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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२११  विसेंबरविसेंबर,,  २०१२०१७७  

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

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (बधुिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्शविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ि (२)) – 
  (१) श्री. सांजय दत्त, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 

बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
   "राज्यात मोठ्या प्रमाणात मानहतीच्या अनधकाराांची प्रकरणे प्रलांनबत 

असूि गेल्या काही मनहन्यापासूि मुख्य मानहती आयुक्तपद नरक्त असल्यामुळे 
तब्बल अडीच हजार अनपले प्रलांनबत असणे,  िानिक नवभागीय मानहती 
आयुक्ताांकडे सवानधक  १० हजार ६०० अनपले प्रलांनबत असूि पुणे नवभागीय 
मानहती आयुक्ताांकडे ८ हजार २४६, अमरावती नवभागात ७ हजार ४००, 
औरांगाबाद  ७ हजार तर कोकण नवभागात ४ हजार अनपले असणे, मुख्य 
मानहती आयुक्त सवव नवभागीय मानहती आयुक्ताांवर नियांत्रण ठेवत असतात मात्र 
गेल्या काही मनहन्याांपासूि हेच पद नरक्त ठेवण्यात आल्यािे अिेक प्रकरणे 
प्रलांनबत राहत असल्यािे िागनरकाांच्या हक्कावर गदा आणण्याचे काम होत 
असणे, वैयक्क्तक मानहतीच्या िावाखाली भ्रष्ट अनधकारी वगाची माहीती ि 
देण्यासाठी िासिािे पनरपत्रक काढत अिा पारदिवक मानहतीस वैयक्क्तक 
मानहती कके्षत आणत अपारदिवक कामास चालिा नदलेली असणे, मानहतीचा 
अनधकार कायदयाच्या प्रचार व प्रसारासाठी राज्य िासिािे गेल्या ७ वर्षात 
३३.४० लाख रुपयाांची तरतूद केली पण प्रत्यक्ष केलेल्या खचाची मानहती 
िासिाकडे िसणे, तसेच खासदार-आमदाराांिा नदल्या जाणाऱ्या मानहतीवर 
िासिाकडूि अांकूि आणण्यात येणार असूि त्याांिा कोणती मानहती द्यायची 
याचे धोरण ठरनवण्यासाठी गृह नवभागाच्या अपर मुख्य सनचवाांच्या 
अध्यक्षतेखाली एक सनमती गठीत करण्यात आलेली असणे, ती कोणत्याही 
फाईल वरील मांत्री ककवा सनचवाांचे अनभप्राय आदी नवरोधकाांिा व सामान्य 
लोकाांिा ि देण्याचा सरकारचा यामागील डाव असणे, पारदिवक कारभारासाठी 
तयार करण्यात आलेल्या मानहतीचा अनधकार कायदयाची अिा प्रकारे 
पायमल्ली  होत असतािाही याकडे राज्य िासिाचे ाालेले अक्ष्य दलुवक्ष, 
याबाबत राज्य िासिािे तातडीिे लक्ष घालूि माहीती आयुक्ताांची नियुक्ती 
त्वरीत करण्याची आवश्यकता व मानहती अनधकारातील प्रलांनबत प्रकरणाांचा 
निपटारा होण्यासाठी करावयाची कायववाही व याबाबत िासिाची प्रनतनिया." 
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  (२) सिशश्री. जयांत पाटील, सुनिल तटकरे, धिांजय मुांडे, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "काटोल नज.िागपूर येथील िगर पनरर्षदेमध्ये एकाक्त्मक गृहनिमाण व 
ाोपडपट्टी सुधार कायविम अांतगवत हेटी बुधवार पेठ येथे एकुण १३० घरकुलाांचे 
बाांधकाम करूि या कायविमाांतगवत ९० घरकुले लाभाथी यादीिुसार लाभार्थ्यांिा 
वाटप करण्यात येणे, उववनरत ४० घरकुले राजकीय नहतसांबांध जपणाऱ्याांिा 
वाटप करण्यात येणे, सबब या कायविमाांतगवत ४० घरकुलाांचे वाटप 
करण्याकनरता एकाक्त्मक गृहनिमाण व ाोपडपट्टी सुधार कायविम योजिेतील 
नियमाप्रमाणे लाभार्थ्यांची कोणतीही यादी सक्षम सनमतीकडूि  मांजुर ि करणे, 
तसेच पांतप्रधाि आवास योजिेअांतगवत प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार ्हणुि 
नियुक्ती करणे, काटोल िगर पनरर्षदेमध्ये कनिष्ठ अनभयांता असतािाही 
श्री.तडस याांची प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार ्हणुि नियुक्ती करण्यात येणे, 
िगर पानलकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य याांिी श्री.तडस याांिा केवळ ४-५ 
िमुिा घराांचे िकािे व प्राकलि बिवण्याचे िुल्क ि देता ६०१ घरासाठी 
िुल्काची आकारणी करूि श्री.तडस याांिी स्वत:चा १३ लक्ष अवाजवी अनत 
फायदा करणे, तसेच स्थायी निदेि िमाांक ४० नदिाांक २०/९/२०१६ प्रमाणे 
प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार याांिा ठोक पध्दतीिे देय देणे बांधिकारक असणे, 
असे असतािाही ितमाि पध्दतीिे देण्यात आल्यािे िगर पनरर्षदेच्या फां डीचे 
आर्थथक िुकसाि होणे, तसेच प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराचे पैसे िगर 
पनरर्षद काटोलिे गटिेते व सदस्य याांच्या आदेिावरूि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 
मुख्यानधकारी याांिी सांगिमत करूि सभागृहाची मांजुरी ि घेता श्री.तडस याांिा 
१३ लाख रुपये िगर पनरर्षद फां डातुि अदा करण्यात येणे, भुडकािाला नवकास 
आराखड्यातील आरक्षण िमाांक २४ हे खेळाच्या मैदािाकनरता आरनक्षत 
असतािाही सवव नियम धाब्यावर बसवूि त्यानठकाणी निकृष्ट दजाचे घरकुलाचे 
बाांधकाम केलेले असणे, त्याचबरोबर पांचवटी काटोल येथे िगर पनरर्षदेच्या 
मालकीचे बाजार ओटे सि २००९-२०१० या कालावधीत बाांधण्यासाठी नविेर्ष 
सभा ठराव िमाांक ५ नदिाांक २७/७/२००९ च्या ठरावामध्ये पांचवटी येथे ्हाडा 
कॉलिीचे खसरा िमाांक १८५/५ खुल्या जागेमध्ये ओटे बाांधकामास मांजुरी 
देऊि सुवणव जयांती िहरी रोजगार योजिेअांतगवत ४ लाख ९२ हजार १३२ एवढी 
रक्कम खचव करुि ओटे बाांधकाम करण्यात येणे, परांतु, नदिाांक ९/७/२०१७ ला 
रनववार असतािा कनिष्ठ अनभयांता याांिी िगर पनरर्षदेच्या ठरावात िसतािाही 
ओटे तोडण्याची कारवाई करण्यात येणे, यामुळे स्थानिकाांत पसरलेला तीव्र 
असांतोर्ष व िासिािे या नवर्षयी करावयाची उपाययोजिा व िासिाची भूनमका." 

  (३) श्री. अवनल भोसले, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "पुणे िहरातील िागनरकाांिा पुरेसे पाणी नमळावे यासाठी महापानलकेच्या 



 

3 

 

वतीिे राबनवण्यात येत असलेली समाि पाणीपुरवठा योजिा मागी 
लावण्याकनरता ती तातडीिे मांजुर करावी, यासाठी पुणे महापानलका आयुक्त 
आग्रही असणे, या योजिेबाबत सववच पक्षाांचे सभासद सकारात्मक असतािा 
त्यातील तु्रटी व िांकाचे निवारण प्रिासिाकडूि करण्याऐवजी योजिेची निनवदा 
काढण्याची गडबड सुरु असणे, पुणे मिपा कडे १२०० कोटी रुपयाांच्या कायम 
ठेव (FIXED DEPOSIT) असतािा त्या ठेवीवर कजव घेतले तर २०० कोटी 
रुपये नमळाले असते, परांतु, या योजिेसाठी प्रिासिािे २०० कोटी रुपयाांचे कजव 
घेतले असूि त्याचे व्याज ्हणूि दरमहा १५ लाख रुपये नदले जात असणे, 
आजपयंत नकती रक्कम व्याजापोटी पानलकेिे नदलेली असणे याचा नहिोब 
िसणे, या योजिेतांगवत बसनवले जाणारे नमटर कालबाह्य असणे, िेकडो कोटी 
रुपयाांच्या चार निनवदाांसाठी केवळ तीिच कां पन्याांचा सहभाग असणे, जादा 
दरािे निनवदा आल्यािे आर्थथक तरतुद कमी पडणे, निनवदेमध्ये कोणतीही स्पधा 
िसणे, सदर निनवदेच्या अटी नवनिष्ट कां पिीचे नहत लक्षात घेऊि त्याांच्या 
पात्रतेिुसार अटी व िती टाकण्यात आलेल्या असणे, सदर निनवदा धोरणािुसार 
पुणे मिपा मुख्यसभेत मान्य करुि घेण्यात आलेली िसणे, गेल्या दहा वर्षात 
महापानलका प्रिासिािे जवळपास ३०० नक.मी. च्या जलवानहन्या टाकलेल्या 
असणे, त्यावर ४०० कोटी रुपये खचव ााला असल्याचे समोर येणे, दोि 
इांचापासूि ४९ इांच व्यासाच्या जलवानहन्या टाकण्यात येणे, याकनरता सवानधत 
११० कोटीचा खचव करण्यात येणे, नविेर्ष ्हणजे याच वर्षी ही योजिा सुरु 
करणे, असे असतािाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रिासिािे खचव करणे, 
पनरणामी पुणेकराांमध्ये सदर योजिेबाबत िांका निमाण ााली असूि ही योजिा 
ठेकेदाराांचे व पुणे मिपा प्रिासिाचे नहत जोपासणारी असल्याचा सांभ्रम निमाण 
ाालेला असणे, तसेच पुणे मिपा सभासदाांिा योजिेची सांपूणव मानहती प्रिासि 
देत िसल्यािे सभासदाांमध्ये निमाण ाालेले सांतपाचे वातावरण, याबाबत 
िासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही व िासिाची प्रनतनिया." 

  (४) श्री. गोपीवकसन बाजोरीया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "स्टॅंप ॲक्टिुसार प्रत्यक्ष िोंदणी ाालेल्या व्यवहारािुसार रेडी रेकिरचे 
दर ठरनवणे गरजेचे असताांिाही तसे ि करता व कोणत्याही प्रकारचे वैधानिक 
सवेक्षण ि करता ठरनवण्यात आलेले रेडी रेकिरची दरवाढ चकुीची 
असणे,अकोल्यातील बाजार मुल्य (रेडी रेकिर ) चे २०१० पासूि २०१६ पयंत 
अांदाजे तीि ते पाच पट वाढ करण्यात येणे, बाजारात प्रत्यक्ष दर घसरलेले 
असताांिाही िासिाच्या बाजार मुल्यािुसार स्टॅं्प डयुटी भरावी लागणे,सदर रेडी 
रेकिरच्या वाढीव ककमतीमुळे केवळ स्टॅ्प डयुटीच जास्त भरावी लागत िसूि 
त्याचा पनरणाम आयकर,व्हॅट,सर्थवस टॅक्स व नवकास िुल्कावर होत असणे, 
सि २०११ िांतर ५ वर्षात बाांधकामाचे दर रु. ७५००/- प्र.चौ.मी वरुि रु. 



 

4 

 

१८०००/- प्र.चौ.मी होणे,गौण खनिज दर व मजुरी वगळता जागनतक मांदीमुळे 
बाांधकाम सानहत्याचे दर कमीच ाालेले आढळत असले तरी  बाांधकाम दरात ५ 
वर्षात २२५ टक्के दरवाढ व या उलट सि २००७ ते सि २०११ या ५ वर्षात ४० 
टक्के दरवाढ करणे,िासिाकडूि रु. १८०००/- प्र.चौ.मी हा दर गृहीत धरुि 
त्यावर स्टॅंप डयुटी आकारली जाणे, त्यामुळे इन्कमटॅक्स, सव्हीस टॅक्स, नवकास 
िुल्क, व्हॅट, कॅनपटल गेि इत्याकदवर खूप मोठा फरक पडत असल्यािे त्याचा 
दपु्पट भुदंड ग्राहकाांिा सोसावा लागणे,याकडे िासिाचे होत असलेले अक्ष्य 
दलुवक्ष, याबाबत िासिािे गाांभीयािे लक्ष घालूि िासि स्तरावर करावयाची 
कायववाही व िासिाची प्रनतनकया व भूनमका." 

  (५) श्री. हवरससग राठोि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "वाघाच्या हल्यात यवतमाळ नजल्ह्यातील पाांढरकवडा, राळेगाव 
तालुक्यातील िेतकऱ्याांिा वाघािे ठार केल्याच्या घटिा माहे जुलै २०१७ ते 
ऑक्टोबर २०१७ पयंत िेहमीच घडत असणे, यात आतापयंत १० ते १२ 
लोकाांिा वाघािे ठार केलेले असणे व अिेक जिावराांिा वाघािे फस्त केलेले 
असणे, सखी येथे वाघाच्या हल्यात ठार ाालेला सतीि कोवे मृत्यू प्रकरणी 
जिमािसात उसळलेला रोर्ष आनण पनरमाणी येथे उपनवभानगय अनधकाऱ्याांची 
जाळलेली गाडी यामुळे येथे तात्पुरती टीम पाठवूि वाघाला पकडण्याचे 
अयिस्वी प्रयत्ि करण्यात आलेले असणे, या भागात वारांवार िेतकरी 
िेतमजुराांचा वाघाच्या हल्यात मृत्यू होत असताांिानह येथील स्थानिक विनवभाग 
तात्पुरत्या उपाययोजिा करीत असणे, या वाघाला पकडूि जांगलात सोडूि 
देण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत िासिािे करावयाची कायववाही व 
िासिाची प्रनतनिया." 

  (६) श्री. रामहरी रुपनिर वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "बालकाांिा मोफत व सक्तीचा निक्षणाचा अनधकार अनधनियम, २००९ 
अन्वये सवव िाळाांमध्ये नवद्यार्थ्यांसाठी मुलभूत सुनवधा उपलब्ध करणे 
बांधिकारक असणे, तसेच याच अिुर्षांगािे मा.उच्च न्यायालयािे नवनहत मुदतीत 
कायद्यािुसार सुनवधा उपलब्ध करुि देण्याचे आदेि नदलेले असणे,  त्याअन्वये 
ठरानवक कालमयादेत सुनवधा उपलब्ध करुि देण्याबाबत िासिािे न्यायालयात 
िपथपत्र सादर केलेले असणे,  तथानप त्यािांतर अिेक वर्षव उलटूिही यवतमाळ 
नजल्ह्यातील नजल्हा पनरर्षद िाळाांमध्ये सवव सुनवधा पुरनवण्यात आल्या िसणे, 
िीडाांगणाची जागा उपलब्ध िसणे, नजल्हा पनरर्षद िाळाांमध्ये नवद्याथी सांख्येच् या 
प्रमाणात मुलामुलींकरीता स्वतांत्र िौचालय, रॅ्प, वगवखोल्या िसणे, इतर 
अिुर्षांनगक सुनवधा उपलब्ध िसणे, कें द्र सरकारिे सि २००२ च्या ८६ व्या 
सांनवधाि अनधनियमान्वये अिुच्छेद २१ (अ) मध्ये प्राथनमक निक्षणाच्या मुलभूत 
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अनधकाराचा समावेि केलेला असणे,  स्थानिक सांस्थाांवर मुख्य कायवकारी 
अनधकाऱ्याांचे अनजबात नियांत्रण िसणे, अपेनक्षत िौचालय/युनिट व इतर 
सुनवधेअभावी मागासवगीय, आनदवासी, नवमुक्त भटक्या जमाती, इतर 
मागासवगीय मुलामुलींची कुचांबणा होणे,  सदर अनधनियमाचे पालि ि होणे, 
तसेच या सवव प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयािे नदलेल्या आदेिाचेही पालि ि 
होणे,  तसेच िासिातफे न्यायालयात प्रनतञापापत्र सादर करण्यात येणे,  अिाच 
प्रकारची अनियनमतता सांपूणव राज्यात असण्याची िक्यता असणे, तसेच 
अक्स्तत्वात असलेले बहुताांि िौचालय/ मुताऱ्या ह्या िादरुुस्त असणे,  नज.प. 
िाळेतील नवद्यार्थ्यांिा सुनवधा नमळण्याची अत्यांत गरज असणे, या कामी 
हलगजीपणा करणाऱ्या सांनियांत्रण व सांबांधीत अनधकाऱ्याांवर िासिािे तातडीिे 
करावयाची कारवाई व िासिाची प्रनतनिया." 

  (७) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अनिल सोले, श्री. नगरीिचांद्र व्यास, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "निक्षणानधकारी (प्राथ.), नज.प. िागपूर कायालयात अनतनरक्त निक्षक व 
निक्षकेत्तर कमवचारी असताांिा, पदे भरतीस नदिाांक २ मे, २०१२ पासूि बांदी 
असताांिा, पायाभूत पदाांचा नवचार ि करता, िासि परवािगी निवाय अिुिेर्ष 
असताांिा पद भरण्याची नवहीत कायवपध्दती ि अवलांबता केलेल्या नियुक्तीस 
मान्यता प्रदाि करण्यात येणे, नविा अिुदािीत सेवा केली िसतािा सहाय्यक 
निक्षक ्हणूि मान्यता प्रदाि करणे, समायोजिास पात्र िसलेल्या कमवचाऱ्याांचे 
समायोजि करणे, इत्यादी अनियनमत बाबींवर असांख्य तिारी निक्षण सांचालक 
याांिा लोकप्रनतनिधी व सांघटिाद्वारे करण्यात येणे, िागपूर नजल्हयातील 
भ्रष्टाचार सुस्पष्ट नदसत असतािाही निक्षण सांचालक याांिी हा भ्रष्टाचार 
दलुवक्षीत करुि नदिाांक १ माचव, २०१४ च्या पनरपत्रकान्वये सवव निक्षणानधकारी 
याांिा सूचिा देऊि िागपूर नजल्हयातील भ्रष्टाचारात समानवष्ट असणाऱ्या 
अनधकाऱ्याांिा अभय देणे, निक्षण सांचालक (प्राथ.) याांच्या आदेिात हेराफेरी 
करुि नवनिष्ट व मजीतील िाळाांिा नदिाांक १ सप्टेंबर, २०१६ पासूि २० टक्के 
अिुदाि देय असतािासुध्दा अिनधकृतपणे १०० टक्के अिुदाि नवतरीत करणे, 
निक्षण आयुक्त याांिी स्वत: नदिाांक २१ जूि, २०१७ ते नदिाांक २३ जुलै, २०१७ 
पयंत उपक्स्थत राहुि अनधक्षक, वेतिपथक, िागपूर याांच्या कायालयाची कसूि 
चौकिी करणे, निक्षण सांचालक (प्राथ.) याांच्या अिुदाि नवतरणाच्या आदेिात 
बदल केल्याचे सुस्पष्ट नदसुि आल्यािांतरही आयुक्त, निक्षण नवभाग याांिी 
प्रथम खबरी अहवाल ि िोंदनवणे, तिारीतुि वस्तुस्थीती निदिविास आणूि 
नदल्यािांतरही भ्रष्टाचारी अनधकारी/कमवचारी याांिा अभय देण्याची कृती निक्षण 
आयुक्त कायालयातील एक उच्चपदस्थ अनधकारी उपरोक्त भ्रष्टाचारी 
अनधकाऱ्याांिा वाचनवण्याकरीता पुरेपुर प्रयत्ि करीत असणे, याबाबत सांबांनधत 
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लोकप्रनतनिधींिी िासिाकडे निक्षण आयुक्त व निक्षण सांचालक (प्राथ.) 
याांच्याकडे वारांवार तिारी करुि सुध्दा सांबांनधताांिी त्याांची चौकिी करुि 
फौजदारी गुन्हा दाखल ि करणे, त्यामुळे िासिाचे करोडो रुपयाांचे ाालेले 
आर्थथक िुकसाि, त्यामुळे निक्षण सांस्था, निक्षक कमवचाऱ्याांची फसवणूक 
यामुळे िासि नवरोधात पसरलेला तीव्र असांतोर्ष, िैराश्य व त्यावर िासिािे 
करावयाची कायववाही व िासिाची प्रनतनिया." 

  (८) िॉ. सधुीर ताांबे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे उच्च ि तांत्र वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िासिािे डायरेक्ट बेनिनफट ट्रान्सफर द्वारा ऑिलाईि प्रनिया सुरु 
केल्यामुळे अिेक निक्षण सांस्था अडचणीत आलेल्या असणे, त्यामुळे 
महानवद्यालयेही आर्थथक अडचणीत सापडणे, ज्या नवद्यार्थ्यांिी प्रवेि घेतलेले 
आहेत त्यातील साधारणत: ५० टक्के रक्कम ही िासिाकडूि प्राप्त होणार 
असणे, अिा पनरक्स्थतीत महानवद्यालयाांिा िवीि नवदु्यत उपकरणे घेणे, 
निक्षकाांचा पगार वेळेत करणे, इ. अडचणींिा सामोरे जावे लागणे, मागासवगीय 
नवद्यार्थ्यांची प्रनतपूती बाबत ५० टक्के हप्ता हा नदिाांक ७ ऑक्टोबर, २०१७ पूवी 
देण्याचे िासि निणवय असतािाही अद्याप नवद्यार्थ्यांचे फॉमव स्वीकारण्याची 
प्रनिया पूणव ि होणे, तसेच नवद्यार्थ्यांच्या खात्यावर थेट निष्यवृत्ती जमा 
करण्याच्या निणवयामुळे नवद्यार्थ्यांिी जर महानवद्यालयात पैसे नदले िाहीत तर ते 
वसूल करण्याांची पध्दत काय असेल नवद्यार्थ्यांिी पैसे नदले िाहीत तर त्याांची 
हमी िासि घेणार काय, असा प्रश्ि उपक्स्थत ााला असतािाही िासि त्याकडे 
करीत असलेले अक्ष्य दलुवक्ष, पनरणामी निक्षण सांस्थाांत निमाण ाालेले 
असांतोर्षाचे वातावरण व नचडीची भाविा, त्यामुळे िासिािे यावर तोडगा 
काढण्याकरीता करावयाची तातडीची कायववाही व िासिाची प्रनतनिया." 

  (९) सिशश्री. धनांजय मुांिे, जयवांतराव जाधव, सुनिल तटकरे, हेमांत टकले, 
अमरकसह पांनडत, सनति चव्हाण, अॅड. निरांजि डावखरे, श्रीमती नवद्या चव्हाण, 
श्री. नकरण पावसकर, अॅड. राहुल िावेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मुांबईच्या समतािगर, काांनदवली (प.) येथील सांयुक्त पुिर्थवकास 
करण्यास िासिाकडूि माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये वा त्या सुमारास मान्यता 
देण्यात येणे, यामध्ये िासिाची हजारो कोटींची फसवणूक नवकासक मे. 
एस.डी.कापोरेिि, तत्कालीि मुख्य कायवकारी अनधकारी तसेच मांत्री, गृहनिमाण 
याांिी केलेली असणे,  सव्हे ि. ५५ व ५६ येथील २ लाख १३ हजार ८६७ 
चौ.मी. के्षत्रफळाच्या जनमिीवर ्हाडाच्या एकूण १६५ इमारती नवनवध 
गटाांकरीता बाांधलेल्या असणे,  सदर इमारतीमधील लाभाथींच्या एकूण ८० 
सहकारी सांस्था स्थापि केलेल्या असणे,  या वसाहतीत लघु उत्पन्न गटाच्या 
एकूण ११३ इमारतीमधील १७८४ गाळयाांची ४७ गृहनिमाण सांस्था एकत्र करुि 
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समता िगर को.ऑ.हौ.सो. युनियि नल. या फेडरेििची निर्थमती करण्यात येणे,  
वरील के्षत्रफळापैकी फक्त ९१ हजार चौ.मी. इतक्याच के्षत्रफळाच्या 
पुिर्थवकासास मांजूरी नदलेली असणे,  या फेडरेििमध्ये समानवष्ट असलेल्या ५ 
सांस्थाांिी स्वतांत्र पुिर्थवकासासाठी परवािगी देण्याची नविांती ्हाडास 
करणे, मुख्यानधकारी, मुांबई मांडळ याांिी ज्या सांस्था स्वतांत्र पुिर्थवकास करु 
इक्च्छतात त्याांिा तसा मुलभूत अनधकार आहे अिी स्पष्ट भूनमका घेतलेली 
असणे,  िासिािे नदिाांक ६.११.२००७ च्या पत्रान्वये एकनत्रत पुिर्थवकास 
करण्यासाठी युनियिला देण्यात आलेली परवािगी सदर युनियििी सांबांधीत 
असलेल्या ४७ सहकारी सांस्थातील अल्प उत्पन्न गटाच्या १७८४ सभासदाांच्या 
पुिर्थवकासािी (एकूण के्षत्रफळ ९१ हजार चौ.मी.) बाबत असणे,  मात्र त्याचा 
आधार घेऊि सदर युनियििे सांपूणव २२.५ हेक्टर के्षत्रावरील इमारतींच्या 
पुिववसिासाठी महािगरपानलकेकडूि अनभन्यास मांजूर करुि घेणे,  नवकासक 
एस.डी. कापोरेिििे या एकनत्रत पुिर्थवकासाकरीता मांजूरी नमळणेबाबत 
गृहनिमाण नवभागास नविांती करणे,  त्यावर मांत्री महोदयाांकडे बैठकीचे आयोजि 
करणे,  अप्पर मुख्य सनचव, गृहनिमाण हे रजेवर गेल्याची सांधी साधूि त्या 
कालावधीचा अप्पर मुख्य सनचवाांचा कायवभार तत्कालीि उपाध्यक्ष तथा मुख्य 
कायवकारी अनधकारी याांचेकडे देण्यात येणे, त्याांिी स्वत:च िासिास सादर 
केलेल्या प्रस्तावावर अवघ्या चार नदवसाांत मान्यता देण्यात येणे,  हा प्रस्ताव 
ठरवूि, सांगिमतािे नवकासक, मांत्री, गृहनिमाण व तत्कालीि उपाध्यक्ष तथा 
मुख्य कायवकारी अनधकारी, ्हाडा याांिी मांजूर करुि िासिाची फसवणूक 
केलेली असणे,  या प्रकरणाची आर्थथक गुन्हे िाखा तसेच लाचलूचपत 
प्रनतबांधक नवभागाकडूि सखोल चौकिी होण्याची आवश्यकता,  याबाबत 
िासिाची भूनमका व करावयाची उपाययोजिा." 

  (१०) सिशश्री. सवुनल तटकरे, जयांत पाटील, िरेंद्र पाटील, धिांजय मुांडे, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "खालापूर तालुक्यातील (नज.रायगड) मौजे केळवली, वाांगणी, 
घोडवली, काांढरोली, िावांढे, माणनकवली, अांजरूण, हाळखुदव तसेच कजवत 
तालुक्यातील मौजे तळवली, (ता.कजवत, नज.रायगड) येथील महाराष्ट्र 
औद्योनगक नवकास महामांडळ भूसांपादिात प्रस्तानवत भाग-२ या भूसांपादिाला 
िेतकऱ्याांचा ठाम नवरोध असणे, सदर िेतकऱ्याांचे िेत जमीि नमळकती 
सांपादीत केल्यास कधीही ि भरूि येणारे िुकसाि होण्याची निमाण ाालेली 
पनरक्स्थती, याबाबत सदर भूसांपादि रद्द करण्याबाबत िेतकऱ्याांिी महाराष्ट्र 
िासिाकडे महसूल नवभाग, तहनसल कायालय, खालापूर, कजवत, 
नजल्हानधकारी, रायगड एम.आय.डी.सी. कायालय, प्राांत कायालय अिा सवव 
िासकीय कायालयाांिा अिेकवेळा अजव व नविांत्या करूिही कोणत्याही 
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िासकीय यांत्रणेिे लेखी स्वरूपात आश्वासि वा लेखी उत्तर अद्यापी ि देणे, 
याबाबत सांतप्त होऊि तीव्र आांदोलि करण्याचा घेतलेला निणवय त्यामुळे 
निमाण ाालेली गांभीर पनरक्स्थती, याबाबत िासिाची भूनमका व िासिाची 
प्रनतनिया." 

  (११) सिशश्री. नरेंद्र पाटील, हेमांत टकले, सुनिल तटकरे, धिांजय मुांडे, अमरकसह 
पांनडत, नकरण पावसकर, जयवांतराव जाधव, अॅड. निरांजि डावखरे, श्रीमती 
नवद्या चव्हाण, श्री. आिांद ठाकूर, अॅड. राहुल िावेकर, श्री. अनिल भोसले, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "कोल्हापूर नजल्ह्यातील मृदसांधारण नवभागातील कोल्हापूर नवभाग व 
सातारा नवभागातील १०० कोटींच्या कामाांमध्ये घोटाळा ााल्याची घटिा माहे 
िोव्हेंबर, २०१० च्या नतसऱ्या सप्ताहात घडलेली असणे, सदर घोटाळया 
प्रकरणी नवभागीय कृर्षी सहसांचालकाांिी साताऱ्याचे नजल्हा अनधक्षक, कृर्षी 
अनधकाऱ्याांसह एकूण ९४ अनधकारी व कमवचाऱ्याांिा िोटीस बजावूि चौकिी 
सुरु केलेली असणे, कृर्षी नवकासाच्या िावाखाली मृदसांधारणाची खोटी कामे 
दाखवूि सि २०१४ ते २०१७ या कालावधीत या अनधकाऱ्याांिी सातारा 
नजल्हयात ५८८१ कामाांवर १४९ कोटी रुपये खचव केल्याचे दाखनवलेले असणे, 
मात्र १०० कोटींची कामे सांियास्पद असूि यामध्ये ६० टक्के रक्कमेचा 
भ्रष्टाचार ाालेला असणे, तसेच सदर भ्रष्टाचाराची चौकिी तुतास बांद 
करण्याचे आदेि मांत्रालयातील कृर्षी नवभागािे नदलेले असणे, या प्रकरणी 
चौकिी सुरु ठेवण्याची लोकप्रनतनिधींकडूि होत असलेली मागणी, यावर 
िासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही व िासिाची प्रनतनिया." 

  (१२) ॲि. राहुल नािेकर, सववश्री. सुनिल तटकरे, धिांजय मुांडे, िरेंद्र पाटील, 
बाळाराम पाटील, जयांत पाटील, नकरण पावसकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या 
व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक 
उपक्रम) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "महाराष्ट्र राज्य रस्ते नवकास महामांडळ याांचेकडूि वाकण-पाली-
खोपोली राज्य मागव ि.५४८ (ए) या ४१ (एम.एस.आर.डी.सी.) रस्त्याचे 
दहेुरीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला असणे, यामध्ये 
सि १९७४ साली ाालेल्या भूसांपादीत जागे व्यनतनरक्त िव्यािे मोबदला नदला 
जाणार असल्याचे साांगण्यात येणे, मात्र सि १९७४ साली भूसांपादि ााले 
असल्यास त्याचा मोबदला देण्यात ि येणे, सद्यक्स्थतीत या जागी स्थानिकाांची 
भात िेती, कडधान्य िेती या बरोबरच हॉटेल व नकराणा व्यवसायाची दकुािे 
असणे, प्रस्तानवत राज्य मागामुळे या सवांचे उदरनिवाहचे साधि िाहीसे होणे, 
एम.एस.आर.डी.सी. व महसूल प्रिासिािे कोणत्याही प्रकारची िोटीस ि देता 
रस्ता रुां दीकरणाच्या साईड पट्ाांचे काम सुरू केलेले असणे, ठेकेदारािे िेतीचे 
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कुां पण व इतर मोठी ााडे जे.सी.बी.च्या साह्यािे तोडूि सपाटीचे काम सुरू 
केलेले असणे, िेतकऱ्याांच्या ७/१२ च्या िोंदीवर व इतर हक्कात  कुठेही 
भूसांपादिाची िोंद िसणे, इतर के्षत्र वजा केलेले िसणे, त्यामुळे सुधागड 
िेतकरी समन्वय सांघर्षव सनमतीिे नदिाांक १९ नडसेंबर, २०१७ रोजी तहनसल 
कायालय सुधागड-पाली, नज.रायगड येथे बानधत िेतकरी आमरण उपोर्षणास 
बसणार असल्याचे जाहीर करणे, मागील २ मनहन्याांपासूि त्याांिी मा.मांत्री 
साववजनिक बाांधकाम (साववजनिक उपिम) व नजल्हा प्रिासि याांचेकडे वारांवार 
लेखी निवेदिे देऊिही त्यावर कोणतीही कायववाही ाालेली िसणे, या 
भूसांपादिामुळे िेतकऱ्यामध्ये पसरलेला तीव्र असांतोर्ष व िासिािे या नवर्षयी 
करावयाची उपाययोजिा व िासिाची भूनमका." 

  
((दपुारी दपुारी ११२२.०० .०० िाजतािाजता))  

  
एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे – 
  (क) मखु्यमांत्री : (१) "मुांबई महािगर प्रदेि लोखांड व पोलाद 

बाजार सनमती, कळांबोली, पिवेल याांचा 
सि २०१५-२०१६ या वर्षाचा एकोणतीसावा 
वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "मुांबई महािगर प्रदेि नवकास प्रानधकरण 
याांचा सि २०१६-२०१७ या वर्षाचा वार्थर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ख) उच्च ि तांत्र वर्क्षण 
मांत्री 

: (१) "कनवकुलगुरु कानलदास सांस्कृत 
नवश्वनवद्यालय, रामटेक याांचा सि २०१६-
२०१७ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "कनवकुलगुरु कानलदास सांस्कृत 
नवश्वनवद्यालय, रामटेक याांचे सि २०१६-
२०१७ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (३) "महाराष्ट्र राष्ट्रीय नवधी नवद्यापीठ, मुांबई 
याांचा सि २०१६-२०१७ या वर्षाचा वार्थर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ग) मवहला ि बाल : "महाराष्ट्र राज्य मनहला आयोग याांचा सि २०१३-
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विकास मांत्री २०१४ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (घ) आवदिासी विकास 
मांत्री 

: "िबरी आनदवासी नवत्त व नवकास महामांडळ 
मयानदत, िानिक याांचा सि २०११-२०१२ व 
२०१२-२०१३ या वर्षांचा अिुिमे तेरावा व चौदावा 
वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ङ) पवरिहन मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य मागव पनरवहि महामांडळ, मुांबई 
याांचा सि २०१५-२०१६ या वर्षाचा नहिेब व नहिेब 
तपासणी अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (च) उद्योग, खवनकमश 
मांत्री  

: (१) "महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मांडळ, 
मुांबई याांचे सि २०१२-२०१३ ते सि २०१५-
२०१६ या वर्षांचे  वार्थर्षक लेखे" 
सभागृहासमोर ठेवतील.  

     (२) "महाराष्ट्र राज्य खनिकमव महामांडळ 
मयानदत, िागपूर याांचा सि २०१४-२०१५ 
या वर्षाचा एकेचाळीसावा वार्थर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (३) "महाराष्ट्र लघु उद्योग नवकास महामांडळ 
मयानदत याांचा सि २०१४-२०१५ या वर्षाचा 
ते्रपन्नावा वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (छ) ऊजा, निीन ि 
निीकरणीय ऊजा 
मांत्री 

: "महाराष्ट्र नवदु्यत नियामक आयोगाचा  सि २०१६-
२०१७ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

  (ज) पर्सुांिधशन, 
दगु्धविकास ि 
मत्स्यविकास मांत्री 

: (१) "पुण्यश्लोक अनहल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व 
िेळी नवकास महामांडळ मयानदत, पुणे याांचा 
सि २०१४-२०१५ या वर्षाचा छत्तीसावा 
वार्थर्षक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "महाराष्ट्र राज्य सहकारी दधू महासांघ 
मयानदत, मुांबई (महािांद दगु्धिाळा) याांचा 
सि  २०१६-२०१७ या वर्षाचा वैधानिक 
लेखा पनरक्षण अहवाल" सभागृहासमोर 
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ठेवतील. 
तीन : "लोकलेखा सवमतीचा वतसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : "सािशजवनक उपक्रम / महामांिळानी त्सयाांच्याकिील रक्कम बकेँत विपॉविट 

कराियाची सकिा र्ासनाच्या कोषागारामध्ये जमा कराियाची याबाबत 
पवरवनरीक्षण करुन सभागहृात अहिाल सादर करण्यासाठी घवटत करण्यात 
आलेल्या विधानपवरषद सभागहृाच्या तदर्श सवमतीचा अांतवरम अहिाल सादर 
करणे." 

पाच : "अर्ासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
सहा : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने –  

  (बधुिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेली म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनेचे वनिेदन) 
(अनकु्रमाांक (१)) – 

  (१) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या 
नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ११ वर मखु्यमांत्री  निवेदि करतील :- 

   "नदिाांक १० नडसेंबर, २०१७ रोजी मुांबईतील वरळी पोलीस 
मुख्यालयातील सिस्त्र दलात पोनलसाांकडूि सांरक्षणाथव वापरली जाणारी 
नजवांत काडतुसे चोरीला जाण्याची घडलेली घटिा." 

  (२) श्री.अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या 
साववजनिक महत्वाच्या नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक १६ वर मखु्यमांत्री  
निवेदि करतील :- 

   "चेंबुर (मुांबई) येथे अांगावर ााड कोसळल्यािे एका प्रवासी मनहलेचा 
ाालेला मृत्यू." 

  (३) श्री.अवनल भोसल,े वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक 
महत्वाच्या नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक २१ वर मखु्यमांत्री  निवेदि 
करतील:- 

   "पुणे िहरातील वैद्यनकय व्यावसानयकाांवर पानलकेिे दांडात्मक कारवाई 
केलेली असूिही आरोग्याला अनतधोकादायक असलेल्या जैव वैद्यनकय 
कचऱ्याची योग्य प्रकारे नवल्हेवाट लावण्यास पानलका प्रिासिास आलेले 
अपयि." 

  (४) श्री.र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक 
महत्वाच्या नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक २४ वर मखु्यमांत्री  निवेदि 
करतील:- 

   "ता.पारिेर, (नज.अहमदिगर) कोहाकली येथे कुकडी िदीच्या पात्रात 
वाळू तस्कराांवर कारवाई केल्यािांतर तहनसलदार भारती सागरे व त्याांच्या 
कमवचाऱ्याांवर नडाेल टाकूि त्याांिा नजवांत जाळण्याचा केलेला धक्कादायक 
प्रकार." 
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  (५) श्री.नरेंद्र पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या 
नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक १० वर मदत ि पनुिशसन मांत्री निवेदि 
करतील :- 

   "वाांगमराठवाडी, ता.पाटण, (नज.सातारा) येथील सि १९९९ पासूि 
वांनचत असलेल्या प्रकल्पग्रस्ताांचे नियोजि आराखड्यािूसार ताईगडेवाडी, 
ता.पाटण येथे पुिववसि करण्याची होत असलेली मागणी." 

  (६) ॲि. जयदेि गायकिाि, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक 
महत्वाच्या नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक २० वर आवदिासी विकास मांत्री  
निवेदि करतील :- 

   "राज्यातील दनलत, आनदवासींसाठी असणारा आनदवासी उपाययोजिा 
व अिुसूनचत जाती उपाययोजिा अांतगवत असलेला निधी इतरत्र वापरला जात 
असल्यािे समाजामध्ये िासिाप्रती पसरलेली नचडीची भाविा." 

  (७) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या 
नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक २३ वर िैद्यकीय वर्क्षण मांत्री निवेदि 
करतील:- 

   "िागपूर येथील िासकीय वैद्यनकय महानवद्यालय व रूग्णालयाांमध्ये 
सेवेत असतािाही येथील अिेक डॉक्टर नियमबाह्यपणे खाजगी 
रूग्णालयाांमध्ये सेवा देत असल्याबाबत." 

  (८) श्री.अमरससह पांवित, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक 
महत्वाच्या नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ८ वर कृषी मांत्री निवेदि करतील:- 

   "मौजे उमापूर, ता.गेवराई, नज.बीड येथील िेतकऱ्याांिी प्रधािमांत्री 
नपक नवमा योजिेअांतगवत २०१६-२०१७ करीता स्टेट बॅंक ऑफ इांनडया, िाखा 
उमापूर या बॅंकेत नपक नवमा हप्ता नवनहत भरलेला असूिही बीड नजल्हा 
मध्यवती सह.बॅंकेिे नपक नवमा िुकसाि भरपाईच्या रकमेवर मोठ्या प्रमाणात 
िफेखोरी करूि िेतकऱ्याांिा रकमेपासूि वांनचत ठेवणे." 

  (९) श्री.विक्रम काळे, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या 
नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक २२ वर विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासिगश ि विरे्ष मागास प्रिगश कल्याण मांत्री  निवेदि करतील :- 

   "लातूर नजल्ह्यातील वसांतराव िाईक नवमुक्त जाती, भटक्या जमाती 
नवकास महामांडळाच्या कायालयात िासिाचा आलेली निधी बेकायदेिीरपणे 
लाभार्थ्यांिा वाटप करण्यात असल्याबाबत." 

सात : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विरे्ष उल्लेख - (असल्यास). 
आठ : मा.सवमती प्रमख, विधानपवरषद विरे्षावधकार सवमती याांचा प्र्ताि - 

  "सन्माििीय नवधािपनरर्षद सदस्य श्री.जयवांतराव जाधव याांिी श्री.रत्िाकर गुटे्ट, 
सांचालक, गांगाखेड िुगर ॲण्ड एिजी प्रा.नल. परभणी नजल्हा, परभणी याांचेनवरुध्द 
उपक्स्थत केलेले नविेर्षानधकार भांग व अवमािाचे प्रकरण. 
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उपरोक्त प्रकरणावरील नविेर्षानधकार सनमतीचा अहवाल सादर 
करण्याकनरता म.नव.प. नियम १७८(१) च्या परांतुकान्वये पुढील अनधवेििाच्या 
िेवटच्या नदवसापयंत मुदत वाढवूि देण्यात यावी." 

नऊ : मखु्यमांत्री याांचा म.वि.प. वनयम १०६ अन्िये र्ासकीय ठराि :-  

  ज्याअर्ी, भारत सरकारच्या, िागरी नवमािचालि मांत्रालयािे, आांतरराष्ट्रीय 
वाहतुकीकनरता 'साववजनिक वापर' या श्रेणी अांतगवत हवाई वाहतूक सेवेसाठी 
महाराष्ट्रातील निडी जवळ, मौजे काकडी, तालुका कोपरगाव, नजल्हा अहमदिगर येथे 
नवमाितळ उभारण्यास 'तत्वत:' मान्यता नदलेली आहे; 
 आवण ज्याअर्ी, िागरी नवमाि चालि महासांचालिालय, िागरी नवमािचालि 
मांत्रालय, भारत सरकार, िवी नदल्ली याांिी वायुयाि अनधनियम, १९३४ (१९३४ चा 
२२) याची कलमे ५ आनण ८ चे पोट-कलम (२) याांअन्वये प्रदाि केलेल्या 
अनधकाराांचा वापर करुि करण्यात आलेले वायुयाि नियम, १९३७ याांच्या भाग अकरा 
मध्ये अांतभूवत असलेलया नियमाांस अिुसरुि महाराष्ट्र "निडी नवमाितळ, निडी, 
याकनरता महाराष्ट्र नवमाितळ नवकास कां पिी मयानदत याांस, 'नवमाितळ लायसि-
साववजनिक वापराथव' नदले आहे; 

आवण ज्याअर्ी, निडी येथील उक्त नवमाितळाचे, "श्री साईबाबा 
आांतरराष्ट्रीय नवमाितळ" असे पुििामकरण करणे आनण त्या प्रयोजिासाठी, असा 
प्रस्ताव िागरी नवमािचालक मांत्रालय, भारत सरकार याांच्याकडे पाठनवण्यापूवी, त्यास 
राज्य नवधािमांडळाच्या दोन्ही सभागृहाांची मान्यता नमळनवल्यािांतर, िागरी 
नवमािचालि, मांत्रालय, भारत सरकार याांची मान्यता नमळनवणे इष्ट वाटते; 

त्सयाअर्ी, आता, महाराष्ट्र नवधािपनरर्षद नियम याांच्या नियम १०६ अिुसार 
महाराष्ट्र नवधािपनरर्षद, याद्वारे, निडी येथील उक्त नवमाितळाचे "श्री साईबाबा 
आांतरराष्ट्रीय नवमाितळ" असे पुििामकरण करण्याची निफारस कें द्र सरकारला 
करीत आहे. 

 

- मध्यांतर - 
दहा : र्ासकीय विधेयके - 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे - 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि क्रमाांक ८० – महाराष्ट्र विवनयोजन (अवधक 

खचश) विधेयक, २०१७" 
   ------------------------------------------------------------------------------ 

  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिर्: विचार ि सांमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६० - महाराष्ट्र सािशजवनक 

विश् ि्त्यि्र्ा (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिशश्री. र्रद 



 

14 

 

रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ६० - महाराष्ट्र साववजनिक 

नवश् वस्तव्यवस्था (नतसरी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अिुदेि देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) मुख्यमांत्री (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष िेता 
तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, 
नव.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नव.प.स. 

    (५) ॲड.निरांजि डावखरे, 
नव.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफव  भाई जगताप, 
नव.प.स. 

    (७) श्री.सनति चव्हाण, 
नव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

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

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

नगर पांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

    "सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ६२ – महाराष्ट्र िगरपनरर्षदा, िगर 
पांचायती व औद्योनगक िगरी (सुधारणा) नवधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अिुदेि देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) मुख्यमांत्री (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष िेता 
तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, 
नव.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नव.प.स. 

    (५) ॲड.निरांजि डावखरे, 
नव.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफव  भाई जगताप, 
नव.प.स. 

    (७) श्री.सनति चव्हाण, 
नव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

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

   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास 
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सांरक्षण ि सरुक्षा देण्याबाबत विधेयक, २०१७" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिशश्री. र्रद 

रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास 

सांरक्षण व सुरक्षा देण्याबाबत नवधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या 
प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेि देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) मुख्यमांत्री (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष िेता 
तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, 
नव.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नव.प.स. 

    (५) ॲड.निरांजि डावखरे, 
नव.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफव  भाई जगताप, 
नव.प.स. 

    (७) श्री.सनति चव्हाण, 
नव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

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

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

(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

    "सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ६३ - महाराष्ट्र 

महािगरपानलका (दसुरी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अिुदेि देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) मुख्यमांत्री (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष िेता 
तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, 
नव.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नव.प.स. 

    (५) ॲड.निरांजि डावखरे, 
नव.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफव  भाई जगताप, 
नव.प.स. 

    (७) श्री.सनति चव्हाण, 
नव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

(१०) श्री.नवजय ऊफव  भाई नगरकर, 
नव.प.स. 
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   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६५ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांवहता (चौर्ी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे, 

वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ६५ - महाराष्ट्र जमीि महसूल 

सांनहता (चौथी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रवर 
सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अिुदेि देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मांत्री (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष िेता 
तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, 
नव.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नव.प.स. 

    (५) ॲड.निरांजि डावखरे, 
नव.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफव  भाई जगताप, 
नव.प.स. 

    (७) श्री.सनति चव्हाण, 
नव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

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

   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६७ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

(सधुारणा) आवण महाराष्ट्र ग्रामपांचायत (कारखान्याकिून 
कराांऐिजी ठोक रकमेच्या ्िरुपात अांर्दान देण्यासांबांधी) वनयम 
(वनरसन) विधेयक, २०१७" 

   (७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र 
्ियांअर्शसहाय्ययत र्ाळा (्र्ापना ि विवनयमन) (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 

   (८) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७८ - महाराष्ट्र िोपिपट्टी 
(सधुारणा, वनमूशलन आवण पनुर्विकास) (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७" 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
  (ग) विधानसभेने सधुारणाांसह सांमत केल्याप्रमाण े- विचार, खांिर्: विचार ि 

सांमत करणे. 
    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५६ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे, 
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वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ५६ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

(सुधारणा) नवधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रवर सनमतीकडे 
त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेि 
देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) ग्रामनवकास मांत्री (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष िेता 
तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, 
नव.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, नव.प.स. 

    (५) ॲड.निरांजि डावखरे, 
नव.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफव  भाई जगताप, 
नव.प.स. 

    (७) श्री.सनति चव्हाण, 
नव.प.स. 

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 

    (९) श्री.कनपल पाटील, 
नव.प.स. 

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

   ------------------------------------------------------------------------------ 
  (घ) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांिर्: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७९ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांवहता (पाचिी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६६ - महाराष्ट्र मदु्राांक 
(सधुारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१७" 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
अकरा : सिशश्री. र्रद रणवपसे, धिांजय मुांडे, अिोक ऊफव  भाई जगताप, सुनिल तटकरे, 

सांजय दत्त, हेमांत टकले, जयांत पाटील, कनपल पाटील, आर्थक. अिांत गाडगीळ, 
सववश्री. अमरकसह पांनडत, सुभार्ष ााांबड, सनति चव्हाण, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, 
सववश्री.जयवांतराव जाधव, अमरिाथ राजूरकर, दत्तात्रय सावांत, श्रीमती हुस्िबािू 
खनलफे, श्री.नविम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, सववश्री.नकरण पावसकर, सतेज ऊफव  बांटी 
पाटील, श्रीमती नवद्या चव्हाण, सववश्री.जिादवि चाांदरूकर, ख्वाजा बेग, रामहरी रुपिवर, 
बाळाराम पाटील, आिांदराव पाटील, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, हनरकसग राठोड, िरेंद्र 
पाटील, चांद्रकाांत रघुवांिी, प्रकाि गजनभये, अमरीिभाई पटेल, ॲड. राहुल िावेकर, 
सववश्री. मोहिराव कदम, जयदेव गायकवाड, रामराव वडकुते, जगन्नाथ किदे, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठििा प्र्ताि – 

   "सांपूणव राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था नबघडलेली असणे, खूि, 
घरफोड्या, बॅंक दरोडे, चोऱ्या यासारख्या गुन्ह्याांिा प्रनतबांध घालण्यात 
सरकारला अपयि येणे, अांमली पदाथव, गुटखा, जुगार, मटका या अवैध 
धांद्यात प्रचांड वाढ होणे, अल्पवयीि मुले, मुली, मनहलाांवर व मागासवगीयाांवर 
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होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटिाांमध्ये सातत्यािे वाढ होणे, वृध्दाांवरील गुन्ह्यात 
ाालेली वाढ, डान्सबारला आळा घालण्यात आलेले अपयि, सायबर 
गुन्ह्याांचे वाढते प्रमाण, िक्षलवादी कारवायात निष्पापाांचा जाणारा बळी, 
िेतकऱ्याांवर पोलीसाांकडूि अमािुर्षपणे गोळीबार, साांगली नजल्ह्यात अनिकेत 
कोथळे याचा पोलीसाांच्या भीर्षण मारहाणीत ाालेला मृत्यु, बेपत्ता अे.पी.आय. 
अक्श्विी नबदे्र प्रकरणात सांियीत आरोपी असलेल्या पोलीस अनधकाऱ्यास 
नमळालेले अभय, मांजूळा िेटे हत्या प्रकरणात दोर्षींिा नमळत असलेले 
पोलीस सांरक्षण, वाळू माफीयाांकडूि िासकीय अनधकाऱ्याांिा जीवे 
मारण्याच्या घडलेल्या घटिा, महापानलका आयुक्ताांिा सुध्दा धमक्या 
आलेल्या असणे, राज्याची उपराजधािी असलेल्या िागपूर िहर व 
पनरसरातील वाढती गुन्हेगारी, गुांडाांिा पोलीसाांमाफव त नमळणारे सांरक्षण, नदवसा 
ढवळया होणाऱ्या खुिामुळे िागपूर िहरात दहित पसरवूि िहराची ओळख 
िागपूर ऐवजी गुन्हेपूर अिी होत असणे, पुणे, िागपूर, िानिक यासारख्या 
िहरात सांघटीत गुन्हेगारीिे घातलेले थैमाि, ऑिलाईि लॉटरीच्या िावाखाली 
होणारी फसवणूक, राज्यातील कैद्याांची वाढती सांख्या व अपुरी पडत असलेली 
कारागृह व्यवस्था, कारागृहातील गैरप्रकाराांिा आळा घालण्यात आलेले 
अपयि, डॉ.िरेंद्र दाभोळकर व कॉ.गोकवद पािसरे याांच्या हत्येच्या तपासात 
होणारा नवलांब, समीर गायकवाड व नवरेंद्र तावडे याांच्या नवरुध्द ठोस पुरावे 
असूिही सिाति सांस्थेवरील बांदीबाबत कोणतीही कायववाही ि होणे, 
फॉरॅक्न्सक लॅबमधील मोठ्या प्रमाणावरील नरक्त पदाांमुळे िेकडो सॅ्पल 
प्रलांनबत असणे, पोलीस दलातील नरक्त पदाांमुळे पोलीसाांवर पडणारा कामाचा 
वाढता ताण, पनरणामी आयपीसी अांतगवत होणाऱ्या दखलपात्र गुन्ह्यात 
महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असणे, पोलीस निवासस्थािाांचा व त्याांचे नवनवध 
प्रश्ि, समस्या सोडनवण्याकडे ाालेले दलुवक्ष, राज्यातील ५५ लाखापेक्षा 
अनधक नवद्याथी निष्यवृत्तीपासूि वांनचत असणे, ऑिलाईिच्या घोळामुळे 
त्याांच्यावर निष्यवृत्तीपासूि वांनचत राहण्याची वेळ येणे, राज्याच्या नवनवध 
खात्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला भ्रष्टाचार, घोटाळे, िोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये घोटाळेबाज िासि या िावािे नवतरीत करण्यात आलेल्या पुक्स्तकेतूि 
राज्य मांत्रीमांडळातील अिेक मांत्रयाांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येणे, 
गृहनिमाण नवभागात १ हजार कोटीपेक्षा जास्त घोटाळा उघडकीस येऊिही  
कारवाई ि होणे, मानहती तांत्रञापाि नवभागात वस्तू व सेंवाच्या निनवदाांमध्ये घोळ 
असणे, त्यामुळे कजवमाफी निष्यवृत्ती सारख्या योजिा राबनवण्यात सरकारला 
अपयि येणे, राज्य मुल्यवधीत करामधूि िैसर्थगक वायुला सवलत देतािा 
नविीकर नवभागाच्या अनधकाऱ्याांिी साडेतीििे कोटी रुपयाांचा घोटाळा 
करणे, मत्स्यव्यवसाय नवभागामाफव त देण्यात येणाऱ्या मासेमारींच्या 
ठेक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार ाालेला असणे, पिुसांवधवि 
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नवभागाच्या लाळ खुरकत लिीच्या खरेदी प्रकरणी प्रचांड अनियनमतता 
ाालेली असणे, त्यामुळे राज्यातील पिुधिाचे आरोग्य धोक्यात येऊि 
िेतकऱ्याांचे उत्पन्न बुडण्याची दाट िक्यता निमाण होणे, ग्रामनवकास 
नवभागाच्या राष्ट्रीय जीविोन्नती अनभयािात सॅिीटरी िॅपकीिच्या खरेदी 
निनवदेत घोटाळा असणे, नचक्की खरेदी प्रकरणी ए.सी.बी.िे या गैरव्यवहाराची 
चौकिी ि करता आरोप असलेल्या मनहला व बालनवकास नवभागाकडे 
गैरव्यवहार ााला आहे काय अिी नवचारणा करणे, ए.सी.बी. च्या 
अहवालामध्ये अिेक तु्रटी असणे, औद्योनगकरणाच्या वाढीसाठी उद्योग 
नवभागामाफव त िेतकऱ्याांच्या जमीिींचे अनधग्रहण केले जात असताांिा त्याांिा 
योग्य मोबदला वेळेमध्ये नदला जात िसणे, या सवव नवभागामध्ये मिमािी 
कारभार सुरू असूि नवनवध खात्यातील घोटाळयाांमुळे भ्रष्ट सरकार ्हणूि 
ओळख निमाण होणे, या घोटाळयाांची चौकिी होऊि कारवाई होत िसल्याचे 
सरकार भ्रष्टाचाराला पाठीिी घालत असल्याची भाविा निमाण होणे, 
भ्रष्टाचारी व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्याचे िासिािे सि २०१४ ला 
ठरनवलेले धोरण अांमलात ि येणे, मुांबई नवद्यापीठात पेपर तपासणीच्या 
कारणाांमुळे सवव िाखाांचे रखडलेले निकाल, त्यामुळे नवद्यार्थ्यांचे ाालेले प्रचांड 
िुकसाि, मुांबई नवद्यापीठात ाालेला गैरव्यवहार व अिागोंदी कारभार, यावर 
िासिािे तातडीिे करावयाची उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी."  

बारा : (क) (मंगळिार, वदनाांक १२ विसेंबर ि बधुिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१७ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेला 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) – 

   प्रा.अवनल सोले, ॲड. अनिल परब, श्री.नगरीि व्यास, डॉ.(श्रीमती) िीलम 
गोऱ्हे, सववश्री. पनरणय फुके, रकवद्र फाटक, श्रीमती क्स्मता वाघ, सववश्री. 
तािाजी सावांत, नमतेि भाांगनडया, गोपीनकसि बाजोनरया, प्रनवण दरेकर, 
नविायक मेटे, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, सुनजतकसह ठाकूर, वि.प.स. याांचा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि – 

   "राज्यात नवदभातील सवव नजल्हे व मराठवाड्यात पडलेला कमी 
पाऊस, त्यामुळे निमाण ाालेली पनरक्स्थती नवचारात घेण्याची आवश्यकता, 
या भागातील कसचिाचा अिुिेर्ष वेगािे पूणव करण्याची गरज, नवदभातील 
अपुरे कसचि प्रकल्प पूणव करण्याकनरता कें द्राच्या सहाय्यािे तयार केलेली 
बळीराजा जलसांजीविी योजिा तातडीिे कायाक्न्वत करण्याची आवश्यकता, 
बेंबळा प्रकल्पाच्या कामाला देण्यात आलेली गती, माजी पांतप्रधाि स्व.राजीव 
गाांधी याांिी भूमीपुजि केलेल्या गोसीखुदव प्रकल्पाच्या सवव परवािग्या प्राप्त 
करुि प्रकल्पाची ककमत कें द्र िासिािे निक्श्चत करण्यासाठी ाालेली 
कायववाही, अपुऱ्या पावसामुळे मूग, उडीद, सोयाबीि, कापुस, तूर व हरभरा 
इ.नपकाांचे उत्पादि ३० ते ४० टक्क्याांवर येणे, डुक्कर, हत्ती इ. जिावाराांमुळे 
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होणारे िेतीचे िुकसाि रोखण्याच्या दृष्टीिे प्रनतबांधात्मक कायववाही करण्याची 
आवश्यकता, पाणांद रस्त्याांचे बाांधकाम व मजबुतीकरण प्राधान्यािे करणे, 
िेतकऱ्याांचे उत्पन्न दपु्पट करण्याच्या उदे्दिािे उत्पादि खचव कमी करणे, 
िैसर्थगक व सेंनद्रय िेती आनण फळबागाांच्या लागवडीस प्रोत्साहि देणे, 
सांत्राउद्योग, दगु्धव्यवसाय, कुकुटपालि, मत्स्यव्यवसाय इ. िेतीच्या 
जोडधांद्याांिा प्रोत्साहि देणाऱ्या योजिा कायाक्न्वत करणे, िेतमालाला नकमाि 
हमीभावाप्रमाणे दर नमळण्याची व जेथे कमी भाव असेल तेथे अिुदाि 
देण्याची गरज, जलयुक्त निवार योजिेमुळे िाश्वत कसचिाच्या सुनवधा 
उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आलेली गती, ही योजिा अनधक प्रभावी 
करण्याकनरता या योजिेच्या अटी व निकर्ष निनथल करण्याची आवश्यकता, 
कृर्षीपांपाांिा नदवसा १२ तास वीज उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीिे सोलर नफडरची 
योजिा कायाक्न्वत करणे व वीजपांप जोडणीच्या प्रलांनबत अजांचा नडसेंबर, 
२०१७ पयंत िीघ्रगतीिे निपटारा करण्याची आवश्यकता, राज्यातील वीज 
नवतरण व्यवस्था अनधक मजबुत करण्यासाठी िनवि उपकें द्र, रोनहत्र व 
पायाभूत सुनवधा उपलब्ध करण्याची आवश्यकता, कसचि अिुिेर्षाच्या 
भागात अनधक अिुदाि देण्याची गरज, िािाजी देिमुख कृर्षी सांजीविी 
योजिेमध्ये िासिािे ४ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुि नदले असणे, 
त्यामुहे ५ हजार गावाांमध्ये िेती उत्पादि वाढूि िेतकऱ्याांचे जीविमाि 
उांचावणे व िेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध ााली असणे, आत्महत्याग्रस्त ६ 
नजल्ह्याांपेक्षा एकट्ा मुांबईला अनधक कजवमाफी देण्याचे पूवीच्या िासिािे 
धोरण असतािा अवघ्या ५ मनहन्यात सांपूणव राज्यभरात कजवमाफीची प्रनिया 
गतीिे पूणवत्वाकडे येणे, कृर्षी खात्यातील नरक्त पदे तातडीिे भरणे व 
आिाच्या धतीवर िेतकरी नमत्र िेमण्याची आवश्यकता, कें द्र िासिािे 
िदीजोड प्रकल्प राज्यात कायाक्न्वत करण्याची आवश्यकता, एमआरईजीएस 
मध्ये मोठ्या प्रमाणात कसचि नवनहरी करण्याची आवश्यकता, कृर्षीमालावर 
आधानरत प्रनिया उद्योग उभारणीसाठी नविेर्ष आर्थथक के्षत्र उभे करण्याची 
आवश्यकता, नवदभाच्या समग्र नवकासाला वेग देण्याची आवश्यकता, 
अमरावती भागात उभारण्यात येणाऱ्या टेक्सटाईल पाकव ला अनधक गती 
देण्याची आवश्यकता, मोिीत सांत्रा प्रनिया प्रकल्प सुरू करणे व सांत्रा धोरण 
जानहर करणे, नमहािमध्ये मोठ्या सांख्येिे येत असलेली गुांतवणूक, छत्रपती 
निवाजी महाराज िेतकरी सन्माि योजिा यिस्वीपणे व पारदिवकनरत्या 
राबनवल् यामुळे िेतकरी पुन्हा कजव घेण्याकनरता पात्र होणे, मागील ३ वर्षात 
िासिािे िेतीमधील गुांतवणूक वाढनवल्यामुळे िेतीचा नवकास दर सतत 
िकारात्मक राहत असतािा हा दर प्रथमच + १२.५ टक्क्याांवर िेण्यास 
िासिास आलेले यि, राज्यातील िेतकरी कायमस्वरुपी स्वबळावर उभा 
राहू िकेल व त्याला भनवष्यात कजव घेण्याची पाळी येणार िाही या दृष्टीिे 
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योजिा आखूि त्या तातडीिे कायाक्न्वत करण्याची आवश्यकता, याबाबत 
िासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक १९ विसेंबर ि बधुिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१७ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेला 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) –  

   ॲड. अनिल परब, श्री. प्रनवण दरेकर, डॉ. (श्रीमती) िीलम गोऱ्हे, सववश्री. 
नवजय ऊफव  भाई नगरकर, रकवद्र फाटक, प्रा.अनिल सोले, सववश्री. गोपीनकसि 
बाजोनरया, प्रसाद लाड, सुनजतकसह ठाकूर, रामनिवास कसह, नगरीिचांद्र व्यास, 
श्रीमती नवद्या चव्हाण, सववश्री. चांदभुाई पटेल, पनरणय फुके, वि.प.स. याांचा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि –  

   "बोरीवली येथील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यािातील आनदवासीपाडे 
आनण अनधकृत ाोपडपट्टीतील रनहवािी याांिा स्थलाांतरीत करण्याबाबत 
िासिािे आखलेली उपाययोजिा, सववसाधारण पात्र ाोपडपट्टीवानसयाांच्या 
स्थलाांतरासाठी िासिािे घ्यावयाचा सकारात्मक निणवय, सांजय गाांधी राष्ट्रीय 
उद्यािाच्या सव्हे िां. २३९/१ या वि के्षत्राची मोजणी करुि अनतिनमत 
रनहवाश्याांचे त्याच के्षत्रात पुिववसि करण्याबाबत कदडोिी येथील 
लोकप्रनतनिधींिी माहे नडसेंबर, २०१६ व त्यािांतर वारांवार मा.मुख्यमांत्री, 
मा.विे मांत्री व मा.गृहनिमाण मांत्री याांच्याकडे निवेदिाद्वारे केलेली मागणी, 
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यािातील वन्यप्राण्याांचा िहरात होणारा मुक्त सांचार व 
त्यावर करावयाच्या उपाययोजिा, मुांबई िहरातील िद्या व िाले याांच्या 
रुां दीकरणामुळे बाधीत होणाऱ्या रनहवाश्याांचे त्याचनठकाणी पुिववसि करणे,  
मुांबईतील भुनमपुत्र असलेल्या कोळीवाड्यातील बाांधवाांिा कायमची घरे व 
कोळीवाड्याांचा पुिर्थवकास करण्याची गरज, आनियाखांडातील सवात मोठ्या 
मुांबईतील धारावी येथील ाोपडपट्टीचा पुिर्थवकास करण्याचा िासिािे 
घेतलेला महत्वकाांक्षी निणवय, सदरहू ाोपडपट्टीचा पुिर्थवकास करण्यासाठी 
िासिािे आखलेली उपाययोजिा, मुांबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या 
इमारतींचा पुिर्थवकास करण्याबाबत आठ आमदाराांच्या सनमतीिे केलेल्या 
निफारिीवर निणवय घेण्याचा प्रस्ताव िासिाच्या नवचाराधीि असणे, या 
प्रस्तावावर तातडीिे निणवय होण्याची आवश्यकता, राज्यात पांतप्रधाि आवास 
योजिेंतगवत आर्थथकदृष्ट्ा दबुवल घटकाांसाठी ३३ हजार ५०० व इतराांसाठी 
६२५० घरे उभारण्याची ्हाडािे आखलेली उपाययोजिा, मुांबईसोबतच पुणे, 
कपपरी कचचवड, कोल्हापूर, िागपूर, िानिक व सवव महाराष्ट्रात स्वस्त घराांच्या 
योजिाांिा गती देण्याची गरज, याबाबत िासिािे करावयाची कायववाही व 
उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

तेरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (१) श्री.र्रद रणवपसे, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा 
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उपय््र्त करतील. 
   "पुणे िहर व नजल्ह्याचा वेगािे होणारा नवकास नवचारात घेता पुणे 

नजल्ह्यात आांतरराष्ट्रीय नवमाितळ उभारण्याची आवश्यकता असूि गत 
सुमारे दहा वर्षापासूि राज्य िासिाकडूि कायववाही सुरु असणे, पुणे नजल्ह्यात 
उद्योग व्यापार-व्यवसायाची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल असूि िविवीि 
आांतरराष्ट्रीय कां पन्या पुणे नजल्ह्यात गुांतवणूक करीत असणे, मात्र नवस्तार 
नवकासात आांतरराष्ट्रीय गुांतवणुकीसाठी आांतरराष्ट्रीय नवमाितळाअभावी 
अडचण निमाण ाालेली असणे, त्याचा नवकासावर मोठ्या प्रमाणात नवपरीत 
पनरणाम होत असणे, पुणे नजल्हयात जास्तीत जास्त आांतरराष्ट्रीय गुांतवणूक 
व्हावी तसेच नजल्हयातील व जवळपासच्या भागातील नवकास साधता यावा 
यासाठी आांतरराष्ट्रीय नवमाितळ उभारण्याची आवश्यकता असणे, यासाठी 
पुणे नजल्ह्यातील पुरांदर येथे माहे सप्टेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादर्याि अठरािे 
हेक्टर जागा उपलब्ध करण्यात आलेली असूि एअरपोटव ॲथॉनरटीच्या 
पथकािे त्यास माहे सप्टेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादर्याि मान्यता नदलेली 
असूि तसा अहवाल राज्य िासिास सादर केलेला असणे, सांपूणव राज्याच्या 
प्रगतीमध्ये हा नवमाितळ महत्त्वाचा घटक ठरणार असणे, याबाबत िासिािे 
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

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

   "मुांबई िहरात बालमजुराांचे सवानधक प्रमाण असल्याचे स्वयांसेवी 
सांस्थेिे केलेल्या सवेक्षणातूि निदिविास येणे, मुांबई िहरात जरीकाम, 
चामडयाचे काम, प्लॉक्स्टकच्या कां पन्यामध्ये, हॉटेलमध्ये, चहाच्या टपरीवर, 
गॅरेजमध्ये सवानधक बालमजूराांकडूि कमी पगारात काम करूि घेतले जात 
असणे, पोलीस धाड घालूि बालमजूराांची सुटका करत असणे, परांतु, त्याांिा 
पुन्हा पालकाांच्या स्वाधीि करतात मात्र नबकट आर्थथक पनरक्स्थतीमुळे ही मुले 
काही काळ गेल्यािांतर पुन्हा त्याच नठकाणी काम करतािा नदसत असणे, 
त्यामुळे िासिािे बालमजुरीस प्रनतबांध करण्यासाठी उपाययोजिा केल्यातरी 
या कायद्याांची अांमलबजावणी मुांबई िहरात होत िसल्यािे बालमजुराांचे 
प्रमाण वाढत असणे, राज्य िासिािे मुांबई िहरातील बालमजुराांच्या 
पुिववसिाचा प्रश्ि सोडनवण्याबाबत करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

 
 

विधान भिन, 
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