महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

मं गळिार, वदनांक २७ फेब्रुिारी, २०१८
(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

: विधानपवरषद सभापती यांचा ठराि "कवििर्य श्री. वि. िा. विरिाडकर ऊर्य कुसुमाग्रज र्ाांनी महाराष्ट्राच्र्ा
साांस्कृविक ि सावहत्यर्क क्षेत्रामध्र्े विलेले मोलाचे र्ोगिान, मराठी ही ज्ञानभाषा
होण्र्ासाठी घेिलेले अथक पवरश्रम, यर्ाांच्र्ा स्मृिीस अवभिािन म्हणून कुसुमाग्रज
र्ाांचा २७ र्ेब्रुिारी हा जन्मवििस "मराठी भाषा गौरि विन" म्हणून िासनाने साजरा
करण्र्ाचा घेिलेला स्िुयर् वनणय र्, महाराष्ट्र राज्र्ाच्र्ा स्थापनेनांिर मराठी भाषेला
राजभाषेचा िजा िे ण्र्ाि र्ेऊन यर्ानांिरच्र्ा काळाि मराठी भाषा आवण मराठी
सांस्कृिीच्र्ा विकासाला चालना िे ण्र्ासाठी भाषा सांचालनालर्, विद्यापीठ ग्रांथ
वनर्ममिी मां डळ, सावहयर् आवण साांस्कृविक मां डळ, मराठी विश्िकोष वनर्ममिी मां डळ
आवण राज्र् मराठी विकास सांस्था र्ा सांस्थाांची राज्र् िासनाकडू न वनर्ममिी करण्र्ाि
र्ेणे, मराठी भाषेचे धोरण ठरविण्र्ाकवरिा भाषा सल्लागार सवमिी नेमणे,
यर्ाचप्रमाणे मराठी मधील विविध मान्र्िर सावहत्यर्काांनी िसेच नाट्य ि वचत्रपट
क्षेत्रािील विविध मान्र्िराांनी मराठी भाषा समृध्ि करण्र्ासाठी आपापल्र्ा स्िरािर
प्रर्यन करुन मराठी भाषेच्र्ा सांिधय नासाठी अविरिपणे र्ोगिान िेणाऱ्र्ा सिय
सावहत्यर्काांचे मी मन:पुियक अवभनांिन करिो.
अि: मराठी भाषा ही जास्िीि जास्ि लोकावभमुख होऊन िी ज्ञानभाषा व्हािी
र्ाकवरिा िासनाने मराठी भाषेच्र्ा विकास प्रविर्ेस अवधक चालना द्यािी अिी
विर्ारस मराठी भाषा गौरि विनावनवमत्त ही विधानपवरषि िासनास करीि आहे ."

दोन
तीन
चार

: प्रश्नोत्तरे .
: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) सिवश्री. संजय दत्त, िरि रणवपसे, अिोक ऊर्य भाई जगिाप, रामहरी
रुपनिर, आनांिराि पाटील, श्रीमिी हुस्नबानू खवलर्े, सियश्री. सुभाष
झाांबड, अमरनाथ राजूरकर, डॉ. सुधीर िाांबे, श्री. हवरससग राठोड, प्रा. जोगेन्र
किाडे , आर्मक. अनांि गाडगीळ, सियश्री. धनांजर् मुांडे, जर्िांिराि जाधि,
सुवनल िटकरे , हे मांि टकले, अमरससह पांवडि, सविि चव्हाण, अॅड. वनरां जन
डािखरे , सियश्री. नरें र पाटील, वकरण पािसकर, ख्िाजा बेग, आनांि ठाकूर,
अॅड. राहुल नािेकर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, सियश्री. जगन्नाथ सििे, अवनल
भोसले, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , सियश्री. जर्ांि पाटील, बाळाराम पाटील,
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वििम काळे , ॲड.जर्िे ि गार्किाड, श्री.रामराि िडकुिे, वि.प.स.
पुढील िािडीच्र्ा ि साियजवनक महयिाच्र्ा बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष
िेधिील :"धुळे वजल्यािील, ससिखेडा िालुक्र्ािील धमा पाटील र्ा
िेिकऱ्र्ाने िासकीर् प्रकल्पासाठी घेिलेल्र्ा िेिजवमनीला र्ोग्र् मोबिला
वमळािा र्ा मागणीसाठी मागील िोन िषे मांत्रालर्ाि पाठपुरािा करुनही
िासनाकडू न िखल न घेिल्र्ामुळे विनाांक २२ जानेिारी, २०१८ रोजी
मां त्रालर्ाि विष प्रािन करुन केलेला आयमहयर्ेचा प्रर्यन, यर्ाि यर्ाांचा
विनाांक २८ जानेिारी, २०१८ रोजी िुिैिी मृयर्ू होणे , ससिखेडा िालुक्र्ािील
३३००० मे गािॅटच्र्ा औत्ष्ट्णक िीज प्रकल्पासाठी धमा पाटील र्ाांचे
िडीलोपार्मजि जवमन सांपाविि झालेली असणे , यर्ाांच्र्ा जवमनीला प्रिी
हे क्टरी १ लाख ३३ हजार रुपर्े एिढा अयर्ल्प भाि विलेला असणे, यर्ाच
पवरसराि खाजगी िाटाघाटीने महावनर्ममिीमार्यि िहा लाख प्रिी हे क्टरी
जवमनीची खरे िी झालेली असणे, सिर खाजगी िाटाघाटीचा िर आपल्र्ाला
द्यािा िसेच आपल्र्ा जवमनीिील र्ळझाडाांची नोंि र्ोग्र् पध्ििीने घ्र्ािी
अिी न्र्ार् मागणी धमा पाटील र्ाांनी िासकीर् र्ांत्रणेकडे करणे, चार एकर
जवमनीलगि आांब्र्ाची ६०० झाडे , विवहर, वठबक ससचन आवण िीज अिी
असलेली बार्गिी, मात्र र्ा जवमनीला केिळ चार लाखाांचा मोबिला विला
जाणे , यर्ाांच्र्ा िेजारच्र्ा िेिकऱ्र्ाांच्र्ा पािणे िोन एकर जवमनीला १ कोटी
८९ लाख रुपर्े मोबिला िे ण्र्ाि र्ेणे, र्ा घटनेचे िीव्र पडसाि उमटल्र्ानांिर
िासनाने धमा पाटील र्ाांना १५ लाखाांचे सानुग्रह अनुिान िे ण्र्ाची घोषणा
करणे परां िु पाटील र्ाांच्र्ा कुटूां वबर्ाांनी सिरील अनुिान नाकारणे, िासकीर्
दृष्ट्टचिाने धमा पाटील र्ाांचा बळी घेिल्र्ाने राज्र्भराि िीव्र पडसाि
उमटणे, िासनाकडू न प्रकल्पासाठी जमीन सांपािनािील जमीन मोबिल्र्ाि
पारिियकिा नसणे, र्ा प्रकरणािील सांबांवधि िोषी अवधकाऱ्र्ाांिर सिोष
मनुष्ट्र्िधाचा गुन्हा िाखल करण्र्ाि र्ेऊन जवमनाचा र्ोग्र् मोबिला
िे ण्र्ाबाबि िािडीने कार्यिाही करण्र्ाची आिश्र्किा ि िासनाची
प्रविविर्ा."
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पुढील िािडीच्र्ा ि साियजवनक
महयिाच्र्ा बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष िेधिील :"महाराष्ट्र सामावजक बवहष्ट्कारपासून व्र्क्िींचे सांरक्षण (प्रविबांध, बांिी
ि वनिारण) अवधवनर्म, २०१६ अत्स्ियिाि असिाना विरुपिी मांगल
कार्ालर्, सटगरे नगर विश्राांििाडी, पुणे र्ेथे विनाांक २४ वडसेंबर, २०१७
रोजी झालेल्र्ा लग्नामध्र्े कांजारभाट जािपांचार्िीने कांजारभाट समाजाच्र्ा
अवखल भारिीर् सांहसमल कांजारभाट समाज सांघ सांहसमल जाि पांचार्ि
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कार्िा कानून घटना सवमिी स्थळ- श्री विडी सांस्थान, विनाांक १९ सप्टें बर िे
२३ सप्टें बर, २००० च्र्ा प्रविसांविधानािील कलम ३८(१,२,३,४) चा आधार
घेऊन कौमार्य िपासणीची प्रथा अनुसरिाना र्ा कांजारभाट समाजाच्र्ा
प्रथाांविषर्ी प्रबोधन, समुपिे िन करणाऱ्र्ा यर्ाच समाजािील सुविवक्षि
िरुणाांना जािपांचार्िीच्र्ा सिस्र्ाांनी मारहाण करणे , सिर प्रकरणी विनाांक
१ जानेिारी, २०१७ रोजी विश्राांििाडी पोवलस स्टे िन, विश्राांििाडी, पुणे,
सहा.पोवलस आर्ुक्ि, खडकी विभाग कार्ालर्, पुणे, पोवलस उपार्ुक्ि,
पवरमां डळ-४ कार्ालर्, पुणे र्ेथे ििार िाखल करण्र्ाि र्ेणे, िसेच विनाांक
६ जानेिारी, २०१८ रोजी पोवलस आर्ुक्ि कार्ालर् पुणे िहर ि विनाांक २५
जानेिारी, २०१८ रोजी वजल्हावधकारी िथा वजल्हािां डावधकारी कार्ालर्, पुणे
वजल्हा र्ेथेही ििार करण्र्ाि र्ेणे, परां िु र्ािर अद्यापपर्ंि कोणिीच
कारिाई िा चौकिी करण्र्ाि न र्ेणे, उलट यर्ाांना धमक्र्ा िे ण्र्ाि र्ेि
असल्र्ामुळे समाजाच्र्ा र्ा अवनष्ट्ट प्रथे विरोधाि काम करणाऱ्र्ा र्ा
सुविवक्षि िरुणाांमध्र्े वनमाण झालेले असांिोषाचे ि सांिापाचे िािािरण,
िसेच कांजारभाट समाजाच मूळ राजस्थानमध्र्े असून राज्र्ाि र्ा समाजाची
लोकसांख्र्ा साधारणिः १८ हजाराांच्र्ा घराि असणे , र्ा समाजािील काही
जण सुविवक्षि असून कांजारभाट समाजाच्र्ा र्ा ि अिा म्हणजेच
साखरपुडा होिेिेळी प्रयर्ेकी ४००० रुपर्े रक्कम वििार् लग्नाची िारीख
काढण्र्ासाठी प्रयर्ेकी ३५०० रुपर्े घेण्र्ाि र्ेऊन आर्मथक िोषणही
करण्र्ाि र्ेणे, यर्ाचबरोबर विनाांक ५ र्ेब्रुिारी, २०१८ रोजी गडवचरोली
वजल्यािील मोहली र्ेथील जािपांचार्िीने पाचिीि विकणाऱ्र्ा
विद्याथीनीिर अयर्ाचार केल्र्ाप्रकरणी आरोपीला १२ हजार रुपर्े िां ड ि
बकऱ्र्ाांचे गािजेिण िेण्र्ाची विक्षा िे ण्र्ाि र्ेणे, अिा प्रकारच्र्ा अनेक
अवनष्ट्ट प्रथा आजच्र्ा पुरोगामी म्हणिणाऱ्र्ा महाराष्ट्र राज्र्ाि सुरु
असल्र्ाने सियसामान्र् नागवरकाांमध्र्े वनमाण होि असलेला सांिाप, सांपूणय
िे िाि एकाच सांविधानाचा आिर केला जाि असिाांना कांजारभाट समाजाने
आपले िेगळे सांविधान करणे म्हणजे िे िाच्र्ा सांविधानाचा अनािर ि
अिमान करण्र्ासारखे असल्र्ाने र्ा कांजारभाट समाजाच्र्ा
जािपांचार्िीिर कठोर कारिाई करुन मुलींिर होणाऱ्र्ा अन्र्ार्ापासून
यर्ाांना न्र्ार् ि सुरवक्षििा िे ण्र्ाची वनिाांि गरज, र्ाबाबि िासनाने केलेली
ि करािर्ाची कारिाई ि िासनाची भूवमका."
श्री. प्रविण दरे कर, वि.प.स. पुढील िािडीच्र्ा ि साियजवनक महयिाच्र्ा
बाबीकडे गृहवनमाण मंत्रयांचे लक्ष िेधिील :"मुांबई उपनगरािील गोरे गाांि र्ेथील वसध्िाथय नगरमधील पत्रा
चाळीचा पुनर्मिकास प्रकल्प २००६ मध्र्े एका विकासकाने हािी घेणे, परां िु
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विलेल्र्ा मुििीि सिर प्रकल्प पूणय न होणे , ६६८ रवहिािाांना िाऱ्र्ािर
सोडि म्हाडासाठीचे अविवरक्ि गाळे ही न िे णे, सन २०११ मध्र्े र्ा प्रकल्पाि
मोठा गैरव्र्िहार झाल्र्ाचे उघड झाल्र्ाचे म्हाडाच्र्ा मुांबई मां डळाने
कोटर्िधीची र्सिणूक करणाऱ्र्ा विकासकाला नोटीस बजािण्र्ाि
आल्र्ाचे माहे जानेिारी, २०१८ च्र्ा मध्र्े िा यर्ा िरम्र्ान वनिियनास र्ेणे,
सिर नोटीसीला उत्तर न वमळाल्र्ास प्रकल्पाची ४७ एकर जागा िाब्र्ाि
घेण्र्ाचा घेिलेला वनणय र्, यर्ाचबरोबर र्ा विकासकाांविरोधाि गुन्हा िाखल
करुन विकासकाला काळर्ा र्ािीि टाकण्र्ाि र्ािे, असे वनिे ि गृहवनमाण
राज्र्मां त्री र्ाांनी म्हाडा अवधकाऱ्र्ाांना िे ण्र्ाि र्ेणे, र्ा वनणय र्ानुसार म्हाडाने
सिरच्र्ा जवमनीचा िाबा घेऊन िािडीने हा प्रकल्प पूणययिास नेण्र्ाची
आिश्र्किा, िसेच सांबवधि विकासकािर गुन्हा िाखल करुन काळ्र्ा
र्ािीि टाकण्र्ाची कारिाई करण्र्ाची वनिाांि गरज, र्ाबाबि िासनाने
केलेली ि करािर्ाची कार्यिाही ि िासनाची प्रविविर्ा."
सिवश्री. जयिंतराि जाधि, अमरससह पांवडि, नरें र पाटील, धनांजर् मुांडे,
आर्मक अनांि गाडगीळ, सियश्री. िरि रणवपसे, सांजर् ित्त, अिोक ऊर्य भाई
जगिाप, वि.प.स. पुढील िािडीच्र्ा ि साियजवनक महयिाच्र्ा बाबीकडे
अन्न ि औषध प्रशासन मंत्रयांचे लक्ष िेधिील :"मुांबईिील मुलुांड र्ेथील र्ोर्मटस ि िािी र्ेथील वहरानांिानी खाजगी
रुग्णालर्ाि अॅन्जीओप्लास्टीसारख्र्ा हृिर्रोग उपचारािील महयिाच्र्ा
प्रविर्ेमध्र्े र्ापूिी िापरलेल्र्ा सामुग्रीचा िापर करून रुग्णाांची र्सिणूक
करीि असल्र्ाचे अन्न ि औषध प्रिासनाच्र्ा िपासणीअांिी सिरील प्रकार
उजेडाि र्ेणे, र्ा गांभीर प्रकाराची िखल घेऊन िासनाने राज्र्भरािील
सियच रुग्णालर्ाांची चौकिी करण्र्ाबाबि घेिलेला वनणयर्, िसेच मुांबईिील
िाांरे र्ेथील वललाििी, मुलुांड र्ेथील र्ोर्मटस, अांधेरीचे कोवकलाबेन अांबानी,
परळचे ग्लोबल, पिईमधील वहरानांिानी आवण वगरगािािील सर
एन.एच.रुग्णालर्ाकडू न िैद्यकीर् उपकरणाांिरील छापील वकमिीपेक्षा
अवधक सकमि रुग्णाांकडू न िसूल करण्र्ाि र्ेऊन रुग्णाांची वपळिणूक
करीि असल्र्ाची बाब उजेडाि र्ेणे, यर्ाचप्रमाणे बीएसईएस ब्रम्हकुमारी
रुग्णालर्ानेही रुग्णाांकडू न िुल्क न घेिा कॅथे टरचा पुनिापर केल्र्ाचे उघड
होणे , हे कॅथे टर रुग्णालर्ाांना ७ िे ९ हजार रुपर्ाांना घाऊक सकमिीि
वमळणे , पवहल्र्ा रुग्णाांसाठी २२ िे २५ हजार एमआरपीने विकणे , मात्र
यर्ाचा पुनिापर करिानाही ११ िे २० हजार रुपर्े इिकी सकमि लािण्र्ाि
र्ेणे, राज्र्िासनाने जसलोक, ब्रीच कॅण्डी, बॉम्बे हॉत्स्पटल, वललाििी,
हरवकसनिास, सहिुजा अिा अनेक खाजगी धमािार् रुग्णालर्ाांना मार्क
िराि जागा विलेली असणे , यर्ाबिल्र्ाि यर्ाांच्र्ािर घालण्र्ाि आलेल्र्ा
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अटीनुसार गरीब रुग्णाांना सिलिीच्र्ा िराि आरोग्र् सुविधा पुरविण्र्ाची
यर्ाांच्र्ािर जबाबिारी असणे , सिरील धमािार् रुग्णालर्ाांबद्दल िारां िार
ििारी र्ेऊनही कोणिीच कारिाई करण्र्ाि न र्ेणे, वनर्मानुसार सिर
रुग्णालर्ाांना एकूण खाटाांच्र्ा २० टक्के खाटा गरीब रुग्णाांसाठी आरवक्षि
ठे िणे , स्िस्ि िराि औषधे उपलब्ध करणे बांधनकारक असणे , परां िु सिर
रुग्णालर्े वनर्म िोडू न कागिोपत्री पुरािे न ठे िून आरवक्षि खाटाांची सुविधा
इिर रुग्णाांना पुरविि असणे, र्ामध्र्े कागिोपत्री खोटा वरपोटय करि
असल्र्ाचे आढळू न र्ेणे, मा.मुख्र्मां त्री र्ाांनी अिा प्रकारचा गैरव्र्िहार
रोखण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने रुग्णाांचा रे िनकाडय िसेच िावररर्रे षेखालील असल्र्ाचा
पुरािा ऑनलाईन िपासण्र्ाचे सॉफ्टिेअर िर्ार करण्र्ाचे सांबवधिाना
सूचना िेणे, यर्ाांच्र्ाकडे ही सिर रुग्णालर्े कानाडोळा करीि असणे , र्ामुळे
िासन वनणयर् जारी करून िे खील सिर रुग्णालर्े िासनास िाि िे ि
नसल्र्ाचे आढळू न आल्र्ाने राज्र्ािील रुग्णाांमध्र्े ि जनमानसाि
पसरलेली वचडीची ि असांिोषाची भािना, र्ाकवरिा राज्र्िासनाने खाजगी
ि धमािार् रूग्णालर्ाकडू न गरीब रुग्णाांची होि असलेली र्सिणूक
रोखण्र्ाबाबि ि सिरील रुग्णालर्ाच्र्ा गैरव्र्िहाराबाबि िािडीने
करािर्ाची कारिाई ि र्ाबाबि िासनाची प्रविविर्ा."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यं तर -

: श्री.सुवजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , प्रा.अवनल सोले, ॲड. अवनल
परब, सियश्री.वगरीिचांर व्र्ास, गोपीवकसन बाजोवरर्ा, डॉ.पवरणर् र्ुके, सियश्री.रसिर
र्ाटक, वमिेि भाांगवडर्ा, प्रा.डॉ.िानाजी सािांि, श्री.विनार्क मे टे, श्रीमिी त्स्मिा
िाघ, सियश्री.नागोराि गाणार, चांिभ
ु ाई पटे ल, डॉ. अपूिय वहरे , सियश्री.प्रविण िरे कर,
प्रसाि लाड, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "राज्र्ाि जालना, परभणी, बुलढाणा, बीडसह मराठिाडा, उत्तर महाराष्ट्र ि
वििभािील अनेक िालुक्र्ाांमध्र्े विनाांक ११ र्ेब्रुिारी, २०१८ रोजी िा यर्ासुमारास
गारपीटीचा प्रचांड िडाखा बसणे , िसेच वििभािील काही भागाि िीज कोसळू न ७
जणाांचा बळी गेल्र्ाचे ि १६ जण जखमी झाल्र्ाचे वनिियनास र्ेणे, िूर, हरभरा, गहू,
ज्िारी ही काढणीला आलेली वपके आकत्स्मकवरयर्ा गाराांच्र्ा िडाख्र्ाि सापडल्र्ाने
भूईसपाट होणे, सांत्रा आवण राक्ष बागाांचे प्रचांड नुकसान झाल्र्ाचे वनिियनास र्ेणे, र्ा
भागािील िेिकऱ्र्ाांनी मे हनि करुन उभी केलेली वपके मािीमोल होणे, वििेषि:
वििभािील बोंडअळीमुळे कापूस वपक गमािलेल्र्ा िेिकऱ्र्ाांचा गारपीटीमुळे
हािािोंडािी आलेला वपकाांचा घास गेला असल्र्ाचे ि िेिकऱ्र्ाांची लाखो रुपर्ाांची
पीकहानी झाली असल्र्ाचे आढळू न र्ेणे, नुकसानग्रस्ि िेिकऱ्र्ाांच्र्ा हानी झालेल्र्ा
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वपकाांचे पांचनामे करण्र्ाचे आवण विमा कांपन्र्ाांना आकडे िारी सािर करण्र्ाचे
आिे ि राज्र्िासनाने विले असणे, र्ाबाबि िासनाने कार्यिाही करुन
गारपीटग्रस्िाांना िािडीने नुकसान भरपाई िे ण्र्ाची आिश्र्किा, र्ाबाबि िासनाने
करािर्ाची कार्यिाही ि उपार्र्ोजना विचाराि घेण्र्ाि र्ािी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या शे िटी) (१) श्री. अमरससह पंवडत, वि.प.स.
"मराठिाडा विभागातील राज्य पवरिहन महामंडळाच्या बस
स्थानकांची दुरिस्था झाल्याबाबत" र्ा विषर्ािरील श्री. अमरससह पांवडि
ि इिर वि.प.स. र्ाांचा िाराांवकि प्रश्न िमाांक ३५०११ ला विनाांक १२
वडसेंबर, २०१७ रोजी विलेल्र्ा उत्तरािून उद्भिणाऱ्र्ा बाबींिर चचा
उपत्स्थि करिील.
(२) श्री. नागोराि गाणार, वि.प.स.
"राज्यातील माध्यवमक विभागातील वशक्षकांच्या वरक्त
जागांबाबत" र्ा विषर्ािरील श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. र्ाांचा िाराांवकि
प्रश्न िमाांक ३५०१९ ला विनाांक २१ वडसेंबर, २०१७ रोजी विलेल्र्ा
उत्तरािून उद्भिणाऱ्र्ा बाबींिर चचा उपत्स्थि करिील.

विधान भिन,
मुांबई,
विनाांक : २६ र्ेब्रुिारी, २०१८.

डॉ.अनंत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषि.

