महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
गुरुिार, विनाांक १५ माचच, २०१८
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयं त)

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(१) सिचश्री. राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय िडे ट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत
िे शमुख, अवमन पटे ल, त्र्यांबकराि वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री. सुवनल
केिार, अमर काळे , अस्लम शेख, हर्षच िधच न सपकाळ, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिचश्री.
अब्िुल सत्तार, सांग्राम थोपटे , राहुल बोंद्रे, ॲड. राहुल कुल, श्री. भारत भालके,
अॅड. यशोमती ठाकू र, सिचश्री. सांजय वशरसाट, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील,
जयां त पाटील, शवशकाांत शशिे , वजतेंद्र आव्हाड, सांिीप नाईक, राजेश टोपे, जयित्त
क्षीरसागर, हसन मुश्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, राहुल जगताप,
श्रीमती सुमन पाटील, सिचश्री. प्रिीप जाधि-नाईक, पाांडुरां ग बरोरा, िैभि वपचड,
ित्तात्रय भरणे, मकरां ि जाधि-पाटील, विजय भाांबळे , भाऊसाहे ब पाटीलवचकटगाांिकर, सांग्राम जगताप, सुरेश लाड, राहुल मोटे , सांजय किम, हनुमांत
डोळस, विपक चव्हाण, पांकज भुजबळ, डॉ. सतीश पाटील, श्री. बाळासाहे ब
पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमां त्र्याचे लक्ष
िेधतील :"औरं गाबाद शहरातील तब्बल अडीच हजार टन साचलेला कचरा, शहरातील
कचरा डे पो, कचरा कं ड्याही भरुन वाहू लागणे , नारे गाव, मांडकी, पळशी यासह १५ ते २०
गावातील नागररकांनी कचरा डे पोच्या रवरोधात रदनांक २३ फेब्रवारी, २०१८ रोजीपासून
सरु केलेले आंदोलन, कचरा डे पो हटवण्याची होत असलेली मागणी, शहरातील कचरा
डे पोवर साठू न रारहलेला ५ रदवसांचा कचरा, शहरात दगंधी पसरण्याचा रनमाण झालेला
धोका, झोपडपट्टी भागात दोन लाख मास्क वाटणे , महानगर पारलकेतील डॉक्टरांच्या सट्टया
रद्द करणे , यासारखी खबरदारीची करण्यात आलेली उपाययोजना, गावकऱयांनी रदलेल्या
इशाऱयाकडे प्रशासनाने केलेले दललक्ष, औरं गाबाद महानगरपारलकेचा रनष्काळजीपणा,
पयायी जागा शोधण्यास पारलकेला आलेले अपयश, सदर गंभीर पररस्स्ितीकडे शासनाचे
झालेले दललक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कायलवाही व प्ररतरिया."
(२) डॉ. राहु ल पाटील, वि.स.स तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
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मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील:"परभणी शहरातील एकूण १४९ सर्व्हे नं बर मधील १४७६-२४ एकर जरमनीवर
रनजामकाळात अनेक बांधकामे झालेली असणे , या बांधकामाचे हस्तांतर नोंदणीकृत
झालेले असणे , सदर जरमनीवर नरवन बांधकामे अिवा दरुस्ती करण्याची मागणी
नागररकांनी परभणी महानगरपारलका यांचेकडे केलेली असणे , रजल्हारधकारी, परभणी
यांच्या कायालयात महसूल, महापारलका, नगररचना या रवभागाच्या अरधका-यांच्या
बैठकीत उक्त सर्व्हे नं बरमधील बांधकामे / दरुस््या याबाबत कोणतीही चचा अिवा रनणलय
न होणे , असे असतांनाही परभणी महानगरपारलकातफे वरील बैठकीत परभणी
रजल्हारधका-यांनी तोंडी आदे श रदले आहे त असे कारण दशलवून बांधकाम व दरुस््यांना
परवानगी दे ण्याचे काम बंद करण्यात येणे, जरमनी नागररकांच्या नावावर असल्याबाबत
परावे असूनही ते ग्राहय न धरणे , यामळे गेल्या तीन वर्षात तेिील खरे दी रविी चालू असली
तरी नागररकांना नरवन बांधकामांना, फेरफारांना व महानगरपारलकेची परवानगी न रमळणे ,
पररणामी बँकातफे ररहवाशांना कजल न रमळणे , गेल्या तीन वर्षात या संदभात स्िारनक
नागररकांनी रवभागीय आयक्त, औरं गाबाद, रजल्हारधकारी/ महानगरपारलका आयक्त,
परभणी; उपरवभागीय अरधकारी, तहरसलदार, रजल्हा भूरम अरभलेख इ्यादी
कायालयांकडे लेखी रनवदे नाद्वारे करण्यात आलेली मागणी, याबाबत स्िारनक
लोकप्ररतरनधींनी दे खील रजल्हारधकारी व महानगरपारलका आयक्त यांचेशी केलेला
पत्रर्व्यवहार, तिारप, यावर अद्याप कोणतीच कायलवाही झाली नसणे , पररणामी
नागररकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, जरमनीचे सवल र्व्यवहार ठप्प होऊन परभणी शहराचा
खंटलेला रवकास, ्यामळे या संदभात नरवन बांधकामांना परभणी महानगरपारलकेतफे
परवानगी दे ण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायलवाही व प्ररतरिया.''
(३)

श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, सिचश्री. हसन मुश्रीफ, जयां त पाटील, श्रीमती
सुमन पाटील, श्री. प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िन मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"कोल्हापूर रजल्हयातील आजरा, भूदरगड, राधानगरी, गगनबावडा, चंदगड व
शाहूवाडी तालक्यामध्ये गवारे डे व हत्तींमळे शेतीचे मोठया प्रमाणात झालेले नकसान,
आजरा तालक्यामध्ये रवशेर्षत: आजरा, पेरेणोली, गवसे, दे वडे , रकटवडे पररसरामध्ये
कनाटक व ससधदगल रजल्हयातून ४ ते ५ जं गली हत्ती गत वर्षल ते दीड वर्षे वास्तर्व्यास असून
या हत्तींमळे रवस्कळीत झालेले जनजीवन, हत्ती व गवारे डे यांच्याकडू न भात, ऊस, केळी,
काजू बाग, नाचणी, भईमग, वणा व हरभरा यासह अन्य रपकांचे नकसान टाळण्याकरीता
शेतकऱयांनी शेतामध्ये माचा (खोप) तसेच रसमेंटचे पोल उभारुन तारे चे कंपाऊंड करुन
शेतीचे केलेले संरक्षण, हत्ती व गवारे डे यांच्या हल्ल्यामळे गत १० वर्षामध्ये ३० हून अरधक
शेतकऱयांचा तसेच वर्षलभरापूवीच आकडे (ता.भूदरगड) येिील स्िारनक पत्रकार
श्री.रघभाई सशदे व शेतकरी अरनल पोवास यांचा गर्व्याच्या हल्ल्यामध्ये झालेला मृ्य, वन
15-Mar-18

09:16

3
रवभागाकडू न रमळणाऱया नकसान भरपाईच्या रक्कमेमध्ये राधानगरी, भूदरगड व आजरा
तालक्यात असणारी तफावत, नकसान भरपाई दे ण्याच्या संदभातील शासन रनणलयामध्ये
केळी, हरभरा व वणा (पावटा) या रपकांचा तसेच शेतातील नांगर, बैलगाडी, पाण्याचा
पाईप, शेतातील प्लॅस्टीकची पाण्याची टाकी, रसमें ट खांब इ्यादींचा नसलेला समावेश,
शासनाकडू न रमळणारी तटपंजी रक्कम तसेच कागदपत्रे सादर करुनही नकसान भरपाई न
रमळणे , हत्ती पकडण्यासाठी सावंतवाडीच्या धतीवर "हत्ती पकड मोरहम" राबरवण्याची
स्िारनक लोकप्ररतरनधी यांनी केलेल्या मागणीनसार वन्यजीव रवभागाकडू न ६२ लाख
रुपये मंजूर होऊनही अद्याप कनाटकातील हत्ती पकडणारे प्ररशरक्षत मनष्यबळ उपलब्ध न
होणे , याबाबत शासनाकडे वारं वार पाठपरावा करुनही कोणतीही कायलवाही न होणे ,
राधानगरी, भूदरगड व आजरा हे रतन्ही तालूके अभयारण्याशेजारी असल्यामळे
वन्यप्राण्यांद्वारे केल्या जाणाऱया नकसानीचे प्रमाण अरधक असून नकसान भरपाईची
प्रकरणे वेळेत मंजूर होत नसल्यामळे नागरीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, वन्यप्राण्यांकडू न
होणारे नकसान टाळण्याकरीता सौर उजेवरील अिवा रवजेवरील सौर कं पनाकरीता
शेतकऱयांना शासनाने अनदान दे ऊन गवारे डे व हत्तींना मारण्याची परवानगी द्यावी अिवा
गवारे ड्यांच्या प्रजनन क्षमतेवर (कं टब रनयोजन) मयादा आणण्याची होत असलेली
मागणी, राधानगरी, भूदरगड व आजरा तालक्यातील ३५ हजार हून अरधक कटं रबयांना
वन रवभागाकडू न दे ण्यात येणारे गॅस कनेक्शन रनधी अभावी प्रलंरबत असणे , याबाबत
शासनाने करावयाची कायलवाही व प्ररतरिया."

( सकाळी ११.०० िाजता )
एक

:

प्रश्नोत्तरे -

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

:

(क)

रवदभल, मराठवाडा आरण उवलररत महाराष्र यासाठी
रवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील रनयम ८
अन्वये विधी ि न्याय विभागाचा सन २०१६२०१७ या रवत्तीय वर्षातील योजनांतगलत आरण
योजनेत्तर योजनांवरील वैधारनक रवकास
मंडळरनहाय (अरवभाज्य भागासह) प्र्यक्ष खचाचा
तपशील सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

महाराष्र राज्य पोलीस गृहरनमाण व कल्याण
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महामंडळ मयारदत, मं बई यांचा रदनांक ३१ माचल,
२०१६ रोजी समाप्त होणाऱया वर्षाचा बेचाळीसावा
वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.
(२) िैद्यकीय वशक्षण
मां त्री

:

रवदभल, मराठवाडा आरण उवलररत महाराष्र यासाठी
रवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील रनयम ८
अन्वये िैद्यकीय वशक्षण ि और्षधी द्रव्ये
विभागाचा सन २०१६-२०१७ या रवत्तीय वर्षातील
योजनांतगलत आरण योजनेत्तर योजनांवरील
वैधारनक रवकास मं डळरनहाय (अरवभाज्य
भागासह) प्र्यक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर
ठे वतील.

(३) पयािरण मां त्री

:

रवदभल, मराठवाडा आरण उवलररत महाराष्र यासाठी
रवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील रनयम ८
अन्वये पयािरण विभागाचा सन २०१६-२०१७
या रवत्तीय वर्षातील योजनांतगलत आरण योजनेत्तर
योजनांवरील वैधारनक रवकास मंडळरनहाय
(अरवभाज्य भागासह) प्र्यक्ष खचाचा तपशील
सभागृहासमोर ठे वतील.

तीन

:

लोकलेखा सवमतीचा तेहवतसािा अहिाल सभागृहास सािर करणे.

चार

:

वित्त मां त्री याांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :
"अिल संकल्पातील अनदानासाठीच्या मागण्यांवर चचा व मतदानाच्या संदभात
रवधानसभा रनयमांतील रनयम २५१ (१) मधील दहा रदवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद
आहे ती महाराष्र रवधानसभा रनयमांतील रनयम ५७ अन्वये स्िरगत करण्यात यावी.

पाच

:

सन २०१८-२०१९ च्या अथचसांकल्पातील अनुिानाच्या मागणयाांिर चचा ि मतिान.
(पवहला वििस)
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(१)

महसूल व वन विभाग.

(२)

कृरर्ष, पशसंवधलन, दग्धर्व्यवसाय रवकास व म्स्यर्व्यवसाय रवभाग.

(३)

नगररवकास रवभाग.

(४) रवत्त विभाग.
(५) रवधी व न्याय रवभाग.
(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सूची स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे)
सहा

:

शासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथच :सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक िमांक ११ – मंबई महानगरपारलका,
महाराष्र महानगरपारलका आरण महाराष्र नगरपररर्षदा, नगरपंचायती व
औद्योरगक नगरी (सधारणा) रवधेयक, २०१८.
----------------------------------------------------------------------------------------(ब) विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे :(१)

(क)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सवलश्री. अब आझमी, भारत भालके, अस्लम शेख, रवजय
वडे ट्टीवार, हर्षलवधलन सपकाळ, राधाकृष्ण रवखे-पाटील, रव.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक ७ – महाराष्र
पायाभूत सरवधा रवकास सक्षम प्रारधकरण अध्यादे श, २०१८ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत
सुविधा विकास सक्षम प्रावधकरण विधे यक, २०१८.

(ग)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक िमांक १० – महाराष्र पायाभूत
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सरवधा रवकास सक्षम प्रारधकरण रवधे यक, २०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयक्त सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा
मरहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."

(२)

----------------------------------------------------------------------------------------(क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ७ – भूवमसांपािन, पुनिचसन ि
पुनिचसाहत करताना उवचत भरपाई वमळणयाचा आवण पारिशच कतेचा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(ख) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिचश्री अस्लम शेख, अमर
काळे , सुवनल केिार, अवमन पटे ल, डॉ.सांतोर्ष टारफे, श्रीमती वनमच ला गािीत,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक िमांक ७ – भूरमसंपादन, पनवलसन
व पनवलसाहत करताना उरचत भरपाई रमळण्याचा आरण पारदशलकतेचा हक्क
(महाराष्र सधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयक्त सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा
मरहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक िमांक ७ – भूरमसंपादन, पनवलसन
व पनवलसाहत करताना उरचत भरपाई रमळण्याचा आरण पारदशलकतेचा हक्क
(महाराष्र सधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयक्त सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा
मरहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिचश्री हर्षच िधच न सपकाळ,
अवमत झनक, प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक िमांक ७ – भूरमसंपादन, पनवलसन
व पनवलसाहत करताना उरचत भरपाई रमळण्याचा आरण पारदशलकतेचा हक्क
(महाराष्र सधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयक्त सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
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याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक िमांक ७ – भूरमसंपादन, पनवलसन
व पनवलसाहत करताना उरचत भरपाई रमळण्याचा आरण पारदशलकतेचा हक्क
(महाराष्र सधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयक्त सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------------(३)

(क)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ८ – महाराष्ट्र भूवमगत नळमागच
ि भूवमगत िावहन्या (जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपािन) विधे यक,
२०१८.

(ख) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिचश्री अस्लम शेख, विजय
िडे ट्टीिार, अमर काळे , सुवनल केिार, डी.पी.सािांत, बाळासाहे ब थोरात,
अवमन पटे ल, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक िमांक ८ – महाराष्र भूरमगत
नळमागल व भूरमगत वारहन्या (जरमनीमधील वापर हक्काचे संपादन) रवधे यक,
२०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयक्त
सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श
दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक िमांक ८ – महाराष्र भूरमगत
नळमागल व भूरमगत वारहन्या (जरमनीमधील वापर हक्काचे संपादन) रवधे यक,
२०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयक्त
सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श
दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक िमांक ८ – महाराष्र भूरमगत
नळमागल व भूरमगत वारहन्या (जरमनीमधील वापर हक्काचे संपादन) रवधे यक,
२०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयक्त
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सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श
दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------------(४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र पवरचावरका
(सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(ख) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिचश्री अस्लम शेख, विजय
िडे ट्टीिार, अमर काळे , सुवनल केिार, डी.पी.सािांत, बाळासाहे ब थोरात,
अवमन पटे ल, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे यक िमांक ९ – महाराष्र पररचाररका
(सधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या
४३ सदस्यांच्या संयक्त सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे यक िमांक ९ – महाराष्र पररचाररका
(सधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या
३५ सदस्यांच्या संयक्त सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.हर्षच िधच न सपकाळ, प्रा.विरें द्र
जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे यक िमांक ९ – महाराष्र पररचाररका
(सधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या
२५ सदस्यांच्या संयक्त सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे रवधानसभा रवधे यक िमांक ९ – महाराष्र पररचाररका
(सधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदे ची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१
सदस्यांच्या संयक्त सरमतीकडे ्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्यांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन रवचारािल पाठरवण्यात यावे."
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(बुधिार, विनाांक १४ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविणयात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सात

:

ॲड राज पुरोवहत, श्री शांभरु ाज िे साई, ॲङ पराग अळिणी, श्री. ज्ञानराज चौगुले,
श्रीमती मवनर्षा चौधरी, डॉ. जयप्रकाश मुांिडा, श्रीमती मां िा म्हात्रे, श्री. सुभार्ष साबणे ,
डॉ. भारती लव्हे कर, सिचश्री. अवनल किम, पास्कल धनारे , वकशोर पाटील, सांजय
केळकर, राजाभाऊ िाजे , उन्मे श पाटील, िैभि नाईक, डी. मल्ल्लकाजूचन रे ड्डी, अवनल
बाबर, डॉ. राहुल आहे र, प्रा.चां द्रकाांत सोनिणे, सिचश्री महे श चौघुले, राजन साळिी,
प्रा. मे धा कुलकणी, सिचश्री. सुवनल प्रभु, बाबुराि पाचणे, उिय सामां त, राजेंद्र पाटणी,
चांद्रिीप नरके, ॲड. आकाश फां ु डकर, सिचश्री भरतशेठ गोगािले, समीर कुणािार,
मनोहर भोईर, विकास कांु भारे , अजय चौधरी, डॉ. िे िराि होळी, सिचश्री. सुवनल शशिे ,
राजू तोडसाम, मां गेश कुडाळकर, श्रीमती िे ियानी फराांिे, सिचश्री सुभार्ष भोईर, वकसन
कथोरे , प्रकाश आवबटकर, सुरेश भोळे , प्रकाश फातपेकर, प्रशाांत बां ब, उल्हास पाटील,
नरें द्र पिार, नारायण पाटील, बाळासाहे ब मुरकुटे , अशोक पाटील, सुधाकर भालेराि,
हे मांत पाटील, अवमत साटम, शाांताराम मोरे , वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३
अन्िये प्रस्ताि :''राज्यात मंबई, कोकण भागात लाभलेला लांब व रनसगलरम्य समद्र रकनारा, समद्राच्या
सारिध्यातील रॉक गाडल न, समद्राखालील प्रवाळे व जीवसृष्टीचा आनं द लटण्यासाठी असलेले
स्कूबा डायव्र्व्हग व स्नाकलसलग, छत्रपती श्री रशवाजी महाराजांची परवत्र स्मृती व शूर वीरांचा
पारं पाररक इरतहास असलेले रशवनेरी, रायगड, ससधदगल , तोरणा, मरूड-जंजीरा, लोहगड,
रवजयदगल , दगाडी इ्यादी परातन व ऐरतहारसक रकल्ले व जयगड, ससहगड, प्रतापगड, माऊली
इ. गड यांचे संवधलन करण्याची आवश्यकता, दयासारं ग सरखेल श्री. कान्होजी आंग्रे यांच्या
परवत्र स्मृती जपण्याची आवश्यकता, औरं गाबादमधील जगप्ररसद्ध असजठा व वेरूळ लेणी व
गंफा अ्यंत जन्या झाल्या असल्याने ्यांचे संवधलन व पयलटकांना आकर्षर्षत करण्याच्या दृष्टीने
तेिे अ्याधरनक योजना राबरवण्याची आवश्यकता, संतभूमी महाराष्रातील पंपरपरचे रवठलरखमाई मंरदर, कोल्हापरचे महालक्ष्मी मंरदर, तळजापरचे भवानीमाता मंरदर, रशडीचे साईबाबा
मंरदर, अष्टरवनायक, शरनसशगनापूर, भारतातल्या १२ ज्योरतरलंगापैकी महाराष्रातील चार
ज्योरतरलंगे, नारशकमध्ये होणारा कं भमे ळा, आर्षापी एकादशी रनरमत्त राज्यातून रवरवध
रठकाणांहून पंपरपूरच्या वारीकररता पायी रनघणारे व रदवसेंरदवस प्रवास करणारे वारकरी यांना
वारीच्या मागात सरवधा पररवण्याकररता रनयोजन करण्याची आवश्यकता, रवदभातील
ताडोबा, नवेगाव, बोर र्व्याघ्र प्रकल्प, राष्रीय अभयारण्य व तेिील राष्रीय प्राणी व समृद्ध
वनसंपदा, नागपूरमधील दीक्षाभूमी, दे शाची औद्योरगक राजधानी म्हणून ख्याती पावलेले मंबई
शहर, मंबईतील परातन कोळी संस्कृती तसेच रफल्म जगतात बॉलीवूड म्हणून प्ररसद्ध
असलेली मंबईची रफल्म नगरी, मंबई शहरात असलेले जागरतक र्व्यापार केंद्र, श्री मंबादे वी, श्री
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महालक्ष्मी, श्री रसद्धीरवनायक इ्यादी प्ररसद्ध दै वते , दे वी माऊंट मेरी, हाजीअलीचा दगा, पारशी
समाजाची मंरदरे , श्री गोडीजी व श्री शांतीनाि मंरदर, चै्यभूमी इ्यादी रवरवध धमाच्या
भारवकांची श्रद्धास्िाने , तसेच गे ट वे ऑफ इंरडया, मररन ड्राईर्व्ह, नररमन पॉईंट, बॅलाडल रपअर,
ससून डॉक, छत्रपती रशवाजी महाराज रे ल्वे स्िानक, मंबई महापारलका इमारत, हता्मा चौक,
काळाघोडा, छत्रपती रशवाजी महाराज वस्तसंग्रहालय, रवज्ञान भवन, एरशयारटक लायब्ररी,
मंबई रवद्यापीठ, हॉनीमन सकलल या ऐरतहारसक वास्तू इ्यादींचे संवधल न व जतन करण्याची
आवश्यकता, रदल्ली बोट क्लब येिून २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक रदनारदवशी रनघणा-या
परे डच्या धतीवर मंबईतील मरीन ड्राईर्व्ह ते नरीमन पॉईंटपयलत प्ररतवर्षी २६ जानेवारी रोजी
कापण्यात येणारी भर्व्यरदर्व्य व नेत्रसखद परे ड , शैक्षरणक नगरी पणे शहरातील परातन व
नावाजलेल्या रशक्षणसंस्िा, पस्श्चम महाराष्रातील सह्याद्रीच्या नयनरम्य पवलतरांगा, महाराष्र
राज्य पयलटन क्षेत्रात दे शभरातील प्रिम िमांकाचे राज्य बनरवण्याच्या दृष्टीने व महाराष्राची
सांस्कृरतक परं परा वृध्दींगत करण्याकररता रनयोजनबद्ध व कालबद्ध कायलिम आखण्याची
आवश्यकता ज्यायोगे दे शभरातील व जागरतक स्तरावरील पयलटक महाराष्र राज्यात आकर्षर्षत
होऊन राज्यातील हॉटे ल्स उद्योग, वाहतूक उद्योग यामध्ये वृद्धी होऊन लाखो बेरोजगार तरुणांना
रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल ्याचप्रमाणे राज्याच्या महसूलात वाप होईल या दृष्टीने राज्य
शासनाचे पयलटन धोरण बनरवण्याची आवश्यकता, म्स्य उ्पादन रदवसेंरदवस कमी होत
असल्यामळे लहान आरण पारं पाररक मस्च्छमारी करणा-यांवर आर्षिक संकट, कोकणातील व
समद्र रकनारपट्टीतील मस्च्छमारांना आर्षिकदृष्टया सक्षम करण्याकररता म्स्य शेती
वापरवण्यासाठी शासनाने करावयाची कायलवाही व उपाययोजना.''
आठ

:

सववश्री. राधाकृ ष्ण ववखे -पाटील, अवित पवार, पृथ्वीराि चव्हाण, विलीप वळसेपाटील, गणपतराि िे शमुख, जयां त पाटील, विजय िडे ट्टीिार, बाळासाहे ब थोरात,
शवशकाांत शशिे , प्रा. विरें द्र जगताप, सिचश्री ियित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड,
प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री भास्कर जाधि, अब्िुल सत्तार, गोपालिास अग्रिाल,
मो. आरीफ नसीम खान, सुवनल केिार, विलीप सोपल, मधुकरराि चव्हाण,
ॲङ यशोमती ठाकू र, डॉ. सवतश पाटील, सिचश्री. अवमन पटे ल, वड. एस. अवहरे ,
राहुल मोटे , डी. पी. सािांत, हसन मुश्रीफ, बसिराज पाटील, राजेश टोपे, ित्तात्रय
भरणे, वनतेश राणे, बाळासाहे ब पाटील, िसांतराि चव्हाण, रणवजत काांबळे , डॉ. सांतोर्ष
टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनुमांत डोळस, कावशराम
पािरा, हर्षच िधच न सपकाळ, विजय भाांबळे , राहु ल बोंद्रे, िैभि वपचड, सुभार्ष उफच
पांवडतशेठ पाटील, अमर काळे , अवमत झनक, कु. प्रवणती शशिे , श्रीमती अवमता
चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहे ब काांबळे , शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमच ला गावित,
सिचश्री अस्लम शेख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे , भारत भालके, वसध्िाराम म्हे त्रे,
पाांडुरां ग बरोरा, कावलिास कोळां बकर, राहु ल जगताप, नरहवर वझरिाळ, अवमत िे शमुख,
प्रविप जाधि-नाईक, धै यचवशल पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, वव.स.स. याांचा म.वव.स.
वियम २९३ अन्वये प्रस्ताव :
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"राज्यातील कायदा व सर्व्यवस्िा रनयंत्रणाबाहे र गेल्यामळे गन्हे गारांना कायद्याचा व
पोरलसांचाही धाक नसणे , पोरलसांवर वारं वार होणारे हल्ले , मोकाट सटलेले सायबर गन्हे गार,
आर्षिक अडचणीमळे पोरलसांच्या घराचा प्रश्न अधांतरी असणे , उपनगरीय गाड्यांमध्ये मरहला
प्रवाशांवर होणारे हल्ले व रवनयभंगाचे वापते प्रमाण, पेरोल चोरीचे आधरनक तंत्र, पोलीस
दलातच मरहला पोरलसांवर ्यांच्या वररष्ठांकडू न होणारे अ्याचार, उच्चभ्रू वगात अंमली
पदािांचा वापता वापर, लोकप्ररतरनधींच्या पत्रांना उत्तर अिवा मारहती अरधकार
कायदयानसारही मारहती न रमळणे , ्यातून सामान्यांची होणारी उपेक्षा तसेच मारहती अरधकार
कायलक्यांवर पोरलसांचे हल्ले व मारहती दे ण्यास नकार, अनरधकृतपणे राज्यात सरु असलेल्या
सरक्षा एजन्सीज, अल्पवयीन मली व मले यांच्यावर होणाऱया अ्याचारात झालेली वाप,
दरोड्याचे वापते प्रमाण, वारं वार होणाऱया घरफोडी, रस््यावरील वाहन अपघातांचे वापते
प्रमाण, ्यात होणारी रजवीत व रवत्तहानी, जातपंचायतीचा वापता प्रभाव, भीमाकोरे गावसारख्या घटनांमळे दरलतांमध्ये रनमाण झालेली दहशत व भीतीचे वातावरण, प्रादे रशक
पररवहन अरधकाऱयांच्या मनमानी कारभारामळे जागेवर बसूनच वाहने प्रमारणत करण्यात येणे ,
वाहतकीची मोठ्या प्रमाणात होणारी कोंडी, रनयम डावलून वाहनयोग्यता प्रमाणपत्राचे रवतरण,
भारतर्न डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर (अनसूरचत जाती/जमाती) उद्योगासाठी रवशेर्ष सामूरहक
प्रो्साहन भत्ता योजने ची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे , वारं वार तोट्यात चालणारे एस.टी.
महामंडळ, मोडकळीस आलेल्या बसेस, पररणामी प्रवाशांची सररक्षतता धोक्यात येणे,
अनावश्यक बलेट रेन व हायपरलप सारख्या रदवास्वप्नांनी जनतेला घातलेली भरळ, सागरी
सरक्षा र्व्यवस्िे कडे झालेले दललक्ष, सागरी आयक्तालयाची प्रलंरबत मागणी, कोकणातील
बंदरांचा रवकास करण्याकडे झालेले दललक्ष, पररणामी कोकणवासीय जनतेत शासनाप्रती
रनमाण झालेला असंतोर्ष, राज्यात आयोरजत केलेल्या मॅग्नेरटक महाराष्र पररर्षदे च्या
माध्यमातून १२ लाख १० हजार ४६४ कोटी रुपये गं तवणकीचे ४ हजार १०६ सामंजस्य करार
झाले असल्याचा शासनामाफलत करण्यात आलेला दावा, तिारप, प्र्यक्षात हे सवल करार म्हणजे
रदखाऊपणा असल्याचे रनदशलनास येणे, "मेक इन इंरडया" च्या धतीवर महाराष्रात स्िापन
करण्यात आलेली "मेक इन महाराष्र" पररर्षद, तिारप, राज्यात गं तवणूक वापण्याऐवजी
उद्योजकांनी आपली गंतवणूक कापू न घेणे, यावरुन मेक इन महाराष्र ते मॅग्नेरटक महाराष्र हा
एक प्रकारे आभास रनमाण केला असल्याचे रनदशलनास येणे , महाराष्रात सन २०१५ पयंत एक
लाख कोटी डॉलरची अिल र्व्यवस्िा बनरवण्याचे स्वप्नरचत्र शासन बघत असताना
कारखानदारीकडे दललक्ष झाल्याची खंत मसहद्रा अँड मसहद्राच्या र्व्यवस्िापकांनी र्व्यक्त करणे ,
रवरवध प्रकारच्या जाचक अटींमळे राज्यातील उद्योग बंद पडू न बेरोजगारांच्या संख्येत झालेली
वाप."
नऊ

:

अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये ) :(गुरुिार, विनाांक ८ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
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िशचविणयात आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सूचना (सूचना
क्र. १ ते ७)
(१)

श्री. विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपल्स्थत करतील.
"चंद्रपूर रजल्हयातील ब्रम्हपूरी तालक्याची सन १८७४ मध्ये तसेच सावली तालक्याची
सन १९९२ मध्ये रनर्षमती होऊनही अद्यारप महाराष्र औद्योरगक रवकास महामं डळ स्िापन न
होणे, ब्रम्हपूरी व सावली हे दोन्ही तालके धान उ्पादक म्हणून राज्यात प्ररसध्द असून या
रठकाणी एकही उद्योजक उद्योग सरू करण्यास तयार नसल्यामळे बेरोजगारांचे
रोजगारासाठी शहराकडे होत असलेले स्िलांतर, प्र्येक तालका मख्यालयाच्या रठकाणी
महाराष्र औद्योरगक रवकास महामंडळ स्िापन करावे असा शासनाचा रनणलय असतांनाही
या दोन्ही रठकाणी महाराष्र औद्योरगक रवकास महामंडळ स्िापन न केल्यामळे
नागरीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, पररणामी ब्रम्हपूरी आरण सावली येिे महाराष्र
औद्योरगक रवकास महामं डळ स्िापन करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायलवाही व
प्ररतरिया."

(२)

(३)

श्री. विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपल्स्थत करतील.
"ससदे वाही (रज. चंद्रपूर) येिील तहरसल इमारत जनी असून वाप्या कामकाजाच्या
र्व्यापामळे सदर इमारत अपरी पडणे , तालका स्तरावरील सवल शासकीय व रनमशासकीय
कायालये एकाच इमारतीमध्ये सरू करण्याकररता ससदे वाही येिे मध्यवती प्रशासकीय
इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी १२ कोटी ३५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सावलजरनक
बांधकाम रवभाग, चंद्रपूर यांनी शासनास सादर करुन समारे दीड वर्षाचा कालावधी
होऊनही ्यावर कोणतीच कायलवाही करण्यात न येणे, पररणामी नागररकांमध्ये पसरलेला
असंतोर्ष, ससदे वाही येिे मध्यवती प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता
दे ऊन रनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने करावयाची कायलवाही व प्ररतरिया."
श्री. सांजय केळकर, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपल्स्थत
करतील.
"ठाणे शहरात समारे ७० हजार भटके कत्रे असून दरवर्षी ही संख्या दप्पटीने वापत
असिे, महापारलका हद्दीत श्वान दं शाच्या अंदाजे ३० घटना घडत असून ्यामळे
अनेकजण जखमी होणे , दे शात रे रबजमळे ३५ हजार नागररकांचा होत असलेला मृ्य,
श्वान दं शावरील लस अिवा और्षधे सहजासहजी उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांच्या
नातिाईकांना अनेक अडचिींना सामोरे जािे लागत असिे, पवरिामी यािर आळा
घालण्यासाठी श्वान नसबंदी मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबरवण्याबाबत शासनाने कराियाची
काययिाही ि प्रवतवक्रया."
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(४)

श्री. सुवनल प्रभु, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपल्स्थत
करतील.
"केंद्र शासनाने मं बई शहरास स्माटल रसटी म्हणून घोरर्षत करणे, स्माटल रसटी अंतगल त
दे ण्यात येत असलेल्या सरवधांमध्ये पररवहन सरवधा मह्वाची असून गत १५ वर्षात
२७६६.७० कोटी रुपये इतका तोटा झाला असून बेस्ट उपिमावर तेवपे च कजल असणे,
सदर कजाची परतफेड वेळेत न झाल्यास हा उपिम बंद होण्याची रभती, बेस्ट उपिम बंद
झाल्यास ४६ हजार कमल चारी व ्यांच्या कटूं रबयांवर उपासमारीचे संकट रनमाण होण्याची
शक्यता, सबब, रदल्ली व कनाटक राज्याच्या धतीवर बेस्ट उपिमास सहाय्यरनधी दे ऊन
नव संरजवनी दे ण्यासाठी करावयाची कायलवाही व उपाययोजना."

(५)

डॉ. वमशलि माने, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपल्स्थत
करतील.
"नागपूर महानगरपारलकेने कामगारनगर, नारी ससग रोड, नागपूर येिे आयसोलेशन
रुग्णालयासाठी जागा रनस्श्चत करणे , नागपूर येिील रुग्णालयात गॅस्रो व इतर रुग्ण
मोठया प्रमाणात आपळू न येत असून इमामवाडा येिे एकमेव रुग्णालय असून ्याची
रुग्णक्षमता अल्प प्रमाणात असल्यामळे अनेक रुग्णांचा उपचाराअभावी झालेला मृ्यू,
्यामळे नागपूर शहरात आयसोलेशन रुग्णालयाची रनर्षमती करण्याबाबत शासनाने
करावयाची कायलवाही व प्ररतरिया."

(६)

श्री. मां गलप्रभात लोढा, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपल्स्थत करतील.
"मं बई, ठाण्यात ९० हजार पोलीस कायलरत असून ्याप्रमाणात पोलीस वसाहतींची
संख्या नगण्य असणे , मं बई शहरातील जन्या पोलीस वसाहतीमधील रनवासस्िानाची
झालेली दूरवस्िा, परे शी जागा नसल्याने कमल चाऱयांना पानकापड, टीनपत्रे उभारून नवीन
खोली करून राहावे लागत असणे , पावसाळ्यात घरे गळत असल्यामळे पोलीस कमलचारी
व ्यांच्या कटं रबयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असणे, पोलीस
कमलचाऱयांच्या घरांचा प्रस्ताव मंजूरी अभावी प्रलंरबत असून सदर प्रस्तावास ता्काळ
मंजूरी दे ण्याबाबत शासनाने करावयाची कायलवाही व प्ररतिीया."

(७)

श्री.विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपल्स्थत करतील.
"सावली (रज. चंद्रपूर) येिील २७ वर्षे जनी पाणी परवठा योजना नादरुस्त
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असल्यामळे पाणी परवठा अनेकवेळा बंद राहत असून नागरीकांना पाण्यापासून वंरचत
रहावे लागणे , २२ गावांच्या टे कडी प्रादे रशक पाणी परवठा योजनेची रवद्यत दे यके
ग्रामपंचायतीने भरली नसल्यामळे प्रादे रशक पाणी परवठा योजना वारं वार बंद राहणे,
सावली नगरपंचायतीने महाराष्र राज्य सवणल जयंती नगरो्िान योजने अंतगलत सावली येिे
जलशध्दीकरण केंद्रासह वापीव स्वतंत्र पाणी परवठा योजना मंजूर करुन ्यास रनधी
उपलब्ध करुन दे ण्याचा पररपूणल प्रस्ताव पाठवूनही शासनाने अद्यारप मंजूरी न रदल्यामळे
नागरीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, सावली येिे जलशध्दीकरण केंद्रासह स्वतंत्र वापीव
पाणी परवठा योजनेच्या प्रस्तावास तातडीने प्रशासकीय मान्यता व रनधी उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत शासनाने करावयाची कायलवाही व प्ररतरिया."
(मां गळिार, विनाांक १३ माचच, २०१८ रोजीच्या बॅलटव्िारे ठरविणयात आलेल्या
प्राथम्यक्रमानुसार िशचविणयात आलेल्या सूचना क्र. ८ ि ९)
(८)

श्री. सांग्राम थोपटे , वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपल्स्थत
करतील.
"शासकीय आश्रमशाळांना अि व नागरी परवठा रवभागाकडू न होणारा स्वस्त धान्य
परवठा माहे एरप्रल, २०१७ पासून बंद करण्यात आल्यामळे शाळा र्व्यवस्िापनाला खल्या
बाजारातून ३ ते ४ हजार रुपये व्क्वटल दराने धान्य रवकत घ्यावे लागणे, पररणामी ्यांना
आर्षिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असणे, शासनाकडू न रमळणाऱया तटपंज्या
अनदानातून रनवासी रवद्यार्थ्यांसाठी भोजन, रनवास, आरोग्य व इतर सरवधा वाप्या
महागाईमळे पररवणे शक्य होत नसल्याने स्वस्त धान्य परवठा पूवलवत सरु करण्याच्या
दृष्टीने शासनाने करावयाची कायलवाही व उपाययोजना."

(९)

ॲड. आवशर्ष शेलार, वि.स.स. पुढील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपल्स्थत करतील.
"मं बईसह राज्यात गे ल्या वर्षी दोन लाख नर्व्या क्षयरोग रुग्णांची नोंद होऊन ्यापैकी
१ हजार रुग्णांचा परे शा उपचाराअभावी झालेला मृ्यू, राज्यात आपळू न आलेल्या
क्षयरोगाच्या रुग्णांपैकी ६६ टक्के रुग्ण हे मंबई शहरातील असणे , मंबईत गदीने भरलेल्या
लोकलमधून प्रवास करणे , दाट लोकवस्ती, कोंदट घरे , प्रदूर्षण, कपोर्षण, अपरे उपचार
यांसह रवरवध कारणांमळे क्षयरोग मोठय़ा प्रमाणावर पसरणे, सन २०२५ पयंत दे शातून
क्षयरोग हद्दपार करण्याचे उद्दीष्ट ठे वण्यात आले असून क्षयरोग रनमूललनासाठी शासनाने
करावयाची कायलवाही व उपाययोजना."
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विधान भिन,
मंबई,
रदनांक : १४ माचल, २०१८

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सरचव,
महाराष्र रवधानसभा.
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