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    महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

सोमसोमिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२६६  नोव्हेंबर,नोव्हेंबर,  २०१८२०१८  
(सकाळी (सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंत)िाजेपयंत)  

  
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (मांगळिार, वदनाांक २० नोव्हेंबर,  २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शविण्यात आलेली प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – 
 

   सिशश्री हेमांत टकले, धनंजय म ंडे, किरण पावसिर, आनंद ठािूर, अॅड. राह ल 
नावेिर, सववश्री कवक्रम िाळे, सकिश चव्हाण, श्रीमिी कवद्या चव्हाण, सववश्री अकनिेि 
िटिरे, प्रिाश गजकिये, रामराव वडि िे, अरुणिािा जगिाप, ख्वाजा बेग, 
अब्द ल्लाह खान द राणी, अकनल िोसले, कवलास पोिनीस, जयंि पाटील, अशोि ऊर्व  
िाई जगिाप, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "म ंबईिील वांदे्र पश्चचम येथे नर्गगसदत्त नगर येथील झोपडपट्टीि कदनांि ३० 
ऑक्टोबर, २०१८ रोजी िीषण आग लागून या द र्वटनेि िेथील ८० झोपड्या जळून 
खाि झालेल्या असणे, या द र्वटनेि िेथील नागरीिांना ध राची बाधा झाली असून 
त्यांच्यावर रुग्णालयाि स रु असलेले उपचार, त्यांच्या र्रािील संसारोपयोगी वस्ि  
जळाल्याम ळे त्यांच्या खाण्याकपण्याचा कनमाण झालेला गंिीर प्रचन, नर्गगसदत्त नगरमध्ये 
आगीची  चौिशी िरुन िेथील बेर्र झालेल्या ि ट ं कबयांना मदि िरण्याि यावी अशी 
मागणी िेथील लोिप्रकिकनधींनी शासनािडे िरणे, या आगीमध्ये एिापाठोपाठ एि 
अशा िब्बल ७ कसललडरचा झालेला स्र्ोट, त्याम ळे आजूबाजूचा पकरसरही हादरुन 
नागरीिांच्या कजकविास कनमाण झालेला धोिा, आग लागलेल्या झोपडपट्टी पकरसराि 
आग कवझकवण्यासाठी अश्ग्नशमन दलाच्या गाड्यांना जाण्यास रस्िे नसल्याने आगीवर 
कनयंत्रण कमळकवण्यास त्यांना आलेल्या अडचणी, या आगीि िरोडो रुपयांची 
मालमत्त्ता जळून खाि होणे व अनेि झोपडपट्टीधारि बेर्र होणे, िसेच या 
झोपडपट्टीि बेिायदा व कवनापरवाना बांगलादेशीय नागरीिांची असलेली र् सखोरी, ही 
बेिायदा झोपडपट्टी कनष्िासीि िरण्यास कविागीय महानगरपाकलिा अकधिारी व 
म्हाडाचे संबंकधि अकधिारी यांचे िारवाई िरण्याि झालेले अक्षम्य द लवक्ष, याबाबि 
शासनाने िरावयाची िायववाही व उपाययोजना." 
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  (२) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या 
बाबीिडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "राजिीय िायवििे व लोिप्रकिकनधींवरील २०१५ पयंिचे राजिीय ग न्हे िाढून 
टािण्याबाबि शासन कनणवय जारी िरण्याि येणे, सदर शासन कनणवयाची 
अंमलबजावणी अिोला-वाकशम व ब लडाणा कजल्याि अद्याप झालेली नसणे, हजारो 
िायवििे व लोिप्रकिकनधींवर त्यानंिरच्या िालावधीिही अनेि खटले दाखल होऊन 
कदवसेंकदवस हया संख्येि होि असलेली वाढ, िायवित्यांमध्ये कवद्याथी व 
उच्चकवद्याकविूकषि लोिांचा समावेश असणे, सदर खटले प्रलंकबि असल्याम ळे 
लोिप्रकिकनधींना अनेि अडचणींना सामोरे जावे लागि असणे, त्याचबरोबर हया 
याकचिांमध्ये कवद्याथी / उच्चकवद्याकविूकषि लोि देखील अडिलेले असिाि त्याम ळे 
कवद्यार्थ्यांच्या शैक्षकणि िकविव्यावर व उच्च कशकक्षि लोिांच्या व्यवसायांवर त्यांचा 
पकरणाम होि असणे, कवद्यार्थ्यांना नोिरीसाठी / पासपोटव रे्िाना अनेि अडचणींचा 
सामना िरावा लागणे, िसेच न्यायालयाचा देखील वेळ वाया जाणे, लोिप्रकिकनधींना / 
महत्वाची िामे सोडून न्यायालयाि याकचिेसाठी उपश्स्थि राहावे लागि असणे, यािडे 
शासनाचे होि असलेले अक्षम्य द लवक्ष, उक्ि प्रलंकबि खटले िािडीने िाढून 
टािण्याबाबि शासन स्िरावर िरावयाची िायववाही व याबाबि शासनाची प्रकिकक्रया 
व िूकमिा." 

  (३) सिशश्री प्रविण दरेकर, कवजय ऊर्व  िाई कगरिर, कगरीशचंद्र व्यास, नागोराव गाणार, 
वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   "म ंबई उपनगरािील िांकदवली पश्चचमेिडील जवळपास शििापूवीचे 
खज करया िलाव ब जवून त्यावर कजल्हाकधिाऱ यांच्या परवानगीकशवाय आकण 
बेिायदेशीरपणे उद्यान बांधण्याि आल्याचे माहे ऑगस्ट, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
कनदशवनास येणे, म ंबई शहर व उपनगरािील नैसर्गगि पाण्याचे स्त्रोि असलेले िलाव 
ब जकवले जाि असून िकवष्याि म ंबई शहराला पाणी टंचाई कनमाण झाल्यास म ंबई 
शहरािील व उपनगरािील अशा िलाव व कवकहरींचे प नरुज्जीवन िरण्याची 
आवचयििा, याबाबि शासनाने िरावयाची िायववाही व शासनाची प्रकिकक्रया." 

  (४) आर्कक. अनांत गाडगीळ, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या 
बाबीिडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   "राज्याि  ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये नवीन सरिार अश्स्ित्वाि येऊन  कडसेंबर-
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२०१४ मध्ये मंत्री संख्येि वाढ होणे,  याम ळे मंत्रयांच्या  अकधि दालनांची आवचयििा 
कनमाण होणे, या सबबीखाली मंत्रालयाि अंिगवि नूिनीिरण न िरिाच िे  िेल्याचे 
िागदोपत्री दाखकवण्याि येणे, या िामांम ळे कनमाण झालेल्या डेब्रीजची रे्ब्र वारी, २०१५ 
िे ऑगस्ट, २०१५ या िालावधीि कवल्हेवाट लावण्याि येणे, यासाठी अंदाजे ६५० 
ट्रक्सच्या रे्ऱया झाल्याचे दाखकवण्याि येणे, यावर शासनाने अंदाजे ६७ लाख रु. खचव 
िरणे, मंत्रालयाची गच्ची (टेरेस) सार् िरण्यासाठी स मारे रु. ३ लाखांचा खचव िरणे, 
ऑक्टोबर, २०१७ मध्ये या संपूणव प्रिरणाच्या चौिशीचे गोपनीय आदेश कनरू्नही 
अहवाल न येणे, याम ळे सदर प्रिरणी िोणिीही िारवाई िरण्याि न येणे, त् याम ळे 
जनिेि कनमाण झालेला िीव्र असंिोष व संिापाची िावना, शासनाने याप्रिरणी 
िािडीने चौिशी िरुन  िरावयाची िायववाही व याबाबि शासनाची प्रकिकक्रया." 

  (५) श्री. श्रीकाांत देर्पाांडे, डॉ.मकनषा िायंदे, श्री. धनंजय म ंडे, ॲड.अकनल परब, सववश्री 
दत्तात्रय सावंि, बाळाराम पाटील, कवक्रम िाळे, हेमंि टिले, डॉ. स धीर िांबे, श्री. 
सकिश चव्हाण, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे र्ालेय 
वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "टी.ई.टी.  ची  परीक्षा  कदनांि ३०  माचव,   २०१९  प वी  उत्तीणव  न  िरणाऱ या  
कशक्षिांना सेवेिून  िाढून  टािण्याि  येईल  अचया आशयाच्या  कदनांि २४  ऑगस्ट,  
२०१८ रोजीच्या शासन  कनणवयाने राज्यािील  हजारो  कशक्षिांमध्ये  अस रकक्षििेची,  
बेिार  होण्याची  व म लाबाळांसह  कििेला  लागण्याच्या  कििीपोटी  हवालकदवाल  
झाल्याची  गंिीर  श्स्थिी कनमाण  होणे,  सेवेि  दाखल  होण्यापूवी  कनवड  प्रकक्रयेच्या  
वेळी  टी.ई.टी.  उत्तीणविेची  अट नव्हिी  या  वस्िूश्स्थिीिडे  द लवक्ष  िरण्याि येणे,  
टी.ई.टी.  परीक्षा  उत्तीणव  िरण्याच्या  अटीचा कनय क्िी  आदेशाि  उल्लेख  नव्हिा  ही  
सत्यिा  दडवून  ठेवणे, कनय क्िी  नंिर  लादली जाणारी   अकिकरक्ि   शैक्षकणि   व   
प्रशैक्षकणि   अहविा   संपादीि   िरणेसाठी   प रेसा िालावधी  कदल्या  गेल्याचा  
प वेकिहास  नजरेआड  िरणे,  संधी  देऊनही  अशी  अकिकरक्ि अहविा  संपाकदि  न  
िरणाऱ या  कशक्षिांना  डीम्ड  ट्रेन्ड  (मानद  प्रकशकक्षि)  समजण्याच्या शासन  प रस्िृि  
परंपरेचे  कवस्मरण  होणे, आकण  २-३  टक्िे  कनिाल  लागणाऱ या  टी.ई.टी.  सारख्या  
पकरके्षच्या  अग्नीि ं डाि  कशक्षणशास्त्र, अध्यापनिंत्र आदी कवषयांची  नाळ ि टून  दशि-
दीड दशिाचा िाळ लोटून गेलेल्या कशक्षिांना ढिलण अथािच या हजारो  कशक्षिांना 
पकहल्याच संधीि उत्तीणव होण्याचे र्मान  जारी  िरणे व उत्तीणव न होणाऱ या कशक्षिांना 
जीवनािून उठकवण्याची कशक्षा र्ोषीि िरणे, याम ळे संपूणव राज्यािील समस्ि 
कशक्षिांमध्ये कनमाण  झालेले ियाचे, अस्वस्थिेचे  व  िकविव्याच्या लचिेने कशक्षिांना 
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उद्िवलेले  कनद्रानाशाचे  अिूिपूवव  संिट, याबाबि शासनाने िरावयाची िायववाही व 
शासनाची प्रकिकक्रया." 

  (६) डॉ. मवनषा कायांदे, अॅड. अकनल परब, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि 
महत्वाच्या बाबीिडे उच् च ि तां्र  वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "उल्हासनगर येथील (कज.ठाणे) सी.एच.एम. महाकवद्यालयाचे रकजस्ट्रार अशोि 
रोचलानी यांनी पदाचा गैरवापर िरुन स्विःच्या महाकवद्यालयाि नोिरी िरणाऱ या व 
प्रोबेशन पूणव झालेले नसिांनाही आपल्याच म लािकरिा स्विःच्या नावे वैद्यिीय 
मदिीिकरिा सहसंचालिांिडे स्विःची स्वाक्षरी िरुन सादर िेलेला अजव, सदर 
अजाची शहाकनशा न िरिा सहसंचालिांच्या िायालयािडून संचालि यांच्यािडून 
आलेल्या अजान सार अंदाजे रू. २,१२,०००/- वैद्यिीय मदिीच्या मान्यिेचे आदेश 
अल्प िालावधीि देण्याि येणे, सदरहू वैद्यिीय मदि ही शासनाच्या सवव आदेशांचे व 
पकरपत्रिांचे िसेच वैद्यिीय देखिाल कनयम १९६१ चे उल्लंर्न िरुन मान्य िरण्याि 
आल्याचे न ििेच माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये उर्डिीस येणे, सदर प्रिरणी 
सहसंचालि, िोिण कविाग यांच्यािडे कदनांि २ मे, २०१८ रोजी िक्रार दाखल 
होऊनही अद्याप दोषी रकजस्ट्रार अशोि रोचलानी यांच्यावर ग न्हा दाखल न होणे, 
अशाच प्रिारे महाकवद्यालयािील कशक्षि, कशक्षिेिर आकद िमवचाऱ यांच्या वैद्यिीय 
परिाव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणाि स रु असलेला भ्रष्टाचार, यािडे शासनाचे  होि 
असलेले अक्षम्य द लवक्ष, सदरहू वैद्यिीय परिाव्यामध्ये संबंकधि िमवचारी, 
महाकवद्यालयाच्या प्राचायव, सहसंचालि, संचालि यांच्या संगनमिाने होि असलेल्या 
भ्रष्टाचाराची  सखोल चौिशी िरण्यास होि असलेली टाळाटाळ, पकरणामी 
शासनाच्या पैशाचा होि असलेला अपव्यय, याबाबि शासनाने सखोल चौिशी िरुन  
दोषी रकजस्ट्रार अशोि रोचलानी िसेच यास जबाबदार असणाऱयांकवरुध्द िठोर 
िारवाई िरण्याची कनिांि आवचयििा, याबाबि शासनाने िरावयाची िायववाही व 
शासनाची प्रकिकक्रया." 

  (७) सिशश्री वकरण पािसकर, हेमंि टिले, अॅड. राह ल नावेिर, श्री. आनंद ठािूर, 
श्रीमिी कवद्या चव्हाण, वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे 
गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "स्वयंिू िोिण गृहकनमाण मागासवगीय सहिारी संस्था (कनयोकजि) या संस्थेस 
कवकनयम १३(२) अंिगवि प्रकिक्षानगर, सायन येथे ८४ सदकनिांसाठी योजना 
राबकवण्याची मंजूरी प्राकधिरणाने ठराव क्र.६०२८ कदनांि १३ ज लै, २००४ अन्वये 
मंजूरी रे्ण्याबाबि ठरावाि नमूद िरण्याि येणे, सन २००९ मध्ये िाही सोसायट्ांना 
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८८६ सदकनिा वाटप िरण्याि येणे, मात्र यामधून मागासवगीय सोसायटीला सामावून 
रे्ण्याि न आल्याने ित्िालीन मा. सिापिी, महाराष्ट्र कवधानपकरषद यांनी कदनांि १६ 
कडसेंबर, २००९ मधील कहवाळी अकधवेशनामध्ये कनदेश देणे, िद्न षंगाने आचवासन क्र. 
४८३ बाबि २ मकहन्यामध्ये पूिविा िरुन देवू असे आचवासन ित्िालीन मा.गृहकनमाण 
राज्यमंत्री यांनी देऊनही सन २०११ पयंि पूिविा न िरणे, म्हाडािडून उपलब्ध 
सदकनिांची माकहिी व प्रस्िाव शासनाच्या मान्यिेसाठी मा.राज्यमंत्री, मा.म ख्यमंत्री 
यांच्या िायालयाि पाठकवण्याि आला असिा कदनांि २१ जून, २०१२ रोजी मंत्रालयाला 
लागलेल्या आगीि सदरहू नस्िी नष्ट होणे, सदर नस्िीची प नवबांधणी िरणेिरीिा 
म्हाडा िायालयाने कदनांि २६ ऑगस्ट, २०११ रोजीच्या पत्रान्वये पाठकवलेल्या 
अहवालाची प्रि शासनाला पाठकवण्याबाबि िळकवले त्यान सार िायालयािडून पत्र 
क्र. ८१४० कदनांि ९ नोव्हेंबर, २०१२ अन्वये सदर अहवाल शासनाला पाठकवण्याि 
येणे, मात्र शासनािडून िोणिेही कनदेश प्राप्ि न होणे, सदर संस्थेने मा.उच्च 
न्यायालयाि याकचिा दाखल िेलेली असणे, मा.न्यायालयाने करटकपटीशन क्र. 
१४८०/२०१५ मध्ये शासनास म्हाडा प्राकधिरण ठराव क्र. ६०२८ कदनांि १३ ज लै, 
२००४ न सार म्हाडा िायदा व कवकनयम यांच्या िरिूदीस अन सरुन १३(२) अंिगवि िीन 
मकहन्याि कनणवय रे्ऊन सदकनिा कविरीि िरण्याचे कनदेश देण्याि येणे, मा.सिापिी, 
महाराष्ट्र कवधानपकरषद यांनी मा.मंत्री, गृहकनमाण, अप्पर म ख्य सकचव, गृहकनमाण म ख्य 
अकधिारी म ंबई मंडळ म्हाडा व संबंकधि अकधिारी यांच्या उपश्स्थिीि कदनांि १३ माचव, 
२०१८ रोजी झालेल्या बैठिीि सदर संस्थेची बऱयाच वषाची मागणी लक्षाि रे्ऊन 
संस्थेला सद्य:श्स्थिीि िूखंड रे्ऊन सदकनिा बांधण्यास खूप वषे लागिील त्याम ळे 
संस्थेला िूखंडाऐवजी म्हाडाच्या ियार व अनेि वषे जाकहरािीिून वगळण्याि 
आलेल्या सदकनिा कविरीि िरण्याची संस्थेची मागणी मान्य िरण्याि येणे, त्यान सार 
कनयोकजि संस्थेस पवई कहरानंदानी येथील २२ बी, ३०३, १४०४, १३०२, २३ ई, ८०१ या 
करक्ि इमारि क्र. रामबाग वसोवा येथील राजयोग सोसायटी मधील ए.बी.सी. व डी. 
लवग मधील करक्ि सदकनिा, प्रकिक्षानगर कबल्ल्डग ६ एम व ि ला, नेहरुनगर कबल्ल्डग नं. 
५० व िरीरोड स्टेशन जवळील म्हाडाच्या इमारि द रुस्िी मंडळाच्या टॉवरमधील 
इत्यादी करक्ि सदकनिा अशा एिूण ८४ सदकनिा कविरीि िरुन संस्थेला देण्याि 
याव्याि अशी संस्थेिडून कवनंिी िरण्याि येणे, मात्र शासन व्यवस्थांच्या 
समन्वयाअिावी शासनाचा अकिप्राय व कनदेश असूनही िोणिीही िायववाही न होणे व 
जाणीवपूववि या मागासवगीय संस्थेवर अन्याय होणे, या संपूणव प्रिरणी गृहकनमाण 
कविागािडून िारवाई होि नसल्याबाबि िीव्र नाराजीची व संिापाची िावना, याबाबि 
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शासनाने िेलेली वा िरावयाची िायववाही व शासनाची प्रकिकक्रया." 
  (८) सिशश्री धनांजय मुांडे, जगन्नाथ लशदे, अॅड. राह ल नावेिर, सववश्री किरण पावसिर, 

हेमंि टिले, कवलास पोिनीस, आनंद ठािूर, श्रीमिी कवद्या चव्हाण, सववश्री ख्वाजा 
बेग, कवक्रम िाळे, सकिश चव्हाण, अकनिेि िटिरे, प्रिाश गजकिये, रामराव वडि िे, 
अरुणिािा जगिाप, अब्द ल्लाह खान द राणी, अकनल िोसले, वि.प.स. प ढील 
िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :- 

   "राज्याच्या पकरवहन कविागामध्ये सहाय्यि मोटार वाहन कनकरक्षि पदाची िरिी 
िरण्यासाठी महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगामार्व ि सन २०१७ मध्ये परीक्षा रे्ण्याि येणे, 
सदर परीके्षचा कनिाल माचव, २०१८ मध्ये जाहीर होऊन ८३३ उमेदवारांची कशर्ारस 
आयोगाने शासनाला िेलेली असणे, मात्र सदर पदाच्या प्रवेश कनयमािील कनयम ३ 
(III) (IV) मधील िरि दींना मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाि आव्हान 
देण्याि येणे,  सदर याकचिेचा कनिाल देिाना न्यायालयाने सदर कनयमािील अहविा 
परीके्षप वी धारण िरणाऱया उमेदवारांना या पदावर कनय क्िी देण्याि यावी व त्या 
उमेदवारांना सदरची अहविा परीक्षाधीन िालावधीि प्राप्ि िरुन घ्यावयाची आहे अशा 
उमेदवारांना करक्ि पदावर कनय क्िी देण्याि येऊ नये असे आदेश देणे,  न्यायालयाने 
नमूद िेलेली अहविा ८३३ पैंिी िेवळ २५ उमेदवारांिडेच उपलब्ध असणे,  त्याम ळे 
८०० उमेदवारांना नोिरीस म िावे लागण्याची कििी कनमाण होणे, या पाचवविूमीवर 
संबंकधि उमेदवारांनी कदनांि ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी म ंबईिील आझाद मैदानावर 
िेलेले आंदोलन, या प्रिरणाच्या कनणवयामध्ये न्यायालयाने नमूद िेलेली अहविा ही 
िेवळ िांकत्रििेशी संलग्न असणे, त्याचा उमेदवारांच्या ग णवते्तशी िोणिाही थेट संबंध 
येि नसणे,  कनवडीनंिरच्या कनयकमि कनय क्िीपयंिच्या िालावधी दरम्यानस ध्दा असा 
दाखला प्राप्ि िरुन रे्िा येणे शक्य असणे,  मात्र न्यायालयाि सरिारिरे् योग्य बाजू न 
मांडल्याने ८०० कवद्यार्थ्यांवर अन्याय होणे, सदर प्रिरणी िात्िाळ सवोच्च न्यायालयाि 
अपील दाखल िरुन वकरष् ठ कवधीज्ञाची नेमणूि िरण्याची आवचयििा, 
लोिप्रकिकनधींनी िेलेली अशाप्रिारची मागणी, सदर प्रिरणी अंकिम कनिाल 
लागेपयंि िागदपत्रांच्या छाननी व त्या आधारे उमेदवारांची पात्रिा लिवा अपात्रिा 
ठरकवण्याि येऊ नये िसेच यासंदिाि चौिशी िरुन सदर उमेदवारांना न्याय देण्याची 
व सेवेि सामावून रे्ण्याची होि असलेली मागणी, याबाबि शासनाने िरावयाची 
िायववाही व ि कमिा." 

  (९) सिशश्री बाळाराम पाटील, कवलास पोिनीस, प्रसाद लाड, किरण पावसिर, हेमंि 
टिले, धनंजय म ंडे, आनंद ठािूर, अॅड. राह ल नावेिर, श्री. ख्वाजा बेग, श्रीमिी कवद्या 
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चव्हाण, सववश्री जगन्नाथ लशदे, अकनिेि िटिरे, कवक्रम िाळे, सकिश चव्हाण, प्रिाश 
गजकिये, रामराव वडि िे, अरुणिािा जगिाप, अब्द ल्लाह खान द राणी, अकनल 
िोसले, प्रकवण दरेिर, कवजय ऊर्व  िाई कगरिर, नागोराव गाणार, कगरीशचंद्र व्यास, 
वि.प.स. प ढील िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधिील :- 

   "िळोजा येथील एम.आय.डी.सी. िील म ंबई वेस्ट मॅनेजमेंट या रासायकनि 
र्निचरा कवर्टन िरणाऱया िंपनीि कदनांि २९ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी सिाळी 
८.१५ वा. च्या स मारास झालेला िीषण स्र्ोट, या िीषण स्र्ोटाम ळे सिोविालच्या 
स मारे १५ कि.मी. पकरसर हादरला असून या अपर्ािाि एि जण गंिीर झाल्याची, 
िसेच पकरसरािील १४ गावािील अनेि र्रांना िडे गेल्याची आकण अन्य मालमते्तचे 
मोठ्या प्रमाणावर न िसान झाले असल्याची बाब कनदशवनास आलेली असणे, या 
िंपनीि झालेल्या स्र्ोटाचे पकरणाम र्ोटगांव, िोईरपाडा, गोंधळीपाडा, िळोजा 
मजिूर, कसध्दीिरवले, ि िे, नागझरी, र्ोटिँम्प, िळोजा रे्ज-१ व २ इत्यादी गावांना 
बसला असून या गावािील र्रांची हानी झालेली असणे, िहकसलदार पनवेल यांनी 
न िसान झालेल्या र्रांची पाहणी िरुन त्याबाबिचा अहवाल रायगड कजल्हाकधिारी 
िायालयाला सादर िेलेला असणे या औद्योकगि वसाहिीिील रासायकनि प्रदषूणाम ळे 
पकरसरािील रकहवासी त्रस्ि असून याबाबि वारंवार िक्रारी, कनदशवने आकण आंदोलने 
िरूनही शासनािडून दखल रे्ण्याि आलेली नसणे, त्याम ळे सदरहू स्र्ोटाच्या 
र्टनेची िात्िाळ चौिशी िरून एम.आय.डी.सी. िील िंपन्यामध्ये वारंवार होि 
असलेल्या स्र्ोटाच्या र्टनांना आळा र्ालण्यासाठी शासनाने िरावयाची िायववाही व 
शासनाची प्रकिकक्रया." 

  (१०) सिशश्री दत्ता्र य सािांत, श्रीिांि देशपांडे, बाळाराम पाटील, वि.प.स. प ढील 
िािडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासिगश ि विरे्ष मागास प्रिगश कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष वेधिील :-  

   "राज्याि वंकचि समाजािील र्टिािील म लांच्या कशक्षणाची सोय व्हावी म्हणून 
राज्य शासनािडून कवम क्ि जािी, िटक्या जमािी, इिर मागासवगव व कवशेष मागास 
प्रवगव  कविागामार्व ि खाजगी संस्थांिडून आश्रम शाळा स्थापन िरण्याि येणे, सदर 
आश्रम शाळांवर िायवरि असणाऱया कशक्षि व कशक्षिेिर िमवचारी यांना शासनािडून 
कमळि असलेले सवव लाि (वेिन, वैद्यिीय स कवधा, पेन्शन योजना) कदले जाि असणे, 
राज्याि कदनांि १ नोव्हेंबर, २००५ नंिर शासिीय सेवेि आलेल्या सवव िमवचाऱयांना 
नवीन अंशदान पकरिाकषि पेन्शन योजना लागू िरण्याि येणे, सदर योजनेि आश्रम 



 

8 
 

शाळेिील िमवचारी यांच्याही कनय क्त्या झालेल्या असणे, सदर योजनेची या 
िमवचाऱयांची खािी िाढलेली असणे, सदर योजेिून या िमवचाऱयांची रक्िम कनयकमि 
वेिनािून िपाि िेली जाि असणे, सदर योजनेि या िमवचाऱयांना त्यांची जेवढी 
रक्िम िपाि होईल िेवढीच रक्िम शासन जमा िरीि असणे, सदर रक्िम ही त्या 
िमवचाऱ यांच्या खात्यावर व्याजासह जमा िेली जाि असणे, राज्याि खाजगी 
व्यवस्थापनाच्या शाळािील िमवचाऱयांची झालेली िपाि व त्यांना कमळणाऱया 
व्याजाची रक्िम शालेय कशक्षण कविागाने कदनांि २८ रे्ब्र वारी, २०१८ रोजी शासन 
आदेश िाढून १२ िोटी ३२ लाख इििी रक्िम या कशक्षिांच्या खात्यावर जमा 
िरण्याचे आदेश कनगवकमि िेलेले असणे, परंि  कवम क्ि जािी, िटक्या जमािी, इिर 
मागासवगव व कवशेष मागास प्रवगव कविागािडून या आश्रम शाळेिील िमवचाऱ यांच्या  
या योजनेि िपाि झालेल्या रक्िमेला व्याज व त्या रक्िमेवर शासनािडून कमळालेली 
रक्िम िसेच व्याज जमा िेलेले नसणे, िसेच या िमवचाऱयांच्या िपाि झालेल्या 
रिमेचा कहशोबही या िमवचाऱयांना कदला जाि नसणे, शालेय कशक्षण कविागांिगवि 
िायवरि असणाऱया िमवचाऱयांची ही रक्िम कदली गेलेली असणे व या कविागािील 
शासनाची रक्िम जमा िेलेली नसणे त्याम ळे शासन द जािाव िरीि असल्याची 
िावना या िमवचाऱयांच्या मनामध्ये कनमाण झालेली असणे, या िमवचाऱयांच्या 
खात्यावर शासनाची रक्िम व्याजासह जमा िरून या िमवचाऱयांना त्यांच्या नवीन 
पेन्शनसाठी िपाि झालेल्या रिमेचा कहशोब देणे, याबाबि शासनाने िरावयाची 
िायववाही व शासनाची प्रकिकक्रया." 

  

((दपुादपुारी री १२१२.००.००  िाजतािाजता))  
 

एक : मा.सभापती याांचा प्रस्ताि - 
  "२६ नोव्हेंबर या भारतीय सांविधान वदनावनवमत्त भारतीय सांविधान उदे्दवर्केचे 

िाचन करण्याबाबतचा प्रस्ताि." 
दोन : प्रश्नोत्तरे – 

  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) सोमिार, वदनाांक १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीची ताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यादी 

सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
  (ग) अताराांवकत प्रश्नोत्तराची पवहली, दसुरी, वतसरी ि चौथी यादी सभागहृाच्या 

पटलािर ठेिणे. 
तीन : कागदप्ेर  सभागहृासमोर ठेवणे – 

  (१) सांसदीय कायश मां्र ी : "कवधानपकरषदेच्या सन २०१८ च्या द सऱया (पावसाळी) 
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अकधवेशनाि कदनांि ०४ ज लै, २०१८ िे २० ज लै, २०१८ 
या िालावधीि मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री महोदयांनी 
कवधानपकरषद सिागृहाि कदलेल् या एिूण १०० 
आचवासनांची यादी, िसेच सन २०१८ चे द सरे 
(पावसाळी) अकधवेशन संस्थकगि झाल्यानंिर, पूिविा 
िरण्याि आलेल्या एिूण ५०७ आचवासनांच्या पूिविेची 
कववरणपते्र यादीसह" सिागृहासमोर ठेविील. 

  (२) िने मां्र ी : "महाराष्ट्र वन कविास महामंडळ मयाकदि यांचा सन 
२०१६-२०१७ या वषाचा चव्वेचाळीसावा वार्गषि 
अहवाल आकण कहशेब" सिागृहासमोर ठेविील. 

  (३) पर्ुसांिधशन, 
दगु्धविकास ि 
मत्सस्यविकास मां्र ी 

: "महाराष्ट्र पश  व मत्स्य कवज्ञान कवद्यापीठ, नागपूर यांचा 
सन २०१६-२०१७ या वषाचा वार्गषि अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेविील. 

चार : "लोकलेखा सवमतीचा ्ेर चाळीसािा, चव्िेचाळीसािा ि पांचेचाळीसािा अहिाल 
सभागहृास सादर करणे" 

पाच : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (१) सिशश्री जगन्नाथ शर्दे, हेमंि टिले, किरण पावसिर वि.प.स. यांच्या प ढील 

कनिडीच्या साववजकनि महत्वाच्या कवषयावरील सचूना क्रमाांक ३ वर मखु्यमां्र ी  
कनवेदन िरिील :- 

    "कदनांि १ जून २०१५ रोजी िल्याण-डोंकबवली महानगरपाकलिा के्षत्राि 
समाकवष्ट िरण्याि आलेली २७ गावे वगळून त्यांची स्विंत्र नगरपकरषद स्थापन 
िरण्यास शासनािडून जाणीवपूववि कवलंब होि असल्याबाबि." 

   (२) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स. यांच्या प ढील कनिडीच्या साववजकनि महत्वाच्या 
कवषयावरील सचूना क्रमाांक १ वर र्ालेय वर्क्षण मां्र ी  कनवेदन िरिील :- 

    "राज्याि कजल्हा पकरषदेच्या माध्यकमि शाळा मराठवाडा कविागाि जास्ि 
असून या शाळाि म ख्याध्यापिांची २५४ पदे करक्ि असल्याम ळे िेथे कशक्षण 
रे्णाऱया कवद्यार्थ्यांच्या कशक्षणावर होि असलेला कवपरीि पकरणाम." 

   (३) श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील कनिडीच्या साववजकनि महत्वाच्या 
कवषयावरील सचूना क्रमाांक २ वर र्ालेय वर्क्षण मां्र ी  कनवेदन िरिील :- 

    "माध्यकमि व उच्च माध्यकमि परीके्षिकरिा पूवी कवद्यार्थ्यांच्या बकहगवि 
मूल्यमापनासाठी ८० ग ण आकण अंिगवि मूल्यमापनासाठी २० ग ण असे स्वरूप 
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होिे. नवीन अभ्यासक्रम बदलान सार वरील स कवधा माचव २०१९ च्या बोडाच्या 
परीके्षपासून बंद िरण्याि आले असणे." 

   (४) श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. यांच्या प ढील कनिडीच्या साववजकनि 
महत्वाच्या कवषयावरील सचूना क्रमाांक ५ वर गहृवनमाण मां्र ी  कनवेदन    
िरिील :- 

    "म ंबईिील र्ाटिोपर पंिनगर येथील कशवसाई हौलसग सोसायटी या िें द्रीय 
अन्वेषण कविाग (CBI) च्या िमवचाऱयांिकरिा कवकनमयन १३ (२) अंिगवि १९ 
सिासदांना इमारि बांधून र्रे देण्याच्या दृष्टीने म्हाडामार्व ि सन २००९ रोजी 
कनकवदा मागवून श्री. वीरेन वोरा (एक्सेल एंटरप्राइजेस) ची कनय क्िी िरण्याि 
आलेली असणे." 

   (५) सिशश्री अवनकेत तटकरे, धनंजय म ंडे, वि.प.स. यांच्या प ढील कनिडीच्या 
साववजकनि महत्वाच्या कवषयावरील सचूना क्रमाांक ४ वर ऊजा मां्र ी  कनवेदन    
िरिील :- 

    "िोयना जलकवद्य ि प्रिल्प टप्पा १ िे ४ पोर्ळी संि ल येथे 
प्रिल्पग्रस्िांना प्रकशक्षणाथी म्हणून सामावून रे्णेबाबि." 

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

 

- मध्यांतर - 
सात : सन २०१८-२०१९ च्या परुिणी मागण्याांिर चचा (पवहला वदिस.) 

  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिर चचा होईल. 

  १. म ख्यमंत्री. 
  २. शालेय कशक्षण, क्रीडा व य वि िल्याण, उच्च व िंत्र कशक्षण, मराठी िाषा, सांस्िृकिि 

िायव, अल्पसंख्यांि कविास व वक्र् मंत्री. 
  ३. गृहकनमाण मंत्री. 
  ४. ग्रामकविास, मकहला व बाल कविास मंत्री. 
  ५. आकदवासी कविास मंत्री. 
  ६. अन्न व नागरी प रवठा, ग्राहि संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, संसदीय िायव मंत्री. 
  ७. वैद्यिीय कशक्षण, जलसंपदा व लािके्षत्र कविास मंत्री. 
  ८. पकरवहन, खारिूमी कविास मंत्री. 
  ९. पयावरण मंत्री. 
  १०. पाणीप रवठा व स्वच्छिा मंत्री. 
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  ११. साववजकनि आरोग्य व ि ट ंब िल्याण मंत्री. 
आठ : र्ासकीय विधेयके :- 

 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६० - महाराष्ट्र ॲक्यपूांक्चर वचवकत्ससा 

पद्धती (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. र्रद रणवपसे, वि.प.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१८ चे कव.स.कव. क्रमांि ६० - महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्चर कचकित्सा पद्धिी 

(स धारणा) कवधेयि, २०१८ खालील सदस्यांच्या प्रवर सकमिीिडे त्यावरील 
प्रकिवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अन देश देऊन कवचाराथव 
पाठकवण्याि यावे." 

    (१) वैद्यिीय कशक्षण मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, कवरोधी पक्ष नेिा िथा 
कव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणकपसे, कव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, कव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टिले, कव.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  िाई जगिाप, कव.प.स. 
    (७) श्री.सकिश चव्हाण, कव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱहे, कव.प.स. 
    (९) ॲड.अकनल परब, कव.प.स. (१०) श्री.कवजय ऊर्व  िाई कगरिर, कव.प.स. 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६७ - भारतीय दांड सांवहता आवण 

फौजदारी प्रवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
नऊ : (क) (मांगळिार, वदनाांक २० नोव्हेंबर ि गरुुिार, वदनाांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ 

रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   श्री. सरेुर् धस, ॲड. अकनल परब, श्री. प्रकवण दरेिर, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, 
सववश्री कनलय नाईि, गोपीकिसन बाजोकरया, प्रा.अकनल सोले, श्री.रलवद्र र्ाटि, श्रीमिी 
श्स्मिा वार्, प्रा.डॉ.िानाजी सावंि, सववश्री रामराव पाटील, नरेंद्र दराडे, प्रसाद लाड, 
कवप्लव बाजोकरया, स कजिलसह ठािूर, कवलास पोिनीस, अरुणिाऊ अडसड, डॉ.मकनषा 
िायंदे, डॉ.पकरणय र् िे, सववश्री रामदास आंबटिर, चंद िाई पटेल, ॲड.कनरंजन 
डावखरे, सववश्री रमेश पाटील, कवजय ऊर्व  िाई कगरिर, कगरीशचंद्र व्यास, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 
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    ''सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यािील २६ कजल्हयांमध्ये गंिीर 
द ष्िाळ व ११२ िाल क्यांमध्ये मध्यम द ष्िाळ कदनांि ३१ ऑक्टोबर, २०१८ 
पासून राज्य शासनाने र्ोकषि िेला असणे, द ष्िाळाचे नैसर्गगि संिट द र 
िरण्याच्या दृष्टीने व द ष्िाळग्रस्ि िागािील नागकरिांना सोयी-स कवधा उपलब्ध 
िरण्याच्या दृष्टीने कनयोजन िरण्यािकरिा राज्य शासनािडून मंत्रीमंडळ 
उपसकमिी नेमण्याि आली असणे, मा. म ख्यमंत्री व मंत्रीमंडळािील त्यांच्या 
अनेि सहिारी मंत्रयांनी द ष्िाळी िागाचा दौरा िरुन व स्थाकनि 
प्रशासनािडून िेथील नागकरिांना प रकवण्याि येणाऱ या सोयी-स कवधांची प्रत्यक्ष 
पाहणी िरुन द ष्िाळाचा सामना य ध्दपािळीवर िरण्याच्या दृष्टीने प्रशासनास 
द ष्िाळ कनवारण्याची िामे प्राधान्याने पूणव िरण्यािकरिा आदेश देण्याि आले 
असणे, द ष्िाळ कनवारण्यािकरिा िें द्रािडून आर्गथि मदि कमळकवण्याचे 
शासनाचे प्रयत्न असणे, िें द्राच्या 'नॅशनल सेंटर र्ॉर क्रॉप र्ोरिास्टींग' या 
संस्थेिडून राज्यािील सवव गावांिील पाण्याची सद्यःश्स्थिी, पाण्याची पािळी, 
कपिांची पकरश्स्थिी इत्यादी सवव बाबींचे उपगृहाच्या माध्यमािून सवेक्षण िरुन 
त्याप्रमाणे द ष्िाळ कनवारण्याचे िायव िायाश्न्वि िरण्याि आले असणे, 
राज्यािील २० हजार गावांमध्ये कपिांची आणेवारी सरासरी ५० पैशांपेक्षा िमी 
असून स मारे २०० िाल क्यांवर द ष्िाळचे सावट असणे, कवशेषिः मराठवाडयाि 
अत्यल्प पाऊस झाल्याने मराठवाडयािील ८ हजार ५२५ गावांपैिी ३ हजार 
५७७ म्हणजे ४२ टक् िे गावांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा िमी असणे, कवद्यमान 
शासन सते्ति आल्यानंिर मराठवाड्यािील द ष्िाळी पट्टयासाठी स मारे ८ हजार 
िोटी रुपये खचव िरण्याि येणे, मराठवाडयाि जलय क्ि कशवाराची िामे मोठया 
प्रमाणावर होऊनही त्या िागाि पाऊस न झाल्याने व त्याम ळे जलय क्ि 
कशवारामध्ये पाणी जमा होऊ न शिल्याने त्या िागाि पाण्याची िीषण समस्या 
कनमाण होणे, राज्याच्या कवकवध िागािील पजवन्यमान, पीि पकरश्स्थिी, िूजल 
पािळी आदींची माकहिी एिकत्रि िरुन त्यांचे कवचलेषण िरण्यासाठी व त्याला 
आध कनि िंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी शासनाच्या मदि व प नववसन 
कविागािडून 'महामदि' या संिेिस्थळाची कनर्गमिी िरण्याि येणे, राज्यािील 
आत्महत्याग्रस्ि द ष्िाळी कजल्हयांिकरिा नानाजी देशम ख िृषी संजीवनी 
योजनेंिगवि ३०० िोटींच्या वार्गषि िृिी आराखडयास प्रशासिीय मंज री 
देण्याि येऊन िो िायाश्न्वि िेला असणे, या प्रिल्पांिगवि मराठवाडा व 
कवदिािील क्षारय क्ि जमीन असणाऱ या गावांमध्ये शेििऱ यांचे िृषी उत्पन्न 
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वाढकवण्यासाठी आकण गावािील जमीनीचे मृद संवधवन िरण्यासाठी कनयोजन 
िरण्याि येणे, द ष्िाळ जाहीर झालेल्या िाल क्यांमध्ये जमीन महस लािून स ट, 
सहिारी िजाचे प नगवठन, शेिी कनगकडि िजाच्या वस लीस स्थकगिी, 
िृषीपंपाच्या चाल  कबलामध्ये ३३.५ टक् िे स ट, शालेय, महाकवद्यालयीन 
कवद्यार्थ्यांच्या पकरक्षा श ल्िाि मार्ी, एसटी प्रवास सवलि, रोहयो अंिगवि 
िामाच्या कनिषाि िाही प्रमाणाि कशकथलिा, आवचयि िेथे कपण्याचे पाणी 
प रकवण्यासाठी टँिरचा वापर व टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेिि-यांच्या 
शेिपंपाची वीज जोडणी खंकडि न िरणे इत्यादी बाबीं राज्य शासनािडून जाहीर 
झाल्या असणे, नैसर्गगि असमिोलपणाम ळे राज्याि कनमाण होणाऱ या 
द ष्िाळावर िायमस्वरुपी उपाययोजना िरण्यासाठी व शेििऱ यांना िजव 
रे्ण्याची आवचयििा न पडिा त्यांना स्वावलंबी बनकवण्यासाठी शासनािडून 
द रगामी धोरण आखण्याि येणे, जलय क्ि कशवाराची संिल्पना अंमलाि आणून 
राज्यािील बह िांश िागािील पाण्याचे द र्गिक्ष िमी िरण्याचा शासनाचा प्रयत्न, 
द ष्िाळग्रस्ि िागािील नागकरिांना अकधिाकधि सोयी-स कवधा देण्याच्या दृष्टीने 
िरावयाची उपाययोजना कवचाराि रे्ण्याि यावी." 

  (ख) (गरुुिार, वदनाांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिशश्री धनांजय मुांडे,  शरद रणकपसे,  हेमंि टिले, अशोि ऊर्व  िाई जगिाप, जयंि 
पाटील, आर्गि.अनंि गाडगीळ, श्री.िकपल पाटील, प्रा.जोगेंद्र िवाडे, सववश्री किरण 
पावसिर, जनादवन चांदरूिर, कवक्रम िाळे, सिेज ऊर्व  बंटी पाटील, सकिश चव्हाण, 
चंद्रिांि रर् वंशी, श्रीमिी कवद्या चव्हाण, सववश्री अमरीशिाई पटेल, अब्द ल्लाह खान 
द राणी, डॉ.स धीर िांबे, सववश्री आनंद ठाि र, अमरनाथ राज रिर, प्रिाश गजकिये, 
स िाष झांबड, ॲड. राह ल नावेिर, सववश्री हकरलसग राठोड, ख्वाजा बेग, आनंदराव 
पाटील, रामराव वडि िे, ॲड. ह स्नबानू खकलरे्, सववश्री जगन्नाथ लशदे, मोहनराव िदम, 
अकनिेि िटिरे, डॉ.वजाहाि कमझा, सववश्री.बाळाराम पाटील, अकनल िोसले, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

    राज्यात, मराठवाड्यासह ववदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश व 
कोकणासह अन्य र्ागात 1972 च्या दषु्ट्काळापेक्षाही र्ीषण दषु्ट्काळािी विमाण 
झालेली पवरश्थिती, राज्यात सरासरीपेक्षा कमी झालेले पर्भन्यमाि, पावसात 
पडलेला खंड आवण परतीच्या पावसािे वदलेली हुलकावणी, या पाचवभर्मूीवर 
राज्य शासिािे 151 तालकु्यात कें द्र शासिाच्या दषु्ट्काळ संवहता, 2016 िसुार 
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र्ाहीर केलेला दषु्ट्काळ, त्यािंतर पनु्हा राज्य शासिािे कें द्राच्या विकषात ि 
बसणाऱ्या मात्र पवरश्थितीिसुार दषु्ट्काळी असलेल्या 200 मंडळात र्ाहीर 
केलेला दषु्ट्काळ, तिावप, दषु्ट्काळ र्ाहीर करण्याच्या या दोन्ही विणभयात 
राज्यातील अिेक दषु्ट्काळी, अवषभणप्रवण तालकेु, मंडळ व गावांिा ि झालेला 
समावेश, यामळेु दषु्ट्काळी र्ाग असतािाही वगळलेल्या गावातील 
शेतकऱ्यांकडूि त्यांच्या र्ागात दषु्ट्काळ र्ाहीर करण्यािी होत असलेली 
आग्रही मागणी, दषु्ट्काळ र्ाहीर झाल्यािंतर समुारे 21 वदवसांिा कालावधी 
होऊिही दषु्ट्काळी र्ागात दषु्ट्काळी उपाययोर्िांिी प्रत्यक्षात सरुु ि झालेली 
अंमलबर्ावणी, त्यामळेु दषु्ट्काळी र्ागातिू शहरी र्ागाकडे शेतकरी व 
शेतमर्रुांिे मोठ्या प्रमाणात सरुु झालेले थिलांतर, राज्यातील बहुतांश महसलू 
ववर्ागातील र्लाशयातील पाणी साठ्यािे गाठलेली विच्िांकी पातळी, 
वपण्याच्या पाण्यािी विमाण झालेली र्ीषण टंिाई, त्यामळेु राज्यातील बंद 
पडलेल्या, विधी अर्ावी रखडलेल्या िळ पाणी परुवठा योर्िांिी कामे तातडीिे 
सरुु करण्यािी विमाण झालेली वितांत आवचयकता, र्िावरांच्या िाऱ्यािे 
सरकारकडूि कोणतेही पवूभवियोर्ि ि झाल्यामळेु र्िावरांच्या िाऱ्यािा विमाण 
झालेला तटुवडा, शेतकऱ्यांिा दावणीिा िारा देण्यािी व िारा छावणीिी 
व्यवथिा तातडीिे करण्यािी गरर्, राष्ट्रीय पेयर्ल योर्िेच्या मंर्रू 
आराखड्यातील िळ पाणी परुवठा योर्िांिी कामे त्वरेिे सरुु करण्यािी होत 
असलेली मागणी, दषु्ट्काळी र्ागातिू तीव्र गतीिे सरुु झालेले थिलांतर 
िांबववण्यासाठी रोर्गार हमी योर्िेिी काटोकोर अंमलबर्ावणी करण्यािी 
आवचयकता, पैसे र्रुिही वीर् र्ोडणीिी प्रलंवबत कृषीपंपांिी संख्या समुारे 
सव्वादोि लाखांवर पोहोिलेली असणे, र्लयकु्त वशवार अवर्यािावर गेल्या 4 
वषात साडेसात हर्ार कोटी रुपये खिभ झालेले असतािा िकुत्याि राज्य 
शासिाच्या र्रू्ल सवेक्षण व ववकास यंत्रणेिे प्रवसध्द केलेल्या अहवालातिू 
राज्यातील र्रू्ल पातळीत 1 ते 3 मी.पेक्षा अवधकिी घट झाल्यािे उघडकीस 
आलेले असणे, र्लयकु्त वशवार अवर्यािाच्या कामातील भ्रष्ट्टािार, 
अवियवमतता व अशाथत्रीय पध्दतीिे केलेले कामािे वियोर्ि यासंदर्ात 
मोठ्याप्रमाणावर घोटाळे उघडकीस आले असल्यामळेु र्लयकु्त वशवार 
अवर्यािािे त्रयथि संथिेतरे्फ ऑवडट करण्यािी मागणी होत असणे, 
त्याबरोबरि र्लसंधारण, मदृसंधारणांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला 
भ्रष्ट्टािार, पावसाळ्यापासिूि टकँरिी होत असलेली मागणी,  छत्रपती वशवार्ी 
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महारार् शेतकरी सन्माि योर्िेत अिेक शेतकरी कर्भमार्फीपासिू वंवित 
रावहलेले असणे, मागील हंगामात 42 ते 45 टक्क्यांपयंत कमी झालेले पीक 
कर्भवाटप, पीक ववमा योर्िेतिू शेतकऱ्यांिी झालेली वपळवणकू, या योर्िेत 
झालेला प्रिंड मोठा घोटाळा, वषभर्रापवुीि र्ाहीर झालेली बोंडअळीिी मदत 
अद्याप वमळालेली िसणे, र्ाहीर केलेला हमीर्ाव शेतकऱ्यांिा ि 
वमळाल्यामळेु, मागील तरू व हरर्ऱ्यािे िकुारे अद्याप शेतकऱ्यांिा ि 
वमळाल्यामळेु व्यापाऱ्यांकडूि शेतकऱ्यांिी होत असलेली लटू, दधुाला हमीर्ाव 
देण्याच्या शासिाच्या घोषणेिा उडालेला बोर्वारा, राज्यात 16 हर्ार पेक्षा 
र्ाथत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्या, या आत्महत्या रोखण्यात सरकारला 
आलेले अपयश, शासिाच्या वियोर्िशनू्य कारर्ारामळेु एकूण राज्यािे कृषी व 
पतधोरण र्फसल्यािी शेतकऱ्यांिी झालेली र्ाविा, खरीपािे वाया गेलेले पीक 
व रब्बीिीही मावळलेली आशा, शेतकऱ्यांिा सरसकट हेक्टरी 50 हर्ार रुपये, 
ऊस, केळी व इतर बागायती शेतकऱ्यांिा हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत तातडीिे 
देण्यािी तसेि वीर् वबल मार्फ करण्यािी होत असलेली मागणी, शेतकऱ्यांिा 
वदलासा देण्यासाठी शासिािे तातडीिे करावयािी उपाययोर्िा वविारात 
घेण्यात यावी. 

 
दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) श्री. सवतर् चव्हाण, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा 

उपस्स्थत करतील. 
   "सन २००६ मध्ये शासनाने िें द्र प रस्िृि योजनेंिगवि ३१९ िें द्रीय आश्रमशाळांना 

मान्यिा कदलेली असणे, सदर शाळा अन दान पात्र िरण्यासाठी ९ वषापासून िपासणी 
िरि असून सन २०१५ मध्ये १०७ शाळा अन दानास पात्र झालेल्या असणे, शाळांना 
िोणत्याही प्रिारचे अन दान कदले नसल्याने आर्गथि संिटाचा सामना िरावा लागि 
असणे, त्याम ळे अन दानास पात्र झालेल्या शाळांना त्वरीि अन दान मान्य िरुन उववकरि 
शाळानांही अन दान पात्र िरण्याबाबि शासनाने िरावयाची िायववाही व उपाययोजना." 

  (२) श्री. अवनल भोसले, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 

   "प णे शहरािील ज ना बाजाराजवळील शाहीर अमर शेख चौिािील कसग्नलला 
वाहनांची व पादचाऱयांची गदी असिांना कदनांि ५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी द पारी 
वदवळीच्या वेळी कसग्नलच्या लगि असलेला होकडंग िोसळून अपर्ाि होणे, सदर 
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अपर्ािाि ७ व्यक्िींचा मृत्यू झाला असून १० िे १५ व्यश्क्ि गंिीरकरत्या जखमी झाले 
िसेच अनेि करक्षा व द चािी वाहनांची हानी झाली असणे, सदर होकडंगचा सांगाडा ४० 
बाय ४० रू्ट असून िो िाढिांना िोणत्याही प्रिारच्या स रक्षात्मि उपाययोजना 
िरण्याि आल्या नसणे, या प्रिरणी शासनाने पारदशवि चौिशी िरुन बेजबाबदार 
संबंकधि अकधिारी व िमवचाऱ यांवर मन ष्यवधाचा ग न्हा दाखल िरुन अपर्ािाि 
मृत्यूम खी पडलेल्यांच्या ि ट ं कबयांना व जखमी असलेल्या व्यल्क्िना िसेच वाहनांचे 
न िसान झालेल्या वाहनधारिांना आर्गथि मदि देण्याची आवचयििा, याबाबि 
शासनाने िरावयाची िायववाही व उपाययोजना." 

 

 
 

विधान भिन, 
म ंबई, 
कदनांि : २२ नोव्हेंबर, २०१८. 

डॉ.अनांत कळसे, 
प्रधान सकचव, 

महाराष्ट्र कवधानपकरषद. 
 


