
 

1 
 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
शवनशवनिारिार,,  वदनाांक वदनाांक १४१४  माचचमाचच, २०२०, २०२०    

((सकाळीसकाळी  १०१०--००००  ते ते ११११--४५४५  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (सोमिार, वदनाांक २ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, गरुुिार, वदनाांक १२ 

माचच, ि शुक्रिार, वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेली प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – 

   श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "एमईपीएस कायद्यािे निश्चित केलेले संि मान्यतेिे निकष २८ ऑगस्ट 
२०१५ व ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासि निर्वयािे बदलूि नशक्षक संख्या कमी 
केल्यािे नवद्यार्थ्यािे प्रिंड िुकसाि होरे्, गनर्त व नवज्ञाि या नवषयाच्या दोि 
नशक्षकांऐवजी एकि नशक्षक देरे्, मराठी, हहदी, इंग्रजी, संस्कृत, उदूव या भाषा 
नवषयांिा स्वतंत्र नशक्षकािी सोय रद्द करूि एकि नशक्षक ठेवरे्, कला, क्रीडा 
आनर् संगीत या नवषयांिे नशक्षक वगळूि टाकरे्, नवषय नशक्षक िसल्यामुळे  
महाराष्ट्रातील नवद्यार्थ्यांिे प्रिंड िुकसाि होरे्, रात्रशाळा  व रात्र ज्युनिअर 
कॉलेजमधील दबुार नशक्षकांच्या सेवा १७ मे २०१७च्या शासि निर्वयािे समाप्त 
कररे्, त्यातूि महात्मा फुले यांिी सुरू केलेली रात्रशाळांिी १५० वषािी परंपरा 
उध्द्वस्त होरे्, हे तीिही शासि निर्वय (२८ ऑगस्ट २०१५ व ७ ऑक्टोबर २०१५ 
आनर् १७ मे २०१७) ताबडतोब रद्द करूि कायदा व पूवीिी नियमावली यािुसार 
नशक्षक संिमान्यता पूववलक्षी प्रभावािे पूवववत लागू करण्यािी आवचयकता असरे्, 
नशक्षक भरतीिी बंदी असल्यािे कारर् देत २ मे २०१२ िंतर मंुबई हायकोटाच्या 
सुमोटो आदेशािे मंुबईतील शाळांमध्द्ये नरक्त जागांवर आनर् वाढीव तुकडयांवर 
संस््ांिी िेमलेल्या नशक्षकांिे पगार सरकारिे ्ाबंवरे्, सदर मान्यता अमान्य 
कररे्, सदर िेमरू्का हायकोटाच्या आदेशािे तसेि समायोजिािे नमळालेल्या 
वाढीव तुकडीवरील कायवरत नशक्षकांच्या नियुक्त्यािंा शासि पनरपत्रक ७/६/२००८ 
व १२/२/२०१३ िुसार मान्यताही नमळरे्, मात्र आता वषवभर पगार बंद ठेवण्यात 
आल्यािे या नशक्षकांिे संसार अडिर्ीत येरे्, सदर नशक्षकांिे पगार नशक्षर् 
आयुक्त याचं्या नशफारशीिुसार पूववलक्षी प्रभावािे पूवववत सुरू करण्यािी 
आवचयकता असरे्, िौकशीिे सत्र व नियुक्त्यांच्या अमान्यता ्ांबनवण्यािी गरज 
असरे्, याबाबत िवे सरकार येऊिही न्याय नमळत िसल्यामुळे नशक्षकांमध्द्ये 
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पसरलेला असंतोष आनर् संताप. याबाबत शासिािे दखल घेऊि तातडीिे 
करावयािी उपाययोजिा, केलेली कायववाही व शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (शुक्रिार, वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (२) ते (१४)) – 

  (२) श्री. हवरससग राठोड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु् यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "बढत्यांमधील आरक्षर्ाच्या संदभात माििीय सवोच्ि न्यायालयािे नदिाकं 
२६ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या निकालात राज्यसरकारांिा बढत्यांमध्द्ये आरक्षर् 
देण्यािी तरतूद केली असरे्, त्यािुसार मागासलेपर्ा आनर् योग्य प्रनतनिधीत्व 
िसेल तर आरक्षर् देता येईल असेही निकालात िमूद केलेले असरे्, महाराष्ट्रात 
मागासलेपर्ा व योग्य प्रनतनिनधत्व िसल्यािे राज्य सरकारिे यापूवीि मान्य केलेले 
असरे्, त्यािुसार पदोन्नतीच्या प्रनक्रयेस नदलेली स््नगती उठनवल्याबाबतिे आदेश 
निगवनमत करुिही शासि सदरील बढत्यांमधील आरक्षर् देण्यास नवलंब करीत 
असरे्, त्यामुळे मा.सवोच्ि न्यायालयाच्या या ऐनतहानसक निर्वयािी 
अंमलबजावर्ी ि होरे्, त्यािंुषगािे राज्यातील हजारो कमविारी व अनधकाऱयामंध्द्ये 
शासिाप्रती असुरनक्षततेिी भाविा निमार् होरे्, त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्वयािी 
त्वनरत करावयािी अंमलबजावर्ी व शासिािे करावयािी कायववाही व शासिािी 
प्रनतनक्रया." 

  (३) सिचश्री विनायक मेटे, सुरेश धस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मराठा समाजािा राज्यात शैक्षनर्क व आर्थ्क स्तर उंिावा याकरीता राज्य 
शासिािे सि २०१४ साली १६% आरक्षर् जानहर कररे्, आरक्षर् जानहर 
झाल्यािंतर शासिािे सरकारी िोकरीकरीता जाहीरात काढरे्, जाहीरातीमध्द्ये 
एस.ई.बी.सी. कनरता जागेिा स्पष्ट्ट उल्लेख कररे्, एस.ई.बी.सी. मध्द्ये मराठा 
समाजाच्या मुला – मुलींिी भरती प्रनक्रयेमध्द्ये नरतसर अजव भररे्, मराठा समाजािे 
उमेदवार एस.ई.बी.सी. म्हरू्ि पात्र होरे्, जुलै २०१४ ला नदलेले आरक्षर् िोव्हेंबर 
२०१४ मध्द्ये मा. उच्ि न्यायालयात ि नटकरे्, परंतु या दरम्यािि काही उमेदवारांिी 
एस.ई.बी.सी.मधूि शासि सेवेत नियुक्ती होरे्, परंतु आवचयकता िसतािा 
प्रशासिामधील काही अनधकाऱयािंी मा. उच्ि न्यायालात िुकीिी मानहती 
नदल्यामुळे जवळपास ३५०० उमेदवारांिी नियुक्ती ि होरे्, उमेदवारांिी   सि 
२०१८ च्या महाराष्ट्र अनधनियम क्र.६२ मधील कलम १८ अन्वये नियुक्ती 
नमळण्याकनरता मागील काही नदवसापंासूि मुले – मुली आपल्या लहाि बाळासह 
आझाद मैदािावर उपोषर्ास बसरे्, परंतु शासिािे उपोषर्ास बसलेल्या 
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उमेदवारांिा कोर्त्याही प्रकारिी शाचवत हमी ि नदल्यािे उपोषर् सोडले ि जारे्, 
मराठा समाजािी मुले – मुली अिेक नदवस उपोषर्ास बसूिही शासिाकडूि 
सकारात्मक प्रनतनक्रया िसल्यािे मराठा समाजािा शासिाबद्दल प्रिंड उदे्रक 
होण्यािी शक्यता असरे्, शासिािे उमेदवारांिा तात्काळ नियुक्ती देण्याबाबत 
करावयािी कारवाई, यासंदभात शासिाबद्दल  पसरलेला  तीव्र असंतोष व 
शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (४) सिचश्री वकशोर दराडे, दत्तात्रय सावंत, नवक्रम काळे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या 
व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "कें द्र सरकार एकीकडे मेक इि इंनडयास प्रोत्साहि देत असतािा 
एम.आय.डी.सी. िे कायवकारी अनभयंता श्री.प्रकाश िव्हार् यांिेकडूि िामांनकत 
नकलोस्कर ऐवजी VAG या बोगस नवदेशी कंपिीला प्राधान्य देण्यात येरे्, 
श्री.िव्हार् यांिी एका नवनशष्ट्ट ठेकेदारास खोट्या प्रमार्पत्राच्या आधारे रोहा ये्ील 
खाडीतील सांडपार्ी वाहूि िेर्ाऱया पाइपलाईििे १५ कोटी रुपयांिे काम हे ५० 
कोटी रुपये देऊि शासिाच्या पैशास िुिा लावण्यात येरे्, सदर कामािा आराखडा 
िुकीिा बिनवरे्, एम.आय.डी.सी. िागोठारे् ये्ील प्रनशक्षर् कें द्राच्या िावावर 
वारेमाप खिव करण्यात येरे्,एम.आय.डी.सी. च्या महापे, पिवेल व अनलबाग 
ये्ील कायालयामधील अंतगवत सजावटीवर प्रिंड खिव करण्यात आला असूि 
त्यावर साववजनिक बांधकाम नवभागाच्या नियमािुंसार नकती रक्कम खिव कररे् 
अपेनक्षत होते व प्रत्यक्षात नकती खिव झाला यािी सखोल िौकशी होरे् आवचयक 
असरे्, तळोजा औद्योनगक वसाहतीतील डांबरी रस्त्यािे कामािे देखभाल व 
दरुुस्तीिा कालावधी संपला िसतािा कंत्राटदारास फायदा पोहोिनवण्याकनरता 
िवीि रस्त्यािे कंत्राट देण्यात येरे्, श्री.प्रकाश िव्हार् हे सध्द्या बारवी नवभागात 
कायवरत असूि सदर नठकार्ी एम.आय.डी.सी. च्या खिाच्या रकमेमधूि जेवर्ावळी 
तसेि अिुत्पादक कायवक्रमािे आयोजि करण्यात येरे्, श्री.प्रकाश िव्हार् बारवी 
नवभागात रुजू झालेपासूि ४७ लाख रुपये इतकी रक्कम आगाऊ रकमेच्या 
माध्द्यमातूि साववजनिक पैशािी उधळपट्टी करण्यात येरे्, सदर प्रकरर्ी श्री.प्रकाश 
िव्हार् यांिे प्र्मत: निलंबि करूि खातेनिहाय िौकशी करूि त्यांिेवर कडक 
कायदेशीर कारवाई कररे्बाबत शासिािे करावयािी कायववाही, उपाययोजिा 
आनर् शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (५) श्री. सरेुश धस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "शासि सेवेतील पदोन् ितीमध्द्ये आरक्षर् देण् यािा शासि निर्वय २००४ हा 
पुववलक्षी प्रभावािे रद्द ठरनवला तसेि मा. सवोच्ि न्यायालयािे मा. मंुबई उच्ि 
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न्यायालयाच्या निर्वयास अद्यापपय त स््नगती नदलेली िसरे्, सि २००४ च्या 
शासि निर्वयािुसार देण्यात आलेल्या पदोन्नती या मा. मंुबई उच्ि  न्यायालयाच्या 
निर्वयाच्या अनधि राहुि देण्यात आलेल्या असरे्, त्यास अिुसरुि शासिािे पोलीस 
उपनिनरक्षक नवभागीय मयानदत पनरक्षा-२०१६ (निकाल नदिांक ५ मे, २०१७) मध्द्ये 
आरक्षर्ािुसार पदोन्नती नमळालेल्या १५४ उमेदवारांिा (बॅि िं. ११५) पदािवत ि 
करता मा.मंुबई उच्ि न्यायालयाच्या नदिांक ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या अंनतम 
निर्वयािंतर याि पनरके्षतील गुर्वत्ताक्रमािुसार पात्र असलेल्या १५४ उमेदवारांिा 
देखील (बॅि क्र. ११६) बंधपत्र नलहूि घेऊि पोलीस उपनिनरक्षक पदी पदोन्नती नदली 
असरे्, याि धतीवर पोलीस उपनिनरक्षक नवभागीय मयानदत पनरक्षा सि २००६, 
२००८, २०११ व २०१३ मधील गुर्वते्तिुसार पात्र असलेल्या परंतु अद्यापपय त 
पदोन्नती ि नमळालेल्या उमेदवारांिा सि २०१६ च्या पोलीस उपनिनरक्षक मयानदत 
नवभागीय पनरके्षतील उमेदवारांप्रमारे् पदोन् िती देण् यािा निर्वय घेता येईल असे 
सामान्य प्रशासि नवभागािे स्पष्ट्ट अनभप्राय देऊि पोलीस उपनिनरक्षक नवभागीय 
मयानदत पनरक्षा सि २००६, २००८, २०११ व २०१३ मधील गुर्वत्ता क्रमािे पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांिा अद्यापपय त पदोन् िती ि देरे्, यासंदभात नवभागात होर्ारी 
नदरंगाई, यावर तातडीिे कायववाही कररे्बाबत शासिािे करावयािी कायववाही, 
प्रनतनक्रया व शासिािी भूनमका." 

  (६) श्री. जयांत पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मौजे कोलशेत ये्ील सव्हे िं. ९९२ ता. ठारे्, नज. ठारे् या औद्योनगक 
प्रयोजिासाठी संपानदत झालेल्या जनमिीिे शासिाच्या परवािगीनशवाय हस्तातंरर् 
व वापरात बदल होरे्, सदर शतवभंगापोटी जमीि सरकारजमा करण्यािे 
उपनवभागीय अनधकारी यांिी दोषपूर्व आदेश निगवनमत कररे्, सदरच्या आदेशाला 
अप्पर आयुक्त यांिी स््नगती देरे्, मौजे कोलशेत ये्ील सव्हे िं.९९१२ ही जमीि 
भोगवटादार वगव २ असरे्, जनमिीच्या इतर हक्कात िागरी कमाल जमीि धारर्ा 
कायद्याबाबतिी िोंद असतािा तसेि मौजे कोलशेत ये्ील सव्हे िं. ११४/४ व 
११५२ या जनमिीत आनदवासी कुळाच्या िोंदी असतािा ठारे् महािगरपानलकेिे या 
बाबी दलुवनक्षत करुि सव्हे िं. ९९१२, ११४/४ व ११५२ यांिा एकनत्रत नवकास 
परवािगी देरे्, या तक्रारीिी िौकशी होऊि नवकास परवािगी रद्द करण्याबाबतिा 
नवभागीय आयुक्त कोकर् यांिी शासिास अहवाल देरे्, सदर अहवालाच्या 
अिुषंगािे नवकास परवािगी रद्द करण्याबाबत महािगरपानलका आयुक्त ठारे् यांिा 
शासिािे कळनवरे्, औद्योनगक प्रयोजिासाठी संपानदत जमीि तसेि िागरी कमाल 
जमीि धारर्ा कायद्यातंगवत अनतनरक्त असल्याबाबत जनमिीच्या पूवव परवािगी 
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नशवाय सव्हे िं. ९९७२, ११४/४ व ११५/२ यािी एकनत्रत नवकास परवािगी देरे्, 
सदर नवकास परवािगी देतािा सव्हे िं. ९९७२ याच्या नवकासहक्क वापरण्यास 
मान्यता देरे्, यामुळे शासिाला नमळर्ाऱया अिार्थजत रकमेिे िुकसाि होरे्, 
संपानदत जनमिीच्या सिदेतील तरतुदीिुसार आरनक्षत जमीि िाममात्र हकमतीस 
महािगरपानलकेकडे वगव ि करुि घेरे्, सदर बाबी वारंवार तक्रार केल्यािंतरही 
अद्यापपावेतो सदर जनमिीिी नवकास परवािगी रद्द ि होरे्, तसेि सदर जमीि 
शतवभंगापोटी सरकारजमा ि झाल्यामुळे नवकासकािे सदर जागेवर काम सुरु ठेवरे्, 
सदर प्रकल्पातील सदनिकांिी नवक्री कररे् यातूि होर्ारे शासिािे व सववसामान्य 
गंुतवरू्कदारांिे िुकसाि टाळण्याच्या दृष्ट्टीकोिातूि शासिािे करावयािी कारवाई 
व शासिािी भूनमका." 

  (७) श्री. सांजय दौंड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "महाराष्ट्र राज्य वीज निर्थमती कंपिी मयानदत अंतगवत बीड नजल्यातील परळी 
औश्ष्ट्र्क नवदु्यत कें द्रात अनधकारी व मे.नरशू-नकिु प्रा.नल.कंपिी यांच्या संगिमतािे 
कोटयवधी रुपयांिा अपहार, फसवरू्क व गैरव्यवहारािे प्रकरर् िुकतेि उजेडात 
आलेले असरे्, याबाबतिी तक्रार नदिांक २२ जािेवारी,२०२० रोजी ्मवल पॉवर 
असोनसएशििे बीड नजल्यािे पालकमंत्री यांच्याकडे नदलेली असरे्, बिावट 
कागदपते्र तयार करुि कोटयवधी रुपयांच्या निनवदा हस्तगत केल्या असरे्, नदिांक 
१५ जुलै, २०१७ रोजी निनवदा क्रमांक ३९३१ आनर् नदिाकं २७ मािव, २०१७ 
रोजीच्या ४३८११ या निनवदेसाठी मध्द्यप्रदेश ये्ील श्री. नसगाजी ्मवल पॉवर 
प्रोजेक्ट, दोंगनलया नज.खंडवा यांच्या िावे बोगस बिावट कागदपते्र सादर करुि 
निनवदा हस्तगत केल्यािी मानहती, मानहती अनधकारात उघड झाली असरे्, कोराडी 
औश्ष्ट्र्क नवदु्यत कें द्रातील लोडींग अिलोडींगच्या कामािी ऑडवर पीओ 
४६०००००८५७ या क्रमांकािी मे.साई कन्स्रक्शि यांिी बोगस बिावट ऑडवर सवव 
निनवदा प्रनक्रयेमध्द्ये भाग घेतािा जोडल्यािे देखील मानहती अनधकारात उघड झाले 
असरे्, मे.नरशू-नकिू प्रा.नल.कंपिीिी स््ापिा २०१६ मध्द्ये झाली असतािा 
अल्पावधीति त्यािंी वार्थषक उलाढाल २० कोटींवर गेली असरे्, या कंपिीिे परळी 
औश्ष्ट्र्क नवद्युत कें द्रातूि ३५ कोटी रुपयांच्या निनवदा हस्तगत केल्या असरे्, या 
निनवदा नमळनवण्यासाठी िाटवडव अकाऊंटट यािंा वेगवेगळा अहवाल जोडला 
असरे्, त्यामध्द्ये तफावत नदसूि आलेली असरे्, अनधकाऱयाचं्या संगिमतािे 
क्युआरमध्द्ये सुधारर्ा पात्रता निकषात तात्पुरत्या वेळेपुरता बदल केला गेला 
असरे्, तसेि कायवपूतवतेच्या दाखल्याच्या िमुन्यात बदल गेला असरे्, छोटी मोठी 
कामे एकनत्रत करुि याि कंपिीला कामे बहाल करण्यासाठी अनधकाऱयांबरोबर 
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संगिमत केले असरे्, परळी औश्ष्ट्र्क नवदु्यत कें द्राच्या अनधकाऱयाशंी संगिमतािे 
पात्रता निकषात बदल करुि बोगस कागदपत्रािंा आधार घेऊि या कंपन्यांकडूि 
निनवदा प्रनक्रया बानधत करुि केलेल्या अपहारामुळे महाराष्ट्र राज्य वीज निर्थमती 
कंपिी आनर् पयायािे शासिािे कोटयवधी रुपयांिे िुकसाि झालेले असरे्, 
यामुळे निनवदांमधील पारदशवकतेला धक्का पोहोिलेला असरे्, तसेि पात्र 
निनवदाकारावंर अन्याय  झालेला असरे्, पनरर्ामी अन्य निनवदाकारांमध्द्ये मोठया 
प्रमार्ावर असंतोष पसरला असूि या संपूर्व प्रकरर्ािी िौकशी करण्यािी मागर्ी 
त्यांिी शासिाकडे केली असरे्, याबाबत शासिािे होत असलेले दलुवक्ष, याबाबत 
शासिािे करावयािी कायववाही व शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (८) सिचश्री विक्रम काळे, सनतश िव्हार्, कनपल पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, सववश्री 
दत्तात्रय सावंत, श्रीकांत देशपांडे, बाळाराम पाटील, िागोराव गार्ार, प्रा.अनिल 
सोले, सववश्री नगरीशिंद्र व्यास, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, प्रनवर् दरेकर, 
ॲड.निरंजि डावखरे, डॉ.पनरर्य फुके, सववश्री रमेशदादा पाटील, रामदास 
आंबटकर, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, श्री.नकशोर दराडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांिे लक्ष वेधतील :- 

   "नशक्षक पात्रता परीक्षा (TET) नदिांक ३० मािव, २०१९ पूवी उत्तीर्व ि 
झालेल्या नशक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यािा नदिाकं २४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी वा 
त्यासुमारास शासिािे आदेश निगवनमत करण्यात येरे्, सदर आदेशािे नवरोधात 
नशक्षक संघटिांिी मा.उच्ि न्यायालयात यानिका दाखल करण्यात येरे्, दरम्याि 
नदिांक २३ जूि, २०१७ रोजीच्या शासि निर्वयावारे प्रनवत्र प्रर्ालीवारे अनभयोग्यता 
व नशक्षक पात्रता या िावांिे निवड प्रनक्रया करण्यात येवूि टीईटी परीके्षिी अट 
नशन्ल करण्यात येरे्, त्यामुळे एनककडे टीईटी परीक्षा उत्तीर्व होण्यािे बंधि तर 
दसुरीकडे पनवत्र प्रर्ालीवारे अनभयोग्यता व नशक्षक पात्रता या िावािे नशक्षकांिी 
निवड प्रनक्रया राबनवण्यािे ठरनवण्यात येरे्, यामुळे टीईटी अिुत्तीर्व नशक्षकांमध्द्ये 
निमार् झालेले गोंधळािे वातावरर्, परंतु अनलकडेि नदिांक ३ फेब्रुवारी, २०२० 
रोजीच्या मा. उच्ि न्यायालयािे निर्वयािे टीईटी परीक्षा बंधिकारक करण्यात येरे्, 
यामुळे मा.उच्ि न्यायालयािे सदर निर्वयामुळे ८ हजार नशक्षकांवर िोकरी 
गमावण्यािी आलेली पाळी, त्यामुळे तब्बल ८ हजार कुटंुबे उध्द्वस्त होऊि 
रस्त्यावर येण्यािी व्यक्त होत असलेली नभती, पनरर्ामी या नशक्षकांिा पुन्हा संधी 
देण्यािी महाराष्ट्र नशक्षर् क्रांती संघटिा व अन्य नशक्षक संघटिांिी शासिाकडे 
केलेली आग्रही मागर्ी व त्याबाबत मा.उच्ि न्यायालयाकडे फेरयानिका सादर 
कररे् वा त्यासंदभात याबाबत शासिािे केलेली वा करावयािी कायववाही." 

  (९) सिचश्री हेमांत टकले, नवक्रम काळे, नकरर् पावसकर, आिंद ठाकूर, सनतश 
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िव्हार्, श्रीमती नवद्या िव्हार्, सववश्री अब्दलु्लाहखाि दरुार्ी, प्रकाश गजनभये, 
ख्वाजा बेग, जगन्ना् हशदे, अरुर्काका जगताप, अनिकेत तटकरे, संजय दौंड, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे नगरविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "ठारे् शहराअंतगवत भागातील साववजनिक प्रवासी सेवा सक्षम करण्यासाठी 
ठारे् महािगरपानलकेिे हाय कॅपॅनसटी मास रॅनपड राश्न्झट नसस्टीम (MRTS) मध्द्ये 
काही बदल करुि त्यावर मेरो प्रकल्प सुरु करण्यािा निर्वय घेण्यात येरे्, सदर 
प्रकल्पासाठी ९६०० कोटी इतका खिव अपेनक्षत असूि प्रकल्पािा सनवस्तर 
आराखडा तयार करण्यासाठी महामेरो या कंपिीिी महापानलकेिे नियुक्ती कररे्, 
महापानलकेच्या सदर महामेरोच्या डीपीआरला नदिांक ५ जूि, २०१९ रोजी राज्य 
मंनत्रमंडळािे मंजूरी देरे्, त्यािंतर हा अहवाल कें द्र सरकारच्या िगरनवकास व 
गृहनिमार् नवभागाकडे मान्यतेसाठी पाठनवण्यात येऊिही या दोन्ही नवभागांतगवत 
असर्ाऱया पश्ब्लक इन्व्हेस्टमेंट बोडव आनर् कें द्रीय अ व् मंत्रालयाच्या अखत्यानरतील 
काम करर्ाऱया आर्थ्क व्यवहार नवभागांतगवत प्रकल्पािी व्यवहायवता तपासण्यात 
येऊि अंतगवत वाहतुकीसाठी मेरोिा पयाय योग्य िसल्यािा शेरा िोंदवूि हा प्रस्ताव 
फेटाळल्यािे नदिांक १ फेब्रुवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास निदशविास येरे्, 
इतकेि िव्हे तर, कोर्त्याही शहरातील अंतगवत वाहतुकीसाठी मेरोला मंजूरी नदली 
जार्ार िाही, त्याऐवजी एलआरटीिा पयाय श्स्वकारावा लागेल असेही त्यावारे कें द्र 
शासिािे सुनित केले असल्यािेही त्याि सुमारास निदशविास  येरे्, पनरर्ामी ठारे् 
महापानलकेच्या महामेरो प्रस्तावास कें द्र शासिाच्या असलेल्या िकारात्मक 
भूनमकेसंदभात राज्य शासिािे करावयािी कायववाही व शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (१०) श्री. प्रशाांत पवरचारक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "सोलापूर नजल्यातील उजिी जलाशयामधूि सोलापूर शहरासाठी यशवंत 
जलवानहिी योजिेवारे नपण् याच् या पाण् यािा पुरवठा होत असरे्, सदर पार्ी पुरवठा 
होत असतािा त् या पाण् याच् या शुध्द् दीकरर्ात गोंधळ असल् यािे काही वषापूवी 
कॉलराच् या सा्ीिे नसध्द् द होरे्, सोलापूर शहरात होर्ाऱ या पार्ी पुरवठयातील 
जडत् वामुळे गभववती मनहलांवर पनरर्ाम होण् यासह कॅन् सर सारख् या गंभीर 
आजाराला सोलापूरकरांिा सामोरे जावे लागत असरे्, त् यामधूि सोलापूर शहरात 
मुतखडयािे, नकडिी आनर् पोटािे नवकार असलेले रुग् र् मोठया प्रमार्ात 
आढळरे्, यासंदभात मंुबईतील बैठकीमध्द् ये सनवस् तर ििा झालेली असरे्, 
त् यािुसार त् यािी गांभीयािे दखल घेत जडत् व तपासर्ी कें द्र सोलापूर शहरामध्द् ये सुरु 
करण् यासंदभात निर्वय घेण् यात येरे्, सोलापूर महािगरपानलकेकडूि िागनरकांस 
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नपण् यािा पाण् यािा पुरवठा केला जातो त् यामध्द् ये हेवी मेटल उदा.ऑसायनिक, 
कॅनडनियम, क्रोनमयम, कॉपर, निकेल, हझक, मक् युवरी इत् यादी जड वस् तु सोलापूर ये्े 
तपासर्ीिी सुनवधा िसरे्, त् यामुळे अद्यापपय त अशा जडत् व तपासर्ी सोलापूर 
शहरास होर्ाऱ या पार्ी पुरवठा संदभांत ि होरे्, त् यामुळे शहरातील जितेच् या 
आरोग् यािा प्रच ि ऐरर्ीवर असरे्, सोलापूर शहरातील जितेिे आरोग् य सुरनक्षत 
रहावे यासाठी शासिािे करावयािी कायववाही व उपाययोजिा." 

  (११) श्री. बाळाराम पाटील वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "रेल्वे स््ािकाला लागूि असलेला भूखंड सध्द्या पानक गसाठी तसेि 
खेळािे मैदाि म्हरू्ि वापरात येत असरे्, सदरील भूखंड हा नियोनजत खांदेचवर 
प्लाझासाठी व बस टर्थमिलिे आरक्षर् असरे्, यासाठी १२५ कोटी रूपयािंा निधी 
उपलब्ध करण्यात आलेला असरे्, परंतू नसडकोिे ये्ील िागनरकांिा अंधारात 
ठेऊि अिािकपरे् लोखंडी संरक्षर् कठडे लावण्यास सुरूवात कररे्, सदरील 
भूखंडावर असलेले आरक्षर् बदलूि नसडको महामंडळािे या नठकार्ी असलेले 
भूखंडावर पंतप्रधाि आवास योजिेअंतगवत ११ मजल्यांिे १७ इमारती बांधण्यात 
येर्ार असल्यािे समजरे्, सदरील प्रकल्पांमुळे रेल्वे स््ािकाला लागूि रनहवासी 
प्रकल्प आल्यास स््ािकाबाहेरील मोकळेपर्ा संपुष्ट्टात येर्ार असरे् तसेि 
खेळािंाही रोख लागर्ार असरे्, अचया कारर्ािी िागनरकांिी या नवरोधात तीव्र 
आंदोलि कररे्, सदरील भूखंडावर जे नियोनजत आरक्षर् होते ते घाईघाईत का 
बदलण्यात आले यािी सखोल िौकशी करण्यात येवूि सदरील भूखंडावर 
नियोनजत प्रकल्पि राबनवण्यात यावे आनर् िव्यािे करण्यात येर्ारे प्रकल्प अन्य 
नठकार्च्या भूखंडावर करण्यात यावे यासाठी शासिािे करावयािी कायववाही व 
ठोस उपाययोजिा." 

  (१२) डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे पणन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "महाराष्ट्र राज्य पर्ि महामंडळ या संस््ेतील अनधकारी श्री.एि.बी.यादव 
यांिी संस््ेतील खत घोटाळा पोटी सातारा व उस्मािाबाद ये्ील पाि कोटीिा 
भ्रष्ट्टािार केल्यािे तसेि आयपीएल कंपिीिा तीि कोटीिा घोटाळा केल्याबाबत 
झालेल्या खातेनिहाय िौकशीत एि.बी.यादव दोषी आढळूिही त्यांच्यावर कोर्तीि 
कारवाई ि होत त्यािंा पुन्हा महासंघात रुजू करुि  घेण्यात आल्यािे िुकतेि माहे 
जािेवारी २०२० मध्द्ये निदशविास येरे्, तसेि आयपीएल कंपिीिा ३ कोटीिा खत 
घोटाळा श्री.एि.बी.यादव यांिी केला असूि ज्या खासगी नवतरकािे पारसेवार 
सीड्स अँड फटीलायझर यांिा फायदा होण्याकनरता त्यांिे १० कोटींिे खत परत 
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देऊि फेडरेशििे रु.३ कोटीिे ्ेट िुकसाि कररे्, श्री.एि.बी.यादव यांिी केलेल्या 
भ्रष्ट्टािाराच्या संदभात तत्कालीि मुख्यमंत्री तसेि सहकार नवभागािे सवव सनिव 
यांच्याकडे श्रनमक संघ संघटिा, महाराष्ट्र राज्य माकेहटग फेडरेशि इम्प्लॉईज 
युनियि, शेतकरी सोसायटी, शेतकरी संघटिा यांिी तक्रार देऊिही अद्याप दोषी  
अनधकाऱ यावंर कोर्तीि कारवाई ि होरे्, पर्ि महासंघातील माजी व्यवस््ापकीय 
संिालक श्री.जे.पी.गुप्ता यांच्याशी अ व्पूर्व व्यवहार करुि स्वतःच्या अनधकारािा 
गैरवापर करुि दोषी एि.बी.यादव यािें निलंबि रद्द करुि पाि निदोष सेवकांवर 
कारवाई करण्यािे नदलेले आदेश, त्यािंी िौकशी िालू ठेवरे्, स्वतः िौकशीतूि 
प्रशासकीय अनधकार पदािा गैरवापर करुि बाहेर पडरे्, पर्ि महासंघामध्द्ये 
वारंवार अ व्पूर्व व्यवहार करुि दोषी एि.बी.यादव यांिा वािनवण्याकनरता निदोष 
सेवकांवर केलेल्या कारवाईबाबत तसेि खत घोटाळ्याबाबत व अन्य झालेल्या 
घोटाळ्याप्रकरर्ी सखोल िौकशी होण्यािी नितांत आवचयकता, याकडे शासिािे 
होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, सदर प्रकरर्ी शासिािे सखोल िौकशी करुि 
दोषींनवरुध्द्द कठोर कारवाई करण्यािी नितांत आवचयकता याबाबत शासिािी 
प्रनतनक्रया व भूनमका." 

  (१३) सिचश्री रामहरी रुपनिर, शरद रर्नपसे, अॅड. हुस्िबािू खनलफे, श्री. अशोक ऊफव  
भाई जगताप, डॉ. वजाहत नमझा, श्री. हनरहसग राठोड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न् याय मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "महाराष्ट्रामध्द्ये होलार समाजािी संख्या फार मोठी असरे्, सदर समाज 
आरक्षर्ामध्द्ये अिुसूनित जाती या प्रवगात असरे्, परंतु हा समाज खूपि मागास 
असरे्, आरक्षर् असूिही या समाजाला म्हर्ावे तसे आरक्षर्ािे फायदे नमळाले 
िसरे्, पूवववार हा समाज वाजंत्री, िप्पल बांधरे् व पॉलीश कररे् हा व्यवसाय 
कररे्, लोकशाही राज्यामध्द्ये हा समाज इतर समाजािे बरोबर येण्यासाठी या 
समाजासाठी शासिातफे आयोग िेमूि सव कष मानहती गोळा कररे् आवचयक 
असरे्, याबाबत यापूवी शासिािे अभ्यास गट िेमण्यािी घोषर्ा केली असरे्, 
परंतु याबाबत काहीही कायववाही झालेली िसरे्, आयोग स््ापि करुि या 
आयोगाच्या अभ्यासाच्या आधारे या समाजाला आरक्षर्ािे लाभ देरे्, राजकीय 
प्रवाहात आर्रे्, शैक्षनर्क व सामानजक सुनवधािंा लाभ देरे् शक्य होरे्, राजकीय 
के्षत्रात या समाजािा एकही आमदार खासदार िसरे्, तसेि इतरत्रही अशीि 
पनरश्स््ती असरे्, आजही हा बहुसंख्य समाज उन्हात बसूि िप्पला सांधरे् व 
पॉनलश कररे् हा व्यवसाय करीत असरे्, त्यांच्या अिेक मेळाव्यातूि शासिािे 
होलार समाजासाठी आयोग निमार् करावा, अशी मागर्ी अिेक वषे होत असरे्, 
त्यास अिुसरुि महाराष्ट्रातील अनतमागास होलार समाजािी सव कष अभ्यास 



 

10 
 

करुि मानहती घेऊि अहवाल सादर कररे्साठी शासिािे आयोगािी िेमरू्क 
करावी अशी समाजातूि मागर्ी असरे्, परंतु या समाजाबाबत शासि करीत 
असलेले दलुवक्ष, पनरर्ामी त्यांच्यात पसरलेले असंतोषािे वातावरर् व याबाबत 
शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (१४) सिचश्री विजय ऊर्च  भाई वगरकर, प्रनवर् दरेकर, िागोराव गार्ार, श्रीमती श्स्मता 
वाघ, श्री. रमेशदादा पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे सामावजक न् याय मंत्रयांिे लक्ष वेधतील :- 

   "भारतािे माजी पंतप्रधाि व्ही.पी.हसग यांच्या सरकारिे सि १९९० मध्द्ये 
घटिा दरुुस्ती करूि १९५६ सालापासूि कें द्रातील सवलतींिा मुकलेल्या बौद्ध 
समाजाला न्याय देण्यािी ऐनतहानसक कामनगरी केली असरे्, परंतु महाराष्ट्रातील 
सामानजक न्याय नवभागाच्या अनधकाऱयांकडूि िुकीच्या िमुन्यातील जात प्रमार्पते्र 
बौद्ध समाजातील तरुर्ािंा देत असल्यािी बाब निदशविास येरे्, यामुळे कें द्र 
सरकारच्या माध्द्यमातूि नवनवध के्षत्रात नमळत असलेल्या सवलती बौद्ध समाजातील 
तरुर्ांिा नमळत िसल्यािी बाब समोर येरे्, राज्यातील बौद्धांिा कें द्र सरकारिे 
तयार केलेल्या आनर् देशातील सवव राज्यात लागू असलेल्या िमुन्याति जातीिे 
प्रमार्पत्र द्यावे असे आदेश नदले असरे्, परंतु राज्यातील सामानजक न्याय 
नवभागािे िुकीिा िमुिा ि बदलण्यािे धोरर् अिुसरल्यािी बाब निदशविास येरे्, 
सेतू कें द्रातूि बौद्धांिा िवबौद्ध, हहद ू महार, हहद ू बौद्ध अशी निरनिराळी प्रमार्पते्र 
नदली जात असूि जात पडताळर्ीत त्यावर नशक्कामोतवबसुद्धा केले जात असरे्, 
िवबौद्ध हा शब्द १९९० साली राज्य शासिािे शासि निर्वय काढूि रद्द केलेला 
असतािाही जात प्रमार्पत्रांवर त्या शब्दािा वापर सुरूि असल्यािी गंभीर बाब 
निदशविास येरे्, सामानजक न्याय नवभागातील अनधकाऱयांिी कायद्यािा वा 
कोर्ताही संनवधानिक आधार िसतािाही ‘बौद्ध धमांतनरत अिुसूनित जाती’ हा 
िवा प्रवगव तयार केल्यािी बाब समोर येरे्, यामुळे बौद्धांिा बौद्ध म्हरू्िि सवलती 
नदल्या जातात असा गैरसमज राज्यातील बौद्ध समाजातील बांधवांमध्द्ये पसरला 
असरे्, त्यातूि सवलती नमळनवण्यात आनर् जिगर्िेत त्यािे पडसाद उमटरे्, 
सामानजक न्याय नवभागाच्या या िुकीच्या कारभारामुळे बौद्ध समाजातील 
बांधवांमध्द्ये शासिाप्रती पसरलेला तीव्र असंतोष, कें द्र सरकारिे तयार केलेल्या 
िमुन्याति राज्यातील बौद्ध समाजातील बांधवांिा जातीिे प्रमार्पत्र देण्यासाठी 
शासिािे तातडीिे उपाययोजिा करण्यािी आवचयकता व िुकीच्या िमुन्यातील 
जात प्रमार्पत्र देर्ाऱया अनधकाऱयािंी िौकशी करूि त्याचं्यानवरुद्ध कारवाई 
करण्यािी आवचयकता, याबाबत शासिािे करावयािी कायववाही व शासिािी 
भूनमका." 
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  (१५) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांिे लक्ष 
वेधतील :- 

   "अकोला नजल्हयातील मूर्थतजापूर तालुक्यातील नशवाजी िौक ते भगतहसग 
िौक या दरम्याि करण्यात आलेले रस्त्यािे काम अत्यंत निकृष्ट्ट दजािे झाल्यािे 
िुकतेि माहे मािव,२०२० मध्द्ये निदशविास येरे्, सदरहू रस्त्याच्या कामाला नवशेष 
निधी म्हरू्ि २७ कोटींिा निधी ५ वषापूवी मंजूर होरे्, उक्त रस्त्यािे काम 
करारिाम्यािुसार जूि ,२०१९ मध्द्ये पूर्व होरे् अपेनक्षत असतािंाही रस्त्यािे फक्त 
६० टक्केि काम झालेले असरे्, आतापयवत झालेल्या रस्त्यािे काम अत्यंत 
निकृष्ट्ट  दजािे झालेले असल्यािे रस्ता नठकनठकार्ी उखडूि निघाल्यामुळे मोठमोठे 
खडे्ड पडलेले असरे्, िुकतेि या रस्त्यावर एका तरुर्ीिा अपघात झाल्यािे नतला 
आपला हात गमवावा लागल्यािी गंभीर घटिा घडलेली असरे्, तसेि 
करारिाम्यािुसार रस्त्यांच्या मधोमध सौंदयीकरर्, सुशोनभकरर् आनद कामांिा 
देण्यात आलेली बगल, यांसदभात संबंनधत कायवकारी अनभयंता, अकोला, 
अनधक्षक अनभयंता, अकोला यांच्या सदर बाब निदशविास आरू्िही अद्यापही 
कोर्तीि कायववाही ि होरे्, पनरर्ामी वाहतूकीस रस्ता अत्यंत धोकादायक होरे्, 
याकडे शासिािे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पनरर्ामी सववसामान्यांमध्द्ये पसरलेले 
असंतोषािे व संतापािे वातावरर्, सदर रस्त्यांच्या कामात ठेकेदारांिी संबंनधत 
अनधकाऱ याचं्या संगिमतािे मोठ्या प्रमार्ात गैरव्यवहार केलेला असरे्, याबाबत 
शासिािे सखोल िौकशी करुि संबंनधत दोषींनवरुध्द्द कडक कारवाई करण्यािी 
नितांत आवचकयता, याबाबत शासिािी प्रनतनक्रया व भूनमका." 

  (१६) श्री. श्रीकाांत देशपाांडे वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे कामगार मंत्रयािें लक्ष वेधतील :- 

   "मे/जी फोर नसक्युर सोल्युशि (इंनडया) प्रा.नल. /मोिीरोि नसक्युरीटी प्रा.नल. 
मंुबई या खाजगी सुरक्षा रक्षक कंत्राटदारांच्या मंुबईतील आस््ापिेत जवळपास ३० 
कोटी रुपयािंा झालेला अपहार माहे ऑक्टोबर, २०१९ मध्द्ये उघडकीस येरे्, 
मानहती अनधकारामाफव त नमळालेल्या मानहतीिुसार सुरक्षा रक्षकांिी संख्या १००५६ 
इतकी असूि महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळाला देण्याकनरता ३ टक्के रक्कमेच्या 
लेव्हीिी रक्कम नदिांक १ जािेवारी, २०१९ पय त केवळ १३३० इतक्याि सुरक्षा 
रक्षकांिी लेव्ही भरलेली असल्यािे त्याि सुमारास निदशविास येरे्, उववनरत ८५२६ 
सुरक्षा रक्षकाचं्या ३ टक्के लेव्हीिा वापर उपरोक्त खाजगी कंत्राटदारािे संगिमतािे 
केल्यािे उघडकीस येरे्, मे, २०१८ पासूि नरतसर तक्रार दाखल करुिही तसेि सह 
आयुक्त ईओडब्ल्यू यांिेकडे गुन्हे दाखल करण्यािे निदेश देऊिही याप्रकरर्ी 
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अद्यापपय त कोर्तीही कठोर कारवाई ि होरे्, त्याति उपरोक्त कंत्राटदारांिे पसारा 
परवािा बेकायदेशीर असल्यािी मानहती माहे ऑक्टोबर, २०१९ मध्द्ये उघडकीस 
येरे्, याप्रकरर्ी प्रशासि व कंत्राटदार यांिे आर्थ्क संगिमत असल्यािा होत 
असलेला संशय, त्यावर शासिािे तातडीिे कायववाही करण्यािी आवचयकता व 
याबाबत शासिािी प्रनतनक्रया व भूनमका." 

  (१७) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अनिल सोले, सववश्री नगरीशिंद्र व्यास, नवजय ऊफव  
भाई नगरकर, प्रनवर् दरेकर, अॅड. निरंजि डावखरे, सववश्री रमेशदादा पाटील, 
रामदास आबंटकर, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांिे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील नशक्षक, नशक्षकेतर कमविाऱयािंा गेली तीि वषे (१ जािेवारी 
२०१६ ते ३१ नडसेंबर २०१८) या कालावधीतील सातव्या वेति आयोगािी 
्कबाकी पाि समाि हप्त्यात देण्यािी घोषर्ा केल्यािी बाब जािेवारी २०२० च्या 
दसुऱया आठवड्यात वा त्यासुमारास मा. शालेय नशक्षर् मंत्री महोदयांिी केलेली 
असरे्, यािा लाभ राज्यातील खाजगी, अिुदानित प्रा्नमक, माध्द्यनमक, उच्ि 
माध्द्यनमक, कनिष्ट्ठ महानवद्यालये, अध्द्यापक नवद्यालये व सैनिकी शाळांमधील 
पूर्ववेळ नशक्षक, नशक्षकेतर कमविारी यांिा होरे्, त्याि बरोबर िगरपनरषद व 
महािगरपानलका या िागरी स््ानिक स्वराज्य संस््ामधील माध्द्यनमक नवभागातील 
नशक्षक व नशक्षकेतर कमविारी आनर् अधववेळ नशक्षक, नशक्षकेतर अशा लाखो 
कमविाऱयािंा सातव्या वेति आयोगािा लाभ होर्ार असरे्, यासाठी शासिािे 
तातडीिे उपाययोजिा करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यािी गरज 
असतािाही ि कररे्, यामुळे नशक्षक, नशक्षकेतर कमविारी सातव्या वेति 
आयोगाच्या लाभापासूि वंनित असल्यामुळे िाराजी व्यक्त करीत असरे्, यावर 
शासिािे करावयािी कायववाही व उपाययोजिा." 

  (१८) श्री. प्रकाश गजवभये, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे उच् च ि तां्रशवशक्षण मंत्रयािें लक्ष वेधतील :- 

   "महाराष्ट्रातील कायम नविाअिुदानित/ शानररीक नशक्षर् महानवद्यालये 
महाराष्ट्र शासिाच्या आदेशान्वये व एि.सी.टी.ई. नदल्लीच्या मान्यतेिे नवद्यापीठाशी 
सलग्िीत असूि वरील महानवद्यालयात नियनमत दोि वषीय बी.पी.एड. व ३ वषीय 
बी.पी.ई. हे कोसेस  नशकनवण्यात येरे्, वरील महानवद्यालये १९९४ पासूि नियनमत 
सुरु असल्यामुळे कायम नविा अिुदािीत तत्वावर यांिा समावेश होत िसरे्,  
कायम नविा अिुदािीत तत्व हे सि २००१ िंतर राज्यातील महानवद्यालयांिा लागू 
होत असरे्, म्हरू्ि १९९४ िंतरिी २००१ पय त सवव महानवद्यालये अिुदािास पात्र 
असरे्, काही महानवद्यालयांिी मा.उच्ि न्यायालयात अिुदाि नमळरे्बाबत यानिका 
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३५२१/२०१० दाखल केली होती. सदर यानिकेच्या निर्वयामध्द्ये मा.उच्ि 
न्यायालयािे सलंग्ि असलेल्या महानवद्यालयांिा अिुदाि मंजूर करण्याबाबतिा 
निर्वय घेण्याबाबत शासिास सूनित केलेले असरे्, परंतु शासिाकडे निधी उपलब्ध 
झाल्यािंतर सदर महानवद्यालयांिा अिुदाि देण्यात येईल असे मा.उच्ि न्यायालयास 
शासिावारे प्रनतज्ञापत्रािुसार कळनवण्यात आलेले असरे्, त्यावेळी तत्कालीि 
शासिािे निवडक महानवद्यालयांिा अिुदाि मंजूर केलेले असरे्, परंतु उववनरत 
काही नविा अिुदानित शारीरीक नशक्षर् महानवद्यालयांिा अिुदािाबाबत नविार 
केलेला िसरे्, राज्यशासिािे नदिाकं २९ जूि, २००९ पासूि हिुमाि व्यायाम शाळा 
प्रसारक मंडळ,अमरावती वारा संिानलत नडग्री कॉलेज ऑफ नफजीकल 
एज्युकेशिच्या बी.पी.एड. अभ्यासक्रमास व नशवाजी शानररीक नशक्षर् 
महानवद्यालय अमरावतीच्या बी.पी.ई. या अभ्यासक्रमास अिुदाि मंजूर केलेले 
असरे्, तसेि १ जूि, २०११ ला िवगर् नशक्षर् संस््ा राजुरी नजल्हा बीड यांिे 
शानरनरक नशक्षर् महानवद्यालयाला बी.पी.एङ अभ्यासक्रमास अिुदाि मंजूर केलेल 
असरे्, शासिािे सि १९८८-१९८९ पूवी तसेि १९९१ ते १९९८ व १९९१ ते २०११ 
पय तच्या संगर्क शास्त्र, ईलेक्रॉनिक्स व शानरनरक नशक्षर् या नवषयांिा कायम 
नविा अिुदाि तत्वावर परवािगी नदली होती. त्यात सुधारर्ा करुि शासिािे 
उपरोक्त अभ्यासक्रमात १ एनप्रल, २०१२ पासूि १०० टक्के अिुदाि मंजूर करण्यात 
आलेले असरे्, कायम नविा अिुदानित शाळांिा ज्याप्रमारे् शासिािे अिुदाि मंजूर 
केलेले असरे्, या शाळेच्या पूवीपासूि सुरु असलेल्या शारीरीक नशक्षर् 
महानवद्यालयांिा अिुदािापासूि वंनित ठेवरे् हा शारीरीक नशक्षर् महानवद्यालयांवर 
फार मोठा अन्याय होत असल्यािे कमविाऱयािंी नपळवरू्क होत असूि मा.उच्ि 
न्यायालयािे नदलेल्या निदेशािुसार प्रस्तानवत असलेल्या ५२ महानवद्यालयािे 
प्रस्ताव आवचयक त्या दस्तऐवजासह ४/४/२०१२ च्या पत्रान्वये संिालिालयास 
सादर करण्यात आले सदर ५२ महानवद्यालयामध्द्ये कायवरत नशक्षक व नशक्षकेत्तर 
कमविाऱयाचं्या वेतिािा आर्थ्क भार १८,७६,३६,५३८/ रु. इतका राहील यािा 
अहवाल नदिांक ३०/५/२०१२ रोजी नवत्त नवभागाच्या मंजूरीसाठी सादर करण्यात 
आलेला असरे्, त्यािंतर मंत्रीमंडळ निर्वय २२ मे, २०१३ रोजी मंत्रीमंडळ बैठक क्र. 
१२० िुसार राज्यातील शानररीक नशक्षर् महानवद्यालये उच्ि व तंत्र नशक्षर् 
नवभागाकडे वगव करण्यािा निर्वय घेण्यात आलेला असरे्, व नदिांक १४ ऑगस्ट 
२०१३ च्या महाराष्ट्र शासिाच्या अनधसूििेिुसार सदर शानरनरक नशक्षर् 
महानवद्यालय उच्ि व तंत्रनशक्षर् नवभागाकडे वगव करण्यात आलेले असरे्, 
उपरोक्त ५२ शानररीक नशक्षर् महानवद्यालयािंा वेति अिुदाि सूत्र लागू 
करण्याकरीता इच्छुक महानवद्यालयांिे प्रस्ताव उच्ि व तंत्रनशक्षर् पुरे्  यांिा नदिांक 
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६ ऑगस्ट, २०१४ ला सादर करण्यात आलेले असरे्, तसेि उच्ि तंत्र नशक्षर् पुरे् 
वारा अिुदाि सुत्र लागू करण्याकरीता प्रस्ताव मंत्रालयातील संबंनधत नवभागाला 
पाठनवण्यात आले असरे्, तसेि (फाईल क्र. अिुदा-४५१४ पी.के.११९/आस््ा-१) 
हा प्रस्ताव तत्कालीि शासिाच्या नविाराधीि होता. परंतु मागील सरकार सते्तवर 
आल्यािंतर नविार ि होरे्, परंतु नदिांक ६ मािव, २०२० ला राज्य शासिािा 
अ व्संकल्प सादर झाल्यावर त्यात शारीरीक नशक्षर् महानवद्यालयािे अिुदाि 
देण्याबाबतिा निधी नियतव्यय जानहर झालेला िसल्यािे खासबाब म्हरू्ि 
अ व्संकल्पात रु. ५० कोटीिी तरतूद करण्यािी आवचयकता वरील सवव ५२ 
महानवद्यालयािे गत २० ते २५ वषापासूि नविा अिुदानित तत्वावर िालत असूि 
सत्र २०१५-२०१६ पासूि एि.सी.टी.ई. नदल्ली यांच्या िनवि नियमािुसार हा 
शानररीक नशक्षर्ािा अभ्यासक्रम (बी.पी.एड.) २ वषािा करण्यात आलेला असरे्, 
त्यामुळे या सवव महानवद्यालयातील प्राध्द्यापक व नशक्षकेत्तर कमविाऱयांवर 
उपासमारीिी पाळी येण्यािी शक्यता असरे्, संबंनधत महानवद्यालय नवद्यार्थ्यांपासूि 
येर्ाऱया शुल्कातूि प्राध्द्यापकांिे व इतर कमविाऱयांिे वेति व इतर येर्ारा मोठा 
खिव करीत असरे्, त्यामुळे महानवद्यालयािे प्रािायव सहयोगी प्राध्द्यापक सहाय्यक 
प्राध्द्यापक व सवव तांनत्रक कमविारी आर्थ्क संकटात सापडलेले असरे्, मात्र तरीही 
महानवद्यालयाच्या माध्द्यमातूि राष्ट्रीयस्तरावरील राज्यस्तरावरील उत्कृष्ट्ट खेळाडू 
निमार् करण्यािे काम आपले कतवव्य समजूि करीत असरे्, म्हरू्ि वरील सवव 
शानरनरक नशक्षर् महानवद्यालयांिा अिुदाि तातडीिे मंजूर कररे् अत्यंत गरजेिे 
असरे्, याबाबत शासिािी भूनमका व प्रनतनक्रया." 

 
  (१९) श्री. ख्िाजा बेग, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 

िने मंत्रयांिे लक्ष वेधतील :- 
   "यवतमाळ नजल्यातील वर्ी पनरसरातील प्रकल्पग्रस्तांिा कोलमाईन्स ये्े 

पयायी जागा देण्यात येरे्, परंतु दरम्याि ते्ील कोलमाईन्सच्या मातीच्या 
नढगाऱयावर झुडपी जंगले निमार् झाल्यािे नदिांक २९ जािेवारी, २०२० रोजी 
निदशविास येरे्, सदर झुडपी जंगलामुळे ते्े रोही, डुकरे, वाघ या वन्य प्राण्यांिा 
वावर मोठ्या प्रमार्ात होत असरे्, ते्ील जंगली जिावरे कोलमाईन्स लगतच्या 
शेतकऱयांच्या शेतात येऊि नपकािें िुकसाि कररे्, सदर झुडपी जंगले ही ते्ील 
कोलमाईन्सच्या मालकीिी असरे्, परंतु त्यािंी िुकसाि भरपाई ही राज्य शासिाला 
द्यावी लागत असूि एकप्रकारे शासिाला आर्थ्क भुद ड सोसावा लागरे्, त्यामुळे 
कोलमाईन्सच्या मालकीच्या असर्ाऱया झुडपी जंगलातील वन्य प्राण्यांमुळे 
होर्ाऱया शेती नपकािे िुकसािीबाबत कोलमाईन्सला जबाबदार धरण्यात यावे 
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त्याप्रकरर्ी कोलमाईन्स नवरुध्द्द कारवाई करण्यािी होत असलेली मागर्ी तसेि 
त्याबाबत या प्रकल्पग्रस्त गावांतील शेतकरी व यवतमाळ नजल्हावासीय जितेकडूि 
कोलमाईन्स नवरुध्द्द करण्यात येर्ारा उठाव, सबब कोलमाईन्स नवरोधात कारवाई 
करुि ते्ील शेतकऱयांिा नदलासा देण्यािी आवचयकता व त्याबाबत शासिािे 
केलेली वा करावयािी कायववाही व शासिािी भूनमका." 
 

  
((दपुारी दपुारी १२.१२.००००  िाजतािाजता))  

 
 

एक : ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
  कृषी मां्रशी : "राज्यात नकुसानग्रस्त शेतकऱयाांना पीक विम्याची 

मदत देण्याबाबत" या नवषयावरील श्री.रामहरी रुपिवर 
व इतर नव.प.स. यांच्या तारांनकत प्रचि क्रमांक ८८४ व 
"राज्यातील शेतकऱयाांचा रब्बी पीक विमा भरुन 
घेण्याबाबत" या नवषयावरील डॉ.पनरर्य फुके व इतर 
नव.प.स. यांच्या  तारांनकत प्रचि क्रमांक ७५३ ला नदिांक 
२७ फेब्रुवारी, २०२० रोजी अिुपूरक प्रचिोत्तराच्या वेळी 
नदलेल्या आचवासिािुसार अनधक मानहती सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 
 

दोन : कागदप्ेरश सभागहृाच्या पटलािर ठेवणे - 
  (१) उप मखु्यमां्रशी तथा 

वित्त मां्रशी 
: "हलगभाव अ व्संकल्प नववरर्पत्र (Gender Budget 

Statement) व बाल अ व्संकल्प नववरर्पत्र (Child 
Budget Statement) सि २०२०-२०२१ हे प्रकाशि" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) उद्योग मां्रशी : "महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळ यांिा सि 
२०१४-२०१५ या वषािा वार्थषक नहशोब" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (३) जलसांपदा मां्रशी : "महाराष्ट्र भूनवकास महामंडळ मयानदत, पुरे् यांिा सि 
२०१४-२०१५ व सि २०१५-२०१६ या वषांिा 
लेखापनरक्षर् अहवाल " सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (४) अन्न ि औषध 
प्रशासन मां्रशी 
 

: "हाफनकि जीव-औषध निमार् महामंडळ मयानदत यांिा 
सि २०१४-२०१५, सि २०१५-२०१६ व सि २०१६-
२०१७ या वषांिा अिुक्रमे एक्केिाळीसावा, 
बेिाळीसावा व ते्रिाळीसावा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (५) गहृवनमाण मां्रशी : झोपडपट्टी पुिववसि प्रानधकरर्, मंुबई यांिे  सि २०१७-
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२०१८ या वषािे वार्थषक लेखे अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (६) सािचजवनक 
बाांधकाम 
(सािचजवनक 
उपक्रम) मां्रशी 

: "महाराष्ट्र राज्य रस्ते नवकास महामंडळ मयानदत यांिा 
सि २०१४-२०१५ या वषािा एकोर्ीसावा वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (७) इतर मागास 
बहुजन कल्याण 
मां्रशी 

: "सि २०१६-२०१७ व सि २०१७-२०१८ या आर्थ्क 
वषािे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय नवत्त आनर्  
नवकास महामंडळ, मयानदत (मुख्य कंपिी), शामराव पेजे 
कोकर् इतर मागासवगव आर्थ्क नवकास महामंडळ 
(उपकंपिी) यांिे वार्थषक अहवाल तसेि मुख्य कंपिी व 
उपकंपिीिे एकनत्रत वार्थषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (८) िैद्यकीय वशक्षण 
मां्रशी 

: "महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्िर पनरषद नियम, २०१९ प्रनसध्द्द 
करर्ारी अनधसूििा क्रमांक ॲक्यंुप – 
१११८/सी.आर.२८७/भाग-१/ॲक्ट, नदिांनकत २० 
सप्टेंबर, २०१९." सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (९) सहकार मां्रशी : "बीड, उस्मानाबाद ि नाांदेड या बकँाांना आर्थथक 
मदत देणे" या नवषयावरील श्री. अमरहसह पंनडत, माजी 
नव.प.स. यांिी उपश्स््त केलेल्या नियम १०१ अन्वये 
लक्षवेधी सूििा क्रमाकं १४३ बाबत नदिांक ३० मािव, 
२०१५ रोजी नदलेल्या आचवासिािुसार अनधक मानहती 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : लक्षिेधी सचूनेिरील वनिेदने सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. (जोडप्रश पहािे.) 
चार : विधानपवरषदेने सांमत केलेल्या विधेयकाांना विधानसभेची सांमती ि दोन्ही 

सभागहृाांनी सांमत केलेल्या विधेयकाांना राज्यपालाांची अवधसांमती वमळाल्याचे जाहीर 
करण्यात येईल. 

पाच : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
  (क) (गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, ि शुक्रिार, वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम ९३ 
अन्िये सचूनेचे वनिेदन) – 

    अॅड. वनरांजन डािखरे, सववश्री प्रनवर् दरेकर, प्रसाद लाड, वि.प.स. 
यांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना 
क्रमाांक ७ वर ग्रामविकास मां्रशी निवेदि करतील :- 

    "उसगाव, ता.दापोली, नज.रत्िानगरी ये्ील भारती नशपयाडव 
कंपिीच्या ्कीत ग्रामपंिायत करािी जप्तीवारे वसुली करण्यास 
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ग्रामपंिायतीकडूि नदरंगाई केली जात असल्याबाबत." 
  (ख) (बधुिार, वदनाांक ११ माचच, गरुुिार, वदनाांक १२ माचच, ि शुक्रिार, वदनाांक 

१३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात 
आलेले म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनेचे वनिेदन) – 

    श्री. सदावशि खोत, वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक 
महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक ८ वर जलसांपदा मां्रशी निवेदि 
करतील :- 

    "जत (नज.सांगली) तालुक्यातील म्हैसाळ प्रकल्पाला तत्वत: 
मान्यता नमळूिही काम सुरु करण्यास होत असलेली नदरंगाई" 

  (ग) (शुक्रिार, वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशचविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनेचे वनिेदन) – 

    श्री. सजुितससह ठाकूर, जव.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक २१ र्र मदत ि पनुिचसन मांत्री 
निरे्दि करतील :- 

    "राज्यात उस्मािाबाद व यवतमाळ नजल्यांत शेतकऱ याचं्या 
आत्महत्या रोखण्यासाठी राबनवण्यात आलेल्या बळीराजा िेतिा अनभयाि 
प्दशी प्रकल्पामध्द्ये झालेल्या आर्थ्क गैरव्यवहाराबाबत." 

  (घ) (म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनयवमत वनिेदने) – 
   (१) श्री. सजुितससह ठाकूर, जव.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 

महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक १८ र्र महसलू मांत्री निरे्दि 
करतील :- 

    "घरोशी (ता.माणगार्, नज.रायगड) या गार्ाजर्ळ मे.चेतक 
एांटरप्रायजेश नल खडीक्रशर प्रकल्प सुरू केल्यामुळे खडी क्रशर करीत 
असतािा गार्ातील ग्रामस्ाांच्या घराांिा हादरे बसूि तडे जारू्ि होत 
असलेले िुकसाि." 

   (२) सिचश्री नागोराि गाणार, प्रनवर् दरेकर, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, अॅड. 
निरंजि डावखरे, जव.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक १२ र्र ग्रामविकास मांत्री 
निरे्दि करतील :- 

    "अमरावती नजल् हा पनरषदेच् या १७२ शाळांमधील नवज पुरवठा 
खंडीत केलेला असरे्." 

सहा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 

- मध्यांतर - 
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सात : शासकीय विधेयक – 
  (क) विधानसभेने सांमत केल्यास - विधेयक विचारात घेणे - 
    "सि २०२० िे नव.स.नव. क्रमांक ३० - महाराष्ट्र नवनियोजि नवधेयक, 

२०२०" 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्यास – विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
    "सि २०२० िे नव.स.नव. क्रमांक ३१ – नसम्बॉयोनसस कौशल्य र् मुक्त 

नर्द्यापीठ (सुधारणा) नवधेयक, २०२०" 
  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

आठ : "वनितृ्त होणाऱया सदस्याांना वनरोप." 
 

नऊ : (शुक्रिार, वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा प्रस्ताि) –  

  सिचश्री प्रविण दरेकर, सुनजतहसह ठाकूर, िागोराव गार्ार, डॉ.रर्नजत पाटील, सववश्री 
नगरीशिंद्र व्यास, नविायक मेटे, सुरेश धस, ॲड.निरंजि डावखरे, डॉ.पनरर्य फुके, सववश्री 
प्रसाद लाड, अरुर्भाऊ अडसड, प्रशांत पनरिारक, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम 
२५९ अन्िये अांवतम आठिडा प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्तर) – 

   "महानवकास आघाडीिे सरकार स््ापि झाल्यािंतर लगेि िागपूर ये्ील 
महापौर श्री.संदीप जोशी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यािा मारेकरी अद्यापही पकडला 
ि जारे्, केवळ गैरसमजातूि मुश्स्लम मनहलांिी अिेक शहरांमध्द्ये शाहीिबाग 
सारखे आंदोलि कररे्, महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस््ा या प्रकरर्ी नबघडावी 
याकरीता परकीय शक्तींकडूि या आंदोलिाकरीता अ व्पुरवठा होरे्, अशा वेळी 
काही घटकाकडूि मुश्स्लमांमध्द्ये गैरसमज कसा कमी होईल हे बघण्यािी गरज 
असतािा उलट तो कसा वाढेल यासाठी प्रयत्ि होरे्, पनरर्ामी कायदा व सुव्यवस््ा 
राखण्यािी जबाबदारी असर्ाऱया पोलीस यंत्ररे्वर दबाव येरे्, पनरर्ामी कोटयवधी 
िागनरकांमध्द्ये असंतोष निमार् होरे्, या प्रकरर्ी शासिािे करावयािी कायववाही, 
सहकारी साखर कारखािे, सहकारी सुत नगरण्या, सहकारी कृषी प्रनक्रया संस््ा यांिा 
नदलेले शासकीय भाग भांडवल, शासकीय कजव, शासकीय हमी, वसुल पात्र 
होवुिही, वसुलीिी प्रनक्रया गनतमाि िसरे्, काही मोजक्या कारखािदाराकंडे हजारो 
कोटी रुपये अडकले असतािा, अवकाळी ग्रस्तािंा शेतकऱयािंा मात्र ही घोषर्ा 
करुिही हेक्टरी २५,००० रुपयािी मदत ि देरे्, सरसकट कजवमाफीिी घोषर्ा ही 
कागदावरि असरे्, ग्रामीर् भागाकडे दलूवक्ष झालेले असतािा, एमएमआरडीए 
के्षत्राच्या नवकासकामांिा स््नगती नमळूि त्यास नखळ बसण्यािी नभती निमार् होरे्, 
िुकत्याि झालेल्या अ व्संकल्पामध्द्ये २ लाख ४८ हजार कोटीिे प्रकल्प सुरु 
असल्यािे मान्य करतािा, िागरी सुनवधांिी कामे अशाि पद्धतीिे सुरु राहण्याच्या 
अपेक्षा असरे्, परंतू पायाभुत सुनवधांच्या कामािा स््नगती देत, एसआरए, म्हाडा 
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इत्यादी संस््ामध्द्ये नवकासक धार्थजरे् निर्वय होरे्, शालेय पोषर् आहारासारख्या 
महत्त्वाच्या योजिेच्या निनवदा प्रनक्रयेमध्द्ये अनियनमतता होवूि काही नवनशष्ट्ट 
कंत्राटदारांिा लाभ होईल अशा अटी टाकण्यात येरे्, पनरर्ामी कोटयवधी 
िागनरकांमध्द्ये पसरलेला असंतोष, शेतकरी, कष्ट्टकरी व सववसामान्य मंुबईकरांमध्द्ये 
निमार् झालेला असंतोष दरू करण्यासाठी शासिािे करावयािी कायववाही व 
उपाययोजिा." 

दहा : (क) (गरुुिार, वदनाांक २७ रे्ब्रिुारी, शुक्रिार, वदनाांक २८ रे्ब्रिुारी, सोमिार, 
वदनाांक २ माचच, मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, 
गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, गरुुिार, वदनाांक १२ 
माचच, ि शुक्रिार, वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) –  

   सिचश्री प्रविण दरेकर, सुनजतहसह ठाकूर, श्रीमती श्स्मता वाघ, सववश्री सदानशव 
खोत, नगरीशिंद्र व्यास, नविायक मेटे, सुरेश धस, डॉ.रर्नजत पाटील, सववश्री 
रामदास आबंटकर, डॉ.पनरर्य फुके, रमेशदादा पाटील, ॲड.निरंजि डावखरे, 
श्री.निलय िाईक, प्रा.अनिल सोले,  सववश्री प्रसाद लाड, रामराव पाटील, पृर्थ्वीराज 
देशमुख, प्रनवर् पोटे पाटील, अरुर्भाऊ अडसड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू) – 

   "महानवकास आघाडीिे सरकार स््ापि होण्याच्या दरम्याि नवद्यमाि मुख्यमंत्री 
यांिी तसेि काँगे्रस व राष्ट्रवादी काँगे्रस या घटक पक्षांिी प्रत्यक्ष शेतकऱयांच्या 
बांधावर जाऊि अवकाळी पाऊसग्रस्तांिा मदतीिे आचवासि देरे्, सदर 
आचवासिामध्द्ये सरकार स््ापि झाल्यािंतर कोरडवाहू नपकांसाठी हेक्टरी २५,००० 
रुपये व बागायती नपकांसाठी हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत देऊ असे विि देरे्, 
सरकार स््ापि होण्याच्या अगोदर शेतकऱयांिी सरसकट संपूर्व कजवमाफी करुि 
७/१२ कोरा करु असे आचवासि नदलेले असतािा २ लाखांवरील कजव घेतलेले 
शेतकरी तसेि मध्द्यम व नदघव मुदत कजव घेतलेले शेतकरी महात्मा फुले कजवमुक्ती 
योजिेमध्द्ये अपात्र असरे्, कृषी उत्पन्न बाजार सनमतीमध्द्ये शेतकऱयांिा नदलेला 
मतदािािा अनधकार नहरावूि घेतल्यािे शेतकऱयावंर अन्याय झाला असरे्, नकमाि 
समाि कायवक्रमामध्द्ये शेतमालाला िांगला भाव देऊ असे आचवासि नदलेले 
असतािा प्रत्यक्ष हमीभावािे तूर, कापूस व इतर खरेदी करतािंा अिेक जािक अटी 
टाकरे्, अवकाळी पाऊसग्रस्त शेतकऱयांिा नदलेला शब्द ि पाळरे्, संपूर्व सरसकट 
कजवमाफीिी घोषर्ा ही केवळ कागदावरि असरे्, असे असतािा शेतकऱयांिा 
कृषी उत्पन्न बाजार सनमतीतील मतदािािा अनधकार देखील नहरावूि घेण्यात 
आल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी शेतकऱयांमध्द्ये तीव्र स्वरुपािा असंतोष 
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पसरलेला असरे्, महानवकास आघाडीिे सरकार स््ापि होण्याच्या अगोदर जाहीर 
केलेल्या नकमाि समाि कायवक्रमामध्द्ये मनहलांच्या सुरके्षला सवोच्ि प्राधान्य देण्यात 
येईल असे आचवासि देण्यात येरे्, सदर आचवासि देऊि देखील महानवकास 
आघाडी सरकार स््ापि झाल्याबरोबर िांद्यापासूि बांद्यापय त दररोज मनहला 
अत्यािाराचं्या घटिा घडरे्, या घटिांमध्द्ये िार वषाच्या निमुरडीपासूि साठ 
वषांच्या स्त्रीिा समावेश असरे्, सरकारी कमविारी, नवद्या्ींिी, नववाहीत मनहला, 
नवधवा मनहला तसेि सांस्कृनतक के्षत्रात काम करर्ाऱया अनभिेत्रीिाही समावेश 
असरे्, हृदय नपळवटूि टाकर्ाऱया हहगर्घाट, नसल्लोड, नमरा रोड, सोलापूर, 
गडनिरोली, िागपूर ये्ील घटिांमुळे संपूर्व महाराष्ट्रामध्द्ये कायदा व सुव्यवस््ेिा 
बोजवारा उडालेला असल्यािे निदशविास येरे्, पोलीस कमविाऱयांच्या कामकाजात 
अवाजवी राजकीय हस्तके्षप झाल्यािे पोलीस दलािे खच्िीकरर् होवूि त्यांिे 
कायदा व सुव्यवस््ेच्या मूळ कामाकडे दलुवक्ष होरे्, पोलीस दलािे खच्िीकरर् 
झाल्यािे मनहला अत्यािाराच्या घटिांमध्द्ये कोर्तीही घट ि होता अत्यािारािे सत्र 
सातत्यािे सुरूि असरे्, पनरर्ामी महाराष्ट्रातील कोट्यवधी मनहलांमध्द्ये पसरलेला 
तीव्र असंतोष, याबाबत शासिािे करावयािी कायववाही व शासिािी प्रनतनक्रया 
नविारात घेण्यात यावी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक २५ रे्ब्रिुारी, बधुिार, वदनाांक २६ रे्ब्रिुारी, गरुुिार, 
वदनाांक २७ रे्ब्रिुारी, शुक्रिार, वदनाांक २८ रे्ब्रिुारी, सोमिार, वदनाांक २ 
माचच, मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, गरुुिार, वदनाांक 
५ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, गरुुिार, वदनाांक १२ माचच, ि शुक्रिार, 
वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री जदवाकर रावते, हेमांत टकले, शरद रणनपसे, नर्क्रम काळे, अशोक ऊफव  
भाई जगताप, गोपीनकसि बाजोनरया, नकरर् पावसकर, रामहरी रुपिवर, रहवद्र 
फाटक, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मनिषा कायंदे, ॲड. हुस्िबािू खनलफे, श्री.िरेंद्र दराडे, 
डॉ.वजाहत नमझा, सववश्री अमरिा् राजूरकर, अंबादास दािवे, आर्थक.अिंत 
गाडगीळ, श्री.दषु्ट्यंत ितुवेदी, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, सववश्री आिंदराव पाटील, हनरहसग 
राठोड, मोहिराव कदम, नवलास पोतिीस वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि –  

   "मंुबई शहरातील झोपडपट्टी पुिर्थवकास योजिेतील (एसआरए) घरांच्या 
के्षत्रफळािी मयादा २६९ िौ.फूटाऐवजी ३०० िौ.फूट वाढनवण्याबाबत शासिािे 
घेतलेला निर्वय व एसआरए अंतगवत करावयािी कायववाही, मंुबई शहरात उंि 
पनरसरात असर्ाऱया वसाहतीवर दरडी कोसळूि नजनवत व नवत्त हािी होऊ िये 
याकनरता संरक्षक हभती बांधण्याबाबत येर्ाऱया काळात शासि घेत असलेला 
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निर्वय, मंुबईतील नशवडी, िायगांव, वरळी ये्ील बी.डी.डी.िाळीिा पुिर्थवकास 
कररे्, पंतप्रधाि अिुदाि प्रकल्पातील इमारतीसाठी सामूनहक नवकास प्रकल्प 
राबनवण्याबाबत, उपकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी ३०००/- रुपये प्रनत िौ.मी. 
िी मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पय त वाढनवण्याबाबत निर्वय घेऊि 
अंमलबजावर्ी कररे्, मंुबईत रेंगाळलेल्या एसआरए योजिांिा गती देण्यासाठी 
प्रयत्ि कररे्, तसेि मंुबईत आर्थ्क मंनदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत 
असलेला नवलंब त्यामुळे ग्राहकांिा घरािा ताबा नमळण्यास होत असलेली नदरंगाई, 
तसेि परवडर्ारी घरे जास्त उपलब्ध होण्यासाठी शासि य्ायोग्य निर्वय घेरे्, 
मंुबईतील वरळी, मानहम भागातील पोनलस वसाहतीिा पुिर्थवकास मंुबईतील परळ 
ये्ील भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांिे निवासस््ाि असलेल्या 
वसाहतीिा पुिर्थवकास करण्यािा घेतलेला निर्वय, मंुबई शहरात िालू असलेल्या 
भुयारी मेरो रेल्वेच्या मागावरील दतुफा असर्ाऱया इमारतीिा तडे जारे्, अशा 
इमारतीच्या पुिर्थवकासासाठी धोरर् शासि निश्चित कररे्, मंुबईतील जुन्या व 
म्हाडा इमारतीच्या गच्िीवरील पावसाळ्यात होर्ाऱया पाण्यािी गळती 
्ांबनवण्यासाठी इमारतीवर शेड बांधण्यािी परवािगी देण्याबाबत डीसीआर मध्द्ये 
बदल करण्यािी उनित कायववाही कररे्, याबाबत शासिािे केलेली व करावयािी 
कायववाही नविारात घेण्यात यावी." 

  (ग) (मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, गरुुिार, वदनाांक ५ 
माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, गरुुिार, वदनाांक १२ माचच, ि शुक्रिार, 
वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री वकरण पािसकर, नदवाकर रावते, अशोक ऊफव  भाई जगताप, हेमंत 
टकले, रहवद्र फाटक, ॲड.हुस्िबािू खनलफे, सववश्री अनिकेत तटकरे, नवलास 
पोतिीस, रामहरी रुपिवर, संजय दौंड, डॉ.मनिषा कायंदे, सववश्री अंबादास दािवे, 
दषु्ट्यंत ितुवेदी, शरद रर्नपसे, आर्थक.अिंत गाडगीळ, श्री.आिंदराव पाटील,  
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "कोकर्ाला ७२० नकलोमीटरिा समुद्रनकिारा लाभलेला असूि व 
पयवटिािंी मोठी संधी उपलब्ध असतािासुध्द्दा हा भाग दलुवनक्षत असरे्, वनशष्ट्ठी 
िदीवर कोळकेवाडी धरर्ावर कोयिा नवदु्यत प्रकल्प – ४ िी निर्थमती केलेली 
असूि या नठकार्ी वषवभर वीजनिर्थमती सुरू असल्यािे वनशष्ट्ठी िदी बारमाही पूर्व 
क्षमतेिे वाहत असरे्, कोकर्ामध्द्ये पडर्ाऱया मुसळधार पावसामुळे िदीिे पार्ी 
बाजारपेठेत नशरुि कोट्यवधी रुपयािें िुकसाि होत असल्यामुळे वनशष्ट्ठी िदीवर 
संवधवि प्रकल्प राबनवण्यािी होत असलेली मागर्ी,  नकिारपट्टीवर मत्स् यव्यवसाय 
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मोठ्या प्रमार्ात सुरू असूि नडझेलवर सबसीडी, मश्च्छमारांिा जाळी व अन्य सोयी 
उपलब्ध करुि देण्यािी नितांत आवचयकता, पसविेटिी जाळी टाकूि या राज्यातील 
पारंपानरक मश्च्छमारांिा व्यवसायापासूि वंनित ठेवण्यािे सुरू असलेले प्रयत्ि, 
वैधानिक नवकास मंडळामाफव त कोकर्ाला अत्यंत अल्प प्रमार्ात निधी उपलब्ध 
होरे्, कोकर्ाला स्वतंत्र संवैधानिक नवकास मंडळ द्यावे असा दोन्ही सभागृहात 
एकमतािे निर्वय होऊिसुध्द्दा त्यावर अद्याप कारवाई ि होरे्, रस्ते, आरोग् य, तांनत्रक 
नशक्षर्, वैद्यकीय नशक्षर् या नवभागात मोठा अिुशेष असरे्, राष्ट्रीय ग्रामीर् 
पेयजल योजिा बंद होर्ार असल्यामुळे त्याऐवजी जलनजवि नमशि ही िवीि 
योजिा राबनवण्यात येत असरे्, परंतु पूवी असलेल्या राष्ट्रीय पेयजल योजिेअंतगवत 
मंजूर होर्ाऱया िळपार्ी योजिांच्या निकषामध्द्ये कमी लोकसंख्येमुळे व 
कोकर्ातील भौगोनलक पनरश्स््तीमुळे काही योजिा बसत िसरे्, तरी िवीि 
येर्ाऱया जलजीवि नमशि या योजिेमध्द्ये कमी लोकसंख्या असर्ाऱया भागातसुध्द्दा 
िळपार्ी पार्ीपुरवठा योजिा राबनवण्याच्या दृष्ट्टीिे उपाययोजिा करण्यािी 
आवचयकता, कोकर्ातील भनवष्ट्यकालीि योजिा शासिाकडे प्रलंनबत असरे् 
त्यांिा त्वरीत मंजूरी देवूि कोकर्ात मोठ्या धरर्ािंा मंजुरी देण्यापेक्षा लघुपाटबंधारे 
योजिा व पाझर तलावांिा मंजुरी नदल्यास यािा फायदा शेतकऱयांिा मोठ्या 
प्रमार्ात होत असल्यािे यािा शासिािे गांभीयािे नविार करण्यािी आवचयकता, 
मंुबईपासूि गोव्यापय त सागरी महामागव तयार करण्यािा राज्य शासिािे घेतलेला 
निर्वय, या प्रकल्पाला अद्याप निधी उपलब्ध करुि ि नदल्यामुळे या प्रकल्पावरील 
पूल, रस्ते यांिी कामे अधववट अवस््ेत असरे्, कोकर्ामध्द्ये एकही शासकीय 
वैद्यकीय महानवद्यालय िसरे्, हसधुदगुव  नजल्हा हा पयवटि नजल्हा म्हरू्ि घोनषत 
करण्यात येरे्, परंतु पयवटिास आवचयक पायाभूत सोई-सुनवधा होऊ शकल्या 
िसल्यामुळे हसधुदगुव नजल्यासह कोकर्ात व इतर नजल्यात भारत दरू संिार निगम 
व भ्रमर्ध्द्विीला िेटवकव  उपलब्ध होत िसरे् त्यामुळे ते्े येर्ाऱया पयवटकांिी 
संख्या कमी असरे्, हसधुदगुव नजल्यातील निपी ये्ील नवमाितळािे काम पूर्व 
होऊिही अद्याप नवमािसेवा सुरू ि होरे्, रत्िानगरी ये्ील नवमाितळािी क्षमता 
वाढनवण्यािी आवचयकता, कोकर्ातील मुख्य पीक असलेले भात, काजू, आंबा, 
फर्स, िारळ, सुपारी इत्यादी नपके अवकाळी पावसामुळे िष्ट्ट होत असल्यामुळे 
बाधीत शेतकऱयांिा िुकसािभरपाई देण्यािी आवचयकता असरे्, तसेि 
कोकर्ामध्द्ये फळ नपकासंाठी फळ प्रनक्रया उद्योगांिा िालिा देण्यासाठी शासिािे 
ठेास निर्वय घेण्यािी आवचयकता, कोकर्पट्टीकडे राज्याला आर्थ्क बळ देण्यािी 
क्षमता असतािा अपुऱया निधीमुळे आनर् उत्तम नियोजिाअभावी हा भाग 
जारू्िबुजूि दलुवनक्षत ठेवण्यात येत असल्यािी भाविा कोकर्ातील जितेच्या 
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मिात वाढीस लागरे्, कोकर्ातील छोटे-मोठे कारखािे, निरनिराळ्या औद्योनगक 
वसाहती बंद पडल्यामुळे बेकारीिा प्रचिही मोठ्या प्रमार्ावर निमार् होरे्, 
कोकर्ाच्या नवकासासाठी व उन्नतीसाठी उपायययोजिा करण्यािी नितांत 
आवचयकता व यावर शासिािे केलेली उपाययोजिा नविारात घेण्यात यावी." 

  (घ) (गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, गरुुिार, वदनाांक १२ 
माचच, ि शुक्रिार, वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) – 

   सिचश्री प्रविण दरेकर, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, सुनजतहसह ठाकूर, नगरीशिंद्र 
व्यास, डॉ.रर्नजत पाटील, प्रा.अनिल सोले, सववश्री प्रनवर् पोटे पाटील, नविायक 
मेटे, महादेव जािकर, प्रसाद लाड, डॉ.पनरर्य फुके, ॲड.निरंजि डावखरे, सववश्री 
रामदास आंबटकर, निलय िाईक, सदाभाऊ खोत, रमेशदादा पाटील, रामराव 
पाटील, प्रशातं पनरिारक, श्रीमती श्स्मता वाघ, सववश्री िागोराव गार्ार, अरुर्भाऊ 
अडसड, िंदभुाई पटेल, पृर्थ्वीराज देशमुख, सुरेश धस, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्द्ये धार्थमक अल्पसंख्याकांिा अपनरनमत छळ 
होरे्, त्यािाि पनरर्ाम म्हरू्ि अिेक हहद,ू बौध्द्द, जैि, शीख, निचिि इत्यादी 
िागनरक आश्रय घेण्यासाठी भारतामध्द्ये येरे्, या छळ झालेल्या िागनरकांिा 
िागनरकत्व देण्यासाठी भारतीय संसदेिे सुधारीत िागनरकत्व सुधारर्ा कायदा संमत 
कररे्, िागनरकत्व हा कें द्रसूिीतील नवषय असल्यािे त्याबाबत कायदा करण्यािा 
पूर्व अनधकार संसदेस असरे्, संसदेिे केलेला कायदा संपूर्व भारतभर म्हर्जेि 
महाराष्ट्रातही लागू असरे्, हा कायदा िागनरकत्व काढूि घेर्ारा िसूि िागनरकत्व 
देर्ारा असरे्, या कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समुदायािे कोर्तेही अनधकार नहरावूि 
घेतले जार्ार िसरे्, तरीदेखील काही देशनवघातक शक्ती या कायद्याबाबत संभ्रम 
पसरनवण्यात अगे्रसर असरे्, या कायद्याबाबत अफवा पसरनवर्ाऱया अिेक खोटया 
नित्रनफती, संदेश, समाज माध्द्यमामध्द्ये नफरत असरे्, अफवांिे नपक जोरात 
असल्यािे, भारतीय समाज मिामध्द्ये दहूी पाडण्यािी जी बाब पानकस्तािला जमली 
िाही, ती बाब काही देशनवघातक शक्तींिी घडवूि आर्रे्, या अफवा 
पसरनवर्ाऱया व्यक्क्तवर कायद्यातील कलमाप्रमारे् कारवाई करण्यािी 
आवचयकता असरे्, राष्ट्रीय िागनरक िोंदर्ी (NRC) बाबत तर कोर्तीही ििा 
झालेली िसल्यािे व त्यािी अंमलबजावर्ी आसाम व्यनतनरक्त इतरत्र होर्ार 
िसल्यािे कें द्र शासिािे स्पष्ट्ट केलेले असतािासुध्द्दा त्यानवरुध्द्दही हेतूपूववक 
अपप्रिार करण्यात येरे्, या अपप्रिाराला आळा घालूि िागनरकत्व कायद्यानवषयी 
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सकारात्मक संदेश सवव दरू जारे् आवचयक असरे्, त्यादृष्ट्टीिे पानकस्ताि, 
बांग्लादेश व अफगानर्स्ताि मधील धार्थमक अल्पसंख्याक असर्ाऱया व प्रिंड छळ 
झालेल्या आश्रीतांिा िागनरकत्व देण्यासाठी महाराष्ट्र नवधीमंडळािे त्वरीत सुधारीत 
िागनरकत्व कायद्याला पाहठबा देर्ारा ठराव करण्यािी आवचयकता असरे्, 
िॅशिल पॉप्युलेशि रनजस्रार (NPR) िे काम लवकरात लवकर राज्यामध्द्ये सुरु 
होऊि ते पुर्वत्वास जारे् गरजेिे असरे्, भारतीय समाज मिामध्द्ये नवशेषत: 
महाराष्ट्रामध्द्ये काही समुदायामध्द्ये पसरलेल्या अफवा दरू करुि संशयािे धुके कमी 
करण्यासाठी तातडीिे नवधीमंडळात ििा होण्यािी आवचयकता, परंतू याबाबतीत 
शासिाकडूि पुढाकार ि घेतल्यािे, महाराष्ट्रातील कोट्यवधी िागनरकांमध्द्ये तीव्र 
स्वरुपािा असंतोष पसरला असरे्, याबाबत शासिािी प्रनतनक्रया व करावयािी 
कायववाही." 

  (ङ) (गरुुिार, वदनाांक १२ माचच, ि शुक्रिार, वदनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री प्रविण दरेकर, सुनजतहसह ठाकूर, िागोराव गार्ार, डॉ.रर्नजत पाटील, 
सववश्री नगरीशिंद्र व्यास, नविायक मेटे, सुरेश धस, सदानशव खोत, रामदास 
आंबटकर, महादेव जािकर, प्रा.अनिल सोले, ॲड.निरंजि डावखरे, डॉ.पनरर्य 
फुके, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यातील नवशेषत: ग्रामीर् भागातील नवद्यार्थ्यांिा आंतरराष्ट्रीय दजािे 
नशक्षर् नमळावे यासाठी गत शासिाद्वारे महाराष्ट्रामध्द्ये ८१ आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरु 
करण्यात येरे्, या सवव शाळा िव्यािे सुरु ि करता नजल्हापनरषदाांमध्द्ये उत्कृष्ट्ट काम 
करर्ाऱया शाळािंाि आंतरराष्ट्रीय शाळािंा दजा देण्यात येरे्, गोरगरीब 
नवद्यार्थ्यांसाठी या शाळा नशक्षर्ािे प्रभावी माध्द्यम ठरत असल्यामुळे या सवव 
शाळािंा उत्तम प्रनतसाद नमळत असरे्, बहुतांश शाळांमध्द्ये प्रवेशासाठी शेकडो 
नवद्या्ी प्रनतक्षा यादीवर असरे्, ही सवव मुले शेतकरी, कष्ट्टकरी, मजूर, आनदवासी 
व अिुसूनित जातीिी असरे्, संपूर्व महाराष्ट्रामध्द्ये या शाळािें कामकाज 
व्यवश्स््त िालावे यासाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय नशक्षर् मंडळ देखील स््ापि 
करण्यात येरे्, परंतु नवनशष्ट्ट राजकीय अनभनिवेष मिात ठेवूि मा. नशक्षर् मंत्री 
यांिी आंतरराष्ट्रीय नशक्षर् मंडळ बंद करण्यािी घोषर्ा केल्यािे, हजारो नवद्या्ी व 
त्यांिे पालक यांिेमध्द्ये असंतोषािी भाविा निमार् होरे्, तसेि शालेय पोषर् 
आहार योजिेमध्द्ये निनवदा प्रनक्रया करतािा अिेक अनियनमतता झाल्याच्या तक्रारी 
प्राप्त होरे्, झालेल्या तक्रारी बघता निनवदा प्रनक्रया तातडीिे रद्द करण्यािी 
आवचयकता असरे्, २१०० शाळांिा अिुदािािा दसुरा टप्पा देण्याबाबत माहे 



 

25 
 

सप्टेंबर २०१९ मध्द्येि निर्वय होऊिही त्या संदभातील अिुदाि अद्याप नवतरीत ि 
होरे्, पनरर्ामी हजारो नशक्षकाांमध्द्ये असंतोष पसररे्, त्याचप्रमारे् घटिेमध्द्ये 
धमाच्या आधारावर आरक्षर् देण्यात येऊ िये असे स्पष्ट्ट िमूद केलेले असतािाही 
मा.अल्पसंख्याक मंत्री यांिी मुश्स्लम समाजाला धमाच्या आधारावर शैक्षनर्क 
आरक्षर् देण्यािी घोषर्ा कररे्, सदर घोषर्ा केल्यािंतर सभागृहामध्द्ये 
मा.मुख्यमंत्रयांिी याबाबत आतापय त कोर्तीही भूनमका जाहीर ि कररे्, या 
घोषरे्प्रमारे्ि मा.ऊजा मंत्रयांिी देखील १०० युनिटपय त मोफत वीज देऊ अशी 
घोषर्ा कररे्, परंतु, दसुऱयाि नदवशी मा.नवत्तमंत्रयांिी असा कोर्ताही निर्वय ि 
झाल्यािे स्पष्ट्ट कररे्, २५/१५ या ग्रामनवकास नवभागाच्या लेखानशषातंगवत सुरु 
असलेल्या नवनवध कामांिा स््नगती देण्यात आली असतािा, मा.मुख्यमंत्रयांिी 
स््नगती नदली िसूि केवळ फेरनविार सुरु आहे असे स्पष्ट्टीकरर् सभागृहात देरे्, 
अिेक नवषयांवर एकाि शासिाच्या नवनवध मंत्रयािंी वेगवेगळे नविार मांडल्यािे 
अिेक धोरर्ात्मक निर्वय प्रलंनबत असरे्, शासिाच्या मंत्रयामध्द्येि समन्वयािा 
अभाव असल्यामुळे अिेक नवकासकामांिा नखळ बसरे्, नवकासकामांच्या 
सं्गतीमुळे कोटयवधी िागनरकांमध्द्ये निमार् झालेला असंतोष, या प्रकरर्ी 
शासिािे करावयािी कायववाही नविारात घेण्यात यावी." 

 
  "राष्ट्रगीत." 
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