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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ४४  ऑगस्ट,ऑगस्ट,  २०१६२०१६  

((सकाळीसकाळी  १०१०.००.००  ते ते ११११..००००  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  (बधुिार, वदनाांक ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिशश्री. माविकराि ठाकरे, धनंजय मंुडे, शरद रणपिसे, सुपनल तटकरे, 
नारायण राणे, हेमंत टकले, संजय दत्त, जयंत िाटील, सुभाष झांबड, सपतश 
चव्हाण, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, रामराव वडकुते, ॲड.रामहरी रुिनवर, 
सवफश्री. प्रकाश गजपभये, चंद्रकांत रघुवंशी, जयवंतराव जाधव, प्रा.जोगेन्द द्र 
कवाडे, सवफश्री.संपदि बाजोपरया, अब्दलु्लाखान दरुाणी, आनंदराव िाटील, 
पवक्रम काळे, अमरनाथ राजूरकर, अपनल भोसले, सतेज ऊर्फ  बंटी िाटील, 
ॲड.पनरंजन डावखरे, श्रीमती हुस्नबानू खपलरे्, श्री.नरेंद्र िाटील, डॉ.सुधीर 
तांबे, सवफश्री. अपनल तटकरे, हपरससग राठोड, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ सशदे, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - (चचा पढेु सरुू ि 
मांत्रयाांचे उत्तर) - 

   "राज्यात ३ ते ४ वषािासून अपनयपमत िावसामुळे महाराष्ट्रातील 
पवशेषत: पवदभफ, मराठवाडा व महाराष्ट्रातील अन्दय दषु्ट्काळी भागात होत 
असलेली सततची नािीकी, तसेच शेतमालाला भाव न पमळणे, यामुळे 
शेतकऱयांची खालावलेली आर्थथक स्स्थती, िपरणामी मोठ्या प्रमाणात होत 
असलेल्या शेतकऱयांच्या आत्महत्या, यावषी खरीि हंगामात आर्थथक दृष्ट्या 
शेतकरी प्रचंड अडचणीत सािडणे, या िपरस्स्थतीत बँकांना िुनगफठनाचे 
शासनाने सूपचत करुनही शेतकऱयांना कजफ न पमळणे, मोठ्या प्रमाणात 
शेतकरी कजािासून वंपचत असणे, शेतकऱयांनी काढलेल्या पवम्याचा िुरेसा 
लाभ न होणे, ५० टक्कक्कयािेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांना शासनाने 
मदत जापहर करुनही आर्थथक मदत न पमळणे, त्यातच पवमा कंिन्दयानी 
पप्रपमयमचे वाढपवलेले दर, पवम्याच्या पप्रपमयममधून अल्िभूधारकानंा सवलती 
िासून वंपचत ठेवणे, चालू वषी खरीि हंगामाकपरता पबयाणांचा तुटवडा, 
वाढलेले दर त्यातच अनेक कंिन्दयानी पनकृष्ट्ट दजाच्या पबयाणांची केलेली 
पवक्री, चालू हंगामात पवम्याची रक्कम भरण्याची अंपतम मुदत ३१ जुलै ियंत 
असल्याने ती वाढपवण्याची असलेली गरज, या सवफ िपरस्स्थतीमुळे 
शेतकऱयांची खालावलेली आर्थथक िपरस्स्थती िाहता व शेतकऱयांच्या 
आत्महत्येचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेता राज्यातील शेतकऱयांना संिूणफ कजफ 
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मार्ी याबाबत शासनाने करावयाची उिाययोजना पवचारात घेण्यात यावी." 
  

((सकासकाळीळी  ११११.००.००  ते ते दपुारी दपुारी १२.३० १२.३० िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (बधुिार, वदनाांक ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते (३)) - 
  (१) सिशश्री. वकरि पािसकर, प्रभाकर घागे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व 

सावफजपनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक 
उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नॅशनल हायवे ॲथोरीटी ऑर् इंपडया (NHAI) ने परलायन्दसला 
२०१० मध्ये िुणे सातारा राष्ट्रीय महामागफ सहािदरी करण्याचे काम देण्यात 
येणे,  सदर काम परलायन्दसने वेगवेगळ्या ठेकेदारांना पदलेले असणे, 
त्यामधील रोडवेज सोल्युशन प्रायव्हेट पलमीटेड च्या ठेकेदारास असजक्यतारा 
ते वेळे येथील पवदु्यत िोल व रान्दसर्ॉमफर पशप्ट (Utility Shifting) 
करण्याचे काम तसेच पशवािुर टोल नाक्याियंतचे रस्ता रंुदीकरणाचे काम 
पदलेले असणे, सदर ठेकेदाराने परलायन्दसच्या संगनमताने पवदु्यतीकरणाच्या 
कामामध्ये प्रत्यक्षात काम न करता खोटी पबले सादर करुन NHAI कडून 
अंदाजे रक्कम रुिये २७ कोटी घेतलेले असणे, पवदु्यत खांब पशप्ट न 
झाल्यामुळे रस्ता रंुदीकरणाचे काम प्रलंपबत असणे, या सवफ िपरस्स्थतीमुळे 
मागील ४ वषात १०० हुन अपधक लोकांचे बळी गेलेले असणे, त्यामुळे 
त्यांची जबाबदारी परलायन्दस व रोडवेज सोल्युशन प्रायव्हेट पलमीटेड 
यांच्यावर असणे, संबंधीत ठेकेदारानंा पशरवळ ते पशवािुर रस्ता 
रंुदीकरणाचे काम देण्यात आले असता त्या कामामध्ये सुध्दा काम न करता 
बऱयाच पठकाणची पबले घेण्यात आलेली असणे, त्यामुळे  पदनांक ३ मे, 
२०१६ रोजीच्या रस्त्याच्या पडझाईनप्रमाणे रंुदी नसल्यामुळे नसरािूर येथे 
एका जीिचा अिघात होऊन चौघाजणांचा मृत्यू होणे, सदर ठेकेदारास 
परलायन्दसने पदनांक ३० पडसेंबर, २०१५ रोजी टर्थमनेट करणे त्यामुळे गेले ८ 
मपहने पशरवळ ते पशवािुर ियंत परलायन्दसचे काम बंद असणे, त्यामुळे 
बरेचसे अिघात होत असणे, तसेच िुणे-सातारा राष्ट्रीय महामागाच्या 
िैशाचा संगनमताने परलायन्दस व त्यांचे कॉन्दरॅक्टरकडून होत असलेल्या 
अिहाराकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य दलुफक्ष याबाबत शासनाची भूपमका व 
प्रपतपक्रया." 

  (२) श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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   "सी.टी.एस.नंबर १९५ िैकी मौजे अधेंरी व सी.टी.एस. नंबर ३० िैकी 
व ३१ िैकी मौजे जुहू, मंुबई येथील पशवशाही प्रकल्िांतगफत झालेल्या कामात 
भ्रष्ट्टाचार, शासनाची व सदपनका धारकांची र्सवणूक झाल्याची बाब जुलै, 
२०१६ मध्ये वा त्यासुमारास पनदशफनास येणे, सदर प्रकल्िाचे काम 
करणाऱया पवकासक पकरण हेमानी याचं्या मे.बॉम्बे स्लम परडेव्हलिमेंट 
कॉ.पल. यांनी सन १९९६-९७ साली पशवशाही प्रकल्िांतगफत १. लोकनायक 
नगर एसआरए को.ऑि.हौ.सो.पल., २. पशवाजीनगर एसआरए 
को.ऑि.हौ.सो.पल. व ३. न्दयु किासवाडी, एकतासेवा मंडळ एसआरए 
को.ऑि. हौ.सो.पल. (पतन्दही सोसाययांच्या एकपित के्षिर्ळ ५९००० 
चौ.मी.) च्या कामामध्ये १०१८ एस.आर.ए. च्या सदपनका झोिडिट्टी 
धारकांना बांधून देण्याच्या प्रकल्िात तसेच पकरण हेमानी याचं्या 
मे.आर.के.डेव्हलिसफ या कंिनीने सीटीएस नं. १९५ िैकी सव्हे नं. १०६, 
१०६ अ मौजे अधेंरी, मंुबई येथील डी.एन. नगर पशतलादेवी एसआरए 
को.हौ.सो.पल.(के्षिर्ळ १८५०० चौ.मी.) च्या िुनवफसन प्रकल्िातील 
कामामध्ये ८१७ एसआरएच्या सदपनका झोिडिट्टी धारकांना बांधून 
देण्याच्या िुनवफसन प्रकल्िात भ्रष्ट्टाचार होणे, १५ वषािूवी सदर पवकासकाने 
हे प्रकल्ि िूणफ करण्याकपरता पशवशाही प्रकल्िांतगफत १३४ कोटी रुिये 
पवनाव्याज रक्कम शासनाकडून घेतलेले असणे, सदर प्रकल्िातील 
पवस्तापितांना राहण्याकपरता शासनामार्फ त संक्रमण पशबीर बाधंण्याकपरता 
भूखंड भाडेतत्वावर घेतलेला असणे, सदर भाड्याची रक्कम आताियफत १५ 
कोटी रुिये होऊनदेखील पवकासकाकडून अद्याि प्रकल्िाकपरता पबनव्याजी 
घेतलेले १३४ कोटी रुिये तसेच भाड्याची रक्कम १५ कोटी रुिये शासनास 
िरत केलेले नसणे, सदर शासनाने पदलेली रक्कम वसूल करण्याकपरता 
प्रापधकरणातील अपधकाऱयांमार्फ त कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात न 
येणे, सदर पवकासकाने सध्या जागेवर र्क्त ७७७ सदपनका बांधलेल्या 
असून झोिडिट्टी िुनवफसन प्रापधकरणच्या नोंदणीमध्ये केवळ ६२३ 
सदपनकांची नोंद केलेली असणे, यामध्ये प्रापधकरणाच्या अपधकाऱयांनी 
मोठ्या प्रमाणात अपनयपमतता केलेली असणे, सदर प्रकल्िात 
पवकासकामार्फ त मूळ ३५० झोिडीधारकांना सदपनका पवतरीत करणे व 
उवफपरत सदपनका पवकासकाने प्रकल्िामध्ये बापधत नसलेल्या व्यक्तींना 
पवक्री केलेल्या असणे, याकडे प्रापधकरणातील अपधकाऱयांनी दलुफक्ष केलेले 
असणे, सदर पवकासकाने या प्रकल्िाप्रमाणे मंुबईत इतर पठकाणीही प्रकल्ि 
हाती घेतलेले असून त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात अपनयपमतता केलेली 
असणे, पवकासकाने सदर प्रकल्िामध्ये आिल्या अनेक नातेवाईकांना 
पनयमबाह्यपरत्या सदपनका पवतरीत केलेल्या असणे, याबाबतीत 
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झोिडीधारकांमध्ये पनमाण झालेला प्रचंड असंतोष, झोिडीधारकांना घरे 
पमळण्यास पवलंब होत असल्याच्या कारणाने पवकासक बदलण्याची मागणी 
तेथील राहणाऱया दोन्दही प्रकल्िातील चारही सोसाययांनी उच्चापधकारी 
सपमतीकडे केलेली असणे, या अपनयपमततेबाबत उिरोक्त प्रकल्िातील 
तीन सोसाययांच्या िदापधकाऱयांनी आर्थथक गुन्दहे शाखा यांच्याकडे तक्रार 
केलेली असणे, सदर प्रकल्िातील दोषी असलेल् या झोिडिट्टी िुनवफसन 
प्रापधकरणातील दोषी अपधकाऱयांवर अद्याि कोणतीही कारवाई झालेली 
नसणे, सदर प्रकल्िात १००० कोटी रुियांिेक्षा जास्त रकमेचा झालेला 
गैरव्यवहार, शासनाची र्सवणूक यामुळे पवकासक बदलण्याची व दोषींवर 
कारवाई करण्याची होत असलेली मागणी, या सवफ प्रकरणी शासनाने 
करावयाची कायफवाही व शासनाची भूपमका." 

  (३) श्री. अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व 
सावफजपनक महत्त्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मंुबईतील घाटकोिर (िस्चचम) येथे िंखेशाह बाबा (एस.आर.ए.) 
पनयोपजत को.ऑि.हौ.सोसायटी नं भू.क्र. १५१ िाटफ (१ ते ६) या प्रकल्िात 
पवकासकाने मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार, अपनयपमतता केली असल्याचे माहे 
जुलै, २०१६ दरम्यान पनदशफनास आले असणे, पवकासक रॉकलाईन 
प्रॉिटीज ॲण्ड डेव्हलिसफ प्रा.पल यानंी उिनगरी पजल्हापधकारी यांच्या 
मदतीने अंदाजे १५० बोगस झोिडीधारक तयार केले असणे, एस.आर.ए 
प्रकल्िासाठी ७० टक्के संमती आवचयक असताना सदरचा आकडा 
पमळपवण्यासाठी पवकासक यानंी २९ नावे समापवष्ट्ट केलेली असणे, ज्यांनी 
आिली संमती या प्रकल्िासाठी पदली नाही त्यांनाही सदर प्रकल्िात िाि 
म्हणून घोपषत केलेले असणे, तसेच दगा-मस्स्जदची मालमत्ता अपतक्रमण 
करुन न्दयायालयाचा अिमान केलेला असणे, या डेव्हलिसफ कंिनीवर 
कारवाई करावी अशी मागणी असतानाही शासन करीत असलेले अक्षम्य 
दलुफक्ष िपरणामी या कंिनीशी संबंपधत झोिडीधारकांत पनमाण झालेला तीव्र 
असंतोष व पचडीची भावना त्यामुळे शासनाने या कंिनीची चौकशी करुन 
करावयाची तातडीची कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया." 

  (४) श्री. नारायण राणे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "महाराष्ट्र प्रादेशशक व नगर रचना अशिशनयम १९६६ च्या कलम 
३७(१) अन्वये शदनाांक ५ एशप्रल, २०१६ रोजी अशिसूचना प्रशसद्ध करून 
राज्य शासनाच्या नगर शवकास शवभागाने  मालाड पूवव येथील सवे क्रमाांक 
३२९ /१(शहस्सा) सीटीएस क्र. ८२७A/४A/२ येथील ८०,९३४ चौरस मीटर 
वन शवभागाला लागून असणारे के्षत्र "ना-शवकास" शवभागातून रशहवासी 
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शवभागात बदलण्यासाठी मागपवलेल्या सूचना व हरकती, पोलीसाांच्या 
घराांसाठी जागा उपलब्ि नसल्यामुळे खाजगी मालकीची जमीन "ना-
शवकास" के्षत्रातून रशहवासी शवभागातून आणण्यास पयाय राशहलेला नाही 
असे अशिसूचनेत नमूद करण्यात आलेले कारण, राज्य तसेच कें द्र 
शासनाच्या व शवशवि उपक्रमाांच्या ताब्यात  "ना-शवकास" शवभागातील बरेच 
के्षत्र उपलब्ि असताना, मुांबई पोटव रस्टच्या १८०० एकर जशमनीच्या शवकास 
प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर अशतशरक्कत के्षत्र उपलब्ि होत असताना 
कोणत्याही प्रकारे शललाव पध्दतीचा ककवा बोली पध्दतीचा अवलांब न 
करता अपारदशवक पद्धतीने शवशशष्ट्ट खाजगी व्यक्कतींना प्रचांड मोठा लाभ 
शमळवून देणारा मालाड येथील ना-शवकास शवभाग रशहवासी शवभागात 
आणण्याचा होत असलेला शांकास्पद व्यवहार, या व्यवहारामिून खाजगी 
व्यक्कती व शवकासकाांचे उखळ पाांढरे करुन देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची 
जनतेची भावना, याप्रकरणी शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व 
शासनाची प्रशतशक्रया." 

  (५) सिशश्री. विक्रम काळे, सपतश चव्हाण, डॉ. सुधीर तांबे, वि.प.स. िुढील 
तातडीच्या व सावफजपनक महत्त्वाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षि मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "शालेय पशक्षण पवभाग, सामापजक न्दयाय पवभाग, आपदवासी पवभाग 
अंतगफत मोठ्या संख्येने प्राथपमक, माध्यपमक व उच्च माध्यपमक शाळा व 
आश्रमशाळा असणे, या शाळेतील पशक्षक कमफचाऱयासंाठी सेवाशती 
पनयमावली व कायदा असणे, त्यानुसार पवद्याथी संख्या कमी झाल्यामुळे 
एखादा कायम सेवेत असलेला पशक्षक-कमफचारी अपतपरक्त ठरल्यास त्याचे 
इतर शाळेत समायोजन करुन त्याच्या वेतनास संरक्षण देण्यात येते अशी 
पनयमात तरतूद असताना उिरोक्त पतन्दही पवभागानी अल्िसंख्याकं शाळा व 
आश्रमशाळांमधील पशक्षक अपतपरक्त ठरल्यास त्याचे समायोजन होईियंत 
त्यास वेतन देण्यात येऊ नये म्हणून "नो वकफ  नो िे" असा अन्दयायकारक 
पनणफय घेणे, यामुळे कायम सेवेत असलेल्या पशक्षकावर अन्दयाय होऊन 
िपरणामी त्यांचे वेतन स्थपगत होणे, २०-२० वषे सेवेत असलेल्या पशक्षक-
कमफचाऱयाचं्या सेवेवर व वेतनावर प्रचनपचन्दह पनमाण होणे, यामुळे 
राज्यातील पशक्षक-कमफचाऱयांमध्ये गोंधळाची व असंतोषाची भावना पनमाण 
होणे, राज्यभर या पवषयी पशक्षक-कमफचाऱयांनी आदंोलने करणे, याबाबत 
शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया." 

  (६) श्री. दत्तात्रय सािांत, ॲड. राहुल नावेकर, सवफश्री.प्रभाकर घागे, कपिल 
िाटील, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 
र्ालेय वर्क्षि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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   "उच्च माध्यपमक स्तरावर मापहती तंिज्ञान हा पवषय पदनाकं ५ जुलै, 
२००१ च्या शासन आदेशान्दवये अभ्यासक्रमात समावेश करणे, मापहती 
तंिज्ञान हा पवषय भाषा जवजी सकवा ४ पवकस्ल्िक पवषयांिैकी पवषय 
म्हणून पनवडता येईल असे स्िष्ट्ट आदेश पनगफपमत होणे, सदर पवषयास 
आठवड्याला प्रपत तुकडी ८ तापसका पवहीत करणे, िूणफ वेळ पशक्षकाला 
आठवड्याला १८ घड्याळी तास, अधफवेळ पशक्षकाला ९ घड्याळी तास 
प्रचपलत पनयमानुसार तयार करणे, या पनयुक्त्या करताना पवहीत केलेले 
आरक्षण व पवपहत केलेली शैक्षपणक अहफता याचा पवचार करुन पवभागीय 
पशक्षण उिसंचालकांद्वारे राज्यात एकूण िूणफ वेळ ३५६, अधफ वेळ १३३ व 
तापसका तत्वावर ७८ मान्दयता देणे, अनुदापनत उच्च माध्यपमक शाळेस 
मापहती तंिज्ञान हा पवषय अनुदापनत म्हणून मंजूर करण्यासाठी संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य पशक्षक संचालनालय यांनी पशर्ारस करणे, उच्च माध्यपमक 
शाळेचा कायम शब्द काढणे, महाराष्ट्र शासनाच्या SARAL, 
KALCHACHANI, ICT, HSC/SSC ONLINE मापहती भरण्यास 
आय टी पशक्षकानंा तज्ञ पशक्षक म्हणून मान्दयता देणे, असे असताना मापहती 
तंिज्ञान पवषयाचा कायम शब्द न काढणे, गेली १६ वषे या पशक्षकाचं्या 
वेतनाची तरतूद न करणे, त्यामुळे संबंपधत पशक्षकांच्या मनामध्ये असंतोष 
पनमाण होणे, यावर शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया." 

  (७) सिशश्री. धनांजय मुांडे, अमरससह िंपडत, सुपनल तटकरे, सपतश चव्हाण, 
नरेंद्र िाटील, अब्दलु्लाखान दरुाणी, जयवंतराव जाधव, हेमंत टकले, 
रामराव वडकुते, ॲड. अपनल िरब, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व 
सावफजपनक महत्त्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मे. ओमकार परअलटसफ व डेव्हलिसफ प्रा.पल. या पवकासकाकडून 
मंुबईच्या िरेल पशवडी पडस्व्हजन येथील नभूक्र. ७९५, ६५७, ६५६,७९७, 
६५४, ४३२, ६५६, ६५९, ६५३, ४४०, ४३७, ८५४, ६६९,८७०, ८७१ 
(भाग) तसेच दादर नायगाव पडस्व्हजन येथील नभूक्र. १५५, १७४, १७६, 
१/१७७, १८५, १०३८, १०३९ या भूखंडावर १० सोसाययांचे एकपिकरण 
करून झोिडिट्टी िुनवफसन योजने अंतगफत पवकास करण्यात येत असणे, 
तेथील झोिडिट्टीधारकानंा पवचवासात न घेता पवकासकाने िरस्िर मनिा 
अपधकाऱ यांना हाताशी धरुन भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करून घेणे, 
यामध्ये पवकासक व मनिा अपधका-यांमध्ये छुिी युती असणे, बदलून 
घेतलेल्या आरक्षणात सध्या उद्यानाच्या भूखंडावर झोिडिट्टीधारकांचे  
वास्तव्य असणे, त्याच पठकाणी िुनवफसन करण्याची झोिडिट्टी धारकाचंी 
मागणी असणे, तसे न झाल्यास झोिड्या खाली करण्यात येणार नाहीत 
अशी सूचना झोिडिट्टी धारकांनी देणे, पवकासक करणार असलेल्या दरूच्या 
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पठकाणी झोिडीधारकांचा स्थलांतरीत होण्यास नकार असणे, 
पवकासकाकडून मुळ उद्यानासाठी असलेल्या भूखंडावर  पवक्रीकरीता 
इमारत उभारणीचे काम करणे, पवकासक उद्यान नेमके कोठे उभारणार 
याबाबत झोिडिट्टीधारकांमध्ये पनमाण झालेली संभ्रमावस्था, शाळेसाठी 
१३२४ चौ.मी. एवढी जागा आरपक्षत असतानाही शाळेचे बांधकाम करण्यात 
न येणे, अवघ्या दोन ते तीन खोल्यामंध्ये शाळा चालवण्यात येत असणे, २३ 
बालवाड्या, २३ कल्याण कें दे्र, २३ सोसायटी यांना कायालये देण्यात न येणे, 
याबाबत तेथील झोिडीधारकांमध्ये पनमाण झालेला तीव्र असंतोष, याबाबत 
पवकासक व संबंपधत अपधकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची पनतांत 
आवचयकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची 
भूपमका." 

  (८) श्री. प्रभाकर घागे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "संिूणफ राज्यात आर्थथक मंदीमुळे उद्योजकामंध्ये अपतशय उदासीन 
वातावरण असणे, नवीन उद्योजकांना संधी उिलब्ध नसणे, अखंड महाराष्ट्र 
असताना पवज दरामध्ये तर्ावत ठेवणे, यामुळे प्रादेपशक असंतोष पनमाण 
करुन केलेली पवषमता, त्यामुळे ठरापवक पवभागामधीलच उद्योजकानंा 
चालना पमळून अन्दय पवभागामधील उद्योजकावंर आलेले संकट, स्टील 
उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर आलेली मंदी, नवीन उद्योगासंाठी औद्योपगक 
के्षिात िायाभूत सुपवधांचा असलेला अभाव, यामुळे उद्योजकांमध्ये 
असंतोषाची भावना वाढीस लागणे, गेल्या ५ वषात एम.आय.डी.सी.ने 
उद्योग पवकासासाठी कोणतेही ठोस िाऊल उचलले नसल्याने स्थापनक 
उद्योगाचे झालेले खच्चीकरण, त्यामुळे साध्या िरवानग्या देखील 
पमळवण्याकरीता मुख्य कायालयात करावी लागणारी ये-जा, पवलंब, छोया 
उद्योगांना लांबलचक कायफिध्दतीमुळे होणारा नाहक िास, िपरणामी 
उद्योजकांमध्ये िसरलेले संतािाचे वातावरण, यामध्ये संबंधीत िरवानग्या 
(भूखंड हस्तांतरण करणे, भागीदारी रद्द करणे, सभासदत्व रद्द करणे व इतर 
बाबी) या सवफबाबत संबंपधत प्रादेपशक कायालयास अपधकारी देणेबाबत 
शासनाने तातडीने करावयाची कायफवाही व उिाययोजना." 

  (९) श्री. माविकराि ठाकरे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे िस् त्रोद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "देशात कृषी व्यवसायानंतर वस्त्रोद्योग हा सवात मोठा व्यवसाय असून 
देशातील एकूण वस्त्रोद्योग व्यवसायािैकी ५० टक्के व्यवसाय एकया 
महाराष्ट्र राज्यात असणे, या व्यवसायातून राज्यातील सुमारे ८० लक्ष 
लोकांना रोजगार पमळणे तसेच या व्यवसायािासून शासनाला मोठया 
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प्रमाणात आर्थथक उत्िन्न पमळत असणे, राज्यातील पभवंडी, मालेगांव, 
इंचलकरंजी, सोलािूर, धूळे, कामठी, नागिूर व कराड येथे िॉवरलुम सेंटसफ 
असणे, या शहरातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय वस्त्रोद्योग असून शासनाचे 
आयात पनयात धोरणामुळे या व्यवसायावर मंदीचे सावट असणे, शासनाच्या 
आयात पनयात धोरणामुळे या व्यवसायातील मालाचा दर स्स्थर व पनस्चचत 
रहात नसणे म्हणून सदर व्यवसायातील िॉवरलुम मालकांना मोठे नुकसान 
सोसावे लागत असणे, िपरणामी िॉवरलुम के्षिात काम करणाऱया लाखो 
कामगारांची बेरोजगारीमुळे होत असलेली उिासमारी, त्यामुळे िॉवरलूम 
मालक व यामधील कामगारांमध्ये पनमाण झालेला तीव्र असंतोष व 
नाराजीची भावना, िॉवरलुम उद्योगाच्या पवपवध समस्यांकडे राज्य शासनाचे 
दलुफक्ष होत असल्याने राज्यातील सवफ िॉवरलुम धारक यानंी आझाद मैदान, 
मंुबई येथे पदनांक २० जुलै २०१६ रोजी धरणे आंदोलन करण्याचा पदलेला 
इशारा, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने धोरणात्मक पनणफय घेऊन 
िॉवरलुम व्यवसायावर आलेले संकट दरू करण्यासाठी उिाययोजना 
करण्याची आवचयकता व याबाबत शासनाची प्रपतपक्रया." 

 

((दपुारीदपुारी  १.००१.००  िाजतािाजता))  
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेििे - 
   पािीपरुिठा ि 

स्िच्छता मांत्री 
: "राज्यातील दषु्ट्काळी गािाांना वनधी उपलब्ध करुन 

देण्याबाबत" या पवषयावरील श्री.नागो गाणार व इतर 

पव.ि.स. यांचा तारांपकत प्रचन क्रमांक ३६९४६ ला 
पदनांक १५ एपप्रल, २०१३ रोजी अनुिूरक प्रचनोत्तराच्या 
वेळी पदलेल्या आचवासनानुसार अपधक मापहती 
सभागृहाच्या िटलावर ठेवतील. 

  (ग) मांगळिार, वदनाांक २६ जलैु ि बधुिार, वदनाांक २७ जलैु, २०१६ तसेच 

सोमिार, वदनाांक १ ऑगस्ट ि मांगळिार, वदनाांक २ ऑगस्ट, २०१६ 

रोजींच्या ताराांवकत प्रश्नोत्तराांच्या याद्या सभागहृाच्या पटलािर ठेििे. 
  (घ) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची सहािी यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेििे. 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेििे. 
  (क) मखु्यमांत्री 

 
: (१) लोक आयुक्त व उि लोक आयुक्त, महाराष्ट्र 

राज्य यांचे सन २०११ या वषाचा ३९ वा आपण 
सन २०१२ या वषाचा ४० वा वार्थषक अहवाल 
तसेच पदनांक १८ पडसेंबर, २०१०, पदनांक १६ 
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एपप्रल, २०१२, पदनांक १६ एपप्रल, २०१२, 
पदनांक ६ नोव्हेंबर, २०१२, पदनांक २१ नोव्हेंबर, 
२०१२, पदनांक १ पडसेंबर, २०१२, पदनांक २ 
जानेवारी, २०१३, पदनांक ८ जानेवारी, २०१३, 
पदनांक ८ जानेवारी, २०१३, पदनांक २८ माचफ, 
२०१३, पदनांक ५ जून, २०१३, पदनांक ८ जुलै, 
२०१३, पदनांक १० जुलै, २०१३, पदनांक १५ 
जुलै, २०१३, पदनांक १९ ऑगस्ट, २०१३, 
पदनांक ३० ऑगस्ट, २०१३, पदनांक १९ सप्टेंबर, 
२०१३, पदनांक ७ ऑक्टोबर, २०१३, पदनांक १९ 
पडसेंबर, २०१३, पदनांक १३ रे्बु्रवारी, २०१४, 
पदनांक २० माचफ, २०१४, पदनांक २० माचफ, 
२०१४, पदनांक २१ माचफ, २०१४, पदनांक २१ 
माचफ, २०१४, पदनांक ७ एपप्रल, २०१४, पदनांक 
२२ एपप्रल, २०१४, पदनांक २८ एपप्रल, २०१४, 
पदनांक २८ एपप्रल, २०१४, पदनांक ३० एपप्रल, 
२०१४, पदनांक ३० एपप्रल, २०१४, पदनांक ३० 
एपप्रल, २०१४, पदनांक ५ मे, २०१४, पदनांक ४ 
जून, २०१४, पदनांक ६ जून, २०१४, पदनांक २३ 
जून, २०१४ रोजीचे ३५ पवशेष अहवाल 
त्यावरील स्िष्ट्टीकरणात्मक ज्ञािनासह" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "मंुबई महानगर प्रदेश लोखंड व िोलाद बाजार 
सपमती यांचा सन २०१४-२०१५ या वषाचा 
अठ्ठावीसावा वार्थषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (ख) वनयोजन मांत्री 

 

: "महाराष्ट्र िाटबंधारे पवपत्तय कंिनी मयापदत यांचा सन 
२०१०-२०११ या वषाचा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ग) उच्च ि तांत्र 
वर्क्षि मांत्री  
 

: (१) "उत्तर महाराष्ट्र पवद्यािीठ, जळगांव यांचा सन    
२०१४-२०१५ या वषाचा िंचवीसावा वार्थषक 
अहवाल"  सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "सापविीबाई रु्ले िुणे पवद्यािीठ, िुणे यांचा सन 
२०१४-२०१५ या वषाचा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (३) "राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागिूर पवद्यािीठ, 
नागिूर यांचा सन २०१४-२०१५ या वषाचा 
वार्थषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (घ) साांस्कृवतक कायश 
मांत्री 
 

: "महाराष्ट्र पचििट, रंगभूमी आपण सांस्कृपतक पवकास 
महामंडळ मयापदत यांचा सन २०१४-२०१५ या वषाचा 
अडतीसावा वार्थषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ङ) मवहला ि 
बालविकास मांत्री  
 

: "महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग याचें  सन 
२०१३-२०१४ ते २०१४-२०१५ या वषांचे स्वतंि 
लेखािरीक्षा अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (च) अन्न ि औषध 
प्रर्ासन मांत्री 
 

: "हार्पकन जीव-औषध पनमाण महामंडळ मयापदत 
यांचा सन २०११-२०१२ या वषाचा अडतीसावा वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (छ) उद्योग मांत्री 
 

: "कोंकण पवकास महामंडळ मयापदत यांचा सन २०१५-
२०१६ या वषाचा िंचेचाळीसावा  वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ज) कृवष  मांत्री 
 

: "डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृपष पवद्यािीठ, 
दािोली यांचे सन २००८-२००९, २००९-२०१० व 
२०१०-२०११ या वषांचे लेखा िपरक्षण अहवाल व 
वार्थषक लेखे" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (झ) पयािरि मांत्री 
 

: "महाराष्ट्र प्रदषुण पनयंिण मंडळ यांचा सन २०१३-
२०१४ या वषाचा वार्थषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (ट) ऊजा मांत्री 
 

: "महाराष्ट्र राज्य पवदु्यत मंडळ सूिधारी कंिनी मयापदत 
यांचा सन २०१४-२०१५ या वषाचा दहावा वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ठ) सामावजक न्याय 
मांत्री 
 

: "संत रोपहदास चमोद्योग व चमफकार पवकास महामंडळ 
मयापदत, मंुबई यांचा सन २००९-२०१० ते २०१२-
२०१३  या वषाचा अनुक्रमे  छत्तीसावा, सदतीसावा, 
अडतीसावा व एकोणचाळीसावा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ड) पर्सुांिधशन, 
दगु्धविकास ि 
मत्सस्यविकास 
मांत्री 

: (१) "िुण्यचलोक अपहल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी 
पवकास महामंडळ मयापदत, िुणे यांचा सन 
२०१२-२०१३ चौतीसावा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "महाराष्ट्र राज्य सहकारी दधू महासंघ मयापदत, 
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मंुबई यांचे सन  २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ 
या वषांचे वैधापनक लेखा िपरक्षण अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ढ) कौर्ल्य विकास 
मांत्री 
 

: "अण्णासाहेब िाटील आर्थथक मागास पवकास 
महामंडळ मयापदत, मंुबई यांचा सन २००९-२०१० व 
२०१०-२०११ चा अनुक्रमे बारावा व तेरावा वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "सािशजवनक उपक्रम सवमतीचा नििा अहिाल ि दहािा अनपुालन अहिाल 
सादर करिे." 

चार : "विमकु्त जाती ि भटक्या जमाती कल्याि सवमतीचा नििा ि दहािा अहिाल 
सादर करिे." 

पाच : "विधानपवरषद सदस्य अनपुस्स्िती सवमती (२०१५-२०१६) चा वतसरा अहिाल 
सादर करिे ि त्सयािर विचार करिे." 

सहा : (क) म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – असल्यास. 
  (ख) म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचेूनसांदभातील अवधक मावहती 

सभागहृासमोर ठेििे - 
   कामगार मांत्री : "१० लाखाांपेक्षा अवधक बाांधकाम खचश 

असिाऱ्या बाांधकाम व्यिस्िापकाांकडून 

बाांधकाम कामगार कल्यािकारी मांडळाकडे 

या कामगाराांच्या वहतासाठी रक्कम जमा 
करािी लागिे बांधनकारक असताना काही 
बाांधकाम व्यािसावयकाांनी जमा केलेले 

धनादेर् न िठल्याचे कॅगच्या अहिालात 

नमदु करिे" या पवषयावरील श्री.जगन्नाथ 

सशदे, पव.ि.स. यांच्या म.पव.ि. पनयम ९३ 

अन्दवये सूचनेच्या अनुषंगाने पदनांक २२ जुलै, 
२०१५ रोजी पदलेल्या आचवासनानुसार 
मापहती सभागृहाच्या िटलावर ठेवतील. 

सात : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विरे्ष उल्लेख -  (असल्यास). 
   

- मध्यांतर - 
आठ : र्ासकीय विधेयके – 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमािे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत 
करिे. 

   (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 
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आवि महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी 
(सधुारिा) विधेयक, २०१६" 

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

     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 

महानगरिापलका आपण महाराष्ट्र नगरिपरषदा, नगरिंचायती व 

औद्योपगक नगरी (सुधारणा) पवधेयक, २०१६ पवधानिपरषदेची 
सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १२ सदस्यांच्या प्रवर 
सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.प्रकाश 
गजविये, र्रद रिवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 

महानगरिापलका आपण महाराष्ट्र नगरिपरषदा, नगरिंचायती व 

औद्योपगक नगरी (सुधारणा) पवधेयक, २०१६ पवधानिपरषदेची 
सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १० सदस्यांच्या प्रवर 
सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

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

विकास प्रावधकरि विधेयक, २०१६" 

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

     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र 

महानगर प्रदेश पवकास प्रापधकरण पवधेयक, २०१६ 
पवधानिपरषदेची सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १२ 
सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

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

     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक ३२ - महाराष्ट्र 

महानगर प्रदेश पवकास प्रापधकरण पवधेयक, २०१६ 
पवधानिपरषदेची सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १० 
सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा 
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मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

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

संवहता (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

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

     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र जमीन 
महसूल सांशहता (शतसरी सुिारणा) पवधेयक, २०१६ 
पवधानिपरषदेची सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १२ 
सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

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

     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र जमीन 
महसूल सांशहता (शतसरी सुिारणा) पवधेयक, २०१६ 
पवधानिपरषदेची सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १० 
सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

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

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

रिवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक २८ - मंुबई 

महानगरिापलका (सुधारणा) पवधेयक, २०१६ पवधानिपरषदेची 
सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १० सदस्यांच्या प्रवर 
सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

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

(सधुारिा) विधेयक, २०१६" 
     विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 
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रिवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक ३७ - महाराष्ट्र 

महामागफ (सुधारणा) पवधेयक, २०१६ पवधानिपरषदेची सहमती 
घेऊन पवधानिपरषदेच्या १० सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे 
त्यावरील प्रपतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
   (६) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न 

पणन (विकास ि विवनयमन)(सधुारिा) विधेयक, २०१६" 
    (अ) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय 

मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक २४ - महाराष्ट्र कृषी 

उत्पन्न पणन (शवकास व शवशनयमन)(सुधारणा) पवधेयक, २०१६ 
पवधानिपरषदेची सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १२ 
सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

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

     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक २४ - महाराष्ट्र कृषी 
उत्पन्न पणन (शवकास व शवशनयमन)(सुधारणा) पवधेयक, २०१६ 
पवधानिपरषदेची सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १० 
सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

    (क) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. नरेंद्र 
पाटील, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक २४ - महाराष्ट्र कृषी 
उत्पन्न पणन (शवकास व शवशनयमन)(सुधारणा) पवधेयक, २०१६ 
पवधानसभेची सहमती घेऊन दोन्दही सभागृहाच्या २५ सदस्यांच्या 
संयुक्त सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

   (७) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र वनरसन 
विधेयक, २०१६" 

     विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद 
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रिवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र पनरसन 

पवधेयक, २०१६ पवधानिपरषदेची सहमती घेऊन 
पवधानिपरषदेच्या १० सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील 
प्रपतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

    ---------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करिे. 
    "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांवहता (चौिी सधुारिा) विधेयक, २०१६" 
    ---------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेिे. 
    "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३९ - महाराष्ट्र मोटार िाहन 

कर (सधुारिा) विधेयक, २०१६" 
    ---------------------------------------------------------------- 
  (घ) विधानसभेने दसुऱ्याांदा सांमत केल्यास - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत 

करिे. 
    "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्िा 

(सधुारिा) विधेयक, २०१६" 
    ---------------------------------------------------------------- 

नऊ : सिशश्री.धनांजय मुांडे, नारायण राणे, सुनील तटकरे, शरद रणपिसे, हेमंत टकले, 
मापणकराव ठाकरे, पकरण िावसकर, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, ॲड.पनरंजन 
डावखरे, सवफश्री.संजय दत्त, जयंत िाटील, श्रीमती पवद्या चव्हाण, सवफश्री.जनादफन 
चांदरूकर, सतीश चव्हाण, अमरनाथ राजूरकर, आनंद ठाकूर, आर्थक. आनंदराव 
गाडगीळ, श्री.अपनल भोसले, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, सवफश्री. जयवंतराव जाधव, सुभाष 
झांबड, जगन्नाथ सशदे, सतेज ऊर्फ  बंटी िाटील, ॲड. राहुल नावेकर, डॉ.सुधीर तांबे, 
सवफश्री.नरेंद्र िाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, संपदि बाजोपरया, ॲड.रामहरी रुिनवर, प्रकाश 
गजपभये, श्रीमती हुस्नबानू खपलरे्, सवफश्री.ख्वाजा बेग, हपरससग राठोड, पवक्रम काळे, 
रामराव वडकुते, ॲड. जयदेव गायकवाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प.वनयम २५९ 
अन्िये अांवतम आठिडा प्रस्ताि - 

   "देशाची आर्थथक राजधानी तथा महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या 
मंुबई शहरात महानगरिापलकेतरे् करण्यात येणाऱया पवपवध कामांमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात भ्रष्ट्टाचार झालेला असणे, मनिाच्या पवपवध पवभागातील नालेसर्ाई, 
मीठी नदीचा गाळ काढणे, रस्ते, आरोग्य, पशक्षण यासह सवफ पवभागात पनकृष्ट्ट 
दजाची कामे व भ्रष्ट्टाचार झालेला असणे, अनेक पवभागात कामे देताना व 
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करताना भ्रष्ट्टाचार झाल्याचे उघड होणे, शहरात कचऱयाची पवल्हेवाट योग्य 
िध्दतीने लागत नसणे, डंम्िींग ग्राऊंडच्या कामात होत असलेला पवलंब व 
भ्रष्ट्टाचार, भुयारी गटारे व डंम्िींग ग्राऊंडच्या कामात कन्दसल्टींगमध्ये झालेली 
िैशांची उिळपट्टी, होत असलेला शवलांब व भ्रष्ट्टचार, स्माटव शसटीची फसवी 
घोषणा, मनपातील इमारत प्रस्ताव शवभागातील व प्रभागातील  इमारत 
बाांिकाम शवभागातील अशिकाऱयाांच्या सांगनमताने शवकासकाांकडून ओसी 
घेतल्यावर अनशिकृत बाांिकाम केले जाणे, मुांबईचा नवीन शवकास 
आराखड्यामध्ये शबल्डराांचे शहत लक्षात घेऊन सूचशवलेले बदल ना शवकास 
के्षत्रात गृहशनमाणासाठी एफ.एस.आय. देण्याचे प्रस्ताव, एकाच पक्षाची अनेक 
वषे सत्ता असल्याने मनमानी व भ्रष्ट्टाचारी कामामुळे नागरी सुशविाांवर होणारा 
पशरणाम, त्यामुळे मुांबईची भकास झालेली अवस्था, ठाणे शहरातही अशीच 
अवस्था असणे, होडींग पॉलीसी व फायर पॉलीसीचे होत असलेले उल्लांघन, 
मुांबईतील गगनाला शभडणारी महागाई, गृह खरेदी सववसामान्याांच्या आवाक्कया 
बाहेर जाणे, परवडणाऱया घराांबाबत शासनाकडून फसव्या घोषणा करण्यात 
येणे, म्हाडाच्या मोकळ्या भुखांडावरील वाढती अशतक्रमणे, नवीन गृहपनमाण 
अपधपनयम लागू करण्यात होणार पवलंब, राज्याचा गृहपनमाण अपधपनयम 
डावलून कें द्राचा परअल इस्टेट ॲक्ट, २०१६ स्स्वकारणे, राज्यातील मंदावलेले 
औद्योपगकीकरण, शासनास गंुतवणूक आकर्थषत करण्यास आलेले अियश, 
औद्योपगक गंुतवणूकीबाबत स्िधेत अनेक राज्ये महाराष्ट्र राज्याच्या िुढे जाणे, 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायफवाही व उिाययोजना पवचारात 

घेण्यात यावी." 

दहा : (बधुिार, वदनाांक ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   श्री.सवुजतससह ठाकूर, डॉ.नीलम गोऱहे, सवफश्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, 
गोपिपकसन बाजोपरया, पवनायक मेटे, प्रा.अपनल सोले, श्री.प्रपवण दरेकर, 
श्रीमती स्स्मता वाघ, सवफश्री.प्रशांत िपरचारक, गुरुमख जगवानी, पगरीश व्यास, 
रामनाथ मोते, ॲड.अपनल िरब, श्री.रसवद्र र्ाटक, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यात सुरू असलेली रोजगार हमी योजना संिूणफ देशात महाराष्ट्र 
राज्याने प्रथम स्वीकार केली असणे, आिल्या राज्यात सदरहू योजना 
लोकापभमुख व पवकासापभमुख झाल्यानंतर अशीच योजना नरेगाच्या 
माध्यमातून कें द्र शासनाने सवफ देशभरात लागू केली असणे, संबंपधत 
अपधपनयमाचा लाभ घेत देशातील पवपवध राज्यांनी या योजनेंतगफत मोठ्या 
प्रमाणात पवकास केला असल्याचे पनदशफनास येणे, महाराष्ट्र राज्यात माि ही 
योजना संथ गतीने सुरू असल्याचे पनदशफनास येणे, पवधानमंडळाच्या रोजगार 
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हमी योजना सपमतीने सदर योजना राज्यभरात प्रभावीिणे राबपवण्याच्या दृष्ट्टीने 
अन्दय राज्यांचे अभ्यास दौरे करुन व त्याचं्याकडील या योजनेचा अभ्यास 
करुन त्या धतीवर आिल्या राज्यात ही योजना अपधक प्रभावी करण्याचा 
प्रयत्न केला असणे, तथापि शेतकरी व मजुरांच्या रोजगाराचा प्रचन 
सोडपवणाऱया या योजनेस शासनाचे काही उच्च िदस्थ अपधकारी, ग्रामसेवक, 
तांपिक अपधकारी याचं्याकडून आवचयक ते सहकायफ पमळत नसल्याचे 
पनदशफनास येणे, िपरणामी अिेके्षप्रमाणे या योजनेंतगफत कामे होत नसल्याचे 
पनदशफनास येणे, राज्याच्या महात्मा गाधंी रोजगार हमी योजनेस कें द्राकडून 
पनधी उिलब्ध होत असूनही इतर राज्याचं्या तुलनेत तो खचफ होत नसल्याचे 
पनदशफनास येणे, सन १९९९ ते २०१० या कालावधीत राज्यात सुरू असलेल्या 
लॉटरीच्या माध्यमातून शासनास अिेपक्षत महसूल पमळाला नसल्याची बाब 
पनदशफनास येणे, त्या कालावधीतील कर व इतर माध्यमातून हजारो कोटी 
रुियांचे येणे आजही बाकी असल्याचे पनदशफनास येणे, पवद्यमान पवत्त व 
पनयोजन मंत्र्यानी िेिरलेस प्रशासन चालपवण्याच्या दृष्ट्टीने सुरू केलेली 
प्रपक्रया, गतीमान प्रशासनासाठी सदर प्रपक्रया अपधक प्रभावी करण्याची 
आवचयकता, राज्याच्या डोंगरी भागातील पिण्याच्या िाण्याची टंचाई, याबाबत 
शासनाची भूपमका व करावयाची उिाययोजना पवचारात घेण्यात यावी." 

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

  (१) श्री.दत्तात्रय सािांत, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्सत्सिाच्या बाबींिर 
चचा उपस्स्ित करतील. 

        "राज्यात पवनाअनुदापनत प्रलंपबत अघोपषत शाळा जापहर झाल्याने 
शाळेमध्ये समाधानाचे वातावरण तयार होणे, प्रत्यक्षात शासन पनणफय 
वाचल्यानंतर पनराशा होणे, राज्यामधील कायम पवनाअनुदापनत शाळेचा कायम 
शब्द काढण्याबाबत मंिीमंडळात पनणफय होणे, त्यानुसार उच्चस्तरीय 
सपचवांच्या सपमतीने पदनांक १५ नोव्हेंबर, २०११ रोजी अनुदानाचे सुि जाहीर 
करणे, त्याप्रमाणे मुल्याकंन करणे, काही शाळा िाि करुन अनुदान देणे, 
रापहलेल्या शाळाही िाि करणे, बाकी शाळा िाि करताना माि अनुदान सुि 
तेच असताना पदनांक १ व २ जुलै, २०१६ च्या िाि शाळाचं्या बाबतीत टप्िा 
जाहीर न करणे, मंिीमंडळ ठरावान्दवये अनुदान देण्यासाठी काढलेले शासन 
आदेश असताना १५ वषे पवनावेतन सेवा करणाऱया पशक्षक-पशक्षकेतर 
कमफचाऱयानंा कोणताच टप्िा जाहीर न करणे, त्यामुळे अनुदानासाठी िाि 
घोपषत होऊनही संबंपधत शाळेतील पवद्याथी पवपवध लाभासाठी व पशक्षक 
पशक्षकेतर कमफचारी वेतनासाठी संभ्रपमत झाले असणे, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व उिाययोजना." 

  (२) श्री.सतीर् चव्हाि, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्सत्सिाच्या बाबींिर 
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चचा उपस्स्ित करतील. 
   "औरंगाबाद महािापलका अंतगफत ७७ शाळा कायफरत असून त्यािैकी 

५० शाळेला खेळाचे मैदान नसणे, महािापलकेच्या शाळांमध्ये शहरातील 
गोरगरीब जनतेची मुले/मुली पशक्षण घेत असून या शाळांमध्ये क्रीडा पशक्षण 
देणेसाठी र्क्त ६ क्रीडा पशक्षक असणे, महािापलकेच्या प्रत्येक शाळेत क्रीडा 
पशक्षकांची नेमणूक करुन देण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व उिाययोजना." 
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