
        

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिािारर,,  वदनांकवदनांक  २०२०  माचचमाचच, २०१८, २०१८  
((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० ते ते ११११..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
  

(क) : शासकीय विधेयक :- 
  विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे. 

   "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ११ – म ंबई महानगरपाविका, महाराष्ट्र 
महानगरपाविका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपंचायती ि औद्योवगक 
नगरी (स धारणा) विधेयक, २०१८" 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
(ख) : म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकािीन चचा – 

  (१) सिचश्री.ख्िाजा बेग, आनंद ठाकूर, ॲड. राहुल नारे्वकर, वि.प.स. यांची म.वि.प. 
वनयम ९७ अन्िये अल्पकािीन चचा  – 

   "राज्यातील लोकसंख्येच्या १० टक्क्यांहून अधिक असलेला मुस्ललम समाज 
शैक्षधिक, सामाधजक, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असिे, मुस्ललम समाजाला 
ओबीसीच्या सर्वलती लागू करुनही तयांची अंमलबजार्विी न होिे, जात 
पडताळिीमध्ये धनमाि होिारे अडिळे, मौलाना आझाद आर्थिक धर्वकास 
महामंडळाची अपुरी तरतूद आधि तीही पूिण खचण न होिे, प्रशासनामध्ये या समाजाचा 
२ टक्क्यांहून कमी असलेला र्वाटा, मुस्ललम धिया यांचे धशक्षिातले अधतशय 
खालार्वलेले प्रमाि, उच्च धशक्षिाच्या समान संिीचा अभार्व असिे, सच्चर कधमटीने 
मागासर्वगीय मुस्ललमाचंा प्रश्न अिोरेधखत करिे, मुस्ललम समाजाला देण्यात 
आलेल्या आरक्षिाचा धर्वषय गांभीयाने घेण्याची आर्वश्यकता, धर्वशेष म्हिजे 
मुस्ललमांना धशक्षिामध्ये ५ टक्के आरक्षि देण्याबाबत न्यायालयाची संमती 
अिोरेधखत केलेली असताना देखील सदर धशक्षिातील आरक्षिाबाबत सकारातमक 
पाऊल उचलण्याची गरज असिे, पधरिामी सच्चर सधमतीच्या धशफारशी राज्यात 
अंमलात आिण्याची आर्वश्यकता, याबाबत शासनाने दखल घेऊन करार्वयाची 
उपाययोजना धर्वचारात घेण्यात यार्वी." 

 
  (२) सिचश्री.धनंजय म ंडे, सुधनल तटकरे, हेमंत टकले, श्रीमती धर्वद्या चव्हाि, 

सर्वणश्री.अमरससह पंधडत, शरद रिधपसे, संजय दत्त, जयंत पाटील, अशोक ऊफण  भाई 
जगताप, वि.प.स. यांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकािीन चचा – 

   "राज्यात सुमारे ३२ हजार अंगिर्वाडी सेधर्वका कायणरत असिे, अंगिर्वाडी 
कमणचाऱयाचं्या माध्यमातनू पोषि आहार देिे, यासाठी अंगिर्वाडी सेधर्वकांची मोठ्या 
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प्रमािात मदत होत असतांना शासनाने मात्र तयांचे धनरृ्वत्तीचे र्वय ६० र्वषे केलेले 
असिे, अंगिर्वाडी सेधर्वकांच्या मािनात र्वाढ करण्याऐर्वजी १५ टक्के अंगिर्वाडी 
सेधर्वकांची पदे रद्द करण्याचा शासनाने घेतलेला धनिणय, सध्याच्या ६५ र्वषे धनरृ्वत्ती 
र्वयाची अट ६० र्वषे केल्याने हजारो अगंिर्वाडी सेधर्वकांची सेर्वा धदनाकं १ एधप्रल, 
२०१८ पासून समाप्त होिार असिे, अतयंत तुटपंुजे मानिन तेही रे्वळेर्वर न 
धमळाल्याने रे्वळोरे्वळी अगंिर्वाडी सेधर्वकांनी आपल्या रालत मागण्यासाठी पुकारलेले 
संप, यार्वर शासनाने केलेले सोईलकर दलुणक्ष, अंगिर्वाडी सेधर्वकांनी संप करु नये 
म्हिून शासनाने शासकीय कमणचाऱयानंा लागू असिारा महाराष्ट्र अतयार्वश्यक सेर्वा 
कायदा (मेलमा) धदनांक १५ माचण, २०१८ रोजीच्या शासन धनिणयानुसार लागु करिे, 
यामुळे अंगिर्वाडी सेधर्वकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरिे, मेलमा कायदा लागु करण्याचा 
धनिणय रद्द करण्यासाठी हजारो सेधर्वकानंी शासनास लेखी धनरे्वदन देिे, अंगिर्वाडी 
सेधर्वका सरकार दरबारी मानिनार्वर काम करीत असतांना कमणचाऱयांसाठी असिारा 
मेलमा कायदा का लागू करण्यात आला अशी धर्वचारिा अगंिर्वाडी सेधर्वकांमाफण त 
करण्यात येिे, अगोदरच १० हजार अगंिर्वाडी सेधर्वकांची पदे धरक्त असतांना र्व 
धदनांक १ एधप्रल, २०१८ पासून १३ हजार अगंिर्वाडी सेधर्वका सेर्वाधनरृ्वत्त होत 
असतांना बालकांच्या आरोग्याचा र्व कुपोषिाचा प्रश्न धनमाि होण्याची शक्यता 
असतांनाच तयांची सेर्वा करिाऱया अंगिर्वाडी सेधर्वकांचा आर्वाज मेलमा कायद्याने 
दाबण्याचा शासनाचा लाजीरर्वािा प्रयतन, याबाबत शासनाने दखल घेऊन 
करार्वयाची उपाययोजना धर्वचारात घेण्यात यार्वी." 

 
  (३) श्री.प्रकाश गजवभये, आर्थक अनंत गाडगीळ, ॲड. जयदेर्व गायकर्वाड, 

सर्वणश्री.जगन्नाि सशदे, रामहरी रुपनर्वर, वि.प.स. यांची म.वि.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकािीन चचा  – 

   "राज्यातील दोन लाख अगंिर्वाडी सेधर्वकांच्या मानिनात र्वाढ र्व 
सेर्वाज्येष्ट्ठता लागू करिे, तसेच एधप्रलपासून पाच टक्के र्वाढ देण्याचे अगंिर्वाडी 
सेधर्वकांच्या प्रदीघण संपानंतर मा.मुख्यमंत्री यानंी जाहीर करुनही ऑक्टोबर, २०१७ 
पासून या अंगिर्वाडी सेधर्वकांना मानिनात र्वाढ र्व सेर्वाज्येष्ट्ठता लागू न होिे, 
अपेधक्षत असताना अजूनपयंत एक छदामही तयांच्या हाती पडलेला नसिे, 
अंगिर्वाडी सेधर्वकाचं्या माध्यमातून शून्य ते एक र्वयोगटाच्या बालकांचे लसीकरि 
आधि सुमारे तीन लाख गभणर्वती माता र्व लतनदा मातांना पोषि आहार र्व आरोग्य 
तपासिीचे कायणक्रमही अंगिर्वाडी सेधर्वकांच्यामाफण त राबधर्वण्यात येत असिे, तसेच 
अंगिर्वाडी सेधर्वकानंी धदनांक २८ फेबु्रर्वारी, २०१८ पासून मंत्रालयार्वर मोचा काढून 
बेमुदत संप करण्याचा घेतलेला धनिणय, याबाबत धनमाि झालेली गंभीर पधरस्लिती, 
तयार्वर शासनाची भूधमका र्व प्रधतधक्रया धर्वचारात घेण्यात यार्वी." 
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((द पारीद पारी  १२१२..००००  िाजिाजताता))  
 

  
  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे - 

  (क) ग्रामविकास मंत्री : "महाराष्ट्र राज्यातील धजल्हा पधरषदा र्व 
पंचायत सधमतयांचे सन २०१३-२०१४ चे 
एकधत्रत धर्वत्तीय र्व महसूली लेखे" 
सभागृहासमोर ठेर्वतील. 

  (ख) संसदीय कायच मंत्री : "धर्वदभण, मराठर्वाडा आधि उर्वणधरत महाराष्ट्र 
यासाठी धर्वकासमंडळे आदेश, २०११ मिील 
खंड ८ अन्र्वये संसदीय कायण धर्वभागाचा सन 
२०१६-२०१७ या धर्वत्तीय र्वषातील योजनेत्तर 
योजनांर्वरील रै्विाधनक धर्वकास मंडळधनहाय 
(अधर्वभाज्य भागासह) प्रतयक्ष खचाचा 
तपशील" सभागृहासमोर ठेर्वतील. 

तीन : "िोकिेखा सवमतीचा चौवतसािा अहिाि सादर करणे." 
चार : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने – 
   (श क्रिार, वदनांक १६ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचविण्यात आििेी म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये सचूना) –  
(अन क्रमांक (१) ि (२)) – 

   (१) डॉ.स धीर तांबे, वि.प.स. यांच्या पुढील धनकडीच्या सार्वणजधनक 

महतर्वाच्या धर्वषयार्वरील सचूना क्रमांक ३९ र्वर म ख्यमंत्री  धनरे्वदन 

करतील :- 
    "अहमदनगर महापाधलकेच्या शाळांत धशकधर्विाऱया ४६ 

धशक्षकांना मागील ४ मधहन्यांपासून रे्वतन धमळालेले नसिे." 
   (२) श्री.अमरससह पंवडत, वि.प.स. यांच्या पुढील धनकडीच्या 

सार्वणजधनक महतर्वाच्या धर्वषयार्वरील सचूना क्रमांक ४० र्वर 
सािचजवनक बांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मंत्री  
धनरे्वदन करतील :- 

    "बीड धजल्यातील कळंब-केज-िारूर-तेलगांर्व-माजलगार्व 
या राष्ट्रीय महामागासाठी कें द्र शासनाचा धनिी प्रलताधर्वत असतांना 
अधिकारी र्व कंत्राटदार यांनी संगनमत करून प्रतयक्षात कामे न 
करता ते केल्याचे भासरू्वन, खोटे र्व बनार्वट दलतऐर्वज तयार करून 
करोडो रूपयांची बोगस धबले तयार केलेली असिे." 
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   (३) श्री.दत्तात्रय सािंत, वि.प.स. याचं्या पुढील धनकडीच्या 
सार्वणजधनक महतर्वाच्या धर्वषयार्वरील सचूना क्रमांक ५० र्वर 
शािेय वशक्षण मंत्री धनरे्वदन करतील :- 

    "राज्यातील अिणरे्वळ धशक्षकांच्या सेरे्वचा र्व १० र्वषे 
अध्यापनाचा अनुभर्व असिाऱया धशक्षकांच्या र्वयाचा धर्वचार करता 
तयांना अधभयोग्यता र्व टीईटीच्या पधरके्षमिून सूट देिेबाबत." 

   (४) सिचश्री धनंजय म ंडे, धर्वक्रम काळे, अमरससह पंधडत, वि.प.स. 
यांच्या पुढील धनकडीच्या सार्वणजधनक महतर्वाच्या धर्वषयार्वरील 
सचूना क्रमांक ५२ र्वर ग्रामविकास मंत्री धनरे्वदन करतील :- 

    "मौजे आनंदगांर्व (ता.धशरूर, धज.बीड) येिील 
ग्रामपंचायतीचे सरपंच र्व ग्रामसेर्वक यांनी पंतप्रिान आर्वास 
योजनेत केलेला गैरव्यर्वहार." 

   (५) ॲड.जयदेि गायकिाड, वि.प.स. याचं्या पुढील धनकडीच्या 
सार्वणजधनक महतर्वाच्या धर्वषयार्वरील सचूना क्रमांक ५४ र्वर 
अन्न ि नागरी प रिठा मंत्री धनरे्वदन करतील :- 

    "राज्यातील कल्यािकारी संलिा र्व र्वसधतगृहातील 
धर्वद्यार्थ्यांना ऑक्टोबर, २०१७ पासून िान्य धमळालेले नसिे." 

   (६) श्री.ख्िाजा बेग, वि.प.स. याचं्या पुढील धनकडीच्या सार्वणजधनक 
महतर्वाच्या धर्वषयार्वरील सचूना क्रमांक ५६ र्वर ऊजा मंत्री 
धनरे्वदन करतील :- 

    "कोपरा (ता.आिी, धज.यर्वतमाळ) येिील शेतकऱयाला धर्वज 
धर्वतरि कंपनीने र्वीज जोडिी न देता सदर शेतकऱयाच्या नारे्व २६ 
हजार ४० रुपयाचे धबल पाठरू्वन शेतकऱयाची केलेली िट्टा." 

   (७) श्रीमती ह स्नबान ू खविफे, वि.प.स. याचं्या पुढील धनकडीच्या 
सार्वणजधनक महतर्वाच्या धर्वषयार्वरील सचूना क्रमांक ५३ र्वर 
जिसंधारण मंत्री धनरे्वदन करतील :- 

    "मूर-र्वाळर्वड (ता.राजापूर, धज.रतनाधगरी) िरिाचे काम पूिण 
करण्याबाबत." 

पाच : िक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) -  
  (१) (ब धिार, वदनांक ७ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचविण्यात आिेिी परंत  राख न ठेिण्यात आिेिी िक्षिेधी 
सचूना) –  

   सिचश्री. जयंत पाटीि, बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्व 
सार्वणजधनक महतर्वाच्या बाबीकडे म ख्यमंत्रयांचे लक्ष रे्वितील :- 
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   "उरि तालुक्यातील (धज.रायगड) जेएनपीटी, ससगापूर पोटण आधि 
येिे असलेल्या इतर बंदरांमध्ये नोकरी भरतीमध्ये प्रकल्पग्रलत आधि 
लिाधनकांर्वर नेहमी होत असलेल्या अन्यायाच्या धनषेिािण नोकरी र्व 
व्यर्वसाय बचार्व सधमती, उरि (धज.रायगड) यांनी धदनांक २ फेबु्रर्वारी, 
२०१८ रोजी ससगापूर पोटण र्वर महामोचा काढण्यात येिे, जेएनपीटी बंदराच्या 
उभारिीसाठी उरि तालुक्यातील प्रकल्पग्रलतांनी आपल्या जधमनी 
कर्वडीमोल सकमतीत धदलेल्या असून आज तयाच प्रकल्पग्रलतांना 
नोकरीपासून रं्वधचत ठेर्वण्यात येरू्वन भूधमपुत्रार्वर अन्याय करण्यात येिे,  
ससगापूर पोटण मिील परप्रांतीयांना नोकरीर्वरून तर्वरीत काढिे, धसगापूंर पोटण 
मध्ये १८ गार्व प्रकल्पग्रलत र्व तालुक्यातील नोकर भरती करार्वी, मेधडकल 
झालेल्या ८० र्व ७०० प्रकल्पग्रलतांना तर्वरीत नोकरी देिे, कलटम खातयानंी 
जारी केलेली डी.पी.डी.िोरिाची अधिसूचना रद्द करार्वी, ससगापूर पोटणने 
नधर्वन शेर्वा, हनुमान कोळीर्वाडा, पािजे, जसखार या गार्वांना दत्तक घ्यारे्व, 
प्रकल्पग्रलतांसाठी र्वयाची अट ३४ र्वषण र्व धशक्षिाची अट दहार्वी करार्वी, 
जेएनपीटी र्व ससगापूर पोटण बाधित मच्छीमारानंा नुकसान भरपाई देण्यात 
यार्वी, एन.एस.आय.जी.टी. (३३० धमटर) बंदरात (धड.पी.र्वल्डण) भरती 
केलेल्या ४०० परप्रांधतय कामगारानंा तर्वरीत काढून टाकिे र्व प्रकल्पग्रलत 
र्व लिाधनकांची भरती करार्वी, जेएनपीटी बंदराच्या अंतगणत येिाऱया  इतर 
बंदराने सी.एस.आर. फंडाचा र्वापर प्रकल्पग्रलत गार्वांच्या धर्वकासासाठी 
करार्वा इतयादी मागण्या करण्यात येिे, डी.पी.डी. िोरिामुळे हजारो 
लिाधनक बेरोजगार होिार असल्याने तयाचं्यार्वर उपासमारीची रे्वळ आली 
असिे, सबब सदर प्रकल्पग्रलत र्व लिाधनकानंा न्याय देण्यासाठी शासनाने 
करार्वयाची कायणर्वाही र्व उपाययोजना." 

  (२) (श क्रिार, वदनांक ९ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशचविण्यात आिेिी िक्षिेधी सचूना) –  

   सिचश्री. वकरण पािसकर, नरेंद्र पाटील, अॅड. राहुल नारे्वकर, श्रीमती 
धर्वद्या चव्हाि, अॅड. धनरंजन डार्वखरे, श्री. हेमंत टकले, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या र्व सार्वणजधनक महतर्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मंत्रयांचे लक्ष 
रे्वितील :- 

   "मे. ओमकार धरअलटसण र्व डेव्हलपसण प्रा. धल. या धर्वकासकाकडून 
मंुबईच्या परेल धशर्वडी, धडस्व्हजन, न.भू.क्र ७९५,६५७,६५६,७९७,६५४, 
४३२,६५६,६५९,६५३,४४०,४३७,८५४,६६९,८७०,८७१ (भाग) तसेच, 
दादर, नायगांर्व, धडस्व्हजन, येिील, न.भू.क्र. १५५,१७४,१७६१/१७७, 
१८५,१०३८,१०३९ या भुखंडांर्वर १० सोसाययांचे एकधत्रकरि करून 
झोपडपट्टी पुनर्वणसन योजने अंतगणत धर्वकास करण्यात येत असिे, तेिील 
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झोपडीिारकांना धर्वश्र्वासात न घेता धर्वकासकाने परलपर मनपा 
अधिकाऱयांना हाताशी िरुन भूखंडाच्या आरक्षिात बदल करुन घेिे, 
यामध्ये धर्वकासक  र्व मनपा अधिकाऱयांमध्ये छुपी युती असिे, बदलून 
घेतलेल्या आरक्षिात सध्या उद्यानाच्या भुखंडार्वर झोपडपट्टीिारकाचें 
र्वालतव्य असिे, तयाच धठकािी पुनर्वणसन करण्याची झोपडपट्टीिारकाचंी 
मागिी असिे, तसे न झाल्यास झोपड्या खाली करण्यात येिार नाहीत 
अशी सुचना झोपडपट्टीिारकांनी देिे, धर्वकासक करिार असलेल्या दरुच्या 
धठकािी झोपडीिारकांचा लिलांतरीत होण्यास नकार असिे, 
धर्वकासकाकडून मूळ उद्यानासाठी असलेल्या भूखंडार्वर धर्वक्रीकरता इमारत 
उभारिीचे काम करिे, धर्वकासक उद्यान नेमके कोठे उभारिार याबाबत 
झोपडीिारकांमध्ये धनमाि झालेली संभ्रमार्वलिा शाळेसाठी १३२४ चौ.मी. 
एर्वढी जागा आरधक्षत असतानाही शाळेचे बािंकाम करण्यात न येिे, 
अर्वघ्या दोन ते तीन खोल्यांमध्ये शाळा चालधर्वण्यात येत असिे, २३ 
बालर्वाड्या, २३ कल्याि कें दे्र, २३ सोसायटी यांना कायालय देण्यात न 
येिे, सदर प्रलताधर्वत संपूिण बाबींची चचा पार्वसाळी अधिरे्वशन २०१६ मध्ये 
उपस्लित लक्षरे्विीच्या अनुषंगाने झालेली असिे, धर्वकासकाने उपरोक्त 
अनेक गोष्ट्टीचे पालन न केल्याबाबत आके्षप घेऊनही तसेच मा.मंत्री 
महोदयांनी कायणर्वाहीचे आश्र्वासन देिे, मात्र याबाबत अद्याप कारर्वाईत 
धदरंगाई होत असल्याने तेिील झोपडीिारकांमध्ये धनमाि झालेला तीव्र 
असंतोष, याबाबत धर्वकासक र्व संबधित अधिकारी यांच्यार्वर कारर्वाई 
करण्याची धनतातं आर्वश्यकता, याबाबत शासनाने करार्वयाची कायणर्वाही र्व 
शासनाची प्रधतधक्रया." 

  (३) (श क्रिार, वदनांक ९ माचच ि ब धिार, वदनांक १४ माचच, २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आििेी 
िक्षिेधी सचूना) –  

   आर्कक.अनंत गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.रसर्वद्र फाटक, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्व सार्वणजधनक महतर्वाच्या बाबीकडे 
म ख्यमंत्रयांचे लक्ष रे्वितील :- 

   "देशातील पधहल्या खाजगी गुप्तहेर मधहलेला एका गुन्या संबंिात 
या राज्यात अटक होिे, आपल्या आधशलासाठी हर्वी असलेली माधहती 
कुठल्याही िराला जाऊन धमळधर्विे, तयासाठी व्यक्क्तचे संभाषि यंत्राद्वारे 
चोरुन ऐकिे, यासाठी कुठल्याही व्यस्क्तच्या खाजगी जीर्वनाची सर्वणप्रकारे 
माधहती गोळा करिे, रे्वळप्रसंगी व्यस्क्तचा पाठलाग करुन मागोर्वा घेिे, 
प्रसंगी धमळालेल्या गुप्त माधहतीचा ब्लॅकमेसलगसाठी उपयोग करिे, यास 
प्रधतबंि करिारा कायदा राज्यात अस्तितर्वात नसिे, गुप्त माधहती 
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धमळधर्वण्यासाठी कॉल धडटेल्स रेकॉडण भ्रष्ट्ट मागांचा अर्वलंब करुन मोबाईल 
कंपन्यांकडून धर्वकत घेिे, जाळ्यामध्ये सापडिाऱ या उद्योगपती, राजकीय 
व्यक्ती, धसनेसृष्ट्टीतील व्यक्ती इत्यादीर्वर दबार्व टाकून तयाचं्यातफे गैरकृतय 
कररू्वन घेिे, प्रतयेक व्यस्क्तला घटनेने धदलेल्या प्रायव्हसीच्या अधिकारास 
िक्का पोहचधर्विे, याबाबत शासनाने तातडीने करार्वयाची कायणर्वाही र्व 
प्रधतधक्रया." 

  (४) (ब धिार, वदनांक १४ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आिेिी िक्षिेधी सचूना) –  

   सिचश्री. नरेंद्र पाटीि, हेमंत टकले, धकरि पार्वसकर, जयरं्वतरार्व जािर्व, 
अॅड. धनरंजन डार्वखरे, सर्वणश्री. अमरससह पंधडत, ख्र्वाजा बेग, आनंद ठाकूर, 
अॅड. राहुल नारे्वकर, श्रीमती धर्वद्या चव्हाि, सर्वणश्री. जगन्नाि सशदे, अधनल 
भोसले, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्व सार्वणजधनक महतर्वाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मंत्रयांचे लक्ष रे्वितील :- 

   "मंुबईतील र्वरळी येिील परेल लोकसेर्वा एस.आर.ए. सहकारी 
गृहधनमाि संलिेतील १७३ झोपड्या धर्वकासकाने २०१२ साली एस.आर.ए. 
अंतगणत तोडल्या असल्याचे माहे फेबु्रर्वारी, २०१८ च्या प्रिम सप्ताहात 
उघडकीस येिे, तोडकामानंतर पुढील १८ मधहने झोपडपट्टी िारकानंा घरांचे 
भाडे देऊ करण्यात येिे, मात्र, सन २०१४ नंतर धर्वकासकाने भाडे देिे बंद 
केलेले असिे र्व सदर जागेचा धर्वकासही िांबर्वलेला असिे, तयामुळे 
झोपडपट्टी िारकानंी एस.आर.ए. कडे धर्वकासक बदलण्याची मागिी 
र्वारंर्वार करून देखील एस.आर.ए. धर्वभागाकडून या कामात धदरंगाई केली 
जात असिे, तयामुळे संतप्त होऊन झोपडीिारकांनी एस.आर.ए. धर्वरोिात 
धदनांक २ फेबु्रर्वारी, २०१८ रोजी मोचा काढलेला असिे र्व सहाय्यक 
धनबंिकांना पुन्हा एकदा धनरे्वदन धदलेले असिे, तसेच आठ मधहन्यांपूर्वी मा. 
मुख्यमंत्री यांना या प्रकरिी पत्राद्वारे माधहती धदली असूनही तयार्वर अद्याप 
कोितेही उत्तर धमळत नसिे तयामुळे झोपडपट्टी िारकांमध्ये धनमाि झालेले 
असंतोषाचे र्वातार्वरि र्व संतापाची भार्वना याबाबत शासनाने करार्वयाची 
कायणर्वाही र्व शासनाची प्रधतधक्रया." 

  (५) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्व सार्वणजधनक 
महतर्वाच्या बाबीकडे म ख्यमंत्रयांचे लक्ष रे्वितील :- 

   "अकोला शहराच्या भूधमगत गटार योजनेकधरता १० र्वषापूर्वी कें द्र 
शासनाकडून ५० कोटींचा धनिी प्राप्त होिे र्व सदर धनिी सद्य:स्लितीत 
व्याजासधहत १०० कोटी रुपयांपयंत पोहचला असून सदर धनिी शासनाकडे 
परत जािे,गेल्या अनेक र्वषापासून अकोला शहरात भूधमगत गटार योजना 
प्रलंधबत असिे, सदर कामाची धनधर्वदा काढताना सी.एस.आर. दरामध्ये 
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तफार्वत धदसत असून एस.टी.पी. ची जागा मंजूर नसताना शासनाची 
धदशाभूल करुन र्व शासनाकडून रे्वगरे्वगळी पधरपत्रके काढून एस.टी.पी. 
जागा उपलब्ि नसतांना कंत्राटदाराला र्वकण  ऑडणर देण्यात येिे, र्वालतधर्वक 
अकोला शहराची २५ धकलोमीटर हद्द असतांना शहराची नुकतयाच 
झालेल्या हद्दर्वाढीमध्ये १०० धकलोमीटर जालत हददर्वाढ होिे, शहराचा जुना 
डी.पी.आर. तयार असतांनाही नधर्वन डी.पी.आर. महाराष्ट्र जीर्वन 
प्राधिकरिमाफण त तयार करण्यात येिे, सदर नधर्वन डी.पी.आर. मध्ये 
हद्दर्वाढ झालेल्या गार्वांचा समारे्वश नसिे, उक्त भूधमगत गटार योजनेचे 
काम करिारी संलिा अकोला मनपा असतानंा सुध्दा डी पी आर तयार 
करिे, देखरेख करिारी संलिा र्व िडणपाटी ऑडीट करिारी संलिा ही 
म.जी.प्रा. ची असिे, सदर योजनेमध्ये अधिकाऱ यांचा र्व धर्वभागाचा समन्र्वय 
नसिे, पधरिामी धनयमांचे उल्लघंन करुन होत असलेली कामे, सदर 
कामामंध्ये मोठया प्रमािात होत असलेली अधनयधमतता,याकडे शासनाचे 
होत असलेले अक्षम्य दलुणक्ष, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी करुन 
शासन लतरार्वर करार्वयाची कायणर्वाही र्व शासनाची प्रधतधकया." 

  (६) सिचश्री. अब्द ल्िाखान द राणी, सधतश चव्हाि, िनंजय मंुडे, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या र्व सार्वणजधनक महतर्वाच्या बाबीकडे अल्पसंख्याक 
विकास ि िक्फ मंत्रयांचे लक्ष रे्वितील :- 

   "मुललीम समाजाच्या र्वक्फ जमीनींचे रक्षि र्व व्यर्वलिापन 
करिाऱया महाराष्ट्र राज्य र्वक्फ मंडळाच्या मागील सहा मधहन्यांपासून 
बैठका न होिे, र्वक्फ मंडळाच्या धनयधमत बैठका घेऊन र्वक्फ संबंिीत 
प्रकरिे धनकाली काढण्याबाबतची मागिी मंडळाच्या दहा पैकी आठ 
सदलयांनी मुख्य कायणकारी अधिकारी, र्वक्फ मंडळ याचं्याकडे करिे, र्वक्फ 
मंडळाच्या धनयधमत बैठका घेिे तसेच कायमलर्वरूपी मुख्यकायणकारी 
अधिकारी यांची धनयुक्ती करिे याबाबत मंडळाचे सदलय र्व परभिी-
सहगोलीचे लिाधनक लोकप्रधतधनिी यानंी सन २०१७-२०१८ दरम्यान 
मा.मुख्यमंत्री र्व प्रिान सधचर्व, अल्पसंख्याक धर्वकास धर्वभाग याचं्याकडे 
लेखी मागिी करिे, प्रिान सधचर्व यांनीही धनयम ९७ प्रमािे बैठक 
बोलधर्वण्याबाबत दलुणक्ष करिे, र्वक्फ मंडळाने मुख्य कायणकारी अधिकारी 
पदासाठी पाठधर्वलेल्या दोन नार्वांपैकी एकाचीही धनयुक्ती न करता कायणर्वाही 
शासन लतरार्वर प्रलंधबत ठेर्वण्यात येिे, र्वक्फ कायदा १९९५ च्या धनयम २३ 
प्रमािे कायमलर्वरूपी मुख्य कायणकारी अधिकारी धनयुक्त करार्वा याबाबत 
सेन्रल र्वक्फ कौंन्सील, नर्वी धदल्ली यानंी प्रिान सधचर्व, अल्पसंख्याक 
धर्वभाग यानंा सूचना करूनही तयाची अंमलबजार्विी न होिे, धनयधमत 
बैठका घेण्यात येत नसल्याने मंडळाच्या कारभारात धर्वलकळीतपिा येिे र्व 
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र्वक्फ मालमत्ताबंाबत अडचिी धनमाि होिे, धनयधमत बैठका र्व मुख्य 
कायणकारी अधिकारी याची धनयुक्ती होत नसल्याने मुललीम समाजात 
धनमाि झालेला असंतोष र्व नाराजीचे र्वातार्वरि याबाबत शासनाने 
करार्वयाची कायणर्वाही र्व उपाययोजना." 

  (७) श्री. वगरीशचंद्र व्यास, प्रा. अधनल सोले, सर्वणश्री. नागोरार्व गािार, धमतेश 
भांगधडया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्व सार्वणजधनक महतर्वाच्या बाबीकडे 
ग्रामविकास मंत्रयांचे लक्ष रे्वितील :- 

   "नागपूर धजल्यातील कुही पंचायत सधमतीच्या अंतगणत सन २०१४-
२०१५ या र्वार्थषक योजनेतील धसमेंट रलतयाच्या कामाची र्व र्वाढीर्व पािी 
पुरर्वठा योजनेची लाखो रूपयांची कामे करण्यात येिे, सदर योजनेच्या 
धशल्लक कामात आर्थिक गैरव्यर्वहार झाल्याने यांची तक्रार कुही धर्वकास 
मंच यांनी मुख्य कायणपालन अधिकारी यांचेकडे धदनांक १२ ऑक्टोबर, 
२०१७ र्वा तयासुमारास करण्यात येिे, सन २०१४-२०१५ चे लेखा पधरक्षि 
सह संचालक, लेखापधरक्षि, नागपूर यांचेकडून करण्यात आले असता 
अंदाजे २ कोटी रुपयांची कामे केली तयात संर्वगण धर्वकास अधिकारी श्री. 
भरके्ष यानंी अधनयधमतता करून मोठ्या प्रमािात गैरव्यर्वहार केल्याने 
तयांची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य कायणकारी अधिकारी, नागपूर यानंा 
देण्यात आले असल्याचे धनदशणनास येिे, चौकशी सुरू असताना र्व आके्षप 
असताना संबंधित संर्वगण धर्वकास अधिकारी, श्री. भरके्ष यांची तातडीने 
बदली करण्यात येिे र्व बदलीच्या धठकािी रुजू होण्याकधरता तयानंा 
कायणमुक्त करण्यात येिे, अशाप्रकारे सदर गैरव्यर्वहारार्वर पांघरुि 
घालण्याचा होत असलेला प्रयतन, तयांच्यार्वर कोितीही कठोर कायणर्वाही न 
होिे, तयामुळे सदर गैरव्यर्वहार करिाऱ या संर्वगण धर्वकास अधिकारी यांना 
र्वाचधर्वण्याचा होत असलेला प्रकार, सदर गैरव्यर्वहाराची चौकशी करून 
संबंधित संर्वगण धर्वकास अधिकारी यांना धनलंधबत करण्याची आर्वश्कता 
याबाबत शासनाने तातडीने करार्वयाची कायणर्वाही र्व शासनाची प्रधतधक्रया." 

  (८) सिचश्री. स वनि तटकरे, िनंजय मंुडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र्व 
सार्वणजधनक महतर्वाच्या बाबीकडे सािचजवनक बांधकाम (सािचजवनक 
उपक्रम) मंत्रयांचे लक्ष रे्वितील :- 

   "महाराष्ट्र राज्य रलते धर्वकास महामंडळ यांचेकडून र्वाकि-पाली-
खोपोली राज्य मागण क्र.५४८ (ए) या ४१ (एम.एस.आर.डी.सी.) रलतयाचे 
दहेुरीकरि करण्याबाबतचा प्रलतार्व सादर करण्यात आलेला असिे, 
यामध्ये सन १९७४ साली झालेल्या भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात न येिे, 
सद्य:स्लितीत या जागी लिाधनकांची भात शेती, कडिान्य शेती बरोबरच 
हॉटेल र्व धकरािा व्यर्वसायाची दकुाने असिे, सुिागड-पाली, धज.रायगड 
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येिे बाधित शेतकऱयानंी यासाठी उपोषि केलेले असिे, मा.मंत्री 
सार्वणजधनक बािंकाम (सार्वणजधनक उपक्रम) यांचेकडे र्वारंर्वार लेखी धनरे्वदने 
देऊनही तयार्वर कोितीही कायणर्वाही झालेली नसिे, मा.सभापती याचें 
दालनात या धर्वषयी बैठक घेऊनही धजल्हा प्रशासनामाफण त योग्य ती 
कायणर्वाही करण्यात न येिे, तसेच खाजिी-भालगार्व (ता.रोहा) र्व धमठागर-
सार्वली, (ता.मुरुड) या रायगड धजल्हयातील राज्य मागार्वर महाराष्ट्र राज्य 
रलते धर्वकास महामंडळ यांचेकडून (एम.एस.आर.डी.सी.) रलतयाचे 
दहेुरीकरि करण्याबाबतचा प्रलतार्व सादर करण्यात आलेला असिे, 
यामध्ये संपाधदत झालेल्या भूसंपाधदत जागे व्यधतधरक्त नव्याने मोबदला 
धदला जािार असल्याचे सांगण्यात येिे, मात्र तयाचा योग्य मोबदला 
अद्यापही देण्यात न येिे, सद्य:स्लितीत या जागी लिाधनकांची भात शेती, 
कडिान्य, फळधपकांची शेती असिे, प्रलताधर्वत राज्य मागामुळे या सर्वांचे 
उदरधनर्वाहाचे सािन नाहीसे होिे, शेतकऱयांचा या रलते कामास धर्वरोि 
असिे, अद्यापही या भूसंपादनाधर्वषयी शेतकऱयामध्ये तीव्र असंतोष असिे, 
शासनाने या दोन्ही रलतयांचे काम सुरु असतानाच शेतकऱयांना योग्य तो 
मोबदला देण्याची आर्वश्यकता, याकडे शासनाचे झालेले दलुणक्ष, या धर्वषयी 
शासनाने तातडीने करार्वयाची उपाययोजना र्व शासनाची भूधमका." 

सहा : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्िेख - (असल्यास). 
 

- मध्यंतर - 
सात : शासकीय विधेयके :- 

  (क) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार प ढे स रू, खंडश: विचार ि 
संमत करणे. 

   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ७१ - महाराष्ट्र स्ियंअर्चसहाय्ययत 
शाळा (स्र्ापना ि विवनयमन) (स धारणा) विधेयक, २०१७" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडश: विचार ि संमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषदा, 

नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी (स धारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनंजय 
म ंडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे धर्व.स.धर्व. क्रमांक २ – महाराष्ट्र नगरपधरषदा, 
नगरपंचायती र्व औद्योधगक नगरी (सुिारिा) धर्विेयक, २०१८ 
खालील सदलयांच्या प्रर्वर सधमतीकडे तयार्वरील प्रधतरृ्वत्त दोन 
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मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन धर्वचारािण 
पाठधर्वण्यात यारे्व." 

    (१) मुख्यमंत्री (२) श्री. िनंजय मंुडे, धर्वरोिी पक्ष 
नेता तिा धर्व.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिधपसे, धर्व.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, धर्व.प.स. 
    (५) ॲड.धनरंजन डार्वखरे, 

धर्व.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफण  भाई 

जगताप, धर्व.प.स. 
    (७) श्री.सधतश चव्हाि, धर्व.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱहे, धर्व.प.स. 
    (९) श्री.कधपल पाटील, धर्व.प.स. (१०) श्री.धर्वजय ऊफण  भाई 

धगरकर, धर्व.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ५ – महाराष्ट्र िेश्म मािकी 

(स धारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनंजय 
म ंडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१८ चे धर्व.स.धर्व. क्रमांक ५ – महाराष्ट्र रे्वश्म मालकी 
(सुिारिा) धर्विेयक, २०१८ खालील सदलयांच्या प्रर्वर सधमतीकडे 
तयार्वरील प्रधतरृ्वत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन धर्वचारािण पाठधर्वण्यात यारे्व." 

    (१) गृहधनमाि मंत्री (२) श्री. िनंजय मंुडे, धर्वरोिी पक्ष 
नेता तिा धर्व.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिधपसे, धर्व.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, धर्व.प.स. 
    (५) ॲड.धनरंजन डार्वखरे, 

धर्व.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफण  भाई 

जगताप, धर्व.प.स. 
    (७) श्री.सधतश चव्हाि, धर्व.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱहे, धर्व.प.स. 
    (९) श्री.कधपल पाटील, धर्व.प.स. (१०) श्री.धर्वजय ऊफण  भाई 

धगरकर, धर्व.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 

  (ग) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार प ढे स रू, खंडश: विचार ि 
संमत करणे. 

   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ६८ - महाराष्ट्र सािचजवनक विद्यापीठ 

(स धारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद 
रणवपसे, धनंजय म ंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे धर्व.स.धर्व. क्रमांक ६८ - महाराष्ट्र सार्वणजधनक 
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धर्वद्यापीठ (सुिारिा) धर्विेयक, २०१७ खालील सदलयांच्या प्रर्वर 
सधमतीकडे तयार्वरील प्रधतरृ्वत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन धर्वचारािण पाठधर्वण्यात यारे्व." 

    (१) उच्च र्व तंत्र धशक्षि मंत्री (२) श्री. िनंजय मंुडे, धर्वरोिी पक्ष 
नेता तिा धर्व.प.स. 

    (३) श्री.शरद रिधपसे, धर्व.प.स. (४) श्री.संजय दत्त, धर्व.प.स. 
    (५) ॲड.धनरंजन डार्वखरे, 

धर्व.प.स. 
(६) श्री.अशोक ऊफण  भाई 

जगताप, धर्व.प.स. 
    (७) श्री.सधतश चव्हाि, धर्व.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱहे, धर्व.प.स. 
    (९) श्री.कधपल पाटील, धर्व.प.स. (१०) श्री.धर्वजय ऊफण  भाई 

धगरकर, धर्व.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
  (घ) विधानपवरषदेने केिेल्या स धारणेस सहमती देऊन विधानसभेने 

आणखी स धारणांसह संमत केल्याप्रमाण े– विचार ि संमत करणे. 
   "सन २०१७ चे धर्व.स.धर्व. क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुिारिा) 

धर्विेयक, २०१७" 
   --------------------------------------------------------------------------- 
आठ : (क) प्रा.डॉ.तानाजी सािंत, श्री.सुधजतससह ठाकूर, ॲड.अधनल परब, प्रधर्वि 

दरेकर, गोपीधकसन बाजोधरया, पधरिय फुके, रसर्वद्र फाटक, धमतेश भांगधडया, 
धर्वजय ऊफण  भाई धगरकर, श्रीमती स्लमता र्वाघ, धर्वनायक मेटे, धगरीशचंद्र 
व्यास, प्रा.अधनल सोले, प्रसाद लाड, चंदभुाई पटेल, रामधनर्वास ससह, 
वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   ''राज्यात धर्वदभण, मराठर्वाडा र्व पस्श्चम महाराष्ट्रातील ससचनाच्या 
अपूिण असलेल्या प्रकल्पांना पुरेसा धनिी उपलब्ि करिे, अनुशेषांतगणत 
प्रकल्प, झुडपी जंगलांमुळे अडलेले प्रकल्प कायास्न्र्वत करण्यातील 
पयार्वरिदृष्ट्टया असलेले अडसर दरू करिे, भूसंपादन र्व पुनर्वणसनाच्या 
कामाची गती र्वाढरू्वन प्रकल्पग्रलतांचे पधरपूिण पुनर्वणसन करण्याकधरता 
कालबध्द कायणक्रम राबधर्विे, जलधर्वतरि र्व लाभके्षत्र धर्वकास अतंगणत 
प्रतयेक ससचन महामंडळात लर्वतंत्र यंत्रिा धनमाि करिे, महाराष्ट्र कृष्ट्िा खोरे 
धर्वकास महामंडळांतगणत करार्वयाची कामे, कृष्ट्िा खोऱ यातून 
मराठर्वाडयासाठी २८ टीएमसी पािी धमळण्यासाठी तातकाळ पाऊले 
उचलण्याची गरज, धपण्याचे पािी र्व औद्योधगक र्व कृषी र्वापराचे पािी यांचे 
धनयोजन करिे, कालव्याऐर्वजी पाईप लाईनने ससचन करिे, सर्वण प्रकल्पांना 
सुप्रमा घेिे, कालव्याची र्व उपसा ससचन योजनाचंी कामे करुन शेतक-यांना 
जलसक्षम करिे, उपसा ससचन योजनेर्वर सौरऊजापंप बसधर्विे, 
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लाभके्षत्राबाहेर होिारी पाण्याची चोरी रोखिे, गोदार्वरी र्व तापी खोरे 
जलधनयोजन आराखडा तयार करिे, रै्वनगंगा र्व नळगंगा जोड प्रकल्प र्व 
कन्हान-र्विा बोगद्याद्वारे नदीजोड प्रकल्पाचा तातडीने अभ्यास करुन ते 
कायास्न्र्वत करिे, पेिटाकळी, खडकपूिा, धजगार्व र्व गोसीखुदण इ. प्रकल्प 
पूिण करण्याबाबत कालबध्द कायणक्रम आखून कायास्न्र्वत करिे, राज्यातील 
बहुतांश पाझर तलार्व सन १९७२ ते १९८० च्या दषु्ट्काळ दरम्यान झालेले 
असल्याने तयाची ससचन क्षमता तपासून तयाचंी पुनबांििी करण्याची 
आर्वश्यकता, धशर्वकालीन बारर्व, पायधर्वधहर, चौकोनी धर्वधहर अशा प्रचीन 
जलिोतांचे जतन र्व संर्विणन करण्याची आर्वश्यकता, सहगोली धजल्हयातील 
पूिा नदीर्वरील उच्च पातळी बंिाऱ यासाठी र्व ज्या-ज्या प्रकल्पांना पािी 
उपलब्िता प्रमािपत्र धमळालेले आहे तया-तया प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता तातकाळ देऊन काम सुरु करण्याची आर्वश्यकता, जलयुक्त धशर्वार 
योजना अधिक गतीने कायास्न्र्वत करण्याची आर्वश्यकता, राज्यातील 
जलदगतीने पूिण होिा-या प्रकल्पांचा पंतप्रिान ससचन प्रकल्प योजनेत 
समारे्वश केला असिे, २००८ मध्ये कजणमाफी न झालेल्या शेतक-यांची 
कजणमाफी करण्याचा र्व दीड लाखापंयंतचे कजण माफ करण्यासाठी सधमती 
गठीत करण्याबाबत शासनाने केलेल्या घोषिेच्या अनुषंगाने तसेच, 
आधदर्वासी र्वनजधमनींचे सर्वण दारे्व ६ मधहन्यांत धनकाली काढण्याच्या 
अनुषंगाने शासनाने करार्वयाची कायणर्वाही र्व उपाययोजना धर्वचारात घेण्यात 
यार्वी.'' 

  (ख) (मंगळिार, वदनांक ६ माचच, ब धिार, वदनांक ७ माचच, ग रुिार, वदनांक 
८ माचच, मंगळिार, वदनांक १३ माचच, ब धिार वदनांक १४ माचच, 
ग रुिार, १५ माचच ि सोमिार, वदनांक १९ माचच, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आिेिा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   ॲड. अवनि परब, सर्वणश्री.प्रसाद लाड, धर्वजय ऊफण  भाई धगरकर, प्रधर्वि 
दरेकर, गोपीधकसन बाजोधरया, प्रा.अधनल सोले, सर्वणश्री.रसर्वद्र फाटक, 
सुधजतससह ठाकूर, प्रा.डॉ.तानाजी सारं्वत, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, वि.प.स. 
यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "मंुबई शहर र्व उपनगरांचा सन २०१४ ते २०३४ या २० र्वषाचा 
शासनाकडे प्रलंधबत असलेला धर्वकास आराखडा, धर्वकास आराखड्यास  
मंजूरी न धदल्यामुळे ठप्प झालेली धर्वकास कामे, धर्वकास आराखड्यास तर्वरीत 
मान्यता देण्याची आर्वश्यकता, गृहधनमाि िोरिास मान्यता देण्यास होत 
असलेला धर्वलंब, ५०० चौ.फूटापयंतच्या मंुबईतील घरांना मालमत्ता करामध्ये 
सर्वलत देण्याबाबतच्या धनिणयास शासनाने तर्वरीत मान्यता देण्याची 
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आर्वश्यकता, मंुबईतील धशर्वडी, गोराई (बोधरर्वली), माधहम भागातील 
जैर्वधर्वधर्वितेमुळे पाििळीने व्यापलेले के्षत्र पयणटन के्षत्र, म्हिून जाधहर 
करण्याच्या धजल्याधिकाऱयांना धदलेल्या सूचना, तिाधप धजल्हाधिकाऱयानंी 
कोितीच कायणर्वाही न केल्यामुळे पाििळ के्षत्रांर्वर धदर्वसेंधदर्वस र्वाढत 
जािारी अनधिकृत बािंकामे, मंुबई शहर र्व उपनगरातील धर्वकासक, 
मोठमोठ्या कंपन्या, मॉल्स यांनी महापाधलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी 
रुपयांचा िकर्वलेला कर, धर्वधर्वि शासकीय कायालयानंी ३२० कोटी 
रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेची िकधर्वलेली पािी देयके, म्हाडा र्वसाहतीमिील 
सदधनकांचे रुपये १५५ र्वरुन रु.१०२७ पयंत एधप्रल, १९९८ पासून पूर्वणलक्षी 
प्रभार्वाने र्वाढधर्वण्यात आलेले सेर्वाशुल्क, म्हाडाच्या ५६ र्वसाहतींचा 
रखडलेला पुनर्थर्वकास र्व या र्वसाहतीमिील ५० र्वषापूर्वीच्या मल:धनसारि 
र्वाधहन्या दरुुलत न केल्यामुळे पािी तंुबुन तया धठकािी रोगराई पसरण्याचा 
धनमाि झालेला िोका, मंुबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त र्व धबगर 
उपकरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पंतप्रिान आर्वास योजना इमारत र्व 
पुनरणचना मंडळाच्या र्व झोपडपट्टी पुनर्थर्वकास योजनेतंगणत बािंलेल्या 
इमारतीची दरुुलती, बीपीटी र्व बीआयटी च्या जागेर्वरील िोकादायक इमारती, 
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर असल्याचे धनष्ट्पन्न होिे, 
मंुबईतील सात रलता (आिणर रोड) येिील मध्यर्वती कारागृहाच्या 
सुरधक्षततेसाठी कारागृहापासून ५०० धमटर पधरघातील इमारतींचा र्व 
झोपडपट्टयांचा १० र्वषापासून खंुटलेला पुनर्थर्वकास, र्वरळी येिील पे्रमनगर, 
व्ही.पी.नगर, धसध्दािण नगर, धजजामाता नगर, मधरअम्मा नगर, इतयासदचा 
गेल्या अनेक र्वषापासून रखडलेला पुनर्थर्वकास, मंुबईतील कोळीर्वाड्याचें 
सीमांकन न झाल्यामुळे तया पधरसराच्या धर्वकासासाठी सर्वणसामान्य योजना 
आखण्याची आर्वश्यकता, मंुबईतील ॲनी बेझंट रोडर्वरील अटाधरया मॉल 
येिे र्वाढतया दहशतीमुळे तया धठकािी तातडीने भुयारी मागण तयार करण्याची 
लिाधनक लोकप्रधतधनिींची मागिी, भांडूप (प) र्व इतर भागात डोंगर, 
टेकड्यांच्या पायर्थ्याशी असलेल्या झोपड्यांर्वर दरर्वषी पार्वसाळ्यात दरडी 
कोसळून होिारे अपघात र्व तयांचेसाठी एसआरए योजना राबधर्वण्याची 
आर्वश्यकता, माहे फेबु्रर्वारी, २०१८ च्या दरम्यान मंुबई शहरात अनेक 
धठकािी लागलेल्या आगींची चौकशी करण्याची आर्वश्यकता, सुभाषनगर 
चेंबूर येिे म्हाडा र्वसाहतीमध्ये धर्वकासकांनी मागील १०-१५ र्वषापासून 
रधहर्वाश्यासंोबत करारनामे करुनही अद्यापी पुनणधर्वकास न करता 
रधहर्वाश्यांची केलेली फसर्विूक, याबाबत शासनाने करार्वयाची कायणर्वाही र्व 
उपाययोजना धर्वचारात घेण्यात यार्वी." 

  (ग) (मंगळिार, वदनांक १३ माचच, ब धिार वदनांक १४ माचच, ग रुिार, 
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वदनांक १५ माचच ि सोमिार, वदनांक १९ माचच, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आिेिा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   श्री. विजय ऊफच  भाई वगरकर, ॲड. अधनल परब, प्रा.अधनल सोले, 
सर्वणश्री.गोपीधकसन बाजोधरया, प्रधर्वि दरेकर, रसर्वद्र फाटक, धगरीशचंद्र व्यास, 
प्रा.डॉ.तानाजी सारं्वत, सर्वणश्री.सुधजतससह ठाकूर, प्रसाद लाड, चंदभुाई पटेल, 
डॉ.पधरिय फुके, श्रीमती स्लमता र्वाघ, डॉ.अपूर्वण धहरे, श्री.धमतेश भागंधडया, 
वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्यात मंुबई, कोकि भागात लाभलेला लाबं र्व धनसगणरम्य समुद्र 
धकनारा, परशुरामाची भूमी म्हिून प्रधसध्द आधि समुद्र र्व डोंगर कपारीने 
समृध्द कोकि, समुद्राच्या साधनध्यातील रॉक गाडणन, समुद्राखालील प्रर्वाळे र्व 
जीर्वसृष्ट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी असलेले लकूबा ड्रायक्व्हग र्व लनाकण सलग, 
छत्रपती श्री धशर्वाजी महाराजांची प्रधर्वत्र लमृती र्व शूर र्वीरांचा पारंपाधरक 
इधतहास असलेले धशर्वनेरी, रायगड, ससिुदगुण, तोरिा, मुरूड-जंजीरा, 
लोहगड, धर्वजयदगुण, दगुाडी इतयादी पुरातन र्व ऐधतहाधसक धकल्ले र्व जयगड, 
ससहगड, प्रतापगड, माऊली इ.गड यांचे संर्विणन करण्याची आर्वश्यकता, 
धब्रटीश र्व पोतुणगीज राजर्वटीत तयांच्या जहाजांर्वर प्रखर हल्ले चढरू्वन तयांना 
सळो-की-पळो करुन सोडिारे र्व धर्वदेशी सत्तांना सागरी धकनाऱयार्वर मोठे 
आव्हान धनमाि करिाऱया श्री छत्रपती धशर्वाजी महाराजांच्या आरमारातील 
मराठा आरमाराचे प्रमुख दयासारंग, सरखेल श्री. कान्होजी आंगे्र यांच्या पधर्वत्र 
लमृती जपण्याची आर्वश्यकता, औरंगाबादमिील जगप्रधसध्द असजठा र्व 
रे्वरुळ लेिी र्व गंुफा अतयंत जुन्या झाल्या असल्याने तयांचे संर्विणन र्व 
पयणटकांना आकर्थषत करण्याच्या दृष्ट्टीने तेिे अतयािुधनक योजना 
राबधर्वण्याची आर्वश्यकता, महाराष्ट्र ही संत र्व ऋषीमुनींची भूमी असल्याने 
येिे असलेली सर्वण जाती-िमाची प्रधसध्द िार्थमक लिळे उदा. पंढरपुरचे 
धर्वठ्ठल-रखुमाई मंधदर, कोल्हापुरचे महालक्ष्मी मंधदर, तुळजापुरचे भर्वानीमाता 
मंधदर, धशडीचे साईबाबा मंधदर, अष्ट्टधर्वनायक, शधनधशगनापूर, भारतातल्या 
१२ ज्योधतधलंगापैकी महाराष्ट्रातील चार ज्योधतधलंगे, नाधशकमध्ये होिारा 
कंुभमेळा, आषाढी एकादशी धनधमत्त राज्यातून धर्वधर्वि धठकािांहून पंढरपूरच्या 
र्वारीकधरता पायी धनघिारे र्व धदर्वसेंधदर्वस प्रर्वास करिारे र्वारकरी यांना 
र्वारीच्या मागात सुधर्विा पुरधर्वण्याकधरता धनयोजन करण्याची  आर्वश्यकता, 
धर्वदभातील ताडोबा, नरे्वगार्व, बोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय अभयारण्य र्व 
तेिील राष्ट्रीय प्रािी, समृध्द र्वनसंपदा, भारतरतन डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांनी घेतलेल्या बौध्द िमाच्या दीके्षच्या माध्यमातून पुनीत झालेली र्व 
देशातील बौध्द िर्थमयांचे पधर्वत्र श्रध्दालिान असलेली नागपूरातील दीक्षाभूमी, 
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देशाची औद्योधगक राजिानी म्हिून ख्याती पार्वलेले मंुबई शहर, मंुबईतील 
पुरातन कोळी संलकृती, तसेच धफल्म जगतात बॉलीरू्वड म्हिून प्रधसध्द 
असलेली मंुबईची धफल्म नगरी, मंुबई शहरात असलेले जागधतक व्यापार 
कें द्र, मंुबईतील श्री मंुबादेर्वी, श्री महालक्ष्मी, श्री धसध्दीधर्वनायक इतयादी 
सहदचुी प्रधसध्द दैर्वते,धिश्चन िमाची प्रधसध्द देर्वी माऊंट मेरी, हाजीअलीचा 
दगा, पारशी समाजाची मंधदरे, जैन समाजाचे श्री गोडीजी र्व श्री शांतीनाि 
मंधदर, धशर्वाजी पाकण र्वरील चैतयभूमी इतयादी राज्यातील नव्हे तर देशभरातील 
धर्वधर्वि िमाच्या भाधर्वकांची श्रध्दालिाने, तसेच गेट रे्व ऑफ इंधडया, मधरन 
ड्राईव्ह, नधरमन पॉईंट, बॅलाडण धपअर, ससून डॉक, छत्रपती धशर्वाजी महाराज 
रेल्रे्व लिानक, मंुबई महापाधलका इमारत, हुतातमा चौक, काळाघोडा, धप्रन्स 
ऑफ रे्वल्स म्युधझयम, धर्वज्ञान भर्वन, एधशयाधटक लायब्ररी, मंुबई धर्वद्यापीठ, 
हॉनीमन सकण ल या हेधरटेज र्वगात असलेल्या ऐधतहाधसक र्वालतू इतयादींचे 
संर्विणन र्व जतन करण्याच्या दृष्ट्टीने धर्वचार होण्याची आर्वश्यकता, धदल्ली 
बोट क्लब येिून २६ जानेर्वारी या प्रजासत्ताक धदनाधदर्वशी धनघिाऱया 
परेडच्या ितीर्वर मंुबईतील मरीन ड्राईव्ह ते नरीमन पााँईट पयंत प्रधतर्वषी २६ 
जानेर्वारी रोजी काढण्यात येिारी भव्यधदव्य र्व नेत्रसुखद परेड, महाराष्ट्राची 
सांलकृधतक राजिानी र्व शैक्षधिक नगरी म्हिून प्रसस्ध्द असलेले पुिे शहर, 
पुिे शहरातील पुरातन र्व नार्वाजलेल्या धशक्षि संलिा, पस्श्चम महाराष्ट्रातील 
सयाद्रीच्या नयनरम्य पर्वणतरांगा, महाराष्ट्र राज्य पयणटन के्षत्रात देशभरातील 
प्रिम क्रमांकाचे राज्य बनधर्वण्याच्या दृष्ट्टीने र्व महाराष्ट्राची सांलकृधतक परंपरा 
रृ्वध्दींगत करण्याकधरता धनयोजनबध्द र्व कालबध्द कायणक्रम आखण्याची 
आर्वश्यकता ज्यायोगे देशभरातील र्व जागधतक लतरार्वरील पयणटक महाराष्ट्र 
राज्यात आकर्थषत होऊ शकतील र्व राज्यातील हॉटेल्स उद्योग, र्वाहतूक 
उद्योग यामध्ये रृ्वध्दी होऊन लाखो बेरोजगार तरुिांना रोजगार उपलब्ि होऊ 
शकेल र्व राज्याच्या महसूलात र्वाढ होईल या दृष्ट्टीने राज्य शासनाचे पयणटन 
िोरि बनधर्वण्याची आर्वश्यकता, कृष्ट्िा खोरे महामंडळातील जलससचन 
प्रकल्प, कालरे्व र्व पुनर्वणसनाच्या कामांना गती देण्याची आर्वश्यकता, मतलय 
उतपादन धदर्वसेंधदर्वस कमी होत असल्यामुळे लहान आधि पारंपाधरक 
मस्च्छमार करिाऱयांर्वर आर्थिक संकट, कोकिातील र्व समुद्र धकनार 
पट्टीतील मस्च्छमारांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याकधरता मतलय शेती 
र्वाढधर्वण्यासाठी शासनाने करार्वयाची कायणर्वाही र्व उपाययोजना धर्वचारात 
घेण्यात यार्वी." 

  (घ) (ग रुिार, वदनांक १५ माचच ि सोमिार, वदनांक १९ माचच, २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आिेिा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 
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   सिचश्री धनंजय म ंडे, शरद रिधपसे, सुधनल तटकरे, संजय दत्त, हेमंत टकले, 
जयंत पाटील, अशोक ऊफण  भाई जगताप, कधपल पाटील, प्रा.जोगेन्द्र कर्वाडे, 
सर्वणश्री. सधतश चव्हाि, धर्वक्रम काळे, रामहरी रुपनर्वर, जयरं्वतरार्व जािर्व, 
चंद्रकांत रघुरं्वशी, दत्तात्रय सारं्वत, अमरससह पंधडत, धकरि पार्वसकर, 
ॲड.जनादणन चांदरूकर, डॉ.सुिीर तांबे, श्रीमती धर्वद्या चव्हाि, श्रीमती 
हुलनबानू खधलफे, सर्वणश्री.ख्र्वाजा बेग, आर्थक. अनंत गाडगीळ, सर्वणश्री 
बाळाराम पाटील, अमरनाि राजूरकर, सुभाष झांबड, अब्दलु्लाखान दरुािी, 
नरेंद्र पाटील, प्रकाश गजधभये, ॲड. राहुल नारे्वकर, सर्वणश्री सतेज ऊफण  बंटी 
पाटील, हधरससग राठोड, आनंदरार्व पाटील, जयदेर्व गायकर्वाड, रामरार्व 
र्वडकुते, जगन्नाि सशदे, अमधरशभाई पटेल, अधनल तटकरे, मोहनरार्व कदम, 
आनंद ठाकूर वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक के्षत्रामध्ये अगे्रसर राहावे म्हिनू राज्य 
शासनाने फक्त वेगवगेळ्या ायाययनाना हातघ णेिे,  णवद्यार्थ्यांच्या गिुवत्ता 
यिुण णशक्षिासाठघ णनिणय णेिे अयेणक्षत असिे, णशक्षि णवभागाने शासन 
णनिणय करण्याचा णवक्रमच करिे, इयत्ता 1 लघ ते 8 वघ ययंत मनफत व 
सक्तघचे णशक्षि देण्यासाठघ णशक्षि हक्क कायद्याचघ अंमलबााविघ 
करण्याचा णनिणय णेिे,  त्यानसुार संच मान्यतेच्या णनकषात बदल करिे,  
ऑनलाईन संच मान्यतेत अनेक त्रटु्या असिे, त्याचा फटका णशक्षकांना 
बसनू राज्यात साधारियिे 13 हाार णशक्षक अणतणरक्त हनिे, त्यांचा 
समायनानाचा प्रश्न णनमाि हनिे,  यणरिामघ त्यांचे वेतन रखडिे, णशक्षक 
समायनानामळेु राज्यात णशक्षक व णशक्षकेत्तर कमणचाऱयांचघ भरतघ बंद 
असिे,  कणनष्ट्ठ व वणरष्ट्ठ महाणवद्यालयातहघ प्राचायण व णशक्षकांचघ भरतघ बंद 
असिे, यणरिामघ त्याचा यणरिाम णवद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गिुवते्तवर व 
शालेय/महाणवद्यालयाच्या व्यवस्थायनावर हनिे, राज्यात दरवषीच्या 11 वघ 
च्या प्रवेशाचघ समस्या णनमाि हनत असनू राज्य बनडाच्या हाारन णवद्यार्थ्यांवर 
प्रवेशाच्या वेळघ अन्याय हनत असिे, राज्यामध्ये सरुु असलेल्या 
सघबघएसई/आयसघएसई शाळांवर राज्य शासनाचघ कनितेहघ णनयंत्रि नसिे,  
सदर शाळा णवद्यार्थ्यांकडून वारेमान फघ आकारिघ करिे,  णवद्याथी यालक 
त्याचबरनबर शासकघय अणधकाऱयांशघ अरेरावघ तथा ामणटयिाचघ केलघ ाात 
असलेलघ वागिकू,  इयत्ता बालवाडघ ते 12 वघ ययंतच्या सवण माध्यमांचघ 
तसेच सघबघएसई/आयसघएसई णशक्षि शालेय णशक्षि णवभागाच्या 
णनयंत्रिाखालघ आििे,  णाल्हा यणरषदेमध्ये  णशक्षि णवभागात अणधकारघ / 
कमणचारघ यांचघ हाारन यदे णरक्त असिे, त्याचा यणरिाम शैक्षणिक गिुवते्तवर 
हनिे, 20 टक्के अनदुान सरुु झालेल्या शाळांना यढुघल टप्या प्रचणलत दराने 
देण्याबाबत णनिणय णेण्यास णवलंब हनिे, णदनांक 1 व 2 ालैु, 2016 रनाघ 
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अनदुानास यात्र म्हिनू शासन आदेश णनगणणमत केलेल्या शाळांना वेतन 
अनदुान तरतदू ायलब्ध न करिे, मलु्यांकनास यात्र ठरवनू त्याचघ अनेकवेळा 
फेरयडताळिघ करुन यात्र ठरलेल्या प्राथणमक, माध्यणमक व कणनष्ट्ठ 
महाणवद्यालयाच्या, शाळा तसेच वगणतकुड्ांच्या अनदुानास यात्र याद्या णनणषत 
न करिे,  सन 2012-13 मध्ये शाळांना णदलेल्या वगणतकुड्ांना अनदुानास 
यात्र ठरणविे, सन 2005 यवूी सेवेत आलेल्या यरंत ू टप्या अनदुान व 
णवनाअनदुान शाळांमध्ये काम करिाऱया णशक्षकांना ानुघ येन्शन यनाना  
लाग ू करण्याचघ  सतत  मागिघ  हनिे, णदनांक 1 ननव्हेंबर, 2005 नंतर सेवेत 
आलेल्या सवण णशक्षक-कमणचाऱयांना ानुघ येन्शन यनाना लाग ू करण्याचघ 
सतत मागिघ हनिे,  णशक्षक कमणचाऱयांच्या णहताच्या असलेलघ कॅशलेश 
वैद्यकघय सेवा लाग ूकरण्याचा णनिणयास णवलंब हनिे,  णवद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे 
ओझे कमघ करण्यासाठघ मळू अभ्यासक्रमात अमलुाग्र बदल करिे गराेचे 
असिे, प्रत्येक शाळांमध्ये णयण्याच्या याण्यासाठघ व्यवस्था करिे गराेचे 
असिे, णडाघटल शाळांचघ णनर्ममतघ करिे व त्याचा अध्यायनात 
यणरिामकारक ाययनग करण्यासाठघ सवण मराठघ व ादुण माध्यमाच्या शाळांना 
मनफत णवायरुवठा करिे, सवण शासनमान्य मराठघ व ादुण माध्यमांच्या 
शाळांना मनफत याठ्ययसु्तके गिवेश, मध्यान्ह भनान व आयसघटघ लबॅ 
ायलब्ध करुन देण्याचघ आवश्यकता असिे, णवद्यार्थ्याच्या सवांणगि 
णवकासासाठघ णचत्रकला व क्रघडा णवषयासाठघ स्वतंत्र णशक्षकाचघ गरा असिे,  
सैणनकघ शाळा, के.ाघ.बघ.व्हघ. (कस्तरुबा गांधघ बाणलका णवद्यालय) आदशण 
शाळा यनाना यांसारख्या यवुी सरुु असलेल्या ायक्रमांत असलेल्या अडचिघ 
व प्रश्नांच्या सनडविकुघसाठघ शासन दरबारघ अनेक वेळा प्रयत्न हनऊन 
देखघल त्यात काहघच सधुारिा न हनिे, ाच्च व तंत्रणशक्षि णवभागाकडघल 
EBC/OBC/S.C/ST/SBC या प्रवगातघल ावळयास 17 लाख णवद्यार्थ्यांचघ 
ाच्च व तंत्रणशक्षि णवभागाकडघल शैक्षणिक फघ व इतर अनदुानाचघ 
असलेलघ प्रचंड थकबाकघ त्यामळेु वैद्यकघय, औषध णनमाि, व्यवस्थायन, 
अणभयांणत्रकघ महाणवद्यालये आर्मथक अडचिघत सायडलेलघ असिे,  शालेय, 
माध्यणमक व णवद्यायघठघय णशक्षिाचा णसरत चाललेला दाा, राज्यात 
सणुशणक्षत बेरनागार तरुिांचघ वाढत चाललेलघ संख्या, सणुशणक्षत बेरनागार 
तरुिांना ननकऱयांचे आणमष दाखवनू मगॅ्नेटघक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्र, 
स्टाटण अय महाराष्ट्र आदघ फसव्या णनषिा करुन सणुशणक्षत बेरनागार 
तरुिांच्या समनर ननकऱयांचे मगृाळ दाखणवण्याचा केलेला प्रयत्न,  राज्य 
शासनाच्या अनेक कायालयांमध्ये अ ते ड श्रेिघतघल यदे णरक्त असनूहघ 
त्यावर नवघन ामेदवारांच्या णनयकु्त्या न करिे, यनलघस णशयाई भरतघत देखघल 
मनठ्या प्रमािावर यदांचघ संख्या गेल्या दनन वषात कमघ केलेलघ असिे, 
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खाागघ व असंणणटत के्षत्रात, अत्यल्य वेतन, ननकरघतघल अस्थैयण, कामांचे 
तास, मणहलांचघ सरुणक्षतता यामध्ये तरुि/तरुिींचे हनिारे शनषि, यामळेु 
बेरनागार तरूिांमध्ये नैराश्याचे वातावरि णनमाि हनिे, शासनाने ााहघर 
केलेल्या एकूि प्रकल्यांयैकघ केवळ 40 ते 45 प्रकल्यच कायणरत हनऊन 
अयेके्षएवढा रनागार णनमाि झालेला नसिे, यामळेु बेरनागार तरुिांमध्ये 
शासनाप्रतघ णनमाि झालेले अणवश्वासयिूण वातावरि, नैराश्यग्रस्त बेरनागार 
यवुकांनघ आत्महत्येचा प्रयत्न केला असिे, महाराष्ट्र लनकसेवा आयनगाच्या 
यणरक्षा ात्तघिण झालेल्या ामेदवारांना णनयकु्तघयत्र न देिे, महाराष्ट्र लनकसेवा 
आयनगाने णरक्त यदांचघ ााणहरात तात्काळ काढण्याचघ मागिघ हनत असिे, 
वेगवेगळ्या यदासाठघ एकाच वेळघ ााणहरात काढल्यामळेु स्यधा यरघके्षचघ 
तयारघ करिाऱया णवद्यार्थ्यांच्या संधघ कमघ हनिे, यासाठघ यद भरतघ 
ााणहरातघचे यनग्य णनयनान करण्याचघ मागिघ हनत असिे, तसेच ननकर 
भरतघवर णातलेल्या बंदघमळेु महाराष्ट्र लनकसेवा आयनगाच्या स्यधा यणरके्षचघ 
तयारघ करिाऱया यणरक्षाथींमध्ये यसरलेला असंतनष व त्यांनघ काढलेले मनचे,  
णवदभण व मराठवाड्ात छनटे मनठे ाद्यनग व्यवसाय सरुु करुन बेरनागार 
तरुिांना रनाघरनटघ ायलब्ध करुन देण्याचघ संधघ असतानाहघ शासन त्या 
दषृ्ट्टघने णनयनान नसिे, देश यातळघवरघल कें द्रघय लनकसेवा आयनगाच्या 
यणरक्षांमध्ये मराठघ टक्का वाढणवण्यासाठघ यणरक्षाथींना आवश्यक त्या मलुभतू 
सणुवधा ायलब्ध करुन देण्यात शासनाकडून हनत असलेलघ चालढकल,  
डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर णवद्यायघठात हनत असलेला भ्रष्ट्टाचार, कुलगरंुुचा 
मनमानघ कारभार, कायद्याला बगल देऊन णवद्यायघठाच्या णनवडिकुात 
केलेला गैरवाावघ हस्तके्षय, प्राध्यायक णनयकु्तघत हनिारघ अणनयणमतता, 
यामळेु णवद्याथी, प्राध्यायकांमध्ये णनमाि झालेला असंतनष, मुंबई 
णवद्याणयठांच्या णवणवध यणरक्षांचे णनकालाचे यनुणमलु्यांकनाचे रेंगाळलेले काम, 
कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयघन णशक्षकांच्या णदणणकालघन प्रलंणबत असलेल्या 
मागण्या, इयत्ता 10 वघ व 12 वघ च्या यणरक्षांचे प्रश्नयणत्रका फुटण्याचे णडत 
असलेले प्रकार, मराठघ भाषेला अणभाात भाषेचा दाा प्राप्त करुन देण्याच्या 
दषृ्ट्टघने शासनाला येत असलेले अययश, राज्य सरकारच्या तसेच कें द्र 
सरकारच्या णवणवध कायालयामध्ये मराठघ भाषेचा कायालयघन वायरात 
ाययनग करण्यासंदभात यणरयत्रके काढण्याणशवाय ठनस ायाययनाना न 
करिे, शासनाने करावयाचघ कायणवाहघ व ायाययनाना धर्वचारात घेण्यात 
यार्वी." 

नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) - 
  (१) श्री. रसिद्र फाटक, वि.प.स. 
   "मौजे चासिदे्र (ता.वभिंडी, वज.ठाणे) येर्ीि शासकीय 
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जवमनीिरीि अवतक्रमणे वनष्ट्कावसत करण्याबाबत" या धर्वषयार्वरील श्री. 
रसर्वद्र फाटक, धर्व.प.स. यांचा तारांधकत प्रश्न क्रमांक ३७८६८ ला धदनाकं ८ 
माचण, २०१८ रोजी धदलेल्या उत्तरातून उद्भर्विाऱया बाबींर्वर चचा उपस्लित 
करतील. 

  (२) श्री. चंद्रकांत रघ िंशी, वि.प.स. 
   "साक्री (वज.ध ळे) नगरपंचायतीमधीि मंजरू आकृतीबंधान सार 

कमचचाऱ यांची वरक्त पदे भरण्याबाबत" या धर्वषयार्वरील श्री. चंद्रकांत 
रघुरं्वशी र्व इतर धर्व.प.स. यांचा तारांधकत प्रश्न क्रमांक ३८५०५ ला धदनाकं ७ 
माचण, २०१८ रोजी धदलेल्या उत्तरातून उद्भर्विाऱया बाबींर्वर चचा उपस्लित 
करतील. 

 
 
 
 
 
 
 

विधान भिन, 
मंुबई, 
धदनांक : १९ माचण, २०१८. 

डॉ.अनंत कळसे, 
प्रिान सधचर्व, 

महाराष्ट्र धर्विानपधरषद. 
 


