महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक २८ जुलै, २०१७
(सकाळी १०.०० ते १०.३० िाजता)
अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (गुरुिार, वदनाांक २७ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेल्या परां त ु प्रलांवित असलेल्या अधा-तास चचे च्या सूचना –
(अनुक्रमाांक (१) ते (३)) –
(१) श्री.सुवनल तटकरे , वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्तत्तिाच्या िािींिर चचा
उपस्थित करतील.
''मुं बईतील गिरण्युंमध््े कयम करणयऱ््य गिरणी कयमियरयुंचे मुं बईत
पनर्वसन व्हयर्े ्यसयठी सन १९९१ मध््े शयसनयने डीसीरुल ५८ मध््े खयस
तरतूद करुन गिरणी कयमियरयुंचे पनर्वसन करण्यसयठी व््र्स्थय करुन ठे र्णे ,
तत्कयलीन मयजी मख््मुंत्री ्युंनी मुंबईतील गिरणी कयमियरयुंनय आगण त््युंच््य
र्यरसयुंनय घरे गमळर्ून दे ण्यत ्ेणे, सन १९८२ प्ंतच््य सुंपयत उध्वस्त
झयलेल््य गिरणी कयमियर र् त््युंच््य र्यरसयुंनय तत्कयलीन मय.मख््मुं त्र्युंनी
एम.एम.आर.डी.ए. लय त््युंच््य मयध््मयतून बयुंधण्यत आलेल््य घरयुंपैकी ५०
टक्के घरे दे ण्यचे आदेश दे णे, परुं त ही घरे मुंबई प्रदे शयत ्ेत नसल््यमळे
गजल्ह्यतील गिरणी कयमियरयुंच््य पनर्वसनयसयठी जयिय उपलब्ध करण्यचे
आदे श गजल्हयगधकयऱ््युंनय दे ण्यत ्ेणे, ्यसुंदर्भात गिरणी कयमियर, र्यरस
उत्कर्व सुंघ, मुं बई ्युंनी गदनयुंक २७ जलै, २०१६ रोजी सुंपूणव जयिेच््य
प्रस्तयर्यसह गिरणी कयमियरयुंनय र् र्यरसयुंनय परर्डणयऱ््य ककमतीत एकयच
गठकयणी सुंपूणव गिरणियर् र्सेल असय प्रस्तयर् सयदर करणे, ्यर्र मय.मख््मुं त्री
्युंनी १५ गदर्सयत ्यर्र गनणव ् घेर्ू असे आश्र्यसन देणे, परुं त अद्ययपही ्यर्र
कोणतयही गनणव ् न होणे , त््यमळे गिरणी कयमियर र् र्यरसयत पसरलेलय तीव्र
असुंतोर्, मुं बईतील गिरणीमध््े कयम करणयऱ््य गिरणी कयमियर र् र्यरसयुंचे
मुं बईतच पनर्वसन व्हयर्े ्यसयठी सन १९९१ मध््े डीसीरुल मध््े खयस तरतूद
केल््यनसयर गिरणी कयमियरयुंचे र् र्यरसयुंचे मुंबईतच पनर्वसन करण्यच््य
प्रस्तयर्यर्र शयसनयने करयर््यची कय्वर्यही र् उपय््ोजनय."
(२) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्तत्तिाच्या िािींिर चचा
उपस्थित करतील.
"गर्द्ययर्थ््ांच््य दप्तरयचे ओझे कमी करण्यसुंदर्भात शयसनयने गदनयुंक २१
जलै, २०१५ रोजी शयसन गनणव ् गनिवगमत करुन सर्व शयळयुंनय दप्तरयचे ओझे
कमी करण्यच््य उपय्युंची अुंमलबजयर्णी करण्यचे गनदे श दे णे, मयत्र बहतयुंश
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शयळयुंमध््े अगधसूचनेची अुंमलबजयर्णी झयली नसल््यचे मयहे जलै, २०१७
मध््े र्य त््यदरम््यन गनदशवनयस ्ेणे, गर्द्ययर्थ््ांच््य दप्तरयचे ओझे त््युंच््य
र्जनयपेक्षय अगधक असून त््युंनय लहयन र््यतच पयठदखी, मयनदखी र् अन््
आजयर होणे, गर्द्ययर्थ््ांच््य पयठीर्रचे दप्तरयचे ओझे कमी करण्यसयठी
दप्तरयची र्जन म्ादय रयखून त््यसयठी उपय््ोजनय करणे , दर मगहन््यलय
पयहणी अहर्यल सयदर करणे , अशय सूचनय गशक्षण गर्र्भयियने गशक्षण
उपसुंचयलक ्युंनय देणे, त््यनसयर गशक्षणयगधकयरी ्युंनय कय्वर्यहीचे आदे शही
गदले असणे, परुं तू उक्त सूचनयुंची अुंमलबजयर्णी होते की नयही हे पयहण्यसयठी
अद्ययप स्र्तुंत्र ्ुंत्रणय उर्भयरण्यत आलेली नसणे, त््यमळे दप्तरयच््य
ओझ््यपयसून गर्द्ययर्थ््ांची सटकय होणयर कय, असय प्रश्न उपस्स्थत होणे ,
्यबयबत शयसनयने करयर््यची कय्वर्यही र् उपय््ोजनय."
प्रा.अवनल सोले, वि.प.स. पुढील सािशजवनक महत्तत्तिाच्या िािींिर चचा
उपस्थित करतील.
"नयिपूर ्ेथील एम्प्रेस गसटीच््य गर्कयसकयकडू न ग्रयहकयुंची फसर्णूक
केली जयत असल््यचे गनदशवनयस ्ेणे, त््यमळे तेथील रगहर्यश््युंनय िुंर्भीर
समस््युंनय सयमोरे जयर्े लयिणे , एम्प्रे स गसटीचे बयुंधकयम मुं बई ्ेथील
गर्कयसकयकडू न १० र्र्ांपूर्ी पूणव झयलेले असणे , परुं त ग्रयहकयुंनय गनर्यसयसयठी
्ोग्् सो्ी-सगर्धय उपलब्ध करुन गदलेल््य नसणे , बयुंधकयमयची िणर्त्तय
र्यईट असणे, गपओपीचे कयम खूपच गनकृष्ट दजाचे असणे , टयईल्स ्ोग््
पध्दतीचे नसणे, पयकींि समस््य गनमाण होणे , फ्लॅट धयरकयुंनय प्रत््ेक कर्िलय
्ोग्् गलफ्टची सो् उपलब्ध नसणे , त््यमळे ग्रयहकयुंमध््े असुंतोर्यची र्भयर्नय
गनमाण होणे, एम्प्रे स गसटीतील रगहर्यश््युंनय न््य् गमळर्ून दे ण्यच््यदृष्टीने
उक्त प्रकरणी चौकशी करुन गर्कयसकयर्र कयरर्यई करण्यची आर्श््कतय,
्यबयबत शयसनयने करयर््यची कय्वर्यही र् उपय््ोजनय."

(सकाळी १०.३० ते ११.४५ िाजता)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (गुरुिार, वदनाांक २७ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (१) ते (४) –
(१) सिशश्री. नरें द्र पाटील, धनुंज् मुं डे, हे मुंत टकले, सगनल तटकरे , गकरण
पयर्सकर, अॅड. गनरुं जन डयर्खरे , श्री. आनुंद ठयकूर, अॅड. रयहल नयर्ेकर,
सर्वश्री. अगनल र्भोसले, सुंज् दत्त, शरद रणगपसे, रयमहरी रुपनर्र,श्रीमती
हस्नबयनू खगलफे, सर्वश्री. जिन्नयथ कशदे , अशोक ऊफव र्भयई जितयप, आनुंदरयर्
पयटील, नयरय्ण रयणे, ज्र्ुंतरयर् जयधर्, अमरकसह पुंगडत, सगतश चव्हयण,
डॉ.(श्रीमती) नीलम िोऱ्हे , श्री. कगपल पयटील,अॅड. ज्दे र् िय्कर्यड, गर्क्रम
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कयळे , श्रीमती गर्द्यय चव्हयण, वि.प.स. पढील तयतडीच््य र् सयर्वजगनक
महत्त्र्यच््य बयबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"मुं बईतील र्भय्खळय ्ेथील कयरयिृहयतील भ्रष्टयचयर र् कयरयिृह
प्रशयसनयकडू न गनकृष्ट दजाचे जेर्ण कैद्ययुंनय देण्यत ्ेत असल््यची तक्रयर
करण्यर्रुन तसेच दोन अुंडी र् पयच पयर्युंचय गहशेब न लयिल््यर्रुन गदनयुंक
२३ जून, २०१७ रोजी र्य त््य समयरयस कयरयिृहयत र्ॉडव न असलेल््य मुं जळय
शेट्ये ्य आरोपी मगहलेची क्रूरपणे हत््य झयल््यची िुंर्भीर घटनय नकतीच
उघडकीस ्ेणे, मुं जळय शेट्ये ्युंचय मृत््ू मयरहयण आगण अमयनर्
अत््यचयरयमळे झयल््यचे जे.जे. रुग्णयल्यने सयदर केलेल््य दसऱ््य
शर्गर्च्छे दन अहर्यलयत गनदशवनयस ्ेणे, मुं जळय शेट्येच््य शरीरयर्र आगण
डोक््यर्र मयरहयणीच््य जखमय आढळू न ्ेणे, अनेक र्र्ांपयसून तेथे मगहलय
आरोपींर्र लैंगिक अत््यचयर होत असल््यची दयट शक््तय असणे , तसेच
मुं जळय शेट्येर्रील लैंगिक अत््यचयरयत लयठीचय र्यपर झयल््यची तक्रयर असून
जेल अगधक्षकयुंसह पोगलसयुंनी कयरयिृहयतील र्ीजपरर्ठय खुंडीत करुन मुंजळय
शेट्े ्युंनय मयरहयण केल््यची सयक्ष इुंद्रयणी मखजी ्य आरोपीकडू न दे ण्यत
्ेणे, तसेच तेथील र्ैद्की् तज्युंनी एन.व्ही.आर. मधून सी.सी. टीव्ही
कॅमे ऱ््यचे गचगत्रकरण गमळगर्ले असतय ्य गचगत्रकरणयत जेलर मगनर्य
पोखरकर र् एकूण सहय आरोपी मगहलय पोगलस मुं जळय शेट्ये गहलय मयरहयण
करतयनय गदसत असणे र् कयरयिृहयतील परयर्े नष्ट करण्यसयठी मयलमत्तेची
दे खील नयसधूस करण्यत ्ेणे, मुं जळय शेट्यच्े ्य गशक्षेचय कयलयर्धी कयही
गदर्सयतच पूणव होणयर असल््यने तीची सटकय होणयर असणे, मयत्र र्भय्खळय
कयरयिृहयतील लैंगिक शोर्णयचे अनेक धोिेदोरे मुं जळय शेट्येलय मयगहत
असल््यने सत्रधयरयुंनी तीची हत््य करण्यचय कट केल््यची धक्कयदय्क
मयगहती जनमयनसयत पसरलेली असणे , सयक्षीदयर र् परयव््युंशी छे डछयड
करण्यचय प्र्त्न होत असल््यमळे ्य प्रकरणयचय तपयस रयज्् सीआ्डीकडे
दे ण्यबयबत मयिणी असणे , मुं जळय हत््ेप्रकरणी तपयस करणयऱ््य तरुुंि पोलीस
उपमहयगनरीक्षक स्र्यती सयठे ्युंनी ्य प्रकरणयतील आरोपींच््य पयठीशी उर्भे
रयहण्यचे उघडपणे व्हॉट्सअॅप ग्रपर्रुन आर्यहन करणे , ्य प्रकरणयची
रयज््र्भरयतील लोकप्रगतगनधींकडू न सी.आ्.डी. चौकशी करण्यची होत
असलेली मयिणी, ्यबयबत शयसनयने तयतडीने करयर््यची कय्वर्यही र्
शयसनयची प्रगतगक्र्य."
सिशश्री. सांजय दत्त, शरद रणगपसे, अशोक ऊफव र्भयई जितयप, रयमहरी
रुपनर्र, आनुंदरयर् पयटील, श्रीमती हस्नबयनू खगलफे, सर्वश्री. नयरय्ण रयणे,
हे मुंत टकले, धनुंज् मुं डे, सगनल तटकरे , गकरण पयर्सकर, नरें द्र पयटील, अॅड.
गनरुं जन डयर्खरे , श्री. गर्क्रम कयळे , अॅड. ज्दे र् िय्कर्यड, सर्वश्री.
ज्र्ुंतरयर् जयधर्, अमरकसह पुंगडत, सगतश चव्हयण, जिन्नयथ कशदे , श्रीमती

3

(३)

गर्द्यय चव्हयण, डॉ.(श्रीमती) नीलम िोऱ्हे , वि.प.स. पढील तयतडीच््य र्
सयर्वजगनक महत्त्र्यच््य बयबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"मुं बई जर्ळच कल््यण ्ेथील नेर्यळी गर्मयनतळयसयठी शयसनयने
नेर्यळी, र्भयल, डयर्लपयडय ्य र्भयियतील समयरे १७ ियर्यतील शेतकऱ््युंच््य
अुंदयजे १६७६ एकर जमीनी जबरदस्तीने सुंपयगदत केल््यच््य गर्रोधयत तेथील
कयटईनयकय-बदलयपूर पगरसरयत समयरे ७,००० शेतकऱ््युंनी उग्र आुंदोलन
करुन शयसनयने जबरदस्तीने नेर्यळी गर्मयनतळयसयठी जगमनी सुंपयगदत
केल््यच््य गर्रोधयत डोंगबर्ली-बदलयपूर पयईपलयईन मयिार्रील र्यहतूक रोखून
पोगलसयुंची र्यहने पेटर्ून दे णे, पोगलसयुंनी केलेल््य िोळीबयरयत ११ आुंदोलक र्
५ पोलीस जखमी झयल््यची गदनयुंक २१ जून, २०१७ रोजी र्य त््य समयरयस
घटनय घडणे , कल््यण ्ेथील नेर्यळीजर्ळील गर्मयनतळयच््य जयिेचय प्रश्न
गचघळलय असणे, दसऱ््य महय्ध्दयच््य र्ेळी सन १९४२ मध््े सैगनकयुंनय नेआण करण्यसयठी आगण मयलर्यहू गर्मयने उतरगर्ण्यसयठी गिटीशयुंनी नेर्यळी
्ेथे गर्मयनतळ सरु केलेले असणे , ्य गर्मयनतळयसयठी गिटीशयुंनी त््यर्ेळी
शेतकऱ््युंकडू न सुंपयगदत केलेल््य जगमनी कयही र्र्ांनी त््य शेतकऱ््युंच््य
तयब््यत ्ेणे, परुं तू ्य जगमनी नौदलयकडे हस्तयुंतरीत करण्यत आल््यने िेल््य
र्र्ी सदरील जगमनी नौदलयने तयब््यत घेण्यस सरुर्यत करणे, आपल््यच
मयलकीच््य शेतजगमनींर्र पेरणी करण्यस मज्जयर् केल््यने शेतकरी सुंतप्त
होणे, त््यमळे शेतकऱ््युंनी उग्र रुप धयरण करुन रस्तय रोखून, आुंदोलन करणे ,
्य आुंदोलकयुंर्र पोलीसयुंवयरे हर्ेत िोळीबयर करण्यत ्ेऊन पेलेट िन्सवयरे
िोळीबयर करण्यत आल््यने असुंख्् आुंदोलक शेतकरी तसेच मगहलय
आुंदोलक िुंर्भीरगरत््य जखमी होणे, तसेच पगरसरयत प्रचुंड दहशतीचे र्यतयर्रण
गनमाण होणे , अनेक आुंदोलक शेतकऱ््युंर्र खोटे िन्हे दयखल करण्यत ्ेणे,
त््यमळे पगरसरयतील कय्दय र् सव््र्स्थय गबघडणे , शयसनयने ्यप्रकरणी
तयतडीने कय्वर्यही करुन नेर्यळी मधील शेतकऱ््युंचय प्रश्न तयतडीने
सोडगर्ण्यबयबत करयर््यची कय्वर्यही र् ्यबयबत शयसनयची प्रगतगक्र्य."
श्री. नारायण राणे, वि.प.स. पढील तयतडीच््य र् सयर्वजगनक महत्त्र्यच््य
बयबीकडे सािशजवनक िाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष
र्ेधतील :"मुं बई-िोर्य महयमयिाची ऐन पयर्सयळ्यत चयळण झयली असून ्ेथील
प्रर्यशयुंनय जीर् मठीत धरुन प्रर्यस करयर्य लयित असल््यचे मयहे जलै , २०१७
मध््े र्य त््य दरम््यन गनदशवनयस ्ेणे, सन २०१० च््य अखेरीस सरु झयलेल््य
्य महयमयिाचे चौपदरीकरणयचे कयम ६ र्र्े उलटू नही अद्ययप पूणव झयलेले
नसणे, ६ र्र्ात २ ठे केदयर बदलून िेले असतयनयही ्य महयमयिाच््य कयमयलय
िती न ्ेणे, ्य रस्त््यलय अनेक खड्डे पडू न त््यतील खडी, रे ती बयहे र ्ेऊन ती
रस्त््यर्र सर्वत्र पसरलेली असणे , ्य महयमयिार्रील पनर्ेल-नयिोठणे हय रस्तय
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(४)

(५)

म्हणजे मृत््चय सयपळय बनलेलय असणे, पळस्पे, शीरढोण ्य ियर्युंच््य हद्दीत
महयमयिार्रील दोन्ही बयजूलय मोठ-मोठे कुंटे नर आगण ट्रयन्सपोटव च््य ियड्य
पयकव केल््य जयत असणे , ्य सर्व बयबींमळे ्ेथे अपघयतयुंचे प्रमयण र्यढलेले
असतयनयही शयसन त््यकडे करीत असलेले अक्षम्् दलवक्ष, पगरणयमी ्य
महयमयिार्र प्रर्यस करतयनय जनतेमध््े पसरलेले तीव्र असुंतोर्यचे र्यतयर्रण,
्यमळे शयसनयने ्य रस्त््यची तयतडीने दरुस्ती करुन ्य महयमयिाच््य कयमयलय
िती दे ण्यबयबत करयर््यची कय्वर्यही र् शयसनयची प्रगतगक्र्य."
सिशश्री. हवरससग राठोड, ज्र्ुंतरयर् जयधर्, धनुं ज् मुं डे, नरें द्र पयटील,
अमरकसह पुंगडत, वि.प.स. पढील तयतडीच््य र् सयर्वजगनक महत्त्र्यच््य
बयबीकडे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगश ि विशे ष
मागास प्रिगश कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"रयज््यतील र्भटक््य गर्मक्तयुंनय गक्रगमले्र मधून र्िळण्यत ्ेईल
असे आश्र्यसन मय.मुंत्री महोद्युंनी सन २०१५ च््य नयिपूर ्ेथील गहर्यळी
अगधर्ेशनयत तसेच मयचव २०१६ मधील अगधर्ेशनयत गर्धयनपगरर्दे त देण्यत
्ेणे, रयज्् मयियसर्िव आ्ोि, पणे ्युंनी गदनयुंक २८ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी
स्पष्ट गशफयरस करून देगखल, र्भटक््य गर्मक्तयुंनय गक्रगमले्र ्य जयचक अटी
मधून न र्िळणे, शयसनयचे ्यकडे होत असलेले दलवक्ष आगण र्भटक््य
गर्मक्तयुंच््य प्रश्नयबद्दल अनयस्थय ्यमळे गक्रगमले्र सुंज्ेमध््े र्भटक््य
गर्मक्तयुंनय आणून त््युंच््यर्र सयतत््यने अन््य् करण्यत ्ेणे, पगरणयमी
र्भटक््य गर्मक्तयुंमध््े पसरलेलय तीव्र असुंतोर्, ्यबयबत शयसनयने र्भटक््य
गर्मक्तयुंनय गक्रगमले्र सुंज्ेमधून र्िळण्यबयबत करयर््यची कय्वर्यही तसेच
शयसनयची प्रगतगक्र्य."
सिशश्री. धनांजय मुांडे, सुंज् दत्त, शरद रणगपसे, अशोक ऊफव र्भयई जितयप,
रयमहरी रुपनर्र, श्रीमती हस्नबयनू खगलफे, सर्वश्री. आनुंदरयर् पयटील, जिन्नयथ
कशदे , सगतश चव्हयण, गर्क्रम कयळे , अॅड. रयहल नयर्ेकर, सर्वश्री. ज्र्ुंतरयर्
जयधर्, सगनल तटकरे , हे मुंत टकले, अमरकसह पुंगडत, अॅड. गनरुं जन डयर्खरे ,
प्रय. जोिेन्द्र कर्यडे , वि.प.स. पढील तयतडीच््य र् सयर्वजगनक महत्त्र्यच््य
बयबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"िुंियखेड गज. परर्भणी ्ेथील िुंियखेड शिर अँड एनजी ्य खयजिी
सयखर कयरखयन््यने बँकयुंशी सुंिनमत करुन खोट्यय कयिदपत्रयुंच््य आधयरे
हजयरो शेतकऱ््युंच््य नयर्े ३२८ कोटी रुप्युंपेक्षय जयस्त रकमे चय अपहयर
केल््यची िुंर्भीर बयब मयहे जलै, २०१७ मध््े र्य त््य समयरयस उघडकीस ्ेणे,
शेतकऱ््युंचे र्ै्स्क्तक कजव मयिणीचे कोणतेही अजव नसतयुंनयही कयरखयन््यचे
चेअरमन श्री. रत्नयकर िट्टे र् सुंचयलक मुं डळयने तब्बल आठ ते दहय हजयर
शेतकऱ््युंच््य नयर्े आुंध्रय बँकेकडू न ३९.१७ कोटी, ्नय्टे ड बँक ऑफ इुंगड्य
७६.३२ कोटी, बँक ऑफ इुंगड्य ७७.५९ कोटी, कसडीकेट बँक ४७.२७ कोटी,
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्को बँक ४७.७८ कोटी, रत्नयकर बँक ४०.२० कोटी अशी एकूण ३२८ कोटी
रुप्युंची खोट्यय कयिदपत्रयुंच््य आधयरे बोिस कजव प्रकरणे करुन सदर रक्कम
कयरखयन््यकडे र्िव करणे , मृत शेतकऱ््युंच््य नयर्यर्रही कजव मुं जूर केल््यच््य
बयबी उघडकीस ्ेणे, ्य फसर्णूकी प्रकरणी श्री.गिरीधर गशर्यजी सोळुं के,
रय.नयियपूर, तय.परळी ्य शेतकऱ््युंने गदनयुंक ५ जलै, २०१७ रोजी िुंियखेड
पोलीस ठयण्यत गफ्ाद गदल््यर्र र् मय. न््य्यल्यत तक्रयर केल््यनुंतर सदर
प्रकरणयलय र्यचय फटणे, प्रत््क्षदशी ३२८ कोटी रुप्युंचय घोटयळय गदसत
असलय तरी १५ हजयर पेक्षय जयस्त शेतकऱ््युंची १ हजयर कोटींच््य र्र
फसर्णूक झयलेली असणे , रयज््शयसनयने नकत््यच केलेल््य कजवमयफीत ्य
शेतकऱ््युंचय समयर्ेश होऊन त््यचय फय्दय कयरखयन््यलयच होणयर असणे,
फसर्णूक झयल््यने हजयरो शेतकऱ््युंमध््े गनमाण झयलेले सुंतयपयचे र्यतयर्रण,
्यमळे शेतकऱ््युंनय बँकयुंकडू न कजव गमळण्यत गनमाण झयलेल््य अडचणी,
करोडो रुप्युंचे आर्थथक फसर्णूकीचे प्रकरण असतयुंनय देखील अद्ययपही
सुंबुंगधतयुंनय अटक झयलेली नसणे, त््यमळे आपल््यलय न््य् गमळणयर
नसल््यची र्भयर्नय शेतकऱ््युंमध््े गनमाण होणे, करोडो रुप्युंच््य ्य फसर्णूक
प्रकरणयचय गर्द्यमयन न््य्मतीमयफवत स्र्तुंत्र तपयस करण्यची आर्श््कतय
असणे, ्यकडे शयसनयचे होत असलेले अक्षम्् दलवक्ष, ्यबयबत शयसनयने
करयर््यची कय्वर्यही र् शयसनयची प्रगतगक्र्य."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक
दोन

तीन

: प्रश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे.
(क) उद्योग मांत्री
: "महयरयष्ट्र पेट्रोकेगमकल्स महयमुं डळ म्ागदत
्युंचय सन २०१५-२०१६ ्य र्र्ाचय पस्तीसयर्य
र्यर्थर्क अहर्यल" सर्भयिृहयसमोर ठे र्तील.
(ख) ऊजा, निीन ि
: (१) "महयरयष्ट्र गर्द्यत गन्यमक आ्ोियचय
निीकरणीय ऊजा
सन २०१५-२०१६ ्य र्र्ाचय र्यर्थर्क
मंत्री
अहर्यल" सर्भयिृहयसमोर ठे र्तील.
(२) "महयरयष्ट्र गर्द्यत गन्यमक आ्ोियचय
सन २०१५-२०१६ ्य र्र्ाचय र्यर्थर्क
लेखय अहर्यल" सर्भयिृहयसमोर ठे र्तील.
(ग)
पशुसांिधश न,
: "महयरयष्ट्र पश र् मत्स्् गर्ज्यन गर्द्ययपीठ, नयिपूर
दुग्धविकास ि
्युंचय सन २०१५-२०१६ ्य र्र्ाचय र्यर्थर्क
मत्तथयविकास मंत्री
अहर्यल" सर्भयिृहयसमोर ठे र्तील.
: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
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चार

पाच

सहा

: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यां तर -

: शासकीय विधे यके विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र मुद्राांक
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------: (गुरुिार, वदनाांक २७ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि) –
सिशश्री. शरद रणवपसे, धनुंज् मुं डे, नयरय्ण रयणे , सगनल तटकरे , सुंज् दत्त, हे मुंत
टकले, अशोक ऊफव र्भयई जितयप, ज्ुंत पयटील, प्रय. जोिेंद्र कर्यडे , श्री.कगपल पयटील,
ॲड. जनयदव न चयुंदरकर, आर्थक.अनुंत ियडिीळ, सर्वश्री.अमरकसह पुंगडत, सर्भयर्
झयुंबड, गकरण पयर्सकर, चुंद्रकयुंत रघर्ुंशी, ज्र्ुंतरयर् जयधर्, रयमहरी रुपनर्र,
श्रीमती गर्द्यय चव्हयण, श्रीमती हस्नबयनू खगलफे, सर्वश्री.सगतश चव्हयण, अमरनयथ
रयजरकर, ॲड.गनरुं जन डयर्खरे , सर्वश्री. सतेज ऊफव बुंटी पयटील, ख्र्यजय बेि, डॉ.
सधीर तयुंबे, सर्वश्री.आनुंद ठयकूर, हगरकसि रयठोड, अब्दल्लय खयन दराणी, आनुंदरयर्
पयटील, गर्क्रम कयळे , नरें द्र पयटील, ॲड.ज्दे र् िय्कर्यड, ॲड.रयहल नयर्ेकर,
सर्वश्री. प्रकयश िजगर्भ्े, रयमरयर् र्डकते, जिन्नयथ कशदे , वि.प.स. याांचा म.वि.प.
वनयम २६० अन्िये प्रथताि –
"मुं बईसह रयज््यतील महयनिरपयगलकय, निरपयगलकय र् निरपुंचय्ती
्युंची डबघयईलय आलेली आर्थथक पगरस्स्थती, नर्गनर्थमत निरपुंचय्तींमध््े
असलेले अगधकयरी र् कमव चयऱ््युंची गरक्त पदे, त््यमळे गर्कयसकयमयत होत
असलेले अडथळे , सर्व महयनिरपयगलकयुंमध््े पय्यर्भूत सगर्धयुंचय उडयलेलय
बोजर्यरय र् गपण्यच््य पयण्यची गनमाण झयलेली समस््य, मयलमत्तय करयच््य
सुंकलनयत मोठ्यय प्रमयणयत िैरव््र्हयर होत असणे, जी.एस.टी. मळे
महयनिरपयगलकयुंनय एलबीटीची प्रगतपूती करण्यत न आल््यमळे
महयनिरपयगलकय र् निरपयगलकय ्युंची अथव व््र्स्थय कोलमडू न जयणे, मुं बई
महयनिरपयगलकेतील रस्ते, नयलेसफयई र् डुं कपिच््य सुंदर्भातील िैरकयरर्भयरयच््य
चौकशीचे आदे श मय.मख््मुं त्र्युंनी दे ऊन त््यर्र पढे कोणतीच कय्वर्यही न
होणे, जेएनएन्ूआरएम ्ोजनय बुंद केल््यमळे अपूणव रयगहलेल््य प्रकल्पयसुंबुंधी
शयसनयची र्भूगमकय, केंद्र शयसनयच््य स्र्च्छ र्भयरत अगर्भ्यनयचय उडयलेलय
बोजर्यरय, बहतयुंशी निरपगरर्दयुंत चटईक्षेत्र, टीडीआर र् ऑटो डीसीआर
घोटयळे शयसनयच््य गनदशवनयस आणून अद्ययपही कोणतीच कयरर्यई न होणे,

7

रयज्् शयसनयने गर्ल इस्टे ट कय्दय मुं जूर करणे, केंद्र शयसनयच््य धतीर्र
रयज््यने गर्ल इस्टे ट कय्दय मुं जूर केल््यनुंतर बयुंधकयम व््यर्सयग्कयुंमध््े
गनमाण झयलेली कचतेची पगरस्स्थती, ्य कय्द्ययच््य अुंमलबजयर्णीमळे
शयसनयकडू नच गनमाण होत असलेले अडथळे , मुं बईतील मै दयनयुंचय गललयर्,
िृहगनमाण धोरण अगनस्श्चततेमळे रखडलेले िृहगनमाण प्रकल्प, एसआरए
अुंतिवत रखडलेले प्रकल्प र् धयरयर्ी पनर्थर्कयस प्रकल्प, म्हयडय र्सयहती,
बीडीडी, बीआ्टी चयळी र् उपकरप्रयप्त इमयरतींचय रखडलेलय पनर्थर्कयस,
सुंक्रमण गशबीरयतील घसखोरीचय प्रलुंगबत प्रश्न, मुं बई शहरयसह अन््
महयनिरयुंमध््े गनमाण झयलेली र्यहतकीची समस््य, बेस्ट प्रशयसन र् मुं बई
महयपयगलकय आ्क्त ्युंच््यतील सुंघर्व गर्कोपयलय जयणे , मुं बई महयपयगलकय,
एमएमआरडीए, म्हयडय आगण गसडको ्युंच््यत असलेलय समन्र््यचय अर्भयर्,
गसडकोकडू न दे ण्यत आलेल््य र्भूखुंडयचय होणयरय दरुप्ोि, गर्गर्ध
स्थयगनक स्र्रयज्् सुंस्थयतील सफयई कयमियरयुंच््य समस््युंकडे झयलेले
दलवक्ष तसेच रयज््यतील जनतेची अस्स्मतय असलेले मुं बईतील आुंबेडकर र्भर्न
महयनिरपयगलकेने तोडण्यस परर्यनिी दे णे, त््यमळे रयज््यतील
सर्व
महयनिरपयगलकयुंच््य गन्ोजनयत रयज्् शयसन अप्शी ठरुन स्थयगनक स्र्रयज््
सुंस्थयुंची आर्थथक कोंडी होऊन गर्कयसयलय बसलेलय खीळ, त््यमळे जनतेत
पसरलेलय तीव्र असुंतोर्, ्यबयबत शयसनयने करयर््यची कय्वर्यही र्
उपय््ोजनय गर्चयरयत घेण्यत ्यर्ी."

– अशासकीय कामकाज –
(िै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
सात

: अशासकीय ठराि :(शुक्रिार, वदनाांक ७ एवप्रल, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेला प्रलांवित अशासकीय ठराि) –
(१)

श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे
उत्तर)"रयज््यतील सगशगक्षत बेरोजियरयुंचे र्यढते प्रमयण, नोकरी र्
रोजियरयअर्भयर्ी त््युंच््यत गनमाण झयलेले र्ैफल््, शयसनयने बुंद केलेलय
सगशगक्षत बेरोजियर र्भत्तय, रोजियरयच््य र्भयि र्भयुंडर्लयसयठी बँकयुंसयरख््य
आर्थथक सुंस्थयकडू न ्ेणयऱ््य अडचणी, ्य बयबी गर्चयरयत घेतय
बेरोजियरयुंच््य समस््य पगरणयमकयरकपणे सोडगर्ण्यसयठी र् िरीब
कटुं बयतील व््स्क्तलय रोजियर गमळगर्ण्यच््यदृष्टीने एक सक्षम र् स्र्तुंत्र
्ुंत्रणय स्थयपन करण्यत ्यर्ी र् सगशगक्षत बेरोजियरयुंनय पन्हय र्भत्तय सरू
करयर्य, रोजियरयसयठी र्भयिर्भयुंडर्लयची सो् करयर्ी र् बुंदी घयलण्यत
आलेली नोकर र्भरती पन्हय सरू करयर्ी, अशी गशफयरस ही गर्धयनपगरर्द
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शयसनयस करीत आहे ."
(मांगळिार, वदनाांक २५ जुलै, २०१७ रोजीच्या

िॅलेटद्वारा ठरविलेल्या

प्रािम्यक्रमानुसार खालील ठराि दाखविण्यात आले आहे त) (२)

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ७६ –
"रयज््यत मगहलय र् तरुण मलींर्र होणयरे अत््यचयर र् त््युंचे
होणयरे मृत््ू गर्चयरयत घेतय मगहलयुंर्रील अत््यचयरयुंबयबतचे खटले
गर्नयगर्लुंब गनकयलयत कयढण्यसयठी प्रत््ेक गजल्ययच््य गठकयणी स्र्तुंत्र
फयस्ट ट्रॅक न््य्यल्े स्थयपन करण्यत ्यर्ीत, अशी गशफयरस ही
गर्धयनपगरर्द शयसनयस करीत आहे ."
(३) श्री.रामराि िडकुते, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ४४ –
"रयज््यतील र्ेिर्ेिळ््य प्रकल्पयुंमळे गर्स्थयगपत झयलेल््य
प्रकल्पग्रस्तयुंच््य पनर्वसनयचे कयम अद्ययपही पूणव झयले ले नसल््यने
गर्स्थयगपतयुंचे होत असलेले हयल, त््यमळे शयसनयच््य गर्चयरयधीन
प्रकल्पयुंसयठी जगमनी देण्यच््य कयमयलय शेतकऱ््युंचय होत असलेलय
गर्रोध, त््यबयबत गनमाण केल््य जयणयऱ््य कय्दे शीर अडचणी इत््यदी
बयबी गर्चयरयत घेतय, प्रकल्पग्रस्तयुंच््य पनर्वसनयचे रखडलेले कयम
तयत्कयळ पूणव करण्यसयठी कयलबध्द धडक कय्वक्रम रयबगर्ण्यत ्यर्य,
अशी गशफयरस ही गर्धयनपगरर्द शयसनयस करीत आहे ."
(४) श्री.अवनल भोसले, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक १५२ –
"रयज््यत रयष्ट्री् महयमयिव र् रयज्् महयमयिार्र मोठ्यय प्रमयणयत
अपघयत होत असणे, अपघयतस्थळी अपघयतग्रस्तयुंर्र उपचयर
करण्यसयठी शयसकी् रुग्णयल् नसणे , ्य अपघयतग्रस्तयुंर्र उपचयर
करण्यसयठी रयज््मयिव, रयष्ट्री् महयमयिव ्ेथे सयर्वजगनक आरोग््
गर्र्भयियच््य मयध््मयतून लहयन लहयन उपचयर केंद्र सरु झयल््यस ्ेथे
र्ैद्यकी् अगधकयरी, स्टयफ, नसेस र् इतर कमव चयरी नेमणूक केली िेली
तर सगशगक्षत बेरोजियरयुंनय रोजियर गमळू न रयज््यतील बेरोजियरी दूर
होण्यस मदत होईल तसेच अपघयतग्रस्तयुंनय र्ेळीच उपचयर होतील
म्हणून रयज््मयिव र् रयष्ट्री् महयमयिार्र ५० गक.मी. अुंतरयर्र प्रत््ेक
गठकयणी एक-एक आपतकयलीन उपचयर केंद्र उघडण्यत ्यर्े, अशी
गशफयरस ही गर्धयनपगरर्द शयसनयस करीत आहे ."

विधान भिन,
मुं बई,

उत्तमससग चव्हाण,
सगचर्,
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गदनयुंक : २७ जलै, २०१७.

महयरयष्ट्र गर्धयनपगरर्द.
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