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  (गरुुिाि, रिनाांक ४ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशरिण्यात 
आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 
 
 
 

  सिशश्रीी. प्रशाांत ांंं, िाजेश ्ीिसागि, िाजेन्द्र  पाटीी, सरुनल प्रभ,, ॉ.. अरनल ंडॉे, सिशश्रीी. 
शांभिुाज िेसाई, अरनल गोटे, िाजाभाऊ िाजे, सांतोष िानिे, रकशोि पाटील, प्रा. सांरगता 
ठडंिे, सिशश्रीी. मनोहि भोईि, सिेुश हाळिीकि, ॉ.. िाहुल पाटील, सिशश्रीी. रशिाजीिाि 
नाईक, सांजय भेगॉे, ॉ..िेििाि होळी, ॉ..सांजय िायमलुकि, सिशश्रीी.उन्मेश पाटील, कृष्ट्ीा 
खोपॉे, प्रकाश आरंटकि, रिलास जगताप, िाजन साळिी, सांजय केळकि, रभमिाि तापकीि, 
ॉ.. शरशकाांत खेॉेकि, सिशश्रीी. समीि कुीािाि, प्रशाांत ठाक, ि, रकसन कथोिे, सांजय सािकािे, 
अशोक पाटील, वि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि (चचा पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे 
उत्ति) :- 
 

      “राज्यात सुरु असलेली रोजगार हमी योजना संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्याने प्रथम स्वीकार 
केली असरे्, आपल्या राज्यात सदरहू योजना लोकाभिमुख व भवकासाभिमुख झाल्यानंतर अशीच 
योजना नरेगाच्या माध्यमातून कें द्र शासनाने सवण देशिरात लागू केली असरे्, संबंभित अभिभनयमाचा 
लाि घेत देशातील भवभवि राज्यांनी या योजनेंतगणत मोठ्या प्रमार्ात भवकास केला असल्याचे 
भनदशणनास येरे्, महाराष्ट्र राज्यात मात्र ही योजना संथ गतीने सुरु असल्याचे भनदशणनास येरे्, शेतकरी 
व मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडभवर्ाऱ्या या योजनेस शासनाचे काही उच्च पदस्थ अभिकारी, 
ग्रामसेवक, तांभत्रक अभिकारी यांच्याकडून आवश्यक ते सहकायण भमळत नसल्याचे भनदशणनास येरे्, 
पभरर्ामी अपेके्षप्रमारे् या योजनेंतगणत कामे होत नसल्याचे भनदशणनास येरे्, राज्याच्या महात्मा गांिी 
रोजगार हमी योजनेस कें द्राकडून भनिी उपलब्ि होत असूनही इतर राज्यांच्या तुलनेत तो खचण होत 
नसल्याचे भनदशणनास येरे्, सन १९९९ ते २०१० या कालाविीत राज्यात सुरु असलेल्या लॉटरीच्या 
माध्यमातून शासनास अपेभक्षत महसूल भमळाला नसल्याची बाब भनदशणनास येरे्, त्या कालाविीतील 
कर व इतर माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचे येरे् आजही बाकी असल्याचे भनदशणनास येरे्, भवद्यमान 
भवत्त व भनयोजन मंत्रयांनी कागदभवरहीत प्रशासन चालभवण्याच्या दृष्ट्टीने सुरु केलेली प्रभिया, गतीमान 
प्रशासनासाठी सदर प्रभिया अभिक प्रिावी करण्याची आवश्यकता, राज्याच्या डोंगरी िागातील 
भपण्याच्या पाण्याची टंचाई, याबाबत शासनाची िूभमका व करावयाची उपाययोजना ." 
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(सकाळी १०.०० िाजता) 

 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

 
 

  (अ) शुिवार, भदनांक २९ जुलै, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांभकत प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील 
मा.अध्यक्षांच्या भनदेशानुसार राखुन ठेवण्यात आलेला श्री.जयकुमार गोरे व इतर, भव.स.स. यांचा 
तारांभकत प्रश्न िमांक ६११३० "सातारा भजल्यात व पंढरपूर (भज.सोलापूर) तालुक्यात 
दषु्ट्काग्रस्त िागात चाराटंचाई भनमार् झाल्याबाबत." 
 

  (ब) तारांभकत प्रश्न. 
 

  (क) अतारांभकत प्रश्नोत्तरांची यादी क्रम ांक १६८ ते २०० सिागृहाच्या पटलावर ठेवरे्. 
 

 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिीे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री 
 

:  महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा सन २०११-२०१२ या 
वर्षाचा स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल व सन २०१२-२०१३ 

व २०१३-२०१४ या वर्षाचा प्रशासकीय अहवाल 

सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) रित्त आरी रनयोजन 
मांत्री 

: (क) िारताचे भनयंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे सन २०१४-
२०१५ या आर्थथक वर्षाचे (१) सामान्य आभर् सामाभजक 
के्षत्र व (२) स्थाभनक संस्था अहवाल सिागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ख) िारताचे भनयंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा भदनांक ३१ 
माचण, २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाचा सावणजभनक उपिम 
अहवाल सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) गहृरनमाी मांत्री : (क) भशवशाही पुनवणसन प्रकल्प मयाभदत यांचा सन २००४-
२००५ ते २००७-२००८ या वर्षांचा अनुिमे सहावा, 
सातवा, आठवा व नववा वार्थर्षक अहवाल 

सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र गृहभनमार् व के्षत्रभवकास प्राभिकरर्, वांदे्र, 
मंुबई यांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा वार्थर्षक लेखा 
आभर् लेखा भववरर् पत्र सिागृहासमोर ठेवतील. 
 
 

  (४) कामगाि : (क) रायगड भजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, रायगड (रायगड 

भजल्याकरीता) यांचा सन २००८-२००९ ते २०१०-२०११ 
या वर्षांचा अनुिमे सातवा, आठवा व नववा वार्थर्षक 

अहवाल सिागृहासमोर ठेवतील. 
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     (ख) अकोला-वाभशम-बुलडार्ा भजल्हा माथाडी व असंरभक्षत 

कामगार मंडळ, अकोला यांचा सन २००९-२०१० ते 
२०११-२०१२ या वर्षांचा वार्थर्षक अहवाल सिागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ग) नाभशक भजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, नाभशक यांचा सन 

२००९-२०१० ते २०१३-२०१४ या वर्षांचा अनुिमे 

सहावा, सातवा, आठवा, नववा व दहावा वार्थर्षक 

अहवाल सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) िात ु(लोखंड व पोलाद वगळून) आभर् कागद बाजार व 

दकुाने माथाडी कामगार मंडळ, मंुबई यांचा सन २०१०-
२०११ ते २०१२-२०१३ या वर्षांचा अनुिमे अडतीसावा, 
एकोर्चाळीसावा व चाळीसावा अहवाल ताळेबंदासह 

सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ङ) लातूर आभर् उस्मानाबाद भजल्हा माथाडी व असंरभक्षत 

कामगार मंडळ, लातूर यांचा सन २०१४-२०१५ या 
वर्षाचा चोवीसावा वार्थर्षक अहवाल सिागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (च) जालना भजल्हा माथाडी व असंरभक्षत कामगार मंडळ, 
जालना यांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा सव्वीसावा 
वार्थर्षक अहवाल सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (छ) नाभशक भजल्हा माथाडी व असंरभक्षत कामगार मंडळ, 
(लासलगांव) यांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा 
सव्वीसावा वार्थर्षक अहवाल सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ज) नाभशक माथाडी व असंरभक्षत कामगार मंडळ, नाभशक 

यांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा भतसावा लेखा 
पभरक्षर् अहवालासह वार्थर्षक अहवाल सिागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (झ) महाराष्ट्र मच्च्छमार उद्योगातील मच्च्छमार आभर् इतर 
श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे भनयमन व कल्यार्) 
योजना, २०१४ प्रभसध्द करर्ारी अभिसूचना िमांक 
युडब्ल्यु. २०१४/प्र.ि.३१३/कामगार-५, भदनांभकत ४ 
ऑगस्ट, २०१४ सिागृहासमोर ठेवतील. 
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तीन : ल्िेधी स,चनेििील अरधक मारहती सभागहृासमोि ठेिीे - 
 

 

(१) सािशजरनक आिोग्य ि 
कुटुांं कल्याी मांत्री     

:      "साथींच्या आजारांचा वाढता प्रादुणिाव व भनता पॉल 
कंपनीच्या और्षिांबाबत"  या भवर्षयावरील सवणश्री 
शभशकांत शशदे व इतर भव.स.स. यांच्या भदनांक १७ 
भडसेंबर, २०१४ रोजी उत्तरीत झालेल्या लक्षवेिी 
सूचनेवरील अभिक माभहती सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

(२) कामगाि मांत्री     :      "राज्यातील असंघटीत लाखो कामगारांची नोंदर्ी न 
झाल्यामुळे भवभवि योजनांच्या लािापासून वंभचत असरे्"  
या भवर्षयावरील सवणश्री भवजय वडेट्टीवार व इतर भव.स.स. 
यांच्या भदनांक २१ जुलै, २०१५ रोजी उत्तरीत झालेल्या 
लक्षवेिी सूचनेवरील अभिक माभहती सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

    
 

चाि : लोकलेखा सरमतीचा तेिािा अहिाल सभागहृास सािि किीे. 
 

पाच : इति मागासिगश कल्याी सरमतीचा परहला अहिाल सािि किीे. 
 

सहा :  अल्पसांख्याक कल्याी सरमतीचा िसुिा अहिाल सािि किीे. 
 

सात : भविानसिेने संमत केलेल्या भविेयकांना भविानपभरर्षदेची संमती भमळाल्याचे जाहीर करण्यात येईल. 
 

आठ : स्थगन प्रस्तािाच्या स,चना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 
 

 

नऊ : (अ) ल्िेधी स,चना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) : 
 
 

   (रिनाांक ०२ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशरिण्यात 
आलेल्या पिांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली ल्िेधी स,चना क्र.१ ि २) 
 

  (१) सिशश्रीी सांिीप नाईक, अरजत पिाि, जयांत पाटील, रिलीप िळसे-पाटील, शरशकाांत शशिे, 
रजतेंद्र  आव् हाॉ, भास्कि जाधि, पाांॉुिांग ंिोिा, सिेुश लाॉ, रकसन कथोिे, अरमन पटेल, 
प्रा.िषा गायकिाॉ, सिशश्रीी रिजय िॉेट्टीिाि, अस्लम शेख, मो.आरिफ नसीम खान, 
प्रा.िीिेंद्र  जगताप, श्रीी हसन मशु्रीीफ, श्रीीमती मांिा म्हाते्र श्रीी.अं, आजमी, रि.स.स 
तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे मखु्यमांत्रयाचे ल् िेधतील :-  
 

       "नवी मंुबई येथील भदघा पभरसरातील ९६ इमारती अनभिकृत ठरवून ती भनष्ट्काभसत 
करण्याच्या माहे, सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये भदघावाभसयांना देण्यात आलेली नोभटस, त्यामुळे 
सुमारे २५ ते ३० हजार रभहवाशांचे संसार उघड्यावर पडण्याची भनमार् झालेली भिती, हे सवण 
नागभरक अत्यल्प उत्पन्न गटातील असून त्यांना संरक्षर् भमळावे म्हरू्न स्थाभनक लोकप्रभतभनिी 
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यांनी मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री यांना भदलेली लेखी भनवेदने, भदघ्यातील जभमनी गुरचरर् 
असल्याचे स्पष्ट्ट करून त्या महाराष्ट्र औद्योभगक भवकास महामंडळाच्या नावे असून 
भदघावाभसयांबाबत लवकरच मा. उच्च न्यायालयात िोरर् सादर करण्याचे शासनाने भदलेले 
आश्वासन, सदर िोरर्ात उर्ीवा असल्याने मा. उच्च न्यायालयाने बांिकामावरील कारवाईस 
दोन-तीन वेळा भदलेली स्थभगती व आता बांिकाम भनष्ट्काभसत करण्याचे भदलेले आदेश, 
रभहवाशांनी मा. सवोच्च न्यायालयात दाद माभगतल्याने सदर आदेशाभवरुध्द मा. सवोच्च 
न्यायालयाने भद.३१ जुलै, २०१६ पयंत कारवाईस भदलेली स्थभगती, मंुबईतील उच्चभू्र कँम्पाकोला 
इमारतीतील रभहवाशांना संरक्षर् देण्याबाबत शासनाने बजावलेली ठाम िूभमका, याउलट 
भदघावाभसयांबाबत शासनाचे होत असलेले दलुणक्ष, यामुळे संतप्त भदघावाभसयांनी अनेकवेळा 
केलेली भनदशणने, भनष्ट्कार्षर्ाच्या कारवाईस अवघे दहा ते बारा भदवस उरलेले असतांना 
भदघावाभसयांना न्याय देण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत बसर्ारे स्वयंस्पष्ट्ट िोरर् मा. सवोच्च 
न्यायालयास सादर करून त्यास ३१ जुलै, २०१६ पूवी मा. उच्च न्यायालयाची संमती घेण्याची 
आवश्यकता याप्रकरर्ी शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची िूभमका." 
 

  (२) ॉ..सतीश पाटील, रि.स.स. पढुील तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे शालेय 
रश्ी मांत्रयाचे ल् िेधतील :-  
 
 

       "राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या मान्यतेसाठी शासनाने गुगल सवेक्षर् कररे्, बृहत 
आराखड्यानुसार भदनांक १५ जून, २०१६ शाळा सुरु करण्यासाठी सुमारे १४४ व ७८ असे एकूर् 
२२२ संस्थांकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव, संस्थांकडून मागभवण्यात आलेल्या १५ लक्ष रुपयांच्या 
मुदत ठेवी, सदर प्रस्ताव मान्य करण्यास भवलंब होत असल्याने संस्था चालकांनी न्यायालयात दाद 
माभगतली असता मा. उच्च न्यायालयाने सदर शाळा तात्काळ सुरु करण्याचे आदेश देऊनसुध्दा 
अद्यापही शाळांना मान्यता देण्यात न येरे्, यासंदिात शासनाने कालबध्द कायणिम आखून सुध्दा 
सदर शाळांचे मंजुरीस्तव प्रस्ताव प्रलंभबत असरे्, त्यामुळे संस्था चालकांत पसरलेला तीव्र 
असंतोर्ष, तसेच भवद्यार्थ्यांचे होत असलेले नुकसान, याबाबत सदर शाळांना त्वभरत मान्यता 
देण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतिीया." 
 
 

  (३) सिशश्रीी.योगेश सागि, अतलु भातखळकि, अरमत साटम, ॲङ आरशष शेलाि, ॲङ पिाग 
अळिीी, श्रीीमती मरनषा चौधिी, रि.स.स. तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे 
मखु्यमांत्रयाचे ल् िेधतील :-  
 

       "मंुबई महानगरपाभलका कमणचाऱ्यांच्या सुमारे २५३ गृहभनमार् संस्थांना ६.२५ टक्के दराने 
करण्यात आलेला कजणपुरवठा, त्यापैकी ११७ गृहभनमार् संस्थांनी कजाची परतफेड केली असून 
१३६ गृहभनमार् संस्था अद्यापही कजणबाजारी असरे्, कजाची परतफेड केलेल्या गृहभनमार् संस्थांनी 
कजणमुक्ततेबाबत महानगरपाभलकेकडे अजण केल्यानंतरही महानगरपाभलकेकडून त्यांना कोर्तेही 
उत्तर प्राप्त न होरे्, सुिार सभमतीच्या ठरावानुसार महानगरपाभलकेने कजाची परतफेड केलेल्या 
संबंिीत सदस्यांकडून पूवणलक्षी प्रिावाने दंडाची रक्कम वसुल करण्याबाबत केलेली कायणवाही, 
ज्या गृहभनमार् संस्थांनी हस्तांतरर्ासाठी परवानगी माभगतली ती प्रकररे् लेखा भविागाकडे 
अद्यापही प्रलंभबत  असरे्, ज्या गृहभनमार् संस्थांनी व्याजासह गृहकजाची परतफेड केली आहे 
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त्यांची गहार् खतातून भवनाअट मुक्तता करण्याची असलेली आवश्यकता, कजाची परतफेड 
केलेल्यांपैकी काही सदस्यांनी सदभनका िाडयाने भदल्यास त्यांना आकारण्यात येर्ारा               
रु. ५०,०००/- चा दंड, गृहकजण फेडण्यात आल्यानंतरही त्यावर दंड आकारुन दंडाची रक्कम 
पूवणलक्षी प्रिावाने िरण्याबाबत पभरपत्रक काढण्यात आल्यामुळे कमणचाऱ्यांमध्ये पसरलेला 
असंतोर्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतिीया."    
 

  (४) सिशश्रीी िाधाकृष्ट्ी रिखे-पाटील, सरुनल केिाि, अब्िलु सत्ताि अब्िलु नंी, प्रा.रििेंद्र  
जगताप, ॲङ यशोमती ठाक, ि, रि.स.स. तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे 
मखु्यमांत्रयाचे ल् िेधतील :- 
  

       "भविानसिा सदस्य श्री.गोपालदास अग्रवाल, गोंभदया यांच्यावर झालेल्या प्रार्घातक 
हल्ल्यानंतर सदर गुन्यातील आरोपी भशवकुमार शमा याने गुन्हा घडल्याच्या ४५ भदवासानंतर 
गोंभदया येथील पोलीस अभिक्षक कायालयात आत्मसमपणर् करण्याच्या नावाखाली घेतलेली 
पत्रकार पभरर्षद, भशवकुमार शमा यांच्या खोट्या तिारीनुसार श्री.प्रफुल्ल गोपालदास अग्रवाल व 
इतर समथणकावर बनावट साक्षीदार व पुरावे तयार करुन खोट्या आरोपाखाली पोलीसांमाफण त 
दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, श्री.गोपालदास अग्रवाल यांच्यावरील हल्ल्यासंदिातील िा.द.भव. 
३०७ सारख्या गंिीर गुन्याच्या तपास सहायक पोभलस भनरीक्षका माफण त तर हॉटेल कस्तुरमिील 
कु्षल्लक अशा काच तूटण्याच्या प्रकरर्ाचा तपास स्थाभनक गुन्हे शाखे माफण त करण्यात येरे्, 
भशवकुमार शमा यांच्या समथणकाकडून खोट्या तिारीनुसार दाखल झालेल्या प्रकरर्ाची चौकशी 
पोलीस उप अभिक्षक यांच्याकडे सोपभवरे्, भशवकुमार शमा व इतर आरोपींना पोलीसांमाफण त 
भमळत असलेले सहकायण व संरक्षर् श्री.गोपालदास अग्रवाल यांच्यावर तिार मागे घेण्याकभरता 
दबाव आर्ण्यात येरे्, या अनुरं्षगाने शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना." 
 

  (५) सिशश्रीी प्रशाांत ांंं, िाम किम रि.स.स. तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे     
महस,ल मांत्रयाचे ल् िेधतील :-  

       "भद. एज्युकेशन कल्चरल सोसायटी, चंद्रपूर या संस्थेच्या इंभदरा गांिी गाडणन शाळा, चंद्रपूर या 
शाळेकरीता मौजा चांदा (रै.) स.नं. ३५/४, ३६/२, ३८/२, २९/४ अ, ४६/४, ४७, ४८/२, एकूर् 
आराजी १.६२ हे.आर. ही जागा भनयमबाय बळकावरे्, या प्रकरर्ात प्रपत्र अ ते ड जोडलेले 
नसरे्, नगररचनाकार यांचे अभिप्राय नसरे्, दयु्यम भनबंिक यांचा अहवाल जोडलेला नसरे्, 
उपअभिक्षक िूमीअभिलेख यांच्याकडून मोजर्ी झालेल्या नकाशाची क प्रत नसरे्, नगर पभरर्षद 
चंद्रपूरचे नाहरकत/भवकास आराखड्यातील प्रयोजनाबाबत अभिप्राय नसरे्, तहभसलदार, चंद्रपूर व 
उपभविागीय अभिकारी, चंद्रपूर यांचा सभवस्तर अहवाल नसरे्, सदर प्रकरर्ी तत्कालीन 
भजल्हाभिकारी व संस्था अध्यक्षांवर गुन्हा दाखल करत कारवाई करण्याची भनतांत आवश्यकता, 
शासनाचे याकडे होर्ारे दलुणक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायणवाही व शासनाची 
प्रभतिीया." 
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  (६) सिशश्रीी अरनल ंांि, शांभिुाज िेसाई, सत्यरजत पाटील, प्रकाश आरंटकि, रशिाजीिाि 
नाईक, ंाळासाहें पाटील, सधुीि गाॉगीळ, ॉ..पतांगिाि किम, ॉ..सिेुश खाॉे, प्रा.रििेंद्र  
जगताप, सिशश्रीीमती समुनताई पाटील, रिरपका चव्हाी, सिशश्रीी जयकुमाि गोिे, भाित 
भालके, ॲॉ िाहुल क, ल, रि.स.स. तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे 
जलसांपिा मांत्रयाचे ल् िेधतील :-  
 

       "राज्यामिील उपसा शसचन योजनेचे वेगवेगळ्या भविागात वीजेचे व पार्ी पट्टीचे भनरभनराळे 
असलेले दर, वीजचे वाढर्ारे दर व शेतमालाचे कमी होर्ारे िाव, यामुळे पार्ीपट्टी वसुलीवर 
होर्ारा पभरर्ाम, अनेक उपसा शसचन योजना बंद रहारे् शकवा योजना चालभवण्यामध्ये नसलेले 
सातत्य, पभरर्ामी शेतकऱ्यांवर भवनाकारर् पडत असर्ारा िूदंड, महाराष्ट्र जलसंपत्ती भनयमन 
प्राभिकरर्ाने राज्यासाठी भपकावर दर ठरभवला असला तरी उपसा शसचनाचे लािके्षत्रात वेगळा दर 
असरे्, पार्ीपट्टीच्या नावाखाली वीज भबल जादा आकारण्याचा सुरू असलेला प्रकार उपसा 
जलशसचन योजना बंद राभहल्यामुळे शासनाची आभर् पार्ीपट्टीची दरभनच्श् चती नसल्यामुळे 
शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची गंुतवरू्क पडून राहरे्, पभरर्ामी शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष 
पार्ीपट्टी दर व वीजेचे दर यामध्ये सुसुत्रता आर्ण्याची आवश्यकता, शासनाने यासंदिात केलेली 
वा करावयाची कायणवाही व याबाबत शासनाची िूभमका व प्रभतिीया." 
 

  (७) सिशश्रीी उल्हास पाटील, प्रकाश आरंटकि, ॉ..सरुजत रमीचेकि, रि.स.स. तातॉीच्या ि 
सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे जलसांपिा मांत्रयाचे ल् िेधतील :-  
 

       "कोल्हापूर भजल्यातील भशरोळ तालुक्यात बारमाही दथुडी िरुन वाहर्ाऱ्या नद्या, काळी 
कसदार जभमन असल्यामुळे पाण्याच्या भनचऱ्याला मयादा असल्याने तालुक्यातील ५३ गावांपैकी 
३३ गावामध्ये पूर्णत: क्षारपड ३१६४ हेक्टर राज्यातील अनेक तालुक्यातील उपसा शसचन 
योजनांखालील हजारो हेक्टर के्षत्रफळ जभमन क्षारपड झालेली असरे्, शासनाच्या िोरर्ानुसार 
िररे् व, कालव्यांमाफण त प्रवाही पध्दतीने पार्ी भदले जार्ाऱ्या जभमनी क्षारपड झाल्यास त्यांस 
नुकसान िरपाई भदली जाते. परंतु शेतकऱ्यांनी मांडवली गंुतवरू्क करुन घेतलेल्या उपसा शसचन 
योजनामुळे क्षारपड झालेल्या जभमनीची नुकसान िरपाई देण्यात न येरे्, सदरची क्षारपड जभमन 
पुन्हा लागवडीखाली आण्याकभरता तालुक्यातील सवण क्षारपड के्षत्रामध्ये टप्प्याटप्प्याने िूभमगत 
भनचरा प्रर्ाली पध्दत वापरण्याची आवश्यकता असल्याने याकभरता भनिीची भनतांत गरज, तसेच 
शासनाच्या उपरोक्त भनयमांत बदल वा खास बाब म्हरू्न प्रायोभगक तत्वावर कायणरत योजनेस 
मंजूरी देण्याची आवश्यकता, यावर शासनाने करावयाची कायणवाही, याबाबत शासनाची प्रभतिीया 
व िूभमका." 
 

  (८) श्रीी.िाधाकृष्ट्ी रिखे पाटील, रि.स.स. तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे     
जलसांपिा मांत्रयाचे ल् िेधतील :-     
 

      "भनळवंडे ता. अकोले, भज.अहमदनगर या िरर्ाच्या कामास सुरुवात होवून २५ वरे्ष होवूनही 
अद्याप अपूर्ण असलेले कामे, प्रकल्पाच्या २८७ भक.मी. च्या डाव्या व उजव्या कालव्यासाठी पुरेशी 
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भनिीची तरतुद न केल्याने आतापयंत केवळ २५० कोटी खचण होरे् सदर प्रकल्पास AIBP 
योजनेअंतगणत कें द्र शासनाकडून भनिी प्राप्त व्हावा यासाठी कें द्रीय जेल आयोगाची घेण्यात आलेली 
मान्यता, कें द्रीय जल आयोगाची मान्यता घेवुन प्रकल्प कें द्रीय तांभत्रक सल्लागार सभमती समोर 
प्रस्तुत करण्यासाठी राज्य शासनाची सहमती प्राप्त न होरे्, पभरर्ामी भनळवंडे िरर्ाचा प्रस्ताव 
कें द्रीय तांभत्रक सल्लागार सभमती पुढे सादर न होरे्, िरर्ाच्या उजव्या कालव्याचे काम ११ टक्के 
तर डाव्या कालव्याचे काम ३० टक्केच पूर्ण होरे्, प्रकल्पाच्या कामासाठी अल्प अथणसंकल्पीय 
तरतूद करण्यात येत असल्याने प्रकल्पाचे काम मंद गतीने सुरु असरे्, याप्रकरर्ी शासनाचे 
झालेले दलुणक्ष याबाबत करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतिीया." 
 

  (९) श्रीी.रिजय औटी, रि.स.स. तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे उद्योग मांत्रयाचे 
ल् िेधतील :-  
 

     "राज्यातील औद्योभगक के्षत्रातील िूखंडाच्या दरवाढीबाबत भदनांक ७ जानेवारी २०१६ पासून 
लागू केलेले सुिाभरत दर उवणभरत महाराष्ट्रातील एम.आय.डी.सी. साठी फक्त ३० ते ३५ टक्के 
दरवाढ, तर जुन्या सुपा पारनेर (भजल्हा अहमदनगर) येथील एम.आय.डी.सी.साठी ३० ते ३५ 
टक्क्यांऐवजी १००० टक्के दरवाढ करण्याचा शासनाने घेतलेला भनर्णय, याबाबत मा. 
लोकप्रभतभनिींनी मा. उद्योग मंत्री प्रिान सभचव व मख्य कायणकारी अभिकारी, एम.आय.डी.सी. 
अिेरी, मंुबई यांना भदलेली लेखी भनवेदने, सदरहू दरवाढीबाबत फेरभवचार न केल्याबाबत मा. 
लोकप्रभतभनिींनी भदनांक ३ मे, २०१६ रोजी उपोर्षर्ास बसण्याबाबत भदलेले भनवेदने, याबाबतचे 
उप मुख्य कायणकारी अभिकारी, एम.आय.डी.सी. यांनी मा. लोकप्रभतभनिींना उपोर्षर्ास न 
बसण्याबाबत भवनंतीचे लेखी पत्र देरे्, जुन्या सुपा पारनेर औद्योभगक के्षत्रातील दरवाढ कमी 
कररे्बाबतचा भवर्षय संचालक मंडळाच्या पुढील बैठकीत भनर्णय घेण्याबाबत मा. उद्योग मंत्री 
यांनी भदलेले भनदेश, परंतु दोन मभहन्याचा कालाविी होऊन सुध्दा जुन्या सुपा एम.आय.डी.सी. च्या 
दरवाढीबाबत अद्याप कोर्तीच कायणवाही न होरे्, पभरर्ामी स्थाभनक नभवन उद्योजक व 
जनतेमध्ये भनमार् झालेली असंतोर्षाची िावना, सबब दरवाढ कमी करण्याबाबत भनर्णय घेण्याची 
भनतांत आवश्यकता व याबाबत शासनाची प्रभतिीया." 

 

  (१०) सिशश्रीी सधुाकि कोहळे, सधुाकि िेशमखु, कृष्ट्ीा खोपॉे, रिकास कुां भािे, ॉ..रमलींि माने, 
सिशश्रीी सधुीि पाििे, ॉी.मल्ल्लकाजुशन िेड्डी, समीि मेघे, सरुनल केिाि, ॉ..आरशष िेशमखु, 
श्रीी.समीि कुीािाि, ॉ..पांकज भोयि, सिशश्रीी.िाजेश कारशिाि, चिी िाघमािे, कृष्ट्ीा 
गजंे, रिजय िहाांगॉाले, रिजय िॉेट्टीिाि, ॉ..िेििाि होळी, ॉ..अशोक उईके, रि.स.स. 
तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या उजा मांत्रयाचे ल् िेधतील :-  
  

       "भवदिात मोठ्या प्रमार्ावर कोळशावर आिाभरत भवदु्यत भनर्थमती संच असरे्, त्यामुळे होर्ार 
वाय ूप्रदरू्षर् सदर प्रकल्पासाठी भवदिातील पार्ी मोठ्या प्रमार्ात वापरले जारे्, मराठवाडा सवात 
मागासलेला िाग असरे्, शासनाने भवदिण व मराठवाडा येथील उद्योगांना मोठ्या प्रमार्ावर ३ 
वर्षासाठी सवलत देरे्, भवदिण व मराठवाड्यातील जीवनमान व भवकास न होरे्, भवदिण व 
मराठवाड्यातील घरगुती वीज दर जास्त असरे्, मराठवाडा व भवदिाच्या ितीवर जे १००० कोटीचे 
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पॅकेज उद्योगांना भदलेले आहे. त्याच ितीवर मराठवाडा, भवदिातील घरगुती ग्राहकांचे दर ० ते ३०० 
युभनट वगणवारीत रु. ३ प्रभत युभनट कमी करुन भवदिण, मराठवाड्यावर वर्षानुवरे्ष झालेला अन्याय दरू 
कररे्, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व शासनाची प्रभतिीया." 

 
  (११) ॉ..अरनल ंडॉे, ॲॉ.िाहुल कुल, ॲॉ आरशष शेलाि, प्रा.मेधा कुलकीी रि.स.स. 

तातॉीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या ंांीकॉे सहकाि मांत्रयाचे ल् िेधतील :-  
 

       "श्री.द्वारकाभिश उपसा जलशसचन योजना भवखरर्, ता.शशदखेडा भज.िुळे ही योजना संस्थेचे 
चेअरमन व सभचव यांनी स्वत:च्या आर्थथक फायद्यासाठी भनमार् केलेली असरे्, सन १९८८-८९ 
मध्ये द्वारकाभिश उपसा सह, संस्था, भजल्हा मध्यवती सह बँक, िुळे व िूभवकास बँक, िुळे या 
भतन्ही पदांवर एकाच वेळी चेअरमन असल्याचा गैरफायदा घेत भजल्हा मध्यवती बँकेतून ८८ लक्ष 
७१ हजार रुपये अंतरीम कजण घेरे्, सदर कजाची  अग्रीम रक्कम ठेकेदारास म्हरू्न अदा कररे्, 
सदर अग्रीम रक्कम ठेवूनही ठेकेदाराकडून काम करुन न घेरे्, सदरील रक्कम ठेकेदाराकडून 
वसुल न कररे्, सदर कजाशी शेतकऱ्यांच्या कोर्ताही संबंि नसतांना तसेच शेतकऱ्यांचा 
जभमनीच्या सातबाऱ्यावर कजाचे बोजे देखील नसतांना सन २००८-०९ मिील कजणमाफी योजनेत 
द्वारकाभिश संस्थेचे चेअरमन व सभचव यांनी शेतकऱ्यांची बनावट यादी तयार करुन त्या यादीवर 
स्वत:च्या स्वाक्षरीने यादी शासनास सादर करुन शासनाकडून कजणमाफीचा लाि घेरे्, शासन 
भजल्हा बँक व शेतकरी अशा भतन्ही घटकांची लाखो रुपयांची फसवरु्क कररे्, याबाबत 
श्री.द्वारकाभिश उपसा जलशसचन सह:संस्थेचा सन १९९५-९६ ते २००९-१० पयंतच्या शासभकय 
लेखा परीक्षर् अहवालात सदर रक्कम ठेकेदारकडे येरे् बाकी असल्याचा शेरा नमुद केला असरे्, 
तसेच िुळे व नंदरूबार भजल्हा मध्यवती.सह.बँकेने माभहतीच्या अभिकार कायद्यान्वये भदनांक १५ मे, 
२०१२ रोजी भमळालेल्या शेतकऱ्यांच्या बनावट यादीत देखील कजणमाफीच्या भनिाभरत केलेल्या 
२०,००० रुपयापेक्षा जास्त रकमेचे भवतरर् शेतकऱ्यांच्या नावाने दाखभवण्यात येरे्, या सवण 
प्रकरर्ात कें द्र आभर् राज्य शासन, भजल्हा बँक, शेतकरी यांची फसवरु्क करुन द्वारकाभिश उपसा 
सह:संस्थेचे चेअरमन व सभचव यांनी रकमेचा अपहार करुन सदर रक्कम कें द्र आभर् राज्य 
सरकारकडून कजणमाफी भमळवून मोठा गैरव्यवहार कररे्, याबाबत रक्कम वसुल होवून 
संबंिीतांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत शासनाचे झालेले दलुणक्ष, या 
प्रकरर्ाची सी.बी.आय. शकवा तत्सम यंत्ररे्माफण त कालमयादा भनच्श्चत करुन चौकशी करण्याची 
भनमार् झालेली गरज यावर शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रभतभिया." 

    
 
 

 
 

  (ब) लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) संबंवधत वनिेदने सभागहृासमोर ठेिणे :- 
 

                ( य  लक्षवेधी सूचन ांची सूची जोडपत्र द्व रे वेगळी ववतरीत करण्य त येईल. ) 
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  (गरुुिाि, रिनाांक ४ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशरिण्यात 
आलेला म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि) 
 

िहा : अंवतम आठिडा प्रस्ताि :- 
 
 
 
 

  सिशश्रीी िाधाकृष्ट्ी रिखे पाटील, अरजत पिाि, गीपतिाि िेशमखु, पथृ्िीिाज चव्हाी, रिलीप 
िळसे-पाटील, जयांत पाटील, ंाळासाहें थोिात, ॉ. पांतगिाि किम, सिशश्रीी. शरशकाांत शशिे, 
गोपालिास अग्रिाल, रजतेंद्र  आव्हाॉ, प्रा.रििेंद्र  जगताप, श्रीी.जयित्त ्ीिसागि, ॲङ 
के.सी.पाॉिी, सिशश्रीी. िाजेश टोपे, अब्िलु सत्ताि, अं, आझमी, प्रा. िषा गायकिाॉ सिशश्रीी 
अरमन पटेल, अस्लम शेख, रिजय िॉेट्टीिाि, सरुनल केिाि, मो. आरिफ नसीम खान, 
कारलिास कोळांंकि, भास्कि जाधि, जयकुमाि गोिे, धनाजी अरहिे, सांग्राम थोपटे, 
मधकुििाि चव्हाी, कुीाल पाटील, िाहुल ंडदे्र , ॲॉ. यशोमती ठाक, ि, सिशश्रीी. अमि काळे, 
िीरजत काांंळे, अरमत झनक, श्रीीमती अरमता चव्हाी, सिशश्रीी. ॉी.पी. सािांत, िसांतिाि 
चव्हाी, ॉ.. सांतोष टािफे, श्रीी.शेख आरसफ शेख िशीि, श्रीीमती रनमशला गारित, श्रीी. 
भाऊसाहें काांंळे, ॲङ. त्रयांंक रभसे, सिशश्रीी. अरमत िेशमखु, ंसििाज पाटील, कु. प्ररीती 
शशिे, सिशश्रीी. रसध्िािाम म्हेते्र, रनतेश िाीे, कारशिाम पाििा, हषशिधशन सपकाळ, रि.स.स. 
याांचा म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि : 
  

 "मंुबईसह राज्यातील महानगरपाभलका, नगरपाभलका व नगरपंचायती यांची डबघाईला 
आलेली आर्थथक पभरच्स्थती, नवभनर्थमत नगरपंचायतींमध्ये असलेली अभिकारी व कमणचाऱ्यांची भरक्त 
पदे, त्यामुळे भवकास कामात भनमार् होर्ारे अडथळे, शासनाने एलबीटी रद्द करण्याबाबत भदलेल्या 
आश्वासनांमुळे व्यापाऱ्यांनी एलबीटी न िरल्याने तसेच शासनाने एलबीटीसाठी पुरेसे अनुदान न 
भदल्याने महानगरपाभलका व नगरपाभलका यांची डबघाईला आलेली अथणव्यवस्था, मंुबई 
महानगरपाभलकेच्या रस्ते व नाले सफाईच्या संदिातील गैरकारिाराची अनेक प्रकररे् उघडकीस 
येऊनही त्याची शासनाने दखल न घेरे्, बदलापूर नगरपभरर्षदेत चटईके्षत्र, टीडीआर व ऑटो डीसीआर 
घोटाळे शासनाच्या भनदशणनास आरू्नही कोर्तीच कारवाई न होरे्, मंुबईतील मैदानांचा भललाव, 
गृहभनमार् िोरर् अभनच्श्चतेमुळे रखडलेले गृहभनमार् प्रकल्प, एसआरए अंतगणत रखडलेले प्रकल्प व 
िारावी पुनर्थवकास प्रकल्प, म्हाडा वसाहतीं, बीडीडी, बीआयटी चाळी व उपकरप्राप्त इमारतींचा 
रखडलेला पुनर्थवकास, संिमर् भशबीरातील घुसखोरीचा प्रलंभबत प्रश्न, कें द्र शासनाने स्थावर भमळकत 
कायदा मंजूर केल्यानंतर आभर् राज्यानेही सदर कायदा मंजूर कररे् िमप्राप्त असताना तो न 
केल्यामुळे सन १९६६ चा मोफा कायदा अच्स्तत्वात असरे्, परंतु त्याच्या अंमलबजावर्ीत 
शासनाकडूनच केली जार्ारी टाळाटाळ, मंुबई शहरासह पूवण व पच्श्चम द्रतुगती मागावर होत असलेला 
वाहतुकीचा खोळंबा, भसडकोकडून देण्यात आलेल्या िुखंडांचा होर्ारा दरुूपयोग, भवभवि स्थाभनक 
स्वराज्य संस्थांतील सफाई कामगारांच्या समस्यांकडे झालेले दलुणक्ष तसेच मंुबईतील आंबेडकर िवन 
तोडण्यास महानगरपाभलकेने भदलेली परवानगी, त्यामुळे जनतेमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, 
एमएमआरडीए तसेच महानगरपाभलकेमध्ये चालू असलेला भवभवि प्रकारचा भ्रष्ट्टाचार, याबाबत 
करावयाची कायणवाही भवचारात घेण्यात यावी." 
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  अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 

अकिा : अशासकीय विधेयक :- 
 

 
 

  परु:स्थापनाथथ : 

   (१) सन २०१६ चे वव.स.वव. क्रम ांक ३३ - मंुबई महानगरपाभलका (सुध रण ) ववधेयक, २०१६ 

- श्री.मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. यांचे. 

   (२) सन २०१६ चे वव.स.वव. क्रम ांक ३६ - कंत्राटी कामगार (भनयमन व भनमुणलन) (महाराष्ट्र 
सुध रण ) ववधेयक, २०१६ - ॲॉ. पिाग अळिीी, वि.स.स. यांचे. 

   (३) सन २०१६ चे वव.स.वव. क्रम ांक ४२ - महाराष्ट्र प्रकल्पबाभित व्यक्तींचे पुनवणसन 
(सुध रण ) ववधेयक, २०१६ - श्रीी.मनोहि भोईि, वि.स.स. यांचे. 

   (४) सन २०१६ चे वव.स.वव. क्रम ांक ४३ - महाराष्ट्र लैंभगक गुन्हयांना प्रवृत्त करर्ा-या 
जाभहराती व जाभहरात-फलक लावण्यास प्रभतबंि करण्याबाबत ववधेयक, २०१६             
- श्रीी. हषशिधशन सपकाळ, रि.स.स. याांचे. 

 
 

ंािा : अशासकीय ठराि (म.वि.स. वनयम १०६ अन्िये) :- 
 

 

    (रिनाांक २२ जलु,ै २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िाखरिण्यात 
आलेले तथारप, चचा न झालेले अशासकीय ठिाि क्र १ ते ३) 
 

 

   (१) श्रीी. सिेुश भोळे, रि.स.स याांचा ठिाि क्र.३४३ 
 

         "राष्ट्रीय स्तरावर िारतीय प्रशासकीय सेवा, िारतीय पोलीस सेवा व तत्सम भवभवि 
स्पिा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होर्ाऱ्या भवद्यार्थ्यांमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील 
भवद्यार्थ्यांचे अत्यल्प प्रमार् लक्षात घेता हे प्रमार् वाढभवण्यासाठी व उमेदवारांची अद्ययावत 
पध्दतीने व योग्य प्रकारे पूवणतयारी करुन घेण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक भजल्हयात भकमान एक 
प्रभशक्षर् कें द्र स्थापन करण्याच्या दृष्ट्टीने आवश्यक ती उपाययोजना करावी, अशी भशफारस ही 
भविानसिा शासनास करीत आहे." 
 
 

   (२) श्रीी. मांगलप्रभात लोढा, रि.स.स याांचा ठिाि क्र.२३     
 

        "मंुबई गृहभनमार् व के्षत्रभवकास मंडळाच्या अकायणक्षमतेमुळे जुन्या व मोडकळीस 
आलेल्या इमारतींची वेळीच दरुुस्ती होत नसल्याने ऐन पावसाळ्यात इमारती कोसळून भजवीत 
व भवत्तहानी होण्याचे वाढत असलेले प्रमार्, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची 
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योग्यभरत्या पाहर्ी न कररे्, तसेच इमारतींच्या पुनरणचनेची खोळंबलेली अनेक कामे, त्यातून 
मोठ्या प्रमार्ात होत असलेला भ्रष्ट्टाचार, त्यामुळे रभहवाशांत पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, या 
संदिात साकल्याने भवचार करून त्यावर पभरर्ामकारक उपाययोजना सुचभवण्यासाठी 
भविानमंडळाच्या दोन्ही सिागृहातील सदस्यांची एक संयुक्त सभमती नेमण्यात यावी, अशी 
भशफारस ही भविानसिा शासनास करीत आहे."  
 

 

   (३) श्रीी. धनाजी अरहिे, रि.स.स याांचा ठिाि क्र.२८३ 
 

       "तालुक्यातील सवण शासकीय कायालये एकाच प्रशासकीय इमारतीत असावीत, जेरे्करुन 
तालुक् याच् या भठकार्ी येर्ा-या ग्रामीर् िागातील जनतेला त् यांच् या कामासाठी वेगवेगळया 
कायालयात जाण् यासाठी पायपीट करावी लागर्ार नाही तसेच आर्थथक िुदंड सोसावा लागर्ार 
नाही, यासाठी शासनाने योजनाबध् द कायणिम आखून त् याची त् वभरत अंमलबजावर्ी करावी, 
अशी भशफारस ही भविानसिा शासनास करीत आहे.''  

     
    (सििह,  ठिाि ंलॅटव्िािा ठिरिण्यात आलेल्या प्राथम्यक्रमानसुाि िशशरिण्यात आल े

आहेत.) (क्रमाांक ४ ते ६)  
 
 

   (४) श्रीी.मनोहि भोईि, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २ 
 

       "ठारे्, रत्नाभगरी, रायगड व शसिुदगुण या भजल्यांच्या भकनारपट्टीवरील अनेक गावांच्या 
संरक्षर्ासाठी बांिण्यात आलेले िूप प्रभतबंिक बंिारे दरवर्षी अनेक वेळा फुटल्यामुळे समुद्राचे 
खारेपार्ी शेतजभमनीत भशरून मालमते्तचे, झाडांचे व शेतीचे सतत होर्ारे नुकसान, भदवसेंभदवस 
समुद्राच्या आिमर्ाची वाढती तीव्रता व पभरर्ामी लोकांच्या मालमते्तचे मोठ्या प्रमार्ात होत 
असलेले नुकसान लक्षात घेता समुद्राच्या वाढत्या अभतिमर्ाचा गंिीर स्वरूपाचा िोका भनमार् 
होवू नये यासाठी शासनाने या चारही भजल्यातील गावांच्या संरक्षर्ासाठी भनयोजनबद्ध व 
कालबद्ध कायणिम आखून त्याची त्वभरत अंमलबजावर्ी करावी, अशी भशफारस ही 
भविानसिा शासनास करीत आहे." 
 

   (५) श्रीी.रिलीप िळसे-पाटील, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ३४४ 
 

       "शेतीची नाभपकी, अभतवृष्ट्टी, जलप्रकोप, दबुार पेरर्ी, भतबार पेरर्ी, ओला व कोरडा 
दषु्ट्काळ असा असूनही पीक भवमा नुकसान िरपाईपासून आरे्वारी व उंबरठा उत्पन्नाच्या 
जाचक भनकर्षामुळे शेतकरी वंभचत राहत असरे्, याला शंिर वर्षण जुनी भिटीशकालीन 
आरे्वारी उंबरठा काढण्याचे भनकर्ष कारर्ीिूत असल्याने त्यात बदल करुन सुिाभरत 
आरे्वारी व उंबरठा काढण्याचे भनकर्ष तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे 
आग्रही िूभमका घ्यावी, अशी भशफारस ही भविानसिा शासनास करीत आहे."  
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   (६) श्रीी.सभुाष पाटील, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ६ 

       “कोकर्ातील ठारे्, रायगड, रत्नाभगरी व शसिुदगुण भजल्हयातील वरकस जभमनी 
पाण्याखाली आर्ण्यासाठी तसेच मंुबइणच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुरं्षगाने त्याचप्रमारे् 
शहरीकरर्ाच्या भवकासाच्यादषॄ्ट्टीने पाण्याची भनमार् होत असलेली समस्या सोडभवण्यासाठी 
कोयना िरर्ाचे वीज भनर्थमतीनंतर वभशष्ट्ठ नदीच्या (ता.भचपळूर्, भज.रत्नाभगरी) पात्रातून वाया 
जार्ारे पार्ी कोकर्ातील भजल्हयांना तसेच मंुबइणसह ठारे् व नवी मंुबइण या 
महानगरपाभलकांच्या पाण्याची समस्या, दषु्ट्काळ दरू करण्याच्या दषॄ्ट्टीने शासनाने भचपळूर् 
तालुक्यातील वभशष्ट्ठ नदीतील पार्ी परशुराम घाटाच्या पायर्थ्यापासून उचलून (भलफ्टटग) 
भनसगाच्या गुरूत्वाकर्षणर्ाच्या शक्तीने पूर्ण कोकर् भविागाला पुरभवण्याकभरता शासनाने एक 
खास कालबद्ध कायणिम आखून त्याची त्वरेने युद्धपातळीवर अंमलबजावर्ी करावी, अशी 
भशफारस ही भविानसिा शासनास करीत आहे.” 

 

   
 
 

  " िाष्ट्रगीत " 
 

 

 
 

रिधान भिन, 
मंुबई, 
भदनांक : ४ ऑगस्ट, २०१६ 

ॉ.. अनांत कळसे, 
प्रिान सभचव, 

 महाराष्ट्र भविानसिा. 
 


