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 (ग�ुवार, िदनांक ३१ माचर, २०१६  रोजीच्ा िदववाच्ा कामकाजाच्ा यमा� 
दशरिवव्ा� त आ ा म.िव.प. िन्म २६० अनव आ्  ��ाव ) –  

  डॉ.नी म गोऱ आ्, �ी.पांडुरंग फंुडकर, ॲड. अिनल परब, �ीमती शोभाताई 
फडणवीस, �ी.गोिपिकशन बाजोिरया, �ा.अिनल सोले, सवर�ी रामनाा मोते, िवजय 
ऊफर  भाई िगरकर, महादेव जानकर, िगरीशचं� वयास, �ीमती �समता वाा, डॉ.अपूवर 
िहरे, सवर�ी नागो गाणार, िमतेश भांगिडया, गु�मुख जगवानी,  िव.प.व  ्ांचा 
म.िव.प. िन्म २६० अनव आ्  ��ाव – 

   "आिदवासी भागातील माता व अभरक ममृयू कमी वहावेत या याेशाने १६ 
िजल्ातील आिदवासी भागात ८४१९ गावात १७३ िफरृया ववैकीय पाकांंारे 
नवसंिजवनी योजना राबिवणयात येणे, राजयात माताममृयू, बालममृयू होत असतांना 
आरोगय खाृयाने ेयावयाची गंभीर दखल, शासकीय �गणालयात तत डॉ डरांटया 
कमतरता, अनेक िर त पदे ृविरत भरणयाची आव यकता, शासकीय �गणालयात 
नस�सची अपुरी संखया, राजयातील �गणालयात तत डॉ डसर यपलर् होणयासाही 
पदवयुुर पदिवका अअयासाम सुस करणयात येणे, आरोगय संसाांचा दजद वाववून 
सुसजज करणयाकिरता जनसामामयांचा आाह, ाामीण भागातील शासकीय �गणालयात 
एम.बी.बी.एस. डॉ डसर  यपलर् होत नसलयाने पयदयी वयवसाा करणे, 
एन.आर.एच.एम. अंतगरत येणााया िन्ीचे िनयोजन करणयाकिरता सुयोगय वयवसाा, 
राजीव गां्ी जीवनदायी योजनेची वयााती वाववून ृयाअंतगरत जादा �गणालयांचा 
समावेश करणे, राजयात मलेिरया, डेगयू, सवाईन  लयूटया सााी आडो यात 
आणणयासाही शासनाने केलेलया यपाययोजना, मौिखक ककर रोगाचे िजलहा सतरावर 
वावते �माण लकात ाेता जनजागमतीची आव यकता, राजयातील दुु काकासत 
शेतकायांटया आरोगयासाही १४ िजल्ात "�ेरणा �कलप" राबिवणे, दाुरडनाासत 
वय त्ना आरोगय सेवा पुरिवणयासाही मोडारबाईक ॲारयुलमस योजना सुस करणे, 
दगुरम भागात आरोगय सेवा पुरिवणयासाही िरयल डाईम डेिल मेिडिसनंारे ततांकडून 
आरोगय तपासणी व सलला, १०८ या डोल �ी नंबरवर ताृकाक ॲारयुलमस आरोगय 
सेवा यपलर् करणे, राजयातील दगुरम भागातील �गणांसाही "िशव आरोगय योजना" 
आिण अवयव दानासाही िवशेष मोिहम राजयात सुस करणयाची शासनाची ाोषणा 
आिण जनतेटया आरोगयाबाबत शासनाने ्ोरणाृमक िनणरय ाेणयाची आव यकता, 
याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कायरवाही व यपाययोजना िवचारात ाेणयात 
यावी." 

  

((?????? ?.???????? ?.??  ???????)???)   
  

  



 
 

एक : (क)  शनोोरआ . 
  (ख) �ारांिक�  शनाची अििक माि्�ी वसागग् ाच्ा प  ावर रआव आे -  
   वावरजिनक तरोो् 

तिे कु ंुब कल्ाे 
मं�ी  

: "नािशक िजल्ा �ोेा ्ा�ी  िरि� 
पदआ सरव्ाबाब�"  या िवषयावरील 
सवर�ी. जयवंतराव जा्व, अिनल भोसले, 
िव्ानपिरषद सदसय यांटया तारांिकत � न 
ामांक ३९३०४ ला िदनांक २ एि�ल, 
२०१३ रोजी अनुपूरक � नोुराटया वेकी 
िदलेलया आ वासनानुसार अि्क मािहती 
सभागमहाटया पडलावर हेवतील.  

  (ग) अ�ारांिक�  शनोोरांची पि् ी व दवुरी ्ादी वसागग् ाच्ा प  ावर 
रआव आे. 

दोन : कागदप�आ वसागग् ावमोर रआव आे. 
  (क) मि् ा व 

बा िवकाव  

मं�ी 

: (१) "महाराु् राजय बाल ह क संरकण 

आयोगाचा सन २००८-२००९ ते  २०१२-
२०१३ या वष�चे सवतंं लेखापरीका 
अहवाल" सभागमहासमोर हेवतील.  

     (२) "महाराु् राजय बाल ह क संरकण 

आयोगाचा सन २०१३-२०१४ या वषदचा 
वा�षक अहवाल" सभागमहासमोर हेवतील. 

  (ख) वंवदी् का र् 
मं�ी 

: "िव्ानपिरषदेटया सन २०१५ टया ितसाया 
अि्वेशनात िदनांक ७ िडसेबर, २०१५ ते २३ 
िडसेबर, २०१५ या कालाव्ीत मंंी / राजयमंंी 
यांनी िव्ानपिरषद सभागमहात िदलेलया एकूण ४२४ 
आ वासनांची यादी तसेच सन २०१५ चे ितसरे 
अि्वेशन संसािगत  ालयानंतर, पूतरता करणयात 
आलेलया एकूण ४९६ आ वासनांटया पूतरतेटया 
िववरणपंांची यादी" सभागमहाटया पडलावर 
हेवतील. 

�ीन : (क) म.िव.प. िन्म ९३ अनव आ् वसचना – अवल्ाव. 
  (ख) म.िव.प.िन्म ९३ अनव आ्  वसचनांची िनवआदनआ - 
   (बिुवार, िदनांक ३० माचर, २०१६ रोजीच्ा िदववाच्ा कामकाजाच्ा 

यमा� दशरिवव्ा� त आल्ा म.िव.प.िन्म ९३ अनव आ् वसचनांची 
िनवआदनआ) – (अनयुमांक - १ �आ ५)  -  

   (१) वसचना य. ३४ - �ी. अिन  सोव आ, िव.प.व. यांटया पुवील 
िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर मखु्मं�ी  िनवेदन 
करतील :- 

    "वािशम नगरपिरषदेमधये अंतगरत भुयारी गडार योजना, रसते 



 
 

योजना, �शासकीय इमारत इ.कामांसाही ई-िनिवदा न कावताच कामे 
सुस करणयात येणे." 

   (२) वसचना य. ४६ - �ी. काश गजिस आ्, िव.प.व. यांटया पुवील 
िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर शा आ् िशके मं�ी  
िनवेदन करतील :- 

    "राजयात शाकाबा् िवैाथय�चा आवावा ाेणयासाही िदनांक ४ 
जुलव, २०१५ रोजी केलेलया सवह�मधये शाकाबा् असलेलया 
िवैाथय�ची संखया ५५ हजार असलयाचे िनदशरनास येणे." 

   (३) वसचना य. ३७ - �ी. व�ीश चव्ाे, िव.प.व. यांटया पुवील 
िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर उचच व �ं�िशके 
मं�ी  िनवेदन करतील :- 

    "डॉ.बाबासाहेब  आंबेडकर मराहवाडा िवैापीह, औरंगाबाद 
येाील मुलांटया वसितगमहाटया बां्कामासाही १६ कोडी �पये िन्ी 
िमकणयाबाबत होत असलेली मागणी." 

   (४) वसचना य. ३५ - �ी. नरें पा ी , िव.प.व. यांटया पुवील 
िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर कामगार मं�ी  िनवेदन 
करतील :- 

    "दिकण मंुबईतील जसलोक �गणालयाटया वयवसाापनािव�धद 
कामगारांटया अंतगरत युिनयनने कामगार आयु तांकडे लेखी ताार 
िदलयाची बाब माहे फे�ुवारी, २०१६ टया दसुाया साताहात याडकीस 
येणे." 

   (५) वसचना य. ३६ - �ी. अमरिव् पंिड�, िव.प.व. यांटया पुवील 
िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर �ामिवकाव मं�ी  
िनवेदन करतील :- 

    "बीड िजल्ातील मिहला बचत गडांनी तयार केलेले सािहृय 
िवाी व �दशरनासाही हेवणयाकिरता येत असलेलया अडचणी आिण 
िन्ी यपलर् असतानाही केवक �शासकीय िदरंगाईमुके िवाी 
के�ाटया बां्कामास िवलंब होणे." 

   (६) वसचना य. ३२ - ववर�ी िनंज् मुंडआ, व�ीश चव्ाे, िव.प.व. 
यांटया पुवील िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर मखु्मं�ी  
िनवेदन करतील :- 

    "जोगे वरी (मंुबई) प� चम येाील समाजवाडी पडेल नगर 
म्ील महापिलका शाकेटया मवदानासाही राखीव असलेलया 
भूखंडावर एका िवकासकाने महापािलकेची फसवणूक क�न १९ 
मजली बेकायदा इमारत बां्लेली असणे." 

   (७) वसचना य. ४३ - �ी.िकरे पाववकर, िव.प.व. यांटया पुवील 
िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर मखु्मं�ी  िनवेदन 



 
 

करतील :- 
    "मंुबई महापािलकेटया केईएम, नायर व सायन �गणालयातील 

डॉ डरांवर �गणांटया ममृयूनंतर ृयांटया नातेवाईकांकडून वारंवर हलले 
होणे." 

   (८) वसचना य. ४१ - ववर�ी िनंज् मडुआ , व�ीश चव्ाे, िव.प.व. 
यांटया पुवील िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर म्वस  
मं�ी  िनवेदन करतील :- 

    "मौजे पायगाव व खारगांव, ता.िभवंडी, िज.हाणे येाे 
मे.सनिसफ इमवहेसमेड या ाडकास यैोग संचालनालयाने �ायवहेड 
इंडस्ीयल साापमयाकिरता परवानगी देणे, मां ृया िहकाणी िनवासी 
संकुलाचे बां्काम क�न सवरसामामयांना िवकणे." 

   (९) वसचना य. ३८ - ववर�ी. ज्ं� पा ी , वंज् दो, िव.प.व. 
यांटया पुवील िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर अनन व 
औषि  शावन मं�ी  िनवेदन करतील :- 

    "कामोहे (नवी मंुबई) येाील एमजीएम मेिडकल कॉलेजमधये 
एमबीबीएस तसेच निस�गचे िशकण ाेणााया ३६ िवैा�ान्ना 
जेवणातून िवषबा्ा  ालयाची ाडना याडकीस येणे." 

   (१०) वसचना य. ३९ - �ी.वंज् दो, िव.प.व. यांटया पुवील 
िनकडीटया सावरजिनक महृवाटया िवषयावर अनन व औषि 
 शावन मं�ी  िनवेदन करतील :- 

    "िफ सड डोस कॉ�ाबनेशन असलेलया तरबल ३४४ औष्ांवर 
तजत के�ीय आरोगय मंंालयाने िदनांक १६ माचर २०१६ रोजी बंदी 
ाातलयाचे िनदशरनास येणे." 

चार :  कवआिी वसचना – (म.िव.प. िन्म १०१ अनव आ्) -  
  (१) डॉ. नी म गोऱ आ् , सवर�ी. संजय दु , जयंत पाडील , अशोक ऊफर  भाई 

जगताप, शरद रणिपसे , मु  फर हुसेन ससयद , �ीमती िदाती चव्री , आ�क. 
अनंत गाडगीक , सवर �ी. आनंद हाकूर , हेमंत डकले , अॅड. राहुल नाव�कर , 
सवर�ी. नरे� पाडील , खवाजा बेग , �ीमती िवैा चवहाण , सवर �ी. संिदप 
बाजोिरया, अिनल भोसले , िव.प.व. पुवील तातडीटया व सावरजिनक 
महृृवाटया बाबीकडे शा आ् िशके मं�्ांचआ लक वे्तील :- 

   "रायगड िजलहयातील मु�डटया समु�िकना ा यावर सहलीसाही 
गेलेलया पुणे येाील अिबदा इनामदार महािवैालयातील १४ िवैाथय�चा 
पाणयात बुडून ममृयू  ालयाची ाडना नुकतीच माहे फे�ुवारी , २०१६ मधये 
ाडणे, सदर ाडनेमुके िवभागाने शाका आिण किनुह महािवैालयांटया 
सहल्वर ाातलेले िनबर् , िवैाथय�ना अपाात होतील अशा जोखमीटया 
िहकाणी सहल ाेऊन जाऊ नका अशा २७ सूचना पुणे िवभागाटया िशकण 
यपसंचालकांनी जारी करणे , शालेय िवैाथय�टया सहलीसाही िशकण 



 
 

िवभागाची परवानगी ाेणयाची स ती २००६ साली करणयात आली परंतु 
बहुतांश मुखयाधयापकांना असा िनयम अ�सतृवात असलयाचा पुाच नसणे , 
बहुतांशी शाका हा िनयम पायदकी तुडवून सहली नेत असणे , सहल नेणयापूवव 
या िनयमाचे काडेकोरपणे पालन न करणा-या शाकांवर कारवाईचा बडगा 
यचलणयाची िनतांत आव यकता ,  तसेच समु�िकनारी होत असलेलया 
दाुरडनेचे वावते �माण लकात ाेऊन �ृयेक समु� िकना-यावर जीवरकक , 
वॉच डॉवर , इशारा फलक आदी यंंणा िनमदण करणयाची िनतांत 
आव यकता, याकडे शासनाचे जाणीवपूवरक होत असलेले दलुरक , याबाबत 
शासनाने तातडीने शासन सतरावर करावयाची कायरवाही व याबाबत 
शासनाची �ितिाया व भूिमका." 

  (२) �ीम�ी ्ु�नबानस खि लआ , �ी. संजय दु , िव.प.व. पुवील तातडीटया व 
सावरजिनक महृृवाटया बाबीकडे खिनकमर मं�्ांचआ लक वे्तील :- 

   "दापोली तालु यातील केकशी पिरसरात आशापुरा कंपनीकडून 
यृखनन होत असलयाचे माहे जानेवारी , २०१६ दरायान िनदशरनास आलेले 
असणे, या बॉ साईड यृखननात येाील िनसगदची अपिर िमत हानी होत असणे 
तसेच तेाील साािनकांटया आरोगयाचाही गंभीर � न िनमदण  ालेला असणे , 
यृखननामुके यडणा ा या ्ुकीमुके पिरसरातील शेती नािपक होत असणे , 
ृयामुके शेतक ा यांटया यपिजिवकेचा � न िनमदण  ालेला असणे ,  पाणी 
दिुषत होत असणे , बॅा साईड यृखननात येाील िनसगदची अपिर िमत हानी 
होत असणे तसेच येाील नागरीकांना  वसनाचा दु् रर आजार  ालेले असणे , 
बॉ साईड वाहून नेणा ा या ् सटया वाहतूकीने रसते खराब  ालेले असणे , या 
कंपनीमुके साािनकांटया समसया वावलेलया असलया तरी ही शासन करीत 
असलेले अकाय दलुरक , पिरणामी येाील साािनकांत िनमदण    ालेला ती�   
असंतोष व चीडीची भावना ृयामुके शासनाने चौकशी कसन सदर कंपनीवर 
करावयाची तातडीची कायरवाही व शासनाची �ितिाया. " 

  (३) ववर�ी. वंिदप बाजोिर्ा , अिनल भोसले , िव.प.व. पुवील तातडीटया व 
सावरजिनक महृृवाटया बाबीकडे अनन� तिे औषि  शावन मं�्ांचआ 
लक वे्तील :- 

   "माहे फे�ुवारी, २०१६ टया शेवडटया आहवडयात वा ृयासुमारास 
नागपूर शहरात यृपादीत होत असलेलया हलदीराम यांटया िमहाई व 
नमकीनटया यृपादीत पदाादमधये भेसक असलयाबाल िनमदण  ालेली शंका, 
सन २०१५ टया �वदतीय अि्वेशनातील याच िवषयाटया लकवे्ी 
सूचनेसंदभदत िदनांक २० ऑ डोबर, २०१५ रोजी टया  ालेलया बवहकीत अअ 
व औष्े �शासन िवभागाटया अि्काायांना संबंि्त लोक�ितिन््ना 
िव वासात ाेवून कायरवाही करणयाबाबत सपुड िनदेश देणे, तरीही अैापपय�त 
य त िनदेशा�माणे कोणतीच कायरवाही न होणे, या यलड जात केलेले नमुने 
चाचणीकरीता गाि याबाद लॅबमधये पाहवायचे िनदेश असताना दे िखल सदर 
नमूने पाहिवणयाअगोदरच नुड केलयाचे आयु त, अअ व औष्े �शासन 



 
 

यांनी ककिवणे, तसेच गाि याबाद लॅबमधये जुने नमुने न पाहिवता 
तपासणीसाही नवीन नमुने मागिवणयात येणे, मॅगीटया ्तववर 
पिरणामकारकिरृया हलदीराम कंपनीटया यृपादीत पदाा�चा साहा नुड न 
करता िवाीवर देखील बंदी ाालणयात न येणे, ृयामुके अअ व औष्े 
�शासनातील अि्काायांनी हलदीराम कंपनीचा मालक व वयवसाापनाबरोबर 
मोहया �माणात आ�ाक हातिमकवणी केलयाबाल लोक�ितिन््चा  ालेला 
िव वास, कंपनीचा कोडयव्ी �पयांचा फायदा होणयाकरीता जनिहत िवरो्ी 
िनणरय ाेवून कंपनी वयवसाापनास केलेले बेकायदेशीर सहकायर, ृयामुके अअ 
व औष्े �शासनाटया संशयी कारभाराबाल राजयातील कोडयव्ी जनतेटया 
मनात िनमदण  ालेली ती� चीड व संताप, याबाबत शासनाने केलेली वा 
करावयाची कायरवाही व शासनाची �ितिाया."  

  (४) �ी. पांडुरंग लंुडकर , िव.प.व. पुवील तातडीटया व सावरजिनक महृृवाटया 
बाबीकडे उ�ोग मं�्ांचआ लक वे्तील :- 

   "औैोिगक िवकास महामंडक ( MIDC) खामगांव िज.बुलडाणा येाे 
िहदसुाान युिनिलवहर, िबरला, कॉडिसन, ऑईल िमलस, पाल� िबसकीड, इृयादी 
 मोहमोहे यैोग सु� असणे, खामगांवची वावती लोकसंखया पाहता खामगांव 
व पिरसरातील वयापा ा यांनी आपले सु� असलेले यैोग्ंदे वाविवणयासाही , 
काही नवीन यैोग्ंदे सु� करणयाची तयारी दशरिवणे , परंतु खामगांव 
(MIDC) येाील  पिरसरात िर त ालॉडची यपलर्ता नसलयाची बाब 
िनदशरनास येणे, ृयामुके नवीन यैोग ्ंदे सु� करणयास वयापा ा यांना िवलंब 
होत असणे ,  खामगांव  (MIDC) ची जागा  वाविवणयासाहीचा �सताव 
बा याच वषदपासून शासनाकडे �लंबीत असणे ,  सदरहू �सतावास मामयता 
 िमकालयास खामगांव ( MIDC)  येाे मोहया �माणात यैोग्ंदे वाविवणयाची 
श यता असणे ,  तरी खामगांव औैोिगक िवकास महामंडका टया  जागा 
वावीटया �सतावास तातडीने मामयता देणेबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कारवाई व यपाययोजना." 

पाच : म.िव.प. िन्म १०१ - अ अनव आ् िवशआष उल आख -  (अवल्ाव). 
 

  - मध्ं�र - 
व्ा : शावकी् िविआ्कआ - 

  (क) िविानवसआनआ वंम� कआ ल्ा मा आे - िवचार, खंडश: िवचार व वंम� 
कर आे. 

    "सन २०१६ चे िव.स.िव. ामांक ८ – महाराु् जलसं्ारण महामंडक 
(सु्ारणा) िव्ेयक, २०१६" 

    (१) िविआ्क  वर विम�ीकडआ पारिवव्ाबाब� �ी.िनंज् 
मुंडआ , िव.प.व. ्ांचा  ��ाव :- 

     "सन २०१६ चे िव.स.िव. ामांक ८ – महाराु् 
जलसं्ारण महामंडक (सु्ारणा) िव्ेयक, २०१६ 



 
 

िव्ानपिरषदेची सहमती ाेऊन िव्ानपिरषदेटया १२ 
सदसयांटया �वर सिमतीकडे ृयावरील �ितवमु व्ा 
मि्न्ांच्ा त�  सादर करणयाचा अनुदेश देऊन िवचाराार 
पाहिवणयात यावे." 

    (२) िविआ्क  वर विम�ीकडआ पारिवव्ाबाब� �ी.शरद 
रेिपवआ, िव.प.व. ्ांचा  ��ाव :- 

     "सन २०१६ चे िव.स.िव. ामांक ८ – महाराु् 
जलसं्ारण महामंडक (सु्ारणा) िव्ेयक, २०१६ 
िव्ानपिरषदेची सहमती ाेऊन िव्ानपिरषदेटया १० सदसयांटया 
�वर सिमतीकडे ृयावरील �ितवमु व्ा मि्न्ांच्ा त�  
सादर करणयाचा अनुदेश देऊन िवचाराार पाहिवणयात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------  
  (ख) िविानवसआनआ वंम� कआ ल्ाव - िवचार, खंडश: िवचार व वंम� कर आे. 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. ामांक २ – कंंाडी कामगार सेवा 

(िविनयमन व यटचाडन) (महाराु् सु्ारणा) िव्ेयक, २०१६"  
    (१) िविआ्क  वर विम�ीकडआ पारिवव्ाबाब� �ी.िनंज् 

मुंडआ , िव.प.व. ्ांचा  ��ाव :- 
     "सन २०१६ चे िव.स.िव. ामांक २ – कंंाडी कामगार 

सेवा (िविनयमन व यटचाडन) (महाराु् सु्ारणा) िव्ेयक, 
२०१६ िव्ानपिरषदेची सहमती ाेऊन िव्ानपिरषदेटया १२ 
सदसयांटया �वर सिमतीकडे ृयावरील �ितवमु व्ा 
मि्न्ांच्ा त�  सादर करणयाचा अनुदेश देऊन िवचाराार 
पाहिवणयात यावे." 

    (२) िविआ्क  वर विम�ीकडआ पारिवव्ाबाब� �ी.शरद 
रेिपवआ, िव.प.व. ्ांचा  ��ाव :- 

     "सन २०१६ चे िव.स.िव. ामांक २ – कंंाडी कामगार 
सेवा (िविनयमन व यटचाडन) (महाराु् सु्ारणा) िव्ेयक, 
२०१६ िव्ानपिरषदेची सहमती ाेऊन िव्ानपिरषदेटया १० 
सदसयांटया �वर सिमतीकडे ृयावरील �ितवमु व्ा 
मि्न्ांच्ा त�  सादर करणयाचा अनुदेश देऊन िवचाराार 
पाहिवणयात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------  
  – अशावकी् कामकाज – 

(बैरकीच्ा अखआरचआ २ १/२ �ाव) 
वा� : अशावकी् िविआ्कआ  :- 

  (क) परु:�्ापना र् - 
    सन २०१६ चे िव.प.िव. ामांक २ - महाराु् शासकीय कमरचाायांटया 



 
 

बदलयांचे िविनयमन आिण शासकीय कतरवये पार पाडताना होणााया 
िवलंबास �ितबं् (सु्ारणा) िव्ेयक, २०१६  - �ी. खवाजा बेग, 
िव.प.स. यांचे. 

  (ख) िवचारा र् - 
   (१) सन २०१४ चे िव.प.िव. ामांक १४ - महाराु् शेतकरी, कारागीर व 

भूिमहीन मजूर यांना िनवमुीवेतन देणयाबाबत िव्ेयक, २०१४ -  
�ी. अमरिसह पंिडत, िव.प.स. यांचे. 

   (२) सन २०१५ चे िव.प.िव. ामांक १ - महाराु् दकुाने व आसाापना 
(सु्ारणा) िव्ेयक, २०१५ - �ी.संजय दु, िव.प.स. यांचे. 

   (३) सन २०१५ चे िव.प.िव.ामांक १५ - महाराु् राजय लोकसेवा 
(अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, िनरि्सूिचत जमाती (िवमु त 
जाती), भड या जमाती, िवशेष मागास�वगर आिण इतर मागासवगर 
यांटयासाही आरकण) (सु्ारणा) िव्ेयक, २०१५  - �ी.शरद रणिपसे, 
िव.प.स. यांचे 

   (४) सन २०१४ चे िव.प.िव.ामांक २ - महाराु् जमीन महसूल संिहता 
(सु्ारणा) िव्ेयक, २०१४ - �ीमती शोभाताई फडणवीस, िव.प.स. 
यांचे 

तर : अशावकी् रराव :- 
  (१) (मंगळवार, िदनांक  २२  माचर, २०१६  रोजीच्ा िदववाच्ा 

कामकाजाच्ा यमा� दशरिवव्ा� त आ ा अशावकी् रराव) –  
   �ी.िनंज् मुंडआ , िव.प.व. ्ांचा रराव यमांक ८६ – (मं�्ांचआ उोर) - 
   "राजया◌ातील सुिशिकत बेरोजगारांचे वावते �मा ण, नोकरी व 

रोजगाराअभावी ृयांतटया त िनमदण  ालेले ववफलय , शासनाने बंद केलेला 
सुिशिकत बेरोजगार भुाय, रोजगाराटया ्भाग भांडवलासाही बँकांसारखयात 
आ�ाक संसाा◌ोकडून येणााया◌ो अडचणी, या बाबी िवचारात ाेता बेरोजगारांटयात 
समसया  पिरणामकारकपणे सोडिवणयातसाही व गरीब कुडुंबातील वयर � तला 
रोजगार िमकिवणयारटया◌ो�ुडीयने एक सकम व सव तंं यंंणा साासपन करणया◌ात 
यावी व सुिशिकत बेरोजगारांना पुमहाय  भुाड  सुस करावा , रोजगारासाही 
भागभांडवलाची सोय करावी व बंदी  ाालणया◌ीत आलेली नोकर भरती पु महा 
सुस करावी, अशी िशफारस ही िव्ानपिरषद शासनास करीत आहे ." 

  (२) (शुयवार, िदनांक ११ माचर, २०१६  रोजीच्ा िदववाच्ा कामकाजाच्ा 
यमा� दशरिवव्ा� त आ ा अशावकी् रराव) - 

   डॉ. नी म गोऱ आ्, िव.प.व. ्ांचा रराव यमांक १३ 
   "भारतीय राजय ाडनेमधये मिहला व पु�ष समानता िदली असली तरी 

अनेक केंांमधये मिहलांना िकमान वेतन िदले जात नाही , मिहलांना अि्क 
केंांमधये समान सं्ी िमकावी यासाही "समान सं्ी व समान वेतन " या 
तृवाटया अंमलबजावणीकिरता "मिहला रोजगार , समान व िकमान वेतन 
आयोग" यासारखा आयोग िनमदण करावा , अशी िशफारस ही िव्ानपिरषद 



 
 

शासनास करीत आहे." 
 
 
 
 
 
 
 

िविान सवन, 
मुंबई, 
िदनांक : ३१ माचर, २०१६. 

उोमिवग चव्ाे, 
विचव, 

म्ाराष् िविानपिरषद. 
 


