
 

1 
 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११८८  विसेंबरविसेंबर  २०१९२०१९    
(सकाळी (सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--३०३०  िाजेपयंत)िाजेपयंत)  

  
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (मांगळिार, वदनाांक १७ विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते 
(८)] – 

  (१) श्री. गोपीवकसन बाजोवरया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "अकोला (निवणी) नवमाितळाच्या नवस्तारीत धावपट्टीचा प्रश्ि 
अिेक वर्षांपासूि प्रलंनबत असणे, सदर धावपट्टीकनरता कृर्षी नवद्यापीठाची 
जमीि हस्तांतनरत करण्यात आलेली असतािाही सदर नवमाितळाच्या 
धावपट्टी नवस्तारीकरणाकनरता अनतनरक्त जनमिीच्या भूसंपादिाची 
आवश्यकता असणे, अनतनरक्त जमीिीचे भूसंपादि व इतर आवश्यक 
बाबींकनरता अंदानजत मुल्य रु.७८,९९,८६,८३६/- ची असलेली आवश्यकता, 
सदर प्रकरणी उपअनधक्षक भूनम अनभलेख, अकोला यांचेकडूि नदिांक २१ 
जािेवारी, २०१९ रोजी संयुक्त मोजणी अहवाल प्राप्त होणे, सद्य:स्स्ितीमध्ये 
िासिािे कृर्षी नवद्यापीठाकडूि हस्तांतनरत केलेल्या जमीिीवर काम सुरु 
करण्याची आवश्यकता, नवदभातील ७५ वरे्ष जुिे अकोला (निवणी) 
नवमाितळ अद्यापही उपेनक्षत असणे, याकडे िासिाचे होत असलेले अक्षम्य 
दलुवक्ष, उक्त नवमाितळाच्या धावपट्टीचा प्रश्ि तात्काळ निकाली 
काढण्याकनरता िासिािे युध्दपातळीवर अनतनरक्त जमीिीचे भूसंपादि व इतर 
आवश्यक बाबींकनरता अंदानजत मुल्य रु.७८,९९,८६,८३६/- ची आवश्यक 
असलेली रक्कमेची तरतूद करुि अिेक वर्षांपासूि प्रलंनबत असलेल्या 
नवमाितळाच्या धावपट्टी नवस्तारीकरणाचा मार्व मोकळा करण्याबाबत िासि 
स्तरावर करावयाची कायववाही व याबाबत िासिाची प्रनतनिया व भूनमका." 

  (२) सिशश्री रामवनिास ससह, नवजय ऊर्व  भाई नर्रकर, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मंुबईतील अ ॅन्टॉपप नहल येिील पोनलस ठाण्यात चककिीसाठी रे्लेल्या 
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नवजय हदयिारायण ससह, वय वरे्ष २६, यांचा पोनलस ठाण्यातील पोनलसांिी 
केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याची घॉिा माहे ऑक्ॉोबर, २०१९ मध्ये  वा 
त्यासुमारास उघडकीस येणे, सायि कोळीवाडा येिे राहणारा नवजय ससह हा 
मेनडकल नरपे्रझेंॉेनॉव्ह म्हणूि काम करत असणे, वडाळा येिील पेट्रोल पंपावर 
झालेल्या वादावरुि त्याला चककिीकनरता पोनलस ठाण्यात बोलानवण्यात येणे, 
चककिीसाठी आलेल्या नवजय ससह याला पोनलसांिी केलेल्या बेदम 
मारहाणीमुळे त्यांचा झालेला मृत्यू, चककिीदरम्याि तरुणाचा मृत्यू झाल्यािे 
अ ॅन्टॉपप नहल पनरसरात झालेल्या संतापाच्या उदे्रकात रास्ता राको, दर्डरे्क 
करण्यात येणे, सहसक झालेल्या जमावाला पांर्नवण्यासाठी पोनलसांिी केलेला 
लाठीमार, सदर प्रकरणी सखोल चककिी होण्याची नितांत आवश्यकता, 
यासंदभात झालेल्या सीआयडी चककिीचा अहवाल अदयाप आलेला िसणे, 
सदर प्रकरणाची चककिी निष्पक्षपणे करण्याची होत असलेली मार्णी, याकडे 
िासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, नवजय ससह यांच्या मृत्यूस जबाबदार 
असणाऱ् या पोनलस अनधकाऱ् यानवरुध्द कठोर कारवाई करण्याची नितांत 
आवश्यकता, याबाबत िासिाची प्रनतनिया व भूनमका." 

  (३) िॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे, सववश्री नवजय ऊर्व  भाई नर्रकर, रामनिवास 
ससह, प्रनवण दरेकर, श्रीमती स्स्मता वाघ, सववश्री रमेिदादा पाॉील, िार्ोराव 
र्ाणार, श्रीमती नवद्या चव्हाण, .ड.हुस्िबािू खनलरे्, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात मनहलांवरील अत्याचारामध्ये झालेली वाढ, मार्ील पाच 
वर्षात मनहलांवरील सहसाचाराच्या घॉिांमध्ये जवळपास ३३ ॉक् क्यांिी झालेली 
वाढ, पनरणामी मनहला असुरनक्षत होणे, मनहलांच्या अत्याचाराच्या सरासरी 
घॉिा पाहता सि २०१५ मध्ये दर मनहन्टयाला ४००  तर सि २०१६ मध्ये दर 
मनहन्टयाला सरासरी ४३१ तर २०१७ मध्ये दर मनहन्टयाला ४५२ आनण यावर्षी 
ऑक्ॉोबरपयवत सरासरी ५३३ पयंत मनहला अत्याचारात झालेली वाढ, या 
घॉिांमध्ये बलात्कार, अत्याचार, अपहरण, हंुडयावरुि होणारे अत्याचार, 
नवियभंर्, छेडछाड, मािनसक–िानरनरक अत्याचाराच्या घॉिांचा समावेि 
असणे, याचबरोबर अल्पवयीि मुलींवर होणाऱ् या लगिनर्क अत्याचाराच्या 
घॉिांमध्ये तसेच मनहलांवरील सहसाचाराच्या घॉिांमध्ये नदवसेंनदवस वाढ होत 
असणे आनण दसुरीकडे आरोपींिा निक्षा होण्याचे प्रमाण कमी होणे, पनरणामी 
र्ुन्टहयांमध्ये होत असलेली वाढ, याचबरोबर रेल्वे प्रवासात देखील मनहलांिा 
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धक्काबुक्की, भांडणे, डब्यावर दर्डरे्क, अश्लील चाळे, नवियभंर् अिा 
घॉिांिा सामोरे जावे लार्त असणे, सदर र्ुन्टहे कमी करण्याकनरता िासिािे 
अिा घॉिांचे निकाल जलदर्तीिे न्टयायालयात करण्याबाबत कायववाही 
करण्याची आवश्यकता, तसेच जिजार्ृती मोनहम राबनवणे, मनहलांच्या 
सुरनक्षततेच्या दृष्ॉीिे रेल्वे डब्यात पूणववेळ पोनलस तैिात करण्याची 
आवश्यकता, मनहलांवरील अत्याचाराच्या घॉिा र्ास्ॉट्रॅक न्टयायालयात 
निकाली काढण्याची नितांत आवश्यकता, याकडे िासिाचे होत असलेले 
अक्षम्य दलुवक्ष, मनहलांवरील अत्याचारास आळा बसण्याच्यादृष्ॉीिे िासिािे 
ठोस कारवाई करण्याची नितांत आवश्यकता, याबाबत िासिाची प्रनतनिया व 
भूनमका." 

 
  (४) सिशश्री जगन्नाथ सर्दे, हेमंत ॉकले, अनिकेत तॉकरे, श्रीमती नवद्या 

चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "कल्याण-डोंनबवली महािर्रपानलका के्षत्ांतर्वत असलेल्या 
आधारवाडी डम्म्पर् ग्राऊंडवर कचरा ॉाकणे बंद करण्याचे आदेि 
न्टयायालयािे नदल्यािंतर न्टयायालयाच्या आदेिािुसार २०१६ पासूि 
आधारवाडी डम्म्पर् ग्राऊंड िास्त्रोक्त पद्धतीिे बंद करण्याचे सुरु असलेले 
काम आजनमतीस अपूणावस्िेत असल्याची पनरस्स्िती, न्टयायालयाच्या 
आदेिािुसार कल्याण-डोंनबवली महापानलकेच्या कायवके्षत्ात १२ नठकाणी 
िास्त्रोक्त भरावभूमी तयार करण्याचा निणवय घेतलेला असतािाही ते ि करता 
आधारवाडी येिे खत तयार करण्याऐवजी कचरा डम्म्पर् करण्याचा सरासपणे 
होत असलेला प्रकार, या डम्म्पर् ग्राऊंडची क्षमता संपलेली असल्यामुळे आता 
येिील कचऱ् याचे डोंर्र लार्ूिच असलेल्या खाडीत कोसळत असल्यामुळे 
मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले जलप्रदरू्षण, नदिांक ८ जुलै, २०१९ रोजी तत्कालीि 
मुख्यमंत्रयांसोबत कल्याण िहरातील जार्रूक िार्नरकांच्या 
निष्ॉमंडळाबरोबर झालेल्या बैठकीत मा. मुख्यमंत्रयांिी आयुक्त, कल्याण-
डोंनबवली महािर्रपानलका यांचेिी चचा करूि नदिांक १५ सप्ॉेंबर, २०१९ 
रोजीची अंनतम मुदत देऊि तद्िंतर आधारवाडी डम्म्पर् ग्राऊंड कचरा 
ॉाकण्यासाठी बंद करण्याबाबत आदेि नदलेले असणे व या नदवसापयंत 
आधारवाडी डम्म्पर् ग्राऊंड बंद ि झाल्यास महापानलकेचे संबंनधत सवव 
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अनधकारी व कमवचारी यांचे वेति िांबनवण्याबाबत प्रधाि सनचव िर्रनवकास-
२ यांिा सूनचत केलेले असणे, सदरहू आदेिाची मिपािे अंमलबजावणी ि 
केल्यािे पुन्टहा जार्रूक िार्नरक संस्िेिे १७ सप्ॉेंबर, २०१९ रोजी तत्कानलि 
मा.मुख्यमंत्ी, प्रधाि सनचव, िर्रनवकास व आयुक्त कल्याण-डोंनबवली 
महािर्रपानलका यांिा निवेदि देऊि १७ सप्ॉेंबर, २०१९ पयंत आधारवाडी 
डम्म्पर् ग्राऊंड बंद झालेले िसूि, ओल्या व सुक्या कचऱ् याचे वर्ीकरण 
अद्यापही सुरु झाले िसल्याचे निदिविास आणूि देऊि संबनधत सवव 
अनधकारी कमवचारी यांचे वेति बंद करण्याची केलेली मार्णी, त्यािंतरही 
आधारवाडी डम्म्पर् ग्राऊंड अद्याप बंद झालेले िसतािा कोणतीही ठोस 
कारवाई झालेली िसल्यािे सरकारच्या भूनमकेनवर्षयी येिील िार्नरकांमध्ये 
निमाण झालेले संतापाचे वातावरण, आधारवाडी डम्म्पर् ग्राऊंड  तातडीिे बंद 
करण्याबाबत िासिािे करावायची ठोस कारवाई व िासिाची प्रनतनिया." 

 
  (५) सिशश्री र्रद रणवपसे, अिोक ऊर्व  भाई जर्ताप, रामहरी रुपिवर,अॅड. 

हुस्िबािू खनलरे्, डप. सुधीर तांबे, आर्कक. अिंत र्ाडर्ीळ, डप. वजाहत नमझा, 
सववश्री अमरिाि राजूरकर, मोहिराव कदम, हनरससर् राठोड, प्रा. जोरे्न्टद्र 
कवाडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मंुबईतील कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारिेड सि 
२०१५ मध्ये आरे वसाहतीत उभारण्याचे प्रस्तानवत करण्यात आलेले असणे 
तरी राज्य िासिािे िेमलेल्या नत्सदस्यीय सनमतीिे सदर मेट्रो कारिेडसाठी 
कांजूरमार्व येिे जार्ा सुचनवलेली असणे, मेट्रो कारिेडसाठी आरे कपलिीतील 
सुमारे २७०० वृक्ष कापण्यास देण्यात आलेली मंजूरी, त्यापैकी हजारो झाडांची 
ऑक्ॉोबर, २०१९ च्या पनहल्या आठवडयाच्या सुमारास करण्यात आलेली 
कत्तल, त्यामुळे पयावरणावर मोठा पनरणाम होणार आहे या व अन्टय  नवनवध 
कारणांमुळे पयावरणवादी यांसह समाजाच्या नवनवध स्तरातूि आरे प्रकल्पात 
उभारावयाच्या मेट्रो कारिेड प्रकल्पास तीव्र स्वरुपाचा करण्यात आलेला 
नवरोध, त्यासाठी अिेकवेळा झालेली आंदोलिे, त्यातील आंदोलकांची मोठया 
प्रमाणात करण्यात आलेली अॉक, यामुळे निमाण झालेले स्र्ोॉक 
वातावरण, आरे वसाहतीत मेट्रो कारिेड उभारण्यास होत असलेला तीव्र 
स्वरुपाचा नवरोध, पयावरणावर होणारा पनरणाम व तेिील वन्टय जीवांचा 
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नवचार करण्याची र्रज इत्यादी बाबींमुळे आरे वसाहतीत उभारावयाच्या 
कारिेड प्रकल्पास नदिांक २९ िोव्हेंबर, २०१९ रोजी स्िनर्ती नदलेली असणे, 
मात् कारिेड प्रकल्प अन्टय नठकाणी उभारण्याचा त्वरीत निणवय ि झाल्यास 
मेट्रो प्रकल्पाच्या खचात सुमारे पाच हजार कोॉी रुपयांची वाढ होण्याची व्यक्त 
झालेली िक्यता, कारिेड कांजूर मार्व येिे सकवा र्ोरेर्ाव येिील परेड ग्राऊंड 
येिे उभारण्याची आता होत असलेली मार्णी, तसेच आरेला जंर्ल म्हणूि 
घोनर्षत करण्याची होत असलेली मार्णी, या एकूणच प्रकरणी त्वरीत निणवय 
घेण्याची र्रज व यावरील िासिाची प्रनतनिया." 

 
  (६) सिशश्री प्रविण दरेकर, नर्रीिचंद्र व्यास, नवजय ऊर्व  भाई नर्रकर, िार्ोराव 

र्ाणार, प्रसाद लाड, निलय िाईक, सदानिव खोत, सुनजतससह ठाकूर, 
डप.पनरणय रु्के, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्य िासिािे िुकतेच आरे कपलिीतील झाडे तोडण्याला स्िनर्ती 
देऊि झाडे तोडण्याच्या नवरोधात आंदोलि केलेल्या आंदोलकांवरील र्ुन्टहे 
मारे् घेण्याचा तसेच िाणार प्रकल्पामुळे होणारे प्रदरू्षण ॉाळण्याकनरता या 
प्रकल्पाला नवरोध करणाऱ् या आंदोलकावरीलही र्ुन्टहे मारे् घेण्याचे घेतलेले 
निणवय, असे असतांिा मंुबई िहर, उपिर्रातील प्रकल्पबानधतांचे पुिववसि 
माहुलमध्ये करण्यात येणे, पुिववसि केलेल्या माहुल पनरसरात सेवा-सुनवधांचा 
अभाव, वाढत्या प्रदरू्षणािे हैराण झालेले िार्नरक हे न्टयायालयात रे्ले असता 
माहुलवानसयांिा पयायी जार्ा वा घरभाडे देण्याचा उच्च न्टयायालयािे निणवय 
देऊिही अद्यापही या निणवयाची अंमलबजावणी ि होणे, सि २०१३ ते 
जािेवारी, २०१९ या काळात सुमारे १११ माहुलवानसयांचा मृत्यू होणे, या 
संदभात नदिांक २ नडसेंबर, २०१९ रोजीच्या सुमारास या प्रदरू्षणयुक्त 
माहुलवानसयांिी पुिववसि करण्याची मा.मुख्यमंत्ी यांच्याकडे केलेली मार्णी, 
माहुलमध्ये अिेक लोक आजारािे ग्रस्त असूि आजही माहुल र्ावामध्ये 
मेनडकल कॅ म्प सुरु असणे, असे असतािाही माहुलवानसयांिा न्टयाय नमळत 
िसल्यािे त्यांच्यामध्ये िासिाच्या नवरोधात निमाण झालेले असंतोर्षाचे व 
संतापाचे वातावरण, याबाबत िासिािे केलेली व करावयाची कायववाही, 
याबाबत िासिाची प्रनतनिया व भूनमका." 

 



 

6 
 

  (७) सिशश्री आनांद ठाकूर, ख्वाजा बेर्, रसवद्र र्ाॉक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या 
व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे भकूां प पनुिशसन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नदिांक ११ िोव्हेंबर, २०१८ पासूि डहाणू धंुदलवाडी भार्ात 
भूकंपाचा पनहला धक्का बसणे, त्यािंतर २४ िाव्हेंबर, २०१८, नदिांक २, ४ व 
८ नडसेंबर, २०१८ रोजी २.९ ते ३.३ नरश्ॉर स्केल इतक्या तीवे्रतेचे धक्के या 
भार्ात बसणे, नदिांक ३ िोव्हेंबर, २०१८ ते २ नडसेंबर, २०१९ पयंत भूकंपाला 
एक वर्षव २७ नदवस म्हणजे एकूण ३९५ नदवस पूणव होणे, तसेच या संपूणव 
पनरसरात अिेक सकम्य स्वरुपाचे भूकंपाचे धक्के वारंवार बसल्यािे डहाणू 
तालुक्यातील बहुतांि रनहवािांिी स्िलांतर करणे, धंुदलवाडी, तलासरी, 
डहाणू, कासा, वंकास, कवाडा, उधवा, वडवली, आंबोली आनद र्ावांत 
भूकंपाच्या धक्क्यािे िार्नरकांचे जीव संकॉात असणे, धंुदलवाडी 
आश्रमिाळेतील ७०० निवासी नवद्यािी, तसेच सचचले आश्रमिाळेतील ४०० 
नवद्यािी भंूकपांच्या नभतीपोॉी िाळेत जात िसणे, डहाणू तालुक्यात पालघर, 
वसई तालुक्यात मोठया प्रमाणात रनहवािी वसाहती व संकुले असूि २०१० 
पासूि इमारतींची रचिा भंूकपप्रवण के्षत्-३ अिुरं्षर्ािे करण्यात आलेली 
असणे, पनरसरात भूकंपाच्या मोठया व मध्यम धक्क्यांिी सुरनक्षततेचा निमाण 
झालेला प्रश्ि, पनरणामी र्ावपातळीवर जाऊि िार्नरकांमध्ये भीतीचे 
वातावरण पसरु िये यासाठी जिजार्ृती करुि आपत्कालीि कायववाहीचे 
प्रनिक्षण देण्याची र्रज, याबाबत िासिािे करावयाची तातडीची कायववाही व 
िासिाची प्रनतनिया." 

 
  (८) सिशश्री अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, िरद रणनपसे, रामहरी रुपिवर, अॅड. 

हुस्िबािू खनलरे्, सववश्री जिादवि चांदरूकर, डप.सुधीर तांबे, आर्कक.अिंत 
र्ाडर्ीळ, श्री.अमरिाि राजूरकर, प्रा.जोरे्न्टद्र कवाडे, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुांब 
कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "ठाणे नजल्हयातील अंबरिाि येिील िासकीय छाया रुग्णालयात 
चुकीच्या और्षधांमुळे १२ मनहला रुग्णांिा रक्ताच्या उलॉया झाल्याचे माहे 
नडसेंबर २०१९ दरम्याि उघडकीस येणे, येिील १२ मनहला रुग्णांिा 
सेप्ट्रायिझोि िावाचे इंजेक्िि देण्यात येणे, त्यािंतर सवव मनहलांिा उलॉया 
सुरु होणे, त्यामुळे रुग्णालयात तणाव निमाण होवूि रुग्णांच्या िातेवाईकांमध्ये 
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सचतेचे वातावरण निमाण होणे, रुग्णांिा मुदतबाहय और्षध देण्यात येऊिही 
रुग् णालय प्रिासिावारारे त्याचा इन्टकार करण्यात येणे, छाया रुग्णालय 
प्रिासिािे आपल्या रुग्णालयातील सवव रुग्णांिा और्षधोपचारांसाठी दसुऱ्या 
रुग्णालयात हलवूि जबाबदारी झॉकण्याचा प्रयत्ि केलेला असणे, एकूणच 
या प्रकरणी रुग्णालय प्रिासिाची संियास्पद भूनमका असल्यािे या प्रकरणी 
सखोल चककिी होऊि या रुग्णालयाच्या प्रिासिातील या घॉिेिी संबनधत 
असणाऱ्यांवर कायदेिीर कारवाई व्हावी तसेच सदर रुग्ण मनहलांिा आर्किक 
मदत नमळावी अिी या बानधत मनहला रुग्णांच्या िातेवाईकांची मार्णी असणे, 
पनरणामी या मनहलारुग्ण व त्यांच्या िातेवाईकांमध्ये पसरलेले असंतोर्षाचे 
वातावरण व िाराजीची भाविा, त्यामुळे िासिािे याबाबत तातडीिे 
करावयाची कायववाही व िासिाची प्रनतनिया." 

  
((दपुारी दपुारी १२१२--०० ०० िाजता)िाजता)  

 

एक : अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दसुरी, वतसरी ि चौथी यादी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिणे. 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 
  (१) मखु्यमांत्री : (क) "श्री नवठ्ठल रुस्क्मणी मंनदर सनमती, पंढरपूर 

यांचे सि २०१३-२०१४ ते सि २०१७-२०१८ 
या वर्षांचे लेखापनरक्षण अहवाल व त्यावरील 
अिुपालि अहवाल" सभार्ृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "श्री साईबाबा संस्िाि नवश् वस्तव्यवस्िा, 
निडी यांचा सि २०१८-२०१९ या वर्षाचा 
वार्कर्षक अहवाल" सभार्ृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) िने ि सांसदीय 
कायश मांत्री 

: (क) महाराष्ट्र वि नवकास महामंडळ मयानदत 
यांचा सि २०१७-२०१८ या वर्षाचा 
पंचेचाळीसावा वार्कर्षक अहवाल आनण 
नहिेब" सभार्ृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) नवधािपनरर्षदेच्या सन २०१९ च्या दसुऱ्या 
(पािसाळी) अवधिेर्नात वदनाांक १७ 
जनू, २०१९ ते २ जलुै, २०१९ या 
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कालािधीत मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री 
महोदयाांनी विधानपवरषद सभागहृात 
वदलेल्या एकूण ३५ आश्िासनाांची यादी, 
तसेच सन २०१९ चे दसुरे (पािसाळी) 
अवधिेर्न सांस्थवगत झाल्यािंतर, पूतवता 
करण्यात आलेल्या एकूण ४२७ 
आश्वासिांच्या पूतवतेची नववरणपते् यादीसह 
सभार्ृहाच्या पॉलावर ठेवतील. 

तीन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिशश्री सतीर् चव्हाण, नकरण पावसकर, हेमंत ॉकले, सतेज ऊर्व  बंॉी 

पाॉील, ख्वाजा बेर्, आिंद ठाकूर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, सववश्री प्रकाि 
र्जनभये, सनति चव्हाण, नविम काळे, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, जर्न्नाि सिदे, 
अरुणकाका जर्ताप, िार्ोराव र्ाणार, प्रा. अनिल सोले, सववश्री नवजय ऊर्व  
भाई नर्रकर, नर्रीिचंद्र व्यास, रामदास आंबॉकर, अॅड. निरंजि डावखरे, 
सववश्री प्रनवण दरेकर, पृथ्वीराज देिमुख, रमेिदादा पाॉील, प्रसाद लाड, प्रा. 
जोरे्न्टद्र कवाडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्य सरकारच्या नवनवध पदभरतीच्या पनरक्षा "महापनरक्षा पोॉवलवारारे" 
घेण्यात येणे, मात् या महापनरक्षा पोॉवलमध्ये अिेक रै्रप्रकार होत असणे 
त्यामुळे प्रामानणकपणे अभ्यास करणाऱ् या पनरक्षाथ्यांचे प्रचंड िुकसाि होत 
असणे, हे महापनरक्षा पोॉवल तात्काळ बंद करणे आवश्यक असणे, राज्य 
सरकारिे सि २०१७ मध्ये सरकारी पदभरती करण्याची जबाबदारी 
महाआयॉी नवभार्ाकडे नदलेली असणे, या नवभार्ािे पदभरतीच्या पनरक्षा 
घेण्यासाठी महापनरक्षा पोॉवलची निर्कमती केली असणे, सध्या राज्यात नवनवध 
पद भरतीच्या पनरक्षा या पोॉवलवारारे घेण्यात येत असणे, एखादा पनरक्षािी 
पनरके्षला रै्रहजर असला तरी त्याचे िाव अंनतम र्ुणवत्ता यादीत येणे, 
परीके्षसाठी नवद्याथ्यांचे परीक्षा कें द्र एका नजल्हयातूि दसुऱ् या नजल्यात देणे, 
अिेक पनरक्षांमध्ये चुकीचे प्रश्ि नवचारुि चुकलेल्या प्रश्िांचे सरसकॉ र्ुण 
बहाल करणे असे अिेक रै्रप्रकार समोर आले असणे, यामुळे प्रामानणकपणे 
अभ्यास करणाऱ् या पनरक्षाथ्यांचे प्रचंड िुकसाि झाले असूि िोकरी ि 
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नमळाल्यािे त्यांचे मािनसक खच्चीकरण होत असणे, स्पधा परीके्षची तयारी 
करणाऱ् या नवद्याथ्यांमध्ये महापरीक्षा पोॉवल नवरोधात प्रचंड असंतोर्ष पाहण्यास 
नमळत असणे, नवद्याथ्यांिी नवनवध नजल्हयात हजारोंच्या संख्येिे मोचे, 
आंदोलिे करुि हे महापनरक्षा पोॉवल तात्काळ बंद करा अिी मार्णी केलेली 
असणे, मात् त्यांची िासिािे काहीच दखल घेतलेली िसणे, िैक्षनणक हब 
म्हणूि पुढे येत असलेल्या औरंर्ाबाद िहरात मराठवाडयातील जवळपास 
२५००० नवद्यािी स्पधा पनरके्षची तयारी करीत असणे, यातील बहुसंख्य 
नवद्यािी हे ग्रामीण भार्ातील असूि आर्किक पनरस्स्िती अभावी अिेक 
नवद्यािी नमळेल ते काम करुि स्पधा परीके्षची तयारी करीत असणे, त्यामुळे 
प्रामानणकपणे अभ्यास करुि स्पधा परीके्षची तयारी करणाऱ् या नवद्याथ्यांवर 
होणारा अन्टयाय लक्षात घेता महापरीक्षा पोॉवल तात्काळ बंद करावे यासाठी 
िासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही, उपायोजिा  व िासिाची  
प्रनतनिया." 

  (२) अॅि. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मंुबई मेट्रो लाईि ५ या मार्ावर िवीि इमारतीचा नवकास व 

पुिर्कवकासाकरीता  एमएमआरडीएची पूववमंजूरी ि घेता कल्याण–डोंनबवली 
महािर्रपानलकेकडूि बांधकामास देण्यात आलेल्या परवािग्या, तत्कानलि 
आयुक्त श्री.ई रसवद्रि यांिा एमएमआरडीए चे तत्कानलि महािर्र आयुक्त 
श्री. यु.पी.एस. मदाि यांिी Do No. Metro/plu/TPUnit/Metro Noc/625/ 
2016 नदिांक २०/१२/२०१६ रोजी पाठनवलेले पत्, सदर पत्ाच्या अिुरं्षर्ािे 
कल्याण –डोंनबवली महािर्रपानलका हद्दीतील या मार्कर्केवर असणाऱ् या सवव 
िवीि इमारती बांधण्यास बांधकाम परवािर्ी तसेच जुन्टया इमारतींचा 
पुिर्कवकास करण्यात येणाऱ् या इमारतीिा बांधकाम परवािर्ी देतेवेळी मंुबई 
महािर्र नवकास प्रानधकरण, वांदे्र-पूवव यांचा िा हरकत दाखला घेणे 
आवश्यक असतािा त्यास बर्ल देत कल्याण–डोंनबवली महािर्रपानलकेिे 
नदलेल्या परवािग्या, तत्कानलि महािर्र आयुक्त श्री. यु.पी.एस. मदाि, 
यांच्या पत्ाकडे दलुवक्ष करुि स्वतःच्या व नवकासकांच्या र्ायद्याकनरता 
श्री.मारुती राठोड, नवद्यमाि सहा.संचालक िर्ररचिा, श्री संजय भोळे, 
िर्ररचिाकार, कल्याण नवभार्, श्री.अिुप धुवाड, कनिष्ठ अनभयंता, 
श्री.नललाधर िारखेडे, कनिष्ठ अनभयंता व इतर अनधकाऱ् यांिी केलेली 
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मिमािी, यासंदभात श्री.आर.ए. राजीव, आयुक्त, एमएमआरडीए व आयुक्त, 
श्री.र्ोसवद बोडके, कल्याण–डोंनबवली महािर्रपानलका तसेच मा.पंतप्रधाि 
महोदय यांच्याकडे नदिांक ३ सप्ॉेंबर,२०१९ रोजी तिारदार मिोज कुलकणी 
यांिी सदर बाब पत्व्यवहार करुि निदिविास आणूि नदल्यािंतर सदर कामांिा 
स्िनर्ती आदेि देण्यात येऊिसुध्दा सदरहू बांधकामे अदयाप सुरळीत सुरु 
असणे, सदर मार्कर्केवरील िवीि बांधकामांिा "िा हरकत दाखला" ि घेताच 
नदलेल्या सवव बांधकाम परवािग्यांची सखोल चककिी होण्याची नितांत 
आवश्यकता यास जबाबदार असणाऱ् या सवव अनधकाऱ् यांची सखोल चककिी 
करुि तात्काळ दोर्षींनवरुध्द निलंबिाची कायववाही करावी तसेच सवव 
बांधकामांिा नदलेल्या परवािग्या नविानवलंब रद्द करण्याबाबत िासि स्तरावर 
करावयाची कायववाही व याबाबत िासिाची प्रनतनिया व भूनमका." 

  (३) श्री. रामदास आांबटकर, प्रा. अनिल सोले, सववश्री िार्ोराव र्ाणार, 
नर्रीिचंद्र व्यास, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे अन्न, नागरी परुिठा आवण ग्राहक सांरक्षण मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "राज्यात नविेर्षत: भंडारा व र्ोंनदया नजल्यात आधारभूत धाि खरेदी 
कें द्र सुरू करण्यात येणे, त्यात भंडारा नजल्हयात ६६ आधारभूत धाि खरेदी 
कें द्रावर १ िोव्हेंबर पासूि धाि खरेदीला तालुकानिहाय सुरुवात होणे, त्यातच 
भंडारा तालुक्यातील २९१ िेतकऱ् यांिी ९५६४ स्क्व. धाि नवकला असूि 
त्याचे १ कोॉी ७३ लाख ५८ हजार ६०० रूपये िेतकऱ् यांिा ि नमळणे, त्यातच 
मोहाळी ता. १०८४ िेतकरी ३५,८९१ स्क्व. धाि ६ कोॉी ५१ लाख ४२ हजार 
८२८ रूपये, तुमसर १५९० िेतकरी ५४,९४७ स्क्व. धाि ९ कोॉी ९७ लाख 
३० हजार ७५ रूपये, लाखिी ता. १७६१ िेतकऱ् यांिी ६२,४७२ स्क्व. धाि ११ 
कोॉी ३३ लाख ८७ हजार २२४ रू., साकोली ता १४५९ िेतकरी ५२,८६९ 
स्क्व. धाि ९ कोॉी ५९ लाख ५७ हजार ५९८ रू., लाखादरू ता. ११५६ 
िेतकऱ् यांिी ४६,२४५ स्क्व. धाि ८ कोॉी ३९ लाख ३७ हजार २१६ रूपये, 
पविी ता. ७३५ िेतकरी २८,२६१ स्क्व. ५ कोॉी १९ लाख ४७ हजार ८४१ 
रू., इत्यादी केन्टद्रांवरील िेतकऱ् यांची असे एकूण ९० हजार ६९२ स्क्वॉल 
धािाची नविी करणे, त्यापोॉी ५२ कोॉी ७४ लाख ६१ हजार ३४३ रूपये 
अद्यापही िेतकऱ् यांच्या खात्यात जमा ि होणे, त्यामुळे रे्ल्या १ मनहन्टयापासूि 
िेतकरी चुकाऱ् यापासूि वंनचत राहावे लार्णे, त्यातच धाि खरेदी केन्टद्रांवर 
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नविी करतािा िेतकऱ् यांिा िमुिा-८ अ ची अॉ लादली जाणे, त्यामुळे 
िेतकऱ् यांवारारे सदर अॉ रद्द करण्याची मार्णी केली जाणे खरेदी झालेल्या 
धािाची रक्कम िेतकऱ् यांच्या खात्यात तातडीिे जमा करण्याची आवश्यकता, 
यावर िासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही, उपाययोजिा व िासिाची 
प्रनतनिया." 

  (४) श्री. विलास पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक मंडळाच्या िाळा बंद करूि 

आय.सी.एस.ई. आनण सी.बी.एस.ई. मंडळाच्या िाळा सरासपणे सुरु असूि 
या िाळांमध्ये मराठी भारे्षला तृतीय भारे्षचा दजा देण्यात येणे, तर दसुरीकडे 
नदवसार्नणक मराठी िाळेच्या नवद्याथ्यांची पॉसंख्या कमी होत असूि निक्षक 
अनतनरक्त ठरत असतािाच आता निक्षकांिा वेतिकपातीला सामोरे जावे 
लार्ण्याची निमाण झालेली भीती, निक्षण आयुक्तांिी पॉसंख्येच्या आधारे  
निक्षकांचे वेति ठरवता येईल का ? याचा अभ्यास करण्यासाठी निक्षण 
संचालक नदिकर पाॉील यांच्या अध्यक्षतेखाली सनमतीची स्िापिा केलेली 
असणे, याचा सवानधक र्ॉका मराठी िाळांिा बसणार असणे, यामुळे 
राज्यातील निक्षक वर्ात पसरलेले भीतीचे वातावरण, यास्तव राज्यातील सवव 
िाळांमध्ये महाराष्ट्र स्ॉेॉ बोडव सक्तीचे करण्याबाबत, आय.सी.एस.ई. व 
सी.बी.एस.ई. सह राज्यातील सवव िाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते १० वी पयंत मराठी 
नवर्षय सक्तीचा करण्याची आवश्यकता, महाराष्ट्र स्ॉेॉ बोडाकनरता 
िासिाकडूि सवलतीत घेतलेल्या जार्ांवर नियमभंर् करूि नबिनदक्कत सुरु 
असलेल्या आय.सी.एस.ई. व सी.बी.एस.ई. िाळांवर कारवाई करण्याबाबत 
िासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही, उपाययोजिा आनण िासिाची 
प्रनतनिया." 

  (५) श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िवे सरकार आनण िवीि मुख्यमंत्ी यांिा अंधारात ठेवूि माजी 

निक्षणमंत्रयांच्या धोरणािुसार राज्यातील निक्षण व्यवस्िा मोडीत काढणारे ३३ 
अभ्यासर्ॉ िेमण्याचा आदेि मंत्ी मंडळाच्या निणवयाचा हवाला देऊि निक्षण 
नवभार्ािे काढणे, िवीि सरकारला बदिाम करण्यासाठी तत्कालीि 
मुख्यमंत्रयांिी स्िॅ प केलेले निक्षणमंत्रयांचे िैक्षनणक धोरण पुन्टहा राबनवण्यामारे् 
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निक्षण खात्यातील वनरष्ठ अनधकाऱ्यांचे र्षडयंत् असणे, वेति आनण वेति 
अिुदाि मोडीत काढूि प्रनतनवद्यािी व्हाऊचर नसस्ॉीम राबनवण्याचे धोरण 
आखणे, पानकस्ताि आनण नचली देिात अपयिी ठरलेली व्हाऊचर व्यवस्िा 
महाराष्ट्राच्या मािी मारणे, दरु्वम भार्ातील कमी पॉसंख्येच्या ७० हजार िाळा 
बंद करूि र्क्त १ हजार पॉसंख्येच्या ३० िहरी िाळा चालू ठेवण्याची घातक 
योजिा आखणे, वेतिेतर अिुदािाऐवजी राज्यातील निक्षण व्यवस्िा 
सीएसआर रं्डाकडे सोपवणे, महाराष्ट्रातील निक्षण संस्िा मोडूि काढूि 
नखळनखळ्या करणे, निक्षणाचे पूणवपणे संघीकरण करूि अभ्यासिम / 
पाठ्यिम व अध्यापि िैली पे्रनरत करणे, त्यासाठी सवव तज््ांची सल्लार्ार 
मंडळे बरखास्त करण्यात येणे, वतवमाि निक्षण व्यवस्िा मोडूि काढण्यात 
येणे, नवद्यापीठे ताब्यात घेणे, अिुदानित निक्षण व्यवस्िेचे कंपिीकरण करणे, 
राज्यातील १५० रात्िाळांमधील ज्येष्ठ, अिुभवी निक्षकांची हकालपट्टी 
करूि नतिे सरप्लस निक्षकांची िेमणूक करणे, आरॉीई कायद्याचा उलॉा 
अिव काढत निक्षक संख्या कमी करणे व निक्षक संच बदलणे, मराठी, सहदी, 
इंग्रजी, उदूव, संस्कृत अिा साडेतीि भार्षांसाठी एक निक्षक ठेवणे, र्नणत 
आनण नव्ािासाठी पूवी दोि निक्षक असत आता र्क्त एकच निक्षक, 
समाजिास्त्र, कला, िीडा नवर्षयांिा निक्षक िसणे, िाळा चालूच िकणार 
िाहीत अिी व्यवस्िा करणे, अिुदानित िाळा बंद करूि १५ हजार सेल्र् 
र्ायिान्टसच्या िाळा सुरू करणे, काही लाख निक्षकांच्या ऑिलाईि बदल्या 
करूि स्िानिक स्वराज्य संस्िांच्या प्रािनमक निक्षण व्यवस्िेत प्रचंड र्ोंधळ 
निमाण करण्यात येणे, ऑिलाईि आनण निक्षक भरती पोॉवलमध्ये घोळ 
असणे, ऑिलाईि प्रवेि प्रिीयेत र्ोंधळ होऊि नवद्याथ्यांचे प्रचंड हाल होणे, 
यामुळे नवद्यािी, पालक निक्षक-निक्षकेतर कमवचाऱ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष 
आनण संताप याची दखल घेऊि ३३ अभ्यासर्ॉांचे आदेि तसेच माजी 
निक्षणमंत्रयांचे धोरण व िैक्षनणक िुकसाि करणारे निणवय त्वरीत रद्द 
करण्याची आवश्यकता असणे, याबाबत िासिािे करावयाची कायववाही व 
प्रनतनिया." 

  (६) अॅि. हुस्नबान ूखवलरे्, सववश्री अिोक ऊर्व  भाई जर्ताप, िरद रणनपसे, 
रामहरी रुपिवर, जिादवि चांदरूकर, डप. सुधीर तांबे, आर्कक. अिंत र्ाडर्ीळ, 
श्री. अमरिाि राजूरकर, प्रा. जोरे्न्टद्र कवाडे, श्री. मोहिराव कदम, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मत्सस्यविकास मांत्रयाांचे 
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लक्ष वेधतील :- 
   "राज्याच्या सार्री हद्दीत बेकायदेिीरपणे परराज्यातील हायस्स्पड 

ट्रपलसव व एलइडी पसवसीिच्या नवध्वसंक मासेमारीमुळे पारंपानरक मासेमारांिा 
पुरेसे मासे नमळत िसूि जाळयांचे मोठ्या प्रमाणात िुकसाि होत असल्याचे 
नदिांक २१ सप्ॉेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास उघडकीस येणे, यामुळे 
राज्यातील पारंपानरक मासेमारांवर दहेुरी संकॉ ओढवलेले असणे, पनरणामी 
मस्च्छमारांमध्ये पसरलेले तीव्र असंतोर्षाचे वातावरण, याकनरता िासिािे सि 
२०१८-१९ या वर्षासाठी मत्स्य दषु्काळ जानहर करावा तसेच भनवष्यात मत्स्य 
दषु्काळ होऊ िये यासाठी ठोस उपाययोजिा करण्यात यावी, अिी मार्णी 
पारंपानरक मच्छीमारांिी तत्कालीि मा. मुख्यमंत्ी यांच्याकडे निवेदिावारारे 
केलेली असणे, या निवेदिातील मार्ण्यांची दखल घेऊि िासिावारारे 
अद्यापपयंत कोणतीही कायववाही करण्यात ि येणे, याबाबत िासिािे तातडीिे 
करावयाची कायववाही व िासिाची प्रनतनिया." 

  (७) सिशश्री विक्रम काळे, सतीि चव्हाण, डप. सुधीर तांबे, सववश्री बाळाराम 
पाॉील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे उच्च 
ि तांत्र वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील वनरष्ठ महानवद्यालयांिा “कायम” नविाअिुदाि तत्वावर 

परवािर्ी देण्यात येणे, राज्यिासिािे प्रािनमक, माध्यनमक व उच्च माध्यनमक 
िाळांचा "कायम" िब्द काढण्याचा धोरणात्मक निणवय घेणे, त्याप्रमाणे 
राज्यात "कायम" नविाअिुदाि तत्वावर देण्यात आलेल्या वनरष्ठ 
महानवद्यालयांचा “कायम” िब्द काढावा, यासाठी निक्षक लोकप्रनतनिधी व 
प्राध्यापक संघॉिांिी िासिाकडे वारंवार पाठपुरावा करणे, आझाद मैदाि 
मंुबई येिे या प्रश्िासाठी धरणे आंदोलि सुरु असणे, तसेच उच्च व तंत्निक्षण 
अखत्यारीतील नचत्कला व र्ामवसी महानवद्यालयांिा ९० ॉक्के वेति अिुदाि 
सुरु असणे, उववरीत १० ॉक्के अिुदाि देऊि ते १०० ॉक्के करावे यासाठी 
वारंवार िासिाकडे मार्णी करणे, यासाठी संबंनधत संचालकांिी िासिाकडे 
तसा प्रस्तावही पाठनवणे, परंतु सदर प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निणवय ि 
होणे, तसेच वनरष्ठ महानवद्यालयीि प्राध्यापकांिा ७ वा वेति आयोर् लार्ू 
करणे, लार्ू करत असतािा कें द्राप्रमाणे लार्ू केलेल्या निर्ारिी ि लावता 
राज्य िासिािे उच्च निक्षण खात्यांतर्वत िेमलेल्या सनमतीच्या निर्ारिी लार्ू 
करणे, त्यामुळे प्राध्यापकांवर अन्टयाय होणे, त्यामध्ये अिेक तू्ॉी असणे, 
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याबाबत राज्यातील प्राध्यापकांिी आंदोलि करणे, याबाबत िासिािे केलेली 
वा करावयाची कायववाही." 

  (८) सिशश्री विनायक मेटे, सदानिव खोत, अंबादास दािवे, प्रसाद लाड, प्रनवण 
दरेकर, सुनजतससह ठाकूर, सुरेि धस, रामदास आंबॉकर, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे इतर मागासिगश, सामावजक 
ि रै्क्षवणक मागास प्रिगश, विमकु्त जाती, भटक्या जमाती आवण विरे्ष 
मागास प्रिगश कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मराठा समाजाला आरक्षण नमळावे याकरीता मार्ील  तीस वर्षापासूि 
समाजािे लढा  नदलेला असणे, याकरीता लाखोंच्या संख्येिे मोचे व अिेक 
प्रकारची आंदोलिे होणे, प्रिमत: या सवव बाबींची दखल घेवुि सि २०१४ 
साली िासिािे आर्किक मार्ास प्रवर्व (ESBC) अश्या वेर्ळ्या  प्रवर्ाखाली 
१६ % आरक्षण जाहीर करणे, परंतु यामध्ये पं्रचड तु्ॉी असल्यािे हे आरक्षण 
न्टयायालयात नॉकू ि िकणे, यामधील सवव तु्ॉी दरु करुि स्वतंत् अभ्यास 
करण्याकरीता त्ांच्या मदतीिे िासिािे सामानजक व आर्किक मार्ास प्रवर्व 
(SEBC) सवव  तु्ॉया दरु करुि जाहीर करणे, हे आरक्षण  मा. न्टयायालयात 
पण नॉकणे, मराठा, कुणबी व िेती व्यवसायातील बहुजि  समाज यांच्यातील 
सामानजक, िैक्षनणक, आर्किक नवकासावर प्रकर्षािे लक्ष देण्यासाठी त्यांचे 
प्रश्ि जाणुि घेणे त्याचा सनवस्तर अभ्यास करणे, त्यावर उपाययोजिा 
सुचनवणे या नवर्षयी  निरंतर कायवरत असणारी संस्िा राज्यामध्ये  कायान्टवीत  
असणे आवश्यक असल्यािे तत्कालीि सरकारिे छत्पती  िाहु महाराज 
संिोधि प्रनिक्षण व मािव नवकास संस्िा (SARTHI) या िावािे िाहु 
महाराजांच्या जयंतीच्या निमीत्तािे २६ जूि, २०१८ रोजी पुणे येिे संस्िा सुरू 
करणे, या संस्िेला अभ्यास करण्याकरीता िासिािे नविेर्षानधकार नदलेले 
असणे, यामध्ये संचालक  मंडळावर  िासकीय व अिासकीय व्यक्तींची 
नियुक्ती करण्यात येणे, या संस्िेचे संिोधि अनतिय अभ्यासुपणे सुरू असणे, 
परंतु िासिािे नदिांक ०३ नडसेंबर, २०१९ रोजी पनरपत्क काढूि सारिी 
संस्िेचे स्वत:चे कोणतेही उत्पन्न िाही, तसेच सारिी या संस्िेसाठी सि २०१९-
२०२० च्या अिवसंकल्पामध्ये वेति/वेतिेत्तरची तरतुद करण्यात आली आहे 
मात् महाज्योती व अमृत या संस्िांसाठी भनवष्यात वेति/वेतिेत्तरासाठी  
लेखािीर्षव नदल्यािंतरच अिुदाि उपलब्ध होईल असे आदेि काढण्यात 
आलेले असणे, त्यामुळे ही संस्िा मराठा, कुणबी व िेती व्यवसायातील 
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बहुजि समाजातील िार्रीकांवर काम करत असतािा देखील िासिािे 
बहुजि समाजाचा जराही नवचार ि करता बंद करण्याचे र्षडयंत् रचणे, 
याबाबत मराठा, कुणबी व िेती व्यवसाय संबंनधतांचा िासिाबद्दल निमाण 
झालेला तीव्र असंतोर्ष व यावर िासिाची प्रनतनिया." 

 
पाच : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 

 
 

 

- मध्यांतर - 
सहा : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (रे्िटचा वदिस). 

 
सात : र्ासकीय विधेयके – 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिर्: विचार ि सांमत करणे. 
  (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४३ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि 

पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

  (२) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४४ - महाराष्ट्र स्थावनक प्रावधकरण 
सदस्य अनहशता (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

  (३) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४५ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि 
पांचायत सवमती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सािशवत्रक 
वनििणकुाांमळेु वििवक्षत वजल्हा पवरषदाांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि त्सयाांच्या 
विषय सवमत्सयाांचे सभापती आवण वििवक्षत पांचायत सवमत्सयाांचे सभापती 
ि उप सभापती पदाांच्या) वनििणकुा तात्सपरुत्सया पढेु ढकलणे विधेयक, 
२०१९" 

  (४) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४६ - महाराष्ट्र जमीन महसलू सांवहता 
(सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

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

आठ : (मांगळिार, वदनाांक १७ विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

  ॲि. अवनल परब, सववश्री हेमंत ॉकले, िरद रणनपसे, रामदास कदम, नविम 
काळे, रामहरी रुपिवर, र्ोपीनकसि बाजोनरया, नकरण पावसकर, अिोक ऊर्व  भाई 
जर्ताप, रसवद्र र्ाॉक, सनति चव्हाण, सतेज ऊर्व  बंॉी पाॉील, िरेंद्र दराडे, श्रीमती 
नवद्या चव्हाण, प्रा.जोरे्न्टद्र कवाडे, सववश्री नवप्लव बाजोनरया, आिंद ठाकूर, 
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अँड.हुस्िबािू खनलरे्, सववश्री नवलास पोतिीस, अनिकेत तॉकरे, डप.सुधीर तांबे, 
डप.(श्रीमती) मनिर्षा कायंदे, सववश्री जर्न्नाि सिदे, अमरिाि राजूरकर, अंबादास 
दािवे, प्रकाि र्जनभये, डप.वजाहत नमझा, सववश्री अब्दलु्लाखाि दरुाणी, ख्वाजा बेर्, 
हनरससर् राठोड, आिंदराव पाॉील, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – 
 

   "नवदभातील नमहाि येिे दीड लाख िोकऱ्या देण्याची योजिा 
असतािा रे्ल्या पाच वर्षात िोकऱ्या व रोजर्ाराचे प्रमाण अत्यल्प असणे, 
नवदभाच्या महत्वाकांक्षी नमहाि प्रकल्पाला चालिा देण्यासाठी सवोतोपरी 
र्रज, नवदभातील नवद्यापीठांमधूि दरवर्षी लाखो पदवीधर निमाण होणे, 
बेरोजर्ार युवकांची वाढती संख्या लक्षात घेता नमहािमध्ये रोजर्ार वाढीसाठी 
जड उद्योर्, कृर्षी प्रनिया उद्योर्, ऑॉोमोबाईल प्रकल्प सुरू करण्याची 
आवश्यकता असणे, नवदभातील नवद्यानपठांिी रोजर्ारानभमुख अभ्यासिम 
तयार करणे, त्यावारारे रोजर्ार निर्कमती करण्याची आवश्यकता असणे, 
जलयुक्त निवार योजिेिे मोजक्याच िेतकऱ्यांच्या िेतात पाणी पोहोचलेले 
असणे, नवदभातील ससचिाचा अिुिेर्ष मोठ्या प्रमाणात असल्यािे तो भरुि 
काढण्याची र्रज असणे, नवदभातील प्रलंनबत १३४ ससचि प्रकल्पांिा चालिा 
देण्याची र्रज असणे, त्याकनरता राज्य सरकारिे नवदभातील ससचि प्रकल्पांिा 
अनधकानधक निधी देऊि निस्श्चत कालमयादेत ससचि प्रकल्प पूणव करणे 
आवश्यक असणे, जल नियामक प्रानधकरणािे आर्ामी पाच वर्षात ससचि 
अिुिेर्ष दरू करण्याची माििीय राज्यपालांिा सादर केलेल्या पाच वर्षीय 
योजिेला र्ांभीयवपूववक पूणव करण्याचे निस्श्चत धोरण आखण्याची र्रज 
असणे, र्ोसेखुदव राष्ट्रीय प्रकल् प सि २०२४ पयंत पूणव करण्याचे रे्रनिधानरत 
करण्याच्या धोरणाचा तातडीिे रे्रआढावा घेण्याची र्रज असणे, र्ोसेखुदव 
प्रकल्प २४ मनहन्टयात पूणव करण्यासाठी राज्य सरकारकडूि निस्श्चत धोरण 
आखण्याची व निधी पुरवठा करण्याची तातडीची र्रज असणे, नवदभातील 
कापूस, सोयाबीि, तूर, धाि, मका इत्यादी उत्पादिावर आधानरत कृर्षी प्रनिया 
प्रकल्प भंडारा, र्ोंनदया, र्डनचरोली, बुलडाणा व अकोला या नजल्यांमध्ये 
निमाण करणे, संत्ा प्रनिया प्रकल्पाला िवीि चालिा देण्याची र्रज असणे, 
नवदभातील औस्ष्णक वीज प्रकल्पांच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी राज्य 
सरकारिे तातडीिे पावले उचलण्याची र्रज असणे, या प्रकल्पांिा नियनमत 
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कोळसा पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजिा करणे, नवदभासह 
राज्यातील पयावरणाला धोका निमाण झाला असूि मार्ील सरकारिे घोनर्षत 
३३ कोॉी वृक्षलार्वड योजिेत मोठा रै्रप्रकार झाला असणे, डप.बाबासाहेब 
आंबेडकर रुग्णालय आनण अिुसंधाि संस्िािला आघाडी सरकारच्या 
कायवकाळात सि २०१४ मध्ये मंजूरी देणे, सदर मंजूरी देण्यात आल्यािंतरही 
रुग्णालयाचे काम अद्याप सुरू ि होणे, अमरावतीत वस्त्रोद्योर् पाकव ला 
िासिाकडूि प्रोत्साहि नमळण्याची तेिील उत्पादकांची अपेक्षा असणे, 
नवदभात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज िार्पूर नवद्यापीठ, संत र्ाडरे्बाबा 
अमरावती नवद्यापीठ, र्ोंडवािा नवद्यापीठ, तसेच कवी कुलर्ुरु कानलदास 
संस्कृत नवद्यापीठ तसेच महानवद्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात नरक्त जार्ा 
असणे, त्यामुळे उच्च निक्षणाच्या र्ुणवते्तवर पनरणाम होणे व त्याचा पनरणाम 
नवदभातील रोजर्ार निर्कमतीवर होणे, िार्पूरातील डप.बाबासाहेब आंबेडकर 
रुग्णालयातले अपगे्रडेििचे काम रखडणे, डप.बाबासाहेब आंबेडकर 
आंतरराष्ट्रीय नवमाितळाच्या नवस्तारीकरणाचे काम जनमिी अभावी रखडणे 
व याकडे िासिािे लक्ष देण्याची र्रज असणे, मार्ील ५ वर्षात नवदभासाठी 
मोठमोठ्या घोर्षणा करणे परंतु त्या पुणव ि होणे, नवदभात वि वन्टयजीव पयवॉि 
नवकासाकनरता उपलब्ध असणारी नवपूल साधिसंपत्ती व संधी यांचा उपयोर् 
करुि आंतरराष्ट्रीय दजाच्या संसाधिासहीत नवकास करणे, पयवॉकांिा 
आकर्कर्षत करुि अिेक बेरोजर्ारांिा रोजर्ार उपलब्ध व्हावा, राज्याच्या 
आर्किक क्षमतेत वाढ व्हावी व पयवॉि तसेच सेवा उद्योर् वाढावा, राष्ट्रीय 
वन्टयजीव पयवॉि स्िळाप्रमाणे वन्टयजीव सर्ककॉ तयार करुि ताडोबा, पेंच, 
िार्नझरा इत्यादी वि पयवॉि स्िळे नवकनसत करणे, नवदभातील नतिवके्षत् व 
पयवॉि स्िळांचे सर्ककॉ तयार करुि रोजर्ार निर्कमती वाढनवणे, नवदभातील 
रस्ते नवकासाचा बॅकलपर् लक्षात घेता राज्य महामार्ाचे चकपदरीकरण 
करण्याची आवश्यकता असणे, िार्पूर येिील इंनदरा र्ांधी वैद्यकीय 
महानवद्यालय व इस्स्पतळाला आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाचा दजा प्राप्त करुि 
देण्यासाठी प्रयत्ि करण्याची आवश्यकता असणे, नवदभातील िेतकऱ्यांसाठी 
दयु्यम स्वरुपाचा महत्वपूणव दगु्धव्यवसाय वाढीसाठी एि.डी.डी.बी. च्या 
सहकायािे मराठवाडा व नवदभात पिुसंवधवि व दगु्धव्यवसायाच्या 
कायविमाला चालिा देऊि िेतकऱ्यांिा स्िायी उत्पन्न निमाण करण्याची 
आवश्यकता असणे, नमहािमध्ये योर्र्ुरु रामदेव बाबांच्या पतंजली रु्डपाकव िे 
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र्ािा र्ुंडाळल्यािे तेिील कमवचाऱ्यांवर बेरोजर्ारीची कुऱ्हाड कोसळणे व 
पनरणामी हजारो कमवचाऱ्यांच्या पनरवारावर उपासमारीची वेळ येणे, 
नवदभातील रस्त्यांची कामे अपूणावस्िेत राहणे, त्यामुळे रस्ते अपघातांचे कें द्र 
बिणे, नवदभात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचा अिुिेर्ष असणे, मेळघाॉ 
व्याघ्रप्रकल्पातील र्ावांचे तसेच पेढी प्रकल्पाच्या पुिववसिाचे काम रे्ल्या ५ 
वर्षापासूि रखडणे, नवदभातील कापूस उत्पादिावर आधानरत सुतनर्रण्या व 
कापूस उद्योर्ाला चालिा देण्याची र्रज असणे, नवदभाच्या नवकासासाठी 
धोरणात्मक निणवय घेऊि उपाययोजिा करण्याची नितांत आवश्यकता व 
करावयाची कायववाही नवचारात घेण्यात यावी." 
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