महाराष्ट्र विधानसभा

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिार, विनाांक २२ विसेंबर, २०१७
(सकाळी १०.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तरे .
(अ) ताराांवकत प्रश्न.
(ब) ताराांवकत प्रश्नाबाबतची अवधक मावहती सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे.
(१) शालेय वशक्षण
मां त्री

(२) जलसांपिा मां त्री

:

(क)

"मौजे माणकोली (ता.भिवंडी, भज.ठाणे ) येथील
के.आनंद फुड इंडस्ट्रीज या गोदामातुन शासकीय
स्ट्वस्ट्त दरातील तांदळ
ू
खुल्या बाजारात
भवक्रीसाठी नेताना जप्त केल्याबाबत" या
भवषयावरील श्री. भवजय िांबळे व इतर भव.स.स.
यांचा तारांभकत प्रश्न क्रमांक ३१२०४ ला भदनांक
१०
भडसेंबर,
२०१५
रोजी
भदलेल्या
आश्वासनानुसार अभिक माभिती सिागृिाच्या
पटलावर ठे वतील.

(ख)

"बीड भजल्यातील प्राथभमक व माध्यभमक तसेच,
अनुदाभनत शाळांतील भवद्यार्थ्यांना दे ण्यात येणाऱ्या
शालेय पोषण आिाराच्या भनिीबाबत" या
भवषयावरील श्रीमती. संभगता ठोंबरे व इतर
भव.स.स. यांचा तारांभकत प्रश्न क्रमांक ३६९२६
ला भदनांक १० भडसेंबर, २०१५ रोजी भदलेल्या
आश्वासनानुसार अभिक माभिती सिागृिाच्या
पटलावर ठे वतील.
"केंद्र शासनाच्या भनिी अिावी राज्यातील ससचन
प्रकल्प प्रलंभबत असल्याबाबत" या भवषयावरील
श्री.रािाकृष्ण भवखे-पाटील, भव.स.स. यांचा
तारांभकत प्रश्न क्रमांक २८६८० ला भदनांक २१
भडसेंबर, २०१५ रोजी भदलेल्या आश्वासनानुसार
अभिक माभिती सिागृिाच्या पटलावर ठे वतील.
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(क) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यािी क्रमाांक ३५८ ते ३८५ सभागृहाच्या पटलािर
ठे िणे.
िोन

:

अवभनांिनपर प्रस्तताि :प्रभसध्द मराठी कवी श्रीकांत दे शमुख यांना २०१७ चा 'साभित्य अकादमी पुरस्ट्कार' जािीर
झाल्याबद्दल अभिनंदनपर प्रस्ट्ताव.

तीन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

:

(२) वित्त मां त्री

:

(३) अल्पसांख्याक

मिाराष्र लोकसेवा आयोगाचा सन २०१६-२०१७
या वषाचा वार्षषक अिवाल सिागृिासमोर
ठे वतील.
(क)

मिाराष्र राजकोषीय उत्तरदाभयत्व व अथथ संकल्पीय
व्यवस्ट्थापन अभिभनयम, २००५ च्या कलम ६(१)
नुसार सन २०१७-२०१८ च्या अथथ संकल्पाच्या
संदिात जमा व खचाच्या अिथवार्षषक आढाव्याचे
भनष्कषथ दशथभवणारे भववरणपत्र सिागृिाच्या
पटलावर ठे वतील.

(ख)

लोकलेखा सभमतीच्या सन २००१-२००२ या
वषाच्या आठव्या अिवालातील पभरच्छे द क्र.१.२८
मध्ये सभमतीने केलेल्या भशफारशींनुसार मंत्रालयीन
सवथ भविागांनी सन २०१६-२०१७ या भवत्तीय वषात
केलेल्या
पुनर्षवभनयोजनाबाबतच्या
माभितीचे
एकभत्रत भववरणपत्र सिागृिासमोर ठे वतील.

:

मौलाना आझाद अल्पसंखयांक आर्षथक भवकास
मिामंडळ मयाभदत, मुंबई यांचा सन २०११-२०१२
या वषाचा बारावा वार्षषक अिवाल सिागृिासमोर
ठे वतील.

विकास मां त्री

(४) गृहवनमाण मां त्री

:

(क)

भशवशािी पुनवथसन प्रकल्प मयाभदत यांचा सन
२००८-२००९,
२००९-२०१०,
२०१०-२०११,
२०११-२०१२ व २०१२-२०१३ या वषांचा अनुक्रमे
दिावा, अकरावा, बारावा, तेरावा व चौदावा
वार्षषक अिवाल सिागृिासमोर ठे वतील.

(ख)

झोपडपट्टी पुनवथसन प्राभिकरण, मुंबई यांचे सन
22-Dec-17 10:12:42 AM

3
२०१५-२०१६
या
वषाचे
सिागृिासमोर ठे वतील.

वार्षषक

लेखे

(५) जलसांपिा मां त्री

:

" मराठिाियाच्या विकासासाठी मागील अनेक
िर्षापासून
अर्थसांकल्पात
माननीय
राज्यपालाांच्या वनिे शानुसार वनधीची तरतूि
करण्यात ये ऊनही प्रत्यक्षात हा वनधी खचथ न
होणे तसेच यािर्षी अिर्षथणामुळे सांपण
ू थ राज्यात
पिलेला भीर्षण िुष्ट्काळ, पवरणामी वपण्याच्या
पाण्याचा तसेच जनािराांच्या चाऱ्याचा वनमाण
झालेला प्रश्न आवण शे तकऱ्याांना ससचनाच्या
सोयी
उपलब्ध
न
झाल्याने
शेतकरी
आत्महत्याांमध्ये झालेली िाढ..."
या
भवषयावरील भदनांक १२ एभप्रल, २०१६ रोजी
झालेल्या म.भव.स. भनयम २९३ अन्वये
प्रस्ट्तावावरील
चचे दरम्यान
भदलेल्या
आश्वासनाबाबतची अभिक माभिती सिागृिासमोर
ठे वतील.

(६) सामावजक न्याय

:

मिाराष्र राज्य अपंग भवत्त व भवकास मिामंडळ
मयाभदत यांचा सन २०१०-२०११ या वषाचा वार्षषक
अिवाल सिागृिासमोर ठे वतील.

मां त्री

(७) कामगार मां त्री

:

(क)

नागपूर भजल्िा सुरक्षा रक्षक मंडळ, नागपूर यांचा
सन २००८-२००९ व २००९-२०१० या वषांचा
अनुक्रमे सातवा व आठवा वार्षषक अिवाल
सिागृिासमोर ठे वतील.

(ख)

नागपूर व विा भजल्िा माथाडी व असंरभक्षत
कामगार मंडळ, नागपूर यांचा सन २०१०-२०११,
२०११-२०१२ व २०१२-२०१३ या वषांचा अनुक्रमे
सदतीसावा, अडतीसावा व एकोणचाळीसावा
वार्षषक अिवाल सिागृिासमोर ठे वतील.

(ग)

रायगड भजल्िा सुरक्षा रक्षक मंडळ, रायगड
(रायगड भजल्याकरीता) यांचा सन २०११-२०१२,
२०१२-२०१३, २०१३-२०१४, २०१४-२०१५ व
२०१५-२०१६ या वषांचा अनुक्रमे दिावा,
अकरावा, बारावा, तेरावा व चौदावा वार्षषक
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अिवाल सिागृिासमोर ठे वतील.
(घ)

सुरक्षा रक्षक मंडळ, बृिन्मुंबई व ठाणे भजल्िा, नवी
मुंबई यांचा सन २०१२-२०१३ या वषाचा बत्तीसावा
वार्षषक अिवाल सिागृिासमोर ठे वतील.

(ङ)

मुंबई िाजीपाला बाजार असंरभक्षत कामगार मंडळ,
मुंबई यांचा सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४,
२०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या वषांचा अनुक्रमे
अठ्ठावीसावा,
एकोणतीसावा,
तीसावा
व
एकतीसावा वार्षषक अिवाल सिागृिासमोर
ठे वतील.

(च)

अमरावती भजल्िा सुरक्षा रक्षक मंडळ, अमरावती
यांचा सन २०१३-२०१४, २०१४-२०१५ व २०१५२०१६ या वषांचा अनुक्रमे पभिला, दुसरा व तीसरा
वार्षषक अिवाल सिागृिासमोर ठे वतील.

चार

:

लोकलेखा सवमतीचा एकवतसािा अहिाल सािर करणे.

पाच

:

सािथजवनक उपक्रम सवमतीचा पांधरािा अहिाल सािर करणे.

सहा

:

पांचायती राज सवमतीचा पवहला ि िुसरा अनुपालन अहिाल तसेच आठिा ि नििा
अहिाल सािर करणे.

सात

:

विधानसभा विशेर्षावधकार सवमतीचा खालील प्रकरणासांिभातील अहिाल सािर
करणे :सन्माननीय भविानसिा सदस्ट्य श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी श्रीमती ज्योतीभप्रया ससि,
तत्कालीन अपर पोलीस अिीक्षक, कोल्िापूर व भवद्यमान पोलीस उप आयुक्त, भवशेष शाखा
२, पुणे शिर, पुणे आभण श्रीमती वैशाली माने, तत्कालीन पोलीस उप अिीक्षक, कोल्िापूर व
भवद्यमान सिायक पोलीस आयुक्त, पुणे यांच्याभवरुध्द उपस्स्ट्थत केलेले भवशेषाभिकार िंग व
अवमानाचे प्रकरण.

आठ

:

विधानसभेने सांमत केलेल्या विधे यकाांना विधानपवरर्षिे ची सांमती जाहीर करणे.

नऊ

:

स्तर्गन प्रस्ततािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).

िहा
अकरा

:
:

औवचत्याचे मुद्दे.
(अ) लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये )
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(१)

सिथश्री. बसिराज पाटील, त्र्यांबक वभसे, वि.स.स. तातिीच्या ि सािथजवनक
महत्त्िाच्या बाबीकिे महसुल मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :“औसा (भज.लातूर) तालुक्यातून जाणाऱ्या रत्नाभगरी ते नागपूर (वारं गा फाटा) या
राष्रीय मिामागाच्या प्रकल्प संचालकांनी जभमनी संपादनावेळी नोंदणी मुद्रांक शुल्क
भविाग यांचे कोष्टक १६ (अ) नुसार मावेजा दे ण्याचे कबूल करुन जमीन संपादन आभण
मालमत्ता मुल्यांकनाची सुरु केलेली प्रभक्रया, मावेजा दे ण्यासाठी शासनाने २०० कोटी रुपये
उप भविागीय कायालयास दे णे, उपभविागीय कायालयाने कािी ठराभवक शेतकऱ्यांच्या
खात्यावर संबंभित बँकेच्या माध्यमातून आरटीजीएसद्वारे मावेजाची केवळ २० टक्के
रक्कम वगथ करणे , जभमनी संपादनावेळी ज्या १६(अ) कोष्टकानुसार मालमत्ता मुल्यांकन
करुन मावेजाची रक्कम भनस्श्चत करण्यात आली िोती ते कोष्टकच प्रत्यक्ष मावेजा
वाटपावेळी बदलवून २९(ब) नुसार मावेजाच्या रक्कमा वाटण्याची िूभमका प्रकल्प
संचालक व उपभविागीय कायालयाकडू न घेण्यात येणे, संपाभदत जभमनी सकवा मालकी
िक्काबाबत कािीच तक्रारी नसताना मावेजाच्या जािीर रक्कमांचे संपूणथपणे वाटप िोत
नसणे , मावेजाची संपूणथ रक्कम जमा न झाल्याने त्यांना व्याजाला मुकावे लागून बँकेत जमा
रक्कमेचा लाि उपभविागीय अभिकारी बँक खाते व संबंभित बँकेला िोत असणे , अशा
स्स्ट्थतीत पूणथ रक्कम व व्याजाचे झालेले नुकसान उप भविागीय अभिकारी कायालय िरुन
दे णार का अशी भवचारणा प्रकल्पग्रस्ट्त शेतकऱ्यांद्वारे करण्यात येणे, जभमनी संपादनावेळी
जािीर केलेल्या कोष्टकानुसार व दरानुसार नोभटसीत नमूद केलेल्या मूळ मावेजाच्या
रक्कमेचे वाटप न करता मावेजाचे कोष्टकच बदलभवणाऱ्या संबंभितांभवरुद्ध फसवणूकीचा
गुन्िा नोंदभवण्याची संतप्त शेतकऱ्यांकडू न मागणी करण्यात येणे व या संपूणथ प्रकरणी
शासनाने तातडीने करावयाची कायथवािी व प्रभतभक्रया."

(२)

सिथश्री. मनोहर भोईर, भरतशेठ गोगािले, सुवनल प्रभू, राजन साळिी, सिानां ि
चव्हाण, उिय सामां त, िैभि नाईक, शवशकाांत सशिे , जयित्त क्षीरसागर, राजेश
टोपे, सुरेश लाि, राहुल मोटे , ित्तात्रय भरणे, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील,
जयां त पाटील, वजतेंद्र आव्हाि, भास्तकर जाधि, सांिीप नाईक, पाांिुरां ग बरोरा, िैभि
वपचि, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिथश्री. नरहरी वझरिाळ, हसन मुश्रीफ,
राणाजगजीतससह पाटील, मकरां ि जाधि-पाटील, विपक चव्हाण, राहुल जगताप,
सिथश्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, सुमन पाटील, ज्योती कलानी, सिथश्री. पांकज
भुजबळ, हनुमांत िोळस, अजय चौधरी, सुवनल सशिे , श्रीमती तृप्ती सािांत, श्री.
प्रताप सरनाईक, िॉ. बालाजी वकणीकर, सिथश्री. रुपेश म्हात्रे , सुभार्ष भोईर, सिा
सरिणकर, मां गेश कुिाळकर, वि.स.स. तातिीच्या ि सािथजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकिे सािथजवनक बाांधकाम मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"मुंबई-गोवा राष्रीय मिामागथ क्र.६६ च्या पनवेल ते इंदापूर या ८४ भकमी रस्ट्त्याच्या
पभिल्या टप्प्याचे संथ गतीने सुरु असलेले काम, सदर रस्ट्त्याचे काम टोल्वेज प्रा.भल.
कंपनीला दे तांना प्रकल्पाची सकमत ९४२.६९ कोटी असून कंपनीने ९१० भदवसात म्िणजेच
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भदनांक १२ जून, २०१४ पयंत मिामागाचे काम पूणथ करण्याचा केलेला करारनामा, पेण,
वडखळ येथील कोकण रे ल्वे मागावरील रे ल्वे भिज तसेच वाकण, कोलाड येथील
नदीवरील पुल अिथवट स्स्ट्थतीत असणे , त्यामुळे या मिामागावरील ८४ भकमीचे अंतर पार
करण्यास ५ ते ६ तासांचा लागत असणारा कालाविी, भनकृष्ट दजाच्या रस्ट्त्यांमुळे
अपघातांचे वाढते प्रमाण, त्यातून िोणारी जीभवत व मालमत्त्तेची िानी, त्याच प्रमाणे
आतापयंत अंदाजे २०६३ अपघातांमध्ये ६१५ मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना आभण या
अपघातात गं िीर जखमी झालेल्या २१३६ व्यक्तींना तसेच ८६१ भकरकोळ जखमी व
दुखापतग्रस्ट्तांना कोणतीिी आर्षथक मदत दे ण्यात न येणे, मिामागथ चौपदरीकरणामध्ये
भवस्ट्थाभपत झालेल्या जमीनिारकांना ग्रामीण िागात ज्याप्रमाणे गुणांक २ मोबदला भदला
जातो त्याप्रमाणे ससिुदग
ु थ भजल्यातील कुडाळ व कणकवली नगरपंचायती िद्दीतील
भवस्ट्थाभपत जमीनिारकांना त्याच गुणांकात मोबदला दे ण्याची िोत असलेली मागणी, मुंबईगोवा मिामागथ क्र.६६ च्या कामासाठी ४२५.२८ कोटी रुपये खचथ िोऊनिी भनकृष्ट दजाचे
झालेले काम, सन २०१६ च्या गणे शोत्सवाच्या कालाविीपयंत कोकणात जाणाऱ्या
जनतेला व्यवस्स्ट्थत व भवना अपघात जाणारा रस्ट्ता भमळू न सुरळीत वाितूक पार पडे ल
अशी घोषणा राज्य शासनाने वारं वार करुनिी आजपयंत त्याची पूतथता न िोणे , पुवीच्या
तसेच नव्याने करावयाच्या मिामागावरील कामाच्या भनकृष्ट दजामुळे खड्डे िरण्यासाठी
टोल्वेज प्रा.भल.कंपनीला अभिक ५०० कोटी रुपये दे ण्यात येऊनिी वषथिराचा कालाविी
उलटू न गेला तरी रस्ट्त्यावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्डयांची अवस्ट्था जैसे थे असणे ,
शासनाने तातडीने मुंबई-गोवा मिामागथ क्र.६६ चे पनवेल ते इंदापूर या ८४ भक.मी.
रस्ट्त्यासि गोवा पयंत मिामागाचे काम पूणथ िोण्यासाठी करावयाची उपाययोजना व
प्रभतभक्रया."
(३)

सिथश्री. अतुल सािे , नारायण कुचे , वि.स.स. तातिीच्या ि सािथजवनक महत्त्िाच्या
बाबीकिे मवहला ि बालविकास मां त्र्याांचे लक्ष िेधतील :"औरं गाबाद भजल्यात भवभवि संस्ट्थामाफथत अनाथ बालक आश्रम सुरु असून
त्यामध्ये ६ ते १८ वयोगटातील अनाथ मुलांना प्रवेश दे णे, परं तु सन २०१३-१४ पासून
शासनाकडू न संस्ट्थांना भमळणारे सिायक अनुदान न भमळाल्याने कमथ चाऱ्यांना नाममात्र
मानिनावर काम करावे लागत असून भवद्यार्थ्यांवर व संस्ट्था चालकांवर उपासमारीची
आलेली वेळ, अनाथ बालक आश्रम चालभवणाऱ्या संस्ट्थांना सिायक अनुदान उपलब्ि
करुन दे ण्याबाबत शासनाने करावयाची कायथवािी व प्रभतभक्रया."

(ब) लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) सांबांवधत वनिेिने सभागृहासमोर
ठे िणे :(या लक्षवेिी सूचनांची सूची जोडपत्राद्वारे वेगळी भवतरीत करण्यात येईल.)
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(गुरुिार, दिन ांक २१ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशथविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्तताि)
बारा

:

अांदिम आठवड प्रस्ि व :सिथश्री. अवजत पिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, जयां त पाटील, पृथ्िीराज चव्हाण, विलीप
िळसे-पाटील, िॉ पांतगराि किम, सिथश्री. शवशकाांत सशिे , विजय ििे ट्टीिार, गणपतराि
िे शमुख, वजतेंद्र आव्हाि, बाळासाहे ब र्ोरात, जयित्त क्षीरसागर, अब्िुल्ल सत्तार, भास्तकर
जाधि, प्रा. विरें द्र जगताप, सिथश्री. हसन मुश्रीफ, सुवनल केिार, सांविप नाईक,
गोपालिास अग्रिाल, िॉ. सतीश पाटील, सिथश्री. मो. आवरफ नसीम खान, सुरेश लाि,
अवमत िे शमुख, विलीप सोपल, िी. एस. अवहरे , राणाजगवजतससह पाटील, ॲि
यशोमती ठाकू र, सिथश्री. बबनराि सशिे , मधुकरराि चव्हाण, राहुल मोटे , िी.पी. सािांत,
मकरां ि पाटील, राजेश टोपे, बसिराज पाटील, वशिेंद्रससह भोसले, िसांतराि चव्हाण,
ित्तात्रय भरणे, अवमन पटे ल, बाळासाहे ब पाटील, ॲङ के.सी.पाििी, सिथश्री. कुणाल
पाटील, सांग्राम जगताप, काशीराम पािरा, श्रीमती. विपीका चव्हाण, सिथश्री हर्षथ िधथ न
सपकाळ, हनुमांत िोळस, राहुल बोंद्रे, अिधुत तटकरे , विजय भाांबळे , िैभि वपचि, अमर
काळे , पाांिुरां ग बरोरा, अवमत झनक, विपक चव्हाण, रणवजत काांबळे , श्रीमती अवमता
चव्हाण, िॉ. सांतोर्ष टारफे, श्री. शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमथ ला गािीत, श्री.
अस्तलम शेख, प्रा. िर्षा गायकिाि, सिथश्री. सांग्राम र्ोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्र्यांबक
वभसे, कु. प्रवणती सशिे , सिथश्री. वसध्िाराम म्हे त्रे, भारत भालके, जयकुमार गोरे , सांजय
किम, सुभार्ष उफथ पांवितशेठ पाटील, धै यथशील पाटील, अबु आझमी, वि.स.स. याांचा
म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्तताि : (चचा पुढे सुरु ि मां त्र्याांचे उत्तर)
"राज्यातील भबघडलेली कायदा व सुव्यवस्ट्था, मभिलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ,
गुन्यांचा प्रभतबंि करण्यास शासनास आलेले अपयश, भडभजटल युगात ऑनलाईन
फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकारामुळे सायबर गुन्यांचे वाढते प्रमाण, अल्पवयीन मुले, मुली व
मभिलांवर िोणारे अत्याचार, प्रामुखयाने नागपूर व मुंबईतील वाढती गुन्िे गारी, लैंभगक छळ व
अपिरणाचे वाढते प्रमाण, ज्येष्ठ नागभरकांवरील वाढते अत्याचार, नागपूर कारागृिात गत तीन
वषात ३२ कैद्यांचा झालेला मृत्यू, रे ल्वेतील वाढत्या गुन्िे गारीमुळे िोक्यात आलेली प्रवाशांची
सुरभक्षतता, मुंबईच्या िायखळा कारागृिात मंजुळा शेट्ये या मभिला कैद्याचा कारागृिातील
पोभलसांनीच मारिाण करुन घडवून आणलेला मृत्यू, तसेच सांगली भजल्यात घडलेले कोथळे
मृत्यू प्रकरण, तसेच नवी मुंबई, कळं बोली पोभलस स्ट्टे शन येथे कायथरत असलेल्या ए.पी.आय
श्रीमती अस्श्वनी बोद्रे -गोरे यांचा त्यांच्याच पोभलस अभिकाऱ्यांनी केलेला खून, तसेच
नागपूरमिील कुभवखयात गुंड मुन्ना यादवला पकडण्यात नागपूर पोभलसांना अपयश आल्याने
पोलीस मिासंचालकांनी पोलीस आयुक्त, नागपूर यांना केलेली भवचारणा, सागरी व अंतगथत
सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याबाबत शासनाची उदासीनता, मुंबई-ठाणे येथे ४०० िून अभिक
असलेली बनावट कॉलसेंटसथ , अवैि दारु, मटका, जुगार यांचे वाढते प्रमाण, मुंबईत वास्ट्तव्य
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करीत असलेल्या परकीय नागभरकांमाफथत मोठ्या प्रमाणात िोत असलेली अमली पदाथांची
तस्ट्करी, पोभलसांची भनवासस्ट्थाने व भवभवि भठकाणच्या पोलीस स्ट्टे शन्सची झालेली दयनीय
अवस्ट्था, गृि भविागातील १३ िजार पदे भरक्त असल्याने पोभलसांवर पडणारा कामाचा वाढता
ताण, त्यात राज्यातील गृिरक्षक दल (िोमगार्डसथ ) यांच्या समस्ट्यांकडे शासनाचे झालेले दुलथक्ष,
गेल्या दीड-दोन वषापासून लाचलुचपत प्रभतबंिक भविागाचे मिासंचालक पद भरक्त असणे ,
पभरणामी दे शात घडणाऱ्या िारतीय दं ड भविान संभितेअंतगथ त दाखल िोणाऱ्या दखलपात्र
एकूण गुन्यात मिाराष्र राज्य आघाडीवर असणे , तर आर्षथक गुन्िे शाखेकडील यादीनुसार
मुंबई सुरभक्षत शिराच्या यादीत ४५ व्या क्रमांकावर असणे , साडे तीन वषानंतरिी डॉ. नरें द्र
दािोळकर व कॉ. गोसवद पानसरे यांच्या ित्येचा तपास पूणथ न िोणे , तसेच समीर गायकवाड व
भवरें द्र तावडे यांच्यासंदिात ठोस पुरावे असूनिी सनातन संस्ट्थे वरील बंदीबाबत कोणतीिी
कायथवािी न करणे , दभलतांवरील अत्याचारात झालेली वाढ, दुबथलांवरील िल्ले रोखण्याची
गरज असल्याचे मा. राष्रपतींनी केलेले आवािन, राज्यातील तुरुंगात मयादे पेक्षा अभिक
ठे वण्यात आले ले कैदी, तुरुंगातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यात आलेले अपयश, दे शपरदे शातून आमदारांना जीवे मारण्याची दे ण्यात आलेली िमकी, शासनाने राज्यातील १३१४
शाळा बंद करण्याचा भनणथय घे ऊन "सवांसाठी भशक्षण" या उद्दे शाला फासलेला िरताळ,
भशक्षणाचा िक्क कायद्याचा करण्यात आले ला िंग, पभरणामी आभदवासी व ग्रामीण िागात
भनमाण झालेला तीव्र असंतोष, या भनणथयाच्या भवरोिात भवभवि संघटनांनी काढलेले मोचे ,
मुंबई भवद्यापीठातील अनागोंदी कारिार व भनकालात झालेल्या गोंिळामुळे भनकालाची
कालमयादा चुकणे , उपस्स्ट्थत भवद्यार्थ्यांना अनुपस्स्ट्थत दाखभवणे , पदव्युत्तर अभ्यासक्रम
प्रवेशाचा उडालेला बोजवारा, भनकालास िोणाऱ्या भवलंबामुळे भवदे शी भशक्षणाचा झालेला
स्ट्वप्निंग, अनेक मंत्रयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येणे, त्यावर कोणतीिी कारवाई न
िोणे , त्यांची िोत असलेली पाठराखण, अवैि प्रवासी वाितूक टॅ क्सी व भरक्षा चालकांची
दादाभगरी भमटरप्रमाणे िाडे न घेणे, ओला-उबेरला लोकांची असलेली वाढती मागणी वाढत्या
वािनांमुळे वाितुकीची भनमाण झालेली समस्ट्या, राज्यात जवळपास २ लाख अवैि वािनांच्या
वाितुकीमुळे ४ िजार कोटी रुपयांचा राज्य मागथ , पभरविन मिामंडळाला झालेला तोटा,
उत्पादन शुल्क भविागातील भरक्त पदांमुळे शासनाचा बुडत असलेला मिसूल , गेल्या तीन
वषात पोभलस दलाचे आिुभनकीकरणासाठी केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झालेला भनिी, एकािी
आर्षथक वषात पूणथत: खचथ न झाल्यामुळे िा भनिी केंद्र शासनास समर्षपत करण्याची आलेली
पाळी, राज्यातील न्याय वैद्यकप्रयोगशाळे त ४० िजारापेक्षा अभिक प्रलंभबत असलेली प्रकरणे ,
पोभलसांसाठी आर्षथक तरतूद असतांनािी िजारो कोटींची दे यके कोषागारातून नामंजूर झालेली
असतांना बीडीएस प्रणालीवरील प्राभिकारपत्रे रद्द न करणे , पभरणामी भनिी भशल्लक असूनिी
त्याचा खचथ झाल्याचे भदसून येणे व त्याबाबत पोलीस प्रशासनाकडू न झालेले अक्षम्य दुलथक्ष ,
याबाबत करावयाची उपाययोजना भवचारात घेण्यात यावी."
(गुरुिार, विनाांक २१ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशथविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्तताि.)
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तेरा

:

श्री. सुदनल प्रभू, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, श्री. सिा सरिणकर, ॲङ आवशर्ष शेलार,
सिथश्री अजय चौधरी, सरिार ताराससह, सुवनल सशिे , ॲङ राज पुरोवहत, सिथश्री मां गेश
कुिाळकर, अतुल भातखळकर, अशोक पाटील, सांजय केळकर, श्रीमती तृप्ती सािांत,
सिथश्री योगेश सागर, राजेश क्षीरसागर, ॲङ पराग अळिणी, िॉ. सुवजत वमणचे कर,
सिथश्री मां गलप्रभात लोढा, तुकाराम काते, अवमत साटम, सुवनल राऊत, राम किम,
कॅ . आर. तवमल सेल्िन, श्रीमती मां िा म्हात्रे , दव.स.स. य ांच म.दव.स. दनयम २९३
अन्वये प्रस्ि व :
"बोरीवली येथील संजय गांिी राष्रीय उद्यानातील आभदवासीपाडे आभण अभिकृत
झोपडपट्टीतील रभिवाशी यांना स्ट्थलांतरीत करण्याबाबत शासनाने आखलेली उपाययोजना,
सवथसािारण पात्र झोपडपट्टीवाभसयांच्या स्ट्थलांतरासाठी शासनाने घ्यावयाचा सकारात्मक
भनणथय, संजय गांिी राष्रीय उद्यानाच्या सव्िे नं. २३९/१ या वन क्षेत्राची मोजणी करुन
अभतक्रभमत रभिवाशांचे त्याच क्षेत्रात पुनवथसन करण्याबाबत सदडोशी येथील लोकप्रभतभनिींनी
मािे भडसेंबर, २०१६ व त्यानंतर वारं वार मा. मुखयमंत्री, मा. वनमंत्री व मा. गृिभनमाण मंत्री
यांच्याकडे भनवेदनाद्वारे केलेली मागणी, संजय गांिी राष्रीय उद्यानातील वन्य प्राण्यांचा शिरात
िोणारा मुक्त संचार व त्यावर करावयाच्या उपाययोजना, मुंबई शिरातील नद्या व नाले यांच्या
रुंदीकरणामुळे बािीत िोणाऱ्या रभिवाशांचे त्याच भठकाणी पुनवथसन करणे , आभशया खंडातील
सवात मोठया मुंबईतील िारावी येथील झोपडपट्टीचा पुनर्षवकास करण्याचा शासनाने घेतलेला
मित्वाकांक्षी भनणथय व आखलेली उपाययोजना, मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या
इमारतींचा पुनर्षवकास करण्याबाबत आठ आमदारांच्या सभमतीने केलेल्या भशफारशीवर भनणथ य
घेण्याचा प्रस्ट्ताव शासनाच्या भवचारािीन असणे , या प्रस्ट्तावावर तातडीने भनणथय िोण्याची
आवश्यकता, मुंबईतील मिानगरपाभलकेच्या जागे वरील व िाडे करार संपुष्टात आलेल्या
जीणथ इमारतींच्या िाडे करारांचे नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता, राज्यात पंतप्रिान आवास
योजनेंतगथत आर्षथकदृष्ट्या दुबथल घटकांसाठी ३३ िजार ५०० व इतरांसाठी ६२५० घरे
उिारण्याची म्िाडाने आखलेली उपाययोजना, याबाबत करावयाची भनणथयात्मक कायथवािी
भवचारात घेण्यात यावी."

अश सकीय क मक ज
(बै ठकीच्य अखे रचे २ १/२ ि स)
चौिा

:

अश सकीय दवधे यके :(अ) पुर:स्थ पन थथ :
(१)

सन २०१७ चे भव.स.भव. क्रमांक ८१ – मिाराष्र शैक्षभणक संस्ट्था (शुल्क
भवभनयमन) (सुिारणा) भविेयक, २०१७ – श्री.अतुल भातखळकर, वि.स.स.
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याांचे.
(२)

सन २०१७ चे भव.स.भव. क्रमांक ८२ – मिाराष्र दे वता, संत, राष्रपुरुष, िमथग्रंथ
यांचे भवडं बनावर भनयंत्रण भविेयक, २०१७ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

(ब) विचारार्थ :
(१)

सन २०१६ चे भव.स.भव. क्रमांक ५१ – मिाराष्र प्रकल्पबाभित व्यक्तींचे पुनवथसन
(भतसरी सुिारणा) भविेयक, २०१६ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

(२)

सन २०१७ चे भव.स.भव. क्रमांक ५ – मिाराष्र अनुसूभचत जाती, अनुसूभचत
जमाती, भवमुक्त जाती, िटक्या जमाती, इतर मागासवगथ व भवशेष मागासवगथ
जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे भवभनयमन (सुिारणा) भविे यक,
२०१७ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

(३)

सन २०१७ चे भव.स.भव. क्रमांक ७० – भसगारे ट आभण इतर तंबाखू उत्पादने
(जाभिरातीस प्रभतबंि आभण व्यापार व वाभणज्य व्यविार आभण उत्पादन, पुरवठा व
भवतरण यांचे भवभनयमन) (मिाराष्र सुिारणा) भविेयक, २०१७ – श्री.मां गलप्रभात
लोढा, वि.स.स. याांचे.

(४) सन २०१७ चे भव.स.भव. क्रमांक १४ – मिाराष्र झोपडपट्टी (सुिारणा, भनमुथलन
आभण पुनर्षवकास) (सुिारणा) भविेयक, २०१७ – श्री.मां गलप्रभात लोढा,
वि.स.स. याांचे.

" राष्ट्रगीत "
विधान भिन,
नागपूर,
भदनांक : २१ भडसेंबर, २०१७

िॉ. अनांत कळसे,
प्रिान सभचव,
मिाराष्र भविानसिा.
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