महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिार, विनाांक ११ ऑगस्ट, २०१७
(सकाळी ९.३० ते ११.४५ िाजेपयं त)
(अ) लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(विनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशविण्यात
आलेल्या परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना क्रमाांक १ ते १९)
(१)

अॅड. आवशष शेलार, श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री. प्रशाांत ठाकू र, अॅड. पराग
अळिणी, सिशश्री. सांजय केळकर, विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुवनल
केिार, अस्लम शेख, अमर काळे , अॅड. यशोमती ठाकू र, डॉ. सांतोष टारफे, सिशश्री.
अमीन पटे ल, मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िे शमुख, हषशिधश न सपकाळ, अब्िुल
सत्तार, शरि सोनािणे, अशोक पाटील, श्रीमती तृप्ती सािांत, सिशश्री. ज्ञानराज
चौगुले, चांद्रकाांत सोनिणे, सरिार ताराससह, सुवनल प्रभू, वि.स.स तातडीच्या ि
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"परभणी जिल्ह्यातील आंध्रा बँक, युको बँक युनायटे ड बँक ऑफ इंजडया, बँक
ऑफ इंजडया, सिंडीकेट बँक या पाच राष्ट्रीयकृत बँका व रत्नाकर बँक या खािगी बँकेच्या
अजिका-यांशी िंंगनमत करून गंगाखेड शुगर अॅण्ड एनिी जल. कारखान्याच्या िंंचालक
मंडळाने हिारो शेतक-यांच्या नावावर तब्बल ३२८ कोटींचे किज उचलेले अिंल्ह्याचे माहे
िुलै २०१७ मध्ये जनदशजनािं येणे, त्यामुळे या शेतक-यांना दुिं-या कोणत्याही बँकांचे किज
जमळत निंणे , तिंेच िंदर किज दे ताना या किजदारांनाकडू न जरझवज बँकेच्या जनयमानुिंार
केवायिंीची पूतजता केलेली निंून गं गाखेड शुगर ने पुरवलेल्ह्या कागदपत्ांच्या आिारे च किज
जदलेली अिंणे , या एकाही प्रकरणात २० टक्के मार्जिन मनी घेतली गे लेली निंून
किजदारांने कोणत्याही प्रकारचा किज मागणी अिज जदलेला निंणे , तिंेच किज जदल्ह्यावर ते
आिी खातेदार शेतक-यांच्या बचत खात्यात िमा करून त्यानंतर खातेदारांची परवानगी न
घेता गंगाखेड शुगरच्या खात्यात वळते करणे , त्यामुळे अशाप्रकारे परभणी जिल्ह्यातील
हिारो शेतक-यांची बनावट कागदपत्े िंादर करून त्यांची फिंवणूक करणाऱ्या गं गाखेड
शुगर व एनिी जल. या कारखानाच्या िंंचालकांवर तिंेच िंंबंजित बँकांच्या अजिका-यांवर
फौिदारी कारवाई करून फिंवणूक झालेल्ह्या शेतक-यांना न्याय जमळवून दे ण्यािंाठी
शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
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(२)

श्री.मां गलप्रभात लोढा, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
गृहवनमाण मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मुंबई व मुंबई उपनगर क्षेत्ात चार ते पाच जपढयांपािंून अनेक कुटुं बे पागडी
तत्वावर (भाडे तत्वावर) राहत अिंणे , िंदरची घरे िंािारणपणे ६० ते ७० वर्षापूवीची
अिंून िंद्यःस्थितीत त्या घरांची झालेली दुरवथिा, तेिे राहत अिंलेल्ह्या नागजरकांचा
घरावर मालकी हक्क निंल्ह्याने व घरमालक दुरुथतीिंाठी परवानगी दे त निंल्ह्याने
रजहवाशांना िीव मुठीत िरुन रहावे लागत अिंणे , भाडे करुंना घर मालकी हक्क
दे ण्याबाबत महाराष्ट्र भाडे जनयंत्ण अजिजनयम, १९९९ (िंन २००० चा महाराष्ट्र अजिजनयम
िमांक १८) मध्ये तरतूद निंल्ह्याने शािंनाने भाडे करु दे त अिंलेल्ह्या भाडयाच्या १०० पट
रक्कम शािंन दरबारी िमा करुन कायदे शीजरत्या त्यांना मालकी हक्क दे ण्याची
आवश्यकता, याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतिीया."

(३)

श्री. भाऊसाहे ब काांबळे , ॲड. त्रयां बक वभसे, सिशश्री. अवमत िे शमुख, विनायकराि
जाधि-पाटील, बसिराज पाटील, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, ज्ञानराज चौगुले, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मित ि पुनिशसन मां त्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"लातुर जिल्ह्हयात माहे ऑगथट-िंप्टें बर, २०१६ मध्ये झालेल्ह्या अजतवृष्ट्टीमुळे,
मांिरा, रे णा, तेरणा, आजद नदयांना तिंेच ओढे नाल्ह्यांना आलेल्ह्या पुरामुळे शेतीचे व
िंावजिजनक मालमत्तचे झालेले नुकिंान, श्रीरामपूर (ता.राहुरी,जि.अहमदनगर) येिील
शेतकऱ्यांनी िंन २०१६ च्या खरीप हं गामातील जपक जवमा हप्ता भरलेला अिंतांना
अजतवृष्ट्टीमुळे व इतर कारणांमुळे नुकिंान झालेल्ह्या जपकांचे कृर्षी व महिंुल
जवभागामाफजत पंचनामे करुन जनयमानुिंार ४० जदविंांत शेतक-यांना प्रिानमंत्ी राष्ट्रीय
जपक जवमा योिनेअंतगजत नुकिंान भरपाई दे ण्याची तरतूद अिंतांना कंपनीने अद्यापही
नुकिंान भरपाई न दे णे, शेतक-यांचे १०० टक्के नुकिंान ग्राहय िरुन िंरिंकट नुकिंान
भरपाई दे ण्याचे व ज्या शेतक-यांनी जपक जवमा भरला नाही त्यांनाही पीक जवमा रक्कमेत
५० टक्के रक्कम नुकिंान भरपाई म्हणून दे ण्याचे शािंनाने आश्वािंन दे ऊनही त्याची
अंमलबिावणी न होणे , जवमा कंपनीने ड्रोनद्वारे जनयमबाहय पंचनामे करणे , NDRF
अंतगज त मदत जमळत निंल्ह्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पिंरलेला अिंंतोर्ष, पजरणामी महिंुल व
कृर्षी जवभागाने केलेल्ह्या पंचनाम्याच्या आिारे िंन २०१६ च्या खरीप हं गामातील पीक जवमा
नुकिंान भरपाई व नैिंर्जगक आपत्ती अंतगजत मदत दे ण्याबाबत शािंनाने करावयाची
कायजवाही व प्रजतिीया."

(४)

कु.प्रवणती सशिे , ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षण मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"िंोलापूर येिील शािंकीय तंत्जनकेतन पदजवका अभ्यािंिम हा टप्या-टप्प्याने
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बंद करण्याचा घेण्यात आलेला जनणज य, शािंकीय तंत्जनकेतन बंद न करता त्याच जठकाणी
उपलब्ि अिंलेल्ह्या ३२ एकर िागे त शािंकीय अजभयांजत्की महाजवदयालय िंुरु करण्याची
नागजरकांची होत अिंलेली मागणी, या भागातील जवदयार्थ्यावर शािंनाने घेतलेल्ह्या
जनणजयामुळे अन्याय होत अिंल्ह्याने नागजरकांमध्ये पिंरलेला अिंंतोर्ष, शािंकीय
तंत्जनकेतन पदजवका अभ्यािंिम बंद होऊ नये यािंाठी शािंनाने करावयाची कायजवाही व
प्रजतजिया."
(५)

सिशश्री. मनोहर भोईर, भास्कर जाधि, सुभाष पाटील, भरतशेठ गोगािले, सिानां ि
चव्हाण, राजन साळिी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
खारभूमी विकास मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"उरण (जि.रायगड) येिील कोणी, केळवणे , खोपटा, कोप्रोली तिंेच मोठी िुई
येिील िंमुद्रजकना-यावर बांिण्यात आलेले बंिारे िंमुद्राला येणा-या उिाणामुळे कमकुवत
होणे , मौिे वेळणेश्वर ,कोडकारुळ, बोऱ्या, तविंाळ, हे दवी (ता.गुहागार जि.रत्नाजगरी) येिे
जदनांक २५ िून,२०१७ रोिी िंमुद्राच्या उिाणामुळे शेतीचे तिंेच बागांच्या झालेल्ह्या
नुकिंानीला तेिील सिदाल कंपनीने बांिलेल्ह्या ब्रे क वॉटर वॉल कारणीभूत अिंल्ह्याचे
ग्रामथिांनी केलेले आरोप, िंमुद्राच्या मोठया भरतीच्या वेळी बंिारे फुटू न खारे पाणी
भातशेतीत जशरल्ह्याने शेकडो हे क्टर िजमन नाजपक होऊन खारे पाणी घरात जशरल्ह्याने
रजहवाश्यांना अन्यत् राहण्यािं िावे लागणे , यावर उपाय म्हणून खार िमीन जवभागाने
खोपटा ते कोप्रोली दरम्यान िंात जकमीच्या बंजदथतीचे काम िंुरु करणे , परं तु कंत्ाटदाराला
शािंनाने जनिी उपलब्ि करुन न जदल्ह्याने ते अपुणावथिे त अिंणे , िंदर बंिारे इतर
आथिापना थवखचाने बांिण्यािं तयार अिंून एमिंीझेडएमए ची परवानगी न जमळाल्ह्याने
कामे अपूणावथिे त अिंणे , िंमुद्र जकनाऱ्यावरील भरती व लाटामुळे िजमनीची मोठया
प्रमाणात िूप होऊन घरांची होत अिंलेली पडझड, याकरीता िुप प्रजतबंिक बंिारे
बांिण्यािंाठी िंन २०१६-१७ मध्ये ४९ कामांना मंिूरी दे ऊन ४२ कामांची जनजवदा प्रजिया
पूणज होऊनही पयावरण जवभागाद्वारे जकनारपट्टी जनयमन क्षेत्ाची मंिूरी न जमळाल्ह्याने
कायारं भ आदे श प्राप्त न होणे , कोकण भवन, रत्नाजगरी व सिंिुदग
ु ज पतन जवभागांतगजत मुंबई
शहर व उपनगर, ठाणे , रायगड तिंेच रत्नाजगरी, सिंिुदग
ु ज जिल्ह्हयातील िूप प्रजतबंिक
बंिाऱ्यांच्या िंंरजक्षत करावयाच्या कामांना ना हरकत प्रमाणपत् जमळण्याबाबत प्रथताव
दे ऊनही अद्याप मंिुरी न जमळणे , त्यामुळे मंिूर केलेल्ह्या िंवज कामांना कायारं भ आदे श
दे वून िूपप्रजतबंिक बंिारे बांिण्याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतिीया."

(६)

सिशश्री. गणपतराि िे शमुख, अवनल बाबर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"पस्श्चम महाराष्ट्र, जवदभज, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व कोकण जवभागामध्ये गत
काही वर्षांमध्ये ३० ते ३२ हिार कोटी रूपये खचज करून सिंचनािंाठी अनेक उपिंा
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िलसिंचन प्रकल्ह्पाची केलेली उभारणी, प्रकल्ह्पातील िंाठवलेल्ह्या पाण्यावर जवि तयार
करण्यािंाठी तिंेच प्रकल्ह्पाच्या दे खभालीच्या खचाची विंुली शेतकऱ्यांकडू न करणे,
पजरणामी पाटाने पाणी दे णाऱ्या पाणीपट्टीच्या दरापेक्षा उपिंा िलसिंचन योिनेमिील
शेतीला पाणीपुरवठा करण्यािंाठी आकारण्यात येणारा दर जकत्येक पटीने महाग अिंणे ,
िंदर योिना दुष्ट्काळी व उं चावरील भागात अिंल्ह्यामुळे वीि पुरवठयाची रक्कम वीि
जवतरण मंडळाकडे न भरल्ह्यामुळे बंद पडण्याच्या मागावर अिंल्ह्याने महाराष्ट्र िलिंंपत्ती
जनयमन प्राजिकरणाने पाटाने पाणी पुरवठा करणाऱ्या िलप्रकल्ह्पाचे व उपिंा िलसिंचन
पद्धतीने पाणी पुरवठा करणाऱ्या िलप्रकल्ह्पाचे दर एकजत्त करून दर आकारण्याचा
जनणजय घेवून शािंनाकडे गत वर्षी िंादर करणे, तिाजप, त्यावर अद्याप शािंनामाफजत
कोणतीच कायजवाही करण्यात न येणे, राज्यातील िलिंंपत्ती प्रकल्ह्पाचे दर जनस्श्चत
करण्याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(७)

सिशश्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, सुवनल केिार, गोपालिास
अग्रिाल, अब्िुल सत्तार, विजय िडे ट्टीिार, अमीन पटे ल, अस्लम शेख, अमर काळे ,
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसूल मां त्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"ठाणे शहरात रतनशी प्रे मिी चॅजरटी रथटच्या मालकीची हिारो एकर अिंलेली
िमीन, िंदर िमीनीमिील शेकडो एकर िमीन रथटने िमादाय आयुक्तांची परवानगी न
घेता जवकािंकांना जविी केल्ह्याची बाब माहे िुलै २०१७ मध्ये जनदशजनािं येणे, िंदरच्या
िमीनीची एकाच जदवशी दोन वेळा जविी तिंेच ३६/ब व ७०/ब चे आदे श काढु न त्याची
रजिथटरला झालेली नोंद, िंदरची जविी महिंूल अजिका-यांच्या िंंगनमताने झालेली
अिंणे , जवकािंकांनी िंदर िमीनीवर उभारलेल्ह्या उं च इमारती, बनावट पावत्या दे ऊन
नोंदणी करणे , २४ तािंात फेरजविी करुन त्यातून कोट्यविी रुपयांचा अपहार होणे , या
िंंपूणज व्यवहारात शािंनाचा कोट्यविी रुपयांचा महिंूल बुडणे , याकडे िमादाय आयुक्त,
महिंूल अजिकारी तिंेच ठाणे महानगरपाजलकेने केलेले अक्षम्य दुलजक्ष, या प्रकरणी
िंंबंजितांवर तातडीने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."

(८)

श्री. प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मवहला ि बाल विकास मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मजहला व बालजवकािं जवभागाने टे क होम रे शनचे (THR) कंत्ाट मजहला बचत
गटांऐविी व्यंकटे श मजहला औद्योजगक उत्पादन िंंथिा, महालक्ष्मी गृह िंहकार, उद्योग व
बालजवकािं िंहकारी िंंथिा व महालक्ष्मी िंहकारी गृह उद्योग जल. या तीन खािगी िंंथिांना
जदल्ह्याप्रकरणी त्याची चौकशी करण्याची िंवोच्च न्यायालयाने जदलेले आदे श, केंद्र शािंन
व िंवोच्च न्यायालयाच्या जनदे शानुिंार टे क होम रे शन (THR) ग्रामीण िंमुदाय आजण
मजहला बचत गट यांचेकडू न घेण्याचे जनदे श अिंतांना एकास्त्मक बालजवकािं िंेवा
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(ICDS) च्या माध्यमातून ७७७ कोटी रुपयांच्या जनजवदे पैकी ८८ टक्के काम उपरोक्त
तीन खािगी िंंथिांना जदल्ह्याचे जनदशजनािं येणे, वरील तीनही िंंथिाचे पत्ते त्यांच्या पालक
कॉपोरे ट कंपन्यांचे अिंणे , त्याचप्रमाणे थवाक्षरी करणाऱ्या अजिकृत व्यक्ती हे या तीनही
कॉपोरे ट कंपन्यांचे िंंचालक अिंणे , या जतन्ही खािगी कॉपोरे ट िंंथिा व त्यांच्या िंहयोगी
जनलाक्षी मजहला बचत गट, जिंध्दकला मजहला बचत गट, अमृत थवयंिंहाय्यता मजहला
बचत गट, मोरे श्वर मजहला बचत गट, रे णूका मजहला बचत गट, गौरी मजहला बचत गट,
महालक्ष्मी मजहला जवकािं िंंथिा, िंावलेश्वरी मजहला बचत गट, िंाळवेश्वरी मजहला
बचत गट, महालक्ष्मी मजहला जवकािं िंंथिा, सहगोली, गौरी मजहला बचत गट, सहगोली,
भक्ती मजहला बचत गट, सहगोली, या िंंथिांनी टे क होम रे शन जनजवदा प्रजियेमध्ये
कोटयविी रुपयांचा केलेला गैरव्यवहार त्यामुळे त्यांची चौकशी करुन त्यांना दे ण्यात
आलेले कंत्ाट रद्द करुन नजवन जनजवदा प्रजिया प्रजिंध्द करण्याची आयुक्त, एकास्त्मक
बालजवकािं िंेवा योिना, मुंबई यांचेकडे केलेली मागणी, याबाबत शािंनाने करावयाची
कायजवाही व प्रजतजिया."
(९)

सिशश्री. विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, सुवनल केिार, अमर काळे ,
अॅड.यशोमती ठाकू र, श्री. अस्लम शेख, डॉ. सांतोष टारफे, श्री. रवि राणा, डॉ.
अवनल बोंडे , प्रा. विरें द्र जगताप, सिशश्री. हषश िधश न सपकाळ, अवमत झनक, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण मां त्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"डॉ. पंिाबराव दे शमुख वैद्यकीय महाजवद्यालयाच्या (जि.अमरावती) रुग्णालयात
चार नविात बालकांचा झालेला मृत्यू, याप्रकरणी ने मण्यात आलेल्ह्या शािंकीय वैद्यकीय
महाजवद्यालय, अकोला यांच्या चौकशी िंजमतीने िंादर केलेल्ह्या अहवालात चारही
बालकांचा मृत्यू पोटॅ जशयम क्लोराईडच्या इंिेक्शनमुळे झाला अिंल्ह्याची शक्यता व्यक्त
करणे , जिल्ह्हा शल्ह्य जचजकत्िंक, अमरावती यांनी जदलेल्ह्या अहवालात रुग्ण बालकांचा
जनष्ट्काळिीपणामुळे मृत्यू झाल्ह्याप्रकरणी एक जनवािंी डॉक्टर व २ थटाफ निंज यांना अटक
करण्यात येणे, मात् या प्रकरणी प्रमुख िबाबदारी अिंणा-या पॅङीयाजरक्िं जवभागाचे प्रमुख
व महाजवद्यालयाचे अजिष्ट्ठाता (डीन) यांचेजवरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली
निंल्ह्यामुळे आपल्ह्या गुन्यािंाठी जनवािंी डॉक्टरांचा बळी घेणा-यानां त्यांना तातडीने
अटक करून त्यांचेवर िंदोर्ष मनुष्ट्यविाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी होत
अिंलेली मागणी, महाजवद्यालये अजिष्ट्ठाता (डीन) यांना थवाक्षरीचे अजिकार निंतांना श्री
जशवािी जशक्षण िंंथिे चे अध्यक्ष यांच्या िंंगनमताने और्षिी उपचाराची उपकरणे व इतर
िंाजहत्य अनजिकृतपणे खरे दी करीत अिंल्ह्याबाबत चौकशी करण्याची होत अिंलेली
मागणी, शािंनाने डॉ.पंिाबराव दे शमुख वैद्यकीय महाजवद्यालयाचे रुग्णालय ताब्यात घे ऊन
अनजिकृतपणे कामकाि करणारे अजिष्ट्ठता व जशवािी जशक्षण िंंथिे चे अध्यक्ष यांचेवर
कारवाई करण्याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतिीया."
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(१०) सिशश्री. नरें द्र पिार, गणपत गायकिाड, वकसन कथोरे , वि.स.स. तातडीच्या ि
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"कल्ह्याण डोंजबवली (जि.ठाणे ) महापाजलका क्षेत्ातील िोकादायक, िुन्या व
मोडकळीिं आलेल्ह्या इमारतींचा एकजत्त पुनर्जवकािं करण्यािंाठी िंामूजहक जवकािं
योिनेला (क्लथटर डे व्हलपमेंट) परवानगी दे ण्याबाबतचा िोरणात्मक जनणजय घेण्याबाबत
िंुरु अिंलेले प्रयत्न, कल्ह्याण डोंजबवली महानगर पाजलकेतील िंुमारे एक लाखाहून
अजिक अनजिकृत इमारतींचा प्रश्न शािंन थतरावर प्रलंजबत अिंून कल्ह्याण येिील
कोळिंेवाडी, जवठ्ठलवाडी, बेतूरकर पाडा, ठाणकर पाडा, िंयाद्री नगर, जचकन घर तिंेच
डोंजबवलीमिील गरीबाचा वाडा, कंु भारखान पाडा, महाराष्ट्र नगर, उमेश नगर, दे वीचा
पाडा व अन्य पजरिंरात अिंलेल्ह्या चाळी व झोपडपट्टी मिील रजहवाशी िीव मुठीत िरुन
राहत अिंणे , कल्ह्याण डोंजबवली क्षेत्ातील एक तृतीयांश िजमनींवरील चाळी व
िोकादायक इमारतीचा पुनर्जवकािं करण्यािंाठी खािगी जवकािंक व िमीन मालकांना
िंुमारे चार टक्के वाढीव चटई क्षेत् जमळाल्ह्यािं शहरच्या जवकािंाला चालना जमळणे ,
िंामुजहक जवकािं योिना (क्लथटर डे व्हलपमें ट) कल्ह्याण डोंजबवली महापाजलका क्षेत्ात
लागू करण्याबाबत शािंनाकडू न कोणताच अहवाल महापाजलकेिं प्राप्त न होणे , इतर
महापाजलकेला लागू केल्ह्याप्रमाणे च िंदर योिना कल्ह्याण-डोंजबवली महापाजलका क्षेत्ात
लागू करण्याची नागजरकांची होत अिंलेली मागणी, याबाबत शािंनाने करावयाची
कायजवाही व प्रजतजिया."
(११) श्री. प्रताप सरनाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"नगरपंचायत काळापािंून अस्थतत्वात अिंलेल्ह्या थमशानभूमी, दफनभूमी व
कब्रथतानचा वापर शहरी भागातील लोकिंंख्येच्या मानाने फार मोठ्या प्रमाणात होऊ
लागल्ह्यामुळे नागजरकांना अंत्यजविीिंाठी अनेक अडचणींना िंामोरे िावे लागत अिंणे ,
एखाद्या जठकाणी नवीन थमशानभूमी, दफनभूमी अिवा कब्रथतानचे आरक्षण टाकावयाचे
झाल्ह्यािं त्यािं नागजरकांचा व जवकािंकांचा होत अिंलेला जवरोि, ठाणे महापाजलका
क्षेत्ातील ओवळा माजिवडा मतदारिंंघातील वतजकनगर, लोकमान्यनगर, शास्त्रीनगर,
विंंतजवहार, जशवाईनगर, लोकपुरम, जटकुजिनीवाडी या िवळिवळ दोन ते अडीच लाख
लोकिंंख्या अिंलेल्ह्या पजरिंरात एकही थमशानभूमी निंल्ह्याने गत नऊ वर्षापािंून
थिाजनक लोकप्रजतजनिी यांनी महापाजलका प्रशािंनाकडे थमशानभूमीची मागणी करुनही
महापाजलका प्रशािंनाने अद्यापपयंत कोणतीही कायजवाही न करणे , ओवळा माजिवडा
मतदारिंंघातील थमशानभूमीबाबत शािंनाने ठाणे महापाजलका आयुक्तांना जदलेल्ह्या
जनदे शानुिंार आयुक्तांनी पोखरण रोड नं. १ व जटकुजिनीवाडी पजरिंरात थमशानभूमीिं
मान्यता दे ऊनही कोणतीच कायजवाही करण्यात न येणे, तिंेच जमरा भाईंदर महापाजलका
क्षेत्ातील चेना नदीिवळ ग्रामपंचायत कालापािंून अिंलेल्ह्या थमशानभूमीवर शेड
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निंल्ह्याने मृताची जवल्ह्हे वाट योग्यप्रकारे लागत निंल्ह्याने नागजरकांमध्ये पिंरलेला
अिंंतोर्ष, शािंनाने ठाणे महापाजलका क्षेत्ातील ओवळा मजिवडा येिे नजवन थमशानभूमी
उभारण्यािंाठी शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतिीया."
(१२) सिशश्री.सुवनल प्रभू, मो. आवरफ नसीम खान, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय
िडे ट्टीिार, अस्लम शेख, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मौिे पािंपोली (पवई, मुंबई) येिील िंव्हे नं ८,४१,४८ नभू िमांक
८६,८७,११५ व मौिे तुंगवा येिील िंव्हे नं ४१,५०,५२,११५,११७ ए व बी या जमळकतीचा
औद्योजगक प्रयोिनािंाठी वापर करणे आवश्यक अिंतांना मे .लािंजन अँड टु ब्रो कंपनीने
२४ मिली १० टॉविंज चे बांिकाम करुन िंुमारे ४०० कोटी रुपयांचा केलेला गैरव्यवहार,
मे.लािंजन अँड टु बो कंपनीने महापजलकेच्या इमारत प्रथताव जवभागाकडू न िंदर जमळकतीवर
परथपर परवानगी घेऊन जनवािंी व वाजणज्य वापराची अनजिकृत बांिकामे करण्यात
येणे,औद्योजगक जमळकतीचे जनवािंी मध्ये रुपांतरीत करतांना रे डी रे कनरप्रमाणे शािंनािं व
महापाजलकेिं २५ टक्के अनर्जित रक्कम भरणे आवश्यक अिंतांना कंपनीने युएलिंी
कायद्याचे तिंेच महिंूल आजण जवकािं जनयंत्ण जनयमावलीचे व औद्योजगक अजिजनयमांचे
उल्ह्लंघन करुन शािंनाची केलेली फिंवणूक, कंपनीने जिल्ह्हाजिकारी व िंक्षम प्राजिकरण
(युएलिंी) यांची कोणतीही परवानगी न घे ता महानगरपाजलकेच्या आदे शाने औद्योजगक
वापराची िंुमारे १ लाख ४००० मीटर िागा परथपर रजहवाशी वापरािंाठी दे ण्यात येऊन
नागरी िमीन व कमाल िारणा अजिजनयम – १९७६ चा केलेला भंग, िंदरहू
जमळकतीवरील बांिकामे त्वरीत िांबवून त्याचा अहवाल आठ जदविंात िंादर करण्याचे
जिल्ह्हाजिकारी यांनी महापाजलकेला कळवूनही प्रकल्ह्पाचे काम िंुरु अिंून िंंबंजितांवर
कोणतीच कारवाई करण्यात न आल्ह्याने नगाजरकांमध्ये पिंरलेला अिंंतोर्ष, िंदर प्रकरणी
चौकशी करुन कंपनीजवरुध्द एमआरटीपी ॲक्ट अन्वये कारवाई करण्याबाबत शािंनाने
करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(१३) अॅड. गौतम चाबुकस्िार, सिशश्री. महे श लाांडगे, शरि सोनािणे, ॲड. राहुल कुल,
श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"सपपरी-सचचवड शहराची लोकिंंख्या २० लाखाच्या वर अिंून जदविंेंजदविं
यामध्ये वाढ होत अिंल्ह्याने शहरातील वाढती गुन्हे गारी आजण कायदा व िंुव्यवथिा
राखताना पोजलिंांवर येत अिंलेला ताण जवचारात घे ऊन लोकप्रजतजनिी व थिाजनक
नागरीकांच्या मागणीप्रमाणे सपपरी सचचवड िंाठी थवतंत् पोलीिं आयुक्तालय थिापन
करण्याचा प्रथताव पोलीिं आयुक्त, पुणे यांच्या जशफारशीने पोलीिं महािंंचालक,
महाराष्ट्र राज्य यांच्या कायालयात पाठवण्यात येणे, िंदर प्रथताव पोलीिं महािंंचालक
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कायालयाकडू न योग्य त्या जशफारशीिंह शािंनाने पाठवण्यात येणे, एक वर्षज िंदरच्या
प्रथतावावर कोणतीही कायजवाही करण्यात आलेली निंणे , सपपरी सचचवड थवतंत् पोलीिं
आयुक्तालय तातडीने थिापन करण्याबाबत शािंनाने करावयाची उपाययोिना व
शािंनाची प्रजतजिया ."
(१४) डॉ. सुवनल िे शमुख, ॲड. वभमराि धोंडे , डॉ. विजयकुमार गावित, सिशश्री. रणधीर
सािरकर, वशिाजीराि नाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकडे मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"अमरावती शहरात कायदा व िंुव्यवथिे चा जनमाण झालेला प्रश्न, जदनांक १० िुलै,
२०१७ रोिी िंेवाजनवृ त्त कारागृह अिीक्षक यांची तिंेच शहरातील नामवंत शजररिंौष्ट्ठोवपटु
यांची जदनांक १८ िुलै, २०१७ रोिी झालेली हत्या, महाजवद्यालयीन जवद्यार्थ्यांकडे आढळू न
आलेले दे शी कट्टे , जवलािंनगर पजरिंरात काही मािे जफरुंनी घातलेला िुडगूिं, शहरात
मटका, िंट्टा, दारु इ. अवैि व्यविंाय, तिंेच वाळु तथकरी रािरोिंपणे िंुरु अिंणे ,
राज्यात गुटखा जविीिं बंदी अिंतांना शहरात गुटखा तथकरी होत अिंणे , शहरात चोरी,
खुन, घरफोडी इत्यादी घटनांमध्ये वाढ होत अिंल्ह्याने नागजरकांमध्ये पिंरलेला अिंंतोर्ष,
याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व शािंनाची प्रजतजिया."
(१५) अॅड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे िने
मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील शेतकऱ्यांच्या िजमनीच्या िंात बारा उताऱ्यावर इतर हक्कामध्ये
"खािगी वने" सकवा कब्िेदार िंदरी "राखीव वने" अशी नोंद अिंणे , महाराष्ट्र खािगी
वने िंंपादन अजिजनयम, १९७५ अस्थतत्वात येणे, िंन १९५४ ते िंन १९६६ पूवी ज्या
िजमनींना भारतीय वन अजिजनयम, १९२७ चे कलम ३५/३१ अन्वये नोटीिं दे ण्यात आल्ह्या
आहे त त्यांना महाराष्ट्र खािगी वने िंंपादन अजिजनयम, १९६५ लागू करण्यात आला
अिंणे , बाजित शेतकऱ्यांना अद्यापपयंत कोणताच मोबदला दे ण्यात न येणे, वन िंंविजन
अजिजनयम, १९८० मिील तरतुदीनुिंार िजमनीची िंुिारणा व जवकािं हे वने तर कामे या
िंदरात येत अिंल्ह्याने िंंबंजित शेतकरी जशक्षेिं पात् होत अिंल्ह्याने शेतकऱ्याचा आर्जिक,
िंामाजिक जवकािं खुंटलेला अिंणे , राष्ट्रीय वननीती नुिंार एकूण भौगोजलक क्षेत्ापैकी
३३ टक्के क्षेत् वनक्षेत् अिंावे अशा िंूचना अिंतांना प्रत्यक्षात २०.८ टक्के क्षेत् अिंून गत
अनेक वर्षांपािंून २१-२२ टक्क्यांच्या पुढे गेलेली निंणे , िंंपूणज वननीतीचा नव्याने
आढावा घेऊन कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची जनतांत आवश्यकता, पुणे
जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व जशरूर या तालुक्यातील हिारो एकर िजमनी गवताळ
अिंल्ह्याचे महिंूल व वन जवभागािं वगज करण्यात येणे, दे शात िंन १९६० च्या िंुमारािं
अन्निान्याच्या तुटवडा जनमाण झाल्ह्याने “ग्रो मोअर फूड” या योिनेआंतगज त थिाजनक
शेतकऱ्यांना वहीवाटीिं दे ण्यात येणे, वन िंंविज न अजिजनयम, १९८० अस्थतत्वात
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अिंल्ह्यानंतर जनवजजनकरणाच्या अजििंूचना काढण्यात येणे, परं तु दौंड, बारामती व जशरूर
या तालुक्यांचा त्यामध्ये िंमावेश करण्यात न येणे, िंदर जनवजणीकरणाची अजििंूचना
काढण्यािं जवलंब होत अिंल्ह्याने शेतकऱ्यांमध्ये पिंरलेला अिंंतोर्ष, पजरणामी त्यांच्या
िंात बारा उताऱ्यावरील “खािगी वने ” व “राखीव वने” या नोंदी काढू न टाकण्याबाबत व
जनवजणीकरणाबाबत अजििंूचना काढण्याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व
उपाययोिना."
(१६) डॉ.राहुल पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे
ग्रामविकास मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"थवच्छ भारत अजभयानांतगज त लाभार्थ्याने शौचालय बांिल्ह्यानं तर प्रोत्िंाहन
अनुदानाच्या थवरुपात १२०००/- रुपये लाभार्थ्याच्या खात्यात िमा करण्याच्या राज्य
शािंनाच्या िंुचना अिंतांनाही मुख्य कायजकारी अजिकारी, जिल्ह्हा पजरर्षद परभणी यांनी
जिंध्दे श्वर ग्रामजवकािं प्रजतष्ट्ठाण, एरं डेश्वर, (ता.पूणा) व िंरथवती मजहला बचत गट,
दुडी, (ता.परभणी) या दोन िंंथिांना प्रजत लाभािी ७०००/- रुपये प्रमाणे अनुिमे ३ कोटी
व ३५ लाख रुपये दे ऊनही दोन्ही िंंथिांनी अद्यापपयंत एकही शौचालय बांिलेले निंणे ,
दुडी (ता.परभणी) येिील िंरथवती मजहला बचत गटाने एकच ग्रामिंेवक अिंलेल्ह्या ४
गावात शौचालय बांिलेले निंणे , तिंेच जिंध्दे श्वर ग्रामीण जवकािं प्रजतष्ट्ठाण, एरं डेश्वर
या िंंथिे ला मुख्य कायजकारी अजिकारी यांनी उपमुख्य कायजकारी अजिकाऱ्यांची िंही न
घेता थवतःच्या थवाक्षरीने ३ कोटी २३ लाख रुपयाचा िनादे श जदलेला अिंणे , दोन्ही
िंंथिांच्या शौचालयाचे बांिकाम एकाच ग्रामिंेवकाने करणे , शािंन जनणजयानुिंार
लाभार्थ्याने शौचालयािंाठी थवतः िंाजहत्य खरे दी करणे आवश्यक अिंतांना मुख्य
कायजकारी अजिकारी यांनी लाभार्थ्यांना जिंमें ट, शौचालयाचे भांडे, टाईल्ह्िं, जवटा, दरवािे
इत्यादी िंाजहत्य मेिंिंज महे श रेडिंज , परभणी व गं गािर रेडिंज , नांदेड यांच्याकडू न खरे दी
करण्याची केलेली िंक्ती, शौचालयाचे बांिकाम पूणज झालेले निंतांनाही जवथतार
अजिकारी, गटजवकािं अजिकारी यांना दमदाटी करुन शौचालयाचे बांिकाम पूणज
झाल्ह्याची माजहती जिल्ह्हा पजरर्षद िंंकेतथिळावर टाकण्यािं मुख्य कायजकारी अजिकारी
यांनी दबाव आणणे , शािंनाला जदशाभूल करणारी माजहती िंादर करुन शािंनाचे
कोटयविी रुपयांची फिंवणूक करणे तिंेच जिल्ह्हा पजरर्षद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िंभापती
यांना जवश्वािंात न घेता कमज चाऱ्यांच्या बदल्ह्या करुन लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार करणे ,
यािंंदभात मुख्य कायजकारी अजिकारी यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई
करण्याबाबत लोकप्रजतजनिी यांनी शािंनाकडे जनवेदनाव्दारे केलेली मागणी, याबाबत
शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(१७) श्री. अमर काळे , वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे
सािशजवनक आरोग्य मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :11-Aug-17
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"आष्ट्टी (जि.विा) येिे ग्रामीण रूग्णालयाच्या प्रशािंकीय इमारतीचे बांिकाम
तयार झालेले अिंतांना अद्यापही पुरेिंा कमजचारी वगज व वैद्यकीय अजिकारी यांची जनयुक्ती
करण्यात न येणे, यंत्िंामुग्री िंुध्दा उपलब्ि करून दे ण्यात आली निंल्ह्यामूळे रूग्णांना
आर्जिक व मानजिंक त्ािं िंहन करावा लागणे , रूग्णांना खािगी रूग्णालयाचा आिार
घ्यावा लागत अिंून रूग्णांचा और्षिौपचाराअभावी मृत्यू होणे , आष्ट्टी येिील ३० खांटाचे
ग्रामीण रूग्णालय िंवज िंोयीजनयुक्त करण्यािंाठी आजण जरक्त िागा त्वरीत भरण्यािंाठी
लोकप्रजतजनिींनी शािंनाकडे वारं वार पाठपुरावा करुनही कोणतीच कायजवाही करण्यात न
आल्ह्याने नागजरकांमध्ये पिंरलेला अिंंतोर्ष, याबाबत शािंनाने तातडीने करावयाची
कायजवाही व प्रजतजिया."
(१८) श्री. बच्चू कडू , डॉ. अवनल बोंडे , श्री. विनायकराि जाधि-पाटील, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मां त्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"अपंगाच्या शाळा आजण कमजशाळा राज्य शािंनाकडे वगज करण्यात आलेल्ह्या
अिंणे , अपंगांची उत्पन्न मयादा २१ हिारावरून एक लाख करणे , अपंग भत्ता ६००
रुपयांवरून १००० रुपये दे ण्याबाबत शािंनाने आश्वािंन दे वूनही या भत्यात वाढ न
करणे , मुकबिीर जवद्यार्थ्याकजरता थवतंत् अभ्यािंिम अपंग आयुक्त कायालयाचे
बळकटीकरण करणे , शािंकीय आजण अनुदाजनत विंजतगृहात अपंगांच्या ३ टक्के िागा
राखीव ठे वणे , आंतरिातीय जववाह िंजमतीवर िंदथय घेणे, अपंग शाळा अनुज्ञप्ती
नुताजनकरण करणे , गृहजनमाण प्रकल्ह्पातील २ टक्के आरक्षण ३ टक्के करणे , िन्म-मृत्यु
नोंद बाबत थिाजनक थवराज्य िंंथिांकडू न कायजवाही होत निंल्ह्याच्या प्रश्नािंंदभात शािंन
थतरावर अनेक बैठका झाल्ह्यानंतरही २० वर्षात अपंगांचे पुनवजिंन न होणे , मा. िंवोच्च
न्यायालयाने अपंगांना पदोन्नतीमध्ये अ,ब,क व ड या िंवज प्रवागांमध्ये यावे अिंे थपष्ट्ट
आदे श दे वूनही शािंनाने या िंंबंिीचे िोरण जनस्श्चत केले निंल्ह्याचे कारण िंांगून
अपंगांना अ व ब प्रवगात पदोन्नती नाकारण्यात येणे, िंंिय गांिी जनरािार अनुदान योिनेत
अपंगांच्या मुलांच्या वयाच्या २५ वर्षे पूणज होवून मुले कमावती झाल्ह्यामुळे तिंेच अपंग
व्यक्तीच्या वजडल सकवा पालक हे अल्ह्पभूिारक अिंतानाही तलाठ्यांमाफजत चौकशी
करून अनुदान (अपंग पेन्शन) मागणी प्रहार अपंग िांती आंदोलनाकडू न वारं वार
करूनही याबाबत अंमलबिावणी न करता पेन्शन दे णे बंद करणे , राज्याच्या अपंग जवत्त
जवकािं महामंडळाकडू न अपंगांची हिारो किजप्रकरणे काहीही कारणे निंताना आजण
मंिूर प्रकाराने जनिीची तरतूद निंल्ह्याचे कारण दे त वर्षेनुवर्षे प्रलंजबत अिंणे , मंिूर
किजप्रकरणाची रक्कम पूणज अदा न करणे मात् त्याचवेळी अिज पूणज व्यवहार करून किज
प्रकारणे तातडीने मंिूर करण्यात येणे ,शािंनाने अपंगाना २०० चौरिं मीटर शािंकीय
भूखंड रोिगाराच्या हे तुकजरता उपलब्ि शािंन जनणजय होवूनही अद्याजप राज्यातील ३०
लाख अपंगांपैकी एकही अपंगािं या जनणजयाचा लाभ न होणे , अपंग आजण अव्यंग
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व्यक्तीच्या जववाहािं प्रोत्िंाहनात्मक आर्जिक योिनेला िंुद्धा जनिीची तरतूद निंल्ह्याचे
कारण दे त अिज फेटाळणे , अपंगांच्या ३ टक्के जनिी जनयंत्ण आजण खचज याबाबत
अशािंकीय िंदथयांची जिल्ह्हा आजण तालुका थतरावर िंजमती गठीत करण्याचे जनदे श
दे वूनही त्याची अद्याजप अंमलबिावणी न होणे , अपंग प्रमाणपत् ऑनलाईन यंत्णेत प्रचंड
भ्रष्ट्टाचार अिंल्ह्याने ५०/६० टक्के अपंग लाभार्थ्यांची प्रमाणपत्े रद्द करण्यात येणे, मात्
हिारो बनावट व्यक्तींना अपंग प्रमाणपत्े जवतरीत होत अिंल्ह्याबाबत राज्यात िंंबंजित
अजिकारी व्यक्ती यांचेवर फक्त गुन्हे दाखल होणे मात् केंद्रीय अपंग व्यक्ती िंमान िंंिी
िंंपूणज िंहभाग अजिजनयम, १९९५ कलम ६९ नुिंार कोणतीही कारवाई न होणे , सपपरी
सचचवड नवनगर जवकािं प्राजिकरण यांच्याप्रमाणे राज्यातील नगरजवकािं जवभागाच्या
अखत्यारीतील िंवज आथिापनांमध्ये ३ टक्के आरक्षणाच्या अंमलबिावणी मध्ये
उदािंीनता अिंणे , कायद्यानुिंार अपंग व्यक्तींकजरता अिंलेले आरक्षण आजण त्याची
अंमल बिावणी याबाबत सपपरी सचचवड प्राजिकरणाने अनजभज्ञता दशजजवणे , प्राजिकरणाने
अपंगांिंाठी भूखंडांचे आरक्षण आजण वाटप केलेले तिंेच अिज िंंकल्ह्पात तरतूद केली
निंल्ह्याचे लेखी कबुल करणे , राज्यातील ग्रामीण तिंेच शहरी थिाजनक थवराज्य
िंंथिांमध्येदेखील अशीच पजरस्थिती अिंणे . त्यामुळे राज्यातील अपंग बाजित होवून त्यांचे
िंामाजिक, आर्जिक आजण कौटुं जबक जहत िोक्यात येणे, याबाबत शािंनाने करावयाची
कायजवाही व प्रजतजिया."
(१९) श्री. जयकुमार गोरे , प्रा. िषा गायकिाड, अॅड. यशोमती ठाकू र, श्रीमती वनमश ला
गावित, सिशश्री. अमीन पटे ल, अस्लम शेख, मो.आवरफ नसीम खान, कुणाल पाटील,
विजय िडे ट्टीिार, डॉ. सांतोष टारफे, सिशश्री.वकसन कथोरे , सांजय केळकर, सांविप
नाईक, वजतेंद्र आव्हाड, राजन साळिी, प्रकाश आवबटकर, योगेश वटळे कर, ित्तात्रेय
सािांत, डॉ. पतांगराि किम, सिशश्री. शेख आवसफ शेख रशीि, अब्िुल सत्तार, सुवनल
प्रभू, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय
मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"महाराष्ट्र शािंनातफे िंंिय गांिी जनरािार योिने अंतगज त, वृध्द, जविवा आजण
जनरािार आदी व्यक्तींना आर्जिक िंहाय्य/जनवृत्ती वेतन, तिंेच इंजदरा गांिी राष्ट्रीय अपंग
जनवृत्ती वेतन, श्रावणबाळ जनवृत्ती वेतन, आदी योिनेच्या माध्यमातून आर्जिक िंहाय्य
जनिी दे ण्यात येत अिंणे , िंदरहू योिनांचा लाभ गरिू व्यक्तींना दे ण्यािंाठी शािंन
जनणजयातील तरतूदीनुिंार अिंलेली २१ हिार रुपये वार्जर्षक उत्पन्न मयादा अिंल्ह्यामुळे
राज्यातील अनेक गरिू नागरीकांना उत्पन्नाच्या िाचक अटीमुळे योिनेचा लाभ जमळू
शकत निंणे , िंद्यःस्थितीत २१ हिार वार्जर्षक उत्पन्न अिंणा-या लाभातींनी अिज करुनही व
कायालयात वारं वार फे-या मारुनही तहजिंलदार कायालयातून नागरीकांना उत्पन्नाचे दाखले
उपलब्ि होत निंणे , गरीब व मध्यमवगीय गरिू नागरीकांना शािंकीय योिनेचा लाभ
जमळण्यािं पात् ठरजवण्यात यावे याकरीता शािंनाने वार्जर्षक उत्पन्नाची २१ हिाराच्या
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मयादे त ५० हिार रुपये इतकी वाढ करण्याची होत अिंलेली मागणी, याबाबत शािंनाने
करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(२०) श्रीमती ज्योती कलानी, सिशश्री.अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयां त पाटील,
शवशकाांत सशिे , वजतेंद्र आव्हाड, पाांडुरां ग बरोरा, िैभि वपचड, ित्तात्रय भरणे,
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"उल्ह्हािंनगर (जि.ठाणे ) येिील महानगरपाजलकाच्या क्षेत्ातील भूखंड ि.१३२ ते
१३५ जशट ि.७६ या िजमनीचे एकूण क्षेत् १९२२८ चौ.वार खेळाच्या मै दानािंाठी व
जवथिाजपत लोकांना घरे दे ण्यािंाठी उपजवभागीय अजिकारी, उल्ह्हािंनगर महापाजलकेच्या
ताब्यात दे ण्यात आलेला अिंणे , िंदर भूखंडाबाबत बांिकाम व्याविंाजयकाने
एम.आर.टी.पी. अजिजनयम १९६६ चे कलम १२७ द्वारे उल्ह्हािंनगर महापाजलकेला नोटीिं
बिावण्याचा दावा करुन महापाजलकेने िंदर नोटीिंवर काहीही कायजवाही केली निंल्ह्याचे
कारण दे ऊन प्रशािंनांची जदशाभूल करणे , िंदर भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याचा
प्रयत्न करणे तिंेच थिाजनक प्रशािंनाच्या दुय्यम अजिकाऱ्यांकडू न त्यांचा अजिकार
निंताना फेरप्रजतज्ञापत्ान्वये बांिकाम व्याविंाजयकाला मदत करणे , िंदर प्रकरणी
थिाजनक लोकप्रजतजनिींनी लेखी पत् दे ऊन शािंनािं अवगत केलेले अिंणे , बांिकाम
व्याविंाजयक व भूखंड माजफया यांची िंखोल चौकशी करुन कारवाई करण्याबाबत
शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(२१) श्री. राज पुरोवहत, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"दे शाची औद्योजगक नगरी म्हणून िगात ख्याती अिंलेल्ह्या मुंबई शहराची आई
श्री मुंबादे वी माता हे मुंबईचे आराध्य दै वत अिंून पुवीच्या बॉम्बे, बम्बई या नावांवरुन
िंध्याचे ‘मुंबई’ हे नाव या शहरातील मुंबादे वी मातेच्या िागृत व पजवत् वाथतव्यातून दे ण्यात
आले अिंणे , या मंजदराची थिापना िंन १७३७ मध्ये िंध्याच्या श्री छत्पती जशवािी
महाराि थिानकाच्या पजरिंरात मुंबईचे आद्य रजहवाशी अिंलेल्ह्या कोळी (मस्च्छमार)
िंमािाकडू न करण्यांत आली अिंणे , त्यानंतरच्या काळात मुंबईचा जवकािं करण्याच्या
दृष्ट्टीने िंदरहू मंजदर मुंबईच्या मध्यवती जठकाणी अिंावे या उद्दे शाने िंध्याच्या िागी
थिलांतजरत झाले अिंणे , या मंजदराचे क्षेत् िंी वॉडज , मुंबादे वी, कालबादे वी, भुलेश्वर,
िनिी थरीट या नावाने ओळखले िाणे , प्रजतजदनी दे श-परदे शातील हिारो िंवजिर्जमय
भाजवक व पयजटक श्री मुंबादे वी मंजदराला भेट दे त अिंणे , मात्, िंदरहू मंजदराचे क्षेत् व
पजरिंर यामध्ये अिंलेला नागरी िंुजविांचा अभाव, जवथकळीत वाहतुक व्यवथिा, दाटीवाटीने पिंरलेल्ह्या इमारती, दळणवळण िंुजविांचा अभाव, यामुळे येिे येणारे भाजवक व
पयजटक यांचे प्रचंड हाल होत अिंणे , महानगरपाजलका, वाहतुक पोलीिं व मंजदर
11-Aug-17

09:13

13

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ

व्यवथिापन मुलभूत िंुजविा पुरजवण्यात अपयशी झाले अिंल्ह्याचे जनदशजनािं येणे, येिे
येणा-या भाजवकांमध्ये, पयजटकांमध्ये व थिाजनक नागजरक आजण व्यापा-यांमध्ये प्रचंड
नारािी व अिंंतोर्ष पिंरला अिंून त्यांच्याकडू न श्री मुंबादे वी मंजदर पजरिंराच्या
व्यवथिे िंाठी श्री मुंबादे वी मंजदर जवकािं प्राजिकरणाची थिापना करुन त्यावर िंनदी
अजिका-यांची नेमणूक करण्याबाबत होत अिंलेली मागणी, या पजरिंरात
महानगरपाजलकेचे मोठे मै दान दीघजकाळ जरक्त अिंल्ह्याने ते िंंपाजदत करुन तेिे भाजवक व
पयजटकांिंाठी कायमथवरुपी िंुजविा उपलब्ि करुन दे ण्याची आवश्यकता, या मंजदराच्या
जवश्वथत व्यवथिें चे िे ट राज्य शािंनाच्या पयजवेक्षणाखालील आजण जनयंत्णाखालील
व्यवथिापन िंजमतीकडू न प्रभावी व्यवथिापन करण्याची आवश्यकता, जवश्वथत
व्यवथिे ला आपली िार्जमक काये अजिक प्रभावीपणे व कायजक्षमतेने पार पाडणे व त्यांच्या
भक्तांकजरता अजिकाजिक िंोयी-िंुजविांची तरतुद करणे व अजतजरक्त जनिीतून व्यापक
कल्ह्याणकायज हाती घेणे शक्य व्हावे याकजरता श्री मुंबादे वी माता मंजदर जवश्वथत व्यवथिा
अजिजनयम अजिजनयजमत करण्याची आवश्यकता, याबाबत शािंनाने करावयाची
कायजवाही व प्रजतजिया."
(२२) सिशश्री. विजय िडे ट्टीिार, सुवनल केिार, अॅड. यशोमती ठाकू र, सिशश्री. अमर काळे ,
अस्लम शेख, डॉ. सांतोष टारफे, श्री डी.पी.सािांत, वि.स.स. तातडीच्या ि
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसूलमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील:"भंडारा शहरातील मेंढा पजरिंरात िंरकारी गाव तलावातील िमीनीचे बनावट
कागदपत् तयार करून तत्कालीन उपजवभागीय भूअिजन अजिकारी भंडारा, तत्कालीन
मुख्याजिकारी, नगरपजरर्षद, भंडारा व भुजमअजभलेख कायालयाचे तत्कालीन अिीक्षक या
अजिकाऱ्यांच्या िंंगनमताने अकृजर्षक करुन जवकािंकांनी एक एक प्लॉट लाखो रूपयांना
जवकून नागजरकांिंह शािंनाची फिंवणूक करण्यात आली अिंल्ह्याची जदनांक १७ िुलै,
२०१७ रोिी जनदे शनािं येणे, मेंढा पजरिंरातील रजहवािंी अिंलेल्ह्या जतघांनी जमळू न भंडारा
येिील िंरकारी गाव तलावातील िमीनीचे बनावट दथतवेि तयार करुन िमीन अकृजर्षक
करण्यािंाठी शािंकीय दथतावेिामध्ये खाडाखोड करून त्यािं मं िूरी दे णे, अजिकाऱ्यािंह
िंहा िणांजवरूध्द फिंवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे जनदे श भंडारा पोलीिंांना जदले
अिंणे , तत्कालीन उपजवभागीय भूअिजन अजिकारी भंडारा भूमापन अजिकारी, नगर
भुमाक िमांक ३, नागपूर या जठकाणी बदलीनंतर रूिू होताच येिे िंुध्दा पदाचा दुरुपयोग
करून मोठया प्रमाणात जनयमबाहय काम करून शािंनाची फिंवणूक करणे , नागपूर
येिील मौिा मानकापूर, खिंरा िमाक २८/५, नगर भूमापन िमांक ३०, ३१ या वादग्रथत
िागेिंंबिात जिल्ह्हा अिीक्षक भूमी अजभलेख, नागपूर यांनी अपील िमांक एिं.आर.
ि.२१४/१२-१३ च्या अनुर्षंगाने जदलेल्ह्या आदे शाजवरोिात उपिंंचालक भूजमअजभलेख,
नागपूर यांच्याकडे करण्यात आलेल्ह्या अपीलावर त्यांनी जदलेल्ह्या जनणजयामध्ये नगर भूमापन
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अजिकारी िमांक ३ यांनी अनुमान व जनष्ट्कर्षात नमुद अिंलेल्ह्या मुद्यांचे अनुर्षंगाने खात्ी
करून जनयमाप्रमाणे फेरफार घे णेबाबत कायजवाही करावी, तिंेच उक्त प्रमाणे जदलेला
जनणजय पक्षकारािं मान्य निंेल तर त्यांनी ९० जदविंांच्या आत शािंनाकडे अपील करावे
अिंे नमुद करणे , अिंे अिंतांनाही भूमापन अजिकारी, नगर भुमाक िमाक ३ नागपूर
यांनी कोणतीही पडताळणी आजण खातरिमा न करता अवघ्या चारच जदविंात वादग्रथत
िागेिंंदभात जनयमबाहय एकतफी जनणयज दे ऊन त्याच जदवशी फेरफार करणे , हे फेरफार
करण्याकरीता शािंकीय दथतावेि अिंलेल्ह्या फेरफार रजिथटमध्ये खाडाखोड करणे , या
गंभीर प्रकरणाची तिार होऊन िंुध्दा अद्यापही चौकशी न होणे , पजरणामी या िंवज
प्रकरणाची उच्चथतरीय अजिकाऱ्यामाफजत चौकशी करून िंंबजितावर फौिदारी कारवाई
करण्याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(२३) श्री.राजु तोडसाम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसूल
मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"कुरार (ता.बोरीवली, मुंबई) येिील िंवे नं २५/३ ही िमीन श्री बनारिंी हरदे व
पटे ल व इतर ३ भावंडाच्या नावावर अिंून श्री रजिंक हजरलाल ठक्कर (िाजलयन
डे व्हलपिंज) यांनी बनावट दथतावेि बनवून अनजिकृतपणे िमीन हडपण्याचा केलेला
प्रयत्न, िंदर िजमनीच्या वादाप्रकरणी उपजवभागीय अजिकारी, मुंबई उपनगर (पस्श्चम
जवभाग) यांनी बनारिंी पटे ल यांच्या जवरोिात जनकाल दे णे, त्यानंतर तलाठी कुरार मंडळ
अजिकारी, कुरार यांनी श्री बनारिंी हरदे व पटे ल व इतर ३ भावंडाची नावे कमी करून
जनकालानुिंार मूळ नाव दाखल करणे , उक्त प्रकरणी श्री बनारिंी पटे ल यांनी
उपजिल्ह्हाजिकारी (अपील), मुंबई उपनगर यांच्याकडे अपील दाखल करणे , उपजवभागीय
अजिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या जनणजयाची नोंद त्वजरत घे तली िाणे , श्री.रजिंक ठक्कर
(िाजलयन डे व्हलपिंज) यांनी तलाठी िंिा, मंडळ अजिकारी, कुरार व तहिंीलदार,
बोजरवली यांच्याकडे खरे दीखताने नाव नोंदवण्यािं अिज करणे , त्यानंतर त्यांचा िबाब
घेऊनही नथती गाव-बडागाव कुिंई, पोथट-सपडरा, जिल्ह्हा-वाराणिंी (उत्तर प्रदे श) येिे
श्री.रसवद्र ठक्कर यांच्या हथते पाठवण्यात येणे, िंदर कायजवाहीचा अहवाल तहिंीलदार,
बोजरवली यांच्या कायालयात अवघ्या तीन जदविंांत प्राप्त होऊन नवीन फेरफार िमांक
३४३ नोंद करण्यात येणे, िंदर प्रकरणी तहिंीलदार, बोजरवली यांनी या िजमनीचे प्रकरण
अपील व िंुनावणी माननीय उपजिल्ह्हाजिकारी (अपील), मुंबई उपनगर यांच्याकडे प्रलंजबत
अिंतानाही तातडीने जनणज य केल्ह्यामुळे याबाबत िंंशय व्यक्त केला िात अिंणे , िंदर
प्रकरणी श्री. रजिंक हजरलाल ठक्कर (िाजलयन डे व्हलपिंज) यांनी िे खरे दीखत केले तेही
बनावट अिंल्ह्याचे जनदशजनािं येणे, या बाबत कुरार पोलीिं ठाणे , मालाड पूवज येिे गुन्हा
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दाखल करण्यात येणे, शािंनाने उक्त प्रकरणी जिल्ह्हाजिकारी, मुंबई उपनगर यांना
मुद्देजनहाय थवयंथपष्ट्ट अहवाल तात्काळ िंादर करण्याचे आदे श दे णे, परं तु अद्याप त्यावर
कोणत्याही प्रकारची कायजवाही न होणे , याबाबत शािंनाने तहिंीलदार बोजरवली,
उपजवभागीय अजिकारी मुंबई उपनगर व श्री.रजिंक हजरलाल ठक्कर (िाजलयन डे व्हलपिंज)
यांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याची आवश्यकता
याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(२४)

सिशश्री.तान्हाजी मुटकुळे , आर. टी. िे शमुख, हवरष सपपळे , डॉ. जयप्रकाश मुांिडा,
डॉ. सांतोष टारफे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसूल
मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"सहगोली शहरातील िंव्हे नं. ९४ येिील रामलीला मैदानावरील िंुमारे १२५
छोटया मोठया व्याविंाजयकांच्या दुकानांवर त्यांना कोणतीही पूवजिंुचना न दे ता
उपजिल्ह्हाजिकारी व उपजवभागीय पोलीिं अिीक्षक यांनी जद.२२/७/२०१७ रोिी िे िंीबीच्या
िंहाय्याने तोडफोड केल्ह्याने व्याविंाजयकांचे िंुमारे २० लाख रुपयांचे झालेले नुकिंान,
िंदर मै दान हे दिंरा मै दान म्हणून प्रजिंध्द अिंून दरवर्षी तेिील व्याविंाजयक आपले
व्यविंाय बंद करुन दिंऱ्यािंाठी रामलीला मैदान जरकामे करुन दे त अिंणे , परं तु
उपजिल्ह्हाजिकारी यांना थिाजनक लोकप्रजतजनिी यांनी िंदर दुकाने िंायंकाळपयंत जरकामी
करुन दे ण्याची जवनंती करुनही उपजिल्ह्हाजिकारी यांनी दोन िेिंीबीच्या िंहाय्याने पूणज
रामलीला मैदानावरील दुकानांची दोन तािंात तोडफोड केल्ह्यामुळे व्याविंाजयकांमध्ये
पिंरलेला अिंंतोर्ष. पजरणामी, या िंवज प्रकरणाची चौकशी करुन िंंबंजितांवर तातडीने
कारवाई करण्याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."

(२५) श्री.सुवनल प्रभू, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
गृहवनमाण मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"१० गुलमोहर िॉिं रोड, िेव्हीपीडी स्थकम मिील, जवलेपाले (प.), मुंबई,
उपनगर

मिील

म्हाडाने

जवतरीत

केलेल्ह्या

प्लॉट

नं.

१२७

मिील

थटजलंग

को.ऑप.िंोिंायटीच्या बांिकाम प्रकल्ह्पात कमला लॅन्डमाकजिं कंपनीच्या जवकािंकाने मुळ
११ िंदथयांपैकी फक्त तीन िंदथयांना घरांचे जवतरण करुन, कोटयविी रुपयाचा
गैरव्यवहार करुन भ्रष्ट्टाचार केल्ह्याचे नुकतेच जनदशजनािं येणे, िंदरहू प्रकल्ह्पात जहरे न गांिी
यांनी ि. २०१ व ३०१ या दोन िंदजनका म्हाडाच्या िंंबंिीत अजिका-यांबरोबर िंंगनमत
करुन खरे दी करणे , त्याच बरोबर प्रवतजकाच्या मृत्यू नंतर िंोिंायटीचा िंदथय अिंलेला
त्यांचा भाऊ यांना हक्काची ४०१ िमांकाची दे य िंदजनका न दे ता, जहरे न गांिी यांना
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म्हाडाचे अजिकारी व जवकािंक यांनी िंंगनमताने जवतरीत करणे , यामुळे िंंथिे चे मुळ
िंदथय अिंलेल्ह्या िंदजनका जमळण्याच्या हक्कापािंून वंजचत रहावे लागणे , या िंंदभात
बाजित अिजदाराने मुख्य अजिकारी यांना अनेकवेळा तिार जनवेदन दे ऊनही यावर
कोणतीही कायजवाही करण्यात आलेली निंणे , िंदरहू भ्रष्ट्टाचार प्रकरणाची चौकशी न
करता प्रकरण दडपून टाकण्याचा होत अिंलेला प्रकार, यामुळे िंोिंायटीचे िंदथय
अिंलेल्ह्या आठ िंदथयांमध्ये जनमाण झालेला अिंंतोर्ष, याबाबत शािंनाने करावयाची
कायजवाही व प्रजतजिया."
(२६) श्री. वशिाजीराि नाईक वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
जलसांपिा मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"जशराळा (जि.िंांगली) तालुक्यातील वारणा प्रकल्ह्पाच्या डाव्या कालव्याची व
शाहूवाडी/पन्हाळा तालुक्यातील उिव्या कालव्याची कामे जनिी व िंुिाजरत प्रशािंकीय
मान्यतेअभावी बरे च वर्षे बंद अिंणे , पजरणामी, वारणा प्रकल्ह्पाच्या िरणातील ३४
टीएमिंी उपलब्ि पाणी
सिंचनािं जनरुपयोगी ठरणे , िरणातील पाण्याचा िंाठा
सिंचनािंाठी िािंतीत िाथत उपयोगात आणण्यािंाठी नदीतून उपिंा सिंचन करण्याकजरता
परवाने दे ण्याचे शािंनाने आखलेले िोरण, उपिंा सिंचन योिनेद्वारे लाभक्षेत्ात सिंचन
झाले अिंल्ह्याने वाढीव सिंचन क्षेत् जनमाण होण्यात व प्रिानमंत्ी कृर्षी सिंचन योिनेंतगजत
कामे घे ण्यात येत अिंलेल्ह्या अडचणी, अजत अल्ह्पभूिारक शेतकरी खािगी उपिंा सिंचन
योिना करु शकत निंल्ह्याने ते इतर शेतक-यांकडू न भाडे तत्वावर पाणी घे ऊन आपली
शेती सिंचनाखाली आणत अिंणे , लहान शेतक-यांना थवतःची पाणी उपिंा योिना करणे
परवडणारे निंणे , उपिंा सिंचन योिनेचे जवि जबल व भार जनयमन याबाबी शेतक-यांना
अडचणीच्या ठरणे , डाव्या व उिव्या कालव्याची ३० टक्के कामे अपूणज अिंणे , तृतीय
िंुिाजरत प्रशािंकीय मान्यतेनूिंार उवजजरत कामे माहे िून, २०१९ पयजत पूणज करण्याच्या
दृष्ट्टीने भरीव जनिीची तरतूद करण्याची व वारणा कालव्यावरील डाव्या पुलांची कामे हाती
घेण्याची आवश्यकता, याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(२७)

श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"उध्वज पैनगं गा प्रकल्ह्पाची सिंचन क्षमता १०७०९० हे क्टर इतकी अिंून
िंद्यस्थितीत िंुमारे ९६००० हे क्टर सिंचनक्षेत् जवकजिंत झाले अिंणे ,िरणाचा ८४
जकलोमीटर लांबीचा डावा कालवा यवतमाळ जिल्ह्हयािंाठी जवकजिंत केलेला अिंून उिवा
कालवा ११९ जकलोमीटर पुणज झाला अिंून सहगोली, परभणी व नांदेड जिल्ह्हयािं सिंचनाचा
लाभ जमळत अिंणे ,िंदर प्रकल्ह्पातून एकूण ३५ टीएमिंी पाणीिंाठयापैकी २.५ टीएमिंी
पाणीिंाठा आरजक्षत केल्ह्यामुळे सिंचनािंाठी िंुमारे ३२.५ टीएमिंी पाणी उपलब्ि अिंणे ,
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मराठवाडयातील शहरी व ग्रामीण भागािंाठी ग्रीड पाणीपुरवठा योिना प्रथतावीत अिंून
त्यािंाठी उध्वज पैनगं गा प्रकल्ह्पातून ५.२८ टीएमिंी पाणी अिापूर, नांदेड, मुदखेड, नायगांव,
जहमायतनगर, हदगांव, जकनवट, माहूर, मुखेड, दे गलूर व अन्य १४ तालुक्यािंाठी उपलब्ि
करण्यात येणार अिंणे , त्यामुळे जवकिंीत केलेल्ह्या सिंचन क्षेत्ातील शेतीिंाठी पुरेिंा पाणी
पुरवठा होणे अशक्य अिंल्ह्याने नांदेड, सहगोली, यवतमाळ, परभणी जिल्ह्हयातील
शेतीसिंचन िोक्यात येणे, प्रकल्ह्पातील जवतरण व्यवथिे ची ८० टक्के कामे पुणज झाली
अिंून त्यािंाठी केलेली गुंतवणूक जनष्ट्फळ ठरणे , लाभ क्षेत्ातील शेतकऱ्यांचे मोठया
प्रमाणावर नुकिंान होत अिंल्ह्याने ग्रीड पाणीपुरवठा योिने िंाठी उध्वज पैनगं गा प्रकल्ह्पातून
५.२८ टीएमिंी पाणी आरजक्षत करण्याची होत अिंलेली मागणी, तिंेच िमाबाद
(जि.नांदेड) येिील बाभळी बंिाऱ्याचे दरवािे दरवर्षी १ िुलै ते २८ ऑक्टोबर या
कालाविीत उघडण्याचे मा. िंवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानुिंार बंिनकारक करण्यात
येणे, बाभळी बंिाऱ्याच्या अिोबािूिं तेलंगणा राज्यात अिंलेले पोचमपाड (श्रीराम िंागर)
िरण व गोदावरी बंिाऱ्यावरील जवष्ट्णुपुरी प्रकल्ह्पातील िरण पाविंाळयात पुणज भरल्ह्यानंतर
त्या िरणातील अजतजरक्त पाणी तेलंगणा राज्यात वाहून िात अिंल्ह्याने दोन्ही राज्याच्या
जहतािंाठी तेलंगणा राज्यातील श्रीराम िंागर िरणात पुरेिंा पाणीिंाठा झाल्ह्यानंतर बाभळी
बॅरेिचे गेट बंद करुन पाणीिंाठा करण्यािंाठी राज्य शािंनाने तेलंगणा राज्याच्या िंहमतीने
मा. िंवोच्च न्यायालयात बािू मांडून बाभळी िरणामध्ये पाणीिंाठा करण्यािंाठी परवानगी
घेण्यािंाठी शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(२८) श्री.धै यशशील पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
उद्योग मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"रायगड जिल्ह्हयात जदल्ह्ली मुंबइज औद्योजगक कॉजरडॉरिंाठी शेतकऱ्यांवर िजमन
िंंपादनािंाठी कोणतीही िंक्ती करण्यात येणार नाही िंंमती जनवाडयानेच िजमन घे ण्यात
येइजल अिंे शािंनाद्वारे िंांगण्यात येणे, िंंमतीपत्ामध्ये वाढीव नुकिंान भरपाइज मागणार
नाही, नोकरी मागणार नाही, कोटात दाद मागणार नाही अिंे जलहून घेत आता उवजजरत
शेतकऱ्यांची िजमन िंक्तीने िंंपादीत करण्याच्या नोटीिंा शािंनाकडू न बिावल्ह्या िाणे ,
िजमन िंंपादन कायदा २०१३ च्या िंंबंिीत कलमानुिंार नुकिंान भरपाइज न ठरवली िाणे ,
कायदे शीर िंंपादन प्रजिया अंमलात न येणे, शेतकऱ्यांना जवश्वािंात न घेणे, यािंवज
बाबींमुळे व शेतकरी पूणजत: भूजमहीन होत अिंल्ह्याने िजमनी िंंपादीत होत अिंलेल्ह्या
जवभागात पिंरलेला अिंंतोर्ष व त्यािंंबंिी शेतकऱ्यांनी जदलेला बेमुदत उपोर्षणाचा इशारा,
याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(२९)

सिशश्री. नरें द्र पिार, गणपत गायकिाड, वकसन कथोरे , श्री.शरि सोनािणे, सरिार
ताराससह, श्रीमती ज्योती कलानी, सिशश्री विजय िडे ट्टीिार, सुवनल केिार, अमर
काळे , अस्लम शेख वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
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पयािरण मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"उल्ह्हािंनगर, जि. ठाणे , येिील वालिुनी नदीमध्ये जिन्िं तयार करणाऱ्या
कारखान्यांव्दारे िंोडण्यात आलेली रिंायने तिंेच जवर्षारी वायु हवेत पिंरुन िंुभार्ष टे कडी,
रामनगर,जहरघाट,ओटी िंेक्शन,फथट गेट, िंम्राट अशोकनगर, येिील शेकडो लोकांना
वायुबािा होऊन उलट्या, डोकेदुखी, मळमळ, इत्यादी त्ािं होत अिंल्ह्यामुळे नागजरकांनी
जवठ्ठलवाडी पोलीिं ठाण्यात तिार दाखल केल्ह्याचे माहे िुलै, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
जनदशजनािं येणे, जिन्िं कपड्ांवर रािंायनीक प्रजकया न करता जवर्षारी िंांडपाणी नदीत
िंोडले िाणे , तिंेच उल्ह्हािंनगर गावातून वाहणाऱ्या वालिुनी नदी पात्ात शहरातील व
पर राज्यातील जवर्षारी रिंायनांचे टँ कर आणले िाऊन त्यातील रिंायने िंोडले िात
अिंल्ह्याचे अनेक प्रकार यापूवी उघडकीिं येणे, जदनांक २८ नोव्हें बर, २०१४ रोिी
अशाचप्रकारे टँ करद्वारे जवर्षारी केजमकल िंोडल्ह्याने ६०० नागरीकांना वायुबािा होणे ,
प्रदुर्षण जनयंत्ण मंडळाने हे प्रकार टाळण्याकरता अनेक भं गार जविेते व जिन्िं
कारखान्यांना नोटीिंा दे ऊन कारखाने जिंल करुनही वालिुनी नदीत रािंायनीक पाणी व
रिंायने िंोडण्याच्या वारं वार घडत अिंलेल्ह्या घटना, या जवरोिात पोजलिंांकडे पुराव्यािंह
माजहती दे ऊनही पोजलिंांनी त्याकडे केलेले दुलजक्ष, पजरणामी नागरीकांमध्ये पिंरलेला
अिंंतोर्ष, वालिुनी नदी प्रदुर्षणमुक्त करुन त्याचप्रमाणे वालिुनी नदीच्या जवकािं
आराखडयािं अंजतम मंिुरी व जनिीच्या उपलब्ितेिंाठी गत अनेक वर्षापािंून प्रलंजबत
अिंलेली मागणी, याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(३०) सिशश्री. सुधाकर कोहळे , सुधाकर िे शमुख, सुधीर पारिे , वि.स.स. तातडीच्या ि
सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे उजा मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"शािंनाच्या कराराप्रमाणे एिं.एन.डी.एल कंपनीला नागपूर जिल्ह्हयात जवद्युत
जवतरण व पायाभुत िंेवा दे ण्यािंाठी िबाबदारी, थवत:ची काहीही गुंतवणूक न करता फक्त
६०.४५ कोटी रुपये पायाभुत िंुजविे िंाठी खचज करणे , कंपनीच्या कराराप्रमाणे ५ लाख
ग्राहकांकरीता ७७५ कमज चारी अिंणे अजनवायज अिंूनही फक्त ५०० कमज चारी अत्यल्ह्प
थवरुपाच्या वेतनात जनयुक्त करुन काम करणे , कराराप्रमाणे फक्त नादुरुथत जमटर बदलणे
गरिेचे अिंतांना कंपनीने िंरिंकट िंवज ग्राहकांचे अजत िलद गतीने जफरणारे जमटर
बदलून ग्राहकांकडू न रक्क्मही गोळा करण्यात येणे, १.३ टक्के रक्कम ही जडमांड
नोटकरीता घेणे अजनवायज अिंतांनाही ग्राहकांकडू न ५ टक्के रक्कम गोळा करणे , ही
रक्कम ग्राहकांना परत करणे अजनवायज अिंूनही तिंे केलेले निंल्ह्याने झालेल्ह्या मोठा
आर्जिक गैरव्यवहार, काही जठकाणी वीि िोडणी बंद अिंतांना ग्राहकांना िंरािंरी जबल
आकारुन ग्राहकांकडू न करण्यात आलेली विंूली, नागपूर शहरातील अने क जठकाणचे
रथत्यामिील पोल, रान्थफामजर, तुटलेल्ह्या जवद्युत वाजहन्या, रथत्यावरील लांबलेले तार व
इतर कामे अनेक वर्षापािंून प्रलंजबत अिंणे , तुटलेल्ह्या तारामुळे अनेक बालकांचा मृत्यू
होणे , लोंबकळत अिंलेल्ह्या तारामुळे घराला आगी लागणे , जविेचा िक्का लागून
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नागजरकांचा मृत्यू होणे , या िंवज बाबी एिं.एन.डी.एल कंपनीच्या जनष्ट्काळिीपणामुळे
झालेल्ह्या अिंणे , त्यामुळे िंदर कंपनीवर कायजवाही शािंनाने करावयाची कायजवाही व
प्रजतजिया."
(३१) श्री.सवमर कुणािार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे राज्य
उत्तपािन शुल्क मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"विा जिल्ह्यात शािंनाने िंंपूणज दारूबंदी केलेली अिंणे , अिंे अिंतानाही
जिल्ह्यातील पोलीिं प्रशािंन अवैि दारू जविीिं आळा घालू शकलेले निंणे , अशामुळे
अवैि दारू जविी व्यविंाजयकांना पोलीिं यंत्णेचे भय राहीले निंल्ह्याचे जनदशजनािं आले
अिंून याबाबत जिल्ह्यातील नागजरकांच्या मनात थिाजनक पोलीिं प्रशािंनाच्या एकंदरीत
कामकािाबाबत प्रश्न जनमाण होणे , अवैि दारू जविीिं आळा घालण्याबाबत थिाजनक
लोकप्रजतजनिी (सहगणघाट) यांनी जद.१०.६.२०१७ रोिी शािंनािं जनवेदन दे ऊन मागणी
करणे , दारूबंदी कायद्यात िंुिारणा करण्याची आवश्यकता अिंणे , दरवर्षी हिारो अवैि
दारूचे गुन्हे

दाखल होत अिंल्ह्याने नागजरकांमध्ये प्रचंड िंंताप व्यक्त होणे , याबाबत

तातडीने जनणज य घेऊन अवैि दारू जविी व्यविंायाला आळा घालण्याची जनतांत
आवश्यकता, याकरीता शािंनाने करावयाची कायजवाही व प्रजतजिया."
(३२) श्री. शेख आवसफ शेख रवशि, कु.प्रवणती सशिे , श्री. सुरेश हाळिणकर, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीकडे कामगार मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यात शेतीव्यविंायानंतर वस्त्रोद्योग हा दोन िमांकावरचा उदयोग अिंणे , या
उदयोगात िंुमारे १० ते १२ लाख कामगार काम करीत अिंणे , परं तू हा कामगार अिंंघटीत
अिंल्ह्याने या कामगारांचा वैद्यकीय िंेवा, भजवष्ट्य जनवाह जनिी जकमान वेतन इ.
कामगारजवर्षयक तरतूदींचा लाभ जमळत निंणे , तिंेच त्यांना कोणत्याही िंोयीिंुजविा
उपलब्ि निंणे , या कामगारांची वस्त्रोद्योग कामगार कल्ह्याण मंडळ थिापन करावी अशी
लोकप्रजतजनिींची मागणी अिंणे , परं तू शािंन त्याकडे करीत अिंलेले अक्षम्य दुलजक्ष,
पजरणामी वस्त्रोद्योगात पिंरलेला अिंंतोर्ष, त्यामुळे शािंनाने िंदर कामगारांना त्यांच्यािंाठी
अिंलेल्ह्या तरतूदींचा लाभ जमळावा यािंाठी वस्त्रोद्योग कामगार कल्ह्याण मडं ळ थिापन
करण्याबाबत करावयाची कायजवाही व प्रजतिीया."
(ब) लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) सांबांवधत वनिेिने सभागृहासमोर
ठे िणे :(या लक्षवेिी िंूचनांची िंूची िोडपत्ाद्वारे वेगळी जवतरीत करण्यात येईल.)
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(िुपारी १२.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तरे .
(अ)

तारांजकत प्रश्नोत्तरांची यादी िंभागृहाच्या पटलावर ठे वणे.

(ब)

तारांजकत प्रश्नाबाबतची अजिक माजहती िंभागृहाच्या पटलावर ठे वणे.
महसूल मां त्री

िोन

:

:

"हिंनाबाद (ता.भोकरदन, जि.िालना) येिील
दे वथिानच्या इनामी िजमनीची अवैिजरत्या केलेली
जविी" या जवर्षयावरील श्री िंंतोर्ष िंांबरे , जव.िं.िं.
यांचा जदनांक २० एजप्रल, २०१२ रोिी उत्तरीत
झालेल्ह्या तारांजकत प्रश्न िमांक ७८१९७ च्या
अनुपूरक
प्रश्नोत्तराच्या
वेळी
जदलेल्ह्या
आश्वािंनानुिंार अजिक माजहती िंभागृहाच्या
पटलावर ठे वतील.

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) वित्त मां त्री

:

भारताचे जनयंत्क व महालेखापरीक्षक यांच्या
िंन २०१५-१६ या आर्जिक वर्षाच्या (१)
महिंुली क्षेत्ावर अहवाल (२) िंामान्य आजण
िंामाजिक क्षेत् अहवाल (३) थिाजनक िंंथिा
अहवाल िंभागृहािंमोर ठे वतील.

(२) शालेय वशक्षण ि

:

महाराष्ट्र खािगी शाळांतील कमजचारी
(िंेवेच्या शती) (िंुिारणा) जनयम, २०१७
प्रजिंध्द करणारी अजििंूचना िमांक
िंीईटी.२०१५/ (प्र.ि.१४९)/ टीएनटी-१,
जदनांजकत २२ िून, २०१७ िंभागृहािंमोर
ठे वतील.

:

महाराष्ट्र गृहजनमाण व क्षेत्जवकािं प्राजिकरण,
वांद्रे, मुंबई यांचा िंन २०१५-२०१६ या वर्षाचा
वार्जर्षक लेखा आजण लेखा जववरण पत्
िंभागृहािंमोर ठे वतील.

वक्रडा मां त्री

(३) गृहवनमाण मां त्री
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(४) आवििासी विकास

:

शबरी आजदवािंी जवत्त व जवकािं महामंडळ
मयाजदत, नाजशक यांचा िंन २०१०-२०११ या
वर्षाचा
बारावा
वार्जर्षक
अहवाल
िंभागृहािंमोर ठे वतील.

:

महाराष्ट्र राज्य रथते जवकािं महामंडळ
मयाजदत यांचा िंन २०१२-२०१३ व २०१३२०१४ या वर्षांचा अनुिमे िंतरावा व
अठरावा वार्जर्षक अहवाल िंभागृहािंमोर
ठे वतील.

:

अपंग कल्ह्याण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य,
पुणे यांचा िंन २०११-२०१२ ते २०१५-२०१६
या वर्षाचा वार्जर्षक अहवाल िंभागृहािंमोर
ठे वतील.

:

(क) नागपुर व विा जिल्ह्हा मािाडी व अिंंरजक्षत
कामगार मंडळ, नागपुर यांचा िंन २००७२००८, २००८-२००९ व २००९-२०१० या
वर्षांचा अनुिमे चौतीिंावा, पथतीिंावा व
छत्तीिंावा वार्जर्षक अहवाल िंभागृहािंमोर
ठे वतील.

मां त्री

(५) सािशजवनक बाांधकाम

(सािशजवनक उपक्रम)
मां त्री

(६)

सामावजक न्याय मां त्री

(७) कामगार मां त्री

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ

(ख) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांिकाम कामगार
कल्ह्याणकारी मंडळ, मुंबई यांचा िंन २००७२००८ ते २०११-२०१२ या वर्षांचा वार्जर्षक
अहवाल िंभागृहािंमोर ठे वतील.

तीन

:

लक्षिेधी सूचने िरील अवधक मावहती सभागृहासमोर ठे िणे –
(१) कृ वष मां त्री

: (क) "िजाहीन खत शेतकऱयाांना विकू न खत
कांपन्याांनी केलेल्या फसिणूक प्रकरणी
जबाबिार असलेल्या कृ षी आयुक्तालयाच्या
गुणित्ता
वनयां त्रण
विभागातील
िवरष्ट्ठ
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अवधकाऱयाांची चौकशी करुन कारिाई
करण्याची आिश्यकता" या जवर्षयावरील
श्री.रािाकृष्ट्ण जवखे -पाटील, जव.िं.िं. यांच्या
जदनांक १५ जडिंेंबर, २०१६ रोिी उत्तरीत झालेल्ह्या
लक्षवेिी
िंूचनेवरील
अजिक
माजहती
िंभागृहािंमोर ठे वतील.

(ख) "शासनामाफशत कृ षी सेिक पिाकवरता
घे ण्यात आलेल्या परीक्षे च्या वनकालाबाबत
उमे ििाराांमध्ये सांशय वनमाण होणे" या
जवर्षयावरील श्री.प्रकाश आजबटकर, जव.िं.िं.
यांच्या जदनांक १६ जडिंेंबर, २०१६ रोिी उत्तरीत
झालेल्ह्या लक्षवेिी िंूचने वरील अजिक माजहती
िंभागृहािंमोर ठे वतील.
(२) पाणी पुरिठा ि

:

स्िच्छता मां त्री

चार

:

"ग्रामीण भागातील जीणश ि नािुरुस्त योजना
तसेच निीन योजना तातडीने करण्याची
आिश्यकता" या जवर्षयावरील श्री.शंभुराि दे िंाई
व इतर, जव.िं.िं. यांच्या जदनांक १६ जडिंेंबर,
२०१६ रोिी उत्तरीत झालेल्ह्या लक्षवेिी
िंूचनेवरील अजिक माजहती िंभागृहािंमोर
ठे वतील.

म.वि.स.वनयम २९३ अन्िये प्रस्तािािरील अवधक मावहती सभागृहासमोर ठे ितील –
जलसांपिा मां त्री

:

"राज्यात जलयुक्त वशिार योजना यशस्िीपणे
राबविण्याबाबत जलसांपिा विभागाकडू न
मोठ्या
प्रमाणािर
जुन्या
प्रस्तािाांना
प्रशासकीय मान्यता िे ऊन कामाांना गती
िे ण्याचा होत असलेला प्रयत्तन" या जवर्षयावरील
जदनांक १७ माचज, २०१७ रोिी झालेल्ह्या म.जव.िं.
जनयम २९३ अन्वये प्रथतावावरील चचेदरम्यान
जदलेल्ह्या आश्वािंनाबाबतची अजिक माजहती
िंभागृहािंमोर ठे वतील.
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पाच

:

लोकलेखा सवमतीचा सव्िीसािा अहिाल सभागृहास सािर करणे.

सहा

:

विधानसभा आश्िासन सवमतीचा सातिा अहिाल सािर करणे.

सात

:

विनांती अजश सभागृहास सािर करणे :(१) प्रा.डॉ.अशोक ऊईके, वि.स.स.

:

"नांिरु बार वजल्यातील ता.निापूर ये थील
नागन मध्यम प्रकल्पाचे अपूणश काम पूणश
करण्यासाठी वनधी उपलब्ध करुन िे णे ि
प्रलांवबत
पुनिशसनाच्या
समस्या
सोडविण्याबाबत" या जवर्षयावरील जवनंती
अिज िंभागृहािं िंादर करतील.

(२) श्री.अवनल बाबर, वि.स.स.

:

"साांगली वजल्यातील टें भ ू उपसा ससचन
योजनेमध्ये िांवचत गािाचा समािेश
करणेबाबत" या जवर्षयावरील जवनंती अिज
िंभागृहािं िंादर करतील.

आठ

:

विधानसभेने सांमत केलेल्या विधे यकाांना विधानपवरषिे ची सांमती वमळाल्याचे जाहीर
करण्यात ये ईल.

नऊ

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).

िहा

:

सभागृह ने ते याांचा प्रस्ताि – (चचा पुढे सुरु)
"अंत्योदयाचे प्रणे ते व िेष्ट्ठ जवचारवंत थव.पंजडत जदनदयाळिी उपाध्याय, िेष्ट्ठ
िंमाििंेवक थव.नानािी दे शमुख व लोकनेते थव.दौलतराव उफज बाळािंाहे ब श्रीपतराव दे िंाई
यांच्या कायाचा गौरव करण्याबद्दलचा प्रथताव."
(गुरुिार, विनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशशविण्यात आलेली म.वि.स. वनयम १०१ अन्िये अल्पकालीन चचा)

अकरा

:

अल्पकालीन चचा :
सिशश्रीमती िे ियानी फराांिे, मवनषा चौधरी, डॉ.भारती लव्हे कर, श्री.उन्मे श पाटील,
प्रा.मे धा कुलकणी, श्री.अवनल गोटे , श्रीमती.मां िा म्हात्रे, श्री.सांजय सािकारे , सिशश्रीमती
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मोवनका राजळे , सीमा वहरे , श्री.सुधाकर भालेराि, प्रा.सांवगता ठोंबरे , सिशश्रीमती
स्नेहलता कोल्हे , माधुरी वमसाळ, वि.स.स. पुढील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील :- (चचा पुढे सुरु ि मां त्रयाांचे उत्तर)
"लातूर शहरात ११ वर्षीय मुलीचे जतच्या आई-वडीलांच्या अपरोक्ष िंांगली जिल्ह्हयात
लग्न लावून जदल्ह्याप्रकरणी लातूर, एमआयडीिंी पोलीिं थिानकात एका मजहलेने जदनांक १
िुलै, २०१७ रोिी दाखल केलेला प्रिम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.), दहा व्यक्तींच्या
टोळीने बनावट विु-वर िंुचक केंद्र थिापन करुन अल्ह्पवयीन मुलींचे वयोवृध्द पुरुर्षांबरोबर
जववाह लावून दे णे, त्यांच्या फोटोंचा गैरवापर करणे , ही टोळी अल्ह्पवयीन मुलींचा मानजिंक व
लैंजगक छळ करून त्यांना आर्जिक आजमर्ष दाखवून परराज्यात तिंेच दे शाबाहे र दे खील जविी
करत अिंल्ह्याचे जनदशजनािं येणे, िंदर टोळीने ३०० अल्ह्पवयीन मुलींची केलेली तथकरी,
याबाबत शािंनाने तातडीने चौकशी करुन िंंबंजित दोर्षींजवरुध्द कारवाई करण्याची व अशा
प्रकारांना प्रजतबंि घालण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यातील मजहलांना िंंरक्षण दे ऊन त्यांच्यात जवश्वािं
जनमाण करण्याची आवश्यकता, याबाबत शािंनाने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना."
(गुरुिार, विनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशशविण्यात आलेला २९२ अन्िये प्रस्ताि)
बारा

:

अांवतम आठिडा प्रस्ताि :सिशश्री राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, अवजत पिार, पृथ्िीराज चव्हाण, जयां त पाटील,
डॉ.पांतगराि किम, सिशश्री विलीप िळसे-पाटील, विजय िडे ट्टीिार, बाळासाहे ब थोरात,
गणपतराि िे शमुख, अब्िुल सत्तार, प्रा.विरें द्र जगताप, सिशश्री गोपालिास अग्रिाल,
मधुकरराि चव्हाण, डॉ. सवतश पाटील, मो. आरीफ नसीम खान, श्री.अवमत िे शमुख,
ॲड यशोमती ठाकू र, सिशश्री डी.पी.सािांत, बसिराज पाटील, डी.एस.अवहरे , अमीन
पटे ल, राजेश टोपे, काशीराम पािरा, हषश िधश न सपकाळ, डॉ.राहु ल बोंद्रे, अमर काळे ,
अस्लम शेख, वनतेश राणे, भाऊसाहे ब काांबळे , वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९२
अन्िये प्रस्ताि : (चचा पुढे सुरु ि मां त्रयाांचे उत्तर)
"राज्यात बहुतांशी भागात अद्यापही िंमािानकारक पाऊिं न झाल्ह्याने अनेक जठकाणी
दुष्ट्काळी पजरस्थिती जनमाण होणे, मराठवाडा, जवदभज , उत्तर महाराष्ट्र, पस्श्चम महाराष्ट्र इत्यादी
जठकाणी दुबार पेरणीचे िंंकट ओढवल्ह्याने शेतकरी िंंकटात िंापडलेला अिंताना दुबार
पेरणीनंतर आठवडा उलटू नही पाऊिं निंल्ह्याने दुबार पेरणीही वाया िाण्याची शक्यता,
जवशेर्षत: मराठवाडा, जवदभात गंभीर दुष्ट्काळाचे िंावट, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर ओढवलेले
िंंकट, रब्बीिंाठी शािंनाने जबयाणे व खते उपलब्ि करण्याची आवश्यकता, तिंेच
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये जदविंेंजदविं होणारी वाढ, शािंनाने केलेली किजमाफीची
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घोर्षणा, तिाजप ही किज माफी निंून किज विंूली अिंल्ह्याने माहे ऑगथट-िंप्टें बर, २०१७ मध्ये
पुन्हा िंंप करण्याच्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी शािंनािं जदलेला इशारा, त्यामुळे शािंनाने
िाहीर केलेल्ह्या किज माफीची व्याप्ती वाढजवण्याची गरि व अंमलबिावणीबाबत जनस्श्चत
कायजवाही निंणे , तुरीचे अजिक उत्पादन होऊनही हमीभाव न जमळाल्ह्याने शे तकऱ्यांचे झालेले
आर्जिक नुकिंान, १-१ मजहना खरे दी केंद्रावर शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करुन ठे वणे ,
शेतकऱ्यांऐविी व्यापाऱ्यांची खरे दी करण्यात आलेली तुर, किी बारदान निंणे, लाखो
क्क्वटल तुर अद्यापही शेतकऱ्यांकडे पडू न अिंणे, अद्यापही शेतकऱ्यांना तुरीचे पैिंे न जमळणे ,
नागपूर-मुंबई या िंमृध्दी मागािंाठी िमीन िंंपाजदत करण्यािं शेतकऱ्यांना काही भागात ८०
लाख रुपये प्रती हे क्टरी भाव दे णे, तर काही भागात प्रती हे क्टर २० लाख रुपये भाव दे णे,
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अिंलेला प्रखर जवरोि, त्यांचेवर पोलीिंांनी लाठीमार करुन दाखल
करण्यात आलेले गुन्हे , िरणाच्या लाभक्षेत्ात अिंलेली िमीन बळिबरीने ताब्यात घे णे व
प्रलोभने दाखजवणे, िमीन मोिण्यािंाठी दगड लावण्याच्या कामातील भ्रष्ट्टाचार, अनेक
मंत्रयांचे जवजवि जवभागातील भ्रष्ट्टाचार आजण त्यांना पाठीशी घालणारी शािंनाची भूजमका, या
िंवज प्रकरणी शािंनाने तातडीने करावयाची उपाययोिना जवचारात घेण्यात यावी."
तेरा

:

शासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथश :िंन २०१७ चे जविानिंभा जविेयक िमांक ५९ - महाराष्ट्र िंावजिजनक
जवश्वथतव्यवथिा (दुिंरी िंुिारणा) जविेयक, २०१७.
----------------------------------------------------------------------------------------(ब) विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे :(१)

(क)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५५ - महाराष्ट्र वजल्हापवरषि ि
पांचायत सवमती (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५५ - महाराष्ट्र
जिल्ह्हापजरर्षद व पंचायत िंजमती (िंुिारणा) जविे यक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकेे ्यािरी
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
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(ग) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.िीरें द्र
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५५ - महाराष्ट्र
जिल्ह्हापजरर्षद व पंचायत िंजमती (िंुिारणा) जविे यक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकेे ्यािरी
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------------(२)

(क)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीिारास
सांरक्षण ि सुरक्षा िे ण्याबाबत विधे यक, २०१७.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र
िंाक्षीदारािं िंंरक्षण व िंुरक्षा दे ण्याबाबत जविे यक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकेे ्यािरी
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
(ग) विधे यक संयक्
ु त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.िीरें द्र
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधे यक क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र
िंाक्षीदारािं िंंरक्षण व िंुरक्षा दे ण्याबाबत जविेयक, २०१७ विधानपवरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकेे ्यािरी
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचारार्थ
पाठविण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------------(क) विधानसभेने संित केलेले विधे यक िहाराष्ट्र विधानसभा वनयिातील वनयि
१४१(१) अन्िये पुन्हा संित करणे :सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक िमांक २० – भारतीय दं ड िंंजहता
आजण फौिदारी प्रजिया िंंजहता (महाराष्ट्र िंुिारणा) जविेयक, २०१७.
-----------------------------------------------------------------------------------------
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(ड) विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे :िंन २०१७ चे जविानिंभा जविेयक िमांक ५९ - महाराष्ट्र िंावजिजनक
जवश्वथतव्यवथिा (दुिंरी िंुिारणा) जविेयक, २०१७.

अशासकीय कािकाज
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
चौिा

:

अशासकीय विधे यके :पुर:स्थापनाथथ :
(१)

िंन २०१७ चे जव.िं.जव. िमांक ४६ - मुंबई महानगरपाजलका (जतिंरी िंुिारणा)
जविेयक, २०१७ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

(२)

िंन २०१७ चे जव.िं.जव. िमांक ५१ – सहदू वारिंा (महाराष्ट्र िंुिारणा) जविे यक,
२०१७ - श्रीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स. याांचे.

(३)

िंन २०१७ चे जव.िं.जव. िमांक ५२ – महाराष्ट्र इमारती (बांिण्याबाबत जनयंत्ण)
जविेयक, २०१७ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

(४) िंन २०१७ चे जव.िं.जव. िमांक ५८ – नोंदणी (महाराष्ट्र िंुिारणा) जविे यक,
२०१७ - श्री.अमीत साटम, वि.स.स. याांचे.
पांधरा

:

अशासकीय ठराि (ि.वि.स. वनयि १०६ अन्िये ) :(विनाांक २८ जुलै, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशशविण्यात आलेले परां त ु पुढे ढकलण्यात आलेले अशासकीय ठराि) (क्रमाांक १
ते ३)
(१)

श्रीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ३३५
"राज्यातील वेगवेगळया प्रकल्ह्पांमुळे जवथिाजपत झालेल्ह्या प्रकल्ह्पग्रथतांच्या
पुनवजिंनाचे काम अद्यापही पूणज झालेले निंल्ह्याने जवथिाजपतांचे होत अिंलेले हाल,
त्यामुळे शािंनाच्या जवचारािीन प्रकल्ह्पांिंाठी िजमनी दे ण्याच्या कामाला शेतकऱ्यांच्या
होत अिंलेला जवरोि, त्याबाबत जनमाण केल्ह्या िाणाऱ्या कायदे शीर अडचणी इत्यादी
बाबी जवचारात घेता प्रकल्ह्पग्रथतांच्या पुनवजिंनाचे रखडलेले काम तात्काळ पूणज
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करण्यािंाठी कालबध्द कायजिम राबजवण्यात यावा, अशी जशफारिं ही जविानिंभा
शािंनािं करीत आहे ."
(२) श्री. गणपतराि िे शमुख, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २५९
"राज्यामध्ये कोटयविी रुपये खचज करुन ग्रामीण भागामध्ये शािंनाने तयार
केलेल्ह्या अनेक प्रादे जशक नळ पाणी पुरवठा योिना वर्षानुवर्षे बंद अिंल्ह्याने त्या
योिना चालू करण्याच्या दृष्ट्टीने शािंनाला उपाययोिना िंुचजवण्यािंाठी दोन्ही
िंभागृहाच्या १५ िंदथयांची िंजमती थिापन करावी, अशी जशफारिं ही जविानिंभा
शािंनािं करीत आहे ."
(३) श्री. राहु ल मोटे , वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २२८
"राज्यातील िंुजशजक्षत बेरोिगारांचे वाढते प्रमाण व त्यांच्यात रोिगाराअभावी
जनमाण झालेले वैफल्ह्य लक्षात घेता बेरोिगारांची िंमथया पजरणामकारक पध्दतीने
िंोडजवण्यािंाठी िंेवायोिन आजण रोिगार व थवयंरोिगार कायालये अजिक कायजक्षम
करण्यािंाठी तिंेच िंंबंजित प्रश्नांवर उपाययोिना िंुचजवण्यािंाठी जविीमं डळाच्या
दोन्ही िंभागृहातील िंदथयांची एक िंंयुक्त िंजमती थिापन करण्यात यावी, अशी
जशफारिं ही जविानिंभा शािंनािं करीत आहे ."

" राष्ट्रगीत "
विधान भिन,
मुंबई,
जदनांक : १० ऑगथट, २०१७.

डॉ. अनांत कळसे,
प्रिान िंजचव,
महाराष्ट्र जविानिंभा.
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