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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शवनशवनिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११८८  माचचमाचच,,  २०१२०१७७  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता))  
  
  

एक : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (१) मखु्यमांत्री : (क) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत 

महाराष्ट्र यासाठी विकासमंडळे 
आदेश, २०११ मधील खंड ८ 
अन्िये सामान्य प्रशास  
विर्ागाची स  २०१५-२०१६ या 
वित्तीय िर्षातील योज ांतगभत 
आवि योज ेत्तर योज ांिरील 
िैधाव क विकास मंडळव हाय 
(अविर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 

     (ख) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमंडळे 
आदेश, २०११ मधील खंड ८ 
अन्िये गृह विर्ागाचा स  
२०१५-२०१६ या वित्तीय 
िर्षातील योज ांतगभत आवि 
योज ेत्तर योज ांिरील िैधाव क 
विकास मंडळव हाय (अविर्ाज्य 
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (२) महसलू, मदत ि पनुिचसन 
मांत्री 

: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमंडळे आदेश, 
२०११ मधील खंड ८ अन्िये महसूल ि 
ि  विर्ागाचा  स  २०१५-२०१६ या 
वित्तीय िर्षातील योज ातंगभत आवि 
योज ेत्तर योज ांिरील िैधाव क विकास 
मंडळव हाय (अविर्ाज्य र्ागासह) 
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सर्ागृहासमोर 
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ठेितील. 
  (३) शालेय वशक्षण, क्रीडा ि 

यिुक कल्याण, उच्च ि तांत्र 
वशक्षण आवण मराठी भाषा 
मांत्री 

: (क) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमंडळे 
आदेश, २०११ मधील खंड ८ 
अन्िये शालेय वशक्षि ि क्रीडा 
आवि मराठी र्ार्षा या विर्ागाचा 
स  २०१५-२०१६  या वित्तीय 
िर्षातील योज ातंगभत आवि 
योज ेत्तर योज ांिरील िैधाव क 
विकास मंडळव हाय (अविर्ाज्य 
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सर्ागृहासमोर ठेितील. 

     (ख) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमंडळे 
आदेश, २०११ मधील खंड ८ 
अन्िये उच्च ि तंत्र वशक्षि 
विर्ागाचा स  २०१०-२०११, स  
२०११-२०१२ ि स  २०१५-
२०१६ या वित्तीय िर्षातील 
योज ांतगभत आवि स  २०१०-
२०११ ि स   २०१५-२०१६ या 
वित्तीय िर्षातील योज ेत्तर 
योज ािरील िैधाव क विकास 
मंडळव हाय (अविर्ाज्य 
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (४) कृवष मांत्री : "डॉ. बाळासाहेब सािंत कोकि कृवर्ष 
विद्यापीठ, दापोली यांचे स  २०११-२०१२ 
ि २०१२-२०१३ या िर्षांचे लेखा पवरक्षि 
अहिाल ि िार्षर्षक लेखे" सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 

  (५) पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री : विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमंडळे आदेश, 
२०११ मधील खंड ८ अन्िये पािीपुरिठा 
ि स्िच्छता विर्ागाचा स  २०१०-२०११, 
२०११-२०१२ ि २०१२-२०१३ या वित्तीय 
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िर्षातील योज ेत्तर आवि स  २०१५-
२०१६ या वित्तीय िर्षातील योज ांतगभत 
आवि योज ेत्तर योज ांिरील िैधव क 
विकास मंडळव हाय (अविर्ाज्य 
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (६) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग 
मंत्री 

: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमंडळे आदेश, 
२०११ मधील खंड ८ अन्िये सहकार, 
पि  ि िस्त्रोद्योग विर्ागाचा स  २०१५-
२०१६  या वित्तीय िर्षातील योज ातंगभत 
आवि योज ेत्तर योज ांिरील िैधाव क 
विकास मंडळव हाय (अविर्ाज्य 
र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (७) दगु्धविकास मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य सहकारी दधू महासंघ 
मयावदत, मंुबई (महा ंद दगु्धशाळा) यांचा 
स   २०१५-२०१६ या िर्षाचा िैधाव क 
लेखा पवरक्षि अहिाल" सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 

दोन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
तीन : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (शकु्रिार, वदनाांक १७ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचविण्यात आलले्या लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (६)] – 

  (१) श्री. प्रकाश गजवभये, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजव क महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   " ागपूरात १५ िर्षापूिी वमहा  प्रकल्प सुरू करण्यात आला याचे 
माकेटिंग देश विदेशात करण्यात येिे, याप्रकल्पामुळे राज्यातील बेरोजगारीचा 
मोठा प्रश्  सुिंिार असल्या े सिांचे लक्ष याकडे लागलेले असिे, वमहा  मध्ये 
इन्फोवसस, िंीसीएस, सत्यम, बोईंग, हाल, शापुरजी-पालो जी, विप्रो, 
डीएलएफ, अंबुजा, रीयल्िंी, ताजसेिं इंडस्रीज, मॅक्सस्पेस अशा कंपन्यां ी 
आपल्या गरजे ुसार जवम ी घेतल्या पि १० िर्षापयंत त्यां ी  जवम ीचा 
कोिताही उपयोग   करिे, फक्त १५ कंपन्यां ी काम सुरू करिे, इंिंर ॅश ल 
कालबरेविंव्ह एअरोस्पेस डेव्हलपमेंिंच्या माध्यमातू   ॅ ोसॅिेंलाईिं व र्षमती 
वमहा मध्ये सुरू करण्यास उत्सूक असिे, त्यासाठी कंप ी े एमआयडीसी 
सोबत सामंजस्य करार करिे, ५० एकर जागेिर ३०० कोिंी रूपयांच्या 
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गंुतििूकीचा प्रकल्प बारगळला जािे,करारा ंतर कंप ी ि अवधकाऱयांशी 
कुठलाही ताळमेळ   झाल्या े जिळपास ५०० चा रोजगार पुिभपिे बारगळिे, 
स िेंक वरअॅवलिंी कंप ी े वमहा मध्ये १०८ एकरसाठी एमआयडीसी सोबत 
करार करिे, १५०० कोिंी रूपयाचं्या गंुतििूकीची कंप ीची योज ा असिे 
परंतु १०८ एकर जागा घेण्यासाठी हप्तत्याची सोय, एमआयडीसी व यमामध्ये 
िंप्तयािंप्तया े जागा देण्याची कुठलीही तरतुद  सल्या ेही गंुतििूक जिळपास 
बारगळली असिे, यामुळे देखील २००० लोकां ा रोजगार   वमळिे, 
वमहा मध्ये अमेवरका, वििं , ऑस्रेवलया, टसगापूर, ची , इंडो ेवशया, बेलारुस, 
 डेन्माकभ च्या प्रवतव धीं ी ि विष्टमंडळांनी रे्िंी देिे, परंतु वमहा मध्ये गंुतििूकी 
संदर्ात कोिीही सकारात्मक रु्वमका स्पष्ट्िं केली  सल्यामुळे स्थाव क 
बेरोजगारांमध्ये शास ाच्या प्रती व माि झालेला असंतोर्ष, याबाबत शास ा े 
कराियाची कायभिाही ि शास ाची प्रवतवक्रया." 

  (२) डॉ. अपिूच वहरे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजव क महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   " ावशक येथे मंुबई-आग्रा महामागािर वद ांक २२ वडसेंबर, २०१६ रोजी 
िा त्यासुमारास धुळ्याहू  येिाऱया ती  मोिंारीमधू  तब्बल १ कोिंी ३५ लाख 
रुपयांच्या जुन्या चल ातील ब ाििं  ोिंा तसेच लाखो रुपयांच्या जुन्या 
चल ातील खऱया  ोिंा पोवलसां ी जप्तत करिे, या ब ाििं  ोिंांचे प्रकरिी 
संशवयतांमध्ये एका मोठ्या राजकीय  ेत्याचे समथभक, श्री.छबु  ागरे यांस अिंक 
करण्यांत येिे, ब ाििं  ोिंा प्रकरिामुळे  ावशक वजल्यात प्रचंड खळबळ 
उडिे, या ब ाििं  ोिंाप्रकरिी श्री. ागरे यांचेसह ११ जिां ा शहर पोवलसां ी 
अिंक करिे, ब ाििं  ोिंा छापिाऱया िंोळीचा पदाफाश केल्या ंतर 
याप्रकरिाचे धागेदोरे पुिे, वसन्नर, मंुबई, ठािे,  िी मंुबईपयंत व्यापक स्िरुपात 
पसरलेले असल्याचे पोवलस कारिाईत समजू  येिे, या िंोळीविरुध्द आडगांि 
पोवलस ठािे,  ावशक येथे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होिे, पोवलसां ी 
तपासादरम्या  ब ाििं  ोिंा छापण्याचे सावहत्य हस्तगत करिे, या गंर्ीर 
गुन्याची पाळेमुळे खोलिर रुजलेली असल्या े याप्रकरिी उच्चस्तरीय 
यंत्रिेमाफभ त सखोल ि कठोर चौकशी व्हािी, अशी ज तेकडू  मागिी केली 
जािे, ब ाििं  ोिंा छापल्याप्रकरिी अिंकेत असलेल्या श्री. ागरे यांच्या 
पत् ीिर वद ांक १३ जा ेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास  ावशक येथील 
र्द्रकाली पोवलस स्िेंश  येथे खंडिीचा गुन्हा दाखल केला जािे, ब ाििं  ोिंा 
ि छपाईची सामग्री पोवलसांच्या हाती लागल्या े ब ाििंवगरीच्या िंोळीचा हा 
धंदा जु ाच असल्याचा संशय व्यक्त केला जािे, या िंोळीच्या पदाफाश ंतर 
याचे लोि कुठपयंत पोहोचले आहे, याचा पोवलसां ी सखोल छडा लािािा, 
अशी मागिी ज तेकडू  केली जािे, ब ाििं  ोिंांचा पुरिठा केव्हा ि 
कोिकोिास करण्यांत आला, याचा शोध घेण्यांत यािा, अशीही ज तेकडू  
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आग्रही मागिी केली जािे, शास ा े एकंदरीत प्रकरिाचे गांर्ीयभ ि व्याप्तती 
विचारात घेऊ  सी.बी.आय.माफभ त उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा व िभय 
तात्काळ घ्यािा, असाही सिभसामान्य ज तेत आग्रह असिे, याबाबत शास ा े 
कराियाची कायभिाही ि शास ाची प्रवतवक्रया." 

  (३) अॅड. अनिल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजव क महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "शास ाच्या व यमाचे उल्लंघ  करु  कल्याि-डोंवबिली 
महा गरपावलका हद्दीतील मौजे वचकिघर येथील आरक्षि क्र. १९२, १९३, 
१९४, १९५, १९६, १९७ या रू्खडांिर बेकायदेशीरपिे केलेले अवतक्रमि 
व ष्ट्कावसत   करताच विंडीआर मंजूर करु  दोर्षी कल्याि–डोंवबिली 
महा गरपावलकेचे तत्कावल  आयुक्त, श्री राम ाथ सो ििे ि इतर यां ी 
शास ाची फसििूक करु  क.डों.म.पा. मध्ये विंडीआर घोिंाळा केल्यामुळे या 
संपूिभ प्रकरिामध्ये अव यवमतता वसध्द झालेली असल्या े आजवमतीपयंत 
मंजूर केलेला ६ लाख ७० हजार फुटांचा विंडीआर वि ाविलंब रद्द करु  
दोर्षींिर फौजदारी ि व लंब ाची कारिाई करण्याची  व तांत आिश्यकता, सदर 
प्रकरिी महा गरपावलकेचे तत्कावल  आयुक्त श्री.राम ाथ सो ििे, 
तत्कावल  सहायक संचालक  गररच ा श्री.चं.प्र.टसह, तत्कावल  
 गररच ाकार श्री. रघुिीर शेळके, कव ष्ट्ठ अवर्यंता, श्री.शशीम केदार यांची 
सद्य:स्स्थतीत सुरु असलेली विर्ागीय चौकशी, सदर चौकशीतील मुख्य 
साक्षीदार श्री.  ो.र.शेंडे तत्कावल  उपसंचालक  गररच ा, कोकि विर्ाग ि 
विद्यमा  संचालक  गररच ा, पुिे यां ी संपूिभ कागदपत्रांची पुतभता 
महानगरपावलकेकडू  करण्यात   आल्याबाबत वदलेली साक्ष, यािरु  
महा गरपावलकेकडू च जािीिपूिभक चौकशीस विलंब करण्यात येत असिे, 
सदर विलंबामुळे दोर्षीं ा पावठशी घालण्याचा प्रयत्  होत असल्याबाबत 
सिभसामान्यामध्ये व माि झालेली संभ्रमाची र्ाि ा, श्री.शेंडे  तत्कावल  
उपसंचालक,  गररच ा कोकि विर्ाग या पदािर असता ा त्यां ी शास ाला 
जो अहिाल वदला तो अपूिभ कागदपत्रांच्या आधारे वदलेला असिे, त्यामुळे 
श्री.वजतेंद्र र्ोपळे, तत्कावल  सहा.संचालक,  गररच ा, ठािे वजल्हावधकारी 
कायालय, ठािे ि श्री. ो.र.शेंडे तत्कावल  संचालक,  गररच ा, कोकि 
विर्ाग यां ी महाराष्ट्र शास ाला पाठविलेल्या अहिालािरच व माि झालेले 
प्रश् वचन्ह,  याकडे शास ाचे होत असलेले अक्षम्य दलुभक्ष, पवरिामी 
सिभसामान्यांमध्ये पसरलेले असंतोर्षाचे ि संतापाचे िातािरि, सदर प्रकरिी 
संपूिभ चौकशी व िृत्त्त न्यायाधीश यांच्यामाफभ त पु ःश्च करण्याची 
आिश्यकता, याबाबत शास ा े कराियाची कायभिाही ि शास ाची 
प्रवतवक्रया." 

  (४) सिचश्री. जयांत पाटील, ध ंजय मंुडे, जयिंतराि जाधि, सुव ल तिंकरे, हेमंत 
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िंकले, अमरटसह पंवडत, सवतश चव्हाि, अॅड. व रंज  डािखरे, श्री.प्रविि 
दरेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजव क महत्त्िाच्या बाबीकडे ऊजा 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील साखर कारखान्यां ा मूलरू्त सुविधा संमती (इन्रास्रक्चर 
क्लीअरन्स) प्रलंवबत असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य वितरि कंप ी 
(एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर िीज खरेदी करार (पॉिर परचेस् ॲवग्रमेंिं) 
करण्यास अडचि येिे, पॉिर परचेस् ॲवग्रमेंिं वकमा  २ हजार मेगा िॅिंसाठी 
 संमती वमळिे आिश्यक असिे, ज्या कारखान्याकडे सहिीज व र्षमती प्रकल्प 
आहेत त्या कारखान्यां ा शेतकऱयां ा एफ.आर.पी. देिे सोइभस्कर होिे, परंतु 
ज्या कारखान्याकंडे सहिीज व र्षमती प्रकल्प  ाहीत अशा कारखान्यां ा, 
शेतकऱयां ा  एफ.आर.पी. देण्यास अडचिी व माि होत असल्यामुळे  ते 
साखर कारखा े आर्षथक संकिंात सापडिे, ज्या कारखान्यांकडे सहिीज 
व र्षमती प्रकल्प  ाहीत त्यां ा सहिीज व र्षमती प्रकल्पात समाविष्ट्िं करू  
घेतल्यास त्यांच्यािर येिारे आर्षथक संकिं दरू होऊ  त्या साखर कारखान्यां ा, 
शेतकऱयां ा एफ.आर.पी. देिे सोइभस्कर होिे, यासाठी अडचिीत असलेल्या 
साखर कारखान्या ंा ि शेतकऱयां ा न्याय वमळण्यासाठी शास ा े कराियाची 
उपाययोज ा िा केलेली कायभिाही." 

  (५) सिचश्री. अमरससह पांवडत, सवतश चव्हाि, जयिंतराि जाधि, ध ंजय मंुडे, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजव क महत्त्िाच्या बाबीकडे राज्य उत्पादन 
शलु्क मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यर्रात अ ेक वठकािी महापुरुर्ष आवि गड वकल्यांच्या  ािांचा 
िापर वबअरबार परमीिं रुम, मांसाहारी खा ािळ, लोक ाट्य कला कें द्र तसेच 
देशी दारु विक्री कें द्रां ा करण्यात येिे, अ ेक वठकािी देि-देितांच्या  ािाचाही 
िापर मोठ्या प्रमािािर होत असिे, अ ेक महापुरुर्षांच्या  ािाचाही िापर अशा 
वठकािी होत असिे, शास ा े यापुिी देि-देितांच्या  ािाचा गैरिापर करण्यास 
प्रवतबंध करिे, तरीही अ ेक वठकािी सरास महापुरुर्षासंह देि-देितांच्या 
 ािांचे फलक लािु  त्यांचा गैरिापर मोठ्या प्रमािािर होत असिे, दारु विक्री 
कें द्र ि वबअरबार सारख्या हॉिेंलां ा महापुरुर्ष ि देि-देितांची  ािे वदल्यामुळे 
त्यांच्या  ािाची वििंंब ा होत असिे, समाजासाठी जे महापुरुर्ष आदशभ आहेत 
अशा महापुरुर्षांच्या कायाचा िारसा पुढच्या वपढीला देतां ा गैरवठकािी  ािाचा 
िापर होत असल्यामुळे सिभसामान्यांच्या र्ाि ा मोठ्या प्रमािािर दखुाििे, 
व्यस ावध तेकडे आवि गैरमागाकडे घेऊ  जािाऱया व्यिसायाला आदशभ 
व्यक्ती आवि देि-देितांची  ािे देण्यास कायमस्िरुपी प्रवतबंध करु  अशा 
 ािांचे फलक तातडी े काढू  िंाकण्यासाठी शास ा े कठोर कारिाई 
करण्याची आिश्यकता, याबाबत शास ा े कराियाची कायभिाही ि शास ाची 
प्रवतवक्रया." 
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  (६) श्री. नारायण राणे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजव क महत्त्िाच्या 
बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य आवण कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:- 

   "टसधुदगुभ वजल्यात दोडामागभ, सािंतिाडी र्ागात माकडतापाचा मोठ्या 
प्रमािात प्रादरु्ाि होऊ  माहे फेिुिारी, २०१७ मध्ये या तापा े दोघांचा झालेला 
मृत्यू ि आतापयंत वजल्यात ५० पेक्षा जास्त रुग्ि माकडतापा े  ग्रस्त 
असल्याचे आढळू  येिे, या तापाच्या व यंत्रिासाठी प्रशास ाकडू  होत 
असलेले अक्षम्य दलुभक्ष, त्यामुळे स्थाव क  ागवरकामंध्ये ि पयभिंकांमध्ये 
पसरलेले तीव्र र्ीतीचे ि टचतेचे िातािरि, शास ा े तातडी े या आजारािर 
व यंत्रि वमळविण्यासाठी कराियाची उपाययोज ा, याबाबत शास ा े 
कराियाची कायभिाही ि शास ाची प्रवतवक्रया." 

  (७) सिचश्री. रामहरी रुपनिर, संजय दत्त, अशोक ऊफभ  र्ाई जगताप, अमर ाथ 
राजूरकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजव क महत्त्िाच्या बाबीकडे 
सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:- 

   "ता.माळवशरस, वज.सोलापूर, येथील पुिे-पंढरपूर हा राज्यातील 
महत्त्िाचा मागभ असू  सध्या हा मागभ राष्ट्रीय महामागभ म्हिू  कें द्र शास ाकडे 
िगभ झाला असल्याचे माहे फेिुिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्या  व दशभ ास 
येिे, सदर महामागापयंत पोहोचण्यासाठी ग्रामीि र्ागातील लोकां ा ये-जा 
करण्यासाठी रस्त्याची सुविधा आिश्यक असिे, परंतु तालुका माळवशरस, 
वज.सोलापूर येथील मुख्य हायिेला जोडिारे एम.डी.आर. अंतगभत तयार 
करण्यात आलेले रस्ते सद्यस्स्थतीत अवतशय खराब झाले असू  हे रस्ते मागील 
अ ेक िर्षापासू  दरुुस्त करण्यात आले  सल्या े  ागरीका ंा प्रिास करिे 
अत्यंत गैरसोयीचे होत असिे, तसेच रस्त्याची दरुिस्था झाल्यामुळे या 
रस्त्यािर मोठया प्रमािात िाहतुकीची कोंडी होऊ  अ ेकदा या रस्त्यािर 
लहा  मोठे अपघात होऊ  त्यात वजिीत ि वित्त हा ी होत असल्याचे आढळू  
येिे, यामुळे ग्रामस्थ ि प्रिासी याचं्यामध्ये व माि झालेली असंतोर्षाची ि 
वचडीची र्ाि ा लक्षात घेता त्िरीत या रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शास ा े 
कराियाची कायभिाही ि शास ाची प्रवतवक्रया." 

  (८) श्री. वमतेश भाांगवडया, प्रा. अव ल सोले, श्री.  ागोराि गािार वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या ि सािभजव क महत्त्िाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:- 

   "राज्यातील ११ अकृर्षक विद्यापीठांमध्ये सिभ स् ातक ि स् ातकोत्तर 
अभ्यासक्रमाकवरता सत्र पद्धत (semister pattern) सुरु करण्याचा व िभय 
घेण्यात येते, सत्र परीक्षा पद्धती अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांिर त् याच सोबत 
महाविद्यालय ि विद्यापीठांिर देखील परीके्षचा बोजा िाढिे, सत्र परीक्षा 
पद्धतीमुळे महाविद्यालयांचा संपूिभ अभ्यासक्रम एका विवशष्ट्िं िेळेत पूिभ 
होण्याचे बंध  असिे, मात्र अ ेक महाविद्यालयांमध्ये मंजूर प्राध्यापकांची 
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बहुतांश पदे वरक्त असिे तसेच या पदािर अशंकाली  वशक्षक / प्राध्यापक 
विद्यार्थ्यां ा वशकित असिे, अंशकाली  वशक्षक / प्राध्यापक असल्यामुळे 
त्यां ा अभ्यासक्रम व स्श्चत िेळेत पूिभ करण्याचे कोितेही बंध   सिे, 
पवरिामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षविक  ुकसा  होिे, त्यां ा सेल्फ स्िंडी करािी 
लागिे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज,  ागपूर विद्यापीठातू  पुरात  असलेली 
अमुल्य  ािी गहाळ झाल्या प्रकरिाची अजू ही चौकशी सुरूच असिे, अत्यंत 
पुरात  ि मौल्यिा   ािी विद्यापीठातू  गायब झाल्यामुळे विद्याथी 
विद्यापीठातील अंतगभत सुरके्षबाबत साशंक असिे, विद्यार्थ्यांच्या म ात 
स्ित:च्या शैक्षविक कागदपत्राबंद्दल असुरवक्षतता व माि होिे, विद्यार्थ्यांचे 
शैक्षविक वहत जपण्याची व तांत आिश्यकता, सत्र परीक्षा पद्धती त्िवरत बंद 
करू  एक परीक्षा घेण्याकवरता प्रर्ािी उपाययोज ा राबविण्याची आिश्यकता, 
याबाबत शास ा े कराियाची कायभिाही ि शास ाची प्रवतवक्रया." 

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

 

- मध्यांतर - 
पाच : शासकीय विधेयके - 

 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनदुावनत 

खाजगी व्यािसावयक शैक्षवणक सांस्था (प्रिेश ि शलु्क याांचे 
विवनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद रणनपसे, 
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "स  २०१६ चे वि.स.वि.क्रमांक ५४ – महाराष्ट्र वि ाअ ुदाव त 
खाजगी व्यािसावयक शैक्षविक संस्था (प्रिेश ि शुल्क यांचे 
विव यम )(सुधारिा) विधेयक, २०१६ खालील सदस्याचं्या प्रिर 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अ ुदेश देऊ  विचाराथभ पाठविण्यात यािे." 

    (१) उच्च ि तंत्र वशक्षि मंत्री. (२) श्री. ध ंजय मंुडे, विरोधी पक्ष  ेता 
तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स. (४) श्री. ारायि रािे, वि.प.स. 
    (५) ॲड.व रंज  डािखरे, 

वि.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफभ  र्ाई जगताप, 

वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाि, 

वि.प.स. 
(८) डॉ. ीलम गोऱहे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पािंील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफभ  र्ाई वगरकर, 
वि.प.स. 
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   ------------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   ------------------------------------------------------------------------------- 

   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणनपसे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "स  २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक २ – मंुबई महा गरपावलका 
आवि महाराष्ट्र महा गरपावलका (सुधारिा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचाराथभ पाठविण्यात यािे." 

    (१) मा.मुख्यमंत्री (२) श्री. ध ंजय मंुडे, विरोधी पक्ष  ेता 
तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिवपसे, वि.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 
    (५) ॲड.व रंज  डािखरे, 

वि.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफभ  र्ाई जगताप, 

वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाि, 

वि.प.स. 
(८) डॉ. ीलम गोऱहे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पािंील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफभ  र्ाई वगरकर, 
वि.प.स. 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
   (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 
 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री जयांत पाटील, 
बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "स  २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
आवि महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षद ि पंचायत सवमती (सुधारिा) विधेयक, 
२०१७ विधा पवरर्षदेच्या १० सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  
विचाराथभ पाठविण्यात यािे." 

  ------------------------------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका, 
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महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, 
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री जयांत पाटील, 
बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "स  २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४ - मंुबई महा गरपावलका, 
महाराष्ट्र महा गरपावलका आवि महाराष्ट्र  गरपवरर्षदा,  गरपंचायती ि 
औद्योवगक  गरी (सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधा पवरर्षदेच्या १० 
सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचाराथभ पाठविण्यात यािे." 

  ------------------------------------------------------------------------------------- 
   (६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगच 

आयोग (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

- मध्यांतर -  
(दपुारी २.०० िाजता) 

 

सहा : वित्त मांत्री सन २०१७-२०१८ चा अथचसांकल्प सादर करतील. 
 

 
 

विधान भिन, 
मुांबई, 
वदनाांक : १७ माचच, २०१७. 

उत्तमससग चव्हाण, 
सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपवरषद. 
 


