
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक २७ जनू, २०१९ 

 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 
 
 

 

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

 

 

  (१) (बधुिार, विनाांक १९ जनू, २०१९ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेली परांतू पढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) 
 

  ((१)) सिशश्री. मांगलप्रभात लोढा, सवुनल प्रभ,ू अब ू आजमी, वि.स.स तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-    

      "प्लास्टिक कचऱ्याची पध्दतशीरपणे विल्हेिाि लािण्यासंबंधी कृती योजना कें द्रीय 
प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्रासह २१ राज्य 
सरकारांना राष्ट्रीय हरीत लिादाने प्रत्येकी दरमहा एक कोिी रुपये दंड भरण्याचे वदनाकं 
२६ मे, २०१९ रोजी वदलेले आदेश, राज्यात प्लास्टिक आवण घनकचरा व्यिटथापनाची 
पवरस्टथती वदिसेंवदिस गंभीर होत असणे, राज्यात प्लास्टिक वपशिी बंदीचा वनणणय 
घेऊनही त्याची प्रभािीपणे अंमलबजािणी न होणे, प्लास्टिक वपशिी नष्ट्ि करणेबाबत 
अद्यापही राज्य ि महानगरपावलकेकडून पुरेशा प्रमाणात उपाय योजना करण्याकडे दलुणक्ष 
करण्यात येत असल्याची बाब वनदशणनास येणे, राज्यात प्लास्टिक आवण घनकचरा 
व्यिटथापनाची स्टथती गंभीर असूनही राज्य शासन आवण महानगरपावलकेकडून या 
महत्िाच्या विषयाला प्राथवमकता न वदल्यामुळे सदर समटयेमध्ये झालेली चचताजनक िाढ 
कें द्रीय सीपीसीबी मंडळाने वदनांक ३० एवप्रलपयंत कृती योजना सादर करण्याची मुदत 
देऊनही त्याचे पालन न करणे, एकंदरीत प्लास्टिक आवण घनकचऱ्याची विल्हेिाि लािणे 
संबंधी कृती योजना तयार करणेबाबत शासन गंभीर नसल्याची बाब वनदशणनास येणे, 
यामुळे राज्यातील प्रदषूणात िाढ होऊन पयािरणाचा झालेला प्रचंड ऱ्हास, याकडे 
शासनाचे  झालेले अक्षम्य दलुणक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायणिाही ि 
प्रवतविया." 
 

   (गरुुिार, विनाांक २० जनु, २०१९ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेली परांतू राखनू ठेिण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) 
 

  (२) सिशश्री. छगन भजुबळ, अवजत पिार, जयांत पाटील, वजतेंद्र आ्हाड, विलीप िळसे-
पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पणन मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :-  
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        "मौजे चपपरी सैय्यद (ता.वज.नावशक) येथे कृषी िर्ममनल माकेि उभारण्यासाठी 
वनस्चचत केलेली जागा महाराष्ट्र कृषी पणन महामंडळाला हटतांतरीत करण्यासाठी 
ग्रामविकास तसेच नगरविकास ि महसूल आवण िन विभागाने सहमती दशणिूनही माहे मे, 
२०१९ पयंत सदर जागा कृषी पणन महामंडळास उपलब्ध करून वदलेली नसणे, नावशक 
िर्ममनल माकेिसाठी वनस्चचत केलेल्या जागेची सहसंचालक (पणन) यांचे अध्यक्षतेखालील 
सवमतीने पाहणी करुन शासनास अहिाल सादर केलेला असणे, सदर िर्ममनल माकेि 
विकवसत करण्यासाठी खाजगी भागीदारीकवरता वबजनेस मॉडेल तयार करून त्याबाबतचा 
सविटतर अहिाल कृषी पणन मंडळाने शासनास सादर केलेला असणे, नावशक हा 
कृषीप्रधान वजल्हा असल्यामुळे येथे भाजीपाला,फळे ि अन्नधान्याचे वििमी उत्पादन घेतले 
जात असणे, शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगली बाजारपेठ वमळािी यासाठी नावशक येथे 
अद्ययाित िर्ममनल माकेि उभारण्याच्या प्रटतािास शासनाने मान्यता वदलेली असणे, सदर 
िर्ममनल माकेिच्या उभारणीसाठी मौजे चपपरी सैय्यद (ता.वज.नावशक) येथील शासन 
मालकीची १०० एकर जमीन िर्ममनल माकेिची नोडल एजन्सी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य 
कृषी पणन मंडळाला विनामुल्य उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडे प्रटताि प्रलंवबत 
असणे,वजल्हा प्रशासनाने प्रटतावित केलेली जागा िर्ममनल माकेिसाठी हटतांतरीत करून 
या माकेिच्या उभारणीसाठी कायणिाही करण्याची आिचयकता असणे, मात्र शासनाकडून 
याबाबत कोणतीही कायणिाही न केली जाणे, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वनमाण झालेला 
असंतोष, यािर शासनाने कराियाची कायणिाही ि शासनाची प्रवतविया.” 
 

  ((३)
) 

श्री. हर्शिधशन सपकाळ, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

      "बुलढाणा शहरास पाणीपुरिठा करणाऱ्या नगरपवरषदेच्या पाणीपुरिठा योजने 
अंतगणत शहरात केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरिठ्यामध्ये नारूचे जंतू आढळून येणे, मागील 
अनेक वदिसांपासून शहरात टिच्छता अवभयान राबविले न जाणे, नगर पवरषदेच्या 
आटथापनेिर १२५ सफाई कामगार असतानासुद्धा शहर टिच्छतेचा ठेका खाजगी कंपनीस 
देणे, खाजगी कंत्रािदारांनी वनयुक्त केलेल्या ६५ सफाई कामगार ि िाहनचालकांचे 
मागील दोन मवहन्यापासून िेतन अद्याप अदा न करणे, पवरणामी या कंत्रािी सफाई 
कामगारांनी मुख्यावधकारी, न.पा. यांच्या घरासमोर आंदोलन करणे, शहरातील मुख्य 
रटत्यािरील पथवदिे दीड िषापासून बंद असणे, शहरात रटत्यांची झालेली दरुिटथा, दवलत 
िटती सुधार योजने अंतगणत प्राप्त वनधी मध्ये झालेली  अवनयवमतता, वदव्यांगासाठी  प्राप्त 
होणारे अनुदान पूणणत: िािप न करणे, एलईडी लाईि घोिाळा, अवनयवमत होणारा 
पाणीपुरिठा, नगरपवरषदेच्या दलुणक्षामुळे वपण्यास अयोग्य, दवूषत ि घाण पाणी नागवरकानंा 
पुरविण्यात येणे, याबाबत वदनांक ३ जून, २०१९ रोजी टथावनक लोकप्रवतवनधी, नगरसेिक 
ि नागवरकांनी वजल्हावधकारी, बुलढाणा यांच्याकडे केलेली तिार, शहरातील 
अवतिमणधारकांच्या पुनिणसनाचा रखडलेला प्रचन, मागील दहा-बारा िषापासून बुलढाणा 
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शहरात सुरू असलेल्या नाट्यगृहाच्या बांधकामासाठी प्राप्त वनधी इतर कामािर खचण 
करणे, िारंिार मागणी करून देखील नाट्यगृहाच्या बाधंकामासाठी शासनाने वनधी 
उपलब्ध करून न देणे, पािसाळ्यापूिी खबरदारीचा उपाय म्हणून नालेसफाई, शहर 
टिच्छता न होणे, बुलढाणा शहरातील कर भरणा करणाऱ्या ९७ िक्के नागवरकाचं्या 
आरोग्याचा वनमाण झालेला गंभीर प्रचन, याकडे शासनाचे होत असलेले दलुणक्ष, बुलढाणा 
नगरपवरषदेच्या गलथान कारभाराची सखोल चौकशी करून कारिाई करण्याबाबत 
शासनाने तातडीने कराियाची कायणिाही ि प्रवतविया." 
 

  (४) सिशश्री. अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, र्वर्काांत 
शर्िे, वजतेंद्र आ्हाड, राजेर् टोपे, श्रीमती विवपका च्हाण, सिशश्री. राहुल मोटे, 
सांिीप नाईक, हसन मशु्रीफ, भास्कर जाधि, िैभि वपचड, पाांडुरांग बरोरा, राहुल 
जगताप, ित्तात्रय भरणे, राणाजगजीतशसह पाटील, विपक च्हाण, ,डॉ. सतीर् 
पाटील, सिशश्री. पांकज भजुबळ, नरहरी विरिाळ, सरेुर् लाड, विजय भाांबळे, सांजय 
किम, बाळासाहेब पाटील, मकरांि जाधि-पाटील, भाऊसाहेब पाटील – 
वचकटगाांिकर, डॉ मधसुिून कें दे्र, सिशश्री बबनराि शर्िे, विलीप सोपल, वर्िेंद्रशसह 
भोसले, मनोहर नाईक, सांग्राम जगताप, सिशश्रीमती समुन पाटील, ज्योती कलानी, 
सिशश्री.अिधतू तटकरे, प्रिीप जाधि-नाईक, श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, 
सिशश्री कृष्ट्णा गजबे, राजेर् कार्ीिार, डॉ. िेिराि होळी, श्री. सांजय परुाम, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "राज्यात तेंदपुत्ता संकलनाचे ३०० युवनि असून त्यापैंकी २०४ युवनिची वििी झाली 
असून विदभातील यितमाळ, अमरािती, बुलढाणा, अकोला, पुसद, पांढरकिडा, 
ब्रम्हपुरी, चंद्रपूर, नागपूर, िधा ि मराठिाडयातील बीड, औरंगाबाद, नांदेड ि जळगांि 
येथील युवनिमध्ये तेंदपूत्ता खरेदीकवरता बोली न लागल्यामुळे तेथील तेंदपुत्ता संकलन 
करणारे सुमारे १ लाख तेंदमूजूर बेरोजगार झाले असून त्यांच्या कुिंुवबयांिर उपासमारीची 
पवरस्टथती वनमाण झाल्याची बाब नुकतीच उघडकीस येणे, सन २०१५-१६ ि २०१७ मध्ये 
राज्यात तेंदपुत्त्याचे मोठया प्रमाणात उत्पादन झाले असून त्याला चांगले दर देखील 
वमळालेले असणे, परंतु यािषी तेंदपुत्त्यािर शासनाने २८ िक्के जीएसिी कर लािल्यामुळे 
तेंदपुत्ता खरेदी करणारे व्यापारी राज्यात न आल्यामुळे या मजूरांिर बेकारीचे संकि 
ओढविणे, तेंदपुत्ता मजूरांची बेकारी दरू करण्यासाठी शासनाने उपाययोजना करण्याची 
वनतांत आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि उपाययोजना." 
 

  (५) श्री. प्रकार् आवबटकर, वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िने 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
 

       "राधानगरी (वज.कोल्हापूर) अभयारण्याची वनर्ममती महाराष्ट्र शासनाच्या वदनांक १६ 
सप्िेंबर, १९८५ रोजीच्या अवधसूचनेनुसार करण्यात येणे, अभयारण्याच्या एकूण ३१५.१६ 
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चौ.वक.मी. अवधसूवचत के्षत्रामध्ये राधानगरी तालुक्यातील २९ महसुली गािे ि गगनबािडा 
तालुक्यातील १ गािाचा समािेश असणे, अभयारण्यातील नागवरकांचे हक्क ि सिलतींची 
चौकशी करण्याकरीता उपविभागीय अवधकारी यांची चौकशी अवधकारी पदी नेमणुक 
करण्यात येणे, उपविभागीय अवधकारी, राधानगरी यांनी राधानगरी तालुक्यातील १२ 
महसुली गािांतील २९ िाडया िटत्यांचे ि गगनबािडा तालुक्यातील २ अशा 
िाडया/िटत्यािरील १४९९ खातेदाराचें पुनिणसन करण्याची वशफारस करणे, यामध्ये 
प्रामुख्याने कारीिडे, वडगस, जुने ि नविन करंजे, एवजिडे, शेळप, ओलिन, बांबर, 
हसणे यासह अन्य गािांचा समािेश असणे, पुनिणसनासाठी संकलन ि मुल्यांकन 
करण्याच्या िेळी १८ िषे पुणण झालेल्या व्यक्तीस पुनिणसन पॅकेजचा लाभ देणे आिचयक 
असणे, एवजिडे ि न्यु करंजे येथील प्रकल्पग्रटतानंी आपल्या जवमनी ि घरे शासनाला 
दानपत्राद्वारे देऊन अदयापही त्याचं्या घरांच्या मुल्यांकनाची रक्कम न  वमळणे, 
प्रकल्पग्रटतानंा पयाय ि.१ प्रमाणे १० लक्ष रुपयांची रक्कम िेळेत न वमळणे, न्यु करंजे ि 
दाऊदिाडी (ता.राधानगरी) येथील पुनिणसनासाठी पयाय ि.२ स्टिकारलेल्या लाभार्थ्यांनी 
लक्ष्मी िेकडी कागल (वज.कोल्हापुर) येथील िनजवमन पसंत केली असुन ९९ हेक्िर 
जवमनीची मागणी करण्यात येणे, याबाबत िने मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 
बैठकीमध्ये तात्काळ कायणिाही करण्याचे वनदेश देऊनही िन विभागाकडून कोणतीही 
कायणिाही न करणे, ज्या गािांना अभयारण्यामध्ये िाटतव्य कराियाचे आहे अशा 
गािातील नागरीकांना पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी िन विभाग अडिणुक 
करत असणे, यामुळे प्रकल्पग्रटत ि अभयारण्यामध्ये िाटतव्य करणाऱ्या नागवरकांमध्ये 
असंतोष पसरणे, विटथावपत होणा-या प्रकल्पग्रटतानंा १० लक्ष रुपये ऐिजी २५ लक्ष रुपये 
पॅकेज करण्याकरीता राज्य शासनाने कें द्र शासनास वशफारस करुनही अदयाप कोणतीही 
कायणिाही न होणे, प्रकल्पग्रटतांचे पुनिणसन संकलन रवजटिर दरुुटती १०० िक्के पुणण होत 
नाही तो पयंत कोणत्याही प्रकल्पग्रटतानंा विटथावपत न करणे यासह प्रकल्पग्रटतांच्या अन्य 
मागण्यांबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि प्रवतविया." 

    
 

 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 

एक : प्रश्नोत्तरे 
 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) वित्त मांत्री :  मॅफको महामंडळाचा सन २०१७-२०१८ चा ४७ 

िा िार्मषक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) उद्योग मांत्री :  महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ यांचा सन 



 

27-Jun-19 8:55:34 AM 

5 
२०१४-२०१५ या िषाचा ते्रपन्नािा िार्मषक 

अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) ऊजा मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य विदु्यत पारेषण कंपनी मयावदत 

यांचा सन २०१७-२०१८ या िषाचा तेरािा िार्मषक 

अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) कामगार मांत्री :  महाराष्ट्र इमारत ि इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, मंुबई यांचा सन २०१४-२०१५ 

ि सन २०१५-२०१६ या  िषांचा िार्मषक अहिाल 

सभागृहासमोर ठेितील. 
 

 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा "अठ्ठािन्नािा" अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

चार : पांचायती राज सवमतीचा स्िीसािा, सत्ताविसािा, अठ्ठाविसािा ि एकोणतीसािा 
अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

पाच : औवचत्तयाचे मदेु्द. 
 

सहा : सन २०१९-२०२० च्या अवतवरक्त अर्शसांकल्पातील अनिुानाच्या मागण्याांिर चचा ि 
मतिान (िसुरा ि रे्िटचा वििस) 

 

 
 

   (१) सािणजवनक बांधकाम विभाग 
 

   (२) जलसंपदा विभाग 
 

   (३) ग्रामविकास विभाग 
 

 
 

 
          

(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे) 
[चचारोध (वगलोटीन) सायांकाळी ०५.३० वाजता] 

 

 

 

 

 

सात : र्ासकीय विधेयक : 
 

 

 

 

 

 

   परु:स्र्ापनार्श, विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
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    सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३४ –  महाराष्ट्र विवनयोजन विधेयक, 

२०१९ 
 

 

 

आठ : सन २०१९-२०२० च्या परुिणी मागण्या सािर करणे. 
 

 

 

  (बधुिार, विनाांक २६ जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 
 

नऊ : श्री सवुनल प्रभ,ु ॲड. राज परुोवहत, सिशश्री अजय चौधरी, अतलु भातखळकर, सिा 
सरिणकर, ॲड. पराग अळिणी, सिशश्री सवुनल शर्िे, मांगलप्रभात लोढा, ॲड. गौतम 
चाबकुस्िार, सिशश्री अवमत साटम, सांजय पोतनीस, डॉ. भारती ल्हेकर, सिशश्री प्रकार् 
महेता, प्रताप सरनाईक, राम किम, सांजय वर्रसाट, कॅप्टन आर तामील सेल्िन, 
सिशश्री मनोहर भोईर, सरिार ताराशसह, मांगेर् कुडाळकर, श्रीमती मवनर्ा चौधरी, 
सिशश्री प्रकार् फातपेकर, नरेंद्र मेहता, रमेर् लटके, सांजय केळकर, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, सिशश्री नरेंद्र पिार, तकुाराम काते, श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिशश्री सभुार् भोईर, 
प्रर्ाांत ठाकूर, अर्ोक पाटील, पास्कल धनारे, सरेुर् गोरे, वकसन कर्ोरे, राजाभाऊ 
िाजे, योगेर् घोलप, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु 
सरुु ि मांत्रयाांचे उत्तर) 
 
        "मंुबई महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरणाच्या कायणके्षत्रात राज्य शासनाने पालघर 
वजल्हयातील पालघर ि िसई संपूणण तालुके आवण रायगड वजल्हयातील अवलबाग, पेण, 
पनिेल ि खालापूर संपूणण तालुके यांचा समािेश करुन प्रावधकरण के्षत्राचा केलेला विटतार, 
सदर वनणणयामुळे िसई-वमरा-भाईंदर दरम्यान निीन खाडीपूल, विकास कें दे्र, िसई-विरार 
के्षत्रासाठी सुया पाणी पुरिठा प्रकल्प, नैना प्रकल्पास चालना, रॉन्स हाबणर रेल्िे अवलबाग पयंत 
इत्यावद विविध योजना कायास्न्ित होणार असणे, मंुबईतील महत्िाकांक्षी सागरी वकनारा 
रटत्याचा (कोटिल रोड) प्रकल्प, मंुबईतील वमठी नदी टिच्छ करण्याच्या योजनेंतगणत शहरातील 
सांडपाणी प्रविया करुन ते पाणी वमठी नदीत पुन्हा सोडण्याची योजना, कें द्र शासनाच्या टमािण 
वसिी पवरयोजनेंतगणत राज्यातील पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, नावशक, चपपरी-
चचचिड, कल्याण-डोंवबिली या ८ शहरासाठी राज्य शासनाला माहे फेब्रुिारी, २०१९ अखेर 
१५६८ कोिी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणे, गृहवनमाण धोरणास मान्यता देण्यास होत 
असलेला विलंब, मंुबईतील वशिडी, गोराई (बोवरिली), मावहम भागातील जैिविविधतेमुळे 
पानथळीने व्यापलेले के्षत्र पयणिन के्षत्र म्हणून जावहर करण्याच्या वजल्हावधकाऱ्यांना वदलेल्या 
सूचना, तथावप, वजल्हावधकाऱ्यानंी कोणतीच कायणिाही न केल्यामुळे पानथळ के्षत्रांिर 
वदिसेंवदिस िाढत जाणारी अनवधकृत बांधकामे, मंुबई शहर ि उपनगरातील विकासक, 
मोठमोठया कंपन्या, मॉल्स यांनी महापावलकेचा सुमारे १३३.२५ कोिी रुपयाचंा थकिलेला कर, 
मंुबईतील अपूणण असलेले एसआरए प्रकल्प पूणण करण्यासाठी उपाययोजना, म्हाडाच्या ५६ 
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िसाहतींचा रखडलेला पुनर्मिकास, मंुबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त ि वबगर 
उपकरप्राप्त सुमारे १४०० इमारती, पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पाच्या इमारत ि पुनरणचना 
मंडळाच्या ि झोपडपट्टी पुनर्मिकास योजनेतंगणत बांधलेल्या इमारतीची दरुुटती, बीपीिी ि 
बीआयिीच्या जागेिरील धोकादायक इमारती, म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर 
असल्याचे वनष्ट्पन्न होणे, राज्यात ६० लक्ष झाडे लािण्याचा शासनाची महत्िाकांक्षी योजना, 
िांदे्र-पूिण येथील शासकीय अवधकारी-कमणचारी यांना वदलेल्या वनिासटथानांच्या जागेिर 
मालकी हक्काने वनिासटथाने बांधून देण्याची मागणी, याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही 
ि उपाययोजना.'' 
 

िहा : सिशश्री अवजत पिार, विजय िडेट्टीिार, जयांत पाटील, बाळासाहेब र्ोरात, छगन 
भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, र्वर्काांत शर्िे, मो. आरीफ नसीम खान, वजतेंद्र 
आ्हाड, बसिराज पाटील, हसन मशु्रीफ, सनुील केिार, भास्कर जाधि, प्रा. िीरेंद्र 
जगताप, सिशश्री सांिीप नाईक, जयकुमार गोरे, डॉ. सवतर् पाटील, सिशश्री गोपालिास 
अग्रिाल, सरेुर् लाड, अवमत िेर्मखु, ॲङ विलीप सोपल, सिशश्री डी.एस.अवहरे, 
राणाजगजीतशसह पाटील, ॲङ यर्ोमती ठाकूर, सिशश्री बबनराि शर्िे, विश्िजीत 
किम, राजेर् टोपे, मधकुरराि च्हाण, मकरांि जाधि-पाटील, वङ पी. सािांत, राहुल 
मोटे, िसांतराि च्हाण, वर्िेंद्रशसह भोसले, अमीन पटेल, ित्तात्रय भरणे, ॲङ 
के.सी.पाडिी, सिशश्री बाळासाहेब पाटील, वसध्िाराम म्हेते्र, सांजय किम, कुणाल 
पाटील, विपक च्हाण, कावर्राम पािरा, श्रीमती िीवपका च्हाण, सिशश्री हर्शिधशन 
सपकाळ, पांकज भजुबळ, राहुल बोंदे्र, प्रिीप जाधि-नाईक, अमर काळे, विजय भाांबळे, 
सभुार् उफश  पांडीतरे्ठ पाटील, प्रा. िर्ा गायकिाड, सिशश्री िैभि वपचड, पाांडुरांग 
बरोरा, अवमत िनक, नरहरी विरिाळ, रणवजत काांबळे, अिधतु तटकरे, श्रीमती 
अवमता च्हाण, श्री राहुल जगताप, डॉ.सांतोर् टारफे, श्री रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
डॉ. मधसुिून कें दे्र, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री अस्लम रे्ख, सिशश्रीमती समुन 
पाटील, सांध्यािेिी िेसाई-कुपेकर, सिशश्री सांग्राम र्ोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, त्रयांबकराि 
वभसे, भारत भालके, कावलिास कोळांबकर, वनतेर् राणे वव.स.स. याांचा म.वव.स. 
वनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव :    
     
         “गेल्या पािणेपाच िषात विविध विभागामध्ये उघडकीस आलेल्या घोिाळयाचंी ि 
गैरव्यिहारांची शासनाकडून गांवभयाने दखल घेतली न जाणे, शासनाच्या विद्यमान मंत्री ि 
राज्यमंत्रयांनी गैरव्यिहार केल्याची प्रकरणे उघडकीस येणे, तत्कालीन गृहवनमाण मंत्री यांनी 
झोपडपट्टी पुनणविकास योजनेत सुमारे ५०० कोिी रुपयांचा केलेला गैरव्यिहार, तत्कालीन 
सामावजक न्याय विभागाच्या राज्यमंत्रयांविरुध्द दारु दकुानाचा परिाना वमळिून देण्याचे 
प्रलोभन दाखिून १ कोिी ९२ लाख रुपयाचंी फसिणूक केल्याप्रकरणी मा.न्यायालयाच्या 
आदेशाने त्यांचेविरुध्द गुन्हा नोंदविण्यात येणे, उजा राज्यमंत्री यांनी यितमाळ शहरातील 
सुमारे ११ कोिी रुपये चकमतीचा भूखंड बनािि कागदपते्र तयार करुन त्यािर बँकामधून 
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कोियिधी रुपये कजण घेऊन भ्रष्ट्िाचार केल्याप्रकरणी त्यांचेविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे 
मा.न्यायालयाने वदलेले आदेश, शासनाच्या मवहला ि बालविकास विभागाकडून भ्रमणध्िनी 
(मोबाईल) खरेदीमध्ये १०६ कोिी रुपयाचा झालेला भ्रष्ट्िाचार उघडकीस येणे, जलसंपदा 
मंत्रयांनी मानापूर येथील महार ितनाची जवमन जबरदटतीने घेतल्याचा होत असलेला आरोप, 
मवहला ि बालविकास विभागात पुरक पोषण आहार योजनेचे कंत्राि देताना त्यात ७५० कोिी 
रुपयाचा करण्यात आलेला गैरव्यिहार, मंुबईतील गोरेगाि येथील आरे िसाहतीत 
आवदिासींना सोयीसुविधा देण्याच्या नािाखाली व्यायामशाळेचे बांधकाम केल्याचे उघडकीस 
येणे, एका मंत्रयाच्या मेव्हणे ि अन्य नातेिाईक संचालक असलेल्या स्व्हकोिोवरया फुड 
प्रोसेचसग कंपनीिर थकीत कजण प्रकरणी झालेले गंभीर आरोप, जेएसडब्ल्यु इटपात वलवमिेड 
या कंपनीला ५९२ कोिी रुपयाचे िीज शुल्क माफी देण्याच्या प्रकरणात करण्यात आलेला 
गैरव्यिहार, जलयुक्त वशिार योजनेतील िेगिेगळया कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्ट्िाचाराची 
प्रकरणे उघडकीस आली असताना मा.मंत्री (जलसंधारण) यांनी विधानपवरषद सभागृहात 
भ्रष्ट्िाचार झाल्याचे मान्य केलेले असणे, याप्रकरणी लाचलुचपत प्रवतबंधक विभागाने खुल्या 
चौकशीची मागणी केल्यानंतरही ती दबािामुळे फेिाळली जाणे, वशक्षण विभागातील 
अस्ग्नशमन यंत्र घोिाळयातील चौकशी अहिाल गायब झाल्याची  बाब उघडकीस येणे, याच 
विभागातील राष्ट्रपुरुषांच्या तटिीरी ि अली वरडल बुक खरेदी प्रकरणात कें द्र शासनाने दोषी 
ठरिून देखील त्यांच्या विरुध्द शासनाने कोणतीही कारिाई न करणे, सािणजवनक आरोग्य 
विभागातील औषधी खरेदीत करण्यात आलेला घोिाळा, आवदिासी विभागाने सावहत्य 
खरेदीत केलेला गैरव्यिहार, पणन विभागातील तूरडाळ भरडाईत झालेला घोिाळा, पयणिन 
महामंडळाने  तोरणमाळ येथील जवमन हडप करण्याचे प्रकरण इत्यादी प्रकरणात चौकशी 
करण्याची घोषणा होऊन देखील अहिाल सादर करण्यात वदरंगाई झालेली असणे, सोलापूर 
येथील सािणजवनक भूखंडािर आरक्षण असतांना बेकायदेशीर बंगला बांधल्याप्रकरणी चौकशी 
होऊन चौकशीत गंभीर दोष आढळून आल्यानंतरही दोषीविरुध्द अद्याप कोणतीही कारिाई 
करण्यात न येणे, सारंगखेडा चेतक महोत्सिाचे बेकायदेशीर कंत्राि वदल्याची बाब उघडकीस 
येणे, राज्याच्या पोलीस दलात भ्रष्ट्िाचार मोठया प्रमाणािर िाढला असून मंुबईत एका वदिसात 
३ िवरष्ट्ठ पोलीस अवधकारी लाच घेताना पकडले जाणे, ठाणे पवरके्षत्रात सन २०१९ मध्ये पाच 
मवहन्याच्या कालािधीत लाचलुचपत प्रवतबंधक विभागाने २४ कारिाया केलेल्या असणे, 
विदभातील समन्ियीन कृषी विकास प्रकल्पामध्ये  सन २०१८-१९ मध्ये अिघ्या सात मवहन्यात 
१०३ कोिी ५० लक्ष रुपयाच्या अनुदानामध्ये अपहार झालेला असणे, या रक्कमेचा अपहार 
करणाऱ्या अवधकाऱ्यानंा पणन मंत्रयांनी पाठीशी घातलेले असणे, िवरष्ट्ठ पातळीिरील 
भ्रष्ट्िाचार प्रकरणांना शासन पाठीशी घालत असल्याचा संदेश जात असल्यामुळे शासकीय 
यंत्रणामध्ये मोठया प्रमाणािर भ्रष्ट्िाचार सुरु असणे, राज्यकतेच गैरव्यिहार करीत 
असल्यामुळे शासकीय अवधकारी/कमणचाऱ्यात सुध्दा आर्मथक गैरव्यिहार  करण्यास वमळत 
असलेले बळ, आर्मथक गैरव्यिहार ि भ्रष्ट्िाचार करणाऱ्याविरुध्द कारिाई करण्यास शासनास 
आलेले अपयश, त्यामुळे जनमानसात शासनाविरुध्द वनमाण झालेला असंतोष तसेच नुकतेच 
राज्यात लोकसभेच्या वनिडणुका पार पडलेल्या असणे, राज्यातील अनेक वठकाणी मतदार 
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यादयांमध्ये घोळ झाल्याचे आढळून येणे, मतदारनोंदणी करताना भरण्यात आलेले फॉमण 
चुकीच्या पध्दतीने भरल्यामुळे चकिा काही नािे चुकीची वलवहली गेल्यामुळे मतदार यादीत 
मतदारांची नािे न येणे, १० िषापूिी मतदार यादीत नाि नोंदणी केलेल्या मतदारांकडे पुरािा 
नसल्यामुळे चकिा ियामुळे फोिोत फरक होत नसल्यामुळे मतदारांना मतदानाचा हक्क 
बजािता न येणे, काही वठकाणी मतदारांकडे वनिडणुक ओळखपत्र असताना सुध्दा त्यांची 
नािे मतदार यादीत समाविष्ट्ि नसणे, राज्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या अल्पसंख्याकं ि 
मागासिगीय समाजातील मतदारांना मतदान करण्यासाठीच्या पाित्या नसल्यामुळे समुदाय 
मतदानापासून िंवचत रावहलेला असणे, त्यामुळे मतदानाची िक्केिारी कमी होणे, 
वनिडणुकीचे काम करण्यास वशक्षकांनी नकार वदल्यामुळे मतदार यादया तयार करण्यास 
वनमाण झालेल्या अडचणी, आधारकाडण योग्य पुरािा असल्याचे गृहीत धरुन मतदार यादया 
बनविण्याचे काम केल्यास मनुष्ट्यबळ ि िेळ िाचणार असल्यामुळे या कामासाठी आधारकाडण 
पुरािा म्हणून िापरण्याची आिचयकता, वनिडणुकीमध्ये ईव्हीएमव्दारा मतदान पध्दतीबाबत 
राजकीय पक्ष ि जनतेमध्ये संशयाचे िातािरण असून ईव्हीएम मशीनव्दारे झालेले मतदान ि 
मतमोजणी यामध्ये तफाित असल्याचे उघड झाले असणे तसेच भविष्ट्यात बॅलेि पेपर 
पध्दतीने मतदान घेण्यात यािे, अशी अनेक लोकप्रवतवनधी ि जनतेची एकवत्रत मागणी असणे, 
बॅलेि पेपरचा उपयोग कनािक ि इतर राज्यात करण्यात येणे, त्याला मोठया प्रमाणात प्रवतसाद 
वमळणे, हीच पध्दत राज्यात सुरु करण्याबाबत ि वनिडणुक प्रविया सुिसुिीत करुन 
मतदानाचा िक्का िाढविण्यासाठी शासनाने याप्रकरणी केलेली कायणिाही ि प्रवतविया." 
 

 

अकरा : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्र्ापनार्श :- 
 

   (१) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३५ –  भूवमसंपादन, पुनिणसन ि 
पुनिणसाहत करताना उवचत भरपाईचा आवण पारदशणकतेचा हक्क (महाराष्ट्र 
सुधारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (२) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३६ –  महाराष्ट्र औद्योवगक विकास 
(सुधारणा) विधेयक, २०१९ 

   (३) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३७ –  महाराष्ट्र करविषयक कायदे 
(दसुरी सुधारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१९ 
 

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

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

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिणश्री हषणिधणन सपकाळ, अवमन पिेल, अवजत पिार, 
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जयंत पािील, शवशकातं चशदे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. भाटकर जाधि, डॉ. सतीश 
पािील, सिणश्री. िैभि वपचड, राणा जगवजत चसह पािील, भारत भालके, पंकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, पृर्थ्िीराज चव्हाण, अबू आजमी, अटलम शेख, कुणाल 
पािील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पािील, त्रयंबकराि वभसे, शेख 
आवसफ शेख रशीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब 
पािील, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिणश्री. वदलीप िळसे पािील, संग्राम थोपिे, 
संजय कदम, संवदप नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ९ – महाराष्ट्र 
सहकारी संटथा (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्ा 
(सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.अस्लम रे्ख, सांग्राम 
र्ोपटे, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री.िसांतराि च्हाण, डी.पी.सािांत, 
त्रयांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ 
सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या २५ 
सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
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   ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिणश्री हषणिधणन सपकाळ, अवमन पिेल, अवजत पिार, 
जयंत पािील, शवशकातं चशदे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. भाटकर जाधि, डॉ. सतीश 
पािील, सिणश्री. िैभि वपचड, राणा जगवजत चसह पािील, भारत भालके, पंकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, अबू आजमी, अटलम शेख, कुणाल पािील, डी. पी. 
सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पािील, त्रयंबकराि वभसे, शेख आवसफ शेख 
रशीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब पािील, श्रीमती 
वदपीका चव्हाण, सिणश्री. वदलीप िळसे पािील, संग्राम थोपिे, संजय कदम, संवदप 
नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १० – महाराष्ट्र 
सहकारी संटथा (दसुरी सुधारणो) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 
 

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

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४५ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

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

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

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

प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
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(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४० सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

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

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २५ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

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

  (क) विचार पढेु सरुु, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
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    सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आवण 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सुधारणा) (सुधारणा) विधेयक, २०१९ 
 

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

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

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिणश्री हषणिधणन सपकाळ, अवमन पिेल, अवजत पिार, 
जयंत पािील, शवशकातं चशदे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. भाटकर जाधि, डॉ. सतीश 
पािील, सिणश्री. िैभि वपचड, राणा जगवजत चसह पािील, भारत भालके, पंकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, पृर्थ्िीराज चव्हाण, अबू आजमी, अटलम शेख, कुणाल 
पािील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पािील, त्रयंबकराि वभसे, शेख 
आवसफ शेख रशीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब 
पािील, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिणश्री. वदलीप िळसे पािील, संग्राम थोपिे, 
संजय कदम, संवदप नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ – महाराष्ट्र कर, 
व्याज, शाटती चकिा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत 
अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३३ –  महाराष्ट्र कर, ्याज, 
र्ास्ती शकिा विलांब र्ुल्क याांच्या र्कबाकीची तडजोड करण्याबाबत 
विधेयक, २०१९ 

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

  (२) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्ा 
(चौर्ी 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.सांतोर् टारफे, सिशश्री िसांतराि च्हाण, कुणाल पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक िमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(चौथी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक िमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(चौथी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक िमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संटथा 
(चौथी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या  
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्ि ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.अस्लम रे्ख, अमर 
काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, रे्ख आवसफ रे्ख 
रर्ीि, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आवण 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१९ 
विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदटयांच्या संयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आवण 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१९ 
विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या ३१ सदटयांच्या संयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्शिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, श्री.अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आवण 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सुधारणा) विधेयक, २०१९ 
विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदटयांच्या संयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (४) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३० – मंुबई महानगरपावलका आवण 

महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३० – मंुबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४५ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण 
पाठविण्यात यािे." 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. अस्लम रे्ख, सांग्राम 

र्ोपटे, सवुनल केिार, अमर काळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, 
डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोर् टारफे, सिशश्री. अवमत िनक, डी.एस.अवहरे, श्रीमती 
वनमशला गािीत, श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३० – मंुबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण 
पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३० – मंुबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण 
पाठविण्यात यािे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्शिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, सिशश्री.अवमत िनक, राहूल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३० – मंुबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण 
पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (५) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३१ – पांढरपरू मांविर (सधुारणा) 

विधेयक, २०१९ 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३१ – पंढरपूर मंवदर (सुधारणा) 
विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४५ 
सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. अस्लम रे्ख, सांग्राम 

र्ोपटे, सवुनल केिार, अमर काळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, 
डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोर् टारफे, सिशश्री. अवमत िनक, डी.एस.अवहरे, श्रीमती 
वनमशला गािीत, श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३१ – पंढरपूर मंवदर (सुधारणा) 
विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ 
सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

 
 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३१ – पंढरपूर मंवदर (सुधारणा) 
विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदटयांच्या 
संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
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अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्शिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, सिशश्री.अवमत िनक, राहूल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३१ – पंढरपूर मंवदर (सुधारणा) 
विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदटयांच्या 
संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

 

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

 
 
 

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

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

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

 

   (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिणश्री हषणिधणन सपकाळ, अवमन पिेल, अवजत पिार, 
जयंत पािील, शवशकातं चशदे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. भाटकर जाधि, डॉ. सतीश 
पािील, सिणश्री. िैभि वपचड, राणा जगवजत चसह पािील, भारत भालके, पंकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, पृर्थ्िीराज चव्हाण, अबू आजमी, कुणाल पािील, अटलम 
शेख, बसिराज पािील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, त्रयंबकराि वभसे, शेख 
आवसफ शेख रशीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब 
पािील, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिणश्री. वदलीप िळसे पािील, संग्राम थोपिे, 
संजय कदम, संवदप नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ८ – महाराष्ट्र 
महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रिेर् 

विकास प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरण (सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ४५ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरण (सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ४२ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरण (सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरण (सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. हर्शिधशन सकपाळ, 

अवमन िनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक िमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरण (सुधारणा) विधेयक, २०१९ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदटयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
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  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ज) विचार पढेु सरुु, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 

 

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

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

बारा : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
   

   (गरुुिार, विनाांक २० जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेल्या परांत ु पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) 
(सचूना क्र. १ ि २)  
 

  (१) श्री. अमीन पटेल, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा उपस्स्र्त 
करतील. 
 

   "मंुबई शहरातील ६१९ इमारती अवतधोकादायक स्टथतीत असल्याचे उघडकीस येणे, या 
इमारतीच्या दरुुटतीसाठी ि पुनर्मिकासासाठी संबवधत म्हाडा प्रशासन ि महानगरपावलकेचे 
दलुणक्ष होत असून या इमारती वरकाम्या करण्याची कायणिाही करण्यात न आल्याने शेकडो 
रवहिाचयाचंा जीि धोक्यात असणे, यंदाच्या पािसाळयात या अवतधोकादायक इमारती 
कोसळून मोठी जीिीत हानी होण्याची शक्यता असणे, त्यामुळे तेथील नागवरकांमध्ये म्हाडा 
प्रशासन ि मंुबई महानगरपावलकेबाबत पसरलेला असंतोष, याबाबत शासनाने तातडीने 
चौकशी करुन या अवतधोकादायक ६१९ इमारतीच्या पुनर्मिकासासाठी कराियाची  
कायणिाही ि याबाबत शासनाची प्रवतविया." 

 
  (२) श्री. सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा उपस्स्र्त 

करतील. 
 

     "मंुबई शहरास कें द्र शासनाने नुकतेच टमािण वसिी म्हणून घोवषत केलेले असणे, टमािण 
वसिी अंतगणत देण्यात येत असलेल्या सेिा सुविधांमध्ये समाविष्ट्ि असलेल्या बेटि 
उपिमािर गत १५ िषापासून २७६६.७० कोिी रुपये इतके कजण झालेले असणे,  सदर 
कजाचे वनयोजन िेळेत न झाल्यास लाखो लोकांना सेिा उपलब्ध करुन देणारा ि मंुबईची 
जीिनिावहनी म्हणून ओळख असलेला बेटि उपिम बंद होिून ४६ हजार कमणचारी ि 
त्यांच्या कुिंुवबयांिर बेकारीचे संकि वनमाण होण्याचा धोका, सदर गंभीर समटया तातडीने 
सोडविण्यासाठी शासनाने वदल्ली ि कनािक राज्याच्या धतीिर आर्मथक सहाय्य वनधी देिून 
तोियातील बेटि उपिमास निसंजीिनी देण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने 
कराियाची कायणिाही ि उपाययोजना." 
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   (मांगळिार, विनाांक २५ जनू, २०१९ रोजीच्या बलॅट्िारे ठरविण्यात आलेल्या 

प्रार्म्यक्रमानसुार िर्शविण्यात आलेल्या सचूना) (सचूना क्र. ३ ि ४)  
 

  (३) श्री. सांविप नाईक, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा उपस्स्र्त 
करतील. 
 

     "मंुबई-पुणे ि मंुबई-गोिा या दोन महामागािरील िाहतूक निी मंुबईतून जात असल्याने 
शहराला भेडसाित असलेली िायू प्रदषूणाची समटया, ठाणे-बेलापूर औदयोवगक 
िसाहतीमधील कारखान्यातून दररोज रसायन वमश्रीत दवूषत पाणी रात्रीच्या िेळी घणसोली, 
कोपरखैरणे, पािणे, तुभे, जुईनगर, नेरूळ येथील नाल्यांमध्ये सोडण्यात येत असल्यामुळे 
संपूणण पवरसरात दगंुधी पसरून तेथील नागवरकाचें आरोग्य धोक्यात येणे, अनेकांना दम 
लागणे, डोळे चुरचुरणे, घशाचे ि त्िचेचे जडलेले विकार, रासायवनक दवूषत 
पाण्याबरोबरच कारखान्यातून प्रचंड प्रमाणात धूर सोडण्यात येत असल्याने त्याचाही 
पवरणाम नागवरकांच्या आरोग्यािर होत असणे, घरांच्या छतािर आवण झाडांच्या पानािर 
काबणनचे साचलेले थर, रसायन वमश्रीत दवूषत पाण्यािर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रविया करणे 
वनयमानुसार बंधनकारक असताना कारखाना व्यिटथापनाकडून वनयमांची होत असलेली 
पायमल्ली, सदर नाल्याचंी ि पािणे येथील वसईविपीची टथावनक लोकप्रवतवनधीनी केलेली 
पाहणी, घणसोली ि कोपरी येथील नाल्यात दवूषत लाल रंगाचे पाणी ि कंपन्यांच्या 
वचमण्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या रासायवनक िायू पसरत असल्याचे वनदशणनास येणे, याबाबत 
नागवरकांनी प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाकडे तिारी करूनही प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाकडून होत 
असलेली िाळािाळ, नागवरकांच्या जीिनाशी खेळणाऱ्या कारखान्यांिर कारिाई करण्याची 
नागवरकांची होत असलेली मागणी, याबाबत टथावनक लोकप्रवतवनधीनी मा. मंत्री महोदयांना 
वदलेले वनिेदन, प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाच्या या वढसाळ कारभाराबाबत नागवरकांनी तीव्र 
आंदोलन छेडण्याचा घेतलेला वनणणय, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायणिाही ि 
उपाययोजना." 

 
  (४) श्री. नरेंद्र पिार, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा उपस्स्र्त 

करतील. 
 

     "कल्याण डोंवबिली महापावलकेच्या घनकचरा व्यिटथापनाचा प्रचन अनेक िषांपासून 
उग्र होत असणे, पावलका के्षत्रातून सुमारे ५५० मेवरक िन कचरा संकवलत करून 
आधारिाडी डम्म्पग ग्राउंड येथे िाकला जात असणे, येथील डम्म्पग ग्राउंडची घनकचरा 
सामािून घेण्याची क्षमता संपुष्ट्िात आली असून याबाबत पावलकेने तातडीने वनणणय घेिून 
सदरचे डम्म्पग ग्राउंड शास्त्रयुक्त पद्धतीने बंद करण्याचे आदेश मंुबई उच्च न्यायालयाने 
एका जनवहत यावचकेच्या सुनािणी दरम्यान सुमारे २ िषांपूिी देणे, मात्र िेळकाढू 
धोरणामुळे पावलका के्षत्रातील घनकचरा व्यिटथापनाअभािी नागवरकांच्या आरोग्याला 
हानी पोहचत असणे, पावलका के्षत्राचे संकलन, िाहतूक आवण विल्हेिाि याबाबत राज्य 
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शासनाने सुिणण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतगणत तब्बल ४४ कोिी विशेष अनुदान देण्याचे 
मान्य केले असून या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी पावलकेला अधा वहटसा भरािा 
लागणे, पावलकेने कचरा संकलन आवण िाहतुकीसाठी सुमारे तब्बल १७ कोिी खचण 
करून १२५ िाहने खरेदी करणे,  त्याचबरोबर कल्याण पस्चचम विभागातील उंबडे 
गािातील सुमारे १० हेक्िर के्षत्रात उिणवरत २७ कोिी खचण करून विघिन प्रकल्प 
राबविण्याचे वनस्चचत केलेले असणे, उंबडे येथील प्रकल्पाबाबत ठाम भूवमका न 
घेतल्यामुळे पावलकेच्या हाती असलेले सुमारे २७ कोिींचे अनुदान िाया गेले यानंतर 
महापावलका प्रशासनाने पुन्हा उंबडे येथे प्रकल्प राबविण्यासाठी सुमारे ६० कोिी रुपयाचंा 
प्रारूप विकास आराखडा बनिून विशेष सिणसाधारण सभेची मंजुरी घेिून तो शासनाकडे 
अनुदानासाठी पाठविला असणे, सदर प्रकल्प कायास्न्ित करण्यासाठी शासनाने अनुदान 
देण्याची आिचयकता." 
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