
  

 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

शवनिार, विनाांक १४ माचच, २०२० 
( सकाळी ११-०० िाजता ) 

 
एक : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 

  (१) उप मखु्यमांत्री तथा वित्त 
मांत्री 

 "लिंगभाव अर्थसंकल्प वववरणपत्र (Gender 
Budget Statement) व बािं अर्थसंकल्प 
वववरणपत्र (Child Budget Statement) सन 
२०२०-२०२१ हे प्रकाशन" सभागृहासमोर ठेवतीिं. 

  (२) उद्योग मांत्री  : महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामंडळ यांचा सन 
२०१४-२०१५ या वर्षाचा वार्षर्षक वहशेब 

सभागृहासमोर ठेवतीिं. 

  (३) जलसांपिा मांत्री : महाराष्ट्र भूववकास महामंडळ मयावित, पुणे यांचा 
सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या वर्षांचे 
िेंखापरीक्षण अहवािं सभागृहासमोर ठेवतीिं. 

  (४) अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री :  हाफवकन जीव - और्षध वनमाण महामंडळ मयावित 

यांचा सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ व २०१६-
२०१७ या वर्षांचा अनुक्रमे एकेचाळीसावा, 
बेचाळीसावा व ते्रचाळीसावा वार्षर्षक अहवािं 

सभागृहासमोर ठेवतीिं. 

  (५) गहृवनमाण मांत्री : झोपडपट्टी पुनवथसन प्रावधकरण, मंुबई यांचे सन 
२०१७-२०१८ या वर्षाचा वार्षर्षक िेंखे अहवािं 

सभागृहासमोर ठेवतीिं. 

  (६) सािचजवनक बाांधकाम 

(सािचजवनक  उपक्रम) मांत्री 
: महाराष्ट्र राज्य रस्ते ववकास महामंडळ मयावित 

यांचा सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा एकोणीसावा 
वार्षर्षक अहवािं सभागृहासमोर ठेवतीिं. 

  (७) इतर मागास बहुजन  

कल्याण मांत्री 
: सन २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या आर्षर्क 

वर्षाचे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवण 

ववकास महामंडळ मयावित (मुख्य कंपनी), शामराव  
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     पेजे कोकण इतर मागासवगथ आर्षर्क कल्याण 

ववकास महामंडळ (उप कंपनी) यांचा एकवत्रत 

वार्षर्षक अहवािं तसेच मुख्य कंपनी व उप कंपनीचे 
सन २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या वर्षांचे 
वार्षर्षक अहवािं सभागृहासमोर ठेवतीिं. 

  (८) िैद्यकीय वशक्षण मांत्री : महाराष्ट्र क्यूपं्चर पवरर्षि वनयम, २०१९ प्रवसद्ध 
करणारी अवधसूचना क्रमांक क्यंुप-
१११८/सी.आर.२८७/भाग-१/क्ट, विनांवकत २० 
सप्टेंबर, २०१९. 

िोन        : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) सांबांवधत वनिेिने सभागहृासमोर ठेिणे :-  

              (या िंक्षवेधी सूचनांची सूची जोडपत्राद्वारे वेगळी ववतवरत करण्यात येईिं.) 

तीन : ववधानसभेने संमत केिेंल्या ववधेयकानंा ववधानपवरर्षिेची संमती व िोन्ही सभागृहांनी संमत 
केिेंल्या ववधेयकांना राज्यपािंांची अवधसंमती वमळाल्याचे  जाहीर करण्यात येईिं. 

चार : सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पातील अनदुानाच्या मागणयांवर चचा व मतदान.  
(िसुरा ि शेिटचा ददवस) 

  (१) गृह ववभाग 
 

  (२) शािेंय वशक्षण व क्रीडा ववभाग 
 

  (३) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग 
 

  (४) सामावजक न्याय व ववशेर्ष सहाय्य ववभाग 
 

  (५) वनयोजन ववभाग 
 

  (६) सावथजवनक आरोग्य ववभाग 
 

  (७) आविवासी ववकास ववभाग 
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  (८) पयावरण ववभाग 
 

  (९) उच्च व तंत्र वशक्षण ववभाग 
 

  (१०) मवहिंा व बािं ववकास ववभाग 
 

  (११) पयथटन व सासं्कृवतक कायथ ववभाग 

 
  (१२) इतर मागास बहुजन कल्याण ववभाग 

 
 
 

 
          

(मतास टाकावयाच्या मागणयांची सचूी स्वतंत्रपणे दवतदरत केल्याप्रमाणे) 
[चचारोध (दगलोटीन) सायंकाळी ०५-३० वाजता] 

पाच : शासकीय विधेयके : 
 

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

  (१) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३० – महाराष्ट्र वववनयोजन ववधेयक, 
२०२०. 

  (२) सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३१ – वसम्बॉयोवसस कौशल्य व मु्त 
ववद्यापीठ (सुधारणा) ववधेयक, २०२०. 

 

( सायां. ६-३० ते रात्रौ ८-३० िाजेपयंत ) 
उपाध्यक्षाांची वनिडणकू 

 
  (शुक्रिार, विनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 

सहा : सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲड. आवशष 
शेलार, श्री. राजेंद्र पाटणी, डॉ. सांजय कुटे, सिचश्री राम किम, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
गणेश नाईक, ॲड. आकाश फुां डकर, सिचश्री हवरभाऊ बागडे, प्रशाांत बांब, 
श्रीमती िेियानी फराांिे, सिचश्री सांजय केळकर, अतलु भातखळकर, सनुील राणे, 
श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री. योगेश सागर, डॉ. भारती लव्हेकर, ॲड. पराग अळिणी, 
श्री. अवमत साटम, ॲड. राहुल नािेकर, ॲड. राहुल कुल, श्री. सांभाजी पाटील-वनलांगेकर, 

४ 



 

 

  डॉ. राहुल आहेर, सिचश्री वसद्धाथच वशरोळे, सांतोष िानिे, राणा जगवजतससग पाटील, 
अवभमन्य ु पिार, रणधीर सािरकर, सभुाष िेशमखु, जयकुमार रािल, 
बबनराि लोणीकर, वगरीष महाजन, वनतेश राणे, जयकुमार गोरे, वशिेंद्रससह भोसले, 
बबनराि पाचपतेु, सरेुश भोळे, रसिद्र चव्हाण, श्रीमती मांिा म्हाते्र, श्री. अतलु सािे, 
श्रीमती मोवनका राजळे, श्री. समीर कुणािार, डॉ. पांकज भोयर, श्री. हवरष सपपळे, 
कॅप्टन आर. तमील सेल्िन, सिचश्री विजयकुमार गावित, सांजय सािकारे, श्रीमती श्िेता 
महाले,  सौ. मेघना साकोरे-बोर्डडकर,  श्री. राम सातपुते, श्रीमती नवमता मुांिडा,  
डॉ. सरेुश खाडे, श्री. कावलिास कोळांबकर, श्रीमती माधरुी वमसाळ, 
श्री. सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, प्रा. डॉ. अशोक उईके, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम 
२९३ अन्िये प्रस्ताि :        

 “भारताच्या शेजारीिं राष्ट्रांमध्ये धार्षमक अल्पसंख्याकांचा अपवरवमत छळ होणे, 
त्याचाच पवरणाम म्हणून अनेक लहिू, बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिश्चन इत्यािी नागवरक आश्रय 
घेण्यासाठी भारतामध्ये येणे, या छळ झािेंल्या नागवरकांना नागवरकत्व िेण्यासाठी भारतीय 
संसिेने सुधावरत नागवरकत्व सुधारणा कायिा संमत करणे, नागवरकत्व हा कें द्रसूचीतीिं 
ववर्षय असल्याने त्याबाबत कायिा करण्याचा पूणथ अवधकार संसिेस असणे, संसिेने 
केिेंिंा कायिा संपूणथ भारतभर म्हणजेच महाराष्ट्रातही िंागू असणे, हा कायिा नागवरकत्व 
काढून घेणारा नसून नागवरकत्व िेणारा असणे, या कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समुिायाचे 
कोणतेही अवधकार वहरावून घेतिें जाणार नसणे, तरीिेखीिं काही िेशववघातक श्ती या 
कायद्याबाबत संभ्रम पसरववण्यात अगे्रसर असणे, या कायद्याबाबत अफवा पसरववणाऱ्या 
अनेक खोट्या वचत्रवफती, संिेश, समाज माध्यमांमध्ये वफरत असणे, अफवांचे पीक जोरात 
असल्याने भारतीय समाज मनामध्ये िहुी पाडण्याची जी बाब पावकस्तानिंाही जमिंी नाही 
ती बाब काही िेशववघातक श्तींनी घडवून आणणे, या अफवा पसरववणाऱ्या व्य्तींवर 
कायद्यातीिं किंमाप्रमाणे कारवाई करण्याची आवश्यकता असणे, राष्ट्रीय नागवरक 
नोंिणी (NRC) बाबत तर कोणतीही चचा झािेंिंी नसल्याने व त्याची अंमिंबजावणी 
आसामव्यवतवर्त इतरत्र होणार नसल्याचे कें द्र शासनाने स्पष्ट्ट केिेंिें असतानासुध्िा 
त्याववरुद्धही हेतूपूवथक अपप्रचार करण्यात येणे, या अपप्रचारािंा आळा घािूंन नागवरकत्व 
कायद्याववर्षयी सकारात्मक संिेश सवथिरू जाणे आवश्यक असणे, त्यादृष्ट्टीने पावकस्तान, 
बांग्िंािेश व अफगावणस्तानमधीिं धार्षमक अल्पसंख्याक असणाऱ्या व प्रचंड छळ 
झािेंल्या आवश्रतांना नागवरकत्व िेण्यासाठी महाराष्ट्र वववधमंडळाने त्ववरत सुधावरत 
नागवरकत्व कायद्यािंा पालठबा िेणारा ठराव करण्याची आवश्यकता असणे, नॅशनिं 
पॉप्युिेंशन रवजस्टर (NPR) चे काम िंवकरात िंवकर राज्यामध्ये सुरू होऊन ते 
पूणथत्वास जाणे गरजेचे असणे, भारतीय समाज मनामध्ये ववशेर्षत: महाराष्ट्रामध्ये काही 
समुिायामध्ये पसरिेंल्या अफवा िरू करून संशयाचे धुके कमी करण्यासाठी तातडीने 
वववधमंडळात चचा होण्याची आवश्यकता, परंतु याबाबतीत शासनाकडून पुढाकार न 
घेतल्याने महाराष्ट्रातीिं कोट्यवधी नागवरकांमध्ये तीव्र स्वरुपाचा असंतोर्ष पसरिंा असणे, 
याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया व करावयाची कायथवाही.” 
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  (शुक्रिार, विनाांक १३ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 



 

 

िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि) 

सात : अंदतम आठवडा प्रस्ताव :- 

  सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲड. आवशष 
शेलार, सिचश्री मांगलप्रभात लोढा, राजेंद्र पाटणी, हवरभाऊ बागडे, गणेश 
नाईक ,  राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील ,  सांभाजी पाटील - वनलां गेकर ,  वकसन कथो रे ,   
राणाजगवजतससग पाटील, वनतेश राणे, सिचश्रीमती माधुरी वमसाळ, मांिा म्हाते्र, 
सिचश्री बबनराि पाचपुते, महेश लाांडगे, कावलिास कोळां बकर, अतुल 
भातखळकर, योगेश सागर, रणधीर सािरकर, डॉ. राहुल आहेर, श्रीमती सीमा 
वहरे, सौ. मेघना साकोरे-बोर्डडकर, डॉ. सांजय कुटे, सिचश्री समीर कुणािार, 
जयकुमार रािल, ॲड. आकाश फुां डकर, सिचश्री सांजय सािकारे, प्रशाांत बांब, 
राजेश पिार, मोहन मते, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये 
प्रस्ताि :  

"राज्यातीिं ववशेर्षत: ग्रामीण भागातीिं ववद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय िजाचे 
वशक्षण वमळावे  यासाठी गत  शासनाने महाराष्ट्रामध्ये ८१ आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू 
करण्यात येणे, या सवथ  शाळा नव्याने सुरू न करता वजल्हा पवरर्षिेमध्ये उत्कृष्ट्ट 
काम करणाऱ्या शाळांनाच आंतरराष्ट्रीय शाळांचा िजा िेण्यात येणे, गोरगरीब 
ववद्यार्थ्यांसाठी या शाळा वशक्षणाचे प्रभावी माध्यम ठरत असल्यामुळे या सवथ  
शाळांना खुप चांगिंा प्रवतसाि वमळत असणे, बहुतांश शाळांमध्ये प्रवेशासाठी 
शेकडो ववद्यार्ी प्रतीक्षा यािीवर असणे, ही सवथ  मुिें शेतकरी, कष्ट्टकरी, मजूर, 
आविवासी व अनुसूवचत जातीची असणे, संपूणथ  महाराष्ट्रामध्ये या शाळांचे  
कामकाज व्यवस्स्र्त चािंावे यासाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय वशक्षण मंडळिेखीिं 
स्र्ापन करण्यात येणे, परंतु वववशष्ट्ट राजकीय अवभवनवेर्ष मनात ठेवून मा. मंत्री 
वशक्षण यांनी आंतरराष्ट्रीय वशक्षण मंडळ बंि करण्याची घोर्षणा केल्याने, हजारो 
ववद्यार्ी व त्यांचे पािंक यांचेमध्ये असंतोर्षाची भावना वनमाण होणे, तसेच शािेंय 
पोर्षण आहार योजनेमध्ये वनवविा प्रवक्रया करताना अनेक अवनयवमतता झाल्याच्या 
तक्रारी प्राप्त होणे, झािेंल्या तक्रारी बघता वनवविा प्रवक्रया तातडीने रद्द करण्याची 
आवश्यकता असणे, २१०० शाळांना अनुिानाचा िुसरा टप्पा िेण्याबाबत माहे 
सप्टें बर २०१९ मध्येच वनणथय होऊनही त्या संिभातीिं अनुिान अद्याप ववतरीत न 
होणे, पवरणामी हजारो वशक्षकांमध्ये असंतोर्ष पसरणे, या प्रकरणी शासनाने 
करावयाची कायथवाही, घटनेमध्ये धमाच्या आधारावर आरक्षण िेण्यात येऊ नये 
असे स्पष्ट्ट नमूि केिेंिें असतानाही मा. मंत्री अल्पसंख्याक यांनी मुस्स्िंम 
समाजािंा धमाच्या आधारावर शैक्षवणक आरक्षण िेण्याची घोर्षणा करणे, सिर 
घोर्षणा केल्यानंतर सभागृहामध्ये मा. मुख्यमंत्रयांनी याबाबत आतापयंत कोणतीही 
भूवमका जाहीर न करणे, या घोर्षणेप्रमाणे मा. ऊजामंत्रयांनी १०० युवनटपयंत मोफत 
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  वीज िेऊ अशी घोर्षणा करणे, परंतू िुसऱ्याच विवशी मा. ववत्तमंत्रयांनी असा 
कोणताही वनणथय न झाल्याचे स्पष्ट्ट करणे, २५/१५ या ग्रामववकास ववभागाच्या 
िेंखावशर्षांतंगथत सुरू असिेंल्या ववववध कामांना स्र्वगती िेण्यात आिंी असताना 
मा. मुख्यमंत्रयांनी स्र्वगती वििंी नसून केवळ फेरववचार सुरू आहे असे स्पष्ट्टीकरण 
सभागृहात िेणे, अनेक ववर्षयांवर एकाच शासनाच्या ववववध मंत्रयांनी वेगवेगळे 
ववचार मांडल्याने अनेक धोरणात्मक वनणथय प्रिंंवबत असणे, शासनाच्या मंत्रयामध्ये 
समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे अनेक ववकासकामांना वखळ बसणे, 
ववकासकामांच्या संर्गतीमुळे कोट्यवधी नागवरकांमध्ये वनमाण झािेंिंा असंतोर्ष, या 
प्रकरणी शासनाने करावयाची कायथवाही व उपाययोजना." 
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