महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक ४ ऑगस्ट, २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
(गुरुिार, वदनाांक ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिशश्री. शरद रणवपसे, धनंजय मं डे, नारायण राणे , सननल तटकरे , संजय दत्त,
हे मंत टकले, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, जयंत पाटील, प्रा. जोगे न्द्र कवाडे ,
श्री.कनपल पाटील, ॲड. जनादफ न चांदरकर, आर्कक.अनंत गाडगीळ,
सवफश्री.अमरससह पंनडत, सभाष झांबड, नकरण पावसकर, चंरकांत रघवंशी,
जयवंतराव जाधव, रामहरी रुपनवर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती हस्नबानू
खनलर्े, सवफश्री.सनतश चव्हाण, अमरनाथ राजरकर, ॲड.ननरं जन डावखरे ,
सवफश्री. सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, ख्वाजा बेग, डॉ. सधीर तांबे, सवफश्री.आनंद
ठाकूर, हनरससग राठोड, अब्दल्ला खान दराणी, आनंदराव पाटील, नवक्रम काळे ,
नरें र पाटील, ॲड.जयदे व गायकवाड, ॲड.राहल नावेकर, सवफश्री. प्रकाश
गजनभये, रामराव वडकते, जगन्नाथ सशदे , वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा ि मांत्रयाांचे उत्तर) –
"मं बईसह राज्यातील महानगरपानलका, नगरपानलका व नगरपंचायती
यांची डबघाईला आलेली आर्कथक पनरस्स्थती, नवननर्कमत नगरपंचायतींमध्ये
असलेले अनधकारी व कमफ चाऱयांची नरक्त पदे, त्यामळे नवकासकामात होत
असलेले अडथळे , सवफ महानगरपानलकांमध्ये पायाभूत सनवधांचा उडालेला
बोजवारा व नपण्याच्या पाण्याची ननमाण झालेली समस्या, मालमत्ता कराच्या
संकलनात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असणे, जी.एस.टी. मळे
महानगरपानलकांना एलबीटीची प्रनतपूती करण्यात न आल्यामळे
महानगरपानलका व नगरपानलका यांची अथफ व्यवस्था कोलमडू न जाणे, मं बई
महानगरपानलकेतील रस्ते, नालेसर्ाई व डं सपगच्या संदभातील गैरकारभाराच्या
चौकशीचे आदे श मा.मख्यमं त्रयांनी दे ऊन त्यावर पढे कोणतीच कायफवाही न
होणे, जेएनएनयूआरएम योजना बंद केल्यामळे अपूणफ रानहलेल्या प्रकल्पासंबंधी
शासनाची भूनमका, केंर शासनाच्या स्वच्छ भारत अनभयानाचा उडालेला
बोजवारा, बहतांशी नगरपनरषदांत चटईक्षेत्र, टीडीआर व ऑटो डीसीआर
घोटाळे शासनाच्या ननदशफनास आणून अद्यापही कोणतीच कारवाई न होणे,
राज्य शासनाने नरयल इस्टे ट कायदा मं जूर करणे, केंर शासनाच्या धतीवर
राज्याने नरयल इस्टे ट कायदा मं जूर केल्यानंतर बांधकाम व्यावसानयकांमध्ये
ननमाण झालेली सचतेची पनरस्स्थती, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमळे
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शासनाकडू नच ननमाण होत असलेले अडथळे , मं बईतील मै दानांचा नललाव,
गृहननमाण धोरण अननस्चचततेमळे रखडलेले गृहननमाण प्रकल्प, एसआरए
अंतगफत रखडलेले प्रकल्प व धारावी पनर्कवकास प्रकल्प, म्हाडा वसाहती,
बीडीडी, बीआयटी चाळी व उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पनर्कवकास,
संक्रमण नशबीरातील घसखोरीचा प्रलंनबत प्रचन, मं बई शहरासह अन्द्य
महानगरांमध्ये ननमाण झालेली वाहतकीची समस्या, बेस्ट प्रशासन व मं बई
महापानलका आयक्त यांच्यातील संघषफ नवकोपाला जाणे, मं बई महापानलका,
एमएमआरडीए, म्हाडा आनण नसडको यांच्यात असलेला समन्द्वयाचा अभाव,
नसडकोकडू न दे ण्यात आलेल्या भूखंडाचा होणारा दरुपयोग, नवनवध
स्थाननक स्वराज्य संस्थातील सर्ाई कामगारांच्या समस्यांकडे झालेले
दलफक्ष तसेच राज्यातील जनतेची अस्स्मता असलेले मं बईतील आंबेडकर भवन
महानगरपानलकेने तोडण्यास परवानगी दे णे, त्यामळे राज्यातील
सवफ
महानगरपानलकांच्या ननयोजनात राज्य शासन अपयशी ठरुन स्थाननक स्वराज्य
संस्थांची आर्कथक कोंडी होऊन नवकासाला बसलेला खीळ, त्यामळे जनतेत
पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व
उपाययोजना नवचारात घेण्यात यावी."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे िणे.
(क) महसूल मांत्री
: "महाराष्ट्र राज्य शेती महामं डळ मयानदत, पणे यांचा सन
२०१५-२०१६ या वषाचा त्रेपन्नावा वार्कषक अहवाल"
सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख) उच्च ि तांत्र : "सानवत्रीबाई र्ले पणे नवद्यापीठ, पणे यांचा सन २०१५वशक्षण मांत्री
२०१६ या वषाचा वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर
ठे वतील.
(ग) आवदिासी
: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकास मांत्री
नवकासमं डळे आदे श, २०११ मधील खंड ८ अन्द्वये
आवदिासी विकास विभागाचा सन २०१५-२०१६ या
नवत्तीय वषातील योजनेत्तर व योजनातंगफत योजनांवरील
वैधाननक नवकास मं डळननहाय (अनवभाज्य भागासह)
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील" सभागृहासमोर ठे वतील.
(घ) जलसांपदा मांत्री : "महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे नवकास महामं डळ, पणे यांचा सन
२०१५-२०१६ या वषाचा वार्कषक लेखे व त्यावरील
महालेखापाल (लेखापनरक्षा-१) महाराष्ट्र यांचा अलग
लेखापरीक्षण अहवाल व अनपालन अहवाल"
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तीन
चार
पाच

सभागृहासमोर ठे वतील.
: "लोकलेखा समितीचा तेमिसािा अहिाल सादर करणे."
: "अशासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करणे."
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने (१) ॲड.वनरां जन डािखरे , वि.प.स. याांच्या पढील ननकडीच्या
सावफजननक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक ३० वर मुख्यमांत्री
ननवेदन करतील :कल्याण-डोंनबवली महानगरपानलकेत समानवष्ट्ट करण्यात
आलेली २७ गावे महापानलकेतून वगळू न त्यांची स्वतंत्र नगरपानलका
करण्यात यावी अशी मागणी.
(२) श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांच्या पढील ननकडीच्या सावफजननक
महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक २६ वर महसूल मांत्री ननवेदन
करतील :मौजे हे दटणे, ता.कल्याण, नज.ठाणे येथील २२ गंठे जमीन
कै.सकऱया नारायण ठाणगे यांनी नोंदणीकृत खरे दी खताने नवकत
घेतलेली असणे, सदरहू जमीन ठाणगे यांच्या परवानगी नवना
दलालामार्फत परस्पर मे .लोढा डे व्हलपसफ यांना नवक्री करण्यात येणे.
(३) श्री.सुनील तटकरे , वि.प.स. याांच्या पढील ननकडीच्या सावफजननक
महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक २५ वर शालेय वशक्षण मांत्री
ननवेदन करतील :ननजामपर (ता.माणगांव, नज.रायगड) येथील ग.रा.मे हता
माध्यनमक नवद्यालयात होत असलेला आर्कथक गैरव्यवहार.
(४) श्री.अशोक ऊर्श भाई जगताप, वि.प.स. याांच्या पढील ननकडीच्या
सावफजननक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक २७ वर उच्च ि
तांत्रवशक्षण मांत्री ननवेदन करतील :उच्च व तंत्रनशक्षण नवभागाने खरे दी केलेल्या संगणक
व्यवहारामध्ये झालेला गैरव्यवहार.
(५) आर्कक.अनांत गाडगीळ, वि.प.स. याांच्या पढील ननकडीच्या
सावफजननक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक २८ वर
गृहवनमाण मांत्री ननवेदन करतील :मं बई पोलीसांच्या घरासाठी ताडदे व येथे समारे ४३००
चौ.मीटरचा भूखंड राखीव ठे वला असतांना यातील केवळ ३०००
चौ.मी. इतकाच भूखंड पोलीसांच्या घरासाठी नदलेला असणे .
(६) श्री.विक्रम काळे , वि.प.स. याांच्या पढील ननकडीच्या सावफजननक
महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक २९ वर ग्रामविकास मांत्री
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ननवेदन करतील :राज्य शासनाच्या ग्रामनवकास नवभागामार्फत नदनांक २७
र्ेब्रवारी, २०१७ च्या नवीन नशक्षण धोरणानसार तालका स्तरावरील
नशक्षकांच्या बदल्यांचे अनधकार काढू न घेण्यात येवून सवफ बदल्या
नजल्हा स्तरावरुन करण्यात याव्यात अशी मागणी.
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (गुरुिार, वदनाांक ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशश विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) – (अनुक्रमाांक (१) ते (७) –
(१) सिशश्री. धनांजय मुांडे, जयवंतराव जाधव, सननल तटकरे , हे मंत टकले,
अमरससह पंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. ननरं जन डावखरे , श्री. नकरण पावसकर,
अॅड. राहल नावेकर वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक महत्त्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"मौजे आंनबवली ता.अंधेरी येथील जमीन सव्हे नं. १४२ अ नभूक्र. ८३३
पै. मालती वसंत हाटे रस्ट यांना नाममात्र १ रुपया वार्कषक भईभाडे आकारुन
शासनामार्फत नदलेली असणे , सदर संस्थाचालकांनी मूळ एक अनधक
अनतनरक्त चार असे एकूण पाच चटई क्षेत्र ननदे शांक वापरुन रु्णालयाच्या
इमारतीचे बांधकाम केलेले असणे , सदर संस्थे स अनर्कजत रक्कम १७४.८७
कोटी रुपये भरण्यास नजल्हानधकारी मं बई उपनगर यांनी आदे श पारीत केलेले
असणे, सदर अनर्कजत रक्कम वसूल करण्यास शासनाकडू न नदरं गाई केली जात
असणे, सदर रु्णालयाचे बांधकाम करताना महानगरपानलकेने मंजूर केलेल्या
नकाशा व्यनतनरक्त मोठ्या प्रमाणात अननधकृत बांधकाम केलेले असणे , यामळे
नागरीकांमध्ये ननमाण झालेला तीव्र असंतोष, मात्र त्याकडे शासनाचे झालेले
अक्षम्य दलफक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कारवाई व शासनाची प्रनतनक्रया."
(२) सिशश्री. अशोक ऊर्फ भाई जगताप, हवरसिंग राठोड, शरद रिवििंे, िंंजय
दत्त, वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक महत्त्वाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"मुंबईतील चेंबुर मधील एम (पस्चचम) वॉडातील चटई तलाि िंफाई कामात
लाखोंचा भ्रष्ट्टाचार झाला अिंल्याचे माहे जून, २०१७ दरम्यान वनदशभनािं येिे,
या तलािाच्या कामामध्ये भ्रष्ट्टाचार िंुरुच अिंून दरिर्षी या तलािाच्या
िंफाईिंाठी िावलकेकडू न १५ ते २० लाखांचा वनधी मं जूर केला जािे , तथानप
दरिर्षी ही िंफाई अधभ िटच केली जात अिंल्याने तलािातील घाि तशीच िडू न
राहून येथील नागवरकांच्या आरोग्याला गंर्ीर धोका होत अिंतानाही शािंन
याकडे करीत अिंलेले अक्षम्य दुलभक्ष, िवरिामी येथील जनतेत ििंरलेले
अिंंतोर्षाचे िातािरि, त्यामुळे शािंनाने गेल्या १० िर्षातील या तलािाच्या
सर्ाईसाठी झालेल्या खचाची तिािंिी करुन िावलकेच्या दोर्षी अवधकाऱयांिर
कठोर कारिाई करण्याची आवचयकता ि शािंनाची प्रवतनक्रया."
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(३) श्री. वगरीशचां द्र व्यास, प्रा. अननल सोले, श्री. नागोराव गाणार, वि.प.स.
पढील तातडीच्या व सावफजननक महत्त्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष
वेधतील:"नागपूर शहराला नहरवेगार करण्याकरीता सन २०१२-१३ ते २०१५-१६
या ५ वषात नागपूर सधार प्रन्द्यास मार्फत १९ कोटी रूपये खचफ करून १ लाख
६० हजार झाडे लावण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणे, या कायफक्रमाकरीता
येणारा खचफ १९ कोटी पेक्षा जास्त रकमे चा असल्यामळे सदर झाडे लावण्याचे
टें डर पणे येथील बी.व्ही.जी. कंपनीला अनधक दराने दे ण्यात येणे, यावरूनच या
कंत्राटामध्ये ना.स.प्र. मधील अनधकाऱयांचे हात गंतलेले असल्याचे नदसून येणे,
१ लक्ष ६० हजार झाडे लावण्याचा उपक्रम जर ना.स.प्र.ने पूणफ केला तर
नागपूरच्या भौगोनलक क्षेत्रर्ळाचा नवचार करता नागपूर शहर पणफपणे नहरवे गार
झाले असते, मात्र प्रत्यक्षात १ लक्ष ६० हजार झाडे नागपूर शहरात लावण्यातच
आलेली नसल्याचे नदसून येणे, कंपनीला हे वृक्षारोपण चार मनहन्द्यांच्या
कालवधीत करावयाचे असणे , त्याप्रमाणे दर नदवशी साधारण १३३० वृक्ष
लागवड करणे गरजेचे असणे, परं त ते झालेले नदसत नसणे, सवफ वृक्षांच्या
संरक्षणासाठी री गाडफ लावणे गरजेचे असल्याचे कंत्राटामध्ये नमूद असणे, परं त
कठे ही री गाडफ लावलेले न नदसणे, कंत्राटाप्रमाणे जर री गाडफ चोरीला गेले
अथवा तोडर्ोड होऊन नकसान झाले तर ते सात नदवसांत स्वखचाने बदलून
दे णे गरजेचे असणे, परं त आजनमतीस बहतांश झाडांना री गाडफ च नसणे,
म्हणजेच री गाडफ बसवलेले नसताना याबाबतची रक्कम काम न करताच उचल
करण्यात येणे, सदर कंत्राटामध्ये जर उपरोक्त प्रमाणे कायफवाही करण्यात आली
नाही तर त्याबाबत कंत्राटदाराला दररोज प्रत्येक झाडामागे ३००० रुपये दं ड
ठोठावण्याची तरतूद असणे, मात्र असेही ना.स.प्र.ने केलेले नसणे , सदर
नननवदे ची दे यके अनधकार नसताना ना.स.प्र.च्या संबंधीत अनधकाऱयांनी मं जूर
करणे व त्याची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करण्यात येणे, मूळात ना.स.प्र.ने
कंत्राट नदलेल्या बी.व्ही.जी. कंपनीने १,६०,००० वृक्षांची रोपणे केलेलीच नसणे,
जर असे केले असते व झाडे जरी मृत झाली असती तरी मात्र १,६०,०००
वृक्षांपैकी अनेक वृक्षांची री गाडफ जागेवर उभी राहीली असती; परं त असेही
प्रत्यक्षपणे नदसत नसणे, एकंदरीत ना.स.प्र. ने वृक्षारोपणासाठी काढलेले १९
कोटी रुपयांचे टें डर व त्यानंतर वृक्षारोपण व त्यातील ५० टक्के झाडे मृत झाली
आहे असे दाखवणे हा बनावटीचा प्रकार असून ना.स.प्र. व बी.व्ही.जी. कंपनी,
पणे यांनी संगनमताने र्सवणूक केलेली असून १९ कोटी रुपयांचा भ्रष्ट्टाचार
केलेला असणे, त्यामळे सदर प्रकरणी ना.स.प्र.चे अनधकारी व संबंधीत
कंपनीवर र्सवेनगरीचा गन्द्हा दाखल करून सदर प्रकरणाची सी.बी.आय कडू न
चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी, तसेच याला जबाबदार कंत्राटदार व
संबधीत अनधकाऱयांवर कारवाई करण्याची आवचयकता, याबाबत शासनाने
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तातडीने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना."
(४) सिशश्री. धनांजय मुांडे, जयवंतराव जाधव, सननल तटकरे , हे मंत टकले,
अमरससह पंनडत, सनतश चव्हाण, अॅड. ननरं जन डावखरे , डॉ.(श्रीमती) नीलम
गोऱहे , श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक
महत्त्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून)
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मं बईतील सायन - पनवेल महामागाच्या देखभाल दरुस्तीच्या कामाची
जबाबदारी सायन - पनवेल टोल्वेज या कंपनीकडे असतानाही सदर कंपनीने
दरुस्तीचे काम यो्य प्रकारे न केल्याने या महामागावर झालेल्या एका
अपघातात दोघांचा मृत्य होण्याची घटना माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या समारास
घडणे , सदर महामागावरील टोलमधून लहान वाहनांना सूट नदल्याने शासनाने
कंपनीला १०३ कोटी रुपयांची नकसान भरपाई नवलंबापोटी नवलंब शल्क दे त
असतानाही कंपनीने देखभाल दरुस्तीचे काम यो्य पध्दतीने न करणे , त्यामळे
शासनाने स्वतंत्र नननवदा काढू न रस्त्याच्या देखभालीसाठी मागील ३ वषात ६
कोटी व या वषी पन्द्हा ३ कोटी रुपयांचा खचफ करणे , या कंपनीने दरुस्तीची
अनेक कामे ज्यामध्ये पादचारी पूल, भूयारी मागफ, ननदे शक पट्टे , खड्डयांची दरुस्ती
तसेच पथनदव्यांची दरुस्ती यो्य प्रकारे न केल्याने होणारे अपघात व त्यातून
नागरीकांचे होणारे मृत्यू, या मृत्यूस जबाबदार धरुन कंपनीच्या संचालकांनवरुध्द
कारवाई करण्याची आवचयकता, सदर रस्त्यावरील अवजड वाहनांची नवशेष
पथक व तंत्रज्ञानाव्दारे मोजणी करुन कंपनीस दे ण्यात येत असलेल्या भरपाईचा
र्ेर आढावा घेवून सदर रस्त्यावर मागील ३ वषात दे खभाल दरुस्तीसाठी
झालेल्या खचाची कंपनीच्या नकसान भरपाईतून वसूली करण्याची
लोकप्रनतननधींनी केलेली मागणी, दे खभाल दरुस्तीस हलगजीपणा केल्यामळे
कराराचा भंग होत असल्याने कंपनीचा करार रद्द करण्याची आवचयकता,
कंपनीच्या धोरणामळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात होणारे नकसान, जनतेची
होणारी नजनवत व नवत्त हानी टाळण्यासाठी कंपनीवर तात्काळ कारवाई
करण्याची आवचयकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायफवाही व
शासनाची प्रनतनक्रया."
(५) सिशश्री. वकरण पािसकर, धनंजय मं डे, हे मंत टकले, सननल तटकरे , नरें र
पाटील, अॅड. ननरं जन डावखरे , सवफश्री. अननल भोसले, आनंद ठाकूर, अॅड.
राहल नावेकर, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे , मि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक
महत्त्वाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:- (चचा अपूणश) "मं बईतील बोरीवली येथील दे वीपाडा येथे झोपडपट्टी पनर्विकास
प्रानधकरणाने मे ससफ सद्गरु एन्द्टरप्रायजेसच्या नवकासकांला ९ इमारती
बांधण्याची मं जरी दे ण्यात येऊन ९ इमारतीपैंकी नवकासकाने ८ इमारती बांधून
पूणफ करणे , त्यापैकी इमारत क्र. १ ते ४ या इमारती झोपडपट्टीधारकांसाठी असून
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इमारत क्र. ५ ते ८ खल्या नवक्रीसाठी नवकासकाने बांधलेल्या असणे , इमारत
क्र.७ ससधदूगफ एस.आर.ए सह.गृहननमाण संस्था ही नवकासकाने असहकार
तत्वावर नोंदणीकृत केलेली असून या संस्थेत १५० मध्यमवगीय सभासद
वास्तव्यास असणे , या इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असून इमारत
क्र. ८ सद्गरु नमलेननयम टॉवर सहकारी गृहननमाण संस्था या संस्थे ला
नवकासकांच्या असहकायामळे भोगवटा प्रमाणपत्र अद्यापही दे ण्यात न येणे,
इमारत क्र. ७ व ८ यामध्ये असणारी जागा उद्यानासाठी आरनक्षत ठे वण्यात
आलेली असून अद्यापही नवकासकाने जाणनबजून यानठकाणी उद्यान बांधलेले
नसणे, तिंेच या इमारतींच्या मलकुंडािरुन (Septic Tank) नवकासकाकडू न
अननधकृतनरत्या खोदकाम तसेच रस्ता करण्यात तयार करण्यात येणे, त्यामळे
मल कं डाची नासधूस होऊन त्यातून घाणीचे उत्सजफन होऊन पनरसरातील
सावफजननक आरो्य धोक्यात येण्याची भीती, या मोकळया व राखीव असलेल्या
नठकाणी नवकासक प्रकल्पबानधतांसाठी महानगरपानलकेस दे य असलेल्या
जागेवर स्वतंत्र इमारत बांधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची बाब नकतीच
उघडकीस येणे, त्यामळे तेथील रनहवाचयांत पसरलेला तीव्र असंतोष, या सवफ
प्रकरणाची चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने
केलेली कायफवाही, करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रनतनक्रया."
(६) श्री. प्रविण दरे कर, मि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक महत्त्वाच्या
बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील:"खोटे प्रनतज्ञापत्र व कागदपत्रांद्वारे गृहननमाण सोसायटीची स्थापना करुन
शासन व म्हाडाची समारे ४० कोटींची र्सवणूक केल्याप्रकरणी चेंबूर येथील
नटळकनगर पोनलस ठाण्यात सोसायटीच्या माजी पदानधका-यासह सहा
जणांनवरुध्द गन्द्हे दाखल होणे , यामध्ये एक पोनलस आयक्त, माजी पोलीस
नननरक्षक, आनण प्रत्येकी दोन हवालदार व बांधकाम व्यावसानयकांचा समावेश
असणे, यामध्ये शासन व म्हाडाच्या २० टक्के घरांची परस्पर नवक्री करुन
अपहार करण्यात येणे, खोटी कागदपत्र तयार करुन शासन व म्हाडाची
र्सवणूक करण्याच्या प्रकरणांमध्ये नदवसेंनदवस होत असलेली वाढ, उपरोक्त
प्रकरणी दोषी असणाऱयांवर कडक कारवाई होण्याची ननतांत आवचयकता,
याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलफक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने
सखोल चौकशी करुन शासन स्तरावर करावयाची कायफवाही, शासनाची
प्रनतनक्रया व भूनमका."
(७) सिशश्री. मिनायकराि िेटे, आनंद ठाकूर, हे मंत टकले, जगन्नाथ सशदे , सननल
तटकरे , गोिीवकिंन बाजोवरया वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावफजननक
महत्त्वाच्या बाबीकडे उजा, निीन ि निीकरणीय उजा मांत्रयाांचे लक्ष
वेधतील:"अकोला नजल्यातील बाळािुर येथील िारिं औस्ष्ट्णक िीज प्रकल्ि
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सात

आठ

१२०० मे गािॅट िीज वनर्कमती प्रकल्पात टप्याटप्याने िंु क करयायाचे वनयोजन
तत्कालीन िंरकारने करिे, यासंदभात राज्य ि केंद्र िंरकारद्वारे
शािंनस्तरािरच वनयोजनबध्द िध्दतीने आखिी करयायात येऊन आिश्यक त्या
बाबींची तरतूदही करणे , अिंे अिंतानाही िंद्यःस्स्थतीत राज्यशािंनाकडू न िीज
प्रकल्िाच्या विस्तारीकरिािंाठी होत अिंलेला विलंब ि विरोध, या प्रकल्िात
६६० मेगािॅट ऐिजी केिळ २५ मेगािॅट या िंौर उजा प्रकल्ि राबवियायाचा
राज्यशािंनाने घेतलेला वनिभ य, िवरिामी स्थावनक प्रकल्िग्रस्त, शेतकरी तिंेच
बेरोजगार यांच्यामध्ये शािंनाबद्दल वनमाि झालेला तीव्र संताप, मवहला िंंस्था
तिंेच स्थावनक लोकप्रवतवनधींकडू न या िंौर ऊजा प्रकल्िािं होत अिंलेला
विरोध, या विरोधात ग्रामस्थांनी मोठया िंंख्येने आंदोलन छे डयायाचा वदलेला
इशारा, िंदर प्रकल्ि राबविताना फक्त १२०० मे गािॅटचा िीज वनर्वमती प्रकल्ि
राबवियायाची गरज, यािर शािंनाने तातडीने केलेली कायभिाही, कराियाची
उिाययोजना ि शािंनाची प्रवतनक्रया."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यां तर –

: मा.मुख्यमांत्रयाांचा प्रस्ताि "सन्द्माननीय

पदमनवभषण

"महाराष्ट्र

नवधानसभेतील

श्री.शरदचंरजी पवार, खासदार, माजी

ज्येष्ट्ठ सन्द्माननीय सदस्य माजी मं त्री

मख्यमं त्री व माजी केंनरय मं त्री" यांच्या

व

संसदीय

श्री.गणपतराव

कारनकदीस

५०

झाल्याबद्दल.

वषफ

माजी

संसदीय

नवरोधी

पक्ष

दे शमख"

कारनकदीस

५५

नेता
यांच्या
वषफ

झाल्याबद्दल ;
तयाांच्या कायाचा गौरि करण्याबद्दलच्या प्रस्तािािर चचा.
नऊ

: शासकीय विधे यके (क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र मुद्राांक
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनांजय मुांडे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ३६ - महाराष्ट्र मरांक
(सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे
त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श
दे ऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे."
(१) महसूल मंत्री
(२) श्री. धनंजय मं डे, नवरोधी पक्ष नेता

8

तथा नव.प.स.
(३) श्री.नारायण राणे , नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्फ भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
----------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र
महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. धनांजय मुांडे,
शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ३७ - महाराष्ट्र
महानगरपानलका (सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे."
(१) मख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मं डे, नवरोधी पक्ष नेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.नारायण राणे , नव.प.स. (४) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्फ भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक प्रावधकरण
सदस्य अनहश ता (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. शरद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र स्थाननक
प्रानधकरण सदस्य अनहफ ता (सधारणा) नवधेयक, २०१७ खालील
सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे."
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(१) ग्रामनवकास मं त्री

(२) श्री. धनंजय मं डे, नवरोधी पक्ष नेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्फ भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - श्री साईबाबा सांस्थान
विश्िस्तव्यिस्था (वशडी) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. शरद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ४० - श्री साईबाबा संस्थान
नवचवस्तव्यवस्था (नशडी) (सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील
सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत
सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे."
(१) मख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मं डे, नवरोधी पक्ष नेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्फ भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४२ - महाराष्ट्र दारुबां दी
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. शरद रणवपसे,
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ४२ - महाराष्ट्र दारुबंदी
(सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे
त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श
दे ऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे."
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(१) राज्य उत्पादन शल्क मं त्री

(२) श्री. धनंजय मं डे, नवरोधी पक्ष नेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्फ भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३९ - महाराष्ट्र सािशजवनक
विश्िस्तव्यिस्था (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ३९ - महाराष्ट्र सावफजननक
नवचवस्तव्यवस्था (सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या
प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे."
(१) मख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मं डे, नवरोधी पक्ष नेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्फ भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४३ - महाराष्ट्र धारण जवमनींचे
तुकडे पाडण्यास प्रवतबां ध करण्याबाबत ि तयाांचे एकत्रीकरण
करण्याबाबत (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे नव.स.नव. क्रमांक ४३ - महाराष्ट्र धारण
जनमनींचे तकडे पाडण्यास प्रनतबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण
करण्याबाबत (सधारणा) नवधे यक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रवर
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सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा
अनदे श देऊन नवचाराथफ पाठनवण्यात यावे."
(१) महसूल मंत्री
(२) श्री. धनंजय मं डे, नवरोधी पक्ष नेता
तथा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, नव.प.स.
(५) ॲड.ननरं जन डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाण,
(८) डॉ.नीलम गोऱहे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पाटील,
(१०) श्री.नवजय ऊर्फ भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
-----------------------------------------------------------------------------(८) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र जमीन महसूल
सांवहता आवण महाराष्ट्र जमीन महसूल (जवमनीच्या िापराचे रुपाांतर
ि अकृ वषक आकारणी) वनयम (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे – विधे यक विचारात घे णे "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४४- महाराष्ट्र मोटार िाहन कर
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
-----------------------------------------------------------------------------(ग) विधानसभे ने दुसऱयाांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि
सांमत करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ - वशकाऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र विधानमांडळ
सदस्य (वनरहश ता दूर करणे) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
------------------------------------------------------------------------------

– अशासकीय कामकाज –
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
दहा

: अशासकीय विधे यके –
(क) पुर:स्थापनाथश सन २०१७ चे नव.प.नव. क्रमांक ७ - महाराष्ट्र सावफजननक सरक्षा
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(उपाययोजना) अंमलबजावणी नवधे यक, २०१७ - श्री.सतेज ऊर्फ बंटी
पाटील, नव.प.स. यांचे
(ख) विचाराथश (१)

सन २०१७ चे नव.प.नव. क्रमांक २ - मोटार वाहन (महाराष्ट्र सधारणा)
नवधे यक, २०१७ - श्री.नरें र पाटील, नव.प.स. यांचे

(२)

सन २०१५ चे नव.प.नव.क्रमांक २ - महाराष्ट्र प्रकल्पबानधत व्यक्तींचे
पनवफसन (सधारणा) नवधे यक, २०१५ - श्री.संजय दत्त, नव.प.स. यांचे.

(३)

सन २०१४ चे नव.प.नव. क्रमांक १६ - महाराष्ट्र बेकारी ननमूफलन
नवधे यक, २०१४ - श्री. अमरससह पंनडत, नव.प.स. यांचे.

(४) सन २०१७ चे नव.प.नव. क्रमांक १ - महाराष्ट्र ज्येष्ट्ठ नागनरक वयोमयादा
नवधे यक, २०१७ - श्री.रामहरी रुपनवर, नव.प.स. यांचे

विधान भिन,
मं बई,
नदनांक : ३ ऑगस्ट, २०१७.

उत्तमससग चव्हाण,
सनचव,
महाराष्ट्र नवधानपनरषद.
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