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वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक १ जलैु, २०१९ 

 

( सकाळी ९.०० ते १०.४० िाजेपयंत ) 
 
 
 

 

 

  लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

 
 

 

   (विनाांक २८ जनू, २०१९ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेल्या परांत ुचचा न झालेल्या लक्षिेधी सचूना क्र. १ ि २) 
 

  (१) डॉ. राहूल पाटील, वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कृषी 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
  
      "बोबडे टाकळी, पिंगळी कोयळा, जोड िंरळी, साांगवी खुर्द व साडेगाांव 
(ता.जज.िंरभणी) येथे सुमारे ४०० शेतक-याांनी सन २०१८-१९ या वर्षातील िंांतप्रधान जिंक 
जवमा योजनेंतगदत बोबडे टाकळी येथील सांग्राम कक्षामध्ये खरीिं व रब्बी जिंक जवम्याची 
रक्कम भरणे, रक्कम भरणा-या काही शेतक-याांना िंावत्या नांतर रे्ण्यात येतील असे साांगून 
िंावत्या न रे्णे, काही शेतक-याांना बनावट िंावत्या रे्णे, जिंक जवम्याची रक्कम जवमा 
कां िंनीकडे भरलीच नसल्याचे आढळून येणे, त्यामुळे शेतकरी िंीक जवम्याच्या रक्कमेिंासून 
वांजचत असणे, या वर्षीच्या खरीिं हांगामातील िेंरणीसाठी, बी-जबयाणे, खते खरेर्ी 
करण्यासाठी शेतक-याांकडे िुंरेसे िैंसे नसणे, त्यामुळे शेतकरी हवालर्ील होणे, सर्र 
शेतक-याांनी सामुर्ायीक आत्महत्या करण्याची जर्लेला इशारा, या गैरव्यवहाराची कें द्रीय 
गुन्हे अन्वेर्षण (सीआयडी) जवभागामार्द त चौकशी करण्याची स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी 
जर्.१७ जून, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास जजल्हाजधकारी, िंरभणी याांच्याकडे लेखी 
जनवेर्नाव्र्ारे केलेली मागणी, शासनाने िंीक जवम्यातील गैरव्यवहाराची तात्काळ चौकशी 
करुन शेतक-याांची र्सवणूक करणा-या सांबांजधताांजवरुध्र् कारवाई करण्याची व र्सवणूक 
झालेल्या शेतक-याांना आर्थथक मर्त रे्ण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायदवाही व प्रजतक्रीया." 
 

  (२) श्री.डी.एस.अवहरे, श्रीमती वनमशला गावित, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, सिशश्री अमीन 
पटेल, अस्लम रे्ख, कुणाल पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे आवििासी विकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
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        “साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील िेंसा अांतगदत समावेश न झालेल्या १०१ गावाांचा िेंसा 
कायर्ा अांतगदत समावेश करावा, अशी मागणी स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी शासनाकडे गत 
तीन वर्षांिंासून वारांवार करणे, सर्र गावे िेंसा कायर्ा अांतगदत येण्यासाठी राज्य शासनाने 
कें द्र सरकारकडे प्रस्ताव िंाठवावा अशी मागणी असणे, सर्र गावे िेंसा कायर्ा अांतगदत 
नसल्यामुळे अनेक जवकासकामाांिंासून वांजचत राहणे, िेंसा अांतगदत समावेश न झाल्याने 
येथील तोरणिुंडी, चारणिुंडी या गावाांनी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा जनवडणूकीवर 
बजहष्कार टाकणे, १०१ गावाांतील ग्रामस्थाांनी या गावाांचा िेंसा अांतगदत समावेश करावा 
अन्यथा तीव्र आांर्ोलन करण्याचा जर्लेला इशारा, याकडे शासनाने केलेले र्लुदक्ष, िंजरणामी 
जनतेत िंसरलेला असांतोर्ष, त्यामुळे शासनाने या जवकासािंासून वांजचत गावाांचा िेंसा 
कायद्ाांतगदत समावेश करण्याबाबत करावयाची कायदवाही व प्रजतजक्रया.” 

 
  (३) सिशश्री. वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, छगन 

भजुबळ, र्वर्काांत  शर्िे,  हसन मशु्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह  
पाटील, सांिीप नाईक, अस्लम रे्ख, पाांडुरांग बरोरा, श्रीमती विवपका चव्हाण, 
सिशश्री नरहरी वझरिाळ, िैभि वपचड, सरेुर् लाड, वकसन कथोरे, विपक 
चव्हाण,वि.स.स.तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :-  
  
     "ठाणे-बेलािूंर महामागावरील जवटावा रेल्वे िूंलाखालील रस्ता र्रुुस्ती व खडे्ड 
बुजजवण्यासाठी जर्नाांक ६ जून, २०१९ रोजीिंासून चार जर्वसाांकजरता वाहतुकीसाठी बांर् 
ठेवल्याने कळवा, जवटावासह ठाणे िंजरसरामध्ये वाहतुकीची झालेली कोंडी, सर्र जठकाणी 
सबवे वारांवार नार्रुुस्त होत असून वाहतुकीस नेहमीच जनमाण होत असलेला अडथळा, 
िंाच ते र्हा जमनीटाांच्या प्रवासाकजरता ४० ते ४५ जमनीटे लागत असणे, त्यामुळे कळवा 
नाका येथुन सुरु झालेला उड्डाणिुंल जवटावा सबवेच्या अगोर्र न उतरवता रेल्वेिूंल 
ओलाांडून जवटावा जकात नाक्याच्या जर्शेने उतरवण्याची लोकप्रजतजनधी, सामाजजक 
सांघटनाांनी मागणी केलेली असताांना त्याकडे र्लुदक्ष केले जात असणे, कळवा नाका, 
जवटावा सबवे येथील वाहतुकीचा िंजरणाम ठाणे शहर िंजरसरासह मुांबईतील मुलुांड, नवी 
मुांबईतील ऐरोली िंजरसरातील वाहतुकीवर होत असणे, जवटावा सबवेची भौगोजलक स्स्थती 
अत्यांत अडचणीची असून एका बाजूला वाहत येणारे िंाणी तर र्सूरीकडे खाडीचे िंाणी 
यामुळे या जठकाणी कााँक्रीटीकरणाचे काम केले तरीही खडे्ड िंडून िंाणी साचणे, यासांर्भात 
लोकप्रजतजनधी, सामाजजक सांघटनाांनी मा.मुख्यमांत्री, आयुक्त, ठाणे महािंाजलका याांचेकडे 
जर्.०७ जून, २०१९ रोजी तसेच अजलकडील काळात वारांवार मागणी केलेली असताांनाही 
याबाबत आवश्यक उिंाययोजना करण्यास होत असलेली जर्रांगाई, सर्र प्रकरणी 
लवकरात लवकर कायदवाही न केल्यास आगामी काळात अजधक तीव्र आांर्ोलन 
करण्याचा इशारा जर्लेला असणे, सर्र जठकाणची गांभीर समस्या सोडजवण्यासाठी कळवा 
नाका येथुन सुरु झालेला उड्डाणिुंल जवटावा सबवेच्या अगोर्र न उतरवता रेल्वेिूंल 
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ओलाांडून जवटावा जकात नाक्याच्या जर्शेने उतरजवण्यासांर्भात प्रशासनाचे हेतुिुंरस्िंर 
र्लुदक्ष होत असल्याने स्थाजनक नागजरकाांमध्ये जनमाण झालेला असांतोर्ष, िंजरणामी सर्र 
गांभीर प्रकरणी शासनाने वेळीच हस्तके्षिं करुन तातडीने करावयाची कायदवाही व 
उिंाययोजना आजण शासनाची प्रजतजक्रया." 

 
  (४) सिशश्री. सांजय पोतनीस, सांिीपानराि भमुरे, र्ाांताराम मोरे, राज ु तोडसाम, सवुनल 

राऊत, सवुनल शर्िे, प्रताप सरनाईक, अॅड. सांजय धोटे, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाचे लक्ष िेधतील :- 
   
     "राजूरा (जज चांद्रिूंर) येथील इन्र्न्ट िंस्ब्लक जजजस स्कूलच्या वसतीगृहातील 
अल्िंवयीन २० आजर्वासी मुलींचे लैपगक शोर्षण झाल्याचे माहे एजप्रल, २०१९ च्या 
तीसऱ् या आठड्यात उघडकीस येणे, या मुलींना गुांगीचे और्षध रे्ऊन शोर्षण होणे, या 
शाळेतील जतसऱ् या व िंाचव्या वगात जशकणाऱ् या जवद्ाथीनींची या प्रकारामुळे प्रकृती 
जबघडल्याने त्याांना शासकीय वैद्जकय महाजवद्ालयात भरती करण्यात येणे, तिंास 
करणाऱ्या डॉक्टराांना हा लैंजगक शोर्षणाचा प्रकार असल्याचे लक्षात येणे, सांस्थाचालक, 
अध्यक्ष व सजचव याांना सर्र घटना माजहती नसल्याचे उघड होणे, सांबांजधत अजधकाऱ्याांनी 
जर्नाांक ६ एजप्रल, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास िंोलीस ठाण्यात तक्रार र्ाखल करणे, 
शासकीय वैद्कीय महाजवद्ालयात या मुलींना भरती करण्यािूंवी र्वाखान्यात र्ाखल 
करण्याऐवजी सांबांजधत अजधकाऱ्याांनी मानसोिंचार तज्ाांकडे नेल्याचे उघडकीस येणे, 
त्यामुळे यासवद प्रकाराबाबत सामान्य आजर्वासी नागरीकाांमध्ये िंसरलेली जभती, सर्र 
प्रकरणी सखोल चौकशी करुन र्ोर्षींना अटक करण्याची तसेच शाळा व वसाहतीगृहाची 
मान्यता रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणे, यासांर्भात तातडीने चौकशी करुन सांबांधीत 
र्ोर्षी अजधकाऱ्यावर कारवाई करण्याची तसेच सर्र जवद्ार्थथनींच्या िुंनवदसनाकरीता 
प्रत्येकी २५ लाख रुिंये द्ावेत अशी होत असलेली मागणी, भजवष्यात असे प्रकार होऊ 
नयेत म्हणून करावयाच्या उिंाययोजना, याबाबत शासनाने करावयाची कायदवाही व 
प्रजतजक्रया.’’ 
 

  (५) सिशश्री. राहुल जगताप, अवजत पिार, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-
पाटील, र्वर्काांत शर्िे, वजतेंद्र आव्हाड, राजेर् टोपे, िैभि वपचड, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
  
        "नगर जजल्यातील श्रीगोंर्ा व नगर तालुक्यातील साखळाई उिंसा पसचन योजनेस 
सुमारे ३० वर्षािूंवी शासनाने मान्यता रे्णे, तेंव्हािंासून ही योजना रखडलेली असून ही 
पसचन योजना तातडीने िूंणद करण्याची योजना मा. मुख्यमांत्रयाांनी वाळकी जज.अहमर्नगर 
येथे करणे, िंरांतू, जलसांिंर्ा जवभागाच्या सहाय्यक मुख्य अजभयांत्याांनी कृष्णा खोरे जवकास 
महामांडळाच्या कायदकारी सांचालकाांना नुकत्याच जर्लेल्या अहवालानूसार या योजनेचा 
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समावेश राज्य जल योजना तसेच मांजूर तृतीय सूधारीत कुकडी सांयूक्त िंाटबांधारे प्रकल्िं 
अहवालात केला नसल्याची बाब नुकतीच उघडकीस येणे, सवेक्षणाच्या वेळी सन २००० 
मध्ये या योजनेसाठी १२०० कोटी रुिंये खचद अिेंक्षीत असताना आता हा खचद ३ हजार 
कोटींच्या वर जाणार असणे, श्रीगोंरे्-नगर तालुक्यातील ३५ गावाांना वरर्ान ठरणारी ही 
योजना िूंणद होणार पकवा नाही, अशी सांभ्रमावस्था तेथील नागरीकाांत असणे, ही योजना 
त्वरीत िूंणद करण्यासाठी तेथील लोकप्रजतजनधींनी वारांवार शासनाकडे अजद जवनांत्या 
करुनसूध्र्ा शासनाचे त्याकडे होत असलेले र्लुदक्ष, ही योजना िूंणद करण्याबाबत शासनाने 
करावयाची उिंाययोजना." 
 

  (६) सिशश्री सवुनल प्रभ,ू िैभि नाईक, सत्तयवजत पाटील-सरुडकर, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
 
     "अरुणा िंाटबांधारे प्रकल्िं ता.वैभववाडी जज.पसधुर्गुद प्रकल्िंाचे काम अत्यांत 
सांथगतीने सुरु असणे, घळभरणीच्या कामाचा र्र १५० ते २०० रु. प्रजत क्युजबक मीटर 
वरून ८०० ते १००० रु. प्रजत क्युजबक मीटर र्ाखवून करण्यात आलेला भ्रष्टाचार, 
घळभरणीसाठी र्गड बारीक करून न वािंरता अनगड र्गड वािंरला असणे, प्रकल्िंाच्या 
साांडव्याचे काम अत्यांत जनकृष्ट र्जाचे झाले असणे, साांडव्याच्या सांकल्िंजचत्राला मध्यवती 
सांकल्िंजचत्र सांघटना, नाजशक याांची मान्यता न घेणे, साांडव्याचे काम िूंणद करून १००% 
रे्यके अर्ा केलेली असणे, घळभरणीच्या व साांडव्याच्या जनकृष्ट र्जाच्या कामामुळे 
धरणाला धोका जनमाण झाला असणे, प्रकल्िंाची पकमत वाढजवण्यासाठी काम अत्यांत सांथ 
गतीने सुरु ठेवणे, अनावश्यक भराव, रस्ते डाांबरीकरण, जवदु्तीकरण इ. कामाांचा 
समावेश करण्यात येणे, अांर्ाजिंत्रकात मोठ्या प्रमाणावर रे्रर्ार करण्यात येणे, या सवद 
बाबींमुळे सद्स्स्थतीत या प्रकल्िंाची पकमत १२३ कोटीवरून १६७९ कोटी इतकी 
र्ाखजवणे, िंजरणामी रे्रजनजवर्ा प्रजसद्ध करण्याची आवश्यकता असताना त्याच ठेकेर्ाराला 
काम रे्ण्यात येणे, बेकायरे्शीररीत्या प्रकल्िंाच्या सुधाजरत प्रशासकीय मान्यतेला िंरवानगी 
रे्णे, वाढीव खचाला शासनाच्या जनयामक मांडळाची मांजुरी न घेता सन २०१५-१६ व 
२०१६-१७ मध्ये बेकायरे्शीरजरत्या खचद करणे, त्यानांतर २ वर्षांनी सन २०१८ मध्ये 
केलेल्या खचाला शासनाच्या जनयामक मांडळाची कायोत्तर मांजुरी घेणे, प्रकल्िंग्रस्ताांच्या 
वसाहतीमध्ये आवश्यक असणाऱ्या नागरी सुजवधा िुंरजवण्यासाठी १३७ कोटी रुिंयाांच्या 
कामाांची कोणतीही जनजवर्ा प्रजसद्ध न कजरता त्याच ठेकेर्ाराला काम रे्ण्यात येणे, 
प्रकल्िंग्रस्ताांचे १००% िुंनवदसन होण्यािूंवी जजल्हाजधकाऱ्याांची िंरवानगी व इतर 
जवभागाच्या िंरवानग्या न घेता ठेकेर्ाराने बेकायरे्शीरजरत्या घळभरणी करणे, या सवद 
बाबींमुळे धरणाला धोका जनमाण झाल्याने लोकाांमध्ये िंसरलेली भीती, प्रकल्िंग्रस्ताांच्या 
मागण्या प्रलांजबत ठेवणे, सर्र प्रकल्िंाच्या कामाच्या र्जाची व सुधाजरत प्रशासकीय 
मान्यतेची सखोल चौकशी करण्याबाबत शासनाची प्रजतजक्रया व भूजमका."   
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  (७) डॉ. पांकज भोयर, वि.स.स.तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 

पाणीपरुिठा ि स्िच्छता  मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "वधा जजल्हयातील पिंिंरी (मेघे), बोरगाव (मेघे),सावांगी (मेघे),पसर्ी (मेघे), वरुड, 
आलोडी, नालवाडी, कारला, साटोडा व मसाळा इत्यार्ी गावाांकजरता प्रारे्जशक 
िंाणीिुंरवठा योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रप्त झाली असणे, या गावाांतील भीर्षण िंाणी 
टांचाई जवचारात घेता ७० लीटर र्रडोई या र्राने प्रजतजर्नी िंाणी िुंरवठा योजनेस मांजुरी 
जमळाल्याचे जनर्शदनास येणे, महाराष्र जीवन प्राजधकरणाकडून मात्र ग्रामीण र्राऐवजी 
जास्त असलेले शहरी र्र आकारण्यात येत असणे, या िंजरसरातील पिंिंरी (मेघे) गावातील 
ज्येष्ठ नागजरक श्री. राठोड याांनी जजल्हा ग्राहक न्याय मांच याांच्याकडे र्ार् माजगतल्यानांतर 
श्री. राठोड याांच्या बाजूने जनणदय झाला असणे, या जनणदयाजवरुध्र् महाराष्र जीवन 
प्रजधकरणाने र्ोन वेळा अिंील करूनही जर्ल्ली राष्रीय आयोगाने राज्य ग्राहक आयोगाचा 
जनणदय कायम ठेवणे, त्याांच्या आरे्शास अनुसरुन जीवन प्राजधकरणाकडून र्क्त श्री. 
राठोड याांनाच रुिंये ५.२५ र्राने जबल आकारण्यात येणे व पिंिंरी (मेघे) व इतर १३ 
गावाांकजरता िंाणी िुंरवठा योजनेचे नाव प्ररे्जशक िंाणी िुंरवठा योजना असे करुन 
नागजरकाांकडून िंाण्याचे जबल शहरी र्राने आकारण्यात येत असणे, याबाबत स्थाजनक 
लोकप्रजतजनधी याांनी मा.मुख्यमांत्री, महाराष्र राज्य याांच्याकडे जर्नाांक २०.५.२०१९ रोजी 
महाराष्र जीवन प्रजधकरणाच्या या धोरणाबाबत तक्रार करणे, त्यावर मा.मुख्यमांत्री याांनी 
सर्स्य सजचव, महाराष्र जीवन प्रजधकरण याांना ग्रामीण भाग असल्याने ग्रामीण  र्रानेच 
िंाणी र्र आकारण्याचे जनरे्श रे्णे िंरांतु, अजुनिंयंत याबाबत महाराष्र जीवन 
प्रजधकरणाकडून वाढीव र्रानेच िंाणी जबल आकारण्यात येणे, िंजरणामी, पिंिंरी (मेघे) व 
इतर १३ गावाांतील व त्या िंजरसरातील नागजरकाांमध्ये जनमाण झालेला असांतोर्ष, महाराष्र 
जीवन प्राजधकरणाकडून वधा जजल्हयातील वर उल्लेजखत गावे व त्या िंजरसरातील 
नागजरकाांना ग्रामीण र्राने िंाणी िुंरवठा करण्याची आवश्यकता असणे, याबाबत िंाणी 
िुंरवठा व स्वच्छता जवभागामार्द त सर्र बाबींची गांभीर र्खल घेऊन तातडीने ग्रामीण र्राने 
िंाणी जबल आकारण्याकजरता शासनाने कायदवाही करण्याची कायदवाही व उिंाययोजना.'' 
 

  (८) सिशश्री. पाांडुरांग बरोरा, रुपेर् म् हाते्र, अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-
पाटील, भास्कर जाधि, िैभि वपचड, राहुल जगताप, ित्तात्रय भरणे, र्वर्काांत 
शर्िे, सरेुर् लाड, वजतेंद्र आव्हाड, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
 
      "शहािूंर (जज.ठाणे) तालुक्यातील ९७ गावाांना टांचाई कालावधीत टाँकरने 
िंाणीिुंरवठा करावा लागणे, टाँकरग्रस्त गाव व िंाडयाांचा िंाणी प्रश्न कायमस्वरुिंी 
सोडजवण्याकजरता जजल्हा िंजरर्षर् ठाणेमार्द त ९७ गावाांची भावली प्रारे्जशक नळिंाणीिुंरवठा 
योजना तयार करण्यात येणे, सर्रची योजना ७० जलटर प्रजतमाणसी प्रजतजर्न ३० वर्षासाठी 
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तयार करण्यासाठी शासनाने मान्यता रे्णे, या योजनेसाठी २० कोटी रु. खचद अिेंजक्षत 
असणे याबाबत मा.मुख्यमांत्री व िंाणीिुंरवठा मांत्री याांच्यासमवेत बैठका होवूनही अद्ािं 
कायदवाही न होणे, मुांबईला िंाणीिुंरवठा करणारा तालुकाच तहानलेला असून िंाण्यासाठी 
र्रवर्षी बळी जाणे, तालुक्याला टांचाईग्रस्त कालावधीत २४ टाँकरने िंाणीिुंरवठा करणे, 
शहािूंर तालुक्यातील जनतेने तीन धरणाांसाठी जजमनी रे्वूनही त्याांना िंाण्यासाठी त्रास सहन 
करावा लागत असल्यामुळे जनतेमध्ये जनमाण झालेला असांतोर्ष, त्यामुळे कायर्ा व 
सुव्यवस्थेची िंजरस्स्थती जनमाण होणे, या योजनेला प्रशासकीय मांजूरी रे्ऊन तसेच जनधीची 
तरतूर् करुन भावली (ता. इगतिुंरी, जज.नाजशक) धरणावरील प्रारे्जशक नळिंाणीिुंरवठा 
योजना तात्काळ कायान्वीत करण्याची गरज, याप्रकरणी शासनाने तातडीने करावयाची 
कायदवाही व शासनाची प्रजतजक्रया.” 
 

  (९) कॅप्टन आर.तवमल सेल्िन, श्री नरेंद्र पिार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक    
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे अन्न ि औषध प्रर्ासन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   
      ''मुांबईसह राज् यातील जवद्ालय व महाजवद्ालयाांच् या िंजरसरात उघड्यावरचे 
िंर्ाथांची जवक्री सरासिंणे केली जात असणे, त् याचप्रमाणे तांबाखुजन् य िंर्ाथांची रे्खील 
जवक्री होत असल् याची बाब जनर्शदनास येणे, यामुळे जवद्ालयीन व महाजवद्ालयीन 
जवद्ार्थ् यांच् या आरोग्यावर र्षु् िंिंजरणाम होत असणे, िंजरणामी बहुताांश युवा वगद व् यसनाधीन  
होत असणे, तांबाखुजन् य िंर्ाथांची जवक्री जवद्ालयीन व महाजवद्ालयीन िंजरसरात 
शासनाकडून बांर्ी घालण् यात आली असूनही व िंालकवगातून अनेक वेळा तक्रार होऊनही 
स् थाजनक प्रशासनाकडून कुठल् याच प्रकारची कायदवाही करण् यात न येणे, यामुळे 
िंालकाांमध् ये शासनाप्रती िंसरलेला असांतोर्ष, अशा प्रकारच् या उघड्यावरचे िंर्ाथद व 
तांबाखुजन् य िंर्ाथद जवद्ालय व महाजवद्ालय िंजरसरामध् ये जवक्रीस बांर्ी घालण् याची 
आवश् यकता व याबाबत शासनाने करावयाची कायदवाही व शासनाची प्रजतजक्रया.'' 
 

  (१०) सिशश्री. जयांत पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, वजतेंद्र 
आव्हाड, राजेर् टोपे, सिशश्रीमती समुन पाटील, विवपका चव्हाण, सिशश्री र्वर्काांत 
शर्िे, मांगेर् कुडाळकर वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
 
   
       "मुांबईतील चेंबूर येथील िंांचशील नगर येथे झोिंडिंट्टी िुंनवदसन योजनेत ८७० 
झोिंडयाांचा अांतभाव करण्यात येणे, या योजनेत ६५१ झोिंडया िंात्र असताना जवकासक मे. 
अजरहांत जरएल्टसद व मे. आशािुंरा डेव्हलिंसद याांनी केवळ ५०७ िंात्र रजहवाश्याांना घरे रे्णे. 
उवदजरत ३१० िंात्र रजहवाश्याांना अद्ािंही त्याांच्या हक्काची घरे रे्ण्यात आलेली नसणे, 
याबाबत झोिंडीधारकाांनी प्राजधकरणाकडे वेळोवेळी तक्रारी करुनसुध्र्ा त्याकडे करण्यात 
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आलेले र्लुदक्ष, जर्नाांक ८ जानेवारी, २०१९ रोजी झोिंडिंट्टी िुंनवदसन प्राजधकरणाचे मुख्य 
कायदकारी अजधकारी याांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये जवकासकाने सर्र जागेवर त्याांचे 
िुंनवदसन करणार नसून या झोिंडिंट्टीधारकाांना इतरत्र कोठेही जागा रे्ण्याचे कबुल करणे, 
ही बाब स्थाजनक झोिंडिंट्टीधारकाांबाबत अन्यायकारक असणे, याजठकाणी बाांधण्यात 
आलेल्या अधदवट इमारतीमध्ये मोठया प्रमाणात गैरसोय असून तेथील रजहवाश्याांना मुलभूत 
सुजवधाांिंासून सुध्र्ा वांजचत करण्यात आलेले असणे, िंांचशील नगर येथील या योजनेसाठी 
वर्षानुवरे्ष अस्स्तत्वात असणारी बुध्र्जवहारे झोिंडिंट्टी िुंनवदसन योजनेच्या नावाखाली 
तोडण्यात आली असून नवीन बुध्र्जवहारे अद्ािंही बाांधण्यात आलेली नसणे, आिंल्या 
हक्काच्या घराांसाठी व बुध्र्जवहार बाांधण्यासाठी तेथील रजहवाश्याांनी िंांचशील नगर, चेंबूर 
येथे जर्नाांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ िंासून बेमुर्त उिंोर्षण सुरु केलेले असणे,या 
झोिंडिंट्टीधारकाांच्या मागण्या िूंणद करण्याबाबत  व नवीन बुध्र्जवहारे बाांधून रे्ण्याबाबत 
शासनाने केलेली वा करावयाची उिंाययोजना.''  
 

    
 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 

एक : प्रश्नोत्तरे- 
 
 

 

 

  (अ) ताराांजकत प्रश्न. 

  (ब) ताराांजकत प्रश्नाबाबतची अजधक माजहती सभागृहाच्या िंटलावर ठेवणे. 
 

   ऊजा मांत्री :  "पिन ऊजा प्रकल्पाांिर गुांतिणकूिार 
कां पन्याांबरोबरचे करार प्रलांवबत असल्याबाबत" 
या जवर्षयावरील सवदश्री बसवराज िंाटील व इतर 
जव.स.स. याांच्या ताराांजकत प्रश्न क्रमाांक ३२४४५ 
ला जर्नाांक १६ जडसेंबर, २०१५ रोजी जर्लेल्या 
उत्तराच्या सांर्भात अनुिूंरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी 
जर्लेल्या आश्वासनानुसार अजधक माजहती 
सभागृहाच्या िंटलावर ठेवतील. 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  सन २०१२-२०१३ चा नागरी स्थाजनक स्वराज्य 
सांस्थाांच्या लेख्याांवरील लेखािंरीक्षण िुंनर्थवलोकन 
जितीय अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
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  (२) उच्च ि तांत्र वर्क्षण 

मांत्री 
: (क) मुांबई जवद्ािंीठ, मुांबई याांचा सन २०११-२०१२, सन 

२०१२-२०१३ व सन २०१३-२०१४ या वर्षांचे 
वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर तांत्रशास्त्र जवद्ािंीठ, 
लोणेरे-रायगड याांचा सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा 
वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) राष्रसांत तुकडोजी महाराज नागिूंर जवद्ािंीठ याांचा 
सन  २०१७-२०१८ या वर्षांचा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) साजवत्रीबाई रु्ले िुंणे जवद्ािंीठ, िुंणे याांचा सन 
२०१७-२०१८ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ङ) जशवाजी जवद्ािंीठ, कोल्हािूंर याांचा सन २०१६-
२०१७ या वर्षाचा चोिंन्नावा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (च) जशवाजी जवद्ािंीठ, कोल्हािूंर याांचे सन २०१६-
२०१७ व सन २०१७-२०१८ या वर्षांचे वार्थर्षक 
लेखे सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (छ) कवजयत्री बजहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्र 
जवद्ािंीठ, जळगाांव याांचा सन २०१७-२०१८ या 
वर्षाचा अठ्ठावीसावा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

 
तीन : लोकलेखा सवमतीचा "साठािा" ि "एकसष्ट्टािा" अहिाल सभागहृास सािर करणे. 

 
चार : पांचायती राज सवमतीचा वतसािा, एकतीसािा, बत्तीसािा ि तेहतीसािा अहिाल 

सभागहृास सािर करणे. 
 

पाच : उपविधान सवमतीचा सहािा अहिाल सािर करणे. 
 

सहा : अल्पसांख्याक कल्याण सवमतीचा अनपुालन अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

सात : सन २०१९-२०२० या िषाच्या परुिणी मागण्याांिर चचा ि मतिान (िसुरा ि रे्िटचा 
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वििस) 

 

   (१) सावदजजनक बाांधकाम विभाग 
 

   (२) उद्ोग, ऊजा व कामगार जवभाग 
 

   (३) सावदजजनक आरोग्य जवभाग 
 

   (४) मजहला व बाल जवकास जवभाग 
 

 
 

 
          

( मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे ) 
[ चचारोध (वगलोटीन) सायांकाळी ५.३० िाजता ] 

 

आठ : र्ासकीय विधेयके : 
 

 
 

  (१) परु:स्थापनाथश, विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

    सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ३९ - महाराष्र (जितीय िुंरवणी) 
जवजनयोजन जवधेयक, २०१९ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  (२) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

   (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सवदश्री हर्षदवधदन सिंकाळ, अजमन िंटेल, अजजत िंवार, 
जयांत िंाटील, शजशकाांत पशरे्, डॉ. जजतेंद्र आव्हाड, श्री. भास्कर जाधव, डॉ. सतीश 
िंाटील, सवदश्री. वैभव जिंचड, राणा जगजजत पसह िंाटील, भारत भालके, िंांकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, अबू आजमी, अस्लम शेख, कुणाल िंाटील, डी. िंी. 
सावांत, जवजय वडेट्टीवार, बसवराज िंाटील, त्रयांबकराव जभसे, शेख आजसर् शेख 
रशीर्, वसांतराव चव्हाण, प्रजर्िं नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब िंाटील, श्रीमती 
जर्िंीका चव्हाण, सवदश्री. जर्लीिं वळसे िंाटील, सांग्राम थोिंटे, सांजय कर्म, सांजर्िं 
नाईक, हसन मुश्रीर्, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १० – महाराष्र 
सहकारी सांस्था (र्सुरी सुधारणो) अध्यारे्श, २०१९ नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 



 

1-Jul-19 9:18:47 AM 

10 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(र्सुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या ४५ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, कुणाल 

पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, बसिराज पाटील, सांग्राम थोपटे, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(र्सुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राहूल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(र्सुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या ४० सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. अवजत पिार, विलीप 

िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, र्वर्काांत शर्िे, भास्कर जाधि, 
डॉ.वजतेंद्र आव्हाड, सिशश्री. राजेर् टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(र्सुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. भारत भालके, रे्ख 
आवसफ रे्ख रर्ीि, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
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(र्सुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(र्सुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या २५ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
 

   (झ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिशश्री. 
अवमत झनक, हषशिधशन सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(र्सुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) विचार पढेु सरुु, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 

 

    सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ५ - महाराष्र ग्रामिंांचायत आजण 
महाराष्र जजल्हा िंजरर्षर् व िंांचायत सजमती (सुधारणा) (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  (४) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

   (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सधुारणा) विधेयक, २०१८ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमशला गािीत, डॉ.सांतोष टारफे, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, कुणाल पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री 
अवमत झनक, हषशिधशन सपकाळ, जयकुमार गोरे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन र्ोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या  
आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 

  (५) विचार पढेु सरुु, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकसेिकाांची) विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत 
विधेयक, २०१८. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  (६) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

   (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सवदश्री हर्षदवधदन सिंकाळ, अजमन िंटेल, अजजत िंवार, 
जयांत िंाटील, शजशकाांत पशरे्, डॉ. जजतेंद्र आव्हाड, श्री. भास्कर जाधव, डॉ. सतीश 
िंाटील, सवदश्री. वैभव जिंचड, राणा जगजजत पसह िंाटील, भारत भालके, िंांकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, िृंर्थ्वीराज चव्हाण, अबू आजमी, कुणाल िंाटील, अस्लम 
शेख, बसवराज िंाटील, डी. िंी. सावांत, जवजय वडेट्टीवार, त्रयांबकराव जभसे, शेख 
आजसर् शेख रशीर्, वसांतराव चव्हाण, प्रजर्िं नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब 
िंाटील, श्रीमती जर्िंीका चव्हाण, सवदश्री. जर्लीिं वळसे िंाटील, सांग्राम थोिंटे, 
सांजय कर्म, सांजर्िं नाईक, हसन मुश्रीर्, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ८ – महाराष्र 
महानगर प्ररे्श जवकास प्राजधकरण (सुधारणा) अध्यारे्श, २०१९ नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रिेर् 
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विकास प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्र महानगर प्ररे्श 

जवकास प्राजधकरण (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन 
र्ोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. अस्लम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, रे्ख आवसफ 
रे्ख रर्ीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्र महानगर प्ररे्श 

जवकास प्राजधकरण (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन 
र्ोन्ही सभागृहाांच्या ४२ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, र्वर्काांत शर्िे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिशश्री. राजेर् टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्र महानगर प्ररे्श 

जवकास प्राजधकरण (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन 
र्ोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्र महानगर प्ररे्श 

जवकास प्राजधकरण (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन 
र्ोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. पथृ्िीराज चव्हाण, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्र महानगर प्ररे्श 
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जवकास प्राजधकरण (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन 
र्ोन्ही सभागृहाांच्या २५ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. हषशिधशन सकपाळ, 
अवमन झनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्र महानगर प्ररे्श 

जवकास प्राजधकरण (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानिंजरर्षरे्ची सहमती घेऊन 
र्ोन्ही सभागृहाांच्या २१ सर्स्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन जवचाराथद िंाठजवण्यात यावे." 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (७) विचार पढेु सरुु, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 

 

    सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष उत्तपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

नऊ : अांवतम आठवडा प्रस्ताव :- 
 

  सिशश्री विजय िडेट्टीिार, अवजत पिार, जयांत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन 
भजुबळ, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप िळसे-पाटील, गणपतराि िेर्मखु, र्वर्काांत शर्िे, 
मो. आवरफ नसीम खान, वजतेंद्र आव्हाड, बसिराज पाटील, हसन मशु्रीफ, सवुनल 
केिार, भास्कर जाधि, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री सांविप नाईक, जयकुमार गोरे, डॉ. 
सतीर् पाटील, सिशश्री गोपालिास अग्रिाल, सरेुर् लाड, अवमत िेर्मखु, ॲङ विलीप 
सोपल, सिशश्री डी.एस.अवहरे, राणाजगवजतशसह पाटील, ॲड यर्ोमती ठाकूर, सिशश्री 
बबनराि शर्िे, विश्िवजत किम, कु.प्रवणती शर्िे, सिशश्री राजेर् टोपे, मधकुरराि 
चव्हाण, मकरांि जाधि-पाटील, डी.पी.सािांत, राहुल मोटे, िसांतराि चव्हाण, वर्िेंद्रशसह 
भोसले, अमीन पटेल, ित्तात्रय भरणे, ॲङ के. सी. पाडिी, सिशश्री. बाळासाहेब पाटील, 
वसध्िाराम म्हेते्र, सांजय किम, कुणाल पाटील, विपक चव्हाण, कार्ीराम पािरा, श्रीमती 
विपीका चव्हाण, सिशश्री हषशिधशन सपकाळ, पांकज भजुबळ, राहुल बोंदे्र, प्रविप जाधि-
नाईक, अमर काळे, विजय भाांबळे, सभुाष उफश  पांवडतरे्ठ पाटील, प्रा.िषा गायकिाड, 
सिशश्री िैभि वपचड, पाांडुरांग बरोरा, अवमत झनक, नरहरी वझरिाळ, रणवजत काांबळे, 
अिधतु तटकरे, श्रीमती अवमता चव्हाण, श्री राहुल जगताप, डॉ.सांतोष टारफे, सिशश्री 
सांग्राम जगताप, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, डॉ. मधसुिून कें दे्र, श्रीमती वनमशला गािीत, 
सिशश्री भाऊसाहेब पाटील-वचकटगािकर, अस्लम रे्ख, सिशश्रीमती समुन पाटील, 
सांध्यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री सांग्राम थोपटे, श्रीमती ज्योती कलानी, सिशश्री भाऊसाहेब 
काांबळे, त्रयांबकराि वभसे, भारत भालके, कावलिास कोळांबकर, वनतेर् राणे, वि.स.स. 
याांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :  
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“भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचे अजभवचन रे्ऊन सते्तवर आलेल्या शासनाने गेल्या 

िंावणेिंाच वर्षात जवजवध जवभागामध्ये उघडकीस आलेल्या घोटाळयाांची व गैरव्यवहाराांची 
शासनाकडून गाांजभयाने र्खल घेतली न जाणे, शासनाचे जवद्मान मांत्री व राज्यमांत्री याांनी 
गैरव्यवहार केल्याची प्रकरणे उघडकीस येणे, तत्कालीन गृहजनमाण मांत्री याांनी झोिंडिंट्टी 
िुंनर्थवकास योजनेत सुमारे ५०० कोटी रुिंयाांचा केलेला गैरव्यवहार,  र्ारु र्कुानाचा िंरवाना 
जमळवून रे्ण्याचे प्रलोभन र्ाखवून १ कोटी ९२ लाख रुिंयाांची र्सवणूक केल्याप्रकरणी 
मा.न्यायालयाच्या आरे्शाने तत्कालीन सामाजजक न्याय जवभागाच्या राज्यमांत्रयाांजवरुध्र् गुन्हा 
नोंर्जवण्यात येणे, ऊजा राज्यमांत्री याांनी यवतमाळ शहरातील सुमारे ११ कोटी रुिंये पकमतीचा 
भूखांड बनावट कागर्िंते्र तयार करुन त्यावर बाँकाांमधून कोटयवधी रुिंये कजद घेऊन भ्रष्टाचार 
केल्याप्रकरणी त्याांचेजवरुध्र् गुन्हा र्ाखल करण्याचे मा.न्यायालयाने जर्लेले आरे्श, शासनाच्या 
मजहला व बालजवकास जवभागाकडून भ्रमणध्वनी (मोबाईल) खरेर्ीमध्ये १०६ कोटी रुिंयाांचा 
झालेला भ्रष्टाचार, जलसांिंर्ा मांत्रयाांनी मानािूंर येथील महार वतनाची जजमन जबरर्स्तीने 
घेतल्याचा होत असलेला आरोिं, मजहला व बालजवकास जवभागात िुंरक िंोर्षण आहार 
योजनेचे कां त्राट रे्ताना त्यात ७५० कोटी रुिंयाांचा करण्यात आलेला गैरव्यवहार, मुांबईतील 
गोरेगाव येथील आरे वसाहतीत आजर्वासींना सोयीसुजवधा रे्ण्याच्या नावाखाली व्यायामशाळेचे 
बाांधकाम केल्याचे उघडकीस येणे, एका मांत्रयाचा मेव्हूणा व अन्य नातेवाईक सांचालक 
असलेल्या स्व्हक् टोजरया रु्ड प्रोसेपसग कां िंनीचे थकीत कजद प्रकरणी झालेले गांभीर 
आरोिं, जेएसडब्ल्यु इस्िंात जलजमटेड या कां िंनीला ५९२ कोटी रुिंयाचे वीज शुल्क मार्ी 
रे्ण्याच्या प्रकरणात करण्यात आलेला गैरव्यवहार, जलयुक्त जशवार योजनेतील वेगवेगळया 
कामाांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली असताना मा.मांत्री (जलसांधारण) 
याांनी भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य केलेले असणे, याप्रकरणी लाचलुचिंत प्रजतबांधक जवभागाने 
खुल्या चौकशीची मागणी केल्यानांतरही ती र्बावामुळे रे्टाळली जाणे, जशक्षण जवभागातील 
अस्ग्नशमन यांत्र घोटाळयातील गायब झालेला चौकशी अहवाल, याच जवभागातील 
राष्रिुंरुर्षाांच्या तस्वीरी व अली जरडल बुक खरेर्ी प्रकरणात कें द्र शासनाने र्ोर्षी ठरवून रे्खील 
र्ोर्षींजवरुध्र् शासनाने कोणतीही कारवाई न करणे, सावदजजनक आरोग्य जवभागातील और्षधी 
खरेर्ीत करण्यात आलेला घोटाळा, आजर्वासी जवभागाने साजहत्य खरेर्ीत केलेला 
गैरव्यवहार, िंणन जवभागातील तूरडाळ भरडाईत झालेला घोटाळा, िंयदटन महामांडळाने  
तोरणमाळ येथील जजमन हडिं करण्याचे प्रकरण इत्यार्ी प्रकरणात चौकशी करण्याची घोर्षणा 
होऊन रे्खील अहवाल सार्र करण्यात जर्रांगाई झालेली असणे, तसेच एसआरए अांतगदत 
सरास शासकीय  जजमनी जवकासकाांना सरास वाटिं करुन मोठया प्रमाणात झालेला 
भ्रष्टाचार, सोलािूंर येथील सावदजजनक भूखांडावर आरक्षण असताांना बेकायरे्शीर बांगला 
बाांधल्याप्रकरणी चौकशी होऊन चौकशीत गांभीर र्ोर्ष आढळून आल्यानांतरही र्ोर्षीजवरुध्र् 
अद्ािं कोणतीही कारवाई करण्यात न येणे, सारांगखेडा चेतक महोत्सवाचे जर्लेले बेकायरे्शीर 
कां त्राट, राज्याच्या िंोलीस र्लात भ्रष्टाचार मोठया प्रमाणावर वाढला असून मुांबईत एका 
जर्वसात ३ वजरष्ठ िंोलीस अजधकारी लाच घेताना िंकडले जाणे, ठाणे िंजरके्षत्रात 
सन २०१९ मध्ये िंाच मजहन्याच्या कालावधीत लाचलुचिंत प्रजतबांधक जवभागाने २४ कारवाया 
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केलेल्या असणे, जवर्भातील समन्वयीन कृर्षी जवकास प्रकल्िंामध्ये सन २०१८-१९ मध्ये 
अवघ्या सात मजहन्यात १०३ कोटी ५० लक्ष रुिंयाच्या अनुर्ानामध्ये अिंहार झालेला असणे, या 
रक्कमेचा अिंहार करणाऱ्या अजधकाऱ्याांना िंणन मांत्रयाांनी िंाठीशी घातलेले असणे, वजरष्ठ 
िंातळीवरील भ्रष्टाचार प्रकरणाांना शासन िंाठीशी घालत असल्याचा सांरे्श जात असल्यामुळे 
शासकीय यांत्रणामध्ये मोठया प्रमाणावर सुरु असलेला भ्रष्टाचार, राज्यकतेच गैरव्यवहार करीत 
असल्यामुळे शासकीय अजधकारी/ कमदचाऱ्यात सुध्र्ा आर्थथक गैरव्यवहार करण्यास जमळत 
असलेले बळ, आर्थथक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार करणाऱ्याजवरुध्र् कारवाई करण्यास शासनास 
आलेले अिंयश, सेवेचा हक्क रे्ण्याबाबतच्या शासन जनणदयाची अांमलबजावणी न 
होणे, िंजरणामत: स्थाजनक िंातळीवर जनतेला छोटया कामातही भ्रष्टाचाराला सामोरे जावे 
लागणे, तसेच नुकतेच राज्यात लोकसभेच्या जनवडणुका िंार िंडलेल्या असणे, राज्यातील 
अनेक जठकाणी मतर्ार यार्याांमध्ये घोळ  झाल्याचे आढळून येणे, मतर्ारनोंर्णी करताना 
भरण्यात आलेले र्ॉमद चुकीच्या िंध्र्तीने भरल्यामुळे पकवा काही नावे चुकीची जलजहली 
गेल्यामुळे मतर्ार यार्ीत मतर्ाराची नावे न येणे, १० वर्षािूंवी मतर्ार यार्ीत नाव नोंर्णी 
केलेल्या मतर्ाराांकडे िुंरावा नसल्यामुळे पकवा वयामुळे र्ोटोत र्रक होत नसल्यामुळे 
मतर्ाराांना मतर्ानाचा हक्क बजावता न येणे, काही जठकाणी मतर्ाराांकडे जनवडणुक ओळखिंत्र 
असताना सुध्र्ा त्याांची नावे मतर्ार यार्ीत समाजवष्ट नसणे, राज्यातील झोिंडिंट्टीत राहणाऱ्या 
अल्िंसांख्याांक व मागासवगीय समाजातील मतर्ाराांना मतर्ान करण्यासाठीच्या िंावत्या 
नसल्यामुळे हा समुर्ाय मतर्ानािंासून वांजचत राजहलेला असणे, त्यामुळे मतर्ानाची टक्केवारी 
कमी होणे, जनवडणुकीचे काम करण्यास जशक्षकाांनी नकार जर्ल्यामुळे मतर्ारयार्या तयार 
करण्यास जनमाण झालेल्या अडचणी, आधारकाडद योग्य िुंरावा असल्याचे गृहीत धरुन 
मतर्ारयार्या बनजवण्याचे काम केल्यास मनुष्यबळ व वेळ वाचणार असल्यामुळे या 
कामासाठी आधारकाडद िुंरावा म्हणून वािंरण्याची आवश्यकता, जनवडणुकीमध्ये ईव्हीएमव्र्ारा 
मतर्ान िंध्र्तीबाबत राजकीय िंक्ष व जनतेमध्ये सांशयाचे वातावरण असून ईव्हीएम मशीनव्र्ारे 
झालेले मतर्ान व मतमोजणी यामध्ये तर्ावत असल्याचे उघड झाले असणे, भजवष्यात बॅलेट 
िेंिंर िंध्र्तीने मतर्ान घेण्यात यावे, अशी अनेक लोकप्रजतजनधी व जनतेची एकजत्रत मागणी 
असणे,  बॅलेट िेंिंरचा उिंयोग कनाटक व इतर राज्यात करण्यात येणे, त्याला मोठया प्रमाणात 
प्रजतसार् जमळणे, हीच िंध्र्त राज्यात सुरु करण्याबाबत व जनवडणुक प्रजक्रया सुटसुटीत करुन 
मतर्ानाचा टक्का वाढजवण्याची गरज, राज्यातील जबघडलेली कायर्ा सुव्यवस्थेची स्स्थती व ती 
हाताळण्यात सरकारला आलेले अिंयश, राज्यात कायर्ा व सुव्यवस्थेची र्यजनय 
अवस्था, मजहलाांवरील अत्याचारात झालेली वाढ, गुन्हयाांचा प्रजतबांध करण्यास शासनास 
आलेले अिंयश, जडजजटल युगात ऑनलाईन र्सवणुकीच्या वाढत्या प्रकारामुळे सायबर 
गुन्हयाांचे वाढते प्रमाण, अल्िंवयीन मुले, मुली व मजहलाांवर होणारे अत्याचार,प्रामुख्याने 
नागिूंर व मुांबईतील वाढती गुन्हेगारी, लैंजगक छळ व अिंहरणाचे वाढते प्रमाण, ज्येष्ठ 
नागजरकाांवरील वाढते अत्याचार, गुन्हयात महाराष्र राज्य आघाडीवर असणे, तर आर्थथक गुन्हे 
शाखेकडील यार्ीनुसार मुांबई सुरजक्षत शहराच्या यार्ीत ४५ व्या क्रमाांकावर असणे. 
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