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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक १७१७  विसेंबरविसेंबर  २०१९२०१९    
((दपुारी दपुारी १२१२--०० ०० िाजता)िाजता)  

  
 

एक : कागदपत्र सभागहृासमोर ठेवणे - 
  संसदीय कायय मंत्री : विधानपविषदेच्या सन २०१९ च्या दसुऱ्या 

(पािसाळी) अवधिेशनात वदनांक १७ जनू, २०१९ 
ते २ जलुै, २०१९ या कालािधीत 
मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री महोदयांनी विधानपवरषद 
सभागहृात वदलेल्या एकूण ३५ आश्िासनांची 
यादी, तसेच सन २०१९ चे दसुरे (पािसाळी) 
अवधिेशन संस्थवगत झाल्यानंति, पूततता किण्यात 
आलेल्या एकूण ४२७ आश्िासनांच्या पूतततेची 
विििणपते्र यादीसह सभागृहाच्या पटलािि ठेितील. 

दोन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
तीन : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (१) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साितजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "अकोला (वििणी) विमानतळाच्या वितातािीत धािपटीचा रश्श्न 
अनेक िषांपासून रश्लंवबत असणे, सदि धािपटीकविता कृषी विद्यापीठाची 
जमीन हतातांतवित किण्यात आलेली असतानाही सदि विमानतळाच्या 
धािपटी वितातािीकिणाकविता अवतविक्त जवमनीच्या भूसंपादनाची 
आिश्यकता असणे, अवतविक्त जमीनीचे भूसंपादन ि इति आिश्यक 
बाबींकविता अंदावजत मुल्य रु.७८,९९,८६,८३६/- ची असलेली 
आिश्यकता, सदि रश्किणी उपअवधक्षक भूवम अवभलेख, अकोला यांचेकडून 
वदनांक २१ जानेिािी, २०१९ िोजी संयुक्त मोजणी अहिाल रश्ाप्त होणे, 
सद्य:स्ताितीमध्ये िासनाने कृषी विद्यापीठाकडून हतातांतवित केलेल्या 
जमीनीिि काम सुरु किण्याची आिश्यकता, विदभातील ७५ िषे जुने 
अकोला (वििणी) विमानतळ अद्यापही उपेवक्षत असणे, याकडे िासनाचे होत 
असलेले अक्षम्य दलुतक्ष, उक्त विमानतळाच्या धािपटीचा रश्श्न तात्काळ 
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वनकाली काढण्याकविता िासनाने युध्दपातळीिि अवतविक्त जमीनीचे 
भूसंपादन ि इति आिश्यक बाबींकविता अंदावजत मुल्य 
रु.७८,९९,८६,८३६/- ची आिश्यक असलेली िक्कमेची तितूद करुन अनेक 
िषांपासून रश्लंवबत असलेल्या विमानतळाच्या धािपटी वितातािीकिणाचा मागत 
मोकळा किण्याबाबत िासन तातिािि किाियाची कायतिाही ि याबाबत 
िासनाची रश्वतक्रीया ि भूवमका." 

  (२) सियश्री रामवनिास ससह, विजय ऊर्त  भाई वगिकि, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि साितजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मंुबईतील अ ॅन्टटपप वहल येिील पोवलस ठाण्यात चककिीसाठी गेलेल्या 
विजय हदयनािायण ससह, िय िषे २६, यांचा पोवलस ठाण्यातील पोवलसांनी 
केलेल्या मािहाणीत मृत्यू झाल्याची घटना माहे ऑक्टोबि, २०१९ मध्ये  िा 
त्यासुमािास उघडकीस येणे, सायन कोळीिाडा येिे िाहणािा विजय ससह हा 
मेवडकल विरेश्झेंटेवटव्ह म्हणून काम कित असणे, िडाळा येिील पेट्रोल पंपािि 
झालेल्या िादािरुन त्याला चककिीकविता पोवलस ठाण्यात बोलाविण्यात येणे, 
चककिीसाठी आलेल्या विजय ससह याला पोवलसांनी केलेल्या बेदम 
मािहाणीमुळे त्यांचा झालेला मृत्यू, चककिीदिम्यान तरुणाचा मृत्यू झाल्याने 
अ ॅन्टटपप वहल पविसिात झालेल्या संतापाच्या उदे्रकात िाताता िाको, दगडरे्क 
किण्यात येणे, सहसक झालेल्या जमािाला पांगविण्यासाठी पोवलसांनी केलेला 
लाठीमाि, सदि रश्किणी सखोल चककिी होण्याची वनतांत आिश्यकता, 
यासंदभात झालेल्या सीआयडी चककिीचा अहिाल अदयाप आलेला नसणे, 
सदि रश्किणाची चककिी वनष्पक्षपणे किण्याची होत असलेली मागणी, याकडे 
िासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुतक्ष, विजय ससह यांच्या मृत्यूस जबाबदाि 
असणाऱ् या पोवलस अवधकाऱ् याविरुध्द कठोि काििाई किण्याची वनतांत 
आिश्यकता, याबाबत िासनाची रश्वतवक्रया ि भूवमका." 

  (३) िॉ.(श्रीमती) मवनषा कायंदे, सितश्री विजय ऊर्त  भाई वगिकि, िामवनिास 
ससह, रश्विण दिेकि, श्रीमती स्तामता िाघ, सितश्री िमेिदादा पाटील, नागोिाि 
गाणाि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साितजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ 
मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "िाज्यात मवहलांििील अत्याचािामध्ये झालेली िाढ, मागील पाच 
िषात मवहलांििील सहसाचािाच्या घटनांमध्ये जिळपास ३३ टक् क्यांनी 
झालेली िाढ, पविणामी मवहला असुिवक्षत होणे, मवहलांच्या अत्याचािाच्या 
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सिासिी घटना पाहता सन २०१५ मध्ये दि मवहन्टयाला ४००  ति सन २०१६ 
मध्ये दि मवहन्टयाला सिासिी ४३१ ति २०१७ मध्ये दि मवहन्टयाला ४५२ आवण 
यािषी ऑक्टोबिपयतत सिासिी ५३३ पयंत मवहला अत्याचािात झालेली िाढ, 
या घटनांमध्ये बलात्काि, अत्याचाि, अपहिण, हंुडयािरुन होणािे अत्याचाि, 
विनयभंग, छेडछाड, मानवसक–िाविविक अत्याचािाच्या घटनांचा समािेि 
असणे, याचबिोबि अल्पियीन मुलींिि होणाऱ् या लगिवगक अत्याचािाच्या 
घटनांमध्ये तसेच मवहलांििील सहसाचािाच्या घटनांमध्ये वदिसेंवदिस िाढ होत 
असणे आवण दसुिीकडे आिोपींना विक्षा होण्याचे रश्माण कमी होणे, पविणामी 
गुन्टहयांमध्ये होत असलेली िाढ, याचबिोबि िेल्िे रश्िासात देखील मवहलांना 
धक्काबुक्की, भांडणे, डब्यािि दगडरे्क, अश्लील चाळे, विनयभंग अिा 
घटनांना सामोिे जािे लागत असणे, सदि गुन्टहे कमी किण्याकविता िासनाने 
अिा घटनांचे वनकाल जलदगतीने न्टयायालयात किण्याबाबत कायतिाही 
किण्याची आिश्यकता, तसेच जनजागृती मोवहम िाबविणे, मवहलांच्या 
सुिवक्षततेच्या दृष्टीने िेल्िे डब्यात पूणतिेळ पोवलस तैनात किण्याची 
आिश्यकता, मवहलांििील अत्याचािाच्या घटना र्ाताटट्रॅक न्टयायालयात 
वनकाली काढण्याची वनतांत आिश्यकता, याकडे िासनाचे होत असलेले 
अक्षम्य दलुतक्ष, मवहलांििील अत्याचािास आळा बसण्याच्यादृष्टीने िासनाने 
ठोस काििाई किण्याची वनतांत आिश्यकता, याबाबत िासनाची रश्वतवक्रया 
ि भूवमका." 

 
  (४) सियश्री जगन्नाथ सशदे, हेमंत टकले, अवनकेत तटकिे, श्रीमती विद्या 

चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साितजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "कल्याण-डोंवबिली महानगिपावलका के्षत्रांतगतत असलेल्या 
आधाििाडी डम्म्पग ग्राऊंडिि कचिा टाकणे बंद किण्याचे आदेि 
न्टयायालयाने वदल्यानंति न्टयायालयाच्या आदेिानुसाि २०१६ पासून 
आधाििाडी डम्म्पग ग्राऊंड िास्त्रोक्त पद्धतीने बंद किण्याचे सुरु असलेले 
काम आजवमतीस अपूणाितािेत असल्याची पविस्तािती, न्टयायालयाच्या 
आदेिानुसाि कल्याण-डोंवबिली महापावलकेच्या कायतके्षत्रात १२ वठकाणी 
िास्त्रोक्त भिािभूमी तयाि किण्याचा वनणतय घेतलेला असतानाही ते न किता 
आधाििाडी येिे खत तयाि किण्याऐिजी कचिा डम्म्पग किण्याचा सिासपणे 
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होत असलेला रश्काि, या डम्म्पग ग्राऊंडची क्षमता संपलेली असल्यामुळे 
आता येिील कचऱ् याचे डोंगि लागूनच असलेल्या खाडीत कोसळत 
असल्यामुळे मोठ्या रश्माणािि िाढलेले जलरश्दषूण, वदनांक ८ जुलै, २०१९ 
िोजी तत्कालीन मुख्यमंत्रयांसोबत कल्याण िहिातील जागरूक नागविकांच्या 
विष्टमंडळाबिोबि झालेल्या बैठकीत मा. मुख्यमंत्रयांनी आयुक्त, कल्याण-
डोंवबिली महानगिपावलका यांचेिी चचा करून वदनांक १५ सप्टेंबि, २०१९ 
िोजीची अंवतम मुदत देऊन तद्नंति आधाििाडी डम्म्पग ग्राऊंड कचिा 
टाकण्यासाठी बंद किण्याबाबत आदेि वदलेले असणे ि या वदिसापयंत 
आधाििाडी डम्म्पग ग्राऊंड बंद न झाल्यास महापावलकेचे संबंवधत सित 
अवधकािी ि कमतचािी यांचे िेतन िांबविण्याबाबत रश्धान सवचि नगिविकास-
२ यांना सूवचत केलेले असणे, सदिहू आदेिाची मनपाने अंमलबजािणी न 
केल्याने पुन्टहा जागरूक नागविक संतािेने १७ सप्टेंबि, २०१९ िोजी तत्कावलन 
मा.मुख्यमंत्री, रश्धान सवचि, नगिविकास ि आयुक्त कल्याण-डोंवबिली 
महानगिपावलका यांना वनिेदन देऊन १७ सप्टेंबि, २०१९ पयंत आधाििाडी 
डम्म्पग ग्राऊंड बंद झालेले नसून, ओल्या ि सुक्या कचऱ् याचे िगीकिण 
अद्यापही सुरु झाले नसल्याचे वनदितनास आणून देऊन संबवधत सित 
अवधकािी कमतचािी यांचे िेतन बंद किण्याची केलेली मागणी, त्यानंतिही 
आधाििाडी डम्म्पग ग्राऊंड अद्याप बंद झालेले नसताना कोणतीही ठोस 
काििाई झालेली नसल्याने सिकािच्या भूवमकेविषयी येिील नागविकांमध्ये 
वनमाण झालेले संतापाचे िाताििण, आधाििाडी डम्म्पग ग्राऊंड  तातडीने बंद 
किण्याबाबत िासनाने किािायची ठोस काििाई ि िासनाची रश्वतवक्रया." 

 
  (५) सियश्री शरद रणवपसे, अिोक ऊर्त  भाई जगताप, िामहिी रुपनिि,अॅड. 

हुतानबानू खवलरे्, डप. सुधीि तांबे, आर्कक. अनंत गाडगीळ, डप. िजाहत वमझा, 
सितश्री अमिनाि िाजूिकि, मोहनिाि कदम, हविससग िाठोड, रश्ा. जोगेन्टद्र 
किाडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साितजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मंुबईतील कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ रश्कल्पाची काििेड सन 
२०१५ मध्ये आिे िसाहतीत उभािण्याचे रश्तातावित किण्यात आलेले असणे 
तिी िाज्य िासनाने नेमलेल्या वत्रसदतायीय सवमतीने सदि मेट्रो काििेडसाठी 
कांजूिमागत येिे जागा सुचविलेली असणे, मेट्रो काििेडसाठी आिे कपलनीतील 
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सुमािे २७०० िृक्ष कापण्यास देण्यात आलेली मंजूिी, त्यापैकी हजािो झाडांची 
ऑक्टोबि, २०१९ च्या पवहल्या आठिडयाच्या सुमािास किण्यात आलेली 
कत्तल, त्यामुळे पयाििणािि मोठा पविणाम होणाि आहे या ि अन्टय  विविध 
कािणांमुळे पयाििणिादी यांसह समाजाच्या विविध तातिातून आिे रश्कल्पात 
उभािाियाच्या मेट्रो काििेड रश्कल्पास तीव्र तािरुपाचा किण्यात आलेला 
वििोध, त्यासाठी अनेकिेळा झालेली आंदोलने, त्यातील आंदोलकांची मोठया 
रश्माणात किण्यात आलेली अटक, यामुळे वनमाण झालेले तार्ोटक 
िाताििण, आिे िसाहतीत मेट्रो काििेड उभािण्यास होत असलेला तीव्र 
तािरुपाचा वििोध, पयाििणािि होणािा पविणाम ि तेिील िन्टय जीिांचा 
विचाि किण्याची गिज इत्यादी बाबींमुळे आिे िसाहतीत उभािाियाच्या 
काििेड रश्कल्पास वदनांक २९ नोव्हेंबि, २०१९ िोजी तािवगती वदलेली असणे, 
मात्र काििेड रश्कल्प अन्टय वठकाणी उभािण्याचा त्ििीत वनणतय न झाल्यास 
मेट्रो रश्कल्पाच्या खचात सुमािे पाच हजाि कोटी रुपयांची िाढ होण्याची व्यक्त 
झालेली िक्यता, काििेड कांजूि मागत येिे सकिा गोिेगाि येिील पिेड ग्राऊंड 
येिे उभािण्याची आता होत असलेली मागणी, तसेच आिेला जंगल म्हणून 
घोवषत किण्याची होत असलेली मागणी, या एकूणच रश्किणी त्ििीत वनणतय 
घेण्याची गिज ि याििील िासनाची रश्वतवक्रया." 

 
  (६) सियश्री प्रविण दरेकर, वगिीिचंद्र व्यास, विजय ऊर्त  भाई वगिकि, नागोिाि 

गाणाि, रश्साद लाड, वनलय नाईक, सदाविि खोत, सुवजतससह ठाकूि, 
डप.पविणय रु्के, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि साितजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "िाज्य िासनाने नुकतेच आिे कपलनीतील झाडे तोडण्याला तािवगती 
देऊन झाडे तोडण्याच्या वििोधात आंदोलन केलेल्या आंदोलकांििील गुन्टहे 
मागे घेण्याचा तसेच नाणाि रश्कल्पामुळे होणािे रश्दषूण टाळण्याकविता या 
रश्कल्पाला वििोध किणाऱ् या आंदोलकाििीलही गुन्टहे मागे घेण्याचे घेतलेले 
वनणतय, असे असतांना मंुबई िहि, उपनगिातील रश्कल्पबावधतांचे पुनितसन 
माहुलमध्ये किण्यात येणे, पुनितसन केलेल्या माहुल पविसिात सेिा-सुविधांचा 
अभाि, िाढत्या रश्दषूणाने हैिाण झालेले नागविक हे न्टयायालयात गेले असता 
माहुलिावसयांना पयायी जागा िा घिभाडे देण्याचा उच्च न्टयायालयाने वनणतय 
देऊनही अद्यापही या वनणतयाची अंमलबजािणी न होणे, सन २०१३ ते 
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जानेिािी, २०१९ या काळात सुमािे १११ माहुलिावसयांचा मृत्यू होणे, या 
संदभात वदनांक २ वडसेंबि, २०१९ िोजीच्या सुमािास या रश्दषूणयुक्त 
माहुलिावसयांनी पुनितसन किण्याची मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे केलेली मागणी, 
माहुलमध्ये अनेक लोक आजािाने ग्रतात असून आजही माहुल गािामध्ये 
मेवडकल कॅ म्प सुरु असणे, असे असतानाही माहुलिावसयांना न्टयाय वमळत 
नसल्याने त्यांच्यामध्ये िासनाच्या वििोधात वनमाण झालेले असंतोषाचे ि 
संतापाचे िाताििण, याबाबत िासनाने केलेली ि किाियाची कायतिाही, 
याबाबत िासनाची रश्वतवक्रया ि भूवमका." 

 
  (७) सियश्री आनंद ठाकूर, ख्िाजा बेग, िसिद्र र्ाटक, वि.प.स. पुढील 

तातडीच्या ि साितजवनक महत्िाच्या बाबीकडे भकंूप पनुियसन मंत्रयांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "वदनांक ११ नोव्हेंबि, २०१८ पासून डहाणू धंुदलिाडी भागात 
भूकंपाचा पवहला धक्का बसणे, त्यानंति २४ नाव्हेंबि, २०१८, वदनांक २, ४ ि 
८ वडसेंबि, २०१८ िोजी २.९ ते ३.३ विश्टि ताकेल इतक्या तीवे्रतेचे धक्के या 
भागात बसणे, वदनांक ३ नोव्हेंबि, २०१८ ते २ वडसेंबि, २०१९ पयंत भूकंपाला 
एक िषत २७ वदिस म्हणजे एकूण ३९५ वदिस पूणत होणे, तसेच या संपूणत 
पविसिात अनेक सकम्य तािरुपाचे भूकंपाचे धक्के िािंिाि बसल्याने डहाणू 
तालुक्यातील बहुतांि िवहिािांनी तािलांति किणे, धंुदलिाडी, तलासिी, 
डहाणू, कासा, िंकास, किाडा, उधिा, िडिली, आंबोली आवद गािांत 
भूकंपाच्या धक्क्याने नागविकांचे जीि संकटात असणे, धंुदलिाडी 
आश्रमिाळेतील ७०० वनिासी विद्यािी, तसेच सचचले आश्रमिाळेतील ४०० 
विद्यािी भंूकपांच्या वभतीपोटी िाळेत जात नसणे, डहाणू तालुक्यात पालघि, 
िसई तालुक्यात मोठया रश्माणात िवहिािी िसाहती ि संकुले असून २०१० 
पासून इमाितींची िचना भंूकपरश्िण के्षत्र-३ अनुषंगाने किण्यात आलेली 
असणे, पविसिात भूकंपाच्या मोठया ि मध्यम धक्क्यांनी सुिवक्षततेचा वनमाण 
झालेला रश्श्न, पविणामी गािपातळीिि जाऊन नागविकांमध्ये भीतीचे 
िाताििण पसरु नये यासाठी जनजागृती करुन आपत्कालीन कायतिाहीचे 
रश्विक्षण देण्याची गिज, याबाबत िासनाने किाियाची तातडीची कायतिाही ि 
िासनाची रश्वतवक्रया." 
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  (८) सियश्री अशोक ऊर्य  भाई जगताप, ििद िणवपसे, िामहिी रुपनिि, अॅड. 
हुतानबानू खवलरे्, सितश्री जनादतन चांदिूकि, डप.सुधीि तांबे, आर्कक.अनंत 
गाडगीळ, श्री.अमिनाि िाजूिकि, रश्ा.जोगेन्टद्र किाडे, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि साितजवनक महत्िाच्या बाबीकडे साियजवनक आरोग्य ि कुटंुब 
कल्याण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "ठाणे वजल्हयातील अंबिनाि येिील िासकीय छाया रुग्णालयात 
चूकीच्या औषधांमुळे १२ मवहला रुग्णांना िक्ताच्या उलटया झाल्याचे माहे 
वडसेंबि २०१९ दिम्यान उघडकीस येणे, येिील १२ मवहला रुग्णांना 
सेप्ट्रायनझोन नािाचे इंजेक्िन देण्यात येणे, त्यानंति सित मवहलांना उलटया 
सुरु होणे, त्यामुळे रुग्णालयात तणाि वनमाण होिून रुग्णांच्या नातेिाईकांमध्ये 
सचतेचे िाताििण वनमाण होणे, रुग्णांना मुदतबाहय औषध देण्यात येऊनही 
रुग् णालय रश्िासनाद्वािे त्याचा इन्टकाि किण्यात येणे, छाया रुग्णालय 
रश्िासनाने आपल्या रुग्णालयातील सित रुग्णांना औषधोपचािांसाठी दसुऱ्या 
रुग्णालयात हलिून जबाबदािी झटकण्याचा रश्यत्न केलेला असणे, एकूणच 
या रश्किणी रुग्णालय रश्िासनाची संियातापद भूवमका असल्याने या रश्किणी 
सखोल चककिी होऊन या रुग्णालयाच्या रश्िासनातील या घटनेिी संबवधत 
असणाऱ्यांिि कायदेिीि काििाई व्हािी तसेच सदि रुग्ण मवहलांना आर्किक 
मदत वमळािी अिी या बावधत मवहला रुग्णांच्या नातेिाईकांची मागणी असणे, 
पविणामी या मवहलारुग्ण ि त्यांच्या नातेिाईकांमध्ये पसिलेले असंतोषाचे 
िाताििण ि नािाजीची भािना, त्यामुळे िासनाने याबाबत तातडीने 
किाियाची कायतिाही ि िासनाची रश्वतवक्रया." 

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

 

 

- मध्यंतर - 
पाच : राज्यपालांच्या अवभभाषणािर चचा (पवहला वदिस). 

 
सहा : ॲि. अवनल परब, सितश्री हेमंत टकले, ििद िणवपसे, िामदास कदम, विक्रम 

काळे, िामहिी रुपनिि, गोपीवकसन बाजोविया, वकिण पािसकि, अिोक ऊर्त  भाई 
जगताप, िसिद्र र्ाटक, सवति चव्हाण, सतेज ऊर्त  बंटी पाटील, निेंद्र दिाडे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, रश्ा.जोगेन्टद्र किाडे, सितश्री विप्लि बाजोविया, आनंद ठाकूि, 
अँड.हुतानबानू खवलरे्, सितश्री विलास पोतनीस, अवनकेत तटकिे, डप.सुधीि तांबे, 
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डप.(श्रीमती) मवनषा कायंदे, सितश्री जगन्नाि सिदे, अमिनाि िाजूिकि, अंबादास 
दानिे, रश्काि गजवभये, डप.िजाहत वमझा, सितश्री अब्दलु्लाखान दिुाणी, ख्िाजा बेग, 
हविससग िाठोड, आनंदिाि पाटील, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – 

   "विदभातील वमहान येिे दीड लाख नोकऱ्या देण्याची योजना 
असताना गेल्या पाच िषात नोकऱ्या ि िोजगािाचे रश्माण अत्यल्प असणे, 
विदभाच्या महत्िाकांक्षी वमहान रश्कल्पाला चालना देण्यासाठी सिोतोपिी 
गिज, विदभातील विद्यापीठांमधून दििषी लाखो पदिीधि वनमाण होणे, 
बेिोजगाि युिकांची िाढती संख्या लक्षात घेता वमहानमध्ये िोजगाि िाढीसाठी 
जड उद्योग, कृषी रश्वक्रया उद्योग, ऑटोमोबाईल रश्कल्प सुरू किण्याची 
आिश्यकता असणे, विदभातील विद्यावपठांनी िोजगािावभमुख अभ्यासक्रम 
तयाि किणे, त्याद्वािे िोजगाि वनर्कमती किण्याची आिश्यकता असणे, 
जलयुक्त वििाि योजनेने मोजक्याच िेतकऱ्यांच्या िेतात पाणी पोहोचलेले 
असणे, विदभातील ससचनाचा अनुिेष मोठ्या रश्माणात असल्याने तो भरुन 
काढण्याची गिज असणे, विदभातील रश्लंवबत १३४ ससचन रश्कल्पांना चालना 
देण्याची गिज असणे, त्याकविता िाज्य सिकािने विदभातील ससचन 
रश्कल्पांना अवधकावधक वनधी देऊन वनस्श्चत कालमयादेत ससचन रश्कल्प पूणत 
किणे आिश्यक असणे, जल वनयामक रश्ावधकिणाने आगामी पाच िषात 
ससचन अनुिेष दिू किण्याची माननीय िाज्यपालांना सादि केलेल्या पाच 
िषीय योजनेला गांभीयतपूितक पूणत किण्याचे वनस्श्चत धोिण आखण्याची गिज 
असणे, गोसेखुदत िाष्ट्रीय रश्कल् प सन २०२४ पयंत पूणत किण्याचे रे्िवनधावित 
किण्याच्या धोिणाचा तातडीने रे्िआढािा घेण्याची गिज असणे, गोसेखुदत 
रश्कल्प २४ मवहन्टयात पूणत किण्यासाठी िाज्य सिकािकडून वनस्श्चत धोिण 
आखण्याची ि वनधी पुििठा किण्याची तातडीची गिज असणे, विदभातील 
कापूस, सोयाबीन, तूि, धान, मका इत्यादी उत्पादनािि आधावित कृषी रश्वक्रया 
रश्कल्प भंडािा, गोंवदया, गडवचिोली, बुलडाणा ि अकोला या वजल््ांमध्ये 
वनमाण किणे, संत्रा रश्वक्रया रश्कल्पाला निीन चालना देण्याची गिज असणे, 
विदभातील औस्ष्णक िीज रश्कल्पांच्या अत्याधुवनकीकिणासाठी िाज्य 
सिकािने तातडीने पािले उचलण्याची गिज असणे, या रश्कल्पांना वनयवमत 
कोळसा पुििठा किण्यासाठी आिश्यक उपाययोजना किणे, विदभासह 
िाज्यातील पयाििणाला धोका वनमाण झाला असून मागील सिकािने घोवषत 
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३३ कोटी िृक्षलागिड योजनेत मोठा गैिरश्काि झाला असणे, डप.बाबासाहेब 
आंबेडकि रुग्णालय आवण अनुसंधान संतािानला आघाडी सिकािच्या 
कायतकाळात सन २०१४ मध्ये मंजूिी देणे, सदि मंजूिी देण्यात आल्यानंतिही 
रुग्णालयाचे काम अद्याप सुरू न होणे, अमिाितीत िस्त्रोद्योग पाकत ला 
िासनाकडून रश्ोत्साहन वमळण्याची तेिील उत्पादकांची अपेक्षा असणे, 
विदभात िाष्ट्रसंत तुकडोजी महािाज नागपूि विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा 
अमिािती विद्यापीठ, गोंडिाना विद्यापीठ, तसेच किी कुलगुरु कावलदास 
संताकृत विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयामध्ये मोठ्या रश्माणात विक्त जागा 
असणे, त्यामुळे उच्च विक्षणाच्या गुणिते्तिि पविणाम होणे ि त्याचा पविणाम 
विदभातील िोजगाि वनर्कमतीिि होणे, नागपूिातील डप.बाबासाहेब आंबेडकि 
रुग्णालयातले अपगे्रडेिनचे काम िखडणे, डप.बाबासाहेब आंबेडकि 
आंतििाष्ट्रीय विमानतळाच्या वितातािीकिणाचे काम जवमनी अभािी िखडणे 
ि याकडे िासनाने लक्ष देण्याची गिज असणे, मागील ५ िषात विदभासाठी 
मोठमोठ्या घोषणा किणे पिंतु त्या पुणत न होणे, विदभात िन िन्टयजीि पयतटन 
विकासाकविता उपलब्ध असणािी विपूल साधनसंपत्ती ि संधी यांचा उपयोग 
करुन आंतििाष्ट्रीय दजाच्या संसाधनासहीत विकास किणे, पयतटकांना 
आकर्कषत करुन अनेक बेिोजगािांना िोजगाि उपलब्ध व्हािा, िाज्याच्या 
आर्किक क्षमतेत िाढ व्हािी ि पयतटन तसेच सेिा उद्योग िाढािा, िाष्ट्रीय 
िन्टयजीि पयतटन तािळारश्माणे िन्टयजीि सर्ककट तयाि करुन ताडोबा, पेंच, 
नागवझिा इत्यादी िन पयतटन तािळे विकवसत किणे, विदभातील वतितके्षत्र ि 
पयतटन तािळांचे सर्ककट तयाि करुन िोजगाि वनर्कमती िाढविणे, विदभातील 
िताते विकासाचा बॅकलपग लक्षात घेता िाज्य महामागाचे चकपदिीकिण 
किण्याची आिश्यकता असणे, नागपूि येिील इंवदिा गांधी िैद्यकीय 
महाविद्यालय ि इस्तापतळाला आंतििाष्ट्रीय तािरुपाचा दजा रश्ाप्त करुन 
देण्यासाठी रश्यत्न किण्याची आिश्यकता असणे, विदभातील िेतकऱ्यांसाठी 
दयु्यम तािरुपाचा महत्िपूणत दगु्धव्यिसाय िाढीसाठी एन.डी.डी.बी. च्या 
सहकायाने मिाठिाडा ि विदभात पिुसंिधतन ि दगु्धव्यिसायाच्या 
कायतक्रमाला चालना देऊन िेतकऱ्यांना तािायी उत्पन्न वनमाण किण्याची 
आिश्यकता असणे, वमहानमध्ये योगगुरु िामदेि बाबांच्या पतंजली रु्डपाकत ने 
गािा गुंडाळल्याने तेिील कमतचाऱ्यांिि बेिोजगािीची कुऱ्हाड कोसळणे ि 
पविणामी हजािो कमतचाऱ्यांच्या पवििािािि उपासमािीची िेळ येणे, 
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विदभातील ितात्यांची कामे अपूणाितािेत िाहणे, त्यामुळे िताते अपघातांचे कें द्र 
बनणे, विदभात मोठ्या रश्माणात ितात्यांचा अनुिेष असणे, मेळघाट 
व्याघ्ररश्कल्पातील गािांचे तसेच पेढी रश्कल्पाच्या पुनितसनाचे काम गेल्या ५ 
िषापासून िखडणे, विदभातील कापूस उत्पादनािि आधावित सुतवगिण्या ि 
कापूस उद्योगाला चालना देण्याची गिज असणे, विदभाच्या विकासासाठी 
धोिणात्मक वनणतय घेऊन उपाययोजना किण्याची वनतांत आिश्यकता ि 
किाियाची कायतिाही विचािात घेण्यात यािी." 
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