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शकु्रिार, विनाांक २८ जनू, २०१९ 

 

( सकाळी ९.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 
 

 

 

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

 
 

 

  (१) श्री. गोपालिास अग्रिाल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   
       "सालेकसा ग्रामपंचायत (जि.गोंजिया) जिसर्जित करुन जतथे नगरपंचायत स्थाजपत 
करण्यात येणे, आमगाि खुिद ग्रामपंचायतीचा समािेश सालेकसा नगरपंचायतीमध्ये 
करण्यात येणे, सन २०११ च्या िनगणनेनुसार सालेकसा नगरपंचायतीची लोकसंख्या 
३६९० असणे, आमगांि खुिद ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५१९७ असून सद्य:स्स्थतीमध्ये 
सालेकसा नगरपंचायतीची एकूण लोकसंख्या ८८८७ असणे, स्थाजनक 
लोकप्रजतजनधीमार्द त लोकसंख्येच्या प्रमाणात जित्त आयोगाचा जनधी तसेच राज्य 
शासनामार्द त राबजिण्यात येणाऱ्या सिद योिनेअंतगदत जनधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
मा.मुख्यमंत्री महोियांना जिनंती करण्यात येणे, सालेकसा नगरपंचायतीमध्ये नव्याने 
समाजिष्ट झालेल्या आमगांि खुिद ग्रामपंचायतीमधील लोकसंख्येचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा 
अजधक असल्याने नव्याने जनिडणुका घेणे अपजरहायद असणे, सालेकसा नगरपंचायतीची 
माहे ऑक्टोबर, २०१७ मधील जनिडणूक न्यायालयीन जनणदयाच्या अजधन राहून झालेली 
असल्याने िुनी कायदकारीणी बरखास्त करुन नव्याने जनिडणुका घेण्याबाबत स्थाजनक 
लोकप्रजतजनधीमार्द त शासनास िारंिार जिनंती करुनही यासंिर्भात जनणदय घेण्यास शासनास 
आलेले अपयश, पीआयएल क्रमांक ७२/२०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर 
यांनी जिलेल्या जनणदयाची अंमलबिािणी करण्याबाबत िेखील कोणतीही कायदिाही न 
करणे, याअनुषंगाने सालेकसा नगरपंचायतीस लोकसंख्येच्या प्रमाणात जित्त आयोगाचा 
जनधी तसेच राज्य शासनामार्द त राबजिण्यात येणाऱ्या सिद योिनेअंतगदत जनधी उपलब्ध 
करुन िेणे तसेच मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर याचं्या आिेशास अनुसरुन 
सालेकसा नगरपंचायतीच्या जनिडणुका तात्काळ घेण्याबाबत शासनाने कराियाची 
कायदिाही ि उपाययोिना." 
 

  (२) प्रा.सांगीता ठोंबरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
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      ''नगरजिकास जिर्भागाच्या जिनाकं ८.३.२०१९ रोिीच्या शासन जनणदयानुसार महाराष्र 
सुिणद ियंती नगरोत्थान महाअजर्भयान योिनेंतगदत परळी िैिनाथ शहराच्या मलजनस्सारण 
प्रकल्प (टप्पा १) च्या प्रकल्पास सुमारे १०१.८६ कोटी रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता िेण्यात 
येणे, सिर प्रकल्पाची न.प. परळी िैिनाथमार्द त जिनांक २७.५.२०१९ रोिी जनजििा जनघणे, 
जिजहत मुितीत केिळ तीन कंत्राटिारानंी जनजििा र्भरली असून त्यातील कंत्राटिार हे जिजहत 
अटींची पुतदता करत नसून त्यांच्याकडे आिश्यक कामांचा अनुर्भि नसतानाही त्यांना पात्र 
ठरजिण्यासाठी नगर पजरषि, परळी याचें प्रयत्न सुरु असणे, उक्त शासन जनणदयानुसार 
प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याआधी काही बंधनकारक कामे पूणद करुन घेणे, तसेच या 
महाजर्भयानांतगदत मंिुर पाणी पुरिठा प्रकल्पाचे काम जिनांक  ३१.३.२०१९ पूिी पूणद करणे 
आिश्यक असताना सन २०१४ पासून पाणी पुरिठा प्रकल्पाचे काम अपूणद असल्यामुळे 
नागजरकांची गैरसोय होत असणे, शहरातील कच-याच्या जनर्जमतीच्या िागी जकमान ८० 
टक्के िगीकरण करणे ि िगीकृत ओल्या कच-यािर १० टक्के प्रजक्रया करणे आजण सुका 
कचरा पूणद प्रजक्रया करणे आिश्यक असताना नगर पजरषिेमारं्त शहरातील ओला ि 
सुका कचरा उचलला िात नसून त्यािर कोणतीही प्रजक्रया केली िात नसणे, पयायाने 
नागजरकांना घाण ि िगंुधीला सामोरे िािे लागणे, या  सिद बाबींची जिशेष पथकामार्द त 
सखोल चौकशी करुन नगरपजरषि, परळी िैिनाथ यांनी केलेली जनजििा प्रजक्रया तात्काळ 
रद्द करण्याची आिश्यकता, यािर शासनाने तातडीने कराियाची कायदिाही ि प्रजतजक्रया.'' 
 

  (३) सिवश्री वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, छगन 
भजुबळ, शवशकाांत शशिे, हसन मशु्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, 
सांिीप नाईक, अस्लम शेख,  पाांडुरांग बरोरा, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिवश्री 
नरहरी विरिाळ, िैभि वपचड, सरेुश लाड, वकसन कथोरे, विपक चव्हाण विजय 
िडेट्टीिार, अॅड. पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तवमल सेल्िन, सिवश्री. अमीन पटेल, 
मो. आवरफ नसीम खान, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिवश्री. कालीिास कोळांबकर, 
पथृ् िीराज चव्हाण, अवमत िेशमखु, डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्रीमती वनमवला गावित, 
श्री.डी.पी.सािांत, अॅड. यशोमती ठाकूर, सिवश्री. कुणाल पाटील, जयकुमार गोरे, 
अवमत िनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिवश्री. हर्षविधवन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, शेख 
आवसफ शेख रशीि, विश्िवजत किम, सांग्राम थोपटे, त्रयांबकराि वभसे, भारत 
भालके, अब ू आजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
  
       "मंुबई ि ठाणे जिल्हयात अमंली पिाथाची जिक्री कुजरअर ि पोस्टामार्द त होत 
असल्याचे माहे िून, २०१९ च्या िरम्यान उघडकीस येणे, मंुबई जिक्रोळी पोस्ट ऑजर्समध्ये 
५ जकलो इजर्ड्रीन ि जििा येथील पोस्ट ऑजर्समध्ये ४०० गॅ्रम कोकीन आढळून येणे, 
मंुबई, ठाणे यासह संपूणद राज्यात कोकीन, गांिा, एम.टी.ड्रग्ि, अरू्, इजर्ड्रीन इ. अमली 
पिाथाची सरास जिक्री होत असून या जिरोधात राज्यातील अंमली पिाथद जिरोधी 



 

28-Jun-19 8:45:29 AM 

3 
पथकाकडून कोणतीच कारिाई होत नसणे, सिर गंर्भीर प्रकरणी उच्चस्तजरय सखोल 
चौकशी करुन संबंजधतािर कारिाई करण्याची लोकप्रजतजनधींनी केलेली मागणी, त्यामुळे 
राज्यात खुलेआम अंमली पिाथद जिक्रीचे प्रमाण िाढत असल्याने नागजरकातं पसरलेली 
नारािी ि याबाबत चौकशी करुन अमंली पिाथद खरेिी-जिक्री करणाऱ्यांजिरुध्ि तातडीने 
कारिाई करण्याची आिश्यकता ि याबाबत शासनाची प्रजतजक्रया." 
 

  (४) सिवश्री. अवमत िेशमखु, बाळासाहेब थोरात, अमीन पटेल, विजय िडेट्टीिार, प्रा. 
िर्षा गायकिाड,सिवश्री. मो. आवरफ नसीम खान, अस्लम शेख, त्रयांबकराि वभसे, 
डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्री. कुणाल पाटील, अॅड. यशोमती ठाकूर, कु. प्रवणती शशिे, श्री 
सवुनल केिार, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्रीमती वनमवला गावित, सिवश्री हर्षविधवन सपकाळ, 
अब ुआजमी वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :-  
 
      "राज्यातील तुरंुगामंध्ये सन २०१२ ते २०१७ या कालािधीत ४६ कैिी-बंिीिानाचंा 
अनैसर्जगक मृत्यू झाल्याची  उघडकीस आलेली घटना , त्यामुळे या अनैसर्जगक 
मृत्यंूजिषयीची कारणे तसेच मृत कैिी-बंिीिानाचें शिजिच्छेिन अहिाल, नोंििण्यात 
आलेल्या एर्आयआर जिषयीची प्रगती इत्यािी तपशील सािर करण्याचे जनिेश मंुबई उच्च 
न्यायालयाने शासनाला िेणे, या मृत्यंूजिषयी कायिेशीर चौकशी होऊन संबंजधत कैिी-
बंिीिानांच्या जनकटितीयाचंा शोध घेऊन त्यांना नुकसानर्भरपाई िेण्यात यािी असे आिेश 
सिोच्च न्यायालयाने िोन िषांपूिी जिलेले असणे तथाजप याबाबत शासनाचे त्याकडे 
झालेले िलुदक्ष, त्यामुळे बंजििानांच्या कुटंुजबयांमध्ये जनमाण झालेली जर्भती, त्यामुळे याबाबत 
राज्यातील तुरंुगामध्ये कैिी-बंजििानाचे मृत्यू होऊ नयेत यासाठी शासनाने कराियाच्या 
उपाययोिना ि प्रजतक्रीया." 
 

  (५) सिवश्री सांजय रायमलुकर, हर्षविधवन सपकाळ वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
 
       "लोणार (जि.बुलढाणा) येथे अशनीपातामुळे जनमाण झालेले िगप्रजसध्ि खाऱ् या 
पाण्याचे सरोिर असून अशा प्रकारचे हे िगातील जतसरे सरोिर असणे, िैज्ञाजनकदृष्टया 
अजतशय महत्िाचे असणाऱ्या लोणार सरोिरातील क्षारयुक्त खारे पाणी झपाटयाने घटत 
असल्याचे माहे मे, २०१९ च्या सुमारास जनिशदनास येणे, सरोिरातील पाण्याने गत १८ 
िषातील सिात कमी पातळी गाठली असल्याचे पुण्यातील सेंटर र्ॉर जसजटझन सायन्स 
(सीसीएस) या संस्थेने केलेल्या पाहणीतून उघडकीस येणे, सरोिराला येऊन जमळणारे 
पाचपैकी िोन प्रमुख नैसर्जगक झरे बंि पडल्यामुळे लोणारच्या अर्भयारण्यातील िन्यिीिन 
धोक्यात येणे, झ-यांचा स्त्रोत असणाऱ्या रू्भिलाचा बेकायिा उपसा सुरु असल्याने ही 
स्स्थती उद्र्भिल्याचे समोर येणे, तसेच सतत तीन िषापासून िषु्काळाची पजरस्स्थती जनमाण 
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झाल्यामुळे िजमनीिरील पाणी आटत असल्याने त्याचाही पजरणाम जिसून येणे, या बाबींचा 
सरोिराच्या अस्स्तत्िािर पजरणाम होण्याची जनमाण झालेली शक्यता,  लोणार सरोिर 
पाहण्यासाठी तसेच संशोधन ि अभ् यासासाठी िेश-जििेशातून पयदटक येत असणे, मात्र 
औरंगाबाि जिल्हयातील अजिठा, िेरुळ, िौलताबाि येथे उपलब्ध करुन जिलेल्या 
सोईसुजिधांच्या प्रमाणात पयदटक ि संशोधकानंा कोणत्याही सुजिधा उपलब्ध नसणे, 
जिशेषत: जििेशी पयदटकासंाठी या जठकाणी टूसद ि रॅव्हल कंपन्या, हॉटेल्स, रेल्िे, जिमान 
यांचे जतजकट बुक करण्याची व्यिस्था उपलब् ध नसणे, जििेशी पयदटकांची त् यामुळे होणारी 
गैरसोय, पजरणामी सिर पयदटकांचा स्थाजनक लोकांना  रोिगार जनर्जमतीसाठी कोणताही 
जिशेष र्ायिा नसणे, लोणार येथे पोहचण्यासाठी औरंगाबाि, बुलढाणा, अकोला, 
खामगांि, िालना इ.शहरांकडून येणा-या रस्त्याचंी िरूिस् था, आसपासचे सांडपाणी 
सरोिरात सातत्याने सोडले िात असणे, सरोिराच्या काठािरुन सरोिरात खाली िाणारी 
पायिाट अरंि ि िगडधोंडे यांनी र्भरलेली असून सिर पायिाटेिर काटेरी झाडे-झुडपे 
असल्याने अनेक पयदटक िखमी होत असणे, शासकीय जनधीअर्भािी सिर सरोिराची 
िरुुस्ती ि िेखर्भाल होत नसणे, रायगड जकल्ल्याच्या धतीिर या सरोिरास प्रत्यक्ष 
पाहण्यासाठी रोप-िेची उर्भारणी करण्याबाबत िनतेतून होत असलेली मागणी, लोणार 
पजरसरात आधुजनक सोयीसुजिधा उपलब्ध करुन िेण्यासाठी आिश्यक कायदिाही 
करण्याची लोकप्रजतजनधी, सामाजिक संघटनांनी मा.मुख्यमंत्री, जिल्हाजधकारी, बुलढाणा ि 
पयदटन जिर्भागाकडे जि.११ िुलै, २०१६  रोिी तसेच अजलकडील काळात िारंिर मागणी 
केलेली असतांनाही सिर  प्रकरणी आिश्यक कायदिाही करण्यास संबंजधत जिर्भागाकडून 
होत असलेली जिरंगाई, पजरणामी पयदटकांबरोबरच जिल्हयातील नागरीकांमध्ये ि 
संशोधकांमध्ये पसरलेला असंतोष, सिर सरोिराच्या झऱ्यांचा स्त्रोत असलेल्या रू्भिलाचा 
बेकायिा उपसा थांबजिणे तसेच पजरसरामध्ये मुलरू्भत सोयी सुजिधा उपलब्ध करुन 
िेण्यासाठी या सरोिराचा संपूणद पजरसर प्रिषुण मुक्त करण्यासाठी आराखडा तयार करण्या 
सोबतच बुलडाणा जिल् यातील रािमाता जििाऊ िन्मस्थळ असलेल्या जसिखेड रािा या 
जठकाणी आजण मौिे िेऊळघाट येथील परकोट ि घाट िरिािा, मौिे रोहीणखेड येथील 
पुरातन मस्िीि या िलुदक्षीत एैजतहाजसक इमारतीचा ि परीसराच् या जिकास आराखडा तयार 
करुन त्याची त्िरेने अंमलबिािणी करण्याची आिश्यकता,  ती कायदिाही करण्यासंिर्भात  
प्रशासनाचे होत असलेले अक्षम्य िलुदक्ष, सिरील प्रकरणी शासनाने त्िरीत कराियाची 
उपाययोिना ि कराियाची कायदिाही." 
 

  (६) सिवश्री बच्च ू कडू, विनायकराि जाधि-पाटील, वशरीर्ष चौधरी, मोहन फड, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मवहला ि बालविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
       "राज्यातील अनाथ बालकांच्या प्रलंजबत प्रश्नाबाबत मा.मंत्री, महीला बालकल्याण 
यांनी १५ जििसात मुख्यमंत्री महोिय यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्याबाबत जिलेल्या 
आश्िासनाची अद्यापी पूतदता न होणे,  प्रधान सजचि यांच्या समिेत झालेल्या बैठकीतील 
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एकूण ५ महत्िपूणद  जनणदयाच्या अंमलबिािणीबाबत कोणताही जिजहत कालमयािा न िेणे, 
अद्यापी केिळ एका जनणदयाची अंमलबिािणी होणे; १८ ते २१ ियोगटातील मुलांना स्थैयद 
जमळण्याबाबतचा प्रस्ताि सािर करण्यात न येणे, अनुरक्षण गृहाची उपलब्धता नसलेल्या 
जठकाणी तेथील अनाथ बालकांना अन्य िसजतगृहात राखीि िागा ठेिण्याबाबत कायदिाही 
न होणे, बालगृहातील १५ िषािरील मुलांना कालानुरप व्यिसाजयक जशक्षण 
जमळण्याकजरता कौशल्य जिकास जिर्भागाने तर अनाथ बालकांना सामाजिक न्याय 
जिर्भागाच्या धतीिर जशष्यिृत्तीबाबत कोणतीही  उपाययोिना करण्यात न येणे, १% समांतर 
आरक्षण िेण्याबाबतच्या शासकीय जनणदयात अट क्रमांक-१ मध्ये िातीचा उल्लेख नसणे, 
आईिडील, काका-काकू, आिी-आिोबा,चुलत र्भािंडे ि इतर नातेिाईक याबाबत 
काहीही माजहती उपलब्ध न झाल्यासच हे समांतर आरक्षण लागू रहाण्याच्या अटीमुळे 
बालन्याय मुलांची काळिी संरक्षण अजधजनयम, २०१५ च्या ४२ (एक) (िोन) चा तसेच 
र्भारतीय राज्यघटनेच्या र्भाग तीन मूलरू्भत हक्क सिदसाधारण समानतेचा हक्क १४, 
१५(१)(२)(३) चा कायद्यापुढे समानता, धमद, िंश, िात, जलग जकिा िन्मस्थान यािरन 
रे्भिर्भाि करण्यास मनाई करण्याचा घटनात्मक तरतुिीचा रं्भग झाल्याने या पजरपत्रकात 
तातडीने शुद्धीपत्रक काढून अपंग आरक्षणाच्या धतीिर तसेच राखीि जनधीबाबत आजण 
म्हाडा रू्भखंड आरक्षण ि रोिगारासाठी गाळे आरक्षण  तरतूि करन सुधाजरत शासन 
जनणदय जनगदजमत करण्याची गरि जनमाणद होणे, ग्रामपंचायत जकिा स्थाजनक स्िराज्य 
संस्थांमध्ये अपंग नोंिणीप्रमाणे अनाथांच्या िन्म मृत्यूची नोंि करण्याची गरि जनमाण होणे, 
याकडे शासनाचे झालेले िलुदक्ष, त्यामुळे राज्यातील अनाथ बालकांमध्ये जनमाण झालेला 
असंतोष याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायदिाही, आजण प्रजतजक्रया." 
 

  (७) श्री. सरेुश भोळे, वि.स.स, तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उद्योग 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "राज्यात औद्योजगक के्षत्रात जििर्भद, मराठिाडा, रत्नाजगरी, जसधुिगुद, धुळे इ. र्भागातं 
८० टक्के इसेंन्टीव्ह जिला असल्याचे जनिशदनास येणे, मात्र िळगाि जिल्हा या सुजिधांपासून 
िंजचत असल्याची बाब गांर्भीयाने जनिशदनास येणे, एमआयडीसी के्षत्रातील रू्भखंड (रॅ्क्री) 
हस्तांतरीत करताना डीड ऑर् अॅग्रीमेंटच्या िेळी िागेची आिची जकमत धरणे अयोग्य 
असून त्यामुळे ििळपास ३ ते ४ पट जकमतीिर स्टॅम्पड्युटी आकारण्यात येते ही बाबही 
लघु उद्योगानंा चालना िेण्यास बाधाक असणे, रजिस्रार ऑर् स्टॅम्पस्च्या कायालयात 
स्टॅम्पड्युटी व्हॅल्युएशनसाठी सािर केल्यानंतर ४५ जििसातं त्यािर कायदिाही होणे 
अपेजक्षत असताना ४ ते ५ मजहने त्यािर कायदिाही होत नसल्याचे जनिशदनास येणे, 
पजरणामी िळगाि जिल्यातील कारखानिारानंा प्रचंड आर्जथक अडचणींना तोंड द्यािे 
लागणे, कारखाना सुर होण्यास जिलंब झाल्याने गंुतिणूकीिरील व्याि ि इतर सिद खचदही 
मोठ्या प्रमाणात िाढत असल्याची बाब जनिशदनास येणे, एस.िी.एस.टी. ग्रासमध्ये परत 
जमळणार की नेटमध्ये यामध्ये जिजहत नमूणा प्रपत्रात कोणतीही स्पष्टता नसल्याने 
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उद्योिकांमध्ये पसरलेला संभ्रम, िळगाि जिल्यातून इतर राज्यांत ि परिेशात मोठ्या 
प्रमाणािर मालाची जनयात होत असल्याने सी.िी.एस.टी तसेच आय.िी.एस.टी.अंतगदत 
प्रोत्साहने जमळण्यासाठी कोणतीही तरतूि नसल्याची बाब जनिशदनास येणे, पीएसआय 
२०१३ ला निीन पॉजलसी येईपयंत अथिा माचद २०१९ पयंत शासनाने मुितिाढ िेण्यात 
आल्यानंतरही त्याची अंमलबिािणी होत नसल्याचे जनिशदनास येणे, पजरणामी 
महाराष्रातील उद्योग आर्जथक अडचणीत येणे, १ ऑक्टोबर २०११ पासून मुद्ांक शुल्क 
मार्ीसाठी पात्र घटकांना मुद्ांक शुल्क र्भरण्यास र्भाग पाडण्यात आले ि ज्या उद्योगांना 
मुद्ांक शुल्क सिलत जमळाली होती त्यानंा सिलतीची रक्कम व्यािासह र्भरण्याच्या 
नोटीसा शासनाकडून प्राप्त झाल्याने सिद पात्र घटक शासनाच्या सिलतींपासून िंजचत 
असल्याचे जनिशदनास येणे, एमआयडीसी, िळगािमध्ये रू्भखंड जशल्लक नसल्याने 
इंजिजनअजरग जकिा पॉजलटेस्क्नक सारखी महाजिद्यालये िळगािमध्ये उपलब्ध होऊ न 
शकल्याची बाब जनिशदनास येणे, िळगािमध्ये राज्यातील अन्य र्भागांप्रमाणे उद्योगांना िीि 
सिलत जमळत नसल्याने येथील उद्योग स्थलांतरीत होत असल्याची बाब जनिशदनास येणे, 
येथील उद्योगांना प्रोत्साहने जमळण्यासाठी ऑनलाईन अिद करण्याची सुजिधा उपलब्ध 
करण्याची आिश्यकता, िळगािमधील रस्त्याचंी िरुािस्था िरू करन औद्योजगक के्षत्रात 
उद्योगांना चालना जमळण्यासाठी मुलरू्भत सुजिधा सिलतीच्या िरात उपलब्ध करन 
िेण्याची आिश्यकता, िळगािसाठी स्ितंत्र इंडस्रीअल झोन जनमाण करण्याची 
आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायदिाही ि उपाययोिना." 
 

  (८) श्री. सभुार्ष पाटील, वि.स.स तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे                 
मत्तस्यव्यिसाय मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
  
      “राज्यात ३१ मे, २०१९ पासून शासनाने समुद्ात मस्च्छमारी बंि करण्याचे आिेश 
असतानाही र्भारताबाहेरील जििेशी मस्च्छमारांच्या १० बोटी िार्भोळ बंिरात (जि.रत्नाजगरी) 
पकडण्यात येणे, परिेशातील मस्च्छमारांना र्भारताच्या समुद् हद्दीत मस्च्छमारी करण्यासाठी 
आय.ओ.टी.सी. (इंजडयन ओशन ट्युना कजमशन) परिानगी आिश्यक असतानाही 
िार्भोळ येथे पकडण्यात आलेल्या बोटींकडे आय.ओ.टी.सी. ची परिानगी नसणे, जि. ७ 
िून, २०१९ रोिी िा त्या सुमारास र्भारतीय हद्दीत िािळ झाल्याने २०० नॉटीकल 
अंतरािरन जचनच्या बोटी िार्भोल बंिरात येणे शक्य नसणे, सिर बोटीमध्ये ििळपास 
२०० खलाशी असून त्यापैकी १०० खलाशांचे पासपोटदची मुित संपलेली असणे, प्रत्येकी 
एका बोटीकडून एक मजहन्याला ३०० ते ४०० टन मस्च्छमारी करणे, जडसेंबर २०१८ रोिी 
मजरन रॅजर्क ऍपच्या स्स्करन शॉट िरन र्भारताच्या हद्दीत (EEZ)  २०० ते २५० चीनच्या 
बोटी मासेमारी करत असल्याचे जिसून येणे, र्भारताच्या हद्दीत येिून या बोटी सुमारे ८ लाख 
टन मासेमारी करन िाणे,  र्भारताच्या हद्दीत १ िून ते ३१ िुलै या कालािधीत मस्च्छमारी 
करण्यास बंिी असतानाही या बोटी घुसखोरी करन मासेमारी करत असणे, त्यामुळे 
स्थाजनक मस्च्छमारांिर अन्याय होणे ि त्यांचा पजरमाणा मत्स्य साठा उत्पन्नािर होणे, सबब 
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परिेशातील मस्च्छमारांिर कारिाई करण्यासाठी शासनाने केलेली कायदिाही ि शासनाची 
प्रजतक्रीया.” 

 
  (९) डॉ. राहूल पाटील, वि.स.स तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कृर्षी 

मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
  
       "परर्भणी तालुक्यातील बोबडे टाकळी, जपगळी कोयळा, िोड परळी, सांगिी खुिद ि 
साडेगांि येथे सुमारे ४०० शेतक-यांनी सन २०१८-१९ या िषातील पंतप्रधान जपक जिमा 
योिनेंतगदत बोबडे टाकळी येथील संग्राम कक्षामध्ये खरीप ि रब्बी जपक जिम्याची रक्कम 
र्भरणे, रक्कम र्भरणा-या काही शेतक-यांना पाित्या नंतर िेण्यात येतील असे सांगून 
पाित्या न िेणे, तसेच काही शेतक-यानंा बनािट पाित्या िेणे, जपक जिम्याची रक्कम जिमा 
कंपनीकडे र्भरलेच नसल्याचे आढळून येणे, त्यामुळे शेतकरी पीक जिम्याच्या रक्कमेपासून 
िंजचत असणे, या िषीच्या खरीप हंगामातील पेरणीसाठी, बी-जबयाणे, खते खरेिी 
करण्यासाठी शेतक-यांकडे पुरेसे पैसे नसणे, त्यामुळे शेतकरी हिालिील होणे, सिर 
शेतक-यांनी सामुिायीक आत्महत्या करण्याची जिलेला इशारा, या गैरव्यिहाराची कें द्ीय 
गुन्हे अन्िेषण जिर्भागामार्द त चौकशी करण्याची स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी जि.१७ िून, 
२०१९ रोिी िा त्यासुमारास जिल्हाजधकारी, परर्भणी यांच्याकडे लेखी जनिेिनाव्िारे केलेली 
मागणी, शासनाने पीक जिम्यातील गैरव्यिहाराची तात्काळ चौकशी करुन शेतकऱ् याचंी 
र्सिणूक करणा-या संबंजधतांजिरुध्ि कारिाई करण्याची ि र्सिणूक झालेल्या 
शेतकऱ् यानंा आर्जथक मित िेण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायदिाही 
ि प्रजतक्रीया." 
 

  (१०) श्री.डी.एस.अवहरे, श्रीमती वनमवला गावित, अॅड. यशोमती ठाकूर, सिवश्री अमीन 
पटेल, अस्लम शेख, कुणाल पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे आवििासी विकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
        “साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील पेसा अंतगदत समािेश न झालेल्या १०१ गािांचा पेसा 
कायिा अंतगदत समािेश करािा, अशी मागणी स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी शासनाकडे गत 
तीन िषांपासून िारंिार करणे, सिर गािे पेसा कायिा अंतगदत येण्यासाठी राज्य शासनाने 
कें द् सरकारकडे प्रस्ताि पाठिािा अशी मागणी असणे, सिर गािे पेसा कायिा अंतगदत 
नसल्यामुळे अनेक जिकासकामांपासून िंजचत राहणे, पेसा अंतगदत समािेश न झाल्याने 
येथील तोरणपुडी, चारणपुडी या गािांनी नुकत्याच झालेल्या लोकसर्भा जनिडणूकीिर 
बजहष्कार टाकणे, १०१ गािांतील ग्रामस्थांनी या गािांचा पेसा अंतगदत समािेश करािा 
अन्यथा तीव्र आंिोलन करण्याचा जिलेला इशारा, याकडे शासनाने केलेले िलुदक्ष, पजरणामी 
िनतेत पसरलेला असंतोष, त्यामुळे शासनाने या जिकासापासून िंजचत गािांचा पेसा 
कायद्यांतगदत समािेश करण्याबाबत कराियाची कायदिाही ि प्रजतजक्रया.” 
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( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 

 

 

एक : प्रश्नोत्तरे 
 
 

 

  (अ) तारांजकत प्रश्न 
 

  (ब) तारांजकत प्रश्नाबाबतची अजधक माजहती सर्भागृहाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

 

   सािवजवनक आरोग्य ि 
कुटुांब कल्याण मांत्री 

:  "एड्स वनयांत्रणासाठी काम करणाऱ्या सांस्थाांना 
वनधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत" या 
जिषयािरील श्री.सुजनल प्ररू्भ ि इतर जि.स.स. 
यांच्या तारांजकत प्रश्न क्रमांक ४४२४३ ला जिनाकं 
१६ माचद, २०१६ रोिी जिलेल्या उत्तराच्या संिर्भात 
अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या िेळी जिलेल्या 
आश्िासनानुसार अजधक माजहती सर्भागृहाच्या 
पटलािर ठेितील. 

       
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मवहला ि बाल 
विकास मांत्री 

: (क) "महाराष्र राज्य मजहला आयोग यांचा सन २०१५-
२०१६ या िषाचा तेिीसािा िार्जषक अहिाल" 
सर्भागृहासमोर ठेितील. 
  

     (ख) "मजहला आर्जथक जिकास महामंडळ यांचा सन 
२०१७-२०१८ या िषाचा ते्रचाळीसािा िार्जषक 
अहिाल" सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) उद्योग मांत्री :  "महाराष्र पेरोकेजमकल्स महामंडळ मयाजित यांचा 
सन २०१७-२०१८ या िषाचा सिजतसािा िार्जषक 
अहिाल" सर्भागृहासमोर ठेितील.  
 

  (३) रोजगार हमी मांत्री :  "महात्मा गांधी राष्रीय ग्रामीण रोिगार हमी 
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योिना-महाराष्र ि राज्य रोिगार हमी योिना या 
योिनांचा सन २०१८-२०१९ या िषाचा िार्जषक 
अहिाल" सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) आवििासी विकास 
मांत्री              

:  "शबरी आजििासी जित्त ि जिकास महामंडळ 
मयाजित, नाजशक यांचा सन २०१५-२०१६, २०१६-
२०१७ ि २०१७-२०१८ या िषांचे अनुक्रमे 
सतरािा, अठरािा ि एकोजणसािा िार्जषक 
अहिाल" सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

  (५) कौशल्य विकास ि 
उद्योजकता मांत्री              

:  जििर्भद, मराठिाडा आजण उिदजरत महाराष्र यासाठी 
जिकासमंडळे आिेश, २०११ मधील जनयम ८ 
अन्िये कौशल्य विकास ि उद्योजकता 
विभागाचे सन २०१७-२०१८ या आर्जथक िषातील 
िैधाजनक जिकास मंडळजनहाय अजनिायद प्रत्यक्ष 
खचाचे (अजिर्भाज्य र्भागासह) ि कायदक्रमांतगदत 
मंिूर जनयतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे जििरणपत्र 
सर्भागृहासमोर ठेितील. 

       
 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा एकोणसाठािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

चार : अनसुवूचत जमाती कल्याण सवमतीचा िहािा ि अकरािा अहिाल सभागहृास सािर 
करणे. 
 

पाच : इतर मागासिगव कल्याण सवमतीचा वतसरा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 
 

सहा : औवचत्तयाचे मदेु्द. 
 
 

सात : वित्त मांत्री याांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

     ''पुरिणी मागण्यांिर चचा ि मतिानाच्या संिर्भात जिधानसर्भा जनयमांतील जनयम २६०(२) 
मधील तीन जििसांच्या कालािधीबाबतची िी तरतूि आहे ती महाराष्र जिधानसर्भा जनयमातंील 
जनयम ५७ अन्िये स्थजगत करण्यात यािी.'' 
 

आठ : सन २०१९-२०२० च्या परुिणी मागण्याांिर चचा ि मतिान (पवहला वििस) 
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   (१) महसलू ि िन विभाग 

 
   (२) शालेय जशक्षण ि क्रीडा जिर्भाग 

 
   (३) नगरजिकास जिर्भाग 

 
 
 

 
          

(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे) 
 

 

 

  (गरुुिार, विनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशवविण्यात 
आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 
 

नऊ : श्री सवुनल प्रभ,ु ॲड. राज परुोवहत, सिवश्री अजय चौधरी, अतलु भातखळकर, सिा 
सरिणकर, ॲड. पराग अळिणी, सिवश्री सवुनल शशिे, मांगलप्रभात लोढा, ॲड. गौतम 
चाबकुस्िार, सिवश्री अवमत साटम, सांजय पोतनीस, डॉ. भारती लव्हेकर, सिवश्री प्रकाश 
महेता, प्रताप सरनाईक, राम किम, सांजय वशरसाट, कॅप्टन आर तामील सेल्िन, 
सिवश्री मनोहर भोईर, सरिार ताराशसह, मांगेश कुडाळकर, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, 
सिवश्री प्रकाश फातपेकर, नरेंद्र मेहता, रमेश लटके, सांजय केळकर, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, सिवश्री नरेंद्र पिार, तकुाराम काते, श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिवश्री सभुार्ष भोईर, 
प्रशाांत ठाकूर, अशोक पाटील, पास्कल धनारे, सरेुश गोरे, वकसन कथोरे, राजाभाऊ 
िाजे, योगेश घोलप, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु 
सरुु ि मांत्रयाांचे उत्तर) 
 
        "मंुबई महानगर प्रिेश जिकास प्राजधकरणाच्या कायदके्षत्रात राज्य शासनाने पालघर 
जिल्हयातील पालघर ि िसई संपूणद तालुके आजण रायगड जिल्हयातील अजलबाग, पेण, 
पनिेल ि खालापूर संपूणद तालुके यांचा समािेश करुन प्राजधकरण के्षत्राचा केलेला जिस्तार, 
सिर जनणदयामुळे िसई-जमरा-र्भाईंिर िरम्यान निीन खाडीपूल, जिकास कें दे्, िसई-जिरार 
के्षत्रासाठी सुया पाणी पुरिठा प्रकल्प, नैना प्रकल्पास चालना, रॉन्स हाबदर रेल्िे अजलबाग पयंत 
इत्याजि जिजिध योिना कायास्न्ित होणार असणे, मंुबईतील महत्िाकांक्षी सागरी जकनारा 
रस्त्याचा (कोस्टल रोड) प्रकल्प, मंुबईतील जमठी निी स्िच्छ करण्याच्या योिनेंतगदत शहरातील 
सांडपाणी प्रजक्रया करुन ते पाणी जमठी निीत पुन्हा सोडण्याची योिना, कें द् शासनाच्या स्माटद 
जसटी पजरयोिनेंतगदत राज्यातील पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाि, सोलापूर, नाजशक, जपपरी-
जचचिड, कल्याण-डोंजबिली या ८ शहरासाठी राज्य शासनाला माहे रे्ब्रुिारी, २०१९ अखेर 
१५६८ कोटी रुपये उपलब्ध करुन िेण्यात येणे, गृहजनमाण धोरणास मान्यता िेण्यास होत 
असलेला जिलंब, मंुबईतील जशिडी, गोराई (बोजरिली), माजहम र्भागातील िैिजिजिधतेमुळे 
पानथळीने व्यापलेले के्षत्र पयदटन के्षत्र म्हणून िाजहर करण्याच्या जिल्हाजधकाऱ्यांना जिलेल्या 
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सूचना, तथाजप, जिल्हाजधकाऱ्यानंी कोणतीच कायदिाही न केल्यामुळे पानथळ के्षत्रांिर 
जििसेंजििस िाढत िाणारी अनजधकृत बांधकामे, मंुबई शहर ि उपनगरातील जिकासक, 
मोठमोठया कंपन्या, मॉल्स यांनी महापाजलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी रुपयाचंा थकिलेला कर, 
मंुबईतील अपूणद असलेले एसआरए प्रकल्प पूणद करण्यासाठी उपाययोिना, म्हाडाच्या ५६ 
िसाहतींचा रखडलेला पुनर्जिकास, मंुबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त ि जबगर 
उपकरप्राप्त सुमारे १४०० इमारती, पंतप्रधान अनुिान प्रकल्पाच्या इमारत ि पुनरदचना 
मंडळाच्या ि झोपडपट्टी पुनर्जिकास योिनेतंगदत बांधलेल्या इमारतीची िरुुस्ती, बीपीटी ि 
बीआयटीच्या िागेिरील धोकािायक इमारती, म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा िािा घुसखोर 
असल्याचे जनष्पन्न होणे, राज्यात ६० लक्ष झाडे लािण्याचा शासनाची महत्िाकांक्षी योिना, 
िांदे्-पूिद येथील शासकीय अजधकारी-कमदचारी यांना जिलेल्या जनिासस्थानांच्या िागेिर 
मालकी हक्काने जनिासस्थाने बांधून िेण्याची मागणी, याबाबत शासनाने कराियाची कायदिाही 
ि उपाययोिना.'' 
 

  (गरुुिार, विनाांक २७ जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशवविण्यात 
आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 
 

िहा : सिवश्री अवजत पिार, विजय िडेट्टीिार, जयांत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन 
भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, शवशकाांत शशिे, मो. आरीफ नसीम खान, वजतेंद्र 
आव्हाड, बसिराज पाटील, हसन मशु्रीफ, सनुील केिार, भास्कर जाधि, प्रा. िीरेंद्र 
जगताप, सिवश्री सांिीप नाईक, जयकुमार गोरे, डॉ. सवतश पाटील, सिवश्री गोपालिास 
अग्रिाल, सरेुश लाड, अवमत िेशमखु, ॲङ विलीप सोपल, सिवश्री डी.एस.अवहरे, 
राणाजगजीतशसह पाटील, ॲङ यशोमती ठाकूर, सिवश्री बबनराि शशिे, विश्िजीत 
किम, राजेश टोपे, मधकुरराि चव्हाण, मकरांि जाधि-पाटील, वङ पी. सािांत, राहुल 
मोटे, िसांतराि चव्हाण, वशिेंद्रशसह भोसले, अमीन पटेल, ित्तात्रय भरणे, ॲङ 
के.सी.पाडिी, सिवश्री बाळासाहेब पाटील, वसध्िाराम म्हेते्र, सांजय किम, कुणाल 
पाटील, विपक चव्हाण, कावशराम पािरा, श्रीमती िीवपका चव्हाण, सिवश्री हर्षविधवन 
सपकाळ, पांकज भजुबळ, राहुल बोंदे्र, प्रिीप जाधि-नाईक, अमर काळे, विजय भाांबळे, 
सभुार्ष उफव  पांडीतशेठ पाटील, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिवश्री िैभि वपचड, पाांडुरांग 
बरोरा, अवमत िनक, नरहरी विरिाळ, रणवजत काांबळे, अिधतु तटकरे, श्रीमती 
अवमता चव्हाण, श्री राहुल जगताप, डॉ.सांतोर्ष टारफे, श्री शेख आवसफ शेख रशीि, 
डॉ. मधसुिून कें दे्र, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री अस्लम शेख, सिवश्रीमती समुन 
पाटील, सांध्यािेिी िेसाई-कुपेकर, सिवश्री सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, त्रयांबकराि 
वभसे, भारत भालके, कावलिास कोळांबकर, वनतेश राणे वव.स.स. याांचा म.वव.स. 
वियम २९३ अन्वये प्रस्ताव :    
     
         “गेल्या पािणेपाच िषात जिजिध जिर्भागामध्ये उघडकीस आलेल्या घोटाळयाचंी ि 
गैरव्यिहारांची शासनाकडून गांजर्भयाने िखल घेतली न िाणे, शासनाच्या जिद्यमान मंत्री ि 
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राज्यमंत्रयांनी गैरव्यिहार केल्याची प्रकरणे उघडकीस येणे, तत्कालीन गृहजनमाण मंत्री यांनी 
झोपडपट्टी पुनदजिकास योिनेत सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा केलेला गैरव्यिहार, तत्कालीन 
सामाजिक न्याय जिर्भागाच्या राज्यमंत्रयांजिरुध्ि िारु िकुानाचा परिाना जमळिून िेण्याचे 
प्रलोर्भन िाखिून १ कोटी ९२ लाख रुपयाचंी र्सिणूक केल्याप्रकरणी मा.न्यायालयाच्या 
आिेशाने त्यांचेजिरुध्ि गुन्हा नोंिजिण्यात येणे, उिा राज्यमंत्री यांनी यितमाळ शहरातील 
सुमारे ११ कोटी रुपये जकमतीचा रू्भखंड बनािट कागिपते्र तयार करुन त्यािर बँकामधून 
कोटयिधी रुपये किद घेऊन भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी त्यांचेजिरुध्ि गुन्हा िाखल करण्याचे 
मा.न्यायालयाने जिलेले आिेश, शासनाच्या मजहला ि बालजिकास जिर्भागाकडून भ्रमणध्िनी 
(मोबाईल) खरेिीमध्ये १०६ कोटी रुपयाचा झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस येणे, िलसंपिा 
मंत्रयांनी मानापूर येथील महार ितनाची िजमन िबरिस्तीने घेतल्याचा होत असलेला आरोप, 
मजहला ि बालजिकास जिर्भागात पुरक पोषण आहार योिनेचे कंत्राट िेताना त्यात ७५० कोटी 
रुपयाचा करण्यात आलेला गैरव्यिहार, मंुबईतील गोरेगाि येथील आरे िसाहतीत 
आजििासींना सोयीसुजिधा िेण्याच्या नािाखाली व्यायामशाळेचे बांधकाम केल्याचे उघडकीस 
येणे, एका मंत्रयाच्या मेव्हणे ि अन्य नातेिाईक संचालक असलेल्या स्व्हकोटोजरया रु्ड 
प्रोसेजसग कंपनीिर थकीत किद प्रकरणी झालेले गंर्भीर आरोप, िेएसडब्ल्यु इस्पात जलजमटेड 
या कंपनीला ५९२ कोटी रुपयाचे िीि शुल्क मार्ी िेण्याच्या प्रकरणात करण्यात आलेला 
गैरव्यिहार, िलयुक्त जशिार योिनेतील िेगिेगळया कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची 
प्रकरणे उघडकीस आली असताना मा.मंत्री (िलसंधारण) यांनी जिधानपजरषि सर्भागृहात 
भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य केलेले असणे, याप्रकरणी लाचलुचपत प्रजतबंधक जिर्भागाने खुल्या 
चौकशीची मागणी केल्यानंतरही ती िबािामुळे रे्टाळली िाणे, जशक्षण जिर्भागातील 
अस्ग्नशमन यंत्र घोटाळयातील चौकशी अहिाल गायब झाल्याची  बाब उघडकीस येणे, याच 
जिर्भागातील राष्रपुरुषांच्या तस्िीरी ि अली जरडल बुक खरेिी प्रकरणात कें द् शासनाने िोषी 
ठरिून िेखील त्यांच्या जिरुध्ि शासनाने कोणतीही कारिाई न करणे, सािदिजनक आरोग्य 
जिर्भागातील औषधी खरेिीत करण्यात आलेला घोटाळा, आजििासी जिर्भागाने साजहत्य 
खरेिीत केलेला गैरव्यिहार, पणन जिर्भागातील तूरडाळ र्भरडाईत झालेला घोटाळा, पयदटन 
महामंडळाने  तोरणमाळ येथील िजमन हडप करण्याचे प्रकरण इत्यािी प्रकरणात चौकशी 
करण्याची घोषणा होऊन िेखील अहिाल सािर करण्यात जिरंगाई झालेली असणे, सोलापूर 
येथील सािदिजनक रू्भखंडािर आरक्षण असतांना बेकायिेशीर बंगला बांधल्याप्रकरणी चौकशी 
होऊन चौकशीत गंर्भीर िोष आढळून आल्यानंतरही िोषीजिरुध्ि अद्याप कोणतीही कारिाई 
करण्यात न येणे, सारंगखेडा चेतक महोत्सिाचे बेकायिेशीर कंत्राट जिल्याची बाब उघडकीस 
येणे, राज्याच्या पोलीस िलात भ्रष्टाचार मोठया प्रमाणािर िाढला असून मंुबईत एका जििसात 
३ िजरष्ठ पोलीस अजधकारी लाच घेताना पकडले िाणे, ठाणे पजरके्षत्रात सन २०१९ मध्ये पाच 
मजहन्याच्या कालािधीत लाचलुचपत प्रजतबंधक जिर्भागाने २४ कारिाया केलेल्या असणे, 
जििर्भातील समन्ियीन कृषी जिकास प्रकल्पामध्ये  सन २०१८-१९ मध्ये अिघ्या सात मजहन्यात 
१०३ कोटी ५० लक्ष रुपयाच्या अनुिानामध्ये अपहार झालेला असणे, या रक्कमेचा अपहार 
करणाऱ्या अजधकाऱ्यानंा पणन मंत्रयांनी पाठीशी घातलेले असणे, िजरष्ठ पातळीिरील 
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भ्रष्टाचार प्रकरणांना शासन पाठीशी घालत असल्याचा संिेश िात असल्यामुळे शासकीय 
यंत्रणामध्ये मोठया प्रमाणािर भ्रष्टाचार सुरु असणे, राज्यकतेच गैरव्यिहार करीत 
असल्यामुळे शासकीय अजधकारी/कमदचाऱ्यात सुध्िा आर्जथक गैरव्यिहार  करण्यास जमळत 
असलेले बळ, आर्जथक गैरव्यिहार ि भ्रष्टाचार करणाऱ्याजिरुध्ि कारिाई करण्यास शासनास 
आलेले अपयश, त्यामुळे िनमानसात शासनाजिरुध्ि जनमाण झालेला असंतोष तसेच नुकतेच 
राज्यात लोकसरे्भच्या जनिडणुका पार पडलेल्या असणे, राज्यातील अनेक जठकाणी मतिार 
याियांमध्ये घोळ झाल्याचे आढळून येणे, मतिारनोंिणी करताना र्भरण्यात आलेले र्ॉमद 
चुकीच्या पध्ितीने र्भरल्यामुळे जकिा काही नािे चुकीची जलजहली गेल्यामुळे मतिार यािीत 
मतिारांची नािे न येणे, १० िषापूिी मतिार यािीत नाि नोंिणी केलेल्या मतिारांकडे पुरािा 
नसल्यामुळे जकिा ियामुळे र्ोटोत र्रक होत नसल्यामुळे मतिारांना मतिानाचा हक्क 
बिािता न येणे, काही जठकाणी मतिारांकडे जनिडणुक ओळखपत्र असताना सुध्िा त्यांची 
नािे मतिार यािीत समाजिष्ट नसणे, राज्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या अल्पसंख्याकं ि 
मागासिगीय समािातील मतिारांना मतिान करण्यासाठीच्या पाित्या नसल्यामुळे समुिाय 
मतिानापासून िंजचत राजहलेला असणे, त्यामुळे मतिानाची टक्केिारी कमी होणे, 
जनिडणुकीचे काम करण्यास जशक्षकांनी नकार जिल्यामुळे मतिार यािया तयार करण्यास 
जनमाण झालेल्या अडचणी, आधारकाडद योग्य पुरािा असल्याचे गृहीत धरुन मतिार यािया 
बनजिण्याचे काम केल्यास मनुष्यबळ ि िेळ िाचणार असल्यामुळे या कामासाठी आधारकाडद 
पुरािा म्हणून िापरण्याची आिश्यकता, जनिडणुकीमध्ये ईव्हीएमव्िारा मतिान पध्ितीबाबत 
रािकीय पक्ष ि िनतेमध्ये संशयाचे िातािरण असून ईव्हीएम मशीनव्िारे झालेले मतिान ि 
मतमोिणी यामध्ये तर्ाित असल्याचे उघड झाले असणे तसेच र्भजिष्यात बॅलेट पेपर 
पध्ितीने मतिान घेण्यात यािे, अशी अनेक लोकप्रजतजनधी ि िनतेची एकजत्रत मागणी असणे, 
बॅलेट पेपरचा उपयोग कनाटक ि इतर राज्यात करण्यात येणे, त्याला मोठया प्रमाणात प्रजतसाि 
जमळणे, हीच पध्ित राज्यात सुरु करण्याबाबत ि जनिडणुक प्रजक्रया सुटसुटीत करुन 
मतिानाचा टक्का िाढजिण्यासाठी शासनाने याप्रकरणी केलेली कायदिाही ि प्रजतजक्रया." 

 

अकरा : शासकीय विधेयके : 
 

 

 

  (अ) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 
 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिदश्री हषदिधदन सपकाळ, अजमन पटेल, अजित पिार, 
ियंत पाटील, शजशकातं जशिे, डॉ. जितेंद् आव्हाड, श्री. र्भास्कर िाधि, डॉ. सतीश 
पाटील, सिदश्री. िैर्भि जपचड, राणा िगजित जसह पाटील, र्भारत र्भालके, पंकि 
रु्भिबळ, छगन रु्भिबळ, अबू आिमी, अस्लम शेख, कुणाल पाटील, डी. पी. 
सािंत, जििय िडेट्टीिार, बसिराि पाटील, त्रयंबकराि जर्भसे, शेख आजसर् शेख 
रशीि, िसंतराि चव्हाण, प्रजिप नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती 
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जिपीका चव्हाण, सिदश्री. जिलीप िळसे पाटील, संग्राम थोपटे, संिय किम, संजिप 
नाईक, हसन मुश्रीर्, जि.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १० – महाराष्र 
सहकारी संस्था (िसुरी सुधारणो) अध्यािेश, २०१९ नापसंत करते." 
 
 

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

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

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १८ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(िसुरी सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४५ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, कुणाल 

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

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १८ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(िसुरी सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४३ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

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

प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १८ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(िसुरी सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४० सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

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

िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्कर जाधि, 
डॉ.वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १८ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(िसुरी सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ३२ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. भारत भालके, शेख 
आवसफ शेख रशीि, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १८ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(िसुरी सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ३१ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 
   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १८ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(िसुरी सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या २५ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्याचं्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 
   (झ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिवश्री. 

अवमत िनक, हर्षविधवन सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १८ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(िसुरी सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या २१ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३० – मंुबई महानगरपाजलका आजण 

महाराष्र महानगरपाजलका (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३० – मंुबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्र महानगरपाजलका (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या ४५ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील 
प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद 



 

28-Jun-19 8:45:29 AM 

16 
पाठजिण्यात यािे." 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम शेख, सांग्राम 

थोपटे, सवुनल केिार, अमर काळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, 
डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोर्ष टारफे, सिवश्री. अवमत िनक, डी.एस.अवहरे, श्रीमती 
वनमवला गािीत, श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३० – मंुबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्र महानगरपाजलका (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या ४३ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील 
प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद 
पाठजिण्यात यािे." 

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

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३० – मंुबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्र महानगरपाजलका (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या ३१ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील 
प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद 
पाठजिण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 

जगताप, सिवश्री.अवमत िनक, राहूल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३० – मंुबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्र महानगरपाजलका (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या २१ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील 
प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद 
पाठजिण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (३) (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 जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३१ – पंढरपूर मंजिर (सुधारणा) 
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जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या ४५ 
सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम शेख, सांग्राम 

थोपटे, सवुनल केिार, अमर काळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, 
डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोर्ष टारफे, सिवश्री. अवमत िनक, डी.एस.अवहरे, श्रीमती 
वनमवला गािीत, श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३१ – पंढरपूर मंजिर (सुधारणा) 
जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या ४३ 
सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

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

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३१ – पंढरपूर मंजिर (सुधारणा) 
जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या ३१ सिस्यांच्या 
संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा 
अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 

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

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३१ – पंढरपूर मंजिर (सुधारणा) 
जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या २१ सिस्यांच्या 
संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा 
अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३५ –  भवूमसांपािन, पनुिवसन 

ि पनुिवसाहत करताना उवचत भरपाईचा आवण पारिशवकतेचा हक्क 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३५ – रू्भजमसंपािन, पुनिदसन ि 
पुनिदसाहत करताना उजचत र्भरपाईचा आजण पारिशदकतेचा हक्क (महाराष्र 
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सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या ४५ 
सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम शेख, बसिराज 

पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, 
डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोर्ष टारफे, सिवश्री. शेख आवसफ शेख रशीि, त्रयांबकराि 
वभसे, श्रीमती वनमवला गािीत, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३५ – रू्भजमसंपािन, पुनिदसन ि 
पुनिदसाहत करताना उजचत र्भरपाईचा आजण पारिशदकतेचा हक्क (महाराष्र 
सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहाचं्या ४३ 
सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

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

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ३५ – रू्भजमसंपािन, पुनिदसन ि 
पुनिदसाहत करताना उजचत र्भरपाईचा आजण पारिशदकतेचा हक्क (महाराष्र 
सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या ३१ 
सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 
   ---------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (५) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ –  महाराष्ट्र औद्योवगक 

विकास (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमाकं ३६ – महाराष्र औद्योजगक 
जिकास (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४५ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्याचं्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम शेख, बसिराज 
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पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, 
डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोर्ष टारफे, सिवश्री. शेख आवसफ शेख रशीि, त्रयांबकराि 
वभसे, श्रीमती वनमवला गािीत, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमाकं ३६ – महाराष्र औद्योजगक 
जिकास (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४३ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

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

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमाकं ३६ – महाराष्र औद्योजगक 
जिकास (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ३१ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 
   ---------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (६)  सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३७ –  महाराष्ट्र करविर्षयक 

कायिे (िसुरी सधुारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१९ 
 

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

 

  (ब) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ५ - महाराष्र ग्रामपंचायत आजण 
महाराष्र जिल्हा पजरषि ि पंचायत सजमती (सुधारणा) (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ 
 

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

 

  (क) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

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

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमवला गािीत, डॉ.सांतोर्ष टारफे, सिवश्री िसांतराि चव्हाण, कुणाल पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ७७ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(चौथी सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४३ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१८ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ७७ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(चौथी सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या ३१ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१८ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक ७७ - महाराष्र सहकारी संस्था 
(चौथी सुधारणा) जिधेयक, २०१८ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सर्भागृहांच्या २१ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या  
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

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

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

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

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक २९ - महाराष्र ग्रामपंचायत आजण 

महाराष्र जिल्हा पजरषि ि पंचायत सजमती (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ 
जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या ४३ सिस्यांच्या संयुक्त 
सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

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

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक २९ - महाराष्र ग्रामपंचायत आजण 

महाराष्र जिल्हा पजरषि ि पंचायत सजमती (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ 
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जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहाचं्या ३१ सिस्यांच्या संयुक्त 
सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 

जगताप, श्री.अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक २९ - महाराष्र ग्रामपंचायत आजण 

महाराष्र जिल्हा पजरषि ि पंचायत सजमती (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ 
जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सर्भागृहांच्या २१ सिस्यांच्या संयुक्त 
सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  (ड) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

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

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (इ) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 

 

   (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिदश्री हषदिधदन सपकाळ, अजमन पटेल, अजित पिार, 
ियंत पाटील, शजशकातं जशिे, डॉ. जितेंद् आव्हाड, श्री. र्भास्कर िाधि, डॉ. सतीश 
पाटील, सिदश्री. िैर्भि जपचड, राणा िगजित जसह पाटील, र्भारत र्भालके, पंकि 
रु्भिबळ, छगन रु्भिबळ, पृथ्िीराि चव्हाण, अबू आिमी, कुणाल पाटील, अस्लम 
शेख, बसिराि पाटील, डी. पी. सािंत, जििय िडेट्टीिार, त्रयंबकराि जर्भसे, शेख 
आजसर् शेख रशीि, िसंतराि चव्हाण, प्रजिप नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती जिपीका चव्हाण, सिदश्री. जिलीप िळसे पाटील, संग्राम थोपटे, 
संिय किम, संजिप नाईक, हसन मुश्रीर्, जि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ८ – महाराष्र 
महानगर प्रिेश जिकास प्राजधकरण (सुधारणा) अध्यािेश, २०१९ नापसंत करते." 
 
 

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

 
 

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

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १३ - महाराष्र महानगर प्रिेश 

जिकास प्राजधकरण (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सर्भागृहांच्या ४५ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १३ - महाराष्र महानगर प्रिेश 

जिकास प्राजधकरण (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सर्भागृहांच्या ४२ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १३ - महाराष्र महानगर प्रिेश 

जिकास प्राजधकरण (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सर्भागृहांच्या ३२ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 

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

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १३ - महाराष्र महानगर प्रिेश 

जिकास प्राजधकरण (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सर्भागृहांच्या ३१ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 
 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. पथृ्िीराज चव्हाण, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १३ - महाराष्र महानगर प्रिेश 

जिकास प्राजधकरण (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सर्भागृहांच्या २५ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 
 

   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. हर्षविधवन सकपाळ, 
अवमन िनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जिधानसर्भा जिधेयक क्रमांक १३ - महाराष्र महानगर प्रिेश 

जिकास प्राजधकरण (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ जिधानपजरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सर्भागृहांच्या २१ सिस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन जिचाराथद पाठजिण्यात यािे." 
 

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

 

  (ज) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  अशासकीय कामकाज 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

 

  
 

बारा : अशासकीय ववधेयके :- 
 

 (अ) परु:स्थापनाथव : 

   (१) सन २०१७ चे जि.स.जि. क्रमांक ८१ - महाराष्र शैक्षजणक संस्था (शुल्क जिजनयमन) 
(सुधारणा) जिधेयक, २०१७ - श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (२) सन २०१७ चे जि.स.जि. क्रमांक ८२ - महाराष्र िेिता, संत, राष्रपुरुष, धमदगं्रथ याचें 
जिडंबनािर जनयंत्रण  जिधेयक, २०१७ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे 
 

   (३) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक १९- महाराष्र अनुसूजचत िाती उप-योिना (जित्तीय 
साधनसंपत्तीचे जनयोिन, जनयतिाटप आजण िापर) जिधेयक, २०१८- 
ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे 
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   (४) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक २०- महाराष्र जचजकत्सालयीन आस्थापना (नोंिणी 

ि जिजनयमन) (सुधारणा) जिधेयक, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (५) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक २१- महाराष्र िारुबंिी (सुधारणा) जिधेयक, २०१८- 
श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (६) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक २२- िजमन महसूलाच्या मार्ीबाबत (क्रमांक १) 
(सुधारणा) जिधेयक, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (७) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक २३- नोंिणी (महाराष्र सुधारणा) जिधेयक, २०१८ - 
श्री.अवमत साटम, वि.स.स. याांचे 
 
 

 

   (८) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक २४- महाराष्र िनिाती उप-योिना (जित्तीय 
साधनसंपत्तीचे जनयोिन, जनयतिाटप आजण िापर) जिधेयक, २०१८- 
ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे 
 

   (९) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक २५ - महाराष्र (नागरी के्षत्र) झाडांचे संरक्षण ि ितन 
जिधेयक, २०१८ - श्री.सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. याांचे 
 

   (१०) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक ५२ - मंुबई महानगरपाजलका, महाराष्र 
महानगरपाजलका आजण महाराष्र नगरपजरषिा, नगर पंचायती ि औद्योजगक नगरी 
(िसुरी सुधारणा) जिधेयक, २०१८ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे 
 

   (११) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक ५३ - महाराष्र कमदचाऱ्यांची माताजपत्याप्रती 
िबाबिारी आजण उत्तरिाजयत्ि ि िेखर्भाल यासंबंधीच्या मानकांबाबत जिधेयक, 
२०१८ - श्री.अमीत साटम, वि.स.स. याांचे 
 

   (१२) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक ५४ - महाराष्र अल्परू्भधारक शेतकरी जनिृत्ती िेतन 
िेण्याबाबत जिधेयक, २०१८ - श्री.जयांत पाटील, वि.स.स. याांचे 
 

   (१३) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक ८१ - महाराष्र स्ियंसेिी संस्था जिकास ि 
व्यिस्थापन महामंडळ जिधेयक, २०१८ - श्री.डी.एस.अवहरे, वि.स.स. याांचे 
 

   (१४) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक ८२ - महाराष्र िेश्म मालकी (िसुरी सुधारणा) 
जिधेयक, २०१८ - श्री.राहुल कुल, वि.स.स. याांचे 
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   (१५) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक ८३ - महाराष्र अल्परू्भधारक शेतकरी जनिृत्ती िेतन 
िेण्याबाबत जिधेयक, २०१८ - श्री.प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (१६) सन २०१८ चे जि.स.जि.क्रमांक ८४ - महाराष्र राज्यातील सुजशजक्षत बेरोिगार 
युिक-युितींना बेरोिगारी र्भत्ता जिधेयक, २०१८ - श्री.प्रकाश आवबटकर, 
वि.स.स. याांचे 
 

   (१७) सन २०१९ चे जि.स.जि.क्रमांक २६ - महाराष्र नगरपजरषिा, नगरपंचायती ि 
औद्योजगक नगरी (सुधारणा) जिधेयक, २०१९ - श्री.योगेश घोलप, वि.स.स याांचे  
 

   (१८) सन २०१९ चे जि.स.जि.क्रमांक २७ – महाराष्र राज्यात लैंजगक गुन्यांना प्रिृत्त 
करणाऱ्या िाजहराती, िाजहरात र्लक लािण्यास, समाि माध्यमािर ि 
संकेतस्थळािर प्रजसध्ि होण्यास प्रजतबंध करण्याबाबत जिधेयक, २०१९ - श्री.सवुनल 
केिार, वि.स.स याांचे  
 

   (१९) सन २०१९ चे जि.स.जि.क्रमांक २३ – महाराष्र राज्यातील सामाजिक, शैक्षजणक ि 
आर्जथकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लीम समािातील नागजरकांना नोकरी ि शैक्षजणक 
के्षत्रात आरक्षण िेण्याकजरता जिधेयक, २०१९ - श्री.शेख आवसफ शेख रशीि, 
वि.स.स याांचे  
 

   (२०) सन २०१९ चे जि.स.जि.क्रमांक ३८ – महाराष्र सािदिजनक जिश्िस्त व्यिस्था 
(सुधारणा) जिधेयक, २०१९ – सिवश्री. महेश लाांडगे, सरेुश गोरे, वि.स.स याांचे  

     
 

 (ब) विचाराथव : 

   
 

(विनाांक १३ जलैु, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेले परांतू, पढेु ढकलण्यात आलेले अशासकीय विधेयके) 
 

   
 

(१) सन २०१६ चे जि.स.जि. क्रमांक ५१ - महाराष्र प्रकल्पबाजधत व्यक्तींचे पुनिदसन 
(जतसरी सुधारणा) जिधेयक, २०१६ - श्री.मनोहर भाईर, वि.स.स. याांचे. 

 

   
 

(२) सन २०१७ चे जि.स.जि. क्रमांक ५ - महाराष्र अनुसूजचत िाती, अनुसूजचत  िमाती, 
जिमुक्त िाती, र्भटक्या िमाती, इतर मागासिगद ि जिशेष मागासिगद िातीचे प्रमाणपत्र 
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िेण्याचे ि त्याच्या पडताळणीचे जिजनयमन (सुधारणा) जिधेयक, २०१७ - श्री.मनोहर 
भाईर, वि.स.स. याांचे. 

 

   
 

(३) सन २०१७ चे जि.स.जि. क्रमांक ७० - जसगारेट आजण इतर तंबाखू उत्पािने 
(िाजहरातीस प्रजतबंध आजण व्यापार ि िाजणज्य व्यिहार आजण उत्पािन, पुरिठा ि 
जितरण यांचे जिजनयमन) (महाराष्र सुधारणा) जिधेयक, २०१७ - श्री.मांगलप्रभात 
लोढा, वि.स.स. याांचे. 

 

   
 

(४) सन २०१७ चे जि.स.जि. क्रमांक १४ - महाराष्र झोपडपट्टी (सुधारणा, जनमुदलन आजण 
पुनर्जिकास) (सुधारणा) जिधेयक, २०१७ - श्री.मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. याांचे.  

     
 

विधान भिन, 
मंुबई 
जिनांक : २७ िून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सजचि (का.) 

 महाराष्र जिधानसर्भा 
 


