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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक ८८  ऑगस्टऑगस्ट,,  २०१२०१७७  
((दपुारी दपुारी १२.००१२.००  िाजतािाजता))  

  
  
  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) तारांवकत प्रश्न. 
  (ख) गरुुिार, वदनांक ०३ ऑगस्ट ि सोमिार, वदनांक ०७ ऑगस्ट, २०१७ 

रोजीच्या तारांवकत प्रश्नोत्तरांच्या याद्या सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (क) उच्च ि तंत्र 

विक्षण मंत्री 
 (१) "संत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ, 

अमरािती यांचे सन २०१५-२०१६ या 
िषाचे िार्षषक लेखे" सभागहृासमोर 
ठेितील. 

     (२) "राष्ट्रसंत तकुडोजी महाराज नागपरू 
विद्यापीठ यांचा सन २०१५-२०१६ या 
िषाचा िार्षषक अहिाल" सभागहृासमोर 
ठेितील. 

  (ख) पयािरण मंत्री : "महाराष्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळ यांचा सन 
२०१४-२०१५ या िषाचा िार्षषक अहिाल" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (ग) मत्सस्यविकास 
मंत्री 

: "महाराष्ट्र मत्सस्योद्योग विकास महामंडळ मयावदत 
यांचा सन २०१३-२०१४ या िषाचा बेचाळीसािा 
िार्षषक अहिाल" सभागहृासमोर ठेितील. 

  (घ) कामगार ि 
माजी 
सैवनकांचे 
कल्याण मंत्री 

 (१) "सोलापरू वजल्हा माथाडी ि असंरवक्षत 
कामगार मंडळ, सोलापरू यांचा सन 
२००८-२००९ या िषाचा विसािा िार्षषक 
अहिाल" सभागहृासमोर ठेितील. 

     (२) "कोल्हापरू वजल्हा माथाडी आवण असंरवक्षत 
कामगार मंडळ, कोल्हापरू यांचा सन 
२०१०-२०११ या िषाचा िार्षषक अहिाल" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (३) "नांदेड माथाडी ि असंरवक्षत कामगार 
मंडळ, नांदेड यांचा सन २०११-२०१२ ि 
सन २०१२-२०१३ या िषांचा अनकु्रमे 
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विसािा ि एकविसािा िार्षषक अहिाल" 
सभागहृासमोर ठेितील.  

     (४) "अहमदनगर माथाडी ि असंरवक्षत कामगार 
मंडळ, अहमदनगर यांचा सन २०११-२०१२ 
ि सन २०१२-२०१३ या िषांचा िार्षषक 
अहिाल" सभागहृासमोर ठेितील. 

     (५) "औरंगाबाद माथाडी ि असंरवक्षत कामगार 
मंडळ, औरंगाबाद यांचा सन २०११-२०१२, 
सन २०१२-२०१३ ि सन २०१३-२०१४ या 
िषांचा अनकु्रमे विसािा, एकविसािा ि 
बाविसािा िार्षषक अहिाल" सभागहृासमोर 
ठेितील. 

     (६) "वकराणा बाजार ि दकुाने मंडळ 
(बहृनमुंबई, ठाण े आवण रायगड 
वजल््ांकरीता) यांचा सन २०१४-२०१५ या 
िषाचा पंचेचाळीसािा िार्षषक अहिाल" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (७) "लातूर ि उस्मानाबाद वजल्हा माथाडी ि 
असंरवक्षत कामगार मंडळ, लातूर यांचा सन 
२०१५-२०१६ या िषाचा पंचविसािा 
िार्षषक अहिाल" सभागहृासमोर ठेितील. 

     (८) "नाविक माथाडी ि असंरवक्षत कामगार 
मंडळ, नाविक यांचा सन २०१५-२०१६ या 
िषाचा एकवतसािा लेखा पवरक्षण 
अहिालासह िार्षषक अहिाल" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (९) "जालना वजल्हा माथाडी ि असंरवक्षत 
कामगार मंडळ, जालना यांचा सन २०१५-
२०१६ या िषाचा सत्ताविसािा िार्षषक 
अहिाल" सभागहृासमोर ठेितील. 

     (१०) "नाविक वजल्हा माथाडी ि असंरवक्षत 
कामगार मंडळ, (लासलगांि) यांचा सन 
२०१५-२०१६ या िषाचा सत्ताविसािा 
िार्षषक अहिाल" सभागहृासमोर ठेितील. 

     (११) "महाराष्ट्र माजी सैवनक महामंडळ मयावदत, 
पणेु यांचा सन २०११-२०१२, सन २०१२-
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२०१३ ि सन २०१३-२०१४ या िषांचा 
अनकु्रमे दहािा, अकरािा ि बारािा िार्षषक 
अहिाल" सभागहृासमोर ठेितील. 

तीन : म.वि.प.वनयम ९३ अनिये सचूनांची वनिेदने - 
  (१) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािवजवनक महत्सिाच्या 

विषयािरील सचूना क्रमांक ३४ िर मखु्यमंत्री  वनिेदन करतील :- 
   "वरलायनस कंपनीने एमएमआरडीए चे थकविलेले १३६९ कोटी 

रुपये देण्याबाबत." 
  (२) ॲड.जयदेि गायकिाड, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािवजवनक 

महत्सिाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ३५ िर मखु्यमंत्री वनिेदन 
करतील :- 

   "नांदेड िहरातील कौठा भागात एका खाजगी रुग्णालयातील  
पवरचावरकेिर वदनांक २४ जलैु, २०१७ रोजी बलात्सकार केल्याची 
घडलेली घटना." 

  (३) श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािवजवनक 
महत्सिाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ३६ िर िैद्यकीय विक्षण मंत्री 
वनिेदन करतील :- 

   "अँवजओप्लास्टीसारख्या ह्रदयरोग उपचारात महत्सिाच्या प्रवक्रयेत 
फोटीस मलुुंड, वहरानंदानी, िािी या नामांवकत रुग्णालयांकडून 
गायडींग कॅथेटर ि बलनू कॅथेटर या एकदा िापरलेल्या उपकरणांचा 
दसुऱयांदा, वतसऱयांदा पनुिापर झाल्याची बाब उघडकीस येणे." 

  (४) प्रा.जोगेंद्र किाडे, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािवजवनक 
महत्सिाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ३३ िर पवरिहन मंत्री  वनिेदन 
करतील :- 

   "ठाण े वजल््ातील अंबरनाथमधील रेल्िेच्या जी.आय.पी. 
धरणाला मागील िषापासनू तडे गेले असनू िषवभरानंतरही सदर 
धरणाची डागडुजी करण्यात आलेली नसणे." 

  (५) श्री.धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािवजवनक 
महत्सिाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ३२ िर सािवजवनक आरोग्य 
मंत्री वनिेदन करतील :- 

   "आरोग्य विभागाने अँटीडी औषधांसंदभात जॉनसन ॲण्ड 
जॉनसन कंपनीकडून मागविलेल्या वनविदेसंदभात." 

  (६) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािवजवनक 
महत्सिाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ३१ िर सामावजक नयाय मंत्री 
वनिेदन करतील :- 

   "सामावजक नयाय विभागाच्या अंतगवत चालणाऱया वििेष िाळा 
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ि कमविाळा यांची अनदुानाअभािी होणारी उपेक्षा आवण दरुिस्था." 
 

चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अनिये) - 
  (१) श्री. सवुनल तटकरे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािवजवनक 

महत्सत्सिाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील:- 
   "रायगड वजल्हयातील मरुुड-जंवजरा नगरपवरषदेत सन २०११ 

पासनू अनेक गैरप्रकार ि िासकीय वनधीचा होत असलेला अपहार 
तसेच न केलेल्या कामांची बीले अदा करण्यात आल्याची बाब 
नकुतीच उघडकीस येणे, रस्त्सयांच्या कामांमध्ये वनयमाप्रमाणे खोदाई न 
करता ९०० ते ९५० रक खडी-माती काढल्याचे दाखिनू त्स यािर 
एकंदर २८ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम काम न करता उचलण्यात येणे, 
एम.बी. िर मखु्यावधकारी यांची स्िाक्षरी नसताना देखील वबले अदा 
करण्यात आलेली असणे, तसेच एम.बी. पसु्स्तकेमधील मापांमध्ये 
अवनयवमतता झाल्याचे स्पष्ट्ट वदसत असणे, नळपाईप लाईनचे काम 
जीिन प्रावधकरण यांचेमाफव त झालेले असताना ि त्सया कामाचे पैसे 
जीिन प्रावधकरणाने वदलेले असतानाही, नगरपवरषदेमाफव त १७ 
लाखांचे बील काढण्यात आलेले असणे, साडेतीन वक.मी. पाईपलाईन 
ि वडझेलपंप ससु्स्थतीत असतानाही ते भंगारात विकण्यात येणे, 
त्सयामळेु िासकीय वनधीचा करोडो रुपयांचा अपहार होणे, याबाबत 
तेथील नगरसेिकांनी िासनस्तरािर तक्रारी करुनसधु्दा अद्यापही 
कोणतीच कारिाई न होणे, त्सयामळेु जनमानसात पसरलेले कमालीचे 
संतापाचे िातािरण, याबाबत िासनाने कराियाची कायविाही ि 
िासनाची प्रवतवक्रया." 

  (२) डॉ. सधुीर तांबे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािवजवनक महत्सत्सिाच्या 
बाबीकडे सािवजवनक बांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे 
लक्ष िेधतील:- 

   "अहमदनगर िहरात कायम बहुचर्षचत रावहलेल्या उड्डाणपलुाचे 
काम रखडलेले असल्याने िहराचा विकास रखडलेला असणे, त्सयामळेु 
िहरातील नागवरकांचे जीिन धोक्यात आले असनू िहरामधनू 
जाणाऱया औरंगाबाद राज्य महामागाच्या कामात उड्डाणपलुाच्या 
कामाचा देखील समािेि असणे, परंत ु संबंवधत कंपनी पलुाचे काम 
करण्यास तयार नसल्यामळेु अधविट स्स्थतीत असलेला रस्ता ि 
उड्डाणपलुाचे कामही पणूव न झाल्याने िहराच्या विकासास येत 
असलेली बाधा, या कामांबाबत िारंिार संबवधत प्रिासनाकडे तक्रार 
ि वनिेदने देऊनही प्रिासनाचे याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, 
त्सयामळेु अहमदनगर िहरातील नागवरकांमध्ये पसरलेली तीव्र 
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असंतोषाची ि नाराजीची भािना, याबाबत िासनाने तातडीने 
चौकिी करुन अनेक िषापासनू रखडलेल्या या पलुाचे बांधकाम पणूव 
करण्याची आिश्यकता, याबाबत िासनाने कराियाची कायविाही ि 
िासनाची प्रवतवक्रया." 

  (३) सर्वश्री. ख्िाजा बेग, ककरण पार्सकर, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि 
सािवजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील:- 

   "मुंबईतील बांद्रा-खार पवरसरात मोठ्या प्रमाणािर खाजगी 
विकासकांकडून इमारतींचा होत असणारा पनुर्षिकास, सदर पवरसरात 
(१.) मे. के. मरुदानी वरयावलटी, सी.टी.एस.नं.ई/१४४, व्हीलेज, बांद्रा-
खार (प) मुंबई  (२.) मे. के. मरुदानी वरयावलटी, जी/६१०, व्हीलजे, 
बांद्रा-खार (प) मुंबई   (३.) एम.एन.के.वबल्डसव प्रा.वल. 
सी.टी.एस.नं.ई/१७०, १६ िा रस्ता खार (प) मुंबई.  (४.) मे. मरुदानी 
वरयावलटी, सी.टी.एस.नं.ई/३८८, व्हीलेज, बांद्रा-खार (प) मुंबई  (५.) 
परमिीर कनस्रक्िन, एल.एल.पी. व्हीलेज, बांद्रा-खार (प) मुंबई  (६.) 
माकव  कनस्रक्िन, एल.एल.पी. व्हीलेज, बांद्रा-खार (प) मुंबई. (७.) 
स्कायलाईन व्हेंचर, एल.एल.पी. व्हीलेज, बांद्रा-खार (प) मुंबई. (८.) 
स्कायलाईन हॉस्स्पटवॅलटी, एल.एल.पी. व्हीलजे, बांद्रा-खार (प) मुंबई. 
या कंपनयांनी मुंबईतील विकासक वनयंत्रण वनयमािली डी.सी.आर. 
३३ (१४) च्या अतंगवत झोपडपट्टी विकास प्रावधकरणाकडे प्रस्ताि 
सादर करणे, विसी.आर. ३३ (१४) च्या अनषंुगाने विकासकाने 
विनामलू्य संक्रमण विवबरातील गाळे ( रांनझीट टेनामेंट )  बांधनू वदले 
तर त्सयाबदल्यात विकासकाला अवधक के्षत्रफळ वमळू िकेल, या 
करारानसुार या कंपनयांनी ३३ (१४) च्या अनषंुगाने बांद्रा-खार 
पवरसरातील बहुमजली इमारतींचे केलेले बांधकाम त्सयात ३३ (१४) 
अंतगवत िासनाच्या अटी ितींचे पालन न करणे, वनयमाप्रमाणे 
अद्यापी रांनझीट टेनामेंट बांधनू न देणे, विकासकांनी या बहुमजली 
इमारतीमधील सिव फ्लटॅ विकले असनू त्सयांना पाणी परुिठा ि िीज 
परुिठा देण्यात येणे, िर नमदू केलेल्या विकासकांनी वनयमाप्रमाणे 
एस.आर.ए. ला समुारे २१० पेक्षा अवधक गाळे उपलब्ध करुन 
एस.आर.ए.च्या ताब्यात देणे बंधनकारक असतानाही गाळे अद्यापी 
ताब्यात न देणे, पवरणामी िासनाचे समुारे ५०० ते ७०० कोटींचे 
झालेले नकुसान, विकासकांकडून झालले्या फसिणकुीबाबत खार 
पोलीस ठाणे येथे विकासकांविरुध्द गनुहा नोंदिनूही अद्यापी कोणतीही 
कारिाई न होणे, पवरणामी जनमानसात पसरलेला तीव्र असंतोष, 
िासनाबद्दल वनमाण झालेली संतापाची भािना, सदर गनुहा आर्षथक 
गैरव्यिहाराचा ि िासनाच्या फसिणकूीचा असल्याने िासनाने सदर 
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गनुहा आर्षथक गनुहे िाखेकडे पाठिनू (ई.ओ.डब्ल्य ु माफव त) सखोल 
चौकिी करुन िरील कंपनयांना काळया यादीत समाविष्ट्ट करुन कठोर 
कारिाई करण्याची वनतांत आिश्यकता, याबाबत िासनाने केलेली िा 
कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रवतवक्रया." 

  (४) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्सत्सिाच्या बाबीकडे उद्योग मंत्रयांचे लक्ष िेधतील:- 

   "रायगड वजल््ात वदल्ली मुंबई औद्योवगक कॉवरडॉरअतंगवत 
होऊ घातलेल्या वदघी पोटव इंडस्स्रयल एवरया या प्रकल्पासाठी राज्य 
िासनाने िेतकऱ यांकडून गेल्या चार िषापिूी जवमन संपावदत करणे, 
या संपादनाविरुध्द कायवकत्सयांनी आवण स्ियंसेिी संस्थांनी आंदोलन 
केल्यानंतर संपादनातील के्षत्र ६७,५०० एकरािरुन कमी करुन समुारे 
१५८६५ एकर पयंत करण्यात येणे, सन २०१३ मध्ये कॉवरडॉरच्या 
कें द्रीय महामंडळाने सदर संपणूव के्षत्र संपादनातूनच िगळण्याचा 
आदेि लेखी पत्राद्वारे महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळाने देणे, 
असे असतांनाही तत्सकावलन उद्योग मंत्री यांनी या वनणवयाला न 
जमुानता संपादन सरुु ठेिणे, म.औ.िी.अ.वनयम, १९६१ अनिये ही 
प्रवक्रया सरुवक्षत असनू कोणतीही सक्ती िेतकऱ यांिर करणार 
नसल्याचे सांगनूही या पवरसरातील १० गािांच्या भातिेती ि ससवचत 
जवमनी जबरदस्तीने घेण्याची प्रवक्रया िासनाने सरुु ठेिणे, िासकीय 
अवधकाऱयाद्वारे िेतकऱ यांिर दलालांमाफव त दबाि आणण्यात येऊन 
िेतकऱयांना धमकिण्यात येणे, तसेच भसंूपादन अवधकाऱ यांद्वारे 
संयकु्त जवमन मोजणी न करताच रक्कम िाटण्यात येणे, त्सयाचबरोबर 
िेतकऱ यांकडून संमतीपत्रात सदर नकुसान भरपाई बाबत कोणत्सयाही 
नयायालयात मी दाद मागणार नाही, आके्षप घेणार नाही आवण घर 
बांधकाम, झाडे, विवहर यांची कोणतीही नकुसान भरपाई मागणार 
नाही ि  िासकीय नोकरीसाठी आम्ही अनजेु्ञय नाही असे वलहून 
घेण्यात येणे, त्सयाचबरोबर या संपादनाची कलम ३२/२ ची नोटीस 
अनेकांना न पोचणे, अनेक मयतांच्या नािाने नोटीसा काढण्यात 
आल्याने िारसापयंत नोटीसा न पोहोचणे, यामळेु प्रत्सयक्षात फक्त १६ 
टक्के जवमनधारकांनी संमती वदलेली असणे, ३५ टक्के िेतकऱयांनी 
हरकत घेणे मात्र ४७ टक्के िेतकरी हरकत घेऊ न िकणे तरीही 
त्सयांनी संमती वदल्याचे गवृहत धरुन बळजबरीचे धोरण अिलंबविण्यात 
येणे, सद्यःस्स्थतीत फक्त १० गािांची समुारे ३२०० हे. जवमन संपावदत 
करणार असे सांगनू या दहा गािात ६८ टक्के जवमनीची संमती 
वमळाल्याचा दािा िासन करीत असणे, पवरणामी येथील 
िेतकऱ यांमध्ये िासनाच्या या उदावसनतेबाबत वनमाण झालेले असंतोष 
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ि संतापाचे िातािरण, याकवरता िासनाने तातडीने सक्तीचे संपादन 
थांबिनू, आधी संमती वदलेल्या िेतकऱ यांची बेकायदेिीर संमतीपते्र रद्द 
करुन त्सयांना सन २०१३ च्या जवमन संपादन कायद्यानसुार भरपाई ि 
पनुिवसन देण्याची आिश्यकता, संमती वमळालेल्या जवमनीत असणारे 
कुळाचे, खंडकरी िेतकरी, िेतमजरू यांचे अवधकार नोंदविण्याची 
आिश्यकता तसेच त्सयामध्ये झालेले फसिणकूीचे व्यिहार रदद 
करण्यासाठी वििेष सवमती नेमण्याची गरज, उिववरत ६८ गािांतील 
िेतकऱ यांचा सातबारा िरील संपादनाचे विक्के काढून ते के्षत्र 
विनाअवधसवूचत करण्याची आिश्यकता, नकुसानभरपाईच्या िाटपात 
सरुु असलेल्या भ्रष्ट्टाचाराची महसलू खात्सयाकडून चौकिी करुन 
दोषींिर कायविाही करण्याची वनतांत आिश्यकता,  याबाबत िासनाने 
कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रवतवक्रया." 

  (५) सिवश्री. श्रीकांत देिपांडे, धनंजय मुंडे, दत्तात्रय सािंत, बाळाराम 
पाटील, डॉ.सधुीर तांबे, सिवश्री.विक्रम काळे, सतीि चव्हाण, कवपल 
पाटील, नागोराि गाणार, जयिंतराि जाधि, प्रा.जोगेनद्र किाडे, 
प्रा.अवनल सोल,े सिवश्री.सवुनल तटकरे, हेमंत टकल,े अमरससह पंवडत, 
ॲड.वनरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि 
सािवजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे सामावजक नयाय ि वििेष सहाय्य 
मंत्रयांचे लक्ष िेधतील:- 

   "राज्यातील आर्षथक दृष्ट्टया दबुवल सामावजक आरवक्षत 
संिगातील विद्यार्थ्यांना िैक्षवणक संस्थेचे िलु्क कुणाला १००%, 
कुणाला ५०% प्रवतपतूी करण्याचे िासनाचे धोरण असणे, िैक्षवणक 
िषव २०१६-१७ या आर्षथक िषातील प्रवतपतूी आजपयंत न होणे, 
२०१७-१८ मधील विद्यार्थ्यांनी अजव करण्यासाठी असलेले पोटवल गेल्या 
तीन मवहनयांपासनू बंद असणे, यामळेु २०१६-१७ ि २०१७-१८ मधील 
हजारो विद्यार्थ्यांची प्रवतपतूी न होणे, मागासप्रिगातील विद्यार्थ्यांना 
वमळणारी विष्ट्यितृ्ती िैक्षवणक िषव २०१५-१६ संपले तरी अद्याप 
वमळालेली नसणे, औरंगाबाद विभागातील ४८०३९ एिढे विद्याथी 
विष्ट्यितृ्तीच्या प्रवतके्षत असणे, विष्ट्यितृ्तीसाठी संस्था ि विद्यार्थ्यांनी 
संबंवधत विभागाकडे चकरा मारुनही त्सयांना विविध कारणे सांगनू 
विष्ट्यितृ्ती वदली जात नसणे, फक्त औरंगाबाद वजल्हयातील 
विद्यार्थ्यांना विष्ट्यितृ्तीसाठी ६५ कोटी रुपयांची गरज असणे, 
िैक्षवणक िषात विष्ट्यितृी वमळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना िैक्षवणक 
सावहत्सय घेण्यास अडचणी येत असणे, यामळेु खाजगी विनाअनदुावनत 
विक्षक विक्षकेतर ि व्यिस्थापन यांच्यािर आर्षथक संकट ओढविणे, 
पवरणामी विद्यार्थ्यांकडून सक्तीची िसलुी होणे, यामळेु पालक, 
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विद्याथी, व्यिस्थापन, विक्षक, विक्षकेतर यांच्यामध्ये पसरलेला तीव्र 
असंतोष, या प्रकरणी २०१५-१६, २०१६-१७ ि २०१७-१८ या 
िैक्षवणक िषांची विष्ट्यितृ्ती लिकरात लिकर विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत 
होत असलेली मागणी, याबाबत िासनाने तातडीने कराियाची 
कायविाही ि प्रवतवक्रया." 

पाच : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अनिये वििेष उल्लेख - (असल्यास). 
 

सहा : सिवश्री. अमरससह पंवडत, सवति चव्हाण, विक्रम काळे, वि.प.स. यांची 
म.कर्.प. वनयम ९७ अनिये अल्पकालीन चचा –  

  "ससचनाच्या अपऱुया सवुिधा, िेतीमालाचे पडलेले भाि आवण दरिषी 
पडणाऱया दषु्ट्काळामळेु मराठिाडयातील िेतकरी हिालवदल होणे, सततच्या 
नापीकी आवण कजवबाजारीपणामळेु मराठिाडयात िेतकरी आत्समहत्सयेचे प्रमाण 
लक्षवणयवरत्सया िाढणे, मागील दोन िषात २१८३ िेतकऱयांनी आत्समहत्सया 
करणे, यामध्ये तरुणांचे प्रमाण २५ टक्क्याहून अवधकचे असणे, 
मराठिाडयाच्या हक्काच्या पाण्याच्या िापरासाठी िासन कोणतीही 
उपाययोजना करत नसल्यामळेु मध्य गोदािरी खोऱयातील १८.३३ टीएमसी 
पाणी आंध्रप्रदेिात िाहून जात असणे, कायद्याची पायमल्ली करुन उध्िव 
गोदािरी खोऱयात गोदािरी नदीपात्रातील पाणी अडविण्यात आल्याने 
मराठिाडयातील िेतकऱयांिर मोठा अनयाय होणे, नविन ससचन प्रकल्प आवण 
जनुया प्रकल्पांच्या सपु्रमांची कामे रेंगाळल्यामळेु मागील तीन िषात 
मराठिाडयात एकही मोठया ससचन प्रकल्पाचे काम सरुु नसणे, सक्षम जल 
आयकु्तालय स्थापन करण्याच्या वनणवयासह औरंगाबाद येथील मंत्रीमंडळाच्या 
बैठकीत झालेल्या वनणवयाची प्रत्सयक्ष अंमलबजािणी होत नसणे, कृषीपंपाच्या 
विद्यतुीकरणाचा िाढलेला अनिेुष आवण सततच्या खंवडत विज परुिठयामळेु 
िेतकरी अडचणीत सापडणे, वपक विमा योजनेचा हप्ता भरुन घेतांना 
घातलेल्या जाचक अटींमळेु लाखो िेतकरी योजनेच्या लाभापासनू िंवचत 
राहण्याचा धोका वनमाण होणे, तरु खरेदी, दहा हजार रुपये तातडीचे कजव 
आवण कजवमाफीच्या अंमलबजािणीसाठी िासनाला आलेले अपयि यामळेु 
मराठिाडयातील िेतकऱयांमध्ये पसरलेला िासन विरोधी वतव्र असंतोष आवण 
संतापाची भािना, िेतकऱयांना धीर देण्यासाठी िाश्ित िेतीच्या संदभात 
िासनाने धोरणात्समक वनणवय घेिनू कराियाची तातडीची कायविाही ि 
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

 

– मध्यंतर – 
सात : िासकीय विधेयके - 

  (क) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडि: विचार ि संमत 
करणे. 
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   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ३७ - महाराष्ट्र 
महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. धनंजय मुंडे, 
िरद रणवपसे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ३७ - महाराष्ट्र 
महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्सयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहनयांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुि देऊन विचाराथव पाठविण्यात 
यािे." 

    (१) मखु्यमंत्री (२) श्री. धनंजय मुंडे, विरोधी 
पक्ष नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.नारायण राण,े 
वि.प.स. 

(४) श्री.िरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरंजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफव  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सवति चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱहे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफव  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक 

प्रावधकरण सदस्य अनहवता (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. िरद 
रणवपसे, धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ३८ - महाराष्ट्र स्थावनक 

प्रावधकरण सदस्य अनहवता (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्सयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहनयांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुि देऊन विचाराथव पाठविण्यात 
यािे." 

    (१) ग्रामविकास मंत्री (२) श्री. धनंजय मुंडे, विरोधी 
पक्ष नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

 

(४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरंजन डािखरे, (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई 
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वि.प.स. जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवति चव्हाण, 

वि.प.स. 
(८) डॉ.नीलम गोऱहे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफव  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४३ - महाराष्ट्र धारण जवमनींचे 

तकुडे पाडण्यास प्रवतबंध करण्याबाबत ि त्सयांचे एकत्रीकरण 

करण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. िरद 
रणवपसे, धनंजय मुंडे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४३ - महाराष्ट्र धारण 

जवमनींचे तकुडे पाडण्यास प्रवतबंध करण्याबाबत ि त्सयांचे 

एकत्रीकरण करण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्सयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहनयांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुि देऊन विचाराथव पाठविण्यात 
यािे." 

    (१) महसलू मंत्री (२) श्री. धनंजय मुंडे, विरोधी 
पक्ष नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरंजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफव  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सवति चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱहे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफव  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

   (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४७ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

संवहता आवण महाराष्ट्र जमीन महसलू (जवमनीच्या िापराचे 

रुपांतर ि अकृवषक आकारणी)  वनयम (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. िरद रणवपसे, 
वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४७ - महाराष्ट्र जमीन 
महसलू संवहता आवण महाराष्ट्र जमीन महसलू (जवमनीच्या 
िापराचे रुपांतर ि अकृवषक आकारणी)  वनयम (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्यांच्या प्रिर सवमतीकडे त्सयािरील 
प्रवतितृ्त दोन मवहनयांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुि देऊन 
विचाराथव पाठविण्यात यािे." 

    (१) महसलू मंत्री (२) श्री. धनंजय मुंडे, विरोधी 
पक्ष नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.संजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरंजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अिोक ऊफव  भाई 
जगताप, वि.प.स. 

    (७) श्री.सवति चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱहे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफव  भाई 
वगरकर, वि.प.स. 

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

  (ख) विधानसभेने संमत केल्यास - विचार, खंडि: विचार ि संमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४१ - महाराष्ट्र कृवष उत्सपनन 

पणन (विकास ि विवनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ५० - महाराष्ट्र जमीन 

महसलू संवहता (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   ----------------------------------------------------------------------

------ 
  (ग) विधानसभेने संमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे - 
   "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४९ - महाराष्ट्र मदु्रांक (दसुरी 

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

------ 
  (घ) विधानसभेने सधुारणांसह दसुऱयांदा संमत केल्याप्रमाण े - विचार, 

खंडि: विचार ि संमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक २ - मुंबई महानगरपावलका 

आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ४ - मुंबई महानगरपावलका, 

महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, 
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नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   ----------------------------------------------------------------------

------ 
  (ि) विधानसभेने दसुऱयांदा संमत केल्याप्रमाण े- विचार, खंडि: विचार ि 

संमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक १० - भारतीय भागीदारी 

(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक १२ - विकाऊ उमेदिार 

(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक १६ - महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक २४ - महाराष्ट्र विधानमंडळ 

सदस्य (वनरहवता दरू करणे) (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   ----------------------------------------------------------------------

------ 
आठ : (क) (िकु्रिार, वदनांक ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दिवविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० 
अनिये प्रस्ताि) –  

   सिवश्री. िरद रणवपसे, धनंजय मुंडे, नारायण राणे, सवुनल तटकरे, 
संजय दत्त, हेमंत टकले, अिोक ऊफव  भाई जगताप, जयंत पाटील, प्रा. 
जोगेनद्र किाडे, श्री.कवपल पाटील, ॲड. जनादवन चांदरुकर, 
आर्षक.अनंत गाडगीळ, सिवश्री.अमरससह पंवडत, सभुाष झांबड, वकरण 
पािसकर, चंद्रकांत रघिंुिी, जयिंतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्नबान ू खवलफे, सिवश्री.सवति 
चव्हाण, अमरनाथ राजरुकर, ॲड.वनरंजन डािखरे, सिवश्री. सतेज ऊफव  
बंटी पाटील, ख्िाजा बेग, डॉ. सधुीर तांबे, सिवश्री.आनंद ठाकूर, 
हवरससग राठोड, अब्दलु्ला खान दरुाणी, आनंदराि पाटील, विक्रम 
काळे, नरेंद्र पाटील, ॲड.जयदेि गायकिाड, ॲड.राहुल नािेकर, 
सिवश्री. प्रकाि गजवभये, रामराि िडकुते, जगननाथ सिदे, वि.प.स. 
यांचा म.वि.प. वनयम २६० अनिये प्रस्ताि – (चचा ि मंत्रयांचे उत्तर) 
– 

   "मुंबईसह राज्यातील महानगरपावलका, नगरपावलका ि 
नगरपंचायती यांची डबघाईला आलेली आर्षथक पवरस्स्थती, निवनर्षमत 
नगरपंचायतींमध्ये असलेले अवधकारी ि कमवचाऱयांची वरक्त पदे, 
त्सयामळेु विकासकामात होत असलेले अडथळे, सिव 
महानगरपावलकांमध्ये पायाभतू सवुिधांचा उडालेला बोजिारा ि 
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वपण्याच्या पाण्याची वनमाण झालेली समस्या, मालमत्ता कराच्या 
संकलनात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार होत असणे, जी.एस.टी. मळेु 
महानगरपावलकांना एलबीटीची प्रवतपतूी करण्यात न आल्यामळेु 
महानगरपावलका ि नगरपावलका यांची अथवव्यिस्था कोलमडून जाणे, 
मुंबई महानगरपावलकेतील रस्ते, नालेसफाई ि डंसपगच्या संदभातील 
गैरकारभाराच्या चौकिीचे आदेि मा.मखु्यमंत्रयांनी देऊन त्सयािर पढेु 
कोणतीच कायविाही न होणे, जेएनएनयआूरएम योजना बंद केल्यामळेु 
अपणूव रावहलेल्या प्रकल्पासंबंधी िासनाची भवूमका, कें द्र िासनाच्या 
स्िच्छ भारत अवभयानाचा उडालेला बोजिारा, बहुतांिी नगरपवरषदांत 
चटईके्षत्र, टीडीआर ि ऑटो डीसीआर घोटाळे िासनाच्या वनदिवनास 
आणनू अद्यापही कोणतीच कारिाई न होणे, राज्य िासनाने वरयल 
इस्टेट कायदा मंजरू करणे, कें द्र िासनाच्या धतीिर राज्याने वरयल 
इस्टेट कायदा मंजरू केल्यानंतर बांधकाम व्यािसावयकांमध्ये  वनमाण 
झालेली सचतेची पवरस्स्थती, या कायद्याच्या अंमलबजािणीमळेु  
िासनाकडूनच वनमाण  होत  असलेले अडथळे, मुंबईतील मैदानांचा 
वललाि, गहृवनमाण धोरण अवनस्श्चततेमळेु रखडलेले गहृवनमाण 
प्रकल्प, एसआरए अतंगवत रखडलेले प्रकल्प ि धारािी पनुर्षिकास 
प्रकल्प, म्हाडा िसाहती, बीडीडी, बीआयटी चाळी ि उपकरप्राप्त 
इमारतींचा रखडलेला पनुर्षिकास, संक्रमण विबीरातील घसुखोरीचा 
प्रलंवबत प्रश्न, मुंबई  िहरासह अनय  महानगरांमध्ये वनमाण झालेली 
िाहतकुीची समस्या, बेस्ट प्रिासन ि मुंबई महापावलका आयकु्त 
यांच्यातील  संघषव  विकोपाला जाणे,  मुंबई  महापावलका, 
एमएमआरडीए, म्हाडा आवण वसडको यांच्यात असलेला समनियाचा 
अभाि, वसडकोकडून  देण्यात  आलेल्या  भखंूडाचा  होणारा 
दरुुपयोग, विविध  स्थावनक स्िराज्य  संस्थातील  सफाई  
कामगारांच्या  समस्यांकडे  झालेले  दलुवक्ष तसेच राज्यातील जनतेची 
अस्स्मता असलेले मुंबईतील आंबेडकर भिन  महानगरपावलकेने 
तोडण्यास परिानगी देणे, त्सयामळेु राज्यातील  सिव  
महानगरपावलकांच्या वनयोजनात राज्य िासन अपयिी ठरुन स्थावनक 
स्िराज्य संस्थांची आर्षथक कोंडी होऊन विकासाला बसलेला खीळ, 
त्सयामळेु जनतेत पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत िासनाने 
कराियाची कायविाही ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (ख) श्री.विनायक मेटे, ॲड.अवनल परब, सिवश्री. प्रविण दरेकर, वगरीिचंद्र 
व्यास, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, प्रा.अवनल सोले, डॉ.पवरणय फुके, 
सिवश्री.गोपीवकसन बाजोवरया, सवुजतससह ठाकूर, रसिद्र फाटक, 
श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.तानाजी सािंत, डॉ.अपिूव वहरे, श्री.विजय ऊफव  
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भाई वगरकर, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अनिये प्रस्ताि – 
   "राज्यात मोठ्या संख्येने मराठा समाजाची अनेक िषांपासनू 

आरक्षणाची मागणी असणे, राणे सवमतीच्या विफारिींना अनसुरुन 
मराठा समाजाला विक्षण ि नोकरीत १६% आरक्षण देण्याचा वनणवय 
िासनाकडून घेण्यात येणे, परंत,ु त्सया वनणवयाला मा.उच्च नयायालयात 
आव्हान देण्यात आल्याने मा.नयायालयाकडून मराठा आरक्षणाच्या 
वनणवयास स्थवगती वमळणे, ही स्थवगती उठविण्यासाठी िासन स्तरािर 
प्रयत्सन सरुू असणे, गेल्या दोन दिकात िेतीची झालेली दरुिस्था, 
त्सयामळेु केिळ िेतीिर अिलंबनू असलेल्या राज्याच्या ग्रामीण 
भागातील मराठा समाजाची आर्षथक पवरस्स्थती वदिसेंवदिस खालाित 
जाणे, पवरणामी त्सयांच्या मलुांची िैक्षवणक प्रगती न होणे, त्सयामळेु इतर 
समाज गटांच्या तलुनेत आपण मागे पडतो याची खंत मराठा 
समाजाला अस्िस्थ कवरत असणे, त्सयाचे पडसाद राज्यातील वजल््ा-
वजल््ातून वनघणाऱया मराठा समाजाच्या विराट मोचातून प्रवतवबसबत 
होणे, राज्य िासनाकडून त्सयाची त्सिरीत दखल घेण्यात येऊन 
राज्यातील तरुणांना िैक्षवणक ि स्ियंरोजगार के्षत्रात स्िािलंबी 
बनविण्याच्या दृष्ट्टीने कौिल्य विकासाचे विक्षण देण्याकवरता "स्कील 
इंवडया" योजना राबविण्यात येणे, आवदिासी भागातील मलुांसाठी 
िैक्षवणक सावहत्सय परुविण्याकवरता पंवडत दीनदयाळ उपाध्याय 
आवदिासी विकास योजना राबविण्यात येणे, िासनाकडून 
आर्षथकदृष्ट्या दबुवल घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी िैक्षवणक 
िलु्कातील सिलत ६ लाख रुपयांपयंत िाढविण्याकवरता राजषी िाहू 
महाराज िैक्षवणक िलु्क प्रवतपतुी योजना राबविण्यात येणे, मागास 
आयोगाची वनर्षमती करण्यात येणे, डॉ.पंजाबराि देिमखु िसतीगहृ 
वनिाह िेतन योजना राबविण्यात येणे, िसतीगहृात राहणाऱया मलुांना 
सवुिधा परुविण्याकवरता अण्णासाहेब पाटील आर्षथक मागास विकास 
महामंडळाची वनर्षमती करुन या मंडळाकवरता भरघोस आर्षथक तरतदु 
करण्यात येणे, कें द्र ि राज्य िासनाच्या विविध योजनांची मावहती 
वमळण्याकवरता कें द्र िासनाची सारथी योजना राज्यात राबविण्यात 
येणे, या ि इतर अनेक माध्यमातून राज्यातील आर्षथक दृष्ट्या दबुवल 
घटक िैक्षवणकदृष्ट्या प्रगत होऊन ि त्सयाला कौिल्य विकासािर 
आधावरत स्ियंरोजगार वमळून तो स्िािलंबी होऊ िकेल अिी 
िासनाची भवूमका असणे, याखेरीज मराठा समाजाकडून सातत्सयाने 
मराठा आरक्षणाची मागणी होत असल्याने हा विषय िासनाने 
मागासिगव आयोगाकडे सोपविला असणे, मागासिगव आयोगाने या 
विषयाचा सखोल अभ्यास करुन लिकरात लिकर अहिाल देण्याची 
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आिश्यकता, याबाबत िासनाने तातडीने कराियाची कायविाही ि 
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (गरुुिार, वदनांक ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दिवविण्यात आललेे म.वि.प. वनयम २६० अनिये प्रस्ताि) – 
(अनकु्रमांक (ग) ि (घ)) – 

  (ग) सिवश्री. धनंजय मुंडे, िरद रणवपसे, सवुनल तटकरे, नारायण राणे, 
हेमंत टकल,े कवपल पाटील, विक्रम काळे, संजय दत्त, अमरससह 
पंवडत, जयंत पाटील, अिोक ऊफव  भाई जगताप, सवति चव्हाण, 
ॲड.वनरंजन डािखरे, डॉ.सधुीर तांबे, सिवश्री. दत्तात्रय सािंत, श्रीकांत 
देिपांडे, बाळाराम पाटील, वकरण पािसकर, ॲड.जनादवन चांदरुकर, 
सिवश्री.जयिंतराि जाधि, रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्रीमती हुस्नबान ू खवलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्षक.अनंत गाडगीळ, 
सिवश्री.अमरनाथ राजरुकर, आनंद ठाकूर, सभुाष झांबड, 
अब्दलु्लाखान दरुाणी, प्रा.जोगेनद्र किाडे, सिवश्री. चंद्रकांत रघिंुिी, 
नरेंद्र पाटील, प्रकाि गजवभये, राहुल नािेकर, सतेज ऊफव  बंटी पाटील, 
हवरससग राठोड, आनंदराि पाटील, जयदेि गायकिाड, रामराि 
िडकुते, जगननाथ सिदे, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अनिये 
प्रस्ताि – 

   "प्राथवमक विक्षणापासनू ते उच्च विक्षण, िैद्यकीय विक्षणाची 
जबाबदारी असणाऱया िालेय विक्षण, उच्च ि तंत्रविक्षण, िैद्यकीय 
विक्षण या विभागांना आपापल्या िैक्षवणक जबाबदाऱया योग्य 
पध्दतीने पार पाडण्यात अपयि आल्याने राज्यातील लाखो विद्याथी, 
पालक, विक्षक, कमवचारी आवण प्राध्यापकांची फरफट होत असणे, 
िाळाबा् मलुांच्या सिेक्षणाचा प्रश्न कायम असणे, विनाअनदुानीत 
ि स्ियं अथवसहाय्यीत मराठी ि इंग्रजी िाळांना आिश्यकता नसताना 
मोठ्या प्रमाणात मानयता देण्यात येणे, खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या 
िाळा, महाविद्यालयांिर सरकारचा कोणताही अंकुि नसणे, 
पटपडताळणीनंतर ऑनलाईन संच मानयतेत अनेक त्रटुी असणे, 
त्सयामळेु अवतवरक्त विक्षकांचा िेतनाचा ि समायोजनाचा प्रश्न वनमाण 
होणे, पवरणामी माहे मे, २०१२ पासनू विक्षकांची भरती न होणे, 
विक्षकांच्या या वनयकु्त्सया चकुीच्या आहेत म्हणनू कायवरत ८००० 
विक्षकांच्या वनयकु्त्सया रद्द करण्याचा चकुीचा वनणवय घेणे, विक्षकेत्तर 
कमवचाऱयांचा आकृतीबंधाचा अहिाल मानय न करणे, मुंबई बकेँतून 
विक्षकांचा विरोध असताना पगार देण्यात येणे, रात्र िाळा, रात्र 
कॉलेजेस बंद करण्याचा वनणवय घेतल्याने तेथील विक्षकांच्या नोकऱया 
संपषु्ट्टात येणे, विना अनदुानीत िाळांना २० टक्क्याच्या पवलकडे 
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अनदुानाची तरतूद न करणे, वदनांक १ ि २ जलैु, २०१६ रोजी घोवषत 
केलेल्या अनदुानास पात्र िाळांना िेतनाची तरतूद न करणे, 
अनदुानास पात्र िाळा, िगव तकुड्या ि कवनष्ट्ठ महाविद्यालयांच्या 
याद्या घोवषत न करणे, उिववरत सन २०१२ च्या िगव तकुड्या ि उिवरीत 
िाळा ि कवनष्ट्ठ महाविद्यालय यांचे मलु्यांकन सरुू करणे, १ हजार 
विद्याथी संख्या असलेल्या िाळेतील अधविेळ गं्रथपालांना नयायालयीन 
वनणवयाप्रमाणे पणुविेळ करणे, कला ि क्रीडा विक्षकांच्या तावसका कमी 
करणे, वदनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पिुीच्या ि नंतरच्या विक्षकांना 
जनुी पेनिन योजना लाग ूकरणे, ऑनलाईन िेतन प्रणालीत सधुारणा 
करुन िेतन मवहनयाच्या एक तारखेला करणे, वजल्हा पवरषद िाळांकडे 
सरकारचे दलुवक्ष असणे, मराठिाड्यातील वजल्हा पवरषद िाळांमध्ये 
मोठ्या प्रमाणात मखु्याध्यापकांचे ि विक्षकांची वरक्त पदे असणे, िगव-
२ मखु्याध्यापकांना पदािनत करणे, सदरहू िाळांच्या इमारती 
मोडकळीस येणे, वजल्हा पवरषद प्राथवमक िाळेतील विक्षकांच्या 
बदल्यासंदभात काढलेला चकुीचा िासन वनणवय रद्द करण्याची होत 
असलेली मागणी, इयत्ता १० िी च्या विद्यार्थ्यांचे भाषा विषयाचे तोंडी 
गणु रद्द करणे, विना अनदुावनत िाळेतील विद्यार्थ्यांना िालेय पोषण 
आहार ि पसु्तके न वमळणे, गणिेि देण्याच्या ऐिजी रोख रक्कम 
विद्यार्थ्यांच्या बकँ खात्सयात जमा करण्याचा चकुीचा वनणवय  घेणे, 
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची मरॅीक ि मरॅीकोत्तर विष्ट्यितृ्ती देण्यास 
सरकारला अपयि येणे, मुंबई विद्यापीठाकडून घेण्यात आलले्या 
बहुतांि अभ्यासक्रमांचे वनकाल िेळेत न लागणे, विद्यापीठाचे आर्षथक 
वनयेाजन कोलमडणे, विद्यापीठाच्या िैक्षवणक, प्रिासकीय ि आर्षथक 
बाबींचा कारभार ढासळल्याने कुलगरंुुना हटविण्याची मागणी होत 
असणे, िासकीय तंत्रवनकेतन ि अवभयांवत्रकी अभ्यासक्रमाच्या हजारो 
जागा वरक्त राहत असणे, तंत्रवनकेतन मधील कंत्राटी अवधव्याख्यातांना 
वनयवमत करण्याची मागणी, िैद्यकीय प्रिेिाच्या प्रवक्रयेत बोगस 
डोवमवसयल प्रमाणपत्राचा घोटाळा उघडकीस येणे, िैद्यकीय विक्षण 
विभागात झालेल्या सावहत्सय खरेदीत मोठा घोटाळा उघडकीस येणे, 
मवहला ि बालकल्याण विभागाच्या खरेदीत घोळ असणे, सामानय 
प्रिासन विभागाच्या िस्त ुि सेिा खरेदी ि वनयकु्तीतील झालेले घोळ, 
िरील सिव विभागामध्ये सरुू असलेला गोंधळ, त्सयामळेु जनतेत 
पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत िासनाने कराियाची कायविाही ि 
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (घ) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.प्रविण दरेकर, ॲड.अवनल परब, 
श्री.गोपीवकसन बाजोवरया, श्रीमती स्स्मता िाघ, सिवश्री.रसिद्र फाटक, 
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तानाजी सािंत, सवुजतससह ठाकूर, प्रा.अवनल सोले, सिवश्री.वमतेि 
भांगवडया, डॉ.पवरणय फुके, श्री.विजय ऊफव  भाई वगरकर, वि.प.स. 
यांचा म.वि.प. वनयम २६० अनिये प्रस्ताि – 

   "मखु्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतगवत िाड्या, िस्त्सया ि ग्रामीण 
भागातील ७२०० वकमी रस्त्सयाच्या लांबीचे सन २०१५-१६ ि २०१६-
१७ कवरता उद्दीष्ट्ट ठरविलेले असणे, त्सया व्यवतवरक्त राज्याच्या ग्रामीण 
भागात, डोंगरी विभागात तसेच छोया िस्त्सया, िाड्या यांना जोडणारे 
गािपोहोच रस्ते, मागव ि छोटे पलु, मोरी, पांदण रस्ते यांच्या 
बांधकामाची ि यांच्या दरुुस्तीची अपणूव कामे पणूव करण्याची 
आिश्यकता, राज्यातल्या ग्रामीण भागातील रस्त्सयांच्या दजािाढीचे 
प्रस्ताि, एवप्रल, २००९ पासनू राबविण्यात येत असलेल्या कें द्र 
िासनाची राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाकवरता सन २०१५ पासनू 
नविन कामांना वनधी नसणे, ि सन २०१६-१७ पासनू राबविण्यात 
येत असलेल्या राज्य िासनाच्या मखु्यमंत्री ग्रामीण पाणी परुिठा 
योजना यांच्या वनकषात न बसणाऱया ि वपण्याच्या पाण्याची सोय 
नसणाऱया राज्यातील गािे, िाडे, िस्त्सया यांच्या वपण्याच्या पाण्याची 
सोय करणे, ग्रामीण भागातील सिव िाड्या, िस्त्सया ि डोंगरी भागातील 
सिव गािाचे विद्यतुीकरण करण्याची आिश्यकता, िेती पाणी परुिठा 
योजनेच्या िीज दरामध्ये झालेली दरिाढ, िीज वबलाची िसलुी 
थांबविण्याची आिश्यकता, याबाबत िासनाने कराियाची कायविाही 
ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अनिये (बैठकीच्या िेिटी) - 
  (१) श्री.विक्रम काळे, वि.प.स. 
   "विक्षक/विक्षकेतरांना सावित्रीबाई फुले-फावतमा िेख आरोग्य 

कुटंुब योजना लाग ूकरण्याबाबत" या विषयािरील श्री.कवपल पाटील 
ि इतर वि.प.स. यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक ३२२७० ला वदनांक 
२५ जलैु, २०१७ रोजी वदलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱया बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 

  (२) श्री.दत्तात्रय सािंत, वि.प.स. 
   "अधविेळ विक्षकांना अवतवरक्त घोवषत करून पनुहा सेिेत 

समाविष्ट्ट करण्याबाबत" या विषयािरील श्री.दत्तात्रय सािंत ि इतर 
वि.प.स. यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक ३३४९० ला वदनांक १ ऑगस्ट, 
२०१७ रोजी वदलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱया बाबींिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
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विधान भिन, 
मुंबई, 
वदनांक : ७ ऑगस्ट, २०१७. 

उत्तमससग चव्हाण, 
सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपवरषद. 
 


