महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिार, विनांक १३ माचच , २०१८
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयं त)

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(शुक्रिार, विनांक ९ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात आलेली परं त ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्रमांक १)
(१) श्री. अवमत साटम, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिचश्री. विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण
विखे -पाटील, सुवनल केिार, अमर काळे , अस्लम शेख, हषच िधच न सपकाळ,
अॅड.यशोमती ठाकू र, श्री. डी.पी. सािंत, डॉ. संतोष टारफे, ॲड. राहुल कुल,
श्री.अतुल भातखळकर वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
अन्न ि औषध प्रशासन मं त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यात भेसळयुक्त दूधाची विक्री होत असल्याप्रकरणी विशेष तपासणी मोवहम
राबविण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशशनास येणे,
शासकीय, खाजगी दूध डे अऱयाांसह वचलिंग युवनटमधून दूधाचे ७४२ नमूने तपासणीसाठी
पाठविण्यात येणे, पुणे विभागातून २६७ नमूने घेण्यात येणे, भेसळ ि अस्िच्छतेच्या
कारणािरुन २६ हजार ५२० रुपयाांचा दूधाचा साठा नष्ट करण्यात येणे, मुांबई शहरात िाटप
होणाऱया दूधात ३० टक्के भेसळ होत असणे , दूध भे सळ तपासणी करण्याकरीता मोबाईिं
व्हॅ न तसेच कमशचारी ि अवधकारी िगश अपुरा असणे , भेसळीच्या प्रिृत्तीिंा िंगाम
घािंण्यासाठी प्रचविंत कायद्यािंा मयादा असणे , कोटयिधी िंोकाांच्या जीिनाशी सांबांवधत
दूध, खिा, औषधे आवण हॉटे िं खाद्यपदार्थािरीिं भेसळ रोखण्यासाठी कायद्यात बदिं
करण्याबाबत शासनाने तातडीने वनणशय घेऊन कराियाची कायशिाही ि प्रवतवक्रया.''
(२)

सिचश्री. सत्तयजीत पाटील-सरुडकर, चंद्रिीप नरके, अवनल बाबर वि.स.स.
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उजा मं त्र्याचे लक्ष िेधतील :"कोल्हापूर विद्युत पवरमांडळ अांतगशत माहे माचश , २०१४ पासून कोल्हापूर वजल्यात
८०५८ तसेच साांगिंी वजल्यात १२,५६९ शेतीपांप िीज जोडणी प्रिंांवबत असणे , कोल्हापूर
वजल्यातीिं पायाभूत सुविधा क्र.२ या योजनें तगशत शेतीपांपास िीज जोडणी दे ण्यास मांजुरी
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दे ऊन ि शेतकऱयाांनी पैसे भरुनसुद्धा पायाभूत आराखडा मांजूर नसल्याने ि त्यासाठी वनधी
उपिंब्ध करून न वदल्याने िीज जोडणी प्रिंांवबत असणे , ३०३४ िीज मीटरची मागणी
असताांना तुटिडा असल्याने अनेक िीज मीटर जोडण्या प्रिंांवबत असणे , शेतकऱयाांनी
शेतामध्ये बोअर, विहीर ि पाईप िंाईन टाकणे, मोटार खरे दी करणे ई.कामे केिंी असून
केिळ शेतीपांपासाठी िीज जोडणी अभािी अनेक कामे प्रिंांवबत असल्यामुळे शेतकऱयाांना
अनेक अडचणींना सामोरे जािे िंागत असणे , मुख्य अवभयांता याांनी माहे ऑक्टोबर, २०१६
ि फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये शेतीपांप िीज जोडणीसाठी कोल्हापूर वजल्यास सुमारे ८७ कोटी
तसेच साांगिंी वजल्यास सुमारे १५५ कोटी इतक्या वनधीची केिंेिंी मागणी, कोल्हापूर ि
साांगिंी वजल्यात शेतीपांप िीज जोडणी दे णे ि त्यासाठी आिश्यक वनधी तत्काळ उपिंब्ध
करून दे णेबाबत शासनाने कराियाची कायशिाही ि प्रवतवक्रया."
(३) सिचश्री. अवमत िे शमुख, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, बाळासाहे ब थोरात, प्रा. िषा
गायकिाड, अॅड. यशोमती ठाकू र, कु. प्रवणती शशिे , सिचश्री. मो. आवरफ नसीम
खान, अवमन पटे ल, अस्लम शेख, कुणाल पाटील, विजय िडे ट्टीिार, डॉ. संतोष
टारफे, सिचश्री. त्र्यंबक वभसे, अतुल भातखळकर, विलासराि जगताप, सुवनल
केिार, अमर काळे , हषचिधच न सपकाळ, डी. पी. सािंत, पृथ्िीराज चहहाण,
कालीिास कोळं बकर, श्रीमती अवमता चहहाण, सिचश्री. जयकुमार गोरे , गणपत
गायकिाड, अबु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
सािचजवनक आरोग्य मं त्र्याचे लक्ष िेधतील :"नागपूर वजल्यामध्ये कुष्ठरुग्ण सिावधक असूनही येर्थीिं कुष्ठरुग्णाांना गत दोन
िषांपासून आिश्यक औषधाांसह व्यायामाचे सावहत्य तसेच गत एक िषापासून आरोग्य
विभागास जनजागृतीचे सावहत्य उपिंब्ध झािंे नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ च्या
सुमारास वनदशशनास येणे, केंद्र शासनाकडू न कुष्ठरोगािर वनयांत्रणासाठी राज्यास प्रत्येक
िषी सुमारे ६० िंाख रुपयाांचा वनधी प्राप्त होत असताांना नागपूर वजल्यास केिळ २.१५
िंाख रुपयाांचा वनधी प्राप्त झाल्यामुळे वजल्हा कुष्ठरोग वनमूशिंन सोसायटीकडू न सावहत्याांची
खरे दी केिंेिंी नसणे, त्यामुळे सन २०१६-१७ चा वनधी परत गे िंा असून सन २०१७-१८ या
िषाचाही वनधी परत जाण्याची वनमाण झािंेिंी शक्यता, नागपूर िगळता राज्यातीिं अन्य
वजल्याांमध्ये सावहत्याची खरे दी केिंी जात असताांना, नागपूर वजल्यातीिं सांबांवधत
अवधकाऱयाांमधीिं समन्ियाअभािी ४०० ते ५०० कुष्ठरुग्णाांना त्रास सहन करािा िंागत
असल्यामुळे त्याांच्यामध्ये पसरिंेिंा असांतोष, याबाबत शासनाने कराियाची कायशिाही ि
प्रवतक्रीया."
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प्रश्नोत्तरे (अ)

ताराांवकत प्रश्न

(ब)

सोमिार, वदनाांक १२ माचश, २०१८ रोजीची ताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यादी सभागृहाच्या
पटिंािर ठे िणे.

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे -

(१) मुख्यमं त्री

:

विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्र यासाठी
विकासमांडळे आदे श, २०११ मधीिं वनयम ८
अन्िये गृह विभागाचा सन २०१६-२०१७ या
वित्तीय िषातीिं योजनाांतगशत आवण योजनेत्तर
योजनाांिरीिं िैधावनक विकास मांडळवनहाय
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशीिं
सभागृहासमोर ठे ितीिं.

(२) उच्च ि तंत्र वशक्षण
मं त्री

:

विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्र यासाठी
विकासमांडळे आदे श, २०११ मधीिं वनयम ८
अन्िये उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागाचा सन
२०१६-२०१७ या वित्तीय िषातीिं योजनाांतगशत
आवण योजने त्तर योजनाांिरीिं िैधावनक विकास
मांडळवनहाय (अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा
तपशीिं सभागृहासमोर ठे ितीिं.

(३) कृ वष ि फलोत्तपािन
मं त्री

:

(क)

विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्र यासाठी
विकासमांडळे आदे श, २०११ मधीिं वनयम ८
अन्िये कृ वष, पशुसंिधच न, िुग्धहयिसाय विकास
ि मत्तस्यहयिसाय विभागाचा सन २०१६-२०१७
या वित्तीय िषातीिं योजनाांतगशत आवण योजनेत्तर
योजनाांिरीिं िैधावनक विकास मांडळवनहाय
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशीिं
सभागृहासमोर ठे ितीिं.
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(ख)

(४) ऊजा मं त्री

:

महाराष्र कृवष उद्योग विकास महामांडळ मयावदत
याांचा सन २०१५-२०१६ या िषाचा पन्नासािा
िार्षषक अहिािं सभागृहासमोर ठे ितीिं.
महाराष्र राज्य िीज वनर्षमती कांपनी मयावदत याांचा
सन २०१६-२०१७ या िषाचा बारािा िार्षषक
अहिािं सभागृहासमोर ठे ितीिं.

तीन

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).

चार

:

वित्त मं त्री यांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :
"अर्थश सांकल्पािरीिं सिशसाधारण चचेच्या सांदभात विधानसभा वनयमाांतीिं वनयम
२४६(१) मधीिं सात वदिसाांच्या कािंािधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्र विधानसभा
वनयमाांतीिं वनयम ५७ अन्िये स्र्थवगत करण्यात यािी.

पाच

:

सन २०१८-२०१९ च्या अर्थ संकल्पावर सवथसाधारण चचा (पहिला हिवस).

सहा

:

शासकीय विधे यके :
(१)

पुर:स्थापनाथच :(अ) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ८ – महाराष्र भूवमगत नळमागश ि
भूवमगत िावहन्या (जवमनीमधीिं िापर हक्काचे सांपादन) विधे यक, २०१८.
(ब)

(२)

सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ९ – महाराष्र पवरचावरका (सुधारणा)
विधेयक, २०१८.

विचार पुढे सुरु, खं डश: विचार ि संमत करणे :सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४ – है दराबाद अवतयात चौकशी
(सुधारणा) विधे यक, २०१८.

(३) विचार, खं डश: विचार ि संमत करणे :(क)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ७ – भूवमसंपािन, पुनिचसन ि
पुनिचसाहत करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारिशच कतेचा हक्क
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(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम शेख, अमर
काळे , सुवनल केिार, अवमन पटे ल, डॉ.संतोष टारफे, श्रीमती वनमच ला गािीत,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७ – भूवमसांपादन, पुनिशसन
ि पुनिशसाहत करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारदशशकतेचा हक्क
(महाराष्र सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरीिं प्रवतिृत्त सहा
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थश पाठविण्यात यािे."
(ग) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७ – भूवमसांपादन, पुनिशसन
ि पुनिशसाहत करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारदशशकतेचा हक्क
(महाराष्र सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरीिं प्रवतिृत्त सहा
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थश पाठविण्यात यािे."
(घ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री हषच िधच न सपकाळ,
अवमत झनक, प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७ – भूवमसांपादन, पुनिशसन
ि पुनिशसाहत करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारदशशकतेचा हक्क
(महाराष्र सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरीिं प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थश पाठविण्यात यािे."

(गुरुिार, विनांक ८ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सात

:

श्री.सुवनल प्रभु, ॲड.आवशष शेलार, सिचश्री अजय चौधरी, संजय केळकर, सुवनल
शशिे , ॲङ राज पुरोवहत, श्री सिा सरिणकर, ॲड.पराग अळिणी, सिचश्री अशोक
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पाटील, अवमत साटम, मं गेश कुडाळकर, श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री.सुवनल राऊत,
श्रीमती मं िा म्हात्रे, सिचश्री प्रकाश फातपेकर, अतुल भातखळकर, श्रीमती तृप्ती सािंत,
सिचश्री योगेश सागर, संजय पोतनीस, सरिार ताराशसह, रमे श लटके, कॅ .आर.तावमल
सेल्िन, श्री.प्रकाश सुिे, डॉ. भारती लहहे कर, सिचश्री तुकाराम काते, राम किम, नरें द्र
मे हता, मं गलप्रभात लोढा, हव.स.स यांचा म.हव.स. हनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव :
(मं त्र्यांचे उत्तर)
"मुांबई शहर ि उपनगराांचा सन २०१४ ते २०३४ या २० िषाचा शासनाकडे प्रिंांवबत
असिंेिंा विकास आराखडा, विकास आराखडयास मांजूरी न वदल्यामुळे ठप्प झािंेिंी विकास
कामे, विकास आराखडयास त्िवरत मान्यता दे ण्याची आिश्यकता, गृहवनमाण धोरणास
मान्यता दे ण्यास होत असिंेिंा वििंांब, ५०० चौ. फुटापयशतच्या मुांबईतीिं घराांना मािंमत्ता
करामध्ये सििंत दे ण्याबाबतच्या वनणश यास शासनाने त्िवरत मान्यता दे ण्याची आिश्यकता,
मुांबईतीिं वशिडी, गोराई (बोवरििंी), मावहम भागातीिं जैिविविधतेमुळे पानर्थळीने व्यापिंेिंे
क्षेत्र पयशटन क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याच्या वजल्हयावधकाऱयाांना वदिंेल्या सूचना, तर्थावप,
वजल्हावधकाऱयाांनी कोणतीच कायशिाही न केल्यामुळे पानर्थळ क्षेत्राांिर वदिसेंवदिस िाढत
जाणारी अनवधकृत बाांधकामे, मुांबई शहर ि उपनगरातीिं विकासक, मोठमोठया कांपन्या,
मॉल्स याांनी महापाविंकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी रुपयाांचा र्थकििंेिंा कर, विविध शासकीय
कायािंयाांनी ३२० कोटी रुपयाांपेक्षा अवधक रक्कमेची र्थकवििंेिंी पाणी दे यके, म्हाडा
िसाहतीमधीिं सदवनकाांचे रुपये १५५ िरुन रु. १०२७ पयंत माहे एवप्रिं, १९९८ पासून
पूिशिंक्षी प्रभािाने िाढविण्यात आिंेिंे सेिाशुल्क, म्हाडाच्या ५६ िसाहतींचा रखडिंेिंा
पुनर्षिकास ि या िसाहतीमधीिं ५० िषापूिीच्या मिं:वनसारण िावहन्या दुरुस्त न केल्यामुळे
पाणी तुांबून त्या वठकाणी रोगराई पसरण्याचा वनमाण झािंेिंा धोका, मुांबईतीिं मोडकळीस
आिंेल्या उपकर प्राप्त ि वबगर उपकरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पांतप्रधान आिास
योजना, इमारत ि पुनरश चना मांडळाच्या ि झोपडपट्टी पुनर्षिकास येाजने तांगशत बाांधिंेल्या
इमारतीची दुरुस्ती, बीपीटी ि बीआयटीच्या जागेिरीिं धोकादायक इमारती, म्हाडाच्या
इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर असल्याचे वनष्पन्न होणे , मुांबईतीिं सात रस्ता (आर्थश र
रोड) येर्थीिं मध्यिती कारागृहाच्या सुरवक्षततेसाठी कारागृहापासून ५०० मीटर पवरसरातीिं
इमारतींचा ि झोपडपट्टयाांचा १० िषापासून खुांटिंेिंा पुनर्षिकास, िरळी येर्थीिं प्रे मनगर, व्ही.
पी नगर, वसध्दार्थश नगर, वजजामाता नगर, मवरअम्मानगर इत्यादींचा गेल्या अनेक िषापासून
रखडिंेिंा पुनर्षिकास, मुांबईतीिं कोळीिाडयाांचे सीमाांकन न झाल्यामुळे त्या पवरसराच्या
विकासासाठी योजना आखण्याची आिश्यकता, मुांबईतीिं ॲनी बेझांट रोडिरीिं अटावरया
मॉिं येर्थे िाढत्या दहशतीमुळे त्या वठकाणी तातडीने भुयारी मागश तयार करण्याची स्र्थावनक
िंोकप्रवतवनधींची मागणी, भाांडूप (प) ि इतर भागात डोंगर, टे कडयाांच्या पायथ्याशी असिंेल्या
झोपडयाांिर दरिषी पािसाळयात दरडी कोसळू न होणारे अपघात ि त्याांचेसाठी एसआरए
योजना राबविण्याची आिश्यकता, माहे फेब्रुिारी, २०१८ च्या दरम्यान मुांबई शहरात अनेक
वठकाणी िंागिंेल्या आगींची चौकशी करण्याची आिश्यकता, सुभाषनगर चेंबूर येर्थे म्हाडा
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िसहतीमध्ये विकासकाांनी मागीिं १०-१५ िषापासून रवहिाश्याांसोबत करारनामे करुनही
अद्यापी पुनर्षिकास न करता रवहिाश्याांची केिंेिंी फसिणूक, याबाबत शासनाने कराियाची
कायशिाही ि उपाययोजना."
(शुक्रिार, विनांक ९ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
आठ

:

सिचश्री. अवजत पिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, जयं त पाटील, पृथ्िीराज चहहाण,
विलीप िळसे-पाटील, शवशकांत शशिे , विजय िडे ट्टीिार, गणपतराि िे शमुख, वजतेंद्र
आहहाड, बाळासाहे ब थोरात, जयित्त क्षीरसागर, अब्िुल सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा.
विरें द्र जगताप, सिचश्री. हसन मुश्रीफ, सुवनल केिार, संविप नाईक, गोपालिास अग्रिाल,
डॉ. सवतश पाटील, सिचश्री. मो. आरीफ नसीम खान, राजेश टोपे , अवमत िे शमुख,
विलीप सोपल, ॲङ यशोमती ठाकू र, सिचश्री. राणाजगवजतशसह पाटील, वङ एस.
अवहरे , बबनराि शशिे , मधुकरराि चहहाण, राहुल मोटे , डी. पी. सािंत, मकरं ि जाधिपाटील, कावलिास कोळं बकर, सुरेश लाड, बसिराज पाटील, वशिेंद्रशसह भोसले,
िसंतराि चहहाण, ित्तात्रय भरणे, अवमन पटे ल, बाळासाहे ब पाटील, ॲङ के.सी.
पाडिी, सिचश्री कुणाल पाटील, संग्राम जगताप, काशीराम पािरा, श्रीमती विवपका
चहहाण, सिचश्री. हषचिधच न सपकाळ, हनुमंत डोळस, राहु ल बोंद्रे, अिधुत तटकरे , वनतेश
राणे, विजय भांबळे , िैभि वपचड, अमर काळे , पांडुरं ग बरोरा, अवमत झनक, विपक
चहहाण, रणवजत कांबळे , सिचश्रीमती सुमन पाटील, अवमता चहहाण, श्री प्रविप जाधिनाईक, डॉ. संतोष टारफे, श्री. शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमच ला गावित, श्री
अस्लम शेख, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री संग्राम थोपटे , भाऊसाहे ब कांबळे , त्र्यंबक
वभसे, कु. प्रवणती शशिे , सिचश्री वसध्िाराम म्हे त्रे, भारत भालके, जयकुमार गोरे , राहुल
जगताप, पंकज भुजबळ, वि.स.स यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (मं त्र्यांचे
उत्तर)
"राज्यात मराठी माध्यमाच्या १३४६ शाळा पटसांख्येचे कारण दे ऊन बांद करण्याचा
शासनाने घेतिंेिंा वनणश य, राज्यातीिं शाळाबाय मुिंाांचे दोन िेळा सिेक्षण करुन दे खीिं वकती
मुिंे शाळाबाय आहे त याचा वनश्श्चत आकडा शासनािंा अद्यापपयंत न वमळणे , मुांबई
महापाविंकेने बांद असिंेल्या ३५ शाळाांचे खाजगीकरण करणे , सिश वशक्षा अवभयान कायशक्रम
अपयशी ठरणे , पूिश प्रार्थवमक प्रिेशाच्या तसेच आरटीई प्रिेशाच्या ऑनिंाईन प्रवक्रयेसाठी
खाजगी इांग्रजी माध्यमाच्या शाळाांकडू न भरमसाठ प्रिेशशुल्क आकारणी करणे , त्याकडे
शासनाचे होत असिंेिंे दुिंशक्ष, विद्याथ्यांच्या पाठीिरीिं पुस्तकाांचे ओझे कमी करण्याबाबत
ठाम वनणशय न घे णे, राज्य शासनाने वदनाांक ३० नोव्हें बर, २०१५ रोजीच्या पवरपत्रकाद्वारे जाहीर
केिंेिंी प्रगत शैक्षवणक महाराष्र योजना ही केिळ घोषणाच राहणे , राज्यात वजल्हा
पवरषदे कडीिं प्रार्थवमक शाळाांना पुरेशा िगश खोल्या नसणे , एका खोिंीत दोन िगश भरविण्यात
येणे, शासनाने कायम विनाअनुदावनत शाळाांचा कायम हा शब्द काढण्याचे धोरण मान्य केिंे
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असताना अनेक शाळाांची २-३ िेळा तपासणी करुन दे खीिं विनाअनुदावनत शाळाांना अद्याप
अनुदान सुरु न करणे , सैवनकी शाळा, के.जी.बी.व्ही (कस्तुरबा गाांधी बाविंका विद्यािंय)
आदशश शाळा योजना याांसारख्या पूिी सुरु असिंेल्या उपक्रमाांत असिंेल्या अडचणी ि
प्रश्नाांच्या सोडिणुकीसाठी शासन दरबारी अनेक िेळा प्रयत्न होऊन दे खीिं त्यात काहीच
सुधारणा न होणे , उच्च ि तांत्र वशक्षण विभागाकडीिं EBC/OBC/SC/ST/SBC या
प्रिगातीिं जिळपास १७ िंाख विद्याथ्यांची उच्च ि तांत्र वशक्षण विभागाकडीिं शैक्षवणक फी
ि इतर अनुदानाची असिंेिंी प्रचांड र्थकबाकी, त्यामुळे िैद्यकीय, औषध वनमाण, व्यिस्र्थापन,
अवभयाांवत्रकी महाविद्यािंये आर्षर्थक अडचणीत सापडिंेिंी असणे , शािंेय, माध्यवमक ि
विद्यापीठीय वशक्षणाचा घसरत चािंिंेिंा दजा, राज्यात सुवशवक्षत बेरोजगार तरुणाांची िाढत
चािंिंेिंी सांख्या, सुवशवक्षत बेरोजगार तरुणाांना नोकऱयाांचे आवमष दाखिून मॅग्नेवटक महाराष्र,
मेक इन महाराष्र, स्टाटश अप महाराष्र आदी फसव्या घोषणा करुन सुवशवक्षत बेरोजगार
तरुणाांच्या समोर नोकऱयाांचे मृगजळ दाखविण्याचा केिंेिंा प्रयत्न, राज्य शासनाच्या अनेक
कायािंयाांमध्ये अ ते ड श्रेणीतीिं पदे वरक्त असूनही त्यािर नविन उमेदिाराांच्या वनयुक्त्या न
करणे , महाराष्र िंोकसेिा आयोगाच्या पवरक्षा उत्तीणश झािंेल्या उमे दिाराांना वनयुक्तीपत्र न दे णे ,
तसेच नोकरभरतीिर घातिंेल्या बांदीमुळे महाराष्र िंोकसेिा आयोगाच्या स्पधा पवरक्षेची तयारी
करणाऱया पवरक्षार्थींमध्ये पसरिंेिंा असांतोष ि त्याांनी काढिंेिंे मोचे , विदभश ि मराठिाडयात
छोटे मोठे उद्योग व्यिसाय सुरु करुन बेरोजगार तरुणाांना रोजगार उपिंब्ध करुन दे ण्याची सांधी
असतानाही शासनाचे त्यादृष्टीने वनयोजन नसणे , दे श पातळीिरीिं केंवद्रय िंोकसेिा
आयोगाच्या पवरक्षाांमध्ये मराठी टक्का िाढविण्यासाठी परीक्षार्थींना आिश्यक त्या मुिंभूत
सुविधा उपिंब्ध करुन दे ण्यात शासनाकडू न होत असिंेिंी चािंढकिं, मुांबई विद्यापीठाांच्या
विविध पवरक्षाांच्या वनकािंाचे पुनशमुल्याांकनाचे रें गाळिंेिंे काम, कवनष्ठ महाविद्यािंयीन
अवधव्याख्यात्याांच्या वदघश कािंीन प्रिंांवबत असिंेल्या मागण्या, इयत्ता १० िी ि १२ िी च्या
पवरक्षाांचे प्रश्नपवत्रका फुटण्याचे घडत असिंेिंे प्रकार, मराठी भाषेिंा अवभजात भाषेचा दजा
प्राप्त करुन दे ण्याच्या दृृ्ष्टीने शासनािंा येत असिंेिंे अपयश, राज्य सरकारच्या तसेच केंद्र
सरकारच्या विविध कायािंयामध्ये मराठी भाषेचा कायािंयीन िापरात उपयोग करण्यासांदभात
पवरपत्रके काढण्यावशिाय ठोस उपाययोजना न करणे , याबाबत शासनाने कराियाची कायशिाही
ि उपाययोजना."
नऊ

:

ॲड राज पुरोवहत, श्री शंभरु ाज िे साई, ॲङ पराग अळिणी, श्री. ज्ञानराज चौगुले,
श्रीमती मवनषा चौधरी, डॉ. जयप्रकाश मुंिडा, श्रीमती मं िा म्हात्रे, श्री. सुभाष साबणे,
डॉ. भारती लहहे कर, सिचश्री. अवनल किम, पास्कल धनारे , वकशोर पाटील, सजंय
केळकर, राजाभाऊ िाजे , उन्मे श पाटील, िैभि नाईक, डी. मल्ल्लकाजूचन रे ड्डी, अवनल
बाबर, डॉ. राहुल आहे र, चंद्रकांत सोनािणे, महे श चौघुले, राजन साळिी, प्रा. मे धा
कुलकणी, सिचश्री. सुवनल प्रभु, बाबुराि पाचणे, उिय सामं त, राजेंद्र पाटणी, चंद्रिीप
नरके, ॲड. आकाश फं ु डकर, सिचश्री भरतशे ठ गोगािले, समीर कुणािार, मनोहर
भोईर, विकास कंु भारे , अजय चौधरी, डॉ. िे िराि होळी, सिचश्री. सुवनल शशिे , राजू
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तोडसाम, मं गेश कुडाळकर, श्रीमती िे ियानी फरांिे, सिचश्री सुभाष भोईर, वकसन
कथोरे , प्रकाश आवबटकर, सुरेश भोळे , प्रकाश फातपेकर, प्रशांत बं ब, उल्हास पाटील,
नरें द्र पिार, नारायण पाटील, बाळासाहे ब मुरकुटे , अशोक पाटील, सुधाकर भालेराि,
हे मंत पाटील, अवमत साटम, शांताराम मोरे , वि.स.स यांचा म.वि.स. वनयम २९३
अन्िये प्रस्ताि :''राज्यात मुांबई, कोकण भागात िंाभिंेिंा िंाांब ि वनसगशरम्य समुद्र वकनारा, समुद्राच्या
सावनध्यातीिं रॉक गाडश न, समुद्राखािंीिं प्रिाळे ि जीिसृष्टीचा आनांद िंुटण्यासाठी असिंेिंे
स्कूबा ड्रायव्व्हग ि स्नाकशलिंग, छत्रपती श्री वशिाजी महाराजाांची पवित्र स्मृती ि शूर िीराांचा
पारां पावरक इवतहास असिंेिंे वशिनेरी, रायगड, लसधुदग
ु श , तोरणा, मुरूड-जांजीरा, िंोहगड,
विजयदुगश, दुगाडी इत्यादी पुरातन ि ऐवतहावसक वकल्िंे ि जयगड, लसहगड, प्रतापगड, माऊिंी
इ. गड याांचे सांिधशन करण्याची आिश्यकता, दयासारां ग सरखेिं श्री. कान्होजी आांग्रे याांच्या
पवित्र स्मृती जपण्याची आिश्यकता, औरां गाबादमधीिं जगप्रवसद्ध अलजठा ि िेरूळ िंेणी ि
गुांफा अत्यांत जुन्या झाल्या असल्याने त्याांचे सांिधशन ि पयशटकाांना आकर्षषत करण्याच्या दृष्टीने
तेर्थे अत्याधुवनक योजना राबविण्याची आिश्यकता, सांतभूमी महाराष्रातीिं पांढरपुरचे विठ्ठिंरखुमाई मांवदर, कोल्हापुरचे महािंक्ष्मी मांवदर, तुळजापुरचे भिानीमाता मांवदर, वशडीचे साईबाबा
मांवदर, अष्टविनायक, शवनलशगनापूर, भारतातल्या १२ ज्योर्षतलिंगापैकी महाराष्रातीिं चार
ज्योवतविंंगे, नावशकमध्ये होणारा कांु भमे ळा, आषाढी एकादशी वनवमत्त राज्यातून विविध
वठकाणाांहून पांढरपूरच्या िारीकवरता पायी वनघणारे ि वदिसेंवदिस प्रिास करणारे िारकरी याांना
िारीच्या मागात सुविधा पुरविण्याकवरता वनयोजन करण्याची आिश्यकता, विदभातीिं
ताडोबा, निेगाि, बोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्रीय अभयारण्य ि तेर्थीिं राष्रीय प्राणी ि समृद्ध
िनसांपदा, नागपूरमधीिं दीक्षाभूमी, दे शाची औद्योवगक राजधानी म्हणून ख्याती पाििंेिंे मुांबई
शहर, मुांबईतीिं पुरातन कोळी सांस्कृती तसेच वफल्म जगतात बॉिंीिूड म्हणून प्रवसद्ध
असिंेिंी मुांबईची वफल्म नगरी, मुांबई शहरात असिंेिंे जागवतक व्यापार केंद्र, श्री मुांबादे िी, श्री
महािंक्ष्मी, श्री वसद्धीविनायक इत्यादी प्रवसद्ध दै िते , दे िी माऊांट मेरी, हाजीअिंीचा दगा, पारशी
समाजाची मांवदरे , श्री गोडीजी ि श्री शाांतीनार्थ मांवदर, चैत्यभूमी इत्यादी विविध धमाच्या
भाविकाांची श्रद्धास्र्थाने , तसेच गे ट िे ऑफ इांवडया, मवरन ड्राईव्ह, नवरमन पॉइटश , बॅिंाडश वपअर,
ससून डॉक, छत्रपती वशिाजी महाराज रे ल्िे स्र्थानक, मुांबई महापाविंका इमारत, हुतात्मा चौक,
काळाघोडा, छत्रपती वशिाजी महाराज िस्तुसांग्रहािंय, विज्ञान भिन, एवशयावटक िंायब्ररी,
मुांबई विद्यापीठ, हॉनीमन सकशिं या ऐवतहावसक िास्तू इत्यादींचे सांिधशन ि जतन करण्याची
आिश्यकता, वदल्िंी बोट क्िंब येर्थून २६ जानेिारी या प्रजासत्ताक वदनावदिशी वनघणा-या
परे डच्या धतीिर मुांबईतीिं मरीन ड्राईव्ह ते नरीमन पााँईट पयशत प्रवतिषी २६ जानेिारी रोजी
काढण्यात येणारी भव्यवदव्य ि नेत्रसुखद परे ड , शैक्षवणक नगरी पुणे शहरातीिं पुरातन ि
नािाजिंेल्या वशक्षणसांस्र्था, पश्श्चम महाराष्रातीिं सयाद्रीच्या नयनरम्य पिशतराांगा, महाराष्र
राज्य पयशटन क्षेत्रात दे शभरातीिं प्रर्थम क्रमाांकाचे राज्य बनविण्याच्या दृष्टीने ि महाराष्राची
साांस्कृवतक परां परा िृध्दींगत करण्याकवरता वनयोजनबद्ध ि कािंबद्ध कायशक्रम आखण्याची
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आिश्यकता ज्यायोगे दे शभरातीिं ि जागवतक स्तरािरीिं पयशटक महाराष्र राज्यात आकर्षषत
होऊन राज्यातीिं हॉटे ल्स उद्योग, िाहतूक उद्योग यामध्ये िृद्धी होऊन िंाखो बेरोजगार तरुणाांना
रोजगार उपिंब्ध होऊ शकेिं त्याचप्रमाणे राज्याच्या महसूिंात िाढ होईिं या दृष्टीने राज्य
शासनाचे पयशटन धोरण बनविण्याची आिश्यकता, कृष्णा खोरे महामांडळातीिं जिंलसचन
प्रकल्प, कािंिे ि पुनिशसनाच्या कामाांना गती दे ण्याची आिश्यकता, मत्स्य उत्पादन
वदिसेंवदिस कमी होत असल्यामुळे िंहान आवण पारां पावरक मश्च्छमार करणा-याांिर आर्षर्थक
सांकट, कोकणातीिं ि समुद्र वकनारपट्टीतीिं मश्च्छमाराांना आर्षर्थकदृष्टया सक्षम करण्याकवरता
मत्स्य शेती िाढविण्यासाठी शासनाने कराियाची कायशिाही ि उपाययोजना.''

िहा

:

अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये ) :(मं गळिार, विनांक १९ वडसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात आलेली तथावप, पुढे ढकलण्यात आलेली अधा तास चचेची सूचना)
(क्रमांक १)
(१)

श्री. सत्तयजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स.
"पन्हाळा ि शाहुिाडी (वज.कोल्हापूर) तालुक्यांतील प्राथवमक शाळांच्या
इमारतींच्या िुरुस्तीबाबत" या विषयािरीिं श्री. सत्यजीत पाटीिं-सरुडकर ि इतर,
वि.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ९२११९ िंा वदनाांक ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वदिंेल्या
उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपश्स्र्थत करतीिं.

(मं गळिार, विनांक ६ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात आलेल्या तथावप, पुढे ढकलण्यात आलेल्या अधा तास चचेच्या सूचना)
(क्रमांक १ ते ४ )
(२)

श्री. मनोहर भोईर, वि.स.स.
"रायगड वजल्यातील भोम आवण टाकीगाि िरम्यानच्या भागातील
बांधबं विस्ती फुटल्याने भात शेतीचे झालेले नुकसान" या विषयािरीिं श्री. मनोहर
भोईर, वि.स.स याांचा वदनाांक २२ वडसेंबर, २०१७ रोजी सभागृहाच्या पटिंािर ठे िण्यात
आिंेल्या अताराांवकत प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांक ३७५ मधीिं प्रश्न क्रमाांक ७५५९८ िंा
वदिंेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपश्स्र्थत करतीिं.
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(३)

श्री. हषचिधच न सपकाळ, वि.स.स.
"मौजे राजुर (ता.मोताळा, वज.बुलढाणा) ये थील रस्त्तयाच्या रुंिीकरणासह
पुलाचे नुतनीकरण करण्याबाबत" या विषयािरीिं श्री. हषशिधशन सपकाळ ि इतर
वि.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ९६०४९ िंा वदनाांक १४ वडसेंबर, २०१७ रोजी
वदिंेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपश्स्र्थत करतीिं.

(४)

श्री. सुवनल प्रभु, वि.स.स.
"मध्य िैतरणा जलविद्युत प्रकल्पास मं जरू ी िे ण्याबाबत" या विषयािरीिं ॲड.
आवशष शेिंार ि इतर वि.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ९५३५६ िंा वदनाांक १४
वडसेंबर, २०१७ रोजी वदिंेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपश्स्र्थत करतीिं.

(५)

श्री. राहु ल कुल, वि.स.स.
"िौंड (वज.पुणे) तालुक्यातील मं जरू क्रीडा संकुलासाठी कृ षी विभागाची
जागा वमळणेबाबत" या विषयािरीिं श्री. राहुिं कुिं ि इतर वि.स.स याांचा ताराांवकत
प्रश्न क्रमाांक १००८८७ िंा वदनाांक १८ वडसेंबर, २०१७ रोजी वदिंेल्या उत्तराच्या सांदभात
अधा-तास चचा उपश्स्र्थत करतीिं.
(सोमिार, विनांक १२ माचच, २०१८ रोजीच्या बॅलेटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या अधातास चचेच्या सूचना) ( क्रमांक ६ ि ७ )

(६)

श्री. संजय सािकारे , वि.स.स.
"मुंबई महानगरपावलकेच्या भूखंडािर पुनर्विकास आवण इमारत बांधकाम
प्रकल्पांकवरता िे य असलेले प्रीवमयम विकासकांनी थकविल्याबाबत" या विषयािरीिं
श्री. नरें द्र मेहता ि इतर वि.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ९५५६३ िंा वदनाांक १२
वडसेंबर, २०१७ रोजी वदिंेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपश्स्र्थत करतीिं.

(७)

श्री. वभमराि तापकीर, वि.स.स.
"शहजिडी (वज.पुणे) ये थे सक्तिसुली संचलनालयाने (ईडी) जप्त केलेल्या
भूखंडािर तीन इमारती बांधल्याबाबत" या विषयािरीिं श्री. वभमराि तापकीर ि
इतर वि.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक १०४८८८ िंा वदनाांक ५ माचश, २०१८ रोजी
वदिंेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपश्स्र्थत करतीिं.
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विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : १२ माचश, २०१८

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सवचि,
महाराष्र विधानसभा.
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