महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

सोमिार, वदनाांक १६ जुलै, २०१८
(दुपारी १२.०० िाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे –
(१) उच्च ि तांत्र विक्षण : (क) "सावित्रीबाईाफु ले पु णे पु वियापाणी ,ु णे पु
मांत्री
याांचाु सनु २०१६-२०१७ु याु िर्षाचाु
िार्षर्षकुअहिा "ुसभागृहासमोरु प िती .
(ख) "राष्ट्रसांतु तेकडोजीु महाराजु नागणूरु
वियापाणी , नागणूरुयाांचपु सनु२०१६-२०१७ु
याु िर्षाचपु िार्षर्षकु
पखपु (अांकपक्ष ु
अहिा ासह)"ुसभागृहासमोरु प िती .
(ग) "सांतुगाडगपबाईाबाईाुअमराितीुवियापाणी ुयाांचपु
सनु२०१६-२०१७ुयाुिर्षाचपुिार्षर्षकु पखप"
सभागृहासमोरु प िती .
(२) ग्रामविकास मांत्री
: "सनु२०१६-२०१७ुचपु ा प ु/ुरायगडु/ुरत्नावगरीु/ु
ससधेदग
े गु /ु णा घरु /ु नाविकु /ु धेळपु /ु नांदरे बाईारु /ु
जळगाांिु/ुअहमदनगरु/ुणे प ु/ुसाताराु/ुसाांग ीु/ु
सो ाणूरु /ु कोल्हाणूरु /ु औरां गाबाईादु /ु जा नाु /ु
णरभ ीु/ुसहगो ीु/ुबाईीडु/ुनाांदपडु/ुउस्मानाबाईादु/ु
ातूरु /ु अमराितीु /ु अको ाु /ु िाविमु /ु
बाईे ढा ाु/ुयितमाळु/ुनागणूरु/ुिधाु/ुभांडाराु/ु
गोंवदयाु /ु चांद्रणूरु िु गडवचरो ीु याु ३४ु वजल्हाु
णवरर्षदाांचपु
िार्षर्षकु
प्रिासनु
अहिा "ु
सभागृहासमोरु प िती .
(३) पाणीपुरिठा ि
"महाराष्ट्रु जीिनु प्रावधकर ाचाु सनु २०१४स्िच्छता मांत्री
२०१५ु याु िर्षाचाु िार्षर्षकु अहिा , िार्षर्षकु पखपु
आव ु पखाणवरक्ष ु अहिा "ु सभागृहासमोरु
प िती .

तीन
चार

: "मराठी भाषा सवमतीचा पवहला अहिाल सादर करणे."
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
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(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

पाच

श्री.आनांद ठाकू र, वि.प.स. याांच्या णेढी वनकडीच्या सािगजवनक
महत्िाच्या विर्षयािरी सूचना क्रमाांक २ िर ग्रामविकास मांत्री
वनिपदन करती :"मोखाडाु (वज.णा घर)ु यपथी ु वजल्हाु णवरर्षदप च्याु ३८
िाळाांच्याु इमारतीु धोकादायकु स्स्थतीतु असूनु सदरु इमारतीु
कपव्हाहीुढासळण्याच्याुमागािरुअस प ."
सिवश्री जयां त पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांच्या
णेढी वनकडीच्या सािगजवनक महत्िाच्या विर्षयािरी सूचना
क्रमाांक १ िर पवरिहन मांत्री वनिपदन करती :"राज्यातु विििाहीु बाईसु चा काांच्याु मनमानीु कारभारामेळपु
गांभीरु अणघातु होतु असूनु प्रिािाांमध्यपु वनमा ु झा प पु वभतीचपु
िातािर ."
श्री.जगन्नाथ शिदे , वि.प.स. याांच्या णेढी
वनकडीच्या
सािगजवनक महत्िाच्या विर्षयािरी
सूचना क्रमाांक ३ िर
पयािरण मांत्री वनिपदन करती :"अांबाईरनाथु आव ु बाईद ाणूरु (वज. ा प )ु यपथी ु औयापोवगकु
विभागाती ु साांडणा ीु प्रवियाु केंद्रु सदोर्षु असल्याचपु जून, २०१८
च्याुिपिटच्याुसप्ताहातुउघडकीसुयप प ."
श्री.विक्रम काळे , वि.प.स. याांच्या णेढी वनकडीच्या सािगजवनक
महत्िाच्या विर्षयािरी सूचना क्रमाांक ४ िर पाणीपुरिठा ि
स्िच्छता मांत्रीुवनिपदन करती :"यािर्षीु जायकिाडीु धर ातु समाधानकारकु णा ीसा ाु
अस ाु तरीु अमयादु हो ाराु िाळू ु उणसा, णा ीणेरि ाु
योजनाांमधी ु वनयोजनाचाु अभािु िु खांडीतु िीजणेरि ाु याु तीनु
कार ाांमेळपु गोंदीसहु णवरसराती ु गािाांतु णाण्यासा ीु नागवरकाांनाु
णायणीटुकरािीु ागतुअस प ."
श्री.सतीि चव्हाण, वि.प.स. याांच्या णेढी
वनकडीच्या
सािगजवनक महत्िाच्या विर्षयािरी सूचना क्रमाांक ५ िर
सािवजवनक आरोग्य मांत्री वनिपदन करती :"औरां गाबाईादुवजल्याती ुनाचनिप , सािळदबाईारा, वििना,
सचचो ीु स बाईाजीरािु याु प्राथवमकु आरोग्यु केंद्राांतु और्षधाांचाु
तेटिडाु जा ितु असूनु और्षधाअभािीु रूग् ाांचपु होतु अस प पु
हा ."

: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
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(अ) (मांगळिार, वदनाांक १० जुलै, बुधिार, वदनाांक ११ जुल,ै गुरुिार, वदनाांक
१२ जुलै ि िुक्रिार, वदनाांक १३ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दिव विण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना)
– (अनुक्रमाांक (१ – अ) ि (२ – अ) –
(१-अ) श्री. नरें द्र दराडे , वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु सािगजवनकु
महत्िाच्याुबाईाबाईीकडप ुिालेय विक्षण मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:"नाविकमधी ु माध्यवमकु िाळप ती ु विक्षकाांचपु िु
विक्षकपत्तरु कमग चाऱुयाांचपु िपतनु वजल्हाु बाईँकपमालगतु अदाु करण्यातु
यप प, वजल्हाु बाईँकाांनाु यासा ीु िपकडाु २०ु णैसपु कवमिनु वमळ प ,
गपल्याु १६ु िर्षाणासूनु वजल्हाु बाईँकाांनाु कवमिन, सर्षिसु टॅ क्सु िु
जीएसटीु णोटीु एकू ु १३,१५,६४,६७४/-ु रुणयाांचीु रक्कमु यप प ु
बाईाकीु अस प, वजल्हाु बाईँकपनपु विक्ष ावधकारी, माध्यवमकु विभाग,
नाविक, विक्ष ुसवचि, महाराष्ट्रुराज्य, मां त्रा युतसपचुसांचा क,
विक्ष ुसांचा ना यु(माध्यवमक), महाराष्ट्रुराज्य, णे प ुयाांनाुआव ु
िा पयु विक्ष ु मांत्रीु याुसिांनाु जा.ि.३७९४, वद.१९/०१/२०१६ु िु
जा.ि.अकौन्टस्/वबाईगरवनधीुव्यिसायु/ुवद.२६१०/२०१७-१८/८६६,
वदनाांकु १९ु ऑगस्ट, २०१७ु रोजीु पखीु वनिपदनपु दप ऊनु िु त्यानांतरु
िारां िारु वनिपदनपु दप ऊनहीु अयापाणु वजल्हाु बाईँकप ाु दप यु अस प ीु
रक्कमु वमळण्यासु विक्ष ु विभागाकडू नु को तीचु कायगिाहीु नु
हो प, णवर ामीु वजल्हाुबाईँकप ाु विक्ष ु विभागाकडू नु दपयुअस प ीु
१३,१५,६४,६७४/-ु रुणयपु सपिाकर, जीएसटीसहु सांणू गु रक्कमु नु
वमळाल्यानपु बाईँकपचीु आर्षथकु स्स्थतीु डबाईघाफसु यप प , याचाु विणरीतु
णवर ामु बाईँकपचाु दैनांवदनु व्यिहारु िु आर्षथकु गेांति ूकु याांच्यािरु
हो प, मा.विक्ष मां त्रीु याांनीु याप्रकर ीु तात्काळु वन गयात्मकु
कायगिाहीु करण्याचपु आदप िु विक्ष ावधकारी, माध्यवमकु विभाग,
नाविकु िु विक्ष ु सांचा क, विक्ष ु सांचा ना यु (माध्यवमक),
महाराष्ट्रुराज्य, णे प ु याांनाुदप ण्याचीुआिश्यकता,ुयाबाईाबाईतुिासनानपु
कराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुप्रवतविया."
(२-अ) सिवश्री. अमरशसह पांवडत, धनांजयु मेांडप,ु सवतिु चव्हा ,ु ु वििमु
काळप ,ुअवनकपतुतटकरप ,ुनरें द्रुणाटी ,ुसेवन ुतटकरप ,ुहप मांतुटक प,ु
वकर ु णािसकर,ु अॅड.ु राहे ु नािेकर,ु श्री.ु सेवजतससहु ाकूर,
वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडप ु
िैद्यकीय विक्षण मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:"राज्यातु िैयापकीयु प्रिपिासा ीु जातु आव ु प्रिगगु आरक्ष ु
असतानाहीुणेन्हाुप्रादप विकुआरक्ष ु ादल्यामेळपु मरा िाडाुआव ु
विदभगु विभागाती ु वियापार्थ्यांिरु ु मो ाु अन्यायु होतु अस प ,
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(ब)

िैयापकीयु प्रिपिाती ु वनयमबाईायु ७०:३०ु धोर ामेळपु मरा िाडाु िु
विदभाती ु गे ित्ताधारकु वियापार्थ्यांिरु होतु अस पल्याु अन्यायाु
विरोधातुविविधुसांघटना, सामावजकुसांस्थाुिु ोकप्रवतवनधीुयाांनीु
आांदो नाचाु इिाराु दप प , मरा िाडा, विदभगु िु उिगरीतु
महाराष्ट्राती ुिैयापकीयुमहावियापा याांच्याुसांख्यपमध्यपु प्रचांडुतलाितु
अस प, िैयापकीयु महावियापा यातु एमबाईीबाईीएसु प्रिपिासा ीु सांणे गु
महाराष्ट्रासा ीुएकचुगे ित्ताुयादीुतयारुकरण्याचीुआिश्यकता,
नीटु णरीक्षपतु गे ित्ताु यादीतु यपऊनु सेध्दाु कपिळु कोट्याच्याु
प्रादप विकु विभाजनामेळपु गे िांतु वियापार्थ्यांिरु होतु अस प ाु
अन्याय, िैयापकीयुमहावियापा याांचीुसांख्याुउिगरीतुमहाराष्ट्रातु२५,
विदभातु ९ु तरु मरा िाड्यातु लक्तु ६ु असल्यानपु जागाांमध्यपु सेध्दाु
मोठ्याुप्रमा ातुतलाितुअस प ,ुसनु२०१५ुणासूनच्याुनीटुणरीक्षपतु
उत्ती ग ुझा पल्याुवियापाथीुआव ुप्रिपवितुजागाुयाांचपुगे ोत्तरुणावह पु
तरु मरा िाडाु आव ु विदभगु विभागाती ु वियापार्थ्यांिरु अन्यायु
झाल्याचपु स्णष्ट्टु हो प , िैयापकीयु प्रिपिाच्याु मरा िाड्यातु ७५०,ु
णस्श्चमु महाराष्ट्रातु ३३३०ु िु विदभातु ११५०ु जागाु असूनु
मरा िाड्याती ु७५०ुजागाांणैकीु१५ुटक्कपुजागाुकेंद्रासा ीुराखीिु
िु ३०ु टक्कपु जागाु मरा िाड्याबाईाहप री ु राज्याती ु वियापार्थ्यांसा ीु
राखीिु असूनु मरा िाड्याच्याु िाट्या ाु ७५०ु णैकीु कपिळु ४४६ु
जागाु यप प,ु हाु विर्षयु मांवत्रमां डळाच्याु बाईै कीतु घपण्यातु यपऊनसेध्दाु
िासनानपु याबाईाबाईतुको ताहीुवन ग युनुघप प, मा.ुन्याया यानपु सेद्धाु
कोटाुणद्धतीबाईाबाईतुुतीव्रुुआक्षपणुनोंदवि प , याप्रमा प ु सततुअन्यायु
होतु असल्यानपु वियापाथीु िु णा काांमध्यपु णसर प ाु तीव्रु असांतोर्ष,
याकडप ु िासनाचपु झा प पु अक्षम्यु दे गक्ष,ु याबाईाबाईतु िासनानपु
कराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुप्रवतविया."
(िुक्रिार, वदनाांक १३ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दिवविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक
(१-ब) ते (३-ब) –
(१-ब) सिवश्री. वगरीिचां द्र व्यास, नागोरािु गा ार,ु प्रा.ु अवन ु सो प,ु
सिगश्री.ु विजयु ऊलगु भाफु वगरकर,ु प्रवि ु दरप कर, वि.प.स.ु णेढी ु
तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडप ु मुख्यमांत्रयाांचेु क्षु
िपधती ु:"नागणूरु सेधारु प्रन्यासु अांतगगतु सनु २०१२-१३ु मध्यपु
नागणूरु िहराती ु णूिग, णस्श्चम, उत्तर, दवक्ष ु याु सिगु भागातु िृक्षु
रोण ाचाु कायगिमु हातीु घपण्यातु यप प , याु कायगिमाकरीताु यप ाराु
खचगु १९ु कोटीु णपक्षाु जास्तु रकमप चाु असल्यामेळपु याबाईाबाईतु टें डरु
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मागविण्यातुयप प, याबाईाबाईतुअनपकुकांणन्याांनीुटें डरुभर पु असतानाु
इतरु कांणन्याांनाु डाि ूनु णे प ु यपथी ु बाईी.व्ही.जी.ु कांणनी ाु चढ्याु
दरानपु टें डरु दप ण्यातु यप प ,ु यािरूनचु याु कांत्राटामध्यपु ना.से.प्र.ु
अवधका-याांचपुहातुगेांत प पुअसल्याचपुवदसूनुयप प , १ु क्षु६०ुहजारु
झाडप ु ािण्याचाु उणिमु जरु ना.से.प्र.नपु णू ग ु कप ाु तरु नागणूरु
भौगोव कुक्षपत्रलळाचाुविचारुकरताुनागणूरुिहरुसांणू ग ु वहरिपु गारु
होऊु िकतु अस प ,ु प्रत्यक्षातु मात्रु १ु क्षु ६०ु हजारु झाडप ु नागणूरु
िहरातु ािण्यातचु आ प ीु नसल्याचपु वदसूनु यप प , कांणनी ाु हप ु
िृक्षु चारु मवहन्याांच्याु का िधीतु ाियाचीु अणपवक्षतु अस प ,ु
त्याप्रमा पुदरुवदििीुसाधार त:ु१३३०ुिृक्षु ागिडुकर प ुगरजपचपु
अस प, णरां तेुतपुझा प पुवदसतुनस प , सिगुिृक्षाांच्याुसांरक्ष ासा ीुरीु
गाडग ु ाि पु गरजपचपु असल्याचपु कांत्राटामध्यपु नमूदुअस प, णरां तेु के प ु
रीुगाडग ु ाि प ाुनुवदस प , कांत्राटाप्रमा प ुजरुरीुगाडग ुचोरी ाुगप पु
अथिाु तोडलोडु होऊनु नेकसानु झा पु तरु तपु सातु वदिसाांतु
स्िखचानपु बाईद ूनु दप प ु गरजपचपु अस प , णरां तेु आजवमतीसु बाईहेताांिु
झाडाांनाु रीु गाडग चु नस प , म्ह जपचु रीु गाडग ु बाईसि प पु नसूनु
याबाईाबाईतचीु रक्कमु कामु नु करताचु उच ु करण्यातु यप प , सदरु
कांत्राटामध्यपु जरु उणरोक्तु प्रमा प ु कायगिाहीु करण्यातु आ ीु नाहीु
तरु त्याबाईाबाईतु कांत्राटदारा ाु दररोजु प्रत्यपकु झाडामागपु ३०००ु रुणयपु
दां डु ो ािण्याचीु तरतूदु अस प , असपहीु ना.से.प्र.नपु कप प पु नस प ,
सदरु वनविदाांचीु दप यकपु अवधकारु नसतानाु ना.से.प्र.च्याु सांबाईांधीतु
अवधकाऱुयाांनीु मां जूरु कर प ु िु त्याचीु रक्कमु कांत्राटदारा ाु अदाु
करण्यातु यप प, मूळातु ना.से.प्र.नपु कांत्राटु वद पल्याु बाईी.व्ही.जी.ु
कांणनीनपु १,६०,०००ुिृक्षाांचीुरोण पु कप प ीचुनस प , जरुअसपु कप पु
असतपु िु झाडप ु जरीु मृतु झा ीु असतीु तरीु १,६०,०००ु िृक्षाांणैकीु
अनपकुिृक्षाांचीुरीुगाडग ु मात्रुजागपिरुउभीुवदसूु िकतुअस प , णरां तेु
असपहीु प्रत्यक्षण प ु वदसतु नस प , एकांदरीतु ना.से.प्र.ु नपु
िृक्षारोण ासा ीु काढ प पु १९ु कोटीु रुणयाांचपु टें डरु िु त्यानांतरु
िृक्षारोण ुिुत्याती ु५०ुटक्कपुझाडप ुमृतुझा ीुआहप ुअसपुदाखि पु
हाु बाईनािटीचाु प्रकारु असूनु ना.से.प्र.ु िु बाईी.व्ही.जी.ु कांणनी, णे पु
याांनीु सांगनमतानपु लसि ूकु कप प ीु असूनु १९ु कोटीु रुणयाांचाु
गैरव्यिहारु कप ाु अस प , त्यामेळपु सदरु प्रकर ीु ना.से.प्र.चपु
अवधकारीु िु सांबाईांधीतु कांणनीिरु लसिपवगरीचाु गेन्हाु दाख ु करूनु
िु चौकिीु करूनु सांबाईांधीताांनाु वन ांवबाईतु करूनु बाईडतलगु करण्याचीु
गरजु अस प, त्याु अनेर्षांगानपु िासनानपु तातडीनपु कराियाचीु
कायगिाहीुिुप्रवतविया."
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(२-ब) श्री. सांजय दत्त, डॉ.(श्रीमती)ु नी मु गोऱहप ,ु ॲड.ु अवन ु णरबाई,ु
सिगश्री.ु रसिद्रु लाटक,ु गोवणवकसनु बाईाजोवरया,ु विप् िु बाईाजोवरया,ु
िरदु र वणसप,ु अिोकु ऊलगु भाफु जगताण,ु जनादग नु चाांदरू कर,ु
रामहरीु रुणनिर,ु श्रीमतीु हेस्नबाईानूु खव लप,ु सिगश्री.धनांजयु मेांडप,ु
अवनकपतु तटकरप ,ु हप मांतु टक प,ु अमरससहु णांवडत,ु सवतिु चव्हा ,ु
वकर ु णािसकर,ु अॅड.ु राहे ु नािेकर, सिगश्री.आनांदु ाकूर,ु
ख्िाजाु बाईपग,ु जगन्नाथु सिदप ,ु नरें द्रु णाटी , वि.प.स.ु णेढी ु
तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडप ु पवरिहन मांत्रयाांचेु
क्षुिपधती ु:"मेांबाईफ-अहमदाबाईादु बाईे पटु रपनु प्रकल्णु उभारण्यासा ीु
िासनानपु घपत प ाु वन ग य,ु याु वन ग याच्याु अनेर्षांगानपु मेांबाईफअहमदाबाईादु द्रेतगतीु रप ल्िपमागाच्याु (बाईे पटु रपन)ु प्रकल्णातु हो ारीु
िृक्षतोड, खारलेटीचीुकत्त , जैिविविधतपचीुहानीुयाुणयािर ािरु
हो ाऱुयाु विणरीतु णवर ामाांबाईाबाईतचाु अहिा ु प्रिासनाद्वारप ु वदनाांकु
२९ुमप , २०१८ुरोजीुजनतपसमोरुमाांडण्यातुयप प , हाुअहिा ुत्रोटकु
आव ुअणू ग ु असल्याचीु वटकाु णयािर प्रप मीुकरीतु अस प,ु बाईे पटु
रपनु णयािर आव ु स्थावनकु िपतकऱुयाांकवरताु घातकु असल्यानपु
को त्याहीु णवरस्स्थतीतु ा पु वजल्यातूनु जाऊु दप ारु नसल्याचाु
वनधारु िपतकऱुयाांनीु बाईे पटु रपनच्याु णयािर ीयु जनसल् ामस तु
बाईै कीतु व्यक्तु कर प, मेांबाईफ-अहमदाबाईादु बाईे पटु रपनु प्रकल्णाबाईाबाईतु
जवमनुअवधग्रह ुकरण्यासा ीु ा पुवजल्याती ुवदिा-विळुभागातु
बाईे पटु रपनसा ीु भूसांणादनाच्याु सिेक्ष ासा ीु आ पल्याु
अवधकाऱुयाांनाुवणटाळू नु ािल्याचीुबाईाबाईुउजपडातुयप प, तसपचुमेांबाईफअहमदाबाईादु बाईे पटु रपनु प्रकल्णासा ीु णा घरु वजल्याती ु णा घर,
डहा ू, िसफुआव ुत ासरीुयाुचारुता ेक्याती ु८०ुगािाांमधी ु
जमीनु अवधग्रह ाबाईाबाईतु वजल्हावधकारीु काया यासमोरु बाईे पटु रपनु
विरुध्दु णा घराती ु िपतकऱुयाांनीु जोरदारु विरोधु दिगविल्याचाु
प्रकारु घड प, मेांबाईफ-अहमदाबाईादु बाईे पटु रपनच्याु मागातु यप ाऱुयाु
तब्बब्ब ु ४०ु हजारु झाडाांिरु केऱुहाडु वलरविण्यातु यप ारु असूनु
त्याणैकीु ४३८१ु िृक्षु हप ु कपिळु ा प ु वजल्याती ु अस प, महाराष्ट्रु
राज्याती ु ८३ु हप क्टरहूनु अवधकु िनक्षपत्रु प्रकल्णाकवरताु िाणर पु
जा ारु अस प, तरु गेजरातमधी ु कपिळु १८ु हप क्टरु जवमनीिरी ु
काांदळिनु नष्ट्टु कप पु जा ारु अस प , याु रपनच्याु मागाती ु सिातु
ाांबाईीचाुबाईोगदाु ाण्यातूनुजा ारुअस प , तोुणाण्याखा ीु३०ुमीटरु
खो ु असूनु त्याचपु अांतरु तब्बबाई ु २०.७१ु वकमीु अस पु त्यामेळपु
ज चरुिुणरदप िीुणाहे पुअस पल्याुफ् पवमगोंुणक्षाांच्याुअस्स्तत्िा ाु
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धोकाु वनमा ु हो ारु अस प ,ु तसपचु ा प ु वजल्याती ु एकू ु २९ु
गािपु याु प्रकल्णामेळपु बाईावधतु हो ारु अस प , ७६ु टक्कपु िपतजमीनु
बाईावधतु हो ारु अस प , याु प्रकल्णासा ीु बाईावधतु हो ाऱुयाु
िपतकऱुयाांनाुदप ण्यातुयप ाराुमोबाईद ाुमहाराष्ट्राणपक्षाुगेजरातुमधी ु
िपतकऱुयाांनाुणाचुणटुदपण्यातुयप ारुअस प ,ुयाुमहत्िाकाांक्षीुबाईे पटु
रपनुप्रकल्णातुराज्यातुबाईे पटुरपनचपु क्षपत्रु३३ुटक्कपुअसूनु६७ुटक्कपु
गेजरातमध्यपु असल्यानपु गेजरातु राज्या ाु सिावधकु ाभु हो ारु
असल्यानपु ु समानु खचगु उभारण्याबाईाबाईतु राज्यातूनु होतु अस प ाु
विरोध, राज्याचीु आर्षथकु णवरस्स्थतीु नाजूकु असताना याु
सरकारच्याु काळातु राज्यु कमा ीच्याु आर्षथकु सांकटातु साणड प.ु
राज्यातुकेणोर्ष , िपतकऱुयाांच्याुआत्महत्या, िपतमा ा ाुहमीुभािु
दप ण्यासु णैश्याअभािीु अणयिीु रतु असतानाु मे भरु ोकाांच्याु
लायदयासा ीु ९८ु हजारु कोटीच्याु खचाचाु प्रकल्णु राबाईविण्यातु
यप ारुअसल्यानपु जनमानसातुतीव्रुअसांतोर्षुअस प ,ुराज्युसरकारु
आर्षथकदृष्ट्टयाुकजगबाईाजारीुअसतानाुुजनमानसातुसदरी ुप्रकल्णु
सेरुु हो ारु कीु नाहीु याबाईाबाईतु प्रश्नु वनमा ु हो प , त्यामेळपु
राज्यिासनानपु मेांबाईफ-अहमदाबाईादु बाईे पटु रपनु प्रकल्णाबाईाबाईतु आण ीु
भूवमकाु स्णष्ट्टु करुनु याबाईाबाईतु िासनानपु कराियाचीु कायगिाहीु िु
(३-ब)

िासनाचीुप्रवतविया."
श्री. गोवपवकसन बाजोवरया, वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु
सािगजवनकुमहत्िाच्याुबाईाबाईीकडप ुपयािरण मांत्रयाांचेु क्षुिपधती :"राज्यु िु केंद्रु िासनानपु स्िच्छु भारतु अवभयानु राबाईवि प ,
याचु अवभयानाच्याु धतीिरु राज्यु िासनानपु राज्याती ु प्रत्यपकु
वजल्याती ुनदयाुस्िच्छुकरण्याचीुमोवहमुराबाईवि प , सदरुमोवहमु
राबाईविताांनाुबाईहेताांिुनदयाांमध्यपु वनयमाांचपु उल् ांघनुकरूनुकरण्यातु
आ प पु अनवधकृतु बाईाांधकाम, सदरहूु अनवधकृतु बाईाांधकामामेळपु
नदयाांचपु स्त्रोतुनष्ट्टुहोऊनुणयािर ाचाुझा प ाुऱुहास, णयािर ाचाु
वनयमु धाब्बयािरु बाईसिूनु रप डु झोन,ु ब्ब ेु झोन,ु ग्रीनु झोनु ाु बाईग ु
दप ऊनुनदयाांमध्यपु बाईपकायदप िीरुबाईगीचाुवनमा ुकर प , भेवमगतुगटारप ु
योजनाु राबाईवि प, आवदु बाईाांधकामप ु कपल्यामेळपु प्रदेर्ष ातु झा प ीु
िाढ,ु अको ाु वजल्याती ु नदयाांना, सयाप:स्स्थतीमध्यपु अको ाु
वजल्याती ु नदयाांमध्यपु मोठ्याु प्रमा ातु अनवधकृतु बाईाांधकाम,
भूवमगतु गटारु योजनपतांगगतु णयािर ाचपु वनयमाचपु उल् ांघनु करुनु
सरासण प ु कामप ु सेरूु अस प , हवरतु िादाचीु नाु हरकतु नस प ,
णवर ामीु नदयाांनाु आ प पु विद्रेणु स्िरूण, णयािर ाचाु होतु
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अस प ाु ऱुहास, नदयाती ु ज चरु प्रा ी, ज ण ीु नष्ट्टु
झाल्यामेळपु िातािर ातु बाईद ु होऊनु याचाु णवर ामु नागवरकाांच्याु
आरोग्यािरु होतु अस प , याकडप ु िासनाचपु होतु अस प पु अक्षम्यु
दे गक्ष, नदयाांच्याुसरां क्ष ाचीुसांणू गु जबाईाबाईदारीुिासनाचीुअसल्यानपु
याकडप ु िासनानपु गाांभीयानपु क्षु घा ूनु नदयाांनाु विद्रेणु स्िरूणु
आ ारीु अनवधकृतु बाईाांधकामप ु तात्काळु वनष्ट्कावसतु करूनु सदरु
अनवधकृतु बाईाांधकामपु कर ाऱयाांिरु क ोरु कारिाफु करूनु नदयाांनाु
वजवितु स्िरूणातु आ ण्याचीु वनताांतु आिश्यकता, याबाईाबाईतु
िासनानपु तातडीनपु कायगिाहीु करण्याचीु वनताांतु आिश्यकता,
याबाईाबाईतुिासनाचीुप्रवतवियाुिुभूवमका."
(क) वनयवमत कामकाजातील लक्षिेधी सूचना – (अनुक्रमाांक (१-क) ते
(६-क) –
(१-क) श्री. प्रविण दरे कर, श्रीमतीु वियापाु चव्हा ,ु सिगश्री.हप मांतु टक प,ु
वकर ु णािसकर,ु ॲड.जयदप िु गायकिाड, वि.प.स.ु णेढी ु
तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडप ु मुख्यमांत्रयाांचेु क्षु
िपधती ु:"मौजपु सिणो ी, ता.ुबाईोवरि ीुुयपथी ुस.ुनां.ु१९,२०/१ुअु
िु २०/२ु हीु िासकीयु वमळकतु मेांबाईफ सबाईबाईगनु वडस्रीकु स्व्ह पजु
इांडस्स्रजु असोवसएिनु (ु कोराुकेंद्रु )ु याांनाु अटीु िु ितीसुअधीनु
राहूनु प्रदानु करण्यातु यप प ,ु सदरु जमीनु हीु कोराु केंद्राच्याु रस्टीनपु
केख्यातु गेांडु नायडू ु याांनाु १०ु कोटीु रुणयासु विक प ीु अस प,
तसपचु िासनानपु सदरु जवमनीचाु िाणरु विवहतु मेदतीतु करण्याच्याु
अटीु िु ितीिरु िपगिपगळयाु आदप िाांन्ियपु सदरचीु जवमनु दप ण्यातु
यप प, णरां तेु उणरोक्तुवमळकतुवद पल्याुप्रयोजनासा ीुनुिाणरताुहीु
जवमनु व्यािसावयकु ग्नु समारां भ, निरात्रोत्सिु तसपचु इतरु
साांस्कृवतकु कायगिमाांसा ीु मोठ्याु प्रमा ािरु भाडप ु घपऊनु दप ण्यातु
यप प ,ु गेांड हीु बाईाबाईु क्षातु आल्यािरु वजल्हावधकारी,ु मेांबाईफु उणनगरु
याांनीु वदनाांकु २७ु वडसेंबाईर,ु २०१७ु रोजीच्याु काया-७६/कािी-कोराु
केंद्र/१७ु अन्ियपु सदरु वमळकतु जमाुकरण्याचपु वद प पु आदप ि, याु
आदप िानांतरु खादीु ग्रामोयापोगु केंद्र, बाईोवरि ीु मेांबाईफु याांनीु मा.ु
आयेक्तुयाांच्याकडप ु अवण ुकप पु असताुत्याांनीु"जैसपु थप"ुचपु आदपिु
वद प पु असताांनाहीुसयापःस्स्थतीतुयाुभूखांडािरुमोठ्याुप्रमा ातुणत्रपु
मारुनु अवतिम ु करण्यातु यप प, सदरु व का ीु नैसर्षगकु श्रोतु
अस प ाु ना ाु महानगरणाव काु अवधकारीु िु एस.डब्ब ेडी.डी.ु
खात्यानपु स्थावनकु गेांडाच्याु लाययापासा ीु नैसर्षगकु प्रिाहु िाहतु
अस पल्याु नाल्याु विरोधातु उ ट-से टु वलरवि प ,ु सदरहूु जागपचपु
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ीजु २०१२ु ाु सांण प पु असूनु मा.वजल्हावधकारीु याांनीु सदरहूु
भूखांडुताब्बयातुघपण्याचपुआदप िुणावरतुकप प पुअस प , असपुअसताांनाु
अयापाणहीु याु भूखांडाचाु िाणरु ग्नु समारां भु ि अन्यु कायगिमाांनाु
भाड्यानपु दप ण्यातु यपतु असूनु भाडप हीु िसू ु करण्यातु यप प , तसपचु
वदनाांकु ५ु लपब्रेिारी,ु २०१८ु च्याु सेमारासु याु िासकीयु भूखांडािरु
अवतिमासु विरोधु कपल्यामेळपु मारहा ु झाल्याचीु घटनाु घड प ,
कोक ु आयेक्तु याांचीु स्थवगतीु असूनहीु कोराु केंद्राचपु सांस्थाणकु
याांनीु वदिाभू ु करुनु न्याया याच्याु आदप िाचाु अिमानु कर प ,
णवर ामीु सिगसामान्यु नागवरकाांमध्यपु वनमा ु झा प पु असांतोर्षाचपु िु
सांताणाचपु िातािर , याबाईाबाईतु िासनानपु तातडीनपु चौकिीु करुनु
सांबाईवधतािरु कडकु कारिाफु करण्याचीु आिश्यकता, याबाईाबाईतु
िासनानपुकराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुप्रवतविया."
(२-क) श्री. आनांदराि पाटील, वि.प.स.ुणेढी ुतातडीच्याुिुसािगजवनकु
महत्िाच्याुबाईाबाईीकडप ुमुख्यमांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:"िासनाच्याुनगरविकासुविभागाकडप ुसनुएवप्र , २०१४ुतपु
मप ,ु२०१८ुयाुदरम्यानुनगरणांचायतीसुनगरणवरर्षदप चाुदजाुदप पबाईाबाईतु
तसपचु निीनु नगरणांचायतु नगरणवरर्षदु स्थाणनपचाु प्राप्तु झा प ाु
प्रस्ताि, मात्रुप्राप्तुप्रस्तािाांनाुमां जूरीुदप ताांनाुम काणूर, ता.कऱुहाड,
वज.साताराु याु नगरणांचायतीसु नगरणवरर्षदप चाु दजाु दप प बाईाबाईतु नु
वद प ीु मां जूरी, म काणूरु नगरणांचायतीच्याु (क)ु िगगु
नगरणवरर्षदपच्याु प्रस्तािाबाईाबाईतु मा.उच्चु न्याया यानपु वदनाांकु १८ु
जून,ु २०१८ु रोजीु वद प पु काहीु वनदे िु तसपचु याु नगरणांचायतीच्याु
प्रस्तािाबाईाबाईतु वदनाांकु २ु जे ै,ु २०१८ु रोजीु मा.उच्चु न्याया यानपु
चारु आ िडयाांमध्यपु वन ग यु घपण्याचपु वद प पु आदप ि,ु णरां तूु िासनु
करीतुअस प पुअक्षम्युदे गक्षुणवर ामीुयपथी ुजनमानसातुवनमा ु
झा प पु असांतोर्षाचपु िातािर ु िु नाराजीचीु भािनाु त्यामेळपु
िासनानपु वन गयु घपऊनु म काणूरु नगरणांचायतीसु (क)ु िगगु
नगरणवरर्षदप चाु दजाु दप ण्याबाईाबाईतु कराियाचीु तातडीचीु कायगिाहीु िु
िासनाचीुप्रवतविया."
(३-क) अॅड. अवनल परब, वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु सािगजवनकु
महत्िाच्याुबाईाबाईीकडप ु सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम
िगळून) मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:"मेांबाईफती ुिाांद्रपु(णूिग)ुयपथी ुिासकीयुिसाहतीचीुझा प ीु
दयनीयुअिस्थाु क्षातुघपऊनुिासकीयुिसाहतीचीुणेनगबाईाांध ीचाु
प्रस्तािु मां जूरु कर प , सदरहूु िसाहतीच्याु णेनबाईांध ीचीु कामप ु सेरूु
करण्याणूिीु इमारतीतु िास्तव्यासु अस ाऱुयाु िासकीयु
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कमग चाऱुयाांनाु अन्यत्रु स्थ ाांतरु करण्याचीु कायगिाहीु सेरूु कर प ,
िासकीयु कमग चाऱुयाांनाु माहे ु (चेंबाईूर)ु यपथी ु इमारतीमध्यपु
स्थ ाांतरु करण्यातु यपतु अस प , सदरु स्थ ाांतरु करण्यातु यपतु
अस पल्याु इमारतीमध्यपु को त्याहीु प्रकारच्याु मे भूतु सोयीसेविधाु नसल्यामेळपु कमग चाऱुयाांमध्यपु वनमा ु झा प ीु नाराजी,ु
णवर ामीु िासकीयु कमग चारीु अन्यत्रु स्थ ाांतरु होण्यासु तयारु
नस प, िासकीयु कमगचाऱुयाांनाु नोटीसु दपऊनु तातडीनपु स्थ ाांतरु
करण्यासा ीुत्याांचपिरुहोतुअस प ीुबाईळजबाईरी,ुिासनानपु सरकारीु
कमग चाऱुयाांनाु अल्णु दरातु िासकीयु िसाहतीमध्यपु घरु दप ण्याचपु
आश्िासनु णू ग ु नु कर प ,ु िासकीयु कमग चाऱुयाांमध्यपु णसर प ाु
असांतोर्ष,ु िासकीयु कमग चाऱुयाांचपु स्थ ाांतरु करण्यातु यप ाऱुयाु
इमारतीमध्यपु सोयी-सेविधाु तातडीनपु णेरविण्याचीु वनताांतु
आिश्यकताुयाबाईाबाईतुिासनानपु कराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीु
प्रवतविया."
(४-क) सिवश्री. दत्तात्रय सािांत, बाईाळारामु णाटी ,ु श्रीकाांतु दप िणाांडप,
वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडप ु
िालेय विक्षण मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:"भौगोव कु स्स्थतीनेसारु विविधु प्रकारचपु राह ीमानु
अस पल्याु महाराष्ट्रु राज्यातु बाईा काांनाु मोलतु सक्तीचपु विक्ष ु
काययापाचीु अांम बाईजाि ीु करण्यातु यप प , त्यानेसारु देगगमु
भागाती ु वियापार्थ्यांनाु प्रिाहातु आ ण्याकरीताु सांचु वनस्श्चतीु
करण्यातु यप प, णांरतूु सदरु वनस्श्चतीु करीताु असतानाु राज्याती ु
सिगु भागाांसा ीु एकचु वनकर्षु ािण्यातु यप प , ोकसांख्याु सिगु
भागातु एकसारखीु नसतानाु एकचु वनकर्षािरु सांचु वनस्श्चतीु
झाल्यानपु डोंगराळु िु देगगमु भागाती ु कमीु वियापार्थ्यांमेळपु तपथी ु
विक्षकुअवतवरक्तुुहोण्याचीुआ प ीुिपळ, त्याणेढपु सनु२००९ुच्याु
"डोंगराळु भागाती ु १५ु वियापार्थ्यांनाु एकु विक्षकु अिीु अट" याु
िासनु वन ग याचीु अांम बाईजाि ीु करण्याबाईाबाईतु सिगु स्तरािरूनु
होतु अस प ीु माग ीुयािरु िासनानपु कराियाचीुउणाययोजनाु िु

िासनाचीुप्रवतविया."
(५-क) सिवश्री. वकरण पािसकर, हप मांतुटक प,ुनरें द्रुणाटी ,ुअॅड.ुराहे ु
नािेकर,ुश्रीमतीुवियापाुचव्हा ,ुश्री.ुआनांदु ाकूर, वि.प.स.ुणेढी ु
तातडीच्याु िु सािगजवनकु महत्िाच्याु बाईाबाईीकडप ु सािवजवनक
बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम) मांत्रयाांचेु क्षुिपधती ु:"मे ेांड, ए बाईीएसु मागग, ऐरो ी, िािीु आव ु दवहसरु याु
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मेांबाईफच्याु णाचु प्रिपिद्वारािरी ु टो प् ाझािरु टो ु दप ण्यासा ीु
िाहनाांच्याु ाग ाऱयाु ाांबाईचु ाांबाईु राांगा, त्यामेळपु हो ारीु िाहतूकु
कोंडी, प्रदेर्ष ु आव ु याु सिांमेळपु िाहनचा काांचाु िायाु जा ाराु
बाईहेमेल्यु िपळ, यािरु उणायु म्ह ूनु मरा ीु तरु ु उयापोजकानपु
विकवसतुकप प पु "व्हीुटो ुक पक्िनुॲण", सदरचीुप्र ा ीुआांध्रु
प्रदप िु िु इतरु राज्याांतूनुप्रभािीण प ु राबाईवि ीु जातु असतानाु तसपचु
महाराष्ट्रु राज्यु रस्तपु विकासु महामां डळानपु सदरचपु ॲणु मेांबाईफच्याु
प्रिपिद्वारािरी ुणाचुटो नाक्यािरुिाणरण्यासुमान्यताुदपऊनहीुिु
सािगजवनकु बाईाांधकामु मांत्रीु (सािगजवनकु उणिम)ु याांचपकडप ु तसपचु
महाराष्ट्रु राज्यु रस्तपु विकासु महामां डळाकडप ु सातत्यानपु णा णेरािाु
करुनदपखी ुटो ुकांणनीच्याुआडमे प ण ामेळपु "व्हीुटो ुक पक्िनु
प्र ा ी"ु अयापाणीु कायास्न्ितु नु हो प , णवर ामीु िाहनचा कु िु
सिगचु स्तरािरी ु नागरीकाांमध्यपु व्यक्तु होतु अस प ाु तीव्रु
असांतोर्षु िु नाराजीचीु भािना, याबाईाबाईतु िासनानपु कराियाचीु
तातडीचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुप्रवतविया."
(६-क) श्री. सुवनल तटकरे , धनांजयु मेांडप, वि.प.स.ु णेढी ु तातडीच्याु िु
सािगजवनकुमहत्िाच्याुबाईाबाईीकडप ुसहकार मांत्रयाांचेु क्षुिपधती :"रायगडु वजल्याती ु वदु गोरप गाांिु को.ु ऑ.ु अबाईगनु बाईँकु हीु
अिसायनातु वनघा प ीु अस प ,ु याु बाईँकपिरु अिसायकु
(व क्िीडप टर)ुम्ह ूनुसहाय्यकुवनबाईांधक,ुणनिप ,ुश्री.ुचपतनुचौधरीु
याांचीु वनयेक्तीु करण्यातु आ प ीु अस प , सहाय्यकु वनबाईांधकु
णनिप ु यपथी ु काया याच्याु कायगबाईाहेल्यामेळपु श्री.ु चौधरीु हप ु
बाईँकपच्याुअिसायनुकामकाजातुप्रभािीण प ु क्षुदप ऊुिकतुनस प ,
त्यामेळपुअिसायनुकामकाजाचीुगतीुमां दाि प ीुअस प , ओटीएसु
अांतगगतुकजगु िसे ी, प िीदाराांच्याुविल् कु प िीुकजामध्यपु िळत्याु
करुनु नु घपतल्यानपु प िीदारु सेध्दाुत्रस्तुझा प पु अस प , कजगदाराांनाु
सेध्दाु िपळोिपळीु त्याांचीु भपटु िक्यु होतु नस प , त्यामेळपु कजगदाराांनीु
सेध्दाुतिारीुकप पल्याुअस प , एकांदरीतुबाईँकपचीुकजगु िसे ीुचा ूु
आर्षथकु िर्षातु सततु कमीु झा प ीु अस प , याु अगोदरच्याु
अिसायकाांनीु ओटीएसु अांतगगतु कजगदाराांच्याु कप पल्याु सपट में टु
श्री.ु चौधरीु ग्रायु धरतु नस प , त्यामेळपु तपु कजगदारु कजगु िसे ीु
दप ण्यासुनाखेिुअस प , कजगु िसे ीचपु प्रमा ातुइतरुखचगु िाढ प ाु
असूनुबाईँकपचाुतोटाुअवधकचुिाढ प ाुअस प , त्यामेळपु प िीदारुिु
कजगदारु याांचपमध्यपु वनमा ु झा प पु सचतपचपु िातािर ु िु णसर प ाु
असांतोर्ष, याु बाईँकपसा ीु निीनु देसराु अिसायकु नपमण्याचीु त्याांचीु
माग ी, याकडप ु िासनाचपु झा प पुअक्षम्युदे गक्ष, याबाईाबाईतुिासनानपु
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कराियाचीुकायगिाहीुिुिासनाचीुभेवमका."
सहा

सात

: म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये वििेष उल्लेख – (असल्यास).

- मध्यां तर -

: िासकीय विधे यके –
(क) महसूल मांत्री याांचा प्रस्ताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये ) –
"महाराष्ट्रु विधानसभपनपु सांमतु कप प पु "सन २०१८ चे वि.स.वि.
क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र भूवमगत नळमागव ि भूवमगत िावहन्या
(जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपादन) विधे यक, २०१८"ु मागपु घपण्यासु
अनेमतीुयापािी."
(ख)

-------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डि: विचार ि सांमत
करणे.
(१)
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३५ - महाराष्ट्र महामागव
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.िरद
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सनु २०१८ु चपु वि.स.वि.ु िमाांकु ३५ु -ु महाराष्ट्रु महामागगु
(सेधार ा)ु विधप यक, २०१८ु खा ी ु सदस्याांच्याु प्रिरु सवमतीकडप ु
त्यािरी ु प्रवतिृत्तु दोन मवहन्याांच्या आतु सादरु करण्याचाु
अनेदपिुदपऊनुविचाराथग ुणा विण्यातुयािप."
(१)ुसािगजवनकुबाईाांधकामु
(२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
(सािगजवनकुउणिमु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स.
िगळू न)ुमांत्री.
(३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स.
(४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स.
(५)ुश्री.हप मांतुटक प,ुवि.ण.स.
(६)ुश्री.अिोक ऊलगुभाफु
जगताण,ुवि.ण.स.
(७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप ,ुवि.ण.स.
(९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स.
(१०)ुश्री.विजयुऊलगुभाफु
वगरकर,ुवि.ण.स.
-------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी
सांस्था (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :12

"सनु २०१८ु चपु वि.स.वि.ु िमाांकु ३८ु -ु महाराष्ट्रु सहकारीु सांस्थाु
(सेधार ा)ु विधप यक, २०१८ु खा ी ु सदस्याांच्याु प्रिरु सवमतीकडप ु
त्यािरी ु प्रवतिृत्तु दोन मवहन्याांच्या आतु सादरु करण्याचाु
अनेदपिुदपऊनुविचाराथग ुणा विण्यातुयािप."
(१)ुसहकारुमांत्री.
(२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स.
(३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स.
(४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स.
(५)ुश्री.हप मांतुटक प,ुवि.ण.स.
(६)ुश्री.अिोक ऊलगुभाफु
जगताण,ुवि.ण.स.
(७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप ,ुवि.ण.स.
(९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स.
(१०)ुश्री.विजयुऊलगुभाफु
वगरकर,ुवि.ण.स.
--------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - महाराष्ट्र जमीन
महसूल सांवहता (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र जमीन महसूल
(वििवक्षत भूवमधारींचा भोगिटादार-िगव एक मध्ये अांतभाि
करण्यासाठी परिानगी दे ण्याबाबत) वनयम (वनरसन)
विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सनु २०१८ु चपु वि.स.वि.ु िमाांकु ४०ु -ु महाराष्ट्रु जमीनु महसू ु
सांवहताु (सेधार ा)ु आव ु महाराष्ट्रु जमीनु महसू ु (वििवक्षतु
भूवमधारींचाु भोगिटादार-िगगु एकु मध्यपु अांतभािु करण्यासा ीु
णरिानगीु दप ण्याबाईाबाईत)ु वनयमु (वनरसन)ु विधपयक, २०१८ु खा ी ु
सदस्याांच्याु प्रिरु सवमतीकडप ु त्यािरी ु प्रवतिृत्तु दोन मवहन्याांच्या
आतुसादरुकरण्याचाुअनेदपिुदपऊनुविचाराथग ुणा विण्यातुयािप."
(१)ुमहसू ुमांत्री.
(२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स.
(३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स.
(४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स.
(५)ुश्री.हप मांतुटक प,ुवि.ण.स.
(६)ुश्री.अिोक ऊलगुभाफु
जगताण,ुवि.ण.स.
(७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप ,ुवि.ण.स.
(९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स.
(१०)ुश्री.विजयुऊलगुभाफु
वगरकर,ुवि.ण.स.
--------------------------------------------------------------------------13

(४)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र अनुसवू चत
जाती, अनुसवू चत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,
इतर मागासिगव ि वििे ष मागासप्रिगव (जातीचे प्रमाणपत्र
दे ण्याचे ि त्याच्या पडताळणीचे विवनयमन) (सुधारणा)
विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सनु२०१८ुचपु वि.स.वि.ुिमाांकु४१ु-ुमहाराष्ट्रुअनेसूवचतुजाती,
अनेसूवचतुजमाती, विमेक्तुजाती, भटक्याुजमाती, इतरुमागासिगगु
िु वििपर्षु मागासप्रिगगु (जातीचपु प्रमा णत्रु दप ण्याचपु िु त्याच्याु
णडताळ ीचपु विवनयमन)ु (सेधार ा)ु विधपयक, २०१८ु खा ी ु
सदस्याांच्याु प्रिरु सवमतीकडप ु त्यािरी ु प्रवतिृत्तु दोन मवहन्याांच्या
आतुसादरुकरण्याचाुअनेदपिुदपऊनुविचाराथग ुणा विण्यातुयािप."
(१)ुआवदिासीुविकासुमां त्री.
(२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स.
(३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स.
(४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स.
(५)ुश्री.हप मांतुटक प,ुवि.ण.स.
(६)ुश्री.अिोक ऊलगुभाफु
जगताण,ुवि.ण.स.
(७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप ,ुवि.ण.स.
(९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स.
(१०)ुश्री.विजयुऊलगुभाफु
वगरकर,ुवि.ण.स.
--------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४२ - वदिाणी प्रवक्रया
सांवहता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.धनांजय
मुांडे, िरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सनु २०१८ु चपु वि.स.वि.ु िमाांकु ४२ु -ु वदिा ीु प्रवियाु सांवहताु
(महाराष्ट्रु सेधार ा)ु विधप यक, २०१८ु खा ी ु सदस्याांच्याु प्रिरु
सवमतीकडप ु त्यािरी ु प्रवतिृत्तु दोन मवहन्याांच्या आतु सादरु
करण्याचाुअनेदपिुदपऊनुविचाराथग ुणा विण्यातुयािप."
(१)ुमेख्यमांत्री.
(२)ुश्री.ुधनांजयुमेांडप,ुविरोधीु
णक्षुनपताुतथाुवि.ण.स.
(३)ुश्री.िरदुर वणसप,ुवि.ण.स.
(४)ुश्री.प्रसादु ाड,ुवि.ण.स.
(५)ुश्री.हप मांतुटक प,ुवि.ण.स.
(६)ुश्री.अिोक ऊलगुभाफु
जगताण,ुवि.ण.स.
(७)ुश्री.सवतिुचव्हा ,ुवि.ण.स. (८)ुडॉ.नी मुगोऱहप ,ुवि.ण.स.
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(९)ुॲड.अवन ुणरबाई,ुवि.ण.स.

आठ

(१०)ुश्री.विजयुऊलगुभाफु
वगरकर,ुवि.ण.स.
-------------------------------------------------------------------------(ग) विधानसभे ने दुसऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डि: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र
ग्रामपांचायत (सुधारणा) विधे यक, २०१७
--------------------------------------------------------------------------(घ) विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां डि: विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र
सािवजवनक विद्यापीठ (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
--------------------------------------------------------------------------: (क) (गुरुिार, वदनाांक ५ जुलै, िुक्रिार, वदनाांक ६ जुलै, सोमिार, वदनाांक ९
जुलै, २०१८, मांगळिार, वदनाांक १० जुल,ै बुधिार, वदनाांक ११ जुलै ि
गुरुिार, वदनाांक १२ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दिव विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिवश्री. धनांजय मुांडे, िरदुर वणसप,ुसेवन ुतटकरप ,ुसांजयुदत्त,ुहप मांतुटक प,ु
जयांतुणाटी ,ुअिोकुऊलगुभाफुजगताण,ुकवण ुणाटी ,ुप्रा.ुजोगेंद्रुकिाडप ,ु
सिगश्री.सवतिु चव्हा ,ु वििमु काळप ,ु रामहरीु रुणनिर,ु चांद्रकाांतु रघेिांिी,ु
दत्तात्रयुसािांत,ुअमरससहुणांवडत,ुवकर ुणािसकर,ुॲड.ुजनादगनुचाांदरे कर,ु
डॉ.ु सेधीरु ताांबाईप,ु श्रीमती.ु वियापाु चव्हा ,ु श्रीमती.ु हेस्नबाईानूु खव लप,ु
सिगश्री.अवनकपतु तटकरप ,ु ख्िाजाु बाईपग,ु आर्षक.अनांतु गाडगीळ,ु
सिगश्री.बाईाळारामुणाटी ,ुअमरनाथुराजेरकर,ुसेभार्षुझाांबाईड,ुप्रकािुगजवभयप,ु
ॲड.राहे ु नािेकर,ु सिगश्री.सतपजु ऊलगु बाईांटीु णाटी ,ु हवरससगु रा ोड,ु
आनांदरािु णाटी ,ु जयदप िु गायकिाड,ु रामरािु िडकेतप,ु जगन्नाथु सिदप ,ु
अमवरिभाफुणटप ,ुमोहनरािुकदम,ुआनांदु ाकूर,ुवि.प.स. याांचा म.वि.प.
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पुढे सुरू व मंत्र्ांचे उत्तर) –
"राज्याती ु िपतकऱयाांसा ीु जाहीरु झा पल्याु छत्रणतीु वििाजीु
महाराजु िपतकरीु सन्मानु योजनपचीु घोर्ष ाु होऊनु एकु िर्षगु उ टल्यानांतरहीु
अयापाणणयंतु िपतकऱयाांनाु त्याचाु ाभु वमळा प ाु नस प , िनु टाफमु
सपट में टअांतगगतु िपतकऱयाांनीु रक्कमु भरुनहीु त्याांच्याु खात्यातु कजगमालीचीु
रक्कमु जमाु नु हो प, कजगमालीु योजनाु लसल्यामेळपु त्याचाु णवर ामु
िपतकऱयाांनाु नव्यानपु वमळ ाऱयाु णीकु कजािरु हो प , णीककजासा ीु
कागदणत्राांचीुसांख्याुिाढविल्यामेळपुिुणीकुकजगु वमळतुनसल्यामेळपु िपतकरीु
त्रस्तु अस प , णीकु कजासा ीु बाईँकाांकडू नु िपतकऱयाांचीु मोठ्याु प्रमा ािरु
अडि ूकु कप ीु जातु अस प , बाईँकाांकडू नु णीककजगु वमळतु नसल्यामेळपु
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िपतकऱयाांिरु सािकाराच्याु दारातु जाण्याचीु िपळु यप प , णीकु कजासा ीु
िपतकऱयाांच्याु णत्नीकडप ु िरीरसेखाचीु माग ीु करण्याणयंतु बाईँकु
अवधकाऱयाांचीु मज ु जा प , त्यामेळपु िपतकऱयाांमध्यपु सांताणाचीु तीव्रु भािनाु
वनमा ुझा प ीुअस प , णीकुविमाुनेकसानभरणाफुरक्कमुआव ुइतरुिासनु
अनेदानुरकमाुिपतकऱयाांनाुिाटणुनुकरताुबाईँकाांनीुनलपखोरीुकर प , गतिर्षीु
काणसािरु आ पल्याु बाईोंडअळीच्याु सांकटामेळपु िपतकऱयाांनाु जाहीरु कप प ीु
३७ हजारु ५०० रुणयपु प्रवतु हप क्टरीु मदतु अयापाणु वमळा प ीु नस प , णेढी ु
हां गामासा ीु बाईोंडअळीचाु सांभाव्यु धोकाु ितगवि ाु जा प , बाईोगसु
बाईी.टी.वबाईया ाांचीु सरासु वििीु हो प , यामेळपु िपतकऱयाांमध्यपु भीतीचीु भािनाु
वनमा ुझा प ीुअस प , धानाचीुनेकसानभरणाफ, तेडतेड्याुरोगामेळपुझा पल्याु
नेकसानीचीुभरणाफुवमळा प ीुनस प , सनु२०१६ च्याुअवतिृष्ट्टीमेळपुबाईावधतु
झा पल्याु िपतकऱयाांनाु जाहीरु कप प ीु मदतु वमळा प ीु नस प , मागी ु
िर्षीच्याु तूर, हरभराु वििीचपु चेकारप ु िपतकऱयाांनाु अयापाणु वमळा प पु नस प ,
खरप दीअभािीु ाखोु क्क्िट ु तूर, हरभराु िपतकऱयाांकडप ु णडू नु अस प ,
िासकीयु खरप दीु केंद्रु बाईांदु झाल्यानपु तूरु िु हरभराु उत्णादकु िपतकऱयाांनाु
बाईपभािानपुवििीुकरािीु ागतुअस प , त्यामेळपुप्रवतुक्क्िट ुत्याांनाुएकुतपुदीडु
हजारुरुणयाांचा तोटाुसहनुकरािाु ागतुअस प , वििीसा ीुनोंद ीुकप पल्याु
िपतकऱयाांनाु अनेदानु दप ण्याचीु घोर्ष ाु करुनहीु अयापाणु सदरु अनेदानु
वमळा प पु नस प, उत्णन्नािरु अवधकु ५० टक्कपु हमीभािु दप ण्याचीु घोर्ष ाु
करुनहीुतोुहमीभािुवमळतुनस प , चारहीुबाईाजूनपु आ पल्याुयाुसरकारवनर्षमतु
सांकटाांमेळपु िपतकऱयाांिरु आत्महत्याांचीु िपळु यप प , कजगमालीचीु घोर्ष ाु
झाल्यानांतरहीु एकाु िर्षातु सेमारप ु १ हजारहेनु अवधकु आत्महत्याु झा पल्याु
अस प, धमाुणाटी ुयाांच्याुमे ा ाुवद पल्याुआश्िासनाचीुअांम बाईजाि ीुनु
कर प, आवदिासीु िु िपतकरीु सांघटनाांच्याु विविधु मागण्याांबाईाबाईतु मेख्यमां त्रीु
महोदयाांनीुसभागृहातुवद पल्याुआश्िासनाांचीुअांम बाईजाि ीुनुहो प , माचग,
२०१७ णयंतच्याु णपडु णेंसडगु ग्राहकाांनाु अयापाणु कनपक्िनु नु वमळ प , सांकटातु
साणड पल्याु िपतकऱयाांनाु वद ासाु दप ण्याचीु आिश्यकताु अस प , सरसकटु
कजगमालीु दपऊनु सध्याच्याु कजगमालीु योजनपतु झा पल्याु अवनयवमततपचीु
चौकिीु करण्यासा ीु सिगणक्षीयु आमदाराांचीु सवमतीु नपम प , बाईोंडअळीग्रस्तु
िपतकऱयाांनाु ५० हजारु रुणयपु हप क्टरीु मदतु दप ण्याचीु आिश्यकता, णेढी ु
हां गामासा ीुबाईोंडअळीचाुसांभाव्युधोकाुितगवि ाुगप ाुअसल्यामेळपुबाईोंडअळीु
प्रवतबाईांधकु उणाययोजनाु िु बाईोगसु बाईी.टी.ु वबाईया ाांच्याु वििीिरु वनयांत्र ु
आ ण्याचीुआिश्यकता, णीकु कजगु नु दप ाऱयाु बाईँकाांिरु तातडीनपु कारिाफु
करण्याचीु गरज, तूर, हरभराु वििीचपु चेकारप ु दप ऊनु भािाांतरु योजनपप्रमा पु
िपतकऱयाांनाु बाईाजारभािु िु हमीभािाती ु लरकाचीु रक्कमु त्याांच्याु बाईँकु
खात्यातु जमाु करण्याचीु होतु अस प ीु माग ी, राज्याती ु िपतकऱयाांच्याु
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दृष्ट्टीनपु अिाु अनपकु अवतियु महत्िाच्याु विर्षयाांिरु िासनानपु कराियाचीु
कायगिाहीुिुउणाययोजनाुविचारातुघपण्यातुयािी."
(मांगळिार, वदनाांक १० जुलै, बुधिार, वदनाांक ११ जुलै ि गुरुिार,
वदनाांक १२ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दिव विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
श्री.सुवजतशसह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती)ु नी मु गोऱहप ,ु श्री.रामदासु आांबाईटकर,ु
ॲड.अवन ुणरबाई,ुसिगश्री.नागोरािुगा ार,ुगोणीवकसनुबाईाजोवरया,ुडॉ.णवर यु
लेकप,ु सिगश्री.रसिद्रु लाटक,ु विनायकु मप टप,ु तानाजीु सािांत,ु श्रीमतीु स्स्मताु
िाघ,ु श्री.नरें द्रु दराडप ,ु प्रा.अवन ु सो प,ु सिगश्री.विप् िु बाईाजोवरया,ु वगरीिचांद्रु
व्यास,ु वि ासु णोतनीस,ु चांदभ
ू ाफु णटप ,ु प्रवि ु दरप कर,ु प्रसादु ाड,ु विजयु
ऊलगुभाफुवगरकर,ुरामवनिासुससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्रस्ताि –
"राज्यातु केंद्रु िासनाच्याु विलारिीनेसारु १४ु प्रमेखु वणकाांकवरताु उत्णादनु
खचाच्याु दीडणटु हमीभािु जावहरु कपल्यानपु िपतकऱयाांच्याु मनातु िासनाबाईद्द ु
विश्िासु वनमा ु झा ाु अस प ,ु िपतकऱयाांचीु जमीनु ससवचतु करण्याकवरताु
णांतप्रधानु ससचनु योजनपबाईरोबाईरचु बाईळीराजाु ज सांजीिनीु योजनाु राज्यातु
प्रभािीण प ु कायास्न्ितु करण्यातु यप प,ु िपतकऱयाांनाु येवरया,ु वमश्रु खतप,ु सेंद्रीयु
खतप,ु वबाईया प ु याांचाु योग्यु दरातु वनयवमतु णेरि ाु होतु अस प ,ु अल्णभूधारकु
िपतकऱयाांनाु मनरप गाु अांतगगतु लळबाईागु ागिडीु योजनपसोबाईतचु बाईहेभूधारकु
िपतकऱयाांकवरताु भाऊसाहप बाईु लांे डकरु लळबाईागु ागिडु योजनाु कायास्न्ितु
करण्यातु यप प ,ु सदरहूु योजनपमध्यपु िपतकऱयाांनाु १००% स बाईकु ससचनासहु िु
अनेदानासहु रोणप,ु क मु इ.ु णेरि ाु करण्यातु यप प ,ु व्याघ्रु प्रकल्णा गतु
अस पल्याु िपती ाु ागूु करण्यातु आ पल्याु अनेदावनतु केांणनु योजनपच्याु
धतीिरु अन्यु िना गतच्याु िपती ाहीु िन्यु प्राण्याांणासूनु सांरक्ष ाकवरताु
अनेदावनतु केांणनु योजनपच्याु धतीिरु अन्यु िना गतच्याु िपती ाहीु िन्यु
प्राण्याांणासूनु सांरक्ष ाकवरताु अनेदावनतु केांणनु योजनाु ागूु करण्याचीु
आिश्यकताु अस प ,ु धडकु ससचनु विवहरी,ु मागप ु त्या ाु िपततळप ,ु मनरप गाु
अांतगगतुविवहरी,ुस बाईकुससचनुयोजना,ुकृर्षीुयाांवत्रकीकर ,ुप्रात्यवक्षकुवबाईया पु
णेरि ाुयोजनाुयाांचीुअवधकुप्रभािीुअांम बाईजाि ीुकरण्याचीुआिश्यकता,ु
गटु िपती ाु दप ण्यातु आ पल्याु प्रोत्साहनामेळपु िपतकऱयाांचीु ण नु िु वििीु
प्रवियाुगटुकांणनीद्वारप ुयिस्िीण प ुराबाईविण्यातुयप प ,ुतूर,ुचना,ुज्िारी,ुमकाुइ.ु
िपतमा ाचीु हमीभािानपु खरप दीु करण्यातु यप प ,ु भूमीधारीु िपतकऱयाांचीु िगग -२ु
चीुजमीनुिगग-१ुमध्यपु रुणाांतरीतुकरण्याचाुिुत्यायोगपु राज्याती ुगोर-गरीबाईु
िपतकऱयाांनाुवद ासाुदप ण्याचाुिासनानपु घपत प ाुिाांतीकारीुवन गय,ुकृर्षीणांणु
जोड ीच्याु २०१७ु णयंतच्याु अजांचाु वनणटाराु करण्यातु यप प ,ु िपतकऱयाांचपु
कृर्षीणांणाचपु विजुवबाई ुप्र ांवबाईतुअसताांनाुसेध्दाुत्याांचाुविजुणेरि ाुखांडीतुनु
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करण्याचाु धाडसीु वन गयु घपऊनु िपतकऱयाांनाु दप ण्यातु आ प ाु वद ासा,ु
बाईँकाांकडू नु िपतकऱयाांनाु िु त्याांच्याु केटेां वबाईयाांनाु सौजन्यु िु सहकायाचीु
िाग ूकु वमळण्याबाईाबाईतु कराियाच्याु आिश्यकु उणाययोजना,ु यितमाळु
वजल्यातु वकटकनािकाांचाु प्रादेभािु होऊनु झा पल्याु िपतकऱयाांच्याु बाईळींचीु
णेनरािृत्तीु होऊु नयपु म्ह ूनु कराियाचीु उणाययोजना,ु गारणीटीमेळपु नेकसानु
झा पल्याुिपतकऱयाांनाुअल्णका ािधीमध्यपुदप ण्यातुआ प ीुमदत,ुबाईोंडअळी,ु
धान,ुतेडतेडपग्रस्तुिपतकऱयाांनाुदप ण्यातुआ प ीुमदतुइ.बाईाबाईींुविचारातुघपऊनु
राज्याती ुिपतकऱयाांनाुअवधकुसक्षमुकरण्यासा ीुकराियाचीुकायगिाहीुिु
उणाययोजनाुविचारातुघपण्यातुयािी."
(गुरुिार, वदनाांक १२ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दिव विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिवश्री. िरद रणवपसे, धनांजयुमेांडप, आर्षक.अनांतुगाडगीळ, सिगश्री.सेवन ु
तटकरप , अिोकु ऊलगु भाफु जगताण, हप मांतु टक प, सांजयु दत्त, जयांतु णाटी ,
जनादग नुचाांदरू कर, वकर ुणािसकर, प्रा.जोगेंद्रुकिाडप , श्रीमतीुवियापाुचव्हा ,
सेभार्षु झाांबाईड,ु ॲड. राहे ु नािेकर, सिगश्री.चांद्रकाांतु रघेिांिी, वििमु काळप ,
डॉ.सेधीरुताांबाईप, सिगश्री.ुख्िाजाुबाईपग, हवरससगुरा ोड, अवनकपतुतटकरप , सतपजु
णाटी , अमरससहु णांवडत, अमरनाथु राजूरकर, प्रकािु गजवभयप, रामहरीु
रुणनिर, जयदप िु गायकिाड, श्रीमतीु हेस्नबाईानूु खव लप, आनांदु ाकूर,
आनांदरािु णाटी , रामरािु िडकेतप, अमवरिभाफु णटप , मोहनरािु कदम,
जगन्नाथु सिदप , सवतिु चव्हा , वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्रस्ताि –
"सनु २०१४ तपु २०३४ याु िीसु िर्षासा ीु मेांबाईफचाु वतसराु आराखडाु
बाईनविण्यातु यप प , िासनानपु सदरी ु मेांबाईफु विकासु वनयांत्र ु आव ु प्रितगनु
विवनयमाि ीु (डीसीणीआर)ु दस्तािपजु मरा ीु भार्षपतु जीु महाराष्ट्राचीु
राजभार्षाु आहप ु त्याु भार्षपतु प्रवसध्दु नु करताु इांग्रजीतु प्रवसध्दु करण्यातु यप प ,
सदरी ु नव्याु तयारु करण्यातु आ प ाु आराखडाु वबाईल्डराांचाु लायदाु
असल्याचपु चचेतु अस प , णरिड ाऱुयाु घराांबाईाबाईतु को तीु स्णष्ट्टताु करण्यातु
आ प पु नस प , गाि ा , कोळीिाडप ु आव ु आवदिासीु णाडप ु याांच्यासा ीुु
तरतूदु नु करताु स्ितांत्रु विकासु वनयमाि ीचपु आश्िासनु दप प , प्रचांडु विरोधु
असतानाुमप रोुकारिपडचीुजागाुनुबाईद प , मेांबाईफती ुकाांदळिनाच्याुजवमनीु
विकासकाांसा ीु खेल्याु कर प , वम ागराांच्याु जागाांबाईाबाईतु अभ्यासु नु करताु
विकासासा ीु खेल्याु कर प , िाांद्रप-के ाु सांके ाती ु वजओु गाडग नु हाु भूखांडु
वनविदप ती ु अटींचाु भांगु करुनु भाडप णट्टयािरु दप प , बाईोरीि ीु णस्श्चमु यपथी ु
प् ॉटु ि.३९६ु िरु प्रकल्णबाईावधताांनाु सदवनकाु बाईाांधूनु दप ण्याच्याु प्रकल्णातु
वनविदप ती ु अटीु िु ितींचाु भांगु करुनु वनविदाु मां जूरु झाल्यािरु
विकासकाकरताु अटींमध्यपु बाईद ु करण्यातु यप प , वभिांडीु णवरसराती ु अिैधु
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गोदामािरु आश्िासनाु प्रमा प ु कारिाफु करण्यातु नु यप प , मेांबाईफ, ा प , णे प,
निीु मेांबाईफु णवरसरातु प्रिासनाच्याु आवििादानपु विकासकाांनीु अिैधु कामपु
कर प, णयािर ाच्याु सांरक्ष ु दृष्ट्टीकोनातूनु अत्यािश्यकु अस पल्याु
प् ास्टीकु बाईांदीु प्रकर ीु वनयोजनाचाु अभािु िु भ्रष्ट्टु हप तूमेळपु सिगसामान्यु
जनता, व्याणारी, कामगारु िु उयापोजकु याांनाु झळु बाईस प , णयायीु व्यिस्थाु नु
कपल्यामेळपु सामावजकु िु णयािर ासा ीु अत्यािश्यकु अस प ीु प् ास्टीकु
बाईांदीु अस्स्तत्िहीनु हो प , याकडप ु दे गक्षु करण्यातु यप प , णेरातनु िारसाु
विवनयमाि ीुकमकेितुकर प , राज्युिासनानपु सहाुिर्षातु२२ ाखुघराांचीु
वनर्षमतीु करण्याचपु प्रस्तावितु कप पु अस पु तरीु ु णरिड ाऱुयाु घराचीु एकहीु
िीटुउभारण्यातुआ ीुनस प , राज्यातुदीडुकोटीणपक्षाुअवधकुझोणडयाुअसूनु
महाराष्ट्रुराज्युहप ु णवहल्याुिमाांकािरुअस प ु णरां तुू झोणडणट्टीुणेनिगसनाचाुिपगु
कूमग गतीणपक्षाु कमीु अस प , त्यातूनु णरिड ाऱुयाु घराांचीु वनर्षमतीु झा प ीु
नस प,ुमेांबाईफ-अहमदाबाईादुबाईे पटुरपनुप्रकल्णुउभारण्यासा ीुिासनानपु घपत प ाु
वन ग य, बाईे पटु रपनु प्रकल्णातु हो ारीु िृक्षतोड, खारलेटीचीु कत्त ,
जैिविविधतपचीु हानीु याु णयािर ािरु हो ाराु विणरीतु णवर ाम, मेांबाईफअहमदाबाईादुबाईे पटुरपनच्याुमागातुयप ाऱुयाुतब्बब्ब ु४०ुहजारुझाडाांिरुकेऱुहाडु
वलरिण्यातु यप ारु असूनु त्याणैकीु ४३८१ु िृक्षु हप ु कपिळु ा पु वजल्याती ु
अस प, महाराष्ट्रु राज्याती ु ८३ु हप क्टरहूनु अवधकु िनक्षपत्रु प्रकल्णाकवरताु
िाणर पु जा ारु अस प , ज चरु िु णरदप िीु णाहे प ु फ् पसमगोु णक्षाांच्याु
अस्स्तत्िा ाुधोकाुवनमा ुहो ारुअस प ,ुयाुप्रकल्णासा ीुबाईावधतुुहो ाऱुयाु
िपतकऱुयाांनाु दप ण्यातु यप ारु मोबाईद ाु महाराष्ट्राणपक्षाु गेजरातमधी ु
िपतकऱुयाांनाु णाचु णटु दप ण्यातु यप ारु अस प , याु महत्िाकाांक्षीु बाईे पटु रपनु
प्रकल्णातु राज्यातु बाईे पटु रपनचपु क्षपत्रु ३३ु टक्कपु असूनु ६७ु टक्कपु गेजरातमध्यपु
असल्यानपु गेजरातु राज्या ाु सिावधकु ाभु हो ारु असल्यानपु समानु खचगु
उभारण्याबाईाबाईतु राज्यातूनु होतु अस प ाु विरोध, त्याचप्रमा प ु नागणूर-मेांबाईफु
समृध्दीुमहामागाती ुबाईावधतुहो ाऱुयाुसिगचुस्तराांतूनुहोतुअस प ाुविरोधु
याुमागासा ीुजमीनुदप ण्यासुबाईावधतुिपतकऱुयाांचाुविरोधुमोडू नुकाढण्यासा ीु
िासनानपु कप प ीु दडणिाही, मेांबाईफ-नागणूरु समृध्दीु महामागासा ीु जवमनीु
दप ण्यासु िपतक-याांनीु विरोधु कपल्यामेळपु याु प्रकल्णासा ीु ९०ु टक्कपु जमीनु
ताब्बयातु घपण्याचीु आिश्यकताु असतानाु कपिळु साडप सहाु टक्कपचु जमीनु
ताब्बयातुयप प , याुप्रकल्णासा ीुआिश्यकुअस ारीुभेसांणादनुजमीनुताब्बयातु
घपण्याबाईाबाईतु िासना ाु यपतु अस प पु अणयि, कोक ाती ु राजाणूरु मध्यपु
ना ारु (वज.रत्नावगरी)ुयपथी ु स्थावनकु नागवरकाांचाु विरोधाकडप ु दे गक्षु करुनु
सौदीु अरप बाईीयाु यपथी ु अराम्कोु याु कांणनीिीु णपरोकपवमक ु ग्रीनु वरलायनरीु
प्रकल्णाचाुकेंद्रुसरकारनपु कप प ाुकरार, राजाणूरु ता ेक्याती ु वज.रत्नावगरीु
ना ारुयपथपुणपरोकपवमक ुवरलायनरीुप्रकल्णुप्रस्तावितुअस प , याुप्रकल्णामेळपु
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७ु हजारु ४७६ु घरप ु ६३ु दप िदप िताांचीु मां वदरप ु १५ु तपु २०ु णा िटप ु नपस्तानाबाईूतु
हो ारुअस प ुतरुहजारोुझाांडाचीु ागिडुअस पल्याुआांबाईाुिुकाजूच्याुबाईागाु
नष्ट्टु हो ारु अस प, भूसांणादनाणूिीु जवमनीचीु व्याणाऱुयाांकडू नु मोबाईदल्याच्याु
हव्यासाणायीु खरप दीु हो प , याु भागाती ु जनतपकडू नु हो ाराु तीव्रु विरोध,
प्रस्तावितुप्रस्तािुरद्दुकरण्याचीुआिश्यकताुिासनानपुसदरी ुप्रकल्णाबाईाबाईतु
आण ीु भेवमकाु स्णष्ट्टु कर प , स्माटग वसटीु योजनपती ु भ्रष्ट्टाचारु िु योजनाचाु
झा प ाु बाईट्टयाबाईोळ,ु मप रोु रप ल्िपसा ीु सेरुु अस पल्याु खोदकामातूनु मोठ्याु
प्रमा ातुबाईाहप रुणड ारप ु दगडमातीचपु रॅ वबाईटुसमेद्रातुओत पु जातुअस प , कलु
णरप डुतपु ुनवरमनुणॉफटुदरम्यानच्याुसमेद्रातुहाुभरािुटाक ाुजातुअसल्यानपु
समेद्रुधोकादायकुणातळीुओ ाांडूनुमेांबाईफुिहरा ाुसमेद्राणासूनुधोकाुवनमा ु
होण्याचीुणयािर ुतज््ाांनाकडू नुुिासना ाुदप ण्यातुआ प ाुइिारा,ुसमेद्रातु
भरािु टाकल्यासु णाण्याचाु समतो ु वबाईघडू नु णयािर ाचीु हो ारीु हानी,
राज्यातुदररोजुहजारोुमपवरकुटनुकचराुवनमा ुहो प , घनकचराुव्यिस्थाणनु
करण्यासु िासनासु अक्षम्यु दे गक्षु होतु असल्यानपु नागवरकाांचपु आरोग्यु
धोक्यातु यपऊनु कायदाु िु सेव्यिस्थाु धोक्यातु यप प , याु विर्षयाांमेळपु
नागवरकाांमध्यपु णसर प ीु तीव्रु असांतोर्षाचीु िु नाराजीचीु भािना, याबाईाबाईतु
राज्युिासनानपुतातडीनपुकराियाचीुकायगिाहीुविचारातुघपण्यातुयािी."
नऊ

: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या िे िटी) (१) श्री.सवति चव्हाण, वि.प.स. पुढील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्स्थत करतील.
"राज्यातुअनेकांणाुतत्िािरुवनयेक्त्याबाईाबाईतुिासनानपु वदनाांकु १ुमाचग,
२०१४ु रोजीु आदप िु णावरतु कप ाुअस प , सदरच्याुआदप िान्ियपु गटु कुिु डु
मध्यपु प्रवतिर्षीु वरक्तु हो ाऱयाु णदाच्याु १०ु टक्कपु एिढीु तरतेदु कप ीु अस प,
सदरु१०ुटक्कपुणदपु भरण्यासा ीुवदनाांकु३ुमप, २०१७ुच्याुआदप िान्ियपु वदनाांकु
२८ु लपब्रेिारी, २०१९ु णयंतु मेदतिाढु वद प ीु अस प , माहप ु माचग, २०१७ु
अखपरणयंतु१९३१७ुणाल्याांनीुअनेकांणाुतत्िािरुवनयेक्तीुवमळ प सा ीुनोंद ीु
कप ीु असूनु त्याणैकीु लक्तु ७२५६ु णाल्याांनाु अनेकांणाु तत्िािरु वनयेक्त्याु
वमळाल्याु अस प ु िु १०८२२ु णाल्यु वनयेक्त्याु वमळण्याणासूनु िांवचतु अस प ,
अिाु णाल्याांनाु तातडीनपु अनेकांणाु तत्िािरु वनयेक्त्याु दप ण्याबाईाबाईतु िासनानपु
कराियाचीुकायगिाहीुिुउणाययोजना."
(२)

डॉ.सुधीर ताांबे, वि.प.स. पुढील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"िासनानपु मागी ु िर्षीु खरप दीु कप प ीु २५ु ाखु २५ु हजारु क्क्िट ु
तूरडाळु स्िस्तु धान्यु देकानातूनु रुणयपु ५५ु प्रवतवक ोु विकण्याचाु वन गयु
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घपत ाु असूनु त्याचीु अांम बाईजाि ीु नु हो प , हीचु तूरडाळु खाजगीु
बाईाजारणप प तु िु मॉ मध्यपु विकण्यातु यप ारु अस प , यावििायु मवह ाु िु
बाईा विकासुविभाग, िैयापकीयुविक्ष ुिुऔर्षधीुद्रव्यपु विभाग, िा पयुविक्ष ु
विभागुयाांनाुतूरडाळुप्रवतवक ोु८०ुरुणयाांनीुविकण्याचाुवन ग युघपण्यातुयप प ,
खेल्याु बाईाजाराती ु डाळीच्याु सकमतीु आव ु स्िस्तु धान्यु देकानािरी ु
डाळीच्याु सकमतीु याचाु विचारु करुनु िु वििीु दरातु रास्तु बाईद ु करुनु हीु
डाळु सिगसामान्याांनाु स्िस्तु धान्ुयु देकानािरु उण ब्बधु करुनु दप ण्याबाईाबाईतु
िासनानपुकराियाचीुकायगिाहीुिाुउणाययोजना."

विधान भिन,
नागणूर,
वदनाांक : १३ुजे ै,ु२०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधानुसवचि,
महाराष्ट्र विधानणवरर्षद.
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