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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
शुक्रिारशुक्रिार,,  वदनाांक वदनाांक २२८८  जनू, जनू, २०१९२०१९  

((सकाळीसकाळी  १०१०--००० ० ते ते ११११--१५१५  िािाजेपयंतजेपयंत))  
  

(क) : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये - 
  (सोमिार, वदनाांक १७ जनू, २०१९ रोजीच्या बलेॅटमध्ये आलेली अधा-तास 

चचेची सचूना) –  
  (१) श्री.नारोराि रारार, वि.प.स. 
   "शालेय वशक्षर विभाराने तयार केलेल्या सेिाज्येष्ट्ठतेत सांभ्रम 

वनमार झाल्याबाबत" या विषयािरील श्री.नागोराि गाणार ि इतर वि.प.स. 
याांचा ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ४४६८२ ला विनाांि २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
विलेल्या उत्तरातून उद्भिणाऱ्या बाबींिर चचा उपस्थित िरतील. 

 
  (बधुिार, वदनाांक १९ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशशविण्यात आलेल्या परांत ु प्रलांवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) – 
(अनकु्रमाांक (२) ि (३)) -  

  (२) श्री.हेमांत टकले ि इतर वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबवरिर 
चचा उपस्थित करतील. 

   "राज्यात िाढत्या ताणतणािामुळे विद्यार्थ्यांपासून िृधिाांपयंत मानवसि 
आरोग्याचा प्रश्न गांभीर बनणे, राज्यातील २३ वजल्हा रुग्णालये आवण चार 
मनोरुग्णालयात मानवसि वििारतज्ञ डॉक्टराांची पिे भरलेली नसणे, तसेच 
मनोरुग्णाांसाठी आिश्यि असलेली स्क्लवनि, सायिॉलॉवजथटची पिे रद्द 
िरण्यात आल्यामुळे एिाही वजल्हा रुग्णालयात स्क्लवनि सायिॉलॉवजथट 
उपलब्ध नसणे, पवरणामी मनोरुग्णाांना पुरेश्या प्रमाणात आरोग्य सेिा वमळत 
नसणे, पवरचावरिाांची पिे वरक्त असून रुग्णालय अवधक्षिाांची पिेही वरक्त 
असणे, त्यातील तीन पिाचा िारभार हांगामी अवधक्षिाांमार्फ त चालविण्यात 
येणे, राज्यातील मनोरुग्णालयात क्षमतेपेक्षा जाथत रुग्णाांना ठेिण्यात येणे, 
त्यामुळे रुग्णाांच्या आरोग्यािर विपरीत पवरणाम होणे, याबाबत शासनाने 
िराियाची िायफिाही ि उपाययोजना." 

  (३) डॉ.िजाहत वमझा ि इतर वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबवरिर 
चचा उपस्थित करतील. 

   "यितमाळ वजल्यातील पुसि तालुक्याची पुसि वजल्यामधये वनर्ममती 



2 
 

व्हािी यासाठी येिील नागवरिाांनी अनेि िषांपासून मागणी िेलेली असणे, 
पुसि वजल्हा वनर्ममतीसाठी विविध सवमत्या, सामावजि सांघटना ि विरोधी 
पक्षाांनी आांिोलने िरून  सातत्याने प्रयत्न िेलेले असणे, परांतु पुसि वजल्हा 
वनर्ममतीसाठी िोणतीही ठोस पािले शासनािडून उचलण्यात आलेली नसणे, 
पुसि तालुक्यात सिफ िायालय असून वजल्यासाठी निीन िायालय 
उभारण्यासाठी लागणारी जागाही उपलब्ध असणे, मात्र सिर विषयी शासनाचे 
होत असलेले िलुफक्ष, यामुळे पुसि वजल्हा वनर्ममती झालेली नसणे, पुसि वजल्हा 
वनर्ममतीसाठी थिापन झालेल्या सवमतीने याबाबत निीन प्रथताि  तयार िरून 
शासनािडे पाठिलेला असणे, परांतु शासनािडून पुसि वजल्हा वनर्ममतीसाठी 
िोणतीही िायफिाही िरण्यात आली नसल्याने पुसि (वज.यितमाळ) मधील 
नागवरिाांच्या मनात शासनाप्रती असांतोष ि सांतापाची भािना वनमाण झालेली 
असणे, पुसि वजल्हा वनर्ममती िरणे आिश्यि असणे, याबाबत शासनाने 
िराियाची िायफिाही ि उपाययोजना." 

 

  (ररुुिार, वदनाांक २० जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेली परांत ुप्रलांवबत असलेली अधा-तास चचेच्या सचूना) –  

  (४) प्रा. अवनल सोले ि इतर वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबवरिर 
चचा उपस्थित करतील. 

   "राज्यात रात्र शाळा ि िवनष्ठ महाविद्यालयातील वशक्षि ि वशक्षिेत्तर 
िमफचाऱ्याांना विनाांि १७ मे, २०१७ रोजीच्या शासन वनणफयानुसार 
अांमलबजािणी होत नसल्याने महाराष्र राज्य, वशक्षि पवरषि समिीत रात्र 
शाळा िृती सवमती, नागपूर याांनी मा.मुख्यमांत्री महोियाांना विनाांि ५ मे, २०१९  
रोजी िा त्यासुमारास वनिेिन िेणे, रात्रशाळेतील िमफचाऱ् याांच्या सेिा वनयवमत 
िरण्याबाबत ि सेिा सांरक्षणाबाबत विनाांि १७ मे, २०१७ च्या शासन 
वनणफयात तरतूि नमूि असून मागील िोन िषापासून वनणफयाची अांमलबजािणी 
न झाल्याने रात्र शाळेतील िमफचारी शासनाच्या सोयी-सुविधाांपासून िांवचत 
असणे, त्यामुळे रात्र शाळा िमफचाऱ् याांिर होत असलेला अायाय िरू िरुन 
विनाांि १७ मे, २०१७ रोजीच्या शासन वनणफयानुसार िमफचाऱ् याांना लाभ 
िेण्यात यािे, याबाबत शासनाने िराियाची िायफिाही ि उपाययोजना." 

 

  (बधुिार, वदनाांक २६ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेल्या परांत ु प्रलांवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) – 
(अनकु्रमाांक (५) ि (६)) - 

  (५) श्री. रामदास आांबटकर ि इतर वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या 
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बाबवरिर चचा उपस्थित करतील. 
   "िधा निीिर (वज.िधा) आजनसरा गािाजिळ आजनसरा बॅरेज 

निीच्या पात्रात िगडी बाांधिामास सन १९९६-९७ मधये शासनाने मांजूरी िेिून 
विनाांि १३ एवप्रल, २००० रोजी शासन वनणफयाािये  सन १९९६-९७ च्या 
िरसूचीनुसार रुपये १५८.२२ िोटीची प्रशासिीय माायता प्रिान िरुन 
माायतेनांतर ५ िषे सिर प्रिल्पास वनधी प्राप्त न झाल्याने माायता रद्द होिून 
सन २००६ च्या िरसूचीनुसार रुपये २०८.४२ िोटी नव्याने प्रशासिीय माायता 
प्रिान िेली जाणे, प्रिल्पाचा प्रािेवशि आराखडा तयार िरून ३१.५६ हेक्टर 
िनजमीन प्रिल्पाांतगफत बावधत होत असल्याने तेिील वनिाणीिरण प्रथताि 
िें द्र शासनािडून सन २००८ मधये तत्ित: माायता घेिून त्यानुसार ६३.१२ 
हेक्टर आर जमीन िन विभागाचे नािाने िगफ होिून त्याबाबत ४८४.३६ लक्ष 
रूपयाचा भरणा िन विभागाच्या CAMPA खात्यामधये सन २०१६ पयंत 
िरण्यात येिूनही भूसांपािन ि पूनिफसनबाबतची प्रवक्रया राबविण्यात न येणे, 
तसेच िॅट प्लॅनिरीता आिश्यि रू. ३६८.२८ लक्ष िनखात्यास माहे माचफ, 
२०१९ मधये भरण्यात आले असून सिर प्रिल्पाच्या धरण पाळीच्या िामासाठी 
४२.८२ हेक्टर आर खाजगी जमीन सांपािनाचा प्रथताि राजथि विभागािडे 
पाठविण्यात येिूनही सांयुक्त मोजणीचे िाम पूणफ न होणे, या प्रिल्पामुळे 
१०४४.६३ हेक्टर आर जमीन ससचनाखाली येणार असणे, िें द्रीय जल आयोग 
ि पयािरण विभागाची माायता न वमळाल्यामुळे प्रिल्पाचे िाम पुणफ झालेले 
नसणे, त्यामुळे थिावनि शेतिऱ्याांमधये प्रिल्पाच्या पुतफतेबाबत प्रश्न वनमाण 
होणे, आजनसरा बॅरेजचे िाम पुणफ िरणे, याबाबत शासनाने िराियाची 
िायफिाही ि उपाययोजना." 

 
  (६) श्री. प्रविर दरेकर ि इतर वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या 

बाबवरिर चचा उपस्थित करतील. 
   "िाांवििली मुांबई येिील शताब्िी रुग्णालयातील रक्तपेढीतील रात्रपाळी 

पुाहा बांि िरण्यात आल्याचे माहे मे, २०१९ मधये िा त्यािरम्यान वनिशफनास 
येणे, त्यामुळे पवरसरातील गरजू रुग्णाांना तातडीने रक्त वमळण्यास येत 
असलेल्या अडचणी, पवरणामी रुग्णाांच्या नातेिाईिाांमधये वनमाण झालेले 
असांतोषाचे ि सांतापाचे िातािरण, याबाबत शासनाने िराियाची िायफिाही ि 
उपाययोजना." 

 
  (ररुुिार, वदनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
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दशशविण्यात आलेल्या परांत ु प्रलांवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) – 
(अनकु्रमाांक (७) ि (८) -  

  (७) श्री.हवरससर राठोड ि इतर वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या 
बाबवरिर चचा उपस्थित करतील. 

   "माजी मुख्यमांत्री थि.िसांतराि नाईि याांनी राज्यात राबविलेल्या         
विविध िल्याणिारी योजनाांचे योगिान पाहता शासनाने विनाांि १ जुलै, २०१२ 
ते विनाांि ३० जून, २०१३ हे िषफ जामशताब्िी िषफ म्हणून साजरा िरण्याचे 
ठरविले असणे,  उक्त जामशताब्िी िषफ साजरे िरण्यासाठी सन २०१३-१४ 
मधये १०० िोटी रुपये मांजूर िरण्यात आले असणे, उपरोक्त जामशताब्िी 
िषासांिभात सामााय प्रशासन विभागाने विनाांि २ नोव्हेंबर, २०१२ अािये 
योजना आवण िामे प्रथतावित िेले असताना यामधील बरीचशी िामे अपूणफच 
असल्याचे वनिशफनास येणे, एिूण १५ िामाांपैिी ८ िामेच पूणफ झालेली 
असणे, बाांधिामाशी वनगडीत उिफवरत िामाांचा शासनथतरािर आढािा घेिून 
रावहलेल्या बाबी पूणफ िरणे, याबाबत शासनाने िराियाची िायफिाही ि 
उपाययोजना." 

 
  (८) डॉ.सधुीर ताांबे ि इतर वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबवरिर 

चचा उपस्थित करतील. 
   "राज्यात गत िाही िषात बेरोजगारीचे प्रमाण सातत्याने िाढत असणे, 

त्यातच नोटबांिीमुळे लहान उियोजि ि विरिोळ व्यापाऱ् याांचे उियोगधांिे बांि 
पडणे, त्यामुळे राज्यात सुमारे ५० लाख वशवक्षत तरुण बेरोजगार होणे, तसेच 
शासनाने उियोगधांिे िाढािेत यासाठी थटाटफअप धोरण ठरविणे, त्यामधये 
वनिडलेल्या १०० उियोगाांपैिी र्क्त १८ िां पायाांनी महाराष्रात नोंिणी िरणे, 
अाय उियोग परराज्यात गेल्यामुळे राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण िाढलेले 
असणे, याबाबत शासनाने िराियाची िायफिाही ि उपाययोजना." 

  
((सकाळीसकाळी  ११११--१५ १५ ते दपुारी ते दपुारी १२१२--३०३०  िािाजेपयंतजेपयंत))  

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

  (ररुुिार, वदनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) – 
(अनकु्रमाांक (१) ते (३)) - 
 

  (१) सिशश्री कवपल पाटील, धनांजय मुांडे,  हेमांत टिले, जयांत पाटील, वि.प.स. 
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याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (चचा पढेु 
सरुू) - 

   "मराठी भाषेला अवभजात भाषेचा िजा िेण्याची मागणी बरीच जुनी 
असून शासनािडे पाठपुरािा िरुन सुधिा शासनाने अद्यापही मराठी भाषेला 
अवभजात भाषेचा िजा वमळिून िेण्याबाबत िोणतेही प्रयत्न न िरणे,  मराठी 
भाषा सक्ती िायिा आवण अवभजात भाषा आिी मागण्याांसाठी सावहस्त्यि, 
िलािांत आवण विविध मराठी पे्रमी सांघटना याांनी आझाि मैिानात विनाांि 
२४ जून, २०१९ रोजी धरणे धरणे, राज्यात उत्तम इांग्रजीसह उत्तम मराठी असे 
धोरण शासनाने स्थििारुन इांग्रजी ि अाय माधयमाांच्या शाळाांमधये पवहली ते 
बारािी पयंत सक्तीने मराठी भाषा (Bilingual School) वशिविण्याचा 
िायिा िरािा अशी मागणी िरण्यात येत असून त्या मागणीिडे शासनाचे 
होत असलेले िलुफक्ष, मुांबई शहरासह राज्यात इतरत्रही मोठ्या सांख्येने मराठी 
शाळा बांि पडत असून इांग्रजी शाळाांना सुलभ मांजुरी महाराष्र सेल्र् 
र्ायनाास थिुल ॲक्ट, २०१२ अांतगफत वमळत असल्यामुळे या शाळाांची 
खैरात िाटली जाणे, खेड्यापाड्यात सुधिा इांग्रजी शाळा मोठ्या प्रमाणात सुरु 
असणे, इांग्रजी भाषेचा आपल्या राज्य भाषेिर होणारा धोिा लक्षात घेऊन 
तावमळनाडू, तेलांगणा, गुजरात ि पस्श्चम बांगाल या राज्यात त्याांची भाषा 
सक्तीने वशिविण्याचा वनणफय जाहीर िेला जात असणे, मराठी राजभाषेत 
सिफ राज्यिारभार आवण शासनाशी वनगडीत सािफजवनि व्यिहार होणे 
आिश्यि असणे, मराठीसाठी िायिा िरण्याची घोषणा मुख्यमांत्रयाांनी 
िरुनही शासन, प्रशासन आवण वशक्षण विभागात याबाबत अनाथिा असणे, 
मराठी भाषाभिन अद्यापी मुांबईत उभे न िरणे, मराठी शाळाांना १०० टक्िे 
अनुिान िेण्यास शासन आवण मुांबई महानगरपावलिेने जावणिपूिफि विरांगाई 
िरणे, सांख्यािाचन आवण सांख्यानाम हाथयाथपि पधितीने तज्ज्ञाांच्या 
सल्ल्याविना आवण जनमताच्या विरोधात जाऊन बिलणे, मराठी िबुोध, 
अत्यिफ  िरणे, असे वनणफय मराठीला मारि ठरणे, महाराष्रातील  प्रािेवशि 
भाषा आवण बोली याांचे सांरक्षण आवण सांिधफन यासाठी धोरण व्यिथिा आवण 
वनधी नसणे, पवहलीपासून िहािीपयंत मराठी सक्ती आवण मराठी थिोअरींग 
िरण्याची आिश्यिता असणे, रोजगार वनर्ममती मराठी िें द्रीत नसणे, ११िी 
आवण १२िीत उपयोवजत रोजगारक्षम मराठी अभ्यासक्रमाची गरज, 
मराठीसाठी १००० िोटींची तरतूि िरण्याची आिश्यिता असणे, अवभजात 
भाषेचा िजा िेण्यासाठी िाही िसोट्या वनस्श्चत िरण्यात आलेल्या आहेत,  
या िसोट्या मराठी भाषा वनस्श्चतपणे पुणफ िरीत असणे,  मराठी भाषेबाबत 
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सिफ प्रवक्रया पुणफ झालेली असून िें द्र शासनाने वनयुक्त िेलेल् या भाषा 
तज्ञाांच्या सवमतीने या विषयािर सखोल अभ्यास िरत अनेि पुरािे ि 
सांिभाचा आधार घेतला असून मराठी भाषेला अवभजात भाषेचा िजा 
िेण्यासाठी वशर्ारस एिमताने िें द्र शासनािडे िरुन सुधिा सुमारे साडेचार 
िषे उलटूनही यािर अद्याप िोणताही वनणफय न घेणे, मराठी भाषेला 
अवभजात भाषेचा िजा िेण्याबाबत शासनाने िराियाची उपाययोजना 
विचारात घेण्यात यािी." 

  (२) सिशश्री रामहरी रुपनिर, अशोि ऊर्फ   भाई जगताप, डॉ. सुधीर ताांबे, 
सिफश्री अमरनाि राजूरिर, जयांत पाटील, रामराि िडिुते, श्रीिाांत िेशपाांडे, 
बाळाराम पाटील, विनायक मेटे, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा – (चचा पढेु सरुु) - 

   "महाराष्रामधये मोठ्या सांख्येने धनगर समाज असून घटनेमधये धनगर 
समाजाला एस.टी. प्रिगाचे आरक्षण विलेले असणे, परांतु सधया धनगर 
समाजास महाराष्रामधये एन.टी. प्रिगाचे आरक्षण असणे, तर िेशामधये 
ओबीसी प्रिगाचे आरक्षण विले जाते आवण प्रत्यक्षात धनगर समाजाला 
एस.टी.प्रिगाचे आरक्षण विलेले असणे, गेले अनेििषे िायिेशीर ि 
घटनेप्रमाणे विलेले एस.टी.प्रिगाचे आरक्षण वमळािे अशी मागणी धनगर 
समाज िरत असणे, त्यासाठी बारामती येिे सन २०१४ साली मोठे आांिोलन 
िरणे, त्यािेळेस सधयाचे मुख्यमांत्री हे बारामती येिे जाऊन माझे सरिार 
आल्यास पवहल्याच वििशी धनगर समाजास एस.टी.चे आरक्षण विले जाईल, 
अशी घोषणा िरणे, त्यानांतर महाराष्रातील सधयाचे सरिार वनिडून आले, 
परांतु आजतागायत धनगर समाजाचे आरक्षणाबाबत मुख्यमांत्री ि शासनाने 
िाहीही िेलेले नसणे, त्या समाजाची मोठी ि घोर र्सिणूि झालेली 
असणे, सधया टाटा इाथटीट्यूटचा अहिाल आला असून तसेच िसुरी 
वनिडणूिही आलेली असूनही शासन त्याबाबत िाहीही बोलण्यास तयार 
नसणे, शासनाने विलेल्या िचनाप्रमाणे धनगर समाजास त्िरीत एस.टी. 
प्रिगाचे आरक्षण िेणेबाबत िराियाची िायफिाही ि उपाययोजना विचारात 
घेण्यात यािी." 

  (३) सिशश्री धनांजय मुांडे, अवनिेत तटिरे, जयांत पाटील, वि.प.स. याांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  

   "राज्यातील सिफ ग्रामपांचायती इांटरनेटवशिाय िायर्ायने 
वजल्हा/तालुिा पातळीिर एिमेिाांशी जोडून सिफ िायालयातील मावहतीची 
िेिाण-घेिाण िरण्याचा महत्िािाांक्षी प्रिल्प राज्यात सुरु असणे, या 
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प्रिल्पानुसार महानेटचा सुमारे ५ हजार िोटींचा महत्िािाांक्षी प्रिल्प माहे 
वडसेंबर, २०१८ पासून राज्यात सुरु असणे, याअांतगफत पायलट प्रिल्पानुसार 
२० वजल्यातील २०० पेक्षा जाथत तालुक्यातील ग्रामपांचायती इांटरनेटवशिाय 
िायर्ायने जोडणेचे िाम सुरु असणे,  या प्रिल्पासाठी शासनाने सल्लागार 
नेमणे,  या सल्लागाराची नेमणूि िरताना मावहती ि तांत्रज्ञान खात्याने ज्या 
सहा िां पायाांची नोंिणी िेली त्यामधये ५ परिेशी ि एिच भारतीय िां पनीचा 
समािेश असणे,  त्यात मे.डे-लाईट, मे.अनफथट अॅण्ड यांग, मे.गँ्रड िोरांटोन, 
मे.पी.डब्ल्युसी आवण मे.विप्रो या िां पायाांचे पॅनल बनिून याांना मावहती 
तांत्रज्ञान खात्याशी वनगडीत  ई-गव्हनफासची िामे िरण्याची मांजूरी िेणे,  पाच 
िषाच्या िालािधीसाठी म्हणजेच माचफ, २०२३ पयंत या िां पायाांना सेिा 
पुरविण्याचे िाम िेण्यात येणे,  डे-लाईट िां पनीिर सेबीने ठपिा ठेिलेला 
असतानाही, त्या िां पनीबाबत तक्रार असतानाही त्या िां पनीला सल्लागार 
म्हणून नेमण्यात येणे,  या िां पनीच्या प्रमुख सल्लागाराला मवहायाला ३ लाख 
५६ हजार, मुख्य सल्लागाराला ३ लाख ६ हजार इतिे िेतन राज्य 
शासनामार्फ त िेण्यात येणे, इतरही सल्लागार ि सहसल्लागार याांचे िेतन 
राज्य शासनामार्फ त िरण्यात येणे,  एिां िरीतच राज्यशासन या िां पायाांिर 
मेहरनजर िरीत असून याअांतगफत होणाऱ्या गैरव्यिहाराची चौिशी 
िरण्याची आिश्यिता,  पाचही परिेशी िां पाया यापुिी अनेि प्रिरणात 
िोषी आढळून येत असल्याने सेबीची पुढील वनणफय येईपयंत राज्य शासनाने 
त्या िां पायाचे िामिाज िाांबविण्याची आिश्यिता,  या प्रिरणी सखोल 
चौिशी िरुन नव्याने िारिाई िरण्याची आिश्यिता." 

  (४) सिशश्री विनायक मेटे, शरि रणवपसे, ित्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, 
वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "शेतमालाला योग्य बाजारभाि वमळत नसणे, यामुळे शेतीिर 
अिलांबून असणारे शेतिरी, शेतमजूर याांना िुटुांबाची जबाबिारी पार पाडत 
असताना यामधये मुलाांचे वशक्षण, लग्न इत्यािीिवरता शेतिरी, शेतमजूर 
याांना िजफ घ्यािे लागणे, तसेच नैसर्मगि िारणाने, विभक्त िुटुांब पधितीमुळे 
शेतीचे प्रमाण िमी असणे, िारांिार होणारी वनसगाची अििृपा, िजाची 
परतरे्ड िरणे त्याांना शक्य होत नसल्याने अनेि शेतिऱ्याांना आत्महत्या 
िरण्याची आलेली पाळी, शेतिरी, शेतमजूर याांना सामानाने जगण्यासाठी 
शासनाने ितृफत्ि भािनेने त्याांची िय ६० िषे पूणफ झाल्यािर वनिृत्तीिेतन 
म्हणून मवहना रुपये ३००० ि मवहलाांना त्याांच्या ियाची ५५ िषे पूणफ 
झाल्यािर मवहना रुपये ३००० वनिृत्ती िेतन िेण्याची आिश्यिता, याबाबत 
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शासनाने तातडीने िराियाची िायफिाही ि उपाययोजना." 
 

 
 

((दपुारीदपुारी  ११--००००  िाजतािाजता))  
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) शुक्रिार, विनाांि २१ जून, २०१९ रोजी उत्तरीत झालेल्या ताराांवित 

प्रश्नोत्तराांच्या यािीतील राखून ठेिण्यात आलेला ॲड. अवनल परब ि इतर 
वि.प.स. याांचा "जात पडताळरी सवमतीच्या अध्यक्षा ि सदथयाांना लाच 
प्रकररी वनलांवबत करण्याबाबत" या विषयािरील ताराांवित प्रश्न क्रमाांि 
४६९३९. 
 

  (ख) ताराांवकत प्रश्न. 
 

दोन : शासकीय विधेयक :- 
  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमारे - विधेयक विचारात घेरे - 

   सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांि ३४ - महाराष्र विवनयोजन विधेयि, २०१९. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 
तीन : "सन २०१९-२०२० च्या परुिरी मारण्या सादर कररे." 
चार : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे - 

  (१) मवहला ि बाल 
विकास मांत्री 
 

: (क) "महाराष्र राज्य मवहला आयोग याांचा सन 
२०१५-२०१६ या िषाचा तेिीसािा िार्मषि 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) "मवहला आर्मिि वििास महामांडळ याांचा सन 
२०१७-२०१८ या िषाचा ते्रचाळीसािा िार्मषि 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) उद्योर मांत्री 

 

: "महाराष्र पेरोिेवमिल्स महामांडळ मयावित याांचा सन 
२०१७-२०१८ या िषाचा सितीसािा िार्मषि अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) कौशल्य विकास 
मांत्री 

: वििभफ, मराठिाडा आवण उिफवरत महाराष्र यासाठी 
वििासमांडळे आिेश, २०११ मधील खांड ८ अािये 
कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाराचे सन 
२०१७-२०१८ या आर्मिि िषाचे िैधावनि वििास 
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मांडळवनहाय अवनिायफ प्रत्यक्ष खचाचे (अविभाज्य 
भागासह) ि िायफक्रमाांतगफत मांजूर वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खचाचे वििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) रोजरार हमी  
मांत्री 
 

: "महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्र ि राज्य रोजगार हमी योजना या योजनाांचा 
सन २०१८-२०१९ या िषाचा िार्मषि अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (५) आवदिासी 
विकास मांत्री 
 

: "शबरी आवििासी वित्त ि वििास महामांडळ मयावित, 
नावशि याांचा सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ ि 
२०१७-२०१८ या िषांचे अनुक्रमे सतरािा, अठरािा ि 
एिोणीसािा िार्मषि अहिाल" सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

पाच : "लोकलेखा सवमतीचा एकोरसाठािा अहिाल सभारहृास सादर कररे." 
सहा : "अनसुवूचत जमाती कल्यार सवमतीचा दहािा ि अकरािा अहिाल सभारहृास 

सादर कररे." 
सात : "इतर मारासिरश कल्यार सवमतीचा वतसरा अहिाल सादर कररे." 
आठ : "विधानपवरषद आश्िासन सवमतीचा एकशे अठ्ठ्याण्रििा अहिाल 

सभारहृास सादर कररे." 
नऊ : "विधानपवरषद सदथय अनपुस्थिती सवमती (२०१७-२०१८) चा आठिा 

अहिाल सादर कररे ि त्यािर विचार कररे." 
दहा : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 

  (अ) (बधुिार, वदनाांक २६ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची 
वनिेदने) – 

   (१) श्री. वकरण पािसकर, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या 
सािफजवनि महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक २९ िर सहकार 
मांत्री वनिेिन िरतील:- 

    "जेट एअरिेज एम्प्लॉईज को.ऑ.के्रडीट सोसायटी च्या 
थकबाकीबाबत." 

   (२) श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि 
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महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक १५ िर र्ालेय वर्क्षण 
मांत्री वनिेिन िरतील:- 

    "वििनेरी विद्यामंविर, साकीनाका, म ंबई या िाळेच्या 
संस्थाचालकाकडून विक्षक/विक्षकेत्तरांची मानवसक ि आर्थथक 
छळिणूक होत असल्याबाबत." 

  (ब) (बधुिार, वदनाांक २६ जनू, ि ररुुिार, वदनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम 
९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने) – 

   (१) श्री. हवरससग राठोड, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक १३ िर सहकार मांत्री 
वनिेिन िरतील:- 

    "यितमाळ वजल्यात यािर्षी खरीप हंगामाचे २१६१ कोटींचे 
कजज िाटपांचे उविष्ट असतांना फक्त १६% इतकेच कजज िाटप 
झाल्याबाबत." 

   (२) डॉ. सधुीर ताांबे, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक १२ िर र्ालेय वर्क्षण मांत्री 
वनिेिन िरतील:- 

    "राज्यातील १ नोव्हेंबर, २००५ पूिी विनाअन िानीत अांित: 
अन िावनत िाळेत वनय क्त झालेल्या ि १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० 
टक्के अन िान वमळालेल्या िाळेतील ककिा त कडीिरील सेिक 
असलेल्या सेिकांना निीन पवरभावर्षत अंििायी पेन्िन योजना लागू न 
करता ज नीच पेन्िन योजना लागू करण्याबाबत." 

  (क) (ररुुिार, वदनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची 
वनिेदने) – 

   (१) सिशश्री सवतर् चव्हाण, विक्रम काळे, वि.प.स. याांच्या पुढील 
वनिडीच्या सािफजवनि महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक २० 
िर मखु्यमांत्री वनिेिन िरतील:- 

    "वििछत्रपती प रस्कार प्रा्त खेळाडंूना शैक्षवणि पात्रतेनूसार 
थेट वनय क््या िेणेबाबत." 

   (२) श्री. जयांत पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक २१ िर मखु्यमांत्री वनिेिन 
िरतील:- 
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    "अवलबाग ताल क्यातील (वज.रायगड) स डकोली ग्रामपंचायत 
हिीतील मौजे ताजपूर गािाचे पोलीस पाटील श्री.अिोक कृष्णा पाटील 
हे गािातील ग्रामस्थांना गािकीची वभती िाखवित असल्याबाबत." 

   (३) श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक १८ िर उच्च ि तांत्र वर्क्षण 
मांत्री वनिेिन िरतील:- 

    "सन २००७ मध्ये कॉलेज ऑफ इंवजवनअरींग, प णे यांनी 
संस्थास्तरािर पिभरती करुन मोठया प्रमाणािर केलेली 
अवनयवमतता." 

   (४) श्री. वकरण पािसकर, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या 
सािफजवनि महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक १७ िर 
गहृवनमाण मांत्री वनिेिन िरतील:- 

    "म ंबई बी.डी.डी. चाळींच्या प नर्थिकास प्रकल्पात बनािट 
भाडेकरु आवण ि कानांची संख्या िाढत असल्याबाबत." 

   (५) सिशश्री दत्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, श्रीकांत िेिपांडे, वकिोर 
िराडे, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि महत्िाच्या 
विषयािरील सचूना क्रमाांक १६ िर र्ालेय वर्क्षण मांत्री वनिेिन 
िरतील:- 

    "स धावरत सेिांतगजत आश्िावसत प्रगती योजना खाजगी 
व्यिस्थापनेच्या िाळेतील सिज कमजचाऱ यांना लागू करणेबाबत." 

  (ड) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनयवमत वनिेदने - 
   (१) डॉ. िजाहत वमर्झा, श्री. िरि रणवपसे, अॅड. ह स्नबानू खवलफे, 

वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि महत्िाच्या 
विषयािरील सचूना क्रमाांक २६ िर मखु्यमांत्री वनिेिन िरतील:- 

    "मीरा-भाईंिर महानगरपावलकेत नालेसफाईच्या कामात 
करण्यात आलेल्या आर्थथक गैरव्यिहाराबाबत." 

   (२) श्री. जगन्नाथ सर्दे, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक ३० िर मखु्यमांत्री वनिेिन 
िरतील:- 

        "कल्याण-डोंवबिली महानगरपावलकेत सामाविष्ट केलेले 
२७ गािे िगळून ्यांची स्ितंत्र नगरपवरर्षि स्थावपत करण्यास विरंगाई 
होत असल्याबाबत." 

   (३) श्री. ख्िाजा बेग, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि 
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महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक ३२ िर िैद्यकीय वर्क्षण 
मांत्री वनिेिन िरतील:- 

    "यितमाळ वजल्हयातील कै. िसंतराि नाईक िासकीय 
िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय येथे डॉक्टरांची पिे वरक्त 
असल्याम ळे रुग्णांना अनेक अडचणींना सामोरे जािे लागत असणे." 

   (४) श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या सािफजवनि 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक २८ िर ऊजा मांत्री वनिेिन 
िरतील:- 

    "कोराडी औष्ष्णक िीज कें द्रातील य वनट क्रमांक ९ मध्ये गरम 
राखेच्या डक्टलाईनचे झाकण उघडताना घडलेली ि घजटना." 

   (५) श्री. बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील वनिडीच्या 
सािफजवनि महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक २२ िर र्ालेय 
वर्क्षण मांत्री वनिेिन िरतील:- 

    "अप्रविवक्षत विक्षक ि कायम विना अन िावनत िाळेिर काम 
केलेल्या विक्षकांची सेिा ्यांच्या सिज लाभासाठी ग्राय धरणेबाबत." 

अकरा : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (ररुुिार, वदनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (७)] 
– 

  (१) सिशश्री धनांजय मुांडे, हेमांत टिले, विरण पािसिर, आनांि ठािूर, अॅड. 
राहुल नािेिर, सिफश्री विक्रम िाळे, सवतश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
सिफश्री अवनिेत तटिरे, प्रिाश गजवभये, जगन्नाि सशिे, रामराि िडिुते, 
अरुणिािा जगताप, ख्िाजा बेग, अब्िलु्लाखान िरुाणी, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािफजवनि महत्िाच्या बाबीिडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "सातारा वजल्यातील िोरेगाांि नगरपांचायतीमधील शाांतीनगरमधील 
अांतगफत बांविथत गटाराचे िाम वनिृष्ठ िजाचे झाले असून या िामाची चौिशी 
िरण्याबाबत तेिील सांबांवधत नागरीिाांनी वजल्हावधिारी, सातारा याांचेिडे 
तक्रार िरणे,  यासांिभात वजल्हावधिारी याांनी िायफिारी अवभयांता महाराष्र 
जीिन प्रावधिरण, जलव्यिथिापन विभाग, सातारा, िायफिारी अवभयांता, 
सािफजवनि बाांधिाम विभाग, सातारा ि उपविभागीय अवधिारी, िोरेगाांि 
उपविभाग, िोरेगाांि याांचेिडून विनाांि १५ मे, २०१९ रोजी मागविणे,  या 
िामािर ताांवत्रि िेखरेख िरण्याची जबाबिारी िोरेगाांि नगरपांचायतीची 
असताना त्याांनी िोणत्याही िामाची तपासणी िरण्यात न येणे,  अशा 
प्रिारच्या अनेि तु्रटी झाल्याचे आढळून येणे,  तसेच गेल्यािषफभरामधये 
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थिच्छता अवभयान ि इतर िामामधये झालेली चुिीची िामे,  चुिीची वबले 
िाढणे, अवधिारी, ठेिेिार ि िाहींचे असलेले सांगनमत या बाबत जनतेत 
असलेली नाराजी, या िामाची पुाहा एििा चौिशी िरुन सांबांवधताांविरुधि 
िारिाई िरण्याची होत असलेली मागणी,  यािर शासनाने िेलेली िा 
िराियाची उपाययोजना ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (२) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनि महत्िाच्या 
बाबीिडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील आर्मिि दृष्ट्या िबुफल घटिातील मराठा ि मुथलीम 
समाजाच्या मुला-मुलींना  OBC प्रमाणेच वशक्षण ि नोिरीत आरक्षण 
वमळण्याची मागणी असणे, तसेच धनगर समाजाचा अनुसूवचत जमातीत 
समािेश िरािा अशी मागणी असणे, मराठा, मुथलीम  ि धनगर समाजाच्या 
आरक्षणा िवरता राज्यभरात लाखोंच्या सांख्येने मोचे िाढण्यात येणे, मागण्या 
मााय होत नाही असे विसत असल्यामुळे िाही तरुणाांनी भािवनि होऊन 
आत्महत्यासारखे टोिाचे पाऊल उचलणे, वह समाजाच्या ि राज्याच्या दृष्टीने 
अवतशय गांभीर बाब असणे, मोचा ि आांिोलना िरम्यान राज्यात मराठा 
आांिोलिाांिर गांभीर गुाहे िाखल िेलेले असणे यामुळे अनेि तरुणाांच्या 
भवितव्यािर प्रश्नवचाह वनमाण होणे, यािवरता मराठा आांिोलिाांिरील गुाहे 
तात्िाळ मागे घेणे गरजेचे असणे, आण्णासाहेब पाटील आर्मिि वििास 
मागास महामांडळाची िजफ योजना राबित असताना िेट िजफ मांजूर िरण्याचे 
अवधिार महामांडळास िेण्यात यािे, याप्रमाणेच मुथलीम समाजातील 
बेरोजगार तरुणाांना मौलाना आझाि महामांडळातून िजफ िेिून त्याांना थित:च्या 
पायािर उभे िरणे गरजेचे असणे, या सिफ बाबतीत मराठा, मुथलीम ि धनगर 
समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासनाने तात्िाळ ठोस भूवमिा माांडली नाही तर 
या सिफ समाजातील तरुण-तरुणी अवतशय उग्ररूपे िाखितील अशी भूवमिा 
समाजाने माांडणे, याबाबत शासनाने गाांभीयफपूिफि वनणफय घेऊन 
सिारात्मिवरत्या आरक्षण जाहीर िरण्यािवरता ठोस पािले उचलण्याची 
गरज असणे, यािर शासनाने िराियाची तात्िाळ उपाययोजना ि शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

  (३) आर्कक. अनांत राडरीळ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनि 
महत्िाच्या बाबीिडे उच् च ि तांत्र वशक्षर मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "पुणे शहर हे विदे्यचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाणे “ऑक्सर्डफ 
ऑर् ईथट” म्हणून सांबोधले जाणे, पुण्यातील थिावनि तरुणाांना वशक्षणाची 
सांधी उपलब्ध होण्यासाठी ७० िषापुिी पुणे विद्यापीठाची म्हणजेच आत्ताच्या 
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सावित्रीबाई रु्ले विद्यापीठाची थिापना होणे, यामधये थिावनि विद्यार्थ्यांिरीता 
प्रत्येि विभागामधये ७० टक्िे जागा राखीि ठेिण्याचा वनयम अनेि िषे 
अस्थतत्िात असणे, अचानिपणे िुणासही िाांगपत्ता लागू न िेता सिर वनयम 
विद्यापीठािडून रद्द िरणे, म्हणजेच राज्याबाहेरील विद्यार्थ्याच्या सोईिरीता 
सिर वनणफय घेणे, यावशिाय अनेि वशक्षण सांथिानी पुण्यात जवमनी विित 
घेऊन सांथिा / विद्यापीठ उभारणे, यामधये राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांिडून लाखो 
रुपयाांचे डोनेशन घेऊन प्रिेश िेणे, यामुळे थिावनि ि राज्यातील विद्यार्थ्यांचे 
नुिसान होणे, पुण्यातील ि राज्यातील सांपूणफ तरुणिगामधये यामुळे नाराजी 
पसरुन शासनाप्रवत तीव्र असांतोष वनमाण होणे, याप्रिरणी शासनाने तातडीने 
िराियाची िायफिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (४) श्री. रामहरी रुपनिर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनि महत्िाच्या 
बाबीिडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "शासनाच्या जलसांपिा विभागािवरता िवनष्ठ वलवपि सेिा प्रिेशोत्तर 
िगफ मुांबईतील िरळी येिे विनाांि १ रे्बु्रिारी, २०१६ ते विनाांि ३१ वडसेंबर, 
२०१६ पयंत तीन सत्रात घेण्यात येणे, मात्र सिर प्रवशक्षण सत्रातील उपस्थित 
असलेल्या िमफचारी याांनी िेलेल्या आर्मिि भ्रष्टाचारामुळे शासनाचे ९० 
लाखाांचे नुिसान झाले असणे, या प्रवशक्षण सत्रासाठी १२६ िमफचारी असणे, 
परांतु या िमफचाऱ्याांनी प्रवशक्षण िालािधीत प्रिास भत्ता/ िैवनि भत्ता हे िसुरा 
शवनिार ि चौिा शवनिार, रवििार ि शासिीय सणावनवमत्त सुट्टया अशा 
वििसाांचे सुधिा प्रिास भते्त, िैवनि भते्त राहण्यासाठी लॉजचे भाडे शासनास 
सािर िरुन शासनाचे ९० लाखाांचे नुिसान िरणे, यासांिभात शासनािडे 
िाही व्यक्तींच्या विनाांि २८ ऑगथट, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास तक्रारी 
प्राप्त झाल्या असतानाही शासन त्यािडे िरीत असलेले अक्षम्य िलुफक्ष, 
पवरणामी जनतेत पसरलेले असांतोषाचे िातािरण ि नाराजीची भािना, 
त्यामुळे शासनाने याप्रिरणी सखोल चौिशी िरुन िोषींिर िठोर िायफिाही 
िरण्यासोबतच या भ्रष्टाचाराची सांबांवधताांिडून िसूली िरण्याबाबत 
िराियाची िायफिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (५) श्री. नरेंद्र दराडे वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनि महत्िाच्या 
बाबीिडे उजा, निीन ि निीकररीय उजा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "नावशि शहरात महाराष्र राज्य विदु्यत महावितरणने पािसाळ्यात 
िीज पुरिठा खांडीत होऊ नये यासाठी िेलेली िामे, परांतू नावशि शहरात 
सुरुिातीच्या पािसाच्या िाळात पडलेल्या पािसामुळे शहरातील विदु्यत 
पुरिठा सातत्याने खांडीत होणे, महावितरणने विदु्यत पुरिठा खांडीत होऊ नये 
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यासाठी िेलेली वनिृष्ट िजाची उपाययोजना, पवरणामी विदु्यत पुरिठा खांडीत 
झाल्याने शहरातील नागरीि, व्यािसावयि तसेच घरगुती िीज ग्राहि याांना 
भयांिर उिाड्यामुळे झालेला नाहि त्रास, तसेच रुग्णालयाांचीही िीज िारांिार 
खांडीत झाल्याने रुग्णाांचे झालेले हाल ि शस्त्रवक्रये अभािी रुग्णाांच्या जीवितास 
वनमाण झालेला धोिा, िीज खांडीत झाल्यानांतर महावितरणच्या 
िायालयातील िमफचारी आवण िवरष्ठ अवधिारी याांच्याशी िोणत्याही 
प्रिारचा सांपिफ  होऊन शिणे, या सिफ अवधिारी ि िमफचाऱ्याांचे मोबाईल बांि 
ठेिण्यात आलेले असणे, नावशि शहरातील विशेषतः राजूनगर ि इांविरानगर 
या भागात पािसाळा सुरु होण्यापूिीपासूनच िीज खांडीत होण्याच्या िारांिार 
घडलेल्या घटना, महावितरणच्या िमफचारी ि अवधिाऱ्याांचा िामचुिारपणा 
ि हलगजीपणाचा र्टिा मोठ्या प्रमाणात शहरातील नागरीिाांना बसत 
असल्यामुळे नागरीिाांमधये िाढती असुरवक्षतता ि असांतोष, याप्रिरणी 
शासनाने तातडीने महावितरणच्या सिफ िमफचाऱ्याांची चौिशी िरुन शासनाने 
िराियाची िारिाई ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

 
  (६) प्रा. अवनल सोले, सिफश्री नागोराि गाणार, रामिास आांबटिर, वि.प.स. 

पुढील तातडीच्या ि सािफजवनि महत्िाच्या बाबीिडे शालेय वशक्षर मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील मराठी शाळेतील २० पेक्षा िमी पटसांख्या असलेल्या 
शाळा बांि िरण्याचा शासनािडून होत असलेला विचार, आज नागपूर 
वजल्हयात ३८७ शाळाांमधील विद्यार्थ्यांची सांख्या २० पेक्षा िमी असल्याचे 
वनष्पन्न होणे, त्यामुळे वजल्हयातील मराठी शाळाांचा िजा िमी होण्याची वनमाण 
झालेली पवरस्थिती, पवरणामी गरीब ि आवििासी िगुफम भागातील 
विद्यार्थ्यांचे होत असलेले नुिसान, शासनाने विद्यार्थ्यांची सांख्या िाढीसाठी 
गणिेश िाटप, पाठयपुथति ि मधयााह भोजन, यासारखे विविध सिारात्मि 
िायफक्रम राबिूनही वशक्षण विभागास येत असलेले अपयश, त्यामुळे गवरब ि 
ग्रामीण आवििासी विद्यार्थ्यांचे होणारे नुिसान, शासनाने वशक्षणाचा िजा 
उांचािण्यािरीता योग्य उपाययोजना िरण्याची आिश्यिता, शासनाने यािर 
योग्य विचार िरून वनणफय घेण्याची आिश्यिता, शासनाने यािर तातडीने 
िराियाची िायफिाही ि उपाययोजना." 

 
  (७) सिशश्री दत्तात्रय सािांत, श्रीिाांत िेशपाांडे, बाळाराम पाटील, विशोर िराडे, 

वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनि महत्िाच्या बाबीिडे शालेय 
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वशक्षर मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "राज्यात विद्यािी सांख्यािाढीमुळे उच्च माधयवमि विभागातील िाढीि 

पिे वनमाण झालेली असणे, सन २००३  ते २०११ या िालािधीतील पिाांना 
शासनाने माायता विलेली असणे, या माायता विलेल्या पिाांपैिी ३६० पिे 
शासनाने व्यपगत िरून बािीच्या पिाांना िेतन अनुिान मांजूर िरणे, व्यपगत 
िेलेल्या पिािर आजही वशक्षि िमफचारी िायफरत असणे, त्यामुळे व्यपगत 
िेलेली पिे पुनर्मजवित िरून या पिाांना िेतन अनुिान मांजूर िरण्याची मागणी 
िरण्यात येणे, सन २०१०-११ ते २०१७ पयंत  वनमाण  झालेली पिाांची मावहती 
शासनास प्राप्त झालेली असणे, या पिाांना माायता िेऊन  अनुिान िेणेबाबत, 
शासनाने िराियाची िायफिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

 
  (८) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनि महत्िाच्या 

बाबीिडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िरळून) मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :- 

   "िाांदे्र (पूिफ) येिील शासिीय िसाहतीचा पुनर्मििासाचा प्रश्न अनेि 
िषापासून प्रलांवबत असणे, शासिीय िसाहतीचा पुनर्मििासाच्या अनुषांगाने 
प्रिल्पाचा सुसाधयता अहिाल शासनास प्राप्त होणे, बाय अिफसहाय्याद्वारे िजफ 
उभारुन अस्थतत्िातील इमारतीच्या जागी बहुमजली इमारती बाांधण्याचे 
प्रथतावित असल्याने सुसाधयता अहिालाची अांमलबजािणी होत असलेला 
विलांब, तसेच िजफ उभारणे प्रवक्रया ि पुनर्मििासाचा खचफ ि िालािधी 
याबाबत असलेली अवनस्श्चतता, सद्य:स्थितीमधये शासिीय िसाहत 
इमारतींची झालेली अत्यांत िरुिथिा, सिर िसाहतीमधये सातत्याने अपघाताचे 
घडत असलेल्या घटना, िसाहतीमधये सांरचनात्मि पवरक्षणानुसार 
सांरचनात्मि िरुुथतीिवरता तुटपुांजा वनधी उपलब्ध न होणे, पवरणामी 
रवहिाशाांमधये पसरलेला असांतोष, यािडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य 
िलुफक्ष, शासिीय िसाहतीच्या अनेि िषापासून शासन िरबारी रेंगाळत 
असलेला ज्िलांत प्रश्नािडे शासनाने गाांभीयाने लक्ष घालून शासन थतरािर 
तातडीने िराियाची िायफिाही ि याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया ि भूवमिा." 

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

- मध्यांतर - 
तेरा : वित्त मांत्रयाांचा प्रथताि :- 

  "महाराष्र विधानपवरषि वनयमाांतील वनयम २८९ अािये पुरिणी मागण्याांिरील 
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चचेच्या सांिभात, विधानपवरषि वनयमाांतील वनयम २३०(२) मधील तीन वििसाांच्या 
िालािधीची जी तरतूि आहे ती थिवगत िरण्यात यािी" 

चौदा : सन २०१९-२०२० च्या परुिरी मारण्याांिर चचा (पवहला वदिस.) 
  खालील मांत्रयाांच्या मारण्याांिर चचा होईल. 
  १. उच्च ि तांत्र वशक्षण, मराठी भाषा, साांथिृवति िायफ, अल्पसांख्याि वििास ि 

िक्र्, सांसिीय िायफ मांत्री. 
  २. ग्रामवििास, मवहला ि बालवििास मांत्री. 
  ३. िैद्यिीय वशक्षण, जलसांपिा ि लाभके्षत्र वििास मांत्री. 
  ४. पवरिहन, खारभूमी वििास मांत्री. 
  ५. उद्योग ि खवनिमफ मांत्री. 
  ६. सािफजवनि बाांधिाम (सािफजवनि उपक्रम), सािफजवनि आरोग्य ि िुटुांब 

िल्याण मांत्री. 
  ७. उजा, निीन ि निीिरणीय उजा, राज्य उत्पािन शुल्ि मांत्री. 
  ८. पणन ि िस्त्रोद्योग मांत्री. 
  ९. अन्न ि औषध प्रशासन, पयफटन ि राजवशष्टाचार मांत्री. 
  १०. सहिार, मित ि पुनिफसन मांत्री. 
  ११. िामगार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगफ ि विशेष मागास 

प्रिगफ िल्याण मांत्री. 
पांधरा : शासकीय विधेयके – 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमारे – विधेयक विचारात घेरे :- 
   "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३३ - महाराष्ट्र कर, व्याज, शाथती 

सकिा विलांब शलु्क याांच्या िकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 
२०१९" 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमारे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 

कररे. 
   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

(जमीनधाररेची कमाल मयादा) (सधुाररा) विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री धनांजय मुांडे, 
शरद ररवपसे, प्रकाश रजवभये, वि.प.स. याांचा प्रथताि :- 

    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांि २ - महाराष्र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची िमाल मयािा) (सुधारणा) विधेयि, २०१९ खालील 
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सिथयाांच्या प्रिर सवमतीिडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सािर िरण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    (१) महसूल मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
नेता तिा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स. 
    (५) श्री.हेमांत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 

जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) ॲड.अवनल परब, वि.प.स. 
    (९) श्री.विजय ऊर्फ  भाई वगरिर, 

वि.प.स. 
 

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

विशेष आकाररी यामध्ये िाढ करण्याबाबत (सधुाररा) 
विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री धनांजय मुांडे, 
शरद ररवपसे, प्रकाश रजवभये, वि.प.स. याांचा प्रथताि :- 

    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांि ३ - महाराष्र जमीन महसूल ि 
विशेष आिारणी यामधये िाढ िरण्याबाबत (सुधारणा) विधेयि, 
२०१९ खालील सिथयाांच्या प्रिर सवमतीिडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािफ 
पाठविण्यात यािे." 

    (१) महसूल मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
नेता तिा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स. 
    (५) श्री.हेमांत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 

जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) ॲड.अवनल परब, वि.प.स. 
    (९) श्री.विजय ऊर्फ  भाई वगरिर, 

वि.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मदु्राांक 

(सधुाररा ि विवधग्राह्यीकरर) (पढेु चाल ू ठेिरे) विधेयक, 
२०१९" 
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    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री धनांजय मुांडे, 
शरद ररवपसे, प्रकाश रजवभये, वि.प.स. याांचा प्रथताि :- 

    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांि १४ - महाराष्र मुद्राांि (सुधारणा ि 
विवधग्रायीिरण) (पुढे चालू ठेिणे) विधेयि, २०१९ खालील 
सिथयाांच्या प्रिर सवमतीिडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सािर िरण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    (१) महसूल मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
नेता तिा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स. 
    (५) श्री.हेमांत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 

जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) ॲड.अवनल परब, वि.प.स. 
    (९) श्री.विजय ऊर्फ  भाई वगरिर, 

वि.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २२ - मुांबई महानररपावलका 

(सधुाररा) विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री शरद ररवपसे, 

धनांजय मुांडे, प्रकाश रजवभये, वि.प.स. याांचा प्रथताि :- 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांि २२ - मुांबई महानगरपावलिा 

(सुधारणा) विधेयि, २०१९ खालील सिथयाांच्या प्रिर सवमतीिडे 
त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अनुिेश 
िेऊन विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    (१) मुख्यमांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
नेता तिा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स. 
    (५) श्री.हेमांत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 

जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) ॲड.अवनल परब, वि.प.स. 
    (९) श्री.विजय ऊर्फ  भाई वगरिर, 

वि.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ - थपायसर ॲडिेनवटथट 
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विद्यापीठ (सधुाररा) विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री धनांजय मुांडे, 

शरद ररवपसे, प्रकाश रजवभये, वि.प.स. याांचा प्रथताि :- 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांि १६ - थपायसर ॲडिेनवटथट 

विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयि, २०१९ खालील सिथयाांच्या प्रिर 
सवमतीिडे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सािर 
िरण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    (१) उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
नेता तिा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स. 
    (५) श्री.हेमांत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 

जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) ॲड.अवनल परब, वि.प.स. 
    (९) श्री.विजय ऊर्फ  भाई वगरिर, 

वि.प.स. 
 

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

औरांराबाद विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. शरद 

ररवपसे, धनांजय मुांडे, प्रकाश रजवभये, वि.प.स. याांचा प्रथताि 
:- 

    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांि ३२ - एमजीएम विद्यापीठ, 
औरांगाबाि विधेयि, २०१९ खालील सिथयाांच्या प्रिर सवमतीिडे 
त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अनुिेश 
िेऊन विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    (१) उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
नेता तिा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स. 
    (५) श्री.हेमांत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 

जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) ॲड.अवनल परब, वि.प.स. 
    (९) श्री.विजय ऊर्फ  भाई वगरिर, 

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

(सधुाररा) विधेयक २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद ररवपसे, 

वि.प.स. याांचा प्रथताि :- 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांि १७ - महाराष्र सहिारी सांथिा 

(सुधारणा) विधेयि २०१९ खालील सिथयाांच्या प्रिर सवमतीिडे 
त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अनुिेश 
िेऊन विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    (१) सहिार मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
नेता तिा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरि रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाि लाड, वि.प.स. 
    (५) श्री.हेमांत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 

जगताप, वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्हाण, वि.प.स. (८) ॲड.अवनल परब, वि.प.स. 
    (९) श्री.विजय ऊर्फ  भाई वगरिर, 

वि.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
सोळा : (क) (मांरळिार, वदनाांक १८ जनू, बधुिार, वदनाांक १९ जनू, ररुुिार, वदनाांक 

२० जनू, शकु्रिार, वदनाांक २१ जनू, सोमिार, वदनाांक २४ जनू, 
मांरळिार, वदनाांक २५ जनू, बधुिार, वदनाांक २६ जनू, ि ररुुिार, 
वदनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि) – 

   सिशश्री सरेुश धस, विजय ऊर्फ  भाई वगरिर, पृर्थ्िीराज िेशमुख, गोपीविसन 
बाजोवरया, सुवजतससह ठािुर, ॲड.अवनल परब, सिफश्री वनलय नाईि, नरेंद्र 
िराडे, रामिास आांबटिर, विप्लि बाजोवरया, श्रीमती स्थमता िाघ, सिफश्री 
रसिद्र र्ाटि, वगरीशचांद्र व्यास, अरुणभाऊ अडसड, रामराि पाटील, चांिभूाई 
पटेल, प्रा.अवनल सोले, सिफश्री प्रविण पोटे-पाटील, नागोराि गाणार, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि – 

   ''राज्यातील तालुक्याांमधये जून ते सप्टेंबर, २०१८ या िालािधीतील 
पजफायाची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची िमतरता, िरूसांिेिन विषयि 
वनिष, िनथपती वनिेशाांि, मृि ूआद्रफता, पेरणी खालील के्षत्र ि वपिाांची स्थिती 
या सिफ घटिाांचा एिवत्रत विचार िरुन या घटिाांनी प्रभावित झालेल्या 
तालुक्याांपैिी १५१ तालुक्याांमधील १७,९८५ गािाांमधये गांभीर/मधयम 
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थिरुपाचा िषु्िाळ शासनाने विनाांि ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासून घोवषत 
िेला असणे, त्यानांतरच्या िालािधीत १५१ तालुक्याांव्यवतवरक्त इतर 
तालुक्याांमधील ज्या महसुली मांडळामधये सरासरी पजफायाांच्या ७० टक् िे पेक्षा 
िमी ि एिूण पजफायमान ७५० वम.वम. पेक्षा िमी झाले आहे अशा एिूण 
२६८ महसूली मांडळाांतील ५,०९० गािाांमधये शासनाने िषु्िाळ घोवषत िेला 
असणे तसेच, ९३१ गािाांमधये िषु्िाळ सदृश पवरस्थिती जाहीर िेली असणे, 
अशारीतीने राज्यातील एिूण ४१ हजार गािाांपैिी तब्बल २९ हजार गािाांमधये 
िषु्िाळ असल्याचे वनिशफनास येणे, राज्यातील िषु्िाळाचा सामना 
िरण्यासाठी राज्याचे मित ि पुनिफसन मांत्री याांच्या अधयक्षतेखाली मांत्रीमांडळ 
उपसवमती गठीत िरण्यात येणे, प्रत्येि वजल्हावधिारी िायालयात टांचाई 
वनयांत्रण ि समाियासाठी थितांत्र िक्ष थिापण्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मधयम ि लघु पाटबांधारे प्रिल्पाच्या जलाशयातील पाणीसाठा सन 
२०१८ च्या तुलनेत वनम्मा सििा त्याहूनही िमी असल्याची बाब वनिशफनास 
येणे, िषु्िाळ घोवषत िेलेल्या सििा िषु्िाळ सदृश पवरस्थिती घोवषत िेलेल्या 
गािाांतील शेतिऱ्याांना शासनािडून जवमन महसूलात सूट, सहिारी 
सांथिाांच्या िजाचे पुनगफठण, मोठया प्रमाणािर शेतिऱ्याांना वपि िजफमार्ी 
िेण्यात येणे, शेतीशी वनगवडत िजाच्या िसूलीस थिवगती, िृषीपांपाच्या चालू 
विज वबलात ३३.५ टक् िे  सुट िेऊन अांिाजे रुपये ६७३.४१ िोटीची सिलत 
िेण्यात आली असल्याचे वनिशफनास येणे तसेच, शालेय/महाविद्यालयीन 
विद्यार्थ्यांच्या पवरक्षा शुल्िात मार्ी, रोहयो अांतगफत िामाांच्या वनिषात िाही 
प्रमाणात वशविलता, आिश्यि तेिे वपण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँिरचा 
िापर, टांचाई जाहीर िेलेल्या गािात शेतिऱ्याांच्या शेतीच्या पांपाची विज 
जोडणी खांडीत न िरणे, विज ििबािी न भरल्याने बांि िरण्यात आलेल्या 
३,३२० पाणीपुरिठा योजना पुाहा सुरु िरण्यात येणे, इ. धोरणात्मि वनणफय 
िरुन िषु्िाळग्रथत शेतिऱ्याांना या-ना-त्या माधयमातून मित िरण्याचा 
शासनाचा प्रयत्न, राज्यात १,२६४ वठिाणी चारा छािण्या सुरु िरण्यात येणे 
ि त्यात सुमारे १० ते ११ लाख जनािरे असणे, चारा छािण्याांसाठी औरांगाबाि 
विभागीय आयुक्ताांना १११ िोटी, पुणे विभागीय आयुक्ताांना ४ िोटी ि 
नावशि विभागीय आयुक्ताांना ४७ िोटींचा वनधी वितवरत िरण्यात आला 
असल्याची बाब वनिशफनास येणे, चारा छािण्याांच्या वठिाणी तात्पुरती 
थिच्छतागृहे उभारण्यात येणे, चारा वपिाच्या लागिडीसाठी शेतिऱ्याांना २५ 
हजार क्क्िटल वबयाणाांचे वितरण िरण्यात येणे ि त्यातून ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रािर चारा वपिाची लागिड िरण्यात आल्याने एिूण ३० लाख मेवरि टन 
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चाऱ्याचे उत्पािन झाले असणे, विनाांि १५ मे, २०१९ पासून चारा छािणीतील 
जनािराांच्या अनुिान िरामधये िाढ िरुन मोठया जनािराांसाठी प्रवतविन रुपये 
१००/- ि लहान जनािराांसाठी प्रवतविन रुपये ५०/- हा िाढीि िर लागू िेला 
असणे, चारा छािणीत िाखल झालेल्या जनािराांच्या उपस्थितीसाठी 
आठिड्यातून थिॅसनग िरण्याचा वनणफय घेण्यात आला असणे, टँिर मांजुरीचे 
अवधिार उपवजल्हावधिारी याांना ि चारा छािणी मांजुर िरण्याचे अवधिार 
वजल्हावधिारी याांना िेण्यात आले असून मागणी होताच ताबडतोब टँिर ि 
चारा छािणी मांजुर िरण्यात येत असल्याची बाब वनिशफनास येणे, 
सद्यःस्थितीत २८,५२४ गािाांमधये िषु्िाळ/िषु्िाळ सदृश पवरस्थिती घोवषत 
िरण्यात आली असणे ि त्याअनुषांगाने १७,९८५ गािाांना िषु्िाळी अनुिान 
िाटप िरण्यात आले असणे ि उिफवरत १०,५३९ गािाांना िर उल्लेवखत इतर 
८ सुविधा लागू िरण्यात आल्या असल्याचे वनिशफनास येणे, िषु्िाळबावधत 
शेतिऱ्याांना िृषी विषयि मित िाटप िरण्यासाठी िें द्र शासनािडून रुपये 
४,७१४ िोटी रुपयाांची मित मांजूर िरण्यात आली असणे, राज्यातील एिूण 
६८,३०,८६५ शेतिऱ्याांना रुपये ४,५०८ िोटी रिमेच्या मितीचे िाटप 
िरण्यात आले असल्याचे वनिशफनास येणे, राज्यातील शेतिऱ्याांची िवित 
विदु्यत िेयिे असल्याने बांि असलेल्या पाणी पुरिठा योजनाांची विदु्यत जोडणी 
पुिफित िरण्यािवरता शासनािडून विदु्यत िेयिे अिा िरण्यात येणे ि 
त्यापोटी माचफ, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० िोटी इतिा वनधी खचफ झाला 
असणे, महात्मा गाांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगफत राज्यात विनाांि 
११ मे, २०१९ रोजी सांपलेल्या आठिडयामधये एिूण ३६,६६० िामे चालू 
असून त्यािर ३,४०,९५२ इतिी मजूराांची उपस्थिती असल्याचे वनिशफनास 
येणे, चारा छािण्याांमधील पशुधनाची नोंिणी िरुन पशुधनाच्या सांख्येची 
िैनांविन नोंि ठेिण्यासाठी अॅाराईड मोबाईलिर आधावरत प्रणालीचा िापर 
अवनिायफ िरण्याचा वनणफय शासनािडून घेण्यात येणे ि शौयफ टेक्नोसॉफ्ट 
प्रा.वल. या सांथिेने तयार िेलेली प्रणाली विनाशुल्ि उपलब्ध िरुन िेण्यात 
येणे, या सांथिेमारं्त सिर प्रणालीचा िापर िरण्याबाबतचे एि वििसीय 
प्रवशक्षण चारा छािणी चालिाांचे पयफिेक्षि/िमफचारी तसेच महसूल 
विभागातील िमफचारी याांना वजल्हाथतरािर उपलब्ध िरुन िेण्यात येणे, चारा 
छािण्याांमधये िाखल होणाऱ्या पशुधनाांची रोगप्रवतिारि शक्ती ि उत्पािन 
क्षमता िायम राहण्यािवरता त्याांना िेण्यात येणाऱ्या वहरिा चारा, ऊसाचे िाडे, 
ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात िाढ िरुन मोठया जनािराांिवरता १८ वि.गॅ्र. 
याप्रमाणे ि लहान जनािराांिवरता ९ वि.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण सुधावरत 
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िरण्यात आले असणे, राज्यात प्रिमच शेळ्या-मेंढ्ाांसाठी छािणी सुरु 
िरण्याचा तसेच राज्यातील िषु्िाळी भागात सुरु असलेल्या चारा 
छािण्याांमधील जनािराांसाठी टँिरने पाणी िेण्याचा वनणफय मांत्रीमांडळ 
उपसवमतीने विनाांि ३० मे, २०१९ िा त्यासुमारास घेतला असणे, सद्यःस्थितीत 
राज्यात ६,२०९ टँिरच्या माधयमातून ४,९२० गािे आवण १०,५०६ पाड्याांिर 
पाणी पुरिठा िेला जात असणे, राज्यात वपि विम्याच्या भरपाईपोटी 
आतापयंत ३४ लाख शेतिऱ्याांना २२ िोटी रुपयाांचे िाटप िरण्यात आले 
असल्याची बाब वनिशफनास येणे, मागील ४ िषात ४ िोटी ७२ लाख 
शेतिऱ्याांना १४,७७३ िोटी रुपये इतिी भरीि नुिसान भरपाई विली 
असल्याचे वनिशफनास येणे, िापुस ि धान वपिाांिरील विडीमुळे नुिसान 
झालेल्या शेतिऱ्याांना वपि विमा योजनेवशिाय ३,३३६ िोटी रुपयाांची भरपाई 
शासनािडून विली असल्याची बाब वनिशफनास येणे, पालिमांत्री ि 
वजल्हावधिारी याांच्या अधयक्षतेखाली जिळपास सिफ वजल्याांमधये आढािा 
बैठिाांचे आयोजन िरुन िषु्िाळ वनयांत्रणाचे िायफ युधि पातळीिर सुरु 
असणे, वजल्हा, उपविभाग ि तालुिा थतरािर के्षत्रीय िमफचारी प्रवशक्षणाांचे ि 
पेरणीपूिफ मशागती ि तयारीबाबत विविध वपिाांच्या शेतीशाळाांचे आयोजन 
िरण्यात येणे, विनाांि २४ मे ते ८ जून, २०१९ या िालािधीत उन्नत शेती, 
समृधि शेतिरी अवभयान राबविण्यात येणे, िृवत्रम पाऊस वनमाण िरण्याच्या 
दृष्टीने होत असलेला प्रयत्न, तूतास पेरणी न िरण्याबाबत आतापयंत 
जिळपास एि लाखाच्या िर शेतिऱ्याांना एसएमएसद्वारे सूचना िरुन वबयाणे 
िाया जाऊ नये म्हणून खबरिारी घेण्यात येऊन खरीपाचे वनयोजन िरण्याचा 
प्रयत्न इ. िषु्िाळ वनिारणािफ शासनािडून गाांभीयाने िरण्यात आलेल्या 
उपरोक्त उपाययोजना ि िायफिाही विचारात घेऊन त्याअनुषांगाने िराियाची 
िायफिाही.'' 
 

  (ख) (ररुुिार, वदनाांक २० जनू, शकु्रिार, वदनाांक २१ जनू, सोमिार, वदनाांक 
२४ जनू, मांरळिार, वदनाांक २५ जनू, बधुिार, वदनाांक २६ जनू, ि 
ररुुिार, वदनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि) – 

   सिशश्री धनांजय मुांडे, शरि रणवपसे, हेमांत टिले, रामहरी रुपनिर, जयांत 
पाटील, अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, िवपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र ििाडे, सिफश्री 
सतीश चव्हाण, विक्रम िाळे, चांद्रिाांत रघुिांशी, विरण पािसिर, जनािफन 
चाांिरुिर, रामराि िडिुते, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुथनबानू खवलरे्, श्री.ख्िाजा बेग, आर्मि. अनांत गाडगीळ, सिफश्री अमरनाि 
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राजूरिर, सुभाष झाांबड, प्रिाश गजवभये, ॲड. राहूल नािेिर, सिफश्री सतेज 
ऊर्फ  बांटी पाटील, हवरससग राठोड, अब्िलु्लाखान िरुाणी, आनांिराि पाटील, 
जगन्नाि सशिे, अमवरशभाई पटेल, मोहनराि ििम, आनांि ठािूर, डॉ. िजाहत 
वमझा, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि – 

   "सांपुणफ महाराष्र, विशेषत: मराठिाडा  १९७२ पेक्षाही भीषण 
िषु्िाळात भरडला गेला असणे, पवहल्या पहाणी अहिालानुसार १८० 
तालुक्यात गांभीर िषु्िाळ असल्याचे वनिशफनास आल्यानांतरही िें द्रीय िषु्िाळी 
सांवहतेनुसार र्क्त १५१ तालुक्यात िषु्िाळ जाहीर होणे, त्यानांतर राज्याच्या 
वनिषानुसार २६८ मांडळात ि ५४४९ गािात मधयम ि गांभीर िषु्िाळ जाहीर 
िेला जाणे, राज्यातील िषु्िाळी पवरस्थिती सिफसाधारणपणे सारखीच 
असताना सरसिट आवण एिाच िेळी िषु्िाळ जाहीर न िेल्यामुळे िषु्िाळी 
उपाययोजना सुरु िरण्यात अक्षम्य िालापव्यय झाला असणे, मराठिाड्यात 
िषु्िाळाची तीव्रता सिावधि असणे, िषु्िाळामुळे पेरणीसाठी िेलेली हजारो 
िोटी रुपयाांची गुांतिणूि िाया गेलेली असणे, िषु्िाळी पवरस्थितीत वपण्याच्या 
पाण्यासाठी शासन थतरािरुन टँिर, नािरुुथत योजनाांची िरुुथती, निीन पाणी 
पुरिठा योजना िा अाय उपाययोजना िेळीच न झाल्यामुळे िषु्िाळग्रथताांना, 
जनािराांना आवण विशेषत: माय-भवगनींना अतोनात त्रास सहन िरािा 
लागला असणे, िषु्िाळ जाहीर झाल्यानांतर तब्बल ८ मवहायानांतर चारा 
छािण्या सुरु झाल्यामुळे मधल्या िालािधीत हजारो पशुधनाची हानी झाली 
असणे, अद्यापही चारा छािण्याांची मागणी असणे, सुरु असलेल्या चारा 
छािण्याांचे अनुिान प्रलांवबत असणे, चारा छािण्यात आरोग्य सुविधेच्या 
िषु्िाळामुळे जनािराांचा जीि धोक्यात आला असणे, पाणीपुरिठा, 
जनािराांसाठी चारा, हाताला िाम, विशेष आरोग्य सेिा आवण जाहीर िेलेल्या 
अाय िषु्िाळी उपाययोजनाांचा पुरता बोजिारा िाजल्यामुळे िाही 
िषु्िाळग्रथताांिर नक्षली होण्याची परिानगी मागण्याची िेळ सरिारने आणली 
असणे, जाहीर िरण्यात आलेली एनडीआरएर् िा एसडीआरएर्ची मित 
अद्याप लाखो शेतिऱ्याांना वमळालेली नसणे, राज्यातील शेतिरी 
आत्महत्याांचे सत्र अद्याप सुरु असणे, िषु्िाळी भागात शेतमजूराांना रोजगार 
हमी योजनेअांतगफत रोजगाराची ि शेतीची िामे िेणे आिश्यि असताांना 
त्यासांबांधी शासनाने िोणतेही वनयोजन िेले नसणे,  सातत्याने गेल्या चार 
िषात अथमानी आवण सुलतानी या िहेुरी सांिटात असताना या िषीच्या 
हांगामात उत्पन्न वमळेल या एिाच आशेिर शेतिरी िगफ असणे, वबयाणे ि 
पेरणीपूिफ मशागतीच्या अनुिानासाठी रोख मितीची मागणी िरुन सुधिा 
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सरिारने त्यािडे जावणिपूिफि िानाडोळा िेला असणे, िसुऱ्या बाजूला 
जाहीर िेलेल्या िजफमार्ीपासून लाखो शेतिरी िांवचत रावहल्यामुळे बँिा तेरा 
टक्िे िांडनीय व्याजाची आिारणी िरत असणे, तसेच एनपीअेचा बागुलबुिा 
पुढे िरुन बँिा चालू हांगामासाठी पीि िजफ िेण्यास थपष्ट निार िेत असणे, 
गेल्या ३ मवहायात अनेि िेळा सोसाट्याच्या िाऱ्यासह, गारपीट, िीज 
िोसळून र्ळबागा, इतर वपिे आवण घराांचे प्रचांड नुिसान ि जीवितहानी 
झालेली असणे, तिावप, अद्यापही शासनाने नुिसानभरपाई जाहीर न िरणे, 
बोंडअळी, तुडतुडा रोगाची िषफ-िोन िषापूिी जाहीर िेलेली नुिसानभरपाई ि 
िधू अनुिान अद्याप शेतिऱ्याांना वमळालेले नसणे, मागील २ िषांपासून लाखो 
शेतिऱ्याांना पीि विम्याची नुिसान भरपाई वमळालेली नसणे, पीि विमा 
िां पायाांचा शासिीय यांत्रणेला हाताशी धरुन पीि विमा नुिसानीची रक्िम 
नािारण्यािडे िल असणे, सोयाबीन पीिाला पीि विम्यातून िगळल्यामुळे 
लाखो शेतिऱ्याांना र्टिा बसलेला असणे,  िोणत्याही उत्पािनाांना हमीभाि 
वमळत नसल्यामुळे आवण उत्पािनाची शासिीय खरेिी अगिी नगण्य होत 
असल्यामुळे शेतिरी मेटािुटीला आला असणे, राज्यातील मत्थयव्यिसाय 
पसेसीन मच्छीमारीमुळे अडचणीत आला असणे, राज्यातील मत्थयशेतीिर 
गेल्या िषफभरात मत्थय िषु्िाळ ि इतर सांिटे आल्यानांतरही शासनािडून 
मस्च्छमाराांना िोणतीही मित वमळालेली नसणे, मत्थयव्यिसाय विभागािडून 
सुरु असलेल्या अनेि योजनाांची अांमलबजािणी योग्य पधितीने होत नसणे, 
राज्यशासनाने तातडीने मस्च्छमार बाांधिाांना विशेष पॅिेज िेऊन मित 
िरण्याची वनमाण झालेली आिश्यिता, आांबा, िाजू, नारळ, सुपारी, भात 
यासारख्या िोिण पट्ट्ट्यातील अिफव्यिथिेचा िणा असलेल्या शेती ि 
र्ळबाग उत्पािनाांना लहरी हिामानाचा तसेच शासनाच्या शेतिरी विरोधी 
पणन वनतीचा र्टिा बसलेला असणे,  िारांिार मागणी िरुनही शासनाने 
िोणतीही मित न िरणे,  िािळ, गारवपटीने नुिसान झालेल्या र्ळबागाांसाठी 
हेक्टरी १ लाख आवण अाय वपिाांसाठी हेक्टरी ५० हजाराची िेलेली मागणी, 
सरसिट िजफमार्ी, सांपूणफ िीज वबलाची मार्ी, िषु्िाळातील उपाययोजना 
युधिपातळीिर राबविणे, आवण  वबयाणे ि पूिफमशागतीच्या अिानासाठी एिरी 
२५ हजाराची िेलेली मागणी, िषु्िाळ वनिारणासाठी िरण्यात आलेल्या 
मागण्या, िषु्िाळाची सद्य:स्थिती आवण शासन पातळीिरील युधि पातळीिर 
िराियाच्या उपाययोजना विचारात घेऊन िराियाची िायफिाही." 

 

  (र) (मांरळिार, वदनाांक २५ जनू, बधुिार, वदनाांक २६ जनू, ि ररुुिार, 
वदनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
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दशशविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि) – 
   ॲड. अवनल परब, सिफश्री विजय ऊर्फ  भाई वगरिर, गोपीविसन बाजोवरया, 

प्रविण िरेिर, प्रसाि लाड, रसिद्र र्ाटि, ॲड. वनरांजन डािखरे, सिफश्री 
वगरीशचांद्र व्यास, नरेंद्र िराडे, प्रा.अवनल सोले, सिफश्री विप्लि बाजोवरया, 
विलास पोतनीस, डॉ. मवनषा िायांिे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रथताि – 

   "मुांबई महानगर प्रिेश वििास प्रावधिरणाच्या िायफके्षत्रात राज्य 
शासनाने पालघर वजल्यातील पालघर ि िसई सांपूणफ तालुिे आवण रायगड 
वजल्यातील अवलबाग, पेण, पनिेल ि खालापूर सांपूणफ तालुिे याांचा समािेश 
िरुन प्रावधिरण के्षत्राचा विथतार िरण्यात येणे, सिर वनणफयाम ळे िसई-वमरा-
भाईांिर िरम्यान निीन खाडीपूल, वििास िें दे्र, िसई-विरार के्षत्रासाठी सुया 
पाणी पुरिठा प्रिल्प, नैना प्रिल्पास चालना, रॉास हाबफर, रेल्िे अवलबाग 
पयंत इत्यावि विविध योजना िायास्ाित होणार असणे, मुांबईतील महत्िािाांक्षी 
सागरी विनारा रथत्याचा (िोथटल रोड) प्रिल्प, मुांबईतील वमठी निी थिच्छ 
िरण्याच्या योजनेतांगफत शहरातील साांडपाणी प्रवक्रया िरुन ते पाणी वमठी 
निीत पुाहा सोडण्याची योजना, िें द्र शासनाच्या थमाटफ वसटी पवरयोजनेतांगफत 
राज्यातील पुणे, ठाणे, नागपूर, औरांगाबाि, सोलापूर, नावशि, सपपरी-सचचिड, 
िल्याण-डोंवबिली या ८ शहरासाठी राज्य शासनाला रे्बु्रिारी २०१९ अखेर 
१५६८ िोटी रुपये उपलब्ध िरुन िेण्यात येणे, गृहवनमाण धोरणास माायता 
िेण्यास होत असलेला विलांब, मुांबईतील वशिडी, गोराई, (बोरीिली), मावहम 
भागातील जैिविविधतेमुळे पानिळीने व्यापलेले के्षत्र पयफटन के्षत्र म्हणून जाहीर 
िरण्याच्या वजल्हावधिाऱ्याांना विलेल्या सूचना, तिावप वजल्हावधिाऱ्याांनी 
िोणतीच िायफिाही न िेल्यामुळे पानिळ के्षत्राांिर वििसेंवििस िाढत जाणारी 
अनवधिृत बाांधिामे, मुांबई शहर ि उपनगरातील वििासि, मोठ-मोठ्या 
िां पाया, मॉल्स याांनी महानगरपावलिेचा सुमारे १३३.२५ िोटी रुपयाांचा 
िििलेला िर, मुांबईतील अपूणफ असलेले एसआरए प्रिल्प पूणफ िरण्यासाठी 
उपाययोजना, म्हाडाच्या ५६ िसाहतींचा रखडलेला पुनर्मििास, मुांबईतील 
मोडिळीस आलेल्या उपिरप्राप्त ि वबगर उपिरप्राप्त सुमारे १४०० इमारती, 
पांतप्रधान अनुिान प्रिल्पाच्या, इमारत ि पुनरफचना मांडळाच्या ि झोपडपट्टी 
पुनर्मििास योजनेतांगफत बाांधलेल्या इमारतींची िरुुथती, बीपीटी ि बीआयटी च्या 
जागेिरील धोिािायि इमारती, म्हाडाच्या इमारतींमधये ३०० पेक्षा जाथत 
घुसखोर असल्याचे वनष्पन्न होणे, राज्यात ६० लक्ष झाडे लािण्याची शासनाची 
महत्िािाांक्षी योजना, िाांदे्र- पूिफ येिील शासिीय अवधिारी-िमफचारी याांना 
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विलेल्या वनिासथिानाांच्या जागेिर मालिी हक्िाने वनिासथिाने बाांधून 
िेण्याची मागणी, याबाबत शासनाने िराियाची िायफिाही ि उपाययोजना." 

 
  (घ) (ररुुिार, वदनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रथताि) – 
   सिशश्री अशोक ऊर्श  भाई जरताप, धनांजय मुांडे, शरि रणवपसे, हेमांत 

टिले, रामहरी रुपनिर, जयांत पाटील, िवपल पाटील, प्रा.जोगेंद्र ििाडे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सतीश चव्हाण, आर्मि. अनांत गाडगीळ, सिफश्री विरण 
पािसिर, सुभाष झाांबड, ॲड. हुथनबानू खवलरे्, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
सिफश्री जनािफन चाांिरूिर, चांद्रिाांत रघुिांशी, आनांि ठािूर, सतेज ऊर्फ  बांटी 
पाटील,  अब्िलु्लाखान िरुाणी, आनांिराि पाटील, ख्िाजा बेग, विक्रम िाळे, 
रामराि िडिुते, अमरनाि राजूरिर, प्रिाश गजवभये, हवरससग राठोड, 
अवनिेत तटिरे, मोहनराि ििम, ॲड. राहुल नािेिर, सिफश्री जगन्नाि सशिे, 
अमरीशभाई पटेल, डॉ.िजाहत वमझा, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रथताि – 

            "भ्रष्टाचारमुक्त िारभाराचे अवभिचन िेऊन सते्तिर आलेल्या 
शासनाकडून गेल्या पािणेपाच िषात विविध विभागामधये उघडिीस 
आलेल्या घोटाळ्याांची ि गैरव्यिहाराांची गाांवभयाने िखल घेतली न जाणे, 
झोपडपट्टी पुनफवििास योजनेत सुमारे ५०० िोटी रुपयाचा गैरव्यिहार 
िेल्याची बाब उघडिीस येणे, तत्िालीन सामावजि ायाय विभागाच्या 
राज्यमांत्रयाांविरुधि िारु ििुानाचा परिाना वमळिून िेण्याचे प्रलोभन िाखिून १ 
िोटी ९२ लाख रुपयाची र्सिणूि िेल्याप्रिरणी मा.ायायालयाच्या 
आिेशाने त्याांचेविरुधि गुाहा नोंिविण्यात येणे, उजा राज्यमांत्री याांनी यितमाळ 
शहरातील सुमारे ११ िोटी रुपये सिमतीचा भूखांड बनािट िागिपते्र तयार 
िरुन त्यािर बँिामधून िोटयिधी रुपये िजफ घेऊन भ्रष्टाचार िेल्याप्रिरणी 
त्याांचेविरुधि गुाहा िाखल िरण्याचे मा.ायायालयाने विलेले आिेश, 
शासनाच्या मवहला ि बालवििास विभागािडून भ्रमणधिनी (मोबाईल) 
खरेिीमधये १०६ िोटी रुपयाचा झालेला भ्रष्टाचार उघडिीस येणे, मवहला ि 
बालवििास विभागात पुरि पोषण आहार योजनेचे िां त्राट िेताना त्यात ७५० 
िोटी रुपयाचा िरण्यात आलेला गैरव्यिहार, मुांबईतील गोरेगाि येिील आरे 
िसाहतीत आवििासींना सोयीसुविधा िेण्याच्या नािाखाली व्यायामशाळेचे 
बाांधिाम िेल्याचे उघडिीस येणे, एिा मांत्रयाच्या मेव्हुणे ि अाय नातेिाईि 
सांचालि असलेल्या स्व्हक् टोवरया रु्ड प्रोसेससग िां पनीचे ििीत िजफ प्रिरणी 
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झालेले गांभीर आरोप, जेएसडब्ल्यु इथपात.वलवमटेड या िां पनीचे ५९२ िोटी  
रुपयाचे  िीज  शुल्ि  मार्ी  िेण्याचे  प्रिरणात  िरण्यात  आलेला  
गैरव्यिहार, वशक्षण विभागातील अस्ग्नशमन यांत्र घोटाळयातील चौिशी 
अहिाल गायब झाल्याची धक्िािायि बाब उघडिीस येणे, याच विभागातील 
राष्रपुरुषाांच्या तथिीरी ि अली वरडर बुि खरेिी प्रिरणात िें द्र शासनाने िोषी 
ठरिून िेखील त्याांच्या विरुधि शासनाने िोणतीची िारिाई न िरणे, 
सािफजवनि आरोग्य विभागातील औषधी खरेिीत िरण्यात आलेला घोटाळा, 
आवििासी विभागाने सावहत्य खरेिीत िेलेला गैरव्यिहार, पणन विभागातील 
तूरडाळ, भरडाईत झालेला घोटाळा, पयफटन महामांडळाने  तोरणमाळ येिील 
जवमन हडप िरण्याचे प्रिरण इत्यािी प्रिरणात चौिशी िरण्याची घोषणा 
होऊन िेखील अहिाल सािर िरण्यात अक्षम्य विरांगाई झालेली असणे, 
सोलापूर येिील सािफजवनि भूखांडािर आरक्षण असताांना बेिायिेशीर बांगला 
बाांधल्या प्रिरणी चौिशी होऊन चौिशीत गांभीर िोष आढळून आल्यानांतरही 
िोषीविरुधि अद्याप िोणतीही िायफिाही िरण्यात न येणे, कृर्षी विकास 
योजनेंतगजत लोकमंगल मल्टीस्टेट संस्थेने िधू भ कटी अन िानात भ्रष्टाचार 
करणे, सारांगखेडा चेति महोत्सिाचे बेिायिेशीर िां त्राट विल्याची बाब 
उघडिीस येणे, असाच भ्रष्टाचार म ंबई मेळा महो्सिात झालेला असणे, 
आवििासी विकास विभागात ३२५ कोटी रुपयाच्या फर्थनचर खरेिीमध्ये 
भ्रष्टाचार झालेला असणे, सामावजक न्याय विभागात अपंग िाळा हस्तांतरण 
करताना घोटाळा होणे, राज्याच्या पोलीस िलात भ्रष्टाचार मोठया प्रमाणािर 
िाढला असून मुांबईत एिा वििसात ३ िवरष्ठ पोलीस अवधिारी लाच घेताना 
पिडले जाणे, ठाणे पवरके्षत्रात सन २०१९ मधये पाच मवहायाच्या िालािधीत 
लाचलुचपत प्रवतबांधि विभागाने २४ िारिाया िेलेल्या असणे, वििभातील 
समाियीन िृषी वििास प्रिल्पामधये  झालेला भ्रष्टाचार, या रक्िमेचा 
अपहार िरणाऱ्या अवधिाऱ्याांना पणन मांत्रयाांनी पाठीशी घातलेले असणे, 
राज्यितेच गैरव्यिहार िरीत असल्यामुळे शासिीय अवधिारी / िमफचाऱ्यात 
सुधिा आर्मिि गैरव्यिहार ि भ्रष्टाचार िरण्यास वमळत असलेले बळ, 
आर्मिि गैरव्यिहार ि भ्रष्टाचार िरणाऱ्याविरुधि िारिाई िरण्यास 
शासनास आलेले अपयश, त्यामुळे जनमानसात शासनाविरुधि वनमाण 
झालेला तीव्र असांतोष, वनिडणूकीत राज्यातील अनेि वठिाणी मतिार 
याियाांमधये घोळ झाल्याचे आढळून येणे, मतिार यािीत मतिाराची नािे न 
येणे, १० िषापूिी मतिार यािीत नाि नोंिणी िेलेल्या मतिाराांिडे पुरािा 
नसल्यामुळे सििा ियामुळे र्ोटोत साम्य होत नसल्यामुळे मतिाराांना 
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मतिानाचा हक्ि बजािता न येणे, राज्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या 
अल्पसांख्याांि ि मागासिगीय समाजातील मतिाराांना मतिान िरण्यासाठीच्या 
पाित्या नसल्यामुळे हा समुिाय मतिानापासून िांवचत रावहलेला असणे, 
त्यामुळे मतिानाची टक्िेिारी िमी िमी होणे, आधारिाडफ योग्य पुरािा 
असल्याचे गृहीत धरुन मतिार यािया बनविण्याचे काम करण्याची 
आिश्यिता, वनिडणुिीमधये ईव्हीएमद्वारा मतिान पधितीबाबत राजिीय पक्ष 
ि जनतेमधये सांशयाचे िातािरण असून ईव्हीएम मशीनद्वारे झालेलां मतिान ि 
मतमोजणी यामधये तर्ाित असल्याचे उघड झालेले असणे, भविष्यात बॅलेट 
पेपर पधितीने मतिान घेण्यात यािे, अशी अनेि लोिप्रवतवनधी ि जनतेची 
एिवत्रत मागणी असणे, या सांबांधी तीव्र भािना असणे, बॅलेट पेपरचा उपयोग 
िनाटि ि इतर राज्यात िरण्यात येणे, त्याला मोठया प्रमाणात प्रवतसाि 
वमळणे, हीच पधित राज्यात सुरु िरण्याबाबत ि वनिडणुि प्रवक्रया सुटसुटीत 
िरुन मतिानाचा टक्िा िाढविण्यासाठी राज्य शासनाने िें द्र शासनािडे 
वशर्ारस िरण्याची वनताांत गरज, या सांपूणफ प्रिरणी शासनाने िेलेली िा 
िराियाची िायफिाही ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

   
 

 

– अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
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तांत्रशास्त्र विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयि, २०१९ - श्री.नागोराि 
गाणार, वि.प.स. याांचे 

  (ख) विचारािश - 
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(व्यिथिापन) (सुधारणा) विधेयि, २०१९ - श्री.नागोराि गाणार, 
वि.प.स. याांचे 
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(सुधारणा) विधेयि, २०१८ - श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. याांचे 

 
 
 

विधान भिन, 
मुांबई 
विनाांि : २७ जून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सवचि (िा.), 

महाराष्र विधानपवरषि. 
 


