महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिार, विनाांक ९ माचच , २०१८
( सकाळी १०.०० िाजता )

एक

:

प्रश्नोत्तरे .

िोन

:

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(सोमिार, विनाांक ५ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात ेलेयाया ंरां त ु ंु े
कलण्यात ेलेयाया लक्षिेधी सूचना
क्रमाांक १ ि २)
(१) सिचश्री. सुवनल प्रभु, विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -ंाटील, सुवनल केिार, अमर
काळे , हर्च िधच न संकाळ, अॅड. यशोमती ठाकू र, सिचश्री. डी.ंी.सािांत, अस्लम
शेख, डॉ.सांतोर् टारफे, श्री. अबु ेझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील इयत्ता दहावीचे बालभारतीचे संपूर्ण पुस्तक प्रकाशनापुवीच
व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल झाल्याचे ददनांक २९ जानेवारी, २०१८ रोजी दनदशणनास येर्े,
यंदाच्या शैक्षदर्क वर्षात दहावीचा अभ्यासक्रम बदलर्ार असल्याने बालभारती पुस्तक
दनर्ममतीची जबाबदारी सोपदवलेल्या राज्य दशक्षर् मंडळाकडू न छपाई होण्याअगोदरच
दवज्ञान तंत्रज्ञान भाग-१ आदर् भाग-२ ची पुस्तके व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल झालेली असर्े ,
बालभारती प्रशासनाने सुरक्षेबाबत योग्य ती खबरदारी न घे तल्यामुळे सदर घटना घडर्े ,
यामुळे बालभारतीच्या सुरक्षा व्यवस्थे बाबत दनमार् झालेला संशय, प्रशासनाच्या
हलगजीपर्ामुळे छपाईच्या अगोदरच पुस्तक व्हायरल झाल्यामुळे या पुस्तकाच्या आधारे
गाईडची दनर्ममती करर्ा-या कंपनयांना वेळे आधीच गाईड छापून बालभारती
पुस्तकाबरोबरच दवक्री करुन नफेखोरी करण्यास प्रशासनाने उपलब्ध करुन ददलेली संधी,
सदरहू प्रकरर्ाची चौकशी करुन दोर्षी अदधकारी यांचे दवरुध्द कठोर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रदतदक्रया."
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(२) सिचश्री. राधाकृ ष्ट्ण विखे -ंाटील, विजय िडे ट्टीिार, मो. ेवरफ नसीम खान, अवमत
िे शमुख, अवमन ंटे ल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िर्ा गायकिाड, सिचश्री. सुवनल केिार,
अमर काळे , अस्लम शे ख, हर्चिधच न संकाळ, डॉ. सांतोर् टारफे, सिचश्री. अब्िुल
सत्तार, सांग्राम थोंटे , राहुल बोंद्रे, भारत भालके, अॅड. यशोमती ठाकू र, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे ंणन मां त्र्याचे लक्ष िेधतील:"गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी द्राक्षांचे दर कमी असून बदलत्या हवामानामुळे
एकरी केवळ तीन ते चार टन द्राक्षांचे होर्ारे उत्पादन, त्यातच द्राक्ष दनयातीसाठी गेल्या
वर्षीच्या १७ रु. अबकारी करात वाढ करुन ते ७० रुपये करण्यात आल्याने व्यापाऱयांचे
खरे दीचे प्रमार् घटल्याने द्राक्षांचे बाजारभाव सरासरी पेक्षाही कमी होर्े , पदरर्ामी उत्पादन
खचण न दमळण्याची दनमार् झालेली शक्यता, त्यामुळे चचताग्रस्त झालेला शेतकरी,
अबकारी करात करण्यात आलेल्या भरमसाठ वाढीमुळे द्राक्ष परदे शात पाठदवण्यास दनमार्
झालेली अडचर्, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दकलो मागे ५३ रुपयांची अबकारी करात
करण्यात आलेली वाढ, परदे शात दनयात न झाल्याने दे शातंगणत द्राक्षाला फारसा नसलेला
उठाव, पदरर्ामी द्राक्ष बाजारभाव कमी झाल्याने आर्मथक अडचर्ीत सापडलेला
राज्यातील शेतकरी, वाढीव अबकारी कर रद्द करण्याची शेतकऱयांनी केलेली मागर्ी,
याबाबत शासनाने तात्काळ करावयाची कायणवाही व प्रदतदक्रया."
(३) श्री. अवमत साटम, श्रीमती मवनर्ा चौधरी, सिचश्री. विजय िडे ट्टीिार, राधाकृ ष्ट्ण
विखे -ंाटील, सुवनल केिार, अमर काळे , अस्लम शेख, हर्च िधच न संकाळ,
अॅड.यशोमती ठाकू र, श्री. डी.ंी. सािांत, डॉ. सांतोर् टारफे, ॲड. राहुल कू ल,
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे अन्न ि और्ध प्रशासन
मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यात भे सळयुक्त दूधाची दवक्री होत असल्याप्रकरर्ी दवशेर्ष तपासर्ी मोदहम
राबदवण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास येर्े,
शासकीय, खाजगी दूध डे अऱयांसह दचचलग युदनटमधून दूधाचे ७४२ नमूने तपासर्ीसाठी
पाठदवण्यात येर्े, पुर्े दवभागातून २६७ नमूने घेण्यात येर्े, भे सळ व अस्वच्छतेच्या
कारर्ावरुन २६ हजार ५२० रुपयांचा दूधाचा साठा नष्ट करण्यात येर्े, मुंबई शहरात वाटप
होर्ाऱया दूधात ३० टक्के भेसळ होत असर्े , दूध भे सळ तपासर्ी करण्याकरीता मोबाईल
व्हॅ न तसेच कमणचारी व अदधकारी वगण अपुरा असर्े , भेसळीच्या प्रवृत्तीला लगाम
घालण्यासाठी प्रचदलत काय्ाला मयादा असर्े , कोटयवधी लोकांच्या जीवनाशी संबंदधत
दूध, खवा, और्षधे आदर् हॉटे ल खा्पदाथावरील भेसळ रोखण्यासाठी काय्ात बदल
करण्याबाबत शासनाने तातडीने दनर्णय घेऊन करावयाची कायणवाही व प्रदतदक्रया.''

तीन

:

शासकीय विधे यके :
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(अ) ंुर:स्थांनाथच :सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ७ – भूवमसांंािन, ंुनिचसन ि
ंुनिचसाहत करताना उवचत भरंाई वमळण्याचा ेवण ंारिशच कतेचा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८.
----------------------------------------------------------------------------------------(ब) विचार ंु े सुरु, खां डश: विचार ि सांमत करणे :सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ४ – है िराबाि अवतयात
चौकशी (सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(गुरुिार, विनाांक ८ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात ेलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
चार

:

सिचश्री. अवजत ंिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -ंाटील, जयां त ंाटील, ंृथ्िीराज चव्हाण,
विलीं िळसे-ंाटील, शवशकाांत शशिे , विजय िडे ट्टीिार, गणंतराि िे शमुख, वजतेंद्र
ेव्हाड, बाळासाहे ब थोरात, जयित्त क्षीरसागर, अब्िुल सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा.
विरें द्र जगतां, सिचश्री. हसन मुश्रीफ, सुवनल केिार, सांविं नाईक, गोंालिास अग्रिाल,
डॉ. सवतश ंाटील, सिचश्री. मो. ेरीफ नसीम खान, राजेश टोंे , अवमत िे शमुख,
विलीं सोंल, ॲङ यशोमती ठाकू र, सिचश्री. राणाजगवजतशसह ंाटील, वङ एस.
अवहरे , बबनराि शशिे , मधुकरराि चव्हाण, राहुल मोटे , डी. ंी. सािांत, मकरां ि जाधिंाटील, कावलिास कोळां बकर, सुरेश लाड, बसिराज ंाटील, वशिेंद्रशसह भोसले,
िसांतराि चव्हाण, ित्तात्रय भरणे, अवमन ंटे ल, बाळासाहे ब ंाटील, ॲङ के.सी.
ंाडिी, सिचश्री कुणाल ंाटील, सांग्राम जगतां, काशीराम ंािरा, श्रीमती विवंका
चव्हाण, सिचश्री. हर्चिधच न संकाळ, हनुमांत डोळस, राहु ल बोंद्रे, अिधुत तटकरे , वनतेश
राणे, विजय भाांबळे , िैभि वंचड, अमर काळे , ंाांडुरां ग बरोरा, अवमत झनक, विंक
चव्हाण, रणवजत काांबळे , सिचश्रीमती सुमन ंाटील, अवमता चव्हाण, श्री प्रविं जाधिनाईक, डॉ. सांतोर् टारफे, श्री. शेख ेवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमच ला गावित, श्री
अस्लम शेख, प्रा. िर्ा गायकिाड, सिचश्री सांग्राम थोंटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्र्यांबक
वभसे, कु. प्रवणती शशिे , सिचश्री वसध्िाराम म्हे त्रे, भारत भालके, जयकुमार गोरे , राहुल
जगतां, ंांकज भुजबळ, वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (मां त्र्याांचे
उत्तर)
"राज्यात मराठी माध्यमाच्या १३४६ शाळा पटसंख्येचे कारर् दे ऊन बंद करण्याचा
शासनाने घेतलेला दनर्ण य, राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचे दोन वेळा सवेक्षर् करुन दे खील दकती
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मुले शाळाबाह्य आहे त याचा दनश्चचत आकडा शासनाला अ्ापपयंत न दमळर्े , मुंबई
महापादलकेने बंद असलेल्या ३५ शाळांचे खाजगीकरर् करर्े , सवण दशक्षा अदभयान कायणक्रम
अपयशी ठरर्े , पूवण प्राथदमक प्रवेशाच्या तसेच आरटीई प्रवेशाच्या ऑनलाईन प्रदक्रयेसाठी
खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडू न भरमसाठ प्रवेशशुल्क आकारर्ी करर्े , त्याकडे
शासनाचे होत असलेले दुलणक्ष, दव्ार्थ्यांच्या पाठीवरील पुस्तकांचे ओझे कमी करण्याबाबत
ठाम दनर्णय न घे र्े, राज्य शासनाने ददनांक ३० नोव्हें बर, २०१५ रोजीच्या पदरपत्रकाद्वारे जाहीर
केलेली प्रगत शैक्षदर्क महाराष्र योजना ही केवळ घोर्षर्ाच राहर्े , राज्यात दजल्हा
पदरर्षदे कडील प्राथदमक शाळांना पुरेशा वगण खोल्या नसर्े , एका खोलीत दोन वगण भरदवण्यात
येर्े, शासनाने कायम दवनाअनुदादनत शाळांचा कायम हा शब्द काढण्याचे धोरर् मानय केले
असताना अनेक शाळांची २-३ वेळा तपासर्ी करुन दे खील दवनाअनुदादनत शाळांना अ्ाप
अनुदान सुरु न करर्े , सैदनकी शाळा, के.जी.बी.व्ही (कस्तुरबा गांधी बादलका दव्ालय)
आदशण शाळा योजना यांसारख्या पूवी सुरु असलेल्या उपक्रमांत असलेल्या अडचर्ी व
प्रचनांच्या सोडवर्ुकीसाठी शासन दरबारी अनेक वेळा प्रयत्न होऊन दे खील त्यात काहीच
सुधारर्ा न होर्े , उच्च व तंत्र दशक्षर् दवभागाकडील EBC/OBC/SC/ST/SBC या
प्रवगातील जवळपास १७ लाख दव्ार्थ्यांची उच्च व तंत्र दशक्षर् दवभागाकडील शैक्षदर्क फी
व इतर अनुदानाची असलेली प्रचंड थकबाकी, त्यामुळे वै्कीय, और्षध दनमार्, व्यवस्थापन,
अदभयांदत्रकी महादव्ालये आर्मथक अडचर्ीत सापडलेली असर्े , शालेय, माध्यदमक व
दव्ापीठीय दशक्षर्ाचा घसरत चाललेला दजा, राज्यात सुदशदक्षत बेरोजगार तरुर्ांची वाढत
चाललेली संख्या, सुदशदक्षत बेरोजगार तरुर्ांना नोकऱयांचे आदमर्ष दाखवून मॅग्नेदटक महाराष्र,
मेक इन महाराष्र, स्टाटण अप महाराष्र आदी फसव्या घोर्षर्ा करुन सुदशदक्षत बेरोजगार
तरुर्ांच्या समोर नोकऱयांचे मृगजळ दाखदवण्याचा केलेला प्रयत्न, राज्य शासनाच्या अनेक
कायालयांमध्ये अ ते ड श्रेर्ीतील पदे दरक्त असूनही त्यावर नदवन उमेदवारांच्या दनयुक्त्या न
करर्े , महाराष्र लोकसेवा आयोगाच्या पदरक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमे दवारांना दनयुक्तीपत्र न दे र्े ,
तसेच नोकरभरतीवर घातलेल्या बंदीमुळे महाराष्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पधा पदरक्षेची तयारी
करर्ाऱया पदरक्षाथींमध्ये पसरलेला असंतोर्ष व त्यांनी काढलेले मोचे , दवदभण व मराठवाडयात
छोटे मोठे उ्ोग व्यवसाय सुरु करुन बेरोजगार तरुर्ांना रोजगार उपलब्ध करुन दे ण्याची संधी
असतानाही शासनाचे त्यादृष्टीने दनयोजन नसर्े , दे श पातळीवरील केंदद्रय लोकसेवा
आयोगाच्या पदरक्षांमध्ये मराठी टक्का वाढदवण्यासाठी परीक्षाथींना आवचयक त्या मुलभूत
सुदवधा उपलब्ध करुन दे ण्यात शासनाकडू न होत असलेली चालढकल, मुंबई दव्ापीठांच्या
दवदवध पदरक्षांच्या दनकालाचे पुनणमुल्यांकनाचे रें गाळलेले काम, कदनष्ठ महादव्ालयीन
अदधव्याख्यात्यांच्या ददघण कालीन प्रलंदबत असलेल्या मागण्या, इयत्ता १० वी व १२ वी च्या
पदरक्षांचे प्रचनपदत्रका फुटण्याचे घडत असलेले प्रकार, मराठी भार्षेला अदभजात भार्षेचा दजा
प्राप्त करुन दे ण्याच्या दृृ्ष्टीने शासनाला येत असलेले अपयश, राज्य सरकारच्या तसेच केंद्र
सरकारच्या दवदवध कायालयामध्ये मराठी भार्षेचा कायालयीन वापरात उपयोग करण्यासंदभात
पदरपत्रके काढण्यादशवाय ठोस उपाययोजना न करर्े , याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही
व उपाययोजना."
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(दुपारी २-०० वाजता)
ंाच

:

ववत्त मं त्री

:

विधान भिन,
मुंबई,
ददनांक : ८ माचण, २०१८

सन २०१८-२०१९ चा अर्थ संकल्प सादर करतील.

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सदचव,
महाराष्र दवधानसभा.
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