
महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक १२ माचच, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे- 
 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 
  (ब) शुक्रवार, किनाांि ६ मार्च, २०२० व सोमवार, किनाांि ९ मार्च, २०२० रोजीच्या ताराांकित 

प्रश्नोत्तराांच्या याद्या सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
  (ि) ताराांकित प्रश्नाबाबतर्ी अकिि माकहती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 

 

   सहकार मांत्री :  "आसरेु्ल-पोरे्ल (ता.पन्हाळा, वज.कोल्हापरू) 
येथीर्ल ित्त सहकार साखर कारखान्याची 
अिसायक असतानाही विक्री केल्याबाबत" या 
कवषयावर डॉ.सुकजत कमणरे्िर, कविानसभा सिस्य 
याांनी कवर्ारलेल्या ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५८४१४ 
ला किनाांि २७ जुलै, २०१६ रोजी किलेल्या 
उत्तराच्या अनुषांगाने अनुपूरि प्रश्नोत्तराच्या वेळी 
किलेल्या आश्वासनानुसार अकिि माकहती 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

       
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटर्लािर ठेिणे - 
 

 

 (१) 
 

उप मखु्यमांत्री 
तथा वित्त मांत्री 

:  कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
वित्त विभागाचे सन २०१८-२०१९ या आर्थिि 
वषातील वैिाकनि कविास मांडळकनहाय 
िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच प्रत्यक्ष खर्ारे् 
(अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

 (२) सािचजवनक 
बाांधकाम 
(सािचजवनक 
उपक्रम िगळून) 
मांत्री 

:  कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
सािचजवनक बाांधकाम विभागाचे सन २०१८-
२०१९ या आर्थिि वषातील वैिाकनि कविास 
मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच प्रत्यक्ष 
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खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (३) अन्न, नागरी 
परुिठा ि ग्राहक 
सांरक्षण मांत्री 

:  कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक सांरक्षण 
विभागाचे सन २०१८-२०१९ या आर्थिि वषातील 
वैिाकनि कविास मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व 
अकनवायच प्रत्यक्ष खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) 
कववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (४) सािचजवनक 
आरोग्य ि कुटूांब 
कल्याण मांत्री 

:  कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
सािचजवनक आरोग्य विभागाचे सन २०१८-
२०१९ या आर्थिि वषातील वैिाकनि कविास 
मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच प्रत्यक्ष 
खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (५) अल्पसांख्याक 
विकास ि 
औकाफ मांत्री 

: (ि) कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
अल्पसांख्याक विकास विभागाचे सन २०१७-
२०१८ या आर्थिि वषातील वैिाकनि कविास 
मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच प्रत्यक्ष 
खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) सुिाकरत कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

    (ख) कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
अल्पसांख्याक विकास विभागाचे सन २०१८-
२०१९ या आर्थिि वषातील वैिाकनि कविास 
मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच प्रत्यक्ष 
खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (६) इतर मागास 
बहुजन कल्याण 
मांत्री 

:  कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सन 
२०१८-२०१९ या आर्थिि वषातील वैिाकनि 
कविास मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच 
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प्रत्यक्ष खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (७) साांस्कृवतक कायच 
मांत्री 

:  कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
पयचटन ि साांस्कृवतक कायच विभागाचे सन 
२०१८-२०१९ या आर्थिि वषातील वैिाकनि 
कविास मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच 
प्रत्यक्ष खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (८) उच्च ि तांत्र 
विक्षण मांत्री 

: (ि) गोंडवाना कवद्यापीठ, गडकर्रोली याांर्ा सन २०१७-
२०१८ या वषार्ा वार्थषि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील.  
 

    (ख) कशवाजी कवद्यापीठ, िोल्हापूर याांर्ा सन २०१८-
२०१९ या वषारे् वार्थषि लेखे सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

    (ग) पुण्यश्लोि अकहल्यािेवी होळिर कवद्यापीठ, 
सोलापूर याांर्ा सन २०१८-२०१९ या वषार्ा 
वार्थषि लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

    (घ) स्वामी रामानांि तीिच मराठवाडा कवद्यापीठ, नाांिेड 
याांर्ा सन २०१८-२०१९ या वषार्ा वार्थषि लेखे 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (९) कृवि मांत्री :  कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
कृवि, पिसुांिधचन, िगु्धव्यिसाय विकास ि 
मत्सस्यव्यिसाय विभागाचे सन २०१८-२०१९ या 
आर्थिि वषातील वैिाकनि कविास मांडळकनहाय 
िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच प्रत्यक्ष खर्ारे् 
(अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

 (१०) पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री 

:  कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
पाणी परुिठा ि स्िच्छता विभागाचे सन २०१८-
२०१९ या आर्थिि वषातील वैिाकनि कविास 
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मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच प्रत्यक्ष 
खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (११) आवििासी 
विकास मांत्री 

:  कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
आवििासी विकास विभागाचे सन २०१८-२०१९ 
या आर्थिि वषातील वैिाकनि कविास 
मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच प्रत्यक्ष 
खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (१२) पवरिहन मांत्री  (ि)  महाराष्ट्र राज्य मागच पकरवहन महामांडळ, मुांबई 
याांर्ा सन २०१६-२०१७ या वषार्ा कहशेब व कहशेब 
तपासणी अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील.  
 

    (ख) महाराष्ट्र राज्य मागच पकरवहन महामांडळ याांर्ा सन 
२०१७-२०१८ या वषार्ा प्रशासन अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (१३) मवहर्ला ि बार्ल 
विकास मांत्री 

: (ि)  मकहला आर्थिि कविास महामांडळ याांर्ा सन 
२०१८-२०१९ या वषांर्ा र्व्वेर्ाळीसावा वार्थषि 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील.  
 

    (ख) कविभच, मराठवाडा आकण उवचकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आिेश, २०११ मिील खांड ८ अन्वये 
मवहर्ला ि बार्ल विकास विभागाचे सन २०१८-
२०१९ या आर्थिि वषातील वैिाकनि कविास 
मांडळकनहाय िायचक्रमाांतगचत व अकनवायच प्रत्यक्ष 
खर्ारे् (अकवभाज्य भागासह) कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 (१४) पयािरण मांत्री :  महाराष्ट्र प्रिषूण कनयांत्रण मांडळ याांर्ा सन २०१७-
२०१८ या वषार्ा वार्थषि लेखा परीक्षण अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील.  

      
 

तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

चार : सन २०२०-२०२१ च्या अथचसांकल्पािर सिचसाधारण चचा (िसुरा ि िेिटचा वििस) 
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पाच : िासकीय विधेयक : 
 

 
 
 
 
 

 
 

   परु:स्थापनाथच, विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०२० रे् कविानसभा कविेयि क्रमाांि २९ –महाराष्ट्र कविानमांडळाच्या 
सिस्याांरे् वेतन व भते्त (सुिारणा) कविेयि, २०२०. 

 

  (बधुिार, विनाांक ११ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििचविण्यात आरे्लर्ला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

सहा : सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटीर्ल, सधुीर मनुगांटीिार, ॲड.आविि 
िेर्लार, श्री.राजेंद्र पाटणी, डॉ.सांजय कुटे, सिचश्री राम किम, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटीर्ल, 
गणेि नाईक, ॲड.आकाि फुां डकर, सिचश्री हवरभाऊ बागडे, प्रिाांत बांब, श्रीमती 
िेियानी फराांिे, सिचश्री सांजय केळकर, अतरु्ल भातखळकर, सनुीर्ल राणे, श्रीमती मवनिा 
चौधरी, श्री.योगेि सागर, डॉ. भारती र्लव्हेकर, ॲड.पराग अळिणी, श्री.अवमत साटम, 
ॲड.राहुर्ल नािेकर, ॲङ राहुर्ल कुर्ल, श्री. सांभाजी पाटीर्ल-वनर्लांगेकर, डॉ.राहुर्ल आहेर, 
सिचश्री वसध्िाथच विरोळे, सांतोि िानिे, राणा जगवजतससग पाटीर्ल, अवभमन्य ु पिार, 
रणधीर सािरकर, सभुाि िेिमखु, जयकुमार रािर्ल, बबनराि र्लोणीकर, वगरीि 
महाजन, वनतेि राणे, जयकुमार गोरे, वििेंद्रससह भोसरे्ल, बबनराि पाचपतेु, सरेुि भोळे, 
रसिद्र चव्हाण, श्रीमती मांिा म्हाते्र, श्री.अतरु्ल सािे, श्रीमती मोवनका राजळे, श्री.समीर 
कुणािार, डॉ.पांकज भोयर, श्री हवरि सपपळे, कॅप्टन आर. तवमर्ल सेल्िन, सिचश्री 
विजयकुमार गावित, सांजय सािकारे, श्रीमती श्िेता महारे्ल, सौ. मेघना साकोरे-
बोडीकर, श्री.राम सातपतेु, श्रीमती नवमता मुांिडा, डॉ.सरेुि खाडे, श्री.कावर्लिास 
कोळांबकर, श्रीमती माधरुी वमसाळ, श्री. सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, प्रा.डॉ.अिोक उईके 
वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :    
     
         “भारताच्या शेजारील राष्ट्राांमध्ये िार्थमि अल्पसांख्यािाांर्ा अपकरकमत  ळ होणे, 
त्यार्ार् पकरणाम म्हणून अनेि हहि,ू बौध्ि, जैन, शीख, कखश्रन इत्यािी नागकरि आश्रय 
घेण्यासाठी भारतामध्ये येणे, या  ळ झालेल्या नागकरिाांना नागकरित्व िेण्यासाठी भारतीय 
सांसिेने सुिारीत नागकरित्व सुिारणा िायिा सांमत िरणे, नागकरित्व हा िें द्रसुर्ीतील 
कवषय असल्याने त्याबाबत िायिा िरण्यार्ा पूणच अकििार सांसिेस असणे, सांसिेने िेलेला 
िायिा सांपूणच भारतभर म्हणजेर् महाराष्ट्रातही लागू असणे, हा िायिा नागकरित्व िाढून 
घेणारा नसून नागकरित्व िेणारा असणे, या िायद्यामुळे अल्पसांख्याि समुिायारे् िोणतेही 
अकििार कहरावून घेतले जाणार नसणे, तरीिेखील िाही िेशकवघाति शक्ती या िायद्याबाबत 
सांभ्रम पसरकवण्यात अगे्रसर असणे, या िायद्याबाबत अफवा पसरकवणाऱ्या अनेि खोट्या 
कर्त्रकफती, सांिेश, समाज माध्यमाांमध्ये कफरत असणे, अफवाांरे् पीि जोरात असल्याने 
भारतीय समाज मनामध्ये िहुी पाडण्यार्ी जी बाब पाकिस्तानलाही जमली नाही ती बाब िाही 
िेशकवघाति शक्तींनी घडवून आणणे, या अफवा पसरकवणाऱ्या व्यक्तींवर िायद्यातील 
िलमाप्रमाणे िारवाई िरण्यार्ी आवश्यिता असणे, राष्ट्रीय नागकरि नोंिणी (NRC) 
बाबत तर िोणतीही र्र्ा झालेली नसल्याने व त्यार्ी अांमलबजावणी आसामव्यकतकरक्त 
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इतरत्र होणार नसल्यारे् िें द्र शासनाने स्पष्ट्ट िेलेले असतानासुध्िा त्याकवरुध्िही हेतूपूवचि 
अपप्रर्ार िरण्यात येणे, या अपप्रर्ाराला आळा घालून नागकरित्व िायद्याकवषयी 
सिारात्मि सांिेश सवचिरू जाणे आवश्यि असणे, त्यादृष्ट्टीने पाकिस्तान, बाांग्लािेश व 
अफगाकणस्तान मिील िार्थमि अल्पसांख्याि असणाऱ्या व प्रर्ांड  ळ झालेल्या आकश्रताांना 
नागकरित्व िेण्यासाठी महाराष्ट्र कविीमांडळाने त्वकरत सुिारीत नागकरित्व िायद्याला पाहठबा 
िेणारा ठराव िरण्यार्ी आवश्यिता असणे, नॅशनल पॉप्युलेशन रकजष्ट्टर (NPR) रे् िाम 
लविरात लविर राज्यामध्ये सुरु होऊन ते पूणचत्वास जाणे गरजेरे् असणे, भारतीय समाज 
मनामध्ये कवशेषत: महाराष्ट्रामध्ये िाही समुिायामध्ये पसरलेल्या अफवा िरू िरुन सांशयारे् 
िुिे िमी िरण्यासाठी तातडीने कवकिमांडळात र्र्ा होण्यार्ी आवश्यिता, परांतु याबाबतीत 
शासनािडून पुढािार न घेतल्याने महाराष्ट्रातील िोट्यविी नागकरिाांमध्ये तीव्र स्वरुपार्ा 
असांतोष पसरला असणे, याबाबत शासनार्ी प्रकतकक्रया व िरावयार्ी िायचवाही.” 

 
सात : सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटीर्ल, सधुीर मनुगांटीिार, ॲङ आविि 

िेर्लार, सिचश्री मांगर्लप्रभात र्लोढा, राजेंद्र पाटणी, हवरभाऊ बागडे, गणेि नाईक, 
राधाकृष्ट्ण विखे-पाटीर्ल, सांभाजी पाटीर्ल वनर्लांगेकर, वकसन कथोरे, राणाजगवजतससग 
पाटीर्ल, वनतेि राणे, सिचश्रीमती माधरुी वमसाळ, मांिा म्हाते्र, सिचश्री बबनराि पाचपतेु, 
महेि र्लाांडगे, कावर्लिास कोळांबकर, अतरु्ल भातखळकर, योगेि सागर, रणधीर 
सािरकर, डॉ. राहुर्ल आहेर, श्रीमती सीमा वहरे, सौ. मेघना साकोरे-बोडीकर,  डॉ.सांजय 
कुटे, सिचश्री. समीर कुणािार, जयकुमार रािर्ल, ॲङ आकाि फुां डकर, सिचश्री सांजय 
सािकारे, प्रिाांत बांब, राजेि पिार, मोहन मते, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ 
अन्िये प्रस्ताि :    
     
         "राज्यातील कवशेषत: ग्रामीण भागातील कवद्यार्थ्यांना आांतरराष्ट्रीय िजारे् कशक्षण 
कमळावे यासाठी गत शासनाने महाराष्ट्रामध्ये ८१ आांतरराष्ट्रीय शाळा सुरु िरण्यात येणे, या 
सवच शाळा नव्याने सुरु न िरता कजल्हा पकरषिेमध्ये उत्िृष्ट्ट िाम िरणाऱ्या शाळाांनार् 
आांतरराष्ट्रीय शाळाांर्ा िजा िेण्यात येणे, गोरगरीब कवद्यार्थ्यांसाठी या शाळा कशक्षणारे् प्रभावी 
माध्यम ठरत असल्यामुळे या सवच शाळाांना खुप र्ाांगला प्रकतसाि कमळत असणे, बहुताांश 
शाळाांमध्ये प्रवेशासाठी शेिडो कवद्यािी प्रकतक्षा यािीवर असणे, ही सवच मुले शेतिरी, 
िष्ट्टिरी, मजूर, आकिवासी व अनुसूकर्त जातीर्ी असणे, सांपूणच महाराष्ट्रामध्ये या शाळाांरे् 
िामिाज व्यवस्स्ित र्ालावे यासाठी महाराष्ट्र आांतरराष्ट्रीय कशक्षण मांडळ िेखील स्िापन 
िरण्यात येणे, परांतू कवकशष्ट्ट राजिीय अकभकनवेष मनात ठेवून मा.मांत्री कशक्षण याांनी 
आांतरराष्ट्रीय कशक्षण मांडळ बांि िरण्यार्ी घोषणा िेल्याने, हजारो कवद्यािी व त्याांरे् पालि 
याांरे्मध्ये असांतोषार्ी भावना कनमाण होणे, तसेर् शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये कनकविा 
प्रकक्रया िरताना अनेि अकनयकमतता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त होणे, झालेल्या तक्रारी बघता 
कनकविा प्रकक्रया तातडीने रद्द िरण्यार्ी आवश्यिता असणे, २१०० शाळाांना अनुिानार्ा 
िसुरा टप्पा िेण्याबाबत माहे सप्टेंबर २०१९ मध्येर् कनणचय होवूनही त्या सांिभातील अनुिान 
अद्याप कवतरीत न होणे, पकरणामी हजारो कशक्षिाांमध्ये असांतोष पसरणे, या प्रिरणी शासनाने 
िरावयार्ी िायचवाही, घटनेमध्ये िमाच्या आिारावर आरक्षण िेण्यात येवू नये असे स्पष्ट्ट 
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नमूि िेलेले असतानाही मा.मांत्री अल्पसांख्याि याांनी मुस्स्लम समाजाला िमाच्या आिारावर 
शैक्षकणि आरक्षण िेण्यार्ी घोषणा िरणे, सिर घोषणा िेल्यानांतर सभागृहामध्ये 
मा.मुख्यमांत्रयाांनी याबाबत आतापयंत िोणतीही भूकमिा जाहीर न िरणे, या घोषणेप्रमाणे 
मा.ऊजामांत्रयाांनी १०० युकनटपयंत मोफत वीज िेवू अशी घोषणा िरणे, परांतू िसुऱ्यार् किवशी 
मा.कवत्तमांत्रयाांनी असा िोणताही कनणचय न झाल्यारे् स्पष्ट्ट िरणे, २५/१५ या ग्रामकविास 
कवभागाच्या लेखाकशषातांगचत सुरु असलेल्या कवकवि िामाांना स्िकगती िेण्यात आली असताना 
मा.मुख्यमांत्रयाांनी स्िकगती किली नसून िेवळ फेरकवर्ार सुरु आहे असे स्पष्ट्टीिरण सभागृहात 
िेणे, अनेि कवषयाांवर एिार् शासनाच्या कवकवि मांत्रयाांनी वेगवेगळे कवर्ार माांडल्याने अनेि 
िोरणात्मि कनणचय प्रलांकबत असणे, शासनाच्या मांत्रयामध्ये समन्वयार्ा अभाव असल्यामुळे 
अनेि कविासिामाांना कखळ बसणे, कविासिामाांच्या सांिगतीमुळे िोटयविी नागकरिाांमध्ये 
कनमाण झालेला असांतोष, या प्रिरणी शासनाने िरावयार्ी िायचवाही व उपाययोजना." 

 
 
 
 
 
 

 

विधान भिन, 
मुांबई. 
किनाांि : ११ मार्च, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सकर्व (िायचभार), 

 महाराष्ट्र कविानसभा 
 


