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महािाष्ट्रमहािाष्ट्र  रिधानपरिषदरिधानपरिषद  
रदिसाच्यारदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
गरुुगरुुिाििाि,,  रदनाांक रदनाांक २२७७  जनू, जनू, २०१९२०१९  

((सकाळीसकाळी  १०१०--००० ० ते ते दपुािी दपुािी १२१२--३०३०  िािाजेपयंतजेपयंत))  
  

  म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  (१) सिवश्री धनांजय मुांडे, अनिकेत तटकरे, जयंत पाटील, रि.प.स. याांची 

म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (मांत्रयाांच्या उत्तिासह 
५० रमरनटे) – 

   "राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती इंटरिेटनिर्ाय र्ायफायिे 
नजल्हा/तालुका पातळीर्र एकमेकांिी जोडूि सर्व कायालयातील मानहतीची 
देर्ाण-घेर्ाण करण्याचा महत्र्ाकांक्षी प्रकल्प राज्यात सुरु असणे, या 
प्रकल्पािुसार महािेटचा सुमारे ५ हजार कोटींचा महत्र्ाकांक्षी प्रकल्प माहे 
नडसेंबर, २०१८ पासूि राज्यात सुरु असणे, याअतंर्वत पायलट प्रकल्पािुसार 
२० नजल्यातील २०० पेक्षा जास्त तालुक्यातील ग्रामपंचायती इंटरिेटनिर्ाय 
र्ायफायिे जोडणेचे काम सुरु असणे,  या प्रकल्पासाठी िासिािे सल्लार्ार 
िेमणे,  या सल्लार्ाराची िेमणूक करतािा मानहती र् तंत्रज्ञाि खात्यािे ज्या 
सहा कंपनयांची िोंदणी केली त्यामध्ये ५ परदेिी र् एकच भारतीय कंपिीचा 
समारे्ि असणे,  त्यात मे.डे-लाईट, मे.अिवस्ट अॅण्ड यंर्, मे.गँ्रड थोरंटोि, 
मे.पी.डब्लल्युसी आनण मे.नर्प्रो या कंपनयांचे पॅिल बिरू्ि यांिा मानहती 
तंत्रज्ञाि खात्यािी निर्डीत  ई-र्व्हिवनसची कामे करण्याची मंजूरी देणे,  पाच 
र्र्षाच्या कालार्धीसाठी म्हणजेच माचव, २०२३ पयंत या कंपनयािंा सेर्ा 
पुरनर्ण्याचे काम देण्यात येणे,  डे-लाईट कंपिीर्र सेबीिे ठपका ठेर्लेला 
असतािाही, त्या कंपिीबाबत तक्रार असतािाही त्या कंपिीला सल्लार्ार 
म्हणूि िेमण्यात येणे,  या कंपिीच्या प्रमुख सल्लार्ाराला मनहनयाला ३ लाख 
५६ हजार, मुख्य सल्लार्ाराला ३ लाख ६ हजार इतके रे्ति राज्य 
िासिामाफव त देण्यात येणे, इतरही सल्लार्ार र् सहसल्लार्ार यांचे रे्ति 
राज्य िासिामाफव त करण्यात येणे,  एकंदरीतच राज्यिासि या कंपनयारं्र 
मेहरिजर करीत असूि याअंतर्वत होणाऱ्या रै्रव्यर्हाराची चौकिी 
करण्याची आर्श्यकता,  पाचही परदेिी कंपनया यापुर्ी अिेक प्रकरणात 
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दोर्षी आढळूि येत असल्यािे सेबीची पुढील निणवय येईपयंत राज्य िासिािे 
त्या कंपनयाचे कामकाज थांबनर्ण्याची आर्श्यकता,  या प्रकरणी सखोल 
चौकिी करुि िव्यािे कारर्ाई करण्याची आर्श्यकता." 

  (२) ॲड. िामहिी रुपनिि, श्री. अिोक ऊफव   भाई जर्ताप, डॉ. सुधीर तांबे, 
सर्वश्री अमरिाथ राजूरकर, जयंत पाटील, रामरार् र्डकुते, श्रीकांत देिपांडे, 
बाळाराम पाटील, विनायक मेटे, रि.प.स. याांची म.वि.प. रनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा – (मांत्रयाांच्या उत्तिासह ५० रमरनटे) – 

   "महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या संख्येिे धिर्र समाज असूि घटिेमध्ये धिर्र 
समाजाला एस.टी. प्रर्र्ाचे आरक्षण नदलेले असणे, परंतु सध्या धिर्र 
समाजास महाराष्ट्रामध्ये एि.टी. प्रर्र्ाचे आरक्षण असणे, तर देिामध्ये 
ओबीसी प्रर्र्ाचे आरक्षण नदले जाते आनण प्रत्यक्षात धिर्र समाजाला 
एस.टी.प्रर्र्ाचे आरक्षण नदलेले असणे, रे्ले अिेकर्रे्ष कायदेिीर र् 
घटिेप्रमाणे नदलेले एस.टी.प्रर्र्ाचे आरक्षण नमळारे् अिी मार्णी धिर्र 
समाज करत असणे, त्यासाठी बारामती येथे सि २०१४ साली मोठे आंदोलि 
करणे, त्यारे्ळेस सध्याचे मुख्यमंत्री हे बारामती येथे जाऊि माझे सरकार 
आल्यास पनहल्याच नदर्िी धिर्र समाजास एस.टी.चे आरक्षण नदले जाईल, 
अिी घोर्षणा करणे, त्यािंतर महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार निर्डूि आले, 
परंतु आजतार्ायत धिर्र समाजाचे आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री र् िासिािे 
काहीही केलेले िसणे, त्या समाजाची मोठी र् घोर फसर्णूक झालेली 
असणे, सध्या टाटा इनस्टीट्यूटचा अहर्ाल आला असूि तसेच दसुरी 
निर्डणूकही आलेली असूिही िासि त्याबाबत काहीही बोलण्यास तयार 
िसणे, िासिािे नदलेल्या र्चिाप्रमाणे धिर्र समाजास त्र्रीत एस.टी. 
प्रर्र्ाचे आरक्षण देणेबाबत करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजिा नर्चारात 
घेण्यात यार्ी." 

  (३) सिवश्री करपल पाटील, धिंजय मंुडे,  हेमंत टकले, जयंत पाटील, रि.प.स. 
याांची म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (मांत्रयाांच्या 
उत्तिासह ५० रमरनटे) – 

   "मराठी भारे्षला अनभजात भारे्षचा दजा देण्याची मार्णी बरीच जुिी 
असूि िासिाकडे पाठपुरार्ा करुि सुध्दा िासिािे अद्यापही मराठी भारे्षला 
अनभजात भारे्षचा दजा नमळरू्ि देण्याबाबत कोणतेही प्रयत्ि ि करणे,  
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राज्यात उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी असे धोरण िासिािे स्स्र्कारुि इंग्रजी 
र् अनय माध्यमांच्या िाळांमध्ये पनहली ते बारार्ी पयंत सक्तीिे मराठी भार्षा 
निकनर्ण्याचा कायदा करार्ा अिी मार्णी करण्यात येत असूि त्या 
मार्णीकडे िासिाचे होत असलेले दलुवक्ष, यामध्ये िासिाचा मराठी भारे्षकडे 
पाहण्याचा दृष्ट्टीकोि उदानसि असल्याचे आढळूि येणे,  मा. निक्षण मंत्रयांिी 
राज्यात मराठीची कायद्यािे सक्ती करता येणार िाही असे नर्धाि सभारृ्हात 
केल्यािे मराठी पे्रमी िार्रीकांत पसरलेली निरािेची भार्िा,  मा. निक्षण 
मंत्रयांिी केलेल्या नर्धािामुळे मंुबई िहरासह राज्यात इतरत्रही मोठ्या संख्येिे 
मराठी िाळा बंद पडत असूि इंग्रजी िाळांिा सुलभ मंजुरी महाराष्ट्र सेल्फ 
फायिानस स्कुल ॲक्ट, २०१२ अंतर्वत नमळत असल्यामुळे खेड्यापाड्यात 
सुध्दा इंग्रजीत िाळा मोठ्या प्रमाणात सुरु असणे, इंग्रजी भारे्षचा आपल्या 
राज्य भारे्षर्र होणारा धोका लक्षात घेऊि तानमळिाडू, तेलंर्णा, रु्जरात र् 
पस्श्चम बंर्ाल या राज्यात त्यांची भार्षा सक्तीिे निकनर्ण्याचा निणवय जाहीर 
केला जात असणे,  अनभजात भारे्षचा दजा देण्यासाठी काही कसोट्या 
निस्श्चत करण्यात आलेल्या आहेत,  या कसोट्या मराठी भार्षा निस्श्चतपणे 
पुणव करीत असणे,  मराठी भारे्षबाबत सर्व प्रनक्रया पुणव झालेली असूि कें द्र 
िासिािे नियुक्त केलेल् या भार्षा तज्ञांच्या सनमतीिे या नर्र्षयार्र सखोल 
अभ्यास करत अिेक पुरारे् र् संदभाचा आधार घेतला असूि मराठी भारे्षला 
अनभजात भारे्षचा दजा देण्यासाठी निफारस एकमतािे कें द्र िासिाकडे करुि 
सुध्दा सुमारे साडेचार र्रे्ष उलटूिही यार्र अद्याप कोणताही निणवय ि घेणे,  
मराठी भार्षा सानहत्य र् संस्कृतीसाठी काम करणाऱ्या राज्यातील २० संस्थांिी 
एकत्र येऊि मराठीच्या संदभात नर्नर्ध मार्ण्यांसह मंुबईतील आझाद 
मैदािात धरणे आदंोलि करण्याचा घेतलेला निणवय,  मराठी भारे्षला 
अनभजात भारे्षचा दजा देण्याचा उदे्दि, याबाबत शासनाची करार्याची 
उपाययोजिा नर्चारात घेण्यात यार्ी." 

 

 
 

((दपुािीदपुािी  ११--००००  िाजतािाजता))  
 

 

एक : प्रश्नोत्तिे - 
  (क) तािाांरकत प्रश्न. 
  (ख) अतािाांरकत प्रश्नोत्तिाांची परहली ि दसुिी यादी सभागहृाच्या पटलािि 

ठेिणे. 
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दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे - 
  (क) रित्त मांत्री : "मॅफको महामंडळाचा सि २०१७-२०१८ या  र्र्षाचा 

सते्तचाळीसार्ा र्ार्षर्षक अहर्ाल" सभारृ्हासमोर 
ठेर्तील. 
 

  (ख) उद्योग मांत्री : "महाराष्ट्र औद्योनर्क नर्कास महामंडळ यांचा सि 
२०१४-२०१५ या र्र्षाचा ते्रपन्नार्ा र्ार्षर्षक अहर्ाल" 
सभारृ्हासमोर ठेर्तील. 
 

  (ग) ऊजा मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य नर्दु्यत पारेर्षण कंपिी मयानदत यांचा 
सि २०१७-२०१८ या र्र्षाचा तेरार्ा र्ार्षर्षक अहर्ाल" 
सभारृ्हासमोर ठेर्तील. 
 

  (घ) कामगाि मांत्री : "महाराष्ट्र इमारत र् इतर बांधकाम कामर्ार 
कल्याणकारी  मंडळ, मंुबई  यांचा  सि २०१४-२०१५ 
र् सि २०१५-२०१६ या र्र्षांचा र्ार्षर्षक अहर्ाल" 
सभारृ्हासमोर ठेर्तील. 
 

तीन : "लोकलेखा सरमतीचा "अठ्ठािन्नािा" अहिाल सभागहृास सादि किणे." 
चाि : "पांचायती िाज सरमतीचा सव्िीसािा, सत्तारिसािा, अठ्ठारिसािा ि 

एकोणतीसािा अहिाल सभागहृास सादि किणे." 
पाच : "अशासकीय रिधेयके ि ठिाि सरमतीचे प्ररतितृ्त सादि किणे." 
सहा : (क) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 

 

  (ख) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूनाांची रनिेदने – 
   (अ) (बधुिार, वदनाांक २६ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९३ 
अन्िये सचूनाांची रनिेदने) – 

    (१) श्री. हवरससग राठोड, वि.प.स. याचं्या पुढील निकडीच्या 
सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्र्षयार्रील सचूना क्रमाांक १३ र्र 
सहकाि मांत्री निरे्दि करतील:- 

     "यितमाळ विल्ह्यात यािर्षी खरीप हंगामाचे २१६१ 
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कोटींचे किज िाटपांचे उविष्ट असतांना फक्त १६% इतकेच 
किज िाटप झाल्ह्याबाबत." 

    (२) डॉ. सधुीर ताांबे, वि.प.स. याचं्या पुढील निकडीच्या 
सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्र्षयार्रील सचूना क्रमाांक १२ र्र 
र्ालेय वर्क्षण मांत्री निरे्दि करतील:- 

     "राज्यातील १ नोव्हेंबर, २००५ पूिी विनाअनुदानीत 
अंशत: अनुदावनत शाळेत वनयुक्त झालेल्ह्या ि १ नोव्हेंबर 
२००५ नंतर १०० टक्के अनुदान वमळालेल्ह्या शाळेतील ककिा 
तुकडीिरील सेिक असलेल्ह्या सेिकांना निीन पवरभावर्षत 
अंशदायी पेन्शन योिना लागू न करता िुनीच पेन्शन योिना 
लागू करण्याबाबत." 

   (ब) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनयवमत वनिेदने - 
    (१) सिशश्री सवतर् चव्हाण, विक्रम काळे, वि.प.स. यांच्या 

पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्र्षयार्रील सचूना 
क्रमाांक २० र्र मखु्यमांत्री निरे्दि करतील:- 

     "वशिछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडंूना िैक्षनणक 
पात्रतेनूसार थेट वनयुक््या देणेबाबत." 

    (२) श्री. जयांत पाटील, वि.प.स. याचं्या पुढील निकडीच्या 
सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्र्षयार्रील सचूना क्रमाांक २१ र्र 
मखु्यमांत्री निरे्दि करतील:- 

     "अवलबाग तालुक्यातील (वि.रायगड) सुडकोली 
ग्रामपंचायत हिीतील मौिे तािपूर गािाचे पोलीस पाटील 
श्री.अशोक कृष्णा पाटील हे गािातील ग्रामस्थांना गािकीची 
वभती दाखवित असल्ह्याबाबत." 

    (३) श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. याचं्या पुढील निकडीच्या 
सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्र्षयार्रील सचूना क्रमाांक १८ र्र 
उच्च ि तांत्र वर्क्षण मांत्री निरे्दि करतील:- 

     "सन २००७ मध्ये कॉलेि ऑफ इंविवनअरींग, पुणे 
यांनी संस्थास्तरािर पदभरती करुन मोठया प्रमाणािर केलेली 
अवनयवमतता." 
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    (४) श्री. वकरण पािसकर, वि.प.स. याचं्या पुढील निकडीच्या 
सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्र्षयार्रील सचूना क्रमाांक १७ र्र 
गहृवनमाण मांत्री निरे्दि करतील:- 

     "मंुबई बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्ह्पात 
बनािट भाडेकरु आवण दकुानांची संख्या िाढत 
असल्ह्याबाबत." 

    (५) सिवश्री दत्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, श्रीकांत देशपांडे, 
वकशोर दराडे, वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्र्षयार्रील सचूना क्रमाांक १६ र्र र्ालेय 
वर्क्षण मांत्री निरे्दि करतील:- 

     "सुधावरत सेिांतगजत आश्िावसत प्रगती योिना 
खािगी व्यर्स्थापिेच्या शाळेतील सिज कमजचाऱ यांना लागू 
करणेबाबत." 

सात : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिवश्री धनांजय मुांडे, हेमंत टकले, नकरण पार्सकर, आिंद ठाकूर, अॅड. 

राहुल िारे्कर, सर्वश्री नर्क्रम काळे, सनति चव्हाण, श्रीमती नर्द्या चव्हाण, 
सर्वश्री अनिकेत तटकरे, प्रकाि र्जनभये, जर्न्नाथ शिदे, रामरार् र्डकुते, 
अरुणकाका जर्ताप, ख्र्ाजा बेर्, अब्लदलु्लाखाि दरुाणी, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्र्ाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "सातारा नजल्यातील कोरेर्ांर् िर्रपंचायतीमधील िांतीिर्रमधील 
अंतर्वत बंनदस्त र्टाराचे काम निकृष्ट्ठ दजाचे झाले असूि या कामाची चौकिी 
करण्याबाबत तेथील संबंनधत िार्रीकािंी नजल्हानधकारी, सातारा यांचेकडे 
तक्रार करणे,  यासंदभात नजल्हानधकारी यािंी कायवकारी अनभयंता महाराष्ट्र 
जीर्ि प्रानधकरण, जलव्यर्स्थापि नर्भार्, सातारा, कायवकारी अनभयंता, 
सार्वजनिक बाधंकाम नर्भार्, सातारा र् उपनर्भार्ीय अनधकारी, कोरेर्ांर् 
उपनर्भार्, कोरेर्ांर् याचेंकडूि नदिांक १५ मे, २०१९ रोजी मार्नर्णे,  या 
कामार्र तांनत्रक देखरेख करण्याची जबाबदारी कोरेर्ांर् िर्रपंचायतीची 
असतािा त्यांिी कोणत्याही कामाची तपासणी करण्यात ि येणे,  अिा 
प्रकारच्या अिेक तु्रटी झाल्याचे आढळूि येणे,  तसेच रे्ल्यार्र्षवभरामध्ये 
स्र्च्छता अनभयाि र् इतर कामामध्ये झालेली चुकीची कामे,  चुकीची नबले 
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काढणे, अनधकारी, ठेकेदार र् काहींचे असलेले संर्िमत या बाबत जितेत 
असलेली िाराजी, या कामाची पुनहा एकदा चौकिी करुि संबंनधतांनर्रुध्द 
कारर्ाई करण्याची होत असलेली मार्णी,  यार्र िासिािे केलेली र्ा 
करार्याची उपाययोजिा र् िासिाची प्रनतनक्रया." 

  (२) श्री. रिनायक मेटे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्र्ाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "राज्यातील आर्षथक दृष्ट्ट्या दबुवल घटकातील मराठा र् मुस्लीम 
समाजाच्या मुला-मुलींिा  OBC प्रमाणेच निक्षण र् िोकरीत आरक्षण 
नमळण्याची मार्णी असणे, तसेच धिर्र समाजाचा अिुसूनचत जमातीत 
समारे्ि करार्ा अिी मार्णी असणे, मराठा, मुस्लीम  र् धिर्र समाजाच्या 
आरक्षणा कनरता राज्यभरात लाखोंच्या संख्येिे मोचे काढण्यात येणे, मार्ण्या 
मानय होत िाही असे नदसत असल्यामुळे काही तरुणांिी भार्निक होऊि 
आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलणे, नह समाजाच्या र् राज्याच्या दृष्ट्टीिे 
अनतिय रं्भीर बाब असणे, मोचा र् आंदोलिा दरम्याि राज्यात मराठा 
आंदोलकांर्र रं्भीर रु्नहे दाखल केलेले असणे यामुळे अिेक तरुणांच्या 
भनर्तव्यार्र प्रश्िनचनह निमाण होणे, याकनरता मराठा आंदोलकांर्रील रु्नहे 
तात्काळ मारे् घेणे र्रजेचे असणे, आण्णासाहेब पाटील आर्षथक नर्कास 
मार्ास महामंडळाची कजव योजिा राबर्त असतािा थेट कजव मंजूर करण्याचे 
अनधकार महामंडळास देण्यात यारे्, याप्रमाणेच मुस्लीम समाजातील 
बेरोजर्ार तरुणािंा मौलािा आझाद महामंडळातूि कजव देरू्ि त्यांिा स्र्त:च्या 
पायार्र उभे करणे र्रजेचे असणे, या सर्व बाबतीत मराठा, मुस्लीम र् धिर्र 
समाजाच्या आरक्षणाबाबत िासिािे तात्काळ ठोस भूनमका मांडली िाही तर 
या सर्व समाजातील तरुण-तरुणी अनतिय उग्ररूपपे दाखर्तील अिी भूनमका 
समाजािे मांडणे, याबाबत िासिािे र्ाभंीयवपूर्वक निणवय घेऊि 
सकारात्मकनरत्या आरक्षण जाहीर करण्याकनरता ठोस पार्ले उचलण्याची 
र्रज असणे, यार्र िासिािे करार्याची तात्काळ उपाययोजिा र् िासिाची 
प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री. िामहिी रुपनिि, रि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्र्ाच्या 
बाबीकडे सािवजरनक बाांधकाम (सािवजरनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे 
लक्ष रे्धतील :- 
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   "िासिाच्या सार्वजनिक बांधकाम र् पाटबंधारे नर्भार्ाकनरता कनिष्ट्ठ 
नलपीक सेर्ा प्ररे्िोत्तर र्र्व मंुबईतील र्रळी येथे नदिांक १ फेबु्रर्ारी, २०१६ ते 
३१ नडसेंबर, २०१६ पयंत तीि सत्रात घेण्यात येणे, या प्रनिक्षण सत्रासाठी १२६ 
कमवचारी असणे, परंतू या कमवचाऱ्यांिी प्रनिक्षण कालार्धीत संबंनधत त्या-
त्या नर्भार्ाकडूि प्रर्ास भत्ता/ दैनिक भत्ता हे दसुरा िनिर्ार, चौथा िनिर्ार 
र् रनर्र्ार र् िासकीय सणानिनमत्त सुट्टया अिा नदर्सांचेसुध्दा प्रर्ास भते्त, 
दैनिक भते्त, राहण्यासाठी लॉजचे भाडे िासिास सादर करुि िासिाचे ९० 
लाखांचे आर्षथक िुकसाि करणे, यासंदभात िासिाकडे काही व्यक्तींच्या 
नदिांक २८ ऑर्स्ट, २०१८ रोजी र्ा त्यासुमारास तक्रारी प्राप्त झाल्या 
असतािाही िासि त्याकडे करीत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पनरणामी जितेत 
पसरलेले असंतोर्षाचे र्ातार्रण र् िाराजीची भार्िा, िासिािे याप्रकरणी 
सखोल चौकिी करुि दोर्षींर्र कठोर कायवर्ाही करण्यासोबतच या 
भ्रष्ट्टाचाराची त्याचं्याकडूि र्सूली करण्याबाबत करार्याची कायवर्ाही र् 
िासिाची प्रनतनक्रया." 

  (४) आर्कक. अनांत गाडगीळ, रि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या बाबीकडे उच् च ि तांत्र रशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "पुणे िहर हे नर्दे्यचे माहेरघर म्हणूि ओळखले जाणे “ऑक्सफडव 
ऑफ ईस्ट” म्हणूि संबोधले जाणे, पुण्यातील स्थानिक तरुणांिा निक्षणाची 
संधी उपलब्लध होण्यासाठी ७० र्र्षापुर्ी पुणे नर्द्यापीठाची म्हणजेच आत्ताच्या 
सानर्त्रीबाई फुले नर्द्यापीठाची स्थापिा होणे, यामध्ये स्थानिक नर्द्यार्थ्यांकरीता 
प्रत्येक नर्भार्ामध्ये ७० टक्के जार्ा राखीर् ठेर्ण्याचा नियम अिेक र्रे्ष 
अस्स्तत्र्ात असणे, अचािकपणे कुणासही थांर्पत्ता लारू् ि देता सदर नियम 
नर्द्यापीठाकडूि रद्द करणे, म्हणजेच राज्याबाहेरील नर्द्यार्थ्याच्या सोईकरीता 
सदर निणवय घेणे, यानिर्ाय अिेक निक्षण संस्थािी पुण्यात जनमिी नर्कत 
घेऊि संस्था / नर्द्यापीठ उभारणे, यामध्ये राज्याबाहेरील नर्द्यार्थ्यांकडूि लाखो 
रुपयांचे डोिेिि घेऊि प्ररे्ि देणे, यामुळे स्थानिक र् राज्यातील नर्द्यार्थ्यांचे 
िुकसाि होणे, पुण्यातील र् राज्यातील संपूणव तरुणर्र्ामध्ये यामुळे िाराजी 
पसरुि िासिाप्रनत तीव्र असंतोर्ष निमाण होणे, याप्रकरणी िासिािे तातडीिे 
करार्याची कायवर्ाही र् िासिाची प्रनतनक्रया." 
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  (५) श्री. निेंद्र दिाडे रि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्र्ाच्या 
बाबीकडे उजा, निीन ि निीकिणीय उजा मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "िानिक िहरात महाराष्ट्र राज्य नर्दु्यत महानर्तरणिे पार्साळ्यात 
र्ीज पुरर्ठा खंडीत होऊ िये यासाठी केलेली कामे, परंतू िानिक िहरात 
सुरुर्ातीच्या पार्साच्या काळात पडलेल्या पार्सामुळे िहरातील नर्दु्यत 
पुरर्ठा सातत्यािे खंडीत होणे, महानर्तरणिे नर्दु्यत पुरर्ठा खंडीत होऊ िये 
यासाठी केलेली निकृष्ट्ट दजाची उपाययोजिा, पनरणामी नर्दु्यत पुरर्ठा खंडीत 
झाल्यािे िहरातील िार्रीक, व्यार्सावयक तसेच घररु्ती र्ीज ग्राहक यांिा 
भयंकर उकाड्यामुळे झालेला िाहक त्रास, तसेच रुग्णालयांचीही र्ीज 
र्ारंर्ार खंडीत झाल्यािे रुग्णांचे झालेले हाल र् िस्त्रनक्रये अभािी रुग्णाचं्या 
जीनर्तास निमाण झालेला धोका, र्ीज खंडीत झाल्यािंतर महानर्तरणच्या 
कायालयातील कमवचारी आनण र्नरष्ट्ठ अनधकारी यांच्यािी कोणत्याही 
प्रकारचा संपकव  होऊि िकणे, या सर्व अनधकारी र् कमवचाऱ्यांचे मोबाईल बंद 
ठेर्ण्यात आलेले असणे, िानिक िहरातील नर्िेर्षतः राजूिर्र र् इंनदरािर्र 
या भार्ात पार्साळा सुरु होण्यापूर्ीपासूिच र्ीज खंडीत होण्याच्या र्ारंर्ार 
घडलेल्या घटिा, महानर्तरणच्या कमवचारी र् अनधकाऱ्यांचा कामचुकारपणा 
र् हलर्जीपणाचा फटका मोठ्या प्रमाणात िहरातील िार्रीकांिा बसत 
असल्यामुळे िार्रीकांमध्ये र्ाढती असुरनक्षतता र् असंतोर्ष, याप्रकरणी 
िासिािे तातडीिे महानर्तरणच्या सर्व कमवचाऱ्यांची चौकिी करुि िासिािे 
करार्याची कारर्ाई र् िासिाची प्रनतनक्रया." 

 
  (६) प्रा. अरनल सोले, सर्वश्री िार्ोरार् र्ाणार, रामदास आंबटकर, रि.प.स. 

पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्र्ाच्या बाबीकडे शालेय रशक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "राज्यातील मराठी िाळेतील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 
िाळा बंद करण्याचा िासिाकडूि होत असलेला नर्चार, आज िार्पूर 
नजल्हयात ३८७ िाळामंधील नर्द्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी असल्याचे 
निष्ट्पन्न होणे, त्यामुळे नजल्हयातील मराठी िाळाचंा दजा कमी होण्याची निमाण 
झालेली पनरस्स्थती, पनरणामी र्रीब र् आनदर्ासी दरु्वम भार्ातील 
नर्द्यार्थ्यांचे होत असलेले िुकसाि, िासिािे नर्द्यार्थ्यांची संख्या र्ाढीसाठी 
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र्णरे्ि र्ाटप, पाठयपुस्तक र् मध्यानह भोजि, यासारखे नर्नर्ध सकारात्मक 
कायवक्रम राबरू्िही निक्षण नर्भार्ास येत असलेले अपयि, त्यामुळे र्नरब र् 
ग्रामीण आनदर्ासी नर्द्यार्थ्यांचे होणारे िुकसाि, िासिािे निक्षणाचा दजा 
उंचार्ण्याकरीता योग्य उपाययोजिा करण्याची आर्श्यकता, िासिािे यार्र 
योग्य नर्चार करूपि निणवय घेण्याची आर्श्यकता, िासिािे यार्र तातडीिे 
करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजिा." 

 
  (७) सिवश्री दत्तात्रय सािांत, श्रीकांत देिपांडे, बाळाराम पाटील, नकिोर दराडे, 

रि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्र्ाच्या बाबीकडे शालेय 
रशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "राज्यात नर्द्याथी संख्यार्ाढी मुळे उच्च माध्यनमक नर्भार्ातील 
र्ाढीर् पदे निमाण झालेली असणे, सि २००३  ते २०११ या कालार्धीतील 
पदांिा िासिािे मानयता नदलेली असणे, या मानयता नदलेल्या पदांपैकी ३६० 
पदे िासिािे व्यपर्त करूपि बाकीच्या पदांिा रे्ति अिुदाि मंजूर करणे, 
व्यपर्त केलेल्या पदार्र आजही निक्षक कमवचारी कायवरत असणे, त्यामुळे 
व्यपर्त केलेली पदे पुिर्षजनर्त करूपि या पदांिा रे्ति अिुदाि मंजूर 
करण्याची मार्णी करण्यात येणे, सि २०१०-११ ते २०१७ पयंत  निमाण  
झालेली पदांची मानहती िासिास प्राप्त झालेली असणे, या पदांिा मानयता 
देऊि  अिुदाि देणेबाबत, िासिािे करार्याची कायवर्ाही र् िासिाची 
प्रनतनक्रया." 

 
  (८) श्री. िामिाि िडकुते, रि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक महत्र्ाच्या 

बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 
   "बीड नजल्यातील र्डर्णी तालुक्यात सि २०१३ ते २०१७ या 

कालार्धीत उध्र्व कंुडनलका प्रकल्पांतर्वत तत्कालीि तालुका कृर्षी अनधकारी 
र् कृर्षी पयवरे्क्षक यांिी फळबार्लार्र्डीचा कायवक्रम हाती घेण्यात येणे, या 
योजिेत सुमारे ६५ कोटी रुपयाचा रै्रव्यर्हार झाल्याची बाब िुकतीच 
उघडकीस येणे, तत्कालीि कृर्षी अनधकारी र् कृर्षी पयवरे्क्षक यािंी बिार्ट 
लाभाथी दाखरू्ि केलेला आर्षथक रै्रव्यर्हार, र्डर्णी तालुक्यातील रुई, 
रुईशपर्ळा, सोन्नाखोटा येथील िेतकरी या योजिेसाठी पात्र िसतािाही या 
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िेतकऱ्यांिा निधी मंजूर करुि केलेला रै्रव्यर्हार, या संदभात मानहती 
अनधकाराखाली मानहती नर्चारली असता ही मानहती कायालयात उपलब्लध 
िसल्याचे सांर्ण्यात येणे, यासंदभात सनर्स्तर चौकिी करुि संबंनधतांनर्रुध्द 
कारर्ाई करण्याची होत असलेली मार्णी, यार्र िासिािे केलेली र्ा 
करार्याची कायवर्ाही." 

आठ : म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिशेष उल्लेख – (असल्यास). 
 

- मध्यांति - 
नऊ : शासकीय रिधेयक :- 
  रिधानसभेने सांमत केल्यास - रिधेयक रिचािात घेणे - 

   सि २०१९ चे नर्.स.नर्. क्रमांक ३४ - महाराष्ट्र नर्नियोजि नर्धेयक, २०१९. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 
दहा : "सन २०१९-२०२० च्या पिुिणी मागण्या सादि किणे." 

अकिा : शासकीय रिधेयके – 
  (क) रिधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – रिधेयक रिचािात घेणे :- 
    "सन २०१९ चे रि.स.रि. क्रमाांक २० - महािाष्ट्र किरिषयक 

कायदे (सधुािणा ि रिरधग्राह्यीकीकिण) रिधेयक, २०१९" 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

  (ख) रिधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - रिचाि, खांडश: रिचाि ि सांमत 
किणे. 

   (१) "सन २०१९ चे रि.स.रि. क्रमाांक २ - महािाष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधािणेची कमाल मयादा) (सधुािणा) रिधेयक, २०१९" 

    रिधेयक प्रिि सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, 
शिद िणरपसे, प्रकाश गजरभये, रि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नर्.स.नर्. क्रमांक २ - महाराष्ट्र िेतजमीि 
(जमीिधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) नर्धेयक, २०१९ खालील 
सदस्यांच्या प्रर्र सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतरृ्त्त दोन मरहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अिुदेि देऊि नर्चाराथव पाठनर्ण्यात यारे्." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धिंजय मंुडे, नर्रोधी पक्ष 
िेता तथा नर्.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, नर्.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, नर्.प.स. 
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    (५) श्री.हेमंत टकले, नर्.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई 
जर्ताप, नर्.प.स. 

    (७) श्री.सनति चव्हाण, नर्.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नर्.प.स. 
    (९) श्री.नर्जय ऊफव  भाई नर्रकर, 

नर्.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१९ चे रि.स.रि. क्रमाांक ३ - महािाष्ट्र जमीन महसलू 

ि रिशेष आकािणी यामध्ये िाढ किण्याबाबत (सधुािणा) 
रिधेयक, २०१९" 

    रिधेयक प्रिि सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, 
शिद िणरपसे, प्रकाश गजरभये, रि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नर्.स.नर्. क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीि महसूल र् 
नर्िेर्ष आकारणी यामध्ये र्ाढ करण्याबाबत (सुधारणा) नर्धेयक, 
२०१९ खालील सदस्यांच्या प्रर्र सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतरृ्त्त दोन 
मरहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेि देऊि नर्चाराथव 
पाठनर्ण्यात यारे्." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धिंजय मंुडे, नर्रोधी पक्ष 
िेता तथा नर्.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, नर्.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, नर्.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नर्.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई 

जर्ताप, नर्.प.स. 
    (७) श्री.सनति चव्हाण, नर्.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नर्.प.स. 
    (९) श्री.नर्जय ऊफव  भाई नर्रकर, 

नर्.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१९ चे रि.स.रि. क्रमाांक १४ - महािाष्ट्र मदु्राांक 

(सधुािणा ि रिरधग्राह्यीकीकिण) (पढेु चाल ू ठेिणे) रिधेयक, 
२०१९" 

    रिधेयक प्रिि सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, 
शिद िणरपसे, रि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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    "सि २०१९ चे नर्.स.नर्. क्रमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा र् 
नर्नधग्रायीकरण) (पुढे चालू ठेर्णे) नर्धेयक, २०१९ खालील 
सदस्यांच्या प्रर्र सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतरृ्त्त दोन मरहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अिुदेि देऊि नर्चाराथव पाठनर्ण्यात यारे्." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धिंजय मंुडे, नर्रोधी पक्ष 
िेता तथा नर्.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, नर्.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, नर्.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नर्.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई 

जर्ताप, नर्.प.स. 
    (७) श्री.सनति चव्हाण, नर्.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नर्.प.स. 
    (९) श्री.नर्जय ऊफव  भाई नर्रकर, 

नर्.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१९ चे रि.स.रि. क्रमाांक २२ - मुांबई महानगिपारलका 

(सधुािणा) रिधेयक, २०१९" 
    रिधेयक प्रिि सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री. शिद िणरपसे, 

रि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सि २०१९ चे नर्.स.नर्. क्रमांक २२ - मंुबई महािर्रपानलका 

(सुधारणा) नर्धेयक, २०१९ खालील सदस्यांच्या प्रर्र सनमतीकडे 
त्यार्रील प्रनतरृ्त्त दोन मरहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेि 
देऊि नर्चाराथव पाठनर्ण्यात यारे्." 

    (१) मुख्यमंत्री. (२) श्री. धिंजय मंुडे, नर्रोधी पक्ष 
िेता तथा नर्.प.स. 

    (३) श्री.िरद रणनपसे, नर्.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, नर्.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नर्.प.स. (६) श्री.अिोक ऊफव  भाई 

जर्ताप, नर्.प.स. 
    (७) श्री.सनति चव्हाण, नर्.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नर्.प.स. 
    (९) श्री.नर्जय ऊफव  भाई नर्रकर, 

नर्.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
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बािा : (क) सिवश्री अशोक ऊर्व  भाई जगताप, धिंजय मंुडे, िरद रणनपसे, हेमंत 
टकले, रामहरी रुपिर्र, जयंत पाटील, कनपल पाटील, प्रा.जोर्ेंद्र कर्ाडे, 
डॉ.सुधीर तांबे, श्री.सतीि चव्हाण, आर्षक. अिंत र्ाडर्ीळ, सर्वश्री नकरण 
पार्सकर, सुभार्ष झांबड, ॲड. हुस्िबािू खनलफे, श्रीमती नर्द्या चव्हाण, 
सर्वश्री जिादवि चांदरूकर, चंद्रकांत रघुरं्िी, आिंद ठाकूर, सतेज ऊफव  बंटी 
पाटील,  अब्लदलु्लाखाि दरुाणी, आिंदरार् पाटील, ख्र्ाजा बेर्, नर्क्रम काळे, 
रामरार् र्डकुते, अमरिाथ राजूरकर, प्रकाि र्जनभये, हनरशसर् राठोड, 
अनिकेत तटकरे, मोहिरार् कदम, ॲड. राहुल िारे्कर, सर्वश्री जर्न्नाथ शिदे, 
अमरीिभाई पटेल, डॉ.र्जाहत नमझा, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि – 

            "भ्रष्ट्टाचारमुक्त कारभाराचे अनभर्चि देऊि सते्तर्र आलेल्या 
िासिाकडून रे्ल्या पार्णेपाच र्र्षात नर्नर्ध नर्भार्ामध्ये उघडकीस 
आलेल्या घोटाळ्यांची र् रै्रव्यर्हारांची र्ांनभयािे दखल घेतली ि जाणे, 
झोपडपट्टी पुिवनर्कास योजिेत सुमारे ५०० कोटी रुपयाचा रै्रव्यर्हार 
केल्याची बाब उघडकीस येणे, तत्कालीि सामानजक नयाय नर्भार्ाच्या 
राज्यमंत्रयांनर्रुध्द दारु दकुािाचा परर्ािा नमळरू्ि देण्याचे प्रलोभि दाखरू्ि १ 
कोटी ९२ लाख रुपयाची फसर्णूक केल्याप्रकरणी मा.नयायालयाच्या 
आदेिािे त्यांचेनर्रुध्द रु्नहा िोंदनर्ण्यात येणे, उजा राज्यमंत्री यांिी यर्तमाळ 
िहरातील सुमारे ११ कोटी रुपये शकमतीचा भूखंड बिार्ट कार्दपते्र तयार 
करुि त्यार्र बँकामधूि कोटयर्धी रुपये कजव घेऊि भ्रष्ट्टाचार केल्याप्रकरणी 
त्यांचेनर्रुध्द रु्नहा दाखल करण्याचे मा.नयायालयािे नदलेले आदेि, 
िासिाच्या मनहला र् बालनर्कास नर्भार्ाकडूि भ्रमणध्र्िी (मोबाईल) 
खरेदीमध्ये १०६ कोटी रुपयाचा झालेला भ्रष्ट्टाचार उघडकीस येणे, मनहला र् 
बालनर्कास नर्भार्ात पुरक पोर्षण आहार योजिेचे कंत्राट देतािा त्यात ७५० 
कोटी रुपयाचा करण्यात आलेला रै्रव्यर्हार, मंुबईतील र्ोरेर्ार् येथील आरे 
र्साहतीत आनदर्ासींिा सोयीसुनर्धा देण्याच्या िार्ाखाली व्यायामिाळेचे 
बांधकाम केल्याचे उघडकीस येणे, एका मंत्रयाच्या मेव्हुणे र् अनय िातेर्ाईक 
संचालक असलेल्या स्व्हक् टोनरया फुड प्रोसेशसर् कंपिीचे थकीत कजव प्रकरणी 
झालेले रं्भीर आरोप, जेएसडब्लल्यु इस्पात.नलनमटेड या कंपिीचे ५९२ कोटी  
रुपयाचे  र्ीज  िुल्क  माफी  देण्याचे  प्रकरणात  करण्यात  आलेला  
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रै्रव्यर्हार, निक्षण नर्भार्ातील अस्ग्ििमि यंत्र घोटाळयातील चौकिी 
अहर्ाल र्ायब झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस येणे, याच 
नर्भार्ातील राष्ट्रपुरुर्षांच्या तस्र्ीरी र् अली नरडर बुक खरेदी प्रकरणात कें द्र 
िासिािे दोर्षी ठररू्ि देखील त्यांच्या नर्रुध्द िासिािे कोणतीची कारर्ाई ि 
करणे, सार्वजनिक आरोग्य नर्भार्ातील और्षधी खरेदीत करण्यात आलेला 
घोटाळा, आनदर्ासी नर्भार्ािे सानहत्य खरेदीत केलेला रै्रव्यर्हार, पणि 
नर्भार्ातील तूरडाळ, भरडाईत झालेला घोटाळा, पयवटि महामंडळािे  
तोरणमाळ येथील जनमि हडप करण्याचे प्रकरण इत्यादी प्रकरणात चौकिी 
करण्याची घोर्षणा होऊि देखील अहर्ाल सादर करण्यात अक्षम्य नदरंर्ाई 
झालेली असणे, सोलापूर येथील सार्वजनिक भूखंडार्र आरक्षण असतांिा 
बेकायदेिीर बंर्ला बाधंल्या प्रकरणी चौकिी होऊि चौकिीत रं्भीर दोर्ष 
आढळूि आल्यािंतरही दोर्षीनर्रुध्द अद्याप कोणतीही कायवर्ाही करण्यात ि 
येणे, कृर्षी विकास योिनेंतगजत लोकमंगल मल्ह्टीस्टेट संस्थेने दधू भुकटी 
अनुदानात भ्रष्टाचार करणे, सारंर्खेडा चेतक महोत्सर्ाचे बेकायदेिीर कंत्राट 
नदल्याची बाब उघडकीस येणे, असाच भ्रष्टाचार मंुबई मेळा महो्सिात 
झालेला असणे, आवदिासी विकास विभागात ३२५ कोटी रुपयाच्या फर्वनचर 
खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झालेला असणे, सामाविक न्याय विभागात अपंग शाळा 
हस्तांतरण करताना घोटाळा होणे, राज्याच्या पोलीस दलात भ्रष्ट्टाचार मोठया 
प्रमाणार्र र्ाढला असूि मंुबईत एका नदर्सात ३ र्नरष्ट्ठ पोलीस अनधकारी 
लाच घेतािा पकडले जाणे, ठाणे पनरके्षत्रात सि २०१९ मध्ये पाच मनहनयाच्या 
कालार्धीत लाचलुचपत प्रनतबंधक नर्भार्ािे २४ कारर्ाया केलेल्या असणे, 
नर्दभातील समनर्यीि कृर्षी नर्कास प्रकल्पामध्ये  झालेला भ्रष्टाचार, या 
रक्कमेचा अपहार करणाऱ्या अनधकाऱ्यांिा पणि मंत्रयांिी पाठीिी घातलेले 
असणे, राज्यकतेच रै्रव्यर्हार करीत असल्यामुळे िासकीय अनधकारी / 
कमवचाऱ्यात सुध्दा आर्षथक रै्रव्यर्हार र् भ्रष्ट्टाचार करण्यास नमळत 
असलेले बळ, आर्षथक रै्रव्यर्हार र् भ्रष्ट्टाचार करणाऱ्यानर्रुध्द कारर्ाई 
करण्यास िासिास आलेले अपयि, त्यामुळे जिमािसात िासिानर्रुध्द 
निमाण झालेला तीव्र असंतोर्ष, वनिडणूकीत राज्यातील अिेक नठकाणी 
मतदार यादयांमध्ये घोळ झाल्याचे आढळूि येणे, मतदार यादीत मतदाराची 
िारे् ि येणे, १० र्र्षापूर्ी मतदार यादीत िार् िोंदणी केलेल्या मतदाराकंडे 
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पुरार्ा िसल्यामुळे शकर्ा र्यामुळे फोटोत साम्य होत िसल्यामुळे मतदारांिा 
मतदािाचा हक्क बजार्ता ि येणे, राज्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या 
अल्पसंख्यांक र् मार्ासर्र्ीय समाजातील मतदारांिा मतदाि 
करण्यासाठीच्या पार्त्या िसल्यामुळे हा समुदाय मतदािापासूि रं्नचत 
रानहलेला असणे, त्यामुळे मतदािाची टक्केर्ारी कमी कमी होणे, आधारकाडव 
योग्य पुरार्ा असल्याचे रृ्हीत धरुि मतदार यादया बिनर्ण्याचे काम 
करण्याची आर्श्यकता, निर्डणुकीमध्ये ईव्हीएमद्वारा मतदाि पध्दतीबाबत 
राजकीय पक्ष र् जितेमध्ये संियाचे र्ातार्रण असूि ईव्हीएम मिीिद्वारे 
झालेलं मतदाि र् मतमोजणी यामध्ये तफार्त असल्याचे उघड झालेले 
असणे, भनर्ष्ट्यात बॅलेट पेपर पध्दतीिे मतदाि घेण्यात यारे्, अिी अिेक 
लोकप्रनतनिधी र् जितेची एकनत्रत मार्णी असणे, या संबंधी तीव्र भार्िा 
असणे, बॅलेट पेपरचा उपयोर् किाटक र् इतर राज्यात करण्यात येणे, त्याला 
मोठया प्रमाणात प्रनतसाद नमळणे, हीच पध्दत राज्यात सुरु करण्याबाबत र् 
निर्डणुक प्रनक्रया सुटसुटीत करुि मतदािाचा टक्का र्ाढनर्ण्यासाठी राज्य 
िासिािे कें द्र िासिाकडे निफारस करण्याची नितांत र्रज, या संपूणव 
प्रकरणी िासिािे केलेली र्ा करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजिा नर्चारात 
घेण्यात यार्ी." 

 
  (ख) (मांगळिाि, रदनाांक १८ जनू, बधुिार, वदनाांक १९ जनू, गरुुिाि, रदनाांक 

२० जनू, शकु्रिाि, रदनाांक २१ जनू, सोमिाि, रदनाांक २४ जनू, 
मांगळिाि, रदनाांक २५ जनू, ि बधुिाि, रदनाांक २६ जनू, २०१९ 
िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशवरिण्यात आलेल्या 
म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिवश्री सिेुश धस, नर्जय ऊफव  भाई नर्रकर, पृर्थ्र्ीराज देिमुख, र्ोपीनकसि 
बाजोनरया, सुनजतशसह ठाकुर, ॲड.अनिल परब, सर्वश्री निलय िाईक, िरेंद्र 
दराडे, रामदास आंबटकर, नर्प्लर् बाजोनरया, श्रीमती स्स्मता र्ाघ, सर्वश्री 
रशर्द्र फाटक, नर्रीिचंद्र व्यास, अरुणभाऊ अडसड, रामरार् पाटील, चंदभूाई 
पटेल, प्रा.अनिल सोले, सर्वश्री प्रनर्ण पोटे-पाटील, िार्ोरार् र्ाणार, रि.प.स. 
याांचा म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   ''राज्यातील तालुक्यामंध्ये जूि ते सप्टेंबर, २०१८ या कालार्धीतील 
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पजवनयाची तूट, उपलब्लध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दरूसंरे्दि नर्र्षयक 
निकर्ष, र्िस्पती निदेिाकं, मृद ूआद्रवता, पेरणी खालील के्षत्र र् नपकांची स्स्थती 
या सर्व घटकांचा एकनत्रत नर्चार करुि या घटकांिी प्रभानर्त झालेल्या 
तालुक्यांपैकी १५१ तालुक्यांमधील १७,९८५ र्ार्ांमध्ये रं्भीर/मध्यम 
स्र्रुपाचा दषु्ट्काळ िासिािे नदिांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासूि घोनर्षत 
केला असणे, त्यािंतरच्या कालार्धीत १५१ तालुक्यांव्यनतनरक्त इतर 
तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये सरासरी पजवनयांच्या ७० टक् के पेक्षा 
कमी र् एकूण पजवनयमाि ७५० नम.नम. पेक्षा कमी झाले आहे अिा एकूण 
२६८ महसूली मंडळांतील ५,०९० र्ार्ांमध्ये िासिािे दषु्ट्काळ घोनर्षत केला 
असणे तसेच, ९३१ र्ार्ांमध्ये दषु्ट्काळ सदृि पनरस्स्थती जाहीर केली असणे, 
अिारीतीिे राज्यातील एकूण ४१ हजार र्ार्ांपैकी तब्लबल २९ हजार र्ार्ांमध्ये 
दषु्ट्काळ असल्याचे निदिविास येणे, राज्यातील दषु्ट्काळाचा सामिा 
करण्यासाठी राज्याचे मदत र् पुिर्वसि मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ 
उपसनमती र्ठीत करण्यात येणे, प्रत्येक नजल्हानधकारी कायालयात टंचाई 
नियंत्रण र् समनर्यासाठी स्र्तंत्र कक्ष स्थापण्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मध्यम र् लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाियातील पाणीसाठा सि 
२०१८ च्या तुलिेत निम्मा शकर्ा त्याहूिही कमी असल्याची बाब निदिविास 
येणे, दषु्ट्काळ घोनर्षत केलेल्या शकर्ा दषु्ट्काळ सदृि पनरस्स्थती घोनर्षत केलेल्या 
र्ार्ांतील िेतकऱ्यांिा िासिाकडूि जनमि महसूलात सूट, सहकारी 
संस्थांच्या कजाचे पुिर्वठण, मोठया प्रमाणार्र िेतकऱ्यांिा नपक कजवमाफी 
देण्यात येणे, िेतीिी निर्नडत कजाच्या र्सूलीस स्थनर्ती, कृर्षीपंपाच्या चालू 
नर्ज नबलात ३३.५ टक् के  सुट देऊि अंदाजे रुपये ६७३.४१ कोटीची सर्लत 
देण्यात आली असल्याचे निदिविास येणे तसेच, िालेय/महानर्द्यालयीि 
नर्द्यार्थ्यांच्या पनरक्षा िुल्कात माफी, रोहयो अंतर्वत कामांच्या निकर्षात काही 
प्रमाणात निनथलता, आर्श्यक तेथे नपण्याचे पाणी पुरनर्ण्यासाठी टँकरचा 
र्ापर, टंचाई जाहीर केलेल्या र्ार्ात िेतकऱ्याचं्या िेतीच्या पंपाची नर्ज 
जोडणी खंडीत ि करणे, नर्ज थकबाकी ि भरल्यािे बंद करण्यात आलेल्या 
३,३२० पाणीपुरर्ठा योजिा पुनहा सुरु करण्यात येणे, इ. धोरणात्मक निणवय 
करुि दषु्ट्काळग्रस्त िेतकऱ्यांिा या-िा-त्या माध्यमातूि मदत करण्याचा 
िासिाचा प्रयत्ि, राज्यात १,२६४ नठकाणी चारा छार्ण्या सुरु करण्यात येणे 



असधुारित प्रत 
 

18 
 

र् त्यात सुमारे १० ते ११ लाख जिार्रे असणे, चारा छार्ण्यासंाठी औरंर्ाबाद 
नर्भार्ीय आयुक्तांिा १११ कोटी, पुणे नर्भार्ीय आयुक्तांिा ४ कोटी र् 
िानिक नर्भार्ीय आयुक्तांिा ४७ कोटींचा निधी नर्तनरत करण्यात आला 
असल्याची बाब निदिविास येणे, चारा छार्ण्यांच्या नठकाणी तात्पुरती 
स्र्च्छतारृ्हे उभारण्यात येणे, चारा नपकाच्या लार्र्डीसाठी िेतकऱ्यांिा २५ 
हजार क्क्र्टल नबयाणांचे नर्तरण करण्यात येणे र् त्यातूि ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रार्र चारा नपकाची लार्र्ड करण्यात आल्यािे एकूण ३० लाख मेनरक टि 
चाऱ्याचे उत्पादि झाले असणे, नदिांक १५ मे, २०१९ पासूि चारा छार्णीतील 
जिार्रांच्या अिुदाि दरामध्ये र्ाढ करुि मोठया जिार्रांसाठी प्रनतनदि रुपये 
१००/- र् लहाि जिार्रांसाठी प्रनतनदि रुपये ५०/- हा र्ाढीर् दर लारू् केला 
असणे, चारा छार्णीत दाखल झालेल्या जिार्रांच्या उपस्स्थतीसाठी 
आठर्ड्यातूि स्कॅशिर् करण्याचा निणवय घेण्यात आला असणे, टँकर मंजुरीचे 
अनधकार उपनजल्हानधकारी यािंा र् चारा छार्णी मंजुर करण्याचे अनधकार 
नजल्हानधकारी यांिा देण्यात आले असूि मार्णी होताच ताबडतोब टँकर र् 
चारा छार्णी मंजुर करण्यात येत असल्याची बाब निदिविास येणे, 
सद्यःस्स्थतीत २८,५२४ र्ार्ांमध्ये दषु्ट्काळ/दषु्ट्काळ सदृि पनरस्स्थती घोनर्षत 
करण्यात आली असणे र् त्याअिुरं्षर्ािे १७,९८५ र्ार्ांिा दषु्ट्काळी अिुदाि 
र्ाटप करण्यात आले असणे र् उर्वनरत १०,५३९ र्ार्ांिा र्र उल्लेनखत इतर 
८ सुनर्धा लारू् करण्यात आल्या असल्याचे निदिविास येणे, दषु्ट्काळबानधत 
िेतकऱ्यांिा कृर्षी नर्र्षयक मदत र्ाटप करण्यासाठी कें द्र िासिाकडूि रुपये 
४,७१४ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली असणे, राज्यातील एकूण 
६८,३०,८६५ िेतकऱ्यािंा रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या मदतीचे र्ाटप 
करण्यात आले असल्याचे निदिविास येणे, राज्यातील िेतकऱ्यांची थनकत 
नर्दु्यत देयके असल्यािे बंद असलेल्या पाणी पुरर्ठा योजिांची नर्दु्यत जोडणी 
पुर्वर्त करण्याकनरता िासिाकडूि नर्दु्यत देयके अदा करण्यात येणे र् 
त्यापोटी माचव, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका निधी खचव झाला 
असणे, महात्मा र्ाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजर्ार हमी योजिेंतर्वत राज्यात नदिांक 
११ मे, २०१९ रोजी संपलेल्या आठर्डयामध्ये एकूण ३६,६६० कामे चालू 
असूि त्यार्र ३,४०,९५२ इतकी मजूरांची उपस्स्थती असल्याचे निदिविास 
येणे, चारा छार्ण्यांमधील पिुधिाची िोंदणी करुि पिुधिाच्या संख्येची 
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दैिंनदि िोंद ठेर्ण्यासाठी अॅनराईड मोबाईलर्र आधानरत प्रणालीचा र्ापर 
अनिर्ायव करण्याचा निणवय िासिाकडूि घेण्यात येणे र् िौयव टेक्िोसॉफ्ट 
प्रा.नल. या संस्थेिे तयार केलेली प्रणाली नर्िािुल्क उपलब्लध करुि देण्यात 
येणे, या संस्थेमाफंत सदर प्रणालीचा र्ापर करण्याबाबतचे एक नदर्सीय 
प्रनिक्षण चारा छार्णी चालकांचे पयवरे्क्षक/कमवचारी तसेच महसूल 
नर्भार्ातील कमवचारी यांिा नजल्हास्तरार्र उपलब्लध करुि देण्यात येणे, चारा 
छार्ण्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या पिुधिांची रोर्प्रनतकारक िक्ती र् उत्पादि 
क्षमता कायम राहण्याकनरता त्यांिा देण्यात येणाऱ्या नहरर्ा चारा, ऊसाचे 
र्ाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात र्ाढ करुि मोठया जिार्रांकनरता १८ नक.गॅ्र. 
याप्रमाणे र् लहाि जिार्रांकनरता ९ नक.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण सुधानरत 
करण्यात आले असणे, राज्यात प्रथमच िेळ्या-मेंढ्ासंाठी छार्णी सुरु 
करण्याचा तसेच राज्यातील दषु्ट्काळी भार्ात सुरु असलेल्या चारा 
छार्ण्यांमधील जिार्रांसाठी टँकरिे पाणी देण्याचा निणवय मंत्रीमंडळ 
उपसनमतीिे नदिांक ३० मे, २०१९ र्ा त्यासुमारास घेतला असणे, 
सद्यःस्स्थतीत राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातूि ४,९२० र्ारे् आनण 
१०,५०६ पाड्यांर्र पाणी पुरर्ठा केला जात असणे, राज्यात नपक नर्म्याच्या 
भरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख िेतकऱ्यांिा २२ कोटी रुपयांचे र्ाटप 
करण्यात आले असल्याची बाब निदिविास येणे, मार्ील ४ र्र्षात ४ कोटी 
७२ लाख िेतकऱ्यािंा १४,७७३ कोटी रुपये इतकी भरीर् िुकसाि भरपाई 
नदली असल्याचे निदिविास येणे, कापुस र् धाि नपकांर्रील नकडीमुळे 
िुकसाि झालेल्या िेतकऱ्यािंा नपक नर्मा योजिेनिर्ाय ३,३३६ कोटी 
रुपयांची भरपाई िासिाकडूि नदली असल्याची बाब निदिविास येणे, 
पालकमंत्री र् नजल्हानधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जर्ळपास सर्व 
नजल्यांमध्ये आढार्ा बैठकांचे आयोजि करुि दषु्ट्काळ नियंत्रणाचे कायव युध्द 
पातळीर्र सुरु असणे, नजल्हा, उपनर्भार् र् तालुका स्तरार्र के्षत्रीय कमवचारी 
प्रनिक्षणांचे र् पेरणीपूर्व मिार्ती र् तयारीबाबत नर्नर्ध नपकांच्या 
िेतीिाळांचे आयोजि करण्यात येणे, नदिांक २४ मे ते ८ जूि, २०१९ या 
कालार्धीत उन्नत िेती, समृध्द िेतकरी अनभयाि राबनर्ण्यात येणे, कृनत्रम 
पाऊस निमाण करण्याच्या दृष्ट्टीिे होत असलेला प्रयत्ि, तूतास पेरणी ि 
करण्याबाबत आतापयंत जर्ळपास एक लाखाच्या र्र िेतकऱ्यांिा 
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एसएमएसद्वारे सूचिा करुि नबयाणे र्ाया जाऊ िये म्हणूि खबरदारी घेण्यात 
येऊि खरीपाचे नियोजि करण्याचा प्रयत्ि इ. दषु्ट्काळ निर्ारणाथव 
िासिाकडूि र्ाभंीयािे करण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजिा र् 
कायवर्ाही नर्चारात घेऊि त्याअिुरं्षर्ािे करार्याची कायवर्ाही.'' 

 
 

  (ग) (गरुुिार, वदनाांक २० जनू, शकु्रिाि, रदनाांक २१ जनू, सोमिाि, रदनाांक 
२४ जनू, मांगळिाि, रदनाांक २५ जनू, ि बधुिाि, रदनाांक २६ जनू, 
२०१९ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशवरिण्यात आलले्या 
म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिवश्री धनांजय मुांडे, िरद रणनपसे, हेमंत टकले, रामहरी रुपिर्र, जयंत 
पाटील, अिोक ऊफव  भाई जर्ताप, कनपल पाटील, प्रा. जोर्ेंद्र कर्ाडे, सर्वश्री 
सतीि चव्हाण, नर्क्रम काळे, चंद्रकांत रघुरं्िी, नकरण पार्सकर, जिादवि 
चांदरुकर, रामरार् र्डकुते, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती नर्द्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्िबािू खनलफे, श्री.ख्र्ाजा बेर्, आर्षक. अिंत र्ाडर्ीळ, सर्वश्री अमरिाथ 
राजूरकर, सुभार्ष झांबड, प्रकाि र्जनभये, ॲड. राहूल िारे्कर, सर्वश्री सतेज 
ऊफव  बंटी पाटील, हनरशसर् राठोड, अब्लदलु्लाखाि दरुाणी, आिंदरार् पाटील, 
जर्न्नाथ शिदे, अमनरिभाई पटेल, मोहिरार् कदम, आिंद ठाकूर, डॉ. 
र्जाहत नमझा, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "संपुणव महाराष्ट्र, नर्िेर्षत: मराठर्ाडा  १९७२ पेक्षाही भीर्षण 
दषु्ट्काळात भरडला रे्ला असणे, पनहल्या पहाणी अहर्ालािुसार १८० 
तालुक्यात रं्भीर दषु्ट्काळ असल्याचे निदिविास आल्यािंतरही कें द्रीय 
दषु्ट्काळी संनहतेिुसार फक्त १५१ तालुक्यात दषु्ट्काळ जाहीर होणे, त्यािंतर 
राज्याच्या निकर्षािुसार २६८ मंडळात र् ५४४९ र्ार्ात मध्यम र् रं्भीर 
दषु्ट्काळ जाहीर केला जाणे, राज्यातील दषु्ट्काळी पनरस्स्थती सर्वसाधारणपणे 
सारखीच असतािा सरसकट आनण एकाच रे्ळी दषु्ट्काळ जाहीर ि केल्यामुळे 
दषु्ट्काळी उपाययोजिा सुरु करण्यात अक्षम्य कालापव्यय झाला असणे, 
मराठर्ाड्यात दषु्ट्काळाची तीव्रता सर्ानधक असणे, दषु्ट्काळामुळे पेरणीसाठी 
केलेली हजारो कोटी रुपयांची रंु्तर्णूक र्ाया रे्लेली असणे, दषु्ट्काळी 
पनरस्स्थतीत नपण्याच्या पाण्यासाठी िासि स्तरार्रुि टँकर, िादरुुस्त 
योजिांची दरुुस्ती, िर्ीि पाणी पुरर्ठा योजिा र्ा अनय उपाययोजिा रे्ळीच 
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ि झाल्यामुळे दषु्ट्काळग्रस्तांिा, जिार्रांिा आनण नर्िेर्षत: माय-भनर्िींिा 
अतोिात त्रास सहि करार्ा लार्ला असणे, दषु्ट्काळ जाहीर झाल्यािंतर 
तब्लबल ८ मनहनयािंतर चारा छार्ण्या सुरु झाल्यामुळे मधल्या कालार्धीत 
हजारो पिुधिाची हािी झाली असणे, अद्यापही चारा छार्ण्यांची मार्णी 
असणे, सुरु असलेल्या चारा छार्ण्यांचे अिुदाि प्रलंनबत असणे, चारा 
छार्ण्यात आरोग्य सुनर्धेच्या दषु्ट्काळामुळे जिार्रांचा जीर् धोक्यात आला 
असणे, पाणीपुरर्ठा, जिार्रांसाठी चारा, हाताला काम, नर्िेर्ष आरोग्य सेर्ा 
आनण जाहीर केलेल्या अनय दषु्ट्काळी उपाययोजिांचा पुरता बोजर्ारा 
र्ाजल्यामुळे काही दषु्ट्काळग्रस्तांर्र िक्षली होण्याची परर्ािर्ी मार्ण्याची 
रे्ळ सरकारिे आणली असणे, जाहीर करण्यात आलेली एिडीआरएफ र्ा 
एसडीआरएफची मदत अद्याप लाखो िेतकऱ्यािंा नमळालेली िसणे, 
राज्यातील िेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अद्याप सुरु असणे, दषु्ट्काळी भार्ात 
िेतमजूरांिा रोजर्ार हमी योजिेअंतर्वत रोजर्ाराची र् िेतीची कामे देणे 
आर्श्यक असतांिा त्यासंबंधी िासिािे कोणतेही नियोजि केले िसणे,  
सातत्यािे रे्ल्या चार र्र्षात अस्मािी आनण सुलतािी या दहेुरी संकटात 
असतािा या र्र्षीच्या हंर्ामात उत्पन्न नमळेल या एकाच आिेर्र िेतकरी र्र्व 
असणे, नबयाणे र् पेरणीपूर्व मिार्तीच्या अिुदािासाठी रोख मदतीची मार्णी 
करुि सुध्दा सरकारिे त्याकडे जानणर्पूर्वक कािाडोळा केला असणे, दसुऱ्या 
बाजूला जाहीर केलेल्या कजवमाफीपासूि लाखो िेतकरी रं्नचत रानहल्यामुळे 
बँका तेरा टक्के दंडिीय व्याजाची आकारणी करत असणे, तसेच एिपीअेचा 
बारु्लबुर्ा पुढे करुि बँका चालू हंर्ामासाठी पीक कजव देण्यास स्पष्ट्ट िकार 
देत असणे, रे्ल्या ३ मनहनयात अिेक रे्ळा सोसाट्याच्या र्ाऱ्यासह, र्ारपीट, 
र्ीज कोसळूि फळबार्ा, इतर नपके आनण घरांचे प्रचंड िुकसाि र् 
जीनर्तहािी झालेली असणे, तथानप, अद्यापही िासिािे िुकसािभरपाई 
जाहीर ि करणे, बोंडअळी, तुडतुडा रोर्ाची र्र्षव-दोि र्र्षापूर्ी जाहीर केलेली 
िुकसािभरपाई र् दधू अिुदाि अद्याप िेतकऱ्यांिा नमळालेले िसणे, मार्ील 
२ र्र्षांपासूि लाखो िेतकऱ्यािंा पीक नर्म्याची िुकसाि भरपाई नमळालेली 
िसणे, पीक नर्मा कंपनयांचा िासकीय यंत्रणेला हातािी धरुि पीक नर्मा 
िुकसािीची रक्कम िाकारण्याकडे कल असणे, सोयाबीि पीकाला पीक 
नर्म्यातूि र्र्ळल्यामुळे लाखो िेतकऱ्यािंा फटका बसलेला असणे,  
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कोणत्याही उत्पादिांिा हमीभार् नमळत िसल्यामुळे आनण उत्पादिाची 
िासकीय खरेदी अर्दी िर्ण्य होत असल्यामुळे िेतकरी मेटाकुटीला आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यव्यर्साय पसेसीि मच्छीमारीमुळे अडचणीत आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यिेतीर्र रे्ल्या र्र्षवभरात मत्स्य दषु्ट्काळ र् इतर 
संकटे आल्यािंतरही िासिाकडूि मस्च्छमारांिा कोणतीही मदत नमळालेली 
िसणे, मत्स्यव्यर्साय नर्भार्ाकडूि सुरु असलेल्या अिेक योजिांची 
अंमलबजार्णी योग्य पध्दतीिे होत िसणे, राज्यिासिािे तातडीिे मस्च्छमार 
बांधर्ांिा नर्िेर्ष पॅकेज देऊि मदत करण्याची निमाण झालेली आर्श्यकता, 
आंबा, काजू, िारळ, सुपारी, भात यासारख्या कोकण पट्ट्ट्यातील 
अथवव्यर्स्थेचा कणा असलेल्या िेती र् फळबार् उत्पादिांिा लहरी 
हर्ामािाचा तसेच िासिाच्या िेतकरी नर्रोधी पणि नितीचा फटका बसलेला 
असणे,  र्ारंर्ार मार्णी करुिही िासिािे कोणतीही मदत ि करणे,  र्ादळ, 
र्ारनपटीिे िुकसाि झालेल्या फळबार्ांसाठी हेक्टरी १ लाख आनण अनय 
नपकांसाठी हेक्टरी ५० हजाराची केलेली मार्णी, सरसकट कजवमाफी, संपूणव 
र्ीज नबलाची माफी, दषु्ट्काळातील उपाययोजिा युध्दपातळीर्र राबनर्णे, 
आनण  नबयाणे र् पूर्वमिार्तीच्या अदािासाठी एकरी २५ हजाराची केलेली 
मार्णी, दषु्ट्काळ निर्ारणासाठी करण्यात आलेल्या मार्ण्या, दषु्ट्काळाची 
सद्य:स्स्थती आनण िासि पातळीर्रील युध्द पातळीर्र करार्याच्या 
उपाययोजिा नर्चारात घेऊि करार्याची कायवर्ाही." 

 

  (घ) (मांगळिाि, रदनाांक २५ जनू, ि बधुिाि, रदनाांक २६ जनू, २०१९ 
िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशवरिण्यात आलेल्या 
म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   ॲड. अरनल पिब, सर्वश्री नर्जय ऊफव  भाई नर्रकर, र्ोपीनकसि बाजोनरया, 
प्रनर्ण दरेकर, प्रसाद लाड, रशर्द्र फाटक, ॲड. निरंजि डार्खरे, सर्वश्री 
नर्रीिचंद्र व्यास, िरेंद्र दराडे, प्रा.अनिल सोले, सर्वश्री नर्प्लर् बाजोनरया, 
नर्लास पोतिीस, डॉ. मनिर्षा कायंदे, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि – 

   "मंुबई महािर्र प्रदेि नर्कास प्रानधकरणाच्या कायवके्षत्रात राज्य 
िासिािे पालघर नजल्यातील पालघर र् र्सई संपूणव तालुके आनण रायर्ड 
नजल्यातील अनलबार्, पेण, पिरे्ल र् खालापूर संपूणव तालुके यांचा समारे्ि 
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करुि प्रानधकरण के्षत्राचा नर्स्तार करण्यात येणे, सदर निणवयामुळे र्सई-नमरा-
भाईंदर दरम्याि िर्ीि खाडीपूल, नर्कास कें दे्र, र्सई-नर्रार के्षत्रासाठी सुया 
पाणी पुरर्ठा प्रकल्प, िैिा प्रकल्पास चालिा, रॉनस हाबवर, रेल्रे् अनलबार् 
पयंत इत्यानद नर्नर्ध योजिा कायास्नर्त होणार असणे, मंुबईतील महत्र्ाकांक्षी 
सार्री नकिारा रस्त्याचा (कोस्टल रोड) प्रकल्प, मंुबईतील नमठी िदी स्र्च्छ 
करण्याच्या योजिेतंर्वत िहरातील सांडपाणी प्रनक्रया करुि ते पाणी नमठी 
िदीत पुनहा सोडण्याची योजिा, कें द्र िासिाच्या स्माटव नसटी पनरयोजिेतंर्वत 
राज्यातील पुणे, ठाणे, िार्पूर, औरंर्ाबाद, सोलापूर, िानिक, शपपरी-शचचर्ड, 
कल्याण-डोंनबर्ली या ८ िहरासाठी राज्य िासिाला फेबु्रर्ारी २०१९ अखेर 
१५६८ कोटी रुपये उपलब्लध करुि देण्यात येणे, रृ्हनिमाण धोरणास मानयता 
देण्यास होत असलेला नर्लंब, मंुबईतील निर्डी, र्ोराई, (बोरीर्ली), मानहम 
भार्ातील जैर्नर्नर्धतेमुळे पािथळीिे व्यापलेले के्षत्र पयवटि के्षत्र म्हणूि 
जाहीर करण्याच्या नजल्हानधकाऱ्यांिा नदलेल्या सूचिा, तथानप 
नजल्हानधकाऱ्यांिी कोणतीच कायवर्ाही ि केल्यामुळे पािथळ के्षत्रांर्र 
नदर्सेंनदर्स र्ाढत जाणारी अिनधकृत बांधकामे, मंुबई िहर र् उपिर्रातील 
नर्कासक, मोठ-मोठ्या कंपनया, मॉल्स यािंी महानगरपानलकेचा सुमारे 
१३३.२५ कोटी रुपयांचा थकर्लेला कर, मंुबईतील अपूणव असलेले एसआरए 
प्रकल्प पूणव करण्यासाठी उपाययोजिा, म्हाडाच्या ५६ र्साहतींचा रखडलेला 
पुिर्षर्कास, मंुबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त र् नबर्र उपकरप्राप्त 
सुमारे १४०० इमारती, पंतप्रधाि अिुदाि प्रकल्पाच्या, इमारत र् पुिरवचिा 
मंडळाच्या र् झोपडपट्टी पुिर्षर्कास योजिेतंर्वत बांधलेल्या इमारतींची दरुुस्ती, 
बीपीटी र् बीआयटी च्या जारे्र्रील धोकादायक इमारती, म्हाडाच्या 
इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जास्त घुसखोर असल्याचे निष्ट्पन्न होणे, राज्यात ६० 
लक्ष झाडे लार्ण्याची िासिाची महत्र्ाकांक्षी योजिा, र्ांदे्र- पूर्व येथील 
िासकीय अनधकारी-कमवचारी यांिा नदलेल्या निर्ासस्थािाचं्या जारे्र्र 
मालकी हक्कािे निर्ासस्थािे बांधूि देण्याची मार्णी, याबाबत िासिािे 
करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजिा." 

तेिा : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) श्री.हरिससग िाठोड, रि.प.स. पढुील सािवजरनक महत्िाच्या बाबींिि 

चचा उपस्स्ित कितील. 
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   "माजी मुख्यमंत्री स्र्.र्संतरार् िाईक यािंी राज्यात राबनर्लेल्या         
नर्नर्ध कल्याणकारी योजिांचे योर्दाि पाहता िासिािे नदिांक १ जुलै, 
२०१२ ते नदिांक ३० जूि, २०१३ हे र्र्षव जनमिताब्लदी र्र्षव म्हणूि साजरा 
करण्याचे ठरनर्ले असणे,  उक्त जनमिताब्लदी र्र्षव साजरे करण्यासाठी सि 
२०१३-१४ मध्ये १०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असणे, 
उपरोक्त जनमिताब्लदी र्र्षासंदभात सामानय प्रिासि नर्भार्ािे नदिांक २ 
िोव्हेंबर, २०१२ अनर्ये योजिा आनण कामे प्रस्तानर्त केले असतािा 
यामधील बरीचिी कामे अपूणवच असल्याचे निदिविास येणे, एकूण १५ 
कामांपैकी ८ कामेच पूणव झालेली असणे, बांधकामािी निर्डीत उर्वनरत 
कामांचा िासिस्तरार्र आढार्ा घेरू्ि रानहलेल्या बाबी पूणव करणे, याबाबत 
िासिािे करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजिा." 

 
  (२) डॉ.सधुीि ताांबे, रि.प.स. पढुील सािवजरनक महत्िाच्या बाबींिि चचा 

उपस्स्ित कितील. 
   "राज्यात र्त काही र्र्षात बेरोजर्ारीचे प्रमाण सातत्यािे र्ाढत असणे, 

त्यातच िोटबंदीमुळे लहाि उदयोजक र् नकरकोळ व्यापाऱ् यांचे उदयोर्धंदे बंद 
पडणे, त्यामुळे राज्यात सुमारे ५० लाख निनक्षत तरुण बेरोजर्ार होणे, तसेच 
िासिािे उदयोर्धंदे र्ाढारे्त यासाठी स्टाटवअप धोरण ठरनर्णे, त्यामध्ये 
निर्डलेल्या १०० उदयोर्ांपैकी फक्त १८ कंपनयांिी महाराष्ट्रात िोंदणी करणे, 
अनय उदयोर् परराज्यात रे्ल्यामुळे राज्यात बेरोजर्ारीचे प्रमाण र्ाढलेले 
असणे, याबाबत िासिािे करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजिा." 

 
 

रिधान भिन, 
मंुबई 
नदिांक : २६ जूि, २०१९ 

रजतेंद्र भोळे 
सनचर् (का.), 

महाराष्ट्र नर्धािपनरर्षद. 
 


