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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शुक्रशुक्रिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११३३  जलुै, जलुै, २०१८२०१८  

((सकाळी सकाळी ११००..००० ० ते ते ११११..४४५५  िािाजेपयंतजेपयंत))  
 
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) –  
  (अ) (शकु्रिार, वदनाांक ६ जलैु, सोमिार, वदनाांक ९ जलैु, मांगळिार, वदनाांक 

१० जलैु ि गरुुिार, वदनाांक १२ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलले्या प्रलांवित लक्षिेधी सचूना) – 

(अनकु्रमाांक - (१) ि (२)) – 
   (१) सिशश्री. धनांजय मुांडे, सुनिल तटकरे, अमरससह पंनित, हेमंत टकले, 

सनतश चव्हाण, सुनितससह ठाकूर, वि.प.स. पुढील तातिीच्या व 
सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे अन्न ि नागरी परुिठा, ग्राहक 
सांरक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्याच्या नवनवध महािगर, शहरांमध्ये असलेल्या मल्ल्टप्लेक्स 
नचत्रपट गृहात, महागामावरील फुिमॉल, नवनवध मॉल्स यामध्ये 
खाद्यपदार्थांची ज्यादा दरािे नवक्री करूि िितेची लूट करण्यात येत 
असल्याची बाब माहे िूि २०१८ मध्ये वा त्यादरम्याि निदशविास येणे, 
पे्रक्षकांिा मल्ल्टप्लेक्स नचत्रपट गृहांमध्ये घरचे सकवा बाहेरचे खाद्यपदार्थव 
घेऊि िाण्यास बंदी असणे, सुरके्षच्या िावाखाली बॅगा तपासुि त्या 
बाहेरच ठेवण्यात येणे, नपण्याच्या पाण्याची सोयही मल्ल्टप्लेक्स नचत्रपट 
चालक आनण खाद्यपदार्थव नवके्रत्यांकिुि केली िात िसणे, 
खाद्यपदार्थांचे दर अव्वाच्या सव्वा लावण्यात येत असणे, १० रूपयांचे 
पॉपकॉिव २५०/- रूपयािंा आनण १५ रूपयांची पाण्याची बॉटल ५० 
रूपयािंा नवकणे, छापील सकमत असलेल्या वस्तु त्याच दरात नवकणे 
बंधिकारक असतािा त्याचे उल्लंघि केले िात असणे, कायद्यािे 
नचत्रपटगृह चालकांिा खाद्यपदार्थांबाबत सक्ती करण्याचा कोणताही 
अनधकार िसतािा ते मिमािी करत असणे, ज्येष्ठ िागनरक, मधुमेह 
वगैरेसारख्या आिारािे ग्रस्त व्यक्तींिा तसेच लहाि मुलांिा ठरानवक 
काळािंतर कायम अन्नप्राशि करावे लागत असणे, नचत्रपट गृहामधील 
खाद्यपदार्थव त्याचं्या प्रकृतीला मािवणारे िसले तरी त्यांिा बळिबरीिे 
आनण तेही चढ्या दरािे नवकत घ्यावे लागत असणे, मा.मंुबई उच्च 
न्यायालयािे एका यानचकेदरम्यािे महागड्या पदार्थांवर शासिाचे 
नियंत्रण का  िाही असा सवाल उपल्स्र्थत करूि राज्य शासिाला 
फटकारले असणे, सामान्य िितेची मल्टीप्लेक्स मध्ये होणारी लूट,  
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मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, फुिमॉल्स मधील खाद्यपदार्थांच्या नकमतीवर 
नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता, याकिे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य 
दलुवक्ष, याप्रकरणी शासिािे करावयाची कायववाही व भुनमका." 

   (२) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अनिल सोले, सववश्री. नगरीशचंद्र व्यास, 
पनरणय फुके, वि.प.स. पुढील तातिीच्या व सावविनिक महत्वाच्या 
बाबीकिे सामावजक न्याय मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्यातील बहुचर्चचत नशष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये 
राज्य शासिाचा हस्तके्षप टाळण्यासाठी सीबीआय माफव त चौकशी 
करण्यात यावी या मागणी संदभात दृष्टीत बहु. नशक्षण पयवटि व 
पयावरण नवकास संस्रे्थिे उच्च न्यायालयात यानचका दाखल केलेली 
असणे, या दाखल यानचकेिुसार मा. न्यायालयािे राज्य शासि, नवशेष 
तपास पर्थक आनण संबंनधत प्रनतवादींिा िोटीसा बिावूि १४ फेबु्रवारी 
पयंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश नदलेले असणे, त्यािुसार राज्य 
शासिािे ९७७.२४ कोटी रुपयांचा घोटाळा आढळूि आल्याचे व 
पिताळणी प्रनक्रया अद्यापही सुरू असल्याचे तसेच अिनधकृत 
नशष्यवृत्ती उचलणाऱ्या नशक्षण संस्र्थांवर वसुलीच्या िोटीस िारी केल्या 
असल्याचे प्रनतज्ञापत्र मा. उच्च न्यायालयात सादर केलेले असणे, या 
प्रकरणी िागपूर नवभागाच्या ििप्रनतनिधींिी नदिांक ३ फेबु्रवारी, २०१८ 
रोिी शासिास निवेदि पाठवूि सदरहू गैरव्यवहाराची चौकशी 
सीबीआयमाफव त करण्याची मागणी केलेली असणे, याबाबत शासिािे 
करावयाची कायववाही व प्रनतनक्रया." 

   (ि) (मांगळिार, वदनाांक १० जलैु, िधुिार, वदनाांक ११ जलैु ि गरुुिार, वदनाांक 
१२ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात 
आलेल्या प्रलांवित लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ते (५)) –  

   (१) श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. पुढील तातिीच्या व सावविनिक 
महत्वाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "मंुबई उपिगरातील कांनदवली (पूवव) क्रांतीिगर भागात पाण्याची 
तीव्र टंचाई असूि या भागात पाणीमानफया पाणी चोरुि मोठया टाक्या 
तयार करुि त्यात पाणी साठवूि ते पाणी परप्रांतीयांिा िादा दरािे 
नवकण्याच्या प्रकारात झालेली वाढ, तसेच बोनरवली (पूवव) येर्थील 
दौलतिगर रोि क्र.३ िैि मंनदरा िवळील िलवानहिीतूि गेल्या काही 
नदवसांपासूि दनूषत पाणीपुरवठा होत असल्याचे माहे एनप्रल, २०१८ च्या 
सुमारास निदशविास येणे, त् यामुळे या भागातील सववसामान्य िागनरकािंा 
नपण्याचे पाणी नवकत घ्यावे लागणे, याबाबत महािगरपानलकेकिे 
वारंवार तक्रार करुि कोणतीच कारवाई होत िसल्यािे सववसामान्य 
िागनरकामंध्ये निमाण झालेले असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण, 
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याकनरता शासिािे तातिीिे या पाणी मानफयावंर कारवाई करण्याची 
नितांत आवश्यकता, तसेच तातिीिे शुध्द पाण्याचा पुरवठा करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही व 
शासिाची प्रनतनक्रया." 

   (२) श्री. नरेंद्र दराडे, वि.प.स. पुढील तातिीच्या व सावविनिक महत्वाच्या 
बाबीकिे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "िानशकमधील माध्यनमक शाळेतील नशक्षकांचे व नशक्षकेत्तर 
कमवचाऱ् यांचे वेति निल्हा बमकेमाफव त अदा करण्यात येणे, निल्हा 
बमकांिा यासाठी शेकिा २० पैसे कनमशि नमळणे, गेल्या १६ वषापासूि 
निल्हा बमकािंा कनमशि, सर्चवस टॅक्स व िीएसटी पोटी एकूण 
१३,१५,६४,६७४/- रुपयांची रक्कम येणे बाकी असणे, निल्हा बमकेिे 
नशक्षणानधकारी, माध्यनमक नवभाग, िानशक, नशक्षण सनचव, महाराष्र 
राज्य, मंत्रालय तसेच संचालक, नशक्षण संचालिालय (माध्यनमक), 
महाराष्र राज्य, पुणे यांिा आनण शालेय नशक्षण मंत्री या सवांिा 
िा.क्र.३७९४, नद.१९/०१/२०१६ व िा.क्र.अकौन्टस्/नबगरनिधी 
व्यवसाय/नद.२६१०/२०१७-१८/८६६, नदिांक १९ ऑगस्ट, २०१७ रोिी 
लेखी निवेदिे देऊि व त्यािंतर वारंवार निवेदिे देऊिही अद्याप निल्हा 
बमकेला देय असलेली रक्कम नमळण्यास नशक्षण नवभागाकिूि कोणतीच 
कायववाही ि होणे, पनरणामी निल्हा बमकेला नशक्षण नवभागाकिूि देय 
असलेली १३,१५,६४,६७४/- रुपये सेवाकर, िीएसटीसह संपूणव रक्कम 
ि नमळाल्यािे बमकेची आर्चर्थक ल्स्र्थती िबघाईस येणे, याचा नवपरीत 
पनरणाम बमकेचा दैिंनदि व्यवहार व आर्चर्थक गंुतवणूक याचं्यावर होणे, 
मा.नशक्षणमंत्री यािंी याप्रकरणी तात्काळ निणवयात्मक कायववाही 
करण्याचे आदेश नशक्षणानधकारी, माध्यनमक नवभाग, िानशक व नशक्षण 
संचालक, नशक्षण संचालिालय (माध्यनमक), महाराष्र राज्य, पुणे यांिा 
देण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व 
शासिाची प्रनतनक्रया." 

   (३) सिशश्री. अमरससह पांवडत, धिंिय मंुिे, सनतश चव्हाण,  नवक्रम काळे, 
अनिकेत तटकरे, िरेंद्र पाटील, सुनिल तटकरे, हेमंत टकले, नकरण 
पावसकर, अॅि. राहुल िावेकर, श्री. सुनितससह ठाकूर, वि.प.स. पुढील 
तातिीच्या व सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे िैद्यकीय वशक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी िात आनण प्रवगव आरक्षण 
असतािाही पुन्हा प्रादेनशक आरक्षण लादल्यामुळे मराठवािा आनण 
नवदभव नवभागातील नवद्यार्थ्यांवर  मोठा अन्याय होत असणे, वैद्यकीय 
प्रवेशातील नियमबाह्य ७०:३० धोरणामुळे मराठवािा व नवदभातील 
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गुणवत्ताधारक नवद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या अन्याया नवरोधात नवनवध 
संघटिा, सामानिक संस्र्था व लोकप्रनतनिधी यािंी आंदोलिाचा इशारा 
देणे, मराठवािा, नवदभव व उववरीत महाराष्रातील वैद्यकीय 
महानवद्यालयांच्या संख्येमध्ये प्रचंि तफावत असणे,  वैद्यकीय 
महानवद्यालयात एमबीबीएस प्रवेशासाठी संपुणव महाराष्रासाठी एकच 
गुणवत्ता यादी तयार करण्याची आवश्यकता, िीट परीके्षत गुणवत्ता 
यादीत येऊि सुध्दा केवळ कोट्याच्या प्रादेनशक नवभाििामुळे गुणवंत 
नवद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय, वैद्यकीय महानवद्यालयांची संख्या 
उववरीत महाराष्रात २५, नवदभात ९ तर मराठवाड्यात फक्त ६ 
असल्यािे िागांमध्ये सुध्दा मोठ्या प्रमाणात तफावत असणे, सि २०१५ 
पासूिच्या िीट परीके्षत उत्तीणव झालेल्या नवद्यार्थी आनण प्रवेनशत िागा 
यांचे गुणोत्तर पानहले तर मराठवािा आनण नवदभव नवभागातील 
नवद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट होणे, वैद्यकीय प्रवेशाच्या 
मराठवाड्यात ७५०, पल्श्चम महाराष्रात ३३३० व नवदभात ११५० िागा 
असूि मराठवाड्यातील ७५० िागांपैकी १५ टक्के िागा कें द्रासाठी 
राखीव व ३० टक्के िागा मराठवाड्याबाहेरील राज्यातील नवद्यार्थ्यांसाठी 
राखीव असूि मराठवाड्याच्या वाट्याला ७५० पैकी केवळ ४४६ िागा 
येणे, हा नवषय मंनत्रमंिळाच्या बैठकीत घेण्यात येऊिसुध्दा शासिािे 
याबाबत कोणताही निणवय ि घेणे, मा. न्यायालयािे सुद्धा कोटा 
पद्धतीबाबत  तीव्र  आके्षप िोंदनवणे, याप्रमाणे सतत अन्याय होत 
असल्यािे नवद्यार्थी व पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष,  याकिे 
शासिाचे झालेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत शासिािे करावयाची 
कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

   (४) अॅड. राहुल नािेकर, सववश्री. ख्वािा बेग, आिंद ठाकूर, हेमंत टकले, 
वि.प.स. पुढील तातिीच्या व सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे सहकार 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "निल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्र्था, मल्होत्रा हाऊस येर्थील 
मोिकळीस आलेल्या इमारतीतील सहाव्या मिल्यावरील कायालयाची 
पिझि झालेली असणे, त्यामुळे मोठी दघुवटिा होण्याची निमाण झालेली 
शक्यता, या िागेच्या मालकाला वेळोवेळी लेखी पत्रािे दरुुस्तीबाबत 
नवचारणा करुिही मालकािे याबाबत कोणतीही िागिूिी केलेली 
िसणे, पनरणामी भनवष्यात तेर्थील अनधकारी व कमवचारी तसेच या 
कायालयात येणाऱ्या अभ्यागताचं्या निवीतास धोका उदभवण्याची 
शक्यता शासिािे सदर िागेत कायवरत असलेल्या इतर पाच 
कायालयांच्या कॅम्प करीता एकनत्रत िागा घेण्याकरीता वतवमाि पत्रात 
िानहरात देऊिही मल्होत्रा पनरसरात अद्यापही िागेचा शोध ि लागणे, 
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नदिांक ९ िूि, २०१८ रोिी शेिारील कोठारी मेंशि िावाची इमारत 
कोसल्यामुळे हया  इमारतीस िबर धोका निमाण झालेला असणे, या 
इमारतीतील उदवाहक बंद असूि िागरीकांिा व कमवचाऱ् यांिा 
िीवमुठीत धरुि काम करावे लागत असणे, याबाबत शासिािे 
करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

   (५) सिशश्री. रामहरी रुपनिर, संिय दत्त, वि.प.स. पुढील तातिीच्या व 
सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे सामावजक न् याय मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

    "निल्हा पनरषद समािकल्याण नवभागामाफव त दनलतवस्ती 
सुधारणा योििेसाठी शासिामाफव त निधी येत असणे, पण आलेला निधी 
नवकास कामांवर खचव करण्यात सोलापूर निल्हा पनरषद यांच्या 
अनधकारी व पदानधकाऱ् यांमध्ये ताळमेळ िसल्यामुळे सि २०१६-२०१७ 
या वषातील दनलत वस्ती नवकास योििेचा तब्बल १८ कोटी रुपये निधी 
परत िाणे, त्यामुळे निल्ह्यातील दनलत वस्ती नवकास योििेतंगवत येणारी 
अिेक नवकास कामे करता ि येणे, समािकल्याण नवभागामाफव त दनलत 
वस्ती योििे अंतगवत स्वच्छता नवषयक सोयी सुनवधा, अंतगवत रस्ते, 
गटारी व्यवस्र्थापि, समाि मंनदर बांधकाम, हायमास्ट नदवे बसनवणे 
इत्यादी कामे करता येत असूिही अनधकाऱ् यांच्या हलगिीपणामुळे हा 
निधी परत गेला असल्यामुळे ही नवकास कामे ि होणे, याला िबाबदार 
असणाऱ्या अनधकाऱ्यावंर किक कारवाई होण्याची आवश्यकता, 
याबाबत िितेमध्ये असलेले प्रचंि असंतोषाचे वातावरण, यावर 
शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (क) (गरुुिार, वदनाांक १२ जलैु, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवित लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक 
(१) ते (३) – 

   (१) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. पुढील तातिीच्या व सावविनिक 
महत्वाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "ज्येष्ठ मनहिा, अनधक मासाच्या पाश्ववभूमीवर नदिांक १६ मे, 
२०१८ पासूि पंढरपूर येरे्थ नवठ्ठलच्या दशविाकनरता व चंद्रभागेत स्िाि 
करण्याकनरता भानवकाचंी अलोट गदी झालेली असतांिा चंद्रभागेत 
दगंुधीयुक्त, प्रदनूषत पाणी असल्याचे निदशविास येणे, तसेच पात्रात पाणी 
कमी असल्यािे पाण्यात टाकलेले निमाल्य, नशळे अन्न, प्रासानदक वस्त,ू 
फाटके कपिे, शेवाळयाचा र्थर यामुळे िदीपात्र प्रदनुषत होणे, या 
िदीपात्रात उििीतूि तातिीिे पाणी सोिूि गोपाळपूर बंधाऱ् यात या 
पाण्याचा साठा करण्यात यावा, अशी मागणी होत असतािा याबाबत 
प्रशासिाकिूि कोणतीच कायववाही ि होणे, पनरणामी अशा दगंुधीयुक्त 
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व दनूषत पाण्यामुळे भानवकांच्या आरोग्यास निमाण झालेला धोका, 
याबाबत मंनदर सनमती व िगरपानलका प्रशासिािे तातिीिे उपाययोििा 
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली व करावयाची 
कायववाही, याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया व भूनमका." 

   (२) सिशश्री. विनायक मेटे, अमरससह पंनित, सनतश चव्हाण, नवक्रम काळे, 
वि.प.स. पुढील तातिीच्या व सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे 
ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "बीि निल्हा पनरषदेत सदोष सबद ूिामावलीमुळे एस.सी., एस.टी. 
सह खुल्या प्रवगातील नशक्षक व कमवचाऱ्यावर मोठा अन्याय होत 
असल्यामुळे कास्राईब कमवचारी संघटिा व खुला प्रवगव कमवचारी 
महासंघ यांिी वेळोवेळी तीव्र आंदोलिाचा पनवत्र घेणे, उप आयुक्त  
(अस्र्थापिा) नवभागीय आयुक्त कायालय, औरंगाबाद यांच्या 
अध्यक्षतेखाली सबद ू िामावलीची चौकशी करण्यासाठी सनमती गठीत 
केल्याचे आनण ही सनमती तीि मनहन्यात आपला अहवाल देणार 
असल्याचे लेखी पत्र खुला प्रवगव कमवचारी महासंघाला नदिांक २७ माचव, 
२०१८ रोिी नशक्षणानधकारी (प्रार्थनमक) यािंी लेखी कळनवणे, िात 
प्रमाणपत्राची पिताळणी िसलेल्या १३३ हूि अनधक नशक्षकांिा 
बेकायदेशीररीतीिे खुल्या प्रवगात पदस्र्थापिा देण्यात येणे, निल्हा 
पनरषदेतील नवमुक्त िाती अ, भटक्या िमाती क, भ.ि.ि. या प्रवगात 
अनतनरक्त कमवचारी असतािाही नशक्षकाचं्या आंतरनिल्हा बदली (टप्पा 
२) मध्ये सुमारे १६ हूि अनधक त्याच प्रवगातील नशक्षकांिा निल्हा 
पनरषदेिे पदस्र्थापिा देणे, निल्हा पनरषदेकिे कमवचाऱ्यांची निवि सूची 
िसल्याची बाब मानहती अनधकारात उघि होणे, मागासवगव कक्षाकिूि 
अद्यावत सबद ू िामावली होत िसल्यािे आनण सध्याच्या सबद ू
िामावलीची चौकशी होत िसल्यािे, कमवचारी संघटिामंध्ये शासि 
नवरोधी तीव्र असंतोष निमाण होणे, खुल्या प्रवगातील शेकिो मनहला 
नशक्षक व इतर आंतरनिल्हा बदलीिे बीि निल्ह्यात येण्यास अिर्थळा 
निमाण होणे, आर्चर्थक संगिमतािे अनतनरक्त नशक्षकांची पदस्र्थापिा 
करण्यासाठी लाखोंचा गैरव्यवहार झालेला असणे, प्रकरणाची सखोल 
चौकशीची मागणी होऊिही याकिे शासिािे अक्षम्य दलुवक्ष करणे, 
यामुळे कमवचाऱ्यांमध्ये पसरलेली संतापाची लाट, याबाबत शासिािे 
करावयाची तातिीची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

   (३) श्री. सतेज ऊर्श  िांटी पाटील, वि.प.स. पुढील तातिीच्या व 
सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे दगु् धविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "कोल्हापूर निल्हा सहकारी दधू उत्पादक संघातील (गोकुळ) 
िोकरभरतीस मा.दगु्धनवकास मंत्री यांिी नदिांक २० िूि, २०१८ रोिी 
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नदलेली स्र्थनगती  िावलूि संघािे माहे िुलै, २०१८ पासूि ४२९ पदाचं्या 
मेगा भरतीची प्रनक्रया सुरु केली असल्याचा गंभीर प्रकार उघिकीस 
येणे, संघाच्या व्यवस्र्थापिाद्वारे १९३८ कमवचाऱ् याचंा आकृतीबंध निल्श्चत 
करण्यात आला असल्यामुळे एवढी कमवचारी संख्या आिही पुरेशी 
असणे, यामुळे ही भरती संघाची गरि िसतािाही करण्यात येत 
असल्याचे आढळूि येणे, ही भरती दधू उत्पादकांच्याही नहताची िसणे, 
या भरतीमुळे स्पधेच्या काळात संघाचे अर्थवकारण िळमळीत होण्याचा 
धोका मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असणे, ही भरती नियमाला िावलूि 
करण्यात येत असल्यामुळे एका-एका पदासाठी मोठी आर्चर्थक मागणी 
होत असणे, या प्रकरणामंध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदशविास 
येणे, यामुळे गरीब, बेरोिगार तरुण या िोकरीपासूि वंनचत राहत 
असणे, त् यामुळे त्यांच्यात निमाण होत असलेला तीव्र असंतोष व 
संतापाची भाविा ही िोकरभरती त्वरीत र्थांबनवण्याबाबत तसेच स्र्थनगती 
असतािाही िोकर भरती करणाऱ् या संबंनधत दोषीवर कारवाई करण्याची 
आवश्यकता व याबाबत शासिािे करावयाची तातिीची कायववाही व 
शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (ड) वनयवमत कामकाजातील लक्षिेधी सचूना – (अनकु्रमाांक (१) ते (६) – 
   (१) सिशश्री. वगरीशचांद्र व्यास, िागोराव गाणार, प्रा. अनिल सोले, सववश्री. 

नविय ऊफव  भाई नगरकर, प्रनवण दरेकर, वि.प.स. पुढील तातिीच्या व 
सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "िागपूर सुधार प्रन्यास अंतगवत सि २०१२-१३ मध्ये िागपूर 
शहरातील पूवव, पल्श्चम, उत्तर, दनक्षण या सवव भागात वृक्ष रोपणाचा 
कायवक्रम हाती घेण्यात येणे, या कायवक्रमाकरीता येणारा खचव १९ कोटी 
पेक्षा िास्त रकमेचा असल्यामुळे याबाबत टेंिर मागनवण्यात येणे, 
याबाबत अिेक कंपन्यािंी टेंिर भरले असतािा इतर कंपन्यांिा िावलूि 
पुणे येर्थील बी.व्ही.िी. कंपिीला चढ्या दरािे टेंिर देण्यात येणे, 
यावरूिच या कंत्राटामध्ये िा.सु.प्र. अनधका-यांचे हात गंुतलेले 
असल्याचे नदसूि येणे, १ लक्ष ६० हिार झािे लावण्याचा उपक्रम िर 
िा.सु.प्र.िे पूणव केला तर िागपूर भौगोनलक के्षत्रफळाचा नवचार करता 
िागपूर शहर संपूणव नहरवे गार होऊ शकत असणे, प्रत्यक्षात मात्र १ लक्ष 
६० हिार झािे िागपूर शहरात लावण्यातच आलेली िसल्याचे नदसूि 
येणे, कंपिीला हे वृक्ष चार मनहन्यांच्या कालवधीत लावयाची अपेनक्षत 
असणे, त्याप्रमाणे दर नदवशी साधारणत: १३३० वृक्ष लागवि करणे 
गरिेचे असणे, परंतु ते झालेले नदसत िसणे, सवव वृक्षांच्या संरक्षणासाठी 
री गािव लावणे गरिेचे असल्याचे कंत्राटामध्ये िमूद असणे, परंतु कुठे 
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री गािव लावलेला ि नदसणे, कंत्राटाप्रमाणे िर री गािव चोरीला गेले 
अर्थवा तोिफोि होऊि िुकसाि झाले तर ते सात नदवसांत स्वखचािे 
बदलूि देणे गरिेचे असणे, परंतु आिनमतीस बहुतांश झािांिा री गािवच 
िसणे, म्हणिेच री गािव बसवलेले िसूि याबाबतची रक्कम काम ि 
करताच उचल करण्यात येणे, सदर कंत्राटामध्ये िर उपरोक्त प्रमाणे 
कायववाही करण्यात आली िाही तर त्याबाबत कंत्राटदाराला दररोि 
प्रत्येक झािामागे ३००० रुपये दंि ठोठावण्याची तरतूद असणे, असेही 
िा.सु.प्र.िे केलेले िसणे, सदर निनवदांची देयके अनधकार िसतािा 
िा.सु.प्र.च्या संबंधीत अनधकाऱ् यांिी मंिूर करणे व त्याची रक्कम 
कंत्राटदाराला अदा करण्यात येणे, मूळात िा.सु.प्र.िे कंत्राट नदलेल्या 
बी.व्ही.िी. कंपिीिे १,६०,००० वृक्षांची रोपणे केलेलीच िसणे, िर असे 
केले असते व झािे िरी मृत झाली असती तरी १,६०,००० वृक्षांपैकी 
अिेक वृक्षांची री गािव मात्र िागेवर उभी नदसू शकत असणे, परंतु 
असेही प्रत्यक्षपणे नदसत िसणे, एकंदरीत िा.सु.प्र. िे वृक्षारोपणासाठी 
काढलेले १९ कोटी रुपयांचे टेंिर व त्यािंतर वृक्षारोपण व त्यातील ५० 
टक्के झािे मृत झाली आहे असे दाखवणे हा बिावटीचा प्रकार असूि 
िा.सु.प्र. व बी.व्ही.िी. कंपिी, पुणे यांिी संगिमतािे फसवणूक केलेली 
असूि १९ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला असणे, त्यामुळे सदर 
प्रकरणी िा.सु.प्र.चे अनधकारी व संबंधीत कंपिीवर फसवेनगरीचा गुन्हा 
दाखल करूि व चौकशी करूि संबंधीतांिा निलंनबत करूि बितफव  
करण्याची गरि असणे, त्या अिुषंगािे शासिािे तातिीिे करावयाची 
कायववाही व प्रनतनक्रया." 

   (२) सिशश्री. प्रकाश गजविये, संिय दत्त, शरद रणनपसे, अशोक ऊफव  भाई 
िगताप, रामहरी रुपिवर, ििादवि चांदरूकर, वि.प.स. पुढील 
तातिीच्या व सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

    "चैत्यभूमी दादर, मंुबई येर्थील १६ वषापासूि रखित असलेल्या 
पनवत्र िॉ.बाबासाहेब आबेंिकर आंतरराष्रीय स्मारकासाठी इंदनूमलच्या 
सािेबारा एकर िमीिीचे हस्तांतरण झाले िसणे, एम.एम.आर.िी.ए. 
व्दारे स्मारक बाधंकामाचा िकाशा मंिूर िसणे, िॉ.बाबासाहेब 
आंबेिकर आंतरराष्रीय स्मारकासाठी िमीि हस्तांतरीत िसतािा व 
िकाशा मंिूर िसतािा मा.पंतप्रधाि यांच्या हस्ते भुमीपूिि होणे, 
इंदनूमलची संपूणव िागा ४.८४ हेक्टर असूि त्यापैकी २.०३  हेक्टर िागा 
अिूिही सी.आर.झेि.के्षत्रामध्ये कचाटयात असूि सी.आर.झेि. के्षत्राची 
मयादा १०० नमटर पयंत बानधत असणे, त्यामुळे त्या िागेस अिूिही 
मंिूरी िसूि व सी.आर.झेि. के्षत्राबाहेरील २.८३ हेक्टर के्षत्र हे प्रस्तानवत 
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स्मारकाच्या आरक्षणाच्या निमाणाबाबतची कलम ३७ (१अे अ) िुसार 
निगवनमत करण्यात आलेली असणे, िागेच्या हस्तांतरणाबाबत कें द्र 
शासि व राज्य शासिामध्ये झालेल्या करारािुसार िनमिीचे मुल्यांकि 
संचालक िगररचिा महाराष्र राज्य यांिी निधानरत केल्याप्रमाणे रक्कम 
१४१३.४८ कोटी इतके निल्श्चत करण्यात आले असूि टी.िी.आर. 
नवक्रीव्दारे राष्रीय वस्त्रोद्योग महामंिळास प्राप्त होणे अपेनक्षत असणे, 
िर तेवढी रक्कम टी.िी.आर. व्दारे नमळाली िाही तर महाराष्र शासि 
वस्त्रोद्योग महामंिळाला देणार असणे, परंतु मुबई महािगर प्रदेश नवकास 
प्रानधकरणाकिे अिुिही िागा हस्तांतरीत झालेली िसणे, टी.िी.आर.  
चा निधी वस्त्रोद्योग महामंिळाला नमळालेला िसणे, त्यामुळे िागेच्या 
हस्तांतरणाची प्रनक्रया रखिली असूि िोपयंत राष्रीय वस्त्रोद्योग 
महामंिळाकिूि प्रस्ताव प्राप्त होत िाही तोपयंत हस्तांतरणाबाबतची 
औपचारीकता पूणव  होऊ शकत िसणे, यामुळे आतापयंत िागेचे 
हस्तांतरण ि झाल्यामुळे आंतरराष्रीय स्मारकाच्या बांधकामाचा 
िकाशासुध्दा मंिूर झालेला िसणे, शासिािे स्मारकाच्या कामासाठी 
७९० कोटी रूपयांचा निधी प्रस्तानवत केलेला असणे, परंतु एकही रूपया  
निधी उपलब्ध करूि नदलेला िसणे, एम.एम.आर.िी.ए. च्या 
अर्थवसंकल्पात १५० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात येणे, त्यापैकी फक्त 
२० कोटी निधी देण्यात येणे, त्यामध्ये ४.९५ कोटी हे सल्लागाराला नदले 
तर १५ कोटी कंत्राटदाराला देण्यात येणे, ४ वषात िॉ.बाबासाहेब 
आंबेिकर याचं्या आंतरराष्रीय स्मारकाचे काम पूणव करण्यास सरकार 
तातिीिे पाऊल उचलत िसल्याचा आरोप समस्त आंबेिकरी िितेतूि 
होत असणे, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची 
प्रनतनक्रया." 

   (३) श्री. सांजय दत्त, िॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे, ॲि. अनिल परब, सववश्री. 
रसवद्र फाटक, गोनपनकसि बािोनरया, नवप्लव बािोनरया, शरद रणनपसे, 
अशोक ऊफव  भाई िगताप, ििादवि चादंरूकर, रामहरी रुपिवर, श्रीमती 
हुस्िबािू खनलफे, सववश्री.धिंिय मंुिे, अनिकेत तटकरे, हेमंत टकले, 
अमरससह पंनित, सनतश चव्हाण, नकरण पावसकर, अॅि. राहुल 
िावेकर, सववश्री.आिंद ठाकूर, ख्वािा बेग, िगन्नार्थ सशदे, िरेंद्र पाटील, 
वि.प.स. पुढील तातिीच्या व सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे पवरिहन 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "मंुबई-अहमदाबाद बुलेट रेि प्रकल्प उभारण्यासाठी शासिािे 
घेतलेला निणवय, या निणवयाच्या अिुषंगािे मंुबई-अहमदाबाद द्रतुगती 
रेल्वेमागाच्या (बुलेट रिे) प्रकल्पात होणारी वृक्षतोि, खारफुटीची 
कत्तल, िैवनवनवधतेची हािी या पयावरणावर होणाऱ् या नवपरीत 
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पनरणामाबंाबतचा अहवाल प्रशासिाद्वारे नदिाकं २९ मे, २०१८ रोिी 
िितेसमोर मांिण्यात येणे, हा अहवाल त्रोटक आनण अपूणव असल्याची 
नटका पयावरणपे्रमी करीत असणे, बुलेट रेि पयावरण आनण स्र्थानिक 
शेतकऱ् यांकनरता घातक असल्यािे कोणत्याही पनरल्स्र्थतीत ठाणे 
निल्ह्यातूि िाऊ देणार िसल्याचा निधार शेतकऱ् यािंी बुलेट रिेच्या 
पयावरणीय ििसल्लामसलत बैठकीत व्यक्त करणे, मंुबई-अहमदाबाद 
बुलेट रेि प्रकल्पाबाबत िनमि अनधग्रहण करण्यासाठी ठाणे निल्ह्यातील 
नदवा-नशळ भागात बुलेट रेिसाठी भूसंपादिाच्या सवेक्षणासाठी 
आलेल्या अनधकाऱ् यांिा नपटाळूि लावल्याची बाब उिेिात येणे, तसेच 
मंुबई-अहमदाबाद बुलेट रेि प्रकल्पासाठी पालघर निल्ह्यातील पालघर, 
िहाणू, वसई आनण तलासरी या चार तालुक्यातील ८० गावांमधील 
िमीि अनधग्रहणाबाबत निल्हानधकारी कायालयासमोर बुलेट रिे 
नवरुध्द पालघरातील शेतकऱ् यांिी िोरदार नवरोध दशवनवल्याचा प्रकार 
घिणे, मंुबई-अहमदाबाद बुलेट रेिच्या मागात येणाऱ् या तब्ब्ल ४० हिार 
झािांवर कुऱ् हाि नफरनवण्यात येणार असूि त्यापैकी ४३८१ वृक्ष हे 
केवळ ठाणे निल्ह्यातील असणे, महाराष्र राज्यातील ८३ हेक्टरहूि 
अनधक विके्षत्र प्रकल्पाकनरता वापरले िाणार असणे, तर गुिरातमधील 
केवळ १८ हेक्टर िनमिीवरील कांदळवि िष्ट केले िाणार असणे, या 
रेिच्या मागातील सवात लांबीचा बोगदा ठाण्यातूि िाणार असणे, तो 
पाण्याखाली ३० मीटर खोल असूि त्याचे अंतर तब्बल २०.७१ नकमी 
असणे त्यामुळे िलचर व परदेशी पाहुणे असलेल्या फ्लेनमगों पक्षाचं्या 
अल्स्तत्वाला धोका निमाण होणार असणे, तसेच ठाणे निल्ह्यातील एकूण 
२९ गावे या प्रकल्पामुळे बानधत होणार असणे, ७६ टक्के शेतिमीि 
बानधत होणार असणे, या प्रकल्पासाठी बानधत होणाऱ् या शेतकऱ् यांिा 
देण्यात येणारा मोबदला महाराष्रापेक्षा गुिरात मधील शेतकऱ् यािंा पाच 
पट देण्यात येणार असणे, या महत्वाकांक्षी बुलेट रेि प्रकल्पात राज्यात 
बुलेट रेिचे के्षत्र ३३ टक्के असूि ६७ टक्के गुिरातमध्ये असल्यािे 
गुिरात राज्याला सवानधक लाभ होणार असल्यािे  समाि खचव 
उभारण्याबाबत राज्यातिू होत असलेला नवरोध, राज्याची आर्चर्थक 
पनरल्स्र्थती िािूक असतािा या सरकारच्या काळात राज्य कमालीच्या 
आर्चर्थक संकटात सापिणे. राज्यात कुपोषण, शेतकऱ् याचं्या आत्महत्या, 
शेतमालाला हमी भाव देण्यास पैश्याअभावी अपयशी ठरत असतािा 
मुठभर लोकांच्या फायदयासाठी ९८ हिार कोटीच्या खचाचा प्रकल्प 
राबनवण्यात येणार असल्यािे ििमािसात तीव्र असंतोष असणे, राज्य 
सरकार आर्चर्थकदृष्टया किवबािारी असतािा  ििमािसात सदरील 
प्रकल्प सुरु होणार की िाही याबाबत प्रश्ि निमाण होणे, त्यामुळे 
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राज्यशासिािे मंुबई-अहमदाबाद बुलेट रेि प्रकल्पाबाबत आपली 
भूनमका स्पष्ट करुि याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व 
शासिाची प्रनतनक्रया." 

   (४) सिशश्री. अवनकेत तटकरे, धिंिय मंुिे, सुनिल तटकरे, वि.प.स. 
पुढील तातिीच्या व सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे खवनकमश मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

    "रायगि निल्ह्यात खनिकमव खनिि नवकास निधीअंतगवत 
अिेक नवकास कामे व रस्त्याच्या कामाला निधीची मागणी होत असणे,  
शासिाच्या उद्योग, ऊिा व कामगार नवभाग शासि निणवय क्रमांक 
एमिीएफआर-१०१३/प्र.क्र.६७/उद्योग-९, नदिाकं २६.११.२०१३ िुसार 
सदरच्या रस्त्यांिा प्रशासकीय मान्यताही असणे, व्यवस्र्थापकीय 
संचालक, महाराष्र राज्य खनिकमव महामंिळ, िागपूर यांच्याकिेही या 
निधीचे उपलब्धतेनवषयी निल्हा खनिकमव अनधकारी, रायगि व 
कायवकारी अनभयंता, सावविनिक बाधंकाम नवभाग, महाि यांिी सदर 
पाठपुरावा केलेला असणे, खरवली, सुरव, मोरबा रस्त्यांची सुधारणा 
करणे,  ग्रा.मा. २४ नक.मी. ०/०० ते २/०० ता. माणगांव, नि. रायगि या 
रस्त्यासाठीही िवळिवळ ३८ लाखाचा निधी उपलब्ध होण्यानवषयी 
मागणी केलेली असणे, अद्यापही यासाठी निधी उपलब्ध ि झाल्यािे 
स्र्थानिक िागरीकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, सद्य:ल्स्र्थतीत 
पावसाळ्यामध्ये या रस्त्याची झालेली दरुवस्र्था व वाढलेले अपघाताचे 
प्रमाण,  याबाबतीत शासिािे त्वरीत निणवय घेऊि निधी उपलब्ध करुि 
देण्याची आवश्यकता, याकिे शासिाचे झालेले अक्षम्य दलुवक्ष,  
याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोििा." 

   (५) श्री. गोवपवकसन िाजोवरया, वि.प.स. पुढील तातिीच्या व सावविनिक 
महत्वाच्या बाबीकिे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्य व कें द्र शासिािे स्वच्छ भारत अनभयाि राबनवणे, याच 
अनभयािाच्या धतीवर राज्य शासिािे राज्यातील प्रत्येक निल्ह्यातील 
िदया स्वच्छ करण्याची मोनहम राबनवणे, सदर मोनहम राबनवतांिा 
बहुतांश िदयांमध्ये नियमांचे उल्लंघि करूि करण्यात आलेले 
अिनधकृत बांधकाम, सदरहू अिनधकृत बांधकामामुळे िदयांचे स्त्रोत 
िष्ट होऊि पयावरणाचा झालेला ऱ् हास, पयावरणाचा नियम धाब्यावर 
बसवूि रेि झोि, ब्लु झोि, ग्रीि झोि ला बगल देऊि िदयांमध्ये 
बेकायदेशीर बगीचा निमाण करणे, भुनमगत गटारे योििा राबनवणे, 
आनद बांधकामे केल्यामुळे प्रदषुणात झालेली वाढ, अकोला निल्ह्यातील 
िदयांिा, सद्य:ल्स्र्थतीमध्ये अकोला निल्ह्यातील िदयांमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात अिनधकृत बाधंकाम, भूनमगत गटार योििेतंगवत पयावरणाचे 
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नियमाचे उल्लंघि करुि सरासपणे कामे सुरू असणे, हनरत लवादाची 
िा हरकत िसणे, पनरणामी िदयािंा आलेले नवद्रपु स्वरूप, पयावरणाचा 
होत असलेला ऱ् हास, िदयातील िलचर प्राणी, िलपणी िष्ट 
झाल्यामुळे वातावरणात बदल होऊि याचा पनरणाम िागनरकाचं्या 
आरोग्यावर होत असणे, याकिे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, 
िदयाचं्या सरंक्षणाची संपूणव िबाबदारी शासिाची असल्यािे याकिे 
शासिािे गाभंीयािे लक्ष घालूि िदयािंा नवद्रपु स्वरूप आणणारी 
अिनधकृत बाधंकामे तात्काळ निष्कानसत करूि सदर अिनधकृत 
बांधकामे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करूि िदयांिा निनवत स्वरूपात 
आणण्याची नितांत आवश्यकता, याबाबत शासिािे तातिीिे कायववाही 
करण्याची नितांत आवश्यकता, याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया व 
भूनमका." 

   (६) श्रीमती विद्या चव्हाण, सववश्री. नकरण पावसकर, हेमंत टकले, धिंिय 
मंुिे, ियंत पाटील, अॅि. ियदेव गायकवाि, सववश्री. अशोक ऊफव  भाई 
िगताप, शरद रणनपसे, श्रीमती हुस्िबािू खनलफे, श्री. ख्वािा बेग, 
वि.प.स. पुढील तातिीच्या व सावविनिक महत्वाच्या बाबीकिे सहकार 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "दोि वषापूवी शेतकरी सावकारमुक्त योििेअंतगवत पात्र 
शेतकऱ्यांची िावे वगळूि खोट्या कागदपत्रांच्या आनण सह्यांच्या  
आधारे बिावट िावांची यादीत िोंद करूि अमरावती निल्ह्यातील चांदरू 
बािार तालुक्यातील सावकार  श्री. प्रकाश वासुदे  शेरेकर आनण त्यांची  
मुले सनचि सारंग, स्र्थानिक शासकीय अनधकारी व निल्हा  उपनिबंधक 
श्री. गौतम वालदे आदींिी संगिमत करूि नपिीत किवदार शेतकऱ्यांची 
आनण शासिाची फसवणूक करीत कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करणे, 
शासकीय किवफेिीचा निधी उपलब्ध होऊिही किवदार शेतकऱ्यांिा 
त्याचं्या सावकाराकिे गहाण ठेवलेल्या िागाचं्या (सोन्याच्या) वस्तू 
व्यािातच मोिीत काढूि त्यांचे दानगिे आनण किवफेिीची रक्कम  हिप 
केल्यािे दोषींवर तातिीिे कारवाई करण्याकनरता नपिीत किवदार 
शेतकरी िागनरकांिी निल्हानधकारी ,निल्हा निबंधक, निल्हा पालक मंत्री 
महोदयांकिे अिेक तक्रारी करूिही दोषींिा  शासि, शास्ती, आनण 
अपहार झालेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत अद्यानप कोणतीही फौिदारी 
कायववाही ि झाल्यािे नपिीत किवदार शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष 
पसरल्यािे याबाबत उच्च न्यायालयात िाण्याचा इशारा देणेबाबत 
शासिािे करावायची कायववाही व शासिाची  प्रनतनक्रया." 

  

((दपुारीदपुारी  ११२२..००००  िािाजताजता)) 
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एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे – 

  (१) उच्च ि तांत्र 
वशक्षण मांत्री 

: "राष्रसंत तुकिोिी महाराि िागपूर नवद्यापीठ, िागपूर 
यांचा सि २०१६-२०१७ या वषाचा वार्चषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) आवदिासी 
विकास मांत्री 

: "शबरी आनदवासी नवत्त व नवकास महामंिळ मयानदत, 
िानशक यांचा सि २०१३-२०१४ या वषाचा पंधरावा 
वार्चषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) ऊजा, निीन ि 
निीकरणीय ऊजा 
मांत्री 

: (क) "महाराष्र नवदु्यत नियामक आयोगाचा सि 
२०१६-२०१७ या वषाचा वार्चषक लेखा 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्र राज्य नवदु्यत पारेषण कंपिी मयानदत 
यांचा सि २०१६-२०१७ या वषाचा बारावा 
वार्चषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन  "लोकलेखा सवमतीचा चाळीसािा अहिाल सादर करणे." 
चार : "मराठी िाषा सवमतीचा पवहला अहिाल सादर करणे." 
पाच : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
सहा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 
सात : शासकीय विधेयके – 

  (क) महसलू मांत्री याांचा प्रस्ताि (म.वि.प. वनयम १४९ अन्िये) – 
   "महाराष्र नवधािसभेिे संमत केलेले "सन २०१८ चे वि.स.वि. 

क्रमाांक ८ - महाराष्ट्र िवूमगत नळमागश ि िवूमगत िावहन्या 
(जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपादन) विधेयक, २०१८" मागे घेण्यास 
अिुमती द्यावी." 

   ----------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसिेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३५ - महाराष्ट्र महामागश 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री.शरद रणवपसे, 

धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सि २०१८ चे नव.स.नव. क्रमांक ३५ - महाराष्र महामागव (सुधारणा) 

नवधेयक, २०१८ खालील सदस्याचं्या प्रवर सनमतीकिे त्यावरील 
प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि 
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नवचारार्थव पाठनवण्यात यावे." 
    (१) सावविनिक बाधंकाम 

(सावविनिक उपक्रम 
वगळूि) मंत्री. 

(२) श्री. धिंिय मंुिे, नवरोधी पक्ष 
िेता तर्था नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाि, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई िगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) िॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 
    (९) ॲि.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नविय ऊफव  भाई नगरकर, 

नव.प.स. 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३८ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित श्री.शरद रणवपसे, 

वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सि २०१८ चे नव.स.नव. क्रमांक ३८ - महाराष्र सहकारी संस्र्था 

(सुधारणा) नवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकिे 
त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश 
देऊि नवचारार्थव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) सहकार मंत्री. (२) श्री. धिंिय मंुिे, नवरोधी पक्ष 
िेता तर्था नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाि, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई िगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) िॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 
    (९) ॲि.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नविय ऊफव  भाई नगरकर, 

नव.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांवहता (सधुारणा) आवण महाराष्ट्र जमीन महसलू (वििवक्षत 
िवूमधारींचा िोगिटादार-िगश एक मध्ये अांतिाि करण्यासाठी 
परिानगी देण्यािाित) वनयम (वनरसन) विधेयक, २०१८" 
 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

    "सि २०१८ चे नव.स.नव. क्रमांक ४० - महाराष्र िमीि महसूल संनहता 
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(सुधारणा) आनण महाराष्र िमीि महसूल (नववनक्षत भूनमधारींचा 
भोगवटादार-वगव एक मध्ये अंतभाव करण्यासाठी परवािगी देण्याबाबत) 
नियम (निरसि) नवधेयक, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकिे 
त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश 
देऊि नवचारार्थव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धिंिय मंुिे, नवरोधी पक्ष 
िेता तर्था नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाि, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई िगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) िॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 
    (९) ॲि.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नविय ऊफव  भाई नगरकर, 

नव.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४१ - महाराष्ट्र अनसुवूचत 

जाती, अनसुवूचत जमाती, विमकु्त जाती, िटक्या जमाती, इतर 
मागासिगश ि विशेष मागासप्रिगश (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ि 
त्याच्या पडताळणीचे विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१८ चे नव.स.नव. क्रमांक ४१ - महाराष्र अिुसूनचत िाती, 
अिुसूनचत िमाती, नवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मागासवगव व 
नवशेष मागासप्रवगव (िातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पिताळणीचे 
नवनियमि) (सुधारणा) नवधेयक, २०१८ खालील सदस्याचं्या प्रवर 
सनमतीकिे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अिुदेश देऊि नवचारार्थव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) आनदवासी नवकास मंत्री. (२) श्री. धिंिय मंुिे, नवरोधी पक्ष 
िेता तर्था नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाि, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई िगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) िॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 
    (९) ॲि.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नविय ऊफव  भाई नगरकर, 

नव.प.स. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४२ - वदिाणी प्रवक्रया सांवहता 



 

16 
 

(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री.धनांजय मुांडे, 

शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सि २०१८ चे नव.स.नव. क्रमांक ४२ - नदवाणी प्रनक्रया संनहता 

(महाराष्र सुधारणा) नवधेयक, २०१८ खालील सदस्याचं्या प्रवर 
सनमतीकिे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अिुदेश देऊि नवचारार्थव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) मुख्यमंत्री. (२) श्री. धिंिय मंुिे, नवरोधी पक्ष 
िेता तर्था नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाि, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई िगताप, 

नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) िॉ.िीलम गोऱ्हे, नव.प.स. 
    (९) ॲि.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नविय ऊफव  भाई नगरकर, 

नव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसिेने सांमत केल्यास - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
    "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र सािशजवनक 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
   ----------------------------------------------------------------------------- 

   

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

 
 

आठ : अशासकीय विधेयके :- 
  (क) परु:स्थापनाथश - 
   (१) सि २०१८ चे नव.प.नव. क्रमांक ३ - महाराष्र सावकारी (नियमि) 

(सुधारणा) नवधेयक, २०१८ - श्रीमती नवद्या चव्हाण, नव.प.स. यांचे. 

   (२) सि २०१८ चे नव.प.नव. क्रमांक ४ - महाराष्र सावविनिक सुरनक्षतता 
(उपाययोििा) अंमलबिावणी नवधेयक, २०१८ - श्री.सतेि उफव  बंटी 
पाटील, नव.प.स. यांचे. 

  (ख) विचाराथश - 
   (१) सि २०१५ चे नव.प.नव.क्रमांक २ - महाराष्र प्रकल्पबानधत व्यक्तींचे 

पुिववसि (सुधारणा) नवधेयक, २०१५ - श्री.संिय दत्त, नव.प.स. यांचे. 

   (२) सि २०१४ चे नव.प.नव. क्रमांक १७ – महाराष्र दारुबंदी (सुधारणा) 
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नवधेयक, २०१४ - श्री. अमरससह पंनित, नव.प.स. यांचे. 
   (३) सि २०१८ चे नव.प.नव. क्रमांक २ - महाराष्र देवता, संत, राष्रपुरुष, 

धमवगं्रर्थ यांचे नविंबिावर नियंत्रण नवधेयक, २०१८ - श्री.िरेंद्र पाटील, 
नव.प.स. यांचे. 

   (४) सि २०१७ चे नव.प.नव. क्रमांक ४ - महाराष्र स्वयंसेवी संस्र्था नवकास 
व व्यवस्र्थापि महामंिळ नवधेयक, २०१७ - श्री.रामहरी रुपिवर, 
नव.प.स. यांचे. 

 
 
 
 

विधान ििन, 
िागपूर, 
नदिांक : १२ िुलै, २०१८. 

डॉ.अनांत कळसे, 
प्रधाि सनचव, 

महाराष्र नवधािपनरषद. 
 


