
        

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिारिार,,  वदनाांकवदनाांक  २२८८  माचचमाचच, २०१८, २०१८  
((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० तेते  ११११..००००  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
(अ) : (मांगळिार, वदनाांक २७ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 
   सिचश्री धनांजय मुांडे, शरद रणपिसे, सुपिल तटकरे, संजय दत्त, हेमंत टकले, 

जयंत िाटील, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, कपिल िाटील, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, 
सवफश्री. सपतश चव्हाण, पवक्रम काळे, रामहरी रुििवर, जयवंतराव जाधव, 
चंरकांत रघुवंशी, दत्तात्रय सावंत, अमरससह िंपडत, पकरण िावसकर, 
ॲड.जिादफि चांदरूकर, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती पवद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्िबािू खपलरे्, सवफश्री.ख्वाजा बेग, आर्कक. अिंत गाडगीळ, सवफश्री 
बाळाराम िाटील, अमरिाथ राजूरकर, सुभाष झांबड, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, 
िरेंर िाटील, प्रकाश गजपभये, ॲड. राहुल िावेकर, सवफश्री सतेज ऊर्फ  बंटी 
िाटील, हपरससग राठोड, आिंदराव िाटील, जयदेव गायकवाड, रामराव 
वडकुते, जगन्नाथ सशदे, अमपरशभाई िटेल, अपिल तटकरे, मोहिराव कदम, 
आिंद ठाकूर वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 
(चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्तर ) – 

   "महाराष्ट्र राज रा शै राज ष्णिक क् राज णिकत्राामे शैत्र राज र ते्ररर राज राहामत्र राज णूहकरा राज रा शै राज
्ारााात्र राज फक्त राज मत्रगमत्रगळ्शैा राज उपाशैशैोजाा राज हाती राज घत्रकत्र, राज  राज  मद्यार्थ्शैांच्शैा राज गकुमत्ता राज
पकुण राज ्णिककाराठी राज ाकणशै राजघत्रकत्र राजरपत्र णिकत राजररकत्र, राज ्णिकक राज मभागाात्र राज्ारा राज ाकणशै राज
्रण्शैाचा राज  मक्रमच राज ्रकत्र, राज इशैत्ता राज 1 राज ली राज तत्र राज 8 राज मी राज पशंैत राज मोफत राज म राज रक्तीचत्र राज
 ्णिकक राजदत्रण्शैाराठी राज ्णिकक राजहक्् राज्ाशैद्याची राजरमंलबजामकी राज्रण्शैाचा राज ाकणशै राज
घत्रकत्र, राज  राज त्शैाारुार राज रंच राज मान्शैतत्रच्शैा राज  ा्षात राज बदल राज ्रकत्र, राज  राज ऑालाईा राज रंच राज
मान्शैतत्रत राज रात्र् राज ाटु्या राज ररकत्र, राज त्शैाचा राज फट्ा राज  ्णिक्ांाा राज बररा राज रा शैात राज
राधारकपकत्र राज 13 राज हजार राज  ्णिक् राजर त रक्त राज होकत्र, राज त्शैांचा राज रमाशैोजााचा राज प्रश्ा राज
 ामाक राजहोकत्र, राजप रकामी राज त्शैांचत्र राजमत्रता राजरखडकत्र, राज  ्णिक् राजरमाशैोजाामळुत्र  राजरा शैात राज
 ्णिक् राज म राज  ्णिक त््र त्तर राज ्मणचाऱशैांची राज भरती राज बंद राज ररकत्र, राज  राज ् ाष्ट्ठ राज म राज म रष्ट्ठ राज
महा मद्यालशैातही राज प्राचाशैण राज म राज  ्णिक्ांची राज भरती राज बंद राजररकत्र, प रकामी राज त्शैाचा राज
प रकाम राज  मद्यार्थ्शैांच्शैा राज ष्णिक क् राज गकुमत्तत्रमर राज म राज ्ालत्रशै/महा मद्यालशैाच्शैा राज
व्शैमस्थापाामर राजहोकत्र, राजरा शैात राजदरमषीच्शैा राज11 राजमी राजच्शैा राजप्रमत्र्ाची राजरमस्शैा राज ामाक राज
होत राजरररा राज रा शै राजबोडाच्शैा राज हजारो राज  मद्यार्थ्शैांमर राजप्रमत्र्ाच्शैा राजमत्रळी राजरन्शैाशै राज होत राज
ररकत्र, राज रा शैामे शैत्र राज ररुु राज ररलत्रल्शैा राज रीबीएरई/आशैरीएरई राज ्ाळांमर राज रा शै राज
्ारााची राज्ोकतत्रही राज  ाशंैाक राजारकत्र, राज  राजरदर राज्ाळा राज मद्यार्थ्शैां्डरा राजमारत्रमाा राजफी राज
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आ्ारकी राज ्रकत्र, राज  मद्याथी राज पाल् राज त्शैाचबरोबर राज ्ार्ीशै राज र ध्ाऱशैां्ी राज
ररत्ररामी राजतथा राजउमणटपकाची राज त््र ली राजजात राजररलत्रली राजमागकर् , राज राजइशैत्ता राजबालमाडी राजतत्र राज
12 राजमी राजपशंैतच्शैा राजरमण राजमाे शैमांची राजतरत्रच राजरीबीएरई/आशैरीएरई राज ्णिकक राज्ालत्रशै राज
 ्णिकक राज  मभागाच्शैा राज  ाशंैाकाखाली राज आककत्र, राज  जल्हा राज प रषदत्रमे शैत्र राज  राज  ्णिकक राज
 मभागात राजर ध्ारी राज/ राज्मणचारी राजशैांची राजहजारो राजपदत्र राज रक्त राजररकत्र, राजत्शैाचा राजप रकाम राज
ष्णिक क् राजगकुमत्तत्रमर राजहोकत्र, राज20 राजटक् त््र  राजरादुाा राजररुु राजझालत्रल्शैा राज्ाळांाा राजपढुील राज

टप्पा राजप्रच लत राजदराात्र राजदत्रण्शैाबाबत राज  ाकणशै राजघत्रण्शैार राज  मलंब राजहोकत्र,  दाां् राज1 राजम राज2 राज
जलुष, 2016 राज रोजी राजरादुााार राज पाा राज णूहकरा राज ्ारा राजआदत्र् राज  ागण मत राज त््र लत्रल्शैा राज
्ाळांाा राज मत्रता राज रादुाा राज तरतरद राज उपलब्ध राज ा राज ्रकत्र, राज मलु्शैां्ाार राज पाा राज ठरमरा राज
त्शैाची राजरात्र्मत्रळा राजफत्र रपडताळकी राज्रुा राजपाा राजठरलत्रल्शैा राजप्राथ म्, माे शै म् राजम राज
् ाष्ट्ठ राजमहा मद्यालशैाच्शैा, राज्ाळा राजतरत्रच राजमगणतु् ड्ांच्शैा राजरादुााार राजपाा राजशैाद्या राज
घो षत राज ा राज ्रकत्र, राज  राज रा राज 2012-13 राज मे शैत्र राज ्ाळांाा राज  दलत्रल्शैा राज मगणतु् ड्ांाा राज
रादुााार राजपाा राजठर मकत्र, राजरा राज2005 राजपरमी राजरत्रमत्रत राजआलत्रल्शैा राजपरंतर राजटप्पा राजरादुाा राज
म राज  माारादुाा राज ्ाळांमे शैत्र राज ्ाम राज्रकाऱशैा राज  ्णिक्ांाा राज जाुी राज पत्रन््ा राज शैोजाा राज राज
लागर राज राज्रण्शैाची राज राजरतत राज राजमागकी राज राजहोकत्र, राज दाां् राज1 राजाोव्हेंबर, 2005 राजांतर राजरत्रमत्रत राज
आलत्रल्शैा राज रमण राज  ्णिक्-्मणचाऱशैांाा राज जाुी राज पत्रन््ा राज शैोजाा राज लागर राज ्रण्शैाची राज
रतत राज मागकी राज होकत्र, राज  राज  ्णिक् राज ्मणचाऱशैांच्शैा राज  हताच्शैा राज ररलत्रली राज ्ॅ्लत्र् राज
मषद्य्ीशै राजरत्रमा राजलागर राज्रण्शैाचा राज  ाकणशैार राज  मलंब राजहोकत्र, राज  राज  मद्यार्थ्शैांच्शैा राजदप्तरांचत्र राज
ओझत्र राज्मी राज्रण्शैाराठी राज मरळ राजरभ्शैारक्रमात राजरमलुाे राज बदल राज्रकत्र राज गरजत्रचत्र राज
ररकत्र, राज प्रत्शैत्र् राज ्ाळांमे शैत्र राज  पण्शैाच्शैा राज पाण्शैाराठी राज व्शैमस्था राज ्रकत्र राज गरजत्रचत्र राज
ररकत्र, राज डजीटल राज्ाळांची राज ार्ममती राज्रकत्र राजम राजत्शैाचा राजरे शैापाात राजप रकाम्ार् राज
उपशैोग राज ्रण्शैाराठी राज रमण राज मराठी राज म राज उदुण राज माे शैमाच्शैा राज ्ाळांाा राज मोफत राज
 मजपरुमठा राज्रकत्र, राजरमण राज्ारामान्शै राजमराठी राजम राजउदुण राजमाे शैमांच्शैा राज्ाळांाा राजमोफत राज
पाठ्यपसु्त त््र  राज गकमत्र्, मे शैान्ह राज भोजा राज म राज आशैरीटी राज लबॅ राज उपलब्ध राज ्रुा राज
दत्रण्शैाची राजआमश्शै्ता राजररकत्र, राज मद्यार्थ्शैाच्शैा राजरमां गक राज म्ाराराठी राज चा्ला राज
म राज क्रीडा राज  मषशैाराठी राज स्मतंा राज  ्णिक्ाची राज गरज राज ररकत्र, राज  राज रष ा्ी राज ्ाळा, 
त््र .जी.बी.व्ही. राज (्स्तरुबा राज गांधी राज बा ल्ा राज  मद्यालशै) राज आद ण् राज ्ाळा राज शैोजाा राज

शैांरारख्शैा राज पमुी राजररुु राजररलत्रल्शैा राजउपक्रमांत राजररलत्रल्शैा राजरडचकी राजम राजप्रश्ाांच्शैा राज
रोडमकु् ीराठी राज ्ारा राज दरबारी राज रात्र् राज मत्रळा राज प्रशैत्ा राज होऊा राज दत्रखील राज त्शैात राज
्ाहीच राज रधुारका राज ा राज होकत्र, राज उच्च राज म राज तंा ्णिकक राज  मभागा्डील राज
EBC/OBC/S.C/ST/SBC शैा राजप्रमगातील राजजमळपार राज17 राजलाख राज मद्यार्थ्शैांची राज
उच्च राजम राजतंा ्णिकक राज मभागा्डील राज ष्णिक क् राजफी राजम राजइतर राजरादुाााची राजररलत्रली राज
प्रचंड राजथ्बा्ी राजत्शैामळुत्र राजमषद्य्ीशै, राजऔषध राज ामाक, व्शैमस्थापा, र भशैां ा्ी राज
महा मद्यालशैत्र राजआर्मथ् राजरडचकीत राजरापडलत्रली राजररकत्र, राज  राज्ालत्रशै, माे शै म् राजम राज
 मद्यापीठीशै राज  ्णिककाचा राज घररत राजचाललत्रला राज दजा, रा शैात राजर ु् णिकत राजबत्ररोजगार राज
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तरुकांची राज माढत राजचाललत्रली राज रंख्शैा, र ु् णिकत राजबत्ररोजगार राज तरुकांाा राज ाो्ऱशैांचत्र राज
आ मष राज दाखमरा राजमगॅ्ात्रटी् राजमहाराष्ट्र, मत्र् राज इा राजमहाराष्ट्र, स्टाटण राजरप राजमहाराष्ट्र राज
आदी राजफरव्शैा राजघोषका राज्रुा राजर ु् णिकत राजबत्ररोजगार राजतरुकांच्शैा राजरमोर राजाो्ऱशैांचत्र राज
मगृजळ राज दाख मण्शैाचा राज त््र लत्रला राज प्रशैत्ा, राज  राज रा शै राज ्ारााच्शैा राज रात्र् राज
्ाशैालशैांमे शैत्र राज र राज तत्र राज ड राज श्रत्रकीतील राज पदत्र राज  रक्त राज ररराही राज त्शैामर राज ामीा राज
उमत्रदमारांच्शैा राज  ाशैकु्त्शैा राज ा राज ्रकत्र, पोलीर राज  ्पाई राज भरतीत राज दत्रखील राज मोठ्या राज
प्रमाकामर राज पदांची राज रंख्शैा राजगत्रल्शैा राज दोा राजमषात राज्मी राज त््र लत्रली राजररकत्र, खाजगी राजम राज
ररंघ टत राज णिकत्राात, रत्शैल्प राज मत्रता, राज ाो्रीतील राज रस्थषशैण, ्ामांचत्र राज तार, 
म हलांची राजररु णिकतता राजशैामे शैत्र राजतरुक/तरुकींचत्र राजहोकारत्र राज्ोषक, शैामळुत्र  राजबत्ररोजगार राज
तरूकांमे शैत्र राज ाषराश्शैाचत्र राज मातामरक राज  ामाक राज होकत्र, राज ्ारााात्र राज जाहीर राज त््र लत्रल्शैा राज
ए र् क राजप्र्ल्पांपष्ी राज त््र मळ राज40 राजतत्र राज45 राजप्र्ल्पच राज्ाशैणरत राजहोऊा राजरपत्रणिकत्रएमढा राज
रोजगार राज  ामाक राज झालत्रला राज ारकत्र, शैामळुत्र  राज बत्ररोजगार राज तरुकांमे शैत्र राज ्ारााप्रती राज
 ामाक राज झालत्रलत्र राज र मश्मारपरकण राज मातामरक, ाषराश्शैेस्त राज बत्ररोजगार राज शैमु्ांाी राज
आत्महत्शैत्रचा राज प्रशैत्ा राज त््र ला राज ररकत्र, राज महाराष्ट्र राज लो्रत्रमा राज आशैोगाच्शैा राज प रणिका राज
उत्तीकण राज झालत्रल्शैा राज उमत्रदमारांाा राज  ाशैकु्तीपा राज ा राज दत्रकत्र, राज महाराष्ट्र राज लो्रत्रमा राज
आशैोगाात्र राज  रक्त राज पदांची राजजा हरात राज तात््ाळ राज्ाढण्शैाची राज मागकी राज होत राजररकत्र, 
मत्रगमत्रगळ्शैा राज पदाराठी राज ए्ाच राज मत्रळी राज जा हरात राज ्ाढल्शैामळुत्र  राज स्पधा राज परीणिकत्रची राज
तशैारी राज्रकाऱशैा राज मद्यार्थ्शैांच्शैा राजरंधी राज्मी राजहोकत्र, शैाराठी राजपद राजभरती राजजा हरातीचत्र राज
शैोग्शै राज  ाशैोजा राज ्रण्शैाची राज मागकी राज होत राज ररकत्र, तरत्रच राज ाो्र राज भरतीमर राज
घातलत्रल्शैा राज बंदीमळुत्र राज महाराष्ट्र राज लो्रत्रमा राज आशैोगाच्शैा राज स्पधा राज प रणिकत्रची राज तशैारी राज
्रकाऱशैा राजप रणिकाथींमे शैत्र राजपररलत्रला राजररंतोष राजम राजत्शैांाी राज्ाढलत्रलत्र राजमोचे, राज राज मदभण राज
म राज मराठमाड्ात राज छोटत्र राज मोठत्र  राज उद्योग राज व्शैमराशै राज ररुु राज ्रुा राज बत्ररोजगार राज तरुकांाा राज
रोजीरोटी राज उपलब्ध राज ्रुा राज दत्रण्शैाची राज रंधी राज ररताााही राज ्ारा राज त्शैा राज दषृ्ट्टीात्र राज
 ाशैोजा राजारकत्र, राज दत्र् राजपातळीमरील राज े्ं द्रीशै राजलो्रत्रमा राजआशैोगाच्शैा राजप रणिकांमे शैत्र राज
मराठी राज टक््ा राज माढ मण्शैाराठी राज प रणिकाथींाा राज आमश्शै् राज त्शैा राज मलुभरत राज र ुमधा राज
उपलब्ध राज ्रुा राज दत्रण्शैात राज ्ाराा्डरा राज होत राज ररलत्रली राज चालढ्ल, राज
डॉ.बाबाराहत्रब राजआंबत्रड्र राज  मद्यापीठात राज होत राज ररलत्रला राज भ्रष्ट्टाचार, ्ुलगरंुुचा राज
मामााी राज्ारभार, ्ाशैद्याला राजबगल राजदत्रऊा राज मद्यापीठाच्शैा राज ामडकु् ात राज त््र लत्रला राज
गषरमाजमी राज हस्तणिकत्रप, प्राे शैाप् राज  ाशैकु्तीत राज होकारी राज र ाशै मतता, राज शैामळुत्र  राज
 मद्याथी, राजप्राे शैाप्ांमे शैत्र राज ामाक राजझालत्रला राजररंतोष, राजमुंबई राज मद्यापीठांच्शैा राज म मध राज
प रणिकांचत्र राज ा्ालाचत्र राजपाुणमलु्शैां्ााचत्र राजरेंगाळलत्रलत्र राज्ाम, राज् ाष्ट्ठ राजमहा मद्यालशैीा राज
 ्णिक्ांच्शैा राज दघण्ालीा राजप्रलं बत राजररलत्रल्शैा राजमागण्शैा, राजइशैत्ता राज10 राजमी राजम राज12 राजमी राज
च्शैा राज प रणिकांचत्र राज प्रश्ाप ा्ा राज फुटण्शैाचत्र राज घडत राज ररलत्रलत्र राज प्र्ार, राज मराठी राज भाषत्रला राज
र भजात राजभाषत्रचा राजदजा राजप्राप्त राज्रुा राजदत्रण्शैाच्शैा राजदषृ्ट्टीात्र राज्ारााला राजशैत्रत राजररलत्रलत्र राज
रपशै्, राज रा शै राज रर्ारच्शैा राज तरत्रच राज े्ं द्र राज रर्ारच्शैा राज  म मध राज ्ाशैालशैामे शैत्र राज



4 

 

 

मराठी राज भाषत्रचा राज ्ाशैालशैीा राज मापरात राज उपशैोग राज ्रण्शैारंदभात राज प रपा त््र  राज
्ाढण्शैा ्माशै राजठोर राजउपाशैशैोजाा राजा राज्रकत्र, ्ारााात्र राज्रामशैाची राज्ाशैणमाही राजम राज
उपाशैशैोजाा राजपवचारात घेण्यात यावी." 

  
((सकाळी सकाळी ११.०० ११.०० ते ते ११११..४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
(ब) : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) -  
  (मांगळिार, वदनाांक २७ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्चविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते (६)) - 
  (१) सिचश्री. सांजय दत्त, शरद रणपिसे, रामहरी रुििवर, अशोक ऊर्फ  भाई 

जगताि, आिंदराव िाटील, श्रीमती हुस्िबािू खपलरे्, सवफश्री.हपरससग राठोड, 
सुभाष झांबड, अमरिाथ राजूरकर, आर्कक. अिंत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र 
कवाडे, डॉ.सुधीर तांबे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील १० शहरे स्माटफ करण्यात येणार असल्याचे शासिािे 
जापहर करणे, पदिांक १७ जूि, २०१६ रोजी कल्याण-डोंपबवली 
महािापलकेतरे् आयोपजत करण्यात आलेल्या स्माटफ पसटी पशखर िपरषदेच्या 
उद्घाटि प्रसंगी लॉस एंजपलसच्या धतीवर िायलट प्रकल्ि म्हणूि कल्याण-
डोंपबवलीचा पवकास शासि करणार असल्याची घोषणा करण्यात येणे, 
कल्याण-डोंपबवली शहरात स्माटफ पसटीच्या माध्यमातूि कल्याण-
डोंपबवलीमधील मोठी संख्या असलेल्या जुन्द्या धोकादायक इमारतींचा 
िुिर्कवकास करण्यासाठी क्लस्टरसह एसआरए योजिाही लागू करण्याची 
गरज असणे, आधारवाडी डम्म्िग ग्राऊंड बंद करण्याची गरज असणे, मात्र 
स्माटफ पसटी होऊ िाहणा-या कल्याण-डोंपबवलीला िेमके पकती कोटींचे 
िॅकजे देण्यात येणार आहे याबाबत शासिाकडूि मौि बाळगण्यात येणे, 
मध्यंतरी पिवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री महोदयांिी कल्याण-डोंपबवली 
रेल्वे स्थािकांची वाहतूक कोंडी, िाणीिुरवठा, रस्ते सुधारणा, जल-
मलपिस्सारण, कचरा प्रकल्ि, आरोग्य, झोिडिट्टी सुधारणा, आित्ती, 
व्यवस्थािि, प्रदषूण पिमूफलि यांच्यासाठी ६,५०० कोटींचे िॅकेज स्माटफ 
पसटीसाठी जापहर करणे, तसेच २७ गावांचा िगरिापलकेत समावेश 
करण्याचे आश्वासि देऊि िॅकेज जापहर करण्यात येणे, िरंतू पिवडणूक 
संिताच आश्वासिाचा पवसर िडणे, िुन्द्हा एकदा मा.मुख्यमंत्री यांिी 
कल्याण-डोंपबवली स्माटफ पसटी करण्यात येणार असल्याबाबत केलेली 
घोषणा, ठाण्यातील मेट्रो कल्याण-डोंपबवली ियंत आणावी याबाबतची 
मागणी प्रलंपबत असणे, कल्याण-डोंपबवली येथील अिेक िागपरक 
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सुपवधांिासूि वंपचत असतािा कल्याण-डोंपबवली येथे स्माटफ पसटी प्रकल्ि 
राबपवण्याचे पदशाभुल करण्यारे आश्वासि देण्यात आल्याची पभती 
िागपरकामंध्ये पिमाण झाल्यािे जिमािसात शासिाबाबत तीव्र असंतोष 
पिमाण होणे, राज्यशासिातरे् कल्याण-डोंपबवली येथे उभारण्यात येणाऱ् या 
स्माटफ पसटी प्रकल्िाला आवश्यक तो पिधी उिलब्ध करुि शासिािे तातडीिे 
कायफवाही करण्याची आवश्यकता व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (२) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "अकोला महािगरिापलकेमध्ये मागील काही वषािासूि मालमत्त्ता 
करामध्ये वाढ केलेली िसतांिा अचािकिणे महािगरिापलकेिे कोणतेही 
पिकष ि लावता खाजगी कंििीकडूि सवे करणे, दपु्िटिेक्षा जास्त कर वाढ 
व भाडेवाढ  ि करण्याचे शासिाचे पिदेष असतांिासुध्दा अकोला मििा िे 
१६  वषािंतर सरसकट १० िट वाढ करणे, तसेच सदरहू वाढ करतािा 
शहरातील ४० ते ५० वषे जुन्द्या घरांिा िवीि िध्दतीिे कर आकारणे, सदरहू 
वाढीव टॅक्समध्ये  सुिावणीचे अपधकार र्क्त आयुक्त अथवा 
महािगरिापलकेतील सक्षम अपधकाऱ्याला असतांिाही सदर अपधकार 
खाजगी स्थाित्य कंििीच्या कमफचा-यांमार्फ त वाढीव टॅक्सबाबतची सुिावणी 
केल्याची बाब उघडकीस येणे, शासिािे २०१५ मध्ये जी.आय सी 
प्रणालीबाबत कोणत्याही खाजगी कंत्राटदार/यंत्रणामार्फ त कराची आकारणी  
करु िये असे शासिाचे स्िष्ट धोरण असतांिाही खाजगी स्थाित्य कंििीला 
कर आकारणीचे व सव्हे करण्याचे अपधकार देण्यात येणे, तसेच यामध्ये 
शैक्षपणक संस्थेच्या कर प्रणालीबाबत स्िष्ट धोरण िसल्यािे शासिािे 
याबाबत गांभीयािे पिणफय घेऊि मराठी शाळा, सेमी इंग्रजी शाळा, अिुदापित 
शाळा व इंग्रजी शाळा (कॉन्द् व्हेंट ) याबाबत स्िष्ट धोरण आखण्याची पितांत 
आवश्यकता, याकडे शासिाचे जाणीविूवफक होत असलेले अक्षम्य दलुफक्ष, 
िपरणामी शासिाच्या धोरणाची िायमल्ली करुि कर प्रणालीबाबत सपमती 
पियुक्त करण्याचे आश्वासि देऊिही कोणत्याही सपमतीची पियुक्ती ि होणे, 
यासंदभात २०१७ पहवाळी अपधवेशिात कर प्रणालीबाबत सपमतीची पियुक्ती 
करण्याचे आश्वासि देऊिही आजिावेतो कोणतीही कायफवाही झालेली 
िसणे, १६ वषािंतर झालेल्या कर वाढीमुळे िागपरकांमध्ये िसरलेले संतािाचे 
वातावरण, याकडे शासिािे गांभीयािे लक्ष घालूि सखोल चौकशी करुि 
यास जबाबदार असणाऱ् यांपवरुध्द कठोर कारवाई करुि सदर प्रकरणी 
रे्रपिणफय घेण्याची पितांत आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची 
कायफवाही व शासिाची प्रपतपकया." 

  (३) सिचश्री. श्रीकाांत देर्पाांडे, दत्तात्रय सावंत, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व 
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सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
   "मििा अमरावती के्षत्रातील िवाथे मल्टीप्लेक्स प्रकरणाचा उदे्दश 

मुलभूत सुपवधा देऊि रोजगार देणे व यातूि मिािाचे उत्िन्न वाढवणे हा 
असणे, िवाथे मल्टीप्लेक्स प्रकरणी तत्कालीि आयुक्त, सध्याचे आयुक्त 
आपण त्यांचे अपधकारी यांिी पमळूि अपियपमतता केलेली असणे, पदिाकं ११ 
रे्बु्रवारी, २०१६ रोजी प्रशासकीय ठराव क्र.३१५ यामध्ये शहर अपभयंता 
यांिी चकुीची मापहती देऊि ठराव करणे, मििा स्थायी सपमती यांिी पदिांक 
२७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी ठराव क्र.३०० आपण ३२५ िारीत केले असूि 
त्या ठरावािुसार प्रशासकांिी कायफवाही केलेली िसणे, ठराव क्र.३०० आपण 
३२५ हे ठराव आयुक्तांिा मंजूर िसतील तर त्यांिी ठराव िामंजूर 
करण्याकपरता महािगरिापलकेच्या कलम ४५१ अंतगफत महाराष्ट्र शासिाला 
ठराव िाठवलेले िसणे, आयुक्तांची चौकशी चालू असतािा पदिांक २७ 
जुलै, २०१७ रोजी ठराव क्र.८ िापरत करण्यात येणे, मा.मुख्यमंत्री यांिी 
तिासूि कायफवाही करावे असे आदेश केले असतािाही आयुक्तांिा त्यावर 
मुद्यािुसार मापहती देण्यास िगरपवकास पवभागािे १५ पदवस देणे, तरीही त्या 
कालावधीत मापहती ि देणे, पवभागीय आयुक्त व पजल्हापधकारी यांिी 
अमरावती मििा आयुक्तांच्या चौकशीचा अहवाल माहे जािेवारीमध्ये 
मंत्रालय, मंुबई येथे पदलेला असणे, या अहवालामध्ये दोन्द्ही आयुक्तांच्या 
कालावधीत अपियपमतता झालेली असल्याचे स्िष्ट िमूद असणे, िरंतु या 
प्रकरणी अद्यािही कोणतीच कारवाई झालेली िसणे, त्यामुळे अमरावती 
मििा पिधीचा दरुुियोग प्रशासकीय स्तरावरुि झाल्यािे दोषी अपधकाऱ्यांिा 
पिलंपबत करणे अत्यंत आवश्यक असणे, याकरीता शासिािे तातडीिे 
करावयाची कारवाई व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (४) सिचश्री. प्रकार् गजविये, हपरससग राठोड, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व 
सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यभरातील मागासवगीय कमफचाऱ्यािंा िदोन्नतीमध्ये आरक्षण 
पमळत असणे, या आरक्षणाची संपवधािात तरतूद असणे, िरंतु मंुबई उच्च 
न्द्यायालयािे पदिांक ४ ऑगस्ट, २०१७  रोजी हे आरक्षण रद्द करणे, 
हायकोटािे आरक्षण रद्द करताच राज्य सरकारिे तत्िरता दाखपवत 
मागासवगीय कमफचाऱ्यांचे आरक्षण रद्द करणे, एवढेच िव्हे तर राज्य 
सरकारिे पदिांक २९ पडसेंबर, २०१७ रोजी िपरित्रक काढूि खुल्या वगातील 
कमफचाऱ्यािंा िदोन्नती देण्याचा सिाटा लावणे, यासाठी राज्य सरकारिे जशी 
तत्िरता दाखपवली तशी तत्िरता मंुबई हायकोटाच्या पिणफयाला आव्हाि 
देण्यासाठी ि दाखपवणे, यामुळे मागासवगीय कमफचाऱ्यात संतािाची लाट 
उसळल्यािंतर राज्य सरकारिे मा. मंुबई उच्च न्द्यायालयाच्या पिणफयाला 
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मा.सुपप्रम कोटात आव्हाि देणे, मात्र अद्यािही त्या पिणफयाला स्थपगती 
देण्याची मागणी केलेली िसणे, एम.िागराजि केसमध्ये मा.सवोच्च 
न्द्यायालयािे पदलेल्या पिणफयाचा िुिर्कवचार करावा की िाही यासाठी हे 
प्रकरण घटिा िीठाकडे िाठपवण्यात आलेले असणे, मागासवगीयाचं्या 
िदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंपबत असतािा राज्य सरकारला मात्र 
खुल्या प्रवगातील कमफचाऱ्यांिा िदोन्नती देण्याची घाई झालेली असणे, 
मागासवगीय कमफचाऱ्यांिा िदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबत सरकारिे 
राबपवलेल्या वेळकाढू धोरणाच्या पिषेधाथफ व िदोन्नती मधील आरक्षण त्वरीत 
देण्यात यावे या मागणीसाठी राज्यभरातील मागासवगीय कमफचारी  हया 
मोचाची दखल घेऊि शासिािे मा.सवोच्च न्द्यायालयात ज्येष्ठ वकील 
श्री.हरीष साळवे यांिा सरकारच्या बाजूिी लढण्यास िेमण्याची आवश्यकता, 
मागासवगीय कमफचाऱ्याचें भारतीय संपवधािाच्या आटीकल १६ (४) िुसार 
असलेले आरक्षण आबापधत ठेवण्यास मदत करण्यात आवश्यकता, 
याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायफवाही व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (५) श्रीमती विद्या चव्हाण, पव.ि.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मंुबईतील िद्यांचे रंुदीकरण करण्याचे सुरु असलेले काम, मंुबई 
उििगरातील िोयसर िदीमुळे आिंदिगर (मालाड), आप्िािाडा (मालाड), 
शांतीिगर (मालाड), दगुािगर (मालाड), गांधीिगर (मालाड), गोकुळिगर 
(मालाड), िपरसरात िदीिात्राच्या रंुदीकरणामुळे ५४२ झोिड्या बापधत होणे, 
या सवफ झोिडीधारकािंा पदिांक १६ जािेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ए.पस.पि.एि/७५७/ए.ई.एम (१६ जािेवारी, २०१६) महािगरिापलका िी-िॉथफ 
मार्फ त िोपटसा देण्यात आलेल्या असणे, या संदभात सवफ आजी माजी 
स्थापिक लोकप्रपतपिधी, प्रभाग सपमती अध्यक्ष याचं्यासमवेत तेथील 
रपहवाश्याचं्या बैठका होऊिही कोणताच मागफ पिघत िसणे, िावसाळा जवळ 
येत असल्यािे िाण्याच्या पभतीिे लोक त्रस्त होणे, या गंभीर पवषयावर तेथील 
स्थापिक लोकप्रपतपिधींिी उडवाउडवीची उत्तरे देणे, आिंदिगर, िोिट 
कंिाउंड, मालाड (िूवफ) येथे एम.एम.आरडी.ए. ची २४ मजल्याची मोठी 
इमारत बांधूि िूणफ झालेली असणे, त्यामध्ये मेट्रो प्रकल्िबापधत व बाहेरील 
लोकांिा शासिाद्वारे घरे उिलब्ध करुि देण्यात येणे, िरंतु, िोयसर िदी 
रंुदीकरणात बापधत होणाऱ्या ५४२ झोिड्यांचे िुिवफसि करण्यास 
शासिाकडूि कोणतेच िाऊल ि उचलल्यामुळे िपरसरातील लोकांमध्ये 
िसरलेले असंतोषाचे वातावरण, मागण्या मान्द्य ि झाल्यास तीव्र आदंोलि 
करण्याचा तेथील रपहवाश्यांिी पदलेला इशारा लक्षात घेता याप्रकरणी 
शासिािे तातडीिे चौकशी करुि याप्रकरणी करावयाची कारवाई, 
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उिाययोजिा व शासिाची प्रपतपक्रया." 
  (६) सिचश्री. धनांजय मुांडे, जयवंतराव जाधव, सुपिल तटकरे, हेमंत टकले, 

अमरससह िंपडत, सपतश चव्हाण, अॅड. पिरंजि डावखरे, सवफश्री शरद 
रणपिसे, संजय दत्त, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, रामहरी रुििवर, आिंदराव 
िाटील, श्रीमती हुस्िबािू खपलरे्, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक 
महत्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "समतािगर, कांपदवली (िश्श्चम) येथील म्हाडा वसाहती मधील ६३ 
सोसायट्ांचा िुिर्कवकास करण्यास मंजूरी घेतलेली असतांिा गृहपिमाण 
पवभागाच्या पदिाकं ६ िोव्हेंबर, २००७ च्या ित्राचा चुकीचा अथफ काढूि दहा 
वषािंतर सदर ित्राचा आधार घेऊि सदर म्हाडा वसाहतीमधील संिूणफ ८० 
सोसायट्ाचं्या िुिर्कवकासाठी मे. एस.डी. कािोरेशि या पवकासकास 
पियमबाह्य िरवािगी देण्यात येणे, िंतर समापवष्ट करण्यात आलेल्या १७ 
सोसायट्ा ह्या कें र शासिाच्या सेंट्रल बँक तसेच त्यांच्या कमफचाऱ्याचं्या 
वसाहती असणे,  या पवकासकासोबत िुिर्कवकास करण्यास या संस्थांचा पतव्र 
पवरोध असणे, मा. उच्च न्द्यायालयािे सदर सोसायट्ांिा त्यांचा स्वत:चा 
िुिर्कवकास स्वत: करण्याचा संिूणफ अपधकार असल्याचे व एका ठरापवक 
पवकासकासोबत िुिर्कवकास करण्यास सोसायट्ांिा सक्ती करता येणार 
िाही असे पिदेश पदलेले असणे,  उवफपरत संस्थांच्या इच्छेपवरुध्द तसेच मा. 
उच्च न्द्यायालयाचे पिदेश डावलूि उिाध्यक्ष म्हाडा या िदावर कायफरत 
असलेल्या अपधकाऱ्यािे याबाबतचा प्रस्ताव स्वत:च शासिास सादर करुि 
गृहपिमाण पवभागाच्या अप्िर मुख्य सपचवाचा स्वत:कडे कायफभार असतािा 
अवघ्या तीि पदवसात प्रस्ताव मंजूर करुि घेणे, याप्रकरणी कोट्वधी 
रुियांचा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता,  यापवषयी सि २०१७ चे पहवाळी 
अपधवेशिात लक्षवेधीस उत्तर देतािंा या प्रकरणाची ॲिेक्स कपमटी मार्फ त 
चौकशी करुि प्रकरणास स्थपगती देण्याचे आश्वासि देण्यात येणे, िरंतु 
त्याप्रमाणे कोणतीही कायफवाही करण्यात आलेली िसणे,  या पठकाणी 
संक्रमण पशबीर हे डी.िी. वर बांधलेले असणे, म्हाडा, सहकार तसेच 
शासिाच्या अन्द्य पवभागांचा या गैरव्यवहारामध्ये समावेश असणे,  शासिाचे 
पदिांक १० रे्बु्रवारी, २०१७ चे आदेशान्द्वये देण्यात आलेली मंजूरी तात्काळ 
रद्द करण्याची आवश्यकता, आर्कथक गुन्द्हे शाखा तसेच लाच लुचित 
प्रपतबंधक पवभागाकडूि चौकशी करण्याची व तोियंत प्रकल्िास स्थपगती 
देण्याची गरज,  याकडे शासिाचे झालेले अक्षम्य दलुफक्ष,  याबाबत शासिािे 
करावयाची कायफवाही व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (७) श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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   "पवकास पियंत्रण पियमावली, १९९१ मधील पवपियम ३३ (९) अन्द्वये 
सामुपहक िुिर्कवकास प्रकल्िांतगफत िरेल पवभागातील ि.भु.क्र.५९, ६०, 
१/६१, २/६१, १/१बी/६२, येथील पवकासांबाबतचा प्रस्ताव सि २००९ मध्ये 
शासिास सादर करण्यात येणे, महािापलकेकडूि प्रस्तावास तत्वत: मान्द्यता 
देण्यात येऊि सदर प्रस्ताव िगरपवकास पवभागाकडे िाठपवण्यांत येणे, या 
भुखंडावर असलेल्या म्हाडाच्या इमारतींचा समावेश सदर प्रकल्िांमध्ये 
करण्याबाबत संमती देण्यात येणे, या इमारती धोकादायक व मोडकळीस 
आलेल्या असल्यािे तेथील रपहवाश्यांची ियायी व्यवस्था केलेली असणे, 
सि २०१४ मध्ये कारागृह िा हरकत प्रमाणित्र देण्याबाबत सहा आठवड्यात 
शासिािे पिणफय घेण्याबाबत मा.उच्च न्द्यायालयाचे पिदेश असणे, आबेंडकर 
सदि तसेच रामदेव िगर मधील इमारतीचा सदर समुह पवकासामध्ये 
समावेश करण्यात येणे, िगरपवकास पवभागािे कारागृह एि.ओ.सी.संदभात 
महािगरिापलकेिे आिल्या स्तरावर कायफवाही करणेबाबत कळपवणे, 
िगरपवकास पवभागाच्या पदिांक ४ पडसेंबर, २०१३ च्या शासि पिणफयान्द्वये 
कारागृहाच्या ५०० मीटरच्या अंतरामध्ये कोणतीही पवकास िरवािगी 
देण्यािूवी पियोजि प्रापधकरणािे स्थायी सल्लागार सपमतीची िूवफसंमती घेणे 
आवश्यक करण्यात येणे, िरंतु सदर प्रकल्ि हा सि २०१३ िूवीचा असल्यािे 
सदरचा शासि पिणफय या प्रकल्िास लागू होत िसणे, िगरपवकास पवभागािे 
यासंदभात पिवृत्त सवोच्च न्द्यायालयाच्या न्द्यायमूतीचे अपभप्राय घेण्याचा 
सल्ला पदल्याप्रमाणे तो घेण्यात येणे, त्यामध्ये मा.न्द्यायमूती 
श्व्ह.एस.पसरिूरकर यािंी सदर प्रकल्ि हा िूवीिासूि चालू असल्याचा 
अपभप्राय पदलेला असणे, गेल्या दहा वषािासूि उक्त भूखंडावरील रपहवाशी 
हक्काच्या घरािासूि वंपचत असणे, कारागृह िा हरकत प्रमाणित्र पिगफपमत 
करुि लवकरात लवकर प्रकल्ि मागी लागण्याची आवश्यकता, शासिाची 
भूपमका व करावयाची उिाययोजिा." 

  (८) श्री. चांद्रकाांत रघिुांर्ी, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िंदरूबार शहरात अवैध  दारु व्यवसाय, जुगार, सट्टा व मटका 
इत्यादी  अवैध धंदे तसेच चोरी व लुटमारीचे प्रकार मोठया प्रमाणात वाढले 
असल्याचे माहे माचफ २०१८ च्या दरम्याि पिदशफिास येणे, िंदरूबार शहरात 
माहे पडसेंबर २०१७ मध्ये वा त्या  दरम्याि १५० मोटार सायकली चोरी 
झाल्या असूिही अद्याि या प्रकरणातील आरोिींवर कोणतीच कारवाई 
करण्यात ि येणे, िंदरूबार शहरातील अवैध धंदे वाढत असतािाही याकडे 
स्थापिक िोलीस प्रशासिाचे होत असलेले दलुफक्ष, िपरणामी स्थापिक जितेत 
िसरलेली तीव्र असंतोषाची भाविा, याबाबत शासिािे तातडीिे चौकशी 



10 

 

 

करुि िंदरूबार शहरातील अवैध धंदयांिा आळा घालण्यासाठी कठोर 
स्वरुिाची  कारवाई करण्याची पितांत आवश्यकता व याबाबत शासिाची 
प्रपतपक्रया." 

  (९) ॲड.वनरांजन डािखरे, श्री. सुपिल तटकरे, धिंजय मंुडे, वि.प.स. िुढील 
तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात सवफ तालुक्यांच्या मुख्यालयी िगरिंचायत करण्याचे 
शासिाचे धोरण असणे,  यािुसारच रायगड पजल्ह्यातील दगुफम व डोंगराळ 
अशा म्हसळा शहरासाठी िव्यािे िगरिंचायत अश्स्तत्वात येणे,  िवपिर्कमत 
िगरिंचायतीत पवकासकामे सुरु करण्यासाठी स्थापिक लोकप्रपतपिधी 
वेळोवेळी प्रयत्िशील असणे,  त्यादृष्टीिे िरगिंचायतीस पवशेष अिुदाि, 
रस्ते अिुदाि प्राप्त करुि घेणे, शासिामार्फ त प्राप्त अिुदािातूि पवकासकामे 
करण्यापवषयी मुख्यापधकारी, म्हसळा व त्यांचे प्रशासि उदासीि असणे,  
पमळालेल्या अिुदािाचा पवपियोग करण्याचा कोणताही प्रयत्ि त्यांचेमार्फ त 
करण्यात ि येणे, वेळोवेळी अर्कजत व वैद्यकीय रजेवर जाऊि पवकास 
कामाचा खोळंबा करणे,  अिुदािे प्रलंपबत ठेवणे, या सवांचा म्हसळा 
शहराच्या पवकास कामावर िपरणाम होणे, मुख्यापधकारी यांच्या 
उदासीितेमुळे स्थापिक िागरीकामंध्ये िाराजीचे वातावरण िसरणे, 
लोकप्रपतपिधींिींच्या प्रयत्िािे प्राप्त अिुदािाचा प्रशासिाच्या 
हलगजीिणामुळे पवपियोग होत िसल्यािे िागरीकांमध्ये असंतोष िसरुि 
मुख्यापधकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत असणे, अशा प्रकारची 
कायफिध्दती माणगांव िगरिंचायत मध्येही आढळूि येणे, िवपिर्कमत 
िगरिंचायतींमध्ये कायफक्षम मुख्यापधकारी िेमूि त्यांच्यामार्फ त प्रशासि 
चालपवणे व पवकास कामे करणेसाठी शासिािे त्वरीत अशा पठकाणी 
कायफक्षम मुख्यापधकारी  िेमण्याची गरज, याकडे शासिाचे झालेले दलुफक्ष, 
याबाबत शासिािे करावयाची कायफवाही व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (१०) श्रीमती हुस्नबान ू खवलफे वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "यवतमाळ शहर तसेच वाढीव के्षत्राकपरता कें र शासिािे अमृत 
योजिेअंतगफत ३०२ कोटींची बेंबळा प्रकल्ि योजिा मंजुर केलेली असणे,  
याकपरता युध्दिातळीवर काम िूणफ करुि २०१८ ियंत शहरवासीयांिा िाणी 
उिलब्ध करुि देण्याची हमी पदली असणे, तथापि जीवि प्रापधकरणािे मुख्य 
िाईिलाईिचे काम ि करता शहरातील िाईिलाईिच्या कामास प्राधान्द्य देणे, 
मुख्य कंत्राटदारािे कोणतेही पिकष ि िाळता सदरचे काम िोटकंत्राटदारास 
देणे, पिकृष्ट दजाच्या कामामुळे पठकपठकाणी िाईिलाईि रु्टूि मोठ्या 
प्रमाणात िाण्याचा अिव्यय होणे,  सद्यश्स्थतीत शहराला १५-२० पदवसाआड 
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िाणीिुरवठा होत असूि भपवष्यात तोही बंद िडण्याची शक्यता पिमाण होणे, 
िाणी टंचाई पिवारणासाठी उिाययोजिा करण्याच्या दृष्टीकोिातूि 
िगरिापलकेिे टंचाईच्या काळामध्ये िाणी िुरवठा होण्यासाठी सवफतोिरी पिधी 
व लोकवगफणीची रक्कम पदली असणे,  सदर प्रकल्िातूि िाणी िुरवठा 
होण्यासारखी िपरश्स्थती पदसूि येत िसल्यािे मुख्य िाईिलाईिचे काम त्वपरत 
िूणफ करण्यासाठी स्थापिक जितेची मागणी असणे, कोट्वधीचा पिधी अमृत 
योजिेकपरता प्राप्त होऊिही शहराला िाणी िुरवठा होऊ शकलेला िसणे, 
याबाबत जितेत पिमाण झालेला तीव्र असंतोष, या महत्वाच्या बाबींकडे 
शासिाचे होणारे अक्षम्य दलुफक्ष व शासिािे करावयाची उिाययोजिा." 

  (११) श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "पदिांक १९ जािेवारी २०१८ रोजी शुक्रवारी सकळी ११ वा च्या 
सुमारास मंुबई येथील गोरेगाव (ि) िोपलस स्टेशि िासूि उत्तरेस १ पक मी 
अंतरावर असलेल्या पटळकिगर, रोड िंबर ३, महात्मा गांधी मागफ येथील 
गणेश सदि खो क्र ५०/४०३ येथे राहणाऱ्या श्री पिहार िरेंरभाई देसाई ह्याचं्या 
घराचा लोखंडाचा सुरक्षा दरवाजा गॅस कटर िे कािूि पदवसाढवळ्या घराचा 
बळजबरीिे ताबा घेण्याचा गंभीर गुन्द्हा घडणे, सदर प्रसंगी त्यावेळी घरात 
असलेल्या श्री पिहार देसाई ह्याचं्या जेष्ठ िागपरक असलेल्या ६५ वषीय सौ 
मापलिीबेि िरेंरभाई देसाई ह्यांिा जबर मारहाण होणे, इमारतीमधील 
सुरके्षसाठी लावलेल्या सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यावर काळा स्पे्र मात्ि त्याचा 
दृष्टी िाश करणे, ह्या घटिेची मपहती देण्याहेतू जवळच्या गोरेगाव िश्श्चम 
िोपलस स्टेशिला दिुारी १ वाजता जाऊि श्री पिहार देसाई ह्यांिी पर्याद 
िोंदवणे, अमंलदार िोपलस उिपिरीक्षक संदीि िाटील ह्यांिी 
एर्.आय.आर.क्र. ४२/१८ अन्द्वये भा.द.पव. कलम १४३, १४७, १४५, 
३५४, ४५२, ४५४, ३२३ आपण ३४ िुसार एर्. आय. आर. दाखल कत्ि 
श्री देसाई ह्यांचा जवाब िोंदवूि घेऊि त्यावर त्यांची स्वतःची व वपरष्ट 
िोपलस पिरीक्षक ह्यांची स्वाक्षरी असणे, त्या पर्यादीमध्ये आरोिींची िावे 
स्िष्ट िमूद केलेली असणे, असे असतािा सदर िोलीस ठाण्याच्या संबंपधत 
िोपलस अपधकारी ह्यािंी तिास कामात दाखवलेली पदरंगाई, एर्. आय. 
आर. िोंदवूि घेण्यािलीकडे ि केलेली कारवाई, आरोिींिा िाठीशी 
घालण्याकपरता भ्रष्टाचार केल्याचा संशय येणे, याबाबत शासिािे 
करावयाची कारवाई व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (१२) श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अपिल सोले, श्री.पगरीशचंर व्यास, वि.प.स. 
िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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   "श्री.सत्यवाि सोिवणे, पशक्षणापधकारी (माध्यपमक), पजल्हा िपरषद, 
सोलािूर हे िोकरीत लागल्यािासूि िंचवीस वषे एकाच पठकाणी कायफरत 
असणे, एकाच पठकाणी असल्यािे त्यांिी पवपशष्ट व्यक्तींशी संबंध प्रस्तापित 
करुि शासि पियमांची िायमल्ली करुि कोट्वधीची माया जमपवणे, 
खाजगी माध्यपमक शाळेतील अिुदािावरील अपतपरक्त पशक्षकांचे समायोजि 
शासिाच्या संकेतस्थळावरुि ऑिलाईि िध्दतीिे करण्याच्या सूचिा पशक्षण 
पवभागािे पदलेल्या असतािाही पशक्षणापधकारी (माध्यपमक), पजल्हा िपरषद, 
सोलािूर यांिी काही पशक्षकांचे  समायोजि ऑर्लाईि िध्दतीिे करणे व 
समायोजिास िात्र िसलेल्या पशक्षकांचे समायोजि करणे, समायोजिाची 
कायफवाही पियमािुसार ि झाल्यािे लोकप्रपतपिधींिी मुख्य कायफिालि 
अपधकारी, पजल्हा िपरषद, सोलािूर पशक्षण पवभाग, लाचलुचित प्रपतबंधक 
पवभाग, यांच्याकडे तक्रारी केल्या असतांिाही पशक्षण पवभागाकडूि अद्यािही 
कायफवाही ि होणे, पविाअिुदािीत शाळेतील पशक्षकांचे अिुदािीत माध्यपमक 
शाळेत समायोजिाची तरतूद िसतािा त्यांचे समायोजि बदलीद्वारे संस्थेिे 
केले असता त्यास मान्द्यता प्रदाि करणे, कपिष्ठ कमफचाऱ्यास मान्द्यता देऊि 
त्यांचे समायोजि करणे, सि २०१५-१६ व २०१६-१७ चे समायोजि 
अद्यािही ि  करणे, तसेच शैक्षपणक सत्र २०१४-१५ िासूि अद्याििावेतो संच 
पिधारण ि करणे, िरंतु वेति पियपमत सुरु ठेवणे, प्रकल्ि अपधकारी, ग्रामीण 
पवकास यंत्रणा, सोलािूर यांचेकडूि या संदभात चौकशी होणे व चौकशी 
अहवालात शासि आदेशाचे उल्लंघि केल्याचा ठिका ठेवणे, चौकशी 
अहवाल मुख्य कायफिाल अपधकारी, पजल्हा िपरषद, सोलािूर यांिा सादर 
होणे, चौकशी अहवाल पशक्षण पवभागाला सादर झाला असतािाही 
अद्याििावेतो कायफवाही ि होणे, िपरणामी लोकप्रपतपिधी, पशक्षण संस्था, 
पशक्षक, पशक्षकेत्तर कमफचाऱ्यांमध्ये शासिापवरोधात पिमाण झालेला तीव्र 
असंतोष िैराश्य, त्यांिी शासिाच्या पवरोधात घेतलेली आंदोलिाची भूपमका, 
यावर शासिािे करावयाची कायफवाही व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (१३) डॉ. सधुीर ताांबे, सवफश्री. शरद रणपिसे, रामहरी रुििवर, संजय दत्त, 
अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, आिंदराव िाटील, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, सवफश्री. 
अमरिाथ राजूरकर, सुभाष झांबड, जिादफि चांदरूकर, हपरससग राठोड, 
श्रीमती हुस्िबािू खपलरे्, आर्कक. अिंत गाडगीळ, श्री. चंरकांत रघुवंशी, 
वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्र 
वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील खाजगी मान्द्यताप्राप्त अिुदािीत उच्च माध्यपमक 
पवद्यालयातील ९२६ िदांिा मान्द्यता पमळूि ३ वषे झालेली असणे, त्यािैंकी 
१७१ प्राध्यािकांिा वैयश्क्तक मान्द्यता पमळालेली असूि देखील आर्कथक 
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तरतूद ि केल्यामुळे वेति सुरु ि होणे, १०-१० वषे सेवेत असूि देखील वेति 
ि पमळाल्यामुळे या प्राध्यािकांची उिासमार होणे, वारंवार सभागृहात हा प्रश्ि 
उिश्स्थत करुिदेखील या प्राध्यािकािंा न्द्याय ि पमळणे, अिुदापित उच्च 
माध्यपमक पवद्यालयात अन्द्य प्राध्यािकांिा िूणफ वेति पमळत असतांिा, 
िूणफवेळ काम करुि देखील शून्द्य वेति पमळणे, संबंपधतांिी अिेकदा 
अजफपविंत्या आंदोलि करणे, या कशाचीही शासिािे दखल ि घेणे, यामुळे 
प्राध्यािकांमध्ये पिमाण झालेला तीव्र संताि व असंतोषाची भाविा, यावर 
शासिािे करावयाची तातडीची कायफवाही व प्रपतपक्रया." 

  (१४) सिचश्री. हेमांत टकले, धिंजय मंुडे, जयवंतराव जाधव, सुपिल तटकरे, 
अमरससह िंपडत, सपतश चव्हाण, ॲड.पिरंजि डावखरे, सवफश्री.िरेंर िाटील, 
रामहरी रुििवर, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मराठी िाषा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्याच्या मराठी भाषा पवभागाच्या कामकाजाबाबत राज्यातील 
मराठीपे्रमी जितेमध्ये एकूणच िाराजीची भाविा प्रकट होत असणे, मराठी 
भाषेला अपभजात भाषेचा दजा पमळावा हयासाठी कें र सरकारकडे अपधक 
जोमािे िाठिुरावा करण्याची आवश्यकता असणे, रंगभवि धोबीतलाव, 
मंुबई येथे मराठी भाषा भवि प्रकल्िही िुराति खात्याच्या पियमामुळे होऊ 
शकत िसणे, खात्याच्या अखत्यापरतीतील पवपवध मंडळाचं्या कामाबाबत ही 
संपदग्धता असणे, सध्या हया खात्याच्या प्रधाि सपचवांवर इतर अिेक 
पवभागांच्या मोठया जबाबदाऱ्या असणे, त्यासाठी सपचव दजाच्या 
अपधकाऱ्याची प्रधाि सपचवांच्या खालील िदावर िेमणूक केल्यास 
कामाकाजात गुणात्मक बदल घडवूि येणे शक्य असणे, मंुबईतील एका 
िामवंत प्रकाशि संस्थेिे मराठीभाषा पवद्यािीठाबाबतचा पदलेला प्रस्ताव मान्द्य 
केल्याचे जापहर झाले असणे, िरंतु यािेक्षाही व्यािक स्तरावर मराठी 
पवद्यािीठाची पिर्कमती होण्याची आवश्यकता असणे, मराठी शाळांची 
सातत्यािे कमी होत जाणारी संख्या हा ही सचतेचा पवषय असणे, बोली 
भाषांबाबतचे संशोधि व त्यामधील सापहत्यपिर्कमती याबाबत एक पवशेष 
कायफक्रम कालबध्द िध्दतीिे अंमलात आणण्याची गरज, शालेयस्तरावर 
मराठी भाषा हा सक्तीचा पवषय करण्याची आवश्यकता, एकूणच मराठी 
भाषा पवभागाच्या खात्यामध्ये रचािात्मक बदल करुि ते अपधक 
िपरणामकारक करण्यासाठी शासिािे गांपभयािे दखल घेऊि याबाबत 
करावयाची कायफवाही व शासिाची भूपमका." 

  (१५) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक 
महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न् याय मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "प्रख्यात िाटककार पदलीि कोल्हटकर यांच्या ित्िीची पदिांक ४ 
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रे्बु्रवारी, २०१८ च्या सुमारास पिघुफण हत्या होणे, यामुळे राज्यातील ज्येष्ठ 
िागपरकाचं्या सुरके्षचा प्रश्ि िुन्द्हा एकदा ऐरणीवर येणे, राज्य शासिािे ज्येष्ठ 
िागपरकाकंपरता अिेक सोयी-सवलती बरोबर सुरके्षकपरता प्रत्येक िोपलस 
ठाण्यात ज्येष्ठ िागपरक कक्ष सुरु करण्यात येणे, असे असतािाही आजही 
राज्यात ज्येष्ठ िागपरकांची आर्कथक र्सवणूक व पिघुफण हत्या होत 
असल्याचे पदसूि येणे, राज्यातील पिराधार ज्येष्ठ िागपरकांकपरता िेंन्द्शि 
योजिा, वृध्दाश्रम अशा सोयी उिलब्ध केल्या असल्यातरी पमळणारी िेन्द्शि 
सध्याच्या महागाईच्या काळात अत्यंत तुटिंुजी असणे, तसेच प्रत्येक 
पजल्हास्तरावर वृध्दाश्रम िसल्यािे आजही राज्यातील पिराधार ज्येष्ठ 
िागपरकांचे हाल होतािा पदसूि येणे, याकपरता शासिािे पिराधार ज्येष्ठ 
िागपरकाचं्या िेंन्द्शिमध्ये वाढ करण्याची पजल्हास्तरीय तालुका व शहरात 
वृध्दाश्रम उघडण्याची तसेच पशवशाहीच्या युती शासिाच्या काळात 
उघडण्यात आलेल्या मातोश्री वृध्दाश्रमाला अिुदाि देण्याची पितांत गरज, 
त्याचबरोबर राज्यात असेही ज्येष्ठ िागपरक एकटे राहत असूि त्यांची मुले 
िरदेशात राहत असल्यािे त्यांचाही भार राज्य शासिाला िेलावा लागत 
असणे, खरे िाहता अशा ज्येष्ठ िागपरकांची काळजी व सुरके्षची जबाबदारी 
त्यांच्या मुलांची असल्यािे याबाबतही शासिािे काही उिाययोजिा करण्याची 
पितांत गरज, याबाबत शासिािे केलेली व करावयाची कायफवाही व 
शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (१६) सिचश्री. अमरससह पांवडत, धिंजय मंुडे, सपतश चव्हाण, पवक्रम काळे, िरेंर 
िाटील, जयवंतराव जाधव, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, वि.प.स. िुढील 
तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विरे्ष 
सहाय्य मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात िांढरे कोड असलेल्या मपहला पवशेषतः तरुणी याचं्यावर 
समाज बपहष्कृत जीवि जगण्याची वेळ येणे, राज्यातील सुमारे २ टक्के 
िागपरकामंध्ये िाढंरे कोड असल्याचा सावफजपिक आरोग्य पवभागाच्या 
अहवालात उल्लेख असणे, िांढरे कोड असलेल्या रुग्णािंा यासाठी अत्यंत 
खर्कचक व दीघफकालीि उिचार घ्यावे लागत असल्यािे गोरगरीब व सामान्द्य 
रुग्णांिा हे उिचार आर्कथकदृष्ट्ा िरवडत िसणे, िांढरे कोड असलेल्या 
उिवर मुलींच्या पववाहाचा गंभीर प्रश्ि पिमाण होणे, हा आजार अिुवंपशक 
असल्याचे अिेक डॉक्टरांकडूि सागंण्यात येणे, या आजाराच्या मुलींचे 
पववाह होत िसल्यािे भपवष्यात त्यांच्या उिजीपवकेचा गंभीर प्रश्ि पिमाण 
होणे, या आजारामुळे स्वतःचा चपरताथफ चालवू ि शकणाऱ्या मपहला व 
तरुणींिा पिराधाराचं्या धतीवर प्रतीमाह वेति अिुदाि आपण प्रवासासाठी 
मोर्त बस िास देण्याची मागणी शासिाकडे करण्यात येणे, मा.मंत्री, 
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सामापजक न्द्याय यािंी याबाबत पहवाळी अपधवेशिात आयुक्त, 
समाजकल्याण व बाटी या संस्थेचे अपभप्राय िंधरा पदवसांत घेऊि िुढील 
कायफवाही करण्याचे पवधाि िपरषदेत आश्वासि देणे, मात्र शासिाच्या या 
आश्वासिािुसार कोणतीही कायफवाही अद्याि झालेली िसणे, मा.सभािती, 
महाराष्ट्र पवधाि िपरषद यांच्या अध्यक्षतेखाली पदिांक ७ रे्बु्रवारी, २०१८ 
रोजी झालेल्या बैठकीत बीड पजल्ह्यात प्रायोपगक तत्वावर ही योजिा सुरु 
करण्याचे पिदेश देण्यात येणे, बैठकीच्या अिुषंगािे अद्याि शासि स्तरावत्ि 
कोणतीही कायफवाही ि होणे, िांढरे कोड असलेल्या मपहला व तरुणींच्या 
उिजीपवकेचा गंभीर प्रश्ि पिमाण होत असतािाही या प्रश्िाकडे शासिािे 
केलेले अक्षम्य दलुफक्ष, यामुळे संबपधतांमध्ये िसरलेला शासि पवरोधी तीव्र 
असंतोष आपण अन्द्यायाची भाविा, या गंभीर पवषयात शासिािे तातडीिे 
कायफवाही कत्ि िाढंरे कोड असलेल्या मपहलािंा पिराधाराचं्या धतीवर वेति 
अिुदाि देण्यासाठी करावयाची कायफवाही, उिाययोजिा व शासिाची 
प्रपतपक्रया." 

  (१७) सिचश्री. नरेंद्र पाटील, हेमंत टकले, पकरण िावसकर, वि.प.स. िुढील 
तातडीच्या व सावफजपिक महत्वाच्या बाबीकडे कामगार मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "राज्यातील सरसकट सवफच माथाडी मंडळे एकत्र करुि एकच 
महामंडळ तयार करण्याचा पिणफय राज्य शासिािे घेतला असूि त्याचे काम 
अंपतम टप्प्यात असणे, सदर पिणफयामुळे माथाडी बोडाचे सवफ अपधकार 
काढूि माथाडी कामगारांिा देशोधडीला लावण्याचे काम राज्यशासि करीत 
असूि राज्यातील सवफ बाजार सपमत्याही बंद िडण्याची शक्यता असणे, 
राज्यातील करवाढीमुळे उद्योगधंदे राज्याबाहेर गेल्यािे माथाडी कामगारांची 
कामे कमी झालेली असूि माथाडी बोडफ, ितसंस्था, सोसायट्ा आपण 
माथाडी रुग्णालयांवरही याचा र्ार मोठ्या प्रमाणात िपरणाम होणार 
असल्यािे व माथाडी कामगाराचं्या उिपजपवकेचा प्रश्ि पिमाण होणार 
असल्यािे माथाडी कामगारांमध्ये िसरलेला असंतोष, यावर शासिािे 
केलेली उिाययोजिा व शासिाची प्रपतपक्रया." 

  (१८) सिचश्री. विजय ऊफच  िाई वगरकर, जयवंतराव जाधव, अमरससह िंपडत, 
िरेंर िाटील, धिंजय मंुडे, वि.प.स. िुढील तातडीच्या व सावफजपिक 
महत्वाच्या बाबीकडे कामगार मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील घरेलू कामगारांिा हक्क व अपधकार पमळवूि देण्यासाठी 
स्वतंत्र कायदा कत्ि घरेलू कामगारािंा संरक्षण देण्याचा प्रयत्ि करणारे 
महाराष्ट्र राज्य हे देशातील प्रथम राज्य असणे, महाराष्ट्र घरेलू कामगार 
कल्याण मंडळ अपधपियम २००८ साली अश्स्तत्वात येणे, त्यािंतर २०१० 
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च्या अपधसूचिेिुसार करण्यात आलेल्या पियमािुसार पदिाकं १२ ऑगस्ट 
२०११ रोजी प्रत्यक्षात घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अश्स्तत्वात येणे, 
यािुसार घरेलू कामगार मंडळामध्ये िोंदणीकृत झालेल्या कामगारािंा जिश्री 
पवमा योजिा व त्याचं्या मुलांकरीता पशष्यवृत्ती हा लाभ पमळणे, त्याचप्रमाणे 
५५ वषावरील घरेलू कामगारािंा १०,००० रुिये सन्द्मािधि देण्यात येणे, 
तसेच मातृत्व लाभाकपरता ५,००० रुिये मदत देण्यात येत असणे, िरंतु सदर 
सवफ सुपवधा अचािक बंद करण्यात आल्याचे पिदशफिास येणे, िपरणामी 
राज्यातील सवफ घरेलू कामगारांमध्ये व त्याचं्या कुटंुबांमध्ये शासिाप्रती 
िसरलेला तीव्र असंतोष, घरेलू कामगारांचे वास्तपवक कामाचे स्वत्ि िाहता 
हे सवफ लाभ अत्यंत तुटिंुजे असूि सदर कामगारांिा इतर श्रपमकांप्रमाणे 
हक्क व अपधकार पमळण्याबाबत सदर अपधपियमात तरतूद िसल्याचे 
पिदशफिास येणे, घरेलू कामगारािंा सन्द्माििूवफक जगण्यासाठी पकमाि वेति, 
साप्तापहक व आजारिणाची रजा, बोिस, भपवष्य पिवाह पिधी, गॅ्रच्युएटी, 
साठ वषाियंत िेन्द्शिची तरतूद, इत्यादी हक्क व अपधकार देण्यासाठी 
अपधपियमात सुधारणा करण्याची आवश्यकता, त्याचप्रमाणे पदिांक १० 
ऑक्टोबर, २०१७ रोजी कें र सरकारिे घरेलू कामगारांच्या बाबतीत प्रपसध्द 
केलेल्या राष्ट्रीय धोरण मसुद्यातील मुख्य पशर्ारशींचा पवचार करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायफवाही व शासिाची 
प्रपतपक्रया." 

 

  
((दपुारीदपुारी  ११२२..००००  वाजवाजताता))  

  
  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सिागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
   (१) िैद्यकीय वर्क्षण मांत्री : "र्ासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि 

रुग्णालय (घाटी), औरांगाबाद येथील 
वरक्त पदे िरुन वनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत" या पवषयावरील श्री.सपतश 
चव्हाण व इतर पव.ि.स. यांच्या तारांपकत 
प्रश्ि क्रमांक ३८७३१ ला पदिांक १३ 
माचफ, २०१८ रोजी अिुिूरक प्रश्िोत्तराच्या 
वेळी पदलेल्या आश्वासिािुसार अपधक 
मापहती सभागृहाच्या िटलावर ठेवतील. 

   (२) पर्सुांिधचन, : "पर्सुांिधचन वििागाांतगचत लस खरेदी 
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दगु्धविकास ि 
मत्सस्यविकास मांत्री   

प्रकरणी वनयमबाह्य वनविदा प्रवक्रया 
राबिनू गैरव्यिहार केल्याबाबत" या 
पवषयावरील श्री.धिंजय मंुडे व इतर 
पव.ि.स. यांच्या तारांपकत प्रश्ि क्रमांक 
३७६५३ ला पदिाकं  ८ माचफ, २०१८ रोजी 
अिुिूरक प्रश्िोत्तराच्या वेळी पदलेल्या 
आश्वासिािुसार अपधक मापहती 
सभागृहाच्या िटलावर ठेवतील. 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 
  (क) मखु्यमांत्री : "महाराष्ट्र लोक आयुक्त आपण उि लोक 

आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे सि २०१० चा १, 
सि २०१२ चे ४, सि २०१३ चे ६, सि २०१४ चे 
११ आपण सि २०१५ चे १ असे एकूण २३ पवशेष 
अहवाल त्यावरील शासिाच्या स्िष्टीकरणात्मक 
ज्ञाििासह" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ख) वित्त मांत्री : (१) "भारताचे पियंत्रक व महालेखािरीक्षक 
यांच्या सि २०१६-२०१७ या आर्कथक 
वषाच्या (१) पवपियोजि लेखा (२) पवत्तीय 
लेखा खंड-१ व खंड-२ अहवाल (३) 
सामान्द्य आपण सामापजक के्षत्र अहवाल 
(४) आर्कथक के्षत्र अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (२) "महाराष्ट्र राज्य पवत्त आयोगाचा चौथा 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (ग) गहृवनमाण मांत्री : "पशवशाही िुिवफसि प्रकल्ि मयापदत यांचा सि 
२०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वषांचा 
अिुक्रमे िंधरावा व सोळावा वार्कषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (घ) आवदिासी विकास 
मांत्री 

: "पवदभफ, मराठवाडा आपण उवफपरत महाराष्ट्र 
यासाठी पवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अन्द्वये आपदवासी पवकास पवभागाचा सि 
२०१६-२०१७ या पवत्तीय वषातील योजिांतगफत 
आपण योजिेत्तर योजिावंरील वैधापिक पवकास 
मंडळपिहाय (अपवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा तिशील" सभागृहासमोर ठेवतील. 
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  (ङ) जलसांपदा मांत्री : "महाराष्ट्र जलसंित्ती पियमि प्रापधकरण, मंुबई 
यांचा सि २०१५-२०१६ या वषाचा वार्कषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा अडतीसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : "पांचायती राज सवमतीचा दहािा, अकरािा, बारािा ि तेरािा अहिाल सादर 

करणे." 
पाच : दोन्ही सिागहृाांनी सांमत केलेल्या विधेयकाांना राष्ट्रपती / राज्यपालाांची 

अवधसांमती वमळाल्याचे जावहर करण्यात येईल. 
सहा : (मांगळिार, वदनाांक २७ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा 
प्रस्ताि) – 

  सिचश्री.धनांजय मुांडे, शरद रणपिसे, सुपिल तटकरे, संजय दत्त, हेमंत टकले, जयंत 
िाटील, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, कपिल िाटील, प्रा. जोगेंर कवाडे, सवफश्री.सपतश 
चव्हाण, पवक्रम काळे, रामहरी रुििवर, जयवंतराव जाधव, चंरकांत रघुवंशी, 
दत्तात्रय सावंत, अमरससह िंपडत, पकरण िावसकर, ॲड. जिादफि चांदरुकर, डॉ. 
सुधीर तांबे, श्रीमती. पवद्या चव्हाण, श्रीमती. हुस्िबािू खपलरे्, श्री.ख्वाजा बेग, 
आर्कक.अिंत गाडगीळ, सवफश्री.बाळाराम िाटील, अमरिाथ राजुरकर, सुभाष झांबड, 
अब्दलु्लाखाि दरुाणी, िरेंर िाटील, प्रकाश गजपभये, ॲड.राहुल िावेकर, 
सवफश्री.सतेज ऊर्फ  बंटी िाटील, हपरससग राठोड, आिंदराव िाटील, जयदेव 
गायकवाड, रामराव वडकुते, जगन्नाथ सशदे, अमरीशभाई िटेल, अपिल तटकरे, 
मोहिराव कदम, आिंद ठाकूर, ॲड. पिरंजि डावखरे, वि.प.स. यांचा म.वि.प. 
वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे 
उत्तर ) – 

   "िारदशफक कारभाराची जापहरात करणाऱ्या राज्य सरकारमधील 
पवपवध  पवभागांमधील घोटाळे उघडकीस आल्यािंतरही सरकारकडूि या 
घोटाळ्याची गांभीयािे दखल घेतली ि जाणे, चौकशी ि करता ददैुवािे 
घोटाळे िाठीशी घालण्यात येत असणे, त्यामुळे घोटाळे करणाऱ्यािंा प्रोत्साहि 
पमळूि त्यात सातत्यािे वाढ होत असणे, सि २०१६-२०१७ च्या खरीि 
हंगामात १४०० कोटी रुियांचे कजफ घेऊि माकेसटग रे्डरेशिमार्फ त केलेली 
तूर खरेदी, माकेसटग रे्डरेशििे तूर भरडाईसाठी राबपवलेल्या पिपवदा प्रपक्रयेत 
काही ठरापवक बोलीदारांिा र्ायदा देण्यासाठी केलेली अपियपमतता व 
भ्रष्टाचार, या संिूणफ प्रपक्रयेत सुमारे २००० कोटी रुियांचा झालेला घोटाळा, 
राज्यातील शेतकरी कजफबाजारीिणासह पवपवध िैसर्कगक आित्तीमुळे संकटात 
असतािा सि २०१७-२०१८ च्या हंगामात सवफच, पवशेषत: तूर, हरभरा, 
सोयाबीि, कािूस, धाि आपण कांदा व टोमॅटो या शेतमालांचे गडगडलेले 
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भाव, यामुळे शेतकऱ्यावंर िूणफिणे उद्ध्वस्त होण्याची आलेली वेळ, संिूणफ 
राज्यात तुरीच्या प्रश्िािे गंभीर स्वरुि धारण केलेले असणे, खरेदी कें रावर 
एक-एक मपहिा शेतकऱ्यांचा िंबर ि लागणे, शेतकऱ्यांऐवजी व्यािाऱ्याचंीच 
कें रावर गदी असणे, ऑिलाईिच्या जाचक अटी, िैसे पमळपवण्यासाठी 
करावी लागणारी प्रपतक्षा, अिेक पठकाणची तूर खरेदी कें रे बंद असणे, धान्द्य 
साठवण क्षमता िसल्यामुळे तूर खरेदीस होत असलेला पवलंब, यामुळे सि 
२०१७-२०१८ च्या हंगामात सोयाबीि व उडीद पिकाच्या िाठोिाठ तूर आपण 
हरभऱ्याच्या सरकारी खरेदीचा िुरता बोजवारा उडालेला असणे, दधु 
उत्िादकांचे प्रश्ि, राज्यात सुरु असलेल्या कोरडवाहू शेती अपभयािातील 
वैयश्क्तक लाभाच्या योजिेत मोठ्याप्रमाणावर झालेला भ्रष्टाचार, शासिाच्या 
कृपष पवभागामार्फ त पजल्हा कृपष महोत्सवाचे आयोजि केले जात असणे, 
िरंतु, महोत्सवाच्या आयोजिात मंडिव्यवस्था, आवश्यक सेवा-सुपवधा, 
प्रचार, प्रपसध्दी व संिूणफ महोत्सवाचे व्यवस्थािि यासाठी राबपवण्यात 
आलेल्या काही पजल्ह्यातील पिपवदा प्रपक्रयेत झालेला भ्रष्टाचार, यामुळे 
शेतकऱ्यांच्या प्रबोधिाचा उदे्दश मागे िडूि शासकीय अपधकारी व 
कंत्राटदाराचं्या र्ायद्यासाठी या योजिेचा वािर सुरु असणे, राज्य शासिाच्या 
पवपवध पवभागाचं्या प्रकल्िांसाठी करण्यात आलेले भूसंिादि, पवशेषत: मौजे 
पवखरण (देवाची), ता.ससदखेडा, पजल्हा धुळे येथील महाजिकोचा औश्ष्णक 
पवदु्यत प्रकल्ि, शेवाडे मध्यम िाटबंधारे प्रकल्ि, िंदरुबार पजल्ह्यातील बह्याणे 
लघुिाटबंधारे प्रकल्ि यामध्ये खोटे रेकॉडफ तयार करुि शासिाची केलेली 
र्सवणूक, बोगस मूल्यांकिाच्या आधारे कोट्वधींचा मोबदला लाटूि 
झालेला भ्रष्टाचार, भूसंिादि मोबदला प्रपक्रयेत बेकायदेशीर रॅकेट कायफरत 
असल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटिा, दसुरीकडे कै.धमा िाटील 
यांच्यासारख्या गरीब शेतकऱ्यांिा अपतशय तुटिंुजा मोबदला पमळाल्यािे 
त्यांच्या आत्महत्या करण्याची िाळी येणे, अशाप्रकारे अिेक शेतकऱ्यामंध्ये 
पिमाण झालेला असंतोष व पिराशेची भाविा, उद्योग पवभागाच्या 
भूसंिादिातील अिागोंदी समोर येऊिही काहीही कारवाई ि होणे,  पवपशष्ट 
पवकासकाला र्ायदा पमळवूि देण्यासाठी म्हाडािे शासिाचे आदेश डावलूि 
केलेली कृती, राज्य रस्ते पवकास महामंडळाच्या मंुबई-िुणे रतुगती 
महामागावरील ट्रक टर्कमिलच्या पिपवदा प्रपक्रयेत झालेली अपियपमतता,  
राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, िोपलसांचे पवपवध प्रश्ि व अिुरे 
मिुष्यबळ, या सवफ प्रश्िांकडे शासिाचे झालेले अक्षम्य दलुफक्ष, याबाबत 
शासिािे करावयाची उिाययोजिा पवचारात घेण्यात यावी." 

सात : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (मांगळिार, वदनाांक २७ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
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कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलले्या म.वि.प.वनयम ९३ अन्िये 
सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते (१४))- 

   (१) श्री.अर्ोक ऊफच  िाई जगताप, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या 
सावफजपिक महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ८९ वर 
मखु्यमांत्री  पिवेदि करतील :- 

    "पदिांक ७ जुलै, २०१७ रोजी मंुबई िोलीस आयुक्त, क्रॉर्डफ 
माकेट चौक, मंुबई यांचेकडे श्रीमती शोभिा पकर या मपहलेला 
म्हाडाची सदपिका देतो असे सांगूि र्सपवणाऱ्या व्यक्तींच्या िावासह 
४० ते ५० िािी िुराव्यासंह लेखी तक्रार देऊिही संबंपधत तक्रारीची 
दखल घेतली िसल्याची बाब उघडकीस येणे." 

   (२) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक १२६ वर मखु्यमांत्री  
पिवेदि करतील :- 

    "मंगळवार, पदिांक २० माचफ, २०१८ रोजी सकाळी ७ 
वाजण्याच्या सुमारास रेल्वे भरतीतील गोंधळा पवरोधात अप्रेंपटस 
पवद्यार्थ्यांिी मध्य रेल्वेची वाहतूक ठप्ि केलेली असणे, रेल्वे GM. 
कोट्ातूि असलेली भरती सुत् करावी अशी सदर पवद्यार्थ्यांची होत 
असलेली मागणी." 

   (३) प्रा.जोगेंद्र किाडे, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 

महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ६० वर महसलू मांत्री  
पिवेदि करतील :- 

    "कल्याण (पज.ठाणे) तालुक्यातील मुरबाड रोडवर म्हारळ 
गावच्या उत्तरेकडील भूभाग हा उल्हास िदीियंत जे.सी.आर.झेड. 
के्षत्रात येत असूि या पठकाणी पजन्द्सी इन्द्रास्ट्रक्चर या कंििीिे ८४ 
एकर शेतजपमिीमध्ये अिपधकृतिणे २० ते २२ रू्ट भराव टाकलेला 
असणे." 

   (४) श्री.अमरससह पांवडत, वि.प.स. याचं्या िुढील पिकडीच्या 
सावफजपिक महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ४० वर 
सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री पिवेदि 
करतील :- 

    "बीड पजल्ह्यातील कळंब-केज-धात्र-तेलगांव-माजलगाव या 
राष्ट्रीय महामागासाठी कें र शासिाचा पिधी प्रस्तापवत असतांिा 
अपधकारी व कंत्राटदार यांिी संगिमत कत्ि प्रत्यक्षात कामे ि करता 
ते केल्याचे भासवूि, खोटे व बिावट दस्तऐवज तयार कत्ि करोडो 
त्ियांची बोगस पबले तयार केलेली असणे." 



21 

 

 

   (५) श्री.अमरससह पांवडत, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या 
सावफजपिक महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ११३ वर 
वनयोजन मांत्री  पिवेदि करतील :- 

    "मराठवाडा पवकास मंडळाच्या अध्यक्षांसह इतर आवश्यक 
पियुक्त्या कत्ि मंडळाला मागणी केल्याप्रमाणे पिधीची तरतूद 
कत्ि मराठवाड्यातील पवकासाचा अिुशेष दरू करण्यासाठी ठोस 
कायफक्रम आखण्याची आवश्यकता." 

   (६) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ७६ वर र्ालेय वर्क्षण 
मांत्री  पिवेदि करतील :- 

    "राज्यातील पविाअिुदापित शाळांिा टप्िा अिुदािाप्रमाणे 
१०० टक्के अिुदाि पमळण्याची आवश्यकता असतांिा केवळ २० 
टक्के अिुदाि जापहर केलेले असणे." 

   (७) श्री.धनांजय मुांडे, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक १३१ वर गहृवनमाण मांत्री  
पिवेदि करतील :- 

    "कन्नमवार िगर २ (पवक्रोळी, मंुबई) येथील रायगड 
को.ऑ.हौ.सो.पल. या इमारतीचे बांधकाम ८६ टक्के िूणफ केले 
असतांिा श्री. सपचि काळे यािंा या कामाच्या मोबदल्याची सुमारे 
साडे सहा कोटी रुियाचंी रक्कम मे. धिलक्ष्मी इंटरप्राईजेस यांिी 
पदलेली िसणे." 

   (८) सिचश्री धनांजय मुांडे, विक्रम काळे, अमरससह पांवडत, वि.प.स. 
यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक महत्वाच्या पवषयावरील सचूना 
क्रमाांक ५२ वर ग्रामविकास मांत्री पिवेदि करतील :- 

    "मौजे आिंदगांव (ता.पशत्र, पज.बीड) येथील ग्रामिंचायतीचे 
सरिंच व ग्रामसेवक यांिी िंतप्रधाि आवास योजिेत केलेला 
गैरव्यवहार." 

   (९) सिचश्री जयांत पाटील, बाळाराम पाटील, वि.प.स. यांच्या िुढील 
पिकडीच्या सावफजपिक महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ४९ 
वर खवनकमच मांत्री पिवेदि करतील :- 

    "वणी (पज.यवतमाळ) येथील वेकोपलच्या वणी िॉथफ के्षत्रातूि 
सुत् असलेल्या कोळसा वाहतुकीदरम्याि लाखो टि कोळशाची चोरी 
होत असणे." 

   (१०) श्री.जगन्नाथ सर्दे, वि.प.स. याचं्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
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महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ५८ वर पयािरण मांत्री  
पिवेदि करतील :- 

    "मंुबईच्या पमठी व अंबरिाथच्या वालधुिी िद्यांचे प्रदषूण झाले 
असूि सदर िद्यांचे िाल्यात त्िांतर होण्यािूवीच िद्यांच्या संवधफिाचा 
पवषय मागी लावण्याची गरज." 

   (११) श्री.ख्िाजा बेग, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ५६ वर ऊजा मांत्री 
पिवेदि करतील :- 

    "कोिरा (ता.आणी, पज.यवतमाळ) येथील शेतकऱ्याला पवज 
पवतरण कंििीिे वीज जोडणी ि देता सदर शेतकऱ्याच्या िावे २६ 
हजार ४० रुियाचे पबल िाठवूि शेतकऱ्याची केलेली थट्टा." 

   (१२) श्री.हवरससग राठोड, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ७५ वर सहकार मांत्री  
पिवेदि करतील :- 

    "शासिाच्या ऑिलाईि कजफमार्ी यादीत िाव िसल्यािे 
दारव्हा (पज.यवतमाळ) तालुक्यातील हातगाव येथील शेतकरी 
श्री.लंकेश्वर भास्करराव राऊत यांिी पवष प्राशि कत्ि केलेली 
आत्महत्या." 

   (१३) श्री.जयिांतराि जाधि, वि.प.स. याचं्या िुढील पिकडीच्या 
सावफजपिक महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक १०५ वर 
सहकार मांत्री  पिवेदि करतील :- 

    "सचचपवपहर (ता.िांदगावं, पज.िापशक) येथील सोसायटीच्या 
सपचवािे शेतकऱ्यांची केलेली र्सवणूक." 

   (१४) श्री.जयांत पाटील, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक ९२ वर मत्सस्यविकास मांत्री  
पिवेदि करतील :- 

    "कोकण पकिारिट्टीवर ९३ अपतसंवेदिशील मासळी 
उतरपवण्याच्या कें रावर सुरके्षसाठी असलेल्या सुरक्षा रक्षकािंा गेल्या 
६ मपहन्द्यांिासूि मािधि ि पमळाल्यामुळे त्यांच्यावर आलेली 
उिासमारीची वेळ." 

   (१५) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. यांच्या िुढील पिकडीच्या सावफजपिक 
महत्वाच्या पवषयावरील सचूना क्रमाांक १४६ वर मखु्यमांत्री  
पिवेदि करतील :- 

    "पदवे आगार (ता.श्रीवधफि, पज.रायगड) येथील सुवणफ गणेश 
मंपदरातील मुळ गणेश मुतीवरील सोन्द्याच्या मुतीची चोरी झालेली 
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असूि सदरचे सोिे शासि जमा असणे, सबब पदवे आगार येथील 
िवीि सुवणफ गणेश मंपदरांचे काम िुणफ होऊि िुिस्थाििा कायफक्रम 
होणार असल्यामुळे सदरचे सोिे मुळ गणेश मुती करण्यासाठी 
ट्रस्टच्या ताब्यात पमळण्यापवषयी भापवकांची होत असलेली मागणी." 

  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनेसांदिांतील अवधक मावहती 
सिागहृासमोर ठेिणे - 

   आवदिासी विकास 
मांत्री 

: "राज्यातील एकात्त्समक आवदिासी विकास 
योजनेखालील सरुू असलेल्या आवदिासी 
आश्रमर्ाळाांमधील बहुताांर् र्ाळा बांद 
केल्याबाबत" या पवषयावर श्री.प्रकाश गजपभये, 
पव.ि.स. यांच्या म.पव.ि. पियम ९३ अन्द्वये 
सूचिेच्या अिुषंगािे पदिांक ८ माचफ, २०१८ रोजी 
पदलेल्या आश्वासिािुसार मापहती" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

आठ : लक्षिेधी सचूनेिरील वनिेदने सिागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
नऊ : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विरे्ष उल्लेख - (असल्यास). 

 

दहा : अल्पकालीन चचेच्यासांदिांतील अवधक मावहती सिागहृासमोर ठेिणे - 
  मखु्यमांत्री : "राज्यात झालेल्या अवतिषृ्ट्टीमळेु झालेली 

वजिीत हानी" या  पवषयावरील श्री.िांडुरंग 
रंु्डकर व इतर पव.ि.स. यांिी उिश्स्थत केलेल्या 
म.पव.ि. पियम ९७ अन्द्वये अल्िकालीि 
चचेबाबत पदिाकं १५ पडसेंबर, २००५ रोजी 
उिश्स्थत केलेल्या अल्िकालीि चचेच्या वेळी 
पदलेल्या आश्वासिािुसार अपधक मापहती" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

- मध्यांतर - 
अकरा : र्ासकीय विधेयके :- 

  (क) विधानसिेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ८ – महाराष्ट्र िवूमगत नळमागच 
ि िवूमगत िावहन्या (जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपादन) 
विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.र्रद 
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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    "सि २०१८ चे पव.स.पव. क्रमांक ८ – महाराष्ट्र भूपमगत िळमागफ व 
भूपमगत वापहन्द्या (जपमिीमधील वािर हक्काचे संिादि) पवधेयक, 
२०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि पवचाराथफ 
िाठपवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री (२) श्री. धिंजय मंुडे, पवरोधी िक्ष 
िेता तथा पव.ि.स. 

    (३) श्री.शरद रणपिसे, पव.ि.स. (४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स. 
    (५) ॲड.पिरंजि डावखरे, 

पव.ि.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 

जगताि, पव.ि.स. 
    (७) श्री.सपतश चव्हाण, 

पव.ि.स. 
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, पव.ि.स. 

    (९) श्री.कपिल िाटील, पव.ि.स. (१०) श्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, 
पव.ि.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – महाराष्ट्र पायाितू 

सवुिधा विकास सक्षम प्रावधकरण विधेयक, २०१८" 

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

    "सि २०१८ चे पव.स.पव. क्रमांक १० – महाराष्ट्र िायाभूत सुपवधा 
पवकास सक्षम प्रापधकरण पवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर 
सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

    (१) सावफजपिक बाधंकाम मंत्री (२) श्री. धिंजय मंुडे, पवरोधी िक्ष 
िेता तथा पव.ि.स. 

    (३) श्री.शरद रणपिसे, पव.ि.स. (४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स. 
    (५) ॲड.पिरंजि डावखरे, 

पव.ि.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 

जगताि, पव.ि.स. 
    (७) श्री.सपतश चव्हाण, 

पव.ि.स. 
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, पव.ि.स. 

    (९) श्री.कपिल िाटील, पव.ि.स. (१०) श्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, 
पव.ि.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १८ – मुांबई महानगरपावलका 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
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   --------------------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २७ – छत्रपती वर्िाजी 

महाराज विद्यापीठ, पनिेल विधेयक, २०१८" 

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

    "सि २०१८ चे पव.स.पव. क्रमांक २७ – छत्रिती पशवाजी महाराज 
पवद्यािीठ, ििवेल पवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर 
सपमतीकडे त्यावरील प्रपतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि पवचाराथफ िाठपवण्यात यावे." 

    (१) उच्च व तंत्र पशक्षण मंत्री (२) श्री. धिंजय मंुडे, पवरोधी िक्ष 
िेता तथा पव.ि.स. 

    (३) श्री.शरद रणपिसे, पव.ि.स. (४) श्री.संजय दत्त, पव.ि.स. 
    (५) ॲड.पिरंजि डावखरे, 

पव.ि.स. 
(६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई 

जगताि, पव.ि.स. 
    (७) श्री.सपतश चव्हाण, 

पव.ि.स. 
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे, पव.ि.स. 

    (९) श्री.कपिल िाटील, पव.ि.स. (१०) श्री.पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, 
पव.ि.स. 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानपवरषदेने केलेल्या सधुारणेस सहमती देऊन विधानसिेने 

आणखी सधुारणाांसह सांमत केल्याप्रमाण े– विचार ि सांमत करणे. 
   "सि २०१७ चे पव.स.पव. क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामिंचायत (सुधारणा) 

पवधेयक, २०१७" 
   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसिेने दसुऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडर्: विचार ि 

सांमत करणे. 
    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र 

स्ियांअथचसहात्य्यत र्ाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (घ) विधानसिेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे. 

    "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २८ – महाराष्ट्र मोटार िाहन 
कर (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
  (ङ) विधानसिेने सांमत केल्यास - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
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   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकसेिकाांची) विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा 
करण्याबाबत विधेयक, २०१८" 

   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाांक ३० – वसगारेट आवण इतर 
तांबाख ूउत्सपादने (जावहरातीस प्रवतबांध आवण व्यापार ि िावणज्य 
व्यिहार आवण उत्सपादन, परुिठा ि वितरण याांचे विवनयमन) 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीदाराांच्या 
(वित्तीय सांस्थाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सधुारणा) 
विधेयक, २०१८" 

   (५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३२ – महाराष्ट्र 
झोपडपट्टीगुांड, हातिट्टीिाले, औषवधद्रव्यविषयक गनु्हेगार, 
धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरिाना प्रदर्चन 
करणाऱ्या व्यक्ती (त्व्हडीओ पायरेट्स), िाळू तस्कर आवण 
अत्सयािश्यक िस्तूांचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, याांच्या 
विघातक कृत्सयाांना आळा घालण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, 
२०१८" 

   (६) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३३ – श्री करिीर वनिावसनी 
महालक्ष्मी (अांबाबाई) मांवदर (कोल्हापरू) विधेयक, २०१८" 

   (७) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र जलसांधारण 
महामांडळ (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

   (८) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष उत्सपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सधुारणा) विधेयक, 
२०१७" 

   --------------------------------------------------------------------------- 
बारा : (क) (मांगळिार, वदनाांक १३ माचच, बधुिार वदनाांक १४ माचच, गरुुिार, 

वदनाांक १५ माचच, सोमिार, वदनाांक १९ माचच, मांगळिार, वदनाांक २० 
माचच, बधुिार, वदनाांक २१ माचच, गरुुिार, वदनाांक २२ माचच ि सोमिार, 
वदनाांक २६ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   श्री. विजय ऊफच  िाई वगरकर, ॲड. अपिल िरब, प्रा.अपिल सोले, 
सवफश्री.गोिीपकसि बाजोपरया, प्रपवण दरेकर, रसवर र्ाटक, पगरीशचंर व्यास, 
प्रा.डॉ.तािाजी सावंत, सवफश्री.सुपजतससह ठाकूर, प्रसाद लाड, चंदभुाई िटेल, 
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डॉ.िपरणय रु्के, श्रीमती श्स्मता वाघ, डॉ.अिूवफ पहरे, श्री.पमतेश भांगपडया, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्यात मंुबई, कोकण भागात लाभलेला लाबं व पिसगफरम्य समुर 
पकिारा, िरशुरामाची भूमी म्हणूि प्रपसध्द आपण समुर व डोंगर किारीिे 
समृध्द कोकण, समुराच्या सापिध्यातील रॉक गाडफि, समुराखालील प्रवाळे व 
जीवसृष्टीचा आिंद लुटण्यासाठी असलेले स्कूबा ड्रायम्व्हग व स्िाकफ सलग, 
छत्रिती श्री पशवाजी महाराजांची प्रपवत्र स्मृती व शूर वीरांचा िारंिापरक 
इपतहास असलेले पशविेरी, रायगड, ससधुदगुफ, तोरणा, मुत्ड-जंजीरा, लोहगड, 
पवजयदगुफ, दगुाडी इत्यादी िुराति व ऐपतहापसक पकल्ले व जयगड, ससहगड, 
प्रतािगड, माऊली इ.गड यांचे संवधफि करण्याची आवश्यकता, पब्रटीश व 
िोतुफगीज राजवटीत त्याचं्या जहाजांवर प्रखर हल्ले चढवूि त्यांिा सळो-की-
िळो करुि सोडणारे व पवदेशी सत्तांिा सागरी पकिाऱ्यावर मोठे आव्हाि 
पिमाण करणाऱ्या श्री छत्रिती पशवाजी महाराजांच्या आरमारातील मराठा 
आरमाराचे प्रमुख दयासारंग, सरखेल श्री. कान्द्होजी आंगे्र याचं्या िपवत्र स्मृती 
जिण्याची आवश्यकता, औरंगाबादमधील जगप्रपसध्द असजठा व वेरुळ लेणी 
व गंुर्ा अत्यंत जुन्द्या झाल्या असल्यािे त्यांचे संवधफि व ियफटकांिा आकर्कषत 
करण्याच्या दृष्टीिे तेथे अत्याधुपिक योजिा राबपवण्याची आवश्यकता, 
महाराष्ट्र ही संत व ऋषीमुिींची भूमी असल्यािे येथे असलेली सवफ जाती-
धमाची प्रपसध्द धार्कमक स्थळे उदा. िंढरिुरचे पवठ्ठल-रखुमाई मंपदर, 
कोल्हािुरचे महालक्ष्मी मंपदर, तुळजािुरचे भवािीमाता मंपदर, पशडीचे 
साईबाबा मंपदर, अष्टपविायक, शपिपशगिािूर, भारतातल्या १२ 
ज्योपतपलंगािैकी महाराष्ट्रातील चार ज्योपतपलंगे, िापशकमध्ये होणारा 
कंुभमेळा, आषाढी एकादशी पिपमत्त राज्यातूि पवपवध पठकाणांहूि िंढरिूरच्या 
वारीकपरता िायी पिघणारे व पदवसेंपदवस प्रवास करणारे वारकरी यांिा 
वारीच्या मागात सुपवधा िुरपवण्याकपरता पियोजि करण्याची  आवश्यकता, 
पवदभातील ताडोबा, िवेगाव, बोर व्याघ्र प्रकल्ि, राष्ट्रीय अभयारण्य व तेथील 
राष्ट्रीय प्राणी, समृध्द विसंिदा, भारतरत्ि डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांिी 
घेतलेल्या बौध्द धमाच्या दीके्षच्या माध्यमातूि िुिीत झालेली व देशातील बौध्द 
धर्कमयांचे िपवत्र श्रध्दास्थाि असलेली िागिूरातील दीक्षाभूमी, देशाची 
औद्योपगक राजधािी म्हणूि ख्याती िावलेले मंुबई शहर, मंुबईतील िुराति 
कोळी संस्कृती, तसेच पर्ल्म जगतात बॉलीवूड म्हणूि प्रपसध्द असलेली 
मंुबईची पर्ल्म िगरी, मंुबई शहरात असलेले जागपतक व्यािार कें र, मंुबईतील 
श्री मंुबादेवी, श्री महालक्ष्मी, श्री पसध्दीपविायक इत्यादी सहदचुी प्रपसध्द 
दैवते,पिश्चि धमाची प्रपसध्द देवी माऊंट मेरी, हाजीअलीचा दगा, िारशी 
समाजाची मंपदरे, जैि समाजाचे श्री गोडीजी व श्री शांतीिाथ मंपदर, पशवाजी 
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िाकफ वरील चैत्यभूमी इत्यादी राज्यातील िव्हे तर देशभरातील पवपवध धमाच्या 
भापवकांची श्रध्दास्थािे, तसेच गेट वे ऑर् इंपडया, मपरि ड्राईव्ह, िपरमि 
िॉईंट, बॅलाडफ पिअर, ससूि डॉक, छत्रिती पशवाजी महाराज रेल्वे स्थािक, 
मंुबई महािापलका इमारत, हुतात्मा चौक, काळाघोडा, पप्रन्द्स ऑर् वेल्स 
म्युपझयम, पवज्ञाि भवि, एपशयापटक लायब्ररी, मंुबई पवद्यािीठ, हॉिीमि 
सकफ ल या हेपरटेज वगात असलेल्या ऐपतहापसक वास्तू इत्यादींचे संवधफि व 
जति करण्याच्या दृष्टीिे पवचार होण्याची आवश्यकता, पदल्ली बोट क्लब 
येथूि २६ जािेवारी या प्रजासत्ताक पदिापदवशी पिघणाऱ्या िरेडच्या धतीवर 
मंुबईतील मरीि ड्राईव्ह ते िरीमि िाँईट ियंत प्रपतवषी २६ जािेवारी रोजी 
काढण्यात येणारी भव्यपदव्य व िेत्रसुखद िरेड, महाराष्ट्राची सांस्कृपतक 
राजधािी व शैक्षपणक िगरी म्हणूि प्रसश्ध्द असलेले िुणे शहर, िुणे शहरातील 
िुराति व िावाजलेल्या पशक्षण संस्था, िश्श्चम महाराष्ट्रातील सह्यारीच्या 
ियिरम्य िवफतरागंा, महाराष्ट्र राज्य ियफटि के्षत्रात देशभरातील प्रथम 
क्रमांकाचे राज्य बिपवण्याच्या दृष्टीिे व महाराष्ट्राची सांस्कृपतक िरंिरा 
वृध्दींगत करण्याकपरता पियोजिबध्द व कालबध्द कायफक्रम आखण्याची 
आवश्यकता ज्यायोगे देशभरातील व जागपतक स्तरावरील ियफटक महाराष्ट्र 
राज्यात आकर्कषत होऊ शकतील व राज्यातील हॉटेल्स उद्योग, वाहतूक उद्योग 
यामध्ये वृध्दी होऊि लाखो बेरोजगार तरुणांिा रोजगार उिलब्ध होऊ शकेल 
व राज्याच्या महसूलात वाढ होईल या दृष्टीिे राज्य शासिाचे ियफटि धोरण 
बिपवण्याची आवश्यकता, कृष्णा खोरे महामंडळातील जलससचि प्रकल्ि, 
कालवे व िुिवफसिाच्या कामांिा गती देण्याची आवश्यकता, मत्स्य उत्िादि 
पदवसेंपदवस कमी होत असल्यामुळे लहाि आपण िारंिापरक मश्च्छमार 
करणाऱ्यांवर आर्कथक संकट, कोकणातील व समुर पकिार िट्टीतील 
मश्च्छमारांिा आर्कथक दृष्ट्ा सक्षम करण्याकपरता मत्स्य शेती 
वाढपवण्यासाठी शासिािे करावयाची कायफवाही व उिाययोजिा पवचारात 
घेण्यात यावी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक २० माचच, बधुिार, वदनाांक २१ माचच, गरुुिार, 
वदनाांक २२ माचच ि सोमिार, वदनाांक २६ माचच, २०१८ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.सुपजतससह ठाकूर, ॲड.अपिल िरब, 
सवफश्री.प्रपवण दरेकर, गोिीपकसि बाजोपरया, िपरणय रु्के, रसवर र्ाटक, 
पमतेश भांगपडया, पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, श्रीमती श्स्मता वाघ, 
सवफश्री.पविायक मेटे, पगरीशचंर व्यास, प्रा.अपिल सोले, सवफश्री.प्रसाद लाड, 
चंदभुाई िटेल, रामपिवास ससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
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अन्िये प्रस्ताि - 
   ''राज्यात पवदभफ, मराठवाडा व िश्श्चम महाराष्ट्रातील ससचिाच्या 

अिूणफ असलेल्या प्रकल्िांिा िुरेसा पिधी उिलब्ध करणे, अिुशेषांतगफत 
प्रकल्ि, झुडिी जंगलांमुळे अडलेले प्रकल्ि कायाश्न्द्वत करण्यातील 
ियावरणदृष्टया असलेले अडसर दरू करणे, भूसंिादि व िुिवफसिाच्या 
कामाची गती वाढवूि प्रकल्िग्रस्तांचे िपरिूणफ िुिवफसि करण्याकपरता 
कालबध्द कायफक्रम राबपवणे, जलपवतरण व लाभके्षत्र पवकास अंतगफत प्रत्येक 
ससचि महामंडळात स्वतंत्र यंत्रणा पिमाण करणे, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पवकास 
महामंडळांतगफत करावयाची कामे, कृष्णा खोऱ् यातूि मराठवाडयासाठी २८ 
टीएमसी िाणी पमळण्यासाठी तात्काळ िाऊले उचलण्याची गरज, पिण्याचे 
िाणी व औद्योपगक व कृषी वािराचे िाणी यांचे पियोजि करणे, 
कालव्याऐवजी िाईि लाईििे ससचि करणे, सवफ प्रकल्िांिा सुप्रमा घेणे, 
कालव्याची व उिसा ससचि योजिांची कामे करुि शेतकऱ् यािंा जलसक्षम 
करणे, उिसा ससचि योजिेवर सौर ऊजा िंि बसपवणे, लाभके्षत्राबाहेर होणारी 
िाण्याची चोरी रोखणे, गोदावरी व तािी खोरे जलपियोजि आराखडा तयार 
करणे, वैिगंगा व िळगंगा जोड प्रकल्ि व कन्द्हाि-वधा बोगद्याद्वारे िदीजोड 
प्रकल्िाचा तातडीिे अभ्यास करुि ते कायाश्न्द्वत करणे, िेणटाकळी, 
खडकिूणा, पजगाव व गोसीखुदफ इ. प्रकल्ि िूणफ करण्याबाबत कालबध्द 
कायफक्रम आखूि कायाश्न्द्वत करणे, राज्यातील बहुतांश िाझर तलाव सि 
१९७२ ते १९८० च्या दषु्काळ दरम्याि झालेले असल्यािे त्याची ससचि क्षमता 
तिासूि त्यांची िुिबांधणी करण्याची आवश्यकता, पशवकालीि बारव, 
िायपवपहर, चौकोिी पवपहर अशा प्रचीि जलस्त्रोतांचे जति व संवधफि 
करण्याची आवश्यकता, सहगोली पजल्हयातील िूणा िदीवरील उच्च िातळी 
बंधाऱ् यासाठी व ज्या-ज्या प्रकल्िांिा िाणी उिलब्धता प्रमाणित्र पमळालेले 
आहे त्या-त्या प्रकल्िांसाठी प्रशासकीय मान्द्यता तात्काळ देऊि काम सुरु 
करण्याची आवश्यकता, जलयुक्त पशवार योजिा अपधक गतीिे कायाश्न्द्वत 
करण्याची आवश्यकता, राज्यातील जलदगतीिे िूणफ होणाऱ् या प्रकल्िांचा 
िंतप्रधाि ससचि प्रकल्ि योजिेत समावेश केला असणे, २००८ मध्ये 
कजफमार्ी ि झालेल्या शेतकऱ् यांची कजफमार्ी करण्याचा व दीड लाखांियंतचे 
कजफ मार् करण्यासाठी सपमती गठीत करण्याबाबत शासिािे केलेल्या 
घोषणेच्या अिुषंगािे तसेच, आपदवासी विजपमिींचे सवफ दावे ६ मपहन्द्यांत 
पिकाली काढण्याच्या अिुषंगािे शासिािे करावयाची कायफवाही व 
उिाययोजिा पवचारात घेण्यात यावी.'' 

  (ग) (गरुुिार, वदनाांक २२ माचच ि सोमिार, वदनाांक २६ माचच, २०१८ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला 
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म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 
   आर्कक. अनांत गाडगीळ, सवफश्री. धिंजय मंुडे, शरद रणपिसे, सुपिल तटकरे, 

संजय दत्त, हेमंत टकले, ॲड.हुस्िबािू खपलरे्, सवफश्री.जयंत िाटील, अशोक 
ऊर्फ  भाई जगताि, कपिल िाटील, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे,  सवफश्री.सपतश चव्हाण, 
रामहरी रुििवर, पवक्रम काळे, चंरकांत रघुवंशी, जयवंतराव जाधव, 
डॉ.सुधीर तांबे, सवफश्री.अमरससह िंपडत, अमरिाथ राजुरकर, पकरण 
िावसकर, सुभाष झाबंड, सतेज ऊर्फ  बंटी िाटील, श्रीमती पवद्या चव्हाण, 
सवफश्री.हपरससग राठोड, ख्वाजा बेग, आिंदराव िाटील, बाळाराम िाटील, 
जिादफि चांदरूकर, ॲड.राहुल िावेकर, सवफश्री. अमपरशभाई िटेल, प्रकाश 
गजपभये, मोहिराव कदम, ॲड.जयदेव गायकवाड, सवफश्री.रामराव वडकुते, 
अब्दलु्लाखाि दरुाणी, िरेंर िाटील, अपिल तटकरे, आिंद ठाकुर, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि - 

   "राज्यात झिाट्ािे वाढत असलेले शहरीकरण व पवस्तारीकरण, 
त्यामुळे शहरािंा िायाभूत सुपवधा उिलब्ध करुि देण्यासाठी 
महािगरिापलका, िगरिपरषदा व िगरिापलका या स्थापिक स्वराज्य संस्थांवर 
िडत असलेला असहय ताण, शहरी भागातील गृहपिमाण, रस्ते, सांडिाणी व 
घिकचरा व्यवस्थािि, िाणीिुरवठा इत्यादी मुलभूत गरजा िुणफ करण्यासाठी 
स्थापिक स्वराज् य संस्था हतबल असणे, राज्याकडूि शासिाकडूि िुरेसा पिधी 
उिलब्ध करुि देत िसल्यामुळे त्यामुळे स्थापिक स्वराज्य संस्था आर्कथक 
अडचणीत असणे, शहरी भागात झोिडिट्टयांमध्ये गपलच्छ वस्तीसाठी सुपवधा 
िुरपवण्यात ि येणे, झोिडिट्टी िुिवफसि योजिा राबपवतािा येणाऱ्या अडचणी, 
उिकरप्राप्त इमारती, धोकादायक मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दरुुस्ती 
व िुिफपवकासासाठी धोरण पिश्श्चत ि करणे, िंतप्रधाि आवास योजिेच्या 
अंमलबजावणीची संथगती, िरवडणाऱ्या घरांची उिलब्धता वाढपवण्याबाबत 
शासिाची उदापसिता, म्हाडा वसाहतीमधील इमारतींची िुिफबांधणी होत 
असलेला पवलंब, एलबीटी व जकात याद्वारे पमळणारे उत्िन्न जीएसटीमुळे बंद 
झाल्यािे िगरिपरषदांिा पमळणाऱ्या अत्यल्ि अिुदािामुळे िगरिपरषदा 
के्षत्रातील िागरी सुपवधांची कामे रखडणे, महािगरिापलका के्षत्रातील 
िपरवहिासाठी कें र शासिाकडूि पमळणारे अिुदाि अिुरे असल्यािे कायफक्षम 
िपरवहि सेवा िुरपवण्यास आलेले अियश, वाहिांच्या वाढत्या संख्येमुळे 
रस्ता वाहतुकीवर िडलेला ताण व त्यामुळे होणारे अिघात, वाहतुकी 
कोंडीमुळे प्रदषुणात िडलेली भर, मंुबई, िुणे व िागिूर या महािगरांमध्ये मेट्रो 
रेल्वे प्रकल्िाचे कामाला सुत्वात झाली असूि ते लवकरात लवकर िुणफ 
करण्याची गरज, शहर पवकास आराखड्यामध्ये पवपवध िागरी सुपवधासंाठी 
आरपक्षत ठेवलेले भूखंड, ताब्यात घेऊि त्यावर होणारी अपतक्रमणे 
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रोखण्याची गरज, मंुबईमध्ये लोकल रेल्वे िे प्रवास करणाऱ्या सुमारे ७५ 
लाख प्रवासासंाठी अिेक प्रकल्ि मंुबई रेल्वे पवकास मंडळािे प्रस्तापवत केले 
असूि सदर प्रकल्ि अग्रक्रमािे िुणफ करण्याची आवश्यकता, मोिोरेल 
प्रकल्िाचे काम िुणफ करणे गरजेचे असतािा त्याबाबत पदरंगाई होत असल्यािे 
िुकसािीमध्ये अडकलेला मोिोरेल प्रकल्ि, स्माटफ पसटी योजिेचा मोठा 
गाजावाजा करण्यात आलेला असला तरी या योजिेसाठी देण्यात येणारे 
अत्यंत अिुरे अिुदाि, शहरी भागातील आरोग्य सेवेसाठी असलेली रुग्णालये 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अिुरी असूि त्यामध्ये ग्रामीण भागातूि उिचारासाठी 
शहरात येणाऱ्या रुग्णाचंा मोठा लोंढा, त्यामुळे रुग्णालयावर िडणारा ताण, 
शहरी आरोग्यावर होत असलेले िपरणाम, औरंगाबाद व कल्याण डोंपबवली 
शहरामध्ये कचऱ्याच्या प्रश्िािे उग्रस्वरुि धारण केले असूि त्यामुळे कायदा 
व सुव्यवस्था धोक्यात आली असतािा राज्यात सवफच शहरांमध्ये कचऱ्याची 
पवल्हेवाट लावण्यासाठी पियोजिबध्द योजिा कायान्द्वीत करणे, शहरी 
भागातील हॉटेल व रेस्टोरेंट यामधील असलेली अग्िीशमि यंत्रणा तुटिंुजी 
असल्यािे महािगर िापलकांिी प्रभावी अग्िीशमि यंत्रणा राबपवण्याची गरज, 
महािगरिापलकांमध्ये होत असलेला मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचार, 
महािगरिापलका व िगरिपरषदांमध्ये अिेक िदे परक्त असूि कंत्राटी 
कमफचाऱ्याचं्या भरवशावर कामे अकायफक्षमिणे केली जात असल्यािे परक्त 
िदे त्वरीत भरण्याची गरज, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायफवाही 
व उिाययोजिा पवचारात घेण्यात यावी." 

तेरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (१) श्री.रामराि िडकुते, वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्सिाच्या बाबींिर 

चचा उपत्स्थत करतील. 
   "राज्यातील धिगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतच्या मागण्या 

अिेक वषे प्रलंपबत असणे, धिगर समाजास आरक्षण पमळण्याबाबत मागील 
५ वषािासूि तीव्र आंदोलि केली जात असणे, राज्य शासिािे 
आरक्षणाबाबत टाटा इश्न्द्स्टटयुट ऑर् सोशल सायन्द्सेस, मंुबई यांची तीि 
वषािूवी अभ्यास करुि अहवाल देण्यासाठी पियुक्ती केली असणे, िरंतु या 
सपमतीला दोि वेळा मुदतवाढ देऊि सुध्दा अहवाल सादर केलेला िसणे, 
त्यामुळे धिगर समाजात पिमाण झालेला तीव्र असंतोष, यासाठी शासिािे 
करावयाची कायफवाही व उिाययोजिा." 

  (२) श्री.दत्तात्रय सािांत, वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्सिाच्या बाबींिर 
चचा उपत्स्थत करतील. 

   "सि २००२ साली राज्यातील कायम पविाअिुदापित खाजगी 
व्यवस्थाििाच्या सवफ शाळा व महापवद्यालय यािंा कायम शब्द लावूि मान्द्यता 
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देण्यात आलेल्या असणे, कायम शब्द लावण्याआधी महापवद्यालयांिा 
पविाअिुदापित तत्वावर मान्द्यता देण्यात येत असणे, िरंतु ५३  
महापवद्यालायांिा कायम शब्द लावूि मान्द्यता देण्यात येणे, उक्त ५३ 
महापवद्यालयांवर अन्द्याय होणे, सदर महापवद्यालयांिा अिुदाि पमळण्यासाठी 
शासिाच्या मंत्रीमंडळाच्या उि सपमतीिे या महापवद्यालयांिा सि २०१४-१५ 
िासूि २५ टक्के व िुढील वषी ५० टक्के असे अिुदाि देण्याबाबत पशर्ारस 
केली असणे, िरंतु या महापवद्यालयांिा अजूिही अिुदाि पमळालेले िसणे, या 
महापवद्यालयात काम करीत असणाऱ् या पशक्षकांिी शासिाकडे पवपवध 
आंदोलिाद्वारे शासिाचे लक्ष कें रीत करण्याचा प्रयत्ि करणे, आजही 
अथफसंकल्िीय अपधवेशि, २०१८ मध्ये महापवद्यालयातील पशक्षकांचे 
आंदोलि सुरु असणे, मागील १९ ते २० वषे हे उच्च पवद्यापवभूपषत पशक्षक 
ज्ञािदािाचे कायफ करीत असणे, उक्त ५३ महापवद्यालयांिा आवश्यक 
असणाऱ् या पिधीची तरतदू पवद्यमाि अपधवेशिात उिलब्ध करुि देण् याबाबत 
शासिािे करावायची कायफवाही व उिाययोजिा." 

 
  "राष्ट्रगीत." 
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