महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिार, वदनाांक १९ जुलै, २०१८
(सकाळी ९.३० ते ११.१५ िाजेपयं त)
(बुधिार, वदनाांक १८ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) –
(अनुक्रमाांक (१) ि (२)) (१)

(२)

सिशश्री.रामराि िडकुते, ख्वाजा बेग, प्रकाश गजभिये, वि.प.स. याांची
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (मांत्रयाांचे उत्तर) –
"गेल्या अनेक वर्षापासून धनगर समाज हा एस.टी. आरक्षणाची
अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगवेगळी आंदोलन राज्यिर करीत आहे , हे
सरकार येण्यापूवी मा.मुख्यमं त्री यांनी बारामतीमध्ये मोचास सामोरे जाताना
आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाजाला घटनेने भदलेल्या एस.टी.
प्रवगाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावास पभहल्या
कॅभबनेटच्या बैठकीमध्ये मं जूरी दे ण्यात येईल असे आश्वासन दे ऊनही गेल्या
साडे तीन वर्षापासून हा भवर्षय प्रलंभबत ठे वला आहे . यापूवी अभधवेशनामध्ये हा
भवर्षय अनेकवेळा चचेसाठी आला, परं तु त्यावर काहीही ठोस भनणणय न होणे ,
राज्य सरकारने धनगर समाज आरक्षणासंदिात अभ्यास करण्यासाठी टाटा
इन्स्स्टटयुट ऑफ सोशल साय्स या संस्थे ची भनयुक्ती करणे , या संस्थे चा
अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त होऊनही सरकारने वेळकाढू पणाचे धोरण
अवलंबणे, त्यामुळे जनतेत तीव्र असंतोर्ष पसरणे , यासंदिात धनगर समाजाने
वेळोवेळी िव्य मोचे काढू न आपला असंतोर्ष प्रकट करणे , आरक्षणास भवलंब
होत असल्यामुळे धनगर समाजामध्ये सरकार भवरोधात तीव्र नाराजी पसरणे ,
धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारने ताबडतोब भनणणय घेऊन या
समाजास ्याय द्यावा अशी धनगर समाजाची मागणी असणे , परं तु राज्य
सरकारचे याकडे होत असलेले दुलणक्ष, त्यामुळे जनतेत पसरलेली असंतोर्षाची
िावना, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना ववचारात
घेण्यात यावी."
सिशश्री. नरें द्र पाटील, भकरण पावसकर, अभनल िोसले, वि.प.स. याांची
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
"महाराष्ट्र राज्यात मा. भदवंगत आमदार अण्णासाहे ब पाटील यांच्या
भवचारातून व राज्य आभण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अंमल झालेल्या
असंरभक्षत कामगारांना संरक्षण दे णाऱ्या माथाडी ॲक्ट, १९६९ या कायद्याला
सन २०१९ सालामध्ये ५० वर्षे पूणण होत असणे , मात्र सदर कायद्याची
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अंमलबजावणी राज्य शासनाकडू न पारदशीपणे होत नसणे , तसेच राज्य
शासनाने माथाडी कामगार कायद्यात केलेले बदल हे कामगारांच्या भहताला
बाधा आणणारे असून माथाडी कामगारांच्या भवभवध प्रलंभबत मागण्याही
शासनाकडू न पूणण होत नसल्याने सोमवार, भदनांक १८ जून, २०१८ रोजी
माथाडी कामगारांनी त्यांच्या प्रलंभबत मागण्याकरीता आमरण उपोर्षण केलेले
असणे, मात्र शासनाकडू न याबाबत फक्त आश्वासनेच भमळत असणे , माथाडी
कामगारांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पुढील काही महत्वाच्या मागण्याचा समावेश
असणे, उदा. १) सवण माथाडी कामगार मं डळांवर पूणणवेळ चेअरमन व सेक्रेटरी
यांच्या नेमणुका करणे , २) भवभवध माथाडी मं डळांची पूनरण चना करण्यात यावी,
३) माथाडी कायदा आभण मं डळांच्या योजनेचा दुरूपयोग करणाऱ्या व कामे न
करता व्यापाऱ्यांकडू न मजूरी घेणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना व शासकीय
अभधकाऱ्यांना प्रभतबंध घालण्यासाठी कायद्यामध्ये भवशेर्ष तरतूद करण्यात यावी
अथवा स्वतंत्र कभमटी गठीत करण्याची यावी, याबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी."

(सकाळी ११.१५ ते दुपारी १२.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(बुधिार, वदनाांक १८ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (१) ते (१४) –
(१)

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"अहमदनगर महानगरपाभलकेच्या प्रिाग क्र. ३२ चे नगरसेवक यांचेवर
खूनाचा आरोप भसध्द झाल्याने व त्यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्याने पोटभनवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान भदनांक ७ एभप्रल, २०१८ रोजी संजय कोतकर व
वसंत ठु बे यांची गोळया घालून हत्या करण्यात येणे, सदरील घटनास्थळी
भशवसैभनक व नातेवाईक जमा झाल्यावर सदरील भठकाणांची लाईट बंद
करण्यात येणे, तसेच त्यांचे गुंड कायणकते जमा होऊन दगडफेक करुन दहशत
भनमाण करण्याचा प्रयत्न करुन घटनास्थळावरुन जाण्याची धमकी दे ण्यात येणे,
जेणेकरुन प्रे तांची भवल्हे वाट लावून पुरावा नष्ट्ट करण्याचा प्रयत्न करणे , या
गु्यातील आरोपी स्थाभनक लोकप्रभतभनधी यांची जाभमनावर मुक्तता झाल्याने
राजकीय दबाव आणून सदरील प्रकरण दडपण्याचा होत असलेला प्रयत्न,
पभरणामी अहमदनगर भजल्हयातील सवणसामा्य नागभरकांमध्ये भनमाण झालेले
भितीचे व दहशतीचे वातावरण, तसेच भजल्यात सावणजभनक भठकाणी, बसेस
यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमे रे लावण्याची आवश्यकता, त्याचबरोबर शासनाने
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सदरील प्रकरणी भनिःपक्षपातीपणे कारवाई करण्याकभरता सरकारी वकील म्हणून
श्री.उज्वल भनकम यांची भनयुक्ती करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने
करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतभक्रया."
(२)

सिशश्री. वगरीर्चां द्र व्यास, नागोराव गाणार, प्रा. अभनल सोले, सवणश्री. भवजय
ऊफण िाई भगरकर, प्रभवण दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"नागपूर सुधार प्र्यास अंतगणत सन २०१२-१३ मध्ये नागपूर शहरातील
पूवण, पन्सश्चम, उत्तर, दभक्षण या सवण िागात वृक्ष रोपणाचा कायणक्रम हाती घेण्यात
येणे, या कायणक्रमाकरीता येणारा खचण १९ कोटी पेक्षा जास्त रकमे चा
असल्यामुळे याबाबत टें डर मागभवण्यात येणे, याबाबत अनेक कंप्यांनी टें डर
िरले असताना इतर कंप्यांना डावलून पुणे येथील बी.व्ही.जी. कंपनीला चढ्या
दराने टें डर दे ण्यात येणे, यावरूनच या कंत्राटामध्ये ना.सु.प्र. अभधका-यांचे हात
गुंतलेले असल्याचे भदसून येणे, १ लक्ष ६० हजार झाडे लावण्याचा उपक्रम जर
ना.सु.प्र.ने पूणण केला तर नागपूर िौगोभलक क्षेत्रफळाचा भवचार करता नागपूर
शहर संपूणण भहरवे गार होऊ शकत असणे, प्रत्यक्षात मात्र १ लक्ष ६० हजार झाडे
नागपूर शहरात लावण्यातच आलेली नसल्याचे भदसून येणे, कंपनीला हे वृक्ष
चार मभह्यांच्या कालवधीत लावयाची अपेभक्षत असणे , त्याप्रमाणे दर भदवशी
साधारणत: १३३० वृक्ष लागवड करणे गरजेचे असणे , परं तु ते झालेले भदसत
नसणे, सवण वृक्षांच्या संरक्षणासाठी री गाडण लावणे गरजे चे असल्याचे
कंत्राटामध्ये नमूद असणे , परं तु कुठे री गाडण लावलेला न भदसणे , कंत्राटाप्रमाणे
जर री गाडण चोरीला गेले अथवा तोडफोड होऊन नुकसान झाले तर ते सात
भदवसांत स्वखचाने बदलून देणे गरजेचे असणे , परं तु आजभमतीस बहुतांश
झाडांना री गाडण च नसणे , म्हणजेच री गाडण बसवलेले नसून याबाबतची रक्कम
काम न करताच उचल करण्यात येणे, सदर कंत्राटामध्ये जर उपरोक्त प्रमाणे
कायणवाही करण्यात आली नाही तर त्याबाबत कंत्राटदाराला दररोज प्रत्येक
झाडामागे ३००० रुपये दं ड ठोठावण्याची तरतूद असणे , असेही ना.सु.प्र.ने
केलेले नसणे , सदर भनभवदांची दे यके अभधकार नसताना ना.सु.प्र.च्या संबंधीत
अभधकाऱ्यांनी मं जूर करणे व त्याची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करण्यात येणे,
मूळात ना.सु.प्र.ने कंत्राट भदलेल्या बी.व्ही.जी. कंपनीने १,६०,००० वृक्षांची रोपणे
केलेलीच नसणे, जर असे केले असते व झाडे जरी मृत झाली असती तरी
१,६०,००० वृक्षांपैकी अनेक वृक्षांची री गाडण मात्र जागेवर उिी भदसू शकत
असणे , परं तु असेही प्रत्यक्षपणे भदसत नसणे , एकंदरीत ना.सु.प्र. ने
वृक्षारोपणासाठी काढलेले १९ कोटी रुपयांचे टें डर व त्यानंतर वृक्षारोपण व
त्यातील ५० टक्के झाडे मृत झाली आहे असे दाखवणे हा बनावटीचा प्रकार
असून ना.सु.प्र. व बी.व्ही.जी. कंपनी, पुणे यांनी संगनमताने फसवणूक केलेली
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असून १९ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला असणे , त्यामुळे सदर प्रकरणी
ना.सु.प्र.चे अभधकारी व संबंधीत कंपनीवर फसवेभगरीचा गु्हा दाखल करून व
चौकशी करून संबंधीतांना भनलंभबत करून बडतफण करण्याची गरज असणे , त्या
अनुर्षंगाने शासनाने तातडीने करावयाची कायणवाही व प्रभतभक्रया."
(३)

प्रा. जोगेन्द्र किाडे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"नागपूर येथील महात्मा गांधी सेंटेभनयल हायस्कूलचे मुख्याध्यापक
पदावर कायणरत असलेले व ससधू एज्युकेशन सोसायटीचे सभचव श्री. दीपक
बजाज यांनी अल्पसंख्यांक संस्थे च्या माध्यमातून बेभहशेबी जंगम मालमत्ता जमा
केली असल्याने त्यांच्यावर गु्हे अ्वेर्षण भविागाने गु्हा दाखल केलेला
असणे, ससधू एज्युकेशन सोसायटी या संस्थे च्या माध्यमातून श्री. बजाज यांनी
भनधीचा अपहार केला असून या संस्थे वर प्रशासकाची अद्यापपावेतो भनयुक्ती
करण्यात आलेली नसणे , या संस्थे त घोटाळा झालेला असतांनाही संस्थे च्या
अध्यक्षांची पत्नी श्रीमती भवणा बजाज व मुलगी भडपी बजाज या खात्यातून
मोठ्या प्रमाणात आर्थथक व्यवहार करीत असणे , संस्थेच्या गैरव्यवहारात
सहिागी असलेल्या पदाभधकाऱ्यांना लाचलुचपत भविागातील अभधकारी व
कमण चारी मदत करीत असणे , बेभहशेबी मालमत्ता व अब्जावधी रुपयांची माया
गोळा करणारे श्री. दीपक बजाज और्षधोपचारासाठी कारागृहा बाहे र आलेले
असून ते दे श सोडण्याचा प्रयत्न करीत असणे, पभरणामी आर्थथक गैरव्यवहार व
बेभहशेबी मालमत्ता जमा करुन परदे शात पळू न जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या
श्री. दीपक बजाज यांच्यावर लाचलुचपत प्रभतबंधक भविागाचे अभधकारी व
कमण चारी मे हेरनजर करीत असल्याने स्थाभनक जनतेमध्ये पसरलेला तीव्र
स्वरुपाचा असंतोर्ष व संतापाची िावना, श्री. दीपक बजाज यांचे पासपोटण जप्त
करुन त्यांची पु्हा तुरुंगात रवानगी करण्याबाबत तसेच बजाज कुटुं बातील
व्यक्ती पदाभधकारी असलेल्या संस्थांचे बॅंक खाते सील करुन त्या संस्थांवर
तातडीने प्रशासकाची भनयुक्ती करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व
याबाबतची शासनाची िूभमका."

(४)

अॅड. राहु ल नािेकर, सवणश्री. ख्वाजा बेग, भकरण पावसकर, आनंद ठाकूर,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे
लक्ष वेधतील:"ठाणे डोंभबवली-कल्याण चा समावेश स्माटण -भसटी मध्ये झालेला असून
या भठकाणी मुंबईतील बांद्रा कुला संकुलासारखे भबजनेस सेंटर बनभवण्याचा
शासनाचा मानस असून यामुळे एक लाख बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होणार
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असणे, ठाणे -बेलापूर पट्ट्यामध्ये नवी मुंबई आयटी पाकण, स्पेशल इकॉनॉभमक
झोन, धीरूिाई अंबानी नॉलेज भसटी, एमआयडीसी, जवाहरलाल नेहरू पोटण
रस्ट आभण आता आंतरराष्ट्रीय भवमानतळ सुद्धा सुरू होत असणे , भवरार ते
अभलबाग मल्टीमॉडे ल कॉभरडॉरही जात असल्याने डोंभबवलीचे महत्त्व फारच
वाढलेले असणे , असे असताना या िागात असंख्य इमारती अचानकपणे उभ्या
राभहलेल्या असणे, याकभरता होत असलेला सगळा कारिार खोटी कागदपत्रे
बनभवण्यापासून सुरू असणे , आपल्याला हवा तो भदनांक घेऊन अभधकाऱ्यांची
सही घेतली जाणे , अभधकांश इमारतीकडे एनए सुद्धा खोटे आभण योजनेची
कागदपत्रे खोटी असणे , सीसी नसणे आभण ओसी नसणे आभण असले तरी तीही
खोटी असणे, इतकेच नव्हे तर भरयल इस्टे ट रे ग्युलेटरी अॅंक्ट म्हणजे रे रा चा
क्रमांकही नसणे, तरीही बांधकाम भनबंधकांच्या कायालयात रे रा क्रमांकाभशवाय
फ्लॅटची सहजपणे नोंदणी केली जाणे, याकभरता राजकीय नेते, सरकारी
अभधकारी आभण कजण दे णाऱ्या बॅंकांच्या एकभत्रत सहकायामुळे येथे रे रा
कायद्यालाही पायदळी तुडभवण्यात येणे, अशाप्रकारे खोटी कागदपत्रे तयार
करून इमारती बांधणारे चार वर्षांपूवी पकडण्यात आले असताना त्यांचेवर
कोणतीही कारवाई न झाल्याने सवणसामा्य नागभरकांमध्ये शासनाप्रती
असंतोर्षाचे व संतापाचे वातावरण भनमाण झालेले असणे , याबाबत शासनाने
तातडीने चौकशी करून संबंभधत दोर्षींवर कारवाई करण्याची आवश्यकता,
याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतभक्रया व
िूभमका."
(५)

श्री. हवरससग राठोड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:-

"राज्य सरकारचे मागासवगीयांना बढती मध्ये आरक्षणाचे धोरण असणे ,
सन २००४ साली भवधीमं डळाने कायदा संमत करुन मागासवगीयांच्या एकूण
आरक्षण, सरळसेवा िरती, बढतीमधील आरक्षणाच्या बाबतीत भनणण य घेऊन,
संभवधानाच्या तरतुदीप्रमाणे , मागासवगीयांना सवण टप्प्यांवर आरक्षण लागू
करणे, हे धोरण राबभवत असतांना, भवजय घोघरे भवरुध्द महाराष्ट्र शासन अशी
याभचका दाखल करुन मागासवगीयांच्या बढती मधील आरक्षणाला स्थभगती
भमळाल्यानंतर हे प्रकरण सवोच्च ्यायालयातून परत मुंबई उच्च ्यायालयाकडे
येणे, मुंबई उच्च ्यायालयाने हे प्रकरण मॅ ट ्यायालयाकडे पाठभवणे , मॅ ट
्यायालयाने भवधीमं डळाने पास केलेला कायदा रदद करणे , या सवण प्रकारामुळे
मागासवगीय समाज सपूणणत: हादरुन गेलेला असणे , त्यातच मुंबई उच्च
्यायालयाने भदनांक ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी एकीकडे मॅ टचा भनणणय रदद् बदल
करुन सन २००४ चा कायदा अबाभधत ठे वणे, परं तु महाराष्ट्र शासनाने भदलेल्या
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मागासवगीयांचा डाटा, दोघा ्यायाभधशांपैकी एका ्यायाभधशाला योग्य वाटणे ,
तर दुसऱ्या ्यायाभधशाला अयोग्य वाटणे , यासंदिात पुढील ्याय दे ण्याकभरता
आणखी एका ्यायाभधशाची नेमणूक करण्यात येणे, आभण या प्रकरणात,
सवोच्च ्यायालयातील एम नागराजन प्रकरणाचा दाखला दे त पदोन्नती मधील
आरक्षण थांबभवणे , या नंतर महाराष्ट्र शासनाने तत्परता दाखवून भदनांक २९
भडसेंबर, २०१७ रोजी पभरपत्रक काढू न व तत्परतेने लागू करुन सवण स्तरावरील
मागासवगीयांचे आरक्षण थांबवून खुल्या वगाला मात्र तत्परतेने सवणत्र बढती
दे णे हा एकूण प्रकार मागासवगीयांसाठी संतापजनक असणे, अभलकडे भदनांक
५ जून, २०१८ रोजी मा.सवोच्च ्यायालयाने एम. नागराजन व भवजय घोघरे
प्रकरणाचा उल्लेख करुन मागासवगीयांचे थांबलेले सवण आरक्षण चालू
करण्याबाबत आदे श देणे, त्यानंतर केंद्र सरकारने यासंदिात पत्रक जारी करुन
सवोच्च ्यायालयाच्या खंडभपठाचा भनणण य येईपयणत मागासवगीयांना बढतीमध्ये
आरक्षण सुरु ठे वण्याबाबत आदे श देणे, या आदे शामुळे सवण राज्यसरकारांनी
यांची अंमलबजावणी करावी असे स्पष्ट्ट आदे श भदले असतानाही राज्य सरकार
मात्र याबाबत चालढकल करीत असून मागासवगीयांवर अ्यायाची माभलका
चालू असणे, यामुळे भनमाण झालेली असुरभक्षततेची िावना तसेच संभवधानाची
होत असलेली पायमल्ली, संभवधानामध्ये बढतीमध्ये आरक्षण दे ण्याची सुस्पष्ट्ट
तरतूद असतांना सरकार मात्र घटनाबाहय कायण करीत असुन वेळकाढू पणा
करुन मागासवगीय अभधकारी, कमण चाऱ्यांवर अ्याय करीत असणे , याबाबत
शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतभक्रया."
(६)

श्री. प्रविण दरे कर, श्रीमती भवद्या चव्हाण, सवणश्री.हे मंत टकले, भकरण
पावसकर, ॲड.जयदे व गायकवाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक
महत्वाच्या बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मौजे सशपोली, ता. बोभरवली येथील स. नं. १९,२०/१ अ व २०/२ ही
शासकीय भमळकत मुंबई सबबणन भडस्रीक न्सव्हलेज इंडन्सस्रज असोभसएशन (कोरा
केंद्र) यांना अटी व शतीस अधीन राहून प्रदान करण्यात येणे, सदर जमीन ही
कोरा केंद्राच्या रस्टीने कुख्यात गुंड नायडू यांना १० कोटी रुपयास भवकलेली
असणे , तसेच शासनाने सदर जभमनीचा वापर भवभहत मुदतीत करण्याच्या अटी
व शतीवर वेगवेगळया आदे शां्वये सदरची जभमन दे ण्यात येणे, परं तु उपरोक्त
भमळकत भदलेल्या प्रयोजनासाठी न वापरता ही जभमन व्यावसाभयक लग्न
समारं ि, नवरात्रोत्सव तसेच इतर सांस्कृभतक कायणक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर
िाडे घेऊन दे ण्यात येणे, गुंड ही बाब लक्षात आल्यावर भजल्हाभधकारी, मुंबई
उपनगर यांनी भदनांक २७ भडसेंबर, २०१७ रोजीच्या काया-७६/कावी-कोरा
केंद्र/१७ अ्वये सदर भमळकत जमा करण्याचे भदलेले आदे श, या आदेशानंतर
खादी ग्रामोद्योग केंद्र, बोभरवली मुंबई यांनी मा. आयुक्त यांच्याकडे अभपल केले
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असता त्यांनी "जैसे थे " चे आदे श भदलेले असतांनाही सद्यिःन्सस्थतीत या
िूखंडावर मोठ्या प्रमाणात पत्रे मारुन अभतक्रमण करण्यात येणे, सदर भठकाणी
नैसर्थगक श्रोत असलेला नाला महानगरपाभलका अभधकारी व एस.डब्लुडी.डी.
खात्याने स्थाभनक गुंडाच्या फायद्यासाठी नैसर्थगक प्रवाह वाहत असलेल्या नाल्या
भवरोधात उलट-सुलट भफरभवणे , सदरहू जागेचे लीज २०१२ ला संपलेले असून
मा.भजल्हाभधकारी यांनी सदरहू िूखंड ताब्यात घेण्याचे आदे श पाभरत केलेले
असणे, असे असतांना अद्यापही या िूखंडाचा वापर लग्न समारं ि व अ्य
कायणक्रमांना िाड्याने देण्यात येत असून िाडे ही वसूल करण्यात येणे, तसेच
भदनांक ५ फेब्रुवारी, २०१८ च्या सुमारास या शासकीय िूखंडावर अभतक्रमास
भवरोध केल्यामुळे मारहाण झाल्याची घटना घडणे , कोकण आयुक्त यांची
स्थभगती असूनही कोरा केंद्राचे संस्थापक यांनी भदशािूल करुन ्यायालयाच्या
आदे शाचा अवमान करणे , पभरणामी सवणसामा्य नागभरकांमध्ये भनमाण झालेले
असंतोर्षाचे व संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने चौकशी करुन
संबभधतावर कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने
करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतभक्रया."
(७)

सिशश्री. अवनकेत तटकरे , सुभनल तटकरे , धनंजय मुंडे, रसवद्र फाटक,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक
बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"मुंबई-गोवा महामागावरील खड्डयांचे भवघ्न काही दूर झालेले नसणे , या
महामागाची सध्या अक्षरश: चाळण होऊन दुरवस्था झालेली असणे , मुंबई-गोवा
महामागावरचे पळस्पे ते इंदापूर दरम्यानचे खड्डे बुजवण्याचा सरकारकडू न
गाजावाजा करण्यात आलेला असणे , मात्र आता पावसाळा सुरु झाला तरी
मुंबई-गोवा महामागावरच्या खड्डयांना कुणीच वाली नसणे , ससधुदग
ु ापासून ते
रायगडपयंत सध्या खड्डयातून प्रवास करत कोकणवासीयांना जीवघेणा प्रवास
करावा लागणे, महामागावर १ ते ४ फूटांचे खड्डे पडलेले असणे , त्यामुळे
वाहनचालकांना तारे वरची कसरत करावी लागणे , या महामागावर सरासरी रोज
एक अपघात होत असणे , अनेक लोकांचे प्राण जात असणे , प्रत्येक सुटीच्या
भदवशी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून वाहतूकीचा खोळं बा होत असणे ,
मुंबई गोवा महामागण कधी पुणण होणार हा भनत्याचा प्रश्न नागरीकांकडू न वारं वार
भवचारला जात असणे , यातच महामागावर भदवसेंभदवस अपघाताचे प्रमाण
वाढू न अनेक लोकांचे प्राण जात असल्याने स्थाभनकांमध्ये पसरलेले असंतोर्षाचे
वातावरण, याबाबत शासनाकडू न अद्यापी कोणतीच कायणवाही न होणे , या
पाश्वणिूमीवर मुंबई-गोवा महामागण त्वरीत पुणण होण्याची आवश्यकता, याबाबत
शासनाची िूभमका व प्रभतभक्रया."
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(८)

सिशश्री.कवपल पाटील, संजय दत्त, शरद रणभपसे, अशोक ऊफण िाई जगताप,
रामहरी रुपनवर, धनंजय मुंडे, अभनकेत तटकरे , सुभनल तटकरे , हे मंत टकले,
अमरससह पंभडत, सभतश चव्हाण, भकरण पावसकर, अॅड. राहुल नावेकर,
सवणश्री.भवक्रम काळे , नागोराव गाणार, प्रा.अभनल सोले, सवणश्री.भगरीशचंद्र व्यास,
पभरणय फुके, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे
वित्त मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"केंद्र सरकारच्या धतीवर राज्यातील सरकारी कमण चाऱ्यांना भदनांक १
जानेवारी, २०१६ पासून ७ व्या वेतन आयोगाचे लाि दे ण्याची आवश्यकता
असतानाही शासनाकडू न टाळाटाळ केली जात असणे , सरकारी कमण चाऱ्यांद्वारे
सरकार भवरोधात मं त्रालयावर मोचा काढण्याचा दे ण्यात आलेला इशारा, ७ व्या
वेतन आयोगासाठी माजी सनदी अभधकारी के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली
वेतन पूनरण चना सभमती नेमण्यात आलेली असणे , मात्र भतचे काम कासवगतीने
सुरु असणे , राज्य सरकारी कमण चारी संघटना, भवभवध भविागातील तत्सम
संघटना 'भशक्षक िारती' या अनुदाभनत माध्यभमक व उच्च माध्यभमक भशक्षकांची
संघटना यांनी बक्षी कभमटी पुढे आपल्या मागण्या सादर करुनही त्यांच्या
सुनावण्या अद्यापी सुरु करण्यात आलेल्या नसणे व या संघटनांनी आंदोलनाचा
इशारा भदलेला असणे, सरकारी कमण चाऱ्यांचे भकमान वेतन २१ हजार इतके
भनन्सश्चत केले असणे , मात्र राज्यातील सरकारी व भनमसरकारी सेवेतील कंत्राटी
कमण चारी तसेच कंत्राटी भशक्षक (पभरभवक्षाधीन भशक्षक / भशक्षण सेवक) तसेच
भवनाअनुदाभनत शाळांमधील अथवा टप्पा अनुदाभनत शाळांमधील भशक्षक व
कमण चारी यांना सदर भकमान वेतन लागू करण्यात आलेले नसणे, तसेच याप्रश्नी
शासन वारं वार तारखा जाभहर करीत असले तरी सरकारी कमण चाऱ्यांना ७ व्या
वेतन आयोगाचे लाि प्रत्यक्षात न देणे, त्यामुळे त्यांनी मोचाचे आयोजन करणे ,
या असंतोर्षाची शासनाने दखल घेणे आवश्यक असतानाही शासनाद्वारे जे
सरकारी कमण चारी कामकाजाच्या वळे त मोचे, भनदशणने सिा यामध्ये िाग घेतील
त्यांच्यावर भशस्तिंगाच्या कारवाईचा दे ण्यात आलेला इशारा, यामुळे सरकारी
कमण चाऱ्यांमध्ये सरकार भवरोधात तीव्र असंतोर्ष व भचडीची िावना भनमाण होणे ,
त्यामुळे तातडीने सरकारी कमण चाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाचे लाि
दे ण्याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतभक्रया."

(९)

श्री. रसिद्र फाटक, ॲड.राहुल नावेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"मुंबईतील साधु.टी.एल वासवानी मागण, कफ परे ड, कुलाबा येथील
िूमापन क्रमांक ५९९ व ६५८ या िूखंडावर अन्सस्तत्वात असलेल्या ७०००
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झोपडपट्टीधारकांना कोणतीही पूवणसूचना न देता सकवा नोभटसा न पाठभवता
पभरभशष्ट्ट-२ करण्यात आल्याचे नुकतेच माहे जून, २०१८ मध्ये उघडकीस येणे,
सदर पभरभशष्ट्ट-२ करतांना स्थापन करण्यात आलेल्या २२ गृहभनमाण संस्थे च्या
महासंघानी आपल्या मजीतील लोकांना पभरभशष्ट्ट-२ मध्ये समाभवष्ट्ट करुन घेऊन
पभरभशष्ट्ट-२ मध्ये ७००० पैकी २५०० लोकांना पात्र ठरवून उवणभरत लोकांना
अपात्र ठरभवण्यात येणे, अपात्र ठरभवण्यात आलेल्या झोपडीधारकांना आपली
पात्रता भसध्द करण्याकभरता मुदत न दे ता त्यांना अपात्र ठरवून उक्त २२
गृहभनमाण संस्थांनी उवणभरत झोपडीधारकांना भवश्वासात न घेता परस्पर
एस.आर.ए. योजनेतंगणत पुनवणसनाचा प्रस्ताव झोपडपटटी पुनवणसन प्राभधकरणास
सादर करणे , सदर प्रस्ताव सादर करण्यापूवी गृहभनमाण संस्थेच्या महासंघाची
एकही सवणसाधारण बैठक घेण्यात आलेली नसणे, सदर प्रस्तावास ७०
टक्क्यांची संमती असणे बंधनकारक असतांनाही त्याचे उल्लंघन करुन 'एस
आर ए' योजनेतंगणत प्रस्तावास दे ण्यात आलेली मा्यता, चुकीच्या पध्दतीने
प्रस्ताव सादर केला असतांनाही सदर प्रस्तावास प्राभधकरणाने तीन भदवसात
एल. ओ. ला भदलेली मंजूरी, यांसदिात अपात्र झोपडीधारकांनी मा.मुख्यमं त्री,
मुख्य सभचव, तसेच संबंभधत भविागाकडे लेखी तक्रारी नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा
त्या सुमारास करुनही अद्याप कोणतीच कायणवाही न होणे , वास्तभवक अपात्र
झोपडीधारकांची छाननी होणे गरजेचे असतांनाही भवरोध करणाऱ्यांना
जाणीवपूवणक डावलून प्रस्ताव मं जूर करण्यास देण्यात आलेले प्राधा्य, याकडे
शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलणक्ष, सदर प्रकरणाची शासनाने सक्षम
अभधकाऱ्यामाफणत सखोल चौकशी करुन पुनश्च झोपडीधारकांचे सवेक्षण
करण्याची आवश्यकता, तसेच उक्त प्रकल्पाकभरता नेमण्यात आलेला
भवकासक रदद करुन नभवन भवकासक नेमण्याबाबत शासन स्तरावर
करावयाची कायणवाही, यास जबाबदार असणाऱ्या अभधकाऱ्यांवर कठोर
कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाची प्रभतक्रीया व िूभमका."
(१०) अॅड. जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक
महत्वाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"पुण्यामध्ये स्माटण भसटी अंतगणत औंध डी पी रोड, डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर वसाहत, सवे नंबर १५९/ १६० येथील झोपडपट्टी प्रकल्पाचे उद्घाटन
माननीय पंतप्रधान यांनी २०१७ मध्ये बालेवाडी स्टे भडयम याभठकाणी केलेले
असणे, झोपडपट्टीमध्ये राहत असलेल्या गरीब नागभरकांचे जीवनमान
उं चावण्यासाठी स्माटण भसटी अंतगणत हा प्रकल्प राबभवण्यात येणे, परं तु या
योजनेमध्ये धनदांडगे उद्योगपती श्री. पभरहार यांचे नाव दाखल केलेले असणे ,
तसेच त्यांना या झोपडपट्टीमध्ये पात्रता यादीतील क्रमांक ए-४ (जोडपत्र ३ चा
अजण क्रमांक १८८१८) अंतगणत एक भबगर भनवासी दुकान हे सारे झोपडपट्टी
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पुनवणसन प्राभधकरणाकडू न प्राभधकरणाच्या रष्ष्ट्ट अभधकाऱ्यांनी मं जूर केलेले
असणे, यात रष्ष्ट्टाचाराचे श्री. पभरहार हे एक मोठे उदाहरण असणे , श्री. पभरहार
यांनी झोपडपट्टी अजातील प्रपत्र-अ स्वयंघोर्षणापत्रात ते झोपडपट्टीत राहत
असल्याचे तसेच त्यांच्या सकवा त्यांची पत्नी, मुले यांच्या नावे महापाभलका/
नगरपाभलका/ नगरपभरर्षद अशा स्थाभनक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात झोपडी, घर,
सदभनका स्वतिःच्या मालकीची वा िाडे तत्त्वावर नसल्याचे नमूद केलेले असणे ,
झोपडपट्टी पात्रता संदिात शासन भनणण य असताना श्री दे वराम पररीहार यांनी
झोपडपट्टी कायद्याची पायमल्ली करून खोटी माभहती एसआरए ला भदलेली
असणे, त्यांना एसआरए मधील रष्ष्ट्ट अभधकाऱ्यांनी सहकायण करून त्यांच्या
नावे १ भबगर भनवासी दुकान मं जूर देखील केलेले असणे , पुणे शहरातील
एसआरए योजनेत अशाच प्रकारे अनेक भठकाणी अपात्र व बोगस लोकांची नावे
आर्थथक मोबदल्याच्या बदल्यात एसआरए तील रष्ष्ट्ट अभधकाऱ्यांकडू न
िरण्यात आलेली असणे , एसआरए मध्ये होत असलेल्या या सवण घोटाळयांमुळे
पुणे शहरातील झोपडपट्टी धारकांच्या मनात शासनाप्रती चीडीची व संतापाची
िावना भनमाण झालेली असणे , संदिीय प्रकरणाची संपूणण चौकशी करून
पभरहार यांच्यावर फौजदारी गु्हा दाखल करण्याची तसेच त्यांना सहकायण
करणाऱ्या एस.आर.ए. मधील रष्ष्ट्ट अभधकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची
आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायणवाही व शासनाची
प्रभतभक्रया."
(११) श्री. सांजय दत्त, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , ॲड. अभनल परब, सवणश्री. रसवद्र
फाटक, गोभपभकसन बाजोभरया, भवप्लव बाजोभरया, शरद रणभपसे , अशोक ऊफण
िाई जगताप, जनादण न चांदरू कर, रामहरी रुपनवर, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे,
सवणश्री.धनंजय मुंडे, अभनकेत तटकरे , हे मंत टकले, अमरससह पंभडत, सभतश
चव्हाण, भकरण पावसकर, अॅड. राहुल नावेकर, सवणश्री.आनंद ठाकूर, ख्वाजा
बेग, जगन्नाथ सशदे, नरें द्र पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक
महत्वाच्या बाबीकडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रकल्प उिारण्यासाठी शासनाने घेतलेला
भनणण य, या भनणण याच्या अनुर्षंगाने मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती रे ल्वेमागाच्या (बुलेट
रेन) प्रकल्पात होणारी वृक्षतोड, खारफुटीची कत्तल, जैवभवभवधतेची हानी या
पयावरणावर होणाऱ्या भवपरीत पभरणामांबाबतचा अहवाल प्रशासनाद्वारे भदनांक
२९ मे , २०१८ रोजी जनतेसमोर मांडण्यात येणे, हा अहवाल त्रोटक आभण अपूणण
असल्याची भटका पयावरणप्रे मी करीत असणे, बुलेट रेन पयावरण आभण
स्थाभनक शेतकऱ्यांकभरता घातक असल्याने कोणत्याही पभरन्सस्थतीत ठाणे
भजल्यातून जाऊ देणार नसल्याचा भनधार शेतकऱ्यांनी बुलेट रेनच्या पयावरणीय
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जनसल्लामसलत बैठकीत व्यक्त करणे , मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेन
प्रकल्पाबाबत जभमन अभधग्रहण करण्यासाठी ठाणे भजल्यातील भदवा-भशळ
िागात बुलेट रेनसाठी िूसंपादनाच्या सवे क्षणासाठी आलेल्या अभधकाऱ्यांना
भपटाळू न लावल्याची बाब उजेडात येणे, तसेच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेन
प्रकल्पासाठी पालघर भजल्यातील पालघर, डहाणू, वसई आभण तलासरी या चार
तालुक्यातील ८० गावांमधील जमीन अभधग्रहणाबाबत भजल्हाभधकारी
कायालयासमोर बुलेट रेन भवरुध्द पालघरातील शेतकऱ्यांनी जोरदार भवरोध
दशणभवल्याचा प्रकार घडणे , मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेनच्या मागात येणाऱ्या
तब्ब्ल ४० हजार झाडांवर कुऱ्हाड भफरभवण्यात येणार असून त्यापैकी ४३८१
वृक्ष हे केवळ ठाणे भजल्यातील असणे , महाराष्ट्र राज्यातील ८३ हे क्टरहून
अभधक वनक्षेत्र प्रकल्पाकभरता वापरले जाणार असणे , तर गुजरातमधील केवळ
१८ हे क्टर जभमनीवरील कांदळवन नष्ट्ट केले जाणार असणे , या रेनच्या
मागातील सवात लांबीचा बोगदा ठाण्यातून जाणार असणे , तो पाण्याखाली ३०
मीटर खोल असून त्याचे अंतर तब्बल २०.७१ भकमी असणे त्यामुळे जलचर व
परदे शी पाहुणे असलेल्या फ्लेभमगों पक्षांच्या अन्सस्तत्वाला धोका भनमाण होणार
असणे, तसेच ठाणे भजल्यातील एकूण २९ गावे या प्रकल्पामुळे बाभधत होणार
असणे, ७६ टक्के शेतजमीन बाभधत होणार असणे , या प्रकल्पासाठी बाभधत
होणाऱ्या शेतकऱ्यांना दे ण्यात येणारा मोबदला महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात मधील
शेतकऱ्यांना पाच पट दे ण्यात येणार असणे , या महत्वाकांक्षी बुलेट रेन प्रकल्पात
राज्यात बुलेट रेनचे क्षेत्र ३३ टक्के असून ६७ टक्के गुजरातमध्ये असल्याने
गुजरात राज्याला सवाभधक लाि होणार असल्याने समान खचण उिारण्याबाबत
राज्यातून होत असलेला भवरोध, राज्याची आर्थथक पभरन्सस्थती नाजूक असताना
या सरकारच्या काळात राज्य कमालीच्या आर्थथक संकटात सापडणे , राज्यात
कुपोर्षण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतमालाला हमी िाव देण्यास
पैश्याअिावी अपयशी ठरत असताना मुठिर लोकांच्या फायदयासाठी ९८ हजार
कोटीच्या खचाचा प्रकल्प राबभवण्यात येणार असल्याने जनमानसात तीव्र
असंतोर्ष असणे , राज्य सरकार आर्थथकदृष्ट्टया कजणबाजारी असताना
जनमानसात सदरील प्रकल्प सुरु होणार की नाही याबाबत प्रश्न भनमाण होणे ,
त्यामुळे राज्यशासनाने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रकल्पाबाबत आपली
िूभमका स्पष्ट्ट करुन याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची
प्रभतभक्रया."
(१२) सिशश्री. सुवनल तटकरे , रसवद्र फाटक, धनंजय मुंडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या
व सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"पालघर, ठाणे व रायगड भजल्ह्यातून गेलेल्या भरलायं्स गॅस पाईपलाईन
प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या जभमनी अभधग्रहण करण्यात येणे, गुजरात राज्यातील
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दहे ज ते महाराष्ट्रातील नागोठणे पयणत गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम हाती
घेण्यात येणे, शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर इतर हक्कात गॅस पाईपलाईन हा शब्द
कायमचा येणे, भरलायं्स इंडस्रीजने जमीनीखालून एल.पी.जी. गॅस वाहून
नेण्याची योजना पालघर, ठाणे व रायगड भजल्यात प्रस्ताभवत करणे , दहे जनागोठणे इथे न पाईपलाईन असे या योजनेचे नामाभिमान असणे , या योजनेत
जमीनीच्या खालून ५ ते १० फुटावरुन गॅसचे वहन करण्याचे प्रस्ताभवत असणे ,
यासाठी जमीनी अभधग्रहण करताना पाईपलाईन जाणाऱ्या अभधग्रहीत केल्यानंतर
शेतकऱ्यांना फक्त िुिाडे भमळणार असणे, सदर जभमनी अभधग्रहण करताना
२०१३ िूसंपादन कायद्यानुसार बाजारिावाच्या उच्चतम मुल्याचा आधार घेऊन
नुकसान िरपाई दे णे बंधनकारक असतांनाही शेतकऱ्यांची भदशािूल करून
संबंभधत यंत्रणे ने मनमानीपणे भदलेला जभमनीचा मोबदला, नुकसान िरपाईचा दर
ठरभवतांना शेतकऱ्यांना भवश्वासात न घेणे, सदर प्रकल्पाच्या प्रभक्रयेत कोणतीही
पारदशणकता नसल्याने मोठ्या प्रमाणात अभनयभमतता झाल्याचे उघडकीस येणे,
शेतकऱ्यांना नुकसान िरपाई दे तांना एकाच गावातील बाभधत शेतकऱ्यांना
वेगवेगळया दराने नुकसान िरपाई दे ण्यात आल्याचे उघडकीस येणे,
शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोर्ष असताना सुध्दा भरलायं्स गॅस पाईपलाईन
भलभमटे ड (RGPL) कंपनीकडू न मात्र कोणताही प्रकारचा प्रभतसाद न
भमळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची िावना भनमाण होणे , पभरणामी
शेतकऱ्यांवर होत असलेला अ्याय, शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या
फसवणूकीबाबत शासनाने सखोल चौकशी करण्याची भनतांत आवश्यकता,
याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलणक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व शासनाची प्रभतभक्रया."
(१३) सिशश्री. अमरससह पांवडत, सभतश चव्हाण, भवक्रम काळे , वि.प.स. पुढील
तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे रोजगार हमी मांत्रयाांचे लक्ष
वेधतील:"िोकरदन, भज.जालना तालुक्यात तत्कालीन उपभजल्हाभधकारी
(रो.ह.यो.), गटभवकास अभधकारी, सहाय्यक लेखाभधकारी व इतर अभधकारी
कमण चारी यांनी संगनमत करून मग्रारोहयो अंतगणत कोयवधी रुपयांचा अपहार
करणे, तालुक्यातील भवभवध ग्रामपंचायतींमध्ये वैयन्सक्तक भवहीर लािाथी यांना
मं जूर भनधीपेक्षा लाखो रुपयांचा अभतभरक्त भनधी वाटप करणे , सुमारे ४२७
प्रकरणात लािाथींची नावे न घेता अभतशय संशयास्पदरीतीने केवळ सांकेभतक
क्रमांकांना करोडो रुपयांचा भनधी वगण करण्यात येणे, सुमारे १३९ प्रकरणात
कुशल कामे सुरु नसताना अकुशल कामावर भनधी भवतरीत करणे , मोठ्या
प्रमाणावर बोगस आभण बनावट कामे दाखवून शासन भनधीची संगनमताने लुट
करण्यात येणे, उपभजल्हाभधकारी (रोहयो) यांनी कंत्राटी कमण चाऱ्यांना हाताशी
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धरून ग्रामपंचायतीचे व्हें डर आय.डी. व बॅंक खाते क्रमांक बदलणे , कायणक्रम
व्यवस्थापक या पदावर लाच घेऊन अपात्र लोकांची िरती करणे , प्रकरणाची
चौकशी करण्यासाठी भविागीय आयुक्त व आयुक्त नरे गा यांनी सभमती गठीत
करणे, या सभमतीने माहे भडसेंबर २०१६ मध्ये याबाबतचा अहवाल सदर करुनही
अद्याप दोर्षीभवरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नसणे , याच दरम्यान संबंभधत
उपभजल्हाभधकाऱ्याने १९ संगणक संचाची खरे दी केल्याचे िासवून लाखो
रुपयांचा अपहर करणे , मग्रारोहयो अंतगणत सुमारे ४ कोटी रुपयांचा अभतप्रदान
गैरव्यवहार उघडकीस येऊनही याप्रकरणी कायणवाही झालेली नसणे , तत्कालीन
नायब तहसीलदार व भवशेर्ष कायणक्रम अभधकारी यांनी सक्षम पुराव्याभनशी
याबाबतच्या शेकडो लेखी तक्रारी देऊनही प्रशासनाने त्याची दाखल घेतलेली
नसणे, उलट तक्रारदाराभवरूद्धच कारवाई केलेली असणे , सन २०१४ च्या
कोयवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील दोर्षींभवरुद्ध लोकप्रभतभनधींनी
कारवाई करण्याची केलेली मागणी, दोर्षींभवरुद्ध कारवाई करण्यास होत
असलेला अक्षम्य भवलंब, तक्रारदाराने या प्रकरणात आत्मदहन करण्याची
केलेली मागणी, तत्कालीन उपभजल्हाभधकारी यांच्या भवरोधातील शेकडो
गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची प्रलंभबत असलेली चौकशी, उक्त प्रकरणी शासनाची
झालेली फसवणूक, शासन भनधीचा अपहार आदीबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व शासन प्रभतभक्रया."
(१४) श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या

बाबीकडे मत्स्यविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:-

"कोकणातील मासेमारी नौकांचे यांभत्रकीकरण या योजनेंगणत मच्छीमार
सहकारी संस्थांमाफणत ५ ते ८ मन्सच्छमारांचा गट करून अशा गटांना यांभत्रकी
नौका बांधणीचे प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार भवकास भनगम पुणे यांच्याकडे
पाठभवलेले असणे, या योजनेअंतगणत रत्नाभगरी भजल्यातील २०१८-२०१९ मध्ये
१२ संस्थांच्या एकूण ५७ गटांची २५ टक्के व ५५ टक्के अशी एकूण रक्कम
रूपये १३,७०,०४,५६५ बाकी असून त्यापैकी ४ संस्थांचे १२ गटांना २५ टक्के
व २० टक्के रक्कम भमळू न एकूण १ कोटी ३० लाख ६३ हजार १६६ रूपये येणे
बाकी असणे, सदरहू भनधी शासनाने लवकरात लवकर भवतरीत करण्यास्तव
करावयाची कायणवाही व उपाययोजना."

(दुपारी १.०० िाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे –
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(१)

उच्च ि तंत्र
विक्षण मांत्री

: (क) "भशवाजी भवद्यापीठ, कोल्हापूर यांचा सन २०१५२०१६ या वर्षाचा त्रेपन्नावा वार्थर्षक अहवाल"
सिागृहासमोर ठे वतील.
(ख) "महाराष्ट्र भवनाअनुदाभनत खाजगी व्यावसाभयक
शैक्षभणक संस्था (पूणण वेळ व्यावसाभयक पदभवका
तांभत्रक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे भवभनयमन),
(सुधाभरत) भनयम, २०१८ प्रभसध्द करणारी
अभधसूचना
क्रमांक
टीईएम-२०१८/
(प्र.क्र.१०३/१८)/ तांभश-५ भदनांभकत ५ जून,
२०१८" सिागृहासमोर ठे वतील.
(ग) महाराष्ट्र भवनाअनुदाभनत खाजगी व्यावसाभयक
शैक्षभणक संस्था (पूणण वेळ व्यावसाभयक पदव्युत्तर
पदवी तांभत्रक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे भवभनयमन),
(सुधाभरत) भनयम, २०१८ प्रभसध्द करणारी
अभधसूचना
क्रमांक
टीईएम२०१८/सी.आर.२८/टीई-४, भदनांभकत ५ जून,
२०१८" सिागृहासमोर ठे वतील.
(घ) महाराष्ट्र भवनाअनुदाभनत खाजगी व्यावसाभयक
शैक्षभणक संस्था (पूणण वेळ व्यावसाभयक पदवीपूवण
तांभत्रक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे भवभनयमन)
(सुधाभरत) भनयम, २०१८ प्रभसध्द करणारी
अभधसूचना
क्रमांक
टीईएम२०१८/सी.आर.२६/टीई-४, भदनांभकत ५ जून,
२०१८ सिागृहासमोर ठे वतील.

(२)

उद्योग मांत्री

: "महाराष्ट्र औद्योभगक भवकास महामं डळ यांचा सन
२०१२-२०१३ व २०१३-२०१४ या वर्षांचा वार्थर्षक भहशेब"
सिागृहासमोर ठे वतील.

तीन

: "सािशजवनक उपक्रम सवमतीचा अठरािा अहिाल सादर करणे."

चार

: "पंचायती राज सवमतीचा सोळािा ि सतरािा अहिाल सादर करणे."

पाच

: "उपविधान सवमतीचा पाचिा अहिाल सादर करणे."

सहा

: "विधानपवरषद सद्य अनुपस््िती सवमती (२०१७-२०१८) चा सहािा अहिाल
सादर करणे ि त्सयािर विचार करणे."
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सात

: "वि.स.पागे सांसदीय प्रवर्क्षण केंद्राचा सहािा अहिाल (२०१७-२०१८) सादर
करणे."

आठ

: विधानपवरषद विनांती अजश सवमतीचे अहिाल सादर करणे (१) "मुांबईतील दादर चै त्सयभूमी ये िे इांदवू मलची जागा ह्ताांतरीत करुन तेिे
भारतरत्सन डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर याांचे भव्य ्मारक लिकरात लिकर
पूणश करण्याबाबत" या भवर्षयावरील श्री.प्रकार् गजवभये , वि.प.स. यांच्या
भवनंती अजावरील भवधानपभरर्षद भवनंती अजण सभमतीचा अहवाल सिागृहासमोर
ठे वतील.
(२)

"िधा-यितमाळ-नाांदेड वजल्यातील रे ल्िे मागािरील र्े तकऱ्याांच्या जवमनी
सांपावदत करीत असताना प्रत्सये क वजल्यातील जवमनींच्या दराबाबत
तफाित असल्याबाबत" या भवर्षयावरील श्री.आनांदराि पाटील, वि.प.स.
यांच्या भवनंती अजावरील भवधानपभरर्षद भवनंती अजण सभमतीचा अहवाल
सिागृहासमोर ठे वतील.

(३)

"यितमाळ वजल्यातील मौजे भोसा, दहीसािळी गािठाण ये िील
र्े तकऱ्याांच्या जवमनीतून राष्ट्रीय महामागश क्र.३६१ चे चौपदरीकरणाकवरता
जवमन सांपावदत करताना योग्य मुल्यदर आकारुन त्सयाचा मोबदला
वमळण्याबाबत" या भवर्षयावरील श्री.सुभाष झाांबड, वि.प.स. यांच्या भवनंती
अजावरील भवधानपभरर्षद भवनंती अजण सभमतीचा अहवाल सिागृहासमोर
ठे वतील.

(४) "यितमाळ वजल्यात जलयुक्त वर्िार योजनेची कामे यर््िीवरत्सया
राबविण्याबाबत" या भवर्षयावर श्री.सुभाष झाांबड, वि.प.स. यांच्या भवनंती
अजावरील भवधानपभरर्षद भवनंती अजण सभमतीचा अहवाल सिागृहासमोर
ठे वतील.
(५) "विजयनगर ि मुांढे, ता.कराड वज.सातारा ये िील कोयना प्रकल्पग्र्त ि
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मांडळ (महापारे षण कांपनी) ि र्ासनाच्या ितीने
सातारा वजल्यावधकारी याांच्या करारानुसार प्रकल्पग्र्ताांना विर्ेष बाब
म्हणून कायम्िरुपी महापारे षण कांपनीच्या सेिेमध्ये नोकरी दे णेबाबत"
या भवर्षयावरील श्री.आनांदराि पाटील, वि.प.स. यांच्या भवनंती अजावरील
भवधानपभरर्षद भवनंती अजण सभमतीचा अहवाल सिागृहासमोर ठे वतील.
नऊ

: "अर्ासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करणे."
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दहा

: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१) श्री.नरें द्र पाटील, वि.प.स. यांच्या पुढील भनकडीच्या सावणजभनक महत्वाच्या
भवर्षयावरील सूचना क्रमाांक २० वर मुख्यमांत्री भनवेदन करतील:"तानसा जलवाभहनी लगतच्या झोपडपट्टी धारकांना चेंबूर येथील प्रदुभर्षत
माहूल पभरसर येथे पुनवणसन करण्याचा घेतलेला भनणण य."
(२)

आर्कक.अनांत गाडगीळ, वि.प.स. यांच्या पुढील भनकडीच्या सावणजभनक
महत्वाच्या भवर्षयावरील सूचना क्रमाांक २१ वर मुख्यमांत्री भनवेदन करतील:"उं च इमारतीच्या सुरक्षतेबाबत कोणतीच प्रभतबंधात्मक उपाययोजना केली
जात नसल्याने जनमानसात पसरलेला असंतोर्ष."

(३)

श्री.र्रद रणवपसे, वि.प.स. यांच्या पुढील भनकडीच्या सावणजभनक महत्वाच्या
भवर्षयावरील सूचना क्रमाांक १८ वर कृ षी मांत्री भनवेदन करतील:"यवतमाळ भजल्यात भवर्षारी भकटकनाशक फवारणीमुळे शेतकऱ्यांना
भवर्षबाधा झाल्याचे भनदशणनास येणे."

(४) श्री.ख्िाजा बेग, वि.प.स. यांच्या पुढील भनकडीच्या सावणजभनक महत्वाच्या
भवर्षयावरील सूचना क्रमाांक १७ वर र्ालेय वर्क्षण मांत्री भनवेदन करतील:"यवतमाळ भजल्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील भवद्यार्थ्यांची प्रलंभबत
असलेली भप्र-मॅ भरक भशष्ट्यवृत्ती भवद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत होत
असलेली मागणी."
(५)

श्री.जगन्नाि सर्दे , वि.प.स. यांच्या पुढील भनकडीच्या सावणजभनक महत्वाच्या
भवर्षयावरील सूचना क्रमाांक ३ वर उद्योग मांत्री भनवेदन करतील:"अंबरनाथ आभण बदलापूर (भज.ठाणे ) येथील औद्योभगक भविागातील
सांडपाणी प्रभक्रया केंद्र सदोर्ष असल्याचे जून, २०१८ च्या शेवटच्या सप्ताहात
उघडकीस येणे."

(६)

श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. यांच्या पुढील भनकडीच्या सावणजभनक महत्वाच्या
भवर्षयावरील सूचना क्रमाांक २७ वर पाणीपुरिठा ि ्िच्छता मांत्री भनवेदन
करतील:"महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण पाणी पुरवठा व मलभनस्सारणाची कामे
करण्याकभरता प्रभतवर्षी दरसूची तयार करून ती त्या वर्षाच्या १ ऑक्टोबरपासून
लागू करत असणे परं तू गेल्या दोन वर्षापासून भवभवध कारणांमुळे सदरची
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कायणपद्धती अंमलात आलेली नसणे ."

अकरा

(७)

श्री.जगन्नाि सर्दे , वि.प.स. यांच्या पुढील भनकडीच्या सावणजभनक महत्वाच्या
भवर्षयावरील सूचना क्रमाांक १५ वर सािशजवनक आरोग्य मांत्री भनवेदन
करतील:"मुरबाड (भज.ठाणे ) तालुक्यातील म्हसा आरोग्य केंद्रात कमण चारी
नसल्यामुळे या पभरसरातील आभदवासी रूग्णांना १० ते १५ भकलोमीटर पायपीट
करावी लागत असणे ."

(८)

श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. यांच्या पुढील भनकडीच्या सावणजभनक महत्वाच्या
भवर्षयावरील सूचना क्रमाांक १६ वर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर
मागासिगश ि विर्े ष मागासप्रिगश कल्याण मांत्री भनवेदन करतील:"परळी वैजनाथ (भज.बीड) येथील नागनाथ भनवासी भवद्यालय या
शाळे च्या संचालक मं डळाने शासकीय रकमे चा अपहार व गैरव्यवहार केल्याचे
भनदशणनास येणे."

: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(१) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"कल्याण-डोंभबवली महानगरपाभलका क्षेत्रातील मौजे भचकणघर,कल्याण
(प) येथील स.न.२२ भहस्सा नं.१ ते ११ (पै) येथे ४३७९.७४ चौ.मी या महाराष्ट्र
गृहभनमाण व क्षेत्र भवकास प्राभधकरण यांचे जभमनीवरील पुनर्ववकास
करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केलेला असणे, महाराष्ट्र गृहभनमाण व क्षेत्र भवकास
प्राभधकरणाचे जभमनीस अनुञेयेय होणाऱ्या चटई क्षेत्र भनदे शांकाचे अनुर्षंगाने
२०७६९.७४ चौ.मी चटई भनदे शांकाचे िूखंड भवकभसत करण्यास कल्याण –
डोंभबवली महानगरपाभलकेने मं जुरी भदलेली असणे , सदर पुनर्थवकासाचे काम
भत्रलोक व भतरं गा सहकारी गृहभनमाण संस्थे स भदलेले असून भवकासकाने
कल्याण-डोंभबवली महानगरपाभलकेला सादर केलेला लेआऊट आभण म्हाडा
यांचा मुळ ले आऊट यामध्ये तफावत असल्याचे भनदशणनास येणे, म्हाडाने पूवी
भवकभसत केलेले एलआयजी,एमआयजी,टाईपची घरे भवकभसत केलेली असून
यामधील अंतगणत अंतर अॅभमनीटी स्पेसचा वापरलेल्या एफ एस आय/ टीडीआर
महानगरपाभलकेने वगळणे आवश्यक असतानाही वगळलेले नसणे , तसेच या
इमारतीची उं ची ९० मी.पेक्षा जास्त नसणे हे कायदयाने बंधनकारक असतांना
तसेच इमारतीची उं ची ९० मी.पेक्षा जास्त असल्यास अन्सग्नशमन भविागाच्या
मं जूरीकभरता व इतर बाबी पाहता राज्य शासनाकडे पाठभवणे बंधनकारक
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असतानाही ते मं जूरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठभवले नसल्याचे उघडकीस येणे,
यावरुन राज्य शासनाने भदनांक २० जानेवारी, २०१८ रोजी भनगणभमत केलेल्या
अॅपेंभडक्स-एस चे झालेले उल्लघंन तसेच महाराष्ट्र महानगरपाभलका अभधभनयम
१९४९ मधील अनुसूची " ड " कलम ४३ मधील प्रकरण - ८ च्या तरतुदीनुसार
कोणताही मालमत्त्ता कर थकीत नसणे हे बंधनकारक असतानाही भवकासकाचा
मालमत्त्ता क्रमांक ०५०१३३४०९०० ची थकबाकी रुपये ३ कोटी ९३ लाख, ६२
हजार ९३२ कल्याण-डोंभबवली महापाभलकेस येणे बाकी असतानाही
महापाभलकेला भदलेले (१) धनादे श क्रमांक ५५२८८० रु. ९३,६२,९३२/रुपयांचा भदनांक ५ माचण, २०१८ रोजी भदलेला धनादे श भद.९ माचण, २०१८ रोजी न
वटणे (२) धनादे श क्रमांक ५५२८८१ रु. १,५०,००,०००/- रुपयांचा भदनांक १५
माचण, २०१८ रोजी भदलेला धनादे श भदनाांक २१ माचण, २०१८ रोजी न वटणे (३)
धनादे श क्रमांक ५५२८८१ रु.१,५०,००,०००/- ( एकूण ३ कोटी ९३ लाख ६२
हजार ९३ रुपये ) रुपयांचा भदनांक २५/३/२०१८ रोजी भदलेला धनादे श भद.३१
माचण, २०१८ रोजी न वटणे , उपरोक्त भत्ही धनादे श /- ( एकूण ३ कोटी ९३
लाख ६२ हजार ९३ रुपये ) रुपयांचे वटले नसतांनाही भवकासकास पुनर्ववकास
करण्यास महापाभलकेने बांधकाम मं जुरी देणे, सदर प्रकरणी कायद्याची
पायमल्ली करून भवकासकाच्या फायद्यासाठी पुनर्ववकास प्रकल्पाला भदलेली
मं जूरी भवनाभवलंब रदद करणे , तसेच रु.३ कोटी ९३ लाख ६२ हजार ९३२/इतकी थकबाकी असताना बेकायदे शीर व चुकीची भदलेली बांधकाम परवानगी,
याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलणक्ष, याबाबत शासनाने सखोल
चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याची भनतांत आवश्यकता याबाबत
शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतभक्रया."
(२)

श्री. प्रकार् गजवभये , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"नागपूरात १५ वर्षापूवी भमहान प्रकल्प सुरू करण्यात आला याची
माकेसटग दे श भवदे शात करण्यात आली. याप्रकल्पामुळे राज्यातील बेरोजगारीचा
मोठा प्रश्न सुटणार असल्याने सवांचे लक्ष याकडे लागले होते. भमहान मध्ये
इांफोभसस, टीसीएम, सत्यम,बोईंग, हाल, शाधुरजी, पालोनजी, भवप्रो, डीएलएफ,
अंबुजा, रीयल्टी, ताजसेट इंडस्रीज, मॅ क्सस्पेस अशा कंप्यांनी आपल्या
गरजेनुसार जमीनी घेतल्या पण १० वर्षापयंत त्यांनी जमीनीचा कोणताही उपयोग
केला नाही. फक्त १५ कंप्यांनी काम सुरू केले. इंटरनॅशनल कालबरे भटव्ह
एअरोस्पेस डे व्हलपमें टच्या माध्यमातून नॅनोसॅटेलाईट भनर्थमती भमहानमध्ये सुरू
करण्यास उत्सुक होणे , त्यासाठी कंपनीने एमआयडीसी शी सामं जस्य करार
केला. ५० एकर जागेवर ३०० कोटी रूपयांची गुंतवणूकीची त्यांची योजना होती.
मात्र आता हा प्रकल्प बारगळला जाणे , करारानंतर कंपनी व अभधकाऱ्याशी
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(३)

कुठलाही ताळमेळ न झाल्याने जवळपास ५०० चा रोजगार पुणणपणे बारगळला
आहे . सनटे क भरअॅभलटी कंपनीने भमहानमध्ये १०८ एकरसाठी एमआयडीसी शी
करार केला. १५०० कोटी रूपयांची गुंतवणूकही कंपनी करणार होती पण १०८
एकर जागा घेण्यासाठी हप्त्याची सोय एमआयडीसी भनयमाांमध्ये टप्याटप्याने
जागा दे ण्याची कुठलीही तरतुद नसल्यानेही गुंतवणूक जवळपास बारगळली
आहे . यामुळे २००० रोजगार थं ड बस्त्यात गेले. भमहानमध्ये अमे भरका,भब्रटे न,
आस्रेभलया, ससगापूर, चीन, इंडोनेभशया, बेलाकस, डे ्माकणचे काउं सील जनरल
यांनी िेटी भदल्या आहे त. अने क दे शातील भशष्ट्टमं डळांनीही िेटी भदल्या आहे त.
पण भमहानमध्ये गुंतवणूकी संदिात कोणीही सकारात्मक िुभमका स्पष्ट्ट केली
नाही आभण भमहान प्रकल्प रसातळाला गेला आहे आभण बेरोजगारं ची क्रूर चेष्ट्ठा
करण्यात येत आहे . याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची
प्रभतभक्रया."
सिशश्री. धनांजय मुांडे, अभनकेत तटकरे , सुभनल तटकरे , अमरससह पंभडत,
सभतश चव्हाण, श्रीमती भवद्या चव्हाण, सवणश्री. नरें द्र पाटील, हे मंत टकले,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे
लक्ष वेधतील:"परिणी भजल्यातील गंगाखेड शुगसणचे संचालक व त्यांचे नातेवाईक
यांनी भवभवध बॅंकांकडू न खोया कागदपत्रांच्या आधारे सुमारे साडे पाच हजार
कोटी रूपयांची कजण उचलल्याची धक्कादायक बाब माहे जून २०१८ वा
त्यासुमारास उघडकीस येणे, गंगाखेड शुगसण भज.परिणी या कारखा्याने हावेस्ट
ॲण्ड रा्सपोटण या योजनेखाली शेतकऱ्यांच्या नावे बनावट कागदपत्रांच्या
आधारे परस्पर कजण उचलल्याने या थभकत कजाच्या वसुलीपोटी भजल्ह्यातील
अनेक शेतकऱ्यांना बॅंकांकडु न वसुलीच्या नोटीसा प्राप्त होणे , कागदावर
अन्सस्तत्वात असलेल्या कंप्यांच्या नावावर शेकडो कोटी रूपयांची कजे
उचलण्यात आलेली असणे , खोटी बॅल्सशीट व कागदपत्रे तयार करून
गंगाखेड शुगर ॲण्ड एनजी प्रा.भल. च्या नावावर १,५५७/- करोड रूपये,
व्ही.ए.जी. भबल्टटे क भल. ३५ करोड रूपये, योगेश्वरी हॅ चसण प्रा.भल.656 करोड
रूपये, व्ही.आर.जी. भडभजटल कॉपोरे शन प्रा.भल. ३१ करोड रूपये, सीम इंड्रीज
भल. ८७ करोड रूपये, गुट्टे इ्रा प्रा.भल. ७५ कराडे रूपये, गंगाखेड सोलार
पॉवर प्रा.भल. ७५ करोड रूपये, सुभनल हायटे क इंभजभनअसण प्रा.भल. २४११ करोड
रूपये असे एकुण ५५०७ करोड रूपयांची कजण घेतलेली असणे , कारखा्याचे
श्री.रत्नाकर गुट्टे यांनी ८ ते १० हजार शेतकऱ्यांच्या नावे बनावट कागदपत्रांच्या
आधारे कजण उचलल्याच्या प्रकरणी गु्हा दाखल होऊनही पोलीसांनी गेले वर्षणिर
कोणताही तपास न करणे , याप्रकरणी अद्याप एकाही आरोपीला अटक झालेली
नसणे, राजकीय दबावामुळे मोकाट असलेल्या रत्नाकर गुट्टे यांनी आर्थथक गु्हे
करण्याची कायणपध्दती कायम ठे वणे , संबंभधत प्रकरणाची ्यायालयीन चौकशी
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करण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी शेतकऱ्यांमध्ये भनमाण झालेली तीव्र
संतापाची लाट, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व शासनाची
प्रभतभक्रया."
(४)

आर्कक. अनांत गाडगीळ, ॲड.राहुल नावेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व
सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (उपक्रम िगळून)
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"सन २०१४ च्या माहे भडसेंबर मध्ये मंत्रीमं डळाच्या भवस्तारानंतर
मं त्रयाांच्या दालनात आवश्यक वाढ भनमाण होणे , त्यामुळे मंत्रालयामध्ये मोठ्या
प्रमाणात नुतनीकरण केल्याचे कागदोपत्री भनदशणनास येणे, या सवण कामांमुळे
भनमाण झालेल्या डे ब्रीजची फेब्रुवारी, २०१५ ते ऑगस्ट, २०१५ या काळात
भवल्हे वाट लावण्यात येणे, कागदोपत्री दस्ताऐवज पाहता या भवल्हे वाट
लावण्याच्या कामांकरीता ६५० रक्स लागल्याचे भनदशणनास आलेले असून
केवळ भवल्हे वाट लावण्याच्या कामांकरीता सुमारे ६७ लाख रूपये खचण
दशणभवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस येणे, तसेच केवळ टे रेस
स्वच्छ करण्याकरीता ३ लाख रूपये खचण झाल्याचे दशणवून प्रशासनाने बऱ्याच
प्रमाणात आर्थथक घोटाळा केल्याची बाब लक्षात येणे, माहे ऑक्टोबर, २०१७
मध्ये या संपूणण प्रकरणाच्या चौकशीचे गोपनीय आदे श भनघुनही अद्यापपयंत
त्याचा अहवाल दडपण्याचा होत असलेला प्रयत्न त्यामुळे कोणतीच कायणवाही
झाली नसल्याचा भनमाण झालेला दाट संशय, पभरणामी जनतेत पसरलेली
संतापाची लाट, यावर शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतभक्रया."

(५)

सिशश्री. धनांजय मुांडे, अभनकेत तटकरे , सुभनल तटकरे , हे मंत टकले, अमरससह
पंभडत, सभतश चव्हाण, भकरण पावसकर, अॅड. राहुल नावेकर, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष
वेधतील:"मुंबईच्या समतानगर, कांभदवली (प.) येथील संयुक्त पुनर्थवकास
करण्यास शासनाकडू न माहे फेब्रवारी, २०१७ मध्ये वा त्या सुमारास मा्यता
दे ण्यात येणे, यामध्ये शासनाची हजारो कोटीची फसवणूक भवकासक मे .
एस.डी.कापोरे शन, तत्कालीन मुख्य कायणकारी अभधकारी तसेच मं त्री, गृहभनमाण
यांनी केलेली असणे , सव्हे क्र. ५५ व ५६ येथील २ लाख १३ हजार ८६७
चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या जभमनीवर म्हाडाच्या एकूण १६५ इमारती भवभवध गटाकरीता
बांधलेल्या असणे , सदर इमारतीमधील लािाथींच्या एकूण ८० सहकारी संस्था
स्थापन केलेल्या असणे , या वसाहतीत लघु उत्पन्न गटाच्या एकूण ११३
इमारतीमधील १७८४ गाळयांची ४७ गृहभनमाण संस्था एकत्र करुन समता नगर
को.ऑ.हौ.सो. युभनयन भल. या फेडरे शनची भनर्थमती करण्यात येणे, वरील
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क्षेत्रफळापैकी फक्त ९१ हजार चौ.मी. इतक्याच क्षेत्रफळाच्या पुनर्थवकासास
मं जूरी भदलेली असणे , या फेडरे शनमध्ये समाभवष्ट्ट असलेल्या ५ संस्थांनी स्वतंत्र
पुनर्थवकासासाठी परवानगी दे ण्याची भवनंती म्हाडास करणे , मुख्याभधकारी, मुंबई
मं डळ यांनी ज्या संस्था स्वतंत्र पुनर्थवकास करु इन्सच्छतात त्यांना तसा मुलिूत
अभधकार आहे अशी स्पष्ट्ट िूभमका घेतलेली असणे , शासनाने भदनांक ६
नोव्हें बर, २००७ च्या पत्रा्वये एकभत्रत पुनर्थवकास करण्यासाठी युभनयनला
दे ण्यात आलेली परवानगी सदर युभनयनशी संबंधीत असलेल्या ४७ सहकारी
संस्थातील अल्प उत्पन्न गटाच्या १७८४ सिासदांच्या पुनर्थवकासाशी (एकूण
क्षेत्रफळ ९१ हजार चौ.मी.) बाबत असणे , मात्र त्याचा आधार घेऊन सदर
युभनयनने संपूणण २२.५ हे क्टर क्षेत्रावरील इमारतींच्या पुनवणसनासाठी
महानगरपाभलकेकडू न अभि्यास मं जूर करुन घेणे,
भवकासक एस.डी.
कापोरे शनने या एकभत्रत पुनर्थवकासाकरीता मं जूरी भमळणे बाबत गृहभनमाण
भविागास भवनंती करणे , त्यावर मं त्री महोदयांकडे बैठकीचे आयोजन करणे ,
अप्पर मुख्य सभचव, गृहभनमाण हे रजेवर गेल्याची संधी साधून त्या कालावधीचा
अप्पर मुख्य सभचवांचा कायणिार तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी
अभधकारी यांचेकडे दे ण्यात येणे व स्वत:च शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावावर
अवघ्या चार भदवसांत मा्यता दे णे, हा प्रस्ताव ठरवून, संगनमताने भवकासक,
मं त्री, गृहभनमाण व तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अभधकारी, म्हाडा
यांनी मंजूर करुन शासनाची फसवणूक केलेली असणे ,
याप्रकरणी
अथण संकल्पीय अभधवेशन २०१८ मध्ये मा. मुख्यमं त्री महोदयांकडे बैठकीचे
आयोजन करण्याचे आश्वासन दे ऊनसुध्दा अद्याप बैठकीचे आयोजन करण्यात
न येणे, या प्रकरणाची आर्थथक गु्हे शाखा तसेच लाचलूचपत प्रभतबंधक
भविागाकडू न सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाची
िूभमका व करावयाची उपाययोजना."
(६)

श्री. सुवनल तटकरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या
बाबीकडे ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"पाटणूस (ता. माणगांव, भज. रायगड) या ग्रामपंचायतीच्या आर्थथक
अभनयभमतता व गैरव्यवहाराभवर्षयी यापुवीच भवधीमं डळ सिागृहामध्ये लक्षवेधी
चचा उपन्सस्थतीत केलेली असणे , या अभनयभमततेसंबंधी ग्रामस्थ पाटणूस यांच्या
तक्रारीची चौकशी करुन ग्रामपंचायत मधील गैरव्यवहार प्रकरणी तत्कालीन
ग्रामभवकास अभधकाऱ्याला भनलंभबत करण्याभवर्षयी मुख्य कायणकारी अभधकारी,
भजल्हा पभरर्षद रायगड यांनी शासनास अहवाल पाठभवलेला असणे , या
अहवालासंबंधी शासनाने उपायुक्त, (भवकास), कोकण िवन, नवी मुंबई यांच्या
अध्यक्षतेखाली चौकशी सभमती नेमण्यात येणे, सदर सभमतीने मोघमपणे चौकशी
करुन ग्रामपंचायतमध्ये अभनयभमतता नाही असा अहवाल शासनाचे ग्रामभवकास
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भविागाला सादर करणे , या चौकशीवेळी ग्रामपंचायतीमधील कोणत्याही
ग्रामस्थांना बोलाभवण्यात न येणे, याबाबतीत शासनाकडू न मोघम अहवाल
भदल्यामुळे खुलासा करण्याभवर्षयी भवचारणा होणे , नवीन अहवाल सादर
करण्याभवर्षयी शासनाने भनदे श दे णे, या एकंदरीत अभनयभमतता व रष्ष्ट्टाचारामध्ये
उपायुक्त (भवकास) यांची िुभमका संशयाची असणे , याबाबतीत रष्ष्ट्टाचाराला
पाठीशी घालण्याची प्रशासनाची िुभमका, रष्ष्ट्टाचाराला एकप्रकारे मदतच
करणाऱ्या अभधकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता, याकडे
शासनाचे झालेले अक्षम्य दुलणक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व
िुभमका."
(७)

श्रीमती विद्या चव्हाण, सवणश्री. भकरण पावसकर, हे मंत टकले, धनंजय मुंडे,
श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, सवणश्री. अशोक ऊफण िाई जगताप, शरद रणभपसे,
संजय दत्त, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे
मवहला ि बाल विकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"भद भचल्ड्रे्स एड सोसायटी या संस्थे ची नोंदणी तत्कालीन व्यवस्थे नुसार
१८६० च्या सोसायटी रजीस्रेशन ऍक्ट नुसार व १९५० च्या पन्सब्लक रस्ट ऍक्ट
नुसार जरी झाली असली तरी प्रत्यक्षात या संस्थे वर गेली १५ वर्षण कोणतीही
संस्था कायणरत नाही, त्यामुळे संस्था समस्याग्रस्त बनली असून त्याचे दुष्ट्पभरणाम
येथील बालकांवर होत आहे त, संस्थे त अन्नधा्य पुरवठा धारकांची भबले थकीत
असणे,पाणी बील वीज बील थभकत असणे ,इमारती नादुरुस्त असणे यासारख्या
समस्यांमुळे बाल अभधभनयमाअंतगणत येथील बालगृहात दाखल मुलांकडे दुलणक्ष
करणे व हे ळसांड करणे ही बाब कायद्याचे व घटनेचे उल्लंघन करणारी असणे ,
संस्थे ची भनन्सष्ट्क्रय असणारी भनयामक पभरर्षद कायमस्वरूपी बरखास्त करून
संस्था शासनात भवलीन करावी भह अपभरहायणता भनमाण होणे , संस्थेस
शासनाकडू न व दे णगीस्वरूपात प्राप्त अशी ९० एकर जागा आहे मात्र यापैकी
२५ एकर जागेवर खाजगी अभतक्रमण झाले आहे . संस्थे च्या भढसाळ
व्यवस्थापनामुळे शासकीय व राष्ट्रीय संपत्ती सुरभक्षत राभहली नाही,म्हणूनच
येथील बालकांचे आश्वासक वातावरणात संगोपन व्हावे , तसेच येथील राष्ट्रीय
मालमत्तेचे रक्षण व्हावे या कभरता भनयामक पभरर्षद या भनन्सष्ट्क्रय यंत्रणे वर भवसंबुन
न राहता संस्थे चे शासनात भवभलनीकरण करण्याबाबत शासनाने िूभमका स्पष्ट्ट
करण्याची गरज भनमाण होणे , शासनाकडू न संस्थे त दाखल प्रवेभशतांकभरता
दरमहा दरडोई ९०० रु.अनुदान भमळते, भह रक्कम तुटपुंजी असून अंदाजे २०००
रु. येणारा सरसकट खचाची रक्कम दे ण्याची तरतूद करावी, येथील
बालकांप्रमाणे च या बालकांसाठी अहोरात्र अत्यावश्यक दजाची से वा दे णारे
येथील कमण चाऱ्याबाबत शासन दुलणक्ष करत आहे , वेतन अनूदानाची ठोस तरतूद
नसल्याने २-३ मभहने या कमण चाऱ्यांना माभसक वेतन भमळत नाही,तसेच मूलिूत
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(८)

सेवालाि(पे्शन,कालबध्द पदोन्नती,आरोग्य भवमा, रजा रोखीकरण व इतर) भह
या कमण चाऱ्यांना लागू नसल्याने या कमण चाऱ्यांवर अ्याय होत असणे , भद
भचल्ड्रे्स एड सोसायटी भह १९२७ साली तत्कालीन बॉम्बे गव्हनणमे्ट ने स्थापन
केलेली बालकल्याण क्षेत्रात कायण करणारी दे शातील पभहल्या संस्थे च्या मुंबई
भविागात ७ बालगृहांचे संचलन या संस्थे माफणत जाणे , माचण २०१५ च्या राज्य
अधीवेशनात मा.मभहला व बालभवकास मं त्री यांनी आश्वासन दे णे तसेच
मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी भह संबभधत भविागास भनदे श देऊन भह
भवभलनीकरणाबाबत चालढकल केली जात असणे , प्रशासन मं त्रीमहोदयांच्या
आदे शाचे पालन करीत नसणे . सवात जु्या आभण ऐभतहाभसक संस्थे त व
शासकीय कायणपद्धतींने कायण करणाऱ्या या कमणचाऱ्यांबाबत धोरणात्मक भनणणय
घेत सदरहू संस्थे चे शासनात संपूणण भवलीनीकरण करण्याबाबत तातडीने
करावयाची कायणवाही, उपाययोजना आभण शासनाची प्रभतभक्रया."
सिशश्री. आनांद ठाकूर, हे मंत टकले, भकरण पावसकर, ख्वाजा बेग, अॅड. राहुल
नावेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावणजभनक महत्वाच्या बाबीकडे
मत्स्यविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"मच्छीमारांचे सागरी, भनमखारे पाणी व िूजल यातील मासेमारीचे
उत्पादन मोठ्या व माफक प्रमाणात व्हावे म्हणून केंद्राने भनलक्रांती योजना
राबभवण्याचे ठरभवले असून त्या अनुर्षंगाने केंद्रशासनाने घोभर्षत केलेल्या
मागणदशणक तत्वाप्रमाणे त्या योजनेची अंमलबजावणी करुन मच्छीमारांना
सहकायण करणे गरजेचे असणे , महाराष्ट्र शासनाने भदनांक ६ माचण, २०१७ मधील
योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने योजनाभनहाय ठरभवलेली
मागणदशणक तत्वे जाचक व त्यांची पुतणता करणे मन्सच्छमारांना अशक्य असल्याने
भनलक्रांती योजना भकतपत वरदान ठरे ल याची साशंकता मन्सच्छमारांमध्ये भनमाण
होणे, वरील योजनेचा मन्सच्छमारांना सरसकट फायदा-लाि होण्याच्या दृन्सष्ट्टने
जाचक अटी भशभथल करण्याबाबत व त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत
राज्यस्तरावरुन सुधारणा करण्याची आवश्यकता, यावर शासनाने करावयाची
कायणवाही व प्रभतभक्रया."

बारा

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

तेरा

: (बुधिार, वदनाांक ११ जुलै, गुरुिार, वदनाांक १२ जुलै, मांगळिार, वदनाांक १७ जुलै
ि बुधिार, वदनाांक १८ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेली म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) – (मांत्रयाांचे
उत्तर) –
सिशश्री.कवपल पाटील, धनंजय मुंडे, दत्तात्रय सावंत, रामहरी रुपनवर, भवक्रम काळे ,
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हे मंत टकले, हभरससग राठोड, अशोक ऊफण िाई जगताप, चंद्रकांत रघुवंशी, शरद
रणभपसे, संजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, सवणश्री.भकरण पावसकर, सुभनल तटकरे ,
जयंत पाटील, सुिार्ष झांबड, अमरनाथ राजूरकर, आनंदराव पाटील, ॲड.जयदे व
गायकवाड, श्री.नरें द्र पाटील, ॲड. राहुल नावेकर, श्री.जगन्नाथ सशदे , आर्थक. अनंत
गाडगीळ, श्री.ख्वाजा बेग, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन
चचा –
"धुळे भजल्यातील साक्री तालुक्यातील राईनपाडा येथे मुले पळवणारी टोळी
असल्याच्या संशयातून भिक्षुकी मागणाऱ्या नाथ पंथी डवरी समाजातील पाच जणांचा
ग्रामस्थांनी केलेल्या मारहाणीत हत्या होणे, अशा घटना राज्यिरात वारं वार घडणे ,
समाज आभण पोलीसांकडू न नेहमीच भमळणारी अपमानजनक वागणूक आभण
संशयावरुन गु्हे गार ठरभवण्याची जातीय वृत्ती, त्यातून राज्यातील िटक्या भवमुक्त
समाजातील सवण जमातींमध्ये प्रचंड घबराटीचे, अवहे लनेचे, असुरभक्षतेचे वातावरण
भनमाण होणे, जात-पंचायत, अंधश्रध्दा आभण जातीय मानभसकता यातून िरडलेला
राज्यातील िटका भवमुक्त समाज धुळे भजल्यातील घटनेमुळे कमालीचा ियिीत होणे ,
अठराभवश्वे दाभरद्रय, भशक्षणाचा अिाव, नावावर जमीन नाही, घर नाही, भशकलं तरी
नोकरी नाही, जमातीच्या परं परे ने लादलेले गु्हे गारी स्वरुपाचे आभण भिक्षुकीचे व्यवसाय
यातून या समाजाला बाहे र काढू न त्याचे शैक्षभणक, सामाभजक आभण आर्थथक पुनवणसन
करण्याची आवश्यकता, पारं पाभरक कलाकारी, बहुरुपी, भिक्षुकी व्यवसायातील िटक्या
समाजाची गणना करुन त्यांना पोलीस सुरभक्षततेचे ओळखपत्र दे ण्याची आवश्यकता, या
व्यवसायातून त्यांना कायमस्वरुपी बाहे र काढू न, नागभरक म्हणून त्यांना स्मान भमळवून
दे ण्यासाठी बाळकृष्ट्ण रे णके अहवाल अंमलात आणण्याची आवश्यकता, मात्र याबाबत
पोलीसांकडू न ना संरक्षण, ना शासनाकडू न पुनवणसन यामुळे भनमाण झालेली गंिीर
पभरन्सस्थती, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना भवचारात घेण्यात
यावी."
चौदा

: मा.सवमती प्रमुख, विधानपवरषद विर्े षावधकार सवमती याांचा प्र्ताि विधानपवरषद विर्े षावधकार सवमतीकडे विचारािश प्रलांवबत असलेल्या,
(१)

(२)

तत्कालीन स्माननीय भवधानपभरर्षद सदस्य श्री.जयवंतराव जाधव यांनी
श्री.रत्नाकर गुट्टे, संचालक, गंगाखेड शुगर अॅंड एनजी प्रा.भल. यांच्याभवरुध्द
भदनांक ०१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी उपन्सस्थत केलेले भवशेर्षाभधकारिंग व
अवमानाचे प्रकरण.
स्माननीय भवधानपभरर्षद सदस्य श्री.बाळाराम पाटील यांनी श्री. एस.एस.पाटील,
अप्पर भजल्हाभधकारी (भनवड श्रेणी), तथा मुख्य भनयंत्रक, अनभधकृत बांधकामे
भसडको व श्री.संतोर्ष नारायण सपपळे , पोभलस उपभनभरक्षक, कंळबोली पोलीस
स्टे शन यांच्याभवरुध्द भदनांक १८ भडसेंबर, २०१७ रोजी उपन्सस्थत केलेले
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भवशेर्षाभधकारिंग व अवमानाचे प्रकरण.
(३)

स्माननीय भवधानपभरर्षद सदस्य श्री.हे मंत टकले यांनी "्यूज १८-लोकमत" या
मराठी वृत्तवाभहनीचे मालक, संपादक, वृत्तसंपादक, संबंभधत वाताहर व श्री.प्रमोद
पुरंदरे , व्यवस्थापकीय संचालक, एचडीआयएल कंपनी यांच्याभवरुध्द भदनांक ०१
माचण, २०१८ रोजी उपन्सस्थत केलेले भवशेर्षाभधकारिंग व अवमानाचे प्रकरणे .
(४) स्माननीय भवधानपभरर्षद सदस्य श्री.सुभनल तटकरे यांनी रायगड भजल्हापभरर्षदे चे
सदस्य श्री.भकशोर ओटरमल जैन यांच्याभवरुध्द भदनांक २८ माचण, २०१८ रोजी
उपन्सस्थत केलेले भवशेर्षाभधकारिंग व अवमानाचे प्रकरण.
उपरोक्त चारही प्रकरणांवरील भवशेर्षाभधकार सभमतीचे अहवाल सादर
करण्याकभरता म.भव.प. भनयम १७८ (१) च्या परं तुका्वये पुढील अभधवेशनाच्या
शेवटच्या भदवसापयंत मुदत वाढवून दे ण्यात यावी.

- मध्यां तर पांधरा

: र्ासकीय विधे यके –
(क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डर्: 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 सिशश्री.धनांजय मुांडे,
र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ४२ - भदवाणी प्रभक्रया संभहता
(महाराष्ट्र सुधारणा) भवधे यक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर
सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनुदेश देऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र ठे िीदाराांच्या
(वित्तीय सां्िाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सुधारणा) विधे यक,
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२०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.धनांजय मुांडे,
र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र ठे वीदारांच्या (भवत्तीय
संस्थांमधील) भहतसंबंधाचे संरक्षण (सुधारणा) भवधे यक, २०१८ खालील
सदस्यांच्या प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३२ - महाराष्ट्र झोपडप्ीगुांड,
हातभ्ीिाले, औषवधद्रव्यविषयक गुन्हे गार, धोकादायक व्यक्ती,
दृकश्राव्य कलाकृ तींचे विनापरिाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती
(स्व्हडीओ 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 सिशश्री.र्रद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड,
हातिट्टीवाले, और्षभधद्रव्यभवर्षयक गु्हे गार, धोकादायक व्यक्ती,
दृकश्राव्य कलाकृतींचे भवनापरवाना प्रदशणन करणाऱ्या व्यक्ती
(न्सव्हडीओ पायरे ट्ट्स), वाळू तस्कर आभण अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा
बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, यांच्या भवघातक कृत्यांना आळा
घालण्याबाबत (सुधारणा) भवधे यक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर
सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनुदेश देऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
26

(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.

(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.

-----------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र कृ वष उत्सपन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.र्रद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ३६ - महाराष्ट्र कृभर्ष उत्पन्न पणन
(भवकास व भवभनयमन) (सुधारणा) भवधे यक, २०१८ खालील सदस्यांच्या
प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश देऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) पणन मं त्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३९ - महाराष्ट्र सहकारी सां्िा
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. र्रद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ३९ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी
सुधारणा) भवधे यक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सभमतीकडे
त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश
दे ऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) सहकार मंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
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(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(६) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४३ - महाराष्ट्र कृ वष उत्सपन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ४३ - महाराष्ट्र कृभर्ष उत्पन्न पणन
(भवकास व भवभनयमन) (दुसरी सुधारणा) भवधेयक, २०१८ खालील
सदस्यांच्या प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) पणन मं त्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(७) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र जलसांधारण
महामांडळ (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.धनांजय मुांडे,
र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक १४ - महाराष्ट्र जलसंधारण महामं डळ
(सुधारणा) भवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सभमतीकडे
त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश
दे ऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) जलसंधारण मं त्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
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भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(८) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५० - महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि
र्े तजमीन, है दराबाद कुळिवहिाट ि र्े तजमीन आवण महाराष्ट्र
कुळिवहिाट ि र्े तजमीन (विदभश प्रदे र्) (सुधारणा) विधे यक,
२०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ५० - महाराष्ट्र कुळवभहवाट व
शेतजमीन, है दराबाद कुळवभहवाट व शेतजमीन आभण महाराष्ट्र
कुळवभहवाट व शेतजमीन (भवदिण प्रदे श) (सुधारणा) भवधे यक, २०१८
खालील सदस्यांच्या प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन भवचाराथण
पाठभवण्यात यावे."
(१) महसूल मंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(९) "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 चे भव.स.भव. क्रमांक ५१- महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी
(सुधारणा) भवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सभमतीकडे
त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश
दे ऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) वैद्यकीय भशक्षण मंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
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भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(१०) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र सािशजवनक
विद्यापीठ (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
-----------------------------------------------------------------------------(११) "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 चे भव.स.भव. क्रमांक ४७ - मुंबई महानगरपाभलका,
महाराष्ट्र महानगरपाभलका आभण महाराष्ट्र नगरपभरर्षदा, नगरपंचायती व
औद्योभगक नगरी (दुसरी सुधारणा) भवधेयक, २०१८ खालील
सदस्यांच्या प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(१२) "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 चे भव.स.भव. क्रमांक ४९ - महाराष्ट्र महानगरपाभलका
(सुधारणा) भवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सभमतीकडे
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त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश
दे ऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(१३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५५ - श्री र्नैश्िर दे ि्िान
विश्ि्तव्यि्िा (सर्गणापूर) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ५५ - श्री शनैश्वर दे वस्थान
भवश्वस्तव्यवस्था (सशगणापूर) भवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या
प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश देऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(१४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५७ - फौजदारी प्रवक्रया सांवहता
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ५७ - फौजदारी प्रभक्रया संभहता
(महाराष्ट्र सुधारणा) भवधे यक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर
सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनुदेश देऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
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(१) मुख्यमंत्री.

(ख)

(ग)

(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पुढे सुरू, खां डर्: विचार ि
सांमत करणे.
(१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी सां्िा
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.र्रद रणवपसे,
धनांजय मुांडे वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सन २०१८ चे भव.स.भव. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था
(सुधारणा) भवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सभमतीकडे
त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश
दे ऊन भवचाराथण पाठभवण्यात यावे."
(१) सहकार मंत्री.
(२) श्री. धनंजय मुंडे, भवरोधी पक्ष
नेता तथा भव.प.स.
(३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स.
(४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स.
(५) श्री.हे मंत टकले, भव.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफण िाई जगताप,
भव.प.स.
(७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , भव.प.स.
(९) ॲड.अभनल परब, भव.प.स.
(१०) श्री.भवजय ऊफण िाई भगरकर,
भव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७२ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद
ि पांचायत सवमती (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने दुसऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डर्: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि क्रमाांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
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सोळा

-----------------------------------------------------------------------------: सिशश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणभपसे, सुभनल तटकरे , संजय दत्त, हे मंत टकले, जयंत
पाटील, अशोक ऊफण िाई जगताप, कभपल पाटील, प्रा. जोगे्द्र कवाडे , सवणश्री.सभतश
चव्हाण, भवक्रम काळे , ॲड. रामहरी रुपनवर, सवणश्री.चंद्रकांत रघुवंशी, दत्तात्रय सावंत,
अमरससह पंभडत, भकरण पावसकर, ॲड. जनादण न चांदरु कर, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती
भवद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, सवणश्री.अभनकेत तटकरे , ख्वाजा बेग, आर्थक.
अनंत गाडगीळ, सवणश्री.बाळाराम पाटील, अमरनाथ राजूरकर, सुिार्ष झांबड, प्रकाश
गजभिये, ॲड. राहुल नावेकर, सवणश्री.सतेज ऊफण बंटी पाटील, हभरससग राठोड,
आनंदराव पाटील, ॲड.जयदे व गायकवाड, रामराव वडकुते, जगन्नाथ सशदे, नरें द्र
पाटील, अमभरशिाई पटे ल, मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, वि.प.स. यांचा म.वि.प.
वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा प्र्ताि –
"भवदिण, मराठवाडा व राज्यातील अ्य िागातील शेतकऱ्यांच्या भवभवध
समस्या, भवदिण व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बोंडअळी, तुडतुड्या व मावा
रोगामुळे झालेल्या नुकसानीची न भमळालेली नुकसानिरपाई, कृभर्ष पंपांच्या
पेडपेंसडगची वाढलेली संख्या, पीक भवमा योजनेतील घोटाळे , खरीप पीक कजण
वाटपाचा उडालेला बोजवारा, हमीिावाने शेतमाल खरे दी न झाल्यामुळे आर्थथक
संकटात सापडलेले शेतकरी, तुर, हरिरा खरे दीचे न भमळालेले पैसे, वर्षण उलटू न
गेल्यानंतरही बहुतांश शेतकरी कजणमाफीपासून वंभचत राहणे , पभरणामी राज्यात,
भवशेर्षत: भवदिात व मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ,
भवदिात ससचन सुभवधांचा अिाव असणे , भवदिातील प्रश्नांकडे सरकारचे
होणारे दुलणक्ष, मागील ४ वर्षात भवदिण आभण मराठवाड्यासाठी केलेल्या
घोर्षणांची अंमबजावणी करण्यात आलेले अपयश, उद्योगांअिावी ओस
पडलेली भवदिातील औद्योभगक क्षेत्रे, भमहान प्रकल्पात गेल्या ३ वर्षात मोठे वा
मध्यम उद्योग आणण्यात सरकारला आलेले अपयश, पभरणामी भवदिातील
बेरोजगार तरुणांमध्ये रोजगाराअिावी आलेले नैराश्य, त्यांच्यामध्ये
सरकारभवरुध्द भनमाण झालेली भचडीची िावना, राज्याची भबघडलेली कायदा व
सुव्यवस्थे ची पभरन्सस्थती, पभरणामी जनतेत भनमाण झालेले िीतीचे व
असुरभक्षततेचे वातावरण, राज्यातील कारागृह व कारागृह प्रशासनातील
अभनयभमतता, राज्यात समृध्दी महामागण, नाणार, बुलेट रेनसारख्या प्रकल्पांना
शेतकरी व स्थाभनकांकडू न प्रचंड भवरोध होत असताना बळाचा वापर करुन
प्रकल्प रे टण्याचा होत असलेला प्रयत्न, अंभतम करण्यात आलेल्या सन २०१४
ते २०३४ च्या मुंबई भवकास आराखड्यात सामा्य मुंबईकर, गावठाण,
कोळीवाडे व आभदवासी पाडे यांचा भवचार झालेला नसणे , भवकास आराखडा
भबल्डरधार्थजणा असल्यामुळे सामा्य मुंबईकर, शहर भनयोजन तज्ञेय यांच्यात
भवकास आराखड्याभवरोधात उमटलेली तीव्र प्रभतभक्रया, भडजीटल महाराष्ट्र
योजनेचा उडालेला बोजवारा, राज्यातील सेवािरतीसह सवण परीक्षा घेण्याकभरता
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महा-ई-परीक्षा पोटण लकभरता यु.एस.टी.ग्लोबलची नेमणूक करताना झालेला
घोटाळा, "आपलं सरकार", "मुंबई वायफाय" मध्ये संबंभधताना झालेल्या
संशयास्पद अदायग्या, या सवण प्रकरणातील गैरव्यवहार व अभनयभमततांची
चौकशी करण्याची आवश्यकता, भवदिण, मराठवाडा व राज्यातील शेतकरी व
नागरीकांच्या दृष्ट्टीने महत्वाच्या या सवण प्रश्नांची गांिीयाने नोंद घेऊन शासनाने
करावयाची उपाययोजना भवचारात घेण्यात यावी."
सतरा

: (क) (गुरुिार, वदनाांक ५ जुलै, र्ुक्रिार, वदनाांक ६ जुलै, 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 ि बुधिार, वदनाांक १८ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्र्ताि) –
सिशश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणभपसे, सुभनल तटकरे , संजय दत्त, हे मंत टकले,
जयंत पाटील, अशोक ऊफण िाई जगताप, कभपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे ,
सवणश्री.सभतश चव्हाण, भवक्रम काळे , रामहरी रुपनवर, चंद्रकांत रघुवंशी, दत्तात्रय
सावंत, अमरससह पंभडत, भकरण पावसकर, ॲड. जनादणन चांदरु कर, डॉ. सुधीर
तांबे, श्रीमती. भवद्या चव्हाण, श्रीमती. हुस्नबानू खभलफे, सवणश्री.अभनकेत तटकरे ,
ख्वाजा बेग, आर्थक.अनंत गाडगीळ, सवणश्री.बाळाराम पाटील, अमरनाथ
राजुरकर, सुिार्ष झांबड, प्रकाश गजभिये, ॲड.राहुल नावेकर, सवणश्री.सतेज
ऊफण बंटी पाटील, हभरससग राठोड, आनंदराव पाटील, जयदे व गायकवाड,
रामराव वडकुते, जगन्नाथ सशदे , अमभरशिाई पटे ल, मोहनराव कदम, आनंद
ठाकूर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि – (चचा पुढे
सुरू ि मंत्रयांचे उत्तर) –
"राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या छत्रपती भशवाजी महाराज
शेतकरी स्मान योजनेची घोर्षणा होऊन एक वर्षण उलटल्यानंतरही अद्यापपयंत
शेतकऱ्यांना त्याचा लाि भमळालेला नसणे , वन टाईम सेटलमें टअंतगणत
शेतकऱ्यांनी रक्कम िरुनही त्यांच्या खात्यात कजणमाफीची रक्कम जमा न होणे,
कजणमाफी योजना फसल्यामुळे त्याचा पभरणाम शेतकऱ्यांना नव्याने भमळणाऱ्या
पीक कजावर होणे , पीककजासाठी कागदपत्रांची संख्या वाढभवल्यामुळे व पीक
कजण भमळत नसल्यामुळे शेतकरी त्रस्त असणे , पीक कजासाठी बॅंकांकडू न
शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात असणे, बॅंकांकडू न
पीककजण भमळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ
येणे, पीक कजासाठी शेतकऱ्यांच्या पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी करण्यापयंत
बॅंक अभधकाऱ्यांची मजल जाणे , त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र िावना
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भनमाण झालेली असणे , पीक भवमा नुकसानिरपाई रक्कम आभण इतर शासन
अनुदान रकमा शेतकऱ्यांना वाटप न करता बॅंकांनी नफेखोरी करणे , गतवर्षी
कापसावर आलेल्या बोंडअळीच्या संकटामुळे शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ३७
हजार ५०० रुपये प्रभत हे क्टरी मदत अद्याप भमळालेली नसणे , पुढील हं गामासाठी
बोंडअळीचा संिाव्य धोका वतणभवला जाणे , बोगस बी.टी.भबयाणांची सरास भवक्री
होणे, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये िीतीची िावना भनमाण झालेली असणे , धानाची
नुकसानिरपाई, तुडतुड्या रोगामुळे झालेल्या नुकसानीची िरपाई भमळालेली
नसणे, सन २०१६ च्या अभतवृष्ट्टीमुळे बाभधत झालेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर
केलेली मदत भमळालेली नसणे , मागील वर्षीच्या तूर, हरिरा भवक्रीचे चुकारे
शेतकऱ्यांना अद्याप भमळालेले नसणे , खरे दीअिावी लाखो क्क्वटल तूर, हरिरा
शेतकऱ्यांकडे पडू न असणे , शासकीय खरे दी केंद्र बंद झाल्याने तूर व हरिरा
उत्पादक शेतकऱ्यांना बेिावाने भवक्री करावी लागत असणे , त्यामुळे प्रभत
क्क्वटल त्यांना एक ते दीड हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असणे ,
भवक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान दे ण्याची घोर्षणा करुनही
अद्याप सदर अनुदान भमळालेले नसणे , उत्पन्नावर अभधक ५० टक्के हमीिाव
दे ण्याची घोर्षणा करुनही तो हमीिाव भमळत नसणे , चारही बाजूने आलेल्या या
सरकारभनर्थमत संकटांमुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ येणे, कजणमाफीची
घोर्षणा झाल्यानंतरही एका वर्षात सुमारे १ हजारहुन अभधक आत्महत्या झालेल्या
असणे, धमा पाटील यांच्या मुलाला भदलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी न
करणे, आभदवासी व शेतकरी संघटनांच्या भवभवध मागण्यांबाबत मुख्यमं त्री
महोदयांनी सिागृहात भदलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न होणे , माचण,
२०१७ पयंतच्या पेड पेंसडग ग्राहकांना अद्याप कनेक्शन न भमळणे , संकटात
सापडलेल्या शेतकऱ्यांना भदलासा दे ण्याची आवश्यकता असणे , सरसकट
कजणमाफी देऊन सध्याच्या कजणमाफी योजनेत झालेल्या अभनयभमततेची चौकशी
करण्यासाठी सवणपक्षीय आमदारांची सभमती नेमणे , बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना
५० हजार रुपये हे क्टरी मदत दे ण्याची आवश्यकता, पुढील हं गामासाठी
बोंडअळीचा संिाव्य धोका वतणभवला गेला असल्यामुळे बोंडअळी प्रभतबंधक
उपाययोजना व बोगस बी.टी. भबयाणांच्या भवक्रीवर भनयंत्रण आणण्याची
आवश्यकता, पीक कजण न दे णाऱ्या बॅंकांवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज,
तूर, हरिरा भवक्रीचे चुकारे देऊन िावांतर योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना बाजारिाव
व हमीिावातील फरकाची रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याची होत
असलेली मागणी, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्ट्टीने अशा अनेक अभतशय
महत्वाच्या भवर्षयांवर शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना भवचारात
घेण्यात यावी."
(ख) (मांगळिार, वदनाांक १० जुलै, बुधिार, वदनाांक ११ जुलै, गुरुिार, वदनाांक
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१२ जुलै, सोमिार, वदनाांक १६ जुलै, मांगळिार, वदनाांक १७ जुलै ि
बुधिार, वदनाांक १८ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) –
श्री.सुवजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.रामदास आंबटकर,
ॲड.अभनल परब, सवणश्री.नागोराव गाणार, गोपीभकसन बाजोभरया, डॉ.पभरणय
फुके, सवणश्री.रसवद्र फाटक, भवनायक मे टे, तानाजी सावंत, श्रीमती न्सस्मता वाघ,
श्री.नरें द्र दराडे , प्रा.अभनल सोले, सवणश्री.भवप्लव बाजोभरया, भगरीशचंद्र व्यास,
भवलास पोतनीस, चंदि
ू ाई पटे ल, प्रभवण दरे कर, प्रसाद लाड, भवजय ऊफण िाई
भगरकर, रामभनवास ससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्र्ताि –
"राज्यात केंद्र शासनाच्या भशफारशीनुसार १४ प्रमुख भपकांकभरता उत्पादन
खचाच्या दीडपट हमीिाव जाभहर केल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात शासनाबद्दल
भवश्वास भनमाण झाला असणे, शेतकऱ्यांची जमीन ससभचत करण्याकभरता
पंतप्रधान ससचन योजनेबरोबरच बळीराजा जलसंजीवनी योजना राज्यात
प्रिावीपणे कायान्स्वत करण्यात येणे, शेतकऱ्यांना युभरया, भमश्र खते, सेंद्रीय
खते, भबयाणे यांचा योग्य दरात भनयभमत पुरवठा होत असणे , अल्पिूधारक
शेतकऱ्यांना मनरे गा अंतगणत फळबाग लागवडी योजनेसोबतच बहुिूधारक
शेतकऱ्यांकभरता िाऊसाहे ब फंु डकर फळबाग लागवड योजना कायान्स्वत
करण्यात येणे, सदरहू योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना १००% सठबक ससचनासह व
अनुदानासह रोपे, कलम इ. पुरवठा करण्यात येणे, व्याघ्र प्रकल्पालगत
असलेल्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्या अनुदाभनत कुंपन योजनेच्या धतीवर
अ्य वनालगतच्या शेतीलाही व्य प्राण्यांपासून संरक्षणाकभरता अनुदाभनत
कुंपन योजनेच्या धतीवर अ्य वनालगतच्या शेतीलाही व्य प्राण्यांपासून
संरक्षणाकभरता अनुदाभनत कुंपन योजना लागू करण्याची आवश्यकता असणे ,
धडक ससचन भवभहरी, मागेल त्याला शेततळे , मनरे गा अंतगणत भवभहरी, सठबक
ससचन योजना, कृर्षी यांभत्रकीकरण, प्रात्यभक्षक भबयाणे पुरवठा योजना यांची
अभधक प्रिावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, गट शेतीला दे ण्यात
आलेल्या प्रोत्साहनामुळे शेतकऱ्यांची पणन व भवक्री प्रभक्रया गट कंपनीद्वारे
यशस्वीपणे राबभवण्यात येणे, तूर, चना, ज्वारी, मका इ. शेतमालाची हमीिावाने
खरे दी करण्यात येणे, िूमीधारी शेतकऱ्यांची वगण -२ ची जमीन वगण-१ मध्ये
रुपांतरीत करण्याचा व त्यायोगे राज्यातील गोर-गरीब शेतकऱ्यांना भदलासा
दे ण्याचा शासनाने घेतलेला क्रांतीकारी भनणणय, कृर्षीपंप जोडणीच्या २०१७
पयंतच्या अजांचा भनपटारा करण्यात येणे, शेतकऱ्यांचे कृर्षीपंपाचे भवज भबल
प्रलंभबत असतांना सुध्दा त्यांचा भवज पुरवठा खंडीत न करण्याचा धाडसी भनणण य
घेऊन शेतकऱ्यांना दे ण्यात आलेला भदलासा, बॅंकांकडू न शेतकऱ्यांना व त्यांच्या
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कुटुं भबयांना सौज्य व सहकायाची वागणूक भमळण्याबाबत करावयाच्या
आवश्यक उपाययोजना, यवतमाळ भजल्यात भकटकनाशकांचा प्रादुिाव होऊन
झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बळींची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून करावयाची
उपाययोजना, गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अल्पकालावधीमध्ये
दे ण्यात आलेली मदत, बोंडअळी, धान, तुडतुडेग्रस्त शेतकऱ्यांना दे ण्यात
आलेली मदत इ.बाबीं भवचारात घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना अभधक सक्षम
करण्यासाठी करावयाची कायणवाही व उपाययोजना भवचारात घेण्यात यावी."
(ग)

(गुरुिार, वदनाांक १२ जुलै, सोमिार, वदनाांक १६ जुलै, मांगळिार, वदनाांक
१७ जुलै ि बुधिार, वदनाांक १८ जुलै, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्र्ताि) –
सिशश्री. र्रद रणवपसे, धनंजय मुंडे, आर्थक.अनंत गाडगीळ, सवणश्री.सुभनल
तटकरे , अशोक ऊफण िाई जगताप, हे मंत टकले, संजय दत्त, जयंत पाटील,
जनादण न चांदरू कर, भकरण पावसकर, प्रा.जोगेंद्र कवाडे , श्रीमती भवद्या चव्हाण,
श्री.सुिार्ष झांबड, ॲड. राहुल नावेकर, सवणश्री.चंद्रकांत रघुवंशी, भवक्रम काळे ,
डॉ.सुधीर तांबे, सवणश्री. ख्वाजा बेग, हभरससग राठोड, अभनकेत तटकरे , सतेज
पाटील, अमरससह पंभडत, अमरनाथ राजूरकर, प्रकाश गजभिये, रामहरी रुपनवर,
जयदे व गायकवाड, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, सवणश्री.आनंद ठाकूर, आनंदराव
पाटील, रामराव वडकुते, अमभरशिाई पटे ल, मोहनराव कदम, जगन्नाथ सशदे ,
सभतश चव्हाण, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि –
"सन २०१४ ते २०३४ या वीस वर्षासाठी मुंबईचा भतसरा आराखडा
बनभवण्यात येणे, शासनाने सदरील मुंबई भवकास भनयंत्रण आभण प्रवतणन
भवभनयमावली (डीसीपीआर) दस्तावेज मराठी िार्षेत जी महाराष्ट्राची राजिार्षा
आहे त्या िार्षेत प्रभसध्द न करता इंग्रजीत प्रभसध्द करण्यात येणे, सदरील नव्या
तयार करण्यात आलेला आराखडा भबल्डरांचा फायदा असल्याचे चचेत असणे ,
परवडणाऱ्या घरांबाबत कोणती स्पष्ट्टता करण्यात आलेले नसणे , गावठाण,
कोळीवाडे आभण आभदवासी पाडे यांच्यासाठी तरतूद न करता स्वतंत्र भवकास
भनयमावलीचे आश्वासन दे णे, प्रचंड भवरोध असताना मे रो कारशेडची जागा न
बदलणे, मुंबईतील कांदळवनाच्या जभमनी भवकासकांसाठी खुल्या करणे ,
भमठागरांच्या जागांबाबत अभ्यास न करता भवकासासाठी खुल्या करणे , वांद्रेकुला संकुलातील भजओ गाडण न हा िूखंड भनभवदे तील अटींचा िंग करुन
िाडे पट्टयावर दे णे, बोरीवली पन्सश्चम येथील प्लॉट क्र.३९६ वर प्रकल्पबाभधतांना
सदभनका बांधून दे ण्याच्या प्रकल्पात भनभवदे तील अटी व शतींचा िंग करुन
भनभवदा मं जूर झाल्यावर भवकासकाकरता अटींमध्ये बदल करण्यात येणे, भिवंडी
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पभरसरातील अवैध गोदामावर आश्वासना प्रमाणे कारवाई करण्यात न येणे,
मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई पभरसरात प्रशासनाच्या आभशवादाने भवकासकांनी
अवैध कामे करणे , पयावरणाच्या संरक्षण दृष्ट्टीकोनातून अत्यावश्यक असलेल्या
प्लास्टीक बंदी प्रकरणी भनयोजनाचा अिावामुळे सवणसामा्य जनता, व्यापारी,
कामगार व उद्योजक यांना झळ बसणे , पयायी व्यवस्था न केल्यामुळे सामाभजक
व पयावरणासाठी अत्यावश्यक असलेली प्लास्टीक बंदी अन्सस्तत्वहीन होणे ,
याकडे दुलणक्ष करण्यात येणे, पुरातन वारसा भवभनयमावली कमकुवत करणे ,
राज्य शासनाने सहा वर्षात २२ लाख घरांची भनर्थमती करण्याचे प्रस्ताभवत केले
असले तरी परवडणाऱ्या घराची एकही वीट उिारण्यात आली नसणे , राज्यात
दीड कोटीपेक्षा अभधक झोपडया असून महाराष्ट्र राज्य हे पभहल्या क्रमांकावर
असणे परं तू झोपडपट्टी पुनवणसनाचा वेग कूमणगतीपेक्षा कमी असणे , त्यातून
परवडणाऱ्या घरांची भनर्थमती झालेली नसणे , मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रकल्प
उिारण्यासाठी शासनाने घेतलेला भनणण य, बुलेट रेन प्रकल्पात होणारी वृक्षतोड,
खारफुटीची कत्तल, जैवभवभवधतेची हानी या पयावरणावर होणारा भवपरीत
पभरणाम, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेनच्या मागात येणाऱ्या तब्ब्ल ४० हजार
झाडांवर कुऱ्हाड भफरवण्यात येणार असून त्यापैकी ४३८१ वृक्ष हे केवळ ठाणे
भजल्यातील असणे, महाराष्ट्र राज्यातील ८३ हे क्टरहून अभधक वनक्षेत्र
प्रकल्पाकभरता वापरले जाणार असणे , जलचर व परदे शी पाहुणे फ्लेसमगो
पक्षांच्या अन्सस्तत्वाला धोका भनमाण होणार असणे , या प्रकल्पासाठी बाभधत
होणाऱ्या शेतकऱ्यांना दे ण्यात येणार मोबदला महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमधील
शेतकऱ्यांना पाच पट दे ण्यात येणार असणे , या महत्वाकांक्षी बुलेट रेन प्रकल्पात
राज्यात बुलेट रेनचे क्षेत्र ३३ टक्के असून ६७ टक्के गुजरातमध्ये असल्याने
गुजरात राज्याला सवाभधक लाि होणार असल्याने समान खचण उिारण्याबाबत
राज्यातून होत असलेला भवरोध, त्याचप्रमाणे नागपूर-मुंबई समृध्दी महामागातील
बाभधत होणाऱ्या सवणच स्तरांतून होत असलेला भवरोध या मागासाठी जमीन
दे ण्यास बाभधत शेतकऱ्यांचा भवरोध मोडू न काढण्यासाठी शासनाने केलेली
दडपशाही, मुंबई-नागपूर समृध्दी महामागासाठी जभमनी दे ण्यास शेतकऱ्यांनी
भवरोध केल्यामुळे या प्रकल्पासाठी ९० टक्के जमीन ताब्यात घेण्याची
आवश्यकता असताना केवळ साडे सहा टक्केच जमीन ताब्यात येणे, या
प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी िुसंपादन जमीन ताब्यात घेण्याबाबत
शासनाला येत असलेले अपयश, कोकणातील राजापूर मध्ये नाणार
(भज.रत्नाभगरी) येथील स्थाभनक नागभरकांचा भवरोधाकडे दुलणक्ष करुन सौदी
अरे बीया येथील अराम्को या कंपनीशी पेरोकेभमकल ग्रीन भरफायनरी प्रकल्पाचा
केंद्र सरकारने केलेला करार, राजापूर तालुक्यातील भज.रत्नाभगरी नाणार येथे
पेरोकेभमकल भरफायनरी प्रकल्प प्रस्ताभवत असणे , या प्रकल्पामुळे ७ हजार
४७६ घरे ६३ दे वदे वतांची मं भदरे १५ ते २० पाणवटे नेस्तानाबूत होणार असणे
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तर हजारो झांडाची लागवड असलेल्या आंबा व काजूच्या बागा नष्ट्ट होणार
असणे, िूसंपादनापूवी जभमनीची व्यापाऱ्यांकडू न मोबदल्याच्या हव्यासापायी
खरे दी होणे, या िागातील जनतेकडू न होणारा तीव्र भवरोध, प्रस्ताभवत प्रस्ताव रद्द
करण्याची आवश्यकता शासनाने सदरील प्रकल्पाबाबत आपली िुभमका स्पष्ट्ट
करणे, स्माटण भसटी योजनेतील रष्ष्ट्टाचार व योजनाचा झालेला बट्टयाबोळ, मे रो
रे ल्वेसाठी सुरु असलेल्या खोदकामातून मोठ्या प्रमाणात बाहे र पडणारे
दगडमातीचे रॅ भबट समुद्रात ओतले जात असणे, कफ परे ड ते नभरमन पॉईट
दरम्यानच्या समुद्रात हा िराव टाकला जात असल्याने समुद्र धोकादायक पातळी
ओलांडून मुंबई शहराला समुद्रापासून धोका भनमाण होण्याची पयावरण
तज्ञेयांनाकडू न शासनाला दे ण्यात आलेला इशारा, समुद्रात िराव टाकल्यास
पाण्याचा समतोल भबघडू न पयावरणाची होणारी हानी, राज्यात दररोज हजारो
मे भरक टन कचरा भनमाण होणे , घनकचरा व्यवस्थापन करण्यास शासनास
अक्षम्य दुलणक्ष होत असल्याने नागभरकांचे आरोग्य धोक्यात येऊन कायदा व
सुव्यवस्था धोक्यात येणे, या भवर्षयांमुळे नागभरकांमध्ये पसरलेली तीव्र
असंतोर्षाची व नाराजीची िावना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने करावयाची
कायणवाही भवचारात घेण्यात यावी."
(घ)

(मांगळिार, वदनाांक १७ जुलै ि बुधिार, वदनाांक १८ जुलै, २०१८ रोजीच्या
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये प्र्ताि) –
ॲड. अवनल परब, श्री.प्रभवण दरे कर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , प्रा.अभनल
सोले, सवणश्री.गोभपभकसन बाजोभरया, भवजय ऊफण िाई भगरकर, रसवद्र फाटक,
प्रसाद लाड, भवलास पोतनीस, भगरीशचंद्र व्यास, नरें द्र दराडे , नागोराव गाणार,
भवप्लव बाजोभरया, रामदास आंबटकर, सुभजतससह ठाकूर, ॲड.भनरं जन डावखरे ,
सवणश्री.सुरेश धस, भवनायक मे टे, डॉ.पभरणम फुके, श्री.चंदि
ू ाई पटे ल, श्रीमती
न्सस्मता वाघ, श्री.रामभनवास ससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्र्ताि –
"भवदिण, मराठवाडा, खा्दे श, कोकण इत्यादी ग्रामीण िागात
राहणाऱ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतंगणत जभमनी रास्त िावात दे ण्याची योजना
आखून प्रधानमं त्री आवास योजना सक्षमपणे राबभवण्याची आवश्यकता, भवदिणमराठवाड्यात कृर्षी आधाभरत प्रभक्रया उद्योगाला भवशेर्ष सवलती दे ऊन उद्योग
भनर्थमतीला चालना दे ण्याची आवश्यकता, नागपूर हे उपराजधानीचे शहर
असूनही येथील नागभरकांना भवशेर्ष आजारात मुंबईतील रुग्णालयांवर अवलंबून
रहावे लागणे , ही अवस्था दूर करण्याच्या दृष्ट्टीने भवदिण, मराठवाड्यात
सुपरस्पेशाभलटी रुग्णालये भनमाण करण्याची आवश्यकता, भवदिण,
मराठवाड्यातील ग्रामीण युवकांना मुंबई, पुणे यासारख्या शहरांत जाण्याचा मोह
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आवरण्याच्या दृष्ट्टीने युवकांना आकर्थर्षत करणाऱ्या शैक्षभणक व रोजगाराच्या
संधी उपलब्ध करुन दे ण्याची आवश्यकता, मुंबई व उपनगरातील मोडकळीस
आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती व पुनर्थवकास, घरमालकांच्या आडमुठेपणामुळे व
म्हाडाच्या भनष्ट्क्रीयतेमुळे जु्या इमारतींचा पुनर्थवकास करणे शक्य नसणे ,
पभरणामी जु्या चाळीत भपढ्यान-भपढ्या राहणाऱ्या मूळ मुंबईकरांचे जीवन
धोक्यात असणे, भवस्थाभपत होणाऱ्या रभहवाशांचे त्याच भठकाणी पुनवणसन
करण्याची मागणी, महापाभलकेच्या िूखंडावर लीज तत्वावर उभ्या असलेल्या
अनेक इमारतींचे लीज संपले असल्याने लीजचे नुतनीकरण करण्याचे धोरण
महापाभलकेने तातडीने राबभवण्याकरीता शासनाने करावयाची कायणवाही, ६०
वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून शासनाच्या जभमनीवर वास्तव्य करीत
असलेल्या रभहवाशांच्या जभमनी वगण २ मधून वगण १ मध्ये नोंद करण्याची मागणी,
आभशया खंडातील सवात मोठ्या धारावी येथील झोपडपट्टीचा व इतर
झोपडपट्टयांचा पुनणभवकास करण्याचा शासनाने घेतलेला महत्वाकांक्षी भनणण य,
संक्रमण भशबीरांची दुरवस्था व यामध्ये बांग्लादे शी नागभरकांची झालेली
घुसखोरी, बंद पडलेल्या भगरण्यांमधील कामगार, बीडीडी चाळीतील रभहवाशी व
मे रोमुळे बाधीत रभहवाशांना दे ण्यात येणाऱ्या ५०० चौ.फुटाच्या घरांच्या धतीवर
मुंबईत जु्या व सेस इमारतीमध्ये राहणाऱ्या िाडे करुनांही ५०० चौ.फुटांची घरे
दे ण्याची आवश्यकता, मुंबईतील ५०० ते ७०० चौ.फुट क्षेत्रफळाच्या घरांना
मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत व त्यावरील क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता
करात सवलत दे ण्याबाबतच्या प्रलंभबत प्रस्तावावर तात्काळ भनणण य घेण्याची
आवश्यकता, मुंबईतील पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतगणत ६६ इमारतींच्या
पुनबांधणीचा प्रस्ताव भवचारात घेण्याची आवश्यकता, मुंबईतील शासकीय
कमण चारी, पोलीस कमणचारी इ.च्या भनवासस्थानांची दुरवस्था तातडीने दूर
करण्याची आवश्यकता, शासकीय वसाहतीतील घरे मालकी हक्काने
दे ण्याबाबतची कमण चाऱ्यांची प्रलंभबत मागणी, मुंबई शहरासाठी गृहभनमाण धोरण
ठरभवण्याबाबत नेमलेल्या आमदारांच्या सभमतीने भदलेल्या अहवालाची तातडीने
अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली व
करावयाची उपाययोजना भवचारात घेण्यात यावी."
अठरा

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

श्री. अवनल भोसले, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा
उपस््ित करतील.
"पुणे शहरातील लोकसंख्या पाहता शहरांमध्ये ३५ अन्सग्नशमन केंद्राची
आवश्यकता असणे , मात्र शहरात सध्या केवळ १३ केंद्र सुरू असणे , उक्त तेरा
केंद्रांसाठी सुमारे एक हजार पदे मा्य असूनही प्रत्यक्षात फक्त ४५० कमण चारी
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कायणरत असणे, अन्सग्नशमन भविागाकडे कमण चारी नसल्याने गत अनेक
मभह्यांपासून बांधून तयार असलेले अनेक अन्सग्नशमन केंद्र बंद ठे वण्याची
पभरन्सस्थती भनमाण झालेली असणे , घटनास्थळाजवळ अन्सग्नशमन केंद्र
नसल्यामुळे दोनदा डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर झोपडपट्टी येथे लागलेल्या आगीत
खूप मोठे नुकसान झालेले असणे , त्याप्रमाणे इतरही भठकाणी दुरच्या अंतरावरील
अन्सग्नशमन केंद्रांना संपकण करावा लागल्यामुळे या अन्सग्नशमन केंद्रातील गाड्या
वाहतूक कोंडीमुळे उभशरा येत असल्यामुळे मनुष्ट्य हानी व भवत्तहानीत वाढ होत
असणे, यामुळे अन्सग्नशमन केंद्रांसाठी आवश्यक असलेल्या कमण चाऱ्यांच्या
भरक्त जागा िरण्याची भनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व उपाययोजना."
(२)

श्री. ख्िाजा बे ग, वि.प.स पुढील सािशजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा
उपस््ित करतील.
"आणी नगरपभरर्षद "ड" वगण दजाची असणे , सदर नगरपभरर्षदे चे आर्थथक
उत्पन्न ही फारच कमी असल्याने नभवन इमारत बांधकाम करणे नगरपभरर्षदे स
शक्य नसल्याने सद्य:न्सस्थतीत असणारे कायालय जु्या व अपुऱ्या जागेत असणे ,
उक्त भठकणी नभवन कायालय बांधकामाकरीता शासनाने भनधी उपलब्ध करुन
दे णे, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना."

विधान भिन,
नागपूर,
भदनांक : १८ जुलै, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधान सभचव,
महाराष्ट्र भवधानपभरर्षद.
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