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    महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२८८  नोव्हेंबर,नोव्हेंबर,  २०१८२०१८  
(सकाळी (सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--३०३०  िाजेपयंत)िाजेपयंत)  

 
(क) : म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

  (१) सिवश्री जयांत पाटील, बाळाराम पाटील, नरेंद्र दराडे, वि.प.स. याांची म.वि.प. 
वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्राथममक मिकास सेिा संसथांचे केडर अस्सित्िाि होिे, 
परंिु प्रा.िैद्यनाथ सममिीच्या मिफारिीनुसार राज्यािील सदरची सिव केडर बरखासि 
करण्याि आलेली आहेि. याबाबि सािारा ि इिर काही मिल्ह्यािील केडर 
बरखासिीचे मनर्वयामिुधध्द मा. चच्च ्यायालयामध्ये दाद माविनन या मिल्ह्यािील 
केडर बरखासिीबाबि सथमविी आदेि प्राप्ि कुधन सदरची बाब ही ्याय प्रमिष्ट्ट 
असनन पनिी प्रमारे्च कामकाि सुरू आहे. प्रा.िैद्यनाथन सममिीच्या मिफारिीनुसार 
राज्यािील बरखासि करण्याि आलेल्ह्या केडरिर राज्य िासनाने प्राथममक मिकास 
सेिा संसथांमध्ये मिल्ह्हासिरीय समचिांची निीन मनयुक्िी करण्याबाबिचा अमिकार 
मा.मिल्ह्हा चपमनबंिक, सहकारी संसथा यांना देरे्ि आल्ह्याने सिव प्राथममक मिकास 
सेिा संसथांमध्ये मिल्ह्हासिरीय समचिांच्या नमिन मनयुक्त्या केल्ह्या िाि आहेि. 
त्यामुळे राज्यािील सिव केडर बरखासि झाल्ह्यामुळे संसथा समचि नेमर्नक ि िेिन 
ठरमिरे्चे अमिकारी संबंमिि संसथा पंचकममटीला प्राप्ि झालेले समचिांचे िेिनामध्ये 
एकसुत्रीपर्ा रामहलेला नाही िसेच समचि यांना पंचकममटीच्या मिीनुसार कामकाि 
कररे् भाव पडिे, सभासदांच्या ि संसथेच्य महिाचे मनर्वय घेरे् अडचर्ीचे होरे्, 
समचिांना नोकरीची श्िाश्ििी कमी राहरे् ि त्याचा संसथेच्या व्यिसायािर मिपमरि 
पमरर्ाम होण्याची िक्यिा आहे. कें डर बरखासि झाल्ह्यामुळे समचिांच्या 
कामकािािर िालुका सहाय्यक मनबंिक, बँक अथिा पंचकममटी यापैकी कोर्ीही 
प्रभािी मनयंत्रर् ठेिन िकि नसल्ह्यामुळे संसथेच्या एकन र् किव व्यिहाराि मोठ्या 
प्रमार्ाि घट होऊन संसथा िोट्याि िाण्याचे प्रमार् मदिसेंमदिस िाढि चाललेले 
आहे. समचिांिर कोर्ाचेही मनयंत्रर् रामहलेले नसल्ह्यामुळे बँकेने सोसायटींना मदलेली 
किव असुरमिि होण्याची िक्यिा नाकारिा येि नसल्ह्यामुळे संसथा ि बँकेच्या 
थकबाकीच्या प्रमार्ाि मदिसेंमदिस िाढ होि चालली आहे. याचा मदघवकालीन 
पमरर्ाम बँकेिर ि संसथेिर होि आहे. कें डर ि मिल्ह्हासिरीय समचि यांचे कामकाि 
ि इिर सिव बाबिीि सारखेपर्ा येण्यासाठी मिल्ह्हा चपमनबंिक, सहकारी संसथा, 
सािारा ि बँक यांचे सम्ियाने ड्राफ्ट ियार केलेला असनन यामध्ये मिल्ह्हासिरीय 
समचि यांची िेिनश्रेर्ी, पदोन्निी, कामकाि पध्दिीचा समािेि आहे. सदरचा ड्राफ्ट 
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सहकार मिभावाने मा्य केल्ह्यास याची अंमलबिािर्ी सिवत्र कररे् सुलभ होर्ार 
आहे. याचा सहकार मिभावाने अभ्यास कुधन केडर ि मिल्ह्हासिरीय समचि यांची 
कायवप्रर्ाली मनस्श्चि कररे्बाबि अमिसनचना काढण्याि यािी, यासाठी िासनाने 
केलेली कायविाही िा कराियाची चपाययोिना." 

  (२) ॲड. अवनल परब, डॉ.(श्रीमिी) नीलम वोऱ्हे, श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. 
याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "मंुबईच्या अरबी समुद्राि छत्रपिी मििािी महारािांच्या समारकाच्या 
पायभरर्ी कायवक्रमासाठी मदनांक २४ ऑक्टोबर, २०१८ रोिी ४ बोटींमिनन मुख्य 
समचि, काही अमिकारी, पदामिकारी, पत्रकार अिी अमि महत्िांच्या व्यक्िी असे 
सिव वेट िे ऑफ इंमडया िुधन मििसमारकाच्या पायाभरर्ी कायवक्रमासाठी वेले होिे, 
वेट िे ऑफ इंमडयाहनन मनघालेल्ह्या फायबरच्या ४ बोटींपैकी एका सपीड बोटीि 
िमिेपेिा िासि प्रिािी बसल्ह्याने िसेच नामिक निीन असल्ह्यामुळे समुद्रािील 
खडकांचा त्याला अंदाि न आल्ह्याने बोट खडकािर आदळल्ह्याने बोटीि पार्ी 
मिरले ि काही मममनटांिच ही बोट बुडन लावली. त्यामुळे िीि िाचमिण्यासाठी 
बोटीिर लाईफ िॅकेट्स िेमिेमच होिी. कोर्त्याही मनयोिनामििाय अत्यंि 
बेिबाबदारपरे् या कायवक्रमांचे मनयोिन करण्याि आले होिे. बोटीिील इिर 
सिविर्ांचे िीि िाचमिण्याि आले परंिु या ढसाळ मनयोिनामुळे मसध्देि पिार या 
िुधर्ाला आपला िीि वमिािा लावला. सबब िासनाने या दघुवटनेची सखोल 
चौकिी करण्याची िासनाने केलेली कायविाही िा कराियाची चपाययोिना." 

  (३) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, ॲड. हुसनबानन खमलफे, डॉ. ममनषा कायंदे, श्रीमिी 
स्समिा िाघ, श्रीमिी मिद्या चव्हार्, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये 
अल्पकालीन चचा – 

   "कुरळप (िा.िाळिा, मि. सांवली) येथील मीनाई आश्रमिाळेिील ८ 
अल्ह्पियीन मुलींचे लैगवक िोषर् केल्ह्याची घटना मदनांक २६ सप्टेंबर, २०१८ 
रोिीच्या सुमारास चघडकीस येरे्, या घटनेसंदभाि सथामनक पोमलस सथानकांि वु्हा 
दाखल करण्याि येरे्, या प्रकरर्ाि सथामनक पोमलसांचे काम संियासपद असरे्, या 
प्रकरर्ाि दोन मुख्याध्यापक, दोन अमििक ि सियंपाकी यांना सहआरोपी कररे् 
वरिेचे असिांनाही त्याकडे करण्याि येि असलेले दलुवि, सदरील प्रकरर् 
चघडकीस आल्ह्यानंिर प्रिासनाने िाळेिील १४ िर्ांचे िात्काळ मनलंबन केल्ह्याचे 
नाटक कुधन  हे कमवचारी अिननही कायवरि असल्ह्याचे मदसनन येरे्, या प्रकरर्ाि 
प्रथम चौकिीचा अहिाल ियार असिांनाही िो अहिाल डािलनन फेर िपासर्ीचा 
घाट घालि असल्ह्याचे मदनांक २४ ऑक्टोबर, २०१८ रोिी िा त्या सुमारास 
मनदिवनास येरे्, क्रांिीज्योिी सामित्रीबाई फुले यांनी अत्यंि प्रमिकुल पमरस्सथिीि 
ममहलांकमरिा मििर् सुुध केले. महाराष्ट्राच्या थोर समािसुिारकांनी अनेक कुप्रथा 
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बंद पाडल्ह्या, मिििा मििाहांना प्रोत्साहन मदले. यामुळे त्याकाळी अनेक ममहलांनी 
आपल्ह्या कायवकितवत्िाच्या िोरािर िेविेवळी िेते्र पादांकांि कुधन यिाची मकत्येक 
मवरीमिखरे लीलया सर केली. कुठल्ह्याच िेत्राि ममहला मावे रामहल्ह्या नाही. परंिु 
सध्या पुरोवामी महाराष्ट्राि आिही ममहलांिरील अ्यायाचा ि अत्याचारांच्या घटना 
कमी होिाना मदसनन येि नाही. मावील पाच िषाि अठरा िषाखाील ५,०५६ मुलीचे 
अपहरर् झाले असनन त्यापैकी अद्यापही २९८ मुलीचा अद्याप िोि लावला नाही. 
याच कालाििीि १८ िषािरील २१,६५२ मुली ि ममहलांचे अपहरर् झाले असनन 
अद्यापही १९६६ िर्ीचा िोि लावला नाही. एिढ्या मोठ्या प्रमार्ािर ममहला बेपत्ता 
होि असिील अथिा ठािमठकार्ा लावि नसेल िर कायदा ि सुव्यिसथा 
सांभाळर्ाऱ्या पोमलस दलासाठी िरमेची बाब आहे. सामामिक पमरस्सथिी, कौटंुमबक 
कलह ि िपास यंत्ररे्चा दिुाभाि यामुळे मपमडि ममहलांना प्रत्येक टप्प्यािर त्रास 
सोसािा लाविो. त्यािच अनेकदा ्याय ममळण्यास मिलंबही सहन करािा लाविो. 
त्यामुळे वु्हेवारांचे फाििे. त्यांची गहमि बळाििे, पमरर्ामी ममहलांिर अ्याय, 
अत्याचारांच्या घटनांमध्ये िाढ होिे. याकमरिा सिवप्रथम कुटंुबािील व्यक्िींनीच अिा 
व्यक्िीना मानमसक आिार देण्याकमरिा िनिावतिी करािी, सथामनक पोमलसांनीही 
मििेष मोमहम राबिािी, याबाबि िासनाने िािडीने केलेली िा कराियाची 
कायविाही ि चपाययोिना मिचाराि घेण्याि यािी." 

  (४) सिवश्री हेमांत टकले, िवन्नाथ गिदे, आर्कक. अनंि वाडवीळ, वि.प.स. याांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "राज्यािील ज्येष्ट्ठ नावमरकांचे िीिन सुसय करण्यासाठी िासनाने मििेष 
िोरर् िाहीर कररे्, ज्येष्ट्ठ नावमरकांसाठी िासनाने काही मििेष ि मिमिि योिना 
राबमिण्याचा मनर्वय घेिला असनन यासाठी ८५० कोटी ुधपयांचा मनिी िासनाने मंिनर 
कररे्, हा मनिी अद्यापही िासनाने मदला नसल्ह्यामुळे ज्येष्ट्ठ नावमरकांचे िाहीर 
केलेले िोरर् रखडलेले असरे्, राज्यािील ज्येष्ट्ठ नावमरकांचे िीिन सुसय व्हािे, 
त्यांच्या आरोग्याची काळिी घेिली िािी, त्यांना मानमसक िार्िर्ािाि ि 
एकटेपर्ािनन त्यांना मुक्िी ममळािी आमर् िासनाच्या काही योिनांचा आर्कथक लाभ 
ममळािा, यासाठी िासनाने सिवकष िोरर्ा िाहीर कररे्, सामामिक ्याय ि मििेष 
सहाय्य मंत्री यांच्या अध्यििेखालील ज्येष्ट्ठ नावमरकांसाठी आखलेल्ह्या िोरर्ांिर 
मिचार करण्यासाठी एक सममिी सथापन करण्याि येरे्, ित्कालीन िासनाने २०१३ 
मध्ये ज्येष्ट्ठ नावमरकांसाठी आखलेल्ह्या सिवकष िोरर्ांस िासनाने मा्यिा देरे् ि 
त्याची अंमलबिािर्ी करण्याचा मनर्वय घेरे् ि त्याप्रमारे् मदनांक ९ िुलै, २०१८ 
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रोिी िसा िासन आदेि िारी करण्याि येरे्, आर्कथक मनयोिनासाठी मनिीची 
व्यिसथा करण्याबाबि मित्त मिभावाच्या प्रिान समचिांच्या अध्यििेखाली सममिी 
नेमण्याि येरे्, परंिु सुमारे ४ ममह्याचा कालाििी होऊनसुध्दा सममिीने याबाबि 
कोर्िाही मनर्वय न घेरे्, ज्येष्ट्ठ नावरमकांच्या समसया मिघ्र सोडमिण्यासाठी ज्येष्ट्ठ 
नावमरक महासंघ सलग्न असलेल्ह्या देिळाली रोटरी ज्येष्ट्ठ नावमरक संघटनेच्या 
सदसयांनी मदनांक २ ऑक्टोबर, २०१८ रोिी िहराि मुक मोचाचे आयोिन कररे्, 
ज्येष्ट्ठ नावमरकांच्या समसया त्िरीि सोडमिण्यासाठी िासनाने िािडीने केलेली िा 
कराियाची कायविाही ि चपाययोिना मिचाराि घेण्याि यािी." 

  (५) सिवश्री कवपल पाटील, अमनकेि िटकरे, अब्दलु्ह्लाह खान दरुार्ी, वि.प.स. याांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "सरकारी नोकरी भरती बंद असणे, ३० टक्के कपातीमुळे सरकारी, 
ननमसरकारी नोकऱ्या आनण निक्षक यांची अडीच लाख पदे नरक्त असून भरती होत 
नसल्याने बेरोजगार तरुणांमध्ये असंतोष असणे, नोकर भरतीच्या महापोटटलमध्ये 
भ्रष्टाचार आनण मास कॉपीसारखे प्रकार होणे, दसुऱ्या बाजूला खाजगी के्षत्रातील ८० 
टक्के नोकऱ्यांमध्ये ठरानिक िहरी उच्चभू्र जाती िगाची मक्तेदारी ननमाण होणे, मात्र 
िेतकऱ्यांच्या मुलांना खाजगी के्षत्रात जागा नसणे, एससी/एसटी/िीजेएनटी/ओबीसी, 
मुस्ललम, मराठा, ललगायत यांचे प्रमाण खाजगी के्षत्रातील नोकऱ्यांमध्ये अत्यंत नगण्य 
असणे, दषु्काळग्रलत लकिा आत्महत्याग्रलत िेतकऱ्यांची मुले कापोरेट के्षत्राकडून 
बेदखल असणे, स्त्रीयांनाही जाणीिपूिटक संधी नाकारणे, खाजगी के्षत्रातील 
ॲफमेनटव्ह ॲक्िन महाराष्ट्र मििानमंडळाने मििेयक १४ िषापनिी पामरि कुधनही 
त्याला आििावायि राष्ट्रपिींची मंिुरी न ममळरे्, िासकीय सिलिी, िमीन, 
सािविमनक बँकांचे किव आमर् सामा्य मार्सांनी केलेली वंुििर्नक यािनन चभ्या 
रामहलेल्ह्या खािवी चद्योव िेत्रांनी भारिीय संमििानािील समान संिी आमर् 
सामामिक ्याय ित्िानुसार अमेमरकेप्रमारे् ॲफमेमटव्ह ॲक्िन घेण्याची 
आिश्यकिा असरे्, ॲफमेमटव्ह ॲक्िन कायदा अंमलाि आर्रे्, सरकारी 
नोकऱ्यामिील मरक्ि पदांची भरिी महापोटवल ऐििी एमपीएससी माफव ि कररे्, 
नोकर कपाि, खािवीकरर् आमर् कंत्राटीकरर् बंद कररे्, मिकास प्रकल्ह्पांच्या 
कामांमध्ये िंमचि िवांना िाटा देरे् आमद मावण्यांसाठी ॲफमेमटव्ह ॲक्िन कममटीने 
आंदोलन कररे्, MPSC सारख्या लपधा परीक्षांच्या अंनतम टप्पप्पयात संधी हुकलेल्या 
हजारो िंनचत िगातील निद्यार्थ्यांसाठी ॲफमेनटव्ह ॲक्िनमाफट त खाजगी के्षत्रातील 
नोकऱ्यांचे दरिाजे खुले करण्याची मागणी असणे, याबाबत िासनाची भूनमका 
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आनण कराियाची कायटिाही ि उपाययोजना निचारात घेण्यात यािी." 

  
  

(सकाळी (सकाळी ११११--३०३०  ते ते दपुारी दपुारी ०१०१--००००  िाजेपयंत)िाजेपयंत)  
  

(ख) : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (सोमिार, वदनाांक २६ नोव्हेंबर ि मांगळिार, वदनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्वविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – 
[अनकु्रमाांक (१) ते (६)] – 
 

  (१) आर्कक. अनांत गाडगीळ, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या 
बाबीकडे सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लि 
िेििील :- 

   "राज्याि  ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये निीन सरकार अस्सित्िाि येऊन  मडसेंबर-
२०१४ मध्ये मंत्री संख्येि िाढ होरे्,  यामुळे मंत्रयांच्या  अमिक दालनांची आिश्यकिा 
मनमार् होरे्, या सबबीखाली मंत्रालयाि अंिववि ननिनीकरर् न करिाच िे  केल्ह्याचे 
कावदोपत्री दाखमिण्याि येरे्, या कामांमुळे मनमार् झालेल्ह्या डेब्रीिची फेबु्रिारी, 
२०१५ िे ऑवसट, २०१५ या कालाििीि मिल्ह्हेिाट लािण्याि येरे्, यासाठी अंदािे 
६५० रक्सच्या फेऱ्या झाल्ह्याचे दाखमिण्याि येरे्, यािर िासनाने अंदािे ६७ लाख 
ुध. खचव कररे्, मंत्रालयाची वच्ची (टेरेस) साफ करण्यासाठी सुमारे ुध. ३ लाखांचा 
खचव कररे्, ऑक्टोबर, २०१७ मध्ये या संपनर्व प्रकरर्ाच्या चौकिीचे वोपनीय आदेि 
मनघननही अहिाल न येरे्, यामुळे सदर प्रकरर्ी कोर्िीही कारिाई करण्याि न येरे्, 
त् यामुळे िनिेि मनमार् झालेला िीव्र असंिोष ि संिापाची भािना, िासनाने 
याप्रकरर्ी िािडीने चौकिी कुधन  कराियाची कायविाही ि याबाबि िासनाची 
प्रमिमक्रया." 

  (२) सिवश्री वकरण पािसकर, हेमंि टकले, अॅड. राहुल नािेकर, श्री. आनंद ठाकन र, 
श्रीमिी मिद्या चव्हार्, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "सियंभन कोकर् वतहमनमार् मावासिवीय सहकारी संसथा (मनयोमिि) या 
संसथेस मिमनयम १३(२) अंिववि प्रमििानवर, सायन येथे ८४ सदमनकांसाठी योिना 
राबमिण्याची मंिनरी प्रामिकरर्ाने ठराि क्र.६०२८ मदनांक १३ िुलै, २००४ अ्िये 
मंिनरी घेण्याबाबि ठरािाि नमनद करण्याि येरे्, सन २००९ मध्ये काही सोसायट्यांना 
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८८६ सदमनका िाटप करण्याि येरे्, मात्र यामिनन मावासिवीय सोसायटीला 
सामािनन घेण्याि न आल्ह्याने ित्कालीन मा. सभापिी, महाराष्ट्र मििानपमरषद यांनी 
मदनांक १६ मडसेंबर, २००९ मिील महिाळी अमििेिनामध्ये मनदेि देरे्, िद्नुषंवाने 
आश्िासन क्र. ४८३ बाबि २ ममह्यामध्ये पनिविा कुधन देिन असे आश्िासन 
ित्कालीन मा.वतहमनमार् राज्यमंत्री यांनी देऊनही सन २०११ पयंि पनिविा न कररे्, 
म्हाडाकडनन चपलब्ि सदमनकांची मामहिी ि प्रसिाि िासनाच्या मा्यिेसाठी 
मा.राज्यमंत्री, मा.मुख्यमंत्री यांच्या कायालयाि पाठमिण्याि आला असिा मदनांक २१ 
िनन, २०१२ रोिी मंत्रालयाला लावलेल्ह्या आवीि सदरहन  नसिी नष्ट्ट होरे्, सदर 
नसिीची पुनवबांिर्ी कररे्करीिा म्हाडा कायालयाने मदनांक २६ ऑवसट, २०११ 
रोिीच्या पत्रा्िये पाठमिलेल्ह्या अहिालाची प्रि िासनाला पाठमिण्याबाबि कळमिले 
त्यानुसार कायालयाकडनन पत्र क्र. ८१४० मदनांक ९ नोव्हेंबर, २०१२ अ्िये सदर 
अहिाल िासनाला पाठमिण्याि येरे्, मात्र िासनाकडनन कोर्िेही मनदेि प्राप्ि न 
होरे्, सदर संसथेने मा.चच्च ्यायालयाि यामचका दाखल केलेली असरे्, 
मा.्यायालयाने मरटमपटीिन क्र. १४८०/२०१५ मध्ये िासनास म्हाडा प्रामिकरर् ठराि 
क्र. ६०२८ मदनांक १३ िुलै, २००४ नुसार म्हाडा कायदा ि मिमनयम यांच्या िरिनदीस 
अनुसुधन १३(२) अंिववि िीन ममह्याि मनर्वय घेऊन सदमनका मििरीि करण्याचे 
मनदेि देण्याि येरे्, मा.सभापिी, महाराष्ट्र मििानपमरषद यांनी मा.मंत्री, वतहमनमार्, 
अप्पर मुख्य समचि, वतहमनमार् मुख्य अमिकारी मंुबई मंडळ म्हाडा ि संबंमिि 
अमिकारी यांच्या चपस्सथिीि मदनांक १३ माचव, २०१८ रोिी झालेल्ह्या बैठकीि सदर 
संसथेची बऱ्याच िषाची मावर्ी लिाि घेऊन संसथेला सद्य:स्सथिीि भनखंड घेऊन 
सदमनका बांिण्यास खनप िषे लाविील त्यामुळे संसथेला भनखंडाऐििी म्हाडाच्या ियार 
ि अनेक िषे िामहरािीिनन िवळण्याि आलेल्ह्या सदमनका मििरीि करण्याची 
संसथेची मावर्ी मा्य करण्याि येरे्, त्यानुसार मनयोमिि संसथेस पिई महरानंदानी 
येथील २२ बी, ३०३, १४०४, १३०२, २३ ई, ८०१ या मरक्ि इमारि क्र. रामबाव 
िसोिा येथील राियोव सोसायटी मिील ए.बी.सी. ि डी. गिव मिील मरक्ि सदमनका, 
प्रमििानवर मबल्ल्ह्डव ६ एम ि कुला, नेहुधनवर मबल्ल्ह्डव नं. ५० ि करीरोड सटेिन 
ििळील म्हाडाच्या इमारि दुुधसिी मंडळाच्या टॉिरमिील इत्यादी मरक्ि सदमनका 
अिा एकन र् ८४ सदमनका मििरीि कुधन संसथेला देण्याि याव्याि अिी संसथेकडनन 
मिनंिी करण्याि येरे्, मात्र िासन व्यिसथांच्या सम्ियाअभािी िासनाचा अमभप्राय 
ि मनदेि असननही कोर्िीही कायविाही न होरे् ि िार्ीिपनिवक या मावासिवीय 
संसथेिर अ्याय होरे्, या संपनर्व प्रकरर्ी वतहमनमार् मिभावाकडनन कारिाई होि 
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नसल्ह्याबाबि िीव्र नारािीची ि संिापाची भािना, याबाबि िासनाने केलेली िा 
कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 

  (३) सिवश्री धनांजय मुांडे, िवन्नाथ गिदे, अॅड. राहुल नािेकर, सिवश्री मकरर् पािसकर, 
हेमंि टकले, मिलास पोिनीस, आनंद ठाकन र, श्रीमिी मिद्या चव्हार्, सिवश्री ख्िािा 
बेव, मिक्रम काळे, समिि चव्हार्, अमनकेि िटकरे, प्रकाि विमभये, रामराि 
िडकुिे, अुधर्काका िविाप, अब्दलु्ह्लाह खान दरुार्ी, अमनल भोसले, वि.प.स. 
पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे पवरिहन मांत्रयाांचे लि िेििील 
:- 

   "राज्याच्या पमरिहन मिभावामध्ये सहाय्यक मोटार िाहन मनमरिक पदाची भरिी 
करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेिा आयोवामाफव ि सन २०१७ मध्ये परीिा घेण्याि येरे्, 
सदर परीिेचा मनकाल माचव, २०१८ मध्ये िाहीर होऊन ८३३ चमेदिारांची मिफारस 
आयोवाने िासनाला केलेली असरे्, मात्र सदर पदाच्या प्रिेि मनयमािील मनयम ३ 
(III) (IV) मिील िरिुदींना मा. चच्च ्यायालयाच्या नावपनर खंडपीठाि आव्हान 
देण्याि येरे्,  सदर यामचकेचा मनकाल देिाना ्यायालयाने सदर मनयमािील अहविा 
परीिेपुिी िारर् करर्ाऱ्या चमेदिारांना या पदािर मनयुक्िी देण्याि यािी ि त्या 
चमेदिारांना सदरची अहविा परीिािीन कालाििीि प्राप्ि कुधन घ्याियाची आहे अिा 
चमेदिारांना मरक्ि पदािर मनयुक्िी देण्याि येऊ नये असे आदेि देरे्,  ्यायालयाने 
नमनद केलेली अहविा ८३३ पैंकी केिळ २५ चमेदिारांकडेच चपलब्ि असरे्,  त्यामुळे 
८०० चमेदिारांना नोकरीस मुकािे लावण्याची मभिी मनमार् होरे्, या पाश्िवभनमीिर 
संबंमिि चमेदिारांनी मदनांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोिी मंुबईिील आझाद मैदानािर 
केलेले आंदोलन, या प्रकरर्ाच्या मनर्वयामध्ये ्यायालयाने नमनद केलेली अहविा ही 
केिळ िांमत्रकिेिी संलग्न असरे्, त्याचा चमेदिारांच्या वुर्िते्तिी कोर्िाही थेट 
संबंि येि नसरे्,  मनिडीनंिरच्या मनयममि मनयुक्िीपयंिच्या कालाििी दरम्यानसुध्दा 
असा दाखला प्राप्ि कुधन घेिा येरे् िक्य असरे्,  मात्र ्यायालयाि सरकारिफे योग्य 
बािन न मांडल्ह्याने ८०० मिद्यार्थ्यांिर अ्याय होरे्, सदर प्रकरर्ी िात्काळ सिोच्च 
्यायालयाि अपील दाखल कुधन िमरष्ट् ठ मििीज्ञाची नेमर्नक करण्याची आिश्यकिा, 
लोकप्रमिमनिींनी केलेली अिाप्रकारची मावर्ी, सदर प्रकरर्ी अंमिम मनकाल 
लावेपयंि कावदपत्रांच्या छाननी ि त्या आिारे चमेदिारांची पात्रिा गकिा अपात्रिा 
ठरमिण्याि येऊ नये िसेच यासंदभाि चौकिी कुधन सदर चमेदिारांना ्याय देण्याची 
ि सेिेि सामािनन घेण्याची होि असलेली मावर्ी, याबाबि िासनाने कराियाची 
कायविाही ि भुममका." 
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  (४) सिवश्री सवतर् चव्हाण, िनंिय मंुडे, अमनकेि िटकरे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या 
ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "मराठिाडा मिभावाच्या हक्काचे पार्ी िायकिाडी प्रकल्ह्पाि सोडिाना 
िासनाकडनन साित्याने अ्याय होि असल्ह्याने मराठिाड्यािील दषु्ट्काळग्रसि िनिेि 
संिापाची लाट पसरलेली असरे्, महाराष्ट्र िलसंपत्ती मनयमन प्रामिकरर् आमर् 
मा.चच्च ्यायालय, मंुबई यांच्या आदेिाने ज्या-ज्यािषी िायकिाडी प्रकल्ह्पाि िुटीचा 
पार्ीसाठा असेल त्या-त्यािषी सम्यायी पध्दिीने पार्ी िाटपाची कायविाही 
करण्याची िबाबदारी वोदािरी मराठिाडा पाटबंिारे मिकास महामंडळाच्या कायवकारी 
संचालकािर असरे्, सन २०१८-१९ यािषी िायकिाडी िरर्ाि ८.९९ टीएमसी 
पाण्याची िुट असल्ह्याने िेिढे पार्ी चध्िव वोदािरी खोऱ्यािील िरर् समुहािनन 
सोडण्याचे आदेि मदनांक २३ ऑक्टोबर रोिी मनववममि करण्याि येरे्, मा.चच्च 
्यायालय ि मा.सिोच्च ्यायालयाने सुध्दा हे पार्ी सोडण्यास सहमिी दिवमिरे्, 
अमििक अमभयंिा ि प्रिासक लाभिेत्र मिकास प्रामिकरर्, नामिक यांच्या मदनांक १ 
नोव्हेंबर रोिीच्या आदेिा्िये वंवापनर ि पालखेड िरर् समुहािनन सुमारे १.२० 
टीएमसी पार्ी िायकिाडीमध्ये सोडण्यास प्रमिबंि कररे्, यांसह मिमिि पध्दिीने 
अडसर मनमार् केल्ह्यामुळे िायकिाडी प्रकल्ह्पािील पाण्याची िुट अद्याप भरून न 
मनघरे्, त्यामुळे मा.चच्च ्यायालय ि प्रामिकरर्ाच्या आदेिाचा अिमान होरे्, 
दषु्ट्काळग्रसि मराठिाड्यािील िेिकरी आमर् ग्रामसथ यांच्यािरही या माध्यमािनन 
मोठा अ्याय होरे्, टंचाई काळाि एकमेि िलस्त्रोि असलेल्ह्या िायकिाडी 
िरर्ािील पार्ी साठ्यािर त्याचा वंभीर पमरर्ाम होरे्, िायकिाडी िरर्ािील पार्ी 
िापराच्या फेरमनयोिन ि िाळेबंिामध्ये औद्योमवक आमर् घरवुिी पार्ीिापरासह 
चपसा गसचन योिनांसाठी पाण्याचे आरिर् ि िरिुद िाढमिल्ह्यामुळे मािलवाि 
िरर्, पैठर् चििा आमर् डािा कालिा यांच्या पार्ी िापराची िरिुद कमी केली 
िारे्, यामुळे गसचन िेत्रािर याचा मोठा अमनष्ट्ट पमरर्ाम होि असरे्, िरर्ाच्या मुळ 
प्रकल्ह्पीय अहिालानुसार हे िरर् केिळ गसचनाकरीिा मंिुर असिानाही त्याच्या 
पाण्यािर औद्योमवक पार्ी िापराचा अमिक भार मदल्ह्याने लाभिेत्रािील गसचन िेत्र 
कमी होि असरे्, मािलवाि िरर्ािर बीड िहरासह मािलवाि आमर् सुमारे २०० 
हनन अमिक वािांचा पार्ीपुरिठा अिलंबनन असिाना फेरमनयोिनाि िाळेबंिाि 
मािलवाि िरर्ािील पार्ी िापराची िरिुद ५६० दलघमीिरून २९९.४२ दलघमी 
इिकी कमी केल्ह्याने बीडसारख्या टंचाईग्रसि मिल्ह्यािर त्याचा वंभीर पमरर्ाम होरे्, 
िायकिाडी िरर्ाि चध्िव वोदािरी खोऱ्यािनन पार्ी सोडिाना होर्ारा अ्याय आमर् 
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िरर्ािील पार्ी िापराचे फेरमनयोिन करिाना झालेला अ्याय यामुळे  
लाभिेत्रािील दषु्ट्काळग्रसि िेिकऱ्यामध्ये िासन मिरोिी संिापाची लाट मनमार् 
होरे्, लोकप्रमिमनिींनी याबाबि  कायवकारी संचालक, वोदािरी मराठिाडा पाटबंिारे 
मिकास महामंडळ यांना लेखी पत्रव्यिहार करूनही या बाबि कोर्िीही कायविाही न 
होरे्, मराठिाड्यािर होर्ारा अ्याय दनर करण्यासाठी िासनाने कराियाची  
कायविाही ि िासन प्रमिमक्रया." 

  (५) श्री. अर्ोक ऊर्व  भाई जगताप, अॅड. हुसनबानन खमलफे, सिवश्री िरद रर्मपसे, 
चंद्रकांि रघुिंिी, रगिद्र फाटक, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या 
बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "कोकर्ािील रािापनर मध्ये नार्ार (मि.रत्नामवरी) येथील सथामनक नावमरकांच्या 
मिरोिाकडे दलुवि कुधन सौदी अरेबीया येथील अराम् को या कंपनीिी पेरोकेममकल 
ग्रीन मरफायनरी प्रकल्ह्पाचा कें द्र सरकारद्वारे करार करण्याि येरे्, नार्ार प्रकल्ह्पाला 
सथामनक िनिेने मिरोि दिवमिलेला असरे्, नार्ार प्रकल्ह्पाला सथामनक िनिेचा 
असलेला मिरोि कें द्राला कळिनन मरफायनरी प्रकल्ह्प रद्द कुधन घेिो असे आश्िासन 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी मदलेले असरे्, चद्योव मंत्री महोदयांनी या प्रकल्ह्पाच्या 
भनसंपादनाची अमिसनचना रद्द करण्याची घोषर्ा केलेली असरे्, चद्योव मंत्रयांनी 
अध्यादेि रद्द करण्याकरीिा (हाय पॉिर कममटी) चच्चमिकार सममिीकडे पाठमिण्याि 
येऊनही मावील सहा ममहने त्यािर काहीही मनर्वय न होरे्, िज्ज्ञ लोकांची सुखटर्कर 
सममिी मरफायनरी कंपनीकडनन नेमण्याि येरे्, परंिु मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी सदरील 
अमिसनचना रद्द न केल्ह्याने नार्ार प्रकल्ह्पाबाबि संभ्रमाचे िािािरर् मनमार् होरे्, 
रािापनर िालुक्यािील नार्ारसह पंचिीस वािांमध्ये राज्य आमर् कें द्र सरकारने 
प्रसिामिि मरफायनरी प्रकल्ह्प आर्ण्याचा घाट घालण्याि येरे्, रािापनर िालुक्यािील 
मि.रत्नामवरी नार्ार येथे पेरोकेममकल मरफायनरी प्रकल्ह्प मंिनर आहे या प्रकल्ह्पािील 
१४ वािांिील  सथामनकांचा ठाम मिरोि असनन येथील प्रािांनी कोर्त्याही कायद्याचा 
आिार न घेिा िममनी देण्याबाबि सहमिी दिवमिण्यासाठी नोटीसा बिािल्ह्या त्यास 
कोर्ीही प्रमिसाद मदला नसनन ९७ टक्के लोकांनी असहमिी पते्र िासनाकडे ि 
मुख्यमंत्रयाकडे सादर केली असरे्, या प्रकल्ह्पामुळे ४५ िाहळ, १० हिार घरे, १०३ 
देिदेििांची मंमदरे, ७ मिीद, १५ िे २० पार्िठे नेसिानाबनन होर्ार असरे् िर दहा 
लाख झांडाची लाविड असलेल्ह्या आंबा ि कािनच्या बावा नष्ट्ट होर्ार असरे्,  
नार्ारसह अ्य सिवच वािांिनन या प्रकल्ह्पामिरोिाि मोठया प्रमार्ािर िनमि ियार 
होरे्, आंबा बावायिी िेत्र असलेल्ह्या या मनयोमिि प्रकल्ह्पसथळी िनिेने साित्याने 



 

10 
 

आंदोलनाच्या माध्यमािनन मिरोि दिवमिला असरे्, राज्य सरकारने भनसंपादनाचे काम 
हािी घेिले असरे् िेव्हा हा मिरोि अमिक िीव्र होरे्, नार्ार पमरसरािील प्रत्येक 
कुटंुबािनन या प्रकल्ह्पला मिरोि होि असरे्, िमीन खरेदीच्या माध्यमािनन मरफायनरी 
प्रकल्ह्पािील दकुानदारी मोठ्या प्रमार्ाि सुुध असरे्, या भावािील िनिेकडनन होर्ारा 
िीव्र मिरोि लिाि घेिा िासनाने सदरील प्रकल्ह्पाबाबि आपली भनममका सपष्ट्ट कुधन 
या प्रदषुर्कारी प्रमक्रयेला होर्ारा सथामनकांचा मिरोि लिाि घेिा िासनाने हा 
प्रसिामिि प्रसिाि रद्द करण्याची आिश्यकिा, याबाबि िासनाने कराियाची 
कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 

  (६) श्री. रमेर् पाटील, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मत्स्यविकास मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "राज्य िासनाने नुकिीच राज्यािील प्लॅस्सटक ि थमाकोल बंदीची अमिसनचना 
िामहर केली असरे्, हा मनर्वय पयािरर् संििवनाच्या दृष्ट्टीने चांवला असरे्, परंिु 
यांचा मिपमरि पमरर्ाम मस्च्छमारी समािािर होरे्, मासे हा नाििंि पदाथव असनन 
त्याला दीघवकाळ मटकमिण्यासाठी मत्सय मिके्रिे पारंपामरक पध्दिीने थमाकोलच्या 
िीिपेटयांचा िापर कररे्, मात्र आिा थमाकोल बंदीने मासे साठिरु्कीची वंभीर 
समसया मनमार् होरे्, थमाकोलला पयायी व्यिसथा म्हर्िे फायबरच्या िीि पेट्या हा 
चांवला पयाय असल्ह्याने या एका िीि पेटीमध्ये ५० मकलो मासे सुस्सथिीि राहन  
िकरे्, त्यामुळे मस्च्छमार मिके्रत्यांनी अिा दहा हिार फायबरच्या िीिपेटया 
िासकीय खचािनन पुरमिल्ह्या िाव्याि अिी मावर्ी कररे्, सदर मावर्ीनुसार राज्य 
िासनाकडनन अद्यापपयंि कोर्िीच कायविाही न होरे्, यामुळे मासे मिके्रत्यांमध्ये 
िासनाप्रिी मनमार् झालेला असंिोष, महाराष्ट्र िासनाच्या प्लास्सटक ि थमाकोल 
बंदी अमिमनयमानुसार मंुबईिील ि मकनारपट्टीिील सिव मासे मिके्रत्या ममहला ि 
पुुधषांना फायबरच्या िीि पेटया चपलब्ि कुधन देण्याची मनिांि आिश्यकिा, 
याबाबि िासनाने कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 

  (मांगळिार, वदनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्वविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (७) ते (१३)] – 

  (७) सिवश्री धनांजय मुांडे, अमनकेि िटकरे, समिि चव्हार्, मिक्रम काळे, हेमंि टकले, 
ख्िािा बेव, िवन्नाथ गिदे, अब्दलु्ह्लाह खान दरुार्ी, मकरर् पािसकर, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे ग्रामविकास मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "िासनाच्या ििीने चालमिल्ह्या िार्ाऱ्या आपले सरकार सेिा कें द्राि मावील 
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साि िषापासनन कायवरि असर्ाऱ्या २२ हिार ५०० संवर्क पमरचालकांना महाराष्ट्र 
मामहिी िंत्रज्ञान महामंडळाकडनन मनयुक्िी देण्याची मावर्ी िारंिार करण्याि येि 
असरे्, मावील सहा िे बारा ममह्यांपासनन या संवर्क पमरचालकांना मानिन ममळाले 
नसल्ह्याची वंभीर बाब माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान चघडकीस येरे्,  
आपले सरकार सेिा कें द्रांिववि ऑनलाईन किव, मपक मिमा योिनेचे अिव, यामििाय 
३३ प्रकारचे वािपािळीिरील दाखले देण्याि येरे्, ग्रामपंचायिीच्या िमा खचाच्या 
नोंदी ठेिण्याि येि असरे्, पुिीच्या संग्राम प्रकल्ह्पािील सिव संवर्क 
पमरचालकांमाफव ि ही कामे कुधन घेण्याि येि असरे्,  मात्र पुिीच्या प्रकल्ह्पाि काम 
करर्ाऱ्या ििळपास ३ हिार ५०० संवर्क पमरचालकांना मंत्रयांनी आश्िासने 
देऊनही निीन प्रकल्ह्पाि सामािनन न घेिल्ह्याने मावील िीन िषापासनन हे संवर्क 
पमरचालक मिनािेिन काम करीि असरे्,  त्यामुळे त्यांच्या कुटंुबािर चपासमारीची 
िेळ आलेली असरे्,  सदर प्रकल्ह्पाि CSC-PV मल. मदल्ह्ली या मुळ कंपनीच्या 
नािाखाली काम करर्ाऱ्या S2 इ्फोटेक इंटरनॅिनल मलममटेड ि ई-वव्हनव्स 
सोल्ह्युिन प्रा.मल. या चपकंप्या िेळेिर मानिन देि नसरे्,  मिनाकारर् मानिनाि 
कपाि कररे्,  मानिनाि मोठ्या प्रमार्ाि वैरव्यिहार कररे् इत्यादी अनेक िक्रारी 
असरे्,  आपले सरकार सेिा कें द्रासाठी आिश्यक मनिी ग्रामपंचायिीच्या १४ व्या 
मित्त आयोवािनन देण्याची िरिनद असिानाही अनेक ग्रामपंचायिी िो मनिी देि 
नसल्ह्याने संवर्क पमरचालकांना िेिनापासनन िंमचि राहािे लावि असरे्,  कें द्र 
चालमिण्यासाठी लावर्ारी सटेिनरी ममळि नसरे्,  या सटेिनरीमध्ये मोठ्या प्रमार्ािर 
वैरव्यिहार होि असरे्,  मडिीटल इंडीया, मडिीटल महाराष्ट्र िामहराि करर्ारे हे 
सरकार प्रत्यिाि हे काम करर्ाऱ्या संवर्क पमरचालकांिर मात्र साित्याने अ्याय 
करि असरे्,  संवर्क पमरचालकांनी िारंिार केलेल्ह्या आंदोलनानंिर त्यांना खोटी 
आश्िासने देऊन फसिर्नक करण्याि येरे्,  राज्यािील हिारो संवर्क 
पमरचालकांच्या दृष्ट्टीने महत्िाच्या या प्रश्नाकडे िासनाचे होर्ारे दलुवि,  या संवर्क 
पमरचालकांना ुधपये १५ हिार दरमहा िेळेिर मानिन देण्याची आिश्यकिा,  पुिीच्या 
प्रकल्ह्पािील संवर्क पमरचालकांना महाराष्ट्र मामहिी िंत्रज्ञान महामंडळाि सामािनन 
घेण्याची वरि,  याकडे िासनाचे झालेले अिम्य दलुवि,  यािर िासनाने कराियाची 
कायविाही ि चपाययोिना." 

 

  (८) श्रीमती विद्या चव्हाण, सिवश्री िनंिय मंुडे, मकरर् पािसकर, हेमंि टकले, अॅड. 
हुसनबानन खमलफे, अॅड. राहुल नािेकर, सिवश्री िरद रर्मपसे, ियंि पाटील, अिोक 
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ऊफव  भाई िविाप, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "मििडी, मंुबई येथील ियरोव ुधग्र्ालयािील पमरचारीका, िॉडवबॉय यांनी 
चपचाराकमरिा दाखल असलेल्ह्या ७ बालुधग्र्ांना मदनांक २६ सप्टेंबर, २०१८ च्या 
मध्यरात्री बाहेर काढण्याबाबि पालकांसोबि िाद घालि ुधग्र्ालयाबाहेर काढरे्, सदर 
पमरचारीकांची डॉक्टरांकडे िक्रार केली असिा ुधग्र्ांना ुधग्र्ालयािफे ममळि 
असलेला आहार बंद कररे्, ुधग्र्ांची सेिा करण्याऐििी त्यांच्यािी अरेरािी ििवन 
कुधन त्यांना नाहक त्रास देरे्, मिषि्य इंिेक्िन देण्याची िमकी देरे्, पमरचारीकांची 
िसेच त्यांच्या युमनयनची आमर् युमनयन लीडर रचना अग्रिाल यांची डॉक्टर िसेच 
ुधग्र्ांमध्ये दहिि असरे्, सेिाभािी कायवित्पर डॉक्टर अमर पिार यांच्यािर खोटे 
आरोप कररे्, त्यांच्यामिुधध्द आंदोलन कररे्, ुधग्र्ांना आिश्यक सोयी सुमििा न 
पुरमििा त्यांच्यािी अरेरािीने िावरे्, मंुबई महानवरपामलका अमिमरक्ि आयुक्ि 
श्रीमिी. कंुदन यांनी ुधग्र्ालयाला अनपेमिि भेट मदली असिा पमरचारीकांनी 
त्यांच्यािी वैरििवर्नक कररे् िसेच ुधग्र्ालयािील पमरचारीका, िॉडवबॉय यांचा बेमिसि 
अनावोंदी कारभार चघडकीस येरे्, िरील प्रकरर्ी िासन सिरािुधन कोर्िीही सिम 
कारिाई होि नसल्ह्याने ुधग्र् आमर् नावमरकांमध्ये मनमार् झालेले संिापाचे िािािरर्, 
याप्रकरर्ी मदनांक ११ ऑक्टोबर, २०१८ रोिी नावमरकांनी ुधग्र्ालयाबाहेर केलेले 
आंदोलन ि पुढील िीव्र आंदोलनाचा मदलेला इिारा लिाि घेिा िासनाने मुिोर 
पमरचारीका ि िॉडवबॉय यांचेमिुधध्द केलेली िा कराियाची िािडीची कारिाई ि 
िासनाची प्रमिमक्रया." 

  (९) सिवश्री र्रद रणवपसे, अिोक ऊफव  भाई िविाप, आनंदराि पाटील, रामहरी 
ुधपनिर, अॅड. हुसनबानन खमलफे, डॉ. सुिीर िांबे, सिवश्री अमरनाथ रािनरकर, हमरगसव 
राठोड, सुभाष झांबड, आर्कक. अनंि वाडवीळ, श्री. मोहनराि कदम, प्रा. िोवे्द्र 
किाडे, सिवश्री. िनादवन चांदनरकर, सिेि ऊफव  बंटी पाटील, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "पुरे् िहरािील कोंढिा पमरसरािील चद्योिकांकडनन खंडर्ी मावण्याचे नुकिेच 
घडलेले अनेक प्रकार, त्याकडे होि असलेले दलुवि, कोंढिा येथील बऱ्हाटे एरंडिरे् 
भावािील इ-स्व्हिन टेली इ्रा प्रा.मल. या कंपनीकडनन ऑप्टीकल फायबर केबल 
टाकण्याचे होि असलेले काम, मिमिि मामहिी िंत्रज्ञान कंप्यांना या कंपनीकडनन सेिा 
पुरमिली िाि असरे्, मदनांक ७ सप्टेंबर, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास  कात्रि, कोंढिा 
भावाि कंपनीने सुुध केलेली कामे, ही कामे बंद करण्यासाठी काही समािकंटकांनी 
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मदलेल्ह्या िमक्या, कामे सुुध करण्यासाठी खंडर्ीच्या मदलेल्ह्या िमक्या, कंपनीकडे ५० 
लाख ुधपयांची मामविलेली खंडर्ी, त्यामिुधध्द कोंढिा पोलीस ठाण्याि अनेक 
व्यक्िींमिुधध्द माहे  ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये िा मिसऱ्या आठिडयाच्या सुमारास 
दाखल करण्याि आलेली िक्रार, याि लोकप्रमिमनिींचाही समािेि असल्ह्याचे 
चघडकीस आलेले असरे्, अिा प्रकारच्या िक्रारी दाखल होऊ नयेि यासाठी पोमलस 
प्रिासनािर टाकण्याि आलेला दबाि, त्यांना िमकामिण्याच्या घडलेल्ह्या अनेक 
घटना, यािील किवव्यदि पोमलसांच्या करण्याि आलेल्ह्या िडकाफडकी बदल्ह्या, या 
प्रकारांमुळे पुरे् पमरसरािील िनिेि पसरलेली संिापाची भािना, याबाबि अनेक 
भावाि मोचे काढनन करण्याि आलेली मनदिवने, या प्रकरर्ांमध्ये त्िरीि लि घालनन 
कारिाई करण्याची वरि, त्याकडे िासनाचे होि असलेले अिम्य दलुवि, पमरर्ामी 
दोषींना ममळि असलेले संरिर्, असे प्रकार आर्खी घडण्याची मनमार् झालेली 
मभिी, याप्रकरर्ी िासनाची प्रमिमक्रया ि कराियाची कारिाई." 

  (१०) डॉ. िजाहत वमर्झा, सिवश्री. िनंिय मंुडे, िरद रर्मपसे, अिोक ऊफव  भाई िविाप, 
अॅड. हुसनबानन खमलफे, सिवश्री रामहरी ुधपनिर, चंद्रकांि रघुिंिी, अमरनाथ 
रािनरकर, मिक्रम काळे, ख्िािा बेव, हेमंि टकले, मकरर् पािसकर, आनंद ठाकन र, 
ॲड. राहुल नािेकर, श्रीमिी मिद्या चव्हार्,  वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "यििमाळ मिल्ह्याि मोठ्या प्रमार्ामध्ये कोट्यििींची  बनािट कीटकनािके 
ि सामहत्यांची मिक्री होि असल्ह्याची बाब माहे सप्टेंबर, २०१८ च्यादरम्यान चघडकीस 
आलेली असरे्, राज्यािील कत षी मिभावाने यासंदभाि छापे टाकन न कळंब 
िालुक्यािील िय वुुधदेि मिगनव-पे्रगसव मध्ये बनािट कीटकनािके ि खिे मनमार् 
केल्ह्याप्रकरर्ी यािील मुख्य आरोपीला अटक केलेली असरे्, अिाच प्रकारे संपनर्व 
मिल्ह्हाभर बनािट कीटकनािके ि सामहत्यांची मिक्री होि असल्ह्याची दाट िक्यिा 
मनमार् झालेली असरे्, मावील िषी २०१७ मध्ये कीटकनािकांच्या फिारर्ीने 
मिदभािील ५२ िेिकऱ्यांचा ददैुिी मतत्यन झालेला असरे्, बनािट कीटकनािकांच्या 
िापरामुळे िेिकऱ्यांना मिषबािा होि असल्ह्याची बाब िेिकरी साित्याने सांवि 
असननही त्याकडे िासन वांभीयाने पहाि नसरे्, मिल्ह्यािील कळंब ि इिर मठकार्ी 
टाकलेल्ह्या छाप्या दरम्यान कोट्यििी ुधपयांची बनािट कीटकनािके ि सामहत्य 
आढळनन आल्ह्याने मिल्ह्यामध्ये अिाच प्रकारे अनेक मठकार्ी असलेल्ह्या बनािट 
कीटकनािके ि सामहत्यांचा कसोिीने िोि घेऊन यामिील संबंमिि  दोषींिर 
कठोराि कठोर कायविाही करण्याची मनिांि आिश्यकिा, याबाबि िासनाने  
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कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 
  (११) श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे 

पवरिहन मांत्रयाांचे लि िेििील :- 
   "महाराष्ट्र राज्यािील मोटार िाहन पमरिहन मिभावािील सहाय्यक प्रादेमिक 

पमरिहन अमिकारी पदाच्या सन १९९१ पासनन िेळोिेळी िारी करण्याि आलेल्ह्या 
सेिाज्येष्ट्ठिा यादीि अमनस्श्चििा असरे्, सन २००४ आमर् २००९ पासनन काही 
मिमिष्ट्ठ अमिकाऱ्यांना मानीि मदनांकाचा घोटाळा करि मनयमबाहय पदोन्निी देण्याि 
येरे्,  सेिा ज्येष्ट्ठिेच्या यादीि सुिारर्ा कुधन त्या पदािरील अमिकाऱ्यांची पदािनिी 
करािी असे आदेि महाराष्ट्र प्रिासकीय ्यायामिकारर्ाने देऊनही ३ िषापासनन 
अंमलबिािर्ी झालेली नसरे्, सेिाज्येष्ट्ठिेि चुकीची कायविाही करर्ाऱ्या 
अमिकाऱ्यांिर कोर्िीही कारिाई न होरे्,  सेिाज्येष्ट्ठिा यादी ि मानीि मदनांक याि 
घोटाळा केल्ह्याबद्दल ्यायामिकरर्ाने िीव्र िािेरे ओढननही अमनयममििा करर्ारे आर. 
आर. िािि यांच्यासारख्या भ्रष्ट्टाचाराचे आरोप असलेल्ह्या अमिकारी आमर् 
कमवचाऱ्यांच्या सेिामनितत्तीनंिरही मिभावाने सेिाज्येष्ट्ठिा यादी ियार करण्याकमरिा 
मनयुक्िीमध्ये पनर्विः सिव मनयम प्रमक्रयेचे पालन न कररे्, मानीि मदनांक देण्याच्या 
प्रमक्रयेि मनयमांचे पालन न करिा चुकीचा मानीि मदनांक देरे् ि चुकीची पदोन्निी 
कररे्, महाराष्ट्र प्रिासकीय ्यायामिकरर्ाचा अिमान कररे्, त्यामुळे अनेक पात्र 
आमर् प्रामामर्क अमिकारी पदोन्निीपासनन िंमचि राहरे्, त्यामुळे अमिकाऱ्यांमध्ये 
पसरलेला असंिोष आमर् संिाप, याची दखल घेऊन मानीि मदनांक ि सेिाज्येष्ट्ठिा 
यादीिील घोटाळ्याची ि िी बनिर्ाऱ्या अमिकाऱ्यांची ि कमवचाऱ्यांची अमनयममििा 
केल्ह्याबद्दलची आमर् भ्रष्ट्टाचाराची चौकिी करण्याची आिश्यकिा ि िासनाने 
कराियाची कायविाही." 

  (१२) अॅड. अवनल परब, सिवश्री िनंिय मंुडे, अमनकेि िटकरे, मिक्रम काळे, समिि 
चव्हार्, हेमंि टकले, ख्िािा बेव, िवन्नाथ गिदे, अब्दलु्ह्लाह खान दरुार्ी, मकरर् 
पािसकर, िरद रर्मपसे, रामहरी ुधपनिर, ॲड. हुसनबानन खमलफे, सिवश्री अिोक 
ऊफव  भाई िविाप, सुभाष झांबड, डॉ. ििाहि ममझा, श्री.आनंद ठाकन र, अॅड. राहुल 
नािेकर, श्रीमिी मिद्या चव्हार्, सिवश्री अमनल भोसले, प्रकाि विमभये, रामराि 
िडकुिे, अुधर्काका िविाप, आनंदराि पाटील, सिेि ऊफव  बंटी पाटील, वि.प.स. 
पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे उजा, निीन ि निीकरणीय 
उजा मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "राज्याि कोळिाच्या मनमार् झालेल्ह्या टंचाईमुळे बहुिांि िीि प्रकल्ह्प बंद 
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पडरे्, ऐन सर्ासुदीच्या मदिसाि महामििरर्ने भारमनयमनाचा मदलेला झटका, 
कोळिाच्या टंचाईमुळे राज्याि दीड िे दोन हिार मेवािॅट मििेचा मनमार् झालेला 
िुटिडा, पमरर्ामी महामििरर्ने राज्यािील िमाम िनिेला छुप्या आमर् भरमसाट 
दरिाढीचा िबरदसि मदलेला िक्का, कोर्िीही पनिवकल्ह्पना न देिा केलेल्ह्या 
दरिाढीमुळे राज्यािील सिवसामा्य िीि ग्राहक, छोटे-मोठे चद्योिक आमर् िेिकरी 
हिालमदल होरे्, “िीि मनयामक आयोवाने माहे सप्टेंबर, २०१८ िा त्या सुमारास सन 
२०१८-१९ ि २०१९-२० या कालाििीसाठी महामििरर् कंपनीला ८२६८ कोटी 
ुधपयांची दरिाढ मंिनर कुधन सुमारे १२ हिार ३८२ कोटी ुधपयांची दरिाढ प्रलंमबि 
ठेिलेली असरे्, आयोवाने दरिाढ प्रलंमबि ठेिल्ह्याच्या पमरर्ामी प्रलंमबि 
दरिाढीिरील व्यािाचा सुमारे १२०० कोटी ुधपयांचा बोिा भमिष्ट्याि िीि ग्राहकांिर 
पडण्याची भीिीदेखील िज्ज्ञांनी व्यक्ि केली असरे्, त्याचप्रमारे् माहे नोव्हेंबर, २०१६ 
मध्ये िीि आयोवाने नामंिनर केलेला कत षीपंपाचा िीििापर आयोवाने मंिनर केला 
असनन िोही िेिकऱ्यांिर अ्याय करर्ारा असरे्, आयोवाने दरिाढीस मंिुरी 
मदल्ह्यामुळे मदनांक १ सप्टेंबर, २०१८ रोिी पासनन कत षी िेत्राचे िीिदर प्रमियुमनट २० 
पैिांनी िाढलेले असरे्, यामुळे अवोदरच दषु्ट्काळाच्या कचाट्याि सापडलेला िेिकरी 
िीि दरिाढीच्याही कचाट्याि सापडलेला असरे्, राज्याि लोडिेगडव नसल्ह्याचा दािा 
महामििरर् कंपनीकडनन केला िाि असला िरी रमहिासी ि कत षीपंपांसाठीचे अघोमषि 
लोडिेगडव राज्याि सिवत्र सुुध असरे्, मनयामक आयोवाने िीि मनर्कमिीसाठी मदलेल्ह्या 
चमद्दष्ट्टाची पनिविा करण्याि महामनर्कमिी कंपनी अयिसिी ठरल्ह्याची, एकन र् चमद्दष्ट्टाच्या 
िुलनेि ३३ टक्के कमी िीिमनर्कमिी केल्ह्याची बाबही चघड झाली असरे्, त्यामुळे 
राज्याला महावडी िीि खरेदी करािी लावनन त्याचा बोिा िीि ग्राहकांिर बसलेला 
असरे्, िीि दर कमी कुधन िीि िोरर्ाि दुुधसिी करण्याची मावर्ी िनिेकडनन ि 
िीििज्ज्ञांकडनन होि असरे्, िीि मनर्कमिीचे चमद्दष्ट्ट साध्य न कुध िकल्ह्यामुळे 
िासनाने िाहीर केलेल्ह्या मुख्यमंत्री सौर कत षी िामहनी योिना ि एचव्हीडीएस योिनांचे 
भमििव्य देखील िोक्याि आलेले असरे् िेिीपंपाच्या आमर् ३३ केव्ही चच्चदाब 
ग्राहकांच्या  मबलािही सहा टक्क्यांहनन अमिक दरिाढ झालेली असली िरीही प्रत्यिाि 
िी दहा टक्क्यांच्या आसपास असरे्, कोळिाची टंचाई लिाि घेऊन मंुबई 
चपनवरािील िीि व्यिसाय अदानी इलेस्क्रमसटी, मंुबई या कंपनीने मरलाय्स 
इ्रासटरक्चरने महावडया दराने कोळसा खरेदी कररे्, सदर महावडया कोळिामुळे 
चपनवरािील ३० लाख िीि ग्राहकांिर सुमारे दोन हिार कोटी ुधपयांची दरिाढीची 
कोसळलेली िीि, िीि ग्राहकांिर पडलेल्ह्या भुदंडामुळे  त्यांच्याि पसरलेला िीव्र 
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असंिोष ि नारािीची भािना, याकडे िासनाचे होि असलेले अिम्य दलुवि, राज्याि 
सुुध असलेल्ह्या भारमनयमनाबाबि िात्काळ िोडवा काढण्याची आिश्यकिा, याबाबि 
िासनाने  कराियाची कायविाही ि  िासनाची प्रमिक्रीया.” 

  (१३) सिवश्री अब्दलु्लाह खान दरुाणी, िनंिय मंुडे, समिि चव्हार्, मिक्रम काळे, 
वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे सामावजक न् याय 
मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "परभर्ी मिल्ह्याि िाि पडिाळर्ी मिभावािील अमिकारी, कमवचारी, दलाल 
यांनी संवनमिाने चालमिलेल्ह्या लुटमारीमुळे, मिद्याथी, नोकरदार, लोकप्रमिमनिी यांची 
मपळिर्नक होरे्, अमिकाऱ्यांनी वरिनंना िाि प्रमार्पते्र देण्याऐििी त्यांच्या मिरूध्द 
खोटया िक्रारी मलहनन घेरे्, बनािट िाि प्रमार्पते्र िोडनन वरिन लाभार्थ्यांना 
चौकिीच्या फेऱ्याि अडकमिरे् ि िीन िे पाच लाख रूपयांची आर्कथक िडिोड 
होिाच सुनािर्ी घेिल्ह्याचे नाटक करून प्रकररे् मनकाली काढरे्, मिल्ह्हयािील 
िहसील कायालयािील कमवचारी, अमिकारी, िाि पडिाळर्ी मिभावािील 
हरपाळकर, िंदना कोचुरे, कुलकर्ी ि दलाल यांच्या टोळीने आर्कथक िसुली करून 
अडिर्नक केल्ह्या प्रकरर्ी अनेकांनी आत्मदहन िक्रारी आंदोलने करूनही कारिाई न 
होरे्, िाि पडिाळर्ी मिभाव, महसनल ि दलाल यांच्यािील संवनमिाने सुरू 
असलेल्ह्या लुटमार प्रकरर्ी लोकप्रमिमनिी यांनी मिल्ह्हामिकारी, परभर्ी ि समचि 
सामामिक ्याय मिभाव यांचेकडे माहे  ऑक्टोबर-नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये ि त्या 
दरम्यान लेखी िक्रार नोंदिरे्, सदरील प्रकरर्ी दलालांना अटक होरे् मात्र, िाि 
पडिाळर्ी मिभावाचे ि महसनल मिभावाचे अमिकारी यांना अटक न होरे् िसेच 
त्यांच्या मालमते्तची चौकिी ि त्यांचे मनलंबन बाबि कोर्िाही सिम कारिाई न होरे् 
याबाबि िासनाने कराियाची कारिाई ि िासनाची प्रमिमक्रया." 

  
  

((दपुारी दपुारी ००११--१५१५  िाजतािाजता))  
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 

   महसलू, मदत ि 
पनुिवसन, सािवजवनक 
बाांधकाम (सािवजवनक 

: "डहाण ूयेथील आवदिासींना िाटप र्झालेल्या 
भखूांडाची भमूावर्याांनी कागदोपत्री अदलाबदल 
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उपक्रम िगळून) मांत्री  करुन बाांधकाम केल्याबाबत" या मिषयािरील श्री. 
मििय ऊफव  भाई मवरकर, मि.प.स. यांचा िारांमकि 
प्रश्न क्रमांक ३७८१ ला मदनांक ३१ माचव, २०१५ रोिी  
अनुपनरक प्रश्नोत्तराच्या िेळी मदलेल्ह्या 
आश्िासनानुसार अमिक मामहिी सभावतहाच्या 
पटलािर ठेििील. 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे – 
  (१) र्ालेय वर्क्षण आवण 

उच्च ि तांत्र वर्क्षण मांत्री 
: (क) "महाराष्ट्र खािवी िाळांिील कमवचारी 

(सेिेच्या ििी) (पमहली सुिारर्ा) मनयम, 
२०१८ प्रमसध्द करर्ारी अमिसनचना क्रमांक 
िेिन १०१४ / प्र.क्र. २१४/१४/ टीएनटी - ३, 
मदनांमकि १६ ऑक्टोबर, २०१८" 
सभावतहासमोर ठेििील. 

     (ख) "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा 
मिद्यापीठ, औरंवाबाद यांचा सन २०१६-२०१७ 
या िषाचा साठािा िार्कषक अहिाल" 
सभावतहासमोर ठेििील. 

     (ग) "सोलापनर मिद्यापीठ, सोलापनर यांचा सन 
२०१६-२०१७ या िषाचा िेरािा िार्कषक 
अहिाल" सभावतहासमोर ठेििील. 

     (घ) "सोलापनर मिद्यापीठ, सोलापनर यांचा सन 
२०१७-२०१८ या िषाचा िार्कषक लेखापरीिर् 
अहिाल" सभावतहासमोर ठेििील. 

     (ङ) सामित्रीबाई फुले पुरे् मिद्यापीठ, पुरे् यांचे सन 
२०१७-२०१८ या िषाचे िार्कषक लेखे आमर् 
संमििामनक लेखा परीिकांचा लेखापमरिर् 
अहिाल" सभावतहासमोर ठेििील. 

  (२) आवदिासी विकास मांत्री : िबरी आमदिासी मित्त ि मिकास महामंडळ मयामदि, 
नामिक यांचा सन २०१४-२०१५ या िषाचा सोळािा 
िार्कषक अहिाल" सभावतहासमोर ठेििील. 

  (३) उद्योग मांत्री : (क) "महाराष्ट्र औद्योमवक मिकास महामंडळ 
अस्ग्निमन मिभावािील अमिकारी / कमवचारी 
(िवीकरर्, सेिाभरिी ि पदोन्निी) मिमनयम, 
२०१३ प्रमसध्द करर्ारी अमिसनचना क्रमांक - 
आयडीसी- २००८ / प्र.क्र.९९७/चद्योव-१४, 
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मदनांमकि २१ ऑवसट, २०१८" सभावतहासमोर 
ठेििील. 

     (ख) "कोंकर् मिकास महामंडळ मयामदि यांचा सन 
२०१७-२०१८ या िषाचा सते्तचाळीसािा 
िार्कषक अहिाल" सभावतहासमोर ठेििील. 

  (४) पयािरण मांत्री : "महाराष्ट्र प्रदनषर् मनयंत्रर् मंडळ यांचा  
सन २०१०-२०११ िे सन २०१४-२०१५ या िषांचा 
लेखापमरिर् अहिाल" सभावतहासमोर ठेििील. 

  (५) पर्ुसांिधवन, दगु्धविकास 
ि मत्स्यविकास मांत्री 

: "महाराष्ट्र राज्य सहकारी दनि महासंघ मयामदि, मंुबई 
(महानंद दगु्ििाळा) यांचा सन २०१७-२०१८ या 
िषाचा िैिामनक लेखा पमरिर् अहिाल" 
सभावतहासमोर ठेििील. 

तीन : र्ासकीय विधेयक :- 
 

  विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे – 
   "सन २०१८ चे वि.स.वि क्रमाांक ७५ - महाराष्ट्र (ततृीय परुिणी) विवनयोजन 

विधेयक, २०१८" 
   ------------------------------------------------------------------------------------ 
चार : "लोकलेखा सवमतीचा सेहेचाळीसािा अहिाल सभागहृास सादर करणे" 
पाच : "विधानपवरषद सद्य अनपुस््थती सवमती (२०१७-२०१८) चा सातिा अहिाल सादर 

करणे ि त्सयािर विचार करणे." 
सहा : विनंती अजव सभागहृासमोर ठेिणे – 

   डॉ. सधुीर ताांबे, वि.प.स. : "नार-पार ि दमर्वंवा नदीिोड प्रकल्ह्पांिववि नामिक 
मिल्ह्यािील अत्यल्ह्प पिव्यमान असलेल्ह्या 
िालुक्यांचा समािेि होण्याबाबि" या मिषयािरील 
मिनंिी अिव सभावतहासमोर ठेििील. 

सात : विरे्षावधकार सवमतीचा खालील प्रकरणाांसांदभातील अहिाल सादर करणे :- 
  (१) स्माननीय मििानपमरषद सदसय श्री.बाळाराम पाटील यांनी श्री.एस.एस.पाटील, अप्पर 

मिल्ह्हामिकारी (मनिडश्रेर्ी) िथा मुख्य मनयंत्रक अनमिकत ि बांिकामे, मसडको ि 
श्री.संिोष नारायर् गपपळे, पोमलस चप मनमरिक, कळंबोली पोलीस सटेिन 
यांच्यामिुधध्द चपस्सथि केलेले मििेषामिकार भंव ि अिमानाचे प्रकरर्. 

  (२) ित्कालीन मििानपमरषद सदसय श्री.ियिंिराि िािि यांनी श्री.रत्नाकर वुटे्ट, चेअरमन, 
वंवाखेड िुवर ॲण्ड एनिी प्रा.मल., परभर्ी, मि.परभर्ी यांच्यामिुधध्द चपस्सथि केलेले 
मििेषामिकार भंव ि अिमानाचे प्रकरर्. 
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आठ : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (१) श्री.र्रद रणवपसे, वि.प.स. यांच्या पुढील मनकडीच्या सािविमनक महत्िाच्या 

मिषयािरील सचूना क्रमाांक ११ िर मखु्यमांत्री मनिेदन करिील :- 
    "ििा मिल्ह्यािील फुलवाि येथील दारूवोळा भंडाराि मुदि संपलेले 

बॉम्ब मनकामी करिाना झालेल्ह्या भीषर् सफोटामध्ये सहा िर् ठार होऊन दहा 
िर् िखमी होरे्." 

   (२) श्री.जगन्नाथ शर्दे, वि.प.स. यांच्या पुढील मनकडीच्या सािविमनक 
महत्िाच्या मिषयािरील सचूना क्रमाांक १४ िर महसलू मांत्री मनिेदन 
करिील:- 

    "कल्ह्यार् िालुक्यािील (मि.ठारे्) मौिे सोनारपाडा येथील संरमिि 
कुळांना महसनल अमिकाऱ्यांनी पदाचा वैरिापर कुधन बेदखल केल्ह्याबाबि." 

   (३) श्री.प्रकार् गजवभये, वि.प.स. यांच्या पुढील मनकडीच्या सािविमनक 
महत्िाच्या मिषयािरील सचूना क्रमाांक १५ िर महसलू मांत्री मनिेदन 
करिील :- 

    "नावपनर ि अमराििी येथे अिैि रेिी िाहिनक अनेक मदिसांपासनन 
िोराि सुुध असरे्." 

   (४) श्री.सवतर् चव्हाण, वि.प.स. यांच्या पुढील मनकडीच्या सािविमनक 
महत्िाच्या मिषयािरील सचूना क्रमाांक १२ िर उच्च ि तांत्रवर्क्षण मांत्री  
मनिेदन करिील :- 

    "रािषी िाहन  महाराि मििर् िुल्ह्क योिनेि निीन अभ्यासक्रम 
समामिष्ट्ट कररे्बाबि." 

   (५) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. यांच्या पुढील मनकडीच्या सािविमनक 
महत्िाच्या मिषयािरील सचूना क्रमाांक १३ िर उच्च ि तांत्रवर्क्षण मांत्री 
मनिेदन करिील :- 

    "िारीमरक मििर् संचालक पदांच्या मा्यिेबाबि." 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनेसांदभांतील अवधक मावहती सभागहृासमोर 

ठेिणे- 
   रोजगार हमी योजना 

मांत्री 
: "र्ेंदरूिाडा (ता.गांगापरू, वज.औरांगाबाद) येथे 

र्ासनाने सांपावदत केलेल्या जवमनीचा मोबदला 
वमळणेबाबत" या मिषयािर श्री.िनंिय मंुडे, 
मा.मिरोिी पि नेिा यांच्या म.मि.प. मनयम ९३ अ्िये 
सनचनेच्या अनुषंवाने मदनांक २२ माचव, २०१६ रोिी 
मदलेल्ह्या आश्िासनानुसार मामहिी सभावतहासमोर 
ठेििील. 
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नऊ : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) श्री. हवरशसग राठोड, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे 

मखु्यमांत्रयाांचे लि िेििील :- 
   "बढिीमिील आरिर्ाच्या संदभाि माननीय सिोच्च ्यायालयाने मदनांक २६ 

सप्टेंबर, २०१८ रोिीच्या मनकालाि राज्यसरकारांना बढिी मिील आरिर् देण्याची 
िरिनद केलेली असरे्, त्यानुसार मावासलेपर्ा आमर् योग्य प्रमिमनमित्ि नसेल िर 
आरिर् देिा येईल असेही मनकालाि नमनद केलेले असरे्, महाराष्ट्राि मावासलेपर्ा ि 
योग्य प्रमिमनमित्ि नसल्ह्याचे राज्य सरकारने यापनिीच मा्य केलेले असरे्, त्यानुसार 
पदोन्निीिील आरिर् प्रमक्रयेस मदलेली सथमविी चठमिल्ह्याबाबिचे आदेि मनववममि 
कुधनही िासन सदरील बढिीमिील आरिर् देण्यास मिलंब करीि असरे्, त्यामुळे 
मा.सिोच्च ्यायालयाच्या या ऐमिहामसक मनर्वयाची अंबलबिािर्ी न होरे्, यामुळे 
राज्यािील हिारो कमवचारी ि अमिकाऱ्यांमध्ये िासनाप्रिी असुरमिििेची भािना 
मनमार् होरे्, याबाबि िासनाने ्यायालयाच्या मनर्वयाची त्िमरि अंमलबिािर्ी 
करण्यासिि कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 

  (२) श्री. सतेज ऊर्व  बांटी पाटील, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "भारिमािेच्या रिर्ासाठी आयुष्ट्य िेचर्ाऱ्या राज्यािील आिी-मािी 
सैमनकांच्या कल्ह्यार्ाचा कारभार सध्या रामभरोसे असरे्, राज्यािील मािी सैमनकांची 
संख्या सुमारे २ लाख ५० हिार असरे्, त्याि कोल्ह्हापनर मिल्ह्हयाि १७ हिार ५०० 
मािी सैमनक असरे्, या मािी सैमनकांच्या कल्ह्यार्ाथव मािी सैमनक कल्ह्यार् मंडळ 
असरे्, मात्र या मंडळाि ३७ मिल्ह्हयांचा कारभार फक्ि १३ अमिकारीच सांभाळि 
असरे्, त्यामुळे एकाच अमिकाऱ्याकडे ५/५ मिल्ह्हयांचा कारभार असरे्, त्यामुळे या 
आिी-मािी सैमनकांच्या कल्ह्यार्ाथव असलेल्ह्या िासनाच्या योिना त्यांच्यापयंि पोहचि 
नसरे्, अनेकांना व्यक्िीवि लाभ, त्यांच्या पाल्ह्यांना मिष्ट्यितत्ती ममळि नसरे्, यामििाय 
या आिी-मािी सैमनकांच्या काही मावण्या असरे्, त्याि प्रामुख्याने राज्यािील सिव 
आिी-मािी सैमनकांना सिव प्रकारचे टोल माफ करण्याची मावर्ी असरे्, त्यांच्या 
पाल्ह्यांना सरकारी नोकरीि प्रािा्य, यामििाय ज्या मािी सैमनकांना राज्य िासनाची 
नोकरी ममळाली आहे त्यांना त्यांच्या घराििळ बदली झाली पामहिे या मावण्या असरे्, 
त्यासाठी या आिी-मािी सैमनकांनी िासनासोबि सिि पत्रव्यिहार, अिव-मिनंत्या 
केल्ह्या असिानाही त्याकडे िासन करीि असलेले अिम्य दलुवि, पमरर्ामी या आिी-
मािी सैमनकांि पसरलेले असंिोषाचे िािािरर् ि नारािीची भािना, याबाबि 
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िासनाने कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 
  (३) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे 

महसलू मांत्रयाांचे लि िेििील :- 
   "मौिे इंदलवाि िा. अंबड,मि. िालना येथील वट क्र.४६ ि िाळकेश्िर वट क्र. 

७६ येथे िाळन नसिाना िप्ि िाळन साठयांचा मललाि काढण्याि येरे्, सदरील मललाि 
हा मदनांक २६ सप्टेंबर, २०१८ रोिी िाहीर प्रवटनाव्दारे अंबड िहसील यांनी काढरे्, 
वट क्र. ४६ मिील १३० ब्रासचा मललाि नारायर् टकले यांना देण्याि येरे्, परंिु 
मदनांक १४ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी मललािाच्या मदििी िाबा घेण्याकरीिा वेले असिा 
िेथे िाळन न मदसल्ह्यामुळे श्री.टकले यांनी संबंमिि वट क्र. ४६ मध्ये िाऊन फोटो, 
स्व्हडीओ िुटींव घेरे्, मललाि िारक यांना िावेिर िाळन न मदसल्ह्यामुळे ि सिि: 
ििळची सिव रक्कम भरल्ह्यामुळे किवबािारी होरे्, त्यािननच त्यांनी िहसीलदार यांना 
िाळन दया नाहीिर आत्महत्या कुध असे लेखी पत्र देरे्, सदरील पमरस्सथिी वंभीर 
असल्ह्याचे लिाि येिाच अपहार दडपिण्याकरीिा संबंमिि वटाि रात्रीि िाळन िसकरी 
करर्ाऱ्यांना हािािी िुधन िाळन आर्नन टाकरे्, ि त्या िाळनचा मदनांक १६ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोिी िु्या िारखेि पंचनामा करण्याि येरे्, त्याचप्रमारे् िाळकेश्िर वट क्र.७६ 
मिील १८० ब्रास कावदोपत्री िप्ि िाळन साठयाचा मललाि कुधन सदरील िाळन मललाि 
सोमनाथ सावडे यांनी घेरे्, त्यांनी पनर्व कायदेिीर प्रमक्रया पनर्व कुधन मदनांक २३ 
ऑक्टोबर, २०१८ रोिी िाळन िाब्याची मावर्ी कररे्, परंिु वट क्र.४६ प्रमारे्च िेथे 
कसलीही िाळन नसरे्, श्री. सावडे यांनी फोटो ि स्व्हडीओ िुटींव कररे्, याबाबिचे सिव 
पुरािे िक्रारदारांनी लेखी सिुधपाि मिभावीय आयुक्ि, मिल्ह्हामिकारी, िालना, 
चपमिभावीय अमिकारी अंबड, िहसीलदार यांना देण्याि येरे्, या सिव बाबिीि येथील 
िहमसलदार, नायब िहसीलदार, मंडळ अमिकारी ि िलाठी यांचेद्वारे आिाही ि 
यापनिीपर् प्रचंड मोठा अपहार केला असल्ह्याचे मनदिवसनास येरे्, अंबड येथील 
िहमसलदार यांना सन २०१४-१५ साली दषु्ट्काळग्रसि िेिकऱ्यांना भरपाई पोटी 
आलेल्ह्या मनिीच्या अपहार प्रकरर्ी मनलंबीि केलेले असरे्, वट क्र. ४६ ि वट क्र. 
७६ मध्ये केिळ कावदोपत्री पंचनामा ि िाळन मललाि असा मोठा भ्रष्ट्टाचार करर्ाऱ्या 
महसनलच्या सिव संबंमिि अमिकाऱ्यांिर िात्काळ फौिदारी कायविाही कुधन 
मनलंबनाची कारिाई करािी, याबाबि िासनाबद्दल पसरलेला िीव्र असंिोष ि 
संिापाची भािना, यािर िासनाने कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 

  (४) सिवश्री विक्रम काळे, िनंिय मंुडे, हेमंि टकले, डॉ. सुिीर िांबे, सिवश्री समिि 
चव्हार्, दत्तात्रय सािंि, कमपल पाटील, नावोराि वार्ार, मकिोर दराडे, श्रीकांि 
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देिपांडे, बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या 
बाबीकडे वित्त मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "राज्यािील मििक ि कमवचाऱ्यांना कें द्राप्रमारे् ७ िा िेिन आयोव लावन 
करण्याची सरकारकडे िारंिार मावर्ी होरे्, राज्य सरकारने या मिषयी के.पी.बिी 
यांच्या अध्यििेखाली सममिीचे वठन कररे्, सममिीचे काम सुुध आहे असे िारंिार 
िासनाने चत्तर देरे्, ७ िा िेिन आयोव देऊन मििक ि कमवचाऱ्यांची मदिाळी वोड 
करर्ार अिी अथवमंत्रयांनी घोषर्ा कररे्, परंिु त्याची अंमलबिािर्ी न होरे्, ७ व्या 
िेिन आयोवासाठी नेमलेल्ह्या के.पी.बिी सममिीकडे मिमिि मििक ि मुख्याध्यापक 
संघटनांनी िसेच मििक लोकप्रमिमनिींनी ७ िा िेिन आयोव लावन करि असिाना 
िेिन श्रेर्ीि ि पे-बँड मध्ये कोर्िीही तु्रटी राहन  नये यासाठी सपष्ट्टीकरर्ात्मक मनिेदन 
देण्याि येरे्, याबाबि सममिीची भुममका वुलदसत्याि असरे्, त्यामुळे मििक ि 
कमवचाऱ्यांि संभ्रमािसथा असरे्, कामकािाचा आठिडा ५ मदिसाचा करािा ि 
सेिामनितत्तीचे िय ६० करािे, या मावर्ीसाठी िासनाने िारंिार सकारात्मक आश्िासन 
देरे्, परंिु त्यािर कोर्िीच कायविाही न करण्याि येरे्, याबाबि िासनाने केलेली िा 
कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 

  (५) अॅड. राहुल नािेकर, सिवश्री हेमंि टकले, ख्िािा बेव, आनंद ठाकन र, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "मंुबईिील कोळीिाडयांचे मसमांकन करण्याबाबिचे आदेि िासनाकडनन होरे्, 
कोळीिाडया अंिववि असर्ारी भनमीिेत्र मालमत्ता पत्रक बनिनन कोळीबांििांच्या नािे 
बनमिण्यासंदभाि िासनाने घेिलेला मनर्वय, कफपरेड येथील बििार पाकव  समोर 
मोठया संख्येने कोळीसमाि अनेक िषापासनन सथामपि असरे्, असे असिाना सदर 
िावेचा समािेि कोळीिाडयाि न होरे्, पमरर्ामी कोळीिाडयािील कोळीबांििांमध्ये 
पसरलेला िीव्र असंिोष, कोळीिाडयांचे मसमांकन करण्याबाबि साित्याने या 
समािाकडनन िोरदार होि असलेली मावर्ी, याकडे िासनाचे झालेले अिम्य दलुवि, 
या समािाची भािना लिाि घेिा, कोळीिाडयांिववि असर्ारी भनमीिेत्र मालमत्ता पत्रक 
बनिनन कोळीबांििांच्या नांिे करण्याची आिश्यकिा, याबाबि िासनाने कराियाची 
कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 

  (६) अॅड. वनरांजन डािखरे, श्री. नावोराि वार्ार, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि 
सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे उच् च ि तांत्र वर्क्षण मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "मंुबई मिद्यापीठाच्या प्रिासनािर िब्बल ८०० महामिद्यालयांचा असर्ारा िार्, 
सुमारे ८ लाख मिद्यार्थ्यांना सेिा देण्यास मंुबई मिद्यापीठाची अकायविमिा, मंुबई 
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मिद्यापीठाच्या अखत्यामरिील महामिद्यालये आमर् मिद्याथीसंख्या िषानुिषव िाढि 
असरे्, प्रिासकीयदृष्ट्टीने मंुबई मिद्यापीठ हे कोकर्ािील मििेषि: रत्नामवरी ि गसिुदनवव 
मिल्ह्यािील महामिद्यालयांसाठी वैरसोयीचे असरे्, अिा पमरस्सथिीि रत्नामवरीिील ४५ 
महामिद्यालय, गसिुदनववमिील ३८ आमर् रायवडमिील २० अिा एकन र् १०३ 
महामिद्यालयांसाठी सििंत्र कोकर् मिद्यामपठाची आिश्यकिा असरे्, कोकर् 
मिभावािील महामिद्यालयािील प्राध्यापक िसेच मिद्यार्थ्यांच्या सोयीच्यादृष्ट्टीने िसेच 
सथामनक वरिेप्रमारे् सुसंवि असे रोिवारिम अभ्यासक्रम राबमिण्याच्यादृष्ट्टीने 
कोकर्ासाठी सििंत्र मिद्यापीठ सथापन करािे अिी कोकर्  मिभावािील रायवड, 
रत्नामवरी ि गसिुदनवव मिल्ह्यािील मिद्याथी ि पालकांनी िसेच रत्नामवरी एज्युकेिन 
सोसायटीचे प्रमिमनिी, कोकर् मिद्यामपठ कत िी सममिीचे अध्यि िसेच सथामनक 
लोकप्रमिमनिी यांचेद्वारे वेल्ह्या अनेक िषांपासनन िे आििावायि करण्याि येि 
असलेली आग्रही मावर्ी मा. मंत्री चच्च ि िंत्र मििर् यांनी कोकर्ािील 
मिद्यापीठाबाबि सथामनक लोकप्रमिमनिींची बैठक घेऊन याबाबि िोडवा काढण्याचे 
आश्िासन देरे्, परंिु अद्यापपयंि अिाप्रकारची कोर्िीही बैठक आयोमिि न कररे्, 
त्यामुळे कोकर्ािील सििंत्र मिद्यापीठाचा प्रश्न प्रलंमबि राहरे्, कोकर्ासाठी सििंत्र 
मिद्यापीठ सथापन करण्याबाबि िासनाने िािडीने कराियाची कायविाही ि िासनाची 
प्रमिमक्रया." 

  (७) श्री. रशिद्र र्ाटक, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "मंुबईिील सािु.टी.एल. िासिानी मावव, कफ परेड, कुलाबा येथील भनमापन 
क्रमांक ५९९ ि ६५८ या भनखंडािर अस्सित्िाि असलेल्ह्या ७००० झोपडपट्टीिारकांना 
कोर्िीही पनिवसनचना न देिा गकिा नोमटसा न पाठमििा पमरमिष्ट्ट-२ करण्याि आल्ह्याचे 
नुकिेच माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये चघडकीस येरे्, सदर पमरमिष्ट्ट-२ करिांना सथापन 
करण्याि आलेल्ह्या २२ वतहमनमार् संसथेच्या महासंघानी आपल्ह्या मिीिील लोकांना 
पमरमिष्ट्ट-२ मध्ये समामिष्ट्ट करून घेऊन पमरमिष्ट्ट-२ मध्ये ७००० पैंकी २५०० लोकांना 
पात्र ठरिनन चिवमरि लोकांना अपात्र ठरमिण्याि येरे्, अपात्र ठरमिण्याि आलेल्ह्या 
झोपडीिारकांना आपली पात्रिा मसध्द करण्याकमरिा मुदि न देिा त्यांना अपात्र ठरिनन 
चक्ि २२ वतहमनमार् संसथांनी चिवमरि झोपडीिारकांना मिश्िासाि न घेिा परसपर  
एस.आर.ए. योिनेिंववि पुनिवसनाचा प्रसिाि झोपडपट्टी पुनिवसन प्रामिकरर्ास सादर 
कररे्, सदर प्रसिाि सादर करण्यापनिी वतहमनमार् संसथेच्या महासंघाची एकही 
सिवसािारर् बैठक घेण्याि आलेली नसरे्,  सदर प्रसिािास ७० टक्क्यांची संमिी 
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असरे् बंिनकारक असिांनाही त्याचे चल्ह्लंघन करून एस.आर.ए. योिनेिंववि 
प्रसिािास देण्याि आलेली मा्यिा, चुकीच्या पध्दिीने प्रसिाि सादर केला असिांनाही 
सदर प्रसिािास प्रामिकरर्ाने िीन मदिसाि एल.ओ. ला मदलेली मंिनरी, यांसदभाि 
अपात्र झोपडीिारकांनी मा.मुख्यमंत्री, मुख्य समचि िसेच संबंमिि मिभावाकडे लेखी 
िक्रारी नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या सुमारास करून अद्याप कोर्िीच कायविाही न 
होरे्, िासिमिक अपात्र झोपडीिारकांची छाननी होरे् वरिेचे असिांनाही मिरोि 
करर्ाऱ् यांना िार्ीिपनिवक डािलनन प्रसिाि मंिनर करण्यास देण्याि आलेले प्रािा्य, 
याकडे िासनाचे होि असलेले अिम्य दलुवि, सदर प्रकरर्ाची िासनाने सिम 
अमिकाऱ् यामाफव ि चौकिी करून पुनश्च झोपडीिारकांचे सिेिर् करण्याची 
आिश्यकिा, िसेच चक्ि प्रकल्ह्पाकमरिा नेमण्याि आलेला मिकासक रद्द करून नमिन 
मिकासक नेमण्याबाबि िासन सिरािर कराियाची कायविाही, याप्रकरर्ी िबाबदार 
असर्ाऱ्या अमिकाऱ्यांिर कठोर कारिाई करण्याची आिश्यकिा, याबाबि िासनाची 
प्रमिमक्रया ि भनममका." 

  (८) सिवश्री. धनांजय मुांडे, अमनकेि िटकरे, समिि चव्हार्, मिक्रम काळे, हेमंि टकले, 
ख्िािा बेव, िवन्नाथ गिदे, अब्दलु्ह्लाह खान दरुार्ी, मकरर् पािसकर, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   "रायवड मिल्ह्यािील मार्वांि ही निमनिामचि नवर पंचायि असरे्, या 
नवरपंचायि िेत्रामिननच मंुबई-वोिा राष्ट्रीय महामावव वेलेला असरे्, या 
महामावालविच चेिक एंटरप्राईिेसने नवरपंचायि हद्दीि रेडीममक् स ि हॉटममक्सचा 
प्लँट अिैिमरत्या टाकलेला असरे्,  सदरचा प्लँट चभारिांना कोर्त्याही प्रकारची 
सथामनक सिराज्य संसथेची परिानवी घेिलेली नसरे्, याच मठकार्ी या एंटरप्राईिेसने 
िात्पुरत्या सिुधपाचे अनमिकत ि बांिकामे केलेले असरे्, यालविच मािी ि दवड 
चत्खननासाठी क्िॉरी काढलेली असरे्, यामिनन हिारो ब्रॉस दवड खानीचे चत्खनन होि 
असरे्, त्यासाठीही कोर्त्याही प्रकारची खमनकमव मिभावाची परिानवी घेिलेली नसरे्,  
चत्खननासाठी वािठी ब्लॉसटींवचा िापर करण्याि येि असरे्,  यामुळे या भावािील 
अनेक घरांना िडे वेलेले असरे्, मखडक्याची िािदाने ि पते्र फुटलेली असरे्, लहान 
मुले ि ियसकर व्यक्िींना श्िसनाचे मिकार िडलेले असरे्,  एकंदरीिच या भावािील 
लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न मनमार् झालेला असरे्, त्यासंदभाि नार्ोरे भावािील 
ग्रामसथांनी लेखी िक्रार अिव मिल्ह्हामिकारी रायवड यांच्याकडे सादर केलेला असरे्, या 
प्रदषुर्ाच्या बाबिीि नवरपंचायिीने प्रदषुर् महामंडळांना कळिननही सदर बाबिीि 
कोर्िीही कायविाही केलेली नसरे्, सदर फमवने प्रदषुर् महामंडळाचेही ना हरकि 
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प्रमार्पत्र घेिलेले नसरे्, मड.सी. ुधल नुसार कोर्त्याही प्रकारची परिानवी सथामनक 
सिराज्य संसथा अथिा नवर पंचायिीची घेिलेली नसरे्, नवर पंचायिीने अनमिकत ि 
बांिकाम ि व्यिसाय संदभाि संबंमिि फमवला िारंिार नोटीसा मदलेल्ह्या असरे्,  
एमआरटीपी ॲक्ट नुसार ५२ ि ५३ कलमाचे चल्ह्लंघन केल्ह्याबाबिही नोटीसा 
बिािलेल्ह्या असरे्, अद्यापही सदरचा अनामिकत ि रेडीममक्स हॉट प्लँट ि क्िॉरी हॉट 
प्लँट सुुध असरे्,  िासनाकडनन कोर्त्याही प्रकारची कारिाई झालेली नसरे्,  यामुळे 
सथामनक नावरीकांचा आरोग्याचा मनमार् झालेला प्रश्न,  िाढि असलेले प्रदषुर्, 
घरांची होि असलेली पडझड या सिव बाबीमुळे सथामनकांच्या मनाि मनमार् झालेला 
िीव्र असंिोष,  याबाबि िासनाने कराियाची कायविाही ि िासनाची प्रमिमक्रया." 

  (९) श्री. रामराि िडकुते, अॅड. राहुल नािेकर, सिवश्री हेमंि टकले, मकरर् पािसकर, 
आनंद ठाकन र, ख्िािा बेव, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािविमनक महत्िाच्या 
बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लि िेििील :- 

   ”मंुबईिील कुलाबा येथील ससनन डॉक वोदी येथे मोठया प्रमार्ािर मासेमारी 
व्यिसाय ि मत्सय चत्पादन मललाि होि असरे्, सदर वोदीिनन मोठया प्रमार्ािर 
कोर्िीही प्रमक्रया न करिा मच्छीचा ओला कचरा रक मिनन नेण्याि येरे्, या ओल्ह्या 
कचऱ् यामुळे संपुर्व कुलाबा पमरसराि दवंुिीच्या प्रमार्ाि साित्याने होि असलेली िाढ, 
सथामनक नावमरकांच्या आरोग्याचा मनमार् होि असलेला प्रश्न,  रकमिनन ओला 
कचऱ् याची िाहिनक होि असिाना रसत्यािर वळनन पडर्ाऱ् या पाण्यामुळे या पमरसराि 
अनेक लहान मोठया िाहनांचे होि असलेले अपघाि ि त्यामुळे नावमरकांच्या िीिीिास 
होर्ारी हानी,  मंुबई पोटव रसटने कचरा प्रमक्रया करण्याची व्यिसथा केली असिानाही, 
कचरा प्रमक्रया न करिा वोदीिनन बाहेर नेण्याि येरे्, पमरर्ामी कुलाबा पमरसरािील 
नावमरकांमध्ये पसरलेला िीव्र रोष ि संिापाची भािना, ससनन डॉक वोदीिनन नेण्याि 
येर्ारा मच्छीचा ओला कचरा प्रमक्रया कुधन त्याची मिल्ह्हेिाट लािण्याची आिश्यकिा, 
यािर िासनाने िािडीने कराियाची कायविाही ि चपाययोिना” 

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

- मध्यांतर - 
अकरा : 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" 
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    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. र्रद रणवपसे, 
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ६० - महाराष्ट्र ॲक्यनपंक्चर मचमकत्सा पद्धिी 
(सुिारर्ा) मििेयक, २०१८ खालील सदसयांच्या प्रिर सममिीकडे त्यािरील 
प्रमिितत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन मिचाराथव 
पाठमिण्याि यािे." 

    (१) िैद्यकीय मििर् मंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 

मि.प.स. 
    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 

मि.प.स. 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६३ - मुांबई महानगरपावलका, महाराष्ट्र 

महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगर पांचायती ि 
औद्योवगक नगरी (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. धनांजय मुांडे, र्रद 
रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ६३ - मंुबई महानवरपामलका, महाराष्ट्र 
महानवरपामलका आमर् महाराष्ट्र नवरपमरषदा, नवर पंचायिी ि औद्योमवक 
नवरी (मिसरी सुिारर्ा) मििेयक, २०१८ खालील सदसयांच्या प्रिर सममिीकडे 
त्यािरील प्रमिितत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन 
मिचाराथव पाठमिण्याि यािे." 

    (१) मुख्यमंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 

मि.प.स. 
    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
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    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 
मि.प.स. 

    ---------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६७ - भारतीय दांड सांवहता आवण 

र्ौजदारी प्रवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. 

याांचा प्र्ताि :- 
    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ६७ - भारिीय दंड संमहिा आमर् फौिदारी 

प्रमक्रया संमहिा (महाराष्ट्र सुिारर्ा) मििेयक, २०१८ खालील सदसयांच्या प्रिर 
सममिीकडे त्यािरील प्रमिितत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेि देऊन मिचाराथव पाठमिण्याि यािे." 

    (१) मुख्यमंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 

मि.प.स. 
    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 

मि.प.स. 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५८ – महाराष्ट्र महानगरपावलका 

(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. धनांजय मुांडे, र्रद 

रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ५८ – महाराष्ट्र महानवरपामलका (दसुरी 

सुिारर्ा) मििेयक, २०१८ खालील सदसयांच्या प्रिर सममिीकडे त्यािरील 
प्रमिितत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन मिचाराथव 
पाठमिण्याि यािे." 

    (१) मुख्यमंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
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    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 
मि.प.स. 

    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 

मि.प.स. 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६२ – महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि 

पांचायत सवमती (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. र्रद रणवपसे, 

धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ६२ – महाराष्ट्र मिल्ह्हा पमरषद ि पंचायि 

सममिी (दसुरी सुिारर्ा) मििेयक, २०१८ खालील सदसयांच्या प्रिर 
सममिीकडे त्यािरील प्रमिितत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेि देऊन मिचाराथव पाठमिण्याि यािे." 

    (१) ग्राममिकास मंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 

मि.प.स. 
    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 

मि.प.स. 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
   (६) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष उत्सपन्न पणन 

(विकास ि विवनयमन) (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. र्रद रणवपसे, 

धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कत मष चत्पन्न पर्न (मिकास 

ि मिमनयमन) (मिसरी सुिारर्ा) मििेयक, २०१८ खालील सदसयांच्या प्रिर 
सममिीकडे त्यािरील प्रमिितत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेि देऊन मिचाराथव पाठमिण्याि यािे." 
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    (१) पर्न मंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 

मि.प.स. 
    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 

मि.प.स. 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
   (७) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७२ – महाराष्ट्र महानगरपावलका 

आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. 
याांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ७२ – महाराष्ट्र महानवरपामलका आमर् 
महाराष्ट्र नवरपमरषदा, नवरपंचायिी ि औद्योमवक नवरी (सुिारर्ा) मििेयक, 
२०१८ खालील सदसयांच्या प्रिर सममिीकडे त्यािरील प्रमिितत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन मिचाराथव पाठमिण्याि 
यािे." 

    (१) मुख्यमंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 

मि.प.स. 
    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 

मि.प.स. 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
   (८) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७३ – औषवधद्रव्य ि सौंदयवप्रसाधन 

(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. 
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याांचा प्र्ताि :- 
    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ७३ – औषमिद्रव्य ि सौंदयवप्रसािन 

(महाराष्ट्र सुिारर्ा) मििेयक, २०१८ खालील सदसयांच्या प्रिर सममिीकडे 
त्यािरील प्रमिितत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन 
मिचाराथव पाठमिण्याि यािे." 

    (१) औषमिद्रव्य मंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 

मि.प.स. 
    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 

मि.प.स. 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
   (९) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६५ – महाराष्ट्र पर् ु आवण 

मत्स्यव्यिसाय विज्ञान विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सधुारणेसह सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६१ - महाराष्ट्र रै्क्षवणक सां्था (र्लु्क 

विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. र्रद रणवपसे, 

धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ६१ - महाराष्ट्र िैिमर्क संसथा (िुल्ह्क 

मिमनयमन) (सुिारर्ा) मििेयक, २०१८ खालील सदसयांच्या प्रिर सममिीकडे 
त्यािरील प्रमिितत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन 
मिचाराथव पाठमिण्याि यािे." 

    (१) िालेय मििर् मंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 
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मि.प.स. 
    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 

मि.प.स. 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६६ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आवण 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. धनांजय मुांडे, र्रद 

रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सन २०१८ चे मि.स.मि. क्रमांक ६६ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायि आमर् महाराष्ट्र 

मिल्ह्हा पमरषद ि पंचायि सममिी (सुिारर्ा) मििेयक, २०१८ खालील 
सदसयांच्या प्रिर सममिीकडे त्यािरील प्रमिितत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन मिचाराथव पाठमिण्याि यािे." 

    (१) ग्राममिकास मंत्री. (२) श्री. िनंिय मंुडे, मिरोिी पि नेिा 
िथा मि.प.स. 

    (३) श्री.िरद रर्मपसे, मि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, मि.प.स. 
    (५) श्री.हेमंि टकले, मि.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई िविाप, 

मि.प.स. 
    (७) श्री.समिि चव्हार्, मि.प.स. (८) डॉ.नीलम वोऱ्हे, मि.प.स. 
    (९) ॲड.अमनल परब, मि.प.स. (१०) श्री.मििय ऊफव  भाई मवरकर, 

मि.प.स. 
    ---------------------------------------------------------------------------- 
  (घ) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विधेयक विचारात घेणे. 
   (१) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५९ – मुांबई महानगरपावलका (दसुरी 

सधुारणा) विधेयक, २०१८ 
   (२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र मलू्यिर्कधत कर 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६९ - महाराष्ट्र मलू्यिर्कधत कर (दसुरी 

सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ – महाराष्ट्र ि्तू ि सेिा कर 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
    ----------------------------------------------------------------------------- 
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बारा : (क) (मांगळिार, वदनाांक २० नोव्हेंबर, गरुुिार, वदनाांक २२ नोव्हेंबर, सोमिार, वदनाांक 
२६ नोव्हेंबर ि मांगळिार, वदनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दर्वविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) 
–  

   श्री. सरेुर् धस, ॲड. अमनल परब, श्री. प्रमिर् दरेकर, डॉ.(श्रीमिी) नीलम वोऱ्हे, 
सिवश्री मनलय नाईक, वोपीमकसन बािोमरया, प्रा.अमनल सोले, श्री.रगिद्र फाटक, श्रीमिी 
स्समिा िाघ, प्रा.डॉ.िानािी सािंि, सिवश्री रामराि पाटील, नरेंद्र दराडे, प्रसाद लाड, 
मिप्लि बािोमरया, सुमििगसह ठाकन र, मिलास पोिनीस, अुधर्भाऊ अडसड, डॉ.ममनषा 
कायंदे, डॉ.पमरर्य फुके, सिवश्री रामदास आंबटकर, चंदभुाई पटेल, ॲड.मनरंिन 
डािखरे, सिवश्री रमेि पाटील, मििय ऊफव  भाई मवरकर, मवरीिचंद्र व्यास, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि – 

   ''सन २०१८ च्या खरीप हंवामामध्ये राज्यािील २६ मिल्ह्हयांमध्ये वंभीर दषु्ट्काळ 
ि ११२ िालुक्यांमध्ये मध्यम दषु्ट्काळ मदनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ पासनन राज्य 
िासनाने घोमषि केला असरे्, दषु्ट्काळाचे नैसर्कवक संकट दरु करण्याच्या दृष्ट्टीने ि 
दषु्ट्काळग्रसि भावािील नावमरकांना सोयी-सुमििा चपलब्ि करण्याच्या दृष्ट्टीने मनयोिन 
करण्याकमरिा राज्य िासनाकडनन मंत्रीमंडळ चपसममिी नेमण्याि आली असरे्, मा. 
मुख्यमंत्री ि मंत्रीमंडळािील त्यांच्या अनेक सहकारी मंत्रयांनी दषु्ट्काळी भावाचा दौरा 
कुधन ि सथामनक प्रिासनाकडनन िेथील नावमरकांना पुरमिण्याि येर्ाऱ् या सोयी-
सुमििांची प्रत्यि पाहर्ी कुधन दषु्ट्काळाचा सामना युध्दपािळीिर करण्याच्या दृष्ट्टीने 
प्रिासनास दषु्ट्काळ मनिारण्याची कामे प्रािा्याने पनर्व करण्याकमरिा आदेि देण्याि 
आले असरे्, दषु्ट्काळ मनिारण्याकमरिा कें द्राकडनन आर्कथक मदि ममळमिण्याचे 
िासनाचे प्रयत्न असरे्, कें द्राच्या 'नॅिनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकासटींव' या संसथेकडनन 
राज्यािील सिव वािांिील पाण्याची सद्यःस्सथिी, पाण्याची पािळी, मपकांची पमरस्सथिी 
इत्यादी सिव बाबींचे चपवतहाच्या माध्यमािनन सिेिर् कुधन त्याप्रमारे् दषु्ट्काळ 
मनिारण्याचे कायव कायास््िि करण्याि आले असरे्, राज्यािील २० हिार वािांमध्ये 
मपकांची आरे्िारी सरासरी ५० पैिांपेिा कमी असनन सुमारे २०० िालुक्यांिर 
दषु्ट्काळचे सािट असरे्, मििेषिः मराठिाडयाि अत्यल्ह्प पाऊस झाल्ह्याने 
मराठिाडयािील ८ हिार ५२५ वािांपैकी ३ हिार ५७७ म्हर्िे ४२ टक् के वािांची 
आरे्िारी ५० पैिांपेिा कमी असरे्, मिद्यमान िासन सते्ति आल्ह्यानंिर 
मराठिाड्यािील दषु्ट्काळी पट्टयासाठी सुमारे ८ हिार कोटी ुधपये खचव करण्याि येरे्, 
मराठिाडयाि िलयुक्ि मििाराची कामे मोठया प्रमार्ािर होऊनही त्या भावाि पाऊस 
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न झाल्ह्याने ि त्यामुळे िलयुक्ि मििारामध्ये पार्ी िमा होऊ न िकल्ह्याने त्या भावाि 
पाण्याची भीषर् समसया मनमार् होरे्, राज्याच्या मिमिि भावािील पिव्यमान, पीक 
पमरस्सथिी, भनिल पािळी आदींची मामहिी एकमत्रि कुधन त्यांचे मिश्लेषर् करण्यासाठी 
ि त्याला आिुमनक िंत्रज्ञानाची िोड देण्यासाठी िासनाच्या मदि ि पुनिवसन 
मिभावाकडनन 'महामदि' या संकेिसथळाची मनर्कमिी करण्याि येरे्, राज्यािील 
आत्महत्याग्रसि दषु्ट्काळी मिल्ह्हयांकमरिा नानािी देिमुख कत षी संिीिनी योिनेंिववि 
३०० कोटींच्या िार्कषक कत िी आराखडयास प्रिासकीय मंिुरी देण्याि येऊन िो 
कायास््िि केला असरे्, या प्रकल्ह्पांिववि मराठिाडा ि मिदभािील िारयुक्ि िमीन 
असर्ाऱ् या वािांमध्ये िेिकऱ् यांचे कत षी चत्पन्न िाढमिण्यासाठी आमर् वािािील 
िमीनीचे मतद संििवन करण्यासाठी मनयोिन करण्याि येरे्, दषु्ट्काळ िाहीर झालेल्ह्या 
िालुक्यांमध्ये िमीन महसुलािनन सुट, सहकारी किाचे पुनववठन, िेिी मनवमडि 
किाच्या िसुलीस सथमविी, कत षीपंपाच्या चालु मबलामध्ये ३३.५ टक् के सुट, िालेय, 
महामिद्यालयीन मिद्यार्थ्यांच्या पमरिा िुल्ह्काि माफी, एसटी प्रिास सिलि, रोहयो 
अंिववि कामाच्या मनकषाि काही प्रमार्ाि मिमथलिा, आिश्यक िेथे मपण्याचे पार्ी 
पुरमिण्यासाठी टँकरचा िापर ि टंचाई िाहीर झालेल्ह्या वािांमध्ये िेिक-यांच्या 
िेिपंपाची िीि िोडर्ी खंमडि न कररे् इत्यादी बाबीं राज्य िासनाकडनन िाहीर झाल्ह्या 
असरे्, नैसर्कवक असमिोलपर्ामुळे राज्याि मनमार् होर्ाऱ् या दषु्ट्काळािर 
कायमसिुधपी चपाययोिना करण्यासाठी ि िेिकऱ् यांना किव घेण्याची आिश्यकिा न 
पडिा त्यांना सिािलंबी बनमिण्यासाठी िासनाकडनन दरुवामी िोरर् आखण्याि येरे्, 
िलयुक्ि मििाराची संकल्ह्पना अंमलाि आर्नन राज्यािील बहुिांि भावािील पाण्याचे 
दरु्कभि कमी करण्याचा िासनाचा प्रयत्न, दषु्ट्काळग्रसि भावािील नावमरकांना 
अमिकामिक सोयी-सुमििा देण्याच्या दृष्ट्टीने कराियाची चपाययोिना मिचाराि घेण्याि 
यािी." 

 
  (ख) (गरुुिार, वदनाांक २२ नोव्हेंबर, सोमिार, वदनाांक २६ नोव्हेंबर, ि मांगळिार, 

वदनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्वविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) –  

   सिवश्री धनांजय मुांडे,  िरद रर्मपसे,  हेमंि टकले, अिोक ऊफव  भाई िविाप, ियंि 
पाटील, आर्कक.अनंि वाडवीळ, श्री.कमपल पाटील, प्रा.िोवेंद्र किाडे, सिवश्री मकरर् 
पािसकर, िनादवन चांदनरकर, मिक्रम काळे, सिेि ऊफव  बंटी पाटील, समिि चव्हार्, 
चंद्रकांि रघुिंिी, श्रीमिी मिद्या चव्हार्, सिवश्री अमरीिभाई पटेल, अब्दलु्ह्लाह खान 
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दरुार्ी, डॉ.सुिीर िांबे, सिवश्री आनंद ठाकुर, अमरनाथ रािुरकर, प्रकाि विमभये, 
सुभाष झांबड, ॲड. राहुल नािेकर, सिवश्री हमरगसव राठोड, ख्िािा बेव, आनंदराि 
पाटील, रामराि िडकुिे, ॲड. हुसनबानन खमलफे, सिवश्री िवन्नाथ गिदे, मोहनराि 
कदम, अमनकेि िटकरे, डॉ.ििाहाि ममझा, सिवश्री.बाळाराम पाटील, अमनल भोसले, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि – 

   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 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 
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अहवालातिू राज्यातील र्रू्ल पातळीत 1 ते 3 मी.पेक्षा अवधकिी घट झाल्यािे 
उघडकीस आलेले असणे, र्लयकु्त वशवार अवर्यािाच्या कामातील ्रषष्ट्टािार, 
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 ्रषष्ट्टािार, पावसाळ्यापासिूि 
टकँरिी होत असलेली मागणी,  छत्रपती वशवार्ी 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. 

  (ग) (मांगळिार, वदनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्वविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) –  

   ॲड.अवनल परब, श्री.प्रमिर् दरेकर, डॉ.(श्रीमिी) नीलम वोऱ्हे, सिवश्री प्रसाद लाड, 
वोपीमकसन बािोमरया, मििय ऊफव  भाई मवरकर, रगिद्र फाटक, प्रा.अमनल सोले, प्रा.डॉ. 
िानािी सािंि, सिवश्री मवरीिचंद्र व्यास, नरेंद्र दराडे, मिप्लि बािोमरया, मिलास 
पोिनीस, डॉ.ममनषा कायंदे,  वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि 
– 

   "मंबई िहर ि चपनवरांचा २०१४ िे २०३४ या िीस िषाचा मिकास आराखडा ि 
मिकास मनयंत्रर् मनयमािली ियार कुधन मंुबई महापामलकेने राज्य िासनाकडे 
पाठमिरे्, मंुबईिील ठप्प झालेली मिकास कामे सुरू होण्यासाठी मिकास आराखड्यास 
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त्िरीि मा्यिा देण्याची आिश्यकिा, राज्यािील िासनाच्या प्रसिामिि वतहमनमार् 
िोरर्ांिववि म्हाडा िसाहिींना चार चटई िेत्रफळ  (एफएसआय) अनुजे्ञय करण्याि 
येरे्, िु्या वाळेिारकांना पुनर्किकासाि मकमान ३५.०० चौरस मीटर चटई िेत्रफळ 
(फंमिबल मििाय) अनुजे्ञय करण्याि येरे्, ज्या इमारिीमध्ये फक्ि भाडेकुध रहाि 
आहेि, अिा इमारिीिील भाडेकुंधना ५० टक्के अमिक प्रोत्साहनात्मक चटईिेत्र 
अनुजे्ञय कररे्, आमिया खंडािील सिाि मोठ्या मंुबई िहरािील िारािी येथील 
झोपडपट्टी मिकास कायवक्रमांची अंमलबिािर्ी, मंुबईिील कें द्र िासनाच्या ि राज्य 
िासनाच्या िसेच मनमिासकीय ि खािवी िममनीिरील झोपडपट्टींचा ि िोकादायक 
इमारिींचा मिकास, मंुबईिील बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्किकास, मंुबईिील झोपडपट्टी 
िामसयांना २६९ चौ.फन ट ऐििी ३०० चौ.फन ट िेत्रफळांची घरे देण्याची केलेली घोषर्ा, 
मंुबईिील म्हाडाच्या ५६ िसाहिींचा पुनर्किकास ि या िसाहिीमिील ५० िषापनिीच्या 
मल:मनसारर् िामह्या त्िरीि दुुधसि करण्याची आिश्यकिा, पुनर्किकास प्रकल्ह्पांमिनन 
मिकासकांनी भाडेकुंधना देण्याि येि असलेले िनादेि न िटरे्, पुनर्किकासाची अनेक 
कामे सुरू न होरे् अथिा अनेक िषांपासनन अिविट स्सथिीि पुनर्किकास पडनन असरे्, 
महानवरपामलका िेत्रािील ५०० चौ.फन टापयंिच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा 
ि ५०० िे ७०० चौ. फन टांच्या घरांना मालमत्ता करामध्ये सिलि देण्याबाबिचा ठराि 
मंुबई महानवरपामलकेने ि ठारे् महानवरपामलकेने मंिनर कुधन महापौरांच्या सिािरीने 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांना पाठमिरे्, िथामप, आयुक्िांनी या संदभाि नवरमिकास 
मिभावाकडे आपले अमभप्राय न कळमिरे्, मंुबईिील काही लोकप्रमिमनिींनी 
नवरमिकास मिभावाच्या समचिांना मदनांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोिी लेखी मनिेदन 
देऊन महानवरपामलका प्रिासनाने राज्य िासनाला िािडीने अहिाल सादर 
करण्याबाबि मनदेि देण्याची मावर्ी कररे्, िांदे्र-पनिव येथील िासकीय अमिकारी-
कमवचारी यांना मदलेल्ह्या मनिाससथानांच्या िावेिर मालकी हक्काने मनिाससथाने बांिनन 
देण्याची मावर्ी, राज्य िासकीय अमिकारी-कमवचाऱ्यांना सािव्या िेिन आयोवाची 
मदिाळीपनिी लावन करण्याबाबि िासनाने केलेली घोषर्ा, सािव्या िेिन आयोवाच्या 
मिफारिी त्िरेने लावन करण्याची आिश्यकिा, याबाबि िासनाने केलेली ि 
कराियाची कायविाही ि चपाययोिना मिचाराि घेण्याि यािी." 

 
तेरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) श्री. हवरशसग राठोड, वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा 

उपस््थत करतील. 
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   "राज्य िासनाने सन २०१४-१५ या िषाि मुल्ह्यांकन कुधन कायम 
मिनाअनुदामनि ित्िािर परिानवी मदलेल्ह्या १६२८ माध्यममक िाळांना २० टक्के 
अनुदान लावन कररे्, मात्र नंिरच्या मनर्वयाने कायम मिनाअनुदामनि िाळांच्या 
अनुदानाबाबि संभ्रम मनमार् केल्ह्यामुळे टप्प्याटप्प्याने िंभर टक्के अनुदानािरील 
िाळांना दोन िे िीन िषे होिननही फक्ि २० टक्के अनुदान ममळि असल्ह्याने कायवरि 
मििक ि मििकेिर कमवचाऱ्यांिर चपासमारीची िेळ आलेली असरे्, सदरील 
मििकांना मदलासा देण्याबाबि िासनाने कराियाची कायविाही िा चपाययोिना." 

  (२) प्रा. अवनल सोले, वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा उपस््थत 
करतील. 

   "नावपनर येथील िासकीय रूग्र्ालय ऑनलाईन करण्याकरीिा नावपनर 
(मेडीकल) येथे मेडीकल हेल्ह्थ इम्फॅामेिन सर्व्व्हस (एम.एच.आय.एस.) कंपनीला 
२००० संवर्क सुुध करण्याचे कंत्राट देण्याि येरे्, परंिु सदर कंपनीने फक्ि ६०० 
संवर्क सुरू करून चिवमरि १४०० संवर्क न लाििा प्रिी ममहना रूपये ५०००/-  
प्रमारे् २००० संवर्कांचे पैसा घेरे्, वेल्ह्या ८ िषापासनन कंपनीचा सुरू असलेला 
लाखोंचा वैरव्यिहार, संवर्क ऑपरेटरांना प्रिी कमवचारी ुधपये १४,५००/- िेिन ठरले 
असिांनाही कंपनी केिळ ुधपये ८,०००/- िे ८,५००/- िेिन कमवचाऱ्यांना देि 
असल्ह्याने कमवचाऱ्यांच्या िेिनाि वैरव्यिहार होि असल्ह्याचे मदसनन येरे्, सदर 
प्रकरर्ािील डाटा ए्री ऑपरेटर यांनी िेिन िाढीची  मिचारर्ा केल्ह्यास त्यांना 
कंपनीिनन काढनन टाकण्याच्या देण्याि येि असलेल्ह्या िमक्या, त्यामुळे संवर्क 
ऑपरेटरांचे  कंपनीकडनन होि असलेले हाल, याबाबि िासनाने सदर कंपनीच्या 
वैरव्यिहाराची चौकिी करून संबंमिि दोषी अमिकाऱ् यांिर ि कंत्राटदारािर 
कराियाची कारिाई ि चपाययोिना." 

 
 

विधान भिन, 
मंुबई, 
मदनाकं : २७ नोव्हेंबर, २०१८. 

डॉ.अनांत कळसे, 
प्रिान समचि, 

महाराष्ट्र मििानपमरषद. 
 


