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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शुक्रशुक्रिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २०२०  विसेंबरविसेंबर  २०१९२०१९    
(सकाळी (सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--३०३०  िाजेपयंत)िाजेपयंत)  

  
(क) : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (मांगळिार, वदनाांक १७ विसेंबर ि बधुिार, वदनाांक १८ विसेंबर, २०१९ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलले्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) 
– [अनकु्रमाांक (१) ते (४)] – 

  (१) सिशश्री जगन्नाथ शशदे, हेमंत टकले, अनिकेत तटकरे, श्रीमती निद्या चव्हाण, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "कल्याण-डोंनबिली महािगरपानलका के्षत्ांतगवत असलेल्या 
आधारिाडी डम्पपग ग्राऊंडिर कचरा टाकणे बंद करण्याचे आदेश न्यायालयािे 
नदल्यािंतर न्यायालयाच्या आदेशािुसार २०१६ पासूि आधारिाडी डम्पपग 
ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीिे बंद करण्याचे सुरु असलेले काम आजनमतीस 
अपूणािस्थेत असल्याची पनरस्स्थती, न्यायालयाच्या आदेशािुसार कल्याण-
डोंनबिली महापानलकेच्या कायवके्षत्ात १२ निकाणी शास्त्रोक्त भरािभूमी तयार 
करण्याचा निणवय घेतलेला असतािाही ते ि करता आधारिाडी येथे खत तयार 
करण्याऐिजी कचरा डम्पपग करण्याचा सरासपणे होत असलेला प्रकार, या 
डम्पपग ग्राऊंडची क्षमता संपलेली असल्यामुळे आता येथील कचऱ् याचे डोंगर 
लागूिच असलेल्या खाडीत कोसळत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणािर िाढलेले 
जलप्रदषूण, नदिाकं ८ जुलै, २०१९ रोजी तत्कालीि मुख्यमंत्रयासंोबत कल्याण 
शहरातील जागरूक िागनरकाचं्या नशष्टमंडळाबरोबर झालेल्या बैिकीत मा. 
मुख्यमंत्रयािंी आयुक्त, कल्याण-डोंनबिली महािगरपानलका यांचेशी चचा 
करूि नदिांक १५ सप्टेंबर, २०१९ रोजीची अंनतम मुदत देऊि तद्िंतर 
आधारिाडी डम्पपग ग्राऊंड कचरा टाकण्यासािी बंद करण्याबाबत आदेश 
नदलेले असणे ि या नदिसापयंत आधारिाडी डम्पपग ग्राऊंड बंद ि झाल्यास 
महापानलकेचे संबंनधत सिव अनधकारी ि कमवचारी यांचे िेति थांबनिण्याबाबत 
प्रधाि सनचि िगरनिकास-२ यािंा सूनचत केलेले असणे, सदरहू आदेशाची 
मिपािे अमंलबजािणी ि केल्यािे पुन्हा जागरूक िागनरक संस्थेिे १७ 
सप्टेंबर, २०१९ रोजी तत्कानलि मा.मुख्यमंत्ी, प्रधाि सनचि, िगरनिकास ि 
आयुक्त कल्याण-डोंनबिली महािगरपानलका यािंा नििेदि देऊि १७ सप्टेंबर, 



2 
 

२०१९ पयंत आधारिाडी डम्पपग ग्राऊंड बंद झालेले िसूि, ओल्या ि सुक्या 
कचऱ् याचे िगीकरण अद्यापही सुरु झाले िसल्याचे निदशविास आणूि देऊि 
संबनधत सिव अनधकारी कमवचारी यांचे िेति बंद करण्याची केलेली मागणी, 
त्यािंतरही आधारिाडी डम्पपग ग्राऊंड अद्याप बंद झालेले िसतािा कोणतीही 
िोस कारिाई झालेली िसल्यािे सरकारच्या भूनमकेनिषयी येथील 
िागनरकामंध्ये निमाण झालेले संतापाचे िातािरण, आधारिाडी डम्पपग ग्राऊंड  
तातडीिे बंद करण्याबाबत शासिािे करािायची िोस कारिाई ि शासिाची 
प्रनतनिया." 

  (२) सिशश्री शरद रणवपसे, अशोक ऊर्व  भाई जगताप, रामहरी रुपििर,अॅड. 
हुस्िबािू खनलरे्, डॉ. सुधीर ताबें, आर्कक. अिंत गाडगीळ, डॉ. िजाहत नमझा, 
सिवश्री अमरिाथ राजूरकर, मोहिराि कदम, हनरससग रािोड, प्रा. जोगेन्र 
किाडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मंुबईतील कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड सि २०१५ 
मध्ये आरे िसाहतीत उभारण्याचे प्रस्तानित करण्यात आलेले असणे तरी राज्य 
शासिािे िेमलेल्या नत्सदस्यीय सनमतीिे सदर मेट्रो कारशेडसािी कांजूरमागव 
येथे जागा सुचनिलेली असणे, मेट्रो कारशेडसािी आरे कॉलिीतील सुमारे 
२७०० िृक्ष कापण्यास देण्यात आलेली मंजूरी, त्यापैकी हजारो झाडांची 
ऑक्टोबर, २०१९ च्या पनहल्या आििडयाच्या सुमारास करण्यात आलेली 
कत्तल, त्यामुळे पयािरणािर मोिा पनरणाम होणार आहे या ि अन्य  निनिध 
कारणांमुळे पयािरणिादी यांसह समाजाच्या निनिध स्तरातूि आरे प्रकल्पात 
उभाराियाच्या मेट्रो कारशेड प्रकल्पास तीव्र स्िरुपाचा करण्यात आलेला 
निरोध, त्यासािी अिेकिेळा झालेली आदंोलिे, त्यातील आंदोलकांची मोिया 
प्रमाणात करण्यात आलेली अटक, यामुळे निमाण झालेले स्र्ोटक िातािरण, 
आरे िसाहतीत मेट्रो कारशेड उभारण्यास होत असलेला तीव्र स्िरुपाचा निरोध, 
पयािरणािर होणारा पनरणाम ि तेथील िन्य जीिांचा निचार करण्याची गरज 
इत्यादी बाबींमुळे आरे िसाहतीत उभाराियाच्या कारशेड प्रकल्पास नदिाकं २९ 
िोव्हेंबर, २०१९ रोजी स्थनगती नदलेली असणे, मात् कारशेड प्रकल्प अन्य 
निकाणी उभारण्याचा त्िरीत निणवय ि झाल्यास मेट्रो प्रकल्पाच्या खचात सुमारे 
पाच हजार कोटी रुपयाचंी िाढ होण्याची व्यक्त झालेली शक्यता, कारशेड 
कांजूर मागव येथे सकिा गोरेगाि येथील परेड ग्राऊंड येथे उभारण्याची आता होत 
असलेली मागणी, तसेच आरेला जंगल पहणूि घोनषत करण्याची होत 
असलेली मागणी, या एकूणच प्रकरणी त्िरीत निणवय घेण्याची गरज ि यािरील 
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शासिाची प्रनतनिया." 
  (३) सिशश्री प्रविण दरेकर, नगरीशचंर व्यास, निजय ऊर्व  भाई नगरकर, िागोराि 

गाणार, प्रसाद लाड, निलय िाईक, सदानशि खोत, सुनजतससह िाकूर, 
डॉ.पनरणय रु्के, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्य शासिािे िुकतेच आरे कॉलिीतील झाडे तोडण्याला स्थनगती 
देऊि झाडे तोडण्याच्या निरोधात आंदोलि केलेल्या आदंोलकांिरील गुन्हे मागे 
घेण्याचा तसेच िाणार प्रकल्पामुळे होणारे प्रदषूण टाळण्याकनरता या प्रकल्पाला 
निरोध करणाऱ् या आंदोलकािरीलही गुन्हे मागे घेण्याचे घेतलेले निणवय, असे 
असतांिा मंुबई शहर, उपिगरातील प्रकल्पबानधतांचे पुििवसि माहुलमध्ये 
करण्यात येणे, पुििवसि केलेल्या माहुल पनरसरात सेिा-सुनिधांचा अभाि, 
िाढत्या प्रदषूणािे हैराण झालेले िागनरक हे न्यायालयात गेले असता 
माहुलिानसयांिा पयायी जागा िा घरभाडे देण्याचा उच्च न्यायालयािे निणवय 
देऊिही अद्यापही या निणवयाची अंमलबजािणी ि होणे, सि २०१३ ते 
जािेिारी, २०१९ या काळात सुमारे १११ माहुलिानसयांचा मृत्यू होणे, या 
संदभात नदिाकं २ नडसेंबर, २०१९ रोजीच्या सुमारास या प्रदषूणयुक्त 
माहुलिानसयांिी पुििवसि करण्याची मा.मुख्यमंत्ी यांच्याकडे केलेली मागणी, 
माहुलमध्ये अिेक लोक आजारािे ग्रस्त असूि आजही माहुल गािामध्ये 
मेनडकल कॅपप सुरु असणे, असे असतािाही माहुलिानसयांिा न्याय नमळत 
िसल्यािे त्यांच्यामध्ये शासिाच्या निरोधात निमाण झालेले असंतोषाचे ि 
संतापाचे िातािरण, याबाबत शासिािे केलेली ि कराियाची कायविाही, 
याबाबत शासिाची प्रनतनिया ि भूनमका." 

  (४) सिशश्री अशोक ऊर्श  भाई जगताप, शरद रणनपसे, रामहरी रुपििर, अॅड. 
हुस्िबािू खनलरे्, सिवश्री जिादवि चांदरूकर, डॉ.सुधीर तांबे, आर्कक.अिंत 
गाडगीळ, श्री.अमरिाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्र किाडे, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुांब 
कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "िाणे नजल्हयातील अबंरिाथ येथील शासकीय छाया रुग्णालयात 
चुकीच्या औषधांमुळे १२ मनहला रुग्णांिा रक्ताच्या उलटया झाल्याचे माहे 
नडसेंबर २०१९ दरपयाि उघडकीस येणे, येथील १२ मनहला रुग्णांिा 
सेप्ट्रायिझोि िािाचे इंजेक्शि देण्यात येणे, त्यािंतर सिव मनहलांिा उलटया 
सुरु होणे, त्यामुळे रुग्णालयात तणाि निमाण होिूि रुग्णांच्या िातेिाईकांमध्ये 
सचतेचे िातािरण निमाण होणे, रुग्णािंा मुदतबाहय औषध देण्यात येऊिही 
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रुग् णालय प्रशासिाद्वारे त्याचा इन्कार करण्यात येणे, छाया रुग्णालय प्रशासिािे 
आपल्या रुग्णालयातील सिव रुग्णािंा औषधोपचारांसािी दसुऱ्या रुग्णालयात 
हलिूि जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्ि केलेला असणे, एकूणच या प्रकरणी 
रुग्णालय प्रशासिाची संशयास्पद भूनमका असल्यािे या प्रकरणी सखोल 
चौकशी होऊि या रुग्णालयाच्या प्रशासिातील या घटिेशी संबनधत 
असणाऱ्यांिर कायदेशीर कारिाई व्हािी तसेच सदर रुग्ण मनहलांिा आर्कथक 
मदत नमळािी अशी या बानधत मनहला रुग्णांच्या िातेिाईकांची मागणी असणे, 
पनरणामी या मनहलारुग्ण ि त्यांच्या िातेिाईकांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे 
िातािरण ि िाराजीची भाििा, त्यामुळे शासिािे याबाबत तातडीिे कराियाची 
कायविाही ि शासिाची प्रनतनिया." 

  (गरुुिार, वदनाांक १९ विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलले्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (५) ते (१६)] 
– 

  (५) आर्कक. अनांत गािगीळ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "मंुबई-पुणे यासारख्या प्रमुख शहरांमधूि िोकरदार तरुण ि 
निद्यार्थ्यांमध्ये अंमली पदाथांचे व्यसि िाढणे, संघनटत गुन्हेगारांद्वारे 
महानिद्यालयातील तरुण-तरुणींिा या महाजलात ओढण्यात येणे, या िषामध्ये 
पुणे पोनलसाकंडूि २ कोटी रुपयांची ब्राऊि शुगर, कोकेि, गांजा, हेरॉइि जप्त 
करण्यात येणे, मेरे्ड्रोि सारखे पदाथव औषधांच्या िािाखाली सहजगत्या 
उपलब्ध होणे, िाढनदिस अथिा न्यु इयर यासारख्याचे निनमत्त करुि तरुणांिा 
िकळत पेयातूि रव्य देत त्याची चटक लािण्यात येणे, पुण्यातील कोंढिा, 
कोरेगाि पाकव पासूि मंुबईतील दनहसर-कुलाबा यासारख्या पनरसरात िायजेरीि 
िागरीकाकंडूि मोिया प्रमाणात ड्रग्सचा व्यिहार होणे, याप्रकरणी एका 
ऑस्ट्रनेलयि िागरीकाला अटक करताच कोटयिधी रुपयाचं्या एल.सी.डी. च्या 
१५०० हूि अनधक पट्टया नमळणे, त्याच्या उलटतपासणीमध्ये उडिाउडिीची 
उत्तर नमळणे, ड्रग्सच्या व्यिहारात मोिया प्रमाणात परदेशी िागरीक असल्यािे 
पोनलसांिा कारिाई करतािा अडचणी येणे, दाखल होणाऱ् या प्रकरणांच्या 
संख्येत नदिसेंनदिस िाढ होणे, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्यािे याप्रकरणी 
शासिािे तातडीिे कारिाई करण्याची आिश्यकता ि याबाबत शासिाची 
प्रनतनिया." 

  (६) सिशश्री वगरीशचांद्र व्यास, िागोराि गाणार, प्रा. अनिल सोले, श्री. रामदास 
आंबटकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे 
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नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "िागपूर सुधार प्रन्यास अंतगवत सि २०१२-२०१३ मध्ये िागपूर 

शहरातील पूिव पस्श्चम, उत्तर, दनक्षण या सिव भागात िृक्ष रोपणाचा कायविम 
हाती घेण्यात आलेला असणे, या कायविमाकरीता येणारा खचव १९ कोटी पेक्षा 
जास्त रकमेचा असल्यामुळे याबाबत टेंडर मागनिण्यात येणे, याबाबत अिेक 
कंपन्यांिी टेंडर भरले असतािा इतर कंपन्यािंा डािलूि पुणे येथील बी.व्ही.जी. 
कंपिीला िाढीि दरािे टेंडर देण्यात येणे, यािरूिच या कंत्ाटामध्ये िा.सु.प्र. 
अनधकाऱ् यांचे हात गंुतलेले असल्याचे नदसूि येणे, १ लक्ष ६० हजार झाडे 
लािण्याचा उपिम जर िा.सु.प्र. िे पूणव केला असता तर िागपूरच्या भौगोनलक 
के्षत्र्ळाचा निचार करता िागपूर शहर संपूणव नहरिे गार झाले असते, परंतु 
प्रत्यक्षात १ लक्ष ६० हजार झाडे िागपूर शहरात लािण्यातच आलेली िसल्याचे 
नदसूि येणे, कंपिीला हे िृक्ष चार मनहन्यांच्या कालािधीत लािाियाचे अपेनक्षत 
असणे, त्याप्रमाणे दर नदिशी साधारण १३३० िृक्ष लागिड करणे गरजेचे 
असणे, मात् ते झालेले नदसत िसणे, सिव िृक्षांच्या संरक्षणासािी ट्री गाडव लािणे 
गरजेचे होते ि ते कंत्ाटामध्ये िमूद असणे, परंतु कुिेही ट्री गाडव लािलेला 
िसणे, कंत्ाटा प्रमाणे जर ट्री गाडव चोरीला गेले अथिा तोडर्ोड होऊि िुकसाि 
झाले तर ते सात नदिसांत स्िखचािे बदलूि देणे गरजेचे असणे, परंतु 
आजनमतीस रोिलेल्या बहुतांश झाडांिा ट्री गाडवच िसणे, पहणजेच ट्री गाडव 
बसिलेले िसूि याबाबतची रक्कम काम ि करताच उचल करण्यात येणे, 
सदर कंत्ाटामध्ये जर उपरोक्त प्रमाणे कायविाही करण्यात आली िाही तर 
त्याबाबत कंत्ाटदाराला दररोज प्रत्येक झाडामागे ३००० रुपये दंड िोिािण्याची 
तरतूद असणे, असेही िासुप्रिे केलेले िसणे, सदर निनिदेची देयके अनधकार 
िसतािा िासुप्रच्या संबंनधत अनधकाऱ् यांिी मंजूर करणे ि काम झाले िसतािा 
ही रक्कम कंत्ाटदाराला अदा करण्यात येणे मूळात िासुप्रिे कंत्ाट नदलेल्या 
बी.व्ही.जी. कंपिीिे १,६०,००० िृक्षांची रोपणे केलेलीच िसणे, जर असे केले 
असते ि झाडे जरी मृत झाली असती तरी १,६०,००० िृक्षांपैकी अिेक िृक्षांची 
ट्री गाडव जागेिर उभी रानहली असती परंतु असेही प्रत्यक्षपणे नदसत िसणे, 
एकंदरीत िासुप्र िे िृक्षारोपणासािी काढलेले १९ कोटी रुपयांचे टेंडर ि त्यािंतर 
िृक्षारोपण ि त्यातील ५० टक्के झाडे मृत झाली आहे असे दाखिणे, हा 
बिािटीचा प्रकार असूि िासुप्र ि बी.व्ही.जी. कंपिी, पुणे यांिी संगिमतािे 
र्सिणूक केलेली असूि १९ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असणे, त्यामुळे 
सदर प्रकरणी िासुप्रचे अनधकारी ि संबंधीत कंपिीिर र्सिेनगरीचा गुन्हा 
दाखल करूि ि चौकशी करूि संबंधीतांिा निलंनबत करूि बडतर्व  करण्याची 
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गरज असणे, त्या अिुषंगािे शासिािे तातडीिे कराियाची कायविाही ि 
प्रनतनिया." 

  (७) सिशश्री विजय ऊर्श  भाई वगरकर, प्रनिण दरेकर, रामनििास ससह, रमेशदादा 
पाटील, श्रीमती स्स्मता िाघ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक 
महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मंुबईतील िरळी स्मशािभूमी येथे भारतरत्ि डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर याचं्या पत्िी माता रमाई यांचे नदिांक २७ मे, १९३५ रोजी 
अंत्यसंस्कार करण्यात आलेले असणे, यािेळी स्ित: डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर उपस्स्थत असल्याची बाब निदशविास येणे, ही बाब लक्षात घेता 
महाराष्ट्र शासिाकडूि भारतरत्ि डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर याचं्या १२५ व्या 
जयंतीनिनमत्त सदर निकाणी माता रमाई स्मारक उभारण्यासािी रु. १.०० कोटी 
इतका निधी मंजूर करण्यात येणे, याबाबत निनधमंडळ अनधिेशि २०१८ 
दरपयाि नदिांक २६ िोव्हेंबर, २०१८ रोजी मा. तत्कालीि मुख्यमंत्ी 
यांच्यासोबत निधािभििात झालेल्या बैिकीमध्ये सदर स्मारक उभारण्यासािी 
मंुबई महािगरपानलकेिे सिव परिािग्या द्याव्यात असे मा. तत्कालीि मुख्यमंत्ी 
यांच्याकडूि  निदेशीत करण्यात येणे, यािंतर उपरोक्त निषयाबाबत नदिाकं १८ 
जािेिारी, २०१९ रोजी मा. तत्कालीि महापानलका आयुक्त याचं्या सोबत 
झालेल्या बैिकीमध्ये हे स्मारक उभारण्याबाबत महापानलका लिकरात लिकर 
सिव परिािग्या देईल असे आश्िासि देण्यात येणे, परंतु अद्यापपयंत याबाबत 
कुिल्याच प्रकारची कायविाही महापानलकेमार्व त करण्यात ि येणे, यामुळे 
तेथील िागनरकांमध्ये शासिाप्रती पसरलेला तीव्र असंतोष, सदर निकाणी माता 
रमाई स्मारक उभारण्यासािी महापानलकेिे सिव परिािग्या लिकरात लिकर 
द्याव्यात असे शासिािे महापानलकेला निदेश देण्याची आिश्यकता, याबाबत 
शासिािे केलेली ि कराियाची उपाययोजिा, याबाबत शासिाची प्रनतनिया ि 
भूनमका." 

  (८) िॉ. सधुीर ताांबे, सिवश्री शरद रणनपसे, अशोक ऊर्व  भाई जगताप, रामहरी 
रुपििर, अॅड. हुस्िबािू खनलरे्, डॉ. िजाहत नमझा, सिवश्री नििम काळे, श्री 
दत्तात्य सािंत, श्री बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक 
महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   “राज्य मंत्ीमंडळािे नदिाकं २९ मे, २०१८ रोजी राज्यातील िगरपनरषदा, 
िगरपंचायत के्षत्ातील अिनधकृत बांधकामाची शास्ती कळनिण्याबाबत निणवय 
घेण्यात येणे, त्यािुसार महाराष्ट्र िगरपनरषदा, िगरपंचायती ि औद्योनगक िगरी 
अनधनियम १९६५ मध्ये कलम १८९-अ, या कलमामध्ये सुधारणा करण्यात 
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येऊि अिनधकृत बाधंकामाची शास्ती िरनितािा ६०० चौ.रू्टापयंत नििासी 
बांधकामािर प्रनतिषी कोणतीही शास्ती आकारण्यात येणार िसूि ६०१ ते 
१००० चौ.रू्.पयंतच्या नििासी बाधंकामािंा प्रनतिषी मालमत्ता कराचे ५० टक्के 
दरािे शास्ती आकारण्यात येईल तसेच १००१ चौ.रू्टापुढील नििासी 
बांधकामािर सध्याच्या दरािुसार पहणजेच मालमत्ता कराचे दपु्पट दरािे शास्ती 
आकारण्यात येईल, असा निणवय घेण्यात येणे, या निणवयामुळे अिनधकृत 
बांधकामाच्या शास्तीबाबतच्या सुधारणा पाहता यामध्ये सुसूत्ता ि सुस्पष्टता 
िसणे तसेच यामुळे शास्ती लागू असणाऱ्या अिनधकृत मालमत्ता धारकांिा 
नदलासा ि नमळणे, या शासिाच्या निणवयामुळे सिवसामान्य जितेमध्ये पसरलेली 
तीव्र असंतोषाची भाििा, याबाबत शासिािे पुिर्किचार करुि मंुबई 
महािगरपानलका अनधनियम, महाराष्ट्र महािगरपानलका अनधनियम ि महाराष्ट्र 
महािगरपनरषदा, िगरपंचायती ि औद्योनगक िगरी या अनधनियमांमध्ये 
सुसूत्ता आणण्याची गरज, तसेच मंुबई सािवजनिक निश्िस्त संस्था अनधनियम 
अंतगवत िोंदणीकृत असणाऱ्या शैक्षनणक संस्था, िैद्यकीय सेिा, धमादाय 
संस्था, चॅनरटेबल ट्रस्ट, धार्कमक स्थळे इत्यादींच्या बांधकामाबाबत डेव्हलपमेंट 
कंट्रोल ि प्रमोशि अनधनियम, २०१३ िुसार योग्य असेल परंतु काही अपनरहायव 
कारणास्ति निकास प्रानधकरणाची बांधकाम परिािगी घेतलेली िसेल अशा 
नियमािुसार असणाऱ्या परंतु परिािगी ि घेतलेल्या बांधकामांबाबत शास्ती 
पूणवपणे मार् करण्याची ि १ ते १००० चौ.रू्टापयंत नििासी अनधकृत 
बांधकामािरील शास्ती पूणवपणे मार् करण्याबाबत ि १००० चौ.रु्टापुढील 
बांधकामािर निकासकराच्या िरानिक रक्कम दंड स्िरुपात आकारुि सदर 
बांधकाम कायमस्िरुपी नियनमत करण्याबाबत अनधनियमात सुधारणा 
करण्याची नितांत आिश्यकता ि याबाबत शासिाची प्रनतनिया." 

 
  (९) श्री. प्रकाश गजवभये, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 

बाबीकडे सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्यय्यय मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "धपमचि प्रितवि नदिाच्या मुख्य सोहळयात लाखो लोकाचं्या समोर 

नदक्षाभूमीच्या निकासासािी ४० कोटी रूपयांचा धिादेश िागपूर सुधार 
प्रन्यासला प्रदाि करण्यात आलेला असणे, परंतु या निधीला प्रशासकीय 
मंजुरीच प्रदाि करण्यात आलेली िसणे, सामानजक न्याय निभागातरे् देण्यात 
आलेला हा निधी अिेक मनहन्यापंासूि प्रशासकीय मंजुरीसािी अडकूि 
पडलेली असणे, नदक्षाभूमीचा जागनतक स्तरािर निकास करण्यासािी ३२५ 
कोटी रूपयांची निकास योजिा तयार करण्यात आलेली असणे, त्यातील ४० 
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कोटी रूपयाचा हा धिादेश असणे, शासिािे नदलेला धिादेश परत आला अशी 
मानहती असणे, माजी मुख्यमंत्ी यांिी ४० कोटी रुपयाचा निधी नदक्षाभूमीला 
देण्याबाबतचे आदेश करणे ि मुख्य सनचिांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चानधकार 
सनमती िेमलेली असणे, परंतु अजूिही निधी देण्याबाबतचा निणवय सनमतीिे 
प्रलंनबत िेिणे हा अन्याय झालेला असणे, नदक्षाभूमीशी संबंनधत प्रत्येक काम 
रेंगाळत असल्यािे राज्यातील समस्त आंबेडकरी जितेमध्ये तीव्र असंतोष ि 
नचडीची भाििा निमाण झालेली असणे, याबाबत शासिािे केलेली िा 
कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनिया." 

  (१०) श्री. बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे अन् न ि नागरी परुिठा आवण ग्राहक सांरक्षण मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "रायगड नजल्हयासािी लक्ष निधारीत सािवजनिक नितरण व्यिस्थे 
अंतगवत नजल्यानधकारी तथा अध्यक्ष नजल्हास्तरीय सनमती, रायगड यांच्याकडूि 
सि २०१७ ते २०२० या कालािधीकरीता अन्न धान्य िाहतूकीचे कंत्ाट 
निस्श्चत करण्याकरीता नदिांक १९ जूि, २०१७ रोजी निनिदा सूचिा जाहीरात 
प्रनसद्ध करण्यात येणे ि निनिदा सादर करण्याचे अंनतम नदिांक २९ जूि, २०१७ 
असणे, सदर िाहतूक कंत्ाट निस्श्चत करण्याकरीता तीि निनिदा आिश्यक 
असणे, परंतु उक्त कालािधीमध्ये तीि निनिदा ि आल्यामुळे प्रथम दोि िेळा 
मुदतिाढ देण्यात येणे, दोि मुदतीिंतरही तीि पेक्षा कमी मात् नकमाि एक 
निनिदा प्राप्त झाल्यास नलर्ार्ा उघडण्याची पुढील कायविाही निनिदा 
मागनिण्याऱ्या अनधकाऱ् यांिी करूि पात् निनिदाधारक याचं्या निनिदा मंजूरीचे 
निणवय घेऊि तसे शासिास अिगत करण्याची आिश्यकता असतािाही सदर 
कामाच्या पाच िेळा निनिदा काढूि शासिाच्या नियमांचे उल्लघंि करूि मे. 
मारूती कन््युमसव को.ऑप.होलसेल अॅण्ड नरटेल स्टोअसव नल. अधेंरी यांची 
निनिदा मंजूर करण्यात येणे, परंतु मंजूर करण्यात आलेल्या सदर संस्थेचे 
कायवके्षत् केिळ बृहन्मंुबई ि उपिगर असूि बृहन्मंुबई व्यनतनरक्त इतर 
नजल्यामध्ये काम करण्यासािी नियमािलीमध्ये बदल केल्याचे सकिा सुधारीत 
नियमािली तयार केल्याचे आढळूि ि आल्यामुळे मा. नजल्हा उपनिबंधक, 
रायगड यांचेद्वारे सदर संस्था ही रायगड नजल्यातील िाहतूक निनिदेसािी अपात् 
िरत असल्याचे सांगण्यात येणे, सदर संस्थेिे निनिदेत सादर केलेल्या िाहिांचे 
मालक हे संस्थेचे रनजस्टर सभासद असल्याबाबत सभासदांच्या यादीची मुळ 
प्रत रनजस्टर सक्षम अनधकारी यांचेकडूि प्रमानणत करण्यात ि येणे, िार्कषक 
ताळमेळ पत्कांमध्ये िाहतूकीच्या उत्पन्नाबाबत मे. मारूती कन््युमसव 
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को.ऑप.होलसेल अॅण्ड नरटेल स्टोअसव नल. अधेंरी यांिी चुकीचे नहशोब सादर 
केलेले असणे, त्यांिी संस्थेच्या उत्पन्नाबाबत आयकर भरल्याचे सकिा आयकर 
परताव्याचे कागदपत् सादर ि करणे, परंतु मे. मारूती कन्झुमसव को. ऑप. 
होलसेल अॅण्ड नरटेल स्टोअसव नल. अंधेरी याचं्या असलेल्या तू्टी प्रमाणेच 
निएटीव्ह कन््युमसव को.ऑर्.सोसा. या संस्थेिेही कागदपत्ांची पूतवता ि 
केल्यामुळे त्यांची निनिदा रद्द करण्यात येणे, परंतु मे. मारूती कन््युमसव 
को.ऑप.होलसेल अॅण्ड नरटेल स्टोअसव नल. अधेंरी यांची निनिदा मंजूर 
करण्यात येिूि ओमकार ट्रान्सपोटव या संस्थेिर अन्याय होणे ओमकार 
ट्रान्सपोटव या संस्थेिे सि २०११ ि सि २०१४-१५ या कालािधीमध्ये 
शासिाकडूि िाटप होणाऱ् या अन्नधान्य िाहतूकीचे काम प्रामानणकपणे करणे, 
यामुळे पात् िसलेल्या मे. मारूती कन््युमसव को.ऑप.होलसेल अॅण्ड नरटेल 
स्टोअसव नल. अधेंरी या संस्थेच्या मंजूर करण्यात आलेल्या निनिदेसंदभात 
तात्काळ चौकशी करूि संबंनधत संस्थेला न्याय देण्याची आिश्यकता, यासािी 
शासिािे कराियाची कायविाही ि िोस उपाययोजिा." 

  (११) सिशश्री दत्तात्रय सािांत, श्रीकांत देशपांडे, बाळाराम पाटील, नकशोर दराडे, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "नशक्षक हा देशाची भािी नपढी, सुजाण ि सुसंस्कृत िागनरक  
बिनिण्याचा प्रयत्ि करीत असणे,नशक्षकांच्या ज्ञािदािाच्या प्रनियेत अडथळे 
निमाण होऊ िये यासािी राज्य सरकारमार्व त नशक्षकांिा निनिध सेिा उपलब्ध 
करुि देण्यात येत असणे, उदा.महागाई भते्त, घरभाडे, पेन्शि योजिा, िैद्यकीय 
प्रनतपूती यासारखे लाभ देण्यात येत असणे,नशक्षक ि त्यांचे आई, िडील पत्िी 
मुले यांच्या उपचारासािी राज्य सरकार मार्व त िैद्यकीय सुनिधा उपलब्ध करुि 
देण्यात येत असणे, सदर देण्यात येत असणारी िैद्यकीय देयक प्रनतपुती योजिा 
ही अत्यंत िेळखाऊ ि तापदायक असणे, नशक्षकांिी सादर केलेली िैद्यकीय 
देयक गेल्या तीि ते चार िषापासूि प्रलंनबत असणे, िैद्यकीय देयके मंजूर करुि 
घेणेसािी प्रत्येक टेबलािरील संबंनधताकडूि नशक्षकांची आर्कथक नपळिणूक 
करण्यात येत असणे, नशक्षकांिा िैद्यनकय देयक मंजूर करुि घेण्यासािी 
िारंिार सरकारी कायालयाकडे जािे लागत असणे, यातूि त्यािंा प्रचंड अशा 
मािनसक ि आर्कथक त्ासाला सामोरे जािे लागणे, नशक्षकांिा कॅशलेस 
मेनडकल योजिा नमळणेबाबत नशक्षक संघटिाकडूि िारंिार मागणी करण्यात 
येणे, यासािी निनिध निकाणी मोचे, आंदोलिे करणे तसेच मा. नशक्षण मंत्ी 
यांिी कॅशलेस योजिा चालू करणे बाबत अनभिचि देणे, त्यािुसार सिव के्षनत्य 
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अनधकाऱ् यांकडुि मानहती एकनत्त करण्यात येणे, राज्यात पोनलस कमवचाऱ् यांिा 
नदली जाणारी िैद्यकीय प्रनतपूती सुनिधा ही कॅशलेसच्या स्िरुपात उपलब्ध 
असणे, त्याप्रमाणे नशक्षकांिा देखील तात्काळ कॅशलेस िैद्यकीय सुनिधा 
उपलब्ध करणे, याबाबत शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची 
भूनमका." 

  (१२) सिशश्री हेमांत टकल,े नकरण पािसकर, ख्िाजा बेग, श्रीमती निद्या चव्हाण, 
सिवश्री आिंद िाकूर, नििम काळे, सनतश चव्हाण, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, 
प्रकाश गजनभये, जगन्नाथ सशदे, अरुणकाका जगताप, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील:- 

   "सशदखेडा तालुक्यातील दोंडाई ते निमगुळ (नज. िंदरुबार) 
औरंगाबादहूि शहराकडे निघालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागव पनरिहि महामंडळाची 
बस ि कंटेिरच्या झालेल्या अपघातात १५ प्रिासी जागीच िार होऊि अन्य 
२४ प्रिासी गंभीरनरत्या जखमी झाल्याची दघुवटिा नदिांक २० ऑगस्ट, २०१९ 
रोजी िा त्यासुमारास घडणे, सदर दघुवटिेत मृत्यूमूखी पडलेल्याचं्या िारसांिा 
प्रत्येकी दहा लाख रुपये मदत देण्यात येईल असे िंदरुबार नजल्याचे तत्कालीि 
पालकमंत्ी तसेच अन्न ि औषधे प्रशासि मंत्ी यांचेद्वारे जाहीर करण्यात येणे, 
तथानप या िारसांिा अद्यापही शासिामार्व त मदत देण्यात ि येणे, त्यामुळे या 
पनरसरातील जितेमध्ये शासिाप्रती निमाण झालेले असंतोषाचे िातािरण, 
महाराष्ट्र राज्य मागव पनरिहि महामंडळािे या बस अपघातामध्ये मृत्यूमुखी 
पडलेल्यांच्या िारसांिा तातडीिे अथवसहाय्य करण्याची आिश्यकता, याबाबत 
शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनिया." 

  (१३) सिशश्री वकरण पािसकर, हेमंत टकले, आिंद िाकूर, ख्िाजा बेग, श्रीमती 
निद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मंुबई शहर, उपिगरात झोपडपट्टी पुिर्किकासाचे धोरण राबिले जात 
असणे, मात् गेल्या ४ ते ५ िषामध्ये एस.आर.ए. घोनषत करणे, जनमि संपादि 
करणे, एस.आर.ए घोनषत झाल्यािंतर इतर परिािग्यांसंदभात मिपा ि 
झोपडपट्टी पुिर्किकास अनधकारी यांच्याकडूि निलंब होत असल्याचे निदशविास 
येणे, त्यामुळे आज असंख्य प्रकल्प ि या प्रकल्पामधील असंख्य झोपडीधारक 
िेिीस धरले जात असणे, निकासकांकडूि झोपडपट्टीधारकांिा भाडे देण्यात 
येत असणे, मात् प्रकल्पाच्या परिािग्यांिा निलंब होत असल्यािे प्रकल्प 
रखडले जात असणे ि पनरणामी भाडे नमळणे बंद होत असल्यािे गेल्या १० ते 
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१५ िषांपासूि झोपडपट्टीधारक घरांपासूि िंनचत राहीलेले असणे, यापूिी 
एस.आर.ए प्रकरणी माजी सिदी अनधकारी यांिी तातडीिे १३७ र्ाईल 
निकाली लािल्याचे प्रकरण उघडकीस आलेले असणे, यामधील ३३ 
र्ाईल्समध्ये गैरव्यिहार झाल्याचे स्पष्ट होणे, याची चौकशी अद्याप चालू 
असणे, तसेच सहद एकता, ििकरण िेलरे्अर, साऊ एकता अशा प्रकारे 
असंख्य सोसायट्ांचे प्रस्ताि २०१५ पासूि आजतागायत प्रलंबीत असल्यािे 
पुिर्किकास रखडलेला असल्याचे नडसेंबर, २०१९ च्या पनहल्या सप्ताहात 
निदशविास येणे, मात् यामध्ये असणारे असंख्य झोपडीधारक आजही घरे ि भाडे 
नमळण्यापासूि िंनचत असणे, झोपडपट्टी पुििवसि योजिािंा गती देण्यासािी 
राबनिण्यात येणारे एस.आर.ए. चे धोरण मिपा अनधकारी ि झोपडपट्टी 
पुििवसि अनधकारी यांच्या उदानसि धोरणामुळे िषािुिषे योजिा रखडल्या जात 
असल्यािे झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या असंख्य लोकांिा “िको ते घर, आपले 
झोपडेच बरे” असे पहणण्याची िेळ येणे, याबाबत धोरणात्मक निणवय घेऊि 
असंख्य झोपडीधारकांिा हक्काचे ि िेळेत घर नमळािे, याकनरता निस्श्चत 
धोरण िरिूि निणवय घेण्याची आिश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली िा 
कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनिया." 

  (१४) श्री. सदावशि खोत, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "महाराष्ट्रातील ऊस नपकाला हमीभाि देणारा हा एक रकमी 
एर्.आर.पी. देण्याचा एकमेि कायदा असतािाही साखर कारखािदाराकंडूि 
तुकड्यािे एर्.आर.पी. देण्यात  येत असल्याची बाब निदशविास येणे, त्यामुळे 
कारखािदार या कायद्याची पायमल्ली करत असणे, त्याचप्रमाणे १४ नदिसात 
ऊस उत्पादकांिा एर्.आर.पी. देणे बंधिकारक असणे, परंतु तसे ि करता 
कारखािदारांकडूि दोि-दोि िषव शेतकऱ्यांचे ऊस नबलांचे देय देण्यात ि येणे, 
त्यामुळे उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडलेला असणे, शेतकऱ्यांिा 
एर्.आर.पी. देण्यास निलंब झाल्यास साखर कारखािदारािंी १५% प्रमाणे 
व्याज देणेही बंधिकारक असणे, याबाबत साखर आयुक्तांिी गाळप परिािा 
देतािाही अटी टाकलेल्या असणे, परंतु साखर आयुक्तांिी या अटींचे उल्लंघि 
करणाऱ्या अिेक साखर कारखान्यािर अद्याप कारिाईच केलेली िसणे, 
त्यामुळे ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये शासिाप्रती संताप निमाण होणे, 
महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांच्या अडचणीत नदिसेंनदिस िाढ होत असूि 
यानिषयी शासिािे सकारात्मक पाऊल उचलूि शेतकऱ्यािंा न्याय देण्याची 
नितांत आिश्यकता असणे, जे साखर कारखािदार ऊस उत्पादकांचे  
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एर्.आर.पी. देण्यास टाळाटाळ करतात त्यांचे गाळप परिािे रद्द करण्याची 
नितांत आिश्यकता, याबाबत शासिािे तातडीिे कराियाची कायविाही ि 
शासिाची प्रनतनिया." 

  (१५) श्री. रशिद्र र्ाटक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे आवदिासी विकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "आनदिासी निद्यार्थ्यांिा नशक्षण नमळािे यासािी ििििीि योजिा 
राबनिल्या जात असतािाही पालघरमधील आनदिासी मुलांची गेल्या सहा 
मनहन्यांपासूि िसनतगृहाकनरता र्रर्ट होत असल्याचे िुकतेच माहे नडसेंबर, 
२०१९ मध्ये उघडकीस येणे, नििासाची व्यिस्था िसल्यािे नशक्षणाकनरता 
प्रिास करतािंा आर्कथक भुदंड सोसािा लागणे, िसनतगृहामध्ये प्रिेश नमळत 
िसल्यािे निद्यार्थ्यािी एकास्त्मक आनदिासी निकास प्रकल्प निभागाच्या 
कायालयािर काढलेला धडक मोचा, सािरे, एपबुर, दिेुस, सातीिली, डहाणू, 
तालुक्यातील ििागाि, रािशेत, कासा, चारोटी, अशा अिेक गािांतूि मोिया 
प्रमाणात आनदिासी निदयाथी नशक्षण घेण्याकनरता पालघर येथील 
महानिद्यालयात येत असणे, महानिद्यालयात प्रिेश घेऊि सहा मनहन्यांचा 
कालािधी लोटला तरी पालघर ि डहाणू तालुक्यातील ७९ निद्यार्थ्यांिा 
िसनतगृहात प्रिेश नमळालेला िसणे, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षपय 
दलुवक्ष, पनरणामी निद्यार्थ्यांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे ि संतापाचे िातािरण, 
याबाबत शासिाची प्रनतनिया ि भूनमका." 

  (१६) सिशश्री नरेंद्र दरािे, नकशोर दराडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक 
महत्िाच्या बाबीकडे इतर मागासिगश, सामावजक ि शैक्षवणक मागास 
प्रिगश, विमकु्त जाती, भटक्या जमाती आवण विशेष मागास प्रिगश 
कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील िंजारी जातीचा समािेश एिटी - ड प्रिगात झाल्यािे 
िंजारी समाजास ११ टक्क्यापैकी र्क्त २ टक्के आरक्षण देण्यात येणे, सदरहू 
२२ टक्के आरक्षण नदले असले तरीही लोकसंख्येिुसार िंजारी समाजाला 
प्रत्यक्ष आरक्षण नमळत िसल्याचे उघडकीस येणे, त्यामुळे या समाजास 
आरक्षणापासूि िंनचत रहािे लागत असणे, िंजारी समाज आरक्षणापासूि 
िंनचत असल्यामुळे िांतीिीर िसंतराि िारायणराि िाईक आरक्षण कृती 
सनमतीच्या पदानधकाऱ् यांिी अशाप्रकारे मागण्या केलेल्या असणे, त्याकडे 
शासिाचे झालेले दलुवक्ष, पनरणामी त्यािंी आंदोलि करण्याचा घेतलेला निणवय, 
त्यामुळे या संदभात शासिािे िंजारी समाजाच्या मागण्या मंजूर करण्याची 
आिश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली िा कराियाची कायविाही ि 
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यासंदभात शासिाची भूनमका ि प्रनतनिया." 
(ख) : म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   श्रीमती विद्या चव्हाण, सिवश्री हेमंत टकले, ख्िाजा बेग, प्रकाश गजनभये, 
वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
(मांत्रयाांच्या उत्तरासह २० वमवनटे) – 

   "राज्यातील अिैध सािकारी पाशात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या अथक 
प्रयत्ि ि संघषातूि सि २०१४ मध्ये अिैध सािकारी कायदा होऊिही 
राज्यातील १ लाख एकर शेती परिािाधारक तसेच अिैध सािकारािंी हडप 
करणे, मागील ३० िषाच्या काळात परिािाधारक तसेच अिैध सािकारांिी 
मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची शेती शेतकऱ्यांच्या आर्कथक अडचणींचा र्ायदा 
घेऊि हडप करणे, मागील ५ िषात महाराष्ट्र सािकारी अनधनियम, २०१४ ची 
प्रभािी अंमलबजािणी होण्याकनरता सहकार महसूल ि गृह निभागाची 
राज्यस्तरीय सनमती निमाण करण्याची गरज असणे, याकनरता आिश्यक ते 
मिुष्यबळ आनण नियोनजत सनमत्याचं्या प्रभािी कामकाजामार्व त सािकारी 
पाशात अडकलेल्या आनण कायदा होऊिही प्रभािी अंमलबजािणी ि झाल्यािे 
आपल्या शेतीच्या मालकी हक्काच्या प्रनतके्षत असलेल्या राज्यातील समस्त 
कजवदार शेतकरी बाधंिांिा या सािकारी पाशातूि मुक्त करण्याबाबत तसेच 
कायद्यातील तू्टी दरू करुि कायदा दरुुस्तीची आिश्यकता निमाण होते, 
याबाबत शासिािे तातडीिे कराियाची कायविाही ि उपाययोजिा." 

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

 

एक : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे - 
  (१) नगरविकास मांत्री : (क) "मंुबई महािगर प्रदेश निकास प्रानधकरण 

यांचा सि २०१७-२०१८ या िषाचा िार्कषक 
अहिाल" सभागृहासमोर िेितील. 

     (ख) "महाराष्ट्र मेट्रो रेल्िे महामंडळ मयानदत,  
यांचा सि २०१८-२०१९ या िषाचा िार्कषक 
अहिाल" सभागृहासमोर िेितील. 

     (ग) "मंुबई रेल्िे निकास महामंडळ मयानदत, 
मंुबई यांचा सि २०१८-२०१९ या िषाचा 
िार्कषक अहिाल" सभागृहासमोर िेितील. 

  (२) दगु्धव्यिसाय विकास 
मांत्री 

: "महाराष्ट्र राज्य सहकारी दधू महासंघ मयानदत, 
मंुबई (महािंद दगु्धशाळा) यांचा सि  २०१८-२०१९ 
या िषाचा िैधानिक लेखा परीक्षण अहिाल" 
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सभागृहासमोर िेितील. 
  (३) उद्योग, उच्च ि 

तांत्रवशक्षण, कृवष, 
साांस्कृवतक कायश मांत्री  

: (क) "मॉयल नलनमटेड यांचा सि २०१७-२०१८ ि 
२०१८-२०१९ या िषांचा अिुिमे छप्पन्नािा 
ि सत्तािन्नािा िार्कषक अहिाल" 
सभागृहासमोर िेितील.  

     (ख) "यशिंतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त 
निद्यापीि, िानशक यांचे सि २००८-२००९ 
या िषाचे िार्कषक लेखे आनण अंतगवत 
लेखापरीक्षण  अहिाल" सभागृहासमोर 
िेितील. 

     (ग) "मंुबई निद्यापीि, मंुबई यांचे सि २०१२-
२०१३ या िषाचे िार्कषक लेखे" अहिाल 
सभागृहासमोर िेितील. 

     (घ) "कनि कुलगुरु कानलदास संस्कृत निद्यापीि, 
रामटेक यांचे सि २०१७-२०१८ या िषाचे 
िार्कषक लेखे" अहिाल सभागृहासमोर 
िेितील. 

     (ङ) "स्िामी रामािंद तीथव मराििाडा निद्यापीि, 
िांदेड यांचा सि २०११-२०१२ ते सि २०१७-
२०१८ या सात िषांचे िार्कषक अहिाल" 
सभागृहासमोर िेितील. 

     (च) "पुण्यश्लोक अनहल्यादेिी होळकर 
निद्यापीि, सोलापूर याचंा २०१७-२०१८ या 
िषाचा चौदािा िार्कषक अहिाल" 
सभागृहासमोर िेितील. 
 

     (छ) "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराििाडा 
निद्यापीि, औरंगाबाद यांचा २०१७-२०१८ 
या िषाचा एकसष्टासािा िार्कषक अहिाल" 
सभागृहासमोर िेितील. 

     (ज) "संत गाडगेबाबा अमरािती निद्यापीि, 
अमरािती यांचा सि २०१७-२०१८ या 
िषाचा पस्स्तसािा िार्कषक अहिाल" 
सभागृहासमोर िेितील. 

     (झ) "डॉ.पंजाबराि देशमुख कृषी निद्यापीि, 
अकोला यांचा सि २०१०-२०११ ते सि 
२०१५-२०१६ या िषांचा अिुिमे 
बेचाळीसािा, ते्चाळीसािा, चव्िेचाळीसािा, 
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पंचेचाळीसािा, सेहेचाळीसािा ि 
सते्तचाळीसािा िार्कषक अहिाल" 
सभागृहासमोर िेितील. 

     (ट) "डॉ. बाळासाहेब सािंत कोकण कृनष 
निद्यापीि, दापोली यांचा सि २०१४-२०१५ 
या िषाचा लेखा पनरक्षण अहिाल ि िार्कषक 
लेखे" सभागृहासमोर िेितील. 

     (ठ) "महाराष्ट्र नचत्पट, रंगभूमी आनण 
सांस्कृनतक निकास महामंडळ मयानदत यांचा 
सि २०१८-२०१९ या िषाचा बेचाळीसािा 
िार्कषक अहिाल" सभागृहासमोर िेितील. 

  (४) वित्त ि पणन मांत्री : (क) "भारताचे नियंत्क ि महालेखापरीक्षक यांचा 
सि २०१७-२०१८ या आर्कथक िषाचा राज्य 
नित्त व्यिस्थेिरील अहिाल" सभागृहासमोर 
िेितील.  
 

     (ख) "महाराष्ट्र राज्य िखार महामंडळ यांचा सि 
२०१८-२०१९ या िषाचा एकसष्टािा िार्कषक 
लेखा अहिाल ि महालेखापाल कायालयाचा 
सि २०१७-२०१८ या िषाचा स्ितंत् लेखा 
पनरक्षण अहिाल (S.A.R.)" सभागृहासमोर 
िेितील. 
 

  (५) मवहला ि बाल 
विकास मांत्री 

: (क) "महाराष्ट्र राज्य मनहला आयोग यांचा सि 
२०१६-२०१७ या िषाचा िार्कषक अहिाल" 
सभागृहासमोर िेितील. 

     (ख) "महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण 
आयोगाचा सि २०१५-२०१६ या िषाचा 
िार्कषक अहिाल" सभागृहासमोर िेितील. 

दोन : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (गरुुिार, वदनाांक १९ विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशशविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची प्रलांवबत 
वनिेदने) – [अनकु्रमाांक (१) ते (४)] – 

   (१) श्री.वनरांजन िािखरे, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक १ र्र नगरविकास मांत्री 
निरे्दि करतील :- 

          "मंुबईमधील छत्पती नशिाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय निमाितळाला 
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लागूि असलेल्या नमिी िदीच्या नकिारी धािपट्टीला लागूि असलेल्या 
संरक्षण सभतीचे काम अधविट स्िरूपात असल्यामुळे दघुवटिा घडण्याची 
शक्यता निमाण होणे." 

   (२) श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक २ र्र शालेय वशक्षण मांत्री 
निरे्दि करतील :- 

    "१९ सप्टेंबर, २०१६ च्या शासि निणवयािुसार अिुदाि घेत 
असलेल्या शाळांिा प्रचनलत नियमािुसार अिुदाि देण्यात यािे अशी होत 
असलेली मागणी." 

   (३) सिशश्री दत्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, श्रीकांत देशपांडे, नकशोर 
दराडे, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या 
नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक ४ र्र शालये वशक्षण मांत्री निरे्दि 
करतील :- 

           "राज्यातील इयत्ता ६ िी ते ८ िी सािी नियुक्त नशक्षकािंा पदिीधर 
िेति श्रेणी देणेबाबत." 

   (४) श्री.नागोराि गाणार, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक ३ र्र वित्त मांत्री निरे्दि 
करतील :- 

          "राज्यातील सिव खाजगी अिुदानित, नििा अिुदानित, अंशत: 
अिुदानित तुकडयांिर १ िोव्हेंबर, २००५ ि िंतर नियुक्त झालेल्या 
नशक्षक ि नशक्षकेत्तर कमवचाऱ्यांिा जुिी पेंशि योजिा लागू 
करण्याबाबत." 

  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांचे वनयवमत वनिेदन - 
   (१) सिशश्री दत्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, श्रीकांत देशपांडे, नकशोर 

दराडे, वि.प.स. याचं्या पुढील निकडीच्या सािवजनिक महत्िाच्या 
निषयािरील सूचिा िमांक ५ िर विमकु्त जाती, भटक्या जमाती 
आवण विशेष मागास प्रिगश कल्याण मांत्री नििेदि करतील :- 

    "राज्यातील निमुक्त जाती भटक्या जमाती निभागातील शाळेतील 
नशक्षकांचे मेनडकल ि रं्डाचे प्रस्ताि दोि ते तीि िषव प्रलंनबत िेिणाऱ्या 
अनधकाऱ्यांची चौकशी करूि या नशक्षकांचे प्रस्ताि तात्काळ निकाली 
काढण्यात यािेत अशी मागणी." 

तीन : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) िॉ. िजाहत वमझा, सिवश्री शरद रणनपसे, अशोक ऊर्व  भाई जगताप, रामहरी 
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रुपििर, अॅड. हुस्िबािू खनलरे्, आर्कक. अिंत गाडगीळ, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यात निशेषतः यितमाळ नजल्यात स्िॅपडील या ऑिलाईि िस्तू 
नििी करणाऱ्या कंपिीकडूि बेकायदेशीर घातक शस्त्रांची नििी 
करण्याबाबतची जानहरात त्यांच्या संकेतस्थळािर करण्यात येत असणे, या 
शस्त्रांमध्ये मॉडेल िं. आरई- १ रुस्तम स्मूथ िाईर् २२ इंची सकमत ८७९ रुपये 
अशा प्रकारे घातक शस्त्रांची जानहरात केलेली असणे, सदर कंपिीिे िोव्हेंबर-
नडसेंबर २०१९ या कालािधीत अदंाजे १ हजार १०४ िा त् याहूि अनधक शस्त्रांची 
शस्त्र कशासािी हिे आहे, याबाबत कोणतीही चौकशी ि करता ऑिलाईि 
नििी केलेली असणे, अशाप्रकारे घातक शस्त्र सहज उपलब्ध होणे, ही बाब 
निस्श्चतच गंभीर स्िरूपाची असणे, शसे्त्र सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे 
नकशोरियीि मुलांमध्ये शस्त्र बाळगण्याचे रॅ्ड िाढत असणे, पनरणामी अिेक 
गुन्यांमध्ये यितमाळसह राज्यातील अल्पियीि, नकशोरियीि मुलाकंडूि 
ऑिलाइि शस्त्र खरेदी करण्यात येऊि अिेक गंभीर गुन्यांमध्ये त्यांचा सहभाग 
िाढत असल्याची सचताजिक बाब सातत्यािे समोर येत असणे, राज्यात 
गुन्हेगारीच्या बाबतीत िागपूर िंतर यितमाळ नजल्याचा उल्लेख केला जात 
असणे, अशा प्रकारे सहज घातक शस्त्र उपलब्ध होत असतील तर यितमाळ 
नजल्यातील गुन्हेगारीचा आलेख अनधकच िाढत जाण्याची शक्यता असणे, 
अशा प्रकारच्या ऑिलाईि शस्त्र नििीमुळे िागनरकामंध्ये तसेच निशेषतः 
पालकांमध्ये भीतीचे ि सचतेचे िातािरण निमाण झालेले असणे, अशाप्रकारे 
बेकायदेशीर सहज होत असलेली शस्त्रनििी तातडीिे बंद करण्याची 
िागनरकाकंडूि होत असलेली मागणी, स्िॅपडील कंपिीमार्व त करण्यात येणारी 
ऑिलाईि बेकायदेशीर शस्त्र नििी तातडीिे बंद करण्याची ि सदर कंपिीिर 
कायदेशीर कारिाई करण्याची नितांत आिश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली 
ि कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनिया." 

  (२) श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मंुबई मालाड पुिव येथील सि १९८० आनण २०३४ च्या ििीि निकास 
आराखडयात समानिष्ट असलेल्या मंुबई महािगरपानलका दनक्षण निभाग 
हद्दीतील डी. पी. रस्ता १२० रु्ट (नरझरिायर ते आप्पापाडा-पोपट कंपाऊंड) 
अंदाजे ८०० ते १००० मीटर रस्त्याच्या निकासकामास गती नमळाली िसणे, 
सदरचा रस्ता काही मोजक्या निकाणी बिनिला असणे, काम पुणव ि झाल्यािे 
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सािवजनिक िाहतुकीस खुला करण्यात आलेला िसणे, या रस्त्याची सुनिधा 
िसल्यािे मालाड पनरसरातील आतील िागरी िस्तीच्या िाहतुकीिर मोिा ताण 
निमाण होत असणे, त्यामुळे स्थानिक िागनरकांिा दैिंनदि िाहतूक कोंडीस 
सामोरे जािे लागणे, िाहतुकदार, प्रिासी आनण स्थानिक िागनरक त्स्त होत 
असणे, पस्श्चम रतुगती मागािरील िाहतुकीिर सुध्दा िाहतुक कोंडी आनण 
ताण निमाण होणे, या मागािरील काही मोजक्या निकाणी पोयसर िदी 
मागादरपयाि छेदमागव निमाण झाल्यािे हा रस्ता िाहतुकीस उनचत िसणे, 
तांनत्कदृष्टया छेद मागव निमाण झाल्यािे सािवजनिक िाहतुकीस खुला करण्यात 
आलेला िसणे, सदर मागािर प्रचंड अंतगवत िाहतुक कोंडीतुि बाहेर येिूि 
करािा लागणारा नजकरीचा प्रिास सुलभ करता येणे, याकनरता छेद मागािर 
डीमाकेशि करुि ओव्हर नब्रज बाधंकामाची तातडी निमाण होणे, दनक्षण 
निभागातील मालाड पुिव येथील मुख्य डी. पी. रस्ता ६०-१२० रु्ट आप्पापाडा 
आिंदिगर आनण गांधीिगर पनरसरातील पोयसर िदी छेद मागव निमाण 
होण्याची आिश्यकता असणे, सदर ६०-१२० रु्ट मुख्य डी. पी. रस्त्यािर 
छेदमागािर डीमाकेशि करुि ब्रीज चे बांधकाम ि झाल्यामुळे तेथील 
िागरीकांचे होत असलेले हाल, मुलभूत सोयी सुनिधा उपलब्ध करुि द्याव्यात 
अशी िागरीकाकंडूि िारंिार होत असलेली मागणी, या मागणीकडे शासिाचे 
होत असलेले अक्षपय दलुवक्ष, पनरणामत: पनरसरातील शेकडो िागनरकांिा 
त्ासदायक अडचणींिा सामोरे जािे लागत असणे, याबाबत शासिािे केलेली 
िा कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनिया." 

  (३) श्री. अांबादास दानिे, डॉ.(श्रीमती) मनिषा कायंदे, श्री. निलास पोतिीस, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        ”राज्य शासिािे जूि २०१७ मध्ये औरंगाबाद शहरातील अंतगवत नसमेंट रस्ते 
करण्यासािी १०० कोटी निधी मंजुर करणे, निधी मंजुर झाल्यािर औरंगाबाद 
महािगरपानलकेस निनिदा प्रनिया पुणव करण्यास नदड िषाचा कालािधी 
लागणे, या निधीतिु शहरातील प्रमुख रस्त्यांची नििड करुि नदिांक ३ जािेिारी 
१९ रोजी कामांचा शुभारंभ होऊि ४ कंत्ाटदारांिा हे रस्ते नडसेंबर २०१९ पयंत 
पुणव करण्याची मुदत असुिही अद्यापपयंत ५० टक्के कामही  पुणव ि होणे, या 
सुरु असलेल्या कामात रस्त्यािरचे पाणी िाहुि जाण्यासािी साईड डे्रि, 
िागनरकािंा चालण्यासािी रु्टपाथ ि दभुाजकांचा महािगरपानलकेस निसर 
पडणे, िेकेदारांशी झालेल्या करारािुसार नियमाचें उल्लंघि होऊिही करार रद्द 
करण्याबाबत कोणतीही कारिाई ि होणे, औरंगाबाद महािगरपानलकेिे याकडे 
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केलेले अक्षपय दलुवक्ष पनरणामी या रस्त्यािर प्रिास करतािा जितेत पसरलेले 
तीव्र असंतोषाचे िातािरण यामुळे  शासिािे तातडीिे कराियाची कारिाई ि 
शासिाची प्रनतनिया." 

  (४) अॅि. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "कल्याण-डोंनबिली महािगरपानलका हद्दीतील मौजे नचकणघर येथील 
आरक्षण िमांक १९२,१९३,१९४,१९५,१९६,१९७ या मोबदल्यात हक्क निकास 
हस्तांतरण (नटडीआर) बेकायदेशीरपणे मंजूर टीडीआर िाटप घोटाळयाप्रकरणी 
सि २०१५ पासूि निधािपनरषद सभागृहात प्रत्येक अनधिेशिात निनिध 
आयुधांचा िापर करुि  टीडीआर िाटप घोटाळाप्रकरण  उपस्स्थत होऊिही 
अद्याप दोषींनिरुध्द कोणतीच कारिाई ि होणे, यासंदभात मा.सभापती 
महोदयांिी चार िेळा निदेश देऊिही अद्यापही तत्कानलि राज्यमंत्ी 
महोदंयाकडूि चौकशी करुि अहिाल सादर केला जाईल असे आश्िासि 
देण्यात येणे, परंतु िोस कारिाई अद्यापही झालेली िसणे, उक्त प्रकरणात 
श्री.रामिाथ सोिािणे, तत्कानलि आयुक्त, श्री.चं.प्र.ससग, श्री.रघुिीर शेळके 
आनण श्री.शमीम केदार या कल्याण डोंनबिली महािगरपानलकेतील 
अनधकाऱ् यांिर दोषी असल्याचा िेिण्यात आलेला िपका, यातील श्री.सोिािणे 
हे आयुक्त असल्यािे त्यांिा दोषमुक्त केलेले असणे, चौकशीमध्ये घोटाळा, 
अनियनमतता झाल्याचे नसध्द झालेले असतािाही यातील दोषींची चौकशी पूणव 
झाली सकिा िाही याबाबतचा कोणताच अहिाल अद्यापही शासिास प्राप्त ि 
होणे, तसेच मा.सभापती यांिी श्री.गोसिद बोडके, आयुक्त, यांिा स्थळपाहणी 
आदेश देऊिही स्थळपाहणीस होत असलेली टाळाटाळ, यासंदभात 
मा.सभापती महोदयाचं्या दालिात नदिाकं १९ नडसेंबर, २०१८ रोजी 
बोलानिलेल्या बैिकीस िगरनिकास निभागाकडूि सनचि, सह सनचि सकिा 
उप सनचि, मंत्ी यापैकी कोणीही उपस्स्थत िसणे, यािरुि उक्त टीडीआर 
घोटाळाप्रकरणी दोषी आढळूि आलेल्यांिा िगरनिकास निभागाकडूि पािीशी 
घालण्याचा होत असलेला प्रयत्ि, सदर प्रकरणाबाबत लोकप्रनतनिधींिी पुि:श्च 
आर्कथक गुन्हे शाखेमार्व त चौकशी करण्याची केलेली मागणी, तसेच 
लोकप्रनतनिधींिी स्ितःला साक्षीदार या िात्यािे बोलानिण्याची केलेली नििंती, 
परंतु लोकप्रनतनिसधच्या नििंतीकडे जाणीिपूिवक दलुवक्ष करुि सदर प्रकरण 
दडपण्याचा होत असलेला प्रयत्ि, सदर प्रकरणाकडे शासिाचा जाणीिपूिवक 
दलुवक्ष करण्याचा होत असलेला प्रयत्ि, मा.सभापती महोदयांिी अिेक िेळा 
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आदेश/निदेश देऊिही त्यांच्या निदेश/आदेशाला बगल देऊि दोषींिा 
िाचनिण्याचा होत असलेली धडपड, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षपय 
दलुवक्ष, मौजे नचकणघर येथील टीडीआर िाटप घोटाळयाप्रकरणी शासिािे 
गांभीयािे लक्ष घालूि पुि:श्च आर्कथक गुन्हे शाखेमार्व त तातडीिे चौकशी 
करुि यातील दोषींनिरुध्द र्ौजदारी गुन्हा दाखल करािा ि बेकायदेशीरनरत्या 
मंजूर केलेला सिव टीडीआर तात्काळ रद्द करण्याची नितांत आिश्यकता, 
याबाबत शासिाची प्रनतनिया ि भूनमका." 

  (५) श्री. जयांत पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "कें र सरकारी कमवचाऱ्यांद्वारे साई िैभि सहकारी गृहनिमाण संस्था 
स्थापि करण्यात येणे, सदर संस्था केिळ कोकणिासीयासंािी गिीत करण्यात 
येिूि त्यांिी नदिांक १८ एनप्रल, २००६ च्या पत्ान्िये अप्पर मुख्य सनचि, 
महसूल निभाग यांचेकडे मंुबई उपिगर नजल्हा मौजे नििोळी, ता.कुला सव्हे 
िं.६५ मधील ७ एकर जागा नमळणेबाबत मागणी करूिही अद्यापही साई िैभि 
सहकारी गृहनिमाण संस्थेला जागा ि देण्यात येणे, सदर संस्थेचे २१२ हूि 
अनधक सदस्य असतािाही संस्थेला जागा ि नमळाल्यािे घरांचा प्रश्ि प्रलंनबत 
राहणे, सदर जागा नमळणेबाबत संस्थेकडूि सातत्यािे पािपुरािा करूिही प्रश्ि 
अद्यापही निकाली ि निघणे, सि २०१३ साली असलेल्या महसूल मंत्रयांिी 
याबाबत सोसायटीचे पदानधकारी ि संबंनधत अनधकारी यांची एकनत्तपणे बैिक 
घेिूि त्यातूि योग्य मागव काढूि सोसायटीच्या सभासदािंा मदत करण्याकरीता 
प्रयत्ि केला जाईल असे आश्िासि देण्यात येणे, परंतु नदलेल्या 
आश्िासिािुसार अद्यापही या निषयासंदभात कोणत्याही संबंनधत 
अनधकाऱ्याबंरोबर तसेच साई िैभि सहकारी गृहनिमाण संस्थेच्या 
पदानधकाऱ्याबंरोबर कोणतीही बैिक ि होणे, पनरणामी संस्थेच्या सदस्यांमध्ये 
निमाण झालेला असंतोष, याबाबत शासिािे कराियाची उपाययोजिा ि 
कायविाही." 

  (६) प्रा. अवनल सोले, सिवश्री िागोराि गाणार, रामदास आंबटकर, नगरीशचंर 
व्यास, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे िैद्यकीय 
वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "िागपूर येथील शासकीय िैद्यकीय महानिद्यालय ि रूग्णालयाशी 
(मेडीकल) संलग्िीत सुपर स्पेशानलटी रूग्णालयात घाणीचे साम्राज्य निमाण 
झालेले असणे, त्यामुळे बाहयरूग्ण निभागाच्या िेळात सिवत् अस्िच्छता 
आढळूि येणे, आजच्या घडीला आंतररूग्ण निभागात रोज २५० ते ३०० रूग्ण 
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दाखल असणे, त्यात सकाळच्या सत्ात योग्य स्िच्छता होत िसल्याचे नदसूि 
येणे, त्यामुळे रूग्णािा दगंुधीचा सामिा करािा लागणे, त्यातच रूग्णालयातील 
स्िच्छतागृहातूि मोिी दगंुधी येत असल्यामूळे रूग्ण ि रूग्णासोबत असलेल्या 
िातेिाईकांिा त्ास सहि करण्याची येत असलेली पाळी, त्यातच चार मजले 
असतािा ि िरील मजल्यािर जाण्यासािी असलेले उदिाहि बंद िेिलेल्या 
जात असल्यामुळे रूग्ण ि िागरीकांिा मोिया गैरसोयीचा सामिा करािा 
लागत असणे, त्यामुळे उद्वाहि असूिही िसल्यात जमा असणे, त्यातच 
िॉडातील जैनिक कचरा िेळेत उचलला जात िसल्यामुळे मोिी दगंुधी निमाण 
होणे, रूग्णालयातील बाहेरील भागात मोिया प्रमाणात कचऱ् याचे नढगारे नदसूि 
येणे, रूग्णालयातील रूग्णांिा देण्यात येणाऱ्या आहारात एकच पोळी नदली 
जात असल्याचे नदसूि येणे, रूग्णांिा निकृष्ि दजाचे जेिण पुरनिण्यात येणे, 
त्यामुळे रूग्णाचं्या आरोग्याचा निमाण होणारा प्रश्ि, या सिव प्रकाराकडे 
रूग्णालयातील िनरष्िाचें होणारे दलुवक्ष, त्यामुळे रूग्णांिा होणारा मिस्ताप, 
शासिाचे याकडे होत असलेले दलुवक्ष, शासिािे योग्य सुनिधा पुरनिण्याची 
िागनरकाचंी होत असलेली मागणी, शासिािे यािर तातडीिे कराियाची 
कायविाही ि उपाययोजिा." 

  (७) सिशश्री प्रसाद लाि, शरद रणनपसे, अशोक ऊर्व  भाई जगताप, रामहरी 
रुपििर, अॅड. हुस्िबािू खनलरे्, डॉ. सुधीर तांबे, श्री. जिादवि चांदरूकर, 
आर्कक. अिंत गाडगीळ, डॉ. िजाहत नमझा, सिवश्री हनरससग रािोड, मोहिराि 
कदम, प्रा. जोगेन्र किाडे, श्री. जयंत पाटील वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्य शासिािे जाहीर केलेली नगरणी कामगारांिा घरे पुरनिण्यासािी 
सि २०१२ मध्ये सुरु झालेली योजिा, सरकारिे १ लाख ७५ हजार कामगारांिा 
घरे देण्याचे जाहीर केलेले असणे, त्यापैकी आतापयंत केिळ १७ हजार 
कामगारािंा घरे नमळण्याची पनरस्स्थती, सदर योजिेसािी मुख्य सनचिांिी 
नगरणी कामगार िेत्यासंमिेत नदिांक १९ जुलै, २०१९ रोजी मंत्ालयात बैिक 
आयोनजत घेतलेली असणे, त्यात िाणे, कल्याण, अंबरिाथ पििेल येथील 
१८४ एकर जनमिींिर नगरणी कामगारासंािी घरे बांधण्याच्या प्रश्िासह इतर 
प्रश्िांिर चचा करण्यात आलेली असणे, त्यापैकी पििेल मधील कोण येथे 
एमएमआरडीएिे २४१८ घरांसािी इमारती बांधूि नदल्यािंतर सरकारच्या 
निणवयािुसार या घराचंी सोडत संबंनधत प्रनियेचे अनधकार पहाडाकडे 
नदल्यािंतर पहाडािे त्यािुसार सोडत काढूि प्रनियाही राबिण्यास सुरुिात 
केलेली असणे, त्या घरांच्या सोडतीिंतर पहाडाकडूि निजेत्यांिा देकार पत्, 
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रक्कम भरण्यासािी पत्ही नदलेले असणे, मात् कोणमधील घरांचा ताबा 
संबंनधतांिा नमळण्यापूिीच पहाडा ि एमएमआरडीएच्या िादात घरांचा ताबा 
प्रलंनबत असल्याची पनरस्स्थती, या सिव प्रकारामुळे नगरणी कामगारांमध्ये 
निमाण झालेला संभ्रम ि सचतेचे िातािरण, यामुळे नगरणी कामगार संघषव 
सनमतीिे मा. मुख्यमंत्रयाकडे लेखी नििेदिाद्वारे अनलकडेच (नडसेंबर-२०१९) 
घरांचा प्रश्ि तातडीिे निकालात काढण्याची केलेली मागणी, याबाबत शासिािे 
कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनिया." 

  (८) श्री. अवनकेत तटकरे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे सािशजवनक आरोग् य ि कुटुांब कल् याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "रायगड नजल्यात आरोग्य सेिेनिषयीच्या योजिा िेळोिेळी प्रयत्ि करूि 
देखील शासिामार्व त योग्यरीतीिे राबनिल्या जात िसणे, पािसाळ्यात ि 
यािषी झालेल्या अिेळी पािसामुळेही अिेक आरोग्यनिषयक समस्या 
नजल्यात निमाण झालेल्या असणे, त्यादृष्टीिे नजल्हा आरोग्य प्रशासिाकडूि 
िेळीच उपाययोजिा करणे गरजेचे असतािा प्रशासि पूणवपणे उदासीि असणे, 
रायगड नजल्यात िॅशिल रूरल हेल्थ नमशिमध्ये ( NRHM ) कोट्िधी 
रुपयाचा आर्कथक घोटाळा झालेला असणे, कंत्ाटी डॉक्टरांिा लाखो रुपयाचे 
िेति नजल्हा शल्य नचनकत्सकांमार्व त अदा केलेले असणे, डॉक्टरांची 
बायोमेनट्रक हजेरी बंधिकारक असतािा हजेरीचे रेकॉडव उपलब्ध िसतािाही 
त्यांचे िेति काढण्यात आलेले असणे, नजल्यातील पहसळा, श्रीिधविसारख्या 
दगुवम डोंगराळ भागात लोकप्रनतनिधींमार्व त डॉक्टरांची िेमणूक करण्यानिषयी 
नििंती केलेली असणे, काही डॉक्टरांिी त्यानिकाणी जाण्यासािी होकार 
नदलेला असणे, मात्, आर्कथक लोभापायी नजल्हा शल्यनचनकत्सक 
कायालयामार्व त त्यािंा शहरी भागातील िेमणुका देण्यात येत असणे, यापूिीही 
या कायालयामार्व त GNM मधील निद्यार्कथिींच्या प्रिेश प्रनियेमध्ये 
अनियमतता केलेली असणे, एकंदरीतच नजल्यातील आरोग्य यंत्णेला नजल्हा 
शल्यनचनकत्सक कायालय गांभीयवपूिवक घेत िसणे, यामुळे नजल्यात आरोग्य 
निषयक योजिांचा उडालेला बोजिारा, या प्रकरणी शासिामार्व त सखोल 
चौकशी करूि संबंनधतांिर त्िनरत कारिाई होण्यासािी शासिािे कराियाची 
कायविाही ि शासिाची भूनमका." 

  (९) सिशश्री रामहरी रुपनिर, शरद रणनपसे, अशोक ऊर्व  भाई जगताप, अॅड. 
हुस्िबािू खनलरे्, डॉ. सुधीर तांबे, आर्कक. अिंत गाडगीळ, श्री. जिादवि 
चांदरूकर, प्रा. जोगेन्र किाडे, श्री. अमरिाथ राजूरकर, वि.प.स. पुढील 
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तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम 
(सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "पुणे नजल्हयातील नशरिळ ते बारामती एम.आय.डी.सी. जोडणाऱ्या 
रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम मागील दहा िषापासूि सुरु असणे, यामध्ये 
लोणंद ते नशरिळ ि र्लटण ते बारामती दरपयािच्या रस्त्याचे काम अपूणव 
असूि सध्या ते बंद असणे, सध्या या रस्त्यािर अिेक खडे्ड पडले असूि या 
रस्त्यािरुि प्रिास करणे खूप धोक्याचे झालेले असणे, या रस्त्यािर िारंिार 
अपघात होऊि अिेक प्रिाशांिा ि िागरीकािंा जीि गमिािा लागलेला 
असणे, या रस्त्यािरुि प्रिाशांची खूप मोिी ये-जा सुरु असणे, परंतु या खराब 
रस्त्यांमुळे खूप अडचणींचा सामिा प्रिाशांिा करािा लागत असणे, परंतु या 
रस्त्यांचे काम का बंद आहे याचे उत्तर कोणीही देत िसणे, तसेच या 
रस्त्यांिरील काही निकाणी काम झाले आहे परंतु तेथे देखील खडे्ड पडलेले 
असणे, त्यामुळे यानिकाणचे खडे्ड भरुि या जीिघेण्या रस्त्याचे बंद असलेले 
काम ताबडतोब सुरु करण्याची मागणी िेळोिेळी जितेतूि होत असणे,  परंतु 
त्याबाबत शासि करीत असलेले अक्षपय दलुवक्ष, पनरणामी येथील जितेत ि 
प्रिाशांमध्ये पसरलेले तीव्र असंतोषाचे िातािरण ि संतापाची भाििा, त्यामुळे 
शासिािे याबाबत कराियाची तातडीची कायविाही ि शासिाची प्रनतनिया." 

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

- मध्यांतर - 
  

पाच : सन २०१९-२०२० च्या परुिणी मागण्याांिर चचा (शेिटचा वदिस) 
  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिर चचा होईल. 
  १. मुख्यमंत्ी. 
  २. गृह, िगर निकास, ििे, पयािरण, पाणीपुरििा ि स्िच्छता, मृद ि 

जलसंधारण, पयवटि, सािवजनिक बाधंकाम (सािवजनिक उपिम), संसदीय 
कायव, माजी सैनिक कल्याण मंत्ी. 

  ३. ग्रामनिकास, सामानजक न्याय ि निशेष सहाय्य, राज्य उत्पादि शुल्क, कौशल्य 
निकास आनण उद्योजकता, अन्न ि औषध प्रशासि, अन्न, िागरी पुरििा आनण 
ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक निकास मंत्ी. 

  ४. महसूल, उजा ि अपारंपानरक उजा, िैद्यकीय नशक्षण, शालेय नशक्षण, 
पशुसंिधवि, दगु्धव्यिसाय निकास ि मत्स्यव्यिसाय मंत्ी. 

  ५. उद्योग आनण खनिकमव, उच्च ि तंत्नशक्षण, िीडा ि युिक कल्याण, कृनष, 
रोजगार हमी योजिा, र्लोत्पादि, पनरिहि, मरािी भाषा, सांस्कृनतक काये, 
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राजनशष्टाचार, भूकंप पुििवसि, बंदरे आनण खार भूमी निकास मंत्ी. 
  ६. नित्त आनण नियोजि, गृहनिमाण, सािवजनिक आरोग्य, सहकार ि पणि, 

कामगार, जलसंपदा ि लाभके्षत् निकास मंत्ी. 
  ७. सािवजनिक बांधकाम (सािवजनिक उपिम िगळूि), आनदिासी निकास, 

मनहला ि बाल निकास, िस्त्रोद्योग, मदत ि पुििवसि, इतर मागासिगव, 
सामानजक ि शैक्षनणक मागास प्रिगव, निमुक्त जाती, भटक्या जमाती आनण 
निशेष मागास प्रिगव कल्याण मंत्ी. 

सहा : शासकीय विधेयके – 
  (क) विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे :- 
   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४९ - महाराष्ट्र (ततृीय 

परुिणी) विवनयोजन विधेयक, २०१९" 

   (२) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र िस्त ूि सेिा 
कर (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांिश: विचार ि सांमत करणे. 

    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४८ - महाराष्ट्र 
महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

   ------------------------------------------------------------------------------ 
सात : सिशश्री प्रविण दरेकर, सुनजतससह िाकूर, निजय ऊर्व  भाई नगरकर, डॉ.रणनजत 

पाटील, सिवश्री नििायक मेटे, प्रसाद लाड, सुरेश धस, सदानशि खोत, रामदास 
आंबटकर, महादेि जािकर, नगरीशचंर व्यास, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.प्रनिण पोटे 
पाटील, प्रा.अनिल सोले, श्री.पनरणय रु्के, ॲड.निरंजि डािखरे, सिवश्री निलय िाईक, 
रमेशदादा पाटील, अरुणभाऊ अडसड, प्रशांत पनरचारक, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठििा प्रस्ताि – 

   ''राज् यात निदभव, मराििाडा, खान् देश ि पस्श्चम महाराष्ट्रासह 
कोकणामध् ये अिकाळी पािसािे शेतकऱ् याचं् या हातातोंडाशी आलेला घास 
नहरािला जाणे, सिानधक प्राणहािी ि मोिया प्रमाणात जिािरे मृत् यूमुखी 
पडल् याची बाब निदशविास येणे, राक्षबागा, भाजीपाला, रु्ले, र्ळे, र्ळबागा, 
जिािरांचा चारा इ. नपकांची हािी होऊि सोयाबीि, कापूस, तूर, ज् िारी, बाजरी 
इ. उत् पादकांचे ि भात शेतीचे ९४ लाख हेक् टरिर िुकसाि झालेले असणे, 
शेतकरी अडचणीत असतािा कापूस खरेदी कें र ि तूर खरेदी कें र अद्यापही 
सुरु िसणे, कोकणात झालेल् या 'क् यार' चिीिादळामुळे िाणे, पालघर, रायगड, 
रत् िानगरी, ससधुदगूव नजल् हयात हजारो हेक् टर के्षत्ािरील भात नपकांचे ि 
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मस्च्छमारांचे प्रचंड िुकसाि होणे, ससधुदगूव नजल् हयातील मालिण तालुक् यातील 
आचरा गािातील १२७ शेतकऱ् यांच् या १७.३९ हेक् टरिरील भातनपक के्षत्ाचे ३३ 
टक् यांपेक्षा जास् त िुकसाि झाल् याचे निदशविास येणे, ससधुदगूव नजल् हयातील ०८ 
तालुक् यांतील ७३,४६२ शेतकऱ् यांचे ३३,२३० हेक् टर, रायगड नजल् यामध् ये 
७९,०१३ इतक् या बानधत शेतकऱ् यांचे २६,६२३ हेक् टर, रत् िानगरी नजल् हयामध् ये 
५४,१९७ इतक् या बानधत शेतकऱ् यांचे ११,७२४ हेक् टर भातनपकाचे तसेच 
ससधुदगूव नजल् हयातील आचरा, नपरािाडी ि जामडूल गािांतील ९७ 
मस्च्छमारांच् या जाळी, होडी तसेच खारिलेले मासे यांचे एकूण रु. 
५६,६७,७७०/- एिढया रक् कमेचे िुकसाि झाल् याचे निदशविास येणे, 
राज् यातील मस्च्छमारांिा नडझेलचा परतािा अद्यापही ि नमळणे, बानधत 
शेतकऱ् यांपैकी मोजक् याच शेतकऱ् याकंडे पीक निमा असणे, सत् ताधारी पक्षाच् या 
िचििाप यात ''शेतकऱ् याचें नहत'' या शीषवकाखाली राज् यातील शेतकऱ् यांिा 
सेिा-सिलतीची आश् िासिे नदली असतािा ि शेतकऱ् यांिा कोरडिाहू 
नपकांसािी एकरी रुपये २५,०००/- भरपाई देण् याची ि बागायती नपकांसािी 
एकरी रुपये ५०,०००/- भरपाई देण् याची मुख् यमंत्ी महोदयांिी सत् तेत येण् यापूिी 
मागणी केलेली असतािा शासि स् थानपत होऊि २० नदिसांचा कालािधी 
उलटल् यािंतरही मा.मुख् यमंत्ी महोदयाचं् या तत् कालीि मागणीची अद्यापही पूतवता 
ि होणे, शासि सत् तेत आल् यािंतरच् या कालािधीत जिनहताचे ििीि निणवय 
करण् याऐिजी मागील शासिािे घेतलेल् या  लोकनहताच् या निणवयांिा प्राधान् यािे 
स् थनगती देण् याची शासिाची भूनमका, शेतकऱ् यािंा कायमस् िरुपी ससचिासािी 
मराििाडा िॉटर ग्रीड, दमणगंगा-सपजाळ, िार-पार-तापी िदीजोड प्रकल् प 
यासारख् या लोकनहताच् या योजिािंा गनतमाि करण् याची आिश् यकता, 
राज् यातील सुमारे १९,००० गािांमध् ये सुरु असलेल् या पाणी पुरििा योजिांची 
व् याप् ती िाढनिण् याची आिश् यकता, आचारसंनहतेमुळे खोळंबलेल् या निनिदा 
तातडीिे जारी करण् याची आिश् यकता, प्रधािमंत्ी ससचि योजिा ि बळीराजा 
जलसंजीििी योजिांची कामे प्राधान् यािे पूणव करण् याची आिश् यकता, पाणी 
पुरििा योजिांसह इतरही योजिांिर स् थनगतीचे असलेले भय, त् याचे तातडीिे 
निराकरण करुि िागनरकांिा भयमुक् त करण् याची गरज, यासह बळीराजाला 
नदलासा देण् यासािी गेली ५ िषे जे नमळाले ते नहसकािूि घेतले जाणार िाही हे 
आश् िस् त करण् यासािी राज् य शासिातरे् कराियाच् या उपाययोजिा, 
मा.मुख् यमंत्ी महोदयांिी मंत्ीमंडळाच् या पनहल् या बैिकीत शेतकऱ् यांची संपूणव 
कजवमुक् ती करुि सात/बारा कोरा करण् याची केलेली घोषणा, तथानप अद्यापही 
त् यादृष् टीिे निणवय केला िसल् यािे शेतकरी हिालनदल होऊि शासिाच् या 
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निणवयाकडे डोळे लािूि बसलेले असणे, िागपुरात राज् य निनधमंडळाचे 
अनधिेशि सुरु असतािा या िगरीचे प्रथम िागनरक याचं् या िाहिािर गोळीबार 
होणे, त् याच् या दसुऱ् याच नदिशी नििोळीतील नशिसेिा उपनिभाग प्रमुख शेखर 
जाधि यांच् यािर गोळीबार होणे, अशा घटिांिी निमाण झालेली दहशत, अशा 
गुन् यांिा पायबंद घालण् यात आलेले अपयश, याबाबत शासिािे कराियाची 
कायविाही ि उपाययोजिा.'' 

आठ : (क) (मांगळिार, वदनाांक १७ विसेंबर, बधुिार, वदनाांक १८ विसेंबर, गरुुिार, 
वदनाांक १९ विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (चचा पढेु 
सरुू) – 

   ॲि. अवनल परब, सिवश्री हेमंत टकले, शरद रणनपसे, रामदास कदम, नििम 
काळे, रामहरी रुपििर, गोपीनकसि बाजोनरया, नकरण पािसकर, अशोक ऊर्व  
भाई जगताप, रसिर र्ाटक, सनतश चव्हाण, सतेज ऊर्व  बंटी पाटील, िरेंर 
दराडे, श्रीमती निद्या चव्हाण, प्रा.जोगेन्र किाडे, सिवश्री निप्लि बाजोनरया, 
आिंद िाकूर, अँड.हुस्िबािू खनलरे्, सिवश्री निलास पोतिीस, अनिकेत 
तटकरे, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.(श्रीमती) मनिषा कायंदे, सिवश्री जगन्नाथ सशदे, 
अमरिाथ राजूरकर, अबंादास दाििे, प्रकाश गजनभये, डॉ.िजाहत नमझा, 
सिवश्री अब्दलु्लाखाि दरुाणी, ख्िाजा बेग, हनरससग रािोड, आिंदराि पाटील, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "निदभातील नमहाि येथे दीड लाख िोकऱ्या देण्याची योजिा असतािा 
गेल्या पाच िषात िोकऱ्या ि रोजगाराचे प्रमाण अत्यल्प असणे, निदभाच्या 
महत्िाकांक्षी नमहाि प्रकल्पाला चालिा देण्यासािी सिोतोपरी गरज, 
निदभातील निद्यापीिांमधूि दरिषी लाखो पदिीधर निमाण होणे, बेरोजगार 
युिकांची िाढती संख्या लक्षात घेता नमहािमध्ये रोजगार िाढीसािी जड उद्योग, 
कृषी प्रनिया उद्योग, ऑटोमोबाईल प्रकल्प सुरू करण्याची आिश्यकता 
असणे, निदभातील निद्यानपिांिी रोजगारानभमुख अभ्यासिम तयार करणे, 
त्याद्वारे रोजगार निर्कमती करण्याची आिश्यकता असणे, जलयुक्त नशिार 
योजिेिे मोजक्याच शेतकऱ्याचं्या शेतात पाणी पोहोचलेले असणे, निदभातील 
ससचिाचा अिुशेष मोठ्या प्रमाणात असल्यािे तो भरुि काढण्याची गरज 
असणे, निदभातील प्रलंनबत १३४ ससचि प्रकल्पांिा चालिा देण्याची गरज 
असणे, त्याकनरता राज्य सरकारिे निदभातील ससचि प्रकल्पांिा अनधकानधक 
निधी देऊि निस्श्चत कालमयादेत ससचि प्रकल्प पूणव करणे आिश्यक असणे, 
जल नियामक प्रानधकरणािे आगामी पाच िषात ससचि अिुशेष दरू करण्याची 
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माििीय राज्यपालांिा सादर केलेल्या पाच िषीय योजिेला गांभीयवपूिवक पूणव 
करण्याचे निस्श्चत धोरण आखण्याची गरज असणे, गोसेखुदव राष्ट्रीय प्रकल् प 
सि २०२४ पयंत पूणव करण्याचे रे्रनिधानरत करण्याच्या धोरणाचा तातडीिे 
रे्रआढािा घेण्याची गरज असणे, गोसेखुदव प्रकल्प २४ मनहन्यात पूणव 
करण्यासािी राज्य सरकारकडूि निस्श्चत धोरण आखण्याची ि निधी पुरििा 
करण्याची तातडीची गरज असणे, निदभातील कापूस, सोयाबीि, तूर, धाि, 
मका इत्यादी उत्पादिािर आधानरत कृषी प्रनिया प्रकल्प भंडारा, गोंनदया, 
गडनचरोली, बुलडाणा ि अकोला या नजल्यांमध्ये निमाण करणे, संत्ा प्रनिया 
प्रकल्पाला ििीि चालिा देण्याची गरज असणे, निदभातील औस्ष्णक िीज 
प्रकल्पांच्या अत्याधुनिकीकरणासािी राज्य सरकारिे तातडीिे पािले 
उचलण्याची गरज असणे, या प्रकल्पांिा नियनमत कोळसा पुरििा करण्यासािी 
आिश्यक उपाययोजिा करणे, निदभासह राज्यातील पयािरणाला धोका 
निमाण झाला असूि मागील सरकारिे घोनषत ३३ कोटी िृक्षलागिड योजिेत 
मोिा गैरप्रकार झाला असणे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आनण 
अिुसंधाि संस्थािला आघाडी सरकारच्या कायवकाळात सि २०१४ मध्ये मंजूरी 
देणे, सदर मंजूरी देण्यात आल्यािंतरही रुग्णालयाचे काम अद्याप सुरू ि होणे, 
अमराितीत िस्त्रोद्योग पाकव ला शासिाकडूि प्रोत्साहि नमळण्याची तेथील 
उत्पादकांची अपेक्षा असणे, निदभात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज िागपूर 
निद्यापीि, संत गाडगेबाबा अमरािती निद्यापीि, गोंडिािा निद्यापीि, तसेच 
किी कुलगुरु कानलदास संस्कृत निद्यापीि तसेच महानिद्यालयामध्ये मोठ्या 
प्रमाणात नरक्त जागा असणे, त्यामुळे उच्च नशक्षणाच्या गुणिते्तिर पनरणाम 
होणे ि त्याचा पनरणाम निदभातील रोजगार निर्कमतीिर होणे, िागपूरातील 
डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर रुग्णालयातले अपगे्रडेशिचे काम रखडणे, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय निमाितळाच्या निस्तारीकरणाचे काम 
जनमिी अभािी रखडणे ि याकडे शासिािे लक्ष देण्याची गरज असणे, मागील 
५ िषात निदभासािी मोिमोठ्या घोषणा करणे परंतु त्या पुणव ि होणे, निदभात 
िि िन्यजीि पयवटि निकासाकनरता उपलब्ध असणारी निपूल साधिसंपत्ती ि 
संधी यांचा उपयोग करुि आंतरराष्ट्रीय दजाच्या संसाधिासहीत निकास करणे, 
पयवटकांिा आकर्कषत करुि अिेक बेरोजगारांिा रोजगार उपलब्ध व्हािा, 
राज्याच्या आर्कथक क्षमतेत िाढ व्हािी ि पयवटि तसेच सेिा उद्योग िाढािा, 
राष्ट्रीय िन्यजीि पयवटि स्थळाप्रमाणे िन्यजीि सर्ककट तयार करुि ताडोबा, 
पेंच, िागनझरा इत्यादी िि पयवटि स्थळे निकनसत करणे, निदभातील नतथवके्षत् 
ि पयवटि स्थळांचे सर्ककट तयार करुि रोजगार निर्कमती िाढनिणे, निदभातील 
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रस्ते निकासाचा बॅकलॉग लक्षात घेता राज्य महामागाचे चौपदरीकरण 
करण्याची आिश्यकता असणे, िागपूर येथील इंनदरा गांधी िैद्यकीय 
महानिद्यालय ि इस्स्पतळाला आंतरराष्ट्रीय स्िरुपाचा दजा प्राप्त करुि 
देण्यासािी प्रयत्ि करण्याची आिश्यकता असणे, निदभातील शेतकऱ्यांसािी 
दयु्यम स्िरुपाचा महत्िपूणव दगु्धव्यिसाय िाढीसािी एि.डी.डी.बी. च्या 
सहकायािे मराििाडा ि निदभात पशुसंिधवि ि दगु्धव्यिसायाच्या कायविमाला 
चालिा देऊि शेतकऱ्यांिा स्थायी उत्पन्न निमाण करण्याची आिश्यकता 
असणे, नमहािमध्ये योगगुरु रामदेि बाबांच्या पतंजली रु्डपाकव िे गाशा 
गंुडाळल्यािे तेथील कमवचाऱ्यांिर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणे ि पनरणामी 
हजारो कमवचाऱ्याचं्या पनरिारािर उपासमारीची िेळ येणे, निदभातील रस्त्यांची 
कामे अपूणािस्थेत राहणे, त्यामुळे रस्ते अपघातांचे कें र बिणे, निदभात मोठ्या 
प्रमाणात रस्त्यांचा अिुशेष असणे, मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील गािांचे तसेच 
पेढी प्रकल्पाच्या पुििवसिाचे काम गेल्या ५ िषापासूि रखडणे, निदभातील 
कापूस उत्पादिािर आधानरत सुतनगरण्या ि कापूस उद्योगाला चालिा देण्याची 
गरज असणे, निदभाच्या निकासासािी धोरणात्मक निणवय घेऊि उपाययोजिा 
करण्याची नितांत आिश्यकता ि कराियाची कायविाही निचारात घेण्यात 
यािी." 

  (ख) (गरुुिार, वदनाांक १९ विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिशश्री प्रविण दरेकर, सुनजतससह िाकूर, निजय ऊर्व  भाई नगरकर, प्रा.अनिल 
सोले, सिवश्री सदानशि खोत, रमेशदादा पाटील, श्रीमती स्स्मता िाघ, 
डॉ.रणनजत पाटील, सिवश्री रामदास आबंटकर, महादेि जािकर, नििायक मेटे, 
प्रसाद लाड, अरुणभाऊ अडसड, नगरीशचंर व् यास, चंदभूाई पटेल, रामनििास 
ससह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यात निदभव, मराििाडा, खान् देश ि पस्श्चम महाराष्ट्रासह 
कोकणामध् ये अिकाळी पािसािे धुमाकूळ घातल्यािे शेतकऱ् यांच् या 
हातातोंडाशी आलेला घास नहरािला जाणे, सिानधक प्राणहािी ि मोठ्या 
प्रमाणािर जिािरे मृत्यूमुखी पडल्याची बाब निदशविास आलेली असणे, अिेक 
घरे घरातील सामािासह िाहूि गेल्यािे अिेक कुटंुबे उद्ध्िस्त होऊि 
त्यांच्यािर अस्मािी संकट उद्भिलेले असणे, राक्षबागा, भाजीपाला, रु्ले, 
र्ळबागा, जिािरांचा चारा इ. नपकांची हािी होऊि सोयाबीि,कापूस, तूर, 
ज् िारी, बाजरी इ. उत्पादकांचे ि भात शेतीचे ९४ लाख हेक् टरिर िुकसाि 
झालेले असणे, शेतकरी अडचणीत असतािा कापूस खरेदी कें र, तूर खरेदी 
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कें र अद्यापही सुरु ि होणे, कोकणातील िाणे, पालघर, रायगड, रत्िानगरी, 
ससधूदगूव नजल्यात झालेल् या क् यार चिीिादळामुळे हजारो हेक्टर के्षत्ािरील 
भातनपकाचे ि मस्च्छमारांचे प्रचंड िुकसाि होणे, बानधत शेतकऱ्यांपैकी 
मोजक्याच शेतकऱ्यांकडे पीक निमा असणे, उिवरीत शेतकरी शासिाच्या 
मदतीिर अिलंबूि असणे, पालघर नजल्यातील नमरची ि भोपळा यांच्या 
लागिडीिर अनतपािसामुळे रोगांचा प्रादभुाि झाल्यािे उत्पादिािर पनरणाम 
होणे, कोकणपट्टीतील आंबा उत्पादकासंह र्ळबागायतदारांचे प्रचंड िुकसाि 
झालेले असूि मत्स्यव्यिसानयकांिाही मत्स्य दषु्काळ जाणित असणे, 
उघड्यािर सुकनिण्यात येणाऱ्या मासळीचे देखील अतोिात िुकसाि होणे, 
राज्यात ओला दषु्काळ असल्यािे शेतकऱ्यांिा कोरडिाहू नपकांसािी एकरी 
रु.२५,०००/- भरपाई देण्याची ि बागायती नपकांसािी एकरी रु. ५०,०००/- 
देण् याची निद्यमाि मुख् यमंत्ी महोदयांिी सत् तेत येण् यापूिी केलेली मागणी, 
मा.मुख् यमंत्ी महोदयाचं् या तत् कालीि मागणीची निद्यमाि शासिािे तात् काळ 
पुतवता करण् याची ि आपत्ती व्यिस्थापिाची व्यापकता िाढनिण्याची त्स् त 
शेतकऱ् यांकडूि होत असलेली मागणी, मा.मुख्यमंत्ी महोदयािंी मंत्ीमंडळाच्या 
पनहल्या बैिकीत सदर मागणी तसेच शेतकऱ् याचंी संपूणव कजवमुक्ती करुि 
सातबारा कोरा करण्याची मागणी पूणव करणार असल्याची केलेली घोषणा, 
तथानप, सरकारचा शपथनिधी झाल्यािंतर १५ नदिसाचंा कालािधी 
उलटल् यािंतरही शेतकऱ् यांच्या दृष्टीिे सिात नजव्हाळ्याच्या असलेल्या या 
निषयािर कोणताही निणवय अद्याप झालेला िसणे, पनरणामी शेतकऱ् यांमध् ये 
पसरलेला तीव्र असंतोष, ग्रामीण भागातील मुलभूत सुनिधा ि िागरीकरणाच् या 
कामांकनरता मागील शासिािे मंजूर केलेल् या निधीच् या िापरास निद्यमाि 
शासिािे नदलेली स् थनगती, त् यामुळे राज् यातील निकास प्रनिया मंदािणे, 
राज् यातील मस्च्छमारांिा नडझेलचा परतािा अद्यापही ि नमळणे, तसेच 
चिीिादळामुळे िुकसाि झालेल् या मस्च्छमारांिा शासिाकडूि कोणतीही मदत 
ि नमळणे, चिीिादळामुळे ि अनतिृष् टीमुळे नभजलेले धाि िाया जाऊ ि देता 
त् या धािाला कें राकडूि खरेदीचे पैसे प्राप् त होत असल् यामुळे धाि खरेदी 
करण् याची आिश् यकता, राज् यातील शेतकऱ् यािंा कजवमुक् त करण् याकनरता, 
शेतकऱ् यांचा सात/बारा कोरा करण् याकनरता आनण मस्च्छमार ि धाि 
उत् पादकाचं् या समस् यांिर मात करण् यासािी तातडीिे निणवय घेण् याची ि 
राज् यातील शेतकरी आनण मस्च्छमार बांधिांिा नदलासा देण् याची आिश् यकता, 
याबाबत कराियाची कायविाही ि उपाययोजिा निचारात घेण् यात यािी." 
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– अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

 

नऊ : अशासकीय विधेयके :- 
  (क) परु:स्थापनाथश - 
   (१) सि २०१९ चे नि.प.नि. िमांक ६ - महाराष्ट्र राज्य निशेष मागास 

प्रिगव-अ (एसबीसी-ए) कनरता (राज्यातील शैक्षनणक संस्थांमधील 
जागांच्या प्रिेशाचे आनण राज्याच्या नियंत्णाखालील लोकसेिांमधील 
नियुक्त्यांचे सकिा पदाचें) आरक्षण निधेयक, २०१९ - श्री.शरद 
रणनपसे, नि.प.स. यांचे 
 

   (२) सि २०१९ चे नि.प.नि. िमांक ७ - महाराष्ट्र राज्य लोकसेिा 
(अिुसूनचत जाती, अिुसूनचत जमाती, निरनधसूनचत जमाती (निमुक्त 
जाती), भटक्या जमाती, निशेष मागासप्रिगव आनण इतर मागासिगव 
यांच्यासािी आरक्षण) (सुधारणा) निधेयक, २०१९ - श्री.शरद 
रणनपसे, नि.प.स. यांचे 

  (ख) विचाराथश - 
   (१) सि २०१९ चे नि.प.नि. िमांक २ - महाराष्ट्र शैक्षनणक पनरसंस्था 

(व्यिस्थापि) (सुधारणा) निधेयक, २०१९ - श्री.िागोराि गाणार, 
नि.प.स. यांचे 
 

   (२) सि २०१९ चे नि.प.नि. िमांक ३ - महाराष्ट्र महािगरपानलका 
(सुधारणा) निधेयक, २०१९ - श्री. शरद रणनपसे, नि.प.स. यांचे 

   (३) सि २०१७ चे नि.प.नि. िमांक १ - महाराष्ट्र ज्येष्ि िागनरक 
ियोमयादा निधेयक, २०१७ - श्री.रामहरी रुपििर, नि.प.स. यांचे 

   (४) सि २०१८ चे नि.प.नि. िमांक ३ - महाराष्ट्र सािकारी (नियमि) 
(सुधारणा) निधेयक, २०१८ - श्रीमती निद्या चव्हाण, नि.प.स. यांचे 

 
 
 
 
 

विधान भिन, 
िागपूर 
नदिांक : १९ नडसेंबर, २०१९ 

राजेन्द्र भागित 
सनचि (कायवभार), 

महाराष्ट्र निधािपनरषद 
 


