महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

बुधिार, वदनाांक १८ जुलै, २०१८
(सकाळी ९.३० ते दुपारी १२.४५ िाजेपयं त)

(१)

(२)

सिवश्री.दत्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, श्रीकाांत दे शपाांडे, वि.प.स. याांची
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
"दाट लोकवस्ती असलेल्या १२ कोटी जनतेच्या महाराष्ट्रामध्ये
शशक्षणाच्या वाटा भरपूर शनमाण झालेल्या असणे , आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व
राष्ट्रीय स्तरावर शशक्षण क्षेत्रात काययरत असणाऱ्या अनेक सांस्था महाराष्ट्रात
काययरत असणे , तयाांच्याकडू न प्रभावीपणे कायय सुरू असणे , पशरणामस्वरुप
शशक्षणापासून वांशित राहण्यािे प्रमाण अतयल्प असणे , मोठ्या प्रमाणात सवांना
शशक्षण शमळे ल, गळती होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रात सवय स्तरावर प्रयतन सुरू
असणे, तयामुळे स्पर्धा प्रिांड वाढलेली असणे, सदर स्पर्धा गाव, शहर, शवभाग
राज्यस्तरावर न थाांबता केंद्रीय स्तरावर गेलेली असणे , या स्पर्धे मध्ये
शटकण्यासाठी व यशस्वी होण्यासाठी सांर्धीिी गरज असणे , ती सांर्धी
दे शपातळीवर सवय राज्याांना समानतेने देणे अपेशक्षत असणे , स्पर्धे त
शटकण्यासाठी यशापयंत पोिण्यासाठी जास्तीत जास्त सांर्धी शमळाव्यात म्हणून
बहुताांश राज्य आशण केंद्रशाशसत प्रदे शाांनी इ.१ ली िे वय ५ वर्षे केलेले असणे,
पशरणामस्वरुप सांबांशर्धत राज्यातील शवद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील शशक्षण व
स्पर्धा पशरक्षकाांना सांर्धी शमळत असणे , इ.१ ली प्रवेशािे वय ६ वर्षे ठे वणाऱ्या
राज्याांमध्ये महाराष्ट्र आशण इतर फक्त ६ राज्य असणे, तेथील शवद्यार्थ्यांिे वय १
वर्षय वाढल्याने सांर्धी शमळण्यामध्ये अडथळे येत असणे , बहुताांश वेळा सांर्धीि
शमळत नसणे, दे शपातळीवरील स्पर्धे िा शविार करता आपल्या राज्यातील इ.१
ली प्रवेशािे वय ५ वर्षे करणे, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व
उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी."
सिवश्री.रामराि िडकुते, ख्वाजा बेग, प्रकाश गजशभये, वि.प.स. याांची
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
"गेल्या अनेक वर्षापासून र्धनगर समाज हा एस.टी. आरक्षणािी
अांमलबजावणी करण्यासाठी वेगवेगळी आांदोलन राज्यभर करीत आहे , हे
सरकार येण्यापूवी मा.मुख्यमां त्री याांनी बारामतीमध्ये मोिास सामोरे जाताना
आमिे सरकार सत्तेत आल्यानांतर र्धनगर समाजाला घटनेने शदलेल्या एस.टी.
प्रवगाच्या आरक्षणािी अांमलबजावणी करण्यासांबांर्धीच्या प्रस्तावास पशहल्या
कॅशबनेटच्या बैठकीमध्ये मां जूरी दे ण्यात येईल असे आश्वासन दे ऊनही गेल्या
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साडे तीन वर्षापासून हा शवर्षय प्रलांशबत ठे वला आहे . यापूवी अशर्धवेशनामध्ये हा
शवर्षय अनेकवेळा ििेसाठी आला, परां तु तयावर काहीही ठोस शनणयय न होणे ,
राज्य सरकारने र्धनगर समाज आरक्षणासांदभात अभ्यास करण्यासाठी टाटा
इन्स्स्टटयुट ऑफ सोशल साय्स या सांस्थे िी शनयुक्ती करणे , या सांस्थे िा
अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त होऊनही सरकारने वेळकाढू पणािे र्धोरण
अवलांबणे, तयामुळे जनतेत तीव्र असांतोर्ष पसरणे , यासांदभात र्धनगर समाजाने
वेळोवेळी भव्य मोिे काढू न आपला असांतोर्ष प्रकट करणे , आरक्षणास शवलांब
होत असल्यामुळे र्धनगर समाजामध्ये सरकार शवरोर्धात तीव्र नाराजी पसरणे,
र्धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारने ताबडतोब शनणयय घेऊन या
समाजास ्याय द्यावा अशी र्धनगर समाजािी मागणी असणे , परां तु राज्य
सरकारचे याकडे होत असलेले दुलयक्ष, तयामुळे जनतेत पसरलेली असांतोर्षािी
भावना, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व उपाययोजना ववचारात
घेण्यात यावी."
सिवश्री. ख्िाजा बेग, आनांद ठाकूर,ॲड. राहुल नावेकर, श्री.रामराव वडकुते,
वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
"राज्यातील अल्पसांख्याांक समाजाकशरता शासनामाफयत मौलाना
आझाद अल्पसांख्याांक आर्थथक शवकास महामांडळ, उदूय साशहतय अकादमी,
वक्फ बोडय , अल्पसांख्याांक आयोग आशण हज सशमती अशा वेगवेगळया
महामां डळाांिी स्थापना करण्यात आली, जेणेकरून अल्पसांख्याांक समाजातील
प्रश्नाांना ्याय शमळे ल. तया सवांच्या माध्यमातून वेगवेगळया योजना व उपक्रम
राबशवण्यािे ठरशवले गेले. परां तु कर्धी प्रशासकीय अशर्धकाऱ्याांच्या व
कमय िाऱ्याांिा शरक्त पदाांमुळे योजना अांमलात आल्या नाही. अद्यापपयंत
यापैकी एकाही महामांडळाला अध्यक्ष नसणे, पशरणामी ज्या उद्दे शाने या
महामां डळािे गठन केले गेले ते उशद्दष्ट्ट पूणय झाले नाही. पयायाने अल्पसांख्याांक
समाजाच्या गरजु लाभार्थ्यांिे नुकसान झाले आहे आशण पुढेही होणार आहे .
तयामुळे अद्याप अल्पसांख्याांक समाज ्यायापासून वांशित राहत असल्याने
समाजात शासनाप्रती शिडीिी भावना शनमाण होत आहे , याबाबत शासनाने
करावयाची काययवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी."
सिवश्री. सतीश चव्हाण, अमरससह पांशडत, शवक्रम काळे , र्धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
"औरां गाबाद शहरािी लोकसांख्या १५ लक्ष असणे, एकेकाळी सवात
वेगाने वाढणारे शहर म्हणून ख्याती शमळवलेली असणे , मात्र शहर म्हणून सोयी
सुशवर्धाांिा शविार करताना महानगरपाशलका प्रशासन नागशरकाांना वेळेवर सोईसुशवर्धा पुरवत नसणे , शहरात रस्तयाांिी दुरवस्था झालेली असणे , शासनाने
शहराांसाठी १०० कोटी रुपये रस्तयाांसाठी शदलेले असणे , परां तू अद्याप रस्तयाांच्या
कामािे शनयोजन झालेले नसणे , १०० कोटींच्या रस्तयाांच्या कामात महतवािे
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रस्ते घेतलेले नसणे, शहरात ड्रेनेजिी दुरवस्था, फुटपाथ नसणे , मशहलाांसाठी
पुरेशी स्वच्छतागृहे नसणे , शहरातील पाणीपुरवठा शवस्कळीत असणे , शहरात
किऱ्यािे शनयोजन नसणे , किरा डे पोसाठी डी.पी.प्लॅन मध्ये जागा शनन्सश्ित
केलेली नसणे , घनकिरा व्यवस्थापनािे काम शदलेल्या रॅ मकी सांस्थे च्या
बाबतीत लवादाने मनपास दां ड लावलेला असणे , किऱ्यािे शनयोजन अद्याप
झालेले नसणे, पावसामुळे पूणय शहरात किरा शवखुरलेला असणे, शहरातील
नागशरकाांच्या आरोग्यास र्धोका शनमाण झालेला असणे, अतयावश्यक सेवाांकडे
शासनाने केलेले अक्षम्य दुलयक्ष, यामुळे सवयसामा्य जनतेमध्ये पसरलेला तीव्र
असांतोर्ष, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व उपाययोजना ववचारात
घेण्यात यावी."
सिवश्री. नरें द्र पाटील, शकरण पावसकर, अशनल भोसले, वि.प.स. याांची
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
"महाराष्ट्र राज्यात मा. शदवांगत आमदार अण्णासाहे ब पाटील याांच्या
शविारातून व राज्य आशण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अांमल झालेल्या
असांरशक्षत कामगाराांना सांरक्षण दे णाऱ्या माथाडी ॲक्ट, १९६९ या कायद्याला
सन २०१९ सालामध्ये ५० वर्षे पूणय होत असणे , मात्र सदर कायद्यािी
अांमलबजावणी राज्य शासनाकडू न पारदशीपणे होत नसणे , तसेि राज्य
शासनाने माथाडी कामगार कायद्यात केलेले बदल हे कामगाराांच्या शहताला
बार्धा आणणारे असून माथाडी कामगाराांच्या शवशवर्ध प्रलांशबत मागण्याही
शासनाकडू न पूणय होत नसल्याने सोमवार, शदनाांक १८ जून, २०१८ रोजी
माथाडी कामगाराांनी तयाांच्या प्रलांशबत मागण्याकरीता आमरण उपोर्षण केलेले
असणे, मात्र शासनाकडू न याबाबत फक्त आश्वासनेि शमळत असणे , माथाडी
कामगाराांच्या प्रमुख मागण्याांमध्ये पुढील काही महतवाच्या मागण्यािा समावेश
असणे, उदा. १) सवय माथाडी कामगार मां डळाांवर पूणयवेळ िेअरमन व सेक्रेटरी
याांच्या नेमणुका करणे , २) शवशवर्ध माथाडी मां डळाांिी पूनरय िना करण्यात यावी,
३) माथाडी कायदा आशण मां डळाांच्या योजनेिा दुरूपयोग करणाऱ्या व कामे न
करता व्यापाऱ्याांकडू न मजूरी घेणाऱ्या गुांड प्रवृत्तीच्या लोकाांना व शासकीय
अशर्धकाऱ्याांना प्रशतबांर्ध घालण्यासाठी कायद्यामध्ये शवशेर्ष तरतूद करण्यात यावी
अथवा स्वतांत्र कशमटी गठीत करण्यािी यावी, याबाबत शासनाने करावयाची
काययवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी."

(दुपारी १.०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तरे .
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दोन

तीन

: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे –
(१) महसूल मांत्री
: "महाराष्ट्र राज्य शेती महामां डळ मयाशदत, पुणे याांिा सन
२०१६-२०१७ या वर्षािा िोपन्नावा वार्थर्षक अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(२) उद्योग मांत्री
: "महाराष्ट्र पेरोकेशमकल्स महामां डळ मयाशदत याांिा सन
२०१६-२०१७ या वर्षािा छत्तीसावा वार्थर्षक अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(३) पशुसांिधव न
: "पुण्यश्लोक अशहल्यादेवी महाराष्ट्र में ढी व शेळी
दुग्धविकास ि
शवकास महामां डळ मयाशदत, पुणे याांिा सन २०१५मत्स्यविकास मांत्री
२०१६ या वर्षािा सदतीसावा वार्थर्षक अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(४) माजी सैवनकाांचे
: "महाराष्ट्र माजी सैशनक महामां डळ मयाशदत, पुणे याांिा
कल्याण मांत्री
२०१४-२०१५ या वर्षािा तेरावा वार्थर्षक अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१) श्री. वकरण पािसकर, वि.प.स. याांच्या पुढील शनकडीच्या सावयजशनक
महतवाच्या शवर्षयावरील सूचना क्रमाांक १२ वर मुख्यमांत्री शनवेदन करतील:"शदनाांक ९ जून, २०१८ रोजी दादर शशवाजी पाकय स्वामी समथय मठाजवळ
झाड कोसळू न एकाि कुटुां बातील ६ जण जखमी होणे ."
(२)

श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांच्या पुढील शनकडीच्या सावयजशनक महतवाच्या
शवर्षयावरील सूचना क्रमाांक ११ वर मुख्यमांत्री शनवेदन करतील :"राज्यातील पोलीस पाटलाांच्या मानर्धनात १५ हजार रूपयाांपयंत वाढ
करून हां गामी पोलीस पाटलाांना सेवेत कायम करणे , सेवाशनवृत्तीनांतर वारसास
सेवेत सामावून घेणे, सेवेिी कालमयादा वाढशवणे , राज्य शासकीय
कमय िाऱ्याांप्रमाणे सोयी-सुशवर्धा देणे इतयाांदी मागण्याांबाबत."

(३)

श्री.सतीश चव्हाण, वि.प.स. याांच्या पुढील शनकडीच्या सावयजशनक महतवाच्या
शवर्षयावरील सूचना क्रमाांक १४ वर उद्योग मांत्री शनवेदन करतील :"औरां गाबाद-शिकलठाणा औद्योशगक पशरसरात लहान उद्योजकाांना
महाराष्ट्र औद्योशगक शवकास महामां डळाकडू न जािक अटी घालून शदल्या
असणे ."

(४) श्री.अमरससह पांवडत, वि.प.स. याांच्या पुढील शनकडीच्या सावयजशनक
महतवाच्या शवर्षयावरील सूचना क्रमाांक १३ वर पाणीपुरिठा ि ्िच्छता
मांत्री शनवेदन करतील :4

"महाराष्ट्र जीवन प्राशर्धकरण, जलव्यवस्थापन शवभाग, शवरार शवभागािे
ततकालीन काययकारी अशभयांता याांनी भाभा अणुशक्ती केंद्राकशरता मां जूर
असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेमध्ये कांत्राटदाराशी सांगनमत करून आर्थथक
गैरव्यवहार केलेला असणे ."
(५) श्री.जगन्नाथ सशदे , वि.प.स. याांच्या पुढील शनकडीच्या सावयजशनक महतवाच्या
शवर्षयावरील सूचना क्रमाांक १५ वर सािवजवनक आरोग्य मांत्री शनवेदन
करतील :"मुरबाड (शज.ठाणे ) तालुक्यातील म्हसा आरोग्य केंद्रात कमय िारी
नसल्यामुळे या पशरसरातील आशदवासी रूग्णाांना १० ते १५ शकलोमीटर पायपीट
करावी लागत असणे ."
चार

: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(अ) (शुक्रिार, वदनाांक ६ जुलै, सोमिार, वदनाांक ९ जुलै ि मांगळिार, वदनाांक
१० जुल,ै २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशवविण्यात
आलेली प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना) –
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावयजशनक
महतवाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील :"अहमदनगर महानगरपाशलकेच्या प्रभाग क्र. ३२ िे नगरसेवक
याांिेवर खूनािा आरोप शसध्द झाल्याने व तयाांिे नगरसेवक पद रद्द
झाल्याने पोट-शनवडणूकीच्या प्रिारादरम्यान शदनाांक ७ एशप्रल, २०१८
रोजी सांजय कोतकर व वसांत ठु बे याांिी गोळया घालून हतया करण्यात
येणे, सदरील घटनास्थळी शशवसैशनक व नातेवाईक जमा झाल्यावर
सदरील शठकाणाांिी लाईट बांद करण्यात येणे, तसेि तयाांिे गुांड
काययकते जमा होऊन दगडफेक करुन दहशत शनमाण करण्यािा
प्रयतन करुन घटनास्थळावरुन जाण्यािी र्धमकी दे ण्यात येणे,
जेणेकरुन प्रे ताांिी शवल्हे वाट लावून पुरावा नष्ट्ट करण्यािा प्रयतन
करणे, या गु्यातील आरोपी स्थाशनक लोकप्रशतशनर्धी याांिी
जाशमनावर मुक्तता झाल्याने राजकीय दबाव आणून सदरील प्रकरण
दडपण्यािा होत असलेला प्रयतन, पशरणामी अहमदनगर शजल्हयातील
सवयसामा्य नागशरकाांमध्ये शनमाण झालेले शभतीिे व दहशतीिे
वातावरण, तसेि शजल्यात सावयजशनक शठकाणी, बसेस यामध्ये
सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यािी आवश्यकता, तयािबरोबर शासनाने
सदरील प्रकरणी शनिःपक्षपातीपणे कारवाई करण्याकशरता सरकारी
वकील म्हणून श्री.उज्वल शनकम याांिी शनयुक्ती करण्यािी
आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयािी काययवाही व शासनािी
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प्रशतशक्रया."
(ब)

(मांगळिार, वदनाांक १७ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशव विण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक
(१-ब) ते (४-ब) –
(१-ब) सिवश्री. वगरीशचां द्र व्यास, नागोराव गाणार, प्रा. अशनल सोले,
सवयश्री. शवजय ऊफय भाई शगरकर, प्रशवण दरे कर, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या व सावयजशनक महतवाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष
वेर्धतील :-

"नागपूर सुर्धार प्र्यास अांतगयत सन २०१२-१३ मध्ये नागपूर
शहरातील पूवय, पन्सश्िम, उत्तर, दशक्षण या सवय भागात वृक्ष रोपणािा
काययक्रम हाती घेण्यात येणे, या काययक्रमाकरीता येणारा खिय १९ कोटी
पेक्षा जास्त रकमे िा असल्यामुळे याबाबत टें डर मागशवण्यात येणे,
याबाबत अनेक कांप्याांनी टें डर भरले असताना इतर कांप्याांना
डावलून पुणे येथील बी.व्ही.जी. कांपनीला िढ्या दराने टें डर दे ण्यात
येणे, यावरूनि या कांत्राटामध्ये ना.सु.प्र. अशर्धका-याांिे हात गुांतलेले
असल्यािे शदसून येणे, १ लक्ष ६० हजार झाडे लावण्यािा उपक्रम जर
ना.सु.प्र.ने पूणय केला तर नागपूर भौगोशलक क्षेत्रफळािा शविार करता
नागपूर शहर सांपूणय शहरवे गार होऊ शकत असणे , प्रतयक्षात मात्र १
लक्ष ६० हजार झाडे नागपूर शहरात लावण्याति आलेली नसल्यािे
शदसून येणे, कांपनीला हे वृक्ष िार मशह्याांच्या कालवर्धीत लावयािी
अपेशक्षत असणे , तयाप्रमाणे दर शदवशी सार्धारणत: १३३० वृक्ष लागवड
करणे गरजेिे असणे , परां तु ते झालेले शदसत नसणे , सवय वृक्षाांच्या
सांरक्षणासाठी री गाडय लावणे गरजेिे असल्यािे कांत्राटामध्ये नमूद
असणे, परां तु कुठे री गाडय लावलेला न शदसणे , कांत्राटाप्रमाणे जर री
गाडय िोरीला गेले अथवा तोडफोड होऊन नुकसान झाले तर ते सात
शदवसाांत स्वखिाने बदलून देणे गरजेिे असणे , परां तु आजशमतीस
बहुताांश झाडाांना री गाडय ि नसणे, म्हणजेि री गाडय बसवलेले नसून
याबाबतिी रक्कम काम न करताि उिल करण्यात येणे, सदर
कांत्राटामध्ये जर उपरोक्त प्रमाणे काययवाही करण्यात आली नाही तर
तयाबाबत कांत्राटदाराला दररोज प्रतयेक झाडामागे ३००० रुपये दां ड
ठोठावण्यािी तरतूद असणे , असेही ना.सु.प्र.ने केलेले नसणे , सदर
शनशवदाांिी दे यके अशर्धकार नसताना ना.सु.प्र.च्या सांबांर्धीत
अशर्धकाऱ्याांनी मां जूर करणे व तयािी रक्कम कांत्राटदाराला अदा
करण्यात येणे, मूळात ना.सु.प्र.ने कांत्राट शदलेल्या बी.व्ही.जी. कांपनीने
१,६०,००० वृक्षाांिी रोपणे केलेलीि नसणे , जर असे केले असते व
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झाडे जरी मृत झाली असती तरी १,६०,००० वृक्षाांपैकी अनेक वृक्षाांिी
री गाडय मात्र जागेवर उभी शदसू शकत असणे , परां तु असेही प्रतयक्षपणे
शदसत नसणे, एकांदरीत ना.सु.प्र. ने वृक्षारोपणासाठी काढलेले १९
कोटी रुपयाांिे टें डर व तयानांतर वृक्षारोपण व तयातील ५० टक्के झाडे
मृत झाली आहे असे दाखवणे हा बनावटीिा प्रकार असून ना.सु.प्र. व
बी.व्ही.जी. कांपनी, पुणे याांनी सांगनमताने फसवणूक केलेली असून
१९ कोटी रुपयाांिा गैरव्यवहार केला असणे , तयामुळे सदर प्रकरणी
ना.सु.प्र.िे अशर्धकारी व सांबांर्धीत कांपनीवर फसवेशगरीिा गु्हा दाखल
करून व िौकशी करून सांबांर्धीताांना शनलांशबत करून बडतफय
करण्यािी गरज असणे, तया अनुर्षांगाने शासनाने तातडीने करावयािी
काययवाही व प्रशतशक्रया."
(२-ब) श्री. सांजय दत्त, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , ॲड. अशनल परब,
सवयश्री. रसवद्र फाटक, गोशपशकसन बाजोशरया, शवप्लव बाजोशरया, शरद
रणशपसे, अशोक ऊफय भाई जगताप, जनादयन िाांदरू कर, रामहरी
रुपनवर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, सवयश्री.र्धनांजय मुांडे, अशनकेत
तटकरे , हे मांत टकले, अमरससह पांशडत, सशतश िव्हाण, शकरण
पावसकर, अॅड. राहुल नावेकर, सवयश्री.आनांद ठाकूर, ख्वाजा बेग,
जगन्नाथ सशदे , नरें द्र पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावयजशनक
महतवाच्या बाबीकडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील :"मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रकल्प उभारण्यासाठी
शासनाने घेतलेला शनणयय, या शनणय याच्या अनुर्षांगाने मुांबई-अहमदाबाद
द्रुतगती रे ल्वेमागाच्या (बुलेट रेन) प्रकल्पात होणारी वृक्षतोड,
खारफुटीिी कत्तल, जैवशवशवर्धतेिी हानी या पयावरणावर होणाऱ्या
शवपरीत पशरणामाांबाबतिा अहवाल प्रशासनाद्वारे शदनाांक २९ मे,
२०१८ रोजी जनतेसमोर माांडण्यात येणे, हा अहवाल त्रोटक आशण
अपूणय असल्यािी शटका पयावरणप्रेमी करीत असणे , बुलेट रेन
पयावरण आशण स्थाशनक शेतकऱ्याांकशरता घातक असल्याने
कोणतयाही पशरन्सस्थतीत ठाणे शजल्यातून जाऊ दे णार नसल्यािा शनर्धार
शेतकऱ्याांनी बुलेट रेनच्या पयावरणीय जनसल्लामसलत बैठकीत
व्यक्त करणे, मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रकल्पाबाबत जशमन
अशर्धग्रहण करण्यासाठी ठाणे शजल्यातील शदवा-शशळ भागात बुलेट
रेनसाठी भूसांपादनाच्या सवेक्षणासाठी आलेल्या अशर्धकाऱ्याांना
शपटाळू न लावल्यािी बाब उजेडात येणे, तसेि मुांबई-अहमदाबाद
बुलेट रेन प्रकल्पासाठी पालघर शजल्यातील पालघर, डहाणू, वसई
आशण तलासरी या िार तालुक्यातील ८० गावाांमर्धील जमीन
अशर्धग्रहणाबाबत शजल्हाशर्धकारी कायालयासमोर बुलेट रेन शवरुध्द
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(३-ब)

पालघरातील शेतकऱ्याांनी जोरदार शवरोर्ध दशयशवल्यािा प्रकार घडणे ,
मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेनच्या मागात येणाऱ्या तब्बब्बल ४० हजार
झाडाांवर कुऱ्हाड शफरशवण्यात येणार असून तयापैकी ४३८१ वृक्ष हे
केवळ ठाणे शजल्यातील असणे , महाराष्ट्र राज्यातील ८३ हे क्टरहून
अशर्धक वनक्षेत्र प्रकल्पाकशरता वापरले जाणार असणे , तर
गुजरातमर्धील केवळ १८ हे क्टर जशमनीवरील काांदळवन नष्ट्ट केले
जाणार असणे, या रेनच्या मागातील सवात लाांबीिा बोगदा ठाण्यातून
जाणार असणे, तो पाण्याखाली ३० मीटर खोल असून तयािे अांतर
तब्बबल २०.७१ शकमी असणे तयामुळे जलिर व परदे शी पाहुणे
असलेल्या फ्लेशमगों पक्षाांच्या अन्सस्ततवाला र्धोका शनमाण होणार
असणे, तसेि ठाणे शजल्यातील एकूण २९ गावे या प्रकल्पामुळे बाशर्धत
होणार असणे, ७६ टक्के शेतजमीन बाशर्धत होणार असणे , या
प्रकल्पासाठी बाशर्धत होणाऱ्या शेतकऱ्याांना दे ण्यात येणारा मोबदला
महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात मर्धील शेतकऱ्याांना पाि पट दे ण्यात येणार
असणे, या महतवाकाांक्षी बुलेट रेन प्रकल्पात राज्यात बुलेट रेनिे क्षेत्र
३३ टक्के असून ६७ टक्के गुजरातमध्ये असल्याने गुजरात राज्याला
सवाशर्धक लाभ होणार असल्याने समान खिय उभारण्याबाबत
राज्यातून होत असलेला शवरोर्ध, राज्यािी आर्थथक पशरन्सस्थती नाजूक
असताना या सरकारच्या काळात राज्य कमालीच्या आर्थथक सांकटात
सापडणे , राज्यात कुपोर्षण, शेतकऱ्याांच्या आतमहतया, शेतमालाला
हमी भाव दे ण्यास पैश्याअभावी अपयशी ठरत असताना मुठभर
लोकाांच्या फायदयासाठी ९८ हजार कोटीच्या खिािा प्रकल्प
राबशवण्यात येणार असल्याने जनमानसात तीव्र असांतोर्ष असणे, राज्य
सरकार आर्थथकदृष्ट्टया कजयबाजारी असताना जनमानसात सदरील
प्रकल्प सुरु होणार की नाही याबाबत प्रश्न शनमाण होणे , तयामुळे
राज्यशासनाने मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रकल्पाबाबत आपली
भूशमका स्पष्ट्ट करुन याबाबत शासनाने करावयािी काययवाही व
शासनािी प्रशतशक्रया."
श्री. प्रविण दरे कर, श्रीमती शवद्या िव्हाण, सवयश्री.हे मांत टकले,
शकरण पावसकर, ॲड.जयदे व गायकवाड, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या व सावयजशनक महतवाच्या बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष
वेर्धतील :"मौजे सशपोली, ता. बोशरवली येथील स. नां. १९,२०/१ अ व
२०/२ ही शासकीय शमळकत मुांबई सबबयन शडस्रीक न्सव्हलेज इांडन्सस्रज
असोशसएशन ( कोरा केंद्र ) याांना अटी व शतीस अर्धीन राहून प्रदान
करण्यात येणे, सदर जमीन ही कोरा केंद्राच्या रस्टीने कुख्यात गुांड
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नायडू याांना १० कोटी रुपयास शवकलेली असणे, तसेि शासनाने सदर
जशमनीिा वापर शवशहत मुदतीत करण्याच्या अटी व शतीवर
वेगवेगळया आदे शाां्वये सदरिी जशमन दे ण्यात येणे, परां तु उपरोक्त
शमळकत शदलेल्या प्रयोजनासाठी न वापरता ही जशमन व्यावसाशयक
लग्न समारां भ, नवरात्रोतसव तसेि इतर साांस्कृशतक काययक्रमाांसाठी
मोठ्या प्रमाणावर भाडे घेऊन दे ण्यात येणे, गुांड ही बाब लक्षात
आल्यावर शजल्हाशर्धकारी, मुांबई उपनगर याांनी शदनाांक २७ शडसेंबर,
२०१७ रोजीच्या काया-७६/कावी-कोरा केंद्र/१७ अ्वये सदर
शमळकत जमा करण्यािे शदलेले आदे श, या आदे शानां तर खादी
ग्रामोद्योग केंद्र, बोशरवली मुांबई याांनी मा. आयुक्त याांच्याकडे अशपल
केले असता तयाांनी "जैसे थे " िे आदे श शदलेले असताांनाही
सद्यिःन्सस्थतीत या भूखांडावर मोठ्या प्रमाणात पत्रे मारुन अशतक्रमण
करण्यात येणे, सदर शठकाणी नैसर्थगक श्रोत असलेला नाला
महानगरपाशलका अशर्धकारी व एस.डब्बलुडी.डी. खातयाने स्थाशनक
गुांडाच्या फायद्यासाठी नैसर्थगक प्रवाह वाहत असलेल्या नाल्या
शवरोर्धात उलट-सुलट शफरशवणे , सदरहू जागेिे लीज २०१२ ला
सांपलेले असून मा.शजल्हाशर्धकारी याांनी सदरहू भूखांड ताब्बयात घेण्यािे
आदे श पाशरत केलेले असणे , असे असताांना अद्यापही या भूखांडािा
वापर लग्न समारां भ व अ्य काययक्रमाांना भाड्याने दे ण्यात येत असून
भाडे ही वसूल करण्यात येणे, तसेि शदनाांक ५ फेब्रुवारी, २०१८ च्या
सुमारास या शासकीय भूखांडावर अशतक्रमास शवरोर्ध केल्यामुळे
मारहाण झाल्यािी घटना घडणे , कोकण आयुक्त याांिी स्थशगती
असूनही कोरा केंद्रािे सांस्थापक याांनी शदशाभूल करुन ्यायालयाच्या
आदे शािा अवमान करणे , पशरणामी सवयसामा्य नागशरकाांमध्ये
शनमाण झालेले असांतोर्षािे व सांतापािे वातावरण, याबाबत शासनाने
तातडीने िौकशी करुन सांबशर्धतावर कडक कारवाई करण्यािी
आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयािी काययवाही व शासनािी
प्रशतशक्रया."
(४-ब) सिवश्री.कवपल पाटील, सांजय दत्त, शरद रणशपसे, अशोक ऊफय भाई
जगताप, रामहरी रुपनवर, र्धनांजय मुांडे, अशनकेत तटकरे , सुशनल
तटकरे , हे मांत टकले, अमरससह पांशडत, सशतश िव्हाण, शकरण
पावसकर, अॅड. राहुल नावेकर, सवयश्री.शवक्रम काळे , नागोराव
गाणार, प्रा.अशनल सोले, सवयश्री.शगरीशिांद्र व्यास, पशरणय फुके,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावयजशनक महतवाच्या बाबीकडे वित्त
मांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील:9

"केंद्र सरकारच्या र्धतीवर राज्यातील सरकारी कमय िाऱ्याांना
शदनाांक १ जानेवारी, २०१६ पासून ७ व्या वेतन आयोगािे लाभ
दे ण्यािी आवश्यकता असतानाही शासनाकडू न टाळाटाळ केली जात
असणे , सरकारी कमय िाऱ्याांद्वारे सरकार शवरोर्धात मां त्रालयावर मोिा
काढण्यािा दे ण्यात आलेला इशारा, ७ व्या वेतन आयोगासाठी माजी
सनदी अशर्धकारी के.पी.बक्षी याांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन पूनरय िना
सशमती नेमण्यात आलेली असणे, मात्र शतिे काम कासवगतीने सुरु
असणे, राज्य सरकारी कमय िारी सांघटना, शवशवर्ध शवभागातील ततसम
सांघटना 'शशक्षक भारती' या अनुदाशनत माध्यशमक व उच्ि माध्यशमक
शशक्षकाांिी सांघटना याांनी बक्षी कशमटी पुढे आपल्या मागण्या सादर
करुनही तयाांच्या सुनावण्या अद्यापी सुरु करण्यात आलेल्या नसणे व
या सांघटनाांनी आांदोलनािा इशारा शदलेला असणे , सरकारी
कमय िाऱ्याांिे शकमान वेतन २१ हजार इतके शनन्सश्ित केले असणे , मात्र
राज्यातील सरकारी व शनमसरकारी सेवेतील कांत्राटी कमय िारी तसेि
कांत्राटी शशक्षक (पशरशवक्षार्धीन शशक्षक / शशक्षण सेवक) तसेि
शवनाअनुदाशनत शाळाांमर्धील अथवा टप्पा अनुदाशनत शाळाांमर्धील
शशक्षक व कमय िारी याांना सदर शकमान वेतन लागू करण्यात आलेले
नसणे, तसेि याप्रश्नी शासन वारां वार तारखा जाशहर करीत असले तरी
सरकारी कमय िाऱ्याांना ७ व्या वेतन आयोगािे लाभ प्रतयक्षात न दे णे,
तयामुळे तयाांनी मोिािे आयोजन करणे , या असांतोर्षािी शासनाने
दखल घेणे आवश्यक असतानाही शासनाद्वारे जे सरकारी कमय िारी
कामकाजाच्या वळे त मोिे, शनदशयने सभा यामध्ये भाग घेतील
तयाांच्यावर शशस्तभांगाच्या कारवाईिा दे ण्यात आलेला इशारा, यामुळे
सरकारी कमय िाऱ्याांमध्ये सरकार शवरोर्धात तीव्र असांतोर्ष व शिडीिी
भावना शनमाण होणे, तयामुळे तातडीने सरकारी कमय िाऱ्याांना ७ व्या
वेतन आयोगािे लाभ देण्याबाबत शासनाने करावयािी काययवाही व
शासनािी प्रशतशक्रया."
(क) वनयवमत कामकाजातील लक्षिेधी सूचना – (अनुक्रमाांक (१-क) ते (९क) –
(१-क) प्रा. जोगेन्द्र किाडे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावयजशनक
महतवाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील:"नागपूर येथील महातमा गाांर्धी सेंटेशनयल हायस्कूलिे
मुख्याध्यापक पदावर काययरत असलेले व ससर्धू एज्युकेशन
सोसायटीिे सशिव श्री. दीपक बजाज याांनी अल्पसांख्याांक सांस्थे च्या
माध्यमातून बेशहशेबी जांगम मालमत्ता जमा केली असल्याने तयाांच्यावर
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गु्हे अ्वेर्षण शवभागाने गु्हा दाखल केलेला असणे , ससर्धू एज्युकेशन
सोसायटी या सांस्थेच्या माध्यमातून श्री. बजाज याांनी शनर्धीिा अपहार
केला असून या सांस्थे वर प्रशासकािी अद्यापपावेतो शनयुक्ती करण्यात
आलेली नसणे, या सांस्थे त घोटाळा झालेला असताांनाही सांस्थेच्या
अध्यक्षाांिी पतनी श्रीमती शवणा बजाज व मुलगी शडपी बजाज या
खातयातून मोठ्या प्रमाणात आर्थथक व्यवहार करीत असणे , सांस्थे च्या
गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या पदाशर्धकाऱ्याांना लािलुिपत
शवभागातील अशर्धकारी व कमय िारी मदत करीत असणे , बेशहशेबी
मालमत्ता व अब्बजावर्धी रुपयाांिी माया गोळा करणारे श्री. दीपक
बजाज और्षर्धोपिारासाठी कारागृहा बाहे र आलेले असून ते दे श
सोडण्यािा प्रयतन करीत असणे , पशरणामी आर्थथक गैरव्यवहार व
बेशहशेबी मालमत्ता जमा करुन परदे शात पळू न जाण्याच्या प्रयतनात
असलेल्या श्री. दीपक बजाज याांच्यावर लािलुिपत प्रशतबांर्धक
शवभागािे अशर्धकारी व कमय िारी मेहेरनजर करीत असल्याने स्थाशनक
जनतेमध्ये पसरलेला तीव्र स्वरुपािा असांतोर्ष व सांतापािी भावना,
श्री. दीपक बजाज याांिे पासपोटय जप्त करुन तयाांिी पु्हा तुरुांगात
रवानगी करण्याबाबत तसेि बजाज कुटुां बातील व्यक्ती पदाशर्धकारी
असलेल्या सांस्थाांिे बॅंक खाते सील करुन तया सांस्थाांवर तातडीने
प्रशासकािी शनयुक्ती करण्याबाबत शासनाने करावयािी काययवाही व
याबाबतिी शासनािी भूशमका."
(२-क) अॅड. राहु ल नािेकर, सवयश्री. ख्वाजा बेग, शकरण पावसकर, आनांद
ठाकूर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावयजशनक महतवाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील:"ठाणे डोंशबवली-कल्याण िा समावेश स्माटय -शसटी मध्ये
झालेला असून या शठकाणी मुांबईतील बाांद्रा कुला सांकुलासारखे
शबजनेस सेंटर बनशवण्यािा शासनािा मानस असून यामुळे एक लाख
बेरोजगाराांना रोजगार उपलब्बर्ध होणार असणे , ठाणे-बेलापूर
पट्ट्यामध्ये नवी मुांबई आयटी पाकय, स्पेशल इकॉनॉशमक झोन,
र्धीरूभाई अांबानी नॉलेज शसटी, एमआयडीसी, जवाहरलाल नेहरू पोटय
रस्ट आशण आता आांतरराष्ट्रीय शवमानतळ सुद्धा सुरू होत असणे ,
शवरार ते अशलबाग मल्टीमॉडे ल कॉशरडॉरही जात असल्याने
डोंशबवलीिे महततव फारि वाढलेले असणे , असे असताना या भागात
असांख्य इमारती अिानकपणे उभ्या राशहलेल्या असणे , याकशरता होत
असलेला सगळा कारभार खोटी कागदपत्रे बनशवण्यापासून सुरू
असणे , आपल्याला हवा तो शदनाांक घेऊन अशर्धकाऱ्याांिी सही घेतली
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जाणे , अशर्धकाांश इमारतीकडे एनए सुद्धा खोटे आशण योजनेिी
कागदपत्रे खोटी असणे , सीसी नसणे आशण ओसी नसणे आशण
असले तरी तीही खोटी असणे , इतकेि नव्हे तर शरयल इस्टे ट
रे ग्युलेटरी अॅंक्ट म्हणजे रे रा िा क्रमाांकही नसणे , तरीही बाांर्धकाम
शनबांर्धकाांच्या कायालयात रे रा क्रमाांकाशशवाय फ्लॅटिी सहजपणे
नोंदणी केली जाणे, याकशरता राजकीय नेते, सरकारी अशर्धकारी आशण
कजय दे णाऱ्या बॅंकाांच्या एकशत्रत सहकायामुळे येथे रे रा कायद्यालाही
पायदळी तुडशवण्यात येणे, अशाप्रकारे खोटी कागदपत्रे तयार करून
इमारती बाांर्धणारे िार वर्षांपूवी पकडण्यात आले असताना तयाांिेवर
कोणतीही कारवाई न झाल्याने सवयसामा्य नागशरकाांमध्ये शासनाप्रती
असांतोर्षािे व सांतापािे वातावरण शनमाण झालेले असणे , याबाबत
शासनाने तातडीने िौकशी करून सांबांशर्धत दोर्षींवर कारवाई
करण्यािी आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयािी
काययवाही व शासनािी प्रशतशक्रया व भूशमका."
(३-क) श्री. हवरससग राठोड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावयजशनक
महतवाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील:-

"राज्य सरकारिे मागासवगीयाांना बढती मध्ये आरक्षणािे
र्धोरण असणे, सन २००४ साली शवर्धीमां डळाने कायदा सांमत करुन
मागासवगीयाांच्या एकूण आरक्षण, सरळसेवा भरती, बढतीमर्धील
आरक्षणाच्या बाबतीत शनणय य घेऊन, सांशवर्धानाच्या तरतुदीप्रमाणे ,
मागासवगीयाांना सवय टप्प्याांवर आरक्षण लागू करणे , हे र्धोरण राबशवत
असताांना, शवजय घोघरे शवरुध्द महाराष्ट्र शासन अशी याशिका दाखल
करुन मागासवगीयाांच्या बढती मर्धील आरक्षणाला स्थशगती
शमळाल्यानांतर हे प्रकरण सवोच्ि ्यायालयातून परत मुांबई उच्ि
्यायालयाकडे येणे, मुांबई उच्ि ्यायालयाने हे प्रकरण मॅ ट
्यायालयाकडे पाठशवणे , मॅ ट ्यायालयाने शवर्धीमां डळाने पास केलेला
कायदा रदद करणे , या सवय प्रकारामुळे मागासवगीय समाज सपूणयत:
हादरुन गेलेला असणे , तयाति मुांबई उच्ि ्यायालयाने शदनाांक ४
ऑगस्ट, २०१७ रोजी एकीकडे मॅ टिा शनणयय रदद् बदल करुन सन
२००४ िा कायदा अबाशर्धत ठे वणे , परां तु महाराष्ट्र शासनाने शदलेल्या
मागासवगीयाांिा डाटा, दोघा ्यायाशर्धशाांपैकी एका ्यायाशर्धशाला
योग्य वाटणे, तर दुसऱ्या ्यायाशर्धशाला अयोग्य वाटणे , यासांदभात
पुढील ्याय दे ण्याकशरता आणखी एका ्यायाशर्धशािी नेमणूक
करण्यात येणे, आशण या प्रकरणात, सवोच्ि ्यायालयातील एम
नागराजन प्रकरणािा दाखला दे त पदोन्नती मर्धील आरक्षण थाांबशवणे ,
12

या नांतर महाराष्ट्र शासनाने ततपरता दाखवून शदनाांक २९ शडसेंबर,
२०१७ रोजी पशरपत्रक काढू न व ततपरतेने लागू करुन सवय स्तरावरील
मागासवगीयाांिे आरक्षण थाांबवून खुल्या वगाला मात्र ततपरतेने सवयत्र
बढती देणे हा एकूण प्रकार मागासवगीयाांसाठी सांतापजनक असणे,
अशलकडे शदनाांक ५ जून, २०१८ रोजी मा.सवोच्ि ्यायालयाने एम.
नागराजन व शवजय घाांघटे प्रकरणािा उल्लेख करुन मागासवगीयाांिे
थाांबलेले सवय आरक्षण िालू करण्याबाबत आदेश दे णे, तयानांतर केंद्र
सरकारने यासांदभात पत्रक जारी करुन सवोच्ि ्यायालयाच्या
खांडशपठािा शनणय य येईपययत मागासवगीयाांना बढतीमध्ये आरक्षण सुरु
ठे वण्याबाबत आदे श दे णे, या आदे शामुळे सवय राज्यसरकाराांनी याांिी
अांमलबजावणी करावी असे स्पष्ट्ट आदे श शदले असतानाही राज्य
सरकार मात्र याबाबत िालढकल करीत असून मागासवगीयाांवर
अ्यायािी माशलका िालू असणे, यामुळे शनमाण झालेली
असुरशक्षततेिी भावना तसेि सांशवर्धानािी होत असलेली पायमल्ली,
सांशवर्धानामध्ये बढतीमध्ये आरक्षण दे ण्यािी सुपष्ट्ट तरतूद असताांना
सरकार मात्र घटनाबाहय कायय करीत असुन वेळकाढू पणा करुन
मागासवगीय अशर्धकारी, कमय िाऱ्याांवर अ्याय करीत असणे ,
याबाबत शासनाने करावयािी काययवाही व शासनािी प्रशतशक्रया."
(४-क) सिवश्री. अवनकेत तटकरे , सुशनल तटकरे , र्धनांजय मुांडे, रसवद्र
फाटक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावयजशनक महतवाच्या
बाबीकडे सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून)
मांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील:"मुांबई-गोवा महामागावरील खड्डयाांिे शवघ्न काही दूर झालेले
नसणे, या महामागािी सध्या अक्षरश: िाळण होऊन दुरवस्था झालेली
असणे, मुांबई-गोवा महामागावरिे पळस्पे ते इांदापूर दरम्यानिे खड्डे
बुजवण्यािा सरकारकडू न गाजावाजा करण्यात आलेला असणे , मात्र
आता पावसाळा सुरु झाला तरी मुांबई-गोवा महामागावरच्या खड्डयाांना
कुणीि वाली नसणे , ससर्धुदग
ु ापासून ते रायगडपयंत सध्या खड्डयातून
प्रवास करत कोकणवासीयाांना जीवघेणा प्रवास करावा लागणे ,
महामागावर १ ते ४ फूटाांिे खड्डे पडलेले असणे , तयामुळे
वाहनिालकाांना तारे वरिी कसरत करावी लागणे , या महामागावर
सरासरी रोज एक अपघात होत असणे , अनेक लोकाांिे प्राण जात
असणे, प्रतयेक सुटीच्या शदवशी वाहनाांच्या लाांबि लाांब राांगा लागून
वाहतूकीिा खोळां बा होत असणे , मुांबई गोवा महामागय कर्धी पुणय
होणार हा शनतयािा प्रश्न नागरीकाांकडू न वारां वार शविारला जात
असणे, याति महामागावर शदवसेंशदवस अपघातािे प्रमाण वाढू न
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अनेक लोकाांिे प्राण जात असल्याने स्थाशनकाांमध्ये पसरलेले
असांतोर्षािे वातावरण, याबाबत शासनाकडू न अद्यापी कोणतीि
काययवाही न होणे , या पाश्वयभूमीवर मुांबई-गोवा महामागय तवरीत पुणय
होण्यािी आवश्यकता, याबाबत शासनािी भूशमका व प्रशतशक्रया."
(५-क) श्री. रसिद्र फाटक, ॲड.राहुल नावेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या
व सावयजशनक महतवाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष
वेर्धतील:"मुांबईतील सार्धु.टी.एल वासवानी मागय, कफ परे ड, कुलाबा
येथील भूमापन क्रमाांक ५९९ व ६५८ या भूखांडावर अन्सस्ततवात
असलेल्या ७००० झोपडपट्टीर्धारकाांना कोणतीही पूवयसूिना न दे ता
सकवा नोशटसा न पाठशवता पशरशशष्ट्ट-२ करण्यात आल्यािे नुकतेि
माहे जून, २०१८ मध्ये उघडकीस येणे, सदर पशरशशष्ट्ट-२ करताांना
स्थापन करण्यात आलेल्या २२ गृहशनमाण सांस्थेच्या महासांघानी
आपल्या मजीतील लोकाांना पशरशशष्ट्ट-२ मध्ये समाशवष्ट्ट करुन घेऊन
पशरशशष्ट्ट-२ मध्ये ७००० पैकी २५०० लोकाांना पात्र ठरवून उवयशरत
लोकाांना अपात्र ठरशवण्यात येणे, अपात्र ठरशवण्यात आलेल्या
झोपडीर्धारकाांना आपली पात्रता शसध्द करण्याकशरता मुदत न दे ता
तयाांना अपात्र ठरवून उक्त २२ गृहशनमाण सांस्थाांनी उवयशरत
झोपडीर्धारकाांना शवश्वासात न घेता परस्पर एस.आर.ए. योजनेतांगयत
पुनवयसनािा प्रस्ताव झोपडपटटी पुनवयसन प्राशर्धकरणास सादर करणे ,
सदर प्रस्ताव सादर करण्यापूवी गृहशनमाण सांस्थे च्या महासांघािी एकही
सवयसार्धारण बैठक घेण्यात आलेली नसणे, सदर प्रस्तावास ७०
टक्क्याांिी सांमती असणे बांर्धनकारक असताांनाही तयािे उल्लांघन
करुन 'एस आर ए' योजनेतांगयत प्रस्तावास दे ण्यात आलेली मा्यता,
िुकीच्या पध्दतीने प्रस्ताव सादर केला असताांनाही सदर प्रस्तावास
प्राशर्धकरणाने तीन शदवसात एल. ओ. ला शदलेली मां जूरी, याांसदभात
अपात्र झोपडीर्धारकाांनी मा.मुख्यमांत्री, मुख्य सशिव, तसेि सांबांशर्धत
शवभागाकडे लेखी तक्रारी नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा तया सुमारास
करुनही अद्याप कोणतीि काययवाही न होणे , वास्तशवक अपात्र
झोपडीर्धारकाांिी छाननी होणे गरजेिे असताांनाही शवरोर्ध करणाऱ्याांना
जाणीवपूवयक डावलून प्रस्ताव मां जूर करण्यास दे ण्यात आलेले
प्रार्धा्य, याकडे शासनािे होत असलेले अक्षम्य दुलयक्ष, सदर
प्रकरणािी शासनाने सक्षम अशर्धकाऱ्यामाफयत सखोल िौकशी करुन
पुनश्ि झोपडीर्धारकाांिे सवेक्षण करण्यािी आवश्यकता, तसेि उक्त
प्रकल्पाकशरता नेमण्यात आलेला शवकासक रदद करुन नशवन
शवकासक नेमण्याबाबत शासन स्तरावर करावयािी काययवाही, यास
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जबाबदार असणाऱ्या अशर्धकाऱ्याांवर कठोर कारवाई करण्यािी
आवश्यकता, याबाबत शासनािी प्रशतक्रीया व भूशमका."
(६-क) अॅड. जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावयजशनक
महतवाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील:-

"पुण्यामध्ये स्माटय शसटी अांतगयत औांर्ध डी पी रोड, डॉ.
बाबासाहे ब आांबेडकर वसाहत, सवे नांबर १५९/ १६० येथील
झोपडपट्टी प्रकल्पािे उद्घाटन माननीय पांतप्रर्धान याांनी २०१७ मध्ये
बालेवाडी स्टे शडयम याशठकाणी केलेले असणे , झोपडपट्टीमध्ये राहत
असलेल्या गरीब नागशरकाांिे जीवनमान उां िावण्यासाठी स्माटय शसटी
अांतगयत हा प्रकल्प राबशवण्यात येणे, परां तु या योजनेमध्ये र्धनदाांडगे
उद्योगपती श्री. पशरहार याांिे नाव दाखल केलेले असणे , तसेि तयाांना
या झोपडपट्टीमध्ये पात्रता यादीतील क्रमाांक ए-४ (जोडपत्र ३ िा अजय
क्रमाांक १८८१८) अांतगयत एक शबगर शनवासी दुकान हे सारे झोपडपट्टी
पुनवयसन प्राशर्धकरणाकडू न प्राशर्धकरणाच्या रष्ष्ट्ट अशर्धकाऱ्याांनी मांजूर
केलेले असणे, यात रष्ष्ट्टािारािे श्री. पशरहार हे एक मोठे उदाहरण
असणे, श्री. पशरहार याांनी झोपडपट्टी अजातील प्रपत्र-अ
स्वयांघोर्षणापत्रात ते झोपडपट्टीत राहत असल्यािे तसेि तयाांच्या सकवा
तयाांिी पतनी, मुले याांच्या नावे महापाशलका/ नगरपाशलका/ नगरपशरर्षद
अशा स्थाशनक स्वराज्य सांस्थाांच्या क्षेत्रात झोपडी, घर, सदशनका
स्वतिःच्या मालकीिी वा भाडे तततवावर नसल्यािे नमूद केलेले असणे ,
झोपडपट्टी पात्रता सांदभात शासन शनणय य असताना श्री दे वराम पररीहार
याांनी झोपडपट्टी कायद्यािी पायमल्ली करून खोटी माशहती एसआरए
ला शदलेली असणे, तयाांना एसआरए मर्धील रष्ष्ट्ट अशर्धकाऱ्याांनी
सहकायय करून तयाांच्या नावे १ शबगर शनवासी दुकान मां जूर देखील
केलेले असणे, पुणे शहरातील एसआरए योजनेत अशाि प्रकारे
अनेक शठकाणी अपात्र व बोगस लोकाांिी नावे आर्थथक मोबदल्याच्या
बदल्यात एसआरए तील रष्ष्ट्ट अशर्धकाऱ्याांकडू न भरण्यात आलेली
असणे, एसआरए मध्ये होत असलेल्या या सवय घोटाळयाांमुळे पुणे
शहरातील झोपडपट्टी र्धारकाांच्या मनात शासनाप्रती िीडीिी व
सांतापािी भावना शनमाण झालेली असणे, सांदभीय प्रकरणािी सांपूणय
िौकशी करून पशरहार याांच्यावर फौजदारी गु्हा दाखल करण्यािी
तसेि तयाांना सहकायय करणाऱ्या एस.आर.ए. मर्धील रष्ष्ट्ट
अशर्धकाऱ्याांवर तातडीने कारवाई करण्यािी आवश्यकता, याबाबत

शासनाने केलेली वा करावयािी काययवाही व शासनािी प्रशतशक्रया."
(७-क) सिवश्री. सुवनल तटकरे , रसवद्र फाटक, र्धनांजय मुांडे, वि.प.स. पुढील
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तातडीच्या व सावयजशनक महतवाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष
वेर्धतील :"पालघर, ठाणे व रायगड शजल्ह्यातून गेलेल्या शरलायां्स गॅस
पाईपलाईन प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्याांच्या जशमनी अशर्धग्रहण करण्यात
येणे, गुजरात राज्यातील दहे ज ते महाराष्ट्रातील नागोठणे पययत गॅस
पाईपलाईन टाकण्यािे काम हाती घेण्यात येणे, शेतकऱ्याांच्या ७/१२
वर इतर हक्कात गॅस पाईपलाईन हा शब्बद कायमिा येणे, शरलायां्स
इांडस्रीजने जमीनीखालून एल.पी.जी. गॅस वाहून नेण्यािी योजना
पालघर, ठाणे व रायगड शजल्यात प्रस्ताशवत करणे , दहे ज-नागोठणे
इथे न पाईपलाईन असे या योजनेिे नामाशभमान असणे , या योजनेत
जमीनीच्या खालून ५ ते १० फुटावरुन गॅसिे वहन करण्यािे प्रस्ताशवत
असणे , यासाठी जमीनी अशर्धग्रहण करताना पाईपलाईन जाणाऱ्या
अशर्धग्रहीत केल्यानांतर शेतकऱ्याांना फक्त भुभाडे शमळणार असणे,
सदर जशमनी अशर्धग्रहण करताना २०१३ भूसांपादन कायद्यानुसार
बाजारभावाच्या उच्ितम मुल्यािा आर्धार घेऊन नुकसान भरपाई देणे
बांर्धनकारक असताांनाही शेतकऱ्याांिी शदशाभूल करून सांबांशर्धत
यांत्रणेने मनमानीपणे शदलेला जशमनीिा मोबदला, नुकसान भरपाईिा
दर ठरशवताांना शेतकऱ्याांना शवश्वासात न घेणे, सदर प्रकल्पाच्या
प्रशक्रयेत कोणतीही पारदशयकता नसल्याने मोठ्या प्रमाणात
अशनयशमतता झाल्यािे उघडकीस येणे, शेतकऱ्याांना नुकसान भरपाई
दे ताांना एकाि गावातील बाशर्धत शेतकऱ्याांना वेगवेगळया दराने
नुकसान भरपाई दे ण्यात आल्यािे उघडकीस येणे, शेतकऱ्याांमध्ये तीव्र
असांतोर्ष असताना सुध्दा शरलायां्स गॅस पाईपलाईन शलशमटे ड
(RGPL) कांपनीकडू न मात्र कोणताही प्रकारिा प्रशतसाद न
शमळाल्यामुळे शेतकऱ्याांमध्ये नाराजीिी भावना शनमाण होणे , पशरणामी
शेतकऱ्याांवर होत असलेला अ्याय, शेतकऱ्याांच्या होत असलेल्या
फसवणूकीबाबत शासनाने सखोल िौकशी करण्यािी शनताांत
आवश्यकता, याकडे शासनािे होत असलेले अक्षम्य दुलयक्ष, याबाबत
शासनाने करावयािी काययवाही व शासनािी प्रशतशक्रया."
(८-क) सिवश्री. अमरससह पांवडत, सशतश िव्हाण, शवक्रम काळे , वि.प.स.
पुढील तातडीच्या व सावयजशनक महतवाच्या बाबीकडे रोजगार हमी
मांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील:"भोकरदन,
शज.जालना
तालुक्यात
ततकालीन
उपशजल्हाशर्धकारी (रो.ह.यो.), गटशवकास अशर्धकारी, सहाय्यक
लेखाशर्धकारी व इतर अशर्धकारी कमय िारी याांनी सांगनमत करून
मग्रारोहयो अांतगयत कोयवर्धी रुपयाांिा अपहार करणे, तालुक्यातील
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शवशवर्ध ग्रामपांिायतींमध्ये वैयन्सक्तक शवहीर लाभाथी याांना मां जूर
शनर्धीपेक्षा लाखो रुपयाांिा अशतशरक्त शनर्धी वाटप करणे , सुमारे ४२७
प्रकरणात लाभाथींिी नावे न घेता अशतशय सांशयास्पदरीतीने केवळ
साांकेशतक क्रमाांकाांना करोडो रुपयाांिा शनर्धी वगय करण्यात येणे, सुमारे
१३९ प्रकरणात कुशल कामे सुरु नसताना अकुशल कामावर शनर्धी
शवतरीत करणे, मोठ्या प्रमाणावर बोगस आशण बनावट कामे दाखवून
शासन शनर्धीिी सांगनमताने लुट करण्यात येणे, उपशजल्हाशर्धकारी
(रोहयो) याांनी कांत्राटी कमय िाऱ्याांना हाताशी र्धरून ग्रामपांिायतीिे
व्हें डर आय.डी. व बॅंक खाते क्रमाांक बदलणे , काययक्रम व्यवस्थापक
या पदावर लाि घेऊन अपात्र लोकाांिी भरती करणे , प्रकरणािी
िौकशी करण्यासाठी शवभागीय आयुक्त व आयुक्त नरे गा याांनी
सशमती गठीत करणे, या सशमतीने माहे शडसेंबर २०१६ मध्ये
याबाबतिा अहवाल सदर करुनही अद्याप दोर्षीशवरोर्धात कोणतीही
कारवाई झालेली नसणे , याि दरम्यान सांबांशर्धत उपशजल्हाशर्धकाऱ्याने
१९ सांगणक सांिािी खरे दी केल्यािे भासवून लाखो रुपयाांिा अपहर
करणे, मग्रारोहयो अांतगयत सुमारे ४ कोटी रुपयाांिा अशतप्रदान
गैरव्यवहार उघडकीस येऊनही याप्रकरणी काययवाही झालेली नसणे ,
ततकालीन नायब तहसीलदार व शवशेर्ष काययक्रम अशर्धकारी याांनी
सक्षम पुराव्याशनशी याबाबतच्या शेकडो लेखी तक्रारी दे ऊनही
प्रशासनाने तयािी दाखल घेतलेली नसणे , उलट तक्रारदाराशवरूद्धि
कारवाई केलेली असणे , सन २०१४ च्या कोयवर्धी रुपयाांच्या
गैरव्यवहार प्रकरणातील दोर्षींशवरुद्ध लोकप्रशतशनर्धींनी कारवाई
करण्यािी केलेली मागणी, दोर्षींशवरुद्ध कारवाई करण्यास होत
असलेला अक्षम्य शवलांब, तक्रारदाराने या प्रकरणात आतमदहन
करण्यािी केलेली मागणी, ततकालीन उपशजल्हाशर्धकारी याांच्या
शवरोर्धातील शेकडो गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाांिी प्रलांशबत असलेली
िौकशी, उक्त प्रकरणी शासनािी झालेली फसवणूक, शासन शनर्धीिा
अपहार आदीबाबत शासनाने करावयािी काययवाही व शासन
प्रशतशक्रया."
(९-क) श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावयजशनक
महतवाच्या बाबीकडे मत्स्यविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेर्धतील:"कोकणातील मासेमारी नौकाांिे याांशत्रकीकरण या योजनेंगयत
मच्छीमार सहकारी सांस्थाांमाफयत ५ ते ८ मन्सच्छमाराांिा गट करून अशा
गटाांना याांशत्रकी नौका बाांर्धणीिे प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार शवकास शनगम
पुणे याांच्याकडे पाठशवलेले असणे , या योजनेअांतगयत रतनाशगरी
शजल्यातील २०१८-२०१९ मध्ये १२ सांस्थाांच्या एकूण ५७ गटाांिी २५
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पाच
सहा

टक्के व ५५ टक्के अशी एकूण रक्कम रूपये १३,७०,०४,५६५ बाकी
असून तयापैकी ४ सांस्थाांिे १२ गटाांना २५ टक्के व २० टक्के रक्कम
शमळू न एकूण १ कोटी ३० लाख ६३ हजार १६६ रूपये येणे बाकी
असणे, सदरहू शनर्धी शासनाने लवकरात लवकर शवतरीत करण्यास्तव
करावयािी काययवाही व उपाययोजना."
: म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास).
: (बुधिार, वदनाांक ११ जुलै, गुरुिार, वदनाांक १२ जुलै ि मांगळिार, वदनाांक १७
जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशव विण्यात आलेली
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) – (मांत्रयाांचे उत्तर) –
सिवश्री.कवपल पाटील, र्धनांजय मुांडे, दत्तात्रय सावांत, रामहरी रुपनवर, शवक्रम काळे ,
हे मांत टकले, हशरससग राठोड, अशोक ऊफय भाई जगताप, िांद्रकाांत रघुवांशी, शरद
रणशपसे, सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, सवयश्री.शकरण पावसकर, सुशनल तटकरे ,
जयांत पाटील, सुभार्ष झाांबड, अमरनाथ राजूरकर, आनांदराव पाटील, ॲड.जयदे व
गायकवाड, श्री.नरें द्र पाटील, ॲड. राहुल नावेकर, श्री.जगन्नाथ सशदे , आर्थक. अनांत
गाडगीळ, श्री.ख्वाजा बेग, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन
चचा –
"र्धुळे शजल्यातील साक्री तालुक्यातील राईनपाडा येथे मुले पळवणारी टोळी
असल्याच्या सांशयातून शभक्षुकी मागणाऱ्या नाथ पांथी डवरी समाजातील पाि जणाांिा
ग्रामस्थाांनी केलेल्या मारहाणीत हतया होणे , अशा घटना राज्यभरात वारां वार घडणे ,
समाज आशण पोलीसाांकडू न नेहमीि शमळणारी अपमानजनक वागणूक आशण
सांशयावरुन गु्हे गार ठरशवण्यािी जातीय वृत्ती, तयातून राज्यातील भटक्या शवमुक्त
समाजातील सवय जमातींमध्ये प्रिांड घबराटीिे, अवहे लनेिे, असुरशक्षतेिे वातावरण
शनमाण होणे, जात-पांिायत, अांर्धश्रध्दा आशण जातीय मानशसकता यातून भरडलेला
राज्यातील भटका शवमुक्त समाज र्धुळे शजल्यातील घटनेमुळे कमालीिा भयभीत होणे ,
अठराशवश्वे दाशरद्रय, शशक्षणािा अभाव, नावावर जमीन नाही, घर नाही, शशकलां तरी
नोकरी नाही, जमातीच्या परां परे ने लादलेले गु्हे गारी स्वरुपािे आशण शभक्षुकीिे व्यवसाय
यातून या समाजाला बाहे र काढू न तयािे शैक्षशणक, सामाशजक आशण आर्थथक पुनवयसन
करण्यािी आवश्यकता, पारां पाशरक कलाकारी, बहुरुपी, शभक्षुकी व्यवसायातील भटक्या
समाजािी गणना करुन तयाांना पोलीस सुरशक्षततेिे ओळखपत्र दे ण्यािी आवश्यकता,
या व्यवसायातून तयाांना कायमस्वरुपी बाहे र काढू न, नागशरक म्हणून तयाांना स्मान
शमळवून दे ण्यासाठी बाळकृष्ट्ण रे णके अहवाल अांमलात आणण्यािी आवश्यकता, मात्र
याबाबत पोलीसाांकडू न ना सांरक्षण, ना शासनाकडू न पुनवयसन यामुळे शनमाण झालेली
गांभीर पशरन्सस्थती, याबाबत शासनाने करावयािी काययवाही व उपाययोजना शविारात
घेण्यात यावी."
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- मध्यां तर सात

: "वनिृत्त होणाऱ्या सद्याांना वनरोप."

आठ

: शासकीय विधे यके –
(क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पुढे सुरू, खां डश: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी सां्था
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.शरद रणवपसे,
धनांजय मुांडे वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ िे शव.स.शव. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(सुर्धारणा) शवर्धे यक, २०१८ खालील सदस्याांच्या प्रवर सशमतीकडे
तयावरील प्रशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश
दे ऊन शविाराथय पाठशवण्यात यावे."
(१) सहकार मांत्री.
(२) श्री. र्धनांजय मुांडे, शवरोर्धी पक्ष
नेता तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, शव.प.स.
(५) श्री.हे मांत टकले, शव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
जगताप, शव.प.स.
(७) श्री.सशतश िव्हाण, शव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , शव.प.स.
(९) ॲड.अशनल परब, शव.प.स.
(१०) श्री.शवजय ऊफय भाई
शगरकर, शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे.
(१)
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४२ - वदिाणी प्रवक्रया सांवहता
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.धनांजय मुांडे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ िे शव.स.शव. क्रमाांक ४२ - शदवाणी प्रशक्रया सांशहता
(महाराष्ट्र सुर्धारणा) शवर्धे यक, २०१८ खालील सदस्याांच्या प्रवर
सशमतीकडे तयावरील प्रशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्यािा अनुदेश देऊन शविाराथय पाठशवण्यात यावे."
(१) मुख्यमांत्री.
(२) श्री. र्धनांजय मुांडे, शवरोर्धी पक्ष
नेता तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, शव.प.स.
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(५) श्री.हे मांत टकले, शव.प.स.

(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
जगताप, शव.प.स.
(७) श्री.सशतश िव्हाण, शव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , शव.प.स.
(९) ॲड.अशनल परब, शव.प.स.
(१०) श्री.शवजय ऊफय भाई
शगरकर, शव.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र ठे िीदाराांच्या
(वित्तीय सां्थाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सुधारणा) विधे यक,
२०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.धनांजय मुांडे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ िे शव.स.शव. क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र ठे वीदाराांच्या (शवत्तीय
सांस्थाांमर्धील) शहतसांबांर्धािे सांरक्षण (सुर्धारणा) शवर्धे यक, २०१८
खालील सदस्याांच्या प्रवर सशमतीकडे तयावरील प्रशतवृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश दे ऊन शविाराथय
पाठशवण्यात यावे."
(१) मुख्यमांत्री.
(२) श्री. र्धनांजय मुांडे, शवरोर्धी पक्ष
नेता तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, शव.प.स.
(५) श्री.हे मांत टकले, शव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
जगताप, शव.प.स.
(७) श्री.सशतश िव्हाण, शव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , शव.प.स.
(९) ॲड.अशनल परब, शव.प.स.
(१०) श्री.शवजय ऊफय भाई
शगरकर, शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३२ - महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुांड,
हातभट्टीिाले, औषवधद्रव्यविषयक गुन्हे गार, धोकादायक व्यक्ती,
दृकश्राव्य कलाकृ तींचे विनापरिाना प्रदशव न करणाऱ्या व्यक्ती
(व्व्हडीओ पायरे ट्स), िाळू त्कर आवण अत्सयािश्यक ि्तूांचा
काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, याांच्या विघातक कृ त्सयाांना
आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.शरद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ िे शव.स.शव. क्रमाांक ३२ - महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुांड,
हातभट्टीवाले, और्षशर्धद्रव्यशवर्षयक गु्हे गार, र्धोकादायक व्यक्ती,
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दृकश्राव्य कलाकृतींिे शवनापरवाना प्रदशयन करणाऱ्या व्यक्ती
(न्सव्हडीओ पायरे ट्ट्स), वाळू तस्कर आशण अतयावश्यक वस्तूांिा काळा
बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, याांच्या शवघातक कृतयाांना आळा
घालण्याबाबत (सुर्धारणा) शवर्धे यक, २०१८ खालील सदस्याांच्या प्रवर
सशमतीकडे तयावरील प्रशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्यािा अनुदेश देऊन शविाराथय पाठशवण्यात यावे."
(१) मुख्यमांत्री.
(२) श्री. र्धनांजय मुांडे, शवरोर्धी पक्ष
नेता तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, शव.प.स.
(५) श्री.हे मांत टकले, शव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
जगताप, शव.प.स.
(७) श्री.सशतश िव्हाण, शव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , शव.प.स.
(९) ॲड.अशनल परब, शव.प.स.
(१०) श्री.शवजय ऊफय भाई
शगरकर, शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र जलसांधारण
महामांडळ (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.धनांजय मुांडे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ िे शव.स.शव. क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र जलसांर्धारण
महामां डळ (सुर्धारणा) शवर्धे यक, २०१८ खालील सदस्याांच्या प्रवर
सशमतीकडे तयावरील प्रशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्यािा अनुदेश देऊन शविाराथय पाठशवण्यात यावे."
(१) जलसांर्धारण मां त्री.
(२) श्री. र्धनांजय मुांडे, शवरोर्धी पक्ष
नेता तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, शव.प.स.
(५) श्री.हे मांत टकले, शव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
जगताप, शव.प.स.
(७) श्री.सशतश िव्हाण, शव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , शव.प.स.
(९) ॲड.अशनल परब, शव.प.स.
(१०) श्री.शवजय ऊफय भाई
शगरकर, शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५० - महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि
शे तजमीन, है दराबाद कुळिवहिाट ि शे तजमीन आवण महाराष्ट्र
कुळिवहिाट ि शे तजमीन (विदभव प्रदे श) (सुधारणा) विधे यक,
२०१८"
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विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ िे शव.स.शव. क्रमाांक ५० - महाराष्ट्र कुळवशहवाट व
शेतजमीन, है दराबाद कुळवशहवाट व शेतजमीन आशण महाराष्ट्र
कुळवशहवाट व शेतजमीन (शवदभय प्रदे श) (सुर्धारणा) शवर्धे यक, २०१८
खालील सदस्याांच्या प्रवर सशमतीकडे तयावरील प्रशतवृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश दे ऊन शविाराथय
पाठशवण्यात यावे."
(१) महसूल मांत्री.
(२) श्री. र्धनांजय मुांडे, शवरोर्धी पक्ष
नेता तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, शव.प.स.
(५) श्री.हे मांत टकले, शव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
जगताप, शव.प.स.
(७) श्री.सशतश िव्हाण, शव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , शव.प.स.
(९) ॲड.अशनल परब, शव.प.स.
(१०) श्री.शवजय ऊफय भाई
शगरकर, शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(६) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५१- महाराष्ट्र िैद्यक
व्यिसायी (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ िे शव.स.शव. क्रमाांक ५१- महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी
(सुर्धारणा) शवर्धे यक, २०१८ खालील सदस्याांच्या प्रवर सशमतीकडे
तयावरील प्रशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश
दे ऊन शविाराथय पाठशवण्यात यावे."
(१) वैद्यकीय शशक्षण मांत्री.
(२) श्री. र्धनांजय मुांडे, शवरोर्धी पक्ष
नेता तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, शव.प.स.
(५) श्री.हे मांत टकले, शव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
जगताप, शव.प.स.
(७) श्री.सशतश िव्हाण, शव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , शव.प.स.
(९) ॲड.अशनल परब, शव.प.स.
(१०) श्री.शवजय ऊफय भाई
शगरकर, शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(७) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र सािवजवनक
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विद्यापीठ (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
-----------------------------------------------------------------------------(८) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधे यक,
२०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ िे शव.स.शव. क्रमाांक ४७ - मुांबई महानगरपाशलका,
महाराष्ट्र महानगरपाशलका आशण महाराष्ट्र नगरपशरर्षदा, नगरपांिायती
व औद्योशगक नगरी (दुसरी सुर्धारणा) शवर्धेयक, २०१८ खालील
सदस्याांच्या प्रवर सशमतीकडे तयावरील प्रशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन शविाराथय पाठशवण्यात यावे."
(१) मुख्यमांत्री.
(२) श्री. र्धनांजय मुांडे, शवरोर्धी पक्ष
नेता तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, शव.प.स.
(५) श्री.हे मांत टकले, शव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
जगताप, शव.प.स.
(७) श्री.सशतश िव्हाण, शव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , शव.प.स.
(९) ॲड.अशनल परब, शव.प.स.
(१०) श्री.शवजय ऊफय भाई
शगरकर, शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(९) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४९ - महाराष्ट्र
महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ िे शव.स.शव. क्रमाांक ४९ - महाराष्ट्र महानगरपाशलका
(सुर्धारणा) शवर्धेयक, २०१८" खालील सदस्याांच्या प्रवर सशमतीकडे
तयावरील प्रशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश
दे ऊन शविाराथय पाठशवण्यात यावे."
(१) मुख्यमांत्री.
(२) श्री. र्धनांजय मुांडे, शवरोर्धी पक्ष
नेता तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, शव.प.स.
(५) श्री.हे मांत टकले, शव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
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(ग)

जगताप, शव.प.स.
(७) श्री.सशतश िव्हाण, शव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , शव.प.स.
(९) ॲड.अशनल परब, शव.प.स.
(१०) श्री.शवजय ऊफय भाई
शगरकर, शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने दुसऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"

नऊ

-----------------------------------------------------------------------------: (क) (गुरुिार, वदनाांक ५ जुलै, शुक्रिार, वदनाांक ६ जुल,ै सोमिार, वदनाांक ९
जुलै, २०१८, मांगळिार, वदनाांक १० जुलै, बुधिार, वदनाांक ११ जुलै,
गुरुिार, वदनाांक १२ जुलै, सोमिार, वदनाांक १६ जुलै ि मांगळिार, वदनाांक
१७ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशव विण्यात
आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) –
सिवश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणशपसे, सुशनल तटकरे , सांजय दत्त, हे मांत टकले,
जयांत पाटील, अशोक ऊफय भाई जगताप, कशपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे ,
सवयश्री.सशतश िव्हाण, शवक्रम काळे , रामहरी रुपनवर, िांद्रकाांत रघुवांशी,
दत्तात्रय सावांत, अमरससह पांशडत, शकरण पावसकर, ॲड. जनादयन िाांदरु कर, डॉ.
सुर्धीर ताांबे, श्रीमती. शवद्या िव्हाण, श्रीमती. हुस्नबानू खशलफे, सवयश्री.अशनकेत
तटकरे , ख्वाजा बेग, आर्थक.अनांत गाडगीळ, सवयश्री.बाळाराम पाटील, अमरनाथ
राजुरकर, सुभार्ष झाांबड, प्रकाश गजशभये, ॲड.राहुल नावेकर, सवयश्री.सतेज
ऊफय बांटी पाटील, हशरससग राठोड, आनांदराव पाटील, जयदे व गायकवाड,
रामराव वडकुते, जगन्नाथ सशदे , अमशरशभाई पटे ल, मोहनराव कदम, आनांद
ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि – (चचा पुढे
सुरू ि मंत्र्ांचे उत्तर) –
"राज्यातील शेतकऱ्याांसाठी जाहीर झालेल्या छत्रपती शशवाजी महाराज
शेतकरी स्मान योजनेिी घोर्षणा होऊन एक वर्षय उलटल्यानांतरही अद्यापपयंत
शेतकऱ्याांना तयािा लाभ शमळालेला नसणे , वन टाईम सेटलमें टअांतगयत
शेतकऱ्याांनी रक्कम भरुनही तयाांच्या खातयात कजयमाफीिी रक्कम जमा न होणे ,
कजयमाफी योजना फसल्यामुळे तयािा पशरणाम शेतकऱ्याांना नव्याने शमळणाऱ्या
पीक कजावर होणे, पीककजासाठी कागदपत्राांिी सांख्या वाढशवल्यामुळे व पीक
कजय शमळत नसल्यामुळे शेतकरी त्रस्त असणे , पीक कजासाठी बॅंकाांकडू न
शेतकऱ्याांिी मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात असणे , बॅंकाांकडू न
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पीककजय शमळत नसल्यामुळे शेतकऱ्याांवर सावकाराच्या दारात जाण्यािी वेळ
येणे, पीक कजासाठी शेतकऱ्याांच्या पतनीकडे शरीरसुखािी मागणी करण्यापयंत
बॅंक अशर्धकाऱ्याांिी मजल जाणे , तयामुळे शेतकऱ्याांमध्ये सांतापािी तीव्र भावना
शनमाण झालेली असणे , पीक शवमा नुकसानभरपाई रक्कम आशण इतर शासन
अनुदान रकमा शेतकऱ्याांना वाटप न करता बॅंकाांनी नफेखोरी करणे , गतवर्षी
कापसावर आलेल्या बोंडअळीच्या सांकटामुळे शेतकऱ्याांना जाहीर केलेली ३७
हजार ५०० रुपये प्रशत हे क्टरी मदत अद्याप शमळालेली नसणे , पुढील हां गामासाठी
बोंडअळीिा सांभाव्य र्धोका वतयशवला जाणे , बोगस बी.टी.शबयाणाांिी सरास शवक्री
होणे, यामुळे शेतकऱ्याांमध्ये भीतीिी भावना शनमाण झालेली असणे , र्धानािी
नुकसानभरपाई, तुडतुड्या रोगामुळे झालेल्या नुकसानीिी भरपाई शमळालेली
नसणे, सन २०१६ च्या अशतवृष्ट्टीमुळे बाशर्धत झालेल्या शेतकऱ्याांना जाहीर
केलेली मदत शमळालेली नसणे , मागील वर्षीच्या तूर, हरभरा शवक्रीिे िुकारे
शेतकऱ्याांना अद्याप शमळालेले नसणे , खरे दीअभावी लाखो क्क्वटल तूर, हरभरा
शेतकऱ्याांकडे पडू न असणे , शासकीय खरे दी केंद्र बांद झाल्याने तूर व हरभरा
उतपादक शेतकऱ्याांना बेभावाने शवक्री करावी लागत असणे , तयामुळे प्रशत
क्क्वटल तयाांना एक ते दीड हजार रुपयाांिा तोटा सहन करावा लागत असणे ,
शवक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्याांना अनुदान दे ण्यािी घोर्षणा करुनही
अद्याप सदर अनुदान शमळालेले नसणे , उतपन्नावर अशर्धक ५० टक्के हमीभाव
दे ण्यािी घोर्षणा करुनही तो हमीभाव शमळत नसणे , िारही बाजूने आलेल्या या
सरकारशनर्थमत सांकटाांमुळे शेतकऱ्याांवर आतमहतयाांिी वेळ येणे, कजयमाफीिी
घोर्षणा झाल्यानांतरही एका वर्षात सुमारे १ हजारहुन अशर्धक आतमहतया झालेल्या
असणे, र्धमा पाटील याांच्या मुलाला शदलेल्या आश्वासनािी अांमलबजावणी न
करणे, आशदवासी व शेतकरी सांघटनाांच्या शवशवर्ध मागण्याांबाबत मुख्यमां त्री
महोदयाांनी सभागृहात शदलेल्या आश्वासनाांिी अांमलबजावणी न होणे , मािय,
२०१७ पयंतच्या पेड पेंसडग ग्राहकाांना अद्याप कनेक्शन न शमळणे , सांकटात
सापडलेल्या शेतकऱ्याांना शदलासा दे ण्यािी आवश्यकता असणे , सरसकट
कजयमाफी देऊन सध्याच्या कजयमाफी योजनेत झालेल्या अशनयशमततेिी िौकशी
करण्यासाठी सवयपक्षीय आमदाराांिी सशमती नेमणे , बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्याांना
५० हजार रुपये हे क्टरी मदत दे ण्यािी आवश्यकता, पुढील हां गामासाठी
बोंडअळीिा सांभाव्य र्धोका वतयशवला गेला असल्यामुळे बोंडअळी प्रशतबांर्धक
उपाययोजना व बोगस बी.टी. शबयाणाांच्या शवक्रीवर शनयांत्रण आणण्यािी
आवश्यकता, पीक कजय न देणाऱ्या बॅंकाांवर तातडीने कारवाई करण्यािी गरज,
तूर, हरभरा शवक्रीिे िुकारे देऊन भावाांतर योजनेप्रमाणे शेतकऱ्याांना बाजारभाव
व हमीभावातील फरकािी रक्कम तयाांच्या बॅंक खातयात जमा करण्यािी होत
असलेली मागणी, राज्यातील शेतकऱ्याांच्या दृष्ट्टीने अशा अनेक अशतशय
महतवाच्या शवर्षयाांवर शासनाने करावयािी काययवाही व उपाययोजना शविारात
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घेण्यात यावी."
(ख)

(मांगळिार, वदनाांक १० जुलै, बुधिार, वदनाांक ११ जुलै, गुरुिार, वदनाांक
१२ जुल,ै सोमिार, वदनाांक १६ जुलै ि मांगळिार, वदनाांक १७ जुल,ै २०१८
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशव विण्यात आलेला म.वि.प.
वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) –
श्री.सुवजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.रामदास आांबटकर,
ॲड.अशनल परब, सवयश्री.नागोराव गाणार, गोपीशकसन बाजोशरया, डॉ.पशरणय
फुके, सवयश्री.रसवद्र फाटक, शवनायक मे टे, तानाजी सावांत, श्रीमती न्सस्मता वाघ,
श्री.नरें द्र दराडे , प्रा.अशनल सोले, सवयश्री.शवप्लव बाजोशरया, शगरीशिांद्र व्यास,
शवलास पोतनीस, िांदभ
ू ाई पटे ल, प्रशवण दरे कर, प्रसाद लाड, शवजय ऊफय भाई
शगरकर, रामशनवास ससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्र्ताि –
"राज्यात केंद्र शासनाच्या शशफारशीनुसार १४ प्रमुख शपकाांकशरता उतपादन
खिाच्या दीडपट हमीभाव जाशहर केल्याने शेतकऱ्याांच्या मनात शासनाबद्दल
शवश्वास शनमाण झाला असणे, शेतकऱ्याांिी जमीन ससशित करण्याकशरता
पांतप्रर्धान ससिन योजनेबरोबरि बळीराजा जलसांजीवनी योजना राज्यात
प्रभावीपणे कायान्स्वत करण्यात येणे, शेतकऱ्याांना युशरया, शमश्र खते, सेंद्रीय
खते, शबयाणे याांिा योग्य दरात शनयशमत पुरवठा होत असणे , अल्पभूर्धारक
शेतकऱ्याांना मनरे गा अांतगयत फळबाग लागवडी योजनेसोबति बहुभूर्धारक
शेतकऱ्याांकशरता भाऊसाहे ब फांु डकर फळबाग लागवड योजना कायान्स्वत
करण्यात येणे, सदरहू योजनेमध्ये शेतकऱ्याांना १००% सठबक ससिनासह व
अनुदानासह रोपे, कलम इ. पुरवठा करण्यात येणे, व्याघ्र प्रकल्पालगत
असलेल्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्या अनुदाशनत कुांपन योजनेच्या र्धतीवर
अ्य वनालगतच्या शेतीलाही व्य प्राण्याांपासून सांरक्षणाकशरता अनुदाशनत
कुांपन योजनेच्या र्धतीवर अ्य वनालगतच्या शेतीलाही व्य प्राण्याांपासून
सांरक्षणाकशरता अनुदाशनत कुांपन योजना लागू करण्यािी आवश्यकता असणे ,
र्धडक ससिन शवशहरी, मागेल तयाला शेततळे , मनरे गा अांतगयत शवशहरी, सठबक
ससिन योजना, कृर्षी याांशत्रकीकरण, प्रातयशक्षक शबयाणे पुरवठा योजना याांिी
अशर्धक प्रभावी अांमलबजावणी करण्यािी आवश्यकता, गट शेतीला देण्यात
आलेल्या प्रोतसाहनामुळे शेतकऱ्याांिी पणन व शवक्री प्रशक्रया गट कांपनीद्वारे
यशस्वीपणे राबशवण्यात येणे, तूर, िना, ज्वारी, मका इ. शेतमालािी हमीभावाने
खरे दी करण्यात येणे, भूमीर्धारी शेतकऱ्याांिी वगय -२ िी जमीन वगय-१ मध्ये
रुपाांतरीत करण्यािा व तयायोगे राज्यातील गोर-गरीब शेतकऱ्याांना शदलासा
दे ण्यािा शासनाने घेतलेला क्राांतीकारी शनणय य, कृर्षीपांप जोडणीच्या २०१७
पयंतच्या अजांिा शनपटारा करण्यात येणे, शेतकऱ्याांिे कृर्षीपांपािे शवज शबल
26

प्रलांशबत असताांना सुध्दा तयाांिा शवज पुरवठा खांडीत न करण्यािा र्धाडसी शनणय य
घेऊन शेतकऱ्याांना दे ण्यात आलेला शदलासा, बॅंकाांकडू न शेतकऱ्याांना व तयाांच्या
कुटुां शबयाांना सौज्य व सहकायािी वागणूक शमळण्याबाबत करावयाच्या
आवश्यक उपाययोजना, यवतमाळ शजल्यात शकटकनाशकाांिा प्रादुभाव होऊन
झालेल्या शेतकऱ्याांच्या बळींिी पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून करावयािी
उपाययोजना, गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याांना अल्पकालावर्धीमध्ये
दे ण्यात आलेली मदत, बोंडअळी, र्धान, तुडतुडेग्रस्त शेतकऱ्याांना दे ण्यात
आलेली मदत इ.बाबीं शविारात घेऊन राज्यातील शेतकऱ्याांना अशर्धक सक्षम
करण्यासाठी करावयािी काययवाही व उपाययोजना शविारात घेण्यात यावी."
(ग)

(गुरुिार, वदनाांक १२ जुलै, सोमिार, वदनाांक १६ जुलै ि मांगळिार,
वदनाांक १७ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशव विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) –
सिवश्री. शरद रणवपसे, र्धनांजय मुांडे, आर्थक.अनांत गाडगीळ, सवयश्री.सुशनल
तटकरे , अशोक ऊफय भाई जगताप, हे मांत टकले, सांजय दत्त, जयांत पाटील,
जनादय न िाांदरू कर, शकरण पावसकर, प्रा.जोगेंद्र कवाडे , श्रीमती शवद्या िव्हाण,
श्री.सुभार्ष झाांबड, ॲड. राहुल नावेकर, सवयश्री.िांद्रकाांत रघुवांशी, शवक्रम काळे ,
डॉ.सुर्धीर ताांबे, सवयश्री. ख्वाजा बेग, हशरससग राठोड, अशनकेत तटकरे , सतेज
पाटील, अमरससह पांशडत, अमरनाथ राजूरकर, प्रकाश गजशभये, रामहरी
रुपनवर, जयदे व गायकवाड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, सवयश्री.आनांद ठाकूर,
आनांदराव पाटील, रामराव वडकुते, अमशरशभाई पटे ल, मोहनराव कदम,
जगन्नाथ सशदे , सशतश िव्हाण, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्र्ताि –
"सन २०१४ ते २०३४ या वीस वर्षासाठी मुांबईिा शतसरा आराखडा
बनशवण्यात येणे, शासनाने सदरील मुांबई शवकास शनयांत्रण आशण प्रवतयन
शवशनयमावली (डीसीपीआर) दस्तावेज मराठी भार्षेत जी महाराष्ट्रािी राजभार्षा
आहे तया भार्षेत प्रशसध्द न करता इांग्रजीत प्रशसध्द करण्यात येणे, सदरील नव्या
तयार करण्यात आलेला आराखडा शबल्डराांिा फायदा असल्यािे ििेत असणे ,
परवडणाऱ्या घराांबाबत कोणती स्पष्ट्टता करण्यात आलेले नसणे , गावठाण,
कोळीवाडे आशण आशदवासी पाडे याांच्यासाठी तरतूद न करता स्वतांत्र शवकास
शनयमावलीिे आश्वासन दे णे, प्रिांड शवरोर्ध असताना मे रो कारशेडिी जागा न
बदलणे, मुांबईतील काांदळवनाच्या जशमनी शवकासकाांसाठी खुल्या करणे ,
शमठागराांच्या जागाांबाबत अभ्यास न करता शवकासासाठी खुल्या करणे , वाांद्रेकुला सांकुलातील शजओ गाडय न हा भूखांड शनशवदे तील अटींिा भांग करुन
भाडे पट्टयावर दे णे, बोरीवली पन्सश्िम येथील प्लॉट क्र.३९६ वर प्रकल्पबाशर्धताांना
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सदशनका बाांर्धून दे ण्याच्या प्रकल्पात शनशवदे तील अटी व शतींिा भांग करुन
शनशवदा मां जूर झाल्यावर शवकासकाकरता अटींमध्ये बदल करण्यात येणे, शभवांडी
पशरसरातील अवैर्ध गोदामावर आश्वासना प्रमाणे कारवाई करण्यात न येणे,
मुांबई, ठाणे, पुणे, नवी मुांबई पशरसरात प्रशासनाच्या आशशवादाने शवकासकाांनी
अवैर्ध कामे करणे , पयावरणाच्या सांरक्षण दृष्ट्टीकोनातून अतयावश्यक असलेल्या
प्लास्टीक बांदी प्रकरणी शनयोजनािा अभावामुळे सवयसामा्य जनता, व्यापारी,
कामगार व उद्योजक याांना झळ बसणे , पयायी व्यवस्था न केल्यामुळे सामाशजक
व पयावरणासाठी अतयावश्यक असलेली प्लास्टीक बांदी अन्सस्ततवहीन होणे ,
याकडे दुलयक्ष करण्यात येणे, पुरातन वारसा शवशनयमावली कमकुवत करणे ,
राज्य शासनाने सहा वर्षात २२ लाख घराांिी शनर्थमती करण्यािे प्रस्ताशवत केले
असले तरी परवडणाऱ्या घरािी एकही वीट उभारण्यात आली नसणे , राज्यात
दीड कोटीपेक्षा अशर्धक झोपडया असून महाराष्ट्र राज्य हे पशहल्या क्रमाांकावर
असणे परां तू झोपडपट्टी पुनवयसनािा वेग कूमयगतीपेक्षा कमी असणे , तयातून
परवडणाऱ्या घराांिी शनर्थमती झालेली नसणे , मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रकल्प
उभारण्यासाठी शासनाने घेतलेला शनणय य, बुलेट रेन प्रकल्पात होणारी वृक्षतोड,
खारफुटीिी कत्तल, जैवशवशवर्धतेिी हानी या पयावरणावर होणारा शवपरीत
पशरणाम, मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेनच्या मागात येणाऱ्या तब्बब्बल ४० हजार
झाडाांवर कुऱ्हाड शफरवण्यात येणार असून तयापैकी ४३८१ वृक्ष हे केवळ ठाणे
शजल्यातील असणे, महाराष्ट्र राज्यातील ८३ हे क्टरहून अशर्धक वनक्षेत्र
प्रकल्पाकशरता वापरले जाणार असणे , जलिर व परदे शी पाहुणे फ्लेसमगो
पक्षाांच्या अन्सस्ततवाला र्धोका शनमाण होणार असणे , या प्रकल्पासाठी बाशर्धत
होणाऱ्या शेतकऱ्याांना दे ण्यात येणार मोबदला महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमर्धील
शेतकऱ्याांना पाि पट दे ण्यात येणार असणे , या महतवाकाांक्षी बुलेट रेन प्रकल्पात
राज्यात बुलेट रेनिे क्षेत्र ३३ टक्के असून ६७ टक्के गुजरातमध्ये असल्याने
गुजरात राज्याला सवाशर्धक लाभ होणार असल्याने समान खिय उभारण्याबाबत
राज्यातून होत असलेला शवरोर्ध, तयािप्रमाणे नागपूर-मुांबई समृध्दी महामागातील
बाशर्धत होणाऱ्या सवयि स्तराांतून होत असलेला शवरोर्ध या मागासाठी जमीन
दे ण्यास बाशर्धत शेतकऱ्याांिा शवरोर्ध मोडू न काढण्यासाठी शासनाने केलेली
दडपशाही, मुांबई-नागपूर समृध्दी महामागासाठी जशमनी दे ण्यास शेतकऱ्याांनी
शवरोर्ध केल्यामुळे या प्रकल्पासाठी ९० टक्के जमीन ताब्बयात घेण्यािी
आवश्यकता असताना केवळ साडे सहा टक्केि जमीन ताब्बयात येणे, या
प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी भुसांपादन जमीन ताब्बयात घेण्याबाबत
शासनाला येत असलेले अपयश, कोकणातील राजापूर मध्ये नाणार
(शज.रतनाशगरी) येथील स्थाशनक नागशरकाांिा शवरोर्धाकडे दुलयक्ष करुन सौदी
अरे बीया येथील अराम्को या कांपनीशी पेरोकेशमकल ग्रीन शरफायनरी प्रकल्पािा
केंद्र सरकारने केलेला करार, राजापूर तालुक्यातील शज.रतनाशगरी नाणार येथे
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पेरोकेशमकल शरफायनरी प्रकल्प प्रस्ताशवत असणे , या प्रकल्पामुळे ७ हजार
४७६ घरे ६३ दे वदे वताांिी मां शदरे १५ ते २० पाणवटे नेस्तानाबूत होणार असणे
तर हजारो झाांडािी लागवड असलेल्या आांबा व काजूच्या बागा नष्ट्ट होणार
असणे, भूसांपादनापूवी जशमनीिी व्यापाऱ्याांकडू न मोबदल्याच्या हव्यासापायी
खरे दी होणे, या भागातील जनतेकडू न होणारा तीव्र शवरोर्ध, प्रस्ताशवत प्रस्ताव रद्द
करण्यािी आवश्यकता शासनाने सदरील प्रकल्पाबाबत आपली भुशमका स्पष्ट्ट
करणे, स्माटय शसटी योजनेतील रष्ष्ट्टािार व योजनािा झालेला बट्टयाबोळ, मे रो
रे ल्वेसाठी सुरु असलेल्या खोदकामातून मोठ्या प्रमाणात बाहे र पडणारे
दगडमातीिे रॅ शबट समुद्रात ओतले जात असणे , कफ परे ड ते नशरमन पॉईट
दरम्यानच्या समुद्रात हा भराव टाकला जात असल्याने समुद्र र्धोकादायक पातळी
ओलाांडून मुांबई शहराला समुद्रापासून र्धोका शनमाण होण्यािी पयावरण
तज््ाांनाकडू न शासनाला दे ण्यात आलेला इशारा, समुद्रात भराव टाकल्यास
पाण्यािा समतोल शबघडू न पयावरणािी होणारी हानी, राज्यात दररोज हजारो
मे शरक टन किरा शनमाण होणे , घनकिरा व्यवस्थापन करण्यास शासनास
अक्षम्य दुलयक्ष होत असल्याने नागशरकाांिे आरोग्य र्धोक्यात येऊन कायदा व
सुव्यवस्था र्धोक्यात येणे, या शवर्षयाांमुळे नागशरकाांमध्ये पसरलेली तीव्र
असांतोर्षािी व नाराजीिी भावना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने करावयािी
काययवाही शविारात घेण्यात यावी."
(घ)

(मांगळिार, वदनाांक १७ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशव विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) –
ॲड. अवनल परब, श्री.प्रशवण दरे कर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , प्रा.अशनल
सोले, सवयश्री.गोशपशकसन बाजोशरया, शवजय ऊफय भाई शगरकर, रसवद्र फाटक,
प्रसाद लाड, शवलास पोतनीस, शगरीशिांद्र व्यास, नरें द्र दराडे , नागोराव गाणार,
शवप्लव बाजोशरया, रामदास आांबटकर, सुशजतससह ठाकूर, ॲड.शनरां जन डावखरे ,
सवयश्री.सुरेश र्धस, शवनायक मे टे, डॉ.पशरणम फुके, श्री.िांदभ
ू ाई पटे ल, श्रीमती
न्सस्मता वाघ, श्री.रामशनवास ससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्र्ताि –
"शवदभय, मराठवाडा, खा्दे श, कोकण इतयादी ग्रामीण भागात
राहणाऱ्याांना पांतप्रर्धान आवास योजनेतांगयत जशमनी रास्त भावात दे ण्यािी योजना
आखून प्रर्धानमां त्री आवास योजना सक्षमपणे राबशवण्यािी आवश्यकता, शवदभयमराठवाड्यात कृर्षी आर्धाशरत प्रशक्रया उद्योगाला शवशेर्ष सवलती दे ऊन उद्योग
शनर्थमतीला िालना दे ण्यािी आवश्यकता, नागपूर हे उपराजर्धानीिे शहर
असूनही येथील नागशरकाांना शवशेर्ष आजारात मुांबईतील रुग्णालयाांवर अवलांबून
रहावे लागणे , ही अवस्था दूर करण्याच्या दृष्ट्टीने शवदभय , मराठवाड्यात
सुपरस्पेशाशलटी रुग्णालये शनमाण करण्यािी आवश्यकता, शवदभय,
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मराठवाड्यातील ग्रामीण युवकाांना मुांबई, पुणे यासारख्या शहराांत जाण्यािा मोह
आवरण्याच्या दृष्ट्टीने युवकाांना आकर्थर्षत करणाऱ्या शैक्षशणक व रोजगाराच्या
सांर्धी उपलब्बर्ध करुन दे ण्यािी आवश्यकता, मुांबई व उपनगरातील मोडकळीस
आलेल्या इमारतींिी दुरुस्ती व पुनर्थवकास, घरमालकाांच्या आडमुठेपणामुळे व
म्हाडाच्या शनष्ट्क्रीयतेमुळे जु्या इमारतींिा पुनर्थवकास करणे शक्य नसणे ,
पशरणामी जु्या िाळीत शपढ्यान-शपढ्या राहणाऱ्या मूळ मुांबईकराांिे जीवन
र्धोक्यात असणे , शवस्थाशपत होणाऱ्या रशहवाशाांिे तयाि शठकाणी पुनवयसन
करण्यािी मागणी, महापाशलकेच्या भूखांडावर लीज ततवावर उभ्या असलेल्या
अनेक इमारतींिे लीज सांपले असल्याने लीजिे नुतनीकरण करण्यािे र्धोरण
महापाशलकेने तातडीने राबशवण्याकरीता शासनाने करावयािी काययवाही, ६०
वर्षापेक्षा जास्त कालावर्धीपासून शासनाच्या जशमनीवर वास्तव्य करीत
असलेल्या रशहवाशाांच्या जशमनी वगय २ मर्धून वगय १ मध्ये नोंद करण्यािी मागणी,
आशशया खांडातील सवात मोठ्या र्धारावी येथील झोपडपट्टीिा व इतर
झोपडपट्टयाांिा पुनयशवकास करण्यािा शासनाने घेतलेला महतवाकाांक्षी शनणय य,
सांक्रमण शशबीराांिी दुरवस्था व यामध्ये बाांग्लादे शी नागशरकाांिी झालेली
घुसखोरी, बांद पडलेल्या शगरण्याांमर्धील कामगार, बीडीडी िाळीतील रशहवाशी व
मे रोमुळे बार्धीत रशहवाशाांना दे ण्यात येणाऱ्या ५०० िौ.फुटाच्या घराांच्या र्धतीवर
मुांबईत जु्या व सेस इमारतीमध्ये राहणाऱ्या भाडे करुनाांही ५०० िौ.फुटाांिी घरे
दे ण्यािी आवश्यकता, मुांबईतील ५०० ते ७०० िौ.फुट क्षेत्रफळाच्या घराांना
मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत व तयावरील क्षेत्रफळाच्या घराांना मालमत्ता
करात सवलत दे ण्याबाबतच्या प्रलांशबत प्रस्तावावर तातकाळ शनणयय घेण्यािी
आवश्यकता, मुांबईतील पांतप्रर्धान अनुदान प्रकल्पाांतगयत ६६ इमारतींच्या
पुनबांर्धणीिा प्रस्ताव शविारात घेण्यािी आवश्यकता, मुांबईतील शासकीय
कमय िारी, पोलीस कमयिारी इ.च्या शनवासस्थानाांिी दुरवस्था तातडीने दूर
करण्यािी आवश्यकता, शासकीय वसाहतीतील घरे मालकी हक्काने
दे ण्याबाबतिी कमय िाऱ्याांिी प्रलांशबत मागणी, मुांबई शहरासाठी गृहशनमाण र्धोरण
ठरशवण्याबाबत नेमलेल्या आमदाराांच्या सशमतीने शदलेल्या अहवालािी तातडीने
अांमलबजावणी करण्यािी आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली व
करावयािी उपाययोजना शविारात घेण्यात यावी."
दहा

: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या शे िटी) –
(१)

श्री.वगरीशचां द्र व्यास, वि.प.स. पुढील सािवजवनक महत्सिाच्या बाबींिर
चचा उपव््थत करतील.
"नागपूर शजल्यातील व शवदभात सवात मोठे रूग्णालय म्हणून नोंद
असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाशवद्यालय व रूग्णालयात मोठ्या प्रमाणात
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(२)

रुग्णाांिी होणारी गैरसोय, तयाति सदर रूग्णालयात मोठ्या प्रमाणात अटें डेंटिी
शरक्त असलेली पदे , वाडािी सांख्या ४८ असून खाटािी सांख्या १५०० असणे,
तयात शवशवर्ध शवभागाांिी वाढ होणे , परां तु गेल्या ६४ वर्षात कमय िाऱ्याांच्या पदात
वाढ न झाल्यामुळे सद्य:न्सस्थतीत मे डीकलमध्ये अटें डेंटच्या ५५६ मां जूर पदाांपैकी
केवळ १८४ पदे भरली जाणे , तयामुळे रूग्णाांच्या नातेवाईकाांना स्वतिः रूग्णाांना
र्धरून नेण्यािी वेळ उद्भवली असणे , तयामुळे रूग्णाांिी होणारी मोठ्या प्रमाणात
गैरसोय, तयाति रूग्णाांच्या नातेवाईकाांना होणारा त्रास, तयामुळे रूग्णालयातील
शरक्त अटें डेंटिी पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने करावयािी काययवाही व
उपाययोजना."
श्री.आनांद ठाकूर, वि.प.स. पुढील सािवजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा
उपव््थत करतील.
"महाराष्ट्र राज्यात समुद्रालगतच्या भागािे (सागरी शनयमन क्षेत्र) नकाशे
बनशवण्यािे काम खाजगी एज्सीला दे ण्यात येणे, सदर एज्सीने कामकाज पूणय
केले असून सन २०१४ साली याबाबतिी सांबांशर्धत कागदपत्रे व नकाशे महाराष्ट्र
शासनाकडे देणे, समुद्रालगतच्या भागािे नकाशे सवय नागशरकाांना पाहण्यास
उपलब्बर्ध नसल्याने समुद्र शकनारपट्टीिा शवकास न होणे , पशरणामी नागशरकाांमध्ये
असांतोर्ष शनमाण होणे, समुद्रालगतच्या भागािे नकाशे व सांबांशर्धत कागदपत्रे सवय
नागशरकाांना पाहण्यास उपलब्बर्ध करुन दे ण्यािी आवश्यकता, यावर शासनाने
करावयािी काययवाही व उपाययोजना."

विधान भिन,
नागपूर,
शदनाांक : १७ जुलै, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रर्धान सशिव,
महाराष्ट्र शवर्धानपशरर्षद.
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