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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक ३१ जलैु, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 
 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

 

 

िोन : कागिपत्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   पवरिहन मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य मार्ग पररवहन महामंडळ यांचा सन 
२०१५-२०१६ या वर्षाचा प्रशासन अहवाल 
सभार्ृहासमोर ठेवतील. 

 

 

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

 

  (१) श्री. विजय काळे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
 

       "पुणे महानर्रपारलकेच्या ३८ बाह्य रुग्ण रवभार् व १९ रूग्णालयामार्ग त नार्ररकांना 
वैद्यकीय सुरवधा उपलब्ध करुन रिल्या जात असणे, पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या 
लक्षात घेता नार्ररकांसाठी अंशिायी वैद्यकीय साहाय्य योजनेअंतर्गत आरोग्य रवभार्ाने 
और्षध खरेिीच्या प्ररियेत ठरारवक ठेकेिारांना लाभ होण्यासाठी त्यामध्ये अटी टाकून तीन 
पुरवठािारानंा कोट्यवधी रुपयांचा र्ायिा रमळवून रिल्याचे मारहतीच्या अरधकारात 
रनिशगनास येणे, और्षध खरेिीच्या प्ररियेमध्ये कें द्र व राज्य शासनाच्या रनिेशानुसार ९०% 
जेनेररक तर १०% बँ्रडेड और्षधे असणे आवश्यक असतांना पुणे महानर्रपारलकेच्या 
आरोग्य रवभार्ाने वधगमान,लक्ष्मी व प्रकाश मेरडकल यांच्या मार्ग त खरेिीच्या रक्कमेवर 
ककवा और्षधाच्या एम.आर.पी. च्या रक्कमेवर और्षधे खरेिी करणे, बाजारात ५० ते ९०% 
स्वस्त िराने और्षधे रमळत असतांना महानर्रपारलकेने १९ ते २०% स्वस्त िराने और्षधे 
खरेिी केल्याने महानर्रपारलकेला िर वर्षी कोटयवधी रुपयांचे होत असलेले नुकसान, 
तसेच महापारलकेच्या सोनोग्रार्ी कें द्रासाठी खरेिी करण्यात आलेल्या मशीनची 
बाजारमूल्य रकमत १३ लाख रुपये असतांना २३ लाख ८५ हजार रुपयांना खरेिी करणे 
तसेच इतर ३२ लाखांची  मशीन सुमारे ५९ लाख रुपयांना खरेिी केल्याने त्यामध्ये झालेल्या 
रै्रव्यवहाराची रनवृत्त न्यायाधीश यांच्यामार्ग त चौकशी करण्याची नर्ाररकांची होत 
असलेली मार्णी, पुणे महानर्रपारलकेच्या वैद्यकीय रवभार्ामधील शेडु्यल्ड मान्य १६६४ 
पिांपैकी ५१४ पिे ररक्त असून कमला नेहरू रुग्णालयात कोट्यवधी रुपयांची 
नूतनीकरणाची कामे करूनही अद्यापही ५ वर्षात आय.सी.यु. रवभार् व कॅथन लॅब रवभार् 
सुरु करण्यात न आल्याने नार्ररकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, शहराच्या आरोग्याचा 
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कारभार माहे नोव्हेंबर २०११ पासून प्रभारी आरोग्य प्रमुखांच्या मार्ग त सुरु असल्याने 
शहरातील नार्ररकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय सुरवधा उपलब्ध करुन िेण्यासाठी  र्त ७ 
वर्षापासून ररक्त असलेल्या आरोग्य प्रमुख पिावर उपसंचालक िजाच्या वैद्यकीय 
अरधकाऱ्याची रनयुक्ती करण्याची स्थारनक  लोकप्ररतरनधी व नार्ररकांनी शासनाकडे 
केलेली मार्णी, याबाबत शासनाने करावयाची कायगवाही व प्ररतिीया." 
 

  (२) श्री. कुणाल पाटील, प्रा.िषा ग गायकिाड, श्रीमती वनमवला गावित, अॅड. यशोमती 
ठाकूर, सिवश्री. अमीन पटेल, अस्लम शेख, मो.आवरफ नसीम खान, बाळासाहेब 
थोरात, विजय िडेट्टीिार, डी.पी.सािांत, डॉ. सांतोषा  टारफे, सिवश्री अब् िलु सत्तार, 
हसन मशु्रीफ, वजतेंद्र आव्हाड, मनोहर भोईर, भारत भालके, उल्हास पाटील, अब ू
आझमी, प्रकाश सिेु, हनमुांत डोळस, डॉ.सतीश  पाटील, डॉ. राहुल पाटील, सिवश्री 
सिानांि चव्हाण, विपक चव्हाण, बाळासाहेब पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मवहला ि बालविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
          "राज्यातील अंर्णवाडी कमगचा-यानंी त्यांच्या मार्ण्यासंिभात केलेले आंिोलन, 
अंर्णवाडी सेवकांचे व कमगचाऱ्यांचे मानधन वेळेवर न होणे, कमगचा-यांना शासकीय सेवेत 
सामावून घेण्याची मार्णी करण्यात येणे, सेवारनवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ न होणे, अंर्णवाडी 
सेरवकांना राज्य कामर्ार रवमा योजना लार्ू न होणे, महार्ाई वाढत असतांना या      
कमगचाऱ्यानंा रमळणारे वेतन तुटपंुजे असतानाही शासनाचे याकडे झालेले िलुगक्ष, पररणामी 
राज्यातील अंर्णवाडी कमगचाऱ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, यावर शासनाने करावयाची 
कायगवाही व प्ररतरिया.”  

    
 

 

चार : सन २०१७-२०१८ च्या परुिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (पहिला हदवस). 
 

 

   (१) र्ृह विभाग. 

   (२) कृरर्ष, पशुसंवधगन, िगु्धव्यवसाय रवकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग. 

   (३) शालेय रशक्षण व िीडा विभाग. 

 
 

 
          

       (मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे हवतरीत केल्याप्रमामाणे)                    
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पाच : शासकीय विधेयके : 
 
 

 

 
 

 

 

   विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सवगश्री शरशकांत कशिे, अरजत पवार, भास्कर जाधव, 
रजतेंद्र आव्हाड, संजय किम, रिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीर्, अबु आजमी, 
डॉ.सतीश पाटील, सवगश्री ओमप्रकाश उर्ग  बच्चू कडू, सुरेश लाड, राहुल मोटे, 
रिपक चव्हाण, संिीप नाईक, श्रीमती रिपीका चव्हाण, सवगश्री जयित्त क्षीरसार्र, 
राजेश टोपे, पांडुरंर् बरोरा, हनुमंत डोळस, वैभव रपचड, बाळासाहेब पाटील, जयंत 
पाटील, राणाजर्रजतकसह पाटील, रव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

     "ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – श्री साईबाबा 
संस्थान रवश्वस्तव्यवस्था (रशडी) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ नापसंत करते." 
 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४० – श्री साईबाबा सांस्थान 
विश्िस्तव्यिस्था (वशडी) (सधुारणा)  विधेयक, २०१७. 
 
 
 

   (र्) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत सववश्री अस्लम शेख, सनुील 
केिार, अमर काळे, विजय िडेट्टीिार, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४० – श्री साईबाबा 
संस्थान रवश्वस्तव्यवस्था (रशडी) (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.सभुाषा  उफव  पांवडतशेठ 

पाटील, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४० – श्री साईबाबा 
संस्थान रवश्वस्तव्यवस्था (रशडी) (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सवगश्री रवजय वडेट्टीवार, अरमन पटेल, हर्षगवधगन सपकाळ, 
प्रा.वीरेंद्र जर्ताप, सवगश्री शरशकांत कशिे, अरजत पवार, भास्कर जाधव, रजतेंद्र 
आव्हाड, संजय किम, रिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीर्, अबु आजमी, 
डॉ.सतीश पाटील, सवगश्री ओमप्रकाश उर्ग  बच्चू कडू, सुरेश लाड, राहुल मोटे, 
रिपक चव्हाण, श्रीमती रिपीका चव्हाण, सवगश्री जयित्त क्षीरसार्र, राजेश टोपे, 
पांडुरंर् बरोरा, हनुमंत डोळस, वैभव रपचड, बाळासाहेब पाटील, जयंत पाटील, 
सुनील केिार, राणाजर्रजतकसह पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

     "ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ – महाराष्ट्र कृरर्ष 
उत्पन्न पणन (रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्ट्र कृवषा  उत्तपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (र्) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.अस्लम शेख, हव.स.स. 
याांचा प्रमास्ताव :- 
 

 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृरर्ष 
उत्पन्न पणन (रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, हव.स.स. 
याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृरर्ष 
उत्पन्न पणन (रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृरर्ष 
उत्पन्न पणन (रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
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सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 
   (च) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.सभुाषा  उफव  पांवडतशेट 

पाटील, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृरर्ष 
उत्पन्न पणन (रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 
    (छ) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.हषा विधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 

जगताप, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र कृरर्ष 
उत्पन्न पणन (रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

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

  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये श्री. हर्षगवधगन सपकाळ, प्रा.वीरेंद्र जर्ताप, सवगश्री 
शरशकांत कशिे, अरजत पवार, भास्कर जाधव, रजतेंद्र आव्हाड, संजय किम, 
रिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीर्, अबु आजमी, डॉ.सतीश पाटील, सवगश्री 
ओमप्रकाश उर्ग  बच्चू कडू, सुरेश लाड, राहुल मोटे, रिपक चव्हाण, संिीप नाईक, 
श्रीमती रिपीका चव्हाण, सवगश्री जयित्त क्षीरसार्र, राजेश टोपे, पांडुरंर् बरोरा, 
हनुमंत डोळस, वैभव रपचड, बाळासाहेब पाटील, जयंत पाटील, राणाजर्रजतकसह 
पाटील, रव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

     "ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १५ – महाराष्ट्र 
िारुबंिी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ नापसंत करते." 
 

 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४२ – महाराष्ट्र िारुबांिी 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
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   (र्) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.अस्लम शेख, हव.स.स. 
याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्ट्र 
िारुबंिी (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, हव.स.स. 
याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्ट्र 
िारुबंिी (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्ट्र 
िारुबंिी (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.सभुाषा  उफव  पांवडतशेट 
पाटील, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्ट्र 
िारुबंिी (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (छ) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.हषा विधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – महाराष्ट्र 
िारुबंिी (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (४) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सािवजवनक 
विश्िस्तव्यिस्था (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत सिवश्री अस्लम शेख, सनुील 
केिार, अमर काळे, विजय िडेट्टीिार, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र 
सावगजरनक रवश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (र्) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, जयित्त क्षीरसागर, 
शवशकाांत शशिे, भास्कर जाधि, वजतेंद्र आव्हाड, हसन मशु्रीफ, श्रीमती 
विपीका चव् हाण, सिवश्री सरेुश लाड, राणाजगवजतशसह पाटील, बाळासाहेब 
पाटील, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र 
सावगजरनक रवश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत श्री.सभुाषा  उफव  पांवडतशेठ 

पाटील, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र 
सावगजरनक रवश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) हवधेयक सांयकु्त सहमतीकडे पाठहवणयाबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, श्री.हषा विधवन 

सपकाळ, हव.स.स. याांचा प्रमास्ताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र 
सावगजरनक रवश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) रवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
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  (शुक्रिार, विनाांक २८ जलुै, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

सहा : सववश्री राधाकृष्ण हवखे-पाटील, अहित पवार, पथृ्वीराि चव्िाण, हदलीप वळसे-पाटील, 
गणपतराि िेशमखु, ियांत पाटील, डॉ. पतांगराव कदम, सववश्री शवशकाांत शशिे, 
बाळासािेब थोरात, ियदत्त क्षीरसागर, हविय वडेट्टीवार, वजतेंद्र आव्हाड, अब्िलु 
सत्तार, विलीप सोपल, अवमन पटेल, गोपालिास अग्रिाल, ॲड. यशोमती ठाकूर,   
श्री. हसन मशु्रीफ, डॉ. सवतश पाटील, सिवश्री मो.आवरफ नसीम खान, राहुल मोटे, 
सवुनल केिार, हि एस. अहिरे, राजेश टोपे, डी.पी.सािांत, मधकुरराि चव्हाण, 
वशिेंद्रशसह भोसले, कावलिास कोळांबकर, ित्तात्रय भरणे, बसिराज पाटील, बाळासाहेब 
पाटील, िसांतराि चव्हाण, हनमुांत डोळस, रणवजत काांबळे, श्रीमती विवपका चव्हाण, 
प्रा. विरेंद्र जगताप, प्रा. िषा ग गायकिाड, सिवश्री हषा विधवन सपकाळ, अवमत िेशमखु, 
काशीराम पािरा, अिधतु तटकरे, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, सभुाषा  उफव  पांवडतशेठ 
पाटील, िैभि वपचड, वनतेश राणे, अवमत झनक, श्रीमती अवमता चव्हाण, डॉ सांतोषा  
टारफे, शेख अवसफ शेख रवशि, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री. अस्लम शेख, भारत 
भालके, सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, कुणाल पाटील, त्रयांबक वभसे, कु. प्रवणती 
शशिे, सिवश्री. वसध्िाराम म्हेते्र, भास्कर जाधि, राहुल मोटे, भाऊसाहेब वचकटगािकर, 
नरहरी वझरिाळ, बबनराि शशिे, विपक चव्हाण, सरेुश लाड, हव.स.स याांचा म.हव.स. 
हनयम २९३ अन्वये प्रमास्ताव (चचग पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्तर)  :  
 
        "मंुबईसह राज्यातील महानर्रपारलका, नर्रपारलका व नर्रपंचायती यांची डबघाईला 
आलेली आर्थथक पररस्स्थती, नवरनर्थमत नर्रपंचायतींमध्ये असलेली अरधकारी व 
कमगचाऱ्यांची ररक्त पिे, त्यामुळे रवकासकामात रनमाण होत असलेले अडथळे, सवग 
महानर्रपारलकांमध्ये पायाभूत सुरवधांचा उडालेला बोजवारा व रपण्याच्या पाण्याची रनमाण 
झालेली समस्या, मालमत्ता कराच्या संकलनात मोठ्या प्रमाणात रै्रव्यवहार असणे, 
जी.एस.टी.मुळे महानर्रपारलकांना एलबीटीची प्ररतपूती करण्यात न आल्यामुळे 
महानर्रपारलका व नर्रपारलका यांची अथगव्यवस्था कोलमडून जाणे, जेएनएनयूआरएम 
योजना बंि केल्यामुळे अपूणग रारहलेले प्रकल्प, मंुबई महानर्रपारलकेतील रस्ते, नालेसर्ाई व 
डंकपर्च्या संिभातील रै्रकारभाराच्या चौकशीचे आिेश शासनाने िेऊन िेखील त्यावर पुढे 
कोणतीच कायगवाही न होणे, कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अरभयानाचा उडालेला बोजवारा, 
बहुतांशी नर्रपररर्षिांमधील चटईके्षत्र, टीडीआर व ऑटो डीसीआर घोटाळे शासनाच्या 
रनिशगनास आणून अद्यापही कोणतीच कारवाई न होणे, मंुबईतील मैिानांचा रललाव, 
र्ृहरनमाण धोरण अरनस्श्चततेमुळे रखडलेले र्ृहरनमाण प्रकल्प, एसआरए अंतर्गत रखडलेले 
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प्रकल्प व धारावी पुनर्थवकास म्हाडा वसाहती, बीडीडी, बीआयटी चाळी व उपकर प्राप्त 
इमारतींचा रखडलेला पुनर्थवकास, संिमण रशबीरातील घुसखोरीचा प्रलंरबत प्रश्न, कें द्र 
शासनाच्या धतीवर राज्याने ररयल इस्टेट कायिा मंजूर केल्यानंतर बांधकाम व्यावसारयकांमध्ये 
रनमाण झालेली कचता, या कायद्याच्या अंमलबजावणीत शासनाकडूनच रनमाण होत असलेले 
अडथळे, मंुबई शहरासह अन्य महानर्रांमध्ये रनमाण झालेली वाहतुकीची समस्या, बेस्ट 
प्रशासन व मंुबई महापारलका आयुक्त यांच्यातील संघर्षग रवकोपाला जाणे, मंुबई महापारलका, 
एमएमआरडीए, म्हाडा आरण रसडको यांच्यात असलेला समन्वयाचा अभाव, रसडकोकडून 
िेण्यात आलेल्या भूखंडाचा होणारा िरुूपयोर्, रवरवध स्थारनक स्वराज्य संस्थातील सर्ाई 
कामर्ारांच्या समस्यांकडे झालेले िलुगक्ष तसेच मंुबईतील आंबेडकर भवन महानर्रपारलकेने 
तोडण्यास परवानर्ी िेणे, त्यामुळे राज्यातील सवग महानर्रपारलकांच्या रनयोजनात राज्य 
शासन अपयशी ठरुन स्थारनक स्वराज्य संस्थांशी आर्थथक कोंडी होऊन रवकासाला बसलेली 
खीळ, त्यामुळे जनतेत पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, याबाबत करावयाची कायगवाही रवचारात 
घेण्यात यावी." 
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