्ष, याबाबत शासिािे 
तातडीिे करावयाची कायफवाही व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (७) सिशश्री. जगन्नाथ सर्दे, धिंजय मंुडे, अॅड. पिरंजि डावखरे, सवफश्री. हेमंत 
टकले, सुपिल तटकरे, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व 
सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे कामगार मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "पदिांक २६ मे, २०१६ रोजी डोंपबवली (पज. ठाणे) येथील औद्योपगक 
वसाहतीतील प्रोबेस कंििीत केपमकल परअॅक्टरचा स्र्ोट होऊि १३ 
कामगारांचा मृत्यू तर शेकडोजण जखमी झालेले असणे, तर िोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये अल्युपर्ि या कंििीत झालेल्या  कोम्पे्रसरच्या  स्र्ोटािे िुन्हा एकदा 
डोंपबवली हादरली असतािा राजेंद्र जावळे या कामगाराचा मृत्यू झालेला असणे, 
याच वषी ऑगस्ट, २०१७ मध्ये इंडो-अमाईि या कंििीतही स्र्ोट झाल्याची 
घटिा ताजी असतािा एकूण डोंपबवली शहर हे ज्वालामुखीच्या तोंडावर 
असल्याचे वरील घटिातूंि वारंवार अधोरेपखत झालेले असतािा, सदरहू घटिा 
िक्की का घडत आहेत व त्यावर कसे पियंत्रण आणले जाऊ शकते याबाबत 
शासिािे कोणतीही भूपमका ि घेणे ही खेदाची बाब असणे, ३६२ हेक्टसफ मध्ये 
िसरलेल्या व सुमारे १७०० रासायपिक कारखािे असलेल्या डोंपबवली 
औद्योपगक िपरसरातील औद्योपगक व िागरी सुरके्षबाबत शासिाचा उदासीििणा 
वेळेवेळी उघड झालेला असणे, मा. मुख्यमंत्रयािंी प्रोबेस कंििीच्या स्र्ोटाचा 
चौकशी अहवाल एका मपहन्यात देण्याचे आदेपशत केलेले असतािा, दीड-ते 
िावणे दोि वषफ झाल्यािंतरही स्थापिक िागपरक, लोकप्रपतपिपधिी वेगवेगळ्या 
माध्यमातूि शासिाचे याबाबीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्ि केलेला असतािा, 
शासिाकडूि मात्र िागपरक आपण लोकप्रपतपिधींच्या या न्याय्य मागणीला 
वाटाण्याचा अक्षता लावण्यात आलेल्या असणे, भपवष्ट्यात अशा घटिा घडू 
ियेत व त्यावर पियंत्रण व्हावे यासाठी शासिािे तातडीिे ठोस कारवाई ि 
केल्यास डोंपबवलीचा भोिाळ होण्यास र्ारसा अवधी लागणार िसल्याची 
जिसामान्यांची भाविा झालेली असणे, प्रोबेस अहवाल व इतर कंिन्यातील 
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स्र्ोटािंतर शासिािे स्वीकारलेल्या उदासीि धोरणामुळे िागपरकांमध्ये 
असंतोषाचे वातावरण पिमाण झालेले असल्यािे, प्रोबेस कंििीतील स्र्ोटाचा 
अहवाल पविापवलंब घोपषत करूि, यापठकाणी भपवष्ट्यात असे अिघात होणार 
िाहीत याबाबत शासिािे तातडीिे ठोस उिाययोजिा करण्याची पिमाण झालेली 
आवचयकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायफवाही व शासिाची प्रपतपक्रया." 

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

- मध्यंतर - 
सहा : सन २०१७-२०१८ च्या परुिणी मागण्यांिर चचा (दसुरा ि रे्िटचा वदिस.) 

  खालील मंत्रयांच्या मागण्यांवर चचा होईल. 

  १. मुख्यमंत्री. 

  २. महसूल, मदत व िुिवफसि, सावफजपिक बांधकाम (सावफजपिक उिक्रम वगळूि) 
मंत्री. 

  ३. पवत्त व पियोजि, विे मंत्री. 

  ४. आपदवासी पवकास मंत्री. 

  ५. कृषी, र्लोत्िादि मंत्री. 

  ६. सावफजपिक आरोग्य व कुटंुब कल्याण मंत्री. 

  ७. सामापजक न्याय व पवशेष सहाय्य मंत्री. 

  ८. रोजगार हमी, ियफटि मंत्री 

  ९. िशुसंवधफि, दगु्धपवकास व मत्स्यपवकास मंत्री. 

  १०. कामगार, भूकंि िुिवफसि, कौशल्य पवकास, माजी सैपिकांचे कल्याण मंत्री. 

सात : र्ासकीय विधेयके - 
  विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंिर्: विचार ि संमत करणे. 
  (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ६० - महाराष्ट्र सािशजवनक 

विश् िस्तव्यिस्था (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

   "सि २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ६० - महाराष्ट्र सावफजपिक पवच वस्तव्यवस्था 
(पतसरी सुधारणा) पवधेयक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे 
त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि 
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पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 
   (१) मुख्यमंत्री (२) श्री. धिंजय मंुडे, पवरोधी िक्ष िेता तथा 

पव.ि.स. 
   (३) श्री.शरद रणपिसे, 

पव.ि.स. 
(४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स. 

   (५) ॲड.पिरंजि डावखरे, 
पव.ि.स. 

(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, पव.ि.स. 

   (७) श्री.सपतश चव्हाण, 
पव.ि.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱहे, पव.ि.स. 

   (९) श्री.कपिल िाटील, 
पव.ि.स. 

(१०) श्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, पव.ि.स. 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ६१ -  पंढरपरू मंवदर (सधुारणा) विधेयक, 

२०१७" 

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

पंचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

   "सि २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ६२ – महाराष्ट्र िगरिपरषदा, िगर िंचायती 
व औद्योपगक िगरी (सुधारणा) पवधेयक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर 
सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश 
देऊि पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

   (१) मुख्यमंत्री (२) श्री. धिंजय मंुडे, पवरोधी िक्ष िेता तथा 
पव.ि.स. 

   (३) श्री.शरद रणपिसे, 
पव.ि.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स. 

   (५) ॲड.पिरंजि डावखरे, 
पव.ि.स. 

(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, पव.ि.स. 

   (७) श्री.सपतश चव्हाण, 
पव.ि.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱहे, पव.ि.स. 

   (९) श्री.कपिल िाटील, 
पव.ि.स. 

(१०) श्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, पव.ि.स. 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास संरक्षण ि 

सरुक्षा देण्याबाबत विधेयक, २०१७" 
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   विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिशश्री. र्रद रणवपसे, धनंजय 
मुंिे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

   "सि २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास संरक्षण 

व सुरक्षा देण्याबाबत पवधेयक, २०१७ खालील सदस्याचं्या प्रवर सपमतीकडे 
त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि 
पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

   (१) मुख्यमंत्री (२) श्री. धिंजय मंुडे, पवरोधी िक्ष िेता तथा 
पव.ि.स. 

   (३) श्री.शरद रणपिसे, 
पव.ि.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स. 

   (५) ॲड.पिरंजि डावखरे, 
पव.ि.स. 

(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, पव.ि.स. 

   (७) श्री.सपतश चव्हाण, 
पव.ि.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱहे, पव.ि.स. 

   (९) श्री.कपिल िाटील, 
पव.ि.स. 

(१०) श्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, पव.ि.स. 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 
आठ : (क) ॲड. अविल परब, श्री. प्रपवण दरेकर, डॉ. (श्रीमती) िीलम गोऱहे, सवफश्री. 

पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, रसवद्र र्ाटक, प्रा.अपिल सोले, सवफश्री. गोिीपकसि 
बाजोपरया, प्रसाद लाड, सुपजतससह ठाकूर, रामपिवास ससह, पगरीशचंद्र व्यास, 
श्रीमती पवद्या चव्हाण, सवफश्री. चंदभुाई िटेल, िपरणय रु्के, वि.प.स. यांचा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –  

   "बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यािातील आपदवासीिाडे आपण 
अपधकृत झोिडिट्टीतील रपहवाशी यांिा स्थलांतरीत करण्याबाबत शासिािे 
आखलेली उिाययोजिा, सवफसाधारण िात्र झोिडिट्टीवापसयाचं्या स्थलांतरासाठी 
शासिािे घ्यावयाचा सकारात्मक पिणफय, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यािाच्या सव्हे िं. 
२३९/१ या वि के्षत्राची मोजणी करुि अपतक्रपमत रपहवाचयांचे त्याच के्षत्रात 
िुिवफसि करण्याबाबत सदडोशी येथील लोकप्रपतपिधींिी माहे पडसेंबर, २०१६ व 
त्यािंतर वारंवार मा.मुख्यमंत्री, मा.विे मंत्री व मा.गृहपिमाण मंत्री याचं्याकडे 
पिवेदिाद्वारे केलेली मागणी, संजय गाधंी राष्ट्रीय उद्यािातील वन्यप्राण्यांचा 
शहरात होणारा मुक्त संचार व त्यावर करावयाच्या उिाययोजिा, मंुबई 
शहरातील िद्या व िाले याचं्या रंुदीकरणामुळे बाधीत होणाऱया रपहवाचयांचे 
त्याचपठकाणी िुिवफसि करणे,  मंुबईतील भुपमिुत्र असलेल्या कोळीवाड्यातील 
बांधवांिा कायमची घरे व कोळीवाड्यांचा िुिर्कवकास करण्याची गरज, 
आपशयाखंडातील सवात मोठ्या मंुबईतील धारावी येथील झोिडिट्टीचा 
िुिर्कवकास करण्याचा शासिािे घेतलेला महत्वकांक्षी पिणफय, सदरहू 
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झोिडिट्टीचा िुिर्कवकास करण्यासाठी शासिािे आखलेली उिाययोजिा, 
मंुबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा िुिर्कवकास करण्याबाबत 
आठ आमदारांच्या सपमतीिे केलेल्या पशर्ारशीवर पिणफय घेण्याचा प्रस्ताव 
शासिाच्या पवचाराधीि असणे, या प्रस्तावावर तातडीिे पिणफय होण्याची 
आवचयकता, राज्यात िंतप्रधाि आवास योजिेंतगफत आर्कथकदृष्ट्ट्या दबुफल 
घटकांसाठी ३३ हजार ५०० व इतरांसाठी ६२५० घरे उभारण्याची म्हाडािे 
आखलेली उिाययोजिा, मंुबईसोबतच िुणे, सििरी सचचवड, कोल्हािूर, िागिूर, 
िापशक व सवफ महाराष्ट्रात स्वस्त घरांच्या योजिांिा गती देण्याची गरज, 
याबाबत शासिािे करावयाची कायफवाही व उिाययोजिा पवचारात घेण्यात 
यावी." 

  (ख) (सोमिार, वदनांक १८ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) – 

   प्रा.अवनल सोले, ॲड. अपिल िरब, श्री.पगरीश व्यास, डॉ.(श्रीमती) िीलम 
गोऱहे, सवफश्री. िपरणय रु्के, रसवद्र र्ाटक, श्रीमती स्स्मता वाघ, सवफश्री. तािाजी 
सावंत, पमतेश भांगपडया, गोिीपकसि बाजोपरया, प्रपवण दरेकर, पविायक मेटे, 
पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, सुपजतससह ठाकूर, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यात पवदभातील सवफ पजल्हे व मराठवाड्यात िडलेला कमी िाऊस, 
त्यामुळे पिमाण झालेली िपरस्स्थती पवचारात घेण्याची आवचयकता, या 
भागातील ससचिाचा अिुशेष वेगािे िूणफ करण्याची गरज, पवदभातील अिुरे 
ससचि प्रकल्ि िूणफ करण्याकपरता कें द्राच्या सहाय्यािे तयार केलेली बळीराजा 
जलसंजीविी योजिा तातडीिे कायास्न्वत करण्याची आवचयकता, बेंबळा 
प्रकल्िाच्या कामाला देण्यात आलेली गती, माजी िंतप्रधाि स्व.राजीव गांधी 
यांिी भूमीिुजि केलेल्या गोसीखुदफ प्रकल्िाच्या सवफ िरवािग्या प्राप्त करुि 
प्रकल्िाची सकमत कें द्र शासिािे पिस्चचत करण्यासाठी झालेली कायफवाही, 
अिुऱया िावसामुळे मूग, उडीद, सोयाबीि, कािुस, तूर व हरभरा इ.पिकांचे 
उत्िादि ३० ते ४० टक्क्यांवर येणे, डुक्कर, हत्ती इ. जिावारांमुळे होणारे शेतीचे 
िुकसाि रोखण्याच्या दृष्ट्टीिे प्रपतबंधात्मक कायफवाही करण्याची आवचयकता, 
िाणंद रस्त्यांचे बांधकाम व मजबुतीकरण प्राधान्यािे करणे, शेतकऱयांचे उत्िन्न 
दपु्िट करण्याच्या उदे्दशािे उत्िादि खचफ कमी करणे, िैसर्कगक व सेंपद्रय शेती 
आपण र्ळबागाचं्या लागवडीस प्रोत्साहि देणे, संत्राउद्योग, दगु्धव्यवसाय, 
कुकुटिालि, मत्स्यव्यवसाय इ. शेतीच्या जोडधंद्यांिा प्रोत्साहि देणाऱया योजिा 
कायास्न्वत करणे, शेतमालाला पकमाि हमीभावाप्रमाणे दर पमळण्याची व जेथे 
कमी भाव असेल तेथे अिुदाि देण्याची गरज, जलयुक्त पशवार योजिेमुळे 
शाचवत ससचिाच्या सुपवधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आलेली गती, ही 
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योजिा अपधक प्रभावी करण्याकपरता या योजिेच्या अटी व पिकष पशपथल 
करण्याची आवचयकता, कृषीिंिांिा पदवसा १२ तास वीज उिलब्ध करण्याच्या 
दृष्ट्टीिे सोलर पर्डरची योजिा कायास्न्वत करणे व वीजिंि जोडणीच्या प्रलंपबत 
अजांचा पडसेंबर, २०१७ ियंत शीघ्रगतीिे पििटारा करण्याची आवचयकता, 
राज्यातील वीज पवतरण व्यवस्था अपधक मजबुत करण्यासाठी िपवि उिकें द्र, 
रोपहत्र व िायाभूत सुपवधा उिलब्ध करण्याची आवचयकता, ससचि अिुशेषाच्या 
भागात अपधक अिुदाि देण्याची गरज, िािाजी देशमुख कृषी संजीविी 
योजिेमध्ये शासिािे ४ हजार ५०० कोटी रुिये उिलब्ध करुि पदले असणे, 
त्यामुहे ५ हजार गावांमध्ये शेती उत्िादि वाढूि शेतकऱयांचे जीविमाि उंचावणे 
व शेतमालाला बाजारिेठ उिलब्ध झाली असणे, आत्महत्याग्रस्त ६ पजल््ांिेक्षा 
एकट्या मंुबईला अपधक कजफमार्ी देण्याचे िूवीच्या शासिािे धोरण असतािा 
अवघ्या ५ मपहन्यात संिूणफ राज्यभरात कजफमार्ीची प्रपक्रया गतीिे िूणफत्वाकडे 
येणे, कृषी खात्यातील परक्त िदे तातडीिे भरणे व आशाच्या धतीवर शेतकरी 
पमत्र िेमण्याची आवचयकता, कें द्र शासिािे िदीजोड प्रकल्ि राज्यात कायास्न्वत 
करण्याची आवचयकता, एमआरईजीएस मध्ये मोठ्या प्रमाणात ससचि पवपहरी 
करण्याची आवचयकता, कृषीमालावर आधापरत प्रपक्रया उद्योग उभारणीसाठी 
पवशेष आर्कथक के्षत्र उभे करण्याची आवचयकता, पवदभाच्या समग्र पवकासाला 
वेग देण्याची आवचयकता, अमरावती भागात उभारण्यात येणाऱया टेक्सटाईल 
िाकफ ला अपधक गती देण्याची आवचयकता, मोशीत संत्रा प्रपक्रया प्रकल्ि सुरू 
करणे व संत्रा धोरण जापहर करणे, पमहािमध्ये मोठ्या संख्येिे येत असलेली 
गंुतवणूक, ित्रिती पशवाजी महाराज शेतकरी सन्माि योजिा यशस्वीिणे व 
िारदशफकपरत्या राबपवल् यामुळे शेतकरी िुन्हा कजफ घेण्याकपरता िात्र होणे, 
मागील ३ वषात शासिािे शेतीमधील गंुतवणूक वाढपवल्यामुळे शेतीचा पवकास 
दर सतत िकारात्मक राहत असतािा हा दर प्रथमच + १२.५ टक्क्यांवर िेण्यास 
शासिास आलेले यश, राज्यातील शेतकरी कायमस्वरुिी स्वबळावर उभा राहू 
शकेल व त्याला भपवष्ट्यात कजफ घेण्याची िाळी येणार िाही या दृष्ट्टीिे योजिा 
आखूि त्या तातडीिे कायास्न्वत करण्याची आवचयकता, याबाबत शासिािे 
करावयाची कायफवाही व उिाययोजिा पवचारात घेण्यात यावी." 

नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (१) श्री. प्रकार् गजवभये, वि.प.स. 
   "राज्यात कापसू ि सोयाबीन वपकांिर विषारी वकटकनार्क 

फिारणी केल्यामळेु रे्तकऱ्यांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत" या पवषयावरील श्री. 
धिंजय मंुडे व इतर पव.ि.स. यांचा तारांपकत प्रचि क्रमाकं ३५३९० ला पदिाकं 
१२ पडसेंबर, २०१७ रोजी पदलेल्या उत्तरातूि उद्भवणाऱया बाबींवर चचा 
उिस्स्थत करतील. 

 

  (२) श्री. अमरससह पंवित, वि.प.स. 
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   "राज्यातील वनजाम आवण विटीर्कालीन पलुांची दरुुस्ती 
करण्याबाबत" या पवषयावरील श्री.अमरससह िंपडत व इतर पव.ि.स. यांचा 
तारांपकत प्रचि क्रमांक ३१३०० ला पदिांक ३१ जुलै, २०१७ रोजी पदलेल्या 
उत्तरातूि उद्भवणाऱया बाबींवर चचा उिस्स्थत करतील. 

 

 

 
 
 

विधान भिन, 
िागिूर, 
पदिांक : १८ पडसेंबर, २०१७. 

िॉ.अनंत कळसे, 
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