
महारा टर् िवधानसभा 
 

िदवसाच्या कामकाजाचा कर्म 
शकुर्वार, िदनांक २२ जलैु, २०१६ 

(सकाळी १०.०० वाजता) 
 
 

 
 

एक : नो रे. 
 
 
 
 
 

दोन : कागदपतर् सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे - 
 

 

   मखु्यमंतर्ी 
 

: महारा टर् राज्य पोलीस गृहिनमार्ण व क याण महामंडळ
मयार्िदत, मंुबई यांचा िदनाकं ३१ माचर्, २०१३ व िदनांक 
३१ माचर्, २०१४ रोजी समा त होणाऱ्या वषार्ंचा अनुकर्मे 
एकोणचाळीसावा व चाळीसावा वािर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     
 

तीन : लोकलेखा सिमतीचा दहावा अहवाल सभागहृास सादर करणे. 

चार : थगन तावाच्या सचूना – (अस यास) (म.िव.स. िनयम ९७ अन्वये). 

पाच : औिचत्याचे मु े. 

सहा : लक्षवेधी सचूना (म.िव.स. िनयम १०५ अन्वये) : 
 

  (१) सवर् ी.िनतेश राणे, अिमत साटम, ॲड पराग अळवणी, ॲड आिशष शेलार ी.अतलु 
भातखळकर, डॉ िमिंलद माने, सवर् ी सधुाकर कोहळे, सधुाकर देशमखु, चरण वाघमारे, 
अमीन पटेल, िकसन कथोरे, संजय केळकर, नरदर् मेहता, नरदर् पवार, संिदप नाईक, 
कािलदास कोळबंकर, अ लम शेख, मो.आिरफ निसम खान, ा.िवरदर् जगताप, सवर् ी 
िवजय वडे ीवार, िड.एस.आिहरे, अिजत पवार, िदलीप वळसे-पाटील, हसन मु ीफ, 
भा कर जाधव, पांडुरंग बरोरा, डॉ. िजतदर् आ हाड, सवर् ी हनमंुत डोळस, बाळासाहेब 
पाटील, सरेुश लाड, जयंत पाटील, कृ णा खोपडे, िवकास कंुभारे, सरदार तारािंसह, 
डॉ. सतीश पाटील, ी. शिशकांत िंशदे, ीमती िदिपका च हाण, सवर् ी िशिरष चौधरी, 
अब ूआजमी, िव.स.स पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्याचे 
लक्ष वेधतील :- 
  
       "मंुबई शहरातील सवर् र ते रहदारीच्या दृ टीने दरुु ती के याचा दावा मंुबई महानगरपािलकेने 
केलेला असतानाही आजिमतीस अनेक र त्यांवर ख े बुजिवण्याची अपूणर् असलेली कामे, 
िनकृ ट दजार्च्या कामामुळे मंुबईतील घाटकोपर-अंधेरी, साकीनाका ते पि चम दर्तुगती महामागर् या 
दर यान व अधेंरी पूवर् व पि चम  यांना जोडणाऱ्या र त्यांवर तसेच एस ही र त्यावर जागोजागी 
पडलेले ख े, यामुळे  होणारी वाहतूक क डी मालाड िरझवर्र रोड (पी-वाडर्), खडकपाडा रोड, गुरू 



  
गोिंवदिंसग रोड (के-वाडर्) वासरी िहल रोड (पी-िदिक्षण), जयचंद कारवा रोड (पी-दिक्षण) इत्यादी 
र ते चाचणीमध्ये िनकृ ट दजार्चे सािहत्य वापरून बनिवले अस याचे िनदशर्नास येणे, या िनकृ ट  
दजार्च्या कामांमध्ये आर.पी.एस.इं ा ोजेक्टस, आर.के. मधानी व महावीर इन् ा टर्क्सर इत्यादी 
कंपन्या दोषी अस याचे आढळून येणे, अ ाप दोनशे र त्यांची चाचणी पिरक्षा बाकी असणे याकडे 
महानगरपािलका शासनाचे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, सबब मंुबई शहर व उपनगरातील 
र त्यांची तातडीने दरुु ती करुन सदरहू र ते वाहतुकीस सुि थतीत ठेवण्याच्या दृ टीने शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या."  
 

  (२) ी.सधुाकर देशमखु, िव.स.स.पढुील  तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
सहकार मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
       "मंुबई एअरपोटर् ए लॉईज को.ऑप. केर्डीट सोसायटी िल.न दणी कर्मांक 
MUM/WHE/BNK/(०) ९४१०/०७/०४/२००७ या न दणीकृत सोसायटीचे चेअरमन हे 
वयंघोषीत असणे, सोसायटी थापनेपासून अ ापपावेतो सोसायटीमध्ये िनवडणूक घेण्यात 
आलेली नसणे, सोसायटीबाबतची कोणतीही मािहती अिधकृतिरत्या सहायक िनबंधक 
कायार्लयास पाठिवण्यात आलेली नसणे, सन २००८ ते २०१५ या कालावधीतील सभासदांना 
वाटप करण्यात आले या कजार्चा तपिशल सोसायटीकडे नसणे, सोसायटीचे अध्यक्ष वत:ची 
रक्कम गंूतवणूक करुन सोसायटीच्या नावे आपला उ ोग किरत असणे, सदर सोसायटीचे 
ताळेबंद पतर्क (ऑडीट िरपोटर्) नसणे, कायर्कारणी सभासदांच्या वािर्षक तथा मािसक सभेच्या 
ठरावाच्या ती सोसायटीकडे नसणे, वरील सवर् गैरकारभाराबाबत सोसायटीचे सिचव यानंी 
सहा यक िनबंधकाकडे तकर्ार केली असून सदर सोसायटीच्या कारभारावर िनिरक्षण ठेवण्यासाठी 
पयर्वेक्षक नेमण्यात आले असणे, परंतु सोसायटीच्या अध्यक्षाने सदर तकर्ारींबाबत थिगती आणून 
अ ापही त्याचंा गैरकारभार सुरु असणे, सदर करणी शासनाचे होत असलेले दलुर्क्ष, त्यावर 
शासनाने करावयाची कारवाई व शासनाची उपाययोजना." 

    
 
 

सात : (गरुुवार, िदनांक २१ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात दशर्िवण्यात 
आलेला म.िव.स. िनयम २९३ अन्वये ताव) 
 

  सवर् ी राधाकृ ण िवखे पाटील, अिजत पवार, पथृ्वीराज च हाण, िदलीप वळसे-पाटील, जयंत 
पाटील, िवजय वडे ीवार, डॉ.पतंगराव कदम, सवर् ी शिशकांत िंशदे, जयद  क्षीरसागर, 
गोपालदास अगर्वाल, डॉ.िजतदर् आ हाड, ा.िवरदर् जगताप, सवर् ी के.सी.पाडवी, अ दलु 
स ार, अब ूआजमी, ा. वषार् गायकवाड, सवर् ी अमीन पटेल, सभुाष उफर्  पंिडतशेट पाटील, 
अ लम शेख, भारत भालके, हषर्वधर्न सपकाळ, सरेुश लाड, संगर्ाम थोपटे, िव.स.स. यांचा 
म.िव.स. िनयम २९३ अन्वये ताव (मंत्र्यांचे उ र):- 
 
       "गे या दोन वषार्ंमध्ये राज्याच्या मंितर्मंडळात वाढत असले या टाचाराची उघडकीस आलेली 
करणे, त्यातून मंत्र्यांना राजीनामा ावा लागणे, उवर्िरत टाचाराची करणे उघडकीस येऊनही 
संबंिधत मंत्र्यावंर अ ाप कोणतीच कारवाई न होणे, अनेक मंत्र्यांवर सुरु असलेली न्यायालयीन 
करणे, भरीस भर पुन्हा िव तारात समािव ट केले या मंत्र्यांकडे गृहिनमार्ण (राज्य), रोजगार हमी 
योजना, कौश य िवकास, कामगार बंदरे (राज्य) अशी िविवध महत्वाची खाती सुपूदर् करणे, मिहला व 



  
बालिवकास िवभागामाफर् त पुरिवण्यात येत असले या शालेय पोषण आहार िनिवदा िकर्येत झाले या 
गैर कारावरुन न्यायालयाने फटकारणे व सदर िनिवदा र  करावी लागणे, पिरवहन िवभागातील 
टर्ायमॅक्स घोटाळा, नवीन मंत्र्यांपैकी अनेक मंत्र्यावंर कागदपतर्ांमध्ये खाडाखोड करुन बँकांची 
फसवणूक करणे, असुरिक्षत कजार्चे वाटप करुन बँक बुडिवणे, अशा अनेक करणांबाबत संबंिधत 
मंत्र्यांवर एसआयटी, सीबीआय व सीआयडीमाफर् त चौकशी सुरु असणे, अशा ट आिण गंभीर 
आरोप असले या मंत्र्यांचा समावेश मंितर्मंडळात के यामुळे तसेच अगोदरच्या मंत्र्यांना क्लीन चीट 
िद यामुळे जनतेच्या मनात या शासनाब ल अिव वास िनमार्ण होणे, राज्याचे मंतर्ीच टाचारी 
अस याने शासनावरही पकड न राहणे, पिरणामी अिधकाऱ्यासंह संपूणर् यव थाच टाचाराने 
पोखरली जाण्याची िनमार्ण झालेली शक्यता, अशा सवर् करणांची सिव तर चौकशी होऊन कठोर 
कारवाई करण्याची आव यकता व शासनाची भूिमका." 

   
आठ : शासकीय िवधेयके : 

 

  (अ) परु: थापनाथर् :- 
    सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक ३२ - महारा टर् महानगर देश िवकास 

ािधकरण िवधेयक, २०१६. 
   -----------------------------------------------------------------------------------------
     

 

  (ब) िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे :-
 

  (१) (क) भारताच्या संिवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आिण महारा टर् िवधानसभा िनयम 
१५९ (२) अन्वये सवर् ी पृथ्वीराज च हाण, अमीन पटेल, राधाकृ ण िवखे पाटील, राहुल 
मोटे, हसन मु ीफ, िवजय वडे ीवार, सुरेश लाड, अ लम शेख, अबू आझमी, हषर्वधर्न 
सपकाळ, जयंत पाटील, अिजत पवार, िदलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब पाटील,  
डॉ.सतीश पाटील, ी.वैभव मधुकर िपचड, ीमती िदपीका च हाण, सवर् ी भा कर 
जाधव, िदपक च हाण, संजय कदम, राणाजगिजतिंसह पाटील, डॉ.िजतदर् आ हाड, सवर् ी 
हनुमंत डोळस, जयद  क्षीरसागर, राहुल जगताप, शिशकांत िंशदे, राजेश टोपे, िव.स.स. 
यांचा ताव :- 

 

       "ही िवधानसभा सन २०१६ चा महारा टर् अध्यादेश कर्मांक ९ – महारा टर् 
महानगरपािलका आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 
 
[ 

   (ख) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २६ - महारा टर् महानगरपािलका आिण 
महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी (सधुारणा) िवधेयक, 
२०१६. 
 

 
 
 
 

   (ग) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. ओम काश ऊफर्  बच्च ू कडू, 



  
िव.स.स. यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २६ - महारा टर् 
महानगरपािलका आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी 
(सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

 
   (घ) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स. 

यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २६ - महारा टर् 
महानगरपािलका आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी 
(सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४० 
सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 
 

   (ङ) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत सवर् ी अिजत पवार, जयंत पाटील, 
िदलीप वळसे पाटील, शिशकांत िंशदे, जयद  क्षीरसागर, डॉ.िजतदर् आ हाड, सवर् ी 
भा कर जाधव, राणाजगिजतिंसह पाटील, हसन मु ीफ, ीमती िदिपका च हाण, 
सवर् ी बाळासाहेब पाटील, िदपक च हाण, पांडुरंग बरोरा, राहुल जगताप, वैभव 

िपचड, िव.स.स. यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २६ - महारा टर् 
महानगरपािलका आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी 
(सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ 
सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 
 

    -----------------------------------------------------------------------------------------
     
  (२) (क) भारताच्या संिवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आिण महारा टर् िवधानसभा िनयम 

१५९ (२) अन्वये सवर् ी अमीन पटेल, राधाकृ ण िवखे पाटील, राहुल मोटे, हसन मु ीफ, 
िवजय वडे ीवार, सुरेश लाड, अ लम शेख, अबू आझमी, हषर्वधर्न सपकाळ, जयंत 
पाटील, अिजत पवार, िदलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब पाटील,  डॉ.सतीश पाटील, 
ी.वैभव मधुकर िपचड, ीमती िदपीका च हाण, सवर् ी भा कर जाधव, िदपक च हाण, 

संजय कदम, राणाजगिजतिंसह पाटील, डॉ.िजतदर् आ हाड, सवर् ी हनुमंत डोळस, जयद  
क्षीरसागर, राहुल जगताप, शिशकांत िंशदे, राजेश टोपे, िव.स.स. यांचा ताव :- 

 

     "ही िवधानसभा सन २०१६ चा महारा टर् अध्यादेश कर्मांक १३ – महारा टर् जलसंप ी 
िनयमन ािधकरण (सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 

 
[ 



  
   (ख) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी िनयमन 

ािधकरण (सधुारणा) िवधेयक, २०१६. 
 

   (ग) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. ओम काश ऊफर्  बच्च ू कडू, 
िव.स.स. यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी 
िनयमन ािधकरण (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ५१ सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

 
   (घ) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स. 

यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी 
िनयमन ािधकरण (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४० सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 
 

   (ङ) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत सवर् ी अिजत पवार, िदलीप वळसे 

पाटील, जयंत पाटील, शिशकांत िंशदे, भा कर जाधव, हनमंुत डोळस, पांडुरंग बरोरा, 
डॉ.िजतदर् आ हाड, ीमती िदिपका च हाण, सवर् ी हसन मु ीफ, वैभव िपचड, राहुल 

जगताप, राणाजगिजतिंसह पाटील, िव.स.स. यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी 
िनयमन ािधकरण (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

     
     

 
 



  
 

  अशासकीय कामकाज
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

 

नऊ : अशासकीय िवधेयक :- 
 

 
 

  परु: थापनाथर् : 

    सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ३३ - मंुबई महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ 

- ी.मंगल भात लोढा, िव.स.स. यांचे. 
 

दहा : अशासकीय ठराव (म.िव.स. िनयम १०६ अन्वये) :- 
 

 

    (गतसतर्ातील लंिबत - कर्मांक १ ते ३ ) 
 

   (१) ी. सरेुश भोळे, िव.स.स यांचा ठराव कर्.३४३
 
         "रा टर्ीय तरावर भारतीय शासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत्सम िविवध 
पधार् परीक्षामंध्ये उ ीणर् होणाऱ्या िव ाथ्यार्ंमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील 
िव ाथ्यार्ंचे अत्य प माण लक्षात घेता हे माण वाढिवण्यासाठी व उमेदवारांची अ यावत 
पध्दतीने व योग्य कारे पूवर्तयारी करुन घेण्यासाठी राज्यातील त्येक िज हयात िकमान एक 
िशक्षण कदर् थापन करण्याच्या दृ टीने आव यक ती उपाययोजना करावी, अशी िशफारस ही 
िवधानसभा शासनास करीत आहे." 
 
 

   (२) ी. मंगल भात लोढा, िव.स.स यांचा ठराव कर्.२३     
 
        "मंुबई गृहिनमार्ण व के्षतर्िवकास मंडळाच्या अकायर्क्षमतेमुळे जुन्या व मोडकळीस 
आले या इमारतींची वेळीच दरुु ती होत नस याने ऐन पावसा यात इमारती कोसळून िजवीत 
व िव हानी होण्याचे वाढत असलेले माण, जुन्या व मोडकळीस आले या इमारतींची 
योग्यिरत्या पाहणी न करणे, तसेच इमारतींच्या पुनरर्चनेची खोळंबलेली अनेक कामे, त्यातून 
मो ा माणात होत असलेला टाचार, त्यामुळे रिहवाशांत पसरलेला ती  असंतोष, या 
संदभार्त साक याने िवचार करून त्यावर पिरणामकारक उपाययोजना सुचिवण्यासाठी 
िवधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सद यांची एक संयुक्त सिमती नेमण्यात यावी, अशी 
िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आहे."		
	
	
	
	
 
 



  
 

   (३) ी. धनाजी अिहरे, िव.स.स यांचा ठराव कर्.२८३ 
 

       "तालुक्यातील सवर् शासकीय कायार्लये एकाच शासकीय इमारतीत असावीत, जेणेकरुन 
तालुक् याच् या िठकाणी येणा-या गर्ामीण भागातील जनतेला त् यांच् या कामासाठी वेगवेगळया 
कायार्लयात जाण् यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही तसेच आिर्थक भुदड सोसावा लागणार 
नाही, यासाठी शासनाने योजनाबध् द कायर्कर्म आखून त् याची त् विरत अंमलबजावणी करावी, 
अशी िशफारस ही िवधानसभा शासनास करीत आहे.''  
 

 

   

 
िवधान भवन, 
मंुबई, 
िदनांक : २१ जुलै, २०१६ 

डॉ. अनंत कळसे, 
धान सिचव, 

 महारा टर् िवधानसभा. 
 


