
महारा टर् िवधानसभा 
 

िदवसाच्या कामकाजाचा कर्म 
मंगळवार, िदनांक १९ जलैु, २०१६ 

(सकाळी ११.०० वाजता) 
 

 
 
 
एक : नो रे. 

 

  (अ) तारांिकत न. 
 

  (ब) सोमवार, िदनांक 18 जलैु, 2016 रोजीची तारांिकत नो रांची यादी सभागहृाच्या पटलावर
ठेवणे. 
 

  (क) अतारांिकत नो रांची यादी कर्मांक 110 ते 139 सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे. 
    
दोन : थगन तावाच्या सचूना – (अस यास) (म.िव.स. िनयम ९७ अन्वये). 

तीन : लक्षवेधी सचूना (म.िव.स. िनयम १०५ अन्वये) : 
 

  (१) सवर् ी हसन मु ीफ, िजतदर् आ हाड, बाळासाहेब पाटील, सरदार तारािंसह, सरेुश लाड, 
राधाकृ ण िवखे-पाटील, अिजत पवार, िदलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, वैभव िपचड, 
शिशकांत िंशदे, ीमती िदिपका च हाण, िव.स.स. पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे आिदवासी िवकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
 

     "माहे जून, २०१६ च्या शेवटच्या आठव ात वा त्या सुमारास आिदवासी िवभागातफ 
राज्यातील ५४४ आ म शाळांमधील िव ाथ्यार्ंसाठी रेनकोट खरेदीकरीता शासनाने ई- िनिवदा 
काढणे, िनिवदा खु या करण्याच्या काही िदवस आधी आिदवासी िवकास िवभागाने ही िकर्या र  
करुन पावसाळा सुरु झा याने िनिवदा िकर्येत अडक यास िव ाथ्यार्ंना रेनकोट वेळेत िमळणार 
नाहीत असे कारण देऊन ठाणे, ज हार व नािशक िवभागातील आ म शाळांमधील 
मुख्याध्यापकानंा तीन लाखांपयत रेनकोट खरेदीचे अिधकार िद याची बाब उघडकीस येणे, 
जानेवारी मिहन्यात िनिवदा िकर्या करुन आिदवासी आ मशाळातंील मुलांना मे मिहन्यातच 
रेनकोट िमळतील असे िनयोजन हेतूत: करण्यात न येणे, पुरवठादारांशी गे या अनेक वषार्पासून 
होत असलेली आिर्थक हातिमळवणी, यामुळे काय ातील पळवाटा शोधून िवनािनिवदा माल 
खरेदी करण्याकडे खात्यातील अिधकाऱ्यांचा असलेला भर व त्यामुळेच िनिवदा कर्ीयेस मु ामहून 
उशीर करुन िवना िनिवदा खरेदी करणेबाबत सुरु असलेली कायर्वाही, शासन िनणर्यानुसार आ म 
शाळेच्या मुख्याध्यापकांना ५० हजारा पयत िव ीय मयार्दा घालून थािनक तातडीच्या बाबी खरेदी 
करण्याचे िदलेले अिधकार, परंतु सिचव, आिदवासी िवकास यांनी मुख्याध्यापकांना तीन 
लाखापयत रेनकोट खरेदी करण्याचे अिधकार देऊन शासन िनणर्याचे केलेले उ लंघन, खात्यातील 
सिचव व अन्य अिधकारी िनिवदा कर्ीया वगळण्यासाठी अशा कारे छो ा वरुपात खरेदीचे 



आदेश देत अस याने, उच्च न्यायालयाने रेनकोट खरेदीवर थिगती िद यानंतरही राज्य शासनाने 
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करुन मुख्याध्यापकानंा रेनकोट खरेदीच्या िदले या आदेशामुळे 
उच्च न्यायालयाने आिदवासी िवभागात वेटर, रेनकोट, शाळा गणवेश इ. खरेदीबाबत शासनाचे 
धोरण व िनणर्य घेणाऱ्या यक्तीबाबत मािगतलेले प टीकरण, गेली वषर्भर लाखो आिदवासी 
मुलांना वेटर िमळू न शक यामुळे व यावषीर् पावसा यात रेनकोट िमळणार नस यामुळे 
आिदवासी िवभागातील अिधकाऱ्यांच्या वतर्णुकीिवरोधात िव ाथ्यार्ंच्या पालकांत िनमार्ण झालेली 
ती  चीड याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना." 
 

  (२) सवर् ी राधाकृ ण िवखे-पाटील, िवजय वडे ीवार, डॉ.िमिंलद माने, सवर् ी सधुाकर कोहळे, 
सधुाकर देशमखु, कृ णा खोपडे, अमीन पटेल, सिुनल भ,ू डॉ. पतंगराव कदम, ा.वीरदर् 
जगताप, अ लम शेख, मो.आिरफ नसीम खान, हसन मु ीफ, भा कर जाधव, सरेुश लाड,  
बाळासाहेब पाटील, िजतदर् आ हाड, िवकास कंुभारे, िनतेश राणे, सिुनल िंशदे, ीमती 
सीमा िहरे, ॲङ िभमराव ध डे, िव.स.स. पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या 
बाबीकडे उजार् मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
 

       "राज्यात महािवतरण वीज कंपनीतफ वीज गर्ाहकांवर १९ टक्के वीज दरवाढ आकारणी 
करुन शु कामध्ये ट याट याने होत असलेली दर वाढ, शासनाने सवर्सामान्य गर्ाहकांना आिण 
राज्यातून बाहेर जात असले या उ ोगांना वीजेबाबत भारिनयमन, कमी दराने वीजखरेदी, गळती 
कमी करणे तसेच वीजदर कमी करण्याचे आ वासन देऊनही अंमलबजावणी न करता शासनाने 
केलेली नवी दरवाढ, महािवतरणने माहे जून, २०१६ मध्ये वीज िनयामक आयोगाकडे दाखल 
केले या तावामध्ये इलेक्टर्ीिसटी डयुटीची केलेली मागणी, सदर मागणीमुळे कॅ टी ह पॉवर बंद 
पडण्याची िनमार्ण झालेली शक्यता, उ ोगातील ओपन ॲक्सेस वीकार यामुळे वीज मंडळाला 
होणारे सुमारे ५ हजार कोटींच्या महसूलाचे नुकसान, या वीजदरवाढीमुळे महािवतरण गर्ाहकांकडून 
दरवाढीच्या सरासरी १९ टक्के रक्कम वसूल करणार अस यामुळे नागिरकांमध्ये पसरलेले 
असंतोषाचे वातावरण, वीज दर कमी करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व ितकर्ीया." 
 

  (३) डॉ.िमलींद माने, सवर् ी.संजय पोतनीस, िवजय औटी, बाळासाहेब थोरात,िवजय 
वडेि वार, अ लम शेख, ा.िवरदर् जगताप, मो.आिरफ नसीम खान, सवर् ी अिमन पटेल, 
िजतदर् आ हाड, हसन मु ीफ, जयंत पाटील, शिशकांत िंशदे,स यद इ तीयाज 
जलील,ॲङ.वारीस पठाण, िव.स.स पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
सामािजक न्याय मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
 

    "अनुसुिचत जाती व इतर मागासवगीर्य, भटक्या िवमुक्त जमाती आिण िवशेष मागास 
वगार्तील सुमारे ८ लाख २० हजार िव ाथीर् सन २०१५-१६ या शैक्षणीक  वषार्तील सामािजक 
न्याय िवभागाकडून देण्यात येणाऱ्या १६०० कोटी रकमेच्या िश यवृ ी पासून वंिचत रािहले 
अस याचे माहे जुन, २०१६ मध्ये वा त्या दर यान िनदशर्नास येणे, िनधीची कमतरता आिण 
िवभागाच्या अिधका-यांमधील िनयोजनाचा अभाव व हलगजीर्पणा अशी कारणे त्यासाठी 



सांिगतली जात असणे, अनुसूिचत जातीच्या िव ाथ्यार्ंसाठी िश यवृ ीचे ७५० कोटी रुपये िनधीचे 
िवतरण न झा यामुळे िवनाखचर् पडून असणे, कदर्ाकडून राज्यात देण्यात येणाऱ्या िश यवृ ीच्या 
रक्कमेपैकी ३०-५० % रक्कम सं थाचालक, संबंिधत अिधकारी व सॉ टेवेअर कंपनी ारे हडप 
के याचे या करणी डॉ.के.वकटेशन यांच्या अध्यक्षतेखाली थापन केले या कृती दलाने सहा 
िज ात केले या तपासणीत उघडकीस येणे, उक्त कारणा तव सदरहू वगार्तील िव ाथ्यार्ंना 
िश यवृ ी न िमळा याने त्यांच्यामध्ये िनमार्ण झालेला असंतोष, शासनाने याबाबत करावयाची 
कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या."  

    
 

चार : अध्यक्ष, सभाध्यक्षांची तािलका नामिनदिशत करतील.
 

पाच : महारा टर् िवधानसभा िनयम १४१(१) अन्वये मा. अध्यक्षांनी करावयाची घोषणा. 
 

सहा : शासकीय िवधेयके : 
 

   परु: थापनाथर् :- 
   (१) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्माकं २४ - महारा टर् कृषी उत्प  पणन (िवकास व 

िविनयमन) (सुधारणा) िवधेयक, २०१६. 
 

   (२) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २५ - महारा टर् जलसंप ी िनयमन ािधकरण 

(सुधारणा) िवधेयक, २०१६. 
 

   (३) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २६ - महारा टर् महानगरपािलका आिण 

महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी (सुधारणा) िवधेयक, २०१६. 
 

   (४) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्माकं २७ - महारा टर् महानगरपािलका (सुधारणा)
िवधेयक, २०१६. 
 

   (५) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २८ - मंुबई महानगरपािलका (सुधारणा)
िवधेयक, २०१६. 

     
 

सात : अ पकालीन चचार् - (म.िव.स. िनयम १०१ अन्वये)-
 

  सवर् ी जयंत पाटील, राधाकृ ण िवखे-पाटील, अिजत पवार, पथृ्वीराज च हाण, 
शिशकांत िंशदे, डॉ. पतंगराव कदम, सवर् ी. िवजय वडे ीवार, िजतदर् आ हाड, बाळासाहेब 
थोरात, जयद  क्षीरसागर, अ दलु स ार, भा कर जाधव, राणा जगिजतिंसह पाटील, िव.स.स. 
पढुील सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीवर चचार् उपि थत करतील :- 

 
      "िदनांक १३ जुलै, २०१६ रोजी अहमदनगर िज ातील कजर्त तालुक्यातील कोपडीर् येथे नव या 
इय ेत िशकणाऱ्या एका अ पवयीन मुलीवर करण्यात आलेला सामुिहक बलात्कार, बलात्कार 



के यानंतर आरोपींनी त्या मुलीचे हात पाय व मान मोडून अनन्वीत छळ करुन ितची करण्यात आलेली 
िनघृर्ण हत्या, मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेमुळे तेथील नागिरकांत िवशेषत: िव ाथीर्ंनीमध्ये 
पसरलेले िभतीचे व िंचतेचे वातावरण, या घटनेच्या िनषेधाथर् सवर्पक्षीय लोक ितिनधी व िविवध 
संघटनांनी राज्यात िठकिठकाणी आयोिजत केलेले धरणे व मोचार् आंदोलने, तर काही िठकाणी 
कडकडीत बंद पाळण्यात येणे, या घटनेचा तातडीने तपास करुन हा खटला दर्तुगती न्यायालयात 
चालवावा तसेच यासाठी ज्ये ठ विकल ी. उज्वल िनकम यांची िनयुक्ती करावी अशी होत असलेली 
मागणी, अहमदनगर िज ात मनाला सु  करणारी घटना घडलेली असताना त्या िठकाणी वेळीच 
पालकमंतर्ी व मंत्र्यांनी भेट न िद यामुळे तेथील नागिरकांत पसरलेला ती  असंतोष, कायदा व 
सु यव था राखण्यात शासनाला आलेले अपयश, आरोपींना त्विरत अटक करुन त्यांना कठोर िशक्षा 
करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व 
शासनाची ितिकर्या."  
 

   
आठ : सवर् ी राज परुोिहत, सिुनल भ,ू ॲड. आिशष शेलार, सवर् ी ताप सरनाईक, संजय 

केळकर, सिुनल िंशदे, राजदर् पाटणी, काश आिबटकर, ॲड. पराग अळवणी, डॉ.राहुल 
पाटील, ा.मेधा कुलकणीर्, सवर् ी अजय चौधरी, शांत बंब, सिुनल राऊत, ा. देवयानी 
फरांदे, डॉ. िमिंलद माने, डॉ. अशोक उईके, सवर् ी मंगेश कुडाळकर, उन्मेश पाटील, उ हास 
पाटील, समीर कुणावार, िकशोर पाटील, डॉ.आिशष देशमखु, डॉ.बालाजी िकणीकर, ी नरदर् 
पवार, ा. चंदर्कांत सोनवणे, िव.स.स. यांचा म.िव.स. िनयम २९३ अन्वये ताव :- 

“शैक्षिणक के्षतर्ामध्ये राज्य अगेर्सर रहावे हणून शासनाने राबिवले या गत शैक्षिणक 
कायर्कर्म व त्याला िमळणारे यश, गर्ामीण भागामध्ये िवनामु य िशक्षण देणाऱ्या िज हा पिरषद शाळा 
गत करण्यासाठी शासन करीत असलेले यत्न, त्याकिरता भरिवण्यात येणारी शैक्षिणक चचार् सतेर्, 
िशक्षकांचे िशक्षण इत्यादीमुळे इंगर्जी माध्यमाच्या शाळा सोडून िज हा पिरषद मराठी शाळांमध्ये वेश 
घेणाऱ्या िव ाथ्यार्ंची वाढती संख्या, शासनाच्या चांग या शैक्षिणक धोरणांचा पिरणाम हणून इ. १० 
वीच्या पिरके्षचा वाढता िनकाल व त्यामुळे इय ा ११ वीच्या वेशासाठी िनमार्ण झालेली वाढती चुरस, 
त्या अडचणीत भर हणजे वेश िकर्येसाठी आव यक असणारा अिधवास दाखला, उत्प ाचा 
दाखला व जातीचा दाखला िमळिवण्यासाठी िव ाथ्यार्ंना तहिसलदार कायार्लयात मारावे लागणारे 
हेलपाटे, कदर् शासनाच्या धोरणानुसार संबंिधत दाखले िव ाथ्यार्ंना शाळेत िनकालासोबत देण्याची 
आव यकता, इय ा ११ वी व १२ वी ची फेरपिरक्षा घेऊन िव ाथ्यार्ंचे वाचलेले वषर्, इय ा १० वी 
उ ीणर् न झाले या िव ाथ्यार्ंना कौश य िवकासासाठी वेश देण्याबाबत घेतले या िनणर्याने लाखो 
िव ाथीर् व पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असणे परंतु, त्याचवेळेस खाजगी सं था चालक ऑफ 
लाईन वेश देऊन लाखो रुपयांचा गैर यवहार करीत अस याची बाब िनदशर्नास येणे, अनुदानास पातर् 
ठरले या शाळांना अनुदान देण्याची बाब तातडीने िवचारात घेण्याची आव यकता, नवीन 
शाळा/महािव ालयांना मान्यता देण्याबाबत तातडीने सकारात्मक िनणर्य घेण्याची आव यकता, 
अिभयांितर्की, यव थापन महािव ालयात िशक्षक व िशक्षकेतर कमर्चाऱ्यांच्या जागा िरका या असणे, 
नवीन िव ापीठ कायदा त्विरत अंमलात येणे या व इतर मागण्या तातडीने सोडिवण्याची आव यकता 
व याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना."  

   
नऊ : अधार्-तास चचार् (म.िव.स. िनयम ९४ अन्वये) :- 



 
 

  (१) ी. हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स. 
 

      "बलुढाणा िज ातील मागासवगीर्य िव ाथीर् गणवेश व लेखन सािहत्य 
योजनेपासनू वंिचत अस याबाबत" या िवषयावर ी.  हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स.  यांचा  
तारांिकत  न  कर्मांक 47799 ला  िदनांक 18 माचर्, 2016  रोजी  िदले या  उ राच्या  
संदभार्त  अधार्-तास चचार् उपि थत करतील. 
 

  (२) ीमती ज्योती कलानी, िव.स.स. 

      "उ हासनगर पाणी िवतरण यव थेची चौकशी करण्याबाबत" या िवषयावर ीमती 
ज्योती कलानी, िव.स.स. यांचा तारांिकत न कर्मांक 50167  ला  िदनांक 12 एि ल, 2016  
रोजी  िदले या  उ राच्या  संदभार्त  अधार्-तास चचार् उपि थत करतील. 

    
 

िवधान भवन, 
मंुबई, 
िदनांक : १८ जुलै, २०१६ 

डॉ. अनंत कळसे, 
धान सिचव, 

 महारा टर् िवधानसभा. 
 


