महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

बुधिार, वदनाांक ९ ऑगस्ट, २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

दोन

: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे –
मुख्यमांत्री
: "मुांबईतील अांधेरी ये थील वसटी सिे नां.१९८ (पाटट )
वगल्बटट वहल ये थे सुरु असलेल्या प्रकल्पाबाबत" या
विषयािरील श्री.परशुराम उपरकर, माजी वि.प.स.
याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक १८६९३ ला वदनाांक
२७ जुलै, २०११ रोजी अनुपरू क प्रश्नोत्तराच्या िेळी
वदलेल्या
आश्िासनानुसार
अवधक
मावहती
सभागृहाच्या पटलािर ठे ितील.
(ग) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची आठिी ि नििी यादी सभागृहाच्या पटलािर
ठे िणे.
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे (क) मुख्यमांत्री
: "नागपूर मेरो रे ल कॉपोरे शन वलवमटे ड, नागपूर
याांचा सन २०१५-२०१६ या िषाचा िार्षषक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ख) वित्त ि
: (१) महाराष्ट्र पाटबांधारे वित्तीय कांपनी मयावदत
वनयोजन मांत्री
याांचा सन २०११-२०१२ या िषाचा िार्षषक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(२) "मॅफको महामांडळाचा सन २०१४-२०१५
ि सन २०१५-२०१६ या िषांचा अनुक्रमे
चव्िेचाळीसािा ि पांचेचाळीसािा िार्षषक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(३) "शासनाच्या सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग
विभागाांतगटत सांस्थानी वदनाांक १ एवप्रल,
२०१६ ते ३१ माचट , २०१७ या कालािधीत
घे तलेले कजट ि त्यािरील व्याजास दे ण्यात
आलेल्या हमी विषयीचे वििरणपत्र"
सभागृहासमोर ठे ितील.
(ग) उच्च ि तांत्र
: (१) "सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ,
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वशक्षण ि
साांस्कृ वतक
कायट मांत्री

(घ)

(ङ)

अमरािती याांचे सन २०१५-२०१६ या
िषाचे िार्षषक लेखे" सभागृहासमोर
ठे ितील.
(२) "राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज नागपूर
विद्यापीठ याांचा सन २०१५-२०१६ या
िषाचा िार्षषक अहिाल" सभागृहासमोर
ठे ितील.
(३) "उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाांि याांचा
सन २०१५-२०१६ या िषाचा सव्िीसािा
िार्षषक अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(४) "विदभट, मराठिाडा आवण उिटवरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमांडळे आदे श, २०११ मधील
खां ड ८ अन्िये पयट टन ि साांस्कृ वतक कायट
विभागाचा सन २०१५-२०१६ या वित्तीय
िषातील
योजनेत्तर
ि
योजनातांगटत
योजनाांिरील िैधावनक विकास मांडळवनहाय
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा
तपशील" सभागृहासमोर ठे ितील.
ग्रामविकास
: (१) "सन
२०१४-१५
या
महाराष्ट्रातील
मांत्री
पांचायती राज सांस्थाांच्या लेख्याांिरील
चव्िेचाळीसािा लेखापरीक्षा पुनर्षिलोकन
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(२) "सन २०१५-१६ चे ठाणे / रायगड /
रत्नावगरी / ससधुदग
ु ट / पालघर / नावशक /
धुळे / नांदरु बार / जळगाांि / अहमदनगर /
पुणे/ सातारा/ साांगली / सोलापूर /
कोल्हापूर / औरां गाबाद / जालना / परभणी
/ सहगोली / बीड / नाांदेड / उस्मानाबाद /
लातूर / अमरािती / अकोला / िावशम /
बुलढाणा / यितमाळ / नागपूर / िधा /
भां डारा / गोंवदया / चां द्रपूर ि गडवचरोली या
३४ वजल्हा पवरषदाांचे िार्षषक प्रशासन
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
जलसांपदा मांत्री : "कोंकण पाटबां धारे विकास महामांडळ, ठाणे याांचा
सन २०१४-२०१५ या कालािधीच्या लेख्यािरील
भारताचे वनयां त्रक ि महालेखापाल याांचा अलग
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(च)

पयािरण मांत्री

:

(छ)

ऊजा मांत्री

:

(ज)

पाणीपुरिठा ि :
स्िच्छता मांत्री

(झ)

मत्स्यविकास
मांत्री

:

(ट)

कामगार ि
माजी
सैवनकाांचे
कल्याण मांत्री

:

लेखा अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
"महाराष्ट्र प्रदूषण वनयां त्रण मांडळ याांचा सन
२०१४-२०१५ या िषाचा िार्षषक अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
"महाराष्ट्र राज्य विद्युत मांडळ सूत्रधारी कांपनी
मयावदत याांचा सन २०१५-२०१६ या िषाचा
अकरािा
िार्षषक
अहिाल"
सभागृहासमोर
ठे ितील.
"महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण याांचा सन २०१३२०१४ या िषाचा िार्षषक अहिाल, िार्षषक लेखे
आवण लेखापवरक्षण अहिाल" सभागृहासमोर
ठे ितील.
"महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामांडळ मयावदत
याांचा सन २०१३-२०१४ या िषाचा बेचाळीसािा
िार्षषक अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(१) "सोलापूर वजल्हा माथाडी ि असांरवक्षत
कामगार मांडळ, सोलापूर याांचा सन
२००८-२००९ या िषाचा विसािा िार्षषक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(२) "कोल्हापूर वजल्हा माथाडी आवण असांरवक्षत
कामगार मांडळ, कोल्हापूर याांचा सन
२०१०-२०११ या िषाचा िार्षषक अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
(३) "नाांदेड माथाडी ि असांरवक्षत कामगार
मांडळ, नाांदेड याांचा सन २०११-२०१२ ि
सन २०१२-२०१३ या िषांचा अनुक्रमे
विसािा ि एकविसािा िार्षषक अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
(४) "अहमदनगर माथाडी ि असांरवक्षत कामगार
मांडळ, अहमदनगर याांचा सन २०११-२०१२
ि सन २०१२-२०१३ या िषांचा िार्षषक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(५) "औरां गाबाद माथाडी ि असांरवक्षत कामगार
मांडळ, औरां गाबाद याांचा सन २०११-२०१२,
सन २०१२-२०१३ ि सन २०१३-२०१४ या
िषांचा अनुक्रमे विसािा, एकविसािा ि
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बाविसािा िार्षषक अहिाल" सभागृहासमोर
ठे ितील.
(६) "वकराणा बाजार ि दुकाने मांडळ
(बृहन्मुांबई,
ठाणे
आवण
रायगड
वजल््ाांकरीता) याांचा सन २०१४-२०१५ या
िषाचा पांचेचाळीसािा िार्षषक अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
(७) "लातूर ि उस्मानाबाद वजल्हा माथाडी ि
असांरवक्षत कामगार मांडळ, लातूर याांचा सन
२०१५-२०१६ या िषाचा पांचविसािा
िार्षषक अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(८) "नावशक माथाडी ि असांरवक्षत कामगार
मांडळ, नावशक याांचा सन २०१५-२०१६ या
िषाचा
एकवतसािा
लेखा
पवरक्षण
अहिालासह
िार्षषक
अहिाल"
सभागृहासमोर ठे ितील.
(९) "जालना वजल्हा माथाडी ि असांरवक्षत
कामगार मांडळ, जालना याांचा सन २०१५२०१६ या िषाचा सत्ताविसािा िार्षषक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(१०) "नावशक वजल्हा माथाडी ि असांरवक्षत
कामगार मांडळ, (लासलगाांि) याांचा सन
२०१५-२०१६ या िषाचा सत्ताविसािा
िार्षषक अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(११) "महाराष्ट्र माजी सैवनक महामांडळ मयावदत,
पुणे याांचा सन २०११-२०१२, सन २०१२२०१३ ि सन २०१३-२०१४ या िषांचा
अनुक्रमे दहािा, अकरािा ि बारािा िार्षषक
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
तीन
चार
पाच

: "लोकलेखा समितीचा चोमिसािा अहिाल सादर करणे."
: "अनुसवू चत जाती कल्याण सवमतीचा आठिा अहिाल सादर करणे."
: मा.सभापती याांचा प्रस्ताि (क) "९ ऑगस्ट या क्राांती वदनाला ७५ िषे पूणट झाल्याबद्दल भारताच्या
स्िातांत्र्य आांदोलनातील हु तात्मयाांना आदराांजली अपटण करणारा
प्रस्ताि."
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(ख)

सहा

"माननीय श्री.रामनाथ कोसिद याांची भारताच्या राष्ट्रपती पदी तसेच
माननीय श्री. व्यकांय्या नायडू याांची भारताच्या उप राष्ट्रपती पदी
वनिड झाल्याबद्दल अवभनांदनपर प्रस्ताि."

: मा.मुख्यमांत्री याांचा प्रस्ताि "भारताच्या माजी पांतप्रधान भारतरत्न स्िगीय श्रीमती
इांवदराजी गाांधी" याांच्या जन्मशताब्दी िषावनवमत्त ;
त्याांच्या कायाचा गौरि करण्याबद्दलच्या प्रस्तािािर चचा.

सात

: म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने (१) श्री.अवनल भोसले, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या सािटजवनक
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमाांक ३७ िर मुख्यमांत्री वनिेदन
करतील:"पुण्यासह राज्यात दुधटर आजाराांिरील औषधाांच्या सकमती महाग
झाल्या असून महानगरपावलका प्रशासनाने होलसेलमधून औषधे खरे दी
करुन रूगणाांना पुरविण्याची आिश्यकता."
(२) श्री.ख्िाजा बे ग, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या सािटजवनक
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमाांक ४१ िर महसूल मांत्री वनिेदन
करतील :"वमरा-भाईांदर महानगरपावलका क्षे त्रातील मौजे घोडबां दर, वमरे ,
महाजनिाडी ि निघर इत्यादी वठकाणी ९ विकासकाांनी शासनाची
परिानगी न घे ता मातीचे उत्खनन केले असून भर टाकण्यात
आल्याचे उघडकीस ये णे."
(३) ॲड.वनरां जन डािखरे , वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या सािटजवनक
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमाांक ४२ िर शालेय वशक्षण मांत्री
वनिेदन करतील :"औरां गाबाद
वजल््ातील
खाजगी
वशक्षण
सांस्थाांमध्ये
बे कायदे शीर विद्याथी पटसांख्या दाखविण्यात आलेली असून असजठा,
ता.वसल्लोड, वज.औरां गाबाद या शाळे मध्ये बे कायदे शीर ि अिैधवरत्या
होत असलेला गैरप्रकार."
(४) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या सािटजवनक
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमाांक ३८ िर उच्च ि तांत्रवशक्षण
मांत्री वनिेदन करतील :"राजीि गाांधी समकालीन अध्ययन केंद्र, मुांबई विद्यापीठ, मुांबई
ये थे २०१६-२०१७ मध्ये पूणटिेळ समाजकायट अभ्यासक्रम सुरू असून
्ा अभ्यासक्रमाची शुल्क भरण्याची विद्यार्थ्यांची क्षमता नसल्यामुळे
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आठ

या विद्यार्थ्यांना वशष्ट्यिृत्तीची असलेली आिश्यकता."
(५) श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या सािटजवनक
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमाांक ४० िर गृहवनमाण मांत्री
वनिेदन करतील :"अांधेरी-कुला रोड ये थील प्रॉपटी विकवसत करण्यासांदभात
मेससट
एच.डी.आय.एल.
याांच्याकडू न
झोपडपट्टी
पुनिवसन
प्रावधकरणातील काही भ्रष्ट्ट अवधकाऱयाांना हाताशी धरुन
एल.ओ.आय. घे ण्याबाबत."
(६) श्री.अमरससह पांवडत, वि.प.स. याांच्या पुढील वनकडीच्या सािटजवनक
महत्िाच्या विषयािरील सूचना क्रमाांक ४३ िर सहकार मांत्री वनिेदन
करतील :"बीड वजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेचे तत्कालीन अप्पर
वजल्हावधकारी, बीड याांनी बँकेच्या कारभारात केलेला गैरव्यिहार."
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) (मांगळिार, वदनाांक १ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दशट विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
सिटश्री. सांजय दत्त, शरद रणवपसे, रामहरी रुपनिर, अशोक ऊफट भाई
जगताप, आनांदराि पाटील, श्रीमती हु स्नबानू खवलफे, सिटश्री. धनांजय
मुांडे, जयिांतराि जाधि, सुवनल तटकरे , हे मांत टकले, अमरससह पांवडत,
सवतश चव्हाण, अॅड. वनरां जन डािखरे , डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे , श्री.
आनांद ठाकूर,अॅड. राहु ल नािेकर, सिटश्री. वकरण पािसकर, ख्िाजा
बे ग, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे
सािटजवनक बाांधकाम (सािटजवनक उपक्रम) मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :"राज्यशासना्ारे राबविण्यात ये णाऱया मुांबई-नागपूर या ७१०
वक.मी. लाांबीच्या समृध्दी महामागासाठी शे तकऱयाांच्या शे तजमीनी,
फळबागायती याांचे अवधग्रहण करण्यात ये णार असून उक्त समृध्दी
महामागासाठी बागायती, फळबागायती जवमनी दे ण्यास होणारा
शे तकऱयाांचा प्रचां ड विरोध मोडू न काढण्यासाठी राज्यशासन पोलीस
बळाचा िापर करीत असणे, कल्याण तालुक्यातील फळे गाि ये थे
समृध्दी महामागासाठी विरोध करणाऱया १६ शे तकऱयाांिर गुन्हे दाखल
करण्यात ये णे, राज्यात ठाणे, नावशक, अहमदनगर, औरां गाबादसह १०
वजल्हयातील ५० पेक्षा अवधक गािाांमधून समृध्दी महामागासाठी
जमीनी दे ण्यास शे तकऱयाांकडू न होत असलेला तीव्र विरोध लक्षात घे ता
या मागाबाबत राज्य शासनाने दडपशाहीने जवमनी घेणार नाही अशी
आपली भुवमका जावहर केलेली असताना ती भुवमका डािलून
शे तकऱयाांच्या जवमनी दडपशाहीने ताब्यात घे ण्याचा प्रकार सुरु
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असणे, मुांबई-नागपूर या समृध्दी महामागामध्ये २७ गािाांतील हजारो
हे क्टर जमीन ल ॅण्ड पुसलग अांतगटत सांपावदत केली जाणार असणे,
समृध्दी महामागाला होणारा शे तकऱयाांचा विरोध मोडू न काढण्यासाठी
आांदोलनकत्या शे तकऱयाांमध्ये फुट पाडण्याचा डाि सुरु असणे,
त्यासाठी काही भागातील शेतकऱयाांना प्रवत हे क्टरी ८४ लाख
रुपयाांपयं त मोबदला दे ण्याचे आमीष दाखविण्यात ये त असणे, मुांबईनागपूर समृध्दी महामागािरील रस्ते आवण मेगा वसटीसाठी शेजारी
बड्या आजी-माजी सनदी अवधकाऱयाांनी शे कडो हे क्टर जमीनीची
खरे दी केलेली असणे, समृध्दी महामागाला शहापूर, वभिांडी, नावशक
वजल्हयातील तसेच या मागािरील इतर तालुक्यातील अनेक
शे तकऱयाांनी तीव्र विरोध केला असून या विरोधात स्थापन झालेल्या
सांघषट सवमतीिर िनखात्याच्या जमीन मोजणीच्या कामात मज्जाि
केल्याप्रकरणी पोवलसाां्ारे गुन्हा दाखल करण्यात ये णे, त्यातच
वजल्हावधकारी नावशक याांनी वदनाांक ७ जुलै, २०१७ रोजी पवरपत्रक
काढू न शे तकऱयाांना मोठी आवमषे दाखिून शे तकऱयाांची वदशाभूल
करण्याचा केलेला प्रयत्न, एकटया नावशक वजल्हयातील इगतपूरी ि
वसन्नर तालुक्यातील एकूण ८२११२ हे क्टर क्षे त्रापैकी ५६१४४ हे क्टर
जवमन प्रकल्पात जाणार असल्याने या तालुक्यातील शेतकऱयाांकडे
२६०६८ हे क्टर इतके कमी क्षे त्र वशल्लक राहणार असल्याने आपल्या
जवमनी प्रकल्पासाठी दे ण्यास वशिडे गािासह ४९ गािातील
शे तकऱयाांनी केलेला तीव्र विरोध, मुांबई ि औरां गाबाद ये थे झालेल्या
कृ ती सवमतीच्या बै ठकीत आांदोलनाची रुपरे षा वनश्श्चत करुन समृध्दी
महामागाच्या विरोधात ४९ गािाांतील शेतकऱयाांनी सामुवहकवरत्या
आत्महत्या करण्याचा शासनाला वदलेला इशारा, समृध्दी महामागास
शे तकऱयाांचा विरोध लक्षात घेता सांघषट सवमतीबरोबर मा.मुख्यमांत्री
याांच्या झालेल्या बै ठकीत शे तकऱयाांना विश्िासात घेऊनच या
महामागाची वनर्षमती केली जाणार असल्याच्या महाराष्ट्र रस्ते विकास
महामांडळाच्या अवधकाऱयाांना सूचना असुनही या सूचनाांना सांबांवधत
अवधकारी बगल दे त असणे, सदर महामागट ज्या वजल््ातून जाणार
आहे त्या वजल््ात पेरोल आवण वडझेलच्या विक्रीिर अवधभार
लािण्याचा वनणटय घे ण्याची सुरू असलेली कायट िाही, त्यास जनतेचा
विरोध होणार असणे, मुांबई-नागपूर या समृध्दी महामागासांदभात
बळाचा िापर करुन पोवलस शेतकऱयाांिर खोटे गुन्हे दाखल करीत
असणे, मुांबई-नागपूर समृध्दी महामागासाठी एकूण वकती जवमनींचे
भूसांपादन करण्यात ये णार आहे , त्यामुळे वकती गािकरी/शे तकरी
बावधत होणार आहे त ि त्याांना कशाप्रकारे मोबदला दे ण्यात ये णार
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आहे ि त्याांचे कशा प्रकारे पुनिटसन करण्यात ये णार आहे , याबाबत
शासनाची भुवमका स्पष्ट्ट न होणे, त्यामुळे शेतकऱयाांमध्ये शासनाबाबत
तीव्र असांतोष ि सांतापाची भािना वनमाण होणे, या समृध्दी
महामागाच्या प्रकल्पामध्ये शे तकऱयाांिर होत असलेल्या अन्यायबाबत
शासनाने तातडीने कराियाची कायट िाही ि याबाबत शासनाची
प्रवतक्रीया."
(शुक्रिार, वदनाांक ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशट विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (२) ते (८) –
(२) सिटश्री. अशोक ऊर्व भाई जगताप, हमरससग राठोड, शरद रणमपसे,
सांजय दत्त, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािटजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:"िुांबईतील चें बरु िधील एि (पश्श्चम) िॉडातील चटई तलाि
सर्ाई कािात लाखोंचा भ्रष्ट्टाचार झाला असल्याचे िाहे जून, २०१७
दरम्यान मनदशव नास ये णे, या तलािाच्या कािािध्ये भ्रष्ट्टाचार सुरुच
असून दरिर्षी या तलािाच्या सर्ाईसाठी पामलकेकडू न १५ ते २०
लाखाांचा मनधी िांजरू केला जाणे, तथावप दरिर्षी ही सर्ाई अधव िटच
केली जात असल्याने तलािातील घाण तशीच पडू न राहू न ये थील
नागमरकाांच्या आरोग्याला गांभीर धोका होत असतानाही शासन याकडे
करीत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पमरणािी ये थील जनतेत पसरलेले
असांतोर्षाचे िातािरण, त्यािुळे शासनाने गेल्या १० िर्षातील या
तलािाच्या सफाईसाठी झालेल्या खचाची तपासणी करुन पामलकेच्या
दोर्षी अमधकाऱयाांिर कठोर कारिाई करण्याची आिश्यकता ि
शासनाची प्रमतवक्रया."
(३) श्री. वगरीशचां द्र व्यास, प्रा. अवनल सोले, श्री. नागोराि गाणार,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:"नागपूर शहराला वहरिेगार करण्याकरीता सन २०१२-१३ ते
२०१५-१६ या ५ िषात नागपूर सुधार प्रन्यास माफटत १९ कोटी रूपये
खचट करून १ लाख ६० हजार झाडे लािण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात
ये णे, या कायट क्रमाकरीता ये णारा खचट १९ कोटी पेक्षा जास्त रकमेचा
असल्यामुळे सदर झाडे लािण्याचे टें डर पुणे ये थील बी.व्ही.जी.
कांपनीला अवधक दराने दे ण्यात ये णे, यािरूनच या कांत्राटामध्ये
ना.सु.प्र. मधील अवधकाऱयाांचे हात गुांतलेले असल्याचे वदसून ये णे, १
लक्ष ६० हजार झाडे लािण्याचा उपक्रम जर ना.सु.प्र.ने पूणट केला तर
नागपूरच्या भौगोवलक क्षे त्रफळाचा विचार करता नागपूर शहर पुणटपणे
वहरिे गार झाले असते, मात्र प्रत्यक्षात १ लक्ष ६० हजार झाडे नागपूर
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(४)

शहरात लािण्यातच आलेली नसल्याचे वदसून ये णे, कांपनीला हे
िृक्षारोपण चार मवहन्याांच्या कालिधीत कराियाचे असणे, त्याप्रमाणे
दर वदिशी साधारण १३३० िृक्ष लागिड करणे गरजेचे असणे, परां त ु
ते झालेले वदसत नसणे, सिट िृक्षाांच्या सांरक्षणासाठी री गाडट लािणे
गरजेचे असल्याचे कांत्राटामध्ये नमूद असणे, परां त ु कुठे ही री गाडट
लािलेले न वदसणे, कांत्राटाप्रमाणे जर री गाडट चोरीला गेले अथिा
तोडफोड होऊन नुकसान झाले तर ते सात वदिसाांत स्िखचाने बदलून
दे णे गरजेचे असणे, परां त ु आजवमतीस बहुताांश झाडाांना री गाडट च
नसणे, महणजेच री गाडट बसिलेले नसताना याबाबतची रक्कम काम
न करताच उचल करण्यात ये णे, सदर कांत्राटामध्ये जर उपरोक्त प्रमाणे
कायट िाही करण्यात आली नाही तर त्याबाबत कांत्राटदाराला दररोज
प्रत्ये क झाडामागे ३००० रुपये दां ड ठोठािण्याची तरतूद असणे, मात्र
असेही ना.सु.प्र.ने केलेले नसणे, सदर वनविदे ची दे यके अवधकार
नसताना ना.सु.प्र.च्या सांबांधीत अवधकाऱयाांनी मांजरू करणे ि त्याची
रक्कम कांत्राटदाराला अदा करण्यात ये णे, मूळात ना.सु.प्र.ने कांत्राट
वदलेल्या बी.व्ही.जी. कांपनीने १,६०,००० िृक्षाांची रोपणे केलेलीच
नसणे, जर असे केले असते ि झाडे जरी मृत झाली असती तरी मात्र
१,६०,००० िृक्षाांपैकी अनेक िृक्षाांची री गाडट जागेिर उभी राहीली
असती; परां त ु असेही प्रत्यक्षपणे वदसत नसणे, एकांदरीत ना.सु.प्र. ने
िृक्षारोपणासाठी काढलेले १९ कोटी रुपयाांचे टें डर ि त्यानांतर
िृक्षारोपण ि त्यातील ५० टक्के झाडे मृत झाली आहे असे दाखिणे
हा बनािटीचा प्रकार असून ना.सु.प्र. ि बी.व्ही.जी. कांपनी, पुणे याांनी
सांगनमताने फसिणूक केलेली असून १९ कोटी रुपयाांचा भ्रष्ट्टाचार
केलेला असणे, त्यामुळे सदर प्रकरणी ना.सु.प्र.चे अवधकारी ि सांबांधीत
कांपनीिर फसिेवगरीचा गुन्हा दाखल करून सदर प्रकरणाची
सी.बी.आय कडू न चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी, तसेच
याला जबाबदार कांत्राटदार ि सांबधीत अवधकाऱयाांिर कारिाई
करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची
कायट िाही ि उपाययोजना."
सिटश्री. धनांजय मुांडे, जयिांतराि जाधि, सुवनल तटकरे , हे मांत टकले,
अमरससह पांवडत, सवतश चव्हाण, अॅड. वनरां जन डािखरे , श्री. वकरण
पािसकर, अॅड. राहु ल नािेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे महसूल मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:"मौजे आांवबिली ता.अांधेरी ये थील जमीन सव्हे नां. १४२ अ
नभूक्र. ८३३ पै. मालती िसांत हाटे रस्ट याांना नाममात्र १ रुपया
िार्षषक भुईभाडे आकारुन शासनामाफटत वदलेली असणे, सदर
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(५)

सांस्थाचालकाांनी मूळ एक अवधक अवतवरक्त चार असे एकूण पाच
चटई क्षे त्र वनदे शाांक िापरुन रुगणालयाच्या इमारतीचे बाांधकाम केलेले
असणे, सदर सांस्थे स अनर्षजत रक्कम १७४.८७ कोटी रुपये भरण्यास
वजल्हावधकारी मुांबई उपनगर याांनी आदे श पारीत केलेले असणे, सदर
अनर्षजत रक्कम िसूल करण्यास शासनाकडू न वदरां गाई केली जात
असणे, सदर रुगणालयाचे बाांधकाम करताना महानगरपावलकेने मांजरू
केलेल्या नकाशा व्यवतवरक्त मोठ्या प्रमाणात अनवधकृ त बाांधकाम
केलेले असणे, यामुळे नागरीकाांमध्ये वनमाण झालेला तीव्र असांतोष,
मात्र त्याकडे शासनाचे झालेले अक्षमय दुलटक्ष, याबाबत शासनाने
कराियाची कारिाई ि शासनाची प्रवतवक्रया."
सिटश्री. धनांजय मुांडे, जयिांतराि जाधि, सुवनल तटकरे , हे मांत टकले,
अमरससह पांवडत, सवतश चव्हाण, अॅड. वनरां जन डािखरे , डॉ.(श्रीमती)
नीलम गोऱहे , श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सािटजवनक बाांधकाम (सािटजवनक
उपक्रम िगळून) मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :"मुांबईतील सायन - पनिेल महामागाच्या दे खभाल दुरुस्तीच्या
कामाची जबाबदारी सायन - पनिेल टोल्िे ज या कांपनीकडे
असतानाही सदर कांपनीने दुरुस्तीचे काम योगय प्रकारे न केल्याने या
महामागािर झालेल्या एका अपघातात दोघाांचा मृत्यु होण्याची घटना
माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्या सुमारास घडणे, सदर महामागािरील
टोलमधून लहान िाहनाांना सूट वदल्याने शासनाने कांपनीला १०३ कोटी
रुपयाांची नुकसान भरपाई विलांबापोटी विलांब शुल्क दे त असतानाही
कांपनीने दे खभाल दुरुस्तीचे काम योगय पध्दतीने न करणे, त्यामुळे
शासनाने स्ितांत्र वनविदा काढू न रस्त्याच्या दे खभालीसाठी मागील ३
िषात ६ कोटी ि या िषी पुन्हा ३ कोटी रुपयाांचा खचट करणे, या
कांपनीने दुरुस्तीची अनेक कामे ज्यामध्ये पादचारी पूल, भूयारी मागट,
वनदे शक पट्टे , खड्डयाांची दुरुस्ती तसेच पथवदव्याांची दुरुस्ती योगय प्रकारे
न केल्याने होणारे अपघात ि त्यातून नागरीकाांचे होणारे मृत्यू, या
मृत्यूस जबाबदार धरुन कांपनीच्या सांचालकाांविरुध्द कारिाई करण्याची
आिश्यकता, सदर रस्त्यािरील अिजड िाहनाांची विशे ष पथक ि
तांत्रज्ञानाव्दारे मोजणी करुन कांपनीस दे ण्यात ये त असलेल्या भरपाईचा
फेर आढािा घे िन
ू सदर रस्त्यािर मागील ३ िषात दे खभाल
दुरुस्तीसाठी झालेल्या खचाची कांपनीच्या नुकसान भरपाईतून िसूली
करण्याची लोकप्रवतवनधींनी केलेली मागणी, दे खभाल दुरुस्तीस
हलगजीपणा केल्यामुळे कराराचा भांग होत असल्याने कांपनीचा करार
रद्द करण्याची आिश्यकता, कांपनीच्या धोरणामुळे शासनाचे मोठ्या
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(६)

(७)

प्रमाणात होणारे नुकसान, जनतेची होणारी वजवित ि वित्त हानी
टाळण्यासाठी कांपनीिर तात्काळ कारिाई करण्याची आिश्यकता,
याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायट िाही ि शासनाची
प्रवतवक्रया."
सिटश्री. वकरण पािसकर, धनांजय मुांडे, हे मांत टकले, सुवनल तटकरे ,
नरें द्र पाटील, अॅड. वनरां जन डािखरे , सिटश्री. अवनल भोसले, आनांद
ठाकू र, अॅड. राहु ल नािेकर, प्रा.जोगेन्द्र किाडे , मि.प.स. पुढील
तातडीच्या ि सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्र्याांचे लक्ष
िेधतील:- (चचा अपूणट) "मुांबईतील बोरीिली ये थील दे िीपाडा ये थे झोपडपट्टी
पुनर्विकास प्रावधकरणाने मेससट सद्गुरु एन्टरप्रायजेसच्या विकासकाांला
९ इमारती बाांधण्याची मांजरु ी दे ण्यात ये ऊन ९ इमारतीपैंकी
विकासकाने ८ इमारती बाांधन
ू पूणट करणे, त्यापैकी इमारत क्र. १ ते ४
या इमारती झोपडपट्टीधारकाांसाठी असून इमारत क्र. ५ ते ८ खुल्या
विक्रीसाठी विकासकाने बाांधलेल्या असणे, इमारत क्र.७ ससधुदग
ू ट
एस.आर.ए सह.गृहवनमाण सांस्था ही विकासकाने असहकार तत्िािर
नोंदणीकृ त केलेली असून या सांस्थे त १५० मध्यमिगीय सभासद
िास्तव्यास असणे, या इमारतीस भोगिटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले
असून इमारत क्र. ८ सद्गुरु वमलेवनयम टॉिर सहकारी गृहवनमाण सांस्था
या सांस्थे ला विकासकाांच्या असहकायामुळे भोगिटा प्रमाणपत्र
अद्यापही दे ण्यात न ये णे, इमारत क्र. ७ ि ८ यामध्ये असणारी जागा
उद्यानासाठी आरवक्षत ठे िण्यात आलेली असून अद्यापही विकासकाने
जाणुनबुजन
ू यावठकाणी उद्यान बाांधलेले नसणे, तसेच या इिारतींच्या
िलकांु डािरुन (Septic Tank) विकासकाकडू न अनवधकृ तवरत्या
खोदकाम तसेच रस्ता करण्यात तयार करण्यात ये णे, त्यामुळे मल
कांु डाची नासधूस होऊन त्यातून घाणीचे उत्सजटन होऊन पवरसरातील
सािटजवनक आरोगय धोक्यात ये ण्याची भीती, या मोकळया ि राखीि
असलेल्या वठकाणी विकासक प्रकल्पबावधताांसाठी महानगरपावलकेस
दे य असलेल्या जागेिर स्ितांत्र इमारत बाांधण्याचा प्रयत्न करीत
असल्याची बाब नुकतीच उघडकीस ये णे, त्यामुळे तेथील रवहिाश्याांत
पसरलेला तीव्र असांतोष, या सिट प्रकरणाची चौकशी करण्याची होत
असलेली मागणी, याबाबत शासनाने केलेली कायट िाही, कराियाची
उपाययोजना ि शासनाची प्रवतवक्रया."
श्री. प्रविण दरे कर, मि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािटजवनक
महत्त्िाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:"खोटे प्रवतज्ञापत्र ि कागदपत्राां्ारे गृहवनमाण सोसायटीची
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स्थापना करुन शासन ि महाडाची सुमारे ४० कोटींची फसिणूक
केल्याप्रकरणी चें बरू ये थील वटळकनगर पोवलस ठाण्यात सोसायटीच्या
माजी पदावधका-यासह सहा जणाांविरुध्द गुन्हे दाखल होणे, यामध्ये
एक पोवलस आयुक्त, माजी पोलीस वनवरक्षक, आवण प्रत्ये की दोन
हिालदार ि बाांधकाम व्यािसावयकाांचा समािेश असणे, यामध्ये
शासन ि महाडाच्या २० टक्के घराांची परस्पर विक्री करुन अपहार
करण्यात ये णे, खोटी कागदपत्र तयार करुन शासन ि महाडाची
फसिणूक करण्याच्या प्रकरणाांमध्ये वदिसेंवदिस होत असलेली िाढ,
उपरोक्त प्रकरणी दोषी असणाऱयाांिर कडक कारिाई होण्याची वनताांत
आिश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षमय दुलटक्ष, याबाबत
शासनाने तातडीने सखोल चौकशी करुन शासन स्तरािर कराियाची
कायट िाही, शासनाची प्रवतवक्रया ि भूवमका."
(८) सिटश्री. मिनायकराि िेटे, आनांद ठाकूर, हे मांत टकले, जगन्नाथ सशदे ,
सुवनल तटकरे , गोपीमकसन बाजोमरया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे उजा, निीन ि निीकरणीय उजा
मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:"अकोला वजल््ातील बाळापुर ये थील पारस औश्ष्ट्णक िीज
प्रकल्प १२०० िेगाि ॅट िीज मनर्षमती प्रकल्पात टप्याटप्याने सुरू
करण्याचे मनयोजन तत्कालीन सरकारने करणे, यासांदभात राज्य ि
केंद्र सरकार्ारे शासनस्तरािरच मनयोजनबध्द पध्दतीने आखणी
करण्यात ये ऊन आिश्यक त्या बाबींची तरतूदही करणे, असे
असतानाही सद्यःस्स्थतीत राज्यशासनाकडू न िीज प्रकल्पाच्या
मिस्तारीकरणासाठी होत असलेला मिलांब ि मिरोध, या प्रकल्पात ६६०
िेगाि ॅट ऐिजी केिळ २५ िेगाि ॅट या सौर उजा प्रकल्प राबमिण्याचा
राज्यशासनाने घेतलेला मनणवय, पमरणािी स्थामनक प्रकल्पग्रस्त,
शे तकरी तसेच बे रोजगार याांच्यािध्ये शासनाबद्दल मनिाण झालेला
तीव्र सांताप, िमहला सांस्था तसेच स्थामनक लोकप्रमतमनधींकडू न या सौर
ऊजा प्रकल्पास होत असलेला मिरोध, या मिरोधात ग्रािस्थाांनी िोठया
सांख्ये ने आांदोलन छे डण्याचा मदलेला इशारा, सदर प्रकल्प राबमिताना
र्क्त १२०० िेगाि ॅटचा िीज मनर्विती प्रकल्प राबमिण्याची गरज,
यािर शासनाने तातडीने केलेली कायव िाही, कराियाची उपाययोजना
ि शासनाची प्रमतवक्रया."
(मांगळिार, वदनाांक ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशट विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (९) ते (१३) –
(९) श्री. सुवनल तटकरे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािटजवनक
महत्त्िाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:-
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"रायगड वजल्हयातील मुरुड-जांवजरा नगरपवरषदे त सन २०११
पासून अनेक गैरप्रकार ि शासकीय वनधीचा होत असलेला अपहार
तसेच न केलेल्या कामाांची बीले अदा करण्यात आल्याची बाब
नुकतीच उघडकीस ये णे, रस्त्याांच्या कामाांमध्ये वनयमाप्रमाणे खोदाई न
करता ९०० ते ९५० रक खडी-माती काढल्याचे दाखिून त्यािर
एकांदर २८ लाखाांपेक्षा जास्त रक्कम काम न करता उचलण्यात ये णे,
एम.बी. िर मुख्यावधकारी याांची स्िाक्षरी नसताना दे खील वबले अदा
करण्यात आलेली असणे, तसेच एम.बी. पुश्स्तकेमधील मापाांमध्ये
अवनयवमतता झाल्याचे स्पष्ट्ट वदसत असणे, नळपाईप लाईनचे काम
जीिन प्रावधकरण याांचेमाफटत झालेले असताना ि त्या कामाचे पैसे
जीिन प्रावधकरणाने वदलेले असतानाही, नगरपवरषदे माफटत १७
लाखाांचे बील काढण्यात आलेले असणे, साडे तीन वक.मी. पाईपलाईन
ि वडझेलपांप सुश्स्थतीत असतानाही ते भां गारात विकण्यात ये णे,
त्यामुळे शासकीय वनधीचा करोडो रुपयाांचा अपहार होणे, याबाबत
तेथील नगरसेिकाांनी शासनस्तरािर तक्रारी करुनसुध्दा अद्यापही
कोणतीच कारिाई न होणे, त्यामुळे जनमानसात पसरलेले कमालीचे
सांतापाचे िातािरण, याबाबत शासनाने कराियाची कायट िाही ि
शासनाची प्रवतवक्रया."
(१०) डॉ. सुधीर ताांबे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािटजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे सािटजवनक बाांधकाम (सािटजवनक उपक्रम िगळून) मांत्र्याांचे
लक्ष िेधतील:"अहमदनगर शहरात कायम बहु चर्षचत रावहलेल्या उड्डाणपुलाचे
काम रखडलेले असल्याने शहराचा विकास रखडलेला असणे, त्यामुळे
शहरातील नागवरकाांचे जीिन धोक्यात आले असून शहरामधून
जाणाऱया औरां गाबाद राज्य महामागाच्या कामात उड्डाणपुलाच्या
कामाचा दे खील समािेश असणे, परां त ु सांबांवधत कांपनी पुलाचे काम
करण्यास तयार नसल्यामुळे अधट िट श्स्थतीत असलेला रस्ता ि
उड्डाणपुलाचे कामही पूणट न झाल्याने शहराच्या विकासास ये त
असलेली बाधा, या कामाांबाबत िारां िार सांबवधत प्रशासनाकडे तक्रार
ि वनिेदने दे ऊनही प्रशासनाचे याकडे होत असलेले अक्षमय दुलटक्ष,
त्यामुळे अहमदनगर शहरातील नागवरकाांमध्ये पसरलेली तीव्र
असांतोषाची ि नाराजीची भािना, याबाबत शासनाने तातडीने
चौकशी करुन अनेक िषापासून रखडलेल्या या पुलाचे बाांधकाम पूणट
करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायट िाही ि
शासनाची प्रवतवक्रया."
(११) सिवश्री. ख्िाजा बेग, मकरण पािसकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
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सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:"मुांबईतील बाांद्रा-खार पवरसरात मोठ्या प्रमाणािर खाजगी
विकासकाांकडू न इमारतींचा होत असणारा पुनर्षिकास, सदर पवरसरात
(१.) मे. के. मुरदानी वरयावलटी, सी.टी.एस.नां.ई/१४४, व्हीलेज, बाांद्राखार (प) मुांबई (२.) मे. के. मुरदानी वरयावलटी, जी/६१०, व्हीलेज,
बाांद्रा-खार (प) मुांबई
(३.) एम.एन.के.वबल्डसट प्रा.वल.
सी.टी.एस.नां.ई/१७०, १६ िा रस्ता खार (प) मुांबई. (४.) मे. मुरदानी
वरयावलटी, सी.टी.एस.नां.ई/३८८, व्हीलेज, बाांद्रा-खार (प) मुांबई (५.)
परमिीर कन्स्रक्शन, एल.एल.पी. व्हीलेज, बाांद्रा-खार (प) मुांबई (६.)
माकट कन्स्रक्शन, एल.एल.पी. व्हीलेज, बाांद्रा-खार (प) मुांबई. (७.)
स्कायलाईन व्हें चर, एल.एल.पी. व्हीलेज, बाांद्रा-खार (प) मुांबई. (८.)
स्कायलाईन हॉश्स्पटॅवलटी, एल.एल.पी. व्हीलेज, बाांद्रा-खार (प) मुांबई.
या कांपन्याांनी मुांबईतील विकासक वनयां त्रण वनयमािली डी.सी.आर.
३३ (१४) च्या अांतगटत झोपडपट्टी विकास प्रावधकरणाकडे प्रस्ताि
सादर करणे, वङसी.आर. ३३ (१४) च्या अनुषांगाने विकासकाने
विनामूल्य सांक्रमण वशवबरातील गाळे ( राांन्झीट टे नामेंट ) बाांधन
ू वदले
तर त्याबदल्यात विकासकाला अवधक क्षे त्रफळ वमळू शकेल, या
करारानुसार या कांपन्याांनी ३३ (१४) च्या अनुषांगाने बाांद्रा-खार
पवरसरातील बहु मजली इमारतींचे केलेले बाांधकाम त्यात ३३ (१४)
अांतगटत शासनाच्या अटी शतींचे पालन न करणे, वनयमाप्रमाणे
अद्यापी राांन्झीट टे नामेंट बाांधन
ू न दे णे, विकासकाांनी या बहु मजली
इमारतीमधील सिट फ्ल ॅट विकले असून त्याांना पाणी पुरिठा ि िीज
पुरिठा दे ण्यात ये णे, िर नमूद केलेल्या विकासकाांनी वनयमाप्रमाणे
एस.आर.ए. ला सुमारे २१० पेक्षा अवधक गाळे उपलब्ध करुन
एस.आर.ए.च्या ताब्यात दे णे बां धनकारक असतानाही गाळे अद्यापी
ताब्यात न दे णे, पवरणामी शासनाचे सुमारे ५०० ते ७०० कोटींचे
झालेले नुकसान, विकासकाांकडू न झालेल्या फसिणुकीबाबत खार
पोलीस ठाणे ये थे विकासकाांविरुध्द गुन्हा नोंदिूनही अद्यापी कोणतीही
कारिाई न होणे, पवरणामी जनमानसात पसरलेला तीव्र असांतोष,
शासनाबद्दल वनमाण झालेली सांतापाची भािना, सदर गुन्हा आर्षथक
गैरव्यिहाराचा ि शासनाच्या फसिणूकीचा असल्याने शासनाने सदर
गुन्हा आर्षथक गुन्हे शाखे कडे पाठिून (ई.ओ.डब्ल्यु माफटत) सखोल
चौकशी करुन िरील कांपन्याांना काळया यादीत समाविष्ट्ट करुन कठोर
कारिाई करण्याची वनताांत आिश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली िा
कराियाची कायट िाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
(१२) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािटजवनक

14

महत्त्िाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:"रायगड वजल््ात वदल्ली मुांबई औद्योवगक कॉवरडॉरअांतगटत
होऊ घातलेल्या वदघी पोटट इांडश्स्रयल एवरया या प्रकल्पासाठी राज्य
शासनाने शेतकऱयाांकडू न गेल्या चार िषापूिी जवमन सांपावदत करणे,
या सांपादनाविरुध्द कायट कत्यांनी आवण स्ियां सेिी सांस्थाांनी आांदोलन
केल्यानांतर सांपादनातील क्षे त्र ६७,५०० एकरािरुन कमी करुन सुमारे
१५८६५ एकर पयं त करण्यात ये णे, सन २०१३ मध्ये कॉवरडॉरच्या
केंद्रीय महामांडळाने सदर सांपण
ू ट क्षे त्र सांपादनातूनच िगळण्याचा
आदे श लेखी पत्रा्ारे महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळाने दे णे,
असे असताांनाही तत्कावलन उद्योग मांत्री याांनी या वनणटयाला न
जुमानता सांपादन सुरु ठे िणे, म.औ.िी.अ.वनयम, १९६१ अन्िये ही
प्रवक्रया सुरवक्षत असून कोणतीही सक्ती शेतकऱयाांिर करणार
नसल्याचे साांगन
ू ही या पवरसरातील १० गािाांच्या भातशेती ि ससवचत
जवमनी जबरदस्तीने घेण्याची प्रवक्रया शासनाने सुरु ठे िणे, शासकीय
अवधकाऱया्ारे शे तकऱयाांिर दलालाांमाफटत दबाि आणण्यात ये ऊन
शे तकऱयाांना धमकिण्यात ये णे, तसेच भूसांपादन अवधकाऱयाां्ारे
सांयक्
ु त जवमन मोजणी न करताच रक्कम िाटण्यात ये णे, त्याचबरोबर
शे तकऱयाांकडू न सांमतीपत्रात सदर नुकसान भरपाई बाबत कोणत्याही
न्यायालयात मी दाद मागणार नाही, आक्षे प घेणार नाही आवण घर
बाांधकाम, झाडे , विवहर याांची कोणतीही नुकसान भरपाई मागणार
नाही ि शासकीय नोकरीसाठी आमही अनुज्ञेय नाही असे वलहू न
घे ण्यात ये णे, त्याचबरोबर या सांपादनाची कलम ३२/२ ची नोटीस
अनेकाांना न पोचणे, अनेक मयताांच्या नािाने नोटीसा काढण्यात
आल्याने िारसापयं त नोटीसा न पोहोचणे, यामुळे प्रत्यक्षात फक्त १६
टक्के जवमनधारकाांनी सांमती वदलेली असणे, ३५ टक्के शे तकऱयाांनी
हरकत घे णे मात्र ४७ टक्के शे तकरी हरकत घे ऊ न शकणे तरीही
त्याांनी सांमती वदल्याचे गृवहत धरुन बळजबरीचे धोरण अिलांबविण्यात
ये णे, सद्यःश्स्थतीत फक्त १० गािाांची सुमारे ३२०० हे . जवमन
सांपावदत करणार असे साांगन
ू या दहा गािात ६८ टक्के जवमनीची
सांमती वमळाल्याचा दािा शासन करीत असणे, पवरणामी ये थील
शे तकऱयाांमध्ये शासनाच्या या उदावसनतेबाबत वनमाण झालेले असांतोष
ि सांतापाचे िातािरण, याकवरता शासनाने तातडीने सक्तीचे सांपादन
थाांबिून, आधी सांमती वदलेल्या शेतकऱयाांची बे कायदे शीर सांमतीपत्रे रद्द
करुन त्याांना सन २०१३ च्या जवमन सांपादन कायद्यानुसार भरपाई ि
पुनिटसन दे ण्याची आिश्यकता, सांमती वमळालेल्या जवमनीत असणारे
कुळाचे, खां डकरी शेतकरी, शे तमजूर याांचे अवधकार नोंदविण्याची
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आिश्यकता तसेच त्यामध्ये झालेले फसिणूकीचे व्यिहार रदद
करण्यासाठी विशे ष सवमती नेमण्याची गरज, उिटवरत ६८ गािाांतील
शे तकऱयाांचा सातबारा िरील सांपादनाचे वशक्के काढू न ते क्षे त्र
विनाअवधसूवचत करण्याची आिश्यकता, नुकसानभरपाईच्या िाटपात
सुरु असलेल्या भ्रष्ट्टाचाराची महसूल खात्याकडू न चौकशी करुन
दोषींिर कायट िाही करण्याची वनताांत आिश्यकता, याबाबत शासनाने
कराियाची कायट िाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
(१३) सिटश्री. श्रीकाांत दे शपाांडे, धनांजय मुांडे, दत्तात्रय सािांत, बाळाराम
पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, सिटश्री.विक्रम काळे , सतीश चव्हाण, कवपल
पाटील, नागोराि गाणार, जयिांतराि जाधि, प्रा.जोगेन्द्र किाडे ,
प्रा.अवनल सोले, सिटश्री.सुवनल तटकरे , हे मांत टकले, अमरससह पांवडत,
ॲड.वनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि
सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य
मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:"राज्यातील आर्षथक दृष्ट्टया दुबटल सामावजक आरवक्षत
सांिगातील विद्यार्थ्यांना शै क्षवणक सांस्थेचे शुल्क कुणाला १००%,
कुणाला ५०% प्रवतपूती करण्याचे शासनाचे धोरण असणे, शै क्षवणक
िषट २०१६-१७ या आर्षथक िषातील प्रवतपूती आजपयं त न होणे,
२०१७-१८ मधील विद्यार्थ्यांनी अजट करण्यासाठी असलेले पोटट ल गेल्या
तीन मवहन्याांपासून बां द असणे, यामुळे २०१६-१७ ि २०१७-१८
मधील हजारो विद्यार्थ्यांची प्रवतपूती न होणे, मागासप्रिगातील
विद्यार्थ्यांना वमळणारी वशष्ट्यिृत्ती शै क्षवणक िषट २०१५-१६ सांपले तरी
अद्याप वमळालेली नसणे, औरां गाबाद विभागातील ४८०३९ एिढे
विद्याथी वशष्ट्यिृत्तीच्या प्रवतक्षे त असणे, वशष्ट्यिृत्तीसाठी सांस्था ि
विद्यार्थ्यांनी सांबांवधत विभागाकडे चकरा मारुनही त्याांना विविध कारणे
साांगन
ू वशष्ट्यिृत्ती वदली जात नसणे, फक्त औरां गाबाद वजल्हयातील
विद्यार्थ्यांना वशष्ट्यिृत्तीसाठी ६५ कोटी रुपयाांची गरज असणे,
शै क्षवणक िषात वशष्ट्यिृती वमळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना शै क्षवणक
सावहत्य घे ण्यास अडचणी ये त असणे, यामुळे खाजगी विनाअनुदावनत
वशक्षक वशक्षकेतर ि व्यिस्थापन याांच्यािर आर्षथक सांकट ओढविणे,
पवरणामी विद्यार्थ्यांकडू न सक्तीची िसुली होणे, यामुळे पालक,
विद्याथी, व्यिस्थापन, वशक्षक, वशक्षकेतर याांच्यामध्ये पसरलेला तीव्र
असांतोष, या प्रकरणी २०१५-१६, २०१६-१७ ि २०१७-१८ या
शै क्षवणक िषांची वशष्ट्यिृत्ती लिकरात लिकर विद्यार्थ्यांना दे ण्याबाबत
होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची
कायट िाही ि प्रवतवक्रया."
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नऊ

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

दहा

: (मांगळिार, वदनाांक ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशट विण्यात आलेला ि.मि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) –
सिटश्री. अमरससह पांवडत, सवतश चव्हाण, विक्रम काळे , वि.प.स. याांची
ि.मि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
"ससचनाच्या अपुऱया सुविधा, शे तीमालाचे पडलेले भाि आवण दरिषी
पडणाऱया दुष्ट्काळामुळे मराठिाडयातील शे तकरी हिालवदल होणे, सततच्या
नापीकी आवण कजटबाजारीपणामुळे मराठिाडयात शे तकरी आत्महत्ये चे प्रमाण
लक्षवणयवरत्या िाढणे, मागील दोन िषात २१८३ शे तकऱयाांनी आत्महत्या
करणे, यामध्ये तरुणाांचे प्रमाण २५ टक्क्याहू न अवधकचे असणे,
मराठिाडयाच्या हक्काच्या पाण्याच्या िापरासाठी शासन कोणतीही
उपाययोजना करत नसल्यामुळे मध्य गोदािरी खोऱयातील १८.३३ टीएमसी
पाणी आांध्रप्रदे शात िाहू न जात असणे, कायद्याची पायमल्ली करुन उध्िट
गोदािरी खोऱयात गोदािरी नदीपात्रातील पाणी अडविण्यात आल्याने
मराठिाडयातील शे तकऱयाांिर मोठा अन्याय होणे, नविन ससचन प्रकल्प आवण
जुन्या प्रकल्पाांच्या सुप्रमाांची कामे रें गाळल्यामुळे मागील तीन िषात
मराठिाडयात एकही मोठया ससचन प्रकल्पाचे काम सुरु नसणे, सक्षम जल
आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या वनणटयासह औरां गाबाद ये थील मांत्रीमांडळाच्या
बै ठकीत झालेल्या वनणटयाची प्रत्यक्ष अांमलबजािणी होत नसणे, कृ षीपांपाच्या
विद्युतीकरणाचा िाढलेला अनुशेष आवण सततच्या खां वडत विज पुरिठयामुळे
शे तकरी अडचणीत सापडणे, वपक विमा योजनेचा हप्ता भरुन घे ताांना
घातलेल्या जाचक अटींमुळे लाखो शे तकरी योजनेच्या लाभापासून िांवचत
राहण्याचा धोका वनमाण होणे, तुर खरे दी, दहा हजार रुपये तातडीचे कजट
आवण कजटमाफीच्या अांमलबजािणीसाठी शासनाला आलेले अपयश यामुळे
मराठिाडयातील शे तकऱयाांमध्ये पसरलेला शासन विरोधी वतव्र असांतोष आवण
सांतापाची भािना, शे तकऱयाांना धीर दे ण्यासाठी शाश्ित शेतीच्या सांदभात
शासनाने धोरणात्मक वनणटय घे िन
ू कराियाची तातडीची कायट िाही ि
उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."

अकरा

– मध्यां तर –

: शासकीय विधे यके (क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि सांमत
करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र
महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिटश्री. धनांजय
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मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र
महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथट पाठविण्यात
यािे."
(१) मुख्यमांत्री
(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी
पक्ष नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड.वनरां जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफट भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफट भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
-------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक
प्रावधकरण सदस्य अनहट ता (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिटश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक
प्रावधकरण सदस्य अनहट ता (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथट पाठविण्यात
यािे."
(१) ग्रामविकास मांत्री
(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी
पक्ष नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड.वनरां जन डािखरे ,
वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण,
वि.प.स.

18

(६) श्री.अशोक ऊफट भाई
जगताप, वि.प.स.
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , वि.प.स.

(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफट भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
-------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४३ - महाराष्ट्र धारण जवमनींचे
तुकडे पाडण्यास प्रवतबां ध करण्याबाबत ि त्याांचे एकत्रीकरण
करण्याबाबत (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिटश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४३ - महाराष्ट्र धारण
जवमनींचे तुकडे पाडण्यास प्रवतबां ध करण्याबाबत ि त्याांचे
एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथट पाठविण्यात
यािे."
(१) महसूल मांत्री
(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी
पक्ष नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड.वनरां जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफट भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफट भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
-------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र जमीन महसूल
सांवहता आवण महाराष्ट्र जमीन महसूल (जवमनीच्या िापराचे
रुपाांतर ि अकृ वषक आकारणी) वनयम (सुधारणा) विधे यक,
२०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिटश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र जमीन
महसूल सांवहता आवण महाराष्ट्र जमीन महसूल (जवमनीच्या
िापराचे रुपाांतर ि अकृ वषक आकारणी) वनयम (सुधारणा)
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विधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे
त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनुदेश दे ऊन विचाराथट पाठविण्यात यािे."
(१) महसूल मांत्री
(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी
पक्ष नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड.वनरां जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफट भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफट भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
-------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र कृ वष उत्पन्न
पणन (विकास ि विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिटश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र कृ वष
उत्पन्न पणन (विकास ि विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक,
२०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त
दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन
विचाराथट पाठविण्यात यािे."
(१) पणन मांत्री
(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी
पक्ष नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲड.वनरां जन डािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफट भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफट भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
--------------------------------------------------------------------------
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(ख)

(ग)

विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५० - महाराष्ट्र जमीन
महसूल सांवहता (वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ - महाराष्ट्र अत्यािश्यक
सेिा पवररक्षण विधे यक, २०१७"
(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५४ - महाराष्ट्र दुकाने ि
आस्थापना (नोकरीचे ि सेिाशतींचे विवनयमन) विधे यक,
२०१७"
-------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने सांमत केल्यास – विधे यक विचारात घे णे "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४९ - महाराष्ट्र मुद्राांक (दुसरी
सुधारणा) विधे यक, २०१७"

(घ)

(ङ)

-------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने सुधारणाांसह दुसऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार,
खां डश: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ - मुांबई महानगरपावलका
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-------------------------------------------------------------------------विधानसभे ने दुसऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि
सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० - भारतीय भागीदारी
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ - वशकाऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ - महाराष्ट्र सहकारी
सांस्था (दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र विधानमांडळ
सदस्य (वनरहट ता दूर करणे) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
--------------------------------------------------------------------------
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बारा

: (मांगळिार, वदनाांक ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशट विण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
(अनुक्रमाांक (क) ि (घ)) –
(क) सिटश्री. शरद रणवपसे, धनांजय मुांडे, नारायण राणे, सुवनल तटकरे ,
सांजय दत्त, हे मांत टकले, अशोक ऊफट भाई जगताप, जयां त पाटील, प्रा.
जोगेन्द्र किाडे , श्री.कवपल पाटील, ॲड. जनादट न चाांदरु कर,
आर्षक.अनांत गाडगीळ, सिटश्री.अमरससह पांवडत, सुभाष झाांबड, वकरण
पािसकर, चां द्रकाांत रघुिांशी, जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती हु स्नबानू खवलफे, सिटश्री.सवतश
चव्हाण, अमरनाथ राजुरकर, ॲड.वनरां जन डािखरे , सिटश्री. सतेज
ऊफट बां टी पाटील, ख्िाजा बे ग, डॉ. सुधीर ताांबे, सिटश्री.आनांद ठाकूर,
हवरससग राठोड, अब्दुल्ला खान दुराणी, आनांदराि पाटील, विक्रम
काळे , नरें द्र पाटील, ॲड.जयदे ि गायकिाड, ॲड.राहु ल नािेकर,
सिटश्री. प्रकाश गजवभये , रामराि िडकुते, जगन्नाथ सशदे , वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा ि मांत्र्याांचे उत्तर)
–
"मुांबईसह राज्यातील महानगरपावलका, नगरपावलका ि
नगरपांचायती याांची डबघाईला आलेली आर्षथक पवरश्स्थती, निवनर्षमत
नगरपांचायतींमध्ये असलेले अवधकारी ि कमटचाऱयाांची वरक्त पदे ,
त्यामुळे
विकासकामात
होत
असलेले
अडथळे ,
सिट
महानगरपावलकाांमध्ये पायाभूत सुविधाांचा उडालेला बोजिारा ि
वपण्याच्या पाण्याची वनमाण झालेली समस्या, मालमत्ता कराच्या
सांकलनात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार होत असणे, जी.एस.टी. मुळे
महानगरपावलकाांना एलबीटीची प्रवतपूती करण्यात न आल्यामुळे
महानगरपावलका ि नगरपावलका याांची अथटव्यिस्था कोलमडू न जाणे,
मुांबई महानगरपावलकेतील रस्ते, नालेसफाई ि डां सपगच्या सांदभातील
गैरकारभाराच्या चौकशीचे आदे श मा.मुख्यमांत्र्याांनी दे ऊन त्यािर पुढे
कोणतीच कायट िाही न होणे, जेएनएनयूआरएम योजना बां द केल्यामुळे
अपूणट रावहलेल्या प्रकल्पासांबांधी शासनाची भूवमका, केंद्र शासनाच्या
स्िच्छ भारत अवभयानाचा उडालेला बोजिारा, बहु ताांशी नगरपवरषदाांत
चटईक्षे त्र, टीडीआर ि ऑटो डीसीआर घोटाळे शासनाच्या वनदशट नास
आणून अद्यापही कोणतीच कारिाई न होणे, राज्य शासनाने वरयल
इस्टे ट कायदा मांजरू करणे, केंद्र शासनाच्या धतीिर राज्याने वरयल
इस्टे ट कायदा मांजरू केल्यानांतर बाांधकाम व्यािसावयकाांमध्ये वनमाण
झालेली सचतेची पवरश्स्थती, या कायद्याच्या अांमलबजािणीमुळे
शासनाकडू नच वनमाण होत असलेले अडथळे , मुांबईतील मैदानाांचा
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(ख)

वललाि, गृहवनमाण धोरण अवनश्श्चततेमळ
ु े रखडलेले गृहवनमाण
प्रकल्प, एसआरए अांतगटत रखडलेले प्रकल्प ि धारािी पुनर्षिकास
प्रकल्प, महाडा िसाहती, बीडीडी, बीआयटी चाळी ि उपकरप्राप्त
इमारतींचा रखडलेला पुनर्षिकास, सांक्रमण वशबीरातील घुसखोरीचा
प्रलांवबत प्रश्न, मुांबई शहरासह अन्य महानगराांमध्ये वनमाण झालेली
िाहतुकीची समस्या, बे स्ट प्रशासन ि मुांबई महापावलका आयुक्त
याांच्यातील
सांघषट
विकोपाला जाणे,
मुांबई
महापावलका,
एमएमआरडीए, महाडा आवण वसडको याांच्यात असलेला समन्ियाचा
अभाि, वसडकोकडू न
दे ण्यात
आलेल्या
भूखांडाचा
होणारा
दुरुपयोग, विविध
स्थावनक स्िराज्य
सांस्थातील
सफाई
कामगाराांच्या समस्याांकडे झालेले दुलटक्ष तसेच राज्यातील जनतेची
अश्स्मता असलेले मुांबईतील आांबेडकर भिन
महानगरपावलकेने
तोडण्यास
परिानगी
दे णे,
त्यामुळे
राज्यातील
सिट
महानगरपावलकाांच्या वनयोजनात राज्य शासन अपयशी ठरुन स्थावनक
स्िराज्य सांस्थाांची आर्षथक कोंडी होऊन विकासाला बसलेला खीळ,
त्यामुळे जनतेत पसरलेला तीव्र असांतोष, याबाबत शासनाने
कराियाची कायट िाही ि उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
सिटश्री. धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सुवनल तटकरे , नारायण राणे,
हे मांत टकले, कवपल पाटील, विक्रम काळे , सांजय दत्त, अमरससह
पांवडत, जयां त पाटील, अशोक ऊफट भाई जगताप, सवतश चव्हाण,
ॲड.वनरां जन डािखरे , डॉ.सुधीर ताांबे, सिटश्री. दत्तात्रय सािांत, श्रीकाांत
दे शपाांडे, बाळाराम पाटील, वकरण पािसकर, ॲड.जनादट न चाांदरु कर,
सिटश्री.जयिांतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्रीमती हु स्नबानू खवलफे, श्री.ख्िाजा बे ग, आर्षक.अनांत गाडगीळ,
सिटश्री.अमरनाथ राजुरकर, आनांद ठाकू र, सुभाष झाांबड,
अब्दुल्लाखान दुराणी, प्रा.जोगेन्द्र किाडे , सिटश्री. चां द्रकाांत रघुिांशी,
नरें द्र पाटील, प्रकाश गजवभये , राहु ल नािेकर, सतेज ऊफट बां टी पाटील,
हवरससग राठोड, आनांदराि पाटील, जयदे ि गायकिाड, रामराि
िडकुते, जगन्नाथ सशदे , वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये
प्रस्ताि –
"प्राथवमक वशक्षणापासून ते उच्च वशक्षण, िैद्यकीय वशक्षणाची
जबाबदारी असणाऱया शालेय वशक्षण, उच्च ि तांत्रवशक्षण, िैद्यकीय
वशक्षण या विभागाांना आपापल्या शै क्षवणक जबाबदाऱया योगय
पध्दतीने पार पाडण्यात अपयश आल्याने राज्यातील लाखो विद्याथी,
पालक, वशक्षक, कमटचारी आवण प्राध्यापकाांची फरफट होत असणे,
शाळाबा् मुलाांच्या सिेक्षणाचा प्रश्न कायम असणे, विनाअनुदानीत
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ि स्ियां अथट सहाय्यीत मराठी ि इांग्रजी शाळाांना आिश्यकता नसताना
मोठ्या प्रमाणात मान्यता दे ण्यात ये णे, खाजगी इांग्रजी माध्यमाांच्या
शाळा, महाविद्यालयाांिर सरकारचा कोणताही अांकुश नसणे,
पटपडताळणीनांतर ऑनलाईन सांच मान्यतेत अनेक त्रुटी असणे,
त्यामुळे अवतवरक्त वशक्षकाांचा िेतनाचा ि समायोजनाचा प्रश्न वनमाण
होणे, पवरणामी माहे मे, २०१२ पासून वशक्षकाांची भरती न होणे,
वशक्षकाांच्या या वनयुक्त्या चुकीच्या आहे त महणून कायट रत ८०००
वशक्षकाांच्या वनयुक्त्या रद्द करण्याचा चुकीचा वनणटय घेणे, वशक्षकेत्तर
कमटचाऱयाांचा आकृ तीबां धाचा अहिाल मान्य न करणे, मुांबई बँकेतून
वशक्षकाांचा विरोध असताना पगार दे ण्यात ये णे, रात्र शाळा, रात्र
कॉलेजेस बां द करण्याचा वनणटय घे तल्याने तेथील वशक्षकाांच्या नोकऱया
सांपष्ट्ु टात ये णे, विना अनुदानीत शाळाांना २० टक्क्याच्या पवलकडे
अनुदानाची तरतूद न करणे, वदनाांक १ ि २ जुलै, २०१६ रोजी घोवषत
केलेल्या अनुदानास पात्र शाळाांना िेतनाची तरतूद न करणे,
अनुदानास पात्र शाळा, िगट तुकड्या ि कवनष्ट्ठ महाविद्यालयाांच्या
याद्या घोवषत न करणे, उिटवरत सन २०१२ च्या िगट तुकड्या ि उिटरीत
शाळा ि कवनष्ट्ठ महाविद्यालय याांचे मुल्याांकन सुरू करणे, १ हजार
विद्याथी सांख्या असलेल्या शाळे तील अधट िेळ ग्रांथपालाांना न्यायालयीन
वनणटयाप्रमाणे पुणटिेळ करणे, कला ि क्रीडा वशक्षकाांच्या तावसका
कमी करणे, वदनाांक १ नोव्हें बर, २००५ पुिीच्या ि नांतरच्या
वशक्षकाांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, ऑनलाईन िेतन
प्रणालीत सुधारणा करुन िेतन मवहन्याच्या एक तारखे ला करणे,
वजल्हा पवरषद शाळाांकडे सरकारचे दुलटक्ष असणे, मराठिाड्यातील
वजल्हा पवरषद शाळाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मुख्याध्यापकाांचे ि
वशक्षकाांची वरक्त पदे असणे, िगट-२ मुख्याध्यापकाांना पदािनत करणे,
सदरहू शाळाांच्या इमारती मोडकळीस ये णे, वजल्हा पवरषद प्राथवमक
शाळे तील वशक्षकाांच्या बदल्यासांदभात काढलेला चुकीचा शासन
वनणटय रद्द करण्याची होत असलेली मागणी, इयत्ता १० िी च्या
विद्यार्थ्यांचे भाषा विषयाचे तोंडी गुण रद्द करणे, विना अनुदावनत
शाळे तील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार ि पुस्तके न वमळणे,
गणिेश दे ण्याच्या ऐिजी रोख रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा
करण्याचा चुकीचा वनणटय घेणे, अल्पसांख्याांक विद्यार्थ्यांची मॅरीक ि
मॅरीकोत्तर वशष्ट्यिृत्ती दे ण्यास सरकारला अपयश ये णे, मुांबई
विद्यापीठाकडू न घे ण्यात आलेल्या बहु ताांश अभ्यासक्रमाांचे वनकाल
िेळेत न लागणे, विद्यापीठाचे आर्षथक वनये ाजन कोलमडणे,
विद्यापीठाच्या शै क्षवणक, प्रशासकीय ि आर्षथक बाबींचा कारभार
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(ग)

(घ)

ढासळल्याने कुलगुरुांना हटविण्याची मागणी होत असणे, शासकीय
तांत्रवनकेतन ि अवभयाांवत्रकी अभ्यासक्रमाच्या हजारो जागा वरक्त राहत
असणे, तांत्रवनकेतन मधील कांत्राटी अवधव्याख्याताांना वनयवमत
करण्याची मागणी, िैद्यकीय प्रिेशाच्या प्रवक्रये त बोगस डोवमवसयल
प्रमाणपत्राचा घोटाळा उघडकीस ये णे, िैद्यकीय वशक्षण विभागात
झालेल्या सावहत्य खरे दीत मोठा घोटाळा उघडकीस ये णे, मवहला ि
बालकल्याण विभागाच्या खरे दीत घोळ असणे, सामान्य प्रशासन
विभागाच्या िस्तु ि सेिा खरे दी ि वनयुक्तीतील झालेले घोळ, िरील
सिट विभागामध्ये सुरू असलेला गोंधळ, त्यामुळे जनतेत पसरलेला
तीव्र असांतोष, याबाबत शासनाने कराियाची कायट िाही ि
उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे , श्री.प्रविण दरे कर, ॲड.अवनल परब,
श्री.गोपीवकसन बाजोवरया, श्रीमती श्स्मता िाघ, सिटश्री.रसिद्र फाटक,
तानाजी सािांत, सुवजतससह ठाकूर, प्रा.अवनल सोले, सिटश्री.वमतेश
भाांगवडया, डॉ.पवरणय फुके, श्री.विजय ऊफट भाई वगरकर, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
"मुख्यमांत्री ग्रामसडक योजनेअांतगटत िाड्या, िस्त्या ि ग्रामीण
भागातील ७२०० वकमी रस्त्याच्या लाांबीचे सन २०१५-१६ ि २०१६१७ कवरता उद्दीष्ट्ट ठरविलेले असणे, त्या व्यवतवरक्त राज्याच्या ग्रामीण
भागात, डोंगरी विभागात तसेच छोट्या िस्त्या, िाड्या याांना जोडणारे
गािपोहोच रस्ते, मागट ि छोटे पुल, मोरी, पाांदण रस्ते याांच्या
बाांधकामाची ि याांच्या दुरुस्तीची अपूणट कामे पूणट करण्याची
आिश्यकता, राज्यातल्या ग्रामीण भागातील रस्त्याांच्या दजािाढीचे
प्रस्ताि, एवप्रल, २००९ पासून राबविण्यात ये त असलेल्या केंद्र
शासनाची राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाकवरता सन २०१५ पासून
नविन कामाांना वनधी नसणे, ि सन २०१६-१७ पासून राबविण्यात
ये त असलेल्या राज्य शासनाच्या मुख्यमांत्री ग्रामीण पाणी पुरिठा
योजना याांच्या वनकषात न बसणाऱया ि वपण्याच्या पाण्याची सोय
नसणाऱया राज्यातील गािे, िाडे , िस्त्या याांच्या वपण्याच्या पाण्याची
सोय करणे, ग्रामीण भागातील सिट िाड्या, िस्त्या ि डोंगरी भागातील
सिट गािाचे विद्युतीकरण करण्याची आिश्यकता, शे ती पाणी पुरिठा
योजनेच्या िीज दरामध्ये झालेली दरिाढ, िीज वबलाची िसुली
थाांबविण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायट िाही
ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."
श्री.विनायक मेटे, ॲड.अवनल परब, सिटश्री. प्रविण दरे कर, वगरीशचां द्र
व्यास, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे , प्रा.अवनल सोले, डॉ.पवरणय फुके,
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सिटश्री.गोपीवकसन बाजोवरया, सुवजतससह ठाकूर, रसिद्र फाटक,
श्रीमती श्स्मता िाघ, श्री.तानाजी सािांत, डॉ.अपूिट वहरे , श्री.विजय
ऊफट भाई वगरकर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि
–
"राज्यात मोठ्या सांख्ये ने मराठा समाजाची अनेक िषांपासून
आरक्षणाची मागणी असणे, राणे सवमतीच्या वशफारशींना अनुसरुन
मराठा समाजाला वशक्षण ि नोकरीत १६% आरक्षण दे ण्याचा वनणटय
शासनाकडू न घे ण्यात ये णे, परां त,ु त्या वनणटयाला मा.उच्च न्यायालयात
आव्हान दे ण्यात आल्याने मा.न्यायालयाकडू न मराठा आरक्षणाच्या
वनणटयास स्थवगती वमळणे, ही स्थवगती उठविण्यासाठी शासन स्तरािर
प्रयत्न सुरू असणे, गेल्या दोन दशकात शे तीची झालेली दुरिस्था,
त्यामुळे केिळ शे तीिर अिलांबन
ू
असलेल्या राज्याच्या ग्रामीण
भागातील मराठा समाजाची आर्षथक पवरश्स्थती वदिसेंवदिस खालाित
जाणे, पवरणामी त्याांच्या मुलाांची शै क्षवणक प्रगती न होणे, त्यामुळे इतर
समाज गटाांच्या तुलनेत आपण मागे पडतो याची खां त मराठा
समाजाला अस्िस्थ कवरत असणे, त्याचे पडसाद राज्यातील वजल््ावजल््ातून वनघणाऱया मराठा समाजाच्या विराट मोचातून प्रवतवबसबत
होणे, राज्य शासनाकडू न त्याची त्िरीत दखल घे ण्यात ये ऊन
राज्यातील तरुणाांना शै क्षवणक ि स्ियां रोजगार क्षे त्रात स्िािलांबी
बनविण्याच्या दृष्ट्टीने कौशल्य विकासाचे वशक्षण दे ण्याकवरता "स्कील
इांवडया" योजना राबविण्यात ये णे, आवदिासी भागातील मुलाांसाठी
शै क्षवणक सावहत्य पुरविण्याकवरता पांवडत दीनदयाळ उपाध्याय
आवदिासी विकास योजना राबविण्यात ये णे, शासनाकडू न
आर्षथकदृष्ट्ट्या दुबटल घटकातील विद्यार्थ्यांना दे ण्यात ये णारी शै क्षवणक
शुल्कातील सिलत ६ लाख रुपयाांपयं त िाढविण्याकवरता राजषी शाहू
महाराज शै क्षवणक शुल्क प्रवतपुती योजना राबविण्यात ये णे, मागास
आयोगाची वनर्षमती करण्यात ये णे, डॉ.पांजाबराि दे शमुख िसतीगृह
वनिाह िेतन योजना राबविण्यात ये णे, िसतीगृहात राहणाऱया मुलाांना
सुविधा पुरविण्याकवरता अण्णासाहे ब पाटील आर्षथक मागास विकास
महामांडळाची वनर्षमती करुन या मांडळाकवरता भरघोस आर्षथक तरतुद
करण्यात ये णे, केंद्र ि राज्य शासनाच्या विविध योजनाांची मावहती
वमळण्याकवरता केंद्र शासनाची सारथी योजना राज्यात राबविण्यात
ये णे, या ि इतर अनेक माध्यमातून राज्यातील आर्षथक दृष्ट्ट्या दुबटल
घटक शै क्षवणकदृष्ट्ट्या प्रगत होऊन ि त्याला कौशल्य विकासािर
आधावरत स्ियां रोजगार वमळून तो स्िािलांबी होऊ शकेल अशी
शासनाची भूवमका असणे, याखे रीज मराठा समाजाकडू न सातत्याने
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तेरा

मराठा आरक्षणाची मागणी होत असल्याने हा विषय शासनाने
मागासिगट आयोगाकडे सोपविला असणे, मागासिगट आयोगाने या
विषयाचा सखोल अभ्यास करुन लिकरात लिकर अहिाल दे ण्याची
आिश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायट िाही ि
उपाययोजना विचारात घे ण्यात यािी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या शे िटी) (१) श्री. शरद रणवपसे, वि.प.स. पुढील सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर
चचा उपश्स्थत करतील.
"पुणे शहराच्या पूिट भागासाठी पाणीपुरिठा करण्यासाठी रुपये
३८० कोटी १६ लाख खचाची भामा-आसखे ड योजना राबविण्याचा
राज्य शासनाने वनणटय घे तला असणे, या योजनेच्या कामास माहे
जानेिारी, २०१४ मध्ये सुरुिात झाली असणे, मात्र अद्यापही काम
पूणट झालेले नसणे, केंद्र शासनाने सुमारे तीन िषापूिी
जे.एन.एन.यू.आर.एम योजनेंतगटत २५८ कोटी रुपयाांचा वनधी मांजरू
केलेला असून त्यापैकी रुपये १०६ कोटी एिढा वनधी पुणे
महानगरपावलकेकडे वदलेला असणे, काम िेळेत पूणट न केल्यास
उिटवरत वनधी वमळण्यास अनेक अडचणी ये ण्याची शक्यता असणे,
उपरोक्त योजनेचे काम िेळेत पुणट करुन पाणीपुरिठ्याचा गांभीर प्रश्न
सोडिण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायट िाही
ि उपाययोजना."
(२) श्री. नारायण राणे, वि.प.स. पुढील सािटजवनक महत्त्िाच्या बाबींिर
चचा उपश्स्थत करतील.
"राज्यात सांगीत भजन, दशाितार, नमन, झाकडी नृत्य अशा
अनेक प्रकारच्या लोककला वजिांत ठे िण्याचे काम लोक कलाकार
करीत असणे, सांगीत भजन, दशाितार यातून पुराणाांचे दाखले दे ऊन
हे कलाकार समाजाला चाांगली वदशा दे ण्याचे काम कवरत असणे, मात्र
या कलाकाराांिर लाऊड श्स्पकरचे रात्री १०.०० िाजेपयं तचे बां धन
लादले जाणे, या कलाकाराांना वकमान रात्री १२.३० ते १.०० िाजेपयं त
लाऊड श्स्पकरचा िेळ िाढिून वमळणे, या कलाकाराांना शासन
ियाच्या ५० िषांनांतर तुटपुांजे अनुदान दे त असणे, यावशिाय
ठराविकच प्रस्ताि मांजरू केले जाणे, त्यामुळे अनेक कलाकार
अनुदानापासून िांवचत राहणे, शासनाने राज्यात लोककला वजिांत
ठे िण्यासाठी या कलाकाराांना ४० िषापासून मानधनास पात्र ठरिून
त्याांचे मानधन िाढिून दे ऊन जास्तीत जास्त कलाकाराांचे मानधनाचे
प्रस्ताि मांजरू
करणेबाबत शासनाने कराियाची कायट िाही ि
उपाययोजना."
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विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : ८ ऑगस्ट, २०१७.

उत्तमससग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.
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