महाराष्ट्र विधानसभा

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
गुरुिार, विनाांक २१ विसेंबर, २०१७

(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयं त)

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(१)

श्री. प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील:"राज्यातील शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्टया मागास (ई.एस.बी.सी.) प्रवगांतगगत
मराठा समािास शासकीय व णिमशासकीय सेवा (सरळ सेवा भरतीसाठी) व शैक्षणिक
संस्थामध्ये १६ टक्के आरक्षि दे िेबाबत महाराष्र अणिणियम क्रमांक १/२०१५ या
अणिणियमाची अंमलबिाविी मा.उच्च न्यायालयाच्या अंणतम णििग यापयंत स्थणगत
करण्यात येिे, मात्र सदर स्थणगतीमुळे शासकीय, णिमशासकीय सेवेतील भरती कणरता
प्रचणलत आदे शािुसार णवणहत केलेल्या १०० बबदु िामावलीचा वापर करुि पदे भरण्याची
कायगवाही करिे , शासकीय सेवेतील णरक्त पदांसाठी णदिांक १४ िोव्हें बर, २०१४ पुवी
शैक्षणिक व सामाणिकदृष्या मागास प्रवगासाठी असलेल्या आरक्षिासह मा.उच्च
न्यायालयाचा अंणतम णििग य होईपयंत खुल्या प्रवगातील गुिवत्तेिुसार पात्र उमे दवांरामिुि
तात्पुरत्या स्वरुपात िास्तीत िास्त ११ मणहन्यांच्या कालाविीकणरता तदथग स्वरुपात
िेमिूका करण्यात येिे, याबाबत शासिािे ई.एस.बी.सी. अंतगग त िोकरीमध्ये समाणवष्ट
उमेदवारांिा खुल्या प्रवगातूि शासि सेवेत घेतल्यास राज्यात अशा उमेदवांरािा त्यांचा
लाभ होिे , याबाबत शासिािे करावयाची कायगवाही व प्रणतणक्रया."

(२)

सिवश्री. मो. आवरफ नसीम खान, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, पृथ्िीराज चहहाण,
विजय ििे ट्टीिार, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"मौिे पासपोली (पवई, मुंबई) व तुंगवा येथील ि.भू.क्र. ८६, ८७, ११५ पै. तसेच
ि.भू.क्र. ११७ या णमळकतीचा औद्योणगक प्रयोििासाठी वापर करिे आवश्यक असतािा
मे. लासगि अँड टु बो णल. कंपिीिे मुंबई महािगरपाणलकेची परवािगी घे ऊि णमळकतीवर
णिवासी व वाणिज्य वापराची केलेली बांिकामे , कंपिीिे तुंगवा (पवई) येथील औद्योणगक
वापराच्या िागेवर २२ ते २४ मिली ८ ते १० णिवासी इमारतीचे केलेले बांिकाम,
णिल्हाणिकारी व सक्षम प्राणिकरि (युएलसी) यांची कोितीही परवािगी ि घेता
महािगरपाणलकेच्या आदे शािे औद्योणगक वापराची सुमारे १ लाख ४००० मीटर िागा
परस्पर रणहवाशी वापरासाठी दे ण्यात येऊि िागरी िमीि व कमाल िारिा अणिणियम,
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१९७६ चा भंग करण्यात येिे, सदरहू णमळकतीवरील बांिकामे थांबणवण्याचे णिल्हाणिकारी
यांिी महािगरपाणलकेला कळवूिही कोितीच कायगवाही करण्यात ि येिे , णवकासक व
महापाणलकेिे िागरी िमीि व कमाल िारिा कायद्याचा भंग करुि शासिाचे कोयविी
रुपयांचे िुकसाि केल्याप्रकरिी त्यांच्याणवरुध्द कारवाई करण्यासाठी णिल्हाणिकारी यांिी
शासिास सादर केलेला अहवाल, या प्रकरिासाठी णवकासकािे णविा परवािगी शेकडो
वृक्षांची केलेली कत्तल याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करुि कंपिी व संबंणित
अणिकाऱयांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासि दे ऊिही अद्यापपयंत कोितीच कारवाई
करण्यात ि येता लेआऊट मध्ये िवीि इमारतीिा मंिूरी णदल्याचे माहे िोव्हें बर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्याि णिदशगिास येिे, पणरिामी िागणरकांमध्ये पसरलेला असंतोष, याबाबत
शासिािे उक्त प्रकरिाची चौकशी करुि संबंणितांवर कारवाई करण्याबाबत करावयाची
कायगवाही व शासिाची प्रणतणक्रया."
(३)

सिवश्री. वजतेंद्र आहहाि, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयां त पाटील,
शवशकाांत शशिे , हसन मुश्रीफ, राणाजगजीतशसह पाटील, भास्कर जाधि, सांिीप
नाईक, नरहरी विरिाळ, पाांिुरां ग बरोरा, िैभि वपचि, वकसन कथोरे , सुरेश लाि,
विपक चहहाण, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :
“कळवा (णि. ठािे) येथील िुिा मुंबई-पुिे व ठािे -बेलापूर रस्त्यावरील कळवा िाका
व आत्माराम पाटील चौक, रे तीबंदर या रस्त्यावरुि िवी मुंबई, ठािे , णभवंडी, िाणशक,
णवरार, अहमदाबाद इ. णठकािी दररोि हिारो हलक्या व अविड वाहिांच्या वाहतुकीमुळे
होत असलेली वाहतूक कोंडी ५ ते १० णमिीटांच्या प्रवासासाठी सुमारे ३० ते ४५
णमणिटांच्या कालाविी लागत असल्यामुळे होिारा वेळेचा अपव्यय व आर्थथक िुकसाि,
वाहतूक कोंडी सोडणवण्यासाठी ठािे -बेलापूर मागावरील णवटावा ते कोपरी दरम्याि
खाडीपुलाची उभारिी करुि व कळवा ते आत्माराम पाटील चौक दरम्यािच्या रस्त्याचे
रुंदीकरि व सव्हीस रोड हे प्रकल्प मागी लावण्यासंदभात आवश्यक उपाययोििा
करण्यासाठी लोकप्रणतणििींिी शासि व एमएमआरडीए प्रशासिाकडे णदिांक १ णडसेंबर,
२०१७ रोिी व तद्िंतर वारं वार मागण्या करुिही त्याकडे शासिाचे झालेले दुलगक्ष,
पणरिामी िागरीकांबरोबरच वाहिचालकांमध्ये पसरलेला असंतोष, शासिािे याप्रकरिी
वेळीच हस्तक्षेप करुि पणरसरात सुरळीत दळविवळि व िागरीकांच्या सुरणक्षततेसाठी
त्वरीत उपाययोििा करण्याची णितांत आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची
कायगवाही व प्रणतणक्रया.”

(४)

श्री. सुवनल प्रभू, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
मुख्यमां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :21-Dec-17 10:00:38 AM
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"मुंबई पश्श्चम उपिगर, मालाड (पूवग) येथील वाहतूक कोंडी समस्या सोडणवण्यासाठी
मश्ल्लका हॉटे ल ते बस डे पो गोकुळिाम, हुमेरा पाकग-बदडोशी या रस्त्याचे रुंदीकरिाचे
णवकास काम तीि मणहन्यात सुरु करण्याचे णदिांक ११ एणप्रल, २०१६ रोिी आश्वासि
दे ऊिही, रस्त्याचे काम अद्यापही सुरु झालेले िसिे , पणरिामी वाहतूक कोंडीमुळे, मालाड
पूवग, रे ल्वे स्थािकावरुि पूवग भागात, कुरार गाव, बदडोशी, पणरसरात िाण्यासाठी, शालेय,
महाणवद्यालयीि णवद्याथी, ज्येष्ठ व सामान्य िागरीकांची होत असलेली गैरसोय, सदरहू
रस्ता रुंदीकरि करण्याच्या कामात, बाणित ८२ झोपडीिारकांचे, सवेक्षि करुि,
याबाबतचा अहवाल मुंबई महापाणलकेिे एसआरए प्राणिकरिास सादर करण्यात येऊिही,
अद्याप एसआरए प्राणिकरिािे ८२ झोपडीिारकांचे अन्यत्र पुिवगसि करुि, सदरहू
डी.पी.रोड, रस्ता रुंदीकरिाच्या णवकास कामासाठी खुला करुि दे िेबाबत, कोितीच
कायगवाही केलेली िसिे , तसेच मालाड (पूवग) येथे एकही डायणलसीस सेंटर िसल्यामुळे
रुगिांची मोठ्या प्रमािात होत असलेली गैरसोय, मिुमेह व रक्तदाबामुळे डायणलसीस
रुगिांची संख्या सातत्यािे वाढत असल्यािे या पणरसरात डायणलसीस सेंटर उभारण्याची
िागणरकांची होत असलेली मागिी, कुरारगाव, पठािवाडी येथील महापाणलकेचा
दवाखािा संक्रमि णशबीरात स्थलांतरीत करुि णदव्या अपाटमें टमिील (णत्रवेिी िगर)
िागेत डायणलसीस सेंटर सुरु करुि मश्ल्लका हॉटे ल ते बस डे पो, गोकुळ िाम हुमेरा पाकग
बदडोशी या रस्त्याच्या रुंदीकरिाचे काम तातडीिे सुरु करण्याबाबत शासिािे करावयाची
कायगवाही व प्रणतणक्रया."
(५)

श्री. सुवनल केिार, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे महसूल
मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील:"िागपूर णिल्यातील अिेक भागांत मुरूम, णगट्टी, माती, रे ती या गौिखणििाचे
अिणिकृतपिे उत्खिि सुरू असल्याचे माहे णडसेंबर, २०१७ मध्ये णिदशगिास येिे, मा.
सवोच्च न्यायालयाच्या SLP (C) No.१९६२८,१९६२९/२००९ णदपक कुमार णव. स्टे ट
ऑफ हणरयािा या खटल्यातील आदे शािुसार सदर गौिखणििाचे उत्खिि करीता मायबिग
णलि (खणिि पट्टा) दे ते वेळेस पयावरि णवभागाची मंिुरी ि घेता काही ठरावीक व्यक्तींशी
संगिमत करूि अणिका-यांिी परस्पर खणििपट्टयाचे केलेले वाटप, तसेच केंद्र शासिाच्या
पयावरि मंत्रालयाच्या अध्यादे शािुसार कोितीही मायबिग णलि दे ण्याच्या अगोदर
शासकीय िागेबाबत खिि योििा बिणविे आवश्यक असतािा सुद्धा सदर अध्यादे शाचे
अणिकाऱयांकडू ि होत असलेले उल्लंघि, तसेच महसूल णवभागाचे अप्पर मुख्य सणचव
यांिी णदिांक २९ िुलै, २०१६ रोिी सवग णवभागीय आयुक्त व णिल्हाणिकाऱयांिा केवळ
णललाव पद्धतीद्वारे शासकीय िागेवर गौिखणििाची णदलेली परवािगी, परं तु
णिल्हाणिकारी, िागपूर यांिी खािगी िागे मध्ये सुद्धा या प्रकारची परवािगी णदली
असल्याचे णिदशगिास येिे, िागपूर णिल्यामध्ये णिश्श्चत मायबिग झोिच्या (खणिि क्षेत्र)
बाहे र कोितेही गौिखणिि उत्खििाबाबत परवािगी दे ता येिार िाही असे शासिाचे स्पष्ट
21-Dec-17 10:00:38 AM
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णिदे श असतािांही माणहतीच्या अणिकारामध्ये णद.१.८.२०१६ ते ५.१२.२०१७ या
कालाविीत िागपूर णिल्यातील सवग तहणसल कायालय व उपणवभागीय कायालय वगळता
फक्त णिल्हाणिकारी कायालय, िागपूर यांचेमाफगत एकूि ३६ प्रकरिांमध्ये शासिाच्या
णियमांचे उल्लघंि करुि २ लाख २४ हिार ७०० ब्रास गौिखणिि परवािगी णदल्यामुळे
शासिाची कोयविी रुपयांच्या महसूलाचे झालेले िुकसाि, त्यामुळे णिल्हाणिकारी िागपूर
व संबंिीत अणिका-यांवर तातडीिे कारवाई करूि त्यांिा णिलंणबत करण्याची
आवश्यकता, याकरीता शासिािे करावयाची कायगवाही व प्रणतणक्रया."
(६) सिवश्री. सुभाष पाटील, धै यवशील पाटील, सांजय किम, भास्कर जाधि, अवजत
पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयां त पाटील, शवशकाांत शशिे , रुपेश म्हात्रे, श्रीमती
विवपका चहहाण, सिवश्री. सुरेश लाि, हसन मुश्रीफ, विपक चहहाण, पाांिुरां ग बरोरा,
िैभि वपचि, अॅि. िारीस पठाण, सिवश्री. पांकज भुजबळ, इम्तीयाज जलील, प्रा.
िषा गायकिाि, श्रीमती वनमव ला गावित, अॅि. यशोमती ठाकू र, प्रा. विरें द्र जगताप,
सिवश्री. िी. पी. सािांत, भारत भालके, कुणाल पाटील, बच्चु किू , वशरीष चौधरी,
िॉ. अवनल बोंिे , सिवश्री. मोहन फि, विनायकराि जाधि-पाटील, वि.स.स.
तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे पुनिवसन ि मित कायव मां त्रयाां चे लक्ष
िेधतील :“कोकिातील रत्िाणगरी, बसिुदग
ु ग व रायगड णिल्याच्या अिेक भागात णदिांक ४
णडसेंबर, २०१७ रोिी आलेल्या ओखी चक्रीवादळामुळे णकिाऱयावरील अिे क भागात
अवकाळी पावसामुळे आंबा व कािूवरील मोहोर गळू ि पडल्यािे बागायतदारांचे व
सुपारीची साठविूक करिाऱया सहकारी संस्थांची सुपारी णभिल्यामुळे त्यांचे झालेले
िुकसाि, मासेमारीसाठीचे साणहत्य वाहूि गेल्यामुळे त्यावर अवलंबूि असलेल्या
व्यावसायीकांवर ओढवलेले आर्थथक संकट, िूपप्रणतबंिक बंिारे फुटू ि लाटांचे पािी
िारळी पोफळीच्या बागांमध्ये णशरल्यािे अिेक झाडे उन्मळू ि पडिे , खंडाळे , वाडगाव,
सहाि, उसर, वावे तसेच वाघ्रि, परहूरपाडा (ता.अणलबाग, णि.रायगड) आदी णठकािी
शेतात पािी साचल्यािे कांदा उत्पादिावर झालेला पणरिाम, आंबा, कािू िुकसािी
बरोबरच अिेक णठकािी पावटा, तूर, भात, पेंढया व इतर कडिान्य पीकांचे बऱयाच
प्रमािात िुकसाि होिे , सबब शासिाकडू ि या िुकसािग्रस्तांिा िुकसाि भरपाइग
दे ण्यासाठी शासिािे करावयाची कायगवाही व प्रणतणक्रया.”

(७) ॲि. राहुल कुल, श्री. महे श लाांिगे, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे िने मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :"णदिांक ०८ णडसेंबर, २०१७ रोिीच्या शासि णििग यािुसार महाराष्र खािगी वि
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संपादि अणिणियम, १९७५ च्या कलम ६ अंतगगत मुक्त व कलम २२ (अ) अंतगगत
पुिस्थाणपत िणमिीच्या खरे दी णवक्री बाबत िोरिात्मक णििग य घेऊि िणमिींच्या खरे दी
णवक्रीवर असलेली सवग बंििे उठणवण्यात आलेली असिे , तथाणप, उक्त िणमिीच्या इतर
हक्कात असलेले खािगी वि बाबतच्या िोंदी कायम ठे विे , शासिािे वि संरक्षि
अणिणियम, १९८० िुसार विेत्तर कामे करण्यास बंदी कायम ठे वूि िणमिीच्या खरे दी
णवक्रीवर कोितेही बंिि िाही अशी भूणमका स्वीकारलेली असिे , शासिािे सि १९६९
पूवी अन्निान्याचे उत्पादि वाढवण्यासाठी वि णवभागाच्या हिारो एकर िणमिी णदलेल्या
असिे , सुमारे ५० वषांहूि अणिक काळ उक्त िमींिी शेतकऱयाच्या तायायात असिे , सदर
िणमिी या लहाि लहाि तुकड्यात णवभागलेल्या असल्यािे वि णवभागास या िणमिीचे
संविगि करिे शक्य िसिे , या िणमिी वि िणमिी म्हिूि वाटप झालेल्या असूि अिेक
शेतकरी त्या कसत असिे , त्या शेतकऱयांच्या िणमिीस विसंविगि अणिणियम, १९६० च्या
अिीि राहूि णवक्री करण्यावरील बंििे उठवल्यास पुिे णिल्यासह राज्यातील हिारो
शेतकऱयांिा लाभ होिे , यामुळेच शासिाचा कोयविी रुपयांचा महसूल वाढण्यास मदत
होिे , महसूल विाचे क्षेत्र २१ % वरूि ३३ % पयंत वाढणवण्यासाठी वापरिे शक्य होिार
असिे , वि णवभागाच्या अडविूकीच्या िोरिामुळे शेतकऱयांमध्ये णिमाि झालेला
असंतोष, याबाबत शासिािे करावयाची कारवाई व उपाययोििा."
(८)

श्री. अबु आिमी, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
पयािरण मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील:“णशवािीिगर मुंबई उत्तर पूवग णवभागातील एस.एम.एस. इन्होक्लीि या
कंपिीकडू ि णवषारी वायूमुळे होत असलेल्या प्रदुषिामुळे स्थाणिक िागणरकांिा त्वचा
णवकार, डोळयांची िळिळ, उलया, दमा, अस्थमा या आिारांची लागि होऊि दोि
पोलीस कमगचाऱयांसह १३ व्यक्तींचा मृत्यु झाल्याचे माहे सप्टें बर-ऑक्टोबर, २०१७ मध्ये
णिदशगिास येिे, स्थाणिक रुगिालयातील आकडे वारीिुसार वषाला अडीच लाख रुगि
प्रदुषिामुळे उपचारासाठी येत असूि त्यातील हिारो रुगिांचा प्रदुषिामुळे मृत्यु होिे ,
कंपिीद्वारे होिारे प्रदूषि रोखण्यासाठी स्थाणिक लोकप्रणतणििी, णवणवि सेवाभावी संस्थांचे
पदाणिकारी, स्थाणिक िागणरक, रणहवाशी संघ यांिी वारं वार मा. मुख्यमंत्री, पयावरि मंत्री
आणि प्रदूषि णियंत्रि मंडळाच्या प्राणिकाऱयांकडे तक्रारी करूिही कोितीच कायगवाही ि
केल्यािे िागणरकांमध्ये पसरलेला असंतोष, सदरहू कंपिीवर तातडीिे कारवाई करूि
प्रदुषि णियंत्रि करण्याबाबत शासिािे करावयाची कायगवाही व प्रणतणक्रया.”

(९)

सिवश्री. मां गलप्रभात लोढा, नरें द्र
पिार, वकसन कथोरे , गणपत गायकिाि,
प्रतापराि पाटील-वचखलीकर, योगेश वटळे कर, वभमराि तापकीर, विजय काळे ,
श्रीमती माधुरी वमसाळ, जगिीश मुळीक, योगेश सागर, वि.स.स. तातिीच्या ि
सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे सामावजक न्याय मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :21-Dec-17 10:00:38 AM
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''ज्येष्ठ िागणरकांचे समािातील स्थाि णवचारात घे ता त्यांचा वृध्दापकाळ चांगला
िावा, त्यांचे िीवि सुसहय व्हावे , शाणररीक व मािणसक आरोगय चांगले रहावे , आर्थथक
क्षमता, कामाचा हक्क णमळावा याकणरता शासिाकडू ि ज्येष्ठ िागणरक िोरि िाहीर करुि
मसुदाही तयार करण्यात येिे, या मसुदयािुसार ज्येष्ठांसाठी समुपदे शि केंद्राची योििा,
तयार होिा-या गृहणिमाि प्रकल्पामध्ये ज्येष्ठांसाठी सुणविा, म्हाडा, णसडकोच्या प्रकल्पांत
सोयीसुणविा, शासिाच्या णिवासी संकुलात वृध्दाश्रम बांिण्याकरीता िागा उपलयाि करुि
दे िे, ज्येष्ठ िागणरकांिा संरक्षिासाठी वॉडग ि योििा पणरिामकारकणरत्या राबणविे , णिल्हा
व तालुकास्तरावर पोणलसांची मदत वाणहिी सुरु करिे , अशा अिेक योििा या मसुदयात
करण्यात येऊि दोि वषे होऊिही मसुदयावर शासिािे कृणत आराखडा तयार ि करिे ,
यामुळे ज्येष्ठ िागणरकांमध्ये णिमाि झालेला असंतोष, शासिािे ज्येष्ठ िागणरक िोरिाची
तातडीिे अंमलबिाविी करण्याबाबत शासिािे करावयाची कायगवाही व प्रणतणक्रया.’’
(१०)

िॉ. पांकज भोयर, सिवश्री. राजेश कावशिार, चरण िाघमारे , सवमर मे घे, सवमर
कुणािार, सुधाकर कोहळे , वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
सहकार मां त्रयाांचे लक्ष िेधतील :''विा णिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेत झालेल्या गैरव्यवहारात णिल्हापणरषद, विा
यांच्या णवकास कामांचे ९५ कोटी रुपयांसह २ लाख ४० हिार खातेदारांचे सुमारे ३५०
कोटी रुपये अडकूि पडिे , या गैरव्यवहारामुळे णरझव्हग बँकेिे बँकेचा रद्द केलेला परवािा,
पणरिामी अिेक वषापासूि कायगरत असलेल्या कमगचा-यांचे गत अिेक वषापासूि वेति
प्रलंणबत असिे , गोरगरीब शेतकरी, कमगचारी, ज्येष्ठ िागणरक खातेदारांिी त्यांिा
आवश्यकता पडल्यामुळे त्यांच्या बचत गटातील व मुदत ठे वीतील रक्कमेची मागिी
केल्यास बँकेकडू ि िकारात्मक प्रणतसाद णमळिे , विा णिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे
तत्कालीि अध्यक्ष व संचालक मंडळाशी संबंणित इतर शैक्षणिक संस्था, सहकारी साखर
कारखािे व सुतणगरिी यांिा चुकीच्या पध्दतीिे किग वाटप करुिही त्याची वसूली ि होिे ,
सदर गैरव्यवहाराची चौकशी करुि संबंणितांवर कारवाई करण्याबाबत शासिािे
करावयाची कायगवाही व प्रणतणक्रया.''

(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तरे .

िोन

:
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(१) मुख्यमां त्री

(२) उच्च ि तांत्र वशक्षण

:

:

(क)

मुंबई महािगर प्रदे श लोखंड व पोलाद बािार
सणमती, कळं बोली, पिवेल यांचा सि २०१५२०१६ या वषाचा एकोितीसावा वार्थषक अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

मुंबई महािगर प्रदे श णवकास प्राणिकरि यांचा सि
२०१६-२०१७ या वषाचा वार्थषक अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(क)

कणवकुलगुरु काणलदास संस्कृत णवश्वणवद्यालय,
रामटे क यांचा सि २०१६-२०१७ या वषाचा वार्थषक
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

कणवकुलगुरु काणलदास संस्कृत णवश्वणवद्यालय,
रामटे क, िागपुर यांचे सि २०१६-२०१७ या वषाचे
वार्थषक लेखे सभागृहासमोर ठे वतील.

(ग)

महाराष्र राष्रीय णवणि णवद्यापीठ, मुंबई यांचा सि
२०१६-२०१७ या वषाचा वार्थषक अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

मां त्री

(३) मवहला ि बाल

:

महाराष्र राज्य मणहला आयोग यांचा सि २०१३२०१४ या वषाचा वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

:

शबरी आणदवासी णवत्त व णवकास महामंडळ
मयाणदत, िाणशक यांचा सि २०११-२०१२ व
२०१२-२०१३ या वषांचा अिुक्रमे तेरावा व चौदावा
वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(५) पवरिहन मां त्री

:

महाराष्र राज्य मागग पणरवहि महामंडळ, मुंबई
यांचा सि २०१५-२०१६ या वषाचा णहशेब व णहशेब
तपासिी अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(६) उद्योग, खवनकमव

:

विकास मां त्री
(४) आवििासी विकास

मां त्री

(क)

महाराष्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांचे
सि २०१२-२०१३ ते २०१५-२०१६ या वषांचे
वार्थषक लेखे सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

महाराष्र राज्य खणिकमग महामंडळ मयाणदत,
िागपूर यांचा सि २०१४-२०१५ या वषाचा

मां त्री
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एक्केचाळीसावा वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(७) ऊजा, निीन ि

(ग)

महाराष्र लघु उद्योग णवकास महामंडळ मयाणदत
यांचा सि २०१४-२०१५ या वषाचा त्रेपन्नावा
वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(घ)

मराठवाडा णवकास महामं डळ मयाणदत, औरं गाबाद
यांचा सि २०१५-२०१६ या वषाचा एकोिपन्नासावा
वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

:

महाराष्र णवद्युत णियामक आयोगाचा सि २०१६२०१७ या वषाचा वार्थषक अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

निीकरणीय ऊजा
मां त्री
(८) पशुसांिधव न,

:

(क)

पुण्यश्लोक अणहल्यादे वी महाराष्र मेंढी व शेळी
णवकास महामंडळ मयाणदत, पुिे यांचा सि २०१४२०१५ या वषाचा छत्तीसावा वार्थषक अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

महाराष्र राज्य सहकारी दूि महासंघ मयाणदत, मुंबई
(महािंद दुगिशाळा) यांचा सि २०१६-२०१७ या
वषाचा वैिाणिक लेखा पणरक्षि अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

िुग्धविकास ि
मत्तस्यविकास मां त्री

तीन

:

लोकलेखा सवमतीचा वतसािा अहिाल सािर करणे.

चार

:

मा.सवमती प्रमुख, विधानसभा विशेषावधकार सवमती याांचा प्रस्ताि णविािसभा णवशेषाणिकार सणमतीकडे णवचाराथग प्रलंणबत असलेल्या,
सन्माििीय णविािसभा सदस्य श्रीमती णदपीका संिय चव्हाि यांिी
श्री.सुणिल सौंदािे , तहणसलदार, बागलाि, णि.िाणशक यांचेणवरुध्द उपश्स्थत
केलेल्या णवशेषाणिकार भंग व अवमािाच्या प्रकरिांवरील णवशेषाणिकार
सणमतीचा अहवाल सादर करण्याकणरता महाराष्र णविािसभा णियम १८३(१)
च्या परं तुकान्वये पुढील अणिवेशिाच्या शेवटच्या णदवसापयंत मुदत वाढवूि
दे ण्यात यावी.

पाच

:

अशासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सािर करणे.
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सहा

:

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

सात

:

मुख्यमं त्री य ंचा म.वि.स वियम ११० अन्िये श सकीय ठर ि :ज्याअथी, भारत सरकारच्या, िागरी णवमािचालि मंत्रालयािे, आंतरराष्रीय
वाहतुकीकरीता 'सावगिणिक वापर' या श्रेिी अंतगगत हवाई वाहतूक सेवेसाठी
महाराष्रातील णशडी िवळ, मौिे काकडी, तालुका कोपरगाव, णिल्हा अहमदिगर येथे
णवमाितळ उभारण्यास 'तत्वत:' मान्यता णदलेली आहे ;
आवण ज्याअथी, िागरी णवमािचालि महासंचालिालय, िागरी णवमािचालि
मंत्रालय, भारत सरकार, िवी णदल्ली यांिी वायुयाि अणिणियम १९३४ (१९३४ चा २२)
याची कलमे ५ आणि ८ चे पोट कलम (२) यांन्वये प्रदाि केलेल्या अणिकारांचा वापर
करुि करण्यात आलेले वायुयाि णियम, १९३७ यांच्या भाग अकरा मध्ये अंतभूगत
असलेल्या णियमांस अिुसरुि महाराष्रात "णशडी णवमाितळ, णशडी" याकणरता महाराष्र
णवमाितळ णवकास कंपिी मयाणदत यांस, 'णवमाितळ लायसि-सावगिणिक वापराथग ' णदले
आहे ;
आवण ज्याअथी, णशडी येथील उक्त णवमाितळाचे, "श्री साईबाबा आंतरराष्रीय
णवमाितळ" असे पुििामकरि करिे आणि त्या प्रयोििासाठी, असा प्रस्ताव िागरी
णवमािचालि मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे पाठणवण्यापूवी, त्यास राज्य
णविािमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता णमळणवल्यािंतर, िागरी णवमािचालि,
मंत्रालय, भारत सरकार यांची मान्यता णमळणविे इष्ट वाटते ;
त्तयाअथी, आता, महाराष्र णविािसभा णियम यांच्या णियम ११० अिुसार, महाराष्र
णविािसभा, याद्वारे , णशडी येथील उक्त णवमाितळाचे "श्री साईबाबा आंतरराष्रीय
णवमाितळ" असे पुििामकरि करण्याची णशफारस केंद्र सरकारला करीत आहे .

आठ

:

शासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथव , विचार, खां िश: विचार ि सांमत करणे :-

सि २०१७ चे णविािसभा णविेयक क्रमांक ८० - महाराष्र णवणियोिि (अणिक
खचग) णविेयक, २०१७.
------------------------------------------------------------------------------------------------(ब)

विचार, खां िश: विचार ि सांमत करणे :-

(१)

(क)

भारताच्या संणविािाच्या अिुच्छे द २१३ (२) (अ) आणि महाराष्र णविािसभा
णियम १५९ (२) अन्वये सवगश्री अणमि पटे ल, हषगविगि सपकाळ, णविय
वडे ट्टीवार, पृथ्वीराि चव्हाि, अस्लम शेख, अमर काळे , सुणिल केदार, अणित
पवार, णदलीप वळसे पाटील, ियंत पाटील, भास्कर िािव, शणशकांत बशदे , णितेंद्र
आव्हाड, अबु आझमी, डॉ.सतीश पाटील, संदीप िाईक, बाळासाहे ब पाटील,
21-Dec-17 10:00:38 AM
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संग्राम िगताप, रािेश टोपे , दत्तात्रय भरिे , संिय कदम, वैभव णपचड,
रािािगणितबसह पाटील, हसि मुश्रीफ, हिुमंत डोळस, णविय भांबळे , णदलीप
सोपल, श्रीमती णदपीका चव्हाि, सवगश्री ियदत्त क्षीरसागर, णदपक चव्हाि, सुरेश
लाड, प्रा.णवरें द्र िगताप, श्री.राहुल िगताप, णव.स.स. यांचा प्रस्ताव :"ही णविािसभा सि २०१७ चा महाराष्र अध्यादे श क्रमांक २६ - महाराष्र
मुद्रांक (सुिारिा व णवणिग्रायीकरि) अध्यादे श, २०१७ िापसंत करते."
(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६६ - महाराष्ट्र मुद्राांक
(सुधारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधे यक, २०१७.

(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाश उफव बच्चू किू ,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ६६ - महाराष्र मुद्रांक
(सुिारिा व णवणिग्रायीकरि) णविे यक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घे ऊि
दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, हषव िधव न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय ििे ट्टीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ६६ - महाराष्र मुद्रांक
(सुिारिा व णवणिग्रायीकरि) णविे यक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घे ऊि
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविे यक क्रमांक ६६ - महाराष्र मुद्रांक
(सुिारिा व णवणिग्रायीकरि) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घे ऊि
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(२) (क) भारताच्या संणविािाच्या अिुच्छे द २१३ (२) (अ) आणि महाराष्र णविािसभा
णियम १५९ (२) अन्वये सवगश्री णविय वडे ट्टीवार, अस्लम शेख, अमर काळे ,
सुणिल केदार, रािाकृष्ि णवखे -पाटील, अबु आझमी, प्रा.णवरें द्र िगताप, णव.स.स.
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"ही णविािसभा सि २०१७ चा महाराष्र अध्यादे श क्रमांक २८ – महाराष्र
सावगिणिक णवद्यापीठ (सुिारिा) अध्यादे श, २०१७ िापसंत करते."
(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािवजवनक
विद्यापीठ (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री विजय ििे ट्टीिार,
अस्लम शेख, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविे यक क्रमांक ६८ - महाराष्र
सावगिणिक णवद्यापीठ (सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घे ऊि
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.हषव िधव न
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविे यक क्रमांक ६८ - महाराष्र
सावगिणिक णवद्यापीठ (सुिारिा) णविे यक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घे ऊि
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(३) (क) भारताच्या संणविािाच्या अिुच्छे द २१३ (२) (अ) आणि महाराष्र णविािसभा
णियम १५९ (२) अन्वये सवगश्री अणमि पटे ल, हषगविगि सपकाळ, णविय
वडे ट्टीवार, पृथ्वीराि चव्हाि, अस्लम शेख, अमर काळे , सुणिल केदार, रािाकृष्ि
णवखे पाटील, अणित पवार, णदलीप वळसे पाटील, ियंत पाटील, भास्कर िािव,
शणशकांत बशदे , णितेंद्र आव्हाड, अबु आझमी, सतीश पाटील, संदीप िाईक,
बाळासाहे ब पाटील, संग्राम िगताप, रािेश टोपे, दत्तात्रय भरिे , संिय कदम, वैभव
णपचड, रािािगणितबसह पाटील, हसि मुश्रीफ, हिुमंत डोळस, णविय भांबळे ,
णदलीप सोपल, श्रीमती णदपीका चव्हाि, सवगश्री ियदत्त क्षीरसागर, णदपक चव्हाि,
श्री.सुरेश लाड, प्रा.णवरें द्र िगताप, श्री.राहुल िगताप, णव.स.स. यांचा प्रस्ताव :"ही णविािसभा सि २०१७ चा महाराष्र अध्यादे श क्रमांक २१ - महाराष्र
णिल्हा पणरषद व पंचायत सणमती (सुिारिा) अध्यादे श, २०१७ िापसंत करते."
(ख)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ७२ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि
ि पांचायत सवमती (सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. अस्लम शेख, वि.स.स.
21-Dec-17 10:00:38 AM
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याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७२ - महाराष्र णिल्हा
पणरषद व पंचायत सणमती (सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त
सहा मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.हषव िधव न सपकाळ, प्रा.विरें द्र
जगताप, श्री.अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७२ - महाराष्र णिल्हा
पणरषद व पंचायत सणमती (सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त
सहा मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(४) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ७३ - महाराष्ट्र न्यायालय-फी
(सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(ख) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाश उफव बच्चू किू ,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७३ - महाराष्र
न्यायालय-फी (सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अमर काळे , वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७३ - महाराष्र
न्यायालय-फी (सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, प्रा.विरें द्र
जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :21-Dec-17 10:00:38 AM

13
"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७३ - महाराष्र
न्यायालय-फी (सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.हषव िधव न सपकाळ, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७३ - महाराष्र
न्यायालय-फी (सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(च) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत िनक, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७३ - महाराष्र
न्यायालय-फी (सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(५)

(क)

सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ७४ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(वतसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७.

(ख) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाश उफव बच्चू किू ,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७४ - महाराष्र सहकारी
संस्था (णतसरी सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अमर काळे , वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७४ - महाराष्र सहकारी
21-Dec-17 10:00:38 AM
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संस्था (णतसरी सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, प्रा.विरें द्र
जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७४ - महाराष्र सहकारी
संस्था (णतसरी सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.हषव िधव न सपकाळ, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७४ - महाराष्र सहकारी
संस्था (णतसरी सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(च) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत िनक, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७४ - महाराष्र सहकारी
संस्था (णतसरी सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(६) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ७५ - महाराष्ट्र उदिाहने,
सरकते वजने ि सरकते मागव विधे यक, २०१७.
(ख) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाश उफव बच्चू किू ,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविे यक क्रमांक ७५ - महाराष्र
उदवाहिे, सरकते णििे व सरकते मागग णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त
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सहा मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(ग) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अमर काळे , वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविे यक क्रमांक ७५ - महाराष्र
उदवाहिे, सरकते णििे व सरकते मागग णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त
सहा मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(घ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, प्रा.विरें द्र
जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविे यक क्रमांक ७५ - महाराष्र
उदवाहिे, सरकते णििे व सरकते मागग णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त
सहा मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(ङ) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.हषव िधव न सपकाळ, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविे यक क्रमांक ७५ - महाराष्र
उदवाहिे, सरकते णििे व सरकते मागग णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त
सहा मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(च) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत िनक, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविे यक क्रमांक ७५ - महाराष्र
उदवाहिे, सरकते णििे व सरकते मागग णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त
सहा मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
-----------------------------------------------------------------------------------------(७) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ७९ - महाराष्ट्र जमीन महसूल
सांवहता (पाचिी सुधारणा) विधे यक, २०१७.
विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स.
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याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे महाराष्र णविािसभा णविेयक क्रमांक ७९ - महाराष्र िमीि
महसूल संणहता (पाचवी सुिारिा) णविेयक, २०१७ णविािपणरषदे ची सहमती घे ऊि
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृ त्त सहा
मणहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचाराथग पाठणवण्यात यावे."
(बुधिार, विनाांक २० विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.)
नऊ

:

श्री. सुविल प्रभू, श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री. सिा सरिणकर, ॲङ आवशष शेलार,
सिवश्री अजय चौधरी, सरिार ताराशसह, सुवनल शशिे , ॲङ राज पुरोवहत, सिवश्री मां गेश
कुिाळकर, अतुल भातखळकर, अशोक पाटील, सांजय केळकर, श्रीमती तृप्ती सािांत,
सिवश्री योगेश सागर, राजेश क्षीरसागर, ॲङ पराग अळिणी, िॉ. सुवजत वमणचे कर,
सिवश्री मां गलप्रभात लोढा, तुकाराम काते, अवमत साटम, सुवनल राऊत, राम किम, कॅ .
आर. तवमल सेल्िन, श्रीमती मां िा म्हात्रे , वि.स.स. य ंच म.वि.स. वियम २९३ अन्िये
प्रस्त ि :
"बोरीवली येथील संिय गांिी राष्रीय उद्यािातील आणदवासीपाडे आणि अणिकृत
झोपडपट्टीतील रणहवाशी यांिा स्थलांतरीत करण्याबाबत शासिािे आखलेली उपाययोििा,
सवगसािारि पात्र झोपडपट्टीवाणसयांच्या स्थलांतरासाठी शासिािे घ्यावयाचा सकारात्मक
णििगय, संिय गांिी राष्रीय उद्यािाच्या सव्हे िं. २३९/१ या वि क्षेत्राची मोििी करुि
अणतक्रणमत रणहवाशांचे त्याच क्षेत्रात पुिवगसि करण्याबाबत बदडोशी येथील लोकप्रणतणििींिी
माहे णडसेंबर, २०१६ व त्यािंतर वारं वार मा. मुख्यमंत्री, मा. विमंत्री व मा. गृहणिमाि मंत्री
यांच्याकडे णिवेदिाद्वारे केलेली मागिी, संिय गांिी राष्रीय उद्यािातील वन्य प्राण्यांचा शहरात
होिारा मुक्त संचार व त्यावर करावयाच्या उपाययोििा, मुंबई शहरातील िद्या व िाले यांच्या
रुंदीकरिामुळे बािीत होिाऱया रणहवाशांचे त्याच णठकािी पुिवगसि करिे , आणशया खंडातील
सवात मोठया मुंबईतील िारावी येथील झोपडपट्टीचा पुिर्थवकास करण्याचा शासिािे घेतलेला
महत्वाकांक्षी णििगय व आखलेली उपाययोििा, मुंबईतील िुन्या व मोडकळीस आलेल्या
इमारतींचा पुिर्थवकास करण्याबाबत आठ आमदारांच्या सणमतीिे केलेल्या णशफारशीवर णििग य
घेण्याचा प्रस्ताव शासिाच्या णवचारािीि असिे , या प्रस्तावावर तातडीिे णििगय होण्याची
आवश्यकता, मुंबईतील महािगरपाणलकेच्या िागे वरील व भाडे करार संपुष्टात आलेल्या
िीिग इमारतींच्या भाडे करारांचे िुतिीकरि करण्याची आवश्यकता, राज्यात पंतप्रिाि आवास
योििेंतगगत आर्थथकदृष्या दुबगल घटकांसाठी ३३ हिार ५०० व इतरांसाठी ६२५० घरे
उभारण्याची म्हाडािे आखलेली उपाययोििा, याबाबत करावयाची णििगयात्मक कायगवाही
णवचारात घेण्यात यावी."
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िहा

:

अंवतम आठिड प्रस्त ि :सिवश्री. अवजत पिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, जयां त पाटील, पृथ्िीराज चहहाण, विलीप
िळसे-पाटील, िॉ पांतगराि किम, सिवश्री. शवशकाांत शशिे , विजय ििे ट्टीिार, गणपतराि
िे शमुख, वजतेंद्र आहहाि, बाळासाहे ब थोरात, जयित्त क्षीरसागर, अब्िुल्ल सत्तार, भास्कर
जाधि, प्रा. विरें द्र जगताप, सिवश्री. हसन मुश्रीफ, सुवनल केिार, सांविप नाईक,
गोपालिास अग्रिाल, िॉ. सतीश पाटील, सिवश्री. मो. आवरफ नसीम खान, सुरेश लाि,
अवमत िे शमुख, विलीप सोपल, िी. एस. अवहरे , राणाजगवजतशसह पाटील, ॲि
यशोमती ठाकू र, सिवश्री. बबनराि शशिे , मधुकरराि चहहाण, राहुल मोटे , िी.पी. सािांत,
मकरां ि पाटील, राजेश टोपे, बसिराज पाटील, वशिेंद्रशसह भोसले, िसांतराि चहहाण,
ित्तात्रय भरणे, अवमन पटे ल, बाळासाहे ब पाटील, ॲङ के.सी.पाििी, सिवश्री. कुणाल
पाटील, सांग्राम जगताप, काशीराम पािरा, श्रीमती. विपीका चहहाण, सिवश्री हषव िधव न
सपकाळ, हनुमांत िोळस, राहुल बोंद्रे, अिधुत तटकरे , विजय भाांबळे , िैभि वपचि, अमर
काळे , पाांिुरां ग बरोरा, अवमत िनक, विपक चहहाण, रणवजत काांबळे , श्रीमती अवमता
चहहाण, िॉ. सांतोष टारफे, श्री. शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमव ला गािीत, श्री.
अस्लम शेख, प्रा. िषा गायकिाि, सिवश्री. सांग्राम थोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्रयां बक
वभसे, कु. प्रवणती शशिे , सिवश्री. वसध्िाराम म्हे त्रे, भारत भालके, जयकुमार गोरे , सांजय
किम, सुभाष उफव पांवितशेठ पाटील, धै यवशील पाटील, अबु आिमी, वि.स.स. याांचा
म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :
"राज्यातील णबघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, मणहलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ,
गुन्यांचा प्रणतबंि करण्यास शासिास आलेले अपयश, णडणिटल युगात ऑिलाईि
फसविुकीच्या वाढत्या प्रकारामुळे सायबर गुन्यांचे वाढते प्रमाि, अल्पवयीि मुले, मुली व
मणहलांवर होिारे अत्याचार, प्रामुख्यािे िागपूर व मुंबईतील वाढती गुन्हे गारी, लैंणगक छळ व
अपहरिाचे वाढते प्रमाि, ज्येष्ठ िागणरकांवरील वाढते अत्याचार, िागपूर कारागृहात गत तीि
वषात ३२ कैद्यांचा झालेला मृत्यू, रे ल्वेतील वाढत्या गुन्हे गारीमुळे िोक्यात आलेली प्रवाशांची
सुरणक्षतता, मुंबईच्या भायखळा कारागृहात मंिुळा शेये या मणहला कैद्याचा कारागृहातील
पोणलसांिीच मारहाि करुि घडवूि आिलेला मृत्यू, तसेच सांगली णिल्यात घडलेले कोथळे
मृत्यू प्रकरि, तसेच िवी मुंबई, कळं बोली पोणलस स्टे शि येथे कायगरत असलेल्या ए.पी.आय
श्रीमती अश्श्विी बोद्रे -गोरे यांचा त्यांच्याच पोणलस अणिकाऱयांिी केलेला खूि, तसेच
िागपूरमिील कुणवख्यात गुंड मुन्ना यादवला पकडण्यात िागपूर पोणलसांिा अपयश आल्यािे
पोलीस महासंचालकांिी पोलीस आयुक्त, िागपूर यांिा केलेली णवचारिा, सागरी व अंतगगत
सुरक्षेच्या उपाययोििा करण्याबाबत शासिाची उदासीिता, मुंबई-ठािे येथे ४०० हूि अणिक
असलेली बिावट कॉलसेंटसग , अवैि दारु, मटका, िुगार यांचे वाढते प्रमाि, मुंबईत वास्तव्य
करीत असलेल्या परकीय िागणरकांमाफगत मोठ्या प्रमािात होत असलेली अमली पदाथांची
तस्करी, पोणलसांची णिवासस्थािे व णवणवि णठकािच्या पोलीस स्टे शन्सची झालेली दयिीय
अवस्था, गृह णवभागातील १३ हिार पदे णरक्त असल्यािे पोणलसांवर पडिारा कामाचा वाढता
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ताि, त्यात राज्यातील गृहरक्षक दल (होमगार्डसग ) यांच्या समस्यांकडे शासिाचे झालेले दुलगक्ष,
गेल्या दीड-दोि वषापासूि लाचलुचपत प्रणतबंिक णवभागाचे महासंचालक पद णरक्त असिे ,
पणरिामी दे शात घडिाऱया भारतीय दं ड णविाि संणहतेअंतगग त दाखल होिाऱया दखलपात्र
एकूि गुन्यात महाराष्र राज्य आघाडीवर असिे , तर आर्थथक गुन्हे शाखेकडील यादीिुसार
मुंबई सुरणक्षत शहराच्या यादीत ४५ व्या क्रमांकावर असिे , साडे तीि वषािंतरही डॉ. िरें द्र
दाभोळकर व कॉ. गोबवद पािसरे यांच्या हत्येचा तपास पूिग ि होिे , तसेच समीर गायकवाड व
णवरें द्र तावडे यांच्यासंदभात ठोस पुरावे असूिही सिाति संस्थे वरील बंदीबाबत कोितीही
कायगवाही ि करिे , दणलतांवरील अत्याचारात झालेली वाढ, दुबगलांवरील हल्ले रोखण्याची
गरि असल्याचे मा. राष्रपतींिी केलेले आवाहि, राज्यातील तुरुंगात मयादे पेक्षा अणिक
ठे वण्यात आलेले कैदी, तुरुंगातील गैरप्रकारांिा आळा घालण्यात आलेले अपयश, दे शपरदे शातूि आमदारांिा िीवे मारण्याची दे ण्यात आलेली िमकी, शासिािे राज्यातील १३१४
शाळा बंद करण्याचा णििगय घे ऊि "सवांसाठी णशक्षि" या उद्दे शाला फासलेला हरताळ,
णशक्षिाचा हक्क कायद्याचा करण्यात आलेला भंग, पणरिामी आणदवासी व ग्रामीि भागात
णिमाि झालेला तीव्र असंतोष, या णििगयाच्या णवरोिात णवणवि संघटिांिी काढलेले मोचे ,
मुंबई णवद्यापीठातील अिागोंदी कारभार व णिकालात झालेल्या गोंिळामुळे णिकालाची
कालमयादा चुकिे , उपश्स्थत णवद्याथ्यांिा अिुपश्स्थत दाखणविे , पदव्युत्तर अभ्यासक्रम
प्रवेशाचा उडालेला बोिवारा, णिकालास होिाऱया णवलंबामुळे णवदे शी णशक्षिाचा झाले ला
स्वप्िभंग, अिेक मंत्रयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरिे उघडकीस येिे, त्यावर कोितीही कारवाई ि
होिे , त्यांची होत असलेली पाठराखि, अवैि प्रवासी वाहतूक टॅ क्सी व णरक्षा चालकांची
दादाणगरी णमटरप्रमािे भाडे ि घेिे, ओला-उबेरला लोकांची असलेली वाढती मागिी वाढत्या
वाहिांमुळे वाहतुकीची णिमाि झालेली समस्या, राज्यात िवळपास २ लाख अवैि वाहिांच्या
वाहतुकीमुळे ४ हिार कोटी रुपयांचा राज्य मागग , पणरवहि महामंडळाला झालेला तोटा,
उत्पादि शुल्क णवभागातील णरक्त पदांमुळे शासिाचा बुडत असलेला महसूल , गेल्या तीि
वषात पोणलस दलाचे आिुणिकीकरिासाठी केंद्र शासिाकडू ि प्राप्त झालेला णििी, एकाही
आर्थथक वषात पूिगत: खचग ि झाल्यामुळे हा णििी केंद्र शासिास समर्थपत करण्याची आलेली
पाळी, राज्यातील न्याय वैद्यकप्रयोगशाळे त ४० हिारापेक्षा अणिक प्रलंणबत असलेली प्रकरिे ,
पोणलसांसाठी आर्थथक तरतूद असतांिाही हिारो कोटींची दे यके कोषागारातूि िामंिूर झालेली
असतांिा बीडीएस प्रिालीवरील प्राणिकारपत्रे रद्द ि करिे , पणरिामी णििी णशल्लक असूिही
त्याचा खचग झाल्याचे णदसूि येिे व त्याबाबत पोलीस प्रशासिाकडू ि झालेले अक्षम्य दुलगक्ष ,
याबाबत करावयाची उपाययोििा णवचारात घेण्यात यावी."
अकरा

:

अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये ) :(विनाांक १४ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशवविण्यात आलेल्या तथावप चचा न िालेल्या अधा-तास चचेच्या सूचना (सूचना
क्र. १ ते ३)
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(१)

श्री. विजय ििे ट्टीिार, वि.स.स. पुढील सािवजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"चंद्रपूर णिल्हयातील ब्रम्हपूरी तालूक्याची सि १८७४ मध्ये तसेच सावली तालुक्याची
सि १९९२ मध्ये णिर्थमती होऊिही अद्याणप महाराष्र औद्योणगक णवकास महामं डळ स्थापि ि
होिे, ब्रम्हपूरी व सावली हे दोन्ही तालुके िाि उत्पादक म्हिूि राज्यात प्रणसध्द असूि या
णठकािी एकही उद्योिक उद्योग सुरू करण्यास तयार िसल्यामुळे बेरोिगारांचे
रोिगारासाठी शहराकडे होत असलेले स्थलांतर, प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या णठकािी
महाराष्र औद्योणगक णवकास महामंडळ स्थापि करावे असा शासिाचा णििगय असतांिाही
या दोन्ही णठकािी महाराष्र औद्योणगक णवकास महामंडळ स्थापि ि केल्यामुळे
िागरीकांमध्ये पसरलेला असंतोष, पणरिामी ब्रम्हपूरी आणि सावली येथे महाराष्र
औद्योणगक णवकास महामं डळ स्थापि करण्यासाठी शासिािे करावयाची कायगवाही व
प्रणतणक्रया."

(२)

श्रीमती ज्योती कलानी, वि.स.स. पुढील सािवजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"एम.आय.डी.सी. उल्हासिगर मिील उद्योगांचे व णिन्स उद्योगाचे णवषारी रसायि
णमश्रीत पािी वालिुिी िदीत सोडण्यात येत असल्यामुळे सवगदरू दुगंिी पसरिे ,
उल्हासिगरमिील उद्योगांिा शुध्दीकरिाची व्यवस्था परवडिारी िसल्यामुळे
िलशुध्दीकरिासाठी C.E.P.T. प्लांट उभारण्यासाठी णििी उपलयाि करुि दे ण्याची होत
असलेली मागिी, कल्याि, अंबरिाथ, उल्हासिगर, बदलापूर शहरातील सांडपािी
S.P.T. शुध्दीकरिाच्या प्रकल्पामिूि िदीत सोडण्याची आवश्यकता, उल्हासिगर
शहरामिील भूमीगत गटार योििेसाठी ४५० कोटी रुपये मंिूर होऊिही कामास अद्याप
सुरुवात ि झाल्यामुळे िागरीकांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे वातावरि, याबाबत शासिािे
करावयाची कायगवाही व प्रणतणकया."

(३)

श्री. विजय ििे ट्टीिार, वि.स.स. पुढील सािवजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"बसदे वाही (णि. चंद्रपूर) येथील तहणसल इमारत िुिी असूि वाढत्या कामकािाच्या
व्यापामुळे सदर इमारत अपुरी पडिे , तालुका स्तरावरील सवग शासकीय व णिमशासकीय
कायालये एकाच इमारतीमध्ये सुरू करण्याकणरता बसदे वाही येथे मध्यवती प्रशासकीय
इमारतीचे बांिकाम करण्यासाठी १२ कोटी ३५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सावगिणिक
बांिकाम णवभाग, चंद्रपूर यांिी शासिास सादर करुि सुमारे दीड वषाचा कालाविी
होऊिही त्यावर कोितीच कायगवाही करण्यात ि येिे, पणरिामी िागणरकांमध्ये पसरलेला
असंतोष, बसदे वाही येथे मध्यवती प्रशासकीय इमारतीच्या बांिकामाच्या प्रस्तावास मान्यता
दे ऊि णििी उपलयाि करुि दे ण्याबाबत शासिािे करावयाची कायगवाही व प्रणतणक्रया."
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(मां गळिार, विनाांक १९ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशवविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न िालेल्या अधा-तास चचे च्या सूचना (सूचना
क्र. ४ ि ५)
(४)

श्री. सांविप नाईक, वि.स.स.
"निी मुांबई क्षे त्रामधील प्रकल्पग्रस्ताांनी गरजेपोटी केलेल्या बाांधकामासांबांवधत
मागण्याांचा अवधसूचनेत अांतभाि करण्याबाबत" या णवषयावरील श्री. सांविप नाईक,
वि.स.स. यांचा तारांणकत प्रश्ि क्रमांक ९५०१५ ला णदिांक १२ णडसेंबर, २०१७ रोिी
णदलेल्या उत्तराच्या संदभात अिा-तास चचा उपश्स्थत करतील.

(५)

श्री. सत्तयजीत पाटील-सरुिकर, वि.स.स.
"पन्हाळा ि शाहुिािी (वज.कोल्हापूर) तालुक्यातील प्राथवमक शाळाांच्या
इमारतींच्या िुरुस्तीबाबत" या णवषयावरील श्री. सत्तयजीत पाटील-सरुिकर ि इतर
वि.स.स यांचा तारांणकत प्रश्ि क्रमांक ९२११९ ला णदिांक ११ ऑगस्ट, २०१७ रोिी
णदलेल्या उत्तराच्या संदभात अिा-तास चचा उपश्स्थत करतील.

(मां गळिार, विनाांक १९ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या बॅलटहिारे ठरविण्यात आलेल्या
प्राथम्यक्रमानुसार िशवविण्यात आलेल्या सूचना) (सूचना क्र. ६ ि ७)
(६)

श्री. सांजय केळकर, वि.स.स. पुढील सािवजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत
करतील.
"ठािे शहरात सुमारे ७० हिार भटके कुत्रे असूि दरवषी ही संख्या दुप्पटीिे वाढत
असणे, महापाणलका हद्दीत श्वाि दं शाच्या अंदािे ३० घटिा घडत असूि त्यामुळे
अिेकिि िखमी होिे , दे शात रे णबिमुळे ३५ हिार िागणरकांचा होत असलेला मृत्यु,
श्वाि दं शावरील लस अथवा औषिे सहिासहिी उपलयाि होत िसल्यािे रुगिांच्या
िातवाईकाांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असणे, पररणामी यावर आळा
घालण्यासाठी श्वाि िसबंदी मोहीम मोठ्या प्रमािात राबणवण्याबाबत शासनाने करावयाची
काययवाही व प्ररतरिया."

(७)

ॲङ पराग अळिणी, वि.स.स. पुढील सािवजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा
उपस्स्थत करतील.
"मुंबईतील अिेक भागात रस्त्यांखालील िलवाणहन्यांचे चेंबसग व मॅिहोल्स िादुरुस्त
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झाले असूि काही णदवसांपूवी पडलेल्या पावसामुळे एश्ल्फन्स्टि येथे डॉ. दीपक
आमरापुरकर यांचा मॅिहोलमध्ये पडू ि झालेला मृत्यु, या दुघगटिेिंतर गठीत करण्यात
आलेल्या चौकशी सणमतीिे मॅिहोल्सच्या आत सुरक्षा िाळी बसणवण्याची णशफारस केली
असतािाही त्याकडे संबंणित णवभागाचे झालेले दुलगक्ष, पणरिामी िागणरकांमध्ये पसरलेला
असंतोष, भणवष्यात अशा प्रकारच्या दुघगटिा टाळण्यासाठी सवग मॅिहोल्सच्या आत सुरक्षा
िाळी लवकरात लवकर बसणवण्याबाबत शासिािे करावयाची कायगवाही व प्रणतणक्रया."

विधान भिन,
िागपूर,
णदिांक : २० णडसेंबर, २०१७

िॉ. अनांत कळसे,
प्रिाि सणचव,
महाराष्र णविािसभा.
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