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गरुुगरुुवारवार,,  िदनांक िदनांक २२११  जलैुजलुै,,  २०१६२०१६  
  ((सकाळीसकाळी  ११००..००००  ते ते ११११..३०३०  वाजेपयतवाजेपयत))  

  
 (बधुवार, िदनांक २० जलैु २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात 
दशर्िवण्यात आलेला म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव) – (चचार् पढेु सरुू व 
मंत्र्यांचे उ र) - 

 ी. रामनाथ मोते, डॉ.नीलम गोऱ्हे, ा.अिनल सोले, ॲड.अिनल परब, सवर् ी. िवजय ऊफर्  
भाई िगरकर, गोिपिकशन बाजोिरया, नागो गाणार, रिंवदर् फाटक, िवण दरेकर, सुिजतिंसह 
ठाकूर, िगरीश यास, शांत पिरचारक, ीमती ि मता वाघ, डॉ.अपूवर् िहरे, िव.प.स. यांचा 
म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव –  

  "राज्य शैक्षिणक के्षतर्ामध्ये अगेर्सर रहावे हणून शासनाने राबिवले या गत 
शैक्षिणक महारा टर्ाचा 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 चचार्सतेर्, िशक्षकाचें िशक्षण 
इत्यादीमुळे इंगर्जी माध्यमाच्या शाळा सोडून िज हा पिरषद मराठी शाळामंध्ये 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, त्याचंाच पिरणाम हणजे िव ाथीर् पालकामंध्ये असणारी 
अ व थता व 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 घेवून ि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 त्याच वेळेस खाजगी 
सं था चालक ऑफलाईन वेश देऊन लाखो रुपयाचंा गैर यवहार किरत 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 िशक्षके र कमर्चाऱ्याचं्या जागा िरका या असणे, नवीन 
िव ापीठ कायदा त्वरीत अंमलात येणे या व इतर मागण्या तातडीने सोडिवण्याची 
आव यकता व याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना 
िवचारात घेण्यात यावी." 

 

((दपुारीदपुारी  १२१२..००००  वाजतावाजता))  



 
  

एक : नो रे. 
दोन : "अशासकीय िवधेयके व ठराव सिमतीचे ितवृ  सादर करणे." 
तीन : म.िव.प. िनयम ९३ अन्वये सचूना – अस यास. 
चार : लक्षवेधी सचूना – (म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये) - 
  (१) सवर् ी. शरद रणिपसे, धनंजय मंुडे, सुिनल तटकरे, हेमंत टकले, आनंद 

ठाकूर िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 
आिदवासी िवकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील:- 

   "आिदवासी िवकास महामंडळ आिण शबरी िवकास महामंडळ यानंी 
शासनाच्या मान्यता ा त सं थेमाफर् त भरती िकर्या राबिवणाऱ्या अटीकडे 
दलुर्क्ष करुन पुणे येथील खाजगी सं थेमाफर् त सुमारे ५८४ पदांसाठी 
िनयमबा  पध्दतीने राबिवलेली भरती िकर्या, यामध्ये सुमारे ३०० कोटी 
रुपयाचंा गैर यवहार झा याच्या करण्यात आले या तकर्ारी, यासंदभार्त 
लोक ितिनधींनीही माहे एि ल, २०१६ च्या पिह या आठवडयाच्या 
सुमारास मा. मुख्यमंतर्ी याचेंकडे लेखी वरुपात केलेली तकर्ार, त्यानुसार 
चौकशी करण्याची आव यकता असतानाही त्याकडे होत असलेले दलुर्क्ष, 
पिरणामी िनयमबाहय कृती करणाऱ्यांना िमळत असलेले संरक्षण, अन्य 
िठकाणीही वेळीच कारवाई न झा यास पुन्हा असे कार होण्याची शक्यता, 
यावर शासनाने करावयाची कायर्वाही व ितिकर्या." 

  (२) सवर् ी. अिनल भोसले, नरदर् पाटील, अॅड. जयदेव गायकवाड, सवर् ी. 
संिदप बाजोिरया, धनंजय मंुडे, सुिनल तटकरे, हेमंत टकले, िकरण 
पावसकर, जयवंतराव जाधव, संजय द , अॅड. राहुल नावकर, अॅड. 
िनरंजन डावखरे, ीमती िव ा च हाण, सवर् ी. आनंद ठाकूर, नारायण 
राणे, शरद रणिपसे, काश गजिभये, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व 
सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे अन् न व नागरी परुवठा आिण गर्ाहक 
संरक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील:- 

   "राज्यात यापारी आिण दलाल यानंी दाळ व इतर जीवनाव यक 
व तंुची साठेबाजी के यामुळे जीवनाव यक व तंुच्या दरात मोठया 
माणात झालेली वाढ, तूरडाळ  ितिकलो १३६, साखर ३८ रुपये आिण 
तादंळाचे भाव ४५ रुपयांवर गे यामुळे सवर्सामान्याचें बजेट कोलमडणे, 
भाजीपाला आिण धान्याच्या भावात सतत वाढ  झा याने आ ही भागवायचे 
कसे असा सवाल सवर्सामान्यांकडून िवशेषत: मिहला वगार्कडून यक्त 
होत असणे, सामान्य जनतेच्या मिहन्याच्या खचार्त आठशे रुपयाची वाढ 
झालेली असणे, सरकारकडून महागाई रोखण्यासंदभार्त कोणती 
उपाययोजना होत नसणे, चुकीची धोरणे आिण िनयोजनातील अभावाचा 
फटका जनतेला सहन करावा लागत असणे, गे या दोन वषार्त डाळींचे 
उत्पादन कमी होत असतानाही देशातील गरज लक्षात घेऊन त्या माणात 
डाळी आयात करणे आव यक असणे, शगदाण्याच्या िनयार्तीवर बंधन 



नस याने शगदाणा आिण शगदाणा तेलाच्या भावात वाढ झालेली असणे, 
गहू आिण तांदळू सरकारकडे ले हीच्या रुपाने जमा आहे, हे जमा धान्य 
वेळेवर िवकर्ीस काढले जात नस याने त्याचाही पिरणाम बाजारावर पडणे, 
हे धान्य सावर्जिनक िवतरण यव थेत उिशरा िवकर्ीला पाठिवले जाणे, तर 
काहंी वेळा हे धान्य शासकीय गोदामात सडून जाणे, त्यामुळे सवर्सामान्य 
जनतेला सोसावा लागणारा तर्ास, दरवाढीची सखोल चौकशी करुन 
पिरणामकारक उपाययोजना करायची आव यकता असतानाही राज्य 
शासनाचे त्याकडे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, याबाबत शासनाची भूिमका 
व शासनाची ितिकर्या." 

  (३) ी. संजय द , िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपकर्म) मंत्र्यांचे लक्ष 
वेधतील:-

   					"राज्य सरकारच्या ितजोरीत खडखडाट अस यामुळे मंुबई-पुणे दर्तुगती 
मागार्वर तसेच मंुबईच्या पाच वेश ारावंरील टोल नाक्यावर हलक्या 
वाहनानंा टोलमाफी देण्याचा िनणर्य लांबणीवर पड याचे माहे जून, २०१६ 
च्या सुमारास उजेडात येणे, या संदभार्त राज्य सरकारने नेमले या 
सावर्जिनक बांधकाम िवभागाच्या धान सिचवांच्या सिमतीला आणखी 
मुदतवाढ देण्याचा िनणर्य सरकारने घेत याचे पुढे येणे, लोकसभा आिण 
िवधानसभा िनवडणुकीत चाराचा मुख मु ा ठरले या टोलमाफीवर राज्य 
सरकारने २०१५ मध्ये िनणर्य घेणे, राज्यातील १२ टोलनाके पूणर्त: बंद 
करुन ५३ टोल नाक्यांवर हलकी वाहने, एसटी बसेस तसेच शाळेच्या 
बसेसना टोलमाफी देण्याचा िनणर्य घेण्यात येणे, मंुबई, पुणे दर्तुगती मागार्वर 
आिण मंुबईतील पाच िठकाणाच्या वेश ारांवरदेखील अशाच पध्दतीने 
टोलमाफी देण्याचा मनोदय मा.मुख्यमंतर्ी यानंी जाहीर करणे, मातर् यामुळे 
कंतर्ाटदाराला ावयाची आिर्थक नुकसानभरपाई आिण आयआरबी 
कंपनीसोबत केले या करारांची तािंतर्क तपासणी करण्यासाठी 	राज्य 
सरकारने 	गे या वषीर् सावर्जिनक बांधकाम िवभागाचे अ पर मुख्य सिचव, 
आनंद कुलकणीर् याचंी सिमती िनयुक्त करणे, कुलकणीर् सिमतीने दोन 
वेळा मुदतवाढ घेत या वषीर्च्या सुरुवातीलाच आपला अहवाल राज्य 
सरकारला सादर करणे, सिमतीने आप या अहवालात मंुबई 
वेश ारावरील टोलबंदी यवहायर् नस याचे नमूद करणे, मंुबईतील पाच 
िठकाणी टोलवसुलीचे कंतर्ाट आयआरबी हणजेच एमईपी इन् ा या 
कंपनीला देण्यात आलेले असणे, राज्य सरकारसोबत एमईपीने केले या 
करारानुसार कंपनीला िदनांक १९ नो हबर, २०२६ पयत टोल वसूल करता 
येणार असणे, कुलकणीर् सिमतीने टोल सवलतीच्या संदभार्त आिर्थक 
आिण कायदेशीर बाबी तपासून पिह या करारा माणे सरकारने मुदत 
संपण्यापुवीर् टोल बंद के यास कंतर्ाटदाराला आिर्थक नुकसानभरपाई ावी 
लागेल असे सुचिवण्यात येणे, परंतु सरकारने कुलकणीर् सिमतीच्या 



अहवालवर असमाधान यक्त करत फेरआढावा घेण्याचा िनणर्य घेण्यात 
येणे, कुलकणीर् सेवािनवृ  झा यानंतर सुिमत मिलक यांच्याकडे ही 
जबाबदारी सोपिवण्यात येणे, मिलक यांचीही काही मिहन्यात बदली 
झा याने सावर्जिनक बांधकाम िवभागाचे धान सिचव आशीषकुमार िंसह 
याचं्याकडे हे काम सोपिवण्यात येणे, या सिमतीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात 
आ याने मंुबई-पुणे टोलमुक्ती व मंुबई शहराच्या वेश ारावरील टोलमाफी 
	लांबणीवर पडणे, त्यामुळे टोलमाफी बाबत शासन िदरंगाई करीत 
अस याने जनमानसातं शासनाबाबत ती  असंतोष व िचडीची भावना 
िनमार्ण होणे, राज्यशासनाने मंुबई-पुणे दर्तुगती मागार्वर तसेच मंुबईच्या पाच 
वेश ारांवरील टोल नाक्यांवर टोलमाफीबाबत तातडीने करावयाची 
कायर्वाही व याबाबत राज्यशासनाची ितिकर्या." 

  (४) ी. गोिपिकशन बाजोरीया, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे जलसंधारण मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील:- 

   "अकोला िज हयात १.पोपटखेड लघुपाटबंधारे योजना, २.कवठा 
शेलु (संगर्ाहक ) ल.पा .योजना, ३. उमा बॅरेज,वाई संगर्ाहक क प, ४.पुणार् 
बॅरेज-२ (नेरधामणा) क प, ५.शहापूर बृहत ल.पा. क प, ६.कवठा बॅरेज 
क प, ७.नया अंदरुा बृहत लघुपाटंधारे क प, आिद क पांना सन 
२००८ मध्ये शासकीय मान्यता देऊन त्यक्षात कामास सुरुवात करण्यात 
येणे, परंतु कालांतराने िनधीअभावी सदर क पाचे काम रखडणे, 
याकिरता सुधािरत शासकीय मान्यता घेण्याकिरता ताव सादर करुनही 
अदयाप शासन तरावर सुधािरत शासकीय मान्यता देण्यास होत 
असलेला िवलंब, आधीच िवलंब झा यामुळे क पाच्या िंकमतीत झालेली 
वाढ, उपरोक्त क पाची कामे पूणर् करण्याचा कालावधी संपु टात येत 
असतानंाही अदयापी क पाची कामे अधर्वट अव थेत असणे, काही 
क पाचे ठेकेदार काम अधर्वट सोडून जाणे, सदरहू भाग हा खारपाण 
पटटयाच्या के्षतर्ात येत अस यामुळे सदर क प तातडीने पुणर्त्वास 
गे यास हजारो हेक्टर के्षतर् ओिलताखाली येण्यास मदत होईल याकिरता 
सुधािरत शासकीय मान्यता देऊन िनधीची उपल धता करण्याची िनतांत 
आव यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, सदर करणी 
शासनाने चौकशी करुन िज हयातील सवर्च क पानंा तातडीने िनधी 
उपल ध करुन देण्याबाबत शासन तरावर करावयाची कायर्वाही व 
याबाबत शासनाची ितिकया व भूिमका." 

  (५) सवर् ी. नरदर् पाटील, धनंजय मंुडे, सुिनल तटकरे, हेमंत टकले, िकरण 
पावसकर, जयवंतराव जाधव, अिनल भोसले, संिदप बाजोिरया, संजय द , 
आनंद ठाकूर, ीमती िव ा च हाण, ी. काश गजिभये, डॉ.सुधीर तांबे, 
सवर् ी. सितश च हाण, िवकर्म काळे, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व 
सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे पणन मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील:- 

   					"राज्यातील फळे भाजीपा यांवरील िनयमन गुजरात राज्याच्या धतीर्वर 



हटवा व एपीएमसीमधील यापाऱ्यानंा या िनयमांचे बंधन ठेऊ नका अशी 
मागणी राज्यातील यापाऱ्यानंी शासनाकडे करणे, शासनाने ही मागणी 
मान्य करण्यास िदलेला नकार, त्यामुळे एपीएमसीमधील यापारी व 
माथाडी कामगारांनी िदनांक ४ जुलै, २०१६ पासून लाक्षिणक बंद 
पाळण्याचा घेतलेला िनणर्य, राज्यातील यापाऱ्यांचा िवरोध असतानासुध्दा 
शासनाने भाजीपाला व फळे एपीएमसी िनयमातून वगळ यामुळे यापारी व 
माथाडी कामगारांमध्ये पसरलेला ती  असंतोष, भाजीपाला व फळे 
एपीएमसी िनयमातून वगळली जाऊ नये अथवा सरसकट यापाऱ्यांनाही 
बाजार सिमती िनयमनातून मुक्त करण्याची यापाऱ्यांची मागणी मान्य 
करण्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची 
ितिकर्या." 

पाच : म.िव.प. िनयम १०१ - अ अन्वये िवशेष उ लेख - (अस यास). 
 

 

- मध्यंतर - 
सहा : शासकीय िवधेयके - 

  (क) िवधानसभेने संमत के या माणे - िवचार, खंडश: िवचार व संमत 
करणे. 

   "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् महानगरपािलका 
(सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 

  (ख) िवधानसभेने संमत के यास - िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे.
   "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २६ - महारा टर् महानगरपािलका 

आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी 
(सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 

सात : सवर् ी.धनंजय मुंडे, नारायण राणे, सुिनल तटकरे, शरद रणिपसे, हेमंत टकले, 
मािणकराव ठाकरे, जयंत पाटील, संजय द , ीमती िव ा च हाण, सवर् ी अशोक 
ऊफर्  भाई जगताप, संिदप बाजोिरया, ॲड.जनादर्न चांदरूकर, ॲड.िनरंजन डावखरे, 
आिर्क. अनंत गाडगीळ, ी.िकरण पावसकर, ॲड. रामहरी रुपनवर, सवर् ी.किपल 
पाटील, जयवंतराव जाधव, ीमती हु नबानू खिलफे, ी.अिनल भोसले, ा.जोगेन्दर् 
कवाडे, सवर् ी. सितश च हाण, रामराव वडकुते, नरदर् पाटील, काश गजिभये, 
ख्वाजा बेग, िवकर्म काळे, जग ाथ िंशदे, अ दु लाखान दरुार्णी, आनंद ठाकूर, 
ॲड.राहुल नावकर, सवर् ी अिनल तटकरे, भाकर घाग, जयदेव गायकवाड, 
िव.प.स. यांचा म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव - 

   "राज्यातील मिहला व बालक याण, िशक्षण, अ  व नागरी पुरवठा, 
सावर्जिनक आरोग्य, आिदवासी िवकास, ऊजार्, गृहिनमार्ण (राज्य) अशा 
अनेक मंत्र्यावंर टाचाराचे गंभीर आरोप असणे, आरोप असले या 
मंत्र्यांवर कदर् सरकारने, न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढलेले असणे, या 
मंत्र्यांच्या टाचाराचे पुरावे देऊन, तकर्ारी करुनही त्यांच्यावर कुठलीही 
कारवाई होत नसणे, भोसरी येथील जमीन करणातील टाचारामुळे 



महसूल मंत्र्यांना राजीनामा ावा लागणे, सदर मंत्र्यांनी केले या िविवध 
टाचाराच्या व आरोपामंध्ये त्यांना िक्लन िचट देण्यात येऊन टाचाराला 

पाठींबा देण्यात येत असणे, न याने झाले या मंतर्ीमंडळ िव तारातही गंभीर 
आरोप असले या मंत्र्याचंा समावेश करणे, या मंत्र्यानंा रोजगार हमी 
योजना, कामगार, बंदरे (राज्य) अशी महत्वाची खाती सोपवण्यात येणे, या 
नवीन मंत्र्यांपैकी अनेकाचंी सी.आय.डी., सी.बी.आय. चौकशी सुरू 
असणे, तरीही या मंत्र्याचंा मंतर्ीमंडळात समावेश केलेला असणे, ट 
आिण गंभीर आरोप असले या मंत्र्यांच्या समावेशामुळे जनतेच्या मनात हे 
सरकार टाचाराला खतपाणी घालत अस याचा संशय िनमार्ण होणे, 
राज्याचा कारभार चालणाऱ्या मंतर्ालयातच ट मंतर्ी कारभार करीत 
अस यामुळे या टाचाराचे लोण गावपातळीपयत पोहचणे, संपूणर् 
यव थाच टाचाराने पोखरुन जाणे, या ट आिण आरोप असणाऱ्या 
मंत्र्यांना मंतर्ीमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी होत असणे, या सवर् 
टाचाराच्या करणांची उच्च तरीय चौकशी करुन त्याचं्यावर कठोर 
वरुपाची कारवाई करण्याची आव यकता, शासनाची भूिमका व 
करावयाची उपाययोजना िवचारात घेण्यात यावी." 

आठ : अधार्-तास चचार् – म.िव.प. िनयम ९२ अन्वये (बैठकीच्या शेवटी) -
  (१) ी. अिनल भोसले, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्वाच्या बाबींवर

चचार् उपि थत करतील. 
   "पुणे शहरातील पवना व मुळा नदीपातर्ात मो ा माणात जलपणीर् 

साचली असणे, तसेच येथील अ वच्छतेमुळे डासांचा उपदर्व वाढला 
असणे, पयार्याने नदीपातर्ाशेजारी राहणाऱ्या नागिरकानंा िविवध 
आरोग्याच्या सम यांना सामोरे जावे लागत असणे, महापािलका 
शासनातफ दरवषीर् जलपणीर् काढण्याचे काम हाती घेतले जात असणे, 
मातर् ऐन पावसा याच्या त डावर हे काम सुरु करण्यात येणे, पाऊस पडला 
की नदीपातर्ातील जलपणीर् वाहून जात असणे, तथािप, या कामांसाठी 
दरवषीर् लाखो रुपये कंतर्ाटदाराला िदले जात असणे, जलपणीर् दरवषीर् 
िहवा यात सदर नदीपातर्ात वाढत असणे, शासनाकडून सदरील 
जलपणीर् काढण्यासाठी िनिवदा मागिवली जात असणे, सदर िनिवदा मंजूर 
होईपयत उन्हाळा संपून पावसाळा येत असणे, जलपणीर् योग्यवेळी समूळ 
न ट करण्याची आव यकता असणे, याबाबत शासनाने चौकशी करून 
करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना."

  (२) ी. रामनाथ मोते, िव.प.स. पढुील सावर्जिनक महत्वाच्या बाबींवर 
चचार् उपि थत करतील. 

   "माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळामंध्ये पायाभूतपेक्षा िशक्षक 
िशक्षके रांच्या पदांमध्ये वाढ झा याने वाढीव पदांना शासनाची मान्यता 
घेणे शासनाने बंधनकारक करणे, वाढीव पदांना वेळेवर मान्यता न िमळणे, 



माध्यिमक िवभागाची सन	 २००० ते २००८ पयतची सुमारे १७०३ पदे 
आजही मंजूरीसाठी शासनाकडे लंिबत असणे,	 उच्च माध्यिमकची सन	 
२००८-०९ ते २०१०-११ पयतची ९३४  वाढीव पदे मे, २०१४ मध्ये मंजूर 
करणे पण त्या पदांवर काम करणाऱ्यानंा मान्यता िदनांकापासून वेतन न 
देणे,		सन २०११ -१२ ते २०१४-१५ अखेरची उच्च माध्यिमकची वाढीव पदे 
मान्यतेसाठी लंिबत असणे, वेळेवर मान्यता न िमळा याने िशक्षकानंा 
वेतनापासून वंिचत ठेवणे, याबाबत शासनाकडून जाणीवपूवर्क िवलंब होत 
असून अिधकारी शासनाचा िनधी वाचिवण्याचा यत्न करीत असणे, 
पायाभूतपेक्षा वाढीव पदांना तातडीने मान्यता िमळण्याबाबत शासनाची 
ितिकर्या व करावयाची उपाययोजना."

 

  
 
 

िवधान भवन, 
मुंबई, 
िदनांक : २० जलैु, २०१६. 

उ मिंसग च हाण, 
सिचव, 

महारा टर् िवधानपिरषद. 
 


