
असधुारित प्रत 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिाि, रिनाांक ४ ऑगस्ट, २०१६ 

(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 
 
 

 
 

 

  अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये) :- 
 

 
 

   (गरुुिाि, रिनाांक २८ जलुै, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात 
आलेल्या तथारप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) (सचूना क्र.१ ि २ ) 
 

  (१) श्री. िाजेर् क्षीिसागि, रि.स.स. पुढील सार्वजनिक महत्र्ाच्या बाबीर्र चचा उपस्थित करतील. 
 

        "कोल्हापूर नजल्हयातील शाहूर्ाडीसह चार तालुकयाांमध्ये गत २५ ते ३० र्र्षापासूि 
बॉकसाईटचे अरै्ध उत्खन्नि सुरु असूि केलेले उत्खन्नि कमी दाखरू्ि तसेच र्ि र् पयार्रण 
नर्भागाच्या सर्व नियमाांचे उल्लांघि करुि शासिाचा कोटयर्धी रुपयाांचा महसूल बुडणे,  र्ि 
पनरके्षत्रापासूि १० नक.मी अांतर ठेरू्ि उत्खन्नि करणे  आर्श्यक असतािा अरै्ध उत्खन्नि करणे, 
१८ ते २० फुटाांपयवत खुदाई परर्ािगी असली तरीही प्रत्यक्षात ४० ते ५० फुटाांपयवत खुदाई 
करण्यात येत असणे, उत्खििाच्या मनशिरीच्या व्हायबे्रशिमुळे या पनरसरातील भूजल पातळी 
कमी झाल्याचे उघडकीस येणे, रृ्क्ष तोडीस पयायी रृ्क्षरोपण करणेची अट मे.थर्ाती नमिरल्स, 
हहडाल्को या  कां पनयाांकडूि पाळण्यात येत िसल्याचे नजल्हानधकारी ,कोल्हापूर याांच्या 
अध्यक्षतेखाली िेमलेल्या सनमतीिे नदिाांक १ र् २१ जािेर्ारी, २०१४ रोजी केलेल्या पाहणीत 
आढळूि येणे, याप्रकरणी थिानिक लोकप्रनतनिधींिी शासिाकडे सातत्यािे पाठपुरार्ा करुिही 
अद्यापही कोणतीही कायवर्ाही ि होणे, याबाबत शासिािे तातडीिे करार्याची कायवर्ाही र् 
उपाययोजिा." 
 

  (२) श्री. हर्शिधशन सपकाळ, रि.स.स पुढील सार्वजनिक महत्र्ाच्या बाबीबर चचा उपस्थित करतील. 
 

    "बुलडाणा नजल्यातील बुलडाणा, नचखली, खामगाांर्, शेगाांर् या चार तालुकयाांचा 
अल्पसांखयाांक बहुलके्षत्र नर्कास कायवक्रमाांतगवत समारे्श असणे. तिानप, अल्पसांखयाांक बहुल 
असलेल्या मोताळा तालुकयाचा  या कायवक्रमाांतगवत समारे्श िसणे, सदर कायवक्रमाच्या अिुर्षांगािे 
िर्ीि कलथटरचा समारे्श करण्याबाबत शासिाच्या सूचिा लक्षात घेता मोताळा तालुकयाचा 
प्रथतार् शासिाकडे सादर करण्यात आलेला असणे, मात्र अद्यापही सदर प्रथतार् शासि थतरार्र 
प्रलांनबत असणे, अल्पसांखयाांक समुदायातील नर्द्यार्थ्यांिा ग्रानमण के्षत्रात उच्च नशक्षणाच्या पुरेशा 
सांधी उपलब्ध िसल्यामुळे त्याांिा परगार्ी नशक्षणासाठी जारे् लागणे, उच्च नशक्षणासाठी बुलडाणा 
येिे येणाऱ्या नर्द्यार्थ्यांिा र्सतीगृह सुनर्धा उपलब्ध िसल्यामुळे सदर नर्द्यार्थ्यांच्या शैक्षनणक 
गळतीचे प्रमाण र्ाढत असणे, अल्पसांखयाांक समुदायातील नर्द्यार्थ्यांच्या नशक्षणाच्या दृष्टीिे 
शासिािे करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजिा." 
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   (मांगळिाि, रिनाांक २ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िाखरिण्यात आलेली तथारप, प्रलांरित असलेली अधा-तास चचेची सचूना- क्रमाांक ३     
ते ६) 
 

  (३) श्री. सभुाष पाटील, वि.स.स. 
 

      "कोकणातील सागिी पयशटनस्थळाांचा रिकास किण्यािाित" या नर्र्षयार्र श्री.  रै्भर् 
िाईक, नर्.स.स.  याांचा  ताराांनकत  प्रश्ि  क्रमाांक ५६९७२ ला  नदिाांक १९ जुलै, २०१६  रोजी  
नदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास चचा उपस्थित करतील. 
 

  (४) श्री. रुपेर् म्हाते्र, रि.स.स 

      "पालघि रजल्यातील मनोि-िाडा-रभिांडी या िस््याच्या चौपििीकिणाचे काम 
रनकृष्ट्ट िजाचे असल्यािाित" या नर्र्षयार्र श्री. रूपेश म्हाते्र, नर्.स.स. याांचा ताराांनकत प्रश्ि 
क्रमाांक ६०३९९  ला  नदिाांक  २० जुलै, २०१६  रोजी  नदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास 
चचा उपस्थित करतील. 
 

  (५) डॉ. सांजय िायमलुकि, रि.स.स 

      "िलुढाणा रजल्यात मरॅरकोत्ति रर्ष्ट्यितृ्ती तसेच रै्क्षरणक र्ुल्क िाटपात 
गैिव्यिहाि झाल्यािाित" या नर्र्षयार्र डॉ.सांजय रायमुलकर र् इतर नर्.स.स. याांचा ताराांनकत 
प्रश्ि क्रमाांक ५४५२८ ला नदिाांक २७ जुलै, २०१६ रोजी  नदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-
तास चचा उपस्थित करतील. 
 

  (६) श्री. स्यजीत पाटील-सरुडकि, रि.स.स 

      "महािाष्ट्र िाज्य रियाणे महामांडळाने (महािीज) रियाणाांच्या ककमतीमध्ये िाढ 
केल्यािाित" या नर्र्षयार्र श्री.मुधकररार् चव्हाण र् इतर नर्.स.स. याांचा ताराांनकत प्रश्ि क्रमाांक 
५६१५७ ला नदिाांक  २२ जुलै, २०१६  रोजी  नदलेल्या  उत्तराच्या  सांदभात  अधा-तास चचा 
उपस्थित करतील. 
 

   (मांगळिाि, रिनाांक ०२ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या िलॅटव्िािे ठिरिण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुाि िर्शरिण्यात आलेल्या सचूना) (सचूना क्र. ७ ि ८) 
 

  (७) श्री. सांजय पोतनीस, रि.स.स. पुढील सार्वजनिक महत्र्ाच्या बाबीर्र चचा उपस्थित करतील. 
 

       "मुांबईतील साांताकू्रझ (पूर्व) कनलिा भागातील र्ाहतूक कोंडी सोडनर्ण्याकनरता नर्माितळ 
पोनलस थिािक येिूि अांधेरी बामणपाडा येिे सुरु असलेल्या मागाच्या धतीर्र नर्माितळ गेट िां.८ 
कनलिा येिील पस्श्चम द्रतुगती मागाकडे जाणारा र्ाहतूकीस बांद असलेला रथता सुरु 
करण्याबाबत मा.मुखयमांत्री तसेच सांबांनधत नर्भागाकडे र्ारांर्ार पत्रव्यर्हार करुिही कोणतीच 
कायवर्ाही ि होणे, सबब सदर रथता पुनहा सुरु करण्याबाबत शासिािे करार्याची कायवर्ाही र् 
प्रनतक्रीया". 
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  (८) श्री. सिेुर् गोिे, रि.स.स. पुढील सार्वजनिक महत्र्ाच्या बाबीर्र चचा उपस्थित करतील. 

 

       "तळेगार्-चाकण-नशक्रापूर-चौफूला राज्यमागव क्र. ५५ या अरुां द रथत्यार्रुि चाकण र् 
राांजणगार् औद्योनगक के्षत्राकडे मोठ्या प्रमाणात अर्जड र्ाहिाांची र्ाहतूक होत असल्यामुळे होत 
असलेली र्ाहतूक कोंडी र् अपघात, सदर अरुां द मागाचे चौपदरीकरण करण्याचे काम बी.ओ.टी. 
तत्र्ार्र देण्यात येणे, तिानप सदर चौपदरीकरणासाठी भूसांपादिाचे काम सांि गतीिे सुरु 
असल्यािे चौपदरीकरणाचे काम पूणव होण्यास होत असलेला नर्लांब, पनरणामी प्रकल्पाच्या मूळ 
हकमतीत र्ाढ होऊि शासिाचे होणारे आर्थिक िुकसाि, त्यामुळे सदर चौपदरीकरणाचे काम 
तात्काळ पूणव करण्याबाबत शासिािे करार्याची कायवर्ाही र् प्रनतक्रीया."  

    
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

 
 

 
 

 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

िोन : र्ोक प्रस्ताि - 
 

       श्री.बाळासाहेब िाबाजी िागर्डे, माजी नर्.स.स. याांच्या द:ुखद निधिाबद्दल शोक प्रथतार्. 
 

 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री 
 

: (क) लोक आयुकत आनण उप लोक आयुकत, महाराष्र राज्य 
याांचे सि २०११ या र्र्षाचा एकोणचाळीसार्ा र् सि 
२०१२ या र्र्षाचा चाळीसार्ा र्ार्थर्षक अहर्ाल तसेच १८ 
नडसेंबर, २०१०, १६ एनप्रल, २०१२, १६ एनप्रल, २०१२, ६ 
िोव्हेंबर, २०१२, २१ िोव्हेंबर, २०१२, १ नडसेंबर, २०१२, 
२ जािेर्ारी, २०१३, ८ जािेर्ारी, २०१३, ८ जािेर्ारी, 
२०१३, २८ माचव, २०१३, ५ जूि, २०१३, ८ जुलै, २०१३, 
१० जुलै, २०१३, १५ जुलै, २०१३, १९ ऑगथट, २०१३, 
३० ऑगथट, २०१३, १९ सप्टेंबर, २०१३, ७ ऑकटोबर, 
२०१३, १९ नडसेंबर, २०१३, १३ फेबु्रर्ारी, २०१४, २० 
माचव, २०१४, २० माचव, २०१४, २१ माचव, २०१४, २१ 
माचव, २०१४, ७ एनप्रल, २०१४, २२ एनप्रल, २०१४, २८ 
एनप्रल, २०१४, २८ एनप्रल, २०१४, ३० एनप्रल, २०१४, 
३० एनप्रल, २०१४, ३० एनप्रल, २०१४, ५ मे, २०१४, ४ 
जूि, २०१४, ६ जूि, २०१४ आनण २३ जूि, २०१४ 
रोजीचे नर्शेर्ष अहर्ाल त्यार्रील थपष्टीकरणात्मक 
ज्ञापिासह सभागृहासमोर ठेर्तील. 
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     (ख) मुांबई महािगर प्रदेश लोखांड र् पोलाद बाजार सनमती, 

कळांबोली याांचा सि २०१४-२०१५ या र्र्षाचा 
अठ्ठार्ीसार्ा र्ार्थर्षक अहर्ाल सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (२) रनयोजन मांत्री 

 

:  महाराष्र पाटबांधारे नर्त्तीय कां पिी मयानदत याांचा सि 
२०१०-२०११ या र्र्षाचा र्ार्थर्षक अहर्ाल सभागृहासमोर 
ठेर्तील. 
 

  (३) उच्च ि तांत्र रर्क्षण 
आणि स ांस्कृणिक 
क र्य मांत्री 
 

: (क) उत्तर महाराष्र नर्द्यापीठ, जळगाांर् याांचा सि २०१४-
२०१५ या र्र्षाचा पांचर्ीसार्ा र्ार्थर्षक अहर्ाल 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ख) सानर्त्रीबाई फुले पुणे नर्द्यापीठ, पुणे याांचा सि २०१४-
२०१५ या र्र्षाचा र्ार्थर्षक अहर्ाल सभागृहासमोर 
ठेर्तील. 
 

     (ग) राष्रसांत तुकडोजी महाराज िागपूर नर्द्यापीठ याांचा सि 
२०१४-२०१५ या र्र्षांचा र्ार्थर्षक अहर्ाल सभागृहासमोर 
ठेर्तील. 
 

     (घ) महाराष्र नचत्रपट, रांगभूमी आनण साांथकृनतक नर्कास 
महामांडळ मयानदत याांचा सि २०१४-२०१५ या र्र्षाचा 
अडतीसार्ा र्ार्थर्षक अहर्ाल सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (४) मरहला ि िाल 
रिकास मांत्री 
 

:  महाराष्र राज्य बाल हकक सांरक्षण आयोगाचा सि 
२०१३-२०१४ ते २०१४-२०१५ या र्र्षांचा थर्तांत्र 
लेखापरीक्षा अहर्ाल सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (५) अन्न आरण और्ध 
प्रर्ासन मांत्री 
 

:  हाफनकि जीर् - और्षध निमाण महामांडळ मयानदत याांचा 
सि २०११-२०१२ या र्र्षाचा अडतीसार्ा र्ार्थर्षक 
अहर्ाल सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (६) उद्योग मांत्री 

 

:  कोकण नर्कास महामांडळ मयानदत याांचा सि २०१५-
२०१६ या र्र्षाचा पांचेचाळीसार्ा र्ार्थर्षक अहर्ाल 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 
 

  (७) कृर्ी मांत्री :  डॉ. बाळासाहेब सार्ांत कोकण कृनर्ष नर्द्यापीठ, दापोली 
याांचे सि २००८-२००९, २००९-२०१० र् २०१०-२०११ 
या र्र्षांचे लेखा परीक्षण अहर्ाल र् र्ार्थर्षक लेखे 
सभागृहासमोर ठेर्तील. 
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  (८) पयाििण मांत्री 
 

:  महाराष्र प्रदरू्षण नियांत्रण मांडळ याांचा सि २०१३-२०१४ 
या र्र्षाचा र्ार्थर्षक अहर्ाल सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (९) ऊजा मांत्री :  महाराष्र राज्य नर्दु्यत मांडळ सूत्रधारी कां पिी मयानदत 
याांचा सि २०१४-२०१५ या र्र्षाचा दहार्ा र्ार्थर्षक 
अहर्ाल सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (१०) सामारजक न्याय मांत्री 
 

:  सांत रोनहदास चमोद्योग र् चमवकार नर्कास महामांडळ 
मयानदत, मुांबई याांचा सि २००९-२०१०, २०१०-२०११, 
२०११-२०१२ र् २०१२-२०१३ या वर्षांचा अिुक्रमे 
छत्तीसार्ा, सदतीसार्ा, अडतीसार्ा र् एकोणचाळीसार्ा 
र्ार्थर्षक अहर्ाल  सभागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (११) पर्ुसांिधशन, 
िगु्धरिकास ि 
म्स्यव्यिसाय मांत्री 
 

: (क) पुण्यश्लोक अनहल्यादेर्ी महाराष्र मेंढी र् शेळी नर्कास 
महामांडळ मयानदत, पुणे याांचा सि २०१२-२०१३ या 
र्र्षाचा चौतीसार्ा र्ार्थर्षक अहर्ाल सभागृहासमोर 
ठेर्तील. 
 

     (ख) महाराष्र राज्य सहकारी दधू महासांघ मयानदत, मुांबई 

याांचा सि २०१३-२०१४ र् २०१४-२०१५ या र्र्षांचा 
रै्धानिक लेखा पनरक्षण अहर्ाल सभागृहासमोर 
ठेर्तील. 
 

  (१२) कौशल्र् णिक स मांत्री :  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास नर्कास महामांडळ 

मयानदत, मुांबई याांचा सि २००९-२०१० र् २०१०-२०११ 
या र्र्षांचा अिुक्रमे बारार्ा र् तेरार्ा र्ार्थर्षक अहर्ाल 

सभागृहासमोर ठेर्तील. 
       

 

चाि : सािशजरनक उपक्रम सरमतीचा नििा अहिाल ि िहािा अनपुालन अहिाल सािि किणे. 
 

पाच : रिमकु्त जाती ि भटक्या जमाती कल्याण सरमतीचा नििा ि िहािा अहिाल सािि किणे. 
 

सहा : रिधानसभा सिस्य अनपुस्स्थती सरमती (२०१५-२०१६) चा चौथा अहिाल सािि किणे ि 
्यािि रिचाि किणे.  
 

सात : अर्ासकीय रिधेयके ि ठिाि सरमतीचे प्ररतितृ्त सािि किणे. 
 

आठ : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 
 

नऊ : औणित्र् िे मदेु्द. 
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िहा : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) : 
 
 

   (रिनाांक २९ जलुै, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात आलेली 
पिांत ुचचा न झालेली लक्षिेधी सचूना क्र.१) 
 

  (१) सिशश्री सांजय रर्िसाट, सभुार् सािणे, डॉ जयप्रकार् मुांिडा, सिशश्री अरनल किम, प्रिीप 
जाधि-नाईक, र्ाांतािाम मोिे, सांिीपान भमुिे, नागेर् पाटील-आष्ट्टीकि, रिजय िडेट्टीिाि, 
रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक मह्िाच्या िािीकडे उजा मांत्र्याचे लक्ष     
िेधतील :-  
 

        "औरांगाबाद येिे महानर्तरण र् जीटीएल कां पिी मध्ये झालेल्या करारािुसार शहरामध्ये ड्रम 
प्रोजेकट राबनर्ताांिा मोठया प्रमाणात झालेली अनियनमतता, यामध्ये तत्कालीि व्यर्थिापकीय 
सांचालक, महानर्तरण, सांचालक (सांचलि), सांचालक (प्रकल्प), मुखय अनभयांता, कायवकारी 
अनभयांता, याांिी सांगिमतािे सदरील करार सांपुष्टात आणूि नकमाि एक हजार कोटी रूपयाांचा 
गैरव्यर्हार केल्याचे उघडकीस येणे, या बाबत नर्नर्ध सनमत्या थिापि करुिही दडपण्यात 
आलेला चौकशी अहर्ाल, सुमारे ३०० कोटी रूपयाचा ताळमेळ ि बसणे, जीटीएल या कां पिीिे 
महानर्तरणला मालाचे हथताांतरण करतेरे्ळी २२० कोटी रूपयाांची सामग्री परत ि करणे, 
कोटयर्धी रूपयाांच्या थकॅ्रप माल ई-निर्ीदा ि करता परथपर भांगारात नर्कणे, जीटीएलकडे 
कोटयर्धी रुपयाांची िकबाकी असताांिा करार सांपुष्टात आणणे, जीटीएलिे एलबीटीव्दारे गोळा 
केलेली रककम महानर्तरणला जमा करणे आर्श्यक असताांिा ती जमा ि करणे, नभर्ांडी, 
जळगार् येिील करोडो रूपयाचा थकॅ्रपचा माल औरांगाबाद येिील गोदामामध्ये ठेर्ल्याचे 
दाखनर्णे परांतू प्रत्यक्षात तेिे मालच िसल्याचे निदशविास येणे, या बाबत त्रयथि पक्षाद्वारे केलेल्या 
लेखा पनरक्षण अहर्ालात मोठया प्रमाणात तु्रटी असूि सदर अहर्ाल सोईिुसार बिरू्ि गैरव्यर्हार 
दडपण्याचा करण्यात आलेला प्रयत्ि, या प्रकरणाचे गाांभीयव लक्षात घेऊि एसआयटी सारखया 
नर्शेर्ष एजनसीमाफव त पुनहा चौकशी करुि सांबांधीताांनर्रुध्द कारर्ाई करण्याबाबत शासिािे 
करार्याची कायवर्ाही र् प्रनतक्रीया." 
 

   (रिनाांक ०२ ऑगस्ट, २०१६ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात आलेली 
पिांत ुिाखनू ठेिण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र.२) 
 

  (२) श्री. िच्च ूकडू, डॉ. अरनल िोंडे, सिशश्री रिनायकिाि जाधि-पाटील, महेर् लाांडगे, मोहन 
फड, रर्िीर्िािा चौधिी, रि.स.स. पढुील  तातडीच्या ि सािशजरनक मह््िाच्या िािीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

      "अमरार्ती नजल्यातील ग्रामीण भागामध्ये पोलीस यांत्रणेकडे र्नरष्ठ पोलीस अनधकाऱ्याांचे 
होत असलेल्या दलुवक्षामुळे ढासळलेली कायदा र् सुव्यर्थिा, अचलपूर आनण चाांदरूबाजार 
तालुकयाांसह सांपूणव नजल्यात प्रनतबांनधत दारु, गुटखा, जुगार या अरै्ध धद्याांिा असलेले पोनलस 
सांरक्षण, चाांदरू बाजार येिूि कत्तलीकरीता भाकड जिार्राांची खाजगी रकद्वारे मोठ्या प्रमाणात 
होत असलेली अरै्ध र्ाहतूक, नदिाांक २० जुलै, २०१६ रोजी गायींची अरै्ध र्ाहतूक करणाऱ्या 
भरधार् रकिे एकाच नदर्शी केलेले ३५ अपघात त्यामध्ये एका ६ र्र्षाच्या मुलासह त्याची आई 
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मृत्युमुखी पडणे, या प्रकरणास कारणीभूत असलेले पोलीस अधीक्षक याांिा शासिाकडूि तर 
पोलीस अनधक्षकाांकडूि ठाणेदार, चाांदरू बाजार याांिा नमळणारे अभय यामुळे निमाण झालेल्या 
कायदा सुव्यर्थिेकानरता त्याांच्या निलांबिाची केलेली मागणी, ठाणेदार याांिी आमदार र् थिानिक 
प्रनतनिधी याांची मा. नयायालयाला जाणीर्पूर्वक नदशाभूल करणारी पुरनर्लेली, मानहती अमरार्ती 
मध्ये अरै्ध धांदे, गुडाांिा अभय तर सामानजक कायवकत्यांिा तडीपार करुि पोलीस अधीक्षक 
याांचेकडूि चालू असलेला मिमािी कारभार तातडीिे िाांबनर्ण्याची असलेली गरज, नजल्यातील 
अरै्ध धांदे, र् र्ाहतूकीस आळा बसार्ा यासाठी पुकारण्यात आलेल्या "बांद" मुळे निमाण झालेली 
पनरस्थिती याबाबत पोनलस अनधक्षक, अमरार्ती याांच्या नर्रोधात नदिाांक २९ जुलै, २०१६ रोजी 
पोलीस महासांचालक मुांबई कायालयासमोर अन्नत्याग करुि आांदोलिाचा नदलेला इशारा, याबाबत 
शासिािे तातडीिे करार्याची कायवर्ाही आनण प्रनतक्रीया." 
 

   (रिनाांक ०३ ऑगस्ट, २०१६ िोजी रििसाच्या कामकाजात िर्शरिण्यात आललेी पिांत ुपढेु 
ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र.३) 
 

  (३) सिशश्री अतलु भातखळकि, प्रर्ाांत िांि, आि.टी.िेर्मखु, श्रीमती माधिुी रमसाळ, 
ॲड.रभमिाि धोंडे, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक मह्िाच्या िािीकडे 
ग्रामरिकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "नद.०३.१०.२०१३ ते ३१.१०.२०१३ या कालार्धीत बीड नजल्हा पनरर्षदेच्या अिागोंदी 
कारभाराचा शासिास प्राप्त झालेला लेखापनरक्षण अहर्ाल, सदरील अहर्ालामध्ये शासकीय 
रकमेचा अपहार असणे, बिार्ट दथताऐर्ज तयार करूि शासिाचे िुकसाि करणे अशा गांभीर 
बाबींचा असलेला समारे्श, सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाची परर्ािगी ि घेता प्रमुख नजल्हा 
मागार्र नजल्हा पनरर्षदेिे मोठया प्रमाणामध्ये बिार्ट मजूर सांथिेच्या िारे् बिार्ट बीले उचलिे, 
रथता नर्कास आराखडयात समानर्ष्ट िसलेल्या रथत्याांर्र ग्राम पांचायतींिे ग्राम पांचायत हद्दीबाहेर 
काम करणे र् त्याच रथत्यार्र अनय योजिाांमधूि बीले उचलणे, नर्शेर्ष गट ब दरुूथती अांतगवत 
कामामध्ये अनियनमतता असणे र् अांनतम अमानय रककम सांबांधीताकडूि र्सूल करणे, ३०५४ गट 
अ योजिेतूि रोजांदारी मजूर उपलब्ध असतािा कां त्राटदाराांकडूि काम करूि सुमारे १ कोटी ६० 
लक्ष रूपयाचे शासिाचे िुकसाि करणे, पांचायत सनमती कमवचारी निर्ासथिाि ११ र् १२ ची 
दरुूथती एकाच र्र्षी दोि रे्ळा करणे या र् अशा प्रकारच्या असांखय अनियनमतता आढळूि 
आलेल्या असूि दोर्षी अनधकाऱ्याांर्र कारर्ाई करण्याची आर्श्यकता र् याबाबत शासिािे 
करार्याची कायवर्ाही र् शासिाची प्रनतनक्रया." 
 

  (४) सिशश्री आि.टी.िेर्मखु, ॲड.रभमिाि धोंडे, ॲङ.लक्ष्मण पिाि, श्रीमती सांरगता ठोंििे, 
रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक मह्िाच्या िािीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
  
       "बीड नजल्यातील परळी िगरपनरर्षदेमध्ये सुर्णव जयांती िगरोथिाि महाअनभयाि योजिेचा 
उडालेला बोजर्ारा, या योजिेंतगवत कामे गत ४ र्रे्ष रखडत ठेरू्ि तेिील जितेिे र् माजी 
िगराध्यक्षाांिी नजल्हानधकारी कायालयामध्ये लेखी तक्रार केल्यािांतर भर पार्साळ्यात या 
योजिेंतगवत सुरु केलेली शहरातील िाला दरुुथतीचे कामे, िाल्याच्या कामात र्ापरण्यात आलेले 
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निकृष्ट दजाचे सानहत्य, शहरातील बाजारपेठेसह सर्व रथत्यातील िाल्याची कामे एकाच रे्ळी सुरु 
करण्यात आल्यािे निमाण झालेली र्ाहतुक कोंडी, त्यामुळे िागनरकाांिा होणारा त्रास, परळी 
िगरपनरर्षदेचे मुखयानधकारी र् िगर अनभयांता याांिी सदर कामाांच्या नठकाणी भेट देरू्ि पाहणी 
केली िसल्याची बाब निदशविास येणे, िाला दरुुथतीची कामे निदाि पार्साळ्यात िाांबनर्ण्याबाबत 
जितेकडूि होत असलेली मागणी, यार्र शासिािे करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजिा." 
 

  (५) सिशश्री सिेुर् भोळे, उन्मेर् पाटील,हिीभाऊ जािळे, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक 
मह्िाच्या िािीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "जळगार् महािगरपानलका निमाण झाल्यापासूि त्याांिा तत्कालीि जळगार् िगरपनरर्षदेिे 
घरकुल, रथते, पाणी पुरर्ठा योजिा, नर्माितळ, मोफत बससेर्ा इ. प्रकल्पाांसाठी हुडको र् 
जळगार् नजल्हा मध्यर्ती सहकारी बँकेकडूि घेतलेल्या कजाच्या परतफेडीची लागत असलेली 
रककम अदा करार्ी, त्यामुळे जळगार्ातील नर्कासाच्या कामाांकडे महािगरपानलकेचे झालेले 
दलुवक्ष, त्यामुळे शहरातील रथते, गटारे, सार्वजनिक शौचालय याांची ददुवशा होऊि िागनरकाांच्या 
आरोग्यार्र होणारा दषु्पनरणाम, डेंग्यू, मलेनरया, टायफॉईड, थर्ाईि फ्लल्यू इ. सािीचे रोग पसरणे, 
महािगरपानलकेस कमवचाऱ्याांचे रे्ति र् नर्नर्ध नर्कास कामाांचे देयके रे्ळेत प्रदाि करण्यात 
येणाऱ्या अडचणी, शहरातील नर्द्यालय र् महानर्द्यालयात जाणाऱ्या सुमारे २ हजार 
नर्द्यार्थ्यांकरीता बसची सेर्ा उपलब्ध िसणे, सांपूणवपणे कोलमडलेली पार्थकग व्यर्थिा, मिपा 
अांतगवत नशक्षक र् नशक्षकेत् तर कमवचारी याांचे पगार रे्ळेर्र होत िसणे, शहरातील दनुर्षत 
पाणीपुरर्ठयामुळे िागनरकाांच्या आरोग्यार्र होणारे नर्पनरत पनरणाम, फुटलेल्या र् िादरुूथत 
जलर्ानहनया, साांडपाणी याांचा निचरा ि होणे, शहरात साफसफाईचा असलेला अभार्, पनरणामी 
जळगार् शहराच्या नर्नर्ध मागण्या दीघवकाळ प्रलांनबत रानहल्यािे तेिील िागनरकाांत पसरलेला 
असांतोर्ष, या सांदभात शासिािे तातडीिे कायवर्ाही करण्याची आर्श्यकता र् शासिाची 
प्रनतनक्रया." 

 
  (६) सिशश्री सांग्राम थोपटे, रिजय िडेट्टीिाि, अस्लम रे्ख, अमीन पटेल, मो.आरिफ नसीम 

खान, प्रा.िीिेंद्र जगताप, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक मह्िाच्या िािीकडे मित ि   
पनुिशसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "गुांजर्णी चापेट, ता.रे्ल्हे, नज.पुणे या प्रकल्पाच्या बुडीत के्षत्रात सुमारे १३५३ खातेदार असूि 
त्यामध्ये ३८ खातेदार भूनमहीि असणे, २८२३ एकर के्षत्र बुडीत के्षत्रात गेलेल्या खातेदाराांिा देय 
असणे, शासिािे आश्र्ासिे देऊिही अिेक खातेदाराांिा अद्याप सदर के्षत्राचे र्ाटप ि होणे, 
गुांजर्णी धरणात २.०२ टीएमसी पाणी साठल्यािांतर  कोदापूर गार्ठाणातील घरे पाण्यात बुडणार 
असणे, सांकलिाप्रमाणे ७९४ हे. ८० आर हकर्ा सांपादिाप्रमाणे ६३४ हे. ०० आर अनधक कुटुांब 
सांखयेप्रमाणे नमळणाऱ्या देय के्षत्राबाबत चालू आराखडयामध्ये के्षत्र उपलब्ध िसणे, जे के्षत्र उपलब्ध 
आहे त्यार्र मूळ मालकाांचे अनपल चालू असणे, अिेक के्षत्र लागर्डीयोग्य िसणे, गुांजर्णी हरीत 
लर्ाद प्रकरणी झालेल्या निणवयािुसार मा. नयायालयािे १०० टकके पुिर्वसि केल्यानशर्ाय 
धरणातील पाणी अडनर्ण्यास केलेला प्रनतबांध, प्रकल्पग्रथताांिा जमीिीच्या पसांतीची मानहती 
कळरू्िही उप नर्भागीय अनधकारी, भोर या कायालयािे पयायी जमीि र्ाटपासाठी कायवर्ाही ि 
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करणे, नजल्हा पुिर्वसि अनधकारी, पुणे याांिी अिेक खातेदार अपात्र ठरनर्णे, भूखांड र्ाटप 
केलेल्या धरणग्रथताांिा घर बाांधण्यासठी 'खास बाब' म्हणूि रू. ५ लक्ष इतके नदलेले अिुदाि, 
प्रकल्पग्रथताांिा नजल्यातील इतरत्र के्षत्र उपलब्ध करूि जमीि र्ाटप करणे, याकडे 
लोकप्रनतनिधींिी शासिाचे रे्धलेले लक्ष, तिानप, कोणतीही कायवर्ाही झालेली िसल्यामुळे 
प्रकल्पग्रथताांमध्ये निमाण झालेला तीव्र असांतोर्ष त्यामुळे प्रकल्पग्रथताांचे तातडीिे करार्याचे 
पुिर्वसि र् शासिािे करार्याची तातडीची कायवर्ाही र् शासिाची प्रनतनक्रया." 
 

  (७) श्री.मांगलप्रभात लोढा, डॉ.रजतेंद्र आव्हाड, सिशश्री जयांत पाटील, हसन मशु्रीफ, र्रर्काांत 
कर्िे, ॲड.िारिस पठाण, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक मह्िाच्या िािीकडे 
सामारजक न्याय मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "राज्यात जातीच्या पुराव्यासाठी जात प्रमाण पत्र नमळनर्ण्यासाठी असलेल्या अिेक जाचक 
अटी, त्यात अजवदाराकडे अजवदाराांचे र्डील/आजोबा/पणजोबा हकर्ा रकताच्या िात्यातील 
िातेर्ाईकाांचा शाळा सोडल्याचा दाखला मागणे ज्यात जातीचा उल्लेख आनण  
नद. १० ऑगथट, १९५० पूर्ीच्या र्ाथतव्याचा पुरार्ा असार्ा असा उल्लेख असणे, परांतु या अटींची 
पूतवता होणे कठीण असणे, त्यामुळे िागनरकाांिा जात प्रमाणपत्रापासूि र्ांनचत राहारे् लागत असणे, 
पनरणामी शासिाकडूि त्यािुर्षांगािे नमळणारा लाभ ि नमळणे, याबाबत शासिािे करार्याची 
कायवर्ाही र् शासिाची प्रनतक्रीया." 
 

  (८) कु.प्ररणती कर्िे, सिशश्रीमती रनमशला गारित, अरमता चव्हाण, सिशश्री कुणाल पाटील, 
भाऊसाहेि काांिळे, अरमत झनक, डी.पी.सािांत, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक 
मह्िाच्या िािीकडे कौर्ल्य रिकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "औद्योनगक प्रनशक्षण सांथिामध्ये प्रनशक्षण घेणाऱ्या नर्द्यार्थ्यांिा प्रनतमहा रु. ४० नर्द्यारे्ति र् 
मागासर्गीय प्रर्गातील नर्द्यार्थ्यांिा ६० रु. नर्द्यारे्ति देण्यात येणे, सद्यस्थितीत हे नर्द्यारे्ति 
अत्यांत तुटपुांजे असल्यािे प्रनशक्षणािी आर्थिक नर्र्ांचिेत असणे, नर्द्यारे्तिात र्ाढ करण्यासाठी 
शासिाकडे प्रथतार् देण्यात येऊि अद्याप त्याबाबत निणवय घेण्यात ि येणे, भरती प्रनक्रयेअभार्ी 
बरेच नशल्पनिदेशकाांची पदे नरकत असल्यािे सध्या तानसका तत्र्ार्र प्रनतमहा केर्ळ रु. ४००० ते 
५००० इतकया तुटपुांज्या मािधिार्र काम करारे् लागत असणे, सोलापूर शहरातील डफरीि 
चौकात मुलींसाठी नर्शेर्ष औद्योनगक प्रनशक्षण सुरु केलेल्या कें द्रात ब्युटी पालवर र् फॅशि 
नडझायहिगचे हे दोि अभ्यासक्रम गेल्या र्र्षवभरापासूि बांद असल्यािे या अभ्यासक्रमाचे लाखो 
रुपयाचे सानहत्य नर्िार्ापर पडलेले असणे, त्यानठकाणी प्रनशक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी बाांधण्यात 
येणारे र्सतीगृह निधी अभार्ी अधवर्ट स्थितीत असल्यािे त्यानठकाणी अरै्ध प्रकार होत असणे, 
र्सतीगृहामध्ये अल्पोपहाराची सोय िसणे, या गैरसोयीमुळे त्यानठकाणी प्रनशक्षण घेणाऱ्या 
नर्द्यािीिीमध्ये पसरलेली िाराजी, याबाबत शासिािे गाांनभयांिे लक्ष घालूि राज्यातील 
आयटीआय नर्द्यार्थ्यांच्या नर्द्यारे्तिात तसेच तानसका तत्र्ार्र काम करणाऱ्या 
नशल्पनिदेशकाांच्या मािधिात भरीर् र्ाढ करण्यासाठी र् सोलापूर येिील मुलींच्या र्सतीगृहातील 
गैरसोय दरू करण्यासाठी कायवर्ाही करण्याची निताांत आर्श्यकता र् याबाबत शासिाची 
प्रनतक्रीया." 
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अकिा : र्ासकीय रिधेयके : 
 

 

 
 

 
 

 

 

  (१) सांयकु्त सरमतीचा अहिाल सािि किण्यासाठी रनस्श्चत केलेला कालािधी 
िाढरिण्यासांिांधी उच्च ि तांत्र रर्क्षण मांत्र्याांचा प्रस्ताि :- 
 

       "सि २०१६ चे नर्.स.नर्. क्रमाांक १६ - महाराष्र सार्वजनिक नर्द्यापीठ नर्धेयक, २०१६ 
यार्र नर्चार करण्यासाठी नदिाांक १३ एनप्रल, २०१६ रोजी नियुकत केलेल्या सांयुकत सनमतीचा 
अहर्ाल सादर करण्याकनरता निस्श्चत केलेली मुदत नर्धािसभेच्या पुढील अनधरे्शिाच्या 
अखेरपयंत र्ाढनर्ण्यात यार्ी." 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   

 

 
 

 
 

  (२) रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

   (क) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ४० - महािाष्ट्र जमीन महसलू सांरहता 
(चौथी सधुािणा) रिधेयक, २०१६. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्यािाित सिशश्री हर्शिधशन सपकाळ, रिजय 
िडेट्टीिाि, प्रा.रििेंद्र जगताप, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०१६ चे महाराष्र नर्धािसभा नर्धेयक क्रमाांक ४० - महाराष्र जमीि महसूल 
सांनहता (चौिी सुधारणा) नर्धेयक, २०१६ नर्धािपनरर्षदेची सहमती घेऊि दोनही 
सभागृहाांच्या ५१ सदथयाांच्या सांयुकत सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतरृ्त्त सहा मनहनयाांच्या आत 
सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नर्चारािव पाठनर्ण्यात यारे्." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्यािाित श्री.अस्लम रे्ख, रि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०१६ चे महाराष्र नर्धािसभा नर्धेयक क्रमाांक ४० - महाराष्र जमीि महसूल 
सांनहता (चौिी सुधारणा) नर्धेयक, २०१६ नर्धािपनरर्षदेची सहमती घेऊि दोनही 
सभागृहाांच्या ४१ सदथयाांच्या सांयुकत सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतरृ्त्त सहा मनहनयाांच्या आत 
सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नर्चारािव पाठनर्ण्यात यारे्." 

 
   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्यािाित सिशश्री िाहूल िोंदे्र, अरमत झनक, 

रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०१६ चे महाराष्र नर्धािसभा नर्धेयक क्रमाांक ४० - महाराष्र जमीि महसूल 
सांनहता (चौिी सुधारणा) नर्धेयक, २०१६ नर्धािपनरर्षदेची सहमती घेऊि दोनही 
सभागृहाांच्या ४० सदथयाांच्या सांयुकत सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतरृ्त्त सहा मनहनयाांच्या आत 
सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नर्चारािव पाठनर्ण्यात यारे्." 
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   (ङ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्यािाित श्री.िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, रि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०१६ चे महाराष्र नर्धािसभा नर्धेयक क्रमाांक ४० - महाराष्र जमीि महसूल 
सांनहता (चौिी सुधारणा) नर्धेयक, २०१६ नर्धािपनरर्षदेची सहमती घेऊि दोनही 
सभागृहाांच्या ३५ सदथयाांच्या सांयुकत सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतरृ्त्त सहा मनहनयाांच्या आत 
सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नर्चारािव पाठनर्ण्यात यारे्." 
 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (३) णिध नसभेने सांमि केलेले णिधेर्क मह र ष्ट्र णिध नसभ  णनर्म िील णनर्म १४१(१) 

अन्िरे् सभ गहृ ने पनु्ह  सांमि करिे :- 
 
 
 
 

    सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ३ - महािाष्ट्र सहकािी सांस्था (सधुािणा) 
रिधेयक, २०१६. 
 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

  (४) रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

   सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ३९ - महािाष्ट्र मोटाि िाहन कि (सधुािणा) 
रिधेयक, २०१६. 
 

     
 
 
 

 
 
 

  (िधुिाि, रिनाांक ३ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात 
आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 
 
 
 

िािा : सिशश्री. प्रर्ाांत िांि, िाजेर् क्षीिसागि, िाजेन्द्र पाटणी, सरुनल प्रभ,ू डॉ. अरनल िोंडे, सिशश्री. 
र्ांभिुाज िेसाई, अरनल गोटे, िाजाभाऊ िाजे, सांतोर् िानिे, रकर्ोि पाटील, प्रा. सांरगता 
ठोंििे, सिशश्री. मनोहि भोईि, सिेुर् हाळिणकि, डॉ. िाहुल पाटील, सिशश्री. रर्िाजीिाि 
नाईक, सांजय भेगडे, डॉ.िेििाि होळी, डॉ.सांजय िायमलुकि, सिशश्री.उन्मेर् पाटील, कृष्ट्णा 
खोपडे, प्रकार् आरिटकि, रिलास जगताप, िाजन साळिी, सांजय केळकि, रभमिाि तापकीि, 
डॉ. र्रर्काांत खेडेकि, सिशश्री. समीि कुणािाि, प्रर्ाांत ठाकूि, रकसन कथोिे, सांजय सािकािे, 
अर्ोक पाटील, णि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे 
उत्ति) :- 
 

      “राज्यात सुरु असलेली रोजगार हमी योजिा सांपूणव देशात महाराष्र राज्यािे प्रिम थर्ीकार 
केली असणे, आपल्या राज्यात सदरहू योजिा लोकानभमुख र् नर्कासानभमुख झाल्यािांतर अशीच 
योजिा िरेगाच्या माध्यमातूि कें द्र शासिािे सर्व देशभरात लागू केली असणे, सांबांनधत अनधनियमाचा 
लाभ घेत देशातील नर्नर्ध राज्याांिी या योजिेंतगवत मोठ्या प्रमाणात नर्कास केला असल्याचे 
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निदशविास येणे, महाराष्र राज्यात मात्र ही योजिा सांि गतीिे सुरु असल्याचे निदशविास येणे, शेतकरी 
र् मजुराांच्या रोजगाराचा प्रश्ि सोडनर्णाऱ्या या योजिेस शासिाचे काही उच्च पदथि अनधकारी, 
ग्रामसेर्क, ताांनत्रक अनधकारी याांच्याकडूि आर्श्यक ते सहकायव नमळत िसल्याचे निदशविास येणे, 
पनरणामी अपेके्षप्रमाणे या योजिेंतगवत कामे होत िसल्याचे निदशविास येणे, राज्याच्या महात्मा गाांधी 
रोजगार हमी योजिेस कें द्राकडूि निधी उपलब्ध होत असूिही इतर राज्याांच्या तुलिेत तो खचव होत 
िसल्याचे निदशविास येणे, सि १९९९ ते २०१० या कालार्धीत राज्यात सुरु असलेल्या लॉटरीच्या 
माध्यमातूि शासिास अपेनक्षत महसूल नमळाला िसल्याची बाब निदशविास येणे, त्या कालार्धीतील 
कर र् इतर माध्यमातूि हजारो कोटी रुपयाांचे येणे आजही बाकी असल्याचे निदशविास येणे, नर्द्यमाि 
नर्त्त र् नियोजि मांत्रयाांिी कागदनर्रहीत प्रशासि चालनर्ण्याच्या दृष्टीिे सुरु केलेली प्रनक्रया, गतीमाि 
प्रशासिासाठी सदर प्रनक्रया अनधक प्रभार्ी करण्याची आर्श्यकता, राज्याच्या डोंगरी भागातील 
नपण्याच्या पाण्याची टांचाई, याबाबत शासिाची भूनमका र् करार्याची उपाययोजिा ." 
 
 
 

तेिा : अांणिम आठिड  प्रस्ि ि :- 
 
 
 
 

  सिशश्री िाधाकृष्ट्ण रिखे पाटील, अरजत पिाि, गणपतिाि िेर्मखु, पथृ्िीिाज चव्हाण, रिलीप 
िळसे-पाटील, जयांत पाटील, िाळासाहेि थोिात, डॉ पांतगिाि किम, सिशश्री. र्रर्काांत कर्िे, 
गोपालिास अग्रिाल, रजतेंद्र आव्हाड, प्रा.रििेंद्र जगताप, श्री.जयित्त क्षीिसागि, ॲङ 
के.सी.पाडिी, सिशश्री. िाजेर् टोपे, अब्िलु सत्ताि, अि ूआझमी, प्रा. िर्ा गायकिाड सिशश्री 
अरमन पटेल, अस्लम रे्ख, रिजय िडेट्टीिाि, सरुनल केिाि, मो. आरिफ नसीम खान, 
कारलिास कोळांिकि, भास्कि जाधि, जयकुमाि गोिे, धनाजी अरहिे, सांग्राम थोपटे, 
मधकुििाि चव्हाण, कुणाल पाटील, िाहुल िोंदे्र, ॲड. यर्ोमती ठाकूि, सिशश्री. अमि काळे, 
िणरजत काांिळे, अरमत झनक, श्रीमती अरमता चव्हाण, सिशश्री. डी.पी. सािांत, िसांतिाि 
चव्हाण, डॉ. सांतोर् टािफे, श्री.रे्ख आरसफ रे्ख िर्ीि, श्रीमती रनमशला गारित, श्री. 
भाऊसाहेि काांिळे, ॲङ. त्र्यांिक रभसे, सिशश्री. अरमत िेर्मखु, िसििाज पाटील, कु. प्ररणती 
कर्िे, सिशश्री. रसध्िािाम म्हेते्र, रनतेर् िाणे, कारर्िाम पाििा, हर्शिधशन सपकाळ, रि.स.स. 
याांचा म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि : 
  

 "मुांबईसह राज्यातील महािगरपानलका, िगरपानलका र् िगरपांचायती याांची डबघाईला 
आलेली आर्थिक पनरस्थिती, िर्निर्थमत िगरपांचायतींमध्ये असलेली अनधकारी र् कमवचाऱ्याांची नरकत 
पदे, त्यामुळे नर्कास कामात निमाण होणारे अडिळे, शासिािे एलबीटी रद्द करण्याबाबत नदलेल्या 
आश्र्ासिाांमुळे व्यापाऱ्याांिी एलबीटी ि भरल्यािे तसेच शासिािे एलबीटीसाठी पुरेसे अिुदाि ि 
नदल्यािे महािगरपानलका र् िगरपानलका याांची डबघाईला आलेली अिवव्यर्थिा, मुांबई 
महािगरपानलकेच्या रथते र् िाले सफाईच्या सांदभातील गैरकारभाराची अिेक प्रकरणे उघडकीस 
येऊिही त्याची शासिािे दखल ि घेणे, बदलापूर िगरपनरर्षदेत चटईके्षत्र, टीडीआर र् ऑटो डीसीआर 
घोटाळे शासिाच्या निदशविास आणूिही कोणतीच कारर्ाई ि होणे, मुांबईतील मैदािाांचा नललार्, 
गृहनिमाण धोरण अनिस्श्चतेमुळे रखडलेले गृहनिमाण प्रकल्प, एसआरए अांतगवत रखडलेले प्रकल्प र् 
धारार्ी पुिर्थर्कास प्रकल्प, म्हाडा र्साहतीं, बीडीडी, बीआयटी चाळी र् उपकरप्राप्त इमारतींचा 
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रखडलेला पुिर्थर्कास, सांक्रमण नशबीरातील घुसखोरीचा प्रलांनबत प्रश्ि, कें द्र शासिािे थिार्र नमळकत 
कायदा मांजूर केल्यािांतर आनण राज्यािेही सदर कायदा मांजूर करणे क्रमप्राप्त असतािा तो ि 
केल्यामुळे सि १९६६ चा मोफा कायदा अस्थतत्र्ात असणे, परांतु त्याच्या अांमलबजार्णीत 
शासिाकडूिच केली जाणारी टाळाटाळ, मुांबई शहरासह पूर्व र् पस्श्चम द्रतुगती मागार्र होत असलेला 
र्ाहतुकीचा खोळांबा, नसडकोकडूि देण्यात आलेल्या भुखांडाांचा होणारा दरुूपयोग, नर्नर्ध थिानिक 
थर्राज्य सांथिाांतील सफाई कामगाराांच्या समथयाांकडे झालेले दलुवक्ष तसेच मुांबईतील आांबेडकर भर्ि 
तोडण्यास महािगरपानलकेिे नदलेली परर्ािगी, त्यामुळे जितेमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, 
एमएमआरडीए तसेच महािगरपानलकेमध्ये चालू असलेला नर्नर्ध प्रकारचा भ्रष्टाचार, याबाबत 
करार्याची कायवर्ाही नर्चारात घेण्यात यार्ी." 

   
 

 

 
 

रिधान भिन, 
मुांबई, 
नदिाांक : ३ ऑगथट, २०१६ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधाि सनचर्, 

 महाराष्र नर्धािसभा. 
 


