
  

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

  वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम    

बधुबधुिारिार,,  वदनाांकवदनाांक  ११४४  माचचमाचच, २०१८, २०१८  
((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० ते ते ११११..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत)) 

  
(क) : सिचश्री. सवतश चव्हाण, धनंजय म ंडे, जयवंतराव जाधव, अमरसिंह पंडडत, िं भाष 

झांबड, शरद रणडपिें, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, जगन्नाथ सशदे, वि.प.स. याांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (सकाळी १०.०० ते १०.३५ 
िाजेपयंत)– (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ३५ वमवनटे) – 

  "औरंगाबाद शहरामध्ये िंाठलेल्या कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला अिंून, 
त्याला सहिंक वळण लागणे, या डठकाणी दगडरे्क आडण कचरा जाळण्याचे प्रकार 
िं रू अिंणे, नारेगाव येथे गेल्या काही डदविंांपािूंन आदंोलन िं रू अिूंन 
प्रशािंनाच्या उदािंीनतेम ळेच कचरा डेपोमध्ये वीिं लाख घनमीटर पेक्षा जास्त 
कचरा प्रडियेडवना पडून अिंणे, मौजे नारेगांव ग्रामस्थांनी या कचरा डेपोिं डवरोध 
केल्यानंतर िंन १९९७ मध्ये पाडलकेने हा कचरा डेपो बंद करण्याचा डनणफय घेऊनही 
अद्याप त्यािं पयायी व्यवस्था तयार न करणे, शहराचा डडपी प्लॅन तयार करताना 
कचऱ्याच्या जागेचे कोणतेही आरक्षण कायम न करता आराखड्यामध्ये कचरा 
डेपोला स्थान डदलेले निंणे, िंन २००७-२००८ मध्ये महापाडलकेने कचऱ्यावर 
प्रडिया करुन नैिंर्गगक वाय  तयार करण्याचे कंत्राट िं मारे ९ कोटी रुपये खचफ करुन 
डदलेले अिंणे, मात्र कंत्राटदाराने कचऱ्यावर कोणतीही प्रडिया न केल्याने नारेगांव 
िंह पडरिंरातील नागरीकांनी त्यािं तीव्र डवरोध करणे, पाडलकेने शहराच्या 
पडरिंरातील गावांमध्ये कचरा डेपो करण्याच्या पयायाला िंंबंडधत नागरीकांनी डवरोध 
करुन तीव्र आंदोलन छेडणे, डदनांक १६ रे्ब्र वारी पािूंन मौजे नारेगांविंह 
पडरिंरातील ग्रामस्थांनी त्यांच्या हद्दीत कचरा टाकण्यािं तीव्र डवरोध केल्याम ळे 
शहरात कचरा कोंडी होणे, महापाडलकेच्या प्रशािंनाला कचऱ्याची कोंडी र्ोडण्यात 
अपयश येणे, दररोज िं मारे ४०० टन कचरा शहरात िंाचत अिंल्याने आजवर 
िं मारे ४ हजार टन कचरा शहरात िंाचल्याने शहरवािंीयांचे आरोग्य धोक्यात येणे, 
मा.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रश्नाबाबत महापाडलका 
प्रशािंनाला खडे बोल िं नावणे, कचऱ्याचा प्रश्न िंत्वर डनकाली न काढल्यािं 
प्रशािंकाची नेमणूक का करु नये ? अशी डवचारणा न्यायालयाने करणे, 
महापाडलकेिंह शािंनाकडूनही शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न डनकाली काढण्यािं 
कोणतीही ठोिं कायफवाही करण्यात न आल्याने शहरातील नागरीकामंध्ये डभतीचे 
वातावरण पिंरणे, शहरात जागो-जागी कचऱ्याचे डढग लागल्याने िंामान्य जनतेला 
त्याचा मोठा त्रािं िंहन करावा लागणे, शहरातील नागरीकांच्या आरोग्याला याम ळे 
धोका डनमाण होणे, औरंगाबाद शहर व पडरिंरातील जनतेमध्ये या घटनेम ळे 
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शािंनाडवरोधात पिंरलेला तीव्र अिंंतोष व िंंतापाची भावना, औरंगाबाद शहरातील 
तिेंच राज्यातील इतर शहरांमधील कचऱ्याच्या जटील आडण गंभीर प्रश्नाची 
शािंनाने दखल घेऊन करावयाची उपाययोजना डवचारात घेण्यात यावी." 

(ख) : सिचश्री. विक्रम काळे, श्रीकांत देशपांडे, कडपल पाटील, वि.प.स. याांची म.वि.प. 
वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (सकाळी १०.३५ ते ११.१० 
िाजेपयंत) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ३५ वमवनटे) – 

  "राज्यातील िंवफ डशक्षक तिेंच कमफचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी िेंवा डनयम, 
१९८२ व १९८४ न िंार म ळ डनवृत्ती वेतन योजना लागू अिंणे, ही पेन्शन योजना 
डशक्षक व कमफचाऱ्याचं्या डहताची अिंणे, परंत  डदनांक १ नोव्हेंबर, २००५ नंतर िेंवेत 
आलेल्या डशक्षक तिेंच कमफचाऱ्यांना ज न्या डनवृत्तीवेतना ऐवजी नवीन पडरभाषीत 
अंशदान डनवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा डनणफय घेणे, हा डनणफय डशक्षक व 
कमफचाऱ्याचं्या डहताचा निंणे, कारण डनवृत्ती वेतन योजना ही क ट ंबाच्या जीवनाशी 
डनगडीत अिंल्याम ळे ही नडवन अंशदान डनवृत्ती वेतन योजना क ट ंबाच्या र्ायद्याची 
निंणे, ही योजना शािंनाने रद्द करुन नागरी िेंवा डनयम, १९८२ प्रमाणे व १९८४ 
प्रमाणेच ज नी डनवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत, शािंनाने करावयाची कायफवाही 
व उपाययोजना डवचारात घेण्यात यावी." 

(ग) : सिचश्री.वकरण पािसकर, अमरसिंह पंडडत, श्रीमती डवद्या चव्हाण, वि.प.स. याांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –(सकाळी ११.१० ते ११.४५ 
िाजेपयंत) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ३५ वमवनटे) – 

  "राज्यातील आर्गथक राजधानी म ंबईिंह ठाणे, रायगड आडण डवदभातील 
नागपूर या प्रम ख औद्योडगक के्षत्रात कामगार कायद्यांतील मोठ्या बदलामं ळे उद्योग 
बंद पडले अिंून मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत अिंणे, आजडमतीिं िंरकारी 
आकडेवारीन िंार ६७ मोठ्या कापड डमल बंद होऊन १७,६०० कामगार, 
नोटबंदीनंतर एल अँन्ड टी या बांधकाम, आयटी कंपनीतून १४०० कामगार, 
एच.डी.एर्.िंी. कंपनीतून ४५८१ कमफचारी, ऐगेने पावरटेक कंपनीतून १५०० 
कामगार, कंबाटा एव्हीएशन कंपनीतून ३००० कामगारांवर बेकारीची क ऱ्हाड 
कोिंळली अिंून मोठ्या प्रमाणात कामगार देशोधडीला लागत अिंणे, मात्र राज्य 
िंरकारकडून मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अशा औद्योडगक पडरषदाचें 
आयोजन करण्यात येऊन ३५ लाख रोजगार िंंधी उपलब्ध होणार अिंल्याचे डचत्र 
डनमाण केले जात अिंणे, १० लाख कोटी रुपयांच्या उद्योगांचे उडद्दष्ट्ट ठेवण्यात येणे, 
तिेंच परदेशी ग ंतवणूक आकषफक वाटत अिंली तरी महाराष्ट्रातील उद्योग परदेशी 
कंपन्याचं्या हाती जात नाहीत ना याची काळजी िंरकारने घेणे गरजेचे अिंणे, िंदर 
महत्वाकांक्षी पडरषदांमधून केलेल्या घोषणा डनवडणूकांमधील घोषणांिंारख्या डवरुन 
न जाता प्रत्यक्षात उतरवणे व त्याची र्लडनष्ट्पत्ती लक्षणीय ठरवणे महाराष्ट्राच्या 
औद्योडगक अथफकारणाला व रोजगार डनर्गमतीला पोषक ठरेल मात्र वास्तवामध्ये तिें 
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डचत्र डदिूंन येत निंणे, राज्यात उद्योग, बेरोजगारीचे िंंकट वाढत अिूंन, कामगार 
कायदा १९४७ च्या इंडस्ट्स्रयल डडस्प्य ट ॲक् टमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदलाचा 
औद्योडगक के्षत्रावर पडरणाम होत अिंणे, राज्यातील प्रम ख आर्गथक राजधानी 
म ंबईतून उद्योग स्थलांतरीत होत अिंून लाखो कामगारांवर बेरोजगारीचे िंंकट 
कोिंळणे, त्यांच्यावर अवलंबून अिंणाऱ्या करोडो क ट ं डबयांवर आज उपािंमारीची 
पाळी येणे, हे भीषण िंंकट आज राज्यात पिंरत अिंणे, िंरकारच्या मालक 
धार्गजण्या आडण कामगार डवरोधी धोरणांचा पडरणाम राज्याच्या आर्गथक प्रगतीिं 
बाधक ठरत अिूंन बेरोजगारीचे अस्मानी िंंकट पिंरत अिूंन नवीन रोजगार वाढ 
होत निूंन रोजगार बंद पडत अिंल्याचे हे भीषण वास्तव आज राज्यात अिंणे, 
याबाबत शािंनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना डवचारात घेण्यात यावी." 

  
((दपुारीदपुारी  १२१२..००००  िाजिाजताता)) 

  
  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) सोमिार, वदनाांक १२ माचच, २०१८ रोजीची ताराांवकत प्रश्नोत्तराांची 

यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे - 

  (क) गहृवनमाण मांत्री : "डवदभफ, मराठवाडा आडण उवफडरत महाराष्ट्र 
यािंाठी डवकािंमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्वये गृहडनमाण डवभागाचा िंन 
२०१६-२०१७ या डवत्तीय वषातील 
योजनांतगफत आडण योजनेत्तर योजनांवरील 
वैधाडनक डवकािं मंडळडनहाय (अडवभाज्य 
भागािंह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील" 
िंभागृहािंमोर ठेवतील. 

  (ख) सामावजक न्याय ि 
विशेष सहाय्य मांत्री 

: "डवदभफ, मराठवाडा आडण उवफडरत महाराष्ट्र 
यािंाठी डवकािंमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्वये िंामाडजक न्याय व डवशेष 
िंहाय्य डवभागाचा िंन २०१६-२०१७ या 
डवत्तीय वषातील योजनातंगफत आडण योजनेत्तर 
योजनांवरील वैधाडनक डवकािं मंडळडनहाय 
(अडवभाज्य भागािंह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील" िंभागृहािंमोर ठेवतील. 

तीन : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
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  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (मांगळिार, वदनाांक १३ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचविण्यात आलेली म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूना) – 
(अनकु्रमाांक (१) ि (२)) - 

   (१) श्री.जयांत पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील डनकडीच्या िंावफजडनक 

महत्वाच्या डवषयावरील सचूना क्रमाांक २४ वर महसलू मांत्री  
डनवेदन करतील :- 

    "अबंवडे (ता.खटाव, डज.िंातारा) येथे वाळूमाडर्यांनी 
नदीपात्रात बेकायदा वाळू उपिंा करून नदीकाठावरची शेती 
उध्वस्त केलेली अिंणे." 

   (२) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील डनकडीच्या िंावफजडनक 

महत्वाच्या डवषयावरील सचूना क्रमाांक २२ वर शालेय वशक्षण 

मांत्री  डनवेदन करतील :- 
    "राज्यातील डवनाअन दाडनत कडनष्ट्ठ महाडवद्यालये आडण 

डवनाअन दाडनत त कड्यानंा अन दान डदलेले निूंन २८ रे्ब्र वारी, 
२०१८ च्या शािंन डनणफयात िंदर महाडवद्यालयीन वगफ व 
त कड्यांच्या अन दानािंाठी जाचक अटी लादलेल्या अिंणे." 

   (३) सिचश्री वकरण पािसकर, हेमंत टकले, डविम काळे, वि.प.स. 
यांच्या प ढील डनकडीच्या िंावफजडनक महत्वाच्या डवषयावरील 

सचूना क्रमाांक २८ वर मखु्यमांत्री  डनवेदन करतील :- 
    "िंहाय्यक पोडलिं डनरीक्षक श्रीमती अस्ट्श्वनी डबदे्र-गोरे 

यांच्या झालेल्या हत्येप्रकरणी िंवफ िंंबंडधतांडवरूध्द कडक कारवाई 
करण्याची होत अिंलेली मागणी." 

   (४) श्री.नरेंद्र पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील डनकडीच्या िंावफजडनक 

महत्वाच्या डवषयावरील सचूना क्रमाांक ३२ वर मदत ि पनुिचसन 

मांत्री  डनवेदन करतील :- 
    "िंातारा डजल्यातील कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रलंडबत 

मागण्यांबाबत." 
   (५) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. यांच्या प ढील डनकडीच्या िंावफजडनक 

महत्वाच्या डवषयावरील सचूना क्रमाांक २७ वर शालेय वशक्षण 

मांत्री  डनवेदन करतील :- 
    "डदनांक ३ माचफ, २०१८ रोजी केज (डज.बीड) ताल क्यात 

बारावी परीक्षाचं्या उत्तरपडत्रका ठेवलेल्या खोलीला आग लागून 

बारावीच्या गडणत डवषयाच्या बाराशे आडण दहावीच्या मराठी 
डवषयाच्या िंव्वाशे उत्तरपडत्रका जळून खाक झाल्याचे उघडकीिं 
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येणे." 
   (६) डॉ.सधुीर ताांबे, वि.प.स. यांच्या प ढील डनकडीच्या िंावफजडनक 

महत्वाच्या डवषयावरील सचूना क्रमाांक २६ वर अन्न ि नागरी 
परुिठा मांत्री  डनवेदन करतील :- 

    "राज्यातील स्वस्त धान्य द कानांतून उपलब्ध करून डदला 
जाणारा गहू कमी करून लाभाथी नागडरकानंा िंक्तीने मका 
देण्याचा डनणफय घेतला अिंल्याचे डनदशफनािं येणे." 

   (७) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. यांच्या प ढील डनकडीच्या िंावफजडनक 

महत्वाच्या डवषयावरील सचूना क्रमाांक ३० वर जलसांधारण मांत्री  
डनवेदन करतील :- 

    "श्रीवधफन (डज.रायगड) मधील नागलोली येथे िंाठवण 

तलाव होण्यािंाठी स्थाडनक नागरीकांकडून होत अिंलेली 
मागणी." 

चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (१) (शकु्रिार, वदनाांक ९ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) – 
   आर्कक.अनांत गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रसवद्र र्ाटक, 

वि.प.स. प ढील तातडीच्या व िंावफजडनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "देशातील पडहल्या खाजगी ग प्तहेर मडहलेला एका ग न्या िंंबंधात या 
राज्यात अटक होणे, आपल्या आडशलािंाठी हवी अिंलेली माडहती 
क ठल्याही थराला जाऊन डमळडवणे, त्यािंाठी व्यक्क्तचे िंंभाषण यंत्राद्वारे 
चोरुन ऐकणे, यािंाठी क ठल्याही व्यस्ट्क्तच्या खाजगी जीवनाची िंवफप्रकारे 
माडहती गोळा करणे, वेळप्रिंंगी व्यस्ट्क्तचा पाठलाग करुन मागोवा घेणे, 
प्रिंंगी डमळालेल्या ग प्त माडहतीचा ब्लॅकमेसलगिंाठी उपयोग करणे, यािं 
प्रडतबंध करणारा कायदा राज्यात अस्तित्वात निंणे, ग प्त माडहती 
डमळडवण्यािंाठी कॉल डडटेल्िं रेकॉडफ भ्रष्ट्ट मागांचा अवलंब करुन मोबाईल 
कंपन्यांकडून डवकत घेणे, जाळ्यामध्ये िंापडणाऱ् या उद्योगपती, राजकीय 
व्यक्ती, डिंनेिृंष्ट्टीतील व्यक्ती इत्यादीवर दबाव टाकून त्यांच्यातरे् गैरकृत्य 
करवून घेणे, प्रत्येक व्यस्ट्क्तला घटनेने डदलेल्या प्रायव्हिंीच्या अडधकारािं 
धक्का पोहचडवणे, याबाबत शािंनाने तातडीने करावयाची कायफवाही व 
प्रडतडिया." 

  (२) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व िंावफजडनक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "अकोला महानगरपाडलका के्षत्रात गोरक्ष रोड या नावाने ओळखल्या 
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जाणाऱ्या रस्त्याच्या रंुदीकरणाची िंातत्याने जनतेकडून होत अिंलेली 
मागणी, िंदर रस्त्याचं्या रंुदीकरणाकडरता लोकानंी िंहकायाची भूडमका डदली 
अिंतानाही महानगरपाडलकेने कोणतेही डनकष आडण डनयम न लावता 
रस्त्याच्या दोन्ही बाज ने अिंलेली अडधकृत व अनडधकृत लहान व मोठी िंवफ 
बांधकामे पाडून टाकणे, गेल्या िंहा मडहन्यांपािूंन वारंवार बाडधत झालेल्या 
भागाचा मोबदला देण्याचे जाडहर करुनही अदयापही कोणत्याही प्रकारचा 
मोबदला देण्यात आलेला निंणे, उलटपक्षी महाराष्ट्र प्रादेडशक व नगररचना 
अडधडनयम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये कारवाई करुन टीडीआर देण्यात 
येईल अिें खोटे आडमष दाखवून मालमत्त्ता धारकांवर करण्यात आलेला 
अन्याय, कत्राटदारांवर कोणत्याही अटी व शती न लादल्याने रस्त्यांची कामे 
अपूणफ अवस्थेत अिंणे, पडरणामी स्थाडनक नागडरकांना या रस्त्यावरुन ये-जा 
करणे अत्यंत गैरिंोयीचे होत अिंणे, िंदर रस्त्याबंरोबर आज बाजूचे 
अकोला शहरातील इतर रस्त्यांची अवस्था जैिें थे अिंतांनाही शािंनाकडून 
त टप ंजा डनधी उपलब्ध होणे, शािंनाकडून वाटप करण्यात येणारा डनधी 
कोणकोणत्या रस्त्यांकडरता डवतडरत करण्यात येत आहे याबाबत िंाशंकता 
डनमाण होणे, त्याचबरोबर अकोला शहराकडरता महानगरपाडलकेिंाठी िंन 
२०१८-२०१९ च्या अथफिंंकल्पात रस्त्याकडरता डनधीची तरत द करण्यािं 
शािंनाकडून होत अिंलेली चालढकल, डनधीबाबत शािंन उदाडिंन अिंणे, 
पडरणामी रस्त्याचंी होत अिंलेली दयनीय अवस्था, याकडे शािंनाचे होत 
अिंलेले अक्षम्य द लफक्ष, याबाबत शािंनाने तातडीने लक्ष घालून शािंन 
स्तरावर करावयाची कायफवाही व याबाबत शािंनाची प्रडतडिया व भूडमका." 

  (३) सिचश्री. हेमांत टकले, शरद रणडपिें, धनंजय म ंडे, िंंजय दत्त, अशोक ऊर्फ  
भाई जगताप, रामहरी रुपनवर, श्रीमती ह स्नबानू खडलरे्, श्री. आनंदराव 
पाटील,डॉ. िं धीर तांबे, िंवफश्री. जनादफन चांदरूकर, िंतेज ऊर्फ  बंटी पाटील, 
आर्गक. अनंत गाडगीळ, िंवफश्री. िं भाष झांबड, अमरनाथ राजूरकर, हडरसिंग 
राठोड, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, िंवफश्री. िं डनल तटकरे, आनंद ठाकूर, अॅड. राह ल 
नावेकर, िंवफश्री. ख्वाजा बेग, जगन्नाथ सशदे, रामराव वडक ते, अॅड. डनरंजन 
डावखरे, िंवफश्री. डविम काळे, नरेंद्र पाटील, डकरण पाविंकर, अॅड. जयदेव 
गायकवाड, श्रीमती डवद्या चव्हाण, श्री.डवनायकराव मेटे, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व िंावफजडनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबई िंेंरल येथील नायर रुग्णालयात डदनांक १ रे्ब्र वारी, २०१८ 
रोजी एमआरआय उपकरणात गॅिं डिंलेंडरिंह अडकून राजेश मारु या ३० 
वषीय तरुणाचा झालेला हृदयद्रावक मृत्य , श्री. मारु हे त्याचं्या बडहणीच्या 
िंािं बाईना पाहण्यािंाठी रुग्णालयात गेले अिंता त्याडठकाणी कतफव्यावर 
अिंलेल्या रुग्णालयाचे वॉडफबॉय यांचेशी झालेल्या बाचाबाची नंतर वॉडफबॉय 
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यांनी श्री. मारु यांना ऑस्ट्क्िंजनचे डिंलेंडर एमआरआय कक्षामध्ये घेऊन 
जाण्यािं िंागंणे, त्यान िंार श्री.मारु यानंा डिंलेंडरिंह एमआरआय कक्षात 
जात अिंतानाच त्यांच्या हातातील डिंलेंडर च ंबकीय के्षत्रात गेल्याने 
डिंलेंडरिंह श्री. राजेश मारु हे एमआरआय मडशनमध्ये ओढले गेल्याने 
त्यांचा मडशनमध्ये अडकून आकस्ट्स्मकडरत्या हृदयद्रावक झालेला मृत्य , 
याप्रकरणी जबाबदार अिंणाऱ्या डॉक्टर, वॉडफबॉय व पडरचारकांना केलेली 
अटक, नायर रुग्णालयात एमआरआय काढण्यािंाठी ६-६ मडहने रुग्णाचंी 
प्रडतक्षा यादी केली जात अिंणे, महापाडलकेच्या केईएम, िंायन,नायर, क पर, 
कांडदवली व गोवंडी येथील रुग्णालयात देखील एमआयआर करण्यािंाठी 
रुग्णांना आपला नंबर येईपयंत ताटकळत बिंावे लागत अिंल्याने 
एमआरआय मडशनची िंंख्या वाढडवणे, डनतातं गरजेचे झालेले अिंणे, 
शािंनाने या घटनेची दखल घेऊन म ंबई महापाडलकेच्या िंवफच 
रुग्णालयामध्ये त्याचबरोबर शािंनाच्या जी.टी, जे.जे. व िंेंट जॉजेिं आडद 
रुग्णालयात एमआरआय मडशनची िंंख्या वाढडवण्याच्या दृष्ट्टीने तातडीने 
कायफवाही करणे आवश्यक अिंणे, त्याचबरोबर उक्त द घफटनेत वॉडफबॉयच्या 
च कीम ळे एका तरुणाचा हकनाक झालेला मृत्य  डवचारात घेता श्री. मारु 
यांच्या क ट ं डबयानंा आर्गथक मदत देण्याचे दृष्ट्टीने शािंनाने तातडीने 
करावयाची कायफवाही, उपाययोजना व शािंनाची प्रडतडिया." 

  (४) श्री. आनांदराि पाटील, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व िंावफजडनक 
महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "कराड ताल क्यातील (डज.िंातारा) मौजा िंाजूर येथे िंन १९६७ 
मध्ये विंडवण्यात आलेले प नवफडिंत गावठाण, मात्र या गावठाणाला अद्याप न 
डमळालेल्या नागरी िं डवधा, अनेक लोकांना शािंनाने घरे देण्यािंाठी जागा 
देणे, मात्र या जागेच्या ७/१२  वर त्यांची नोंद निंणे, अनेक लोकानंा आपल्या 
प्लॉटचे डनस्ट्श्चत डठकाण माहीत निंणे, तिेंच येथे अनेक लोकांनी 
अडतिमण करुन बांधलेली घरे, येथील रस्त्यावरही केलेले अडतिमण, 
अनेक क टंूबाना एकापेक्षा अडधक देण्यात आलेले प्लॉट, अनेक प्लॉटिंचे 
बेकायदेशीर डविी व्यवहार अनडधकृतपणे करुन त्याची नोंद बोगिं रे्रर्ार 
नंबर टाकून ७/१२ वर करण्यात येणे, अनेकानंी प्लॉटची मागणी करुनही 
त्यांना अद्याप प्लॉट न डमळणे, याम ळे येथील ग्रामपंचायतीने या प नवफडिंत 
गावठाणाची प्रत्यक्ष पहाणी करुन चौकशी करण्याची आवश्यकता, 
शािंनाच्या आदेशाप्रमाणे व नकाशाप्रमाणे येथील प्लॉटिंची मोजणी करुन 
प्लॉटधारकानंा ते देण्याची आवश्यकता, अडतिमणे दरू करणे, नागरी िं डवधा 
उपलब्ध करणे, अशी डवभागीय अडधकारी, कराड याचं्याकडे डदनांक ३० 
ऑक्टोबर, २०१७ रोजी वा त्यािं मारािं पत्र देऊन करण्यात आलेली मागणी, 
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मात्र, शािंनाने त्याकडे केलेले अक्षम्य द लफक्ष, पडरणामी येथील ग्रामस्थांमध्ये 
पिंरलेले तीव्र अिंंतोषाचे वातावरण व डचडीची भावना, त्याम ळे शािंनाने 
या मागणीवर तातडीने करावयाची कायफवाही व शािंनाची प्रडतडिया." 

  (५) श्री. विनायकराि मेटे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व िंावफजडनक 
महत्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "डवद्याडवकािं एज्य केशन िंोिंायटी या िंंस्थेिं कन्नमवार नगर नं-२, 
डविोळी पूवफ येथील िं मारे ५६११.९० चौ.मी. के्षत्रर्ळाचा तिेंच कामगार 
कल्याण भवन व महात्मा र् ले हॉस्पीटलमधील िं मारे २८७२.०० चौ.मी. 
(अंदाडजत) इतका भूखंड डवतरीत केलेला अिंणे िंंबंडधत िंंस्थेने त्यातील 
अटी व शतींचा भंग केलेला अिंणे, िंदर डवतडरत भूखंडाच्या 
करारनाम्यान िंार भूखंडाचा वापर हा माध्यडमक शालेय उपिमािंाठी 
करण्याचे बंधन अिंतानंा याचा वापर पदवी, पदडवका, िंभागृह, पतपेढी, 
बँक व तत्िंमिंाठी करुन िंंस्थेने अटींचा भंग केलेला अिंणे, याबाबत 
िंंस्था चालकािं म ंबई मंडळ, म्हाडाकडून कारणे दाखवा नोटीिं बजावण्यात 
आल्यावर याबाबत कोणतेही उत्तर डमळालेले निंतानाही अद्यापपयंत 
िंंस्थेवर िंदरहू डनयमाचंा भंग केल्याबाबत कोणतीही कारवाई म्हाडा 
प्रशािंनाकडून करण्यात आलेली निंणे, तिेंच कामगार कल्याण भवन व 
महात्मा र् ले रुग्णालयामधील २८७२.०० चौ.मी. इतका भूखंड प्राथडमक 
शाळेकडरता राखीव अिंून हा भूखंड अद्यापपयंत महानगरपाडलकेिं 
हस्तांतरीत करण्यात आलेला निंताना िंदर भूखंड या िंंस्थाचालकाकंडून 
त्याच्या ताब्यात अिंल्याचे व महानगरपाडलकेने उक्त जबाबदारी या िंंस्थेिं 
डदलेली अिंल्याचे र्लकबाजी करुन िंदरहू भूखंडािं चारही बाजूने बंडदस्त 
करुन त्याचा वापर करीत अिंल्याचे डनदशफनािं येणे, याबाबत मा. म ख्यमंत्री 
यांनी माहे माचफ, २०१७ रोजी तेथील महानगरपाडलका एिं डवभाग प्रशािंनािं 
व म्हाडा प्रशािंनािं वारंवार डनवेदन देऊनही कोणतीही डनष्ट्कािंनाची व 
िंदरहू भूखंड ताब्यात घेण्याची कायफवाही होत नाही अिें डदिूंन येणे, याबाबत 
िंदरहू भूखंडांना ताब्यात घेऊन िंदरहू िंंस्थेवर कायफवाही करण्याबाबत 
वारंवार तेथील स्थाडनक रडहवाश्यांकडून होत अिंलेली मागणी, याकडे 
शािंनाचे होत अिंलेले द लफक्ष, याबाबत शािंनाने करावयाची कायफवाही व 
शािंनाची प्रडतडिया." 

  (६) अॅड. जयदेि गायकिाड, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व िंावफजडनक 
महत्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात आर्गथक द बफल घटकांिंाठी तिेंच मागािंवगीय िंमाजातील 
नागरीकािंंाठी शािंनामार्फ त इंडदरा गांधी आवािं योजना, रमाबाई आबेंडकर 
आवािं योजना, वास्ट्ल्मकी आवािं योजना इत्यादी घरक ल योजना 
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अपेके्षप्रमाणे न राबडवण्यात येणे, राज्यातील अनेक शहरात तिेंच ग्रामीण 
भागात मागािंवगीय िंमाज झोपडपट्टी तिेंच डमळेल त्या डठकाणी वीज, 
पाणी, शौचालय व इतर आवश्यक िंोयी िं डवधांडवना राहत अिंणे, 
मागािंवगीय िंमाजाला गृह डनमाण िंोिंायटी बाधंण्यािंाठी जागा डदली जात 
निंणे, ग्रामीण भागातही मागािंवगीय िंमाजातील नागरीकानंी एकत्र येऊन 
िंोिंायटी बांधण्यािंाठी शािंनािं जडमनीची मागणी करणारे अनेक प्रस्ताव 
डदलेले अिूंन ते मान्यतेडवना मंत्रालयात वषान वषे पडून अिंणे, म ंबईतील 
गोरेगाव येथे नागरी डनवारा पडरषदेच्या माध्यमातून गरीबांना हक्काची घरे 
डमळणे, परंत  कमाल जडमन धारणा कायदा (य एलिंी) रद्द केल्यानंतर म ंबईत 
अशाप्रकारे घरे डनमाण न होणे, तिेंच प णे शहरात ६५० च्या आिंपािं 
झोपडपट्टया अिूंन प णे शहरातील डनम्मे नागरीक झोपडपट्टींमध्ये राहत 
अिंणे, प णे येथील झोपडपट्ट्ांचे िंवेक्षण करणारे िंवेक्षकाचे पद गेल्या 
बारा वषांपािूंन डरक्त अिंणे, रमाई आवािं योजना (ग्रामीण व शहरी) २०१० 
ते २०१८ चा भौडतक व आर्गथक प्रगतीचा के्षत्रडनहाय गोषवारा िंमाजकल्याण 
आय क्तालय, प णे यांनी प्रडिंध्द केलेला अिंणे यात एकूण मंजूरी न िंार पूणफ 
घरांची टक्केवारी ६० टक्के अिंणे तर खचाची टक्केवारी ६० टक्के इतकीच 
अिंणे, पडरणामी गरीब मागािंवगीय िंमाजातील नागरीकांच्या मनामध्ये 
शािंनाच्या प्रती डचडीची भावना डनमाण होणे, राज्यातील म्हाडा तथा 
गृहडनमाण िंंस्थांमार्फ त बांधल्या जाणाऱ्या गृहडनमाण योजना (प्रकल्पात) 
मागािंवगीयांना राखीव जागा निंणे, लॉटरी पध्दतीतून गृहवाटप होणे, 
म्हाडाच्या घरांच्या सकमती देखील प्रचंड महागडया अिंणे त्याम ळे गरीब 
मागािंवगींयाना घरे डवकत घेणे अशक्य होणे, मागािंवगीयांच्या गृह डनमाण 
िंंस्थांना जागा, डनधी, िंवलती न देणे, झोपडपट्टया प नवफिंनाच्या योजना िंंथ 
गतीने चालणे, २०११ पयंतच्या झोपडपट्टयानंा िंंरक्षण न देणे इत्यादीबाबत 
शािंनाचे धोरण, डजल्हाडधकारी जडमनींवर मागािंवगीय, गरीबािंंाठी 
इमारती, गृहडनमाण िंोिंाय्ा बाधंण्यािंाठी तातडीने जडमनी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शािंनाने करावयाची कायफवाही व शािंनाची प्रडतडिया." 

  (७) सिचश्री. नरेंद्र पाटील, हेमंत टकले, डकरण पाविंकर, जयवंतराव जाधव, 
अॅड. डनरंजन डावखरे, िंवफश्री. अमरसिंह पंडडत, ख्वाजा बेग, आनंद ठाकूर, 
अॅड. राह ल नावेकर, श्रीमती डवद्या चव्हाण, िंवफश्री. जगन्नाथ सशदे, अडनल 
भोिंले, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व िंावफजडनक महत्वाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबईतील वरळी येथील परेल लोकिेंवा एिं.आर.ए. िंहकारी 
गृहडनमाण िंंस्थेतील १७३ झोपड्या डवकािंकाने २०१२ िंाली एिं.आर.ए. 
अंतगफत तोडल्या अिंल्याचे माहे रे्ब्र वारी, २०१८ च्या प्रथम िंप्ताहात 
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उघडकीिं येणे, तोडकामानंतर प ढील १८ मडहने झोपडपट्टी धारकांना घरांचे 
भाडे देऊ करण्यात येणे, मात्र, िंन २०१४ नंतर डवकािंकाने भाडे देणे बंद 
केलेले अिंणे व िंदर जागेचा डवकािंही थांबवलेला अिंणे, त्याम ळे 
झोपडपट्टी धारकांनी एिं.आर.ए. कडे डवकािंक बदलण्याची मागणी वारंवार 
करून देखील एिं.आर.ए. डवभागाकडून या कामात डदरंगाई केली जात 
अिंणे, त्याम ळे िंंतप्त होऊन झोपडीधारकानंी एिं.आर.ए. डवरोधात डदनांक 
२ रे्ब्र वारी, २०१८ रोजी मोचा काढलेला अिंणे व िंहाय्यक डनबंधकांना 
प न्हा एकदा डनवेदन डदलेले अिंणे, तिेंच आठ मडहन्यापूंवी मा. म ख्यमंत्री 
यांना या प्रकरणी पत्राद्वारे माडहती डदली अिूंनही त्यावर अद्याप कोणतेही 
उत्तर डमळत निंणे त्याम ळे झोपडपट्टी धारकांमध्ये डनमाण झालेले अिंंतोषाचे 
वातावरण व िंंतापाची भावना याबाबत  शािंनाने करावयाची कायफवाही व 
शािंनाची प्रडतडिया." 

पाच : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख - (असल्यास). 
 

सहा : सन २०१८-२०१९ च्या अर्चसांकल्पािर सिचसाधारण चचा (दसुरा ि शेिटचा 

वदिस). 
 

- मध्यांतर - 
सात : शासकीय विधेयके :- 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र 
स्ियांअर्चसहाय्य्यत शाळा (स्र्ापना ि विवनयमन) (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 

   (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "िंन २०१७ चे डव.िं.डव. िमांक ७१ - महाराष्ट्र 
स्वयंअथफिंहास्ट्य्यत शाळा (स्थापना व डवडनयमन) (िं धारणा) 
डवधेयक, २०१७ खालील िंदस्याचं्या प्रवर िंडमतीकडे त्यावरील 
प्रडतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत िंादर करण्याचा अन देश देऊन 
डवचाराथफ पाठडवण्यात यावे." 

    (१) शालेय डशक्षण मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, डवरोधी पक्ष 
नेता तथा डव.प.िं. 

    (३) श्री.शरद रणडपिें, 
डव.प.िं. 

(४) श्री.िंंजय दत्त, डव.प.िं. 
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    (५) ॲड.डनरंजन डावखरे, 
डव.प.िं. 

(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 
डव.प.िं. 

    (७) श्री.िंडतश चव्हाण, 
डव.प.िं. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, डव.प.िं. 

    (९) श्री.कडपल पाटील, 
डव.प.िं. 

(१०) श्री.डवजय ऊर्फ  भाई डगरकर, 
डव.प.िं. 

   (ब) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "िंन २०१७ चे डव.िं.डव. िमांक ७१ - महाराष्ट्र 
स्वयंअथफिंहास्ट्य्यत शाळा (स्थापना व डवडनयमन) (िं धारणा) 
डवधेयक, २०१७ डवधानिंभेची िंहमती घेऊन दोन्ही िंभागृहाच्या २१ 
िंदस्यांच्या िंंय क्त िंडमतीकडे त्यावरील प्रडतवृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत िंादर करण्याचा अन देश देऊन डवचाराथफ पाठडवण्यात यावे." 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – पांढरपरू मांवदरे (सधुारणा) 

विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय 
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "िंन २०१८ चे डव.िं.डव. िमांक १ – पंढरपूर मंडदरे (िं धारणा) 
डवधेयक, २०१८ खालील िंदस्याचं्या प्रवर िंडमतीकडे त्यावरील 
प्रडतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत िंादर करण्याचा अन देश देऊन 
डवचाराथफ पाठडवण्यात यावे." 

    (१) म ख्यमंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, डवरोधी पक्ष 
नेता तथा डव.प.िं. 

    (३) श्री.शरद रणडपिें, 
डव.प.िं. 

(४) श्री.िंंजय दत्त, डव.प.िं. 

    (५) ॲड.डनरंजन डावखरे, 
डव.प.िं. 

(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 
डव.प.िं. 

    (७) श्री.िंडतश चव्हाण, 
डव.प.िं. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, डव.प.िं. 

    (९) श्री.कडपल पाटील, 
डव.प.िं. 

(१०) श्री.डवजय ऊर्फ  भाई डगरकर, 
डव.प.िं. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषदा, 

नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
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    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय 
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "िंन २०१८ चे डव.िं.डव. िमांक २ – महाराष्ट्र नगरपडरषदा, 
नगरपंचायती व औद्योडगक नगरी (िं धारणा) डवधेयक, २०१८ 
खालील िंदस्यांच्या प्रवर िंडमतीकडे त्यावरील प्रडतवृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत िंादर करण्याचा अन देश देऊन डवचाराथफ 
पाठडवण्यात यावे." 

    (१) म ख्यमंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, डवरोधी पक्ष 
नेता तथा डव.प.िं. 

    (३) श्री.शरद रणडपिें, 
डव.प.िं. 

(४) श्री.िंंजय दत्त, डव.प.िं. 

    (५) ॲड.डनरंजन डावखरे, 
डव.प.िं. 

(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 
डव.प.िं. 

    (७) श्री.िंडतश चव्हाण, 
डव.प.िं. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, डव.प.िं. 

    (९) श्री.कडपल पाटील, 
डव.प.िं. 

(१०) श्री.डवजय ऊर्फ  भाई डगरकर, 
डव.प.िं. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय 
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "िंन २०१८ चे डव.िं.डव. िमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(िं धारणा) डवधेयक, २०१८ खालील िंदस्यांच्या प्रवर िंडमतीकडे 
त्यावरील प्रडतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत िंादर करण्याचा अन देश 
देऊन डवचाराथफ पाठडवण्यात यावे." 

    (१) ग्रामडवकािं मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, डवरोधी पक्ष 
नेता तथा डव.प.िं. 

    (३) श्री.शरद रणडपिें, 
डव.प.िं. 

(४) श्री.िंंजय दत्त, डव.प.िं. 

    (५) ॲड.डनरंजन डावखरे, 
डव.प.िं. 

(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 
डव.प.िं. 

    (७) श्री.िंडतश चव्हाण, 
डव.प.िं. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, डव.प.िं. 

    (९) श्री.कडपल पाटील, (१०) श्री.डवजय ऊर्फ  भाई डगरकर, 
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डव.प.िं. डव.प.िं. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र िेश्म मालकी 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय 
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "िंन २०१८ चे डव.िं.डव. िमांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(िं धारणा) डवधेयक, २०१८ खालील िंदस्यांच्या प्रवर िंडमतीकडे 
त्यावरील प्रडतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत िंादर करण्याचा अन देश 
देऊन डवचाराथफ पाठडवण्यात यावे." 

    (१) गृहडनमाण मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, डवरोधी पक्ष 
नेता तथा डव.प.िं. 

    (३) श्री.शरद रणडपिें, 
डव.प.िं. 

(४) श्री.िंंजय दत्त, डव.प.िं. 

    (५) ॲड.डनरंजन डावखरे, 
डव.प.िं. 

(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 
डव.प.िं. 

    (७) श्री.िंडतश चव्हाण, 
डव.प.िं. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, डव.प.िं. 

    (९) श्री.कडपल पाटील, 
डव.प.िं. 

(१०) श्री.डवजय ऊर्फ  भाई डगरकर, 
डव.प.िं. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पढेु सरुू, खांडश: विचार ि 

सांमत करणे. 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािचजवनक विद्यापीठ 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद 
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "िंन २०१७ चे डव.िं.डव. िमांक ६८ - महाराष्ट्र िंावफजडनक 

डवद्यापीठ (िं धारणा) डवधेयक, २०१७ खालील िंदस्याचं्या प्रवर 
िंडमतीकडे त्यावरील प्रडतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत िंादर 
करण्याचा अन देश देऊन डवचाराथफ पाठडवण्यात यावे." 

    (१) उच्च व तंत्र डशक्षण मंत्री (२) श्री. धनंजय म ंडे, डवरोधी पक्ष 
नेता तथा डव.प.िं. 

    (३) श्री.शरद रणडपिें, 
डव.प.िं. 

(४) श्री.िंंजय दत्त, डव.प.िं. 
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    (५) ॲड.डनरंजन डावखरे, 
डव.प.िं. 

(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 
डव.प.िं. 

    (७) श्री.िंडतश चव्हाण, 
डव.प.िं. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, डव.प.िं. 

    (९) श्री.कडपल पाटील, 
डव.प.िं. 

(१०) श्री.डवजय ऊर्फ  भाई डगरकर, 
डव.प.िं. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
आठ : (क) (मांगळिार, वदनाांक ६ माचच, बधुिार, वदनाांक ७ माचच, गरुुिार, वदनाांक 

८ माचच ि मांगळिार, वदनाांक १३ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि) – 

   ॲड. अवनल परब, िंवफश्री.प्रिंाद लाड, डवजय ऊर्फ  भाई डगरकर, प्रडवण 
दरेकर, गोपीडकिंन बाजोडरया, प्रा.अडनल िंोले, िंवफश्री.रसवद्र र्ाटक, 
िं डजतसिंह ठाकूर, प्रा.डॉ.तानाजी िंावंत, श्री.डगरीशचंद्र व्यािं, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "म ंबई शहर व उपनगरांचा िंन २०१४ ते २०३४ या २० वषाचा 
शािंनाकडे प्रलंडबत अिंलेला डवकािं आराखडा, डवकािं आराखड्यािं  
मंजूरी न डदल्याम ळे ठप्प झालेली डवकािं कामे, डवकािं आराखड्यािं त्वरीत 
मान्यता देण्याची आवश्यकता, गृहडनमाण धोरणािं मान्यता देण्यािं होत 
अिंलेला डवलंब, ५०० चौ.रू्टापयंतच्या म ंबईतील घरांना मालमत्ता करामध्ये 
िंवलत देण्याबाबतच्या डनणफयािं शािंनाने त्वरीत मान्यता देण्याची 
आवश्यकता, म ंबईतील डशवडी, गोराई (बोडरवली), माडहम भागातील 
जैवडवडवधतेम ळे पाणथळीने व्यापलेले के्षत्र पयफटन के्षत्र, म्हणून जाडहर 
करण्याच्या डजल्याडधकाऱ्यांना डदलेल्या िूंचना, तथाडप डजल्हाडधकाऱ्यानंी 
कोणतीच कायफवाही न केल्याम ळे पाणथळ के्षत्रांवर डदविंेंडदविं वाढत 
जाणारी अनडधकृत बाधंकामे, म ंबई शहर व उपनगरातील डवकािंक, 
मोठमोठ्या कंपन्या, मॉल्िं यानंी महापाडलकेचा िं मारे १३३.२५ कोटी 
रुपयांचा थकवलेला कर, डवडवध शािंकीय कायालयांनी ३२० कोटी 
रुपयांपेक्षा अडधक रक्कमेची थकडवलेली पाणी देयके, म्हाडा विंाहतीमधील 
िंदडनकांचे रुपये १५५ वरुन रु.१०२७ पयंत एडप्रल, १९९८ पािूंन पूवफलक्षी 
प्रभावाने वाढडवण्यात आलेले िेंवाश ल्क, म्हाडाच्या ५६ विंाहतींचा 
रखडलेला प नर्गवकािं व या विंाहतीमधील ५० वषापूवीच्या मल:डनिंारण 
वाडहन्या द रुस्त न केल्याम ळे पाणी त ंब न त्या डठकाणी रोगराई पिंरण्याचा 
डनमाण झालेला धोका, म ंबईतील मोडकळीिं आलेल्या उपकर प्राप्त व डबगर 
उपकरप्राप्त िं मारे १४ हजार इमारती, पंतप्रधान आवािं योजना इमारत व 
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प नरफचना मंडळाच्या व झोपडपट्टी प नर्गवकािं योजनेतंगफत बाधंलेल्या 
इमारतीची द रुस्ती, बीपीटी व बीआयटी च्या जागेवरील धोकादायक इमारती, 
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घ िंखोर अिंल्याचे डनष्ट्पन्न होणे, 
म ंबईतील िंात रस्ता (आथफर रोड) येथील मध्यवती कारागृहाच्या 
िं रडक्षततेिंाठी कारागृहापािूंन ५०० डमटर पडरघातील इमारतींचा व 
झोपडपट्टयांचा १० वषापािूंन ख ंटलेला प नर्गवकािं, वरळी येथील पे्रमनगर, 
व्ही.पी.नगर, डिंध्दाथफ नगर, डजजामाता नगर, मडरअम्मा नगर, इत्यासदचा 
गेल्या अनेक वषापािूंन रखडलेला प नर्गवकािं, म ंबईतील कोळीवाड्याचें 
िंीमांकन न झाल्याम ळे त्या पडरिंराच्या डवकािंािंाठी िंवफिंामान्य योजना 
आखण्याची आवश्यकता, म ंबईतील ॲनी बेझंट रोडवरील अटाडरया मॉल 
येथे वाढत्या दहशतीम ळे त्या डठकाणी तातडीने भ यारी मागफ तयार करण्याची 
स्थाडनक लोकप्रडतडनधींची मागणी, भांडूप (प) व इतर भागात डोंगर, 
टेकड्यांच्या पायथ्याशी अिंलेल्या झोपड्यांवर दरवषी पाविंाळ्यात दरडी 
कोिंळून होणारे अपघात व त्यांचेिंाठी एिंआरए योजना राबडवण्याची 
आवश्यकता, माहे रे्ब्र वारी, २०१८ च्या दरम्यान म ंबई शहरात अनेक 
डठकाणी लागलेल्या आगींची चौकशी करण्याची आवश्यकता, िं भाषनगर 
चेंबूर येथे म्हाडा विंाहतीमध्ये डवकािंकांनी मागील १०-१५ वषापािूंन 
रडहवाश्यािंंोबत करारनामे करुनही अद्यापी प नफडवकािं न करता रडहवाश्यांची 
केलेली र्िंवणूक, याबाबत शािंनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना 
डवचारात घेण्यात यावी." 

  (ख) (गरुुिार, वदनाांक ८ माचच ि मांगळिार, वदनाांक १३ माचच, २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री.अशोक ऊर्च  भाई जगताप, धनंजय म ंडे, शरद रणडपिें, िं डनल 
तटकरे, िंंजय दत्त, हेमंत टकले, आर्गक. अनंत गाडगीळ, िंवफश्री.अमरसिंह 
पंडडत, जयंत पाटील, रामहरी रुपनवर, िंडतश चव्हाण, कडपल पाटील, 
डॉ.िं धीर तांबे, श्री.जयवंतराव जाधव, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, िंवफश्री.िं भाष 
झांबड, डविम काळे, अमरनाथ राजूरकर, डकरण पाविंकर, िंतेज ऊर्फ  बंटी 
पाटील, श्रीमती डवद्या चव्हाण, श्रीमती ह स्नबानू खडलरे्, िंवफश्री.ख्वाजा बेग, 
जनादफन चांदरूकर, बाळाराम पाटील, हडरसिंग राठोड, अब्द ल्लाखान द राणी, 
आनंदराव पाटील, नरेंद्र पाटील, चंद्रकांत रघ वंशी, प्रकाश गजडभये, 
अमडरशभाई पटेल, ॲड. राह ल नावेकर, िंवफश्री.मोहनराव कदम, जयदेव 
गायकवाड, रामराव वडक ते, जगन्नाथ सशदे, अडनल तटकरे, आनंद ठाकूर 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "मागील ३ वषापािूंन राज्याची आर्गथक स्ट्स्थती खालावत अिूंन 
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राज्यावर कजाचा िं मारे ७.५० लाख कोटी रुपयांपयंत बोजा पडण्यािंारखी 
डनमाण झालेली स्ट्स्थती, राज्याची आर्गथक स्ट्स्थती अडचणीत आलेली 
अिंताना देखील को्वधी रुपयाचं्या खचाच्या प्रकल्पांच्या करण्यात येत 
अिंलेल्या घोषणा, दोन वषाप वी मेक इन महाराष्ट्राच्या माध्यमातून राज्यात 
मोठी ग ंतवणूक येईल, अशी घोषणा करुन त्यािंाठी ३०१८ िंामंजस्य करार 
करुन िं मारे ८ लाख कोटी रुपयांची ग ंतवणूक करण्याचे अपेडक्षत अिंणे, 
प्रत्यक्षात त्यान िंार र्क्त १ लाख ९० कोटी रुपयांची ग ंतवणूक झाल्याचे 
शािंनाने जाहीर करणे, त्यातील कोणतेही प्रकल्प कायान्वीत झालेले निंणे, 
मेक इन महाराष्ट्राचा प्रयोग र्िंलेला अिंताना प न्हा डदनाकं १८ रे्ब्र वारी, 
२०१८ रोजी को्वधी रुपये खचफ करुन मॅग्नेटीक महाराष्ट्रमध्ये 
महाग ंतवणूक करणार अिंल्याचे दाखडवलेले स्वप्न, मॅग्नेटीक महाराष्ट्राचे 
काही डवडशष्ट्ट उद्योग िंम हांना लाभ डमळण्यािंाठी केलेले प्रयोजन, मेक इन 
महाराष्ट्र प्रमाणेच मॅग्नेटीक महाराष्ट्रातील कराराची अंमलबजावणी न 
होण्यािंारखी स्ट्स्थती, उद्योगके्षत्रात िंरािंरी डवकािं दरात घट झालेली अिूंन 
ग जरात, डबहार, छत्तीिंगड, हडरयाणा याचं्या त लनेत राज्याची झालेली 
डपछेहाट, प रेश्या पायाभूत िं डवधा व डवजेचे वाढलेले दर याम ळे राज्यातील 
उद्योग मोठ्या प्रमाणात अन्य राज्यात स्थलांतरीत होत अिंणे, कामगार 
डवरोधी धोरणाम ळे कामगारांवर होत अिंलेला अन्याय, माथाडी मंडळाची 
प नरफरचना करुन माथाडी कामगारांिंाठी महामंडळ व िं रक्षारक्षक मंडळाचे 
महामंडळ करण्याची होत अिंलेली मागणी, कामगारांना घातक अिंलेल्या 
डवडवध कामगार कायद्यामंध्ये िं धारणा करण्याची आवश्यकता, बेरोजगारीचा 
डदविंेंडदविं डचघळत अिंलेला प्रश्न, शािंनाचे त्याकडे झालेले द लफक्ष, 
उद्योगािंंदभात व कामगारािंंंदभात शािंनाच्या च कीच्या धोरणाम ळे 
औद्योडगक के्षत्र डबघाईला आल्याने पडरणामी, उद्योगांवर अवलंबून 
अिंलेल्या व्यक्ती, व्यापारी, कामगार वगफ व िंवफिंामान्य जनतेत पिंरलेला 
तीव्र अिंंतोष व नाराजीची भावना, याबाबत शािंनाने करावयाची कायफवाही 
व उपाययोजना डवचारात घेण्यात यावी." 

  (ग) (मांगळिार, वदनाांक १३ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि) – 

   श्री. विजय ऊर्च  भाई वगरकर, ॲड. अडनल परब, प्रा.अडनल िंोले, 
िंवफश्री.गोपीडकिंन बाजोडरया, प्रडवण दरेकर, रसवद्र र्ाटक, डगरीशचंद्र व्यािं, 
प्रा.डॉ.तानाजी िंावंत, िंवफश्री.िं डजतसिंह ठाकूर, प्रिंाद लाड, चंद भाई पटेल, 
डॉ.पडरणय र् के, श्रीमती स्ट्स्मता वाघ, डॉ.अपूवफ डहरे, श्री.डमतेश भांगडडया, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 
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   "राज्यात म ंबई, कोकण भागात लाभलेला लांब व डनिंगफरम्य िंम द्र 
डकनारा, परश रामाची भूमी म्हणून प्रडिंध्द आडण िंम द्र व डोंगर कपारीने 
िंमृध्द कोकण, िंम द्राच्या िंाडनध्यातील रॉक गाडफन, िंम द्राखालील प्रवाळे व 
जीविृंष्ट्टीचा आनंद ल टण्यािंाठी अिंलेले स्कूबा ड्रायक्व्हग व स्नाकफ सलग, 
छत्रपती श्री डशवाजी महाराजांची प्रडवत्र स्मृती व शूर वीरांचा पारंपाडरक 
इडतहािं अिंलेले डशवनेरी, रायगड, सिंध द गफ, तोरणा, म रूड-जंजीरा, 
लोहगड, डवजयद गफ, द गाडी इत्यादी प रातन व ऐडतहाडिंक डकल्ले व जयगड, 
सिंहगड, प्रतापगड, माऊली इ.गड यांचे िंंवधफन करण्याची आवश्यकता, 
डब्रटीश व पोत फगीज राजवटीत त्यांच्या जहाजांवर प्रखर हल्ले चढवून त्यांना 
िंळो-की-पळो करुन िंोडणारे व डवदेशी िंत्तांना िंागरी डकनाऱ्यावर मोठे 
आव्हान डनमाण करणाऱ्या श्री छत्रपती डशवाजी महाराजांच्या आरमारातील 
मराठा आरमाराचे प्रम ख दयािंारंग, िंरखेल श्री. कान्होजी आंगे्र यांच्या पडवत्र 
स्मृती जपण्याची आवश्यकता, औरंगाबादमधील जगप्रडिंध्द असजठा व 
वेरुळ लेणी व ग ंर्ा अत्यंत ज न्या झाल्या अिंल्याने त्यांचे िंंवधफन व 
पयफटकांना आकर्गषत करण्याच्या दृष्ट्टीने तेथे अत्याध डनक योजना 
राबडवण्याची आवश्यकता, महाराष्ट्र ही िंंत व ऋषीम नींची भूमी अिंल्याने 
येथे अिंलेली िंवफ जाती-धमाची प्रडिंध्द धार्गमक स्थळे उदा. पंढरप रचे 
डवठ्ठल-रख माई मंडदर, कोल्हाप रचे महालक्ष्मी मंडदर, त ळजाप रचे भवानीमाता 
मंडदर, डशडीचे िंाईबाबा मंडदर, अष्ट्टडवनायक, शडनडशगनापूर, भारतातल्या 
१२ ज्योडतडलंगापैकी महाराष्ट्रातील चार ज्योडतडलंगे, नाडशकमध्ये होणारा 
क ं भमेळा, आषाढी एकादशी डनडमत्त राज्यातून डवडवध डठकाणांहून पंढरपूरच्या 
वारीकडरता पायी डनघणारे व डदविंेंडदविं प्रवािं करणारे वारकरी यांना 
वारीच्या मागात िं डवधा प रडवण्याकडरता डनयोजन करण्याची  आवश्यकता, 
डवदभातील ताडोबा, नवेगाव, बोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय अभयारण्य व 
तेथील राष्ट्रीय प्राणी, िंमृध्द वनिंंपदा, भारतरत्न डॉ. बाबािंाहेब 
आंबेडकरांनी घेतलेल्या बौध्द धमाच्या दीके्षच्या माध्यमातून प नीत झालेली व 
देशातील बौध्द धर्गमयांचे पडवत्र श्रध्दास्थान अिंलेली नागपूरातील दीक्षाभूमी, 
देशाची औद्योडगक राजधानी म्हणून ख्याती पावलेले म ंबई शहर, म ंबईतील 
प रातन कोळी िंंस्कृती, तिेंच डर्ल्म जगतात बॉलीवूड म्हणून प्रडिंध्द 
अिंलेली म ंबईची डर्ल्म नगरी, म ंबई शहरात अिंलेले जागडतक व्यापार 
कें द्र, म ंबईतील श्री म ंबादेवी, श्री महालक्ष्मी, श्री डिंध्दीडवनायक इत्यादी सहद ची 
प्रडिंध्द दैवते,डिश्चन धमाची प्रडिंध्द देवी माऊंट मेरी, हाजीअलीचा दगा, 
पारशी िंमाजाची मंडदरे, जैन िंमाजाचे श्री गोडीजी व श्री शांतीनाथ मंडदर, 
डशवाजी पाकफ वरील चैत्यभूमी इत्यादी राज्यातील नव्हे तर देशभरातील 
डवडवध धमाच्या भाडवकांची श्रध्दास्थाने, तिेंच गेट वे ऑर् इंडडया, मडरन 
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ड्राईव्ह, नडरमन पॉईंट, बॅलाडफ डपअर, िंिूंन डॉक, छत्रपती डशवाजी महाराज 
रेल्वे स्थानक, म ंबई महापाडलका इमारत, ह तात्मा चौक, काळाघोडा, डप्रन्िं 
ऑर् वेल्िं म्य डझयम, डवज्ञान भवन, एडशयाडटक लायब्ररी, म ंबई डवद्यापीठ, 
हॉनीमन िंकफ ल या हेडरटेज वगात अिंलेल्या ऐडतहाडिंक वास्तू इत्यादींचे 
िंंवधफन व जतन करण्याच्या दृष्ट्टीने डवचार होण्याची आवश्यकता, डदल्ली 
बोट क्लब येथून २६ जानेवारी या प्रजािंत्ताक डदनाडदवशी डनघणाऱ्या 
परेडच्या धतीवर म ंबईतील मरीन ड्राईव्ह ते नरीमन पाँईट पयंत प्रडतवषी २६ 
जानेवारी रोजी काढण्यात येणारी भव्यडदव्य व नेत्रिं खद परेड, महाराष्ट्राची 
िंांस्कृडतक राजधानी व शैक्षडणक नगरी म्हणून प्रिंस्ट्ध्द अिंलेले प णे शहर, 
प णे शहरातील प रातन व नावाजलेल्या डशक्षण िंंस्था, पस्ट्श्चम महाराष्ट्रातील 
िंयाद्रीच्या नयनरम्य पवफतरांगा, महाराष्ट्र राज्य पयफटन के्षत्रात देशभरातील 
प्रथम िमांकाचे राज्य बनडवण्याच्या दृष्ट्टीने व महाराष्ट्राची िंासं्कृडतक परंपरा 
वृध्दींगत करण्याकडरता डनयोजनबध्द व कालबध्द कायफिम आखण्याची 
आवश्यकता ज्यायोगे देशभरातील व जागडतक स्तरावरील पयफटक महाराष्ट्र 
राज्यात आकर्गषत होऊ शकतील व राज्यातील हॉटेल्िं उद्योग, वाहतूक 
उद्योग यामध्ये वृध्दी होऊन लाखो बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होऊ 
शकेल व राज्याच्या महिूंलात वाढ होईल या दृष्ट्टीने राज्य शािंनाचे पयफटन 
धोरण बनडवण्याची आवश्यकता, कृष्ट्णा खोरे महामंडळातील जलसिंचन 
प्रकल्प, कालवे व प नवफिंनाच्या कामांना गती देण्याची आवश्यकता, मत्स्य 
उत्पादन डदविंेंडदविं कमी होत अिंल्याम ळे लहान आडण पारंपाडरक 
मस्ट्च्छमार करणाऱ्यांवर आर्गथक िंंकट, कोकणातील व िंम द्र डकनार 
पट्टीतील मस्ट्च्छमारानंा आर्गथक दृष्ट््ा िंक्षम करण्याकडरता मत्स्य शेती 
वाढडवण्यािंाठी शािंनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना डवचारात 
घेण्यात यावी." 

नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) - 
  (१) श्री.सभुाष झाांबड, वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर 

चचा उपय्स्र्त करतील. 
   "शािंनाच्या अध्यादेश ि.१६/२०१६ डदनांक ३० ऑगस्ट, २०१६ 

न िंार नगराध्यक्ष यानंा नामडनदेडशत िंदस्यांची डनय क्ती करण्याबाबत पूणफ 
अडधकार प्राप्त झालेले  अिंणे,  परंत  िंदरील डनयम िंन २०१० मध्ये 
िं धारणा अथवा नवीन डनयम अस्ट्स्तत्वात निंल्याम ळे  डजल्हाडधकारी यांनी 
छाननी केलेले अथवा डजल्हाडधकारी यानंी डशर्ारिं केलेले िंदस्यांची 
डनय क्ती करणे हे नगराध्यक्षावर बंधनकारक राडहलेले निंणे, याम ळे िंदरील 
डनयमामध्ये नगराध्यक्षानंा अडधकार प्राप्त झाल्याम ळे नगराध्यक्ष या 
अडधकारांचा गैरवापर करुन तौडलक िंंख्याबळाचा डवचार न करता 
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नामडनदेडशत िंदस्यांची डनय क्ती करत अिंणे, याला प्रडतबंध करण्यािंाठी 
शािंनाने डदनाकं २१ डडिंेंबर, २०१६ रोजी डनणफय घेवून आदेश काढलेला 
अिंणे, िंदर आदेशाचे कायद्यात रुपांतर केलेले निंणे, त्याम ळे िंन २०१६ 
च्या डनयमामध्ये िं धारणा करुन त्याचे कायद्यामध्ये रुपांतर करणे आवश्यक 
अिंणे, याबाबत शािंनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना." 

  (२) श्री.अवनल भोसल,े वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर 
चचा उपय्स्र्त करतील. 

   "प णे शहरात कचऱ्याची डवल्हेवाट लावण्यािंाठी महानगरपाडलकेने 
हडपिंर येथील रामटेकडी येथे नवीन कचरा प्रकल्प उभारण्याचे ठरडवलेले 
अिंणे, प णे महापाडलकेच्या हद्दीलगतच्या गावांतील कचरा प्रडतडदन शहरात 
येत अिंणे, िंदर महानगरपाडलका कचरा िंमस्येकडे द लफक्ष करत अिंणे, 
िंन २०१४ मध्ये हडपिंर येथील उरुळी देवाची येथे मंजूर केलेल्या कचरा 
प्रकल्पाला नागरीकांचा डवरोध अिंणे, प ण्यातील कचरा िंमस्या 
िंोडडवण्यािंाठी व या कचरा प्रकल्पांना नागरीकाचंा डवरोध होऊ नये यािंाठी 
प णे शहराचा चारही बाजूला कचरा प्रकल्प उभे करण्याची आवश्यकता 
अिंणे, याबाबत शािंनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना." 

 
 

विधान भिन, 
म ंबई, 
डदनांक : १३ माचफ, २०१८. 
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