महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

सोमिार, वदनाांक ३१ जुलै, २०१७
(दुपारी १२.०० िाजता)
एक
दोन

तीन

: प्रश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे.
(क) सांसदीय कायय मांत्री
: "विधानपविषदेच्या वदनाांक ६ मार्च, २०१७ ते ७
एविल, २०१७ या कालािधीतील सन २०१७ च्या
पविल्या (अर्च सांकल्पीय) अवधिेशनात तसेर् २०
मे , २०१७ ते २२ मे , २०१७ या कालािधीतील
दुसऱ्या अवधिेशनात मा.मां त्री / मा.िाज्यमां त्री
मिोदयाांनी विधानपविषद सभागृिात वदलेल्या
एकूण २८० आश्िासनाांर्ी यादी, तसेर् सन
२०१७ र्े पविले (अर्चसांकल्पीय) अवधिेशन ि
दुसिे अवधिेशन सांस्र्वगत झाल्यानांति, पूतचता
किण्यात आलेल्या एकूण २३१ आश्िासनाांच्या
पूतचतेच्या विििणपत्राांर्ी यादी" सभागृिासमोि
ठे ितील.
(ख) पवरिहन मांत्री
: "मिािाष्ट्र िाज्य मागच पविििन मिामां डळ याांर्ा
सन २०१५-२०१६ या िषार्ा िशासन अििाल"
सभागृिासमोि ठे ितील.
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने (१) श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या सािचजवनक
मित्िाच्या विषयाििील सूचना क्रमाांक १ िि मुख्यमांत्री वनिेदन
कितील :"मुांबई विमानतळार्ी उां र्ीर्ी मयादा ओलाांडून कोणत्यािी
एन.ओ.सी. विना ि विमानतळ िावधकिणाच्या बोगस एन.ओ.सी.
जोडू न विकासकाांकडू न मुांबई विमानतळ पविसिात केलेली अनेक
अनवधकृत बाांधकामे ."
(२) श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या
सािचजवनक मित्िाच्या विषयाििील सूचना क्रमाांक ५ िि मुख्यमांत्री
वनिेदन कितील :"मुांबई आिे विल्टिपाडा येर्ील दोन मुलाांिि तेर्ील गुांडाने
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चार

लैंवगक अत्यार्ाि केल्यानांति गुांडाांच्या दिशतीतून विष प्यायलेल्या दोन
मुलाांपैकी एका मुलार्ा वदनाांक ११ जुलै, २०१७ िोजी मृत्यू झाला असून
दुसिा मुलगा िॉस्पीटलमध्ये अत्यिस्र् असणे ."
(३) श्री.जगन्नाथ शिंदे , वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या सािचजवनक
मित्िाच्या विषयाििील सूचना क्रमाांक ६ िि मुख्यमांत्री वनिेदन
कितील :"पूणा (ता.वभिांडी, वज.ठाणे ) येर्ील बेकायदेशीि िासायवनक
गोदामाला लागलेल्या आगीत ९ कामगाि िोिपळू न मृत पािल्यार्ी
घटना घडली असून शासनाने तेर्ील बेकायदे शीि गोदामे बांद किण्यार्े
आदे श वदले असताांनािी याबाबत कोणतीिी कायचिािी िोत नसणे ."
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या सािचजवनक
मित्िाच्या विषयाििील सूचना क्रमाांक ३ िि वित्त मांत्री वनिेदन
कितील :"जीएसटी लागू झाल्याने कापसाच्या सुतािि ५ टक्के आवण
कृवत्रम धाग्याच्या सुतािि १८ टक्के कि यावशिाय ५ टक्के सेिाकि
अशा पध्दतीने िेगिेगळ्या ३३ टक्क्याांपयचत कि भिािा लागत
असल्याने िाज्यातील अडर्णीत आलेला यांत्रमाग उद्योग."
(५) श्री.जयिांतराि जाधि, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या
सािचजवनक मित्िाच्या विषयाििील सूचना क्रमाांक ४ िि वित्त मांत्री
वनिेदन कितील :"िातमाग पैठणी साडी तयाि किण्यासाठी िापिले जाणािे िे शीम
ि जिी या कच्च्या मालासोबतर् पैठणी विक्रीसाठी जीएसटी मधून सूट
दे ण्यार्ी येिला, वज.नावशक येर्ील िातमाग विणकिाांर्ी िोत असलेली
मागणी."
(६) सियश्री जयां त पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील
वनकडीच्या सािचजवनक मित्िाच्या विषयाििील सूचना क्रमाांक २ िि
साियजवनक बाांधकाम (साियजवनक उपक्रम) मांत्री वनिेदन कितील:"अवलबाग तालुक्यातील (वज.िायगड) अवलबाग-बेलकडे सुडकोली-िोिा िा िाज्य मागच जुलै, २०१७ मध्ये िा त्यासुमािास
झालेल्या अवतिृष्ट्टीमुळे दळणिळणाच्या दृष्ट्टीने नादुरूस्त ि खड्डे मय
झालेला असणे ."
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (िंुक्रिार, वदनाांक २८ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दिंय विण्यात आलेल्या परां त ु राखून ठे िण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) –
(अनुक्रमाांक (१) ि (२) –
(१) सियश्री. नरें द्र पाटील, धनांजय मुांडे, िे मांत टकले, सुवनल तटकिे , वकिण
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पािसकि, अॅड. वनिां जन डािखिे , श्री. आनांद ठाकूि, अॅड. िािुल नािेकि,
सिचश्री. अवनल भोसले, सांजय दत्त, शिद िणवपसे, िामििी रुपनिि,श्रीमती
िुस्नबानू खवलिे, सिचश्री. जगन्नार् शशदे , अशोक ऊिच भाई जगताप, आनांदिाि
पाटील, नािायण िाणे, जयिांतिाि जाधि, अमिशसि पांवडत, सवतश र्व्िाण,
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्िे , श्री. कवपल पाटील,अॅड. जयदे ि गायकिाड, विक्रम
काळे , श्रीमती विद्या र्व्िाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक
मित्त्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुांबईतील भायखळा येर्ील कािागृिातील भ्रष्ट्टार्ाि ि कािागृि
िशासनाकडू न वनकृष्ट्ट दजार्े जेिण कैद्याांना देण्यात येत असल्यार्ी तक्राि
किण्यािरुन तसेर् दोन अांडी ि पार् पािाांर्ा विशेब न लागल्यािरुन वदनाांक
२३ जून, २०१७ िोजी िा त्या सुमािास कािागृिात िॉडच न असलेल्या मां जुळा
शेट्ये या आिोपी मविलेर्ी क्रूिपणे ित्या झाल्यार्ी गांभीि घटना नुकतीर्
उघडकीस येणे, मां जुळा शेट्ये याांर्ा मृत्यू माििाण आवण अमानुष
अत्यार्ािामुळे झाल्यार्े जे.जे. रुग्णालयाने सादि केलेल्या दुसऱ्या
शिविच्छे दन अििालात वनदशचनास येणे, मां जुळा शेट्येच्या शिीिािि आवण
डोक्यािि माििाणीच्या जखमा आढळू न येणे, अनेक िषांपासून तेर्े मविला
आिोपींिि लैंवगक अत्यार्ाि िोत असल्यार्ी दाट शक्यता असणे , तसेर्
मां जुळा शेट्येििील लैंवगक अत्यार्ािात लाठीर्ा िापि झाल्यार्ी तक्राि असून
जेल अवधक्षकाांसि पोवलसाांनी कािागृिातील िीजपुििठा खांडीत करुन मां जुळा
शेटये याांना माििाण केल्यार्ी साक्ष इांद्राणी मुखजी या आिोपीकडू न दे ण्यात
येणे, तसेर् तेर्ील िैदयकीय तज्ाांनी एन.व्िी.आि. मधून सी.सी. टीव्िी
कॅमे ऱ्यार्े वर्वत्रकिण वमळविले असता या वर्वत्रकिणात जेलि मवनषा
पोखिकि ि एकूण सिा आिोपी मविला पोवलस मां जुळा शेट्ये विला माििाण
किताना वदसत असणे ि कािागृिातील पुिािे नष्ट्ट किण्यासाठी मालमत्तेर्ी
दे खील नासधूस किण्यात येणे, मां जुळा शेट्येच्या वशक्षेर्ा कालािधी कािी
वदिसातर् पूणच िोणाि असल्याने तीर्ी सुटका िोणाि असणे, मात्र भायखळा
कािागृिातील लैंवगक शोषणार्े अनेक धोगेदोिे मां जुळा शेट्येला मावित
असल्याने सुत्रधािाांनी तीर्ी ित्या किण्यार्ा कट केल्यार्ी धक्कादायक
माविती जनमानसात पसिलेली असणे , साक्षीदाि ि पुिाव्याांशी छे डछाड
किण्यार्ा ियत्न िोत असल्यामुळे या िकिणार्ा तपास िाज्य सीआयडीकडे
दे ण्याबाबत मागणी असणे , मां जुळा ित्येिकिणी तपास किणाऱ्या तुरुांग पोलीस
उपमिावनिीक्षक स्िाती साठे याांनी या िकिणातील आिोपींच्या पाठीशी उभे
िािण्यार्े उघडपणे व्िॉट्सअसअॅप रुपुपिरुन आिािन किणे , या िकिणार्ी
िाज्यभिातील लोकिवतवनधींकडू न सी.आय.डी. र्ौकशी किण्यार्ी िोत
असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने किाियार्ी कायचिािी ि
शासनार्ी िवतवक्रया."
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(२)

(३)

सियश्री. धनांजय मुांडे, सांजय दत्त, शिद िणवपसे, अशोक ऊिच भाई जगताप,
िामििी रुपनिि, श्रीमती िुस्नबानू खवलिे, सिचश्री. आनांदिाि पाटील, जगन्नार्
शशदे , सवतश र्व्िाण, विक्रम काळे , अॅड. िािुल नािेकि, सिचश्री. जयिांतिाि
जाधि, सुवनल तटकिे , िे मांत टकले, अमिशसि पांवडत, अॅड. वनिां जन डािखिे ,
िा. जोगेन्द्द्र किाडे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक मित्त्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"गांगाखेड वज. पिभणी येर्ील गांगाखेड शुगि अँड एनजी या खाजगी
साखि कािखान्द्याने बँकाांशी सांगनमत करुन खोट्या कागदपत्राांच्या आधािे
िजािो शेतकऱ्याांच्या नािे ३२८ कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त िकमे र्ा अपिाि
केल्यार्ी गांभीि बाब मािे जुलै, २०१७ मध्ये िा त्या सुमािास उघडकीस येणे,
शेतकऱ्याांर्े िैयक्क्तक कजच मागणीर्े कोणतेिी अजच नसताांनािी कािखान्द्यार्े
र्ेअिमन श्री. ित्नाकि गुट्टे ि सांर्ालक मां डळाने तब्बल आठ ते दिा िजाि
शेतकऱ्याांच्या नािे आांध्रा बँकेकडू न ३९.१७ कोटी, युनायटे ड बँक ऑि इांवडया
७६.३२ कोटी, बँक ऑि इांवडया ७७.५९ कोटी, शसडीकेट बँक ४७.२७ कोटी,
युको बँक ४७.७८ कोटी, ित्नाकि बँक ४०.२० कोटी अशी एकूण ३२८ कोटी
रुपयाांर्ी खोट्या कागदपत्राांच्या आधािे बोगस कजच िकिणे करुन सदि िक्कम
कािखान्द्याकडे िगच किणे , मृत शेतकऱ्याांच्या नािािििी कजच मां जूि केल्याच्या
बाबी उघडकीस येणे, या िसिणूकी िकिणी श्री.वगिीधि वशिाजी सोळां के,
िा.नागापूि, ता.पिळी या शेतकऱ्याांने वदनाांक ५ जुलै, २०१७ िोजी गांगाखेड
पोलीस ठाण्यात वियाद वदल्यािि ि मा. न्द्यायालयात तक्राि केल्यानांति सदि
िकिणाला िार्ा िुटणे, ित्यक्षदशी ३२८ कोटी रुपयाांर्ा घोटाळा वदसत
असला तिी १५ िजाि पेक्षा जास्त शेतकऱ्याांर्ी १ िजाि कोटींच्या िि
िसिणूक झालेली असणे , िाज्यशासनाने नुकत्यार् केलेल्या कजचमािीत या
शेतकऱ्याांर्ा समािेश िोऊन त्यार्ा िायदा कािखान्द्यालार् िोणाि असणे,
िसिणूक झाल्याने िजािो शेतकऱ्याांमध्ये वनमाण झालेले सांतापार्े िाताििण,
यामुळे शेतकऱ्याांना बँकाांकडू न कजच वमळण्यात वनमाण झालेल्या अडर्णी,
किोडो रुपयाांर्े आर्थर्क िसिणूकीर्े िकिण असताांना दे खील अद्यापिी
सांबांवधताांना अटक झालेली नसणे, त्यामुळे आपल्याला न्द्याय वमळणाि
नसल्यार्ी भािना शेतकऱ्याांमध्ये वनमाण िोणे, किोडो रुपयाांच्या या िसिणूक
िकिणार्ा विद्यमान न्द्यायमुतीमािचत स्ितांत्र तपास किण्यार्ी आिश्यकता
असणे, याकडे शासनार्े िोत असलेले अक्षम्य दुलचक्ष, याबाबत शासनाने
किाियार्ी कायचिािी ि शासनार्ी िवतवक्रया."
सियश्री. धनंजय मंडे, जयवंतराव जाधव, सुनिल तटकरे , हे मंत टकले,
अमरससह पंनित, सनतश चव्हाण, अॅि. निरं जि िावखरे , वि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािचजवनक मित्त्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"रायगि नजल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील रोहा – अष्टमी िगरपनरषदेिे
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(४)

रोहा शहर मं जूर नवकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक २९ या निकाणी
Accomodation reservation तत्वावर नवकनसत करणेसािी पाकींग आरक्षण
िे वण्यात येणे, यानिकाणी पानकिंगमध्ये बांधकाम करण्याचे काम एका
नवकासकाला दे ण्यात येणे, याबाबतचा करार नदिांक १० ऑक्टोबर, २०१४
मध्ये करण्यात येऊि पानकिंगचे काम ३६ मनहन्यात पुणण करण्याची अट
टाकण्यात येणे, नवकासकािे नवनहत मुदतीत पानकिंगचे काम ि करता एक
वषाची मुदतवाढ दे ण्याची नविंती रोहा-अष्टमी िगरपनरषदेस नदिांक २८
ऑगस्ट, २०१५ रोजी करणे , िगरपनरषदे िे त्यांची नविंती मान्य करुि त्यांिा
नदिांक ९ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी एक वषाची मुदतवाढ दे णे, मुदतवाढ देऊिही
अद्यापही नवकासकािे पानकिंगचे काम पुणण ि करणे , सदर बाबतीत तळमजला
व सहा मॅझेिाईि मजले असे २४ मीटर उं चीचे इमारतीचे नियोजि प्रस्तानवत
असणे , नवकासकािे तळ मजल्ह्याकिील बांधकाम करण्याऐवजी बाजूचेच
बांधकाम सुरु करणे , बाजूची जागा अनतक्रमणात असतािासुध्दा त्यानिकाणी
बांधकाम करुन ते जवळजवळ पुणण केलेले असणे , बांधकाम चालू असतांिा
यानवषयी स्थानिक लोकप्रनतनिधी यांिी सूचिा करुिही बांधकाम ि थांबनवणे ,
नवकासक व िगरपनरषद यांचेतील करारिाम्याचे त्यामुळे उल्ह्लंघि झालेले
असणे , िगरपनरषदेिे मुदतवाढ दे ऊिही नवकासकािे त्याकिे दुलणक्ष करुि
पानकिंगचे काम अद्यापही वेळेत पूणण ि करणे , याकिे रोहा िगरपनरषद
मुख्यानधकारी व प्रशासि यांचे झालेले अक्षम्य दुलणक्ष, त्यामुळे शहरात
उद्भवलेली पानकिंगची समस्या, या सवण प्रकरणाची चककशी करुि यासािी
जबाबदार असणाऱ्या नवकासकावर व मुख्यानधकारी यांचेवर फकजदारी
स्वरुपाची कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची
कारवाई व शासिाची भुनमका."
श्री. विजय ऊर्फ भाई विरकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक
मित्त्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबईतील कांनदवली (पश्श्चम) येथील महावीर िगर येथे मुंबई
महािगरपानलकेमाफणत उभारण्यात आलेल्ह्या मं िईची दुरवस्था झालेली
असल्ह्याचे निदशणिास येणे, सदर मं िईच्या संरक्षण सभतीवरील लोखंिी जाळ्या,
व इतर अल्ह्युनमनियम सानहत्य चोरीला जाणे , त्या निकाणी पनरसरातील इतर
सोसायटयांिा देखील या चोरट्ांचा त्रास सिन किािा लागणे , रात्रीच्या वेळेस
सदर मं िईमध्ये काही युवक अंधारामध्ये दारू नपण्याचे कृत्य करत असूि रात्री
उनशरापयिंत थांबूि काही असामानजक कृत्य करीत असल्ह्याचे आढळू ि येणे,
या निकाणी कपोल नवद्यानिधी शाळे शेजारी काही निवानसत लोक झोपड्या
बांधूि उघड्यावर राहत असूि त्याच निकाणी जेवण तसेर् नैसर्थगक विधी
करीत असल्ह्यामुळे तेथील िागनरकांच्या आरोग्याला गांभीि धोका निमाण
झाल्ह्याचे समोर येणे, अशा प्रकारे महािगरपानलकेमाफणत बांधण्यात आलेल्ह्या
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(५)

(६)

मं िईचा दुरुपयोग होणे , सदर निकाणी होत असलेली गैिकृत्य
थांबनवण्याकनरता शासिािे तातिीिे किाियार्ी उपाययोजना, याबाबत
शासिािे करावयाची कायणवाही व शासिाची प्रनतनक्रया."
अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक मित्त्िाच्या
बाबीकडे साियजवनक बाांधकाम (साियजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील:"िाांद्रे (पूिच ) येर्ील शासकीय िसाितीर्ी झालेली दयनीय अिस्र्ा,
शासकीय िसाितीमध्ये एकूण ३७० इमािती असून त्याांर्े सिासिी आयुचमान
४५ ते ५० िषार्े असणे, या शासकीय िसाितीमधील ३७० पैकी ३६
इमाितींर्े पुनबांधणीर्े काम सन २०१४-१५ या अर्चसांकल्पात समाविष्ट्ट
असून त्यार्ी अांदावजत शकमत रु १००.८४ कोटी इतकी असून तसेर् उिचवित
३३४ इमाितींर्ी अांतगचत ि बािय सांिर्नात्मक ि नुतनीकिणाच्या दृक्ष्ट्टने कामे
िाती घेण्यात येणाि असून त्याकविता सन २०१३-१४ या वित्तीय िषात रु
३४.०४ कोटीर्ी कामे किण्यात आल्यार्े मािे मार्च - एविल,२०१७ मध्ये
विधानपविषदे त उपक्स्र्त केलेल्या लक्षिेधी सूर्नेला उत्ति देताांना
मा.सािचजवनक बाांधकाम मां त्री मिोंदयानी वदलेल्या लेखी उत्तिािरुन स्पष्ट्ट िोणे ,
पिां तु ित्यक्षात मात्र केिळ २५ इमाितींर्ेर् काम अत्यांत वधम्यागतीने सुरु
असणे, ति कािी इमाितींर्ी कामे अधच िट अिस्र्े त असणे , मा.सािचजवनक
बाांधकाम मां त्रयाांनी ित्यक्षात सदि िसाितीर्ी पािणी करुनिी अदयापी
कोणतीर् ठोस कायचिािी झालेली नसणे , ठे केदािाांना िेळेत दे यके वमळत
नसल्याने इमाितींच्या उिचवित कामाांकविता सावित्य आणण्यास िोत असलेला
विलांब, िसाितीर्ी दयनीय अिस्र्ा झालेली असतानािी इमाितींच्या
दुरुस्तीकडे सबांवधत अवधकाऱ्याांकडू न जाणीिपूिचक दुलचक्ष िोणे , िसाितीतील
इमाितींर्े दुरुस्तीर्े काम टप्प्याटप्प्याने िाती घेण्यात येत असणे , दििषी िीर्
िवक्रया शासनाकडू न िोत असल्याने शासकीय कमच र्ाऱ्याांमध्ये पसिलेले
नािाजीर्े िाताििण, उक्त इमाितींर्ी अवतशय दयनीय अिस्र्ा झालेली
असल्यामुळे त्या पाडू न इमाितींच्या पुनबांधणीर्े काम िाती घेण्यार्ी वनताांत
आिश्यकता, याकडे शासनार्े िोत असलेले अक्षम्य दुलचक्ष, पविणामी
शासकीय कमच र्ाऱ्याांमध्ये पसिलेले तीव्र असांतोषार्े ि सांतापार्े िाताििण,
याबाबत शासनाने गाांभीयाने लक्ष घालून वनणचय घेण्यार्ी वनताांत आिश्यकता,
याबाबत शासनाने किाियार्ी कायचिािी ि शासनार्ी िवतवक्रया."
श्रीमती हस्नबानू खविर्े, सिचश्री. अशोक ऊफण भाई जगताप, संजय दत्त,
रामहरी रुपिवर, आिंदराव पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािचजवनक
मित्त्िाच्या बाबीकडे सांस्कृ वतक कायफ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"कोकणातील सांस्कृनतक कलाकार तसेच भजनी, दशावतारी कलावंत
यांिी आपल्ह्या सांस्कृनतक कायाचा िसा राष्रीय पातळीवर उमटिलेला असणे,
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पाच

सहा

त्यामुळे शासिािे त्यांिा वृध्दापकाळात उदरनिवाहासािी दरमहा िरानवक
मािधि दे ण्याचा निणणय घेऊन त्याची अंमलबजावणीही सुरु केलेली असणे ,
परं तु सध्याच्या महागाईच्या काळात शासिाकिू ि नमळणारे हे मािधि तुटपुंजे
असणे , त्यामुळे वृध्दापकाळातील वैद्यकीय खचण व अन्य खचण यांचा ताळमेळ
बसत िसल्ह्यािे या कलािांताांना उदरनिवाह करणे नजकरीचे होत असणे , या
मािधिात शासिािे सकािात्मक निणणय घेऊि सन्माििीय वाढ करावी अशी
त्यांिी वारं वार आग्रह मागणी केलेली असणे , परं तु शासि त्याकिे करीत
असलेले अक्षम्य दुलणक्ष, पनरणामी या सांस्कृनतक कायासािी जीवि वानहलेल्ह्या
कोकणातील कलावंताांमध्ये शासिाप्रती निमाण झालेला तीव्र असंतोष व
िाराजीची भाविा, त्यामुळे शासिािे त्वरीत निणण य घेऊि कोकणासह
राज्यातील सांस्कृनतक कलाकार, भजिी व दशावतारी कलावंत यांच्या
मािधिात भरीव वाढ करण्याबाबत करावयाची कायणवाही व शासिाची
प्रनतनक्रया."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये वििंे ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यां तर -

: सन २०१७-२०१८ च्या पुरिणी मागण्याांिर चचा (पवहला वदिस.)
खालील मां त्रयाांच्या मागण्याांिि र्र्ा िोईल.
१.

मिसूल, मदत ि पुनिचसन, सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळू न)
मां त्री.

२.

वित्त ि वनयोजन, िने मां त्री.

३.

रुपामविकास, मविला ि बाल विकास मां त्री.

४.

आवदिासी विकास मां त्री.

५.

अन्न ि नागिी पुििठा, रुपािक सांिक्षण, अन्न ि औषध िशासन, सांसदीय कायच
मां त्री.

६.

िैद्यकीय वशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र विकास मां त्री.

७.

पाणीपुििठा आवण स्िच्छता मां त्री.

८.

सािचजवनक आिोग्य ि कुटुां ब कल्याण मांत्री.

९.

सामावजक न्द्याय ि विशेष सिाय्य मां त्री.
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१०.
सात

जलसांधािण, िाजवशष्ट्टार्ाि, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इति मागासिगच
ि विशेष मागासिगच कल्याण मां त्री.

: िंासकीय विधे यके (क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडिं: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र मुद्राांक
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ र्े वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - मिािाष्ट्र मुद्राांक
(सुधािणा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या ििि सवमतीकडे
त्याििील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादि किण्यार्ा अनुदेश
दे ऊन विर्ािार्च पाठविण्यात यािे."
(१) मिसूल मांत्री
(२) श्री. धनांजय मुांडे, वििोधी पक्ष नेता
तर्ा वि.प.स.
(३) श्री.नािायण िाणे , वि.प.स. (४) श्री.शिद िणवपसे, वि.प.स.
(५) ॲड.वनिां जन डािखिे ,
(६) श्री.अशोक ऊिच भाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सवतश र्व्िाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्िे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊिच भाई वगिकि,
वि.प.स.
वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री. धनांजय मुांडे,
िंरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ र्े वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - मिािाष्ट्र
मिानगिपावलका (सुधािणा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या ििि
सवमतीकडे त्याििील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादि किण्यार्ा
अनुदेश देऊन विर्ािार्च पाठविण्यात यािे."
(१) मुख्यमांत्री
(२) श्री. धनांजय मुांडे, वििोधी पक्ष नेता
तर्ा वि.प.स.
(३) श्री.नािायण िाणे , वि.प.स. (४) श्री.शिद िणवपसे, वि.प.स.
(५) ॲड.वनिां जन डािखिे ,
(६) श्री.अशोक ऊिच भाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सवतश र्व्िाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्िे , वि.प.स.

8

आठ

वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊिच भाई वगिकि,
वि.प.स.
वि.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक प्रावधकरण
सदस्य अनहय ता (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. िंरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ र्े वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - मिािाष्ट्र स्र्ावनक
िावधकिण सदस्य अनिच ता (सुधािणा) विधेयक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या ििि सवमतीकडे त्याििील िवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादि किण्यार्ा अनुदेश दे ऊन विर्ािार्च पाठविण्यात यािे."
(१) रुपामविकास मां त्री
(२) श्री. धनांजय मुांडे, वििोधी पक्ष नेता
तर्ा वि.प.स.
(३) श्री.शिद िणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
(५) ॲड.वनिां जन डािखिे ,
(६) श्री.अशोक ऊिच भाई जगताप,
वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.सवतश र्व्िाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्िे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊिच भाई वगिकि,
वि.प.स.
वि.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां डिं: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - श्री साईबाबा सांस्थान
विश्िस्तव्यिस्था (विंडी) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------(ग) विधानसभे ने दुसऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डिं: विचार ि
सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ - विंकाऊ 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 विधानमांडळ
सदस्य (वनरहय ता दूर करणे) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------: (िंुक्रिार, वदनाांक २८ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
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दिंय विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सियश्री. िंरद रणवपसे, धनांजय मुांडे, नािायण िाणे , सुवनल तटकिे , सांजय दत्त, िे मांत
टकले, अशोक ऊिच भाई जगताप, जयांत पाटील, िा. जोगेंद्र किाडे , श्री.कवपल पाटील,
ॲड. जनादचन र्ाांदिु कि, आर्थक.अनांत गाडगीळ, सिचश्री.अमिशसि पांवडत, सुभाष
झाांबड, वकिण पािसकि, र्ांद्रकाांत िघुिांशी, जयिांतिाि जाधि, िामििी रुपनिि,
श्रीमती विद्या र्व्िाण, श्रीमती िुस्नबानू खवलिे, सिचश्री.सवतश र्व्िाण, अमिनार्
िाजुिकि, ॲड.वनिां जन डािखिे , सिचश्री. सतेज ऊिच बांटी पाटील, ख्िाजा बेग, डॉ.
सुधीि ताांबे, सिचश्री.आनांद ठाकूि, िविशसग िाठोड, अब्दुल्ला खान दुिाणी, आनांदिाि
पाटील, विक्रम काळे , निें द्र पाटील, ॲड.जयदे ि गायकिाड, ॲड.िािुल नािेकि,
सिचश्री. िकाश गजवभये, िामिाि िडकुते, जगन्नार् शशदे , वि.प.स. याांचा म.वि.प.
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा ि मांत्रयाांचे उत्तर) –
"मुांबईसि िाज्यातील मिानगिपावलका, नगिपावलका ि नगिपांर्ायती
याांर्ी डबघाईला आलेली आर्थर्क पविक्स्र्ती, निवनर्थमत नगिपांर्ायतींमध्ये
असलेले अवधकािी ि कमच र्ाऱ्याांर्ी विक्त पदे, त्यामुळे विकासकामात िोत
असलेले अडर्ळे , सिच मिानगिपावलकाांमध्ये पायाभूत सुविधाांर्ा उडालेला
बोजिािा ि वपण्याच्या पाण्यार्ी वनमाण झालेली समस्या, मालमत्ता किाच्या
सांकलनात मोठ्या िमाणात गैिव्यििाि िोत असणे, जी.एस.टी. मुळे
मिानगिपावलकाांना एलबीटीर्ी िवतपूती किण्यात न आल्यामुळे
मिानगिपावलका ि नगिपावलका याांर्ी अर्च व्यिस्र्ा कोलमडू न जाणे , मुांबई
मिानगिपावलकेतील िस्ते, नालेसिाई ि डां शपगच्या सांदभातील गैिकािभािाच्या
र्ौकशीर्े आदे श मा.मुख्यमां त्रयाांनी दे ऊन त्यािि पुढे कोणतीर् कायचिािी न
िोणे, जेएनएनयूआिएम योजना बांद केल्यामुळे अपूणच िाविलेल्या िकल्पासांबांधी
शासनार्ी भूवमका, केंद्र शासनाच्या स्िच्छ भाित अवभयानार्ा उडालेला
बोजिािा, बिुताांशी नगिपविषदाांत र्टईक्षेत्र, टीडीआि ि ऑटो डीसीआि
घोटाळे शासनाच्या वनदशचनास आणून अद्यापिी कोणतीर् काििाई न िोणे,
िाज्य शासनाने वियल इस्टे ट कायदा मां जूि किणे, केंद्र शासनाच्या धतीिि
िाज्याने वियल इस्टे ट कायदा मां जूि केल्यानांति बाांधकाम व्यािसावयकाांमध्ये
वनमाण झालेली शर्तेर्ी पविक्स्र्ती, या कायद्याच्या अांमलबजािणीमुळे
शासनाकडू नर् वनमाण िोत असलेले अडर्ळे , मुांबईतील मै दानाांर्ा वललाि,
गृिवनमाण धोिण अवनक्श्र्ततेमुळे िखडलेले गृिवनमाण िकल्प, एसआिए
अांतगचत िखडलेले िकल्प ि धािािी पुनर्थिकास िकल्प, म्िाडा िसािती,
बीडीडी, बीआयटी र्ाळी ि उपकििाप्त इमाितींर्ा िखडलेला पुनर्थिकास,
सांक्रमण वशबीिातील घुसखोिीर्ा िलांवबत िश्न, मुांबई शििासि अन्द्य
मिानगिाांमध्ये वनमाण झालेली िाितुकीर्ी समस्या, बेस्ट िशासन ि मुांबई
मिापावलका आयुक्त याांच्यातील सांघषच विकोपाला जाणे , मुांबई मिापावलका,
एमएमआिडीए, म्िाडा आवण वसडको याांच्यात असलेला समन्द्ियार्ा अभाि,
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वसडकोकडू न दे ण्यात आलेल्या भूखांडार्ा िोणािा दुरुपयोग, विविध
स्र्ावनक स्ििाज्य सांस्र्ातील सिाई कामगािाांच्या समस्याांकडे झालेले
दुलचक्ष तसेर् िाज्यातील जनतेर्ी अक्स्मता असलेले मुांबईतील आांबेडकि भिन
मिानगिपावलकेने तोडण्यास पििानगी दे णे, त्यामुळे िाज्यातील
सिच
मिानगिपावलकाांच्या वनयोजनात िाज्य शासन अपयशी ठरुन स्र्ावनक स्ििाज्य
सांस्र्ाांर्ी आर्थर्क कोंडी िोऊन विकासाला बसलेला खीळ, त्यामुळे जनतेत
पसिलेला तीव्र असांतोष, याबाबत शासनाने किाियार्ी कायचिािी ि
उपाययोजना विर्ािात घेण्यात यािी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या िंे िटी) (िंुक्रिार, वदनाांक २८ जुलै, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दिंय विण्यात आलेल्या परां त ु प्रलांवबत असलेल्या अधा-तास चचे च्या सूचना –
(अनुक्रमाांक (१) ि (२)) –
(१) श्री.सुवनल तटकरे , वि.प.स. पुढील साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्थत करतील.
''मुांबईतील वगिण्याांमध्ये काम किणाऱ्या वगिणी कामगािाांर्े मुांबईत
पुनिचसन व्िािे यासाठी सन १९९१ मध्ये शासनाने डीसीरुल ५८ मध्ये खास
तितूद करुन वगिणी कामगािाांर्े पुनिचसन किण्यासाठी व्यिस्र्ा करुन ठे िणे ,
तत्कालीन माजी मुख्यमांत्री याांनी मुांबईतील वगिणी कामगािाांना आवण त्याांच्या
िािसाांना घिे वमळिून दे ण्यात येणे, सन १९८२ पयंतच्या सांपात उध्वस्त
झालेल्या वगिणी कामगाि ि त्याांच्या िािसाांना तत्कालीन मा.मुख्यमां त्रयाांनी
एम.एम.आि.डी.ए. ला त्याांच्या माध्यमातून बाांधण्यात आलेल्या घिाांपैकी ५०
टक्के घिे दे ण्यार्े आदेश दे णे, पिां तु िी घिे मुांबई िदे शात येत नसल्यामुळे
वजल्ियातील वगिणी कामगािाांच्या पुनिचसनासाठी जागा उपलब्ध किण्यार्े
आदे श वजल्िावधकाऱ्याांना दे ण्यात येणे, यासांदभात वगिणी कामगाि, िािस
उत्कषच सांघ, मुांबई याांनी वदनाांक २७ जुलै, २०१६ िोजी सांपूणच जागेच्या
िस्तािासि वगिणी कामगािाांना ि िािसाांना पििडणाऱ्या शकमतीत एकार्
वठकाणी सांपूणच वगिणगाि िसेल असा िस्ताि सादि किणे , यािि मा.मुख्यमां त्री
याांनी १५ वदिसात यािि वनणच य घेिू असे आश्िासन देणे, पिां तु अद्यापिी यािि
कोणतािी वनणच य न िोणे , त्यामुळे वगिणी कामगाि ि िािसात पसिलेला तीव्र
असांतोष, मुांबईतील वगिणीमध्ये काम किणाऱ्या वगिणी कामगाि ि िािसाांर्े
मुांबईतर् पुनिचसन व्िािे यासाठी सन १९९१ मध्ये डीसीरुल मध्ये खास तितूद
केल्यानुसाि वगिणी कामगािाांर्े ि िािसाांर्े मुांबईतर् पुनिचसन किण्याच्या
िस्तािािि शासनाने किाियार्ी कायचिािी ि उपाययोजना."
(२) प्रा.अवनल सोले, वि.प.स. पुढील साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"नागपूि येर्ील एम्िे स वसटीच्या विकासकाकडू न रुपािकाांर्ी िसिणूक
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(३)

(४)

केली जात असल्यार्े वनदशचनास येणे, त्यामुळे तेर्ील िवििाश्याांना गांभीि
समस्याांना सामोिे जािे लागणे , एम्िे स वसटीर्े बाांधकाम मुांबई येर्ील
विकासकाकडू न १० िषांपूिी पूणच झालेले असणे , पिां तु रुपािकाांना वनिासासाठी
योग्य सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन वदलेल्या नसणे , बाांधकामार्ी गुणित्ता
िाईट असणे, वपओपीर्े काम खूपर् वनकृष्ट्ट दजार्े असणे , टाईल्स योग्य
पध्दतीर्े नसणे, पाकींग समस्या वनमाण िोणे , फ्लॅट धािकाांना ित्येक शिगला
योग्य वलफ्टर्ी सोय उपलब्ध नसणे , त्यामुळे रुपािकाांमध्ये असांतोषार्ी भािना
वनमाण िोणे, एम्िे स वसटीतील िवििाश्याांना न्द्याय वमळिून दे ण्याच्यादृष्ट्टीने
उक्त िकिणी र्ौकशी करुन विकासकािि काििाई किण्यार्ी आिश्यकता,
याबाबत शासनाने किाियार्ी कायचिािी ि उपाययोजना."
श्री.जगन्नाथ शिंदे , वि.प.स. पुढील साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर
चचा उपस्स्थत करतील.
"मिािाष्ट्र िाज्य सुिणच जयांती नगिोत्र्ान अवभयानाांतगचत सन २०११-१२
मध्ये कल्याण-डोंवबिली मिानगिपावलका क्षे त्रातील िस्त्याांच्या वसमें टीकिणार्ी
सुमािे ३७४ कोटी रुपयाांर्ी कामे सुरु किण्यात आलेली असणे , मात्र
सुरुिातीपासून मागील पार् िषात सातत्याने या कामाांतील अवनयवमतता,
वदिां गाई ि मविन्द्याभिात िस्त्याांना तडे गेल्याने कामाच्या दजाबाबत िश्न
उपक्स्र्त केले जात असणे , कल्याण पक्श्र्मे तील सांतोषी माता िस्त्यािि काम
सुरु असून आजवमतीस त्यािि छोटे छोटे खड्डे पडलेले असणे , कािी वठकाणी
िस्त्यार्ा ििील भाग उखडू न गेलेला असणे , ति डोंवबिली आवण कल्याण
पुिेतिी कािी वठकाणी असार् िकाि वनदशचनास आलेला असणे , या िस्त्याांर्ी
ठे केदािाांमािचत कामे र्ालू असताना त्यािि दे खिे ख ठे िण्यासाठी
मिानगिपावलकेने आपले अवधकािी वनयुक्त किािे ि काम र्ालू असणाऱ्या
िस्त्याच्या दोन्द्िी बाजूला िलक लािून त्यावठकाणी देखिे ख किणाऱ्या
अवधकाऱ्यार्ा िोन नांबि अशी माविती दे ण्याबाबत स्र्ावनक लोकिवतवनधींनी
मिानगिपावलकेस लेखी वनिेदनावािे कळिूनिी कल्याण-डोंवबिली
मिानगिपावलका िशासनाने याकडे जाणीिपूिचक केलेले दुलचक्ष, एकूणर्
मिानगिपावलकेच्या कामार्ी पद्धत ि शासकीय वनधीर्ा अपव्यय िोत असणे ,
सदििू कामार्े शासकीय सांस्र्े मािचत स्रक्र्िल ऑवडट किण्यार्ी
लोकिवतवनधींकडू न िोत असलेली मागणी, त्याकडे मिानगिपावलका
िशासनार्े जाणीिपूिचक िोत असलेले दुलचक्ष, सबब कल्याण-डोंवबिली
मिापावलका क्षेत्रातील शासनाच्या वनधीतून तयाि किण्यात येत असलेल्या
वसमें ट िस्त्याांर्े तातडीने स्रक्र्िल ऑवडट किण्यार्ी आिश्यकता, याबाबत
शासनाने किाियार्ी कायचिािी ि उपाययोजना."
श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर
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चचा उपस्स्थत करतील.
"सन २०१३ मध्ये लोकिवतवनधींनी मुांबई रुपँण्ट िोड ब्राम्िणिाडी येर्ील
शीतल इस्टे ट मधील ९ उपकि िाप्त र्ाळींच्या पुनर्थिकासासाठी वनयमार्े
उल्लांघन करुन ना-ििकत पििानगी देणाऱ्या अवधकाऱ्याांविरुध्द लार्लुर्पत
िवतबांधक खात्याकडे तक्राि किणे , मािे वडसेंबि, २०१६ मध्ये या तक्रािीर्ी
उघड र्ौकशी लार्लुर्पत िवतबांधक खात्यामािचत सुरु किण्यात येणे,
म्िाडार्े ३० ते ४० किोडर्े नुकसान िोऊनिी अद्यापी र्ौकशी पूणच न िोणे ,
उक्त िकिणार्ी र्ौकशी करुन सांबांवधताांिि काििाई करुन उक्त र्ाळीच्या
िवििाश्याांना न्द्याय वमळिून दे ण्यार्ी आिश्यकता, याबाबत शासनाने
किाियार्ी कायचिािी ि उपाययोजना."

विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : २९ जुलै, २०१७.

उत्तमशसग चव्हाण,
सवर्ि,
मिािाष्ट्र विधानपविषद.
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