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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शवनशवनिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२११  विसेंबरविसेंबर  २०१९२०१९    
(सकाळी (सकाळी १०१०--०० ०० ते ते दपुारी दपुारी ११२२--००००  िाजेपयंत)िाजेपयंत)  

  
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (गरुुिार, वदनाांक १९ विसेंबर ि शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१९ रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलले्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) 
– [अनकु्रमाांक (१) ते (३)] – 

  (१) सिशश्री हेमांत टकल,े किरण पावसिर, ख्वाजा बेग, श्रीमती कवद्या चव्हाण, 
सववश्री आनंद ठािूर, कवक्रम िाळे, सकतश चव्हाण, अब्दलु्लाखान दरुाणी, 
प्रिाश गजकिये, जगन्नाथ शशदे, अरुणिािा जगताप, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील:- 

   "शशदखेडा तालुक्यातील दोंडाई ते कनमगुळ (कज. नंदरुबार) 
औरंगाबादहून शहरािडे कनघालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागव पकरवहन महामंडळाची 
बस व िंटेनरच्या झालेल्या अपघातात १५ प्रवासी जागीच ठार होऊन अन्य 
२४ प्रवासी गंिीरकरत्या जखमी झाल्याची दघुवटना कदनांि २० ऑगस्ट, २०१९ 
रोजी वा त्यासुमारास घडणे, सदर दघुवटनेत मृत्यूमूखी पडलेल्याचं्या वारसांना 
प्रत्येिी दहा लाख रुपये मदत देण्यात येईल असे नंदरुबार कजल्याचे तत्िालीन 
पालिमंत्री तसेच अन्न व औषधे प्रशासन मंत्री यांचेद्वारे जाहीर िरण्यात येणे, 
तथाकप या वारसांना अद्यापही शासनामार्व त मदत देण्यात न येणे, त्यामुळे या 
पकरसरातील जनतेमध्ये शासनाप्रती कनमाण झालेले असंतोषाचे वातावरण, 
महाराष्ट्र राज्य मागव पकरवहन महामंडळाने या बस अपघातामध्ये मृत्यूमुखी 
पडलेल्यांच्या वारसांना तातडीने अथवसहाय्य िरण्याची आवश्यिता, याबाबत 
शासनाने िरावयाची िायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 

  (२) श्री. रविद्र फाटक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या 
बाबीिडे आवदिासी विकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "आकदवासी कवद्यार्थ्यांना कशक्षण कमळावे यासाठी नवनवीन योजना 
राबकवल्या जात असतानाही पालघरमधील आकदवासी मुलांची गेल्या सहा 
मकहन्यांपासून वसकतगृहािकरता र्रर्ट होत असल्याचे नुितेच माहे कडसेंबर, 
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२०१९ मध्ये उघडिीस येणे, कनवासाची व्यवस्था नसल्याने कशक्षणािकरता 
प्रवास िरतानंा आर्थथि िुदंड सोसावा लागणे, वसकतगृहामध्ये प्रवेश कमळत 
नसल्याने कवद्यार्थ्यानी एिात्त्मि आकदवासी कविास प्रिल्प कविागाच्या 
िायालयावर िाढलेला धडि मोचा, सावरे, एम्बुर, दवेुस, सातीवली, डहाणू, 
तालुक्यातील वनागाव, रानशेत, िासा, चारोटी, अशा अनेि गावांतून मोठया 
प्रमाणात आकदवासी कवदयाथी कशक्षण घेण्यािकरता पालघर येथील 
महाकवद्यालयात येत असणे, महाकवद्यालयात प्रवेश घेऊन सहा मकहन्यांचा 
िालावधी लोटला तरी पालघर व डहाणू तालुक्यातील ७९ कवद्यार्थ्यांना 
वसकतगृहात प्रवेश कमळालेला नसणे, यािडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य 
दलुवक्ष, पकरणामी कवद्यार्थ्यांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण, 
याबाबत शासनाची प्रकतकक्रया व िूकमिा." 

  (३) सिशश्री नरेंद्र दरािे, किशोर दराडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि 
महत्वाच्या बाबीिडे इतर मागासिगश, सामावजक ि शैक्षविक मागास 
प्रिगश, विमकु्त जाती, भटक्या जमाती आवि विशेष मागास प्रिगश 
कल्याि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील वंजारी जातीचा समावेश एनटी - ड प्रवगात झाल्याने 
वंजारी समाजास ११ टक्क्यापैिी र्क्त २ टक्िे आरक्षण देण्यात येणे, सदरहू 
२२ टक्िे आरक्षण कदले असले तरीही लोिसंख्येनुसार वंजारी समाजाला 
प्रत्यक्ष आरक्षण कमळत नसल्याचे उघडिीस येणे, त्यामुळे या समाजास 
आरक्षणापासून वंकचत रहावे लागत असणे, वंजारी समाज आरक्षणापासून 
वंकचत असल्यामुळे क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईि आरक्षण िृती 
सकमतीच्या पदाकधिाऱ यानंी अशाप्रिारे मागण्या िेलेल्या असणे, त्यािडे 
शासनाचे झालेले दलुवक्ष, पकरणामी त्यानंी आंदोलन िरण्याचा घेतलेला कनणवय, 
त्यामुळे या संदिात शासनाने वंजारी समाजाच्या मागण्या मंजूर िरण्याची 
आवश्यिता, याबाबत शासनाने िेलेली वा िरावयाची िायववाही व 
यासंदिात शासनाची िूकमिा व प्रकतकक्रया." 

  (शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (४) ते (८)] – 

  (४) श्री. जयांत पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या 
बाबीिडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िें द्र सरिारी िमवचाऱयांद्वारे साई वैिव सहिारी गृहकनमाण संस्था 
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स्थापन िरण्यात येणे, सदर संस्था िेवळ िोिणवासीयासंाठी गठीत िरण्यात 
येवून त्यांनी कदनांि १८ एकप्रल, २००६ च्या पत्रान्वये अप्पर मुख्य सकचव, 
महसूल कविाग यांचेिडे मंुबई उपनगर कजल्हा मौजे कवक्रोळी, ता.िुला सव्हे 
नं.६५ मधील ७ एिर जागा कमळणेबाबत मागणी िरूनही अद्यापही साई वैिव 
सहिारी गृहकनमाण संस्थेला जागा न देण्यात येणे, सदर संस्थेचे २१२ हून 
अकधि सदस्य असतानाही संस्थेला जागा न कमळाल्याने घरांचा प्रश्न प्रलंकबत 
राहणे, सदर जागा कमळणेबाबत संस्थेिडून सातत्याने पाठपुरावा िरूनही प्रश्न 
अद्यापही कनिाली न कनघणे, सन २०१३ साली असलेल्या महसूल मंत्रयांनी 
याबाबत सोसायटीचे पदाकधिारी व संबंकधत अकधिारी यांची एिकत्रतपणे बैठि 
घेवून त्यातून योग्य मागव िाढून सोसायटीच्या सिासदानंा मदत िरण्यािरीता 
प्रयत्न िेला जाईल असे आश्वासन देण्यात येणे, परंतु कदलेल्या 
आश्वासनानुसार अद्यापही या कवषयासंदिात िोणत्याही संबंकधत 
अकधिाऱयाबंरोबर तसेच साई वैिव सहिारी गृहकनमाण संस्थेच्या 
पदाकधिाऱयाबंरोबर िोणतीही बैठि न होणे, पकरणामी संस्थेच्या सदस्यांमध्ये 
कनमाण झालेला असंतोष, याबाबत शासनाने िरावयाची उपाययोजना व 
िायववाही." 

  (५) प्रा. अवनल सोले, सववश्री नागोराव गाणार, रामदास आंबटिर, कगरीशचंद्र 
व्यास, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे िैद्यकीय 
वशक्षि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नागपूर येथील शासिीय वैद्यिीय महाकवद्यालय व रूग्णालयाशी 
(मेडीिल) संलग्नीत सुपर स्पेशाकलटी रूग्णालयात घाणीचे साम्राज्य कनमाण 
झालेले असणे, त्यामुळे बाहयरूग्ण कविागाच्या वेळात सववत्र अस्वच्छता 
आढळून येणे, आजच्या घडीला आंतररूग्ण कविागात रोज २५० ते ३०० रूग्ण 
दाखल असणे, त्यात सिाळच्या सत्रात योग्य स्वच्छता होत नसल्याचे कदसून 
येणे, त्यामुळे रूग्णाना दगंुधीचा सामना िरावा लागणे, त्यातच रूग्णालयातील 
स्वच्छतागृहातून मोठी दगंुधी येत असल्यामूळे रूग्ण व रूग्णासोबत असलेल्या 
नातेवाईिांना त्रास सहन िरण्याची येत असलेली पाळी, त्यातच चार मजले 
असताना व वरील मजल्यावर जाण्यासाठी असलेले उदवाहन बंद ठेवलेल्या 
जात असल्यामुळे रूग्ण व नागरीिांना मोठया गैरसोयीचा सामना िरावा 
लागत असणे, त्यामुळे उद्वाहन असूनही नसल्यात जमा असणे, त्यातच 
वॉडातील जैकवि िचरा वेळेत उचलला जात नसल्यामुळे मोठी दगंुधी कनमाण 
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होणे, रूग्णालयातील बाहेरील िागात मोठया प्रमाणात िचऱ याचे कढगारे कदसून 
येणे, रूग्णालयातील रूग्णांना देण्यात येणाऱया आहारात एिच पोळी कदली 
जात असल्याचे कदसून येणे, रूग्णांना कनिृष्ट्ठ दजाचे जेवण पुरकवण्यात येणे, 
त्यामुळे रूग्णाचं्या आरोग्याचा कनमाण होणारा प्रश्न, या सवव प्रिारािडे 
रूग्णालयातील वकरष्ट्ठाचें होणारे दलुवक्ष, त्यामुळे रूग्णांना होणारा मनस्ताप, 
शासनाचे यािडे होत असलेले दलुवक्ष, शासनाने योग्य सुकवधा पुरकवण्याची 
नागकरिाचंी होत असलेली मागणी, शासनाने यावर तातडीने िरावयाची 
िायववाही व उपाययोजना." 

  (६) सिशश्री प्रसाद लाि, शरद रणकपसे, अशोि ऊर्व  िाई जगताप, रामहरी 
रुपनवर, अॅड. हुस्नबानू खकलरे्, डॉ. सुधीर तांबे, श्री. जनादवन चांदरूिर, 
आर्थि. अनंत गाडगीळ, डॉ. वजाहत कमझा, सववश्री हकरशसग राठोड, मोहनराव 
िदम, प्रा. जोगेन्द्र िवाडे, श्री. जयंत पाटील वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे गहृवनमाि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्य शासनाने जाहीर िेलेली कगरणी िामगारांना घरे पुरकवण्यासाठी 
सन २०१२ मध्ये सुरु झालेली योजना, सरिारने १ लाख ७५ हजार िामगारांना 
घरे देण्याचे जाहीर िेलेले असणे, त्यापैिी आतापयंत िेवळ १७ हजार 
िामगारानंा घरे कमळण्याची पकरत्स्थती, सदर योजनेसाठी मुख्य सकचवांनी 
कगरणी िामगार नेत्यासंमवेत कदनांि १९ जुलै, २०१९ रोजी मंत्रालयात बैठि 
आयोकजत घेतलेली असणे, त्यात ठाणे, िल्याण, अंबरनाथ पनवेल येथील 
१८४ एिर जकमनींवर कगरणी िामगारासंाठी घरे बांधण्याच्या प्रश्नासह इतर 
प्रश्नांवर चचा िरण्यात आलेली असणे, त्यापैिी पनवेल मधील िोण येथे 
एमएमआरडीएने २४१८ घरांसाठी इमारती बांधून कदल्यानंतर सरिारच्या 
कनणवयानुसार या घराचंी सोडत संबंकधत प्रकक्रयेचे अकधिार म्हाडािडे 
कदल्यानंतर म्हाडाने त्यानुसार सोडत िाढून प्रकक्रयाही राबवण्यास सुरुवात 
िेलेली असणे, त्या घरांच्या सोडतीनंतर म्हाडािडून कवजेत्यांना देिार पत्र, 
रक्िम िरण्यासाठी पत्रही कदलेले असणे, मात्र िोणमधील घरांचा ताबा 
संबंकधतांना कमळण्यापूवीच म्हाडा व एमएमआरडीएच्या वादात घरांचा ताबा 
प्रलंकबत असल्याची पकरत्स्थती, या सवव प्रिारामुळे कगरणी िामगारांमध्ये 
कनमाण झालेला संभ्रम व शचतेचे वातावरण, यामुळे कगरणी िामगार संघषव 
सकमतीने मा. मुख्यमंत्रयािडे लेखी कनवेदनाद्वारे अकलिडेच (कडसेंबर-२०१९) 
घरांचा प्रश्न तातडीने कनिालात िाढण्याची िेलेली मागणी, याबाबत शासनाने 
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िरावयाची िायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 
  (७) श्री. अवनकेत तटकरे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या 

बाबीिडे सािशजवनक आरोग् य ि कुटुांब कल् याि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
   "रायगड कजल्यात आरोग्य सेवेकवषयीच्या योजना वेळोवेळी प्रयत्न िरून 

देखील शासनामार्व त योग्यरीतीने राबकवल्या जात नसणे, पावसाळ्यात व 
यावषी झालेल्या अवेळी पावसामुळेही अनेि आरोग्यकवषयि समस्या 
कजल्यात कनमाण झालेल्या असणे, त्यादृष्ट्टीने कजल्हा आरोग्य प्रशासनािडून 
वेळीच उपाययोजना िरणे गरजेचे असताना प्रशासन पूणवपणे उदासीन असणे, 
रायगड कजल्यात नॅशनल रूरल हेल्थ कमशनमध्ये ( NRHM ) िोट्यवधी 
रुपयाचा आर्थथि घोटाळा झालेला असणे, िंत्राटी डॉक्टरांना लाखो रुपयाचे 
वेतन कजल्हा शल्य कचकित्सिांमार्व त अदा िेलेले असणे, डॉक्टरांची 
बायोमेकरि हजेरी बंधनिारि असताना हजेरीचे रेिॉडव उपलब्ध नसतानाही 
त्यांचे वेतन िाढण्यात आलेले असणे, कजल्यातील म्हसळा, श्रीवधवनसारख्या 
दगुवम डोंगराळ िागात लोिप्रकतकनधींमार्व त डॉक्टरांची नेमणूि िरण्याकवषयी 
कवनंती िेलेली असणे, िाही डॉक्टरांनी त्याकठिाणी जाण्यासाठी होिार 
कदलेला असणे, मात्र, आर्थथि लोिापायी कजल्हा शल्यकचकित्सि 
िायालयामार्व त त्यानंा शहरी िागातील नेमणुिा देण्यात येत असणे, यापूवीही 
या िायालयामार्व त GNM मधील कवद्यार्थथनींच्या प्रवेश प्रकक्रयेमध्ये 
अकनयमतता िेलेली असणे, एिंदरीतच कजल्यातील आरोग्य यंत्रणेला कजल्हा 
शल्यकचकित्सि िायालय गांिीयवपूववि घेत नसणे, यामुळे कजल्यात आरोग्य 
कवषयि योजनांचा उडालेला बोजवारा, या प्रिरणी शासनामार्व त सखोल 
चौिशी िरून संबंकधतांवर त्वकरत िारवाई होण्यासाठी शासनाने िरावयाची 
िायववाही व शासनाची िूकमिा." 

  (८) सिशश्री रामहरी रुपनिर, शरद रणकपसे, अशोि ऊर्व  िाई जगताप, अॅड. 
हुस्नबानू खकलरे्, डॉ. सुधीर तांबे, आर्थि. अनंत गाडगीळ, श्री. जनादवन 
चांदरूिर, प्रा. जोगेन्द्र िवाडे, श्री. अमरनाथ राजूरिर, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे सािशजवनक बाांधकाम 
(सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "पुणे कजल्हयातील कशरवळ ते बारामती एम.आय.डी.सी. जोडणाऱया 
रस्त्याचे चौपदरीिरणाचे िाम मागील दहा वषापासून सुरु असणे, यामध्ये 



 

6 
 

लोणंद ते कशरवळ व र्लटण ते बारामती दरम्यानच्या रस्त्याचे िाम अपूणव 
असून सध्या ते बंद असणे, सध्या या रस्त्यावर अनेि खडे्ड पडले असून या 
रस्त्यावरुन प्रवास िरणे खूप धोक्याचे झालेले असणे, या रस्त्यावर वारंवार 
अपघात होऊन अनेि प्रवाशांना व नागरीिानंा जीव गमवावा लागलेला 
असणे, या रस्त्यावरुन प्रवाशांची खूप मोठी ये-जा सुरु असणे, परंतु या खराब 
रस्त्यांमुळे खूप अडचणींचा सामना प्रवाशांना िरावा लागत असणे, परंतु या 
रस्त्यांचे िाम िा बंद आहे याचे उत्तर िोणीही देत नसणे, तसेच या 
रस्त्यांवरील िाही कठिाणी िाम झाले आहे परंतु तेथे देखील खडे्ड पडलेले 
असणे, त्यामुळे याकठिाणचे खडे्ड िरुन या जीवघेण्या रस्त्याचे बंद असलेले 
िाम ताबडतोब सुरु िरण्याची मागणी वेळोवेळी जनतेतून होत असणे,  परंतु 
त्याबाबत शासन िरीत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पकरणामी येथील जनतेत व 
प्रवाशांमध्ये पसरलेले तीव्र असंतोषाचे वातावरण व संतापाची िावना, त्यामुळे 
शासनाने याबाबत िरावयाची तातडीची िायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 

  (९) श्री. ख्िाजा बेग, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या 
बाबीिडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूवी झालेल्या नागपूर िरारानुसार 
महाराष्ट्रातील कतन्ही कविागांना त्यांच्या लोिसंख्येच्या प्रमाणात सरिारी व 
सरिारी उपक्रमामध्ये नोिऱया देण्याची स्पष्ट्ट तरतूद असल्याचे कनदशवनास 
येणे, नोिर िरती संबंकधत कजल्हा कनहाय कविागातील लोिसंख्येच्या प्रमाणात 
स्पष्ट्ट तरतूद असल्याचे कनदशवनास येणे, तथाकप महाराष्ट्र राज्याची कनर्थमती 
होऊन ६० वषे होऊनही िेवळ तीन ते साडेतीन टक्िे नोिऱयाच उपलब्ध 
झाल्याचे माहे कडसेंबर २०१९ मध्ये समोर येणे, त्यामुळे शासिीय सेवांमधील 
िरतीत कवदिातील तरुणांना २५ टक्िे वाटा द्यावा व ६० वषातील अनुशेष दरू 
िरण्यात यावा अशी मागणी गेल्या अनेि वषापासून जनजागरण संस्थेमार्व त 
िरण्यात येऊन तीच मागणी माहे कडसेंबर २०१९ च्या पकहल्या सप्ताहात  
िरण्यात येणे, इतिेच नव्हे तर दांडेिर सत्यशोधन सकमतीच्या अहवालामध्ये 
देखील कवदिातील जनतेवर शासिीय नोिऱयांमध्ये दलुवक्ष झाल्याचे नमूद 
िरण्यात येणे, पकरणामी कवदिातील सवव तरुण वगव व सववसमान्य जनतेमध्ये 
कनमाण झालेले असंतोषाचे वातावरण व नैराश्याची िावना, याबाबत शासनाने 
िरावयाची तातडीची िायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 

  (१०) सिशश्री विक्रम काळे, सकतश चव्हाण, डॉ. सुधीर तांबे, श्री. बाळाराम पाटील, 
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वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे शालेय वशक्षि 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील प्राथकमि, माध्यकमि व उच्च माध्यकमि शाळांचा ‘िायम’ 
शब्द िाढण्यात येणे, या सवव शाळांना अनुदान देण्यासाठी तत्िालीन सरिारने 
प्रथम वषव २०%, ४०%, ६०%, ८०%, व पाचव्या वषी १००% अनुदान सूत्र 
ठरकवणे, त्यानुसार अनुदानास पात्र ५८ शाळांना अनुदान कमळत असणे, 
सध्याच्या शासनाने हे सूत्र रद्द िरणे, सन २०१४ पासून १६२८ शाळा व वगव 
तुिड्या तसेच १ व २ जुलै रोजी घोकषत िेलेल्या शाळांना सरसिट २०% 
अनुदान देण्यास सुरुवात िरणे, त्याला ५ वषाचा िालावधी पूणव होणे, 
तरीसुध्दा या शाळांना पुढील १००% ने वेतन अनुदान देण्याचा कनणवय न घेणे, 
अनुदानास पात्र म्हणून शासन कनणवय कनगवकमत िेलेल्या १४५ िकनष्ट्ठ 
महाकवद्यालयांना वेतन अनुदानाची तरतूद न िरणे, मुल्यािंन िरुन अनुदानास 
पात्र ठरलेल्या प्राथकमि, माध्यकमि व उच्च माध्यकमि कवद्यालयाच्या याद्या 
अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोकषत न िरणे, सन २०१२-१३ मध्ये िौकति सुकवधा 
व कवद्याथी संख्येचे कनिष पूणव िरणाऱया शाळानंा नैसर्थगि वाढीने वगव तिुड्या 
देण्यात येणे, त्यानंा आता ६ वषाचा िालावधी पूणव होणे, तरीही त्यानंा वेतन 
अनुदान देण्याबाबत िोणतीही िायववाही न होणे, यासाठी कवकवध कशक्षि 
संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने िरणे व कशक्षि लोिप्रकतकनधींनी वेळोवेळी 
शासनािडे पाठपुरावा िरणे, याबाबत शासनाने िेलेली वा िरावयाची 
िायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 

  

((दपुारी दपुारी ११२२--३३० ० िाजता)िाजता)  
 

एक : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 
  (१) अन्न, नागरी परुिठा 

आवि ग्राहक सांरक्षि 
मांत्री 

: (क) "महाराष्ट्र वैधमापन शास्त्र (अंमलबजावणी) 
(पकहली सुधारणा) कनयम, २०१८ प्रकसध्द 
िरणारी अकधसूचना क्रमांि वैमाशा.२०१७/ 
४५८/ प्र.क्र.११५/ग्रासं.३, कदनांकित २० 
एकप्रल, २०१८" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्ट्र वैधमापन शास्त्र (अंमलबजावणी) 
(दसुरी सुधारणा) कनयम, २०१८ प्रकसध्द 
िरणारी अकधसूचना क्रमांि वैमाशा. 
२०१८/४२२/प्र.क्र.१२०/ ग्रासं.३, कदनांकित 
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२९ कडसेंबर, २०१८" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ग) "महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा कनयम, २०१९ प्रकसध्द 
िरणारी अकधसूचना क्रमांि न्यायप्र.२०१६/ 
प्र.क्र.१७१/नापु-२२, कदनांकित २४ मे, 
२०१९" सिागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) िैद्यकीय वशक्षि मांत्री : "महाराष्ट्र आरोग्य कवज्ञान कवद्यापीठ, नाकशि यांचे   
सन २०१७-२०१८ या वषाचे वार्थषि लेखे व सन 
२०१८ चा वीसावा वार्थषि अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) उच्च ि तांत्रवशक्षि 
मांत्री 

: (क) "महाराष्ट्र कवनाअनुदाकनत खाजगी 
व्यावसाकयि शैक्षकणि संस्था (प्रवेश शुल्ि 
यांचे कवकनयमन) अकधकनयम २०१५ अन्वये 
कदनांि १९ मे, २०१८ रोजी प्रकसध्द िेलेली 
अकधसूचना अकधक्रकमत िरून पदवीपूवव  
पाठ्यक्रम (अनुसूची - ि) व पदव्युत्तर 
पदवी (अनुसूची - ख) या व्यावसाकयि 
पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी 
आवश्यि पात्रतेच्या अटी व शती प्रकसध्द 
िरणारी अकधसूचना क्रमांि टीईएम-
२०१९/प्र.क्र.४१/तांकश-४, कदनांकित ४ जून, 
२०१९." सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्ट्र कवनाअनुदाकनत खाजगी 
व्यावसाकयि शैक्षकणि संस्था (पूणववेळ 
व्यावसाकयि पदवीपूवव तांकत्रि 
पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे कवकनयमन) 
(सुधाकरत) कनयम, २०१९ प्रकसध्द िरणारी 
अकधसूचना क्रमांि टीईएम-२०१९/प्र.क्र.३९/ 
तांकश-४, कदनांकित ४ जून, २०१९" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) "महाराष्ट्र कवनाअनुदाकनत खाजगी 
व्यावसाकयि शैक्षकणि संस्था (पूणववेळ 
व्यावसाकयि पदव्युत्तर पदवी तांकत्रि 
पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे कवकनयमन), 
(सुधाकरत) कनयम, २०१९ प्रकसध्द िरणारी 
अकधसूचना क्रमांि संर्थिणव- २०१९/ 
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प्र.क्र.४०/तांकश-४, कदनांकित १२ जून, 
२०१९" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "महाराष्ट्र कवनाअनुदाकनत खाजगी 
व्यावसाकयि शैक्षकणि संस्था (पूणववेळ 
व्यावसाकयि पदवीपूवव दृष्ट्यिला 
पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे कवकनयमन) 
(सुधारणा) कनयम, २०१९ प्रकसध्द िरणारी 
अकधसूचना क्रमांि संिीणव एडीआर-
२०१९/प्र.क्र.७६/तांकश-६, कदनांकित ५ जुलै, 
२०१९" सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) वित्त मांत्री : (क) "लोिलेखा सकमतीच्या सन २००१-२००२ 
या वषाच्या आठव्या अहवालातील पकरच्छेद 
क्र. १.२८ मध्ये सकमतीने िेलेल्या 
कशर्ारशीनुसार मंत्रालयीन सवव कविागांनी 
सन २०१८-२०१९ या वषात िेलेल्या 
पुनर्थवकनयोजनाबाबतच्या माकहतीचे एिकत्रत 
पुस्ति" सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) "महाराष्ट्र राजिोषीय उत्तरदाकयत्व व 
अथवसंिल्पीय व्यवस्थापन अकधकनयम, 
२००५ च्या िलम ६(१) नुसार सन २०१९-
२०२० च्या अथवसंिल्पाच्या संदिात जमा व 
खचाच्या अधववार्थषि आढाव्याचे कनष्ट्िषव 
दशवकवणारे कववरणपत्र" सिागृहाच्या 
पटलावर ठेवतील. 
 

दोन : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (१) (गरुुिार, वदनाांक १९ विसेंबर ि शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, 

२०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात 
आलेले म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनेचे प्रलांवबत वनिेदन) –  

    श्री.नागोराि गािार, वव.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक ३ र्र शालेय वशक्षि मांत्री 
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निरे्दि करतील :- 
          "राज्यातील सवव खाजगी अनुदाकनत, कवना अनुदाकनत, अंशत: 

अनुदाकनत तुिडयांवर १ नोव्हेंबर, २००५ व नंतर कनयुक्त झालेल्या 
कशक्षि व कशक्षिेत्तर िमवचाऱयांना जुनी पेंशन योजना लागू 
िरण्याबाबत." 

   (२) (शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम ९३ 
अन्िये सचूनेचे प्रलांवबत वनिेदन) –  

    सिशश्री दत्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, श्रीिांत देशपांडे, किशोर 
दराडे, वि.प.स. याचं्या पुढील कनिडीच्या साववजकनि महत्वाच्या 
कवषयावरील सूचना क्रमांि ५ वर विमकु्त जाती, भटक्या जमाती 
आवि विशेष मागास प्रिगश कल्याि मांत्री कनवेदन िरतील :- 

    "राज्यातील कवमुक्त जाती िटक्या जमाती कविागातील शाळेतील 
कशक्षिांचे मेकडिल व रं्डाचे प्रस्ताव दोन ते तीन वषव प्रलंकबत ठेवणाऱया 
अकधिाऱयांची चौिशी िरून या कशक्षिांचे प्रस्ताव तात्िाळ कनिाली 
िाढण्यात यावेत अशी मागणी." 

  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनयवमत वनिेदने - 
   (१) सिशश्री नागोराि गािार, कगरीशचंद्र व्यास, अॅड. कनरंजन डावखरे, 

वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्षयार्रील 
सचूना क्रमाांक ९ र्र नगरविकास मांत्री निरे्दि करतील :- 

    "नागपूर शहरातील महापाकलिेच्या १९१ पैंिी ५२ शाळा बंद 
िरण्यात आल्यामुळे सरिारी शाळा वाचवा संयुक्त िृती सकमतीतरे् 
गेल्या िाही कदवसापंासून नागपूरात सुरू असलेले आंदोलन." 

 
   (२) श्री. विनायकराि मेटे, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 

महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक ८ र्र महसलू मांत्री निरे्दि 
करतील :- 

    "मौजे वासनवाडी (ता.कज.बीड) येथील स.नं.१६६ मधील जमीन 
प्रिरणाबाबत." 

   (३) सिशश्री दत्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, श्रीिांत देशपांडे, किशोर 
दराडे, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या 
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ववषयावरील सचूना क्रमाांक ६ र्र शालेय वशक्षि मांत्री निरे्दि 
करतील :- 

    "खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील कशक्षि व कशक्षिेतर िमवचारी 
यांचे वेतन १ तारेखला अदा िरणेबाबत." 

   (४) श्री. बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक १० र्र शालेय वशक्षि मांत्री 
निरे्दि करतील :-      

    "राज्यातील उच्च माध्यकमि शाळांचे मूल्यािंन २०१४-२०१५ 
साली झाले असून पात्र असलेल्या शाळांना अद्यापही अनुदान कदलेले 
नसणे." 

 
   (५) सिशश्री प्रविि दरेकर, सुकजतशसह ठािूर, महादेव जानिर, वि.प.स. 

याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना 
क्रमाांक १४ र्र कृषी मांत्री निरे्दि करतील :-  

    "राज्यात अविाळी पावसामुळे शेतिऱयांचे झालेले नुिसान." 
 

   (६) सिशश्री रमेशदादा पाटील, नागोराव गाणार, वि.प.स. याांच्या पुढील 
निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक १३ र्र 
वित्त मांत्री निरे्दि करतील :- 

    "राष्ट्रीय कनवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू असलेल्या राज्य शासिीय 
अकधिारी व िमवचारी यांना मृत्यू - कन - सेवा उपदान लागू िरण्याबाबत 
अद्यापही कनणवय न घेण्यात आल्यामुळे राज्य शासिीय अकधिारी 
िमवचारी त्याचं्या हक्िापासून वंकचत राकहलेले असणे." 

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

 

- मध्यांतर - 
  

चार : शासकीय विधेयके – 
  (क) विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेिे :- 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४७ - महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा 

कर (सधुारिा) विधेयक, २०१९" 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
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  (ख) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांिश: विचार ि सांमत करिे. 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४८ - महाराष्ट्र 

महानगरपावलका (सधुारिा) विधेयक, २०१९" 

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

   (मांगळिार, वदनाांक १७ विसेंबर, बधुिार, वदनाांक १८ विसेंबर, ि 
शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक 
(१) ि (२)] – 

   (१) सिशश्री शरद रिवपसे, अशोि ऊर्व  िाई जगताप, रामहरी 
रुपनवर,अॅड. हुस्नबानू खकलरे्, डॉ. सुधीर तांबे, आर्थि. अनंत 
गाडगीळ, डॉ. वजाहत कमझा, सववश्री अमरनाथ राजूरिर, मोहनराव 
िदम, हकरशसग राठोड, प्रा. जोगेन्द्र िवाडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या 
व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

    "मंुबईतील िुलाबा ते सीप्झ या मेरो-३ प्रिल्पाची िारशेड 
सन २०१५ मध्ये आरे वसाहतीत उिारण्याचे प्रस्ताकवत िरण्यात 
आलेले असणे तरी राज्य शासनाने नेमलेल्या कत्रसदस्यीय सकमतीने 
सदर मेरो िारशेडसाठी िांजूरमागव येथे जागा सुचकवलेली असणे, मेरो 
िारशेडसाठी आरे िॉलनीतील सुमारे २७०० वृक्ष िापण्यास देण्यात 
आलेली मंजूरी, त्यापैिी हजारो झाडांची ऑक्टोबर, २०१९ च्या 
पकहल्या आठवडयाच्या सुमारास िरण्यात आलेली ित्तल, त्यामुळे 
पयावरणावर मोठा पकरणाम होणार आहे या व अन्य  कवकवध 
िारणांमुळे पयावरणवादी यासंह समाजाच्या कवकवध स्तरातून आरे 
प्रिल्पात उिारावयाच्या मेरो िारशेड प्रिल्पास तीव्र स्वरुपाचा 
िरण्यात आलेला कवरोध, त्यासाठी अनेिवेळा झालेली आदंोलने, 
त्यातील आदंोलिांची मोठया प्रमाणात िरण्यात आलेली अटि, 
यामुळे कनमाण झालेले स्र्ोटि वातावरण, आरे वसाहतीत मेरो 
िारशेड उिारण्यास होत असलेला तीव्र स्वरुपाचा कवरोध, 
पयावरणावर होणारा पकरणाम व तेथील वन्य जीवांचा कवचार 
िरण्याची गरज इत्यादी बाबींमुळे आरे वसाहतीत उिारावयाच्या 
िारशेड प्रिल्पास कदनािं २९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी स्थकगती कदलेली 
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असणे, मात्र िारशेड प्रिल्प अन्य कठिाणी उिारण्याचा त्वरीत कनणवय 
न झाल्यास मेरो प्रिल्पाच्या खचात सुमारे पाच हजार िोटी रुपयांची 
वाढ होण्याची व्यक्त झालेली शक्यता, िारशेड िांजूर मागव येथे शिवा 
गोरेगाव येथील परेड ग्राऊंड येथे उिारण्याची आता होत असलेली 
मागणी, तसेच आरेला जंगल म्हणून घोकषत िरण्याची होत असलेली 
मागणी, या एिूणच प्रिरणी त्वरीत कनणवय घेण्याची गरज व यावरील 
शासनाची प्रकतकक्रया." 

   (२) सिशश्री प्रविि दरेकर, कगरीशचंद्र व्यास, कवजय ऊर्व  िाई कगरिर, 
नागोराव गाणार, प्रसाद लाड, कनलय नाईि, सदाकशव खोत, 
सुकजतशसह ठािूर, डॉ.पकरणय रु्िे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील 
:- 

    "राज्य शासनाने नुितेच आरे िॉलनीतील झाडे तोडण्याला 
स्थकगती देऊन झाडे तोडण्याच्या कवरोधात आंदोलन िेलेल्या 
आंदोलिांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा तसेच नाणार प्रिल्पामुळे होणारे 
प्रदषूण टाळण्यािकरता या प्रिल्पाला कवरोध िरणाऱ या 
आंदोलिावरीलही गुन्हे मागे घेण्याचे घेतलेले कनणवय, असे असतांना 
मंुबई शहर, उपनगरातील प्रिल्पबाकधतांचे पुनववसन माहुलमध्ये 
िरण्यात येणे, पुनववसन िेलेल्या माहुल पकरसरात सेवा-सुकवधांचा 
अिाव, वाढत्या प्रदषूणाने हैराण झालेले नागकरि हे न्यायालयात गेले 
असता माहुलवाकसयांना पयायी जागा वा घरिाडे देण्याचा उच्च 
न्यायालयाने कनणवय देऊनही अद्यापही या कनणवयाची अंमलबजावणी न 
होणे, सन २०१३ ते जानेवारी, २०१९ या िाळात सुमारे १११ 
माहुलवाकसयांचा मृत्यू होणे, या संदिात कदनांि २ कडसेंबर, २०१९ 
रोजीच्या सुमारास या प्रदषूणयुक्त माहुलवाकसयांनी पुनववसन िरण्याची 
मा.मुख्यमंत्री याचं्यािडे िेलेली मागणी, माहुलमध्ये अनेि लोि 
आजाराने ग्रस्त असून आजही माहुल गावामध्ये मेकडिल िॅम्प सुरु 
असणे, असे असतानाही माहुलवाकसयांना न्याय कमळत नसल्याने 
त्यांच्यामध्ये शासनाच्या कवरोधात कनमाण झालेले असंतोषाचे व 
संतापाचे वातावरण, याबाबत शासनाने िेलेली व िरावयाची 
िायववाही, याबाबत शासनाची प्रकतकक्रया व िूकमिा." 
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   (गरुुिार, वदनाांक १९ विसेंबर ि शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१९ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवबत 
लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (३) ते (६)] – 

   (३) आर्कक. अनांत गािगीळ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि 
महत्वाच्या बाबीिडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "मंुबई-पुणे यासारख्या प्रमुख शहरामंधून नोिरदार तरुण व 
कवद्यार्थ्यांमध्ये अंमली पदाथांचे व्यसन वाढणे, संघकटत गुन्हेगारादं्वारे 
महाकवद्यालयातील तरुण-तरुणींना या महाजलात ओढण्यात येणे, या 
वषामध्ये पुणे पोकलसांिडून २ िोटी रुपयांची ब्राऊन शुगर, िोिेन, 
गांजा, हेरॉइन जप्त िरण्यात येणे, मेरे्ड्रोन सारखे पदाथव औषधांच्या 
नावाखाली सहजगत्या उपलब्ध होणे, वाढकदवस अथवा न्यु इयर 
यासारख्याचे कनकमत्त िरुन तरुणांना निळत पेयातून द्रव्य देत त्याची 
चटि लावण्यात येणे, पुण्यातील िोंढवा, िोरेगाव पािव पासून 
मंुबईतील दकहसर-िुलाबा यासारख्या पकरसरात नायजेरीन 
नागरीिािंडून मोठया प्रमाणात ड्रग्सचा व्यवहार होणे, याप्रिरणी 
एिा ऑस्रकेलयन नागरीिाला अटि िरताच िोटयवधी रुपयांच्या 
एल.सी.डी. च्या १५०० हून अकधि पट्टया कमळणे, त्याच्या 
उलटतपासणीमध्ये उडवाउडवीची उत्तर कमळणे, ड्रग्सच्या व्यवहारात 
मोठया प्रमाणात परदेशी नागरीि असल्याने पोकलसांना िारवाई 
िरताना अडचणी येणे, दाखल होणाऱ या प्रिरणाचं्या संख्येत 
कदवसेंकदवस वाढ होणे, ही बाब अत्यंत गंिीर असल्याने याप्रिरणी 
शासनाने तातडीने िारवाई िरण्याची आवश्यिता व याबाबत 
शासनाची प्रकतकक्रया." 

   (४) सिशश्री वगरीशचांद्र व्यास, नागोराव गाणार, प्रा. अकनल सोले, श्री. 
रामदास आंबटिर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि 
महत्वाच्या बाबीिडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "नागपूर सुधार प्रन्यास अंतगवत सन २०१२-२०१३ मध्ये नागपूर 
शहरातील पूवव पत्श्चम, उत्तर, दकक्षण या सवव िागात वृक्ष रोपणाचा 
िायवक्रम हाती घेण्यात आलेला असणे, या िायवक्रमािरीता येणारा 
खचव १९ िोटी पेक्षा जास्त रिमेचा असल्यामुळे याबाबत टेंडर 
मागकवण्यात येणे, याबाबत अनेि िंपन्यांनी टेंडर िरले असताना 
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इतर िंपन्यांना डावलून पुणे येथील बी.व्ही.जी. िंपनीला वाढीव दराने 
टेंडर देण्यात येणे, यावरूनच या िंत्राटामध्ये ना.सु.प्र. अकधिाऱ यांचे 
हात गंुतलेले असल्याचे कदसून येणे, १ लक्ष ६० हजार झाडे लावण्याचा 
उपक्रम जर ना.सु.प्र. ने पूणव िेला असता तर नागपूरच्या िौगोकलि 
के्षत्रर्ळाचा कवचार िरता नागपूर शहर संपूणव कहरवे गार झाले असते, 
परंतु प्रत्यक्षात १ लक्ष ६० हजार झाडे नागपूर शहरात लावण्यातच 
आलेली नसल्याचे कदसून येणे, िंपनीला हे वृक्ष चार मकहन्याचं्या 
िालावधीत लावावयाचे अपेकक्षत असणे, त्याप्रमाणे दर कदवशी 
साधारण १३३० वृक्ष लागवड िरणे गरजेचे असणे, मात्र ते झालेले 
कदसत नसणे, सवव वृक्षाचं्या संरक्षणासाठी री गाडव लावणे गरजेचे होते 
व ते िंत्राटामध्ये नमूद असणे, परंतु िुठेही री गाडव लावलेला नसणे, 
िंत्राटा प्रमाणे जर री गाडव चोरीला गेले अथवा तोडर्ोड होऊन 
नुिसान झाले तर ते सात कदवसांत स्वखचाने बदलून देणे गरजेचे 
असणे, परंतु आजकमतीस रोवलेल्या बहुतांश झाडांना री गाडवच नसणे, 
म्हणजेच री गाडव बसवलेले नसून याबाबतची रक्िम िाम न िरताच 
उचल िरण्यात येणे, सदर िंत्राटामध्ये जर उपरोक्त प्रमाणे िायववाही 
िरण्यात आली नाही तर त्याबाबत िंत्राटदाराला दररोज प्रत्येि 
झाडामागे ३००० रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद असणे, असेही नासुप्रने 
िेलेले नसणे, सदर कनकवदेची देयिे अकधिार नसताना नासुप्रच्या 
संबंकधत अकधिाऱ यानंी मंजूर िरणे व िाम झाले नसताना ही रक्िम 
िंत्राटदाराला अदा िरण्यात येणे मूळात नासुप्रने िंत्राट कदलेल्या 
बी.व्ही.जी. िंपनीने १,६०,००० वृक्षांची रोपणे िेलेलीच नसणे, जर 
असे िेले असते व झाडे जरी मृत झाली असती तरी १,६०,००० 
वृक्षांपैिी अनेि वृक्षांची री गाडव जागेवर उिी राकहली असती परंतु 
असेही प्रत्यक्षपणे कदसत नसणे, एिंदरीत नासुप्र ने वृक्षारोपणासाठी 
िाढलेले १९ िोटी रुपयांचे टेंडर व त्यानंतर वृक्षारोपण व त्यातील ५० 
टक्िे झाडे मृत झाली आहे असे दाखवणे, हा बनावटीचा प्रिार असून 
नासुप्र व बी.व्ही.जी. िंपनी, पुणे यानंी संगनमताने र्सवणूि िेलेली 
असून १९ िोटी रुपयांचा भ्रष्ट्टाचार िेला असणे, त्यामुळे सदर 
प्रिरणी नासुप्रचे अकधिारी व संबंधीत िंपनीवर र्सवेकगरीचा गुन्हा 
दाखल िरून व चौिशी िरून संबंधीतांना कनलंकबत िरून बडतर्व  
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िरण्याची गरज असणे, त्या अनुषंगाने शासनाने तातडीने िरावयाची 
िायववाही व प्रकतकक्रया." 

   (५) सिशश्री विजय ऊफश  भाई वगरकर, प्रकवण दरेिर, रामकनवास शसह, 
रमेशदादा पाटील, श्रीमती त्स्मता वाघ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील 
:- 

    "मंुबईतील वरळी स्मशानिूमी येथे िारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडिर यांच्या पत्नी माता रमाई यांचे कदनांि २७ मे, १९३५ रोजी 
अंत्यसंस्िार िरण्यात आलेले असणे, यावेळी स्वत: डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडिर उपत्स्थत असल्याची बाब कनदशवनास येणे, ही बाब लक्षात 
घेता महाराष्ट्र शासनािडून िारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबेंडिर 
यांच्या १२५ व्या जयंतीकनकमत्त सदर कठिाणी माता रमाई स्मारि 
उिारण्यासाठी रु. १.०० िोटी इतिा कनधी मंजूर िरण्यात येणे, 
याबाबत कवकधमंडळ अकधवेशन २०१८ दरम्यान कदनांि २६ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी मा. तत्िालीन मुख्यमंत्री यांच्यासोबत कवधानिवनात 
झालेल्या बैठिीमध्ये सदर स्मारि उिारण्यासाठी मंुबई 
महानगरपाकलिेने सवव परवानग्या द्याव्यात असे मा. तत्िालीन 
मुख्यमंत्री यांच्यािडून  कनदेशीत िरण्यात येणे, यानंतर उपरोक्त 
कवषयाबाबत कदनािं १८ जानेवारी, २०१९ रोजी मा. तत्िालीन 
महापाकलिा आयुक्त यांच्या सोबत झालेल्या बैठिीमध्ये हे स्मारि 
उिारण्याबाबत महापाकलिा लविरात लविर सवव परवानग्या देईल 
असे आश्वासन देण्यात येणे, परंतु अद्यापपयंत याबाबत िुठल्याच 
प्रिारची िायववाही महापाकलिेमार्व त िरण्यात न येणे, यामुळे तेथील 
नागकरिामंध्ये शासनाप्रती पसरलेला तीव्र असंतोष, सदर कठिाणी 
माता रमाई स्मारि उिारण्यासाठी महापाकलिेने सवव परवानग्या 
लविरात लविर द्याव्यात असे शासनाने महापाकलिेला कनदेश 
देण्याची आवश्यिता, याबाबत शासनाने िेलेली व िरावयाची 
उपाययोजना, याबाबत शासनाची प्रकतकक्रया व िूकमिा." 

   (६) िॉ. सधुीर ताांबे, सववश्री शरद रणकपसे, अशोि ऊर्व  िाई जगताप, 
रामहरी रुपनवर, अॅड. हुस्नबानू खकलरे्, डॉ. वजाहत कमझा, सववश्री 
कवक्रम िाळे, श्री दत्तात्रय सावंत, श्री बाळाराम पाटील, वि.प.स. 
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पुढील तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे नगरविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    “राज्य मंत्रीमंडळाने कदनांि २९ मे, २०१८ रोजी राज्यातील 
नगरपकरषदा, नगरपंचायत के्षत्रातील अनकधिृत बाधंिामाची शास्ती 
िळकवण्याबाबत कनणवय घेण्यात येणे, त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपकरषदा, 
नगरपंचायती व औद्योकगि नगरी अकधकनयम १९६५ मध्ये िलम 
१८९-अ, या िलमामध्ये सुधारणा िरण्यात येऊन अनकधिृत 
बांधिामाची शास्ती ठरकवताना ६०० चौ.रू्टापयंत कनवासी 
बांधिामावर प्रकतवषी िोणतीही शास्ती आिारण्यात येणार नसून 
६०१ ते १००० चौ.रू्.पयंतच्या कनवासी बांधिामानंा प्रकतवषी मालमत्ता 
िराचे ५० टक्िे दराने शास्ती आिारण्यात येईल तसेच १००१ 
चौ.रू्टापुढील कनवासी बांधिामावर सध्याच्या दरानुसार म्हणजेच 
मालमत्ता िराचे दपु्पट दराने शास्ती आिारण्यात येईल, असा कनणवय 
घेण्यात येणे, या कनणवयामुळे अनकधिृत बाधंिामाच्या शास्तीबाबतच्या 
सुधारणा पाहता यामध्ये सुसूत्रता व सुस्पष्ट्टता नसणे तसेच यामुळे 
शास्ती लागू असणाऱया अनकधिृत मालमत्ता धारिांना कदलासा न 
कमळणे, या शासनाच्या कनणवयामुळे सववसामान्य जनतेमध्ये पसरलेली 
तीव्र असंतोषाची िावना, याबाबत शासनाने पुनर्थवचार िरुन मंुबई 
महानगरपाकलिा अकधकनयम, महाराष्ट्र महानगरपाकलिा अकधकनयम व 
महाराष्ट्र महानगरपकरषदा, नगरपंचायती व औद्योकगि नगरी या 
अकधकनयमांमध्ये सुसूत्रता आणण्याची गरज, तसेच मंुबई साववजकनि 
कवश्वस्त संस्था अकधकनयम अंतगवत नोंदणीिृत असणाऱया शैक्षकणि 
संस्था, वैद्यिीय सेवा, धमादाय संस्था, चॅकरटेबल रस्ट, धार्थमि स्थळे 
इत्यादींच्या बाधंिामाबाबत डेव्हलपमेंट िंरोल व प्रमोशन अकधकनयम, 
२०१३ नुसार योग्य असेल परंतु िाही अपकरहायव िारणास्तव कविास 
प्राकधिरणाची बाधंिाम परवानगी घेतलेली नसेल अशा कनयमानुसार 
असणाऱया परंतु परवानगी न घेतलेल्या बाधंिामांबाबत शास्ती 
पूणवपणे मार् िरण्याची व १ ते १००० चौ.रू्टापयंत कनवासी अकधिृत 
बांधिामावरील शास्ती पूणवपणे मार् िरण्याबाबत व १००० 
चौ.रु्टापुढील बांधिामावर कविासिराच्या ठराकवि रक्िम दंड 
स्वरुपात आिारुन सदर बांधिाम िायमस्वरुपी कनयकमत 



 

18 
 

िरण्याबाबत अकधकनयमात सुधारणा िरण्याची कनतांत आवश्यिता 
व याबाबत शासनाची प्रकतकक्रया." 

 
   (शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) 
– [अनकु्रमाांक (७) ते (१०)] – 

   (७) िॉ. िजाहत वमर्झा, सववश्री शरद रणकपसे, अशोि ऊर्व  िाई जगताप, 
रामहरी रुपनवर, अॅड. हुस्नबानू खकलरे्, आर्थि. अनंत गाडगीळ, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या बाबीिडे गहृ 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "राज्यात कवशेषतः यवतमाळ कजल्यात स्नॅपडील या ऑनलाईन 
वस्तू कवक्री िरणाऱया िंपनीिडून बेिायदेशीर घाति शस्त्रांची कवक्री 
िरण्याबाबतची जाकहरात त्यांच्या संिेतस्थळावर िरण्यात येत 
असणे, या शस्त्रांमध्ये मॉडेल नं. आरई- १ रुस्तम स्मूथ नाईर् २२ इंची 
शिमत ८७९ रुपये अशा प्रिारे घाति शस्त्राचंी जाकहरात िेलेली 
असणे, सदर िंपनीने नोव्हेंबर-कडसेंबर २०१९ या िालावधीत अंदाजे 
१ हजार १०४ वा त् याहून अकधि शस्त्रांची शस्त्र िशासाठी हवे आहे, 
याबाबत िोणतीही चौिशी न िरता ऑनलाईन कवक्री िेलेली असणे, 
अशाप्रिारे घाति शस्त्र सहज उपलब्ध होणे, ही बाब कनत्श्चतच गंिीर 
स्वरूपाची असणे, शसे्त्र सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे किशोरवयीन 
मुलांमध्ये शस्त्र बाळगण्याचे रॅ्ड वाढत असणे, पकरणामी अनेि 
गुन्यांमध्ये यवतमाळसह राज्यातील अल्पवयीन, किशोरवयीन 
मुलांिडून ऑनलाइन शस्त्र खरेदी िरण्यात येऊन अनेि गंिीर 
गुन्यांमध्ये त्यांचा सहिाग वाढत असल्याची शचताजनि बाब 
सातत्याने समोर येत असणे, राज्यात गुन्हेगारीच्या बाबतीत नागपूर 
नंतर यवतमाळ कजल्याचा उल्लेख िेला जात असणे, अशा प्रिारे 
सहज घाति शस्त्र उपलब्ध होत असतील तर यवतमाळ कजल्यातील 
गुन्हेगारीचा आलेख अकधिच वाढत जाण्याची शक्यता असणे, अशा 
प्रिारच्या ऑनलाईन शस्त्र कवक्रीमुळे नागकरिांमध्ये तसेच कवशेषतः 
पालिांमध्ये िीतीचे व शचतेचे वातावरण कनमाण झालेले असणे, 
अशाप्रिारे बेिायदेशीर सहज होत असलेली शस्त्रकवक्री तातडीने बंद 
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िरण्याची नागकरिािंडून होत असलेली मागणी, स्नॅपडील 
िंपनीमार्व त िरण्यात येणारी ऑनलाईन बेिायदेशीर शस्त्र कवक्री 
तातडीने बंद िरण्याची व सदर िंपनीवर िायदेशीर िारवाई 
िरण्याची कनतांत आवश्यिता, याबाबत शासनाने िेलेली व 
िरावयाची िायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 

   (८) श्रीमती विद्या चव्हाि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि 
महत्वाच्या बाबीिडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "मंुबई मालाड पुवव येथील सन १९८० आकण २०३४ च्या नवीन 
कविास आराखडयात समाकवष्ट्ट असलेल्या मंुबई महानगरपाकलिा 
दकक्षण कविाग हद्दीतील डी. पी. रस्ता १२० रु्ट (करझरवायर ते 
आप्पापाडा-पोपट िंपाऊंड) अदंाजे ८०० ते १००० मीटर रस्त्याच्या 
कविासिामास गती कमळाली नसणे, सदरचा रस्ता िाही मोजक्या 
कठिाणी बनकवला असणे, िाम पुणव न झाल्याने साववजकनि 
वाहतुिीस खुला िरण्यात आलेला नसणे, या रस्त्याची सुकवधा 
नसल्याने मालाड पकरसरातील आतील नागरी वस्तीच्या वाहतुिीवर 
मोठा ताण कनमाण होत असणे, त्यामुळे स्थाकनि नागकरिांना दैनंकदन 
वाहतूि िोंडीस सामोरे जावे लागणे, वाहतुिदार, प्रवासी आकण 
स्थाकनि नागकरि त्रस्त होत असणे, पत्श्चम द्रतुगती मागावरील 
वाहतुिीवर सुध्दा वाहतुि िोंडी आकण ताण कनमाण होणे, या 
मागावरील िाही मोजक्या कठिाणी पोयसर नदी मागादरम्यान छेदमागव 
कनमाण झाल्याने हा रस्ता वाहतुिीस उकचत नसणे, तांकत्रिदृष्ट्टया छेद 
मागव कनमाण झाल्याने साववजकनि वाहतुिीस खुला िरण्यात आलेला 
नसणे, सदर मागावर प्रचंड अंतगवत वाहतुि िोंडीतुन बाहेर येवून 
िरावा लागणारा कजिरीचा प्रवास सुलि िरता येणे, यािकरता छेद 
मागावर डीमािेशन िरुन ओव्हर कब्रज बांधिामाची तातडी कनमाण 
होणे, दकक्षण कविागातील मालाड पुवव येथील मुख्य डी. पी. रस्ता ६०-
१२० रु्ट आप्पापाडा आनंदनगर आकण गांधीनगर पकरसरातील पोयसर 
नदी छेद मागव कनमाण होण्याची आवश्यिता असणे, सदर ६०-१२० 
रु्ट मुख्य डी. पी. रस्त्यावर छेदमागावर डीमािेशन िरुन ब्रीजचे 
बांधिाम न झाल्यामुळे तेथील नागरीिांचे होत असलेले हाल, मुलिूत 
सोयी सुकवधा उपलब्ध िरुन द्याव्यात अशी नागरीिांिडून वारंवार 
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होत असलेली मागणी, या मागणीिडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य 
दलुवक्ष, पकरणामत: पकरसरातील शेिडो नागकरिांना त्रासदायि 
अडचणींना सामोरे जावे लागत असणे, याबाबत शासनाने िेलेली वा 
िरावयाची िायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 

   (९) श्री. अांबादास दानिे, डॉ.(श्रीमती) मकनषा िायंदे, श्री. कवलास 
पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि महत्वाच्या 
बाबीिडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "राज्य शासनाने जून २०१७ मध्ये औरंगाबाद शहरातील अंतगवत 
कसमेंट रस्ते िरण्यासाठी १०० िोटी कनधी मंजुर िरणे, कनधी मंजुर 
झाल्यावर औरंगाबाद महानगरपाकलिेस कनकवदा प्रकक्रया पुणव िरण्यास 
कदड वषाचा िालावधी लागणे, या कनधीतुन शहरातील प्रमुख रस्त्यांची 
कनवड िरुन कदनांि ३ जानेवारी १९ रोजी िामाचंा शुिारंि होऊन ४ 
िंत्राटदारानंा हे रस्ते कडसेंबर २०१९ पयंत पुणव िरण्याची मुदत 
असुनही अद्यापपयंत ५० टक्िे िामही  पुणव न होणे, या सुरु 
असलेल्या िामात रस्त्यावरचे पाणी वाहुन जाण्यासाठी साईड डे्रन, 
नागकरिानंा चालण्यासाठी रु्टपाथ व दिुाजिाचंा महानगरपाकलिेस 
कवसर पडणे, ठेिेदारांशी झालेल्या िरारानुसार कनयमांचे उल्लंघन 
होऊनही िरार रद्द िरण्याबाबत िोणतीही िारवाई न होणे, 
औरंगाबाद महानगरपाकलिेने यािडे िेलेले अक्षम्य दलुवक्ष पकरणामी 
या रस्त्यावर प्रवास िरताना जनतेत पसरलेले तीव्र असंतोषाचे 
वातावरण यामुळे  शासनाने तातडीने िरावयाची िारवाई व 
शासनाची प्रकतकक्रया." 

   (१०) अॅि. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि 
महत्वाच्या बाबीिडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "िल्याण-डोंकबवली महानगरपाकलिा हद्दीतील मौजे कचिणघर 
येथील आरक्षण क्रमांि १९२,१९३,१९४,१९५,१९६,१९७ या 
मोबदल्यात हक्ि कविास हस्तांतरण (कटडीआर) बेिायदेशीरपणे 
मंजूर टीडीआर वाटप घोटाळयाप्रिरणी सन २०१५ पासून 
कवधानपकरषद सिागृहात प्रत्येि अकधवेशनात कवकवध आयुधांचा वापर 
िरुन  टीडीआर वाटप घोटाळाप्रिरण  उपत्स्थत होऊनही अद्याप 
दोषींकवरुध्द िोणतीच िारवाई न होणे, यासंदिात मा.सिापती 
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महोदयांनी चार वेळा कनदेश देऊनही अद्यापही तत्िाकलन राज्यमंत्री 
महोदंयािडून चौिशी िरुन अहवाल सादर िेला जाईल असे 
आश्वासन देण्यात येणे, परंतु ठोस िारवाई अद्यापही झालेली नसणे, 
उक्त प्रिरणात श्री.रामनाथ सोनावणे, तत्िाकलन आयुक्त, 
श्री.चं.प्र.शसग, श्री.रघुवीर शेळिे आकण श्री.शमीम िेदार या िल्याण 
डोंकबवली महानगरपाकलिेतील अकधिाऱ यांवर दोषी असल्याचा 
ठेवण्यात आलेला ठपिा, यातील श्री.सोनावणे हे आयुक्त असल्याने 
त्यांना दोषमुक्त िेलेले असणे, चौिशीमध्ये घोटाळा, अकनयकमतता 
झाल्याचे कसध्द झालेले असतानाही यातील दोषींची चौिशी पूणव झाली 
शिवा नाही याबाबतचा िोणताच अहवाल अद्यापही शासनास प्राप्त न 
होणे, तसेच मा.सिापती यांनी श्री.गोशवद बोडिे, आयुक्त, यांना 
स्थळपाहणी आदेश देऊनही स्थळपाहणीस होत असलेली टाळाटाळ, 
यासंदिात मा.सिापती महोदयाचं्या दालनात कदनांि १९ कडसेंबर, 
२०१८ रोजी बोलाकवलेल्या बैठिीस नगरकविास कविागािडून 
सकचव, सह सकचव शिवा उप सकचव, मंत्री यापैिी िोणीही उपत्स्थत 
नसणे, यावरुन उक्त टीडीआर घोटाळाप्रिरणी दोषी आढळून 
आलेल्यानंा नगरकविास कविागािडून पाठीशी घालण्याचा होत 
असलेला प्रयत्न, सदर प्रिरणाबाबत लोिप्रकतकनधींनी पुन:श्च 
आर्थथि गुन्हे शाखेमार्व त चौिशी िरण्याची िेलेली मागणी, तसेच 
लोिप्रकतकनधींनी स्वतःला साक्षीदार या नात्याने बोलाकवण्याची िेलेली 
कवनंती, परंतु लोिप्रकतकनशधच्या कवनंतीिडे जाणीवपूववि दलुवक्ष िरुन 
सदर प्रिरण दडपण्याचा होत असलेला प्रयत्न, सदर प्रिरणािडे 
शासनाचा जाणीवपूववि दलुवक्ष िरण्याचा होत असलेला प्रयत्न, 
मा.सिापती महोदयानंी अनेि वेळा आदेश/कनदेश देऊनही त्यांच्या 
कनदेश/आदेशाला बगल देऊन दोषींना वाचकवण्याचा होत असलेली 
धडपड, यािडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, मौजे कचिणघर 
येथील टीडीआर वाटप घोटाळयाप्रिरणी शासनाने गािंीयाने लक्ष 
घालून पुन:श्च आर्थथि गुन्हे शाखेमार्व त तातडीने चौिशी िरुन 
यातील दोषींकवरुध्द र्ौजदारी गुन्हा दाखल िरावा व बेिायदेशीरकरत्या 
मंजूर िेलेला सवव टीडीआर तात्िाळ रद्द िरण्याची कनतांत 
आवश्यिता, याबाबत शासनाची प्रकतकक्रया व िूकमिा." 
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   (११) प्रा. जोगेन्द्र किािे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजकनि 
महत्वाच्या बाबीिडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "नवी मंुबई महानगरपाकलिेत सुमारे ५४९ िमवचारी/िामगार 
गेल्या १५ वषापासून ठोि मानधनावर िायवरत असून अद्यापपावेतो 
त्यांना महानगरपाकलिेच्या कनयकमत सेवेत सामावून घेतले 
नसल्याबाबतची बाब माहे कडसेंबर, २०१९ च्या दसुऱया आठवड्यात 
उघडिीस आलेली असणे, या िमवचाऱयांना प्रत्येि ६ मकहन्यासंाठी 
कनयुक्ती देण्यात येत असणे, या िमवचाऱयांनी नोिरी कमळण्यािकरता 
असलेली वयोमयादा ओलांडली असून ते अन्य आस्थापनांवर िाम 
िरण्यास अपात्र ठरत असणे, अनेि िमवचाऱयांनी घर खरेदीसाठी 
घेतलेले गृहिजव, त्याचे व्याज, मुलांच्या कशक्षणासाठी होणारा खचव 
ठोि मानधनावर परवडणारा नसणे, त्यामुळे त्यांची होत असलेली 
आर्थथि िुचंबणा, या िमवचाऱयांची तसेच त्यांच्या िुटंुबांची होत 
असलेली ससेहोलपट, याबाबत मा.मुख्यमंत्री महोदयांिडे तसेच 
महानगरपाकलिेच्या आयुक्तांिडे वारंवार लेखी कनवेदनाद्वारे िायम 
िरण्याबाबत िेलेली मागणी, या मागणीिडे होत असलेले दलुवक्ष, 
पकरणामी या िमवचाऱयांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे वातावरण, 
याप्रिरणी शासनाने तातडीने िरावयाची िायववाही व याबाबत 
शासनाची िूकमिा." 

  (ख) लक्षिेधी सचूनेिरील वनिेदने सभागहृाच्या पटलािर ठेििे. (जोिपत्र 
पहािे.) 
 

सहा : (शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २५९ अांवतम आठििा अन्िये 
प्रस्ताि) - (चचा पढेु सरुू) – 

  सिशश्री प्रविि दरेकर, सुकजतशसह ठािूर, कवजय ऊर्व  िाई कगरिर, डॉ.रणकजत 
पाटील, सववश्री कवनायि मेटे, प्रसाद लाड, सुरेश धस, सदाकशव खोत, रामदास 
आंबटिर, महादेव जानिर, कगरीशचंद्र व्यास, श्रीमती त्स्मता वाघ, श्री.प्रकवण पोटे 
पाटील, प्रा.अकनल सोले, श्री.पकरणय रु्िे, ॲड.कनरंजन डावखरे, सववश्री कनलय नाईि, 
रमेशदादा पाटील, अरुणिाऊ अडसड, प्रशांत पकरचारि, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठििा प्रस्ताि –  

   ''राज् यात कवदिव, मराठवाडा, खान् देश व पत्श्चम महाराष्ट्रासह 
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िोिणामध् ये अविाळी पावसाने शेतिऱ याचं् या हातातोंडाशी आलेला घास 
कहरावला जाणे, सवाकधि प्राणहानी व मोठया प्रमाणात जनावरे मृत् यूमुखी 
पडल् याची बाब कनदशवनास येणे, द्राक्षबागा, िाजीपाला, रु्ले, र्ळे, र्ळबागा, 
जनावरांचा चारा इ. कपिांची हानी होऊन सोयाबीन, िापूस, तूर, ज् वारी, बाजरी 
इ. उत् पादिांचे व िात शेतीचे ९४ लाख हेक् टरवर नुिसान झालेले असणे, 
शेतिरी अडचणीत असताना िापूस खरेदी िें द्र व तूर खरेदी िें द्र अद्यापही 
सुरु नसणे, िोिणात झालेल् या 'क् यार' चक्रीवादळामुळे ठाणे, पालघर, रायगड, 
रत् नाकगरी, शसधुदगूव कजल् हयात हजारो हेक् टर के्षत्रावरील िात कपिांचे व 
मत्च्छमारांचे प्रचंड नुिसान होणे, शसधुदगूव कजल् हयातील मालवण तालुक् यातील 
आचरा गावातील १२७ शेतिऱ यांच् या १७.३९ हेक् टरवरील िातकपि के्षत्राचे ३३ 
टक् यांपेक्षा जास् त नुिसान झाल् याचे कनदशवनास येणे, शसधुदगूव कजल् हयातील ०८ 
तालुक् यांतील ७३,४६२ शेतिऱ यांचे ३३,२३० हेक् टर, रायगड कजल् यामध् ये 
७९,०१३ इतक् या बाकधत शेतिऱ यांचे २६,६२३ हेक् टर, रत् नाकगरी कजल् हयामध् ये 
५४,१९७ इतक् या बाकधत शेतिऱ यांचे ११,७२४ हेक् टर िातकपिाचे तसेच 
शसधुदगूव कजल् हयातील आचरा, कपरावाडी व जामडूल गावांतील ९७ 
मत्च्छमारांच् या जाळी, होडी तसेच खारवलेले मासे यांचे एिूण रु. 
५६,६७,७७०/- एवढया रक् िमेचे नुिसान झाल् याचे कनदशवनास येणे, 
राज् यातील मत्च्छमारांना कडझेलचा परतावा अद्यापही न कमळणे, बाकधत 
शेतिऱ यांपैिी मोजक् याच शेतिऱ यािंडे पीि कवमा असणे, सत् ताधारी पक्षाच् या 
वचननाम् यात ''शेतिऱ याचें कहत'' या शीषविाखाली राज् यातील शेतिऱ यांना 
सेवा-सवलतीची आश् वासने कदली असताना व शेतिऱ यांना िोरडवाहू 
कपिांसाठी एिरी रुपये २५,०००/- िरपाई देण् याची व बागायती कपिांसाठी 
एिरी रुपये ५०,०००/- िरपाई देण् याची मुख् यमंत्री महोदयानंी सत् तेत येण् यापूवी 
मागणी िेलेली असताना शासन स् थाकपत होऊन २० कदवसांचा िालावधी 
उलटल् यानंतरही मा.मुख् यमंत्री महोदयाचं् या तत् िालीन मागणीची अद्यापही 
पूतवता न होणे, शासन सत् तेत आल् यानंतरच् या िालावधीत जनकहताचे नवीन 
कनणवय िरण् याऐवजी मागील शासनाने घेतलेल् या  लोिकहताच् या कनणवयांना 
प्राधान् याने स् थकगती देण् याची शासनाची िूकमिा, शेतिऱ यानंा िायमस् वरुपी 
शसचनासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड, दमणगंगा-शपजाळ, नार-पार-तापी नदीजोड 
प्रिल् प यासारख् या लोिकहताच् या योजनांना गकतमान िरण् याची आवश् यिता, 
राज् यातील सुमारे १९,००० गावांमध् ये सुरु असलेल् या पाणी पुरवठा योजनांची 
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व् याप् ती वाढकवण् याची आवश् यिता, आचारसंकहतेमुळे खोळंबलेल् या कनकवदा 
तातडीने जारी िरण् याची आवश् यिता, प्रधानमंत्री शसचन योजना व बळीराजा 
जलसंजीवनी योजनांची िामे प्राधान् याने पूणव िरण् याची आवश् यिता, पाणी 
पुरवठा योजनांसह इतरही योजनांवर स् थकगतीचे असलेले िय, त् याचे तातडीने 
कनरािरण िरुन नागकरिांना ियमुक् त िरण् याची गरज, यासह बळीराजाला 
कदलासा देण् यासाठी गेली ५ वषे जे कमळाले ते कहसिावून घेतले जाणार नाही हे 
आश् वस् त िरण् यासाठी राज् य शासनातरे् िरावयाच् या उपाययोजना, 
मा.मुख् यमंत्री महोदयांनी मंत्रीमंडळाच् या पकहल् या बैठिीत शेतिऱ यांची संपूणव 
िजवमुक् ती िरुन सात/बारा िोरा िरण् याची िेलेली घोषणा, तथाकप अद्यापही 
त् यादृष्ट् टीने कनणवय िेला नसल् याने शेतिरी हवालकदल होऊन शासनाच् या 
कनणवयािडे डोळे लावून बसलेले असणे, नागपूरात राज् य कवकधमंडळाचे 
अकधवेशन सुरु असताना या नगरीचे प्रथम नागकरि यांच् या वाहनावर गोळीबार 
होणे, त् याच् या दसुऱ याच कदवशी कवक्रोळीतील कशवसेना उपकविाग प्रमुख शेखर 
जाधव याचं् यावर गोळीबार होणे, अशा घटनांनी कनमाण झालेली दहशत, अशा 
गुन् यांना पायबंद घालण् यात आलेले अपयश, याबाबत शासनाने िरावयाची 
िायववाही व उपाययोजना.'' 

 
सात : (क) (मांगळिार, वदनाांक १७ विसेंबर, बधुिार, वदनाांक १८ विसेंबर, गरुुिार, 

वदनाांक १९ विसेंबर ि शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१९ रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि) – (चचा पढेु सरुू) – 

   ॲि. अवनल परब, सववश्री हेमंत टिले, शरद रणकपसे, रामदास िदम, 
कवक्रम िाळे, रामहरी रुपनवर, गोपीकिसन बाजोकरया, किरण पावसिर, 
अशोि ऊर्व  िाई जगताप, रशवद्र र्ाटि, सकतश चव्हाण, सतेज ऊर्व  बंटी 
पाटील, नरेंद्र दराडे, श्रीमती कवद्या चव्हाण, प्रा.जोगेन्द्र िवाडे, सववश्री कवप्लव 
बाजोकरया, आनंद ठािूर, अँड.हुस्नबानू खकलरे्, सववश्री कवलास पोतनीस, 
अकनिेत तटिरे, डॉ.सुधीर ताबें, डॉ.(श्रीमती) मकनषा िायंदे, सववश्री जगन्नाथ 
शशदे, अमरनाथ राजूरिर, अबंादास दानवे, प्रिाश गजकिये, डॉ.वजाहत कमझा, 
सववश्री अब्दलु्लाखान दरुाणी, ख्वाजा बेग, हकरशसग राठोड, आनंदराव पाटील, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "कवदिातील कमहान येथे दीड लाख नोिऱया देण्याची योजना असताना 
गेल्या पाच वषात नोिऱया व रोजगाराचे प्रमाण अत्यल्प असणे, कवदिाच्या 
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महत्वािांक्षी कमहान प्रिल्पाला चालना देण्यासाठी सवोतोपरी गरज, 
कवदिातील कवद्यापीठांमधून दरवषी लाखो पदवीधर कनमाण होणे, बेरोजगार 
युविांची वाढती संख्या लक्षात घेता कमहानमध्ये रोजगार वाढीसाठी जड उद्योग, 
िृषी प्रकक्रया उद्योग, ऑटोमोबाईल प्रिल्प सुरू िरण्याची आवश्यिता 
असणे, कवदिातील कवद्याकपठांनी रोजगाराकिमुख अभ्यासक्रम तयार िरणे, 
त्याद्वारे रोजगार कनर्थमती िरण्याची आवश्यिता असणे, जलयुक्त कशवार 
योजनेने मोजक्याच शेतिऱयाचं्या शेतात पाणी पोहोचलेले असणे, कवदिातील 
शसचनाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात असल्याने तो िरुन िाढण्याची गरज 
असणे, कवदिातील प्रलंकबत १३४ शसचन प्रिल्पांना चालना देण्याची गरज 
असणे, त्यािकरता राज्य सरिारने कवदिातील शसचन प्रिल्पांना अकधिाकधि 
कनधी देऊन कनत्श्चत िालमयादेत शसचन प्रिल्प पूणव िरणे आवश्यि असणे, 
जल कनयामि प्राकधिरणाने आगामी पाच वषात शसचन अनुशेष दरू िरण्याची 
माननीय राज्यपालांना सादर िेलेल्या पाच वषीय योजनेला गािंीयवपूववि पूणव 
िरण्याचे कनत्श्चत धोरण आखण्याची गरज असणे, गोसेखुदव राष्ट्रीय प्रिल् प 
सन २०२४ पयंत पूणव िरण्याचे रे्रकनधाकरत िरण्याच्या धोरणाचा तातडीने 
रे्रआढावा घेण्याची गरज असणे, गोसेखुदव प्रिल्प २४ मकहन्यात पूणव 
िरण्यासाठी राज्य सरिारिडून कनत्श्चत धोरण आखण्याची व कनधी पुरवठा 
िरण्याची तातडीची गरज असणे, कवदिातील िापूस, सोयाबीन, तूर, धान, 
मिा इत्यादी उत्पादनावर आधाकरत िृषी प्रकक्रया प्रिल्प िंडारा, गोंकदया, 
गडकचरोली, बुलडाणा व अिोला या कजल्यामंध्ये कनमाण िरणे, संत्रा प्रकक्रया 
प्रिल्पाला नवीन चालना देण्याची गरज असणे, कवदिातील औत्ष्ट्णि वीज 
प्रिल्पांच्या अत्याधुकनिीिरणासाठी राज्य सरिारने तातडीने पावले 
उचलण्याची गरज असणे, या प्रिल्पांना कनयकमत िोळसा पुरवठा िरण्यासाठी 
आवश्यि उपाययोजना िरणे, कवदिासह राज्यातील पयावरणाला धोिा 
कनमाण झाला असून मागील सरिारने घोकषत ३३ िोटी वृक्षलागवड योजनेत 
मोठा गैरप्रिार झाला असणे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडिर रुग्णालय आकण 
अनुसंधान संस्थानला आघाडी सरिारच्या िायविाळात सन २०१४ मध्ये 
मंजूरी देणे, सदर मंजूरी देण्यात आल्यानंतरही रुग्णालयाचे िाम अद्याप सुरू न 
होणे, अमरावतीत वस्त्रोद्योग पािव ला शासनािडून प्रोत्साहन कमळण्याची तेथील 
उत्पादिांची अपेक्षा असणे, कवदिात राष्ट्रसंत तुिडोजी महाराज नागपूर 
कवद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती कवद्यापीठ, गोंडवाना कवद्यापीठ, तसेच 
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िवी िुलगुरु िाकलदास संस्िृत कवद्यापीठ तसेच महाकवद्यालयामध्ये मोठ्या 
प्रमाणात करक्त जागा असणे, त्यामुळे उच्च कशक्षणाच्या गुणवते्तवर पकरणाम 
होणे व त्याचा पकरणाम कवदिातील रोजगार कनर्थमतीवर होणे, नागपूरातील 
डॉ.बाबासाहेब आबेंडिर रुग्णालयातले अपगे्रडेशनचे िाम रखडणे, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडिर आंतरराष्ट्रीय कवमानतळाच्या कवस्तारीिरणाचे िाम 
जकमनी अिावी रखडणे व यािडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज असणे, मागील 
५ वषात कवदिासाठी मोठमोठ्या घोषणा िरणे परंतु त्या पुणव न होणे, कवदिात 
वन वन्यजीव पयवटन कविासािकरता उपलब्ध असणारी कवपूल साधनसंपत्ती व 
संधी यांचा उपयोग िरुन आंतरराष्ट्रीय दजाच्या संसाधनासहीत कविास िरणे, 
पयवटिांना आिर्थषत िरुन अनेि बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, 
राज्याच्या आर्थथि क्षमतेत वाढ व्हावी व पयवटन तसेच सेवा उद्योग वाढावा, 
राष्ट्रीय वन्यजीव पयवटन स्थळाप्रमाणे वन्यजीव सर्थिट तयार िरुन ताडोबा, 
पेंच, नागकझरा इत्यादी वन पयवटन स्थळे कविकसत िरणे, कवदिातील कतथवके्षत्र 
व पयवटन स्थळांचे सर्थिट तयार िरुन रोजगार कनर्थमती वाढकवणे, कवदिातील 
रस्ते कविासाचा बॅिलॉग लक्षात घेता राज्य महामागाचे चौपदरीिरण 
िरण्याची आवश्यिता असणे, नागपूर येथील इंकदरा गांधी वैद्यिीय 
महाकवद्यालय व इत्स्पतळाला आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाचा दजा प्राप्त िरुन 
देण्यासाठी प्रयत्न िरण्याची आवश्यिता असणे, कवदिातील शेतिऱयासंाठी 
दयु्यम स्वरुपाचा महत्वपूणव दगु्धव्यवसाय वाढीसाठी एन.डी.डी.बी. च्या 
सहिायाने मराठवाडा व कवदिात पशुसंवधवन व दगु्धव्यवसायाच्या िायवक्रमाला 
चालना देऊन शेतिऱयांना स्थायी उत्पन्न कनमाण िरण्याची आवश्यिता 
असणे, कमहानमध्ये योगगुरु रामदेव बाबांच्या पतंजली रु्डपािव ने गाशा 
गंुडाळल्याने तेथील िमवचाऱयांवर बेरोजगारीची िुऱहाड िोसळणे व पकरणामी 
हजारो िमवचाऱयाचं्या पकरवारावर उपासमारीची वेळ येणे, कवदिातील रस्त्यांची 
िामे अपूणावस्थेत राहणे, त्यामुळे रस्ते अपघातांचे िें द्र बनणे, कवदिात मोठ्या 
प्रमाणात रस्त्यांचा अनुशेष असणे, मेळघाट व्याघ्रप्रिल्पातील गावांचे तसेच 
पेढी प्रिल्पाच्या पुनववसनाचे िाम गेल्या ५ वषापासून रखडणे, कवदिातील 
िापूस उत्पादनावर आधाकरत सुतकगरण्या व िापूस उद्योगाला चालना देण्याची 
गरज असणे, कवदिाच्या कविासासाठी धोरणात्मि कनणवय घेऊन उपाययोजना 
िरण्याची कनतांत आवश्यिता व िरावयाची िायववाही कवचारात घेण्यात 
यावी." 
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  (ख) (गरुुिार, वदनाांक १९ विसेंबर ि शकु्रिार, वदनाांक २० विसेंबर, २०१९ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेला म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिशश्री प्रविि दरेकर, सुकजतशसह ठािूर, कवजय ऊर्व  िाई कगरिर, प्रा.अकनल 
सोले, सववश्री सदाकशव खोत, रमेशदादा पाटील, श्रीमती त्स्मता वाघ, 
डॉ.रणकजत पाटील, सववश्री रामदास आंबटिर, महादेव जानिर, कवनायि मेटे, 
प्रसाद लाड, अरुणिाऊ अडसड, कगरीशचंद्र व् यास, चंदिूाई पटेल, रामकनवास 
शसह, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यात कवदिव, मराठवाडा, खान् देश व पत्श्चम महाराष्ट्रासह 
िोिणामध् ये अविाळी पावसाने धुमािूळ घातल्याने शेतिऱ यांच् या 
हातातोंडाशी आलेला घास कहरावला जाणे, सवाकधि प्राणहानी व मोठ्या 
प्रमाणावर जनावरे मृत्यूमुखी पडल्याची बाब कनदशवनास आलेली असणे, अनेि 
घरे घरातील सामानासह वाहून गेल्याने अनेि िुटंुबे उद्धध्वस्त होऊन 
त्यांच्यावर अस्मानी संिट उद्धिवलेले असणे, द्राक्षबागा, िाजीपाला, रु्ले, 
र्ळबागा, जनावरांचा चारा इ. कपिांची हानी होऊन सोयाबीन,िापूस, तूर, 
ज् वारी, बाजरी इ. उत्पादिांचे व िात शेतीचे ९४ लाख हेक् टरवर नुिसान 
झालेले असणे, शेतिरी अडचणीत असताना िापूस खरेदी िें द्र, तूर खरेदी 
िें द्र अद्यापही सुरु न होणे, िोिणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाकगरी, 
शसधूदगूव कजल्यात झालेल् या क् यार चक्रीवादळामुळे हजारो हेक्टर के्षत्रावरील 
िातकपिाचे व मत्च्छमारांचे प्रचंड नुिसान होणे, बाकधत शेतिऱयांपैिी 
मोजक्याच शेतिऱयांिडे पीि कवमा असणे, उववरीत शेतिरी शासनाच्या 
मदतीवर अवलंबून असणे, पालघर कजल्यातील कमरची व िोपळा यांच्या 
लागवडीवर अकतपावसामुळे रोगांचा प्रादिुाव झाल्याने उत्पादनावर पकरणाम 
होणे, िोिणपट्टीतील आंबा उत्पादिासंह र्ळबागायतदारांचे प्रचंड नुिसान 
झालेले असून मत्स्यव्यवसाकयिांनाही मत्स्य दषु्ट्िाळ जाणवत असणे, 
उघड्यावर सुिकवण्यात येणाऱया मासळीचे देखील अतोनात नुिसान होणे, 
राज्यात ओला दषु्ट्िाळ असल्याने शेतिऱयांना िोरडवाहू कपिांसाठी एिरी 
रु.२५,०००/- िरपाई देण्याची व बागायती कपिांसाठी एिरी रु. ५०,०००/- 
देण् याची कवद्यमान मुख् यमंत्री महोदयांनी सत् तेत येण् यापूवी िेलेली मागणी, 
मा.मुख् यमंत्री महोदयाचं् या तत् िालीन मागणीची कवद्यमान शासनाने तात् िाळ 
पुतवता िरण् याची व आपत्ती व्यवस्थापनाची व्यापिता वाढकवण्याची त्रस् त 



 

28 
 

शेतिऱ यांिडून होत असलेली मागणी, मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी मंत्रीमंडळाच्या 
पकहल्या बैठिीत सदर मागणी तसेच शेतिऱ याचंी संपूणव िजवमुक्ती िरुन 
सातबारा िोरा िरण्याची मागणी पूणव िरणार असल्याची िेलेली घोषणा, 
तथाकप, सरिारचा शपथकवधी झाल्यानंतर १५ कदवसाचंा िालावधी 
उलटल् यानंतरही शेतिऱ यांच्या दृष्ट्टीने सवात कजव्हाळ्याच्या असलेल्या या 
कवषयावर िोणताही कनणवय अद्याप झालेला नसणे, पकरणामी शेतिऱ यांमध् ये 
पसरलेला तीव्र असंतोष, ग्रामीण िागातील मुलिूत सुकवधा व नागरीिरणाच् या 
िामांिकरता मागील शासनाने मंजूर िेलेल् या कनधीच् या वापरास कवद्यमान 
शासनाने कदलेली स् थकगती, त् यामुळे राज् यातील कविास प्रकक्रया मंदावणे, 
राज् यातील मत्च्छमारांना कडझेलचा परतावा अद्यापही न कमळणे, तसेच 
चक्रीवादळामुळे नुिसान झालेल् या मत्च्छमारांना शासनािडून िोणतीही मदत 
न कमळणे, चक्रीवादळामुळे व अकतवृष्ट् टीमुळे किजलेले धान वाया जाऊ न देता 
त् या धानाला िें द्रािडून खरेदीचे पैसे प्राप् त होत असल् यामुळे धान खरेदी 
िरण् याची आवश् यिता, राज् यातील शेतिऱ यानंा िजवमुक् त िरण् यािकरता, 
शेतिऱ यांचा सात/बारा िोरा िरण् यािकरता आकण मत्च्छमार व धान 
उत् पादिाचं् या समस् यांवर मात िरण् यासाठी तातडीने कनणवय घेण् याची व 
राज् यातील शेतिरी आकण मत्च्छमार बांधवांना कदलासा देण् याची आवश् यिता, 
याबाबत िरावयाची िायववाही व उपाययोजना कवचारात घेण् यात यावी." 
 

  "राष्ट्रगीत." 
 
 
 

विधान भिन, 
नागपूर 
कदनांि : २० कडसेंबर, २०१९ 

राजेन्द्र भागित 
सकचव (िायविार), 

महाराष्ट्र कवधानपकरषद 
 


