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एक : नो रे. 
 

दोन : शोक ताव - 
 

      ी.सोमनाथ रामा वाणी, माजी िव.स.स. यांच्या द:ुखद िनधनाब ल शोक ताव. 
 
 

तीन : कागदपतर् सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे - 
 

 

   मिहला व बाल 
िवकास मंतर्ी 

: 
 

मिहला आिर्थक िवकास महामंडळ याचंा सन २०१२-
२०१३ या वषार्चा अडतीसावा वािर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील.  

     
 

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 ी संदीप नाईक,अिजत पवार, जयंत पाटील, िदलीप वळसे-पाटील, शिशकांत िंशदे, 
िजतदर् आ  हाड, भा कर जाधव, पांडुरंग बरोरा, सरेुश लाड, िकसन कथोरे, अिमन पटेल, 
ा.वषार् गायकवाड, सवर् ी िवजय वडे ीवार, अ लम शेख, मो.आिरफ नसीम खान, 
ा.वीरदर् जगताप, ी हसन मु ीफ, ीमती मंदा हातेर् ी.अब ू आजमी, िव.स.स 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्याचे लक्ष वेधतील :-  
 

       "नवी मंुबई येथील िदघा पिरसरातील ९६ इमारती अनिधकृत ठरवून ती िन कािसत 
करण्याच्या माहे, स टबर, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये िदघावािसयांना देण्यात आलेली नोिटस, त्यामुळे 
सुमारे २५ ते ३० हजार रिहवाशांचे संसार उघ ावर पडण्याची िनमार्ण झालेली िभती, हे सवर् 
नागिरक अत्य प उत्प  गटातील असून त्यांना संरक्षण िमळावे हणून थािनक लोक ितिनधी 
यांनी मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंतर्ी यानंा िदलेली लेखी िनवेदने, िदघ्यातील जिमनी गुरचरण 
अस याचे प ट करून त्या महारा टर् औ ोिगक िवकास महामंडळाच्या नावे असून 
िदघावािसयांबाबत लवकरच मा. उच्च न्यायालयात धोरण सादर करण्याचे शासनाने िदलेले 
आ वासन, सदर धोरणात उणीवा अस याने मा. उच्च न्यायालयाने बांधकामावरील कारवाईस 
दोन-तीन वेळा िदलेली थिगती व आता बांधकाम िन कािसत करण्याचे िदलेले आदेश, 



  
रिहवाशांनी मा. सव च्च न्यायालयात दाद मािगत याने सदर आदेशािवरुध्द मा. सव च्च 
न्यायालयाने िद.३१ जुलै, २०१६ पयत कारवाईस िदलेली थिगती, मंुबईतील उच्च ू कँ पाकोला 
इमारतीतील रिहवाशांना संरक्षण देण्याबाबत शासनाने बजावलेली ठाम भूिमका, याउलट 
िदघावािसयांबाबत शासनाचे होत असलेले दलुर्क्ष, यामुळे संत त िदघावािसयानंी अनेकवेळा 
केलेली िनदशर्ने, िन काषणाच्या कारवाईस अवघे दहा ते बारा िदवस उरलेले असतांना 
िदघावािसयांना न्याय देण्यासाठी काय ाच्या चौकटीत बसणारे वयं प ट धोरण मा. सव च्च 
न्यायालयास सादर करून त्यास ३१ जुलै, २०१६ पूवीर् मा. उच्च न्यायालयाची संमती घेण्याची 
आव यकता या करणी शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची भूिमका." 
 

  (२) ॲड. राहुल कुल, सवर् ी संगर्ाम थोपटे, बाबरुाव पाचण, महेश लांडगे, िव.स.स. पढुील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे जलसंपदा मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
 

        "खडकवासला क पाचा मुळ उ ेश हा द ड,हवेली व इंदापूर या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना 
शेतीसाठी शा वत िंसचनाची यव था करण्यासाठी असणे, त्यक्षात पुणे शहराची िदवसिदवस 
िपण्याच्या पाण्याची गरज वाढत अस याने शेतीच्या पाण्यामध्ये करण्यात आलेली कपात, सन 
२०१५-१६ च्या हंगामामध्ये शेतीसाठी एकही आवतर्न न देणे, खडकवासला धरणसाखळीत ५० 
टक्केच्या आसपास पाणीसाठा झाला असतांनाही शेतीसाठी आवतर्न न िमळा याने िनमार्ण 
झालेला न, या संकटावर मात करण्यासाठी पुणे शहराची िपण्याच्या पाण्याची यव था बंद 
नळामधून करणे, काल याची दरुु ती, को हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्याची दरुु ती, िंसचन व िबगर 
िंसचन पाणीप ी वसुलीची रक्कम त्याच काल याच्या देखभाल दरुु तीसाठी खचर् करण्याची होत 
असलेली मागणी, पुणे शहराची िवतरण यव था सुधारुन ती यक्ती ३०० िलटर ऐवजी १५० 
िलटर मापदंड करण्याची आव यकता पुणे महानगरपािलकेने ६.५ टीएमसी पेक्षा जा त वापरलेले 
पाणी शुध्दीकरण करुन हणजेच सांडपाण्यावर िकर्या करुन मूळ क पाच्या काल यात 
सोडण्याचे बंधन महापािलकेवर करणे,ज्या माणे खडकवासला, भामा आसखेड धरणातील 
शेतीसाठी असले या पाण्यात कपात करुन िपण्यासाठी आरिक्षत करण्यात आले त्याच माणे 
मुळशी (टाटा) धरणाचे पाणी िपण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेऊन बेबी कालवा (जुना काल याचे) 
अ तरीकरण करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व ितकर्ीया." 
 

  (३) सवर् ी शांत ठाकूर, समीर कुणावार, िवजय काळे, ॲड. आिशष शेलार, िव.स.स 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे पिरवहन मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
 

       "मंुबईचे वेश ार हणून ओळख या जाणाऱ्या पनवेल, िज.रायगड येथील बस थानकाची 
झालेली दयनीय अव था, बस थानकाच्या ३६५१७ क्वेअर िमटरच्या पिरसरा मधील दोन्ही 
जुन्या धोकादायक इमारत पाडण्यात आले या असणे पनवेल थानकांत एकूण ४०१३ बस 
गा ांची थाबंण्याची तात्पुरती यव था करण्यात आली असणे, वाशांच्या गदीर्मुळे वाहतूक 
यंतर्णेवर ताण पडत असणे, अपुऱ्या यंतर्णेअभावी तीन वाशांचे अपघातात मृत्यु झाले असून 
िकरकोळ अपघाताच्या माणात वाढ होत असणे, वाशांना उभे राहण्यासाठी एकमेव पत्र्याचे शेड 
अपूरे पडत असणे, गदीर्चा फायदा घेऊन पाकीटमारी, वाशांच्या सामानाची चोरी व मिहलाचंी 
छेडछाड या गुन् ांच्या माणात वाढ होत असणे, आगाराच्या पिरसरात पोलीस चौकी नस याने 



  
पोलीसानांही गुन्हेगारांचा पकडण्यात येत असलेले अपयश, डेपोचा अ वच्छ पिरसर, अ वच्छ 
शौचालय, त्यामधून येणारी दगुधी, त्यामुळे वाशांची होत असलेली गैरसोय, पनवेल एस.टी. 
आगाराचे मािसक उत्प  रु. २ कोटी पयत असूनही बी.ओ.टी. तत्वावर डेपोच्या इमारतीचे 
बांधकाम अ ापही सुरू झालेले नसणे, दोन वेळा मागिवण्यात आले या िनिवदांमध्ये पारदशर्कता 
नस याचे कारण सांगून पिरवहन िवभागाकडून सदर कामास थिगती देण्यात येणे, पनवेल आगार 
नुतनीकरण करण्याबाबत वारंवार िनवेदने देवूनही कोणतीच कारवाई होत नस याने नागिरकांमध्ये 
व वाशांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे वातावरण, पनवेल बस थानकामधील दरूव था पाहता 
वाशांची होणारी गैरसोय दरू करण्यासाठी तातडीने बी. ओ. टी. तत्वावर सुसज्ज इमारत 
बांधण्यासाठी शासनाने करावयाची कायर्वाही व ितिकर्या. " 
 

  (४) सवर् ी संजय िशरसाट, सभुाष साबणे, डॉ जय काश मुंदडा, सवर् ी अिनल कदम, दीप 
जाधव-नाईक, शांताराम मोरे, संदीपान भमुरे, नागेश पाटील-आ टीकर, िवजय वडे ीवार, 
िव.स.स. पढुील तातडीच्या व  सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे उजार् मंत्र्याचे लक्ष 
वेधतील :-  
 
        "औरंगाबाद येथे महािवतरण व जीटीएल कंपनी मध्ये झाले या करारानुसार शहरामध्ये डर्म 
ोजेक्ट राबिवतांना मोठया माणात झालेली अिनयिमतता, यामध्ये तत्कालीन यव थापकीय 
संचालक, महािवतरण, संचालक (संचलन), संचालक ( क प), मुख्य अिभयंता, कायर्कारी 
अिभयंता, यानंी संगनमताने सदरील करार संपु टात आणून िकमान एक हजार कोटी रूपयांचा 
गैर यवहार के याचे उघडकीस येणे, या बाबत िविवध सिमत्या थापन करुनही दडपण्यात 
आलेला चौकशी अहवाल, सुमारे ३०० कोटी रूपयाचा ताळमेळ न बसणे, जीटीएल या कंपनीने 
महािवतरणला मालाचे ह तांतरण करतेवेळी २२० कोटी रूपयाचंी सामगर्ी परत न करणे, 
कोटयवधी रूपयांच्या कॅर्प माल ई-िनवीदा न करता पर पर भंगारात िवकणे, जीटीएलकडे 
कोटयवधी रुपयांची थकबाकी असतांना करार संपु टात आणणे, जीटीएलने एलबीटी दारे गोळा 
केलेली रक्कम महािवतरणला जमा करणे आव यक असतांना ती जमा न करणे, िभवंडी, 
जळगाव येथील करोडो रूपयाचा कॅर्पचा माल औरंगाबाद येथील गोदामामध्ये ठेव याचे 
दाखिवणे परंतू त्यक्षात तेथे मालच नस याचे िनदशर्नास येणे, या बाबत तर्य थ पक्षा ारे केले या 
लेखा पिरक्षण अहवालात मोठया माणात तुर्टी असून सदर अहवाल सोईनुसार बनवून 
गैर यवहार दडपण्याचा करण्यात आलेला यत्न, या करणाचे गांभीयर् लक्षात घेऊन एसआयटी 
सारख्या िवशेष एजन्सीमाफर् त पुन्हा चौकशी करुन संबंधीतांिवरुध्द कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने करावयाची कायर्वाही व ितकर्ीया." 

    
 
 
 
 

 
 

सात : महारा टर् िवधानसभा िनयम १४१(१) अन्वये मा. अध्यक्षांनी करावयाची घोषणा. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (गरुुवार, िदनांक २८ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात दशर्िवण्यात 



  
आलेला म.िव.स. िनयम २९३ अन्वये ताव)
 
 
 

आठ : सवर् ी अिजत पवार, राधाकृ ण िवखे-पाटील, जयंत पाटील, पथृ्वीराज च हाण, िदलीप वळसे-
पाटील, डॉ.पंतगराव कदम, सवर् ी शिशकांत िंशदे, िवजय वडे ीवार, गणपतराव देशमखु, 
िजतदर् आ हाड, बाळासाहेब थोरात, जयद  क्षीरसागर, अ दलु स ार, भा कर जाधव, ा.िवरदर् 
जगताप, सवर् ी मकरंद पाटील, सिुनल केदार, गोपालदास अगर्वाल, डॉ.सितश पाटील, सवर् ी. 
मो.आरीफ नसीम खान, राणाजगिजतिंसह पाटील, अिमत देशमखु, िदलीप सोपल, ॲड. 
यशोमती ठाकूर, सवर् ी बबनराव िंशदे, धनाजी अिहरे, राहुल मोटे, डी.पी.सावंत, हसन मु ीफ, 
मधकुरराव च हाण, िशवदर्िसह भोसले, कािलदास कोळंबकर, द ातर्य भरणे, बसवराज पाटील, 
बाळासाहेब पाटील, वसंतराव च हाण, संगर्ाम जगताप, अिमन पटेल, राजेश टोपे, 
ॲड.के.सी.पाडवी, ीमती.िदिपका च हाण, सवर् ी कुणाल पाटील, हनमंुत डोळस, कािशराम 
पावरा,  अवधतू तटकरे, हषर्वधर्न सपकाळ, िवजय भांबळे, राहुल ब देर्, वैभव िपचड, सभुाष 
ऊफर्  पंडीतशेठ पाटील, अमर काळे, अिमत झनक, रणिजत कांबळे, ीमती.अिमता च हाण, 
डॉ.संतोष टारफे, ी.शेख आिसफ शेख रिशद, ीमती िनमर्ला गािवत, ी.अ लम शेख, 
ा.वषार् गायकवाड, सवर् ी.संगर्ाम थोपटे, भाऊसाहेब कांबळे, त्र्यंबक िभसे, कु. िणती िंशदे, 
सवर् ी.िसध्दाराम हेतेर्, भारत भालके, पांडुरंग बरोरा, नरहरी िझरवाळ, िव.स.स. यांचा म.िव.स. 
िनयम २९३ अन्वये ताव (चचार् पढेु सरुु व मंत्र्यांचे उ र) :  
 
 

 "राज्यात बेरोजगार तरूणाचंी वाढत असलेली संख्या, सेवायोजन कदर्ात नोकरी िमळण्यासाठी 
न दणी केले या बेरोजगार तरुणांची संख्या ४० लाखापंयत पोहचलेली असणे, परंतु त्यापैकी एक 
टक्का तरूणानंासुध्दा नोकरी न िमळणे, खाजगी सं थातं व कंपन्यातं नोकरी िमळण्याच्या संधी असणे, 
परंतु या सं था िंकवा कंपन्या नोकर भरती करण्याची न द शासनाकडे करणे बंधनकारक असतांना ते 
त्यांच्या मजीर् माणे िनयुक्त्या करीत अस यामुळे सेवायोजन कायार्लयात न दणी केले या तरुणांवर 
होत असलेला अन्याय, मािहती न देणाऱ्या अशा कंपन्या व सं थांवर कारवाई करण्याची आव यकता, 
महारा टर् लोकसेवा आयोगाने आप या कायार्लयात कुली या पदासाठी ४ थी इय ा पास अशी 
शैक्षिणक पातर्ता नमूद करुन जािहरात िदली असता या पदासाठी २४२४ अजर् ा त होणे, त्यात पाच 
उमेदवार एमफील, नऊ पीजी िड लोमाधारक, १०९ िड लोमाधारक, २५३ पीजी िडगर्ीधारक व ९८४ 
पदवीधारकांनी कुली या पदासाठी अजर् करणे, क याण येथील एक तरुणीने िबझनेस मॅनेजमट 
टडीजमध्ये थम ेणीत उ ीणर् होवून देिखल नोकरी न िमळा यामुळे ितने राज्य पोलीस दलात 
पोलीस िशपाई पदासाठी अजर् करणे, राज्यात एमबीए यव थापन अ यासकर्मांची मंुबई 
िव ापीठाअंतगर्त ६६ महािव ालये व िवना अनुदािनत ३६१ महािव ालये असणे, एमबीएचे िशक्षण 
घेऊन सुध्दा तरूण-तरुणींना ८ ते १० हजार एवढया कमी वेतनावर नाईलाजाने काम करावे लागत 
असणे, बेरोजगार तरूणांच्या सम येकडे वेळीच लक्ष न िद यास ते गुन्हेगारीकडे वळण्याचा िनमार्ण 
झालेला गंभीर न, बेरोजगार तरूणानंा िकमान दोन हजार रूपये भ ा देण्याची होत असलेली 
मागणी, राज्यातील नवीन उ ोगात कामगारांची व कमर्चाऱ्यांची िनयुक्ती करताना काय ाच्या 
पळवाटा काढून कंपन्या कंतर्ाटी व अ टीस पध्दतीने कमी पगारावर िनयुक्त्या करीत असणे, त्यामुळे 
कामगार व पदवीधारकांवर होत असलेला अन्याय, कदर् शासनाने िकमान वेतन कायदा मंजूर करून 
कमीत कमी १५ हजार वेतन देण्याचा िनणर्य घेणे, त्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्याची िनतांत 
आव यकता, कामगार िवभागात तसेच माथाडी कामगार बोडार्त अनेक पदे िरक्त असणे, राज्यात 



  
कामगार काय ात करण्यात आलेला बदल, परंतु त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात येत 
नस यामुळे कामगारांना न्याय िमळत नसणे, कृषी िनिव ठांच्या दरात बेसुमार वाढ होऊन िबयाणात 
झालेला काळा बाजार, त्यात कृषी उत्पादनाकडे शासनाचे झालेले अक्ष य दलुर्क्ष, थकीत अनुदानामुळे 
शेतकऱ्यांवर ओढवलेले अिर्थक संकट, राज्यात जीवनाव यक व तंुचे तसेच भाजीपाला, फळ यांचे 
कडाडलेले दर, भाज्यांचे दर १०० रुपये िकलो पेक्षा जा त असणे, त्यामुळे सामान्य लोकांचे अथर्कारण 
कोलमडणे, त्याच माणे तूरडाळ १८६ रू, गहू ४० रू, तांदळू ४७ रू, हरभरा डाळ ८५ रू,साखर ३८ 
रू., शगदाणा तेल १३४ रू., िरफाईंड तेल १३० रू. व वन पती तूप ७८ रू.िकलो दराने िमळत असणे, 
महागाई रोखण्यासंदभार्त उपाय करण्यास शासन उदासीन असणे, चुकीची धोरणे व िनयोजनाचा 
अभाव याचा नाहक फटका सवर्सामान्य नागिरकांना सोसावा लागत असणे, नुकतीच नागपूर मंुबई 
सुपर एक्स ेस हायवेची घोषणा करणे, त्याअंतगर्त घेण्यात येणारी जमीन ही लॅन्ड पुिंलगची योजना 
शेतक-यांना मान्य नसणे, या सवर् बाबींमुळे शेतक-यांमध्ये पसरलेला ती  असंतोष व त्यावर शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व ितिकर्या." 
 

 

 
 
 
 

  अशासकीय कामकाज 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

 
 

नऊ : अशासकीय िवधेयक :- 
 

 
 

 (अ) परु: थापनाथर् : 

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

- ी.मंगल भात लोढा, िव.स.स. यांचे. 

   (२) सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ३६ - कंतर्ाटी कामगार (िनयमन व िनमुर्लन) (महारा टर् 
सुधारणा) िवधेयक, २०१६ - ॲड. पराग अळवणी, िव.स.स. यांचे. 

 



  
 
 

 (ब) िवचाराथर् : 

   (१) सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक ११ - मंुबई महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ - 
ॲड. पराग अळवणी, िव.स.स. यांचे. 

   (२) सन २०१५ चे िव.स.िव. कर्मांक ६६ - अ पसंख्याक समाज (अत्याचारास ितबंध) 
िवधेयक, २०१५ - ी.अिमन पटेल, िव.स.स. यांचे. 

   (३) सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक १२ - महारा टर् झोपडप ी (सुधारणा, िनमुर्लन व 
पुनिर्वकास) िवधेयक, २०१६ - ी.सिुनल भ,ु िव.स.स. यांचे. 

 
 

 

 
िवधान भवन, 
मंुबई, 
िदनांक : २८ जुलै, २०१६ 

डॉ. अनंत कळसे, 
धान सिचव, 

 महारा टर् िवधानसभा. 
 


