महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक २२ विसेंबर, २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
(क)

(ख)

: सिवश्री.रामहरी रुपनिर, कपिल िाटील, रामराव वडकुते, संजय दत्त, पकरण
िावसकर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये
अल्पकालीन चचा – (सकाळी १०.०० ते १०.५५ िाजेपयं त) – (मांत्रयाांच्या
उत्तरासह ५५ वमवनटे ) –
"गेल्या अनेक वर्षािासून धनगर समाज हा एस.टी. आरक्षणाची अंमलबजावणी
करण्यासाठी वेगवेगळी आंदोलने राज्यभर करीत आहे , हे सरकार येण्यािूवी
मा.मुख्यमंत्री यांनी बारामतीमध्ये मोचास सामोरे जाता आमचे सरकार सत्तेत
आल्यानंतर धनगर समाजाला घटनेने पदलेल्या एस.टी. प्रवगाच्या आरक्षणाची
अंमलबजावणी करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावास िपहल्या कॅबीनेटमध्ये मं जूरी दे ण्यात येईल
असे आश्वासन देऊनही गेल्या साडे तीन वर्षािासून हा पवर्षय प्रलंपबत ठे वला आहे .
यािूवी अपधवेशनामध्ये हा पवर्षय अनेकवेळा चचेसाठी आला. िरं तु त्यावर काहीही
ठोस पनणणय न होणे , राज्य सरकारने धनगर समाज आरक्षणासंदभात अ्यास
करण्यासाठी टाटा इन्स्स्टटयूट ऑफ सोशल साय्स या संस्थे ची पनयुक्ती केली करणे ,
या संस्थे चा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त होवूनही सरकारने जाणूनबुजून
वेळकाढू िणाचे धोरण अवलंबणे, त्यामुळे जनतेत तीव्र असंतोर्ष िसरणे , पदनांक ११
पडसेंबर, २०१७ रोजी धनगर समाजाने पवधानभवनावर भव्य मोचा काढू न आिला
असंतोर्ष प्रकट करणे , सोलािूर पवद्यािीठास अपहल्यादे वी होळकर यांचे नाव दे ण्याचे
मुख्यमं त्रयांनी आश्वासन दे ऊनही त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसणे ,
यामुळे धनगर समाजामध्ये या सरकारपवरोधात तीव्र नाराजी िसरणे , धनगर समाजाच्या
आरक्षणाबाबत सरकारने ताबडतोब पनणण य घेऊन या समाजास ्याय द्यावा, अशी
धनगर समाजाची मागणी, िरं तू राज्य सरकारचे याकडे होत असलेले दुलणक्ष, त्यामळे
जनतेमध्ये िसरलेली असंतोर्षाची भावना, याबाबत शासनाने करावयाची
उिाययोजना."
: िॉ. (श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , ॲड. अनिल परब, सवणश्री. प्रपवण दरे कर, पवजय ऊफण
भाई पगरकर, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –
(सकाळी १०.५५ ते ११.४५ िाजेपयं त) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ५० वमवनटे )–
"बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आपदवासीिाडे आपण
अपधकृत झोिडिट्टीतील रपहवाशी यांना स्थलांतरीत करण्याबाबत शासनाने आखलेली
उिाययोजना, सवणसाधारण िात्र झोिडिट्टीवापसयांच्या स्थलांतरासाठी शासनाने
घ्यावयाचा सकारात्मक पनणण य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सव्हे नं. २३९/१ या वन
क्षेत्राची मोजणी करुन अपतक्रपमत रपहवाश्यांचे त्याच क्षेत्रात िुनवणसन करण्याबाबत
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ददडोशी येथील लोकप्रपतपनधींनी माहे पडसेंबर, २०१६ व त्यानंतर वारं वार मा.मुख्यमंत्री,
मा.वने मंत्री व मा.गृहपनमाण मं त्री यांच्याकडे पनवेदनाद्वारे केलेली मागणी, संजय गांधी
राष्ट्रीय उद्यानातील व्यप्राण्यांचा शहरात होणारा मुक्त संचार व त्यावर करावयाच्या
उिाययोजना, मुंबई शहरातील नद्या व नाले यांच्या रुंदीकरणामुळे बाधीत होणाऱ्या
रपहवाश्यांचे त्याचपठकाणी िुनवणसन करणे , मुंबईतील भुपमिुत्र असलेल्या
कोळीवाड्यातील बांधवांना कायमची घरे व कोळीवाड्यांचा िुनर्ववकास करण्याची
गरज, आपशयाखंडातील सवात मोठ्या मुंबईतील धारावी येथील झोिडिट्टीचा
िुनर्ववकास करण्याचा शासनाने घेतलेला महत्वकांक्षी पनणणय, सदरहू झोिडिट्टीचा
िुनर्ववकास करण्यासाठी शासनाने आखलेली उिाययोजना, मुंबईतील जु्या व
मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा िुनर्ववकास करण्याबाबत आठ आमदारांच्या सपमतीने
केलेल्या पशफारशीवर पनणण य घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन असणे , या
प्रस्तावावर तातडीने पनणण य होण्याची आवश्यकता, राज्यात िंतप्रधान आवास
योजनेंतगणत आर्वथकदृष्ट्या दुबणल घटकांसाठी ३३ हजार ५०० व इतरांसाठी ६२५० घरे
उभारण्याची म्हाडाने आखलेली उिाययोजना, मुंबईसोबतच िुणे, दििरी दचचवड,
कोल्हािूर, नागिूर, नापशक व सवण महाराष्ट्रात स्वस्त घरांच्या योजनांना गती दे ण्याची
गरज, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व उिाययोजना पवचारात घेण्यात
यावी."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तरे (क) सोमवार, पदनांक १८ पडसेंबर, २०१७ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांपकत
प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील राखून ठे वण्यात आलेला श्री.हे मंत टकले व इतर
पव.ि.स. यांचा "विद्यार्थ्यांनी जात िैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने
िैद्यकीय ि अवियाांवत्रकीचे प्रिेश रद्द केल्याबाबत" या पवर्षयावरील
तारांपकत प्रश्न क्रमांक ३४६७७.
(ख) गुरुवार, पदनांक २१ पडसेंबर, २०१७ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांपकत
प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील राखून ठे वण्यात आलेला श्री.पकरण िावसकर व इतर
पव.ि.स. यांचा "मुरुि-जांवजरा, बोली, कावशद, बारशीि ि नाांदगाि
(वज.रायगि) ये थील अनवधकृ त बाांधकामाबाबत" या पवर्षयावरील
तारांपकत प्रश्न क्रमांक ३५७८२.
(ग) गुरुवार, पदनांक २१ पडसेंबर, २०१७ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांपकत
प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील राखून ठे वण्यात आलेला ॲड.जयदे व गायकवाड,
पव.ि.स. यांचा "नागपूर शहरात वमनरल िॉटरच्या नािाखाली थां ि
पाण्याची विक्री होत असल्याबाबत" या पवर्षयावरील तारांपकत प्रश्न
क्रमांक ३५१५१.
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(घ)

ताराांवकत प्रश्न.

(ङ)

ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सिागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
पाणीपुरिठा ि
स्िच्छता मांत्री

(च)

: "कळमनुरी (वज.हहगोली) तालुक्यातील पाणी
टां चाईिर उपाययोजना करण्याबाबत" या
पवर्षयावरील श्री.रामराव वडकुते, पव.ि.स. यांच्या
तारांपकत प्रश्न क्रमांक ३२२८२ ला पदनांक २५
जुलै, २०१७ रोजी अनुिूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी
पदलेल्या आश्वासनानुसार अपधक मापहती
सभागृहाच्या िटलावर ठे वतील.
अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची आठिी यादी सिागृहाच्या पटलािर ठे िणे.

दोन

: मा.सिापती याांचा प्रस्ताि -

तीन

"प्रवसध्द मराठी किी श्रीकाांत दे शमुख याांना २०१७ चा 'सावहत्य
अकादमी पुरस्कार' जाहीर झाल्याबद्दल अविनांदनपर प्रस्ताि."
: कागदपत्रे सिागृहासमोर ठे िणे –
(क)

मुख्यमांत्री

(ख)

वित्त मांत्री

(ग)

अल्पसांख्याक
विकास मांत्री

: "महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा सन २०१६-२०१७
या वर्षाचा वार्वर्षक अहवाल" सभागृहासमोर
ठे वतील.
: (१) "महाराष्ट्र राजकोर्षीय उत्तरदापयत्व व
अथण संकल्िीय व्यवस्थािन अपधपनयम,
२००५ च्या कलम-६ (१) नुसार सन २०१७२०१८ च्या अथण संकल्िाच्या संदभात जमा व
खचाच्या अधण वार्वर्षक आढाव्याचे पनष्ट्कर्षण
दशणपवणारे पववरणित्र" सभागृहासमोर
ठे वतील.
(२) "लोकलेखा सपमतीच्या सन २००१-२००२
या वर्षाच्या आठव्या अहवालातील िपरच्छे द
क्र. १.२८ मध्ये सपमतीने केलेल्या
पशफारशींनुसार मंत्रालयीन सवण पवभागांनी
सन २०१६-२०१७ या पवत्तीय वर्षात
केलेल्या िुनर्ववपनयोजनाबाबतच्या मापहतीचे
एकपत्रत
पववरणित्र"
सभागृहासमोर
ठे वतील.
: "मौलाना आझाद अल्िसंख्यांक आर्वथक पवकास
महामं डळ मयापदत, मुंबई यांचा सन २०११-२०१२
या
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वर्षाचा

बारावा

वार्वर्षक

अहवाल"

सभागृहासमोर ठे वतील.
(घ)

गृहवनमाण मांत्री

: (१) "पशवशाही िुनवणसन प्रकल्ि मयापदत यांचा
सन २००८-२००९, २००९-२०१०, २०१०२०११, २०११-२०१२ व २०१२-२०१३ या
वर्षांचा अनुक्रमे दहावा, अकरावा, बारावा,
तेरावा व चौदावा वार्वर्षक अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(२) "झोिडिट्टी िुनवणसन प्रापधकरण, मुंबई यांचे
सन २०१५-२०१६ या वर्षाचे वार्वर्षक लेखे"
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ङ)

उद्योग मांत्री

(च)

सामावजक न्याय
मांत्री

(छ)

कामगार मांत्री

: "मराठवाडा
पवकास
महामं डळ
मयापदत,
औरं गाबाद यांचा सन २०१५-२०१६ या वर्षाचा
एकोणिन्नासावा वार्वर्षक अहवाल" सभागृहासमोर
ठे वतील.
: "महाराष्ट्र राज्य अिंग पवत्त व पवकास महामं डळ
मयापदत यांचा सन २०१०-२०११ या वर्षाचा वार्वर्षक
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
: (१) "नागिूर पजल्हा सुरक्षा रक्षक मं डळ, नागिूर
यांचा सन २००८-२००९ व २००९-२०१० या
वर्षांचा अनुक्रमे सातवा व आठवा वार्वर्षक
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
(२) "नागिूर व वधा पजल्हा माथाडी व
असंरपक्षत कामगार मं डळ, नागिूर यांचा
सन २०१०-२०११, २०११-२०१२ व २०१२२०१३ या वर्षांचा अनुक्रमे सदतीसावा,
अडतीसावा व एकोणचाळीसावा वार्षिक
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
(३) "रायगड पजल्हा सुरक्षा रक्षक मं डळ,
रायगड (रायगड पजल्याकरीता) यांचा सन
२०११-२०१२, २०१२-२०१३, २०१३-२०१४,
२०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या वर्षांचा
अनुक्रमे दहावा, अकरावा, बारावा, तेरावा
व चौदावा वार्वर्षक अहवाल" सभागृहासमोर
ठे वतील.
(४) "सुरक्षा रक्षक मं डळ, बृह्मुंबई व ठाणे
पजल्हा, नवी मुंबई यांचा सन २०१२-२०१३
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चार
पाच
सहा
सात

आठ

या वर्षाचा बत्तीसावा वार्वर्षक अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(५) "मुंबई भाजीिाला बाजार असंरपक्षत
कामगार मं डळ, मुंबई यांचा सन २०१२२०१३, २०१३-२०१४, २०१४-२०१५ व
२०१५-२०१६
या
वर्षांचा
अनुक्रमे
अठ्ठावीसावा, एकोणतीसावा, तीसावा व
एकतीसावा
वार्षिक
अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(६) "अमरावती पजल्हा सुरक्षा रक्षक मं डळ,
अमरावती यांचा सन २०१३-२०१४,
२०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या वर्षांचा
अनुक्रमे िपहला, दुसरा व तीसरा वार्वर्षक
अहवाल" सभागृहासमोर ठे वतील.
: "लोकलेखा सवमतीचा एकवतसािा अहिाल सादर करणे."
"सािवजविक उपक्रम सवमतीचा पांधरािा अहिाल सादर करणे."
: "पांचायती राज सवमतीचा पवहला ि दुसरा अनुपालन अहिाल तसेच आठिा ि
नििा अहिाल सादर करणे."
: वििंती अजव सिागृहासमोर ठे िणे –
श्री. जयिांतराि जाधि, वि.प.स.
: "नावशक वजल्यात खरिांिी ि दे िदरी
(ता.ये िला)
गािाजिळील
मन्याि
नदीच्या २ मोठ्या नाल्याांच्या सांगमािर
प्रस्तावित दे िना साठिण बां धाऱ्याच्या
कामास विलांब होत असल्याबाबत" या
पवर्षयावरील पवनंती अजण सभागृहासमोर
ठे वतील.
: म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१)

(२)

ॲि.जयदे ि गायकिाि, वि.प.स. यांच्या िुढील पनकडीच्या सावणजपनक
महत्वाच्या पवर्षयावरील सूचना क्रमाांक ३० वर मुख्यमांत्री पनवेदन
करतील:"रा.हातगांव, ता.मुर्वतजािूर, पज.अकोला येथे स्वगीय रदवद्र महादे वराव
गोिकर, पज.ि. पजल्हा पनयोजन सपमतीचे सदस्य व स्वगीय जयंत प्रभाकर
दे शिांडे यांची पदनांक २३ माचण, २०१७ रोजी तुरखेडा फाटा येथे केलेली पनघृण
हत्या."
श्री.अमरहसह पांवित, वि.प.स. यांच्या िुढील पनकडीच्या सावणजपनक
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(३)

(४)

(५)

(६)

(७)

महत्वाच्या पवर्षयावरील सूचना क्रमाांक ३१ वर महसूल मांत्री पनवेदन
करतील :"मौजे आगरनांदरू , ता.गेवराई, पज.बीड पशवारातील सव्हे नं.१७ (गट
नं.४०) मधील ३० एकर २५ गुंठे शेत जमीन शहे शंहावली दगा, बीड यांची
इनाम जमीन असतांनाही या जमीनीवर खाजगी व्यक्तींनी अपतक्रमण
केल्याबाबत."
आर्कक. अनांत गािगीळ, वि.प.स. यांच्या िुढील पनकडीच्या सावणजपनक
महत्वाच्या पवर्षयावरील सूचना क्रमाांक २७ वर मराठी िाषा मांत्री पनवेदन
करतील :"अपखल भारतीय मराठी सापहत्य संमेलनास दे ण्यात येणाऱ्या आर्वथक
मदतीमध्ये दुप्िटीने वाढ करण्याबाबत."
श्री.अशोक ऊर्व िाई जगताप, वि.प.स. यांच्या िुढील पनकडीच्या
सावणजपनक महत्वाच्या पवर्षयावरील सूचना क्रमाांक २६ वर गृहवनमाण मांत्री
पनवेदन करतील :"मुंबई पवभागअंतगणत काळाचौकी, नागिाडा, भायखाळा, मदनिुरा,
आग्रीिाडा, सातरस्ता इ. िपरसरातील उिकरप्राप्ती इमारतींची दुरूस्ती
करण्याकरीता कोयावधी रुियांची बनावट पबले तयार करून केलेला
गैरव्यवहार."
श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. यांच्या िुढील पनकडीच्या सावणजपनक
महत्वाच्या पवर्षयावरील सूचना क्रमाांक २९ वर गृहविमाण मांत्री पनवेदन
करतील :"स्वयंभू कोकण गृहपनमाण मागासवगीय सहकारी संस्था (पनयोजन)
या संस्थे स पवपनयम १३(२) अंतगणत प्रपतक्षानगर, सायन येथे ८४
सदपनकांसाठी योजना राबपवण्याची मं जूरी प्रापधकरणाने ठराव मं जूरी करून
घेण्याबाबत."
श्री.विक्रम काळे , वि.प.स. यांच्या िुढील पनकडीच्या सावणजपनक महत्वाच्या
पवर्षयावरील सूचना क्रमाांक ३२ वर िैद्यकीय वशक्षण मांत्री पनवेदन
करतील :"औरं गाबाद, घाटी येथील शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालय व
रुग्णालयातील सीव्हीटीएस पवभागातील कॅथलॅबचा सुटा भाग नादुरुस्त
झाल्याने कॅथलॅब बंद िडलेला असणे ."
श्री.जगन्नाथ हशदे , वि.प.स. यांच्या िुढील पनकडीच्या सावणजपनक
महत्वाच्या पवर्षयावरील सूचना क्रमाांक ३३ वर पयािरण मांत्री पनवेदन
करतील :"उल्हास नदीिात्रातून ठाणे पजल्यातील अनेक शहरांना पिण्याच्या
िाण्याचा िुरवठा होत असल्याने व पदवसेंपदवस उल्हास नदीतील प्रदूर्षण
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वाढत असल्याने संिूणण ठाणे पजल्यातील नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात येणे."
(८) श्री.धनांजय मुांिे, वि.प.स. यांच्या िुढील पनकडीच्या सावणजपनक महत्वाच्या
पवर्षयावरील सूचना क्रमाांक २५ वर ऊजा मांत्री पनवेदन करतील :"महाराष्ट्र वीज पनयामक आयोगाची स्थािना सवणसामा्य वीज
ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेली असणे, िरं तू सवणसामा्य वीज
ग्राहकांना संरक्षणाऐवजी खाजगी वीज पवतरण कंि्याच्या भल्यासाठी आयोग
कायणरत असल्याबाबत."
: (क) लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(बुधिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दशव विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
(अनुक्रमाांक (१)) –
(१) श्री. विक्रम काळे , वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक
महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विशे ष सहाय्य मांत्रयाांचे
लक्ष वेधतील "राज्यातील १८८ केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान पमळणे बाबत

तसेच राज्यातील पव.जा.भ.ज. च्या आश्रमशाळे तील पशक्षक
कमण चाऱ्यांसाठी शालेय पशक्षण पवभागाच्या धतीवर स्वतंत्र
शाळासंपहता तयार करण्यात येणे, प्रारुि तयार होऊन बराच कालावधी
होणे, या शाळांना पशक्षण पवभागाच्या धतीवर पशक्षण हक्क कायदा
लागू करण्याची आवश्यकता, या पवर्षयी मराठवाडा पवभाग पशक्षक
लोकप्रपतदनधीकडू न वेळोवेळी सभागृहात प्रश्न उिन्सस्थत होणे , संबंपधत
शाळांची तिासणी करुन त्यांचे अ, ब, क व ड असे वगीकरण
करण्यात येणे, या केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान दे ण्याचा व
पव.जा.भ.ज. च्या आश्रमशाळे तील पशक्षक कमण चाऱ्यांसाठी शालेय
पशक्षण पवभागाच्या धतीवर स्वतंत्र शाळासंपहताबाबत शासन लवकरच
पनणण य घेईल असे मं त्री महोदयांनी सभागृहात वारं वार आश्वासन देणे,
त्या आश्वासनाची िूतणता अद्यािियंत न होणे , त्यामुळे पशक्षककमण चाऱ्यांमध्ये असंतोर्षाची भावना पनमाण होणे , याबाबत शासनाने
(२)

केलेली वा करण्यात येत असलेली कायणवाही व शासनाची प्रपतपक्रया."
अॅि. वनरां जन िािखरे , सवणश्री. नरें द्र िाटील, पकरण िावसकर, हे मंत
टकले, सुपनल तटकरे , जगन्नाथ दशदे , वि.प.स. िुढील तातडीच्या व
सावणजपनक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "ठाणे

मे रो प्रकल्िाअंतगणत वडाळा-घाटकोिर-मुलुंड-ठाणेकासारवडवली या दरम्यान मे रो प्रकल्ि-४ ला शासनाद्वारे मा्यता
दे ण्यात येणे, या प्रकल्िासाठी मुंबई महानगर प्रदे श पवकास
प्रापधकरणाच्या कायणकारी सपमतीने सल्लागार कंिनीची पनयुक्ती केली
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(३)

असल्याचे पदनांक २९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास पनदशणनास
येणे, त्यानुसार या प्रकल्िाचे संकल्िपचत्र, खरे दीकपरता सहाय्य करणे ,
बांधकामाचे व्यवस्थािन, दे खरे ख, एकपत्रत प्रणाली चाचणीसह संिुणण
मागण सुरु करण्याची जबाबदारी या सल्लागार कंिनीवर सोिपवण्यात
येणे, तथापि ३ मपह्यांिेक्षा अपधक कालावधी होऊनही अद्याि
कोणतीच कायणवाही न होणे , िपरणामी सदर डी.बी. इंपजपनयदरग ॲण्ड
क्सल्ल्टग, जीएमबीएचसह पहल इंटरनॅशनल इंक आपण ल्युईस बजणर
क्सल्ल्टग या संयुक्त सल्लागार कंिनीस मोठ्याप्रमाणात फीची
रक्कम अदा करुनही प्रकल्िाची कायणवाही सुरु न झाल्यामुळे ठाणे
िपरसरातील जनतेमध्ये पनमाण झालेले नैराश्याचे पनमाण झालेली
वातावरण व शासनाप्रती संतािाची भावना, ठाणे पजल्याची झिायाने
वाढणारी लोकसंख्या व प्रवासी संख्या लक्षात घेता, ठाणे मे रो प्रकल्ि
तातडीने सुरु करण्याबाबत सवण स्तरावरुन होत असलेली मागणी,
त्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायणवाही व शासनाची
प्रपतपक्रया."
सिवश्री. सुवनल तटकरे , धनंजय मुंडे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व
सावणजपनक महत्वाच्या बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "महाराष्ट्र अपधपनयम ३०/२०१७ अ्वये महाराष्ट्र जमीन

महसूल संपहता, १९६६ मध्ये असलेल्या कलम ४२ व ४२ क मधील
काही तरतूदींच्या अनुर्षंगाने व शासन पनणणय महसूल व वन पवभाग
क्रमांक एन.िी.ए.२०१६/प्रक्र७/टी१ पदनांक २२ जानेवारी, २०१६ च्या
अंमलबजावणीत सुसूत्रता व प्रभावीिणा आणण्यासाठी महाराष्ट्र
जमीन महसूल संपहता, १९६६ च्या कलम १३ (७) नुसार शासनास
अपधकार असणे, या अपधकारानुसार मुंबई महानगर प्रदे श पवकास
प्रापधकरण, िुणे, नागिूर प्रापधकरण दकवा पवशेर्ष पनयोजन
प्रापधकरणाच्या कायणक्षेत्रात ज्या पठकाणी अद्याि पवकास आराखडा
अंपतमपरत्या प्रपसध्द झालेला नाही अशा पठकाणी महाराष्ट्र जमीन
महसूल संपहता, १९६६ मधील कलम ४२ ब मधील तरतूदी लागू होत
नाहीत अशा बाबतीत कायणवाही करणे पवर्षयी पदनांक १९ ऑगस्ट,
२०१७ रोजी शासन पनणण य पनगणपमत झालेला असणे , प्रारूि पवकास
आराखडा प्रपसध्द झालेला नसेल दकवा अंपतम प्रादे पशक पवकास
आराखडा लागू असेल तर कलम ४२ अ्वये व महाराष्ट्र प्रादे पशक
पनयोजन व नगररचना अपधपनयम, १९६६ च्या कलम १८ मधील
तरतूदीनुसार बांधकाम िरवानगीची कायणवाही करण्यापवर्षयीची सुचना
पदलेली असणे, संबंपधत पनयोजन प्रापधकरणाने पजल्हापधकाऱ्यांमाफणत
जागेचा भोगवटादार, धारणापधकार याबाबत मापहती घेण्यापवर्षयीचे
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प्रयोजन असणे, रुिांतरण कर अकृर्षक आकारणी तसेच यथान्सस्थती
नजराणा अपधमुल्य व इतर शासकीय दे णी पकती आहे त याची मापहती
असणे, संबंपधत व्यक्तीने कोणत्या सदरी शासकीय दे य भरणे याची
सूचना असणे, पजल्हापधकाऱ्याने पनयोजन प्रापधकरणास जास्तीत
जास्त १ मपह्याच्या कालावधीत ही मापहती देणे बंधनकारक असणे ,
ही योजना घोपर्षत करतेवेळी शासनाकडू न पबनशेतीसाठी खूि सुलभ
प्रपक्रया केल्याचे मा.मंत्री महोदयांनी सभागृहात सांगणे , सामा्य
नागपरकांना व शेतकऱ्यांना याचा खूि मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल
असे जाहीर करणे, क्षेत्रीय स्तरावर मात्र या पवर्षयी मोठ्या प्रमाणात
संभ्रम असणे, पबनशेतीची प्रपक्रया िपहल्या िेक्षाही पकचकट झाल्याने
बांधकाम िरवानग्या व अनुर्षंपगक कामे प्रलंपबत असणे , अनेक
पवकास कामे रखडलेली असणे , जुनीच पबनशेती प्रपक्रया बरी होती की
काय अशा प्रकारची भावना पनमाण झालेली असणे , याबाबतीत
शासनाकडू न सवण गोष्ट्टींचा खुलासा होणे आवश्यक असणे , त्यामुळे
सद्यन्सस्थतीत पवकास आराखड्यातील ठप्ि झालेली कामे , याबाबत
शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रपतपक्रया."
(४) श्री. जयिांतराि जाधि, श्री. अमरहसह पांवित,श्री. नरें द्र पाटील
वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक महत्वाच्या बाबीकडे महसूल
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "नापशक, जळगाव व अहमदनगर या पजल्यातील ९ प्रकरणांमध्ये

ग्रामिंचायत पनवडणुकींबाबत चुकीचे पनणण य पदल्याप्रकरणी पदनांक १६
नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास पवभागीय आयुक्तांनी संबंपधत
पजल्हापधकारी व तहपसलदार तसेच कमण चाऱ्यांवर पशस्तभंगाच्या
कारवाईचे आदे श पदलेले असणे , नापशक पजल्यातील लखमािुर
(ददडोरी), चंदनिुरी (मालेगाव), कसबे सुकेणे (पनफाड), अहमदनगर
पजल्यातील नवे नागािूर (नगर), आवी अनगरे , ढोरजा (श्रीगोंदा),
िाचेगाव (नेवासा) या ग्रामिंचायतींसह पशरसोदे (ता.िारोळा
पज.जळगाव) पजल्हािपरर्षद गटातील पनवडणुकींमध्ये पवजयी आपण
िराभूत उमे दवारांबाबत संबंपधत पजल्हापधकाऱ्यांनी पदलेला पनणणय
मा्य नसल्याने अपिलापथं नी पवभागीय आयुक्तांकडे अिील केलेले
असणे, माहे एपप्रल २०१५ मध्ये झालेल्या ग्रामिंचायत पनवडणुकीतील
तब्बल १८५३ उमे दवारांनी खचण सादर न केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद
करतानाच िुढील िाच वर्षांसाठी त्यांच्यावर पनवडणूक लढपवण्यासाठी
बंदी घालण्याचे आदेश पजल्हापधकाऱ्यांनी पदलेले असणे, तसेच
िराभूतांनाही िाच वर्षण बंदी घालण्यात आलेली असणे, या
अ्यायकारक कारवाईबाबत काही सदस्यांनी पवभागीय आयुक्तांकडे
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दाद मापगतलेली असणे , त्यांनी या प्रकरणाचा बारकाईने तिास
केल्यानंतर पजल्हापधकाऱ्यांचा पनष्ट्काळजीिणा, अधण वट मापहती आपण
अ्यायकारी पनकालाचे वास्तव समोर आलेले असणे, कुठलेही िुरावे
न तिासता, फेरचौकशी न करताच पनकाल पदल्याने लोकशाहीचीच
िायमल्ली झाल्याचे पनदशणनास आणून दे त पवभागीय आयुक्तांनी थे ट
पजल्हापधकारी व तहपसलदार आपण जबाबदार अपधकाऱ्यांवर ताशेरे
ओढलेले असणे, केवळ पनवडणुकीचा खचण वेळेत सादर केला नाही
म्हणून सदस्यत्व रद करणे दकवा बंदी घालणे योग्य नसणे , उच्च
्यायालयानेच असे आदे श २०१० साली साहे बराव िाटोळे पवरुद्ध
महाराष्ट्र राज्य यांच्या तक्रारीत पदलेले असतानाही पजल्हापधकाऱ्यांनी
त्याकडे दुलणक्ष केलेले असणे, िपरिूणण मापहतीपशवाय ्यायदान करणे
ही अक्षम्य चूक असणे , आताियंत झालेल्या सुनावणीत अनेक
कायदे शीर बाबींनाही डावलण्यात आल्याचे पवभागीय आयुक्तांनी
स्िष्ट्ट केलेले असणे, ्यापयक संकेत न िाळताच त्यांनी हे आदे श
पदल्याचे उघड झाल्याने पवभागीय आयुक्त यांनी पजल्हापधकाऱ्यांच्या
पनकालावर ताशेरे ओढत त्यांनी पदलेले सवण आदे श रद केले ले असणे,
इतकेच नव्हे तर यासं दभात जबाबदार असणाऱ्या अपधकाऱ्यांवरही
पशस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदे श पदल्याने महसूल पवभागात
प्रचंड खळबळ उडालेली असणे, या अपिलांवर आदे श दे तांना
आयुक्तांनी संबंपधत पजल्हापधकारी, तहसीलदार, अपधकारी व
कमण चाऱ्यांवर पशस्तभंगाच्या कारवाईचे आदे श पदले ले असणे, यावर
(५)

शासनाने तातडीने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रपतपक्रया."
सिवश्री. धनांजय मुांिे, जयवंतराव जाधव, सुपनल तटकरे , हे मंत
टकले, अमरदसह िंपडत, सपतश चव्हाण, अॅड. पनरं जन डावखरे
वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक महत्वाच्या बाबीकडे महसूल
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "मौजे कोलशेत येथील सव्हे नं. ९९/२ ता. ठाणे, पज. ठाणे या

औद्योपगक प्रयोजनासाठी संिापदत झालेल्या जपमनीचे शासनाच्या
िरवानगीपशवाय हस्तांतरण व वािरात बदल होणे , सदर शतणभंगािोटी
जमीन सरकारजमा करण्याचे उिपवभागीय अपधकारी यांनी दोर्षिूणण
आदे श पनगणपमत करणे , सदरच्या आदे शाला अप्िर आयुक्त यांनी
स्थपगती दे णे, मौजे कोलशेत येथील सव्हे नं. ९९/२ ही जमीन
भोगवटादार वगण २ असणे, जपमनीच्या इतर हक्कात नागरी कमाल
जमीन धारणा कायद्याबाबतची नोंद असताना तसेच मौजे कोलशेत
येथील सव्हे नं. ११४/४ व ११५/२ या जपमनीत आपदवासी कुळाच्या
नोंदी असताना ठाणे महानगरिापलकेने या बाबी दुलणपक्षत करुन सव्हे नं.
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९९/२, ११४/४ व ११५/२ यांना एकपत्रत पवकास िरवानगी दे णे, या
तक्रारीची चौकशी होऊन पवकास िरवानगी रद करण्याबाबतचा
पवभागीय आयुक्त कोकण यांनी शासनास अहवाल देणे, सदर
अहवालाच्या अनुर्षंगाने पवकास िरवानगी रद करण्याबाबत
महानगरिापलका आयुक्त ठाणे यांना शासनाने कळपवणे , औद्योपगक
प्रयोजनासाठी संिापदत जमीन तसेच नागरी कमाल जमीन धारणा
कायद्यांतगणत अपतपरक्त असल्याबाबत जमीनीच्या िुवण िरवानगी
पशवाय सव्हे नं. ९९/२, ११४/४ व ११५/२ याची एकपत्रत पवकास
िरवानगी देणे, सदर पवकास िरवानगी दे ताना सव्हे नं. ९९/२ च्या
पवकासहक्क वािरास मा्यता दे णे, यामुळे शासनाला पमळणाऱ्या
अनार्वजत रकमे चे नुकसान होणे , संिापदत जपमनीच्या सनदे तील
तरतुदीनुसार आरपक्षत जमीन नाममात्र दकमतीस महानगरिापलकेकडे
वगण न करुन घेणे, सदर बाबींत वारं वार तक्रार केल्यानंतरही
अद्याििावेतो सदर जपमनीची पवकास िरवानगी रद न होणे , तसेच सदर
जमीन शतणभंगािोटी सरकारजमा न झाल्यामुळे पवकासकाने सदर
जागेवर काम सुरु ठे वणे , सदर प्रकल्िातील सदपनकांची पवक्री
करण्यात येणे, यातून होणारे शासनाचे व सवणसामा्य गुंतवणूकदारांचे
नुकसान टाळण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून शासनाने करावयाची कारवाई व
(६)

शासनाची भूपमका."
श्री. विनायकराि मेटे वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक
महत्वाच्या बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "जालना पजल्यातील अंबड तालुक्यामध्ये मौजे गोंदी येथे

गोदावरी नदीवर वाळू चा धक्का असणे, या धक्क्यावर पजल्हापधकारी
यांच्या अंतगणत अपधकृत पनपवदा काढू न सवात जास्त बोली
लावण्याऱ्या ठे केदाराला सदरील ठे का पदला जात असणे, मौजे गोंदी
येथे येथील अनपधकृत वाळू साठ्याचा पदनांक २० जून, २०१७ रोजी
गट क्र. २०९ व २११ मध्ये जवळिास ५०० ब्रास वाळू साठा जप्त
केल्याचा िंचनामा करण्यात येणे, त्या साठ्याच्या पललावाकपरता
तहसीलदार यांनी पनपवदा काढणे , िरं तु सदरील वाळू साठयाबाबत
पजल्हापधकारी यांना संशयास्िद मापहती पमळताच त्यांनी पजल्हा
िथकासह प्रत्यक्ष िंचनामा करणे , या िंचनाम्यादरम्यान प्रत्यक्ष
अनपधकृत वाळू साठा हा ३१७१ ब्रास असल्याचे उघडकीस येणे,
त्याअथी तहसीलदार यांनी केलेला िंचनामा व पजल्हापधकारी यांनी
केलेल्या िंचनाम्यात जवळिास २७०० ब्रास फरक येणे, दुसऱ्या
प्रकरणात घनसावंगी तालुक्यातील मौजे जोगलादे वी येथे घनसावंगी
येथील तहपसलदारांनी पदनांक २८ जून, २०१७ रोजी गट क्र.१९, २०
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(७)

गावठाण व आजूबाजूच्या िपरसरातील २८०१ ब्रास अनापधकृत वाळू
साठ्याचा िंचनामा करणे , सदरील वाळू साठयाचा पललाव जाहीर
प्रकटनाव्दारे पदनांक ३० जून, २०१७ रोजी ठे वण्यात येणे, पदनांक १०
जुलै, २०१७ रोजी या अनापधकृत वाळू साठ्याचा पललाव होऊन याची
अनामत रक्कम ठे केदाराने एकूण ६,३०,२२५ रुिये धनादे शाव्दारे
तहपसलदार यांच्या नावे दे ण्यात येणे, पदनांक १५ जुलै, २०१७ रोजी
पजल्हापधकारी यांनी संशयास्िद हालचालीवरुन पजल्हा िथकाच्या
सहाय्याने िंचनामा केला असता हा वाळू साठा ६८०९ ब्रास भरणे, याच
कारणावरुन पजल्हापधकारी यांनी बोलीधारकाला त्यांनी भरलेली रु.
६,३०,२२५ इतकी रक्कम िरत करण्यात येणे, तहसीलदार यांनी
केलेला िंचनामा व पजल्हापधकारी यांनी केलेल्या िंचनाम्यात
जवळिास ३००० ब्रासचा फरक असणे , या दो्ही प्रकरणांत
तहसीलदार, अंबड व तहसीलदार , घनसावंगी यांनी हजारो ब्रास
वाळू ची िरस्िर पवल्हे वाट लावून ठे केदाराच्या संगनमताने लाखो
रुियांचा आर्वथक घोटाळा करण्याचे र्षडयंत्र पजल्हापधकारी यांच्या
सतणकतेमुळे उघडकीस येणे, जप्् वाळू साठयाचा िंचनामा, पनपवदा व
गाडयांची वाळू नेण्याकरीताचे सी.सी.टीव्ही. फुटे ज पजल्हापधकारी
यांच्याकडे दररोज जमा करणे तहसीलदारांना आवश्यक असणे , िरं तु
अंबड व घनसावंगी तहपसलदार यांनी कुठे ही सी.सी.टीव्ही. न लावणे ,
यामध्ये दो्ही तहसीलदार, गौण खनीज अप्िर पजल्हापधकारी मं डळ
अपधकारी, नायब तहसीलदार व तलाठी यांनी संगनमताने भ्रष्ट्टाचार
केल्याचे उघडकीस येणे, याद्वारे शासनाची झालेली फसवणूक,
यासंदभात शासनाने दोर्षींवर फौजदारी व पनलंबनाची कारवाई
करण्याची आवश्यकता व शासनाची प्रपतपक्रया."
सिवश्री. आनांदराि पाटील, अशोक ऊफण भाई जगताि, संजय दत्त,
श्रीमती हुस्नबानू खपलफे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक
महत्वाच्या बाबीकडे मदत ि पुनिवसन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "सातारा

पजल्हयात सन १९६७-१९६८ मध्ये झालेल्या
भूकंिामुळे नदीकाठची अनेक गावे पवस्थापित होणे , येथील कराड
तालुक्यातील मौजे गोठे या गावासह या भूकंिग्रस्त गावांचे िुनवणसन
करण्यात येणे, िरं तु शासनाने अद्याि या िुनवणपसत गावठाणांमध्ये प्लॉट
धारकांच्या नोंदी न करणे , त्यामुळे येथील पवकासकामांत अडचणी
पनमाण होणे, शासनाचा पवकासपनधीसुध्दा वािरता न येणे, त्यामुळे या
गावठाणात नळिाणी योजना, अंगणवाडी, समाजमं पदर, रस्ते इ.
पवकासकामे हा पनधी िरत जात असल्याने येथील ग्रामस्थ मुलभूत
सुपवधांिासून व शासकीय लाभांच्या योजनांिासून वंपचत राहत
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असतानाही शासन त्याकडे करीत असलेले अक्षम्य दुलणक्ष, िपरणामी
येथील ग्रामस्थांत पनमाण झालेला तीव्र असंतोर्ष व संतािाची भावना,
त्यामुळे शासनाने येथील प्लॉटधारकांच्या नोंदी घेऊन त्यांना मुलभूत
सुपवधा उिलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व
(८)

शासनाची प्रपतपक्रया."
सिवश्री. सुिाष झाांबि, अशोक ऊफण भाई जगताि, शरद रणपिसे,
संजय दत्त, रामहरी रुिनवर, श्रीमती हुस्नबानू खपलफे, श्री. आनंदराव
िाटील, प्रा. जोगे्द्र कवाडे , सवणश्री. हपरदसग राठोड, अमरनाथ
राजूरकर, मोहनराव कदम वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक
महत्वाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "पसल्लोड तालुक्यातील (पज.औरं गाबाद) ग्रामीण भागातील

पवद्याथी अद्याि सोयी सुपवधांिासून वंपचत असल्याचे पदनांक २६
सप्टें बर, २०१७ रोजीवा त्यासुमारास पनदशणनास येणे, येथील
पवद्यार्थ्यांना दप्तर, वहया, िे्सील, िेन गणवेश इ. शैक्षपणक सापहत्य
वेळेवर उिलब्ध न होणे , पशष्ट्यवृत्तीही दरवर्षी रखडणे, येथील
पवद्यार्थ्यांना शाळे त जाण्यासाठी बससेवा उिलब्ध नसणे , यामुळे येथील
पवद्यार्थ्यांचा शैक्षपणक िायाच खालावत असतानाही शासन करीत
असलेले अक्षम्य दुलणक्ष, िपरणामी येथील पवद्याथी व िालकवगात
िसरलेले तीव्र असंतोर्षाचे वातावरण व नाराजीची भावना, त्यामुळे
शासनाने येथील पवद्यार्थ्यांच्या शैक्षपणक समस्याचा आढावा घेऊन त्या
सोडपवण्याबाबत करावयाची तातडीची कायणवाही व शासनाची
(९)

प्रपतपक्रया."
सिवश्री. श्रीकाांत दे शपाांिे, दत्तात्रय सावंत, वि.प.स. िुढील
तातडीच्या व सावणजपनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "राज्यातील अशासकीय शाळांमध्ये मागील १६ ते १७

वर्षांिासून १०६७ अधणवेळ ग्रंथिालांना अधण वेतनी िगारावर काम
करावे लागत असणे , वास्तपवक सदर अधण वेळ ग्रंथिालांना िूणणवेळ
ग्रंथिालाप्रमाणे च सवण कामे असतांना व तसा अपभप्राय पशक्षण
संचालकांनी पदलेला असताना दे खील वर्षानुवर्षे राज्यातील १०६७
अधण वेळ ग्रंथिालांवर अ्याय होत असल्याने त्यांच्यात व त्यांच्या
कुटुं पबयात िसरलेली नाराजीची भावना, शालेय पशक्षणमंत्री यांना
पदनांक ८ नोव्हें बर २०१३ व त्या अगोदर अनेकवेळा पनवेदने ,
ित्रव्यवहार करूनही अद्याि याबाबत कोणतीच कायणवाही करण्यात
आलेली नसणे , याबाबत त्वरीत पनणण य घेवून उक्त अधण वेळ
ग्रंथिालांना त्वरीत िूणणवेळ करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने
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तातडीने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रपतपक्रया."
(१०) सिवश्री. दत्तात्रय सािांत, श्रीकांत दे शिांडे, बाळाराम िाटील, पवक्रम
काळे , डॉ. सुधीर तांबे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक
महत्वाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "राज्यातील खाजगी मा्यता प्राप्त अनुदापनत उच्च माध्यपमक

शाळातील सन २००३-२००४ ते २०१०-२०११ वर्षातील वाढीव
पशक्षकांच्या ९२६ िदांना पदनांक २१ मे २०१४ च्या शासन आदे शाने
मा्यता दे ण्यात येणे, सदर िदांच्या मा्यतेस अधीन राहून पवभागीय
उिसंचालकानी दबदू नामावली प्रमाणे संबंपधत पशक्षण संस्थे तील
प्राध्यािकांना वैयन्सक्तक मा्यता देणे, िदव्युत्तर पशक्षण घेऊन १४ ते
१५ वर्षे अध्यािनाचे कायण पवना वेतन करण्याची वेळ संबंपधतावर येणे,
सदर वाढीव िदांिैकी राज्यातील १७१ िदांना आजिावेतो आवश्यक
असणाऱ्या पनधीची तरतूद करण्यात आलेली नसणे , वेतनासाठी
लागणारा पनधी शासनाकडू न मं जूर करण्यात न येणे, त्यामुळे उच्च
पवद्या पवभूपर्षत तरुणांचा पशक्षणाच्या क्षेत्राकडे िाहण्याचा दृष्ट्टीकोन
बदलणे, िूणणवेळ काम आपण शू्य दाम यामुळे आर्वथक समस्येला तोंड
द्यावे लागणे, तसेच सन २०११-२०१२ िासून अनुदापनत कायणभारातून
पनमाण झालेली िदे राज्यातून पवभागीय उिसंचालक कायालाकडू न
मं जूर होऊन ती िदे मं जुरीसाठी गेली अनेक पदवस शासन स्तरावर
प्रलंपबत असणे, सदर िदे घोपर्षत करून तात्काळ अनुदान पमळावे
म्हणून संबंपधतानी अजण पवनंत्या आंदोलने करणे , लोकप्रपतदनधीकडू न
यासाठीची वारं वार मागणी करण्यात येणे, तरी सदर िदांना चालू
अपधवेशनात आवश्यक असणाऱ्या पनधीची तरतूद करून पवना वेतन
कायणरत असणाऱ्या पशक्षकांना ्याय दे ण्याबाबत शासनाने करावयाचे
प्रयत्न व शासनाची भूपमका."
(११) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक
महत्वाच्या बाबीकडे मवहला ि बालविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "राज्यातील पवशेर्षतः शहरी भागातील मपहला नोकरीपनपमत्त्त

घराबाहे र असल्याने त्यांच्या मुलांचा सांभाळ करण्याकपरता त्यांना
िाळणाघराचा आसरा घ्यावा लागणे , िरं तु या िाळणाघरात राहत
असलेली मुले असुरपक्षत असल्याचे यािूवी घडलेल्या अनेक
घटनांमधून पदसून येणे, याकपरता शासनाने िाळणाघरांची कायणिध्दती
पनन्सश्चत करण्यासाठी मुख्य सपचवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय
सपमती स्थािन करण्यात येणे, िरं तु या सपमतीने आताियंत एक ही
बैठक न घेणे, त्यामुळे िाळणाघरांच्या कायणिध्दतीकपरता पनयमावली
तयार न होणे, राज्यात राजीव गांधी िाळणाघर योजनेअंतगणत १८९५
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िाळणाघरे तसेच खाजगी िाळणाघरे कायणरत असून िाळणाघरांसाठी
स्वतंत्र कायदा दकवा पनयमावली नसल्याने काही िाळणाघरांमध्ये
लहान बालकांना सांभाळ करणाऱ्या कमण चाऱ्यांकडू न मारहाणीच्या
प्रकारात होत असलेली वाढ, या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने राज्य
मपहला आयोगाने मुलांच्या संख्येनुसार िाळणाघरांची जागा, कमण चारी,
वैद्यपकय सेवा, मुलांचे संगोिन अशा पवपवध मुद्यांनुसार स्वतंत्रिणे
पनयमावली तयार करुन राज्य शासनास सादर करण्यात येणे, िरं तु या
पनयमावलीसंदभात शासनाने अद्यािही कोणताच पनणण य न घेणे, यामुळे
राज्यातील नोकरदार मपहलांवगामध्ये पनमाण झालेले असंतोर्षाचे व
संतािाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने उच्चस्तरीय सपमती
स्थािन करुन िाळणाघरांच्या कायणिध्दतीकपरता पनयमावली तयार
करण्याची आवश्यकता,याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची
कायणवाही व शासनाची प्रपतपक्रया."
(१२) सिवश्री. आनांद ठाकूर, हे मंत टकले, सुपनल तटकरे , अॅड. राहुल
नावेकर, श्री. ख्वाजा बेग, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक
महत्वाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील िालघर पजल्यातील सुया धरणाचे िाणी वाणगांवच्या िन्सश्चमेस
रे ल्वे क्रॉदसग करुन िाईिलाईनद्वारे नेऊन तेथील आपदवासी
िाडयातील ओढे व नाल्यांमध्ये सोडण्याचा प्रकल्ि सन २००६ मध्ये
हाती घेण्यात येणे, मागील दोन वर्षात ९० टक्के काम िूणण होऊनही
िाणी रे ल्वे क्रॉदसग करुन िन्सश्चमे ला नेण्याचे काम प्रलंपबत
असल्यामुळे िन्सश्चमेकडील प्रगत शेतकऱ्यांना शेतीच्या िाण्यािासून
वंपचत रहावे लागणे, िपरणामी आपदवासी समाज व स्थापनक
रपहवाश्यांमध्ये शासनाबदल पनमाण झालेली तीव्र नाराजी व संतािाची
भावना, वाणगाव िन्सश्चम भागाला उ्हाळयात िाण्याची तीव्र टं चाई
भासत असल्यामुळे सदर प्रकल्िाचे काम तात्काळ िूणण करण्याची
आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने केलेली कायणवाही वा
करावयाची उिाययोजना."
(१३) सिवश्री.बाळाराम पाटील, नागोराव गाणार, पवक्रम काळे , प्रा. अपनल
सोले, श्री. पगरीशचंद्र व्यास वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावणजपनक
महत्वाच्या बाबीकडे कौशल्य विकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील "राज्यात सन १९९१ िासून प्रशासकीय आय.टी.आय मधील
कमण चाऱ्यांची पनयुक्ती, िदमा्यता व १०० टक्के वेतन अनुदान
मं जुरीसंबंधीचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांिासून प्रलंपबत असणे ,
दे शामध्ये कौशल्य पवकासात औद्योपगक पवकासात व आर्वथक
पवकासात क्रांती घडपवणारी एन.सी.व्ही.टी-डी.जी.ई.टी ची एकमे व
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प्रपतप्रभावी पशल्िकारागीर प्रपशक्षणयोजना ही शासकीय आय.टी.आय.
व प्रशासकीय आय.टी.आय. मध्ये १०० टक्के समान रूिाने राबपवली
जात असणे, दो्ही आय.टी.आय. मधील कमणचाऱ्यांची जबाबदारी व
कौशल्य पवकासात भागीदारीसुद्धा १०० टक्के समान असणे , समान
काम समान दाम या पसद्धांताच्याआधारे राज्यातील खाजगी
आयटीआय मध्ये १०० टक्के वेतन अनुदापनत करणे अत्यंत
आवश्यक असणे, अशासकीय आय.टी.आय मधील कमण चाऱ्यांना
अत्यल्ि वेतन पमळत असल्याने कमण चाऱ्यांची आर्वथक न्सस्थती अत्यंत
खालावलेली असणे, अत्यंत हालाखीचे जीवन जगावे लागत असणे,
या गंभीर व महत्वाच्या प्रश्नाबाबत शासनाकडे अनेकवेळा पनवेदने,
मागण्या दे ऊनही शासनाने अद्यािियंत खाजगी आयटीआय मधील
कमण चाऱ्यांना ्याय पदलेला नसणे , िपरणामी खाजगी आयटीआय
मधील अपधकारी, पनदेशक व कमण चाऱ्यांमध्ये शासनापवर्षयी तीव्र
नाराजीचे वातावरण पनमाण झालेले असणे , राज्यातील खाजगी
आय.टी.आय. मधील कमण चाऱ्यांच्या पनयुक्तीबाबत व िदमा्यता
पनन्सश्चत करून १०० टक्के वेतन अनुदान समान काम समान दाम या
पसद्धांतावर शासनाने तातडीने पनणणय घेऊन ्याय दे ण्याची
आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची
प्रपतपक्रया."
(ख) लक्षिेधी सूचनेसांदिांतील अवधक मावहती सिागृहासमोर ठे िणे –
मुख्यमांत्री

(ग)

(१) "चार्मसव हे वरटे ज गृहसांकुलािर त्याांच्या इमारतीतून
मोकळया जागेत सोिण्यात ये णारे साांिपाणी बां द
करुन योग्य ती कारिाई करणे" या पवर्षयावरील
ॲड. पनरं जन डावखरे , पव.ि.स. यांनी उिन्सस्थत
केलेल्या पनयम १०१ अ्वये लक्षवेधी सूचनेबाबत
पदनांक ३१ माचण, २०१७ रोजी पदलेल्या
आश्वासनानुसार अपधक मापहती सभागृहासमोर
ठे वतील.
(२) "पांढरपूर ये थे ये णाऱ्या िाविकाांसाठी आिश्यक
त्या सायी सुविधा पुरविणे" या पवर्षयावरील
सवणश्री पकरण िावसकर व इतर पव.ि.स. यांनी
उिन्सस्थत केलेल्या पनयम १०१ अ्वये लक्षवेधी
सूचनेबाबत पदनांक ०२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी
पदलेल्या
आश्वासनानुसार
अपधक
मापहती
सभागृहासमोर ठे वतील.
लक्षिेधी सूचनेिरील वनिेदने सिागृहाच्या पटलािर ठे िणे - (जोिपत्र
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पहािे.)
दहा

अकरा

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

- मध्यां तर -

: शासकीय विधे यके (क) विधानसिे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां िश: विचार ि सांमत
करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६० - महाराष्ट्र सािवजवनक
विश्िस्त्यिस्था (वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ६० - महाराष्ट्र सावणजपनक
पवश्वस्तव्यवस्था (पतसरी सुधारणा) पवधे यक, २०१७ खालील
सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन पवचाराथण िाठपवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मुंडे, पवरोधी िक्ष नेता
तथा पव.ि.स.
(३) श्री.शरद रणपिसे,
(४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स.
पव.ि.स.
(५) ॲड.पनरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफण भाई जगताि,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
(७) श्री.सपतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , पव.ि.स.
पव.ि.स.
(९) श्री.कपिल िाटील,
(१०) श्री.पवजय ऊफण भाई पगरकर,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
-----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६३ - महाराष्ट्र महानगरपावलका
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र
महानगरिापलका (दुसरी सुधारणा) पवधे यक, २०१७ खालील
सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन पवचाराथण िाठपवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मुंडे, पवरोधी िक्ष नेता
तथा पव.ि.स.
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(३) श्री.शरद रणपिसे,
(४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स.
पव.ि.स.
(५) ॲड.पनरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफण भाई जगताि,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
(७) श्री.सपतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , पव.ि.स.
पव.ि.स.
(९) श्री.कपिल िाटील,
(१०) श्री.पवजय ऊफण भाई पगरकर,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
-----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािवजवनक
विद्यापीठ (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ६८ - महाराष्ट्र सावणजपनक
पवद्यािीठ (सुधारणा) पवधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर
सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनुदेश देऊन पवचाराथण िाठपवण्यात यावे."
(१) उच्च व तंत्र पशक्षण मं त्री (२) श्री. धनंजय मुंडे, पवरोधी िक्ष नेता
तथा पव.ि.स.
(३) श्री.शरद रणपिसे,
(४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स.
पव.ि.स.
(५) ॲड.पनरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफण भाई जगताि,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
(७) श्री.सपतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , पव.ि.स.
पव.ि.स.
(९) श्री.कपिल िाटील,
(१०) श्री.पवजय ऊफण भाई पगरकर,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
-----------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र
स्ियां अथवसहाय्य्यत शाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सुधारणा)
विधे यक, २०१७"
विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ७१ - महाराष्ट्र स्वयंअथण सहान्सय्यत
शाळा (स्थािना व पवपनयमन) (सुधारणा) पवधे यक, २०१७
पवधानसभेची सहमती घेऊन दो्ही सभागृहाच्या २१ सदस्यांच्या
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संयुक्त सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथण िाठपवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास
सांरक्षण ि सुरक्षा दे ण्याबाबत विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ५७ - महाराष्ट्र साक्षीदारास
संरक्षण व सुरक्षा दे ण्याबाबत पवधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या
प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथण िाठपवण्यात यावे."
(१) मुख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मुंडे, पवरोधी िक्ष नेता
तथा पव.ि.स.
(३) श्री.शरद रणपिसे,
(४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स.
पव.ि.स.
(५) ॲड.पनरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफण भाई जगताि,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
(७) श्री.सपतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , पव.ि.स.
पव.ि.स.
(९) श्री.कपिल िाटील,
(१०) श्री.पवजय ऊफण भाई पगरकर,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
-----------------------------------------------------------------------------(६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७२ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि
पांचायत सवमती (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७३ - महाराष्ट्र न्यायालय-र्ी
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(८) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७४ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसिे ने सुधारणाांसह सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां िश: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५६ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ५६ - महाराष्ट्र ग्रामिंचायत
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बारा

(सुधारणा) पवधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे
त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश
दे ऊन पवचाराथण िाठपवण्यात यावे."
(१) ग्रामपवकास मं त्री
(२) श्री. धनंजय मुंडे, पवरोधी िक्ष नेता
तथा पव.ि.स.
(३) श्री.शरद रणपिसे,
(४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स.
पव.ि.स.
(५) ॲड.पनरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफण भाई जगताि,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
(७) श्री.सपतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे , पव.ि.स.
पव.ि.स.
(९) श्री.कपिल िाटील,
(१०) श्री.पवजय ऊफण भाई पगरकर,
पव.ि.स.
पव.ि.स.
-----------------------------------------------------------------------------(ग) विधानसिे ने सुधारणाांसह दुसऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार,
खां िश: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक
प्रावधकरण सदस्य अनहव ता (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र कृ वष उत्पन्न पणन
(विकास ि विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------: (गुरुिार, वदनाांक २१ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशव विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठििा
प्रस्ताि) –
सिवश्री. शरद रणवपसे, धनंजय मुंडे, अशोक ऊफण भाई जगताि, सुपनल तटकरे ,
संजय दत्त, हे मंत टकले, जयंत िाटील, कपिल िाटील, आर्वक. अनंत गाडगीळ,
सवणश्री. अमरदसह िंपडत, सुभार्ष झांबड, सपतश चव्हाण, प्रा.जोगे्द्र कवाडे ,
सवणश्री.जयवंतराव जाधव, अमरनाथ राजूरकर, दत्तात्रय सावंत, श्रीमती हुस्नबानू
खपलफे, श्री.पवक्रम काळे , डॉ.सुधीर तांबे, सवणश्री.पकरण िावसकर, सतेज ऊफण बंटी
िाटील, श्रीमती पवद्या चव्हाण, सवणश्री.जनादणन चांदरू कर, ख्वाजा बेग, रामहरी रुिनवर,
बाळाराम िाटील, आनंदराव िाटील, अब्दुल्लाखान दुराणी, हपरदसग राठोड, नरें द्र
िाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, प्रकाश गजपभये, अमरीशभाई िटे ल, ॲड. राहुल नावेकर,
सवणश्री. मोहनराव कदम, जयदे व गायकवाड, रामराव वडकुते, जगन्नाथ दशदे , वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठििा प्रस्ताि – (चचा पुढे सुरू
ि मांत्रयाांचे उत्तर) –
"संिूणण राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पबघडलेली असणे , खून,
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घरफोड्या, बँक दरोडे , चोऱ्या यासारख्या गु्यांना प्रपतबंध घालण्यात
सरकारला अियश येणे, अंमली िदाथण , गुटखा, जुगार, मटका या अवैध
धं द्यात प्रचंड वाढ होणे , अल्िवयीन मुले, मुली, मपहलांवर व मागासवगीयांवर
होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होणे, वृध्दांवरील गु्यात
झालेली वाढ, डा्सबारला आळा घालण्यात आलेले अियश, सायबर
गु्यांचे वाढते प्रमाण, नक्षलवादी कारवायात पनष्ट्िािांचा जाणारा बळी,
शेतकऱ्यांवर िोलीसांकडू न अमानुर्षिणे गोळीबार, सांगली पजल्यात अपनकेत
कोथळे याचा िोलीसांच्या भीर्षण मारहाणीत झालेला मृत्यु, बेित्ता अे.िी.आय.
अन्सश्वनी पबद्रे प्रकरणात संशयीत आरोिी असलेल्या िोलीस अपधकाऱ्यास
पमळालेले अभय, मं जूळा शेटे हत्या प्रकरणात दोर्षींना पमळत असलेले
िोलीस संरक्षण, वाळू माफीयांकडू न शासकीय अपधकाऱ्यांना जीवे
मारण्याच्या घडलेल्या घटना, महािापलका आयुक्तांना सुध्दा धमक्या
आलेल्या असणे, राज्याची उिराजधानी असलेल्या नागिूर शहर व
िपरसरातील वाढती गु्हे गारी, गुंडांना िोलीसांमाफणत पमळणारे संरक्षण, पदवसा
ढवळ्या होणाऱ्या खुनामुळे नागिूर शहरात दहशत िसरवून शहराची ओळख
नागिूर ऐवजी गु्हे िूर अशी होत असणे , िुणे, नागिूर, नापशक यासारख्या
शहरात संघटीत गु्हे गारीने घातलेले थै मान, ऑनलाईन लॉटरीच्या नावाखाली
होणारी फसवणूक, राज्यातील कैद्यांची वाढती संख्या व अिुरी िडत असलेली
कारागृह व्यवस्था, कारागृहातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यात आलेले
अियश, डॉ.नरें द्र दाभोळकर व कॉ.गोदवद िानसरे यांच्या हत्येच्या तिासात
होणारा पवलंब, समीर गायकवाड व पवरें द्र तावडे यांच्या पवरुध्द ठोस िुरावे
असूनही सनातन संस्थे वरील बंदीबाबत कोणतीही कायणवाही न होणे ,
फॉरॅ न्स्सक लॅबमधील मोठ्या प्रमाणावरील परक्त िदांमुळे शेकडो सॅम्िल
प्रलंपबत असणे , िोलीस दलातील परक्त िदांमुळे िोलीसांवर िडणारा कामाचा
वाढता ताण, िपरणामी आयिीसी अंतगणत होणाऱ्या दखलिात्र गु्यात
महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असणे , िोलीस पनवासस्थानांचा व त्यांचे पवपवध
प्रश्न, समस्या सोडपवण्याकडे झालेले दुलणक्ष, राज्यातील ५५ लाखािेक्षा
अपधक पवद्याथी पशष्ट्यवृत्तीिासून वंपचत असणे , ऑनलाईनच्या घोळामुळे
त्यांच्यावर पशष्ट्यवृत्तीिासून वंपचत राहण्याची वेळ येणे, राज्याच्या पवपवध
खात्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला भ्रष्ट्टाचार, घोटाळे , नोव्हें बर, २०१७
मध्ये घोटाळे बाज शासन या नावाने पवतरीत करण्यात आलेल्या िुन्सस्तकेतून
राज्य मंत्रीमं डळातील अनेक मं त्रयांची भ्रष्ट्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येणे,
गृहपनमाण पवभागात १ हजार कोटीिेक्षा जास्त घोटाळा उघडकीस येऊनही
कारवाई न होणे , मापहती तंत्रज्ञान पवभागात वस्तू व सेंवाच्या पनपवदांमध्ये घोळ
असणे , त्यामुळे कजणमाफी पशष्ट्यवृत्ती सारख्या योजना राबपवण्यात सरकारला
अियश येणे, राज्य मुल्यवधीत करामधून नैसर्वगक वायुला सवलत देताना
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तेरा

पवक्रीकर पवभागाच्या अपधकाऱ्यांनी साडे तीनशे कोटी रुियांचा घोटाळा
करणे , मत्स्यव्यवसाय पवभागामाफणत दे ण्यात येणाऱ्या मासेमारींच्या
ठे क्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला असणे , िशुसंवधण न
पवभागाच्या लाळ खुरकत लशीच्या खरे दी प्रकरणी प्रचंड अपनयपमतता
झालेली असणे , त्यामुळे राज्यातील िशुधनाचे आरोग्य धोक्यात येऊन
शेतकऱ्यांचे उत्िन्न बुडण्याची दाट शक्यता पनमाण होणे , ग्रामपवकास
पवभागाच्या राष्ट्रीय जीवनोन्नती अपभयानात सॅनीटरी नॅिकीनच्या खरे दी
पनपवदे त घोटाळा असणे , पचक्की खरे दी प्रकरणी ए.सी.बी.ने या गैरव्यवहाराची
चौकशी न करता आरोि असलेल्या मपहला व बालपवकास पवभागाकडे
गैरव्यवहार झाला आहे काय अशी पवचारणा करणे , ए.सी.बी. च्या
अहवालामध्ये अनेक त्रुटी असणे , औद्योपगकरणाच्या वाढीसाठी उद्योग
पवभागामाफणत शेतकऱ्यांच्या जमीनींचे अपधग्रहण केले जात असतांना त्यांना
योग्य मोबदला वेळेमध्ये पदला जात नसणे, या सवण पवभागामध्ये मनमानी
कारभार सुरू असून पवपवध खात्यातील घोटाळ्यांमुळे भ्रष्ट्ट सरकार म्हणून
ओळख पनमाण होणे , या घोटाळ्यांची चौकशी होऊन कारवाई होत नसल्याचे
सरकार भ्रष्ट्टाचाराला िाठीशी घालत असल्याची भावना पनमाण होणे,
भ्रष्ट्टाचारी व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्याचे शासनाने सन २०१४ ला
ठरपवलेले धोरण अंमलात न येणे, मुंबई पवद्यािीठात िेिर तिासणीच्या
कारणांमुळे सवण शाखांचे रखडलेले पनकाल, त्यामुळे पवद्यार्थ्यांचे झालेले प्रचंड
नुकसान, मुंबई पवद्यािीठात झालेला गैरव्यवहार व अनागोंदी कारभार, यावर
शासनाने तातडीने करावयाची उिाययोजना पवचारात घेण्यात यावी."
: (मंगळिार, वदनाांक १२ विसेंबर ि गुरुिार, वदनाांक २१ विसेंबर, २०१७
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशव विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये प्रस्ताि) –
प्रा.अवनल सोले, ॲड. अपनल िरब, श्री.पगरीश व्यास, डॉ.(श्रीमती) नीलम
गोऱ्हे , सवणश्री. िपरणय फुके, रदवद्र फाटक, श्रीमती न्सस्मता वाघ, सवणश्री.
तानाजी सावंत, पमतेश भांगपडया, गोिीपकसन बाजोपरया, प्रपवण दरे कर,
पवनायक मे टे, पवजय ऊफण भाई पगरकर, सुपजतदसह ठाकूर, वि.प.स. याांचा
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
"राज्यात पवदभातील सवण पजल्हे व मराठवाड्यात िडलेला कमी
िाऊस, त्यामुळे पनमाण झालेली िपरन्सस्थती पवचारात घेण्याची आवश्यकता,
या भागातील दसचनाचा अनुशेर्ष वेगाने िूणण करण्याची गरज, पवदभातील
अिुरे दसचन प्रकल्ि िूणण करण्याकपरता केंद्राच्या सहाय्याने तयार केलेली
बळीराजा जलसंजीवनी योजना तातडीने कायान्स्वत करण्याची आवश्यकता,
बेंबळा प्रकल्िाच्या कामाला दे ण्यात आलेली गती, माजी िंतप्रधान स्व.राजीव
गांधी यांनी भूमीिुजन केलेल्या गोसीखुदण प्रकल्िाच्या सवण िरवानग्या प्राप्त
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करुन प्रकल्िाची दकमत केंद्र शासनाने पनन्सश्चत करण्यासाठी झालेली
कायणवाही, अिुऱ्या िावसामुळे मूग, उडीद, सोयाबीन, कािुस, तूर व हरभरा
इ.पिकांचे उत्िादन ३० ते ४० टक्क्यांवर येणे, डु क्कर, हत्ती इ. जनावारांमुळे
होणारे शेतीचे नुकसान रोखण्याच्या दृष्ट्टीने प्रपतबंधात्मक कायणवाही करण्याची
आवश्यकता, िाणं द रस्त्यांचे बांधकाम व मजबुतीकरण प्राधा्याने करणे ,
शेतकऱ्यांचे उत्िन्न दुप्िट करण्याच्या उदे शाने उत्िादन खचण कमी करणे,
नैसर्वगक व सेंपद्रय शेती आपण फळबागांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देणे,
संत्राउद्योग, दुग्धव्यवसाय, कुकुटिालन, मत्स्यव्यवसाय इ. शेतीच्या
जोडधं द्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना कायान्स्वत करणे , शेतमालाला पकमान
हमीभावाप्रमाणे दर पमळण्याची व जेथे कमी भाव असेल तेथे अनुदान
दे ण्याची गरज, जलयुक्त पशवार योजनेमुळे शाश्वत दसचनाच्या सुपवधा
उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आलेली गती, ही योजना अपधक प्रभावी
करण्याकपरता या योजनेच्या अटी व पनकर्ष पशपथल करण्याची आवश्यकता,
कृर्षीिंिांना पदवसा १२ तास वीज उिलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीने सोलर पफडरची
योजना कायान्स्वत करणे व वीजिंि जोडणीच्या प्रलंपबत अजांचा पडसेंबर,
२०१७ ियंत शीघ्रगतीने पनिटारा करण्याची आवश्यकता, राज्यातील वीज
पवतरण व्यवस्था अपधक मजबुत करण्यासाठी नपवन उिकेंद्र, रोपहत्र व
िायाभूत सुपवधा उिलब्ध करण्याची आवश्यकता, दसचन अनुशेर्षाच्या
भागात अपधक अनुदान दे ण्याची गरज, नानाजी दे शमुख कृर्षी संजीवनी
योजनेमध्ये शासनाने ४ हजार ५०० कोटी रुिये उिलब्ध करुन पदले असणे ,
त्यामुहे ५ हजार गावांमध्ये शेती उत्िादन वाढू न शेतकऱ्यांचे जीवनमान
उं चावणे व शेतमालाला बाजारिेठ उिलब्ध झाली असणे , आत्महत्याग्रस्त ६
पजल्यांिेक्षा एकया मुंबईला अपधक कजणमाफी दे ण्याचे िूवीच्या शासनाने
धोरण असताना अवघ्या ५ मपह्यात संिूणण राज्यभरात कजणमाफीची प्रपक्रया
गतीने िूणणत्वाकडे येणे, कृर्षी खात्यातील परक्त िदे तातडीने भरणे व
आशाच्या धतीवर शेतकरी पमत्र नेमण्याची आवश्यकता, केंद्र शासनाने
नदीजोड प्रकल्ि राज्यात कायान्स्वत करण्याची आवश्यकता, एमआरईजीएस
मध्ये मोठ्या प्रमाणात दसचन पवपहरी करण्याची आवश्यकता, कृर्षीमालावर
आधापरत प्रपक्रया उद्योग उभारणीसाठी पवशेर्ष आर्वथक क्षेत्र उभे करण्याची
आवश्यकता, पवदभाच्या समग्र पवकासाला वेग दे ण्याची आवश्यकता,
अमरावती भागात उभारण्यात येणाऱ्या टे क्सटाईल िाकणला अपधक गती
दे ण्याची आवश्यकता, मोशीत संत्रा प्रपक्रया प्रकल्ि सुरू करणे व संत्रा धोरण
जापहर करणे , पमहानमध्ये मोठ्या संख्येने येत असलेली गुंतवणूक, छत्रिती
पशवाजी महाराज शेतकरी स्मान योजना यशस्वीिणे व िारदशणकपरत्या
राबपवल्यामुळे शेतकरी िु्हा कजण घेण्याकपरता िात्र होणे , मागील ३ वर्षात
शासनाने शेतीमधील गुंतवणूक वाढपवल्यामुळे शेतीचा पवकास दर सतत
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नकारात्मक राहत असताना हा दर प्रथमच + १२.५ टक्क्यांवर नेण्यास
शासनास आलेले यश, राज्यातील शेतकरी कायमस्वरुिी स्वबळावर उभा
राहू शकेल व त्याला भपवष्ट्यात कजण घेण्याची िाळी येणार नाही या दृष्ट्टीने
योजना आखून त्या तातडीने कायान्स्वत करण्याची आवश्यकता, याबाबत
शासनाने करावयाची कायणवाही व उिाययोजना पवचारात घेण्यात यावी."

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

अशासकीय विधे यके :(क) पुर:स्थापनाथव (१) सन २०१७ चे पव.ि.पव. क्रमांक ८ - महाराष्ट्र सावणजपनक सुरक्षा
(उिाययोजना) अंमलबजावणी पवधे यक, २०१७ - श्री.सतेज उफण
बंटी िाटील, पव.ि.स. यांचे
(२) सन २०१७ चे पव.ि.पव. क्रमांक ९ - मुंबई महानगरिापलका आपण
महाराष्ट्र महानगरिापलका (सुधारणा) पवधे यक, २०१७ - श्री.शरद
रणपिसे, पव.ि.स. यांचे
(ख)

विचाराथव (१) सन २०१७ चे पव.ि.पव. क्रमांक २ - मोटार वाहन (महाराष्ट्र सुधारणा)
पवधे यक, २०१७ - श्री.नरें द्र िाटील, पव.ि.स. यांचे
(२) सन २०१७ चे पव.ि.पव. क्रमांक ३ - महाराष्ट्र शेतकरी, कारागीर व
भूपमहीन मजूर यांना पनवृत्तीवेतन दे ण्याबाबत पवधे यक, २०१७ श्री.रामहरी रुिनवर, पव.ि.स. यांचे
(३) सन २०१४ चे पव.ि.पव. क्रमांक २३ - बाल कामगार (प्रपतबंध आपण
पवपनयमन) (महाराष्ट्र सुधारणा) पवधे यक, २०१४ - श्री. अमरदसह
िंपडत, पव.ि.स. यांचे.
(४) सन २०१५ चे पव.ि.पव.क्रमांक २ - महाराष्ट्र प्रकल्िबापधत व्यक्तींचे
िुनवणसन (सुधारणा) पवधे यक, २०१५ - श्री.संजय दत्त, पव.ि.स. यांचे.

"राष्ट्रगीत."
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विधान ििन,
नागिूर,
पदनांक : २१ पडसेंबर, २०१७.

िॉ.अनांत कळसे,
प्रधान सपचव,
महाराष्ट्र पवधानिपरर्षद.
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