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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक १४ माचच, २०१८ 

 
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 

 
 

 
 

 

  लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

 

 
 

  (१) ॲड. राहुल कुल, सिचश्री सांग्राम थोपटे, शरि सोनािणे, अवजत पिार, विलीप 
िळसे-पाटील, जयांत पाटील, शवशकाांत शशिे, वजतेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे, जयित्त 
क्षीरसागर, हसन मशु्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, राहुल जगताप, 
श्रीमती समुन पाटील, सिचश्री. प्रिीप जाधि-नाईक, पाांडुरांग बरोरा, िैभि वपचड, 
ित्तात्रय भरणे, मकरांि जाधि-पाटील, विजय भाांबळे, भाऊसाहेब पाटील-
वचकटगाांिकर, सांग्राम जगताप, सरेुश लाड, राहुल मोटे, श्रीमती विवपका चव्हाण, 
सिचश्री सांजय किम, हनमुांत डोळस, विपक चव्हाण, पांकज भजुबळ, डॉ. सतीश 
पाटील, सिचश्री बाळासाहेब पाटील, प्रकाश सिेु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमां्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
       " गेनबिटकॉईन डॉट कॉम या संकेतस्थळाच्या आधारे पोंझी स्कीम सुरु करून अबमत 
भारद्वाज व त्याच्या प्रबतबनधींनी पुणे, मंुिई, नांदेड, कोल्हापूरसह राज्यातील हजारो 
गुंतवणूकदारांची सुमारे २००० कोटीपेक्षा अबधक रक्कमेची केलेली फसवणूक, बवमानतळ 
पोलीस ठाणे, नांदेड तसेच दत्तवाडी पोलीस ठाणे, पुणे या बठकाणी माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान नोंदबवण्यात आलेले गुन्हे, गुन्हा नोंदवून पुणे सायिर क्राईम शाखेने 
अनेक गुंतवणूकदारांचे जिाि नोंदबवणे, बिटकॉईन, गेनबिटकॉईन डॉट कॉम या 
संकेतस्थळाच्या माध्यमातून पोंझी स्कीमद्वारे गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केलेल्या 
बिटकॉईनवर दरमहा १० टक्के बिटकॉईन परत करण्याचे सांगून १८ मबहन्यांसाठी केलेला 
करार, बिटकॉईन परत न करता अबमत भारद्वाज यांनी MCAP नावाची वेगळी संगणक 
प्रणाली तयार करुन त्याद्वारे टोकन परत करण्यास केलेली सुरुवात, कंपनीच्या शाखा 
राज्यभर असून पोंझी स्कीमचे व्यवहार ऑनलाईन झाले असल्याने त्यासंदभातील 
कागदपते्र जमा करण्यास गुंतवणूकदारांना येत असलेली अडचण, बिटकॉईन या आभासी 
चलनाचा आधार घेऊन फसवणूक झाली असल्याने सदर गुन्हा कोणत्या कायद्याअंतगगत 
दाखल केला जावा यािाित पोलीसांमध्ये संभ्रम असल्याने गुंतवणूकदारांना न्याय 
बमळण्यास होत असलेला बवलंि, अबमत भारद्वाज व त्याच्या प्रबतबनधींना पकडण्यात 
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पोलीसांना आलेले अपयश, पबरणामी गुंतवणुकदारांमध्ये पसरलेला असंतोष, सदर 
गुन्याची स्वतंत्र सबमतीमाफग त चौकशी करण्यािाित शासनाने करावयाची कायगवाही व 
प्रबतबक्रया." 

 
  (२) सिचश्री. डी.एस. अवहरे, कुणाल पाटील, श्रीमती वनमचला गावित, वि.स.स. 

तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू मां्याचे लक्ष िेधतील :-   
   
       " धुळे बजल्हयाच्या साक्री तालुक्यात २२७ महसुल गावे तसेच १४४ पाडे, वाडया 
असून तालुक्यातील ५० टक् क्यापेंक्षा जास्त भाग आबदवासी असून आबदवासी समाजाच्या 
व्यक्तीगत घटकांना कें द्र व राज्य शासनाच्या बवबवध योजनांचा लाभ बमळणे, शासनाच्या 
धोरणांची अंमलिजावणी करतांना जी महसुल गावे नाहीत अशा पाडे, वाडया व 
वस्त्यामंधील नागबरकांना व्यक्तीगत लाभाच्या योजनांचा लाभ बदला जात नाही ककवा कमी 
प्रमाणात बदला जाणे, ज्या महसूल गावांची अबभलेखयांमध्ये नोंद आहे त्या नावाने योजना 
मंजूर होत असणे, पबरणामी त्या महसुल गाव अंतगगत असलेल्या वाडया, पाडयांना  त्याचा 
लाभ बमळत नसल्यामुळे स्वंतत्र महसूल गाव जाहीर करण्यािाित नागबरकांनी 
तहसीलदार, प्रांताबधकारी व बजल्हाबधकारी, धुळे यांच्याकडे वारंवार मागणी करुनही 
कोणतीच कायगवाही करण्यात न आल्याने नागबरकांमध्ये पसरलेला असंतोष, यािाित 
शासनाने करावयाची कायगवाही व प्रबतबक्रया." 

 
  (३) श्री. सरेुश धानोरकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 

पयािरण मां्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
      "मोहिाळा (ता.वरोरा, बज.चंद्रपूर) येथील औद्योबगक वसाहतीमध्ये वीज बनर्ममती 
करणारे खाजगी प्रकल्प असून या प्रकल्पामधून बनघणाऱ्या राखेची वाहनाद्वारे परस्पर 
बवल्हेवाट लावली जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान बनदशगनास 
येणे, त्यामुळे अनेक बठकाणी रस्त्यावर पडलेल्या राखेमुळे अपघात होऊन अनेकांना 
आपले प्राणही गमवावे लागणे, गत काही बदवसांपासून ही राख हवेद्वारे सोडली जात 
असल्याने पबरसरातील शेतातील बपके प्रभाबवत होणे, वरोरा शहरात व ग्रामीण भागातील 
घराघरामध्ये रात्रीच्या सुमारास राख बदसून येत असून नागबरकांना श्वसनाचा त्रास होणे, 
यासोित पाण्यावर व अन्नामध्ये राख जात असल्याने नागबरकांमध्ये बनमाण झालेली बभती, 
यािाित शासनाने कंपनीची चौकशी करुन तातडीने बनिंध घालण्याची आवश्यकता, 
यािाित शासनाने करावयाची कायगवाही व प्रबतबक्रया." 
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  ( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
एक  : प्रश्नोत्तरे - 

 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) गहृवनमाण मांत्री :  बवदभग, मराठवाडा आबण उवगबरत महाराष्ट्र यासाठी 
बवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील बनयम ८ 
अन्वये गहृवनमाण विभागाचा सन २०१६-२०१७ 
या बवत्तीय वषातील योजनांतगगत आबण योजनेत्तर 
योजनांवरील वैधाबनक बवकास मंडळबनहाय 
(अबवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) सामावजक न्याय ि 
विशेष सहाय्य मांत्री 

:  बवदभग, मराठवाडा आबण उवगबरत महाराष्ट्र यासाठी 
बवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील बनयम ८ 
अन्वये सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य 
विभागाचा सन २०१६-२०१७ या बवत्तीय वषातील 
योजनांतगगत आबण योजनेत्तर योजनांवरील 
वैधाबनक बवकास मंडळबनहाय (अबवभाज्य 
भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

       

 

तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 
 

चार : सन २०१८-२०१९ च्या अर्थसंकल्पावर सवथसाधारण चचा (िसुरा ि शेिटचा दिवस). 
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पाच : शासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथच :- 
 

   (१) सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ८ – महाराष्ट्र भूबमगत नळमागग व 
भूबमगत वाबहन्या (जबमनीमधील वापर हक्काचे संपादन) बवधेयक, २०१८. 
 

   (२) सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ९ – महाराष्ट्र पबरचाबरका (सुधारणा) 
बवधेयक, २०१८. 
 

   (३) सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत सुबवधा 
बवकास सक्षम प्राबधकरण बवधेयक, २०१८. 
 

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

  (ब) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ४ – हैदरािाद अबतयात चौकशी 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८. 
 

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

 
 

 
 

 

 
 

 

  (क) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

   (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७ – भवूमसांपािन, पनुिचसन ि 
पनुिचसाहत करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारिशचकतेचा हक्क 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री अस्लम शेख, अमर 
काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमचला गािीत, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ७ – भूबमसंपादन, पुनवगसन 
व पुनवगसाहत करताना उबचत भरपाई बमळण्याचा आबण पारदशगकतेचा हक्क 
(महाराष्ट्र सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा 
मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ७ – भूबमसंपादन, पुनवगसन 
व पुनवगसाहत करताना उबचत भरपाई बमळण्याचा आबण पारदशगकतेचा हक्क 
(महाराष्ट्र सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा 
मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री हषचिधचन सपकाळ, 
अवमत झनक, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ७ – भूबमसंपादन, पुनवगसन 
व पुनवगसाहत करताना उबचत भरपाई बमळण्याचा आबण पारदशगकतेचा हक्क 
(महाराष्ट्र सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ७ – भूबमसंपादन, पुनवगसन 
व पुनवगसाहत करताना उबचत भरपाई बमळण्याचा आबण पारदशगकतेचा हक्क 
(महाराष्ट्र सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 

     
 

 
 

 

 

  (मांगळिार, विनाांक १३ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

सहा : श्री सवुनल प्रभ,ु ॲड. आवशष शेलार, सिचश्री अजय चौधरी, सांजय केळकर, सवुनल 
शशिे, ॲङ राज परुोवहत, श्री सिा सरिणकर, ॲङ पराग अळिणी, सिचश्री अशोक 
पाटील, अवमत साटम, मांगेश कुडाळकर, श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री. सवुनल राऊत, 
श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिचश्री प्रकाश फातपेकर, अतलु भातखळकर, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
सिचश्री योगेश सागर, सांजय पोतनीस, सरिार ताराशसह, रमेश लटके, कॅ. आर. तावमल 
सेल्िन, श्री. प्रकाश सिेु, डॉ. भारती लव्हेकर, सिचश्री तकुाराम काते, राम किम, नरेंद्र 
मेहता, मांगलप्रभात लोढा, दव.स.स यांचा म.दव.स. दनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव : 
(मां्याांचे उत्तर) 



 

14-Mar-18    09:14 

6 
 
 

        "मंुिई शहर व उपनगरांचा सन २०१४ ते २०३४ या २० वषाचा शासनाकडे प्रलंबित 
असलेला बवकास आराखडा, बवकास आराखडयास मंजूरी न बदल्यामुळे ठप्प झालेली बवकास 
कामे, बवकास आराखडयास त्वबरत मान्यता देण्याची आवश्यकता, गृहबनमाण धोरणास 
मान्यता देण्यास होत असलेला बवलंि, ५०० चौ. फूटापयगतच्या मंुिईतील घरांना मालमत्ता 
करामध्ये सवलत देण्यािाितच्या बनणगयास शासनाने त्वबरत मान्यता देण्याची आवश्यकता, 
मंुिईतील बशवडी, गोराई (िोबरवली), माबहम भागातील जैवबवबवधतेमुळे पानथळीने व्यापलेले 
के्षत्र पयगटन के्षत्र म्हणून जाबहर करण्याच्या बजल्हयाबधकाऱ्यांना बदलेल्या सूचना, तथाबप 
बजल्हाबधकाऱ्यांनी कोणतीच कायगवाही न केल्यामुळे पानथळ के्षत्रांवर बदवसेंबदवस वाढत 
जाणारी अनबधकृत िांधकामे, मंुिई शहर व उपनगरातील बवकासक, मोठमोठया कंपन्या, 
मॉल्स यांनी महापाबलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी रुपयांचा थकवलेला कर, बवबवध शासकीय 
कायालयांनी ३२० कोटी रुपयांपेक्षा अबधक रक्कमेची थकबवलेली पाणी देयके, म्हाडा 
वसाहतीमधील सदबनकांचे रुपये १५५ वरुन रु. १०२७ पयंत माहे एबप्रल, १९९८ पासून 
पूवगलक्षी प्रभावाने वाढबवण्यात आलेले सेवाशुल्क, म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा रखडलेला 
पुनर्मवकास व या वसाहतीमधील ५० वषापूवीच्या मल:बनसारण वाबहन्या दरुुस्त न केल्यामुळे 
पाणी तंुिून त्या बठकाणी रोगराई पसरण्याचा बनमाण झालेला धोका, मंुिईतील मोडकळीस 
आलेल्या उपकर प्राप्त व बिगर उपकरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पंतप्रधान आवास 
योजना, इमारत व पुनरगचना मंडळाच्या व झोपडपट्टी पुनर्मवकास येाजनेतंगगत िांधलेल्या 
इमारतीची दरुुस्ती, िीपीटी व िीआयटीच्या जागेवरील धोकादायक इमारती, म्हाडाच्या 
इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर असल्याचे बनष्ट्पन्न होणे, मंुिईतील सात रस्ता (आथगर 
रोड) येथील मध्यवती कारागृहाच्या सुरबक्षततेसाठी कारागृहापासून ५०० मीटर पबरसरातील 
इमारतींचा व झोपडपट्टयांचा १० वषापासून खंुटलेला पुनर्मवकास, वरळी येथील पे्रमनगर, व्ही. 
पी नगर, बसध्दाथग नगर, बजजामाता नगर, मबरअम्मा नगर इत्याकदचा गेल्या अनेक वषापासून 
रखडलेला पुनर्मवकास, मंुिईतील कोळीवाडयांचे सीमांकन न झाल्यामुळे त्या पबरसराच्या 
बवकासासाठी योजना आखण्याची आवश्यकता, मंुिईतील ॲनी िेझंट रोडवरील अटाबरया 
मॉल येथे वाढत्या दहशतीमुळे त्या बठकाणी तातडीने भुयारी मागग तयार करण्याची स्थाबनक 
लोकप्रबतबनधींची मागणी, भांडूप (प) व इतर भागात डोंगर, टेकडयांच्या पायथ्याशी असलेल्या 
झोपडयांवर दरवषी पावसाळयात दरडी कोसळून होणारे अपघात व त्यांचेसाठी एसआरए 
योजना रािबवण्याची आवश्यकता, माहे फेबु्रवारी, २०१८ च्या दरम्यान मंुिई शहरात अनेक 
बठकाणी लागलेल्या आगींची चौकशी करण्याची आवश्यकता, सुभाषनगर चेंिूर येथे म्हाडा 
वसहतीमध्ये बवकासकांनी मागील १०-१५ वषापासून रबहवाश्यांसोित करारनामे करुनही 
अद्यापी पुनगबवकास न करता रबहवाश्यांची केलेली फसवणूक, यािाित शासनाने करावयाची 
कायगवाही व उपाययोजना." 

   
 

  (मांगळिार, विनाांक १३ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
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िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

सात : ॲड राज परुोवहत, श्री शांभरुाज िेसाई, ॲङ पराग अळिणी, श्री. ज्ञानराज चौगलुे, 
श्रीमती मवनषा चौधरी, डॉ. जयप्रकाश मुांिडा, श्रीमती मांिा म्हाते्र, श्री. सभुाष साबणे, 
डॉ. भारती लव्हेकर, सिचश्री. अवनल किम, पास्कल धनारे, वकशोर पाटील, सांजय 
केळकर, राजाभाऊ िाजे, उन्मेश पाटील, िैभि नाईक, डी. मल्ल्लकाजूचन रेड्डी, अवनल 
बाबर, डॉ. राहुल आहेर, प्रा.चांद्रकाांत सोनिणे, सिचश्री महेश चौघलुे, राजन साळिी, 
प्रा. मेधा कुलकणी, सिचश्री. सवुनल प्रभ,ु बाबरुाि पाचणे, उिय सामांत, राजेंद्र पाटणी, 
चांद्रिीप नरके, ॲड. आकाश फुां डकर, सिचश्री भरतशेठ गोगािले, समीर कुणािार, 
मनोहर भोईर, विकास कुां भारे, अजय चौधरी, डॉ. िेिराि होळी, सिचश्री. सवुनल शशिे, 
राज ूतोडसाम, मांगेश कुडाळकर, श्रीमती िेियानी फराांिे, सिचश्री सभुाष भोईर, वकसन 
कथोरे, प्रकाश आवबटकर, सरेुश भोळे, प्रकाश फातपेकर, प्रशाांत बांब, उल्हास पाटील, 
नरेंद्र पिार, नारायण पाटील, बाळासाहेब मरुकुटे, अशोक पाटील, सधुाकर भालेराि, 
हेमांत पाटील, अवमत साटम, शाांताराम मोरे, वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ 
अन्िये प्रस्ताि :- 
 
          ''राज्यात मंुिई, कोकण भागात लाभलेला लांि व बनसगगरम्य समुद्र बकनारा, समुद्राच्या 
साबन्नध्यातील रॉक गाडगन, समुद्राखालील प्रवाळे व जीवसृष्ट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी असलेले 
स्कूिा डायव्व्हग व स्नाकग कलग, छत्रपती श्री बशवाजी महाराजांची पबवत्र स्मृती व शूर वीरांचा 
पारंपाबरक इबतहास असलेले बशवनेरी, रायगड, कसधुदगुग, तोरणा, मुरूड-जंजीरा, लोहगड, 
बवजयदगुग, दगुाडी इत्यादी पुरातन व ऐबतहाबसक बकल्ले व जयगड, कसहगड, प्रतापगड, माऊली 
इ. गड यांचे संवधगन करण्याची आवश्यकता, दयासारंग सरखेल श्री. कान्होजी आंगे्र यांच्या 
पबवत्र स्मृती जपण्याची आवश्यकता, औरंगािादमधील जगप्रबसद्ध अकजठा व वेरूळ लेणी व 
गुंफा अत्यंत जुन्या झाल्या असल्याने त्यांचे संवधगन व पयगटकांना आकर्मषत करण्याच्या दृष्ट्टीने 
तेथे अत्याधुबनक योजना रािबवण्याची आवश्यकता, संतभूमी महाराष्ट्रातील पंढरपुरचे बवठ्ठल-
रखुमाई मंबदर, कोल्हापुरचे महालक्ष्मी मंबदर, तुळजापुरचे भवानीमाता मंबदर, बशडीचे साईिािा 
मंबदर, अष्ट्टबवनायक, शबनकशगनापूर, भारतातल्या १२ ज्योबतबलंगापैकी महाराष्ट्रातील चार 
ज्योबतबलंगे, नाबशकमध्ये होणारा कंुभमेळा, आषाढी एकादशी बनबमत्त राज्यातून बवबवध 
बठकाणांहून पंढरपूरच्या वारीकबरता पायी बनघणारे व बदवसेंबदवस प्रवास करणारे वारकरी यांना 
वारीच्या मागात सुबवधा पुरबवण्याकबरता बनयोजन करण्याची आवश्यकता, बवदभातील 
ताडोिा, नवेगाव, िोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय अभयारण्य व तेथील राष्ट्रीय प्राणी व समृद्ध 
वनसंपदा, नागपूरमधील दीक्षाभूमी, देशाची औद्योबगक राजधानी म्हणून खयाती पावलेले मंुिई 
शहर, मंुिईतील पुरातन कोळी संस्कृती तसेच बफल्म जगतात िॉलीवूड म्हणून प्रबसद्ध 
असलेली मंुिईची बफल्म नगरी, मंुिई शहरात असलेले जागबतक व्यापार कें द्र, श्री मंुिादेवी, श्री 
महालक्ष्मी, श्री बसद्धीबवनायक इत्यादी प्रबसद्ध दैवते, देवी माऊंट मेरी, हाजीअलीचा दगा, पारशी 
समाजाची मंबदरे, श्री गोडीजी व श्री शांतीनाथ मंबदर, चैत्यभूमी इत्यादी बवबवध धमाच्या 
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भाबवकांची श्रद्धास्थाने, तसेच गेट वे ऑफ इंबडया, मबरन ड्राईव्ह, नबरमन पॉईंट, िॅलाडग बपअर, 
ससून डॉक, छत्रपती बशवाजी महाराज रेल्वे स्थानक, मंुिई महापाबलका इमारत, हुतात्मा चौक, 
काळाघोडा, छत्रपती बशवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय, बवज्ञान भवन, एबशयाबटक लायब्ररी, 
मंुिई बवद्यापीठ, हॉनीमन सकग ल या ऐबतहाबसक वास्तू इत्यादींचे संवधगन व जतन करण्याची 
आवश्यकता, बदल्ली िोट क्लि येथून २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक बदनाबदवशी बनघणा-या 
परेडच्या धतीवर मंुिईतील मरीन ड्राईव्ह ते नरीमन पॉईंटपयगत प्रबतवषी २६ जानेवारी रोजी 
काढण्यात येणारी भव्यबदव्य व नेत्रसुखद परेड, शैक्षबणक नगरी पुणे शहरातील पुरातन व 
नावाजलेल्या बशक्षणसंस्था, पश्श्चम महाराष्ट्रातील सयाद्रीच्या नयनरम्य पवगतरांगा, महाराष्ट्र 
राज्य पयगटन के्षत्रात देशभरातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य िनबवण्याच्या दृष्ट्टीने व महाराष्ट्राची 
सांस्कृबतक परंपरा वृध्दींगत करण्याकबरता बनयोजनिद्ध व कालिद्ध कायगक्रम आखण्याची 
आवश्यकता ज्यायोगे देशभरातील व जागबतक स्तरावरील पयगटक महाराष्ट्र राज्यात आकर्मषत 
होऊन राज्यातील हॉटेल्स उद्योग, वाहतूक उद्योग यामध्ये वृद्धी होऊन लाखो िेरोजगार तरुणांना 
रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल त्याचप्रमाणे राज्याच्या महसूलात वाढ होईल या दृष्ट्टीने राज्य 
शासनाचे पयगटन धोरण िनबवण्याची आवश्यकता, मत्स्य उत्पादन बदवसेंबदवस कमी होत 
असल्यामुळे लहान आबण पारंपाबरक  मश्च्छमारी करणा-यांवर आर्मथक संकट, कोकणातील व 
समुद्र बकनारपट्टीतील मश्च्छमारांना आर्मथकदृष्ट्टया सक्षम करण्याकबरता मत्स्य शेती 
वाढबवण्यासाठी शासनाने करावयाची कायगवाही व उपाययोजना.'' 
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