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बधुबधुवारवार,,  िदनांक िदनांक २२७७  जलैुजलैु,,  २०१६२०१६  

((सकाळी सकाळी १०१०..०० ०० ते ते ११११..४५४५  वावाजेपयतजेपयत))  
  

  अधार्-तास चचार् – म.िव.प. िनयम ९२ अन्वये -
  (सोमवार, िदनांक १८ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात 

दशर्िवण्यात आले या परंत ु लंिबत असले या अधार्-तास चचच्या सचूना) –
(अनकुर्मांक १ व २) - 

  (१) ी.जयंत पाटील, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्वाच्या बाबींवर चचार् 
उपि थत करतील. 

   "िदनांक १ जानेवारी, २०१६ ते १० एि ल, २०१६ या १०० िदवसांमध्ये 
मंुबई महानगरपािलकेच्या ९ हजार १८१ टँकर ारे तर खासगी ३८ हजार ९९९ 
टँकर ारे मंुबई शहरात पाणीपुरवठा झालेला असणे, मानखुदर्, देवनार, गोवंडी 
या पिरसरात महानगरपािलकेकडून ९१५ तर खाजगी १३ हजार ४२४ टँकरनी 
पाणी पुरवठा करण्यात येणे, घाटकोपर, अंधेरी, बोिरवली पि चम, परळ या 
िवभागातही  महानगरपािलकेच्या टँकरपेक्षा खाजगी टँकरचे माण अिधक 
अस याचे महानगरपािलकेच्या आकडेवारीवरुन िदसून येणे, 
महानगरपािलकेकडे असलेले टँकर हे अिग्नशमन, रुग्णालय अशा 
अत्याव यक सेवासंाठी वापरले जात असणे, त्यामुळे महानगरपािलकेच्या 
ज्या गर्ाहकांना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही त्यानंी खाजगी टँकर आण यास 
अिधकृत िबल पाहून पाणी िदले जात अस याचे महानगरपािलकेतील जल 
िवभागातील अिधकाऱ्यांचे हणणे असणे, मातर् हे पाणी नेमके लाभाथीर्नाच 
िमळते का, याबाबतचा तपास करण्याची कोणतीही यंतर्णा 
महानगरपािलकेकडे नसणे, या कारणा तव महापािलकेच्या पाण्यावर टँकर 
मािफयाचंा फायदा होत असणे, याबाबत शासनाने चौकशी करून करावयाची 
कायर्वाही व उपाययोजना."

  (२) ी.जगन्नाथ िंशदे, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्वाच्या बाबींवर 
चचार् उपि थत करतील. 

   "मंुबई महानगरपािलका के्षतर्ात िवकास कामे करणारे जे कंतर्ाटदार 
त्यानंी केले या िनकृ ट दजार्च्या कामामुंळे काळया यादीत टाकण्यात आले 
असणे,  असे ठेकेदार आजिमतीस क याण-ड िबवली महानगरपािलका 
के्षतर्ात िनिवदा भरुन िवकास कामे करत असले तरी येथेही त्यांच्याकडून 
कामांचा बोजवारा उडालेला असणे, त्यामध्ये ामुख्याने रे कॉन इन् ा, आर. 
के. मधानी, आर. पी. एस इन् ा यांचा समावेश असणे, या कंतर्ाटदाराकडून 
कामाचा दजार् न राखता मनमानी होत असताना, महापािलका शासन 
राजकीय दबावापोटी ही मनमानी सहन करत अस याने जनतेच्या पैशाचंा 



अप यय होत असणे, त्यामुळे काळया यादीतील कंतर्ाटदारांना काही मयार्िदत 
कालावधीसाठी एम.एम.आर. के्षतर्ात िनिवदा भरुन काम न करण्याबाबत 
ितबंध घालण्याची आव यकता असणे, याबाबत शासनाने चौकशी करून 
करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना." 

  (मंगळवार, िदनांक १९ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात 
दशर्िवण्यात आले या परंत ु लंिबत असले या अधार्-तास चचच्या सचूना) –
(अनकुर्मांक ३ व ४) - 

  (३) ी.िवकर्म काळे, िव.प.स.
   "टभणुीर् ते लातूर व तळुजापरू-लातूर-नांदेड या र त्यांच्या 

चौपदीकरणाबाबत" या िवषयावरील ी. िवकर्म काळे व इतर िव.प.स. 
याचं्या तारांिकत न कर्माकं १८७४५ ला िदनाकं ३१ माचर्, २०१६ रोजी 
िदले या उ रातून उद्भवणाऱ्या बाबींवर चचार् उपि थत करतील.

  (४) ा.अिनल सोले, िव.प.स. 
   "चंदर्परू िज हा पिरषद कृषी िवभागअंतगर्त शेतकऱ्यांना वाटप

करण्यात आले या लोखंडी बं ा ा कमी वजनाच्या व िनकृ ठ
दजार्च्या अस याबाबत" या िवषयावरील ीमती शोभाताई फडणवीस, 
माजी िव.प.स. याचं्या तारांिकत न कर्मांक १११०३ ला िदनांक ११ 
िडसबर, २०१५ रोजी िदले या उ रातून उद्भवणाऱ्या बाबींवर चचार् उपि थत 
करतील. 

  (बधुवार, िदनांक २० जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात 
दशर्िवण्यात आले या परंत ु लंिबत असले या अधार्-तास चचच्या सचूना) –
(अनकुर्मांक ५ व ६) - 

  (५) ा.अिनल सोले, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबींवर चचार् 
उपि थत करतील. 

   "राज्यातील अनुसूिचत जाती व जमातीतील शेतकऱ्याचें जीवनमान
उंचिवण्यासाठी कृिष िवभागा ारे सन १९८२ पासून िवशेष घटक योजना 
राबिवण्यात येत असणे, सदर योजनेअंतगर्त शेतकऱ्यानंा १०० टक्के 
अनुदानावर शेती अवजारे, बैलजोडी, इनवेल बोअरींग, पाईप लाईन, िविहर, 
पंपसंच, शेततळे, तुषार िंसचन इत्यादी शेती अवजारे व सािहत्य पुरिवण्यात 
येणे, परंतु सदर सािहत्य स ःि थतीत महागडे झाले असून उक्त योजनेच्या 
अनुदानात वाढ न झा यामुळे शेतकऱ्यांना अवजारे व सािहत्य िवकत घेणे 
अशक्य झाले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यानंा शेतीमध्ये काम करतानंा वखचार्ने 
काम करावे लागत असणे, त्यामुळे शेतकरी आिर्थक संकटात सापडलेला 
असणे, त्यामुळे िवशेष घटक योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याची 
शेतकऱ्याकंडून होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायर्वाही व उपाययोजना" 



  (६) ी. ख्वाजा बेग, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबींवर चचार्
उपि थत करतील. 

   "आणीर् (िज.यवतमाळ) हे तालुक्याचे व बाजारपेठेचे गाव असून 
स :िठकाणी बस थानक सुि थतीत नसणे, सदर गावात बस थानक 
उभारण्याची मागणी वीस वषार्पासून केलेली असूनही अ ाप बस थानक 
उभारण्यात न येणे, १२० गावातील नागरीक व िव ाथीर्, शासकीय कामे, 
िशक्षण व वैयिक्तक कामाकरीता व बाजारासाठी येत असतांना मातर् 
बस थानकामध्ये कुठ याही कारची सोय नस याने नागरीकांना अनेक 
सम यांना सामोरे जावे लागत असणे, यामुळे नागिरकामंध्ये पसरलेली 
असंतोषाची भावना, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व 
उपाययोजना"

  (गरुुवार, िदनांक २१ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात 
दशर्िवण्यात आले या परंत ु लंिबत असले या अधार्-तास चचच्या सचूना) –
(अनकुर्मांक ७ व ८) - 

  (७) ी. अिनल भोसले, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्वाच्या बाबींवर
चचार् उपि थत करतील. 

   "पुणे शहरातील पवना व मुळा नदीपातर्ात मो ा माणात जलपणीर् 
साचली असणे, तसेच येथील अ वच्छतेमुळे डासांचा उपदर्व वाढला असणे, 
पयार्याने नदीपातर्ाशेजारी राहणाऱ्या नागिरकानंा िविवध आरोग्याच्या 
सम यांना सामोरे जावे लागत असणे, महापािलका शासनातफ दरवषीर् 
जलपणीर् काढण्याचे काम हाती घेतले जात असणे, मातर् ऐन पावसा याच्या 
त डावर हे काम सुरु करण्यात येणे, पाऊस पडला की नदीपातर्ातील जलपणीर् 
वाहून जात असणे, तथािप, या कामांसाठी दरवषीर् लाखो रुपये कंतर्ाटदाराला 
िदले जात असणे, जलपणीर् दरवषीर् िहवा यात सदर नदीपातर्ात वाढत 
असणे, शासनाकडून सदरील जलपणीर् काढण्यासाठी िनिवदा मागिवली 
जात असणे, सदर िनिवदा मंजूर होईपयत उन्हाळा संपून पावसाळा येत 
असणे, जलपणीर् योग्यवेळी समूळ न ट करण्याची आव यकता असणे, 
याबाबत शासनाने चौकशी करून करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना."

  (८) ी. रामनाथ मोते, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्वाच्या बाबींवर 
चचार् उपि थत करतील. 

   "माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळामंध्ये पायाभूतपेक्षा िशक्षक 
िशक्षके रांच्या पदांमध्ये वाढ झा याने वाढीव पदांना शासनाची मान्यता घेणे 
शासनाने बंधनकारक करणे, वाढीव पदांना वेळेवर मान्यता न िमळणे, 
माध्यिमक िवभागाची सन	 २००० ते २००८ पयतची सुमारे १७०३ पदे 
आजही मंजूरीसाठी शासनाकडे लंिबत असणे,	 उच्च माध्यिमकची सन	 
२००८-०९ ते २०१०-११ पयतची ९३४  वाढीव पदे मे, २०१४ मध्ये मंजूर 
करणे पण त्या पदांवर काम करणाऱ्यानंा मान्यता िदनांकापासून वेतन न 



देणे,		सन २०११ -१२ ते २०१४-१५ अखेरची उच्च माध्यिमकची वाढीव पदे 
मान्यतेसाठी लंिबत असणे, वेळेवर मान्यता न िमळा याने िशक्षकानंा 
वेतनापासून वंिचत ठेवणे, याबाबत शासनाकडून जाणीवपूवर्क िवलंब होत 
असून अिधकारी शासनाचा िनधी वाचिवण्याचा यत्न करीत असणे, 
पायाभूतपेक्षा वाढीव पदांना तातडीने मान्यता िमळण्याबाबत शासनाची 
ितिकर्या व करावयाची उपाययोजना."

  (सोमवार, िदनांक २५ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात 
दशर्िवण्यात आले या परंत ु लंिबत असले या अधार्-तास चचच्या सचूना) –
(अनकुर्मांक ९ व १०) - 

  (९) ी. हेमंत टकले, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबींवर चचार् 
उपि थत करतील. 

   वाढत्या ताणतणावामुळे राज्यात िव ाथ्यार्ंपासून वृध्दांपयत मानिसक 
आरोग्याचा न िनमार्ण होणे, राज्यातील २३ िज हा रुग्णालये आिण चार 
मनोरुग्णालयात मानिसक िवकारतज्ञ डॉक्टरांची पदे िरक्त नसणे, तसेच 
मनोरुग्णांसाठी आव यक असलेली िक्लिनक, सॉयकॉलॉिज टची पदे र  
करण्यात आ यामुळे िज हा रुग्णालयात िक्लिनक सायकॉलॉिज ट उपल ध 
नसणे, पिरचारीकाचंी व रुग्णांसाठी जेवण बनिवणाऱ्यांची पदे िरक्त आहेत, 
तसेच रुग्णालय अिधक्षकाचंी पदे िरक्त असून त्यातील तीन पदाचा कारभार 
हंगामी अिधक्षकामाफर् त चालिवण्यात येत आहे.	 यामुळे रुग्णांची होणारी 
गैरसोय तसेच राज्यातील मनोरुग्णालयात क्षमतेपेक्षा जा त रुग्णांना 
ठेवण्यात येत अस यामुळे त्याचं्या आरोग्यावर िवपरीत पिरणाम होत आहे, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना." 

  (१०) डॉ. ( ीमती) नीलम  गोऱ्हे, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबींवर चचार् उपि थत करतील. 

   "राज्यातील वनके्षतर्ात वन पती व वन्य जीव यांचे भरपूर माण 
असणे, काय ानुसार वनके्षतर्ातील कोणत्याही वन पती व वन्य जीवानंा 
संशोधनासाठी वनाबाहेर योग शाळेत नेण्यासाठी राज्य जैव िविवधता 
मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक असणे, आयुवद कंपन्यांसह 
परदेशातील नामवंत औषध कंपन्यांनी त्याचं्या योगशाळेत अवैधिरत्या 
वनऔषधी व वन्यजीव िवनापरवाना नेणे, याबाबत शासनाने चौकशी करुन 
संबंिधतावर कठोर कारवाई करण्याची आव यकता." 

  
((दपुारीदपुारी  १२१२..००००  वाजतावाजता))  

 
 एक : (क) नो रे. 
  (ख) अतारांिकत नो रांची पिहली, दसुरी व ितसरी यादी सभागहृाच्या 

पटलावर ठेवणे. 
दोन : "लोकलेखा सिमतीचा अकरावा अहवाल सादर करणे." 



तीन : (क) म.िव.प. िनयम ९३ अन्वये सचूना – अस यास. 
  (ख) म.िव.प.िनयम ९३ अन्वये सचूनांची िनवेदने – अस यास. 

चार : लक्षवेधी सचूना – (म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये) - 
  (१) ी. गोपीिकशन बाजोिरया िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 

महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 
   	"अकोला महानगरपािलका िदनांक १ ऑक्टोबर, २००१ ला 

अि तत्वात येणे, अकोला महानगरपािलका अि तत्वात आ यानंतर 
पािलकेचा सवर्च खचर् भागिवण्याकिरता शासनाने भरघोस िनधीची / 
खचार्ची तरतूद करणे गरजेचे असूनही शासनाकडून यासंदभार्त ठोस 
कायर्वाही न झा याने स ि थतीत अकोला महानगरपािलकेचा कारभार 
आिर्थक संकटात असणे, शासनाने निवन महानगरपािलका अि तत्वात 
आ या ते हा त्यांना भरीव िनधी िदलेला असणे परंतु अकोला 
महानगरपािलकेवर िनधी न िद यामुळे झालेला अन्याय, अकोला 
महानगरपािलकेला कदर् शासनाकडून भूिमगत गटार योजना, एकाित्मक 
गृहिनमार्ण व झोपडप ी सुधारणा योजना, रमाई योजना, आिद िविवध 
योजनांकिरता येणारे अनुदान िविहत मुदतीत ा त होत असणे, परंतु 
शासनाकडून उपल ध होणारे अनुदान वेळेत उपल ध होत नस याने 
महानगरपािलकेचा कारभार अडचणीत येणे, पािलकेची वतंतर् पाणी पुरवठा 
योजना अि तत्वात नस याने दर एक िदवसाआड पाणी पुरवठा केला जाणे, 
पािलकेतील कमर्चाऱ्यानंा वेळेत वेतन न िमळा यामुळे तीन-चार 
कमर्चाऱ्यांनी आिर्थक िववंचनेमुळे केले या आत्महत्या, कायार्लयीन 
कामकाजाकिरता िनधीची तरतुद नस याने अनेक कामे लंिबत राहणे, 
तसेच “ड” वगर् महानगरपािलकेचे िवकास िनयंतर्ण िनयमावली तयार न 
झा यामुळे गे या चार वषार्पासून महानगरपािलकेतील के्षतर्ातील अनेक 
बाधंकामे रखडलेली असणे, अकोला महानगरपािलकेच्या िढसाळ 
कारभारामुळे अकोला वािसयामंध्ये चंड नाराजी / असंतोषाचे वातावरण 
पसरणे, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, महानगरपािलकेचे 
उत्प ाचे स्तर्ोत वाढिवण्याची िनतांत आव यकता, याकिरता शासनाने 
अकोला महानगरपािलकेला भरीव िनधी देण्याची िनतांत आव यकता, 
याबाबत शासनाची ितिकर्या व भूिमका." 

  (२) सवर् ी. नारायण राणे, संजय द , िकरण पावसकर, धनंजय मंुडे, सुिनल 
तटकरे, अडॅ. राहुल नावकर, सवर् ी. नरदर् पाटील, हेमंत टकले, अॅड. 
िनरंजन डावखरे, ीमती िव ा च हाण, सवर् ी. आनंद ठाकूर, काश 
गजिभये, ख्वाजा बेग, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मंुबई महानगरपािलकेकडून करण्यात येणाऱ्या कोटयवधी 
रुपयाचं्या र ते कामात कंतर्ाटदार, पािलकेतील उच्चपद थ अिधकारी याचं्या 



संगनमताने घोटाळा झा याची उघडकीस आलेली बाब, मागील ३ वषार्त 
९००० कोटीचा टाचार झाला असून यावषीर् ३५२ कोटी रुपयाचंा र ते 
कामातील गैर यवहार फक्त १४ कोटींचा दाखिवण्याचा झालेला यत्न,  
कंतर्ाटदारांना पाठीशी घालून लेखापालासंारख्या किन ठ कमर्चाऱ्यांना 
झालेली अटक, मंुबईत कोणत्याही र त्याचे काम ठरवून िदले या 
मापदंडानुसार झालेले नसणे, त्यात सरासरी ५३ टक्के अिनयिमतता 
अस याचा गंभीर ठपका मंुबई महानगरपािलकेच्या आयुक्तांनी िदनांक २५ 
एि ल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ठेवणे, या संदभार्तील चौकशी करुन 
अहवाल सादर करण्यासाठी सिमती थापन करण्यात येऊन या सिमतीने 
अहवाल मंुबईच्या महापौरांकडे सादर करणे, सन २०१५-१६ दर यान 
झाले या र त्याचं्या कामामध्ये मालाड िरझवर्वर रोड (पी वॉडर्), खडकपाडा 
रोड, गुरु गोिंवदिंसग रोड (k वॉडर्) वासरी िहल रोड (पी-दिक्षण), जयचंद 
कारवा रोड (पी-दिक्षण) इत्यादी र ते चाचणीमध्ये कमी दजार्चे सािहत्य 
वापरुन बनिवले अस याचे िनदशर्नास येणे, या िनकृ ट दजार्च्या कामामंध्ये 
आर.पी.एस. इं ा ोजेक्टस, आर.के.मधानी व महावीर इंन् ा टर्क्चर इ. 
कंपन्या दोषी अस याचे आढळून येणे, अ ाप दोनशे र त्यांची चाचणी 
पिरक्षा बाकी असणे, सदर र त्यांच्या कामांमध्ये अितशय कमी दजार्चे 
सािहत्य वापरणे, िनयमावलीचे तंतोतत पालन न करणे, र त्याचं्या कामाच्या 
ठेकेवाटपातील अिनियिमतता, या ारे सुमारे रु.१५० करोडपेक्षा जा त 
रकमेचा गैर यवहार झा याचे आढळून येणे, र ते कामात झाले या 
गैरकारभाराबाबत मंुबई महानगर पािलका शासन व दोन्ही स ारुढ पक्ष 
जाणूनबूजुन करीत असलेले दलुर्क्ष, त्यामुळे मंुबई शहरातील नागिरकातं 
पसरलेली ती  नाराजीची व असंतोषाची भावना, याबाबत राज्य शासनाने 
चौकशी करुन मंुबई महानगर पािलकेच्या गलथान कारभाराबाबत चौकशी 
करुन या करणी दोषी असले यावंर कठोर कारवाई करण्याची 
आव यकता व याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची 
ितिकर्या."

  (३) सवर् ी. चंदर्कांत रघवंुशी, अशोक ऊफर्  भाई जगताप, संजय द  िव.प.स. 
पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "नंदरुबार तालुक्यातील सुदंद येथे पंचायत सिमतीच्या सभापती 
िनवडीच्या वादातून िदनांक १४ जुलै, २०१६ रोजी माजी आमदार व त्याचं्या 
साथीदारांनी नविनवार्िचत सभापती याचें नातेवाईकानंा जबर मारहाण करुन 
त्यानंा जीवे मारण्याची धमकी देणे, आिदवासी समाजाच्या मिहला सभापती 
यानंा तर्ास देण्याच्या हेतूने काही समाजकंटकाकंडून केबल िट हीच्या 
कनेक्शनचे वायर रोज रातर्ीच्या वेळी तोडण्यात येऊन मो ा माणात 
नुकसान करण्यात येणे, याबाबतची तकर्ार थािनक पोलीस टेशनला 
देऊनही या करणातील दोषींवर कोणतीच कारवाई करण्यात न येणे, 



याउलट त्याचा राग ठेऊन संबंिधत िवरोधकांनी सभापती यांच्या 
नातेवाईकांना मारहाण करणे, सभापती िनवडीमुळे िवरोधक त्यांच्यावर राग 
ठेऊन मो ा माणात त्यांना नाहक तर्ास व नुकसान करण्याच्या हेतूने असे 
कार करीत अस याने थािनक जनतेत पसरलेली ती  असंतोषाची व 
नाराजीची भावना, या करणी राज्य शासनाने सखोल चौकशी करुन 
पिरसरातील कायदा व सु यव था वेशीवर टागंणाऱ्या दोषींवर कठोर 
वरुपाची कारवाई करण्याची िनतांत आव यकता व याबाबत शासनाची 
ितिकर्या." 

  (४) सवर् ी.संिदप बाजोिरया, अिनल भोसले, ॲड.जयदेव गायकवाड, नरदर् 
पाटील, ीमती िव ा च हाण, सवर् ी.हेमंत टकले, िकरण पावसकर, आनंद 
ठाकूर, नागो गाणार, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िदनांक ३० जून, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास यवतमाळ येथील 
(िज.यवतमाळ) पि लक कूल या शाळेत ४ अ पवयीन मुलींवर लिगक 
अत्याचार झा याची घटना उघडकीस येणे, त्यामुळे तेथील नागरीकांत व 
पालक वगार्त पसरलेला ती  असंतोष, संबंिधत िशक्षकािंवरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत तेथील नागरीकानंी आंदोलने करुन सुध्दा पोलीसांचे त्याकडे 
झालेले दलुर्क्ष, िदनांक ३ जुलै, २०१६ रोजी तेथील नागरीकांनी संबंिधत 
िशक्षकानंा अटक करण्यासाठी मोच्यार्चे आयोजन केले असता पोलीसांनी 
सनदशीर मागार्ने आंदोलन करणाऱ्या जमावावर केलेला लाठीह ला तसेच 
हवेत केलेला गोळीबार, त्यामुळे यवतमाळ शहरात कायदा व सु यव थेचा 
गंभीर न िनमार्ण झाला असून संबंिधत िशक्षकानंा त्वरीत अटक करुन 
त्याचेंिवरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा 
करावयाची उपाययोजना व शासनाची ितिकर्या." 

  (५) ी. संजय द , अिनल भोसले, नरदर् पाटील, संिदप बाजोिरया, अॅड. 
जयदेव गायकवाड, सवर् ी. धनंजय मंुडे, अमरिंसह पंिडत, सुिनल तटकरे, 
हेमंत टकले, सितश च हाण, जयवंतराव जाधव, िव.प.स. पुढील तातडीच्या 
व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यशासनाने जसलोक, ीच कॅन्डी, बॉ बे हॉि पटल, िललावती, 
हरिकसनदास, नानावटी, िंहदजुा अशा अनेक खाजगी धमार्दाय रुग्णालयांना 
माफक दरात जागा िदलेली असणे, त्याबद यात त्यांच्यावर घालण्यात 
आले या अटीनुसार गरीब रुग्णांना सवलतीच्या दरात आरोग्य सुिवधा 
पुरिवण्याची त्याचं्यावर जबाबदारी असणे, सदरील धमार्दाय रुग्णालयाबंाबत 
	वारंवार तकर्ारी येऊ 	लाग याने शासनाने 	शासनिनणर्य जारी करुन त्या ारे 
२३ आरोग्यसेवकांची 	िनयुक्ती 	करुन गिरबांना पुरे या आरोग्यसुिवधा 
अटीनुसार 	पुरिव या जातात 	िक नाही हे पाहण्याचे काम िदलेले असणे, 
िनयमानुसार 	सदर रुग्णालयानंा एकूण खाटांच्या (बेडसच्या) २० टक्के बेड 
गिरब रुग्णांसाठी आरिक्षत ठेवणे बंधनकारक 	असणे, परंतु सदर रुग्णालये 



िनयम तोडून कागदोपतर्ी 	पुरावे न ठेवून आरिक्षत बेडची सुिवधा इतर 
रुग्णांना पुरिवत असणे, यामध्ये कागदोपतर्ी 	खोटा िरपोटर् करत अस याचे 
आढळून येणे. मा. मुख्यमंत्र्यांनी अशा कारचा गैर यवहार रोखण्याच्या 
दृि टने रुग्णाचें रेशन काडर् तसेच दािरदर्रेषेखाली 	अस याचा पुरावा 
ऑनलाईन तपासण्याचे सॉ टवेअर तयार करण्याच्या संबंिधतानंा सूचना 
िदले या असणे, सदर रुग्णालयांत चालले या अनाग दी कारभारावर वचक 
ठेवण्याच्यादृि टने िनयुक्त के या गेले या 	या आरोग्य सेवकाचं्या कामामध्ये 
संिदग्धता आढळून आ याने या आरोग्यसेवकानंा मे-२०१६ दर यान 
रुग्णालयात मािहती पुरिवण्यास नकार देण्यात आलेला असणे, यामुळे 
शासन िनणर्य जारी करुन देखील सदर रुग्णालये शासनास दाद देत 
नस याचे आढळून आ याने 	राज्यातील रुग्णांमध्ये व जनमानसात 
पसरलेली िचडीची व असंतोषाची भावना, याकिरता धमार्दाय 
रुग्णालयाकंडून गिरब रुग्णांची होत असलेली फसवणूक रोखण्याबाबत व 
सदरील रुग्णालयांच्या गैर यवहाराबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायर्वाही 	व याबाबत शासनाची ितिकर्या." 

  (६) ी. धनंजय मुंडे, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे महसलू मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "कोकणातील रायगड िज हा एक मुख फलोत्पादन िज हा असणे, 
रायगड िज ात आंबा, काजु, िचकू, नारळ व फुलशेतीची मो ा माणात 
लागवड झाली अस याने िज ात शेतकऱ्यांना शेती हे एक उदरिनवार्हचे 
मुख साधन असणे, रायगड िज ात फळबाग लागवडी योग्य जमीनी 
मो ा माणात असणे, त्यामुळे जमीनीचे भाव मो ा माणात वाढलेले 
असणे, जमीनीच्या वाढले या भावामुळे मोक या व ओसाड असणाऱ्या 
जिमनीवर थािनक भू-माफीयानंी दलालाचं्या संमतीने मो ा माणावर 
जमीनीची िवकर्ी केलेली असणे, तळा, िज.रायगड येथील हजारो एकर 
सरकारी जमीन शासकीय अिधकारी व थािनक भू-माफीया दलालांच्या 
संमतीने िवकर्ी केलेली असणे, मौजे.पढवण, ता.तळा येथील बऱ्याचशा 
सातबारा उताऱ्यावरील सरकारी आकारी पड या न दी कमी करून दरसाल 
कबुलायतदार होत या न दी दलालाचं्या संगनमताने घेत या गेले या असणे, 
१९५६ पासूनच्या सरकारी आकारी पड असणाऱ्या या जमीनींची 
बेकायदेशीरिरत्या िवकर्ी करून शासनाची फसवणूक केलेली असणे, यामुळे 
शासनाचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असणे, या गैर यवहाराची 
चौकशी करण्यासाठी मािहती अिधकारांतगर्त मािहती मागवली असताना 
सु ा अनेक आदेशांच्या न ती तहिसल कायार्लयातून गायब होऊन २१ 
आदेशांपैकी फक्त ६ आदेशाचं्याच न दी	 द तरी िदसून येत असणे, पढवण 
गावा माणेच तालुक्यातील इतर गावांमध्ये देखील शासकीय जमीनीची 
िव हेवाट लाव याच्या अनेक तकर्ारी दाखल झाले या असणे, या करणात 
गंुतलेले भूमािफया हे स ाधारी पक्षाचे थािनक पदािधकारी अस याने 



कागदपतेर् गहाळ होणे, करणांची चौकशी न होणे, यामुळे	 थािनक 
नागिरकामंध्ये पसरलेला चंड असंतोष, शेतकऱ्याचं्या जिमनी 
बेकायदेशीरिरत्या िवकून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या भूमािफयावंर 
व अिधकाऱ्यावंर कडक कारवाई करण्याबरोबरच सी. बी. आय. ारे 
चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी व यावर शासनाची भूिमका." 

  (७) ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे गहृिनमार्ण मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्य शासनाच्या महारा टर् गृहिनमार्ण मंडळामाफर् त सन २०१५ मध्ये 
केवळ िवकलागांसाठी काढण्यात आले या घरांच्या सोडतीत कांिदवली 
िंशपोली येथील उच्च उत्प  गटातील हाडाच्या ०१/ए या इमारतीतील १०१ 
कर्मांकाच्या सदिनकेसाठी कळ यात राहणारे व शासनाच्या सेवेत असलेले 
िवकलांग दा पत्य ी. िदनेश गोिंवद पाटील याचंा नंबर लागणे, िदनांक 
१२ मे, २०१६ रोजी ताबा पतर् घेण्यासाठी हाडाच्या संबंिधत 
अिधकाऱ्यांकडून हाडा मुख्यालयात त्यांना बोलिवण्यात येणे, सदर 
सदिनकेसाठी त बल ७० लाख भर यानंतर त्यांना घराची चावी ा त होणे, 
घरात वेश के यानंतर सोडतीत िमळालेली सदिनका अत्यंत गलीच्छ 
टॉयलेट, तुटके वॉश बेिसन, जागोजागी गळतीने खराब झालेले छत व िंभती 
अशा अव थेतील असणे, सदिनकेचे िवकलांग दा पत्यांना सोडतीच्या 
माध्यमातून वाटप करून त्यांची शासनाकडून करण्यात आलेली फसवणूक, 
याबाबत, त्यांनी संबंिधत छायािचतर्ांसह हाडाचे मुख्यािधकारी यांच्याकडे 
िदनांक २३ मे, २०१६ रोजी लेखी िनवेदन िद यानंतर ही हाडाकडून 
याबाबतीत काहीच कायर्वाही न होणे, याबाबत शासनाकडून तातडीने 
करावयाची कारवाई व शासनाची भूिमका." 

  (८) ी. काश गजिभये, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे राज् य उत् पादन शु  क मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "संपूणर् महारा टर् राज्यात अनेक वषार्ंपासून िविवध संघटना, पक्षाच्या 
कायर्कत्यार्ंनी तसेच मिहला संघटनांनी वेळोवेळी राज्यभर दारुबंदीसाठी 
आंदोलन करण्यात येणे व मिहलांचा दारुबंदीसाठी आगर्ह असणे, देशातील 
गुजरात, केरळ, आधंर् देश, हिरयाणा, िबहार, तािमळनाडू, िमझोरम, 
नागालँड, मिणपूर राज्यात दारुबंदी झा याने महारा टर् राज्यातही दारुबंदी 
करण्याची मागणी वारंवार होणे, महारा टर् राज्यात वधार् िज ात पूणर्पणे 
दारुबंदी असताना गडिचरोली व चंदर्पूर िज ातही दारुबंदी झा याने अनेक 
कुटंुब दारुमुळे उद्ध्व त होण्यापासून वाचली तर तरुण िपढी दारुसारख्या 
मो ा नशेच्या आहारी जाण्यापासून वाच याने तेथील जनतेत आनंदाचे 
वातावरण िनमार्ण होणे, राज्यातील वधार्, चंदर्पूर व गडिचरोली मागोमाग 
संपूणर् राज्य दारुमुक्त करुन राज्यातील करोडो कुटंुब व तरुणांना 
दारुसारख्या भयंकर नशेपासून दरू करण्याची मागणी राज्यातील जनतेतून 
होणे, तरीही दारुबंदीकडे सरकारने दलुर्क्ष करणे, त्यामुळे वेळ संगी 



समाजामध्ये तसेच माणसा-माणसांमध्ये होत असलेले कलह, दारुच्या 
नशेमुळे होणारी हाणामारी तसेच तरुण िपढी, शालेय िव ाथीर् याचं्यामध्ये 
दारुचे यसनात होणारी चंड वाढ, दारुच्या अितसेवनाने जीवन उध्दव त 
होणे, तर सैराट सारख्या व अनेक िचतर्पटामध्ये दाखिवण्यात आले या 
अि लल दृ यांमुळे िव ाथ्यार्ंमध्ये होणारे बदल व त्यातुन होणारे 
ऑनरिकिंलग, खून, बलात्कार, दरोडे, िवनयभंग, मिहलांवर कूर्र अत्याचार, 
आत्महत्या, िवषारी दारुमुळे होणारे मृत्यू, िवष िपऊन आत्महत्या करणे, 
राज्यात फक्त २६ जानेवारी, १५ ऑग ट, ३० जानेवारी, शिहदिदन, १ मे, 
महारा टर् िदन, २ ऑक्टोबर, आषाढी व कािर्तकी-एकादशी िनिम  
शासनातफ संपूणर् िदवस दारुबंदी ठेवण्यात येणे, तरीसुध्दा गैरमागार्ने दारुची 
मो ा माणात िवकर्ी होणे, सवर्सामान्याकंडून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती, बुध्दजयंती, ईद िमलादनु बी, महावीर जयंती, रामनवमी, िखर्समस, 
गुरुनानक जयंती, अण्णाभाऊ साठे जयंती या िदवशी डर्ायडे ठेवण्याची 
मागणी होत असणे, राज्यात उत्पादन शु क अिधकारी याचं्याकडे वरील 
िदवशी डर्ायडे	 ठेवण्याबाबत िनवेदन देणे, त्यांच्या माध्यमातून, 
िज हािधकाऱ्याचं्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे या मागणीचा ताव 
पाठिवणे व महारा टर् ो हेिबशन ॲक्ट, १९४९ मधील कलम ९ ए (२) (बी) 
व कलम २६ (बी) मध्ये सुधारणा करणे, याबाबत शासनाने केलेली वा 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या." 

  (९) सवर् ी. सिुनल तटकरे, िकरण पावसकर, नरदर् पाटील, आनंद ठाकूर,
हेमंत टकले, धनंजय मंुडे, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे सामािजक न्याय व िवशेष सहा य मंत्र्यांचे लक्ष 
वेधतील :-

   "भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या १२५ या जयंती िनिम  
राज्य शासनामाफर् त िविवध कायर्कर्म हाती घेण्यात आलेले असणे, महाड 
िज हा रायगड येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे रा टर्ीय मारक 
असणे, सन १९९६-९७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे ह ते या मारकाचे 
भूिमपूजन झालेले असणे, मारकासाठी तत्कालीन सरकारने रुपये ८ कोटी 
िनधी मंजूर करून त्यामध्ये वाचनालय, ना गृह, अ यािसका, 
ऑडीटोरीयम, तरंग तलाव व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराचंा पुतळा इत्यादी 
बाबींसाठी खचर् करण्याचे नमुद केले असणे, स ि थतीत रा टर्ीय मारकाची 
वा तु पुणर् झाली असून अनेक बाबी अपूणर् असणे, ऑडीटोिरयम व तरंग 
तलाव गे या पाच वषार्पासून बंद असणे, या मारकाची देखभाल व दरुु ती 
बाटीर् सं था पुणे याचं्याकडे असणे, सदरच्या मारकाची देखभाल पुणे 
येथील बाटीर् सं थेकडे अस याने त्यांचे पुणे येथून यवि थत सिनयंतर्ण न 
झा याने मारकाची दरुाव था झा याचे थािनकाचें मत असणे, या 
पा वर्भूमीवर थािनक वराज्य सं था िंकवा नगरपािलका शासन िंकवा 
नगरपािलका यांच्याकडे हे मारक ह तांतरीत करण्यािवषयी काही 



नागिरकानंी व वयंसेवी सं थांनी शासनास िनवेदना ारे िवनंती कलेली 
असणे, या ह तांतरणािवषयी अ ाप कोणतीच कायर्वाही न झा याने व 
िदवसिदवस मारकाची दरुाव था होत अस याने थािनक नागिरकांमध्ये 
िनमार्ण झालेला चंड असंतोष, या करणाची शासनाने गंभीर दखल 
घेण्याची आव यकता व करावयाची कायर्वाही." 

पाच : म.िव.प. िनयम १०१ - अ अन्वये िवशेष उ लेख -  (अस यास). 
   

- मध्यंतर - 
सहा : शासकीय िवधेयके - 

  (क) िवधानसभेने संमत के यास – िवधेयक िवचारात घेणे - 
   "सन २०१६ चे िव.स.िव कर्मांक ३५ - महारा टर् (ि तीय परुवणी) 

िविनयोजन िवधेयक, २०१६" 
   ----------------------------------------------------------------------
  (ख) िवधानसभेने संमत के या माणे - िवचार, खंडश: िवचार व संमत 

करणे. 
   "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् महानगरपािलका 

(सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
   (१) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी.धनंजय मुंडे, 

िव.प.स. यांचा ताव :- 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् 

महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------
   (२) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत सवर् ी. काश 

गजिभये, शरद रणिपसे, िव.प.स. यांचा ताव :- 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् 

महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १० सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे."

   ----------------------------------------------------------------------
  (ग) िवधानसभेने संमत के यास - िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे. 
   (१) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २६ - महारा टर् महानगरपािलका 

आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी 
(सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 

   (२) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २९ - महारा टर् िज हा पिरषद व 



पंचायत सिमती (दसुरी सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
   (३) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी 

िनयमन ािधकरण (सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
   (४) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ३२ - महारा टर् महानगर देश 

िवकास ािधकरण िवधेयक, २०१६" 
   ----------------------------------------------------------------------

सात : (मंगळवार, िदनांक २६ जलैु २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या 
कर्मात दशर्िवण्यात आलेला म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव) –  

  डॉ.( ीमती) नीलम गोऱ्हे, ी. िवजय ऊफर् भाई िगरकर, ॲड. अिनल परब, 
ा.अिनल सोले, सवर् ी.गोिपिकसन बाजोिरया, िवण दरेकर, रिंवदर् फाटक, 
िगरीशचंदर् यास, सुिजतिंसह ठाकूर, िवनायक मेटे, ीमती ि मता वाघ, डॉ.अपूवर् 
िहरे, िव.प.स. यांचा म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव - 

   "राज्यात शासकीय रुग्णालयाचे ेणीवधर्न करणे, गुणव ापूणर् 
रुग्णसेवा पुरिवणे, याबाबत िविवध योजना राबिवण्यात येणे, राज्यातील 
कोकण व ड गराळ देशात तसेच आत्महत्यागर् त िज ामंध्ये वॉक इन 
इंटर यू ारे वै कीय अिधकाऱ्याचंी पदे भरणे सुरू करणे, गरोदर मातानंा घर 
ते रुग्णालय व रुग्णालय ते घर जाण्यासाठी "वात्स य रुग्ण वािहका" योजना 
कायार्िन्वत करणे, िदनांक २ ऑक्टोबर, २०१६ पासून महात्मा ज्योितबा फुले 
जीवनदायी योजना कायार्िन्वत करण्यात येणार असणे, त्याअंतगर्त 
आजारांची संख्या २७६ वरुन ११०० पयत आिण खचार्ची िदड लाखाचंी 
मयार्दा दोन लाखापंयत वाढिवण्याचे तािवत असणे, िदनांक २ ऑक्टोबर, 
२०१६ पासून बाळासाहेब ठाकरे अपघात िवमा योजना कायार्िन्वत करण्यात 
येणार असणे, कॉलेज ऑफ िफिजिशयन ॲड सजर्न अंतगर्त राज्यातील सवर् 
िज हा रुग्णालयामध्ये पद यु र अ यासकर्म सुरू करणे, ककर् रोग 
टाळण्यासाठी तंबाखू सेवन िनयंतर्ण उपकर्म राबिवण्यात येणे, राज्यभर 
जलयुक्त िशवार योजना राबिवण्याचे शासनाचे धोरण पूणर्त्वाने फलदर्पु होणे, 
स :ि थतीत िशवारे भरभरुन वाहत अस याचे िचतर् गावोगाव िदसून येणे, 
याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही िवचारात घेण्यात यावी."

आठ : अधार्-तास चचार् – म.िव.प. िनयम ९२ अन्वये (बैठकीच्या शेवटी) - 
  (१) ॲड.राहूल नावकर, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबींवर 

चचार् उपि थत करतील. 
   "राज्याच्या तंतर्िशक्षण संचालनालयाने केले या चौकशीत राज्यातील 

बहुतेक महािव ालयानी खोटी मािहती देऊन एआयसीटीईची फसवणूक 
करणे, खोटी मािहती देणाऱ्या महािव ालयाचे माण जवळपास ७० 
टक्क्यांवर असणे,	एआयसीटीईने सन २००२ मध्ये सवर् महािव ालयांना तुर्टी 
दरू करण्यासाठी ६ वषार्ची मुदत देवूनही कोणतीही सुधारणा न होणे, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना." 



  (२) ी.नरदर् पाटील, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबींवर चचार्
उपि थत करतील. 

   "नवी मंुबईतील जुईनगर ते सानपाडा या दोन रे वे थानकांच्या 
मध्यभागी रे वे रुळालगत असले या भूखंडावर डेि ज मािफयानंी 
अितकर्मण करुन तेथे डिं पग गर्ाऊंड बनिवले अस याने सदर पिरसरातील 
नागिरकानंा दगुधी व साथीच्या रोगांचा सामना करावा लागत असणे, तसेच 
शासनाचेही याकडे अक्ष य दलुर्क्ष होत असणे, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायर्वाही व उपाययोजना."

 

  
 
 

िवधान भवन, 
मुंबई, 
िदनांक : २६ जलैु, २०१६. 

उ मिंसग च हाण, 
सिचव, 

महारा टर् िवधानपिरषद. 
 


