महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

सोमिार, वदनाांक १९ माचच , २०१८
(दुपारी १२.०० वाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे (क) अल्पसांख्याक विकास : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
ि िक्फ मांत्री
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११ मधील
खंड ८ अन्िये अल्पसंख्याक विकास
विर्ागाचा सन २०१६-२०१७ या वित्तीय
िर्षातील योजनांतगभत आवि योजनेत्तर
योजनांिरील िैधावनक विकास मं डळवनहाय
(अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा
तपशील" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ख) उद्योग, खवनकमच मांत्री : (१) "पश्चचम महाराष्ट्र विकास महामं डळ
मयावदत, पुिे यांचा सन २०१६-२०१७
या िर्षाचा सेहचाळीसािा िार्षर्षक
अहिाल" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(२) "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत
महाराष्ट्र यासाठी विकासमं डळे आदे श,
२०११ मधील खंड ८ अन्िये उद्योग,
ऊजा ि कामगार विर्ागाचा सन
२०१६-२०१७ या वित्तीय िर्षातील
योजनांतगभत
आवि
योजनेत्तर
योजनांिरील
िैधावनक
विकास
मं डळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह)
प्रत्यक्ष
खचाचा
तपशील"
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ग) कृ षी मांत्री
: "डॉ. बाळासाहे ब सािंत कोकि कृवर्ष
विद्यापीठ, दापोली यांचा सन २०१५-२०१६ या
िर्षाचा चव्वेचाळीसावा िार्षर्षक अहिाल"
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(घ) कौशल्य विकास ि
: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र
उद्योजकता मांत्री
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११ मधील
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तीन

: (क)
(ख)

खंड ८ अन्िये कौशल्य विकास ि उद्योजकता
विर्ागाचा सन २०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७
या वित्तीय िर्षातील योजनांतगभत आवि
योजनेत्तर योजनांिरील िैधावनक विकास
मं डळवनहाय (अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष
खचाचा तपशील" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१) (शुक्रिार, वदनाांक १६ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दशच विण्यात आलेली म.वि.प.वनयम ९३
अन्िये सूचना) –
श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या
सािभजवनक महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक ४२ िर
महसूल मांत्री वनिेदन करतील :"राज्यात आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याकवरता
वरलायन्स कंपनीला ५०० एकर आिचयकता असलेल्या जवमनीची
स्टॅ म्प ड्युटी माफ करण्याचा घेतलेला वनिभ य."
(२) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या सािभजवनक
महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक ४८ िर शालेय वशक्षण
मांत्री वनिेदन करतील :"राज्यातील दहािी ि बारािीच्या परीक्षेमध्ये होिारे गैरप्रकार
रोखण्यासाठी कायभिाही करण्यात यािी अशी मागिी."
(३)

आर्कक.अनांत गाडगीळ, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या
सािभजवनक महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक ४१ िर उच्च
ि तांत्र वशक्षण मांत्री वनिेदन करतील :-

"पुण्यातील एमआयटी कॉलेज मध्ये २ िर्षांपूिी रॅ गगगचा
प्रकार घडला असून अद्यापही दोर्षींिर कोितीही कारिाई करण्यात
आलेली नसिे ."
(४)

श्री.जयिांतराि जाधि, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या
सािभजवनक महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक ४५ िर अन्न
ि नागरी पुरिठा मांत्री वनिेदन करतील :"राज्य पिन महामं डळामाफभत आधारर्ूत गकमतीत खरे दी
केल्या जािाऱ्या मक्याची खरे दी कोितीही पूिभसूचना न दे ता बंद
केल्यामुळे नावशक वजल्यातील शेतकऱ्यांचा ५० हजार क्क्िटलपेक्षा
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(५)

(६)

चार

जास्त मका पडू न रावहलेला असिे ."
सिचश्री जयां त पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. यांच्या पुढील
वनकडीच्या सािभजवनक महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक
४९ िर खवनकमच मांत्री वनिेदन करतील :"ििी (वज.यितमाळ) येथील िेकोवलच्या ििी नॉथभ क्षेत्रातून
सुरू असलेल्या कोळसा िाहतुकीदरम्यान लाखो टन कोळशाची
चोरी होत असिे."
श्री.ख्िाजा बे ग, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या सािभजवनक
महत्िाच्या विर्षयािरील सूचना क्रमाांक ४७ िर विमुक्त जाती,
भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष मागास प्रिगच
कल्याण मांत्री वनिेदन करतील :-

"राज्यातील शैक्षविक संस्था ि महाविद्यालयात वशक्षि
घेिाऱ्या व्हीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी प्रिगातील ११ िी च्या
विद्यार्थ्यांना केिळ ५८ रूपयांची वशष्ट्यिृत्ती वमळत असतांना १००
रूपयांच्या स्टॅ म्पिर हमीपत्र द्यािे लागत असिे ."
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) (शुक्रिार, वदनाांक १६ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दशच विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
श्रीमती विद्या चव्हाण, सिभश्री. वकरि पािसकर, हे मंत टकले, अॅड.
वनरं जन डािखरे , अॅड. जयदे ि गायकिाड, श्रीमती हुस्नबानू खवलफे,
अॅड. राहुल नािेकर, श्री. धनंजय मुंडे, वि.प.स पुढील तातडीच्या ि
सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबईसह मालाड आवि आजूबाजूच्या िन जवमनीिर रवहिाचयांचे
वनिासी पुनिभसन करण्याकवरता संघर्षभ नगर, चांवदिली, अंधेरी पूिभ येथील
सरकारी जमीन मेससभ सुमेर कॉपोरे शन या कंपनीस दे ण्यात येिे, या
जवमनीिर कंपनीने वनिासी इमारती आवि शाळा इमारती उर्ारिे , याच
वठकािी बांधलेल्या शाळा इमारतीकरीता एका अन्य शाळे चे संचालक
श्री.सुब्रतराि कांबळे यांनी िन विर्ागाकडे मागिी केली असता मुंबई उच्च
न्यायालय यावचका क्रमांक ३०५/१९९५ अन्िये वदनांक १ जानेिारी, १९९५
च्या आदे शान्िये सदर जवमनीिरील पुनिभसन इमारती या केिळ
िनजवमनीिरील वनिासी पुनिभसनाकवरता असल्याचे लेखी कळवििे मात्र
त्याचिेळी मुंबईतील कुरार, मालाड आवि अन्य पोलीस ठाण्यात तब्बल
१३ विविध गंर्ीर गुन्हे दाखल असलेल्या आवि पोवलसांच्या आशीिादाने
आपले गुन्हे गारी साम्राज्य िाढवििाऱ्या श्री.चौहान या सराईत गुंडाने सदर
शाळा इमारत हडप करता यािी म्हिून लीम्बोनी विद्यावनकेतन आवदिासी
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नगर दत्तू कम्पाउं ड, अप्पा पाडा मालाड पूिभ मुंबई ९७ या संस्थे चे एक
सदस्य श्री.गजानन सािंत यांचेशी अथभ पूिभ संगनमत करून आवि उिभवरत
विचिस्तांची वदशार्ूल करून श्री.चौहान यांनी धमभ दाय आयुक्तांच्या
चौकशीत संस्था पदावधकारी म्हिून घेतलेली मं जुरी आवि त्या नंतर िन
विर्ागाशी केलेला पत्रव्यिहार, संस्थेच्या तथाकवथत पदावधकारी आवि
झोपडीदादा ज्याचेिर एम आर टीपी अंतगभत गुन्हे तसेच तडीपारी र्ोगत
असलेल्या श्री विजयगसह चौहान यांना िन विर्ागाने अथभ पूिभ सहयोग
आवि संगनमताने ही शाळा इमारत हस्तांतवरत करण्याकामी ना हरकत
प्रमािपत्र दे ण्यामुळे एकाच प्रकारची मागिी असताना दोन िेगळे वनिभ य
आवि उत्तरे दे ण्याची संशयास्पद कायभिाही करण्यात येिे, यामुळे अथभपूिभ
संगनमत, खोटे दस्तऐिज, शासन प्रशासनाची वदशार्ूल, महसुलाचे
नुकसान, आवि शासकीय जमीन (र्ूखंड) आवि गरीब, प्रकल्पबावधत
आवि विवशष्ट्ट पुनिभसनाकवरता असलेल्या इमारती आवि शाळा कोटाचा
आदे श डािलून मोकाट सुटलेल्या गािगुंडांच्या ि झोपडीदादांच्या ताब्यात
दे ण्याची पद्धतशीर कायभिाही करण्यामुळे पवरसरातील नागवरकांमध्ये
पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही
ि शासनाची प्रवतवक्रया."
(२)

सिचश्री. धनांजय मुांडे, जयिंतराि जाधि, सुवनल तटकरे , हे मंत टकले,
अमरगसह पंवडत, सवतश चव्हाि, अॅड. वनरं जन डािखरे , वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:"गेम गकग इंवडया’ या नािाने राज्यातील मुख्य शहरात कोिताही
परिाना नसतांना ऑन लाईन साखळी सट्टा चालिून दररोज कोट्यिधी
रुपयांचा गंडा घालिाऱ्या अचल चौरवसया या गुंडािर कारिाई करिेबाबत
मा. मुख्यमं त्री तसेच पोलीस आयुक्त यांना माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये
पत्रव्यिहार करण्यात येिे, परं तू हा सिभ व्यिहार पोलीस यंत्रिे ला हाताशी
धरुन चालू असल्याने याबाबत अद्यापपयंत कोितीही कारिाई झालेली
नसिे, या व्यक्तीच्या शाखा कोित्याही सक्षम प्रावधकरिाच्या
परिानगीवशिाय तसेच सायबर कायद्याचे उल्लंघन करुन राज्यातील
असंख्य संगिकांिर चालविल्या जात असिे, मुंबईतील अनेक पोलीस
स्टे शनमध्ये या व्यक्तीविरुध्द एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आलेला
असूनसुध्दा अद्यापपयंत मुंबई पोलीसांकडू न चौरवसया यास अटक झालेली
नसिे, काही मवहन्यांपूिी मध्यप्रदे श सरकारकडू न चौरवसया याला अटक
करण्यात येऊन त्याच्याविरुध्द चौकशी सुरु करण्यात आलेली असिे ,
मात्र महाराष्ट्रात पोलीसांच्या सहकायाने या गुंडाचा व्यिसाय तेजीत असिे ,
सायबर गुन्हे शाखेने या प्रकरिाकडे पुिभत: दुलभक्ष केलेले असिे,
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(३)

(४)

राज्यातील जनतेला ि शासनास रोज कोट्यिधी रुपयांना गंडवििाऱ्या या
गुंडाविरुध्द गुन्हा दाखल करुन तात्काळ चौकशी करण्याची गरज, त्याला
संरक्षि दे िाऱ्या पोलीस यंत्रिे ची सुध्दा चौकशी करण्याची आिचयकता,
यािर शासनाने कराियाची कारिाई ि शासनाची प्रवतवक्रया."
सिचश्री. शरद रणवपसे, संजय दत्त, अशोक ऊफभ र्ाई जगताप, रामहरी
रुपनिर, आनंदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खवलफे, श्री.जनादभ न
चांदरू कर, डॉ. सुधीर तांबे, श्री. हवरगसग राठोड, प्रा. जोगेन्र किाडे , सिभश्री.
सुर्ार्ष झांबड, अमरनाथ राजूरकर, प्रकाश गजवर्ये, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:"र्ारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांच्या मुंबईतील दादर येथील
इंदू वमलच्या जागेिर आंतरराष्ट्रीय दजाचे स्मारक उर्ारण्यासाठी वदनांक ५
वडसेंबर, २०१३ रोजी इंदू वमलची जागा दे ण्याचा तत्कालीन केंर शासनाने
संसदे च्या दोन्ही सर्ागृहात घोवर्षत केलेला वनिभ य, तद्नंतर मा.
पंतप्रधानांच्या हस्ते सदर स्मारकाचा वदनांक ११ ऑक्टोबर, २०१५ रोजीच्या
सुमारास संपन्न झालेला र्ूवमपूजन समारं र्, सदर जागेचे मुंबई महानगर
प्रदे श विकास प्रावधकरिाकडे स्मारकाच्या बांधकामासाठी झालेले
हस्तांतरि, मात्र स्मारकाच्या बांधकामास अद्यापही सुरुिात झालेली नसिे ,
स्मारकाच्या बांधकामाचा अंदावजत खचभ ४२५ कोटी रुपये असताना
कामास विलंब झाल्यामुळे स्मारकाच्या बांधकामाच्या खचात िाढ होऊन
आता खचभ सुमारे ६२३ कोटी रुपयांिर गेलेला असिे, आिचयक त्या
वनधीची तरतूद करुन प्रत्यक्षात बांधकामास सुरुिात करण्याकडे होत
असलेले अक्षम्य दुलभक्ष, त्यामुळे वनमाि झालेली संभ्रमािस्था, विलंबामुळे
जनतेत पसरलेली संतापाची र्ािना, यात शासनाने त्िरीत लक्ष घालून ि
आिचयक असलेला वनधी उपलब्ध करुन बांधकाम सुरु करण्याची
आिचयकता, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि
शासनाची प्रवतवक्रया."
श्री. सुवनल तटकरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"रायगड वजल्यातील मुरुड-जंवजरा नगरपवरर्षदेत सन २०११ पासून

अनेक गैरप्रकार ि शासकीय वनधीचा होत असलेला अपहार ि केलेल्या
कामांची वबले अदा करण्यात आल्याची बाब नुकतीच उघडकीस येिे, रस्ते
कामांमध्ये वनयमाप्रमािे खोदाई न करता ९०० ते ९५० रक खडी-माती
काढल्याचे दाखिून यािर एकंदर २८ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम काम न
करता उचलण्यात येिे, एम.बी. िर मुख्यावधकारी यांची स्िाक्षरी नसताना
दे खील वबले अदा करण्यात आलेली असिे, तसेच एम.बी. पुश्स्तकेमधील
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मापांमध्ये अवनयवमतता स्पष्ट्ट वदसत असिे, नळपाईप लाईनचे काम जीिन
प्रावधकरि यांचेमाफभत झालेले असताना ि त्यांचे पैसे जीिन प्रावधकरिाने
वदलेले असतानाही, नगरपवरर्षदे माफभत १७ लाखांचे वबले काढण्यात आलेले
असिे, दुसरी गंर्ीर बाब म्हिजे साडे तीन वक.मी. पाईपलाईन ि वडझेलपंप
सुश्स्थतीत असतानाही ते र्ंगारात विकण्यात येिे, त्यामुळे शासकीय
वनधीचा करोडो रुपयांचा अपहार होिे, याबाबत तेथील नगरसेिकांनी
शासनस्तरािर तक्रारी करुनसुध्दा अद्याप कोितीही कारिाई न होिे, या
कामी नेमलेल्या चौकशी सवमतीचा अहिाल अद्यापही प्रलंवबत असिे,
दोर्षी व्यक्तींिर कारिाई होत नसल्यामुळे जनमानसात पसरलेला तीव्र
असंतोर्ष ि संताप, याबाबत शासनाने कराियाची तातडीची कायभिाही ि
शासनाची प्रवतवक्रया."
(५)

सिचश्री. सांजय दत्त, शरद रिवपसे, अशोक ऊफभ र्ाई जगताप, रामहरी
रुपनिर, आनंदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खवलफे, सिभश्री. जनादभ न
चांदरू कर, हवरगसग राठोड, डॉ. सुधीर तांबे, प्रा. जोगेन्र किाडे , सिभश्री.
अमरनाथ राजूरकर, सुर्ार्ष झांबड, नरें र पाटील, हे मंत टकले, वकरि
पािसकर, जयिंतराि जाधि, अॅड. वनरं जन डािखरे , सिभश्री. अमरगसह
पंवडत, ख्िाजा बेग, आनंद ठाकूर, अॅड. राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या
चव्हाि, सिभश्री. जगन्नाथ गशदे , अवनल र्ोसले, धनंजय मुंडे, सुवनल
तटकरे , सवतश चव्हाि, रगिर फाटक, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.प्रविि
दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-

"मुंबईतील लोअर परळ येथील कमला वमल कंपाऊंडमधील रेड

हाऊस इमारतीमध्ये 'मोजो वबस्रो' आवि 'िन अबव्ह' या बारमध्ये र्ीर्षि
आग लागून १४ जिांचा मृत्यू ि १२ जि गंर्ीर जखमी झाल्याची घटना
वदनाांक २८ वडसेंबर, २०१७ रोजी घडिे, सदरील घटनेनंतर संपूिभ मुंबई
हळहळणे, या घटनेनंतर पवहल्याच आठिडयात ७ वठकािी आगीच्या
घटना घडलेल्या असिे, यापैकी काही आगींमध्ये वित्तहानी झाली तर २
आगींमध्ये ५ जिांचा बळी जािे, त्यामुळे मुंबईतील अश्ननसुरक्षिततेचा प्रचन
ऐरिीवर येिे, मुंबईत आगीच्या घटना िाढत असणे, लाखमोलाचे जीि
जात असणे आवि करोडो रुपयांचे नुकसान होत असणे , तरीही अश्ननसुरक्षा
कायद्याच्या वनयामांची पायमल्ली होत असल्याचे विदारक वचत्र समोर येिे,
आगींिर तात्काळ वनयंत्रि वमळिण्यासाठी अश्ननसुरक्षा कायद्यानुसार
कठोर वनयम करण्यात आलेले असिे , मात्र सांताक्रुझ मधील फरसाि
कारखान्यास लागलेल्या आगीमध्ये १२ कामगारांचा झालेला मृत्यू आवि
कमला वमल मधील अश्ननप्रलयानंतर मुंबईमध्ये अनेक वठकािी
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अश्ननसुरवक्षततेच्या वनयमांची पायमल्ली होत असल्याचे वदसून येिे, कमला
वमलमध्ये सुरक्षेच्या वनयमांकडे झालेले अक्षम्य दुलभक्ष आवि अश्ननसुरक्षेच्या
आिचयक खबरदारीचा अर्ाि, तसेच सदरील आग हुक्क्याला लागिाऱ्या
कोळशाच्या वठिगीमुळे लागल्याची मावहती पुढे येिे, सन २०१७ मध्ये
मुंबईत चार हजार ७९० आगीच्या घटनांची नोंद झालेली असिे, मात्र
त्यािर उपाययोजना होत नसल्यामुळे त्याची सन २०१८ मध्येही पुनरािृत्ती
झाल्याचे वदसून येत असिे, वदनांक ४,५,८ ि ९ जानेिारी, २०१८ च्या
सुमारास मुंबईतील अंधेरी, विलेपाले, नागपाडा, सायन, फोटभ इत्यादी
वठकािी मोठया प्रमािात लागलेल्या र्ीर्षि आगी, त्यात झालेली वित्त ि
जीवित हानी, मुंबई महानगरपावलकेने विकास वनयंत्रि वनयमािलीचे
उल्लंघन करुन मोकळ्या जागांची अट वशवथल करुन जानेिारी, २०१७
मध्ये िा त्या सुमारास या इमारतीला परिानगी वदल्याची तसेच एकाच
इमारतीत पब्ज, बार, हुक्का पालभर यासारख्या १८ व्यिसायांना काही अटी
वशवथल करुन परिानगी वदल्याची बाब उघड होिे , पोलीस, राज्य उत्पादन
शुल्क विर्ाग, आरोनय विर्ाग, इमारती ि कारखाने विर्ाग यामधील
अवधकाऱ्यांनी केलेल्या जािीिपूिभक दूलभक्षामुळे ही मानिवनर्षमत दुघभटना
घडली असल्याबाबतचा संशय व्यक्त केला जािे , या आस्थापनांमधून
रात्री-बेरात्री होिारा प्रचंड आिाज, रहदारी, गुंडवगरी यामुळे त्रस्त झालेल्या
स्थावनक रवहिाशांनी केलेल्या तक्रारींकडे महापावलकेने दुलभक्ष करुन या
आस्थापनांना अर्य वदलेले असिे, महाराष्ट्र आगप्रवतबंधक ि जीिन
संरक्षक उपाययोजना अवधवनयम २००६ ि त्याचे वनयम २००९ नुसार या
इमारतीतील हुक्का पालभर ि अन्य हॉटे लांबाबत कारिाई करण्यास
महापावलका अवधकाऱ्यांनी टाळाटाळ केलेली असिे, दोर्षी पावलका
अवधकारी ि अश्ननशमन अवधकारी आवि पावलका आयुक्तांची दे खील
सदर भ्रष्ट्टाचाराबाबत “नाको” चाचिी करण्यात यािी अशी मागिी
सन्माननीय लोकप्रवतवनधींनी केलेली असिे, मुंबई, ठािे , पुिे या शहरात
मोठ्या प्रमािात हुक्का पालभर रे स्टॉरें ट, पब सुरु असिे, महापावलका
क्षेत्रातील प्रत्येक व्यिसाय ि उद्योगाला अश्ननसुरवक्षततेचे प्रमािपत्र घेिे ि
दर सहामवहन्यांनी अश्ननसुरवक्षततेची तपासिी करिे अवनिायभ असिे , परं तू
याकडे सरासपिे प्रशासनाकडू न दुलभक्ष केले जात असिे, या प्रकरिास
महापावलका अवधकारी, अश्ननशमन दलातील अवधकारी तेिढे च दोर्षी
असिे, या घटनेतील पब मालकांिर सदोर्ष मनुष्ट्यिधाचा गुन्हा दाखल
करुन कमला वमल कंपनीचे मालक रमे श गोिानी, वमतेश गोिानी, रिी
र्ंडारी, ि अन्य याच्यांविरोधात गुन्हे दाखल करिे आिचयक असिे ,
कमला वमल कपाऊंडमधील अश्ननतांडिानंतर शासनाने मुंबईतील
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अनवधकृत बांधकाम असलेल्या उपहारगृहांमधील बांधकामांिर कारिाई
करण्याचा घेतलेला वनिभ य, सदरील घटनेची चौकशी सीबीआयकडे
सोपविण्याते वनदे श दे ण्याची आिचयकता, तसेच मृतांच्या कुटूं वबयांना योनय
ती र्रपाई दे ण्याचे वनदेश दे ण्याची आिचयकता, या प्रकरिातील दोर्षींिर
मनुष्ट्यिधाचा गुन्हा दाखल करुन त्यांच्यािर कडक कारिाई करण्याची
आिचयकता, तसेच मुंबई शहरात िाढत्या आगीच्या घटनांना आळा
घालण्यासाठी महाराष्ट्र आग प्रवतबंधक आवि जीिसंरक्षक कायदयांची
कठोर अंमलबजाििी करण्याची वनतांत आिचयकता, याबाबत शासनाने
तातडीने कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
(६)

(७)

श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"२४ तास प्रक्षेवपत होिाऱ्या होम शॉप १८ या िस्तू खरे दी विक्री
करिाऱ्या िावहनीिरून लोकांची फसििूक होिे , त्या िावहनीिरून िस्तू
खरे दी करण्याहे तू नागवरकांनी केलेल्या भ्रमिध्िनीिर दुसऱ्याच वदिशी
टाटा सफारी कार बक्षीस लागल्याचे सूवचत करिारा मेसेज येिे ि त्यािर
असलेल्या भ्रमिध्िनी क्रमांकािर फोन केल्यािर आधार काडभ चे छायावचत्र
दशभिलेल्या क्रमांकािर िॉटसॲप करण्यास सांगण्यात येिे, तद्नंतर दुसरा
संदेश येिे ज्यामध्ये र्ारतीय स्टे ट बँकेच्या खात्यामध्ये रुपये ६५०० इतके
पैसे र्रुन नोंदिी केल्यािर १२ लाखांची टाटा सफारी गाडी तुम्हाला घरपोच
केली जाईल असे सांगण्यात येिे, होम शॉप १८ या दूरवचत्रिािीकडू न
नागवरकांचे विशेर्षत: मवहलांचे िैयश्क्तक भ्रमिध्िनी क्रमांक फसव्या
कंपनीकडे जािे , या माध्यमातून हजारो नागवरकांची फसििूक होिे ि
मवहलांची सुरक्षा धोक्यात येिे, याप्रकरिी शासनाने कराियाची कारिाई
ि शासनाची प्रवतवक्रया."
अॅड. वनरां जन डािखरे , श्री. बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या
ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:"शांतीग्राम विद्यालय, उल्हासनगर(वज.ठािे ) या शाळे तील माध्यवमक
वशवक्षका ही सन २०१६-२०१७ च्या संचमान्यतेनुसार अवतवरक्त होिे, उक्त
अवतवरक्त माध्यवमक वशवक्षका यांना संस्थेच्याच वरक्त असलेल्या पदािर
सामािून घेण्यात आले असल्याचे पत्र संस्थेने वशक्षिावधकारी (माध्यवमक)
यांना वदनांक २४ एवप्रल, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास दे िे, आयुक्त,
वशक्षि, पुिे यांचे समायोजनाबाबत वदनांक ३१ माचभ, २०१७ च्या पत्रामध्ये
अवतवरक्त वशक्षकांचे समायोजन सिभप्रथम संस्थाअंतगभत करण्यात यािे
असे नमूद असिे, उक्त वशवक्षकेला संस्थेच्या वरक्त असलेल्या प्राथवमक
विर्ागात सामािून घेण्याबाबतचा वशक्षिावधकारी (माध्यवमक) यांनी मं जुरी
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(८)

दे ण्याचा प्रस्ताि प्रलंवबत असिे, उक्त प्रस्तािास मं जूरी दे ण्याबाबत
शासनाने कराियाची कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या
बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबईश्स्थत

इंवडयन

एज्युकेशन

सोसायटीच्या

अनुदावनत

/

विनाअनुदावनत अशा सुमारे ७० शाळा विविध र्ागात सुरु असिे, सदर
शाळे च्या संस्थे चे मुख्य कायालय राजा वशिाजी विद्यालय विद्यासंकुल,
दादर गहदु कॉलनी, येथे कायभरत असून सदर संस्थे च्या संस्था चालकांकडू न
मोठया प्रमािात मनमानी कारर्ार सुरु असल्याचे नुकतेच माहे जानेिारी,
२०१८ मध्ये उघडकीस येिे, उक्त शाळे च्या विचिस्तांनी गेली २० िर्षे
शाळा प्रिेश दे तांना कॅवपटे शन फी गोळा करुन करोडो रुपयांची माया गोळा
करुन कायद्याचा र्ंग करिे, दरिर्षी बांधकाम / दुरुस्ती इत्यादींची कामे
वनविदे वशिाय करुन गैरव्यिहार करिे, विनाअनुदावनत िगासाठी शासनाने
घातलेल्या अटींचा र्ंग करुन विद्यार्थ्यांकडू न हजारो रुपये फी घेऊन वशक्षक
ि वशक्षकेत्त्तर कमभ चाऱ्यांना मात्र वनयमानुसार दे य िेतन नाकारले जािे ,
सदर मनमानीसंदर्ात तक्रार केल्यास पालक / कमभ चाऱ्यांना धमकाििे,
याबाबतच्या तक्रारी संबंवधत विर्ागाकडे करुनही शासन स्तरािर
कोितीच कायभिाही न होिे, पवरिामी पालकांमध्ये प्रचंड नाराजीचे
िातािरि पसरिे, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलभक्ष, पवरिामी
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षविक र्वितव्यािर होत असलेला विपवरत पवरिाम, उक्त
संस्थे कडू न होत असलेल्या आर्षथक गैरव्यिहाराची शासनाने सखोल
चौकशी करुन यास जबाबदार असिाऱ्यांविरुध्द कठोर कारिाई करण्याची
वनतांत आिचयकता, याबाबत कराियाची कायभिाही ि शासनाची
प्रवतवक्रया."
(९)

श्री. विनायकराि मेटे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक
महत्िाच्या बाबीकडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"बीड येथील उपप्रादे वशक पवरिहन कायालयात २९ अवधकारी ि
कमभ चाऱ्यांची पदे वरक्त असिे , सध्या जे अवधकारी ि कमभ चारी कायालयात
कायभरत आहे त त्यांचा मनमानी कारर्ार सुरु असिे , साधे वशकािू
लायसन्स कराियाचे असल्यास तीन-तीन मवहने प्रवतक्षेत राहािे लागिे ,
तसेच रायल घेिेकवरता रायल उपलब्ध नसिे, िाहन धारकांना रायल
घेण्याकरीता अंबेजोगाई गकिा जालना येथे जािे लागिे , िाहन धारकांना
याचा आर्षथक र्ूदंड ि िेळेचा अपव्यय नाहक सहन करािा लागिे ,
याबाबत शासनाने लक्ष घालून उपप्रादे वक्षक पवरिहन अवधकारी-१, मोटर
िाहन वनवरक्षक-१, मोटार सहाय्यक वनवरक्षक-१८, अशी एकूि २९ वरक्त
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पाच

सहा

पदे तात्काळ र्रण्याची आिचयकता ि िाहन धारकांची गैरसोय होिार
नाही, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

: शासकीय विधे यके :-

- मध्यां तर -

(क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पुढे सुरू, खां डश: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र स्ियां अर्चसहाय्ययत
शाळा (स्र्ापना ि विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
--------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि सांमत
करणे.
(१) "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 :"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक १ – पंढरपूर मं वदरे (सुधारिा)
विधे यक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील
प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन
विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) मुख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मुंडे, विरोधी पक्ष
नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(५) ॲड.वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफभ र्ाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाि, वि.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊफभ र्ाई
वगरकर, वि.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा,
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(ग)

नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारिा) विधे यक, २०१८
खालील सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथभ
पाठविण्यात यािे."
(१) मुख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मुंडे, विरोधी पक्ष
नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(५) ॲड.वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफभ र्ाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाि, वि.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊफभ र्ाई
वगरकर, वि.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(३) "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 :"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ५ – महाराष्ट्र िेचम मालकी
(सुधारिा) विधे यक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे
त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश
दे ऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) गृहवनमाि मं त्री
(२) श्री. धनंजय मुंडे, विरोधी पक्ष
नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(५) ॲड.वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफभ र्ाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाि, वि.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊफभ र्ाई
वगरकर, वि.प.स.
--------------------------------------------------------------------------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
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(घ)

सात

: (क)

रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ६८ - महाराष्ट्र सािभजवनक
विद्यापीठ (सुधारिा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथभ पाठविण्यात यािे."
(१) उच्च ि तंत्र वशक्षि मं त्री
(२) श्री. धनंजय मुंडे, विरोधी पक्ष
नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स.
(४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स.
(५) ॲड.वनरं जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफभ र्ाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाि, वि.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊफभ र्ाई
वगरकर, वि.प.स.
--------------------------------------------------------------------------विधानपवरषदे ने केलेल्या सुधारणेस सहमती दे ऊन विधानसभे ने
आणखी सुधारणाांसह सांमत केल्याप्रमाणे – विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारिा)
विधे यक, २०१७"
--------------------------------------------------------------------------(शुक्रिार, वदनाांक १६ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशच विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
(चचा पुढे सुरु ि मांत्रयाांचे उत्तर) –
सिचश्री.अशोक ऊफच भाई जगताप, धनंजय मुंडे, शरद रिवपसे, सुवनल
तटकरे , संजय दत्त, हे मंत टकले, आर्षक. अनंत गाडगीळ, सिभश्री.अमरगसह
पंवडत, जयंत पाटील, रामहरी रुपनिर, सवतश चव्हाि, कवपल पाटील,
डॉ.सुधीर तांबे, श्री.जयिंतराि जाधि, प्रा.जोगेन्र किाडे , सिभश्री.सुर्ार्ष
झांबड, विक्रम काळे , अमरनाथ राजूरकर, वकरि पािसकर, सतेज ऊफभ बंटी
पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्रीमती हुस्नबानू खवलफे, सिभश्री.ख्िाजा बेग,
जनादभ न चांदरू कर, बाळाराम पाटील, हवरगसग राठोड, अब्दुल्लाखान दुरािी,
आनंदराि पाटील, नरें र पाटील, चंरकांत रघुिंशी, प्रकाश गजवर्ये,
अमवरशर्ाई पटे ल, ॲड. राहुल नािेकर, सिभश्री.मोहनराि कदम, जयदे ि
गायकिाड, रामराि िडकुते, जगन्नाथ गशदे , अवनल तटकरे , आनंद ठाकूर
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "मागील ३ िर्षापासून राज्याची आर्षथक श्स्थती खालाित असून
राज्यािर कजाचा सुमारे ७.५० लाख कोटी रुपयांपयंत बोजा पडण्यासारखी
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वनमाि झालेली श्स्थती, राज्याची आर्षथक श्स्थती अडचिीत आलेली
असताना देखील कोट्यिधी रुपयांच्या खचाच्या प्रकल्पांच्या करण्यात येत
असलेल्या घोर्षिा, दोन िर्षापुिी मे क इन महाराष्ट्राच्या माध्यमातून राज्यात
मोठी गुंतििूक येईल, अशी घोर्षिा करुन त्यासाठी ३०१८ सामं जस्य करार
करुन सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांची गुंतििूक करण्याचे अपेवक्षत असिे ,
प्रत्यक्षात त्यानुसार फक्त १ लाख ९० कोटी रुपयांची गुंतििूक झाल्याचे
शासनाने जाहीर करिे , त्यातील कोितेही प्रकल्प कायान्िीत झालेले नसिे ,
मे क इन महाराष्ट्राचा प्रयोग फसलेला असताना पुन्हा वदनांक १८ फेब्रुिारी,
२०१८ रोजी कोट्यिधी रुपये खचभ करुन मॅ ननेटीक महाराष्ट्रमध्ये
महागुंतििूक करिार असल्याचे दाखविलेले स्िप्न, मॅननेटीक महाराष्ट्राचे
काही विवशष्ट्ट उद्योग समुहांना लार् वमळण्यासाठी केलेले प्रयोजन, मे क इन
महाराष्ट्र प्रमािे च मॅ ननेटीक महाराष्ट्रातील कराराची अंमलबजाििी न
होण्यासारखी श्स्थती, उद्योगक्षेत्रात सरासरी विकास दरात घट झालेली असून
गुजरात, वबहार, छत्तीसगड, हवरयािा यांच्या तुलनेत राज्याची झालेली
वपछे हाट, पुरेचया पायार्ूत सुविधा ि विजेचे िाढलेले दर यामुळे राज्यातील
उद्योग मोठ्या प्रमािात अन्य राज्यात स्थलांतरीत होत असिे , कामगार
विरोधी धोरिामुळे कामगारांिर होत असलेला अन्याय, माथाडी मं डळाची
पुनरभ रचना करुन माथाडी कामगारांसाठी महामं डळ ि सुरक्षारक्षक मं डळाचे
महामं डळ करण्याची होत असलेली मागिी, कामगारांना घातक असलेल्या
विविध कामगार कायद्यांमध्ये सुधारिा करण्याची आिचयकता, बेरोजगारीचा
वदिसेंवदिस वचघळत असलेला प्रचन, शासनाचे त्याकडे झालेले दुलभक्ष,
उद्योगासंदर्ात ि कामगारांसंदर्ात शासनाच्या चुकीच्या धोरिामुळे
औद्योवगक क्षेत्र डबघाईला आल्याने पवरिामी, उद्योगांिर अिलंबून
असलेल्या व्यक्ती, व्यापारी, कामगार िगभ ि सिभसामान्य जनतेत पसरलेला
तीव्र असंतोर्ष ि नाराजीची र्ािना, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही
ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."
(ख) (मांगळिार, वदनाांक ६ माचच , बुधिार, वदनाांक ७ माचच , गुरुिार, वदनाांक
८ माचच, मांगळिार, वदनाांक १३ माचच , बुधिार वदनाांक १४ माचच, ि
गुरुिार, १५ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
ॲड. अवनल परब, सिभश्री.प्रसाद लाड, विजय ऊफभ र्ाई वगरकर, प्रविि
दरे कर, गोपीवकसन बाजोवरया, प्रा.अवनल सोले, सिभश्री.रगिर फाटक,
सुवजतगसह ठाकूर, प्रा.डॉ.तानाजी सािंत, श्री.वगरीशचंर व्यास, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
"मुंबई शहर ि उपनगरांचा सन २०१४ ते २०३४ या २० िर्षाचा

14
शासनाकडे प्रलंवबत असलेला विकास आराखडा, विकास आराखड्यास
मं जूरी न वदल्यामुळे ठप्प झालेली विकास कामे , विकास आराखड्यास त्िरीत
मान्यता दे ण्याची आिचयकता, गृहवनमाि धोरिास मान्यता दे ण्यास होत
असलेला विलंब, ५०० चौ.फूटापयंतच्या मुंबईतील घरांना मालमत्ता करामध्ये
सिलत दे ण्याबाबतच्या वनिभयास शासनाने त्िरीत मान्यता दे ण्याची
आिचयकता, मुंबईतील वशिडी, गोराई (बोवरिली), मावहम र्ागातील
जैिविविधतेमुळे पािथळीने व्यापलेले क्षेत्र पयभटन क्षेत्र, म्हिून जावहर
करण्याच्या वजल्यावधकाऱ्यांना वदलेल्या सूचना, तथावप वजल्हावधकाऱ्यांनी
कोितीच कायभिाही न केल्यामुळे पािथळ क्षेत्रांिर वदिसेंवदिस िाढत
जािारी अनवधकृत बांधकामे , मुंबई शहर ि उपनगरातील विकासक,
मोठमोठ्या कंपन्या, मॉल्स यांनी महापावलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी
रुपयांचा थकिलेला कर, विविध शासकीय कायालयांनी ३२० कोटी
रुपयांपेक्षा अवधक रक्कमे ची थकविलेली पािी दे यके, म्हाडा िसाहतीमधील
सदवनकांचे रुपये १५५ िरुन रु.१०२७ पयंत एवप्रल, १९९८ पासून पूिभलक्षी
प्रर्ािाने िाढविण्यात आलेले सेिाशुल्क, म्हाडाच्या ५६ िसाहतींचा
रखडलेला पुनर्षिकास ि या िसाहतीमधील ५० िर्षापूिीच्या मल:वनसारि
िावहन्या दुरुस्त न केल्यामुळे पािी तुंबुन त्या वठकािी रोगराई पसरण्याचा
वनमाि झालेला धोका, मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त ि वबगर
उपकरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पंतप्रधान आिास योजना इमारत ि
पुनरभ चना मं डळाच्या ि झोपडपट्टी पुनर्षिकास योजनेतंगभत बांधलेल्या
इमारतीची दुरुस्ती, बीपीटी ि बीआयटी च्या जागेिरील धोकादायक इमारती,
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर असल्याचे वनष्ट्पन्न होिे ,
मुंबईतील सात रस्ता (आथभ र रोड) येथील मध्यिती कारागृहाच्या
सुरवक्षततेसाठी कारागृहापासून ५०० वमटर पवरघातील इमारतींचा ि
झोपडपट्टयांचा १० िर्षापासून खुंटलेला पुनर्षिकास, िरळी येथील प्रे मनगर,
व्ही.पी.नगर, वसध्दाथभ नगर, वजजामाता नगर, मवरअम्मा नगर, इत्यागदचा
गेल्या अनेक िर्षापासून रखडलेला पुनर्षिकास, मुंबईतील कोळीिाड्यांचे
सीमांकन न झाल्यामुळे त्या पवरसराच्या विकासासाठी सिभसामान्य योजना
आखण्याची आिचयकता, मुंबईतील ॲनी बेझंट रोडिरील अटावरया मॉल
येथे िाढत्या दहशतीमुळे त्या वठकािी तातडीने र्ुयारी मागभ तयार करण्याची
स्थावनक लोकप्रवतवनधींची मागिी, र्ांडूप (प) ि इतर र्ागात डोंगर,
टे कड्यांच्या पायर्थ्याशी असलेल्या झोपड्यांिर दरिर्षी पािसाळ्यात दरडी
कोसळू न होिारे अपघात ि त्यांचेसाठी एसआरए योजना राबविण्याची
आिचयकता, माहे फेब्रुिारी, २०१८ च्या दरम्यान मुंबई शहरात अनेक
वठकािी लागलेल्या आगींची चौकशी करण्याची आिचयकता, सुर्ार्षनगर
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(ग)

चेंबूर येथे म्हाडा िसाहतीमध्ये विकासकांनी मागील १०-१५ िर्षापासून
रवहिाचयांसोबत करारनामे करुनही अद्यापी पुनभविकास न करता
रवहिाचयांची केलेली फसििूक, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."
(मांगळिार, वदनाांक १३ माचच, बुधिार वदनाांक १४ माचच, ि गुरुिार,
वदनाांक १५ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
श्री. विजय ऊफच भाई वगरकर, ॲड. अवनल परब, प्रा.अवनल सोले,
सिभश्री.गोपीवकसन बाजोवरया, प्रविि दरे कर, रगिर फाटक, वगरीशचंर व्यास,
प्रा.डॉ.तानाजी सािंत, सिभश्री.सुवजतगसह ठाकूर, प्रसाद लाड, चंदर्
ु ाई पटे ल,
डॉ.पवरिय फुके, श्रीमती श्स्मता िाघ, डॉ.अपूिभ वहरे , श्री.वमतेश र्ांगवडया,
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "राज्यात मुंबई, कोकि र्ागात लार्लेला लांब ि वनसगभरम्य समुर
वकनारा, परशुरामाची र्ूमी म्हिून प्रवसध्द आवि समुर ि डोंगर कपारीने
समृध्द कोकि, समुराच्या सावनध्यातील रॉक गाडभ न, समुराखालील प्रिाळे ि
जीिसृष्ट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी असलेले स्कूबा ड्रायक्व्हग ि स्नाकभगलग,
छत्रपती श्री वशिाजी महाराजांची प्रवित्र स्मृती ि शूर िीरांचा पारं पावरक
इवतहास असलेले वशिनेरी, रायगड, गसधुदग
ु भ, तोरिा, मुरूड-जंजीरा,
लोहगड, विजयदुगभ, दुगाडी इत्यादी पुरातन ि ऐवतहावसक वकल्ले ि जयगड,
गसहगड, प्रतापगड, माऊली इ.गड यांचे संिधभ न करण्याची आिचयकता,
वब्रटीश ि पोतुभगीज राजिटीत त्यांच्या जहाजांिर प्रखर हल्ले चढिून त्यांना
सळो-की-पळो करुन सोडिारे ि विदे शी सत्तांना सागरी वकनाऱ्यािर मोठे
आव्हान वनमाि करिाऱ्या श्री छत्रपती वशिाजी महाराजांच्या आरमारातील
मराठा आरमाराचे प्रमुख दयासारं ग, सरखेल श्री. कान्होजी आंग्रे यांच्या पवित्र
स्मृती जपण्याची आिचयकता, औरं गाबादमधील जगप्रवसध्द अगजठा ि
िेरुळ लेिी ि गुंफा अत्यंत जुन्या झाल्या असल्याने त्यांचे संिधभन ि
पयभटकांना आकर्षर्षत करण्याच्या दृष्ट्टीने तेथे अत्याधुवनक योजना
राबविण्याची आिचयकता, महाराष्ट्र ही संत ि ऋर्षीमुनींची र्ूमी असल्याने
येथे असलेली सिभ जाती-धमाची प्रवसध्द धार्षमक स्थळे उदा. पंढरपुरचे
विठ्ठल-रखुमाई मं वदर, कोल्हापुरचे महालक्ष्मी मं वदर, तुळजापुरचे र्िानीमाता
मं वदर, वशडीचे साईबाबा मं वदर, अष्ट्टविनायक, शवनवशगनापूर, र्ारतातल्या
१२ ज्योवतवलंगापैकी महाराष्ट्रातील चार ज्योवतवलंगे, नावशकमध्ये होिारा
कुंर्मे ळा, आर्षाढी एकादशी वनवमत्त राज्यातून विविध वठकािांहून पंढरपूरच्या
िारीकवरता पायी वनघिारे ि वदिसेंवदिस प्रिास करिारे िारकरी यांना
िारीच्या मागात सुविधा पुरविण्याकवरता वनयोजन करण्याची आिचयकता,

16
विदर्ातील ताडोबा, निेगाि, बोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय अर्यारण्य ि
तेथील राष्ट्रीय प्रािी, समृध्द िनसंपदा, र्ारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकरांनी घेतलेल्या बौध्द धमाच्या दीक्षेच्या माध्यमातून पुनीत झालेली ि
दे शातील बौध्द धर्षमयांचे पवित्र श्रध्दास्थान असलेली नागपूरातील दीक्षार्ूमी,
दे शाची औद्योवगक राजधानी म्हिून ख्याती पािलेले मुंबई शहर, मुंबईतील
पुरातन कोळी संस्कृती, तसेच वफल्म जगतात बॉलीिूड म्हिून प्रवसध्द
असलेली मुंबईची वफल्म नगरी, मुंबई शहरात असलेले जागवतक व्यापार
केंर, मुंबईतील श्री मुंबादे िी, श्री महालक्ष्मी, श्री वसध्दीविनायक इत्यादी
गहदुची प्रवसध्द दै िते,विचचन धमाची प्रवसध्द देिी माऊंट मे री, हाजीअलीचा
दगा, पारशी समाजाची मं वदरे , जैन समाजाचे श्री गोडीजी ि श्री शांतीनाथ
मं वदर, वशिाजी पाकभिरील चैत्यर्ूमी इत्यादी राज्यातील नव्हे तर दे शर्रातील
विविध धमाच्या र्ाविकांची श्रध्दास्थाने, तसेच गेट िे ऑफ इंवडया, मवरन
ड्राईव्ह, नवरमन पॉईंट, बॅलाडभ वपअर, ससून डॉक, छत्रपती वशिाजी महाराज
रे ल्िे स्थानक, मुंबई महापावलका इमारत, हुतात्मा चौक, काळाघोडा, वप्रन्स
ऑफ िेल्स म्युवझयम, विज्ञान र्िन, एवशयावटक लायब्ररी, मुंबई विद्यापीठ,
हॉनीमन सकभल या हे वरटे ज िगात असलेल्या ऐवतहावसक िास्तू इत्यादींचे
संिधभ न ि जतन करण्याच्या दृष्ट्टीने विचार होण्याची आिचयकता, वदल्ली
बोट क्लब येथून २६ जानेिारी या प्रजासत्ताक वदनावदिशी वनघिाऱ्या
परे डच्या धतीिर मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह ते नरीमन पाँईट पयंत प्रवतिर्षी २६
जानेिारी रोजी काढण्यात येिारी र्व्यवदव्य ि नेत्रसुखद परे ड, महाराष्ट्राची
सांस्कृवतक राजधानी ि शैक्षविक नगरी म्हिून प्रसश्ध्द असलेले पुिे शहर,
पुिे शहरातील पुरातन ि नािाजलेल्या वशक्षि संस्था, पश्चचम महाराष्ट्रातील
सयारीच्या नयनरम्य पिभतरांगा, महाराष्ट्र राज्य पयभटन क्षेत्रात दे शर्रातील
प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनविण्याच्या दृष्ट्टीने ि महाराष्ट्राची सांस्कृवतक परं परा
िृध्दींगत करण्याकवरता वनयोजनबध्द ि कालबध्द कायभक्रम आखण्याची
आिचयकता ज्यायोगे देशर्रातील ि जागवतक स्तरािरील पयभटक महाराष्ट्र
राज्यात आकर्षर्षत होऊ शकतील ि राज्यातील हॉटे ल्स उद्योग, िाहतूक
उद्योग यामध्ये िृध्दी होऊन लाखो बेरोजगार तरुिांना रोजगार उपलब्ध होऊ
शकेल ि राज्याच्या महसूलात िाढ होईल या दृष्ट्टीने राज्य शासनाचे पयभटन
धोरि बनविण्याची आिचयकता, कृष्ट्िा खोरे महामं डळातील जलगसचन
प्रकल्प, कालिे ि पुनिभसनाच्या कामांना गती देण्याची आिचयकता, मत्स्य
उत्पादन वदिसेंवदिस कमी होत असल्यामुळे लहान आवि पारं पावरक
मश्च्छमार करिाऱ्यांिर आर्षथक संकट, कोकिातील ि समुर वकनार
पट्टीतील मश्च्छमारांना आर्षथक दृष्ट्ट्या सक्षम करण्याकवरता मत्स्य शेती
िाढविण्यासाठी शासनाने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना विचारात
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घेण्यात यािी."
(गुरुिार, वदनाांक १५ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशच विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिचश्री धनांजय मुांडे, शरद रिवपसे, सुवनल तटकरे , संजय दत्त, हे मंत टकले,
जयंत पाटील, अशोक ऊफभ र्ाई जगताप, कवपल पाटील, प्रा.जोगेन्र किाडे ,
सिभश्री. सवतश चव्हाि, विक्रम काळे , रामहरी रुपनिर, जयिंतराि जाधि,
चंरकांत रघुिंशी, दत्तात्रय सािंत, अमरगसह पंवडत, वकरि पािसकर,
ॲड.जनादभन चांदरू कर, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्रीमती
हुस्नबानू खवलफे, सिभश्री.ख्िाजा बेग, आर्षक. अनंत गाडगीळ, सिभश्री
बाळाराम पाटील, अमरनाथ राजूरकर, सुर्ार्ष झांबड, अब्दुल्लाखान दुरािी,
नरें र पाटील, प्रकाश गजवर्ये, ॲड. राहुल नािेकर, सिभश्री सतेज ऊफभ बंटी
पाटील, हवरगसग राठोड, आनंदराि पाटील, जयदे ि गायकिाड, रामराि
िडकुते, जगन्नाथ गशदे , अमवरशर्ाई पटे ल, अवनल तटकरे , मोहनराि कदम,
आनंद ठाकूर वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राहावे म्हिून राज्य
शासनाने फक्त वेगवेगळ्या उपाययोजना हाती घे िे, णवद्यार्थ्यांच्या गुिवत्ता
पुिण णशक्षिासाठी णनिणय घे िे अपेणक्षत असिे , णशक्षि णवभागाने शासन
णनिणय करण्याचा णवक्रमच करिे, इयत्ता 1 ली ते 8 वी पयंत मोफत व
सक्तीचे णशक्षि दे ण्यासाठी णशक्षि हक्क कायद्याची अंमलबजाविी
करण्याचा णनिणय घे िे, त्यानुसार संच मान्यतेच्या णनकषात बदल करिे ,
ऑनलाईन संच मान्यतेत अनेक त्रुट्या असिे, त्याचा फटका णशक्षकांना
बसून राज्यात साधारिपिे 13 हजार णशक्षक अणतणरक्त होिे , त्यांचा
समायोजनाचा प्रश्न णनमाि होिे, पणरिामी त्यांचे वेतन रखडिे, णशक्षक
समायोजनामुळे राज्यात णशक्षक व णशक्षकेत्तर कमणचाऱयांची भरती बंद
असिे, कणनष्ट्ठ व वणरष्ट्ठ महाणवद्यालयातही प्राचायण व णशक्षकांची भरती बंद
असिे, पणरिामी त्याचा पणरिाम णवद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुिवत्तेवर व
शालेय/महाणवद्यालयाच्या व्यवस्थापनावर होिे, राज्यात दरवषीच्या 11 वी
च्या प्रवेशाची समस्या णनमाि होत असून राज्य बोडाच्या हजारो णवद्यार्थ्यांवर
प्रवेशाच्या वेळी अन्याय होत असिे, राज्यामध्ये सुरु असलेल्या
सीबीएसई/आयसीएसई शाळांवर राज्य शासनाची कोितेही णनयंत्रि नसिे ,
सदर शाळा णवद्यार्थ्यांकडू न वारे मान फी आकारिी करिे , णवद्याथी पालक
त्याचबरोबर शासकीय अणधकाऱयांशी अरे रावी तथा उमणटपिाची केली जात
असलेली वागिूक, इयत्ता बालवाडी ते 12 वी पयंतच्या सवण माध्यमांची
तसेच सीबीएसई/आयसीएसई णशक्षि शालेय णशक्षि णवभागाच्या
णनयंत्रिाखाली आििे, णजल्हा पणरषदे मध्ये णशक्षि णवभागात अणधकारी /
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कमणचारी यांची हजारो पदे णरक्त असिे, त्याचा पणरिाम शैक्षणिक गुिवत्तेवर
होिे, 20 टक्के अनुदान सुरु झालेल्या शाळांना पुढील टप्पा प्रचणलत दराने
दे ण्याबाबत णनिणय घे ण्यास णवलंब होिे, णदनांक 1 व 2 जुलै, 2016 रोजी
अनुदानास पात्र म्हिून शासन आदे श णनगणणमत केलेल्या शाळांना वेतन
अनुदान तरतूद उपलब्ध न करिे, मुल्यांकनास पात्र ठरवून त्याची अनेकवेळा
फेरपडताळिी करुन पात्र ठरलेल्या प्राथणमक, माध्यणमक व कणनष्ट्ठ
महाणवद्यालयाच्या, शाळा तसेच वगणतक
ु ड्ांच्या अनुदानास पात्र याद्या घोणषत
न करिे, सन 2012-13 मध्ये शाळांना णदलेल्या वगणतक
ु ड्ांना अनुदानास
पात्र ठरणविे, सन 2005 पूवी सेवेत आलेल्या परं तू टप्पा अनुदान व
णवनाअनुदान शाळांमध्ये काम करिाऱया णशक्षकांना जुनी पेन्शन योजना
लागू करण्याची सतत मागिी होिे , णदनांक 1 नोव्हें बर, 2005 नंतर सेवेत
आलेल्या सवण णशक्षक-कमणचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची
सतत मागिी होिे, णशक्षक कमणचाऱयांच्या णहताच्या असलेली कॅ शलेश
वैद्यकीय सेवा लागू करण्याचा णनिणयास णवलंब होिे , णवद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे
ओझे कमी करण्यासाठी मूळ अभ्यासक्रमात अमुलाग्र बदल करिे गरजेचे
असिे, प्रत्येक शाळांमध्ये णपण्याच्या पाण्यासाठी व्यवस्था करिे गरजेचे
असिे, णडजीटल शाळांची णनर्ममती करिे व त्याचा अध्यापनात
पणरिामकारक उपयोग करण्यासाठी सवण मराठी व उदुण माध्यमाच्या शाळांना
मोफत णवजपुरवठा करिे , सवण शासनमान्य मराठी व उदुण माध्यमांच्या
शाळांना मोफत पाठ्यपुस्तके गिवेश, मध्यान्ह भोजन व आयसीटी ल ॅब
उपलब्ध करुन दे ण्याची आवश्यकता असिे , णवद्यार्थ्याच्या सवांणगि
णवकासासाठी णचत्रकला व क्रीडा णवषयासाठी स्वतंत्र णशक्षकाची गरज असिे ,
सैणनकी शाळा, के.जी.बी.व्ही. (कस्तुरबा गांधी बाणलका णवद्यालय) आदशण
शाळा योजना यांसारख्या पुवी सुरु असलेल्या उपक्रमांत असलेल्या अडचिी
व प्रश्नांच्या सोडविुकीसाठी शासन दरबारी अनेक वेळा प्रयत्न होऊन
दे खील त्यात काहीच सुधारिा न होिे, उच्च व तंत्रणशक्षि णवभागाकडील
EBC/OBC/S.C/ST/SBC या प्रवगातील जवळपास 17 लाख णवद्यार्थ्यांची
उच्च व तंत्रणशक्षि णवभागाकडील शैक्षणिक फी व इतर अनुदानाची
असलेली प्रचं ड थकबाकी त्यामुळे वैद्यकीय, औषध णनमाि, व्यवस्थापन,
अणभयांणत्रकी महाणवद्यालये आर्मथक अडचिीत सापडलेली असिे , शालेय,
माध्यणमक व णवद्यापीठीय णशक्षिाचा घसरत चाललेला दजा, राज्यात
सुणशणक्षत बेरोजगार तरुिांची वाढत चाललेली संख्या, सुणशणक्षत बेरोजगार
तरुिांना नोकऱयांचे आणमष दाखवून म ॅग्नेटीक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्र,
स्टाटण अप महाराष्ट्र आदी फसव्या घोषिा करुन सुणशणक्षत बेरोजगार
तरुिांच्या समोर नोकऱयांचे मृगजळ दाखणवण्याचा केलेला प्रयत्न, राज्य
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शासनाच्या अनेक कायालयांमध्ये अ ते ड श्रेिीतील पदे णरक्त असूनही
त्यावर नवीन उमेदवारांच्या णनयुक्त्या न करिे, पोलीस णशपाई भरतीत दे खील
मोठ्या प्रमािावर पदांची संख्या गेल्या दोन वषात कमी केलेली असिे ,
खाजगी व असंघणटत क्षेत्रात, अत्यल्प वेतन, नोकरीतील अस्थैयण, कामांचे
तास, मणहलांची सुरणक्षतता यामध्ये तरुि/तरुिींचे होिारे शोषि, यामुळे
बेरोजगार तरूिांमध्ये नैराश्याचे वातावरि णनमाि होिे , शासनाने जाहीर
केलेल्या एकूि प्रकल्पांपैकी केवळ 40 ते 45 प्रकल्पच कायणरत होऊन
अपेक्षेएवढा रोजगार णनमाि झालेला नसिे, यामुळे बेरोजगार तरुिांमध्ये
शासनाप्रती णनमाि झालेले अणवश्वासपूिण वातावरि, नैराश्यग्रस्त बेरोजगार
युवकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला असिे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या
पणरक्षा उत्तीिण झालेल्या उमेदवारांना णनयुक्तीपत्र न दे िे, महाराष्ट्र लोकसेवा
आयोगाने णरक्त पदांची जाणहरात तात्काळ काढण्याची मागिी होत असिे ,
वेगवेगळ्या पदासाठी एकाच वेळी जाणहरात काढल्यामुळे स्पधा परीक्षेची
तयारी करिाऱया णवद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होिे , यासाठी पद भरती
जाणहरातीचे योग्य णनयोजन करण्याची मागिी होत असिे , तसेच नोकर
भरतीवर घातलेल्या बंदीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पधा पणरक्षेची
तयारी करिाऱया पणरक्षाथींमध्ये पसरलेला असंतोष व त्यांनी काढलेले मोचे ,
णवदभण व मराठवाड्ात छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय सुरु करुन बेरोजगार
तरुिांना रोजीरोटी उपलब्ध करुन दे ण्याची संधी असतानाही शासन त्या
दष्ट्ृ टीने णनयोजन नसिे, दे श पातळीवरील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या
पणरक्षांमध्ये मराठी टक्का वाढणवण्यासाठी पणरक्षाथींना आवश्यक त्या मुलभूत
सुणवधा उपलब्ध करुन दे ण्यात शासनाकडू न होत असलेली चालढकल,
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर णवद्यापीठात होत असलेला भ्रष्ट्टाचार, कुलगुरुंचा
मनमानी कारभार, कायद्याला बगल दे ऊन णवद्यापीठाच्या णनवडिुकात
केलेला गैरवाजवी हस्तक्षेप, प्राध्यापक णनयुक्तीत होिारी अणनयणमतता,
यामुळे णवद्याथी, प्राध्यापकांमध्ये णनमाि झालेला असंतोष, मुंबई
णवद्याणपठांच्या णवणवध पणरक्षांचे णनकालाचे पुनणमल्ु यांकनाचे रें गाळलेले काम,
कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयीन णशक्षकांच्या णदघण कालीन प्रलंणबत असलेल्या
मागण्या, इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या पणरक्षांचे प्रश्नपणत्रका फु टण्याचे घडत
असलेले प्रकार, मराठी भाषेला अणभजात भाषेचा दजा प्राप्त करुन दे ण्याच्या
दष्ट्ृ टीने शासनाला येत असलेले अपयश, राज्य सरकारच्या तसेच केंद्र
सरकारच्या णवणवध कायालयामध्ये मराठी भाषेचा कायालयीन वापरात
उपयोग करण्यासंदभात पणरपत्रके काढण्याणशवाय ठोस उपाययोजना न
करिे, शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना विचारात घेण्यात
यािी."
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आठ

: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या शे िटी) (१) श्री.जगन्नार् शशदे , वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपय्स्र्त करतील.
"ठािे वजल्यातील अनेक महानगरपावलका ि गािांचा मुख्य जलस्त्रोत
असलेली उल्हास नदी रासायवनक विर्षारी पाण्याच्या विळख्यात अडकल्याचे
पुन्हा एकदा वनदशभनास येिे, वदनांक २० फेब्रुिारी, २०१८ रोजी उल्हास नदी
पात्राच्या पाण्यािर काळा तिंग आल्याचे ि अनेक मृत माशाचा खच नदी
वकनाऱ्यािर पडल्याचे बदलापूर चौपाटी ते सोवनिली, एरं जाड आवि
िावलिली गािांच्या वकनाऱ्यािर राहिाऱ्या गािकऱ्यांच्या वनदशभनास
आलेले असिे, मा.न्यायालयाने उल्हास नदीच्या प्रदुर्षिाबाबत वनिभय
वदलेला असताना बदलापूर औद्योवगक िसाहतीतील कंपन्यामधून दररोज
सोडण्यात येिारे विनाप्रवक्रया रासायवनक सांडपािी स्थावनक प्रशासनाच्या
परिानगीनेच सोडण्यात येत असिे, सोमिारी उक्त पवरसरातील पािीपुरिठा
बंद असून नदीपात्रात प्रवक्रया केलेले सांडपािी सोडण्याचे प्रमाि कमी
असताना विनाप्रवक्रया सांडपाण्याचा प्रादुर्ाि नदी पात्रातील पाण्यािर होिे,
संबंवधत दोर्षी कारखान्यांचे संचालक, अवधकारी प्रदुर्षि वनयंत्रि मं डळाच्या
अवधकाऱ्यांिर कारिाई करुन उल्हास नदी प्रदुर्षिमुक्त करण्यासाठी
शासनाने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना."
(२) श्री. रशिद्र फाटक, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपय्स्र्त करतील.
"अंबरनाथ (वज.ठािे ) शहरातील नगरविकास विर्ागाच्या नगरोत्थान
योजनेंतगभत रुपये ७७ कोटीची िाढीि पािीपुरिठा योजना मं जूर असून सदर
योजनेंतगभत वचखलोली धरिाची उं ची िाढविण्याचे काम शासनस्तरािर
प्रस्तावित असिे, सदर कामाचे कायादे श सन २०१३ मध्ये दे ण्यात आलेले
असून हे काम पूिभ करण्याचा कालािधी २ िर्षाचा असतांनाही सदरहू २
िर्षाचा कालािधी पूिभ झाला असूनही या कामास अद्याप सुरुिात न होिे,
उपरोक्त कामास विलंब होत असल्याने पािीपुरिठा मं त्री तसेच जलसंपदा
राज्यमं त्री यांचेकडे िारं िार बैठक घेण्यात येिे, सदर बैठकीत प्रधान सवचि
ि मं त्री महोदयांनी काम तातडीने पूिभ करण्याबाबत आदे श दे ऊनही अद्याप
कामास सुरुिात न होिे , सन २०१६ च्या वहिाळी अवधिेशनात प्रचन
उपश्स्थत करण्यात आला असता उक्त प्रस्तािास उत्तर दे ताना माहे मे ,
२०१७ पयंत हे काम पूिभ करण्यात येईल असे सांगण्यात येिे, तसेच वदनांक
२५ मे , २०१७ रोजी बैठक घेण्यात आली त्यात संबवधत अवधकाऱ्यांना
आदे श दे ऊनही हे काम पूिभ झालेले नसिे, यासंदर्ात स्थावनक
लोकप्रवतवनधींनी संबंवधत मं त्री महोदयांकडे िारं िार पत्रव्यिहार करुनही
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कोितीच कायभिाही न झाल्याने सिभसामान्य नागवरकांमध्ये असंतोर्षाचे
िातािरि वनमाि झालेले असिे, याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि
उपाययोजना."

विधान भिन,
मुंबई,
वदनांक : १७ माचभ, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरर्षद.

