महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

बुधिार, वदनाांक २१ माचच , २०१८
(सकाळी १०.०० ते दुपारी १२.३० िाजेपयं त)
(मांगळिार, वदनाांक ६ माचच , बुधिार, वदनाांक ७ माचच, गुरुिार, वदनाांक ८
माचच , मांगळिार, वदनाांक १३ माचच, बुधिार वदनाांक १४ माचच , गुरुिार, १५
माचच , सोमिार, वदनाांक १९ माचच ि मांगळिार, वदनाांक २० माचच , २०१८
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेला म.वि.प.
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
ॲड. अवनल परब, सर्वश्री.प्रसाद लाड, वर्जय ऊर्व भाई विरकर, प्रवर्ण
दरे कर, िोपीवकसन बाजोवरया, प्रा.अवनल सोले, सर्वश्री.रवर्द्र र्ाटक,
सुवजतवसह ठाकूर, प्रा.डॉ.तानाजी सार्ंत, श्री.विरीशचंद्र व्यास, वि.प.स.
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
"मुंबई शहर र् उपनिरांचा सन २०१४ ते २०३४ या २० र्र्षाचा
शासनाकडे प्रलंवबत असलेला वर्कास आराखडा, वर्कास आराखड्यास
मं जूरी न वदल्यामुळे ठप्प झालेली वर्कास कामे , वर्कास आराखड्यास त्र्रीत
मान्यता दे ण्याची आर्श्यकता, िृहवनमाण धोरणास मान्यता दे ण्यास होत
असलेला वर्लंब, ५०० चौ.र्ूटापयंतच्या मुंबईतील घरांना मालमत्ता करामध्ये
सर्लत दे ण्याबाबतच्या वनणवयास शासनाने त्र्रीत मान्यता दे ण्याची
आर्श्यकता, मुंबईतील वशर्डी, िोराई (बोवरर्ली), मावहम भािातील
जैर्वर्वर्धतेमुळे पाणथळीने व्यापलेले क्षेत्र पयवटन क्षेत्र, म्हणून जावहर
करण्याच्या वजल्यावधकाऱयांना वदलेल्या सूचना, तथावप वजल्हावधकाऱयांनी
कोणतीच कायवर्ाही न केल्यामुळे पाणथळ क्षेत्रांर्र वदर्सेंवदर्स र्ाढत
जाणारी अनवधकृत बांधकामे , मुंबई शहर र् उपनिरातील वर्कासक,
मोठमोठ्या कंपन्या, मॉल्स यांनी महापावलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी
रुपयांचा थकर्लेला कर, वर्वर्ध शासकीय कायालयांनी ३२० कोटी
रुपयांपेक्षा अवधक रक्कमे ची थकवर्लेली पाणी दे यके, म्हाडा र्साहतीमधील
सदवनकांचे रुपये १५५ र्रुन रु.१०२७ पयंत एवप्रल, १९९८ पासून पूर्वलक्षी
प्रभार्ाने र्ाढवर्ण्यात आलेले सेर्ाशुल्क, म्हाडाच्या ५६ र्साहतींचा
रखडलेला पुनर्वर्कास र् या र्साहतीमधील ५० र्र्षापूर्ीच्या मल:वनसारण
र्ावहन्या दुरुस्त न केल्यामुळे पाणी तुंबुन त्या वठकाणी रोिराई पसरण्याचा
वनमाण झालेला धोका, मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त र् वबिर
उपकरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पंतप्रधान आर्ास योजना इमारत र्
पुनरव चना मं डळाच्या र् झोपडपट्टी पुनर्वर्कास योजनेतंिवत बांधलेल्या
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इमारतीची दुरुस्ती, बीपीटी र् बीआयटी च्या जािेर्रील धोकादायक इमारती,
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर असल्याचे वनष्पन्न होणे ,
मुंबईतील सात रस्ता (आथव र रोड) येथील मध्यर्ती कारािृहाच्या
सुरवक्षततेसाठी कारािृहापासून ५०० वमटर पवरघातील इमारतींचा र्
झोपडपट्टयांचा १० र्र्षापासून खुंटलेला पुनर्वर्कास, र्रळी येथील प्रे मनिर,
व्ही.पी.निर, वसध्दाथव निर, वजजामाता निर, मवरअम्मा निर, इत्यावदचा
िेल्या अनेक र्र्षापासून रखडलेला पुनर्वर्कास, मुंबईतील कोळीर्ाड्यांचे
सीमांकन न झाल्यामुळे त्या पवरसराच्या वर्कासासाठी सर्वसामान्य योजना
आखण्याची आर्श्यकता, मुंबईतील ॲनी बेझंट रोडर्रील अटावरया मॉल
येथे र्ाढत्या दहशतीमुळे त्या वठकाणी तातडीने भुयारी मािव तयार करण्याची
स्थावनक लोकप्रवतवनधींची मािणी, भांडूप (प) र् इतर भािात डोंिर,
टे कड्यांच्या पायथ्याशी असलेल्या झोपड्यांर्र दरर्र्षी पार्साळ्यात दरडी
कोसळू न होणारे अपघात र् त्यांचेसाठी एसआरए योजना राबवर्ण्याची
आर्श्यकता, माहे र्ेब्रुर्ारी, २०१८ च्या दरम्यान मुंबई शहरात अनेक
वठकाणी लािलेल्या आिींची चौकशी करण्याची आर्श्यकता, सुभार्षनिर
चेंबूर येथे म्हाडा र्साहतीमध्ये वर्कासकांनी मािील १०-१५ र्र्षापासून
रवहर्ाश्यांसोबत करारनामे करुनही अद्यापी पुनववर्कास न करता
रवहर्ाश्यांची केलेली र्सर्णूक, याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र्
उपाययोजना वर्चारात घेण्यात यार्ी."

(दुपारी १.०० वाजता)
एक

दोन

: प्रश्नोत्तरे (क) ताराांवकत प्रश्न.
(ख) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची
पटलािर ठे िणे.
: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठे वणे (क) अन्न ि नागरी
:
पुरिठा, ग्राहक सांरक्षण
मांत्री

(ख) पवरिहन मांत्री

पाचिी ि सहािी यादी सभागृहाच्या

"वर्दभव, मराठर्ाडा आवण उर्ववरत महाराष्र
यासाठी वर्कासमं डळे आदे श, २०११ मधील
खंड ८ अन्र्ये अन्न र् नािरी पुरर्ठा, ग्राहक
संरक्षण वर्भािाचा सन २०१६-२०१७ या
वर्त्तीय र्र्षातील योजनांतिवत आवण योजनेत्तर
योजनांर्रील र्ैधावनक वर्कास मं डळवनहाय
(अवर्भाज्य भािासह) प्रत्यक्ष खचाचा
तपशील" सभािृहासमोर ठे र्तील.
: "कोकण रे ल्र्े महामं डळ मयावदत यांचा सन
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तीन
चार
पाच

:
:
:

सहा

:

२०१६-२०१७ या र्र्षाचा सत्तावर्सार्ा र्ार्वर्षक
अहर्ाल लेखा अहर्ालासह" सभािृहासमोर
ठे र्तील.
(ग) पयािरण मांत्री
: "महाराष्र प्रदूर्षण वनयंत्रण मं डळ यांचा सन
२००५-२००६ ते सन २००९-२०१० या र्र्षांचा
लेखापवरक्षण
अहर्ाल"
सभािृहासमोर
ठे र्तील.
"अनुसवू चत जाती कल्याण सवमतीचा नििा अहिाल सादर करणे."
"विधानपवरषद वनयम सवमतीचा पवहला अहिाल सादर करणे."
सदस्य- वनयम सवमती याांचा प्रस्ताि :वर्धानपवरर्षद वनयम सवमतीच्या आज वदनांक २१ माचव, २०१८ रोजी
सभािृहास सादर करण्यात आलेल्या अहर्ालाच्या अनुर्षंिाने वनयम सवमतीच्या
अहर्ालातील वशर्ारशीमध्ये सुधारणा करण्याची नोटीस दे ण्यासंबंधातील वनयम
२१९(१) र् २१९(३) मधील दहा वदर्सांच्या कालार्धीबाबतची जी तरतूद आहे ती
वनयम २८९ अन्र्ये स्थवित करण्यात येऊन सदरहू मुदत उक्त अहर्ालाच्या
बाबतीत एक वदर्साची करण्यात यार्ी.
(क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१) श्री.सुवनल तटकरे , वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या
सार्वजवनक महत्र्ाच्या वर्र्षयार्रील सूचना क्रमाांक ६२ र्र
मुख्यमांत्री वनर्ेदन करतील :"सुधािड-पाली (वज.रायिड) येथे निरपंचायत स्थापन
करण्याबाबत होत असलेली मािणी."
(२) आर्कक.अनांत गाडगीळ, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या
सार्वजवनक महत्र्ाच्या वर्र्षयार्रील सूचना क्रमाांक ६१ र्र
मुख्यमांत्री वनर्ेदन करतील :"राज्यातील पोवलसांना पुरवर्ण्यात येणाऱया बुलेटप्रुर्
जॅकेटच्या दजाबाबत."
(३) प्रा.जोगेंद्र किाडे , वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या सार्वजवनक
महत्र्ाच्या वर्र्षयार्रील सूचना क्रमाांक ६० र्र महसूल मांत्री
वनर्ेदन करतील :"कल्याण (वज.ठाणे ) तालुक्यातील मुरबाड रोडर्र म्हारळ
िार्च्या उत्तरे कडील भूभाि हा उल्हास नदीपयंत जे.सी.आर.झे ड.
क्षेत्रात येत असून या वठकाणी वजन्सी इन्रास्रक्चर या कंपनीने ८४
एकर शेतजवमनीमध्ये अनवधकृतपणे २० ते २२ र्ूट भरार्
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सात

टाकलेला असणे."
(४) डॉ.सुधीर ताांबे, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या सार्वजवनक
महत्र्ाच्या वर्र्षयार्रील सूचना क्रमाांक ५१ र्र मवहला ि
बालविकास मांत्री वनर्ेदन करतील :"राजधानी मुंबई र् उपराजधानी नािपूर येथे हजारो मुले
कुपोवर्षत असून सदर शहरांत मोठ्या प्रमाणात बालमृत्यू होत
असणे ."
(५) श्री.जगन्नाथ शर्दे , वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या
सार्वजवनक महत्र्ाच्या वर्र्षयार्रील सूचना क्रमाांक ५८ र्र
पयािरण मांत्री वनर्ेदन करतील :"मुंबईच्या वमठी र् अंबरनाथच्या र्ालधुनी नद्यांचे प्रदूर्षण
झाले असून सदर नद्यांचे नाल्यात रूपांतर होण्यापूर्ीच नद्यांच्या
संर्धव नाचा वर्र्षय मािी लार्ण्याची िरज."
(६) श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या
सार्वजवनक महत्र्ाच्या वर्र्षयार्रील सूचना क्रमाांक ५९ र्र
पयािरण मांत्री वनर्ेदन करतील :"पनर्ेल (वज.रायिड) तालुक्यातील एम.आय.डी.सी.
तळोजा औद्योविक क्षेत्रातील मुंबई र्ेस्ट मॅ नेजमें ट तळोजा
औद्योविक (रामके ग्रुप) र् वसडको घनकचरा डं वपि ग्राउं ड या दोन्ही
कंपन्यांकडू न रासायवनक प्रविया करून घातक जैवर्क कचऱयाचे
वर्घटन करण्यात येत असणाऱया प्रवियेमुळे आजूबाजूबाच्या २५
िार्ांना प्रदूर्षणाचा सामना करार्ा लाित असणे."
(७) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या सार्वजवनक
महत्र्ाच्या वर्र्षयार्रील सूचना क्रमाांक ७३ र्र कामगार मांत्री
वनर्ेदन करतील :"वदनांक ८ माचव, २०१८ रोजी मुंबईतील तारापूरजर्ळील
एमआयडीसी मध्ये नोव्हावर्न रसायन कंपनीत बॉयलरचा स्र्ोट
झाल्यामुळे लािलेल्या भीर्षण आिीत १३ जण िंभीर जखमी होऊन
३ जणांचा झालेला मृत्यू."
: लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) (बुधिार, वदनाांक १४ माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
श्री. आनांदराि पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजवनक
महत्र्ाच्या बाबीकडे मदत ि पुनिचसन मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"कराड तालुक्यातील (वज.सातारा) मौजा साजूर येथे सन १९६७
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मध्ये र्सवर्ण्यात आलेले पुनर्ववसत िार्ठाण, मात्र या िार्ठाणाला अद्याप
न वमळालेल्या नािरी सुवर्धा, अनेक लोकांना शासनाने घरे दे ण्यासाठी
जािा दे णे, मात्र या जािेच्या ७/१२ र्र त्यांची नोंद नसणे, अनेक लोकांना
आपल्या प्लॉटचे वनश्श्चत वठकाण माहीत नसणे, तसेच येथे अनेक
लोकांनी अवतिमण करुन बांधलेली घरे , येथील रस्त्यार्रही केलेले
अवतिमण, अनेक कुटूं बाना एकापेक्षा अवधक दे ण्यात आलेले प्लॉट,
अनेक प्लॉटसचे बेकायदे शीर वर्िी व्यर्हार अनवधकृतपणे करुन त्याची
नोंद बोिस र्ेरर्ार नंबर टाकून ७/१२ र्र करण्यात येणे, अनेकांनी
प्लॉटची मािणी करुनही त्यांना अद्याप प्लॉट न वमळणे, यामुळे येथील
ग्रामपंचायतीने या पुनर्ववसत िार्ठाणाची प्रत्यक्ष पहाणी करुन चौकशी
करण्याची आर्श्यकता, शासनाच्या आदे शाप्रमाणे र् नकाशाप्रमाणे येथील
प्लॉटसची मोजणी करुन प्लॉटधारकांना ते दे ण्याची आर्श्यकता,
अवतिमणे दूर करणे, नािरी सुवर्धा उपलब्ध करणे, अशी वर्भािीय
अवधकारी, कराड यांच्याकडे वदनांक ३० ऑक्टोबर, २०१७ रोजी र्ा
त्यासुमारास पत्र देऊन करण्यात आलेली मािणी, मात्र, शासनाने त्याकडे
केलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पवरणामी येथील ग्रामस्थांमध्ये पसरलेले तीव्र
असंतोर्षाचे र्ातार्रण र् वचडीची भार्ना, त्यामुळे शासनाने या मािणीर्र
तातडीने करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रवतविया."
(२)

सिचश्री. हे मांत टकले, वर्िम काळे , नरें द्र पाटील, वकरण पार्सकर,
आनंद ठाकूर, अॅड. राहुल नार्ेकर, श्री. सुवनल तटकरे , अॅड. जयदेर्
िायकर्ाड, श्रीमती वर्द्या चव्हाण, सर्वश्री. ख्र्ाजा बेि, रामरार् र्डकुते
वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजवनक महत्र्ाच्या बाबीकडे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"महाराष्र पोवलस दलात सहायक पोवलस वनवरक्षक म्हणून काम
करीत असलेल्या श्रीमती अश्श्र्नी वबद्रे -िोरे या पोवलस अवधकारी
असलेल्या मवहलेचे वदनांक ११ एवप्रल, २०१६ रोजी नर्ी मुंबईतील
कळं बोली येथून अपहरण होणे, त्यांच्या झालेल्या अपहरणाच्या संदभात
िेल्या २३ मवहन्यात शोध घेण्याचा प्रयत्न पोवलस वर्भािाकडू न करण्यात
आला असतानाही त्यात पोवलसांना अपयश येणे, या अपहरणाचा शोध घेत
असतानाच तपासात ठाणे ग्रामीण पोवलस मुख्यालयातील पोवलस वनवरक्षक
श्री. अभय कुरुंदकर याचा त्यात हात असल्याच्या संशयार्रुन नर्ी मुंबई
पोवलसांनी त्यांना वदनांक ७ वडसेंबर, २०१७ रोजी केलेली अटक, या
अपहरण प्रकरणात अभय कुरुंदकरांचा बालवमत्र महे श र्ळणीकर याला
अटक केल्यानंतर त्याने वदलेल्या जबानीत श्रीमती अश्श्र्नी वबद्रे -िोरे या
पोवलस वनवरक्षक मवहलेची हत्या करुन वतच्या मृतदे हाचे तुकडे करुन ते
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काही वदर्स वरजमध्ये र् त्यानंतर भाईंदर खाडीत र्ेकून दे ऊन पुरार्ा नष्ट
करण्याचा प्रयत्न श्री. अभय कुरुंदकर यांनी केल्याचे आपल्या जबानीत
सांिणे, या प्रकरणातील अभय कुरुंदकर यांच्यार्र िुन्हा दाखल
झाल्यानंतर त्यांनी आपले र्जन र्ापरुन राष्रपती पोवलस पदकासाठी
आपली र्णी लार्ल्याचे तपासात आढळू न येणे, सहायक पोवलस वनवरक्षक
श्रीमती अश्श्र्नी वबद्रे -िोरे यांच्या झालेल्या अमानुर्ष हत्येच्या संदभात
पोवलस दलात वनमाण झालेली खळबळ, शासन सेर्ेत असलेल्या
मवहलेच्या अशाप्रकारे झालेल्या हत्येमुळे राज्यातील जनतेच्या मनात
पसरलेले असंतोर्षाचे र् संतापाचे र्ातार्रण, पोवलस यंत्रणे र्रील उडालेला
वर्श्र्ास र् याप्रकरणी जबाबदार असलेल्या अभय कुरुंदकर र् इतर सर्व
संबंवधतांवर्रुध्द कडक कारर्ाई करण्याची होत असलेली मािणी वर्चारात
घेता याप्रकरणी शासनाने उच्च पातळीर्रुन चौकशी करुन संबंवधतांवर्रुध्द
कारर्ाई करण्याच्या दृष्टीने करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रवतविया."
(३)

श्री. सांजय दत्त, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजवनक महत्र्ाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेनचे भुवमपुजन र् वशलान्यास सप्टें बर२०१७ मध्ये जपानचे पंतप्रधान वशजी आबे आवण भारताचे पंतप्रधान नरें द्र
मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणे, या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेनसाठी
सुमारे ९८ हजार कोटी रुपयांचा खचव येणार असून राज्याला २४ हजार
कोटी रुपयांचा भार उचलार्ा लािणार असणे, या महत्र्ाकांक्षी बुलेट रेन
प्रकल्पात राज्यात बुलेट रेनचे क्षेत्र ३३ टक्के असून ६७ टक्के िुजरातमध्ये
असल्याने िुजरात राज्याला सर्ावधक लाभ होणे, समान खचव
उभारण्याबाबत राज्यातून होत असलेला वर्रोध, मुंबई-अहमदाबाद
महत्र्ाकांक्षी बुलेट रेनसाठी मुख्य स्थानक म्हणून र्ांद्रे-कुला संकुलातील
४० हजार चौरस मीटर जािा दे ण्याचे राज्यशासनाने वनश्श्चत केल्याने
सदरील व्यापारी संकुलन बुलेट रेनच्या प्रकल्पामुळे बावधत होणार असणे ,
बुलेट रेनच्या भूवमित स्थानकासाठी मुंबईतील र्ांद्रे-कुला कॉम्प्लेक्स
मधील ०.९ हे क्टर जािा जवमनीर्र आवण जवमनीखाली दे ण्यात येणे,
त्याच्या बदल्यात महाराष्राच्या आंतरराष्रीय वर्त्तीय सेर्ा केंद्राच्या
(आयएर्एससी) साठी इमारतीच्या पायाचे र् भूवमित पावकंिचे काम
रे ल्र्ेने करुन दे ण्याची महाराष्र शासनाने घातलेली अट, पवरणामी बुलेट
रेनचे काम पूणव होईपयंत वर्त्तीय सेर्ा केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु
करता येणार नसणे, पवरणामी त्यानंतरच महाराष्राच्या वर्त्तीय सेर्ा
केंद्राच्या प्रकल्पाला होणारी सुरुर्ात, वर्त्तीय सेर्ा केंद्राचा प्रकल्प
अिोदरच अनेक र्र्षे रखडलेला असणे, दे शाची आर्वथक राजधानी
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(४)

असलेल्या मुंबईला त्याचा मोठ्या प्रमाणार्र बसणारा र्टका, आता पुन्हा
केंद्र शासनाने वनयमांचा वनमाण केलेला अडथळा, केंद्र सरकारच्या
वनकर्षानुसार वर्त्तीय केंद्रासाठी आर्श्यक असणारी सलि जािा
एमएमआरडीए कडे नसणे, मुंबईच्या वर्त्तीय सेर्ा केंद्राच्या मं जुरीस
हे तूपुरस्सर करण्यात येत असलेला वर्लंब, िुजरातची शान
र्ाढवर्ण्यासाठी मा.मुख्यमं त्रयांच्या स्र्प्नातील आंतरराष्रीय सेर्ा केंद्राचा
वदला जाणारा बळी, याउलट बुलेट रेनसाठी र्ांद्रे-कुला कॉम्प्लेक्स येथे
जािा देऊनही, त्याचा काहीही लाभ महाराष्राला न वमळणे, महाराष्र
राज्याबाबत केंद्र शासनाचा असलेला दुजाभार्, या प्रकल्पाबाबत शासनाने
आपली भूवमका स्पष्ट करुन करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रवतविया.
श्री.रामराि िडकुते, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजवनक
महत्र्ाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"नर्ी मुंबई मधील बांधकाम व्यर्सावयक सुरेश जैन यांच्याकडे
केतन चूि, सुनील भानुशाली, सन्नी लाहोवरया आवण पोलीस उपवनरीक्षक
संजय यादर् यांनी पाच कोटी रुपयांची लाच मावितली असताना,
व्यर्सावयक सुरेश जैन यांनी सदर खंडणी न वदल्यामुळे त्यांच्यावर्रोधात
एमआयडीसी पोलीसांनी खोटा िुन्हा दाखल केल्याची बाब वदनांक २९
जानेर्ारी, २०१८ रोजी र्ा त्या सुमारास उघडकीस येणे, केतन चूि, सुनील
भानुशाली, सन्नी लाहोवरया आवण पो.उपवनरीक्षक संजय यादर् यांनी खंडणी
प्रकरणी दबार् र्ाढवर्ण्यासाठी सुरेश जैन यांचा मुलिा वहतेश जैन याला
वदर्ाळीच्या रात्री मुद्दामहून तुभे पो.ठाण्यात डांबून त्याला केलेली मारहाण
र् अत्याचार, िुन्हे शाखेने याबाबत चौकशी केली असता हा िुन्हा खोटा
असल्याचे उघडकीस येणे, यामध्ये पो.उपवनरीक्षक संजय यादर् यांच्यासह
एमआयडीसी पो.ठाण्याचे र्वरष्ठ वनरीक्षक रामचंद्र दे शमुख आवण सहायक
पो.आयुक्त वकरण पाटील यांचा असलेला प्रत्यक्ष सहभाि, िुन्हा
उघडकीस येऊनही वकरण पाटील यांच्यार्र केर्ळ बदलीची केलेली
थातूरमातूर कारर्ाई, तसेच केतन चूि, सुनील भानुशाली, सन्नी लाहोवरया
यांच्यार्रही कारर्ाई करण्यास होत असलेला वर्लंब, मूळात कायद्याचे
रक्षण करणारे पोलीसच खंडणीखोरांशी हातवमळर्णी करुन खंडणीसाठी
सर्वसामान्य नािवरक र् व्यर्सावयकांना त्रास दे त असल्यामुळे पोलीस
खात्यार्रील सर्वसामान्यांचा उडालेला वर्श्र्ास, खोटया केसखाली पोलीस
स्टे शनमध्ये डांबून खंडणी र्सूल करण्याची नर्ीन पध्दत पोलीस खात्यानेच
अंमलात आणल्याने वनमाण झालेला संशय, या पोलीस स्टे शन मधील
र्वरष्ठ पो.वनरीक्षक रामचंद्र दे शमुख, उपवनरीक्षक संजय यादर्, सहायक
पो.आयुक्त वकरण पाटील, पोलीस उपायुक्त पवरमं डळ-१, नर्ी मुंबई
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सुधाकर पठारे यांच्यासह तुभे पो.ठाण्यातील सर्वच दोर्षी कमव चाऱयांर्र िुन्हे
दाखल करुन त्यांना ताबडतोब कायमस्र्रुपी वनलंवबत करुन त्यांच्यार्र
कठोर कारर्ाई करण्याबरोबरच केतन चूि, सुनील भानुशाली र् सन्नी
लाहोवरया यांच्यार्रही िुन्हे दाखल करुन कठोर कारर्ाई करण्याची
आर्श्यकता र् शासनाची प्रवतविया."
(५)

श्री. रशिद्र फाटक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजवनक महत्र्ाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :-

"ठाणे वजल्यातील शहापूर, मुरबाड, वभर्ंडी आवण नावशक

(६)

वजल्हयातील इितपुरी ,खेड,काननर्ाडी र् इतर वठकाणच्या श्री. चंपकलाल
अवमचंद शहा र् इतर ४१ शहा कुटुं वबयांची शेकडो एकर जमीन ५०० तोळे
हून अवधक सोने र् ५० वकलो हून अवधक चांदीचे र्स्तू/भांडी/कुंडी,
जडजर्ाहीर र् इतर मालमत्त्ता हडप केल्याप्रकरणी मुरबाड पोवलस
ठाण्यामध्ये श्री नथमल रे खचंद संचेती र् खेतीया यांच्यावर्रुध्द वदनांक १७
मे , २०१६ रोजी िुन्हा कमांक आय-७८ नोंदर्ून आज वदड र्र्षाचा
कालार्धी लोटू नही अद्याप मुख्य आरोपीस अटक करण्यात आलेली
नसणे,सदर प्रकरणातील आरोपीनी श्रीमती चंदनबाई निीनदास शहा, यांचे
अपहरण र् खुन करुन मृत्यूपूर्ीच बनार्ट मृत्यूपत्राच्या आधारे महसूल
अवधकाऱयांची वदशाभूल जवमनीची अर्रातर्र केल्याबाबत शहा
पवरर्ारानी वदनांक ५ सप्टें बर, २०१५ रोजी मा.मुख्यमं त्रयांना वनर्ेदन सादर
करुनही सदर वनर्ेदनाच्या अनुर्षंिाने मा.मुख्यमं त्रयांच्या आदे शानंतर
आर्वथक िुन्हे शाखामार्वत िुन्हा नोंदवर्ल्यांनतर उपरोक्त प्रकरणी सखोल
तपास होणे िरजेचे असतांनाही याबाबत आजतािायत कोणतीही
कायवर्ाही झालेली नसणे ,अदयापी आरोपी मोकाट वर्रत असल्याचे
वनदशवनास येणे, शेकडो एकर जवमनी हडप केल्याप्रकरणी तसेच श्रीमती
चंदनबाई निीनदास शहा यांचे अपहरण करुन योजनाबध्द खून
केल्याप्रकरणी सीआयडीमार्वत सखोल चौकशी करण्याबाबत शासन
स्तरार्र तातडीने कायवर्ाही करण्याची वनतांत आर्श्यकता, याबाबत
शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रवतविया.’’
सिचश्री. विक्रम काळे , दत्तात्रय सार्ंत, श्रीकांत दे शपांडे, बाळाराम पाटील,
ॲड.वनरं जन डार्खरे , सर्वश्री.नरें द्र पाटील, धनंजय मुंडे, सुवनल तटकरे ,
सवतश चव्हाण, अमरवसह पंवडत, डॉ.सुधीर तांबे, श्री.नािोरार् िाणार,
प्रा.अवनल सोले, श्री.विरीशचंद्र व्यास, डॉ.अपूर्व वहरे , सर्वश्री.प्रवर्ण दरे कर,
पवरणय र्ुके, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजवनक महत्र्ाच्या
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"राज्यामध्ये अवतवरक्त वशक्षकांच्या समायोजनामुळे वदनांक २ मे,
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२०१२ रोजीपासून वशक्षक भरती बंद असणे, त्यानंतरच्या कालार्धीत
अनेक शाळांमध्ये सेर्ावनर्ृत्तीमुळे वशक्षकांची पदे मोठ्या संख्येने वरक्त
होणे, सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ र् २०१६-२०१७ च्या संच मान्यतेत
अनेक त्रुटी असणे, त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने मोठ्या संख्येने वशक्षक
अवतवरक्त होणे, अवतवरक्त वशक्षकांचे समायोजन न होणे, पवरणामी त्यांचे
र्ेतन बंद होणे, त्यामध्ये काही दोर्ष नसणे र् यामुळे राज्यातील अनेक
शाळांमध्ये वशक्षकांची हजारो पदे वरक्त असणे , पवरणामी वर्द्याथ्यांचे
शैक्षवणक नुकसान होणे , त्यामुळे वशक्षक कमव चाऱयांमध्ये असंतोर्षाची
भार्ना वनमाण होणे, याबाबत शासनाने केलेली र्ा करण्यात येत असलेली
कायवर्ाही र् शासनाची प्रवतविया."
(७) श्री. नागोराि गाणार, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजवनक
महत्र्ाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष र्ेधतील :"बीड वजल्यातील माध्यवमक वर्द्यालय, हाळं म, ता. परळी र् नुतन
डोंिरे श्र्र वर्द्यालय, डोंमरी येथील सेर्ावनर्ृत्त मुख्याध्यापक श्री. एन.एम.
नार्ंदे यांनी सन १९८१ ते १९९० या काळात खोटे दस्तार्ेज करुन मोठया
प्रमाणार्र शासकीय अनुदानाच्या रक्कमे चा अपहार केल्याची बाब
वनदशवनास येणे, सदर बाब उघड झाल्यानंतर त्यांच्यार्रील कारर्ाई
रोखण्यासाठी त्यांनी मं त्रालयातील उच्चपदस्थ अवधकारी यांच्या
संिनमताने बनार्ट सही र् नार्ाचे हुबेहुब दस्तऐर्ज करुन शालेय वशक्षण
वर्भािास र्सवर्ले असल्याची बाब वनदशवनास येणे, या बाबीची
र्स्तुश्स्थती मावहतीच्या अवधकारांतिवत वर्चारलेल्या मावहतीतून उघड होणे ,
त्या मावहतीत श्री. नार्ंदे यांनी सादर केलेली मं त्रालयातील कक्ष अवधकारी
श्री. राठोड, वशक्षणावधकारी श्री. चव्हाण यांच्या स्र्ाक्षरीची पत्र बनार्ट
असल्याचे र् श्री. नांर्दे यांच्या समर्ेत बनार्ट दस्तऐर्ज करीत असलेली
टोळी कायवरत असल्याचे उघडकीस येणे, अशाप्रकारे श्री. नार्ंदे यांनी
शासकीय र्ेतनार्रील र् वर्वर्ध अनुदानापोटी दे ण्यात आलेल्या
रक्कमे पैकी कोटयर्धी रुपयांच्या रकमे ची लूट केली असल्याने या
प्रकरणी दोर्षींची चौकशी करुन त्यांच्यावर्रुध्द र्ौजदारी कारर्ाई
करण्याची आर्श्यकता, याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र्
उपाययोजना."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विर्े ष उल्लेख - (असल्यास).

: र्ासकीय विधे यके :-

- मध्यां तर -
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(क) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पुढे सुरू, खां डर्: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र स्ियां अथच सहाय्ययत
र्ाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
--------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत
करणे.
"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 प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वर्.स.वर्. िमांक २ – महाराष्र निरपवरर्षदा,
निरपंचायती र् औद्योविक निरी (सुधारणा) वर्धे यक, २०१८
खालील सदस्यांच्या प्रर्र सवमतीकडे त्यार्रील प्रवतर्ृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव
पाठवर्ण्यात यार्े."
(१) मुख्यमंत्री
(२) श्री. धनंजय मुंडे, वर्रोधी
पक्ष नेता तथा वर्.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे, वर्.प.स.
(४) श्री.संजय दत्त, वर्.प.स.
(५) ॲड.वनरं जन डार्खरे ,
(६) श्री.अशोक ऊर्व भाई
वर्.प.स.
जिताप, वर्.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण, वर्.प.स. (८) डॉ.नीलम िोऱहे , वर्.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील, वर्.प.स. (१०) श्री.वर्जय ऊर्व भाई
विरकर, वर्.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(ग) विधानपवरषदे ने केलेल्या सुधारणेस सहमती दे ऊन विधानसभे ने
आणखी सुधारणाांसह सांमत केल्याप्रमाणे – विचार ि सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वर्.स.वर्. िमांक ५६ – महाराष्र ग्रामपंचायत (सुधारणा)
वर्धे यक, २०१७"
--------------------------------------------------------------------------(घ) विधानसभे ने सांमत केल्यास - विचार, खां डर्: विचार ि सांमत करणे.
(१) "सन २०१८ चे वर्.स.वर्. िमांक १६ – महाराष्र वजल्हा पवरर्षद र्
पंचायत सवमती (सुधारणा) वर्धे यक, २०१८"
(२) "सन २०१८ चे वर्.स.वर्. िमांक ८ – महाराष्र भूवमित नळमािव
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र् भूवमित र्ावहन्या (जवमनीमधील र्ापर हक्काचे संपादन) वर्धेयक,
२०१८"
(३) "सन २०१८ चे वर्.स.वर्. िमांक १० –महाराष्र पायाभूत सुवर्धा
वर्कास सक्षम प्रावधकरण वर्धे यक, २०१८"
--------------------------------------------------------------------------: (क) (मांगळिार, वदनाांक १३ माचच , बुधिार वदनाांक १४ माचच, गुरुिार,
वदनाांक १५ माचच , सोमिार, वदनाांक १९ माचच ि मांगळिार, वदनाांक २०
माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात
आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
श्री. विजय ऊफच भाई वगरकर, ॲड. अवनल परब, प्रा.अवनल सोले,
सर्वश्री.िोपीवकसन बाजोवरया, प्रवर्ण दरे कर, रवर्द्र र्ाटक, विरीशचंद्र व्यास,
प्रा.डॉ.तानाजी सार्ंत, सर्वश्री.सुवजतवसह ठाकूर, प्रसाद लाड, चंदभ
ु ाई पटे ल,
डॉ.पवरणय र्ुके, श्रीमती श्स्मता र्ाघ, डॉ.अपूर्व वहरे , श्री.वमतेश भांिवडया,
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि "राज्यात मुंबई, कोकण भािात लाभलेला लांब र् वनसिवरम्य समुद्र
वकनारा, परशुरामाची भूमी म्हणून प्रवसध्द आवण समुद्र र् डोंिर कपारीने
समृध्द कोकण, समुद्राच्या सावनध्यातील रॉक िाडव न, समुद्राखालील प्रर्ाळे
र् जीर्सृष्टीचा आनंद लुटण्यासाठी असलेले स्कूबा ड्रायव्व्हि र् स्नाकववलि,
छत्रपती श्री वशर्ाजी महाराजांची प्रवर्त्र स्मृती र् शूर र्ीरांचा पारं पावरक
इवतहास असलेले वशर्नेरी, रायिड, वसधुदि
ु व, तोरणा, मुरूड-जंजीरा,
लोहिड, वर्जयदुिव, दुिाडी इत्यादी पुरातन र् ऐवतहावसक वकल्ले र् जयिड,
वसहिड, प्रतापिड, माऊली इ.िड यांचे संर्धवन करण्याची आर्श्यकता,
वब्रटीश र् पोतुविीज राजर्टीत त्यांच्या जहाजांर्र प्रखर हल्ले चढर्ून त्यांना
सळो-की-पळो करुन सोडणारे र् वर्दे शी सत्तांना सािरी वकनाऱयार्र मोठे
आव्हान वनमाण करणाऱया श्री छत्रपती वशर्ाजी महाराजांच्या आरमारातील
मराठा आरमाराचे प्रमुख दयासारं ि, सरखेल श्री. कान्होजी आंग्रे यांच्या
पवर्त्र स्मृती जपण्याची आर्श्यकता, औरं िाबादमधील जिप्रवसध्द अवजठा
र् र्ेरुळ लेणी र् िुंर्ा अत्यंत जुन्या झाल्या असल्याने त्यांचे सं र्धवन र्
पयवटकांना आकर्वर्षत करण्याच्या दृष्टीने तेथे अत्याधुवनक योजना
राबवर्ण्याची आर्श्यकता, महाराष्र ही संत र् ऋर्षीमुनींची भूमी असल्याने
येथे असलेली सर्व जाती-धमाची प्रवसध्द धार्वमक स्थळे उदा. पंढरपुरचे
वर्ठ्ठल-रखुमाई मं वदर, कोल्हापुरचे महालक्ष्मी मं वदर, तुळजापुरचे भर्ानीमाता
मं वदर, वशडीचे साईबाबा मं वदर, अष्टवर्नायक, शवनवशिनापूर, भारतातल्या
१२ ज्योवतवलंिापैकी महाराष्रातील चार ज्योवतवलंिे, नावशकमध्ये होणारा
कुंभमे ळा, आर्षाढी एकादशी वनवमत्त राज्यातून वर्वर्ध वठकाणांहून
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पंढरपूरच्या र्ारीकवरता पायी वनघणारे र् वदर्सेंवदर्स प्रर्ास करणारे र्ारकरी
यांना र्ारीच्या मािात सुवर्धा पुरवर्ण्याकवरता वनयोजन करण्याची
आर्श्यकता, वर्दभातील ताडोबा, नर्ेिार्, बोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्रीय
अभयारण्य र् तेथील राष्रीय प्राणी, समृध्द र्नसंपदा, भारतरत्न डॉ.
बाबासाहे ब आंबेडकरांनी घेतलेल्या बौध्द धमाच्या दीक्षेच्या माध्यमातून
पुनीत झालेली र् दे शातील बौध्द धर्वमयांचे पवर्त्र श्रध्दास्थान असलेली
नािपूरातील दीक्षाभूमी, दे शाची औद्योविक राजधानी म्हणून ख्याती पार्लेले
मुंबई शहर, मुंबईतील पुरातन कोळी संस्कृती, तसेच वर्ल्म जितात
बॉलीर्ूड म्हणून प्रवसध्द असलेली मुंबईची वर्ल्म निरी, मुंबई शहरात
असलेले जािवतक व्यापार केंद्र, मुंबईतील श्री मुंबादे र्ी, श्री महालक्ष्मी, श्री
वसध्दीवर्नायक इत्यादी वहदुची प्रवसध्द दै र्ते,विश्चन धमाची प्रवसध्द देर्ी
माऊंट मेरी, हाजीअलीचा दिा, पारशी समाजाची मं वदरे , जैन समाजाचे श्री
िोडीजी र् श्री शांतीनाथ मं वदर, वशर्ाजी पाकवर्रील चैत्यभूमी इत्यादी
राज्यातील नव्हे तर देशभरातील वर्वर्ध धमाच्या भावर्कांची श्रध्दास्थाने,
तसेच िेट र्े ऑर् इंवडया, मवरन ड्राईव्ह, नवरमन पॉईंट, बॅलाडव वपअर, ससून
डॉक, छत्रपती वशर्ाजी महाराज रे ल्र्े स्थानक, मुंबई महापावलका इमारत,
हुतात्मा चौक, काळाघोडा, वप्रन्स ऑर् र्ेल्स म्युवझयम, वर्ज्ञान भर्न,
एवशयावटक लायब्ररी, मुंबई वर्द्यापीठ, हॉनीमन सकवल या हे वरटे ज र्िात
असलेल्या ऐवतहावसक र्ास्तू इत्यादींचे संर्धव न र् जतन करण्याच्या दृष्टीने
वर्चार होण्याची आर्श्यकता, वदल्ली बोट क्लब येथून २६ जानेर्ारी या
प्रजासत्ताक वदनावदर्शी वनघणाऱया परे डच्या धतीर्र मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह
ते नरीमन पााँईट पयंत प्रवतर्र्षी २६ जानेर्ारी रोजी काढण्यात येणारी
भव्यवदव्य र् नेत्रसुखद परे ड, महाराष्राची सांस्कृवतक राजधानी र् शैक्षवणक
निरी म्हणून प्रसश्ध्द असलेले पुणे शहर, पुणे शहरातील पुरातन र्
नार्ाजलेल्या वशक्षण संस्था, पश्श्चम महाराष्रातील सयाद्रीच्या नयनरम्य
पर्वतरांिा, महाराष्र राज्य पयवटन क्षेत्रात दे शभरातील प्रथम िमांकाचे राज्य
बनवर्ण्याच्या दृष्टीने र् महाराष्राची सांस्कृवतक परं परा र्ृध्दींित
करण्याकवरता वनयोजनबध्द र् कालबध्द कायविम आखण्याची आर्श्यकता
ज्यायोिे दे शभरातील र् जािवतक स्तरार्रील पयवटक महाराष्र राज्यात
आकर्वर्षत होऊ शकतील र् राज्यातील हॉटे ल्स उद्योि, र्ाहतूक उद्योि
यामध्ये र्ृध्दी होऊन लाखो बेरोजिार तरुणांना रोजिार उपलब्ध होऊ शकेल
र् राज्याच्या महसूलात र्ाढ होईल या दृष्टीने राज्य शासनाचे पयवटन धोरण
बनवर्ण्याची आर्श्यकता, कृष्णा खोरे महामं डळातील जलवसचन प्रकल्प,
कालर्े र् पुनर्वसनाच्या कामांना िती दे ण्याची आर्श्यकता, मत्स्य उत्पादन
वदर्सेंवदर्स कमी होत असल्यामुळे लहान आवण पारं पावरक मश्च्छमार
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(ख)

करणाऱयांर्र आर्वथक संकट, कोकणातील र् समुद्र वकनार पट्टीतील
मश्च्छमारांना आर्वथक दृष्या सक्षम करण्याकवरता मत्स्य शेती
र्ाढवर्ण्यासाठी शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना वर्चारात
घेण्यात यार्ी."
(गुरुिार, वदनाांक १५ माचच , सोमिार, वदनाांक १९ माचच ि मांगळिार,
वदनाांक २० माचच, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दर्च विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिचश्री धनांजय मुांडे, शरद रणवपसे, सुवनल तटकरे , संजय दत्त, हे मंत
टकले, जयंत पाटील, अशोक ऊर्व भाई जिताप, कवपल पाटील, प्रा.जोिेन्द्र
कर्ाडे , सर्वश्री. सवतश चव्हाण, वर्िम काळे , रामहरी रुपनर्र, जयर्ंतरार्
जाधर्, चंद्रकांत रघुर्ंशी, दत्तात्रय सार्ंत, अमरवसह पंवडत, वकरण
पार्सकर, ॲड.जनादव न चांदरू कर, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती वर्द्या चव्हाण,
श्रीमती हुस्नबानू खवलर्े, सर्वश्री.ख्र्ाजा बेि, आर्वक. अनंत िाडिीळ,
सर्वश्री बाळाराम पाटील, अमरनाथ राजूरकर, सुभार्ष झांबड, अब्दुल्लाखान
दुराणी, नरें द्र पाटील, प्रकाश िजवभये, ॲड. राहुल नार्ेकर, सर्वश्री सतेज
ऊर्व बंटी पाटील, हवरवसि राठोड, आनंदरार् पाटील, जयदे र् िायकर्ाड,
रामरार् र्डकुते, जिन्नाथ वशदे , अमवरशभाई पटे ल, अवनल तटकरे ,
मोहनरार् कदम, आनंद ठाकूर वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्रस्ताि "महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राहावे म्हिून राज्य
शासनाने फक्त वेगवेगळ्या उपाययोजना हाती घे िे, णवद्यार्थ्यांच्या गुिवत्ता
पुिण णशक्षिासाठी णनिणय घे िे अपे णक्षत 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 घेिे, 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 ,
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सदर शाळा णवद्यार्थ्यांकडू न वारे मान फी आकारिी करिे , णवद्याथी पालक
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 17
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
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असिे, शालेय, माध्यणमक व णवद्यापीठीय णशक्षिाचा घसरत चाललेला
दजा, राज्यात 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
णवद्यापीठांच्या 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
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(ग)

असलेले प्रकार, मराठी भाषेला अणभजात भाषेचा दजा प्राप्त करुन दे ण्याच्या
दष्ट्ृ टीने शासनाला येत असलेले अपयश, राज्य सरकारच्या तसेच केंद्र
सरकारच्या णवणवध कायालयामध्ये मराठी भाषेचा कायालयीन वापरात
उपयोग करण्यासंदभात पणरपत्रके काढण्याणशवाय ठोस उपाययोजना न
करिे, शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोजना वर्चारात घेण्यात
यार्ी."
(मांगळिार, वदनाांक २० माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दर्च विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्रस्ताि) –
प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.सुवजतवसह ठाकूर, ॲड.अवनल परब,
सर्वश्री.प्रवर्ण दरे कर, िोपीवकसन बाजोवरया, पवरणय र्ुके, रवर्द्र र्ाटक,
वमतेश भांिवडया, वर्जय ऊर्व भाई विरकर, श्रीमती श्स्मता र्ाघ,
सर्वश्री.वर्नायक मे टे, विरीशचंद्र व्यास, प्रा.अवनल सोले, सर्वश्री.प्रसाद लाड,
चंदभ
ु ाई पटे ल, रामवनर्ास वसह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६०
अन्िये प्रस्ताि ''राज्यात वर्दभव, मराठर्ाडा र् पश्श्चम महाराष्रातील वसचनाच्या
अपूणव असलेल्या प्रकल्पांना पुरेसा वनधी उपलब्ध करणे, अनुशेर्षांतिवत
प्रकल्प, झुडपी जंिलांमुळे अडलेले प्रकल्प कायाश्न्र्त करण्यातील
पयार्रणदृष्टया असलेले अडसर दूर करणे, भूसंपादन र् पुनर्वसनाच्या
कामाची िती र्ाढर्ून प्रकल्पग्रस्तांचे पवरपूणव पुनर्वसन करण्याकवरता
कालबध्द कायविम राबवर्णे, जलवर्तरण र् लाभक्षेत्र वर्कास अंतिवत
प्रत्येक वसचन महामं डळात स्र्तंत्र यंत्रणा वनमाण करणे, महाराष्र कृष्णा खोरे
वर्कास महामं डळांतिवत करार्याची कामे , कृष्णा खोऱयातून
मराठर्ाडयासाठी २८ टीएमसी पाणी वमळण्यासाठी तात्काळ पाऊले
उचलण्याची िरज, वपण्याचे पाणी र् औद्योविक र् कृर्षी र्ापराचे पाणी यांचे
वनयोजन करणे, कालव्याऐर्जी पाईप लाईनने वसचन करणे, सर्व प्रकल्पांना
सुप्रमा घेणे, कालव्याची र् उपसा वसचन योजनांची कामे करुन शेतक-यांना
जलसक्षम करणे, उपसा वसचन योजनेर्र सौरऊजापंप बसवर्णे ,
लाभक्षेत्राबाहे र होणारी पाण्याची चोरी रोखणे , िोदार्री र् तापी खोरे
जलवनयोजन आराखडा तयार करणे, र्ैनिंिा र् नळिंिा जोड प्रकल्प र्
कन्हान-र्धा बोिद्याद्वारे नदीजोड प्रकल्पाचा तातडीने अभ्यास करुन ते
कायाश्न्र्त करणे, पेणटाकळी, खडकपूणा, वजिार् र् िोसीखुदव इ. प्रकल्प
पूणव करण्याबाबत कालबध्द कायविम आखून कायाश्न्र्त करणे, राज्यातील
बहुतांश पाझर तलार् सन १९७२ ते १९८० च्या दुष्काळ दरम्यान झालेले
असल्याने त्याची वसचन क्षमता तपासून त्यांची पुनबांधणी करण्याची
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आर्श्यकता, वशर्कालीन बारर्, पायवर्वहर, चौकोनी वर्वहर अशा प्रचीन
जलस्त्रोतांचे जतन र् संर्धव न करण्याची आर्श्यकता, वहिोली वजल्हयातील
पूणा नदीर्रील उच्च पातळी बंधाऱयासाठी र् ज्या-ज्या प्रकल्पांना पाणी
उपलब्धता प्रमाणपत्र वमळालेले आहे त्या-त्या प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय
मान्यता तात्काळ दे ऊन काम सुरु करण्याची आर्श्यकता, जलयुक्त वशर्ार
योजना अवधक ितीने कायाश्न्र्त करण्याची आर्श्यकता, राज्यातील
जलदितीने पूणव होणाऱया प्रकल्पांचा पंतप्रधान वसचन प्रकल्प योजनेत
समार्ेश केला असणे, २००८ मध्ये कजवमार्ी न झालेल्या शेतकऱयांची
कजवमार्ी करण्याचा र् दीड लाखांपयंतचे कजव मार् करण्यासाठी सवमती
िठीत करण्याबाबत शासनाने केलेल्या घोर्षणे च्या अनुर्षंिाने तसेच,
आवदर्ासी र्नजवमनींचे सर्व दार्े ६ मवहन्यांत वनकाली काढण्याच्या
अनुर्षंिाने शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना वर्चारात घेण्यात
यार्ी.''
: अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बै ठकीच्या र्े िटी) (१) श्री.प्रकार् गजवभये , वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपय्स्थत करतील.
"राज्यातील सार्वजवनक आरोग्य आवण र्ैद्यकीय वशक्षण वर्भािासह
राज्य शासनाच्या सर्व वर्भािांनी और्षधी आवण र्ैद्यकीय उपकरणाची खरे दी
ही हार्वकन बायो र्ामास्युवटकल्स कॉपोरे शन वलवमटे डमार्वत करण्याचा
वनणव य घेणे, सदर वनणवयामुळे सार्वजवनक आरोग्य, र्ैद्यकीय वशक्षण, मवहला
र् बाल वर्कास, सामावजक न्याय र् वर्शेर्ष सहाय्य, िृह, आवदर्ासी वर्कास
वर्भािासह वजल्हा पवरर्षद र् इतर वर्भािांना लािणारी और्षधे एकवत्रत
खरे दीमुळे शासनाच्या खचात र्ाढ होण्याची शक्यता वनमाण होणे, हार्वकन
या एकाच यंत्रणेकडे और्षध खरे दीचे अवधकार वदल्यामुळे और्षधे र् र्ैद्यकीय
उपकरणाचे दर आवण मानके यामध्ये एकसूत्रता न रहाणे, त्यामुळे दजा र्
िुणर्त्तेचा प्रश्न वनमाण होणार असल्याने याबाबत शासनाने तातडीने
करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना."
(२) श्री. सवतर् चव्हाण, वि.प.स. पुढील सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर
चचा उपय्स्थत करतील.
"औरं िाबाद वजल्यात बालिृह चालर्णाऱया १८ स्र्यंसेर्ी संस्था
असून शासनाकडू न वमळणारे ८० टक्के अनुदान त्यांना वमळालेले नसणे ,
संस्थांना बालिृहाचा खचव पेलणे अर्घड झाले असून काही संस्थाचालक
कजवबाजारी झालेले असणे , मवहला र् बालकल्याण वर्भािात कमव चाऱयांची
कमतरता असल्याचे कारण दे ऊन र्ेळेर्र अनुदान न दे णे, त्यामुळे
संस्थाचालकांनी वदनांक १४ र्ेब्रुर्ारी, २०१८ रोजी आयुक्त, पुणे यांची भेट
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घेऊन व्यथा मांडणे, तथावप प्रत्येक र्ेळेस बालिृहाची चौकशी करण्याचे
कारण दाखर्ून शासकीय अनुदान थांबवर्ले जाणे र् र्ेळेर्र न देणे, संस्थेस
दै नंवदन व्यर्हाराकरीता आर्वथक अडचणी येत असल्याने शासकीय अनुदान
त्र्रीत वमळण्याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना."

विधान भिन,
मुंबई,
वदनांक : २० माचव, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधान सवचर्,
महाराष्र वर्धानपवरर्षद.

