महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

मं गळिार, वदनांक १ ऑगस्ट, २०१७
(सकाळी १०.०० ते १०.२० िाजेपयं त)
(अ)

: म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सूचनांची वनिेदने (सोमिार, वदनांक ३१ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सूचनांची वनिेदने) –
(अनुक्रमांक (१) ते (६)) –
(१) श्री.धनंजय मुंडे, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या
नर्षयार्रील सूचना क्रमांक १ र्र मुख्यमंत्री निर्ेदि करतील :"मुांबई नर्माितळाची उां चीची मयादा ओलाांडूि कोणत्याही एि.ओ.सी.
नर्िा र् नर्माितळ प्रानिकरणाच्या बोगस एि.ओ.सी. जोडू ि नर्कासकाांकडू ि
मुांबई नर्माितळ पनरसरात केलेली अिेक अिनिकृत बाांिकामे ."
(२) श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सूचना क्रमांक ५ र्र मुख्यमंत्री निर्ेदि करतील :"मुांबई आरे निल्टरपाडा येथील दोि मुलाांर्र तेथील गुांडािे लैंनगक
अत्याचार केल्यािांतर गुांडाांच्या दहशतीतूि नर्ष प्यायलेल्या दोि मुलाांपैकी एका
मुलाचा नदिाांक ११ जुलै, २०१७ रोजी मृत्यू झाला असूि दुसरा मुलगा
हॉस्पीटलमध्ये अत्यर्स्थ असणे ."
(३) श्री.जगन्नाथ शर्दे , वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या
नर्षयार्रील सूचना क्रमांक ६ र्र मुख्यमंत्री निर्ेदि करतील :"निर्ांडी (नज.ठाणे ) तालुक्यातील बेकायदा रसायिाांचा साठा करणाऱ्या
गोदामाांतूि आगी लागण्याच्या ७०० च्या र्र घटिा घडल्या असूि ९ कामगार
होरपळू ि मृत्युमुखी पडल्यािे सदर गोदामे बांद करण्याचे आदे श नदलेले
असतािाांही याकडे केलेले दुलवक्ष."
(४) सिशश्री जयं त पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या
सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सूचना क्रमांक २ र्र सािशजवनक
बांधकाम (सािशजवनक उपक्रम वगळून) मंत्री निर्ेदि करतील:"अनलबाग तालुक्यातील (नज.रायगड) अनलबाग-बेलकडे - सुडकोलीरोहा हा राज्य मागव जुलै, २०१७ मध्ये र्ा त्यासुमारास झालेल्या अनतर्ृष्टीमुळे
दळणर्ळणाच्या दृष्टीिे िादुरूस्त र् खड्डे मय झालेला असणे ."
(५) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या
नर्षयार्रील सूचना क्रमांक ३ र्र वित्त मंत्री निर्ेदि करतील :"जीएसटी लागू झाल्यािे कापसाच्या सुतार्र ५ टक्के आनण कृनिम
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िाग्याच्या सुतार्र १८ टक्के कर यानशर्ाय ५ टक्के सेर्ाकर अशा पध्दतीिे
र्ेगर्ेगळ्या ३३ टक्क्याांपयवत कर िरार्ा लागत असल्यािे राज्यातील
अडचणीत आलेला यांिमाग उद्योग."
(६) श्री.जयिंतराि जाधि, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सूचना क्रमांक ४ र्र वित्त मंत्री निर्ेदि करतील :"हातमाग पैठणी साडी तयार करण्यासाठी र्ापरले जाणारे रे शीम र् जरी
या कच्च्या मालासोबतच पैठणी नर्क्रीसाठी जीएसटी मिूि सूट दे ण्याची येर्ला,
नज.िानशक येथील हातमाग नर्णकराांची होत असलेली मागणी."

(सकाळी १०.२० ते ११.४५ िाजेपयं त)
(ब)

: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) (बुधिार, वदनांक २६ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्श विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक
महत्त्र्ाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"अकोला महािगरपानलकेमध्ये मागील १० र्षापासूि मालमत्ता करामध्ये
र्ाढ केलेली िसतािा अचािक महािगरपानलकेिे कोणतेही निकष ि लार्ता
खाजगी कांपिीकडू ि सर्व्हे करुि अिेक मालमताांर्र ८ ते १० पटीिे कर
आकारणी करणे , सद्य:स्स्थतीत पानलकेची एकूण दहा र्व्यापारी सांकुले असूि
यामध्ये ४२६ गाळे असणे , सदर गाळे िारकाांसोबत ३० र्षव कालार्िीचे
करारिामे झालेले असूि करारिामयाांिुसार दर पाच र्षांिी दहा टक्के िाडे र्ाढ
होणे, सदर िाडे र्ाढ रे डीरे किर दरािुसार घेण्याचा प्रस्तार् तयार करण्यात येणे,
तसेच अिेक शासकीय जागाांर्र अनिकार िसताांिा र्ार्षषक िाडे र्ाढर्ूि ते
१,४०,००० रुपये करण्यात येणे, तसेच अिेक गाळे िाडे पट्टयार्र दे ण्यात
आलेले असणे, सदर िाडे पट्टयाांबाबत करारिामा ५ टक्के असताांिा त्याांिा १००
टक्के र्ाढ करण्यात येणे, गेल्या ५० र्षापूर्ीच्या मालमताांिा िर्व्या पध्दतीिे
िाडे र्ाढ करणे , अिेक शैक्षनणक सांस्थाांिा कर मािी असताांिादे खील त्याांिा
सर्लतीपासूि र्ांनचत ठे र्ण्यात येणे, िाडे रे डीरे किर दरािुसार आकारण्यात
आल्यािे र्ार्षषक िाड्यात अिेक पट िाडे र्ाढ झाल्यािे र्व्यार्सानयकाांमध्ये
पसरलेले असांतोषाचे र्ातार्रण, याकडे शासिािे होत असलेले अक्षमय दुलवक्ष,
याकनरता शासिािे निसदस्यीय सनमती िेमूि त्यामध्ये नजल्हानिकारी, आयुक्त
र् सहायक सां चालक, िगररचिाकार याांची िेमणूक करुि योग्य तो निणव य
घेण्याबाबत शासि स्तरार्र करार्याची कायवर्ाही र् याबाबत शासिाची
प्रनतनकया र् िूनमका."
(२) (गुरुिार, वदनांक २७ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
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क्रमात दर्श विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
श्री. जगन्नाथ शर्दे , श्रीमती नर्द्या चर्व्हाण, सर्वश्री. हे मांत टकले, सुनिल
तटकरे , अॅड. राहुल िार्ेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक
महत्त्र्ाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुं ब कल्याण मंत्रयांचे लक्ष
र्ेितील :"थॅ लेसेनमया रोगाचा सामिा करणा-या रुग्णाांच्या सांखेत नदर्सवनदर्स र्ाढ
होत असूि, यामध्ये बालरुग्णाांचे प्रमाण सर्ानिक असणे , ठरानर्क कालार्िीत
ब्लड ट्रान्सनमशि र् इतर चाचण्या अशी उपचार पध्दती असणाऱ्या या रुग्णाांच्या
औषिाांच्या कोसवमध्ये खांड पडल्यास या रुग्णाांच्या यकृताला सूज येण्याची िीती
असल्यािे त्याांिा डे नजेटजेट आनण डे नसरॉक्स ही औषिे नियनमत देणे गरजेचे
असणे, माि ही औषिे सर्वसामान्य दुकािात अनतशय महागडी नमळत
असल्यािे गोर-गरीब रुग्णाांची होत असलेली परर्ड ,आठ मनहन्याांपुर्ी ठाणे
येथील नसर्व्हील रुग्णालयातील औषिाांचा साठा सांपल्यािे रुग्णाांच्या पालकाांिा
अन्य सवन्टसवचा आिार घ्यार्ा लागत असणे माि आजनमतीस राज्यातील सर्वच
रुग्णालयात हा साठा उपलब्ि िसणे , आरोग्य नर्िागाकडे र्ारां र्ार चौकशी
केली असता टव डर प्रनक्रया पूणव ि झाल्यािे हा साठा पोहचनर्ण्यात आला
िसल्याचे मागील आठ मनहन्याांपासूि साांगण्यात येत असणे , याबाबत
लोकप्रनतनििींिी सांबांनित मां िी र् आरोग्य सांचालकाांशी र्ारां र्ार सांपकव सािूिही
त्यास योग्य प्रनतसाद ि नमळणे , यामुळे याप्रकरणातील आरोग्य नर्िागाच्या
प्रशासकीय कारिाराचा िोंगळपणा स्पष्ट होत असणे, सािारणपणे ज्या
अत्यार्यकयक गोष्टी आहे त त्याची पूणव तजर्ीज करूि ठे र्णे गरजेचे असणे
ककर्ा त्याबाबत काही िोरणात्मक निणवय घेऊि रुग्णाांिा कोणत्याही पनरस्स्थतीत
अत्यार्यकयक औषिे नमळण्यात खांड पडणार िाही याची काळजी घेणे गरजेचे
असतािा याबाबीकडे सांबांनिताांिी जाणीर्पूर्वक दीघव काळ केलेले दुलवक्ष,
त्यामुळे ठाणे नजल्यासह राज्यातील हजारो रुग्णाांिा र् त्याांच्या िातेर्ाईकाांिा
मागील आठ मनहन्याांपासूि अिेक अडचणी र् सांकटाांचा सामिा करार्ा लागणे,
थॅ लेसेनमयाग्रस्त रुग्णाांिा रोजचा औषिाचा डोस ि नमळाल्यास त्याांिा होणारा
िास र् त्याचा त्याांच्या शरीरार्र होणारा परीणाम याची आरोग्य नर्िागाला
जाणीर् असतािाही त्याबाबत योग्य ती उपायायोजिा करण्यात अपयशी
ठरल्यािे नर्िागातील सांबांनित दोषींची सखोल चौकशी होऊि रुग्णाांच्या
जीनर्ताशी खेळणाऱ्याांर्र तातडीिे कठोर कारर्ाई करूि थॅ लेसेनमया रुग्णाांिा
लागणारा पुरेसा औषिसाठा तातडीिे उपलब्ि करूि दे ण्याची आर्यकयकता,
याबाबत शासिािे तातडीिे करार्याची कायवर्ाही र् शासिाची प्रनतनक्रया."
(सोमिार, वदनांक ३१ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्श विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमांक (३) ि (४)) –
(३) श्री. ववजय ऊर्फ भाई वगरकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक
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महत्त्र्ाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"मुं बईतील काुंदिवली (पश्चिम) येथील महावीर नगर येथे मुं बई

महानगरपादलकेमार्फत भाार्यात लले्या मुं ईईिी िरवस्था झालेली
अस्यािे दनिर्फनास येणे, सिर मुं ईईच्या सुंरक्षण भातीवरील लोखुंईी जाळ्या,
व इतर अ्यदमदनयम सादहत्य िोरीला जाणे, त्या दिकाणी पदरसरातील इतर
सोसायटयाुंना िेखील या िोरट्ाुंिा िास सहि करार्ा लागणे , रात्रीच्या वेळेस
सिर मुं ईईमध्ये काही यवक अुंधारामध्ये िारू दप्यािे कृत्य करत असून रात्री
भदर्रापयंत थाुंबून काही असामादजक कृत्य करीत अस्यािे लढळू न येणे, या
दिकाणी कपोल दवद्यादनधी र्ाळे र्ेजारी काही दनवादसत लोक झोपड्या बाुंधून
भघड्यावर राहत असून त्याि दिकाणी जेवण तसेच िैसर्षगक नर्िी करीत
अस्यामळे तेथील नागदरकाुंच्या लरोग्याला गांिीर धोका दनमाण झा्यािे
समोर येणे, अर्ा प्रकारे महानगरपादलकेमार्फत बाुंध्यात लले ्या मुंईईिा
िरुपयोग होणे , सिर दिकाणी होत असलेली गैरकृत्य थाुंबदव्याकदरता
र्ासनाने तातईीने करार्याची उपाययोजिा, याबाबत र्ासनाने करावयािी
कायफवाही व र्ासनािी प्रदतदिया."
(४) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्त्र्ाच्या
बाबीकडे सािशजवनक बांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे लक्ष
र्ेितील:"र्ाांद्रे (पूर्व ) येथील शासकीय र्साहतीची झालेली दयिीय अर्स्था,
शासकीय र्साहतीमध्ये एकूण ३७० इमारती असूि त्याांचे सरासरी आयुवमाि
४५ ते ५० र्षाचे असणे, या शासकीय र्साहतीमिील ३७० पैकी ३६
इमारतींचे पुिबांिणीचे काम सि २०१४-१५ या अथव सांकल्पात समानर्ष्ट असूि
त्याची अांदानजत ककमत रु १००.८४ कोटी इतकी असूि तसेच उर्वनरत ३३४
इमारतींची अांतगवत र् बाहय सांरचिात्मक र् िुतिीकरणाच्या दृस्ष्टिे कामे हाती
घेण्यात येणार असूि त्याकनरता सि २०१३-१४ या नर्तीय र्षात रु ३४.०४
कोटीची कामे करण्यात आल्याचे माहे माचव - एनप्रल,२०१७ मध्ये
नर्िािपनरषदे त उपस्स्थत केलेल्या लक्षर्ेिी सूचिेला उतर दे ताांिा
मा.सार्वजनिक बाांिकाम मां िी महोंदयािी नदलेल्या लेखी उतरार्रुि स्पष्ट होणे ,
परां तु प्रत्यक्षात माि केर्ळ २५ इमारतींचेच काम अत्यांत निमयागतीिे सुरु
असणे, तर काही इमारतींची कामे अिव र्ट अर्स्थे त असणे , मा.सार्वजनिक
बाांिकाम मां त्रयाांिी प्रत्यक्षात सदर र्साहतीची पाहणी करुिही अदयापी कोणतीच
ठोस कायवर्ाही झालेली िसणे , ठे केदाराांिा र्ेळेत दे यके नमळत िसल्यािे
इमारतींच्या उर्वनरत कामाांकनरता सानहत्य आणण्यास होत असलेला नर्लांब,
र्साहतीची दयिीय अर्स्था झालेली असतािाही इमारतींच्या दुरुस्तीकडे
सबांनित अनिकाऱ्याांकडू ि जाणीर्पूर्वक दुलवक्ष होणे , र्साहतीतील इमारतींचे
दुरुस्तीचे काम टप्प्याटप्प्यािे हाती घेण्यात येत असणे , दरर्षी हीच प्रनक्रया
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शासिाकडू ि होत असल्यािे शासकीय कमव चाऱ्याांमध्ये पसरलेले िाराजीचे
र्ातार्रण, उक्त इमारतींची अनतशय दयिीय अर्स्था झालेली असल्यामुळे त्या
पाडू ि इमारतींच्या पुिबांिणीचे काम हाती घेण्याची निताांत आर्यकयकता, याकडे
शासिाचे होत असलेले अक्षमय दुलवक्ष, पनरणामी शासकीय कमव चाऱ्याांमध्ये
पसरलेले तीव्र असांतोषाचे र् सांतापाचे र्ातार्रण, याबाबत शासिािे गाांिीयािे
लक्ष घालूि निणव य घेण्याची निताांत आर्यकयकता, याबाबत शासिािे करार्याची
कायवर्ाही र् शासिाची प्रनतनक्रया."
(५) श्रीमती हु स्नबानू खविर्े, सिशश्री. सुंजय ित्त, अर्ोक ऊर्फ ााई जगताप,
रामहरी रुपनवर, लनुंिराव पाटील, वव.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक
महत्त्र्ाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष र्ेितील:"मुं बईतील मानखिफ येथील दि्रन्स एई सोसायटीच्या पदरसरात
असले्या २५ एकर ाूखुंईावर ाूमार्ीयाुंकईू न अदतिमण कर्यात लले
अस्यािे माहे जलै, २०१७ िरम्यान दनिर्फनास येणे, हे अदतिमण मलींच्या
वसदतगृहापयंत पोहि्याने समस्या अदधकि गुंाीर झाले ली असणे, तसेि येथे
मानधनावर काम करणाऱ्या १५ कमफ िाऱ्याांना अद्याप मे, २०१७ पासूनिे
मानधन दमळालेले नसणे, त्यामळे त्याुंच्यावर भपासमारीिी वेळ येणे, यासुंिाात
सुंस्थे च्या अदधकाऱ्याांनी दज्हादधकारी व पादलकेकईे पत्रव्यवहार करुनही
त्याकईे सतत होत असलेले िलफक्ष, पदरणामी तेथील दर्क्षकाुंमध्ये व मलाुंमध्ये
पसरलेले असुंतोषािे व सांतापाचे वातावरण, त्याकदरता र्ासनाने सिर
अदतिमण हटदवणे व सिर कमफ िाऱ्याांिे मानधन दे णे, र्ासनाने करावयािी
कायफवाही व र्ासनािी प्रदतदिया."
(६) श्रीमती ववद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्त्र्ाच्या
बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"मुं बईतील मालाई (पूवफ) करार श्व्हलेज ते लप्पा पाईा रस्त्याुंिे
रुुंिीकरण करणे सहज र्क्य असताना महापादलका प्रर्ासनाने सिर रस्त्यािे
रुुंिीकरण न करणे , पदरणामी रस्त्याच्या िोन्ही बाजच्या िकानिाराुंनी समारे ३
ते ४ र्ूटाांिे ओटयािे बाुंधकाम करुन त्याुंिी वाहने सिर ओटयावर भाी
करणे , तसेि बवा साळवी मै िान ते लप्पा पाईा िढण रस्त्यािे रुुंिीकरण
करणे र्क्य असतािा त्या रस्त्याुंिे दे खील रुुंिीकरण न करणे , भिईोर्ी ईे पोच्या
पढे रत्नादगरी हॉटे ल ते सामना को.ऑप.हौभसग सोसायटी रस्त्याच्या दरकाम्या
प्लॉटवर ाुंगारवा्याुंनी स्वत:िे बस्तान बसवून सिर प्लॉटवर ाुंगारािा
व्यवसाय करणे , पदरणामी मालाई (पूवफ) करार श्व्हलेज येथे मोठ्या प्रमाणार्र
वाहतकीिी कोंईी होणे , त्यामुळे येथील नागदरकाुंना प्रवास करणे दजकरीिे
होणे , याबाबत सिर रस्त्यावरील अनदधकृत बाुंधकामे व अवैध धुंद्याांिी
िौकर्ी करुन अनदधकृतदरत्या केलेले बाुंधकाम दनष्कादषत कर्यािी तसेि
अवैध धुं िे बुंि कर्यािी लवचयकता, याबाबत र्ासनाने केलेली वा
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करावयािी कायफवाही व र्ासनािी प्रदतदिया."
(७)

सिशश्री. संजय दत्त, शरद रणनपसे, रामहरी रुपिर्र, अशोक ऊिव िाई
जगताप, आिांदरार् पाटील, श्रीमती हुस्िबािू खनलिे, सर्वश्री. ििांजय मुांडे,
जयर्ांतरार् जािर्, सुनिल तटकरे , हे मांत टकले, अमरकसह पांनडत, सनतश
चर्व्हाण, अॅड. निरां जि डार्खरे , डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे , श्री. आिांद
ठाकूर,अॅड. राहुल िार्ेकर, सर्वश्री. नकरण पार्सकर, ख्र्ाजा बेग, वि.प.स.
पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्त्र्ाच्या बाबीकडे सािशजवनक बांधकाम
(सािशजवनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"राज्यशासिा्ारे राबनर्ण्यात येणाऱ्या मुांबई-िागपूर ७१० नक.मी.
समृध्दी महामागासाठी शेतकऱ्याांच्या शेतजमीिी, िळबागायती याांचे अनिग्रहण
येणार असूि उक्त समृध्दी महामागासाठी बागायती, िळबागायती जनमिी
दे ण्यास होणारा शेतकऱ्याांचा प्रचांड नर्रोि मोडू ि काढण्यासाठी राज्यशासि
पोलीस बळाचा र्ापर करीत असणे , कल्याण तालुक्यातील िळे गार् येथे
समृध्दी महामागासाठी नर्रोि करणाऱ्या १६ शेतकऱ्याांर्र गुन्हे दाखल
करण्यात येणे, राज्यात ठाणे , िानशक, अहमदिगर, औरां गाबादसह १०
नजल्हयातील ५० पेक्षा अनिक गार्ाांमिूि समृध्दी महामागासाठी जमीिी
दे ण्यास शेतकऱ्याांकडू ि होत असलेला तीव्र नर्रोि लक्षात घेता या मागाबाबत
राज्य शासिािे दडपशाहीिे जनमिी घेणार िाही अशी आपली िुनमका जानहर
केलेली असतािा ती िुनमका डार्लूि शेतकऱ्याांच्या जनमिी दडपशाहीिे
ताब्यात घेण्याचा प्रकार सुरु असणे, मुांबई-िागपूर या समृध्दी हायर्ेमध्ये २७
गार्ाांतील हजारो हे क्टर जमीि लॅण्ड पुकलग अांतगवत सांपानदत केली जाणार
असणे, समृध्दी महामागाला होणारा शेतकऱ्याांचा नर्रोि मोडू ि काढण्यासाठी
आांदोलिकत्या शेतकऱ्याांमध्ये िुट पाडण्याचा डार् सुरु असणे , त्यासाठी
काही िागातील शेतकऱ्याांिा प्रनत हे क्टरी ८४ लाख रुपयाांपयंत मोबदला
दे ण्याचे आमीष दाखनर्ण्यात येत असणे , मुांबई-िागपूर समृध्दी महामागार्रील
रस्ते आनण मे गा नसटीसाठी शेजारी बड्या आजी-माजी सिदी अनिकाऱ्याांिी
शेकडो हे क्टर जमीिीची खरे दी केलेली असणे , समृध्दी हायर्ेला शहापूर,
निर्ांडी, िानशक नजल्हयातील तसेच या मागार्रील इतर तालुक्यातील अिेक
शेतकऱ्याांिी तीव्र नर्रोि केला असूि या नर्रोिात स्थापि झालेल्या सांघषव
सनमतीर्र र्िखात्याच्या जमीि मोजणीच्या कामात मज्जार् केल्याप्रकरणी
पोनलसाांि्ारे गुन्हा दाखल करण्यात येणे, त्यातच नजल्हानिकारी िानशक याांिी
नदिाांक ७ जुलै, २०१७ रोजी पनरपिक काढू ि शेतकऱ्याांिा मोठी आनमषे
दाखर्ूि शेतकऱ्याांची नदशािूल करण्याचा केलेला प्रयत्ि, एकटया िानशक
नजल्हयातील इगतपूरी र् नसन्नर तालुक्यातील एकूण ८२११२ हे क्टर क्षेिापैकी
५६१४४ हे क्टर जनमि प्रकल्पात जाणार असल्यािे या तालुक्यातील
शेतकऱ्याांकडे २६०६८ हे क्टर इतके कमी क्षेि नशल्लक राहणार असल्यािे
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(क)

आपल्या जनमिी प्रकल्पासाठी दे ण्यास नशर्डे गार्ासह ४९ गार्ातील
शेतकऱ्याांिी केलेला तीव्र नर्रोि, मुांबई र् औरां गाबाद येथे झालेल्या कृती
सनमतीच्या बैठकीत आांदोलिाची रुपरे षा निस्यकचत करुि समृध्दी महामागाच्या
नर्रोिात ४९ गार्ाांतील शेतकऱ्याांिी सामुनहकनरत्या आत्महत्त्या करण्याचा
शासिाला नदलेला इशारा, समृध्दी महामागास शेतकऱ्याांचा नर्रोि लक्षात घेता
सांघषव सनमतीबरोबर मा.मुख्यमांिी याांच्या झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्याांिा
नर्यकर्ासात घेऊिच या महामागाची निर्षमती केली जाणार असल्याच्या महाराष्ट्र
रस्ते नर्कास महामां डळाच्या अनिकाऱ्याांिा सूचिा असुिही या सुचिाांिा
सांबांनित अनिकारी बगल दे त असणे , सदर महामागव ज्या नजल्यातूि जाणार
आहे त्या नजल्यात पेट्रोल आनण नडझे लच्या नर्क्रीर्र अनििार लार्ण्याचा
निणव य घेण्याची सुरू असलेली कायवर्ाही, त्यास जितेचा नर्रोिी होणार
असणे , मुांबई-िागपूर या समृध्दी महामागासांदिात बळाचा र्ापर करुि पोनलस
शेतकऱ्याांर्र खोटे गुन्हे दाखल करीत असणे , मुांबई-िागपूर समृध्दी
महामागासाठी एकूण नकती जनमिींचे िूसांपादि करण्यात येणार आहे , त्यामुळे
नकती गार्करी/शेतकरी बानित होणार आहे त र् त्याांिा कशाप्रकारे मोबदला
दे ण्यात येणार आहे र् त्याांचे कशा प्रकारे पुिर्वसि करण्यात येणार आहे ,
याबाबत शासिाची िुनमका स्पष्ट ि होणे , त्यामुळे शेतकऱ्याांमध्ये
शासिाबाबत तीव्र असांतोष र् सांतापाची िार्िा निमाण होणे , या समृध्दी
महामागाच्या प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्याांर्र होत असलेल्या अन्यायबाबत
शासिािे तातडीिे करार्याची कायवर्ाही र् याबाबत शासिाची प्रनतक्रीया."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विर्े ष उल्लेख - (असल्यास).

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

दोन
तीन

: प्रश्नोत्तरे (क) मंगळिार, वदनांक २५ जुलै, २०१७ रोजी मा.सभापतींनी राखून ठे िलेला
श्री.प्रकार् गजवभये , वि.प.स. यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक ३२९०६.
(ख) तारांवकत प्रश्न.
: "िोकिेखा सवमतीचा बाववसावा अहवाि सादर करणे."
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सूचनांची वनिेदने (१) ॲड.जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या
सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सूचना क्रमांक ७ र्र मुख्यमंत्री
निर्ेदि करतील :"नतसगाांर् (ता.पाथडी) येथे शाळकरी मुलीर्र बलात्कार
केल्याची िुकतीच घडलेली घटिा."
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(२)

चार

श्री.हवरशसग राठोड, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सूचना क्रमांक ८ र्र मुख्यमंत्री निर्ेदि
करतील :"हिुमांत खेडा (ता.सोयगाांर्) येथील दहार्ीत नशकणाऱ्या
नर्द्याथीिीर्र नदिाांक १५ जुलैच्या आसपास बलात्कार करुि नतची
निदव यीपणे केलेली हत्या."
(३) श्री.प्रकार् गजवभये , वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सूचना क्रमांक १२ र्र मुख्यमंत्री निर्ेदि
करतील :"कल्याण येथील आिारर्ाडी तुरूांगातील जन्मठे पेची नशक्षा
िोगत असलेले दोि कुख्यात दरोडे खोर कैदी नदिाांक २३ जुलै, २०१७
रोजी जेलमिूि पळू ि गेल्यािे सर्वसामान्य जितेत निमाण झालेले
दहशतीचे र्ातार्रण."
(४) श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सूचना क्रमांक ११ र्र महसूल मंत्री निर्ेदि
करतील :"मौजे कुणे, ता.लाांजा, नज.रत्िानगरी आांजणारी पुल ते पुिसकोंड
या रस्त्यालगत असणाऱ्या दगडखाणीमिूि शाांतीदुगा एांटरप्रायझेस र्
शाांती स्टोि क्रशर या दोि दगड खाणी शासिाच्या अटी शतींचे
उल्लांघि करुि उत्खिि करत असणे."
(५) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सूचना क्रमांक ९ र्र सांस्कृ वतक कायश मंत्री
निर्ेदि करतील :"राज्यात मिूर िाांडारकर नदग्दर्षशत इांदू सरकार नचिपटात
र्ादग्रस्त नर्षय हातळल्यािे या नचिपटाच्या प्रदशविाबाबत राज्यात होत
असलेला नर्रोि."
(६) श्री.विक्रम काळे , वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सूचना क्रमांक १० र्र ऊजा मंत्री निर्ेदि
करतील :"राज्यातील नजल्हापनरषद शाळाांिा मोित नर्ज तसेच अिुदानित
र् नर्िाअिुदानित मराठी शाळाांिा घरगुती दरािे नर्जपुरर्ठा करण्याची
होत असलेली मागणी."
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) (र्ुक्रिार, वदनांक २८ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्श विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
श्री. नारायण राणे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्त्र्ाच्या
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बाबीकडे सािशजवनक बांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे लक्ष
र्ेितील :"मुांबई-गोर्ा महामागाची ऐि पार्साळयात चाळण झाली असूि येथील
प्रर्ाशाांिा जीर् मुठीत िरुि प्रर्ास करार्ा लागत असल्याचे माहे जुलै, २०१७
मध्ये र्ा त्या दरमयाि निदशविास येणे, सि २०१० च्या अखेरीस सुरु झालेल्या
या महामागाचे चौपदरीकरणाचे काम ६ र्षे उलटू िही अद्याप पूणव झालेले
िसणे, ६ र्षात २ ठे केदार बदलूि गेले असतािाही या महामागाच्या कामाला
गती ि येणे, या रस्त्याला अिेक खड्डे पडू ि त्यातील खडी, रे ती बाहे र येऊि ती
रस्त्यार्र सर्वि पसरलेली असणे , या महामागार्रील पिर्ेल-िागोठणे हा रस्ता
महणजे मृत्युचा सापळा बिलेला असणे, पळस्पे, शीरढोण या गार्ाांच्या हद्दीत
महामागार्रील दोन्ही बाजूला मोठ-मोठे कांटे िर आनण ट्रान्सपोटव च्या गाडया
पाकव केल्या जात असणे , या सर्व बाबींमुळे येथे अपघाताांचे प्रमाण र्ाढलेले
असतािाही शासि त्याकडे करीत असलेले अक्षमय दुलवक्ष, पनरणामी या
महामागार्र प्रर्ास करतािा जितेमध्ये पसरलेले तीव्र असांतोषाचे र्ातार्रण,
यामुळे शासिािे या रस्त्याची तातडीिे दुरुस्ती करुि या महामागाच्या कामाला
गती दे ण्याबाबत करार्याची कायवर्ाही र् शासिाची प्रनतनक्रया."
(२) (सोमिार, वदनांक ३१ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्श विण्यात आलेल्या परं त ु राखून ठे िण्यात आलेल्या लक्षिेधी
सूचना) – (अनुक्रमांक (२) ि (३)) –
सिशश्री. नरें द्र पाटील, ििांजय मुांडे, हे मांत टकले, सुनिल तटकरे , नकरण
पार्सकर, अॅड. निरां जि डार्खरे , श्री. आिांद ठाकूर, अॅड. राहुल िार्ेकर,
सर्वश्री. अनिल िोसले, सांजय दत, शरद रणनपसे, रामहरी रुपिर्र,श्रीमती
हुस्िबािू खनलिे, सर्वश्री. जगन्नाथ कशदे , अशोक ऊिव िाई जगताप, आिांदरार्
पाटील, िारायण राणे, जयर्ांतरार् जािर्, अमरकसह पांनडत, सनतश चर्व्हाण,
डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे , श्री. कनपल पाटील,अॅड. जयदे र् गायकर्ाड, नर्क्रम
काळे , श्रीमती नर्द्या चर्व्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक
महत्त्र्ाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"मुांबईतील िायखळा येथील कारागृहातील भ्रष्टाचार र् कारागृह
प्रशासिाकडू ि निकृष्ट दजाचे जेर्ण कैद्याांिा दे ण्यात येत असल्याची तक्रार
करण्यार्रुि तसेच दोि अांडी र् पाच पार्ाांचा नहशेब ि लागल्यार्रुि नदिाांक
२३ जूि, २०१७ रोजी र्ा त्या सुमारास कारागृहात र्ॉडव ि असलेल्या मां जुळा
शेट्ये या आरोपी मनहलेची क्रूरपणे हत्या झाल्याची गांिीर घटिा िुकतीच
उघडकीस येणे, मां जुळा शेट्ये याांचा मृत्यू मारहाण आनण अमािुष
अत्याचारामुळे झाल्याचे जे.जे. रुग्णालयािे सादर केलेल्या दुसऱ्या शर्नर्च्छे दि
अहर्ालात निदशविास येणे, मां जुळा शेट्येच्या शरीरार्र आनण डोक्यार्र
मारहाणीच्या जखमा आढळू ि येणे, अिेक र्षांपासूि तेथे मनहला आरोपींर्र
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लैंनगक अत्याचार होत असल्याची दाट शक्यता असणे , तसेच मां जुळा
शेट्येर्रील लैंनगक अत्याचारात लाठीचा र्ापर झाल्याची तक्रार असूि जेल
अनिक्षकाांसह पोनलसाांिी कारागृहातील र्ीजपुरर्ठा खांडीत करुि मां जुळा शेटये
याांिा मारहाण केल्याची साक्ष इांद्राणी मुखजी या आरोपीकडू ि दे ण्यात येणे,
तसेच तेथील र्ैदयकीय तज्ाांिी एि.र्व्ही.आर. मिूि सी.सी. टीर्व्ही कॅमे ऱ्याचे
नचनिकरण नमळनर्ले असता या नचनिकरणात जेलर मनिषा पोखरकर र् एकूण
सहा आरोपी मनहला पोनलस मां जुळा शेट्ये नहला मारहाण करतािा नदसत असणे
र् कारागृहातील पुरार्े िष्ट करण्यासाठी मालमतेची दे खील िासिूस करण्यात
येणे, मां जुळा शेट्यच्े या नशक्षेचा कालार्िी काही नदर्सातच पूणव होणार
असल्यािे तीची सुटका होणार असणे, माि िायखळा कारागृहातील लैंनगक
शोषणाचे अिेक िोगेदोरे मां जुळा शेट्यल
े ा मानहत असल्यािे सुििाराांिी तीची
हत्या करण्याचा कट केल्याची िक्कादायक मानहती जिमािसात पसरलेली
असणे, साक्षीदार र् पुरार्व्याांशी छे डछाड करण्याचा प्रयत्ि होत असल्यामुळे या
प्रकरणाचा तपास राज्य सीआयडीकडे दे ण्याबाबत मागणी असणे , मां जुळा
हत्येप्रकरणी तपास करणाऱ्या तुरुांग पोलीस उपमहानिरीक्षक स्र्ाती साठे याांिी
या प्रकरणातील आरोपींच्या पाठीशी उिे राहण्याचे उघडपणे र्व्हॉट्सअसअॅप
ग्रुपर्रुि आर्ाहि करणे , या प्रकरणाची राज्यिरातील लोकप्रनतनििींकडू ि
सी.आय.डी. चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासिािे
तातडीिे करार्याची कायवर्ाही र् शासिाची प्रनतनक्रया."
(३) सिशश्री. धनंजय मुंडे, सांजय दत, शरद रणनपसे, अशोक ऊिव िाई जगताप,
रामहरी रुपिर्र, श्रीमती हुस्िबािू खनलिे, सर्वश्री. आिांदरार् पाटील, जगन्नाथ
कशदे , सनतश चर्व्हाण, नर्क्रम काळे , अॅड. राहुल िार्ेकर, सर्वश्री. जयर्ांतरार्
जािर्, सुनिल तटकरे , हे मांत टकले, अमरकसह पांनडत, अॅड. निरां जि डार्खरे ,
प्रा. जोगेन्द्र कर्ाडे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्त्र्ाच्या
बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"गांगाखेड नज. परिणी येथील गांगाखेड शुगर अँड एिजी या खाजगी
साखर कारखान्यािे बँकाांशी सांगिमत करुि खोट्या कागदपिाांच्या आिारे
हजारो शेतकऱ्याांच्या िार्े ३२८ कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त रकमे चा अपहार
केल्याची गांिीर बाब माहे जुलै, २०१७ मध्ये र्ा त्या सुमारास उघडकीस येणे,
शेतकऱ्याांचे र्ैयस्क्तक कजव मागणीचे कोणतेही अजव िसताांिाही कारखान्याचे
चेअरमि श्री. रत्िाकर गुट्टे र् सांचालक मां डळािे तब्बल आठ ते दहा हजार
शेतकऱ्याांच्या िार्े आांध्रा बँकेकडू ि ३९.१७ कोटी, युिायटे ड बँक ऑि इांनडया
७६.३२ कोटी, बँक ऑि इांनडया ७७.५९ कोटी, कसडीकेट बँक ४७.२७ कोटी,
युको बँक ४७.७८ कोटी, रत्िाकर बँक ४०.२० कोटी अशी एकूण ३२८ कोटी
रुपयाांची खोट्या कागदपिाांच्या आिारे बोगस कजव प्रकरणे करुि सदर रक्कम
कारखान्याकडे र्गव करणे , मृत शेतकऱ्याांच्या िार्ार्रही कजव मां जूर केल्याच्या
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बाबी उघडकीस येणे, या िसर्णूकी प्रकरणी श्री.नगरीिर नशर्ाजी सोळां के,
रा.िागापूर, ता.परळी या शेतकऱ्याांिे नदिाांक ५ जुलै, २०१७ रोजी गांगाखेड
पोलीस ठाण्यात नियाद नदल्यार्र र् मा. न्यायालयात तक्रार केल्यािांतर सदर
प्रकरणाला र्ाचा िुटणे, प्रत्यक्षदशी ३२८ कोटी रुपयाांचा घोटाळा नदसत
असला तरी १५ हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्याांची १ हजार कोटींच्या र्र
िसर्णूक झालेली असणे , राज्यशासिािे िुकत्याच केलेल्या कजवमािीत या
शेतकऱ्याांचा समार्ेश होऊि त्याचा िायदा कारखान्यालाच होणार असणे,
िसर्णूक झाल्यािे हजारो शेतकऱ्याांमध्ये निमाण झालेले सांतापाचे र्ातार्रण,
यामुळे शेतकऱ्याांिा बँकाांकडू ि कजव नमळण्यात निमाण झालेल्या अडचणी,
करोडो रुपयाांचे आर्षथक िसर्णूकीचे प्रकरण असताांिा दे खील अद्यापही
सांबांनिताांिा अटक झालेली िसणे, त्यामुळे आपल्याला न्याय नमळणार
िसल्याची िार्िा शेतकऱ्याांमध्ये निमाण होणे, करोडो रुपयाांच्या या िसर्णूक
प्रकरणाचा नर्द्यमाि न्यायमुतीमािवत स्र्तांि तपास करण्याची आर्यकयकता
असणे, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षमय दुलवक्ष, याबाबत शासिािे
करार्याची कायवर्ाही र् शासिाची प्रनतनक्रया."
(४) (सोमिार, वदनांक ३१ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्श विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
सिशश्री. धनंजय मुंडे, जयवुंतराव जाधव, सदनल तटकरे , हे मुंत टकले,
अमरभसह पुंदईत, सदतर् िव्हाण, अॅई. दनरुं जन ईावखरे , वव.प.स. पुढील
तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्त्र्ाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"रायगई दज्यातील रोहा तालक्यातील रोहा – अष्टमी नगरपदरषिेने
रोहा र्हर मुं जूर दवकास लराखड्यातील लरक्षण िमाुंक २९ या दिकाणी
Accomodation reservation तत्वावर दवकदसत करणेसािी पाकींग लरक्षण
िे व्यात येणे, यादिकाणी पादकंगमध्ये बाुंधकाम कर्यािे काम एका
दवकासकाला िे ्यात येणे, याबाबतिा करार दिनाुंक १० ऑक्टोबर, २०१४
मध्ये कर्यात येऊन पादकंगिे काम ३६ मदहन्यात पणफ कर्यािी अट
टाक्यात येणे, दवकासकाने दवदहत मितीत पादकंगिे काम न करता एक
वषािी मितवाढ िे ्यािी दवनुंती रोहा-अष्टमी नगरपदरषिेस दिनाुंक २८
ऑगस्ट, २०१५ रोजी करणे , नगरपदरषिे ने त्याुंिी दवनुंती मान्य करुन त्याुंना
दिनाुंक ९ र्ेब्रवारी, २०१६ रोजी एक वषािी मितवाढ िे णे, मितवाढ िेऊनही
अद्यापही दवकासकाने पादकंगिे काम पणफ न करणे , सिर बाबतीत तळमजला
व सहा मॅ झेनाईन मजले असे २४ मीटर भुं िीिे इमारतीिे दनयोजन प्रस्तादवत
असणे , दवकासकाने तळ मज्याकईील बाुंधकाम कर्याऐवजी बाजूिेि
बाुंधकाम सरु करणे , बाजूिी जागा अदतिमणात असतानासध्िा त्यादिकाणी
बाुंधकाम करुि ते जवळजवळ पणफ केलेले असणे , बाुंधकाम िालू असताुंना
यादवषयी स्थादनक लोकप्रदतदनधी याुंनी सूिना करुनही बाुंधकाम न थाुंबदवणे ,
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दवकासक व नगरपदरषि याुंिेतील करारनाम्यािे त्यामळे भ्लुंघन झालेले
असणे , नगरपदरषिे ने मितवाढ िे ऊनही दवकासकाने त्याकईे िलफक्ष करुन
पादकंगिे काम अद्यापही वेळेत पूणफ न करणे , याकईे रोहा नगरपदरषि
मख्यादधकारी व प्रर्ासन याुंिे झालेले अक्षम्य िलफक्ष, त्यामळे र्हरात
भद्ावलेली पादकंगिी समस्या, या सवफ प्रकरणािी िौकर्ी करुन यासािी
जबाबिार असणाऱ्या दवकासकावर व मख्यादधकारी याुंिेवर र्ौजिारी
स्वरुपािी कारवाई कर्यािी लवचयकता, याबाबत र्ासनाने करावयािी
कारवाई व र्ासनािी ादमका."
(५) सिशश्री. हे मंत टकले, सुनिल तटकरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्
सार्वजनिक महत्त्र्ाच्या बाबीकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"मुांबई र्ाांद्रे टर्षमिस जर्ळील मुांबईला पाणीपुरर्ठा करणारी ७२ इांच
र्व्यासाची जलर्ानहिी िुटल्यािे त्यातील पाण्याच्या प्रर्ाहाबरोबर घराच्या समोर
खेळत असलेली लहाि बनहण िार्ांडे र्ाहूि जाऊि त्याांचा मृत्यू होणे,
अचािकपणे िैसर्षगक कारणािे जलर्ानहिी िुटू ि पाण्याचा मोठा प्रर्ाह बेहराम
पाडयातील झोपड्याांमध्ये नशरुि मोठया प्रमाणात झोपडीिारकाांचे मोठ्या
प्रमाणात िुकसाि होणे, या िुटलेल्या जलर्ानहिीमुळे झोपडीिारकाांचे मोठ्या
प्रमाणात िुकसाि झाल्याबाबत चौकशी करुि झोपडीिारकाांिा आर्षथक मदत
दे ण्याची तसेच सदर जलर्ानहिी िुटू ि पाण्याच्या प्रर्ाहात र्ाहूि मृत झालेल्या
बालकाांच्या कुटुां नबयाांिा तातडीिे आर्षथक मदत दे ण्याची आर्यकयकता,
याबाबत शासिािे केलेली र्ा करण्याांत येत असलेली कायवर्ाही र् शासिाची
प्रनतनक्रया."
(६) सिशश्री. ववनायकराव मेटे, आिांद ठाकूर, हे मांत टकले, जगन्नाथ कशदे, सुनिल
तटकरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्त्र्ाच्या बाबीकडे उजा,
नवीन व नवीकरणीय उजा मंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"अकोला नजल्यातील बाळापर येथील पारस औस्ष्णक वीज प्रक्प
१२०० मे गावॅट वीज दनर्षमती प्रकल्पात टप्याटप्याने सरू कर्यािे दनयोजन
तत्कालीन सरकारने करणे , यासांदिात राज्य व केंद्र सरकार्ारे
र्ासनस्तरावरि दनयोजनबध्ि पध्ितीने लखणी कर्यात येऊन लवचयक
त्या बाबींिी तरतूदही करणे असे असतानाही सद्यःश्स्थतीत राज्यर्ासनाकडू न
वीज प्रक्पाच्या दवस्तारीकरणासािी होत असलेला दवलुंब व दवरोध, या
प्रक्पात ६६० मे गावॅट ऐवजी केवळ २५ मेगावॅट या सौर भजा प्रक्प
राबदव्यािा राज्यर्ासनाने घेतलेला दनणफय, पदरणामी स्थादनक प्रक्पग्रस्त,
र्ेतकरी तसेि बेरोजगार याुंच्यामध्ये र्ासनाबद्दल दनमाण झालेला तीव्र सांताप,
मदहला सुंस्था तसेि स्थादनक लोकप्रदतदनिींकडू न या सौर ऊजा प्रक्पास होत
असलेला दवरोध, या दवरोधात ग्रामस्थाुंनी मोिया सुंख्येने लुंिोलन छे ई्यािा
दिलेला इर्ारा, सिर प्रक्प राबदवताना र्क्त १२०० मे गावॅटिा वीज दनर्ममती
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(७)

प्रक्प राबदव्यािी गरज, यावर र्ासनाने तातईीने केलेली कायफवाही,
करावयािी भपाययोजना व र्ासनािी प्रदतनक्रया."
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.पनरणय िुके, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्
सार्वजनिक महत्त्र्ाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुं ब कल्याण
मंत्रयांचे लक्ष र्ेितील :"माहे एनप्रल, २०१७ मध्ये राज्याच्या आरोग्य नर्िागािे प्रसृत केलेल्या
एका अहर्ालात मलींच्या जन्मदरात घट झाल्याची िक्कादायक बाब समोर
येणे, सदर अहर्ालार्रुि मुलाला र्ांशाचा "नदर्ा" समजूि "िकुशी"
समजण्याची बुरसटलेली मािनसकता कायमच असणे , राज्यात मुलींचा
जन्मदर र्ाढार्ा यासाठी राज्य सरकार र्ेगर्ेगळया योजिा राबनर्त असताांिाही
मलींचा जन्मदर घसरणे, सदर अहर्ालार्रुि मुलींच्या जन्माच्या प्रमाणात ८
टक्क्याांिी घट होणे , घटत्या सांख्येत र्ानशम नज्याबरोबरच पुणे आनण
िाराशीर् आघाडीर्र असणे, सि २०१५ या र्षात १ हजार मुलाांमागे ९०७
मुली असणे, माि २०१६ या र्षात मुलींच्या जन्मदरात घसरण होऊि ते प्रमाण
८९९ र्र येणे, तसेच मुांबईत १००० मुलाांमागे ९३६ इतकी मुलींची सांख्या
असणे, तर २०१५ साली हाच जन्मदर १००० मुलाांमागे ९२६ इतका होणे,
नदर्सवनदर्स मलींच्या जन्मदरामध्ये होत असलेली घसरण हा भितेिा दवषय
असणे, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षमय दुलवक्ष, यासांदिात शासिािे
ठोस पार्ले उचलण्याची निताांत आर्यकयकता, यार्र शासिािे करार्याची
कायवर्ाही, शासिाची प्रनतनक्रया र् िूनमका."

- मध्यं तर –
पाच

: सन २०१७-२०१८ च्या पुरिणी मागण्यांिर चचा (दुसरा ि र्े िटचा वदिस.)
खालील मां त्रयाांच्या मागण्याांर्र चचा होईल.
१.

मुख्यमां िी.

२.

शालेय नशक्षण, क्रीडा र् युर्क कल्याण, उच्च र् तांि नशक्षण, मराठी िाषा,
साांस्कृनतक कायव, अल्पसांख्याक नर्कास र् र्क्ि मां िी.

३.

पनरर्हि, खारिूमी नर्कास मां िी.

४.

कृषी, िलोत्पादि मां िी.

५.

ऊजा, िर्ीि र् िर्ीकरणीय ऊजा, राज्य उत्पादि शुल्क मां िी.

६.

रोजगार हमी, पयवटि मां िी
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सहा

७.

सहकार, पणि र् र्स्त्रोद्योग मां िी.

८.

पशुसांर्िव ि, दुग्िनर्कास र् मत्स्यनर्कास मां िी.

९.

कामगार, िूकांप पुिर्वसि, कौशल्य नर्कास, माजी सैनिकाांचे कल्याण मांिी.

: र्ासकीय विधे यके (क) विधानसभे ने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ३६ - महाराष्ट्र मुद्रांक
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनंजय मुंडे,
वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नर्.स.नर्. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र मुद्राांक
(सुिारणा) नर्िे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रर्र सनमतीकडे
त्यार्रील प्रनतर्ृत दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश
दे ऊि नर्चाराथव पाठनर्ण्यात यार्े."
(१) महसूल मांिी
(२) श्री. ििांजय मुांडे, नर्रोिी पक्ष िेता
तथा नर्.प.स.
(३) श्री.िारायण राणे , नर्.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नर्.प.स.
(५) ॲड.निरां जि डार्खरे ,
(६) श्री.अशोक ऊिव िाई जगताप,
नर्.प.स.
नर्.प.स.
(७) श्री.सनतश चर्व्हाण,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नर्.प.स.
नर्.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नर्जय ऊिव िाई नगरकर,
नर्.प.स.
नर्.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ३७ - महाराष्ट्र महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनंजय मुंडे,
र्रद रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नर्.स.नर्. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र
महािगरपानलका (सुिारणा) नर्िे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रर्र
सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतर्ृत दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा
अिुदेश देऊि नर्चाराथव पाठनर्ण्यात यार्े."
(१) मुख्यमांिी
(२) श्री. ििांजय मुांडे, नर्रोिी पक्ष िेता
तथा नर्.प.स.
(३) श्री.िारायण राणे , नर्.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नर्.प.स.
(५) ॲड.निरां जि डार्खरे ,
(६) श्री.अशोक ऊिव िाई जगताप,
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नर्.प.स.
नर्.प.स.
(७) श्री.सनतश चर्व्हाण,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नर्.प.स.
नर्.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नर्जय ऊिव िाई नगरकर,
नर्.प.स.
नर्.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक प्रावधकरण
सदस्य अनहश ता (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. र्रद रणवपसे,
धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नर्.स.नर्. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र स्थानिक
प्रानिकरण सदस्य अिहव ता (सुिारणा) नर्िे यक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या प्रर्र सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतर्ृत दोन मवहन्यांच्या आत
सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि नर्चाराथव पाठनर्ण्यात यार्े."
(१) ग्रामनर्कास मां िी
(२) श्री. ििांजय मुांडे, नर्रोिी पक्ष िेता
तथा नर्.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नर्.प.स. (४) श्री.सांजय दत, नर्.प.स.
(५) ॲड.निरां जि डार्खरे ,
(६) श्री.अशोक ऊिव िाई जगताप,
नर्.प.स.
नर्.प.स.
(७) श्री.सनतश चर्व्हाण,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नर्.प.स.
नर्.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नर्जय ऊिव िाई नगरकर,
नर्.प.स.
नर्.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने संमत केल्यास - विचार, खं डर्: विचार ि संमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४० - श्री साईबाबा संस्थान
विश्िस्तव्यिस्था (वर्डी) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४१ - महाराष्ट्र कृ वष उत्पन्न पणन
(विकास ि विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------(ग) विधानसभे ने दुसऱ्यांदा संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खं डर्: विचार ि
संमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक १२ - वर्काऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक १६ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
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(३)

सात

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक २४ - महाराष्ट्र विधानमंडळ
सदस्य (वनरहश ता दूर करणे) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------: (क) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.प्रनर्ण दरे कर, ॲड.अनिल परब,
श्री.गोपीनकसि बाजोनरया, श्रीमती स्स्मता र्ाघ, सर्वश्री.रकर्द्र िाटक, तािाजी
सार्ांत, सुनजतकसह ठाकूर, प्रा.अनिल सोले, सर्वश्री.नमतेश िाांगनडया, पनरणय
िुके, नर्जय ऊिव िाई नगरकर, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्ताि –
"मुख्यमांिी ग्रामसडक योजिेअांतगवत र्ाड्या, र्स्त्या र् ग्रामीण
िागातील ७२०० नकमी रस्त्याच्या लाांबीचे सि २०१५-१६ र् २०१६-१७ कनरता
उद्दीष्ट ठरनर्लेले असणे , त्या र्व्यनतनरक्त राज्याच्या ग्रामीण िागात, डोंगरी
नर्िागात तसेच छोट्या र्स्त्या, र्ाड्या याांिा जोडणारे गार्पोहोच रस्ते, मागव र्
छोटे पुल, मोरी, पाांदण रस्ते याांच्या बाांिकामाची र् याांच्या दुरुस्तीची अपूणव कामे
पूणव करण्याची आर्यकयकता, राज्यातल्या ग्रामीण िागातील रस्त्याांच्या
दजार्ाढीचे प्रस्तार्, एनप्रल, २००९ पासूि राबनर्ण्यात येत असलेल्या कवद्र
शासिाची राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजिाकनरता सि २०१५ पासूि िनर्ि
कामाांिा नििी िसणे , र् सि २०१६-१७ पासूि राबनर्ण्यात येत असलेल्या राज्य
शासिाच्या मुख्यमां िी ग्रामीण पाणी पुरर्ठा योजिा याांच्या निकषात ि बसणाऱ्या
र् नपण्याच्या पाण्याची सोय िसणाऱ्या राज्यातील गार्े, र्ाडे , र्स्त्या याांच्या
नपण्याच्या पा्यािी सोय करणे , ग्रामीण िागातील सर्व र्ाड्या, र्स्त्या र् डोंगरी
िागातील सर्व गार्ाचे नर्द्युतीकरण करण्याची आर्यकयकता, शेती पाणी पुरर्ठा
योजिेच्या र्ीज दरामध्ये झालेली दरर्ाढ, र्ीज नबलाची र्सुली थाांबनर्ण्याची
आर्यकयकता, याबाबत शासिािे करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजिा नर्चारात
घेण्यात यार्ी."
(ख) (सोमिार, वदनांक ३१ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दर्श विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिशश्री. र्रद रणवपसे, ििांजय मुांडे, िारायण राणे , सुनिल तटकरे , सांजय दत,
हे मांत टकले, अशोक ऊिव िाई जगताप, जयांत पाटील, प्रा. जोगवद्र कर्ाडे ,
श्री.कनपल पाटील, ॲड. जिादवि चाांदरु कर, आर्षक.अिांत गाडगीळ,
सर्वश्री.अमरकसह पांनडत, सुिाष झाांबड, नकरण पार्सकर, चांद्रकाांत रघुर्ांशी,
जयर्ांतरार् जािर्, रामहरी रुपिर्र, श्रीमती नर्द्या चर्व्हाण, श्रीमती हुस्िबािू
खनलिे, सर्वश्री.सनतश चर्व्हाण, अमरिाथ राजुरकर, ॲड.निरां जि डार्खरे ,
सर्वश्री. सतेज ऊिव बांटी पाटील, ख्र्ाजा बेग, डॉ. सुिीर ताांबे, सर्वश्री.आिांद
ठाकूर, हनरकसग राठोड, अब्दुल्ला खाि दुराणी, आिांदरार् पाटील, नर्क्रम काळे ,
िरव द्र पाटील, ॲड.जयदे र् गायकर्ाड, ॲड.राहुल िार्ेकर, सर्वश्री. प्रकाश
गजनिये, रामरार् र्डकुते, जगन्नाथ कशदे, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम
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आठ

२६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा ि मंत्रयांचे उत्तर) –
"मुांबईसह राज्यातील महािगरपानलका, िगरपानलका र् िगरपांचायती
याांची डबघाईला आलेली आर्षथक पनरस्स्थती, िर्निर्षमत िगरपांचायतींमध्ये
असलेले अनिकारी र् कमव चाऱ्याांची नरक्त पदे , त्यामुळे नर्कासकामात होत
असलेले अडथळे , सर्व महािगरपानलकाांमध्ये पायािूत सुनर्िाांचा उडालेला
बोजर्ारा र् नपण्याच्या पाण्याची निमाण झालेली समस्या, मालमता कराच्या
सांकलिात मोठ्या प्रमाणात गैरर्व्यर्हार होत असणे, जी.एस.टी. मुळे
महािगरपानलकाांिा एलबीटीची प्रनतपूती करण्यात ि आल्यामुळे
महािगरपानलका र् िगरपानलका याांची अथव र्व्यर्स्था कोलमडू ि जाणे, मुांबई
महािगरपानलकेतील रस्ते, िालेसिाई र् डां कपगच्या सांदिातील गैरकारिाराच्या
चौकशीचे आदे श मा.मुख्यमां त्रयाांिी दे ऊि त्यार्र पुढे कोणतीच कायवर्ाही ि
होणे, जेएिएियूआरएम योजिा बांद केल्यामुळे अपूणव रानहलेल्या प्रकल्पासांबांिी
शासिाची िूनमका, कवद्र शासिाच्या स्र्च्छ िारत अनियािाचा उडालेला
बोजर्ारा, बहुताांशी िगरपनरषदाांत चटईक्षेि, टीडीआर र् ऑटो डीसीआर
घोटाळे शासिाच्या निदशविास आणूि अद्यापही कोणतीच कारर्ाई ि होणे ,
राज्य शासिािे नरयल इस्टे ट कायदा मां जूर करणे, कवद्र शासिाच्या ितीर्र
राज्यािे नरयल इस्टे ट कायदा मां जूर केल्यािांतर बाांिकाम र्व्यार्सानयकाांमध्ये
निमाण झालेली कचतेची पनरस्स्थती, या कायद्याच्या अांमलबजार्णीमुळे
शासिाकडू िच निमाण होत असलेले अडथळे , मुांबईतील मै दािाांचा नललार्,
गृहनिमाण िोरण अनिस्यकचततेमुळे रखडलेले गृहनिमाण प्रकल्प, एसआरए
अांतगवत रखडलेले प्रकल्प र् िारार्ी पुिर्षर्कास प्रकल्प, महाडा र्साहती,
बीडीडी, बीआयटी चाळी र् उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुिर्षर्कास,
सांक्रमण नशबीरातील घुसखोरीचा प्रलांनबत प्रयकि, मुांबई शहरासह अन्य
महािगराांमध्ये निमाण झालेली र्ाहतुकीची समस्या, बेस्ट प्रशासि र् मुांबई
महापानलका आयुक्त याांच्यातील सांघषव नर्कोपाला जाणे, मुांबई महापानलका,
एमएमआरडीए, महाडा आनण नसडको याांच्यात असलेला समन्र्याचा अिार्,
नसडकोकडू ि दे ण्यात आलेल्या िूखांडाचा होणारा दुरुपयोग, नर्नर्ि
स्थानिक स्र्राज्य सांस्थातील सिाई कामगाराांच्या समस्याांकडे झालेले
दुलवक्ष तसेच राज्यातील जितेची अस्स्मता असलेले मुांबईतील आांबेडकर िर्ि
महािगरपानलकेिे तोडण्यास परर्ािगी दे णे, त्यामुळे राज्यातील
सर्व
महािगरपानलकाांच्या नियोजिात राज्य शासि अपयशी ठरुि स्थानिक स्र्राज्य
सांस्थाांची आर्षथक कोंडी होऊि नर्कासाला बसलेला खीळ, त्यामुळे जितेत
पसरलेला तीव्र असांतोष, याबाबत शासिािे करार्याची कायवर्ाही र्
उपाययोजिा नर्चारात घेण्यात यार्ी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) (१) श्री.आनंद ठाकूर, वि.प.स.
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(२)

"आवदिासी क्षे त्रातील ५० टक्क्यांिर आवदिासी विद्याथी संख्या
असलेल्या १०१ र्ाळांना १०० टक्के अनुदान दे ण्याबाबत" या
नर्षयार्रील श्री.चं द्रकांत रघुिंर्ी, वि.प.स. याांचा ताराांनकत प्रयकि क्रमाांक
२९००२ ला नदिाांक २० माचव, २०१७ रोजी नदलेल्या उतरातूि उद्िर्णाऱ्या
बाबींर्र चचा उपस्स्थत करतील.
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
"कोंढिा बुद्रक
ु (वज.पुणे) पवरसरातील बे क्स अँड केक्स बे करीला
लागलेल्या आगीत सहा कामगारांचा मृत्यू झाल्याबाबत" या नर्षयार्रील
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. याांचा ताराांनकत प्रयकि क्रमाांक २६७२६
ला नदिाांक ८ माचव, २०१७ रोजी नदलेल्या उतरातूि उद्िर्णाऱ्या बाबींर्र चचा
उपस्स्थत करतील.

विधान भिन,
मुांबई,
नदिाांक : ३१ जुलै, २०१७.

उत्तमशसग चव्हाण,
सनचर्,
महाराष्ट्र नर्िािपनरषद.
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