महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

बुधिार, वदनाांक २ ऑगस्ट, २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
सन २०१७-२०१८ च्या पुरिणी मागणयाांिर चचा (दुसरा ि शे िटचा वदिस.)
खालील मं त्र्ांच््ा मागण्ांवर चचा होईल.
१.

मुख््मं त्री.

२.

शाले् शशक्षण, क्रीडा व ्ुवक कल््ाण, उच्च व तंत्र शशक्षण, मराठी भाषा,
सांस्कृशतक का्य, अल्पसंख््ाक शवकास व वक्फ मं त्री.

३.

पशरवहन, खारभूमी शवकास मं त्री.

४.

कृषी, फलोत्पादन मं त्री.

५.

ऊर्जा, नवीन व नवीकरणी् ऊर्जा, राज्् उत्पादन शुल्क मं त्री.

६.

रोर्जगार हमी, प्यटन मं त्री

७.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मं त्री.

८.

पशुसंवर्य न, दुग्र्शवकास व मत्स््शवकास मं त्री.

९.

कामगार, भूकंप पुनवयसन, कौशल्् शवकास, मार्जी सैशनकांचे कल््ाण मंत्री.

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

दोन

: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दुसरी, वतसरी, चौथी, पाचिी, सहािी ि
सातिी यादी सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे.
उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्री
: (१) "श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी
मशहला शवद्यापीठ, मुंबई ्ांचा शदनांक १
एशिल, २०१३ ते ३१ माचय, २०१४ ्ा
वर्षाचे वार्षषक अंकेक्षण अहवाल"
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तीन
चार

सभागृहासमोर ठे वतील.
(२) "डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर मराठवाडा
शवद्यापीठ, औरं गाबाद ्ांचे सन २०१५२०१६ ्ा वषाचे वार्षषक लेखे"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(३) "राष्ट्रसंत तुकडोर्जी महारार्ज नागपूर
शवद्यापीठ, नागपूर ्ांचे सन २०१५२०१६ ्ा वषाचे वार्षषक लेखे (अंकेक्षण
अहवालासह)" सभागृहासमोर ठे वतील.
(४) "उत्तर महाराष्ट्र शवद्यापीठ, र्जळगांव ्ांचा
सन २०१५-२०१६ ्ा वषाचा लेखा
पशरक्षण
अहवाल"
सभागृहासमोर
ठे वतील.
(५) "स्वामी रामानंद तीथय मराठवाडा
शवद्यापीठ, नांदेड ्ांचा शदनांक १ एशिल,
२०१५ ते ३१ माचय, २०१६ ्ा वर्षाचे
वार्षषक
अंकेक्षण
अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
: "लोकलेखा समितीचा बामिसािा अहिाल सादर करणे."
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने (१) श्री.आनांदराि पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील शनकडीच््ा
सावयर्जशनक महत्वाच््ा शवष्ावरील सूचना क्रमाांक १४ वर महसूल
मांत्री शनवेदन करतील :"पुणे शहर व शर्जल्यातील केबल चालकांकडू न करमणूक कराची
१७ कोटी रुप्ांची तर मल्टी फ्लेक्स शचत्रपटगृहांकडू न ७१ कोटी
रुप्ांची थकबाकी असल््ाचे ३० र्जून प्ंतच््ा थकबाकी अहवालात
उघडकीस ्ेणे."
(२) श्री.अमरससह पांवित, वि.प.स. याांच्या पुढील शनकडीच््ा सावयर्जशनक
महत्वाच््ा शवष्ावरील सूचना क्रमाांक १९ वर महसूल मांत्री शनवेदन
करतील :बीड शर्जल्यातील महसूल िशासनातील शवशवर् अशर्कारी व
कमय चाऱ्ांची असलेली शरक्त पदे भरण्ाबाबत.
(३)

सिवश्री जयां त पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. ्ांच््ा पुढील
शनकडीच््ा सावयर्जशनक महत्वाच््ा शवष्ावरील सूचना क्रमाांक १३
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पाच

वर ग्रामविकास मांत्री शनवेदन करतील :"रा्गड शर्जल्यातील खालापूर, माणगाव, पोलादपूर, म्हसळा व
तळा ्ा ग्रामपंचा्तींचे नगरपंचा्तीत रुपांतर होऊन दीड वषांचा
कालावर्ी होऊनही कमय चाऱ्ांचा आकृतीबंर् आशण ग्रामपंचा्त
कमय चाऱ्ांचे नगरपंचा्तीमध््े समावेश करण्ाबाबत चालढकल होत
असणे ."
(४) ॲि.वनरां जन िािखरे , वि.प.स. ्ांच््ा पुढील शनकडीच््ा सावयर्जशनक
महत्वाच््ा शवष्ावरील सूचना क्रमाांक १७ वर अन्न ि औषध
प्रशासन मांत्री शनवेदन करतील :"राज््ात र्जनतेच््ा आरोग््ाच््ा दृष्ट्टीने घातक असलेल््ा सुट्या
भेसळ्ुक्त खाद्य तेलाची होत असलेली शवक्री बंद करण्ाची मागणी."
(५) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. ्ांच््ा पुढील शनकडीच््ा सावयर्जशनक
महत्वाच््ा शवष्ावरील सूचना क्रमाांक १८ वर पवरिहन मांत्री
शनवेदन करतील :"का्दे शीर तरतूद नसतानाही मुंबईमध््े २० हर्जार व्हॅ न्स व
शरक्षांना शाले् मुलांच््ा वाहतुकीची परवानगी दे ण्ात आल््ाने स्कूल
बसच््ा चालकांनी १ ऑगस्ट, २०१७ पासून संपावर र्जाण्ाचा शदलेला
इशारा."
(६) श्री.धनांजय मुांिे, वि.प.स. ्ांच््ा पुढील शनकडीच््ा सावयर्जशनक
महत्वाच््ा शवष्ावरील सूचना क्रमाांक १६ वर उद्योग मांत्री शनवेदन
करतील :"मौर्जे कोडोली, ता.शर्ज.सातारा ्ेथील एम.आ्.डी.सी. च््ा
स.नं.२५६/२ ्ा भूखंडाच््ा िकल्पग्रस्तांना वाटपाच््ा व््वहारात
बनावट कागदपत्रांच््ा आर्ारे अशन्शमतता झाली असून एकाच
भूखंडासाठी िकल्पग्रस्तांना दोनवेळा भूखंड वाटप झालेला असणे ."
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) (गुरुिार, वदनाांक २७ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशव विणयात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
सिवश्री. धनांजय मुांिे, र्ज्वंतराव र्जार्व, सुशनल तटकरे , हे मंत टकले,
अमरससह पंशडत, सशतश चव्हाण, अॅड. शनरं र्जन डावखरे , डॉ.(श्रीमती) नीलम
गोऱहे , श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच््ा व सावयर्जशनक
महत्त्वाच््ा बाबीकडे सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून)
मांत्रयाांचे लक्ष वेर्तील :"मुंबईतील सा्न - पनवेल महामागाच््ा दे खभाल दुरुस्तीच््ा कामाची
र्जबाबदारी सा्न - पनवेल टोल्वेर्ज ्ा कंपनीकडे असतानाही सदर कंपनीने
दुरुस्तीचे काम ्ोग्् िकारे न केल््ाने ्ा महामागावर झालेल््ा एका
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अपघातात दोघांचा मृत््ु होण्ाची घटना माहे र्जून, २०१७ मध््े वा त््ा सुमारास
घडणे , सदर महामागावरील टोलमर्ून लहान वाहनांना सूट शदल््ाने शासनाने
कंपनीला १०३ कोटी रुप्ांची नुकसान भरपाई शवलंबापोटी शवलंब शुल्क देत
असतानाही कंपनीने दे खभाल दुरुस्तीचे काम ्ोग्् पध्दतीने न करणे , त््ामुळे
शासनाने स्वतंत्र शनशवदा काढू न रस्त््ाच््ा देखभालीसाठी मागील ३ वषात ६
कोटी व ्ा वषी पुन्हा ३ कोटी रुप्ांचा खचय करणे , ्ा कंपनीने दुरुस्तीची
अनेक कामे ज््ामध््े पादचारी पूल, भू्ारी मागय, शनदे शक पट्टे , खड्ड्ांची दुरुस्ती
तसेच पथशदव््ांची दुरुस्ती ्ोग्् िकारे न केल््ाने होणारे अपघात व त््ातून
नागरीकांचे होणारे मृत््ू, ्ा मृत््ूस र्जबाबदार र्रुन कंपनीच््ा संचालकांशवरुध्द
कारवाई करण्ाची आवश््कता, सदर रस्त््ावरील अवर्जड वाहनांची शवशेष
पथक व तंत्रज्ञानाव्दारे मोर्जणी करुन कंपनीस दे ण्ात ्ेत असलेल््ा भरपाईचा
फेर आढावा घेवून सदर रस्त््ावर मागील ३ वषात दे खभाल दुरुस्तीसाठी
झालेल््ा खचाची कंपनीच््ा नुकसान भरपाईतून वसूली करण्ाची
लोकिशतशनर्ींनी केलेली मागणी, दे खभाल दुरुस्तीस हलगर्जीपणा केल््ामुळे
कराराचा भंग होत असल््ाने कंपनीचा करार रद्द करण्ाची आवश््कता,
कंपनीच््ा र्ोरणामुळे शासनाचे मोठ्या िमाणात होणारे नुकसान, र्जनतेची
होणारी शर्जशवत व शवत्त हानी टाळण्ासाठी कंपनीवर तात्काळ कारवाई
करण्ाची आवश््कता, ्ाबाबत शासनाने तातडीने कराव्ाची का्यवाही व
शासनाची िशतशक्र्ा."
(मांगळिार, वदनाांक १ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशव विणयात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (२) ते (४)) –
(२) श्रीिती हु स्नबानू खमलफे, सिवश्री. संजय दत्त, अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
रामहरी रुपनवर, आनंदराव पाटील, मि.प.स. पुढील तातडीच््ा व सावयर्जशनक
महत्त्वाच््ा बाबीकडे मवहला ि बाल विकास मांत्रयाांचे लक्ष वेर्तील:"मुंबईतील मानखुदफ येथील चचल्ड्रन्स एड सोसायटीच्या पचरसरात
असलेल्ड्या २५ एकर भूखंडावर भूमार्ीयांकडू न अचतक्रमण करण्यात आले
असल्ड्याचे माहे जुलै, २०१७ दरम्यान चनदशफनास येणे, हे अचतक्रमण मुलींच्या
वसचतगृहाप्ंत पोहचल्ड्याने समस्या अचिकच गंभीर झाले ली असणे, तसेच येथे
मानिनावर काम करणाऱ्ा १५ कमफ चाऱ्ांना अद्याप मे, २०१७ पासूनचे
मानिन चमळालेले नसणे, त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणे, यासंदभात
संस्थे च्या अचिकाऱ्ांनी चजल्ड्हाचिकारी व पाचलकेकडे पत्रव्यवहार करुनही
त्याकडे सतत होत असलेले दुलफक्ष, पचरणामी तेथील चशक्षकांमध्ये व मुलांमध्ये
पसरलेले असंतोर्षाचे व संतापाचे वातावरण, त्याकचरता शासनाने सदर
अचतक्रमण हटचवणे व सदर कमफ चाऱ्ांचे मानिन दे णे, शासनाने करावयाची
कायफवाही व शासनाची प्रचतचक्रया."
(३) सिवश्री. मिनायकराि िेटे, आनंद ठाकूर, हे मंत टकले, र्जगन्नाथ सशदे , सुशनल
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तटकरे , गोपीचकसन बाजोचरया वि.प.स. पुढील तातडीच््ा व सावयर्जशनक
महत्त्वाच््ा बाबीकडे उर्जा, निीन ि निीकरणीय उर्जा मांत्रयाांचे लक्ष
वेर्तील:"अकोला शर्जल्यातील बाळापुर ्ेथील पारस औष्ष्ट्णक वीज प्रकल्ड्प
१२०० मे गावॅट वीज चनर्षमती िकल्पात टप्याटप्याने सुरू करण्याचे चनयोजन
तत्कालीन सरकारने करणे , ्ासंदभात राज्य व केंद्र सरकारद्वारे
शासनस्तरावरच चनयोजनबध्द पध्दतीने आखणी करण्यात येऊन आवश्यक त्या
बाबींची तरतूदही करणे, असे असतानाही सद्यःस्स्थतीत राज्यशासनाकडू न वीज
प्रकल्ड्पाच्या चवस्तारीकरणासाठी होत असलेला चवलंब व चवरोि, या प्रकल्ड्पात
६६० मे गावॅट ऐवजी केवळ २५ मे गावॅट ्ा सौर उजा प्रकल्ड्प राबचवण्याचा
राज्यशासनाने घेतलेला चनणफ य, पचरणामी स्थाचनक प्रकल्ड्प्रसस्त, शेतकरी तसेच
बेरोजगार यांच्यामध्ये शासनाबद्दल चनमाण झालेला तीव्र संताप, मचहला संस्था
तसेच स्थाचनक लोकप्रचतचनर्ींकडू न या सौर ऊजा प्रकल्ड्पास होत असलेला
चवरोि, या चवरोिात ्रसामस्थांनी मोठया संख्येने आंदोलन छे डण्याचा चदलेला
इशारा, सदर प्रकल्ड्प राबचवताना र्क्त १२०० मे गावॅटचा वीज चनर्ममती प्रकल्ड्प
राबचवण्याची गरज, यावर शासनाने तातडीने केलेली कायफवाही, करावयाची
उपाययोजना व शासनाची प्रचतशक्रया."
(४) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , सवयश्री.पशरण् फुके, नागोराव गाणार, िा.अशनल
सोले, श्री.शगरीशचंद्र व््ास, वि.प.स. पुढील तातडीच््ा व सावयर्जशनक
महत्त्वाच््ा बाबीकडे सािवजवनक आरोग्य ि कुटुां ब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष
वेर्तील :"माहे एशिल, २०१७ मध््े राज््ाच््ा आरोग्् शवभागाने िसृत केलेल््ा
एका अहवालात मुलींच््ा र्जन्मदरात घट झाल््ाची र्क्कादा्क बाब समोर
्ेणे, सदर अहवालावरुन मुलाला वंशाचा "शदवा" समर्जून "नकुशी"
समर्जण्ाची बुरसटलेली मानशसकता का्मच असणे , राज््ात मुलींचा र्जन्मदर
वाढावा ्ासाठी राज्् सरकार वेगवेगळ्ा ्ोर्जना राबशवत असतांनाही मुलींचा
र्जन्मदर घसरणे, सदर अहवालावरुन मुलींच्या र्जन्माच््ा िमाणात ८ टक्क््ांनी
घट होणे , घटत््ा संख््ेत वाशशम शर्जल्ड्याबरोबरच पुणे आशण र्ाराशीव
आघाडीवर असणे , सन २०१५ ्ा वषात १ हर्जार मुलांमागे ९०७ मुली असणे,
मात्र २०१६ ्ा वषात मुलींच््ा र्जन्मदरात घसरण होऊन ते प्रमाण ८९९ वर ्ेणे,
तसेच मुंबईत १००० मुलांमागे ९३६ इतकी मुलींची संख््ा असणे, तर २०१५
साली हाच र्जन्मदर १००० मुलांमागे ९२६ इतका होणे, शदवसेंशदवस मुलींच्या
र्जन्मदरामध््े होत असलेली घसरण हा चचतेचा चवर्षय असणे, ्ाकडे शासनाचे
होत असलेले अक्षम्् दुलयक्ष, ्ासंदभात शासनाने ठोस पावले उचलण्ाची
शनतांत आवश््कता, ्ावर शासनाने कराव्ाची का्यवाही, शासनाची
िशतशक्र्ा व भूशमका."
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(५) सिवश्री. वकरण पािसकर, र्नंर्ज् मुंडे, हे मंत टकले, सुशनल तटकरे , नरें द्र
पाटील, अॅड. शनरं र्जन डावखरे , सवयश्री. अशनल भोसले, आनंद ठाकूर, अॅड.
राहुल नावेकर, िा.र्जोगेन्द्र कवाडे , मि.प.स. पुढील तातडीच््ा व सावयर्जशनक
महत्त्वाच््ा बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेर्तील:"मुंबईतील बोरीवली ्ेथील दे वीपाडा ्ेथे झोपडपट्टी पुनर्मवकास
िाशर्करणाने मे ससय सद्गुरु एन्टरिा्र्जेसच््ा शवकासकांला ९ इमारती
बांर्ण्ाची मं र्जुरी दे ण्ात ्ेऊन ९ इमारतीपैंकी शवकासकाने ८ इमारती बांर्ून
पूणय करणे, त््ापैकी इमारत क्र. १ ते ४ ्ा इमारती झोपडपट्टीर्ारकांसाठी असून
इमारत क्र. ५ ते ८ खुल््ा शवक्रीसाठी शवकासकाने बांर्लेल््ा असणे , इमारत
क्र.७ ससर्ुदग
ू य एस.आर.ए सह.गृहशनमाण संस्था ही शवकासकाने असहकार
तत्वावर नोंदणीकृत केलेली असून ्ा संस्थेत १५० मध््मवगी् सभासद
वास्तव््ास असणे , ्ा इमारतीस भोगवटा िमाणपत्र िाप्त झालेले असून इमारत
क्र. ८ सद्गुरु शमलेशन्म टॉवर सहकारी गृहशनमाण संस्था ्ा संस्थे ला
शवकासकांच््ा असहका्ामुळे भोगवटा िमाणपत्र अद्यापही दे ण्ात न ्ेणे,
इमारत क्र. ७ व ८ ्ामध््े असणारी र्जागा उद्यानासाठी आरशक्षत ठे वण्ात
आलेली असून अद्यापही शवकासकाने र्जाणुनबुर्जून ्ाशठकाणी उद्यान बांर्लेले
नसणे, तसेच या इमारतींच्या मलकुंडावरुन (Septic Tank) शवकासकाकडू न
अनशर्कृतशरत््ा खोदकाम तसेच रस्ता करण्ात त्ार करण्ात ्ेणे, त््ामुळे
मल कुंडाची नासर्ून होऊन त््ातून घाणीचे उत्सर्जयन होऊन पशरसरातील
सावयर्जशनक आरोग्् र्ोक््ात ्ेण्ाची भीती, ्ा मोकळ्ा व राखीव असलेल््ा
शठकाणी शवकासक िकल्पबाशर्तांसाठी महानगरपाशलकेस दे ् असलेल््ा
र्जागेवर स्वतंत्र इमारत बांर्ण्ाचा ि्त्न करीत असल््ाची बाब नुकतीच
उघडकीस ्ेणे, त््ामुळे तेथील रशहवाश््ांत पसरलेला तीव्र असंतोष, ्ा सवय
िकरणाची चौकशी करण्ाची होत असलेली मागणी, ्ाबाबत शासनाने
केलेली का्यवाही, कराव्ाची उपा््ोर्जना व शासनाची िशतशक्र्ा."
(६) श्री. प्रविण दरे कर, मि.प.स. पुढील तातडीच््ा व सावयर्जशनक महत्त्वाच््ा
बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेर्तील:"खोटे िशतज्ञापत्र व कागदपत्रांद्वारे गृहशनमाण सोसा्टीची स्थापना करुन
शासन व म्हाडाची सुमारे ४० कोटींची फसवणूक केल््ािकरणी चेंबूर ्ेथील
शटळकनगर पोशलस ठाण्ात सोसा्टीच््ा मार्जी पदाशर्का-्ासह सहा
र्जणांशवरुध्द गुन्हे दाखल होणे , ्ामध््े एक पोशलस आ्ुक्त, मार्जी पोलीस
शनशरक्षक, आशण ित््ेकी दोन हवालदार व बांर्काम व््ावसाश्कांचा समावेश
असणे, ्ामध््े शासन व म्हाडाच््ा २० टक्के घरांची परस्पर शवक्री करुन
अपहार करण्ात ्ेणे, खोटी कागदपत्र त्ार करुन शासन व म्हाडाची
फसवणूक करण्ाच््ा िकरणांमध््े शदवसेंशदवस होत असलेली वाढ, उपरोक्त
िकरणी दोषी असणाऱ्ांवर कडक कारवाई होण्ाची शनतांत आवश््कता,

6

सहा

्ाकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्् दुलयक्ष, ्ाबाबत शासनाने तातडीने
सखोल चौकशी करुन शासन स्तरावर कराव्ाची का्यवाही, शासनाची
िशतशक्र्ा व भूशमका."
(७) आर्कक. अनंत गाडगीळ, मि.प.स. पुढील तातडीच््ा व सावयर्जशनक महत्त्वाच््ा
बाबीकडे सािवर्जमनक आरोग्य ि कुटुं ब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष वेर्तील:"राज्यातील अनेक शासकीय रुग्णालयात तसेच ्रसामीण रुग्णालयात
रुग्णांसाठी कोणत््ाही सोयीसुचविा उपलब्ि नसल्ड्याचे माहे जून, २०१७
दरम्यान चनदशफनास येणे, ्ा रुग्णाल्ांमध््े गभफवती मचहलांच्या चसझे चरयनची
सोय नसणे, सोनो्रसार्ी मशीन नसणे, क्ष-चकरण मशीन बंद असणे ,
पचरचारीकाही वारं वार गैरहजर असणे , तसेच एच.आय.व्ही.एड्स रुग्णांच्या
चाचण्या, उपचार समुपदेशन करण्यासाठी असलेल्ड्या आयसीटीसी चे कमफ चारी
वारं वार गैरहजर असणे, रुग्णालयात कालबाहय अष्ग्नशामक ्ंत्र असणे ,
प्रयोगशाळा पचरसरातील बादलीत अळया व चकडे सापडणे , चशवाय
प्रसूचतपश्चात मचहलांना दाखल करण्ात ्ेणाऱ्ा वॉडासमोरील पाण्याच्या
वॉटर कुलरमध्ये चकडे व अस्वच्छतेचा तवंग आढळू न येणे, नेत्र चवभागात
शस्त्रचक्रया न होणे , इत्यादी गैरसोयीचा येथील रुग्णांना सामना करावा लागत
असतानाही शासन याकडे करीत असलेले अक्षम्य दुलफक्ष, पचरणामी येथील
रुग्णांमध्ये पसरलेले असंतोर्षाचे वातावरण, यामुळे शासनाने या रुग्णालयात
आवश्यक सुचविा उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत करावयाची तातडीची कायफवाही
व शासनाची प्रचतचक्रया."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यां तर –
सात

: शासकीय विधे यके (क) विधानसभे ने सांमत केल्यास – विधे यक विचारात घे णे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४८ - महाराष्ट्र (वितीय
पुरिणी) विवनयोजन विधे यक, २०१७"
----------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिश: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र मुद्ाांक
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविणयाबाबत सिवश्री. धनांजय मुांिे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे शव.स.शव. क्रमांक ३६ - महाराष्ट्र मुद्रांक
(सुर्ारणा) शवर्े ्क, २०१७ खालील सदस््ांच््ा िवर सशमतीकडे
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त््ावरील िशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्ाचा अनुदेश
दे ऊन शवचाराथय पाठशवण्ात ्ावे."
(१) महसूल मंत्री
(२) श्री. र्नंर्ज् मुंडे, शवरोर्ी पक्ष नेता
तथा शव.प.स.
(३) श्री.नारा्ण राणे , शव.प.स. (४) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(५) ॲड.शनरं र्जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई र्जगताप,
शव.प.स.
शव.प.स.
(७) श्री.सशतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , शव.प.स.
शव.प.स.
(९) श्री.कशपल पाटील,
(१०) श्री.शवर्ज् ऊफय भाई शगरकर,
शव.प.स.
शव.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविणयाबाबत सिवश्री. धनांजय मुांिे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे शव.स.शव. क्रमांक ३७ - महाराष्ट्र
महानगरपाशलका (सुर्ारणा) शवर्े ्क, २०१७ खालील सदस््ांच््ा िवर
सशमतीकडे त््ावरील िशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्ाचा
अनुदेश देऊन शवचाराथय पाठशवण्ात ्ावे."
(१) मुख््मंत्री
(२) श्री. र्नंर्ज् मुंडे, शवरोर्ी पक्ष नेता
तथा शव.प.स.
(३) श्री.नारा्ण राणे , शव.प.स. (४) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स.
(५) ॲड.शनरं र्जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई र्जगताप,
शव.प.स.
शव.प.स.
(७) श्री.सशतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , शव.प.स.
शव.प.स.
(९) श्री.कशपल पाटील,
(१०) श्री.शवर्ज् ऊफय भाई शगरकर,
शव.प.स.
शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक प्रावधकरण
सदस्य अनहव ता (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविणयाबाबत सिवश्री. शरद रणवपसे,
धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे शव.स.शव. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र स्थाशनक
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िाशर्करण सदस्् अनहय ता (सुर्ारणा) शवर्े ्क, २०१७ खालील
सदस््ांच््ा िवर सशमतीकडे त््ावरील िशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्ाचा अनुदेश दे ऊन शवचाराथय पाठशवण्ात ्ावे."
(१) ग्रामशवकास मं त्री
(२) श्री. र्नंर्ज् मुंडे, शवरोर्ी पक्ष नेता
तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स. (४) श्री.संर्ज् दत्त, शव.प.स.
(५) ॲड.शनरं र्जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई र्जगताप,
शव.प.स.
शव.प.स.
(७) श्री.सशतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , शव.प.स.
शव.प.स.
(९) श्री.कशपल पाटील,
(१०) श्री.शवर्ज् ऊफय भाई शगरकर,
शव.प.स.
शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - श्री साईबाबा सांस्थान
विश्िस्त्यिस्था (वशिी) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविणयाबाबत सिवश्री. शरद रणवपसे,
धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे शव.स.शव. क्रमांक ४० - श्री साईबाबा संस्थान
शवश्वस्तव््वस्था (शशडी) (सुर्ारणा) शवर्े ्क, २०१७ खालील
सदस््ांच््ा िवर सशमतीकडे त््ावरील िशतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्ाचा अनुदेश दे ऊन शवचाराथय पाठशवण्ात ्ावे."
(१) मुख््मंत्री
(२) श्री. र्नंर्ज् मुंडे, शवरोर्ी पक्ष नेता
तथा शव.प.स.
(३) श्री.शरद रणशपसे, शव.प.स. (४) श्री.संर्ज् दत्त, शव.प.स.
(५) ॲड.शनरं र्जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई र्जगताप,
शव.प.स.
शव.प.स.
(७) श्री.सशतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , शव.प.स.
शव.प.स.
(९) श्री.कशपल पाटील,
(१०) श्री.शवर्ज् ऊफय भाई शगरकर,
शव.प.स.
शव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(ग) विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां िश: विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र कृ वष उत्पन्न पणन
(विकास ि विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------(घ) विधानसभे ने दुसऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां िश: विचार ि
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सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ - वशकाऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र विधानमांिळ
सदस्य (वनरहव ता दूर करणे) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------: (मांगळिार, वदनाांक १ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशवविणयात आलेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
(अनुक्रमाांक (क) ि (ख)) –
(क) सिवश्री. शरद रणवपसे, र्नंर्ज् मुंडे, नारा्ण राणे , सुशनल तटकरे , संर्ज् दत्त,
हे मंत टकले, अशोक ऊफय भाई र्जगताप, र्ज्ंत पाटील, िा. र्जोगेन्द्र कवाडे ,
श्री.कशपल पाटील, ॲड. र्जनादयन चांदरु कर, आर्षक.अनंत गाडगीळ,
सवयश्री.अमरससह पंशडत, सुभाष झांबड, शकरण पावसकर, चंद्रकांत रघुवंशी,
र्ज्वंतराव र्जार्व, रामहरी रुपनवर, श्रीमती शवद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्नबानू
खशलफे, सवयश्री.सशतश चव्हाण, अमरनाथ रार्जुरकर, ॲड.शनरं र्जन डावखरे ,
सवयश्री. सतेर्ज ऊफय बंटी पाटील, ख्वार्जा बेग, डॉ. सुर्ीर तांबे, सवयश्री.आनंद
ठाकूर, हशरससग राठोड, अब्दुल्ला खान दुराणी, आनंदराव पाटील, शवक्रम काळे ,
नरें द्र पाटील, ॲड.र्ज्दे व गा्कवाड, ॲड.राहुल नावेकर, सवयश्री. िकाश
गर्जशभ्े, रामराव वडकुते, र्जगन्नाथ सशदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा ि मांत्रयाांचे उत्तर) –
"मुंबईसह राज््ातील महानगरपाशलका, नगरपाशलका व नगरपंचा्ती
्ांची डबघाईला आलेली आर्षथक पशरष्स्थती, नवशनर्षमत नगरपंचा्तींमध््े
असलेले अशर्कारी व कमय चाऱ्ांची शरक्त पदे , त््ामुळे शवकासकामात होत
असलेले अडथळे , सवय महानगरपाशलकांमध््े पा्ाभूत सुशवर्ांचा उडालेला
बोर्जवारा व शपण्ाच््ा पाण्ाची शनमाण झालेली समस््ा, मालमत्ता कराच््ा
संकलनात मोठ्या िमाणात गैरव््वहार होत असणे, र्जी.एस.टी. मुळे
महानगरपाशलकांना एलबीटीची िशतपूती करण्ात न आल््ामुळे
महानगरपाशलका व नगरपाशलका ्ांची अथय व््वस्था कोलमडू न र्जाणे, मुंबई
महानगरपाशलकेतील रस्ते, नालेसफाई व डं सपगच््ा संदभातील गैरकारभाराच््ा
चौकशीचे आदे श मा.मुख््मं त्र्ांनी दे ऊन त््ावर पुढे कोणतीच का्यवाही न
होणे, र्जेएनएन्ूआरएम ्ोर्जना बंद केल््ामुळे अपूणय राशहलेल््ा िकल्पासंबंर्ी
शासनाची भूशमका, केंद्र शासनाच््ा स्वच्छ भारत अशभ्ानाचा उडालेला
बोर्जवारा, बहुतांशी नगरपशरषदांत चटईक्षेत्र, टीडीआर व ऑटो डीसीआर
घोटाळे शासनाच््ा शनदशयनास आणून अद्यापही कोणतीच कारवाई न होणे ,
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राज्् शासनाने शर्ल इस्टे ट का्दा मं र्जूर करणे, केंद्र शासनाच््ा र्तीवर
राज््ाने शर्ल इस्टे ट का्दा मं र्जूर केल््ानंतर बांर्काम व््ावसाश्कांमध््े
शनमाण झालेली सचतेची पशरष्स्थती, ्ा का्द्याच््ा अंमलबर्जावणीमुळे
शासनाकडू नच शनमाण होत असलेले अडथळे , मुंबईतील मै दानांचा शललाव,
गृहशनमाण र्ोरण अशनष्श्चततेमुळे रखडलेले गृहशनमाण िकल्प, एसआरए
अंतगयत रखडलेले िकल्प व र्ारावी पुनर्षवकास िकल्प, म्हाडा वसाहती,
बीडीडी, बीआ्टी चाळी व उपकरिाप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्षवकास,
संक्रमण शशबीरातील घुसखोरीचा िलंशबत िश्न, मुंबई शहरासह अन््
महानगरांमध््े शनमाण झालेली वाहतुकीची समस््ा, बेस्ट िशासन व मुंबई
महापाशलका आ्ुक्त ्ांच््ातील संघषय शवकोपाला र्जाणे, मुंबई महापाशलका,
एमएमआरडीए, म्हाडा आशण शसडको ्ांच््ात असलेला समन्व्ाचा अभाव,
शसडकोकडू न दे ण्ात आलेल््ा भूखंडाचा होणारा दुरुप्ोग, शवशवर्
स्थाशनक स्वराज्् संस्थातील सफाई कामगारांच््ा समस््ांकडे झालेले
दुलयक्ष तसेच राज््ातील र्जनतेची अष्स्मता असलेले मुंबईतील आंबेडकर भवन
महानगरपाशलकेने तोडण्ास परवानगी दे णे, त््ामुळे राज््ातील
सवय
महानगरपाशलकांच््ा शन्ोर्जनात राज्् शासन अप्शी ठरुन स्थाशनक स्वराज््
संस्थांची आर्षथक कोंडी होऊन शवकासाला बसलेला खीळ, त््ामुळे र्जनतेत
पसरलेला तीव्र असंतोष, ्ाबाबत शासनाने कराव्ाची का्यवाही व
उपा््ोर्जना शवचारात घेण्ात ्ावी."
(ख) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.िशवण दरे कर, ॲड.अशनल परब,
श्री.गोपीशकसन बार्जोशर्ा, श्रीमती ष्स्मता वाघ, सवयश्री.रसवद्र फाटक, तानार्जी
सावंत, सुशर्जतससह ठाकूर, िा.अशनल सोले, सवयश्री.शमतेश भांगशड्ा, पशरण्
फुके, शवर्ज् ऊफय भाई शगरकर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्ताि –
"मुख््मंत्री ग्रामसडक ्ोर्जनेअंतगयत वाड्या, वस्त््ा व ग्रामीण
भागातील ७२०० शकमी रस्त््ाच््ा लांबीचे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ कशरता
उद्दीष्ट्ट ठरशवलेले असणे , त््ा व््शतशरक्त राज््ाच््ा ग्रामीण भागात, डोंगरी
शवभागात तसेच छोट्या वस्त््ा, वाड्या ्ांना र्जोडणारे गावपोहोच रस्ते, मागय व
छोटे पुल, मोरी, पांदण रस्ते ्ांच््ा बांर्कामाची व ्ांच््ा दुरुस्तीची अपूणय कामे
पूणय करण्ाची आवश््कता, राज््ातल््ा ग्रामीण भागातील रस्त््ांच््ा
दर्जावाढीचे िस्ताव, एशिल, २००९ पासून राबशवण्ात ्ेत असलेल््ा केंद्र
शासनाची राष्ट्री् ग्रामीण पे्र्जल ्ोर्जनाकशरता सन २०१५ पासून नशवन
कामांना शनर्ी नसणे , व सन २०१६-१७ पासून राबशवण्ात ्ेत असलेल््ा राज््
शासनाच््ा मुख््मं त्री ग्रामीण पाणी पुरवठा ्ोर्जना ्ांच््ा शनकषात न बसणाऱ्ा
व शपण्ाच््ा पाण्ाची सो् नसणाऱ्ा राज््ातील गावे, वाडे , वस्त््ा ्ांच््ा
शपण्ाच्या पाण्याची सो् करणे , ग्रामीण भागातील सवय वाड्या, वस्त््ा व डोंगरी
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भागातील सवय गावाचे शवद्युतीकरण करण्ाची आवश््कता, शेती पाणी पुरवठा
्ोर्जनेच््ा वीर्ज दरामध््े झालेली दरवाढ, वीर्ज शबलाची वसुली थांबशवण्ाची
आवश््कता, ्ाबाबत शासनाने कराव्ाची का्यवाही व उपा््ोर्जना शवचारात
घेण्ात ्ावी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या शे िटी) (१) श्री. अमरससह पांवित, वि.प.स. पुढील सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्स्थत करतील.
"गेवराई (शर्ज.बीड) शहरातील संर्ज् नगर, साठे नगरसह इतर भागातील
२००० झोपडपट्टीर्ारकांच््ा अशतक्रमणाचा िश्न िलंशबत असणे, शासन
शनणय ्ातील तरतुदीिमाणे सन १९९५ पूवीचे रशहवाशी असल््ाचे पुरावे दे ण्ास
नगरपाशलकेने दुलयक्ष करणे, अनेक रशहवाशांनी भुईभाडे सह इतर कर व वीर्ज
दे ्के अदा केलेली असतानाही नगरपाशलकेने अशा रशहवाशांनाही पुरावे दे ण्ास
नकार दे णे, अशतक्रमणर्ारकांनी अशतक्रमण शन्माकुल करण्ासाठी तीव्र
आंदोलनाचा इशारा दे णे, ्ाकडे शासनाचे झालेले दुलयक्ष, ्ाबाबत शासनाने
कराव्ाची का्यवाही व उपा््ोर्जना."
(२) िॉ.सुधीर ताांबे, वि.प.स. पुढील सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"शासनाच््ा मागेल त््ाला शेततळे ्ोर्जनेंतगयत नाशशक शर्जल्ह्ातील
अनेक गावांत शेतकऱ्ांनी शेततळ्ांचे खड्डे खोदले असून, अनुदान शमळत
नसल््ामुळे शेततळ्ांचे खड्डे बुर्जशवण्ाची वेळ ्ेणे, शर्जल्ह्ातून १८ हर्जार
२९५ हून अशर्क शेततळ्ांची मागणी असली तरी ४ हर्जार ६५१ अर्जय नामं र्जूर
होणे , तसेच केंद्रशासनाकडू न शनम्म््ा शेततळ्ांचा शनम्मा इष्ट्टांक मं र्जूर होणे ,
पशरणामी ५० टक्क््ाहून अशर्क शेतकरी शनराश होणे , त््ामुळे शासनाने नाशशक
शर्जल्यासाठी शेततळ्ांचा इष्ट्टांक वाढवून शमळावा व शेततळ्ांचे खड्डे
खोदलेल््ा शेतकऱ्ांना त््ाचे अनुदान शमळावे ्ासाठी केंद्र शासनाकडे
पाठपुरावा करण्ासाठी शासनाने कराव्ाची का्यवाही व उपा््ोर्जना."

विधान भिन,
मुंबई,
शदनांक : १ ऑगस्ट, २०१७.

उत्तमससग च्हाण,
सशचव,
महाराष्ट्र शवर्ानपशरषद.
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