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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
सोमसोमिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११  जलैु,जलैु,  २०१९२०१९  

((सकाळीसकाळी  १०१०--००० ० ते ते ११००--४५४५  िािाजेपयंतजेपयंत))  
  

(क) : म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  (गरुुिार, वदनाांक २७ जनू, ि शकु्रिार, वदनाांक २८ जनू, २०१९ रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा) – 
 

   सिशश्री कवपल पाटील, धनंजय म ंडे,  हेमंत टकले, जयंत पाटील, वि.प.स. 
याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (मांत्रयाांच्या 
उत्तरासह) – 

   "मराठी भाषेला अभभजात भाषेचा दजा देण्याची मागणी बरीच ज नी 
असून शासनाकडे पाठप रावा करुन स ध्दा शासनाने अद्यापही मराठी भाषेला 
अभभजात भाषेचा दजा भमळवून देण्याबाबत कोणतेही प्रयत्न न करणे,  मराठी 
भाषा सक्ती कायदा आभण अभभजात भाषा आदी मागण्यांसाठी साभहत्त्यक, 
कलावंत आभण भवभवध मराठी पे्रमी संघटना यांनी आझाद मैदानात भदनांक 
२४ जून, २०१९ रोजी धरणे धरणे, राज्यात उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी असे 
धोरण शासनाने त्ववकारुन इंग्रजी व अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पभहली ते 
बारावी पयंत सक्तीने मराठी भाषा (Bilingual School) भशकभवण्याचा 
कायदा करावा अशी मागणी करण्यात येत असून त्या मागणीकडे शासनाचे 
होत असलेले द ललक्ष, म ंबई शहरासह राज्यात इतरत्रही मोठ्या संख्येने मराठी 
शाळा बंद पडत असून इंग्रजी शाळांना स लभ मंज री महाराष्ट्र सेल्फ 
फायनान्स वक ल ॲक्ट, २०१२ अंतगलत भमळत असल्याम ळे या शाळांची 
खैरात वाटली जाणे, खेड्यापाड्यात स ध्दा इंग्रजी शाळा मोठ्या प्रमाणात स रु 
असणे, इंग्रजी भाषेचा आपल्या राज्य भाषेवर होणारा धोका लक्षात घेऊन 
ताभमळनाडू, तेलंगणा, ग जरात व पत्चचम बंगाल या राज्यात त्यांची भाषा 
सक्तीने भशकभवण्याचा भनणलय जाहीर केला जात असणे, मराठी राजभाषेत 
सवल राज्यकारभार आभण शासनाशी भनगडीत सावलजभनक व्यवहार होणे 
आवचयक असणे, मराठीसाठी कायदा करण्याची घोषणा म ख्यमंत्रयांनी 
करुनही शासन, प्रशासन आभण भशक्षण भवभागात याबाबत अनावथा असणे, 
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मराठी भाषाभवन अद्यापी म ंबईत उभे न करणे, मराठी शाळांना १०० टक्के 
अन दान देण्यास शासन आभण म ंबई महानगरपाभलकेने जाभणवपूवलक भदरंगाई 
करणे, संख्यावाचन आभण संख्यानाम हावयावपद पध्दतीने तज््ांच्या 
सल्ल्याभवना आभण जनमताच्या भवरोधात जाऊन बदलणे, मराठी द बोध, 
अत्यकल  करणे, असे भनणलय मराठीला मारक ठरणे, महाराष्ट्रातील  प्रादेभशक 
भाषा आभण बोली यांचे संरक्षण आभण संवधलन यासाठी धोरण व्यववथा आभण 
भनधी नसणे, पभहलीपासून दहावीपयंत मराठी सक्ती आभण मराठी वकोअरींग 
करण्याची आवचयकता असणे, रोजगार भनर्ममती मराठी कें द्रीत नसणे, ११वी 
आभण १२वीत उपयोभजत रोजगारक्षम मराठी अभ्यासक्रमाची गरज, 
मराठीसाठी १००० कोटींची तरतूद करण्याची आवचयकता असणे, अभभजात 
भाषेचा दजा देण्यासाठी काही कसोट्या भनत्चचत करण्यात आलेल्या आहेत,  
या कसोट्या मराठी भाषा भनत्चचतपणे प णल करीत असणे,  मराठी भाषेबाबत 
सवल प्रभक्रया प णल झालेली असून कें द्र शासनाने भनय क्त केलेल् या भाषा 
त्ांच्या सभमतीने या भवषयावर सखोल अभ्यास करत अनेक प रावे व 
संदभाचा आधार घेतला असून मराठी भाषेला अभभजात भाषेचा दजा 
देण्यासाठी भशफारस एकमताने कें द्र शासनाकडे करुन स ध्दा स मारे साडेचार 
वषे उलटूनही यावर अद्याप कोणताही भनणलय न घेणे, मराठी भाषेला 
अभभजात भाषेचा दजा देण्याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना 
भवचारात घेण्यात यावी." 

 
((सकाळीसकाळी  ११००--४४५ ५ ते दपुारी ते दपुारी १२१२--४५४५  िािाजेपयंतजेपयंत))  

 
(ख) : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (गरुुिार, वदनाांक २७ जनू, ि शकु्रिार, वदनाांक २८ जनू, २०१९ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवित लक्षिेधी 
सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (८)] – 

  (१) सिशश्री धनांजय मुांडे, हेमंत टकले, भकरण पावसकर, आनंद ठाकूर, अॅड. 
राह ल नावेकर, सवलश्री भवक्रम काळे, सभतश चव्हाण, श्रीमती भवद्या चव्हाण, 
सवलश्री अभनकेत तटकरे, प्रकाश गजभभये, जगन्नाथ शशदे, रामराव वडक ते, 
अरुणकाका जगताप, ख्वाजा बेग, अब्द ल्लाखान द राणी, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "सातारा भजल्यातील कोरेगांव नगरपंचायतीमधील शांतीनगरमधील 
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अंतगलत बंभदवत गटाराचे काम भनकृष्ट्ठ दजाचे झाले असून या कामाची चशकशी 
करण्याबाबत तेथील संबंभधत नागरीकांनी भजल्हाभधकारी, सातारा यांचेकडे 
तक्रार करणे,  यासंदभात भजल्हाभधकारी यांनी कायलकारी अभभयंता महाराष्ट्र 
जीवन प्राभधकरण, जलव्यववथापन भवभाग, सातारा, कायलकारी अभभयंता, 
सावलजभनक बांधकाम भवभाग, सातारा व उपभवभागीय अभधकारी, कोरेगांव 
उपभवभाग, कोरेगांव यांचेकडून भदनांक १५ मे, २०१९ रोजी मागभवणे,  या 
कामावर तांभत्रक देखरेख करण्याची जबाबदारी कोरेगांव नगरपंचायतीची 
असताना त्यांनी कोणत्याही कामाची तपासणी करण्यात न येणे,  अशा 
प्रकारच्या अनेक त्र टी झाल्याचे आढळून येणे,  तसेच गेल्यावषलभरामध्ये 
ववच्छता अभभयान व इतर कामामध्ये झालेली च कीची कामे,  च कीची भबले 
काढणे, अभधकारी, ठेकेदार व काहींचे असलेले संगनमत या बाबत जनतेत 
असलेली नाराजी, या कामाची प न्हा एकदा चशकशी करुन संबंभधतांभवरुध्द 
कारवाई करण्याची होत असलेली मागणी,  यावर शासनाने केलेली वा 
करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रभतभक्रया." 

  (२) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील आर्मथक दृष्ट्ट्या द बलल घटकातील मराठा व म वलीम 
समाजाच्या म ला-म लींना  OBC प्रमाणेच भशक्षण व नोकरीत आरक्षण 
भमळण्याची मागणी असणे, तसेच धनगर समाजाचा अन सूभचत जमातीत 
समावेश करावा अशी मागणी असणे, मराठा, म वलीम  व धनगर समाजाच्या 
आरक्षणा कभरता राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोचे काढण्यात येणे, मागण्या 
मान्य होत नाही असे भदसत असल्याम ळे काही तरुणांनी भावभनक होऊन 
आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलणे, भह समाजाच्या व राज्याच्या दृष्ट्टीने 
अभतशय गंभीर बाब असणे, मोचा व आंदोलना दरम्यान राज्यात मराठा 
आंदोलकांवर गंभीर ग न्हे दाखल केलेले असणे याम ळे अनेक तरुणांच्या 
भभवतव्यावर प्रचनभचन्ह भनमाण होणे, याकभरता मराठा आंदोलकांवरील ग न्हे 
तात्काळ मागे घेणे गरजेचे असणे, आण्णासाहेब पाटील आर्मथक भवकास 
मागास महामंडळाची कजल योजना राबवत असताना थेट कजल मंजूर करण्याचे 
अभधकार महामंडळास देण्यात यावे, याप्रमाणेच म वलीम समाजातील 
बेरोजगार तरुणांना मशलाना आझाद महामंडळातून कजल देवून त्यांना ववत:च्या 
पायावर उभे करणे गरजेचे असणे, या सवल बाबतीत मराठा, म वलीम व धनगर 
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समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासनाने तात्काळ ठोस भूभमका मांडली नाही तर 
या सवल समाजातील तरुण-तरुणी अभतशय उग्ररूपपे दाखवतील अशी भूभमका 
समाजाने मांडणे, याबाबत शासनाने गांभीयलपूवलक भनणलय घेऊन 
सकारात्मकभरत्या आरक्षण जाहीर करण्याकभरता ठोस पावले उचलण्याची 
गरज असणे, यावर शासनाने करावयाची तात्काळ उपाययोजना व शासनाची 
प्रभतभक्रया." 

  (३) आर्कक. अनांत गाडगीळ, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक 
महत्वाच्या बाबीकडे उच् च ि तां्र वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "प णे शहर हे भवदे्यचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाणे “ऑक्सफडल 
ऑफ ईवट” म्हणून संबोधले जाणे, प ण्यातील वथाभनक तरुणांना भशक्षणाची 
संधी उपलब्ध होण्यासाठी ७० वषाप वी प णे भवद्यापीठाची म्हणजेच आत्ताच्या 
साभवत्रीबाई फ ले भवद्यापीठाची वथापना होणे, यामध्ये वथाभनक भवद्यार्थ्यांकरीता 
प्रत्येक भवभागामध्ये ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा भनयम अनेक वषे 
अत्वतत्वात असणे, अचानकपणे क णासही थांगपत्ता लागू न देता सदर भनयम 
भवद्यापीठाकडून रद्द करणे, म्हणजेच राज्याबाहेरील भवद्यार्थ्याच्या सोईकरीता 
सदर भनणलय घेणे, याभशवाय अनेक भशक्षण संवथानी प ण्यात जभमनी भवकत 
घेऊन संवथा / भवद्यापीठ उभारणे, यामध्ये राज्याबाहेरील भवद्यार्थ्यांकडून लाखो 
रुपयांचे डोनेशन घेऊन प्रवेश देणे, याम ळे वथाभनक व राज्यातील भवद्यार्थ्यांचे 
न कसान होणे, प ण्यातील व राज्यातील संपूणल तरुणवगामध्ये याम ळे नाराजी 
पसरुन शासनाप्रभत तीव्र असंतोष भनमाण होणे, याप्रकरणी शासनाने तातडीने 
करावयाची कायलवाही व शासनाची प्रभतभक्रया." 

  (४) श्री. रामहरी रुपनिर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "शासनाच्या जलसंपदा भवभागाकभरता कभनष्ट्ठ भलभपक सेवा प्रवेशोत्तर 
वगल म ंबईतील वरळी येथे भदनांक १ फेब्र वारी, २०१६ ते भदनांक ३१ भडसेंबर, 
२०१६ पयंत तीन सत्रात घेण्यात येणे, मात्र सदर प्रभशक्षण सत्रातील उपत्वथत 
असलेल्या कमलचारी यांनी केलेल्या आर्मथक भ्रष्ट्टाचाराम ळे शासनाचे ९० 
लाखांचे न कसान झाले असणे, या प्रभशक्षण सत्रासाठी १२६ कमलचारी असणे, 
परंत  या कमलचाऱयांनी प्रभशक्षण कालावधीत प्रवास भत्ता/ दैभनक भत्ता हे द सरा 
शभनवार व चशथा शभनवार, रभववार व शासकीय सणाभनभमत्त स ट्टया अशा 
भदवसांचे स ध्दा प्रवास भते्त, दैभनक भते्त राहण्यासाठी लॉजचे भाडे शासनास 
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सादर करुन शासनाचे ९० लाखांचे न कसान करणे, यासंदभात शासनाकडे 
काही व्यक्तींच्या भदनांक २८ ऑगवट, २०१८ रोजी वा त्यास मारास तक्रारी 
प्राप्त झाल्या असतानाही शासन त्याकडे करीत असलेले अक्षम्य द ललक्ष, 
पभरणामी जनतेत पसरलेले असंतोषाचे वातावरण व नाराजीची भावना, 
त्याम ळे शासनाने याप्रकरणी सखोल चशकशी करुन दोषींवर कठोर कायलवाही 
करण्यासोबतच या भ्रष्ट्टाचाराची संबंभधतांकडून वसूली करण्याबाबत 
करावयाची कायलवाही व शासनाची प्रभतभक्रया." 

  (५) श्री. नरेंद्र दराडे वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे उजा, निीन ि निीकरणीय उजा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नाभशक शहरात महाराष्ट्र राज्य भवद्य त महाभवतरणने पावसाळ्यात 
वीज प रवठा खंडीत होऊ नये यासाठी केलेली कामे, परंतू नाभशक शहरात 
स रुवातीच्या पावसाच्या काळात पडलेल्या पावसाम ळे शहरातील भवद्य त 
प रवठा सातत्याने खंडीत होणे, महाभवतरणने भवद्य त प रवठा खंडीत होऊ नये 
यासाठी केलेली भनकृष्ट्ट दजाची उपाययोजना, पभरणामी भवद्य त प रवठा खंडीत 
झाल्याने शहरातील नागरीक, व्यावसायिक तसेच घरग ती वीज ग्राहक यांना 
भयंकर उकाड्याम ळे झालेला नाहक त्रास, तसेच रुग्णालयांचीही वीज वारंवार 
खंडीत झाल्याने रुग्णांचे झालेले हाल व शस्त्रभक्रये अभावी रुग्णांच्या जीभवतास 
भनमाण झालेला धोका, वीज खंडीत झाल्यानंतर महाभवतरणच्या 
कायालयातील कमलचारी आभण वभरष्ट्ठ अभधकारी यांच्याशी कोणत्याही 
प्रकारचा संपकल  होऊन शकणे, या सवल अभधकारी व कमलचाऱयांचे मोबाईल बंद 
ठेवण्यात आलेले असणे, नाभशक शहरातील भवशेषतः राजूनगर व इंभदरानगर 
या भागात पावसाळा स रु होण्यापूवीपासूनच वीज खंडीत होण्याच्या वारंवार 
घडलेल्या घटना, महाभवतरणच्या कमलचारी व अभधकाऱयांचा कामच कारपणा 
व हलगजीपणाचा फटका मोठ्या प्रमाणात शहरातील नागरीकांना बसत 
असल्याम ळे नागरीकांमध्ये वाढती अस रभक्षतता व असंतोष, याप्रकरणी 
शासनाने तातडीने महाभवतरणच्या सवल कमलचाऱयांची चशकशी करुन शासनाने 
करावयाची कारवाई व शासनाची प्रभतभक्रया." 

  (६) प्रा. अवनल सोले, सवलश्री नागोराव गाणार, रामदास आंबटकर, वि.प.स. 
प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील मराठी शाळेतील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 
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शाळा बंद करण्याचा शासनाकडून होत असलेला भवचार, आज नागपूर 
भजल्हयात ३८७ शाळांमधील भवद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी असल्याचे 
भनष्ट्पन्न होणे, त्याम ळे भजल्हयातील मराठी शाळांचा दजा कमी होण्याची भनमाण 
झालेली पभरत्वथती, पभरणामी गरीब व आभदवासी द गलम भागातील 
भवद्यार्थ्यांचे होत असलेले न कसान, शासनाने भवद्यार्थ्यांची संख्या वाढीसाठी 
गणवेश वाटप, पाठयप वतक व मध्यान्ह भोजन, यासारखे भवभवध सकारात्मक 
कायलक्रम राबवूनही भशक्षण भवभागास येत असलेले अपयश, त्याम ळे गभरब व 
ग्रामीण आभदवासी भवद्यार्थ्यांचे होणारे न कसान, शासनाने भशक्षणाचा दजा 
उंचावण्याकरीता योग्य उपाययोजना करण्याची आवचयकता, शासनाने यावर 
योग्य भवचार करूपन भनणलय घेण्याची आवचयकता, शासनाने यावर तातडीने 
करावयाची कायलवाही व उपाययोजना." 

  (७) सिशश्री दत्ता्रय सािांत, श्रीकांत देशपांडे, बाळाराम पाटील, भकशोर दराडे, 
वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय 
वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात भवद्याथी संख्यावाढीम ळे उच्च माध्यभमक भवभागातील वाढीव 
पदे भनमाण झालेली असणे, सन २००३  ते २०११ या कालावधीतील पदांना 
शासनाने मान्यता भदलेली असणे, या मान्यता भदलेल्या पदांपैकी ३६० पदे 
शासनाने व्यपगत करूपन बाकीच्या पदांना वेतन अन दान मंजूर करणे, व्यपगत 
केलेल्या पदावर आजही भशक्षक कमलचारी कायलरत असणे, त्याम ळे व्यपगत 
केलेली पदे प नर्मजभवत करूपन या पदांना वेतन अन दान मंजूर करण्याची मागणी 
करण्यात येणे, सन २०१०-११ ते २०१७ पयंत  भनमाण  झालेली पदांची माभहती 
शासनास प्राप्त झालेली असणे, या पदांना मान्यता देऊन  अन दान देणेबाबत, 
शासनाने करावयाची कायलवाही व शासनाची प्रभतभक्रया." 

  (८) श्री. रामराि िडकुते, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "बीड भजल्यातील वडवणी ताल क्यात सन २०१३ ते २०१७ या 
कालावधीत उध्वल क ं डभलका प्रकल्पांतगलत तत्कालीन ताल का कृषी अभधकारी 
व कृषी पयलवेक्षक यांनी फळबागलागवडीचा कायलक्रम हाती घेण्यात येणे, या 
योजनेत स मारे ६५ कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब न कतीच 
उघडकीस येणे, तत्कालीन कृषी अभधकारी व कृषी पयलवेक्षक यांनी बनावट 
लाभाथी दाखवून केलेला आर्मथक गैरव्यवहार, वडवणी ताल क्यातील रुई, 
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रुईशपगळा, सोन्नाखोटा येथील शेतकरी या योजनेसाठी पात्र नसतानाही या 
शेतकऱयांना भनधी मंजूर करुन केलेला गैरव्यवहार, या संदभात माभहती 
अभधकाराखाली माभहती भवचारली असता ही माभहती कायालयात उपलब्ध 
नसल्याचे सांगण्यात येणे, यासंदभात सभववतर चशकशी करुन संबंभधतांभवरुध्द 
कारवाई करण्याची होत असलेली मागणी, यावर शासनाने केलेली वा 
करावयाची कायलवाही." 

  (९) (शकु्रिार, वदनाांक २८ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेली प्रलांवित लक्षिेधी सचूना) – 

   अॅड. अवनल परि, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे सािशजवनक िाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "वांदे्र (पूवल) येथील शासकीय वसाहतीचा प नर्मवकासाचा प्रचन अनेक 
वषापासून प्रलंभबत असणे, शासकीय वसाहतीचा प नर्मवकासाच्या अन षंगाने 
प्रकल्पाचा स साध्यता अहवाल शासनास प्राप्त होणे, बाय अथलसहाय्याद्वारे कजल 
उभारुन अत्वतत्वातील इमारतीच्या जागी बह मजली इमारती बांधण्याचे 
प्रवताभवत असल्याने स साध्यता अहवालाची अंमलबजावणी होत असलेला 
भवलंब, तसेच कजल उभारणे प्रभक्रया व प नर्मवकासाचा खचल व कालावधी 
याबाबत असलेली अभनत्चचतता, सद्य:त्वथतीमध्ये शासकीय वसाहत 
इमारतींची झालेली अत्यंत द रववथा, सदर वसाहतीमध्ये सातत्याने अपघाताचे 
घडत असलेल्या घटना, वसाहतीमध्ये संरचनात्मक पभरक्षणान सार 
संरचनात्मक द रुवतीकभरता त टप ंजा भनधी उपलब्ध न होणे, पभरणामी 
रभहवाशांमध्ये पसरलेला असंतोष, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य 
द ललक्ष, शासकीय वसाहतीच्या अनेक वषापासून शासन दरबारी रेंगाळत 
असलेला ज्वलंत प्रचनाकडे शासनाने गांभीयाने लक्ष घालून शासन वतरावर 
तातडीने करावयाची कायलवाही व याबाबत शासनाची प्रभतभक्रया व भूभमका." 

  (१०) सिशश्री शरद रणवपसे, रामहरी रुपनवर, अशोक ऊफल  भाई जगताप, वि.प.स. 
प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "चंद्रपूर भजल्यातील राजूरा नर्मसग वक लमध्ये भशकत असलेल्या एका 
म लीला हाताशी घेऊन एका ज न्या भरपोटलच्या आधारावर माजी लोकप्रभतभनधी 
व नगराध्यक्ष तथा संवथा सभचव यांच्या भवरोधात बळजबरीने तक्रार देऊन 
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खोट्या ग न्यात फसभवण्यात येणे, कोणतीही प वल चशकशी न करता भा.दं.भव. 
च्या कलम ३५४, ३५४ (अ ), ३५४ (ड), ५०४, ५०६, ३४ इत्यादी गंभीर 
ग न्हे दाखल करुन माजी लोकप्रभतभनधी व नगराध्यक्ष अरुण धोटे यांना 
भबनाचशकशी राजकीय स डाने अटक करण्यात येणे, या प्रकरणातील 
भफयादीला काही राजकीय व्यक्तींनी दडपशाही करुन व माजी आमदार व 
नगराध्यक्षांना खोटया, ग न्हयात अडकभवण्यासाठी पाच लाख रुपयांचे अभमष 
भदल्याची बाब भफयादीने कबूल करणे, तशी साक्ष तीने शपथपत्र न्यायालयात 
सादर करणे, यावरुन चंद्रपूरचे पोलीस अभधक्षक, उपभवभागीय पोलीस 
अभधकारी व राजूरा पोभलस ठाण्याचे ठाणेदार यांनी अशा प्रकारे माजी आमदार 
व नगराध्यक्षांवर खोटे ग न्हे दाखल करुन अटक करण्याचा प्रकार आर्मथक 
गैरव्यवहार करुन केल्याचे भनदशलनास आले असून, त्याम ळे वथाभनक जनतेत 
पसरलेले तीव्र असंतोषाचे वातावरण व नाराजीची भावना, याबाबत 
राज्यशासनाने तातडीने पोलीस अभधक्षक, उपभवभागीय अभधकारी यांची 
सखोल चशकशी करण्याची व खोटे ग न्हे दाखल करणाऱ या राजूरा पोलीस 
ठाणेदाराला भनलंभबत करण्याची आवचयकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायलवाही व शासनाची प्रभतभक्रया." 

  (११) सिशश्री विप्लि िाजोवरया, गोपीभकसन बाजोभरया, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नवी म ंबई, त भे येथील सेक्टर क्र २४ मधील बँक ऑफ इंभडयाच्या 
मागे असलेल्या व १९९५ पूवीच्या संरभक्षत २७ झोपड्यां भसडकोने भदनांक २७ 
भडसेंबर, २०१८ रोजी बळजबरीने व बेकायदेशीरपणे तोडणे, सदर झोपडया या 
गेल्या ३५ वषापासून अत्वतत्वात असणे, भसडकोने झोपड्या तोडण्याअगोदर 
फक्त एकाच झोपडपट्टीधारकाला भदनांक २ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी नोभटस 
भदलेली असणे, उवलभरत सगळया झोपट्टीधारकांना नोभटस न देता त्यांची घरे 
भसडकोने बेकायदेशीरपणे तोडणे, नवी म ंबई महानगरपाभलकेने त्यांना 
ववतंत्रपणे झोपडी क्रमांकही भदलेले असणे, शासनाने त्यांना सरंभक्षत केलेले 
असून सदर जागेच्या वापराबद्दल ते महानगरपाभलकेला मालमत्ता कर स ध्दा 
भरत असणे, अभधकृत पाणी आभण भवजेची जोडणी असल्याम ळे ते भबलेही 
भनयभमतपणे भरत असणे, सदर झोपडीच्या पत्यांचा उल्लेख हा आधार व 
रेशनकाडलवरही नम द केलेला असणे, वलम अ ॅक्ट तसेच महाराष्ट्र शासनाने 
वेळोवेळी काढलेल्या अभधसूचनेन सार संदलभीय झोपड्या हया अभधकृत व 
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प णलपणे संरभक्षत असल्याने भसडकोचे हे कृत्य बेकायदेशीर असणे, नागरी 
वथाभनक ववराज संवथांच्या के्षत्रात असलेल्या शासकीय जभमनीवरील 
अभतक्रमणे भनयमान क ल करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने भदनांक १७ 
नोव्हेंबर, २०१८ भनणलय घेतलेला असणे, त्यात भदनांक १ जानेवारी, २०११ 
शकवा त्यापूवी भनवास प्रयोजनासाठी अभतक्रमण करण्यात आलेले भूखंड 
भनयमान कूल करण्यात येतील असे नम द केलेले असणे, सदर झोपडपट्टी 
धारकांना आपले सरकार या संकेत वथळावर या घटनेसंदभात न्याय भमळावा 
म्हणून भदनांक १ जानेवारी, २०१९ रोजी केलेल्या अजाला भसडकोने 
आजपावेतो क ठलाही न्याय भदलेला नसून सदर अजल आजभमतीस भसडकोकडे 
पडून असणे, भदनांक १ जानेवारी, १९९५ च्या मतदार यादीत नावे असलेल्या 
पात्र झोपडपट्टीवाभसयांना त्यांच्या भोगवट्याखालील जभमनी भाडेपट्टयावर 
देऊन शकवा त्यांना पयायी भूखंड देऊन त्यांचे प नवलसन करण्याबाबतचे 
महाराष्ट्र शासनाने भदनांक ३ जानेवारी २०१७ रोजी स धाभरत धोरण तयार 
केलेले असणे, पावसाळा स रु झालेला आहे, त्याम ळे बेघर झालेली क ट ं बे 
ताडपत्री टाकून राहत असून त्यांच्या म लांचा भशक्षणाचा आभण आरोग्याचा 
प्रचनही फार भबकट झालेला असणे, अनेक मान्यवरांना आजपावेतो न्याय 
भमळावा म्हणून सदर झोपडीधारकांनी भवनंती अजल केलेले आहेत, सदर 
झोपडीधारक अत्यल्प उत्पन्न्न गटामधील असून त्यांचे हक्क अबाभधत 
राखण्यासाठी त्यांना न्याय भमळवून देण्याकरीता शासन वतरावर कायलवाही 
करण्याची आवचयकता, याबाबत शासनाची प्रभतभक्रया व भूभमका." 

  (१२) श्री. जयांत पाटील, ॲड.अभनल परब, सवलश्री शरद रणभपसे, प्रभवण दरेकर, 
ॲड.राह ल नावेकर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबईत ववहक्काचे घर भमळावे म्हणून भ भमप त्रांनी एकत्र येवून गजानन 
सहकारी गॄहभनमाण संवथा (भनयोभजत) वथापन करणे, संवथेस सन २००४ मध्ये 
जमीन वाटपाकरीता शासनाने हेत पत्र भनगलभमत करणे, काही अपभरहायल 
कारणावतव भवभहत वेळेत म्हणजेच दोन मभहन्यांच्या आत हेत पत्रातील अटी 
शती पूणल न केल्याम ळे संवथेचे हेत पत्र सन २००८ मध्ये रद्दबादल करणे, मधील 
काळात संवथेतफे वारंवार पाठप रावा करूपनही भजल्हाभधकारी कायालय, म ंबई 
उपनगर यांच्याकडून त्यांच्या प्रवतावावर सकारात्मक भवचार न होणे, म ळातच 
भदनांक २६ ज लै, २००४ चे सवल सभासदांची अटी व शती पूणल करण्याकरीता 
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पत्र व त्याची नोंद महसूल दफ्तरी असताना त्याची दखल न घेता प्रशासनाने 
सदर हेत पत्र रद्द करण्याची केलेली अभतघाई, सलग १४ वषे संवथेने वारंवार 
पाठप रावा पत्रव्यवहार करूपनही प्रशासनाची नकारात्मक भ भमका, सन २०१५ 
व सन २०१६ मध्ये दोन वेळा स नावणी होवूनही न्यायतत्वार संवथेस हेत पत्र 
प नर्मजभवत करण्यास शासनास होत असलेली अडचण तसेच सन २०१६ मध्ये 
नकारात्मक आदेशाभवरूपद्ध मा.उच्च न्यायालयाने अभपल फेटाळताना संवथेस 
जमीन वाटपाकरीता प न्हा अजल करण्याचे भदलेले म क्त ववातंत्रय, त्यान सार 
संवथेतफे केलेल्या अजावर शासनाकडून धोरण भनत्चचतीनंतर भनणलय घेण्याची 
घेतलेली वेळखाऊ भ भमका, उलटपक्षी मेभडनोव्हा सहगृह संवथा (भनयोभजत) या 
टाटा मेमोभरयल हॉत्वपटलच्या डॉक्टरांच्या संवथेस सन २००३ साली भदलेल्या 
हेत पत्रातील अटी शतीन सार प्रवताव नसल्याचे भनदशलनास येवूनही अद्यापपयंत 
पाच वेळा त्यांचे हेत पत्र भजभवत ठेवणे, त्याकरीता मा.सवोच्च न्यायालयापयंत 
प्रशासनाने भदलेला लढा, एका बाजूस केवळ भवलंबाम ळे गजानन संवथेस 
वारंवार हेत पत्र प नर्मजभवत होण्यापासून वंभचत ठेवताना द सरीकडे मेडीनोव्हा 
संवथेचे हेत पत्र पाच वेळा भजभवत ठेवून केलेला द टप्पीपणा, त्याम ळे संवथेचे 
होत असलेले न कसान व मानभसक त्रास, मेभडनोव्हा संवथेप्रमाणे गजानन 
सहकारी संवथेस भनदान एकवेळा प न्हा संधी देण्याची गरज, ज नी संवथा असून 
हेत पत्रदेखील १५ वषांपूवी भनगलभमत झाले असल्याने नव्याने धोरण 
ठरभवण्याच्या प्रवतावांमध्ये गजानन संवथा भवनाकारण भरडली जात असल्याचे 
उघड होणे, म्हणून नैसर्मगक न्याय तत्वावर तसेच मेभडनोव्हा संवथेस संधी 
देताना लावलेल्या भनकषाप्रमाणे गजानन संवथेचे हेत पत्र तात्काळ प नर्मजभवत 
करण्याची आवचयकता, यावर शासनाने करावयाची कायलवाही व शासनाची 
प्रभतभक्रया." 

  (१३) सिशश्री वकरण पािसकर, धनंजय म ंडे, हेमंत टकले, आनंद ठाकूर, अॅड. 
राह ल नावेकर, श्रीमती भवद्या चव्हाण, श्री. ख्वाजा बेग, वि.प.स. प ढील 
तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "म ंबई कफपरेड (क लाबा) येथील जाधवजी मेन्शन इमारतीच्या 
प नर्मवकासात म्हाडा आभण म ंबई महानगरपाभलका इमारत प्रवताव भवभाग 
यांच्याकडून भनयमांचे उल्लंघन झाल्याचे वपष्ट्ट झालेले असणे, याबाबत 
तारांभकत प्रचन भदनांक १४ माचल, २०१८ रोजी उपत्वथत करण्यात येणे, त्या 
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अन षंगाने मा.सभापती महोदयांनी भदलेल्या भनदेशान सार भदनांक २० माचल, 
२०१८ रोजी मा.सभापती महोदयांच्या दालनात बैठक घेण्यात येणे, 
मा.सभापती, मा.राज्यमंत्री गृहभनमाण व संबंभधत अभधकारी यांचा उपत्वथतीत 
झालेल्या चचेच्या अन षंगाने जाधवजी मेन्शन प नर्मवकासात भनयमांचे उल्लंघन 
झाल्याचे वपष्ट्ट होणे, याबाबत वारंवार मा.सभापती यांच्या दालनात बैठकीचे 
आयोजन करण्यात आलेले असणे, तसेच मा.राज्यमंत्री गृहभनमाण, म ख्य 
सभचव, गृहभनमाण भवभाग यांना पत्राद्वारे अवगत करण्यात आलेले असणे, 
भदनांक २५ जानेवारी, २०१९ रोजी मा.सभापती महोदयांच्या दालनात 
मा.सभापती व संबंभधत नगरभवकास, म्हाडा, गृहभनमाण भवभाग, भवधी व न्याय 
भवभाग, म ंबई महानगरपाभलका इमारत प्रवताव भवभाग यांच्या सोबत बैठक 
आयोभजत करण्यात येणे, सदर बैठकीत मा.सभापती भवधानपभरषद यांनी सदर 
प्रकरणी प्रधान सभचव, नगरभवकास भवभाग यांनी भतन्ही भवभागांशी चचा करुन 
त्याबाबत अभभप्राय घेण्यासाठी ती फाईल भवधी व न्याय भवभागाकडे पाठवावी 
व तोपयंत बृहन्म ंबई महानगरपाभलकेच्या इमारत प्रवताव भवभागाकडून हे 
बांधकाम थांबवावे असे भनदेश संबंभधत अभधकारी यांनी देण्यात येणे, मात्र 
कायलकारी अभभयंता, इमारत प्रवताव भवभाग यांच्याकडून भनदेशांचे पालन न 
होणे, सदर आदेश भलभखत ववरुपात भदल्यास आम्ही काम थांबवू असे 
सांगण्यात येत असणे, मा.सभापती यांच्या भनदेशान सार इमारतीच्या 
बांधकामास वथभगती देण्याचे भनदेश म ंबई महानगरपाभलकेच्या अभधकाऱयांना 
देवूनही अभधकाऱयांकडून कायलवाहीत भदरंगाई होत असून हा सभागृहाचा 
अवमान असणे,याबाबत जनतेमध्ये तीव्र नाराजी व संतापाचे वातावरण 
भनमाण होणे, याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कायलवाही व शासनाची 
प्रभतभक्रया." 

  (१४) श्री. विजय ऊर्श  भाई वगरकर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक 
महत्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "म ंबईतील क ला येथील क ला महानंदानगर सहकारी गृहभनमाण 
संव थेचा प्रकल् प मे. गगनभगरी इंटरप्रायझेस या बोगस भागीदारी संव थेमाफंत 
राबभवण् यात येत असल् याची बाब भनदशलनास येणे, या संव थेच् या भदनांक १ 
ऑगवट, २००४ रोजीच् या सवलसाधारण सभेत श्री. नारायण जानू पवार या 
व् यक् तीला भवकासक म् हणून नेमण् यात येणे, श्री. नारायण जानू पवार या 
व् यक् तीने बोगस जात प्रमाणपत्र भदले असल् याची तक्रार दाखल झाल् यानंतर 
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पोलीस चशकशीत सदर इसम हा नारायण जानू पवार नसून गंगाराम जानू पवार 
असल् याची बाब भनदशलनास येणे, नारायण जानू पवार यांच् या मृत् यू भदनांक २० 
माचल, २००२ रोजी झाल् याची बाब ही भनदशलनास येणे, प्रव तृत प्रकरण सन 
२०१३, २०१४ च् या अभधवेशनात भवधानपभरषदेत तारांभकत प्रच नाच्या 
माध् यमातून उपत्वथत करण् यात आली असताना झोपडपट्टी प नवलसन 
प्राभधकरणाने भदलेल् या उत् तरात सदर योजनेत ११५ झोपडपट्टीधारक असून 
त् यापैकी १०९ सभासद पात्र असल् याची बाब  भनदशलनास येणे, या संव थेच् या 
पभरभशष्ट् ट-२ मध् ये सन १९९२ ते २००४ पयंत मृत पावलेल् या व् यक् तींना भजवंत 
दाखभवण् यात आली असल् याची बाब भनदशलनास येणे, झो.प . प्रा. कडून भदनांक 
१८ जानेवारी, २०१३ रोजी सदर संव थेस भोगवटा प्रमाण घेताना बांधकामाचा 
दजा घेताना तसेच, महानगरपाभलकेच् या भवभवध भवभागांच् या अटी व शतीचे 
उल् लंघन करुन केलेल् या बांधकामाची माभहती लपभवण् यात आल् याची बाब 
भनदशलनास येणे, झो.प .प्रा. ने त् यांच् या भदनांक ८ सप्टेंबर, २०१७, भदनांक  ६ 
नोव्हेंबर, २०१७, भदनांक १० ऑक्टोबर, २०१८ तसेच भदनांक २६ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजीच् या पत्रान् वये सदर इमारतीचे बांधकाम भनकृष्ट् ट असल् याची बाब 
मान् य केली असणे, तसेच, उपअभभयंता, झो.प .प्रा. यांनी त् यांच् या भदनांक  १० 
ऑक्टोबर, २०१८ रोजीचा पत्रान् वये भनकृष्ट् ट बांधकाम ४५ भदवसात द रुव त 
केले नाही तर भदवसाला रु. १०,०००/- चा दंड भवकासकाकडून घेण् याचे भनदेश 
भदले असणे, सदर संव थेस भोगवटा प्रमाणपत्र देण् यापूवी उपम ख् य अभभयंता 
यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल् याची बाब भनदशलनास येणे, सदर 
संव थेतील भूभमगत टाकीतील पाण् याची तपासणी महानगरपाभलकेच् या 
प्रयोगशाळेत केली असता ‘ई कोलाय’ नावाचा भवषाणू व शशचाचा अंश 
सापडला असल् याची बाब भनदशलनास येणे, भोगवटा प्रमाणपत्र देण् यापूवी वृक्ष 
प्राभधकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल् याची बाब भनदशलनास येणे, 
सदरहू संव थेतील भ्रष्ट् टाचाराची सखोल चशकशी करुन दोषींवर कायदेशीर 
कारवाई करण् यासाठी भदनांक २४ फेब्र वारी, २०१४ रोजी मा.म ख् यमंत्री 
महोदयांना भवधानपभरषद सदव यांकडून लेखी पत्रान् वये कळभवण् यात आले 
असल् याची भनदशलनास येणे, सदर संव थेमाफंत बांधण् यात आलेली प नवलभसत 
इमारत संक्रमण भशभबर घोभषत करुन त् या बाजूच् या जागेत शासनाच् या 
भनयमाप्रमाणे राहण् याजोगी स रभक्षत इमारत बांधून देण् याबाबत त् या संव थेतील 
रभहवाशांकडून होत असलेली मागणी, त् याबाबत शासनाने करावयाची 
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कायलवाही व उपाययोजना." 
 
 

 
 

((दपुारीदपुारी  ११--००००  िाजतािाजता))  
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) श क्रवार, भदनांक २१ जून, २०१९ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांभकत 

प्रचनोत्तरांच्या यादीतील राखून ठेवण्यात आलेला ॲड. अभनल परब व इतर 
भव.प.स. यांचा "जात पडताळणी सवमतीच्या अध्यक्षा ि सदसयाांना लाच 
प्रकरणी वनलांवित करण्यािाित" या भवषयावरील तारांभकत प्रचन क्रमांक 
४६९३९. 

  (ख) सोमवार, भदनांक २४ जून, २०१९ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांभकत 
प्रचनोत्तरांच्या यादीतील राखून ठेवण्यात आलेला श्रीमती भवद्या चव्हाण व इतर 
भव.प.स. यांचा "राज्यात जलयकु्त वशिाराच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्यािाित" या भवषयावरील तारांभकत प्रचन क्रमांक ४७०१५. 

  (ग) ताराांवकत प्रश्न. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे - 

  (१) मखु्यमां्री : (क) "सन २०१२-२०१३ चा नागरी वथाभनक 
ववराज्य संवथांच्या लेख्यांवरील लेखापरीक्षण 
प नर्मवलोकन भद्वतीय अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "उरण तालकु्यातील (वज.रायगड) 
जेएनपीटी, ससगापरू पोटश ि इतर िांदरामध्ये 
नोकर भरतीमध्ये प्रकल्पग्रसत ि 
सथावनकाांना न्याय देण्याची आिश्यकता" 
या भवषयावरील श्री. जयंत पाटील व इतर 
भव.प.स. यांनी उपत्वथत केलेल्या भनयम १०१ 
अन्वये लक्षवेधी सूचना क्रमांक ५५१ बाबत 
भदनांक  ७ माचल, २०१८ रोजी भदलेल्या 
आचवासनान सार अभधक माभहती सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 

  (२) उच्च ि तां्र 
वशक्षण मां्री 

: (क) "म ंबई भवद्यापीठ, म ंबई यांचा सन २०११-
२०१२, सन २०१२-२०१३ व सन २०१३-२०१४ 
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 या वषांचा वार्मषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र भवद्यापीठ, 
लोणेरे-रायगड यांचा सन २०१६-२०१७ या 
वषाचा वार्मषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ग) "राष्ट्रसंत त कडोजी महाराज नागपूर भवद्यापीठ, 
नागपूर यांचा सन २०१७-२०१८ या वषाचा 
वार्मषक अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "साभवत्रीबाई फ ले प णे भवद्यापीठ, प णे यांचा 
सन २०१७-२०१८ या वषाचा वार्मषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ङ) "भशवाजी भवद्यापीठ, कोल्हापूर यांचा २०१६-
२०१७ या वषाचा चोपन्नावा वार्मषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (च) "भशवाजी भवद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सन 
२०१६-२०१७ व सन २०१७-२०१८ या वषांचे 
वार्मषक लेखे" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (छ) "कवभयत्री बभहणाबाई चशधरी उत्तर महाराष्ट्र 
भवद्यापीठ, जळगांव यांचा सन २०१७-२०१८ 
या वषाचा अठ्ठावीसावा वार्मषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा "साठािा" ि "एकसष्ट्ठािा" अहिाल सभागहृास सादर 
करणे." 

चार : "पांचायती राज सवमतीचा वतसािा, एकतीसािा, ित्तीसािा ि तेहतीसािा 
अहिाल सभागहृास सादर करणे." 

पाच : "उपविधान सवमतीचा सहािा अहिाल सादर करणे." 
सहा : "अल्पसांख्याक कल्याण सवमतीचा अनपुालन अहिाल सभागहृास सादर 

करणे." 
सात : "विधानपवरषद सदसय अनपुस्सथती सवमती (२०१७-२०१८) चा आठिा 

अहिाल सादर करणे ि त्यािर विचार करणे." 
आठ : विनंती अजश सभागहृासमोर ठेिणे – 
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  (१) श्री.गोपीवकसन 
िाजोवरया, वि.प.स. 

: "अकोला महानगरपाभलकेच्या अनागोंदी 
कारभाराबाबत कायलवाही होण्याकभरता" 

  (२) श्री.नरेंद्र दराडे, वि.प.स. : "श्री.मातलण्ड देव संवथान (खंडोबा) जेज री, 
ता.प रंदर, भज.प णे या देववथानातील 
गैरकारभाराबाबत" या दोन भवषयावरील 
भवनंती अजल सभागृहासमोर ठेवतील. 

नऊ : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
  (१) श्री. हवरससग राठोड, वि.प.स. यांच्या प ढील भनकडीच्या सावलजभनक 

महत्वाच्या भवषयावरील सचूना क्रमाांक २३ वर मखु्यमां्री भनवेदन 
करतील:- 

   "यि.िवतमाळ िेथील नगरपयरषदेच्िा सफाई कामगाराांचे वारांवार 
काम बांद आांदोलन होत असल्िामुळे िनता त्रस्त झाली असल्िाबाबत." 

  (२) श्री. जयंत पाटील, वि.प.स. यांच्या प ढील भनकडीच्या सावलजभनक 
महत्वाच्या भवषयावरील सचूना क्रमाांक ३३ वर पाणीपरुिठा ि सिच्छता 
मां्री भनवेदन करतील:- 

      "मुरबाड तालुक्िातील १८ गावाांना केयमकलच्िा टँकरमधून पाणी 
पुरवठा होत असल्िाबाबत." 

  (३) अॅड. हुस्नबान ूखवलफे, सववश्री अशोक ऊफव  भाई िगताप, रामहरी रुपनवर, 
शरद रणयपसे, आनांदराव पाटील, िनादवन चाांदरूकर, वि.प.स. यांच्या प ढील 
भनकडीच्या सावलजभनक महत्वाच्या भवषयावरील सचूना क्रमाांक २४ वर 
मत्सस्यविकास मां्री भनवेदन करतील:- 

   "रत्नायगरी यिल्यात मत्स्ि व सागरी यवज्ञान यवद्यापीठ स्थापन 
करणेबाबत." 

  (४) सिवश्री दत्तात्रय सािंत, श्रीकाांत देशपाांडे, बाळाराम पाटील, यकशोर दराडे, 
यवक्रम काळे, वि.प.स. यांच्या प ढील भनकडीच्या सावलजभनक महत्वाच्या 
भवषयावरील सचूना क्रमाांक २५ वर शालेय वशक्षण मां्री भनवेदन 
करतील:- 

   "यशक्षक व यशक्षकेत्तर कमवचारी िाांच्िा फां डाचे कपात झालेले पैसे 
यवना अट यमळणेबाबत." 

  (५) सिशश्री सवतश चव्हाण, यवक्रम काळे, वि.प.स. यांच्या प ढील भनकडीच्या 
सावलजभनक महत्वाच्या भवषयावरील सचूना क्रमाांक ३१ वर सामावजक 
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न्याय मां्री भनवेदन करतील:- 
   "राज्िात यरडीम प्रणालीमुळे ८५००० यवद्यार्थ्िांना यशष्िवृत्ती यमळाली 

नसल्िाबाबत." 
दहा : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (१) श्री. चांदभूाई पटेल, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "अकोला महानगरपाभलका अंतगलत ग ंठेवारी कायद्या अत्वतत्वात 
नसतानाही त्यांची अंमलबजावणी होणे, अकोला महानगरपाभलका चे नगर 
रचनाकार यांनी आपल्या मनाप्रमाणे भवभवध ले आऊटला ग ंठेवारी कायदा 
प्रमाणे मंज री देणे, रोजंदारीवर काम करणाऱया कभनष्ट्ठ अभभयंत्याची नगर 
रचना भवभागाचा प्रम ख म्हणून भनय क्ती करणे, या कभनष्ट्ठ अभभयंत्याला 
कोणतेही अभधकार नसताना त्याने शहरातील भवभवध बांधकाम व्यावसाभयक 
करणाऱया कंत्राटदारांना बांधकाम परवानगी देणे, त्यात न करोडो रुपयाचा 
भ्रष्ट्टाचार करत असल्याची तक्रार शहरातील लोकप्रभतभनधी, नागरीक, भवभवध 
सामाभजक संवथा व सामाभजक कायलकते यांनी वेळोवेळी महापाभलका, 
शासनाकडे केली असणे, त्यावर कोणतीही कारवाही न होणे, अकोलामधील 
काही ठराभवक बांधकाम व्यावसाभयक यांना सोबत घेऊन शहरातील भवकास 
आराखडा तयार असताना व भवभवध प्रकारच्या आरक्षणावर बांधकामाची 
परवानगी देण्यात येत असल्याचे भनदेशास येणे, त्याम ळे शहराचे ववरूपप 
भवभक्षप्त होणे, शहरामध्ये ग ंठेवारी कायद्याचा गैरवापर होऊन लाखो गोरगरीब 
लोकांना बांधकाम व्यावसाभयक यांनी अनभधकृत बांधकामे करूपन घर भवक्री 
केल्याची बाब समोर येणे, या कभनष्ट्ठ अभभयंत्याने करोडो रुपयांची मालमत्ता 
गैरव्यवहार करूपन कमावणे, यावर शासनाने तातडीने या कभनष्ट्ठ अभभयंत्याने 
मंजूर केलेले नकाशे रद्द करूपन एका सभमतीमाफल त या संप णल प्रकरणाची 
चशकशी करण्याची भनतांत आवचयकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायलवाही व शासनाची प्रभतभक्रया." 

  (२) श्री. रसिद्र र्ाटक, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "वसई भवरार महापाभलकेच्या कंत्राटदारांनी पाभलकेच्या हजारो कंत्राटी 
कामगाराचे आभण सरकारच्या कराचे तब्बल १२२ कोटी रुपये हडप केल्याचे 
न कतेच माहे एभप्रल,२०१९ मध्ये उघडकीस येणे, उक्त महानगरपाभलकेतील 
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कंत्राटदारांमाफल त कमलचारी काम करत असल्याचे दाखवून बोगस 
कमलचाऱ यांच्या नावाने पगार आपल्या भखशात टाकण्याचा प्रकार महापाभलका 
वथापन झाल्यापासून स रु असणे, तसेच कमलचाऱ यांना पाभलकेत नोकरीचे 
आभमष दाखवून खात्यात आलेला पगार काढून प न्हा ववतःच्या खात्यात 
टाकणे, कंत्राटदारांनी सन २०१२ ते २०१८ पयलत कंत्राटी कामगारांना अधा 
पगार देऊन त्यांच्या पगारातील ९२ कोटी रुपये आभण सरकारचे कर न भरता 
२९ कोटी रुपये असे भमळून १२२ कोटी रुपये हडप केल्याचे उघडकीस येणे, 
याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य द ललक्ष, हजारो बोगस कमलचारी 
दाखवून त्यांच्या नावाने पैसे उकळल्याप्रकरणी चशकशी करुन यास जबाबदार 
असणाऱ याभवरुध्द कडक कारवाई करण्याची भनतांत आवचयकता,याबाबत 
शासनाची प्रभतभक्रया व भूभमका." 

  (३) सिशश्री विक्रम काळे, सभतश चव्हाण, डॉ.स धीर तांबे, सवलश्री दत्तात्रय सावंत, 
भकशोर दराडे, बाळाराम पाटील, कभपल पाटील, वि.प.स. प ढील तातडीच्या 
व सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे उच्च ि तां्र वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील:- 

   "राज्यातील वभरष्ट्ठ महाभवद्यालयांना “कायम” भवनाअन दान तत्वावर 
परवानगी देण्यात येणे, राज्यशासनाने प्राथभमक, माध्यभमक व उच्च माध्यभमक 
शाळांचा कायम शब्द काढण्याचा धोरणात्मक भनणलय घेणे, त्याप्रमाणे राज्यात 
कायम भवनाअन दान तत्वावर देण्यात आलेल्या वभरष्ट्ठ महाभवद्यालयांचा 
“कायम” शब्द काढावा, यासाठी भशक्षक लोकप्रभतभनधी व प्राध्यापक 
संघटनांनी शासनाकडे वारंवार पाठप रावा करणे, आझाद मैदान म ंबई येथे या 
प्रचनासाठी धरणे आंदोलन स रु असणे, तसेच उच्च व तंत्रभशक्षण 
अखत्यारीतील भचत्रकला व फामलसी महाभवद्यालयांना ९० टक्के वेतन अन दान 
स रु असणे, उवलरीत १० टक्के अन दान देऊन ते १०० टक्के करावे, यासाठी 
वारंवार शासनाकडे मागणी करणे, यासाठी संबंधीत संचालकांनी शासनाकडे 
तसा प्रवतावही पाठभवणे, परंतू त्यावरती अद्याप कोणताही भनणलय न होणे, 
तसेच वभरष्ट्ठ महाभवद्यालयीन प्राध्यापकांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणे, 
लागू करत असताना कें द्राप्रमाणे लागू केलेल्या भशफारशी न लावता राज्य 
शासनाने उच्च भशक्षण खात्यांतगलत नेमलेल्या सभमतीच्या भशफारशी लागू 
करणे, त्यानूसार प्राध्यापकांवर अन्याय होणे, त्यामध्ये मोठ्या तू्रटी असणे, 
याबाबत राज्यातील प्राध्यापकांनी आंदोलन करणे, याबाबत शासनाने केलेली 



 

18 
 

वा करावयाची कायलवाही." 
  (४) सिशश्री हेमांत टकले, धनंजय म ंडे, भकरण पावसकर, आनंद ठाकूर, अॅड. 

राह ल नावेकर, सवलश्री भवक्रम काळे, सभतश चव्हाण, श्रीमती भवद्या चव्हाण, 
सवलश्री अभनकेत तटकरे, प्रकाश गजभभये, जगन्नाथ शशदे, रामराव वडक ते, 
अरुणकाका जगताप, ख्वाजा बेग, अब्द ल्लाखान द राणी, अभनल भोसले, 
वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे ग्रामविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "शासनाने मेगाभरती अंतगलत राज्यातील ३४ भजल्हा पभरषदांमध्ये 
शेकडो पदांसाठी पद भरती करण्याचा भनणलय घेतला असून पद भरतीसाठी 
अजल करणाऱया उमेदवाराला ३४ भजल्हापभरषदेतील एकाच पदासाठी ३४ 
प्राधान्यक्रम द्यायचे असल्यास त्या उमेदवाराला १७ हजार रुपये भरावे लागत 
असल्याची गंभीर बाब न कतीच उघडकीस येणे, शासनाच्या भनणलयात प्राधान्य 
शकवा पसंती क्रमासाठी पैसे आकारु नये असे नमूद केले असतांना देखील 
महापभरक्षा पोटलल करुन उमेदवारांची आर्मथक लूट स रु केल्याची तक्रार 
उमेदवारांनी करणे, आधीच बेरोजगार असलेल्या गरीब उमेदवारांनी सरकारी 
नोकरी भमळेल या आशेपोटी अनेक उमेदवारांनी पाच ते दहा हजार रुपये खचल 
करुन अजल भरल्याची गंभीर बाब प ढे येणे, शासनाच्या भदनांक २४ ऑगवट, 
२०१७ मध्ये घेतलेल्या भनणलयान सार प्रत्येक पदाचा केवळ एकच अजल भरता 
येईल व एकदाच पभरक्षा श ल्क भरुन ३४ भजल्हा पभरषदेच्या पदांसाठी पसंती 
क्रम देता येणार असल्याची नमूद असल्याचे नमूद असतानास ध्दा प्रत्येक 
पदासाठी ववतंत्र श ल्क भरावे लागत असल्याम ळे गरीब बेकार तरुणांमध्ये 
पसरलेला तीव्र असंतोष, यासंदभात चशकशी करुन बेरोजगार तरुणांना न्याय 
भमळवून देण्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायलवाही व 
उपाययोजना." 

  (५) सिशश्री सवतश चव्हाण, भवक्रम काळे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व 
सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आभण प्रवगल आरक्षण असतानाही 
प न्हा प्रादेभशक आरक्षण लादल्याम ळे मराठवाडा आभण भवदभल भवभागातील 
भवद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत असणे, वैद्यकीय प्रवेशातील भनयमबाय 
७०:३० धोरणाम ळे मराठवाडा व भवदभातील ग णवत्ताधारक भवद्यार्थ्यांवर होत 
असलेल्या अन्याया भवरोधात भवभवध संघटना, सामाभजक संवथा व 
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लोकप्रभतभनधी यांनी आंदोलनाचा इशारा देणे, मराठवाडा, भवदभल व उवलरीत 
महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाभवद्यालयांच्या संख्येमध्ये प्रचंड तफावत असणे, 
वैद्यकीय महाभवद्यालयात एमबीबीएस प्रवेशासाठी संप णल महाराष्ट्रासाठी एकच 
ग णवत्ता यादी तयार करण्याची आवचयकता, नीट परीके्षत ग णवत्ता यादीत 
येऊन केवळ कोट्याच्या प्रादेभशक भवभाजनाम ळे ग णवंत भवद्यार्थ्यांवर होत 
असलेला अन्याय, वैद्यकीय महाभवद्यालयांची संख्या उवलरीत महाराष्ट्रात २५, 
भवदभात ९ तर मराठवाड्यातील फक्त ६ असल्याने जागांमध्ये स ध्दा मोठ्या 
प्रमाणात तफावत असणे, सन २०१५ पासूनच्या नीट परीके्षत उत्तीणल झालेल्या 
भवद्याथी आभण प्रवेभशत जागा यांचे ग णोत्तर पाभहले तर मराठवाडा आभण 
भवदभल भवभागातील भवद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे वपष्ट्ट होणे, वैद्यकीय 
प्रवेशाच्या मराठवाड्यात ७५०, पत्चचम महाराष्ट्रात ३३३० व भवदभात ११५० 
जागा असून मराठवाड्यातील ७५० जागांपैकी १५ टक्के जागा कें द्रासाठी 
राखीव व ३० टक्के जागा मराठवाड्याबाहेरील राज्यातील भवद्यार्थ्यांसाठी 
राखीव असून मराठवाड्याच्या वाट्याला ७५० पैकी केवळ ४४६ जागा येणे, 
हा भवषय मंभत्रमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येऊनस ध्दा शासनाने याबाबत 
कोणताही भनणलय न घेणे,  मराठवाड्यावर सतत अन्याय होत असल्याने 
भवद्याथी व पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, या बाबतीत भदनांक १७ 
ज लै, २०१८ च्या अभधवेशनात चचा होऊन नभवन वैद्यकीय महाभवद्यालये 
उघडताना स ध्दा मराठवाड्यावर अन्याय होणे. मा.वैद्यकीय भशक्षण मंत्री, 
महोदय यांनी उवमानाबाद येथे नवीन वैद्यकीय महाभवद्यालय स रु 
करण्याबाबत आचवासन भदले असणे, परंतू त्यावर अद्याप कायलवाही झाली 
नसणे, याकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य द ललक्ष, याबाबत  शासनाने 
करावयाची कायलवाही व प्रभतभक्रया." 

  (६) डॉ. सधुीर ताांिे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "गोदावरी खोरे जल आराखडयास मंज री भदलेली असणे, या जल 
आराखडयान सार अनेक व्यक्ती संवथानी आके्षप नोंदभवलेले असणे, तथाभप 
ते आके्षप द ललकू्षन नाभशक अहमदनगर भजल्यातील पाणी वापराबद्दलचे भनकष 
च कीचे लावणे, त्याम ळे एकंदरीत नाभशक नगर भजल्यातील शेती उद्धध्ववत 
होत चाललेली असणे, द्राके्ष, ऊस, डाळींब, कांदा हे राज्याच्या कृभषके्षत्रात 
अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देत असताना हे के्षत्र पाण्याअभावी धोक्यात येऊन 
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या भागातील शेतकऱयांना आत्महत्येची वेळ येऊ शकते, जल आराखडयात 
अंतभूलत वळण जलशसचन योजना कागदावरच असणे, पत्चचमेकडे वाहून 
जाणाऱया पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क डावलून ग जरातमध्ये पाणी 
वळभवण्याचा संशय जनतेत भनमाण होणे, या सवल बाबी गंभीर असून या 
भागातील शेतकऱयांच्या मनांत प्रचंड भभती व संताप भनमाण झालेला असणे, 
यावर शासनाने  करावयाची तातडीची कायलवाही व प्रभतभक्रया." 

  (७) सिशश्री जगन्नाथ सशदे, धनंजय म ंडे, हेमंत टकले, भकरण पावसकर, अॅड. 
राह ल नावेकर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे अन् न ि षषध प्रशासन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "संपूणल देशात ऑनलाइन औषध भवक्रीस कायद्याने बंदी असताना, 
ऑनलाईन औषध भवक्रीचे अनेक धोके औषध भवके्रत्ता संघटनेने शासनाच्या 
वारंवार भनदशलनास आणून भदलेले असतानाही आजभमतीस राज्यात भवभवध 
वाभहन्यांवर राजरोसपणे जाभहरात देऊन ऑनलाईन औषध भवक्री चालू 
असणे, भदनांक २४  मे, २०१९ रोजी शपपरी शचचवड येथील भववेक तापकीर 
यांनी अॅमेझॉन या वेब पोटललवरूपन गभलपाताच्या औषधांची (Unwanted Kit) 
कोणत्याही डॉक्टरांच्या भप्रत्वक्रप्शन भशवाय मागणी केली असता, त्यांना २९ 
मे, २०१९ रोजी क भरयर द्वारे गभलपाताची औषधे Unwanted Kit ( 

mifepristone Tablet &amp; Misoprostol TabKit) Mankind Farma 
कंपनीची औषधे invoice no. IN-1209, invoice Date: 25/05/2019 द्वारे 
प्राप्त झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आलेली असणे, याबाबत श्री. 
भववेक तापकीर यांनी भदनांक ३० मे, २०१९ रोजी सहाय्यक आय क्त, अन्न व 
प्रशासन भवभाग, प णे यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केलेली असणे, 
यापूवीही अनेकदा अशाप्रकारे ऑनलाईन व बेकायदेशीरपणे राज्यात औषध 
भवक्री झाल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य केभमवट अँड ड्रभगवट असोभशएशनने 
त्याच्या धोक्यांसह शासनाच्या भनदशलनास आणून भदलेली असणे, मात्र त्यावर 
वेळीच ठोस कारवाई झालेली नसल्याने राज्यात या बेकायदा ऑनलाईन 
औषध भवके्रत्यांनी ध माकूळ घातलेला असणे, राज्यातील य वाभपढीच्या  व 
एकूणच नागरीकांच्या आरोग्याचा भवचार करता अशा कंपन्यांवर तातडीने 
फशजदारी ववरूपपाची कारवाई बंदी आणण्याची आवचयकता, याबाबत 
शासनाने तातडीने करावयाची कारवाई, केलेली कायलवाही व शासनाची 
प्रभतभक्रया." 
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  (८) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अभनल सोले, सवलश्री भगरीशचंद्र व्यास, रामदास 
आंबटकर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या बाबीकडे 
कौशल्य विकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज् य शासनाच् या  व्यवसाय प्रभशक्षण संचालनालयामध् ये 
(आयटीआय) सन २०१२-१५ या दरम् यान १०० कोटी रुपयांपेक्षा जाव त 
रक् कमेचा भ्रष्ट् टाचार झाल् याची बाब तत् कालीन संचालक श्री. भ तांगे यांनी 
तक्रार केल्याचे भनदशलनास येणे, या तक्रारींच् या अन षंगाने शासनाने भदनांक २९ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोजी उद्योग भवभागाचे तत् कालीन अभतभरक् त म ख् य सभचव 
यांची चशकशी सभमती नेमल् याचे भनदशलनास येणे, सन २०१४ च् या पावसाळी 
अभधवेशनात ही बाब लक्षवेधीच् या माध् यमातून उपत्वथत केली असल् याचे 
भनदशलनास येणे, भवद्यमान भवत् त मंत्री महोदयांनी तत् कालीन उच् च व तंत्र 
भशक्षण मंत्रयांकडे तक्रार केली असल् याची बाब भनदशलनास येणे, १०० कोटीच् या 
भ्रष्ट् टाचारात  संशभयत प्रम ख आरोपी असलेली व् यक् ती सध् या संबंभधत 
भवभागाचे प्रभारी संचालक असल् याचे भनदशलनास येणे, उक् त प्रकरणाची 
भनपक्षपाती चशकशी होण् याच् या उदे्दशाने तत् कालीन कामगार मंत्री महोदयांनी 
त् यांच् या भदनांक २८ ऑगवट, २०१८ रोजीच् या पत्रान्वये सध् याच् या प्रभारी 
संचालकांना भदनांक २ एभप्रल, २०१८ पासून त् या पदावरुन दरू करण् यात 
आल् याचे आदेश भनगलभमत केले असणे, तथाभप प न्हा चार मभहन् यांनंतर 
चशकशी अपूणावव थेत असताना संचालक पदाचा कायलभार देण् यात आल् याचे 
भनदशलनास येणे, सन २०१९ च् या अथलसंकल् पीय अभधवेशनात सदर बाब 
प्रच नाच् या माध् यमातून सभागृहात उपत्वथत करण् यात आली असताना प्रभारी 
राज् यमंत्रयानी सभागृहात लेखी उत् तर देवू असे आच वाभसत केले असल् याचे 
भनदशलनास येणे, सदरहू भ्रष्ट् टाचारी संचालकांनी  २०१७ ते २०१८ या 
कालावधीत ५० कोटीचे ट ल् स बऱ याच आयटीआयमध् ये आवच यकता 
नसतानाही संबंभधत प्राचायाकडून जबरदव तीने मागणीपत्रक मागवून खरेदी 
केली असल् याची बाब व त् यामध् ये १० कोटींचा भ्रष्ट् टाचार केला असल् याचे 
भनदशलनास येणे, संबंभधत मंत्री महोदयांचे खासगी सभचव आभण संबंभधत 
भवभागाचे सभचव, संशभयत भ्रष्ट् टाचारी अभधकाऱ यांना पाठीशी घालत 
असल् याची बाब भनदशलनास येणे, आयटीआयच् या ऑनलाईन प्रवेश प्रभक्रयेत 
करोडो रुपयांचा भ्रष्ट् टाचार झाला असल् याचा अहवाल रायते सभमतीने भदनांक 
२८ भडसेंबर, २०१८ रोजी वा त् यास मारास भदला असताना व त् या प्रकरणात 
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उपसंचालक श्री. योगेश पाटील हे दोषी असल् याचे सकृत दशलनी भसध् द झाले 
असताना त् याच् यावर कोणतीही कायलवाही  न करता अथवा ग न् हा दाखल न 
करता त् यांना पाठीशी घालण् याचा भवभागीय सभचव व संचालकांचा डाव, 
प्रव तृत प्रकरणी आयटीआयचे संचालक, संबंभधत भवभागाचे सभचव, 
आयटीआयचे उपसंचालक व संबंभधत तत् कालीन मंत्री महोदयांचे खासगी 
सभचव यांची चशकशी करुन त् यांच् या भवरुध् द कारवाई करण् याची व या मोठ्या 
प्रमाणावरील भ्रष्ट् टाचारास उघड करण् याची आवच यकता व त् याबाबत 
करावयाची कायलवाही व उपाययोजना." 

  (९) श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "कें द्र सरकारच्या गृहभनमाण योजनेअंतगलत आर्मथकदृष्ट्टया द बलल 
घटकांना ३१५ चश.फू. के्षत्रफळाचे घर देण्यात येते त्यान सार झोपडपट्टी 
प नवलसन योजनेच्या (एसआरए) घरांच्या के्षत्रफळाची मयादा २६९ 
चश.फ टावरूपन वाढवून ३१५ चश.फू. करण्याबाबत तसेच सध्या स रु असलेल्या 
योजनांमधील घरांबाबत काय भनणलय घेण्यात यावा, याचा अभ्यास 
करण्याकभरता एक सभमती नेमण्यात येणे, या सभमतीने तीन मभहन्याच्या आत 
अहवाल देण्याबाबत देण्यात आलेले आदेश, परंत  या सभमतीमाफल त कें द्राच्या 
धोरणाप्रमाणे घर देतांना फंजीबल एभरयाबाबत शासनाची भूभमका काय आहे 
? तसेच ज्या जागेवर ग्रीन झोन म्हणून आरक्षण आहे, परंत  त्या जागेवर गेल्या 
३० ते ३५ वषापासून अनेक नागरीक राहतात त्यावर आरक्षण असल्याने त्या 
भठकाणी ही योजना राबभवण्यात अनेक अडचणी येत असणे, या बाबीचा 
भवचारही या सभमतीमाफल त करण्याची आवचयकता, तसेच झोपडपट्टीमध्ये 
अनेक घरे एक अभधक एक अशाप्रकारे बांधली असून वरच्या मजल्यावरही 
नागरीक राहत असणे, परंत  या वरच्या मजल्यावर राहत असलेल्या 
रभहवाचयाला सवल कागदपते्र असूनही एसआरएमध्ये घर भमळण्याकभरता पात्र 
करण्यात न येणे, पभरणामी या रभहवाचयांमध्ये भनमाण झालेले असंतोष व 
संतापाचे वातावरण,  याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कायलवाही व 
शासनाची प्रभतभक्रया व भूभमका." 

  (१०) श्री. विलास पोतनीस, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "दभहसर येथील रुवतम ट्रूपसल शाळेने वार्मषक श ल्क न भरल्याने इयत्ता 



 

23 
 

पभहलीतील स मारे ३० भवद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकल्याचा प्रकार 
घडलेला असणे, म ंबई महापाभलकेत या प्रकरणाचे जोरदार पडसाद उमटलेले 
असणे, दरवषी १० टक्के फी वाढ करणे अपेभक्षत असताना फी मध्ये तब्बल 
४० टक्क्यांची भरमसाठ वाढ करूपन ५० हजार रुपये भरण्याची सक्ती 
केलेली असणे, म ंबई महापाभलकेच्या भशक्षण भवभागाने ही श ल्कवाढ 
भनयमबाय असल्याचे सांगत श ल्क वाढ करूप नका, असे पभरपत्रक भदलेले 
असणे, या पभरपत्रकाला केराची टोपली दाखवत रुवतमजी शाळेच्या 
प्रशासनाने श ल्कवाढ कायम ठेवत, भवद्यार्थ्यांनाच पोवटाने दाखले पाठवून 
देणे, म ंबई महानगरपाभलकेच्या सभांमध्ये याचे पडसाद उमटणे, दरम्यान, 
रुवतमजी शाळा व्यववथापनाला वठणीवर आणण्यासाठी शाळेची मान्यता रद्द 
करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी करणे,  संबंभधत शालेय व्यववथापनाला 
अहवाल आभण कागदपते्र सादर करण्याचे भनदेश देणे, त्यान सार खचाचा 
ताळेबंद शाळेने सादर करणे, महापाभलकेच्या भशक्षण भवभागाने हा अहवाल 
अद्याप शासनाला सादर केलेला नसणे, मात्र रुवतमजी शाळेची मान्यता रद्द 
करण्याची कायलवाही स रूप करण्याचे भनदेश तत्कालीन भशक्षण मंत्री महोदयांनी 
शासनाला देणे, परंत  आजतागायत सदरहू शाळेची मान्यता रद्द झालेली 
नसणे, या शाळेवर कारवाई करण्यात प्रशासनाकडून हेत प रवसर होत 
असलेली भदरंगाई, त्याम ळे पालक वगात पसरलेली तीव्र नाराजीची आभण 
असंतोषाची भावना, यावतव सदर शाळेची मान्यता रद्द करण्याबाबत, तसेच 
मनमानी श ल्कवाढ करणाऱया संवथांना जरब बसभवण्यासाठी महाराष्ट्र 
शैक्षभणक संवथा श ल्क भवभनयमन भवभागाला श ल्क मयादा भनत्चचत 
करण्याबाबत सूचना देण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायलवाही, 
उपाययोजना आभण शासनाची प्रभतभक्रया." 

  (११) प्रा. जोगेन्द्र किाडे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या व सावलजभनक महत्वाच्या 
बाबीकडे आवदिासी विकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "हलबा, हलबी जमातीच्या नागरीकांना जातीचे प्रमाणपत्र 
भमळण्यासाठी संबंभधत अभधकारी हे अजल ववीकारत नसणे, जातीचे प्रमाणपत्र 
भमळण्यासाठी सन १९५० पूवीच्या रभहवासाच्या प राव्याची मागणी करण्यात 
येत असणे, मा.उच्च न्यायालयाने अनेक भनणलय हलबा, हलबींना वैधता 
प्रमाणपत्र व सेवा संरक्षण देण्याबाबत भदलेले असताना तसेच कोष्ट्टी 
(भवणकर) हा त्यांचा धंदा असल्याबाबतचा भनवाळा भदलेला असताना नाहक 
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त्या समाजाभवरुध्द सवोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल करत असणे, 
सवोच्च न्यायालयाने आजपयंत जवळपास ७ प्रकरणांमध्ये शासनाच्या 
एसएलपी फेटाळलेला असतानाही नाहक उक्त जातीच्या जनतेची छळवणूक 
करणे, सदरहू जातीच्या अभधकारी व कमलचाऱयांबद्दल असलेल्या आकसाम ळे 
वभरष्ट्ठांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास कारवाई करण्याची 
धमकी देण्यात येणे, मा.म ख्यमंत्री महोदयांसोबत झालेल्या बैठकीत हलबा, 
हलबीच्या समवयांचे भनराकरण करण्याकभरता बैठक आयोभजत करण्यात 
आली होता त्यावेळी मा.म ख्यमंत्री महोदयांनी यावर लवकरात लवकर तोडगा 
काढतो असे आचवासन भदलेले असणे, आचवासन देऊनही अद्यापपयंत 
याप्रकरणी कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नसल्याने या समाजातील 
नागरीकांमध्ये पसरलेला तीव्र ववरुपाचा असंतोष व संतापाची भावना, 
हलबा, हलबी जातीचा भवणकर हा धंदा असल्याने तो मान्य करुन त्यान सार 
त्यांना हलबा जातीचे प्रमाणपते्र देऊन वैधता प्रमाणपते्र देण्याची आवचयकता 
व याबाबतची शासनाची भूभमका." 

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

- मध्यांतर - 
िारा : सन २०१९-२०२० च्या परुिणी मागण्याांिर चचा (पवहला ि शेिटचा वदिस.) 

  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिर चचा होईल. 
  १. म ख्यमंत्री. 
  २. महसूल, सावलजभनक बांधकाम (सावलजभनक उपक्रम वगळून) मंत्री. 
  ३. भवत्त व भनयोजन, वने मंत्री. 
  ४. उच्च व तंत्र भशक्षण, मराठी भाषा, सांवकृभतक कायल, अल्पसंख्याक भवकास व 

वक्फ, संसदीय कायल मंत्री. 
  ५. ग्रामभवकास, मभहला व बालभवकास मंत्री. 
  ६. वैद्यकीय भशक्षण, जलसंपदा व लाभके्षत्र भवकास मंत्री. 
  ७. पभरवहन, खारभूमी भवकास मंत्री. 
  ८. उद्योग, खभनकमल मंत्री. 
  ९. सावलजभनक बांधकाम (सावलजभनक उपक्रम), सावलजभनक आरोग्य व क ट ंब 

कल्याण मंत्री. 
  १०. उजा, नवीन व नवीकरणीय उजा, राज्य उत्पादन श ल्क मंत्री. 
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  ११. पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री. 
  १२. अन्न व औषध प्रशासन, पयलटन व राजभशष्ट्टाचार मंत्री. 
  १३. सहकार, मदत व प नवलसन मंत्री. 
  १४. पश संवधलन, द ग्धभवकास व मत्वयभवकास मंत्री. 
  १५. अन्न व नागरी प रवठा, ग्राहक संरक्षण, कशशल्य भवकास, माजी सैभनकांचे 

कल्याण मंत्री. 
  १६. शालेय भशक्षण, भक्रडा व य वक कल्याण मंत्री. 
  १७. कामगार, भवम क्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगल व भवशेष मागास 

प्रवगल कल्याण मंत्री. 
  १८. सामाभजक न्याय मंत्री. 
  १९. कृभष मंत्री. 
  २०. आभदवासी भवकास मंत्री. 
  २१. जलसंधारण मंत्री. 

तेरा : शासकीय विधेयके – 
  (क) "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक २९ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आभण महाराष्ट्र 

भजल्हा पभरषद व पंचायत सभमती (स धारणा) भवधेयक, २०१९ दोन्ही 
सभागृहाच्या २९ सदवयांच्या संय क्त सभमतीकडे पाठभवण्याबाबतच्या 
प्रवतावास भवधानपभरषदेच्या सहमतीसंबंधी भवधानसभेकडून आलेला संदेश. 

  (ख) विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे :- 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३९ - महाराष्ट्र (वितीय 

परुिणी) विवनयोजन विधेयक, २०१९" 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विधेयक विचारात घेणे :- 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र करविषयक 

कायदे (दसुरी सधुारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१९" 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

  (घ) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री धनांजय मुांडे, 
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शरद रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रसताि :- 
    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (स धारणा) भवधेयक, २०१९ खालील 
सदवयांच्या प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन भवचाराथल पाठभवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 
पक्ष नेता तथा भव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर, 

भव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

ि विशेष आकारणी यामध्ये िाढ करण्यािाित (सधुारणा) 
विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री धनांजय मुांडे, 
शरद रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रसताि :- 

    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसूल व 
भवशेष आकारणी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (स धारणा) भवधेयक, 
२०१९ खालील सदवयांच्या प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन भवचाराथल 
पाठभवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 
पक्ष नेता तथा भव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर,  
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भव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

   (३) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मदु्राांक 
(सधुारणा ि विवधग्राह्यीकरण) (पढेु चाल ू ठेिणे) विधेयक, 
२०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री धनांजय मुांडे, 
शरद रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रसताि :- 

    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक १४ - महाराष्ट्र म द्रांक (स धारणा व 
भवभधग्रायीकरण) (प ढे चालू ठेवणे) भवधेयक, २०१९ खालील 
सदवयांच्या प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन भवचाराथल पाठभवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 
पक्ष नेता तथा भव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर, 

भव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २२ - मुांिई महानगरपावलका 

(सधुारणा) विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री शरद 

रणवपसे, धनांजय मुांडे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रसताि 
:- 

    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक २२ - म ंबई महानगरपाभलका 
(स धारणा) भवधेयक, २०१९ खालील सदवयांच्या प्रवर सभमतीकडे 
त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन भवचाराथल पाठभवण्यात यावे." 

    (१) म ख्यमंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 
पक्ष नेता तथा भव.प.स. 
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    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर, 

भव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ - सपायसर ॲडिेनवटसट 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री धनांजय मुांडे, 

शरद रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रसताि :- 
    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक १६ - वपायसर ॲडवेनभटवट 

भवद्यापीठ (स धारणा) भवधेयक, २०१९ खालील सदवयांच्या प्रवर 
सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन भवचाराथल पाठभवण्यात यावे." 

    (१) उच्च व तंत्र भशक्षण मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 
पक्ष नेता तथा भव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर, 

भव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (६) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३२ - एमजीएम विद्यापीठ, 

षरांगािाद विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री शरद 

रणवपसे, धनांजय मुांडे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा 
प्रसताि:- 

    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक ३२ - एमजीएम भवद्यापीठ, 
औरंगाबाद भवधेयक, २०१९ खालील सदवयांच्या प्रवर सभमतीकडे 
त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
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देऊन भवचाराथल पाठभवण्यात यावे." 
    (१) उच्च व तंत्र भशक्षण मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 

पक्ष नेता तथा भव.प.स. 
    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर, 

भव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (७) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी 

सांसथा (सधुारणा) विधेयक २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री शरद 

रणवपसे, धनांजय मुांडे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रसताि 
:- 

    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी संवथा 
(स धारणा) भवधेयक २०१९ खालील सदवयांच्या प्रवर सभमतीकडे 
त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन भवचाराथल पाठभवण्यात यावे." 

    (१) सहकार मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 
पक्ष नेता तथा भव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर, 

भव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (८) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३० - मुांिई महानगरपावलका 

आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित श्री. धनांजय मुांडे, 

वि.प.स. याांचा प्रसताि :- 
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    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक ३० - म ंबई महानगरपाभलका आभण 
महाराष्ट्र महानगरपाभलका (स धारणा) भवधेयक, २०१९ खालील 
सदवयांच्या प्रवर सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन भवचाराथल पाठभवण्यात यावे." 

    (१) म ख्यमंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 
पक्ष नेता तथा भव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर, 

भव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (९) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३५- भवूमसांपादन, पनुिशसन 

ि पनुिशसाहत करताना उवचत भरपाईचा आवण पारदशशकतेचा 
हक्क (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा प्रसताि :- 

    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक ३५- भूभमसंपादन, प नवलसन व 
प नवलसाहत करताना उभचत भरपाईचा आभण पारदशलकतेचा हक्क 
(महाराष्ट्र स धारणा) भवधेयक, २०१९ खालील सदवयांच्या प्रवर 
सभमतीकडे त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन भवचाराथल पाठभवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 
पक्ष नेता तथा भव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर, 

भव.प.स. 
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   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (१०) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र षद्योवगक 

विकास (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित श्री. धनांजय मुांडे, 

वि.प.स. याांचा प्रसताि :- 
    "सन २०१९ चे भव.स.भव. क्रमांक ३६ - महाराष्ट्र औद्योभगक भवकास 

(स धारणा) भवधेयक, २०१९ खालील सदवयांच्या प्रवर सभमतीकडे 
त्यावरील प्रभतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन भवचाराथल पाठभवण्यात यावे." 

    (१) उद्योग मंत्री. (२) श्री. धनंजय म ंडे, भवरोधी 
पक्ष नेता तथा भव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणभपसे, भव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, भव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, भव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफल  भाई 

जगताप, भव.प.स. 
    (७) श्री.सभतश चव्हाण, भव.प.स. (८) ॲड.अभनल परब, भव.प.स. 
    (९) श्री.भवजय ऊफल  भाई भगरकर, 

भव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (११) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३१ - पांढरपरू मांवदर 

(सधुारणा) विधेयक, २०१९" 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

  (ङ) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी 

सांसथा (दसुरी सधुारणा) विधेयक २०१९" 
   (२) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
(सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६४ -  महाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सधुारणा) विधेयक, 
२०१७" 

   (४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांसथा (चौथी सधुारणा) विधेयक २०१८" 
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   (५) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 
विकास प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

   (६) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र 
(लोकसेिकाांची) विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा 
करण्यािाित विधेयक, २०१८" 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
चौदा : सिशश्री धनांजय मुांडे, शरद रणभपसे, हेमंत टकले, रामहरी रुपनवर, जयंत पाटील 

अशोक ऊफल  भाई जगताप, कभपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सवलश्री सतीश चव्हाण, 
अभनकेत तटकरे, चंद्रकांत रघ वंशी, भकरण पावसकर, भवक्रम काळे, ॲड. जनादलन 
चांद रकर, श्री. रामराव वडक ते, डॉ.स धीर तांबे, श्रीमती भवद्या चव्हाण, श्रीमती 
ह वनबानू खभलफे, श्री. ख्वाजा बेग, आर्मक. अनंत गाडगीळ, सवलश्री अमरनाथ 
राज रकर, स भाष झांबड, प्रकाश गजभभये, ॲड. राहूल नावेकर, सवलश्री सतेज उफल  
बंटी पाटील, हभरशसग राठोड, अब्द ल्लाखान द राणी, आनंदराव पाटील, जगन्नाथ शशदे, 
अमभरशभाई पटेल, मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, डॉ. वजाहत भमझा, वि.प.स. 
यांचा म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठिडा प्रसताि – 

  "राज्यातील भबघडलेली कायदा स व्यववथेची त्वथती व ती हाताळण्यात 
सरकारला आलेले अपयश,  राज्यातील कृभष के्षत्राच्या भवकास दरात झालेली घसरण, 
राज्यातील द ष्ट्काळी पभरत्वथती, फसलेली कजलमाफी, पीक भवमा योजनेतल्या असंख्य 
त्र टी, नवीन पीक कजल भमळण्यापासून वंभचत राभहलेले शेतकरी, पभरणामी गेल्या चार 
वषांपासून शेतकरी अवमानी व स लतानी संकटात सापडलेला असणे, या सवल 
अडचणी दरू करुन शेतकऱयांना मदत करण्याची आवचयकता, भ्रष्ट्टाचारम क्त 
कारभाराचे अभभवचन देऊन सते्तवर आल्यानंतर प्रत्यक्षात गेल्या पावणेपाच वषात 
भवभवध भवभागांमध्ये उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यांची सरकारकडून गांभीयाने दखल 
घेतली न जाणे, काही घोटाळ्यांबाबत माननीय म ख्यमंत्रयांनी सभागृहात व 
सभागृहाबाहेर चशकशीचे आदेश भदले असले तरी त्या प्रकरणांमधील चशकशीत 
हेत प रवसर भवलंब लावला जात असणे, तर काही घोटाळ्यांबाबत चशकशीची तयारीही 
सरकारने न दाखवणे, चशकशी लावलेल्या प्रकरणी चशकशीचे अहवाल तातडीने 
सभागृहासमोर ठेवण्याची तसेच ज्या प्रकरणात अद्याप चशकशी लावलेली नाही त्या 
प्रकरणात तातडीने चशकशी लावण्याची आवचयकता, ताडदेव एम.पी.भमल 
एफएसआय घोटाळ्यात मा.लोकाय क्तांनी तत्कालीन गृहभनमाण मंत्रयांना दोषी 
धरल्यानंतरही सरकारकडून मा.लोकाय क्तांचा अहवाल आभण त्यावरील कृती 
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अहवाल सभागृहाला सादर करण्यात आभण तत्कालीन गृहभनमाण मंत्रयांभवरोधात 
फशजदारी ग न्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ केली जाणे, या प्रकरणी तातडीने फशजदारी 
ग न्हा दाखल करण्याची आवचयकता, नगरभवकास भवभाग व महसूल भवभागातील 
उघड झालेले गैरप्रकार, मभहला व बाल भवकास भवभागाचा उघडकीस आलेला 
मोबाईल खरेदी घोटाळा, आभदवासी  भवकास भवभागाचा फर्मनचर घोटाळा, सामाभजक 
न्याय भवभागात घडलेला अपंग शाळा हवतांतर घोटाळा, मभहला व बाल कल्याण 
भवभागाच्या टेक होम राशन योजनेत झालेला गैरव्यवहार, गृहभनमाण व नगर भवकास 
भवभागातील घोटाळे,  शासनाच्या बह तांश योजना भ्रष्ट्टाचाराम ळे प्रभाभवत झाल्या 
असणे, लोकसभा भनवडण कीत मतदार यादीत  झालेला  घोळ,  प राव्याअभावी व  
वयोमानान सार  फोटोत  पडलेल्या  फरकाम ळे,  मतदान  पावत्या नसल्याम ळे  अनेक 
मतदार मतदानापासून वंभचत राहणे,आधार काडल आधारीत मतदार याद्या तयार 
करण्याची आवचयकता, ईव्हीएम मशीनव्दारे झालेलं मतदान व मतमोजणीत 
आढळून आलेली तफावत, बॅलेट पेपर पध्दतीने मतदान घेण्याची होत असलेली 
सवलपक्षीय मागणी,  सरकारच भ्रष्ट्टाचाराला खतपाणी घालत असून भ्रष्ट्टाचाऱयांना 
पाठीशी घालत असल्याबाबत जनमानसात भनमाण झालेली प्रभतमा, या सवल 
प्रकरणांकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य द ललक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची 
उपाययोजना भवचारात घेण्यात यावी." 

पांधरा : (क) (मांगळिार, वदनाांक १८ जनू, बधुिार, वदनांक १९ जनू, गरुुिार, वदनाांक 
२० जनू, शकु्रिार, वदनाांक २१ जनू, सोमिार, वदनाांक २४ जनू, 
मांगळिार, वदनाांक २५ जनू, िधुिार, वदनाांक २६ जनू, गरुुिार, वदनाांक 
२७ जनू, ि शकु्रिार, वदनाांक २८ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रसताि) – 

   सिशश्री सरेुश धस, भवजय ऊफल  भाई भगरकर, पृर्थ्वीराज देशम ख, गोपीभकसन 
बाजोभरया, स भजतशसह ठाक र, ॲड.अभनल परब, सवलश्री भनलय नाईक, नरेंद्र 
दराडे, रामदास आंबटकर, भवप्लव बाजोभरया, श्रीमती त्वमता वाघ, सवलश्री 
रशवद्र फाटक, भगरीशचंद्र व्यास, अरुणभाऊ अडसड, रामराव पाटील, चंदभूाई 
पटेल, प्रा.अभनल सोले, सवलश्री प्रभवण पोटे-पाटील, नागोराव गाणार, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि – 

   ''राज्यातील ताल क्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतील 
पजलन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दरूसंवेदन भवषयक 
भनकष, वनवपती भनदेशांक, मृद ूआद्रलता, पेरणी खालील के्षत्र व भपकांची त्वथती 
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या सवल घटकांचा एकभत्रत भवचार करुन या घटकांनी प्रभाभवत झालेल्या 
ताल क्यांपैकी १५१ ताल क्यांमधील १७,९८५ गावांमध्ये गंभीर/मध्यम 
ववरुपाचा द ष्ट्काळ शासनाने भदनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासून घोभषत 
केला असणे, त्यानंतरच्या कालावधीत १५१ ताल क्यांव्यभतभरक्त इतर 
ताल क्यांमधील ज्या महस ली मंडळामध्ये सरासरी पजलन्यांच्या ७० टक् के पेक्षा 
कमी व एकूण पजलन्यमान ७५० भम.भम. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूण 
२६८ महसूली मंडळांतील ५,०९० गावांमध्ये शासनाने द ष्ट्काळ घोभषत केला 
असणे तसेच, ९३१ गावांमध्ये द ष्ट्काळ सदृश पभरत्वथती जाहीर केली असणे, 
अशारीतीने राज्यातील एकूण ४१ हजार गावांपैकी तब्बल २९ हजार गावांमध्ये 
द ष्ट्काळ असल्याचे भनदशलनास येणे, राज्यातील द ष्ट्काळाचा सामना 
करण्यासाठी राज्याचे मदत व प नवलसन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ 
उपसभमती गठीत करण्यात येणे, प्रत्येक भजल्हाभधकारी कायालयात टंचाई 
भनयंत्रण व समन्वयासाठी ववतंत्र कक्ष वथापण्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मध्यम व लघ  पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयातील पाणीसाठा सन 
२०१८ च्या त लनेत भनम्मा शकवा त्याहूनही कमी असल्याची बाब भनदशलनास 
येणे, द ष्ट्काळ घोभषत केलेल्या शकवा द ष्ट्काळ सदृश पभरत्वथती घोभषत केलेल्या 
गावांतील शेतकऱयांना शासनाकडून जभमन महसूलात सूट, सहकारी 
संवथांच्या कजाचे प नगलठण, मोठया प्रमाणावर शेतकऱयांना भपक कजलमाफी 
देण्यात येणे, शेतीशी भनगभडत कजाच्या वसूलीस वथभगती, कृषीपंपाच्या चालू 
भवज भबलात ३३.५ टक् के  स ट देऊन अंदाजे रुपये ६७३.४१ कोटीची सवलत 
देण्यात आली असल्याचे भनदशलनास येणे तसेच, शालेय/महाभवद्यालयीन 
भवद्यार्थ्यांच्या पभरक्षा श ल्कात माफी, रोहयो अंतगलत कामांच्या भनकषात काही 
प्रमाणात भशभथलता, आवचयक तेथे भपण्याचे पाणी प रभवण्यासाठी टँकरचा 
वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱयांच्या शेतीच्या पंपाची भवज 
जोडणी खंडीत न करणे, भवज थकबाकी न भरल्याने बंद करण्यात आलेल्या 
३,३२० पाणीप रवठा योजना प न्हा स रु करण्यात येणे, इ. धोरणात्मक भनणलय 
करुन द ष्ट्काळग्रवत शेतकऱयांना या-ना-त्या माध्यमातून मदत करण्याचा 
शासनाचा प्रयत्न, राज्यात १,२६४ भठकाणी चारा छावण्या स रु करण्यात येणे 
व त्यात स मारे १० ते ११ लाख जनावरे असणे, चारा छावण्यांसाठी औरंगाबाद 
भवभागीय आय क्तांना १११ कोटी, प णे भवभागीय आय क्तांना ४ कोटी व 
नाभशक भवभागीय आय क्तांना ४७ कोटींचा भनधी भवतभरत करण्यात आला 
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असल्याची बाब भनदशलनास येणे, चारा छावण्यांच्या भठकाणी तात्प रती 
ववच्छतागृहे उभारण्यात येणे, चारा भपकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱयांना २५ 
हजार क्क्वटल भबयाणांचे भवतरण करण्यात येणे व त्यातून ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रावर चारा भपकाची लागवड करण्यात आल्याने एकूण ३० लाख मेभरक टन 
चाऱयाचे उत्पादन झाले असणे, भदनांक १५ मे, २०१९ पासून चारा छावणीतील 
जनावरांच्या अन दान दरामध्ये वाढ करुन मोठया जनावरांसाठी प्रभतभदन रुपये 
१००/- व लहान जनावरांसाठी प्रभतभदन रुपये ५०/- हा वाढीव दर लागू केला 
असणे, चारा छावणीत दाखल झालेल्या जनावरांच्या उपत्वथतीसाठी 
आठवड्यातून वकॅशनग करण्याचा भनणलय घेण्यात आला असणे, टँकर मंज रीचे 
अभधकार उपभजल्हाभधकारी यांना व चारा छावणी मंज र करण्याचे अभधकार 
भजल्हाभधकारी यांना देण्यात आले असून मागणी होताच ताबडतोब टँकर व 
चारा छावणी मंज र करण्यात येत असल्याची बाब भनदशलनास येणे, 
सद्यःत्वथतीत २८,५२४ गावांमध्ये द ष्ट्काळ/द ष्ट्काळ सदृश पभरत्वथती घोभषत 
करण्यात आली असणे व त्याअन षंगाने १७,९८५ गावांना द ष्ट्काळी अन दान 
वाटप करण्यात आले असणे व उवलभरत १०,५३९ गावांना वर उल्लेभखत इतर 
८ स भवधा लागू करण्यात आल्या असल्याचे भनदशलनास येणे, द ष्ट्काळबाभधत 
शेतकऱयांना कृषी भवषयक मदत वाटप करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून रुपये 
४,७१४ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली असणे, राज्यातील एकूण 
६८,३०,८६५ शेतकऱयांना रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या मदतीचे वाटप 
करण्यात आले असल्याचे भनदशलनास येणे, राज्यातील शेतकऱयांची थभकत 
भवद्य त देयके असल्याने बंद असलेल्या पाणी प रवठा योजनांची भवद्य त जोडणी 
प वलवत करण्याकभरता शासनाकडून भवद्य त देयके अदा करण्यात येणे व 
त्यापोटी माचल, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका भनधी खचल झाला 
असणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगलत राज्यात 
भदनांक ११ मे, २०१९ रोजी संपलेल्या आठवडयामध्ये एकूण ३६,६६० कामे 
चालू असून त्यावर ३,४०,९५२ इतकी मजूरांची उपत्वथती असल्याचे 
भनदशलनास येणे, चारा छावण्यांमधील पश धनाची नोंदणी करुन पश धनाच्या 
संख्येची दैनंभदन नोंद ठेवण्यासाठी अॅन्ड्राईड मोबाईलवर आधाभरत प्रणालीचा 
वापर अभनवायल करण्याचा भनणलय शासनाकडून घेण्यात येणे व शशयल 
टेक्नोसॉफ्ट प्रा.भल. या संवथेने तयार केलेली प्रणाली भवनाश ल्क उपलब्ध 
करुन देण्यात येणे, या संवथेमाफंत सदर प्रणालीचा वापर करण्याबाबतचे एक 
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भदवसीय प्रभशक्षण चारा छावणी चालकांचे पयलवेक्षक/कमलचारी तसेच महसूल 
भवभागातील कमलचारी यांना भजल्हावतरावर उपलब्ध करुन देण्यात येणे, चारा 
छावण्यांमध्ये दाखल होणाऱया पश धनांची रोगप्रभतकारक शक्ती व उत्पादन 
क्षमता कायम राहण्याकभरता त्यांना देण्यात येणाऱया भहरवा चारा, ऊसाचे 
वाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात वाढ करुन मोठया जनावरांकभरता १८ 
भक.गॅ्र. याप्रमाणे व लहान जनावरांकभरता ९ भक.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण 
स धाभरत करण्यात आले असणे, राज्यात प्रथमच शेळ्या-मेंढ्ांसाठी छावणी 
स रु करण्याचा तसेच राज्यातील द ष्ट्काळी भागात स रु असलेल्या चारा 
छावण्यांमधील जनावरांसाठी टँकरने पाणी देण्याचा भनणलय मंत्रीमंडळ 
उपसभमतीने भदनांक ३० मे, २०१९ वा त्यास मारास घेतला असणे, 
सद्यःत्वथतीत राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातून ४,९२० गावे आभण 
१०,५०६ पाड्यांवर पाणी प रवठा केला जात असणे, राज्यात भपक भवम्याच्या 
भरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख शेतकऱयांना २२ कोटी रुपयांचे वाटप 
करण्यात आले असल्याची बाब भनदशलनास येणे, मागील ४ वषात ४ कोटी 
७२ लाख शेतकऱयांना १४,७७३ कोटी रुपये इतकी भरीव न कसान भरपाई 
भदली असल्याचे भनदशलनास येणे, काप स व धान भपकांवरील भकडीम ळे 
न कसान झालेल्या शेतकऱयांना भपक भवमा योजनेभशवाय ३,३३६ कोटी 
रुपयांची भरपाई शासनाकडून भदली असल्याची बाब भनदशलनास येणे, 
पालकमंत्री व भजल्हाभधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास सवल 
भजल्यांमध्ये आढावा बैठकांचे आयोजन करुन द ष्ट्काळ भनयंत्रणाचे कायल य ध्द 
पातळीवर स रु असणे, भजल्हा, उपभवभाग व ताल का वतरावर के्षत्रीय कमलचारी 
प्रभशक्षणांचे व पेरणीपूवल मशागती व तयारीबाबत भवभवध भपकांच्या 
शेतीशाळांचे आयोजन करण्यात येणे, भदनांक २४ मे ते ८ जून, २०१९ या 
कालावधीत उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अभभयान राबभवण्यात येणे, कृभत्रम 
पाऊस भनमाण करण्याच्या दृष्ट्टीने होत असलेला प्रयत्न, तूतास पेरणी न 
करण्याबाबत आतापयंत जवळपास एक लाखाच्या वर शेतकऱयांना 
एसएमएसद्वारे सूचना करुन भबयाणे वाया जाऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्यात 
येऊन खरीपाचे भनयोजन करण्याचा प्रयत्न इ. द ष्ट्काळ भनवारणाथल 
शासनाकडून गांभीयाने करण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजना व 
कायलवाही भवचारात घेऊन त्याअन षंगाने करावयाची कायलवाही.'' 
 

  (ख) (गरुुिार, वदनांक २० जनू, शकु्रिार, वदनाांक २१ जनू, सोमिार, वदनाांक 
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२४ जनू, मांगळिार, वदनाांक २५ जनू, िधुिार, वदनाांक २६ जनू,  
गरुुिार, वदनाांक २७ जनू, ि शुक्रिार, वदनाांक २८ जनू, २०१९ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि) – 

   सिशश्री धनांजय मुांडे, शरद रणभपसे, हेमंत टकले, रामहरी रुपनवर, जयंत 
पाटील, अशोक ऊफल  भाई जगताप, कभपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सवलश्री 
सतीश चव्हाण, भवक्रम काळे, चंद्रकांत रघ वंशी, भकरण पावसकर, जनादलन 
चांद रकर, रामराव वडक ते, डॉ.स धीर तांबे, श्रीमती भवद्या चव्हाण, श्रीमती 
ह वनबानू खभलफे, श्री.ख्वाजा बेग, आर्मक. अनंत गाडगीळ, सवलश्री अमरनाथ 
राजूरकर, स भाष झांबड, प्रकाश गजभभये, ॲड. राहूल नावेकर, सवलश्री सतेज 
ऊफल  बंटी पाटील, हभरशसग राठोड, अब्द ल्लाखान द राणी, आनंदराव पाटील, 
जगन्नाथ शशदे, अमभरशभाई पटेल, मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, डॉ. 
वजाहत भमझा, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि – 

   "संप णल महाराष्ट्र, भवशेषत: मराठवाडा  १९७२ पेक्षाही भीषण 
द ष्ट्काळात भरडला गेला असणे, पभहल्या पहाणी अहवालान सार १८० 
ताल क्यात गंभीर द ष्ट्काळ असल्याचे भनदशलनास आल्यानंतरही कें द्रीय 
द ष्ट्काळी संभहतेन सार फक्त १५१ ताल क्यात द ष्ट्काळ जाहीर होणे, त्यानंतर 
राज्याच्या भनकषान सार २६८ मंडळात व ५४४९ गावात मध्यम व गंभीर 
द ष्ट्काळ जाहीर केला जाणे, राज्यातील द ष्ट्काळी पभरत्वथती सवलसाधारणपणे 
सारखीच असताना सरसकट आभण एकाच वेळी द ष्ट्काळ जाहीर न केल्याम ळे 
द ष्ट्काळी उपाययोजना स रु करण्यात अक्षम्य कालापव्यय झाला असणे, 
मराठवाड्यात द ष्ट्काळाची तीव्रता सवाभधक असणे, द ष्ट्काळाम ळे पेरणीसाठी 
केलेली हजारो कोटी रुपयांची ग ंतवणूक वाया गेलेली असणे, द ष्ट्काळी 
पभरत्वथतीत भपण्याच्या पाण्यासाठी शासन वतरावरुन टँकर, नाद रुवत 
योजनांची द रुवती, नवीन पाणी प रवठा योजना वा अन्य उपाययोजना वेळीच 
न झाल्याम ळे द ष्ट्काळग्रवतांना, जनावरांना आभण भवशेषत: माय-भभगनींना 
अतोनात त्रास सहन करावा लागला असणे, द ष्ट्काळ जाहीर झाल्यानंतर 
तब्बल ८ मभहन्यानंतर चारा छावण्या स रु झाल्याम ळे मधल्या कालावधीत 
हजारो पश धनाची हानी झाली असणे, अद्यापही चारा छावण्यांची मागणी 
असणे, स रु असलेल्या चारा छावण्यांचे अन दान प्रलंभबत असणे, चारा 
छावण्यात आरोग्य स भवधेच्या द ष्ट्काळाम ळे जनावरांचा जीव धोक्यात आला 
असणे, पाणीप रवठा, जनावरांसाठी चारा, हाताला काम, भवशेष आरोग्य सेवा 
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आभण जाहीर केलेल्या अन्य द ष्ट्काळी उपाययोजनांचा प रता बोजवारा 
वाजल्याम ळे काही द ष्ट्काळग्रवतांवर नक्षली होण्याची परवानगी मागण्याची 
वेळ सरकारने आणली असणे, जाहीर करण्यात आलेली एनडीआरएफ वा 
एसडीआरएफची मदत अद्याप लाखो शेतकऱयांना भमळालेली नसणे, 
राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अद्याप स रु असणे, द ष्ट्काळी भागात 
शेतमजूरांना रोजगार हमी योजनेअंतगलत रोजगाराची व शेतीची कामे देणे 
आवचयक असतांना त्यासंबंधी शासनाने कोणतेही भनयोजन केले नसणे,  
सातत्याने गेल्या चार वषात अवमानी आभण स लतानी या द हेरी संकटात 
असताना या वषीच्या हंगामात उत्पन्न भमळेल या एकाच आशेवर शेतकरी वगल 
असणे, भबयाणे व पेरणीपूवल मशागतीच्या अन दानासाठी रोख मदतीची मागणी 
करुन स ध्दा सरकारने त्याकडे जाभणवपूवलक कानाडोळा केला असणे, द सऱया 
बाजूला जाहीर केलेल्या कजलमाफीपासून लाखो शेतकरी वंभचत राभहल्याम ळे 
बँका तेरा टक्के दंडनीय व्याजाची आकारणी करत असणे, तसेच एनपीअेचा 
बाग लब वा प ढे करुन बँका चालू हंगामासाठी पीक कजल देण्यास वपष्ट्ट नकार 
देत असणे, गेल्या ३ मभहन्यात अनेक वेळा सोसाट्याच्या वाऱयासह, गारपीट, 
वीज कोसळून फळबागा, इतर भपके आभण घरांचे प्रचंड न कसान व 
जीभवतहानी झालेली असणे, तथाभप, अद्यापही शासनाने न कसानभरपाई 
जाहीर न करणे, बोंडअळी, त डत डा रोगाची वषल-दोन वषापूवी जाहीर केलेली 
न कसानभरपाई व दधू अन दान अद्याप शेतकऱयांना भमळालेले नसणे, मागील 
२ वषांपासून लाखो शेतकऱयांना पीक भवम्याची न कसान भरपाई भमळालेली 
नसणे, पीक भवमा कंपन्यांचा शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरुन पीक भवमा 
न कसानीची रक्कम नाकारण्याकडे कल असणे, सोयाबीन पीकाला पीक 
भवम्यातून वगळल्याम ळे लाखो शेतकऱयांना फटका बसलेला असणे,  
कोणत्याही उत्पादनांना हमीभाव भमळत नसल्याम ळे आभण उत्पादनाची 
शासकीय खरेदी अगदी नगण्य होत असल्याम ळे शेतकरी मेटाक टीला आला 
असणे, राज्यातील मत्वयव्यवसाय पसेसीन मच्छीमारीम ळे अडचणीत आला 
असणे, राज्यातील मत्वयशेतीवर गेल्या वषलभरात मत्वय द ष्ट्काळ व इतर 
संकटे आल्यानंतरही शासनाकडून मत्च्छमारांना कोणतीही मदत भमळालेली 
नसणे, मत्वयव्यवसाय भवभागाकडून स रु असलेल्या अनेक योजनांची 
अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने होत नसणे, राज्यशासनाने तातडीने मत्च्छमार 
बांधवांना भवशेष पॅकेज देऊन मदत करण्याची भनमाण झालेली आवचयकता, 
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आंबा, काजू, नारळ, स पारी, भात यासारख्या कोकण पट्ट्ट्यातील 
अथलव्यववथेचा कणा असलेल्या शेती व फळबाग उत्पादनांना लहरी 
हवामानाचा तसेच शासनाच्या शेतकरी भवरोधी पणन भनतीचा फटका बसलेला 
असणे,  वारंवार मागणी करुनही शासनाने कोणतीही मदत न करणे,  वादळ, 
गारभपटीने न कसान झालेल्या फळबागांसाठी हेक्टरी १ लाख आभण अन्य 
भपकांसाठी हेक्टरी ५० हजाराची केलेली मागणी, सरसकट कजलमाफी, संपूणल 
वीज भबलाची माफी, द ष्ट्काळातील उपाययोजना य ध्दपातळीवर राबभवणे, 
आभण  भबयाणे व पूवलमशागतीच्या अदानासाठी एकरी २५ हजाराची केलेली 
मागणी, द ष्ट्काळ भनवारणासाठी करण्यात आलेल्या मागण्या, द ष्ट्काळाची 
सद्य:त्वथती आभण शासन पातळीवरील य ध्द पातळीवर करावयाच्या 
उपाययोजना भवचारात घेऊन करावयाची कायलवाही." 

  (ग) (मांगळिार, वदनाांक २५ जनू, िधुिार, वदनाांक २६ जनू, गरुुिार, 
वदनाांक २७ जनू, ि शकु्रिार, वदनाांक २८ जनू, २०१९ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रसताि) – 

   ॲड. अवनल परि, सवलश्री भवजय ऊफल  भाई भगरकर, गोपीभकसन बाजोभरया, 
प्रभवण दरेकर, प्रसाद लाड, रशवद्र फाटक, ॲड. भनरंजन डावखरे, सवलश्री 
भगरीशचंद्र व्यास, नरेंद्र दराडे, प्रा.अभनल सोले, सवलश्री भवप्लव बाजोभरया, 
भवलास पोतनीस, डॉ. मभनषा कायंदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रसताि – 

   "म ंबई महानगर प्रदेश भवकास प्राभधकरणाच्या कायलके्षत्रात राज्य 
शासनाने पालघर भजल्यातील पालघर व वसई संपूणल ताल के आभण रायगड 
भजल्यातील अभलबाग, पेण, पनवेल व खालापूर संपूणल ताल के यांचा समावेश 
करुन प्राभधकरण के्षत्राचा भववतार करण्यात येणे, सदर भनणलयामुळे वसई-भमरा-
भाईदंर दरम्यान नवीन खाडीपूल, भवकास कें दे्र, वसई-भवरार के्षत्रासाठी स या 
पाणी प रवठा प्रकल्प, नैना प्रकल्पास चालना, रॉन्स हाबलर, रेल्वे अभलबाग 
पयंत इत्याभद भवभवध योजना कायात्न्वत होणार असणे, म ंबईतील महत्वाकांक्षी 
सागरी भकनारा रवत्याचा (कोवटल रोड) प्रकल्प, म ंबईतील भमठी नदी ववच्छ 
करण्याच्या योजनेतंगलत शहरातील सांडपाणी प्रभक्रया करुन ते पाणी भमठी 
नदीत प न्हा सोडण्याची योजना, कें द्र शासनाच्या वमाटल भसटी पभरयोजनेतंगलत 
राज्यातील प णे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, नाभशक, शपपरी-
शचचवड, कल्याण-डोंभबवली या ८ शहरासाठी राज्य शासनाला फेब्र वारी 
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२०१९ अखेर १५६८ कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणे, गृहभनमाण 
धोरणास मान्यता देण्यास होत असलेला भवलंब, म ंबईतील भशवडी, गोराई, 
(बोरीवली), माभहम भागातील जैवभवभवधतेम ळे पानथळीने व्यापलेले के्षत्र 
पयलटन के्षत्र म्हणून जाहीर करण्याच्या भजल्हाभधकाऱयांना भदलेल्या सूचना, 
तथाभप भजल्हाभधकाऱयांनी कोणतीच कायलवाही न केल्याम ळे पानथळ के्षत्रांवर 
भदवसेंभदवस वाढत जाणारी अनभधकृत बांधकामे, म ंबई शहर व उपनगरातील 
भवकासक, मोठ-मोठ्या कंपन्या, मॉल्स यांनी महानगरपाभलकेचा स मारे 
१३३.२५ कोटी रुपयांचा थकवलेला कर, म ंबईतील अपूणल असलेले 
एसआरए प्रकल्प पूणल करण्यासाठी उपाययोजना, म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा 
रखडलेला प नर्मवकास, म ंबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त व भबगर 
उपकरप्राप्त स मारे १४०० इमारती, पंतप्रधान अन दान प्रकल्पाच्या, इमारत व 
प नरलचना मंडळाच्या व झोपडपट्टी प नर्मवकास योजनेतंगलत बांधलेल्या 
इमारतींची द रुवती, बीपीटी व बीआयटी च्या जागेवरील धोकादायक इमारती, 
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जावत घ सखोर असल्याचे भनष्ट्पन्न होणे, 
राज्यात ६० लक्ष झाडे लावण्याची शासनाची महत्वाकांक्षी योजना, वांदे्र- पूवल 
येथील शासकीय अभधकारी-कमलचारी यांना भदलेल्या भनवासवथानांच्या 
जागेवर मालकी हक्काने भनवासवथाने बांधून देण्याची मागणी, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायलवाही व उपाययोजना." 

  (घ) (गरुुिार, वदनाांक २७ जनू, ि शकु्रिार, वदनाांक २८ जनू, २०१९ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि) – 

   सिशश्री अशोक ऊर्श  भाई जगताप, धनंजय म ंडे, शरद रणभपसे, हेमंत 
टकले, रामहरी रुपनवर, जयंत पाटील, कभपल पाटील, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, 
डॉ.स धीर तांबे, श्री.सतीश चव्हाण, आर्मक. अनंत गाडगीळ, सवलश्री भकरण 
पावसकर, स भाष झांबड, ॲड. ह वनबानू खभलफे, श्रीमती भवद्या चव्हाण, 
सवलश्री जनादलन चांदरूकर, चंद्रकांत रघ वंशी, आनंद ठाकूर, सतेज ऊफल  बंटी 
पाटील,  अब्द ल्लाखान द राणी, आनंदराव पाटील, ख्वाजा बेग, भवक्रम काळे, 
रामराव वडक ते, अमरनाथ राजूरकर, प्रकाश गजभभये, हभरशसग राठोड, 
अभनकेत तटकरे, मोहनराव कदम, ॲड. राह ल नावेकर, सवलश्री जगन्नाथ शशदे, 
अमरीशभाई पटेल, डॉ.वजाहत भमझा, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रसताि – 
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            "भ्रष्ट्टाचारम क्त कारभाराचे अभभवचन देऊन सते्तवर आलेल्या 
शासनाकडून गेल्या पावणेपाच वषात भवभवध भवभागामध्ये उघडकीस 
आलेल्या घोटाळ्यांची व गैरव्यवहारांची गांभभयाने दखल घेतली न जाणे, 
झोपडपट्टी प नलभवकास योजनेत स मारे ५०० कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार 
केल्याची बाब उघडकीस येणे, तत्कालीन सामाभजक न्याय भवभागाच्या 
राज्यमंत्रयांभवरुध्द दारु द कानाचा परवाना भमळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवून १ 
कोटी ९२ लाख रुपयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी मा.न्यायालयाच्या 
आदेशाने त्यांचेभवरुध्द ग न्हा नोंदभवण्यात येणे, उजा राज्यमंत्री यांनी यवतमाळ 
शहरातील स मारे ११ कोटी रुपये शकमतीचा भूखंड बनावट कागदपते्र तयार 
करुन त्यावर बँकामधून कोटयवधी रुपये कजल घेऊन भ्रष्ट्टाचार केल्याप्रकरणी 
त्यांचेभवरुध्द ग न्हा दाखल करण्याचे मा.न्यायालयाने भदलेले आदेश, 
शासनाच्या मभहला व बालभवकास भवभागाकडून भ्रमणध्वनी (मोबाईल) 
खरेदीमध्ये १०६ कोटी रुपयाचा झालेला भ्रष्ट्टाचार उघडकीस येणे, मभहला व 
बालभवकास भवभागात प रक पोषण आहार योजनेचे कंत्राट देताना त्यात ७५० 
कोटी रुपयाचा करण्यात आलेला गैरव्यवहार, म ंबईतील गोरेगाव येथील आरे 
वसाहतीत आभदवासींना सोयीस भवधा देण्याच्या नावाखाली व्यायामशाळेचे 
बांधकाम केल्याचे उघडकीस येणे, एका मंत्रयाच्या मेव्ह णे व अन्य नातेवाईक 
संचालक असलेल्या त्व्हक् टोभरया फ ड प्रोसेशसग कंपनीचे थकीत कजल प्रकरणी 
झालेले गंभीर आरोप, जेएसडब्ल्य  इवपात.भलभमटेड या कंपनीचे ५९२ कोटी  
रुपयाचे  वीज  श ल्क  माफी  देण्याचे  प्रकरणात  करण्यात  आलेला  
गैरव्यवहार, भशक्षण भवभागातील अत्ग्नशमन यंत्र घोटाळयातील चशकशी 
अहवाल गायब झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस येणे, याच 
भवभागातील राष्ट्रप रुषांच्या तववीरी व अली भरडर ब क खरेदी प्रकरणात कें द्र 
शासनाने दोषी ठरवून देखील त्यांच्या भवरुध्द शासनाने कोणतीची कारवाई न 
करणे, सावलजभनक आरोग्य भवभागातील औषधी खरेदीत करण्यात आलेला 
घोटाळा, आभदवासी भवभागाने साभहत्य खरेदीत केलेला गैरव्यवहार, पणन 
भवभागातील तूरडाळ, भरडाईत झालेला घोटाळा, पयलटन महामंडळाने  
तोरणमाळ येथील जभमन हडप करण्याचे प्रकरण इत्यादी प्रकरणात चशकशी 
करण्याची घोषणा होऊन देखील अहवाल सादर करण्यात अक्षम्य भदरंगाई 
झालेली असणे, सोलापूर येथील सावलजभनक भूखंडावर आरक्षण असतांना 
बेकायदेशीर बंगला बांधल्या प्रकरणी चशकशी होऊन चशकशीत गंभीर दोष 
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आढळून आल्यानंतरही दोषीभवरुध्द अद्याप कोणतीही कायलवाही करण्यात न 
येणे, कृषी यवकास िोिनेंतगवत लोकमांगल मल्टीस्टेट सांस्थेने दधू भुकटी 
अनुदानात भ्रष्टाचार करणे, सारंगखेडा चेतक महोत्सवाचे बेकायदेशीर कंत्राट 
भदल्याची बाब उघडकीस येणे, असाच भ्रष्टाचार मुांबई मेळा महोत्सवात 
झालेला असणे, आयदवासी यवकास यवभागात ३२५ कोटी रुपिाच्िा फर्ननचर 
खरेदीमध्िे भ्रष्टाचार झालेला असणे, सामायिक न्िाि यवभागात अपांग शाळा 
हस्ताांतरण करताना घोटाळा होणे, राज्याच्या पोलीस दलात भ्रष्ट्टाचार मोठया 
प्रमाणावर वाढला असून म ंबईत एका भदवसात ३ वभरष्ट्ठ पोलीस अभधकारी 
लाच घेताना पकडले जाणे, ठाणे पभरके्षत्रात सन २०१९ मध्ये पाच मभहन्याच्या 
कालावधीत लाचल चपत प्रभतबंधक भवभागाने २४ कारवाया केलेल्या असणे, 
भवदभातील समन्वयीन कृषी भवकास प्रकल्पामध्ये  झालेला भ्रष्टाचार, या 
रक्कमेचा अपहार करणाऱया अभधकाऱयांना पणन मंत्रयांनी पाठीशी घातलेले 
असणे, राज्यकतेच गैरव्यवहार करीत असल्याम ळे शासकीय अभधकारी / 
कमलचाऱयात स ध्दा आर्मथक गैरव्यवहार व भ्रष्ट्टाचार करण्यास भमळत 
असलेले बळ, आर्मथक गैरव्यवहार व भ्रष्ट्टाचार करणाऱयाभवरुध्द कारवाई 
करण्यास शासनास आलेले अपयश, त्याम ळे जनमानसात शासनाभवरुध्द 
भनमाण झालेला तीव्र असंतोष, यनवडणूकीत राज्यातील अनेक भठकाणी 
मतदार यादयांमध्ये घोळ झाल्याचे आढळून येणे, मतदार यादीत मतदाराची 
नावे न येणे, १० वषापूवी मतदार यादीत नाव नोंदणी केलेल्या मतदारांकडे 
प रावा नसल्याम ळे शकवा वयाम ळे फोटोत साम्य होत नसल्याम ळे मतदारांना 
मतदानाचा हक्क बजावता न येणे, राज्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱया 
अल्पसंख्यांक व मागासवगीय समाजातील मतदारांना मतदान 
करण्यासाठीच्या पावत्या नसल्याम ळे हा सम दाय मतदानापासून वंभचत 
राभहलेला असणे, त्याम ळे मतदानाची टक्केवारी कमी कमी होणे, आधारकाडल 
योग्य प रावा असल्याचे गृहीत धरुन मतदार यादया बनभवण्याचे काम 
करण्िाची आवचयकता, भनवडण कीमध्ये ईव्हीएमद्वारा मतदान पध्दतीबाबत 
राजकीय पक्ष व जनतेमध्ये संशयाचे वातावरण असून ईव्हीएम मशीनद्वारे 
झालेलं मतदान व मतमोजणी यामध्ये तफावत असल्याचे उघड झालेले 
असणे, भभवष्ट्यात बॅलेट पेपर पध्दतीने मतदान घेण्यात यावे, अशी अनेक 
लोकप्रभतभनधी व जनतेची एकभत्रत मागणी असणे, या संबंधी तीव्र भावना 
असणे, बॅलेट पेपरचा उपयोग कनाटक व इतर राज्यात करण्यात येणे, त्याला 



 

43 
 

मोठया प्रमाणात प्रभतसाद भमळणे, हीच पध्दत राज्यात स रु करण्याबाबत व 
भनवडण क प्रभक्रया स टस टीत करुन मतदानाचा टक्का वाढभवण्यासाठी राज्य 
शासनाने कें द्र शासनाकडे भशफारस करण्याची भनतांत गरज, या संपूणल 
प्रकरणी शासनाने केलेली वा करावयाची कायलवाही व उपाययोजना भवचारात 
घेण्यात यावी." 

सोळा : म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

  (गरुुिार, वदनाांक २७ जनू, ि शकु्रिार, वदनाांक २८ जनू, २०१९ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा) –  
 

  (१) सिशश्री रामहरी रुपनिर, अशोक ऊफल   भाई जगताप, डॉ. स धीर तांबे, 
सवलश्री अमरनाथ राजूरकर, जयंत पाटील, रामराव वडक ते, श्रीकांत देशपांडे, 
बाळाराम पाटील, यवनािक मेटे, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा – (चचा पढेु सरुु) - 

   "महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या संख्येने धनगर समाज असून घटनेमध्ये धनगर 
समाजाला एस.टी. प्रवगाचे आरक्षण भदलेले असणे, परंत  सध्या धनगर 
समाजास महाराष्ट्रामध्ये एन.टी. प्रवगाचे आरक्षण असणे, तर देशामध्ये 
ओबीसी प्रवगाचे आरक्षण भदले जाते आभण प्रत्यक्षात धनगर समाजाला 
एस.टी.प्रवगाचे आरक्षण भदलेले असणे, गेले अनेकवषे कायदेशीर व 
घटनेप्रमाणे भदलेले एस.टी.प्रवगाचे आरक्षण भमळावे अशी मागणी धनगर 
समाज करत असणे, त्यासाठी बारामती येथे सन २०१४ साली मोठे आंदोलन 
करणे, त्यावेळेस सध्याचे म ख्यमंत्री हे बारामती येथे जाऊन माझे सरकार 
आल्यास पभहल्याच भदवशी धनगर समाजास एस.टी.चे आरक्षण भदले जाईल, 
अशी घोषणा करणे, त्यानंतर महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार भनवडून आले, 
परंत  आजतागायत धनगर समाजाचे आरक्षणाबाबत म ख्यमंत्री व शासनाने 
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काहीही केलेले नसणे, त्या समाजाची मोठी व घोर फसवणूक झालेली असणे, 
सध्या टाटा इन्वटीट्यूटचा अहवाल आला असून तसेच द सरी भनवडणूकही 
आलेली असूनही शासन त्याबाबत काहीही बोलण्यास तयार नसणे, शासनाने 
भदलेल्या वचनाप्रमाणे धनगर समाजास त्वरीत एस.टी. प्रवगाचे आरक्षण 
देणेबाबत करावयाची कायलवाही व उपाययोजना भवचारात घेण्यात यावी." 

 
  (२) सिशश्री धनांजय मुांडे, अभनकेत तटकरे, जयंत पाटील, वि.प.स. याांची 

म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  
   "राज्यातील सवल ग्रामपंचायती इंटरनेटभशवाय वायफायने 

भजल्हा/ताल का पातळीवर एकमेकांशी जोडून सवल कायालयातील माभहतीची 
देवाण-घेवाण करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यात स रु असणे, या 
प्रकल्पान सार महानेटचा स मारे ५ हजार कोटींचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प माहे 
भडसेंबर, २०१८ पासून राज्यात स रु असणे, याअंतगलत पायलट प्रकल्पान सार 
२० भजल्यातील २०० पेक्षा जावत ताल क्यातील ग्रामपंचायती इंटरनेटभशवाय 
वायफायने जोडणेचे काम स रु असणे,  या प्रकल्पासाठी शासनाने सल्लागार 
नेमणे,  या सल्लागाराची नेमणूक करताना माभहती व तंत्र्ान खात्याने ज्या 
सहा कंपन्यांची नोंदणी केली त्यामध्ये ५ परदेशी व एकच भारतीय कंपनीचा 
समावेश असणे,  त्यात मे.डे-लाईट, मे.अनलवट अॅण्ड यंग, मे.गँ्रड थोरंटोन, 
मे.पी.डब्ल्य सी आभण मे.भवप्रो या कंपन्यांचे पॅनल बनवून यांना माभहती तंत्र्ान 
खात्याशी भनगडीत  ई-गव्हनलन्सची कामे करण्याची मंजूरी देणे,  पाच वषाच्या 
कालावधीसाठी म्हणजेच माचल, २०२३ पयंत या कंपन्यांना सेवा प रभवण्याचे 
काम देण्यात येणे,  डे-लाईट कंपनीवर सेबीने ठपका ठेवलेला असतानाही, 
त्या कंपनीबाबत तक्रार असतानाही त्या कंपनीला सल्लागार म्हणून नेमण्यात 
येणे,  या कंपनीच्या प्रम ख सल्लागाराला मभहन्याला ३ लाख ५६ हजार, म ख्य 
सल्लागाराला ३ लाख ६ हजार इतके वेतन राज्य शासनामाफल त देण्यात येणे, 
इतरही सल्लागार व सहसल्लागार यांचे वेतन राज्य शासनामाफल त करण्यात 
येणे,  एकंदरीतच राज्यशासन या कंपन्यांवर मेहरनजर करीत असून 
याअंतगलत होणाऱया गैरव्यवहाराची चशकशी करण्याची आवचयकता, पाचही 
परदेशी कंपन्या याप वी अनेक प्रकरणात दोषी आढळून येत असल्याने सेबीची 
प ढील भनणलय येईपयंत राज्य शासनाने त्या कंपन्याचे कामकाज थांबभवण्याची 
आवचयकता,  या प्रकरणी सखोल चशकशी करुन नव्याने कारवाई करण्याची 
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आवचयकता." 
 
 
 
 

विधान भिन, 
म ंबई 
भदनांक :  २९  जून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सभचव (का.), 

महाराष्ट्र भवधानपभरषद. 
 


