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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २०२०  विसेंबरविसेंबर,,  २०१२०१७७  

((सकाळीसकाळी  १०.१०.०० ०० तेते  ११११..४४५५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  
  

(क) : सिवश्री.हेमांत टकल,े धनंजय म ंडे, सतिश चव्हाण, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम 
९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (सकाळी १०.०० ते १०.५५ िाजेपयंत) – 
(मांत्रयाांच्या उत्तरासह ५५ वमवनटे)– 

  "क्लायमेंट चेंज आतण ग्लोबल वॉतमिंग हे तवषय २१ व्या शिकाच्या द सऱ्या 
दशकाच्या समाप्िीवर येिाना अत्यंि गंभीर बनले आहेि, अतलकडच्या काही वषाि 
िर एकूण तनसगगचक्र कमालीचे अतनयतमि झाल्याचे अन भवाला येिे आहे, एकूणच 
पयावरणाचे संरक्षण आतण संवधगन हे मानवी जीवनासाठी अत्यावश्यक बनले आहे, 
जल वाय  सारखे नैसर्गगक स्त्रोि आज संकटग्रस्ि झाले आहेि, सगळ्याि गंभीर प्रश्न 
शेिीच्या संदभाि तनमाण झाले आहेि, अवेळी येणारा पाऊस, वादळे, िापमानािील 
वारंवार बदल याम ळे एकूणच अन्नधान्य तनर्गमिीवर खूप मयादा येऊ लागल्या आहेि, 
शेिीवरची संकटे तदवसेंतदवस वाढि आहेि, त्याम ळे आपल्या लोकसंख्येला प रेल 
इिकी धान्यतनर्गमिी साित्याने होणे कठीण होि चालले आहे, सवगसामान्याचं्या 
आरोग्यावरही मोठ्या प्रमाणाि द ष्पपतरणाम झाले आहेि, नव्या रोगांचा प्राद भाव 
वाढला आहे, वैद्यकीय के्षत्राि िर साथीच्या रोगाची भर पडिे आहे, आपल्या जगण्याशी 
संबंतधि अशा सवगच घटकावर हे अतिशय गंभीर संकट आले आहे, या पतरस्स्थिीवर 
माि करण्यासाठी राज् य शासनाने वै्ातनक प्दिीने कामाची आखणी करायला हवी, 
केवळ राज्याचे प्रद षण तनयंत्रण मंडळ हे सवग तवषय हािाळण्या इिके सक्षम नाही हे 
लक्षाि घ्यायला हवे, व्यापक पािळीवर पयावरण सक्षम आतण सजग करण्यासाठी नवी 
यंत्रणा ियार करायला हवी, या तवषयािील संशोधनासाठी मोठी आर्गथक िरिदू 
करायला हवी, वाढत्या शहरीकरणाने महानगराचे असंख्य प्रश्न ज्याम्ये कचऱ्यांची 
तवल्हेवाट, सांडपाण्यावर प्रतक्रया अशा घटकाचंा समावेश होिो, नद्यांचे संरक्षण, 
भूगभािील पाण्याची पािळी वाढतवणे, जतमनीचा पोि स धारण्याचा कायगक्रम अशा 
बाबींचा समावेश होऊ शकिो, या तवषयाचे गारं्गभय लक्षाि घेऊन तवधीमंडळामार्ग ि 
एक सतमिी पयावरण सतमिी स्थातपि करुन एक कृिी कायगक्रम ियार करावा, 
याबाबि शासनाने िािडीने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची 
प्रतितक्रया." 

(ख) : (मांगळिार, वदनाांक १९ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्वविण्यात आलेली म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) – 
 

  श्री.सवुनल तटकरे, श्रीमती हुस्नबानू खलिफे, श्री.लिरण पावसिर, वि.प.स. याांची 
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म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (सकाळी १०.५५ ते ११.४५ 
िाजेपयंत) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ५० वमवनटे) – 

  "ओखी वादळाम ळे म ंबईसह संपूणग कोकणाि अिोनाि न कसान होणे, अरबी 
सम द्रािील या वादळाम ळे रायगड, रत्नातगरी व ससध दगूग या तजल््ांिील तकनारपे ीचे 
अिोनाि न कसान होणे, तदनांक ४ तडसेंबर, २०१७ रोजी अवकाळी पावसाच्या जोरदार 
सरी कोसळून तपकांसह इिर मालमते्तचेही न कसान होणे, कोकणाि आबंा व काजूची 
मोठ्या प्रमाणाि लागवड असणे, परंिू अवकाळी पडलेल्या पावसाम ळे आंबा व काजू 
तपकाचा मोहोर गळून पडणे, काही तठकाणी मोहोर काळा पडल्याने िसेच गळून 
पडल्याने यावषी आंबा व काजू र्ळ तपकाच्या उत्पादनाि मोठ्या प्रमाणाि घट होणे, 
याम ळे बागायि शेिीचे मोठ्या प्रमाणाि आर्गथक न कसान होणे, िसेच स पारीची 
साठवणूक करणाऱ्या सहकारी संस्थांनाही स पारी तभजल् याम ळे आर्गथक र्टका 
बसलेला असणे, रायगड तजल््ािील पांढरा कांदा उत्पादन करणाऱ्या भागािील 
मोठ्या प्रमाणाि शेिीचे न कसान झालेले असणे, कोकणािील वाल, पावटा, िूर व इिर 
कडधान्य तपकांचे मोठ्या प्रमाणाि न कसान झालेले असणे, काही तठकाणी मळणीची 
कामे स रू असिाना पाऊस पडल्याने धानतपकाबरोबरच भािपेंड्याचेही न कसान 
झालेले असणे, त्याम ळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न तनमाण होणे, जगप्रतस्द देवगड 
हापूस आबं्याच्या उत्पादनावर व त्याच्या दजावरही तवपरीि पतरणाम होणार असणे, 
कोकणािील प्रम ख व्यवसाय असणाऱ्या मस्च्िमार व्यवसायाचे याम्ये खूप मोठ्या 
प्रमाणाि न कसान झालेले असणे, तकनारपे ीवर असणाऱ्या मस्च्िमारांच्या राहत्या 
घराबरोबरच त्यांच्या बोटींचे न कसान झालेले असणे, काही तठकाणी मस्च्िमारांच्या 
बोटी ब डालेल्या असणे, एकंदरीिच कोकणािील शेिकऱ्याचं्या उत्पादनावर तवपरीि 
पतरणाम झाल्याने िो आर्गथक संकटाि सापडलेला असणे, र्ळतपकांवर आलेल्या 
संकटाम ळे शेिकरी आर्गथकदृष्या अडचणीि आलेला असणे, कजगबाजारीपणाम ळे 
आत्महत्या करणाऱ्या शेिकऱ्यांचे लोण आिा र्ळतपक न कसानीम ळे कोकणािही 
स रू होिे की काय, अशी तभिी शेिकऱ्याकंडून व्यक्ि करण्याि येणे, त्याम ळे 
कोकणािील न कसानग्रस्ि शेिकऱ्यांना व मस्च्िमारांना त्वरीि न कसानभरपाई 
देण्यासाठी शासनाने करावयाची िािडीची उपाययोजना व शासनाची प्रतितक्रया." 

  
((दपुारी दपुारी ११२२.०० .०० िाजतािाजता))  

  
एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे – 
  (क) वनयोजन  मांत्री : "तवदभग तवकास मंडळ, नागपूर, मराठवाडा तवकास 

मंडळ, औरंगाबाद आतण उवगतरि महाराष्र तवकास 
मंडळ, म ंबई यांचा सन २०१६-२०१७ या वषाचा 
वार्गषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेविील. 
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  (ख) गहृवनमाण मांत्री : "महाराष्र भाडे तनयंत्रण तनयम, २०१७ प्रतस्द 
करणारी अतधसूचना क्रमांक यातचका – २०१५ / 
प्र.क्र. १७ / भाग-२ / गृतनधो-१, तदनांतकि १८ 
नोव्हेंबर, २०१७" सभागृहासमोर ठेविील. 

  (ग) िैद्यकीय वर्क्षण ि 
जलसांपदा मांत्री 

: (१) "िापी पाटबंधारे तवकास महामंडळ, जळगांव 
यांचा सन २०१४-२०१५ या वषाचा अलग 
लेखा अहवाल" सभागृहासमोर ठेविील. 

     (२) "िापी पाटबंधारे तवकास महामंडळ, जळगांव 
यांचा सन २०१५-२०१६ या वषाचा अठरावा 
वार्गषक तवत्तीय अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेविील. 

     (३) "महाराष्र आरोग्य तव्ान तवद्यापीठ, नातशक 
यांचा सन २०१५-२०१६ या वषाचे वार्गषक 
लेखे व सन २०१६ चा अठरावा वार्गषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेविील. 

  (घ) विमकु्त जाती, 
भटक्या जमाती, 
इतर मागासिगव ि 
विरे्ष मागास प्रिगव 
कल्याण  मांत्री 

: (१) "वसंिराव नाईक तवम क्ि जािी व भटक्या 
जमािी तवकास महामंडळ (मयातदि), म ंबई 
यांचा सन २०१३-२०१४ या वषाचा 
एकिीसावा वार्गषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेविील. 

     (२) "सन २०१५-२०१६ या आर्गथक वषाचा 
महाराष्र राज्य इिर मागासवगीय तवत्त आतण  
तवकास महामंडळ, मयातदि (म ख्य कंपनी), 
शामराव पेजे कोकण इिर मागासवगग आर्गथक 
तवकास महामंडळ (उपकंपनी) यांचा एकतत्रि 
वार्गषक अहवाल िसेच म ख्य कंपनी व 
उपकंपनीचे सन २०१५-२०१६ या वषाचा 
वार्गषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेविील. 
 

तीन : "विधानपविषद सदस्य अनपुस्स्िती सवमती (२०१७-२०१८) चा पाचिा अहिाल 
सादर करणे ि त्यािर विचार करणे." 

चाि : वि.स.पागे सांसदीय प्रवर्क्षण कें द्राचा पाचिा अहिाल (२०१६-२०१७) सादर 
करणे. 

पाच : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने –  
  (मांगळिार, वदनाांक १९ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्वविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने) 
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(अनकु्रमाांक (१) ि (२)) – 
  (१) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या सावगजतनक महत्वाच्या 

तवषयावरील सचूना क्रमाांक ३ वर िैद्यकीय विक्षण मांत्री तनवेदन करिील :- 
   "राज्यािील सरकारी रुग्णालयािील उपचाराचा खचग सवगसामान्य व 

गरीब रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने सवगसामान्य जनिेम्ये पसरलेला 
असंिोष." 

  (२) श्री.धनांजय मुांिे, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या सावगजतनक महत्वाच्या 
तवषयावरील सचूना क्रमाांक २ वर कामगार मांत्री तनवेदन करिील :- 

   "तदनांक ८ तडसेंबर, २०१७ रोजी बीड तजल््ािील वैद्यनाथ सहकारी 
साखर कारखान्यािील ऊसाच्या गरम रसाचा हौद र् टून पाच कामगाराचंा मृत्यू 
झाल्याची  घडलेली घटना." 

  (३) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याचं्या प ढील तनकडीच्या सावगजतनक महत्वाच्या 
तवषयावरील सचूना क्रमाांक ११ वर मखु्यमांत्री तनवेदन करिील :- 

   "तदनांक १० तडसेंबर, २०१७ रोजी म ंबईिील वरळी पोलीस 
म ख्यालयािील सशस्त्र दलाि पोतलसांकडून संरक्षणाथग वापरली जाणारी तजवंि 
काडि से चोरीला जाण्याची घडलेली घटना." 

  (४) श्री.अर्ोक ऊर्व  भाई जगताप, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या 
सावगजतनक महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक ९ वर महसलू तनवेदन 
करिील :- 

   "म .पो. तमरा-भाईंदर येथील सेव्हन-इलेव्हन या कंपनीने पंजाब डेअरी 
र्ामग येथील भ खंडावर बेकायदेशीररीत्या भराव टाकल्याने त्यांच्यावर केलेल्या 
दंडात्मक कारवाईस न जूमानिा दंडाची रक्कम शासनाकडे जमा न करणे." 

  (५) श्री.जयिांतराि जाधि, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या सावगजतनक 
महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक १३ वर सािवजवनक बाांधकाम 
(सािवजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री तनवेदन करिील :- 

   "राज्यािील जनिेच्या तजव्हाळ्याच्या व अस्स्मिेच्या असलेल्या अरबी 
सम द्रािील आंिरराष्रीय दजाच्या तशव स्मारकाचे काम स रू करण्यासाठी होि 
असलेली तदरंगाईम ळे जनिेम्ये पसरलेला असंिोष." 

  (६) श्री.सतीर् चव्हाण, वि.प.स. याचं्या प ढील तनकडीच्या सावगजतनक महत्वाच्या 
तवषयावरील सचूना क्रमाांक १८ वर ग्रामविकास मांत्री तनवेदन करिील :- 

   "राज्यािील महा-ई-सेवा कें द्र बंद केल्याने चालकांवर कजगबाजारी होवून 
उपासमारीची वेळ येणार असल्याने महा-ई-सेवा कें द्र बंद न करण्याची होि 
असलेली मागणी." 

  (७) श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या सावगजतनक 
महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक १९ वर जलसांपदा मांत्री तनवेदन 
करिील :- 
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   "पाचल, िा.राजापूर, (तज.रत्नातगरी) येथील तदवाळवाडी धरणाचे िसेच 
कालव्याच्या गळिीची द रूस्िी करण्याबाबि." 

  (८) ॲि.जयदेि गायकिाि, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या सावगजतनक 
महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक १४ वर सामावजक न्याय मांत्री 
तनवेदन करिील :- 

   "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील घर राज्य शासनाने तवकि 
घेिले असले िरी या घराचे स्मारकाि रुपांिर करून त्याचे लोकापगण 
करण्याबाबि." 

  (९) श्री.अमरससह पांवित, वि.प.स. यांच्या प ढील तनकडीच्या सावगजतनक 
महत्वाच्या तवषयावरील सचूना क्रमाांक १५ वर पणन मांत्री तनवेदन करिील:- 

   "गेवराई, (तज.बीड) शासकीय ि र खरेदी कें द्रावर खरेदी झालेल्या ि रीचे 
पैसे देण्यास सब एजंट, बीड तजल्हा कृषी औद्योतगक सवग सेवा सहकारी संस्था 
तल.बीड यांनी नकार देवून पैसे मागण्यांवर ग न्हे दाखल करण्याची तदलेली 
धमकी या प्रकरणाची चौकशी करून शेिकऱ्यांना पैसे अदा करण्याची होि 
असलेली मागणी." 

सहा : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) श्री. धनांजय मुांिे, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व सावगजतनक महत्वाच्या 

बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 
   "मौजे वातघवली, तज. रायगड येथील शेिकऱ्यांच्या जतमनी तसडकोद्वारे 

संपातदि करण्याि येणे, सदर जमीनींच्या बदल्याि तसडकोमार्ग ि साडेबारा 
टक्के योजनेअंिगगि सीबीडी बेलापूर, सेक्टर ३०/३१ येथे भूखंड क्र. ३, ४ व ४ 
अ हा भूखंड वाटप करण्याि येणे, सदर भूखंड वाटपाम्ये अतनयतमििा 
झाल्याबाबिच्या िक्रारी होणे, तसडकोमार्ग ि साडेबारा टक्के योजनेअंिगगि 
जतमन वाटप करिाना संरतक्षि क ळांचे हक्क डावलण्याि येणे, संरतक्षि क ळांनी 
आिा न्यायासाठी मा.म ख्यमंत्री याचं्याकडे दाद मागूनस ्दा कारवाई न 
होणे, न्याय न तमळाल्यास साम दातयकतरत्या आत्महत्या करण्याची परवानगी 
मागणारे तनवेदन संबंतधि शेिकऱ्यांनी मा.म ख्यमंत्री व पोलीस आय क्ि, नवी 
म ंबई याचं्याकडे केलेले असणे, याप्रकरणी कायदा व स व्यवस्थेचा प्रश्न तनमाण 
होण्याची शक्यिा असणे, सदर साडेबारा टक्के योजने अंिगगि वाटप करण्याि 
आलेले भूखंड स्वि:ची जमीन स्वि: न कसणारे जतमनमालक (absentee 

lord) यांना वाटप करणे, सदर संपातदि केलेल्या जतमनीचा काही भाग 
तमठागरांम्ये येि असिाना स ्दा साडेबारा टक्के योजनेअंिगगि जमीनीचे वाटप 
करणे, सदर संपातदि केलेल्या जतमनी कंपनीच्या नावाने असूनस ्दा साडेबारा 
टक्के योजने अंिगगि व्यतितरक्ि नावाने सेक्टर ३०/३१ येथे भ खंड क्र. ३, ४ व 
४ अ, हा भूखंड वाटप करण्याि येणे, म ख्यभूमी व भूमापन अतधकारी, तसडको 
यांच्यामार्ग ि तदनांक २९ जानेवारी, २०१६ रोजी कारणे दाखवा नोटीस 
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बजावणे, सदर प्रकरणाि खाडाखोड केल्याबाबि सदर प्रकरणाची चौकशी स रु 
असणे, सदर प्रकरणाबाबि शासनामार्ग ि कोणिीही कायगवाही होि नसल्याम ळे 
शेिकऱ्यांम्ये तनमाण झालेली नाराजीची भावना, भ्रष्टाचार करणाऱ्या 
अतधकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकिा, याबाबि शासनाने करावयाची 
कायगवाही व शासनाची भूतमका." 

  (२) अॅि. जयदेि गायकिाि, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व सावगजतनक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "प णे शहरािील नदयांम्ये तमसळणाऱ्या मैला पाण्यावर संपूणग प्रतक्रया 
करण्यासाठी िसेच म ळा-म ठा नदयांच्या स्वच्ििेसाठी कें द्र शासनाने मान्यिा 
आतण अन दान मंजूर करुन दोन वषे उलटल्यानंिरही त्यासाठी सल्लागार 
नेमण्याबाबि चलढकल स रुच असणे, माहे ऑगस्ट, २०१७ पूवी सल्लागार 
नेमण्याचे आश्वासन यापूवी देण्याि आल्यानंिर आिा नोव्हेंबरची नवी 
डेडलाईन देण्याि आलेली असणे, परंि  अद्यापही कोणिीच कायगवाही केलेली 
नसणे, या कामासाठी जपानच्या जायका कंपनीकडून स मारे ९०० कोटी रुपयाचें 
कजग तमळणार असून गेल्या दोन वषाि त्यासाठी सल्लागार नेमण्यास अद्यापही 
म ह िग तमळालेला नसणे, त्याम ळे या प्रकल्पाला होि असलेल्या प्रचंड तवलंब, 
पतरणामी प ण्यािील जनिेच्या मनाि तनमाण झालेले संभ्रमाचे वािावरण, तनधी 
िािडीने उपलब्ध करुन प ण्यािील म ळा-म ठा नदीस धार प्रकल्प िािडीने पूणग 
करण्याची तनिांि आवश्यकिा, याबाबि शासनाने करावयाची कायगवाही व 
शासनाची प्रतितक्रया." 

  (३) श्री. सांजय दत्त, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व सावगजतनक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "राज्याि मोठ्या प्रमाणाि मातहिीच्या अतधकारांची प्रकरणे प्रलंतबि 
असून गेल्या काही मतहन्यापासून म ख्य मातहिी आय क्िपद तरक्ि असल्याम ळे 
िब्बल अडीच हजार अतपले प्रलंतबि असणे,  नातशक तवभागीय मातहिी 
आय क्िांकडे सवातधक  १० हजार ६०० अतपले प्रलंतबि असून प णे तवभागीय 
मातहिी आय क्िांकडे ८ हजार २४६, अमराविी तवभागाि ७ हजार ४००, 
औरंगाबाद  ७ हजार िर कोकण तवभागाि ४ हजार अतपले असणे, म ख्य 
मातहिी आय क्ि सवग तवभागीय मातहिी आय क्िांवर तनयंत्रण ठेवि असिाि मात्र 
गेल्या काही मतहन्यांपासून हेच पद तरक्ि ठेवण्याि आल्याने अनेक प्रकरणे 
प्रलंतबि राहि असल्याने नागतरकाचं्या हक्कावर गदा आणण्याचे काम होि 
असणे, वैयस्क्िक मातहिीच्या नावाखाली भ्रष्ट अतधकारी वगाची माहीिी न 
देण्यासाठी शासनाने पतरपत्रक काढि अशा पारदशगक मातहिीस वैयस्क्िक 
मातहिी कके्षि आणि अपारदशगक कामास चालना तदलेली असणे, मातहिीचा 
अतधकार कायदयाच्या प्रचार व प्रसारासाठी राज्य शासनाने गेल्या ७ वषाि 
३३.४० लाख रुपयांची िरिूद केली पण प्रत्यक्ष केलेल्या खचाची मातहिी 
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शासनाकडे नसणे, िसेच खासदार-आमदारांना तदल्या जाणाऱ्या मातहिीवार 
शासनाकडून अकूंश आणण्याि येणार असून त्यांना कोणिी मातहिी दयायची 
याचे धोरण ठरतवण्यासाठी गृह तवभागाच्या अपर म ख्य सतचवांच्या 
अ्यक्षिेखाली एक सतमिी गठीि करण्याि आलेली असणे, िी कोणत्याही 
र्ाईल वरील मंत्री सकवा सतचवांचे अतभप्राय आदी तवरोधकांना व सामान्य 
लोकांना न देण्याचा सरकारचा यामागील डाव असणे, पारदशगक कारभारासाठी 
ियार करण्याि आलेल्या मातहिीचा अतधकार कायदयाची अशा प्रकारे 
पायमल्ली  होि असिानाही याकडे राज्य शासनाचे झालेले अक्षम्य द लगक्ष, 
याबाबि राज्य शासनाने िािडीने लक्ष घालून माहीिी आय क्िांची तनय क्िी 
त्वरीि करण्याची आवश्यकिा व मातहिी अतधकारािील प्रलंतबि प्रकरणांचा 
तनपटारा होण्यासाठी करावयाची कायगवाही व याबाबि शासनाची प्रतितक्रया." 

  (४) सिवश्री. जयांत पाटील, स तनल िटकरे, धनंजय म ंडे, वि.प.स. प ढील 
िािडीच्या व सावगजतनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "काटोल (तज.नागपूर) येथील नगरपतरषदेम्ये एकास्त्मक गृहतनमाण व 
झोपडपे ी स धार कायगक्रमांिगगि हेटी, ब धवार पेठ येथे एकूण १३० घरक लाचें 
बांधकाम करून या कायगक्रमांिगगि ९० घरक ले लाभाथी यादीन सार लाभार्थ्यांना 
वाटप करण्याि येणे, उवगतरि ४० घरक ले राजकीय तहिसंबंध जपणाऱ्यांना 
वाटप करण्याि येणे, सबब या कायगक्रमािंगगि ४० घरक लाचें वाटप 
करण्याकरीिा एकास्त्मक गृहतनमाण व झोपडपे ी स धार कायगक्रम योजनेिील 
तनयमाप्रमाणे लाभार्थ्यांची कोणिीही यादी सक्षम सतमिीकडून मंजूर केलेली 
नसणे, िसेच पंिप्रधान आवास योजनेंिगगि काटोल नगरपतरषदेम्ये कतनष्ठ 
अतभयंिा असिानाही श्री.िडस यांची प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून 
तनय क्िी करण्याि येणे,  नगरपातलकेचे अ्यक्ष, उपा्यक्ष व सदस्य यांनी 
श्री.िडस यानंा केवळ ४-५ नम ना घरांचे नकाशे व प्राकलन बनतवण्याचे श ल्क 
न देिा ६०१ घरासंाठी श ल्काची आकारणी करून श्री.िडस  यांनी स्वि:चा १३ 
लक्ष रुपयांचा अवाजवी आर्गथक र्ायदा करुन घेणे, िसेच स्थायी तनदेश क्र.४० 
तदनांक २० सप्टेंबर, २००६ प्रमाणे प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार यांना ठोक 
पद्धिीने देय देणे बंधनकारक असणे, असे असिानाही शिमान पद्धिीने देण्याि 
आल्याम ळे नगरपतरषदेच्या रं्डाचे आर्गथक न कसान होणे, िसेच प्रकल्प 
व्यवस्थापक सल्लागाराचे पैसे नगर पतरषद काटोलने गट नेिे व सदस्य यांच्या 
आदेशावरून अ्यक्ष, उपा्यक्ष व म ख्यातधकारी यांनी संगनमि करून 
सभागॄहाची मंजूरी न घेिा श्री.िडस यांना १३ लाख रूपये नगरपतरषद रं्डािून 
अदा करण्याि येणे, त्याचबरोबर पंचवटी काटोल येथे नगरपतरषदेच्या मालकीचे 
बाजार ओटे सन २००९-२०१०  कालावधीि बाधंण्यासाठी तवशेष सभा ठराव 
क्र.५, तदनांक २७ ज लै, २००९ च्या ठरावाम्ये पंचवटी येथे म्हाडा कॉलनीचे 
खसरा क्र.१८५ /५  ख ल्या जागेम्ये ओटे बाधंकामास मंजूरी घेऊन स वणग 
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जयंिी शहरी रोजगार योजनेंिगगि ४ लाख ९२ हजार १३२ एवढी रक्कम खचग 
करून ओटे बांधकाम करण्याि येणे,  परंि  तदनांक ९ ज लै, २०१७ ला रतववार 
असिाना कतनष्ठ अतभयंिा यांनी नगर पतरषदेचा ठराव नसिानाही ओटे 
िोडण्याची कायगवाही करण्याि येणे,  याबाबि शासनाने केलेली कायगवाही व 
करावयाची उपाययोजना." 

  (५) िॉ. अपिूव वहरे, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व सावगजतनक महत्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "नातशक शहराि पॅनकाडग क्लब कंपनी तलतमटेड या कंपनीने 
पंचवटीिील तनमानी बस स्टॅंण्ड समोरील एका व्यापारी संक लाि कायालय स रु 
करणे, अल्पबचि प्रतितनधीमार्ग ि तदडपट, द प्पट परिाव्याचे आतमष दाखवून 
२२५७ ग ंिवणूकदारांकडून स मारे २० कोटी पेक्षा अतधक रकम जमा करणे, 
ग ंिवणूकदारानंा परिावा न देिा सवग ग ंिवणूकदारांची र्सवणूक केल्याचे 
तनदशगनास येणे, नातशकसह राज्यभरािील २५ लाख ग ंिवणूकदारांकडून िब्बल 
३ हजार, १०० कोटी रुपये जमा करणाऱ्या पॅनकाडग क्लबवर नातशक येतथल 
पंचवटी पोतलस ठाण्याि ऑगस्ट, २०१७ म्ये वा त्यास मारास ग न्हा दाखल 
केला जाणे, या कंपनीच्या गैरकृत्यांम ळे सन २०१४ म्येच सेबीने तनबिंध 
टाकलेले असणे, िरीही पॅनकाडग क्लब कंपनीने एजंटांचे मजब ि जाळे ियार 
करून राज्यभरािील ग ंिवणूकदारांना तवतवध आतमषे दाखवून त्यांच्याकडून 
कोयवधीच्या रकमा गोळा करणे व ग ंिवणूकदारांची र्सवण क करणे, 
नातशक येथे इमू पालन, के.बी.सी., मैते्रय, हाऊस ऑर् इन्वेस्टमेंट अशा बोगस 
ग ंिवणूक कंपन्यादं्वारे नागतरकांची प नप प नप कोयवधीची र्सवणूक केली 
जाणे, स्थातनक पोतलस प्रशासनाचे या कंपन्यांकडे द लगक्ष होणे, 
ग ंिवणूकदाराचं्या र्सवणूकीप वीच या बोगस कंपन्यांतवरु्द कारवाई होि 
नसल्याने र्सवण कीचे प्रकार प नप प नप उद्भवणे, याि जनिेचे कोयवधीचे 
न कसान होणे, त्याम ळे नातशक महानगर पतरसराि जनिेि िीव्र नाराजी व 
संिाप व्यक्ि केला जाणे, ग ंिवणूकदारांनी मोचे काढून तनषेध व्यक्ि करणे, 
शासनाने बनावट ग ंिवणूक कंपन्यांचे जाळे नष्ट करण्याची ग ंिवणूकदारांकडून 
मागणी केली जाणे, िथातप, याकडे शासनाचे द लगक्ष होणे, याबाबि शासनाने 
केलेली वा करावयाची कायगवाही व शासनाची प्रतितक्रया." 

  (६) अॅि. अवनल परब, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व सावगजतनक महत्वाच्या 
बाबीकडे सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   "राज्यािील ५८०० शासकीय वसाहिींची डागड जी न केल्याम ळे िि 
कोसळण्याच्या वारंवार घडि असलेल्या घटना, वांदे्र येथील शासकीय 
वसाहिीची अवस्था देखील दयनीय झाली असून यासंदभाि लोकप्रतितनधी 
साित्याने तवतवध आय धांद्वारे शासनाचे लक्ष वेधूनही वसाहिीच्या प्रश्नाकडे 
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शासनाचे जाणीवपूवगक होि असलेले द लगक्ष, पतरणामी कमगचारी जीव म ठीि 
घेऊन मोडकळीस आलेल्या इमारिीम्ये राहि असणे, वसाहिीच्या ििाची 
अवस्था अत्यंि वाईट झालेली असून कोणत्याही क्षणी काही भाग कोसळून 
तजतविहानी होण्याची शक्यिा, शासकीय वसाहिीि राहणाऱ्या शासकीय 
कमगचाऱ् याचं्या पगारािून पैसे शासन घेि असिांनाही द रुस्िीच्या िक्रारी केल्या 
असिा संबंतधि तवभागाकडून द रुस्िीकतरिा बजेट नसल्याचे कारण सांगून 
चलढकल करण्याि येणे, वांदे्र येथे ९६ एकर जागेि शासकीय वसाहि सन 
१९५९ िे १९७५ च्या दरम्यान बाधंलेली असून या वसाहिीम्ये ३७० इमारिी 
आहेि या ३७० इमारिीपैकी ३६ इमारिींच्या प नबांधणीची कामे सन २०१४-१५ 
म्ये रुपये १००.८४ कोटी अथगसंकल्पाि मंजूर करुन इमारिीची अंिगगि व 
बा् संरचनात्मक व न िनीकरणाच्या दृष्टीने कामे हािी घेण्याि आली, सदरहू 
३६ इमारिीकतरिा िरिूद असूनही स्या काम स्थतगि ठेवण्याि आलेले 
असणे, न किेच  माहे जानेवारी, २०१६ म्ये चि थगश्रेणी इमारिीच्या इमारि क्र. 
१ मधील सदतनका क्र. ११३ मधील स्लॅबचे प्लास्टर पडल्याची घटना, शासकीय 
वसाहिीचा प नर्गवकासाचा प्रश्न मागी लागावा अशी िेथील कमगचाऱ् यांची 
मागणी व सवगपतक्षय एकमि असिांनाही प्रत्यक्षाि कामास स रवाि झालेली 
नसणे,  मा.म ख्यमंत्री िसेच संबंतधि तवभागाच्या मंत्री महोदयांकडून शासकीय 
कमगचाऱ् यानंा, लोकप्रतितनधींनाही आश्वासानापतलकडे काही कायगवाही झालेली 
नसणे, न किेच माहे नोव्हेंबर, २०१७ म्ये सवग वसाहिीिील कमगचाऱ् यांना 
खोल्या खाली करण्याच्या पाठतवण्याि आलेल्या नोतटसा, सदर शासकीय 
जागेवर कोणत्याही प्रकाराचा पूवगतनयोतजि  आराखडा मंजूर नसिाना 
कमगचाऱ्यानंा जबरदस्िी खोल्या खाली करण्याची करण्याि येि असलेली 
सक्िी, िेथे राहणाऱ्या कमगचाऱ्यानंी अनेकवेळा मोचे धरणे इत्यातद मागाने 
आंदोलने करणे, कमगचाऱ् यांम्ये प्रचंड संिाप व्यक्ि होणे, तनधीची िरिूद 
असिांना िसेच शासकीय वसाहिींच्या प नर्गवकासासंदभाि तवधानपतरषद / 
तवधानसभा या दोन्ही तवद्यमान सभागृहाि सतवस्िर चचा झाली असिाना िसेच 
यासंदभाि संबंतधि मा.मंत्री, सतचव आतदसमवेि बैठका / चचा झालेली 
असिांनाही प्रत्यक्षाि कामास स रुवाि झालेली नसणे, सद्य:स्स्थिीि शासकीय 
वसाहिींच्या इमारिीची दयनीय अवस्था पाहिा प नर्गवकासाचा प्रश्न िािडीने 
मागी लावण्याची आवश्यकिा, मा.मंत्रीमहोदयांनी अनेकवेळा आश्वासन देऊन 
प्रत्यक्षाि कायगवाही झालेली नसणे, याकडे शासनाचे जाणीवपूवगक होि 
असलेले अक्षम्य द लगक्ष, याबाबि शासनाने िािडीने तनणगय घेऊन शासन 
स्िरावर करावयाची कायगवाही व याबाबि शासनाची प्रतितकया व भूतमका." 

  (७) आर्कक. अनांत गािगीळ, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व सावगजतनक महत्वाच्या 
बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "म ंबई, प णे, बदलापूर, उल्हासनगर या शहरािील नागतरकाचं्या 
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आरोग्यास धोकादायक ठरणाऱ्या प्रद षणाच्या पािळीि वाढ होणे, 
मराठवाडयािील काही तजल््ाि िर चहाच्या रंगाप्रमाणे गढूळ पाणी नागतरकांना 
प रतवले जाणे, म ंबईि लाखोंच्या संख्येने धावणारी वाहने व इमारिींची अहोरात्र 
स रु असलेली बांधकामे, पायाभूि स तवधांसाठी स रु असलेली खोद कामे, लघ  
व काही िोटया उद्योगािून तनघणारे वायू, काही तठकाणी सर्ाईअभावी 
रस्त्यांवर उडणारी ध ळ, डंतपग ग्राऊंड व अन्य तठकाणी लागणाऱ् या आगींम ळे 
होणारे वायू प्रद षण, इत्यादी म ळे शहर प्रद षणाचा थेट पतरणाम नागतरकांसह 
प्राण्यांच्या आरोग्यावर होि असणे, त्याम ळे येथील नागतरकानंा श्वसन तवकार 
होि असिानाही शासन करीि असलेले द लगक्ष, पतरणामी येथील नागतरकांि 
पसरलेले िीव्र असंिोषाचे वािावरण व नाराजीची भावना, म ंबई सारख्या 
शहराम्ये वाहिूक कोंडीम ळे वाहनांचे हॉनग, तडझेल व पेरोल म ळे होणारे प्रद षण 
म्हणजेच हवा, पाणी व आवाज या तिन्ही मधील प्रद षण धोक्याच्या पािळीपयिंि 
पोहचणे, नव्या इमारिीमधील पातकिं ग पासून तसमेंटच्या रस्त्यापयिंि तसमेंटचा 
वापर वाढणे, याम ळे िापमानाि वाढ होऊन उष्णिेि वाढ होणे, िसेच पाणी 
तझरपण्याचा मागग बंद होणे, यावर उपाय म्हणून एकीकडे वृक्षरोपण करि 
असिाना मेरोच्या कामाि असंख्य झाडांची कत्तल होणे, यावर मा.उच्च 
न्यायालयाने शासनावर िाशेरे ओढणे, इत्यादी बाबींम ळे जनमानसाि पसरलेला 
िीव्र असंिोष, याबाबि शासनाने िािडीने करावयाची कायगवाही व प्रतितक्रया." 

  (८) सिवश्री. हेमांत टकले, शरद रणतपसे, संजय दत्त, अशोक ऊर्ग  भाई जगिाप, 
रामहरी रुपनवर, आनंदराव पाटील, आर्गक. अनंि गाडगीळ, डॉ. स धीर िांबे, 
सवगश्री. हतरससग राठोड, जनादगन चादंरूकर, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, सवगश्री. स भाष 
झांबड, अमरनाथ राजूरकर, स तनल िटकरे, तकरण पावसकर, नरेंद्र पाटील, 
आनंद ठाकूर, अॅड. राह ल नावेकर, सवगश्री.रसवद्र र्ाटक, जगन्नाथ सशदे, प्रकाश 
गजतभये, धनंजय म ंडे, अमरससह पंतडि, जयवंिराव जाधव, श्रीमिी तवद्या 
चव्हाण, अॅड. तनरंजन डावखरे, श्री. नागोराव गाणार, प्रा. अतनल सोले, सवगश्री. 
तगरीशचंद्र व्यास, प्रतवण दरेकर, पतरणय र् के, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व 
सावगजतनक महत्वाच्या बाबीकडे सािवजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "राज्याि गेल्या वषगभराि िब्बल १४,३६८ बालमृत्यू झाले असून 
यापैकी ३०१३ बालमृत्यू हे अवघ्या एक मतहन्याच्या आिील नवजाि बालकांचे 
झालेले असणे, याि नातशक तजल्हा रुग्णालयाि गेल्या पाच मतहन्याि १८७ 
बालमृत्यू झालेले असून ऑगस्ट २०१७ म्ये िब्बल ५५ बालकाचें मृत्यू 
झाल्यानंिरही या मृत्यंूची ि लना गोरखपूरच्या बालमृत्यूकांडाशी करु नका असे 
धक्कादायक तवधान आरोग्यमंत्री यानंी केल्याम ळे जनिेि तनमाण झालेली 
कमालीची संिप्ि भावना, या तजल्हा रुग् णालयाि ठाणे, पालघर पासून थेट 
नंदरूबार येथून आतदवासी भागािील बालके उपचारासाठी येि असणे यािील 
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बह िेक बालके कमी वजनाची असून रुग्णालयाच्या क्षमिेपेक्षा जास्ि बालके 
येथे कायमच दाखल केली जाि असणे, नातशक तजल्हा रुग्णालयाि 
उपचाराअभावी दरमहा ३० बालकांचे होि असलेले मृत्यू, रुग्णालयाचे प्रश्न 
सोडतवण्यासाठी स्थातनक लोकप्रतितनधींनी वारंवार  मा. आरोग्य मंत्रयांना पत्र 
तलहून पाठपूरावा करुनही त्याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य द लगक्ष, याबबाि 
आरोग्य यंत्रणा पयायाने शासन उदासीन असणे, याबाबि शासनाची भूतमका व  
प्रतितक्रया." 

  (९) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व सावगजतनक महत्वाच्या 
बाबीकडे सामावजक न्याय ि विरे्ष सहाय्य मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "राज्यािील १८८ कें द्रीय आश्रमशाळांना अन दान तमळणेबाबि िसेच 
राज्यािील तव.जा.भ.ज. च्या आश्रमशाळेिील तशक्षक कमगचाऱ्यांसाठी शालेय 
तशक्षण तवभागाच्या धिीवर स्विंत्र शाळासंतहिा ियार करण्याि येणे, प्रारुप 
ियार होऊन बराच कालावधी होणे, या शाळानंा तशक्षण तवभागाच्या धिीवर 
तशक्षण हक्क कायदा लागू करण्याची आवश्यकिा, या तवषयी मराठवाडा 
तवभाग तशक्षक लोकप्रतिसनधीकडून वेळोवेळी सभागृहाि प्रश्न उपस्स्थि होणे, 
संबंतधि शाळांची िपासणी करुन त्यांचे अ, ब, क व ड असे वगीकरण 
करण्याि येणे, या कें द्रीय आश्रमशाळांना अन दान देण्याचा व तव.जा.भ.ज. च्या 
आश्रमशाळेिील तशक्षक कमगचाऱ्यासंाठी शालेय तशक्षण तवभागाच्या धिीवर 
स्विंत्र शाळासंतहिाबाबि शासन लवकरच तनणगय घेईल असे मंत्री महोदयांनी 
सभागृहाि वारंवार आश्वासन देणे, त्या आश्वासनाची पूिगिा अद्यापपयिंि न 
होणे, त्याम ळे तशक्षक-कमगचाऱ्यांम्ये असंिोषाची भावना तनमाण होणे, 
याबाबि शासनाने केलेली वा करण्याि येि असलेली कायगवाही व शासनाची 
प्रतितक्रया." 

  (१०) सिवश्री. सवतर् चव्हाण, अब्द ल्लाखान द राणी, तवक्रम काळे, अमरससह 
पंतडि, अॅड. तनरंजन डावखरे, श्री. जयवंिराव जाधव, वि.प.स. प ढील 
िािडीच्या व सावगजतनक महत्वाच्या बाबीकडे जलसांधारण मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   "कायगकारी अतभयंिा लघ ससचन जलसंधारण तवभाग, औरंगाबाद 
अंिगगि जलय क्ि तशवार अतभयान सन २०१६-२०१७ माहे तडसेंबर म्ये 
प्रशासतकय मान्यिा तमळालेल्या २२३ गावािील एकूण २१७ 
तस.ना.बा.कामांच्या तनतवदा अदयाप तनस्श्चि केलेल्या नसणे, मागील ०६ 
मतहन्यांपासून ई-तनतवदा कायगवाही अभावी ज न्या पा.ि./गा.ि.द रुस्िीच्या 
कामातशवाय एकही नवीन तस.ना.बा.चे काम लघ ससचन जलसंधारण 
तवभागामार्ग ि स रु झालेले नसणे, त्याम ळे २२३ गावे टंचाईम क्ि होण्यापासून 
वंतचि रातहलेली असणे, जलय क्ि तशवार अतभयान सन २०१६-२०१७ चा 
कायगकाळ तदनांक ३१ माचग २०१७ रोजी संपला असून शासनािरे् तद. ३० जून 
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२०१७ ही अंतिम म दि तदलेली असणे, परंि  कामांच्या तनतवदा झाल्या नसल्याने 
अंदाजे ३० कोटी रकमेचा तनधी व्यपगि झाला असणे, माचग, २०१७ प वी ही 
कामे पूणग झाली असिी िर अंदाजे २१७० सघमी एवढा पाणीसाठा होऊन २२३ 
गावांिील पाणी टंचाईवर माि करिा येणे शक्य असणे, मात्र कायगकारी 
अतभयंत्याच्या उदासीनिेम ळे सदरील गावांसाठी प्राप्ि रु.०६ कोटी तनधी 
खचातवना तदनांक ३१ माचग, २०१७ रोजी परि करण्याि आलेला असणे, 
जलय क्ि तशवाराच्या कामाकडे हेि  परस्पर द लगक्ष केलेले असल्याने याची 
जबाबदारी तनस्श्चि करुन संबंधीिावर कारवाई करण्याची होि असलेली 
मागणी त्यावर शासनाने करावयाची कायगवाही व शासनाची प्रतितक्रया." 

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

- मध्यांतर - 
आठ : र्ासकीय विधेयक - 

  विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे - 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र (ततृीय परुिणी) 

विवनयोजन विधेयक, २०१७" 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 

नऊ : सन २०१२-२०१३ या िषाच्या अवतवरक्त खचाच्या मागण्याांिर चचा. 
दहा : र्ासकीय विधेयके - 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिर्: विचार ि सांमत करणे. 
  (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६० - महाराष्ट्र सािवजवनक 

विश् िस्तव्यिस्िा (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

   "सन २०१७ चे तव.स.तव. क्रमांक ६० - महाराष्र सावगजतनक तवश् वस्िव्यवस्था 
(तिसरी स धारणा) तवधेयक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर सतमिीकडे 
त्यावरील प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन 
तवचाराथग पाठतवण्याि यावे." 

   (१) म ख्यमंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, तवरोधी पक्ष नेिा िथा 
तव.प.स. 

   (३) श्री.शरद रणतपसे, 
तव.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 

   (५) ॲड.तनरंजन डावखरे, 
तव.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊर्ग  भाई जगिाप, तव.प.स. 

   (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
तव.प.स. 

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

(१०) श्री.तवजय ऊर्ग  भाई तगरकर, तव.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 ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

   "सन २०१७ चे तव.स.तव. क्रमांक ६२ – महाराष्र नगरपतरषदा, नगर पंचायिी 
व औद्योतगक नगरी (स धारणा) तवधेयक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर 
सतमिीकडे त्यावरील प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन तवचाराथग पाठतवण्याि यावे." 

   (१) म ख्यमंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, तवरोधी पक्ष नेिा िथा 
तव.प.स. 

   (३) श्री.शरद रणतपसे, 
तव.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 

   (५) ॲड.तनरंजन डावखरे, 
तव.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊर्ग  भाई जगिाप, तव.प.स. 

   (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
तव.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, तव.प.स. 

   (९) श्री.कतपल पाटील, 
तव.प.स. 

(१०) श्री.तवजय ऊर्ग  भाई तगरकर, तव.प.स. 

  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास सांरक्षण ि 

सरुक्षा देण्याबाबत विधेयक, २०१७" 
   विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री. र्रद रणवपसे, 

धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
   "सन २०१७ चे तव.स.तव. क्रमांक ५७ - महाराष्र साक्षीदारास संरक्षण 

व स रक्षा देण्याबाबि तवधेयक, २०१७ खालील सदस्याचं्या प्रवर सतमिीकडे 
त्यावरील प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन 
तवचाराथग पाठतवण्याि यावे." 

   (१) म ख्यमंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, तवरोधी पक्ष नेिा िथा 
तव.प.स. 

   (३) श्री.शरद रणतपसे, (४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 
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तव.प.स. 
   (५) ॲड.तनरंजन डावखरे, 

तव.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्ग  भाई जगिाप, तव.प.स. 

   (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
तव.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, तव.प.स. 

   (९) श्री.कतपल पाटील, 
तव.प.स. 

(१०) श्री.तवजय ऊर्ग  भाई तगरकर, तव.प.स. 

  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  (५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६३ - महाराष्ट्र महानगरपावलका (दसुरी 

सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे, वि.प.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 

   "सन २०१७ चे तव.स.तव. क्रमांक ६३ - महाराष्र महानगरपातलका 
(द सरी स धारणा) तवधेयक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर सतमिीकडे 
त्यावरील प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन 
तवचाराथग पाठतवण्याि यावे." 

   (१) म ख्यमंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, तवरोधी पक्ष नेिा िथा 
तव.प.स. 

   (३) श्री.शरद रणतपसे, 
तव.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 

   (५) ॲड.तनरंजन डावखरे, 
तव.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊर्ग  भाई जगिाप, तव.प.स. 

   (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
तव.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, तव.प.स. 

   (९) श्री.कतपल पाटील, 
तव.प.स. 

(१०) श्री.तवजय ऊर्ग  भाई तगरकर, तव.प.स. 

  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  (६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५६ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत (सधुारणा) 

विधेयक, २०१७" 

   विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे, वि.प.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 

   "सन २०१७ चे तव.स.तव. क्रमांक ५६ - महाराष्र ग्रामपंचायि 

(स धारणा) तवधेयक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर सतमिीकडे त्यावरील 
प्रतिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन तवचाराथग 
पाठतवण्याि यावे." 

   (१) ग्रामतवकास मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, तवरोधी पक्ष नेिा िथा 
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तव.प.स. 
   (३) श्री.शरद रणतपसे, 

तव.प.स. 
(४) श्री.संजय दत्त, तव.प.स. 

   (५) ॲड.तनरंजन डावखरे, 
तव.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊर्ग  भाई जगिाप, तव.प.स. 

   (७) श्री.सतिश चव्हाण, 
तव.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, तव.प.स. 

   (९) श्री.कतपल पाटील, 
तव.प.स. 

(१०) श्री.तवजय ऊर्ग  भाई तगरकर, तव.प.स. 

  ------------------------------------------------------------------------------------- 
अकिा : (क) (मंगळिार, वदनाांक १२ विसेंबर, ि मांगळिार, वदनाांक १९ विसेंबर, 

२०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्वविण्यात आललेा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   प्रा.अवनल सोले, ॲड. अतनल परब, श्री.तगरीश व्यास, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे, सवगश्री. पतरणय र् के, रसवद्र र्ाटक, श्रीमिी स्स्मिा वाघ, सवगश्री. िानाजी 
सावंि, तमिेश भांगतडया, गोपीतकसन बाजोतरया, प्रतवण दरेकर, तवनायक मेटे, 
तवजय ऊर्ग  भाई तगरकर, स तजिससह ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्याि तवदभािील सवग तजल्हे व मराठवाड्याि पडलेला कमी 
पाऊस, त्याम ळे तनमाण झालेली पतरस्स्थिी तवचाराि घेण्याची आवश्यकिा, या 
भागािील ससचनाचा अन शेष वेगाने पूणग करण्याची गरज, तवदभािील अप रे 
ससचन प्रकल्प पूणग करण्याकतरिा कें द्राच्या सहाय्याने ियार केलेली बळीराजा 
जलसंजीवनी योजना िािडीने कायास्न्वि करण्याची आवश्यकिा, बेंबळा 
प्रकल्पाच्या कामाला देण्याि आलेली गिी, माजी पंिप्रधान स्व.राजीव गांधी 
यांनी भूमीप जन केलेल्या गोसीख दग प्रकल्पाच्या सवग परवानग्या प्राप्ि करुन 
प्रकल्पाची सकमि कें द्र शासनाने तनस्श्चि करण्यासाठी झालेली कायगवाही, 
अप ऱ्या पावसाम ळे मूग, उडीद, सोयाबीन, काप स, िूर व हरभरा इ.तपकांचे 
उत्पादन ३० िे ४० टक्क्यांवर येणे, ड क्कर, हत्ती इ. जनावारांम ळे होणारे शेिीचे 
न कसान रोखण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक कायगवाही करण्याची आवश्यकिा, 
पाणंद रस्त्यांचे बांधकाम व मजब िीकरण प्राधान्याने करणे, शेिकऱ्यांचे उत्पन्न 
द प्पट करण्याच्या उदे्दशाने उत्पादन खचग कमी करणे, नैसर्गगक व सेंतद्रय शेिी 
आतण र्ळबागांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देणे, संत्राउद्योग, द ग्धव्यवसाय, 
क क टपालन, मत्स्यव्यवसाय इ. शेिीच्या जोडधंद्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना 
कायास्न्वि करणे, शेिमालाला तकमान हमीभावाप्रमाणे दर तमळण्याची व जेथे 
कमी भाव असेल िेथे अन दान देण्याची गरज, जलय क्ि तशवार योजनेम ळे 
शाश्वि ससचनाच्या स तवधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणाि आलेली गिी, ही 
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योजना अतधक प्रभावी करण्याकतरिा या योजनेच्या अटी व तनकष तशतथल 
करण्याची आवश्यकिा, कृषीपंपांना तदवसा १२ िास वीज उपलब्ध करण्याच्या 
दृष्टीने सोलर तर्डरची योजना कायास्न्वि करणे व वीजपंप जोडणीच्या प्रलंतबि 
अजांचा तडसेंबर, २०१७ पयिंि शीघ्रगिीने तनपटारा करण्याची आवश्यकिा, 
राज्यािील वीज तविरण व्यवस्था अतधक मजब ि करण्यासाठी नतवन उपकें द्र, 
रोतहत्र व पायाभूि स तवधा उपलब्ध करण्याची आवश्यकिा, ससचन अन शेषाच्या 
भागाि अतधक अन दान देण्याची गरज, नानाजी देशम ख कृषी संजीवनी 
योजनेम्ये शासनाने ४ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन तदले असणे, 
त्याम हे ५ हजार गावांम्ये शेिी उत्पादन वाढून शेिकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे 
व शेिमालाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली असणे, आत्महत्याग्रस्ि ६ तजल््ांपेक्षा 
एकया म ंबईला अतधक कजगमार्ी देण्याचे पूवीच्या शासनाने धोरण असिाना 
अवघ्या ५ मतहन्याि संपूणग राज्यभराि कजगमार्ीची प्रतक्रया गिीने पूणगत्वाकडे 
येणे, कृषी खात्यािील तरक्ि पदे िािडीने भरणे व आशाच्या धिीवर शेिकरी 
तमत्र नेमण्याची आवश्यकिा, कें द्र शासनाने नदीजोड प्रकल्प राज्याि कायास्न्वि 
करण्याची आवश्यकिा, एमआरईजीएस म्ये मोठ्या प्रमाणाि ससचन तवतहरी 
करण्याची आवश्यकिा, कृषीमालावर आधातरि प्रतक्रया उद्योग उभारणीसाठी 
तवशेष आर्गथक के्षत्र उभे करण्याची आवश्यकिा, तवदभाच्या समग्र तवकासाला 
वेग देण्याची आवश्यकिा, अमराविी भागाि उभारण्याि येणाऱ्या टेक्सटाईल 
पाकग ला अतधक गिी देण्याची आवश्यकिा, मोशीि संत्रा प्रतक्रया प्रकल्प स रू 
करणे व संत्रा धोरण जातहर करणे, तमहानम्ये मोठ्या संख्येने येि असलेली 
ग ंिवणूक, ित्रपिी तशवाजी महाराज शेिकरी सन्मान योजना यशस्वीपणे व 
पारदशगकतरत्या राबतवल् याम ळे शेिकरी प न्हा कजग घेण्याकतरिा पात्र होणे, 
मागील ३ वषाि शासनाने शेिीमधील ग ंिवणूक वाढतवल्याम ळे शेिीचा तवकास 
दर सिि नकारात्मक राहि असिाना हा दर प्रथमच + १२.५ टक्क्यांवर नेण्यास 
शासनास आलेले यश, राज्यािील शेिकरी कायमस्वरुपी स्वबळावर उभा राहू 
शकेल व त्याला भतवष्याि कजग घेण्याची पाळी येणार नाही या दृष्टीने योजना 
आखून त्या िािडीने कायास्न्वि करण्याची आवश्यकिा, याबाबि शासनाने 
करावयाची कायगवाही व उपाययोजना तवचाराि घेण्याि यावी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक १९ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दर्वविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) –  

   ॲड. अवनल पिब, श्री. प्रतवण दरेकर, डॉ. (श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, सवगश्री. 
तवजय ऊर्ग  भाई तगरकर, रसवद्र र्ाटक, प्रा.अतनल सोले, सवगश्री. गोपीतकसन 
बाजोतरया, प्रसाद लाड, स तजिससह ठाकूर, रामतनवास ससह, तगरीशचंद्र व्यास, 
श्रीमिी तवद्या चव्हाण, सवगश्री. चंद भाई पटेल, पतरणय र् के, वि.प.स. याांचा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –  
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   "बोरीवली येथील संजय गाधंी राष्रीय उद्यानािील आतदवासीपाडे 
आतण अतधकृि झोपडपे ीिील रतहवाशी यानंा स्थलांिरीि करण्याबाबि 
शासनाने आखलेली उपाययोजना, सवगसाधारण पात्र झोपडपे ीवातसयांच्या 
स्थलांिरासाठी शासनाने घ्यावयाचा सकारात्मक तनणगय, संजय गांधी राष्रीय 
उद्यानाच्या सव्हे नं. २३९/१ या वन के्षत्राची मोजणी करुन अतिक्रतमि 
रतहवाश्यांचे त्याच के्षत्राि प नवगसन करण्याबाबि सदडोशी येथील 
लोकप्रतितनधींनी माहे तडसेंबर, २०१६ व त्यानंिर वारंवार मा.म ख्यमंत्री, मा.वने 
मंत्री व मा.गृहतनमाण मंत्री यांच्याकडे तनवेदनाद्वारे केलेली मागणी, संजय गांधी 
राष्रीय उद्यानािील वन्यप्राण्यांचा शहराि होणारा म क्ि संचार व त्यावर 
करावयाच्या उपाययोजना, म ंबई शहरािील नद्या व नाले यांच्या रंुदीकरणाम ळे 
बाधीि होणाऱ्या रतहवाश्यांचे त्याचतठकाणी प नवगसन करणे,  म ंबईिील भ तमप त्र 
असलेल्या कोळीवाड्यािील बांधवांना कायमची घरे व कोळीवाड्यांचा 
प नर्गवकास करण्याची गरज, आतशयाखंडािील सवाि मोठ्या म ंबईिील धारावी 
येथील झोपडपे ीचा प नर्गवकास करण्याचा शासनाने घेिलेला महत्वकांक्षी 
तनणगय, सदरहू झोपडपे ीचा प नर्गवकास करण्यासाठी शासनाने आखलेली 
उपाययोजना, म ंबईिील ज न्या व मोडकळीस आलेल्या इमारिींचा प नर्गवकास 
करण्याबाबि आठ आमदाराचं्या सतमिीने केलेल्या तशर्ारशीवर तनणगय 
घेण्याचा प्रस्िाव शासनाच्या तवचाराधीन असणे, या प्रस्िावावर िािडीने तनणगय 
होण्याची आवश्यकिा, राज्याि पंिप्रधान आवास योजनेंिगगि आर्गथकदृष्या 
द बगल घटकासंाठी ३३ हजार ५०० व इिरांसाठी ६२५० घरे उभारण्याची म्हाडाने 
आखलेली उपाययोजना, म ंबईसोबिच प णे, सपपरी सचचवड, कोल्हापूर, नागपूर, 
नातशक व सवग महाराष्राि स्वस्ि घरांच्या योजनांना गिी देण्याची गरज, 
याबाबि शासनाने करावयाची कायगवाही व उपाययोजना तवचाराि घेण्याि 
यावी." 

बािा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (१) श्री. अमरससह पांवित, वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्ित करतील. 
   "मौजे उमापूर (िा.गेवराई, तज.बीड) येथील १५६२ शेिकऱ्यांनी प्रधान 

मंत्री तपक तवमा योजनेंिगगि सन २०१६ च्या खरीप हंगामासाठी तवतहि म दिीि 
तपक तवमा हप्िा रुपये ४९.२२ लाख बॅंकेि जमा केला असून तवमा कंपनीने 
मौजे उमापूर महसूल मंडळासाठी कापूस व इिर तपकांना तवमा मंजूर करणे, 
परंि  बॅंक कमगचाऱ्याचं्या च कीच्या नोंदीम ळे या शेिकऱ्यांना तवम्याची रक्कम 
प्राप्ि न होणे, बीड तजल््ाि याच पद्धिीने नाळवंडी, सपपळनेर व धारूर महसूल 
मंडळािील हजारो शेिकऱ्यांनाही तवम्याची रक्कम तमळालेली नसल्याने 
हक्काची तपक तवमा रक्कम तमळण्यासाठी शेिकऱ्यांनी िीव्र आंदोलनाचा 
इशारा देणे, शासनाने उक्ि प्रकरणी अद्याप कोणिीही कायगवाही न केल्याम ळे 
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शेिकऱ्यांम्ये पसरलेला असंिोष, त्याम ळे शेिकऱ्यानंा तपक तवम्याचा लाभ 
देण्यासाठी शासनाने करावयाची कायगवाही व प्रतितक्रया." 

  (२) श्री. जयिांतराि जाधि, वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर 
चचा उपस्स्ित करतील. 

   "येवला (तज.नातशक) येथे शासकीय कृषी महातवद्यालय व शेिकरी 
प्रतशक्षण कें द्र बांधण्याची आवश्यकिा िपासून शासनाला अहवाल सादर 
करण्याबाबि महात्मा र् ले कृषी तवद्यापीठ, राह री यांना शासनाने माहे सप्टेंबर, 
२०१५ म्ये वा त्या दरम्यान तनदेश तदलेले असणे, शासकीय कृषी महातवद्यालय 
व शेिकरी प्रतशक्षण कें द्र स्थापन करण्याबाबि स्थातनक लोकप्रतितनधींनी माहे 
ऑक्टोबर, २०१५ व तदनांक ५ एतप्रल, २०१७ रोजी वा त्यास मारास महाराष्र 
कृषी तशक्षण व संशोधन पतरषद आतण शासनाकडे मागणी केलेली असणे, 
येवला व लासलगांव (तज.नातशक) हा पतरसर कृषी आतण र्लोत्पादनाम्ये 
अगे्रसर असणे, येवला या तठकाणी शासकीय कृषी महातवद्यालय व शेिकरी 
प्रतशक्षण कें द्र झाल्यास तजल््ािील तवद्यार्थ्यांचा कृषी तशक्षणाकडे ओघ वाढणार 
असणे, पतरणामी शेिकऱ्यांना स द्धा कृषी प्रतक्रया उद्योगाबंाबि मागगदशगन होवून 
तजल््ाम्ये अन्न व कृषी प्रतकया उद्योग आतण र्लोत्पादनाम्ये वाढ होवून 
शेिीचा सवांगीण तवकास करणे सोईचे होणार असणे, पतरणामी कृषी के्षत्राला 
पयायाने शेिकऱ्यांना र्ायदा होणार असणे, त्यासाठी कृषी तवभाग येवला 
यांच्या मालकीची प रेशी जागा व म बलक पाणी प रवठा उपलब्ध असल्याने 
येवला येथे शासकीय कृषी महातवद्यालय व शेिकरी प्रतशक्षण कें द्र स्थापन 
करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायगवाही व प्रतितक्रया." 

 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
तदनांक : १९ तडसेंबर, २०१७. 
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