
महारा टर् िवधानसभा 
 

िदवसाच्या कामकाजाचा कर्म 
गरुुवार, िदनांक २८ जलैु, २०१६ 

(सकाळी ११.०० वाजता) 
 
 
 

 
 
 
 

एक : नो रे. 
 

 

  (अ) तारांिकत न. 
 

  (ब) तारांिकत नाबाबतची अिधक मािहती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
 

   गर्ामिवकास मंतर्ी : "िवकर्मगड (िज.पालघर) तालकु्यातील देहज नदीवरील 
पलुाची झालेली दरुाव था" या िवषयावरील ी.िवलास तरे, 
िव.स.स. यांच्या तारांिकत न कर्मांक ३५५१७ ला िदनांक १८ 
िडसबर, २०१५ रोजी िदले या उ राच्या अनुषंगाने अनुपूरक 
नो रांच्या वेळी िदले या आ वासनानुसार अिधक मािहती 

सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 
      

 

दोन : कागदपतेर् सभागहृाच्या पटलावर ठेवणे - 
 

 

  (१) उच्च व तंतर् िशक्षण 
मंतर्ी 

: (क) महारा टर् िवना अनुदािनत खाजगी यावसाियक शैक्षिणक
सं था ( वेश व शु क यांचे िविनयमन) अिधिनयम, 
२०१५ मधील कलम ३ च्या पोट-कलम १ व २ अन्वये 
अिधसूचना कर्.संकीणर्. २०१५/सीआर कर्.२५२/ टीई-४, 
िदनांक १६ जून, २०१५ अिधकर्मण करुन अनुसूचीच्या 
तंभ (३) मधील अनुसूची क,ख,ग मध्ये पाठयकर्म 
िसध्द करणारी अिधसूचना कर्मांक टीईएम. २०१५/ 
सीआर ५३६/टीई-४, िदनांिकत ११ माचर्, २०१६ 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महारा टर् िवनाअनुदािनत खाजगी यावसाियक शैक्षिणक
सं था (पूणर् वेळ यावसाियक पद यु र तांितर्क 
पा कर्मांना ावयाच्या वेशाचे िविनयमन) िनयम, 
२०१६ िसध्द करणारी अिधसूचना कर्मांक टीईएम-
२०१५/ सीआर ५३६/टीई-४, िदनांिकत ११ माचर्, २०१६ 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) महारा टर् िवनाअनुदािनत खाजगी यावसाियक शैक्षिणक
सं था (पूणर्वेळ यावसाियक पदवीपूवर् तांितर्क 



पा कर्मांच्या वेशाचे िविनयमन), िनयम, २०१६ िसध्द
करणारी अिधसूचना कर्मांक टीईएम. २०१५/ सीआर 
५३६/ टीई-४, िदनांिकत ११ माचर्, २०१६ सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (घ) महारा टर् िवनाअनुदािनत खाजगी यावसाियक शैक्षिणक
सं था (पूणर् वेळ यावसाियक तािंतर्क पदिवका 
पा कर्मांच्या वेशाचे िविनयमन) िनयम, २०१६ िसध्द 
करणारी अिधसूचना कर्मांक टीईएम.२०१५/सीआर 
५३६/ टीई-४, िदनांिकत ११ माचर्, २०१६ सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

   (२) जलसंपदा मंतर्ी : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, 
औरंगाबाद याचंा सन २०१४-२०१५ या वषार्चा वािर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील.  
 

  (३) सावर्जिनक आरोग्य 
मंतर्ी 

: िवदभर्, मराठवाडा आिण उवर्िरत महारा टर् यासाठी
िवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील िनयम ८ अन्वये 
सावर्जिनक आरोग्य िवभागाची सन २०१०-२०११ व 
सन २०११-२०१२ या िव ीय वषार्ची योजनातंगर्त 
(अिवभाज्य भागासह) योजनांवरील वैधािनक िवकास 
मंडळिनहाय तरतुद व त्यक्ष खचार्चा तपशील 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

      
 

तीन : थगन तावाच्या सचूना – (अस यास) (म.िव.स. िनयम ९७ अन्वये). 
 

चार : औिचत्याचे मु े. 
 

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

   (िदनांक २२ जलैु २०१६ रोजी िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात दशर्िवण्यात आलेली परंत ु
पढेु ढकलण्यात आलेली लक्षवेधी सचूना कर्मांक १) 
 

  (१) ी.सधुाकर देशमखु, िव.स.स.पढुील  तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
सहकार मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-  
       "मंुबई एअरपोटर् ए लॉईज को.ऑप. केर्डीट सोसायटी िल.न दणी कर्मांक 
MUM/WHE/BNK/(०) ९४१०/०७/०४/२००७ या न दणीकृत सोसायटीचे चेअरमन हे 
वयंघोषीत असणे, सोसायटी थापनेपासून अ ापपावेतो सोसायटीमध्ये िनवडणूक घेण्यात 
आलेली नसणे, सोसायटीबाबतची कोणतीही मािहती अिधकृतिरत्या सहायक िनबंधक 
कायार्लयास पाठिवण्यात आलेली नसणे, सन २००८ ते २०१५ या कालावधीतील सभासदांना 
वाटप करण्यात आले या कजार्चा तपिशल सोसायटीकडे नसणे, सोसायटीचे अध्यक्ष वत:ची 
रक्कम गंूतवणूक करुन सोसायटीच्या नावे आपला उ ोग किरत असणे, सदर सोसायटीचे 



ताळेबंद पतर्क (ऑडीट िरपोटर्) नसणे, कायर्कारणी सभासदांच्या वािर्षक तथा मािसक सभेच्या 
ठरावाच्या ती सोसायटीकडे नसणे, वरील सवर् गैरकारभाराबाबत सोसायटीचे सिचव यानंी 
सहा यक िनबंधकाकडे तकर्ार केली असून सदर सोसायटीच्या कारभारावर िनिरक्षण ठेवण्यासाठी 
पयर्वेक्षक नेमण्यात आले असणे, परंतु सोसायटीच्या अध्यक्षाने सदर तकर्ारींबाबत थिगती आणून 
अ ापही त्याचंा गैरकारभार सुरु असणे, सदर करणी शासनाचे होत असलेले दलुर्क्ष, त्यावर 
शासनाने करावयाची कारवाई व शासनाची उपाययोजना." 
 

  (२) सवर् ी राधाकृ ण िवखे-पाटील, िवजय वडे ीवार, अ दलु स ार अ दलु नबी, बच्च ूकडू, 
डॉ. अिनल ब डे, सवर् ी िवनायकराव जाधव-पाटील, महेश लांडगे, मोहन फड, 
िशरीषदादा चौधरी, सिुनल भ,ू अ लम शेख, अिमन पटेल, मो.आिरफ नसीम खान, 
ा.वीरदर् जगताप, सवर् ी राजदर् पाटणी, हिरभाऊ जावळे,ॲड आिशष शेलार, ॲड. पराग 
अळवणी, सवर् ी संजय केळकर, सरदार तारािंसह, डॉ.िजतदर् आ हाड, िव.स.स. पढुील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :-   
       "मंुबईतील अंधेरी (प) येथील जुहू ग लीतील औषधांच्या दकुानात िद. ३० जून, २०१६ रोजी 
शॉटसिर्कटमुळे लागले या आगीत बाहेर पडण्याचा र ता बंद झा याने एकाच कुटंुबातील ९ 
जणांचा झालेला मृत्यू, मंुबईत दरवषीर् चार ते पाच हजार आगीच्या घटना घडत असून बहुताशं 
घटना या शॉटर्सिर्कटमुळे घडत अस याचे िनदशर्नास येणे, यापूवीर् िगरगाव चौपाटीवर मेक इन 
महारा टर्च्या यासपीठाला लागलेली आग, काळबादेवीत तीन अग्नीशमन अिधकाऱ्यांचा झालेला 
मृत्यू, मेटर्ो हाऊसला लागलेली आग, िव ुत पुरवठयासाठी वापर या जाणाऱी कमी दजार्ची 
साधनसामुगर्ी, जुन्या िव ुतवािहन्या, ऑटो वीचचा अभाव, उघडयावर मोठया माणात करण्यात 
आलेली वायरींग, फायर इिंजनचा अभाव, िनयिमतपणे िव ुतवािहन्यांचे परीक्षण करण्याबाबत 
पािलका व अिग्नशमन दलाकडून होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, सदर औषधी दकूानास 
महानगरपािलका, अ  व औषध शासन तसेच केिम ट व डर्िग ट असोिसएशनची मान्यता 
नसतांना संबंिधत िवभागांनी वेळीच कारवाई केली असती तर दघुर्टना टाळणे शक्य होणे, 
दकुानामध्ये करण्यात आलेले अनिधकृत बांधकाम, शहरातील ९० टक्के आग शॉटर्सिर्कटमुळे 
लागत असतानंाही याबाबत जनजागृतीचा असलेला अभाव, मंुबईतील वाढत्या आगींच्या घटना 
रोखण्याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व ितिकर्या." 
 

  (३) सवर् ी हनमंुत डोळस, अिजत पवार, जयंत पाटील, सरेुश लाड, शिशकांत िंशदे, 
गणपतराव देशमखु, जयद  क्षीरसागर, राणाजगिजतिंसह पाटील, पांडुरंग बरोरा, िव.स.स. 
पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्याचे लक्ष  वेधतील :-  
 

      "सुळेवाडी, ता. माळिशरस, िज.सोलापूर येथील ॲङ नामदेव क डीबा सोलनकर यांची िद. 
२३ जून, २०१६ रोजी िपलीव गावाजवळ करण्यांत आलेली िनघृर्ण हत्या, या घटनेपूवीर् सकाळी 
७.३० च्या सुमारास गावात िकरकोळ कारणावरुन ी.सोलनकर कुटंुबांतील यक्तींचा वाद होणे, 
थािनक लोक ितिनधींनी संबंधीत घटनेची मािहती उपिवभागीय पोिलस अिधकारी, अकलुज व 
पोलीस िनिरक्षक, माळिशरस यांना देऊन गावात कायदा व सु यव था राखण्याच्या दृ टीने पोलीस 
कुमक पाठिवण्याबाबत मणध्वनीवरुन सांगणे, पोिलसांना पूवर्सूचना देऊन याबाबत गंभीर दखल 
घ्यावी असे सांगूनसुध्दा पोिलसांनी त्याकडे केलेले दलुर्क्ष, या घटनेमुळे तेथील नागिरकातं 
पसरलेले िभतीचे वातावरण, या करणी सखोल चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी, यावर 



शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितकर्ीया."
 

  (४) डॉ. बालाजी िकणीकर, िव.स.स. पढुील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
महसलू मंत्र्याचे लक्ष वेधतील :-  
 

      "अबंरनाथ पूवर् (िज.ठाणे) येथील सुय दय सहकारी गृहिनमार्ण सोसायटी ही आिशया खंडातील 
सवार्त मोठी गृहिनमार्ण सोसायटी असून उक्त सोसायटीसह ठाणे िज ातील इतर गृहिनमार्ण 
सं थांना शासकीय दराने उपल ध करुन देण्यात आलेले भूखंड, सदरहू गृहिनमार्ण सं थेतील 
सभासदांची एक लाखाहून अिधक असलेली संख्या, उपरोक्त गृहिनमार्ण सं थेतील 
सदिनकाधारकांनी शासनाच्या िविहत केले या अटी व शतीर्चा भंग के याच्या कारणावरून 
सदिनकांवर ह तांतरण, खरेदी-िवकर्ी, पुनिर्वकास यावर घातलेली बंदी, सदर बंदी उठिवण्याबाबत 
थािनक लोक ितिनधीनी शासन तरावर संबिधत अिधकाऱ्यांसमवेत वारंवार घेतले या बैठका, 
सदर बंदी उठिवण्याबाबत महसूल िवभागाकडून मा.मुख्यमंतर्ी याचेंकडे पाठिवण्यात आलेला 
ताव अ ापही िवचाराधीन असणे, या करणी िनणर्य घेण्यास होत असले या िवलंबामुळे 

संबंिधत सदिनकाधारकांत पसरलेला ती  असंतोष, त्यामुळे या करणी तातडीने िनणर्य घेण्याची 
आव यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या." 

    
 
 
 
 

सहा : अशासकीय िवधेयके व ठराव सिमतीचे ितवृ  सादर करणे. 
 

 
 
 

सात : शासकीय िवधेयके : 
 
 
 
 

  (१) िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे :-
 

   (क) भारताच्या संिवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आिण महारा टर् िवधानसभा िनयम  
१५९ (२) अन्वये सवर् ी राहुल मोटे, हसन मु ीफ, िवजय वडे ीवार, सुरेश लाड, अ लम 

शेख, अमीन पटेल, जयंत पाटील, अिजत पवार, िदलीप वळसे-पाटील, बाळासाहेब 

पाटील,  डॉ.सतीश पाटील, ी.वैभव िपचड, ीमती िदपीका च हाण, सवर् ी भा कर 
जाधव, िदपक च हाण, संजय कदम, राणाजगिजतिंसह पाटील, डॉ.िजतदर् आ हाड, हनुमंत 

डोळस, जयद  क्षीरसागर, राहुल जगताप, शिशकांत िंशदे, राजेश टोपे, िव.स.स. यांचा 
ताव :- 

 

     "ही िवधानसभा सन २०१६ चा महारा टर् अध्यादेश कर्मांक १५ – महारा टर् कृिष 

उत्प  पणन (िवकास व िविनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ नापसंत करते." 
 
[ 

   (ख) सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २४ - महारा टर् कृिष उत्पन्न पणन 

(िवकास व िविनयमन) (सधुारणा) िवधेयक, २०१६. 
 

   (ग) िवधेयक संयकु्त सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी. हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स. 
यांचा ताव :- 
 

      "सन २०१६ चे महारा टर् िवधानसभा िवधेयक कर्मांक २४ - महारा टर् कृिष उत्प  

पणन (िवकास व िविनयमन) (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ४० सद यांच्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या 



आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे." 
 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

 

  (२) िवधानसभेने संमत केलेले िवधेयक महारा टर् िवधानसभा िनयमातील िनयम १४१(१)  
अन्वये सभागहृाने पनु्हा संमत करणे :- 
 
 

   सन २०१६ चे िवधानसभा िवधेयक कर्मांक ७ - महारा टर् सहकारी सं था (दसुरी सधुारणा) 
िवधेयक, २०१६ 

    
 
 

आठ : सवर् ी अिजत पवार, राधाकृ ण िवखे-पाटील, जयंत पाटील, पथृ्वीराज च हाण, िदलीप वळसे-
पाटील, डॉ.पंतगराव कदम, सवर् ी शिशकांत िंशदे, िवजय वडे ीवार, गणपतराव देशमखु, 
िजतदर् आ हाड, बाळासाहेब थोरात, जयद  क्षीरसागर, अ दलु स ार, भा कर जाधव, 
ा.िवरदर् जगताप, सवर् ी मकरंद पाटील, सिुनल केदार, गोपालदास अगर्वाल, डॉ.सितश 
पाटील, सवर् ी. मो.आरीफ नसीम खान, राणाजगिजतिंसह पाटील, अिमत देशमखु, िदलीप 
सोपल, ॲड. यशोमती ठाकूर, सवर् ी बबनराव िंशदे, धनाजी अिहरे, राहुल मोटे, डी.पी.सावंत, 
हसन मु ीफ, मधकुरराव च हाण, िशवदर्िसह भोसले, कािलदास कोळंबकर, द ातर्य भरणे, 
बसवराज पाटील, बाळासाहेब पाटील, वसंतराव च हाण, संगर्ाम जगताप, अिमन पटेल, राजेश 
टोपे, ॲड.के.सी.पाडवी, ीमती.िदिपका च हाण, सवर् ी कुणाल पाटील, हनमंुत डोळस, 
कािशराम पावरा,  अवधतू तटकरे, हषर्वधर्न सपकाळ, िवजय भांबळे, राहुल ब देर्, वैभव 
िपचड, सभुाष ऊफर्  पंडीतशेठ पाटील, अमर काळे, अिमत झनक, रणिजत कांबळे, 
ीमती.अिमता च हाण, डॉ.संतोष टारफे, ी.शेख आिसफ शेख रिशद, ीमती िनमर्ला 

गािवत, ी.अ लम शेख, ा.वषार् गायकवाड, सवर् ी.संगर्ाम थोपटे, भाऊसाहेब कांबळे, त्र्यंबक 
िभसे, कु. िणती िंशदे, सवर् ी.िसध्दाराम हेतेर्,  भारत भालके, पांडुरंग बरोरा, नरहरी 
िझरवाळ,  िव.स.स. यांचा म.िव.स. िनयम २९३ अन्वये ताव :  
 
 "राज्यात बेरोजगार तरूणाचंी वाढत असलेली संख्या, सेवायोजन कदर्ात नोकरी िमळण्यासाठी 
न दणी केले या बेरोजगार तरुणांची संख्या ४० लाखांपयत पोहचलेली असणे, परंतु त्यापैकी एक 
टक्का तरूणानंासुध्दा नोकरी न िमळणे, खाजगी सं थातं व कंपन्यांत नोकरी िमळण्याच्या संधी असणे, 
परंतु या सं था िंकवा कंपन्या नोकर भरती करण्याची न द शासनाकडे करणे बंधनकारक असतांना ते 
त्यांच्या मजीर् माणे िनयुक्त्या करीत अस यामुळे सेवायोजन कायार्लयात न दणी केले या तरुणांवर 
होत असलेला अन्याय, मािहती न देणाऱ्या अशा कंपन्या व सं थांवर कारवाई करण्याची आव यकता, 
महारा टर् लोकसेवा आयोगाने आप या कायार्लयात कुली या पदासाठी ४ थी इय ा पास अशी 
शैक्षिणक पातर्ता नमूद करुन जािहरात िदली असता या पदासाठी २४२४ अजर् ा त होणे, त्यात पाच 
उमेदवार एमफील, नऊ पीजी िड लोमाधारक, १०९ िड लोमाधारक, २५३ पीजी िडगर्ीधारक व ९८४ 
पदवीधारकांनी कुली या पदासाठी अजर् करणे, क याण येथील एक तरुणीने िबझनेस मॅनेजमट 
टडीजमध्ये थम ेणीत उ ीणर् होवून देिखल नोकरी न िमळा यामुळे ितने राज्य पोलीस दलात 
पोलीस िशपाई पदासाठी अजर् करणे, राज्यात एमबीए यव थापन अ यासकर्मांची मंुबई 
िव ापीठाअंतगर्त ६६ महािव ालये व िवना अनुदािनत ३६१ महािव ालये असणे, एमबीएचे िशक्षण 
घेऊन सुध्दा तरूण-तरुणींना ८ ते १० हजार एवढया कमी वेतनावर नाईलाजाने काम करावे लागत 



असणे, बेरोजगार तरूणांच्या सम येकडे वेळीच लक्ष न िद यास ते गुन्हेगारीकडे वळण्याचा िनमार्ण 
झालेला गंभीर न, बेरोजगार तरूणानंा िकमान दोन हजार रूपये भ ा देण्याची होत असलेली 
मागणी, राज्यातील नवीन उ ोगात कामगारांची व कमर्चाऱ्यांची िनयुक्ती करताना काय ाच्या 
पळवाटा काढून कंपन्या कंतर्ाटी व अ टीस पध्दतीने कमी पगारावर िनयुक्त्या करीत असणे, त्यामुळे 
कामगार व पदवीधारकांवर होत असलेला अन्याय, कदर् शासनाने िकमान वेतन कायदा मंजूर करून 
कमीत कमी १५ हजार वेतन देण्याचा िनणर्य घेणे, त्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्याची िनतांत 
आव यकता, कामगार िवभागात तसेच माथाडी कामगार बोडार्त अनेक पदे िरक्त असणे, राज्यात 
कामगार काय ात करण्यात आलेला बदल, परंतु त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात येत 
नस यामुळे कामगारांना न्याय िमळत नसणे, कृषी िनिव ठांच्या दरात बेसुमार वाढ होऊन िबयाणात 
झालेला काळा बाजार, त्यात कृषी उत्पादनाकडे शासनाचे झालेले अक्ष य दलुर्क्ष, थकीत अनुदानामुळे 
शेतकऱ्यांवर ओढवलेले अिर्थक संकट, राज्यात जीवनाव यक व तंुचे तसेच भाजीपाला, फळ यांचे 
कडाडलेले दर, भाज्यांचे दर १०० रुपये िकलो पेक्षा जा त असणे, त्यामुळे सामान्य लोकांचे अथर्कारण 
कोलमडणे, त्याच माणे तूरडाळ १८६ रू, गहू ४० रू, तांदळू ४७ रू, हरभरा डाळ ८५ रू,साखर ३८ 
रू., शगदाणा तेल १३४ रू., िरफाईंड तेल १३० रू. व वन पती तूप ७८ रू.िकलो दराने िमळत असणे, 
महागाई रोखण्यासंदभार्त उपाय करण्यास शासन उदासीन असणे, चुकीची धोरणे व िनयोजनाचा 
अभाव याचा नाहक फटका सवर्सामान्य नागिरकांना सोसावा लागत असणे, नुकतीच नागपूर मंुबई 
सुपर एक्स ेस हायवेची घोषणा करणे, त्याअंतगर्त घेण्यात येणारी जमीन ही लॅन्ड पुिंलगची योजना 
शेतक-यांना मान्य नसणे, या सवर् बाबींमुळे शेतक-यांमध्ये पसरलेला ती  असंतोष व त्यावर शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व ितिकर्या." 
 

 

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

 

  (१) ी. राजेश क्षीरसागर, िव.स.स. पुढील सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीवर चचार् उपि थत करतील. 
 
        "को हापूर िज हयातील शाहूवाडीसह चार तालुक्यांमध्ये गत २५ ते ३० वषार्पासून 
बॉक्साईटचे अवैध उत्ख न सुरु असून केलेले उत्ख न कमी दाखवून तसेच वन व पयार्वरण 
िवभागाच्या सवर् िनयमांचे उ लंघन करुन शासनाचा कोटयवधी रुपयांचा महसूल बुडणे,  वन 
पिरके्षतर्ापासून १० िक.मी अंतर ठेवून उत्ख न करणे  आव यक असताना अवैध उत्ख न करणे, 
१८ ते २० फुटांपयर्त खुदाई परवानगी असली तरीही त्यक्षात ४० ते ५० फुटांपयर्त खुदाई 
करण्यात येत असणे, उत्खननाच्या मिशनरीच्या हाय ेशनमुळे या पिरसरातील भूजल पातळी 
कमी झा याचे उघडकीस येणे, वृक्ष तोडीस पयार्यी वृक्षरोपण करणेची अट मे. वाती िमनर स, 
िंहडा को या  कंपन्यांकडून पाळण्यात येत नस याचे िज हािधकारी ,को हापूर यांच्या 
अध्यक्षतेखाली नेमले या सिमतीने िदनाकं १ व २१ जानेवारी, २०१४ रोजी केले या पाहणीत 
आढळून येणे, या करणी थािनक लोक ितिनधींनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करुनही 
अ ापही कोणतीही कायर्वाही न होणे, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व 
उपाययोजना." 
 

  (२) ी. हषर्वधर्न सपकाळ, िव.स.स पुढील सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीबर चचार् उपि थत करतील.
 

			 "बुलडाणा िज ातील बुलडाणा, िचखली, खामगांव, शेगांव या चार तालुक्यांचा 



अ पसंख्यांक बहुलके्षतर् िवकास कायर्कर्मांतगर्त समावेश असणे. तथािप, अ पसंख्यांक बहुल 
असले या मोताळा तालुक्याचा	 या कायर्कर्मांतगर्त समावेश नसणे, सदर कायर्कर्माच्या अनुषंगाने 
नवीन क्ल टरचा समावेश करण्याबाबत शासनाच्या सूचना लक्षात घेता मोताळा तालुक्याचा 
ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला असणे, मातर् अ ापही सदर ताव शासन तरावर 
लंिबत असणे, अ पसंख्यांक समुदायातील िव ाथ्यार्ंना गर्ािमण के्षतर्ात उच्च िशक्षणाच्या पुरेशा 
संधी उपल ध नस यामुळे त्यांना परगावी िशक्षणासाठी जावे लागणे, उच्च िशक्षणासाठी बुलडाणा 
येथे येणाऱ्या िव ाथ्यार्ंना वसतीगृह सुिवधा उपल ध नस यामुळे सदर िव ाथ्यार्ंच्या शैक्षिणक 
गळतीचे माण वाढत असणे, अ पसंख्यांक समुदायातील िव ाथ्यार्ंच्या िशक्षणाच्या दृ टीने 
शासनाने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना." 

    
 

िवधान भवन, 
मंुबई, 
िदनांक : २७ जुलै, २०१६ 

डॉ. अनंत कळसे, 
धान सिचव, 

 महारा टर् िवधानसभा. 
 


