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महािाष्ट्र रिधानसभा 
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

मंगळिाि, रिनांक १७ रिसेंबि, २०१९ 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
 
 
 

एक : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 
 
 

िोन : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) :  
 

 
 
 
 

  (१) सिवश्री. अरमत साटम, प्रशांत ठाकूि, श्रीमती मरनषा चौधिी, सिवश्री. अमीन पटेल, 
रिजय ििेट्टीिाि, अस्लम शेख, प्रा.िषा गायकिाि, अॅि.यशोमती ठाकूि, सिवश्री. 
सरुनल केिाि, अजय चौधिी, अब ू आजमी, सरुनल प्रभ,ू िईस शेख, रि.स.स. 
तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे गहृ मंत्र्याचे लक्ष   िेधतील :-    

         “देशात प्रगतीशील राज्य़ म्हणून लौकीक असलेले महाराष्ट्र राज्यय आता सायबर 
गुन्हयाांमध्येही आघाडीवर असल्याचे समोर येणे, गेल्या दहा महहन्याांत ऑनलाईन 
गैरव्य़वहार, फसवणूकीच्या तब्ब़ल २,७८९ गुन्हयाांची नोंद राज्ययातील हवहवध पोलीस 
ठाण्यात झाली असणे, साधारणपणे दररोज १० सायबर गुन्हयाांच्या तक्रारी राज्ययभरातील 
हवहवध पोलीस ठाण्यात दाखल होत असणे, हदनाांक १ जानेवारी, २०१५ ते हदनाांक ३१ 
ऑक्टोबर, २०१९ या कालावधीत एकुण १०,१३९ गुन्हे दाखल झाले असणे, माहहती 
अहधकार तांत्रज्ञान कायद्ाांतगगत या वर्षी हदनाांक १ जानेवारी ते हदनाांक ३१ ऑक्टोबर, २०१९ 
या दहा महहन्याांमध्ये सवाहधक ९८६ गुन्हे ऑनलाईन बॅककगचे असणे, त्यानांतर डेहबट, 
के्रडीट काडगच्या फसवणूकीबाबत ८३३ तक्रारी व त्या खालोखाल सोशल मीडीयाव्यदारे 
फसवणूक झालेले ७७९ गुन्हे नोंदहवण्यात आलेले असणे, यामध्ये फेसबूक व 
व्यहॉट्सॲपव्यदारे फसवणूकीच्या ५४९ तक्रारी दाखल झाल्या असणे, राज्ययभरात डेहबट, 
के्रडीट, गुांतवणूक फसवणूकीबरोबरच नोकरी, हववाह नोंदणीबरोबरच सोशल मीडीयातील 
गुन्हयाांच्या प्रमाणाचा आलेख सातत्याने वाढत असणे, त्यावर प्रहतबांधासाठी उपाययोजना 
केल्या जात असल्या तरी त्याला मयादा पडत असणे, याबाबत सवगसामान्य नागरीकाांमध्ये 
पसरलेली हभती, सायबर गुन्हयाांचे प्रमाण रोखण्याबाबत शासनाने करावयाच्या 
उपाययोजना व प्रहतहक्रया.” 

 
  (२) सिवश्री. रिजय ििेट्टीिाि, अस्लम शेख, अॅि.यशोमती ठाकूि, सिवश्री सरुनल केिाि, 

कुणाल पाटील, अरमत झनक, अरमत िेशमखु, प्रा.िषा गायकिाि, श्री.सभुाष 
धोटे, श्रीमती प्ररतभा धानोिकि, सिवश्री. िणजीत कांबळे, िाज ु पाििे, रिकास 
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ठाकिे, िेिेंद्र फिणिीस, चंद्रकांत पाटील, अॅि.आरशष शेलाि, सिवश्री. अतलु 
भातखळकि, जयकुमाि िािल, रिकास कंुभािे, गोिधवन शमा, कॅप्टन आि. तरमल 
सेल्िन, सिवश्रीमती. िेियानी फिांिे, मंिा म्हाते्र, सिवश्री. रजतेंद्र आव्हाि, मोहन 
मते, मंगेश कुिाळकि, अब ूआजमी, िॉ.िाहूल पाटील, श्री.प्रशांत ठाकूि, अॅि.पिाग 
अळिणी, श्री.संजय केळकि, श्रीमती मरनषा चौधिी, अॅि.िाहुल नािेकि, सिवश्री 
रकसन कथोिे, िैभि नाईक, सरुनल प्रभ,ू ज्ञानिाज चौगलुे, सरुनल िाऊत, अजय 
चौधिी रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे पणन मंत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-    

         “राज्ययात मोठ्या प्रमाणात काांदाटांचाई सुरु असून हदवसेंहदवस बाजारभावामध्ये 
वाढ होत असल्याचे माहे हडसेंबर, २०१९ च्या पहहल्या आठवड्यात उघडकीस येणे, 
हकरकोळ बाजारात १०० ते १७० रुपये हकलो दराने काांदा हवकला जात असल्याने दैनांहदन 
गरजेचा असलेला काांदा सवगसामान्याांच्या आवाक्याबाहेर गेलेला असणे, अन्नपदार्थांच्या 
भावामध्येही वाढ झालेली असणे, काांद्ाची ककमत योग्य प्रमाणात ठेवण्यास प्रशासनास 
आलेले अपयश, शेतकऱ याांना काांद्ाचा योग्य भाव हमळवून देणे व त्याचबरोबर ााहकाांना 
योग्य ककमतीत काांदा उपलब्बध करुन देण्यासांदभात प्रशासनाकडे कोणतेही हनयोजन 
नसल्याचे उघडकीस येणे, सदर भाववाढीमुळे घरातील आर्थर्थक गहणत कोलमडलेले 
असल्याने गृहहणींमध्ये तणावाचे वातावरण पसरलेले असणे, काांद्ाचे भाव आवाक्यात 
ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची लोकप्रहतहनधी तसेच सामाहजक सांघटनाांनी 
मा.मुख्यमांत्री याांचेकडे हदनाांक ४ हडसेंबर, २०१९ तसेच वारांवार मागण्या केलेल्या असणे, 
शेतक-याांना काांदा हपकाचा योग्य मोबदला हमळावा तसेच ााहकाांनाही योग्य ककमतीत 
काांदा उपलब्बध करुन देण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची हनताांत 
आवश्यकता असणे, साठेबाज व्ययापाऱयाांवर धाडी टाकून काांदा खुल्या बाजारात हवक्रीसाठी 
आणण्याची कारवाई राज्यय शासनाने करणे अपेहित असणे मात्र त्याबाबतीत शासन 
कोणतीही कृती करीत नसणे, याबाबत प्रशासनाचे हेतुपुरस्पर दलुगि होत असल्याने, सदर 
गांभीर प्रकरणी शासनाने तातडीने करावयाची कायगवाही आहण प्रहतहक्रया.” 

 
  (३) सिवश्री िैभि नाईक, रनतेश िाणे, महेंद्र िळिी, िॉ.भािती लव्हेकि, सिवश्री. सरुनल 

प्रभ,ू अस्लम शेख, अमीन पटेल, रिजय ििेट्टीिाि, सरुनल केिाि, प्रा. िषा 
गायकिाि, अॅि. यशोमती ठाकूि, कु.आरिती तटकिे, श्री. शेखि रनकम, रि.स.स. 
तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मित ि पनुिवसन मंत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-    

       "'क्यार' वादळामुळे समुद्रात हनमाण झालेल्या उधाणामुळे कोकण हकनारपट्टीवर 
मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये हनदशगनास येणे, हवशेर्षतः 
आचरा, जामडूल, हपरावाडी (हज.कसधुदगुग), रत्नाहगरी हजल्हा, तसेच अहलबाग, वरसोली, 
र्थळ, नवगाव, हझराड, रेवस, बोडणी, नागाव, आिी, रेवदांडा, रे्थरोंडा (ता.अहलबाग, 
हज.रायगड) येर्थील समुद्र हकनारपट्टीवरील शेतकरी व स्र्थाहनक मच्च्िमार याांचे वादळामुळे 
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मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान, हकनारपट्टी पहरसरातील मच्च्िमाराांच्या घरात पाणी 
हशरुन व त्याांचे मच्च्िमारी जाळे तसेच रॉलसगखाली ठेवलेले सामान या उधाणाने वाहून 
जाऊन लाखो रुपयाांचे झालेले नुकसान, भातशेतीत या उधाणाचे पाणी हशरुन सांपूणग 
भातशेतीचेही नुकसान होणे, काही हठकाणी पांचनामे होऊन देहखल नुकसानास्ताना 
नुकसान भरपाई न हमळणे, 'क्यार' वादळाच्या उधाणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी, 
मच्च्िमार व सवगसामान्य नागरीकाांना नुकसान भरपाई देण्याच्या अनुर्षांगाने शासनाने 
तातडीने करावयाची उपाययोजना व  प्रहतहक्रया." 

    
 

तीन : िाज्यपालांच्या अरभभाषणािि चचा (परहला रििस). 
 
 

चाि : शासकीय रिधेयके : 
 

 

   रिचाि, खंिश: रिचाि ि संमत किणे :- 
 

  (१) (क) सन २०१९ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४३ – महािाष्ट्र रजल्हा परिषि 
ि पंचायत सरमती (सधुािणा) रिधेयक, २०१९. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगंटीिाि, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "सन २०१९ चे हवधानसभा हवधेयक क्रमाांक ४३ – महाराष्ट्र हजल्हा पहरर्षद 
व पांचायत सहमती (सुधारणा) हवधेयक, २०१९ विधानपविषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३४० सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्याििील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन विचािार्थ पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०१९ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४४ – महािाष्ट्र स्थारनक 

प्रारधकिण सिस्य अनहवता (सधुािणा) रिधेयक, २०१९. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगंटीिाि, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "सन २०१९ चे हवधानसभा हवधेयक क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र स्र्थाहनक 
प्राहधकरण सदस्य अनहगता (सुधारणा) हवधेयक, २०१९ विधानपविषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३४० सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्याििील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन विचािार्थ पाठविण्यात यािे." 

     
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०१९ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४५ – महािाष्ट्र रजल्हा परिषि 

ि पंचायत सरमती (िाज्य रिधानसभेच्या आगामी सािवरत्रक रनििणकुांमळेु 
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रििरक्षत  रजल्हा परिषिांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि त्तयांच्या रिषय सरमत्तयांचे 
सभापती आरण रििरक्षत पंचायत सरमत्तयांचे सभापती ि उप सभापती 
पिांच्या) रनििणकुा तात्तपिुत्तया  पढेु ढकलणे रिधेयक, २०१९. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगंटीिाि, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "सन २०१९ चे हवधानसभा हवधेयक क्रमाांक ४५ – महाराष्ट्र हजल्हा पहरर्षद 
व पांचायत सहमती (राज्यय हवधानसभेच्या आगामी सावगहत्रक हनवडणुकाांमुळे 
हववहित  हजल्हा पहरर्षदाांचे अध्यि, उपाध्यि व त्याांच्या हवर्षय सहमत्याांचे सभापती 
आहण हववहित पांचायत सहमत्याांचे सभापती व उप सभापती पदाांच्या) हनवडणुका 
तात्पुरत्या  पुढे ढकलणे हवधेयक, २०१९ विधानपविषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४० सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्याििील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन विचािार्थ पाठविण्यात यािे." 

     
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०१९ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमांक ४६ – महािाष्ट्र जमीन महसलू 

संरहता (सधुािणा) रिधेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगंटीिाि, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "सन २०१९ चे हवधानसभा हवधेयक क्रमाांक ४६ – महाराष्ट्र जमीन महसूल 
सांहहता (सुधारणा) हवधेयक, २०१९ विधानपविषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४० सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्याििील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादि किण्याचा अनुदेश देऊन विचािार्थ पाठविण्यात यािे." 

     
पाच : सिवश्री सरुनल प्रभ,ू अरजत पिाि, रिजय ििेट्टीिाि, संजय िाठोि, रिलीप िळसे-पाटील, 

अशोक चव्हाण, ॲङ आरशष जयस्िाल, सिवश्री धनंजय मुंिे, पथृ्िीिाज चव्हाण, िॉ. 
संजय िायमलुकि, श्री बाळासाहेब पाटील, ॲि. के.सी. पाििी, सिवश्री बच्च ू किू, 
निाब मरलक, सरुनल केिाि, रनतीन िेशमखु-टाल,े रिलीप बनकि, िणरजत कांबळे, 
िाजकुमाि पटेल, िोरहत पिाि, ॲङ यशोमती ठाकूि, सिवश्री संजय गायकिाि, रिपक 
चव्हाण, िाजेश टोपे, अरमत झनक, िॉ. िाजेंद्र शशगणे, सिवश्री अरनल िेशमखु, सभुाष 
धोटे, रजतेंद्र आव्हाि, बबनिाि शशिे, कुणाल पाटील, हसन मशु्रीफ, अस्लम शेख, अरमन 
पटेल, रि.स.स. यांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :  
 
"हवदभातील हमहान येरे्थ दीड लाख नोकऱ या देण्याची योजना असताांना गेल्या पाच वर्षात 
नोकऱ या व रोजगाराांचे प्रमाण अत्यल्प असणे, हवदभाच्या महत्वाकाांिी हमहान प्रकल्पाला 
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चालना देण्यासाठी सवोतोपरी गरज, हवदभातील हवदयापीठाांमधून दरवर्षी लाखो पदवीधर 
हनमाण होणे, बेरोजगार युवकाांची वाढती सांख्या लिात घेता हमहानमध्ये रोजगार वाढीसाठी 
जड उदयोग, कृर्षी प्रहक्रया उदयोग, ऑटोमोबाईल प्रकल्प सुरु करण्याची आवश्यकता असणे, 
हवदभातील हवदयापीठाांनी रोजगाराहभमुख अभ्यासक्रम तयार करुन त्याव्यदारे रोजगार हनर्थमती 
करण्याची आवश्यकता असणे, जलयुक्त हशवार योजनेमुळे मोजक्याच शेतकऱ याांच्या शेतात 
पाणी पोचलेले असणे, हवदभातील कसचनाचा अनुशेर्ष मोठया प्रमाणात असल्याने तो भरुन 
काढण्याची गरज असणे, हवदभातील प्रलांहबत १३४ कसचन प्रकल्पाांना चालना देण्याची गरज 
असणे, त्याकहरता राज्यय सरकारने हवदभातील कसचन प्रकल्पाांना अहधकाहधक हनधी देऊन 
हनच्श्चत कालमयादेत कसचन प्रकल्प पूणग करणे आवश्यक असणे, जल हनयामक प्राहधकरणाने 
आगामी पाच वर्षात कसचन अनुशेर्ष दरू करण्यासाठी माननीय राज्ययपालाांना सादर केलेल्या पाच 
वर्षीय योजनेला गाांभीयगपूवगक पूणग करण्याचे हनच्श्चत धोरण आखण्याची गरज असणे, 
गोसेखुदग राष्ट्रीय प्रकल्प सन २०२४ पयंत पूणग करण्याचे फेरहनधाहरत करण्याच्या धोरणाचा 
तातडीने फेरआढावा घेण्याची गरज असणे, गोसेखुदग प्रकल्प २४ महहन्यात पूणग करण्यासाठी 
राज्यय सरकारकडून हनच्श्चत धोरण आखण्याची व हनधी पुरवठा करण्याची तातडीची गरज 
असणे, हवदभातील कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, मका इत्यादी उत्पादनावर आधाहरत कृर्षी 
प्रहक्रया प्रकल्प भांडारा, गोंहदया, चांद्रपूर, गडहचरोली, बुलडाणा व अकोला या हजल्हयाांमध्ये 
हनमाण करणे, सांत्रा प्रहक्रया प्रकल्पाला नवीन चालना देण्याची गरज असणे, हवदभातील 
औच्ष्ट्णक वीज प्रकल्पाांच्या अत्याधुहनकीकरणासाठी राज्यय सरकारने तातडीने पावले 
उचलण्याची गरज असणे, या प्रकल्पाांना हनयहमत कोळसा पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक 
उपाययोजना करणे, हवदभासह राज्ययातील पयावरणाला धोका हनमाण झाला असून मागील 
सरकारने घोहर्षत ३३ कोटी वृिलागवड योजनेत मोठा गैरप्रकार झाला असणे, डॉ.बाबासाहेब 
आांबेडकर रुग्णालय आहण अनुसांधान सांस्र्थानला सन २०१४ मध्ये मांजूरी हमळणे, तर्थाहप,  
अद्ापही रुग्णालयाचे काम अदयाप सुरु न होणे, अमरावतीत वस्त्रोदयोग पाकग ला 
शासनाकडून प्रोत्साहन हमळण्याची तेर्थील उत्पादकाांची अपेिा असणे, हवदभात राष्ट्रसांत 
तुकडोजी महाराज नागपूर हवदयापीठ, सांत गाडगेबाबा अमरावती हवदयापीठ, गोंडवाना 
हवदयापीठ तसेच कवी कुलगुरु काहलदास सांस्कृत हवदयापीठ तसेच महाहवदयालयामध्ये 
मोठया प्रमाणात हरक्त जागा असणे, त्यामुळे उच्च हशिणाच्या गुणवत्तेवर पहरणाम होणे व 
त्याचा पहरणाम हवदभातील रोजगार हनर्थमतीवर होणे, नागपूरातील डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर 
रुग्णालयातले अपाेडेशनचे काम रखडणे, डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर आांतरराष्ट्रीय 
हवमानतळाच्या हवस्तारीकरणाचे काम जहमनी अभावी रखडणे, मागील ५ वर्षात हवदभासाठी 
मोठमोठया घोर्षणा करण्यात येणे परांतु त्या पुणग न होणे, हवदभात वन्यजीव पयगटन 
हवकासाकहरता उपलब्बध असणारी हवपूल साधनसांपती व सांधी याांचा उपयोग करुन 
आांतरराष्ट्रीय दजाच्या सांसाधनासहीत हवकास करणे, पयगटकाांना आकर्थर्षत करुन अनेक 
बेरोजगाराांना रोजगार उपलब्बध व्यहावा, राज्ययाच्या आर्थर्थक िमतेत वाढ व्यहावी व पयगटन तसेच 
सेवा उदयोग वाढावा, राष्ट्रीय वन्यजीव पयगटन स्र्थळाप्रमाणे वन्यजीव सर्थकट तयार करुन 
ताडोबा, पेंच, नागहझरा इ.वन पयगटन स्र्थळे हवकहसत करणे, हवदभातील हतर्थगिेते्र व पयगटन 



 

17-Dec-19 9:18:20 AM 

6 

स्र्थळाांचे सर्थकट तयार करुन रोजगार हनर्थमती वाढहवणे, हवदभातील रस्ते हवकासाचा अनुशेर्ष 
लिात घेता राज्यय महामागाचे चौपदरीकरण करण्याची आवश्यकता असणे, नागपूर येर्थील 
इांहदरा गाांधी वैदयहकय महाहवदयालय व इच्स्पतळाला आांतरराष्ट्रीय स्वरुपाचा दजा प्राप्त करुन 
देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असणे, हवदभातील शेतकऱ याांसाठी महत्वपूणग 
असलेल्या दगु्धव्ययवसाय वाढीसाठी एन.डी.डी.बी च्या सहकायाने मराठवाडा व हवदभात 
पशुसांवधगन व दगु्धव्ययवसायाच्या कायगक्रमाला चालना देऊन शेतकऱ याांना स्र्थायी उत्पन्न हनमाण 
करण्याची आवश्यकता असणे, हमहान मध्ये योगगुरु रामदेव बाबाांच्या पतांजली फुडपाकग  बांद 
झाल्याने तेर्थील कमगचाऱ याांवर बेरोजगारीची कुऱ हाड कोसळणे पहरणामी हजारो कमगचाऱ याांच्या 
पहरवारावर उपासमारीची वेळ येणे, हवदभातील रस्त्याांची कामे अपूणावस्रे्थत राहहल्यामुळे 
होणारे रस्ते अपघात,  मेळघाट व्ययाघ्रप्रकल्पातील गावाांचे तसेच पेढी प्रकल्पाच्या पुनवगसनाचे 
काम गेल्या ५ वर्षापासून रखडणे, हवदभातील कापूस उत्पादनावर आधाहरत सुतहगरण्या व 
कापूस उदयोगाला चालना देण्याची गरज असणे, हवदभाच्या हवकासासाठी धोरणात्मक हनणगय 
घेऊन उपाययोजना करण्याची हनताांत आवश्यकता व करावयाची उपाययोजना." 

   
 

रिधान भिन, 
नागपूर, 
हदनाांक : १६ हडसेंबर, २०१९ 
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