
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक २ जलैु, २०१९ 

 

( सकाळी ९.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 
 

 

 

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

 
 

 

   (विनांक २७ जनू, २०१९ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेल्या परंत ुचचा न झालेल्या लक्षिेधी सचूना क्र. १ ि २) 
 

  (१) सिशश्री. अवजत पिार, जयंत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, 
र्वर्कांत शर्िे, वजतेंद्र आव्हाड, राजेर् टोपे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. 
राहुल मोटे, संिीप नाईक, हसन मशु्रीफ, भास्कर जाधि, िैभि वपचड, पांडुरंग 
बरोरा, राहुल जगताप, ित्तात्रय भरणे, राणाजगजीतशसह पाटील, विपक चव्हाण, 
डॉ. सतीर् पाटील, सिशश्री. पंकज भजुबळ, नरहरी वझरिाळ, सरेुर् लाड, विजय 
भांबळे, संजय किम, बाळासाहेब पाटील, मकरंि जाधि-पाटील, भाऊसाहेब पाटील 
–वचकटगांिकर, डॉ मधसुिून कें दे्र, सिशश्री बबनराि शर्िे, विलीप सोपल, 
वर्िेंद्रशसह भोसले, मनोहर नाईक, संग्राम जगताप, सिशश्रीमती समुन पाटील, ज्योती 
कलानी, सिशश्री.अिधतू तटकरे, प्रिीप जाधि-नाईक, श्रीमती संध् यािेिी िेसाई-
कुपेकर, सिशश्री कृष्ट्णा गजबे, राजेर् कार्ीिार, डॉ. िेिराि होळी, श्री. संजय 
परुाम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िने मंत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-  
   

       "राज्यात तेंदपुत्ता संकलनाचे ३०० युननट असून त्यापैकी २०४ युननटची निक्री झाली 
असून निदर्भातील यितमाळ, अमरािती, बुलढाणा, अकोला, पुसद, पांढरकिडा, ब्रम्हपुरी, 
चंद्रपूर, नागपूर, िर्धा ि मराठिाडयातील बीड, औरंगाबाद, नांदेड ि जळगांि येथील 
युननटमध्ये तेंदपूत्ता खरेदीकनरता बोली न लागल्यामुळे तेथील तेंदपुत्ता संकलन करणारे 
सुमारे १ लाख तेंदमूजूर बेरोजगार झाले असून त्याचं्या कुटंुनबयािंर उपासमारीची पनरस्थथती 
ननमाण झाल्याची बाब नुकतीच उघडकीस येणे, सन २०१५-१६ ि २०१७ मध्ये राज्यात 
तेंदपुत्त्याचे मोठया प्रमाणात उत्पादन झाले असून त्याला चांगले दर देखील नमळालेले 
असणे, परंतु यािर्षी तेंदपुत्त्यािर शासनाने २८ टक्के जीएसटी कर लािल्यामुळे तेंदपुत्ता 
खरेदी करणारे व्यापारी राज्यात न आल्यामुळे या मजूरांिर बेकारीचे संकट ओढनिणे, 
तेंदपुत्ता मजूरांची बेकारी दरू करण्यासाठी शासनाने उपाययोजना करण्याची ननतांत 
आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची काययिाही ि उपाययोजना." 
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  (२) श्री. प्रकार् आवबटकर, वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
िने मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  

 
           "रार्धानगरी (नज.कोल्हापूर) अर्भयारण्याची ननर्ममती महाराष्ट्र शासनाच्या नदनाकं १६ 
सप्टेंबर, १९८५ रोजीच्या अनर्धसुचनेनुसार करण्यात येणे, अर्भयारण्याच्या एकुण ३१५.१६ 
चौ.नक.मी. अनर्धसुचीत के्षत्रामध्ये रार्धानगरी तालुक्यातील २९ महसुली गािे ि गगनबािडा 
तालुक्यातील १ गािाचा समािेश असणे, अर्भयारण्यातील नागरीकाचें हक्क ि 
सिलतींची चौकशी करण्याकरीता उपनिर्भागीय अनर्धकारी याचंी चौकशी अनर्धकारी पदी 
नेमणुक करण्यात येणे, उपनिर्भागीय अनर्धकारी, रार्धानगरी यानंी रार्धानगरी तालुक्यातील 
१२ महसुली गािांतील २९ िाडया िथत्यांचे ि गगनबािडा तालुक्यातील २ अशा 
िाडया/िथत्यािरील १४९९ खातेदाराचें पुनियसन करण्याची नशफारस करणे, यामध्ये 
प्रामुख्याने कारीिडे, नडगस, जुने ि ननिन करंजे, एनजिडे, शेळप, ओलिन, बांबर, हसणे 
यासह अन्य गािांचा समािेश असणे, पुनियसनासाठी संकलन ि मुल्यांकन करण्याच्या 
िेळी १८ िरे्ष पुणय झालेल्या व्यक्तीस पुनियसन पॅकेजचा लार्भ देणे आिश्यक असणे, 
एनजिडे ि न्यु करंजे येथील प्रकल्पग्रथतांनी आपल्या जनमनी ि घरे शासनाला दानपत्राद्वारे 
देऊन अदयापही त्यांच्या घरांच्या मुल्यांकनाची रक्कम न नमळणे, प्रकल्पग्रथतांना पयाय 
क्र.१ प्रमाणे १० लक्ष रुपयांची रक्कम िेळेत न नमळणे, न्यु करंजे ि दाऊदिाडी 
(ता.रार्धानगरी) येथील पुनियसनासाठी पयाय क्र.२ स्थिकारलेल्या लार्भार्थ्यांनी लक्ष्मी 
टेकडी कागल (नज.कोल्हापुर) येथील िनजनमन पसंत केली असुन ९९ हेक्टर जनमनीची 
मागणी करण्यात येणे, याबाबत मंत्री, िने यांचे अध्यके्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये 
तात्काळ काययिाही करण्याचे ननदेश देऊनही िन निर्भागाकडून कोणतीही काययिाही न 
करणे, ज्या गािांना अर्भयारण्यामध्ये िाथतव्य कराियाचे आहे अशा गािातील 
नागरीकांना पायारु्भत सुनिर्धा उपलब्र्ध करुन देण्यासाठी िन निर्भाग अडिणुक करत 
असणे, यामुळे प्रकल्पग्रथत ि अर्भयारण्यामध्ये िाथतव्य करणाऱ्या नागरीकांमध्ये असंतोर्ष 
पसरणे, निथथानपत होणा-या प्रकल्पग्रथतांना १० लक्ष रुपये ऐिजी २५ लक्ष रुपये पॅकेज 
देण्याकरीता राज्य शासनाने कें द्र शासनास नशफारस करुनही अदयाप कोणतीही काययिाही 
न होणे, प्रकल्पग्रथतांचे पुनियसन संकलन रनजथटर दरुुथती १०० टक्के पुणय होत नाही 
तोपयंत कोणत्याही प्रकल्पग्रथतानंा निथथानपत न करणे यासह प्रकल्पग्रथतांच्या अन्य 
मागण्यांबाबत शासनाने कराियाची काययिाही ि प्रनतनक्रया." 

 
  (३) सिशश्री. संजय केळकर, वकसन कथोरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 

महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
     
      “ठाणे शहरातील  सांडपाणी िाहून नेण्यासाठी तयार केलेल्या नाल्याचंी साफसफाई 
िेळेत ि व्यिस्थथत केली जात नसल्याने सदर नाले  पािसाळ्यात तुडंुब र्भरून जाऊन 
नागरी िथतीमध्ये पाणी नशरून नागनरकांच्या मालमते्तचे नुकसान होणे, यास महापानलका 
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प्रशासन ि नाले साफसफाईचे ठेकेदार जबाबदार असणे, दर िर्षी नाले सफाईसाठी 
महापानलका ८ ते १० कोटी रुपये खचय करीत असणे, मात्र ठेकेदाराकडून जुजबी कामे 
करून नबले काढणे, यात आर्मथक गैरव्यिहार होत असल्याची तक्रार 
थथाननक लोकप्रनतननर्धींनी माहे जून, २०१९ च्या सुमारास लेखी पत्राव्दारे तक्रार करणे, सदर 
नाल्यांिर दर िर्षी कोट्यिर्धी रुपये खचय करूनही समथया जैसे थे असणे, तथानप  
महापानलका तीच कामे ि तेच ठेकेदार  नेमत असणे, अशा ठेकेदारांिर कारिाई करून 
त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी लोकप्रनतननर्धीनी नदनांक १५ जून, २०१९ रोजी 
केलेली असणे, ठेकेदारािर कोणतीही कारिाई प्रशासन करीत नसल्याने नागनरकांच्या 
मनात ननमाण झालेला संशय,याबाबत शासनाने कराियाची काययिाही ि प्रनतनक्रया.” 
 

  (४) श्री. प्रताप सरनाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
    

    "मंुबई शहर ि उपनगरातील घरांच्या ककमती गगनाला नर्भडत असल्याने सिय सामान्य 
जनता आयुष्ट्यर्भराची पंूजी जमा करुन त्यांना परिडणाऱ्या घरामध्ये थथलांतनरत होत 
आहेत. त्यामुळे मंुबई लगतचे ठाणे नजल्यातील नमरा र्भाईंदर शहराची लोकसंख्या 
नदिसेंनदिस िाढत असून, शहरातील र्धोकादायक ि अननर्धकृत इमारती ि चाळींमध्ये 
राहणाऱ्या नागनरकांच्या पुनियसनाचा गंर्भीर बनलेला प्रश्न, त्यातच यापूिी गृहननर्ममतीचे 
र्धोरण योग्य प्रकारे न राबनिल्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात अननर्धकृत बांर्धकाम होणे, या 
इमारती ि चाळी उभ्या राहून ४० ते ५० िर्षाहून अनर्धक काळ लोटला असल्याने या 
इमारती ि चाळी जीणय झाल्या असून या इमारती कर्धी कोसळतील हे सांगता येत नसणे. 
राज्य शासनामाफय त ठाणे शहरातील र्धोकादायक ि अननर्धकृत इमारती ि चाळींकनरता 
क्लथटर डेव्हलेपमेंटची योजना जाहीर करण्यात येणे, या योजनेमुळे र्धोकादायक इमारती ि 
चाळींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागनरकानंा नमळणारा नदलासा,परंतु नमरा र्भाईदंर शहरातील 
अशा इमारती ि चाळीकनरता राज्य शासनाने कोणतीही योजना जाहीर न केल्यामुळे लाखो 
नागरीकांना आपला जीि मुठीत र्धरुन रहािे लागत असणे, नमरा र्भाईंदर महापानलका 
के्षत्रात अशा अनेक र्धोकादायक इमारती कोसळून ननष्ट्पाप नागनरकांना आपला जीि 
गमिािा लागलेला असल्याने अननर्धकृत घरात राहणाऱ्यांनाही सुरनक्षत पक्के घर नमळािे 
यासाठी शासनाने सहानुरू्भतीपूियक निचार करुन ठाणे शहराच्या र्धतीिर नमरा र्भाईंदर 
महापानलकेसह एम.एम.आर.डी.ए. के्षत्रातील सिय नगरपानलका, महानगरपानलका, 
ग्रामपंचायत के्षत्रामध्ये क्लथटर डेव्हलपमेंट योजना राबनिण्याची आिश्यकता, याबाबत 
शासनाने कराियाची काययिाही ि प्रनतक्रीया." 
 
 

  (५) सिशश्री मो. आवरफ नसीम खान, अमीन पटेल, अस्लम रे्ख, प्रा. िर्षा गायकिाड, 
श्री. कुणाल पाटील, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री. राहुल बोंदे्र, हर्षशिधशन सपकाळ, डॉ. 
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संतोर्ष टारफे, श्री अब ू आजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
    

     "मंुबई येथे होणाऱ्या निनिर्ध नक्रकेट सामन्यांसाठी मंुबई पोलीस निर्भागातफे उपलब्र्ध 
केलेल्या सुरके्षचे सुमारे २२ कोटी रुपये थकीत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये उघडकीस 
येणे, सदर सुरके्षचे थकलेले २२ कोटी रुपये नमळण्यासाठी पोनलसांनी संबंनर्धताकडे िारंिार 
मागणी करण्यात येऊनही थकीत असलेली रक्कम आजपािेतो न नमळणे, पोनलसाचंी 
थकबाकी नमळण्यासाठी पोलीस आयुक्त यानंी शासनाकडे सतत पाठपुरािा करुनही 
याकडे शासनाचे होत असलेले दलुयक्ष, त्यामुळे मंुबई पोलीस निर्भागातफे मंुबईत आयोनजत 
होणाऱ्या निनिर्ध नक्रकेट सामन्यासाठी देण्यात येणारी सुरक्षा यंत्रणा अडचणीत 
येणे, याबाबत शासनाने मंुबई पोलीस निर्भागातफे उपलब्र्ध करुन नदलेल्या सुरके्षचे थकीत 
असलेली सुमारे २२ कोटीची रक्कम पोनलस निर्भागाला त्िरीत नमळण्याबाबत शासनाने 
कराियाची काययिाही ि प्रनतनक्रया.” 
 

  (६) सिशश्री. विजय िडेट्टीिार, अस्लम रे्ख, मो. आवरफ नसीम खान, हर्षशिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, अवमत झनक, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, श्रीमती वनमशला गावित, 
प्रा. िर्षा गायकिाड, सिशश्री. अमर काळे, सवुनल केिार, अवमत िेर्मखु, अमीन 
पटेल, डी.पी सािंत, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्री. बाळासाहेब थोरात, डॉ. संतोर्ष टारफे, 
वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िने मंत्र्याचे लक्ष     
िेधतील :-     
 

     "ब्रम्हपूरी, कसदेिाही आनण सािली (ता. नज. चंद्रपूर) येथील अनेक गािांमध्ये िाघ, 
नबबटयासह जंगलातील कहस्त्रपशुने हल्ला करून शेकडो ननरपरार्ध नागनरकाचंा बळी घेणे,  
गडबोरी (ता. कसदेिाही) या गािामध्ये नदनांक २ जुन, २०१९ च्या पहाटे नबबटयाने आईच्या 
कुशीत झोपलेल्या थिराज गुरूनुले या ९ मनहन्याच्या बाळाला उचलुन जंगलात नेऊन ठार 
करणे, या घटनेमुळे िननिर्भागाच्या अनर्धकाऱ्यांनिरोर्धात गािकऱ्यांनी केलेले आंदोलन, 
त्याच गािामध्ये नदनांक  ६ जुन, २०१९ च्या पहाटे सुमारास ६५ िर्षीय गयाबाई हटकर 
नहच्या घरामध्ये घुसून नतला ठार करून जंगलात घेऊन जाणे, सकाळी रथत्यािर रक्त 
सांडल्याचे नदसल्याने गािकऱ्यांनी जंगलाकडे र्धाि घेतली असता जंगलामध्ये गयाबाई 
हटकर नहचा मृतदेह नदसून येणे, या दोन्ही प्रकरणामूळे गडबोरी ि त् या पनरसरातील 
नागनरकानी रथत्यािर उतरून केलेले आंदोलन, त्यानंतर नदनांक ९ जुन, २०१९ ला 
सायंकाळच्या सुमारास ६५ िर्षीय तुलसीराम पेंदाम या गुराख्यािर िाघाने हल्ला करून 
जागीच ठार करणे, अिघ्या आठ नदिसातच तीन जणांचा झालेल्या मुत्यूमूळे या 
पनरसरातील अनेक गािात ननमाण झालेले नर्भतीचे िातािरण, ब्रम्हपूरी तालुक्यात सुध्दा 
िाघाच्या हल्यात शेकडो ननरपरार्ध लोकांचा बळी गेलेला असून अघापही जंगलातील 
कहस्त्रपशुकडून नागनरकािंर हल्ला होत असणे, जंगलात िाघाची ि नबबटयाची संख्या 
जाथत झाल्याने सदर घटना घडत असणे, पनरणामी जंगलातील कहस्त्रपशुपासून संरक्षण 
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नमळण्यासाठी ब्रम्हपूरी, कसदेिाही ि सािली तालुक्यातील जंगलाला लागुन असलेल्या सिय 
गािांना सोलर फेकसग करणे, सोलर लाईट लािणे, सुरके्ष संदर्भात सिय सोयीसुनिर्धा 
उपलब्र्ध करुन देणे, िाघांची संख्या जाथत झाल्याने त्यांना इतरत्र थथलातंरीत करणे, 
याबाबत शासनाने कराियाची काययिाही ि प्रनतनक्रया." 
 

  (७) श्री. भारत भालके, वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
अल्पसंख्यांक विकास ि िक्फ मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "अल्पसंख्यांक निकास निर्भाग अंतगयत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळ, 
औरंगाबाद यांच्याकडे राज्यातील मुस्थलम समाजाच्या र्धार्ममक िक्फ संथथांची नोंदणी 
केली जाणे, पाच िर्षानंतर प्रत्येक िक्फ संथथेचे चेंज नरपोटय केला जाणे, महाराष्ट्र राज्य 
िक्फ मंडळ, औरंगाबादकडे 1) मुलाणी समाज मस्थजद िक्फ, मंगळिेढा ि 2) मुलाणी 
समाज दगाह,कब्रथतान िक्फ, मंगळिेढा  या दोन्ही नोंदणीकृत संथथांनी पनरपूणय चेंज नरपोटय 
प्रथताि मुख्य काययकारी अनर्धकारी, महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांच्याकडे 
मान्यतेसाठी सादर करणे, या दोन्ही िक्फ संथथेच्या चेंज नरपोटय प्रथतािास तात्काळ मान्यता 
नमळािी यासाठी अल्पसंख्याक निकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळ औरंगाबादचे 
अध्यक्ष ि मुख्य काययकारी अनर्धकारी, महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांना 
लोकप्रनतननर्धी यांनी नशफारस करणे, मात्र अद्याप मुलाणी समाज मस्थजद िक्फ, मंगळिेढा 
ि मुलाणी समाज दरगाह, कब्रथतान िक्फ, मंगळिेढा याचं्या चेंज नरपोटय प्रथतािांना 
मान्यता न नमळणे, राज्यातील सियच िक्फ संथथांच्या चेंज नरपोटय प्रथतािास मान्यता 
नमळणेबाबत मुख्य काययकारी अनर्धकारी यांच्याकडून निलंब होणे, त्यामुळे िक्फ संथथानंा 
कामकाज करण्यात अडचणी ननमाण होणे, उक्त दोन्ही िक्फ संथथेच्या चेंज नरपोटय प्रथताि 
ि राज्यातील अन्य िक्फ संथथेच्या चेंज नरपोटय प्रथतािांना तात्काळ मान्यता देणेबाबत 
शासनाने कराियाची काययिाही ि  प्रनतक्रीया." 
 

  (८) सिशश्री. प्रर्ांत ठाकूर, समीर कुणािार, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, श्री. अवमत साटम, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पयािरण मंत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :- 
 

        "रायगड नजल्हयातील निशेर्षत: तळोजा, पनिेल (ता.पनिेल) औद्योनगक 
िसाहतीतील अनेक कंपन्यांमाफय त रात्री अपरात्री सोडण्यात येणा-या रासायननक िायुमुळे 
पनिेल, ननिन पनिेल, खांदा कॉलनी, कळंबोली, कामोठे, खारघर पनरसरात मोठया 
प्रमाणात प्रदरु्षणात झालेली िाढ, उक्त पनरसरात सोडण्यात येणा-या रासायननक िायुमुळे 
नागनरकांच्या आरोग्याला ननमाण झालेला र्धोका, महाराष्ट्र प्रदरु्षण ननयंत्रण मंडळाकडे 
अद्ययाित यंत्रणा नसल्यामुळे ि रासायननक कारखान्यांमाफय त सोडण्यात येणा-या रसायन 
नमनित पाण्याची िेळोिेळी तपासणी न केल्यामुळे मोठया प्रमाणात मासे मरून ि 
र्भातशेतीचेही नुकसान होत असणे, पयािरणाला र्धोका ननमाण करणा-या उक्त औद्योनगक 
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िसाहतीतील रासायननक कारखान्यांिर कोणतीच कारिाई होत नसल्यामुळे नागनरकांच्या 
मनात ननमाण झालेली चीड, या कारणाथति रसायन नमिीत पाण्याची तपासणी 
करण्यासाठी अद्ययाित यंत्रणा उर्भारून दनुर्षत िायु सोडणा-या कारखान्यांिर तसेच उक्त 
पनरसरातील संबंनर्धत निर्भागाच्या अनर्धका-यांिर तातडीने कारिाई करण्याची ननतांत गरज, 
त्यादषॄ्ट्टीने शासनाने कराियाची काययिाही ि प्रनतनक्रया.” 
 

  (९) सिशश्री. वकसन कथोरे, संिीप नाईक, वजतेंद्र आव्हाड, नरेंद्र  पिार,  नरेंद्र मेहता, 
बळीराम वसरसकार, पांडुरंग बरोरा, संजय केळकर, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

      "ठाणे नजल्यातील महाराष्ट्र जीिन प्रानर्धकरणाच्या िनरष्ट्ठ अनर्धकारी यांनी अंबरनाथ 
निर्भागामाफय त देण्यात येणाऱ्या घरगुती नळजोडणी ि इतर नळजोडणी पुढील आदेश 
नमळेपयंत देण्यात येऊ नयेत असे आदेश अर्धीक्षक अनर्भयंता तथा प्रर्भारी मुख्य अनर्भयंता, 
महाराष्ट्र जीिन प्रानर्धकरण, ठाणे यांनी काढल्याने सिय प्रकारच्या नपण्याच्या पाण्याच्या 
नळजोडणी बंद ठेिून अंबरनाथ ि बदलापूर शहरातील नागनरक िेठीस र्धरले जाणे, यामध्ये 
अर्धीक्षक अनर्भयंता यांचे सहकारी िी.दळिी यांचा मोठा सहर्भाग असणे,िी दळिी यांना या 
काययके्षत्राचे कुठलेही ज्ञान नसतानाही चुकीचे ननणयय घेण्यास अर्धीक्षक अनर्भयंता यांना र्भाग 
पाडणे, त्यामुळेच अंबरनाथ ि बदलापूर शहरातील नागनरक नपण्याच्या पाण्यापासून िंनचत 
राहणे, सन २०१८ पयंत या नळ जोडण्या न नदल्याने ३००० अननर्धकृत नळजोडन्या 
झालेल्या असणे, त्यामुळे शासनास सुमारे २३.९५ कोटी रुपयांच्या महसूलाचे झालेले 
नुकसान, याबाबत या निर्भागातील लोकप्रनतननर्धी सदथय सनचि, मजीप्रा, प्रर्धान सनचि 
पाणी पुरिठा तसेच पाणी पुरिठा राज्यमंत्री यांचेकडे अनेक बैठका घेिून सुद्धा अर्धीक्षक 
अनर्भयंता यांचा मनमानी कारर्भार चालूच असणे, राज्यमंत्री महोदयांकडे झालेल्या बैठकीत 
अननर्धकृत नळ जोडण्या अनर्धकृत करून घेण्याची मोहीम राबनिणे बाबत चचा होिून 
आदेश नदल्यानंतरही के्षत्रीय अनर्धकाऱ्यांना अननर्धकृत नळ जोडण्या खंनडत करण्याचे 
आदेश देिून प्रसंगी ननलंनबत करण्याची र्धमकी िजा आदेश देणे, त्यामुळे अंबरनाथ 
निर्भागातील अनर्धकारी ि कमयचारी दहशतीखाली काम करत असणे,  मा.मंत्री, राज्यमंत्री, 
सदथय सनचि, मजीप्रा, मा.प्रर्धान सनचि, पाणी पुरिठा यांचा आदेश न मानता मनमानी 
कारर्भार करणाऱ्या मजीप्राचे सुमारे २३.९५ कोटी रुपयाचंा नुकसान करणारे अर्धीक्षक 
अनर्भयंता ि त्यांचे सहकारी दळिी याचं्यािर कारिाई करण्याची आिश्यकता, याबाबत 
शासनाने कराियाची काययिाही ि प्रनतनक्रया." 
 

  (१०) श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री भाऊसाहेब कांबळे, संजय सािकारे, कुणाल 
पाटील, विजय िडेट्टीिार,  अवमत िेर्मखु, अमीन पटेल, अस्लम रे्ख, अॅड. 
यर्ोमती ठाकूर, डॉ. सतीर् पाटील, सिशश्री विपक चव्हाण, प्रकार् आवबटकर, 
वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मंत्र्याचे 
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लक्ष िेधतील :- 
 

       "राज्यात खाजगी व्यिथथापनाच्या माध्यमातुन निना अनुदाननत ि अनुदाननत 
तत्िािर शाळा चालिनिण्यात येत असणे, राज्यात ननिन पनरर्भार्षीत अंशदान पेन्शन 
योजनेचे स्थिकार शासनाने नदनाकं १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी करणे, सन २००५ नंतर 
ननयुक्त सिय शासनकय ि ननमशासनकय कमयचारी यांच्यासाठी ननिन अंशदान पेन्शन 
योजना लागु करण्यात येणे, राज्यातील खाजगी व्यिथथापनाच्या शाळा नदनांक १ नोव्हेंबर, 
२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानािर आलेले असणे, या शाळेिर काययरत असणा-या 
नशक्षकांना शासनाने नदनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पुिी ननयुक्ती नदलेली असणे, परंतु हे 
नशक्षक नदनाकं १ नोव्हेंबर, २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानािर आले म्हणुन त्यांना जुनी 
पेन्शन योजना नाकरण्यात येणे, नदनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पुिी ननयुक्त अशंत: 
अनुदानािर आलेल्या नशक्षकांना ननिड िेणी िनरष्ट्ठ िेतनिेणीचे लार्भ नदलेले असणे, या 
नशक्षकांचे चालु मनहन्यापयंत जुनी फंडाच्या कपात करण्यात आलेली असणे, िाथतनिक 
पहाता नागरी सेिा ननिृत्त्तीिेतन ननयम, १९८२ मध्ये पेन्शन योजना नमळणेसाठी १०० टक्के 
पगारािर असणे अशी कोणतीही अट नसणे, म्हणुन नदनाकं १ नोव्हेंबर, २००५ पुिी 
ननयुक्त नशक्षकांना सन १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत शासनाने 
कराियाची काययिाही ि प्रनतक्रीया." 
 

  (११) डॉ. सधुाकर भालेराि, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
कृवर्ष मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

      "जळकोट (नज.लातूर) तालुक् यातील सुमारे  १०,२०० शेतकरी ि उदगीर 
तालुक् यातील सुमारे ३९,४६८ शेतक-यांनी खरीप हंगाम, सन २०१८ मध्ये मोठया प्रमाणात 
सोयाबीन, तूर, मुग, उडीद इत् यादी नपकांचा प्रर्धानमंत्री नपक निमा योजनेंतगयत निनिर्ध 
बँकेमध् ये नपक निमा र्भरणा केलेला असणे, शासनाने जळकोट ि उदगीर तालुका 
दषु्ट् काळग्रथ त जानहर केला असणे, जळकोट ि उदगीर तालुक् यात पजयन् यमान कमी 
झाल्यामुळे तूर, सोयाबीन, मुग, उडीद या सिय नपकाचे उत् पादन घटणे ि आणेिारी ४३ पैसे 
पेक्षा कमी असणे,  कृर्षी निर्भाग ि नपक निमा कंपनीद्वारे चुकीच् या पध् दतीने सिेक्षण करुन 
शासनाला चुकीचा अहिाल पाठनिल् यामुळे जळकोट तालुक् यातील सुमारे १०,२०० 
शेतकरी ि उदगीर तालुक् यातील िाढिणा ि नळगीर या दोन मंडळातील अंदाजे अनुक्रमे 
५,६८० ि ६,०९७ शेतक-यांना प्रर्धानमंत्री नपक निमा योजनेचा लार्भ नमळाला नसल् याचे 
ननदशयनास येणे, याबाबींकडे थ थाननक लोकप्रनतननर्धी यांनी त् याचं् या नदनांक ५ मे, २०१९ च् या 
पत्रान् िये मा. मुख् यमंत्री महोदयांचे लक्ष िेर्धले असणे, कृर्षी निर्भाग ि निमा कंपनीच्या 
चुकीच् या सिेक्षणामुळे येथील नुकसानग्रथ त शेतक-यांमध् ये पसरलेला असंतोर्ष, येथील 
शेतक-यांना न् याय देण् याच् या ष्ष्ट् टीने शासनाने कराियाची काययिाही ि उपाययोजना." 
 

  (१२) अॅड. राज परुोवहत, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
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गहृवनमाण मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

      "कुलाबा पनरसरातील जुन्या चाळी ि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या मोठ्या 
प्रमाणात असणे, या इमारतींमध्ये नपढ्ांननपढ्ा िाथतव्य करणारे र्भाडेकरु मध्यमिगीय ि 
आर्मथकष्ष्ट्टया दबुयल असणे, घरमालक या इमारतीच्या दरुुथती ि डागडुजी करण्याकडे 
दलुयक्ष करीत असणे, आर्मथक कारणाथति या इमारती दरुुथती करणे र्भाडेकरंुना 
अशक्यप्राय होणे, शासनाकडुन म्हाडा प्रशासनाला आिश्यक ननर्धी उपलब्र्ध होत नसल्याने 
सदर इमारती दरुुथती करण्यास पुरेसा ननर्धी उपलब्र्ध नसणे, घर मालक ि र्भाडेकरु 
यांच्यामध्ये कु्षल्लक कारणाथति िाद होत असणे, घरमालकामाफय त र्भाडेकरंुना त्रास 
देण्याचा ि न्यायालयात खटले करण्याच्या घटनांमध्ये कमालीची िाढ होत असणे, गरीब ि 
मध्यमिगीय र्भाडेकरंुची न्यायालयीन खटले चालनिण्यासाठी ि िनकलांचे मानर्धन 
देण्याची आर्मथक क्षमता नसणे, नाईलाजाथति र्भाडेकरंुना आपले घर निकण्यास र्भाग 
पडणे, घरमालकांच्या आडमुठेपणामुळॆ जुन्या इमारतींचा पुनयनिकास करणे शक्य होत 
नसणे, र्भाडेकरंुची ८० ते ९० टक्क्याहुन अनर्धक संमती असुन सुद्धा घरमालकांच्या 
असहकायामुळॆ पुनर्मिकासाला नखळ बसणे ि र्भाडेकरंुना थित:च्या ि मोठ्या थिरुपाचे घर 
नमळ्ण्यापासून िंनचत रहािे लागत असणे, घरमालक, म्हाडा अनर्धकारी ि निकासक यांच्या 
संगनमताने र्भाडेकरंुना त्रास देत असणे, र्धोकादायक इमारतींमध्ये र्भाडेकरु आपल्या 
कुटंुबासोबत जीि र्धोक्यात घालून िाथतव्य करीत असणे, मंुबई शहर ि उपनगरात नकत्येक 
नठकाणी बनािट निकासक (नबल्डर-डेव्हलप्सय) र्भाडेकरंुना पुनर्मिकासाची मोठी थिप्ने ि 
खोटी आश्िासने देऊन र्भाडेकरंुची मोठ्या प्रमाणात फसिणूक करीत असणे, 
निकासकामाफय त र्भाडेकरंुची घरे खाली करुन त्यानंा काही मनहने पयायी जागेसाठी र्भाडे 
अदा करीत असणे ि कालांतराने सदर र्भाडे बंद करणे, र्भाडेकरंुनी िेळोिेळी अपेनक्षत 
र्भाडे न नमळाल्यामुळॆ त्याचं्यािर आर्मथक थिरुपाचे दडपण ि थित:च्या घरापासून िंनचत 
रहािे लागत असणे, र्भाडेकरंुना नाइलाजाथति आपले थित:च्या घराचे ह्कक्क अत्यंत कमी 
दराने निकण्यास र्भाग होत असणे, शासनाने या प्रकरणी हथतके्षप करण्याची आिश्यकता 
असणे, निकासकामाफय त इमारत पुनर्मिकास प्रकल्प िेळेिर होत नसल्यास सदर प्रकल्प 
म्हाडा माफय त पुणय करण्याची ि निकासकानिरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याची गरज 
असणे तसेच र्भाडेकरंुच्या रक्षणासाठी ि घरमालकांच्या आठमुठेपणाला आळा 
घालण्यासाठी शासनाने जुन्या चाळी ि र्धोकादायक इमारतींचे अनर्धग्रहण करुन त्यांचा एल 
ऍण्ड टी ि टाटा कंपनी या सारख्या नामांकीत कंपन्यामाफय त सामुनहक निकास करण्याचा 
र्धोरणात्मक ननणयय घेण्याची ननतांत गरज असणे, मेरो -३, नगरणी कामगार, बीडीडी चाळ् 
पुनर्मिकास या शासनाच्या महत्िाकांक्षी योजनेमध्ये नागनरकांना ५०० फुटाचें घर देण्याच्या 
पाश्ियरु्भमीिर पुनर्मिकास योजने अंतगयत र्भाडेकरंुना शासनाने ५०० फुटांचे थितंत्र घर 
देण्याचा ननणयय अपेनक्षत असणे, यािर शासनाने कराियाची काययिाही ि प्रनतनक्रया''. 
 

 

 (ब) लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) संबंवधत वनिेिने  
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      सभागहृासमोर ठेिणे  :-  

 

  

            (या लक्षिेर्धी सूचनांची सूची जोडपत्राद्वारे िेगळी नितरीत करण्यात येईल.) 
 

 
 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 

एक : प्रश्नोत्तरे- 
 
 

 

 

 

  (अ) तारांनकत प्रश्न. 

  (ब) अतारांनकत प्रश्नोत्तरांची यादी क्रमांक ५७० ते ५८५ सर्भागृहाच्या पटलािर ठेिणे. 

  (क) तारांनकत प्रश्नाबाबतची अनर्धक मानहती सर्भागृहाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

  (१) मखु्यमंत्री :  "अंधेरी (पश्श्चम) चार बंगला येथील 
पाटलीपतु्र सोसायटीने अनवधकृतपणे 
उभारलेल्या र्ॉशपग मॉलबाबत" या निर्षयािरील 
नदनांक २० नडसेंबर, २०११ रोजीचा िी. जयकुमार 
गोरे ि इतर नि.स.स. यांच्या राखून ठेिलेल्या 
तारांनकत प्रश्न क्रमांक ६२५९३ ला नदनांक २७ 
माचय, २०१२ रोजी नदलेल्या उत्तराच्या संदर्भात 
अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या िेळी नदलेल्या 
आश्िासनानुसार अनर्धक मानहती सर्भागृहाच्या 
पटलािर ठेितील. 
 

  (२) कृर्षी मंत्री :  "राज्यात रब्बी हंगामातील पीक विमा योजनेत 
झालेला गैरव्यिहार" या निर्षयािरील िी.अतुल 
र्भातखळकर, नि.स.स. यांच्या तारानंकत प्रश्न 
क्रमांक १३६२६९ ला नदनांक २८ जून, २०१९ रोजी 
नदलेल्या उत्तराच्या संदर्भात अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या 
िेळी नदलेल्या आश्िासनानुसार अनर्धक मानहती 
सर्भागृहाच्या पटलािर ठेितील. 

       
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री : (क) सन २०१२ च्या प्रथम (अथयसंकल्पीय) 
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अनर्धिेशनामध्ये "गोिंडी येथील शताब्दी 
रुग्णालयात पायारू्भत सुनिर्धाचंा अर्भाि 
असल्याबाबत" या निर्षयािरील सियिी. निाब 
मनलक ि इतर नि.स.स. यांच्या नदनाकं १८ एनप्रल, 
२०१२ रोजी उत्तरीत झालेल्या लक्षिेर्धी सूचनेिरील 
अनर्धक मानहती सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) सन २०१४ च्या नद्वतीय (पािसाळी) 
अनर्धिेशनामध्ये "मंुबई महानगरपानलकेने तसेच 
शासनाने र्भाडे तत्िािर नदलेल्या रू्भखंडासंबंर्धी 
र्धोरण ठरनिणे" या निर्षयािरील सियिी. प्रकाश 
र्भोईर ि इतर नि.स.स. यांच्या नदनाकं ९ जून, 
२०१४ रोजी उत्तरीत झालेल्या लक्षिेर्धी 
सूचनेिरील अनर्धक मानहती सर्भागृहासमोर 
ठेितील. 
 

     (ग) सन २०१८ च्या प्रथम (अथयसंकल्पीय) 
अनर्धिेशनामध्ये "मंुबईतील लोअर परेल येथील 
कमला मील मर्धील 'िन अबव्ह' 'मोझोज ब्रीथटो'" 
या निर्षयािरील सियिी. अतुल र्भातखळकर ि 
इतर नि.स.स. यांच्या नदनाकं २७ फेब्रुिारी, २०१८ 
रोजी उत्तरीत झालेल्या लक्षिेर्धी सूचनेिरील 
अनर्धक मानहती सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) महसलू मंत्री :  "महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मयानदत, पुणे 

यांचा सन २०१७-१८ या िर्षाचा पंचािन्नािा 
िार्मर्षक अहिाल" सर्भागृहासमोर ठेितील.  
 

  (३) वित्त मंत्री : (क) शासनाच्या सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग निर्भाग ि 
सामानजक न्याय ि निशेर्ष सहाय्य निर्भागांतगयत 
संथथांनी नदनांक १ एनप्रल, २०१८ ते नदनांक ३१ 
माचय, २०१९ या कालािर्धीत घेतलेले कजय ि 
त्यािरील व्याजास देण्यात आलेल्या हमी निर्षयीचे 
नििरणपत्र सर्भागृहाच्या पटलािर ठेितील. 
 

     (ख) र्भारताचे ननयंत्रक ि महालेखापरीक्षक यांच्या सन 
२०१७-१८ या आर्मथक िर्षाच्या (१) सामान्य आनण 
सामानजक के्षत्र अहिाल (२) आर्मथक के्षत्रािर 
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अहिाल सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) उच्च ि तंत्र वर्क्षण 
मंत्री 

: (क) महाराष्ट्र निनाअनुदाननत खाजगी व्यािसानयक 
शैक्षनणक संथथा (पूणयिेळ व्यािसानयक निनर्ध 
पदिीपूिय पाठ्यक्रमांच्या प्रिेशाचे निननयमन) 
(सुर्धारणा) ननयम, २०१९ प्रनसध्द करणार 
अनर्धसूचना क्रमांक निनर्ध-२०१९/प्र.क्र७९/मनश-२, 
नदनांनकत १४ जून, २०१९ सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र निनाअनुदाननत खाजगी व्यािसानयक 
शैक्षनणक संथथा [व्यािसानयक पदिी ि पदव्युत्तर 
नशक्षक प्रनशक्षण अध्ययनक्रमांना (नशक्षणशास्त्र 
पदिी, शारीनरक नशक्षण पदिी, नशक्षणशास्त्र 
पदव्युत्तर पदिी, शारीनरक नशक्षण पदव्युत्तर पदिी) 
द्याियाच्या प्रिेशाचे निननयमन] (सुर्धारणा) ननयम, 
२०१९ प्रनसध्द करणार अनर्धसूचना क्रमांक बीएड-
४६१९/प्र.क्र७८/मनश-२, नदनांनकत १४ जून, २०१९ 
सर्भागृहासमोर ठेितील. 

  (५) मवहला ि बाल 

विकास मंत्री 
:  "महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग, मंुबई 

यांचे सन २०१५-२०१६ ि  २०१६-२०१७ या 
िर्षांचे थितंत्र लेखापरीक्षा अहिाल" 
सर्भागृहासमोर ठेितील. 

  (६) उद्योग मंत्री : (क) "महाराष्ट्र लघुउद्योग निकास महामंडळ मयानदत 

यांचा सन २०१६-१७ या िर्षाचा पंचािन्नािा 
िार्मर्षक अहिाल" सर्भागृहासमोर ठेितील. 

     (ख) "मागील चार िर्षाच्या काळात सुमारे २.५० लाख 
कोटीपेक्षा अनर्धकचे कजय घेऊन देखील निनिर्ध 
योजना राबनिण्याबाबत शासनास आलेले अपयश, 
मेक इन इंनडया ि मॅग्नेनटक महाराष्ट्राच्या 
माध्यमातून २० लाख कोटीची गंुतिणूक, ५० लाख 
नोकऱ्या या घोर्षणानुसार कोणाला रोजगार 
नमळािा यासंबंर्धीची अनर्धकृत मानहती उपलब्र्ध 
नसणे..." या निर्षयािरील नदनांक ३० नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी झालेल्या म.नि.स. ननयम २९२ अन्िये 
प्रथतािािरील चचे दरम्यान नदलेल्या 
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आश्िासनाबाबतची अनर्धक मानहती सर्भागृहासमोर 
ठेितील. 

  (७) ऊजा मंत्री :  "महाराष्ट्र राज्य निदु्यत मंडळ सूत्रर्धारी कंपनी 
मयानदत यांचा सन २०१७-२०१८ या िर्षाचा 
तेरािा िार्मर्षक अहिाल" सर्भागृहासमोर ठेितील. 

  (८) िस्त्रोद्योग मंत्री :  "महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मयानदत, निी 
मंुबई यांचा सन २०१७-२०१८ या िर्षाचा 
सेहेचाळीसािा िार्मर्षक अहिाल" सर्भागृहासमोर 
ठेितील. 

  (९) गहृवनमाण मंत्री :  "महाराष्ट्र थथािर संपदा ननयामक प्रानर्धकरण, 
मंुबई प्रानर्धकरणाचे सन २०१७-१८ या िर्षाचे 

िार्मर्षक लेखे" सर्भागृहासमोर ठेितील. 
       

 

तीन : विधानसभेने संमत केलेल्या विधेयकांना विधानपवरर्षिेची संमती ि िोन्ही सभागहृांनी 
संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांची अवधसंमती वमळाल्याचे जाहीर करण्यात येईल. 

 

चार : विनंती अजश सभागहृास सािर करणे :- 
 

 

(१) श्री. विजय िडेट्टीिार, 
वि.स.स. 

: "राज्यातील घनकचऱ्याचा पनुिापर करणे, कृर्षी 
उत्तपन्नात िाढ होण्यासाठी मायक्रो फायनान्सच्या 
माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायती जोडणे 
आवण पैठण येथील नाथ सागर जलार्याचा 
गाळ काढणे ि सौर ऊजा वनमाण करणे" या 
निर्षयािरील निनंती अजय सर्भागृहास सादर करतील. 
 

(२) श्री. सवुनल प्रभ,ू 
वि.स.स. 

: "मालाड (पिूश) (मुंबई) येथील कुरार 
श्व्हलेजमधील अरंि रस्त्तयाचे रंिीकरण करन 
८२ बावधत झोपडीधारकांचे पनुिशसन करणे" या 
निर्षयािरील निनंती अजय सर्भागृहास सादर करतील. 
 

 

पाच : लोकलेखा सवमतीचा "बासष्ट्टािा" ि "ते्रसष्ट्टािा" अहिाल ि चक्रमदु्रीत स्िरपात 
"चौसष्ट्टािा" अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

सहा : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
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सात : र्ासकीय विधेयके : 
 

 
 

  (१) परु:स्थापनाथश :- 
 
 

   (अ) सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक ४१ - महाराष्ट्र थथाननक प्रानर्धकरण 
सदथय अनहयता (सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ 
 

   (ब) सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक ४२ - महाराष्ट्र रू्भनम मालकीहक्कदारी 
निरे्धयक, २०१९ 
 

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

 

 

 

  (२) विधेयक संमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकसेिकांची) विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत 
विधेयक, २०१८. 

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

 

  (३) विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 
 

   (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सियिी हर्षयिर्धयन सपकाळ, अनमन पटेल, अनजत पिार, 
जयंत पाटील, शनशकातं कशदे, डॉ. नजतेंद्र आव्हाड, िी. र्भाथकर जार्धि, डॉ. सतीश 
पाटील, सियिी. िैर्भि नपचड, राणा जगनजत कसह पाटील, र्भारत र्भालके, पंकज 
रु्भजबळ, छगन रु्भजबळ, अबू आजमी, अथलम शेख, कुणाल पाटील, डी. पी. 
सािंत, निजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील, त्र्यंबकराि नर्भसे, शेख आनसफ शेख 
रशीद, िसंतराि चव्हाण, प्रनदप नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब पाटील, िीमती 
नदपीका चव्हाण, सियिी. नदलीप िळसे पाटील, संग्राम थोपटे, संजय कदम, संनदप 
नाईक, हसन मुिीफ, नि.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

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

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
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   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमाकं १८ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(दसुरी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४५ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 

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

पाटील, डी.पी.सािंत, अवमन पटेल, बसिराज पाटील, संग्राम थोपटे, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(दसुरी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४३ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राहूल बोंदे्र, वि.स.स. यांचा 

प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(दसुरी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४० सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 

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

िळसे पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, र्वर्कांत शर्िे, भास्कर जाधि, 
डॉ.वजतेंद्र आव्हाड, सिशश्री. राजेर् टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(दसुरी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ३२ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
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(दसुरी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ३१ सदथयाचं्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
 

   (ज) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(दसुरी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या २५ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
 

   (झ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिशश्री. 
अवमत झनक, हर्षशिधशन सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(दसुरी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या २१ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 

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

  (४) विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

   (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(चौथी सधुारणा) विधेयक, २०१८ 
 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, डी.पी.सािंत, श्रीमती 
वनमशला गािीत, डॉ.संतोर्ष टारफे, सिशश्री िसंतराि चव्हाण, कुणाल पाटील,  
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(चौथी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१८ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४३ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१८ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
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(चौथी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१८ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ३१ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री 
अवमत झनक, हर्षशिधशन सपकाळ, जयकुमार गोरे, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(चौथी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१८ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या २१ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या  
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 

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

 
 
 
 
 
 

 

  (५) विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

   (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सियिी हर्षयिर्धयन सपकाळ, अनमन पटेल, अनजत पिार, 
जयंत पाटील, शनशकातं कशदे, डॉ. नजतेंद्र आव्हाड, िी. र्भाथकर जार्धि, डॉ. सतीश 
पाटील, सियिी. िैर्भि नपचड, राणा जगनजत कसह पाटील, र्भारत र्भालके, पंकज 
रु्भजबळ, छगन रु्भजबळ, पृर्थ्िीराज चव्हाण, अबू आजमी, कुणाल पाटील, अथलम 
शेख, बसिराज पाटील, डी. पी. सािंत, निजय िडेट्टीिार, त्र्यंबकराि नर्भसे, शेख 
आनसफ शेख रशीद, िसंतराि चव्हाण, प्रनदप नाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब 
पाटील, िीमती नदपीका चव्हाण, सियिी. नदलीप िळसे पाटील, संग्राम थोपटे, 
संजय कदम, संनदप नाईक, हसन मुिीफ, नि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ८ – महाराष्ट्र 
महानगर प्रदेश निकास प्रानर्धकरण (सुर्धारणा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 
 

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

विकास प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 
 

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

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

निकास प्रानर्धकरण (सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सर्भागृहांच्या ४५ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
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   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. अस्लम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािंत, अवमन पटेल, संग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, रे्ख आवसफ 
रे्ख रर्ीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

निकास प्रानर्धकरण (सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सर्भागृहांच्या ४२ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
 
 
 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, र्वर्कांत शर्िे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिशश्री. राजेर् टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

निकास प्रानर्धकरण (सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सर्भागृहांच्या ३२ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

निकास प्रानर्धकरण (सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सर्भागृहांच्या ३१ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. पथृ्िीराज चव्हाण, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

निकास प्रानर्धकरण (सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सर्भागृहांच्या २५ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 
 
 
 

   (ज) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. हर्षशिधशन सकपाळ, 
अवमन झनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेश 

निकास प्रानर्धकरण (सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ निर्धानपनरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सर्भागृहांच्या २१ सदथयांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथय पाठनिण्यात यािे." 

 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (६) विचार पढेु सरु, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 

 

    सन २०१७ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृनर्ष उत्पन्न पणन 
(निकास ि निननयमन) (दसुरी सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१७ 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (७) विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 

 

   (अ) सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक ४१ - महाराष्ट्र थथाननक प्रानर्धकरण 
सदथय अनहयता (सुर्धारणा) निरे्धयक, २०१९ 
 

   (ब) सन २०१९ चे निर्धानसर्भा निरे्धयक क्रमांक ४२ - महाराष्ट्र रू्भनम मालकीहक्कदारी 
निरे्धयक, २०१९ 

  -----------------------------------------------------------------------------------------   
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  (सोमिार, विनांक १ जलुै, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेला म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि)  
 

आठ : अंतिम आठवडा प्रस्िाव :- 
 

  सिशश्री विजय िडेट्टीिार, अवजत पिार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन 
भजुबळ, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप िळसे-पाटील, गणपतराि िेर्मखु, र्वर्कांत शर्िे, 
मो. आवरफ नसीम खान, वजतेंद्र आव्हाड, बसिराज पाटील, हसन मशु्रीफ, सवुनल 
केिार, भास्कर जाधि, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री संविप नाईक, जयकुमार गोरे, डॉ. 
सतीर् पाटील, सिशश्री गोपालिास अग्रिाल, सरेुर् लाड, अवमत िेर्मखु, ॲङ विलीप 
सोपल, सिशश्री डी.एस.अवहरे, राणाजगवजतशसह पाटील, ॲड यर्ोमती ठाकूर, सिशश्री 
बबनराि शर्िे, विश्िवजत किम, कु.प्रवणती शर्िे, सिशश्री राजेर् टोपे, मधकुरराि 
चव्हाण, मकरंि जाधि-पाटील, डी.पी.सािंत, राहुल मोटे, िसंतराि चव्हाण, वर्िेंद्रशसह 
भोसले, अमीन पटेल, ित्तात्रय भरणे, ॲङ के. सी. पाडिी, सिशश्री. बाळासाहेब पाटील, 
वसध्िाराम म्हेते्र, संजय किम, कुणाल पाटील, विपक चव्हाण, कार्ीराम पािरा, श्रीमती 
विपीका चव्हाण, सिशश्री हर्षशिधशन सपकाळ, पंकज भजुबळ, राहुल बोंदे्र, प्रविप जाधि-
नाईक, अमर काळे, विजय भांबळे, सभुार्ष उफश  पंवडतरे्ठ पाटील, प्रा.िर्षा गायकिाड, 
सिशश्री िैभि वपचड, पांडुरंग बरोरा, अवमत झनक, नरहरी वझरिाळ, रणवजत कांबळे, 
अिधतु तटकरे, श्रीमती अवमता चव्हाण, श्री राहुल जगताप, डॉ.संतोर्ष टारफे, सिशश्री 
संग्राम जगताप, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, डॉ. मधसुिून कें दे्र, श्रीमती वनमशला गािीत, 
सिशश्री भाऊसाहेब पाटील-वचकटगािकर, अस्लम रे्ख, सिशश्रीमती समुन पाटील, 
संध्यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री संग्राम थोपटे, श्रीमती ज्योती कलानी, सिशश्री भाऊसाहेब 
कांबळे, त्र्यंबकराि वभसे, भारत भालके, कावलिास कोळंबकर, वनतेर् राणे, वि.स.स. 
यांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरु ि मंत्र्यांचे उत्तर) 
    

“भ्रष्ट्टाचारमुक्त कारर्भाराचे अनर्भिचन देऊन सते्तिर आलेल्या शासनाने गेल्या 
पािणेपाच िर्षात निनिर्ध निर्भागामध्ये उघडकीस आलेल्या घोटाळयांची ि गैरव्यिहारांची 
शासनाकडून गांनर्भयाने दखल घेतली न जाणे, शासनाचे निद्यमान मंत्री ि राज्यमंत्री यांनी 
गैरव्यिहार केल्याची प्रकरणे उघडकीस येणे, तत्कालीन गृहननमाण मंत्री यांनी झोपडपट्टी 
पुनर्मिकास योजनेत सुमारे ५०० कोटी रुपयाचंा केलेला गैरव्यिहार,  दारु दकुानाचा परिाना 
नमळिून देण्याचे प्रलोर्भन दाखिून १ कोटी ९२ लाख रुपयाचंी फसिणूक केल्याप्रकरणी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशाने तत्कालीन सामानजक न्याय निर्भागाच्या राज्यमंत्र्यांनिरुध्द गुन्हा 
नोंदनिण्यात येणे, ऊजा राज्यमंत्री यांनी यितमाळ शहरातील सुमारे ११ कोटी रुपये ककमतीचा 
रू्भखंड बनािट कागदपते्र तयार करुन त्यािर बँकांमरू्धन कोटयिर्धी रुपये कजय घेऊन भ्रष्ट्टाचार 
केल्याप्रकरणी त्यांचेनिरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे मा.न्यायालयाने नदलेले आदेश, शासनाच्या 
मनहला ि बालनिकास निर्भागाकडून भ्रमणध्िनी (मोबाईल) खरेदीमध्ये १०६ कोटी रुपयांचा 
झालेला भ्रष्ट्टाचार, जलसंपदा मंत्र्यानंी मानापूर येथील महार ितनाची जनमन जबरदथतीने 
घेतल्याचा होत असलेला आरोप, मनहला ि बालनिकास निर्भागात पुरक पोर्षण आहार 
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योजनेचे कंत्राट देताना त्यात ७५० कोटी रुपयांचा करण्यात आलेला गैरव्यिहार, मंुबईतील 
गोरेगाि येथील आरे िसाहतीत आनदिासींना सोयीसुनिर्धा देण्याच्या नािाखाली व्यायामशाळेचे 
बांर्धकाम केल्याचे उघडकीस येणे, एका मंत्र्याचा मेव्हूणा ि अन्य नातेिाईक संचालक 
असलेल्या स्व्हक् टोनरया फुड प्रोसेकसग कंपनीचे थकीत कजय प्रकरणी झालेले गंर्भीर 
आरोप, जेएसडब्ल्यु इथपात नलनमटेड या कंपनीला ५९२ कोटी रुपयाचे िीज शुल्क माफी 
देण्याच्या प्रकरणात करण्यात आलेला गैरव्यिहार, जलयुक्त नशिार योजनेतील िेगिेगळया 
कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्ट्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली असताना मा.मंत्री (जलसंर्धारण) 
यांनी भ्रष्ट्टाचार झाल्याचे मान्य केलेले असणे, याप्रकरणी लाचलुचपत प्रनतबंर्धक निर्भागाने 
खुल्या चौकशीची मागणी केल्यानंतरही ती दबािामुळे फेटाळली जाणे, नशक्षण निर्भागातील 
अस्ग्नशमन यंत्र घोटाळयातील गायब झालेला चौकशी अहिाल, याच निर्भागातील 
राष्ट्रपुरुर्षांच्या तथिीरी ि अली नरडल बुक खरेदी प्रकरणात कें द्र शासनाने दोर्षी ठरिून देखील 
दोर्षींनिरुध्द शासनाने कोणतीही कारिाई न करणे, साियजननक आरोग्य निर्भागातील और्षर्धी 
खरेदीत करण्यात आलेला घोटाळा, आनदिासी निर्भागाने सानहत्य खरेदीत केलेला 
गैरव्यिहार, पणन निर्भागातील तूरडाळ र्भरडाईत झालेला घोटाळा, पययटन महामंडळाने  
तोरणमाळ येथील जनमन हडप करण्याचे प्रकरण इत्यादी प्रकरणात चौकशी करण्याची घोर्षणा 
होऊन देखील अहिाल सादर करण्यात नदरंगाई झालेली असणे, तसेच एसआरए अंतगयत 
सरास शासकीय  जनमनी निकासकांना सरास िाटप करुन मोठया प्रमाणात झालेला 
भ्रष्ट्टाचार, सोलापूर येथील साियजननक रू्भखंडािर आरक्षण असतांना बेकायदेशीर बंगला 
बांर्धल्याप्रकरणी चौकशी होऊन चौकशीत गंर्भीर दोर्ष आढळून आल्यानंतरही दोर्षीनिरुध्द 
अद्याप कोणतीही कारिाई करण्यात न येणे, सारंगखेडा चेतक महोत्सिाचे नदलेले बेकायदेशीर 
कंत्राट, राज्याच्या पोलीस दलात भ्रष्ट्टाचार मोठया प्रमाणािर िाढला असून मंुबईत एका 
नदिसात ३ िनरष्ट्ठ पोलीस अनर्धकारी लाच घेताना पकडले जाणे, ठाणे पनरके्षत्रात 
सन २०१९ मध्ये पाच मनहन्याच्या कालािर्धीत लाचलुचपत प्रनतबंर्धक निर्भागाने २४ कारिाया 
केलेल्या असणे, निदर्भातील समन्ियीन कृर्षी निकास प्रकल्पामध्ये सन २०१८-१९ मध्ये 
अिघ्या सात मनहन्यात १०३ कोटी ५० लक्ष रुपयाच्या अनुदानामध्ये अपहार झालेला असणे, या 
रक्कमेचा अपहार करणाऱ्या अनर्धकाऱ्यांना पणन मंत्र्यांनी पाठीशी घातलेले असणे, िनरष्ट्ठ 
पातळीिरील भ्रष्ट्टाचार प्रकरणांना शासन पाठीशी घालत असल्याचा संदेश जात असल्यामुळे 
शासकीय यंत्रणामध्ये मोठया प्रमाणािर सुरु असलेला भ्रष्ट्टाचार, राज्यकतेच गैरव्यिहार करीत 
असल्यामुळे शासकीय अनर्धकारी/ कमयचाऱ्यात सुध्दा आर्मथक गैरव्यिहार करण्यास नमळत 
असलेले बळ, आर्मथक गैरव्यिहार ि भ्रष्ट्टाचार करणाऱ्यानिरुध्द कारिाई करण्यास शासनास 
आलेले अपयश, सेिेचा हक्क देण्याबाबतच्या शासन ननणययाची अंमलबजािणी न 
होणे, पनरणामत: थथाननक पातळीिर जनतेला छोटया कामातही भ्रष्ट्टाचाराला सामोरे जािे 
लागणे, तसेच नुकतेच राज्यात लोकसरे्भच्या ननिडणुका पार पडलेल्या असणे, राज्यातील 
अनेक नठकाणी मतदार यादयांमध्ये घोळ  झाल्याचे आढळून येणे, मतदारनोंदणी करताना 
र्भरण्यात आलेले फॉमय चुकीच्या पध्दतीने र्भरल्यामुळे ककिा काही नािे चुकीची नलनहली 
गेल्यामुळे मतदार यादीत मतदाराची नािे न येणे, १० िर्षापूिी मतदार यादीत नाि नोंदणी 
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केलेल्या मतदारांकडे पुरािा नसल्यामुळे ककिा ियामुळे फोटोत फरक होत नसल्यामुळे 
मतदारांना मतदानाचा हक्क बजािता न येणे, काही नठकाणी मतदारांकडे ननिडणुक ओळखपत्र 
असताना सुध्दा त्याचंी नािे मतदार यादीत समानिष्ट्ट नसणे, राज्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या 
अल्पसंख्याकं ि मागासिगीय समाजातील मतदारांना मतदान करण्यासाठीच्या पाित्या 
नसल्यामुळे हा समुदाय मतदानापासून िंनचत रानहलेला असणे, त्यामुळे मतदानाची टक्केिारी 
कमी होणे, ननिडणुकीचे काम करण्यास नशक्षकांनी नकार नदल्यामुळे मतदारयादया तयार 
करण्यास ननमाण झालेल्या अडचणी, आर्धारकाडय योग्य पुरािा असल्याचे गृहीत र्धरुन 
मतदारयादया बननिण्याचे काम केल्यास मनुष्ट्यबळ ि िेळ िाचणार असल्यामुळे या 
कामासाठी आर्धारकाडय पुरािा म्हणून िापरण्याची आिश्यकता, ननिडणुकीमध्ये ईव्हीएमव्दारा 
मतदान पध्दतीबाबत राजकीय पक्ष ि जनतेमध्ये संशयाचे िातािरण असून ईव्हीएम मशीनव्दारे 
झालेले मतदान ि मतमोजणी यामध्ये तफाित असल्याचे उघड झाले असणे, र्भनिष्ट्यात बॅलेट 
पेपर पध्दतीने मतदान घेण्यात यािे, अशी अनेक लोकप्रनतननर्धी ि जनतेची एकनत्रत मागणी 
असणे,  बॅलेट पेपरचा उपयोग कनाटक ि इतर राज्यात करण्यात येणे, त्याला मोठया प्रमाणात 
प्रनतसाद नमळणे, हीच पध्दत राज्यात सुरु करण्याबाबत ि ननिडणुक प्रनक्रया सुटसुटीत करुन 
मतदानाचा टक्का िाढनिण्याची गरज, राज्यातील नबघडलेली कायदा सुव्यिथथेची स्थथती ि ती 
हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश, राज्यात कायदा ि सुव्यिथथेची दयननय 
अिथथा, मनहलांिरील अत्याचारात झालेली िाढ, गुन्हयांचा प्रनतबंर्ध करण्यास शासनास 
आलेले अपयश, नडनजटल युगात ऑनलाईन फसिणुकीच्या िाढत्या प्रकारामुळे सायबर 
गुन्हयांचे िाढते प्रमाण, अल्पियीन मुले, मुली ि मनहलांिर होणारे अत्याचार,प्रामुख्याने 
नागपूर ि मंुबईतील िाढती गुन्हेगारी, लैंनगक छळ ि अपहरणाचे िाढते प्रमाण, ज्येष्ट्ठ 
नागनरकांिरील िाढते अत्याचार, गुन्हयात महाराष्ट्र राज्य आघाडीिर असणे, तर आर्मथक गुन्हे 
शाखेकडील यादीनुसार मंुबई सुरनक्षत शहराच्या यादीत ४५ व्या क्रमांकािर असणे. 

 
 
   

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

   (सोमिार, विनांक १ जलैु, २०१९ रोजीच्या बलेॅटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या अधा-
तास चचेच्या सचूना) (क्रमांक १ ि २) 
 

  (१) श्री. अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
 

     "मुंबईमधील म्हाडाच्या ५६ िसाहतीमधील रवहिार्ांिर लािण्यात आलेला 
िाढीि सेिा र्ुल्क माफ करण्याबाबत” या निर्षयािरील श्री.सवुनल राऊत ि इतर 
वि.स.स. यांचा तारांनकत प्रश्न क्रमांक १३८३८७ ला नदनांक १८ जून, २०१९ रोजी 
नदलेल्या उत्तराच्या संदर्भात अर्धा तास चचा उपस्थथत करतील. 
 
 
 

  (२) श्री. भास्कर जाधि, वि.स.स. 
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     "कोकणासाठी स्ितंत्र पयशटन विकास महामंडळ स्थापनेत होत असलेला 
विलंब” या निर्षयािरील श्री.भास्कर जाधि, वि.स.स. यांचा तारांनकत प्रश्न क्रमांक 
१३६२९४ ला नदनांक २० जून, २०१९ रोजी नदलेल्या उत्तराच्या संदर्भात अर्धा तास चचा 
उपस्थथत करतील. 

    
 

  " राष्ट्रगीत " 
 
 

विधान भिन, 
मंुबई 
नदनांक : १ जुलै, २०१९ 
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