महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

गुरुिार, वदनाांक १५ माचच , २०१८
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
(क) : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये - (सकाळी १०.०० ते ११.०० िाजेपयं त)
(१) श्री. वकरण पािसकर, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्थित करतील.
"मुं बईत वाढत्या वाहनाुंच्या सुंख्येबरोबर वाहन पार्किंगची समस्या
र्नमाण झालेली असणे , शासकीय

कायालये, सोसायटया, माकेट,

रे ल्वेस्थानक पर्रसर अशा र्िकाणी पार्किंगची गुंभीर समस्या असणे ,
पोर्लसाुंकडू न अनर्िकृत पार्किंगवर कारवाई करुनही पर्रस्स्थती "जैसे थे"
असणे, अनेक र्िकाणी पार्किंगच्या जागी पावती र्शवाय अवास्तव पैसे
आकारले जात असणे , याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व
उपाययोजना"
(२)

श्री. प्रविण दरे कर, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्थित करतील.
"राज्य शासनाने झोपडपट्टी पनवयसन प्रार्िकरण (एसआरए) कर्रता
नव्याने प्रोत्साहनपर र्नयमावली लागू करणे, उक्त र्नयमावलीनसार झोपडपट्टी
पनवयसन योजनेला गती र्मळण्याऐवजी र्िळ बसण्याची शक्यता र्नमाण
झालेली असणे, पर्हल्या टप्पप्पयात झोननसार मान्य एफएसआय व्यर्तर्रक्त
दोन, अडीच व तीन असा दे ण्यात आलेल्या एफएसआयमध्ये कपात करुन
दीड, पावणे दोन व दोनपयिंतच करण्यात येणे, एफएसआय कमी झाल्याने
अनेक र्वकासकाुंनी या योजनेकडे पाि र्फरवणे , पर्रणामी मुंबई शहरातील
अनेक एसआरए योजना बुंद पडू न सवयसामान्य नागर्रकाुंमध्ये चचतेचे
वातावरण र्नमाण झालेले असणे, याबाबत शासनाने उक्त

र्नयमावलीत

फेरबदल करण्याची आवश्यकता असणे, याबाबत शासनाने करावयाची
काययवाही व उपाययोजना"
(३)

प्रा.अवनल सोले, वि.प.स पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्थित करतील.
"नागपूर शहरातील लष्करीबाग पर्रसरातील रजत भगवानदास पाली व
त्याचे रतर साथीदार गुंडागदक कन न दहशत र्नमाण करत असणे , सुंगीता
हे मराज दरवाडे याुंचा मलगा गौरव याुंच्यावर िारदार शस्त्राने वार केल्याने
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त्याचा र्दनाुंक ८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमारास मेयो हॉस्पीटल येथे
मृत्यू होणे , चसि महार्वद्यालयाचे प्राचायय याुंना र्दनाुंक ४ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्यासमारास भगवानदास पाली याुंचा मलगा शभम पाली व त्याचे
साथीदार याुंनी मारहाण करणे , सदर भगवानदास पाली याुंचेवर शहरात
दहशत, गुंडागदक व िून केल्याचे िटले दािल असणे, भगवानदास पाली
याुंचे गुंड साथीदार ज्योतीनगर, कमाल चौक एर्रया, सॉमील एर्रया,
भोसलेवाडी, आुंबेडकर कॉलनी व घासीयारी परा या र्िकाणी दहशत र्नमाण
करीत असणे , भगवानदास पाली हा भा.दुं.र्व.स. कलम ३०२, ३०७, १४३,
१४९ व १०९ नसार दािल गन्यािाली तरुुंगात असून त्याुंचे रतर साथीदारावर
अदिलपात्र गन्हा नोंदर्वल्याने त्याुंची मक्तता होणे , भगवानदास पाली याुंचेवर
मोक्का अुंतगयत कारवाई करण्याबाबत मा.मख्यमुंत्री याुंना र्दनाुंक ६ मे, २०१७
रोजी वा त्यासमारास सुंगीता दरवाडे व पर्रसरातील नागर्रक याुंनी लेिी पत्र
दे ण्यात आले असता त्याची दिल घेवून र्दनाुंक ८ मे , २०१७ रोजी वा
त्यासमारास गृह र्वभागाकडे प्र.क्र.१५९ वगय कन न पोलीस आयक्त, नागपूर
याुंना र्दनाुंक २० मे , २०१७ रोजी वा त्यासमारास सादर करणे , सदर
प्रकरणातील तपास अर्िकारी व पोलीस र्नरीक्षक याुंनी प्रकरण दाबण्याचा
प्रयत्न कन न गुंडावर कोणतीही काययवाही केली नसल्याचे र्दसून येणे,
याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व उपाययोजना "
(४)

ॲड. वनरां जन डािखरे , वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्थित करतील.
"मुं बई र्वद्यापीिाच्या प्रशासनावर ८०० महार्वद्यालयाुंचा ताण असणे ,
मुं बई र्वद्यापीिाच्या अित्यार्रतील महार्वद्यालये आर्ण र्वद्याथकसुंख्या
वर्षानवर्षय वाढत असणे, प्रशासकीयदृष्टीने मुंबई र्वद्यापीि हे कोकणातील
र्वशेर्षत: रत्नार्गरी व चसिदगय र्जल्यातील महार्वद्यालयाुंसािी गैरसोयीचे
असणे, त्यामळे रत्नार्गरीतील ४५ महार्वद्यालय, चसिदगयमिील ३८ आर्ण
रायगडमिील २० अशा एकूण १०३ महार्वद्यालयाुंसािी स्वतुंत्र कोकण
र्वद्यापीिाची आवश्यकता असणे , कोकण र्वभागातील महार्वद्यालयातील
प्राध्यापक तसेच र्वद्यार्थ्यांच्या सोयीच्यादृष्टीने तसेच स्थार्नक गरजेप्रमाणे
ससुंगत रोजगारक्षम अभ्यासक्रम राबर्वण्याच्यादृष्टीने कोकणासािी स्वतुंत्र
र्वद्यापीि स्थापन करावे अशी कोकण र्वभागातील रायगड, रत्नार्गरी व
चसिदगय र्जल्यातील र्वद्याथक व पालकाुंनी तसेच रत्नार्गरी एज्यकेशन
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सोसायटीचे प्रर्तर्निी, कोकण र्वद्यापीि कृती सर्मतीचे अध्यक्ष तसेच
स्थार्नक लोकप्रर्तर्निी याुंनी मागील अनेक वर्षांपासून ते आजतागायत (माहे
जानेवारी, २०१८) करण्यात येत असलेली आग्रहाची मागणी, कोकण
र्वभागातील

महार्वद्यालयाुंच्या

प्रशासकीयदृष्या

तसेच

र्वद्यार्थ्यांच्या

सोयीसािी सोलापूर र्वद्यापीिाप्रमाणे कोकण र्वभागासािी स्वतुंत्र र्वद्यापीि
स्थापन करण्याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व उपाययोजना."
(५)

श्री. अमरससह पांवडत, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्थित करतील.
"मराठिाडा विभागातील राज्य पवरिहन महामांडळाच्या बस
थिानकाांची दुरिथिा झाल्याबाबत" या र्वर्षयावरील श्री. अमरचसह पुंर्डत व
रतर र्व.प.स. याुंचा ताराुंर्कत प्रश्न क्रमाुंक ३५०११ ला र्दनाुंक १२ र्डसेंबर,
२०१७ रोजी र्दलेल्या उत्तरातून उ्भवणा्या बाबववर चचा उपस्स्थत करतील.

(६)

श्री. जयिांतराि जाधि, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्थित करतील.
"सन २०११ च्या जनगणनेवर आिार्रत बृहत आरािड्यात जळगाव
नेऊर (ता.येवला, र्ज. नार्शक) व चवचूर (ता.र्नफाड, र्ज. नार्शक) येथे नवीन
प्राथर्मक आरोग्य केंद्राचा समावेश करण्याची स्थार्नक लोकप्रर्तर्निवनी
र्दनाुंक ५ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी वा त्यासमारास शासनाकडे मागणी केलेली
असणे, येवला व र्नफाड तालक्यात सन २०११ च्या जनगणनेवर आिार्रत
१५ उपकेंद्राुंचा जोड बृहत आरािड्यात समावेश करण्याची मागणी प्रलुंर्बत
असणे, जळगाव नेऊर (ता.येवला, र्ज.नार्शक) व चवचूर (ता.र्नफाड,
र्ज.नार्शक) या दोन र्िकाणी लोकसुंख्या, दोन आरोग्य सुंस्थाुंमिील अुंतर व
भौगोर्लक पर्रस्स्थती या सवय बाबी र्वचारात घेऊन नवीन प्राथर्मक आरोग्य
केंद्र र्नमाण करण्यासािी नार्शक र्जल्हा पर्रर्षदेने र्जल्हा र्नयोजन सर्मतीची
मान्यता घेऊन आरोग्य सेवा सुंचालनालयास र्वर्हत नमन्यातील प्रस्ताव सादर
केलेले असणे , येवला व र्नफाड तालक्यातील सन २०११ च्या जनगणनेवर
आिार्रत १५ उपकेंद्राुंचा जोड बृहत आरािड्यात समावेश करण्यासािी
शासनाने करावयाची काययवाही व उपाययोजना"

(ख) : लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) - (सकाळी ११.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
(बुधिार, वदनाांक १४ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
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दर्च विण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना) –
(१) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावयजर्नक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेितील :"अकोला महानगरपार्लका क्षेत्रात गोरक्ष रोड या नावाने ओळिल्या
जाणा्या रस्त्याच्या रुुंदीकरणाची सातत्याने जनतेकडू न होत असलेली
मागणी, सदर रस्त्याुंच्या रुुंदीकरणाकर्रता लोकाुंनी सहकायाची भूर्मका र्दली
असतानाही महानगरपार्लकेने कोणतेही र्नकर्ष आर्ण र्नयम न लावता
रस्त्याच्या दोन्ही बाजने असलेली अर्िकृत व अनर्िकृत लहान व मोिी सवय
बाुंिकामे पाडू न टाकणे, गेल्या सहा मर्हन्याुंपासून वारुं वार बार्ित झालेल्या
भागाचा मोबदला दे ण्याचे जार्हर करुनही अदयापही कोणत्याही प्रकारचा
मोबदला दे ण्यात आलेला नसणे, उलटपक्षी महाराष्र प्रादे र्शक व नगररचना
अर्िर्नयम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये कारवाई करुन टीडीआर देण्यात
येईल असे िोटे आर्मर्ष दािवून मालमत्त्ता िारकाुंवर करण्यात आलेला
अन्याय, कत्राटदाराुंवर कोणत्याही अटी व शतक न लादल्याने रस्त्याुंची कामे
अपूणय अवस्थे त असणे, पर्रणामी स्थार्नक नागर्रकाुंना या रस्त्यावरुन ये-जा
करणे अत्युंत गैरसोयीचे होत असणे, सदर रस्त्याुंबरोबर आजबाजूचे अकोला
शहरातील रतर रस्त्याुंची अवस्था जैसे थे असताुंनाही शासनाकडू न तटपुंजा
र्निी उपलब्ि होणे, शासनाकडू न वाटप करण्यात येणारा र्निी कोणकोणत्या
रस्त्याुंकर्रता र्वतर्रत करण्यात येत आहे याबाबत साशुंकता र्नमाण होणे,
त्याचबरोबर अकोला शहराकर्रता महानगरपार्लकेसािी सन २०१८-२०१९
च्या अथयसुंकल्पात रस्त्याकर्रता र्निीची तरतद करण्यास शासनाकडू न होत
असलेली चालढकल, र्निीबाबत शासन उदार्सन असणे, पर्रणामी रस्त्याुंची
होत असलेली दयनीय अवस्था, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलयक्ष,
याबाबत शासनाने तातडीने लक्ष घालून शासन स्तरावर करावयाची काययवाही
व याबाबत शासनाची प्रर्तर्क्रया व भूर्मका."
(२)

सिचश्री. हे मांत टकले, शरद रणर्पसे, िनुंजय मुं डे, सुंजय दत्त, अशोक ऊफय
भाई जगताप, रामहरी रुपनवर, श्रीमती हस्नबानू िर्लफे, श्री. आनुंदराव
पाटील,डॉ. सिीर ताुंबे, सवयश्री. जनादयन चाुंदरू कर, सतेज ऊफय बुंटी पाटील,
आर्कक. अनुंत गाडगीळ, सवयश्री. सभार्ष झाुंबड, अमरनाथ राजूरकर, हर्रचसग
रािोड, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे , सवयश्री. सर्नल तटकरे , आनुंद िाकूर, अॅड. राहल
नावेकर, सवयश्री. ख्वाजा बेग, जगन्नाथ चशदे, रामराव वडकते, अॅड. र्नरुं जन
डाविरे , सवयश्री. र्वक्रम काळे , नरें द्र पाटील, र्करण पावसकर, अॅड. जयदे व
गायकवाड, श्रीमती र्वद्या चव्हाण, श्री.र्वनायकराव मे टे, वि.प.स. पढील
तातडीच्या व सावयजर्नक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेितील :-
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"मुं बई सेंरल येथील नायर रुग्णालयात र्दनाुंक १ फेब्रवारी, २०१८
रोजी एमआरआय उपकरणात गॅस र्सलेंडरसह अडकून राजेश मारु या ३०
वर्षकय तरुणाचा झालेला हृदयद्रावक मृत्य, श्री. मारु हे त्याुंच्या बर्हणीच्या
सासबाईना पाहण्यासािी रुग्णालयात गेले असता त्यार्िकाणी कतयव्यावर
असलेल्या रुग्णालयाचे वॉडय बॉय याुंचेशी झालेल्या बाचाबाची नुंतर वॉडय बॉय
याुंनी श्री. मारु याुंना ऑस्क्सजनचे र्सलेंडर एमआरआय कक्षामध्ये घेऊन
जाण्यास साुंगणे, त्यानसार श्री.मारु याुंना र्सलेंडरसह एमआरआय कक्षात
जात असतानाच त्याुंच्या हातातील र्सलेंडर चुंबकीय क्षेत्रात गेल्याने
र्सलेंडरसह श्री. राजेश मारु हे एमआरआय मर्शनमध्ये ओढले गेल्याने त्याुंचा
मर्शनमध्ये अडकून आकस्स्मकर्रत्या हृदयद्रावक झालेला मृत्य, याप्रकरणी
जबाबदार असणा्या डॉक्टर, वॉडय बॉय व पर्रचारकाुंना केलेली अटक, नायर
रुग्णालयात एमआरआय काढण्यासािी ६-६ मर्हने रुग्णाुंची प्रर्तक्षा यादी
केली जात असणे, महापार्लकेच्या केईएम, सायन,नायर, कपर, काुंर्दवली व
गोवुंडी येथील रुग्णालयात दे िील एमआयआर करण्यासािी रुग्णाुंना आपला
नुंबर येईपयिंत ताटकळत बसावे लागत असल्याने एमआरआय मर्शनची
सुंख्या वाढर्वणे, र्नताुंत गरजेचे झालेले असणे, शासनाने या घटनेची दिल
घेऊन मुं बई महापार्लकेच्या सवयच रुग्णालयामध्ये त्याचबरोबर शासनाच्या
जी.टी, जे.जे. व सेंट जॉजेस आर्द रुग्णालयात एमआरआय मर्शनची सुंख्या
वाढर्वण्याच्या दृष्टीने तातडीने काययवाही करणे आवश्यक असणे,
त्याचबरोबर उक्त दघयटनेत वॉडय बॉयच्या चकीमळे एका तरुणाचा हकनाक
झालेला मृत्य र्वचारात घेता श्री. मारु याुंच्या कटुं र्बयाुंना आर्कथक मदत देण्याचे
दृष्टीने शासनाने तातडीने करावयाची काययवाही, उपाययोजना व शासनाची
प्रर्तर्क्रया."
(३)

अॅड. जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. पढील तातडीच्या व सावयजर्नक
महत्वाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेितील :"राज्यात आर्कथक दबयल घटकाुंसािी तसेच मागासवगकय समाजातील
नागरीकाुंसािी शासनामाफयत रुंर्दरा गाुंिी आवास योजना, रमाबाई आुंबेडकर
आवास योजना, वास्ल्मकी आवास योजना रत्यादी घरकल योजना
अपेक्षेप्रमाणे न राबर्वण्यात येणे, राज्यातील अनेक शहरात तसेच ग्रामीण
भागात मागासवगकय समाज झोपडपट्टी तसेच र्मळे ल त्या र्िकाणी वीज, पाणी,
शौचालय व रतर आवश्यक सोयी सर्विाुंर्वना राहत असणे, मागासवगकय
समाजाला गृह र्नमाण सोसायटी बाुंिण्यासािी जागा र्दली जात नसणे, ग्रामीण
भागातही मागासवगकय समाजातील नागरीकाुंनी एकत्र येऊन सोसायटी
बाुंिण्यासािी शासनास जर्मनीची मागणी करणारे अनेक प्रस्ताव र्दलेले
असून ते मान्यतेर्वना मुंत्रालयात वर्षानवर्षे पडू न असणे, मुं बईतील गोरे गाव
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येथे नागरी र्नवारा पर्रर्षदे च्या माध्यमातून गरीबाुंना हक्काची घरे र्मळणे, परुं त
कमाल जर्मन िारणा कायदा (यएलसी) रद्द केल्यानुंतर मुंबईत अशाप्रकारे घरे
र्नमाण न होणे, तसेच पणे शहरात ६५० च्या आसपास झोपडपट्टया असून पणे
शहरातील र्नम्मे नागरीक झोपडपट्टवमध्ये राहत असणे, पणे येथील
झोपडपट्टयाुंचे सवेक्षण करणारे सवेक्षकाचे पद गेल्या बारा वर्षांपासून र्रक्त
असणे, रमाई आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) २०१० ते २०१८ चा भौर्तक व
आर्कथक प्रगतीचा क्षेत्रर्नहाय गोर्षवारा समाजकल्याण आयक्तालय, पणे याुंनी
प्रर्सध्द केलेला असणे यात एकूण मुं जूरी नसार पूणय घराुंची टक्केवारी ६०
टक्के असणे तर िचाची टक्केवारी ६० टक्के रतकीच असणे, पर्रणामी गरीब
मागासवगकय समाजातील नागरीकाुंच्या मनामध्ये शासनाच्या प्रती र्चडीची
भावना र्नमाण होणे, राज्यातील म्हाडा तथा गृहर्नमाण सुंस्थाुंमाफयत बाुंिल्या
जाणा्या गृहर्नमाण योजना (प्रकल्पात) मागासवगकयाुंना रािीव जागा नसणे,
लॉटरी पध्दतीतून गृहवाटप होणे, म्हाडाच्या घराुंच्या चकमती देिील प्रचुंड
महागडया असणे त्यामळे गरीब मागासवगींयाना घरे र्वकत घेणे अशक्य होणे,
मागासवगकयाुंच्या गृह र्नमाण सुंस्थाुंना जागा, र्निी, सवलती न दे णे,
झोपडपट्टया पनवयसनाच्या योजना सुंथ गतीने चालणे, २०११ पयिंतच्या
झोपडपट्टयाुंना सुंरक्षण न दे णे रत्यादीबाबत शासनाचे िोरण, र्जल्हार्िकारी
जर्मनववर मागासवगकय, गरीबाुंसािी रमारती, गृहर्नमाण सोसायया
बाुंिण्यासािी तातडीने जर्मनी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत शासनाने
करावयाची काययवाही व शासनाची प्रर्तर्क्रया."

(दुपारी १२.०० वाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे : कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे (क) मा.मुख्यमांत्री
: (१)

र्वदभय,

मरािवाडा

महाराष्र

आर्ण

यासािी

उवयर्रत

र्वकासमुं डळे

आदे श, २०११ मिील िुंड ८ अन्वये
विधी ि न्याय विभागाचा सन २०१६२०१७

या

र्वत्तीय

वर्षातील

योजनाुंतगयत

आर्ण

योजनेत्तर

योजनाुंवरील

वैिार्नक

मुं डळर्नहाय
प्रत्यक्ष

र्वकास

(अर्वभाज्य भागासह)
िचाचा

सभागृहासमोर िे वतील.

तपशील"
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(२)

तीन
चार
पाच

महाराष्र राज्य पोलीस गृहर्नमाण व
कल्याण महामुं डळ मयार्दत, मुंबई
याुंचा र्दनाुंक ३१ माचय, २०१६ रोजी
समाप्पत होणा्या वर्षाचा बेचाळीसावा
वार्कर्षक
अहवाल
सभागृहासमोर
िे वतील.

(ख) िैद्यकीय वर्क्षण मांत्री

: र्वदभय, मरािवाडा आर्ण उवयर्रत महाराष्र
यासािी र्वकासमुं डळे आदे श, २०११ मिील
िुंड ८ अन्वये िैद्यकीय वर्क्षण ि औषधी
द्रव्ये विभागाचा सन २०१६-२०१७ या
र्वत्तीय वर्षातील योजनाुंतगयत आर्ण योजनेत्तर
योजनाुंवरील वैिार्नक र्वकास मुं डळर्नहाय
(अर्वभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष िचाचा
तपशील" सभागृहासमोर िे वतील.

(ग)

: र्वदभय, मरािवाडा आर्ण उवयर्रत महाराष्र
यासािी र्वकासमुं डळे आदे श, २०११ मिील
िुंड ८ अन्वये पयािरण विभागाचा सन
२०१६-२०१७
या
र्वत्तीय
वर्षातील
योजनाुंतगयत आर्ण योजनेत्तर योजनाुंवरील
वैिार्नक र्वकास मुं डळर्नहाय (अर्वभाज्य
भागासह)
प्रत्यक्ष
िचाचा
तपशील"
सभागृहासमोर िे वतील.

पयािरण मांत्री

: "लोकलेखा सवमतीचा तेहवतसािा अहिाल सादर करणे."
: "अर्ासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करणे."
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१) श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. याुंच्या पढील र्नकडीच्या
सावयजर्नक महत्वाच्या र्वर्षयावरील सूचना क्रमाांक ३३ वर
गृहवनमाण मांत्री र्नवेदन करतील :"वरळी (मुं बई) येथील ३२ एकर भूिुंडावरील १२१
चाळवच्या पनर्कवकास प्रकल्पात परदे शी कुंपन्याुंचा सहभाग
असल्याने पनर्कवकासाच्या कामास र्वलुंब होत असल्याचे
उघडकीस येणे."
(२)

श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याुंच्या पढील र्नकडीच्या सावयजर्नक
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महत्वाच्या र्वर्षयावरील सूचना क्रमाांक २९ वर आवदिासी
विकास मांत्री र्नवेदन करतील :"राज्यात २३ ते ५८ पटसुंख्या असलेल्या शाळा बुंद
करण्याच्या आर्दवासी र्वभागाने सचर्वलेल्या र्नणय याचा पनर्कवचार
कन न सदर र्नणयय रद्द करण्याची मागणी."
(३)

श्री.सुवनल तटकरे , वि.प.स. याुंच्या पढील र्नकडीच्या सावयजर्नक
महत्वाच्या र्वर्षयावरील सूचना क्रमाांक ३१ वर जलसांपदा मांत्री
र्नवेदन करतील :"राज्य सरोवर योजनेंतगयत सकाणू सर्मतीच्या र्शफारशीने
र्वष्णू तलाव (गोरे गाुंव ता.माणगाुंव, र्ज.रायगड) सािी र्निी
उपलब्ि करुन दे ण्याची होत असेलेली मागणी."

(४)

ॲड.जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. याुंच्या पढील र्नकडीच्या
सावयजर्नक महत्वाच्या र्वर्षयावरील सूचना क्रमाांक ३५ वर
सामावजक न्याय मांत्री र्नवेदन करतील :"सामार्जक न्याय र्वभागामाफयत दे ण्यात आलेल्या
र्शष्यवृत्तीच्या रक्कमेत १ हजार ८६८ कोटी न पयाुंची
अर्नयर्मतता झाल्याचा र्नष्कर्षय र्वशेर्ष चौकशी पथकाने
(एसआयटी) काढला असून सदर प्रकरणी चौकशी कन न दोर्षववर
कारवाई करण्याची आवश्यकता."

(५)

सहा

सात

श्री.अर्ोक ऊर्च भाई जगताप, वि.प.स. याुंच्या पढील र्नकडीच्या
सावयजर्नक महत्वाच्या र्वर्षयावरील सूचना क्रमाांक ३६ वर
सामावजक न्याय मांत्री र्नवेदन करतील :"सामार्जक न्याय र्वभागामाफयत चालर्वण्यात येणा्या
र्वद्याथक वसर्तगृहाुंमिील भोजन परवठ्याचे काम जन्या
परविादाराुंना नवीन र्नर्वदा न काढताच दे ण्यात येणे."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विर्े ष उल्लेख - (असल्यास).

: र्ासकीय विधे यके :-

- मध्यां तर -

(क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत
करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र
थियां अिचसहास्ययत र्ाळा (थिापना ि विवनयमन) (सुधारणा)
विधे यक, २०१७"
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(अ) विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रथताि :"सन २०१७ चे र्व.स.र्व. क्रमाुंक ७१ - महाराष्र
स्वयुंअथयसहास्ययत शाळा (स्थापना व र्वर्नयमन) (सिारणा)
र्विे यक, २०१७ िालील सदस्याुंच्या प्रवर सर्मतीकडे त्यावरील
प्रर्तवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन
र्वचाराथय पािर्वण्यात यावे."
(१) शालेय र्शक्षण मुंत्री
(२) श्री. िनुंजय मुं डे, र्वरोिी पक्ष
नेता तथा र्व.प.स.
(३) श्री.शरद रणर्पसे, र्व.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, र्व.प.स.
(५) ॲड.र्नरुं जन डाविरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
र्व.प.स.
जगताप, र्व.प.स.
(७) श्री.सर्तश चव्हाण, र्व.प.स. (८) डॉ.नीलम गो्हे , र्व.प.स.
(९) श्री.कर्पल पाटील, र्व.प.स. (१०) श्री.र्वजय ऊफय भाई
र्गरकर, र्व.प.स.
(ब) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रथताि :"सन २०१७ चे र्व.स.र्व. क्रमाुंक ७१ - महाराष्र
स्वयुंअथयसहास्ययत शाळा (स्थापना व र्वर्नयमन) (सिारणा)
र्विे यक, २०१७ र्विानसभेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाच्या २१
सदस्याुंच्या सुंयक्त सर्मतीकडे त्यावरील प्रर्तवृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनदे श देऊन र्वचाराथय पािर्वण्यात यावे."
--------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – पांढरपूर मांवदरे (सुधारणा)
विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रथताि :"सन २०१८ चे र्व.स.र्व. क्रमाुंक १ – पुंढरपूर मुं र्दरे (सिारणा)
र्विे यक, २०१८ िालील सदस्याुंच्या प्रवर सर्मतीकडे त्यावरील
प्रर्तवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन
र्वचाराथय पािर्वण्यात यावे."
(१) मख्यमुंत्री
(२) श्री. िनुंजय मुं डे, र्वरोिी पक्ष
नेता तथा र्व.प.स.
(३) श्री.शरद रणर्पसे, र्व.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, र्व.प.स.
(५) ॲड.र्नरुं जन डाविरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
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र्व.प.स.
जगताप, र्व.प.स.
(७) श्री.सर्तश चव्हाण, र्व.प.स. (८) डॉ.नीलम गो्हे , र्व.प.स.
(९) श्री.कर्पल पाटील, र्व.प.स. (१०) श्री.र्वजय ऊफय भाई
र्गरकर, र्व.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रथताि :"सन २०१८ चे र्व.स.र्व. क्रमाुंक २ – महाराष्र नगरपर्रर्षदा,
नगरपुंचायती व औद्योर्गक नगरी (सिारणा) र्विे यक, २०१८
िालील सदस्याुंच्या प्रवर सर्मतीकडे त्यावरील प्रर्तवृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेश दे ऊन र्वचाराथय
पािर्वण्यात यावे."
(१) मख्यमुंत्री
(२) श्री. िनुंजय मुं डे, र्वरोिी पक्ष
नेता तथा र्व.प.स.
(३) श्री.शरद रणर्पसे, र्व.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, र्व.प.स.
(५) ॲड.र्नरुं जन डाविरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
र्व.प.स.
जगताप, र्व.प.स.
(७) श्री.सर्तश चव्हाण, र्व.प.स. (८) डॉ.नीलम गो्हे , र्व.प.स.
(९) श्री.कर्पल पाटील, र्व.प.स. (१०) श्री.र्वजय ऊफय भाई
र्गरकर, र्व.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रथताि :"सन २०१८ चे र्व.स.र्व. क्रमाुंक ३ – महाराष्र ग्रामपुंचायत
(सिारणा) र्विे यक, २०१८ िालील सदस्याुंच्या प्रवर सर्मतीकडे
त्यावरील प्रर्तवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श
दे ऊन र्वचाराथय पािर्वण्यात यावे."
(१) ग्रामर्वकास मुं त्री
(२) श्री. िनुंजय मुं डे, र्वरोिी पक्ष
नेता तथा र्व.प.स.
(३) श्री.शरद रणर्पसे, र्व.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, र्व.प.स.
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(५) ॲड.र्नरुं जन डाविरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
र्व.प.स.
जगताप, र्व.प.स.
(७) श्री.सर्तश चव्हाण, र्व.प.स. (८) डॉ.नीलम गो्हे , र्व.प.स.
(९) श्री.कर्पल पाटील, र्व.प.स. (१०) श्री.र्वजय ऊफय भाई
र्गरकर, र्व.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र िेश्म मालकी
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, र्रद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रथताि :"सन २०१८ चे र्व.स.र्व. क्रमाुंक ५ – महाराष्र वेश्म मालकी
(सिारणा) र्विे यक, २०१८ िालील सदस्याुंच्या प्रवर सर्मतीकडे
त्यावरील प्रर्तवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदे श
दे ऊन र्वचाराथय पािर्वण्यात यावे."
(१) गृहर्नमाण मुं त्री
(२) श्री. िनुंजय मुं डे, र्वरोिी पक्ष
नेता तथा र्व.प.स.
(३) श्री.शरद रणर्पसे, र्व.प.स.
(४) श्री.सुंजय दत्त, र्व.प.स.
(५) ॲड.र्नरुं जन डाविरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
र्व.प.स.
जगताप, र्व.प.स.
(७) श्री.सर्तश चव्हाण, र्व.प.स. (८) डॉ.नीलम गो्हे , र्व.प.स.
(९) श्री.कर्पल पाटील, र्व.प.स. (१०) श्री.र्वजय ऊफय भाई
र्गरकर, र्व.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पुढे सुरू, खां डर्: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािचजवनक विद्यापीठ
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. र्रद
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रथताि :"सन २०१७ चे र्व.स.र्व. क्रमाुंक ६८ - महाराष्र सावयजर्नक
र्वद्यापीि (सिारणा) र्विे यक, २०१७ िालील सदस्याुंच्या प्रवर
सर्मतीकडे त्यावरील प्रर्तवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श देऊन र्वचाराथय पािर्वण्यात यावे."
(१) उच्च व तुंत्र र्शक्षण मुं त्री
(२) श्री. िनुंजय मुं डे, र्वरोिी पक्ष
नेता तथा र्व.प.स.
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(३) श्री.शरद रणर्पसे, र्व.प.स.
(५) ॲड.र्नरुं जन डाविरे ,
र्व.प.स.
(७) श्री.सर्तश चव्हाण, र्व.प.स.
(९) श्री.कर्पल पाटील, र्व.प.स.

आठ

: (क)

(४) श्री.सुंजय दत्त, र्व.प.स.
(६) श्री.अशोक ऊफय भाई
जगताप, र्व.प.स.
(८) डॉ.नीलम गो्हे , र्व.प.स.
(१०) श्री.र्वजय ऊफय भाई
र्गरकर, र्व.प.स.
--------------------------------------------------------------------------सिचश्री धनांजय मुांडे, शरद रणर्पसे, सर्नल तटकरे , सुंजय दत्त, हे मुंत टकले,
जयुंत पाटील, अशोक ऊफय भाई जगताप, कर्पल पाटील, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे ,
सवयश्री. सर्तश चव्हाण, र्वक्रम काळे , रामहरी रुपनवर, जयवुंतराव जािव,
चुंद्रकाुंत रघवुंशी, दत्तात्रय सावुंत, अमरचसह पुंर्डत, र्करण पावसकर,
ॲड.जनादयन चाुंदरू कर, डॉ.सिीर ताुंबे, श्रीमती र्वद्या चव्हाण, श्रीमती
हस्नबानू िर्लफे, सवयश्री.ख्वाजा बेग, आर्कक. अनुंत गाडगीळ, सवयश्री
बाळाराम पाटील, अमरनाथ राजूरकर, सभार्ष झाुंबड, अब्दल्लािान दराणी,
नरें द्र पाटील, प्रकाश गजर्भये, ॲड. राहल नावेकर, सवयश्री सतेज ऊफय बुंटी
पाटील, हर्रचसग रािोड, आनुंदराव पाटील, जयदे व गायकवाड, रामराव
वडकते, जगन्नाथ चशदे , अमर्रशभाई पटे ल, अर्नल तटकरे , मोहनराव कदम,
आनुंद िाकूर वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि "महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राहावे म्हिून राज्य
शासनाने फक्त वेगवेगळ्या उपाययोजना हाती घे िे, णवद्यार्थ्यांच्या गुिवत्ता
पुिण णशक्षिासाठी णनिणय घे िे अपेणक्षत असिे , णशक्षि णवभागाने शासन
णनिणय करण्याचा णवक्रमच करिे, इयत्ता 1 ली ते 8 वी पयंत मोफत व
सक्तीचे णशक्षि दे ण्यासाठी णशक्षि हक्क कायद्याची अंमलबजाविी
करण्याचा णनिणय घे िे, त्यानुसार संच मान्यतेच्या णनकषात बदल करिे ,
ऑनलाईन संच मान्यतेत अनेक त्रुट्या असिे, त्याचा फटका णशक्षकांना
बसून राज्यात साधारिपिे 13 हजार णशक्षक अणतणरक्त होिे , त्यांचा
समायोजनाचा प्रश्न णनमाि होिे, पणरिामी त्यांचे वेतन रखडिे, णशक्षक
समायोजनामुळे राज्यात णशक्षक व णशक्षकेत्तर कमणचाऱयांची भरती बंद
असिे, कणनष्ट्ठ व वणरष्ट्ठ महाणवद्यालयातही प्राचायण व णशक्षकांची भरती बंद
असिे, पणरिामी त्याचा पणरिाम णवद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुिवत्तेवर व
शालेय/महाणवद्यालयाच्या व्यवस्थापनावर होिे, राज्यात दरवषीच्या 11 वी
च्या प्रवेशाची समस्या णनमाि होत असून राज्य बोडाच्या हजारो णवद्यार्थ्यांवर
प्रवेशाच्या वेळी अन्याय होत असिे, राज्यामध्ये सुरु असलेल्या
सीबीएसई/आयसीएसई शाळांवर राज्य शासनाची कोितेही णनयंत्रि नसिे ,
सदर शाळा णवद्यार्थ्यांकडू न वारे मान फी आकारिी करिे, णवद्याथी पालक
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त्याचबरोबर शासकीय अणधकाऱयांशी अरे रावी तथा उमणटपिाची केली जात
असलेली वागिूक, इयत्ता बालवाडी ते 12 वी पयंतच्या सवण माध्यमांची
तसेच सीबीएसई/आयसीएसई णशक्षि शालेय णशक्षि णवभागाच्या
णनयंत्रिाखाली आििे, णजल्हा पणरषदे मध्ये णशक्षि णवभागात अणधकारी /
कमणचारी यांची हजारो पदे णरक्त असिे, त्याचा पणरिाम शैक्षणिक गुिवत्तेवर
होिे, 20 टक्के अनुदान सुरु झालेल्या शाळांना पुढील टप्पा प्रचणलत दराने
दे ण्याबाबत णनिणय घे ण्यास णवलंब होिे, णदनांक 1 व 2 जुलै, 2016 रोजी
अनुदानास पात्र म्हिून शासन आदे श णनगणणमत केलेल्या शाळांना वेतन
अनुदान तरतूद उपलब्ध न करिे, मुल्यांकनास पात्र ठरवून त्याची अनेकवेळा
फेरपडताळिी करुन पात्र ठरलेल्या प्राथणमक, माध्यणमक व कणनष्ट्ठ
महाणवद्यालयाच्या, शाळा तसेच वगणतक
ु ड्ांच्या अनुदानास पात्र याद्या घोणषत
न करिे, सन 2012-13 मध्ये शाळांना णदलेल्या वगणतक
ु ड्ांना अनुदानास
पात्र ठरणविे, सन 2005 पूवी सेवेत आलेल्या परं तू टप्पा अनुदान व
णवनाअनुदान शाळांमध्ये काम करिाऱया णशक्षकांना जुनी पेन्शन योजना
लागू करण्याची सतत मागिी होिे , णदनांक 1 नोव्हें बर, 2005 नंतर सेवेत
आलेल्या सवण णशक्षक-कमणचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची
सतत मागिी होिे, णशक्षक कमणचाऱयांच्या णहताच्या असलेली कॅ शलेश
वैद्यकीय सेवा लागू करण्याचा णनिणयास णवलंब होिे , णवद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे
ओझे कमी करण्यासाठी मूळ अभ्यासक्रमात अमुलाग्र बदल करिे गरजेचे
असिे, प्रत्येक शाळांमध्ये णपण्याच्या पाण्यासाठी व्यवस्था करिे गरजेचे
असिे, णडजीटल शाळांची णनर्ममती करिे व त्याचा अध्यापनात
पणरिामकारक उपयोग करण्यासाठी सवण मराठी व उदुण माध्यमाच्या शाळांना
मोफत णवजपुरवठा करिे , सवण शासनमान्य मराठी व उदुण माध्यमांच्या
शाळांना मोफत पाठ्यपुस्तके गिवेश, मध्यान्ह भोजन व आयसीटी ल ॅब
उपलब्ध करुन दे ण्याची आवश्यकता असिे , णवद्यार्थ्याच्या सवांणगि
णवकासासाठी णचत्रकला व क्रीडा णवषयासाठी स्वतंत्र णशक्षकाची गरज असिे ,
सैणनकी शाळा, के.जी.बी.व्ही. (कस्तुरबा गांधी बाणलका णवद्यालय) आदशण
शाळा योजना यांसारख्या पुवी सुरु असलेल्या उपक्रमांत असलेल्या अडचिी
व प्रश्नांच्या सोडविुकीसाठी शासन दरबारी अनेक वेळा प्रयत्न होऊन
दे खील त्यात काहीच सुधारिा न होिे, उच्च व तंत्रणशक्षि णवभागाकडील
EBC/OBC/S.C/ST/SBC या प्रवगातील जवळपास 1ल लाख णवद्यार्थ्यांची
उच्च व तंत्रणशक्षि णवभागाकडील शैक्षणिक फी व इतर अनुदानाची
असलेली प्रचं ड थकबाकी त्यामुळे वैद्यकीय, औषध णनमाि, व्यवस्थापन,
अणभयांणत्रकी महाणवद्यालये आर्मथक अडचिीत सापडलेली असिे , शालेय,
माध्यणमक व णवद्यापीठीय णशक्षिाचा घसरत चाललेला दजा, राज्यात
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सुणशणक्षत बेरोजगार तरुिांची वाढत चाललेली संख्या, सुणशणक्षत बेरोजगार
तरुिांना नोकऱयांचे आणमष दाखवून म ॅग्नेटीक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्र,
स्टाटण अप महाराष्ट्र आदी फसव्या घोषिा करुन सुणशणक्षत बेरोजगार
तरुिांच्या समोर नोकऱयांचे मृगजळ दाखणवण्याचा केलेला प्रयत्न, राज्य
शासनाच्या अनेक कायालयांमध्ये अ ते ड श्रेिीतील पदे णरक्त असूनही
त्यावर नवीन उमेदवारांच्या णनयुक्त्या न करिे, पोलीस णशपाई भरतीत दे खील
मोठ्या प्रमािावर पदांची संख्या गेल्या दोन वषात कमी केलेली असिे ,
खाजगी व असंघणटत क्षेत्रात, अत्यल्प वेतन, नोकरीतील अस्थैयण, कामांचे
तास, मणहलांची सुरणक्षतता यामध्ये तरुि/तरुिींचे होिारे शोषि, यामुळे
बेरोजगार तरूिांमध्ये नैराश्याचे वातावरि णनमाि होिे , शासनाने जाहीर
केलेल्या एकूि प्रकल्पांपैकी केवळ 40 ते 45 प्रकल्पच कायणरत होऊन
अपेक्षेएवढा रोजगार णनमाि झालेला नसिे, यामुळे बेरोजगार तरुिांमध्ये
शासनाप्रती णनमाि झालेले अणवश्वासपूिण वातावरि, नैराश्यग्रस्त बेरोजगार
युवकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला असिे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या
पणरक्षा उत्तीिण झालेल्या उमेदवारांना णनयुक्तीपत्र न दे िे, महाराष्ट्र लोकसेवा
आयोगाने णरक्त पदांची जाणहरात तात्काळ काढण्याची मागिी होत असिे ,
वेगवेगळ्या पदासाठी एकाच वेळी जाणहरात काढल्यामुळे स्पधा परीक्षेची
तयारी करिाऱया णवद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होिे , यासाठी पद भरती
जाणहरातीचे योग्य णनयोजन करण्याची मागिी होत असिे, तसेच नोकर
भरतीवर घातलेल्या बंदीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पधा पणरक्षेची
तयारी करिाऱया पणरक्षाथींमध्ये पसरलेला असंतोष व त्यांनी काढलेले मोचे ,
णवदभण व मराठवाड्ात छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय सुरु करुन बेरोजगार
तरुिांना रोजीरोटी उपलब्ध करुन दे ण्याची संधी असतानाही शासन त्या
दष्ट्ृ टीने णनयोजन नसिे, दे श पातळीवरील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या
पणरक्षांमध्ये मराठी टक्का वाढणवण्यासाठी पणरक्षाथींना आवश्यक त्या मुलभूत
सुणवधा उपलब्ध करुन दे ण्यात शासनाकडू न होत असलेली चालढकल,
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर णवद्यापीठात होत असलेला भ्रष्ट्टाचार, कुलगुरुंचा
मनमानी कारभार, कायद्याला बगल दे ऊन णवद्यापीठाच्या णनवडिुकात
केलेला गैरवाजवी हस्तक्षेप, प्राध्यापक णनयुक्तीत होिारी अणनयणमतता,
यामुळे णवद्याथी, प्राध्यापकांमध्ये णनमाि झालेला असंतोष, मुब
ं ई
णवद्याणपठांच्या णवणवध पणरक्षांचे णनकालाचे पुनणमल्ु यांकनाचे रें गाळलेले काम,
कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयीन णशक्षकांच्या णदघण कालीन प्रलंणबत असलेल्या
मागण्या, इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या पणरक्षांचे प्रश्नपणत्रका फु टण्याचे घडत
असलेले प्रकार, मराठी भाषेला अणभजात भाषेचा दजा प्राप्त करुन दे ण्याच्या
दष्ट्ृ टीने शासनाला येत असलेले अपयश, राज्य सरकारच्या तसेच केंद्र
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सरकारच्या णवणवध कायालयामध्ये मराठी भाषेचा कायालयीन वापरात
उपयोग करण्यासंदभात पणरपत्रके काढण्याणशवाय ठोस उपाययोजना न
करिे, शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना र्वचारात घेण्यात
यावी."
(ख) (मांगळिार, वदनाांक ६ माचच , बुधिार, वदनाांक ७ माचच, गुरुिार, वदनाांक
८ माचच , मांगळिार, वदनाांक १३ माचच ि बुधिार वदनाांक १४ माचच ,
२०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेला
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि) –
ॲड. अवनल परब, सवयश्री.प्रसाद लाड, र्वजय ऊफय भाई र्गरकर, प्रर्वण
दरे कर, गोपीर्कसन बाजोर्रया, प्रा.अर्नल सोले, सवयश्री.रचवद्र फाटक,
सर्जतचसह िाकूर, प्रा.डॉ.तानाजी सावुंत, श्री.र्गरीशचुंद्र व्यास, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि –
"मुं बई शहर व उपनगराुंचा सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षाचा
शासनाकडे प्रलुंर्बत असलेला र्वकास आरािडा, र्वकास आरािड्यास
मुं जूरी न र्दल्यामळे िप्पप झालेली र्वकास कामे, र्वकास आरािड्यास त्वरीत
मान्यता दे ण्याची आवश्यकता, गृहर्नमाण िोरणास मान्यता दे ण्यास होत
असलेला र्वलुंब, ५०० चौ.फूटापयिंतच्या मुं बईतील घराुंना मालमत्ता करामध्ये
सवलत दे ण्याबाबतच्या र्नणय यास शासनाने त्वरीत मान्यता दे ण्याची
आवश्यकता, मुंबईतील र्शवडी, गोराई (बोर्रवली), मार्हम भागातील
जैवर्वर्वितेमळे पाणथळीने व्यापलेले क्षेत्र पययटन क्षेत्र, म्हणून जार्हर
करण्याच्या र्जल्यार्िका्याुंना र्दलेल्या सूचना, तथार्प र्जल्हार्िका्याुंनी
कोणतीच काययवाही न केल्यामळे पाणथळ क्षेत्राुंवर र्दवसेंर्दवस वाढत
जाणारी अनर्िकृत बाुंिकामे , मुं बई शहर व उपनगरातील र्वकासक,
मोिमोठ्या कुंपन्या, मॉल्स याुंनी महापार्लकेचा समारे १३३.२५ कोटी
रुपयाुंचा थकवलेला कर, र्वर्वि शासकीय कायालयाुंनी ३२० कोटी
रुपयाुंपेक्षा अर्िक रक्कमे ची थकर्वलेली पाणी दे यके, म्हाडा वसाहतीमिील
सदर्नकाुंचे रुपये १५५ वरुन रु.१०२७ पयिंत एर्प्रल, १९९८ पासून पूवयलक्षी
प्रभावाने वाढर्वण्यात आलेले सेवाशल्क, म्हाडाच्या ५६ वसाहतवचा
रिडलेला पनर्कवकास व या वसाहतीमिील ५० वर्षापूवकच्या मल:र्नसारण
वार्हन्या दरुस्त न केल्यामळे पाणी तुंबन त्या र्िकाणी रोगराई पसरण्याचा
र्नमाण झालेला िोका, मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्पत व र्बगर
उपकरप्राप्पत समारे १४ हजार रमारती, पुंतप्रिान आवास योजना रमारत व
पनरय चना मुं डळाच्या व झोपडपट्टी पनर्कवकास योजनेतुंगयत बाुंिलेल्या
रमारतीची दरुस्ती, बीपीटी व बीआयटी च्या जागेवरील िोकादायक रमारती,
म्हाडाच्या रमारतवमध्ये ३०० पेक्षा जादा घसिोर असल्याचे र्नष्पन्न होणे ,
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(ग)

मुं बईतील सात रस्ता (आथयर रोड) येथील मध्यवतक कारागृहाच्या
सरर्क्षततेसािी कारागृहापासून ५०० र्मटर पर्रघातील रमारतवचा व
झोपडपट्टयाुंचा १० वर्षापासून िुंटलेला पनर्कवकास, वरळी येथील प्रे मनगर,
व्ही.पी.नगर, र्सध्दाथय नगर, र्जजामाता नगर, मर्रअम्मा नगर, रत्याचदचा
गेल्या अनेक वर्षापासून रिडलेला पनर्कवकास, मुं बईतील कोळीवाड्याुंचे
सीमाुंकन न झाल्यामळे त्या पर्रसराच्या र्वकासासािी सवयसामान्य योजना
आिण्याची आवश्यकता, मुं बईतील ॲनी बेझुंट रोडवरील अटार्रया मॉल
येथे वाढत्या दहशतीमळे त्या र्िकाणी तातडीने भयारी मागय तयार करण्याची
स्थार्नक लोकप्रर्तर्निवची मागणी, भाुंडूप (प) व रतर भागात डोंगर,
टे कड्याुंच्या पायर्थ्याशी असलेल्या झोपड्याुंवर दरवर्षक पावसाळ्यात दरडी
कोसळू न होणारे अपघात व त्याुंचेसािी एसआरए योजना राबर्वण्याची
आवश्यकता, माहे फेब्रवारी, २०१८ च्या दरम्यान मुंबई शहरात अनेक
र्िकाणी लागलेल्या आगवची चौकशी करण्याची आवश्यकता, सभार्षनगर
चेंबूर येथे म्हाडा वसाहतीमध्ये र्वकासकाुंनी मागील १०-१५ वर्षापासून
रर्हवाश्याुंसोबत करारनामे करुनही अद्यापी पनयर्वकास न करता रर्हवाश्याुंची
केलेली फसवणूक, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व उपाययोजना
र्वचारात घेण्यात यावी."
(गुरुिार, वदनाांक ८ माचच , मांगळिार, वदनाांक १३ माचच ि बुधिार
वदनाांक १४ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि) –
सिचश्री.अर्ोक ऊर्च भाई जगताप, िनुंजय मुं डे, शरद रणर्पसे, सर्नल
तटकरे , सुंजय दत्त, हे मुंत टकले, आर्कक. अनुंत गाडगीळ, सवयश्री.अमरचसह
पुंर्डत, जयुंत पाटील, रामहरी रुपनवर, सर्तश चव्हाण, कर्पल पाटील,
डॉ.सिीर ताुंबे, श्री.जयवुंतराव जािव, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे , सवयश्री.सभार्ष
झाुंबड, र्वक्रम काळे , अमरनाथ राजूरकर, र्करण पावसकर, सतेज ऊफय बुंटी
पाटील, श्रीमती र्वद्या चव्हाण, श्रीमती हस्नबानू िर्लफे, सवयश्री.ख्वाजा बेग,
जनादय न चाुंदरू कर, बाळाराम पाटील, हर्रचसग रािोड, अब्दल्लािान दराणी,
आनुंदराव पाटील, नरें द्र पाटील, चुंद्रकाुंत रघवुंशी, प्रकाश गजर्भये,
अमर्रशभाई पटे ल, ॲड. राहल नावेकर, सवयश्री.मोहनराव कदम, जयदे व
गायकवाड, रामराव वडकते, जगन्नाथ चशदे , अर्नल तटकरे , आनुंद िाकूर
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि "मागील ३ वर्षापासून राज्याची आर्कथक स्स्थती िालावत असून
राज्यावर कजाचा समारे ७.५० लाि कोटी रुपयाुंपयिंत बोजा पडण्यासारिी
र्नमाण झालेली स्स्थती, राज्याची आर्कथक स्स्थती अडचणीत आलेली
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असताना दे िील कोयविी रुपयाुंच्या िचाच्या प्रकल्पाुंच्या करण्यात येत
असलेल्या घोर्षणा, दोन वर्षापवक मे क रन महाराष्राच्या माध्यमातून राज्यात
मोिी गुंतवणूक येईल, अशी घोर्षणा करुन त्यासािी ३०१८ सामुं जस्य करार
करुन समारे ८ लाि कोटी रुपयाुंची गुंतवणूक करण्याचे अपेर्क्षत असणे ,
प्रत्यक्षात त्यानसार फक्त १ लाि ९० कोटी रुपयाुंची गुंतवणूक झाल्याचे
शासनाने जाहीर करणे , त्यातील कोणतेही प्रकल्प कायान्वीत झालेले नसणे ,
मे क रन महाराष्राचा प्रयोग फसलेला असताना पन्हा र्दनाुंक १८ फेब्रवारी,
२०१८ रोजी कोयविी रुपये िचय करुन मॅ ग्नेटीक महाराष्रमध्ये
महागुंतवणूक करणार असल्याचे दािर्वलेले स्वप्पन, मॅ ग्नेटीक महाराष्राचे
काही र्वर्शष्ट उद्योग समहाुंना लाभ र्मळण्यासािी केलेले प्रयोजन, मे क रन
महाराष्र प्रमाणे च मॅग्नेटीक महाराष्रातील कराराची अुंमलबजावणी न
होण्यासारिी स्स्थती, उद्योगक्षेत्रात सरासरी र्वकास दरात घट झालेली असून
गजरात, र्बहार, छत्तीसगड, हर्रयाणा याुंच्या तलनेत राज्याची झालेली
र्पछे हाट, परे श्या पायाभूत सर्विा व र्वजेचे वाढलेले दर यामळे राज्यातील
उद्योग मोठ्या प्रमाणात अन्य राज्यात स्थलाुंतरीत होत असणे, कामगार
र्वरोिी िोरणामळे कामगाराुंवर होत असलेला अन्याय, माथाडी मुं डळाची
पनरय रचना करुन माथाडी कामगाराुंसािी महामुं डळ व सरक्षारक्षक मुं डळाचे
महामुं डळ करण्याची होत असलेली मागणी, कामगाराुंना घातक असलेल्या
र्वर्वि कामगार कायद्याुंमध्ये सिारणा करण्याची आवश्यकता, बेरोजगारीचा
र्दवसेंर्दवस र्चघळत असलेला प्रश्न, शासनाचे त्याकडे झालेले दलयक्ष,
उद्योगासुंदभात व कामगाराुंसुंदभात शासनाच्या चकीच्या िोरणामळे
औद्योर्गक क्षेत्र डबघाईला आल्याने पर्रणामी, उद्योगाुंवर अवलुंबून
असलेल्या व्यक्ती, व्यापारी, कामगार वगय व सवयसामान्य जनतेत पसरलेला
तीव्र असुंतोर्ष व नाराजीची भावना, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही
व उपाययोजना र्वचारात घेण्यात यावी."
(मांगळिार, वदनाांक १३ माचच ि बुधिार वदनाांक १४ माचच , २०१८
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेला
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि) –
श्री. विजय ऊर्च भाई वगरकर, ॲड. अर्नल परब, प्रा.अर्नल सोले,
सवयश्री.गोपीर्कसन बाजोर्रया, प्रर्वण दरे कर, रचवद्र फाटक, र्गरीशचुंद्र व्यास,
प्रा.डॉ.तानाजी सावुंत, सवयश्री.सर्जतचसह िाकूर, प्रसाद लाड, चुंदभाई पटे ल,
डॉ.पर्रणय फके, श्रीमती स्स्मता वाघ, डॉ.अपूवय र्हरे , श्री.र्मतेश भाुंगर्डया,
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि "राज्यात मुं बई, कोकण भागात लाभलेला लाुंब व र्नसगयरम्य समद्र
र्कनारा, परशरामाची भूमी म्हणून प्रर्सध्द आर्ण समद्र व डोंगर कपारीने
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समृध्द कोकण, समद्राच्या सार्नध्यातील रॉक गाडय न, समद्रािालील प्रवाळे व
जीवसृष्टीचा आनुंद लटण्यासािी असलेले स्कूबा ड्रायव्व्हग व स्नाकयचलग,
छत्रपती श्री र्शवाजी महाराजाुंची प्रर्वत्र स्मृती व शूर वीराुंचा पारुं पार्रक
रर्तहास असलेले र्शवनेरी, रायगड, चसिदगय, तोरणा, मन ड-जुंजीरा,
लोहगड, र्वजयदगय, दगाडी रत्यादी परातन व ऐर्तहार्सक र्कल्ले व जयगड,
चसहगड, प्रतापगड, माऊली र.गड याुंचे सुंविय न करण्याची आवश्यकता,
र्ब्रटीश व पोतयगीज राजवटीत त्याुंच्या जहाजाुंवर प्रिर हल्ले चढवून त्याुंना
सळो-की-पळो करुन सोडणारे व र्वदे शी सत्ताुंना सागरी र्कना्यावर मोिे
आव्हान र्नमाण करणा्या श्री छत्रपती र्शवाजी महाराजाुंच्या आरमारातील
मरािा आरमाराचे प्रमि दयासारुं ग, सरिेल श्री. कान्होजी आुंग्रे याुंच्या पर्वत्र
स्मृती जपण्याची आवश्यकता, औरुं गाबादमिील जगप्रर्सध्द अचजिा व
वेरुळ लेणी व गुंफा अत्युंत जन्या झाल्या असल्याने त्याुंचे सुंवियन व
पययटकाुंना आकर्कर्षत करण्याच्या दृष्टीने तेथे अत्यािर्नक योजना
राबर्वण्याची आवश्यकता, महाराष्र ही सुंत व ऋर्षीमनवची भूमी असल्याने
येथे असलेली सवय जाती-िमाची प्रर्सध्द िार्कमक स्थळे उदा. पुंढरपरचे
र्वठ्ठल-रिमाई मुं र्दर, कोल्हापरचे महालक्ष्मी मुं र्दर, तळजापरचे भवानीमाता
मुं र्दर, र्शडकचे साईबाबा मुं र्दर, अष्टर्वनायक, शर्नर्शगनापूर, भारतातल्या
१२ ज्योर्तर्लिंगापैकी महाराष्रातील चार ज्योर्तर्लिंगे, नार्शकमध्ये होणारा
कुं भमे ळा, आर्षाढी एकादशी र्नर्मत्त राज्यातून र्वर्वि र्िकाणाुंहून पुंढरपूरच्या
वारीकर्रता पायी र्नघणारे व र्दवसेंर्दवस प्रवास करणारे वारकरी याुंना
वारीच्या मागात सर्विा परर्वण्याकर्रता र्नयोजन करण्याची आवश्यकता,
र्वदभातील ताडोबा, नवेगाव, बोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्रीय अभयारण्य व
तेथील राष्रीय प्राणी, समृध्द वनसुंपदा, भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब
आुंबेडकराुंनी घेतलेल्या बौध्द िमाच्या दीक्षेच्या माध्यमातून पनीत झालेली व
दे शातील बौध्द िर्कमयाुंचे पर्वत्र श्रध्दास्थान असलेली नागपूरातील दीक्षाभूमी,
दे शाची औद्योर्गक राजिानी म्हणून ख्याती पावलेले मुं बई शहर, मुंबईतील
परातन कोळी सुंस्कृती, तसेच र्फल्म जगतात बॉलीवूड म्हणून प्रर्सध्द
असलेली मुंबईची र्फल्म नगरी, मुं बई शहरात असलेले जागर्तक व्यापार
केंद्र, मुं बईतील श्री मुंबादे वी, श्री महालक्ष्मी, श्री र्सध्दीर्वनायक रत्यादी
चहदची प्रर्सध्द दै वते,र्िश्चन िमाची प्रर्सध्द देवी माऊुंट मेरी, हाजीअलीचा
दगा, पारशी समाजाची मुं र्दरे , जैन समाजाचे श्री गोडीजी व श्री शाुंतीनाथ
मुं र्दर, र्शवाजी पाकयवरील चैत्यभूमी रत्यादी राज्यातील नव्हे तर दे शभरातील
र्वर्वि िमाच्या भार्वकाुंची श्रध्दास्थाने, तसेच गेट वे ऑफ रुंर्डया, मर्रन
ड्राईव्ह, नर्रमन पॉईुंट, बॅलाडय र्पअर, ससून डॉक, छत्रपती र्शवाजी महाराज
रे ल्वे स्थानक, मुं बई महापार्लका रमारत, हतात्मा चौक, काळाघोडा, र्प्रन्स
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ऑफ वेल्स म्यर्झयम, र्वज्ञान भवन, एर्शयार्टक लायब्ररी, मुं बई र्वद्यापीि,
हॉनकमन सकयल या हे र्रटे ज वगात असलेल्या ऐर्तहार्सक वास्तू रत्यादवचे
सुंविय न व जतन करण्याच्या दृष्टीने र्वचार होण्याची आवश्यकता, र्दल्ली
बोट क्लब येथून २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक र्दनार्दवशी र्नघणा्या
परे डच्या ितकवर मुं बईतील मरीन ड्राईव्ह ते नरीमन पााँईट पयिंत प्रर्तवर्षक २६
जानेवारी रोजी काढण्यात येणारी भव्यर्दव्य व नेत्रसिद परे ड, महाराष्राची
साुंस्कृर्तक राजिानी व शैक्षर्णक नगरी म्हणून प्रसस्ध्द असलेले पणे शहर,
पणे शहरातील परातन व नावाजलेल्या र्शक्षण सुंस्था, पस्श्चम महाराष्रातील
सयाद्रीच्या नयनरम्य पवयतराुंगा, महाराष्र राज्य पययटन क्षेत्रात दे शभरातील
प्रथम क्रमाुंकाचे राज्य बनर्वण्याच्या दृष्टीने व महाराष्राची साुंस्कृर्तक परुं परा
वृध्दवगत करण्याकर्रता र्नयोजनबध्द व कालबध्द कायय क्रम आिण्याची
आवश्यकता ज्यायोगे देशभरातील व जागर्तक स्तरावरील पययटक महाराष्र
राज्यात आकर्कर्षत होऊ शकतील व राज्यातील हॉटे ल्स उद्योग, वाहतूक
उद्योग यामध्ये वृध्दी होऊन लािो बेरोजगार तरुणाुंना रोजगार उपलब्ि होऊ
शकेल व राज्याच्या महसूलात वाढ होईल या दृष्टीने राज्य शासनाचे पययटन
िोरण बनर्वण्याची आवश्यकता, कृष्णा िोरे महामुं डळातील जलचसचन
प्रकल्प, कालवे व पनवयसनाच्या कामाुंना गती देण्याची आवश्यकता, मत्स्य
उत्पादन र्दवसेंर्दवस कमी होत असल्यामळे लहान आर्ण पारुं पार्रक
मस्च्छमार करणा्याुंवर आर्कथक सुंकट, कोकणातील व समद्र र्कनार
पट्टीतील मस्च्छमाराुंना आर्कथक दृष्या सक्षम करण्याकर्रता मत्स्य शेती
वाढर्वण्यासािी शासनाने करावयाची काययवाही व उपाययोजना र्वचारात
घेण्यात यावी."
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) (१) श्री. नागोराि गाणार, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपस्थित करतील.
''राज्यातील नक्षलग्रस्त भागातील शासकीय अर्िकारी व कमय चारी,
र्जल्हा पर्रर्षद अर्िकारी व कमय चारी, अनदान प्राप्पत शैक्षर्णक सुंस्थाुंच्या
प्राथर्मक, माध्यर्मक व उच्च माध्यर्मक शाळाुंतील पूणयकालीन र्शक्षक व
र्शक्षकेतर कमय चारी याुंना शासनाच्या र्दनाुंक ६ ऑगस्ट, २००२ च्या शासन
र्नणय यान्वये प्रोत्साहन भत्ता अनज्ञेय असणे, सदरहू प्रोत्साहन भत्याचे दर ५
व्या वेतन आयोगाच्या र्शफारशीनसार असणे, र्वद्यमान स्स्थतीत ७ व्या वेतन
आयोगाच्या र्शफारशी शासकीय अर्िकारी व कमय चारी याुंना लागू होणे
अपेर्क्षत असताना सन २००२ मध्ये प्रोत्साहन भत्यासािी र्नस्श्चत करण्यात
आलेले दर अद्यापही कायम असणे , हे दर कालबाय झाले असल्याने या
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दरात र्वद्यमान स्स्थतीत वाढ करण्याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व
उपाययोजना.''
(२)

श्री. नरें द्र पाटील, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा
उपस्थित करतील.
"राज्यातील सवयच माथाडी कामगार मुं डळे एकत्र करुन एकच
महामुं डळ तयार करण्याचा र्नणय य शासनाने घेतला असून त्याचे काम अुंर्तम
टप्पप्पयात असणे, सदर र्नणय यामळे माथाडी कामगार मुं डळाचे सवय अर्िकार
काढू न घेण्यात येणार असल्याने राज्यातील सवय बाजार सर्मत्याही बुंद
पडण्याची शक्यता असणे, करवाढीमळे उद्योगिुं दे राज्याबाहे र गेल्याने
माथाडी कामगाराुंची कामे कमी झाली त्याचप्रमाणे माथाडी बोडय , पतसुंस्था,
सोसायया आर्ण माथाडी रुग्णालयाुंवरही याचा पर्रणाम होणार असणे,
माथाडी कामगाराुंच्या उपर्जर्वकेचा प्रश्न र्नमाण होणार असणे, याबाबत
शासनाने करावयाची काययवाही व उपाययोजना"

विधान भिन,
मुं बई,
र्दनाुंक : १४ माचय, २०१८.
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प्रिान सर्चव,
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