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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ३३  ऑगस्ट,ऑगस्ट,  २०१६२०१६  

((सकाळीसकाळी  १०१०.००.००  ते ते ११.११.००००  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  (मांगळिार, वदनाांक २ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री. विजय ऊर्फ  भाई विरकर, ॲड. अविल परब, 
प्रा.अविल सोले, सिफश्री.िोपीवकसि बाजोवरया, प्रविण दरेकर, रविद्र र्ाटक, 
विरीशचंद्र व्यास, सुवजतवसह ठाकूर, वििायक मेटे, श्रीमती स्ममता िाघ, 
डॉ.अपूिफ वहरे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 
(चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्तर) - 

   "राज्यात शासकीय रुग्णालयाचे श्रणेीिर्फि करणे, िुणित्तापूणफ 
रुग्णसेिा पुरविणे, याबाबत विविर् योजिा राबविण्यात येणे, राज्यातील 
कोकण ि डोंिराळ प्रदेशात तसेच आत्महत्याग्रमत वजल्ह्ांमध्ये िॉक इि 
इंटरव्यूद्वारे िैद्यकीय अवर्काऱयांची पदे भरणे सुरू करणे, िरोदर मातांिा घर ते 
रुग्णालय ि रुग्णालय ते घर जाण्यासाठी "िात्सल्हय रुग्ण िावहका" योजिा 
कायास्वित करणे, वदिाकं २ ऑक्टोबर, २०१६ पासूि महात्मा ज्योवतबा रु्ले 
जीििदायी योजिा कायास्वित करण्यात येणार असणे, त्याअंतिफत आजारांची 
संख्या २७६ िरुि ११०० पयंत आवण खचाची वदड लाखांची मयादा दोि 
लाखांपयंत िाढविण्याचे प्रमतावित असणे, वदिाकं २ ऑक्टोबर, २०१६ पासूि 
बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजिा कायास्वित करण्यात येणार असणे, 
कॉलेज ऑर् वर्वजवशयि ॲड सजफि अतंिफत राज्यातील सिफ वजल्हहा 
रुग्णालयामध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करणे, ककफ रोि टाळण्यासाठी 
तंबाखू सेिि वियंत्रण उपक्रम राबविण्यात येणे, राज्यभर जलयुक्त वशिार 
योजिा राबविण्याचे शासिाचे र्ोरण पूणफत्िािे र्लद्रपु होणे, सद्य:स्मितीत 
वशिारे भरभरुि िाहत असल्हयाचे वचत्र िािोिाि वदसूि येणे, याबाबत 
शासिािे केलेली िा कराियाची कायफिाही विचारात घेण्यात यािी." 

  
((सकाळीसकाळी  ११११.००.००  ते ते दपुारी दपुारी १२.३० १२.३० िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (१) (गरुुिार, वदनाांक २८ जलैु, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  
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   सिशश्री. सवुनल तटकरे, र्िंजय मंुडे, वकरण पािसकर, िरेंद्र पाटील, 
आिंद ठाकूर, हेमंत टकले, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजविक 
महत्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विरे्ष सहाय्य मांत्रयाांचे लक्ष 
िेर्तील :- 

   "भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या १२५ व्या जयंती विवमत्त 
राज्य शासिामार्फ त विविर् कायफक्रम हाती घेण्यात आलेले असणे, महाड 
वजल्हहा रायिड येिे भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय ममारक 
असणे, सि १९९६-९७ मध्ये तत्कालीि मुख्यमंत्रयांचे हमते या ममारकाचे 
भूवमपूजि झालेले असणे, ममारकासाठी तत्कालीि सरकारिे रुपये ८ कोटी 
विर्ी मंजूर करूि त्यामध्ये िाचिालय, िाट्यिृह, अभ्यावसका, 
ऑडीटोरीयम, तरंि तलाि ि डॉ.बाबासाहेब आबेंडकरांचा पुतळा इत्यादी 
बाबींसाठी खचफ करण्याचे िमुद केले असणे, सद्यस्मितीत राष्ट्रीय ममारकाची 
िामतु पुणफ झाली असूि अिेक बाबी अपूणफ असणे, ऑडीटोवरयम ि तरंि 
तलाि िेल्हया पाच िर्षापासूि बंद असणे, या ममारकाची देखभाल ि दरुुमती 
बाटी संमिा, पुणे यांच्याकडे असणे, सदरच्या ममारकाची देखभाल पुणे 
येिील बाटी संमिेकडे असल्हयािे त्यांचे पुणे येिूि व्यिस्मित सवियंत्रण ि 
झाल्हयािे ममारकाची दरुिमिा झाल्हयाचे मिाविकांचे मत असणे, या 
पार्शिफभूमीिर मिाविक मिराज्य संमिा वकिा ििरपावलका प्रशासि वकिा 
ििरपावलका यांच्याकडे हे ममारक हमतांतरीत करण्याविर्षयी काही 
िािवरकािंी ि मियंसेिी संमिांिी शासिास वििेदिाद्वारे वििंती केलेली 
असणे, या हमतांतरणाविर्षयी अद्याप कोणतीच कायफिाही ि झाल्हयािे ि 
वदिसेंवदिस ममारकाची दरुिमिा होत असल्हयािे मिाविक िािवरकांमध्ये 
विमाण झालेला प्रचंड असंतोर्ष, या प्रकरणाची शासिािे िंभीर दखल 
घेण्याची आिर्शयकता ि कराियाची कायफिाही." 

  (२) (मांगळिार, वदनाांक २ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  

   श्री. सांजय दत्त, अविल भोसले, िरेंद्र पाटील, संवदप बाजोवरया, अॅड. 
जयदेि िायकिाड, सिफश्री. र्िंजय मंुडे, अमरवसह पंवडत, सुविल तटकरे, 
हेमंत टकले, सवतश चव्हाण, जयिंतराि जार्ि, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािफजविक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेर्तील 
:- 

   "राज्यशासिािे जसलोक, ब्रीच कॅवडी, बॉम्बे हॉस्मपटल, वललािती, 
हरवकसिदास, िािािटी, वहदजुा अशा अिेक खाजिी र्मादाय रुग्णालयािंा 
मार्क दरात जािा वदलेली असणे, त्याबदल्हयात त्यांच्यािर घालण्यात 
आलेल्हया अटीिुसार िरीब रुग्णांिा सिलतीच्या दरात आरोग्य सुविर्ा 
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पुरविण्याची त्यांच्यािर जबाबदारी असणे, सदरील र्मादाय रुग्णालयांबाबत 
 िारंिार तक्रारी येऊ  लािल्हयािे शासिािे  शासिविणफय जारी करुि त्याद्वारे 
२३ आरोग्यसेिकांची  वियुक्ती  करुि िवरबािंा पुरेर्शया आरोग्यसुविर्ा 
अटीिुसार  पुरविल्हया जातात  वक िाही हे पाहण्याचे काम वदलेले असणे, 
वियमािुसार  सदर रुग्णालयांिा एकूण खाटांच्या (बेडसच्या) २० टक्के बेड 
िवरब रुग्णासंाठी आरवक्षत ठेिणे बंर्िकारक  असणे, परंतु सदर रुग्णालये 
वियम तोडूि कािदोपत्री  पुरािे ि ठेिूि आरवक्षत बेडची सुविर्ा इतर 
रुग्णांिा पुरवित असणे, यामध्ये कािदोपत्री  खोटा वरपोटफ करत असल्हयाचे 
आढळूि येणे. मा. मुख्यमंत्रयांिी अशा प्रकारचा िैरव्यिहार रोखण्याच्या 
दृस्ष्ट्टिे रुग्णांचे रेशि काडफ तसेच दावरद्ररेरे्षखाली  असल्हयाचा पुरािा 
ऑिलाईि तपासण्याचे सॉफ्टिेअर तयार करण्याच्या संबंवर्तांिा सूचिा 
वदलेल्हया असणे, सदर रुग्णालयांत चाललेल्हया अिािोंदी कारभारािर िचक 
ठेिण्याच्यादृस्ष्ट्टिे वियुक्त केल्हया िेलेल्हया  या आरोग्य सेिकाचं्या कामामध्ये 
संवदग्र्ता आढळूि आल्हयािे या आरोग्यसेिकांिा मे-२०१६ दरम्याि 
रुग्णालयात मावहती पुरविण्यास िकार देण्यात आलेला असणे, यामुळे 
शासि विणफय जारी करुि देखील सदर रुग्णालये शासिास दाद देत 
िसल्हयाचे आढळूि आल्हयािे  राज्यातील रुग्णांमध्ये ि जिमािसात 
पसरलेली वचडीची ि असंतोर्षाची भाििा, याकवरता र्मादाय 
रुग्णालयांकडूि िवरब रुग्णांची होत असलेली र्सिणूक रोखण्याबाबत ि 
सदरील रुग्णालयाचं्या िैरव्यिहाराबाबत शासिािे तातडीिे कराियाची 
कायफिाही  ि याबाबत शासिाची प्रवतवक्रया." 

  (३) अॅड. अवनल परब वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजविक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेर्तील :- 

   "जमीिर्ारक मे.उर्षा पेपर प्रॉडक्टस वल. यांच्या मालकीच्या मौजे-
कल्हयाण ता.कल्हयाण, वज.ठाणे, स.क. ४३/३, ६६/१, ६६/६, ६८, ६९, 
७३/१, ७३/२, ७४, ७५, ७६ आवण ७८/१ मर्ील १,१०,१८१.३४ चौ.मी. 
के्षत्राबाबत तत्कावलि सक्षम प्रावर्कारी,यांिी वदिांक २३ ऑक्टोबर, १९८० 
रोजी कलम ८(४) चे आदेश पावरत करुि ९५,४७१.२८ चौ.मी के्षत्र 
अवतवरक्त घोवर्षत करणे, उपरोक्त के्षत्र जमीि महाििरपावलकेच्या भािशः 
मंजूर विकास योजिेिुसार ३०.०० मी. २४.०० मी. १८.०० मी. ि १५.०० 
मी. रंुद रमता तसेच विविर् आरक्षणािे बार्ीत होत असूि, उिफवरत के्षत्र 
रवहिासी विभािामध्ये समाविष्ट्ट होत असणे, यामर्ील आ.क.४५ "दकुाि 
कें द्र" आ.क ४६ "िाचिालय" आ.क.४८ "मवहला कल्हयाण कें द्र"  या 
व्यवतवरक्त उिफवरत आ.क.४० "सर्ाई कामिार िसाहत" आ.क ४७ 
"प्रािवमक शाळा", आ.क. ४९ "म्हाडा", आ.क.४४ "मिोरंजिाचे मैदाि", 
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आ.क.५० "पोवलस आयुक्तालय, आ.क.५१  "महाराष्ट्र राज्य पवरिहि 
मािफ मंडळ" आ.क ५४ ’’ दरुध्ििी खाते, आ.क ५५ "वयायालय इमारत" 
या आरक्षणाखालील बावर्त के्षत्र असतांिा संबंवर्त कायालयांिा 
महाििरपावलकेिे अिित करणे बंर्िकारक असतांिाही कल्हयाण-
डोंवबिली महाििरपावलकेिे सदरहू आरवक्षत भूखडांचे एम.आर.टी.पी. 
अ ॅक्टच्या अवर्ि भूमीअवर्ग्रहण करुि भूखंडाचा ताबा संबंवर्त शासकीय 
कायालयांिा ि देणे, तसेच महापावलकेची मितःची असलेली 
आरक्षणेदेखील अदयाप ताब्यात घेतलेली िसल्हयाचे उघडकीस येणे, 
पवररक्षण भूमापक यांिी सि २००४ मध्ये सदर जािेची मोजणी करुि 
मोजणी िकाशामध्ये विकास आराखडयामध्ये आरवक्षत असलेले भूखंड 
दशफविण्यात आलेले असणे, संबंवर्त विभािाच्या पूिफपरिाििीवशिाय सदर 
जािेिरील आरक्षण वरलोकेट करणे,  त्याचप्रमाणे आ.क.५५ "वयायालय 
इमारत" हे आरक्षण जाणीिपूिफक ि विविवक्षत करण्याच्या हेतूिे अिरवक्षत 
करण्यात येणे, सदर जािेिर िुरुदेि िाडफि हॉटेल सद्य:स्मितीत 
अिवर्कृतपणे सुरु असणे,  मे.उर्षा पेपर प्रॉडक्टस वल. यांच्या मालकीच्या 
मौजे-कल्हयाण, ता.कल्हयाण, वज.ठाणे, स.क. ४३/३, ६६/१, ६६/६, ६८, ६९, 
७३/१, ७३/२, ७४, ७५,७६ आवण ७८/१ मर्ील अवतवरक्त जमीिीपैकी 
२,२७५.०४  चौ मी चे ३७ सदविका बारूं्ि महाराष्ट्र शासिाकडे हमतांतवरत 
ि करणे,  मा.वजल्हहावर्कारी कायालयाकडूि प्राप्त झालेल्हया अकृवर्षक 
दाखल्हयामध्ये तसेच लेआउटमध्ये आ.क.४५ "दकुाि कें द्र" आ.क ४६ 
"िाचिालय" आ.क.४८ "मवहला कल्हयाण कें द्र" ही आरक्षणे िहाळ होणे, 
उपरोक्त आरक्षणािे कल्हयाण-डोंवबिली महाििरपावलका ि राज्य 
सरकारच्या िेििेिळया शासकीय विभािाकवरता आरवक्षत असतांिा तसेच 
सदर आरवक्षत जमीिीचे भूअवर्ग्रहण एम.आर.टी.पी. अ ॅक्टच्या अर्ीि 
महाििरपावलकेची जबाबदारी असतािंाही महाििरपावलकेिे मितःच्या 
विभािाकवरता ि राज्य शासिाच्या विभािाकवरता आरवक्षत असलेल्हया 
जािेचे भूअवर्ग्रहण करुि जािेचा ताबा शासवकय विभािास अदयापी 
वदलेला िसणे, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुफक्ष, तत्कावलि 
मुख्यमंत्री, यांिी िािरी जमीि (कमाल र्ारणा ि विवियमि) अवर्वियम, 
१९७६ च्या कलम ३४ खाली पावरत केलेल्हया आदेशाचे उल्हलंघि आरवक्षत 
भूखंडामध्ये होत असलेल्हया िैरप्रकाराबाबत तसेच सदरहू भूखंड खाजिी 
विकासकास परमपर अिफपूणफ व्यिहार करुि देण्याच्या सुरु असलेल्हया 
हालचाली, याबाबत शासिािे सखोल चौकशी करुि उपरोक्त प्रकरणाची 
संपूणफ सखोल चौकशी करुि यास जबाबदार असणा-या व्यक्तीिर शासि 
मतरािर कठोर कारिाई करण्याची वितांत आिर्शयकता, याबाबत शासिािे 
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कराियाची कायफिाही ि शासिाची प्रवतवक्रया." 
  (४) सिशश्री. वकरण पािसकर, प्रभाकर घािे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 

सािफजविक महत्त्िाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक 
उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष िेर्तील :- 

   "िॅशिल हायिे ॲिोरीटी ऑर् इंवडया (NHAI) िे वरलायवसला 
२०१० मध्ये पुणे सातारा राष्ट्रीय महामािफ सहापदरी करण्याचे काम देण्यात 
येणे,  सदर काम वरलायवसिे िेििेिळ्या ठेकेदारांिा वदलेले असणे, 
त्यामर्ील रोडिेज सोल्हयुशि प्रायव्हेट वलमीटेड च्या ठेकेदारास अवजक्यतारा 
ते िेळे येिील विदु्यत पोल ि रावसर्ॉमफर वशप्ट (Utility Shifting) 
करण्याचे काम तसेच वशिापुर टोल िाक्यापयंतचे रमता रंुदीकरणाचे काम 
वदलेले असणे, सदर ठेकेदारािे वरलायवसच्या संििमतािे विदु्यतीकरणाच्या 
कामामध्ये प्रत्यक्षात काम ि करता खोटी वबले सादर करुि NHAI कडूि 
अंदाजे रक्कम रुपये २७ कोटी घेतलेले असणे, विदु्यत खांब वशप्ट ि 
झाल्हयामुळे रमता रंुदीकरणाचे काम प्रलंवबत असणे, या सिफ पवरस्मितीमुळे 
मािील ४ िर्षात १०० हुि अवर्क लोकांचे बळी िेलेले असणे, त्यामुळे 
त्यांची जबाबदारी वरलायवस ि रोडिेज सोल्हयुशि प्रायव्हेट वलमीटेड 
यांच्यािर असणे, संबंर्ीत ठेकेदारािंा वशरिळ ते वशिापुर रमता 
रंुदीकरणाचे काम देण्यात आले असता त्या कामामध्ये सुध्दा काम ि करता 
बऱयाच वठकाणची वबले घेण्यात आलेली असणे, त्यामुळे  वदिांक ३ मे, 
२०१६ रोजीच्या रमत्याच्या वडझाईिप्रमाणे रंुदी िसल्हयामुळे िसरापूर येिे 
एका जीपचा अपघात होऊि चौघाजणांचा मृत्यू होणे, सदर ठेकेदारास 
वरलायवसिे वदिांक ३० वडसेंबर, २०१५ रोजी टर्ममिेट करणे त्यामुळे िेले ८ 
मवहिे वशरिळ ते वशिापुर पयंत वरलायवसचे काम बंद असणे, त्यामुळे 
बरेचसे अपघात होत असणे, तसेच पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामािाच्या 
पैशाचा संििमतािे वरलायवस ि त्यांचे कॉवरॅक्टरकडूि होत असलेल्हया 
अपहाराकडे शासिाचे झालेले अक्षम्य दलुफक्ष याबाबत शासिाची भूवमका ि 
प्रवतवक्रया." 

  (५) श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजविक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेर्तील :- 

   "सी.टी.एस.िंबर १९५ पैकी मौजे अरें्री ि सी.टी.एस. िंबर ३० पैकी 
ि ३१ पैकी मौजे जुहू, मंुबई येिील वशिशाही प्रकल्हपांतिफत झालेल्हया कामात 
भ्रष्ट्टाचार, शासिाची ि सदविका र्ारकांची र्सिणूक झाल्हयाची बाब जुलै, 
२०१६ मध्ये िा त्यासुमारास विदशफिास येणे, सदर प्रकल्हपाचे काम 
करणाऱया विकासक वकरण हेमािी याचं्या मे.बॉम्बे मलम वरडेव्हलपमेंट 
कॉ.वल. यांिी सि १९९६-९७ साली वशिशाही प्रकल्हपांतिफत १. लोकिायक 
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ििर एसआरए को.ऑप.हौ.सो.वल., २. वशिाजीििर एसआरए 
को.ऑप.हौ.सो.वल. ि ३. वयु कपासिाडी, एकतासेिा मंडळ एसआरए 
को.ऑप. हौ.सो.वल. (वतवही सोसायट्यांच्या एकवत्रत के्षत्रर्ळ ५९००० 
चौ.मी.) च्या कामामध्ये १०१८ एस.आर.ए. च्या सदविका झोपडपट्टी 
र्ारकांिा बांरू्ि देण्याच्या प्रकल्हपात तसेच वकरण हेमािी याचं्या 
मे.आर.के.डेव्हलपसफ या कंपिीिे सीटीएस िं. १९५ पैकी सव्हे िं. १०६, 
१०६ अ मौजे अरें्री, मंुबई येिील डी.एि. ििर वशतलादेिी एसआरए 
को.हौ.सो.वल.(के्षत्रर्ळ १८५०० चौ.मी.) च्या पुििफसि प्रकल्हपातील 
कामामध्ये ८१७ एसआरएच्या सदविका झोपडपट्टी र्ारकांिा बांरू्ि 
देण्याच्या पुििफसि प्रकल्हपात भ्रष्ट्टाचार होणे, १५ िर्षापूिी सदर विकासकािे 
हे प्रकल्हप पूणफ करण्याकवरता वशिशाही प्रकल्हपांतिफत १३४ कोटी रुपये 
वििाव्याज रक्कम शासिाकडूि घेतलेले असणे, सदर प्रकल्हपातील 
विमतावपतांिा राहण्याकवरता शासिामार्फ त संक्रमण वशबीर बारं्ण्याकवरता 
भूखंड भाडेतत्िािर घेतलेला असणे, सदर भाड्याची रक्कम आतापयफत १५ 
कोटी रुपये होऊिदेखील विकासकाकडूि अद्याप प्रकल्हपाकवरता वबिव्याजी 
घेतलेले १३४ कोटी रुपये तसेच भाड्याची रक्कम १५ कोटी रुपये शासिास 
परत केलेले िसणे, सदर शासिािे वदलेली रक्कम िसूल करण्याकवरता 
प्रावर्करणातील अवर्काऱयांमार्फ त कोणतीही ठोस कारिाई करण्यात ि 
येणे, सदर विकासकािे सध्या जािेिर र्क्त ७७७ सदविका बांर्लेल्हया 
असूि झोपडपट्टी पुििफसि प्रावर्करणच्या िोंदणीमध्ये केिळ ६२३ 
सदविकांची िोंद केलेली असणे, यामध्ये प्रावर्करणाच्या अवर्काऱयांिी 
मोठ्या प्रमाणात अवियवमतता केलेली असणे, सदर प्रकल्हपात 
विकासकामार्फ त मूळ ३५० झोपडीर्ारकांिा सदविका वितरीत करणे ि 
उिफवरत सदविका विकासकािे प्रकल्हपामध्ये बावर्त िसलेल्हया व्यक्तींिा 
विक्री केलेल्हया असणे, याकडे प्रावर्करणातील अवर्काऱयांिी दलुफक्ष केलेले 
असणे, सदर विकासकािे या प्रकल्हपाप्रमाणे मंुबईत इतर वठकाणीही प्रकल्हप 
हाती घेतलेले असूि त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात अवियवमतता केलेली 
असणे, विकासकािे सदर प्रकल्हपामध्ये आपल्हया अिेक िातेिाईकांिा 
वियमबा्वरत्या सदविका वितरीत केलेल्हया असणे, याबाबतीत 
झोपडीर्ारकांमध्ये विमाण झालेला प्रचंड असंतोर्ष, झोपडीर्ारकांिा घरे 
वमळण्यास विलंब होत असल्हयाच्या कारणािे विकासक बदलण्याची मािणी 
तेिील राहणाऱया दोवही प्रकल्हपातील चारही सोसायट्यांिी उच्चावर्कारी 
सवमतीकडे केलेली असणे, या अवियवमततेबाबत उपरोक्त प्रकल्हपातील 
तीि सोसायट्यांच्या पदावर्काऱयांिी आर्मिक िुवहे शाखा यांच्याकडे तक्रार 
केलेली असणे, सदर प्रकल्हपातील दोर्षी असलेल्ह या झोपडपट्टी पुििफसि 
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प्रावर्करणातील दोर्षी अवर्काऱयांिर अद्याप कोणतीही कारिाई झालेली 
िसणे, सदर प्रकल्हपात १००० कोटी रुपयांपेक्षा जामत रकमेचा झालेला 
िैरव्यिहार, शासिाची र्सिणूक यामुळे विकासक बदलण्याची ि दोर्षींिर 
कारिाई करण्याची होत असलेली मािणी, या सिफ प्रकरणी शासिािे 
कराियाची कायफिाही ि शासिाची भूवमका." 

  (६) श्री. अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािफजविक महत्त्िाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेर्तील :- 

   "मंुबईतील घाटकोपर (पस्र्शचम) येिे पंखेशाह बाबा (एस.आर.ए.) 
वियोवजत को.ऑप.हौ.सोसायटी िं भू.क्र. १५१ पाटफ (१ ते ६) या प्रकल्हपात 
विकासकािे मोठ्या प्रमाणात िैरप्रकार, अवियवमतता केली असल्हयाचे माहे 
जुलै, २०१६ दरम्याि विदशफिास आले असणे, विकासक रॉकलाईि 
प्रॉपटीज ॲण्ड डेव्हलपसफ प्रा.वल यािंी उपििरी वजल्हहावर्कारी यांच्या 
मदतीिे अंदाजे १५० बोिस झोपडीर्ारक तयार केले असणे, एस.आर.ए 
प्रकल्हपासाठी ७० टक्के संमती आिर्शयक असतािा सदरचा आकडा 
वमळविण्यासाठी विकासक यािंी २९ िािे समाविष्ट्ट केलेली असणे, ज्यांिी 
आपली संमती या प्रकल्हपासाठी वदली िाही त्यांिाही सदर प्रकल्हपात पात्र 
म्हणूि घोवर्षत केलेले असणे, तसेच दिा-मस्मजदची मालमत्ता अवतक्रमण 
करुि वयायालयाचा अपमाि केलेला असणे, या डेव्हलपसफ कंपिीिर 
कारिाई करािी अशी मािणी असतािाही शासि करीत असलेले अक्षम्य 
दलुफक्ष पवरणामी या कंपिीशी संबंवर्त झोपडीर्ारकांत विमाण झालेला तीव्र 
असंतोर्ष ि वचडीची भाििा त्यामुळे शासिािे या कंपिीची चौकशी करुि 
कराियाची तातडीची कायफिाही ि शासिाची प्रवतवक्रया." 

  (७) श्री. प्रर्ाांत पवरचारक, प्रा. अविल सोले, सिफश्री. विरीशचंद्र व्यास, 
सुवजतवसह ठाकूर, प्रविण दरेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजविक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष िेर्तील :- 

        "राज्यातील िािरी सहकारी बँकाकडील कजफ िसूलीचे अवर्कार 
सहकार कायद्यातील कलम १५६ अविये बँकाची सिफ िसूली 
अवर्काऱयांकडे पुिफित करण्याची आिर्शयकता, राज्यातील अिुत्पावदत 
मालमते्तची िसूली होण्यासाठी िािरी सहकारी बँकांकडील िाजिी मुल्हय 
बँकेच्या तावलकेिर असलेल्हया मुल्हयांकिकार यािंा देण्याची आिर्शयकता, 
िािरी सहकारी बँकािंा िवकत कजफ िसूलीकरीता पोलीस संरक्षण उपलब्र् 
करण्याची आिर्शयकता, कजाची रक्कम, कजाचे कारण ि कजफरोखे करुि 
देणारी व्यक्ती सारख्याच असतील तर त्यांिा िुतिीकरणासाठी िव्यािे 
मुद्रांक शुल्हक भरण्यामध्ये सिलत देण्याची आिर्शयकता ि अिुत्पावदत कजे 
कमी करण्याबाबत शासिािे बँकासाठी विर्ी उभारुि बँकाविर्षयी विशेर्ष 
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र्ोरण ठरविण्याची आिर्शयकता, याबाबत शासिाची प्रवतवक्रया ि 
कराियाची कायफिाही." 

 

((दपुारीदपुारी  १.००१.००  िाजतािाजता))  
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांकित प्रश्न. 
  (ख) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दसुरी, वतसरी, चौथी ि पाचिी यादी 

सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (क) वित्त मांत्री : "वदिांक १ एवप्रल, २०१५ ते ३१ माचफ, २०१६ या 

कालािर्ीत शासिाच्या सहकार, पणि ि िस्त्रोद्योि 
विभािांतिफत संमिा / उपक्रमांिा देण्यात आलेल्हया हमी 
विर्षयीचे वििरणपत्र" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (ख) उच्च ि तांत्र 
वर्क्षण मांत्री 

: (१) "महाराष्ट्र वििा अिुदावित खाजिी 
व्यािसावयक शैक्षवणक संमिा (प्रिेश ि शुल्हक 
यांचे विवियमि) अवर्वियम, २०१५ मर्ील 
कलम २ च्या खंड (द) ि कलम ३ च्या पोट-
कलम (१) ि (२) अविये अवर्सूचिा क्रमांक 
एमआयएससी-२०१५/प्र.क्र. २५२/तांवश-४, 
वदिांक १६ जूि, २०१५ अिुसार अिुसूचीच्या 
मतंभ (२) ि (३) मध्ये व्यािसावयक शैक्षवणक 
अभ्यासक्रम तसेच त्यासाठीच्या प्रिेशासाठी ि 
पात्रतेसाठीच्या अटी ि शती प्रवसध्द केलेली 
अवर्सूचिा क्रमांक बीएड 
४६१५/प्र.क्र.२१०/मवश-२, वदिांवकत २१ 
जािेिारी, २०१६ तसेच महाराष्ट्र 
वििाअिुदावित खाजिी व्यािसावयक शैक्षवणक 
संमिा (प्रिेश ि शुल्हक यांचे विवियमि) (पुढील 
अडचणी दरू करणे) आदेश, २०१६ या 
विर्षयािरील आदेश क्रमांक शुल्हक-
२०१२/प्र.क्र. १८३/१२/मवश-२, वदिांवकत २१ 
जािेिारी, २०१६" सभािृहासमोर ठेितील. 

     (२) "महाराष्ट्र वििाअिुदावित खाजिी व्यािसावयक 
शैक्षवणक संमिा (पूणफिेळ व्यािसावयक विर्ी 
पदिी पाठ्यक्रमांिा द्याियाच्या प्रिेशाचे 
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विवियमि), वियम, २०१६ प्रवसध्द करणारी 
अवर्सूचिा क्रमाकं सीईटी.२०१६/प्र.क्र.२४३ 
/मवश-२, वदिांवकत २ एवप्रल, २०१६" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

     (३) "महाराष्ट्र वििा अिुदावित खाजिी 
व्यािसावयक शैक्षवणक संमिा (व्यािसावयक 
पदिी ि पदव्युत्तर वशक्षक प्रवशक्षण 
अध्ययिक्रमािंा (बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड., 
एम.पी.एड.) द्याियाच्या प्रिेशाचे विवियमि), 
वियम, २०१६ प्रवसध्द करणारी अवर्सूचिा 
क्रमांक बी.एड.-४६१६/प्र.क्र.१/मवश-२, 
वदिांवकत ६ मे, २०१६" सभािृहासमोर 
ठेितील. 

  (ग) ग्रामविकास मांत्री : (१) "सन २०१३-२०१४ चा महाराष्ट्रातील पंचायती 
राज संस्ांच्या लेखयांवरील ते्रचाळीसावा 
लेखापरीक्षा पुनर्ववलोकन अहवाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

     (२) "सन २०१४-२०१५ चे ठाणे / रायगड / 
रत्नागगरी / ससधुदगुग / पालघर / नागिक / धुळे / 
नंदरुबार / जळगांव / अहमदनगर / पुणे / 
सातारा / सागंली / सोलापूर / कोल्हापूर / 
औरंगाबाद / जालना / परभणी / सहगोली / बीड 
/ नांदेड / उसमानाबाद / लातूर / अमरावती / 
अकोला / वागिम / बुलढाणा / यवतमाळ / 
नागपूर / वधा / भंडारा / गोंगदया / चंद्रपूर व 
गडगचरोली या ३४ गजल्हा पगरषदांचे वार्वषक 
प्रिासन अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (घ) आवदिासी 
विकास मांत्री 

: "महाराष्ट्र अिुसूवचत जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे ि 
त्याच्या पडताळणीचे विवियमि) (सुर्ारणा) वियम, 
२०१६ प्रवसध्द करणारी अवर्सूचिा क्रमांक एसटीसी 
२०१६/प्र.क्र.१०५/का.१०, वदिांवकत ३० जूि, २०१६" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

  (ङ) सांसदीय कायश 
मांत्री 

: "विर्ािपवरर्षदेच्या सि २०१६ च्या पवहल्हया 
(अिफसंकस्ल्हपय) अवर्िेशिात वदिांक ९ माचफ, २०१६ 
ते १३ एवप्रल, २०१६ या कालािर्ीत मा.मंत्री / 
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मा.राज्यमंत्री महोदयांिी विर्ािपवरर्षद सभािृहात 
वदलेल्हया एकूण ६२७ आर्शिासिांची यादी, तसेच सि 
२०१६ च्या पवहले (अिफसंकस्ल्हपय) एकूण ५६५ 
आर्शिासिांच्या पूतफतेसंबंर्ीच्या वििरणपत्रांची यादी" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

  (च) जलसांपदा मांत्री : "महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचा 
अिुक्रमे सि २०१३-२०१४ ि २०१४-२०१५ या िर्षांचे 
िार्मर्षक लेखे ि अलि लेखापवरक्षण अहिाल ि 
अिुपालि" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (छ) उद्योग मांत्री : (१) "महाराष्ट्र औद्योविक विकास महामंडळाचा सि 
२०११-२०१२ या िर्षाचा िार्मर्षक अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

     (२) "महाराष्ट्र इलेक्रॉविक्स महामंडळ मयावदत 
यांचा सि २०१४-२०१५ या िर्षाचा सदतीसािा 
िार्मर्षक अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

     (३) "महाराष्ट्र पेरोकेवमकल्हस महामंडळ मयावदत 
यांचा सि २०१४-२०१५ या िर्षाचा चौतीसािा 
िार्मर्षक  अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (ज) िृकि मांत्री : "महात्मा रु्ले कृवर्ष विद्यापीठ, राहूरी यांचे सि २०११-
२०१२, २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ ि २०१४-२०१५ 
या िर्षांचे िार्मर्षक अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (झ) पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री 

: "महाराष्ट्र जीिि प्रावर्करणाचा सि २०१२-२०१३  या 
िर्षाचा िार्मर्षक अहिाल, िार्मर्षक लेखे आवण 
लेखापवरक्षण अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (ट) रोजगार हमी 
योजना मांत्री 

: "महात्मा िांर्ी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजिार हमी योजिा - 
महाराष्ट्र ि राज्य रोजिार हमी योजिा यांचा सि 
२०१५-२०१६ या िर्षाचा िार्मर्षक अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

  (ठ) मत्सस्यविकास 
मांत्री 

: "महाराष्ट्र मत्मयोद्योि विकास महामंडळ मयावदतचा 
सि २०१०-२०११ या िर्षाचा एकोणचाळीसािा िार्मर्षक 
अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा बारािा अहिाल सादर करणे." 
चार : "अनसुवूचत जमाती कल्याण सवमतीचा वतसरा अहिाल सादर करणे." 
पाच  "उपविधान सवमतीचा वतसरा अहिाल सादर करणे." 
सहा : "विधानपवरषद आश्िासन सवमतीचा एकरे् ब्याण्णिा अहिाल सादर करणे." 
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सात : म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – असल्यास. 
आठ : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विरे्ष उल्लेख -  (असल्यास). 
नऊ : विधानपवरषद सभागहृाच्या तदथश सवमतीचा अहिाल सादर करण्यासाठी 

वनश्श्चत केलेला कालािधी िाढविण्यासांबांधी वनयम १७८(१) अन्िये प्रस्ताि - 
  "सािफजविक उपक्रम / महामंडळांिी त्याचं्याकडील रक्कम बँकेत वडपॉवझट 

कराियाची वकिा शासिाच्या कोर्षािारामध्ये जमा कराियाची याबाबत पवरविरीक्षण 
करुि सभािृहात अहिाल सादर करण्यासाठी िठीत करण्यात आलेल्हया विर्ािपवरर्षद 
सभािृहाच्या तदिफ सवमतीचा अहिाल सभािृहास सादर करण्याची मुदत आिामी 
वहिाळी अवर्िेशिाच्या शेिटच्या आठिड्यापयंत िाढिूि देण्यात यािी." 

दहा : मवहला सांयकु्त तदथश सवमतीचा अहिाल सादर करण्यासाठी वनश्श्चत केलेला 
कालािधी िाढविण्यासांबांधी मा.मवहला ि बालविकास राज्यमांत्री याांचा 
विधानपवरषद वनयम १७८(१) अन्िये प्रस्ताि -  

  "पाांढुणा (वज.िधा) ि रायगड येथील र्ासकीय आश्रमर्ाळेसह 
राज्यातील अन्य आश्रमर्ाळा ि िसतीगहृातील मलुींिर झालले्या अत्सयाचार 
प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करणे" याबाबत पवरविरीक्षण करुि सभािृहात अहिाल 
सादर करण्यासाठी िठीत केलेल्हया मवहला संयुक्त तदिफ सवमतीचा अहिाल सभािृहास 
सादर करण्याची मुदत आिामी वहिाळी अवर्िेशिाच्या शेिटच्या आठिड्यापयंत 
िाढिूि देण्यात यािी." 

   

- मध्यांतर - 
अकरा : र्ासकीय विधेयिे – 

  (ि) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाण े - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २७ - महाराष्ट्र 
महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय 
मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २७ - महाराष्ट्र 

महाििरपावलका (सुर्ारणा) विरे्यक, २०१६ विर्ािपवरर्षदेची 
सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १२ सदमयांच्या प्रिर 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.प्रिाश 
गजकिये, र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २७ - महाराष्ट्र 
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महाििरपावलका (सुर्ारणा) विरे्यक, २०१६ विर्ािपवरर्षदेची 
सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १० सदमयांच्या प्रिर 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 

आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी 
(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय 
मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 

महाििरपावलका आवण महाराष्ट्र ििरपवरर्षदा, ििरपंचायती ि 

औद्योविक ििरी (सुर्ारणा) विरे्यक, २०१६ विर्ािपवरर्षदेची 
सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १२ सदमयांच्या प्रिर 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.प्रिाश 
गजकिये, र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 

महाििरपावलका आवण महाराष्ट्र ििरपवरर्षदा, ििरपंचायती ि 

औद्योविक ििरी (सुर्ारणा) विरे्यक, २०१६ विर्ािपवरर्षदेची 
सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १० सदमयांच्या प्रिर 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र जलसांपत्ती वनयमन 

प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय 

मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २५ - महाराष्ट्र 

जलसंपत्ती वियमि प्रावर्करण (सुर्ारणा) विरे्यक, २०१६ 
विर्ािपवरर्षदेची सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १२ 
सदमयांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ 
पाठविण्यात यािे." 
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    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 
रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २५ - महाराष्ट्र 

जलसंपत्ती वियमि प्रावर्करण (सुर्ारणा) विरे्यक, २०१६ 
विर्ािपवरर्षदेची सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १० 
सदमयांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ 
पाठविण्यात यािे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३२ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेर् 

विकास प्रावधकरण विधेयक, २०१६" 

    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय 
मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र 

महाििर प्रदेश विकास प्रावर्करण विरे्यक, २०१६ 
विर्ािपवरर्षदेची सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १२ 
सदमयांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ 
पाठविण्यात यािे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 
रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र 

महाििर प्रदेश विकास प्रावर्करण विरे्यक, २०१६ 
विर्ािपवरर्षदेची सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १० 
सदमयांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ 
पाठविण्यात यािे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांकहता (कतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय 
मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संगहता (गतसरी सुधारणा) विरे्यक, २०१६ 
विर्ािपवरर्षदेची सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १२ 
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सदमयांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ 
पाठविण्यात यािे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 
रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संगहता (गतसरी सुधारणा) विरे्यक, २०१६ 
विर्ािपवरर्षदेची सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १० 
सदमयांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ 
पाठविण्यात यािे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (६) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २८ - मुांबई महानगरपावलका 

(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
     विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 

रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक २८ - मंुबई 

महाििरपावलका (सुर्ारणा) विरे्यक, २०१६ विर्ािपवरर्षदेची 
सहमती घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १० सदमयांच्या प्रिर 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (७) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र महामागश 

(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
     विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 

रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक ३७ - महाराष्ट्र 

महामािफ (सुर्ारणा) विरे्यक, २०१६ विर्ािपवरर्षदेची सहमती 
घेऊि विर्ािपवरर्षदेच्या १० सदमयांच्या प्रिर सवमतीकडे 
त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (८) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३४ - महाराष्ट्र विद्यतु र्लु्क 

विधेयक, २०१६" 
     विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 
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रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
     "सि २०१६ चे वि.स.वि. क्रमांक ३४ - महाराष्ट्र विदु्यत 

शुल्हक विरे्यक, २०१६ विर्ािपवरर्षदेची सहमती घेऊि 
विर्ािपवरर्षदेच्या १० सदमयांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश 
देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सधुारणाांसह दसुऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, 

खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - महाराष्ट्र कृवष उत्सपन्न 

पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा ि पढेु चाल ू ठेिणे) 
विधेयक, २०१६" 

   (२) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    ---------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
    "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र िृिी उत्पन्न 

पणन (कििास ि किकनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
    ---------------------------------------------------------------- 
  (घ) विधानसभेने दसुऱ्याांदा सांमत केल्यास - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत 

करणे. 
    "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 

(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
    ---------------------------------------------------------------- 

तेरा : (मांगळिार, वदनाांक २ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 
(अनकु्रमाांक (क) ि (ख)) - 

  (ि) सिशश्री. मावणकराि ठाकरे, र्िंजय मंुडे, शरद रणवपसे, सुविल तटकरे, 
िारायण राणे, हेमंत टकले, संजय दत्त, जयंत पाटील, सुभार्ष झांबड, सवतश 
चव्हाण, अशोक ऊर्फ  भाई जिताप, रामराि िडकुते, ॲड.रामहरी रुपििर, 
सिफश्री. प्रकाश िजवभये, चंद्रकांत रघुिंशी, जयिंतराि जार्ि, प्रा.जोिेव द्र 
किाडे, सिफश्री.संवदप बाजोवरया, अब्दलु्हलाखाि दरुाणी, आिंदराि पाटील, 
विक्रम काळे, अमरिाि राजूरकर, अविल भोसले, सतेज ऊर्फ  बंटी पाटील, 
ॲड.विरंजि डािखरे, श्रीमती हुमिबािू खवलरे्, श्री.िरेंद्र पाटील, डॉ.सुर्ीर 
तांबे, सिफश्री. अविल तटकरे, हवरवसि राठोड, ख्िाजा बेि, जिन्नाि वशदे, 
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कि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - (चचा पढेु सरुू ि 
मांत्रयाांचे उत्तर) - 

   "राज्यात ३ ते ४ िर्षापासूि अवियवमत पािसामुळे महाराष्ट्रातील 
विशेर्षत: विदभफ, मराठिाडा ि महाराष्ट्रातील अवय दषु्ट्काळी भािात होत 
असलेली सततची िापीकी, तसेच शेतमालाला भाि ि वमळणे, यामुळे 
शेतकऱयांची खालािलेली आर्मिक स्मिती, पवरणामी मोठ्या प्रमाणात होत 
असलेल्हया शेतकऱयाचं्या आत्महत्या, यािर्षी खरीप हंिामात आर्मिक दृष्ट्ट्या 
शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडणे, या पवरस्मितीत बँकािंा पुििफठिाचे 
शासिािे सूवचत करुिही शेतकऱयांिा कजफ ि वमळणे, मोठ्या प्रमाणात 
शेतकरी कजापासूि िंवचत असणे, शेतकऱयािंी काढलेल्हया विम्याचा पुरेसा 
लाभ ि होणे, ५० टक्कक्कयापेक्षा कमी आणेिारी असलेल्हया िािांिा शासिािे 
मदत जावहर करुिही आर्मिक मदत ि वमळणे, त्यातच विमा कंपवयािी 
वप्रवमयमचे िाढविलेले दर, विम्याच्या वप्रवमयममरू्ि अल्हपभूर्ारकांिा सिलती 
पासूि िंवचत ठेिणे, चालू िर्षी खरीप हंिामाकवरता वबयाणांचा तुटिडा, 
िाढलेले दर त्यातच अिेक कंपवयािी विकृष्ट्ट दजाच्या वबयाणांची केलेली 
विक्री, चालू हंिामात विम्याची रक्कम भरण्याची अंवतम मुदत ३१ जुलै पयंत 
असल्हयािे ती िाढविण्याची असलेली िरज, या सिफ पवरस्मितीमुळे 
शेतकऱयांची खालािलेली आर्मिक पवरस्मिती पाहता ि शेतकऱयांच्या 
आत्महत्येचे िाढलेले प्रमाण लक्षात घेता राज्यातील शेतकऱयािंा संपूणफ कजफ 
मार्ी याबाबत िासनाने कराियाची उपाययोजिा विचारात घेण्यात यािी." 

  (ख) श्री.सवुजतससह ठाकूर, डॉ.िीलम िोऱहे, सिफश्री.विजय ऊर्फ  भाई विरकर, 
िोवपवकसि बाजोवरया, वििायक मेटे, प्रा.अविल सोले, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्रीमती स्ममता िाघ, सिफश्री.प्रशांत पवरचारक, िुरुमख जििािी, विरीश व्यास, 
रामिाि मोते, ॲड.अविल परब, श्री.रविद्र र्ाटक, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यात सुरू असलेली रोजिार हमी योजिा संपूणफ देशात महाराष्ट्र 
राज्यािे प्रिम मिीकार केली असणे, आपल्हया राज्यात सदरहू योजिा 
लोकावभमुख ि विकासावभमुख झाल्हयािंतर अशीच योजिा िरेिाच्या 
माध्यमातूि कें द्र शासिािे सिफ देशभरात लािू केली असणे, संबंवर्त 
अवर्वियमाचा लाभ घेत देशातील विविर् राज्यांिी या योजिेंतिफत मोठ्या 
प्रमाणात विकास केला असल्हयाचे विदशफिास येणे, महाराष्ट्र राज्यात मात्र ही 
योजिा संि ितीिे सुरू असल्हयाचे विदशफिास येणे, विर्ािमंडळाच्या रोजिार 
हमी योजिा सवमतीिे सदर योजिा राज्यभरात प्रभािीपणे राबविण्याच्या दृष्ट्टीिे 
अवय राज्यांचे अभ्यास दौरे करुि ि त्याचं्याकडील या योजिेचा अभ्यास करुि 
त्या र्तीिर आपल्हया राज्यात ही योजिा अवर्क प्रभािी करण्याचा प्रयत्ि केला 
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असणे, तिावप शेतकरी ि मजुरांच्या रोजिाराचा प्रर्शि सोडविणाऱया या 
योजिेस शासिाचे काही उच्च पदमि अवर्कारी, ग्रामसेिक, तांवत्रक अवर्कारी 
यांच्याकडूि आिर्शयक ते सहकायफ वमळत िसल्हयाचे विदशफिास येणे, पवरणामी 
अपेके्षप्रमाणे या योजिेंतिफत कामे होत िसल्हयाचे विदशफिास येणे, राज्याच्या 
महात्मा िांर्ी रोजिार हमी योजिेस कें द्राकडूि विर्ी उपलब्र् होत असूिही 
इतर राज्यांच्या तुलिेत तो खचफ होत िसल्हयाचे विदशफिास येणे, सि १९९९ ते 
२०१० या कालािर्ीत राज्यात सुरू असलेल्हया लॉटरीच्या माध्यमातूि 
शासिास अपेवक्षत महसूल वमळाला िसल्हयाची बाब विदशफिास येणे, त्या 
कालािर्ीतील कर ि इतर माध्यमातूि हजारो कोटी रुपयांचे येणे आजही 
बाकी असल्हयाचे विदशफिास येणे, विद्यमाि वित्त ि वियोजि मंत्रयािी पेपरलेस 
प्रशासि चालविण्याच्या दृष्ट्टीिे सुरू केलेली प्रवक्रया, ितीमाि प्रशासिासाठी 
सदर प्रवक्रया अवर्क प्रभािी करण्याची आिर्शयकता, राज्याच्या डोंिरी 
भािातील वपण्याच्या पाण्याची टंचाई, याबाबत शासिाची भूवमका ि 
कराियाची उपाययोजिा विचारात घेण्यात यािी." 

चौदा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 

  (१) श्री.नारायण राणे, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्सत्सिाच्या बाबींिर चचा 
उपश्स्थत करतील. 

   "वसरु्दिूफ वजल्हहयातील मोठया, मध्यम ि लघु पाटबंर्ारे योजिासंाठी 
तरतूद उपलब्र् करूि देण्याबाबत  मािील दोि िर्षापासूि शासिािे दलुफक्ष 
केल्हयािे पाटबंर्ारे प्रकल्हपांची कामे प्रलंवबत राहणे, राज्याची वसचिाखालील 
के्षत्राची टक्केिारी १८ टक्के असूि   कोकणातील वसचिाची टक्केिारी केिळ 
वदड टक्का असतािा राज्य शासिाकडूि होत असलेल्हया दलुफक्षामुळे 
कोकणातील विशेर्षत: वसरु्दिूफ वजल्हहयातील लोकांमध्ये पसरलेली संतापाची 
भाििा, कोकणातील विशेर्षत: वसरु्दिूातील पाटबंर्ारे प्रकल्हप जलदितीिे 
मािी लािण्यासाठी शासिािे तातडीिे कारिाई करण्याची आिर्शयकता." 

  (२) श्री.प्रर्ाांत पवरचारक, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्सत्सिाच्या बाबींिर 
चचा उपश्स्थत करतील. 

   "देशातील भाविकांचे श्रध्दामिाि राज्यातील पंढरपुर येिील चंद्रभािा 
िदीच्या पात्रात खाजिी कारखािे, आसिािी प्रकल्हप ि िािरी िमत्या िदी 
काठािर असल्हयािे त्यांच्याकडूि प्रवक्रया ि करता सोडण्यात येणा-या 
सांडपाण्यामुळे िदीचे पाणी प्रदवूर्षत होणे, चंद्रभािाचे प्रदरू्षण रोखण्याच्या 
दृष्ट्टीिे ि वतचे अध्यास्त्मक महत्ि कायम ठेिण्याच्या दृष्ट्टीिे त्या पवरसरात 
शौचालय उभारणे, मिाििृहे, सांडपाणी प्रवक्रया, घाट सुशोवभकरण ि िृक्ष 
लाििड इत्यादी उपक्रम राबविण्याच्या दृष्ट्टीिे विद्यमाि शासिाकडूि ‘िमावम 
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चंद्रभािा’ अवभयाि राबविण्यात येणे, या अवभयािासाठी ५० कोटीचा विर्ी 
शासिाकडूि उपलब्र् करण्यात येणे, तिावप हे अवभयाि यशमिी होण्यासाठी 
लोकसहभािाची अपेक्षा असल्हयािे शासिाकडूि मिाविक लोकािंा आव्हाि 
करण्यात येणे, जािवतक पयािरण वदिाचे औवचत्य सारू्ि चंद्रभािेचे पात्र शुध्द 
राहण्याच्या दृष्ट्टीिे तेिील िाळूची अिैर् मािािे चोरी करणा-या टोळयांविरुध्द 
लोकसहभािातूि कारिाई होण्याची आिर्शयकता ि िदीच्या पात्रातील खडे्ड 
बांर्ण्याचे काम युध्द पातळीिर करण्याची आिर्शयकता ,याबाबत शासिािे 
कराियाची कायफिाही ि उपाययोजिा." 

   

 
 

विधान भिन, 
मुांबई, 
वदनाांक : २ ऑगस्ट, २०१६. 
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