
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शवनिार, वदनाांक १ एविल, २०१७ 

(सकाळी १०.०० िाजता) 
 

 

 
 

एक : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 
 
 

 

  (१) िने मांत्री :   महाराष्ट्र राज्य जैिविविधता मांडळ याांचा सन 
२०१५-२०१६ या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल ि 
लेखा सभागहृासमोर ठेितील. 
 
 

  (२) गहृवनमाण मांत्री :   महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सधुारणा, वनमूूलन आवण 
पनुर्षिकास) (तक्रार वनिारण सवमत्या) वनयम, 
२०१५ िवसध्द करणारी अवधसचूना क्रमाांक 
झोपस.ु १००८/ ि.क्र. १४३(१)/ झोपस-ु१, 
वदनाांवकत २३ फेब्रिुारी, २०१७ सभागहृासमोर 
ठेितील. 
 
 

  (३) आवदिासी विकास 
मांत्री 

:   विदभू, मराठिाडा आवण उिूवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमांडळे आदेश, २०११ मधील 
वनयम ८ अन्िये आवदिासी विकास विभागाचा 
सन २०१०-२०११ या वित्तीय िर्षातील 
योजनेत्तर आवण सन २०१०-२०११ ि २०११-
२०१२ या वित्तीय िर्षातील योजनातांगूत 
योजनाांिरील िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) ित्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 
 

  (४) उद्योग मांत्री :   महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळ याांचा 
सन २०१५-२०१६ या िर्षाचे अथूवििरण 
पत्रक ि कामाचा कायूक्रम आवण सन २०१४-
२०१५ या िर्षाचे सधुारीत अांदाज पत्रक 
सभागहृासमोर ठेितील. 

        
 

 

दोन : लोकलेखा सवमतीचा सतरािा ि अठरािा अहिाल सभागहृास सादर करणे. 
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तीन : स्थगन िस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

 

चार : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :  
 

 
 

  (१) श्री.ितापराि पाटील-वचखलीकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािूजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "नाांदेड वजल्हयातील वबलोली नगरपावलकेत वदनाांक २१ फेब्रिुारी, २०१२ ते 
२० सप्टेंबर, २०१३ या कालािधीत तत्कावलन नगराध्यक्ष याांच्याशी सांगनमत करुन 
मखु्यावधकारी, लेखापाल ि कां त्राटी सल्लागार अवभयांता याांनी रस्त्याचे काम न 
करता ३२ लाख रुपयाांचा केलेला गैरव्यिहार, तत्कालीन नगराध्यक्ष याांच्या ििास 
भत्यािर लेखा पवरक्षण अहिालामध्ये आके्षप नोंदविल्यामळेु वदनाांक २३ नोव्हेंबर, 
२०१६ रोजी १ लाख ४१ हजार रुपयाांचा केलेला भरणा, लेखा पवरक्षण ि 
वत्रसदस्यीय चौकशी सवमती याांच्या अहिालानसुार वसमेंट रस्त्यािर पाच वदिसाांत 
३०० रक मरुूम टाकून तसेच मजरूाांची बनािट नािे दाखिनू त्याांना देय असलेल्या 
मजरुीच्या रक्कमेत समुारे ११ लाख रुपयाांचा गैरव्यिहार करण्यात येऊनही 
सांबांवधताांविरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात न येणे, सदर गैरव्यिहार िकरणी शासनाने 
वजल्हावधकारी,नाांदेड याांना चौकशी करुन अहिाल सादर करण्याचे वदनाांक १ 
ऑक्टोबर, २०१६ ि ०३ जानेिारी, २०१७ रोजी आदेश देऊनही अद्याप अहिाल 
सादर न करणे, माजी नगराध्यक्ष, तत्कालीन नगराध्यक्ष ि नगरसेिक याांनी या 
सांदभात िारांिार तक्रार करुनही सांबांवधताांविरुध्द कोणतीच कारिाई न केल्याने 
उपनगराध्यक्ष याांनी या िकरणी शासनाने सांबवधताविरुध्द कारिाई न केल्यास 
आत्मदहन करण्याचे मा. मखु्यमांत्री, विभागीय आयकु्त, औरांगाबाद, वजल्हावधकारी, 
नाांदेड याांना वदनाांक १६ फेब्रिुारी, २०१७ रोजी वदलेले वनिेदन, या सिू िकरणाची 
चौकशी करुन सांबांवधताांविरुध्द कारिाई करण्याबाबत शासनाने कराियाची 
कायूिाही ि शासनाची िवतवक्रया."     
 

  (२) सिूश्री. बाळासाहेब मरुकुटे, वशिाजीराि कर्षडले, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािूजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

     "अहमदनगर वजल्हयातील शवन शशगनापरू देिस्थानास सन १९६३ पासनू 
विश्िस्त नेमण्यात येऊन या देिस्थानात सध्या ३२५ अवधकारी / कमूचारी ि 
समुारे १५० कमूचारी तात्परुत्या स्िरुपात कामािर असणे, देिस्थानाच्या कमूचारी 
भरती मध्ये मोठ्या िमाणात गैरव्यिहार झाला असनू अनेक नातेिाईकाांना काम न 
करता िेतन अदा करणे, सदर देिस्थानाचे िार्षर्षक उत्पन्न ४० कोटी रुपयाांच्या 
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आसपास असनू समुारे २ कोटी भक्त दरिर्षी दशूनासाठी येत असणे, 
            विश्िस्ताांनी माहे जानेिारी २०११ ते २०१५ या कालािधीत 
बेकायदेशीरपणे मळुा वशक्षण सांस्थेस १ कोटी रुपयाांची वदलेली देणगी, विश्िस्त 
मांडळाचे अध्यक्ष सदर सांस्थेत ग्रांथपाल म्हणनू कायूरत असल्याने सदर बेकायदेशीर 
कृत्य करुन देखील त्याांचेिर कोणतीच कारिाई न होणे, पानस नाला सशुोभीकरण 
करण्याचा आराखडा २० कोटी ५१ लाख रुपये असताांना ५० कोटी रुपये इतका 
िाढविणे,   पांढरपरू येथील देिस्थानाच्या मालकीची इमारत व्यािसायीक तत्िािर 
देऊन लग्न ि इतर सभारांभाचे काम मजीतील व्यक्तीकडे सोपविणे, दषु्ट्काळ  
वनधीच्या नािाखाली समुारे ६ कोटी ७६ लाख रुपये खचू दाखविणे, 
दानपेट्ाांमधील रकमेचा रोज भरणा न करणे, तसेच देिस्थानच्या मालकीच्या 
दिाखान्यातील और्षधी ि इतर सावहत्य, िसादाच्या वनविदा िवक्रया सांशयास्पद 
असल्यामळेु अनेकिेळा मागणी करण्यात येऊनही चौकशी न केल्यामळेु नागवरक ि 
भक्ताांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची कायूिाही ि 
शासनाची िवतवक्रया." 
 

  (३) सिूश्री. चांद्रदीप नरके, सत्यजीत पाटील, ॲड. रामचांद्र अिसरे, श्री. चरण िाघमारे, 
ॲड.राहूल कुल, ॲड. वभमराि धोंडे, श्री. सवुनल शशदे, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािूजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "राज्यातील जिळजिळ २९ वजल्हयाांमधील सिू महाराष्ट्र राज्य कृर्षी ि 
ग्रामीण विकास बकँा (भवुिकास बकँा) अिसायनामध्ये काढण्यात आल्या असणे, 
सदर बकँाांची सिूच्या सिू मालमत्ता राज्य शासनाने आपल्या ताब्यात घेतली 
असणे, सध्याच्या बाजारभािाने सदर मालमते्तची शकमत जिळ जिळ २००० कोटी 
रुपये इतकी असणे, बकेँच्या सिू मालमत्ता या शेतकऱ्  याांच्या असणे, शासनाने बकँ 
अिसायनामध्ये काढल्यानांतर बकेँच्या कमूचाऱ्  याांची देणी, तसेच शेतक-याांची सिू 
कजे माफ करण्याबाबतचे आश्िासन वदले असणे, राज्यातील बकेँच्या सिू 
कमूचाऱ्  याांची देणी २५० कोटी रुपये ि शेतकऱ्  याांची कजे २५० कोटी रुपये 
असणे, सध्या कोल्हापरू वजल्हयामध्ये शेतकऱ्  याांचे ७/१२ वललािामध्ये काढण्याची 
िवक्रया सरुु असणे, यामळेू भवुिकास बकँ कमूचारी ि कजूदार शेतकरी याांच्यामध्ये 
पसरलेला असांतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची कायूिाही ि शासनाची 
िवतवक्रया."    

    
 
 

 

पाच : महाराष्ट्र विधानसभा वनयम १४१(१) अन्िये मा. अध्यक्षाांनी कराियाची घोर्षणा. 
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  (गरुुिार, वदनाांक ३० माचू, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशूविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये िस्ताि) 
 
 

सहा : सिूश्री. सवुनल िभ,ु राज परुोवहत, सदा सरिणकर, ॲड. आवशर्ष शेलार,         
सिूश्री. अजय चौधरी, सवुनल शशदे, ॲड. पराग अळिणी, सिूश्री. रमेश लटके, योगेश 
सागर, तकुाराम काते, मांगेश कुडाळकर, श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिूश्री. अमीत साटम, 
अशोक पाटील, अतलु भातखळकर, सवुनल राऊत, कॅ. आर. तवमल सेल्िन,       
सिूश्री. िकाश सिेु, मांगलिभात लोढा, िकाश फातपेकर, सरदार ताराशसह, सांजय 
पोतनीस, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, श्री.सांजय केळकर,                           
२९३             ( चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर ) :- 
 

 

       "मुांबई शहरात असलेल्या १६ हजार जनु्या उपकर िाप्त इमारतींमध्ये ४ 
लाखाांपेक्षा जास्त कुटुां वबय राहत असणे, त्यापैकी गेल्या ४० िर्षाच्या कालािधीत केिळ 
६७२ इमारतींचा पनुर्षिकास झालेला असणे, १५०० इमारती जवमनदोस्त करून तेथील 
समुारे २१ हजाराांपेक्षा जास्त कुटुां वबय सांक्रमण वशवबरात गत १५ ते २० िर्षापासनू 
राहत असणे, विकासकाांनी पयायी वनिासाचे मान्य केलेले भाडे ि अनेक िर्षापासनू 
थकविलेले भाडे देण्याची आिश्यकता, जनु्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लाखो 
रवहिाश्याांच्या वनिाऱ्याची व्यिस्था करणे, राज्य शासनाचे गहृवनमाण धोरण 
राबविण्यामध्ये विकासकाांकडून सहकायू न वमळणे, मुांबईतील बी.पी.टी., रेल्िे 
इत्यादीच्या जवमनीिरील झोपडपट्टीिावसयाांसाठी राबविण्यात आलेल् या एसआरए 
गहृवनमाण िकल्पाांची झालेली दरूिस्था, १०० िर्षाहून जनु्या मोडकळीस आलेल्या 
इमारतीच्या भाडेकराराचे नतुनीकरण न झाल्यामळेु त्या इमारतीचा पनुर्षिकास 
खोळांबला असणे ि पवरणामी तेथील रवहिाश्याांचे जीि धोक्यात येणे, मुांबईतील िरळी 
भागातील झोपडपट्टी पनुर्षिकासाचे अनेक िलांवबत िकल्प तातडीने पणूू करण्याची 
आिश्यकता, मुांबईतील बांद पडलेल्या वगरण्याांच्या मालकीच्या जागाांिर वगरणी 
कामगाराांना घरे बाांधनू देण्याच्या योजनेला गती देणे, बोरीिली सांजय गाांधी राष्ट्रीय 
उद्यानाच्या सव्हे नां. २३९/१ या िन के्षत्राची मोजणी करून अवतक्रमणाांचे त्याच के्षत्रात 
पनुिूसन करण्याबाबत शदडोशी येथील लोकिवतवनधींनी माहे वडसेंबर, २०१६ मध्ये 
मा.मखु्यमांत्री, मा.िनमांत्री, मा.गहृवनमाण मांत्री, मा.िन राज्यमांत्री याांचेकडे लेखी 
वनिेदनाद्वारे मागणी करणे, याबाबत शासनाने कराियाची कायूिाही विचारात घेण्यात 
यािी." 
 

सात : शासकीय विधेयके : 
 

 
 

 
 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथू :- 
 

   (१) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २४ – महाराष्ट्र विधानमांडळ 
सदस्य (वनरहूता दरू करणे) (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
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   (२) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २५ - विश्िकमा विद्यापीठ 
विधेयक, २०१७. 
 

   (३) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २६ - वडएसके विश्ि विद्यापीठ 
विधेयक, २०१७. 
 

  -----------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 

  (ब) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

  (१) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २३ - महाराष्ट्र िादेवशक 
वनयोजन ि नगररचना (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख)                                     श्री.अस्लम शेख,         
            :- 
 
     "   २०१७                            क्रमाांक २३ – महाराष्ट्र 
िादेवशक वनयोजन ि नगररचना (सधुारणा) विधेयक, २०१७ 
                                           ४३                  
                                                       
                                    " 

 
   -----------------------------------------------------------------------------------

------- 
 

  (२) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १९ – महाराष्ट्र जमीन महसलू 
सांवहता (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख)                                     श्री.अस्लम शेख,         
            :- 
 

     "   २०१७                            क्रमाांक १९ – महाराष्ट्र 
जमीन महसलू सांवहता (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७               
                             ४३                           
                                                          
                        " 
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   -----------------------------------------------------------------------------------

------- 
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  (३) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २० – भारतीय दांड सांवहता 
आवण फौजदारी िवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख)                                     श्री.अस्लम शेख,         
            :- 
 

     "   २०१७                            क्रमाांक २० – भारतीय 
दांड सांवहता आवण फौजदारी िवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, 
२०१७                                            ४३           
                                                              
                                    " 
 

 
 

 

 

 

 

                 

                 २ १/२      
 

आठ :             यके :- 
 

 
 

 
 

  विचाराथू : 

  (शुक्रिार, वदनाांक ३१ माचू, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशूविण्यात आलेली परांत,ु पढेु ढकलण्यात आलेली विधेयके - क्रमाांक १ ते ४)   
 

   (१) सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३३ - मुांबई महानगरपावलका (सधुारणा) 
विधेयक, २०१६ - श्री.मांगलिभात लोढा, वि.स.स. याांचे. 
 

   (२) सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४५ - महाराष्ट्र िकल्पबावधत व्यक्तींचे 
पनुिूसन (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१६ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. 
याांचे. 

   (३) सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ - महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सधुारणा, 
वनमूूलन ि पनुर्षिकास) विधेयक, २०१६ - श्री.सवुनल िभ,ु वि.स.स. याांचे. 

   (४) सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५२ - महाराष्ट्र िकल्पबावधत व्यक्तींचे 
पनुिूसन (चौथी सधुारणा) विधेयक, २०१६- श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. 
याांचे. 

 
 

 
 

 

 

 

विधान भिन,  
मुांबई,  
वदनाांक : ३१  माचू, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे,  
िधान सवचि,  

 महाराष्ट्र विधानसभा. 
  


