महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक १६ माचच , २०१८
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) सिचश्री. विजय ऊर्च भाई विरकर, प्रविण दरे कर, वि.प.स पुढील तातडीच्या व
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"महाराष्ट्र

शासिािे बृहनमुुंबई महािगरपानलका क्षेत्रातील सफाई
कामगाराुंच्या घराुंबाबत धोरण ठरवूि सुमारे २८ हजार कामगाराुंिा मालकी
हक्काची घरे उपलब्ध करुि दे ण्याबाबत आदे श निगवनमत केलेले असणे, यामध्ये
सद्यःस्थितीत ३९ नठकाणी असलेल्या सफाई कामगाराुंच्या वसाहतींचा पुिर्ववकास
नवकास नियुंत्रण नियमावलीिुसार कमाल ४ चटई क्षेत्र निदे शाुंक वापरुि
महािगरपानलकेमाफवत करावयाचे नियोनजत असूि यािुसार मुुंबईतील नवनवध
नठकाणी असलेल्या सफाई कामगाराुंच्या वसाहतींमध्ये पुिर्ववकासाच्या कामाला
सुरुवात करण्यात येणे, यासाठी महापानलकेद्वारे अिव सुंकल्पात तरतूद करण्यात
येणे, परुं तु, कुलाबा येिील राजवाडकर थरीट येिील सफाई कामगाराुंच्या
वसाहतीच्या पुिर्ववकासाबाबत अद्यापपयंत महापानलकेमाफंत निणव य घेण्यास होत
असलेली नदरुं गाई, पनरणामी, येिील सफाई कामगाराुंमध्ये व त्याुंच्या कुटुुं नबयाुंध्ये
शासिाप्रती पसरलेला तीव्र असुंतोष, कामगार वसाहतींचा पुिर्ववकास तातडीिे
करण्याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
(२)

श्री. बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"िवी मुुंबई नवमाितळ प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जनमिीचे सुंपादि

नसडकोिे करणे, प्रकल्पग्रथताुंिा साडे बावीस टक्के योजिेअुंतगवत आनण
थिलाुंतरीत नठकाणी िनवि घरे बाुंधण्यास नवथतीणव जागा दे ण्यात येणे, नसडको
च्या ताब्यात असलेल्या ११६० हे क्टर जनमिीवर नसडकोिे नवमाितळ पूवव कामे
सुरू केलेली असणे, मुख्य गाभा क्षेत्राच्या कामासाठी १० गावातील ग्रामथिाुंची
६७१ हे क्टर जमीि आवश्यक असणे , सदर १० गावात गरीब, शेतकरी, कष्ट्टकरी
मुलाुंच्या नशक्षणासाठी रायगड नजल्हा पनरषदे च्या १० शाळा असणे, नसडको
खासगी शाळाुंिा भूखुंड दे णार असल्यािे नजल्हा पनरषद शाळाुंिा पयायी भूखुंड
दे ण्यास िकार देणे, यामुळे १० गावातील प्रकल्पग्रथताुंच्या गरीब मुलाुंच्या व
नशक्षकाुंच्या भनवतव्यावर गदा आलेली असणे, शासि एकीकडे सवांिा नशक्षण
नमळावे म्हणूि िव िवीि योजिा राबनवत असणे आनण दुसरीकडे नसडको गरीब
मूलाुंचे भनवतव्य अुंधारात आणत असणे , तसेच काम सुरु झालेले असूि येिील
शाळाुंमधील पट सुंख्या कमी होणे , याथतव या १० शाळाुंवर कायवरत ४७ नशक्षक
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अनतनरक्त होणार असणे , प्रकल्पाचे काम सुरु केलेले असूि सुद्धा अद्याप
कोणत्याही प्रकारची पूवव सूचिा नसडको प्रशासिाकडू ि शाळे च्या मुख्यध्यापक व
पुंचायत सनमती पिवेल याुंिा नमळालेली िसणे, नजल्हा पनरषद शाळाुंिा भूखुंड ि
दे णे म्हणजे गरीब मुलाुंचा नशक्षणाचा अनधकार िाकारण्यासारखे असणे , यामुळे
येिील प्रकल्पग्रथताुंमध्ये िाराजी व सुंताप पसरणे, सवांिा समाि नशक्षण या
नसद्धाुंतावर शासिािे तातडीिे निणवय घेऊि गरीब नवद्यार्थ्यांच्या नशक्षणासाठी या
नजल्हा पनरषद शाळाुंिाही पयायी भूखुंड उपलब्ध करूि दे ण्याची आवश्यकता,
याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
(३)

श्रीमती विद्या चव्हाण, सिचश्री. वकरण पािसकर, हे मांत टकले, अॅड.
वनरां जन डािखरे , अॅड. जयदे ि िायकिाड,श्रीमती हु स्नबानू खवलर्े,
अॅड. राहु ल नािेकर, श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स पुढील तातडीच्या व
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मुुंबईसह मालाड आनण आजूबाजूच्या वि जनमिीवर रनहवाश्याुंचे
निवासी पुिववसि करण्याकनरता सुंघषव िगर, चाुंनदवली, अुंधेरी पूवव येिील
सरकारी जमीि मे ससव सुमेर कॉपोरे शि या कुंपिीस दे ण्यात येणे, या
जनमिीवर कुंपिीिे निवासी इमारती आनण शाळा इमारती उभारणे , याच
नठकाणी बाुंधलेल्या शाळा इमारतीकरीता एका अनय शाळे चे सुंचालक
श्री.सुब्रतराव काुंबळे याुंिी वि नवभागाकडे मागणी केली असता मुुंबई उच्च
नयायालय यानचका िमाुंक ३०५/१९९५ अनवये नदिाुंक १ जािेवारी, १९९५ च्या
आदे शानवये सदर जनमिीवरील पुिववसि इमारती या केवळ विजनमिीवरील
निवासी पुिववसिाकनरता असल्याचे लेखी कळनवणे मात्र त्याचवेळी मुुंबईतील
कुरार, मालाड आनण अनय पोलीस ठाण्यात तब्बल १३ नवनवध गुंभीर गुनहे
दाखल असलेल्या आनण पोनलसाुंच्या आशीवादािे आपले गुनहे गारी साम्राज्य
वाढनवणाऱ्या श्री.चौहाि या सराईत गुुंडािे सदर शाळा इमारत हडप करता
यावी म्हणूि लीम्बोिी नवद्यानिकेति आनदवासी िगर दत्तू कम्पाउुं ड, अप्पा पाडा
मालाड पूवव मुुंबई ९७ या सुंथिे चे एक सदथय श्री.गजािि सावुंत याुंचेशी
अिव पूणव सुंगिमत करूि आनण उववनरत नवश्वथताुंची नदशाभूल करूि
श्री.चौहाि याुंिी धमव दाय आयुक्ताुंच्या चौकशीत सुंथिा पदानधकारी म्हणूि
घेतलेली मुं जुरी आनण त्या िुंतर वि नवभागाशी केलेला पत्रव्यवहार, सुंथिे च्या
तिाकनित पदानधकारी आनण झोपडीदादा ज्याचेवर एम आर टीपी अुंतगवत गुनहे
तसेच तडीपारी भोगत असलेल्या श्री नवजयससह चौहाि याुंिा वि नवभागािे
अिव पूणव सहयोग आनण सुंगिमतािे ही शाळा इमारत हथताुंतनरत करण्याकामी
िा हरकत प्रमाणपत्र देण्यामुळे एकाच प्रकारची मागणी असतािा दोि वेगळे
निणव य आनण उत्तरे देण्याची सुंशयाथपद कायववाही करण्यात येणे, यामुळे
अिव पूणव सुंगिमत, खोटे दथतऐवज, शासि प्रशासिाची नदशाभूल, महसुलाचे
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िुकसाि, आनण शासकीय जमीि (भूखुंड) आनण गरीब, प्रकल्पबानधत आनण
नवनशष्ट्ट पुिववसिाकनरता असलेल्या इमारती आनण शाळा कोटाचा आदेश
डावलूि मोकाट सुटलेल्या गावगुुंडाुंच्या व झोपडीदादाुंच्या ताब्यात दे ण्याची
पद्धतशीर कायववाही करण्यामुळे पनरसरातील िागनरकाुंमध्ये पसरलेला तीव्र
असुंतोष, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही व शासिाची
प्रनतनिया."
(४)

श्री. आनांद ठाकूर,अॅड. राहु ल नािेकर,श्रीमती विद्या चव्हाण, सिचश्री. हे मांत
टकले, सुवनल तटकरे , धनांजय मुांडे, अमरससह पांवडत, जयिांतराि जाधि,
वकरण पािसकर, नरें द्र पाटील, अॅड. वनरां जन डािखरे , अॅड. जयदे ि
िायकिाड, सिचश्री ख्िाजा बेि, रामराि िडकुते, जिन्नाथ सशदे , सांजय
दत्त, वि.प.स पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे पवरिहन
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मुुंबईच्या रथत्यावर नदवसें नदवस नरक्षा-टॅ क्सीची सुंख्या वाढत असणे ,

तसेच चालकाुंची मुजोरीही पस्श्चम उपिगरात असूि त्याचे प्रमाण जाथतच
असणे, रे ल्वेथिािकाबाहे रील मागव अडवूि धरणे , मिाला येईल त्याच नठकाणचे
भाडे थवीकारणे , प्रवाशाुंशी वाद घालणे , वाटे ल नतिे नरक्षा पाकव करणे आनद प्रकार
नदवसेंनदवस वाढत असूि त्यामुळे प्रवासी वगव त्रथत झालेला असणे , वाुंद्रे (पूवव)
अुंधेरी नवमाितळ ते अुंधेरी (पूवव) थिािक अुंधेरी (पस्श्चम) ते वीरा दे साई मागव ,
डी.एि.िगर, मालाड पूवव-पस्श्चम थिािक ते मालवणी, काुंनदवली (पूवव) ते ठाकूर
कॉम्प्लेक्स, ठाकूर स्व्हलेज, दनहसर पूवव,िालासोपारा,वसई,नवरार पूवव-पस्श्चम
आनद भागात नरक्षा टॅ क्सी चालकाुंची मिमािी सुरुच असणे , नदवसेंनदवस भाडे
िाकारणे, इस्च्ित थिळीच भाडे घेणे, सुट्टया पैशावरुि वाद घालणे , प्रसुंगी
प्रवाशाुंवर धावूि जाणे , नरक्षा रथत्यात कशाही लावणे , अशाप्रकारे त्याुंची मुजोरी
वाढलेली असणे, याबाबत वाहतूक पोनलस नरक्षाचालकाुंवर कोणतीही दुं डात्मक
कारवाई करीत िसणे, त्यामुळे सामानय प्रवाशाुंिा व जितेला नरक्षावाल्याुंचा त्रास
सहि करावा लागत असणे , अिेक नरक्षा चालकाुंकडे गाडीची कागदपत्रे,परवािा,
बॅच िसणे, नरक्षाचालकाुंकडू ि मीटरची िे डिाड करुि ठरानवक अुंतरावर
गेल्यावर मीटर फाथट करणे , याबाबत प्रवाशाुंिी वाहतूक नवभागाकडे तिारी
करुिही नरक्षाचालकाुंवर अद्यापी कारवाई ि होणे , त्यामुळे प्रवाशाुंमध्ये पसरलेले
सुंतापाचे वातावरण,याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची
प्रनतनिया."
(५)

श्री. रसिद्र र्ाटक, वि.प.स पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या
बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"महाड औद्योनगक वसाहतीमध्ये नद.०५/०१/२०१८ रोजी पाईपलाईि
फुटल्यािे हजारो नलटर रासायिीक साुंडपाणी वसाहत पनरसरात पसरुि सववत्र
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दुगंधी पसरल्याचे उघडकीस येणे, या दुगंधीमुळे वसाहतीमधील रनहवाश्याुंचा
श्वास घुसमटू ि मळमळणे , उलटया व चक्कर यासारखे त्रास होऊि त्याुंच्या
आरोग्यास धोका निमाण होणे , रासायिीक साुंडपाणी वाहूि िेणारी पाईपलाईि
वारुं वार फुटत असल्यािे पनरसरातील िागरीकाुंमध्ये मोठया प्रमाणात नभतीचे
वातावरण पसरणे, सदर औद्योनगक वसाहतीमधील साुंडपाण्याची पाईपलाईि ज्या
नठकाणी फुटली ती िवीि असल्याचे निदशविास येणे, त्यामुळे ही पाईपलाईि
फूटली की फोडण्यात आली अशी शुंका निमाण होणे , तसेच याच औद्योनगक
वसाहतीत नद.०६/०१/२०१८ रोजी रुं गद्रता तयार करणाऱ्या मावळि थपेशानलटी
कुंपिीतूि रुं गीत धूळ शेजारच्या नगते गावात पडत असल्यािे गावातील वाहिे ,
घराुंच्या सभती, नखडक्या या निळ्या रुं गामुळे रुं गल्या जात असल्याचे उघडकीस
येणे, या रुं गामुळे पनरसरातील िागरीकाुंच्या हाता पायाचा रुं ग बदलत असल्यािे
त्याुंचे आरोग्य धोक्यात येणे, त्यामुळे त्याुंच्यात पसरलेले नभतीचे वातावरण,
त्यामुळे या दोनही प्रकाराुंची तातडीिे चौकशी करुि सुंबुंनधताुंवर कारवाई
करण्याची आवश्यकता, भनवष्ट्यात असे प्रकार घडू ियेत म्हणूि करावयाच्या
उपाययोजिा, यासुंदभात शासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही, व शासिाची
प्रनतनिया."
(६)

सिचश्री. विक्रम काळे , सवतश चव्हाण, दत्तात्रय सािांत,डॉ. सुधीर ताांबे,
सिचश्री. अमरससह पांवडत, बाळाराम पाटील, धनांजय मुांडे, जयिांतराि
जाधि, सुवनल तटकरे , हे मांत टकले, ॲड.वनरां जन डािखरे , सिचश्री. नरें द्र
पाटील, विरीशचां द्र व्यास, प्रा.अवनल सोले, सिचश्री. नािोराि िाणार,
वमतेश भाांिवडया, प्रविण दरे कर, वि.प.स पुढील तातडीच्या व साववजनिक
महत्वाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य ि कुटुां ब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष
वेधतील :"राज्यातील शासनकय वैद्यकीय सेवेमध्ये ७५ हजार एवढे पनरचारीकाुंचे
मिुष्ट्यबळ कायवरत असणे , यामध्ये मनहलाुंची सुंख्या लक्षणीय असणे ,
केंद्रशासिाच्या निदे शाुंप्रमाणे महाराष्ट्रात पनरचायाचे थवतुंत्र सुंचलिालय असावे,
पनरचारीका सुंवगातील सवव पदाुंचे िव्यािे सेवाप्रवेश तयार करावे, पनरचारीकाुंच्या
धुलाई, आहार, गणवेश व जोखीम भत्त्यात वाढ करावी, जीएिएम प्रनशक्षणािींचे
नवद्यावेति वाढवावे व त्याुंिा भोजि द्यावे, अनधक्षीका सूश्रूषा सेवा व उपसुंचालक
पनरचया ही पदे नियनमत भरण्यात यावीत, आरोग्य सेवा सुंचालिालयाुंच्या अुंतगवत
रुग्णालयाुंमध्ये मुख्य अनधसेनवकाुंची नरक्त पदे भरण्यात यावीत, सेवाुंतगवत नशक्षण
(पीबीबीएससी िसींग, एमएससी िसींग) या अायासिमासाठी राज्यात एकच
महानवद्यालय आहे त्याची सुंख्या वाढवावी, भारतीय पनरचया पनरषद, िवी नदल्ली
याुंच्या निदे शािूसार राज्यातील सवव जीएिएम अायासिमाचे उन्नतीकरण करुि
त्यानठकाणी बीएससी िनसंग अायासिम सुरु करण्यात यावा, या व इतर प्रमुख
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मागण्याुंसाठी महाराष्ट्र राज्य पनरचारीका सुंघटिा वेळोवेळी आुंदोलि करीत
असणे परुं त,ु शासिथतरावरुि या मागण्याुंसाठी काही कायववाही होत िसणे,
याबाबत शासिािे केलेली वा करण्यात येत असलेली कायववाही व शासिाची
(७)

प्रनतनिया."
सिचश्री. प्रकाश िजवभये , जिन्नाथ सशदे , सुवनल तटकरे , धनांजय मुांडे,
वकरण पािसकर, हे मांत टकले, विक्रम काळे , नरें द्र पाटील, अॅड. जयदे ि
िायकिाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री. आनांद ठाकू र, अॅड. राहु ल नािेकर,
अॅड. वनरां जन डािखरे , सिचश्री. रामराि िडकुते, अशोक ऊर्च भाई
जिताप, शरद रणवपसे, सांजय दत्त, रामहरी रुपनिर, आनांदराि पाटील,
श्रीमती हु स्नबानू खवलर्े, श्री. हवरससि राठोड, आर्कक. अनांत िाडिीळ,
प्रा.जोिेन्द्र किाडे , सिचश्री. सुभाष झाांबड, अमरनाथ राजूरकर, डॉ. सुधीर
ताांबे, वि.प.स पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे िस्त्रोद्योि
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यातील

वस्त्रोद्योगाचा सवांनगण नवकास करण्यासाठी शासिािे
आ.सुरेश हाळवणकर याुंच्या अध्यक्षतेखाली एक सनमती नियुक्त करणे , सदर
सनमतीिे आपला अहवाल शासिाला सादर करणे , याअहवालात िमूद केलेल्या
वस्त्रोद्योग धोरणात युंत्रमाग, सहकारी सुत नगरण्या, थवयुंअिवसहास्ययत प्रकल्प,
टे क्थटाईल पाकव, प्रोसेससग युनिट, निटींग, होनजअरी, गारमें ट व मेगा प्रोजेक्ट याुंिा
भरीव अिुदाि दे ण्याचे शासिािे आश्वानसत करणे , इचलकरुं जी व सोलापूर या
दोि शहरात ५ नक.मी. पनरघात टे क्थटाईल हब निमाण करण्यात येणार असणे.
सद्य:स्थितीत राज्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या युंत्रमाग उद्योगाचा असलेला मोठा वाटा,
दे शातील युंत्रमागापैकी ५० टक्के म्हणजेच सुमारे १३ लाख युंत्रमाग राज्यात असूि
त्यापैकी सुमारे ८० टक्के म्हणजेच सुमारे १० लाख साधे युंत्रमाग असणे , या
वस्त्रोद्योग धोरणाचा एक भाग म्हणूि साध्या युंत्रमागाचे सेमी ॲटोमे टीक
शटललूममध्ये आधुनिकीकरण करण्याचे शासिािे युंत्रमागधारकाुंिा दाखनवलेले
आनमष, याबाबींचा नवचार केला तरी राज्यात नवशेषत: कापसाचे मोठया प्रमाणात
उत्पादि काढणाऱ्या नवदभातील सववच नजल्हयामध्ये तसेच राज्यात इतर
नजल्हयात कायवरत असलेला वस्त्रोद्योग उदा. सहकारी तत्वावर सुरु असलेल्या
सुत नगरण्या खाजगी पावरलुम, शासि अिुदानित सुत नगरण्याुंची अवथिा आज
अिेक कारणाुंमुळे आधीच डबघाईला आलेली असणे कापसाचा पुरवठा, नवद्युत
बील, कामगाराुंच्या समथया, सहकारी बँकाुंची व शासिाची कजे नमळण्याबाबत
शासिािे घेतलेला आखडता हात, इत्यादी प्रश्ि निमाण झाल्यािे िनवि वस्त्रोद्योग
धोरणामुळे सदर प्रश्ि सोडनवण्यास नकतपत मदत होणार आहे हा खरा
ऐरणीवरचा प्रश्ि असणे यासुंदभात शासि काय उपाययोजिा करणार आहे अशी
नवचारणा राज्यातील जिता शासिाकडे करीत असणे ही बाब नवचारात घेता
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शासिािे वस्त्रोद्योग व्यवसायाला उर्वजतावथिा प्राप्त करुि दे ण्याच्या दृष्ट्टीिे
करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."

(दुपारी १२.०० वाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे : कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे (क) मुख्यमांत्री
: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्ट्र
यासाठी नवकासमुं डळे आदे श, २०११ मधील
खुंड ८ अनवये निरविकास विभािाचा सि
२०१६-२०१७
या
नवत्तीय
वषातील
योजिाुंतगवत आनण योजिेत्तर योजिाुंवरील
वैधानिक नवकास मुं डळनिहाय (अनवभाज्य
भागासह)
प्रत्यक्ष
खचाचा
तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) महसूल मांत्री
(१) महाराष्ट्र जमीि महसूल (गौण
खनिजाुंचे
उत्खिि
व
ती
काढणे )(सुधारणा) नियम, २०१७
प्रनसद्ध करणारी अनधसूचिा िमाुंक
गौखनि-१०/०२१५/प्र.ि.९२/ख,
नदिाुंनकत १२ जािेवारी, २०१८
सभागृहासमोर ठे वतील.
(२) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि
(नवकास व नवनियमि)(सुधारणा)
नियम, २०१७ प्रनसद्ध करणारी
अनधसूचिा
िमाुंक
गौखनि१०/०३१६/प्र.ि.४७२/ख, नदिाुंनकत
१२ जािेवारी, २०१८ सभागृहासमोर
ठे वतील.
(ि) जलसांपदा मांत्री
: (१) मा. राज्यपाल महोदयाुंिी पाटबुंधारे
नवकास
क्षेत्रासुंदभात
नदलेल्या
निदे शाुंच्या अिुषुंगािे सि २०१८२०१९ च्या वार्वषक आखणीच्या
नियोजिाबाबतचा
तपशील
सभागृहाच्या पटलावर ठे वतील.
(२) नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत
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तीन
चार

महाराष्ट्र यासाठी नवकासमुं डळे आदे श,
२०११ मधील खुंड ८ अनवये
जलसांपदा विभािाचा सि २०१६२०१७
या
नवत्तीय
वषातील
योजिाुंतगवत
आनण
योजिेत्तर
योजिाुंवरील
वैधानिक
नवकास
मुं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.
(घ) िस्त्रोद्योि मांत्री
: महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामुं डळ व
महामुं डळाची उपकुंपिी नद प्रताप स्थपिींग,
नवव्हींग, व मॅ नयुफॅक्चरींग कुंपिी मयानदत,
अमळिेर याुंचा सि २०१६-२०१७ या वषाचा
अिुिमे एक्कावन्नावा व एकशे सोळावा
वार्वषक अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.
: "लोकलेखा सवमतीचा चौवतसािा अहिाल सादर करणे."
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१) ॲड.जयदे ि िायकिाड, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ४३ वर
मुख्यमांत्री निवेदि करतील :-

अिेक धमादाय रूग्णालयाुंिी गरीब
रूग्णाुंच्या िावे नबले वाढवूि त्यातील रक्कमे चा केलेला
अपहार."
"राज्यातील

(२)

श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ४४ वर
मुख्यमांत्री निवेदि करतील :"राज्यातील हॉटे ल व्यावसानयक, शाळा, कॉलेजकडू ि

(३)

अस्ग्िसुरक्षा नियमाुंचे पालि होत िसल्यामुळे भनवष्ट्यात
एखादी दुघवटिा घडण्याची निमाण झालेली शक्यता."

श्री.अमरससह पांवडत, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ४० वर
सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम ििळून) मांत्री निवेदि
करतील :"बीड

नजल्यातील

कळुं ब-केज-धारूर-तेलगाुंव-

8
माजलगाव या राष्ट्रीय महामागासाठी केंद्र शासिाचा निधी
प्रथतावीत असताुंिा अनधकारी व कुंत्राटदार याुंिी सुंगिमत
करूि प्रत्यक्षात कामे ि करता ते केल्याचे भासवूि, खोटे व
बिावट दथतऐवज तयार करूि करोडो रूपयाुंची बोगस नबले
तयार केलेली असणे ."
(४)

श्री.अशोक ऊर्च भाई जिताप, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ४२ वर
महसूल मांत्री निवेदि करतील :"राज्यात आुंतरराष्ट्रीय नवद्यापीठ थिापि करण्याकनरता

(५)

नरलायनस कुंपिीला ५०० एकर आवश्यकता असलेल्या
जनमिीची थटॅ म्प ड्युटी माफ करण्याचा घेतलेला निणव य."

डॉ.सुधीर ताांबे, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक
महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ३९ वर शालेय वशक्षण
मांत्री निवेदि करतील :"अहमदिगर महापानलकेच्या शाळाुंत नशकनवणाऱ्या

४६ नशक्षकाुंिा मागील ४ मनहनयाुंपासूि वेति नमळालेले
िसणे ."
(६)

श्री.ख्िाजा बे ि, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक
महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ३४ वर कृ षी मांत्री
निवेदि करतील :"यवतमाळ नजल्यातील बोंड अळीग्रथत ९३ हजार

शेतकऱ्याुंच्या तिारींची सुिावणी अद्यापही झालेली िसणे ."
(७)

श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक
महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ३८ वर सािचजवनक
आरोग्य मांत्री निवेदि करतील :"बीड नजल्यातील नजल्हा रूग्णालय व सवव नठकाणच्या

पाच

तालुका आरोग्य केंद्राुंत औषधाुंचा तुटवडा जाणवत असल्यािे
रूग्णाुंचे औषधाुंअभावी होत असलेले हाल."

: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यां तर सहा

: शासकीय विधे यके :(क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि सांमत
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करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र
स्ियां अथचसहाय्ययत शाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सुधारणा)
विधे यक, २०१७"
(अ) विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाुंक ७१ - महाराष्ट्र
थवयुंअिवसहास्ययत शाळा (थिापिा व नवनियमि) (सुधारणा)
नवधे यक, २०१७ खालील सदथयाुंच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील
प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि
नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
(१) शालेय नशक्षण मुंत्री
(२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.निरुं जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई
नव.प.स.
जगताप, नव.प.स.
(७) श्री.सनतश 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.
(ब) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाुंक ७१ - महाराष्ट्र
थवयुंअिवसहास्ययत शाळा (थिापिा व नवनियमि) (सुधारणा)
नवधे यक, २०१७ नवधािसभेची सहमती घेऊि दोनही सभागृहाच्या २१
सदथयाुंच्या सुंयुक्त सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
--------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – पांढरपूर मांवदरे (सुधारणा)
विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ चे नव.स.नव. िमाुंक १ – पुंढरपूर मुं नदरे (सुधारणा)
नवधे यक, २०१८ खालील सदथयाुंच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील
प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि
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नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
(१) मुख्यमुंत्री

(२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.निरुं जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई
नव.प.स.
जगताप, नव.प.स.
(७) श्री.सनतश 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 २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – महाराष्ट्र निरपवरषदा,
निरपांचायती ि औद्योविक निरी (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ चे नव.स.नव. िमाुंक २ – महाराष्ट्र िगरपनरषदा,
िगरपुंचायती व औद्योनगक िगरी (सुधारणा) नवधे यक, २०१८
खालील सदथयाुंच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि नवचारािव
पाठनवण्यात यावे."
(१) मुख्यमुंत्री
(२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.निरुं जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई
नव.प.स.
जगताप, नव.प.स.
(७) श्री.सनतश 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 २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र िेश्म मालकी
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ चे नव.स.नव. िमाुंक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी
(सुधारणा) नवधेयक, २०१८ खालील सदथयाुंच्या प्रवर सनमतीकडे
त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश
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सात

दे ऊि नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
(१) गृहनिमाण मुं त्री
(२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.निरुं जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई
नव.प.स.
जगताप, नव.प.स.
(७) श्री.सनतश 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.
--------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पुढे सुरू, खां डश: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािचजवनक विद्यापीठ
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाुंक ६८ - महाराष्ट्र साववजनिक
नवद्यापीठ (सुधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदथयाुंच्या प्रवर
सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अिुदेश देऊि नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
(१) उच्च व तुंत्र नशक्षण मुं त्री
(२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.निरुं जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई
नव.प.स.
जगताप, नव.प.स.
(७) श्री.सनतश 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.
--------------------------------------------------------------------------:
(िुरुिार वदनाांक १५ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशच विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि)
(चचा पुढे सुरु ि मांत्रयाांचे उत्तर)
सिचश्री.अशोक ऊर्च भाई जिताप, धिुंजय मुुंडे, शरद रणनपसे, सुनिल
तटकरे , सुंजय दत्त, हे मुंत टकले, आर्वक. अिुंत गाडगीळ, सववश्री.अमरससह
पुंनडत, जयुंत पाटील, रामहरी रुपिवर, सनतश चव्हाण, कनपल पाटील,
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डॉ.सुधीर ताुंबे, श्री.जयवुंतराव जाधव, प्रा.जोगेनद्र कवाडे , सववश्री.सुभाष
झाुंबड, नविम काळे , अमरिाि राजूरकर, नकरण पावसकर, सतेज ऊफव बुंटी
पाटील, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती हुथिबािू खनलफे, सववश्री.ख्वाजा बेग,
जिादव ि चाुंदरू कर, बाळाराम पाटील, हनरससग राठोड, अब्दुल्लाखाि दुराणी,
आिुंदराव पाटील, िरें द्र पाटील, चुंद्रकाुंत रघुवुंशी, प्रकाश गजनभये,
अमनरशभाई पटे ल, ॲड. राहुल िावेकर, सववश्री.मोहिराव कदम, जयदे व
गायकवाड, रामराव वडकुते, जगन्नाि सशदे , अनिल तटकरे , आिुंद ठाकूर
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "मागील ३ वषापासूि राज्याची आर्विक स्थिती खालावत असूि
राज्यावर कजाचा सुमारे ७.५० लाख कोटी रुपयाुंपयंत बोजा पडण्यासारखी
निमाण झालेली स्थिती, राज्याची आर्विक स्थिती अडचणीत आलेली
असतािा देखील कोट्यवधी रुपयाुंच्या खचाच्या प्रकल्पाुंच्या करण्यात येत
असलेल्या घोषणा, दोि वषापुवी मे क इि महाराष्ट्राच्या माध्यमातूि राज्यात
मोठी गुुंतवणूक येईल, अशी घोषणा करुि त्यासाठी ३०१८ सामुं जथय करार
करुि सुमारे ८ लाख कोटी रुपयाुंची गुुंतवणूक करण्याचे अपेनक्षत असणे ,
प्रत्यक्षात त्यािुसार फक्त १ लाख ९० कोटी रुपयाुंची गुुंतवणूक झाल्याचे
शासिािे जाहीर करणे, त्यातील कोणतेही प्रकल्प कायानवीत झालेले िसणे ,
मे क इि महाराष्ट्राचा प्रयोग फसलेला असतािा पुनहा नदिाुंक १८ फेब्रुवारी,
२०१८ रोजी कोट्यवधी रुपये खचव करुि मॅग्िेटीक महाराष्ट्रमध्ये
महागुुंतवणूक करणार असल्याचे दाखनवलेले थवप्ि, मॅग्िेटीक महाराष्ट्राचे
काही नवनशष्ट्ट उद्योग समुहाुंिा लाभ नमळण्यासाठी केलेले प्रयोजि, मे क इि
महाराष्ट्र प्रमाणे च मॅ ग्िेटीक महाराष्ट्रातील कराराची अुंमलबजावणी ि
होण्यासारखी स्थिती, उद्योगक्षेत्रात सरासरी नवकास दरात घट झालेली असूि
गुजरात, नबहार, ित्तीसगड, हनरयाणा याुंच्या तुलिेत राज्याची झालेली
नपिे हाट, पुरेश्या पायाभूत सुनवधा व नवजेचे वाढलेले दर यामुळे राज्यातील
उद्योग मोठ्या प्रमाणात अनय राज्यात थिलाुंतरीत होत असणे, कामगार
नवरोधी धोरणामुळे कामगाराुंवर होत असलेला अनयाय, मािाडी मुं डळाची
पुिरव रचिा करुि मािाडी कामगाराुंसाठी महामुं डळ व सुरक्षारक्षक मुं डळाचे
महामुं डळ करण्याची होत असलेली मागणी, कामगाराुंिा घातक असलेल्या
नवनवध कामगार कायद्याुंमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता,
बेरोजगारीचा नदवसेंनदवस नचघळत असलेला प्रश्ि, शासिाचे त्याकडे
झालेले दुलवक्ष, उद्योगासुंदभात व कामगाराुंसुंदभात शासिाच्या चुकीच्या
धोरणामुळे औद्योनगक क्षेत्र डबघाईला आल्यािे पनरणामी, उद्योगाुंवर
अवलुंबूि असलेल्या व्यक्ती, व्यापारी, कामगार वगव व सववसामानय जितेत
पसरलेला तीव्र असुंतोष व िाराजीची भाविा, याबाबत शासिािे करावयाची
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कायववाही व उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी."

– अशासकीय कामकाज –
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
आठ

: अशासकीय ठराि :(१) (शुक्रिार, वदनाांक १५ वडसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशच विण्यात आलेला प्रलांवबत अशासकीय ठराि)–

श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे उत्तर)"राज्यातील सुनशनक्षत बेरोजगाराुंचे वाढते प्रमाण, िोकरी व
रोजगाराअभावी त्याुंच्यात निमाण झालेले वैफल्य, शासिािे बुंद
केलेला सुनशनक्षत बेरोजगार भत्ता, रोजगाराच्या भाग भाुंडवलासाठी
बँकाुंसारख्या आर्विक सुंथिाकडू ि येणाऱ्या अडचणी, या बाबी
नवचारात घेता बेरोजगाराुंच्या समथया पनरणामकारकपणे
सोडनवण्यासाठी व गरीब कुटुुं बातील व्यस्क्तला रोजगार
नमळनवण्याच्यादृष्ट्टीिे एक सक्षम व थवतुंत्र युंत्रणा थिापि करण्यात
यावी व सुनशनक्षत बेरोजगाराुंिा पुनहा भत्ता सुरू करावा,
रोजगारासाठी भागभाुंडवलाची सोय करावी व बुंदी घालण्यात
आलेली िोकर भरती पुनहा सुरू करावी, अशी नशफारस ही
नवधािपनरषद शासिास करीत आहे ."
(मांिळिार वदनाांक १३ माचच, २०१८ रोजीच्या
बॅलेटद्वारा ठरविलेल्या
प्राथम्यक्रमानुसार खालील ठराि दाखविण्यात आले आहे त) (२)

श्री. रामराि िडकुते वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ५७
"शेतकऱ्याुंिा शेती व्यवसायासाठी लागणारी रासायनिक खते,
अवजारे , नकटकिाशके याुंच्या सकमतीमध्ये सतत होणारी वाढ, तसेच
शेतकऱ्याुंिा शेतीमालाचे ि परवडणारे भाव नवचारात घेता उत्पादि खचावर
आधानरत असे शेतीमालाचे भाव शेतकऱ्याुंिा नमळण्याच्या दृष्ट्टीिे राज्य
शासिािे केंद्र शासिाकडे आग्रही भूनमका घ्यावी, अशी नशफारस ही
नवधािपनरषद शासिास करीत आहे ."

(३)

श्रीमती विद्या चव्हाण वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८१
"केंद्र सरकारचे हवामाि खाते आनण त्याुंच्या वेधशाळा िैऋत्य मानसुि
पावसाचा अुंदाज वतवनवण्याचे काम करते, मानसुि पाऊस सुरु होण्याच्या
अगोदर हवामाि खाते आधी तारखा जाहीर करते , तिानप, राज्यात
मानसुिचा पाऊस त्या तारखाुंिा सुरु होत िाही, त्यामुळे शेतकऱ्याुंवर दुबार
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पेरणीची वेळ येते, मुुंबईतील हवामाि खात्यािे पाऊस पडण्याची नदलेली
तारीख आनण पुणे वेधशाळे िे नदलेल्या तारखेत फरक असणे , पाऊस आनण
इतर हवामािाचा नवकसीत दे शात दे ण्यात येणाऱ्या अचुक अुंदाजामागे
आधुनिक तुंत्रज्ञाि हे कारण असते, हवामािाचा अचुक अुंदाज शेतकऱ्याुंिा
दे ण्यासाठी राज्य शासिािे आधुनिक तुंत्रज्ञाि वापरुि पनरपूणव नवथतानरत
व्यवथिा निमाण करण्याची नशफारस ही नवधािपनरषद शासिास करीत
आहे ."
(४)

श्री. जयिांतराि जाधि वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ११
"महाराष्ट्र राज्यातील नयायालयीि कामकाज इुंग्रजी भाषेत केले जात
असणे, मात्र राज्यातील नयायालयाुंमधील कामकाज मराठी या मातृभाषेतूि
करण्यासाठी मुुंबई उच्च नयायालयाची प्रानधकृत भाषा मराठी करण्याची
आवश्यकता असल्यािे भारतीय सुंनवधािाच्या

अिुच्िे द

३४८ िुसार

आवश्यक कायववाही करण्यासाठी राज्य शासिािे केंद्र शासिाकडे आग्रही
भूनमका घ्यावी, अशी नशफारस ही नवधािपनरषद शासिास करीत आहे ."

विधान भिन,
मुुंबई,
नदिाुंक : १५ माचव, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधाि सनचव,
महाराष्ट्र नवधािपनरषद.

