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िदवसाच्यािदवसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  कर्मकर्म  

गरुुगरुुवारवार,,  िदनांक िदनांक २२८८  जलैुजलुै,,  २०१६२०१६  

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

 लक्षवेधी सचूना – (म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये) -
 (बधुवार, िदनांक २७ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात 
दशर्िवण्यात आले या लक्षवेधी सचूना) – (अनकुर्मांक १ ते ७) - 

 (१) ी. गोपीिकसन बाजोिरया, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या
बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

  	"अकोला महानगरपािलका िदनांक १ ऑक्टोबर, २००१ रोजी 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 महानगरपािलकेला ि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 कमर्चाऱ्यानंी 
आिर्थक िववंचनेमुळे केले या आत्महत्या, कायार्लयीन कामकाजाकिरता िनधीची 
तरतुद नस याने अनेक कामे लंिबत राहणे, तसेच “ड” वगर् महानगरपािलकेची 
िवकास िनयंतर्ण िनयमावली तयार न झा यामुळे गे या चार वषार्पासून 
महानगरपािलकेच्या के्षतर्ातील अनेक बांधकामे रखडलेली असणे, अकोला 
महानगरपािलकेच्या िढसाळ कारभारामुळे अकोलावािसयामंध्ये 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 िनतातं आव यकता, 
याबाबत शासनाची ितिकर्या व भूिमका." 

 (२) सवर् ी. नारायण राणे, संजय द , िकरण पावसकर, धनंजय मंुडे, सुिनल तटकरे,
अॅड. 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 महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

  "मंुबई महानगरपािलकेकडून करण्यात येणाऱ्या कोटयवधी रुपयांच्या र ते 



कामात कंतर्ाटदार, पािलकेतील उच्चपद थ अिधकारी याचं्या संगनमताने घोटाळा 
झा याची उघडकीस आलेली बाब, मागील ३ वषार्त ९००० कोटींचा 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 आयुक्तानंी िदनाकं 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 त्यांच्या कामामध्ये मालाड िरझवर्र 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 कामांमध्ये आर.पी.एस. 
इ  ा ोजेक्टस, आर.के.मधानी व महावीर इन् ा टर्क्चर इ. कंपन्या दोषी अस याचे 
आढळून येणे, अ ाप दोनशे र त्यांची चाचणी पिरक्षा बाकी असणे, सदर र त्यांच्या 
कामामंध्ये 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 यांवर 
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 महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

  "नंदरुबार तालुक्यातील सुदंद येथे पंचायत सिमतीच्या सभापती िनवडीच्या 
वादातून िदनांक १४ जुलै, २०१६ रोजी माजी आमदार व त्यांच्या साथीदारांनी 
नविनवार्िचत सभापती यांचे नातेवाईकांना जबर मारहाण करुन त्यांना जीवे मारण्याची 
धमकी देणे, आिदवासी समाजाच्या मिहला सभापती यांना 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 याचं्या नातेवाईकानंा 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 टांगणाऱ्या 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 महत्वाच्या 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 नागरीकांनी 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 आदंोलन करणाऱ्या जमावावर केलेला लाठीह ला तसेच हवेत 
केलेला गोळीबार, त्यामुळे यवतमाळ शहरात कायदा व सु यव थेचा गंभीर न 
िनमार्ण झाला असून संबंिधत िशक्षकांना त्वरीत अटक करुन त्यांचेिवरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची 
ितिकर्या." 

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

  "राज्य शासनाच्या महारा टर् गृहिनमार्ण मंडळामाफर् त सन २०१५ मध्ये केवळ 
िवकलागांसाठी काढण्यात आले या घराचं्या सोडतीत कांिदवली िंशपोली येथील उच्च 
उत्प  गटातील हाडाच्या ०१/ए या इमारतीतील १०१ कर्मांकाच्या सदिनकेसाठी 
कळ यात राहणारे व शासनाच्या सेवेत असलेले िवकलागं 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 पत्यानंा सोडतीच्या माध्यमातून वाटप करून त्यांची शासनाकडून 
करण्यात आलेली फसवणूक, याबाबत, त्यांनी संबंिधत छायािचतर्ांसह हाडाचे 
मुख्यािधकारी याचं्याकडे िदनांक २३ मे, २०१६ रोजी लेखी िनवेदन िद यानंतरही 
हाडाकडून याबाबतीत काहीच कायर्वाही न होणे, याबाबत शासनाकडून तातडीने 
करावयाची कारवाई व शासनाची भूिमका." 

 (६) ी. काश गजिभये, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या 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 मिहलाचंा दारुबंदीसाठी आगर्ह असणे, देशातील गुजरात, केरळ, 
आंधर् 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 तरुणानंा 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 िचतर्पटांमध्ये दाखिवण्यात आले या अि लल दृ यामुंळे 
ि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 यांच्याकडे वरील िदवशी डर्ायडे	 ठेवण्याबाबत िनवेदन देणे, त्यांच्या 
माध्यमातून, िज हािधकाऱ्याचं्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे या मागणीचा ताव 
पाठिवणे व महारा टर् ोि हिबशन ॲक्ट, १९४९ मधील कलम ९ ए (२) (बी) व कलम 
२६ (बी) मध्ये सुधारणा करणे, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची ितिकर्या."

 (७) सवर् ी. सिुनल तटकरे, िकरण पावसकर, नरदर् पाटील, आनंद ठाकूर, हेमंत टकले, 
धनंजय मंुडे, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या 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 याचें 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 यांच्याकडे 
असणे, सदरच्या मारकाची देखभाल पुणे येथील बाटीर् सं थेकडे अस याने त्यांचे पुणे 
येथून यवि थत सिनयंतर्ण न झा याने मारकाची दरुव था झा याचे थािनकांचे मत 



असणे, या पा वर्भूमीवर थािनक वराज्य सं था िंकवा नगरपािलका शासन िंकवा 
नगरपािलका यांच्याकडे हे मारक ह तांतरीत करण्यािवषयी काही नागिरकांनी व 
वयंसेवी सं थांनी शासनास िनवेदना ारे िवनंती केलेली असणे, या ह तांतरणािवषयी 
अ ाप कोणतीच कायर्वाही न झा याने व िदवसिदवस मारकाची दरुव था होत 
अस याने थािनक नागिरकांमध्ये िनमार्ण झालेला चंड असंतोष, या करणाची 
शासनाने गंभीर दखल घेण्याची आव यकता व करावयाची कायर्वाही." 

 (८) ी. धनंजय मुंडे, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

  "ठाणे िज ातील उ हासनगर महानगरपािलकेच्या शहर िवकास 
आराख ाची आखणी चुकीच्या पध्दतीने करण्यात आ याने थािनक नागिरकांमध्ये 
ती  संताप झाला अस याची बाब माहे जुलै, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास िनदशर्नास 
येणे, सन	 २०१० ते २०३५ या कालावधीसाठी िदनांक ०४ एि ल, २०१३ रोजी 
कािशत झालेला सदर आराखडा सी.ई.टी.पी. िव ापीठ, अहमदाबाद या 
राज्याबाहेरील सं थेकडून तयार करून घेतलेला असणे, सदर आराखडा ऐितहािसक 
पा वर्भूमी, लोकसंख्या व िनवास यव थेबाबतच्या गुणो र माण िनकष, उपल ध 
जमीन व सावर्जिनक सुिवधांच्या समन्वयाचा सखोल अ यास न करता तयार केलेला 
असणे, उ हासनगर महानगरपािलकेचे आयुक्त व नगररचना िवभागातील अिधकारी 
याचेंच िनदशाचे पालन करून गुगल व इंटरनेटवर उपल ध अ मािणत नकाशाचं्या 
आधारेच सदर आराखडा तयार केलेला असणे, पुवीर्च्या आराख ातील अनेक 
महत्वाच्या व सावर्जिनक िहताच्या बाबी र  करून त्या िठकाणी िब डरांच्या िहताच्या 
बाबी आराख ात समािव ट केले या असणे, सन २०३० ची अनुमािनत लोकसंख्या 
चुकीची गृहीत धरून महारा टर् शासनाच्या ती हेक्टर ३०० िनवास िंकवा १२०० यक्ती 
हा िनकष दलुर्िक्षत केलेला असणे, अनेक खेळाचंी मैदाने, उ ाने, रूग्णालये, शाळा व 
बाजारपेठाचं्या जागा िब डरांच्या िहतासाठी ठेऊन आराख ात बदल केलेला असणे, 
उ हासनगरातील नागिरकांनी तुत उ हासनगर शहर िवकास आराख ास ती  
िवरोध व हरकती शासनास केले या असणे, सोशल िमडीया, सामािजक सं था, 
यापारी संघटना अशा समाजातील सवर् तरांवरून सदर आराख ास िवरोध असणे, 
उपरोक्त आके्षप, हरकती िवचारात न घेता उ हासनगर शहर िवकास आराखडा 
शासनाकडे मंजुरीकरीता लंिबत असणे, थािनक लोक ितिनधींनी सदर 
आराख ास िवरोध केलेला असणे, सदर आराख ावर िनणर्य घेण्यापुवीर् तेथील 
लोक ितिनधींशी व नागिरकांशी िवचारिविनमय करून सदर आराखडा मंजुर 
करणेबाबत होत असलेली मागणी, यासवर् करणी शासनाने करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची भुिमका." 

  
((दपुारीदपुारी  १२१२..००००  वाजतावाजता))  

 
एक : नो रे - 



  (क) तारांिकत न.
  (ख) तारांिकत नाची अिधक मािहती सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे-
   शालेय िशक्षण मंतर्ी : "राज्यातील खाजगी माध्यिमक शाळेतील 

कमर्चाऱ्यांच्या आकृितबंधाबाबत" या 
िवषयावरील डॉ.सुधीर ताबें, डॉ.अपूवर् िहरे, 
ी.िवकर्म काळे, ी.अमरिंसह पंिडत, 
ी.अ दु लाखान दरुार्णी, ी.द ातर्य 

सावंत, ी.सितश च हाण, िवधानपिरषद 
सद य यांच्या तारांिकत न कर्मांक 

१४९६२ ला िदनांक  २२ माचर्, २०१६ 

रोजी अनुपूरक नो राच्या वेळी 
िदले या आ वासनानुसार अिधक मािहती 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

दोन : शासकीय िवधेयक – 
   िवधानसभेने संमत के या माणे – िवधेयक िवचारात घेणे - 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव कर्मांक ३५ - महारा टर् (ि तीय 

परुवणी) िविनयोजन िवधेयक, २०१६" 
    ----------------------------------------------------------------

तीन : कागदपतेर् सभागहृासमोर ठेवणे. 
  (क) उच्च व तंतर् िशक्षण मंतर्ी : (१) "महारा टर् िवना अनुदािनत खाजगी 

यावसाियक शैक्षिणक सं था 
( वेश व शु क याचें िविनयमन) 
अिधिनयम, २०१५ मधील कलम ३ 
च्या पोट-कलम १ व २ अन्वये 
अिधसूचना कर्. संकीणर्. २०१५/ 
सीआर कर्. २५२/टीई-४, िदनांक 
१६ जून, २०१५ अिधकर्मण करुन 
अनुसूचीच्या तंभ (३) मधील 
अनुसूची क,ख,ग मध्ये पा कर्म 
िसध्द करणारी अिधसूचना कर्मांक 
टीईएम. २०१५ / सीआर ५३६/टीई-
४, िदनांिकत ११ माचर्, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतील.

     (२) "महारा टर् िवनाअनुदािनत खाजगी 
यावसाियक शैक्षिणक सं था (पूणर् 
वेळ यवसाियक पद यु र तांितर्क 
पा कर्मानंा ावयाच्या वेशाचे 



िविनयमन) िनयम, २०१६ िसध्द 
करणारी अिधसूचना कर्मांक टीईएम 
- २०१५ / सीआर ५३६/ टीई-४, 
िदनांिकत ११ माचर्, २०१६" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

    (३) "महारा टर् िवनाअनुदािनत खाजगी 
यावसाियक शैक्षिणक सं था 

(पूणर्वेळ यावसाियक पदवीपूवर् 
तािंतर्क पा कर्मांच्या वेशाचे 
िविनयमन) िनयम, २०१६ िसध्द 
करणारी अिधसूचना कर्माकं 
टीईएम- २०१५ / सीआर 
५३६/टीई-४, िदनांिकत ११ माचर्, 
२०१६" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (४) "महारा टर् िवनाअनुदािनत खाजगी 
यावसाियक शैक्षिणक सं था (पूणर् 
वेळ यावसाियक तािंतर्क पदिवका 
पा कर्माचं्या वेशाचे िविनयमन) 
िनयम, २०१६ िसध्द करणारी 
अिधसूचना कर्मांक टीईएम- २०१५ 
/ सीआर ५३६/टीई-४, िदनांिकत 
११ माचर्, २०१६" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (ख) जलसंपदा मंतर्ी : "गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास 

महामंडळ, औरंगाबाद याचंा सन २०१४-
२०१५ या वषार्चा वािर्षक अहवाल" 

सभागृहासमोर ठेवतील. 
  (ग) सावर्जिनक आरोग्य मंतर्ी : "िवदभर्, मराठवाडा आिण उवर्िरत 

महारा टर् यासाठी िवकासमंडळे आदेश, 
२०११ मधील िनयम ८ अन्वये सावर्जिनक 
आरोग्य िवभागाची सन २०१०-२०११ व 
सन २०११-२०१२ या िव ीय वषार्ची 
योजनांतगर्त (अिवभाज्य भागासह) 
योजनांवरील वैधािनक िवकास 
मंडळिनहाय तरतुद व त्यक्ष खचार्चा 
तपशील" सभागृहासमोर ठेवतील. 

चार : "लोकलेखा सिमतीचा अकरावा अहवाल सादर करणे." 
पाच : "अशासकीय िवधेयके व ठराव सिमतीचे ितवृ  सादर करणे." 



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

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

- मध्यंतर - 
आठ : शासकीय िवधेयके – 

  (क) िवधानसभेने संमत के या माणे - िवचार, खंडश: िवचार व संमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् 
महानगरपािलका (सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 

    (अ) ि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 याचं्या वर 
सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 

    (ब) ि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." 

    ----------------------------------------------------------------
   (२) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २६ - महारा टर् महानगरपािलका 

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

    (अ) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी.धनंजय 
मुंडे, िव.प.स. यांचा ताव :- 

     "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २६ - महारा टर् 
महानगरपािलका आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती 
व औ ोिगक नगरी (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ 
िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ 
सद याचं्या वर सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा 
मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् 
पाठिवण्यात यावे."



    (ब) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत सवर् ी. काश 
गजिभये, शरद रणिपसे, िव.प.स. यांचा ताव :- 

     "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २६ - महारा टर् 
महानगरपािलका आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती 
व औ ोिगक नगरी (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ 
िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १० 
सद याचं्या वर सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा 
मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् 
पाठिवण्यात यावे."

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

पंचायत सिमती (दसुरी सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
    (अ) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. धनंजय 

मुंडे, िव.प.स. यांचा ताव :- 
     "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २९ - महारा टर् िज हा 

पिरषद व पंचायत सिमती (दसुरी सुधारणा) िवधेयक, २०१६ 
िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ 
सद याचं्या वर सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा 
मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् 
पाठिवण्यात यावे." 

    (ब) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. शरद 
रणिपसे, िव.प.स. यांचा ताव :- 

     "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २९ - महारा टर् िज हा 
पिरषद व पंचायत सिमती (दसुरी सुधारणा) िवधेयक, २०१६ 
िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १० 
सद याचं्या वर सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा 
मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् 
पाठिवण्यात यावे."

    ----------------------------------------------------------------
   (४) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी िनयमन 

ािधकरण (सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
    (अ) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. धनंजय 

मुंडे, िव.प.स. यांचा ताव :- 
     "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २५ - महारा टर् 

जलसंप ी िनयमन ािधकरण (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ 
िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ 
सद याचं्या वर सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा 
मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् 



पाठिवण्यात यावे." 
    (ब) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. शरद 

रणिपसे, िव.प.स. यांचा ताव :- 
     "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २५ - महारा टर् 

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

    ----------------------------------------------------------------
   (५) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ३२ - महारा टर् महानगर देश 

िवकास ािधकरण िवधेयक, २०१६" 
    (अ) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. धनंजय 

मुंडे, िव.प.स. यांचा ताव :- 
     "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ३२ - महारा टर् 

महानगर देश िवकास ािधकरण िवधेयक, २०१६ 
िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ 
सद याचं्या वर सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा 
मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् 
पाठिवण्यात यावे." 

    (ब) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. शरद 
रणिपसे, िव.प.स. यांचा ताव :- 

     "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ३२ - महारा टर् 
महानगर देश िवकास ािधकरण िवधेयक, २०१६ 
िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १० 
सद याचं्या वर सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा 
मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् 
पाठिवण्यात यावे."

    ----------------------------------------------------------------
  (ख) िवधानसभेने संमत के यास - िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे. 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २४ - महारा टर् कृिष उत्पन्न पणन 

(िवकास व िविनयमन)(सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
    ----------------------------------------------------------------

नऊ : (क) सवर् ी. मािणकराव ठाकरे, धनंजय मंुडे, शरद रणिपसे, सुिनल तटकरे, 
नारायण राणे, हेमंत टकले, संजय द , जयंत पाटील, सुभाष झांबड, सितश 
च हाण, अशोक ऊफर्  भाई जगताप, रामराव वडकुते, ॲड.रामहरी रुपनवर, 
सवर् ी. काश गजिभये, चंदर्कांत रघुवंशी, जयवंतराव जाधव, ा.जोगे  दर् 
कवाडे, सवर् ी.संिदप बाजोिरया, अ दु लाखान दरुार्णी, आनंदराव पाटील, 



िवकर्म काळे, अमरनाथ राजूरकर, अिनल भोसले, सतेज ऊफर्  बंटी पाटील, 
ॲड.िनरंजन डावखरे, ीमती हु नबानू खिलफे, ी.नरदर् पाटील, डॉ.सुधीर 
ताबें, सवर् ी. अिनल तटकरे, हिरिंसग राठोड, ख्वाजा बेग, जग ाथ िंशदे, 
िव.प.स. यांचा म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव - 

   "राज्यात ३ ते ४ वषार्पासून अिनयिमत पावसामुळे महारा टर्ातील 
िवशेषत: िवदभर्, मराठवाडा व महारा टर्ातील अन्य दु काळी भागात होत 
असलेली सततची नापीकी, तसेच शेतमालाला भाव न िमळणे, यामुळे 
शेतकऱ्यांची खालावलेली आिर्थक ि थती, पिरणामी मो ा माणात होत 
असले या शेतकऱ्याचं्या आत्महत्या, यावषीर् खरीप हंगामात आिर्थक दृ ा 
शेतकरी चंड अडचणीत सापडणे, या पिरि थतीत बँकांना पुनगर्ठनाचे 
शासनाने सूिचत करुनही शेतकऱ्यांना कजर् न िमळणे, मो ा माणात 
शेतकरी कजार्पासून वंिचत असणे, शेतकऱ्यांनी काढले या िव याचा पुरेसा 
लाभ न होणे, ५० टक्क्यापेक्षा कमी आणेवारी असले या गावानंा शासनाने 
मदत जािहर करुनही आिर्थक मदन न िमळणे, त्यातच िवमा कंपन्यानी 
ि िमयमचे वाढिवलेले दर, िव याच्या ि िमयममधून अ पभूधारकानंा सवलती 
पासून वंिचत ठेवणे, चालू वषीर् खरीप हंगामाकिरता िबयाणांचा तुटवडा, 
वाढलेले दर त्यातच अनेक कंपन्यानी िनकृ ट दजार्च्या िबयाणांची केलेली 
िवकर्ी, चालू हंगामात िव याची रक्कम भरण्याची अंितम मुदत ३१ जुलै पयत 
अस याने ती वाढिवण्याची असलेली गरज, या सवर् पिरि थतीमुळे 
शेतकऱ्यांची खालावलेली आिर्थक पिरि थती पाहता व शेतकऱ्यांच्या 
आत्महत्येचे वाढलेले माण लक्षात घेता राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूणर् कजर् 
माफी याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना िवचारात घेण्यात यावी."

  (ख) (बधुवार, िदनांक २७ 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 ी.गोपीिकसन 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 मातांना 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 
लाखांपयत 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."

दहा : अधार्-तास चचार् – म.िव.प. िनयम ९२ अन्वये (बैठकीच्या शेवटी) - 
  (१) ॲड. जयदेव गायकवाड, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्वाच्या 

बाबींवर चचार् उपि थत करतील. 
   " वातंत्र्यापूवीर् राज्यातील पूवार् मीचे महारानंा इनाम हणून तत्कालीन 

राज्यकत्यार्ंकडून जमीनी देण्यात आले या असणे, वातंत्र्यो र काळात या 
महार वतन जमीनीवर बेकायदेशीरिरत्या जमीनदार व सावकाराकंडून मूळ 
मालकांची फसवणूक करून त्या जिमनी वत:च्या ता यात घेतली जाणे, या 
सवर् कारामुळे महार वतन ॲक्ट तथा ॲबॉलेशन ॲक्टचे उ लंघन होणे, 
तत्कालीन मुख्यमंतर्ी. कै. शंकरराव च हाण यानंी १९७६ ला बेकायदेशीर 
ह तांतरण र  करून मुळ मालकांना जमीन परत करण्याचे आदेश िदलेले 
असणे, तसेच सन १९८३-८४ मध्ये गठीत केले या गुलाबराव पाटील अ यास 
सिमतीने (महार वतन) िदलेला अहवाल व िशफारशींची अंमलबजावणी 
करण्यात न येणे, महार वतनदाराचं्या हक्काची जमीन त्यानंा परत ह तातंिरत 
करण्याच्या दृि टने शासनाने याबाबत तातडीने करावयाची कायर्वाही व 
उपाययोजना." 

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

   "राज्यात बंजारा समाजाच्या तसेच िवमुक्त जाती भटक्या जमाती 
समाजाच्या ताडंा-व तीला सवर् सुिवधा िमळण्याकिरता वसंतराव नाईक ताडंा 
सुधार योजना सुरू करणे, परंतू मागील दोन वषार्च्या काळामध्ये या सिमतीला 
िज हािनहाय अध्यक्ष पद न िमळणे, तसेच गाव-खेडे, ताडें िनवडण्याचे 
अिधकार अिधकाऱ्यांना देण्यात येणे, यामुळे ताडें व तीवर अिधकाऱ्याचे 
दलुर्क्ष होणे, करीता िज हािनहाय अध्यक्ष नेमण्याबाबत शासनाने करावयाची 
कायर्वाही वा उपाययोजना."

 

  
 
 

िवधान भवन, 
मुंबई, 
िदनांक : २७ जलैु, २०१६. 
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