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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शुक्रशुक्रिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ५५  ऑगस्ट,ऑगस्ट,  २०१६२०१६  

((सकाळीसकाळी  १०१०.००.००  ते ते दपुारीदपुारी  १२.३० १२.३० िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  (गरुुवार, वदनाांक ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये प्रस्ताि) –  

  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, आर्कक. आनंदराव 
गाडगीळ, श्री.अपनल भोसले, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, सवफश्री. जयवंतराव जाधव, सुभाष 
झांबड, जगन्नाथ शशदे, 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, हपरशसग राठोड, पवक्रम काळे, 
रामराव वडकुते, ॲड. जयदेव गायकवाड, वि.प.स. याांचा म.वि.प.वनयम २५९ 
अन्िये अांवतम आठिडा प्रस्ताि – (चचा व मंत्र्ांचे उत्तर) - 

   "देशाची आर्कथक राजधानी तथा महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या 
मंुबई शहरात महानगरिापलकेतरे् करण्यात येणाऱ्या 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 
करताना भ्रष्ट्टाचार झाल्याचे उघड होणे, शहरात कचऱ्याची पवल्हेवाट योग्य 
िध्दतीने लागत नसणे, डंम्िींग ग्राऊंडच्या कामात होत असलेला पवलंब व 
भ्रष्ट्टाचार, भुयारी गटारे व डंम्िींग ग्राऊंडच्या कामात कन्सल्टींगमध्ये झालेली 
िैशांची उधळपट्टी, होत असलेला विलंब ि भ्रष्टाचार, स्माटट वसटीची फसिी 
घोषणा, मनपातील इमारत प्रस्ताि विभागातील ि प्रभागातील  इमारत 
बांधकाम विभागातील अवधकाऱ्ाचं््ा संगनमताने विकासकाकंडून ओसी 
घेतल््ािर अनवधकृत बांधकाम केले जाणे, म ंबईचा नवीन विकास 
आराखड्यामध््े वबल्डराचें वहत लक्षात घेऊन सूचविलेले बदल ना विकास 
के्षत्रात गृहवनमाणासाठी एफ.एस.आ्. देण््ाचे प्रस्ताि, एकाच पक्षाची अनेक 
िषे सत्ता असल््ाने मनमानी ि भ्रष्टाचारी कामाम ळे नागरी स विधांिर होणारा 
पवरणाम, त््ाम ळे म ंबईची भकास झालेली अिस्था, ठाणे शहरातही अशीच 
अिस्था असणे, होडींग पॉलीसी ि फा्र पॉलीसीचे होत असलेले उल्लंघन, 
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म ंबईतील गगनाला वभडणारी महागाई, गृह खरेदी सिटसामान्ांच््ा आिाक््ा 
बाहेर जाणे, परिडणाऱ्ा घरांबाबत शासनाकडून फसव््ा घोषणा करण््ात 
्ेणे, म्हाडाच््ा मोकळ्या भ खंडािरील िाढती अवतक्रमणे, नवीन गृहपनमाण 
अपधपनयम लागू करण्यात होणारा पवलंब, राज्याचा गृहपनमाण अपधपनयम 
डावलून कें द्राचा परअल इस्टेट ॲक्ट, २०१६ स्स्वकारणे, राज्यातील मंदावलेले 
औद्योपगकीकरण, शासनास गंुतवणूक आकर्कषत करण्यास आलेले अियश, 
औद्योपगक गंुतवणूकीबाबत स्िधेत अनेक राज्ये महाराष्ट्र राज्याच्या िुढे जाणे, 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायफवाही व उिाययोजना पवचारात 

घेण्यात यावी." 

 

((दपुारीदपुारी  १.००१.००  िाजतािाजता))  
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) 

 
मंगळवार, पदनांक १९ जुलै, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांपकत 
प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील राखून ठेवण्यात आलेला श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 
जगताि व इतर पव.ि.स. यांचा "सांग्रामपरू (वज.बलुढाणा) ि तेल्हारा 
(वज.अकोला) तालकु्यातील शेतकरी ससचनाच्या लाभापासनू िांवचत 
असल्याबाबत" या पवषयावरील तारांपकत प्रश्न क्रमांक २०५९१. 

  (ख) मंगळवार, पदनांक १९ जुलै, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांपकत 
प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील राखून ठेवण्यात आलेला श्रीमती पवद्या चव्हाण व इतर 
पव.ि.स. यांचा "राहूरी (वज.अहमदनगर) येथील महात्मा फुले कृवष 
विद्यापीठात वशक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षवणक शलु्क माफ 
करण्याबाबत" या पवषयावरील तारांपकत प्रश्न क्रमांक २१८९८. 

  (ग) शुक्रवार, पदनांक २९ जुलै, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांपकत 
प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील राखून ठेवण्यात आलेला श्री.राजेंद्र जैन, पव.ि.स. यांचा 
"गोंवदया वजल्यातील आवदिासी आश्रमशाळेतील वशक्षकाांना िेतन  
वमळणेबाबत" या पवषयावरील तारांपकत प्रश्न क्रमांक २१९२०.    

  (घ) ब धवार, पदनांक ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांपकत 
प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील प ढे ढकलण््ात आलेला प्रा.जोगेनर किाडे, पव.ि.स. 
यांचा "खार-सांताकु्रझ (पवूव) मुंबई ्ेथील गहृनिमाण सोसायट्ाांचा 
पनुर्विकास प्रलांवबत असल्याबाबत" या पवषयावरील तारांपकत प्रश्न क्रमांक 
१९५१३. 

  (ङ) ब धवार, पदनांक ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांपकत 
प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील प ढे ढकलण््ात आलेला श्री.मापणकराव ठाकरे व इतर 
पव.ि.स. यांचा "खामगाांि (वज.बलुढाणा) तालकु्यात बीएसयपुी ि 
आयएचएसडीपी या योजनेंतगशत बाांधलेल्या घराांचे बाांधकाम वनकृष्ट्ट 
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दजाचे झाल्याबाबत" या पवषयावरील तारांपकत प्रश्न क्रमांक २०५१७. 
  (च) ब धवार, पदनांक ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांपकत 

प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील प ढे ढकलण््ात आलेला श्री.गुरुमुख जगवानी, 
पव.ि.स. यांचा "मौजे मागाठाणे (ता.बोरीिली) येथील देिीपाडा गवलच्छ 
िस्ती झोपडपट्टी पनुर्विकास योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत" या 
पवषयावरील तारांपकत प्रश्न क्रमांक २२९४४. 

  (छ) तारांनित प्रश्ि. 
  (ज) ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
   महसलू, मदत ि 

पनुिशसन मांत्री 
: "रेडीरेकनर ि स्ट ॅंम्प ड्युटीचे िाढलेले दर 

कमी करण्याबाबत" या पवषयावरील 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाणी व इतर पव.ि.स. यांचा 
तारांपकत  प्रश्न क्रमांक ३८१८ ला पदनाकं १७ 
माचफ, २०१५ रोजी अनुिूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी 
पदलेल्या आश्वासनानुसार अपधक मापहती 
सभागृहाच्या िटलावर ठेवतील. 

दोन : उप सभापतींची वनिडणकू - 

  (१) श्री.सवुजतससह ठाकूर, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

        "श्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, पव.ि.स. यांची महाराष्ट्र पवधानिपरषदेचे 

उि सभािती म्हणून पनवड करण्यात यावी." 
प्रा.अपनल सोले, पव.ि.स. अनुमोदन देतील. 

  (२) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

        "श्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, पव.ि.स. यांची महाराष्ट्र पवधानिपरषदेचे उि 
सभािती म्हणून पनवड करण्यात यावी." 
श्री.पगरीशचंद्र व्यास, पव.ि.स. अनुमोदन देतील. 

  (३) श्री.गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

        "श्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, पव.ि.स. यांची महाराष्ट्र पवधानिपरषदेचे 

उि सभािती म्हणून पनवड करण्यात यावी." 
श्रीमती स्स्मता वाघ, पव.ि.स. अनुमोदन देतील. 

  (४) श्री.नारायण राणे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

        "श्री.मापणकराव ठाकरे, पव.ि.स. यांची महाराष्ट्र पवधानिपरषदेचे उि 

सभािती म्हणून पनवड करण्यात यावी." 
श्री.पदलीिराव देशमुख, पव.ि.स. अनुमोदन देतील. 
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  (५) श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

        "श्री.मापणकराव ठाकरे, पव.ि.स. यांची महाराष्ट्र पवधानिपरषदेचे उि 

सभािती म्हणून पनवड करण्यात यावी." 
श्री.हेमंत टकले, पव.ि.स. अनुमोदन देतील. 

  (६) प्रा.जोगेन्र किाडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

        "श्री.मापणकराव ठाकरे, पव.ि.स. यांची महाराष्ट्र पवधानिपरषदेचे उि 

सभािती म्हणून पनवड करण्यात यावी." 
श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, पव.ि.स. अनुमोदन देतील. 

  (७) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

        "श्री.मापणकराव ठाकरे, पव.ि.स. यांची महाराष्ट्र पवधानिपरषदेचे उि 

सभािती म्हणून पनवड करण्यात यावी."  
श्री.संजय दत्त, पव.ि.स. अनुमोदन देतील. 

तीन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (क) मखु्यमांत्री : "महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा सन २०११-२०१२ या 

वषांचा स्वतंत्र लेखािरीक्षा अहवाल ि  सन २०१२-२०१३ 
व २०१३-२०१४ या वषांचे वार्कषक प्रशासकीय अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ख) वित्त मांत्री : (१) "भारताचे पनयंत्रक व महालेखािरीक्षक यांचे सन 
२०१४-२०१५ या आर्कथक वषाचे (१) सामान्य 
आपण सामापजक के्षत्र व (२) स्थापनक संस्था 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "भारताचे पनयंत्रक व महालेखािरीक्षक याचंा 
पदनांक ३१ माचफ, २०१५ रोजी संिलेल्या वषाचा 
सावफजपनक उिक्रम अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (ग) गहृवनमाण 
मांत्री 

: (१) "पशवशाही िुनवफसन प्रकल्ि मयापदत यांचा सन 
२००४-२००५ ते २००७-२००८ या वषांचा 
अनुक्रमे सहावा, सातवा, आठवा व नववा 
वार्कषक अहवाल"  सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "महाराष्ट्र गृहपनमाण व के्षत्रपवकास प्रापधकरण, 
वांदे्र, मंुबई यांचा सन २०१४-२०१५ या वषाचा 
वार्कषक लेखा आपण लेखा पववरण ित्र" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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  (घ) कामगार मांत्री  
 

: (१) "महाराष्ट्र मस्च्िमार उद्योगातील मस्च्िमार आपण 
इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे पनयमन व 
कल्याण) योजना, २०१४ प्रपसध्द करणारी 
अपधसूचना क्रमांक युडब्ल्यु. २०१४/प्र.क्र.३१३/ 
कामगार-५, पदनांपकत ४ ऑगस्ट, २०१४" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "रायगड पजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, रायगड 

यांचा सन २००८-२००९ ते २०१०-२०११ या 
वषांचा अनुक्रमे सातवा, आठवा व नववा 
वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (३) "अकोला-वापशम-बुलडाणा पजल्हा माथाडी व 

असंरपक्षत कामगार मंडळ, अकोला यांचा सन 
२००९-२०१०, २०१०-२०११ ि २०११-२०१२ या 
वषांचे अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (४) "नापशक पजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, नापशक 

यांचा सन २००९-२०१० ते २०१३-२०१४ या 
वषांचा अनुक्रमे सहावा, सातवा, आठवा,नववा 
व दहावा वार्कषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (५) "धात ू(लोखंड व िोलाद वगळून) आपण कागद 

बाजार व दकुाने माथाडी कामगार मंडळ, मंुबई 
यांचे सन २०१०-२०११ ते २०१२-२०१३ ्ा िषांचे 
अन क्रमे अडतीसावा, एकोणचाळीसावा व 

चाळीसावा वार्कषक अहवाल ताळेबंदासह" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (६) "लातूर व उस्मानाबाद पजल्हा माथाडी व 

असंरपक्षत कामगार मंडळ, लातूर यांचा सन 
२०१४-२०१५ या वषाचा चोवीसावा िार्षषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (७) "जालना पजल्हा माथाडी व असंरपक्षत कामगार 
मंडळ, जालना यांचा सन २०१४-२०१५ या 
वषाचा सव्वीसावा वार्कषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (८) "नापशक पजल्हा माथाडी व असंरपक्षत कामगार 
मंडळ, (लासलगांव) याचंा सन २०१४-२०१५ या 



असुधारित प्रत 

 

वषाचा सव्वीसावा वार्षषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (९) "नापशक माथाडी व असंरपक्षत कामगार मंडळ, 
नापशक यांचा सन २०१४-२०१५ या वषाचा 
तीसावा लेखा िपरक्षण अहिालासह वार्षषक 

अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 
चार : "लोकलेखा सवमतीचा तेरािा अहिाल सादर करणे." 
पाच : "इतर मागासिगश कल्याण सवमतीचा पवहला अहिाल सादर करणे." 
सहा : "अल्पसांख्याक कल्याण सवमतीचा दसुरा अहिाल सादर करणे." 
सात : "निवतृ्त होणाऱ््ा स्या्ांिा निरोप." 
आठ : औवचत्याचे मदेु्द - (असल्यास). 
िऊ : म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – असल्यास. 
्हा : (क) लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
   (१) श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 

महत्तत्तवाच्या बाबीकडे मखु््मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
    "खेड (पज.िुणे) तालुक्यातील चाकण, आबेंठाण रोड येथील, 

पवकासक राजेंद्र घनवट यांच्यावर चार खोटे गुन्हे दाखल करुन ५० 
लाख रुियांची खंडणी घेतल्याप्रकरणी सन २०१३ िासून सीआयडी 
चौकशी सुरु असताना देखील सदर प्रकरणातील आरोिी तत्तकालीन 
िुणे ग्रामीण िोलीस अपधक्षक, आर्कथक गुन्हे शाखेतील िोलीस 
पनपरक्षक व िोलीस उि अपधक्षक यांना शासनाने बढती पदल्याचा 
प्रकार पनदशफनास येणे,  सदरहू िोलीस अपधकाऱ्यांची एसीबी, 
सीआयडी आपण पवभागीय चौकशीची कायफवाही दोन वषािासून 
पदरंगाईने सुरु असणे, पदनांक २१ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी 
लोकप्रपतपनधींनी शासनास पनवेदन देऊनही यावर कायफवाही न होणे,  
यामुळे पनरिराध श्री. घनवट यांच्यावर झालेला अन्याय, तसेच खेड, 
पशक्रािूर, चाकण येथील माजी सैपनक दगडू िानसरे यांचे नावे 
असलेली गट क्र. ११५३ मधील १६ गंुठे जमीन िोलीस पनपरक्षकाची 
ित्तनी व नातेवाईक यांनी संगनमत करुन हडि करणे,  सदरहू िोलीस 
पनपरक्षकाच्या ित्तनीने शासनाची िरवानगी न घेता िरस्िर गट क्र. 
११५४-५५ मध्ये गृह प्रकल्ि राबवून व घरांची पवक्री करुन नरे्खोरी 
करणे,  सदर प्रकल्िाकरीता रस्ता उिलब्ध होण्यासाठी िानसरे यांची 
१६ गंुठे जमीनीवर अपतक्रमण करुन हडि केल्याप्रकरणी गेले तीन 
वषािासून िुणे सीआयडी भरारी िथकातरे् सुरु असलेली सीआयडी 
चौकशीची कायफवाही अद्याि िूणफ न होता दबावामुळे पदरंगाईने सुरु 
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असणे,  याबाबत लोकप्रपतपनधींनी पदनाकं ९ एवप्रल, २०१५ रोजी 
शासनास लेखी पनवेदन देऊनही अद्याि यावर कायफवाही न होणे,  
यामुळे सदरहू िानसरे कुटंुपबयांवर अन्याय होवून,  त्तयांचेवर आलेली 
बेघर व बेदखल होण्याची वेळ,  याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य 
दलुफक्ष, राज्यात जनतेचे रक्षण करणाऱ्या िोलीसांकडूनच खंडणी 
आपण जमीन हडि करण्याचे गैरप्रकार घडणे,  याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व उिाययोजना." 

   (२) श्री.गोपीवकसन बाजोरीया, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड. अपनल 
िरब, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे 
मखु््मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "वापशम शहराची सुधापरत पवकास योजना पदनाकं ३० एवप्रल, 
१९९२ मध्ये मंजूर होवून पदनांक १ ज लै, १९९२ िासून अंमलात 
आल्यानंतर पदनाकं १ ज लै, १९९८ रोजी वापशम पजल्याची पनर्कमती 
होणे, पजल्याची पनर्कमती झाल्यानंतर पजल्यात मोठ्या प्रमाणात 
अनपधकृतिणे पवकास होण्याची शक्यता वतफपवण्यात येणे, त्तयातून 
मागफ काढण्याकपरता महाराष्ट्र प्रादेपशक व नगररचना अपधपनयम 
१९६६ च्या कलम ३७(१) अन्वये एक सवंकष रे्रबदल प्रस्ताव 
तयार करण््ासंदभात सन २००५ मध्ये वापशम नगर िपरषदेस पनदेश 
देण्यात येणे, िरंतु काही पवपशष्ट्ट लोकानंी एमआरटीिी ॲक्टच्या 
कलम ३७ (१) प्रमाणे गैरमागाचा अवलंब करुन जवळिास ३०० ते 
४०० एकर जमीन हपरत के्षत्रातून काढून रपहवाशी के्षत्रात दाखवून सवफ 
पनयमाचें उल्लंघन करुन पवकास आराखड्यामध्ये समापवष्ट्ट करुन 
शासनास सादर करणे, यासंदभात पदनांक २२ ज लै, २०१० रोजी 
पवधानिपरषद पनयम ९३ अन्वये सूचना उिस्स्थत करण्यात आली 
असता त्तयावर मा.तत्तकालीन मुख्यमंत्री यानंी एक सिंकष 
आराखडयाचा पनणफय होईियंत कलम ३७(१) अन्वये सादर केलेले 
प्रस्ताव पवचारात घेण्यात येणार नाही असे आश्वासन पदलेले 
असतानाहंी सदर आश्वासनाला केराची टोिली दाखवून 
अपधकाऱ्यांशी संगनमत करुन काही पवपशष्ट्ट लोकांनी जवळिास 
४०० एकर जागा हपरत के्षत्रामधून काढून शहराच््ा पवकासाचा 
केलेला बोजवारा, सदर प्रपक्रयेदरम्यान काही ठरापवक लोकांचे 
आरक्षण गैरकायदेशीरपरत्तया काढण्यात येणे व सवफसामान्याचं्या 
जागेवर आरक्षण टाकण्यात येणे, तत्तकापलन मुख्यमंत्री व तत्तकापलन 
राज्यमंत्रयांनी स्थगनादेश देऊनसुध्दा वापशम शहरातील अनेक 
आरक्षणे काढून टाकण्याची तसेच बदल करण्याची प्रपक्रया सुरुच 
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ठेवण्यात येणे, शासनाने एक सिंकष आराखडा तयार करण्याचा 
आदेश िापरत केल्यानंतर तसेच ३७/२ ची कारवाई करुनही १०० ते 
२०० एकराचे के्षत्र हे रपहवाशी के्षत्रात मंजूर करण्यात आल्याचे 
उघडकीस येणे, संबंपधत पवभागाच्या अपधकाऱ्यांनी पवकास 
आराखडा तयार करतांना जागेवर न जाता व कोणत्तयाही प्रकारचे 
सवेक्षण न करता, मुळ जागा मालकांशी चचा-पवपनमय न करता 
िरस्िर एका बंद खोलीत बसून आिआिसात चचा करुन घाईघाईने 
पवकास आराखडा तयार करुन पदनाकं २७ मे, २०१४ रोजी 
नगरिपरषदेकडे सादर करणे, वास्तपवक पवकास आराखडा प्रपसध्द 
करण्याकपरता मुदत ही पदनांक ३० मे, २०१४ असल्यामुळे पवकास 
आराखडा हा १५ पदवस आधी नगरिपरषदेला सादर करणे गरजेचे 
असणे िरंतु तसे न करता घाईघाईने मुदतीच्या ४ पदवस आधीच 
पवकास आराखडा सादर करणे, तसेच सदर पवकास आराखडा तयार 
करतांना स्थापनक नगरसेवक तसेच स्थापनक स्वराज्य संस्थेला 
पवश्वासात घेऊन पवकास आराखडा तयार करणे आवश्यक 
असतांनाही त्तयानंा डावलून अपधकाऱ्यांनी घेतलेला पनणफय, 
अपधकाऱ्यांनी अनेक खाजगी जागा सरकारी दाखवून त्तयावर 
आरक्षण ठेवण्यात आल्यामुळे शहरात प्रचंड संतािाचे वातावरण 
िसरलेले असणे, अपधकाऱ्यांनी मनमानीिणे व घाईघाईने प्रपसध्द 
केलेला पवकास आराखडा रद्द करुन रे्रपनणफय होण्याची 
आवश्यकता, याकपरता सदरहू वापशम शहराचा पवकास आराखडा 
तात्तकाळ िुनश्च: नव्याने तयार करण्याची पनतांत आवश्कयता, 
याबाबत शासनाने त्तवरीत शासन स्तरावर करावयाची कायफवाही व 
यास जबाबदार असणाऱ्या संबंपधत अपधकाऱ्याचंी सखोल चौकशी 
करुन त्तयाचं्यावर कारवाई करण्याची पनतांत आवश्यकता व याबाबत 
शासनाची प्रपतपक्रया व भूपमका." 

   (३) अॅड. वनरांजन डािखरे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे मखु््मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "बृहन्मंुबई महानगरिापलका अंतगफत रस्त्तयाची पनष्ट्कृष्ट्ट दजाची 
कामे करुन आर्कथक घोटाळा केल्याप्रकरणी  अनुक्रमे १) रेलकॉन, २) 
आर.िी. शहा इन्रा, ३) मेससफ महावीर कन्स्रक्शन ॲण्ड 
इन्रास्रक्चर, ४) आर. के. मे. सुपप्रमो, ५) मे. आर.के.मदानी, ६) जे. 
कुमार या ६ कंत्राटदारांसह अन्य कंत्राटदारानंा काळ्या यादीत 
टाकण्याची बृहन्मंुबई महानगरिापलकेने केलेली कारवाई,  तथापि, 
याच ठेकेदारांना ठाणे महानगरिापलकेने कामाचंी कंत्राटे पदल्याचे 
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नुकतेच पनदशफनास येणे, िपरणामी या कंत्राटदारामंार्फ त देखील ठाणे 
महानगरिापलकेच्या कामात बृहन्मंुबई महानगरिापलकेच्या धतीवर 
आर्कथक घोटाळा घडण्याची शक्यता, त्तयामुळे सदर काळ्या यादीतील 
ठेकेदारांना ठाणे महानगरिापलकेची कामे देण्यात येवू नयेत अथवा 
त्तयांच्यामार्फ त चालू असलेली कामे रद्द करावीत असा ठाणे 
महानगरिापलकेच्या सवफसाधारण सभेने ठराव केला असल्याचे 
पदनांक २० जून, २०१६ रोजी पनदशफनास येणे, त्तयामुळे या केलेल्या व 
चालू असलेल्या कामाचंी चौकशी व तिासणी करण्यासाठी ४ 
सदस्यांची सपमती नेमण्याची ठाणे महानगरिापलकेवर आलेली िाळी, 
तथापि सदर सपमती नेमून याबाबत अद्याि कायफवाही न होणे, त्तयामुळे 
ठाणे शहरातील नागपरकांमध्ये पनमाण झालेले असंतोषाचे वातावरण 
व पचडीची भावना व त्तयाप्रकरणी शासनाने तातडीने कराि्ाची 
आवश्यकता व शासनाची प्रपतपक्रया." 

   (४) अॅड. राहुल नािेकर, सिटश्री. आनंद ठाकूर, पकरण िावसकर, नरेंद्र 
िाटील, ख्वाजा बेग, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे मखु््मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "मंुबई महानगरिापलकेने एमसीजीएम रेझुलेशन ठराव 
क्र.४७०, पदनांक १७ ऑगस्ट, २०११ च्या अनुषंगाने नवीन िे अँन्ड 
िाकफ  िॉपलसी लागू करणे, सदर िॉपलसीच्या आधारे १२ िापकंग 
स्थळांिैकी ५० टक्के मपहला बचत गटांसाठी राखीव ठेवण्यात येणे, 
२५ टक्के सांस्कृपतक संघटनांसाठी व सुपशपक्षत बेरोजगारांसाठी 
आरपक्षत ठेवण्यात येणे, सदर िॉपलसीला उच्च न्यायालयात आव्हान 
देण्यात येणे, सन २०१६ साली सदर यापचकेचा पनकाल मा.उच्च 
न्यायालयात पदनांक १३/७/२०१६ रोजी जापहर करण्यांत येणे, सदर 
िॉपलसी ग्राय व योग्य असल्याचे ठरपवण्यात येणे, मंुबई मनिामध्ये 
मोठ्या प्रमाणात िे ॲन्ड पाकट  संबंधात होणारा भ्रष्ट्टाचार, मे.राज 
इंटरप्रायजेस, मे.प्लाईंग टोल मेटल, मे.ग्लोबल िावर पसस्टम या तीन 
ठेकेदारांनी सुमारे ४.५ कोटी इतकी रक्कम लायसन्स र्ी व व्याजाची 
थकबाकी असतानाही मनिाने त्तयांनाच िुन:श्च माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये िे ॲन्ड िाकफ चा ठेका देणे, सदर ठेकेदारानंी पदलेले धनादेश न 
वटणे, मनिाने सन २०१६ मध्ये गुन्याबद्दल कोणतीही कारवाई न 
करणे, मनिातील अपधकारी यांचे वहतसंबंध असलेल््ा ठेकेदारांनी 
संगनमताने मनिाचे कोट्यावधी रुियांचे केलेले नुकसान, सदर 
भ्रष्ट्टाचाराची सखोल चौकशी करुन संबंपधत ठेकेदार व मनिा 
अपधकारी यांच्यावर तात्तकाळ कारवाई करण्याची गरज, याबाबत 
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शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही, शासनाची प्रपतपक्रया." 
   (५) सववश्री. जयिांतराि जाधि, नरेंद्र िाटील, पकरण िावसकर, 

वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे 
मखु््मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "नगर िपरषद, गेवराई (पज.बीड) च्या नपवन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामात कोट्यवधी रुियांचा आर्कथक गैरव्यवहार होणे, शासन 
पनधीतून बांधण्यात आलेला भव्य हुतात्तमा स्मृतीस्तंभ नगर िापलकेने 
शासनाची िूवफ िरवानगी न घेता िाडल्यामुळे नागपरकांमध्ये संतािाची 
लाट िसरणे, िापलकेच्या पवद्यमान नगरसेवकांचे शासकीय जमीनींवर 
अपतक्रमण असणे, शाळेच्या जागेवर अपतक्रमण करणाऱ्या 
पबअरबार, िरपमट धारकांना नगर िपरषदेने संगनमत करुन ना हरकत 
िरवाने देणे, शहरातून जाणाऱ्या महामागात मोठ्या प्रमाणावर 
अपतक्रमण झालेले असतानाही िापलकेने अपतक्रमण धारकांना 
अवैधपरतीने व्यावसापयक िरवाने अदा करणे, बोगस रस्त्तयांची 
कोट्यवधी रुियांची देयके कंत्राटदारांना अदा करुन या बाबतच्या 
संपचका कायालयातून गहाळ करणे, कुटंुबातील वेगवेगळ्या 
व्यक्क्तच्या नावे बोगस शौचालये बाधंल्याचे दाखवून लाखो रुियांचा 
अिहार करणे, शहरातील स्वच्िता आपण बाजारतळ कर वसुलीच्या 
कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात अिहार होणे, व्यािारी गाळे, बांधकाम 
आपण त्तयांचे पललाव करताना कोट्यवधी रुियाचंा गैरव्यवहार होणे, 
वारंवार तक्रारी दाखल करुनही चौकशीकामी झालेली अक्षम्य 
पदरंगाई, चौकशी अपधकाऱ्यांनी दोषींशी संगनमत करुन अहवालात 
स्वयंस्िष्ट्ट अपभप्राय न पदल्यामुळे भ्रष्ट्टाचाऱ्यांपवरुध्द कोणतीही 
कारवाई न होणे, जनसामान्यांना पमळणाऱ्या असुपवधा आपण भ्रष्ट्ट 
कारभारामुळे सवफसामान्य जनतेत िसरलेला तीव्र असंतोष, या गंभीर 
बाबींकडे शासनाने केलेले अक्षम्य दलुफक्ष याबाबत शासनाने 
करावयाची उिाययोजना व शासनाची प्रपतपक्रया." 

   (६) श्री.विजय ऊफश  भाई वगरकर, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व 
सावफजपनक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे मखु््मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "मंुबईतील खार (िस्श्चम) येथील जनता चाळ रपहवाशी सेवा संघ 
आंबेडकर रोड येथील झोिड्या १९८७ साली मंुबई महानगरिापलका 
एच (ि.) पवभाग बांद्रा यांनी १९८७ साली पनष्ट्कापसत केले असल्याचे 
पनदशफनास येणे, जनता चाळ रपहवासी सेवा संघ यांच्या सभासदांनी 
मंुबई महानगरिापलकेकडे ियायी जागा पमळावी म्हणून अनेक वषफ 
ित्र व्यवहार करूनही त्तयांना न्याय पमळालेला नसणे, सन १९९३ मध्ये 
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या झोिडीधारकांचे िूवीच्याच पठकाणी िुनवफसन करण्याचे 
महानगरिापलकेचे आदेश असतानाही त्तयाबाबतीत अद्यािियंत 
कोणतीही कायफवाही न होणे, सदर झोिडीधारकांची नावे सन १९८३ 
– १९८५ च्या पवधानसभा मतदार यादीत समापवष्ट्ट असल्याचे 
समजणे, ्ािरुन सदर झोिडीधारकांचे त्तया पठकाणचे १९८५ 
िूवीिासूनचे वास्तव्य असल्याचे पसद्ध होणे, जनता चाळ रपहवासी 
सेवा संघ यांच्या सभासदांनी सदर झोिड्या पनष्ट्कापसत झाल्यािासून 
न्यायासाठी सतत प्रयत्तन करूनही महानगरिापलकेकडून कुठल्याच 
प्रकारची कायफवाही न होणे, याबाबत शासनाकडून सखोल चौकशी 
करून कायफवाही करण्याची आवश्यकता व शासनाची प्रपतपक्रया." 

   (७) सववश्री. हेमांत टकले, पकरण िावसकर, नरेंद्र िाटील, अपनल 
भोसले, श्रीमती पवद्या चव्हाण, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री. अशोक 
ऊर्फ  भाई जगताि, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे मखु््मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "आखाती राष्ट्रासंह अ मेपरका, रान्सलाही घातिाती 
कारिा्ांनी हादरिून सोडणाऱ्या इपसस ने महाराष्रातही मोठा 
घातिात करण्याचा रचलेला डाव, औरंगाबाद आपण नांदेडच्या 
दहशतवाद पवरोधी िथकाने (एटीएस) उधळून लावणे, घातिात 
घडपवण्यासाठी स्र्ोटकांची जुळवाजुळव करणारा इपससचा एजंट 
नासेरबीन अबुबकर यार्ई उर्फ  चाऊस याला नुकतीच पदनांक १५ 
जुलै, २०१६ रोजी रात्रीच्या सुमारास िरभणीतनू अटक करण्यात 
आलेली असणे, आरोिी नासेरबीन हा इपससचा समथफक असून, 
इपससने नासेरबीनच्या माध्यमातून राज्यात मोठा घातिात 
घडपवण्याची तयारी सुरु केली होती असे प्राथपमक तिासात समोर 
आले असणे, तसेच इपससमध्ये राज्यातील तरुणांना भरती 
करण्याचाही तो प्रयत्तन करत असल्याचे उघड होणे, त्तयामुळे पनमाण 
झालेली गंभीर िपरस्स्थती याबाबत जनतेत िसरलेले कमालीचे 
पभतीचे वातावरण, याबाबत शासनाची भूपमका व शासनाची 
प्रपतपक्रया." 

   (८) श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "माणगांव तालुक्यातील अशोकदादा साबळे माध्यपमक 
पवद्यालय या शाळेतील पशक्षक अपतपरक्त ठरपवण्यात येणे, याच 
पवद्यालयात तीन पशपक्षकांना अपतपरक्त ठरिून त्तयांची सेवा ज्येष्ट्ठता 
पनयमबाय परत्तया मागे िुढे करण्यात येणे, यासंदभात स्थापनक 
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लोकप्रपतपनधींनी मा.मंत्री शालेय पशक्षण यांच्याकडे एका बैठकीचे 
आयोजन करणे, सदरच्या बैठकीत सेवा ज्येष्ट्ठता, उच्च पशक्षण नोंदी, 
िदवी प्रमाणित्र नोंदी या मध्ये अपनयपमतता झाल्याचे स्िष्ट होणे, 
पवद्यालयात अध््ािनाचे काम करणाऱ्या पशपक्षकांनी त्तयाच उच्च 
माध्यपमक पवद्यालयात िदवी पूणफ करण्यासाठी प्रवेश घेणे, अध््ािन 
व पशक्षण हे एकाच माध्यपमक व उच्च माध्यपमक पवद्यालयात पूणफ 
केलेले असणे, िदवी पशक्षण पूणफ झाल्यानंतर िदवी प्रमाणित्राच्या 
मूळ नोंदी सेवा िुस्तीकेवर घेण्यापवषयी संस्था चालक, मुख्याध्यािक 
यांनी टाळाटाळ करणे, दरम्यानच्या काळात काही पशक्षक अपतपरक्त 
होणे, अपतपरक्त पशक्षक ठरवत्तयावेळी संस्थेने त्तयाच संस्थेत कायफरत 
असणाऱ्ा संस्था चालकाचं्या नातेवाईकांना र्ायदा होण्यासाठी 
२००८ च्या ज्येष्ट्ठता सूची मध्ये रे्रर्ार करणे, दोन कपनष्ट्ठ सहाय्यक 
पशपक्षका  यांना सेवा ज्येष्ट्ठता सूचीमध्ये वरच्या क्रमांकावर दशफवणे, 
त्तयामुळे इतर मपहला पशपक्षकांवर अन्याय होणे यासाठी शासनामार्फ त 
वेळोवेळी आदेश देण्यात येिूनसुद्धा पशक्षणापधकारी (माध्यपमक) 
पजल्हा िपरषद, रायगड यांनी हेतूिुर:सर टाळाटाळ करणे, सदरच्या 
प्रकरणात आर्कथक देवाण-घेवाण होऊन पशक्षणापधकारी (माध्यपमक), 
यांच्याकडून सेवा ज्येष्ट्ठता सूचीत रे्रर्ार करण््ात ्ेणे, त्तयामुळे 
पशक्षकांमध्ये िसरलेले भीतीचे वातावरण, आर्कथक देवाण-
घेवाणीसाठी काही पशपक्षकांना अपतपरक्त ठरपवण्यात आल्याने 
िसरलेला तीव्र असंतोष, अद्यािही शासनाने या प्रकरणी चौकशी न 
केल्याने पनमाण झालेली पचडीची भावना, याबाबत शासनाने केलेली 
कायफवाही व शासनाची भूपमका." 

   (९) डॉ. सधुीर ताांबे, डॉ. अिूवफ पहरे, सिटश्री. रामनाथ मोते, नागो गाणार, 
प्रा. अपनल सोले, सिटश्री. पगरीशचंद्र व्यास, पमतेश भांगपडया, श्रीकांत 
देशिांडे, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, संजय दत्त वि.प.स. िुढील 
तातडीच्या व सावफजपनक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्यातील शासकीय, पनमशासकीय सेवेत पदनाकं १ नोव्हेंबर, 
२००५ नंतर  आलेल्या सवफ कमफचारी यानंा तसेच १०० टक्के अनुदान 
सन २००५ नंतर प्राप्त झालेल्या पशक्षकांना जुनी िेन्शन योजना लागू 
करण्यासाठी मा.लोकप्रपतपनधी यांनी संबंपधताकंडे वारंवार मागणी 
करणे, निीन पेनशन ्ोजनेत कमटचाऱ्ानंा ि त््ांच््ा क टंूवब्ांना 
स रवक्षतता नसणे, निीन ्ोजनेत िारसाना अन कंप तत्िाचा लाभ िा 
भविष््वनिाह वनधी काढण््ाची तरत द नसणे, निीन पवरभावषत 



असुधारित प्रत 

 

अशंदान पेनशन ्ोजना ही अन्ा् कारक असल््ाने ती रद्द 
करण््ाची आग्रही मागणी वशक्षक वशक्षकेत्तर कमटचारी ्ांचेकडून 
केली जाणे, त्तयाचप्रमाणे सवफ कमफचारी यानंी राज्यभर आंदोलने 
करुनही त्तयांना अद्यािही जुनी िेन्शन योजना लागू करण्यात  आली 
नसल्याचे माहे जून, २०१६ मध््े वा त्तया सुमारास आढळून येणे, 
यामुळे या सवफ कमफचारी वगामध्ये पनमाण होत असलेला तीव्र 
असंतोष व संतािाची भावना, सन २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सवफ 
शासकीय व पनमशासकीय कमफचारी यानंा त्तयाचप्रमाणे १०० टक्के 
अनुदान सन २००५ नंतर प्राप्त झालेल्या सवफ पशक्षकांना जुनी िेन्शन 
योजना देण्याची असलेली पनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने 
करावयाची तातडीची कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया." 

   (१०) आर्वक. अनांत गाडगीळ, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "मंुबई शहरातील १९४० पूिीच््ा इमारती मोडकळीस येणे, 
मालक भाडेकरु यांना डागडुजी, िुबांधणी न िरवडणे यासाठी अश्या 
इमारतींना म्हाडाची २.५ ते ३ चटईके्षत्र [FSI] देवून िरवानगी देणे, 
यामध्ये पवकासकानंी गैरर्ायदा घेणे, भोगवाटा ित्र (ओसी) 
पमळण्यािूवीच रपहवाश्ानंी ियायी भाडे बंद करुन फ्लॅटचा ताबा 
घेण्यास पवकासकाकडून भाग िडणे, दरम्यान मंुबईतील एका 
न्यायालयाकडून सवफ गैरप्रकारांची दखल घेऊन महािापलका 
अपधकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश होणे, पवकासकांवर 
सरकारकडून कुठलीही कारवाई न होणे, यामुळे जनतेत नाराजी 
पनमाण होणे, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायफवाही व 
शासनाची प्रपतपक्रया." 

   (११) प्रा. जोगेन्र किाडे, सिटश्री. रामहरी रुपनिर, संज् दत्त, अशोक 
ऊफट  भाई जगताप, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "नापशक व पवरारमधील आिल्या गृहपनमाण प्रकल्िाच्या 
जापहरातीमध्ये म्हाडाच्या नावाचा पवनािरवानगी व अनावश्यक 
उल्लेख केल्याबद्दल म्हाडाने “एकता वल्डफ” या खाजगी पबल्डर 
कंिनीला तसेच एक अपभनेता यानंा कायदेशीर नोटीस बजावली 
असल्याचे माहे जुलै, २०१६ दरम्यान पनदशफनास येणे, एकता लकी 
होम या योजनेत ८५० भाग्यवान पवजेत्तयांना एकता वल्डफ च्या 
प्रकल्िातील घरे म्हाडाच्या शकमतीिेक्षा कमी शकमतीत अशा 
आशयाची जापहरात कंिनीने मागच्या मपहन्यात वृत्तित्रात व दरू पचत्र 



असुधारित प्रत 

 

वापहन्यांवर पदली असणे, या जाहीरातीमुळे आजियंत ६५ लाख 
कुटंुबाना िरवडणारी घरे िुरपवलेल्या म्हाडाची प्रपतमा मपलन झाली 
असणे, िरंतु शासनाने ही जाहीरात करणाऱ्यांना र्क्त नोटीस 
िाठपवली असून कठोर कारवाई करण्याबाबत केलेले अक्षम्य दलुफक्ष, 
िपरणामी जनमानसात पनमाण झालेला तीव्र असंतोष व पचडीची 
भावना त्तयामुळे शासनाने ही जाहीरात करणाऱ्या कंिनीवर अबू्र 
नुकसानीचा दावा करण्याबाबत करावयाची तातडीची कायफवाही व 
शासनाची प्रपतपक्रया." 

   (१२) श्री. ख्िाजा बेग वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "यवतमाळ पजल्यातील आणी तालुक्यातील सुकळी गावातील 
शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शेती न करण्याचा सामुहीक पनणफय घेवून 
त्तयाबाबतचे लेखी पनवेदन तहपसलदारांमार्फ त प्रशासनास पदनाकं ४ 
एपप्रल रोजी देणे, याच पजल्यातील नेर तालुक्यातील सातेर्ळ येथील 
शेतकऱ्यांनी शेती न करण्याचे पनणफय घेतल्याचे प्रशासनास पदनांक 
१४ माचफ, २०१६ रोजी पनवेदनाद्वारे कळपवणे, त्तयाचप्रमाणे वाशीम 
पजल्यातील जामदरा ता.मानोरा येथील शेतकऱ्यानंी सुध्दा पदनांक २२ 
रे्बु्रवारी, २०१६ रोजी असाच पनणफय घेवून प्रशासनास लेखी 
पनवेदनाद्वारे ग्रामिंचायतचा ठराव घेवून कळपवणे, शेतकरी इतक्या 
पववंचनेत असताना त्तयांच्या िपरस्स्थतीची साधी पवचारपूस 
शासनाकडून करण्यात आलेली नसणे, पिकपवम्याच्या बाबतीतही 
गोंधळ असणे, आणी तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यानंी पदनाकं १३ 
जून, २०१६ रोजी आंदोलन करत पिकपवम्याचा लाभ देण्याबाबत 
तहपसल प्रशासनामार्फ त सरकारला पनवेदन करुनही त्तयाबाबत 
सरकारने कुठलीही ठोस िावले न उचलणे, याबाबत शासनाकडून 
कोणतीही दखल घेण्यात येत आली नसल्याने काही सामापजक 
संघटनांकडून सदर शेतकऱ्यानंा त्तयांच्या िपरने मदत करण्यात येणे, 
एकप्रकारे या शेतकऱ्याचंी शासनाने दखल  न घेतल्याचे पचत्र उभे 
राहणे, िपरणामी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोषाची भावना पनमाण 
झाली असुन शासनाने आिली एक प्रकारे थट्टा केल्याची िपरस्स्थती 
सवफ शेतकरी व जनमानसात पनमाण होणे, याबाबत शासनाने केलेली 
कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया." 

   (१३) श्री. नारायण राणे वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "अंबरनाथ-डोंपबवली एमआयडीसीमधील जवळिास १४२ 



असुधारित प्रत 

 

कंिन्या तडकार्डकी बंद करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदषुण पनयंत्रण 
मंडळाने पदल्याची धक्कादायक बाब माहे जुलै, २०१६ मध्ये 
उघडकीस येणे, सदर पनणफयामुळे या कंिन्ांमध्ये काम करणाऱ्या 
हजारो कामगारांवर बेरोजगारी व उिासमारीची वेळ ्ेणे, 
कारखान्यांच्या रासायपनक सांडिाण्यावर होणाऱ्या प्रपक्रयेत 
ऑक्सीजनचे कमी झालेले प्रमाण सुधारण्याकरीता वारंवार तक्रार 
देऊनही त्तयावर कोणतीच कायफवाही न होणे, िपरणामी सांडिाणी 
प्रपक्रया कें द्र बंद करण्याची वेळ येऊन त्तया धोक्यास्तव कारखानेच 
बंद करण्याचा घेतलेला ददेुवी पनणफय, याऊलट मंुबईतील माहूलगाव 
व आबंािाडा यांच्या मधोमध असणाऱ्या पसलॉडफ कन्टेनसफ ्ा 
कंिनीतील केपमकलमधील पवषारी वायू हवेत पमसळल्याने गेल्या 
िाच वषात तेथील अनेक स्थापनक रपहवाश्यांचे मृत्तयू होणे, या 
केपमकल कंिनीमुळे कॅन्सर, त्तवचारोग, लहान मुलांचे डोळ्ांचे 
पवकार इत्तयादी रोगांिासून स्थापनक ग्रामस्थ वषोनुवषे पिडीत असून 
वारंवार तक्रार पवरोध असताना व राष्ट्रीय हपरत लवादाने  ठिका 
ठेवूनदेखील अद्यािियंत कंिनीवर कोणतीही कारिाई न होणे, 
त्तयामुळे दोन्ही प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र प्रदषुण पनयंत्रण मंडळाची पभन्न 
वागणूक, त्तयामुळे हजारो कामगारांच्या तसेच स्थापनक रपहवाशांच्या 
मनात वाढलेली संतािाची भावना, यावर शासनाने करावयाची 
कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया." 

   (१४) सववश्री. वकरण पािसकर, शरद रणपिसे, नरेंद्र िाटील, हेमंत टकले, 
ख्वाजा बेग, अॅड. राहुल नावेकर, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व 
सावफजपनक महत्तत्तवाच्या बाबीकडे  कामगार मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "खंबाटा एस्व्हऐशन प्रा.पल.कंिनी, २०८ ॲस्कॉट सेंटर, 
आयटीसी गँ्रट मराठा हॉटेल समोर, सहार रोड, अंधेरी (िूवफ), मंुबई ही 
कंिनी सुमारे ४० वषािासून सुरु असणे, त्तयात सुमारे २१०० कामगार 
कायफरत असणे, कंिनीमार्फ त एअरिोटफ पवभागात पवपवध सेवा 
िुरपवण्यात येत असणे, गेल्या काही वषािासून कंिनी राबपवत 
असलेले कामगार पवरोधी धोरण, सुमारे २ ते ३ वषािासून कंिनीतील 
बहुसंख्य कामगारांच्या भपवष्ट्य पनवाह पनधीच्या रकमा, 
एल.आय.सी.चा सहाय्य भत्ता, कामगारांच्या के्रपडट सोसायटीचे 
वसूल करण्यात आलेले हप्ते, रजा सेवा सवलत, बोनस इत्तयादी 
आर्कथक बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेली अपनयपमतता व 
गैरव्यवहार, कामगारांना सदरच्या आर्कथक लाभांिासून वंपचत 
ठेवण्याची होत असलेली कृती, सेवापनवृत्त कामगारांची देय देणी 



असुधारित प्रत 

 

देण्यास होणारा पवलंब व काही प्रकरणी असणारा नकार, कामगारांचे 
वेतन वेळीच अदा न करण्याकडे असलेला कंिनीचा कल, 
कामगारानंी लक्ष वेधून न्याय पमळावा यासाठी अनेकवेळा केलेली 
आंदोलने, मात्र त्तयानंा कोणताही प्रपतसाद न पमळणे, त्तयांची सुरु 
असलेली पिळवणूक, कंिनीची आर्कथक स्स्थती चांगली असतानाही 
कंिनी तोट्यात असल्याचे भासवून कंिनी बंद करण्याचा सुरु 
असलेला प्रयत्तन, कामगारांवर ओढवलेले उिासमारीचे संकट, 
त्तयांच्यात िसरलेला तीव्र असंतोष, त्तयांना न्याय व पदलासा पमळावा 
यासाठी शासनाने याप्रकरणी लक्ष घालून कायफवाही करण्याची 
आवश्यकता, यावर शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची 
प्रपतपक्रया."  

   (१५) श्री. नरेंर पाटील, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपनक 
महत्तत्तवाच्या बाबीकडे  कामगार मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्यातील असंघटीत व असंरपक्षत कामगारांना संघटीत 
करण्यासाठी व पवपवध सेवासुपवधा िुरपवण्यासाठी शासनाने सन 
१९६९ साली पवपवध माथाडी कामगार मंडळांची स्थािना केलेली 
असणे, त्तयािैकी महाराष्ट्र राज्य माथाडी सल्लागार मंडळ, महाराष्ट्र 
राज्य सुरक्षा रक्षक सल्लागार मंडळ, माथाडी मंडळे, माथाडी 
मंडळातील कमफचारी वगफ अशा अनेक मंडळातील अपधकारी व 
कमफचारी सेवापनवृत्त झालेले असून त्तयांची िदे १० वषािासून परक्त 
असणे व ती परक्त िदे भरण्यास शासनाचेही अक्षम्य दलुफक्ष झालेले 
असणे, त्तयामुळे सवफसामान्य कामगारांकपरता असणाऱ्या या कामगार 
मंडळातील कामे होण्यास होत असलेला पवलंब आपण बहुतांश 
मंडळावर पकत्तयेक वषे अध्यक्षांची नेमणूकच झाली नसल्याने सदर 
मंडळाचे धोक्यात आलेले भपवतव्य व परक्त िदे न भरल्याने 
मंडळातील कामगारांच्या कामात येणारे व्यत्तयय, िपरणामी मंडळातील 
कमफचारी वगफ आपण नोंदीत कामगारांमध्ये िसरलेला असंतोष, 
याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही व शासनाची 
प्रपतपक्रया." 

  (ख) लक्षिेधी सचूनेिरील वनिेदने सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - (जोडपत्र 

पहािे.) 
अिरा : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख -  (असल्यास). 

   

- मध्यांतर - 
बारा : शासकीय विधेयिे – 
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  (ि) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाण े - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 
करणे. 

   (१) "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 :- 

     "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 त्तयावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.प्रिाश 
गजनि्े, शरद रणवपसे, 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 त्तयावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

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

विकास प्रावधकरण 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 त्तयावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

    (ब) विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद 
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रणवपसे, 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 त्तयावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

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

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

रणवपसे, 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 त्तयावरील प्रपतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

    --------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांवहता (चौथी सधुारणा) विधेयक, २०१६" 
     विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद 

रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
     "सन २०१६ चे पव.स.पव. क्रमांक ४० - महाराष्ट्र जमीन 

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

    --------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र िृषी उत्पन्ि 

पणि (नविास व नवनि्मि)(सधुारणा) 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 (विकास ि विवन्मन)(सुधारणा) पवधेयक, 
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२०१६ पवधानिपरषदेची सहमती घेऊन पवधानिपरषदेच्या १२ 
सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्तयावरील प्रपतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

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

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

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

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

    --------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सांमत िेल््ाप्रमाणे – विधेयक विचारात घेणे. 
    "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३९ - महाराष्ट्र मोटार िाहन 

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

तेरा : (गरुुवार, वदनाांक ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

  (क) सिशश्री. मावणकराि ठाकरे, धनंजय मंुडे, शरद रणपिसे, सुपनल तटकरे, 
नारायण राणे, हेमंत टकले, संजय दत्त, जयंत िाटील, सुभाष झाबंड, सपतश 
चव्हाण, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, रामराव वडकुते, ॲड.रामहरी रुिनवर, 
सवफश्री. प्रकाश गजपभये, चंद्रकांत रघुवंशी, जयवंतराव जाधव, प्रा.जोगेन् 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, हपरशसग राठोड, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शशदे, 
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नव.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 अन्य दषु्ट्काळी भागात होत 
असलेली सततची नािीकी, तसेच शेतमालाला भाव न पमळणे, यामुळे 
शेतकऱ्यांची खालावलेली आर्कथक स्स्थती, िपरणामी मोठ्या प्रमाणात होत 
असलेल्या शेतकऱ्याचं्या आत्तमहत्तया, यावषी खरीि हंगामात आर्कथक दृष्ट्ट्या 
शेतकरी प्रचंड अडचणीत सािडणे, या िपरस्स्थतीत बँकांना िुनगफठनाचे 
शासनाने सूपचत करुनही शेतकऱ्यांना कजफ न पमळणे, मोठ्या प्रमाणात 
शेतकरी कजािासून वंपचत असणे, शेतकऱ्यांनी काढलेल्या पवम्याचा िुरेसा 
लाभ न होणे, ५० टक्क््ािेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांना शासनाने 
मदत जापहर करुनही आर्कथक मदत न पमळणे, त्तयातच पवमा कंिन्यानी 
पप्रपमयमचे वाढपवलेले दर, पवम्याच्या पप्रपमयममधून अल्िभूधारकांना सवलती 
िासून वंपचत ठेवणे, चालू वषी खरीि हंगामाकपरता पबयाणांचा तुटवडा, 
वाढलेले दर त्तयातच अनेक कंिन्यानी पनकृष्ट्ट दजाच्या पबयाणांची केलेली 
पवक्री, चालू हंगामात पवम्याची रक्कम भरण्याची अंपतम मुदत ३१ जुलै ियंत 
असल्याने ती वाढपवण्याची असलेली गरज, या सवफ िपरस्स्थतीमुळे 
शेतकऱ्यांची खालावलेली आर्कथक िपरस्स्थती िाहता व शेतकऱ्यांच्या 
आत्तमहत्तयेचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेता राज्यातील शेतकऱ्यांना संिूणफ कजफ 
मार्ी ्ाबाबत शासनाने करावयाची उिाययोजना पवचारात घेण्यात यावी." 

  (ख) श्री.सवुजतससह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, सवफश्री.पवजय ऊर्फ  भाई 
पगरकर, गोिीपकसन 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.रशवद्र 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 मात्र ही 
योजना संथ गतीने सुरू असल्याचे पनदशफनास येणे, पवधानमंडळाच्या रोजगार 
हमी योजना सपमतीने सदर योजना राज्यभरात प्रभावीिणे राबपवण्याच्या दृष्ट्टीने 
अन्य राज्यांचे अभ्यास दौरे करुन व त्तयांच्याकडील या योजनेचा अभ्यास करुन 
त्तया धतीवर आिल्या राज्यात ही योजना अपधक प्रभावी करण्याचा प्रयत्तन केला 
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असणे, तथापि शेतकरी व मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडपवणाऱ्या या 
योजनेस शासनाचे काही उच्च िदस्थ अपधकारी, ग्रामसेवक, तांपत्रक अपधकारी 
यांच्याकडून आवश्यक ते सहकायफ पमळत नसल्याचे पनदशफनास येणे, िपरणामी 
अिेके्षप्रमाणे या योजनेंतगफत कामे होत नसल्याचे पनदशफनास येणे, राज्याच्या 
महात्तमा गांधी 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, त्तया 
कालावधीतील कर व इतर माध्यमातून हजारो कोटी रुियांचे येणे आजही 
बाकी असल्याचे पनदशफनास येणे, पवद्यमान पवत्त व पनयोजन मंत्रयानी िेिरलेस 
प्रशासन चालपवण्याच्या दृष्ट्टीने सुरू केलेली प्रपक्रया, गतीमान प्रशासनासाठी 
सदर प्रपक्रया अपधक प्रभावी करण्याची आवश्यकता, राज्याच्या डोंगरी 
भागातील पिण्याच्या िाण्याची टंचाई, याबाबत शासनाची भूपमका व 
करावयाची उिाययोजना पवचारात घेण्यात यावी." 

  – अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

चौ्ा : अशासकीय ठराि :- 
  (१) (शकु्रिार, वदनाांक २२ जलैु, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशशविण्यात आलेला अशासकीय ठराि) –  
   श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे उत्तर)- 
   "राज् ् ातील स वशवक्षत बेरोजगारांचे िाढते प्रमाण, नोकरी ि 

रोजगाराअभािी त् ् ाचं् ् ात वनमाण झालेले िैफल् ् , शासनाने बंद केलेला 
स वशवक्षत बेरोजगार भत् ता, रोजगाराच् ् ा भाग भांडिलासाठी बँकासंार ् ा 
आर्षथक संस् थाकडून ्ेणाऱ ् ा अडचणी, ्ा बाबी विचारात घेता बेरोजगारांच् ् ा 
समस् ् ा पवरणामकारकपणे सोडविण् ् ासाठी ि गरीब क ट ंबातील व् ् क्तक्तला 
रोजगार वमळविण् ् ाच् ् ादृष्ष् टीने एक सक्षम ि स् ितंत्र ्ंत्रणा स् थापन करण् ् ात 
्ािी ि स वशवक्षत बेरोजगारांना प न हा भत् ता स  क करािा, रोजगारासाठी 
भागभांडिलाची सो् करािी ि बंदी घालण् ् ात आलेली नोकर भरती प न्हा 
स  क करािी, अशी वशफारस ही विधानपवरषद शासनास करीत आहे." 

  (शकु्रिार, वदनाांक २२ जलैु, २०१६ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेले अशासकीय ठराि) – 

  (बलॅेटद्वारा ठरविलेल्या प्राथम्यक्रमानसुार हे ठराि दाखविण्यात आले आहेत) - 
  (२) श्री.अमरससह पांवडत, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक १४२ 
    "राज्यातील माध्यपमक, उच्च माध्यपमक आपण महापवद्यालयीन 

पवद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रपे्रम आपण पशस्त पनमाण व्हावी यादृष्ट्टीने 
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राज्यातील सवफ शाळा आपण महापवद्यालयात एन.सी.सी. चा अभ्यासक्रम शकवा 
त्तया धतीवर एम.सी.सी. चा अभ्यासक्रम अपनवायफ करावा व प्रत्तयेक शाळा, 
महापवद्यालयात त्तयाचे पशक्षण सवफ पवद्यार्थ्यांना अपनवायफ करावे, अशी पशर्ारस 
ही पवधान िपरषद शासनास करीत आहे." 

  (३) श्रीमती. हुस्नबान ूखवलफे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक १०० 
   "राज् यात पवशेषतठ ठाणे, िालघर, रायगड, रत्त नापगरी व शसधुदगूफ या 

पजल् यांच् या पकनारिट्टीवरील अनेक गावांच् या संरक्षणासाठी हजारो पकलोमीटर 
लांबीचे बाधंण् यात आलेले धूि प्रपतबंधक बंधारे दरवषी अनेक वेळा 
रु्टल् यामुळे समुद्राचे खारे िाणी शेतजपमनीत पशरुन शेतीच् या मालमत्त तेचे, 
झाडांचे व शेतीचे सतत होणारे नुकसान, पदवसेंपदवस समुद्राच् या आक्रमणांची 
वाढती तीव्रता व िपरणामी लोकाचं् या मालमत्त तेचे मोठया प्रमाणात होत 
असलेले नुकसान लक्षात घेता समुद्राच् या वाढत्त या अपतक्रमणाचा गंभीर 
स् वरुिाचा धोका पनमाण होऊ नये यासाठी शासनाने या िाचही पजल् यांच् या 
गावांच् या संरक्षणासाठी पनयोजनबध् द व कालबध् द कायफक्रम आखून त्त याची 
त्त वरीत अंमलबजावणी करावी, अशी पशर्ारस ही पवधानिपरषद शासनास 
करीत आहे." 

  (४) प्रा.अवनल सोले, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ३४ 
             "राज् यात पवशेषतठ पवदभातील महाराष्ट् र औद्योपगक पवकास 

महामंडळाच् या जागा मोठया प्रमाणात परक् त असून, त्त यात काही उद्योजकांनी 
जागा खरेदी करुन तेथे कोणताही उद्योग सुरू न करणे, त्तया एम.आय.डी.सी. 
ची दरुवस्था पनमाण होणे, केवळ ५० टक्के जागेची पवक्री होणे, त्तयातही काहीच 
उद्योग सुरू होणे, तसेच नागिूर पवभागात २६८७ उद्योग सुरू असून त्त यातून 
केवळ ०.७१ हजार एवढाच रोजगार उिलब् ध होणे, अमरावती पवभागात 
१५८९ उद्योग सुरू असून त्त यातून केवळ ०.१९ हजार रोजगार उिलब् ध होणे, 
तसेच बुटीबोरी (नागिूर पवभाग) या िंचतारांपकत औद्योपगक वसाहतीत १९९९ 
िासून नवीन उद्योग येणे बंद होणे, तसेच बुटीबोरी येथील पनवासी भूखंडाची 
एकूण ५३,५३६ चौ.मीटर जागेची अपतपरक् त मागणी माहे एपप्रल, २०११ ला 
प्रस् ताव िाठवूनही िरवानगी न पमळणे, वधा एम.आय.डी.सी.तील ५० टक् के 
जागेत उद्योजकानंी जागा घेवूनही १० टक् के उद्योग अद्याि सुरू न होणे, ३ टक् के 
उद्योजकांनी केवळ पनवासी बंगले बांधून जागेचा केलेला गैरव् यवहार, िपरणामी 
बेरोजगारांना रोजगार पमळेल हा शासनाचा उदे्दश सर्ल न होणे, या सवफ 
बाबींचा आढावा घेऊन यावर कायमस् वरुिी ठोस उिाययोजना करण् यात यावी, 
अशी पशर्ारस ही पवधानिपरषद शासनास करीत आहे." 
 

  राष्ट्रगीत. 
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