
  

 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक २२  जलैु,जलैु,  २०१९२०१९  

((सकाळीसकाळी  ९९--३०३०  ते ते ११११--४५४५  िािाजेपयंतजेपयंत))  
 
 
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (गरुुिार, वदनांक २७ जनू, शकु्रिार, वदनांक २८ जनू, ि सोमिार, वदनांक १ 

जलैु, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशिवियायात  लेल्या 
प्रलंवित लक्षिेधी सचूना) – 

  (१) सििश्री धनंजय मुंडे, हेमंत टकले, ककरण पावसकर, आनंद ठाकूर, अॅड. 
राहुल नावेकर, सववश्री कवक्रम काळे, सकतश चव्हाण, श्रीमती कवद्या चव्हाण, 
सववश्री अकनकेत तटकरे, प्रकाश गजकिये, जगन्नाथ श ंशदे, रामराव वडकुते, 
अरुणकाका जगताप, ख्वाजा बेग, अब्दलु्लाखान दरुाणी, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "सातारा कजल्यातील कोरेगांव नगरपंचायतीमधील शांतीनगरमधील 
अंतगवत बंकदस्त गटाराचे काम कनकृष्ठ दजाचे झाले असून या कामाची चौकशी 
करण्याबाबत तेथ शील संबंकधत नागरीकांनी कजल्हाकधकारी, सातारा यांचेकडे 
तक्रार करणे,  यासंदिात कजल्हाकधकारी यांनी कायवकारी अकियंता महाराष्र 
जीवन प्राकधकरण, जलव्यवस्थ शापन कविाग, सातारा, कायवकारी अकियंता, 
साववजकनक बांधकाम कविाग, सातारा व उपकविागीय अकधकारी, कोरेगांव 
उपकविाग, कोरेगांव यांचेकडून कदनांक १५ मे, २०१९ रोजी मागकवणे,  या 
कामावर तांकिक देखरेख करण्याची जबाबदारी कोरेगांव नगरपंचायतीची 
असताना त्यांनी कोणत्याही कामाची तपासणी करण्यात न येणे,  अशा 
प्रकारच्या अनेक िुटी झाल्याचे आढळून येणे,  तसेच गेल्यावर्विरामध्ये 
स्वच्छता अकियान व इतर कामामध्ये झालेली चुकीची कामे,  चुकीची कबले 
काढणे, अकधकारी, ठेकेदार व काहींचे असलेले संगनमत या बाबत जनतेत 
असलेली नाराजी, या कामाची पुन्हा एकदा चौकशी करुन संबंकधतांकवरुध्द 
कारवाई करण्याची होत असलेली मागणी,  यावर शासनाने केलेली वा 
करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रकतकक्रया." 

 



2 
 

 

   (सोमिार, वदनांक १ जलैु, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशिवियायात  लेल्या प्रलंवित लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमांक 
(२) ते (१२)] - 

  (२) श्री. चंदभूाई पटेल, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "अकोला महानगरपाकलका अंतगवत गंुठेवारी कायद्या अस्स्तत्वात 
नसतानाही त्यांची अंमलबजावणी होणे, अकोला महानगरपाकलका चे नगर 
रचनाकार यांनी आपल्या मनाप्रमाणे कवकवध ले आऊटला गंुठेवारी कायदा 
प्रमाणे मंजुरी देणे, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या ककनष्ठ अकियंत्याची नगर 
रचना कविागाचा प्रमुख म्हणून कनयुक्ती करणे, या ककनष्ठ अकियंत्याला 
कोणतेही अकधकार नसताना त्याने शहरातील कवकवध बांधकाम व्यावसाकयक 
करणाऱ्या कंिाटदारांना बांधकाम परवानगी देणे, त्यातुन करोडो रुपयाचा 
भ्रष्टाचार करत असल्याची तक्रार शहरातील लोकप्रकतकनधी, नागरीक, कवकवध 
सामाकजक संस्थ शा व सामाकजक कायवकते यांनी वेळोवेळी महापाकलका, 
शासनाकडे केली असणे, त्यावर कोणतीही कारवाही न होणे, अकोलामधील 
काही ठराकवक बांधकाम व्यावसाकयक यांना सोबत घेऊन शहरातील कवकास 
आराखडा तयार असताना व कवकवध प्रकारच्या आरक्षणावर बांधकामाची 
परवानगी देण्यात येत असल्याचे कनदेशास येणे, त्यामुळे शहराचे स्वरूप 
कवकक्षप्त होणे, शहरामध्ये गंुठेवारी कायद्याचा गैरवापर होऊन लाखो गोरगरीब 
लोकांना बांधकाम व्यावसाकयक यांनी अनकधकृत बांधकामे करून घर कवक्री 
केल्याची बाब समोर येणे, या ककनष्ठ अकियंत्याने करोडो रुपयांची मालमत्ता 
गैरव्यवहार करून कमावणे, यावर शासनाने तातडीने या ककनष्ठ अकियंत्याने 
मंजूर केलेले नकाशे रद्द करून एका सकमतीमार्व त या संपुणव प्रकरणाची 
चौकशी करण्याची कनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 

  (३) श्री. रविद्र फाटक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "वसई कवरार महापाकलकेच्या कंिाटदारांनी पाकलकेच्या हजारो कंिाटी 
कामगाराचे आकण सरकारच्या कराचे तब्बल १२२ कोटी रुपये हडप केल्याचे 
नुकतेच माहे एकप्रल,२०१९ मध्ये उघडकीस येणे, उक्त महानगरपाकलकेतील 
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कंिाटदारांमार्व त कमवचारी काम करत असल्याचे दाखवून बोगस 
कमवचाऱ् यांच्या नावाने पगार आपल्या कखशात टाकण्याचा प्रकार महापाकलका 
स्थ शापन झाल्यापासून सुरु असणे, तसेच कमवचाऱ् यांना पाकलकेत नोकरीचे 
आकमर् दाखवून खात्यात आलेला पगार काढून पुन्हा स्वतःच्या खात्यात 
टाकणे, कंिाटदारांनी सन २०१२ ते २०१८ पयवत कंिाटी कामगारांना अधा 
पगार देऊन त्यांच्या पगारातील ९२ कोटी रुपये आकण सरकारचे कर न िरता 
२९ कोटी रुपये असे कमळून १२२ कोटी रुपये हडप केल्याचे उघडकीस येणे, 
याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, हजारो बोगस कमवचारी दाखवून 
त्यांच्या नावाने पैसे उकळल्याप्रकरणी चौकशी करुन यास जबाबदार 
असणाऱ् याकवरुध्द कडक कारवाई करण्याची कनतांत आवश्यकता,याबाबत 
शासनाची प्रकतकक्रया व िूकमका." 

  (४) सििश्री विक्रम काळे, सकतश चव्हाण, डॉ.सुधीर तांबे, सववश्री दत्तािय सावंत, 
ककशोर दराडे, बाळाराम पाटील, ककपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजकनक महत्वाच्या बाबीकडे उच्च ि तंत्र वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील:- 

   "राज्यातील वकरष्ठ महाकवद्यालयांना “कायम” कवनाअनुदान तत्वावर 
परवानगी देण्यात येणे, राज्यशासनाने प्राथ शकमक, माध्यकमक व उच्च माध्यकमक 
शाळांचा कायम शब्द काढण्याचा धोरणात्मक कनणवय घेणे, त्याप्रमाणे राज्यात 
कायम कवनाअनुदान तत्वावर देण्यात आलेल्या वकरष्ठ महाकवद्यालयांचा 
“कायम” शब्द काढावा, यासाठी कशक्षक लोकप्रकतकनधी व प्राध्यापक 
संघटनांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करणे, आझाद मैदान मंुबई येथे श या 
प्रश्नासाठी धरणे आंदोलन सुरु असणे, तसेच उच्च व तंिकशक्षण 
अखत्यारीतील कचिकला व र्ामवसी महाकवद्यालयांना ९० टक्के वेतन अनुदान 
सुरु असणे, उववरीत १० टक्के अनुदान देऊन ते १०० टक्के करावे, यासाठी 
वारंवार शासनाकडे मागणी करणे, यासाठी संबंधीत संचालकांनी शासनाकडे 
तसा प्रस्तावही पाठकवणे, परंतू त्यावरती अद्याप कोणताही कनणवय न होणे, 
तसेच वकरष्ठ महाकवद्यालयीन प्राध्यापकांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणे, 
लागू करत असताना कें द्राप्रमाणे लागू केलेल्या कशर्ारशी न लावता राज्य 
शासनाने उच्च कशक्षण खात्यांतगवत नेमलेल्या सकमतीच्या कशर्ारशी लागू 
करणे, त्यानूसार प्राध्यापकांवर अन्याय होणे, त्यामध्ये मोठ्या िूटी असणे, 
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याबाबत राज्यातील प्राध्यापकांनी आंदोलन करणे, याबाबत शासनाने केलेली 
वा करावयाची कायववाही." 

  (५) सििश्री हेमंत टकले, धनंजय मंुडे, ककरण पावसकर, आनंद ठाकूर, अॅड. 
राहुल नावेकर, सववश्री कवक्रम काळे, सकतश चव्हाण, श्रीमती कवद्या चव्हाण, 
सववश्री अकनकेत तटकरे, प्रकाश गजकिये, जगन्नाथ श ंशदे, रामराव वडकुते, 
अरुणकाका जगताप, ख्वाजा बेग, अब्दलु्लाखान दरुाणी, अकनल िोसले, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या बाबीकडे ग्रामविकास 
मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "शासनाने मेगािरती अंतगवत राज्यातील ३४ कजल्हा पकरर्दांमध्ये 
शेकडो पदांसाठी पद िरती करण्याचा कनणवय घेतला असून पद िरतीसाठी 
अजव करणाऱ्या उमेदवाराला ३४ कजल्हापकरर्देतील एकाच पदासाठी ३४ 
प्राधान्यक्रम द्यायचे असल्यास त्या उमेदवाराला १७ हजार रुपये िरावे लागत 
असल्याची गंिीर बाब नुकतीच उघडकीस येणे, शासनाच्या कनणवयात प्राधान्य 
ंकवा पसंती क्रमासाठी पैसे आकारु नये असे नमूद केले असतांना देखील 
महापकरक्षा पोटवल करुन उमेदवारांची आर्थथ शक लूट सुरु केल्याची तक्रार 
उमेदवारांनी करणे, आधीच बेरोजगार असलेल्या गरीब उमेदवारांनी सरकारी 
नोकरी कमळेल या आशेपोटी अनेक उमेदवारांनी पाच ते दहा हजार रुपये खचव 
करुन अजव िरल्याची गंिीर बाब पुढे येणे, शासनाच्या कदनांक २४ ऑगस्ट, 
२०१७ मध्ये घेतलेल्या कनणवयानुसार प्रत्येक पदाचा केवळ एकच अजव िरता 
येईल व एकदाच पकरक्षा शुल्क िरुन ३४ कजल्हा पकरर्देच्या पदांसाठी पसंती 
क्रम देता येणार असल्याची नमूद असल्याचे नमूद असतानासुध्दा प्रत्येक 
पदासाठी स्वतंि शुल्क िरावे लागत असल्यामुळे गरीब बेकार तरुणांमध्ये 
पसरलेला तीव्र असंतोर्, यासंदिात चौकशी करुन बेरोजगार तरुणांना न्याय 
कमळवून देण्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायववाही व 
उपाययोजना." 

  (६) सििश्री सवतश चव्हाण, कवक्रम काळे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजकनक महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आकण प्रवगव आरक्षण असतानाही 
पुन्हा प्रादेकशक आरक्षण लादल्यामुळे मराठवाडा आकण कवदिव कविागातील 
कवद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत असणे, वैद्यकीय प्रवेशातील कनयमबाय 



5 
 

 

७०:३० धोरणामुळे मराठवाडा व कवदिातील गुणवत्ताधारक कवद्यार्थ्यांवर होत 
असलेल्या अन्याया कवरोधात कवकवध संघटना, सामाकजक संस्थ शा व 
लोकप्रकतकनधी यांनी आंदोलनाचा इशारा देणे, मराठवाडा, कवदिव व उववरीत 
महाराष्रातील वैद्यकीय महाकवद्यालयांच्या संख्येमध्ये प्रचंड तर्ावत असणे, 
वैद्यकीय महाकवद्यालयात एमबीबीएस प्रवेशासाठी संपुणव महाराष्रासाठी एकच 
गुणवत्ता यादी तयार करण्याची आवश्यकता, नीट परीके्षत गुणवत्ता यादीत 
येऊन केवळ कोट्याच्या प्रादेकशक कविाजनामुळे गुणवंत कवद्यार्थ्यांवर होत 
असलेला अन्याय, वैद्यकीय महाकवद्यालयांची संख्या उववरीत महाराष्रात २५, 
कवदिात ९ तर मराठवाड्यातील र्क्त ६ असल्याने जागांमध्ये सुध्दा मोठ्या 
प्रमाणात तर्ावत असणे, सन २०१५ पासूनच्या नीट परीके्षत उत्तीणव झालेल्या 
कवद्याथ शी आकण प्रवेकशत जागा यांचे गुणोत्तर पाकहले तर मराठवाडा आकण 
कवदिव कविागातील कवद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट होणे, वैद्यकीय 
प्रवेशाच्या मराठवाड्यात ७५०, पस्श्चम महाराष्रात ३३३० व कवदिात ११५० 
जागा असून मराठवाड्यातील ७५० जागांपैकी १५ टक्के जागा कें द्रासाठी 
राखीव व ३० टक्के जागा मराठवाड्याबाहेरील राज्यातील कवद्यार्थ्यांसाठी 
राखीव असून मराठवाड्याच्या वाट्याला ७५० पैकी केवळ ४४६ जागा येणे, 
हा कवर्य मंकिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येऊनसुध्दा शासनाने याबाबत 
कोणताही कनणवय न घेणे,  मराठवाड्यावर सतत अन्याय होत असल्याने 
कवद्याथ शी व पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोर्, या बाबतीत कदनांक १७ जुलै, 
२०१८ च्या अकधवेशनात चचा होऊन नकवन वैद्यकीय महाकवद्यालये उघडताना 
सुध्दा मराठवाड्यावर अन्याय होणे. मा.वैद्यकीय कशक्षण मंिी, महोदय यांनी 
उस्मानाबाद येथे श नवीन वैद्यकीय महाकवद्यालय सुरु करण्याबाबत आश्वासन 
कदले असणे, परंतू त्यावर अद्याप कायववाही झाली नसणे, याकडे शासनाचे 
झालेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत  शासनाने करावयाची कायववाही व 
प्रकतकक्रया." 

  (७) डॉ. सधुीर तांिे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या 
बाबीकडे जलसंपदा मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "गोदावरी खोरे जल आराखडयास मंजुरी कदलेली असणे, या जल 
आराखडयानुसार अनेक व्यक्ती संस्थ शानी आके्षप नोंदकवलेले असणे, तथ शाकप ते 
आके्षप दलुवकू्षन नाकशक अहमदनगर कजल्यातील पाणी वापराबद्दलचे कनकर् 
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चुकीचे लावणे, त्यामुळे एकंदरीत नाकशक नगर कजल्यातील शेती उद्धध्वस्त 
होत चाललेली असणे, द्राके्ष, ऊस, डाळींब, कांदा हे राज्याच्या कृकर्के्षिात 
अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देत असताना हे के्षि पाण्याअिावी धोक्यात येऊन 
या िागातील शेतकऱ्यांना आत्महत्येची वेळ येऊ शकते, जल आराखडयात 
अंतिूवत वळण जलंसचन योजना कागदावरच असणे, पस्श्चमेकडे वाहून 
जाणाऱ्या पाण्यावर महाराष्राचा हक्क डावलून गुजरातमध्ये पाणी 
वळकवण्याचा संशय जनतेत कनमाण होणे, या सवव बाबी गंिीर असून या 
िागातील शेतकऱ्यांच्या मनांत प्रचंड किती व संताप कनमाण झालेला असणे, 
यावर शासनाने  करावयाची तातडीची कायववाही व प्रकतकक्रया." 

  (८) सििश्री जगन्नाथ वशदे, धनंजय मंुडे, हेमंत टकले, ककरण पावसकर, अॅड. 
राहुल नावेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या बाबीकडे 
अन् न ि षषध प्रशासन मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "संपूणव देशात ऑनलाइन और्ध कवक्रीस कायद्याने बंदी असताना, 
ऑनलाईन और्ध कवक्रीचे अनेक धोके और्ध कवके्रत्ता संघटनेने शासनाच्या 
वारंवार कनदशवनास आणून कदलेले असतानाही आजकमतीस राज्यात कवकवध 
वाकहन्यांवर राजरोसपणे जाकहरात देऊन ऑनलाईन और्ध कवक्री चालू असणे, 
कदनांक २४  मे, २०१९ रोजी ंपपरी ंचचवड येथ शील कववेक तापकीर यांनी 
अॅमेझॉन या वेब पोटवलवरून गिवपाताच्या और्धांची (Unwanted Kit) 
कोणत्याही डॉक्टरांच्या कप्रस्स्क्रप्शन कशवाय मागणी केली असता, त्यांना २९ 
मे, २०१९ रोजी कुकरयर द्वारे गिवपाताची और्धे Unwanted Kit ( 

mifepristone Tablet &amp; Misoprostol TabKit) Mankind Farma 
कंपनीची और्धे invoice no. IN-1209, invoice Date: 25/05/2019 द्वारे 
प्राप्त झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आलेली असणे, याबाबत श्री. 
कववेक तापकीर यांनी कदनांक ३० मे, २०१९ रोजी सहाय्यक आयुक्त, अन्न व 
प्रशासन कविाग, पुणे यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केलेली असणे, यापूवीही 
अनेकदा अशाप्रकारे ऑनलाईन व बेकायदेशीरपणे राज्यात और्ध कवक्री 
झाल्याची बाब महाराष्र राज्य केकमस्ट अँड ड्रकगस्ट असोकशएशनने त्याच्या 
धोक्यांसह शासनाच्या कनदशवनास आणून कदलेली असणे, माि त्यावर वेळीच 
ठोस कारवाई झालेली नसल्याने राज्यात या बेकायदा ऑनलाईन और्ध 
कवके्रत्यांनी धुमाकूळ घातलेला असणे, राज्यातील युवाकपढीच्या  व एकूणच 
नागरीकांच्या आरोग्याचा कवचार करता अशा कंपन्यांवर तातडीने र्ौजदारी 
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स्वरूपाची कारवाई बंदी आणण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने 
तातडीने करावयाची कारवाई, केलेली कायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 

  (९) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अकनल सोले, सववश्री कगरीशचंद्र व्यास, रामदास 
आंबटकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या बाबीकडे 
कौशल्य विकास मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज् य शासनाच् या  व्यवसाय प्रकशक्षण संचालनालयामध् ये 
(आयटीआय) सन २०१२-१५ या दरम् यान १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास् त 
रक् कमेचा भ्रष् टाचार झाल् याची बाब तत् कालीन संचालक श्री. िुतांगे यांनी 
तक्रार केल्याचे कनदशवनास येणे, या तक्रारींच् या अनुरं्गाने शासनाने कदनांक २९ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोजी उद्योग कविागाचे तत् कालीन अकतकरक् त मुख् य सकचव 
यांची चौकशी सकमती नेमल् याचे कनदशवनास येणे, सन २०१४ च् या पावसाळी 
अकधवेशनात ही बाब लक्षवेधीच् या माध् यमातून उपस्स्थ शत केली असल् याचे 
कनदशवनास येणे, कवद्यमान कवत् त मंिी महोदयांनी तत् कालीन उच् च व तंि कशक्षण 
मंत्रयांकडे तक्रार केली असल् याची बाब कनदशवनास येणे, १०० कोटीच् या 
भ्रष् टाचारात  संशकयत प्रमुख आरोपी असलेली व् यक् ती सध् या संबंकधत 
कविागाचे प्रिारी संचालक असल् याचे कनदशवनास येणे, उक् त प्रकरणाची 
कनपक्षपाती चौकशी होण् याच् या उदे्दशाने तत् कालीन कामगार मंिी महोदयांनी 
त् यांच् या कदनांक २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच् या पिान्वये सध् याच् या प्रिारी 
संचालकांना कदनांक २ एकप्रल, २०१८ पासून त् या पदावरुन दरू करण् यात 
आल् याचे आदेश कनगवकमत केले असणे, तथ शाकप पुन्हा चार मकहन् यांनंतर चौकशी 
अपूणावस् थे शत असताना संचालक पदाचा कायविार देण् यात आल् याचे 
कनदशवनास येणे, सन २०१९ च् या अथ शवसंकल् पीय अकधवेशनात सदर बाब 
प्रश् नाच् या माध् यमातून सिागृहात उपस्स्थ शत करण् यात आली असताना प्रिारी 
राज् यमंत्रयानी सिागृहात लेखी उत् तर देवू असे आश् वाकसत केले असल् याचे 
कनदशवनास येणे, सदरहू भ्रष् टाचारी संचालकांनी  २०१७ ते २०१८ या 
कालावधीत ५० कोटीचे टुल् स बऱ् याच आयटीआयमध् ये आवश् यकता 
नसतानाही संबंकधत प्राचायाकडून जबरदस् तीने मागणीपिक मागवून खरेदी 
केली असल् याची बाब व त् यामध् ये १० कोटींचा भ्रष् टाचार केला असल् याचे 
कनदशवनास येणे, संबंकधत मंिी महोदयांचे खासगी सकचव आकण संबंकधत 
कविागाचे सकचव, संशकयत भ्रष् टाचारी अकधकाऱ् यांना पाठीशी घालत 
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असल् याची बाब कनदशवनास येणे, आयटीआयच् या ऑनलाईन प्रवेश प्रकक्रयेत 
करोडो रुपयांचा भ्रष् टाचार झाला असल् याचा अहवाल रायते सकमतीने कदनांक 
२८ कडसेंबर, २०१८ रोजी वा त् यासुमारास कदला असताना व त् या प्रकरणात 
उपसंचालक श्री. योगेश पाटील हे दोर्ी असल् याचे सकृत दशवनी कसध् द झाले 
असताना त् याच् यावर कोणतीही कायववाही  न करता अथ शवा गुन् हा दाखल न 
करता त् यांना पाठीशी घालण् याचा कविागीय सकचव व संचालकांचा डाव, 
प्रस् तृत प्रकरणी आयटीआयचे संचालक, संबंकधत कविागाचे सकचव, 
आयटीआयचे उपसंचालक व संबंकधत तत् कालीन मंिी महोदयांचे खासगी 
सकचव यांची चौकशी करुन त् यांच् या कवरुध् द कारवाई करण् याची व या मोठ्या 
प्रमाणावरील भ्रष् टाचारास उघड करण् याची आवश् यकता व त् याबाबत 
करावयाची कायववाही व उपाययोजना." 

  (१०) श्री. प्रविण दरेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "कें द्र सरकारच्या गृहकनमाण योजनेअंतगवत आर्थथ शकदृष्टया दबुवल 
घटकांना ३१५ चौ.रू्. के्षिर्ळाचे घर देण्यात येते त्यानुसार झोपडपट्टी पुनववसन 
योजनेच्या (एसआरए) घरांच्या के्षिर्ळाची मयादा २६९ चौ.रु्टावरून वाढवून 
३१५ चौ.रू्. करण्याबाबत तसेच सध्या सुरु असलेल्या योजनांमधील 
घरांबाबत काय कनणवय घेण्यात यावा, याचा अभ्यास करण्याककरता एक 
सकमती नेमण्यात येणे, या सकमतीने तीन मकहन्याच्या आत अहवाल देण्याबाबत 
देण्यात आलेले आदेश, परंतु या सकमतीमार्व त कें द्राच्या धोरणाप्रमाणे घर 
देतांना रं्जीबल एकरयाबाबत शासनाची िूकमका काय आहे ? तसेच ज्या 
जागेवर ग्रीन झोन म्हणून आरक्षण आहे, परंतु त्या जागेवर गेल्या ३० ते ३५ 
वर्ापासून अनेक नागरीक राहतात त्यावर आरक्षण असल्याने त्या कठकाणी ही 
योजना राबकवण्यात अनेक अडचणी येत असणे, या बाबीचा कवचारही या 
सकमतीमार्व त करण्याची आवश्यकता, तसेच झोपडपट्टीमध्ये अनेक घरे एक 
अकधक एक अशाप्रकारे बांधली असून वरच्या मजल्यावरही नागरीक राहत 
असणे, परंतु या वरच्या मजल्यावर राहत असलेल्या रकहवाश्याला सवव 
कागदपिे असूनही एसआरएमध्ये घर कमळण्याककरता पाि करण्यात न येणे, 
पकरणामी या रकहवाश्यांमध्ये कनमाण झालेले असंतोर् व संतापाचे वातावरण,  
याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया व 
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िूकमका." 
  (११) श्री. विलास पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या 

बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 
   "दकहसर येथ शील रुस्तम ट्रूपसव शाळेने वार्थर्क शुल्क न िरल्याने इयत्ता 

पकहलीतील सुमारे ३० कवद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकल्याचा प्रकार घडलेला 
असणे, मंुबई महापाकलकेत या प्रकरणाचे जोरदार पडसाद उमटलेले असणे, 
दरवर्ी १० टक्के र्ी वाढ करणे अपेकक्षत असताना र्ी मध्ये तब्बल ४० 
टक्क्यांची िरमसाठ वाढ करून ५० हजार रुपये िरण्याची सक्ती केलेली 
असणे, मंुबई महापाकलकेच्या कशक्षण कविागाने ही शुल्कवाढ कनयमबाय 
असल्याचे सांगत शुल्क वाढ करू नका, असे पकरपिक कदलेले असणे, या 
पकरपिकाला केराची टोपली दाखवत रुस्तमजी शाळेच्या प्रशासनाने शुल्कवाढ 
कायम ठेवत, कवद्यार्थ्यांनाच पोस्टाने दाखले पाठवून देणे, मंुबई 
महानगरपाकलकेच्या सिांमध्ये याचे पडसाद उमटणे, दरम्यान, रुस्तमजी शाळा 
व्यवस्थ शापनाला वठणीवर आणण्यासाठी शाळेची मान्यता रद्द करावी, अशी 
मागणी नगरसेवकांनी करणे,  संबंकधत शालेय व्यवस्थ शापनाला अहवाल आकण 
कागदपिे सादर करण्याचे कनदेश देणे, त्यानुसार खचाचा ताळेबंद शाळेने सादर 
करणे, महापाकलकेच्या कशक्षण कविागाने हा अहवाल अद्याप शासनाला सादर 
केलेला नसणे, माि रुस्तमजी शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कायववाही सुरू 
करण्याचे कनदेश तत्कालीन कशक्षण मंिी महोदयांनी शासनाला देणे, परंतु 
आजतागायत सदरहू शाळेची मान्यता रद्द झालेली नसणे, या शाळेवर कारवाई 
करण्यात प्रशासनाकडून हेतुपुरस्सर होत असलेली कदरंगाई, त्यामुळे पालक 
वगात पसरलेली तीव्र नाराजीची आकण असंतोर्ाची िावना, यास्तव सदर 
शाळेची मान्यता रद्द करण्याबाबत, तसेच मनमानी शुल्कवाढ करणाऱ्या 
संस्थ शांना जरब बसकवण्यासाठी महाराष्र शैक्षकणक संस्थ शा शुल्क कवकनयमन 
कविागाला शुल्क मयादा कनस्श्चत करण्याबाबत सूचना देण्याबाबत शासनाने 
तातडीने करावयाची कायववाही, उपाययोजना आकण शासनाची प्रकतकक्रया." 

  (१२) प्रा. जोगेन्द्र किाडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या 
बाबीकडे  वदिासी विकास मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "हलबा, हलबी जमातीच्या नागरीकांना जातीचे प्रमाणपि 
कमळण्यासाठी संबंकधत अकधकारी हे अजव स्वीकारत नसणे, जातीचे प्रमाणपि 
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कमळण्यासाठी सन १९५० पूवीच्या रकहवासाच्या पुराव्याची मागणी करण्यात 
येत असणे, मा.उच्च न्यायालयाने अनेक कनणवय हलबा, हलबींना वैधता 
प्रमाणपि व सेवा संरक्षण देण्याबाबत कदलेले असताना तसेच कोष्टी 
(कवणकर) हा त्यांचा धंदा असल्याबाबतचा कनवाळा कदलेला असताना नाहक 
त्या समाजाकवरुध्द सवोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल करत असणे, 
सवोच्च न्यायालयाने आजपयंत जवळपास ७ प्रकरणांमध्ये शासनाच्या 
एसएलपी रे्टाळलेला असतानाही नाहक उक्त जातीच्या जनतेची छळवणूक 
करणे, सदरहू जातीच्या अकधकारी व कमवचाऱ्यांबद्दल असलेल्या आकसामुळे 
वकरष्ठांकडून जात वैधता प्रमाणपि सादर न केल्यास कारवाई करण्याची 
धमकी देण्यात येणे, मा.मुख्यमंिी महोदयांसोबत झालेल्या बैठकीत हलबा, 
हलबीच्या समस्यांचे कनराकरण करण्याककरता बैठक आयोकजत करण्यात 
आली होता त्यावेळी मा.मुख्यमंिी महोदयांनी यावर लवकरात लवकर तोडगा 
काढतो असे आश्वासन कदलेले असणे, आश्वासन देऊनही अद्यापपयंत 
याप्रकरणी कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नसल्याने या समाजातील 
नागरीकांमध्ये पसरलेला तीव्र स्वरुपाचा असंतोर् व संतापाची िावना, हलबा, 
हलबी जातीचा कवणकर हा धंदा असल्याने तो मान्य करुन त्यानुसार त्यांना 
हलबा जातीचे प्रमाणपिे देऊन वैधता प्रमाणपिे देण्याची आवश्यकता व 
याबाबतची शासनाची िूकमका." 

 

  (१३) श्री. प्रकाश गजवभये, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनक महत्वाच्या 
बाबीकडे जलसंपदा मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िंडारा कजल्यातील गोसीखुदव प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनववसनात अनेक 
समस्या असणे, बुडीत व बाकधत के्षिाबाबतचे प्राथ शकमक सवेक्षण चुकीचे 
झाल्याने २४३.८३ तलांक मीटरच्या जलसाठयाने बरीच शेतजमीन आकण 
जवळपासच्या गावांना क्षती पोहचली होती तर २४५.५०० तलांक मीटरच्या 
जलसाठयाने बाकधत गावांचे पुनववसनाची अजूनही कायववाही झाली नसणे, 
मौजा-ंपडकेपार या गावाचे मुळ जेएमआर मध्ये ७४ तर मौजा-खापरी रेहपाडे 
या गावाचे २६२ घरांचा प्रस्ताव असणे, मौजा-नेरला गावातील ७५ टक्के 
शेतजमीन बाकधत होते परंतु गावठाण बाकधत होत नाही माि या गावातील 
जवळजवळ ८० टक्के लोकांनी त्यांचे स्वेच्छा पुनववसन मागणीनुसार 
पाटबांधारे महामंडळाने या गावांचा स्वेच्छा पुनववसनाचा प्रस्ताव कनयामक 
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मंडळाकडे पाठकवला नसणे, श्री.अरंवद लेकुरवाळे व शामदेव कशवरकर हे 
गोसीखुदव प्रकल्पात मासेमारी करतांना अनकधकृत जलसाठ्याचे बळी पडले 
माि आतापयंत त्यांच्या कुटंुकबयांना कुठलीच मदत कमळाली नसणे, गोसीखुदव 
प्रकल्प कदनांक २६ रे्बु्रवारी, २००९ ला राष्रीय प्रकल्प म्हणून घोकर्त 
झाल्यामुळे या कदनांकास ज्या व्यक्तीचे वय १८ वरे् पूणव झाले आहे, अशा 
वाढीव कुटंूबांना प्रकल्पग्रस्त घोकर्त करण्यात येऊन त्यांना वाढीव कुटंूब 
सदराखालील आर्थथ शक लाि व इतर अनुरं्कगक लाि कमळण्याची मागणी 
प्रकल्पग्रस्तांकडुन झाली असणे, बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा व्यवसाय 
प्रकल्पकनहाय आवश्यक िांडवलासाठी ५ ते २५ लाख रूपये कजव कमळण्याची 
मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली असणे, संपाकदत शेतजकमनीला कोटाच्या 
कनणवयाप्रमाणे अकतकरक्त आर्थथ शक मोबदला कमळण्यात यावा तसेच कलम १८ 
व २८ मधील प्रकरणे त्वरीत कनकाली काढण्यात यावे व सध्या कोटाचे 
कनणवयाप्रमाणे मोबदला देणे शक्य होत नसेल तर बोनस स्वरूपात एक रक्कम 
ठरकवण्यात येऊन प्रकल्पग्रस्तांना कमळण्यात यावी, अशी मागणी 
प्रकल्पग्रस्तांनी केली असणे, आपसी वादाने ंकवा वारस हक्काने मोबदला न 
घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना वारसानुसार आर्थथ शक मोबदल्याची बरीचशी प्रकरणे 
सन २००१ पासून प्रलंकबत असून मोबदला वाटप करतांना कुटंूबामधील 
एखादा वारस उपस्स्थ शत न झाल्यास त्या वारसाच्या कहश्याची रक्कम प्रलंकबत 
ठेवून उववरीत रक्कम उपस्स्थ शत झालेल्या वारसांना वाटप करण्याची मागणी 
होत असणे, गोसीखुदव प्रकल्पामुळे बाकधत झालेल्या मस्च्छमारांनाच गोसीखुदव 
प्रकल्पाच्या बुडीत के्षिात मासेमारीचे अकधकार देण्याची कवनंती प्रकल्पग्रस्तांनी 
शासनास केली असणे, पयायी गावठाणसाठी संपाकदत करण्यात आलेल्या 
शेती खातेधारकांना प्रकल्पग्रस्त या व्याखेत बसवून प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे त्यांना 
सुध्दा प्रकल्पग्रस्तांचे पूणव लाि कमळाला नसणे, संपादन करण्यात आलेल्या 
बाकधत गावठाणाकरीता पयायी गावठाणामध्ये योग्य वेळी िुखंड उपलब्ध 
करून न कदल्याने नवीन घरे बांधतांना प्रकल्पग्रस्तांचे आर्थथ शक झाले असणे 
माि उशीरा िुखंड कमळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आर्थथ शक मदत कमळाली नसणे, 
वाढीव कुटूबांना प्रधानमंिी घरकुल योजना व राष्रीय अन्न सुरक्षा योजना 
इत्यादीचे लाि कमळाले नसणे, पूवी बाकधत झालेल्या गावासाठी स्वतंि ग्राम 
पंचायत असतांना सुध्दा पयायी नवीन गावठाणात स्वतंि ग्राम पंचायत न देता 
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दसुऱ् या ग्राम पंचायतीस गावे जोडण्यात आलेली असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये 
नाराजी असणे,  याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायववाही व 
शासनाची प्रकतकक्रया." 
 

  (१४) सििश्री रामराि िडकुते, धनंजय मंुडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजकनक महत्वाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "सवे क्र. ५६१ (पै) व १६५ (पै), जुहु या शासकीय जमीनीवर 
असलेल्या झोपडपट्टी पुनववसन योजनेचे पकरकशष्ट तत्कालीन उपकजल्हाकधकारी 
(अकत/कनष्का) वांदे्र या पदावर कायवरत असतांना श्री.कहकमत उढाण यांनी 
प्रमाकणत केलेले असणे, जुहु बीच कॉपोरेशन या कवकासकाने सदर योजनेचा 
प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनववसन प्राकधकरणास सादर केलेला असणे, सदर योजनेस 
आशयपि देण्यात आल्यानंतर सदर कापोरेशनमध्ये नव्याने िागीदार म्हणून 
श्री.कहकमत उढाण यांच्या पत्नी श्रीमती माया कहकमत उढाण यांनी सदस्यत्व 
स्स्वकारलेले असणे, शासकीय अकधकारी व कमवचारी यांनी ते स्वत: ंकवा 
त्यांच्या कुटंुबातील व्यक्ती कोणत्याही संस्थे शचे िागीदार होते वेळेस शासनास 
कळकवणे महाराष्र नागरी सेवा कनयमातील तरतुदीनुसार आवश्यक असणे, 
परंतु याबाबतची कोणतीही माकहती श्री.उढाण यांनी त्यांच्या कविागास अवगत 
केलेली नसणे, सदर झोपडपट्टी पुनववसन योजना पूणव झाल्यानंतर 
िागधारकांनी दहा फ्लॅट आपआपसात वाटून घेणे, त्यामध्ये जुहु येथ शील 
१४४.३६ चौ.रु्. च्या दोन सदकनका ७४.८९ च्या  टेरेससह व चार पाकींगसह 
श्रीमती माया उढाण यांना कवतरीत केलेल्या असणे, त्यानंतर श्री.कहकमत 
उढाण यांनी शासकीय सेवत असतांना केलेले अनेक गैरप्रकार दडपण्यासाठी 
शासकीय सेवेचा राजीनामा कदलेला असणे, श्री.उढाण हे उपकजल्हाकधकारी या 
पदावर असतांना अनेक गैरव्यवहार केलेले असणे, स्वत:ची पत्नी िागीदार 
असलेल्या एस.आर.ए. योजनेचे पकरकशष्ट-२ स्वत: कहकमत उढाण यांनी 
प्रमाकणत केलेले असणे, या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असल्याने सकचव 
गृहकनमाण यांनी चौकशी सकमती नेमून चौकशी करण्यासाठी मुख्य सकचवांना 
कवनंती केलेली असणे, मुख्य सकचवांनी कविागीय आयुक्त, कोकण कविाग 
यांना सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी प्रकरण सुपुदव करणे, कविागीय 
आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करुन सदर अकधकाऱ्याने भ्रष्टाचार 
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केलेला असल्याने त्यांच्या कवरुध्द कारवाई करणेबाबत अहवाल कवलंबाने 
सादर केलेला असणे, अहवाल शासनास प्राप्त होऊन अनेक वर्व उलटली तरी 
या अकधकाऱ्याकवरुध्द कविागाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली 
नसणे, श्री.कहकमत उढाण यांचा संपूणव सेवा कालावधी संशयास्पद असल्याने 
त्यांनी घेतलेल्या सवव कनणवयाचे पुनर्थवलोकन करुन ते रद्द करण्याची व 
शासनाचे झालेले आर्थथ शक नुकसान त्याच्याकडून िरपाई करुन घेण्याची 
आवश्यकता, या प्रकरणाची लाचलूचपत प्रकतबंधक कविाग, आर्थथ शक गुन्हे 
शाखा यांच्यामार्व त चौकशी करण्याची गरज, माि याकडे शासनाचे झालेले 
अक्षम्य दलुवक्ष, शासनाने यावर करावयाची कायववाही व उपाययोजना." 

 
 

 
 

((दपुारीदपुारी  ११२२--००००  िाजतािाजता))  
  

 

 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) तारांवकत प्रश्न. 
  (ख) तारांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
  (१) मखु्यमंत्री : (क) "मुंिईतील सफाई कमिचाऱयांच्या 

 रोग्याकडे महानगरपावलकेत होत 
असलेले दलुिक्ष" या कवर्यावरील श्री.कवजय 
कगरकर व इतर कव.प.स. यांचा तारांककत प्रश्न 
क्रमांक ३७९२ ला कदनांक १८ माचव, २०१५ 
रोजी अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी कदलेल्या 
आश्वासनानुसार अकधक माकहती सिागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 

     (ख) "िहृन्मुंिई महानगरपावलकेच्या विविध 
कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यिहारािाित" या 
कवर्यावरील श्री.शरद रणकपसे व इतर कव.प.स. 
यांचा तारांककत प्रश्न क्रमांक १५३४४ ला 
कदनांक १६ माचव, २०१६ रोजी अनुपूरक 
प्रश्नोत्तराच्या वेळी कदलेल्या आश्वासन क्रमांक 
१०१ नुसार अकधक माकहती सिागृहाच्या 
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पटलावर ठेवतील. 
     (ग) "िहृन्मुंिई महानगरपावलकेच्या विविध 

कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यिहारािाित" या 
कवर्यावरील श्री.शरद रणकपसे व इतर कव.प.स. 
यांचा तारांककत प्रश्न क्रमांक १५३४४ ला 
कदनांक १६ माचव, २०१६ रोजी अनुपूरक 
प्रश्नोत्तराच्या वेळी कदलेल्या आश्वासन क्रमांक 
१०३ नुसार अकधक माकहती सिागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 

  (२) ग्रामविकास मंत्री : "राज्यात इंवदरा  िास योजनेची अंमलिजािणी 
करयायािाित" या कवर्यावरील प्रा.जोगेन्द्र कवाडे व 
इतर कव.प.स. यांचा तारांककत प्रश्न क्रमांक १६२३४ 
ला कदनांक १ एकप्रल, २०१६ रोजी अनुपूरक 
प्रश्नोत्तराच्या वेळी कदलेल्या आश्वासनानुसार अकधक 
माकहती सिागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 
  (१) मखु्यमंत्री : (क) "मुंिई शहरातील जनू्या पाईपलाईनमळेु 

होणाऱया पायायाची गळती" या कवर्यावरील 
श्री. कवजय ऊर्व  िाई कगरकर व इतर कव.प.स. 
यांनी उपस्स्थ शत केलेल्या म.कव.प. कनयम १०१ 
अन्वये लक्षवेधी सूचना क्रमांक १५९ बाबत 
कदनांक  १४ माचव, २०१६ रोजी कदलेल्या 
आश्वासनानुसार अकधक माकहती सिागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 

     (ख) "मुंिई महानगरपावलकेकडून करयायात 
येणाऱया रस्तयांच्या कामात घोटाळा 
झाल्याची िाि उघडकीस येणे" या 
कवर्यावरील श्री. नारायण राणे, माजी कव.प.स. 
व इतर कव.प.स. यांनी उपस्स्थ शत केलेल्या 
म.कव.प. कनयम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचना 
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क्रमांक १३८ बाबत कदनांक  २८ जुलै, २०१६ 
रोजी कदलेल्या आश्वासनानुसार अकधक 
माकहती सिागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

     (ग) "कांवदिली (पश्श्चम) येथील महािीर नगर 
येथे मुंिई महानगरपावलकेमाफि त 
उभारयायात  लेल्या मंडईची दरुिस्था 
होणे" या कवर्यावरील श्री.कवजय ऊर्व  िाई 
कगरकर व इतर कव.प.स. यांनी उपस्स्थ शत 
केलेल्या म.कव.प. कनयम १०१ अन्वये लक्षवेधी 
सूचना क्रमांक ८२६ बाबत कदनांक  १ ऑगस्ट, 
२०१७ रोजी कदलेल्या आश्वासनानुसार अकधक 
माकहती सिागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

     (घ) "मुंिईच्या घाटकोपर भागात वसध्दीसाई ही 
इमारत कोसळून १२ नागवरक मतृयमूखुी 
पडणे" या कवर्यावरील श्री. धनंजय मंुडे व 
इतर कव.प.स. यांनी उपस्स्थ शत केलेल्या म.कव.प. 
कनयम ९७ अन्वये अल्पकालीन चचेच्या 
संदिात कदनांक  २६ जुलै, २०१७ रोजी 
कदलेल्या आश्वासनानुसार अकधक माकहती 
सिागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

  (२) महसलू मंत्री : "महाराष्र राज्य शेती महामंडळ मयाकदत, पुणे यांचा 
सन २०१७-२०१८ या वर्ाचा पंचावन्नावा वार्थर्क 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) वित्त मंत्री : (क) "िारताचे कनयंिक व महालेखापरीक्षक यांच्या 
सन २०१७-२०१८ या आर्थथ शक वर्ाचे (१) 
सामान्य आकण सामाकजक के्षि अहवाल (२) 
आर्थथ शक के्षिावर अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
कविाग व सामाकजक न्याय व कवशेर् सहाय्य 
कविागांतगवत संस्थ शांनी कदनांक १ एकप्रल, २०१८ 
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ते कदनांक ३१ माचव, २०१९ या कालावधीत 
घेतलेले कजव व त्यावरील व्याजास देण्यात 
आलेल्या हमी कवर्यीचे कववरणपि" 
सिागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

  (४) उच्च ि तंत्र 
वशक्षण मंत्री 

: (क) महाराष्र कवनाअनुदाकनत खाजगी व्यावसाकयक 
शैक्षकणक संस्थ शा [व्यावसाकयक पदवी व 
पदव्युत्तर कशक्षक प्रकशक्षण अध्ययनक्रमांना 
(कशक्षणशास्त्र पदवी, शारीकरक कशक्षण पदवी, 
कशक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी, शारीकरक कशक्षण 
पदव्युत्तर पदवी) द्यावयाच्या प्रवेशाचे 
कवकनयमन] (सुधारणा) कनयम, २०१९ प्रकसध्द 
करणारी अकधसूचना क्रमांक बीएड-४६१९ 
/प्र.क्र.७८/मकश-२, कदनांककत १४ जून, २०१९ 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) महाराष्र कवनाअनुदाकनत खाजगी व्यावसाकयक 
शैक्षकणक संस्थ शा (पूणववेळ व्यावसाकयक कवकध 
पदवीपूवव पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे कवकनयमन) 
(सुधारणा) कनयम, २०१९ प्रकसध्द करणारी 
अकधसूचना क्रमांक कवकध-२०१९/प्र.क्र.७९/ 
मकश-२, कदनांककत १४ जून, २०१९ 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

  (५) मवहला ि िाल 
विकास मंत्री 

: "महाराष्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, मंुबई 
यांचा सन २०१५-२०१६ व सन २०१६-२०१७ या 
वर्ांचा स्वतंि लेखापरीक्षा अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (६) उद्योग मंत्री : "महाराष्र लघु उद्योग कवकास महामंडळ मयाकदत 
यांचा सन २०१६-२०१७ या वर्ाचा पंचावन्नवा वार्थर्क 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

  (७) ऊजा मंत्री : "महाराष्र राज्य कवदु्यत मंडळ सूिधारी कंपनी मयाकदत 
यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्ाचा तेरावा वार्थर्क 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 
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  (८) िस्त्रोद्योग मंत्री : "महाराष्र राज्य यंिमाग महामंडळ मयाकदत, नवी मंुबई 
यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्ाचा सेहेचाळीसावा 
वार्थर्क अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

  (९) गहृवनमाण मंत्री : "महाराष्र स्थ शावर संपदा कनयामक प्राकधकरण, मंुबई 
प्राकधकरणाचे सन २०१७-२०१८ या वर्ाचे वार्थर्क 
लेखे" सिागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा "िासष्ट्ठािा" ि "ते्रसष्ट्ठािा" अहिाल ि चक्रमदु्रीत 
स्िरुपात "चौसष्ट्ठािा" अहिाल सभागहृास सादर करणे." 
 

चार : लक्षिेधी सचूनेिरील वनिेदने सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. (जोडपत्र पहािे.) 
 

पाच : विधानपवरषदेने संमत केलेल्या विधेयकाला विधानसभेची संमती ि दोन्ही 
सभागहृांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांची अवधसंमती वमळाल्याचे 
जाहीर करणे. 

सहा : ववनंती अजि सभागहृासमोर ठेिणे – 
  श्री.रामराि िडकुते, वि.प.स. : "राहेरा (ता.मोताळा, कज.बुलढाणा) येथ शील 

साठवण तलाव व रोकहनखेड गावामध्ये 
वाहणाऱ्या नलगंगा नदीवर कसमेंट बंधारा व 
कवकवध जलसंधारणाची कामे होत 
नसल्याबाबत" या कवर्यावरील कवनंती अजव 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

सात : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने – 
  (क) (सोमवार, वदनांक १ जलैु, २०१९ रोजीच्या वदवसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शववण्यात  लेल्या म.वव.प. वनयम ९३ अन्वये सचूनांची 
प्रलंवित वनवेदने) - 

   (१) श्री. हवरससग राठोड, वव.प.स. यांच्या पुढील कनकडीच्या 
साववजकनक महत्वाच्या कवर्यावरील सचूना क्रमांक २३ वर 
मखु्यमंत्री कनवेदन करतील:- 

    "जि.यवतमाळ येथील नगरपजरषदेच्या सफाई कामगाराांचे 
वारांवार काम बांद आांदोलन होत असल्यामुळे िनता त्रस्त झाली 
असल्याबाबत." 

   (२) अॅड. हुस्निान ूखवलफे, सववश्री अशोक ऊफव  भाई िगताप, रामहरी 
रुपनवर, शरद रणजपसे, आनांदराव पाटील, िनादवन चाांदरूकर, 
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वव.प.स. यांच्या पुढील कनकडीच्या साववजकनक महत्वाच्या 
कवर्यावरील सचूना क्रमांक २४ वर मत्सस्यववकास मंत्री कनवेदन 
करतील:- 

    "रत्नाजगरी जिल्यात मत्स्य व सागरी जवज्ञान जवद्यापीठ 
स्थापन करणेबाबत." 

   (३) सवशश्री दत्तात्रय सावंत, श्रीकाांत देशपाांडे, बाळाराम पाटील, जकशोर 
दराडे, जवक्रम काळे, वव.प.स. यांच्या पुढील कनकडीच्या साववजकनक 
महत्वाच्या कवर्यावरील सचूना क्रमांक २५ वर र्ालेय वर्क्षण 
मंत्री कनवेदन करतील:- 

    "जशक्षक व जशक्षकेत्तर कमवचारी याांच्या फां डाचे कपात झालेले 
पैसे जवना अट जमळणेबाबत." 

  (ख) म.वव.प. वनयम ९३ अन्वये सचूनांची वनयवमत वनवेदने - 
   (१) श्री.र्रद रणवपसे, अॅड.हुस्निान ूखवलफे, वव.प.स. यांच्या पुढील 

कनकडीच्या साववजकनक महत्वाच्या कवर्यावरील सचूना क्रमांक ३८ 
वर मखु्यमंत्री कनवेदन करतील:- 

           "जटटवाळा (जि.ठाणे) येथील बलाराम कापोरेशन आजण हरम्या 
डेव्हलपसव या बाांधकाम व्यावसाजयकाांनी गुांतवणूक केलेल्या ग्राहकाांची 
आर्थथक फसवणूक केल्याबाबत." 

   (२) श्री.कवपल पाटील, वव.प.स. यांच्या पुढील कनकडीच्या साववजकनक 
महत्वाच्या कवर्यावरील सचूना क्रमांक ३५ वर मखु्यमंत्री कनवेदन 
करतील:- 

    "व्यवसाय जशक्षण व प्रजशक्षण जवभाग, अमरावतीमध्ये अपांग 
कमवचाऱयाांच्या गटजनदेशक पदाच्या पदोन्नतीमध्ये शासन जनणवयाचा 
अवलांब न करता सेवाज्येष्ठ कमवचाऱयाांना डावलून सेवाकजनष्ठ व 
अपात्र कमवचाऱयाांना पदोन्नत्या देण्यात आल्याबाबत." 

   (३) श्री.वकरण पावसकर, वव.प.स. यांच्या पुढील कनकडीच्या 
साववजकनक महत्वाच्या कवर्यावरील सचूना क्रमांक ३६ वर 
सावशजवनक िांधकाम (सावशजवनक उपक्रम वगळून) मंत्री कनवेदन 
करतील:- 

    "मुांबई-गोवा महामागाच्या चौपदरीकणाचे कामात मे. जदलीप 
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जबल्टकॉन व के.सी.सी या ठेकेदाराांनी शासनाबरोबर केलेल्या 
करारातील अटी व शतींचे पालन न केल्याबाबत." 

   (४) आर्कक. अनंत गाडगीळ, वव.प.स. यांच्या पुढील कनकडीच्या 
साववजकनक महत्वाच्या कवर्यावरील सचूना क्रमांक ३७ वर उच्च व 
तंत्र वर्क्षण मंत्री कनवेदन करतील:- 

    "मुांबई जवद्यापीठाच्या बोगस कारभारामुळे कजलना 
कॅम्पसमधल्या युजनव्हर्थसटी जडपाटवमेंट ऑफ जफजिक्सच्या 
एमएससीच्या जवद्यार्थ्यांना माकव जसट १३ मजहन्यानांतर देण्यात 
आल्याबाबत." 

   (५) श्री.िाळाराम पाटील, वव.प.स. यांच्या पुढील कनकडीच्या 
साववजकनक महत्वाच्या कवर्यावरील सचूना क्रमांक ३४ वर 
ग्रामववकास मंत्री कनवेदन करतील:- 

    "जिल्हा पजरषदेच्या अांतगवत असलेल्या शाळाांमधील जशक्षकाांच्या 
बदल्याांच्या ऑनलाईन प्रजक्रयेत असलेल्या तु्रटीमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत." 

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

- मध्यंतर - 
नऊ : शासकीय विधेयके – 

  (क) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडश: विचार ि संमत 
करणे. 

    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
 वण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सधुारणा) 
(सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठवियायािाित सििश्री धनंजय मुंडे, 
शरद रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१९ चे कव.स.कव. क्रमांक ५ - महाराष्र ग्रामपंचायत आकण 
महाराष्र कजल्हा पकरर्द व पंचायत सकमती (सुधारणा) (सुधारणा) 
कवधेयक, २०१९ खालील सदस्यांच्या प्रवर सकमतीकडे त्यावरील 
प्रकतवृत्त दोन मवहन्यांच्या  त सादर करण्याचा अनुदेश देऊन 
कवचाराथ शव पाठकवण्यात यावे." 
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    (१) ग्रामकवकास मंिी. (२) श्री. धनंजय मंुडे, कवरोधी 
पक्ष नेता तथ शा कव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणकपसे, कव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, कव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, कव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्व  िाई 

जगताप, कव.प.स. 
    (७) श्री.सकतश चव्हाण, कव.प.स. (८) ॲड.अकनल परब, कव.प.स. 
    (९) श्री.कवजय ऊर्व  िाई कगरकर, 

कव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने संमत केल्यास - विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे. 
   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था (दसुरी सधुारणा) विधेयक २०१९" 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमांक ६४ -  महाराष्ट्र कृवष उतपन्न 

पणन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सधुारणा) विधेयक, 
२०१७" 

   (३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था (चौथी सधुारणा) विधेयक २०१८" 

   (४) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 
विकास प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

   (५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमांक २९ - महाराष्ट्र 
(लोकसेिकांची) विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा 
करयायािाित विधेयक, २०१८" 

   (६) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक ४१ - महाराष्ट्र स्थावनक 
प्रावधकरण सदस्य अनहिता (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

   (७) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक ४२ – महाराष्ट्र भवूम 
मालकीहक्कदारी विधेयक, २०१९" 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
दहा : (सोमिार, वदनांक १ जलैु, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशिवियायात  लेली म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अंवतम  ठिडा प्रस्ताि) – 
  सििश्री धनंजय मुंडे, शरद रणकपसे, हेमंत टकले, रामहरी रुपनवर, जयंत पाटील 

अशोक ऊर्व  िाई जगताप, ककपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सववश्री सतीश चव्हाण, 
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अकनकेत तटकरे, चंद्रकांत रघुवंशी, ककरण पावसकर, कवक्रम काळे, ॲड. जनादवन 
चांदरुकर, श्री. रामराव वडकुते, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती कवद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्नबानू खकलरे्, श्री. ख्वाजा बेग, आर्थक. अनंत गाडगीळ, सववश्री अमरनाथ श 
राजुरकर, सुिार् झांबड, प्रकाश गजकिये, ॲड. राहूल नावेकर, सववश्री सतेज उर्व  
बंटी पाटील, हकरंसग राठोड, अब्दलु्लाखान दरुाणी, आनंदराव पाटील, जगन्नाथ श ंशदे, 
अमकरशिाई पटेल, मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, डॉ. वजाहत कमझा, वि.प.स. 
यांचा म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अंवतम  ठिडा प्रस्ताि – 

  "राज्यातील कबघडलेली कायदा सुव्यवस्थे शची स्स्थ शती व ती हाताळण्यात 
सरकारला आलेले अपयश,  राज्यातील कृकर् के्षिाच्या कवकास दरात झालेली घसरण, 
राज्यातील दषु्काळी पकरस्स्थ शती, र्सलेली कजवमार्ी, पीक कवमा योजनेतल्या असंख्य 
िुटी, नवीन पीक कजव कमळण्यापासून वंकचत राकहलेले शेतकरी, पकरणामी गेल्या चार 
वर्ांपासून शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटात सापडलेला असणे, या सवव 
अडचणी दरू करुन शेतकऱ्यांना मदत करण्याची आवश्यकता, भ्रष्टाचारमुक्त 
कारिाराचे अकिवचन देऊन सते्तवर आल्यानंतर प्रत्यक्षात गेल्या पावणेपाच वर्ात 
कवकवध कविागांमध्ये उघडकीस आलेल्या घोटाळयांची सरकारकडून गांिीयाने दखल 
घेतली न जाणे, काही घोटाळयांबाबत माननीय मुख्यमंत्रयांनी सिागृहात व 
सिागृहाबाहेर चौकशीचे आदेश कदले असले तरी त्या प्रकरणांमधील चौकशीत 
हेतुपुरस्सर कवलंब लावला जात असणे, तर काही घोटाळयांबाबत चौकशीची तयारीही 
सरकारने न दाखवणे, चौकशी लावलेल्या प्रकरणी चौकशीचे अहवाल तातडीने 
सिागृहासमोर ठेवण्याची तसेच ज्या प्रकरणात अद्याप चौकशी लावलेली नाही त्या 
प्रकरणात तातडीने चौकशी लावण्याची आवश्यकता, ताडदेव एम.पी.कमल 
एर्एसआय घोटाळयात मा.लोकायुक्तांनी तत्कालीन गृहकनमाण मंत्रयांना दोर्ी 
धरल्यानंतरही सरकारकडून मा.लोकायुक्तांचा अहवाल आकण त्यावरील कृती 
अहवाल सिागृहाला सादर करण्यात आकण तत्कालीन गृहकनमाण मंत्रयांकवरोधात 
र्ौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ केली जाणे, या प्रकरणी तातडीने र्ौजदारी 
गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता, नगरकवकास कविाग व महसूल कविागातील 
उघड झालेले गैरप्रकार, मकहला व बाल कवकास कविागाचा उघडकीस आलेला 
मोबाईल खरेदी घोटाळा, आकदवासी  कवकास कविागाचा र्र्थनचर घोटाळा, सामाकजक 
न्याय कविागात घडलेला अपंग शाळा हस्तांतर घोटाळा, मकहला व बाल कल्याण 
कविागाच्या टेक होम राशन योजनेत झालेला गैरव्यवहार, गृहकनमाण व नगर कवकास 
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कविागातील घोटाळे,  शासनाच्या बहुतांश योजना भ्रष्टाचारामुळे प्रिाकवत झाल्या 
असणे, लोकसिा कनवडणुकीत मतदार यादीत  झालेला  घोळ,  पुराव्याअिावी व  
वयोमानानुसार  र्ोटोत  पडलेल्या  र्रकामुळे,  मतदान  पावत्या नसल्यामुळे  अनेक 
मतदार मतदानापासून वंकचत राहणे,आधार काडव आधारीत मतदार याद्या तयार 
करण्याची आवश्यकता, ईव्हीएम मशीनव्दारे झालेलं मतदान व मतमोजणीत 
आढळून आलेली तर्ावत, बॅलेट पेपर पध्दतीने मतदान घेण्याची होत असलेली 
सववपक्षीय मागणी,  सरकारच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असून भ्रष्टाचाऱ्यांना 
पाठीशी घालत असल्याबाबत जनमानसात कनमाण झालेली प्रकतमा, या सवव 
प्रकरणांकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची 
उपाययोजना कवचारात घेण्यात यावी." 

अकरा : (क) (मंगळिार, वदनांक १८ जनू, िधुवार, वदनांक १९ जनू, गरुुिार, वदनांक 
२० जनू, शकु्रिार, वदनांक २१ जनू, सोमिार, वदनांक २४ जनू, 
मंगळिार, वदनांक २५ जनू, िधुिार, वदनांक २६ जनू, गरुुिार, वदनांक 
२७ जनू, शकु्रिार, वदनांक २८ जनू, ि सोमिार, वदनांक १ जलैु, 
२०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशिवियायात  लेल्या 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सििश्री सरेुश धस, कवजय ऊर्व  िाई कगरकर, पृर्थ्वीराज देशमुख, गोपीककसन 
बाजोकरया, सुकजतंसह ठाकुर, ॲड.अकनल परब, सववश्री कनलय नाईक, नरेंद्र 
दराडे, रामदास आंबटकर, कवप्लव बाजोकरया, श्रीमती स्स्मता वाघ, सववश्री 
रंवद्र र्ाटक, कगरीशचंद्र व्यास, अरुणिाऊ अडसड, रामराव पाटील, चंदिूाई 
पटेल, प्रा.अकनल सोले, सववश्री प्रकवण पोटे-पाटील, नागोराव गाणार, वि.प.स. 
यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   ''राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतील 
पजवन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या िूजलाची कमतरता, दरूसंवेदन कवर्यक 
कनकर्, वनस्पती कनदेशांक, मृद ूआद्रवता, पेरणी खालील के्षि व कपकांची स्स्थ शती 
या सवव घटकांचा एककित कवचार करुन या घटकांनी प्रिाकवत झालेल्या 
तालुक्यांपैकी १५१ तालुक्यांमधील १७,९८५ गावांमध्ये गंिीर/मध्यम 
स्वरुपाचा दषु्काळ शासनाने कदनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासून घोकर्त 
केला असणे, त्यानंतरच्या कालावधीत १५१ तालुक्यांव्यकतकरक्त इतर 
तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये सरासरी पजवन्यांच्या ७० टक् के पेक्षा 
कमी व एकूण पजवन्यमान ७५० कम.कम. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूण 
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२६८ महसूली मंडळांतील ५,०९० गावांमध्ये शासनाने दषु्काळ घोकर्त केला 
असणे तसेच, ९३१ गावांमध्ये दषु्काळ सदृश पकरस्स्थ शती जाहीर केली असणे, 
अशारीतीने राज्यातील एकूण ४१ हजार गावांपैकी तब्बल २९ हजार गावांमध्ये 
दषु्काळ असल्याचे कनदशवनास येणे, राज्यातील दषु्काळाचा सामना 
करण्यासाठी राज्याचे मदत व पुनववसन मंिी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंिीमंडळ 
उपसकमती गठीत करण्यात येणे, प्रत्येक कजल्हाकधकारी कायालयात टंचाई 
कनयंिण व समन्वयासाठी स्वतंि कक्ष स्थ शापण्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयातील पाणीसाठा सन 
२०१८ च्या तुलनेत कनम्मा ंकवा त्याहूनही कमी असल्याची बाब कनदशवनास 
येणे, दषु्काळ घोकर्त केलेल्या ंकवा दषु्काळ सदृश पकरस्स्थ शती घोकर्त केलेल्या 
गावांतील शेतकऱ्यांना शासनाकडून जकमन महसूलात सूट, सहकारी 
संस्थ शांच्या कजाचे पुनगवठण, मोठया प्रमाणावर शेतकऱ्यांना कपक कजवमार्ी 
देण्यात येणे, शेतीशी कनगकडत कजाच्या वसूलीस स्थ शकगती, कृर्ीपंपाच्या चालू 
कवज कबलात ३३.५ टक् के  सुट देऊन अंदाजे रुपये ६७३.४१ कोटीची सवलत 
देण्यात आली असल्याचे कनदशवनास येणे तसेच, शालेय/महाकवद्यालयीन 
कवद्यार्थ्यांच्या पकरक्षा शुल्कात मार्ी, रोहयो अंतगवत कामांच्या कनकर्ात काही 
प्रमाणात कशकथ शलता, आवश्यक तेथे श कपण्याचे पाणी पुरकवण्यासाठी टँकरचा 
वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची कवज 
जोडणी खंडीत न करणे, कवज थ शकबाकी न िरल्याने बंद करण्यात आलेल्या 
३,३२० पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरु करण्यात येणे, इ. धोरणात्मक कनणवय 
करुन दषु्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना या-ना-त्या माध्यमातून मदत करण्याचा 
शासनाचा प्रयत्न, राज्यात १,२६४ कठकाणी चारा छावण्या सुरु करण्यात येणे 
व त्यात सुमारे १० ते ११ लाख जनावरे असणे, चारा छावण्यांसाठी औरंगाबाद 
कविागीय आयुक्तांना १११ कोटी, पुणे कविागीय आयुक्तांना ४ कोटी व 
नाकशक कविागीय आयुक्तांना ४७ कोटींचा कनधी कवतकरत करण्यात आला 
असल्याची बाब कनदशवनास येणे, चारा छावण्यांच्या कठकाणी तात्पुरती 
स्वच्छतागृहे उिारण्यात येणे, चारा कपकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना २५ 
हजार क्क्वटल कबयाणांचे कवतरण करण्यात येणे व त्यातून ५८ हजार हेक्टर 
के्षिावर चारा कपकाची लागवड करण्यात आल्याने एकूण ३० लाख मेकरक टन 
चाऱ्याचे उत्पादन झाले असणे, कदनांक १५ मे, २०१९ पासून चारा छावणीतील 
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जनावरांच्या अनुदान दरामध्ये वाढ करुन मोठया जनावरांसाठी प्रकतकदन रुपये 
१००/- व लहान जनावरांसाठी प्रकतकदन रुपये ५०/- हा वाढीव दर लागू केला 
असणे, चारा छावणीत दाखल झालेल्या जनावरांच्या उपस्स्थ शतीसाठी 
आठवड्यातून स्कॅंनग करण्याचा कनणवय घेण्यात आला असणे, टँकर मंजुरीचे 
अकधकार उपकजल्हाकधकारी यांना व चारा छावणी मंजुर करण्याचे अकधकार 
कजल्हाकधकारी यांना देण्यात आले असून मागणी होताच ताबडतोब टँकर व 
चारा छावणी मंजुर करण्यात येत असल्याची बाब कनदशवनास येणे, 
सद्यःस्स्थ शतीत २८,५२४ गावांमध्ये दषु्काळ/दषु्काळ सदृश पकरस्स्थ शती घोकर्त 
करण्यात आली असणे व त्याअनुरं्गाने १७,९८५ गावांना दषु्काळी अनुदान 
वाटप करण्यात आले असणे व उववकरत १०,५३९ गावांना वर उल्लेकखत इतर 
८ सुकवधा लागू करण्यात आल्या असल्याचे कनदशवनास येणे, दषु्काळबाकधत 
शेतकऱ्यांना कृर्ी कवर्यक मदत वाटप करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून रुपये 
४,७१४ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली असणे, राज्यातील एकूण 
६८,३०,८६५ शेतकऱ्यांना रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या मदतीचे वाटप 
करण्यात आले असल्याचे कनदशवनास येणे, राज्यातील शेतकऱ्यांची थ शककत 
कवदु्यत देयके असल्याने बंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची कवदु्यत जोडणी 
पुवववत करण्याककरता शासनाकडून कवदु्यत देयके अदा करण्यात येणे व 
त्यापोटी माचव, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका कनधी खचव झाला 
असणे, महात्मा गांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत राज्यात 
कदनांक ११ मे, २०१९ रोजी संपलेल्या आठवडयामध्ये एकूण ३६,६६० कामे 
चालू असून त्यावर ३,४०,९५२ इतकी मजूरांची उपस्स्थ शती असल्याचे 
कनदशवनास येणे, चारा छावण्यांमधील पशुधनाची नोंदणी करुन पशुधनाच्या 
संख्येची दैनंकदन नोंद ठेवण्यासाठी अॅन्ड्राईड मोबाईलवर आधाकरत प्रणालीचा 
वापर अकनवायव करण्याचा कनणवय शासनाकडून घेण्यात येणे व शौयव 
टेक्नोसॉफ्ट प्रा.कल. या संस्थे शने तयार केलेली प्रणाली कवनाशुल्क उपलब्ध 
करुन देण्यात येणे, या संस्थे शमारं्त सदर प्रणालीचा वापर करण्याबाबतचे एक 
कदवसीय प्रकशक्षण चारा छावणी चालकांचे पयववेक्षक/कमवचारी तसेच महसूल 
कविागातील कमवचारी यांना कजल्हास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात येणे, चारा 
छावण्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या पशुधनांची रोगप्रकतकारक शक्ती व उत्पादन 
क्षमता कायम राहण्याककरता त्यांना देण्यात येणाऱ्या कहरवा चारा, ऊसाचे 
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वाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात वाढ करुन मोठया जनावरांककरता १८ 
कक.गॅ्र. याप्रमाणे व लहान जनावरांककरता ९ कक.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण 
सुधाकरत करण्यात आले असणे, राज्यात प्रथ शमच शेळया-मेंढ्ांसाठी छावणी 
सुरु करण्याचा तसेच राज्यातील दषु्काळी िागात सुरु असलेल्या चारा 
छावण्यांमधील जनावरांसाठी टँकरने पाणी देण्याचा कनणवय मंिीमंडळ 
उपसकमतीने कदनांक ३० मे, २०१९ वा त्यासुमारास घेतला असणे, 
सद्यःस्स्थ शतीत राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातून ४,९२० गावे आकण 
१०,५०६ पाड्यांवर पाणी पुरवठा केला जात असणे, राज्यात कपक कवम्याच्या 
िरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख शेतकऱ्यांना २२ कोटी रुपयांचे वाटप 
करण्यात आले असल्याची बाब कनदशवनास येणे, मागील ४ वर्ात ४ कोटी 
७२ लाख शेतकऱ्यांना १४,७७३ कोटी रुपये इतकी िरीव नुकसान िरपाई 
कदली असल्याचे कनदशवनास येणे, कापुस व धान कपकांवरील ककडीमुळे 
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कपक कवमा योजनेकशवाय ३,३३६ कोटी 
रुपयांची िरपाई शासनाकडून कदली असल्याची बाब कनदशवनास येणे, 
पालकमंिी व कजल्हाकधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास सवव 
कजल्यांमध्ये आढावा बैठकांचे आयोजन करुन दषु्काळ कनयंिणाचे कायव युध्द 
पातळीवर सुरु असणे, कजल्हा, उपकविाग व तालुका स्तरावर के्षिीय कमवचारी 
प्रकशक्षणांचे व पेरणीपूवव मशागती व तयारीबाबत कवकवध कपकांच्या 
शेतीशाळांचे आयोजन करण्यात येणे, कदनांक २४ मे ते ८ जून, २०१९ या 
कालावधीत उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अकियान राबकवण्यात येणे, कृकिम 
पाऊस कनमाण करण्याच्या दृष्टीने होत असलेला प्रयत्न, तूतास पेरणी न 
करण्याबाबत आतापयंत जवळपास एक लाखाच्या वर शेतकऱ्यांना 
एसएमएसद्वारे सूचना करुन कबयाणे वाया जाऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्यात 
येऊन खरीपाचे कनयोजन करण्याचा प्रयत्न इ. दषु्काळ कनवारणाथ शव 
शासनाकडून गांिीयाने करण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजना व 
कायववाही कवचारात घेऊन त्याअनुरं्गाने करावयाची कायववाही.'' 
 

  (ख) (गरुुवार, वदनांक २० जनू, शकु्रिार, वदनांक २१ जनू, सोमिार, वदनांक 
२४ जनू, मंगळिार, वदनांक २५ जनू, िधुिार, वदनांक २६ जनू,  
गरुुिार, वदनांक २७ जनू, शुक्रिार, वदनांक २८ जनू, ि सोमिार, 
वदनांक १ जलैु, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशिवियायात  लेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 
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   सििश्री धनंजय मुंडे, शरद रणकपसे, हेमंत टकले, रामहरी रुपनवर, जयंत 
पाटील, अशोक ऊर्व  िाई जगताप, ककपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सववश्री 
सतीश चव्हाण, कवक्रम काळे, चंद्रकांत रघुवंशी, ककरण पावसकर, जनादवन 
चांदरुकर, रामराव वडकुते, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती कवद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्नबानू खकलरे्, श्री.ख्वाजा बेग, आर्थक. अनंत गाडगीळ, सववश्री अमरनाथ श 
राजूरकर, सुिार् झांबड, प्रकाश गजकिये, ॲड. राहूल नावेकर, सववश्री सतेज 
ऊर्व  बंटी पाटील, हकरंसग राठोड, अब्दलु्लाखान दरुाणी, आनंदराव पाटील, 
जगन्नाथ श ंशदे, अमकरशिाई पटेल, मोहनराव कदम, आनंद ठाकूर, डॉ. 
वजाहत कमझा, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "संपुणव महाराष्र, कवशेर्त: मराठवाडा  १९७२ पेक्षाही िीर्ण 
दषु्काळात िरडला गेला असणे, पकहल्या पहाणी अहवालानुसार १८० 
तालुक्यात गंिीर दषु्काळ असल्याचे कनदशवनास आल्यानंतरही कें द्रीय 
दषु्काळी संकहतेनुसार र्क्त १५१ तालुक्यात दषु्काळ जाहीर होणे, त्यानंतर 
राज्याच्या कनकर्ानुसार २६८ मंडळात व ५४४९ गावात मध्यम व गंिीर 
दषु्काळ जाहीर केला जाणे, राज्यातील दषु्काळी पकरस्स्थ शती सववसाधारणपणे 
सारखीच असताना सरसकट आकण एकाच वेळी दषु्काळ जाहीर न केल्यामुळे 
दषु्काळी उपाययोजना सुरु करण्यात अक्षम्य कालापव्यय झाला असणे, 
मराठवाड्यात दषु्काळाची तीव्रता सवाकधक असणे, दषु्काळामुळे पेरणीसाठी 
केलेली हजारो कोटी रुपयांची गंुतवणूक वाया गेलेली असणे, दषु्काळी 
पकरस्स्थ शतीत कपण्याच्या पाण्यासाठी शासन स्तरावरुन टँकर, नादरुुस्त 
योजनांची दरुुस्ती, नवीन पाणी पुरवठा योजना वा अन्य उपाययोजना वेळीच 
न झाल्यामुळे दषु्काळग्रस्तांना, जनावरांना आकण कवशेर्त: माय-िकगनींना 
अतोनात िास सहन करावा लागला असणे, दषु्काळ जाहीर झाल्यानंतर 
तब्बल ८ मकहन्यानंतर चारा छावण्या सुरु झाल्यामुळे मधल्या कालावधीत 
हजारो पशुधनाची हानी झाली असणे, अद्यापही चारा छावण्यांची मागणी 
असणे, सुरु असलेल्या चारा छावण्यांचे अनुदान प्रलंकबत असणे, चारा 
छावण्यात आरोग्य सुकवधेच्या दषु्काळामुळे जनावरांचा जीव धोक्यात आला 
असणे, पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा, हाताला काम, कवशेर् आरोग्य सेवा 
आकण जाहीर केलेल्या अन्य दषु्काळी उपाययोजनांचा पुरता बोजवारा 
वाजल्यामुळे काही दषु्काळग्रस्तांवर नक्षली होण्याची परवानगी मागण्याची 
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वेळ सरकारने आणली असणे, जाहीर करण्यात आलेली एनडीआरएर् वा 
एसडीआरएर्ची मदत अद्याप लाखो शेतकऱ्यांना कमळालेली नसणे, 
राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सि अद्याप सुरु असणे, दषु्काळी िागात 
शेतमजूरांना रोजगार हमी योजनेअंतगवत रोजगाराची व शेतीची कामे देणे 
आवश्यक असतांना त्यासंबंधी शासनाने कोणतेही कनयोजन केले नसणे,  
सातत्याने गेल्या चार वर्ात अस्मानी आकण सुलतानी या दहेुरी संकटात 
असताना या वर्ीच्या हंगामात उत्पन्न कमळेल या एकाच आशेवर शेतकरी वगव 
असणे, कबयाणे व पेरणीपूवव मशागतीच्या अनुदानासाठी रोख मदतीची मागणी 
करुन सुध्दा सरकारने त्याकडे जाकणवपूववक कानाडोळा केला असणे, दसुऱ्या 
बाजूला जाहीर केलेल्या कजवमार्ीपासून लाखो शेतकरी वंकचत राकहल्यामुळे 
बँका तेरा टक्के दंडनीय व्याजाची आकारणी करत असणे, तसेच एनपीअेचा 
बागुलबुवा पुढे करुन बँका चालू हंगामासाठी पीक कजव देण्यास स्पष्ट नकार 
देत असणे, गेल्या ३ मकहन्यात अनेक वेळा सोसाट्याच्या वाऱ्यासह, गारपीट, 
वीज कोसळून र्ळबागा, इतर कपके आकण घरांचे प्रचंड नुकसान व 
जीकवतहानी झालेली असणे, तथ शाकप, अद्यापही शासनाने नुकसानिरपाई 
जाहीर न करणे, बोंडअळी, तुडतुडा रोगाची वर्व-दोन वर्ापूवी जाहीर केलेली 
नुकसानिरपाई व दधू अनुदान अद्याप शेतकऱ्यांना कमळालेले नसणे, मागील 
२ वर्ांपासून लाखो शेतकऱ्यांना पीक कवम्याची नुकसान िरपाई कमळालेली 
नसणे, पीक कवमा कंपन्यांचा शासकीय यंिणेला हाताशी धरुन पीक कवमा 
नुकसानीची रक्कम नाकारण्याकडे कल असणे, सोयाबीन पीकाला पीक 
कवम्यातून वगळल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना र्टका बसलेला असणे,  
कोणत्याही उत्पादनांना हमीिाव कमळत नसल्यामुळे आकण उत्पादनाची 
शासकीय खरेदी अगदी नगण्य होत असल्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यव्यवसाय पसेसीन मच्छीमारीमुळे अडचणीत आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यशेतीवर गेल्या वर्विरात मत्स्य दषु्काळ व इतर 
संकटे आल्यानंतरही शासनाकडून मस्च्छमारांना कोणतीही मदत कमळालेली 
नसणे, मत्स्यव्यवसाय कविागाकडून सुरु असलेल्या अनेक योजनांची 
अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने होत नसणे, राज्यशासनाने तातडीने मस्च्छमार 
बांधवांना कवशेर् पॅकेज देऊन मदत करण्याची कनमाण झालेली आवश्यकता, 
आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, िात यासारख्या कोकण पट्ट्ट्यातील 
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अथ शवव्यवस्थे शचा कणा असलेल्या शेती व र्ळबाग उत्पादनांना लहरी 
हवामानाचा तसेच शासनाच्या शेतकरी कवरोधी पणन कनतीचा र्टका बसलेला 
असणे,  वारंवार मागणी करुनही शासनाने कोणतीही मदत न करणे,  वादळ, 
गारकपटीने नुकसान झालेल्या र्ळबागांसाठी हेक्टरी १ लाख आकण अन्य 
कपकांसाठी हेक्टरी ५० हजाराची केलेली मागणी, सरसकट कजवमार्ी, संपूणव 
वीज कबलाची मार्ी, दषु्काळातील उपाययोजना युध्दपातळीवर राबकवणे, 
आकण  कबयाणे व पूववमशागतीच्या अदानासाठी एकरी २५ हजाराची केलेली 
मागणी, दषु्काळ कनवारणासाठी करण्यात आलेल्या मागण्या, दषु्काळाची 
सद्य:स्स्थ शती आकण शासन पातळीवरील युध्द पातळीवर करावयाच्या 
उपाययोजना कवचारात घेऊन करावयाची कायववाही." 

  (ग) (मंगळिार, वदनांक २५ जनू, िधुिार, वदनांक २६ जनू, गरुुिार, 
वदनांक २७ जनू, शुक्रिार, वदनांक २८ जनू, ि सोमिार, वदनांक १ 
जलैु, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशिवियायात 
 लेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   ॲड. अवनल परि, सववश्री कवजय ऊर्व  िाई कगरकर, गोपीककसन बाजोकरया, 
प्रकवण दरेकर, प्रसाद लाड, रंवद्र र्ाटक, ॲड. कनरंजन डावखरे, सववश्री 
कगरीशचंद्र व्यास, नरेंद्र दराडे, प्रा.अकनल सोले, सववश्री कवप्लव बाजोकरया, 
कवलास पोतनीस, डॉ. मकनर्ा कायंदे, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि – 

   "मंुबई महानगर प्रदेश कवकास प्राकधकरणाच्या कायवके्षिात राज्य 
शासनाने पालघर कजल्यातील पालघर व वसई संपूणव तालुके आकण रायगड 
कजल्यातील अकलबाग, पेण, पनवेल व खालापूर संपूणव तालुके यांचा समावेश 
करुन प्राकधकरण के्षिाचा कवस्तार करण्यात येणे, सदर कनणवयामुळे वसई-कमरा-
िाईदंर दरम्यान नवीन खाडीपूल, कवकास कें दे्र, वसई-कवरार के्षिासाठी सुया 
पाणी पुरवठा प्रकल्प, नैना प्रकल्पास चालना, रॉन्स हाबवर, रेल्वे अकलबाग 
पयंत इत्याकद कवकवध योजना कायास्न्वत होणार असणे, मंुबईतील महत्वाकांक्षी 
सागरी ककनारा रस्त्याचा (कोस्टल रोड) प्रकल्प, मंुबईतील कमठी नदी स्वच्छ 
करण्याच्या योजनेतंगवत शहरातील सांडपाणी प्रकक्रया करुन ते पाणी कमठी 
नदीत पुन्हा सोडण्याची योजना, कें द्र शासनाच्या स्माटव कसटी पकरयोजनेतंगवत 
राज्यातील पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, नाकशक, ंपपरी-
ंचचवड, कल्याण-डोंकबवली या ८ शहरासाठी राज्य शासनाला रे्बु्रवारी 
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२०१९ अखेर १५६८ कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणे, गृहकनमाण 
धोरणास मान्यता देण्यास होत असलेला कवलंब, मंुबईतील कशवडी, गोराई, 
(बोरीवली), माकहम िागातील जैवकवकवधतेमुळे पानथ शळीने व्यापलेले के्षि 
पयवटन के्षि म्हणून जाहीर करण्याच्या कजल्हाकधकाऱ्यांना कदलेल्या सूचना, 
तथ शाकप कजल्हाकधकाऱ्यांनी कोणतीच कायववाही न केल्यामुळे पानथ शळ के्षिांवर 
कदवसेंकदवस वाढत जाणारी अनकधकृत बांधकामे, मंुबई शहर व उपनगरातील 
कवकासक, मोठ-मोठ्या कंपन्या, मॉल्स यांनी महानगरपाकलकेचा सुमारे 
१३३.२५ कोटी रुपयांचा थ शकवलेला कर, मंुबईतील अपूणव असलेले 
एसआरए प्रकल्प पूणव करण्यासाठी उपाययोजना, म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा 
रखडलेला पुनर्थवकास, मंुबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त व कबगर 
उपकरप्राप्त सुमारे १४०० इमारती, पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पाच्या, इमारत व 
पुनरवचना मंडळाच्या व झोपडपट्टी पुनर्थवकास योजनेतंगवत बांधलेल्या 
इमारतींची दरुुस्ती, बीपीटी व बीआयटी च्या जागेवरील धोकादायक इमारती, 
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जास्त घुसखोर असल्याचे कनष्पन्न होणे, 
राज्यात ६० लक्ष झाडे लावण्याची शासनाची महत्वाकांक्षी योजना, वांदे्र- पूवव 
येथ शील शासकीय अकधकारी-कमवचारी यांना कदलेल्या कनवासस्थ शानांच्या 
जागेवर मालकी हक्काने कनवासस्थ शाने बांधून देण्याची मागणी, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोजना." 

  (घ) (गरुुिार, वदनांक २७ जनू, शकु्रिार, वदनांक २८ जनू, ि सोमिार, 
वदनांक १ जलैु, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशिवियायात  लेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सििश्री अशोक ऊफि  भाई जगताप, धनंजय मंुडे, शरद रणकपसे, हेमंत 
टकले, रामहरी रुपनवर, जयंत पाटील, ककपल पाटील, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, 
डॉ.सुधीर तांबे, श्री.सतीश चव्हाण, आर्थक. अनंत गाडगीळ, सववश्री ककरण 
पावसकर, सुिार् झांबड, ॲड. हुस्नबानू खकलरे्, श्रीमती कवद्या चव्हाण, 
सववश्री जनादवन चांदरूकर, चंद्रकांत रघुवंशी, आनंद ठाकूर, सतेज ऊर्व  बंटी 
पाटील,  अब्दलु्लाखान दरुाणी, आनंदराव पाटील, ख्वाजा बेग, कवक्रम काळे, 
रामराव वडकुते, अमरनाथ श राजूरकर, प्रकाश गजकिये, हकरंसग राठोड, 
अकनकेत तटकरे, मोहनराव कदम, ॲड. राहुल नावेकर, सववश्री जगन्नाथ श ंशदे, 
अमरीशिाई पटेल, डॉ.वजाहत कमझा, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि – 
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            "भ्रष्टाचारमुक्त कारिाराचे अकिवचन देऊन सते्तवर आलेल्या 
शासनाकडून गेल्या पावणेपाच वर्ात कवकवध कविागामध्ये उघडकीस 
आलेल्या घोटाळयांची व गैरव्यवहारांची गांकियाने दखल घेतली न जाणे, 
झोपडपट्टी पुनवकवकास योजनेत सुमारे ५०० कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार 
केल्याची बाब उघडकीस येणे, तत्कालीन सामाकजक न्याय कविागाच्या 
राज्यमंत्रयांकवरुध्द दारु दकुानाचा परवाना कमळवून देण्याचे प्रलोिन दाखवून १ 
कोटी ९२ लाख रुपयाची र्सवणूक केल्याप्रकरणी मा.न्यायालयाच्या 
आदेशाने त्यांचेकवरुध्द गुन्हा नोंदकवण्यात येणे, उजा राज्यमंिी यांनी यवतमाळ 
शहरातील सुमारे ११ कोटी रुपये ंकमतीचा िूखंड बनावट कागदपिे तयार 
करुन त्यावर बँकामधून कोटयवधी रुपये कजव घेऊन भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी 
त्यांचेकवरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे मा.न्यायालयाने कदलेले आदेश, 
शासनाच्या मकहला व बालकवकास कविागाकडून भ्रमणध्वनी (मोबाईल) 
खरेदीमध्ये १०६ कोटी रुपयाचा झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस येणे, मकहला व 
बालकवकास कविागात पुरक पोर्ण आहार योजनेचे कंिाट देताना त्यात ७५० 
कोटी रुपयाचा करण्यात आलेला गैरव्यवहार, मंुबईतील गोरेगाव येथ शील आरे 
वसाहतीत आकदवासींना सोयीसुकवधा देण्याच्या नावाखाली व्यायामशाळेचे 
बांधकाम केल्याचे उघडकीस येणे, एका मंत्रयाच्या मेव्हुणे व अन्य नातेवाईक 
संचालक असलेल्या स्व्हक् टोकरया रु्ड प्रोसेंसग कंपनीचे थ शकीत कजव प्रकरणी 
झालेले गंिीर आरोप, जेएसडब्ल्यु इस्पात.कलकमटेड या कंपनीचे ५९२ कोटी  
रुपयाचे  वीज  शुल्क  मार्ी  देण्याचे  प्रकरणात  करण्यात  आलेला  
गैरव्यवहार, कशक्षण कविागातील अस्ग्नशमन यंि घोटाळयातील चौकशी 
अहवाल गायब झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस येणे, याच 
कविागातील राष्रपुरुर्ांच्या तस्वीरी व अली करडर बुक खरेदी प्रकरणात कें द्र 
शासनाने दोर्ी ठरवून देखील त्यांच्या कवरुध्द शासनाने कोणतीची कारवाई न 
करणे, साववजकनक आरोग्य कविागातील और्धी खरेदीत करण्यात आलेला 
घोटाळा, आकदवासी कविागाने साकहत्य खरेदीत केलेला गैरव्यवहार, पणन 
कविागातील तूरडाळ, िरडाईत झालेला घोटाळा, पयवटन महामंडळाने  
तोरणमाळ येथ शील जकमन हडप करण्याचे प्रकरण इत्यादी प्रकरणात चौकशी 
करण्याची घोर्णा होऊन देखील अहवाल सादर करण्यात अक्षम्य कदरंगाई 
झालेली असणे, सोलापूर येथ शील साववजकनक िूखंडावर आरक्षण असतांना 
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बेकायदेशीर बंगला बांधल्या प्रकरणी चौकशी होऊन चौकशीत गंिीर दोर् 
आढळून आल्यानंतरही दोर्ीकवरुध्द अद्याप कोणतीही कायववाही करण्यात न 
येणे, कृषी जवकास योिनेंतगवत लोकमांगल मल्टीस्टेट सांस्थेने दधू भुकटी 
अनुदानात भ्रष्टाचार करणे, सारंगखेडा चेतक महोत्सवाचे बेकायदेशीर कंिाट 
कदल्याची बाब उघडकीस येणे, असाच भ्रष्टाचार मुांबई मेळा महोत्सवात 
झालेला असणे, आजदवासी जवकास जवभागात ३२५ कोटी रुपयाच्या फर्थनचर 
खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झालेला असणे, सामाजिक न्याय जवभागात अपांग शाळा 
हस्ताांतरण करताना घोटाळा होणे, राज्याच्या पोलीस दलात भ्रष्टाचार मोठया 
प्रमाणावर वाढला असून मंुबईत एका कदवसात ३ वकरष्ठ पोलीस अकधकारी 
लाच घेताना पकडले जाणे, ठाणे पकरके्षिात सन २०१९ मध्ये पाच मकहन्याच्या 
कालावधीत लाचलुचपत प्रकतबंधक कविागाने २४ कारवाया केलेल्या असणे, 
कवदिातील समन्वयीन कृर्ी कवकास प्रकल्पामध्ये  झालेला भ्रष्टाचार, या 
रक्कमेचा अपहार करणाऱ्या अकधकाऱ्यांना पणन मंत्रयांनी पाठीशी घातलेले 
असणे, राज्यकतेच गैरव्यवहार करीत असल्यामुळे शासकीय अकधकारी / 
कमवचाऱ्यात सुध्दा आर्थथ शक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार करण्यास कमळत 
असलेले बळ, आर्थथ शक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार करणाऱ्याकवरुध्द कारवाई 
करण्यास शासनास आलेले अपयश, त्यामुळे जनमानसात शासनाकवरुध्द 
कनमाण झालेला तीव्र असंतोर्, जनवडणूकीत राज्यातील अनेक कठकाणी 
मतदार यादयांमध्ये घोळ झाल्याचे आढळून येणे, मतदार यादीत मतदाराची 
नावे न येणे, १० वर्ापूवी मतदार यादीत नाव नोंदणी केलेल्या मतदारांकडे 
पुरावा नसल्यामुळे ंकवा वयामुळे र्ोटोत साम्य होत नसल्यामुळे मतदारांना 
मतदानाचा हक्क बजावता न येणे, राज्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या 
अल्पसंख्यांक व मागासवगीय समाजातील मतदारांना मतदान 
करण्यासाठीच्या पावत्या नसल्यामुळे हा समुदाय मतदानापासून वंकचत 
राकहलेला असणे, त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी कमी कमी होणे, आधारकाडव 
योग्य पुरावा असल्याचे गृहीत धरुन मतदार यादया बनकवण्याचे काम 
करण्याची आवश्यकता, कनवडणुकीमध्ये ईव्हीएमद्वारा मतदान पध्दतीबाबत 
राजकीय पक्ष व जनतेमध्ये संशयाचे वातावरण असून ईव्हीएम मशीनद्वारे 
झालेलं मतदान व मतमोजणी यामध्ये तर्ावत असल्याचे उघड झालेले 
असणे, िकवष्यात बॅलेट पेपर पध्दतीने मतदान घेण्यात यावे, अशी अनेक 



32 
 

 

लोकप्रकतकनधी व जनतेची एककित मागणी असणे, या संबंधी तीव्र िावना 
असणे, बॅलेट पेपरचा उपयोग कनाटक व इतर राज्यात करण्यात येणे, त्याला 
मोठया प्रमाणात प्रकतसाद कमळणे, हीच पध्दत राज्यात सुरु करण्याबाबत व 
कनवडणुक प्रकक्रया सुटसुटीत करुन मतदानाचा टक्का वाढकवण्यासाठी राज्य 
शासनाने कें द्र शासनाकडे कशर्ारस करण्याची कनतांत गरज, या संपूणव 
प्रकरणी शासनाने केलेली वा करावयाची कायववाही व उपाययोजना कवचारात 
घेण्यात यावी." 

 
िारा : म.वव.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

  (गरुुिार, वदनांक २७ जनू, शकु्रिार, वदनांक २८ जनू, ि सोमिार, वदनांक १ 
जलैु, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशिवियायात  लेल्या 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) – (अनकु्रमांक (१) ि (२)) - 
 

  (१) सििश्री रामहरी रुपनिर, अशोक ऊर्व   िाई जगताप, डॉ. सुधीर तांबे, 
सववश्री अमरनाथ श राजूरकर, जयंत पाटील, रामराव वडकुते, श्रीकांत देशपांडे, 
बाळाराम पाटील, जवनायक मेटे, वि.प.स. यांची म.वव.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा – (चचा पढेु सरुु) - 

   "महाराष्रामध्ये मोठ्या संख्येने धनगर समाज असून घटनेमध्ये धनगर 
समाजाला एस.टी. प्रवगाचे आरक्षण कदलेले असणे, परंतु सध्या धनगर 
समाजास महाराष्रामध्ये एन.टी. प्रवगाचे आरक्षण असणे, तर देशामध्ये 
ओबीसी प्रवगाचे आरक्षण कदले जाते आकण प्रत्यक्षात धनगर समाजाला 
एस.टी.प्रवगाचे आरक्षण कदलेले असणे, गेले अनेकवरे् कायदेशीर व 
घटनेप्रमाणे कदलेले एस.टी.प्रवगाचे आरक्षण कमळावे अशी मागणी धनगर 
समाज करत असणे, त्यासाठी बारामती येथे श सन २०१४ साली मोठे आंदोलन 
करणे, त्यावेळेस सध्याचे मुख्यमंिी हे बारामती येथे श जाऊन माझे सरकार 
आल्यास पकहल्याच कदवशी धनगर समाजास एस.टी.चे आरक्षण कदले जाईल, 
अशी घोर्णा करणे, त्यानंतर महाराष्रातील सध्याचे सरकार कनवडून आले, 
परंतु आजतागायत धनगर समाजाचे आरक्षणाबाबत मुख्यमंिी व शासनाने 
काहीही केलेले नसणे, त्या समाजाची मोठी व घोर र्सवणूक झालेली असणे, 
सध्या टाटा इन्स्टीट्यूटचा अहवाल आला असून तसेच दसुरी कनवडणूकही 
आलेली असूनही शासन त्याबाबत काहीही बोलण्यास तयार नसणे, शासनाने 
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कदलेल्या वचनाप्रमाणे धनगर समाजास त्वरीत एस.टी. प्रवगाचे आरक्षण 
देणेबाबत करावयाची कायववाही व उपाययोजना कवचारात घेण्यात यावी." 

 
  (२) सििश्री धनंजय मुंडे, अकनकेत तटकरे, जयंत पाटील, वि.प.स. यांची 

म.वव.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  
   "राज्यातील सवव ग्रामपंचायती इंटरनेटकशवाय वायर्ायने 

कजल्हा/तालुका पातळीवर एकमेकांशी जोडून सवव कायालयातील माकहतीची 
देवाण-घेवाण करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यात सुरु असणे, या 
प्रकल्पानुसार महानेटचा सुमारे ५ हजार कोटींचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प माहे 
कडसेंबर, २०१८ पासून राज्यात सुरु असणे, याअंतगवत पायलट प्रकल्पानुसार 
२० कजल्यातील २०० पेक्षा जास्त तालुक्यातील ग्रामपंचायती इंटरनेटकशवाय 
वायर्ायने जोडणेचे काम सुरु असणे,  या प्रकल्पासाठी शासनाने सल्लागार 
नेमणे,  या सल्लागाराची नेमणूक करताना माकहती व तंिज्ञान खात्याने ज्या 
सहा कंपन्यांची नोंदणी केली त्यामध्ये ५ परदेशी व एकच िारतीय कंपनीचा 
समावेश असणे,  त्यात मे.डे-लाईट, मे.अनवस्ट अॅण्ड यंग, मे.गँ्रड थ शोरंटोन, 
मे.पी.डब्ल्युसी आकण मे.कवप्रो या कंपन्यांचे पॅनल बनवून यांना माकहती तंिज्ञान 
खात्याशी कनगडीत  ई-गव्हनवन्सची कामे करण्याची मंजूरी देणे,  पाच वर्ाच्या 
कालावधीसाठी म्हणजेच माचव, २०२३ पयंत या कंपन्यांना सेवा पुरकवण्याचे 
काम देण्यात येणे,  डे-लाईट कंपनीवर सेबीने ठपका ठेवलेला असतानाही, 
त्या कंपनीबाबत तक्रार असतानाही त्या कंपनीला सल्लागार म्हणून नेमण्यात 
येणे,  या कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला मकहन्याला ३ लाख ५६ हजार, मुख्य 
सल्लागाराला ३ लाख ६ हजार इतके वेतन राज्य शासनामार्व त देण्यात येणे, 
इतरही सल्लागार व सहसल्लागार यांचे वेतन राज्य शासनामार्व त करण्यात 
येणे, एकंदरीतच राज्यशासन या कंपन्यांवर मेहरनजर करीत असून याअंतगवत 
होणाऱ्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची आवश्यकता, पाचही परदेशी 
कंपन्या यापुवी अनेक प्रकरणात दोर्ी आढळून येत असल्याने सेबीची पुढील 
कनणवय येईपयंत राज्य शासनाने त्या कंपन्याचे कामकाज थ शांबकवण्याची 
आवश्यकता,  या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन नव्याने कारवाई करण्याची 
आवश्यकता." 
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  (३) (शकु्रिार, वदनांक २८ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशिवियायात  लेली म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन 
चचा) – 

   सििश्री विनायक मेटे, शरद रणकपसे, दत्तािय सावंत, बाळाराम पाटील, 
वि.प.स. यांची म.वव.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "शेतमालाला योग्य बाजारिाव कमळत नसणे, यामुळे शेतीवर 
अवलंबून असणारे शेतकरी, शेतमजूर यांना कुटंुबाची जबाबदारी पार पाडत 
असताना यामध्ये मुलांचे कशक्षण, लग्न इत्यादीककरता शेतकरी, शेतमजूर यांना 
कजव घ्यावे लागणे, तसेच नैसर्थगक कारणाने, कविक्त कुटंुब पध्दतीमुळे शेतीचे 
प्रमाण कमी असणे, वारंवार होणारी कनसगाची अवकृपा, कजाची परतरे्ड 
करणे त्यांना शक्य होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची 
आलेली पाळी, शेतकरी, शेतमजूर यांना सन्मानाने जगण्यासाठी शासनाने 
कतृवत्व िावनेने त्यांची वय ६० वरे् पूणव झाल्यावर कनवृत्तीवेतन म्हणून मकहना 
रुपये ३००० व मकहलांना त्यांच्या वयाची ५५ वरे् पूणव झाल्यावर मकहना रुपये 
३००० कनवृत्ती वेतन देण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने 
करावयाची कायववाही व उपाययोजना." 

 
तेरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (िैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) सििश्री विक्रम काळे, आनंद ठाकूर, सकतश चव्हाण, वि.प.स. 
   "राज्यातील खाजगी अनदुावनत शाळा िेतनेतर अनदुानापासनू 

िंवचत असल्यािाित" या कवर्यावरील डॉ.सुधीर तांबे व इतर कव.प.स. यांचा 
तारांककत प्रश्न क्रमांक ४७७४१ ला कदनांक २० जून, २०१९ रोजी कदलेल्या 
उत्तरातून उद्धिवणाऱ्या बाबींवर चचा उपस्स्थ शत करतील. 
 

  (२) सििश्री प्रविण दरेकर, कगरीशचंद्र व्यास, प्रसाद लाड, वि.प.स. 
   "मौजे देिडे-अवधष्ट्ठीिाडी (ता.संगमेश्िर, वज.रतनावगरी) येथील 

वजल्हा पवरषद शाळांमधील एकही वशक्षक मखु्यालयी राहत 
नसल्यािाित" या कवर्यावरील श्री.प्रकवण दरेकर व इतर कव.प.स. यांचा 
तारांककत प्रश्न क्रमांक ४८७८६ ला कदनांक २४ जून, २०१९ रोजी कदलेल्या 
उत्तरातून उद्धिवणाऱ्या बाबींवर चचा उपस्स्थ शत करतील. 
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चौदा : "वनितृ्त होणाऱया सदस्यांस वनरोप." 
 

  "राष्ट्रगीत." 
 
 
 
 
 

विधान भिन, 
मंुबई 
कदनांक :  १ जुलै, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सकचव (का.), 

महाराष्र कवधानपकरर्द. 
 


