महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिार, वदनाांक २९ नोव्हें बर, २०१८
(सकाळी १०-०० ते १०-४५ िाजेपयं त)
(क)

: (बुधिार, वदनाांक २८ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) – (अनुक्रमाांक
(१) ि (२)) (१)

सिशश्री कवपल पाटील, अनिकेत तटकरे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, वि.प.स. याांची
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (चचा पुढे सुरू ि मां त्रयाांचे
उत्तर) –
"सरकारी नोकरी भरती बंद असणे, ३० टक्के कपातीमुळे सरकारी,
ननमसरकारी नोकऱ्या आनण निक्षक यांची अडीच लाख पदे नरक्त असून भरती होत
नसल्याने बेरोजगार तरुणांमध्ये असंतोष असणे, नोकर भरतीच्या महापोटट लमध्ये
भ्रष्टाचार आनण मास कॉपीसारखे प्रकार होणे, दुसऱ्या बाजूला खाजगी क्षेत्रातील ८०
टक्के नोकऱ्यांमध्ये ठरानिक िहरी उच्चभ्रू जाती िगाची मक्तेदारी ननमाण होणे , मात्र
िेतकऱ्यांच्या मुलांना खाजगी क्षेत्रात जागा नसणे, एससी/एसटी/िीजे एनटी/ओबीसी,
मुस्ललम, मराठा, ललगायत यांचे प्रमाण खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये अत्यंत नगण्य
असणे, दुष्काळग्रलत लकिा आत्महत्याग्रलत िेतकऱ्यांची मुले कापोरे ट क्षेत्राकडू न
बेदखल असणे, स्त्रीयांनाही जाणीिपूिटक संधी नाकारणे, खाजगी क्षेत्रातील
ॲफमेनटव्ह ॲक्िन महाराष्ट्र निधािमंडळािे निधेयक १४ िर्षापूिी पानरत करुिही
त्याला आजतागायत राष्ट्रपतींची मंजुरी ि नमळणे , शासकीय सिलती, जमीि,
सािवजनिक बॅंकांचे कजव आनण सामान्य माणसांिी केलेली गुंतिणूक यातूि उभ्या
रानहलेल्या खाजगी उद्योग क्षेत्ांिी भारतीय संनिधािातील समाि संधी आनण
सामानजक न्याय तत्िािुसार अमेनरकेप्रमाणे

ॲफमेनटव्ह ॲक्शि घेण्याची

आिश्यकता असणे , ॲफमेनटव्ह ॲक्शि कायदा अंमलात आणणे, सरकारी
िोकऱ्यामधील नरक्त पदांची भरती महापोटव ल ऐिजी एमपीएससी माफवत करणे,
िोकर कपात, खाजगीकरण आनण कंत्ाटीकरण बंद करणे, निकास प्रकल्पांच्या
कामांमध्ये िंनचत िगांिा िाटा दे णे आनद मागण्यांसाठी ॲफमेनटव्ह ॲक्शि कनमटीिे
आंदोलि करणे, MPSC सारख्या लपधा परीक्षांच्या अंनतम टप्पप्पयात संधी हुकलेल्या
हजारो िंनचत िगातील निद्यार्थ्यांसाठी ॲफमेनटव्ह ॲक्िनमाफटत खाजगी क्षेत्रातील
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नोकऱ्यांचे दरिाजे खुले करण्याची मागणी असणे , याबाबत िासनाची भूनमका
आनण कराियाची कायटिाही ि उपाययोजना निचारात घेण्यात यािी."
(२)

ॲड. अवनल परब, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे , श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स.
याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
"मुंबईच्या अरबी समुद्रात छत्पती नशिाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या
पायभरणी कायवक्रमासाठी नदिांक २४ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी ४ बोटींमधूि मुख्य
सनचि, काही अनधकारी, पदानधकारी, पत्कार अशी अनत महत्िांच्या व्यक्ती असे
सिव गेट िे ऑफ इंनडया िरुि नशिस्मारकाच्या पायाभरणी कायवक्रमासाठी गेले होते,
गेट िे ऑफ इंनडयाहूि निघालेल्या फायबरच्या ४ बोटींपैकी एका स्पीड बोटीत
क्षमतेपेक्षा जास्त प्रिाशी बसल्यािे तसेच िानिक ििीि असल्यामुळे समुद्रातील
खडकांचा त्याला अंदाज ि आल्यािे बोट खडकािर आदळल्यािे बोटीत पाणी
नशरले ि काही नमनिटांतच ही बोट बुडू लागली. त्यामुळे जीि िाचनिण्यासाठी
बोटीिर लाईफ जॅ केट्स जेमतेमच होती. कोणत्याही नियोजिानशिाय अत्यंत
बेजबाबदारपणे या कायवक्रमांचे नियोजि करण्यात आले होते. बोटीतील इतर
सिवजणांचे जीि िाचनिण्यात आले परं तु या ढसाळ नियोजिामुळे नसध्दे श पिार या
तरुणाला आपला जीि गमिािा लागला. सबब शासिािे या दुघवटिेची सखोल
चौकशी करण्याची शासिािे केलेली कायविाही िा कराियाची उपाययोजिा."

(सकाळी १०-४५ ते दुपारी १२-४५ िाजेपयं
पयंत)
(ख)

: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(बुधिार, वदनाांक २८ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना) – [अनुक्रमाांक (१) ते (१३)] –
(१)

श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
पवरिहन मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"महाराष्ट्र राज्यातील मोटार िाहि पनरिहि निभागातील सहाय्यक प्रादे नशक

पनरिहि अनधकारी पदाच्या सि १९९१ पासूि िेळोिेळी जारी करण्यात आलेल्या
सेिाज्येष्ट्ठता यादीत अनिश्श्चतता असणे , सि २००४ आनण २००९ पासूि काही
निनशष्ट्ठ अनधकाऱ्यांिा मािीि नदिांकाचा घोटाळा करत नियमबाहय पदोन्नती दे ण्यात
येणे, सेिा ज्येष्ट्ठतेच्या यादीत सुधारणा करुि त्या पदािरील अनधकाऱ्यांची
पदाििती करािी असे आदे श महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकारणािे दे ऊिही ३
िर्षापासूि अंमलबजािणी झालेली िसणे , सेिाज्येष्ट्ठतेत चुकीची कायविाही
करणाऱ्या अनधकाऱ्यांिर कोणतीही कारिाई ि होणे , सेिाज्येष्ट्ठता यादी ि मािीि
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नदिांक यात घोटाळा केल्याबद्दल न्यायानधकरणािे तीव्र ताशेरे ओढू िही अनियनमतता
करणारे आर. आर. जाधि यांच्यासारख्या भ्रष्ट्टाचाराचे आरोप असलेल्या अनधकारी
आनण कमव चाऱ्यांच्या सेिानििृत्तीिंतरही निभागािे सेिाज्येष्ट्ठता यादी तयार
करण्याकनरता नियुक्तीमध्ये पूणवतः सिव नियम प्रनक्रयेचे पालि ि करणे , मािीि
नदिांक दे ण्याच्या प्रनक्रयेत नियमांचे पालि ि करता चुकीचा मािीि नदिांक दे णे ि
चुकीची पदोन्नती करणे , महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरणाचा अिमाि करणे ,
त्यामुळे अिेक पात् आनण प्रामानणक अनधकारी पदोन्नतीपासूि िंनचत राहणे , त्यामुळे
अनधकाऱ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष आनण संताप, याची दखल घेऊि मािीि नदिांक
ि सेिाज्येष्ट्ठता यादीतील घोटाळ्याची ि ती बििणाऱ्या अनधकाऱ्यांची ि
कमवचाऱ्यांची अनियनमतता केल्याबद्दलची आनण भ्रष्ट्टाचाराची चौकशी करण्याची
आिश्यकता ि शासिािे कराियाची कायविाही."
(२)

सिशश्री अब्दुल्लाह खान दुराणी, धिंजय मुंडे, सनतश चव्हाण, निक्रम काळे ,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"परभणी नजल्यात जात पडताळणी निभागातील अनधकारी, कमव चारी, दलाल
यांिी संगिमतािे चालनिलेल्या लुटमारीमुळे, निद्यार्थी, िोकरदार, लोकप्रनतनिधी
यांची नपळिणूक होणे , अनधकाऱ्यांिी गरजूंिा जात प्रमाणपत्े दे ण्याऐिजी त्यांच्या
निरूध्द खोटया तक्रारी नलहूि घेणे, बिािट जात प्रमाणपत्े जोडू ि गरजू लाभार्थ्यांिा
चौकशीच्या फेऱ्यात अडकनिणे ि तीि ते पाच लाख रूपयांची आर्थर्थक तडजोड
होताच सुिािणी घेतल्याचे िाटक करूि प्रकरणे निकाली काढणे , नजल्हयातील
तहसील कायालयातील कमवचारी, अनधकारी, जात पडताळणी निभागातील
हरपाळकर, िंदिा कोचुरे, कुलकणी ि दलाल यांच्या टोळीिे आर्थर्थक िसुली करूि
अडिणूक केल्या प्रकरणी अिेकांिी आत्मदहि तक्रारी आंदोलिे करूिही कारिाई
ि होणे , जात पडताळणी निभाग, महसूल ि दलाल यांच्यातील संगिमतािे सुरू
असलेल्या लुटमार प्रकरणी लोकप्रनतनिधी यांिी नजल्हानधकारी, परभणी ि सनचि
सामानजक न्याय निभाग यांचेकडे माहे ऑक्टोबर-िोव्हें बर, २०१८ मध्ये ि त्या
दरम्याि लेखी तक्रार िोंदिणे , सदरील प्रकरणी दलालांिा अटक होणे मात्, जात
पडताळणी निभागाचे ि महसूल निभागाचे अनधकारी यांिा अटक ि होणे तसेच
त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी ि त्यांचे निलंबि बाबत कोणताही सक्षम कारिाई ि
होणे याबाबत शासिािे कराियाची कारिाई ि शासिाची प्रनतनक्रया."

(३)

आर्कक. अनांत गाडगीळ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या
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बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"राज्यात ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये ििीि सरकार अश्स्तत्िात येऊि नडसेंबर२०१४ मध्ये मंत्ी संख्येत िाढ होणे ,

यामुळे मं त्रयांच्या

अनधक दालिांची

आिश्यकता निमाण होणे , या सबबीखाली मंत्ालयात अंतगवत िूतिीकरण ि
करताच ते केल्याचे कागदोपत्ी दाखनिण्यात येणे, या कामांमुळे निमाण झाले ल्या
डे ब्रीजची फेब्रुिारी, २०१५ ते ऑगस्ट, २०१५ या कालािधीत निल्हे िाट लािण्यात
येणे, यासाठी अंदाजे ६५० रक्सच्या फेऱ्या झाल्याचे दाखनिण्यात येणे, यािर
शासिािे अंदाजे ६७ लाख रु. खचव करणे , मंत्ालयाची गच्ची (टे रेस) साफ
करण्यासाठी सुमारे रु. ३ लाखांचा खचव करणे , ऑक्टोबर, २०१७ मध्ये या संपूणव
प्रकरणाच्या चौकशीचे गोपिीय आदे श निघूिही अहिाल ि येणे, यामुळे सदर
प्रकरणी कोणतीही कारिाई करण्यात ि येणे, त्यामुळे जितेत निमाण झालेला तीव्र
असंतोर्ष ि संतापाची भाििा, शासिािे याप्रकरणी तातडीिे चौकशी करुि
कराियाची कायविाही ि याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया."
(४)

सिशश्री वकरण पािसकर, हे मंत टकले, अॅड. राहुल िािेकर, श्री. आिंद ठाकूर,
श्रीमती निद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या
बाबीकडे गृहवनमाण मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"स्ियंभू कोकण गृहनिमाण मागासिगीय सहकारी संस्र्था (नियोनजत) या

संस्र्थे स निनियम १३(२) अंतगवत प्रनतक्षािगर, सायि येर्थे ८४ सदनिकांसाठी योजिा
राबनिण्याची मंजूरी प्रानधकरणािे ठराि क्र.६०२८ नदिांक १३ जुलै, २००४ अन्िये
मंजूरी घेण्याबाबत ठरािात िमूद करण्यात येणे, सि २००९ मध्ये काही सोसायट्ांिा
८८६ सदनिका िाटप करण्यात येणे, मात् यामधूि मागासिगीय सोसायटीला
सामािूि घेण्यात ि आल्यािे तत्कालीि मा. सभापती, महाराष्ट्र निधािपनरर्षद यांिी
नदिांक १६ नडसेंबर, २००९ मधील नहिाळी अनधिेशिामध्ये निदे श दे णे, तद्िुर्षंगािे
आश्िासि क्र. ४८३ बाबत २ मनहन्यामध्ये पूतवता करुि दे िू असे आश्िासि
तत्कालीि मा.गृहनिमाण राज्यमंत्ी यांिी दे ऊिही सि २०११ पयंत पूतवता ि करणे ,
म्हाडाकडू ि उपलब्ध सदनिकांची मानहती ि प्रस्ताि शासिाच्या मान्यतेसाठी
मा.राज्यमंत्ी, मा.मुख्यमं त्ी यांच्या कायालयात पाठनिण्यात आला असता नदिांक २१
जूि, २०१२ रोजी मं त्ालयाला लागलेल्या आगीत सदरहू िस्ती िष्ट्ट होणे , सदर
िस्तीची पुिवबांधणी करणेकरीता म्हाडा कायालयािे नदिांक २६ ऑगस्ट, २०११
रोजीच्या पत्ान्िये पाठनिलेल्या अहिालाची प्रत शासिाला पाठनिण्याबाबत
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कळनिले त्यािुसार कायालयाकडू ि पत् क्र. ८१४० नदिांक ९ िोव्हें बर, २०१२ अन्िये
सदर अहिाल शासिाला पाठनिण्यात येणे, मात् शासिाकडू ि कोणतेही निदे श प्राप्त
ि होणे , सदर संस्र्थे िे मा.उच्च न्यायालयात यानचका दाखल केलेली असणे,
मा.न्यायालयािे नरटनपटीशि क्र. १४८०/२०१५ मध्ये शासिास म्हाडा प्रानधकरण
ठराि क्र. ६०२८ नदिांक १३ जुलै, २००४ िुसार म्हाडा कायदा ि निनियम यांच्या
तरतूदीस अिुसरुि १३(२) अंतगवत तीि मनहन्यात निणवय घेऊि सदनिका नितरीत
करण्याचे निदे श दे ण्यात येणे, मा.सभापती, महाराष्ट्र निधािपनरर्षद यांिी मा.मंत्ी,
गृहनिमाण, अप्पर मुख्य सनचि, गृहनिमाण मुख्य अनधकारी मुंबई मं डळ म्हाडा ि
संबंनधत अनधकारी यांच्या उपश्स्र्थतीत नदिांक १३ माचव, २०१८ रोजी झालेल्या
बैठकीत सदर संस्र्थे ची बऱ्याच िर्षाची मागणी लक्षात घेऊि संस्र्थे ला सद्य:श्स्र्थतीत
भूखंड घेऊि सदनिका बांधण्यास खूप िर्षे लागतील त्यामुळे संस्र्थे ला भूखंडाऐिजी
म्हाडाच्या तयार ि अिेक िर्षे जानहरातीतूि िगळण्यात आलेल्या सदनिका नितरीत
करण्याची संस्र्थे ची मागणी मान्य करण्यात येणे, त्यािुसार नियोनजत संस्र्थे स पिई
नहरािंदािी येर्थील २२ बी, ३०३, १४०४, १३०२, २३ ई, ८०१ या नरक्त इमारत क्र.
रामबाग िसोिा येर्थील राजयोग सोसायटी मधील ए.बी.सी. ि डी. विग मधील नरक्त
सदनिका, प्रनतक्षािगर नबल्ल्डग ६ एम ि कुला, िेहरुिगर नबल्ल्डग िं. ५० ि करीरोड
स्टे शि जिळील म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती मं डळाच्या टॉिरमधील इत्यादी नरक्त
सदनिका अशा एकूण ८४ सदनिका नितरीत करुि संस्र्थे ला दे ण्यात याव्यात अशी
संस्र्थे कडू ि नििंती करण्यात येणे, मात् शासि व्यिस्र्थांच्या समन्ियाअभािी
शासिाचा अनभप्राय ि निदे श असूिही कोणतीही कायविाही ि होणे ि जाणीिपूिवक
या मागासिगीय संस्र्थे िर अन्याय होणे , या संपूणव प्रकरणी गृहनिमाण निभागाकडू ि
कारिाई होत िसल्याबाबत तीव्र िाराजीची ि संतापाची भाििा, याबाबत शासिािे
केलेली िा कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(५)

सिशश्री धनांजय मुांडे, जगन्नार्थ वशदे , अॅड. राहुल िािेकर, सिवश्री नकरण पािसकर,
हे मंत टकले , निलास पोतिीस, आिंद ठाकूर, श्रीमती निद्या चव्हाण, सिवश्री ख्िाजा
बेग, निक्रम काळे , सनतश चव्हाण, अनिकेत तटकरे , प्रकाश गजनभये, रामराि
िडकुते, अरुणकाका जगताप, अब्दुल्लाह खाि दुराणी, अनिल भोसले, वि.प.स.
पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"राज्याच्या पनरिहि निभागामध्ये सहाय्यक मोटार िाहि निनरक्षक पदाची भरती
करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामाफवत सि २०१७ मध्ये परीक्षा घेण्यात येणे,
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सदर परीक्षेचा निकाल माचव , २०१८ मध्ये जाहीर होऊि ८३३ उमेदिारांची नशफारस
आयोगािे शासिाला केलेली असणे , मात् सदर पदाच्या प्रिेश नियमातील नियम ३
(III) (IV) मधील तरतुदींिा मा. उच्च न्यायालयाच्या िागपूर खंडपीठात आव्हाि
दे ण्यात येणे, सदर यानचकेचा निकाल दे तािा न्यायालयािे सदर नियमातील अहव ता
परीक्षेपुिी धारण करणाऱ्या उमे दिारांिा या पदािर नियुक्ती दे ण्यात यािी ि त्या
उमेदिारांिा सदरची अहव ता परीक्षाधीि कालािधीत प्राप्त करुि घ्याियाची आहे
अशा उमेदिारांिा नरक्त पदािर नियुक्ती दे ण्यात येऊ िये असे आदे श दे णे,
न्यायालयािे िमूद केलेली अहव ता ८३३ पैंकी केिळ २५ उमेदिारांकडे च उपलब्ध
असणे , त्यामुळे ८०० उमेदिारांिा िोकरीस मुकािे लागण्याची नभती निमाण होणे ,
या पाश्िवभूमीिर संबंनधत उमे दिारांिी नदिांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी मुंबईतील
आझाद मै दािािर केलेले आंदोलि, या प्रकरणाच्या निणवयामध्ये न्यायालयािे िमूद
केलेली अहव ता ही केिळ तांनत्कतेशी संलग्ि असणे , त्याचा उमे दिारांच्या गुणित्तेशी
कोणताही र्थे ट संबंध येत िसणे , नििडीिंतरच्या नियनमत नियुक्तीपयंतच्या
कालािधी दरम्यािसुध्दा असा दाखला प्राप्त करुि घेता येणे शक्य असणे , मात्
न्यायालयात सरकारतफे योग्य बाजू ि मांडल्यािे ८०० निद्यार्थ्यांिर अन्याय होणे,
सदर प्रकरणी तात्काळ सिोच्च न्यायालयात अपील दाखल करुि िनरष्ट्ठ निधीज्ञाची
िेमणूक करण्याची आिश्यकता, लोकप्रनतनिधींिी केलेली अशाप्रकारची मागणी,
सदर प्रकरणी अंनतम निकाल लागेपयंत कागदपत्ांच्या छाििी ि त्या आधारे
उमेदिारांची पात्ता वकिा अपात्ता ठरनिण्यात येऊ िये तसेच यासंदभात चौकशी
करुि सदर उमे दिारांिा न्याय दे ण्याची ि सेिेत सामािूि घेण्याची होत असलेली
मागणी, याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि भुनमका."
(६)

सिशश्री सवतर् चव्हाण, धिंजय मुंडे, अनिकेत तटकरे , निक्रम काळे , वि.प.स.
पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"मराठिाडा निभागाच्या हक्काचे पाणी जायकिाडी प्रकल्पात सोडतािा

शासिाकडू ि सातत्यािे अन्याय होत असल्यािे मराठिाड्यातील दुष्ट्काळग्रस्त
जितेत संतापाची लाट पसरलेली असणे , महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्रानधकरण
आनण मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदे शािे ज्या-ज्यािर्षी जायकिाडी प्रकल्पात
तुटीचा पाणीसाठा असेल त्या-त्यािर्षी समन्यायी पध्दतीिे पाणी िाटपाची कायविाही
करण्याची जबाबदारी गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे निकास महामंडळाच्या
कायवकारी संचालकािर असणे , सि २०१८-१९ यािर्षी जायकिाडी धरणात ८.९९
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टीएमसी पाण्याची तुट असल्यािे तेिढे पाणी उध्िव गोदािरी खोऱ्यातील धरण
समुहातूि सोडण्याचे आदे श नदिांक २३ ऑक्टोबर रोजी निगवनमत करण्यात येणे,
मा.उच्च न्यायालय ि मा.सिोच्च न्यायालयािे सुध्दा हे पाणी सोडण्यास सहमती
दशवनिणे , अनधक्षक अनभयंता ि प्रशासक लाभक्षेत् निकास प्रानधकरण, िानशक
यांच्या नदिांक १ िोव्हें बर रोजीच्या आदे शान्िये गंगापूर ि पालखेड धरण समुहातूि
सुमारे १.२० टीएमसी पाणी जायकिाडीमध्ये सोडण्यास प्रनतबंध करणे , यांसह निनिध
पध्दतीिे अडसर निमाण केल्यामुळे जायकिाडी प्रकल्पातील पाण्याची तुट अद्याप
भरूि ि निघणे , त्यामुळे मा.उच्च न्यायालय ि प्रानधकरणाच्या आदे शाचा अिमाि
होणे , दुष्ट्काळग्रस्त मराठिाड्यातील शेतकरी आनण ग्रामस्र्थ यांच्यािरही या
माध्यमातूि मोठा अन्याय होणे , टं चाई काळात एकमेि जलस्त्रोत असलेल्या
जायकिाडी धरणातील पाणी साठ्यािर त्याचा गंभीर पनरणाम होणे , जायकिाडी
धरणातील पाणी िापराच्या फेरनियोजि ि ताळे बंधामध्ये औद्योनगक आनण घरगुती
पाणीिापरासह उपसा वसचि योजिांसाठी पाण्याचे आरक्षण ि तरतुद िाढनिल्यामुळे
माजलगाि धरण, पैठण उजिा आनण डािा कालिा यांच्या पाणी िापराची तरतुद
कमी केली जाणे , यामुळे वसचि क्षेत्ािर याचा मोठा अनिष्ट्ट पनरणाम होत असणे ,
धरणाच्या मुळ प्रकल्पीय अहिालािुसार हे धरण केिळ वसचिाकरीता मं जुर
असतािाही त्याच्या पाण्यािर औद्योनगक पाणी िापराचा अनधक भार नदल्यािे
लाभक्षेत्ातील वसचि क्षेत् कमी होत असणे , माजलगाि धरणािर बीड शहरासह
माजलगाि आनण सुमारे २०० हूि अनधक गािांचा पाणीपुरिठा अिलंबूि असतािा
फेरनियोजिात ताळे बंधात माजलगाि धरणातील पाणी िापराची तरतुद ५६०
दलघमीिरूि २९९.४२ दलघमी इतकी कमी केल्यािे बीडसारख्या टं चाईग्रस्त
नजल्यािर त्याचा गंभीर पनरणाम होणे , जायकिाडी धरणात उध्िव गोदािरी खोऱ्यातूि
पाणी सोडतािा होणारा अन्याय आनण धरणातील पाणी िापराचे फेरनियोजि
करतािा झालेला अन्याय यामुळे लाभक्षेत्ातील दुष्ट्काळग्रस्त शेतकऱ्यामध्ये शासि
निरोधी संतापाची लाट निमाण होणे , लोकप्रनतनिधींिी याबाबत कायवकारी संचालक,
गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे निकास महामंडळ यांिा लेखी पत्व्यिहार करूिही या
बाबत कोणतीही कायविाही ि होणे , मराठिाड्यािर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी
शासिािे कराियाची कायविाही ि शासि प्रनतनक्रया."
(७)

श्री. अर्ोक ऊर्श भाई जगताप, अॅड. हुस्िबािू खनलफे, सिवश्री शरद रणनपसे,
चंद्रकांत रघुिंशी, रविद्र फाटक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक
महत्िाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :7

"कोकणातील

राजापूर

मध्ये

िाणार (नज.रत्िानगरी)

येर्थील

स्र्थानिक

िागनरकांच्या निरोधाकडे दुलवक्ष करुि सौदी अरे बीया येर्थील अराम्को या कंपिीशी
पेरोकेनमकल ग्रीि नरफायिरी प्रकल्पाचा केंद्र सरकारद्वारे करार करण्यात येणे,
िाणार प्रकल्पाला स्र्थानिक जितेिे निरोध दशवनिलेला असणे , िाणार प्रकल्पाला
स्र्थानिक जितेचा असलेला निरोध केंद्राला कळिूि नरफायिरी प्रकल्प रद्द करुि
घेतो असे आश्िासि मा.मुख्यमंत्ी महोदयांिी नदले ले असणे , उद्योग मं त्ी महोदयांिी
या प्रकल्पाच्या भूसंपादिाची अनधसूचिा रद्द करण्याची घोर्षणा केलेली असणे,
उद्योग मंत्रयांिी अध्यादे श रद्द करण्याकरीता (हाय पॉिर कनमटी) उच्चनधकार
सनमतीकडे पाठनिण्यात येऊिही मागील सहा मनहिे त्यािर काहीही निणवय ि होणे ,
तज्ज्ञ लोकांची सुखटणकर सनमती नरफायिरी कंपिीकडू ि िेमण्यात येणे, परं तु
मा.मुख्यमंत्ी महोदयांिी सदरील अनधसूचिा रद्द ि केल्यािे िाणार प्रकल्पाबाबत
संभ्रमाचे िातािरण निमाण होणे , राजापूर तालुक्यातील िाणारसह पंचिीस गािांमध्ये
राज्य आनण केंद्र सरकारिे प्रस्तानित नरफायिरी प्रकल्प आणण्याचा घाट घालण्यात
येणे, राजापूर तालुक्यातील नज.रत्िानगरी िाणार येर्थे पेरोकेनमकल नरफायिरी प्रकल्प
मंजूर आहे या प्रकल्पातील १४ गािांतील स्र्थानिकांचा ठाम निरोध असूि येर्थील
प्रातांिी कोणत्याही कायद्याचा आधार ि घेता जनमिी दे ण्याबाबत सहमती
दशवनिण्यासाठी िोटीसा बजािल्या त्यास कोणीही प्रनतसाद नदला िसूि ९७ टक्के
लोकांिी असहमती पत्े शासिाकडे ि मुख्यमं त्रयाकडे सादर केली असणे , या
प्रकल्पामुळे ४५ िाहळ, १० हजार घरे , १०३ दे िदे ितांची मंनदरे , ७ मशीद, १५ ते २०
पाणिठे िेस्तािाबूि होणार असणे तर दहा लाख झांडाची लागिड असलेल्या आंबा
ि काजूच्या बागा िष्ट्ट होणार असणे , िाणारसह अन्य सिवच गािांतूि या
प्रकल्पानिरोधात मोठया प्रमाणािर जिमत तयार होणे , आंबा बागायती क्षेत्
असलेल्या या नियोनजत प्रकल्पस्र्थळी जितेिे सातत्यािे आंदोलिाच्या माध्यमातूि
निरोध दशवनिला असणे , राज्य सरकारिे भूसंपादिाचे काम हाती घेतले असणे तेव्हा
हा निरोध अनधक तीव्र होणे , िाणार पनरसरातील प्रत्येक कुटुं बातूि या प्रकल्पला
निरोध होत असणे , जमीि खरे दीच्या माध्यमातूि नरफायिरी प्रकल्पातील दुकािदारी
मोठ्या प्रमाणात सुरु असणे , या भागातील जितेकडू ि होणारा तीव्र निरोध लक्षात
घेता शासिािे सदरील प्रकल्पाबाबत आपली भूनमका स्पष्ट्ट करुि या प्रदुर्षणकारी
प्रनक्रयेला होणारा स्र्थानिकांचा निरोध लक्षात घेता शासिािे हा प्रस्तानित प्रस्ताि रद्द
करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची
प्रनतनक्रया."
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(८)

श्री. रमे र् पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
मत्स्यविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्य शासिािे िुकतीच राज्यातील प्लॅश्स्टक ि र्थमाकोल बंदीची अनधसूचिा

जानहर केली असणे , हा निणवय पयािरण संिधव िाच्या दृष्ट्टीिे चांगला असणे , परं तु
यांचा निपनरत पनरणाम मश्च्छमारी समाजािर होणे , मासे हा िाशिंत पदार्थव असूि
त्याला दीघवकाळ नटकनिण्यासाठी मत्स्य निक्रेते पारं पानरक पध्दतीिे र्थमाकोलच्या
शीतपेटयांचा िापर करणे , मात् आता र्थमाकोल बंदीिे मासे साठिणुकीची गंभीर
समस्या निमाण होणे , र्थमाकोलला पयायी व्यिस्र्था म्हणजे फायबरच्या शीत पेट्ा हा
चांगला पयाय असल्यािे या एका शीत पेटीमध्ये ५० नकलो मासे सुश्स्र्थतीत राहू
शकणे , त्यामुळे मश्च्छमार निक्रेत्यांिी अशा दहा हजार फायबरच्या शीतपेटया
शासकीय खचातूि पुरनिल्या जाव्यात अशी मागणी करणे , सदर मागणीिुसार राज्य
शासिाकडू ि अद्यापपयंत कोणतीच कायविाही ि होणे , यामुळे मासे निक्रेत्यांमध्ये
शासिाप्रती निमाण झालेला असंतोर्ष, महाराष्ट्र शासिाच्या प्लाश्स्टक ि र्थमाकोल
बंदी अनधनियमािुसार मुंबईतील ि नकिारपट्टीतील सिव मासे निक्रेत्या मनहला ि
पुरुर्षांिा फायबरच्या शीत पेटया उपलब्ध करुि दे ण्याची नितांत आिश्यकता,
याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(९)

सिशश्री धनांजय मुांडे, अनिकेत तटकरे , सनतश चव्हाण, निक्रम काळे , हे मंत टकले ,
ख्िाजा बेग, जगन्नार्थ वशदे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, नकरण पािसकर, वि.प.स.
पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"शासिाच्या ितीिे चालनिल्या जाणाऱ्या आपले सरकार सेिा केंद्रात मागील
सात िर्षापासूि कायवरत असणाऱ्या २२ हजार ५०० संगणक पनरचालकांिा महाराष्ट्र
मानहती तंत्ज्ञाि महामं डळाकडू ि नियुक्ती दे ण्याची मागणी िारं िार करण्यात येत
असणे , मागील सहा ते बारा मनहन्यांपासूि या संगणक पनरचालकांिा मािधि
नमळाले िसल्याची गंभीर बाब माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्याि
उघडकीस येणे, आपले सरकार सेिा केंद्रांतगवत ऑिलाईि कजव , नपक निमा
योजिेचे अजव , यानशिाय ३३ प्रकारचे गािपातळीिरील दाखले दे ण्यात येणे,
ग्रामपंचायतीच्या जमा खचाच्या िोंदी ठे िण्यात येत असणे , पुिीच्या संग्राम
प्रकल्पातील सिव संगणक पनरचालकांमाफवत ही कामे करुि घेण्यात येत असणे ,
मात् पुिीच्या प्रकल्पात काम करणाऱ्या जिळपास ३ हजार ५०० संगणक
पनरचालकांिा मंत्रयांिी आश्िासिे दे ऊिही ििीि प्रकल्पात सामािूि ि घेतल्यािे
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मागील तीि िर्षापासूि हे संगणक पनरचालक नििािेति काम करीत असणे ,
त्यामुळे त्यांच्या कुटुं बािर उपासमारीची िेळ आलेली असणे , सदर प्रकल्पात CSCPV नल. नदल्ली या मुळ कंपिीच्या िािाखाली काम करणाऱ्या S2 इन्फोटे क
इंटरिॅशिल नलनमटे ड ि ई-गव्हिवन्स सोल्युशि प्रा.नल. या उपकंपन्या िेळेिर मािधि
दे त िसणे , नििाकारण मािधिात कपात करणे , मािधिात मोठ्या प्रमाणात
गैरव्यिहार करणे इत्यादी अिेक तक्रारी असणे , आपले सरकार सेिा केंद्रासाठी
आिश्यक निधी ग्रामपंचायतीच्या १४ व्या नित्त आयोगातूि दे ण्याची तरतूद
असतािाही अिेक ग्रामपंचायती तो निधी दे त िसल्यािे संगणक पनरचालकांिा
िेतिापासूि िंनचत राहािे लागत असणे , केंद्र चालनिण्यासाठी लागणारी स्टे शिरी
नमळत िसणे , या स्टे शिरीमध्ये मोठ्या प्रमाणािर गैरव्यिहार होत असणे , नडजीटल
इंडीया, नडजीटल महाराष्ट्र जानहरात करणारे हे सरकार प्रत्यक्षात हे काम करणाऱ्या
संगणक पनरचालकांिर मात् सातत्यािे अन्याय करत असणे , संगणक पनरचालकांिी
िारं िार केलेल्या आंदोलिािंतर त्यांिा खोटी आश्िासिे दे ऊि फसिणूक करण्यात
येणे, राज्यातील हजारो संगणक पनरचालकांच्या दृष्ट्टीिे महत्िाच्या या प्रश्िाकडे
शासिाचे होणारे दुलवक्ष, या संगणक पनरचालकांिा रुपये १५ हजार दरमहा िेळेिर
मािधि दे ण्याची आिश्यकता, पुिीच्या प्रकल्पातील संगणक पनरचालकांिा
महाराष्ट्र मानहती तंत्ज्ञाि महामंडळात सामािूि घेण्याची गरज, याकडे शासिाचे
झालेले अक्षम्य दुलवक्ष, यािर शासिािे कराियाची कायविाही ि उपाययोजिा."
(१०) श्रीमती विद्या चव्हाण, सिवश्री धिंजय मुंडे, नकरण पािसकर, हे मंत टकले, अॅड.
हुस्िबािू खनलफे, अॅड. राहुल िािेकर, सिवश्री शरद रणनपसे , जयंत पाटील, अशोक
ऊफव भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"नशिडी, मुंबई येर्थील क्षयरोग रुग्णालयातील पनरचारीका, िॉडव बॉय यांिी

उपचाराकनरता दाखल असलेल्या ७ बालरुग्णांिा नदिांक २६ सप्टें बर, २०१८ च्या
मध्यरात्ी बाहे र काढण्याबाबत पालकांसोबत िाद घालत रुग्णालयाबाहे र काढणे ,
सदर पनरचारीकांची डॉक्टरांकडे तक्रार केली असता रुग्णांिा रुग्णालयातफे नमळत
असलेला आहार बंद करणे , रुग्णांची सेिा करण्याऐिजी त्यांच्याशी अरे रािी ितवि
करुि त्यांिा िाहक त्ास दे णे, निर्षजन्य इंजेक्शि दे ण्याची धमकी दे णे, पनरचारीकांची
तसेच त्यांच्या युनियिची आनण युनियि लीडर रचिा अग्रिाल यांची डॉक्टर तसेच
रुग्णांमध्ये दहशत असणे , सेिाभािी कायवतत्पर डॉक्टर अमर पिार यांच्यािर खोटे
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आरोप करणे , त्यांच्यानिरुध्द आंदोलि करणे , रुग्णांिा आिश्यक सोयी सुनिधा ि
पुरनिता त्यांच्याशी अरे रािीिे िागणे , मुंबई महािगरपानलका अनतनरक्त आयुक्त
श्रीमती. कंु दि यांिी रुग्णालयाला अिपेनक्षत भेट नदली असता पनरचारीकांिी
त्यांच्याशी गैरितवणूक करणे तसेच रुग्णालयातील पनरचारीका, िॉडव बॉय यांचा
बेनशस्त अिागोंदी कारभार उघडकीस येणे, िरील प्रकरणी शासि स्तरािरुि
कोणतीही सक्षम कारिाई होत िसल्यािे रुग्ण आनण िागनरकांमध्ये निमाण झालेले
संतापाचे िातािरण, याप्रकरणी नदिांक ११ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी िागनरकांिी
रुग्णालयाबाहे र केलेले आंदोलि ि पुढील तीव्र आंदोलिाचा नदलेला इशारा लक्षात
घेता शासिािे मुजोर पनरचारीका ि िॉडव बॉय यांचेनिरुध्द केलेली िा कराियाची
तातडीची कारिाई ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(११) सिशश्री र्रद रणवपसे, अशोक ऊफव भाई जगताप, आिंदराि पाटील, रामहरी
रुपििर, अॅड. हुस्िबािू खनलफे, डॉ. सुधीर तांबे, सिवश्री अमरिार्थ राजूरकर,
हनरवसग राठोड, सुभार्ष झांबड, आर्थक. अिंत गाडगीळ, श्री. मोहिराि कदम, प्रा.
जोगेन्द्र किाडे , सिवश्री. जिादव ि चांदरू कर, सतेज ऊफव बंटी पाटील, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"पुणे शहरातील कोंढिा पनरसरातील उद्योजकांकडू ि खंडणी मागण्याचे िुकतेच

घडलेले अिेक प्रकार, त्याकडे होत असलेले दुलवक्ष, कोंढिा येर्थील बऱ्हाटे एरं डिणे
भागातील इ-श्व्हजि टे ली इन्रा प्रा.नल. या कंपिीकडू ि ऑप्टीकल फायबर केबल
टाकण्याचे होत असलेले काम, निनिध मानहती तंत्ज्ञाि कंपन्यांिा या कंपिीकडू ि
सेिा पुरनिली जात असणे , नदिांक ७ सप्टें बर, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास कात्ज,
कोंढिा भागात कंपिीिे सुरु केलेली कामे , ही कामे बंद करण्यासाठी काही
समाजकंटकांिी नदलेल्या धमक्या, कामे सुरु करण्यासाठी खंडणीच्या नदलेल्या
धमक्या, कंपिीकडे ५० लाख रुपयांची मानगतलेली खंडणी, त्यानिरुध्द कोंढिा
पोलीस ठाण्यात अिेक व्यक्तींनिरुध्द माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये िा नतसऱ्या
आठिडयाच्या सुमारास दाखल करण्यात आलेली तक्रार, यात लोकप्रनतनिधींचाही
समािेश असल्याचे उघडकीस आलेले असणे , अशा प्रकारच्या तक्रारी दाखल होऊ
ियेत

यासाठी

पोनलस

प्रशासिािर

टाकण्यात

आलेला

दबाि,

त्यांिा

धमकानिण्याच्या घडलेल्या अिेक घटिा, यातील कतवव्यदक्ष पोनलसांच्या करण्यात
आलेल्या तडकाफडकी बदल्या, या प्रकारांमुळे पुणे पनरसरातील जितेत पसरलेली
संतापाची भाििा, याबाबत अिेक भागात मोचे काढू ि करण्यात आलेली निदशविे,
या प्रकरणांमध्ये त्िरीत लक्ष घालूि कारिाई करण्याची गरज, त्याकडे शासिाचे होत
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असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पनरणामी दोर्षींिा नमळत असलेले संरक्षण, असे प्रकार
आणखी घडण्याची निमाण झालेली नभती, याप्रकरणी शासिाची प्रनतनक्रया ि
कराियाची कारिाई."
(१२) डॉ. िजाहत वमर्झा, सिवश्री. धिंजय मुंडे, शरद रणनपसे, अशोक ऊफव भाई जगताप,
अॅड. हुस्िबािू खनलफे, सिवश्री रामहरी रुपििर, चंद्रकांत रघुिंशी, अमरिार्थ
राजूरकर, निक्रम काळे , ख्िाजा बेग, हे मंत टकले, नकरण पािसकर, आिंद ठाकूर,
ॲड. राहुल िािेकर, श्रीमती निद्या चव्हाण,

वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि

सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे कृ षी मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"यितमाळ

नजल्यात

मोठ्या

प्रमाणामध्ये

कोट्िधींची

बिािट

कीटकिाशके ि सानहत्यांची निक्री होत असल्याची बाब माहे सप्टें बर, २०१८
च्यादरम्याि उघडकीस आलेली असणे , राज्यातील कृर्षी निभागािे यासंदभात छापे
टाकूि कळं ब तालुक्यातील जय गुरुदे ि नजविग-प्रे वसग मध्ये बिािट कीटकिाशके ि
खते निमाण केल्याप्रकरणी यातील मुख्य आरोपीला अटक केलेली असणे , अशाच
प्रकारे संपूणव नजल्हाभर बिािट कीटकिाशके ि सानहत्यांची निक्री होत असल्याची
दाट शक्यता निमाण झालेली असणे , मागील िर्षी २०१७ मध्ये कीटकिाशकांच्या
फिारणीिे निदभातील ५२ शेतकऱ्यांचा दुदैिी मृत्यू झालेला असणे , बिािट
कीटकिाशकांच्या िापरामुळे शेतकऱ्यांिा निर्षबाधा होत असल्याची बाब शेतकरी
सातत्यािे सांगत असूिही त्याकडे शासि गांभीयािे पहात िसणे , नजल्यातील कळं ब
ि इतर नठकाणी टाकलेल्या छाप्या दरम्याि कोट्िधी रुपयांची बिािट
कीटकिाशके ि सानहत्य आढळू ि आल्यािे नजल्यामध्ये अशाच प्रकारे अिेक
नठकाणी असलेल्या बिािट कीटकिाशके ि सानहत्यांचा कसोशीिे शोध घेऊि
यामधील संबंनधत

दोर्षींिर कठोरात कठोर कायविाही करण्याची नितांत

आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(१३) अॅड. अवनल परब, सिवश्री धिंजय मुंडे, अनिकेत तटकरे , निक्रम काळे , सनतश
चव्हाण, हे मंत टकले , ख्िाजा बेग, जगन्नार्थ वशदे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, नकरण
पािसकर, शरद रणनपसे, रामहरी रुपििर, ॲड. हुस्िबािू खनलफे, सिवश्री अशोक
ऊफव भाई जगताप, सुभार्ष झांबड, डॉ. िजाहत नमझा, श्री.आिंद ठाकूर, अॅड. राहुल
िािेकर, श्रीमती निद्या चव्हाण, सिवश्री अनिल भोसले , प्रकाश गजनभये, रामराि
िडकुते, अरुणकाका जगताप, आिंदराि पाटील, सतेज ऊफव बंटी पाटील, वि.प.स.
पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे उजा, निीन ि निीकरणीय
उजा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :12

"राज्यात कोळशाच्या निमाण झालेल्या टं चाईमुळे बहुतांश िीज प्रकल्प बंद
पडणे , ऐि सणासुदीच्या नदिसात महानितरणिे भारनियमिाचा नदलेला झटका,
कोळशाच्या टं चाईमुळे राज्यात दीड ते दोि हजार मेगािॅट निजेचा निमाण झालेला
तुटिडा, पनरणामी महानितरणिे राज्यातील तमाम जितेला छु प्या आनण भरमसाट
दरिाढीचा जबरदस्त नदलेला धक्का, कोणतीही पूिवकल्पिा ि दे ता केलेल्या
दरिाढीमुळे राज्यातील सिवसामान्य िीज ग्राहक, छोटे -मोठे उद्योजक आनण शेतकरी
हिालनदल होणे , “िीज नियामक आयोगािे माहे सप्टें बर, २०१८ िा त्या सुमारास
सि २०१८-१९ ि २०१९-२० या कालािधीसाठी महानितरण कंपिीला ८२६८ कोटी
रुपयांची दरिाढ मंजूर करुि सुमारे १२ हजार ३८२ कोटी रुपयांची दरिाढ प्रलंनबत
ठे िलेली असणे , आयोगािे दरिाढ प्रलंनबत ठे िल्याच्या पनरणामी प्रलंनबत
दरिाढीिरील व्याजाचा सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा बोजा भनिष्ट्यात िीज ग्राहकांिर
पडण्याची भीतीदे खील तज्ज्ञांिी व्यक्त केली असणे , त्याचप्रमाणे माहे िोव्हें बर,
२०१६ मध्ये िीज आयोगािे िामंजूर केलेला कृर्षीपंपाचा िीजिापर आयोगािे मंजूर
केला असूि तोही शेतकऱ्यांिर अन्याय करणारा असणे , आयोगािे दरिाढीस मं जुरी
नदल्यामुळे नदिांक १ सप्टें बर, २०१८ रोजी पासूि कृर्षी क्षेत्ाचे िीजदर प्रनतयुनिट २०
पैशांिी िाढलेले असणे , यामुळे अगोदरच दुष्ट्काळाच्या कचाट्ात सापडलेला
शेतकरी िीज दरिाढीच्याही कचाट्ात सापडलेला असणे , राज्यात लोडशेवडग
िसल्याचा दािा महानितरण कंपिीकडू ि केला जात असला तरी रनहिासी ि
कृर्षीपंपांसाठीचे अघोनर्षत लोडशेवडग राज्यात सिवत् सुरु असणे , नियामक आयोगािे
िीज निर्थमतीसाठी नदलेल्या उनद्दष्ट्टाची पूतवता करण्यात महानिर्थमती कंपिी अयशस्िी
ठरल्याची, एकूण उनद्दष्ट्टाच्या तुलिेत ३३ टक्के कमी िीजनिर्थमती केल्याची बाबही
उघड झाली असणे , त्यामुळे राज्याला महागडी िीज खरे दी करािी लागूि त्याचा
बोजा िीज ग्राहकांिर बसलेला असणे , िीज दर कमी करुि िीज धोरणात दुरुस्ती
करण्याची मागणी जितेकडू ि ि िीजतज्ज्ञांकडू ि होत असणे , िीज निर्थमतीचे उनद्दष्ट्ट
साध्य ि करु शकल्यामुळे शासिािे जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्ी सौर कृर्षी िानहिी
योजिा ि एचव्हीडीएस योजिांचे भनितव्य दे खील धोक्यात आलेले असणे
शेतीपंपाच्या आनण ३३ केव्ही उच्चदाब ग्राहकांच्या नबलातही सहा टक्क्यांहूि अनधक
दरिाढ झालेली असली तरीही प्रत्यक्षात ती दहा टक्क्यांच्या आसपास असणे ,
कोळशाची टं चाई लक्षात घेऊि मुंबई उपिगरातील िीज व्यिसाय अदािी
इलेश्क्रनसटी, मुंबई या कंपिीिे नरलायन्स इन्रास्टरक्चरिे महागडया दरािे कोळसा
खरे दी करणे , सदर महागडया कोळशामुळे उपिगरातील ३० लाख िीज ग्राहकांिर
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सुमारे दोि हजार कोटी रुपयांची दरिाढीची कोसळलेली िीज, िीज ग्राहकांिर
पडलेल्या भुदंडामुळे त्यांच्यात पसरलेला तीव्र असंतोर्ष ि िाराजीची भाििा, याकडे
शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, राज्यात सुरु असलेल्या भारनियमिाबाबत
तात्काळ तोडगा काढण्याची आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही
ि शासिाची प्रनतक्रीया."
(१४) श्री. प्रविण दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
कामगार मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मार्थाडी मं डळांमध्ये अिेक िर्षापासूि चालू असलेला अिागोंदी कारभार,
मार्थाड्यांमध्ये गैरमागाचा िापर करुि िोंदणीद्वारे गुंडांचा नशरकाि झाल्याची बाब
उघडकीस येणे, त्याबाबत प्राप्त झालेले पोलीस अहिाल, िाराई िसूलीच्या
िािाखाली बिािट पाित्या दे ऊि खंडणी िसूली होत असल्याच्या तक्रारी, या सिव
प्रकारांचा त्ास होत असल्याबाबत ि त्यामुळे स्ियंचनलत यंत्ांचा िापर करणाऱ्या
उद्योग समूहांकडू ि मार्थाडी कायद्यातूि सुटका नमळािी यासाठी िारं िार होणारी
मागणी, रुग्णालयाच्या िािाखाली धमादाय आयुक्तांच्या परिािगीनशिाय मागील
पंचिीस िर्षांपासूि ठरानिक लोकांच्या निश्िस्त मं डळाद्वारे रुग्णालय चालनिण्यात
येणे, रुग्णालयाकनरता ७ मार्थाडी मंडळांकडू ि प्रनतिर्षी ३० ते ४० कोटी रुपयांची
उधळपट्टी करणे, बेकायदे शीर पध्दतीिे रुग्णालयामध्ये खरे दी ि कमवचाऱ्यांच्या
िेमणूका करणे, या रुग्णालयाचा मार्थाडी कामगारांिा कोणताही फायदा होत
िसल्याचे नदसूि येणे ि पयायािे हे रुग्णालय शासिाच्या सािवजनिक आरोग्य
निभागाकडे हस्तांतरीत करण्याची निमाण झालेली आिश्यकता, सयाद्रीिगर
कांनदिली येर्थील कापड बाजार ि दुकािे मं डळाच्या कामगारांसाठी असलेल्या
गृहनिमाण योजिेमध्ये झालेला घोटाळा, याबाबत राज्याच्या सीआयडी माफवत चालू
असलेल्या चौकशीच्या अिुर्षंगािे दाखल झालेला फौजदारी गुन्हा, अिेक िर्षापासूि
एकाच मं डळात ठाण मांडूि बसलेल्या अनधकारी ि कमवचाऱ्यांची निमाण झालेली
मक्तेदारी ि नहतसंबंध, मूठभर संघटिा ि संघटिा पुढाऱ्यांच्या पतपेढ्ांचे अिेक
िर्षापासूि मार्थाडी कामगारांिा िेठीस धरण्याचे धोरण, मार्थाडी ि सुरक्षा रक्षक
कामगारांच्या पगारातूि परस्पर बेकायदे शीर कपाती करण्याचे अनधकारी ि
संघटिांचे संगिमताचे कायव, अिेक िर्षापासूि सुरू असलेली नपळिणूक ि
अिागोंदी संदभात चौकशी करण्याची शासिाची तयारी, तर्थानप, त्याला होणारा
मूठभर संघटिा ि पतपेढ्ांचा निरोध, या सिव अिुर्षंगािे शासिािे सुरक्षा रक्षक ि
मार्थाडी कामगारांचे नहत लक्षात घे ऊि मार्थाडी ि सुरक्षा रक्षक कायद्यान्िये िेमलेला
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एक सदस्य चौकशी आयोग, चौकशी आयोगािे मार्थाडी ि सुरक्षा रक्षक मं डळाची
चौकशी करुि शासिास सोपनिलेला अहिाल ि उपाययोजिेच्या नशफारशी, चौकशी
आयोगाच्या नशफारशीिुसार मंडळांचे कायात्मक निश्लेर्षण करुि अिािश्यक
कायालये बंद करण्याची झालेली आिश्यकता, महाराष्ट्रात सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये
बेकायदे शीरपणे चालू असलेल्या िसुलीच्या प्रनक्रयेमुळे राज्य शासिाकडे िारं िार
प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी, कोणतेही कायदे शीर अनधकार िसतािा मंडळांच्या
अनधकाऱ्यांकडू ि मिमािी पध्दतीिे सुरक्षा रक्षकांच्या िेतिातूि होणारी परस्पर
कपात, मंडळांच्या अनधकाऱ्यांकडू ि निनिध संघटिा ि पतपेढ्ांिा मदत होईल अशा
पध्दतीिे करण्यात येणारी कायवपध्दती, याबाबत अिेकिेळा शासि दरबारी तक्रार
दाखल केल्यािंतर शासिाला उशीरा आलेली जाग, राज्याच्या कायदे निभागािे काि
टोचल्यािंतर सप्टें बर, २०१८ मध्ये काढण्यात आलेला सुरक्षा रक्षकांच्या िेतिातूि
बेकायदे शीर िसुली बंदीचा निणवय, या निणवयामुळे सुरक्षा रक्षकांमध्ये निमाण झालेली
सुटकेची भाििा, तर्थानप, धिदांडग्या पतपेढी मालकांचे ि काही संघटिा िेत्यांचे
होणारे संभाव्य िुकसाि, सुरक्षा रक्षक मं डळाप्रमाणेच शासिाकडू ि सुरक्षा रक्षक ि
मार्थाडी कामगार ि त्यांच्या नहताचे रक्षण करण्यासाठी एकनत्त मंडळ निमाण
करण्याची ि त्या दृष्ट्टीिे तातडीिे कारिाई होण्याची निमाण झालेली गरज, शासिािे
उशीरािे उचलेली प्रार्थनमक पाऊले, तर्थानप, त्यामुळे होणारी संभाव्य कायविाही
लक्षात घेऊि काही संघटिा ि पतपेढ्ांिी सिवसामान्य जितेला िेठीस धरण्यासाठी
सुरू केलेले उपदव्याप, याकडे शासिाचे होणारे अक्षम्य दुलवक्ष, शासिािर सिव बाजूिे
दबाि टाकण्याची रणिीती, या दबािापुढे झुकूि यापूिी अिेकिेळा शासिािे
घेतलेले चांगले निणवय नफरिण्याची पडलेली चुकीची पध्दत, पनरणामी सुरक्षा रक्षक
ि मार्थाडी कामगारांच्या नपळिणूकीस संघटीत ताकत ि काही तर्थाकनर्थत पतपेढी
मालकांच्या दबािामुळे नमळणारे बळ, या पनरश्स्र्थतीत सुरक्षा रक्षक ि मार्थाडी
कामगारांच्या संदभातील या चांगल्या कायद्याचे रक्षण व्हािे ि कामगारांच्या नहतांचे
रक्षण व्हािे ि त्यांच्या नपळिणूकीस प्रनतबंध व्हािा यासाठी शासिािे कराियाची
उपाययोजिा ि शासिाची प्रनतनक्रया."

(दुपारी ०१-०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
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(ख) ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१)

मुख्यमां त्री

:

"निी
वसडकोचे

मुांबईतील
कोट्यिधी

बळकविल्याबाबत"

भूमावर्याांनी
रुपयाांचे

या

भूखांड

निर्षयािरील

ॲड.राहूल िािेकर, नि.प.स. यांचा तारांनकत
प्रश्ि क्रमांक २१३१० ला नदिांक २० जुलै,
२०१६ रोजी अिुपूरक प्रश्िोत्तराच्या िेळी
नदलेल्या आश्िासिािुसार अनधक मानहती
सभागृहाच्या पटलािर ठे ितील.
(२) सामावजक न्याय ि

:

विर्े ष सहाय्य मां त्री

"नागपूर
मॅवरकोत्तर

विभागातील
वर्ष्ट्यिृत्तीपासून

विद्यार्थी
िांवचत

असल्याबाबत" या निर्षयािरील प्रा.अनिल
सोले, नि.प.स. यांचा तारांनकत प्रश्ि क्रमांक
३१२४७ ला नदिांक २७ जुलै, २०१७ रोजी
अिुपूरक

प्रश्िोत्तराच्या

िेळी

नदलेल्या

आश्िासिािुसार अनधक मानहती सभागृहाच्या
पटलािर ठे ितील.
(ग)

अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पाचिी, सहािी, सातिी ि आठिी यादी सभागृहाच्या
पटलािर ठे िणे.

दोन

: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे –
(१) मुख्यमां त्री
: (क)

(ख)
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राज्य मागासिगव आयोगाकडू ि मराठा
समाजाच्या सामानजक, शैक्षनणक ि आर्थर्थक
श्स्र्थती, तसेच इतर संलग्ि बाबींबाबत नदिांक
१५ िोव्हें बर, २०१८ रोजी प्राप्त अहिालातील
निष्ट्कर्षव ि अंनतम नशफारशींचा सारांश तसेच
नशफारशींिर केलेल्या कायविाहीचा अिुपालि
अहिाल, महाराष्ट्र राज्य मागासिगव आयोग
अनधनियम, २००५ च्या कलम १५ अन्िये
सभागृहासमोर ठे ितील.
"महाराष्ट्र निमाितळ निकास कंपिी मयानदत
यांचा सि २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ ि
२०१४-२०१५ या िर्षांचा अिुक्रमे अकरािा,
बारािा ि तेरािा िार्थर्षक अहिाल"

(२)

कृ षी मांत्री

:

(३)

वनयोजन मां त्री

:

(४) साां्कृ वतक कायश मां त्री

:

(५)

िैद्यकीय वर्क्षण मां त्री

:

(६)

उद्योग मांत्री

:

सभागृहासमोर ठे ितील.
(ग) "शहर ि औद्योनगक निकास महामं डळ
मयानदत, ििी मुंबई यांचा सि २०१५-२०१६
या िर्षाचा सेहेचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
(घ) मुंबई रे ल्िे निकास महामंडळ मयानदत, मुंबई
यांचा सि २०१७-२०१८ या िर्षाचा िार्थर्षक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ङ) महाराष्ट्र मे रो रे ल्िे महामंडळ मयानदत यांचा
सि २०१७-२०१८ या िर्षाचा िार्थर्षक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
"महाराष्ट्र कापूस बी-नबयाणे (पुरिठा, नितरण, निक्री
ि निक्रीच्या नकमतीचे निश्श्चतीकरण यांचे निनियमि)
नियम, २०१० प्रनसध्द करणारी नदिांक १५ ऑक्टोबर,
२०१० रोजीची अनधसूचिा क्रमांक नबयाणे
२००९/सीआर-४/१ अे" सभागृहासमोर ठे ितील.
"निदभव निकास मं डळ, िागपूर, मराठिाडा निकास
मंडळ, औरं गाबाद आनण उिवनरत महाराष्ट्र निकास
मंडळ, मुंबई यांचा सि २०१७-२०१८ या िर्षाचा
िार्थर्षक अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
"महाराष्ट्र नचत्पट, रं गभूमी आनण सांस्कृनतक निकास
महामंडळ मयानदत यांचा सि २०१७-२०१८ या िर्षाचा
एकेचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल" सभागृहासमोर
ठे ितील.
"महाराष्ट्र आरोग्य निज्ञाि निद्यापीठ, िानशक यांचे सि
२०१६-२०१७ या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे ि सि २०१७ चा
एकोनणसािा िार्थर्षक अहिाल" सभागृहासमोर
ठे ितील.
(क) महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
यांचे सि २०१६-२०१७ या िर्षांचे िार्थर्षक
लेखे" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ख) "महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ यांचा
सि २०१५-२०१६ या िर्षाचा िार्थर्षक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
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(७)

पणन ि ि्त्रोद्योग मां त्री

: (क)

"महाराष्ट्र राज्य िखार महामंडळ यांचा सि
२०१७-२०१८ या िर्षाचा एकोणसाठािा
िार्थर्षक लेखा अहिाल ि महालेखापाल यांचा
सि २०१६-२०१७ या िर्षाचा स्ितंत् लेखा
पनरक्षण अहिाल (S.A.R.)" सभागृहासमोर
ठे ितील.

(ख)

"महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामं डळ मयानदत,
िागपूर यांचा सि २०१७-२०१८ या िर्षाचा
सत्तेचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल आनण नित्तीय
पत्के" सभागृहासमोर ठे ितील.

तीन

: "पां चायती राज सवमतीचा अठरािा, एकोणीसािा, विसािा ि एकविसािा अहिाल"
सभागृहास सादर करणे."

चार

: विधानपवरषद विनांती अजश सवमतीचा अहिाल सादर करणे "रॉबटश मनी टे क्ननकल हाय्कू ल आवण ज्युवनयर कॉलेजच्या अवतवरनत
कमश चाऱयाांचे महाराष्ट्र खाजगी र्ाळाांतील कमश चारी (सेिेच्या र्ती) वनयमािली, १९८१
मधील वनयम २६ चे तरतुदीनुसार र्थवकत िेतन आवण वनिृत्तीिेतन वमळण्याबाबत" या
निर्षयािरील श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. यांच्या नििंती अजािरील निधािपनरर्षद नििंती
अजव सनमतीचा अहिाल सभागृहासमोर ठे ितील.

पाच

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

सहा

: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१)

(२)

आर्कक.अनांत गाडगीळ, वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या
निर्षयािरील सूचना क्रमाांक २२ िर मुख्यमांत्री नििेदि करतील:"सन्माििीय लोकप्रनतनिधींिा शासकीय अनधकारी / कमवचारी सन्मािपुिवक
िागणूक दे त िसल्याबाबत."
श्री.जयां त पाटील, वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या
निर्षयािरील सूचना क्रमाांक १७ िर मुख्यमांत्री नििेदि करतील :"पुण्यातील शनििारिाड्याच्या धतीिर रायगड नजल्रातील अनलबाग येर्थील
सरखेल कान्होजीराजे आंग्रे यांचा इनतहास नजिंत ठे िण्यासाठी अनलबाग शहरातील
छत्ीबाग येर्थील समानधस्र्थळी होणारा ध्िनिप्रकाश प्रकल्प प्रलंनबत असल्याबाबत."

(३)

श्री.जगन्नार्थ शर्दे , वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या
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निर्षयािरील सूचना क्रमाांक २१ िर मुख्यमांत्री नििेदि करतील:"कल्याण (नज.ठाणे) तालुक्यातूि िाहणाऱ्या िालधुिी िदीच्या संरक्षण आनण
संिधविासाठी पुण्यातील मुळा-मुठा िदीच्या धतीिर निकास करण्यासाठी केंद्र
शासिाकडे प्रस्ताि सादर करण्याची मागणी लोकप्रनतनिधींकडू ि सि २०१६ पासूि
आजनमतीस होत असतािा शासिाकडू ि याबाबत जाणीिपूिवक दुलवक्ष होत
असल्याबाबत."
(४) श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या
निर्षयािरील सूचना क्रमाांक १६ िर मुख्यमांत्री नििेदि करतील:"पुणे शहरात िडगािशेरी, येिलेिाडी आनण पुणे रे ल्िे स्र्थािकािर नदिांक
२१/११/२०१८ रोजी नदिसभरात गोळीबाराच्या घडलेल्या तीि घटिा."
(५)

श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या
निर्षयािरील सूचना क्रमाांक १९ िर ि्त्रोद्योग मांत्री नििेदि करतील :"केज (नज.बीड) येर्थील लोकिेते गोपीिार्थराि मुंडे मागासिगीय सहकारी
सूतनगरणीिे दै िंनदि कामकाजात कायदा ि पोट नियम यांचे उल्लंघि केले असूि सदर
सूतनगरणीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी."

सात

: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(बुधिार, वदनाांक २८ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना) – [अनुक्रमाांक (१) ते (९)] –
(१)

श्री. हवरशसग राठोड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"बढतीमधील आरक्षणाच्या संदभात माििीय सिोच्च न्यायालयािे नदिांक २६
सप्टें बर, २०१८ रोजीच्या निकालात राज्यसरकारांिा बढती मधील आरक्षण दे ण्याची
तरतूद केलेली असणे , त्यािुसार मागासलेपणा आनण योग्य प्रनतनिनधत्ि िसेल तर
आरक्षण दे ता येईल असेही निकालात िमूद केलेले असणे , महाराष्ट्रात मागासलेपणा ि
योग्य प्रनतनिनधत्ि िसल्याचे राज्य सरकारिे यापूिीच मान्य केले ले असणे , त्यािुसार
पदोन्नतीतील आरक्षण प्रनक्रयेस नदलेली स्र्थनगती उठनिल्याबाबतचे आदे श निगवनमत
करुिही शासि सदरील बढतीमधील आरक्षण दे ण्यास निलंब करीत असणे , त्यामुळे
मा.सिोच्च न्यायालयाच्या या ऐनतहानसक निणवयाची अंबलबजािणी ि होणे , यामुळे
राज्यातील हजारो कमव चारी ि अनधकाऱ्यांमध्ये शासिाप्रती असुरनक्षततेची भाििा
निमाण होणे , याबाबत शासिािे न्यायालयाच्या निणवयाची त्िनरत अंमलबजािणी
करण्यास्ति कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
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(२)

श्री. सतेज ऊर्श बां टी पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या
बाबीकडे माजी सैवनकाांचे कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"भारतमातेच्या

रक्षणासाठी

आयुष्ट्य

िेचणाऱ्या

राज्यातील

आजी-माजी

सैनिकांच्या कल्याणाचा कारभार सध्या रामभरोसे असणे , राज्यातील माजी सैनिकांची
संख्या सुमारे २ लाख ५० हजार असणे , त्यात कोल्हापूर नजल्हयात १७ हजार ५००
माजी सैनिक असणे , या माजी सैनिकांच्या कल्याणार्थव माजी सैनिक कल्याण मंडळ
असणे , मात् या मंडळात ३७ नजल्हयांचा कारभार फक्त १३ अनधकारीच सांभाळत
असणे , त्यामुळे एकाच अनधकाऱ्याकडे ५/५ नजल्हयांचा कारभार असणे , त्यामुळे या
आजी-माजी सैनिकांच्या कल्याणार्थव असलेल्या शासिाच्या योजिा त्यांच्यापयंत पोहचत
िसणे , अिेकांिा व्यक्तीगत लाभ, त्यांच्या पाल्यांिा नशष्ट्यिृत्ती नमळत िसणे , यानशिाय
या आजी-माजी सैनिकांच्या काही मागण्या असणे , त्यात प्रामुख्यािे राज्यातील सिव
आजी-माजी सैनिकांिा सिव प्रकारचे टोल माफ करण्याची मागणी असणे, त्यांच्या
पाल्यांिा सरकारी िोकरीत प्राधान्य, यानशिाय ज्या माजी सैनिकांिा राज्य शासिाची
िोकरी नमळाली आहे त्यांिा त्यांच्या घराजिळ बदली झाली पानहजे या मागण्या असणे ,
त्यासाठी या आजी-माजी सैनिकांिी शासिासोबत सतत पत्व्यिहार, अजव-नििंत्या
केल्या असतािाही त्याकडे शासि करीत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पनरणामी या आजीमाजी सैनिकांत पसरलेले असंतोर्षाचे िातािरण ि िाराजीची भाििा, याबाबत
शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(३)

श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
महसूल मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मौजे इंदलगाि ता. अंबड,नज. जालिा येर्थील गट क्र.४६ ि िाळकेश्िर गट क्र.

७६ येर्थे िाळू िसतािा जप्त िाळू साठयांचा नललाि काढण्यात येणे, सदरील नललाि
हा नदिांक २६ सप्टें बर, २०१८ रोजी जाहीर प्रगटिाव्दारे अंबड तहसील यांिी काढणे ,
गट क्र. ४६ मधील १३० ब्रासचा नललाि िारायण टकले यांिा दे ण्यात येणे, परं तु
नदिांक १४ िोव्हें बर, २०१८ रोजी नललािाच्या नदिशी ताबा घेण्याकरीता गेले असता
तेर्थे िाळू ि नदसल्यामुळे श्री.टकले यांिी संबंनधत गट क्र. ४६ मध्ये जाऊि फोटो,
श्व्हडीओ शुटींग घेणे, नललाि धारक यांिा जागेिर िाळू ि नदसल्यामुळे ि स्ित:
जिळची सिव रक्कम भरल्यामुळे कजवबाजारी होणे , त्यातूिच त्यांिी तहसीलदार यांिा
िाळू दया िाहीतर आत्महत्या करु असे लेखी पत् दे णे, सदरील पनरश्स्र्थती गंभीर
असल्याचे लक्षात येताच अपहार दडपिण्याकरीता संबंनधत गटात रात्ीत िाळू तस्करी
करणाऱ्यांिा हाताशी धरुि िाळू आणूि टाकणे , ि त्या िाळू चा नदिांक १६ िोव्हें बर,
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२०१८ रोजी जुन्या तारखेत पंचिामा करण्यात येणे, त्याचप्रमाणे िाळकेश्िर गट क्र.७६
मधील १८० ब्रास कागदोपत्ी जप्त िाळू साठयाचा नललाि करुि सदरील िाळू नललाि
सोमिार्थ सागडे यांिी घेणे, त्यांिी पूणव कायदे शीर प्रनक्रया पूणव करुि नदिांक २३
ऑक्टोबर, २०१८ रोजी िाळू ताब्याची मागणी करणे , परं तु गट क्र.४६ प्रमाणेच तेर्थे
कसलीही िाळू िसणे , श्री. सागडे यांिी फोटो ि श्व्हडीओ शुटींग करणे , याबाबतचे सिव
पुरािे तक्रारदारांिी लेखी स्िरुपात निभागीय आयुक्त, नजल्हानधकारी, जालिा,
उपनिभागीय अनधकारी अंबड, तहसीलदार यांिा दे ण्यात येणे, या सिव बाबतीत येर्थील
तहनसलदार, िायब तहसीलदार, मं डळ अनधकारी ि तलाठी यांचेद्वारे आताही ि
यापूिीपण प्रचंड मोठा अपहार केला असल्याचे निदशवसिास येणे, अंबड येर्थील
तहनसलदार यांिा सि २०१४-१५ साली दुष्ट्काळग्रस्त शेतकऱ्यांिा भरपाई पोटी
आलेल्या निधीच्या अपहार प्रकरणी निलंबीत केलेले असणे , गट क्र. ४६ ि गट क्र.
७६ मध्ये केिळ कागदोपत्ी पंचिामा ि िाळू नललाि असा मोठा भ्रष्ट्टाचार करणाऱ्या
महसूलच्या सिव संबंनधत अनधकाऱ्यांिर तात्काळ फौजदारी कायविाही करुि
निलंबिाची कारिाई करािी, याबाबत शासिाबद्दल पसरलेला तीव्र असंतोर्ष ि
संतापाची भाििा, यािर शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(४) सिशश्री विक्रम काळे , धिंजय मुंडे, हे मंत टकले , डॉ. सुधीर तांबे, सिवश्री सनतश
चव्हाण, दत्तात्य सािंत, कनपल पाटील, िागोराि गाणार, नकशोर दराडे , श्रीकांत
दे शपांडे, बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या
बाबीकडे वित्त मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील नशक्षक ि कमवचाऱ्यांिा केंद्राप्रमाणे ७ िा िेति आयोग लागू
करण्याची सरकारकडे िारं िार मागणी होणे , राज्य सरकारिे या निर्षयी के.पी.बक्षी
यांच्या अध्यक्षतेखाली सनमतीचे गठि करणे , सनमतीचे काम सुरु आहे असे िारं िार
शासिािे उत्तर दे णे, ७ िा िेति आयोग दे ऊि नशक्षक ि कमवचाऱ्यांची नदिाळी गोड
करणार अशी अर्थव मंत्रयांिी घोर्षणा करणे , परं तु त्याची अंमलबजािणी ि होणे , ७ व्या
िेति आयोगासाठी िेमलेल्या के.पी.बक्षी सनमतीकडे निनिध नशक्षक ि मुख्याध्यापक
संघटिांिी तसेच नशक्षक लोकप्रनतनिधींिी ७ िा िेति आयोग लागू करत असतािा
िेति श्रेणीत ि पे-बॅंड मध्ये कोणतीही त्ुटी राहू िये यासाठी स्पष्ट्टीकरणात्मक नििेदि
दे ण्यात येणे, याबाबत सनमतीची भुनमका गुलदस्त्यात असणे , त्यामुळे नशक्षक ि
कमवचाऱ्यांत संभ्रमािस्र्था असणे , कामकाजाचा आठिडा ५ नदिसाचा करािा ि
सेिानििृत्तीचे िय ६० करािे, या मागणीसाठी शासिािे िारं िार सकारात्मक आश्िासि
दे णे, परं तु त्यािर कोणतीच कायविाही ि करण्यात येणे, याबाबत शासिािे केलेली िा
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कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(५)

अॅड. राहु ल नािेकर, सिवश्री हे मंत टकले , ख्िाजा बेग, आिंद ठाकूर, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे महसूल मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबईतील कोळीिाडयांचे नसमांकि करण्याबाबतचे आदे श शासिाकडू ि होणे ,

कोळीिाडया अंतगवत असणारी भूमीक्षेत् मालमत्ता पत्क बििूि कोळीबांधिांच्या िािे
बिनिण्यासंदभात शासिािे घेतलेला निणवय, कफपरे ड येर्थील बधिार पाकव समोर
मोठया संख्येिे कोळीसमाज अिेक िर्षापासूि स्र्थानपत असणे , असे असतािा सदर
जागेचा समािेश कोळीिाडयात ि होणे , पनरणामी कोळीिाडयातील कोळीबांधिांमध्ये
पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, कोळीिाडयांचे नसमांकि करण्याबाबत सातत्यािे या
समाजाकडू ि जोरदार होत असलेली मागणी, याकडे शासिाचे झालेले अक्षम्य दुलवक्ष,
या समाजाची भाििा लक्षात घेता, कोळीिाडयांतगवत असणारी भूमीक्षेत् मालमत्ता पत्क
बििूि कोळीबांधिांच्या िांिे करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियाची
कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(६)

अॅड. वनरां जन डािखरे , श्री. िागोराि गाणार, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्र वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबई निद्यापीठाच्या प्रशासिािर तब्बल ८०० महानिद्यालयांचा असणारा ताण,
सुमारे ८ लाख निद्यार्थ्यांिा सेिा दे ण्यास मुंबई निद्यापीठाची अकायवक्षमता, मुंबई
निद्यापीठाच्या अखत्यानरतील महानिद्यालये आनण निद्यार्थीसंख्या िर्षािुिर्षव िाढत
असणे , प्रशासकीयदृष्ट्टीिे मुंबई निद्यापीठ हे कोकणातील निशेर्षत: रत्िानगरी ि वसधुदग
ू व
नजल्यातील महानिद्यालयांसाठी गैरसोयीचे असणे , अशा पनरश्स्र्थतीत रत्िानगरीतील ४५
महानिद्यालय, वसधुदग
ू वमधील ३८ आनण रायगडमधील २० अशा एकूण १०३
महानिद्यालयांसाठी स्ितंत् कोकण निद्यानपठाची आिश्यकता असणे , कोकण
निभागातील महानिद्यालयातील प्राध्यापक तसेच निद्यार्थ्यांच्या सोयीच्यादृष्ट्टीिे तसेच
स्र्थानिक गरजेप्रमाणे सुसंगत असे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम राबनिण्याच्यादृष्ट्टीिे
कोकणासाठी स्ितंत् निद्यापीठ स्र्थापि करािे अशी कोकण निभागातील रायगड,
रत्िानगरी ि वसधुदग
ू व नजल्यातील निद्यार्थी ि पालकांिी तसेच रत्िानगरी एज्युकेशि
सोसायटीचे प्रनतनिधी, कोकण निद्यानपठ कृती सनमतीचे अध्यक्ष तसेच स्र्थानिक
लोकप्रनतनिधी यांचेद्वारे गेल्या अिेक िर्षांपासूि ते आजतागायत करण्यात येत
असलेली आग्रही मागणी मा. मंत्ी उच्च ि तंत् नशक्षण यांिी कोकणातील
निद्यापीठाबाबत स्र्थानिक लोकप्रनतनिधींची बैठक घेऊि याबाबत तोडगा काढण्याचे
आश्िासि दे णे, परं तु अद्यापपयंत अशाप्रकारची कोणतीही बैठक आयोनजत ि करणे ,
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त्यामुळे कोकणातील स्ितंत् निद्यापीठाचा प्रश्ि प्रलंनबत राहणे , कोकणासाठी स्ितंत्
निद्यापीठ स्र्थापि करण्याबाबत शासिािे तातडीिे कराियाची कायविाही ि शासिाची
प्रनतनक्रया."
(७)

श्री. रशिद्र र्ाटक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबईतील साधु.टी.एल. िासिािी मागव , कफ परे ड, कुलाबा येर्थील भूमापि
क्रमांक ५९९ ि ६५८ या भूखंडािर अश्स्तत्िात असलेल्या ७००० झोपडपट्टीधारकांिा
कोणतीही पूिवसूचिा ि दे ता वकिा िोनटसा ि पाठनिता पनरनशष्ट्ट-२ करण्यात आल्याचे
िुकतेच माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये उघडकीस येणे, सदर पनरनशष्ट्ट-२ करतांिा स्र्थापि
करण्यात आलेल्या २२ गृहनिमाण संस्र्थे च्या महासंघािी आपल्या मजीतील लोकांिा
पनरनशष्ट्ट-२ मध्ये समानिष्ट्ट करूि घेऊि पनरनशष्ट्ट-२ मध्ये ७००० पैंकी २५०० लोकांिा
पात् ठरिूि उिवनरत लोकांिा अपात् ठरनिण्यात येणे, अपात् ठरनिण्यात आलेल्या
झोपडीधारकांिा आपली पात्ता नसध्द करण्याकनरता मुदत ि दे ता त्यांिा अपात् ठरिूि
उक्त २२ गृहनिमाण संस्र्थांिी उिवनरत झोपडीधारकांिा निश्िासात ि घेता परस्पर
एस.आर.ए. योजिेतंगवत पुििवसिाचा प्रस्ताि झोपडपट्टी पुििवसि प्रानधकरणास सादर
करणे , सदर प्रस्ताि सादर करण्यापूिी गृहनिमाण संस्र्थे च्या महासंघाची एकही
सिवसाधारण बैठक घेण्यात आलेली िसणे , सदर प्रस्तािास ७० टक्क्यांची संमती
असणे बंधिकारक असतांिाही त्याचे उल्लंघि करूि एस.आर.ए. योजिेतंगवत
प्रस्तािास दे ण्यात आलेली मान्यता, चुकीच्या पध्दतीिे प्रस्ताि सादर केला असतांिाही
सदर प्रस्तािास प्रानधकरणािे तीि नदिसात एल.ओ. ला नदलेली मंजूरी, यांसदभात
अपात् झोपडीधारकांिी मा.मुख्यमं त्ी, मुख्य सनचि तसेच संबंनधत निभागाकडे लेखी
तक्रारी िोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्या सुमारास करूि अद्याप कोणतीच कायविाही ि
होणे , िास्तनिक अपात् झोपडीधारकांची छाििी होणे गरजेचे असतांिाही निरोध
करणाऱ्यांिा जाणीिपूिवक डािलूि प्रस्ताि मं जूर करण्यास दे ण्यात आलेले प्राधान्य,
याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, सदर प्रकरणाची शासिािे सक्षम
अनधकाऱ्यामाफवत चौकशी करूि पुिश्च झोपडीधारकांचे सिेक्षण करण्याची
आिश्यकता, तसेच उक्त प्रकल्पाकनरता िेमण्यात आलेला निकासक रद्द करूि िनिि
निकासक िेमण्याबाबत शासि स्तरािर कराियाची कायविाही, याप्रकरणी जबाबदार
असणाऱ्या अनधकाऱ्यांिर कठोर कारिाई करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासिाची
प्रनतनक्रया ि भूनमका."

(८)

सिशश्री. धनांजय मुांडे, अनिकेत तटकरे , सनतश चव्हाण, निक्रम काळे , हे मंत टकले ,
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ख्िाजा बेग, जगन्नार्थ वशदे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, नकरण पािसकर, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"रायगड नजल्यातील माणगांि ही ििनििानचत िगर पंचायत असणे , या
िगरपंचायत

क्षेत्ामधूिच

मुंबई-गोिा

राष्ट्रीय

महामागव

गेलेला

असणे , या

महामागालगतच चेतक एंटरप्राईजेसिे िगरपंचायत हद्दीत रे डीनमक्स ि हॉटनमक्सचा
प्लॅंट अिैधनरत्या टाकलेला असणे , सदरचा प्लॅंट उभारतांिा कोणत्याही प्रकारची
स्र्थानिक स्िराज्य संस्र्थे ची परिािगी घेतलेली िसणे , याच नठकाणी या एंटरप्राईजेसिे
तात्पुरत्या स्िरुपाचे अिनधकृत बांधकामे केलेले असणे , यालगतच माती ि दगड
उत्खििासाठी क्िॉरी काढलेली असणे , यामधूि हजारो ब्रॉस दगड खािीचे उत्खिि
होत असणे , त्यासाठीही कोणत्याही प्रकारची खनिकमव निभागाची परिािगी घेतलेली
िसणे , उत्खििासाठी गािठी ब्लॉस्टींगचा िापर करण्यात येत असणे , यामुळे या
भागातील अिेक घरांिा तडे गेलेले असणे , नखडक्याची तािदािे ि पत्े फुटलेली
असणे , लहाि मुले ि ियस्कर व्यक्तींिा श्िसिाचे निकार जडलेले असणे ,
एकंदरीतच या भागातील लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्ि निमाण झालेला असणे ,
त्यासंदभात िाणोरे भागातील ग्रामस्र्थांिी लेखी तक्रार अजव नजल्हानधकारी रायगड
यांच्याकडे सादर केलेला असणे , या प्रदुर्षणाच्या बाबतीत िगरपंचायतीिे प्रदुर्षण
महामंडळांिा कळिूिही सदर बाबतीत कोणतीही कायविाही केलेली िसणे , सदर फमविे
प्रदुर्षण महामंडळाचेही िा हरकत प्रमाणपत् घेतलेले िसणे , नड.सी. रुल िुसार
कोणत्याही प्रकारची परिािगी स्र्थानिक स्िराज्य संस्र्था अर्थिा िगर पंचायतीची
घेतलेली िसणे , िगर पंचायतीिे अिनधकृत बांधकाम ि व्यिसाय संदभात संबंनधत
फमव ला िारं िार िोटीसा नदलेल्या असणे , एमआरटीपी ॲक्ट िुसार ५२ ि ५३ कलमाचे
उल्लंघि केल्याबाबतही िोटीसा बजािलेल्या असणे , अद्यापही सदरचा अिानधकृत
रे डीनमक्स हॉट प्लॅंट ि क्िॉरी हॉट प्लॅंट सुरु असणे , शासिाकडू ि कोणत्याही प्रकारची
कारिाई झालेली िसणे , यामुळे स्र्थानिक िागरीकांचा आरोग्याचा निमाण झालेला
प्रश्ि, िाढत असलेले प्रदुर्षण, घरांची होत असलेली पडझड या सिव बाबीमुळे
स्र्थानिकांच्या मिात निमाण झालेला तीव्र असंतोर्ष, याबाबत शासिािे कराियाची
कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(९)

श्री. रामराि िडकुते, अॅड. राहुल िािेकर, सिवश्री हे मंत टकले, नकरण पािसकर,
आिंद ठाकूर, ख्िाजा बेग, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या
बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबईतील कुलाबा येर्थील ससूि डॉक गोदी येर्थे मोठया प्रमाणािर मासे मारी
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व्यिसाय ि मत्स्य उत्पादि नललाि होत असणे , सदर गोदीतूि मोठया प्रमाणािर
कोणतीही प्रनक्रया ि करता मच्छीचा ओला कचरा रक मधूि िेण्यात येणे, या ओल्या
कचऱ्यामुळे संपुणव कुलाबा पनरसरात दुगंधीच्या प्रमाणात सातत्यािे होत असलेली िाढ,
स्र्थानिक िागनरकांच्या आरोग्याचा निमाण होत असलेला प्रश्ि, रकमधूि ओला
कचऱ्याची िाहतूक होत असतािा रस्त्यािर गळू ि पडणाऱ्या पाण्यामुळे या पनरसरात
अिेक लहाि मोठया िाहिांचे होत असलेले अपघात ि त्यामुळे िागनरकांच्या
जीिीतास होणारी हािी, मुंबई पोटव रस्टिे कचरा प्रनक्रया करण्याची व्यिस्र्था केली
असतािाही, कचरा प्रनक्रया ि करता गोदीतूि बाहे र िेण्यात येणे, पनरणामी कुलाबा
पनरसरातील िागनरकांमध्ये पसरलेला तीव्र रोर्ष ि संतापाची भाििा, ससूि डॉक
गोदीतूि िेण्यात येणारा मच्छीचा ओला कचरा प्रनक्रया करुि त्याची निल्हे िाट
लािण्याची आिश्यकता, यािर शासिािे तातडीिे कराियाची कायविाही ि
उपाययोजिा."
(१०) श्री. प्रकार् गजवभये , वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"नदिांक २६ िोव्हें बर संनिधाि नदिाचे औनचत्य साधूि महाराष्ट्र शासिाच्या
मंत्ालय या इमारतीमध्ये संनिधाि निमाते डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांचे तैलनचत्
(पोरेट) लािण्यासाठी तसेच संनिधािाचे प्रास्तनिक कायमस्िरुपी लािण्यासाठी
सामानजक न्याय निभागाचे मं त्ी यांच्या अध्यक्षतेखाली सािवजनिक बांधकाम
निभाग,सामान्य प्रशासि निभाग, निधी ि न्याय निभाग, मुख्य िास्तू शास्त्रज्ञ या िनरष्ट्ठ
अनधकाऱ्यांच्या नदिांक १६ िोव्हें बर, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता नमळणे ,
तैलनचत्ाची जागा सािवजनिक बांधकाम निभागाच्या अनधकाऱ्यांसोबत पाहणी करुि
निश्श्चत करण्यात येणे ि त्याबाबतचा प्रस्ताि मा.मुख्यमं त्ी यांच्या कायालयाकडे सि
२०१७ पासूि प्रलंनबत असणे , मा.मुख्यमंत्रयांकडू ि याबाबत निणवय घेण्यासाठी होत
असलेला निलंब, ज्या संनिधाि निमात्यािे या दे शाला अत्युच्च संनिधाि नदले त्याचेच
तैलनचत् महाराष्ट्र शासिाच्या मं त्ालय या इमारतीत िसणे , पनरणामी राज्यातील
जिमािसात ि मागासिगीयांत शासिानिरुध्द निमाण झालेली तीव्र िाराजी ि संतापाची
भाििा, मं त्ालय इमारतीमध्ये डॉ.बाबासाहे बत आंबेडकर यांचे तैलनचत् तसेच
संनिधािाचे प्रास्तनिक कायमस्िरुपी तातडीिे लािण्यासंदभात शासिािे केलेली िा
कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(११) श्री. वकर्ोर दराडे , अॅड. अनिल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक
महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :25

"अकोला शहरातील महािगरपानलकेतंगवत येणारी गुंठेिारीची अिेक प्रकरणे

िर्षािुिर्षे प्रलंनबत असणे , सदर प्रकरणे निकाली निघत िसल्यािे शहरातील
िागनरकांमध्ये िाराजीचे िातािरण असणे , सि २०१२ मध्ये काही लोकांची गुंठेिारीची
प्रकरणे मंजूर करण्यात येणे, त्यािंतर त्यांिा पैसे भरण्याकनरता नडमांट िोट दे ण्यात
येणे, परं तु प्रकरणे मंजूर झालेल्या लोकांची पैसे भरण्याची आर्थर्थक श्स्र्थती िसल्यािे
त्यांिी नडमांट िोटची रक्कम भरलेली िसणे , तदिंतर बॅकेत लोि कनरता अजव करूि
लोि पास झाल्यािर नडमांट िोट भरण्यास गेल्यािर त्यांिी नडमांट िोट बरोबर
दं डासनहत रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबत सि २०१५ मा.तत्कानलि आयुक्त
यांच्याकडे केलेला अजव , सदर अजाच्या अिुर्षंगािे तत्कानलि आयुक्त, अकोला
महािगरपानलका यांच्याकडू ि कोणतीच कायविाही झाली िसल्यािे संबंनधत लोकांिी
िगरनिकास निभागाकडे मानगतलेली दाद, िगरनिकास निभागािे तात्काळ निद्यमाि
आयुक्त, अकोला महािगरपानलका यांिा संबंनधत लोकांकडू ि नडमांट िोट भरूि पैसे
भरूि घेण्याबाबत नदिांक १६/५/२०१८ नटपीएस/२५१७/१३७४/प्र.क११६/२०१७/ि
नि.३०अन्िये नदलेले आदे श, सदर आदे शाला आज सहा मनहन्याहूि अनधक
कालािधी लोटला असूिही महापानलकेकडू ि आजतागायत कोणतीच कायविाही
झालेली िसणे , याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, शासिाच्या आदे शाची
पायमल्ली करणाऱ्या संबंनधतांनिरूध्द कठोर कारिाई करण्याची नितांत आिश्यकता,
तसेच उपरोक्त प्रकरणी शासिािे गांभीयािे लक्ष घालूि अिेक िर्षापासूि प्रलंनबत
असलेली प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याबाबत शासि स्तरािर कराियाची
कायविाही, याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(१२) सिशश्री ख्िाजा बे ग, धिंजय मुंडे, हे मंत टकले , नकरण पािसकर, आिंद ठाकूर, अॅड.
राहुल िािेकर, श्रीमती निद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक
महत्िाच्या बाबीकडे कृ षी मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"शासिािे सि २०१६ मध्ये यितमाळ येर्थे कृर्षी महानिद्यालय सुरु करण्याची

घोर्षणा करुि या महानिद्यालयासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणे, परं तु,
आता िुकतेच यितमाळ येर्थे मं जूर करण्यात आलेले ि ६० कोटी रुपयांची तरतूद
करण्यात आलेले कृर्षी महानिद्यालय रद्द करण्याची शासिािे घोर्षणा केल्यामुळे
यिमाळ येर्थील िागरीकांत पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, यितमाळ नजल्हा हा ग्रामीण
भागात येत असल्यामुळे ि त्या नठकाणी शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात
असल्यामुळे मुख्य व्यिसाय शेती असूि या नजल्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची
संख्या राज्यात सिानधक असणे , आधी त्या नठकाणी कृर्षी महानिद्यालय मंजूर केल्यािे
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शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लिीत होणे , परत आता हे कृर्षी महानिद्यालय रद्द केल्याची
घोर्षणा केल्यामुळे तेर्थील शेतकऱ्यांत पसरलेले वचतेचे िातािरण, शेतकरी
आत्महत्याग्रस्त यितमाळ नजल्यासाठी कृर्षी महानिद्यालय निमाण होणे महत्िाचे
असूि या महानिद्यालयाचा फायदा तेर्थील शेतकऱ्यांिा होणार असूि शेतकऱ्यांच्या
आत्महत्या रोखण्यास मदत होणार असल्यामुळे हे कृर्षी महानिद्यालय तेर्थेच
ठे िण्याबाबत शेतकऱ्यांकडू ि होत असलेली मागणी, हे कृर्षी महानिद्यालय यितमाळ
येर्थेच ठे िण्याबाबत तेर्थील लोकप्रनतनिधी ि सामानजक संघटिांिी मा. मुख्यमंत्रयांकडे
मागणी करणे तसेच तेर्थील सुनशनक्षत तरुणांकडू ि याबाबत यितमाळ येर्थे
शासिानिरुध्द लढा उभारण्याची घोर्षणा करण्यात येणे, आधी मंजूर केल्याप्रमाणे कृर्षी
महानिद्यालय यितमाळ येर्थेच ठे िण्याबाबत शासिािे केलेली िा कराियाची
उपाययोजिा."
(१३) डॉ. सुधीर ताांबे, सिवश्री अशोक ऊफव भाई जगताप, शरद रणनपसे, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्र वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"ता. नज. अहमदिगर येर्थील बाबुडी घुमट तसेच िानशक येर्थील प्रस्तानित

सानित्ीबाई फुले पुणे निद्यापीठाचे उपकेंद्र भूनमपूजि होऊिही साडे तीि िर्षे रखडले ले
असणे , प्रशासिाच्या दुलवक्षामुळे येर्थील उपकेंद्रािा प्रशासकीय मान्यता नमळत िसल्यािे
ही श्स्र्थती निमाण झाली असणे , हे दोन्ही उपकेंद्र व्हािे यासाठी नजल्यात निद्यार्थी
संघटिा आंदोलिे करीत असणे ,शासिाशी संिाद करत असणे ,परं तू शासि-प्रशासि
दखल ि घेणे,त्यामुळे येर्थील निद्यार्थ्यांचे शैक्षनणक िुकसाि होत असतािाही त्याकडे
शासि करीत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पनरणामी येर्थील निद्यार्थ्यांमध्ये पसरलेले
असंतोर्षाचे िातािरण ि िाराजीची भाििा, त्यामुळे शासिािे या उपकेंन्द्रािा तातडीिे
मान्यता दे ऊि रखडलेले काम मागी लािण्याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि
शासिाची प्रनतनक्रया."
(१४) सिशश्री जगन्नार्थ शर्दे , धिंजय मुंडे, हे मंत टकले , अॅड. राहुल िािेकर, श्री. नकरण

पािसकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे अन्न ि
औषध प्रर्ासन मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"ई-फामव सी म्हणजे च ऑिलाईि और्षधनिक्रीला अजूिही दे शामध्ये कायदे शीर

मान्यता िसतािाही, दे शांमध्ये िेटमे ड, मेडलाईफ यांसारख्या संकेतस्र्थळांिी नप्रश्स्क्रप्शि
अपलोड करूि और्षधनिक्री सुरु केल्याचे प्रकार अलीकडे च उघडकीस येणे, मेनडकल
कौश्न्सल ऑफ इंनडयाच्या कायद्यािुसार कोणत्याही डॉक्टर तपासणीनशिाय नप्रश्स्क्रप्शि
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नलहूि दे णे हा गुन्हा असतािाही कोणत्याही डॉक्टरकडू ि अिैध और्षध नचठ्ठी तयार
करण्याच्या सदरहू ई-फामवसी संकेतस्र्थळांिी सुरु केलेल्या प्रकारामुळे बंदी असलेली
और्षधे आनण निराशारोधक और्षधांचा गैरिापर होत असल्याची पनरश्स्र्थती, पनरणामत:
राज्यातील रुग्णांिर यांचा िाहक निपरीत पनरणाम होणार असल्यािे या निक्रीस
नििानिलंब ि पनरणामकारकरीत्या आळा घालण्याची तसेच सदरहू संकेतस्र्थळांिरील
कंपन्यांिर ठोस कारिाई करण्याची आिश्यकता, याप्रकरणी शासिािे तातडीिे
संबंनधत दोर्षींिर कठोर कारिाई करण्याची आिश्यकता, याबाबत

शासिािे

कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(१५) सिशश्री अवनकेत तटकरे , धिंजय मुंडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक

महत्िाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम) मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"मौजे अंजरूण, ता.खालापूर, नज.रायगड या हद्दीतील गट क्र.५३, ६६ ि ६८ या

नमळकती शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या असणे , यामध्ये शेतकरी उदर नििाहासाठी दरिर्षी
भात ि इतर भाजीपाला पीके घेत असणे , या नमळकतीमधूि राज्य महामागव क्र.३५
(५४८/८ अे) गेलेला असणे , हा महामागव एम.एस.आर.डी.सी. ला िगव केलेला असणे ,
या नमळकतीमधूि हाळखुदव ते कजव त दरम्याि गेलेल्या महामागािे अिेक शेतकऱ्यांचे
िुकसाि झालेले असणे , महामागव गेलेले क्षेत् सोडू ि इतर क्षेत्ही लागिडी लायक
रानहलेले िसणे , शेतकऱ्यांिा सध्या उदर नििाहासाठी कोणतेही साधि िसणे , या
निर्षयी अद्याप कोणताही मोबदला शासिामाफवत शेतकऱ्यांिा नमळालेला िसणे , राज्य
महामागव क्र.३५ (एम.एस.आर.डी.सी. चा महामागव ५४८/अे) चे कामकाज पूणव होऊि
चार िर्षापेक्षा जास्त कालािधी होऊि सुध्दा या क्षेत्ाचा मोबदला ि नमळाल्यािे या
शेतकऱ्यांिी मोबदल नमळणेनिर्षयी महाराष्ट्र राज्य रस्ते निकास महामंडळ ि मुंबई
महािगर प्रदे श निकास प्रानधकरण यांच्याकडे िारं िार नििेदिे दे ऊिही अद्यापपयंत
त्याबाबत कोणतीच कायविाही झालेली िसणे , सदर रस्त्याचे उन्नतीकरणाचे (2 lane
with paved shoulder) बांधकाम EPC तत्िािर एम.एस.आर.डी.सी. मुंबई
यांच्यामाफवत घेण्यात आलेले असणे , या प्रकरणी बानधत शेतकऱ्यांिा अिुदाि
नमळालेले िसल्यािे त्यांचेमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, शासिािे त्िरीत अिुदाि
नमळण्यानिर्षयी कराियाची तातडीची कायविाही ि शासिाची भूनमका."
(१६) श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
सािवजविक आरोग्य ि कुटुां ब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील कोणत्याही रस्त्यािर कोणालाही अपघात झाल्यास बाळासाहे ब ठाकरे
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अपघात निमा योजिेंतगवत ७२ तास मोफत और्षधोपचार वकिा ३० हजार रूपये
दे ण्याची घोर्षणा मा.आरोग्य मं त्ी यांिी सि २०१५ च्या अखेरीस करण्यात येणे, यािंतर
या योजिेला मंत्ीमंडळाची मान्यता घेण्यात आलेली असतािाही आजनमतीस त्याची
अंमलबजािणी ि होणे , सदरहू योजिेसाठी आरोग्य निभागािे सादर केलेल्या प्रस्तािास
आजनमतीस मंजूरी ि नमळणे , या योजिेसाठी आरोग्य निभागािे सातत्यािे पाठपुरािा
करूि मंजूरी ि नमळाल्यामुळे राज्यातील अपघातामध्ये गंभीर जखमी होणाऱ्या शेकडो
रूग्णांिा िेळेिर मदत ि नमळाल्यामुळे िाहक अपघातग्रस्त रूग्णांच्या नजिीतास धोका
निमाण होणे , रस्त्यािरील अपघाताची नदिसेंनदिस िाढत असलेली संख्या निचारात
घेऊि शासिािे सदरहू योजिा नििानिलंब लागू करण्याची आिश्यकता, याप्रकरणी
शासिािे केलेली कायविाही ि प्रनतनक्रया."
(१७) सिशश्री धनांजय मुांडे, अनिकेत तटकरे , सनतश चव्हाण, निक्रम काळे , हे मंत टकले ,

ख्िाजा बेग, जगन्नार्थ वशदे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, नकरण पािसकर, वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"समर्थव िगर लोखंडिाला कॉम्प्लेक्स को.ऑप. हौवसग रे नसडन्ट्स असोनसएशि,

सेनलब्रे शि स्पोटव स् क्लब, लोखंडिाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (पश्श्चम) या संस्र्थे मध्ये सि
२०१३ ते २०१८ या कालािधीत सुमारे २० कोटी खचव कोणत्याही निनिदा ि मागिता
करण्यात आलेला असणे , उपनिबंधक सहकारी संस्र्था यांिी कलम ८३ (१) प्रमाणे
चौकशी केलेली असणे , त्याचप्रमाणे कांदळििाची कत्तल केल्याप्रकरणी संस्र्थे च्या
सनचिांनिरुध्द एफ.आय.आर. दाखल झालेला असणे , परं तु चौकशी अनधकाऱ्यास
हाताशी धरुि अहिाल संस्र्थे च्या बाजूिे नलहूि घेणे, संस्र्थे कडू ि ९.५०० चौ.मी. प्लॉट
करीता रुपये २ कोटी ४२ लाख स्टॅ म्प ड्युटी भरण्यात येणे, परं तु सदर कागदपत्ांची
निबंधक कायालयात िोंदणी ि केल्यामुळे संस्र्थे चे सुमारे ८० कोटींचे िुकसाि झालेले
असणे , संस्र्थे ची मोकळी जागा ताब्यात घेिूि पदानधकाऱ्यांकडू ि त्याचा व्यािसानयक
कारणासाठी िापर करण्यात येणे, संस्र्थे चा संपूणव अनभलेख तपासूि कनमटी बरखास्त
करण्याबाबत ि संस्र्थे िर प्रशासक िेमण्याबाबत होत असलेली मागणी, यािर शासिािे
कराियाची कायविाही ि उपाययोजिा."
आठ

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

- मध्यां तर नऊ

: र्ासकीय विधे यके :(क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत करणे.
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(१)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५८ – महाराष्ट्र महानगरपावलका
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनांजय मुांडे, र्रद
रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सि २०१८ चे नि.स.नि. क्रमांक ५८ – महाराष्ट्र महािगरपानलका (दुसरी
सुधारणा) निधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रिर सनमतीकडे त्यािरील
प्रनतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि निचारार्थव
पाठनिण्यात यािे."
(१) मुख्यमं त्ी.

(२) श्री. धिंजय मुंडे, निरोधी पक्ष िेता
तर्था नि.प.स.

(३) श्री.शरद रणनपसे, नि.प.स.

(४) श्री.प्रसाद लाड, नि.प.स.

(५) श्री.हे मंत टकले, नि.प.स.

(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नि.प.स.

(७) श्री.सनतश चव्हाण, नि.प.स.

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नि.प.स.

(९) ॲड.अनिल परब, नि.प.स.

(१०) श्री.निजय ऊफव भाई नगरकर,
नि.प.स.

---------------------------------------------------------------------------(२)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७२ – महाराष्ट्र महानगरपावलका
आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स.
याांचा प्र्ताि :"सि २०१८ चे नि.स.नि. क्रमांक ७२ – महाराष्ट्र महािगरपानलका आनण
महाराष्ट्र िगरपनरर्षदा, िगरपंचायती ि औद्योनगक िगरी (सुधारणा) निधेयक,
२०१८ खालील सदस्यांच्या प्रिर सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि निचारार्थव पाठनिण्यात
यािे."
(१) मुख्यमं त्ी.

(२) श्री. धिंजय मुंडे, निरोधी पक्ष िेता
तर्था नि.प.स.

(३) श्री.शरद रणनपसे, नि.प.स.

(४) श्री.प्रसाद लाड, नि.प.स.

(५) श्री.हे मंत टकले, नि.प.स.

(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
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नि.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण, नि.प.स.

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नि.प.स.

(९) ॲड.अनिल परब, नि.प.स.

(१०) श्री.निजय ऊफव भाई नगरकर,
नि.प.स.

---------------------------------------------------------------------------(३)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७३ – औषवधद्रव्य ि सौंदयश प्रसाधन
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स.
याांचा प्र्ताि :"सि २०१८ चे नि.स.नि. क्रमांक ७३ – और्षनधद्रव्य ि सौंदयवप्रसाधि
(महाराष्ट्र सुधारणा) निधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रिर सनमतीकडे
त्यािरील प्रनतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि
निचारार्थव पाठनिण्यात यािे."
(१) और्षनधद्रव्य मंत्ी.

(२) श्री. धिंजय मुंडे, निरोधी पक्ष िेता
तर्था नि.प.स.

(३) श्री.शरद रणनपसे, नि.प.स.

(४) श्री.प्रसाद लाड, नि.प.स.

(५) श्री.हे मंत टकले, नि.प.स.

(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नि.प.स.

(७) श्री.सनतश चव्हाण, नि.प.स.

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नि.प.स.

(९) ॲड.अनिल परब, नि.प.स.

(१०) श्री.निजय ऊफव भाई नगरकर,
नि.प.स.

---------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सुधारणेसह सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत
करणे.
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६१ - महाराष्ट्र र्ै क्षवणक सां्र्था (र्ुल्क
विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. र्रद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :"सि २०१८ चे नि.स.नि. क्रमांक ६१ - महाराष्ट्र शैक्षनणक संस्र्था (शुल्क
निनियमि) (सुधारणा) निधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रिर सनमतीकडे
त्यािरील प्रनतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि
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निचारार्थव पाठनिण्यात यािे."
(१) शालेय नशक्षण मंत्ी.

(२) श्री. धिंजय मुंडे, निरोधी पक्ष िेता
तर्था नि.प.स.

(३) श्री.शरद रणनपसे, नि.प.स.

(४) श्री.प्रसाद लाड, नि.प.स.

(५) श्री.हे मंत टकले, नि.प.स.

(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नि.प.स.

(७) श्री.सनतश चव्हाण, नि.प.स.

(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नि.प.स.

(९) ॲड.अनिल परब, नि.प.स.

(१०) श्री.निजय ऊफव भाई नगरकर,
नि.प.स.

---------------------------------------------------------------------------(ग)

विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे – विधे यक विचारात घे णे.
(१)
(२)
(३)
(४)

(घ)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५९ – मुांबई महानगरपावलका (दुसरी
सुधारणा) विधे यक, २०१८
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र मूल्यिर्कधत कर
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६९ - महाराष्ट्र मूल्यिर्कधत कर (दुसरी
सुधारणा) विधे यक, २०१८"
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ – महाराष्ट्र ि्तू ि सेिा कर
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
-----------------------------------------------------------------------------

विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७६ - महाराष्ट्र र्े तजमीन (जमीनधारणेची
कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
--------------------------------------------------------------------------------------

दहा

: (मां गळिार, वदनाांक २० नोव्हें बर, गुरुिार, वदनाांक २२ नोव्हें बर, सोमिार, वदनाांक २६
नोव्हें बर, मांगळिार, वदनाांक २७ नोव्हें बर ि बुधिार, वदनाांक २८ नोव्हें बर, २०१८
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्र्ताि) – (अनुक्रमाांक (क) ि (ख)) – (मां त्रयाांचे उत्तर) –
(क) श्री. सुरेर् धस, ॲड. अनिल परब, श्री. प्रनिण दरे कर, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे ,
सिवश्री निलय िाईक, गोपीनकसि बाजोनरया, प्रा.अनिल सोले, श्री.रविद्र फाटक, श्रीमती
श्स्मता िाघ, प्रा.डॉ.तािाजी सािंत, सिवश्री रामराि पाटील, िरें द्र दराडे , प्रसाद लाड,
निप्लि बाजोनरया, सुनजतवसह ठाकूर, निलास पोतिीस, अरुणभाऊ अडसड, डॉ.मनिर्षा
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कायंदे, डॉ.पनरणय फुके, सिवश्री रामदास आंबटकर, चंदभ
ु ाई पटे ल, ॲड.निरं जि
डािखरे , सिवश्री रमेश पाटील, निजय ऊफव भाई नगरकर, नगरीशचंद्र व्यास, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि –
''सि २०१८ च्या खरीप हं गामामध्ये राज्यातील २६ नजल्हयांमध्ये गंभीर दुष्ट्काळ
ि ११२ तालुक्यांमध्ये मध्यम दुष्ट्काळ नदिांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ पासूि राज्य
शासिािे घोनर्षत केला असणे , दुष्ट्काळाचे िैसर्थगक संकट दुर करण्याच्या दृष्ट्टीिे ि
दुष्ट्काळग्रस्त भागातील िागनरकांिा सोयी-सुनिधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीिे नियोजि
करण्याकनरता राज्य शासिाकडू ि मंत्ीमं डळ उपसनमती िेमण्यात आली असणे , मा.
मुख्यमंत्ी ि मंत्ीमंडळातील त्यांच्या अिेक सहकारी मंत्रयांिी दुष्ट्काळी भागाचा दौरा
करुि ि स्र्थानिक प्रशासिाकडू ि तेर्थील िागनरकांिा पुरनिण्यात येणाऱ्या सोयीसुनिधांची प्रत्यक्ष पाहणी करुि दुष्ट्काळाचा सामिा युध्दपातळीिर करण्याच्या दृष्ट्टीिे
प्रशासिास दुष्ट्काळ नििारण्याची कामे प्राधान्यािे पूणव करण्याकनरता आदे श दे ण्यात
आले असणे , दुष्ट्काळ नििारण्याकनरता केंद्राकडू ि आर्थर्थक मदत नमळनिण्याचे
शासिाचे प्रयत्ि असणे , केंद्राच्या 'िॅशिल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टींग' या संस्र्थे कडू ि
राज्यातील सिव गािांतील पाण्याची सद्यःश्स्र्थती, पाण्याची पातळी, नपकांची पनरश्स्र्थती
इत्यादी सिव बाबींचे उपगृहाच्या माध्यमातूि सिेक्षण करुि त्याप्रमाणे दुष्ट्काळ
नििारण्याचे कायव कायाश्न्ित करण्यात आले असणे , राज्यातील २० हजार गािांमध्ये
नपकांची आणेिारी सरासरी ५० पैशांपेक्षा कमी असूि सुमारे २०० तालुक्यांिर
दुष्ट्काळचे सािट असणे , निशेर्षतः मराठिाडयात अत्यल्प पाऊस झाल्यािे
मराठिाडयातील ८ हजार ५२५ गािांपैकी ३ हजार ५७७ म्हणजे ४२ टक्के गािांची
आणेिारी ५० पैशांपेक्षा कमी असणे , निद्यमाि शासि सत्तेत आल्यािंतर
मराठिाड्यातील दुष्ट्काळी पट्टयासाठी सुमारे ८ हजार कोटी रुपये खचव करण्यात येणे,
मराठिाडयात जलयुक्त नशिाराची कामे मोठया प्रमाणािर होऊिही त्या भागात पाऊस
ि झाल्यािे ि त्यामुळे जलयुक्त नशिारामध्ये पाणी जमा होऊ ि शकल्यािे त्या भागात
पाण्याची भीर्षण समस्या निमाण होणे , राज्याच्या निनिध भागातील पजवन्यमाि, पीक
पनरश्स्र्थती, भूजल पातळी आदींची मानहती एकनत्त करुि त्यांचे निश्लेर्षण करण्यासाठी
ि त्याला आधुनिक तंत्ज्ञािाची जोड दे ण्यासाठी शासिाच्या मदत ि पुििवसि
निभागाकडू ि 'महामदत' या संकेतस्र्थळाची निर्थमती करण्यात येणे, राज्यातील
आत्महत्याग्रस्त दुष्ट्काळी नजल्हयांकनरता िािाजी दे शमुख कृर्षी संजीििी योजिेंतगवत
३०० कोटींच्या िार्थर्षक कृती आराखडयास प्रशासकीय मंजुरी दे ण्यात येऊि तो
कायाश्न्ित केला असणे , या प्रकल्पांतगवत मराठिाडा ि निदभातील क्षारयुक्त जमीि
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असणाऱ्या गािांमध्ये शेतकऱ्यांचे कृर्षी उत्पन्न िाढनिण्यासाठी आनण गािातील
जमीिीचे मृद संिधवि करण्यासाठी नियोजि करण्यात येणे, दुष्ट्काळ जाहीर झालेल्या
तालुक्यांमध्ये जमीि महसुलातूि सुट, सहकारी कजाचे पुिगवठि, शेती निगनडत
कजाच्या िसुलीस स्र्थनगती, कृर्षीपंपाच्या चालु नबलामध्ये ३३.५ टक्के सुट, शालेय,
महानिद्यालयीि निद्यार्थ्यांच्या पनरक्षा शुल्कात माफी, एसटी प्रिास सिलत, रोहयो
अंतगवत कामाच्या निकर्षात काही प्रमाणात नशनर्थलता, आिश्यक तेर्थे नपण्याचे पाणी
पुरनिण्यासाठी टॅं करचा िापर ि टं चाई जाहीर झालेल्या गािांमध्ये शेतक-यांच्या
शेतपंपाची िीज जोडणी खंनडत ि करणे इत्यादी बाबीं राज्य शासिाकडू ि जाहीर झाल्या
असणे ,

िैसर्थगक

असमतोलपणामुळे

राज्यात

निमाण

होणाऱ्या

दुष्ट्काळािर

कायमस्िरुपी उपाययोजिा करण्यासाठी ि शेतकऱ्यांिा कजव घेण्याची आिश्यकता ि
पडता त्यांिा स्िािलंबी बिनिण्यासाठी शासिाकडू ि दुरगामी धोरण आखण्यात येणे,
जलयुक्त नशिाराची संकल्पिा अंमलात आणूि राज्यातील बहुतांश भागातील पाण्याचे
दुर्थभक्ष कमी करण्याचा शासिाचा प्रयत्ि, दुष्ट्काळग्रस्त भागातील िागनरकांिा
अनधकानधक सोयी-सुनिधा दे ण्याच्या दृष्ट्टीिे कराियाची उपाययोजिा निचारात घेण्यात
यािी."
(ख) (गुरुिार, वदनाांक २२ नोव्हें बर, सोमिार, वदनाांक २६ नोव्हें बर, मां गळिार, वदनाांक
२७ नोव्हें बर ि बुधिार, वदनाांक २८ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्र्ताि) –
सिशश्री धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, हे मंत टकले, अशोक ऊफव भाई जगताप, जयंत
पाटील, आर्थक.अिंत गाडगीळ, श्री.कनपल पाटील, प्रा.जोगेंद्र किाडे , सिवश्री नकरण
पािसकर, जिादव ि चांदरू कर, निक्रम काळे , सतेज ऊफव बंटी पाटील, सनतश चव्हाण,
चंद्रकांत रघुिंशी, श्रीमती निद्या चव्हाण, सिवश्री अमरीशभाई पटे ल, अब्दुल्लाह खाि
दुराणी, डॉ.सुधीर तांबे, सिवश्री आिंद ठाकुर, अमरिार्थ राजुरकर, प्रकाश गजनभये,
सुभार्ष झांबड, ॲड. राहुल िािेकर, सिवश्री हनरवसग राठोड, ख्िाजा बेग, आिंदराि
पाटील, रामराि िडकुते, ॲड. हुस्िबािू खनलफे, सिवश्री जगन्नार्थ वशदे , मोहिराि
कदम, अनिकेत तटकरे , डॉ.िजाहात नमझा, सिवश्री.बाळाराम पाटील, अनिल भोसले,
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि –
राज्यात, मराठवाड्यासह ववदर्भ , पश्चिम महाराष्ट्र, खान्दे श व कोकणासह अन्य
र्ागात 1972 च्या दुष्ट्काळापेक्षाही र्ीषण दुष्ट्काळािी विमाण झालेली पवरश्थिती,
राज्यात सरासरीपेक्षा कमी झालेले पर्भन्यमाि, पावसात पडलेला खंड आवण परतीच्या
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पावसािे वदलेली हु लकावणी, या पाचवभर्म
ू ीवर राज्य शासिािे 151 तालुक्यात केंद्र
शासिाच्या दुष्ट्काळ संवहता, 2016 िुसार र्ाहीर केलेला दुष्ट्काळ, त्यािंतर पुन्हा राज्य
शासिािे केंद्राच्या विकषात ि बसणाऱ्या मात्र पवरश्थितीिुसार दुष्ट्काळी असलेल्या
200 मंडळात र्ाहीर केलेला दुष्ट्काळ, तिावप, दुष्ट्काळ र्ाहीर करण्याच्या या दोन्ही
विणभयात राज्यातील अिेक दुष्ट्काळी, अवषभणप्रवण तालुके, मंडळ व गावांिा ि
झालेला समावेश, यामुळे दुष्ट्काळी र्ाग असतािाही वगळलेल्या गावातील
शेतकऱ्यांकडू ि त्यांच्या र्ागात दुष्ट्काळ र्ाहीर करण्यािी होत असलेली आग्रही
मागणी, दुष्ट्काळ र्ाहीर झाल्यािंतर सुमारे 21 वदवसांिा कालावधी होऊिही दुष्ट्काळी
र्ागात दुष्ट्काळी उपाययोर्िांिी प्रत्यक्षात सुरु ि झालेली अंमलबर्ावणी, त्यामुळे
दुष्ट्काळी र्ागातूि शहरी र्ागाकडे शेतकरी व शेतमर्ुरांिे मोठ्या प्रमाणात सुरु झालेले
थिलांतर, राज्यातील बहु तांश महसूल ववर्ागातील र्लाशयातील पाणी साठ्यािे
गाठलेली विच्िांकी पातळी, वपण्याच्या पाण्यािी विमाण झालेली र्ीषण टं िाई, त्यामुळे
राज्यातील बंद पडलेल्या, विधी अर्ावी रखडलेल्या िळ पाणी पुरवठा योर्िांिी कामे
तातडीिे सुरु करण्यािी विमाण झालेली वितांत आवचयकता, र्िावरांच्या िाऱ्यािे
सरकारकडू ि कोणतेही पूवभवियोर्ि ि झाल्यामुळे र्िावरांच्या िाऱ्यािा विमाण
झालेला तुटवडा, शेतकऱ्यांिा दावणीिा िारा दे ण्यािी व िारा छावणीिी व्यवथिा
तातडीिे करण्यािी गरर्, राष्ट्रीय पेयर्ल योर्िेच्या मंर्रू आराखड्यातील िळ पाणी
पुरवठा योर्िांिी कामे त्वरे िे सुरु करण्यािी होत असलेली मागणी, दुष्ट्काळी र्ागातूि
तीव्र गतीिे सुरु झालेले थिलांतर िांबववण्यासाठी रोर्गार हमी योर्िेिी काटोकोर
अंमलबर्ावणी करण्यािी आवचयकता, पैसे र्रुिही वीर् र्ोडणीिी प्रलंवबत
कृ षीपंपांिी संख्या सुमारे सव्वादोि लाखांवर पोहोिलेली असणे , र्लयुक्त वशवार
अवर्यािावर गेल्या 4 वषात साडे सात हर्ार कोटी रुपये खिभ झालेले असतािा
िुकत्याि राज्य शासिाच्या र्ूर्ल सवेक्षण व ववकास यंत्रणेिे प्रवसध्द केलेल्या
अहवालातूि राज्यातील र्ूर्ल पातळीत 1 ते 3 मी.पेक्षा अवधकिी घट झाल्यािे
उघडकीस आलेले असणे , र्लयुक्त वशवार अवर्यािाच्या कामातील भ्रष्ट्टािार,
अवियवमतता

व

अशाथत्रीय

पध्दतीिे

केलेले

कामािे

वियोर्ि

यासंदर्ात

मोठ्याप्रमाणावर घोटाळे उघडकीस आले असल्यामुळे र्लयुक्त वशवार अवर्यािािे
त्रयथि संथिेतर्फे ऑवडट करण्यािी मागणी होत असणे , त्याबरोबरि र्लसंधारण,
मृदसंधारणांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला भ्रष्ट्टािार, पावसाळ्यापासूिि
टँकरिी होत असलेली मागणी, छत्रपती वशवार्ी महारार् शेतकरी सन्माि योर्िेत
अिेक शेतकरी कर्भमार्फीपासूि वंवित रावहलेले असणे , मागील हं गामात 42 ते 45
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टक्क्यांपयंत कमी झालेले पीक कर्भवाटप, पीक ववमा योर्िेति
ू शेतकऱ्यांिी झालेली
वपळवणूक, या योर्िेत झालेला प्रिं ड मोठा घोटाळा, वषभर्रापुवीि र्ाहीर झालेली
बोंडअळीिी मदत अद्याप वमळालेली िसणे , र्ाहीर केलेला हमीर्ाव शेतकऱ्यांिा ि
वमळाल्यामुळे, मागील तूर व हरर्ऱ्यािे िुकारे अद्याप शेतकऱ्यांिा ि वमळाल्यामुळे
व्यापाऱ्यांकडू ि शेतकऱ्यांिी होत असलेली लूट, दुधाला हमीर्ाव दे ण्याच्या शासिाच्या
घोषणेिा उडालेला बोर्वारा, राज्यात 16 हर्ार पेक्षा र्ाथत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या
आत्महत्या, या आत्महत्या रोखण्यात सरकारला आलेले अपयश, शासिाच्या
वियोर्िशून्य कारर्ारामुळे एकूण राज्यािे कृ षी व पतधोरण र्फसल्यािी शेतकऱ्यांिी
झालेली र्ाविा, खरीपािे वाया गेलेले पीक व रब्बीिीही मावळलेली आशा,
शेतकऱ्यांिा सरसकट हे क्टरी 50 हर्ार रुपये, ऊस, केळी व इतर बागायती
शेतकऱ्यांिा हे क्टरी 1 लाख रुपये मदत तातडीिे दे ण्यािी तसेि वीर् वबल मार्फ
करण्यािी होत असलेली मागणी, शेतकऱ्यांिा वदलासा दे ण्यासाठी शासिािे तातडीिे
करावयािी उपाययोर्िा वविारात घे ण्यात यावी.
अकरा : सिशश्री धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, हे मंत टकले, अशोक ऊफव भाई जगताप, जयंत पाटील,
प्रा.जोगेन्द्र किाडे , सिवश्री.कनपल पाटील, नकरण पािसकर, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती निद्या
चव्हाण, सिवश्री जिादव ि चादूरकर, निक्रम काळे , सतेज ऊफव बंटी पाटील, सतीश चव्हाण,
अमरिार्थ राजूरकर, आिंद ठाकूर, सुभार्ष झांबड, अब्दुल्लाह खाि दुराणी, हनरवसग राठोड,
प्रकाश गजनभये, आर्थक. अिंत गाडगीळ, ॲङ राहुल िािेकर, सिवश्री आिंदराि पाटील,
ख्िाजा बेग, रामहरी रुपििर, रामराि िडकुते, ॲङ हुस्िबािू खनलफे, सिवश्री जगन्नार्थ वशदे ,
मोहिराि कदम, अनिकेत तटकरे , डॉ. िजाहत नमझा, श्री.अमनरशभाई पटे ल, वि.प.स. यांचा
म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा प्र्ताि –
"राज्यातील सरकार मागील चार िर्षात सिव आघाड्यांिर अपयशी ठरलेले असणे,
राज्यातील ढासळलेली कायदा ि सुव्यिस्र्था, गुन्हे गारी, मनहलांिरील अत्याचार, बलात्कार,
अंमली पदार्थांची तस्करी यामध्ये झालेली िाढ, पोनलसांचे निनिध प्रश्ि, प्रामानणक
अनधकाऱ्यांचे झालेले खच्चीकरण, पोलीस दलातील अपुरे मिुष्ट्यबळ, राज्य सरकारमधील
निनिध निभागांमधील कोट्िधी रुपयांचे घोटाळे उघडकीस आल्यािंतर आनण सरकारिे
चौकशीचे आश्िासि नदल्यािंतरही अिेक घोटाळ्यांच्या प्रकरणात चौकशी झाली िसणे ,
त्यामुळे घोटाळे करणाऱ्यांिा प्रोत्साहि नमळू ि त्यात सातत्यािे िाढ होत असणे, दरम्यािच्या
काळात आणखी काही निभागात घोटाळे उघडकीस येणे, तर्थानप, सरकारकडू ि या घोटाळ्यांची
गांभीयािे दखल घेतली ि जाणे, मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या नशिस्मारकाच्या
कामातील मोठ्या प्रमाणािरील अनियनमतता, उद्योग निभागाच्या भूसंपादिातील अिागोंदी
36

कारभार समोर येऊिही कारिाई ि होणे , शासिाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ि चुकीच्या
निणवयांमुळे मेक इि इंनडया ि मॅग्िेनटक महाराष्ट्राच्या माध्यमातूि गुंतिणुकीबाबत
राज्यसरकारिे केलेले दािे आनण प्रत्यक्षातील गुंतिणूक यामध्ये असलेली तफाित, पनरणामी
बेरोजगारीत झालेली िाढ, उद्योगामध्ये आलेली मंदी, राज्यातील उद्योग अन्य राज्यात
स्र्थलांतरीत होण्याचे िाढलेले प्रमाण, इज ऑफ डु ईंगमध्ये महाराष्ट्राचा घसरलेला क्रमांक,
समृध्दी महामागव प्रकल्पात जनमिीचे झालेले गैरव्यिहार ि इतर घोटाळे , बुलेट रेिला प्रचंड
निरोध असतािा प्रकल्प लोकांच्या मार्थी मारण्याचा होत असलेला प्रयत्ि, जमीि अनधग्रहणात
झालेल्या अनियनमतता, मेरो प्रकल्पाचे संर्थ गतीिे सुरू असलेले काम, या सिव प्रश्िांकडे
शासिाचे झालेले अक्षम्य दुलवक्ष, सिवच स्तरािर सरकार अपयशी ठरल्यामुळे जितेच्या मिात
निमाण झालेला तीव्र असंतोर्ष, याबाबत शासिािे कराियाची उपाययोजिा निचारात घेण्यात
यािी."
बारा

: (मां गळिार, वदनाांक २७ नोव्हें बर ि बुधिार, वदनाांक २८ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्र्ताि) –
ॲड.अवनल परब, श्री.प्रनिण दरे कर, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे , सिवश्री प्रसाद लाड,
गोपीनकसि बाजोनरया, निजय ऊफव भाई नगरकर, रविद्र फाटक, प्रा.अनिल सोले, प्रा.डॉ.
तािाजी सािंत, सिवश्री नगरीशचंद्र व्यास, िरें द्र दराडे , निप्लि बाजोनरया, निलास
पोतिीस, डॉ.मनिर्षा कायंदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि
–
"मंबई शहर ि उपिगरांचा २०१४ ते २०३४ या िीस िर्षाचा निकास आराखडा ि
निकास नियंत्ण नियमािली तयार करुि मुंबई महापानलकेिे राज्य शासिाकडे
पाठनिणे , मुंबईतील ठप्प झालेली निकास कामे सुरू होण्यासाठी निकास आराखड्यास
त्िरीत मान्यता दे ण्याची आिश्यकता, राज्यातील शासिाच्या प्रस्तानित गृहनिमाण
धोरणांतगवत म्हाडा िसाहतींिा चार चटई क्षेत्फळ (एफएसआय) अिुज्ञेय करण्यात
येणे, जुन्या गाळे धारकांिा पुिर्थिकासात नकमाि ३५.०० चौरस मीटर चटई क्षेत्फळ
(फंनजबल नशिाय) अिुज्ञेय करण्यात येणे, ज्या इमारतीमध्ये फक्त भाडे करु रहात
आहे त, अशा इमारतीतील भाडे करुंिा ५० टक्के अनधक प्रोत्साहिात्मक चटईक्षेत्
अिुज्ञेय करणे, आनशया खंडातील सिात मोठ्या मुंबई शहरातील धारािी येर्थील
झोपडपट्टी निकास कायवक्रमांची अंमलबजािणी, मुंबईतील केंद्र शासिाच्या ि राज्य
शासिाच्या तसेच निमशासकीय ि खाजगी जनमिीिरील झोपडपट्टींचा ि धोकादायक
इमारतींचा निकास, मुंबईतील बी.डी.डी. चाळींचा पुिर्थिकास, मुंबईतील झोपडपट्टी
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िानसयांिा २६९ चौ.फूट ऐिजी ३०० चौ.फूट क्षेत्फळांची घरे दे ण्याची केलेली घोर्षणा,
मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ िसाहतींचा पुिर्थिकास ि या िसाहतीमधील ५० िर्षापूिीच्या
मल:निसारण िानहन्या त्िरीत दुरुस्त करण्याची आिश्यकता, पुिर्थिकास प्रकल्पांमधूि
निकासकांिी भाडे करुंिा दे ण्यात येत असलेले धिादे श ि िटणे, पुिर्थिकासाची अिेक
कामे सुरू ि होणे अर्थिा अिेक िर्षांपासूि अधविट श्स्र्थतीत पुिर्थिकास पडू ि असणे,
महािगरपानलका क्षेत्ातील ५०० चौ.फूटापयंतच्या घरांिा मालमत्ता कर माफ करण्याचा
ि ५०० ते ७०० चौ. फूटांच्या घरांिा मालमत्ता करामध्ये सिलत दे ण्याबाबतचा ठराि
मुंबई महािगरपानलकेिे ि ठाणे महािगरपानलकेिे मंजूर करुि महापौरांच्या स्िाक्षरीिे
मा.मुख्यमंत्ी महोदयांिा पाठनिणे , तर्थानप, आयुक्तांिी या संदभात िगरनिकास
निभागाकडे आपले अनभप्राय ि कळनिणे, मुंबईतील काही लोकप्रनतनिधींिी
िगरनिकास निभागाच्या सनचिांिा नदिांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी लेखी नििेदि
दे ऊि महािगरपानलका प्रशासिािे राज्य शासिाला तातडीिे अहिाल सादर
करण्याबाबत निदे श दे ण्याची मागणी करणे, िांद्रे-पूिव येर्थील शासकीय अनधकारीकमवचारी यांिा नदलेल्या नििासस्र्थािांच्या जागेिर मालकी हक्कािे नििासस्र्थािे बांधूि
दे ण्याची मागणी, राज्य शासकीय अनधकारी-कमवचाऱ्यांिा सातव्या िेति आयोगाची
नदिाळीपूिी लागू करण्याबाबत शासिािे केलेली घोर्षणा, सातव्या िेति आयोगाच्या
नशफारशी त्िरे िे लागू करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली ि
कराियाची कायविाही ि उपाययोजिा निचारात घेण्यात यािी."
तेरा

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

श्री. जगन्नार्थ शर्दे , वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा
उपक््र्थत करतील.
"मुंबईसह राज्यात भटक्या कुत्रयांचे प्रमाण नदिसेंनदिस िाढत असूि राज्य
शासिािे

आतापयंत भटक्या कुत्रयांच्या दहशतिादीला आळा घालण्यासाठी

कोणतीही उपाययोजिा केलेली िसल्यािे भटक्या कुत्रयांचा उपद्रि नदिसेंनदिस िाढत
चालला असतािा, ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये भटक्या कुत्रयांच्या हल्ल्यात ठाणे
नजल्यातील कोन्िािली पनरसरातील एक मनहला मृत्यूमुखी पडल्याची धक्कादायक
बाब निदशविास आलेली असणे , ठाणे आनण कल्याण शहरात कुत्रयांचा उपद्रि मोठ्या
प्रमाणात िाढला असूि, कल्याणच्या रुश्क्मणीबाई रुग्णालयात प्रनतनदि ८० ते ९०
तर डोंनबिलीच्या शास्त्रीिगर रुग्णालयात प्रनतनदि १०० ते १२५ िागनरक श्िाि दं शाचे
उपचार घेण्यासाठी येत असतात तर खाजगी रुग्णालयाचा आकडा अजूि िेगळाच
असणे , न्यायालयाच्या आदे शािुसार श्िािांिा ठार मारणे कायद्यािे गुन्हा असल्यािे
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त्यांची िसबंदी हाच एकमेि पयाय असूि, भटक्या कुत्रयांची संख्या भरमसाठ असल्यािे
त्यांच्या िसबंदीबाबत मयादा असल्याचे स्र्थानिक स्िराज्य संस्र्थांचे म्हणणे असले
तरीही, या भटक्या कुत्रयांसाठी कोंडिाडे निमाण करण्याकडे मात् सिांचेच जाणीिपूिवक
दुलवक्ष होत असल्यािे याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही िा उपाययोजिा."
(२)

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे , वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा
उपक््र्थत करतील.
"पुणे महापानलकेमध्ये "एलईडी" योजिेतील गैरकारभार निदशविास आणणारा
महालेखापाल (कॅग) आनण महापानलकेच्या मुख्य लेखा पनरक्षकांिी तयार केलेल्या
अहिालाची मानहती मुख्यमंत्ी कायालयािे मागनिली असूि या प्रकरणी स्ितंत् चौकशी
करण्याचे नदलेले आदे श, एलईडी योजिेच्या अंमलबजािणीिंतर िीज बचतीच्या
िािाखाली पानलकेला भूदंड बसल्याचा महालेखापालांिी ठे िलेला ठपका, महापानलकेिे
एका ठे केदार कंपिीशी करार केलेला असतांिा दुसऱ्याच कंपिीच्या िािे नबले
काढण्यात येणे, तसेच पानलकेच्या नित्त्त लेखा निभागािे २४ कोटी रुपयांची सुरक्षा ठे ि
बॅंक ऑफ महाराष्ट्र या बॅंकेत ठे िण्याची सूचिा केलेली असतांिाही तत्कानलि
महापानलका आयुक्तांची मंजूरी ि घेता निद्युत निभागािे परस्पर ही ठे ि खाजगी बॅंकेत
ठे िण्यात येणे, या व्यिहारास स्र्थायी सनमतीची मान्यताही घेण्यात ि येणे, या योजिेतील
संशयास्पद व्यिहाराबाबत कॅग आनण पानलकेिे केलेल्या चौकशीत ठपका ठे िण्यात
येणे, पनरणामी या योजिेच्या गैरव्यिहाराबाबत सिवसामान्य िागनरकांमध्ये निमाण
झालेले असंतोर्षाचे ि संतापाचे िातािरण, याबाबत शासिािे तातडीिे चौकशी करुि
संबनधत दोर्षीिर कडक कारिाई करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासिािे
कराियाची कारिाई तसेच शासिाची प्रनतनक्रया ि भूनमका."

विधान भिन,
मुंबई,
नदिांक : २८ िोव्हें बर, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधाि सनचि,
महाराष्ट्र निधािपनरर्षद.
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