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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शुक्रशुक्रिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २८२८  फेब्रिुारी, फेब्रिुारी, २०२०२०२०    
(सकाळी (सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंत)िाजेपयंत)  

  
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (मांगळिार, वदनाांक २५ फेब्रिुारी ि बधुिार, वदनाांक २६ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – 
[अनकु्रमाांक (१) ते (४)] – 

  (१) सिशश्री शरद रणवपसे, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, रामहरी रुपनवर, अॅड. हुस्नबानू 
खलिरे्, श्री. आनंदराव पाटीि, डॉ. सुधीर तांबे, सवफश्री अमरनाथ राजूरकर, 
जनादफन चांदरूकर, हलरससग राठोड, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, श्री. मोहनराव कदम, आर्कक. 
अनंत गाडगीळ, डॉ. वजाहत लमर्झा, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावफजलनक 
महत्वाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "गत शासनाच्या काळात जिसंपदा लवभागामार्फ त मंत्रीमंडळ बैठकीची 
इलतवृत्तास मान्द्यता लमळण्यापूवीच व व्यय अग्र सलमतीची (ईपीसी) मान्द्यता न घेताच 
लनयमबाहय पध्दतीने सुमारे ६१४६ कोटी रुपये खचाच्या ससचन प्रकलपानंा मान्द्यता 
लदिेिी असलयाची गंभीर बाब लडसेंबर, २०१९ च्या पलहलया आठवडयाच्या सुमारास 
उघडकीस आिेिी असणे, या प्रकलपांना सुधालरत प्रशासकीय मान्द्यता देताना 
त्यांच्या खचाची मयादा वाढवून घेण्यात आिी असलयाचा व्यक्त र्झािेिा संशय, या 
लनयमबाहय कृतीमुळे ६१४६ कोटी रुपये खचाच्या ससचन प्रकलपानंा लदिेिी 
मान्द्यता अवैध ठरत असलयामुळे यामध्ये गैरव्यवहार र्झालयाचा संशय व्यक्त होत 
असलयामुळे याबाबत आढावा घेऊन रे्रलवचार करण्याची गरज व यावर शासनाची 
प्रलतलिया." 

  (२) सिशश्री विक्रम काळे, सलतश चव्हाण, कलपि पाटीि, डॉ. सुधीर तांबे, सवफश्री 
दत्तात्रय सावंत, श्रीकातं देशपांडे, बाळाराम पाटीि, नागोराव गाणार, प्रा.अलनि 
सोिे, सवफश्री लगरीशचंर व्यास, लवजय ऊर्फ  भाई लगरकर, प्रलवण दरेकर, 
ॲड.लनरंजन डावखरे, डॉ.पलरणय रु्के, सवफश्री रमेशदादा पाटीि, रामदास 
आंबटकर, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, लकशोर दराडे, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व 
सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "राज्यातीि सवफ अनुदालनत, लवनाअनुदालनत अशंत: अनुदालनत तुकड्ावंर 
लदनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पूवी लनयुक्त र्झािेलया सवफ लशक्षक व लशक्षकेत्तर 
कमफचाऱयानंा जुनी पेन्द्शन योजना िागू करण्याबाबत राज्यातीि लशक्षकांनी 
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वेळोवेळी शासनाकडे केिेिी मागणी, या लशक्षकांना त्यांच्या वेतन देयकातून 
भलवष्य लनवाह लनधीची लनयलमत कपात आजसुध्दा सुरु असून लदनांक  १ नोव्हेंबर, 
२००५ पूवी लवनाअनुदालनत तसेच अशंत: अनुदालनत व लदनाकं १ नोव्हेंबर, २००५ 
नंतर अनुदानावर आिेलया लशक्षकांना जुनी पेन्द्शन द्यावयाची लक नलवन यासंदभात 
कोणताही खुिासा वा सूचना शासनाकडून स्पष्ट न होणे, यासंदभात लशक्षकांनी मा. 
उच्च न्द्यायाियात दाद मालगतिी असता मा. न्द्यायमुतींनी २००५ पूवी लनयुक्त 
र्झािेलया सवफ लशक्षकानंा सेवा शथी िागू होतात र्क्त जूनी पेन्द्शन योजनाच का 
िागू करण्यात येत नाही असा प्रश्न उपस्स्थत करणे, लवनाअनुदालनत शाळेवर 
लशक्षक व कमफचारी अत्यंत कमी पगारात लशक्षणाचे पलवत्र कायफ करीत असताना 
लनवृत्तीनंतरही त्यांना अत्यंत कमी लनवृत्ती वेतन लमळािे तर त्यांच्यावर व त्यांच्या 
कुटंुलबयांवर अन्द्याय होणार असलयामुळे या लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमफचाऱयानंा जुनी 
पेन्द्शन योजना िागू करण्याबाबत लशक्षक प्रलतलनधींनी मा. राज्यपाि व शासनाकडे 
बऱयाचदा अजफ-लवनंत्या करुनसुध्दा त्यावर शासनाने कोणताही लनणफय घेतिा 
नसलयामुळे लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमफचाऱयातं पसरिेिा तीव्र असंतोष, राज्यातीि 
२००५ पूवी लनवृत्त र्झािेलया लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमफचाऱयानंा जूनी पेन्द्शन योजना 
िागू करण्याबाबत शासनाने केिेिी वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची 
प्रलतलिया." 

  (३) अॅड. वनरांजन डािखरे, सवफश्री प्रलवण दरेकर, प्रसाद िाड, डॉ.पलरणय रु्के, 
सवफश्री नागोराव गाणार, लविास पोतनीस, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व 
सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "मंुबई लवद्यापीठाच्या प्रशासनावर तब्बि ८०० महालवद्याियांचा असणारा 
ताण,  सुमारे ८ िाख लवद्यार्थ्यांना सेवा देण्यास मंुबई लवद्यापीठाची अकायफक्षमता, 
मंुबई लवद्यापीठाच्या अखत्यालरतीि महालवद्यािये आलण लवद्याथी संख्या वषानुवषफ 
वाढत असणे, प्रशासकीय दृष्टीने मंुबई लवद्यापीठ हे कोकणातीि लवशेषत: रत्नालगरी 
व ससधुदगूफ लजलयातीि महालवद्याियांसाठी गैरसोयीचे असणे, अशा पलरस्स्थतीत 
रत्नालगरीतीि ४५ महालवद्यािय, ससधुदगूफमधीि ३८ आलण रायगडमधीि २० अशा 
एकूण १०३ महालवद्याियांसाठी स्वतंत्र कोकण लवद्यापीठाची आवश्यकता असणे, 
कोकण लवभागातीि महालवद्याियातीि प्राध्यापक तसेच लवद्यार्थ्यांच्या सोयीच्या 
दृष्टीने तसेच स्थालनक गरजेप्रमाणे सुसंगत असे रोजगारक्षम अभ्यासिम 
राबलवण्याच्यादृष्टीने कोकणासाठी स्वतंत्र लवद्यापीठ स्थापन करावे अशी कोकण  
लवभागातीि रायगड, रत्नालगरी व ससधुदगूफ लजलयातीि लवद्याथी व पािकानंी तसेच 
रत्नालगरी एज्युकेशन सोसायटीचे प्रलतलनधी, कोकण लवद्यापीठ कृती सलमतीचे 
अध्यक्ष तसेच स्थालनक िोकप्रलतलनधी यांचेद्वारे गेलया अनेक वषांपासून ते 
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आजतागायत करण्यात येत असिेिी आग्रही मागणी मा.मंत्री उच्च व तंत्र लशक्षण 
यांचेद्वारे कोकणातीि लवद्यापीठाबाबत स्वतंत्र लवद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी सलचव 
पातळीवर सलमतीची स्थापना करण्यात आिेिी असणे, नव्याने लनयुक्त र्झािेिे 
उच्च तंत्र लशक्षण मंत्री यानंी कोकणासाठी स्वतंत्र लवद्यापीठ लनमाण करण्यात येणार 
असलयाचे आश्वासन देणे, याबाबत वतफमानपत्रामंध्ये बातमी प्रलसद्ध केिी जाणे, 
कोकणासाठी स्वतंत्र लवद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक 
असलयामुळे यावर शासनाने करावयाची कायफवाही व त्याबाबत शासनाची 
प्रलतलिया." 

  (४) श्री. प्रविण दरेकर, डॉ.पलरणय रु्के, श्री.प्रसाद िाड, अॅड. लनरंजन डावखरे, 
सवफश्री हेमंत टकिे, लविम काळे, लकरण पावसकर, आनंद ठाकूर, सलतश चव्हाण, 
श्रीमती लवद्या चव्हाण, सवफश्री अब्दलुिाखान दरुाणी, प्रकाश गजलभये, ख्वाजा बेग, 
जगन्नाथ सशदे, अरुणकाका जगताप, अलनकेत तटकरे, संजय दौंड, शरद रणलपसे, 
अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, रामहरी रुपनवर, अॅड. हुस्नबानू खलिरे्, श्री. आनंदराव 
पाटीि, डॉ. सुधीर तांबे, सवफश्री अमरनाथ राजूरकर, जनादफन चांदरूकर, हलरससग 
राठोड, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, श्री. मोहनराव कदम, आर्कक. अनंत गाडगीळ, डॉ. 
वजाहत लमर्झा, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे 
पवरिहन मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "लदनांक २८ जानेवारी, २०२० रोजी कळवण-धुळे एस.टी. बस नालशक 
लजलहयातीि सौंदाणे-देवळा रस्त्याने मेशी लशवरातून जात असताना लतचा टायर 
रु्टलयाने लनयंत्रण सुटिेिी एस.टी. बस समोरुन येणाऱ या लरक्षासह रस्त्याकडीि 
साठ रू्ट खोि लवहीरीत कोसळलयाने र्झािेलया भीषण अपघातात चािकासह 
बसमधीि १७ व लरक्षातीि ९ प्रवाशांचा र्झािेिा मृत्यू तसेच २८ जण गंभीरलरत्या 
जखमी होणे, आगारातून बाहेर पडण्याआधी आपिी एस.टी. व्यवस्स्थत आहे की 
नाही हे पाहण्याची जबाबदारी कायफशाळा चािक तसेच एस.टी. चािकावर 
असताना या प्रकरणी कोणतीच जबाबदारी पार पाडिी नसलयाने नाहक 
ओढविेलया दघुफटनेमुळे काहीजण मृत्यूमुखी तर अनेकजण जखमी होणे, यामुळे 
अपघातात मृत प्रवासी आलण बस चािकाच्या नातेवाईकानंा महामंडळातरे् दहा 
िाखाची मदत लदिी जाईि तसेच जखमी प्रवाशांच्या उपचाराचा सवफ खचफ 
महामंडळारे् लदिे जाईि असे पलरवहन मंत्री आलण एस.टी.मंडळाचे अध्यक्ष यानंी 
जालहर करणे, तर लरक्षातीि मृतांच्या वारसांना केवळ २ िाख रुपये मदत देण्याचे 
जालहर करणे, सदरहू अपघातीि मृत व्यक्तींच्या वारसांना तर लरक्षामधीि मृत 
व्यक्तींच्या वारसांना आर्कथक मदत देताना जाणीवपूवफक केिेिा भेदभाव, 
अपघातात बळी पडिेलया व्यक्तींच्या कुटंुबात कुणी कमवता नसेि तर अशा 
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कुटंुबातीि मुिगा सकवा मुिगी यांना पलरवहन महामंडळाने तात्काळ नोकरीत 
सामावून घ्यावे अशी िोकप्रलतलनधींनी केिेिी मागणी, अद्यापी मृतांच्या वारसांना 
प्रत्यक्षात आर्कथक मदत लमळािेिी नसलयाची पलरस्स्थती तसेच जखमी प्रवाशांना 
औषधोपचार घेताना सोसाव्या िागणाऱ या गंभीर समस्या, याप्रकरणी लवनालविंब 
सखोि चौकशी करुन योग्य ती ठोस कायफवाही करण्याची आवश्यकता तसेच 
एस.टी. बसमधीि मृत्यूमुखी पडिेलया व लरक्षामधीि मृत्यूमुखी पडिेलया वारसांना 
आर्कथक मदत देताना तर्ावत न ठेवता तात्काळ प्रत्येकी दहा िाख रुपयांची 
आर्कथक मदत देण्याची आवश्यकता याप्रकरणी शासनाने केिेिी कायफवाही व 
शासनाची प्रलतलिया." 

  (बधुिार, वदनाांक २६ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (५) ते (७)] – 

  (५) सिशश्री वकरण पािसकर, हेमंत टकिे, आनंद ठाकूर, ख्वाजा बेग, श्रीमती लवद्या 
चव्हाण, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे नगर 
विकास मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "पािघर लजलयातीि वसई-लवरार शहर महानगरपालिकेने पलरवहन लवभागात 
लहरव्या लपवळ्या बसेस चािवण्यासाठीचे कंत्राट भागीरथी ट्रान्द्सपोटफिा लदिेिे 
असणे, पलरवहनकडे सध्या १६० बसेसचा तार् असून १४० बसेस वसई-लवरार 
शहरात चािलवलया जात असणे, सुमारे ७०० च्या आसपास चािक आलण वाहक 
यांना काही मलहन्द्यांपासून वेळेत मानधन लदिे जात नसणे, १०० हून अलधक 
कामगारांचे २ मलहन्द्यांपासून कंत्राटदाराने मानधन लदिेिे नसणे, कंत्राटी कामगारांना 
देण्यात येणाऱया भलवष्य लनवाह लनधीच्या पैशांचा भरणा करण्यास र्झािेलया 
लविंबनामुळे तसेच सहा मलहन्द्यांनी वाढणाऱया मानधनात गेलया तीन वषांपासून वाढ 
केिी नसलयाने वसई-लवरार पलरवहन लवभागात कायफरत असिेलया तीनही 
संघटनांतीि ७०० हून अलधक कामगारांनी एकत्र येऊन वसई पस्श्चमेकडीि 
पलरवहन डेपोमध्ये चािक आलण वाहकांनी बुधवार लदनांक १५ जानेवारी, २०२० 
रोजी आंदोिन करून पुकारिेिा संप, सन २०१५-२०१६ पासून पलरवहन सेवेतीि 
कमचाऱयाचं्या लकमान वेतनात वाढ करण्याबाबत ‘श्रमजीवी रयत कामगार संघटने’ 
कडून तसेच ‘समथफन’ संस्थेकडून अलिकडेच लदनांक २० जानेवारी, २०२० रोजी 
महानगरपालिका, कामगार लवभागाकडे व मंत्राियीन प्रशासनाकडे पाठपुरावा व 
पत्रव्यवहार करण्यात येऊन मागणी केिेिी असतानाही प्रशासनाकडून कोणतीही 
कायफवाही केिी जात नसणे, पलरणामी संबंलधत पलरवहन महापालिकांमध्ये काम 
करणाऱया कंत्राटी कामगारांमध्ये पसरिेिी तीव्र नाराजीची व असंतोषाची भावना, 
याबाबत शासनाने वेळीच हस्तके्षप करून करावयाची कायफवाही, उपाययोजना व 
शासनाची प्रलतलिया." 



 

5 
 

  (६) श्री. अशोक ऊफश  भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व 
सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे नगर विकास मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "मंुबईत लवलवध लठकाणी आगीच्या  दघुफटना घडून १५ जण जखमी र्झालयाचे 
लदनांक १४ रे्ब्रुवारी, २०२० दरम्यान लनदशफनास येणे, अंधेरी एमआयडीसी येथीि 
सेस्टा नेट कंपनी, कांलदविी पूवेकडीि संभाजी नगर तसेच वांरा पूवफ येथीि 
चाळींमध्ये आग िागून दघुफटना घडणे, मरोळ एमआयडीसीतीि रोलटा टेक्नॉिॉजी 
या  आयटी कंपनीिा भीषण आग िागण्याची घटना माहे रे्ब्रुवारी, २०२० च्या 
लतसऱया आठवडयात उघडकीस आिेिी असणे, मंुबईमध्ये  लदवसािा सरासरी ११ 
आगीच्या दघुफटना घडत असलयाचे अस्ग्नशमन के्षत्रातीि तज्ाचें मत असणे, २००८ 
ते २०१८ या काळात येथे ५३३३३ आगीच्या दघुफटना घडणे, त्यात ६६६ जणांचा 
ददेुवी मृत्यू होणे, या मृतांमध्ये २२३ मलहिा ४४ पुरुष ३४ मुिे व ५ अस्ग्नशमन 
दिातीि अलधकारी यांचा समावेश असणे, आगीच्या दघुफटना घडलयास 
प्रशासनाकडून त्याचा तपास करुन  तात्पुरत्या उपाययोजना केलया जाणे, ठोस 
लनणफय  घेतिा जात नसणे, यामुळे मंुबई मधीि अग्नी सुरके्षचा प्रश्न लदवसेलदवस 
गंभीर होत असणे, शासनाकडून यासंदभात करावयाच्या कायफवाहीस होत असिेिा 
लविंब पलरणामी जनतेत पसरिेिा असंतोष व संतापाची भावना व शासनाने येथीि 
आगीच्या दघुफटना रोखण्यासाठी करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रलतलिया." 

  (७) प्रा. जोगेन्र किाडे, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे 
िैद्यकीय वशक्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "भायखळा, मंुबई येथीि जे.जे. रुग्णाियामधीि हृदय शस्त्रलिया सहा 
मलहन्द्यांपासून बंद असलयाची बाब माहे रे्ब्रुवारी, २०२० च्या लतसऱया आठवड्ात 
उघडकीस आिेिी असणे, जे.जे.सह कामा, जी.टी. आलण सेंट जॉजफ या सरकारी 
रुग्णाियांना केिा जाणारा औषधांचा पुरवठा जवळपास ४० केलमस्टनी बंद केिेिा 
असणे, उपरोक्त रुग्णाियांना लमळणाऱया एकूण लनधीपैकी केवळ १० टक्के रक्कम 
लनलवदा न काढता थेट खरेदी करण्यात येणाऱया औषध आलण इतर वैद्यकीय 
उपकरणांसाठी लमळत असलयाने या रुग्णांियाची आर्कथक कसरत होत असणे, ही 
रक्कम अपुरी असलयाने केलमस्टची साठ कोटींची लबिे या रुग्णाियांनी थकलविी 
असलयाने त्यांनी औषधांचा पुरवठा बंद केिेिा असणे, औषध पुरवठा बंद र्झालयाने 
हृदय शस्त्रलिया बंद करण्यात आिेलया असणे, औषधांअभावी हृदय शस्त्रलिया बंद 
र्झालयाने रुग्णांची ससेहोिपट होत असणे, पलरणामी त्यांच्यात पसरिेिा असंतोष, 
केलमस्टची जवळपास ६० कोटींची देयके रखडलयाने त्याचंी होत असिेिी आर्कथक 
लपळवणूक, केलमस्टची थलकत देयके त्वरीत अदा करुन रुग्णाियातीि हृदय 
शस्त्रलिया पुन:श्च सुरु करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व याबाबतची 
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शासनाची भूलमका." 

  
((दपुारीदपुारी  ११२२--००००  िाजतािाजता))  

 

एक : निवनिावचत सदसयाांचा पवरचय. 
दोन : प्रश्नोत्तरे. 
तीन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेवणे - 

  (१) पशसुांिधशन मांत्री : महाराष्ट्र पशु व मत्स्य लवज्ान लवद्यापीठ, नागपूर यांचा 
सन २०१८-२०१९ या वषाचा वार्कषक अहवाि 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (२) उच्च ि तांत्रवशक्षण 
मांत्री 

: संत गाडगेबाबा अमरावती लवद्यापीठ, अमरावती यांचे 
सन २०१८-२०१९ या वषाचे वालषक िेखे" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (३) सांसदीय कायश मांत्री : "लवधानपलरषदेच्या सन २०१९ च्या चौर्थ्या (लहवाळी) 
अलधवेशनात लदनांक १६ लडसेंबर, २०१९ ते २१ लडसेंबर, 
२०१९ या कािावधीत मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री महोदयांनी 
लवधानपलरषद सभागृहात लदिेल या एकूण २१ 
आश्वासनाचंी यादी, तसेच सन २०१९ चे चौथे (लहवाळी) 
अलधवेशन संस्थलगत र्झालयानंतर, पूतफता करण्यात 
आिेलया एकूण ५३ आश्वासनाचं्या पूतफतेची लववरणपते्र 
यादीसह" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (१) श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "एमईपीएस कायद्याने लनस्श्चत केिेिे संच मान्द्यतेचे लनकष २८ ऑगस्ट 
२०१५ व ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन लनणफयाने बदिून लशक्षक संख्या कमी 
केलयाने लवद्यार्थ्याचे प्रचंड नुकसान होणे, गलणत व लवज्ान या लवषयाच्या दोन 
लशक्षकांऐवजी एकच लशक्षक देणे, मराठी, सहदी, इंग्रजी, संस्कृत, उदूफ या भाषा 
लवषयांना स्वतंत्र लशक्षकाची सोय रद्द करून एकच लशक्षक ठेवणे, किा, िीडा 
आलण संगीत या लवषयांचे लशक्षक वगळून टाकणे, लवषय लशक्षक नसलयामुळे  
महाराष्ट्रातीि लवद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणे, रात्रशाळा  व रात्र ज्युलनअर 
कॉिेजमधीि दबुार लशक्षकांच्या सेवा १७ मे २०१७च्या शासन लनणफयाने समाप्त 
करणे, त्यातून महात्मा रु्िे यांनी सुरू केिेिी रात्रशाळांची १५० वषाची परंपरा 
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उद्धवस्त होणे, हे तीनही शासन लनणफय (२८ ऑगस्ट २०१५ व ७ ऑक्टोबर २०१५ 
आलण १७ मे २०१७) ताबडतोब रद्द करून कायदा व पूवीची लनयमाविी यानुसार 
लशक्षक संचमान्द्यता पूवफिक्षी प्रभावाने पूवफवत िागू करण्याची आवश्यकता असणे, 
लशक्षक भरतीची बंदी असलयाचे कारण देत २ मे २०१२ नंतर मंुबई हायकोटाच्या 
सुमोटो आदेशाने मंुबईतीि शाळांमध्ये लरक्त जागांवर आलण वाढीव तुकडयांवर 
संस्थांनी नेमिेलया लशक्षकांचे पगार सरकारने थाबंवणे, सदर मान्द्यता अमान्द्य 
करणे, सदर नेमणूका हायकोटाच्या आदेशाने तसेच समायोजनाने लमळािेलया 
वाढीव तुकडीवरीि कायफरत लशक्षकाचं्या लनयुक्त्यानंा शासन पलरपत्रक ७/६/२००८ 
व १२/२/२०१३ नुसार मान्द्यताही लमळणे, मात्र आता वषफभर पगार बंद ठेवण्यात 
आलयाने या लशक्षकांचे संसार अडचणीत येणे, सदर लशक्षकांचे पगार लशक्षण 
आयुक्त याचं्या लशर्ारशीनुसार पूवफिक्षी प्रभावाने पूवफवत सुरू करण्याची 
आवश्यकता असणे, चौकशीचे सत्र व लनयुक्त्यांच्या अमान्द्यता थांबलवण्याची गरज 
असणे, याबाबत नवे सरकार येऊनही न्द्याय लमळत नसलयामुळे लशक्षकांमध्ये 
पसरिेिा असंतोष आलण संताप. याबाबत शासनाने दखि घेऊन तातडीने 
करावयाची उपाययोजना, केिेिी कायफवाही व शासनाची प्रलतलिया." 

  (२) सिशश्री सवतश चव्हाण, हेमंत टकिे, लविम काळे, अब्दलुिाखान दरुाणी, 
लवनायक मेटे, महादेव जानकर, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावफजलनक 
महत्वाच्या बाबीकडे बहुजन कल्याण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "मराठा कुणबी समाजातीि लवद्यार्थ्याच्या शैक्षलणक लवकासासाठी लदनांक ४ 
जून, २०१८ रोजी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रलशक्षण व मानव लवकास संस्था 
(सारथी) पुणे या संस्थेची स्थापना करण्यात आिेिी असणे, काही लदवसापंासून 
संस्थेच्या अलधकाऱ यामंध्ये वाद सुरु असलयाने संस्थेचे कामकाज ठप्प र्झािेिे 
असणे, सारथीच्या आर्कथक व्यवहारात अलनयलमतता असणे, याचा र्टका 
लवद्यार्थ्यांना बसत असून शेकडो लवद्यार्थ्यांची रे्िोलशप रखडिेिी असणे, सारथीने 
पलहलया टप्यात एम.लर्ि. व पी.एच.डी. करणाऱ या ५०२ संशोधन लवद्याथ्रयांना 
रे्िोलशप  मंजूर केिी असणे, त्यात मराठवाडयातीि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
मराठवाडा लवद्यापीठातीि १८५, स्वामी रामानंद तीथफ मराठवाडा लवद्यापीठातीि १० 
तर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी लवद्यापीठातीि १३ लवद्यार्थ्यांचा समावेश 
असणे, प्रत्यक्षात आतापयंत ९० लवद्यार्थ्यांनाच दोन मलहन्द्याचंी रे्िोलशप देण्यात 
आिी असणे, उवफलरत लवद्याथी मानधनपासून वंलचत असणे, मराठवाडयातीि 
लवद्यार्थ्यांवर अन्द्याय होत असणे, सारथीच्या सवफ योजना समाजातीि सवफ 
घटकापयंत पोहचलवणे आदींसाठी सुमारे ३५० व्यक्तींची तारादतु म्हणुन लनवड 
करण्यात आिेिी असणे, त्यांना १८००० रुपये मानधन देण्याचे ठरविे असणे, 
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परंतु  त्यानंा दोन मलहन्द्यापासून मानधन लमळािेिे नसणे, एमपीएससी, युपीएसी 
आलण नेट परीके्षची तयारी करणाऱ या लवद्यार्थ्यांनाही रे्िोलशप मंजुर असणे, मात्र 
अंतगफत वादात ही रे्िोलशप देखीि रखडिेिी असणे, सारथीची रे्िोलशप लमळािी 
म्हणून मराठा समाजातीि अनेक लवद्यार्थ्यांनी हातातीि नोकरी सोडणे, मात्र 
सारथीच्या वादात या लवद्यार्थ्यांना वेठीस धरिे जात असणे, त्यांच्यावर आता 
उपासमारीची वेळ आिेिी असणे, या सवफ प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करुन 
लवद्यार्थ्यांना न्द्याय लमळणेसाठी होत असिेिी मागणी यावर शासनाने केिेिी व 
करावयाची कायफवाही व प्रलतलिया." 

  (३) श्री. अमरनाथ राजरूकर, वि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या 
बाबीकडे पाणी परुिठा ि सिच्छता मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "भोकर (लजलहा नांदेड) तािुक्यातीि २७ गावातीि जिशुद्धीकरण कें र बंद 
असलयाचे लदनांक ३ रे्ब्रुवारी, २०२० रोजी व त्या सुमारास उघडकीस येणे, २०१५ 
आरोग्य लवभागाच्या अहवािानुसार येथीि ५८ गावातीि २१८ पाण्याचे स्त्रोत 
फ्िोराईड बालधत आढळून येणे, त्यामुळे शासनाने या काही गावांमध्ये 
जिशुद्धीकरण कें र उभारणे, मात्र येथीि २७ गावातीि ही कें र अद्याप सुरूच न 
करणे, त्यामुळे या गावातीि नागलरकानंा अशुद्ध पाणी प्यावे िागत असलयाने त्याचें 
आरोग्य धोक्यात येणे, ही जिशुध्दीकरण कें र तातडीने सुरू करणे गरजेचे 
असतानाही शासन व प्रशासनाकडून होत असिेिा लविंब पलरणामी या गावातीि 
नागलरकांमध्ये पसरिेिे असंतोषाचे वातावरण, नाराजीची भावना त्यामुळे शासनाने 
मालहती घेऊन सदर जिशुद्धीकरण कें र तातडीने सुरू करण्याबाबत तसेच ज्या 
गावात जिशुद्धीकरण कें र नाही लतथे जिशुद्धीकरण कें र उभारून ग्रामस्थांना 
लपण्यासाठी शुद्ध पाणी उपिब्ध करून देण्याबाबत करावयाची तातडीची कायफवाही 
व शासनाची प्रलतलिया." 

 
  (४) सिशश्री विजय ऊफश  भाई वगरकर, प्रलवण दरेकर, रामलनवास ससह, नागोराव 

गाणार, श्रीमती स्स्मता वाघ, सवफश्री रमेशदादा पाटीि, लविास पोतनीस, वि.प.स. 
पुढीि तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विशेष 
सहाय्य मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "राष्ट्रीय सर्ाई कमफचारी आयोगाने कें र सरकारिा सादर केिेलया एका 
अहवािानुसार गटारे आलण सांडपाण्याच्या टाक्क्यांची सर्ाई करताना मागीि पाच 
वषात महाराष्ट्रात तीस सर्ाई कामगारांचे मृत्यू र्झालयाची धक्कादायक बाब 
लनदशफनास येणे, दीड वषापूवी अशाच प्रकारे डोंलबविी एमआयडीसी पलरसरात 
नालयाची सर्ाई करताना कामगारांचा गुदमरून मृत्यू र्झालयाची बाब लनदशफनास 
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येणे, २०१३ च्या कायद्यानुसार हाताने मैिा सार् करण्यास बंदी घातलयाची बाब 
समोर येणे, परंतु जगभरात एवढे तंत्रज्ान लवकलसत होऊनही त्याचा वापर करण्यात 
सबंलधत यंत्रणांकडून हिगजीपणा होत असणे, असे बहुतांश कामगार कंत्राटी 
असलयामुळे त्यांची संबंलधत महापालिकेकडे काहीच नोंद नसलयाचे उजेडात येणे, 
यामुळे अनेकदा कायदेशीर भरपाई लदिी जात नसणे, राज्यात मृत्यू र्झािेलया ३० 
कामगारांपैकी केवळ दोघांना भरपाई लदिी गेिेिी असणे, उरिेलया २८ 
कामगारांची कुणीच जबाबदारी घेतिी नसलयाचे आढळून येणे, अशी धोकादायक 
कामे करणाऱ या कमफचाऱ यानंा सुरके्षची सवफ साधने महापालिका देत नसलयाचे 
वास्तव समोर येणे, अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी शासनाकडून ठोस भुलमका 
घेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व याबाबत 
शासनाची प्रलतलिया व भुलमका." 

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

 

- मध्यांतर - 
सात : शासकीय विधेयके – 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
  (१) "सन २०२० चे लव.स.लव.िमांक १ – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) 

(सुधारणा) लवधेयक, २०२०" 
  (२) "सन २०२० चे लव.स.लव. िमांक २ – महाराष्ट्र कृलष उत्पन्न पणन (लवकास व 

लवलनयमन) (सुधारणा) लवधेयक, २०२०" 
  (३) "सन २०२० चे लव.स.लव. िमांक ३ – महाराष्ट्र कृलष उत्पन्न पणन (लवकास व 

लवलनयमन) (दसुरी सुधारणा) लवधेयक, २०२०" 
  (४) "सन २०२० चे लव.स.लव. िमांक ४ – महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगरपंचायती व 

औद्योलगक नगरी (सुधारणा) लवधेयक, २०२०" 
  (५) "सन २०२० चे लव.स.लव. िमांक ५ – महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगर पंचायती व 

औद्योलगक नगरी (दसुरी सुधारणा) लवधेयक, २०२०" 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

आठ : सन २०१९-२०२० च्या परुिणी मागण्याांिर चचा (पवहला वदिस) 

  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिर चचा होईल :- 

  १. मुख्यमंत्री. 
  २. उप मुख्यमंत्री. 
  ३. उद्योग, खलनकमफ, मराठी भाषा मंत्री. 
  ४. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री. 
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  ५. जिसंपदा व िाभके्षत्र लवकास मंत्री. 
  ६. गृहमंत्री 
  ७. सावफजलनक आरोग्य व कुटंुब कलयाण मंत्री. 
  ८. अलपसंख्याकं लवकास व औकार्, कौशलय लवकास व उद्योजकता मंत्री. 
  ९. ग्रामलवकास मंत्री. 
  १०. ऊजा मंत्री. 
  ११. शािेय लशक्षण मंत्री. 
  १२. पशुसंवधफन, दगु्ध व्यवसाय लवकास, िीडा व युवक कलयाण मंत्री. 
  १३. बहुजन कलयाण, खार जलमनी लवकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनवफसन 

मंत्री. 
  १४. वैद्यकीय लशक्षण, सांस्कृलतक कायफमंत्री. 
  १५. सहकार, पणन मंत्री. 

नऊ : (क) (मांगळिार, वदनाांक २५ फेब्रिुारी, बधुिार, वदनाांक २६ फेब्रिुारी, ि गरुुिार, 
वदनाांक २७ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि) –  

   सिशश्री ददवाकर रावते, हेमंत टकले, शरद रणपिसे, पििम काळे, अशोक ऊर्फ  
भाई जगताप, गोपीलकसन बाजोलरया, लकरण पावसकर, रामहरी रुपनवर, रसवर 
र्ाटक, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मलनषा कायंदे, ॲड. हुस्नबानू खलिरे्, श्री.नरेंर दराडे, 
डॉ.वजाहत लमर्झा, सवफश्री अमरनाथ राजूरकर, अंबादास दानवे, आर्कक.अनंत 
गाडगीळ, श्री.दषु्यंत चतुवेदी, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, सवफश्री आनंदराव पाटीि, हलरससग 
राठोड, मोहनराव कदम, लविास पोतनीस वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रसताि – 

   "मंुबई शहरातीि र्झोपडपट्टी पुनर्कवकास योजनेतीि (एसआरए) घरांच्या 
के्षत्रर्ळाची मयादा २६९ चौ.रू्टाऐवजी ३०० चौ.रू्ट वाढलवण्याबाबत शासनाने 
घेतिेिा लनणफय व एसआरए अंतगफत करावयाची कायफवाही, मंुबई शहरात उंच 
पलरसरात असणाऱया वसाहतीवर दरडी कोसळून लजलवत व लवत्त हानी होऊ नये 
याकलरता संरक्षक सभती बांधण्याबाबत येणाऱया काळात शासन घेत असिेिा 
लनणफय, मंुबईतीि लशवडी, नायगांव, वरळी येथीि बी.डी.डी.चाळीचा पुनर्कवकास 
करणे, पंतप्रधान अनुदान प्रकलपातीि इमारतीसाठी सामूलहक लवकास प्रकलप 
राबलवण्याबाबत, उपकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी ३०००/- रुपये प्रलत चौ.मी. 
ची मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पयंत वाढलवण्याबाबत लनणफय घेऊन 
अंमिबजावणी करणे, मंुबईत रेंगाळिेलया एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी 
प्रयत्न करणे, तसेच मंुबईत आर्कथक मंलदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत 
असिेिा लविंब त्यामुळे ग्राहकांना घराचा ताबा लमळण्यास होत असिेिी लदरंगाई, 



 

11 
 

तसेच परवडणारी घरे जास्त उपिब्ध होण्यासाठी शासन यथायोग्य लनणफय घेणे, 
मंुबईतीि वरळी, मालहम भागातीि पोलिस वसाहतीचा पुनर्कवकास मंुबईतीि परळ 
येथीि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लनवासस्थान असिेलया 
वसाहतीचा पुनर्कवकास करण्याचा घेतिेिा लनणफय, मंुबई शहरात चािू असिेलया 
भुयारी मेट्रो रेलवेच्या मागावरीि दतुर्ा असणाऱया इमारतीना तडे जाणे, अशा 
इमारतीच्या पुनर्कवकासासाठी धोरण शासन लनस्श्चत करणे, मंुबईतीि जुन्द्या व 
म्हाडा इमारतीच्या गच्चीवरीि पावसाळ्यात होणाऱया पाण्याची गळती 
थांबलवण्यासाठी इमारतीवर शेड बांधण्याची परवानगी देण्याबाबत डीसीआर मध्ये 
बदि करण्याची उलचत कायफवाही करणे, याबाबत शासनाने केिेिी व करावयाची 
कायफवाही लवचारात घेण्यात यावी." 

  (ख) (गरुुिार, वदनाांक २७ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि) –  

   सिशश्री प्रविण दरेकर, सुलजतससह ठाकूर, श्रीमती स्स्मता वाघ, सवफश्री सदालशव 
खोत, लगरीशचंर व्यास, लवनायक मेटे, सुरेश धस, डॉ.रणलजत पाटीि, सवफश्री 
रामदास आबंटकर, डॉ.पलरणय रु्के, रमेशदादा पाटीि, ॲड.लनरंजन डावखरे, 
श्री.लनिय नाईक, प्रा.अलनि सोिे,  सवफश्री प्रसाद िाड, रामराव पाटीि, पृर्थ्वीराज 
देशमुख, प्रलवण पोटे पाटीि, अरुणभाऊ अडसड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रसताि – 

   "महालवकास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याच्या दरम्यान लवद्यमान मुख्यमंत्री 
यांनी तसेच कााँगे्रस व राष्ट्रवादी कााँगे्रस या घटक पक्षांनी प्रत्यक्ष शेतकऱयांच्या 
बांधावर जाऊन अवकाळी पाऊसग्रस्तांना मदतीचे आश्वासन देणे, सदर 
आश्वासनामध्ये सरकार स्थापन र्झालयानंतर कोरडवाहू लपकांसाठी हेक्टरी २५,००० 
रुपये व बागायती लपकासंाठी हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत देऊ असे वचन देणे, 
सरकार स्थापन होण्याच्या अगोदर शेतकऱयांची सरसकट संपूणफ कजफमार्ी करुन 
७/१२ कोरा करु असे आश्वासन लदिेिे असताना २ िाखावंरीि कजफ घेतिेिे 
शेतकरी तसेच मध्यम व लदघफ मुदत कजफ घेतिेिे शेतकरी महात्मा रु्िे कजफमुक्ती 
योजनेमध्ये अपात्र असणे, कृषी उत्पन्न बाजार सलमतीमध्ये शेतकऱयांना लदिेिा 
मतदानाचा अलधकार लहरावून घेतलयाने शेतकऱयावंर अन्द्याय र्झािा असणे, लकमान 
समान कायफिमामध्ये शेतमािािा चांगिा भाव देऊ असे आश्वासन लदिेिे 
असताना प्रत्यक्ष हमीभावाने तूर, कापूस व इतर खरेदी करतांना अनेक जाचक अटी 
टाकणे, अवकाळी पाऊसग्रस्त शेतकऱयांना लदिेिा शब्द न पाळणे, संपूणफ सरसकट 
कजफमार्ीची घोषणा ही केवळ कागदावरच असणे, असे असताना शेतकऱयांचा 
कृषी उत्पन्न बाजार सलमतीतीि मतदानाचा अलधकार देखीि लहरावून घेण्यात 
आलयामुळे महाराष्ट्रातीि कोट्यवधी शेतकऱयांमध्ये तीव्र स्वरुपाचा असंतोष 
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पसरिेिा असणे, महालवकास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याच्या अगोदर जाहीर 
केिेलया लकमान समान कायफिमामध्ये मलहिांच्या सुरके्षिा सवोच्च प्राधान्द्य देण्यात 
येईि असे आश्वासन देण्यात येणे, सदर आश्वासन देऊन देखीि महालवकास 
आघाडी सरकार स्थापन र्झालयाबरोबर चांद्यापासून बांद्यापयंत दररोज मलहिा 
अत्याचाराचं्या घटना घडणे, या घटनांमध्ये चार वषाच्या लचमुरडीपासून साठ 
वषांच्या स्त्रीचा समावेश असणे, सरकारी कमफचारी, लवद्यालथंनी, लववाहीत मलहिा, 
लवधवा मलहिा तसेच सांस्कृलतक के्षत्रात काम करणाऱया अलभनेत्रीचाही समावेश 
असणे, हृदय लपळवटून टाकणाऱया सहगणघाट, लसलिोड, लमरा रोड, सोिापूर, 
गडलचरोिी, नागपूर येथीि घटनांमुळे संपूणफ महाराष्ट्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 
बोजवारा उडािेिा असलयाचे लनदशफनास येणे, पोिीस कमफचाऱयांच्या कामकाजात 
अवाजवी राजकीय हस्तके्षप र्झालयाने पोिीस दिाचे खच्चीकरण होवून त्यांचे 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या मूळ कामाकडे दिुफक्ष होणे, पोिीस दिाचे खच्चीकरण 
र्झालयाने मलहिा अत्याचाराच्या घटनामंध्ये कोणतीही घट न होता अत्याचाराचे सत्र 
सातत्याने सुरूच असणे, पलरणामी महाराष्ट्रातीि कोट्यवधी मलहिांमध्ये पसरिेिा 
तीव्र असंतोष, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रलतलिया 
लवचारात घेण्यात यावी." 

   – अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

दहा : अशासकीय ठराि :- 
  (मांगळिार, वदनाांक २५ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या बलेॅटद्वारा ठरविलेल्या 

प्राथम्यक्रमानसुार खालील ठराि दाखविण्यात आले आहेत) - 
  (१) डॉ.सधुीर ताांबे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ६१ – 
   "राज्यातीि पूवफ प्राथलमक लशक्षणासाठी सुमारे एक िाख अगंणवाड्ाची 

संख्या असिी तरी या अंगणवाड्ाद्वारे दजेदार पूवफ प्राथलमक लशक्षण लमळत नाही, 
वैद्यकीय शास्त्रानुसार िहान मुिांच्या मेंदचूी ९० टक्के वाढ ही त्यांच्या सहा 
वषापयंत होत असते, लवद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षलणक आवड लनमाण होणे, ज्ानेलरयांचा 
योग्य लवकास होणे, तसेच बौस्ध्दक लवकासाच्या दृष्टीने हा कािावधी अत्यंत 
महत्त्वाचा असलयाने यासाठी लशक्षण देण्यासाठी तज् ज्ांची सलमती गठीत करुन 
लवशेष कायफिम आखावा, अशी लशर्ारस ही लवधानपलरषद शासनास करीत आहे." 

  (२) श्री.नागोराि गाणार, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८४ – 
            "राज्यातीि लवनाअनुदान तत्वावर मान्द्यता देऊन सुरु करण्यात आिेलया 

माध्यलमक शाळेतीि लवद्यार्थ्यांना अनुदानाअभावी प्रयोगशाळा, गं्रथािये व इतर 
शैक्षलणक सोयी सुलवधा उपिब्ध होऊ शकत नाही, त्यामुळे लवद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर 



 

13 
 

होणारा लवपरीत पलरणाम लवचारात घेता लवनाअनुदान तत्वावर मान्द्यता लदिेलया 
राज्यातीि सवफ माध्यलमक शाळांना चािू शैक्षलणक वषापासून १०० टक्के अनुदान 
देण्यात यावे, अशी लशर्ारस ही लवधानपलरषद शासनास करीत आहे." 

  (३) श्री. रामदास आांबटकर, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ७४ – 
   "राज्यातीि आलदवासी लवकास लवभाग व सामालजक न्द्याय लवभागामार्फ त 

चािलवलया जाणाऱ या शासकीय व अनुदानीत मुिींचे वसलतगृहात 
आश्रमशाळेतीिच कमफचाऱ यांकडून अलपवयीन मुिींचे होत असिेिे िैंलगक 
शोषण, त्यालठकाणी पुरुष कमफचाऱयांच्या करण्यात आिेलया नेमणूका, त्यामुळे 
अलपवयीन आलदवासी मुिींवरीि सतत होणाऱया अत्याचाराच्या घटनेत वाढ, 
आलदवासी मुिींच्या लशक्षण, त्यांच्या बौस्ध्दक लवकासावर तसेच सामालजक 
जीवनावर आलण उवफरीत आयुष्यावर होत असिेिा पलरणाम, या लपडीत मुिींना 
न्द्याय लमळण्याकरीता अत्याचार करणाऱ यांना कठोर लशक्षा लमळावी या कलरता 
शासनाने तातडीने  कायफवाही करावी, अशी लशर्ारस ही लवधानपलरषद शासनास 
करीत आहे." 
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