महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक ३० नोव्हें बर, २०१८
(सकाळी १०-०० ते १०-३० िाजेपयं त)
(गुरुवार, दिनाांक २९ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेली म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) –
सिशश्री कवपल पाटील, अनिकेत तटकरे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, वि.प.स. याांची
म.दव.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (चचा पुढे सुरू ि मांत्रयाांचे 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
नोकऱ्यांचे दरिाजे खुले करण्याची मागणी असणे , याबाबत िासनाची भूनमका
आनण कराियाची कायटिाही ि उपाययोजना निचारात घेण्यात यािी."
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(सकाळी १०-३० ते ११-३० िाजेपयं त)
(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 ि गुरुिार,
वदनाांक २९ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशश विण्यात
आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (अनुक्रमाांक (क) ि (ख)) –
(मांत्रयाांचे उत्तर) –
(क) श्री. सुरेश धस, ॲड. अनिल परब, श्री. प्रनिण दरे कर, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे ,
सिवश्री निलय िाईक, गोपीनकसि बाजोनरया, प्रा.अनिल सोले, श्री.रविद्र फाटक,
श्रीमती स्ममता िाघ, प्रा.डॉ.तािाजी सािंत, सिवश्री रामराि पाटील, िरद् द्र दराडे , प्रसाद
लाड, निप्लि बाजोनरया, सुनजतवसह ठाकूर, निलास पोतिीस, अरुणभाऊ अडसड,
डॉ.मनिर्षा कायंदे, डॉ.पनरणय फुके, सिवश्री रामदास आंबटकर, चंदभ
ु ाई पटे ल,
ॲड.निरं जि डािखरे , सिवश्री रमे श पाटील, निजय ऊफव भाई नगरकर, नगरीशचंद्र
व्यास, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
''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 िैसर्गगक संकट दुर करण्याच्या ष्ष्ट्टीिे
ि दुष्ट्काळग्रमत भागातील िागनरकांिा सोयी-सुनिधा उपलब्ध करण्याच्या ष्ष्ट्टीिे
नियोजि करण्याकनरता राज्य शासिाकडू ि मंत्ीमं डळ उपसनमती िेमण्यात आली
असणे , मा. मुख्यमंत्ी ि मंत्ीमं डळातील त्यांच्या अिेक सहकारी मंत्रयांिी दुष्ट्काळी
भागाचा दौरा करुि ि मथानिक प्रशासिाकडू ि तेथील िागनरकांिा पुरनिण्यात
येणाऱ्या सोयी-सुनिधांची प्रत्यक्ष पाहणी करुि दुष्ट्काळाचा सामिा युध्दपातळीिर
करण्याच्या ष्ष्ट्टीिे प्रशासिास दुष्ट्काळ नििारण्याची कामे प्राधान्यािे पूणव
करण्याकनरता आदे श दे ण्यात आले असणे , दुष्ट्काळ नििारण्याकनरता कद्द्राकडू ि
आर्गथक मदत नमळनिण्याचे शासिाचे प्रयत्ि असणे , कद्द्राच्या 'िॅशिल सद्टर फॉर क्रॉप
फोरकामटींग' या संमथे कडू ि राज्यातील सिव गािांतील पाण्याची सद्यःस्मथती, पाण्याची
पातळी, नपकांची पनरस्मथती इत्यादी सिव बाबींचे उपगृहाच्या माध्यमातूि सिेक्षण करुि
त्याप्रमाणे दुष्ट्काळ नििारण्याचे कायव कायास्न्ित करण्यात आले असणे , राज्यातील
२० हजार गािांमध्ये नपकांची आणे िारी 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
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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 सममया निमाण होणे , राज्याच्या निनिध भागातील पजवन्यमाि,
पीक पनरस्मथती, भूजल पातळी आदींची मानहती एकनत्त करुि त्यांचे निश्लेर्षण
करण्यासाठी ि त्याला आधुनिक तंत्ज्ञािाची जोड दे ण्यासाठी शासिाच्या मदत ि
पुििवसि निभागाकडू ि 'महामदत' या संकेतमथळाची निर्गमती करण्यात येणे,
राज्यातील आत्महत्याग्रमत दुष्ट्काळी नजल्हयांकनरता िािाजी दे शमुख कृर्षी संजीििी
योजिद्तगवत ३०० कोटींच्या िार्गर्षक कृती आराखडयास प्रशासकीय मंजुरी दे ण्यात
येऊि तो कायास्न्ित केला असणे , या प्रकल्पांतगवत मराठिाडा ि निदभातील क्षारयुक्त
जमीि असणाऱ्या गािांमध्ये शेतकऱ्यांचे कृर्षी उत्प वा िाणनिण्यासाठी आनण गािातील
जमीिीचे मृद संिधवि करण्यासाठी नियोजि करण्यात येणे, दुष्ट्काळ जाहीर झालेल्या
तालुक्यांमध्ये जमीि महसुलातूि सुट, सहकारी कजाचे पुिगवठि, शेती निगनडत
कजाच्या िसुलीस मथनगती, कृर्षीपंपाच्या चालु नबलामध्ये ३३.५ टक्के सुट, शालेय,
महानिद्यालयीि निद्यार्थ्यांच्या पनरक्षा शुल्कात माफी, एसटी प्रिास सिलत, रोहयो
अंतगवत कामाच्या निकर्षात काही प्रमाणात नशनथलता, आिश्यक तेथे 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 , िैसर्गगक असमतोलपणामुळे राज्यात निमाण होणाऱ्या दुष्ट्काळािर
कायममिरुपी उपाययोजिा करण्यासाठी ि शेतकऱ्यांिा कजव घेण्याची आिश्यकता ि
पडता त्यांिा मिािलंबी बिनिण्यासाठी शासिाकडू ि दुरगामी धोरण आखण्यात येणे,
जलयुक्त नशिाराची संकल्पिा अंमलात आणूि राज्यातील बहुतांश भागातील
पाण्याचे दुर्गभक्ष कमी करण्याचा शासिाचा प्रयत्ि, दुष्ट्काळग्रमत भागातील िागनरकांिा
अनधकानधक सोयी-सुनिधा दे ण्याच्या ष्ष्ट्टीिे 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 ि गुरुिार, वदनाांक २९
नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशश विण्यात
आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिशश्री धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, हे मंत टकले, अशोक ऊफव भाई जगताप, जयंत
पाटील, आर्गक.अिंत गाडगीळ, श्री.कनपल पाटील, प्रा.जोगद्द्र किाडे , सिवश्री नकरण
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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, अमरिाथ राजुरकर, प्रकाश गजनभये,
सुभार्ष झांबड, ॲड. राहुल िािेकर, सिवश्री हनरवसग राठोड, ख्िाजा बेग, आिंदराि
पाटील, रामराि िडकुते, ॲड. हुमिबािू खनलफे, सिवश्री जग वााथ वशदे , मोहिराि
कदम, अनिकेत तटकरे , डॉ.िजाहात नमझा, सिवश्री.बाळाराम पाटील, अनिल भोसले,
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
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 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
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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 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.

(सकाळी ११-३० ते दुपारी १२-४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(गुरुवार, दिनाांक २९ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (१) ते (१६)) (१)

सिशश्री अब्दुल्लाह खान दुराणी, धिंजय मुंडे, सनतश चव्हाण, निक्रम काळे ,
वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :5

"परभणी नजल्यात जात पडताळणी निभागातील अनधकारी, कमव चारी, दलाल
यांिी संगिमतािे चालनिलेल्या लुटमारीमुळे, निद्याथी, िो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 आर्गथक तडजोड
होताच सुिािणी घेतल्याचे िाटक करूि प्रकरणे निकाली काणणे , नजल्हयातील
तहसील कायालयातील कमवचारी, अनधकारी, जात पडताळणी निभागातील
हरपाळकर, िंदिा कोचुरे, कुलकणी ि दलाल यांच्या टोळीिे आर्गथक ि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-िोव्हद् 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."
(२)

सिशश्री धनांजय मुांडे, अनिकेत तटकरे , सनतश चव्हाण, निक्रम काळे , हे मंत टकले ,
ख्िाजा बेग, जग वााथ वशदे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, नकरण पािसकर, वि.प.स.
पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"शासिाच्या ितीिे चालनिल्या जाणाऱ्या आपले सरकार सेिा कद्द्रात 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 कद्द्रांतगवत 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 मागील तीि िर्षापासूि हे संगणक
पनरचालक नििािेति काम करीत असणे , त्यामुळे त्यांच्या कुटुं बािर उपासमारीची
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िेळ आलेली असणे , सदर प्रकल्पात CSC-PV 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 कद्द्रासाठी 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 , कद्द्र
चालनिण्यासाठी लागणारी मटे शिरी नमळत िसणे ,

या मटे 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 ष्ष्ट्टीिे 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."
(३)

श्री. सतेज ऊर्श बां टी पाटील, वि.प.स. पुणील 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 कल्याणाथव माजी सैनिक कल्याण मं डळ
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 कल्याणाथव 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
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या मागण्या असणे , त्यासाठी या आजी-माजी सैनिकांिी शासिासोबत सतत
पत्व्यिहार, अजव -नििंत्या केल्या असतािाही त्याकडे शासि करीत असलेले अक्षम्य
दुलवक्ष, पनरणामी या आजी-माजी सैनिकांत पसरलेले असंतोर्षाचे िातािरण ि
िाराजीची भाििा, याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(४)

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

क्र. ७६ येथे िाळू िसतािा जप्त िाळू साठयांचा नललाि काणण्यात येणे, सदरील
नललाि हा नदिांक २६ सप्टद् बर, २०१८ रोजी जाहीर प्रगटिाव्दारे अंबड तहसील यांिी
काणणे , गट क्र. ४६ मधील १३० ब्रासचा नललाि िारायण टकले यांिा दे ण्यात येणे,
परं तु नदिांक १४ िोव्हद् बर, २०१८ रोजी नललािाच्या नदिशी ताबा घेण्याकरीता गेले
असता तेथे िाळू ि नदसल्यामुळे श्री.टकले यांिी संबंनधत गट क्र. ४६ मध्ये जाऊि
फोटो, स्व्हडीओ शुटींग घेणे, नललाि धारक यांिा जागेिर िाळू ि नदसल्यामुळे ि
मित: जिळची सिव रक्कम भरल्यामुळे कजवबाजारी होणे , त्यातूिच त्यांिी
तहसीलदार यांिा िाळू दया िाहीतर आत्महत्या करु असे लेखी पत् दे णे, सदरील
पनरस्मथती गंभीर असल्याचे लक्षात येताच अपहार दडपिण्याकरीता संबंनधत गटात
रात्ीत िाळू तमकरी करणाऱ्यांिा हाताशी धरुि िाळू आणूि टाकणे , ि त्या िाळू चा
नदिांक १६ िोव्हद् बर, २०१८ रोजी जुन्या तारखेत पंचिामा करण्यात येणे, त्याचप्रमाणे
िाळकेश्िर गट क्र.७६ मधील १८० ब्रास कागदोपत्ी जप्त िाळू साठयाचा नललाि
करुि सदरील िाळू नललाि सोमिाथ सागडे यांिी घेणे, त्यांिी पूणव कायदे शीर प्रनक्रया
पूणव करुि नदिांक २३ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी िाळू ताब्याची मागणी करणे , परं तु गट
क्र.४६ प्रमाणे च तेथे कसलीही िाळू िसणे , श्री. सागडे यांिी फोटो ि स्व्हडीओ शुटींग
करणे , याबाबतचे सिव पुरािे तक्रारदारांिी लेखी मिरुपात निभागीय आयुक्त,
नजल्हानधकारी, जालिा, उपनिभागीय अनधकारी अंबड, तहसीलदार यांिा दे ण्यात
येणे, या सिव बाबतीत येथील तहनसलदार, िायब तहसीलदार, मंडळ अनधकारी ि
तलाठी यांचेद्वारे आताही ि यापूिीपण प्रचंड मोठा अपहार केला असल्याचे
निदशवसिास येणे, अंबड येथील तहनसलदार यांिा सि २०१४-१५ साली दुष्ट्काळग्रमत
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
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ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(५)

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. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या
बाबीकडे वित्त मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील नशक्षक ि कमवचाऱ्यांिा कद्द्राप्रमाणे 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 अथव 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 मपष्ट्टीकरणात्मक नििेदि
दे ण्यात येणे, याबाबत सनमतीची भुनमका गुलदमत्यात असणे , त्यामुळे नशक्षक ि
कमवचाऱ्यांत संभ्रमािमथा 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 िा कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."

(६)

अॅड. राहु ल नािेकर, सिवश्री हे मंत टकले , ख्िाजा बेग, आिंद ठाकूर, अशोक ऊफव
भाई जगताप, ॲड. हुमिबािू खनलफे, सिवश्री शरद रणनपसे, जिादव ि चांदरू कर,
रामहरी रुपििर, आिंदराि पाटील, सुभार्ष झांबड, अमरिाथ राजूरकर, आर्गक.
अिंत गाडगीळ, वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
महसूल मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबईतील कोळीिाडयांचे नसमांकि करण्याबाबतचे आदे श शासिाकडू ि

होणे ,

कोळीिाडया

अंतगवत

असणारी

भूमीक्षेत्

मालमत्ता

पत्क

बििूि

कोळीबांधिांच्या िािे बिनिण्यासंदभात शासिािे घेतलेला निणवय, कफपरे ड येथील
बधिार पाकव समोर मोठया संख्येिे कोळीसमाज अिेक िर्षापासूि मथानपत 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,
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कोळीिाडयांतगवत असणारी भूमीक्षेत् मालमत्ता पत्क बििूि कोळीबांधिांच्या िांिे
करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची
प्रनतनक्रया."
(७)

सिशश्री. धनांजय मुांडे, अनिकेत तटकरे , सनतश चव्हाण, निक्रम काळे , हे मंत टकले ,
ख्िाजा बेग, जग वााथ वशदे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, नकरण पािसकर, वि.प.स.
पुणील 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 एंटरप्राईजे सिे िगरपंचायत हद्दीत रे डीनमक्स ि हॉटनमक्सचा
प्लॅंट अिैधनरत्या टाकलेला असणे , सदरचा प्लॅंट उभारतांिा कोणत्याही प्रकारची
मथानिक मिराज्य संमथे ची परिािगी घेतलेली िसणे , याच नठकाणी या एंटरप्राईजे सिे
तात्पुरत्या मिरुपाचे अिनधकृत बांधकामे केलेले असणे , यालगतच माती ि दगड
उत्खििासाठी क्िॉरी काणलेली असणे , यामधूि हजारो ब्रॉस दगड खािीचे उत्खिि
होत असणे , त्यासाठीही कोणत्याही प्रकारची खनिकमव निभागाची परिािगी घेतलेली
िसणे , उत्खििासाठी गािठी ब्लॉमटींगचा िापर करण्यात येत असणे , यामुळे या
भागातील अिेक घरांिा तडे गेलेले असणे , नखडक्याची तािदािे ि पत्े फुटलेली
असणे , लहाि मुले ि ियमकर व्यक्तींिा श्िसिाचे निकार जडलेले असणे ,
एकंदरीतच या भागातील लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्ि निमाण झालेला असणे ,
त्यासंदभात िाणोरे भागातील ग्राममथांिी 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 मथानिक मिराज्य संमथा अथिा ि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 मथानिक िागरीकांचा

आरोग्याचा निमाण झालेला प्रश्ि, िाणत असलेले प्रदुर्षण, घरांची होत असलेली
पडझड या सिव बाबीमुळे मथानिकांच्या मिात निमाण झालेला तीव्र असंतोर्ष,
याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
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(८)

श्री. रामराि िडकुते , अॅड. राहुल िािेकर, सिवश्री हे मंत टकले, नकरण पािसकर,
आिंद ठाकूर, ख्िाजा बेग, वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या
बाबीकडे मत्सस्यविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबईतील कुलाबा येथील ससूि डॉक गोदी येथे मोठया प्रमाणािर मासेमारी
व्यिसाय ि मत्मय 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
िाण, मथानिक िागनरकांच्या आरोग्याचा निमाण होत असलेला प्रश्ि, रकमधूि
ओला कचऱ्याची िाहतूक होत असतािा रमत्यािर गळू ि पडणाऱ्या पाण्यामुळे या
पनरसरात अिेक लहाि मोठया िाहिांचे होत असलेले अपघात ि त्यामुळे
िागनरकांच्या जीिीतास होणारी हािी, मुंबई पोटव रमटिे कचरा प्रनक्रया करण्याची
व्यिमथा 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."

(९)

श्री. प्रकाश गजविये , वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"नदिांक २६ िोव्हद् बर संनिधाि नदिाचे औनचत्य साधूि महाराष्ट्र शासिाच्या
मंत्ालय या इमारतीमध्ये संनिधाि निमाते डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांचे तैलनचत्
(पोरेट) लािण्यासाठी तसेच संनिधािाचे प्रामतनिक कायममिरुपी लािण्यासाठी
सामानजक न्याय निभागाचे मंत्ी यांच्या अध्यक्षतेखाली सािवजनिक बांधकाम
निभाग,सामान्य प्रशासि निभाग, निधी ि न्याय निभाग, मुख्य िामतू शास्त्रज्ञ या िनरष्ट्ठ
अनधकाऱ्यांच्या नदिांक १६ िोव्हद् बर, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता नमळणे ,
तैलनचत्ाची जागा सािवजनिक बांधकाम निभागाच्या अनधकाऱ्यांसोबत पाहणी करुि
निस्श्चत करण्यात येणे ि त्याबाबतचा प्रमताि मा.मुख्यमंत्ी 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, मंत्ालय इमारतीमध्ये डॉ.बाबासाहे बत आंबेडकर यांचे तैलनचत्
तसेच संनिधािाचे प्रामतनिक कायममिरुपी तातडीिे लािण्यासंदभात शासिािे
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केलेली िा कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(१०) श्री. वकशोर दराडे , अॅड. अनिल परब, वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक
महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"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 मं जूर झालेल्या लोकांची पैसे भरण्याची आर्गथक
स्मथती ि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

नटपीएस/२५१७/१३७४/प्र.क११६/२०१७/ि नि.३०अन्िये
आदे शाला

आज

सहा

मनहन्याहूि

अनधक

नदिांक

१६/५/२०१८

नदलेले आदे श, सदर

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 काणण्याबाबत शासि मतरािर कराियाची कायविाही, याबाबत
शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(११) सिशश्री ख्िाजा बे ग, धिंजय मुंडे, हे मंत टकले , नकरण पािसकर, आिंद ठाकूर,
अॅड. राहुल िािेकर, श्रीमती निद्या चव्हाण, वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक
महत्िाच्या बाबीकडे कृ षी मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"शासिािे सि २०१६ मध्ये यितमाळ येथे कृर्षी महानिद्यालय सुरु करण्याची

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

सानित्ीबाई फुले पुणे निद्यापीठाचे उपकद्द्र भूनमपूजि होऊिही साडे तीि िर्षे रखडले ले
असणे , प्रशासिाच्या दुलवक्षामुळे येथील उपकद्द्रािा प्रशासकीय मान्यता नमळत
िसल्यािे ही स्मथती निमाण झाली असणे , हे दोन्ही उपकद्द्र व्हािे यासाठी नजल्यात
निद्याथी संघटिा आंदोलिे करीत असणे ,शासिाशी संिाद करत असणे ,परं तू शासिप्रशासि दखल ि घेणे,त्यामुळे येथील निद्यार्थ्यांचे शैक्षनणक िुकसाि होत असतािाही
त्याकडे शासि करीत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पनरणामी येथील निद्यार्थ्यांमध्ये
पसरलेले असंतोर्षाचे िातािरण ि िाराजीची भाििा, त्यामुळे शासिािे या
उपकद्न्द्रािा तातडीिे मान्यता दे ऊि रखडलेले काम मागी लािण्याबाबत शासिािे
कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(१३)

सिशश्री जगन्नाथ शशदे , धिंजय मुंडे, हे मंत टकले, अॅड. राहुल िािेकर, श्री. नकरण
पािसकर, वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे अन्न ि
औषध प्रशासन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :13

"ई-फामव सी म्हणजे च ऑिलाईि और्षधनिक्रीला अजूिही दे शामध्ये कायदे शीर

मान्यता िसतािाही, दे शांमध्ये िेटमेड, मे डलाईफ यांसारख्या संकेतमथळांिी
नप्रस्मक्रप्शि अपलोड करूि और्षधनिक्री सुरु केल्याचे प्रकार अलीकडे च उघडकीस
येणे, मेनडकल कौस्न्सल ऑफ इंनडयाच्या कायद्यािुसार कोणत्याही डॉक्टर
तपासणीनशिाय नप्रस्मक्रप्शि नलहूि दे णे हा गुन्हा असतािाही कोणत्याही डॉक्टरकडू ि
अिैध और्षध नचठ्ठी तयार करण्याच्या सदरहू ई-फामव सी संकेतमथळांिी सुरु केलेल्या
प्रकारामुळे बंदी असलेली और्षधे आनण निराशारोधक और्षधांचा गैरिापर होत
असल्याची पनरस्मथती, पनरणामत: राज्यातील रुग्णांिर यांचा िाहक निपरीत पनरणाम
होणार असल्यािे या निक्रीस नििानिलंब ि पनरणामकारकरीत्या आळा घालण्याची
तसेच सदरहू संकेतमथळांिरील कंपन्यांिर ठोस कारिाई करण्याची आिश्यकता,
याप्रकरणी शासिािे

तातडीिे संबंनधत दोर्षींिर कठोर कारिाई करण्याची

आिश्यकता, याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया."
(१४) सिशश्री अवनकेत तटकरे , धिंजय मुंडे, वि.प.स. पुणील 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 कजवत 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 जामत कालािधी होऊि सुध्दा या क्षेत्ाचा
मोबदला ि नमळाल्यािे या शेतकऱ्यांिी मोबदल नमळणे निर्षयी महाराष्ट्र राज्य रमते
निकास महामंडळ ि मुंबई महािगर प्रदे श निकास प्रानधकरण यांच्याकडे िारं िार
नििेदिे दे ऊिही अद्यापपयंत त्याबाबत कोणतीच कायविाही झालेली िसणे , सदर
रमत्याचे उ वातीकरणाचे (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 ि
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शासिाची भूनमका."
(१५) श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे

साववजदनक आरोग्य ि कुटुां ब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील कोणत्याही रमत्यािर कोणालाही अपघात झाल्यास बाळासाहे ब

ठाकरे अपघात निमा योजिद्तगवत 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 मं त्ीमंडळाची मान्यता घेण्यात आलेली असतािाही आजनमतीस
त्याची अंमलबजािणी ि होणे , सदरहू योजिेसाठी आरोग्य निभागािे सादर केलेल्या
प्रमतािास आजनमतीस मंजूरी ि नमळणे , या योजिेसाठी आरोग्य निभागािे सातत्यािे
पाठपुरािा करूि मंजूरी ि नमळाल्यामुळे राज्यातील अपघातामध्ये गंभीर जखमी
होणाऱ्या शेकडो रूग्णांिा िेळेिर मदत ि नमळाल्यामुळे िाहक अपघातग्रमत
रूग्णांच्या नजिीतास धोका निमाण होणे , रमत्यािरील अपघाताची नदिसद्नदिस िाणत
असलेली संख्या निचारात घे ऊि शासिािे सदरहू योजिा नििानिलंब लागू करण्याची
आिश्यकता, याप्रकरणी शासिािे केलेली कायविाही ि प्रनतनक्रया."
(१६)

सिशश्री धनांजय मुांडे, अनिकेत तटकरे , सनतश चव्हाण, निक्रम काळे , हे मंत टकले ,
ख्िाजा बेग, जग वााथ वशदे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, नकरण पािसकर, वि.प.स.
पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील
:"समथव िगर लोखंडिाला कॉम्प्लेक्स को.ऑप. हौवसग रे नसडन््स असोनसएशि,

सेनलब्रे शि मपोटव स् क्लब, लोखंडिाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (पस्श्चम) या संमथे मध्ये
सि २०१३ ते २०१८ या कालािधीत सुमारे २० कोटी खचव कोणत्याही निनिदा ि
मागिता करण्यात आलेला असणे , उपनिबंधक सहकारी संमथा यांिी कलम ८३ (१)
प्रमाणे चौकशी केलेली असणे , त्याचप्रमाणे कांदळििाची कत्तल केल्याप्रकरणी
संमथे च्या सनचिांनिरुध्द एफ.आय.आर. दाखल झालेला असणे , परं तु चौकशी
अनधकाऱ्यास हाताशी धरुि अहिाल संमथे च्या बाजूिे नलहूि घेणे, संमथे कडू ि
९.५०० चौ.मी. प्लॉट करीता रुपये २ कोटी ४२ लाख मटॅ म्प ड्युटी भरण्यात येणे,
परं तु सदर कागदपत्ांची निबंधक कायालयात िोंदणी ि केल्यामुळे संमथे चे सुमारे ८०
कोटींचे िुकसाि झालेले असणे ,

संमथे ची मोकळी जागा ताब्यात घेिूि

पदानधकाऱ्यांकडू ि त्याचा व्यािसानयक कारणासाठी िापर करण्यात येणे, संमथे चा
संपूणव अनभलेख तपासूि कनमटी बरखामत करण्याबाबत ि संमथे िर प्रशासक
िेमण्याबाबत होत असलेली मागणी, यािर शासिािे कराियाची कायविाही ि
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उपाययोजिा."
(१७) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.धिंजय मुंडे, अॅड. अनिल परब, सिवश्री रविद्र
फाटक, निलास पोतिीस, निप्लि बाजोनरया, गोपीनकसि बाजोनरया, शरद रणनपसे ,
अमरिाथ राजूरकर, रामहरी रुपििर, अॅड. हुमिबािू खनलफे, डॉ. िजाहत नमझा,
सिवश्री अशोक ऊफव भाई जगताप, सुभार्ष झांबड, जग वााथ वशदे , हे मंत टकले, नकरण
पािसकर, अनिकेत तटकरे , सनतश चव्हाण, निक्रम काळे , ख्िाजा बेग, अब्दुल्लाह
खाि दुराणी, आिंद ठाकूर, अॅड. राहुल िािेकर, श्रीमती निद्या चव्हाण, सिवश्री
प्रकाश गजनभये, रामराि िडकुते, अरुणकाका जगताप, अनिल भोसले, आर्गक.
अिंत गाडगीळ, सिवश्री. आिंदराि पाटील, हनरवसग राठोड, जिादव ि चांदरू कर,
वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"पुणे शहरातील जुिा बाजार पनरसरातील शानहर अमर शेख चौकामधील मोठे
होडींग कोसळू ि नदिांक ५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी िा त्या सुमारास ४ िागनरकांचा
मृत्यू होणे तसेच ११ जण गंभीरनरत्या जखमी होणे , सदरहू होडीग रे ल्िेच्या हद्दीत
असूि जानहरातदारांिी त्यांिा परिािगी नदलेल्या आकारमािाच्या तुलिेत मोठया
आकाराचे जानहरात फलक लािल्याचे महािगरपानलका प्रशासिाच्या निदशविास
आल्यािंतर दे खील कारिाई करण्यास पाच िर्षाचा कालािधी ि ४ िागनरकांचा जीि
गेल्यािरही कोणतीच कारिाई करण्यात ि येणे, ज्या होडींगचा सांगाडा कोसळू ि
अपघात झाला त्याचा आकार ४० *४० फूट असूि तो सांगाडा काणण्यासाठी
सुरक्षेचे नियम ि पाळताच ि िाहतूक ि थांबनिता सांगाडा काणण्याचे काम
केल्यामुळे अपघात झाल्याचे निष्ट्प वा होणे , तथानप, जानहरात फलक काणण्यापूिी
मथानिक िाहतूक पोलीस निभागाची परिािगी घेणे, आिश्यक सुरक्षात्मक
उपाययोजिा करुि जानहरात फलक काणण्याचे काम करणे , होनडं गचे मरक्चरल
ऑनडट करुि घेणे केलेले िसणे , मृत्युमुखी पडलेल्या िागनरकांच्या िातेिाईकांिा
मुख्यमंत्ी सहायता निधीतूि प्रत्येकी २ लाख रुपये तर जखमी िागनरकांिा प्रत्येकी १
लाख रुपयांची तुटपुंजी मदत घोनर्षत केली जाणे , रे ल्िेकडू ि मृत्यू पािलेल्या
िातेिाईकांिा ५ लाख ि जखमींिा ५० हजार ते एक लाख पयंतची मदत जाहीर केली
असली तरी ती अद्याप नमळालेली िसणे , पुणे शहरात अद्यापही ११४ अिनधकृत
होनडं ग असूि वपपरी वचचिड मध्ये ३२५ अिनधकृत होर्गडग सध्या अस्मतत्िात असणे ,
मुंबईतही मोठया प्रमाणात असलेले जानहरात फलक, त्यापैकी निनिध प्रानधकरणांच्या
हद्दीत तब्बल १३०० होडींग अिनधकृतपणे उभे असल्याचे आकडे िारीिरुि मपष्ट्ट
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झालेले असणे , अशा प्रकारचे जानहरात फलक कोसळल्यास मोठया प्रमाणात
जीनितहािी होण्याचा असलेला धोका,त्याकडे महािगरपानलकेचे होत असलेले
दुलवक्ष, तसेच राज्यातील इतर मोठया शहरातही अिनधकृतपणे जानहरात फलक
लािण्यात आलेले असणे , मात् त्याकडे ही महापानलकांचे होत असलेले अक्षम्य
दुलवक्ष राज्यातील अिनधकृत बॅिसव, होडींग, पोमटर इत्यादींचा िाद अिेकिेळा
न्यायालयात पोहोचलेला असणे , होडींग्जचा निर्षय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चार ते
पाच न्यायमूतींसमोर गेल्या अिेक िर्षांपासूि चालू असणे , याबाबत संतप्त प्रनतनक्रया
व्यक्त करुि मा.उच्च न्यायालयािे आदे श नदल्यािंतर ३५० पानलकांपैकी फक्त ३५
ते ४० पानलकांिी कारिाईचा अहिाल न्यायालयास सादर केलेला असणे , मा.
न्यायालयाच्या आदे शािंतर पुणे पानलकेिे ३० पादचारी पूल उभारण्यासाठी
होर्गडग्जद्वारे जानहरातीचे हक्क दे ऊि ते पूल खाजगीकरणातूि निर्गमतीचा आणलेला
प्रमताि, या प्रमतािाचा फेरनिचार करण्याची असलेली आिश्यकता, त्याचबरोबर
मुंबई शहर ि उपिगरासह रे ल्िेच्या हद्दीत १ हजार १०० असलेले होनडं ग, हे होनडं ग
कधीही कोसळू ि दुघवटिा होण्याची निमाण झालेली शक्यता, त्यािरुि याबाबतची
महापानलकांची नदसूि येणारी उदानसिता, अशा अिनधकृत होर्गडगमुळे यापुणेही अिेक
अपघात होण्याची शक्यता असल्यािे अशा प्रकारच्या अिनधकृत वकिा अनधकृत
होर्गडग

उतरनितािा

दक्षता

घेण्याची

आिश्यकता,

नियम

मोडणाऱ्या

अनधकाऱ्यांनिरुध्द कारिाई करण्याची तसेच मृत्यूमूखी पडलेल्या व्यक्तींच्या
िातेिाईकांिा भरपाई दे ण्याबाबत तसेच जबर जखमी झालेल्या व्यक्तींिा आर्गथक
मदत दे ण्याची होत असले ली मागणी तसेच संबनधत दोर्षी अनधकाऱ्यांिर, ठे केदारांिर
ि रे ल्िे प्रशासिािर सदोर्ष मिुष्ट्यिधाचा गुन्हा दाखल करुि कारिाई करण्याची
नितांत आिश्यकता, याबाबत शासिािे तातडीिे कराियाची कायविाही ि शासिाची
प्रनतनक्रया.
(१८) प्रा. जोगेन्र किाडे , वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मौजे मुलंुड येथील सव्हे क्र. ४७५, ४७५ नहमसा क्र. १ ते ११, मौजे िाहूर येथील

सव्हे क्र. ५४३, ५४६, ५४६ नहमसा क्र. १ ते २ ि मौजे मागाठाणे (बोरीिली) येथील
सव्हे क्र. १०७/ई या जनमिीिर खाजगी निकासकािे राष्ट्रीय िन्यजीि मंडळाच्या
परिािगीनशिाय नििासी ि िानणस्ज्यक इमारतींचे बांधकाम सुरु करणे, सदरहू नतन्ही
प्रकल्पातील नििासी ि िानणस्ज्यक बांधकामाचे क्षेत्फळ सुमारे २०,००० चौ.मी. पेक्षा
अनधक असल्यािे शासकीय नियमािुसार राष्ट्रीय उद्यािाच्या १० नक.मी. क्षेत्ाचे आत
येणाऱ्या कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पास संबंनधत निकासकांिे पयािरण संरक्षण
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कायदा, १९८६ िुसार प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यापूिी राष्ट्रीय िन्यजीि मं डळाची
परिािगी घेणे आिश्यक असतांिाही निकासकािे प्रकल्पास परिािगी ि घेता
अिनधकृतपणे शासकीय नियमांचे उल्लंघि करुि प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु केल्याचे
निदशविास येणे, निकासकांिी पयािरण संरक्षण कायदा, १९८६ चा भंग करुि सुरु
असलेल्या नििासी ि िानणस्ज्यक इमारतींची बांधकामे तातडीिे थांबनिण्याबाबतची
मागणी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याि, बोरीिली या कायालयांकडू ि उप प्रमुख अनभयंता,
इमारत प्रमताि, पूिव उपिगरे , निक्रोळी पस्श्चम यांच्याकडे केलेली असणे , मौजे
मुलंुड, िाहूर ि मागाठाणे येथील प्रकल्पांिा राष्ट्रीय िन्यजीि मं डळाची परिािगी ि
घेता प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु करणाऱ्या निकासकांिर नियमािुसार कायविाही
करण्याबाबतची नशफारस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याि, बोरीिली यांिी मा. आयुक्त,
बृहन्मुंबई महािगरपानलका यांच्याकडे केलेली असणे , त्यािुसार मा. आयुक्त,
बृहन्मुंबई महािगरपानलका यांिी पत्ान्िये सनचि, िगरनिकास निभाग यांिा
निकासकांिी िन्यजीि कायद्याचे उल्लंघि केल्यािे तातडीिे प्रकल्पािर कारिाई
करण्याची मागणी करुिही अद्यापही कोणतीही कायविाही ि होणे , मौजे मुलंुड, िाहूर
ि मागाठाणे येथील नििासी प्रकल्प हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यािापासूि ४०० मीटर
पनरसराच्या आत सुरु असणे , तसेच शासनकय नियमािुसार अशा प्रकारचे बांधकाम
कराियाचे असल्यास राष्ट्रीय िन्यजीि मंडळाची परिािगी ि प्रकल्प मुल्याच्या २%
अनधमुल्य रक्कम शासिाकडे भरणे आिश्यक असणे , परं तू सद्यस्मथतीत
निकासकाकडू ि सुरु असलेल्या नििासी प्रकल्पाचे मुल्य ठरनिण्याबाबत कोणतीही
प्रभािी यंत्णा शासिाकडे िसल्यािे निकासक यांच्या खाजगी सिदी लेखापाल यांिी
ठरिूि नदलेल्या मुल्यािर प्रकल्प मुल्य ठरनित असल्यािे निकासकांस जसे अपेनक्षत
आहे त्याप्रमाणेच प्रकल्प मुल्य ठरिूि शासिाच्या करोडो रुपयांच्या महसूलाचे
आर्गथक िुकसाि होत असल्याचे निदशविास येणे, अशा प्रकारे शासिाच्या
महसूलांच्या आर्गथक िुकसािीस जबाबदार असणाऱ्यां संबंनधत निकासकाकडील
बांधकाम परिािे रद्द करुि सुरु असले ले सिव नििासी ि िानणस्ज्यक प्रकल्प तातडीिे
थांबनिण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतनिधी यांिी माहे िोव्हद् बर, २०१८ मध्ये िा त्या
दरम्याि केलेली असणे , यासंदभात शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची
प्रनतनक्रया."
(१९) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबई येथील िसोिा मतदार संघातील अंधेरी (पस्चचम) भागातील बंचबेरी

सोसायटी येथे सि २०११ पासूि अिनधकृत बांधकाम जागेिर रुम िं.४०४/ ८०५
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महापानलकेच्या आराखडयामध्ये अस्मतत्िात िसतािा ि सदरहू जागेिर एम.पी.डी.ए.
लािल्यािंतरही महापानलकेिे मथनगती दे णे, ४ र्थ्या मजल्यािरील टे रेसिर संपूणवपणे
अिनधकृत बांधकाम सुरु करणे , तसेच ७व्या मजल्यािरील पाण्याच्या टाकीखाली
अिनधकृत बांधकाम केलेले असणे , इमारती शेजारील सोसायटीमध्ये जी मोकळी
जागा तेथे अिनधकृतनरत्या दुकािे चालू करणे , तळमजल्यािरील गॅरेज मधील
मोकळया जागेमध्ये गॅस नसलद्डर ठे िूि खाण्याचे पदाथव अिनधकृतपणे बििले जात
असल्यामुळे तेथे आग लागण्याचा धोका निमाण होणे , या सिव बाबतीत येथील
सहायक आयुक्त ि नबल्डींग ि कारखािे पद निदे शीत अनधकारी यांिी अिनधकृत
बांधकाम करणाऱ्या सोबत आर्गथक संगिमतािे सोसायटीचे प्रचंड िुकसाि करणे ,
महापानलकेिे त्यािर एम.आर.टी.पी. अंतगवत एफ.आय.आर. घेतल्यािंतरही
एम.पी.डी.ए. लािणे , रुम. ४०४/८०५ महापानलकेच्या आराखडयामध्ये अस्लतत्िात
िसणे , महापानलकेच्या अनधकाऱ्यांिी त्यांची बाजू न्यायालयात व्यिस्लित ि
मांडल्यामुळे सदरील प्रकरणाला न्यायालयािे मथनगती दे णे, याबाबत शासिािे
संबंनधत सहाय्यक आयुक्त ि नबल्डींग ि कारखािे पदनिदे नित अनधकारी यांच्यािर
बडतफीची ि फौजदारी मिरुपाची कराियाची कायविाही, सोसायटीमधील
रनहिाशांचा महापानलका ि शासिाबद्दल पसरलेला तीव्र असंतोर्ष ि शासिाची
प्रनतनक्रया."
(२०) श्री. सुरेश धस, वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"सोलापूर नजल्याच्या प्रादे नशक योजिेमध्ये शासिािे फेरबदल मं जूर केलेला

असूि सदर फेरबदल करतािा (१) ५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली गािे
आनण (२) ५००० पेक्षा जामत लोकसंख्या असलेली गािे , अशी गािांची दोि िगविारी
केलेली असणे , िरील िगविारीिुसार गािठाणापासूि १००० मीटर पयंतचा निकास
आनण गािठाणापासूि १५०० मीटर पयंताचा निकास अिुक्रमे , मं जुर करण्याची
तरतूद करण्यात आलेली असणे, सदर तरतूद मंजूर करतािा सदर गािाचे क्षेत्फळ,
गािाची शहरी भागाची संलग्िता, गािाशी असलेल्या दळणिळण रमत्याची िगविारी
(म्हणजे गाि रमता ग्रामपंचायत रमता, नजल्हा पनरर्षद रमता, राज्य रमता, राष्ट्रीय रमता,
द्रुतगती मागव इ.) लोकसंख्येची िगविारी, गािाचा शैक्षनणक दजा त्या गािाच्या
क्षेत्ातील लगतच्या गािांची मुख्य बाजार पेठ, पायाभूत सुनिधा, मोठे उद्योग असणे
इ.बाबी ज्या-ज्या गािाचे िागरीकरण ि शहरीकरण होण्यास महत्िाचे आहे त यांचा
निचार करण्यात आलेला िसणे , मोठ्या शहरालगत असलेले गाि ि अती दुगवम
भागात असलेले गाि एकाच पातळीिर/नियमात धरता ि येणे, िैसर्गगकनरत्या ज्या
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गािांिा शहरीकरणास जबाबदार असणाऱ्या बाबी उपलब्ध असतील, त्यांचा निकास
झपाट्यािे होतो हा निचार करता त्याप्रमाणे तरतूद होणे आिश्यक असतािा तसे
झालेले िसणे , त्यामुळे गािठाण पासूि िरील १ आनण २ िगविारीतील गािांिा
अिुक्रमे १००० मी. आनण १५०० मी. निकासाची तरतूद ज्यामध्ये पनहल्या १० िर्षात
अिुक्रमे ५०० मी आनण १००० मी निकास ि १० िर्षािंतर उिवनरत अिुक्रमे ५०० मी
आनण ५०० निकासाची करण्यात आलेली तरतूद ही गािाच्या निकासाला आनण
शहरीकरणाला चालिा ि दे णारी तरतूद असल्यामुळे या अनधसूचिेमध्ये मोक्याच्या
नठकाणी आनण निकासास चालिा दे णाऱ्या बाबी असणाऱ्या गािांकनरता १० िर्षाची
अट काणू ि टाकण्यात यािी तसेच ज्या गािांिा अशी मोक्याची सं साधिे िसतील
त्यांिा सध्याची केलेली तरतूद लागू करण्याची गरज, याबाबत शासिािे तातडीिे
कराियाची उपाययोजिा ि कायविाही."
(२१) सिशश्री बाळाराम पाटील, जयंत पाटील, वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक
महत्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"ििी मुंबई, पििेल, उरण या शहरांमध्ये शहर आनण औद्योनगक निकास

महामंडळ (नसडको) प्रानधकरणाच्या माध्यमातूि निकास कामे सुरू असणे , नसडको
प्रानधकरणाच्या माध्यमातूि राबनिण्यात येत असलेल्या निकास कामांमध्ये अडचणी
निमाण होत असल्यामुळे ती अधव िट अिमथे त असणे , ििी मुंबई, पििेल, उरण या
शहरांचा निकास होत असतािा नसडकोिे सि १९७० मध्ये ९५ हूि अनधक गािातील
शेतकऱ्यांची हजारो एकर जमीि िाममात् दरािे संपानदत करणे , प्रकल्पासाठी जमीि
दे णा-या शेतकऱ्यांिा त्यांच्या घरासाठी, निकासासाठी साडे बारा टक्के जमीि
दे ण्याबाबत राज्य सरकारिे सि १९९४ मध्ये निणवय घेणे, परं तु आजतागायत
योग्यपणे त्याची अंमलबजािणी ि होणे , गािठाणाची तसेच इतर जमीि संपानदत
करतािा भूनमपूत्ांिी येथील जमीि नसडकोला दे णे, सि १९७० सालापासूि या
शेतकऱ्यांिरती अन्याय होणे , या प्रकल्पग्रमतांिी जी गरजे पोटी घरे बांधली आहे त ती
आज कुटुं ब िाणले असूि त्यांची घरे त्यांिा अपूरी पडत असल्यािे त्यांची
राहण्याचीही सोय िसणे , गािाच्या भोिताली त्यांिी जी घरे बांधली आहे त ती
नियनमत करण्याची प्रकल्पग्रमतांकडू ि शासिाकडे सातत्यािे मागणी होत असणे ,
याबाबत राज्य शासिािे नदिांक २२ जािेिारी, २०१० रोजी प्रकल्पग्रमतांची घरे
नियनमत करण्यासाठी निणवय घेणे, परं तु या निणवयाची अद्याप अंमलबजािणी झाली
िसणे , प्रकल्पग्रमतांच्या गरजेपोटी बांधलेली घरे ही नसडकोिे अिनधकृत बांधकाम
म्हणूि घोनर्षत करूि अिनधकृत बांधकाम पाडू ि टाकण्याची कायविाही सुरू करण्यात
येणे, प्रकल्पग्रमतांच्या घरांसाठी शासिाद्वारे २०० मीटरची जी अट घालण्यात आलेली
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आहे ती शीनथल करूि प्रकल्पग्रमतांिी गरजे पोटी घरे बांधली आहे त ती सिव घरे
नियमीत करण्याबाबत शासिािे केलेली उपाययोजिा ि कराियाची कायविाही. ”
(२२) श्री. प्रकाश गजविये वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"िागपूरात १६ िर्षापूिी नमहाि प्रकल्प सुरू करण्यात आला याची माकेवटग दे श

निदे शात करण्यात आली. याप्रकल्पामुळे राज्यातील बेरोजगारीचा मोठा प्रश्ि सुटणार
असल्यािे सिांचे लक्ष याकडे लागले होते. नमहािमध्ये इंन्फोनसस, टीसीएम, सत्यम,
बोईंग, हाल, शापुरजी, पालिजी, निप्रो, डीएलएफ, अंबुजा, रीयल्टी, ताजसेट
इंडमरीज, मॅक्समपेस अशा कंपन्यांिी आपल्या गरजेिुसार जमीिी घेणे, पण १०
िर्षापयंत त्यांिी जमीिीचा कोणताही उपयोग ि करणे , फक्त १५ कंपन्यांिी काम
सुरू करणे , इंटरिॅशिल कालबरे नटव्ह एअरोमपेस डे व्हलपमद्टच्या माध्यमातूि
िॅिोसॅटेलाईट निर्गमती नमहािमध्ये सुरू करण्यास उत्सूक होणे , त्यासाठी कंपिीिे
एमआयडीसी शी सामं जमय करार करणे, ५० एकर जागेिर ३०० कोटी रूपयांची
गुंतिणूकीची त्यांची योजिा असणे, मात् आता हा प्रकल्प बारगळला
जाणे,करारािंतर कंपिी ि अनधकाऱ्यांशी कुठलाही ताळमेळ ि झाल्यािे जिळपास
५०० जणांचा रोजगार पुणवपणे बारगळणे , सिटे क नरअॅनलटी कंपिीिे नमहािमध्ये
१०८ एकरसाठी एमआयडीसी शी करार करणे, १५०० कोटी रूपयांची गुंतिणूकही
कंपिी करणार असणे, पण १०८ एकर जागा घेण्यासाठी हप्त्याची सोय, एमआयडीसी
नियमांमध्ये टप्याटप्यािे जागा दे ण्याची कुठलीही तरतुद िसल्यािेही गुंतिणूक
जिळपास बारगळली असणे, यामुळे २००० रोजगार थं ड बमत्यात जाणे, नमहािमध्ये
अमेनरका, नब्रटे ि, आमरेनलया, वसगापूर, चीि, इंडोिेनशया, बेलाकस, डे न्माकवचे
काऊंसील जिरल यांिी भेटी नदलेल्या असणे , अिेक दे शातील नशष्ट्टमं डळांिीही भेटी
नदलेल्या असणे, पण नमहािमध्ये गुंतिणूकी संदभात कोणीही सकारात्मक भुनमका
मपष्ट्ट केलेली िसणे त्यामुळे नमहाि प्रकल्प रसातळाला जाणे आनण बेरोजगारं ची क्रुर
चेष्ट्ठा करण्यात येणे, याबाबत शासिािे केलेली िा कराियाची कायविाही ि
शासिाची प्रनतनक्रया."
(२३) सिशश्री आनांद ठाकू र, हे मंत टकले , अॅड. राहुल िािेकर, श्री. नकरण पािसकर,
वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"महाराष्ट्र शासिाद्वारे नदिांक ५ जािेिारी, २०१७ रोजी महाराष्ट्र जमीि महसुल

अनधनियम, १९६६ मधील कलम ४२ (ब) ि ४२ (क) मध्ये सुधारणा करण्यात येणे,
त्यािुसार ४२ (ब) अंतगवत ज्या नठकाणी अंतीम निकास आराखडा प्रनसध्द झाला
21

असेल त्यानठकाणी िमुद केलेल्या जमीिींचा िापर करण्यासाठी नबगर शे तीची
परिािगी घेण्याची आिश्यकता िसणे , तसेच ४२ (क) मध्ये प्रादे नशक निकास
योजिा मंजूर लकिा प्रारुप प्रनसध्द झाली असेल, अश्या नठकाणीसुध्दा अकृर्षीक
परिािगीची आिश्यकता असणार िाही, असे असतािा पालघर नजल्हयात सदर
सुधारणांचा लाभ दे त येत िाही वकिा दे ण्यास निलंब होत असल्यामुळे मथानिक
िागनरकांिामध्ये शासिाबद्दल निमाण झालेली तीव्र चीड ि संतापाची भाििा,
महाराष्ट्र शासिािे नदिांक ५ जािेिारी, २०१७ रोजीच्या महाराष्ट्र जमीि महसूल
अनधनियम, १९६६ मधील कलम ४२ (ब) ि ४२ (क) मध्ये सुधारणांचा लाभ
नमळण्यासाठी शासिािे तातडीिे केलेली कायविाही ि कराियाची उपाययोजिा”
(२४) अॅड. अवनल परब वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे
महसूल मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मौजे भाईदर, ता ि नज.ठाणे येथील सव्हे क्र. ३६ नहमसा क्र. १ क्षेत् २.८३.३०

या भगिाि यशिंत पाटील या शेतकऱ्याच्या मालकीच्या शेतजमीिीबाबत मा.उच्च
न्यायालयाच्या आदे शाचे गैरअथव काणू ि परमपर िरद् द्र गुप्ता निकासकाचे िाि
सात/बारा सदरी िोंद घेतल्याची धक्कादायक बाब माहे ऑगमट, २०१८ मध्ये
उघडकीस येणे, कुळकायद्यािे मालक झालेले श्री.भगिाि यशिंत पाटील यांची ि
त्यांच्या िारसांची कोणतीही परिािगी ि घेता तसेच मृत व्यक्तीिा नजिंत दाखिूि
खरे दी-निक्रीचे खोटे दमतऐिज तयार करुि सदरहू नमळकत बिािट कागदपत्ांच्या
आधारे त्यमथ व्यक्तीिा मध्यमथी ठे िूि निकत घेण्याची फसिणूक केल्याबाबत
सदरहू निकासकािर नमरा-भाईदर पोनलस ठाण्यात गुन्हा दाखल होणे , ज्या खोटया
दमताऐिजाद्वारे खरे दी-निक्री िोंदणीकृत करण्यात आली त्यािर असलेले अंगठयाचे
ठसे मा.मुख्य शासनकय दमताऐिज पनरक्षक, गुन्हे अन्िेशि निभाग, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे यांचेकडील तपासणीअंती “Not Identical” म्हणजेच बिािट असल्याचे उघड
होणे , शेतक-यांच्या कोणत्याही बॅकेतील खात्यामध्ये व्यिहाराची कोणतीही रक्कम ि
आल्याचे मपष्ट्ट झाल्यािे सदरहू नमळकत शेतकऱ्यांकडू ि नरतसर व्यिहार करुि
घेतल्याचे नसध्द करण्यास निकासकास आलेले अपयश, मा.उच्च न्यायालयािे
कोणतेही निनशष्ट्ट आदे श िसतांिा तहनसलदार, ठाणे यांिी फेरफार िोंदणीकनरता
केलेली अनतघाई, त्यातच संबंनधत तलाठी यांिी मितः उप निभागीय अनधकारी यांिा
मा.उच्च न्यायालयाचा अिमाि झाल्याबाबत नदलेला ले खी खुलासा, तरीही
अदयापपयवत शेतकऱ्यांस न्याय नमळण्यास िंनचत रहािे लागणे , याप्रकरणी मोठया
प्रमाणात आर्गथक संगिमत झाल्याचा होत असलेला संशय, तसेच निकासकािर
गुन्हा िोंदिूिही अद्यापपयंत योग्य तो तपास करण्यास पोनलस प्रशासिास आलेले
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अपयश, त्यामुळे या संपूणव प्रकरणाची सीआयडी अथिा न्यायालयीि चौकशी
होण्याकनरता होत असलेली मागणी, यािर शासिािे कराियाची कारिाई ि
शासिाची प्रनतनक्रया."
(२५) सिशश्री हे मांत टकले, धिंजय मुंडे, शरद रणनपसे, अशोक ऊफव भाई जगताप, रामहरी
रुपििर, अॅड. हुमिबािू खनलफे, सिवश्री अनिकेत तटकरे , सनतश चव्हाण, निक्रम
काळे , ख्िाजा बेग, जग वााथ वशदे , अब्दुल्लाह खाि दुराणी, नकरण पािसकर,
डॉ.(श्रीमती) मनिर्षा कायंदे, अॅड. अनिल परब, सिवश्री चंद्रकांत रघुिंशी, आिंद
ठाकूर, अॅड. राहुल िािेकर, श्रीमती निद्या चव्हाण, सिवश्री प्रकाश गजनभये, रामराि
िडकुते, अरुणकाका जगताप, अनिल भोसले , वि.प.स. पुणील तातडीच्या ि
सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"यितमाळच्या पांणरकिडा भागात कोणताही पुरािा िसतािा ‘िरभक्षक’

ठरिूि टी-१ अििी िानघणीिे शोधपथकािर हल्ला केल्याचा बिाि करूि क्रूर
नशकारी अजगर अली यांचेद्वारे टी-१ अििीला नदिांक २ िोव्हद् बर, २०१८ रोजी
गोळ्या घालूि ठार करण्यात येणे, टी-१ िानघणीला पकडण्यासाठी गेल्या ४७
नदिसांपासूि ििनिभागाचे प्रयत्ि सुरू असणे , िानघणीचा शोध घेणाऱ्या पथकािर
चालूि आल्यािे नतला गोळी झाडू ि ठार करण्यात आले असा बििा करण्यात येणे ,
यािर अिेक मतरांतूि संताप व्यक्त होत असणे , प्राणीनमत्, कद्द्रीय मं त्ी आनण अिेक
राजकीय पक्षांिी अििी िानघणीला ठार करण्यािर िाराजी व्यक्त करणे , उद्योजक
अनिल अंबािी यांचा यितमाळमधील प्रमतानित प्रकल्प िाचनिण्यासाठी या
िानघणीला ठार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत असणे , िन्य कायद्यािुसार
एखादा िन्य प्राणी वहसक झाला तर त्याला बेशुद्ध करूि पकडणं असा नियम असणे .
अििीच्या बाबतीत मात् सगळे नियम धाब्यािर बसिण्यात आलेले असणे ,
राज्याच्या िि खात्याकडू ि अििी िानघणीला ठार केल्यािंतर राज्यासह दे शभरात
शासिािर टीका केली जाणे , त्यामुळे अखेर या प्रकरणी चौकशी करण्याचा निणव य
िि मंत्ालयाकडू ि घेण्यात आला असणे , त्यासाठी मितंत् सनमती मथापि करण्याची
घोर्षणाही करण्यात येणे, T1 िाघीणीच्या मृत्यू प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी
ििमंत्ी यांिी आदे श नदलेले असणे , गेल्या िर्षवभरात १७ नबबट्यांचाही मृत्यू झाला
असणे , ही आकडे िारी पाहता या क्षेत्ात नशकार करणारे मानफया सक्रीय झाल्याचे
नदसूि येणे, त्यामुळे ििमंत्ी यांच्या भूनमकेिरही प्रश्िनचन्ह उपस्मथत होत असणे ,
राष्ट्रीय व्याघ्र संिधवि प्रानधकरणािे केलेल्या सूचिांची अंमलबजािणी केली ि जाणे,
िाही, मध्य प्रदे श आनण महाराष्ट्रात सिानधक नशकारी सक्रीय असल्याचे अहिाल
समोर येणे, राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय नशकारी मानफया सक्रीय असल्याचे
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नदसूि येणे, अििी िानघणीला ठार केल्याप्रकरणी राज्यातील जितेमध्ये तीव्र असंतोर्ष
ि संतापाची निमाण झालेली भाििा, राज्यशासिािे अििी िाघीणीला ठार
केल्याप्रकरणी केलेल्या कायविाहीबाबत आपली भूनमका मपष्ट्ट करण्याची
आिश्यकता, याबाबत राज्यशासिाची प्रनतनिया."

(दुपारी ०१-०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तरे (क)
(ख)

दोन

ताराांवकत प्रश्न.
ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सिागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
ग्रामविकास मां्र ी
: "ठाणे वजल्यातील अनुसवू चत जमातीसाठी
असलेले २२ टक्के
आरक्षण ७ टक्के
करण्याबाबत" या निर्षयािरील श्री.रामिाथ मोते,
माजी नि.प.स. यांचा तारांनकत प्रश्ि क्रमांक ८०७३
ला नदिांक २२ जुलै, २०१५ रोजी अिुपूरक
प्रश्िोत्तराच्या िेळी नदलेल्या आश्िासिािुसार अनधक
मानहती सभागृहाच्या पटलािर ठे ितील.
: कागिप्र े सभागृहासमोर ठे वणे –
(१) मुख्यमां ्र ी
: (क) महाराष्ट्र लोक आयुक्त आनण उप लोक
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे मा.राज्यपाल
महोदयांिा सादर केलेले सि २०११ चा १, सि
२०१३ चा १, सि २०१४ चे १०, सि २०१५ चे
४ आनण सि २०१६ चे २ असे एकूण १८
निशेर्ष
अहिाल त्यािरील शासिाच्या
मपष्ट्टीकरणात्मक ज्ञापिासह" सभागृहासमोर
ठे ितील.
(ख) "महाराष्ट्र अबवि इन्रामरक्चर फंड रमटी
कंपिी नलनमटे ड यांचा सि २०१४-२०१५ ि
सि २०१५-२०१६ या िर्षांचा िार्गर्षक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ग) "महाराष्ट्र अबवि इन्रामरक्चर डे व्हलपमद्ट
कंपिी नलनमटे ड यांचा सि २०१४-२०१५ ि
सि २०१५-२०१६ या िर्षांचा िार्गर्षक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(घ) "राजीि गांधी निज्ञाि ि तंत्ज्ञाि आयोग यांचा
सि २०१५-२०१६ ि सि २०१६-२०१७ या
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(ङ)

(२)

वित्त मां ्र ी

(३)

उच्च ि तां्र  वशक्षण
मां्र ी

(४)

गृहवनमाण मां्र ी

: (क)

िर्षांचा अहिाल आनण आयोगाच्या िार्गर्षक
लेख्यांिरील महालेखापरीक्षकांचा लेखा
पनरक्षण अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
"पुणे ये थे आांतरराष्ट्रीय विमानतळ
उिारण्याबाबत" या निर्षयािरील ॲड. शरद
रणनपसे ि इतर नि.प.स. यांिी उपस्मथत
केलेल्या नियम १०१ अन्िये लक्षिेधी सूचिा
क्रमांक २३ बाबत नदिांक ९ माचव, २०१७
रोजी नदलेल्या आश्िासिािुसार अनधक
मानहती सभागृहासमोर ठे ितील.

"महाराष्ट्र राजकोर्षीय उत्तरदानयत्ि ि
अथव संकल्पीय व्यिमथापि अनधनियम, २००५
च्या कलम ६(१) िुसार सि २०१८-२०१९ च्या
अथव संकल्पाच्या संदभात जमा ि खचाच्या
अधविार्गर्षक आणाव्याचे निष्ट्कर्षव दशवनिणारे
नििरणपत्" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ख) "सि
२००१-२००२
च्या
आठव्या
अहिालातील पनरच्छे द १.२८ िुसार
मंत्ालयीि सिव निभागांिी केलेल्या सि
२०१७-२०१८
या
आर्गथक
िर्षातील
पुिर्गिनियोजिाबाबतचे मानहती पुमतक"
सभागृहासमोर ठे ितील.
: (क) "संत गाडगे बाबा अमरािती निद्यापीठ,
अमरािती यांचा सि २०१६-२०१७ या िर्षाचा
चौतीसािा िार्गर्षक अहिाल" सभागृहासमोर
ठे ितील.
(ख) "गोंडिािा निद्यापीठ, गडनचरोली यांचा सि
२०१६-२०१७ या िर्षाचा िार्गर्षक अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
: "मुांबई उपनगर वजल्यातील मागाठाणे बोरीिली
पूिश ये थील झोपडपट्टी पुनिशसन योजनबाबत" या
निर्षयािरील श्री.प्रनिण दरे कर ि इतर नि.प.स. यांिी
उपस्मथत केलेल्या नियम १०१ अन्िये लक्षिेधी सूचिा
१५५० बाबत नदिांक ६ एनप्रल, २०१७ रोजी नदलेल्या
आश्िासिािुसार अनधक मानहती सभागृहासमोर
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(५)

मवहला ि बाल विकास
मां्र ी

(६)

जलसांपदा मां्र ी

ठे ितील.
: (क) "महाराष्ट्र राज्य मनहला आयोग यांचा सि
२०१४-२०१५ या िर्षाचा िार्गर्षक अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
(ख) "मनहला आर्गथक निकास महामं डळ, यांचा
सि २०१५-२०१६ ि सि २०१६-२०१७ या
िर्षांचा
अिुक्रमे
एकेचाळीसािा
ि
बेचाळीसािा
िार्गर्षक
अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
: (क) "गोदािरी मराठिाडा पाटबंधारे निकास
महामंडळ, औरं गाबाद यांचा सि २०१३२०१४ या िर्षाचा िार्गर्षक अलग लेखापरीक्षा
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ख) "तापी पाटबंधारे निकास महामं डळ, जळगाि
यांचा सि २०१५-२०१६ या िर्षाचा अलग
लेखा अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ग)

(७)

पवरिहन मां ्र ी

(८)

पयािरण मां्र ी

(९)

कामगार मां ्र ी

"कोंकण पाटबंधारे निकास महामं डळ, ठाणे
यांचा सि २०१५-२०१६ या कालािधीच्या
लेख्यािरील
भारताचे
नियंत्ण
ि
महालेखापाल यांचा अलग लेखा अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
(घ) "महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमि प्रानधकरण,
मुंबई यांचा सि २०१६-२०१७ या िर्षाचा
िार्गर्षक अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ङ) "तापी पाटबंधारे निकास महामं डळ, जळगाि
यांचा सि २०१६-२०१७ या िर्षाचा
एकोणीसािा िार्गर्षक नित्तीय अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
: "कोकण रे ल्िे महामंडळ मयानदत यांचा सि २०१७२०१८ या िर्षाचा िार्गर्षक अहिाल" सभागृहासमोर
ठे ितील.
: "महाराष्ट्र प्रदूर्षण नियंत्ण मंडळ यांचा सि २०१५२०१६ ि सि २०१६-२०१७ या िर्षांचा िार्गर्षक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
: "महाराष्ट्र इमारत ि इतर बांधकाम कामगार
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तीन

कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांचा सि २०१२-२०१३ ि
सि २०१३-२०१४ या िर्षांचा िार्गर्षक अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
: "लोकलेखा सवमतीचा सत्तेचाळीसािा अहिाल सिागृहास सादर करणे."

चार

: "सािशजवनक उपक्रम सवमतीचा एकोणीसािा अहिाल सादर करणे."

पाच

: "अनुसवू चत जमाती कल्याण सवमतीचा सातिा अहिाल सिागृहास सादर करणे."

सहा

: "इतर मागासिगश कल्याण सवमतीचा दुसरा अनुपालन अहिाल सादर करणे."

सात

: विधानपवरषद विनांती अजश सवमतीचे अहिाल सादर करणे (१) "मौजे रोवहणखे ड ि कोथळी (ता.मोताळा वज.बुलडाणा) ये थे प्राथवमक
आरोग्य केंर सुरू करण्याबाबत" या निर्षयािरील श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स.
यांच्या नििंती अजािरील निधािपनरर्षद नििंती अजव सनमतीचा अहिाल"
(२)

"बुलडाणा शहराला सदोष पाणी वितरण व्यिस्थे मळ
ु े वनयवमत पाणीपुरिठा
होत नसल्याबाबत" या निर्षयािरील श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. यांच्या नििंती
अजािरील निधािपनरर्षद नििंती अजव सनमतीचा अहिाल"
उपरोक्त निधािपनरर्षद नििंती-अजव सनमतीचे दोि अहिाल मा.कायवकारी
सनमती प्रमुख तथा सनमती सदमय सभागृहात सादर करतील.

आठ

: "मवहला ि बालकाांचे हक्क आवण कल्याण सवमतीचा नििा ि दहािा अहिाल सादर
करणे."

नऊ

: लक्षिेधी सूचनेिरील वनिेदने सिागृहाच्या पटलािर ठे िणे. (जोडप्र  पहािे.)

दहा

: (क)

म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१) श्री.हवरशसग राठोड, वि.प.स. यांच्या पुणील निकडीच्या सािवजनिक
महत्िाच्या निर्षयािरील सूचना क्रमाांक २३ िर मुख्यमां ्र ी नििेदि करतील:"मि.िसंतराि िाईक जन्म शताब्दी िर्षव योजिद्तगवत िागपूर येथे २०००
आसि क्षमतेचे भव्य सभागृह बांधकाम करण्याबाबत."
(२) श्री.हे मांत टकले, वि.प.स. यांच्या पुणील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या
निर्षयािरील सूचना क्रमाांक १८ िर आवदिासी विकास मां ्र ी नििेदि
करतील :27

"राज्यातील शेतकऱ्यांिी नदिांक २२ िोव्हद् बर, २०१८ रोजी आयोनजत
केलेल्या लोकसंघर्षव मोचातील मोचेकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत."
(३) श्री.अशोक ऊर्श िाई जगताप, वि.प.स. यांच्या पुणील निकडीच्या
सािवजनिक महत्िाच्या निर्षयािरील सूचना क्रमाांक २० िर अन्न ि नागरी
पुरिठा मां्र ी नििेदि करतील :"ििी मुंबई येथील ४१ फ, सेक्टर १, िाशी नशधािाटप कायालयातील
सहाय्यक नशधािाटप अनधकारी श्री.नििोद लाडे या अनधकाऱ्याला त्याचा
सहाय्यक श्री.गोविद िािीया सह तीस हजार रूपयांची लाच घेतािा
लाचलुचपत प्रनतबंधक निभागािे पकडल्याची बाब उघडकीस येणे."
(४) डॉ.सुधीर ताांबे, वि.प.स. यांच्या पुणील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या
निर्षयािरील सूचना क्रमाांक २४ िर पणन मां्र ी नििेदि

करतील :-

"संगमिेर तालुक्यासह अहमदिगर नजल्यात गेल्या काही नदिसांपासूि
कांद्यांच्या दरातील घसरण सुरुच असल्यािे कांदा उत्पादक शेतकरी वचताग्रमत
असल्याबाबत."
(५) श्री.जयां त पाटील, वि.प.स. यांच्या पुणील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या
निर्षयािरील सूचना क्रमाांक २५ िर कामगार मां्र ी नििेदि

करतील :-

"नकलोमकर न्यू मॅरीक कंपिीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांिा
कोणतीही सुचिा ि दे ता कामािरूि कमी केल्याबाबत."
(ख)

म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वदनाांक ३० नोव्हें बर, २०१८ रोजीसाठी
प्राप्त झालेली वनिेदने (१) श्री.अब्दुल्लाह खान दुराणी, वि.प.स. यांच्या पुणील निकडीच्या सािवजनिक
महत्िाच्या निर्षयािरील सूचना क्रमाांक २८

िर मुख्यमां्र ी

नििेदि

करतील :"पाथरी (नज.परभणी) येथे नदिाणी न्यायालय (िनरष्ट्ठमतर) ि अनतनरक्त
नजल्हा सत् न्यायालय मथापि करािे अशी मागणी."
(२) श्री. हवरशसग राठोड, वि.प.स. यांच्या पुणील निकडीच्या सािवजनिक
महत्िाच्या निर्षयािरील सूचना क्रमाांक ४२ िर मुख्यमां ्र ी नििेदि
करतील :"मारे गाि तालुक्यातील (नज.यितमाळ) नहिरी या गािात मध्यरात्ी दोि
िर्षापासूि फरार असलेल्या आरोपीला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलीसांच्या
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पथकािर झालेल्या हल्ल्यात पोलीस उपनिनरक्षकाचा मृत्यू होऊि अन्य दोि
पोलीस गंभीरनरत्या जखमी झाल्याबाबत."
(३) डॉ.सुधीर ताांबे, वि.प.स. यांच्या पुणील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या
निर्षयािरील सूचना क्रमाांक ४३ आवदिासी विकास मां्र ी नििेदि
करतील :"पंडीत नदिदयाल मियंम योजिा सिव मतरािर राबनिण्यासाठी."
अकरा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशे ष उल्लेख – (असल्यास).
बारा

: मा.सवमती प्रमुख, विधानपवरषद विशे षावधकार सवमती याांचा प्रस्ताि विधानपवरषद विशे षावधकार सवमतीकडे विचाराथश प्रलांवबत असलेल्या,
सन्माििीय निधािपनरर्षद सदमय श्री.हे मंत टकले यांिी "न्यूज १८ – लोकमत" या
मराठी िृत्तिानहिीचे मालक, संपादक, िृत्तसंपादक, संबंनधत िाताहर ि श्री.प्रमोद पुरंदरे ,
व्यमथापकीय संचालक, एचडीआयएल कंपिी यांच्यानिरुध्द नदिांक ०१ माचव, २०१८ रोजी
उपस्मथत केलेल्या निशेर्षानधकारभंग ि अिमािाच्या प्रकरणािरील निशे र्षानधकार सनमतीचा
अहिाल सादर करण्याकनरता म.नि.प. नियम १७८ (१) च्या परं तुकान्िये पुणील
अनधिेशिाच्या शेिटच्या नदिसापयंत मुदत िाणिूि दे ण्यात यािी.

तेरा

: शासकीय विधे यके :(क) विधानसिे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे.
(१)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७६ - महाराष्ट्र शे तजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ चे नि.स.नि. क्रमांक ७६ - महाराष्ट्र शेतजमीि (जमीिधारणेची
कमाल मयादा) (सुधारणा) निधेयक, २०१८ खालील सदमयांच्या प्रिर
सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अिुदेश दे ऊि निचाराथव पाठनिण्यात यािे."
(१) महसूल मंत्ी.

(२) श्री. धिंजय मुंडे, निरोधी पक्ष िेता
तथा नि.प.स.
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(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 ७४ – महाराष्ट्र राष्ट्रीय विवध
विद्यापीठ (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
----------------------------------------------------------------------------

(ख) विधानसिे ने सुधारणेसह सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि सांमत
करणे.
"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६१ - महाराष्ट्र शै क्षवणक सांस्था (शुल्क
विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. शरद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ चे नि.स.नि. क्रमांक ६१ - महाराष्ट्र शैक्षनणक संमथा (शुल्क
निनियमि) (सुधारणा) निधेयक, २०१८ खालील सदमयांच्या प्रिर सनमतीकडे
त्यािरील प्रनतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि
निचाराथव पाठनिण्यात यािे."
(१) शालेय नशक्षण मंत्ी.

(२) श्री. धिंजय मुंडे, निरोधी पक्ष िेता
तथा 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)

विधानसिे ने दुसऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि सांमत
करणे.
सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
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(सुधारणा) विधे यक, २०१८
---------------------------------------------------------------------------(घ)

विधानसिे ने सांमत केल्यास - विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे.
(१)

"सन २०१८ चे दव.स.दव. क्रमाांक ८० – वदिाणी प्रवक्रया सांवहता
(महाराष्ट्र सुधारणा) (सुधारणा) विधे यक, २०१८"

(२)

"सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७० – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०१८"
(३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७७ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(चौथी सुधारणा) विधे यक, २०१८"
(४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७९ – विजयिूमी विद्यापीठ, रायगड
विधे यक, २०१८"
(५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृ वष उत्सपन्न पणन
(विकास ि विवनयमन) (दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(६) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेिकाांची)
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधे यक,
२०१८"
------------------------------------------------------------------------------------चौदा

: (गुरुिार, वदनाांक २९ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा प्रस्ताि ) –
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,
अमरिाथ राजूरकर, आिंद ठाकूर, सुभार्ष झांबड, अब्दुल्लाह खाि दुराणी, हनरवसग राठोड,
प्रकाश गजनभये, आर्गक. अिंत गाडगीळ, ॲङ राहुल िािेकर, सिवश्री आिंदराि पाटील,
ख्िाजा बेग, रामहरी रुपििर, रामराि िडकुते, ॲङ हुमिबािू खनलफे, सिवश्री जग वााथ वशदे ,
मोहिराि कदम, अनिकेत तटकरे , डॉ. िजाहत नमझा, श्री.अमनरशभाई पटे ल, वि.प.स. यांचा
म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा प्रस्ताि –
"राज्यातील सरकार मागील चार िर्षात सिव आघाड्यांिर अपयशी ठरलेले असणे,
राज्यातील णासळलेली कायदा ि सुव्यिमथा, गुन्हे गारी, मनहलांिरील अत्याचार, बलात्कार,
अंमली पदाथांची तमकरी यामध्ये झालेली िाण, पोनलसांचे निनिध प्रश्ि, प्रामानणक
अनधकाऱ्यांचे झालेले खच्चीकरण, पोलीस दलातील अपुरे मिुष्ट्यबळ, राज्य सरकारमधील
निनिध निभागांमधील कोट्यिधी रुपयांचे घोटाळे उघडकीस आल्यािंतर आनण सरकारिे
चौकशीचे आश्िासि नदल्यािंतरही अिेक घोटाळ्यांच्या प्रकरणात चौकशी झाली िसणे ,
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त्यामुळे घोटाळे करणाऱ्यांिा प्रोत्साहि नमळू ि त्यात सातत्यािे िाण होत असणे , दरम्यािच्या
काळात आणखी काही निभागात घोटाळे उघडकीस येणे, तथानप, सरकारकडू ि या
घोटाळ्यांची गांभीयािे दखल घेतली ि जाणे , मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या
नशिममारकाच्या कामातील मोठ्या प्रमाणािरील

अनियनमतता, उद्योग निभागाच्या

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

: (मां गळिार, वदनाांक २७ नोव्हें बर, बुधिार, वदनाांक २८ नोव्हें बर ि गुरुिार, वदनाांक २९
नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशश विण्यात आलेला
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
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, िरद् द्र दराडे , निप्लि बाजोनरया,
निलास पोतिीस, डॉ.मनिर्षा कायंदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्ताि –
"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 प्रमतानित गृहनिमाण
धोरणांतगवत म्हाडा िसाहतींिा चार चटई क्षेत्फळ (एफएसआय) अिुज्ञेय करण्यात
येणे, जुन्या गाळे धारकांिा पुिर्गिकासात 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 येथील
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झोपडपट्टी निकास कायवक्रमांची अंमलबजािणी, मुंबईतील कद्द्र शासिाच्या ि राज्य
शासिाच्या तसेच निमशासकीय ि खाजगी जनमिीिरील झोपडपट्टींचा ि धोकादायक
इमारतींचा निकास, मुंबईतील बी.डी.डी. चाळींचा पुिर्गिकास, मुंबईतील झोपडपट्टी
िानसयांिा २६९ चौ.फूट ऐिजी ३०० चौ.फूट क्षेत्फळांची घरे दे ण्याची केलेली घोर्षणा,
मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ िसाहतींचा पुिर्गिकास ि या िसाहतीमधील ५० िर्षापूिीच्या
मल:निसारण

िानहन्या

त्िरीत

दुरुमत

करण्याची

आिश्यकता,

पुिर्गिकास

प्रकल्पांमधूि निकासकांिी भाडे करुंिा दे ण्यात येत असलेले धिादे श ि िटणे,
पुिर्गिकासाची अिेक कामे सुरू ि होणे अथिा अिेक िर्षांपासूि अधविट स्मथतीत
पुिर्गिकास 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 मं जूर
करुि महापौरांच्या मिाक्षरीिे मा.मुख्यमंत्ी महोदयांिा पाठनिणे, तथानप, 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 येथील शासकीय
अनधकारी-कमवचारी यांिा नदलेल्या नििासमथािांच्या जागेिर मालकी हक्कािे
नििासमथािे 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."

- मध्यां तर – अशासकीय कामकाज –

(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
सोळा

: (क) अशासकीय विधे यके :पुर:स्थापनाथश (१)

सि २०१८ चे नि.प.नि. क्रमांक ५ - महाराष्ट्र महािगरपानलका (सुधारणा)
निधेयक, २०१८ - श्री.शरद रणनपसे, नि.प.स. यांचे.

(२)

सि २०१८ चे नि.प.नि. क्रमांक ६ - महाराष्ट्र राज्य लोकसेिा (अिुसूनचत
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जाती, अिुसूनचत जमाती, निरनधसूनचत जमाती (निमुक्त जाती), भटक्या
जमाती, निशेर्ष मागासप्रिगव आनण इतर मागासिगव यांच्यासाठी आरक्षण)
(सुधारणा) निधेयक, २०१८ - श्री.शरद रणनपसे, नि.प.स. यांचे.
(३)

सि २०१८ चे नि.प.नि. क्रमांक ७ - महाराष्ट्र राज्य निशेर्ष मागास प्रिगव-अ
(एसबीसी-ए) कनरता (राज्यातील शैक्षनणक संमथांमधील जागांच्या प्रिेशाचे
आनण राज्याच्या नियंत्णाखालील लोकसेिांमधील नियुक्त्यांचे वकिा पदांचे)
आरक्षण निधेयक, २०१८ - श्री.शरद रणनपसे, नि.प.स. यांचे.

(४)

सि २०१८ चे नि.प.नि. क्रमांक ८ - महाराष्ट्र शैक्षनणक पनरसंमथा
(व्यिमथापि) (सुधारणा) निधेयक, २०१८ - श्री.िागोराि गाणार, नि.प.स.
यांचे.

(ख) अशासकीय ठराि :(१) (शुक्रिार, वदनाांक २० जुलै २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशश विण्यात आलेला प्रलांवबत अशासकीय ठराि) –
श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे उत्तर) –
"राज्यातील सुनशनक्षत बेरोजगारांचे िाणते प्रमाण, िोकरी ि
रोजगाराअभािी त्यांच्यात निमाण झालेले िैफल्य, शासिािे बंद केलेला
सुनशनक्षत बेरोजगार भत्ता, रोजगाराच्या भाग भांडिलासाठी बॅंकांसारख्या
आर्गथक संमथाकडू ि येणाऱ्या अडचणी, या बाबी निचारात घेता बेरोजगारांच्या
सममया पनरणामकारकपणे सोडनिण्यासाठी ि गरीब कुटुं बातील व्यस्क्तला
रोजगार नमळनिण्याच्याष्ष्ट्टीिे एक सक्षम ि मितंत् यंत्णा मथापि करण्यात
यािी ि सुनशनक्षत बेरोजगारांिा पुन्हा भत्ता सुरू करािा, रोजगारासाठी
भागभांडिलाची सोय करािी ि बंदी घालण्यात आलेली िोकर भरती पुन्हा
सुरू करािी, अशी नशफारस ही निधािपनरर्षद शासिास करीत आहे ."
(मां गळिार, वदनाांक २७ नोव्हें बर, २०१८ रोजीच्या बॅलेटद्वारा ठरविलेल्या
प्राथम्यक्रमानुसार खालील ठराि दाखविण्यात आले आहे त) –
(२)

श्री.अमरनाथ राजूरकर, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ११८ "राज्यात िेळोिेळी पडणाऱ्या दुष्ट्काळाची तीव्रता लक्षात घेता,
पािसाळा संपत असतािाच पुणील िर्षवभरासाठी राज्यातील पाणीसाठा जति
करण्याची आिश्यकता, राज्यातील जितेला लागणारे नपण्याचे पाणी,
शेतीसाठी लागणारे पाणी, औद्योनगक िसाहती ि कारखान्यांिा आनण अन्य
घटकांिा लागणाऱ्या पाण्याचे न्याय िाटप होऊि प्रत्येकाला पुरेसे पाणी
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उपलब्ध होण्याच्या ष्ष्ट्टीिे सुरुिातीपासूिच निभागिार घेतली जाणारी नपके
त्या भागातील उपलब्ध पाणीसाठा ि लोकसंख्या यांचा निचार करूि प्रत्येक
घटकाला िर्षवभर पाणी कसे पुरेल याबाबत पूिवनियोजि करूि त्याची
शासिमतरािर काटे कोर अंमलबजािणी करािी, अशी नशफारस ही
निधािपनरर्षद शासिास करीत आहे ."
(३)

ॲङ हु स्नबानू खवलर्े, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक १०७ "कोकणातील आंबा, काजू, भात, भुईमूग इत्यादी नपकांचे िैसर्गगक
आपत्तीमुळे फार मोठ्या प्रमाणात होणारे िुकसाि लक्षात घेता अ वाधान्य,
गळीत धान्य, तेलनबया, इत्यादी नपकांसाठी कद्द्र शासिामाफवत पुरमकृत
करण्यात आलेली सिवकर्ष नपक निमा योजिा रत्िानगरी, वसधुदग
ू व , ठाणे ि
रायगड या नजल्यातील फळनपकांिा लागू करण्याच्या ष्ष्ट्टीिे राज्य शासिािे
कद्द्र शासिाकडे आग्रह धरािा, अशी नशफारस ही निधािपनरर्षद शासिास
करीत आहे ."

(४)

श्री.जनादश न चाांदरू कर, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ११२ "राज्यातील सुनशनक्षत बेरोजगारांचे िाणते प्रमाण ि त्यांच्यात
रोजगाराअभािी निमाण झालेले िैफल्याचे ि असंतोर्षाचे िातािरण लक्षात
घेता बेरोजगारांची सममया पनरणामकारक पध्दतीिे

सोडनिण्यासाठी

सेिायोजि आनण रोजगार ि मियंरोजगार कायालये अनधक कायवक्षम
करण्यासाठी

तसेच

संबंनधत

प्रश्िािर

उपाययोजिा

सुचनिण्यासाठी

निधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदमयांची एक संयुक्त सनमती मथापि
करण्यात यािी, अशी नशफारस ही निधािपनरर्षद शासिास करीत आहे ."

"राष्ट्रगीत."

विधान ििन,
मुंबई,
नदिांक : २९ िोव्हद् बर, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधाि सनचि,
महाराष्ट्र निधािपनरर्षद.
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