महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

बुधिार, वदनाांक ७ माचच , २०१८
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) (मांगळिार, वदनाांक २७ फेब्रुिारी, बुधिार, वदनाांक २८ फेब्रुिारी,
गुरुिार, वदनाांक १ माचच, सोमिार, वदनाांक ५ माचच ि मांगळिार,
वदनाांक ६ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
श्री. प्रविण दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या
बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मुुंबई उपिगरातील गोरे गाुंव येथील नसध्दाथव िगरमधील पत्रा
चाळीचा पुिर्ववकास प्रकल्प २००६ मध्ये एका नवकासकािे हाती घेणे, परुं तु
नदलेल्या मुदतीत सदर प्रकल्प पूणव ि होणे , ६६८ रनहवाशाुंिा वाऱ्यावर सोडत
म्हाडासाठीचे अनतनरक्त गाळे ही ि दे णे, सि २०११ मध्ये या प्रकल्पात मोठा
गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाल्याचे म्हाडाच्या मुुंबई मुं डळािे कोटयवधीची
फसवणूक करणाऱ्या नवकासकाला िोटीस बजावयायात ्ल्याचे माहे
जािेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्याि निदशविास येणे, सदर िोटीसीला उत्तर
ि नमळाल्यास प्रकल्पाची ४७ एकर जागा ताब्यात घेयायाचा घेतलेला निणव य,
त्याचबरोबर या नवकासकाुंनवरोधात गुन्हा दाखल करुि नवकासकाला
काळया यादीत टाकयायात यावे, असे निदे श गृहनिमाण राज्यमुं त्री याुंिी म्हाडा
अनधकाऱ्याुंिा देणे, या निणव यािुसार म्हाडािे सदरच्या जनमिीचा ताबा घेऊि
तातडीिे हा प्रकल्प पूणवत्वास िेयायाची ्वश्यकता, तसेच सुंबनधत
नवकासकावर गुन्हा दाखल करुि काळ्या यादीत टाकयायाची कारवाई
करयायाची निताुंत गरज, याबाबत शासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही
व शासिाची प्रनतनिया."
(२) (मांगळिार, वदनाांक २७ फेब्रुिारी, गुरुिार, वदनाांक १ माचच, सोमिार,
वदनाांक ५ माचच ि मांगळिार, वदनाांक ६ माचच, २०१८ रोजीच्या
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेली लक्षिेधी
सूचना) –
सिचश्री. जयिांतराि जाधि, अमरससह पुंनडत, िरें द्र पाटील, धिुंजय मुुंडे,
्र्वक अिुंत गाडगीळ, सववश्री. शरद रणनपसे, सुंजय दत्त, अशोक ऊफव भाई
जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे
अन्न ि औषध प्रर्ासन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :-
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"मुुंबईतील मुलुुंड येथील फोर्वटस व वाशी येथील नहरािुंदािी खाजगी
रुग्णालयात अॅन्जीओप्लास्टीसारख्या हृदयरोग उपचारातील महत्वाच्या
प्रनियेमध्ये यापूवी वापरलेल्या सामुग्रीचा वापर करूि रुग्णाुंची फसवणूक
करीत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासिाच्या तपासणीअुंती सदरील प्रकार
उजेडात येणे, या गुंभीर प्रकाराची दखल घेऊि शासिािे राज्यभरातील सववच
रुग्णालयाुंची चौकशी करयायाबाबत घेतलेला निणव य, तसेच मुुंबईतील वाुंद्रे
येथील नललावती, मुलुुंड येथील फोर्वटस, अुंधेरीचे कोनकलाबेि अुंबािी,
परळचे ग्लोबल, पवईमधील नहरािुंदािी ्नण नगरगावातील सर
एि.एच.रुग्णालयाकडू ि वैद्यकीय उपकरणाुंवरील छापील नकमतीपेक्षा
अनधक सकमत रुग्णाुंकडू ि वसूल करयायात येऊि रुग्णाुंची नपळवणूक करीत
असल्याची बाब उजेडात येणे, त्याचप्रमाणे बीएसईएस ब्रम्हकुमारी
रुग्णालयािेही रुग्णाुंकडू ि शुल्क ि घेता कॅथे टरचा पुिवापर केल्याचे उघड
होणे , हे कॅथे टर रुग्णालयाुंिा ७ ते ९ हजार रुपयाुंिा घाऊक सकमतीत नमळणे ,
पनहल्या रुग्णाुंसाठी २२ ते २५ हजार एम्रपीिे नवकणे , मात्र त्याचा
पुिवापर करतािाही ११ ते २० हजार रुपये इतकी सकमत लावयायात येणे,
राज्यशासिािे जसलोक, ब्रीच कॅयाडी, बॉम्बे हॉस्स्पटल, नललावती,
हरनकसिदास, सहदुजा अशा अिेक खाजगी धमादाय रुग्णालयाुंिा माफक
दरात जागा नदलेली असणे , त्याबदल्यात त्याुंच्यावर घालयायात ्लेल्या
अटीिुसार गरीब रुग्णाुंिा सवलतीच्या दरात ्रोग्य सुनवधा पुरनवयायाची
त्याुंच्यावर जबाबदारी असणे , सदरील धमादाय रुग्णालयाुंबद्दल वारुं वार
तिारी येऊिही कोणतीच कारवाई करयायात ि येणे, नियमािुसार सदर
रुग्णालयाुंिा एकूण खाटाुंच्या २० टक्के खाटा गरीब रुग्णाुंसाठी ्रनक्षत
ठे वणे , स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करणे बुंधिकारक असणे, परुं तु सदर
रुग्णालये नियम तोडू ि कागदोपत्री पुरावे ि ठे वूि ्रनक्षत खाटाुंची सुनवधा
इतर रुग्णाुंिा पुरनवत असणे, यामध्ये कागदोपत्री खोटा नरपोटव करत
असल्याचे ्ढळू ि येणे, मा.मुख्यमुंत्री याुंिी अशा प्रकारचा गैरव्यवहार
रोखयायाच्या दृष्टीिे रुग्णाुंचा रे शिकाडव तसेच दानरद्रयरे षेखालील असल्याचा
पुरावा ऑिलाईि तपासयायाचे सॉफ्टवेअर तयार करयायाचे सुंबनधतािा
सूचिा देणे, त्याुंच्याकडे ही सदर रुग्णालये कािाडोळा करीत असणे , यामुळे
शासि निणवय जारी करूि दे खील सदर रुग्णालये शासिास दाद दे त
िसल्याचे ्ढळू ि ्ल्यािे राज्यातील रुग्णाुंमध्ये व जिमािसात पसरलेली
नचडीची व असुंतोषाची भाविा, याकनरता राज्यशासिािे खाजगी व धमादाय
रूग्णालयाकडू ि गरीब रुग्णाुंची होत असलेली फसवणूक रोखयायाबाबत व
सदरील रुग्णालयाच्या गैरव्यवहाराबाबत तातडीिे करावयाची कारवाई व
याबाबत शासिाची प्रनतनिया."
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(३)

(बुधिार, वदनाांक २८ फेब्रुिारी, सोमिार, वदनाांक ५ माचच ि मांगळिार,
वदनाांक ६ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
सिचश्री. जयां त पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"उरण तालुक्यातील (नज.रायगड) जेएिपीटी, ससगापूर पोटव ्नण
येथे असलेल्या इतर बुंदराुंमध्ये िोकरी भरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्त ्नण
स्थानिकाुंवर िेहमी होत असलेल्या अन्यायाच्या निषेधाथव िोकरी व व्यवसाय
बचाव सनमती, उरण (नज.रायगड) याुंिी नदिाुंक २ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी
ससगापूर पोटव वर महामोचा काढयायात येणे, जेएिपीटी बुंदराच्या उभारणीसाठी
उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्ताुंिी ्पल्या जनमिी कवडीमोल सकमतीत
नदलेल्या असूि ्ज त्याच प्रकल्पग्रस्ताुंिा िोकरीपासूि वुंनचत ठे वयायात
येवूि भूनमपुत्रावर अन्याय करयायात येणे, ससगापूर पोटव मधील परप्राुंतीयाुंिा
िोकरीवरूि त्वरीत काढणे, नसगाुंपूर पोटव मध्ये १८ गाव प्रकल्पग्रस्त व
तालुक्यातील िोकर भरती करावी, मे नडकल झालेल्या ८० व ७००
प्रकल्पग्रस्ताुंिा त्वरीत िोकरी दे णे, कस्टम खात्याुंिी जारी केलेली
डी.पी.डी.धोरणाची अनधसूचिा रद्द करावी, ससगापूर पोटव िे िनवि शेवा,
हिुमाि कोळीवाडा, पाणजे, जसखार या गावाुंिा दत्तक घ्यावे,
प्रकल्पग्रस्ताुंसाठी वयाची अट ३४ वषव व नशक्षणाची अट दहावी करावी,
जेएिपीटी व ससगापूर पोटव बानधत मच्छीमाराुंिा िुकसाि भरपाई दे यायात
यावी, एि.एस.्य.जी.टी. (३३० नमटर) बुंदरात (नड.पी.वल्डव ) भरती
केलेल्या ४०० परप्राुंनतय कामगाराुंिा त्वरीत काढू ि टाकणे व प्रकल्पग्रस्त व
स्थानिकाुंची भरती करावी, जेएिपीटी बुंदराच्या अुंतगवत येणाऱ्या इतर
बुंदरािे सी.एस.्र. फुंडाचा वापर प्रकल्पग्रस्त गावाुंच्या नवकासासाठी
करावा इत्यादी मागयाया करयायात येणे, डी.पी.डी. धोरणामुळे हजारो स्थानिक
बेरोजगार होणार असल्यािे त्याुंच्यावर उपासमारीची वेळ ्ली असणे ,
सबब सदर प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकाुंिा न्याय दे यायासाठी शासिािे करावयाची
कायववाही व उपाययोजिा."
(४) (बुधिार, वदनाांक २८ फेब्रुिारी, गुरुिार, वदनाांक १ माचच , सोमिार,
वदनाांक ५ माचच ि मांगळिार, वदनाांक ६ माचच, २०१८ रोजीच्या
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेली लक्षिेधी
सूचना) –
सिचश्री. धनांजय मुांडे, जयवुंतराव जाधव, सुनिल तटकरे , हे मुंत टकले,
अमरससह पुंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. निरुं जि डावखरे , वि.प.स. पुढील
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे अन्न ि औषध प्रर्ासन
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मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्य शासिािे महसुली उत्पन्नाचा नवचार ि करता जि ्रोग्याचे
नहत लक्षात घेऊि गुटखा व पािमसाला याबरोबरच सुगुंनधत सुपारी, सुगुंनधत
तुंबाखू व खरा यावरही बुंदी घातलेली असणे, एकीकडे तुंबाखूजन्य
पदाथांच्या भयुंकर दुष्पनरणामाुंचा नवचार करुि राज्य शासिाकडू ि नवनवध
उपाययोजिा केल्या जात असतािा या बुंदी ्दे शाची प्रभावी
अुंमलबजावणी होत िसल्याचे सचताजिक निरीक्षण तज्ाुंकडू ि िोंदनवले
जाणे , बुंदी असतािाही गुटखा व तत्सम अन्नपदाथांच्या नविीत नदवसेंनदवस
वाढ होत असणे, अन्न व औषध प्रशासिािे सि २०१२-२०१३ व सि २०१६२०१७ मध्ये अिुिमे २०.७४ कोटी व २२.९८ कोटी रुपयाुंचा गुटखा व
तत्सम प्रनतबुंनधत पदाथांचा साठा जप्त केल्याच्या कायववाहीवरुि तज्ज्ाुंिी
िोंदनवलेल्या निरीक्षणाला पुराव्यासह दुजोरा नमळाला असणे, अन्न व औषध
प्रशासिातील भ्रष्ट अनधकाऱ्याुंच्या ्नशवादािे दररोज शेकडो ट्रक गुटखा
राज्यात दाखल होत असणे, गुटखा तस्कर ्नण अन्न व औषध
प्रशासिातील काही भ्रष्ट अनधकाऱ्याुंच्या सुंगिमतािे गुटखा तस्करी व नविी
राज्यात अवैधपणे सुरु असल्याचे लोकप्रनतनिधींिी उदाहरणासह त्याुंच्या
नदिाुंक २७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी व नदिाुंक १० नडसेंबर, २०१७ रोजीच्या
पत्रान्वये शासिाच्या निदशविास ्णूि तस्कर ्नण यात सामील
असलेल्या भ्रष्ट अनधकाऱ्याुंची गुन्हे अन्वेषण नवभाग व लाचलुचपत
प्रनतबुंधक नवभागामाफवत चौकशी करयायाची मागणी केलेली असणे, परुं तु,
भ्रष्ट अनधकाऱ्याुंिा पाठीशी घालयायासाठी त्याच खात्यामाफवत म्हणजे अन्न व
औषध प्रशासिामाफवत चौकशी सुरु करयायात येणे, त्यामुळे लोकप्रनतनिधी
याुंिी नदिाुंक ७ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी या निणव याचा फेरनवचार करुि ही
चौकशी गुन्हे अन्वेषण नवभाग व लाचलुचपत प्रनतबुंधक नवभागामाफवत
करयायाची मागणी केलेली असणे, शासि पातळीवरुि या सवांिा पाठीशी
घालयायात येत असल्याचा सुंशय व्यक्त केला जाणे, नवशेषत: ठाणे
नजल्यातील नभवुंडी, नमरा-भाईुंदर या भागात तस्कर मोठ्या प्रमाणात सिीय
असणे, एकूणच राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, पोलीस ्नण अन्न व
औषध प्रशासिातील भ्रष्ट अनधकाऱ्याुंवर कारवाई करयायास शासि
पातळीवरुि होणारी टाळाटाळ, यामुळे गुटखा व तुंबाखूजन्य पदाथव बुंदी
्दे शाची अुंमलबजावणी प्रभावीपणे राज्यात होत िसल्यामुळे सवेक्षणातूि
िोंदनवलेल्या ्कडे वारीपेक्षा नकतीतरी प्रचुंड प्रमाणात कॅन्सर रुग्णसुंख्येत
वाढ होयायाची व्यक्त केली जात असलेली भीती, यामुळे राज्यात निमाण
झालेला असुंतोष, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कारवाई व
शासिाची प्रनतनिया."
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(५) (गुरुिार, वदनाांक १ माचच , सोमिार, वदनाांक ५ माचच ि मांगळिार,
वदनाांक ६ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमे (५) ते (७)) –
श्री. जगन्नाथ शर्दे , अॅड. निरुं जि डावखरे , सववश्री. ्िुंद ठाकूर, िरें द्र
पाटील, धिुंजय मुुंडे, जयवुंतराव जाधव, सुनिल तटकरे , हे मुंत टकले,
अमरससह पुंनडत, सनतश चव्हाण, रसवद्र फाटक, सुंजय दत्त, श्रीमती नवद्या
चव्हाण, श्री.नकरण पावसकर, ॲड. राहुल िावेकर, सववश्री.जयदे व
गायकवाड, ख्वाजा बेग, रामराव वडकुते, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"नभवुंडी (नज.ठाणे ) येथील िागाव-गायत्रीिगर पनरसरातील सरदार

कुंपाउुं डमध्ये प्लास्स्टक भुंगाराची गोदामे असूि, त्यापैकी एका गोदामाला
नदिाुंक ३१ जािेवारी, २०१८ च्या पहाटे लागलेल्या ्गीिे भीषण रूप धारण
केल्यािे ्सपासची अन्य गोदामे व सहा झोपड्या ्गीच्या भक्ष्यस्थािी
पडल्यावर नदवसभर ्ग धुमसत असतािा कोणतीही जीनवत हािी झालेली
िसली तरीही सुरनक्षततेसाठी ्सपासच्या रनहवाश्याुंचे स्थलाुंतरण करावे
लागलेले असणे, मिोर-वाडा-नभवुंडी या राष्ट्रीय महामागावर वाडा
तालुक्यातील पाली येथे भुंगाराची अिेक गोदामे असणे, सदर गोदामे ही
रस्त्यावरच भुंगारमाफीयाुंिी थाटलेली असल्यािे या गोदामाुंमुळे भनवष्यात
मोठा अपघात होयायाची शक्यता असणे, तसेच पाली हे रहदारीचे मध्यवती
नठकाण असूि येथे मोठया प्रमाणात भुंगार गोळा करणारी वस्ती
महामागािजीक निमाण झालेली असणे, त्यामुळे यानठकाणी वास्तव्य
करणाऱ्या िागनरकाुंच्या जीवाला धोका निमाण झालेला असणे, नदिाुंक १३
फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या मध्यरात्री ठायायाजवळील मुुंब्रा, नशळ पनरसरातील
खाि कुंपाऊुंड मधील प्लास्स्टक गोदामाला ्ग लागलेली असतािा या
नठकाणी असलेल्या नसलेंडरचा स्फोट झाल्यािे या ्गीिे रौद्र रूप धारण
करणे , या ्गीतही मोठ्या प्रमाणात नवत्तहािी झालेली असणे , नशळफाटा
पनरसरात खाजगी मालकीच्या जागेवर अशी अिेक गोदामे एकमे काुंिा खेटूि
असतािा सुरनक्षततेच्या दृष्टीिे येथे कोणतीही उपाययोजिा करयायात
्लेली िसणे , याच नदवशी डोंनबवली जवळील सुंदप-बेतवडे येथील
रुणवाल ग्रुपच्या गोदामालाही ्गी लागल्यािे त्यानठकाणी काम करणाऱ्या
कामगाराुंची पळापळ झालेली असणे, ्जनमतीस ठाणे नजल्यात नभवुंडी हे
सवात मोठे गोदामाचे ्गर असूि इतरत्र असलेली गोदामे व नवशेषतः
भुंगाराची, प्लास्स्टकची गोदामे ्ग लागयायास कारणीभूत ठरत असतािा,
अशा गोदामाुंची अनधकृतता वा सुरक्षा याबाबींकडे स्थानिक प्रशासिािे
दुलवक्ष केल्यािे या गोदामाुंचा िागरी वस्तीला धोका निमाण झालेला असणे,
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ठाणे नजल्याच्या सववच शहर व पनरसरातील अशा अनधकृत, अिनधकृत
गोदामाुंची तपासणी करूि त्याुंपैकी सुरक्षा व सुरनक्षतता यासुंदभात ज्याुंिी
शासकीय नियमाुंचे उल्लुंघि केलेले असेल अशा गोदामाुंवर व त्याुंिा
पाठीशी घालणाऱ्या सवव सुंबुंनधताुंवर तातडीिे कठोर कायदे शीर कारवाई
करयायाची ्वश्यकता, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही व
शासिाची प्रनतनिया."
(६) श्री. रशिद्र फाटक, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या
व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"नदिाुंक १३ जािेवारी, २०१८ रोजी पारिाका (ता.डहाणू नज.पालघर)
येथील समुद्रात कॉलेज सुटल्यािुंतर बोटीमधूि नफरयायाकनरता गेलेल्या
के.एल.पोंदा हायस्कूलच्या ४० नवद्यार्थ्यांची बोट उलटल्याची दुघवटिा घडणे ,
सदर दुघवटिेत ३ नवद्याथी मृत्यूमूखी पडणे , सदर नवद्याथी बोटीच्या टपावर
चढू ि सेल्फी घेतािा बोट एकाच बाजूला झुकल्यािे बोट बुडाल्याची घटिा
घडणे , सदरहू बोट बेकायदे शीरपणे सुरु असल्याचे तसेच सदर बोटीमध्ये
कोणत्याही प्रकारच्या सुरनक्षततेच्या उपाययोजिा िसल्याचे निदशविास येणे,
तसेच २६/११ िुंतर सागरी सुरक्षेबाबत शासि ्जही उदासीि असल्याचे या
दुघवटिेमुळे स्पष्ट होणे, डहाणूचा नकिारा िेहमीच पयवटकाुंिा ्कर्वषत करीत
असल्यािे व वषवभरात पयवटिाचे चार ते पाच हुं गाम येत असल्यािे येथे
पयवटकाुंची गदी होत असतािाही पयवटकाुंच्या सुरनक्षततेबरोबरच त्याुंिा
सोयीसुनवधा पुरनवयायाकडे प्रशासिाचे दुलवक्ष होत असणे , नवनवध नठकाणी
अशाप्रकारे बोट उलटू ि पयवटकाुंचा मृत्यू होयायाच्या घटिा घडणे , जलपयवटि
करणाऱ्या व समुद्र नकिारी नफरयायाकनरता येणाऱ्या पयवटकाुंची सुरक्षा
वाऱ्यावर असणे, प्रत्येक सागरी पोनलस ठायायाकडे एका स्पीड बोटीसह,
अद्यावत सामुग्री, एक हे नलकॉप्टर ्नद सुनवधा दे यायाचे गृहनवभागािे
पनरपत्रकाद्वारे जाहीर करुिही अद्यापही त्याची प्रत्यक्षात पूतवता झालेली िसणे ,
याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पनरणामी पयवटकाुंमध्ये
पसरलेले नभतीचे व घबराटीचे वातावरण, याबाबत शासिािे गाुंभीयािे लक्ष
घालूि समुद्र नकनाऱ्यावर सुरनक्षततेच्या दृष्टीिे उपाययोजिा करयायाची
निताुंत ्वश्यकता तसेच सदर दुघवटिेप्रकरणी बोट मालकाुंवर सदोष
मुिष्यवधाचा गुन्हा दाखल करयायात येऊि दुघवटिेत मृत्यूमुखी पडलेल्या
नवद्यार्थ्यांच्या पालकाुंिा ्र्वथक मदत दे यायाबाबत शासिािे करावयाची
कायववाही, याबाबत शासिाची प्रनतनकया व भूनमका."
(७) सिचश्री. रामहरी रुपनिर, शरद रणनपसे, अशोक ऊफव भाई जगताप, सुंजय
दत्त, श्रीमती हुस्िबािू खनलफे, सववश्री. ्िुंदराव पाटील, हनरससग राठोड,
्र्वक. अिुंत गाडगीळ, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे , सववश्री. जिादव ि चाुंदरू कर,
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(८)

अमरिाथ राजूरकर, सुभाष झाुंबड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे दुग्धविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यातील दूध पावडर ्नण बटरनिर्वमती करणाऱ्या बहुताुंश
कुंपन्याुंिी गाईच्या दुधाची खरे दी थाुंबनवल्यािे राज्यात हजारो नलटर दूध
अनतनरक्त होत असल्याची धक्कादायक मानहती माहे िोव्हें बर, २०१७ मध्ये
वा त्या दरम्याि निदशविास येणे, ग्रामीण भागातूि सुंकनलत झालेले दूध
खाजगी ्नण सहकारी सुंघािी स्स्वकारयायास असमथव ता दशवनवयायास सुरु
केलेली असणे तसेच प्रनतनलटर दूधदरात चार रुपयाुंची कपातही केल्यािे
सहकारी दूध सुंघ ्र्वथक कोंडीत सापडलेले असणे , शेजारील किाटक
राज्यामध्ये दुधाचे प्रनतनलटर पाच रुपये अिुदाि राज्य शासि दे त असणे ,
त्यामुळे नलटरला २५ ते २७ रुपये दर दे णे शक्य होत िसणे , मात्र महाराष्ट्र
राज्यशासिािे दूधाचे दर वाढवूि नदल्यावर कोणतीही जबाबदारी घेतलेली
िसणे त्यामुळे शासिािे अिुदाि दे यायाची सकवा दरानवषयीचे धोरण
बदलयायाची ्वश्यकता, ज्याप्रमाणे राज्यात तूर व अन्य डाळी अनतनरक्त
झाल्यावर सरकार खरे दी करते त्याचप्रमाणे अनतनरक्त दूधही सरकारिे खरे दी
करावे अशी मागणी दूध सुंघािे केलेली असूिही शासि याबाबत ्वश्यक
कायववाही करीत िसल्यािे त्याुंच्यामध्ये निमाण झालेली उद्रे काची भाविा,
याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
(सोमिार, वदनाांक ५ माचच ि मांगळिार, वदनाांक ६ माचच , २०१८
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेली
लक्षिेधी सूचना) –
श्री. सांजय दत्त, श्रीमती हुस्िबािू खनलफे, सववश्री.शरद रणनपसे, अशोक
ऊफव भाई जगताप, रामहरी रुपिवर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राजापूर तालुक्यातील िाणारसह पुंचवीस गावाुंमध्ये राज्य ्नण
केंद्र सरकारद्वारे प्रस्तानवत नरफायिरी प्रकल्प ्णयायाचा घाट घालयायात
येणे, िाणारसह अन्य सववच गावाुंतूि या प्रकल्पानवरोधात मोठ्या प्रमाणात
जिमत तयार होणे , ्ुंबा बागायती क्षेत्र असलेल्या या नियोनजत
प्रकल्पस्थळी जितेिे सातत्यािे ्ुंदोलिाच्या माध्यमातूि नवरोध दशवनवलेला
असणे , राज्य सरकारिे यासुंदभातील भूसुंपादिाचे काम हाती घेतल्यावर हा
नवरोध अनधकच तीव्र होणे , िाणार पनरसरातील प्रत्येक कुटूुं बातूि या
प्रकल्पाला नवरोध होत असणे , जमीि खरे दीच्या माध्यमातूि नरफायिरी
प्रकल्पातील दुकािदारी मोठ्या प्रमाणात सुरू असणे , या भागातील
जितेकडू ि होणारा तीव्र नवरोध लक्षात घेता शासिािे सदरील प्रकल्पाबाबत
्पली भूनमका स्पष्ट करुि तातडीिे याबाबत करावयाची कायववाही व
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याबाबत शासिाची प्रनतनिया."

(दुपारी १२.०० वाजता)
एक

दोन

: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) गुरुिार, वदनाांक ०१ माचच, २०१८ रोजीची ताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यादी
सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
(ग) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दुसरी, वतसरी ि चौथी यादी
सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे (क) महसूल मांत्री
: "नवदभव, मराठवाडा ्नण उववनरत महाराष्ट्र
यासाठी नवकासमुं डळे ्दे श, २०११ मधील
खुंड ८ अन्वये महसूल व वि नवभागाचा सि
२०१६-२०१७
या
नवत्तीय
वषातील
योजिाुंतगवत ्नण योजिेत्तर योजिाुंवरील
वैधानिक नवकास मुं डळनिहाय (अनवभाज्य
भागासह)
प्रत्यक्ष
खचाचा
तपशील"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) वित्त मांत्री
: "नवदभव, मराठवाडा ्नण उववनरत महाराष्ट्र
यासाठी नवकासमुं डळे ्दे श, २०११ मधील
खुंड ८ अन्वये नवत्त नवभागाचा सि २०१६२०१७ या नवत्तीय वषातील योजिाुंतगवत ्नण
योजिेत्तर योजिाुंवरील वैधानिक नवकास
मुं डळनिहाय (अनवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष
खचाचा तपशील" सभागृहासमोर ठे वतील.
(ग) सांसदीय कायच मांत्री
: "नवधािपनरषदेच्या सि २०१७ च्या चौर्थ्या
(नहवाळी) अनधवेशिात नदिाुंक ११ नडसेंबर,
२०१७ ते २२ नडसेंबर, २०१७ या कालावधीत
मा.मुं त्री/मा.राज्यमुं त्री महोदयाुंिी नवधािपनरषद
सभागृहात
नदलेल्या
एकूण
२९४
्श्वासिाुंची यादी, तसेच सि २०१७ चे चौथे
(नहवाळी) अनधवेशि सुंस्थनगत झाल्यािुंतर,
पूतवता करयायात ्लेल्या एकूण २३३
्श्वासिाुंच्या
पूतवतेच्या
नववरणपत्राुंची
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यादी", सभागृहासमोर ठे वतील.
: "अांदाज सवमतीचा वतसरा अहिाल सादर करणे."
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

श्री.जगन्नाथ शर्दे , वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ७ वर
सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री
निवेदि करतील:"कल्याण-िगर मागावरील वाहतुकीच्या दृष्टीिे अनतशय
महत्वाचा असलेला माळशेज घाट अिेक अडचणींमुळे मृत्युचा
सापळा बिलेला असणे."
श्री.अमरशसह पांवडत, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक १० वर
सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री
निवेदि करतील:"बीड नजल्यातूि जाणाऱ्या सोलापूर-बीड-धुळे (राष्ट्रीय
महामागव ि.२११) च्या चौपदरीकरण कामास वारुं वार मुदतवाढ
दे यायात येत असूि सदर रस्त्याचे काम रें गाळलेले असल्याबाबत."
सिचश्री धनांजय मुांडे, सांजय दत्त, प्रकार् गजवभये , वि.प.स.
याुंच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील
सूचना क्रमाांक ६ वर िने मांत्री निवेदि करतील:"राज्यातील नवनवध व्याघ्र प्रकल्प ्नण वन्य प्राणी बचाव
केंद्रात नदिाुंक २४ फेब्रुवारी ते २६ फेब्रुवारी, २०१८ दरम्याि ७
वाघाुंचा झालेला मृत्यू."
ॲड.जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ८ वर
सामावजक न्याय मांत्री निवेदि करतील:"राज्य शासिािे मागासवगीय व ्नदवासी याुंच्या
नवकासाच्या निधीत घट ि करता यात वाढ करयायाची
्वश्यकता."
श्री.जयिांतराि जाधि, वि.प.स. याुंच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ९ वर पणन
मांत्री निवेदि करतील:"िानशक कृषी उत्पन्न बाजार सनमतीच्या सुंचालकाकडे
सनमतीकडू ि घेतलेल्या जागेच्या भाड्यापोटी कोट्यावधी रूपयाुंची
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थकबाकी असणे ."
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"अकोला महािगरपानलकेला मागील तीि वषांपासूि इतर
महािगरपानलकाुंच्या तुलिेत नमळत असलेला अत्युंत तुटपुुंजा निधी, तसेच
काही नवनशष्ट व्यक्तींच्या पत्राुंवर काही ठरानवक निधी प्राप्त होणे, या
निधीअुंतवगत प्रस्तानवत असलेल्या कामाुंचे नियोजि िगरसेवकाुंिा
नवश्वासात ि घेता काही नवनशष्ट व्यक्तींच्या साुंगयायावरुि कामे प्रस्तानवत
होत असल्याचे निदशविास ्ल्यावर यासदुं भात लोकप्रनतनिसधिी सि २०१७
च्या नहवाळी अनधवेशिात ताराुंनकत प्रश्िाद्वारे ४२१७ व २२१७ या व अन्य
लेखानशषाअुंतगवत प्राप्त झालेल्या निधीसुंदभात नवचारलेल्या प्रश्िाुंिा
शासिाकडू ि दे यायात ्लेली नदशाभूल करणारी उत्तरे , पनरणामी काही
नवनशष्ट व्यक्तींिाच निधी उपलब्ध होत असणे , काही राजकीय व्यक्ती
महािगरपानलका व नजल्हा नियोजिाकडू ि मुलभूत सुनवधेकनरता उपलब्ध
होत असलेल्या निधीतूि कामे झालेली असताुंिा त्याुंच्या िावाचे फलक
लावूि श्रेय घेत असणे, याकडे शासिाचे तसेच प्रशासि, नजल्हानधकारी,
्युक्त, कायवकारी अनभयुंता याुंचे लक्ष वेधूिही त्याुंचे याकडे जाणीवपूववक
होत असलेले दुलवक्ष, पनरणामी नजल्हयातील काही नवकासकामे अधववट
अवस्थे त असणे, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, याबाबत
शासिािे गाुंभीयािे लक्ष घालूि शासि स्तरावर करावयाची कायववाही व
(२)

याबाबत शासिाची प्रनतनिया व भूनमका."
श्री. प्रकार् गजवभये , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यात चेि माकेसटगच्या िावाखाली नवनवध प्रकारचे लाभ ्नण
घरबसल्या लाखोंचा ्र्वथक फायदा नमळवूि दे यायाचे ्नमष दाखवत
शेकडो जणाुंची कोटयवधी रूपयाुंची फसवणूक करणाऱ्या क्यू िेट कुंपिीचा
गैरव्यवहार ्र्वथक गुन्हे शाखेिे उघडकीस ्णणे , या कुंपिीतील दोि
डॉक्टराुंसह १० ्रोपींवर पोनलसाुंिी फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल करणे ,
या कारवाईमुळे चेि िेटवकव माकेसटग करणाऱ्या कुंपन्यामध्ये खळबळ
निमाण होणे , या कुंपिींचा प्रचार व प्रसार करयायासाठी कुंपिीद्वारे अनभकतेही
िेमणे , या कुंपिीच्या सभासदाुंिा दे श-नवदे शातील पयवटि स्थळे , नरसॉटव ,
शॉसपग कॉपोरे ट फायिान्स, टे नलकम्युनिकेशि इ-कॉमसव, लाईफ
स्टाईलसोबतच नवनवध कुंपन्याुंच्या उत्पादिाुंची मानहती नदली जाणे , कुंपिीची
"क्यू व्ही्यपी क्लब" में बरनशप घेतल्यास नमळणाऱ्या सुनवधाुंमध्ये मोठी
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(३)

सूट तसेच मोफत भेटवस्तू दे यायाचीही प्रलोभि दाखनवले जाणे , एक सभासद
बिल्यास त्याला ्णखी सभासद ्नण त्या सभासदाला पुन्हा तसेच
अनमष दाखवूि दुसरे सभासद बिवूि वेगवेगळया ्र्वथक फायद्याुंचीही
मानहती नदली जाणे, एका सभासदाला १० टक्के कनमशि दे यायाचे अनमष
नमळाल्यामुळे ते नमळनवयायासाठी सभासद झालेली मुं डळी ्णखी ग्राहकाुंिा
या कुंपिीशी सुंलग्ि करणे , वेगवेगळी अनमषे दाखवूि गुुंतवणूकदाराुंिा क्यू
िेट कुंपिीला जोडू ि िवीि सभासद तयार करयायात येणे व सुंकेतस्थळावर
बिावट मे ल ्यडी तयार करणे , ्म्ही तुमची रक्कम वेगवेगळया क्षेत्रात
गुुंतनवली असूि त्याचा लाभाुंश नवनशष्ट प्रकारे नमळतो असे ही साुंगयायात
येणे, गुुंतवणूकदाराुंिा त्याुंच्या पााँईुंटसच्या रूपािे रक्कम जमा होत असल्याचे
बिावट मे लही पाठनवयायात येणे, पाच वषात ९ ते १० लाखाुंचे पाच कोटी
रूपये नमळतील असेही साुंगयायात येणे, राज्यात अशा नवनवध कुंपन्याुंद्वारे
फसवणूक सुरू असणे, या बाबींकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष,
त्यामुळे जिमािसाुंत पसरलेला असुंतोष व सचतेचे वातावरण त्यामुळे क्युिेट
सारख्या नवनवध कुंपन्याुंवर कायववाही करयायाबाबत शासिािे तातडीिे
करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
सिचश्री. चां द्रकाांत रघुिांर्ी, शरद रणनपसे, अशोक ऊफव भाई जगताप, सुंजय
दत्त, रामहरी रुपिवर, ्िुंदराव पाटील, श्रीमती हुस्िबािू खनलफे, सववश्री.
सुभाष झाुंबड, अमरिाथ राजूरकर, जिादव ि चाुंदरू कर, धिुंजय मुुंडे,
अमरससह पुंनडत, सुनिल तटकरे , सनतश चव्हाण, जयवुंतराव जाधव, नविम
काळे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे
र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यात २००९ मध्ये अपुंग युनिट बुंद झाल्यािुंतर शासिािे
टप्याटप्यािे ५९५ नशक्षकाुंचे समायोजि करयायाबाबत राज्यातील नजल्हा
पनरषदाुंिा नवनवध ्स्थापिेवर सुंबुंनधत नशक्षकाचे समायोजि करयायाचे
्दे श देणे, त्यािुसार जळगाव नजल्हा पनरषदेत १८१ नशक्षकाुंचे समायोजि
करयायात येणे, त्यािुंतर शासिाकडू ि पुन्हा ९४ नशक्षकाुंची यादी नज.प.
प्रशासिाकडे ्ल्यािुंतर झालेल्या नियुक्त्याुंमध्ये घोळ झाला असल्याचे
नदिाुंक १७ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास निदशविास येणे, याप्रकरणी
नजल्हा पनरषदे कडू ि नियुक्तीचे प्रस्ताव पाठनवतािा नशक्षण नवभागासह नजल्हा
पनरषदे तील काही अनधकाऱ्याुंचे सुंगिमत असल्याची चचा येथील पनरसरात
सुरु असणे, सदर नियुक्तीच्या प्रस्तावासाठी काही उमेदवाराुंकडू ि १६ ते १८
लाख रुपये घेतल्याची मानहती नज.प.च्या सूत्राुंिी नदलेली असणे, अशा
स्वरुपाच्या तिारी नवनवध नजल्यातूि नशक्षण नवभागास प्राप्त होणे , दरम्याि
याप्रकरणी िानशक नवभागाचे नशक्षण उपसुंचालक व नजल्हा पनरषदेच्या मुख्य
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कायवकारी अनधका-याुंिी गुन्हा दाखल करयायाचे ्दे श दे णे परुं तु अद्यापही
गुन्हा दाखल करयायात ि येणे, पनरणामी नशक्षकाुंमध्ये व पनरचारीकाुंमध्ये
पसरलेले तीव्र असुंतोषाचे व नचडीचे वातावरण, सबब चुकीच्या पध्दतीिे
करयायात ्लेल्या नशक्षक/पनरचारीकाुंची नियुक्ती अवैध करुि मूळ ५९५
नवशेष नशक्षकाुंिा/पनरचारीकाुंिा प्राथनमक शाळे त सामावूि घेयायाबाबत
शासिािे करावयाची तातडीची कायववाही व यावर शासिाची प्रनतनिया."
(४) श्री. विजय ऊफच भाई वगरकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक
महत्वाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"महाराष्ट्र गृहनिमाण व क्षेत्र नवकास मुं डळाकडू ि मुुंबईतील म्हाडा
वसाहतीत/गृहनिमाण सुंस्थाुंमधील रनहवाशाुंिा भूईभाडे , अकृनष कर ्नण
सेवाकरापोटी सि १९९८ पासूिची थनकत रक्कम प्रत्येकी रुपये ४० हजार
च्या दरम्याि माचव, २०१८ पयंत एक रकमी भरयायाचे ्दे श नदिाुंक १५
माचव, २०१७ व त्या सुमारास दे यायात ्ल्याचे निदशविास येणे, याबाबत
सुंबुंनधत रनहवाशाुंिा म्हाडाकडू ि मागील १९ वषात काहीही कळनवयायात
्लेले िसणे, म्हाडाकडू ि मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, मलनिःस्सारण कर,
नवद्युत कर, में टेिन्स चाजव इ. कर थनकत रकमे त अुंतभूवत असल्याबाबत
साुंगयायात ्लेले असणे तथानप, सुंबुंनधत कोणत्याही प्रकारची सेवा
रनहवाशाुंिा म्हाडाकडू ि नमळत िसल्याची बाब निदशविास येणे, म्हाडा
वसाहतीत राहणारे रनहवासी मध्यमवगीय असल्यािे त्याुंिा एवढी मोठी
रक्कम एक रकमी व नवनहत मुदतीत भरणे शक्य िसणे, पनरणामी, म्हाडा
वसाहतीतील रनहवाशाुंमध्ये पसरलेला असुंतोष, सुंबुंनधत रक्कम माफ
करयायात यावी म्हणूि त्याुंच्याकडू ि होत असलेली मागणी, याबाबत
शासिािे लक्ष घालूि सदरहू रक्कम भरयायास हफ्ते निस्श्चत करुि दे यायाची
सकवा भरयायाकनरता वाढीव मुदतवाढ दे यायाची ्वश्यकता, यावर शासिािे
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा."
(५) प्रा.जोगेन्द्र किाडे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या
बाबीकडे अन्न ि औषध प्रर्ासन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"शासिािे लहाि मुलाुंिा तुंबाखू ्नण तुंबाखूजन्य पदाथांचे व्यसि
लागू िये यासाठी पािटपऱ्याुंवर गोळी, चॉकलेट, नबस्स्कट, वेफसव तसेच
लहाि मुलाुंिा ्कर्वषत करणारे पॅकबुंद खायायाचे पदाथव नविीस बुंदी
घातलेली असताुंिाही राज्यात पािटपऱ्याुंवर गोळ्या, नबस्स्कटे तसेच अन्य
पॅकबुंद खायायाच्या पदाथांची नविी केली जात असल्याची धक्कादायक बाब
माहे फेब्रुवारी, २०१८ च्या पनहल्या ्ठवड्यात वा त्यादरम्याि उघडकीस
्लेली असणे, तसेच पािटपऱ्या या शाळा, रुग्णालये, शासकीय कायालये
याुंच्या पनरसरापासूि १०० मीटर लाुंब असाव्यात असे निदे श असतािाही या
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नियमाुंचे सरास उल्लुंघि होत असणे, प्राथनमक, माध्यनमक शाळे त व कनिष्ठ
तसेच वनरष्ठ महानवद्यालयात नशकणारे नवद्याथी खायायाचे पदाथव घेयायासाठी
पािटपऱ्याुंवर ्ल्यािुंतर या ्कषवक वेष्टिात असलेल्या तुंबाखूजन्य
पदाथांकडे पाहूि ्कर्वषत होऊि त्याुंचे सेवि करीत असणे , तरुण नपढी
तुंबाखूजन्य पदाथामुळे ककवरोगाच्या ्हारी जाऊ िये याकनरता शासिाच्या
नियमाुंचे काटे कार पालि करणे गरजेचे असताुंिाही काही भ्रष्ट अनधकारी व
कमव चाऱ्याुंमुळे या नियमाुंची सरास पायमल्ली होत असणे , पनरणामी नियमाुंचे
पालि होत िसल्यािे िागनरकाुंमध्ये पसरलेले सुंतापाचे व असुंतोषाचे
वातावरण, शासिाच्या नियमाुंचे उल्लुंघि करणाऱ्या पािटपऱ्याुंवर तसेच
नियमाुंची काटे कोर अुंमलबजावणी ि करणाऱ्या अनधकारी व कमव चाऱ्याुंवर
कडक कारवाई करयायाची ्वश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची
कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
सहा

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

सात

: र्ासकीय विधे यक :विधानसभे ने सांमत केल्यास – विधे यक विचारात घे णे –
"सन २०१८ चे वि.स.वि क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र (पुरिणी) विवनयोजन
विधे यक, २०१८"
----------------------------------------------------------------------

आठ

: र्ासकीय विधे यके :(१)

- मध्यां तर -

विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत
करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र स्ियां अथचसहाय्ययत
र्ाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(अ) विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाुंक ७१ - महाराष्ट्र
स्वयुंअथवसहास्ययत शाळा (स्थापिा व नवनियमि) (सुधारणा)
नवधे यक, २०१७ खालील सदस्याुंच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील
प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करयायाचा अिुदेश दे ऊि
नवचाराथव पाठनवयायात यावे."
(१) शालेय नशक्षण मुंत्री
(२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष
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िेता तथा नव.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, नव.प.स.

(२)

(३) श्री.शरद रणनपसे,
नव.प.स.
(५) ॲड.निरुं जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊफव भाई नगरकर,
नव.प.स.
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
स्वयुंअथवसहास्ययत शाळा (स्थापिा व नवनियमि) (सुधारणा)
नवधे यक, २०१७ नवधािसभेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहाच्या २१
सदस्याुंच्या सुंयुक्त सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करयायाचा अिुदेश देऊि नवचाराथव पाठनवयायात यावे."
--------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पुढे सुरू, खां डर्: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािचजवनक विद्यापीठ
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. र्रद
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाुंक ६८ - महाराष्ट्र साववजनिक
नवद्यापीठ (सुधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदस्याुंच्या प्रवर
सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करयायाचा अिुदेश देऊि नवचाराथव पाठनवयायात यावे."
(१) उच्च व तुंत्र नशक्षण मुं त्री (२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष
िेता तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे,
(४) श्री.सुंजय दत्त, नव.प.स.
नव.प.स.
(५) ॲड.निरुं जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.

15

नऊ

(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊफव भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
--------------------------------------------------------------------------: (क) (मांगळिार, वदनाांक २७ फेब्रुिारी, बुधिार, वदनाांक २८ फेब्रुिारी,
गुरुिार, वदनाांक १ माचच, सोमिार, वदनाांक ५ माचच ि मांगळिार,
वदनाांक ६ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
श्री.सुवजतशसह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे , प्रा.अनिल सोले, ॲड.
अनिल परब, सववश्री.नगरीशचुंद्र व्यास, गोपीनकसि बाजोनरया, डॉ.पनरणय
फुके, सववश्री.रसवद्र फाटक, नमतेश भाुंगनडया, प्रा.डॉ.तािाजी सावुंत,
श्री.नविायक मे टे, श्रीमती स्स्मता वाघ, सववश्री.िागोराव गाणार, चुंदभ
ु ाई
पटे ल, डॉ. अपूवव नहरे , सववश्री.प्रनवण दरे कर, प्रसाद लाड, वि.प.स. याांचा
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "राज्यात जालिा, परभणी, बुलढाणा, बीडसह मराठवाडा, उत्तर
महाराष्ट्र व नवदभातील अिेक तालुक्याुंमध्ये नदिाुंक ११ फेब्रुवारी, २०१८
रोजी वा त्यासुमारास गारपीटीचा प्रचुंड तडाखा बसणे , तसेच नवदभातील
काही भागात वीज कोसळू ि ७ जणाुंचा बळी गेल्याचे व १६ जण जखमी
झाल्याचे निदशविास येणे, तूर, हरभरा, गहू, ज्वारी ही काढणीला ्लेली
नपके ्कस्स्मकनरत्या गाराुंच्या तडाख्यात सापडल्यािे भूईसपाट होणे, सुंत्रा
्नण द्राक्ष बागाुंचे प्रचुंड िुकसाि झाल्याचे निदशविास येणे, या भागातील
शेतकऱ्याुंिी मे हित करुि उभी केलेली नपके मातीमोल होणे , नवशेषत:
नवदभातील बोंडअळीमुळे कापूस नपक गमावलेल्या शेतकऱ्याुंचा
गारपीटीमुळे हातातोंडाशी ्लेला नपकाुंचा घास गेला असल्याचे व
शेतकऱ्याुंची लाखो रुपयाुंची पीकहािी झाली असल्याचे ्ढळू ि येणे,
िुकसािग्रस्त शेतकऱ्याुंच्या हािी झालेल्या नपकाुंचे पुंचिामे करयायाचे ्नण
नवमा कुंपन्याुंिा ्कडे वारी सादर करयायाचे ्दे श राज्यशासिािे नदले
असणे , याबाबत शासिािे कायववाही करुि गारपीटग्रस्ताुंिा तातडीिे िुकसाि
भरपाई दे यायाची ्वश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व
उपाययोजिा नवचारात घेयायात यावी."
(ख) (गुरुिार, वदनाांक १ माचच , सोमिार, वदनाांक ५ माचच ि मांगळिार,
वदनाांक ६ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, सुनिल तटकरे , सुंजय दत्त, हे मुंत टकले,
जयुंत पाटील, अशोक ऊफव भाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे ,
सववश्री.अमरससह पुंनडत, सनतश चव्हाण, रामहरी रुपिवर, जयवुंतराव

16
जाधव, चुंद्रकाुंत रघुवुंशी, दत्तात्रय सावुंत, नविम काळे , नकरण पावसकर,
ॲड.जिादवि चाुंदरु कर, डॉ.सुधीर ताुंबे, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती
हुस्िबािू खनलफे, श्री.ख्वाजा बेग, ्र्वक.अिुंत गाडगीळ, सववश्री.बाळाराम
पाटील, अमरिाथ राजुरकर, सुभाष झाुंबड, अब्दुल्लाखाि दुराणी, िरें द्र
पाटील, प्रकाश गजनभये, ॲड.राहुल िावेकर, सववश्री.सतेज ऊफव बुंटी
पाटील, हनरससग राठोड, ्िुंदराव पाटील, जयदे व गायकवाड, रामराव
वडकुते, जगन्नाथ सशदे , अमनरशभाई पटे ल, अनिल तटकरे , मोहिराव कदम,
्िुंद ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "राज्यातील शेतकरी िानपकी कजवबाजारीपणासह नवनवध िैसर्वगक
्पत्तीमुळे सुंकटात सापडल्यामुळे सुंकटात सापडलेल्या या शेतकऱ्याुंिा
नदलासा दे यायासाठी सरसकट कजवमाफीची होणारी मागणी, सरकारिे
साडे तीि वषािुंतर सरसकट कजवमाफीचा निणव य ि घेता नवनवध अटी घालूि
केवळ दीड लाख रुपयाुंपयंतच्या कजवमाफीची केलेली घोषणा, ९ मनहन्यािुंतर
६० टक्के शेतकऱ्याुंिाही कजवमाफीचा ि झालेला लाभ, ऑिलाईि
घोटाळ्यामुळे योजिेपासूि वुंनचत रानहलेले पात्र शेतकरी, शासिाच्या
कजवमाफीिुंतरही राज्यात वाढत असलेल्या शेतकऱ्याुंच्या ्त्महत्या, नवनवध
कारणाुंमुळे बाुंधापासूि मुंत्रालयापयंत शेतकऱ्याुंचे सुरु असलेले
्त्महत्याुंचे सत्र, धमा पाटील या ८४ वषीय शेतकऱ्यावर मुं त्रालयात नवष
नपऊि ्त्महत्या करयायाची ्लेली वेळ, ्त्महत्येिुंतरही त्याुंच्या
कुटुुं बीयाुंिा शासिाकडू ि ि नमळालेला न्याय, नवदभव, मराठवाड्यातील हजारो
शेतकरी कापसावर ्लेल्या बोंडअळी ्नण धािावरील मावा, तुडतुड्या
रोगामुळे उद्धध्वस्त होणे, या शेतकऱ्याुंसाठी शासिािे जाहीर केलेले तुटपुुंजे
मदतीचे फसवे पॅकेज, पनरणामी ६ मनहन्यािुंतरही शेतकऱ्याुंिा ि नमळालेली
मदत, नकटकिाशक फवारणी करतेवेळी नवषबाधा होऊि शेतकऱ्याुंचे
झालेले मृत्यु, त्याबाबतही शासिािे दाखनवलेली उदानसिता, ओखी
वादळामुळे िुकसाि झालेल्या शेतकऱ्याुंिाही शासिाकडू ि अद्याप ि
नमळालेली िुकसािभरपाई, मराठवाडा, नवदभव खािदे शातील शेतकऱ्याुंवर
गारपीट ्नण वादळी वाऱ्यामुळे ्लेले मोठे सुंकट, यामुळे त्याुंची
उद्धध्वस्त झालेली नपके व फळबागा, या शेतकऱ्याुंिा तातडीिे मदत देऊि
नदलासा दे यायाऐवजी घोड्यावरुि सुरु असलेले पुंचिामे, शेतकऱ्याुंच्या
गळ्यात चोराुंप्रमाणे पाट्या अडकवूि करयायात ्लेले पुंचिामे, यामुळे
अपमानित झालेला राज्यातील शेतकरी, चारही बाजूिे येत असलेल्या
अस्मािी सुंकटासोबतच सरकार सुलतािी सुंकट लादत असल्याची
शेतकऱ्याुंमध्ये निमाण झालेली भाविा, त्याुंच्यात पसरलेला तीव्र असुंतोष
्नण िाराजीची भाविा, लाळ्या-खुरकत रोगापासूि बचाव करयायासाठी
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(ग)

दरवषी करयायात येणाऱ्या लसीकरणात १४ मनहन्याुंचा खुंड पडल्यामुळे ६
वषात लसीकरणासाठी केलेला सुमारे १५०० कोटी रुपयाुंचा खचव वाया गेला
असल्याची गुंभीर बाब केंद्र सरकारच्या सनचवाुंिी निदशविास ्णूि नदलेली
असणे, तसेच त्यामुळे शेतकऱ्याुंचे २० हजार कोटी रुपयाुंचे िुकसाि
होयायाची केंद्रीय कृषी मुं त्रालयािे व्यक्त केलेली नभती, कजवमाफीच्या
निणव याचा फेरनवचार करुि सरसकट कजवमाफी, बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्याुंिा
एकरी ५० हजार रुपयाुंची मदत, नवदभव, मराठवाडा व खान्दे शमध्ये गारपीटीिे
िुकसाि झालेल्या शेतकऱ्याुंिा एिडी्रएफच्या मदतीबरोबरच
कोरडवाहुसाठी हे क्टरी २५ हजार, बागायतीसाठी ४० हजार व फळबागाुंसाठी
५० हजार रुपयाुंचे नवशेष पॅकेज, त्याुंिा वीज नबलाची माफी, शेतीकजावरील
व्याजमाफी व नपककजाच्या वसुलीस स्थनगती, दे यायाची ्वश्यकता,
राज्यात शेतमालाला जाहीर झालेला हमीभाव अपुऱ्या असणे, पुरेशी खरे दी
केंद्र सुरु ि होणे, त्यामुळे शेतकऱ्याुंिा कवडीमोल दरािे शेतमाल नवकावा
लागणे, राज्यातील सुंकटात सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्याुंच्या या प्रश्िाुंकडे
शासिाचे झालेले दुलवक्ष, याबाबत शासिािे करावयाची उपाययोजिा
नवचारात घेयायात यावी."
(मांगळिार, वदनाांक ६ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्च विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
ॲड. अवनल परब, सववश्री.प्रसाद लाड, नवजय ऊफव भाई नगरकर, प्रनवण
दरे कर, गोपीनकसि बाजोनरया, प्रा.डॉ.अनिल सोले, सववश्री.रसवद्र फाटक,
सुनजतससह ठाकूर, प्रा.डॉ.तािाजी सावुंत, श्री.नगरीशचुंद्र व्यास, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "मुुंबई शहर व उपिगराुंचा सि २०१४ ते २०३४ या २० वषाचा
शासिाकडे प्रलुंनबत असलेला नवकास ्राखडा, नवकास ्राखड्यास
मुं जूरी ि नदल्यामुळे ठप्प झालेली नवकास कामे , नवकास ्राखड्यास त्वरीत
मान्यता दे यायाची ्वश्यकता, गृहनिमाण धोरणास मान्यता दे यायास होत
असलेला नवलुंब, ५०० चौ.फूटापयंतच्या मुुंबईतील घराुंिा मालमत्ता करामध्ये
सवलत दे यायाबाबतच्या निणव यास शासिािे त्वरीत मान्यता दे यायाची
्वश्यकता, मुुंबईतील नशवडी, गोराई (बोनरवली), मानहम भागातील
जैवनवनवधतेमुळे पािथळीिे व्यापलेले क्षेत्र पयवटि क्षेत्र, म्हणूि जानहर
करयायाच्या नजल्यानधकाऱ्याुंिा नदलेल्या सूचिा, तथानप नजल्हानधकाऱ्याुंिी
कोणतीच कायववाही ि केल्यामुळे पािथळ क्षेत्राुंवर नदवसेंनदवस वाढत
जाणारी अिनधकृत बाुंधकामे , मुुंबई शहर व उपिगरातील नवकासक,
मोठमोठ्या कुंपन्या, मॉल्स याुंिी महापानलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी
रुपयाुंचा थकवलेला कर, नवनवध शासकीय कायालयाुंिी ३२० कोटी
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दहा

रुपयाुंपेक्षा अनधक रक्कमे ची थकनवलेली पाणी दे यके, म्हाडा वसाहतीमधील
सदनिकाुंचे रुपये १५५ वरुि रु.१०२७ पयंत एनप्रल, १९९८ पासूि पूववलक्षी
प्रभावािे वाढनवयायात ्लेले सेवाशुल्क, म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा
रखडलेला पुिर्ववकास व या वसाहतीमधील ५० वषापूवीच्या मल:निसारण
वानहन्या दुरुस्त ि केल्यामुळे पाणी तुुंबुि त्या नठकाणी रोगराई पसरयायाचा
निमाण झालेला धोका, मुुंबईतील मोडकळीस ्लेल्या उपकर प्राप्त व नबगर
उपकरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पुंतप्रधाि ्वास योजिा इमारत व
पुिरव चिा मुं डळाच्या व झोपडपट्टी पुिर्ववकास योजिेतुंगवत बाुंधलेल्या
इमारतीची दुरुस्ती, बीपीटी व बी्यटी च्या जागेवरील धोकादायक इमारती,
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर असल्याचे निष्पन्न होणे ,
मुुंबईतील सात रस्ता (्थव र रोड) येथील मध्यवती कारागृहाच्या
सुरनक्षततेसाठी कारागृहापासूि ५०० नमटर पनरघातील इमारतींचा व
झोपडपट्टयाुंचा १० वषापासूि खुुंटलेला पुिर्ववकास, वरळी येथील प्रे मिगर,
व्ही.पी.िगर, नसध्दाथव िगर, नजजामाता िगर, मनरअम्मा िगर, इत्यासदचा
गेल्या अिेक वषापासूि रखडलेला पुिर्ववकास, मुुंबईतील कोळीवाड्याुंचे
सीमाुंकि ि झाल्यामुळे त्या पनरसराच्या नवकासासाठी सववसामान्य योजिा
्खयायाची ्वश्यकता, मुुंबईतील ॲिी बेझुंट रोडवरील अटानरया मॉल
येथे वाढत्या दहशतीमुळे त्या नठकाणी तातडीिे भुयारी मागव तयार करयायाची
स्थानिक लोकप्रनतनिधींची मागणी, भाुंडूप (प) व इतर भागात डोंगर,
टे कड्याुंच्या पायर्थ्याशी असलेल्या झोपड्याुंवर दरवषी पावसाळ्यात दरडी
कोसळू ि होणारे अपघात व त्याुंचेसाठी एस्रए योजिा राबनवयायाची
्वश्यकता, माहे फेब्रुवारी, २०१८ च्या दरम्याि मुुंबई शहरात अिेक
नठकाणी लागलेल्या ्गींची चौकशी करयायाची ्वश्यकता, सुभाषिगर
चेंबूर येथे म्हाडा वसाहतीमध्ये नवकासकाुंिी मागील १०-१५ वषापासूि
रनहवाश्याुंसोबत करारिामे करुिही अद्यापी पुिवनवकास ि करता रनहवाश्याुंची
केलेली फसवणूक, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा
नवचारात घेयायात यावी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) (१) डॉ. (श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या
बाबींिर चचा उपय्स्थत करतील.
"पुणे महािगरपानलकेच्या मातोश्री रमामाई नभमराव ्ुंबेडकर
उद्यािात मातोश्री रमामाई नभमराव ्ुंबेडकर याुंचा पूणाकृती ब्रााँझ धातूचा
पुतळा बसनवयायात येणार असणे, या पुतळयाचे अिावरण दे शाचे राष्ट्रपती
मा.डॉ.रामिाथ कोसवद याुंच्या शुभहस्ते करयायाचा तेथील िागनरकाुंचा
नवशेषतः दनलत सुंघटिा व दनलत समाजातील िागनरकाुंची इच्छा असणे,
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(२)

याकनरता मातोश्री रमामाई नभमराव ्ुंबेडकर स्मारक सनमतीिे लेखी
निवेदि देऊि मा.राष्ट्रपती याुंिा नविुंती केलेली असणे, उक्त पुतळयाचे
अिावरण मा.राष्ट्रपती याुंच्या शुभहस्ते करयायाकनरता शासिाच्यावतीिे
नविुंती करयायाबाबत करावयाची कायववाही व उपाययोजिा."
श्री. सांजय दत्त, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपय्स्थत करतील.
"िागपूर येथील केंद्र शासिाच्या मालकीच्या नमहाि प्रकल्पाुंतगवत
१००० एकर जागा अत्यल्प दरािे रामदे व बाबा याुंच्या पतुंजली सुंस्थे ला
दे यायात येणे, गत ्ठ मनहन्यात पतुंजली सुंस्थेिे अद्याप कोणताही प्रकल्प
सुरु केलेला िसणे, नमहाि उद्योग प्रकल्पाशी झालेल्या करारात एक वषाच्या
्त प्रकल्पात ्युवेदीक औषध उत्पादि सुरु होईल असा प्रत्यक्षात करार
करुि रामदे व बाबाुंिा सवव सवलती दे यायात येणे, मात्र उद्योग सुरु होयायाची
कोणतीही लक्षणे नदसुि येत िसणे, रामदे व बाबाुंिा ही जमीि हस्ताुंतर
कराराचा भव्य समारुं भ करयायात ्ला होता त्यावेळी नवदभातील ५०००
तरुणाुंिा रोजगाराची सुंधी नदली जाईल असे प्रत्यक्षात साुंगयायात ्ले
असणे, परुं तु ्ता १००० एकर जागा पडू ि असूि प्रकल्पाला कोणतीही
सुरुवात िसल्यािे नवदभातील बेरोजगाराुंची फसवणूक करयायात ्ल्यािे
नवदभववासीयाुंमध्ये याबाबत तीव्र िाराजी असणे, रामदे व बाबा याुंिा अत्यल्प
दरािे दे यायात ्लेली १००० एकर जागा राज्य शासिािे परत घेयायाबाबत
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा."

विधान भिन,
मुुंबई,
नदिाुंक : ६ माचव, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधाि सनचव,
महाराष्ट्र नवधािपनरषद.

