असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
गुरुिाि, रिनाांक १० ऑगस्ट, २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये ) :

(१)

(रिनाांक १ ऑगस्ट, २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात
आलेली पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्र.१)
सिशश्री. रिजय िडे ट्टीिाि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, सुरनल केिाि, अमि काळे ,
अस्लम र्ेख, अॅड.यर्ोमती ठाकू ि, डॉ. सांतोष टािफे, सिशश्री. समीि कुणािाि, िाजु
तोडसाम, अॅड. िािीस पठाण, सिशश्री. योगेर् सागि, अतुल भातखळकि, अबू
आजमी रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे र्ालेय रर्क्षण
मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील शासकीय व खासगी अनुदाननत प्राथनिक, िाध्यनिक आनि उच्च
िाध्यनिक शाळाांिध्ये नशक्षक भरतीला पूिणपिे बांदी असताना नशक्षि अनिका-याांच्या
सांगनिताने तब्बल ७ हजार २२८ नशक्षकाांची बेकायदा नेििुक करण्यात येऊन
नशक्षकाांच्या वेतनावर ९७ कोटी रुपयाांचा खचण करण्यात आल्याचे िाहे जून, २०१७ िध्ये
ननदशणनास येिे, या प्रकरिी राज्यातील ६२ नशक्षि अनिका-याांना नोनटसा बजावूनही
अद्यापपयंत तयाांच्यावर कोितीच कारवाई न होिे , कननष्ठ िहानवद्यालयातील नशक्षकाांच्या
वैयक्ततक िान्यता दे त असताना आयुतत, नशक्षि याांचे नाहरकत प्रिािपत्र असिे
आवश्यक असताांना उपसांचालक, नशक्षि याांनी आयुतताांचे नाहरकत प्रिािपत्र न घेताच
िान्यता प्रदान केल्याचे ननदशणनास येिे, िान्यता आदे श दे ण्यास पळवाट म्हिून
आयुतताांच्या ना हरकतीस अनिन राहून असा उल्लेख करण्यात आलेला असिे , नशक्षक
भरती सांदभात १२६३ प्रकरिाांत अननयनितता झाल्याप्रकरिी गुन्हे दाखल करण्याचा
ननिणय घेण्यात येऊन तो नांतर थाांबनवण्यात येिे, उतत प्रकरिाची चौकशी करून सांबांिीत
नशक्षिानिकारी व नवभागीय नशक्षि उपसांचालक याांच्यावर गुन्हे दाखल करुन बेकायदे शीर
झालेली भरती प्रनिया तातकाळ रद्द करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने
करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."
(रिनाांक २ ऑगस्ट, २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात
आलेली पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्र.२)
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सिशश्री.भाित भालके, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, जयकुमाि गोिे , प्रा. िषा गायकिाड,
श्रीमती रनमश ला गारित, सिशश्री. डी. पी. सािांत, अरमन पटे ल, अस्लम र्ेख,
डॉ. पतांगिाि किम, सिशश्री. मो. आरिफ नसीम खान, डॉ. सांतोष टािफे, अॅड.
यर्ोमती ठाकू ि, कु. प्ररणती शर्िे , श्री. सांग्राम थोपटे , रि.स.स. तातडीच्या ि
सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्य मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"पांढरपूर हे भारताचे दनक्षि काशी म्हिून ओळख असलेले दे वस्थान, वर्षातून
चारवेळा यानठकािी भरत असलेली यात्रा, प्रािुख्याने आर्षाढी व कार्ततकी या यात्राांिध्ये
लाखोंचा जनसिुदाय श्री नवठ्ठलाचे दशणन घेण्यासाठी दाखल होत असिे , परां तु स्थाननक
प्रशासन व राज्य शासन भतताांना प्राथनिक सोयीसुनविा पुरनवण्यािध्ये असिथण असल्याचे
आढळू न येिे, शासनाने या दे वस्थानाचा नवकास व्हावा यासाठी िांनदर सनिती स्थानपत
केलेली असिे , परां तु या िांनदर सनितीिार्णत वारक-याांना सोयीसुनविा पुरनवण्यात आलेले
अपयश, शासनाने पांढरपूर शहराचा नवकास करण्यासाठी पांढरपूर नवकास प्रानिकरि
स्थापन करुनही शहरातील नवकासकािे अद्यापपयंत अपूिावस्थे त असिे , वारक-याांना
िुलभूत सोयीसुनविा दे ण्यासाठी शासनाने व नगरपानलकेने भानवकाांसाठी कायिस्वरुपी
स्वच्छतागृहे उभारण्याचे प्रनतज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले असिे , खाजगी
कांपन्याांना जादा दराने या िोबाईल टॉयलेटचे कांत्राट दे ऊन कोट्यविी रुपयाांचा भ्रष्टाचार
होत असिे , नवठ्ठल िांनदर सनितीिध्ये स्थाननक वारक-याांना कुठलेही स्थान नसल्याने ,
वारक-याांनी पालख्या रोखून िरिे , तयािुळे भनवष्यात वारक-याांचे आांदोलन नचघळण्याची
असलेली शतयता, पांढरपूर यात्रा अनुदानािध्ये नवशेर्ष ननिीची तरतूद करण्याची
आवश्यकता, पांढरपूर (नज.सोलापूर) येथे चांद्रभागा नदीिध्ये वाळू उपसािुळे झालेल्या
खड्डयाांिुळे १) गिेश नसिुप्पा जुिाळे , २) िीरज नसिुप्पा जुिाळे ३) श्रीपाद सुननल
शहापूरकर ४) सौरभ अननल शहापूरकर या चार नचिुकल्या िुलाांचा तसेच अनेक
भानवकाांचा नदीपात्रात बुडून दुदेवी िुतयू झाला असिे , या प्रकरिी प्रशासनाने तातडीने
कायणवाही केली नसल्याने भनवष्यािध्ये अशा दुदेवी घटना टाळण्यासाठी प्रशासन उदासीन
असल्याचे नदसून येिे, सदर भागात नगरपानलकेने सी सी टी व्ही बसनवलेले असूनही
तयाचा काहीही उपयोग होत नसिे , या चार बालकाांना स्थाननक नागनरकाांनी तातडीने
उपनजल्हा रुग्िालय, पांढरपूर (सरकार कॉटे ज दवाखाना) येथे नेण्यात येिे, परां तु सदर
रुग्िालयात डॉतटर ककवा इतर किणचारी हजर नसिे , सदर उपनजल्हा रुग्िालयातील
डॉतटर व किणचारी कािात हलगजीपिा करत असल्याचे वारां वार उघडकीस येिे, तथानप
तयाांच्यानवरुध्द वनरष्ठाकडू न अद्याप कुठलीच कारवाई केली नसल्याचे ननदशणनास येिे,
पनरिािी शासनाच्या प्रनत स्थाननक नागनरकाांिध्ये पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने
तातडीने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रनतनिया."
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(रिनाांक ८ ऑगस्ट, २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात
आलेली पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्र.३)
(३)

श्री.अब्िुल सत्ताि, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
आरििासी रिकास मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"आनदवासी गटातील जिाती व नािसदृश्याचा र्ायदा घे िा-या नबगर आनदवासी
गटातील जाती / जिाती ििील र्रक स्पष्ट करिारी िानहती पुन्हा तपासून तयाबाबतचा
अहवाल सादर करण्यासाठी ततकालीन शालेय नशक्षि िांत्री श्री.सुिीर जोशी याांच्या
अध्यक्षतेखाली सनिती गठीत करिे , सदर सनितीने आपला अहवाल शासनास सादर
केला असिे , शासनाने या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी आयुतत, आनदवासी
सांशोिन व प्रनशक्षि सांस्था, पुिे याांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा सनिती गठीत करिे , परां तू या
सनितीने सदर अहवालाचा सखोल अभ्यास करुन अनभप्राय दे िे सांयुक्ततक होिार
नसल्याचे शासनास कळनविे , शासनाने श्री.सुिीर जोशी याांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत
करण्यात आलेल्या सनितीचा अहवाल क्स्वकारला आहे का कसे असा प्रश्न ननिाि झाला
असतानाही शासनाचे याकडे झालेले दुलणक्ष, पनरिािी राज्यातील आनदवासी जनतेत
पसरलेला असांतोर्ष, शासनाने सदर अहवाल क्स्वकारुन या अहवालातील नशर्ारशींच्या
अनुर्षांगाने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रनतनिया."
(रिनाांक ९ ऑगस्ट, २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात
आलेल्या पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना क्रमाांक ४ ि १४)

(४)

अॅड. आरर्ष र्ेलाि, श्रीमती मरनषा चौधिी, श्री. प्रर्ाांत ठाकू ि, अॅड. पिाग
अळिणी, सिशश्री. सांजय केळकि, रिजय िडे ट्टीिाि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, सुरनल
केिाि, अस्लम र्ेख, अमि काळे , अॅड. यर्ोमती ठाकू ि, डॉ. सांतोष टािफे, सिशश्री.
अरमन पटे ल, मो. आरिफ नसीम खान, अरमत िे र्मुख, हषशिधश न सपकाळ, अब्िुल
सत्ताि, र्िि सोनािणे, अर्ोक पाटील ,श्रीमती तृप्ती सािांत, सिशश्री. ज्ञानिाज
चौगुले, चांद्रकाांत सोनिणे, सििाि तािाशसह, सुरनल प्रभू, रि.स.स तातडीच्या ि
सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"परभिी नजल्यातील आांध्रा बँक, युको बँक, युनायटे ड बँक ऑर् इांनडया, बँक
ऑर् इांनडया, कसडीकेट बँक या पाच राष्रीयकृत बँका व रतनाकर बँक या खाजगी बँकेच्या
अनिका-याांशी सांगनित करून गांगाखेड शुगर अॅण्ड एनजी नल. कारखान्याच्या सांचालक
िांडळाने हजारो शेतक-याांच्या नावावर तब्बल ३२८ कोटींचे कजण उचलेले असल्याचे िाहे
जुलै २०१७ िध्ये ननदशणनास येिे, तयािुळे या शेतक-याांना दुस-या कोितयाही बँकाांचे कजण
निळत नसिे , तसेच सदर कजण दे ताना या कजणदाराांकडू न नरझवण बँकेच्या ननयिानुसार
केवायसीची पूतणता केलेली नसून गांगाखेड शुगरने पुरवलेल्या कागदपत्राांच्या आिारे च कजण
नदलेले असिे , या एकाही प्रकरिात २० टतके िार्तजन िनी घे तली गे लेली नसून
10-Aug-17

09:32

4

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ

कजणदाराांनी कोितयाही प्रकारचा कजण िागिी अजण नदलेला नसिे , तसेच कजण नदल्यावर ते
आिी खातेदार शेतक-याांच्या बचत खातयात जिा करून तयानांतर खातेदाराांची परवानगी न
घेता गांगाखेड शुगरच्या खातयात वळते करिे , तयािुळे अशाप्रकारे परभिी नजल्यातील
हजारो शेतक-याांची बनावट कागदपत्रे सादर करून तयाांची र्सविूक करिाऱ्या गां गाखेड
शुगर व एनजी नल. या कारखानाच्या सांचालकाांवर तसेच सांबांनित बँकाांच्या अनिका-याांवर
र्ौजदारी कारवाई करून र्सविूक झालेल्या शेतक-याांना न्याय निळवून दे ण्यासाठी
शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."
(५)

सिशश्री. सांजय सािकािे , उिे शसग पाडिी, पास्कल धनािे , रकर्ोि पाटील, डॉ. सतीर्
पाटील, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे र्ालेय रर्क्षण
मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील नवशेर्षत: जळगाांव नजल्हयातील साकरी,

खांडाळा,

िोंढाळा,

कुऱ्हे पािाचे , गोजोरा, वाांजोळा या गावातील नजल्हापनरर्षदे च्या शाळाांना नजल्हा पनरर्षद व
ग्रािपांचायत सदस्याांनी नदनाांक ३० जून, २०१७ रोजी भेट दे ऊन पोर्षि आहाराबाबत
केलेली चौकशी, िुख्य कायणकारी अनिकारी, नजल्हा पनरर्षद याांनी सदस्याांसिवेत
िरिगाव, भुसावळ, चोपडा तालुतयातील दहा शाळा व ठे केदाराच्या गोदािाििील
िालाचीही केलेली तपासिी, नजल्हा पनरर्षदे च्या शाळािध्ये दे ण्यात येिाऱ्या शालेय पोर्षि
आहारातील िान्याच्या िालाचे दर व बाजारातील दर यात िोठया प्रिािात तर्ावत
असल्याचे ननदशणनास येिे, शालेय पोर्षि आहारािध्ये शासनाचे िोठया प्रिािात नुकसान
होत असल्याने पुरवठादाराला िुदतवाढ दे ऊ नये तसेच शाळास्तरावर िुख्याध्यापकाांनी
दे यके सादर करावीत असे शासनाचे आदे श असताांना नजल्हा पनरर्षदे ने पुरवठादाराला
ननयिबाय नदलेली िुदतवाढ, सन २०१४-१५ ििील पोर्षि आहारािध्ये झालेल्या
आर्तथक गैरव्यवहार प्रकरिी पुरवठादारानवरुध्द अद्यापही गुन्हा दाखल न होिे , या
प्रकरिी स्थाननक लोकप्रनतननिी याांनी िुख्य कायणकारी अनिकारी, नजल्हा पनरर्षद,
जळगाांव याांना ननवेदन दे ऊनही कोितीच कायणवाही न झाल्याने नागनरकाांिध्ये पसरलेला
असांतोर्ष, शालेय पोर्षि आहारातील गैरव्यवहाराची चौकशी करुन सांबांनिताांनवरुध्द
तातडीने कारवाई करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."
(६)

सिशश्री.िाजे र् क्षीिसागि, प्रकार् आरबटकि, डॉ. सुरजत रमणचे कि, सिशश्री.
चांद्रिीप निके, सत्तयजीत पाटील-सरुडकि, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"कोल्हापूर नजल्यातील श्री अांबाबाईला घागरा-चोलीचा वेश पनरिान करण्यात
आल्यािुळे भानवक आनि श्रीपूजक याांच्यात ननिाि झालेला सांघर्षण, श्री अांबाबाई िांनदर
पुजारी हटाव सांघर्षण सनितीने नजल्हानिकारी, कोल्हापूर याांना पांढरपूर, नशडी, तुळजापूर
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येथील िांनदराप्रिािे श्री अांबाबाई िांनदरातील हतकदार पुजारी याांना काढू न बहुजन
सिाजातील सुनशनक्षत पुजा-याांची िुलाखत व लेखी पनरक्षेद्वारे वेतनावर ननयुतती करुन
आनि नवद्यिान पुजा-याांना १५ नदवसाांत िांनदर प्रवेश बांद करावा अशी ननवेदनाद्वारे केलेली
िागिी, यासांदभात पांढरपूर दे वस्थानच्या ितीवर करवीर ननवानसनी श्री अांबाबाई िांनदरात
वेतनावर पुजारी ने िण्याबाबत नजल्हानिका-याांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने िाहे जून,
२०१७ िध्ये सनिती स्थापन करुन तीन िनहन्यात अहवाल सादर करण्याचे नदलेले आदे श,
श्री अांबाबाई दे वास्थाांनािध्ये कोटयविी रुपयाांचा गैरव्यवहार होत असताांनाही याकडे
शासनाचे होत असलेले दुलणक्ष, पक्श्चि िहाराष्रातील कोल्हापूर, साांगली, व कसिुदग
ु ण
नजल्हयातील दे वस्थाांनािध्ये कोटयविी रकिे चा गै रव्यवहार झाल्याप्रकरिी सीआयडी
िार्णत चौकशी करण्याचे शासनाने एक वर्षापूवी आश्वासन दे ऊनही कोितीच कायणवाही
करण्यात न येिे, पनरिािी भानवकाांिध्ये ननिाि झालेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने
करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."
(७)

श्री.मां गलप्रभात लोढा, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
गृहरनमाण मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"िुांबई व िुांबई उपनगर क्षेत्रात चार ते पाच नपढयाांपासून अनेक कुटुां बे पागडी
ततवावर (भाडे ततवावर) राहत असिे , सदरची घरे सािारिपिे ६० ते ७० वर्षापूवीची
असून सद्यःक्स्थतीत तया घराांची झालेली दूरवस्था, तेथे राहत असलेल्या नागनरकाांचा
घरावर िालकी हतक नसल्याने व घरिालक दुरुस्तीसाठी परवानगी दे त नसल्याने
रनहवाशाांना जीव िुठीत िरुन रहावे लागत असिे , भाडे करुांना घर िालकी हतक
दे ण्याबाबत िहाराष्र भाडे ननयांत्रि अनिननयि, १९९९ (सन २००० चा िहाराष्र अनिननयि
ििाांक १८) िध्ये तरतूद नसल्याने शासनाने भाडे करु दे त असलेल्या भाडयाच्या १०० पट
रतकि शासन दरबारी जिा करुन कायदे शीनरतया तयाांना िालकी हतक दे ण्याची
आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया.’’

(८)

श्री. भाऊसाहे ब काांबळे , ॲङ त्र्यांबक रभसे, सिशश्री. अरमत िे र्मुख, रिनायकिाि
जाधि-पाटील, बसििाज पाटील, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, ज्ञानिाज चौगुले, रि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मित ि पुनिशसन मां त्र्याांचे लक्ष
िेधतील:"लातुर नजल्हयात िाहे ऑगस्ट-सप्टें बर, २०१६ िध्ये झालेल्या अनतवृष्टीिुळे,
िाांजरा, रे िा, तेरिा, आनद नदयाांना तसेच ओढे नाल्याांना आलेल्या पुरािुळे शेतीचे व
सावणजननक िालित्तेचे झालेले नुकसान, श्रीरािपूर (ता.राहुरी,नज.अहिदनगर) येथील
शेतकऱ्याांनी सन २०१६ च्या खरीप हां गािातील नपक नविा हप्ता भरलेला असताना
अनतवृष्टीिुळे व इतर कारिाांिुळे नुकसान झालेल्या नपकाांचे कृर्षी व िहसुल
नवभागािार्णत पांचनािे करुन ननयिानुसार ४० नदवसाांत शेतक-याांना प्रिानिांत्री राष्रीय
नपक नविा योजनेअांतगणत नुकसान भरपाई दे ण्याची तरतूद असताांना कांपनीने अद्यापही
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नुकसान भरपाई न दे िे, शेतक-याांचे १०० टतके नुकसान ग्राहय िरुन सरसकट नुकसान
भरपाई दे ण्याचे व ज्या शेतक-याांनी नपक नविा भरला नाही तयाांनाही नपक नविा रतकिेत
५० टतके रतकि नुकसान भरपाई म्हिून दे ण्याचे शासनाने आश्वासन दे ऊनही तयाची
अांिलबजाविी न होिे , नविा कांपनीने ड्रोनद्वारे ननयिबाहय पांचनािे करिे , NDRF
अांतगण त िदत निळत नसल्यािुळे शेतकऱ्याांिध्ये पसरलेला असांतोर्ष, पनरिािी िहसुल व
कृर्षी नवभागाने केलेल्या पांचनाम्याच्या आिारे सन २०१६ च्या खरीप हां गािातील नपक नविा
नुकसान भरपाई व नैसनगक आपत्ती अांतगणत िदत दे ण्याबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व प्रनतनिया."
(९)

कु.प्ररणती शर्िे , ॲड. िाहुल कुल, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे उच्च ि तांत्ररर्क्षण मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"सोलापूर येथील शासकीय तांत्रननकेतन पदनवका अभ्यासिि हा टप्या-टप्प्याने बांद
करण्याचा घे ण्यात आलेला ननिण य, शासकीय तांत्रननकेतन बांद न करता तयाच नठकािी
उपलब्ि असलेल्या ३२ एकर जागे त शासकीय अनभयाांनत्रकी िहानवदयालय सुरु करण्याची
नागनरकाांची होत असलेली िागिी, या भागातील नवदयार्थ्यावर शासनाने घेतलेल्या
ननिणयािुळे अन्याय होत असल्याने नागनरकाांिध्ये पसरलेला असांतोर्ष, शासकीय
तांत्रननकेतन पदनवका अभ्यासिि बांद होऊ नये यासाठी शासनाने करावयाची कायणवाही व
प्रनतनिया."

(१०) सर्वश्री. मनोहर भोईर, भास्कर जाधर्, सुभाष पाटील, भरतशेठ गोगार्ले, सदानं द
चव्हाण, राजन साळर्ी, वर्.स.स. तातडीच्या र् सार्वजवनक महत्तत्तर्ाच्या बाबीकडे
खारभूमी वर्कास मं त्र्याचे लक्ष र्ेधतील :"उरण (जि.रायगड) येथील कोणी, केळवणे , खोपटा, कोप्रोली तसेच मोठी िुई
येथील समुद्रजकना-यावर बाांधण्यात आलेले बांधारे समुद्राला येणा-या उधाणामुळे कमकुवत
होणे, मौिे वेळणेश्वर ,कोडकारुळ, बोऱ्या, तवसाळ, हे दवी (ता.गुहागार जि.रत्नाजगरी) येथे
जदनाांक २५ िून,२०१७ रोिी समुद्राच्या उधाणामुळे शेतीचे तसेच बागाांच्या झालेल्या
नुकसानीला तेथील जिदाल कांपनीने बाांधलेल्या ब्रे क वॉटर वॉल कारणीभूत असल्याचे
ग्रामसथाांनी केलेले आरोप, समुद्राच्या मोठया भरतीच्या वेळी बांधारे फुटू न खारे पाणी
भातशेतीत जशरल्याने शेकडो हे क्टर िजमन नाजपक होऊन खारे पाणी घरात जशरल्याने
रजहवाश्याांना अन्यत्र राहण्यास िावे लागणे , यावर उपाय म्हणून खार िमीन जवभागाने
खोपटा ते कोप्रोली दरम्यान सात जकमीच्या बांजदसतीचे काम सुरु करणे , परां तु कांत्राटदाराला
शासनाने जनधी उपलब्ध करुन न जदल्याने ते अपुणावसथे त असणे , सदर बांधारे इतर
आसथापना सवखचाने बाांधण्यास तयार असून एमसीझेडएमएची परवानगी न जमळाल्याने
कामे अपूणावसथे त असणे, समुद्र जकनाऱ्यावरील भरती व लाटामुळे िजमनीची मोठया
प्रमाणात धूप होऊन घराांची होत असलेली पडझड, याकरीता धुप प्रजतबांधक बांधारे
बाांधण्यासाठी सन २०१६-१७ मध्ये ४९ कामाांना मांिूरी दे ऊन ४२ कामाांची जनजवदा प्रजिया
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पूणण होऊनही पयावरण जवभागाद्वारे जकनारपट्टी जनयमन क्षेत्राची मांिूरी न जमळाल्याने
कायारां भ आदे श प्राप्त न होणे, कोकण भवन, रत्नाजगरी व जसधुदग
ु ण पतन जवभागाांतगणत मुांबई
शहर व उपनगर, ठाणे, रायगड तसेच रत्नाजगरी, जसधुदग
ु ण जिल्हयातील धूप प्रजतबांधक
बांधाऱ्याांच्या सांरजक्षत करावयाच्या कामाांना ना हरकत प्रमाणपत्र जमळण्याबाबत प्रसताव
दे ऊनही अद्याप मांिुरी न जमळणे , त्यामुळे मांिूर केलेल्या सवण कामाांना कायारां भ आदे श
दे वून धूपप्रजतबांधक बांधारे बाांधण्याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."
(११) सिशश्री. गणपतिाि िे र्मुख, अरनल बाबि, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"पक्श्चि िहाराष्र, नवदभण, िराठवाडा, उत्तर िहाराष्र व कोकि नवभागािध्ये गत
काही वर्षांिध्ये ३० ते ३२ हजार कोटी रूपये खचण करून कसचनासाठी अनेक उपसा
जलकसचन प्रकल्पाची केलेली उभारिी, प्रकल्पातील साठवलेल्या पाण्यावर वीज तयार
करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या दे खभालीच्या खचाची वसुली शेतकऱ्याांकडू न करिे ,
पनरिािी पाटाने पािी दे िाऱ्या पािीपट्टीच्या दरापेक्षा उपसा जलकसचन योजनेििील
शेतीला पािीपुरवठा करण्यासाठी आकारण्यात येिारा दर नकतयेक पटीने िहाग असिे,
सदर योजना दुष्काळी व उां चावरील भागात असल्यािुळे वीज पुरवठयाची रतकि वीज
नवतरि िांडळाकडे न भरल्यािुळे बांद पडण्याच्या िागावर असल्याने िहाराष्र जलसांपत्ती
ननयिन प्रानिकरिाने पाटाने पािी पुरवठा करिाऱ्या जलप्रकल्पाचे व उपसा जलकसचन
पद्धतीने पािी पुरवठा करिाऱ्या जलप्रकल्पाचे दर एकनत्रत करून दर आकारण्याचा
ननिणय घेवून शासनाकडे गत वर्षी सादर करिे, तथानप, तयावर अद्याप शासनािार्णत
कोितीच कायणवाही करण्यात न येिे, राज्यातील जलसांपत्ती प्रकल्पाचे दर ननक्श्चत
करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."
(१२) सिशश्री.िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, रजतेंद्र आव्हाड, सुरनल केिाि, गोपालिास अग्रिाल,
अब्िुल सत्ताि, रिजय िडे ट्टीिाि, अरमन पटे ल, अस्लम र्ेख, अमि काळे , रि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसूल मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"ठािे शहरात रतनशी प्रे िजी चॅनरटी रस्टच्या िालकीची हजारो एकर असलेली
जिीन, सदर जिीनीििील शेकडो एकर जिीन रस्टने ििादाय आयुतताांची परवानगी न
घेता नवकासकाांना नविी केल्याची बाब िाहे जुलै २०१७ िध्ये ननदशणनास येिे, सदरच्या
जिीनीची एकाच नदवशी दोन वेळा नविी तसेच ३६/ब व ७०/ब चे आदे श काढु न तयाची
रनजस्टरला झालेली नोंद, सदरची नविी िहसूल अनिका-याांच्या सांगनिताने झालेली
असिे , नवकासकाांनी सदर जिीनीवर उभारलेल्या उां च इिारती, बनावट पावतया दे ऊन
नोंदिी करिे , २४ तासात र्ेरनविी करुन तयातून कोट्यविी रुपयाांचा अपहार होिे , या
सांपूिण व्यवहारात शासनाचा कोट्यविी रुपयाांचा िहसूल बुडिे , याकडे ििादाय आयुतत,
िहसूल अनिकारी तसेच ठािे िहानगरपानलकेने केलेले अक्षम्य दुलणक्ष, या प्रकरिी
सांबांनिताांवर तातडीने करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."
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(१३) श्री. प्रकार् आरबटकि, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मरहला ि बाल रिकास मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"िनहला व बालनवकास नवभागाने टे क होि रे शनचे (THR) कांत्राट िनहला बचत
गटाांऐवजी व्यांकटे श िनहला औद्योनगक उतपादन सांस्था, िहालक्ष्िी गृह सहकार, उद्योग व
बालनवकास सहकारी सांस्था व िहालक्ष्िी सहकारी गृह उद्योग नल. या तीन खाजगी सांस्थाांना
नदल्याप्रकरिी तयाची चौकशी करण्याची सवोच्च न्यायालयाने नदलेले आदे श, केंद्र शासन
व सवोच्च न्यायालयाच्या ननदे शानुसार टे क होि रे शन (THR) ग्रािीि सिुदाय आनि
िनहला बचत गट याांचेकडू न घेण्याचे ननदे श असताांना एकाक्तिक बालनवकास सेवा
(ICDS) च्या िाध्यिातून ७७७ कोटी रुपयाांच्या नननवदे पैकी ८८ टतके काि उपरोतत
तीन खाजगी सांस्थाांना नदल्याचे ननदशणनास येिे, वरील तीनही सांस्थाचे पत्ते तयाांच्या पालक
कॉपोरे ट कांपन्याांचे असिे , तयाचप्रिािे स्वाक्षरी करिाऱ्या अनिकृत व्यतती हे या तीनही
कॉपोरे ट कांपन्याांचे सांचालक असिे , या नतन्ही खाजगी कॉपोरे ट सांस्था व तयाांच्या सहयोगी
ननलाक्षी िनहला बचत गट, नसध्दकला िनहला बचत गट, अिृत स्वयांसहाय्यता िनहला
बचत गट, िोरे श्वर िनहला बचत गट, रे िूका िनहला बचत गट, गौरी िनहला बचत गट,
िहालक्ष्िी िनहला नवकास सांस्था, सावलेश्वरी िनहला बचत गट, साळवेश्वरी िनहला
बचत गट, िहालक्ष्िी िनहला नवकास सांस्था, कहगोली, गौरी िनहला बचत गट, कहगोली,
भतती िनहला बचत गट, कहगोली, या सांस्थाांनी टे क होि रे शन नननवदा प्रनियेिध्ये
कोटयविी रुपयाांचा केलेला गैरव्यवहार तयािुळे तयाांची चौकशी करुन तयाांना दे ण्यात
आलेले कांत्राट रद्द करुन नवीन नननवदा प्रनिया प्रनसध्द करण्याची आयुतत, एकाक्तिक
बालनवकास सेवा योजना, िुांबई याांचेकडे केलेली िागिी, याबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व प्रनतनिया."
(१४) सिशश्री. रिजय िडे ट्टीिाि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, सुरनल केिाि, अमि काळे ,
अॅड.यर्ोमती ठाकू ि, श्री. अस्लम र्ेख, डॉ. सांतोष टािफे, श्री. िरि िाणा, डॉ.
अरनल बोंडे , प्रा. रििें द्र जगताप, सिशश्री. हषश िधश न सपकाळ, अरमत झनक, रि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िैद्यकीय रर्क्षण मां त्र्याांचे लक्ष
िेधतील :"डॉ. पांजाबराव दे शिुख अिरावती वैद्यकीय िहानवद्यालयाच्या (नज.अिरावती)
रुग्िालयात चार नवजात बालकाांचा झालेला िृतयू, याप्रकरिी नेिण्यात आलेल्या
शासकीय वैद्यकीय िहानवद्यालय, अकोला याांच्या चौकशी सनितीने सादर केलेल्या
अहवालात चारही बालकाांचा िृतयू पोटॅ नशयि तलोराईडच्या इांजेतशनिुळे झाला असल्याची
शतयता व्यतत करिे , नजल्हा शल्य नचनकतसक, अिरावती याांनी नदलेल्या अहवालात
रुग्ि बालकाांचा ननष्काळजीपिािुळे िृतयू झाल्याप्रकरिी एक ननवासी डॉतटर व २ स्टार्
नसण याांना अटक करण्यात येिे, िात्र या प्रकरिी प्रिुख जबाबदारी असिा-या
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पॅङीयानरतस नवभागाचे प्रिुख व िहानवद्यालयाचे अनिष्ठाता (डीन) याांचेनवरुद्ध कोितीही
कारवाई करण्यात आलेली नसल्यािुळे आपल्या गुन्यासाठी ननवासी डॉतटराांचा बळी
घेिा-यानाां तातडीने अटक करून तयाांचेवर सदोर्ष िनुष्यविाचा गुन्हा दाखल करण्यात
यावा अशी होत असलेली िागिी, िहानवद्यालय अनिष्ठाता (डीन) याांना स्वाक्षरीचे
अनिकार नसताांना श्री नशवाजी नशक्षि सांस्थे चे अध्यक्ष याांच्या सांगनिताने और्षिी
उपचाराची उपकरिे व इतर सानहतय अननिकृतपिे खरे दी करीत असल्याबाबत चौकशी
करण्याची होत असलेली िागिी, शासनाने डॉ.पांजाबराव दे शिुख वैद्यकीय
िहानवद्यालयाचे रुग्िालय ताब्यात घेऊन अननिकृतपिे कािकाज करिारे अनिष्ठाता व
नशवाजी नशक्षि सांस्थे चे अध्यक्ष याांचेवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व प्रनतनिया."
(१५) सिशश्री. निें द्र पिाि, गणपत गायकिाड, रकसन कथोिे , रि.स.स. तातडीच्या ि
सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"कल्याि डोंनबवली (नज.ठािे ) िहापानलका क्षेत्रातील िोकादायक, जुन्या व
िोडकळीस आलेल्या इिारतींचा एकनत्रत पुनर्तवकास करण्यासाठी सािूनहक नवकास
योजनेला (तलस्टर डे व्हलपिेंट) परवानगी दे ण्याबाबतचा िोरिातिक ननिणय घेण्याबाबत
सुरु असलेले प्रयतन, कल्याि डोंनबवली िहानगर पानलकेतील सुिारे एक लाखाहून
अनिक अननिकृत इिारतींचा प्रश्न शासनस्तरावर प्रलांनबत असून कल्याि येथील
कोळसेवाडी, नवठ्ठल वाडी, बेतूरकर पाडा, ठािकर पाडा, सयाद्री नगर, नचकन घर तसेच
डोंनबवलीििील गरीबाचा वाडा, कांु भारखान पाडा, िहाराष्र नगर, उिेश नगर, दे वीचा
पाडा व अन्य पनरसरात असलेल्या चाळी व झोपडपट्टी ििील रनहवाशी जीव िुठीत िरुन
राहत असिे , कल्याि डोंनबवली क्षेत्रातील एक तृतीयाांश जनिनींवरील चाळी व
िोकादायक इिारतीचा पुनर्तवकास करण्यासाठी खाजगी नवकासक व जिीन िालकाांना
सुिारे चार टतके वाढीव चटई क्षेत्र निळाल्यास शहराच्या नवकासाला चालना निळिे ,
सािुनहक नवकास योजना (तलस्टर डे व्हलपिें ट) कल्याि डोंनबवली िहापानलका क्षेत्रात
लागू करण्याबाबत शासनाकडू न कोिताच अहवाल िहापानलकेस प्राप्त न होिे , इतर
िहापानलकेला लागू केल्याप्रिािे च सदर योजना कल्याि-डोंनबवली िहापानलका क्षेत्रात
लागू करण्याची नागनरकाांची होत असलेली िागिी, याबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व प्रनतनिया.’’
(१६) श्री. प्रताप सिनाईक, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :नगरपांचायत काळापासून अक्स्ततवात असलेल्या स्िशानभूिी, दर्नभूिी व
कब्रस्तानचा वापर शहरी भागातील लोकसांख्येच्या िानाने र्ार िोठ्या प्रिािात होऊ
लागल्यािुळे नागनरकाांना अांतयनविीसाठी अनेक अडचिींना सािोरे जावे लागत असिे ,
एखाद्या नठकािी नवीन स्िशानभूिी, दर्नभूिी अथवा कब्रस्तानचे आरक्षि टाकावयाचे
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झाल्यास तयास नागनरकाांचा व नवकासकाांचा होत असलेला नवरोि, ठािे िहापानलका
क्षेत्रातील ओवळा िानजवडा ितदारसांघातील वतणकनगर, लोकिान्यनगर, शास्त्रीनगर,
वसांतनवहार, नशवाईनगर, लोकपुरि, नटकुनजनीवाडी या जवळजवळ दोन ते अडीच लाख
लोकसांख्या असलेल्या पनरसरात एकही स्िशानभूिी नसल्याने गत नऊ वर्षापासून
स्थाननक लोकप्रनतननिी याांनी िहापानलका प्रशासनाकडे स्िशानभूिीची िागिी करुनही
िहापानलका प्रशासनाने अद्यापपयंत कोितीही कायणवाही न करिे , ओवळा िानजवडा
ितदारसांघातील स्िशानभूिीबाबत शासनाने ठािे िहापानलका आयुतताांना नदलेल्या
ननदे शानुसार आयुतताांनी पोखरि रोड नां. १ व नटकुनजनीवाडी पनरसरात स्िशानभूिीस
िान्यता दे ऊनही कोितीच कायणवाही करण्यात न येिे, तसेच निरा भाईांदर िहापानलका
क्षेत्रातील चेना नदीजवळ ग्रािपांचायत कालापासून असलेल्या स्िशानभूिीवर शेड
नसल्याने िृताची नवल्हे वाट योग्यप्रकारे लागत नसल्याने नागनरकाांिध्ये पसरलेला
असांतोर्ष, शासनाने ठािे िहापानलका क्षेत्रातील ओवळा िनजवडा येथे ननवन स्िशानभूिी
उभारण्यासाठी शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया.
(१७) सिशश्री.सुरनल प्रभू, मो. आरिफ नसीम खान, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, रिजय
िडे ट्टीिाि, अस्लम र्ेख, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"िौजे पासपोली (पवई, िुांबई) येथील सव्हे नां ८,४१,४८ नभू ििाांक ८६,८७,११५
व िौजे तुांगवा येथील सव्हे नां ४१,५०,५२,११५,११७ ए व बी या निळकतीचा औद्योनगक
प्रयोजनासाठी वापर करिे आवश्यक असताांना िे .लासणन अँड टु बो कांपनीने २४ िजली १०
टॉवसण चे बाांिकाि करुन सुिारे ४०० कोटी रुपयाांचा केलेला गैरव्यवहार, िे.लासणन अँड
टु बो कांपनीने िहापनलकेच्या इिारत प्रस्ताव नवभागाकडू न सदर निळकतीवर परस्पर
परवानगी घेऊन ननवासी व वानिज्य वापराची अननिकृत बाांिकािे करण्यात
येिे,औद्योनगक निळकतीचे ननवासी िध्ये रुपाांतरीत करताांना रे डीरे कनर प्रिािे शासनास व
िहापानलकेस २५ टतके अनर्तजत रतकि भरिे आवश्यक असताांना कांपनीने युएलसी
कायद्याचे तसेच िहसूल आनि नवकास ननयांत्रि ननयिावलीचे व औद्योनगक अनिननयिाांचे
उल्लांघन करुन शासनाची केलेली र्सविूक, कांपनीने नजल्हानिकारी व सक्षि प्रानिकरि
(युएलसी) याांची कोितीही परवानगी न घे ता िहानगरपानलकेच्या आदे शाने औद्योनगक
वापराची सुिारे १ लाख ४००० िीटर जागा परस्पर रनहवाशी वापरासाठी दे ण्यात येऊन
नागरी जिीन व किाल िारिा अनिननयि – १९७६ चा केलेला भां ग, सदरहू
निळकतीवरील बाांिकािे तवरीत थाांबवून तयाचा अहवाल आठ नदवसात सादर करण्याचे
नजल्हानिकारी याांनी िहापानलकेला कळवूनही प्रकल्पाचे काि सुरु असून सांबांनिताांवर
कोितीच कारवाई करण्यात न आल्याने नागनरकाांिध्ये पसरलेला असांतोर्ष, सदर प्रकरिी
चौकशी करुन कांपनीनवरुध्द एिआरटीपी ॲतट अन्वये कारवाई करण्याबाबत शासनाने
करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."
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(१८) अॅड. गौतम चाबुकस्िाि, सिशश्री. महे र् लाांडगे, र्िि सोनािणे, ॲड. िाहुल कुल,
श्री. लक्ष्मण जगताप, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"कपपरी कचचवड शहराची लोकसांख्या २० लाखाच्या वर असून नदवसेंनदवस यािध्ये
वाढ होत असल्याने शहरातील वाढती गुन्हे गारी आनि कायदा व सुव्यवस्था राखताना
पोनलसाांवर येत असलेला ताि नवचारात घे ऊन लोकप्रनतननिी व स्थाननक नागरीकाांच्या
िागिीप्रिािे कपपरी कचचवडसाठी स्वतांत्र पोलीस आयुततालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
पोलीस आयुतत, पुिे याांच्या नशर्ारशीने पोलीस िहासांचालक, िहाराष्र राज्य याांच्या
कायालयात पाठवण्यात येिे, सदर प्रस्ताव पोलीस िहासांचालक कायालयाकडू न योग्य तया
नशर्ारशीसह शासनाने पाठवण्यात येिे, एक वर्षण सदरच्या प्रस्तावावर कोितीही कायणवाही
करण्यात आलेली नसिे , कपपरी कचचवड स्वतांत्र पोलीस आयुततालय तातडीने स्थापन
करण्याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रनतनिया ."
(१९) डॉ. सुरनल िे र्मुख, ॲड. रभमिाि धोंडे , डॉ. रिजयकुमाि गारित, सिशश्री. िणधीि
साििकि, रर्िाजीिाि नाईक,रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे मुख्यमां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"अिरावती शहरात कायदा व सुव्यवस्थे चा ननिाि झालेला प्रश्न, नदनाांक १० जुलै,
२०१७ रोजी सेवाननवृ त्त कारागृह अनिक्षक याांची तसेच शहरातील नािवांत शनररसौष्ठवपटु
याांची नदनाांक १८ जुलै, २०१७ रोजी झालेली हतया, िहानवद्यालयीन नवद्यार्थ्यांकडे आढळू न
आलेले दे शी कट्टे , नवलास नगर पनरसरात काही िाथे नर्रुांनी घातलेला िुडघूस, शहरात
िटका, सट्टा, दारु इ. अवैि व्यवसाय, तसेच वाळु तस्करी राजरोसपिे सुरु असिे ,
राज्यात गुटखा नविीस बांदी असताांना शहरात गुटखा तस्करी होत असिे , शहरात चोरी,
खुन घरर्ोडी इतयादी घटनाांिध्ये वाढ होत असल्याने नागनरकाांिध्ये पसरलेला असांतोर्ष,
याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रनतनिया.
(२०) अॅड. िाहुल कुल, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीकडे िने
मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील शेतकऱ्याांच्या जनिनीच्या सात बारा उताऱ्यावर इतर हतकािध्ये
"खाजगी वने " ककवा कब्जेदार सदरी "राखीव वने" अशी नोंद असिे , िहाराष्र खाजगी
वने सांपादन अनिननयि, १९७५ अक्स्ततवात येिे, सन १९५४ ते सन १९६६ पूवी ज्या
जनिनींना भारतीय वन अनिननयि, १९२७ चे कलि ३५/३१ अन्वये नोटीस दे ण्यात आल्या
आहे त तयाांना िहाराष्र खाजगी वने सांपादन अनिननयि, १९६५ लागू करण्यात आला
असिे , बानित शेतकऱ्याांना अद्यापपयंत कोिताच िोबदला दे ण्यात न येिे, वन सांविणन
अनिननयि, १९८० ििील तरतुदीनुसार जनिनीची सुिारिा व नवकास हे वने तर कािे या
सदरात येत असल्याने सांबांनित शेतकरी नशक्षेस पात्र होत असल्याने शेतकऱ्याचा आर्तथक,
सािानजक नवकास खुांटलेला असिे , राष्रीय वनननती नुसार एकूि भौगोनलक क्षेत्रापैकी
३३ टतके क्षेत्र वनक्षेत्र असावे अशा सूचना असताांना प्रतयक्षात २०.८ टतके क्षेत्र असून गत
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अनेक वर्षांपासून २१-२२ टततयाांच्या पुढे गेलेली नसिे , सांपूिण वनननतीचा नव्याने
आढावा घेऊन कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची ननताांत आवश्यकता, पुिे
नजल्यातील दौंड, बारािती व नशरूर या तालुतयातील हजारो एकर जनिनी गवताळ
असल्याने िहसूल व वन नवभागास वगण करण्यात येिे, दे शात सन १९६० च्या सुिारास
अन्निान्याच्या तुटवडा ननिाि झाल्याने “ग्रो िोअर र्ूड” या योजनेअांतगण त स्थाननक
शेतकऱ्याांना वहीवाटीस दे ण्यात येिे, वन सांविण न अनिननयि, १९८० अक्स्ततवात
असल्यानांतर ननवणननकरिाच्या अनिसूचना काढण्यात येिे, परां तु दौंड, बारािती व नशरूर
या तालुतयाांचा तयािध्ये सिावेश करण्यात न येिे, सदर ननवणिीकरिाची अनिसूचना
काढण्यास नवलांब होत असल्याने शेतकऱ्याांिध्ये पसरलेला असांतोर्ष, पनरिािी तयाांच्या
सात बारा उताऱ्यावरील “खाजगी वने ” व “राखीव वने” या नोंदी काढू न टाकण्याबाबत व
ननवणिीकरिाबाबत अनिसूचना काढण्याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व
उपाययोजना"
(२१) डॉ.िाहुल पाटील रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीकडे
ग्रामरिकास मां त्र्याांचे लक्षिेधतील :"स्वच्छ भारत अनभयानाांतगण त लाभार्थ्याने शौचालय बाांिल्यानांतर प्रोतसाहन
अनुदानाच्या स्वरुपात १२०००/- रुपये लाभार्थ्याच्या खातयात जिा करण्याच्या राज्य
शासनाच्या सूचना असताांनाही िुख्य कायणकारी अनिकारी, नजल्हा पनरर्षद परभिी याांनी
नसध्दे श्वर ग्रािनवकास प्रनतष्ठाि, एरां डेश्वर, (ता.पूिा) व सरस्वती िनहला बचत गट,
दुडी, (ता.परभिी) या दोन सांस्थाांना प्रनत लाभाथी ७०००/- रुपये प्रिािे अनुििे ३ कोटी
व ३५ लाख रुपये दे ऊनही दोन्ही सांस्थाांनी अद्यापपयंत एकही शौचालय बाांिलेले नसिे ,
दुडी (ता.परभिी) येथील सरस्वती िनहला बचत गटाने एकच ग्रािसेवक असलेल्या ४
गावात शौचालय बाांिलेले नसिे , तसेच नसध्दे श्वर ग्रािीि नवकास प्रनतष्ठाि, एरां डेश्वर या
सांस्थे ला िुख्य कायणकारी अनिकारी याांनी उपिुख्य कायणकारी अनिकाऱ्याांची सही न घेता
स्वतःच्या स्वाक्षरीने ३ कोटी २३ लाख रुपयाचा िनादे श नदलेला असिे , दोन्ही सांस्थाांच्या
शौचालयाचे बाांिकाि एकाच ग्रािसेवकाने करिे , शासन ननिण यानुसार लाभार्थ्याने
शौचालयासाठी स्वतः सानहतय खरे दी करिे आवश्यक असताांना िुख्य कायणकारी
अनिकारी याांनी लाभार्थ्यांना नसिें ट, शौचालयाचे भाांडे, टाईल्स, नवटा, दरवाजे इतयादी
सानहतय िेससण िहे श रेडसण, परभिी व गांगािर रेडसण, नाांदेड याांच्याकडू न खरे दी करण्याची
केलेली सतती, शौचालयाचे बाांिकाि पूिण झालेले नसताांनाही नवस्तार अनिकारी,
गटनवकास अनिकारी याांना दिदाटी करुन शौचालयाचे बाांिकाि पूिण झाल्याची िानहती
नजल्हा पनरर्षद सांकेतस्थळावर टाकण्यास िुख्य कायणकारी अनिकारी याांनी दबाव आििे ,
शासनाला नदशाभूल करिारी िानहती सादर करुन शासनाचे कोटयविी रुपयाांची
र्सविूक करिे तसेच नजल्हा पनरर्षद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती याांना नवश्वासात न
घेता किणचाऱ्याांच्या बदल्या करुन लाखो रुपयाांचा गैरव्यवहार करिे , यासांदभात िुख्य
कायणकारी अनिकारी याांची चौकशी करुन तयाांच्यावर कारवाई करण्याबाबत लोकप्रनतननिी
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याांनी शासनाकडे ननवेदनाव्दारे केलेली िागिी, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व
प्रनतनिया."
(२२) श्री. अमि काळे , रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीकडे
सािशजरनक आिोग्य मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"आष्टी (नज.विा) येथे ग्रािीि रूग्िालयाच्या प्रशासकीय इिारतीचे बाांिकाि
तयार झालेले असताांना अद्यापही पुरेसा किणचारी वगण व वैद्यकीय अनिकारी याांची ननयुतती
करण्यात न येिे, यांत्रसािुग्री सुध्दा उपलब्ि करून दे ण्यात आली नसल्यािुळे रूग्िाांना
आर्तथक व िाननसक त्रास सहन करावा लागिे , रूग्िाांना खाजगी रूग्िालयाचा आिार
घ्यावा लागत असून रूग्िाांचा और्षिौपचाराअभावी िृतयू होिे , आष्टी येथील ३० खाटाचे
ग्रािीि रूग्िालय सवण सोयींनी युतत करण्यासाठी आनि नरतत जागा तवरीत भरण्यासाठी
लोकप्रनतननिींनी शासनाकडे वारां वार पाठपुरावा करुनही कोितीच कायणवाही करण्यात न
आल्याने नागनरकाांिध्ये पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची
कायणवाही व प्रनतनिया."
(२३) श्री. बच्चू कडू , डॉ. अरनल बोंडे , श्री. रिनायकिाि जाधि-पाटील, रि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीकडे सामारजक न्याय मां त्र्याांचे
लक्षिेधतील :“अपांगाच्या शाळा आनि किणशाळा राज्य शासनाकडे वगण करण्यात आलेल्या
असिे , अपांगाांची उतपन्न ियादा २१ हजारावरून एक लाख करिे , अपांग भत्ता ६००
रुपयाांवरून १००० रुपये दे ण्याबाबत शासनाने आश्वासन दे ऊनही या भतयात वाढ न
करिे , िुकबिीर नवद्यार्थ्याकनरता स्वतांत्र अभ्यासिि अपांग आयुतत कायालयाचे
बळकटीकरि करिे , शासकीय आनि अनुदाननत वसनतगृहात अपांगाांच्या ३ टतके जागा
राखीव ठे विे , आांतरजातीय नववाह सनितीवर सदस्य घेिे, अपांग शाळा अनुज्ञप्ती
नुतनीकरि करिे , गृहननिाि प्रकल्पातील २ टतके आरक्षि ३ टतके करिे , जन्ि-िृतयु
नोंद बाबत स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांकडू न कायणवाही होत नसल्याच्या प्रश्नासांदभात शासन
स्तरावर अनेक बैठका झाल्यानांतरही २० वर्षात अपांगाांचे पुनवणसन न होिे , िा. सवोच्च
न्यायालयाने अपांगाांना पदोन्नतीिध्ये अ,ब,क व ड या सवण प्रवागांिध्ये यावे असे स्पष्ट
आदे श दे ऊनही शासनाने या सांबांिीचे िोरि ननक्श्चत केले नसल्याचे कारि साांगून
अपांगाांना अ व ब प्रवगात पदोन्नती नाकारण्यात येिे, सांजय गाांिी ननरािार अनुदान योजनेत
अपांगाांच्या िुलाांच्या वयाच्या २५ वर्षे पूिण होवून िुले किावती झाल्यािुळे तसेच अपांग
व्यततीच्या वडील ककवा पालक हे अल्पभूिारक असतानाही तलाठ्याांिार्णत चौकशी
करून अनुदान (अपांग पेन्शन) िागिी प्रहार अपांग िाांती आांदोलनाकडू न वारां वार
करूनही याबाबत अांिलबजाविी न करता पेन्शन दे िे बांद करिे , राज्याच्या अपांग
नवत्त नवकास िहािांडळाकडू न अपांगाांची हजारो कजणप्रकरिे काहीही कारिे नसताना
आनि िांजूर प्रकाराने ननिीची तरतूद नसल्याचे कारि दे त वर्षानुवर्षे प्रलांनबत असिे ,
िांजूर कजणप्रकरिाची रतकि पूिण अदा न करिे िात्र तयाचवेळी अथण पूिण व्यवहार करून
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कजण प्रकरिे तातडीने िांजूर करण्यात येिे ,शासनाने अपांगाना २०० चौरस िीटर शासकीय
भूखांड रोजगाराच्या हे तुकनरता उपलब्ि शासन ननिण य होऊनही अद्यानप राज्यातील ३०
लाख अपांगाांपैकी एकही अपांगास या ननिणयाचा लाभ न होिे , अपांग आनि अव्यांग
व्यततीच्या नववाहास प्रोतसाहनातिक आर्तथक योजनेला सुद्धा ननिीची तरतूद नसल्याचे
कारि दे त अजण र्ेटाळिे , अपांगाांच्या ३ टतके ननिी ननयांत्रि आनि खचण याबाबत
अशासकीय सदस्याांची नजल्हा आनि तालुका स्तरावर सनिती गठीत करण्याचे ननदे श
दे वूनही तयाची अद्यानप अांिलबजाविी न होिे , अपांग प्रिािपत्र ऑनलाईन यांत्रिेत प्रचांड
भ्रष्टाचार असल्याने ५०/६० टतके अपांग लाभार्थ्यांची प्रिािपत्रे रद्द करण्यात येिे, िात्र
हजारो बनावट व्यततींना अपांग प्रिािपत्रे नवतरीत होत असल्याबाबत राज्यात सांबांनित
अनिकारी व्यतती याांचेवर र्तत गुन्हे दाखल होिे , िात्र केंद्रीय अपांग व्यतती सिान सांिी
सांपूिण सहभाग अनिननयि, १९९५ कलि ६९ नुसार कोितीही कारवाई न होिे , कपपरी
कचचवड नवनगर नवकास प्रानिकरि याांच्याप्रिािे राज्यातील नगरनवकास नवभागाच्या
अखतयारीतील सवण आस्थापनाांिध्ये ३ टतके आरक्षिाच्या अांिलबजाविीिध्ये उदासीनता
असिे , कायद्यानुसार अपांग व्यततींकनरता असलेले आरक्षि आनि तयाची अांिलबजाविी
याबाबत कपपरी कचचवड प्रानिकरिाने अननभज्ञता दशणनविे , प्रानिकरिाने अपांगाांसाठी
भूखांडाांचे आरक्षि आनि वाटप केलेले तसेच अथण सांकल्पात तरतूद केली नसल्याचे लेखी
कबुल करिे , राज्यातील ग्रािीि तसेच शहरी स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांिध्येदेखील अशीच
पनरक्स्थती असिे , तयािुळे राज्यातील अपांग बानित होवून तयाांचे सािानजक, आर्तथक
आनि कौटुां नबक नहत िोतयात येिे, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व
प्रनतनिया.”
(२४) सिशश्री. जयकुमाि गोिे , प्रा. िषा गायकिाड, अॅड. यर्ोमती ठाकू ि, श्रीमती रनमश ला
गारित, सिशश्री. अरमन पटे ल, अस्लम र्ेख, मो.आरिफ नसीम खान, कुणाल पाटील,
रिजय िडे ट्टीिाि, डॉ. सांतोष टािफे, सिशश्री.रकसन कथोिे ,सांजय केळकि,सांरिप
नाईक,रजतेंद्र आव्हाड, िाजन साळिी, प्रकार् आरबटकि, योगेर् रटळे कि, ित्तात्रेय
सािांत, डॉ. पतांगिाि किम, सिशश्री. र्ेख आरसफ र्ेख िर्ीि, अब्िुल सत्ताि, सुरनल
प्रभू, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीकडे सामारजक न्याय
मां त्र्याांचे लक्षिेधतील :"िहाराष्र शासनातर्े सांजय गाांिी ननरािार योजने अांतगणत, वृध्द, नविवा आनि
ननरािार आदी व्यततींना आर्तथक सहाय्य/ननवृत्ती वेतन, तसेच इांनदरा गाांिी राष्रीय अपांग
ननवृत्ती वेतन, श्राविबाळ ननवृत्ती वेतन, आदी योजनेच्या िाध्यिातून आर्तथक सहाय्य
ननिी दे ण्यात येत असिे , सदरहू योजनाांचा लाभ गरजू व्यततींना दे ण्यासाठी शासन
ननिणयातील तरतूदीनुसार असलेली २१ हजार रुपये वार्तर्षक उतपन्न ियादा असल्यािुळे
राज्यातील अनेक गरजु नागरीकाांना उतपन्नाच्या जाचक अटीिुळे योजनेचा लाभ निळू
शकत नसिे , सद्यःक्स्थतीत २१ हजार वार्तर्षक उतपन्न असिा-या लाभाथींनी अजण करुनही व
कायालयात वारां वार र्े-या िारुनही तहनसलदार कायालयातून नागरीकाांना उतपन्नाचे दाखले
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उपलब्ि होत नसिे , गरीब व िध्यिवगीय गरजु नागरीकाांना शासकीय योजनेचा लाभ
निळण्यास पात्र ठरनवण्यात यावे याकरीता शासनाने वार्तर्षक उतपन्नाची २१ हजाराच्या
ियादे त ५० हजार रुपये इतकी वाढ करण्याची होत असलेली िागिी, याबाबत शासनाने
करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया’’

(िुपािी १२.०० िाजता)
एक

िोन

:

:

प्रश्नोत्तिे .
(अ)

ताराांनकत प्रश्न.

(ब)

बुिवार, नदनाांक ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजीची ताराांनकत प्रश्नोत्तराांची यादी सभागृहाच्या
पटलावर ठविे.

(क)

अताराांनकत प्रश्नोत्तराांची यादी ििाांक ३२६ ते ३४६ सभागृहाच्या पटलावर ठे विे.

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

:

(२) मरहला ि बाल

:

िहाराष्र लोक आयुतत आनि उप लोक आयुतत,
िहाराष्र राज्य याांचे सन २०१२ चा १, सन २०१३ चे
८, सन २०१४ चे ३४ आनि सन २०१५ चे ७ असे
एकूि ५० नवशेर्ष अहवाल तयावरील शासनाच्या
स्पष्टीकरिातिक
ज्ञापनासह
सभागृहासिोर
ठे वतील.
िनहला आर्तथक नवकास िहािांडळ याांचा सन
२०१३-२०१४ या वर्षाचा एकोिचाळीसावा वार्तर्षक
अहवाल सभागृहासिोर ठे वतील.

रिकास मां त्री
(३) आरििासी रिकास

:

न्या.श्री.एि.जी.गायकवाड याांच्या अध्यक्षतेखाली
गनठत करण्यात आलेल्या चौकशी सनितीचा
अहवाल सभागृहासिोर ठे वतील.
िहाराष्र जलसांपत्ती ननयिन प्रानिकरि, िुांबई
याांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा वार्तर्षक
अहवाल सभागृहासिोर ठे वतील.

मां त्री
(४) जलसांपिा मां त्री

:

(५) उद्योग मां त्री

:

(क)

िहाराष्र राज्य खादी व ग्रािोद्योग िांडळ याांचा सन
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२०१४-२०१५ या वर्षाचा
सभागृहासिोर ठे वतील.

(६) कृ रष मां त्री

(७) िोजगाि हमी मां त्री

:

कोकि नवकास िहािांडळ ियानदत याांचा सन
२०१६-२०१७ या वर्षाचा सेहेचाळीसावा वार्तर्षक
अहवाल सभागृहासिोर ठे वतील.

(क)

िहातिा र्ुले कृनर्ष नवद्यापीठ, राहुरी याांचे सन
२०१०-२०११ ते २०१२-२०१३ या वर्षाचे वार्तर्षक
लेखे सभागृहासिोर ठे वतील.

(ख)

िहातिा र्ुले कृनर्ष नवद्यापीठ, राहुरी याांचा सन
२०१५-२०१६ या वर्षाचा वार्तर्षक अहवाल
सभागृहासिोर ठे वतील.

:

िहातिा गाांिी राष्रीय ग्रािीि रोजगार हिी योजना
- िहाराष्र व राज्य रोजगार हिी योजना या
योजनाांचा सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा वार्तर्षक
अहवाल सभागृहासिोर ठे वतील.

:

लोकलेखा सरमतीचा पांचरिसािा अहिाल सभागृहास सािि किणे.

चाि

:

सािशजरनक उपक्रम सरमतीचा चौिािा अहिाल सािि किणे.

पाच

:

रिनांती अजश सभागृहास सािि किणे :प्रा.डॉ.अर्ोक ऊईके, रि.स.स.

:

अहवाल

(ख)

तीन

सहा

वार्तर्षक

:

"सििाि सिोिि प्रकल्पाांतगशत ता.तळोिा
तालुक्यातील
(रज.नांििु बाि)
तऱ्हािि
गािाजिळील ९ गािाांच्या पुनिशसनाच्या
समस्या सोडरिण्याबाबत" या नवर्षयावरील
नवनांती अजण सभागृहास सादर करतील.

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये ).
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र्ासकीय रिधे यके :
पुि:स्थापनाथश :(१)

सन २०१७ चे नविानसभा नविेयक ििाांक ५६ – िहाराष्र ग्रािपांचायत
(सुिारिा) नविे यक, २०१७.

(२)

सन २०१७ चे नविानसभा नविेयक ििाांक ५७ - िहाराष्र साक्षीदारास सांरक्षि व
सुरक्षा दे ण्याबाबत नविेयक, २०१७.

-----------------------------------------------------------------------------------------------आठ

:

सभागृह ने ते याांचा प्रस्ताि –
"अांतयोदयाचे प्रिे ते व जेष्ठ नवचारवांत स्व.पांनडत नदनदयाळजी उपाध्याय, जेष्ठ
सिाजसेवक स्व.नानाजी दे शिुख व लोकनेते स्व.दौलतराव उर्ण बाळासाहे ब श्रीपतराव दे साई
याांच्या कायाचा गौरव करण्याबद्दलचा प्रस्ताव."

(बुधिाि, रिनाांक ९ ऑगस्ट, २०१७ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात
आलेली म.रि.स. रनयम १०१ अन्िये अल्पकालीन चचा)
नऊ

:

अल्पकालीन चचा :
सिशश्रीमती िे ियानी फिाांिे, मरनषा चौधिी, डॉ.भािती लव्हे कि, श्री.उन्मे र् पाटील, प्रा.मे धा
कुलकणी, श्री.अरनल गोटे , श्रीमती.मां िा म्हात्रे, श्री.सांजय सािकािे , सिशश्रीमती मोरनका
िाजळे , सीमा रहिे , श्री.सुधाकि भालेिाि, प्रा.सांरगता ठोंबिे , सिशश्रीमती स्नेहलता कोल्हे ,
माधुिी रमसाळ, रि.स.स. पुढील सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत
कितील :- (चचा पुढे सुरु ि मां त्र्याांचे उत्ति)
"लातूर शहरात ११ वर्षीय िुलीचे नतच्या आई-वडीलाांच्या अपरोक्ष साांगली नजल्हयात लग्न
लावून नदल्याप्रकरिी लातूर, एिआयडीसी पोलीस स्थानकात एका िनहलेने नदनाांक १ जुलै, २०१७
रोजी दाखल केलेला प्रथि खबरी अहवाल (एर्.आय.आर.), दहा व्यततींच्या टोळीने बनावट विुवर सुचक केंद्र स्थापन करुन अल्पवयीन िुलींचे वयोवृध्द पुरुर्षाांबरोबर नववाह लावून दे िे, तयाांच्या
र्ोटोंचा गैरवापर करिे , ही टोळी अल्पवयीन िुलींचा िाननसक व लैंनगक छळ करून तयाांना
आर्तथक आनिर्ष दाखवून परराज्यात तसेच दे शाबाहे र दे खील नविी करत असल्याचे ननदशणनास
येिे, सदर टोळीने ३०० अल्पवयीन िुलींची केलेली तस्करी, याबाबत शासनाने तातडीने चौकशी
करुन सांबांनित दोर्षींनवरुध्द कारवाई करण्याची व अशा प्रकाराांना प्रनतबांि घालण्याच्या दृष्टीने
राज्यातील िनहलाांना सांरक्षि दे ऊन तयाांच्यात नवश्वास ननिाि करण्याची आवश्यकता, याबाबत
शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना."
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र्ासकीय रिधे यके :
(अ) रिचाि, खां डर्: रिचाि ि सांमत किणे :(१)

सन २०१७ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ४९ - महािाष्ट्र मुद्राांक (िुसिी
सुधािणा) रिधे यक, २०१७.
-----------------------------------------------------------------------------------

(२)

(क)

सन २०१७ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ५० - महािाष्ट्र जमीन महसूल
सांरहता (रतसिी सुधािणा) रिधे यक, २०१७.

(ख) वर्धे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.अस्लम र्ेख, वर्.स.स.
यांचा प्रस्तार् :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक िमाांक ५० – िहाराष्र जिीन
िहसूल सांनहता (नतसरी सुिारिा) नविेयक, २०१७ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."
(ग) वर्धे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.िीिें द्र
जगताप, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक िमाांक ५० – िहाराष्र जिीन
िहसूल सांनहता (नतसरी सुिारिा) नविेयक, २०१७ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहाांच्या ११ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------------------------(३)

(क)

सन २०१७ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ५३ - महािाष्ट्र अत्तयािश्यक
सेिा परििक्षण रिधे यक, २०१७.

(ख) वर्धे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.अस्लम र्ेख, वर्.स.स.
यांचा प्रस्तार् :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक िमाांक ५३ - िहाराष्र
अतयावश्यक सेवा पनररक्षि नविेयक, २०१७ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
10-Aug-17

09:32

19

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ

सभागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."
(ग) वर्धे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.िीिें द्र
जगताप, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधे यक िमाांक ५३ - िहाराष्र
अतयावश्यक सेवा पनररक्षि नविेयक, २०१७ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------------(४)

(क)

सन २०१७ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ५५ - महािाष्ट्र रजल्हापरिषि ि
पांचायत सरमती (सुधािणा) रिधे यक, २०१७.
(ख) वर्धे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.अस्लम र्ेख, वर्.स.स.
यांचा प्रस्तार् :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक िमाांक ५५ - िहाराष्र
नजल्हापनरर्षद व पांचायत सनिती (सुिारिा) नविे यक, २०१७ जवधानपजरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण
पाठजवण्यात यावे."
(ग) वर्धे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.िीिें द्र
जगताप, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक िमाांक ५५ - िहाराष्र
नजल्हापनरर्षद व पांचायत सनिती (सुिारिा) नविे यक, २०१७ जवधानपजरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण
पाठजवण्यात यावे."

----------------------------------------------------------------------------------------(ब) वर्धानसभेने संमत केलेले वर्धे यक महाराष्ट्र वर्धानसभा वनयमातील वनयम
१४१(१) अन्र्ये पुन्हा संमत करणे :सन २०१७ चे महाराष्ट्र जवधानसभा जवधेयक ििाांक २० – भारतीय दां ड सांनहता
आनि र्ौजदारी प्रनिया सां नहता (िहाराष्र सुिारिा) नविेयक, २०१७.
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(बुधिाि, रिनाांक ९ ऑगस्ट, २०१७ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्शरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.)
अकिा

:

सिशश्री अरजत पिाि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, जयां त पाटील, पृथ्िीिाज चव्हाण, रिलीप
िळसे-पाटील, डॉ. पतांगिाि किम, र्रर्काांत शर्िे , रिजय िडे ट्टीिाि, रजतेंद्र आव्हाड,
बाळासाहे ब थोिात, अब्िुल सत्ताि, भास्कि जाधि, प्रा. रििें द्र जगताप, सिशश्री हसन
मुश्रीफ, सुरनल केिाि, सांिीप नाईक, गोपालिास अग्रिाल, मो.आरिफ नसीम खान,
सुिेर् लाड, अरमत िे र्मुख, रिलीप सोपल, रड.एस. अरहिे , िाणाजगरजतशसह पाटील,
ॲड. यर्ोमती ठाकू ि, सिशश्री बबनिाि शर्िे , मधुकििाि चव्हाण, िाहुल मोटे ,
डी.पी.सािांत, कारलिास कोळां बकि, रर्िेंद्रशसह भोसले, बसििाज पाटील, िाजेर् टोपे ,
िसांतिाि चव्हाण, ित्तात्रय भिणे, अरमन पटे ल, बाळासाहे ब पाटील, के.सी.पाडिी,
कुणाल पाटील, सांग्राम जगताप, कार्ीिाम पाििा, श्रीमती रिरपका चव्हाण,
सिशश्री.हषश िधश न सपकाळ, िाहुल बोंद्रे, रनतेर् िाणे, रिजय भाांबळे , िैभि रपचड, अमि
काळे , पाांडुिां ग बिोिा, अरमत झनक, िणरजत काांबळे , श्रीमती अरमता चव्हाण,
डॉ. सांतोष टािफे, सिशश्री र्ेख अरसफ र्ेख िरर्ि, श्रीमती रनमश ला गािीत, श्री.अस्लम
र्ेख, प्रा. िषा गायकिाड, सिशश्री सांग्राम थोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्र्यांबक रभसे,
कु.प्ररणती शर्िे , सिशश्री रसध्िािाम म्हे त्रे, भाित भालके, जयकुमाि गोिे , पांकज भुजबळ,
प्ररिप जाधि-नाईक, रिपक चव्हाण, रि.स.स याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये
प्रस्ताि :
"राज्यात िांत्रालयीन नवभागािध्ये १२०० योजना कायणरत असिे , केंद्र शासनाच्या
ितीवर राज्य शासनाने आर्तथक काटकसरीच्या नावाखाली व ननती आयोगाने दोन वर्षापूवी
केलेल्या नशर्ारशीनुसार केंद्र शासनाने राज्याला नदल्या जािाऱ्या १०० टतके अनुदानाच्या ६६
योजना किी करुन तया २८ वर आििे , यावर्षी पशुसांविणन, दुग्िव्यवसाय, ितस्यव्यवसाय,
गृह, उजा, कािगार, नगरनवकास इतयादी नवभागाच्या ७६ योजना वगळण्यात येिे, राज्याच्या
ननयोजन नवभागाने काही योजना बांद अथवा काही योजनाांचे एकनत्रकरि करून तयाची यादी
तयार करिे , कृर्षी आनि उजा नवभागाने योजना बांद करण्यात घेतलेला पुढाकार, राज्यातील
शेतकऱ्याांना जाहीर केलेली कजण िार्ी व शासकीय किणचाऱ्याांना द्याव्या लागिाऱ्या सातव्या
वेतन आयोगाची वेतनश्रेिी या पाश्वणभूिीवर राज्याच्या िहसुलात घट होिार असल्याने
शासकीय खचात ३० टतके कपात करुन शासनाने एकप्रकारे काटकसरीची आिीबािी जाहीर
केल्याने राज्याच्या नवकास कािाांना/योजनाांना बसलेली खीळ, अथण सांकल्पात केलेली
नवकासननिीची ५० टतके रतकिदे खील िाचणअखेर खचण न झाल्याची बाब ननदशणनास येिे,
पनरिािी राज्य प्रगतीपथावर जाण्याऐवजी अिोगतीकडे वाटचाल करीत असल्याची ननिाि
झालेली नभती, नवनवि नवभागाच्या योजना बांद करण्याचा शासनाने लावलेला सपाटा, यािुळे
राज्यातील शेतकऱ्याांच्या िनात ननिाि झालेला असांतोर्ष, शासनाने याप्रकरिी करावयाची
कायणवाही व उपाययोजना."
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अांरतम आठिडा प्रस्ताि :सिशश्री िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, अरजत पिाि, पृथ्िीिाज चव्हाण, जयां त पाटील,
डॉ.पांतगिाि किम, सिशश्री रिलीप िळसे-पाटील, रिजय िडे ट्टीिाि, र्रर्काांत शर्िे ,
रजतेंद्र आव्हाड, बाळासाहे ब थोिात, गणपतिाि िे र्मुख, अबू आझमी, अब्िुल सत्ताि,
डी.पी.सािांत, हषश िधश न सपकाळ, डॉ.िाहुल बोंद्रे, प्रा.रििें द्र जगताप, श्री.जयित्त
क्षीिसागि, प्रा.िषा गायकिाड, सिशश्री भास्कि जाधि, गोपालिास अग्रिाल,
मधुकििाि चव्हाण, डॉ. सरतर् पाटील, सिशश्री मो. आिीफ नसीम खान,
िाणाजगरजतशसह पाटील, अरमत िे र्मुख, सुरनल केिाि, ॲड यर्ोमती ठाकू ि, सिशश्री
िाहुल मोटे , हसन मुश्रीफ, कालीिास कोळां बकि, मकिां ि जाधि- पाटील, ित्तात्रय
भिणे, बसििाज पाटील, डी.एस.अरहिे , बाळासाहे ब पाटील, िसांतिाि चव्हाण, अरमन
पटे ल, िाजेर् टोपे , के.सी.पाडिी, श्रीमती रिपीका चव्हाण, सिशश्री कुणाल पाटील,
कार्ीिाम पाििा, रिजय भाांबळे , िैभि रपचड, सुभाष ऊफश पांरडतर्ेठ पाटील, अमि
काळे , अरमत झनक, िणरजत काांबळे , श्रीमती अरमता चव्हाण, डॉ.सांतोष टािफे,
श्री.र्ेख आरसफ र्ेख िर्ीि, श्रीमती रनमश ला गािीत, सिशश्री अस्लम र्ेख, रनतेर्
िाणे, सांग्राम थोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , ॲड त्र्यांबक रभसे, कु.प्ररणती शर्िे , सिशश्री
रसध्िािाम म्हे त्रे, भाित भालके, जयकुमाि गोिे , रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९२
अन्िये प्रस्ताि :
"राज्यात बहुताांशी भागात अद्यापही सिािानकारक पाऊस न झाल्याने अनेक नठकािी
ननिाि झालेली दुष्काळी पनरक्स्थती, िराठवाडा, नवदभण, उत्तर िहाराष्र, पक्श्चि िहाराष्र
इतयादी नठकािी दुबार पेरिीचे सांकट ओढवल्याने शेतकरी सांकटात सापडलेला असताना
दुबार पेरिीनांतर आठवडा उलटू नही पाऊस नसल्याने दुबार पेरिीही वाया जाण्याची शतयता,
नवशेर्षत: िराठवाडा, नवदभात दुष्काळाचे गांभीर सावट, शासनाने केलेली कजणिार्ीची घोर्षिा,
ही कजणिार्ी नसून कजण वसूली असल्याने िाहे ऑगस्ट-सप्टें बर, २०१७ िध्ये पुन्हा सांप
करण्याचा राज्यातील शेतकऱ्याांनी शासनास नदलेला इशारा, तयािुळे शासनाने जानहर केलेल्या
कजणिार्ीची व्याप्ती वाढनवण्याची गरज, शेतकऱ्याांना नवम्यापोटी इतर अनुदानाच्या निळिाऱ्या
रकिा बँकाांनी कजण खातयावर सततीने जिा करिे , या वर्षाचे पीक नवम्याचे अजण नदनाांक ३१
जुलै, २०१७ पयंत भरण्याची नदलेली िुदत, परां तू शासनाने वेळीच ननयोजन न केल्यािुळे
नदनाांक ५ ऑगस्ट पयंत िुदतवाढ दे ऊनही बँकाांच्या आडिुठ्या भूनिकेिुळे याही िुदतीत
अनेक शेतकऱ्याांना पीकनविा योजनेच्या लाभापासून वांनचत राहण्याची आलेली पाळी,
ऑनलाईन पध्दतीने अजण घेण्याची शेवटपयंत अट ठे वण्यात येिे, सन २०१६-१७ यावर्षी
घोनर्षत केलेली सोयाबीन नपकाची नुकसान भरपाई अद्याप न निळिे , तुरीचे अनिक उतपादन
होऊनही हिीभाव न निळाल्याने शेतकऱ्याांचे झालेले आर्तथक नुकसान, खरे दी केंद्रावर
शेतकऱ्याांना राांगेत अनेक नदवस उभे करुन ठे विे , शेतकऱ्याांऐवजी व्यापाऱ्याांकडू न खरे दी
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करण्यात आलेली तूर, किी बारदान उपलब्ि नसिे , लाखो क्तवटल तुर अद्यापही
शेतकऱ्याांकडे पडू न असिे , अद्यापही शेतकऱ्याांना तुरीचे पैसे न निळिे , खरीपाच्या पेरिीसाठी
शासनाने १०,०००/- रुपये अनग्रि म्हिून शेतकऱ्याांना दे ण्याचे घोनर्षत करिे , परां तु याही
बाबतीत बँकाांना शासनाने पैसे उपलब्ि करून न नदल्याने बँकाांनी घेतलेली नकारातिक
भूनिका, वसांत ॲग्रोटे क, अिरावती या कांपनीचे नविाांत ९३०५ या सोयाबीन वािाच्या
नबयाण्याची उगवि न झाल्याची शेतकऱ्याांनी केलेली तिार, उतपानदत शेतिालासाठी प्रनिया
उद्योग उभा करण्यास शासनाचे बोटचेपे िोरि, नागपूर-िुांबई या सिृध्दी िागासाठी जिीन
सांपानदत करण्यास शेतकऱ्याांना काही भागात ८० लाख तर काही भागात प्रती हे तटरी २०
लाख रुपये भाव दे िे, तयािुळे शेतकऱ्याांिध्ये असलेला प्रखर नवरोि, तयाांचेवर पोलीसाांनी
लाठीिार करुन दाखल करण्यात आलेले गुन्हे , िरिाच्या लाभक्षेत्रात असलेली जिीन
बळजबरी ताब्यात घे िे व प्रलोभने दाखनविे , जनिन िोजिीसाठी दगड लावण्याच्या कािात
भ्रष्टाचार, राज्यात ग्रािीि भागात ८ ते १२ तास वीज पुरवठा खांडीत करण्यात येिे, तयािुळे
शेतकऱ्याांचे वीजपांप जळाल्याच्या घडलेल्या घटना, नवद्युत पुरवठा सुरळीत नसताांनाही शहरी व
ग्रािीि वीज ग्राहकाांना अव्वाच्या सव्वा दे ण्यात आलेली नवद्युत दे यके, ही नवद्युत दे यके किी
करण्याच्या नावाखाली वीज ग्राहकाांकडू न पैसे उकळण्यात येिे, चांद्रपूर, कोराडी आनि परळी
येथील औक्ष्िक नवद्युत प्रकल्प बांद पडिे , रब्बीसाठी शासनािार्णत नबयािे व खते उपलब्ि
करण्याची आवश्यकता तसेच शेतकऱ्याांच्या आतिहतयाांिध्ये नदवसेंनदवस होिारी वाढ, या सवण
प्रकरिी शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी."
तेिा

:

अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये ) :गत सत्रातील प्रलांरबत (सूचना क्र. १)
(१)

श्री. रिजय िडे ट्टीिाि, रि.स.स पुढील सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा
उपस्स्थत कितील.
"चांद्रपूर नजल्हयातील ब्रम्हपूरी तालूतयाची सन १८७४ िध्ये तसेच सावली तालुतयाची
सन १९९२ िध्ये ननर्तिती होवूनही अद्यापी िहाराष्र औद्योनगक नवकास िहािां डळ स्थापन न
होिे ,ब्रम्हपूरी व सावली हे दोन्ही तालुके िान उतपादक म्हिून राज्यात प्रनसध्द असून या
दोन्ही तालूतयाच्या नठकािी एकही उद्योजक उद्योग सुरू करण्यास तयार नसल्यािुळे
बेरोजगाराांचे रोजगारासाठी शहराकडे होत असलेले स्थालाांतर, प्रतयेक तालुका
िुख्यालयाच्या नठकािी िहाराष्र औद्योनगक नवकास िहािांडळ स्थापन करावे असा
शासनाचा ननिण य असताांनाही या दोन्ही नठकािी िहाराष्र औद्योनगक नवकास िहािांडळ
स्थापन न केल्यािुळे नागरीकाांिध्ये पसरलेला असांतोर्ष, पनरिािी ब्रम्हपूरी आनि सावली
येथे िहाराष्र औद्योनगक नवकास िहािांडळ स्थापन करण्यासाठी शासनाने करावयाची
कायणवाही व प्रनतनिया."
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(र्ुक्रिाि, रिनाांक ४ ऑगस्ट, २०१७ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िर्शरिण्यात आलेल्या पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सूचना)
(सूचना क्र. २ ते ४)
(२)

श्री. कुणाल पाटील, रि.स.स पुढील सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत
कितील.
"उत्तर िहाराष्र नवद्यापीठ, जळगाव या नवद्यापीठाचे कायणक्षेत्र िुळे, नांदरु बार व
जळगाव या नतन्ही नजल्हयाांसाठी असिे , तयािुळे िुळे व नांदरु बार नजल्हयातील नवद्यार्थ्यांना
ते गैरसोयीचे ठरत असिे , उत्तर िहाराष्रासाठी िुळे हे िध्यवती नठकाि असून
नवद्यार्थ्यांच्या व पालकाांच्या सोयी-सुनविाांच्या दृष्टीने िुळे येथे उत्तर िहाराष्र नवद्यापीठाचे
उपकेंद्र स्थापन होिे अतयावश्यक असिे , याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व
प्रनतनिया."

(३)

श्री.निें द्र पिाि, रि.स.स पुढील सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत
कितील.
"कल्याि डोंनबवली िहापानलका क्षेत्रातील आिारवाडी येथील कचरा क्षेपिभूिीची
क्षिता सांपल्याने ती शास्त्रोतत पध्दतीने बांद करण्याचे आदे श दोन वर्षापूवी िा. उच्च
न्यायालयाने दे ऊनही अद्याप कोितीच कायणवाही न होिे , सुविण जयांती नगरोतथान
योजनेंतगणत तब्बल ४४ कोटी रुपयाांचे अनुदान दे ऊन तयािध्ये िहानगरपानलकेने अिा
नहस्सा भरुन सुिारे १७ कोटी रुपये खचण करुन कचरा सांकलन व वाहतुकीसाठी १२५
वाहने खरे दी करिे , तसेच उां बडे येथील २७ कोटी रुपये खचण करुनही कचरा नवघटन
प्रकल्प सुरु करण्यात न आल्याने खचण वाया जािे , िहापानलकेने उां बडे येथे पुन्हा हाच
प्रकल्प राबनवण्यासाठी ६० कोटी रुपयाांच्या नवकास आराखडयास सवणसािारि सभेने
िांजुरी दे ऊन शासनाकडे पाठनविे , याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."

(४)

डॉ.िे ििाि होळी, रि.स.स पुढील सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत
कितील.
"गडनचरोली नजल्यात िािा तलावाांची सांख्या िोठया प्रिािावर असिे , नजल्यात
पावसाचे प्रिाि दे खील िोठया प्रिािावर असिे , िात्र या पाण्याचा व तलावाांचा शेती व
कसचनाकनरता बारिाही उपयोग होत नसल्याचे ननदशणनास येिे, शेतकऱ्याांच्या नहतासाठी व
नजल्याच्या नवकासासाठी छत्तीसगडच्या ितीवर िािा तलावाांिध्ये बारिाही पाण्याची सोय
करण्याची आवश्यकता, िािा तलावाांचे खोलीकरि, गावाांतील नाल्याांचे पािी तलावाांिध्ये
सोडिे यासारखी कािे झाल्यास कसचन क्षिता वाढण्यास िदत निळिे आवश्यक असिे ,
शासनाने या सवण िािा तलावाांवर बारिाही पाण्याची सोय उपलब्ि करून दे ण्यासांदभात
तातडीने ननिण य घेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व
प्रनतनिया."
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(मां गळिाि, रिनाांक ८ ऑगस्ट, २०१७ िोजीच्या बॅलटव्िािे ठिरिण्यात आलेल्या ि
प्राथम्यक्रमानुसाि िर्शरिण्यात आलेल्या सूचना) (सूचना क्र. ५ ि ६)
(५)

श्री. अतुल भातखळकि, रि.स.स पुढील सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा
उपस्स्थत कितील.
"िुांबई येथील काांनदवली व िालाड नवभागातील २० ते २५ पुनर्तवकास प्रकल्प
नवकासकाांकडू न वर्षानुवर्षण प्रलांनबत असिे , नवकासकाकडू न रनहवाशाांना दे ण्यात येिारे
प्रतयेक िनहन्याचे भाडे ही बांद केल्याने रनहवाशाांना अनेक अडचिींना सािोरे जावे लागत
असल्यािुळे तयाांच्यािध्ये पसरलेला असांतोर्ष, पुनर्तवकासाचे प्रकल्प प्रलांनबत ठे विाऱ्या
नवकासकाांना काळ्या यादीत टाकून पुनर्तवकासाचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूिण
करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रनतनिया."

(६)

अॅड पिाग अळिणी, रि.स.स पुढील सािशजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्थत
कितील.
"राज्यातील कािगार नविा योजनेच्या रुग्िालयाांिध्ये रुग्िाांवर उपचार करण्यासाठी
लागिाऱ्या सोयी सुनविाांचा अभाव असल्याचे नुकतेच ननदशणनास येिे , आरोग्य
सांचालनालयाकडू न प्राप्त झालेल्या िानहतीनुसार राज्यातील १४ नविा रुग्िालयातील ४
हजार १२५ खाटाांपैकी केवळ २ हजार ३२० खाटा कायान्वीत असिे , नविा रुग्िालयात
नवनवि वैद्यकीय चाचण्या करण्यासाठी तांत्रज्ञ व वैद्यकीय अनिकारी याांची पदे नरतत
असल्याने रुग्िाांना अने क अडचिींना सािोरे जावे लागत असल्यािुळे तयाांच्यािध्ये
पसरलेला असांतोर्ष, पनरिािी कािगाराांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने राज्यातील नविा
रुग्िालयाांिध्ये अद्ययावत सोयी सुनविा उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी शासनाने करावयाची
कायणवाही व प्रनतनिया."

रिधान भिन,
िुांबई,
नदनाांक : ९ ऑगस्ट, २०१७.

डॉ. अनांत कळसे,
प्रिान सनचव,
िहाराष्र नविानसभा.

10-Aug-17

09:32

